
إَِنّا َكَفْيَناَك  اْلُْسَتْهِزِئنَي

رسالة لها ما بعدها
كلمة

وساحات  ميادين  بها  امتألت  التي  اليمنيني  أمواج 
االحتفاالت بمولد النبي األعظم والرسول الخاتم محمد 
صىل الله عليه وآله وسلم كانت هي الرد العميل األقوى 
عىل كل أولئك الذين يتوهمون أنهم قادرون عىل إطفاء 
نور الله واالنحراف بمنهج الرسالة املحمدية عن طريقها 
القويم ومسارها السليم التي ارتضاها الله عز وجل لعباده 
املؤمنني وخلقه أجمعني الدالة عىل الخري والرحمة واملحبة 

والسالم للبشرية كلها..
والشعب اليمني الصامد الصابر يف وجه عدوان همجي 
مستمر للعام السادس عىل التوايل أكد أنه شعب أنصار 

بقية...  ص 11رسول الله ومدد الدفاع عىل دين الحق

  15  هالة كربى  تحتفي بمولد النور املحمدي  وتبدد  ظالم املسيئني :

عدد تاريخي
قائد الثورة :

ثابتون يف التصدي للعدوان حىت تحقيق النرص
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برئاسة  امس  جلسته  يف  النواب  مجلس  أقر 
الراعي، مشروع  املجلس األخ يحيى عيل  رئيس 
التكمييل  التقرير  ضوء  يف  املخطوطات  قانون 
للجنة اإلعالم والثقافة والسياحة وذلك للمواد 
التي أعادها املجلس إىل اللجنة ملناقشتها وهي: 
املادة)3(، )4(، )13(، )16(، )18(، )21()29(، )34(.
وصوت املجلس عليها مادة مادة بعد استيعاب 
املالحظات والتعديالت املقرتحة من قبل أعضاء 
الثقافة  النقاش بحضور وزيري  املجلس، خالل 
عبدالله الكبيس والدولة لشؤون مجليس النواب 

والشورى الدكتور عىل أبو حليقة.
هدف مشروع القانون، إىل الحفاظ عىل اإلرث 
تمثله  الذي  واملادي  والتاريخي  والثقايف  العلمي 
السرقة  من  حمايتها  يضمن  بما  املخطوطات، 
والتهريب، إضافة إىل جمع املخطوطات والعمل 
مع  التنسيق  خالل  من  باالقتناء  حيازتها  عىل 
وصيانتها  وحفظها  الخاصة  املكتبات  أصحاب 
وفهرستها وأرشفتها وتوثيقها بطرق فنية حديثة.

كافة  يف  املخطوطات  حصر  التقرير،  وتضمن 
وتحديد  وتصويرها  وتوثيقها  الجمهورية  أنحاء 
أماكن وجودها وفهرسة محتوياتها وتقييدها يف 
والعمل عىل  الغرض،  لهذا  ينشأ  وطني  سجل 

الباحثني  وتسهيل عمل  بها  للتعريف  فهرستها 
الفكري  بالرتاث  املعنية  والجهات  واملحققني 

اليمني.
حائزي  دعوة  أهمية  التقرير،  تضمن  كما 
وصيانتها  وترميمها  تسجيلها  عىل  املخطوطات 

ونشرها  وتحقيقها  حفظها  بطرق  والتوعية 
والعمل عىل تشجيع املراكز واملؤسسات البحثية 
وتقديم  وإخراجها  لتحقيقها  والجامعات 
الدراسات املوضوعية عن مضامينها ومحتوياتها 

املعرفية.

سلطان  األعىل  السيايس  املجلس  عضو  التقى 
هشام  املهندس  الخارجية  وزير  امس  السامعي، 

شرف عبدالله.
من  السامعي  األعىل  السيايس  عضو  واستمع 
العالقة  ذات  التطورات  آخر  إىل  الخارجية،  وزير 
بنشاط الوزارة وتواصلها الخارجي وأهمها ما يتعلق 
بالتواصل مع الدول دائمة العضوية يف مجلس األمن 
الدويل، واملخاطبات الدورية لعدد من الدول األعضاء 
العسكري  التصعيد  تفضح  والتي  املتحدة  باألمم 

املستمر للعدوان السعودي اإلمارايت عىل اليمن.
كما استمع إىل شرح عن ما يتصل بالحديث عن 
بإعالن  وصف  ما  بشأن  متواصلة  أممية  تحركات 
خطوات تهدئة يتبناه املبعوث األممي لليمن مارتن 
غريفيث تمهيداً للقاءات ومشاورات سياسية لتحقيق 

التسوية السياسية والسالم الشامل.
وأكد الوزير شرف أن موقف صنعاء أمام العالم 
واضح ال لبس فيه بشأن خطوات إحالل السالم 
وقف  يف  يتمثل  السياسية،  التسوية  وتحقيق 
وإنهاء  الجوية  والطلعات  العسكري  العدوان 
الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء الدويل للرحالت 
التجارية واملدنية مع اتخاذ خطوات عملية بشأن 
الرتتيبات االقتصادية املختلفة وعىل رأسها صرف 

مرتبات موظفي الدولة والتي يتوفر االعتماد الالزم 
لها من خالل حصيلة مبالغ تصدير النفط والغاز 
خالل األعوام املاضية واملودعة يف بنوك سعودية 
خالل تلك الفرتة.. وقد أكد عضو السيايس األعىل 
السامعي الحرص عىل استمرار العمل السيايس 

إىل  الخارجية  الجبهة  يف  الناجح  والدبلومايس 
الجبهة  يف  العسكري  واالنتصار  الزخم  جنب 

الداخلية.
الصامد  وكادرها  الخارجية  وزارة  بجهود  وأشاد 
خالل الفرتة املاضية من العدوان عىل كافة املستويات.

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور امس وزير الصناعة والتجارة عبد 

الوهاب يحيى الدرة.
وقدم الوزير الدرة أثناء اللقاء عرضا عن نتائج 
من  عدد  يف  وجولته  الحديدة،  ملحافظة  زيارته 
انه تم  باملحافظة ..مشريا إىل  املنشآت الصناعية 
خالل الزيارة إعادة تدشني العمل بمكتب الصناعة 
ومكتب املنطقة الصناعية اللذين توقف عملهما 
نتيجة تأثر مبناهما نتيجة قصف العدوان للمباين 

املجاورة.
سري  أطلع عىل  أنه  إىل  الصناعة،  وزير  ولفت 
عملية اإلنتاج باملصانع الواقعة باملنطقة الصناعية 
رفع  عىل  وحث  وباجل،  والصليف  بالحديدة 
مستوى وجودة اإلنتاج وااللتزام باشرتاطات الهيئة 
الجودة  وضبط  واملقاييس  للمواصفات  اليمنية 

حفاظا عىل جودة الصناعات الوطنية.
وتطرق إىل ما وصلت إليه وزارة الصناعة يف سياق 
تنفيذها ملا يخصها يف الرؤية الوطنية لبناء الدولة 
الوضع  تحليل  تقرير  وإنجازها  الحديثة  اليمنية 
2021- الخمسية  الخطة  بإعداد  للبدء  الراهن 

للرؤية  التنفيذي  املكتب  مع  بالتنسيق  2025م، 
الوطنية واللجنة االقتصادية العليا.

الهام  النشاط  عىل  الوزراء،  رئيس  أثنى  وقد 
واملؤسسات  أدائها  ومستوى  وقيادتها  للوزارة 
املتصلة  إليها  املوكلة  املهام  تنفيذ  يف  لها  التابعة 
املواطنني  إنتاجية ورقابية تمس حياة  بقطاعات 

وسالمتهم.

بتعزيز  الوزارة  حبتور،  أبن  الدكتور  ووجه 
عالقاتها مع القطاع الخاص بما يوطد من نشاطه 
وكذلك  الوطني  واالقتصاد  املواطن  خدمة  يف 
لضبط  األسواق  عىل  الرقابي  نشاطها  مواصلة 
السلع  املواطن من  باألسعار وحماية  أي تالعب 

املغشوشة أو تلك املنتهية صالحيتها.
العزيز  عبد  الدكتور  الوزراء  رئيس  أطلع  كما 
صنعاء  محافظ  امس  لقائه  خالل  حبتور  بن 
عبدالباسط الهادي، عىل أنشطة السلطة املحلية 
باملحافظة خالل الفرتة املاضية وما تم إنجازه يف 
إطار تنفيذ خطتها السنوية للعام الجاري سيما 

يف املجاالت الحيوية وامللحة.
وتطرق اللقاء، إىل أهم التحديات التي تواجهها 
اإلنمائية  املجاالت  املحافظة وأبنائها يف عدد من 

واإلنسانية.
حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء، بجهود قيادة 
املجاالت  يف  صنعاء  بمحافظة  املحلية  السلطة 

الخدمية والتنموية والزراعية.
وأكد أهمية اإلسراع يف إنجاز املخطط الحضري 
العام للمحافظة ملا يمثله من أهمية كبرية للحفاظ 
عىل األرايض الزراعية والحد من البناء العشوايئ.

ولفت الدكتور ابن حبتور، إىل حرص الحكومة 

عىل إسناد جهود املحافظة يف مواجهة التحديات 
وأبنائها..  للمحافظة  امللحة  االحتياجات  وتلبية 
بالتحسني  لالهتمام  املحافظة  بخطوة  منوها 

وزراعة األشجار يف الشوارع والساحات العامة.
فيما أشار املحافظ الهادي، إىل جهود السلطة 
ذات  والجهات  الوزارات  مع  بالتعاون  املحلية 
العالقة للحد من الصعوبات الراهنة بما يف ذلك 
االهتمام  وكذا  األرايض  قضايا  ملعالجة  السعي 
بالتخطيط العمراين والتوجه لوضع مخطط عام 

للمحافظة ومراعاة الحزام األخضر والتشجري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 

صالح بن حبتور حرص الحكومة عىل دعم جهود 
وخطتها  الحديدة  محافظة  يف  املحلية  السلطة 
األساسية  الخدمات  وضع  تعزيز  الهادفة 

واستقرارها.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الوزراء نائبه لشؤون 
الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبويل، الذي 
أطلعه عىل نتائج زيارته ومعه عدد من الوزراء إىل 
محافظة الحديدة ملشاركة أبنائها االحتفال بذكرى 
املولد النبوي عىل صاحبه وآله أفضل الصالة وأزىك 
وأتم التسليم، وكذا افتتاح ووضع حجر األساس 

لعدد من املشاريع التنموية.

وأشار الدكتور مقبويل إىل األوضاع يف املحافظة 
وجهود السلطة املحلية رغم شحة املوارد يف تنفيذ 
مشاريع تنموية حيوية ومنها ما يتصل بتصريف 
مياه األمطار إىل البحر عرب إنشاء قنوات التصريف، 
وكذا االستعداد إلعادة تأهيل وسفلتت العديد من 
شوارع مركز املحافظة وكذا وضع حجر األساس 

ملجموعة من املشاريع اإلنمائية.
وأشار إىل الوضع املرتدي لطريق صنعاء باجل 
وحاجته العاجلة إلعادة تأهيل وتوسيع مع إنشاء 
قنوات تصريف مياه األمطار بما يمثله من أهمية 

كبرية للمواطنني وحركة النقل برمتها.
وقد بارك رئيس مجلس الوزراء النجاح الكبري 
لتنظيم االحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف يف 
العاصمة صنعاء واملحافظات والحضور املشرف 
جميع  يف  اليمني  الشعب  ألبناء  املسبوق  وغري 

ساحات االحتفاء بهذه املناسبة الدينية الجليلة.
ذات  والجهات  الوزارات  كافة  بجهود  وأشاد 
العاصمة  بأمانة  املحلية  والسلطة  العالقة 
واملحافظات واللجان األمنية والرتتيبات املتخذة من 
قبل الجميع يف تهيئة العوامل الالزمة لالحتفاء 
الالئق بمولد الرسول الخاتم الذي لن ينال من 

عظمته السفهاء أو الحاقدون.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور مقبويل برفع تصور 
الالزمة إلعادة تأهيل طريق صنعاء  حول اآللية 
وصول  لتسهيل  البديل  الطريق  وكذا  باجل 
املواطنني إىل مدينة الحديدة، للمناقشة من قبل 

مجلس الوزراء واعتماد ما يراه من إجراءات

الحويث  الدين  بدر  امللك  عبد  السيد  الثورة  قائد  وجه 
املجلس  رئيس  املشاط  الركن مهدي  املشري  األخ  وفخامة 
السيايس األعىل، رسالة شكر وتقدير للجهات التي ساهمت 
يف إنجاح فعاليات االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف.

فيما ييل نصها:

األخوة/ رئيس وأعضاء اللجنة األمنية العليا
: األخ/ رئيس جهاز األمن واملخابرات

: األخ/ وزير الداخلية
: األخ/ وزير اإلدارة املحلية

: األخ/ وزير اإلعالم
: األخ/ وزير الصحة العامة والسكان

التحضريية  املركزية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  اإلخوة/   :
للفعالية بأمانة العاصمة واللجان الفرعية باملحافظات

:األخ/ أمني العاصمة
:األخ/ محافظ محافظة صعدة

:األخ/محافظ محافظة تعز
:األخ/محافظ محافظة إب

: األخ/ محافظ محافظة الجوف
: األخ/ القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة

: األخ/ محافظ محافظة ذمار
: األخ/ محافظ محافظة عمران

: األخ/ محافظ محافظة البيضاء
: األخ/ محافظ محافظة حجة

: األخ/ محافظ محافظة املحويت
: األخ/ محافظ محافظة ريمة

يسعدنا أن نعرب لكم عن بالغ اعتزازنا وامتنانا للنجاح 
الكبري واملميز لفعاليات املولد النبوي الشريف والتي أقيمت 
يف أمانة العاصمة صنعاء وبقية املحافظات عصر الخميس 
12 ربيع أول 1442هـ املوافق 29أكتوبر2020م، والتي عربت يف 

مضمونها وداللتها عما يكنه الشعب اليمني من حب وتقدير 
واحرتام ومكانة عظيمة للرسول األعظم صلوات الله عليه 

وعىل آله يف نفوس اليمنيني.
للنجاح  الله تعاىل ونشكره عىل توفيقه  إذ نحمد  وإننا 
الرائع يف إقامة هذه الفعاليات نشيد ونثمن تثميناً عالياً 
الجهود الجبارة املبذولة منكم ومن اللجان املنظمة من كافة 
منتسبي الجهات واألجهزة األمنية واللجان الشعبية وكل 

من تعاون وساهم يف تنظيم وتأمني هذه الفعاليات. 
ونتمنى لكم مزيداً من النجاح والتقدم والتوفيق.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

02 محليات

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

عقب نجاح الفعاليات املليونية.. قائد الثورة والرئيس املشاط يوجهان 
رسالة شكر للجهات املساهمة يف إنجاح احتفالية املولد النبوي

عضو املجلس السيايس األعلى السامعي يلتقي وزير الخارجية

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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الرئيس املشاط يهنئ الرئيس 
الجزائري بعيد االستقالل

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
األعىل، برقية تهنئة إىل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية عبداملجيد تبون، بمناسبة احتفاالت الشعب الجزائري 

الشقيق بعيد االستقالل.

قائد الثورة واملجلس السيايس األعلى 
يتلقون برقيات تهاين بمناسبة املولد النبوي

رفع كل من وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمري الدين الحويث ، ووزير 
الخدمة املدنية إدريس الشرجبي، ووزير الدولة لشؤون الحوار واملصالحة 
الوطنية أحمد القنع ووزير الشئون االجتماعية والعمل عبيد سالم بن 
ضبيع ووزير النفط واملعادن أحمد عبدالله دارس ووزير النقل زكريا 
يحيى الشامي ووزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله الوزير، الخميس 
برقيات تهنئة إىل قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث ورئيس 
وأعضاء املجلس السيايس األعىل بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف.
كما رفع رئيس مجلس القضاء األعىل القايض أحمد يحيى املتوكل 
ومن قبله وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة األركان 
العامة اللواء الركن محمد الغماري برقيات مماثلة أكدوا يف مجملها 
عىل أهمية االحتفاء بذكرى مولد النبي األعظم، بأعتبارها محطة للتزود 

من نور سريته الكريمة التي ٌيسرتشد بها .
الفتني إىل أن أبلغ تجسيد لذلك الهدي النبوي يف واقع األمة اليوم، 
واملعامالت  والسلوك  األخالق  يف  األكرم  بالنبي  اإلقتداء  يف  يتمثل 

ومواجهة العدوان واإلعالء من قيمة الجهاد بالنفس واملال.
وأكدت برقيات التهاين أن الحضور املشرف للشعب اليمني يف ساحات 
اإليمانية  الهوية  يعكس  املحافظات  العاصمة ومختلف  االحتفال يف 
بالرسول  الوثيق  ارتباطه  ومدى  العظيم  الشعب  هذا  لدى  املتأصلة 
العهد والوالء بامليض قدماً نحو تحقيق تطلعات  األعظم، مجددين 
أبناء الشعب اليمني الصامد انطالقاً من التعاليم اإلسالمية الحنيفة 

التي ارىس معاملها الرسول األعظم محمد صىل الله عليه وآله وسلم.
العظيم  باحتفائه  اليمني  الشعب  أن  اىل  التهاين  برقيات  ونوهت 
واملشرف بهذه املناسبة، وجه أكرب رد وصفعة مدوية يف وجوه عبيد 

ودمى أمريكا وإسرائيل الذين يسيئون لرسول الله.

مجلس النواب يقر مرشوع قانون املخطوطات

رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهود وأنشطة وزارة الصناعة باملجالني اإلرشايف والرقايب ويشيد بجهود قيادة السلطة املحلية 
بمحافظة صنعاء ويؤكد دعم الحكومة لجهود السلطة املحلية بالحديدة وخطتها العامة



 نظام آل سعود يسجن أحرار فلسطني ملوقفهم الحق ضد العدو اإلرسائيلي
   الظالميون عملوا على إزاحة حقائق مهمة أبرزها اإليمان الصحيح باهلل تعاىل كما بلغه األنبياء والرسل

 التحرر من عبودية الطاغوت أهم الحلول ملشاكلنا والتجاهل لواقع األمة والتنصل عن املسؤولية يؤدي اىل نتائج كارثية
وتعددت وسائل التعبري عن الفرحة والبهجة بهذه املناسبة 
الدينية، حيث توسط اسم النبي محمد صىل الله عليه وآله 
وسلم املحتشدين بميدان السبعني يف صورة تجسد ارتباط 
وحب اليمنيني وتمسكهم بالرسول األعظم واملكانة التي يحتلها 

يف قلوبهم ووجدانهم واحتفائهم بذكرى مولده.
ويف االحتفال  وجه قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين 
صنعاء  بالعاصمة  املحتشدة  للجماهري  خطاباً  الحويث 
والساحات يف املحافظات، بارك فيها للشعب اليمني واألمة 

اإلسالمية حلول ذكرى املولد النبوي الشريف.
االحتفال  ساحات  يف  الكبري  الجماهريي  الحضور  وحيا 
من  بالحاضرين  مرحبا  الشريف..  النبوي  املولد  بمناسبة 

الجاليات العربية واإلسالمية.
وقال "إن شعبنا اليمني املسلم وانطالقاً من هويته اإليمانية 
ووعيه بأهمية االستفادة من هذه املناسبة املباركة كمحطة 
تربوية وتوعوية وتعبوية لرتسيخ الوالء لرسول الله صلوات 
عليه وآله وسلم واالعرتاف بعظيم نعمة الله وفضله يحتفي 
بهذه املناسبة عىل نحو متميز بدًء من الفعاليات الكثرية التي 
إىل  إضافة  متنوعة،  تثقيفية  وأنشطة  محاضرات  تضمنت 

األنشطة الخريية".
اليوم مشحونة  الثورة إىل أن األمة اإلسالمية  وأشار قائد 
باملشاكل واألزمات، ما يجب أن تكون مناسبة املولد النبوي 

محطة ملواجهة هذه التحديات.
مهمة  ومحطة  ثمينة  فرصة  املباركة  الذكرى  هذه  واعترب 
للتذكري باملسؤولية وبرحمة الله وفضله والحقيقة التي ينبغي 
عىل األمة اإلسالمية أن تعود إليها لتستفيد بما يصلح واقعها.
وقال" منشأ كل املشاكل واملفاسد واملظالم التي تعاين منها 
أمتنا اإلسالمية واملجتمع البشري هو االنحراف عن رسالة الله 
تعاىل وتعاليمه وهديه ونوره وعدم االقتداء والتأيس برسله 
وأنبيائه ".. مؤكدا أن الظالميني عملوا عىل إزاحة حقائق مهمة 
األنبياء  بّلغه  الذي  الصحيح  بالشكل  بالله  اإليمان  أبرزها 

والرسل.
وأوضح قائد الثورة، أن التجاهل لواقع األمة بما فيه من 
مشاكل وتحديات بقدر ما هو تنصل عن املسؤولية هو أيضا 
حماقة ونتائجه كارثية.. الفتا إىل أن اإليمان الذي ثمرته طاعة 
الله تعاىل ونظم شؤون الحياة وتحرر اإلنسان من عبودية 

الطاغوت واالستعباد، هو أهم الحلول ملشاكلنا.
وأضاف" إن اإليمان بالله أساس ملنظومة من املبادئ والقيم 
والتعليمات التي أمرنا الله بها لتستقي بها حياتنا ويصلح بها 
واقعنا، كما أن أي مخالفة ملنظومة التعليمات اإللهية لها آثار 

سلبية عىل واقع اإلنسان ومحيطه".
وأكد السيد عبدامللك بدرالدين الحويث أن الخيارات تجاه 
أعداء الرسالة والنبوة تنحصر بني القوة والشدة أو الخنوع 
واالستكانة والرتاجع .. الفتاً إىل أن الشدة يف وجه أعداء اإلسالم 
تتجىل ثباتاً وتمسكاً وجهاداً وتضحية مهما امتلك الطاغوت 

من إمكانات.
وذكر أن الشدة ليست نزعة إجرامية بل هي حيث يجب أن 
تكون نابعة من قوة أتباع املبادئ اإليمانية .. معترباً طاغوت 
العصر املتمثل بأمريكا وإسرائيل ومن يدور يف فلكهم هو امتداد 

لالعوجاج عن الصراط املستقيم.
واعترب الرئيس الفرنيس ماكرون، دمية من دمى الصهاينة، 

يدفعونه لإلساءة لإلسالم والرسول.. مشريًا إىل أن نظام الغرب 
لله وألنبيائه ويمنع كشف مؤامرات  الذي يستبيح اإلساءة 
اليهود الصهاينة شاهد عىل سيطرة اللوبي الصهيوين الكافر 

عىل األنظمة الغربية واإلعالم يف الغرب.
وقال" إعالن املوالني ألمريكا وإسرائيل هو الخيانة واالشرتاك 
مع األعداء الستهداف األمة يف كل املجاالت ".. مؤكداً أن النظام 
السعودي فتح أجواء بالد الحرمني الشريفني لليهود ويحاصر 

الشعب اليمني ويعتدي عليه.
وبني السيد عبد امللك بدر الدين الحويث، أن النظام السعودي 
يسجن أحرار الشعب الفلسطيني فقط ملوقفهم الحق ضد 
واإلمارايت  السعودي  النظامني  أن  كما  اإلسرائييل،  العدو 

يف  وإسرائيل  شركاء ألمريكا  السودان  وعسكر  وآل خليفة 
مؤامراتهم.

وشدد عىل أهمية االستفادة من هذه املناسبة لتكون منطلقا 
لرتسيخ املبادئ اإللهية والهوية اإليمانية وما يعنيه االنتماء 
لإلسالم يف التزاماتنا العملية والسلوكية ونهضتنا الحضارية 
ويف موقفنا من أعداء الرسالة اإللهية يف ترسيخ الوالء لرسول 

الله واإلتباع والتأيس به.
عىل  األولويات  ضمن  ذلك  يكون  أن  أهمية  إىل  ولفت 
املستويات التعليمية والتثقيفية والتوعوية يف التصدي للهجمة 
الشيطانية الخطرية التي تسمى بالحرب الناعمة وتستهدف 
أبناء األمة اإلسالمية وشبابها فكرياً وأخالقياً بهدف السيطرة 

عليهم وبلدانهم ومقدراتهم.
الديني يف مناصرة  املبديئ  اليمن  الثورة موقف  قائد  وأكد 
الحرية  يف  وحقه  العادلة  قضيته  يف  الفلسطيني  الشعب 
واالستقالل واستعادة املقدسات وعىل رأسها األقىص الشريف 
وتحرير فلسطني كل فلسطني وسائر األرايض العربية املحتلة 
وطرد العدو اإلسرائييل الغاصب الذي يشكل تهديداً لألمة 
اإلسالمية ولالستقرار والسلم عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
األمرييك  الطغيان  ضد  موقفنا  ثباتنا عىل  "نؤكد  وأَضاف 
املعادية ألمتنا واملتآمرة  والسياسات األمريكية االستعمارية 

عىل شعوبنا".
كما أكد قائد الثورة الوقوف مع أحرار األمة يف محور املقاومة 
للتصدي للخطر األمرييك واإلسرائييل والتمسك بمبدأ األخوة 
املسلمني وإثارة  التفرقة بني  اإلسالمية ورفض كل مساعي 
الكراهية والبغضاء تحت عناوين طائفية وعرقية ومناطقية 

ورفض كل أشكال التطبيع والوالء إلسرائيل.
وجدد التأكيد عىل االستمرار يف التصدي للعدوان األمرييك 
السعودي اإلمارايت عىل اليمن كواجب ديني وإنساين ووطني، 
حتى تحقيق النصر يف دحر تحالف العدوان وتحرير ما احتله 
باعتبار ذلك حق  اليمني  للشعب  التام  االستقالل  وتحقيق 

مشروع.
ودعا السيد عبد امللك بدر الدين الحويث، الشعب اليمني إىل 
مواصلة رفد الجبهات باملال والرجال والعناية بكل ما من شأنه 
اإلسهام يف قوة وتماسك الجبهة الداخلية والعناية بالزراعة 
باعتبارها العمود الفقري لالقتصاد الوطني، والتعاون بني 
الجانبني الرسمي والشعبي يف كل ما يساعد عىل الصمود 
والتماسك االقتصادي والعناية بالتكافل االجتماعي واالهتمام 

بالفقراء.
التوعوية من العلماء واملثقفني  وحث رواد رجال الجبهة 
والخطباء واملعلمني إىل مواصلة جهودهم يف التصدي لكل 
مساعي األعداء التضليلية واملثبطة وحربهم الناعمة والعناية 

املستمرة باألنشطة التوعوية والتعبوية والتعليمية.
ووجه قائد الثورة رجال الجبهة األمنية، يف األمن واملخابرات 
ووزارة الداخلية الذين حققوا اإلنجازات املهمة بتوفيق من 
الله، بتكثيف الجهود وتطوير أدائهم يف التصدي لكل مساعي 
األعداء اإلجرامية والتخريبية التي تستهدف الشعب اليمني 
يف أمنه واستقرار والتي كان من آخر مستجداتها استهداف 
تحالف العدوان بعملية اغتيال وحشية غادرة لشهيد الوطن 

وزير الشباب والرياضية حسن زيد.

,دعا األمني العام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله املسلمني 

وشعوب العالم أن يقفوا إىل جانب 
اليمنيني "عشاق رسول الله"، ضد 

العدوان األمرييك السعودي.. مؤكًدا 
أن هذا الخروج اليمني حجة إلهية 

شرعية جديدة عىل كل العلماء 
والنخب والشعوب ليك يخرجوا عن 

صمتهم.

وأشاد نصر الله يف كلمة له خالل االحتفال 
أفضل  عليه  محمد  األعظم  الرسول  بمولد 
الصالة والسالم الجمعة املاضية بالحشود التي 
خرجت يف املدن اليمنية بمناسبة ذكرى املولد 
الحرب  من  "بالرغم  قائاًل  الشريف..  النبوي 
الجماهري  نجد  اليمن،  عىل  والحصار  املدمرة 
الهائلة تجتمع يف املدن اليمنية من أجل إحياء 

ذكرى مولد رسول الله والدفاع عنه".
كما دعا نصر الله املؤيدون للعدوان األمرييك 
السعودي عىل اليمن أن يرتاجعوا، والصامتون 
عن هذا العدوان عليهم أن يخرجوا عن صمتهم.
إصرار  يف  "أليس  الله  نصر  السيد  وتساءل 
يف  والحاشد  الكبري  الحضور  عىل  اليمنيني 
فعاليات املولد النبوي الشريف بالرغم من كل 
املخاطر، أليس يف هذا املشهد داللة؟".. مضيفاً 
يف  الغرباء  املحاصرين  اليمنيني  إىل  "أنظروا 
هذا العالم، ال يذهبون ألي ذريعة للتخيل عن 

فلسطني، بل يعلنون عن تمسكهم بها".
ويف اشارة اىل عمليات التطبيع القائمة عىل 
السيد  قال  االسرائيل  املحتل  مع  قدم وساق 
ملذات  يف  والغارقني  املرتفني  إن   " الله  نصر 
الدنيا نراهم يسارعون يف التخيل عن فلسطني، 
يف حني يجدد اليمنيون وقوفهم مع فلسطني 

واملقاومة، وهذا األمر حجة عىل العالم".
ودعا السيد حسن نصر الله أيضاً املسلمني 
وشعوب العالم أن يقفوا عند مشهد اليمنيني 
يوم املولد النبوي.. مؤكداً أنه يجب تشكيل موجة 
كربى يف العاملني العربي واإلسالمي للضغط عىل 
قادة العدوان املصرين عىل مواصلة العدوان 
عىل اليمن، واعترب ان هذا أقل الوفاء تجاه أهل 

العشق لرسول الله.
اليوم هو  الواجبات  أعظم وأوجب  أن  واكد 
العمل عىل وقف الحرب عىل اليمن، وأعظم 
الله اليوم  ما يمكن أن يقدمه مسلم لرسول 
أن يقف إىل جانب اليمنيني، عشاق رسول الله.
التي  الحادثة  إىل  الله  نصر  السيد  وتطرق 
مدينة  "حادثة  إن  وقال:  فرنسا  يف  وقعت 
نيس يدينها املسلمون بشدة من كل مواقعهم 
املختلفة يف فرنسا وأوروبا ويف كل مكان وهذه 

الحادثة يرفضها اإلسالم وال يجوز أن يحسبها 
إيذاء  أو  قتل  يحرم  الذي  اإلسالم  عىل  أحد 
دائما  تأيت  أو  مشابهة  حادثة  وكل  األبرياء، 
بالنسبة إلينا كمسلمني هي مرفوضة ومدانة 

يف أي مكان وقعت وأيا كان املستهدف”.
وأضاف "ال يجوز للسلطات الفرنسية أو غريها 
شخص  ارتكبها  جريمة  مسؤولية  تحمل  أن 
محدد لدين كامل أو ألتباع هذا الدين، إذا كان 
مرتكب الجريمة مسلما فال يجوز ألحد أن ُيحمل 
اإلسالم واملسلمني مسؤولية هذه الجريمة”.. 
مؤكداً أن "هذا التصرف غري قانوين وغري أخالقي 
ألن من يرتكب الجريمة يتحمل هو املسؤولية".

التكفريي  "الفكر  أن  إىل  الله  نصر  وأشار 
الغربية  الدول  حمته  منطقتنا  يف  اإلرهابي 
واستخدام هذا النوع من الجماعات يجب أن 
يتوقف"..  قائاًل "املسألة بدأت عندما قامت تلك 
املجلة الخبيثة بنشر رسوم مسيئة لنبي اإلسالم 
وخرجت االعرتاضات ثم تطورت إىل أحداث مثل 

قتل املعلم الفرنيس".
للسلطات  كلمة  الله  نصر  السيد  ووجه 
يفتش عن عداوات  احد  "ال  قائاًل  الفرنسية، 
بمعالجة  تفكروا  أن  ويجب  ومعارك جديدة 
هذه الخطيئة التي تم ارتكابها ومعالجة الخطأ 
منصفني  "كونوا  لإلرهاب"..  خضوعا  ليست 
أن  يمكن  ال  نبينا  لكرامة  واإلساءة  وعادلني 
السياسية ال  األنظمة  بها مسلم وحتى  يقبل 
بنبي  مسا  تغطي  أن  شعوبها  أمام  تستطيع 

هذه الشعوب".
وتابع قائاًل "اسحبوا الذرائع وعالجوا أساس 
املشكلة وال تسمحوا باستمرار هذه السخرية 

وهذا االنتهاك".
ودعا نصر الله "العتماد ما طرحه شيخ األزهر 
بمقدسات  املس  تجريم  له عرب  قريب  يش  أو 
األمم أو األديان من خالل اعتماد تشريع عاملي 
ويوجد مخرجا لكل الحكومات يف العالم التي 
املطلقة"..  التعبري  حرية  عن  وتتحدث  تدعي 
قائاًل "ال يجوز أن ندفع العالم وخصوصا األمة 
اإلسالمية والدول األوروبية نتيجة ادعاءات غري 
واقعية وغري صحيحة، بل عىل الجميع التعاون 

ملعالجة هذا امللف".

,,,
  ينبغي االستفادة من هذه املناسبة 

لتكون منطلقًا لرتسيخ املبادئ اإللهية 
والهوية اإليمانية ضمن األولويات 

التعليمية والتثقيفية والتوعوية للتصدي 
للهجمة الشيطانية  »الحرب الناعمة«

 ماكرون دمية صهيونية ونظام 
الغرب الذي يستبيح اإلساءة لإلسالم 

والرسول يمنع كشف مؤامرات الصهاينة 
وجرائمهم واللويب الصهيوين مسيطر 

على اإلعالم الغريب 
 مواالة أمرياك وإرسائيل خيانة لألمة 

واستهدافها يف كافة املجاالت ومن 
ذلك.. فتح النظام السعودي أجواء بالد 

الحرمني الرشيفني لليهود يف حني هو 
مستمر يف محارصة الشعب اليمين
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يف االحتفالية الكربى بمولد النور املحمدي.. قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث:

هذه املناسبة محطة ملواجهة كافة التحديات 
أمام األمة ووضع حلول لاكفة مشاكلها وأزماتها

سماحة السيد حسن نرص اهلل

اليمنيون عشاق رسول اهلل وخروجهم الكبري يوم مولده 
حجة إلهية على كل املؤيدين للعدوان والساكتني عليه

,
شهدت العاصمة صنعاء 

حشداً جماهريياً غري مسبوق 
يف تاريخ اليمن واملنطقة 

لالحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الشريف.

واكتظ ميدان السبعني 
والساحات املحيطة بالحشود 

الجماهريية التي رفعت 
األعالم واللوحات والشعارات 

املعربة عن االبتهاج والفرح 
بذكرى مولد خري األنام 

محمد صىل الله عليه وآله 
وسلم.

  اليمنيون املحارصون الغرباء يف هذا العالم ال 
يذهبون اىل أي ذريعة للتخلي عن فلسطني

,,,
أعظم واجب الواجبات 

العمل على وقف 
الحرب العدوانية على 

اليمن

شوقي عواضة

متخطّياً كّل التقاليد واألعراف الدبلوماسية والربوتوكوالت اطّل 
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون بخطاب صيغت كلماته بأبجدّية 
العنصرية واإلصرار عىل التحّدي واالستفزاز لكّل مسلمي العالم، 
ذلك الخطاب املتدين الذي حّول ماكرون من رئيس دولة كربى إىل أمري 
جماعٍة بغض الّنظر عن هوّيتها وحّول فرنسا إىل إمارٍة له جعلت كّل 
الفرنسيني أهدافاً للمنتقمني من خطابه الّناري الذي أساء لفرنسا 
وشعبها قبل أن ييسء للرسول واملسلمني بل أساء لإلنسانّية بأكملها 
من خالل قضيٍة يف منتهى الحساسّية بدأت فصولها حني نشرت 
مجلة "شاريل إيبدو" الفرنسّية عام 2015م صوراً مسيئة للنبي األكرم 
محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم وعىل أثرها تعّرضت املجلة 
لهجوٍم مسّلٍح عىل مركزها يف قلب العاصمة الفرنسية باريس يف 7 
يناير 2015 مما أّدى إىل مقتل 12 شخصاً وإصابة 11 آخرين، إضافة 
إىل اندالع سلسلة من املواجهات مع املسلمني الفرنسيني وحركة رفض 
واحتجاج يف كّل العالم اإلسالمي استنكاراً لإلساءة لسيد املرسلني 
محمد صلوات ربي وسالمه عليه واحتجاجاً عىل نشر الّصور التي 
الفرنسيني  اإلسالم وباملقابل خرجت مسريات ماليني  تمّس رأس 

تحت عنوان )انا شاريل( دعماً للمجلة وتأييداً لالستمرار بنشر الّصور 
تتعظ  لم  العالم حينها  املسلمني يف  املاليني من  واستفزازاً ملشاعر 
فرنسا من الهجوم الذي جاء كرّدة فعل عىل نشر الصور بل أصّرت 
عىل امليض بسياستها العنصرّية والتحريضّية ضد االسالم واملسلمني 
فأعادت املجلة منذ أّيام نشر الصور تزامنا مع محاكمة بعض املتهمني 
بالهجوم املسّلح عليها وقام معلم التاريخ صمويل بايت بنشر الصور 
أمام تالميذه يف إحدى مدارس العاصمة الفرنسية باريس ليأيت الرّد 
سريعاً من خالل قتله عىل يد عبدالله انزوروف، الشيشاين املولود 
يف موسكو والبالغ من العمر 18 عاما بسبب عرضه للّصور املسيئة 
للنبي محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم تحت عنوان حّرية الرأي 
ايمانويل  الفرنيس  الرئيس  رسميا  تبناها  سياسة  ضمن  والّتعبري 
ماكرون يف كلمته التي ألقاها خالل دفن بايت.أطل ماكرون بخطابه 
الكريه والعدواين عىل الفرنسيني مدينا )اإلرهاب اإلسالمي( عىل حّد 
وصفه- دان اإلرهاب بلغٍة حاقدٍة تحريضيٍة بغيضة  تستهدف رأس 
اإلسالم واصله وبخطاب ال يتمّيز عن خطاب من صنعتهم املخابرات 
األمريكية والربيطانية والفرنسية. ولوال لغته الفرنسية يف الخطاب 

لظننت بأّن الذي يعتيل املنرب هو أبو بكر البغدادي يف مسجد املوصل 
أو اعتقدت بأّن رسالة تلفزيونية مباشرة  تبّث ألبي مالك التيل بدا 
فيها ماكرون  كأمري من أمراء داعش الذين ال يتمّيز عنهم سوى 
ببدلته الباريسية وربطة عنقه فالرئيس املتخم بتاريخ فرنسا اإلجرامي 
والّدموي بحق الّشعوب العربية واإلسالمية عامة ويف  الجزائر وطن 
املليون شهيد الذين قتلتهم فرنسا بأساليب إجرامّية ووحشّية متعددة 
منها قطع رؤوسهم وإرسالها إىل باريس لالحتفاظ بها يف متحف 
الجماجم وال زالوا يحتفظون بها حتى اليوم أو من خالل رمي املواطنني 
الجزائريني من الطائرات أو سجنهم يف آبار املاء أو إحراقهم وإىل ما 
هنالك من إبداع يف األساليب اإلجرامية واإلرهابّية التي مارسها أحفاد 
ديغول وبالّرغم من ذلك لم يدرك ماكرون أن فاقد اليشء ال يعطيه 
وأنه ال يمكن ملن يتبنى اإلرهاب الفكري والعنصرية وثقافة التحريض 
أن يحارب إرهاباً له عراقة تاريخية عىل امتداد قيام فرنسا التي تتباهى 
به كجزء من تاريخها وحاضرها وبإصرار. ولم يستوعب أن استفزاز 
املسلمني أو اّية جهة دينّيٍة واإلساءة لرمز من رموزها ومقّدساتها هو 
فعل يستوجب الرّد بكّل املعايري اإلنسانّية واألخالقية والعلمانّية بل 

يصبح الرّد واجباً مقّدساً عىل املستوى الديني والسيما اإلسالمي.
الرسوم  عن  التخيل  عدم  عن  بإعالنه  غيه  يف  ماكرون  ويمعن 
الكاريكاتورية التي قتل بسبب نشرها بايت الذي وصفه بأّنه جسد 
القيم العلمانية والديمقراطية يف الجمهورية الفرنسّية التي ال زالت 
تحتجز يف سجونها أكرث الناس ديمقراطية وعلمانّية املعتقل الّلبناين 
جورج عبدالله وبالّرغم من ذلك يريد أن يعّلمنا ماكرون معنى الحّرية 
والديمقراطية التي ال يعرف منها إال اسمها. وإزاء تلك الكلمة ألمري 
البارييس وأمام هذا اإلصرار عىل امليض بإهانة نبي اإلسالم  الظالم 
فإّن ماكرون الذي يّدعي محاربة القوى الظالمّية سيدخل فرنسا يف 
نفٍق مظلٍم ال أفق له تجلت بداياتها امس يف عملية طعن يف مدينة 
نيس الفرنسية ادت اىل قتل ثالثة مواطنني فرنسيني.. تلك هي ثمار 
الخطاب التحرييض الذي استنهض املزيد من العنف وللرئيس ماكرون 
ان يعيد حساباته وان يرتاجع عن فكرة اصراره عىل تبني نشر الرسوم 
املسيئة للرسول واالعتذار حقنا للدم ووأدا للفتنة التي ستزيد من 
وترية التطرف والعنف وسيكون ماكرون أمام معركٍة خاسرٍة سياسّياً 

قد تطيح به دون رجعٍة.

ماكرون البغدادي وإمارة فرنسا
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عميدة مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء الدكتورة هدى العماد:

سنعمل يف الفرتة املقبلة بإذن اهلل تعاىل للحصول على االعتماد 
املؤسيس لجامعة صنعاء كجامعٍة نموذجية

انطالقاً من الدور التعليمي الكبري  والهام الذي تقوم به جامعة صنعاء، وضرورة تجويد مقررات الكليات واملراكز التخصصية والدراسات 
العليا، لضمان الحصول عىل مخرجات ذات كفاءة عالية يف مختلف املجاالت، تلبي متطلبات التنمية بمفهومها الشامل..  هنا يأيت دور مركز 
التطوير األكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء، كمركز متخصص يف تطوير العملية التعليمية الجامعية التي تشمل التدريس واملدرس 

واملنهج والطالب واملخرجات التعليمية. 
يف الحوار التايل، تحدثت لصحيفة »26سبتمرب« الدكتورة  هدى عيل العماد عميد مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء، 

عن أهم إنجازات املركز يف الفرتة الحالية،  واألعمال األكاديمية والتطويرية التي سيتم تنفيذها خالل الفرتة املقبلة، باإلضافة إىل النشاط 
املجتمعي الذي تقوم به منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق التي ترأسها الدكتور هدى العماد.. 

<  يف البداية.. هل لكم أن تطلعونا عىل عمل 
مركز التطوير األكاديمي؟ 

< <  املركز يهتم بالتطوير وضمان الجودة التعليمية 
ال����ج����ام����ع����ي����ة ال������ت������ي ت����ش����م����ل ال������ت������دري������س وامل���������������درس وامل����ن����ه����ج 
وال����ط����ال����ب وامل������خ������رج وال����وث����ي����ق����ة ب����اإلض����اف����ة إىل ال���ت���وص���ي���ف 
التفصييل عرب قوالب مجلس االعتماد..وبما يلبي سوق 

العمل..
إىل ج���ان���ب ت��ع��زي��ز ج���وان���ب ت��ط��وي��ر ال��ك��ل��ي��ات ع���رب م��ع��اي��ري 
دول��ي��ة وم��ح��ل��ي��ة ل��ل��وص��ول إىل ج��ام��ع��ة ن��م��وذج��ي��ة تنطبق 

عليها معايري االعتماد األكاديمي. 
توصيف املقررات

<  ما هي أهم املعايري التي عملت عليها خالل 
الفرتة املاضية؟ 

< <  م���ن���ذ أن ت�����م ت��ع��ي��ي��ن��ي ع���م���ي���دة ل��ل��م��ع��ه��د ق���ب���ل س��ن��ة 
وأرب����ع����ة أش���ه���ر ت���ق���ري���ب���اً، رك���زن���ا ب���دع���م وم���س���ان���دة وت��م��وي��ل 
من رئيس الجامعة ا.د / القاسم محمد عباس وبشكل 
أسايس عىل وصف الربامج وتوصيف املقررات الذي تمكنا 
من انجاز 97% منه، حيث يوجد يف جامعة صنعاء أكرث 
من 100 برنامج، وأك��رث من 8 آالف م��ادة م��ك��ررة، بما 
يعني 3800 ألف مادة غري مكررة.. ونحن اآلن يف ظل 
املراجعة النهائية..وقد تم اعتماد الوثائق   بشكل رسمي 
يف مجالس األقسام املعنية ويف مجالس الكليات، ويف 
املجلس األكاديمي ومجلس الجامعة، ولم يتبق لدينا 

سوي اعتماد املقررات بعد استكمال مراجعتها.
االلتزام باملعايري

<  ي���رى ال��ب��ع��ض أن ت��ح��ول التعليم الجامعي 
إىل الجانب االستثماري خصوصاً يف الجامعات 
األهلية أثر سلباً عىل جودة التعليم ومخرجاته.. 

من وجهة نظركم كيف تنظرون إىل ذلك؟ 
< <  ال أع���ت���ق���د أن م���ث���ل ه�����ذا ال����وص����ف ي��ن��ط��ب��ق ع����ىل ك��ل 
ال��ج��ام��ع��ات األه��ل��ي��ة، ف��االس��ت��ث��م��ار يف التعليم الجامعي 
م��ه��م ج����داً ش��ري��ط��ة االل���ت���زام ب��امل��ع��اي��ري األس��اس��ي��ة يف عمل 

الجامعات، وتفعيل جانب الرقابة الداخلية والخارجية 
من الجهات املختصة عليها لضمان عدم اإلخالل بشروط 
العملية التعليمية وتحقيق ال��ه��دف التعليمي وج��ودة 

املخرج. 
وال ننىس أن وجود الجامعات الخاصة ساهم بشكل 
كبري يف استيعاب أعداد كبرية من الطالب والطالبات،  
يف ظ�����ل م�����ح�����دودي�����ة االس����ت����ي����ع����اب يف ك����ل����ي����ات ال���ج���ام���ع���ات 
الحكومية.. وك��ذل��ك خلق ف��رص عمل لعدد ال ب��أس به 
من الكادر  األكاديمي للتدريس يف الجامعات الخاصة. 

تطوير البنية
<  ب������ال������ع������ودة إىل ع����م����ل����ك����م يف م������رك������ز ال����ت����ط����وي����ر 
األك��������ادي��������م��������ي، ه������ن������اك ال������ع������دي������د م�������ن اإلص����������������دارات 

الخاصة باملركز.. هل لكم أن تحدثونا عنها؟ 
< <  بلغت إصدارات املركز لهذا العام نحو 24 إصداراً 
يف مجال تطوير البنية التعليمية لجامعة صنعاء، منها 
إص���دارات يف األدل���ة واإلج����راءات واإلرش����ادات، ومنها يف 
م���ق���اي���ي���س ال������ج������ودة.. ك���م���ا ق���م���ن���ا ب���ح���ص���ر اإلن�����ت�����اج ال��ع��ل��م��ي 
ل���ج���ام���ع���ة ص����ن����ع����اء ألك�������رث م�����ن خ���م���س���ن ع�����ام�����اً يف م���رح���ل���ة 
ال���������دراس���������ات ال����ع����ل����ي����ا امل����اج����س����ت����ري وال�������دك�������ت�������وراه وال�����رتق�����ي�����ات 
وغريها، وسيصدر بذلك يف القريب العاجل كتاب عن 

املركز. 
ك���م���ا ت����ص����در ع�����ن امل�����رك�����ز م����ج����الت ون������ش������رات، إىل ج���ان���ب 
ورشات العمل التي وصلت يف هذا العام 170 ورشة. 

جامعة نموذجية
<  ماذا عن خطتكم املستقبلية؟ 

< <  يف ظ��ل التوجه ال��ج��اد ال��ذي يتبناه رئيس جامعة 
ص����ن����ع����اء ال�����دك�����ت�����ور ال�����ق�����اس�����م ال�����ع�����ب�����اس ل���ت���ف���ع���ي���ل ال�����ج�����ودة 
وال��ت��ط��وي��ر يف ال��ج��ام��ع��ة ، ف���إن م��رك��ز ال��ت��ط��وي��ر األك��ادي��م��ي 
وض���م���ان ال���ج���ودة س��ي��ع��م��ل يف ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ع���ىل ج��ان��ب 
االعتماد املؤسيس لجامعة صنعاء كجامعة نموذجية، 
إىل ج��ان��ب اك��م��ال التوصيف ال��خ��اص ب��ال��دراس��ات العليا 
لجميع الكليات واملراكز  التعليمية، بما يكفل تحديث 

املناهج وبما يتناسب مع سوق العمل يف ظل ما حددته 
الرؤية الوطنية من أهداف وغايات اسرتاتيجية لتطوير 

التعليم العايل.
ب��اإلض��اف��ة إىل ذل���ك سنعمل أي��ض��اً ع��ىل التقييم ال���ذايت 
بناًء عىل معايري االعتماد املحيل والعربي، وكذا التنمية 

املهنية لتحسن أداء املدرس بناًء عىل التوصيف.
تأهيل وتمكني

<  باالنتقال إىل عملكم املجتمعي يف منظمة 
رائدات العدالة للتنمية والحقوق .. ما هي أهم 

األنشطة التي تنفذها املؤسسة؟
< <  يف ظ����ل اس���ت���م���رار ال�����ع�����دوان وال���ح���ص���ار ت���ص���ب أك���رث 
أنشطتنا يف تأهيل وتمكن النساء االقتصادي، من خالل 
ع��ق��د ال�������دورات وت����وزي����ع امل���ش���اري���ع ، ول���دي���ن���ا اآلن أك����رث من 
100 م��ت��درب��ة يف م���ج���ال ال��خ��ي��اط��ة، إىل ج���ان���ب ت��أس��ي��س 
م���ع���ام���ل رائ����������دات ل����أس����ر امل����ن����ت����ج����ة.. وك�������ذا ت���ن���ف���ي���ذ م���ش���روع 

املعرض الدائم  األسر املنتجة.. وحالياً مول األسر املنتجة 
رائ�����دات يف االك��ت��ف��اء ال�����ذايت، وك���ل ذل���ك ي��ص��ب يف تأهيل 

النساء وتسويق منتجات األسر املنتجة.
ورك����زن����ا ع���ىل االه���ت���م���ام ب��ت��م��ك��ن امل������رأة ب��اع��ت��ب��اره��ا يف ظل 
ال������ع������دوان األك��������رث ت������ض������رراً ك���ون���ه���ا ف����ق����دت ال����ع����ائ����ل ش���ه���ي���داً 
أو ج��ري��ح��اً أو أس�����ريا أو م���ف���ق���وداً  ..س������واء ك�����ان  زوج���ه���ا أو 
اب��ن��ه��ا أو اب��ي��ه��ا أو أخ��ي��ه��ا وب��ال��ت��ايل ت��ت��ح��ول امل�����رأة إىل عائلة 
ألس���رت���ه���ا، وك������ذا ت���أث���ره���ا ب���ال���وض���ع امل���ع���ي���ي واالق���ت���ص���ادي 
وحاالت النزوح وضرورة البحث عن فرص بديلة ملواجهة 

متطلبات املعيشة الضرورية. 
التدريب والتسويق 

<  ربما أن اإلشكالية لدى األسر املنتجة كانت 
يف ال�����ت�����س�����وي�����ق ول������ي������س يف ال��������ت��������دري��������ب.. ه�������ل ذل�����ك 

صحيح؟
 < <  أرى أن املشكلة كانت يف التدريب والتسويق معاً.. 
ص��ح��ي��ح ك��ان��ت ب��ع��ض ال��ن��س��اء ت��ت��ل��ق��ى ال���ت���دري���ب ول��ك��ن لم 
ي��ك��ن ه���ن���اك اه���ت���م���ام ب��ال��ت��س��وي��ق، م���ع أن اغ���ل���ب ال��ت��دري��ب 
ل���م ي��ك��ن ب��ال��ش��ك��ل ال��ص��ح��ي��ح، وه�����ذا م���ا ج��ع��ل��ن��ا ن��ت��ج��ه إىل 
ضرورة أن يرافق تدريب األسر وجود تسويق ملنتجاتها، 
فقمنا ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��رض ال���دائ���م ل��أس��ر امل��ن��ت��ج��ة ق��ب��ل نحو 
عامن بتمويل من مؤسسة »بنيان«، وحالياً نفذنا مول 
األسر املنتجة )رائدات يف االكتفاء الذايت( .. عرب مشاريع 
م��ن��ظ��م��ة رائ��������دات  ي��س��ت��ق��ب��ل امل�����ول م��ن��ت��ج��ات ن��ح��و 1000 
أس�����رة م���ن أع���م���ال ال��خ��ي��اط��ة وال���ب���خ���ور وال���ع���ط���ور وأدوات 
الزينة واإلكسسوارات وأدوات التنظيف وأدوات الديكور 
والتدبري املنزيل واملجسمات.. ويف املرحلة الثانية نطمح 
الدخول يف املنتجات الغذائية بعد إيجاد معمل مركزي 
لفحص جودة املنتجات الغذائية قبل عرضها املستهلك. 

ثالثة معامل
<  إذاً م��ا ه��ي خطتكم وطموحكم املستقبلية 

يف مجال رعاية األسر املنتجة؟
< <  ن���ط���م���ح إلي�����ج�����اد ث�������الث م����ع����ام����ل، األول مل��ش��ت��ق��ات 
األل�������ب�������ان امل����خ����ت����ل����ف����ة، وال�������ث�������اين م����ع����م����ل ال���ت���ص���ن���ي���ع ال�����غ�����ذايئ 

ك��ال��ع��ص��ائ��ر وامل���رب���ي���ات وم��ش��ت��ق��ات ال��ط��م��اط��م، وامل��ع��م��ول 
الثالث ألدوات النظافة.

قليل جدًا
<  ماذا عن دعم املنظمات الخارجية ملشاريع 

تمكني املرأة اقتصادياً؟
< <  ل���أس���ف دع����م امل��ن��ظ��م��ات ق��ل��ي��ل ج�����داً ورب���م���ا ب��رام��ج 
التنمية ليست ض��م��ن أج��ن��دت��ه��ا وأه��داف��ه��ا، واغ��ل��ب تلك 
املنظمات تتحجج بأن عملها اغايث وليس تنموي.. علماً 
ب��أن��ه وب��ع��د س��ت س��ن��وات م��ن ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ينبغي 
أن يتحول عمل املنظمات إىل ب��رام��ج تنموية ألن برامج 
ال������ط������وارئ واالغ����اث����ي����ة ال ت����زي����د ع����ن س���ن���ة إىل س���ن���ت���ن ف��ق��ط 

وبعدها يتم االتجاه إىل املشاريع املجتمعية املستدامة.
ثقافة الرشاء 

<  من خالل تسويق منتجات األسر.. ما مدى 
إقبال املستهلك عىل هذه املنتجات؟ 

< <  ص��ح��ي��ح أن م���س���ت���وى اإلق����ب����ال ع����ىل ش������راء م��ن��ت��ج��ات 
األسر تحسن عما كان عليه من قبل، ولكنه دون املستوى 
املأمول، حيث ال تزال ثقافة شراء املنتجات الخارجية هو 
السائد يف مجتمعنا حتى يف ال���زي امل���دريس رغ��م أن ال��زي 

وجودة القماش والخياطة املحلية أكرث جودة. 
وه�����ن�����ا م����ط����ل����وب م������ن وس������ائ������ل اإلع�����������الم امل���خ���ت���ل���ف���ة أن 
تمارس دورها الوطني لتعزيز وعي وثقافة املواطن 
ت����ج����اه امل���ن���ت���ج امل����ح����يل، وأن ش�������راء امل���س���ت���ه���ل���ك ل��ل��م��ن��ت��ج 
املحيل وبقدر ما يساهم يف تعزيز االقتصاد الوطني 
ف���إن���ه ي���ع���ن أس������رة ب��ك��ام��ل��ه��ا ع����ىل م���واج���ه���ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��ع��ي��ش واالس���ت���م���رار يف اإلن����ت����اج وال��ت��ط��وي��ر واالب���ت���ك���ار 

وصواًل للجودة واملنافسة.
والحمد لله تمكنا خالل املعرض الدائم لأسر املنتجة 
من التنسيق لبيع اغلب منتجات األسر بمبلغ يزيد عن 
رب����ع م��ل��ي��ار ري�����ال، ك��م��ا ت���م ال��ب��ي��ع ع���رب م����ول األس�����ر امل��ن��ت��ج��ة 
إىل اليوم بأكرث من أربعن مليوناً، وهذا نتيجة سياسة 
اإلنتاج التي نتبعها وربطها باحتياجات السوق وطلبات 

الجهات واملؤسسات.

االستثمار يف التعليم الجامعي مهم جدًا رشيطة االلتزام باملعايري األساسية وتفعيل  الرقابة لتحقيق الهدف التعليمي وجودة املخرج

تمكنا من توصيف 97% من الوثائق واملقررات ونحن اآلن بصدد املراجعة 
النهائية العتمادها ضمن املجالس األكاديمية لالعتماد

حوار: عبدالحميد الحجازي 

  إصدارات املركز لهذا العام  24  
إصدارًا يف تطوير وتجويد البنية 
التعليمية من األدلة اإلرشادية 

واإلجرائية واملقاييس

  يستقبل مول األرس املنتجة حاليًا  
ونطمح  أرسة..   1000 منتجات 
ملشتقات  معامل  ــالث  ث إليــجــاد 
ــذايئ  ــغ ـــان والــتــصــنــيــع ال ـــب األل

ومعمل ألدوات النظافة

بحضور اللواء عامر املراين محافظ املحافظة

مؤسسة »الشعب« توزيع  800 سلة 
غذائية  على أحفاد بالل يف الجوف 

دش����������������ن����������������ت م�������������ؤس�������������س�������������ة »ال�����������ش�����������ع�����������ب 
االج����������ت����������م����������اع����������ي����������ة ل��������ل��������ت��������ن��������م��������ي��������ة« ت����������وزي����������ع 
امل�������س�������اع�������دات ال������غ������ذائ������ي������ة ع�������ىل أح�����ف�����اد 
بالل يف محافظة الجوف، بمناسبة 
االح��������ت��������ف��������ال ب���������ذك���������رى امل���������ول���������د ال�����ن�����ب�����وي 

الشريف 1442ه�.
وخ����������الل ال�����ت�����دش�����ن ت�����ق�����دم م���ح���اف���ظ 
م�������ح�������اف�������ظ�������ة ال������������ج������������وف ال��������������ل��������������واء ع������ام������ر 
امل����������راين، ب���ال���ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر مل��ؤس��س��ة 
ال��ش��ع��ب االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، عىل 
أل��ل��ف��ت��ة اإلن��س��ان��ي��ة وم��ب��ادرت��ه��ا ب��ص��رف 
س�����الت غ���ذائ���ي���ة ألب����ن����اء أح����ف����اد ب����الل، 
داع���ي���اً ج��م��ي��ع امل��ؤس��س��ات وامل��ن��ظ��م��ات 
الخريية إىل تقديم العون واملساعدة 
ألب���ن���اء أح���ف���اد ب����الل وك���ذل���ك ل��ش��رائ��ح 
امل��ج��ت��م��ع ال���ت���ي ال ت��رت��ب��ط ب����اي س��ي��اس��ة 

دولية خارجية.
م�����ن ج���ه���ت���ه أوض��������ح م����دي����ر امل���ش���اري���ع 
اإلن����س����ان����ي����ة يف م����ؤس����س����ة »ال����ش����ع����ب« 
م������ح������م������د ال����������ج����������ع����������دي، أن امل������ؤس������س������ة 
وب��م��ن��اس��ب��ة االح���ت���ف���ال ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي 
ال���ش���ري���ف دش���ن���ت ت���وزي���ع ع����دد 800 

س���ل���ة غ���ذائ���ي���ة ألح����ف����اد ب�����الل يف م��رك��ز 
م���ح���اف���ظ���ة ال�����ج�����وف وم�����دي�����ريت امل��ط��م��ة 
وامل������ت������ون، الف����ت����اً إىل أن ه������ذا امل����ش����روع 
ي���������������أيت ض��������م��������ن امل����������ش����������اري����������ع اإلن�������س�������ان�������ي�������ة 
ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا امل���ؤس���س���ة خ����الل ال��ع��ام 

2020م.
وأشار الجعدي إىل أن هذه السالت 
الغذائية تحتوي عىل الطحن املركب 
وامل������ع������د م������ن أج����������ود أن������������واع م���ح���اص���ي���ل 
ال��ح��ب��وب ال��ي��م��ن��ي��ة، ك��ت��وج��ه لتحقيق 
االك�������ت�������ف�������اء ال���������������ذايت زراع����������ي����������اً وب�����اع�����ت�����ب�����ار 

الطحن املركب غذاء وانتماء.
وأع�����������������������رب ع���������������دد م������������ن امل�����س�����ت�����ف�����ي�����دي�����ن 
ع�������ن ش�����ك�����ره�����م وت�����ق�����دي�����ره�����م مل���ؤس���س���ة 
»ال�������ش�������ع�������ب االج������ت������م������اع������ي������ة ل����ل����ت����ن����م����ي����ة« 
ع�����������ىل أل�������ل�������ف�������ت�������ة اإلن��������س��������ان��������ي��������ة وت������ق������دي������م 
املساعدات الغذائية لهم يف محافظة 
الجوف، داع��ن مختلف املؤسسات 
وال��ج��م��ع��ي��ات ال���خ���ريي���ة إىل ان ت��ح��ذو 
ح����ذو م��ؤس��س��ة »ال���ش���ع���ب« يف تفقد 
أوض������اع أح���ف���اد ب����الل وم����د ي���د ال��ع��ون 

واملساعدة لهم.

ضمن مشاريع الرؤية الوطنية 

تدشني العمل بمرشوع موقف 
شاحنات النقل الثقيل يف الحديدة

دش�������������ن ال��������ق��������ائ��������م ب������أع������م������ال 
م���ح���اف���ظ ال����ح����دي����دة م��ح��م��د 
ع������ي������اش ق����ح����ي����م ال�����ع�����م�����ل يف 
م��������ش��������روع إن��������ش��������اء وت����ج����ه����ي����ز 
م�������وق�������ف ش�������اح�������ن�������ات ال����ن����ق����ل 

الربي الثقيل باملحافظة.
وي������������������أيت ت������ن������ف������ي������ذ امل���������ش���������روع 
ض�������م�������ن م���������ش���������اري���������ع ال���������رؤي���������ة 
ال����وط����ن����ي����ة ل����ل����دول����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال����ح����دي����ث����ة »ي�������د ت���ح���م���ي وي����د 

تبني« املمولة من الهيئة العامة للنقل الربي واملؤسسة العامة القابضة.
و يهدف امل��ش��روع ال��ذي يشتمل ع��ىل أل��ف و 500 موقف للشاحنات وورش 
اإلصالح واالسرتاحة إضافة إىل محطة تزويدها بالوقود إىل التخفيف من حدة 

االزدحام يف املدينة ومداخلها الرئيسية وتنظيم الوقوف العشوايئ لها .
وخالل التدشن استمع قحيم ومعه وكيل املحافظة لشؤون الخدمات محمد 
حلييص إىل ش��رح م��ن م��دي��ر املؤسسة املنفذة للمشروع إب��راه��ي��م الحميل حول 
املشروع الذي يقام عىل مساحة 242 ألف مرت مربع بمدخل املدينة الشمايل 

املطل عىل البوابة الشرقية مليناء الحديدة.
وأش���اد ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال امل��ح��اف��ظ بجهود الهيئة ال��ع��ام��ة لتنظيم ش���ؤون النقل 
الربي واملؤسسة وتنفيذهما ملثل هذه املشاريع الحيوية التي تحتاجها املحافظة .

وحث الجهة املنفذة عىل تنفيذ املشروع وفقا للمخطط العام ويف املدة الزمنية 
املحددة لها.

مخيم طيب مجاين يف مستشفى هجدة بتعز
ُدش����ن ب��م��س��ت��ش��ف��ى ه��ج��دة ال��ري��ف��ي ب��م��دي��ري��ة 
م���ق���ب���ن���ة م���ح���اف���ظ���ة ت���ع���ز م���خ���ي���م���اً ط���ب���ي���اً ج���راح���ي���اً 
م�������ج�������ان�������ي�������اً ي�����ن�����ظ�����م�����ه م������ك������ت������ب ال�������ص�������ح�������ة ال������ع������ام������ة 

والسكان باملحافظة.
ي����ه����دف امل���خ���ي���م ال�������ذي ي��س��ت��م��ر أس���ب���وع���ن إىل 
إجراء 300 عملية يف مجال الجراحة العامة 
وجراحة املسالك البولية بإشراف فريق وكادر 

طبي متخصص .
ويف ال�������ت�������دش�������ن أوض��������������ح م�������دي�������ر ع�����������ام م���ك���ت���ب 
الصحة باملحافظة الدكتور عبدامللك املتوكل 
أن املخيم يعد أول مخيم طبي جراحي مجاين 
وسيتبعه مخيمان طبيان يف خدير وحيفان، 

بمناسبة ذكرى مولد الرسول األعظم .
وأش�������ار أن امل���خ���ي���م���ات ال���ث���الث���ة س���ت���ج���ري ن��ح��و 
)700( ع���م���ل���ي���ة ج�����راح�����ي�����ة، م���ب���ي���ن���اً أن امل���خ���ي���م 
ال����ث����اين س���ي���ق���ام يف م��س��ت��ش��ف��ى ال����ث����ورة ال����راه����دة 
ب���م���دي���ري���ة خ����دي����ر ب����ه����دف إج���������راء 300 ع��م��ل��ي��ة 
، ف��ي��م��ا س���ي���ق���ام امل���خ���ي���م ال���ث���ال���ث يف م��س��ت��ش��ف��ى 
ح��ي��ف��ان ب��م��دي��ري��ة ح��ي��ف��ان إلج�����راء م��ائ��ة عملية 

جراحية.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أش�����������ار ن������ائ������ب م������دي������ر ع���������ام م���ك���ت���ب 
الصحة باملحافظة الدكتور فضل القباطي إىل 
أن املخيمات تهدف إىل تخفيف معاناة املرىض 
خ������اص������ة ال������ف������ق������راء يف ظ�������ل ال��������ظ��������روف ال���ص���ع���ب���ة 
ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب���الد ج����راء اس���ت���م���رار ال���ع���دوان 

والحصار.

 مع استمرار العدوان 
اتجهنا  والــحــصــار 
ـــدات  رائ منظمة  يف 
الـــعـــدالـــة لــتــأهــيــل 
ــاء  ــس ــن وتـــمـــكـــني ال

اقتصاديًا

تعازينا آل املهدي
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بتعازينا ومواساتنا إىل

 كمال محمد يحىي املهدي
 وذلك يف وفاة املغفور له بإذن اهلل والده:

اللواء الركن طيار محمد يحىي املهدي
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

االسيفون:
كافة منتسيب دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة والعاملني بصحيفيت »26سبتمرب« و«اليمن« وموقع سبتمربنت.
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ل���م ي��ك��ن غ���ري���ب ع���ى ش��خ��ص��ي��ة ك��ش��خ��ص��ي��ة ال��ش��ه��ي��د اح���م���د أن 
ت��ك��ون يف ص���دارة التحرك ال��ج��اد يف سبيل ال��ل��ه وم��ق��ارع��ة الظلم 
والطغيان ويف صدارة التحرك الجهادي يف سبيل الله الشهيد 
اح��م��د خ��ال��د ال��ج��ودي ج��اه��د يف ال��ل��ه ح��ق ج��ه��اده ح��ت��ى ات���اه الله 
اليقني ويف الذكرى السنوية الستشهاد الشهيد تناولنا بعض 

االسطر عن حياة ومناقب الشهيد.
ن�����ش�����أ ال����ش����ه����ي����د س���������ام رب���������ي ع����ل����ي����ه يف اوس��������������اط اس�����������رة م���ت���ع���ل���م���ة 
ومتواضعة ومتصفة بالجود والكرم حيث مثلت نشأة الشهيد 
النشأة الصالحة  شد رحاله اىل مشوار حياته التعليمي  قبل ان 
يصل سن السابعة بعد ومنذ نعومة أظ��اف��ره ع��رف بالتميز يف 
تحصيله العلمي فقد كان ولدا نشيطا مجتهدا حسن السرية 
والسلوك مع معلميه واصدقائه حتى اكمل دراسته الثانوية 

بنسبة 80% وكان القدوة يف اقواله وافعاله.

انطالق الشهيد
ع���ظ���م���ة ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م وامل����ن����ه����اج امل����ح����م����دي ال�������ذي ح������رك ام��م��ا 
مجاهدة واعية متسلحة بساح االيمان يف سبيل الله فالشهيد 
أبو طالب خري مثال  تمثل الوعي الراسخ لشهيد الوقود املحرك 
له يف املسرية القرآنية ونظرا ملا مرت به الباد من  أحداث انطلق 
مسرجا حصانه مسارع ملواجهة أمة الكفر والضال حيث نزل 

اىل ميادين الجهاد بكل وعي وبصرية 
شارك الشهيد يف قيام الثورة املباركة وكانت محطة االنطاق 
ل��ي��ت��غ��ل��غ��ل يف امل����ش����روع ال����رب����اين ال����ق����رآين ت��ج��س��دت ف��ي��ه ان��ط��اق��ت��ه 
ال������ص������ادق������ة يف س����ب����ي����ل ال������ل������ه ك���������ان ح�����ري�����ص�����ا وم����ه����ت����م����ا يف ت���ح���ص���ي���ل 
االس����ت����ف����ادة م����ن ال����������دورات ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة وال����ع����دي����د م��ن 
الدورات املختلفة التي جسدت فيه الروحية الجهادية العالية 
ل���إن���س���ان امل���ج���اه���د وب���ع���د ن���ج���اح ال����ث����ورة راب������ط وع���م���ل يف م��دي��ري��ة 
م�����ع�����ني، ح����ي����ث ك�������ان امل�����ث�����ل األع���������ى ل����إن����س����ان امل����ج����اه����د ث������م ت���ح���رك 
ال���ش���ه���ي���د اىل م����دي����ري����ة ج����ب����ل امل����ح����وي����ت يف ال����ج����ان����ب األم������ن������ي  ق����ام 
بعمل مدير مكتب مديرية األمن عيل لطف  حيث عمل يف هذا 
املجال ومجاالت أخرى بكل جهد واجتهاد وكان ناجحا يف كل 

ما يوكل اليه .

ح�����ظ�����ي ال����ش����ه����ي����د ب����م����ح����ب����ة اخ��������وان��������ه امل����ج����اه����دي����ن 
وم��ج��ت��م��ع��ه ب��ح��س��ن ت���ع���ام���ل���ه وت����واض����ع����ه وال���رق���ي 
يف أخ�����اق�����ه ويف ف�������رة وج�����ي�����زة ك����س����ب م���ح���ب���ة م��ن 
ح����ول����ه م����ن امل���ج���ت���م���ع ب���إح���س���ان���ه وت�����ع�����اون�����ه،  ع���رف  
ب��ال��ش��ج��اع��ة وامل���س���ارع���ة اىل ف��ع��ل ال��خ��ري ف��ق��د ك��ان 
املقدام املغوار يف املواقف  واملهام الصعبة مطبقا 

خرباته وقدراته الجهادية.
ل���م ي��ط��ق ال��ش��ه��ي��د ال��ج��ل��وس أو ال���ت���خ���اذل حتى 
وه��و يف أع��م��ال جهادية ك��ان الب��د أن يتحرك اىل 
مواقع رجال الرجال يف ميادين العزة والكرامة.. 
ك����ان����ت ل����ه ال���ع���دي���د م����ن امل����ش����ارك����ات ال���ج���ه���ادي���ة يف 

مختلف الجبهات  انطلق اىل جبهة ج��ي��زان وظل 
هناك شهرين ثم دخ��ل دورة اسعافات أولية  ثم اع��ام حربي 
وب���ع���د ه�����ذه ال���������دورة  ذه�����ب اىل ج��ب��ه��ة امل���خ���ا وك������ان ي��ع��م��ل ك����ل م��ا 
يتطلب منه يف الجانب الطبي وكذلك يف جانب االعام وكذلك 
يف نهم ك��ان ل��ه نصيب املشاركة فيها   ويف ه��ذه الجبهة اصيب 

بجروح سطحية حيث نقل اىل صنعاء ألخذ عاجاته .
ان���ط���اق���ت���ه ال����ص����ادق����ة غ����رس����ت ال�����وع�����ي يف ق���ل���ب���ه ال����ت����ي ه����ي����أت ل��ه 
ال��روح��ي��ة ال��ج��ه��ادي��ة ان ي��ج��اه��د يف ع���دة أم��اك��ن ح��س��ب األوض����اع 
وال���ظ���روف ج���رح ال��ش��ه��ي��د ع���دة م����رات ول��ك��ن ج��راح��ه ل��م تضعف 
عزيمته وهمته أو تثنيه ع��ن درب ال��ج��ه��اد ولكنه ت��رك بصمات 

يف كل جبهة شارك فيها وكانت خري مثال لتضحيه والفداء .

شهادة األهل واألقرباء 
ت�����ق�����ول وال�����������دة ال����ش����ه����ي����د: ال�����ح�����دي�����ث ع������ن اح�����م�����د ط�����وي�����ل ف��م��ه��م��ا 
تحدثنا عنه فلن نعطيه حقه من الكام ولكن نسرد باختصار 
البعض من الكام، كان مطيعا بارا محبا إلخوانه وأسرته كان 
يل القريب والبعيد.. حنون يف طباعه مرتق يف أخاقه ووجهه 
م��ش��رق بابتساماته وك���ان م��ا يميزه املحافظة ع��ى ص��ات��ه، كان 

صادقا يف أقواله وأفعاله .
كان الجميع يحرمه لرفعة أخاقه وتواضعه وحكمته حيث 
ان م����ن ت���ع���رف ع��ل��ي��ه ك���س���ب م��ح��ب��ت��ه وت����أث����ر ب�����ه  وع���ن 
االحسان فقد كان محبا لزمائه يقدم لهم العون 

واملساعدة محبا للخري ومسارع فيه .

شهادة رفاق الشهيد
ي�����ق�����ول رف�����ي�����ق ال����ش����ه����ي����د ع������يل ل����ط����ف ك��������ان ال���ش���ه���ي���د 
ن�����م�����وذج�����ا ي����ح����ت����ذى ب������ه يف إح�����س�����ان�����ه ات�����ص�����ف ب���ال���ب���ذل 
والعطاء ع��رف بمصداقية  التسليم لله وللقيادة 
بالتوجيهات االلهية االنفاق الصفة السائدة التي 
ات����س����م ب���ه���ا ال���ش���ه���ي���د ع�����رف م���راب���ط���ا ص����اب����را م��ح��ت��س��ب��ا 
مسارعا اىل حل االشكاليات بروحية جهادية راقية.

استشهاده 
عند ما جاءت التوجيهات  بالتعزيز اىل جبهة الدريهمي كان 
م���ن أوائ�����ل م���ن ل��ب��وا ال��ت��وج��ي��ه  ل��ت��ع��زي��ز ه����ذه ال��ج��ب��ه��ة ع��ن��ده��ا ك��ان 
ال��ش��ه��ي��د ي��ح��م��ل روح���ي���ة ث��ق��اف��ة ال���ق���رآن وح��ك��م��ة وح���ن���ك���ة... كلف 
الشهيد كقائد ملجموعة شارك يف عدة عمليات عسكرية وبعد 
م���ش���وار ط��وي��ل م���ن ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء ال��ت��ح��ق ب��ق��اف��ل��ة ال��خ��ل��ود مع 
رفاق دربه من الشهداء األبرار وحظي بوسام الشهادة وهي ما 
كان يتمناها طوال مشواره يف خط الجهاد.. فسام ربي عليك 

ألف ألف سام.

* القسم االعامي مؤسسة "الشهداء"

عسكرية 05
املولد النبوي مناسبة دينية نستلهم من نبينا وقائدنا محمد الدروس والعرب ملواجهة التحديات ومخططات األعداء

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة يهنئان القيادة والشعب:

يف رحاب أجواء إيمانية ووطنية عظيمة، يحتفل فيها شعبنا 
اليمني العظيم، بمناسبة ذك��رى املولد النبوي الشريف عى 
ص���اح���ب���ه وآل ب��ي��ت��ه أف���ض���ل ال����ص����اة وال���ت���س���ل���ي���م، ه�����ذه امل��ن��اس��ب��ة 
الدينية املباركة، التي تهل علينا يف كل عام لتجعلنا نستلهم 
من سرية نبينا وقائدنا محمد صى الله عليه وعى آله وسلم 
ال��ك��ث��ري م��ن ال�����دروس وال��ع��رب ال��ت��ي م��ن خ��ال��ه��ا ن��واج��ه تحديات 

الحياة وأعبائها، وندرك مخططات األعداء وما يمكرون.
وبهذه املناسبة الدينية العظيمة التي تتزامن مع احتفاالت 
ش���ع���ب���ن���ا ال����ث����وري����ة )س���ب���ت���م���رب وأك�����ت�����وب�����ر( ي���ط���ي���ب ل���ن���ا ب����اس����م ق���ي���ادة 
وزارة ال���دف���اع ورئ���اس���ة ه��ي��ئ��ة األرك�����ان ال��ع��ام��ة، وك���اف���ة األب��ط��ال 
من أبناء الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف كل ميادين 
العزة والكرامة والشرف، أن نرفع ملقامكم العايل أسمى آيات 
التهاين وأص���دق ال��ت��ربي��ك��ات، سائلني امل���وىل ع��ز وج��ل أن ينعم 
ع��ل��ي��ك��م ب���ال���ص���ح���ة وال���ع���اف���ي���ة ال����دائ����م����ة، وأن ي���وف���ق���ك���م يف ك��اف��ة 
م��ه��ام��ك��م ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ح��م��ل��ون��ه��ا يف ظ���ل ظ�����روف ح��س��اس��ة 
ودقيقة يعيشها وطننا الحبيب وشعبنا الصابر املجاهد، وقد 
أث��ب��ت��ت ال���وق���ائ���ع واألح�������داث ب��أن��ك��م خ���ري م���ن ي��ح��م��ل ع���ى ك��اه��ل��ه 

هذه املسؤولية.
ون��ح��ن يف ق��ي��ادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك����ان وباسم 
كل أبناء الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف كل الجبهات 
نعاهدكم بأننا سنكون عوناً وسنداً لكم يف تنفيذ كافة املهام 
والواجبات، ورهن توجيهاتكم الحكيمة حتى يتحقق ليمننا 

الحبيب النصر الكبري عى أعداء الدين واألمة.
السيد/ عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة

األخ/ املشري الركن/ مهدي املشاط - رئيس املجلس السيايس 
األعى القائد األعى للقوات املسلحة

اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى
م����ا أروع�����ه�����ا م����ن ل���ح���ظ���ات ون����ح����ن ن��ح��ت��ف��ل وك������ل أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا 
اليمني املجاهد بهذه الذكرى املباركة التي يمتزج فيها الحب 
وال��والء لسيد الخلق نبي الرحمة الذي أرسل رحمة للعاملني 
ك���م���ا ج������اء يف ك����ت����اب ال����ل����ه ال����ع����زي����ز: )َوَم����������ا أَْرَس�������ْل�������َن�������اَك إاَِلّ رَْح�����َم�����ًة 

ِلّْلَعامَلنَِي(، كما أن احتفالنا بهذه املناسبة الدينية العظيمة هو 
فرصة إيمانية لصقل األنفس وتهذيبها ملعرفة مكامن الخلل 
الذي حل بهذه األمة التي انسلخ البعض منها عن ما جاء به 
سيد البشرية وساروا يف ركب الصهاينة واملطبعني مع أعداء 
الله واألمة مبتعدين عن كل القيم الدينية واملبادئ املحمدية 
التي ترشدنا إىل الصواب والتي تحقق العزة والكرامة ألمتنا 
وتدعونا إىل التمسك بتلك القيم مهما كانت حمات التشويه 

التي يقودها أع���داء الله وأدوات��ه��م ال��ذي��ن انكشفت أقنعتهم 
مؤخراً وأثبتوا فيها والءهم للشيطان والصهاينة واألمريكان.
إن احتفالنا كشعب يمني حر بهذه املناسبة الدينية املباركة 
يختلف عن الكثريين كوننا رغم الظروف القاسية التي نعانيها 
منذ ست سنوات بسبب عدوان املعتدين وحصار املجرمني إال 
أننا استطعنا بقيادتكم الحكيمة وبثبات املؤمنني الصادقني 
م���ع ال���ل���ه وم����ع ن��ب��ي��ه وأع������ام ال���ه���داي���ة أن ن��ح��ط��م ك��ي��د امل��ع��ت��دي��ن 

وأن ن���ك���س���ر ش���وك���ت���ه���م م���س���ت���ل���ه���م���ني ذل�������ك ال����ث����ب����ات يف م���ي���ادي���ن 
العزة والكرامة وال��ش��رف من نهج رسولنا الكريم عليه وعى 
آله أفضل الصاة والتسليم، ولعل انتصارات امليادين تثبت 
بأننا عى النهج القويم والطريق السديد كما أن هذه املناسبة 
ال���دي���ن���ي���ة امل����ب����ارك����ة ت������أيت يف خ���ض���م ف����رح����ة أب�����ن�����اء ش���ع���ب���ن���ا ال��ي��م��ن��ي 
ال���ع���ظ���ي���م ب���ت���ح���ري���ر األس��������رى م����ن زم�������اء ال����س����اح وأب�����ن�����اء ال���وط���ن 
ال��ش��رف��اء ال��ذي��ن ق��ب��ع��وا يف س��ج��ون امل��ج��رم��ني وق���د ك���ان الفضل 
بعد الله لكم يف تحريك هذا امللف اإلنساين املهم ال��ذي يؤكد 

بأن نهجكم هو نهج الرحمة املستمد من خري خلق الله.
السيد/ عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة

األخ/ املشري الركن/ مهدي املشاط - رئيس املجلس السيايس 
األعى القائد األعى للقوات املسلحة

اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى
نهنئكم بهذه املناسبة الدينية العظيمة مؤكدين لكم ولكل 
أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا امل��ج��اه��د ب��أن��ن��ا ع���ى ال��ع��ه��د ال����ذي ق��ط��ع��ن��اه ث��اب��ت��ون 
وب�����م�����ب�����ادئ دي����ن����ن����ا وم�������ا ج�������اء ب�����ه س����ي����دن����ا م���ح���م���د ص�����ل ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 
وع���ى آل���ه وس��ل��م م��ت��م��س��ك��ون وأن ج��اه��زي��ت��ن��ا ال��ق��ت��ال��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
ومعنوياتنا يف أعى مستوياتها ولن نراجع أو نستكني حتى 
النصر إن ش��اء ال��ل��ه، وحتى نحرر ك��ل ش��رب م��ن أرض��ن��ا الغالية 
من دنس كل الغزاة واملعتدين ولن ينالوا منا إال ما يكرهون 

.. ولن ترى الدنيا عى أريض وصيا.
رح����م ال���ل���ه ش���ه���داءن���ا األب������رار .. وال���ش���ف���اء ل��ج��رح��ان��ا .. وال���ف���رج 
ألسرانا .. والثبات ألبطالنا يف مواجهة ال��ع��دوان .. وم��ن نصر 

إىل نصر .. وكل عام وأنتم والشعب اليمني بألف خري.

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد 
الغماري برقية تهنئة إىل قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث ورئيس املجلس السيايس األعى - 

القائد األعى للقوات املسلحة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس السيايس بمناسبة ذكرى 
املولد النبوي الشريف 1442ه� جاء فيها:

املــطــبــعــون مــع الــكــيــان 
الصهيوين يفقدون القيم 
الدينية واملبادئ املحمدية

بقيادتكم  اســتــطــعــنــا 
ــات املــجــاهــديــن أن  ــب وث
املعتدين  كــيــد  نــحــطــم 

وكرس شوكتهم

باسـم املقاتلـني نعاهدكـم بأننـا سـنكون عونـًا وسـندًا لكـم يف تنفيـذ كافـة املهـام والواجبـات

التمويه والتخفّي 
ت������ك������ون امل�����ع�����ال�����م ال���������ب���������ارزة يف ال�����ع�����دي�����د م���ن 
ال��������ص��������ح��������اري م������������ح������������دودة، ول���������������ذا ي�����م�����ك�����ن أن 
ت��ت��ح��ول امل���ن���اورة ع��رب ال��ص��ح��راء إىل ك��اب��وس 
لوجستي. غالًبا ما تلجأ الجيوش إىل ساح 
ال��ف��رس��ان بهدف اجتياز امل��س��اح��ات الكبرية 
م��ن ال��ص��ح��راء القاسية دون زي���ادة إجهاد 
ال����ج����ن����ود امل����ع����رض����ني أًص�������ا ل���خ���ط���ر ال���ج���ف���اف 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة خال النهار.

اماكنية التنقل 
امكانية التنقل أمر أسايس لنجاح حرب 
ال�������ص�������ح�������راء. وه�����������ذا م�������ا ي����ف����س����ر االس�����ت�����خ�����دام 
امل����ك����ث����ف ل������ل������دروع يف امل������ع������ارك م����ث����ل م���ع���رك���ة 
ال��ع��ل��م��ني يف ال���ح���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. وق��د 
ل������وح������ظ أن ال����ت����ن����ق����ل ذو أه�����م�����ي�����ة ب�����ال�����غ�����ة يف 
الحروب الصحراوية، فقد تصبح املعارك 
يف ب����ع����ض األح�������ي�������ان م����م����اث����ل����ة ل���اش���ت���ب���اك���ات 
البحرية، حيث يكون االستحواذ الفعيل 
عى األرض أقل أهمية من مواقع الدبابات 

)أو السفن(.
ه����������ن����������اك ال���������ع���������دي���������د م�����������ن األع��������������������������داء مل�����ق�����ات�����ل 
ال��ص��ح��راء. ويشمل ذل��ك املركبات الجوية 
وال��دب��اب��ات، التي يمكن أن تشكل تهديداً 
ك���ب���رًيا مل��غ��اوي��ر ال���ص���ح���راء ألن��ه��م ال يملكون 
وس���������ي���������ل���������ة ت�����������ذك�����������ر مل����������ض����������اه����������اة ه�����������������ذه ال�����������ق�����������وة. 
ب����اإلض����اف����ة إىل ذل�������ك، ال ي����وج����د ال���ك���ث���ري م��ن 
األم�����اك�����ن ل���اخ���ت���ب���اء م�����ن ه������ذه األس����ل����ح����ة يف 
ال���ب���ي���ئ���ة ال���ص���ح���راوي���ة ال���ت���ي ال ت���ح���وي ال��ك��ث��ري 

من الحواجز.
مشكلة أخرى هي الكثبان الرملية، التي 
قد تقلل القدرة عى التنقل بنسبة %60 
ف��م��ع ع����دم وج�����ود ق���اع���دة ث��اب��ت��ة وم��س��ت��ق��رة 
ل������أرض، م���ن ال��س��ه��ل أن ي��ن��زل��ق ال��ش��خ��ص 

أو حتى أن يدفن.

ُشّح املياه
ي�������ؤدي ن���ق���ص امل�����ي�����اه وال�������ح�������رارة ال���ش���دي���دة 
إىل ص���ع���وب���ات ع���ن���د االن�����خ�����راط يف ح�����رب يف 
الصحراء.. األلغام األرضية عدو قاتل آخر. 
عى الرغم من أن استخدامها ليس حكًرا 
عى الصحراء، تعد أداة قاتلة وال يستهان 
بأهميتها، فمن الصعب اكتشافها وتمنع 
ال�����ت�����ح�����رك. ق�����د ي��������ؤدي ش�����ح امل�����ي�����اه إىل ت��غ��ي��ري 
ال���ق���واع���د، واالن���ت���ق���ال م���ن م���وض���ع إىل آخ��ر 

بحًثا عن مصدر للمياه.

درجة حرارة الجسم
يف الحروب الصحراوية، يمكن أن ترتفع 
درج�����ة ح������رارة ج��س��م ال���ف���رد إىل م��س��ت��وي��ات 
غري عادية مسببة أعراًضا شبيهة بالحمى، 

من وهن وجفاف.

الجفاف
قد يضطر الفرد إىل مواجهة حاالت من 
ال���ج���ف���اف يف ال����ح����روب ال���ص���ح���راوي���ة بسبب 
ن�����ق�����ص ال�������س�������وائ�������ل ال�����ص�����ال�����ح�����ة ل����اس����ت����ه����اك 

واملياه النظيفة.
يف الحرب الصحراوية، تكون العناصر 
ال���ص���ح���راوي���ة يف ب��ع��ض األح���ي���ان أخ���ط���ر من 
ال��ع��دو ال��ف��ع��يل. ُتعترب األرض الصحراوية 
ث��اين أك��ر املناطق غري املواتية للجنود بعد 
البيئة الباردة الرطوبة املنخفضة، والربد 
والحر الشديدين وقلة الحواجز والحياة 
ال����ربي����ة ت��س��م��ح ب����زي����ادة اس���ت���خ���دام األج���ه���زة 
اإلل��ك��رون��ي��ة وال��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار بغرض 

املراقبة والهجمات.

ك��م��ا أن م��ن خ���واص وت��ك��ت��ي��ك��ات ح��رب 
الصحراء أنها تجعل قحولة الصحراء 
االس������ت������ي������اء ع�������ى امل�����������دن ال����رئ����ي����س����ي����ة أم���������ًرا 
أساسًيا بهدف ضمان حفاظ السيطرة 
ع�����ى امل������������وارد امل����ه����م����ة )امل������ي������اه ال���ن���ظ���ي���ف���ة يف 
امل����ق����ام األول( وال����ح����ف����اظ ع����ى إم��������دادات 
ع������س������ك������ري������ة ج����������ي����������دة. ل���������ذل���������ك يف ال�������ح�������رب 
ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة، ت������ك������ون ع����م����ل����ي����ات ال����ح����ص����ار 
الحدث األكر تواتًرا، ألن املُدافع غالًبا 
م����ا ي��ح��ص��ن امل�����واق�����ع ل���ح���م���اي���ة امل������دن ال��ت��ي 

يتزود منها.
وأخ���رياً ال��ش��ؤون اإلداري����ة حيث تكون 
خطوط التموين أطول منها يف املناطق 
األخرى وتعتمد اإلدامة بصورة رئيسية 
ع���ى امل���واص���ات األرض���ي���ة م��ض��اف��اً ل��ذل��ك 

املواصات الجوية إذا توافرت . 
وب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة ل�����ل�����خ�����دم�����ات ال�����ط�����ب�����ي�����ة ف�����إن 
ض����رب����ات ال���ش���م���س واإلن�����ه�����اك وال��ت��ش��ن��ج 
وأمراض املعدة واألمعاء جميعها تكون 
امل��ش��ك��ل��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ل���ه���ا وألن اإلص����اب����ات 
ت����ح����ت����اج إىل س�����رع�����ة ال������ع������اج ل����ك����ن ل��ب��ع��د 

املسافة توجد مشاكل طبية.
وال������ت������وت������ر ال�����ن�����ف�����ي ال�����ن�����اج�����م ع�������ن ال�����ب�����ق�����اء يف 
ال����ص����ح����راء مل������دد ط���وي���ل���ة ي���م���ك���ن أن ي��������ؤدي إىل 
استنزاف الطاقة البشرية وأي��ض��اً النقص يف 
املاء قد يسبب األمراض الجلدية ولذلك البد 
م���ن ت���وف���ري امل���ه���ام وال���ط���ع���ام امل���ن���اس���ب ووج����ود 
مستودعات دفاعية ليك تحد من استنزاف 

العناصر العسكرية.

ــال يف املــنــاطــق  ــت ــق مـــمـــزات ال
الصحراوية

 ت������س������ه������ل ت���������ط���������ور ال������ع������م������ل������ي������ات ل���������وح���������دات 
آل����ي����ة ب���م���ق���ي���اس ك����ب����ري. وامل������وان������ع ال����ت����ي ت��ع��ي��ق 
ح��رك��ة القطاعات قليلة ج���داً وإذا وج��دت 
فاملسافات بينها بعيدة وال يوجد مقربات 

محددة لهجوم العدو.
وحيث أن اقراب العدو متوقع من كل 
االت�����ج�����اه�����ات وع���م���ل���ي���ات اإلح�����اط�����ة م�����ن أك���ر 
املناورات استعمااًل يف املناطق الصحراوية 
ح���ي���ث ي��م��ك��ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب���ال���س���ري���ة وال��ح��ش��د 

الكبري.
وعندما تنفتح التشكيات الكبرية فإن 
إم����ك����ان����ي����ة ال���ت���خ���ف���ي���ة ت����ص����ب����ح ص����ع����ب����ة إال أن����ه 
يمكن تحقيق التخفية لأفراد والسيارات 
املنفردة إذا وجدت الوديان والشجريات، 
حيث إن املحافظة عى االتجاه واملاحة يف 
ال��ص��ح��راء م��ن األم���ور الصعبة ن��ظ��راً لعدم 
توفر ال��ط��رق الرئيسية وال��ظ��واه��ر ال��ب��ارزة.. 
وأث�����ن�����اء ال���ل���ي���ل ي���ج���ب ت���ق���ل���ي���ص امل����س����اف����ة ب��ني 

الوحدات الفرعية وذلك للحماية. 
إن اآلل��ي��ات ال��ت��ي ت��غ��وص يف ال��رم��ال ستؤثر 
ح�����ت�����م�����ا ع���������ى خ������ط������ة ال�������ح�������رك�������ة إذا ل���������م ت�����وض�����ع 
الخطط املسبقة لذلك, وحركة قوافل اآلليات 
الكبرية بدون غطاء جوي ستؤدي إىل خسائر 

جسيمة إذا ما تدخل طريان العدو.
أي�������ض�������ا م��������ن ض������م������ن م�������م�������ي�������زات ال�������ق�������ت�������ال يف 
امل�����ن�����اط�����ق ال�����ص�����ح�����راوي�����ة اس������ت������خ������دام ال�����ن�����ريان 
وه����������������ي إم����������������ا أس��������ل��������ح��������ة م���������ب���������اش���������رة ح��������ي��������ث أن 
معظم املناطق الصحراوية تؤمن ميادين 
رم������ي ج����ي����دة ل���أس���ل���ح���ة ذات امل�������دى ال��ب��ع��ي��د 
ك��ال��رش��اش��ات ال��ت��ي لها ت��أث��ري ف��ع��ال وتقدير 
امل����دى ي��م��ك��ن أن ي��ت��أث��ر ب��س��ب��ب زغ��ل��ل��ة ال��ن��ظ��ر 
وال�������خ�������داع ال����ب����ص����ري وامل�����راق�����ب�����ة ب���ش���ك���ل ع����ام 
ج�����ي�����دة إال أن ال�����غ�����ب�����ار وال�����ض�����ب�����اب ي���ج���ع���ان 

تقدير قوة العدو أمراً صعباً.
واإلس��ن��اد ال��ق��ري��ب ب��ني امل��ش��اة وال��دب��اب��ات 
م�����م�����ك�����ن ألن ه��������ج��������وم ال���������ع���������دو م�����ح�����ت�����م�����ل يف 
ال���ص���ح���راء م����ن ج��م��ي��ع ال���ج���ه���ات والب������د م��ن 
ال���ت���ن���س���ي���ق ل���ع���م���ل خ����ط����ة م�����ق�����اوم�����ة ال���������دروع 

واملوانع ضد الدبابات.
واألسلحة غري املباشرة قد تكون املاحظة 
فيها محدودة لقلة توافر األماكن املشرفة 
ب���اإلض���اف���ة إيل ت����أث����ريات امل����ن����اخ غ����ري امل��ن��اس��ب 
ويف ح��ال��ة ع��دم ت��وف��ر خ��رائ��ط دقيقة يجب 
ال��ح��ص��ول ع��ى ص����ورة ج��وي��ة الس��ت��خ��دام��ه��ا 

لتوفري اإلسناد املدفعي الدقيق.
وت���أث���ري ال���رم���اي���ة ي���ت���ض���اءل ب��س��ب��ب ال���رم���ال 
ال����ل����ي����ن����ة واس������ت������خ������دام االن�����ف�����ج�����ار ال������ج������وي أى 
الفيوز املوقوت واستخدام الصوت والرادار 
أفضل يف الصحراء منه يف املناطق األخرى 
وأي��ض��ا اس��ت��خ��دام امل��ن��اظ��ري وس��ال��م امل��راق��ب��ة 
واألب��راج املنقولة يف حالة عدم توفر نقاط 
امل������اح������ظ������ة والب�����������د م�������ن ال�����ص�����ي�����ان�����ة امل����س����ت����م����رة 

للمدافع ألنها أمر ضروري.
وأي�������ض�������اً م������ن ض����م����ن م�����م�����ي�����زات ال�����ق�����ت�����ال يف 
امل����ن����اط����ق ال����ص����ح����راوي����ة االت�������ص�������االت، ون����ظ����راً 
ل���ب���ع���د امل����س����اف����ات ن��ت��ي��ج��ة االن����ت����ش����ار ال����واس����ع 
فإنه يتطلب توفري أجهزة السلكية لتغطية 
هذه املسافات وأجهزة الردد العايل تكون 
حساسة بسبب تقلبات الطقس، وأيضاً 
استخدام الهاتف الاسليك له تأثري فعال 
يف امل���ن���اط���ق ال����ص����ح����راوي����ة والب�������د م����ن وج����ود 
األساك الهاتفية لربط الوحدات بعضها 

ببعض لبعد املسافات.

ُتعرف الحرب الصحراوية التقليدية اختصاراً بأنها )القتال يف الصحراء(.
وتكمن خطورة الحرب الصحراوية غالباً يف قساوة البيئة الصحراوية وعناصرها املدمرة عى 

القوات سواًء أكانت يف وضعية الهجوم أم يف وضعية الدفاع حيث تكون ظروف الصحراء يف 
بعض األحيان أشد خطورًة من نريان العدو نفسه.

رجال 
يطوون 
الصحراء

ة 2
حلق

ال
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الصحراء  يف  املــنــاورة 
ــوس  ــاب ك إىل  ــول  ــح ــت ت

لوجيسيت

ــات أمــر  ــرك ــح ــت الــتــنــقــل وال
ــــــايس لـــنـــجـــاح حـــرب  أس

الصحراء 

قاتل  عدو  األرضية  األلغام 
ونقص املياه وشدة الحرارة 

تؤدي إىل صعوبات 

العميد/عبدالله حسني املطري

يف رحاب الخالدينيف رحاب الخالدين
تشييع الشهداء الحملي وعلعل واملتوكل وخلوفه بصنعاء

ٌشيعت بصنعاء جثامني شهداء الوطن والقوات املسلحة العقيد محمد يحيى يحيى إسماعيل 
الحميل واملقدم هادي ناصر هادي علعل والنقيب أحمد إسماعيل محمد أحمد املتوكل والنقيب 
ح��س��ني أح���م���د خ���م���اش خ��ل��وف��ة وال����ذي����ن اس���ت���ش���ه���دوا وه����م ي���داف���ع���ون ع���ن ال���وط���ن وأم���ن���ه واس���ت���ق���راره 

ومواجهة العدوان ومرتزقته.
وخال مراسم التشييع التي تقّدمها مدراء دوائر االستخبارات العسكرية العميد الركن عيل أبو 
حليقة واملدرعات العميد الركن عبدالله الشريف وتقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز 

صاح، أكد املشيعون استمرارهم يف معركة العزة والكرامة حتى تحقيق النصر.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم 

يف جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
شارك يف التشييع وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد الشيخ صالح الخوالين ورئيس مجلس إدارة يمن 
موبايل املهندس عصام الحميل وعدد من القيادات العسكرية واألمنية وزماء وأقارب الشهداء 

واملواطنني.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة بصنعاءتشييع عدد من شهداء الوطن بصنعاء

ُش���ي���ع���ت ب���ص���ن���ع���اء يف م����وك����ب ج���ن���ائ���زي م���ه���ي���ب ج���ث���ام���ني ع�����دد م��ن 
شهداء الوطن والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة 
الدفاع عن الوطن. حيث تم تشييع جثامني الشهداء العميد كهان 
محمد أح��م��د جميل وامل���ق���دم ن��اص��ر ن��اص��ر ق��اس��م ال��غ��ري��ب��ي وامل��ق��دم 
ص��ال��ح أح��م��د ع��يل س��ل��م��ان وال���رائ���د ع��ب��دال��ل��ه ح��س��ن محمد قريعان 
واملازم أول أكرم خالد أحمد رزق قمبور وأحمد إسماعيل محمد 
امل��دوم��ي وأح��م��د ع��يل محمد ف��اخ��ر. وخ���ال م��راس��م التشييع التي 
تقّدمها م��دراء دوائ��ر االستخبارات العسكرية العميد الركن عيل 
محمد أبو حليقة وتقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز 
صاح واملساحة العسكرية العميد الركن أحمد الخيواين، أشاد 
املشيعون باملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان 

يف ميادين العزة والكرامة.
ج�����رت م����راس����م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل���ل���ش���ه���داء ال����ذي����ن ت���وش���ح���ت ج��ث��ام��ي��ن��ه��م 
بالعلم ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال��ص��اة عليهم يف ج��ام��ع ال��ش��ع��ب بأمانة 

العاصمة، ليتم مواراتهم كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش������ارك يف ال��ت��ش��ي��ي��ع رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ت���اح���م ال���ق���ب���يل ال���ش���ي���خ ض��ي��ف 
الله رسام ونائب مدير عام ديوان وزارة الدفاع العميد الركن مجاهد 
ال���س���ه���اق���ي وع�������دد م����ن ال����ق����ي����ادات ال���ع���س���ك���ري���ة واألم����ن����ي����ة وال���ش���خ���ص���ي���ات 

االجتماعية وأهايل وأقارب الشهداء.

ٌش����ي����ع����ت ب����ص����ن����ع����اء يف م�����وك�����ب ج���ن���ائ���زي 
مهيب ج��ث��ام��ني ع���دد م��ن ش��ه��داء ال��وط��ن 
وال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة وال�����ذي�����ن اس���ت���ش���ه���دوا 
وه���م ي����ؤدون واج��ب��ه��م يف م��ع��رك��ة ال��دف��اع 

عن الوطن يف عدد من الجبهات.
حيث تم تشييع جثامني العميد ربيع 
نبيل أح��م��د ب��ن��ي��ان وال��ع��ق��ي��د ص���اح سالم 
صغري الشعبي والعقيد ابراهيم محمد 
أح�����م�����د ع������يل ال������وش������يل وال����ع����ق����ي����د ع���ب���دال���ل���ه 
أحمد محمد حمران والرائد ياسر يحيي 
يحيي صالح الجال والرائد أحمد محمد 
ع��ب��دال��ب��اري ن��ج��م ال���دي���ن وال����رائ����د ع��ب��دال��ل��ه 
ح��س��ني ع��يل ال��ب��ط��اح��ي وال��ن��ق��ي��ب عبدالله 
أح���������م���������د أح���������م���������د ع����������يل م������غ������ب������ش وال�����ن�����ق�����ي�����ب 

طعيمان عبدالله محسن الشايل.
ك���م���ا ت�����م ت���ش���ي���ي���ع ج���ث���ام���ني امل����س����اع����د ط��ه 
ش��رف محمد حسني ال��غ��ف��اري واملساعد 
ع�����ب�����دال�����ل�����ه ص������ال������ح ع�������ل�������وان ع�������يل وامل�����س�����اع�����د 
صفوان أحمد عبدالله الوشيل واملساعد 
غ��م��دان مطلق أح��س��ن ال��ع��ق��اق واملساعد 
م�����������������ازن ص�������غ�������ري ع�������ب�������دال�������ل�������ه س���������ن���������ان األع��������������ور 
وامل������س������اع������د ب�����ش�����ري إس�����م�����اع�����ي�����ل أح������م������د ع���يل 
ال�����ب�����ح�����ش وامل������س������اع������د ح������اش������د م����ح����م����د ع���يل 
ع���يل ال����زاق����ري وامل���س���اع���د ع��ب��دال��س��ام عيل 
جاب أحمد الزاقري واملساعد مراد عيي 
م��ب��خ��وت ال�����ريض وامل���س���اع���د م��ح��م��د أح��م��د 
م���ح���م���د ح���م���ي���د وامل�����س�����اع�����د ف���������واز ع���ب���دال���ل���ه 
ح���س���ني ال���ب���ش���ريي وامل����س����اع����د م���ح���م���د ع��يل 
ح��������زام ع��������زان وامل�����س�����اع�����د ال����ح����س����ني م��ح��م��د 

الوسد الحسني.
وخ���ال م��راس��م التشييع ال��ت��ي تقّدمها 

نائب رئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء 
عبدالقادر الشامي ورئ��ي��س هيئة القوى 
البشرية اللواء الركن طيار يحيى شعان 
ال����غ����ب����ي����ي وق�������ائ�������د ق�����������وات األم�����������ن امل������رك������زي 
ال�������ل�������واء ش�����اه�����ر م����ح����م����د ال�����ق�����ح�����وم ورئ����ي����س 
مصلحة حفر السواحل اللواء عبدالرزاق 
املؤيد وق��ي��ادات عسكرية وأمنية وأق��ارب 
الشهداء، عرب املشيعون وأهايل الشهداء 
ع����ن ال���ف���خ���ر واالع�����ت�����زاز ب����االن����ت����ص����ارات ال��ت��ي 
ي�������س�������ط�������ره�������ا أب������������ط������������ال ال��������ج��������ي��������ش وال��������ل��������ج��������ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ال���ج���ب���ه���ات وه������م ي���واج���ه���ون 

تحالف العدوان واملرتزقة.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين 
توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري 

ب���ع���د ال�����ص�����اة ع���ل���ي���ه���م يف ج����ام����ع ال��ش��ع��ب 
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ليتم م��وارات��ه��م ال��رى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.
شارك يف التشييع مدراء دوائر التوجيه 
امل��ع��ن��وي العميد يحيي س��ري��ع وال��ش��ؤون 
ال������ق������ان������ون������ي������ة ال�����ع�����م�����ي�����د م�����ح�����م�����د ال����ع����ظ����ي����م����ة 
وت��ق��ي��ي��م ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 
عبدالعزيز صاح ووكاء محافظة ريمة 
العميد ص��ال��ح العيايض ووزارة األوق���اف 
ال��ش��ي��خ ص��ال��ح ال��خ��والين ووزارة ال��ش��ؤون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ق��ط��اع ق��ض��اي��ا ال��دول��ة ال��دك��ت��ور 
أح��م��د ال��وش��يل ورئ��ي��س مجلس التاحم 
ال��ق��ب��يل ال��ش��ي��خ ض��ي��ف ال���ل���ه رس�����ام وج��م��ع 

من املواطنني.

الشهيد/  احمد خالد لطف الجودي 
متابعة: عبدالله الطويل
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ه�����ي ال����رح����م����ة ال����ت����ي م���ن���ح���ن���ا اي�����اه�����ا ال���ل���ه 
سبحانه وتعاىل وامرنا أن نفرح بها 

م��م��ث��ل��ة ب��م��ن اح��ت��ف��ل��ن��ا ب���م���ول���ده يف ي��وم 
ال���ث���اين ع��ش��ر م���ن رب���ي���ع األول 1442ه������ 
م��ح��م��د رس�����ول ال���ل���ه ص���ل���وات ال���ل���ه عليه 

وعىل آله
وال ن��ن��ى أن ن��ت��ذك��ر يف ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة 
املباركة شهداءنا االبرار وندعو لهم فهم 
ال���رج���ال ال��ذي��ن ص��دق��وا م��ا ع���اه���دوا الله 
ع��ل��ي��ه وق���دم���وا أرواح����ه����م يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه 
قربانا وه��م  ينتزعون اليمن من أي��ادي 
ال��ظ��امل��ن ليعيدوها إىل م��ا أراد لها الله 
ورس�����ول�����ه أن ت����ك����ون أن������ص������اراً ل����رس����ول����ه يف 
ح��ي��ات��ه ب��ع��د أن أخ���رج���ت���ه ق���ري���ش االوىل 

وكذبت دعوته وحاولت قتله.. 
وأن��������ص��������اراً ل�����رس�����ول�����ه ب����ع����د أن ت���ح���ال���ف���ت 
قريش األخرى اليوم مع اعدائه.. أعداء 
الله اليهود والنصارى للنيل من رسالته 

والطعن يف عرضه.. 
ال����������زاك����������ي����������ة واألرواح  ال�������������دم�������������اء  ف������ت������ل������ك 
الطاهرة التي قدمها عظماؤنا الشهداء 
هي التي اعادت لليمن هويتها بأجمل 

حللها..  
 لنكن ما نحن عليه اليوم أمة محمد 
أنصار محمد جند محمد صلوات الله 
عليه وعىل آله تلك الهوية التي تجلت 
يف خروج أهل اليمن غري املسبوق فرحا 
ملولد املختار صلوات الله عليه وعىل آله  
وغضباً جماً يصب عىل أعدائه فاوصلت  
اق��وى رسائلها املجلجلة ألع���داء رس��ول 
ال���ل���ه.. أع�����داء أن���ص���اره وأت���ب���اع���ه وم��ح��ب��ي��ه 
أه����ل ال��ي��م��ن اوص���ل���ت رس��ائ��ل��ه��ا ع���ر تلك 
الحشود املليونية الهادرة التي توافدت 
اىل م����������ي����������دان ال������س������ب������ع������ن يف ال�����ع�����اص�����م�����ة 

صنعاء وميادين كل املحافظات..
 م����������������ن ك����������������ل ال�����������ي�����������م�����������ن ن�������������ق�������������ول ألول�����������ئ�����������ك 
القرشين واتباعهم واسيادهم اليهود 

والنصارى.. 
إال رس������ول ال���ل���ه ل���ن���ُق���ل وب����ص����وت واح����د 

كلنا فداء لرسول الله ..

* خبري عسكري

لقد احتشد أبناء الشعب اليمني إىل كل 
ميادين الساحات احتفااًل وفرحاً وسروراً 
بذكرى مولد النور والهدى رسولنا الكريم 
ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع�����ىل أل�����ه وس���ل���م ال��ب��ش��ري 
ال���ن���ذي���ر وال�����س�����راج امل����ن����ري..م����ؤك����دي����ن  ح��ب��ه��م 

ووالءهم لخاتم النبين واملرسلن.
ألن يوم مولده صلوات الله عليه وعىل 
آل����������ه ه��������و أك������������رم ي����������وم وأع������������ز ع�����ي�����د يف ت�����اري�����خ 
البشرية أجمع، يوم تطهرت األرض من 
ال��ش��رك والوثنية وي��وم ت��ح��ررت االنسانية 
م�����ن ال��������ذل وال����ع����ب����ودي����ة ل���ت���ع���ت���ن���ق روح���ان���ي���ة 
ال������س������م������اء ب������م������ول������ده ع�����ل�����ي�����ه أف�������ض�������ل ال�����ص�����اة 

والتسليم.
إن ال���ح���ش���ود ال���ت���ي ت����واف����دت اىل م��ي��ادي��ن 
إح���������ي���������اء ذك��������������رى امل���������ول���������د ال�������ن�������ب�������وي ال�����ش�����ري�����ف 
ج���������س���������دت ك�����������ل م���������ع���������اين ال�������������وف�������������اء وال��������ح��������ب 
ال��������ص��������ادق ل�������رس�������ول ال������ل������ه ص�������ىل ال������ل������ه ع���ل���ي���ه 
وس�����ل�����م وق���������وة ال����ص����ل����ة واالرت��������ب��������اط ب���س���ي���دن���ا 

وحبيبنا محمد .
ل����ن����ا ال������ش������رف وال�������ع�������زة وال������ك������رام������ة ب���إح���ي���اء 
ذك������������رى م������ول������د ال��������رس��������ول األع�������ظ�������م وي����ع����ت����ر 
وس���������ام���������اً وش���������رف���������اً ل�������ه�������ذا ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي 
ال��������ص��������ام��������د ال����������������ذي ي������ع������ت������ز ب�������دي�������ن�������ه وب�����ه�����وي�����ت�����ه 

اإليمانية.
إن االح��ت��ش��اد ال��ج��م��اه��ريي ال��ك��ب��ري ألب��ن��اء 
اليمن رس��ال��ة ق��وي��ة ألع���داء األم���ة العربية 
واإلسامية بتمسك اليمنين وارتباطهم 
ب��رس��ول ال��ل��ه عليه ال��ص��اة وال��س��ام, ورداً 
ع������ىل اإلس�������������اءة ال�����ت�����ي ت���ش���ن���ه���ا دول ال����غ����رب 
وال�����ص�����ه�����اي�����ن�����ة ع�������ىل اإلس�������������ام وع���������ىل س���ي���دن���ا 
ونبينا محمد صىل الله عليه وسلم وعىل 
رأس���ه���م ال��خ��ن��زي��ر ال��ف��رن��ي م���اك���رون ال���ذي 
أص���ب���ح يف ض��ع��ف وه������وان ب��ع��د م��ش��اه��دت��ه 
إلحياء ذكرى املولد النبوي الشريف بزخم 
م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري يف ب��ع��ض ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
وم�����ن�����ه�����ا ال�����ي�����م�����ن وم����������ا ت�����ص�����ري�����ح�����ات�����ه االخ����������رية 
إال دل����ي����ل ق����اط����ع ع�����ىل ان����ه����زام����ه أم��������ام ه���ذه 

الحشود املحمدية.
يف ذكرى مولد الرسول األعظم احتفى 
أب��������ن��������اء ال������ش������ع������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي ب�������ه�������ذه امل����ن����اس����ب����ة 
امل������ق������دس������ة وخ���������رج���������وا ل�������ي�������ؤك�������دوا وج������وده������م 
وأع�����ل�����ن�����وا والءه������������م ل����ل����ه ورس�������ول�������ه يف وق����ت 
أع����ل����ن م���ن���اف���ق���و األم�������ة والءه��������م ل���أم���ري���ك���ان 
وال��ص��ه��اي��ن��ة وه���رول���وا للتطبيع م��ع ال��ع��دو 
االسرائييل الصهيوين وليقولوا ملن خذلهم 
وملن اعتدى عليهم.. صابرون وصامدون 

فهل أنتم منتهون؟؟

* رئيس عمليات اللواء 72 مشاه

 العميد/ خالد غراب*

العميد/ خالد عيل محمد الكهايل*

بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية..

قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي تحتفل بذكرى املولد النبوي الرشيف
تغطية نبيل السياغي

تصوير: نبيل شبيل

ن�����ظ�����م�����ت ق���������ي���������ادة ال�����������ق�����������وات ال�����ج�����وي�����ة 
وال��������دف��������اع ال������ج������وي ب����ص����ن����ع����اء ف���ع���ال���ي���ة 
اح�����ت�����ف�����ائ�����ي�����ة ب�����م�����ن�����اس�����ب�����ة ذك��������������رى امل������ول������د 

النبوي الشريف.
يف الفعالية حيا نائب وزير األوقاف 
واإلرش������������������������������اد ف�������������������ؤاد ن����������اج����������ي ال������ت������ف������اع������ل 
والحضور املشرف للشعب اليمني يف 
إحياء ذكرى مياد الرسول عليه وآله 

أف��ض��ل ال��ص��اة وال��س��ام وال���ذي ي��دل ع��ىل ال��ت��ف��رد والتميز 
يف حب رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ووالئه له.

وأش����ار إىل أن ال��ح��ض��ور ال��ك��ب��ري يف ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ب��ق��در ما 
عر عن الصحوة والهوية اإليمانية للشعب اليمني، فقد 
مثل رسالة قوية ملن حاول اإلساءة ملقام الرسول الكريم 
عليه وآله الصاة والسام، كما مثل رسالة صادقة لدول 
العدوان الذين أصيبوا بالدهشة من الحضور الكبري رغم 

املعاناة والحصار.
وقال العامة فؤاد ناجي "لقد كرم الله اليمنين بهذا 
ال����ح����ض����ور ال������واس������ع م���ث���ل���م���ا ك����رم����ه����م ب���ت���ح���ق���ي���ق االن�����ت�����ص�����ارات 
امل����ي����دان����ي����ة يف ج����ب����ه����ات ال������ع������زة وال������ك������رام������ة وت����ح����ري����ر األس�������رى 

وسيكرمهم الله بالفتح املبن وكسر قرن الشيطان".
ول���ف���ت إىل ض������رورة ت��ع��زي��ز االن���ت���م���اء واالرت�����ب�����اط ب��ال��رس��ول 

األعظم حتى الفوز بنصر الله وتأييده.

وأضاف "يجب علينا اليوم وبعد احياء املناسبة مضاعفة 
الجهود والنفري ال��ع��ام وأداء امل��ه��ام وال��واج��ب��ات بكل عزم 
وإص������������رار ون�����ش�����اط وال�����ت�����ح�����رك يف ك����اف����ة امل������ج������االت وج����وان����ب 

الحياة".
ف��ي��م��ا ت���ط���رق ال��ع��م��ي��د ال����رك����ن ط���ي���ار زي�����د األك�������وع يف ك��ل��م��ة 
قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، إىل دور اليمنين 
يف ن���ص���رة ال����رس����ول ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م ويف نشر 

ال����������دع����������وة اإلس��������ام��������ي��������ة يف أص������ق������اع 
املعمورة.

وأش���������������������ار إىل م�����������ا ي������م������ث������ل������ه إح�������ي�������اء 
امل��ن��اس��ب��ة ب���ه���ذا ال���زخ���م ال����واس����ع يف 
ال�����وق�����ت ال�������ذي ي�����ه�����رول ال���ك���ث���ري م��ن 
األع��راب نحو التطبيع مع العدو 
ال����ص����ه����ي����وين م�����ن رس�����ال�����ة ت����ع����ر ع��ن 
االرتباط والحب الصادق لرسول 

الله والسري عىل نهجه.
م��ن جانبه أوض���ح مساعد قائد 
القوات الجوية لشؤون التوجيه 
املعنوي العميد أحمد شرف الدين أن إحياء مولد رسول 
ال���ل���ه ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس���ل���م ب���ه���ذه ال����ص����ورة ال��ائ��ق��ة 
ت����ع����ب����ري ع������ن ال�����ح�����ب وال�������������والء وت����ج����س����ي����د ل����ل����ه����وي����ة اإلي����م����ان����ي����ة 
ورسالة للعالم أجمع بأن أحفاد األنصار عىل قلب رجل 
واحد لنصرة رسول الله ومواجهة محاولة اإلس��اءة إليه 

ومشاريع التطبيع مع أعداء الدين واألمة.

العالمة فؤاد ناجي: الحضور اليماين جسد الهوية اإليمانية للشعب ومثل رسالة قوية ملن أساء للرسول األعظم
العميد طيا ر زيد األكوع:

ن���ارصوا  اليمنيون   
وحملوا  محمد  النيب 
ن�������رش ال������دع������وة 
أصقاع  يف  اإلسالمية 

املعمورة

العميد رشف الدين: 
الشعب  اح��ت��ف��االت 
ال���ي���م���ي وق����وات����ه 
امل���س���ل���ح���ة ص����ورة 
وال��والء  للحب  الئقة 

للرسول األعظم

حشود الوفاء

الرحمة املهداة

بحضور وكيل املحافظة الدهشا..

مؤسسة "الشعب" تزور جرحى الجيش واللجان بمستشفى الجوف العام
ن��ظ��م��ت م��ؤس��س��ة "ال���ش���ع���ب االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة" 
زي����������ارة ل����ج����رح����ى ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ال����ذي����ن 
يتلقون الرعاية الطبية يف مستشفى الجوف العام 

بمديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.
وخال الزيارة أشاد وكيل محافظة الجوف صالح 
الدهشا، بهذه اللفتة الكريمة من مؤسسة "الشعب 
االجتماعية للتنمية"، بزيارة جرحى الجيش واللجان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ال����ش����رف����اء  يف م��س��ت��ش��ف��ى ال����ج����وف ال����ع����ام، 
مل����ب����ادل����ت����ه����م ال�����ت�����ه�����اين ب���م���ن���اس���ب���ة ذك���������رى امل������ول������د ال���ن���ب���وي 
ال���ش���ري���ف 1442ه، وت���ق���دي���م ال���ه���داي���ا ال���رم���زي���ة ل��ه��م 

بهذه املناسبة.
واك��د الدهشا أن مؤسسة الشعب كانت مشاركاً 
أس�����اس�����ي�����اً وف����ع����ل����ي����اً يف ن�����ج�����اح االح�����ت�����ش�����اد ال���ج���م���اه���ريي 
لاحتفال باملولد النبوي الشريف، بمدينة الحزم، 
وأي���ض���ا ك��ان��ت م��ؤس��س��ة "ال��ش��ع��ب" والزال������ت ح��اض��رًة 
ب���م���ش���اري���ع���ه���ا ال���خ���ريي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة ال����ت����ي ت���زام���ن���ت م��ع 

املناسبة الدينية العظيمة.
من جانبه أوضح مدير برنامج الخدمات الصحية 
يف مؤسسة "الشعب" الدكتور مجيب الفقيه، أن 
زيارة الجرحى من أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يف مستشفى الجوف العام وتقديم الهدايا الرمزية 
لهم، تعتر أقل واجباً يف حق هؤالء األبطال الذين 
نعتز بتضحياتهم وثباتهم وص��م��وده��م يف مواجهة 
ال��ع��دوان، محققن االنتصارات املتتالية واملشرفة، 
الف���ت���اً إىل أن ه����ذه ال����زي����ارة ت����أيت ض��م��ن امل���ش���اري���ع ال��ت��ي 
ت���ن���ف���ذه���ا م���ؤس���س���ة "ال����ش����ع����ب" يف م���ح���اف���ظ���ة ال���ج���وف 

ب��م��ن��اس��ب��ة ذك������رى امل����ول����د ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف ع��ل��ي��ه وآل����ه 
افضل الصاة والتسليم.

ف����ي����م����ا اك���������د ال�����ج�����رح�����ى أن ال��������دم��������اء ت������ه������ون يف س���ب���ي���ل 
الدفاع عن الوطن، معربن عن شكرهم وتقديرهم 
ل��وك��ي��ل محافظة ال��ج��وف ص��ال��ح ال��ده��ش��ا ومؤسسة 

"الشعب" االجتماعية للتنمية، عىل زيارتهم وتفقد 
أوضاعهم.

ش������������ارك يف ال���������زي���������ارة م������دي������ر امل������ش������اري������ع اإلن�����س�����ان�����ي�����ة يف 
م��ؤس��س��ة "ال��ش��ع��ب" محمد ال��ج��ع��دي وم��دي��ر تنمية 

املوارد محمد حميدان.

املنطقة العسكرية الخامسة تدعو املغرر 
بهم االستفادة من قرار العفو العام

اإلفراج عن 23 من املغرر بهم بتعز

تحرير خمسة من أرسى الجيش 
واللجان الشعبية بجبهة مأرب

دع�������������ا م����������س����������ؤول ال������ع������ائ������دي������ن 
ب�������������امل�������������ن�������������ط�������������ق�������������ة ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة 
ال������خ������ام������س������ة ال������ع������م������ي������د ري���������اض 
صاح بلذي، املغرر بهم من 
منتسبي املنطقة الخامسة، 
إىل االستفادة من قرار العفو 
ال�����������ع�����������ام وم���������������غ���������������ادرة ص������ف������وف 

العدوان.
وأك��د بلذي يف بيان ل��ه، أن 
ق���رار ال��ع��ودة يف ه���ذه املرحلة 
ال������ح������س������اس������ة وامل������ف������ص������ل������ي������ة ه���و 
ال���ق���رار ال��ص��ح��ي��ح ال�����ذي يجب 
أن يتخذه املغرر بهم ممن انخرطوا يف صفوف العدوان الذي 

يسعى للزج بهم يف محارق املوت.
وق���ال" ع��ىل املخدوعن يف صفوف ال��ع��دوان أن يتعظوا بما 
ج�����رى ل��ل��م��ت��ع��ن��ت��ن م���م���ن غ�����رر ب���ه���م ال�����ع�����دوان، وأن ي����درك����وا أن 

العدو يميض إىل الزوال وإىل مزبلة التاريخ".
وأوض����ح م��س��ؤول ال��ع��ائ��دي��ن باملنطقة ال��ع��س��ك��ري��ة الخامسة 
أن ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة ت���رح���ب ب��ك��ل ال���ع���ائ���دي���ن إىل ال���ص���ف ال��وط��ن��ي 
.. م���ج���دداً ال���دع���وة ل��ل��م��خ��دوع��ن الس��ي��م��ا يف ج��ب��ه��ت��ي ال��س��اح��ل 

الغربي والحدود إىل العودة إىل صوابهم قبل فوات األوان.
ولفت إىل عجز دول تحالف العدوان عن دفع مرتبات املغرر 

بهم الذين يقاتلون يف صفها.

أف��������������������������رج ب���������م���������ح���������اف���������ظ���������ة ت������ع������ز 
ع�����ن 23 م�����ن امل�����غ�����رر ب���ه���م يف 

صفوف العدوان.
ودع�������������������������ا م�������������دي�������������ر أم��������������������ن ت�����ع�����ز 
ال��ع��م��ي��د ع���يل ح��س��ن دب��ي��ش 
امل������������������ف������������������رج ع����������ن����������ه����������م ال���������������ع���������������ودة 
م�������ن�������اط�������ق�������ه�������م م�������واط�������ن�������ن  إىل 
ص��������������ال��������������ح��������������ن ل��������������ه��������������م ح����������ق����������وق 
وع�����ل�����ي�����ه�����م واج���������ب���������ات وال�������ن�������أي 
بأنفسهم ع��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن 
ب����اع����وا ال����وط����ن وال�����وق�����وف إىل 

ج��ان��ب امل��داف��ع��ن ع��ن اليمن 
وأمنه واستقراره.

ف������ي������م������ا ع�����������ر امل�����������ف�����������رج ع����ن����ه����م 
ع��ن ت��ق��دي��ره��م ل��ق��رار اإلف���راج 
ع�������ن�������ه�������م .. م���������ؤك���������دي���������ن أن������ه������م 
س����ي����ك����ون����ون يف ص�����ف ال����وط����ن 
ض�����د ال������ع������دوان ول������ن ي���ن���ج���روا 

وراء قوى العدوان.
ح��������ض��������ر اإلف��������������������������راج م�����س�����اع�����د 
قائد املنطقة الرابعة العميد 

محمد يحيى الخالدي.

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون األسرى تحرير خمسة من 
أسرى الجيش واللجان الشعبية يف جبهة مأرب.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالقادر املرتىض يف بيان أن تحرير 
األس�����رى ج����رت يف ع��م��ل��ي��ة ت���ب���ادل ب��ج��ه��ود م��ح��ل��ي��ة م���ع م��رت��زق��ة 

العدوان يف مأرب.

مركز القلب العسكري يحتفي بذكرى  مولد الرسول األعظم

تغطية: أحمد طامش
تصوير: محمد درويش

نظم م��رك��ز القلب العسكري فعالية احتفالية بمناسبة امل��ول��د النبوي الشريف 
عىل صاحبه محمد صىل الله عليه وآله وسلم..

ويف الفعالية ال��ت��ي حضرها ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة اإلس��ن��اد اللوجستي ال��ل��واء الركن 
عبدامللك الدرة، ومدير دائرة الخدمات الطبية العميد دكتور ناشر القعود، ومدير 
مستشفى القدس العسكري العقيد عبدالكريم القدمي.. أشار نائب مدير مركز 
القلب العقيد عيل عبدالله الشامي إىل أهمية االحتفال وإحياء ذكرى املولد النبوي 
ال��ش��ري��ف ك��ون��ه��ا مناسبة دي��ن��ي��ة وعظيمة تجسد األخ����اق ال��ك��ري��م��ة ال��ت��ي يستمدها 

اليمنيون من الرسول الكريم..

وأض������اف: ل��ن��ا ال��ف��خ��ر واالع����ت����زاز ب��إح��ي��اء ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال���خ���ال���دة والًء ووف������اًء لسيد 
ال��ب��ش��ري��ة وخ��ات��م النبين وال���رس���ل، ورداً ع��ىل ال��ق��رد ال��ف��رن��ي ال���ذي أس���اء إىل نبينا 
عليه أفضل الصاة والتسليم.. واستنكر هرولة بعض املحسوبن عىل اإلسام إىل 
التطبيع م��ع ال��ع��دو الكيان الصهيوين وإعانهم ال���والء لقوى الهيمنة واالستكبار 
العاملي، مشرياً إىل أن إحياء املولد النبوي الشريف تزامن مع اإلنجازات العسكرية 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ امل��رح��ل��ة األوىل م���ن ع��م��ل��ي��ة ت���ب���ادل األس�����رى، وم���ع االن��ت��ص��ارات 
العظيمة ال��ت��ي تحققت ع��ىل أي���دي أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف مختلف 

جبهات القتال..
تخلل الفعالية كلمات معرة عن عظمة املناسبة وفرق إنشادية وفقرات 
هادفة وجسدت الوالء والوفاء والحب للرسول األعظم صىل الله عليه وأله 

وسلم.



اتسم الشاعر عبدالله صالح الربدوين بنظرة شعرية ثاقبة 
ورؤية فكرية عميقة وحس استقرايئ دقيق ملجمل األحداث 
جماعية  ذاكرة  وامتلك  والثقافية  واالجتماعية  السياسية 
جعلته حامال لهموم شعبه وقضاياه فكان جبهة للتصدي 
يرثيه  أو  زعيما وطنيا  يمجد  لليمن وحني  التاريخي  للعدو 
ويبكيه فآلنه كان يرى فيه املخلص واملنقذ والحلم يف الخالص 
ابراهيم  يف  توسمه  ما  اليمني وهو  القرار  الهيمنة عىل  من 
اغتيال  إذ رأى يف ذلك  اغتياله  يوم  الحمدي وما بىك عليه 

الشعب اليمني ال رئيس اليمن.
األيادي  اغتالت  1977م   اكتوبر عام  الحادي عشر من  يف 
لم  وأخاه عبدالله  الحمدي  ابراهيم  اليمني  الرئيس  اآلثمة 
يكن الربدوين  هناك .. كان وصنعاء الحسني يف فندق أموي 
وحني وقع عليه الخرب كالصاعقة قال يف تلك القصيدة متسائال 
ومجيبا عىل سؤاله يف نفس الوقت وعىل لسان صنعاء الثكىل 
عىل حسينها الجديد الشهيد الحمدي ومن الفندق األموي 
اليزيدي وهو يرى رأي العني بعيون صنعاء وساكنيها وعيون 
وضمريه  وبقلبه  الشهيد  رئيسهم  املشيعني  اليمانيني  كل 
فيضان الجماهري الهادرة كالطوفان حزنا وغضبا وأصابعهم 
املسؤولة  الطغمة  املتواري وراء  السعودي  القاتل  إىل  تشري 
عن قتله وهي تميش يف جنازته متنبئا باملصري املحتوم لقاتليه 

وبسخريته املعهودة قال:
الُقَتّال قتىل بال  " ملاذا أنا منعى املحبني كلهم ليك يصبح 
منعى " .. وبذلك يشري إىل أن كل من شارك يف جريمة قتله 
سيلقى املصري اغتياال ولن يحضر جنازته أحد وكأين به شاهد 
يف حاضرنا املعاصر ما انتهى إليه الرئيس السابق عيل عبدالله 

صالح يف الثاين من ديسمرب 2017م.
.. السلطان والثائر والشهيد التي بني أيدينا هي  قصيدته 
عىل  مرة  من  وألكرث  الحمدي  ابراهيم  لقتل  كاملة  صورة 
األمري  إىل  بالسلطان  يرمز  هنا  ولعله  السعودي  النظام  يد 
السعودي سلطان بن عبد العزيز مسؤول امللف اليمني وسنجد 
من خالل القراءة التحليلية للقصيدة الدور السعودي الواضح 
واإلشارة إىل اسم امللحق العسكري السعودي الهديان وقائد 
عملية االغتيال الوطني العميل وأيضا الفشل السعودي يف 
قتل مشروع التحرر واالستقالل الذي حمله الحمدي وكيف 
اثمر مشروعا أكرب يف 21 سبتمرب 2014 ثأرا للحمدي وانتقاما 
وقبل  شعب  واستقالل  تحرر  ملشروع  وانتصار  قاتليه  من 
الشروع يف تحليل القصيدة ينبغي التنبيه إىل أنه من البيت 
األول إىل البيت 33 عىل لسان السلطان، ومن البيت 34 إىل 

آخر القصيدة عىل لسان الشهيد.

أسكن كاملوىت يا أحمق
نم.. هذا قرب ال خندْق

اسكن من السكون وانعدام الحركة ال تقال إال عىل حراك 
ثوري يزعج الخصم املختزل يف نظام مرتبص يخىش الثورة وهو 
النظام السعودي الذي يريد من اليمن الثائر أن يبقى ساكنا 
وميت ويعود إىل العباءة من جديد وها هي عملية االغتيال 
األوىل الذي ظن القاتل أنه قد أنهى أسطورة الرئيس الحمدي 
وأجهز عىل مشروعه الثوري الوطني ليتفاجأ القاتل أن الشهيد 
ما يزال حيا يف شعبه الغاضب والثائر الذي خرج يف تشييعه 
باملاليني ليقوم بقتله من جديد وهو يحاوره متهكما وناقما :   

ال فرق لديك؟ نجوت إذن
واخرتت املرتاس األوثْق

القاتل وبعد أن مارس الحرب النفسية عىل الثائر الشهيد 
عله يقنعه أنه أصبح يف القرب ولم يعد يف خندق الدفاع عن 
مشروعه بقوله أسكن كاملوىت يا أحمق ألنك لم تلتفت إىل 
مصلحتك كبقية املسؤولني يف نظامك اخرتت املوت .. وما إن 
ينظر إىل الجماهري حتى يعلم يف قرارة نفسه أن قتيله اختار 
املرتاس األوثق وهو الشعب لكنه ال ييأس فيحاول قتله من 

جديد قائال

تدري ما املوت؟ أال تغفو؟
أقلقت الرعب وما تقلْق

يتساءل هنا عن املوت وهجعته وسكونه مستغربا من عدم 
سكون القتيل مصورا يف ذلك حال القاتل الجمعي املتمثل 
يف كل املشرتكني يف قتله يوم الوليمة والذين انتابهم الرعب 
الشهيد ونقمة  الثائر  بكابوس  ليعيشوا مطاردين  والخوف 

شعبه ليذكره بقتلته األوىل قائال:

هل تنىس قتَلتَك األوىل؟
وإىل األخرى تعدو أشوْق

الصورة  تمثلت يف فربكة  أخرى  بقتلة  للحمدي  ومتوعدا 
منزل  إىل  وأخيه  جثته  نقل  لعملية  والالأخالقية  املشينة 
امللحق العسكري لهذا السلطان  ليأيت  جنوب غرب صنعاء 
املتوعد واملهدد بجثة فتاتني فرنسيتني ويلقيهما بجانب الثائر 
الشهيد وأخيه ليقتل صورته الوطنية النبيلة والعظيمة يف 
قلوب وعيون محبيه ويقتل فيهم مشروعه الثوري التحرري 
.. لكن الشعب املؤمن برباءة قائده وزعيمه الشهيد املظلوم 
من تلك التهمة الوضيعة وها هو الشعب ومع اقرتاب الذكرى 
األوىل الغتيال الحمدي يخرج يف ثورة ويحاول االنقالب عىل 
النظام العميل الذي قتل الحمدي لصالح سلطان آل سعود 
التآمري فيصيح السلطان القاتل يف وجه شبح القتيل الحي 
الذي يالحقه بالهبة الناصرية التي استدعت لقمعها الشرطة 

العسكرية والفرقة األوىل مدرع بالقول

من ذا أحياك أعيدوه؟
أعييت الشرطة والفيلق

أقضت  القتلة  مالحقة  واستمرار  الشعبية  الهبة  تلك 
تنفيذ  يف  واملشارك  واملخطط  املمول  وأرعبت  مضاجعهم 
الجريمة فيهرع من جديد ليأمر عمالءه بقتل الحمدي للمرة 
الثالثة وهذه املرة بتغيري معالم قرب الشهيد بل واملقربة بكاملها 
حتى ال يصبح مزارا شعبيا لكنه يفاجأ  أن كل محاوالته تبوء 
بالفشل  ليقر معرتفا بذلك اإلخفاق وهو املتأكد أنه وبيده قد 
أراق دمه وبماله وعمالئه قد أزهق روحه وبمن ينوب عنه قد 
حاول تشويه صورته وأخفى معالم قربه ليحاوره يف األربعة 
األبيات التالية حائرا وهو يرى ضموره وموته البطيء وتألق 

الشهيد حياة يف وجوه وقلوب محبيه الثائرين:

هل كنت دفينًا؟ ال سمٌة
للقرب، وال تبدو مرهق

دمك املهدور- عىل رغمي-
أصبحت به، أزهى أأنق

أمىل بالعافية الجذىل
ومن الرمح )الصعدي( أرشق

من أين طلعت أحر صبًا
وأكر من الفرس األبلق؟

القامة كالرمح  بالحياة والعافية ومنتصب  ها أنت ميلء 
الصعدي الشامخ بإبائه وشممه وكأن الربدوين هنا يرنوا إىل 
البعيد القادم باملوت للقتلة من صعدة ولو بعد حني وبعد 
ذلك التحليق يف البعيد املستقبيل الذي سيأيت يعود االسرتجاع 
عىل لسان السلطان الخائف وهو يتذكر مشهد تشييع الحمدي 
املهيب مصورا تدفق الجماهري بجنازته محموال عىل أمواج 
البحر .. إنه ينظر إىل ثورة تصحيح أخرى ومشروع تحرري 

وليد هناك يف البعيد 
قالوا: أبحرت عىل نعش

            ويقال: رجعت عىل زورق!
هو  الفقيد  املوءود  من  الجديد  املولود  هذا 

الثائر الشهيد العائد عىل زورق تركه هناك يف 
الساحل الغربي حيث يكمن سر التآمر ودافع 

الجريمة وهو محاولة السعودية ومن ورائها 
الرأسمالية الصهيونية األمريكية السيطرة 
عىل البحر األحمر وباب املندب  وخنق اليمن 
له  السيادي وهو ما تصدى  وسلبه قراره 
الشهيد بقوة للحيلولة دون تنفيذه بدعوته 

تسريع  يف  السبب  كان  الحديدة  يف  ملؤتمر 
يكسر  الشهيد  لكن  جريمته  بتنفيذ  القاتل 

كل التوقعات ويحبط جريمة اغتيال مشروعه 
ليتحول إىل كابوس يطارد السلطان يف كل مكان 

ويتمثل له يف كل لحظة عاليا متألقا فيشك يف 
إعالن مقتله وقد رآه رأي العني

أو ما دفنوك وأعلنا؟
فلماذا تعلو، تتألق؟

وصواريخ  مسرية  طائرات  إىل  ومتحوال 
بيضاء  بثورة  بدأ  وطني  ومشروع  مجنحة 

هي الكفن إىل شعار وعلم للتحرر واالستقالل 
اليمني هو البريق املتألق

أركبت املدفن أجنحة
ونسجت من الكفن البريق؟

وهنا يقع السلطان القاتل يف دائرة الخيبة 
بقتله  انه  الضمني  واالعرتاف  واليأس 
التحرري حياة  أكسب مشروعه  الحمدي 
فتية وأشد خطرا عليه ليقع يف شرك من 
قتل  قد  بقتله  أنه  يظن  وجعلوه  خدعوه 

مشروع شعب تواق إىل الخالص من الوصاية 
املوت  حالة  من  للخروج  وتواق  والهيمنة 

السريري الذي فرضه أو توهم أنه سينجح يف فرضه 
فالشعوب الحرة ال تموت وإن حاول أن يخنقها بحبال 

مكائده أو يكبح جماحها بزعامات عميلة وأدوات متسلطة 
دكتاتورية تقتات عىل موائده ..ال أيها السلطان أنت واهم وقد 
خدعك عمالؤك ومرتزقتك وها هي آخرة املحنش للحنش ويف 
األبيات التالية ما يصور ردة الفعل لحظة املكاشفة بالحقيقة 
وقد بدا للسلطان القاتل صدق العدو اللدود الذي يرتصده 
يف كل مكان ويطلع له من كل مرصد وقد بلغ إليه فيما وراء 

الحدود وال يستطيع دفعه بحرس وال جنود :  

ماذا يبدو، من يخدعني؟
           بصري أو أنت؟ من األصدق؟

يشء كالحية يلبسني
                سيف بجفوين يتعلق

من أين تباغتني؟ أنأى
            تدنو، أستخفي، تتسلق

تشويني منك رؤى حمر
               يتهددين سيف أزرق

شبح حرباوي، يرنو
                يغيض، يتقزم، يتعملق

عذاب دائم ومتجدد يعيشه السلطان السعودي كل يوم 
خوفا عىل عرشه من الثائر الشهيد فهو قد عاش حياته مقيدا 

بوصية جده أن حياته يف موت ذلك الثائر وموته 
يف بعثه كاألسد الزائر وقد قتله أكرث من مرة 
لكنه ال يزال حيا يؤرقه ويراه يف كل زوايا 
مملكته وسلطانه شبحا حرباويا يغري 
تصعيد  يف  وهو  وحجمه  شكله  من 
وضعيفا  ضئال  كان  أن  بعد  تراكمي 
األحمر  دمه  هو  وها  يتعملق  وقزما 
القاين يتحول إىل حمم براكني عابرة 

الحدود تحول حياته إىل جحيم ه

من أي جحيم تتبدى؟
       عن أي عيون تتفتق؟

ويف مختلف الجبهات يتمثل له شعبا ثائرا 
جعل وادي تنومة الذي شهد قتله القديم 
كل  يف  بالروح  الريح  بانبعاث  ينتفض 
شاهد ومشهود متبندق يف نفري عام للثأر 
من كل جرائم آل سعود وقد رأى ذلك 
يف الشهيد القائد والعائد رغم فقدان 
بصره وهو يرى بكل عيون الشعب يف 
املايض والحاضر واملستقبل انجاز الوعد 
بالنصر والفتح املبني واإلنصاف لكل ثائر 
شهيد ولو بحني وعىل لسان السلطان نفسه 
الداخل بعد  بهزيمته وهزيمة عمالئه يف  املقر 

سقوطهم وتركهم له ليواجه مصريه

الوادي باسمك يتحدى
                 والتل بصوتك، يتشدق

الصخر ينث خطاك لظى
                الريح العجىل، تتبندق

أبكل عيون الشعب ترى؟
                   أبكل جوانحه تعشق؟

تحمر هناك، تموج هنا
                       من كل مكان تتدفق

هذا  من  القاتل  بالسلطان  الخوف  وصل  لقد 
املشروع التحرري اليمني الذي حمله الثائر الشهيد إىل حالة 
هستريية جعلته عاجزا عن محاولته التصرب واملواراة والتخفي 
وراء القوة املادية والعسكرية وآالف املرتزقة والعمالء ما جعله 
ينهار ويجثو مستسلما لسلطة الثائر الشهيد كجثة مقطعة 
الشرايني وهو الذي عمد إىل تقطيع شرايني الحياة يف شعب 

الثائر الشهيد بالعدوان والحصار 

قالوا: أخفي... أصبحت عىل
سلطاين، تسليطًا مطلق

تحتل قرارة جمجمتي
فأذوب، إىل نعيل أغرق

أردي، ال ألقى من يفنى
أسطو، ال ألقى من يفرق

أسبقت إليك؟ فكنت إىل
تقطيع شراييني أسبق؟

نعم فها أنت أيها الثائر الشهيد سبقت إيل فأجهضت مروعي 
وأنت يف شعبك الثائر  تقهر املوت وتجربه أن يرتد إيل وإىل 
عماليئ يف ثورتك عليهم أوال فجعلتني وأنا من يصدر املوت إىل 
شعبك ابيك واتصبب عرقا ففقد سلطان املوت الذي فرضته 
عىل شعبك لباقته وأصبحت فرائسه من ضحايا تآمري أسودا 

مفرتسة  ودمك الذي خضب اناميل األمس نار تحيلها إىل رماد 
بعد احرتاق كل أوراقي اليوم بسقوط كل رموز العمالة الذين 

سلطتهم عليك وعىل شعبك.

شككت املوت بمهنته
             ال يدري يبيك أو يعرق!

هل شل القتل لباقته
               أو أن فريسته ألبق!

هل من دمك اختضبت يده
                 أو أن أنامله تحرق

يف األبيات التالية يشري الشاعر الربدوين بوضوح إىل املخطط 
الحمدي  التخلص من  أعد خطة  الذي  التآمري  السعودي 
واملشاركني يف تنفيذها وبنظرته البعيدة يؤكد أنها كمخطط 
وجريمة لن تمر بدون عقاب وأن القتلة املحليني مصريهم 
القتل ومخططك مصريه الفشل وسرنى يف األبيات التالية 
وعىل لسان السلطان الذي يقصد به سلطان بن سعود كيف 
ألغز باإلشارة إىل لجنة التنسيق السعودي اليمني املعروفة 
باللجنة الخاصة واملأزق الذي وقعت فيه وكيف أشار إىل قائد 
تلك الخطة عىل بن مسلم ممثل السلطان وامللحق العسكري 

السعودي صالح الهديان:

أقتلت القتل ولم تقتل؟
أوقعت الخطة يف مأزق

القتل بصنعاء مقتول
وروائحه فيها أعبق

اآلن عرفت.. فما الجدوى؟
سقط التنسيق، ومن نسق

أضحى القتال هم القتىل
أرديت )القائد وامللحق(

وهنا يأيت رد الشهيد الثائر العائد من الجرح اليمني الغائر 
عىل السلطان السعودي الجائر 

كالبذر دفنت، هنا جسدي
                 واآلن البذر هنا أورق

ظننت بقتلك يل أن تئد مشروعي ولكن هيهات فلقد ألقيت 
بجسدي هنا بذرة وكم شهيد روى بدمه جسده البذرة فغدت 

غرسة حرية أورقت ثورة وأثمرت انتصارا وتحررا واستقالال

فلقلب الرتبة أشواق
             كالورد، وحلم كالزنبق

وهي تربة يمنية طيبة طهور تتوق وتشتاق للتطهري من وطأة 
قدمك وأحذيتك العميلة النجسة 

ألنوثتها – كالناس – هوى
              يتلظى، يخبو، يرتقرق

تربة أنثى رجالها البأس الشديد الذين حنوها بدمائهم

بدماء الفادي تتحنى
               لزفاف مناه تتزرق

حاولت أن تعمق قربي وتخفي جريمتك بمحو معامله ومن 
األرض  اعمق يف هذه  حيث ال تعلم جعلت جذور أصالتي 
فاستعىص عليك استئصال هويتي ومشروعي التحرري وهآنذا 
قرارك وجذور مملكتك  لتجتث  إليك  تزحف  ثورة ومسرية 

وسلطانك الجائر

عمقت القرب فجذرين
      فبزغت من العمق املغلق

السطح إىل املايض ينمو
وإىل اآليت، ينمو األعمق

من ظلمته، يأيت أبهى يك
يبتكر األبهى األعرق

هل أهمس بوحي أو أعيل؟
ما عاد الهمس، هو األليق

وهنا العدوان وحدنا فلطاملا حاولت خلق األزمات وتمزيق 
النسيج الوطني بمؤامراتك لكنا توحدنا واجتمعنا رغما عن 

انفك ولم تحقق شيئا

يامن مزقني، جمعنا
- يف خط الثورة - من مزق

ماذا حققت؟ أال تدري؟
وطني يدري، ماذا حقق

ويعي من أين أىت وإىل...
وعىل آتيه يتفوق

إنها نبوءة الربدوين وقراءته للمستقبل 1977م ..نراها 
اليوم بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب  وما أصدقها 
من نبوءة شعرية.

قراءة تحليلية: أمني أبو حيدر

  إشارات مبارشة للجنة 
التنسيق وامللحق السعودي 

الهديان وقائد عملية 
االغتيال

  تنبأ الربدوين يف القصيدة 
بنهاية وخيمة لقتلة الحمدي 

حىت أنهم لن يجدوا من 
ينعيهم ويسري يف جنازاتهم

يا من مزقين.. جمعنا يف خط الثورة من مزق

السلطان.. والثائر الشهيد.. قصة الحمدي والطغمة القاتلة للربدوين
بعد 43عامًا من استشهاده:

القصيدة حوار بني السلطان زعيم القتلة والحمدي الشهيد والسلطان املسؤول عن امللف اليمين حينها سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

07 ثقافية

الحمدي متوعدا نظام آل سعود 
.. وطين يدري ماذا حقق

,
ال تزال قضية اغتيال الشهيد الحمدي مفتوحة وال تزال عملية جمع األدلة الستكمال الصورة الكاملة التي جمعت 

كل املشرتكني يف جريمة اغتياله جارية  وأمام الكثري من الشهادات الضبابية والعمياء هناك شاهد أعمى البصر 
ال البصرية .. هو شاهد بقلبه وحدسه الحاد بضمري شعبه وإحساسه واستقرائه ملشاهد سبقت فبنى عليها رؤيته 
ورأيه وكان عىل يقني وهو يديل بالشهادة إيماء وترميزا بأن القاتل الذي اغتال الحمدي وهو نظام آل سعود أقدم 

عىل جريمته مستهدفا الشعب اليمني برمته وليس املقدم ابراهيم الحمدي بشخصه.
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يف الحلقة السابقة أوردت عىل لساين املناضلني 
عيل ناصر محمد وكمال جنبالط يف خطابيهما 
رئيس  كان  ناصر  عيل  1974م  عام  املرتجلني 
من  الجنوبي  الشطر  يف  الدفاع  وزير  الوزراء 
الوطن سابقاً وكمال جنبالط كان األمني العام 
للحزب التقدمي اللبناين ويف هذه الحلقة اجتهد 

يف تحليل الخطابني.

تحليل خطابي عيل ناصر وكمال جنبالط
إن الخطابني االرتجاليني عام 1974م للمناضلني 
عيل ناصر محمد وكمال جنبالط واللذان كانا 
من ابرز قيادات التحرر العربي مازاال يحتفظان 
بحيويتهما وآنيتهما إىل اليوم رغم مرور ما يقارب 

من 46عاماً.
الخطابني يدالن عىل توحد الخطاب التحرري 
اليمني اللبناين يف الظروف الراهنة.. ولهما قاسم 
مشرتك وهو رفض املشروع األمرييك الصهيوين 

يف املنطقة العربية.
والهيمنة  السيايس  االحتواء  رفض  وكذلك 
الصهيوامريكية عىل الدول العربية، بمساعدة 
أذيالهم من الرجعيني والعمالء يف بعض الدول 

العربية.
- إن املهام املاثلة أمام دول التحرر العربي التي 
ذكرت بضم- الذال- يف خطابي عيل ناصر وكمال 

جنبالط ما زالت ماثلة أمام تلك الدول إىل اليوم.
- األسطر أعاله هي تحليل مختصر ملا جاء يف 

خطابيهما ويخص الشأن العربي العام.
اليمن  أما ما يخص الشأن الداخيل لكاًل من 
ولبنان كان لكل منهما أطروحات ذات نظرات 
ثاقبة للمستقبل وفيما ييل تحليل مختصر عن 

أهم ما جاء فيها:
أن  "نأمل  قال:  محمد  ناصر  عيل  أواًل:   -
تتحقق الوحدة اليمنية قريباً عىل أسس سليمة 
دوماً  "سنظل  ناصر:  عيل  وقال  وسلمية".. 

محافظني عىل استقاللية قرارنا السيايس"..
التي  اليمنية  الوحدة  أن  حصل  الذي  لكن 
تحققت يف 22مايو من 1990م واعتربناها اكرب 
قد  العشرين  القرن  لليمن خالل  يحقق  انجاز 
بعض  أن  أبرزها  من  واجهت معضالت كبرية 
القيادات السياسية املتنفذة الكبرية وبعض مراكز 
القوى القبلية والعسكرية قد حولوها إىل مصالح 
شخصية لهم وإلتباعهم.. ثم جاءت حرب 1994م 
لتزيد الطني بلة.. والنتيجة معروفة جزء منها 

نعيشه اليوم.
كما أن عدم استقاللية القرار السيايس اليمني 
قبل الوحدة وبعدها يعترب من األسباب الرئيسية 
واالقتصادية  السياسية  األزمة  عمقت  التي 

أوصلتنا إىل ما نحن فيه اليوم.

- ثانياً: كمال جنبالط قال:" إن املال السعودي 
له تأثري بائن عىل بعض املكونات اللبنانية" فعاًل 
كالمه صائب حسب ما التمست ذلك يف لبنان 
الحرب  باشتعال  يف وقت الحق.. وعن توقعه 
فقد  1975م  او  1974م  عام  لبنان  يف  االهلية 

اشتعلت الحرب عام 1975م.
مالحظة: بعد انتهاء الخطابني قدمنا العديد 
بيدي  ناصر  عيل  اخذ  ذلك  وبعد  األسئلة  من 

وتصورت بينه وبني كمال جنبالط وهي أول صورة 
يل.. وقد اعتربتها مكافأة معنوية اعتز بها.

الحافز  كانت  الصورة  املوضوع:  إىل  عودة 
الذي ساعدين عىل حفظ ما دار يف ذلك الحفل 
حفظ شبه كامل للخطابني وتحليلهما من واقع 
السبعينات  أوائل  من  اليمني  للشأن  املعايشة 

حتى اليوم.
الحرب  سمعت عن  فقد  اللبناين  الشأن  أما 
استمرت  والتي  1975م  عام  لبنان  يف  األهلية 
عن  1977م  عام  سمعت  كما  1990م  عام  إىل 
النصف  ويف  جنبالط  كمال  املناضل  استشهاد 
عندما  2007م  عام  من  ابريل  شهر  من  األول 
لبعثة  رئيساً  رياضية  مهمة  يف  لبنان  يف  كنت 
بطولة  يف  املشارك  للشطرنج  الوطني  منتخبنا 
بعد مصر-  الثاين  املركز  احتلينا  العربية-  املدن 
شاهدت بعض املباين التي الزالت مهدمة سألت 
عن ذلك: قالوا من اجل تذكري اللبنانيني بمآيس 

الحرب األهلية.
مالحظة: قبل عودتنا إىل صنعاء بأربعة أيام 
اللبنانيني من مجلة  طلبت عرب احد األصدقاء 
الشراع" وصحيفة "سورافيا" نسخ أو صور من 
أعدادها وبالذات التي نشرت تفاصيل استشهاد 
الرئيس إبراهيم الحمدي وقد أبدا ذاك الصديق 
استعداده لتلبية الطلب ويف اليوم الثاين قال: إن 

عدد من الصحيفة او املجلة التي نشرت تفاصيل 
استشهاد الحمدي قد تم إتالفها.. قلت له: ملاذا؟ 
قال: بطلب من السفارة السعودية قلت له: حتى 
انتم يف لبنان للسفارة السعودية سلطة عليكم؟؟
قصده  فهمت  نظر"  "كلك  وقال:  ضحك 
جنبالط  كمال  الشهيد  عبارة  تذكرت  وحينها 
اللبنانية  املكونات  بعض  "لألسف  قال:  عندما 

أغراهم املال السعودي وله تأثري بائن".
عودة إىل املوضوع: الخالصة: إن نموذج خطابي 
عيل ناصر محمد وكمال جنبالط لعام 1974م 
وحللته  السابقة  الحلقة  يف  استذكرته  الذي 
يف هذه الحلقة الثالثة واألخرية يعترب نموذجاً 
الوقت  يف  اللبناين  اليمني  التحرري  للخطاب 

الراهن.
- ويف ختام هذا املوضوع أود اإلشارة وبإيجاز 
الوجيز أن حزب الله اللبناين قام بعدة عمليات 
نوعية أوائل القرن الحايل ضد االحتالل اإلسرائييل 
لجنوب لبنان الذي كان محتاًل من أوائل ثمانينات 
القرن املايض واجربها عىل االنسحاب.. كما ان 
شنتها  التي  للحرب  الحزب  قوات  مواجهة 
وإلحاقهم  2006م  عام  لبنان  ضد  إسرائيل 
خسائر كبرية بالقوات اإلسرائيلية باعرتافها قد 
اثبت للجميع أن إسرائيل ليست قوية بقدر ما 

العرب ضعفاء.

جسد اليمانيون األحرار. من انصار رسول الله عليه 
افضل الصالة والتسليم. اجمل لوحة احتفاء بذكرى 
مولد خري األنام.. ويايت هذا االحتفال يف ظل العداوة 
الكربى التي يحملها اعداء االسالم واملسلمني. ويف 

مقدمتهم الرئيس الفرنيس.

املسلول واملعتوه خلق واخالق.  الشخص   ذلك 
وتجرؤه عىل مهاجمة خري روح البشرية عىل هذه 
األرض الحبيب املصطفى محمد عليه افضل الصالة 
والتسليم . القائل انما بعثت التمم مكارم االخالق.. 
باحرتام  الله عليه وسلم  صىل  أمر  ويف مقدمتها 
االنسان حيا. وميتا.. لفيض اخالقه النبيلة.. وقد علم 
البشرية تلك االخالق. وما يصنعه االعداء اليوم اال 

حقدا ملكانتهم الدنيئة يف الدنيا واالخرة.
 ولو انهم قد سلكوا ولو فروعا يسرية من طريق 
األخالق املحمدية. لعرفوا جيدا الحجم الذي يزنه 
مستوى اخالقهم تجاه الشمائل املحمدية..و لعرفوا 
وفهموا ان اعمالهم الشيطانية مهما بلغ حجمها لن 
تؤثر عىل ذلك اإلرث الديني واألخالقي الذي غرسه 
آله سلم  الله عليه وعىل  املصطفى صىل  الحبيب 
يف دم كل مسلم.. لبيك يارسول الله. هي صرخة 
األفواج اليمانية التي لم تخيب ضنك ياعلم الهدى..

العرب والدرس اليمين

الدرس البليغ الذي لقنه اليمنيون ممثلني يف 
جيشهم ولجانهم الشعبية للدول االستعمارية 
وأدواتها يف املنطقة من األعراب يكاد يكون كافيا 
العميق ويتحرروا  العرب من سباتهم  ليفيق 
تفرضها عليهم  التي  والوصاية  العبودية  من 
االدارة األمريكية وربيبتها اسرائيل .. ال سيما 
بعد أن أعلنت  مؤخرا مندوبة الواليات املتحدة 
األمريكية يف مجلس األمن أنه ال سالم يف اليمن 

واملنطقة اال بالتطبيع مع اسرائيل .
العربي  فالعالم  الشديد  األسف  مع  لكن   
توازنه  يفقد  جعلته  ابدية  غيبوبة  يف  يعيش 
وينىس نفسه رغم الصدمات الكبرية والعنيفة 
التي يتعرض لها يومياً .. ومع ذلك لم يتسن 
له أن يفوق من غيبوبته ليدرك ما يحاك له من 
تماماً وسلبه  للقضاء عىل مقدراته  مؤامرات 
من  وأجزاء  فلسطني  ُسلبت  كما   ، حقوقه 
دول عربية أُخرى .. فمنذ أن تحولت الخالفة 
الراشدة إىل حكم عضود عقب وفاة الرسول 
الكريم عليه الصالة والسالم بثالثني عاماً نشأت 
العقلية التسلطية عند العرب وأصبح ال يهمهم 
إال الحكم واالستمرار فيه بأي ثمن .. بينما كان 
للعنصر اإلسالمي غري العربي الدور األكرب يف 
الدفاع عن الدولة اإلسالمية التي كانت تسقط 
بسبب تقاتل العرب مع بعضهم عىل الحكم 
وتعود من جديد بفضل هؤالء الذين حّرروا بيت 
املقدس مرتني من االحتالل الصليبي حتى انتهت 
وتالشت يف بداية العشرينيات من القرن املايض 
ليتفرد بعدها العرب بمسك زمام أمورهم ، 
فحّولوا رقعة الجغرافيا العربية إىل أكرث من 
فلسطني  وأضاعوا  وإمارة،  دولة  عشرين 

بالكامل . 
ركب  والعشرين  الحادي  القرن  بداية  ومع 
من  التحرر  أسموه  ما  موجة  العرب  بعض 
الديكتاتوريات مستعينني بأعداء األمة بحجة 
سيكفل  الذي  الديمقراطي  النظام  تحقيق 
ويجعل  املواطنني  لكل  واملساواة  الحرية 
ما  لكن   .. القرار  صنع  يف  شريكة  الشعوب 
أحدثه هؤالء الذين جاءوا عىل ظهور الدبابات 
األمريكية وهم يبّشرون بعهد جديد يكفل لكل 
املواطنني حقوقهم من تغيري ال يفرق كثرياً عما 
حّققه من جاءوا إىل الحكم عىل ظهور صناديق 
االنتخابات بدليل ما حدث يف مصر خالل عام 
واحد من حكم جماعة اإلخوان املسلمني ومع 
ذلك لم يصدقوا أنهم خرجوا من الحكم بإرادة 
شعبية كما وصلوا إليه بنفس اإلرادة .. والسبب 
أن كال الفريقني عندما يصل أحدهما أو كالهما 
طبيعة  إليهم  تعود  أن  يلبث  ال  السلطة  إىل 
وتتغلب  ابنه  ومن  أخيه  من  املنتقم  العربي 
السياسة التي ال توجد بها أخالق عىل تصرفاتهم 
لتفسد رونق تلك الشعارات الرنانة التي طاملا 
تغّنوا بها وروجوا لها وكانت وعودهم للشعوب 

العربية عسلية . 
صحيح أن ضعف العالقات العربية - العربية 
لتفاعل  محّصلة  هو  وإنما  فراغ  من  يأت  لم 
البيئة  يف  والعوامل  املتغريات  من  مجموعة 
العربية نفسها التي تتواجد يف إطارها الدول 
العربية ؛ وهي تفاعالت تعكس آثارها السلبية 
عىل كافة األطراف الداخلة يف عملية التفاعل 
املايض  يف عمق  لذلك جذور ممتدة  وإن كان 
،  كما أن لها جوانبها السياسية واالقتصادية 
املرتبطة بهذا النظام الدويل أو ذاك والذي يف كل 
األحوال يفرض وصايته عليها بحجج ومربرات 

واهية ال يستسيغها عقل وال منطق . 
ومع أن الدروس والعرب كثرية التي مّرت بها 
األمة العربية ممثلة يف حكامها وشعوبها لكنها 
لم تستفد منها لتخرج من عنق الزجاجة التي 
حشرت نفسها فيها بقدر ما أظهرتها أمام األمم 
األخرى بأنها أمة عاجزة عن التفكري وال تستطيع 
الدفاع عن قضاياها يف وقت يستأسد فيه كل 
من  اليوم  يحدث  اآلخركما  عىل  عربي  نظام 
عدوان عىل اليمن للعام السادس عىل التوايل 
وكذلك ما يحدث يف سورية والعراق ؛ وهذا 
ماال نتمناه أن يستمر السيما أن الضعف قد 
أصاب العرب جميعاً وال يجب أن نحّمله للغري 
من الدول الكربى سواًء كانت الواليات املتحدة 
أم غريها وذلك لسبب بسيط وهو  األمريكية 
أن مبعث هذا الضعف والهوان سببه الحكام 
يدركوا  لم  السلبية ألنهم  الشعوب  ومواقف 
ملا  نظر  بعد  عندهم  وليس  يجري  ما  حقيقة 
سيأيت ، وأناس هكذا حالهم ال يستحقون أن 

يكونوا حكاماً أو أن يشكلون شعوباً . 
وال ندري لم هذا الهوان الذي فرضه العرب 
عىل أنفسهم مع أنهم يمتلكون كل مؤهالت 
التحّول لصالحهم من خالل ما حباهم الله من 
ثروات اقتصادية لو تم توظيفها لصالح قضايا 
الشعوب العربية الستطاعوا أن ينافسوا الدول 
الكربى باإلضافة إىل موقعهم الجغرايف املتميز 
الحال  ، وكما هو  البحار  املتحّكم يف مداخل 
بالنسبة للدول الكربى التي تعمل عىل رعاية 
وخدمة مصالحها ؛ فمن حق الدول الصغرية 
من  حق  ذلك  ألن   ، الدور  بنفس  تقوم  أن 
حقوقها القانونية وليس من حق أحد أن يمنعها 
، ولنا يف التاريخ عربة حيث نجد دواًل صغرية 
تتحّكم  أن  إرادتها  وفرض  بقوتها  استطاعت 
يف مصائر دول كربى ذات مساحات شاسعة 
واستعمرتها ملئات السنني حتى انتفضت تلك 

الشعوب وتحّررت من الهيمنة االستعمارية. 
لكن ألن الروح االنهزامية قد طغت عىل كل 
يشء عند العرب فقد أصبحوا عاجزين عن حل 
مشاكلهم حتى مع أنفسهم يف إطار املجتمع 
الواحد وتفرغوا ملحاربة بعضهم بعضا ؛ فكيف 
 ، األخرى  الدول  ضد  قضاياهم  عن  بالدفاع 
وعليه فإن أطماع اآلخرين فيهم ستزداد وإن 
إىل أخرى  أهميتها من فرتة  كانت تختلف يف 
نظراً ملا يشهده العالم من متغرّيات متسارعة 
وتطورات اقتصادية وتكنولوجية ، إضافة إىل 
الدور الذي يلعبه األعداء بتعميق االنقسامات 
يف العالم العربي بحجة أن هذا النظام معتدل 
ويوافق عىل التطبيع مع اسرائيل وذلك ممانع 
وربطوها  العرب  صّدقها  ، وهي كذبة كبرية 

بأنفسهم ..!  

جوانب اإلبهار يف 
عقود اإليجار

قيام  إمكانية  عن  نسمع  ونحن  عديدة  سنني  منذ 
الذي  الجهات ذات االختصاص بإصدار قانون اإليجار 
تؤمل شريحة مجتمعية يمنية كبرية أنه سيحميها مما 
تتعَرّض له من االمتهان والعبث واالستهتار عىل أيدي 
املستأجرين  إىل  ينظرون  الذين صاروا  املُؤجرين  بعض 
الفقراء- كما لو كانوا عندهم  -وعىل وجه الخصوص 

مجرد أُجراء ُيباع بكرامتهم وُيشرتى.

عقود تأجري؟ أم صكوك استعباد؟
 ، وإذا كان املؤجر يف بالدنا مَيّااًل -بطبعه- إىل التجرُبّ
فقد جَنّدت مكاتب العقارات نفسها ملساعدته عىل إشباع 
رغبته أكرث فأكرث، إذ ما أكرث ما يتفَنّ أصحاب هذه املكاتب 
-أثناء تحريرهم وثائق العقود- يف وضع صيٍغ وبنود ال 
توجد لها نظائر بأي بلٍد يف الوجود، واملالحظ أن تلك 
عنه  تتفَتّق  ما  الستحداث  مستمر  تناُفس  يف  املكاتب 
أذهانهم من الشروط املجحفة التي ُتعطي املؤجر حواىل 
ٍف غري  ا أو أكرث وُجَلّها تنطوي -ضمًنا- عىل تعُسّ 11حًقّ
مباشٍر يف حق املستأجر، وال تمنح بنود تلك العقود -يف 
مقابل ذلك- املستأجر أَيّ حٍقّ ُيذكر، وكأن هذه املكاتب 
التي تخطب وَدّ املؤجر ال تعترب املستأجر من جنس البشر، 

ومن البنود التي تتضمنها تلك العقود:
دفع  به)املستأجر(-  -ويقصد  الثاين  الطرف  عىل   1-
اإليجار كل شهر مقدًما، وال يِحُقّ له تأخريه مهما كان 

ُعذره.
-2 عىل الطرف الثاين -ويقصد به)املستأجر(- إصالح كل 
ما يف العني املؤجرة من ضرر قبل تسليمها إىل الطرف 

األول، ويقصد به)املؤجر(.
-3 عىل الطرف الثاين -ويقصد به)املستأجر(- تسديد 
فواتري املياه والكهرباء أواًل بأول وتسليم صورها -شهرًيّا- 

إىل الطرف األول.
-4 ال يِحِقّ للطرف الثاين -ويقصد به )املستأجر(- تأجري 
العني املؤجرة من طرٍف ثالث إاَلّ إذا حصل عىل موافقة 
كتابَيّة مَشْوَهدة من الطرف األول-ويقصد به )املؤجر(-، 
إذ ال يكفي استناده إىل موافقة شفهَيّة، إذ من شأنها 

تحميله املسؤولية وتعريضه للمساءلة القانونية.
)املستأجر(-  به  -ويقصد  الثاين  للطرف  يِحُقّ  ال   5-
استحداث أِيّ يشٍء يف العني املؤجرة وإن كان مضطًرا 
إليه ما لم يحصل عىل إذٍن كتابٍيّ من الطرف األول عليه.
-6 عىل الطرف الثاين -ويقصد به )املستأجر(- إذا أراد 
الخروج من العني املؤجرة إبالغ الطرف األول قبل شهرين 

عىل األقل.
-7 عىل الطرف الثاين -ويقصد به )املستأجر(- يف حال 
خروجه أن ُيزل أية استحداثات يف العني املؤجرة وإن 
يشاركه  استحداثات غري ضارة عىل حسابه وال  كانت 
الطرف األول بأِيّ يشٍء ُيذَكر من أتعابه، وال يِحُقّ للطرف 
إاَلّ إذا أقتنع الطرف األول أن مصلحة  الثاين إبقاءها، 

العني املؤجرة يف بقائها.
الشديد  بالتحُيّز  املتسمة  الشروط  من  ذلك  إىل غري 
التي تثقل كواهل املستأجرين بكل تأكيد وتجعلهم لدى 

املؤجرين أشبه ما يكونون بالعبيد.
اإلجحاف  من  الكثري  عىل  املنطوية  هذه  عقود  فأية 
الحِدّ األدىن من معايري اإلنصاف  -باملَرّة- إىل  واملفتقرة 
التي تقتيض التعامل مع املؤجر واملستأجر -باعتبارهما 

طريف املعادلة التأجريَيّة- بما ينبغي من الندَيّة؟

الدور الواجب عىل أصحاب املكاتب
وألَنّ مكاتب العقارات قد أناطت بنفسها مهمة البحث 
عن العقارات التي يرغب أصحابها ببيعها والبحث عن 
الراغبني يف شرائها ومن ثَمّ السعي يف التوفيق بينهما 
حتى تتم عملية البيع والشراء، فتتقاىض -مقابل ما أولت 
تلك العملية التجارية من رعاية- ما تستُنّه من سعاية، 
العقارات  عن  البحث  يف  جهوًدا  تبذل  -أيًضا-  وألنها 
واملساكن الصالحة للتأجري أو اإليجار وعن األشخاص 
تلك  أحرى  فما  االستئجار،  يف  املضطرين  أو  الراغبني 
املكاتب بلعب أدواٍر توفيقية بقدٍر من النزاهة والحيادية 
البيع والشراء بسياج  والشفافَيّة، حتى تحيط عملية 
الثقة واألمان الذي يضمن لها ما تصبو إليه من ديمومة 
كسب الرهان، وما أحراها يف لعب الدور ذاته يف قضية 
اإليجار حتى ُتسهم يف جعل التأجري واالستئجار قضية 
تشاركية مجتمعية تعود بالفائدة املعقولة عىل مالك 
العقار وتضمن للمستأجر -باملقابل- الحَدّ املعقول من 

الشعور بالطمأنينة واالستقرار.
الثمن، فهي -يف  الخدمة وإن كانت مدفوعة  فهذه 
بالحيادية والنزاهة- تنطوي عىل معنى  اتسامها  حال 
االستشارة، واملستشار كما ُروي عن رسول الله -صلوات 

ربي وسالمه عليه- مؤتمن.
وعىل اعتبار أن املؤجر واملستأجر لدى هذه املكاتب مجرد 
-بصرف  تعاملهما  أن  فينبغي عليها  أو عمالء،  زبائن 
النظر عن الفوارق املادية- سواًء بسواء وأن تعدل بينهما 
يف ما أوكاله إليها من إمرهما امتثااًل لقول الحق تبارك 
وتعاىل: )َوال َيْجِرَمَنُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعىَل أاَل َتْعِدُلوا اْعِدُلوا 

ُهَو أَْقَرُب ِللَتّْقَوى( املائدة اآلية: )8(.
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 نافذة

الساحل الغريب ملتقى األطماع االستعمارية  » الحلقة 44 «

للربيطانيني يف  املنافس  الفرنيس  النشاط  بدأ  لقد 
منطقة البحر األحمر يظهر بصورة فعلية يف النصف 
الثاين من القرن التاسع عشر بعد أن خفت حدة هذا 
الصراع يف الفرتة التي سبقت ذلك التاريخ , والذي كان 
مسرحه الرئييس مصر , ويف هذه الفرتة , وبعد احتالل 
الربيطانيني لعدن عام 1839م أنتقل هذا الصراع إىل 
مسرح آخر , و سواحل إفريقيا الشرقية السيما املناطق 
املطلة عىل ساحل البحر األحمر, واتجهت  األنظار نحو 
سو حل الصومال وسواحل الدناكل , وأبعد من ذلك 
إىل داخل الهضبة الحبشية , وبحكم وجود الربيطانيني 
يف عدن اتجهت أنظارهم إىل الساحل اإلفريقي  املقابل 
لعدن والعتقادهم التام بأن سيطرتهم عىل تلك املناطق 
, وبالطبع إن هذا  من محمياتهم املوجودة يف عدن 
يكفل لربيطانيا الحماية املطلوبة لطريق البحر األحمر 
املالحي والسيطرة التامة عليه , ولقد كان الربيطانيون 
دائمي التوجس من ظهور أي نشاط فرنيس , والذي 
للمصالح  تهديداً  ليشكل  األفق  يف  الح  أن  لبث  ما 
الربيطانية يف منطقة البحر األحمر , وقبل أن تدخل 
سريعاً  نستعرض  أن  يجب  الصراع  تفاصيل هذ  يف 
الخطوات األوىل لهاتني الدولتني , والتي كانت تتمثل 
يف البعثات والرحالت االستكشافية لدراسة املنطقة 
واملواقع االسرتاتيجية فيها كمقدمة لالستيالء عليها .

املحاوالت الربيطانية األوىل يف البحر األحمر :  
إن بداية العالقات الربيطانية بهذا الساحل ترجع إىل 
عام 1827م , وذلك عندما أرسل مبعوث بريطانيا إىل 
قبيلة حرب أول للتفاهم معها عىل دفع تعويض بعد 
أن نهب أفراد هذه القبيلة سفينة بريطانية تجارية من 
بربره , وعقد كبار رجال هذه القبيلة اتفاقية للسالم 
 , العام  نفس  من  فرباير  يف  بريطانيا  مع  والتجارة 
وتعهدوا بموجب هذه االتفاقية عىل عدم نهب السفن 
التي ترفع العلم الربيطاين , ومقابل ذلك تجد سفن 
الربيطانية  املوائن  يف  املعاملة  نفس  القبيلة  شيوخ 
السفينة  خسائر  عن  تعويض  دفع  إىل  باإلضافة   ,

الربيطانية املعنية .

السواحل  تلك  الربيطانية يف  املحاوالت  واستمرت 
ففي عام 1840م وصل الكابنت مورسبي إىل تا جوره , 
وعقد معاهدة للصداقة والتجارة ممثاًل لشركة الهند 
الشرقية اإلنجليزية مع السلطان محمد بن محمود 
حاكم تاجورة تعهد فيها بنقل املحاصيل من األرايض 
الداخلية إىل الساحل, وتعهدت شركة الهند الشرقية 
مقابل ذلك بتشجيع التجارة يف تا جورة .. وقد نصت 
يدخل  ال  أن  املعاهدة عىل  هذه  من  السابعة  املادة 
حاكم تاجورة يف أية عالقات سياسية أو تجارية مع 
قوى أوربية أو أية قوة أخرى إذا كانت هذه العالقة 
تمس املصالح الربيطانية دون الرجوع إىل شركة الهند 
الشرقية مقابل تعهد الشركة بعدم القيام بأي عمل 
عدايئ ضد إقليم تاجورة كما نصت هذه املعاهدة عىل 
موافقة سلطان تاجورة عىل بيع جزر موىس للحكومة 
الربيطانية ويتكون أرخبيل موىس من ثالث جزر كبرية 
نسبياً وخمس جزر صغرية , تفتقر إىل املياه الالزمة 
لرسو  صالحة  أخرى  ناحية  من  ولكنها   , للشرب 
السفن ويقول مارستون يف كتابه ) الدور اإلمرباطوري 
يف البحر األحمر(: تكمن أهمية هذه املنطقة بالنسبة 
لربيطانيا يف أن ميناء تاجورة يقع يف نهاية الطريق الثاين 
الذي يربط أغنى املناطق يف الحبشة كفوندار وتغري 
بالساحل باإلضافة إىل أن هذه الجزيرة بموانئها تمتاز 
بموقعها االسرتاتيجي املتحكم يف مدخل البحر األحمر 
, ومما يهدد الوجود الربيطاين يف املنطقة إذا ما وقعت 
هذه املنطقة تحت سيطرة دولة أخرى منافسة, ورغم 
أن الربيطانيني قد أشرتوا هذا األرخبيل إال أنهم لم 
يقوموا باحتالل تلك الجزر فعلياً , بل تركوها مهملة 
عام  نهاية  ومع  فيها..  بحقوقهم  افقط  واحتفظوا 
1854م نظمت بعثة بريطانية بإشراف حكومة الهند 
بربرة وزنجبار  املنطقة بني  الربيطانية لغرض كشف 
وعينت لقيادة هذه البعثة املالزم بورتون من جيش 
بومباي بمساعدة املالزمني هرن , وسرتويان وسبيك 
عىل أن تتحرك هذه البعثة من عدن , ولقد قرر قائد 
البعثة أن يجعل من بربرة قاعده لتحركاته باتجاه 
نحو  الشرقي يف  الجنوب  , وباتجاه  إىل هرر  الغرب 

زنجبار , والجدير بالذكر أن بورتون أول أوربي يصل 
إىل أرض هرر.. إال أن هذه البعثة تعرضت لهجوم من 
قبل جماعة من الصوماليني من قبائل العييس مما 
أدا إىل مقتل سرتويان وأسر سبيك بعد إصابته إال أنه 
تمكن من الهرب كما أصيب املالزم بورتون قائد الفرقة 
اصابة بالغة , وأما هران فقد كان هوالوحيد الذي لم 
ُيصب بأذى وتمكن أعضاء الفرقة بعد ذلك من الهرب 
إىل عدن عىل ظهر قارب صغري ولقد طلبت السطات 
الربيطانية من قبيلة حرب أول تسليم ومعاقبة مدبري 
الحادث ويقول بورتون إن ذلك لم يكن ممكناً فقد 
تعلل شيوخ تاجورة كالعادة بأن املهاجمني قد توغلوا 
إىل الداخل , واصبح من الصعب اللحاق بهم وكانت 
أنها  إال  بربرة  ميناء  قد حاصرت  الربيطانية  القوات 
انسحبت عقب أن دفع الصوماليون مبلغ 15ألف دوالر 
كتعويض , وتعهدوا باملحافظة عىل حرية التجارة يف 
بالدهم , وتوقفت بريطانيا يف هذه املرحلة من عالقاتها 
بهذه السواحل , وأكتفت بعقد تلك املعاهدات مع 
القبائل الصومالية للمحافظة عىل املصالح الربيطانية , 
ولم تحاول بريطانيا التوسع الفعيل يف تلك املنطقة ألن 
الظروف القائمة لم تكن تستدعي ذلك  إال أن املحاوالت 
الفرنسية للتوسع يف أرايض الصومال أجربت بريطانيا 
األطماع  لتلك  والتصدي  اسرتاتيجيتها  تغيري  عىل 
الفرنسية .. وقبل أن نتحدث عن املحاوالت الفرنسية 
املبكرة يف تلك املنطقة أود أن أوضح موقف  بريطانيا 
وسياستها األوىل التي أفصحت عنها قبل ذلك التاريخ 
أي عام 1848م وذلك عندما استوىل شارماريك عىل 
مدينة زيلع وشارماريك عام 1843م هذا كان من كبار 
شيوخ املنطقة ذوي النفوذ القوي وهو صديق لإلنجليز 
ولقد قام شارماريك عقب ذلك بزيارة عدن وعرض عىل 
هينز املقيم السيايس الربيطاين يف عدن رغبته أن يضع 
زيلع تحت الحماية الربيطانية , وقام هينز بعرض هذه 
املقرتحات عىل حكومة الهند الربيطانية , والتي كان 

ردها عىل ذلك يف أكتوبر من نفس العام كاآليت : 
أواًل : عدم التدخل يف الشؤون الداخلية , واملنازعات 
القائمة حينذاك بني شيوخ وحكام منطقة الساحل 

اإلفريقي للبحر األحمر .
ثانياً : الرتكيز عىل استمرار العالقات التجارية مع 

حكام منطقة الساحل والعمل عىل تنميتها .
يف  الربيطانية  الهند  حكومة  إقحام  عدم    : ثالثاً 
النزاعات القائمة بني الشيوخ وحكام منطقة الساحل 
اإلفريقي بجرها إىل تدخالت أخرى غري مريحة ومكلفة 

, بل قد تيسء غاية اإلساءة للمصالح الربيطانية.
رابعاً: إن تدخل الحكومة يف مثل هذه الخالفات 
الدوائر  لدى  تقديرها  ويبالغ يف   , أخباره  تنتشر  قد 
السياسية األوروبية األمر الذي يثري غرية الحكومات 
األوربية بني املنافسة وحقدها عىل الحكومة الربيطانية.
خامساً :  أن الوجود الربيطاين يف عدن يعني ضمان 
مخزن ومحطة الفحم يف موقع متوسط بني بومباي 
والسويس وليس التدخل أو التوسع فيما ورى عدن . 
سادساً إن حكومة الهند الربيطانية تفضل عالقات 
 , األحمر  البحر  منطقة  حكام  وبني  بينهما  صادقة 
إجراءات  اتخاذ  إىل  اضطرت  ما  إذا  تأسف  ولكنها 
عنيفة من أجل حماية مصالحها يف تلك املنطقة بصورة 
خاصة , ويف منطقة البحر العربي والخليج العربي 
لسياسة  العريضة  الخطوط  إن هذه  بصورة عامة.. 
حكومة الهند الربيطانية لم تلبث أن تغريت نتيجة 
فيما  وتطورها السيما  املنطقة  يف  األوضاع  لتغريات 
يتعلق بالفقرة خامساً كما سرنى يف حلقاتنا القادمة 

بإذن لله سبحانه وتعاىل.

 اللواء/ حميد فاضل

بوح الرياع

اليمن.. لعبة الدم واملوت إىل أين؟!..  ) 56 (
اليمنيون أثبتوا أنهم الرجال الذين 

أحبهم الله ويحبونه

ظل جماعة من القرشيني ممن بقوا يرددون: 
ونتبع  آباؤنا وأجدادنا  ماوجدنا عليه  "أنرتك 
محمد", ويؤكدون بمثل هذا القول, واملوقف 
آللهتهم  وتقديسهم  بوثنيتهم  تمسكهم 
املعبودة التي أتخذونها لهم, وهي عبارة عن 
أصنام مصنوعة من الحجارة والفخار وغريها, 
ومن أشهر أصنام قريش يف الجاهلية  )الالت 
والعزى ومناة, وهبل(, وكانت منصوبة يف مكة 

يف بيت الله الحرام.
وظلت قريش التي بغضت رسول الله وما 
اتباعه   ورغبت عن   , نور وهدى  من  به  جاء 
ترتصد لرسول اإلسالم الذي بعث من أشرف 
له  وتحبك  املراصد,  نسبا   بيوتاتها  وأعرق 
مشركو  ويتعهده  املؤامرات  تلو  املؤامرات, 
أداروها  التي  السوء  بدوائر  الوثنيني,  قريش 
بالتعاون والتنسيق مع أعدائه من حلفائهم 
منطقة  يستوطنون.يف  كانوا  الذين  اليهود, 

الجزيرة العربية بيرثب استهدافا له ولدينه .
وقد حاول القرشيني بالتعاون مع اليهود غري 
مرة .النيل من الرسول الكريم محمد والقضاء 
عليه , ودبروا عدة عمليات إلغتياله وقتله , 
وكانوا يف كل مرة يفشلون وتخيب مساعيهم 
بفضل حراسة وحماية الله لنبيه الذي أيده 
بنصره وتأييده وتمكينه وظهور أمره رغم أنف 

الكافرين جميعا .
وأمام مكر وكيد قريش ونزعتها العدوانية 
التي كانت مدفوعة ومشبعة بجرعات كبرية 
والجهل  والضاللة  والحسد  الحقد  من  
ومن  لقريش  الله  كان  املشركني  وعصبية 
وخيب  باملرصاد  ويهود  أعراب  من  حالفها 
به  الذي جاء  النور  وأتم  الخبيثة  مساعيهم 
الصادق األمني والنبي الخاتم محمد البشري 
النذير , والرحمة املسداة للبشرية جمعاء من 

الرحمن الرحيم.
وكان لهذا النبي املصطفى الغلبة و التمكني 
وملن اتبعه النصر املبني والسيادة عىل الدنيا 
رب  لله  موحدين  مؤمنني  أعزة  عليها  ومن 

العاملني !.
أوسهم   , اليمنني  األنصار  من  سبق  وقد 
القبائل  احدى  قيلة  وهم.بني   , وخزرجهم 
اليمنية التي هاجرت من اليمن ونزلت يرثب 
قديما , سبق منهم البيعة لرسول الله الذي 
ألتقى بوفود منهم قبل هجرته من مكة إليهم 
مطاردا ومستهدفا بأذى قريش وأرباب شركها 
, وقبل طلوعه عليهم من موضع ثنيات الوداع 
كالبدر املنري ومجيئه إليهم صلوات ربي وسالمه 
عليه باألمر املطاع وتشريفه لهم مهاجرا إىل 
مدينتهم التي هشت وبشت وأظهرت حبورا 
وسرورا يف يوم مقدمه املظفر إليها لن ينساه 

التاريخ .
التاريخ املختلفة  وبحسب ماذكرته مصادر 
فقد كان لألنصار اليمنيني بعد هجرة الرسول 
ظهرانيهم  بني  ونزوله  يرثب  مدينتهم  إىل 
اإلسالم  لدولة  وعاصمة  حاضرة  واتخاذها 
الجديدة , شأن وأي شأن كان له من العظمة 
ماال يمكن نكرانها يف نصرته وكان لهم السبق 
وتبليغه  نشره  يف  املؤثر  والدور  والفضل 

للعاملني.
وبجهودهم  األنصار  هؤالء  أكتاف  وعىل   
املخلصة شرع الرسول الكريم فور استقراره 
الدولة  بناء  يف  مكة  من  هجرته  بعد  بيرثب 
اإلسالمية وقيام حضارة إنسانية كونية سادت 

الدنيا والعالم لقرون طويلة .
اليمنيني  أنه لوال جهود  إن قلت  أغايل  وال 
الكريم  للرسول  وصدق نصرتهم ومؤازرتهم 
والدين القويم الذي ارتضاه الله لهم وللبشرية  
حولها  وما  العربية  الجزيرة  لظلت  عامة 
مستسلمة خاضعة إلرادات الشرك والجهالة 
والوثنية والعهود الظالمية ومن يمثلها ردحا 

طويال من الزمن .
دخول  كان  اإلسالم  اليمنيني  وبدخول   
العرب فيه أفواجا وقد نزل بذلك قرآنا يتىل 
وسورة فصلت آياتها , اسمها سورة النصر , 
تؤكد ذلك وتؤيده بقوله تعاىل : " إذا جاء نصر 
الله والفتح , ورأيت الناس  يدخلون يف دين 
الله أفواجا , فسبح بحمد ربك واستغفره , 

إنه كان توابا".

ويف فضل اليمنيني وسبقهم 
فيهم  وردت  الحسنى  إىل 
قرآنية كثرية  آيات  وبشأنهم 
تحسن  شريفة  وأحاديث 
ذكرهم والثناء عليهم وتنوه 
هذا  خدمة  يف  به  قاموا  بما 
نشر  عىل  والعمل  الدين 

دعوته ومناصرة نبيه.
وصف  فخرا  وحسبهم 
الرسول الكريم لهم بقوله : 
اإليمان يمان والحكمة يمانية 

توافد  بعد  أيضا  الثناء عليهم  يف  وقوله   ,  "
وفودهم إليه مسلمني مؤمنني : أتاكم أهل 
اليمن وهم أرق قلوبا وألني أفئدة " , وإشارته 
عنه  مروي  شريف  حديث  ضمن  الصريحة 
وأشار   " اليمن  من  الرحمن  نفس   : بالقول 
بأصبعه إليها تأكيدا ملا سيأيت الحقا من ادوار 
خالدة وعظيمة لعبها ابناء اليمن يف نصرة نبيه 

ونشر دينه الحقا وسابقا.
ولم يفت النبي كذلك ضمن إشاداته الكثرية 
باليمنيني بما مفاده وهو  يحذر قريش وبقية 
العرب إنكم إذا أصريتم عىل بغيكم وكفركم 
وعنادكم , سيأيت الله برجال يحبهم ويحبونه 

وهؤالء الرجال كانوا هم أهل اليمن .
الحنيف  الدين  هو  اإلسالمي  الدين  وألن 
ألنفسهم. اليمن  أهل  ارتضاه  الذي  القويم 

له  إكراه وكانوا  ودخلوا فيه طواعية وبدون 
السند والعضد ونعم.الناصر والعضد والعون 
يف أحلك الظروف ويف الشدائد فقد وجدوا فيه 

ضالتهم .
وأعزهم  باليمنيني  اإلسالم  الله  أعز  وقد 
بدخولهم فيه وشرفهم بإختيارهم مناصرين 
وإظهار  أزره  وشد  بحمايته  واملتكفلني  لنبيه 

األمر اإللهي الذي جاء به.
العالقات  يف خصوصية  والتأمل  وبالنظر   
وال  بدع  فال  باإلسالم   اليمنيني  ربطت  التي 
اليمنيني مع ذلك يظلون هم  غرابة أن تجد 
واإلسالم كصنوان وال يرتددون أبدا يف تأكيد 
السامية  تمسكهم بمنهاجه وهديه ومبادئه 

وإظهار محبتهم

 لرسول الله يف كل األحوال 
هذا  مولد  ومنها  واملناسبات 
النبي الخاتم الذي يحتفلون 
ذكراه  فيه  تحل  عام  كل 

العطرة .
زالوا  وال  كانوا  واليمنيون   
ماتفضلوا  إىل  السباقون  هم 
به من مناصرة للنور والهدى 
الذي جاء به الرسول الكريم 
وعمت بركته وخريه العاملني 

جميعا.
 وكان أبتاء اليمن وال يزالون.يمثلون استثناء 
وتميز بتفردهم بصدق وعدهم وعهدهم لنبيه 

ورسوله .
وهكذا هم أبناء اليمن أثبتوا بالفعل  أنهم 
هم ) الرجال الذين أحبهم الله ويحبونه ( , 
الرباين  والتكريم  الشرف  لهذا  أهال  وأنهم 
الوصف  ذلك  بمثل  بوصفهم  لهم  والنبوي 
والثناء الحسن الذي لم ينله أحد من العاملني .

ومما صح عن رسولنا الكريم قوله : " إن الله 
أستقبل بي الشام ووىل ظهري اليمن " , وقوله 
صلوات الله وسالمه عليه :" ماأمامك.رزقا وما 

خلفك مددا".
 ": حديث  من  عنه  روي  فيما  أيضا  وقال 
يوشك أن يأتوكم.أعوانا , وأنصارا "  يف إشارة 

صريحة منه إىل أهل اليمن .
وقال رسولنا الكريم يف رواية أخرى :" يأيت 
الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا " , وقال أيضا 

:" وأمدين الله بحمري " ..
وتبني  تؤكد  وغريها  األحاديث  هذه  وكل 
اإلسالمية  األمة  عن  باليمنيني  الله  تنفيس 
 , الكريم  ونبيه  دينه  لنصرة  وتهيأتهم 
واضطالعهم بدور كبري وعظيم يف نشر اإلسالم 
أركان  وتثبيت  البلدان مشرقا ومغربا  وفتح 
العمود  يعتربون  اليمن  أهل  إن  بل   , دولته 
دولة  عليه  قامت  الذي  األسايس  والركن 
اإلسالم وحضارته , وهي حقيقة جلية ودامغة 
المراء فيها وال جدال وال يمكن التشكيك بها 

بأي حال من األحوال !.
..... يتبع .....

صالح املقداد

كلك نظر

 احمد القردعي

ملاذا نحتفل باملولد؟!..

خالد الصرابي

الصراع الربيطاين الفرنيس يف البحر االحمر 
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من أجل تقديم رسائل إعالمية مساندة 
لجهود اللجنة الوطنية

كتب/ محمد النظاري

بدأت أمس بصنعاء الدورة التدريبية 
الـ13 يف مجال التوعية بإجراءات مكافحة 
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
تنظمها اللجنة الوطنية ملكافحة غسل 
األموال بالتعاون مع اتحاد اإلعالميني 

اليمنيني.
أيام  ثالثة  خالل  الدورة  تهدف  و 
من  وإعالمًيا  صحافًيا   30 إلكساب 
مختلف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
واملسموعة، معارف توعوية حول جرائم 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأنواعها 
ووسائلها وأساليبها واألطر التشريعية 
إشراك  يف  يسهم  بما  بها،  املتصلة 
وسائل اإلعالم يف جهود مكافحة هذه 
الجرائم وتوعية املجتمع بمخاطرها عىل 

االقتصاد الوطني. 
رئيس  بحضور  الدورة  افتتاح  يف 
مركز الخرب للدراسات واإلعالم حسن 
الوطنية  اللجنة  عضو  أكد  الوريث، 
رشيد  القايض  األموال  غسل  ملكافحة 
االعالم  وسائل  دور  أهمية  املنيفي 
أشكالها  بكافة  الجريمة  مواجهة  يف 
وأنواعها، كونها شريًكا أساسياً يف جبهة 
التصدي للجرائم التي تمس االقتصاد 

الوطني وأمن وسالمة املجتمع.
األموال  غسل  جرائم  أن  وأوضح 
الجرائم  أخطر  من  اإلرهاب،  وتمويل 
الحياة  مناحي  كافة  عىل  تؤثر  التي 
وتمتد مخاطرها إىل األنظمة االقتصادية 

والسياسية واألمنية واالجتماعية.
ولفت املنيفي إىل أن مكافحة غسيل 
األموال قضية هامة وأساسية ومفصلية 
التنمية  يف عملية بناء الدولة لتحقيق 
الرشيد  الحكم  ومبادئ  املستدامة 
األمن  وتحقيق  املوارد  وتحسني 
واالستقرار وصون سيادة البلد، والتي 
جهوداً  هناك  تكن  لم  ما  تتحقق  لن 

موازية ملواجهة الجرائم املنظمة ومنها 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

كما أكد أهمية دور اإلعالم يف مساندة 
إىل جانبها  والوقوف  الوطنية  القضايا 
وتوعية املواطنني بها والكشف عن أي 
محاوالت من شأنها اإلخالل بمصلحة 
وأمن واستقرار البلد .. مشدداً عىل أن 
يف  اإلعالم  وسائل  عىل  تعول  اللجنة 
الشاملة  والتوعية  الحقيقية  املساندة 
بمخاطر هذه الجرائم وتأثرياتها املباشرة 

وغري املباشرة عىل التنمية واالستقرار.
اتحاد  عام  أمني  أشار  جانبه  من 
اإلعالميني اليمنيني حسن شرف الدين 
اللجنة  بني  الشراكة  تعزيز  أهمية  إىل 
الوطنية ملكافحة جرائم غسل األموال 
ووسائل االعالم لتشكيل جبهة حماية 

واحدة يف هذا الجانب.
ودعا اللجنة إىل تبني الفريق اإلعالمي 
تأهيله  واستمرار  الدورة  يف  املشارك 
ليكون شريًكا للجنة يف مكافحة جرائم 
التوعية  دائرة  وتوسيع  األموال  غسل 

املجتمعية بمخاطرها.
وأكد شرف الدين أهمية تشكيل شبكة 
خاصة بمكافحة جرائم غسل األموال يف 
اليمن تضم الجهات الحكومية املعنية 
املختلفة  االعالم  وسائل  عن  وممثلني 
بالدعم  الشبكة  هذه  تحظى  أن  عىل 
والرعاية من الجهات املختصة لتحقيق 

أهدافها.
وتتناول الدورة خمسة محاور رئيسة 
تتضمن التعريف بجرائم غسل األموال 
تمويل  وجرائم  وأساليبها  ووسائلها 
اإلرهاب ومراحلها املختلفة وكذا اإلطار 
والدويل  واإلقليمي  املحيل  املؤسيس 
ملكافحة هذه الجرائم والنظام املعمول 
األموال  غسل  ملكافحة  اليمن  يف  به 
دور  إىل  باإلضافة  اإلرهاب  وتمويل 
وسائل اإلعالم يف دعم جهود الدولة يف 

هذا الجانب.

استطاع القطاع الخاص 
اليمني أن ُيسهم في 

التخفيف من معاناة الشعب 
في ظل العدوان على اليمن، 
وكان له دوره البارز من  خالل  

إفشال مخططات العدوان 
الرامية إلى إخضاع شعب عزيز 
عبر الحصار االقتصادي وتدمير 

االقتصاد والبنية التحتية 
للوطن، بعد أن فشل في 

تحقيق أهدافه عسكريًا.
اليمني  الخاص  القطاع  وب��رز 
ي���خ���وض ج��ب��ه��ة ال تقل  ب���أن���ه 
أهمية عن الجبهات العسكرية، 
واألض��رار  الكبيرة  الخسائر  رغ��م 
التي لحقت به خالل 5 سنوات 
أنه لعب دورًا  إال  العدوان،  من 
االقتصادي  المجال  في  كبيرًا 

واالجتماعي واإلنساني.

كتب/ املحرر  االقتصادي

الدور االقتصادي واالجتماعي واإلنساين
ووفقاً لدراسات أعدها خرباء اقتصاديني 
التحتية  البنية  طال  الذي  الدمار  فإن 
ملختلف املجاالت يف اليمن جراء العدوان 
خلف عجزاً يف توفري العديد من الخدمات 
والتعليم  كالصحة  للمواطن،  األساسية 
والطاقة الكهربائية، وغريها من الخدمات 
زادت  املواطن،والتي  حياة  تمس  التي 
حدتها بفعل الحصار الجائر املفروض عىل 

الشعب اليمني برمته.
يف  االقتصادي  للباحث  دراسة  وتقول 
قطاع التوقعات بوزارة التخطيط بصنعاء 
-نبيل الطريي- إن هذه املعاناة اإلنسانية 
باهتمام  حظيت  العالم  يتجاهلها  التي 
كبري من القطاع الخاص اليمني الذي لعب 
دوراً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، وتقول 
الدراسة إن القطاع الخاص يف اليمن لعب 
دوراً مهماً يف الحد والتقليل من االنكماش 
الذي  األمر  العدوان،  أثناء  االقتصادي 
أسهم يف الحد من انكماش الناتج املحيل 

اإلجمايل الحقيقي.
كما قام بدور يساند القطاع العام من 
وأصبح  العاملة  األيدي  استيعاب  خالل 
مالذاً للكثري من العاملني يف القطاع العام 
والحصار،  العدوان  من  تضرروا  الذين 
حيث يستوعب النسبة الكربى يف تشغيل 
الوقت  ويف  بـ69%،  واملقدرة  العمالة، 

الحايل من املؤكد أن هذه النسبة أكرث.
الخاص  القطاع  أن  إىل  الدراسة  وتشري 
خالل  من  االجتماعي  املجال  يف  تواجد 
خدماته يف الجانب الصحي وتوفري الدواء 
والصحية،  الطبية  املستلزمات  ومختلف 
وعمل أيضاً عىل تقديم خدماته يف قطاع 
الكهربائية   الطاقة  قطاع  ويف  التعليم، 
وتقول الدراسة إن القطاع الخاص خفف 
الذين لم  اليمنيني  عن معاناة %90 من 
العدوان،  بسبب  الطاقة  عىل  يحصلوا 

تسهيل  الخاص عىل  القطاع  حيث عمل 
الشمسية  الطاقة  املواطنني عىل  حصول 
من  الكثري  حلت  والتي  ومستلزماتها 
الطلب عىل الطاقة الكهربائية، فضالً عن 
دوره يف مختلف الخدمات التي تحد من 
املعاناة اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية 

للشعب اليمني.
ويف املجال اإلنساين ُتشري دراسة الطريي 
إىل أن القطاع الخاص لعب دوراً يف دعم 
الجمعيات واملشاريع الخريية والعديد من 
األعمال اإلغاثية التي ُتسهم يف التخفيف 
من املعاناة اإلنسانية، والتي كان لها دورها 
إىل  الرامية  العدوان  أهداف  إفشال  يف 

تركيع الشعب اليمني اقتصادياً.
القطاع الخاص وتشغيل االيدي العاملة  
"التطورات  حول  دراسة  بدورها 
عىل  وانعكاساتها  األخرية  االقتصادية 
قطاع  يف  للباحث  الخاص"  القطاع 
بوزارة  الدراسات والتوقعات االقتصادية 
-عبداملجيد  للباحث  بصنعاء  التخطيط 
البطيل- تقول إن القطاع الخاص لعب دوراً 
مهماً يف الحياة االقتصادية أثناء العدوان 
عىل اليمن، وتشري إىل أن القطاع الخاص 
اليمني كان يساهم بأكرث من نصف الناتج 
املحيل اإلجمايل قبل العدوان، أما اليوم 
فقد بات الالعب الرئييس بعد تعرث القطاع 

العام بسبب العدوان والحصار.
وتقول دراسة البطيل إن القطاع الخاص 
السكان  إجمايل  %20من  يشغل  كان 

يف غري  ويعمل  العدوان،  قبل  العاملني 
القطاع العام %69، ومؤخرا أصبح القطاع 

الخاص مالذاً للكثري من موظفي الدولة.
كما ساهم بحواىل %65 من االستثمار 
اإلجمايل عام 2013، ويف قطاعات كالرعاية 
الصحية، حيث يقدم القطاع الخاص أكرث 
من نصف الخدمات، وبدون قطاع خاص 
االقتصادية  العواقب  فإن  للحياة،  قابل 

واإلنسانية وخيمة.
املساهمة يف الحد من الفقر والبطالة

بدوره الباحث االقتصادي نبيل الطريي 
يقول يف دراسته إن القطاع الخاص لعب 
دوراً يف الحد من الفقر والبطالة من خالل 
ُيعانيه  ما  رغم  العاملة  األيدي  تشغيل 
هذا القطاع من تحديات وأضرار يفرضها 
الحصار والعدوان، وُتشري الدراسة إىل أن 
يشكلون  املنظم  القطاع غري  العاملني يف 
وأن  العمل،  قوة  %73 من حجم  نسبة 
الحكومية وقطاع األعمال يسهم  اإلدارة 
بتشغيل %27 فقط من حجم قوة العمل، 
وهذا ُيظهر أهمية القطاع الخاص يف الوقت 
أعداٍد متزايدة من  امتصاص  الحاضر يف 

العاطلني.
النمو  يف  الخاص  القطاع  مساهمة 

االقتصادي
أنشطة  مساهمة  إن  الدراسة  وتؤكد 
االقتصادي  النمو  يف  الخاص  القطاع 
حيث  تزايدت،   2014  -  2012 املتحقق 
إىل  وصل  متوسط  بمعدل  نمواً  حققت 

حقيقية  نمو  بمعدالت  مقارنة   2.6%
متدنية للقطاع العام خالل نفس الفرتة 

بلغت يف املتوسط السنوي 1.5%.
القطاع الخاص ودعم املوازنة العامة

الخاص  القطاع  إن  الدراسات  تقول 
املوازنة  تمويل  يف  دوره  له  كان  اليمني 
الخزانة،  وأذون  الضرائب  عرب  العامة 
الشركات  عرب  والغاز  النفط  وإنتاج 
تتجه  العامة  النفقات  أن  األجنبية، كما 
يف النهاية إىل القطاع الخاص سواًء كانت 
فإن  وبالتايل  مرتبات،  أو  أجور  أو  فوائد 
الخاص،  للقطاع  أسايس  محرك  املوازنة 
عىل  بقوة  يؤثر  الخاص  القطاع  أن  كما 

املوازنة العامة.
االنعكاسات السلبية لألزمة املالية

تسبب العدوان والحصار يف خلق أزمة 
مالية خاصة بعد قرار نقل البنك املركزي 
سيولة  أزمة  الذي خلق  األمر  عدن،  إىل 
توقفت معها عملية دفع رواتب موظفي 
كانت  أن  بعد  منتظمة  بصورة  الدولة 
إدارة البنك املركزي بصنعاء ووزارة املالية 
رواتب  بتسليم  تقوم  املعنية  والجهات 
جميع موظفي الدولة حتى يف املناطق التي 
تحت سيطرة املرتزقة والعدوان دون تأخري.
وبعد نقل إدارة البنك إىل عدن تعرضت 
موارد الدولة للنهب مما انعكس سلباً عىل 
أسهم ذلك يف  للبلد، كما  العامة  املالية 
قطع إعانات الرعاية االجتماعية ومعاشات 
املتقاعدين، األمر الذي وّلد تأثريات سلبية 
عىل  والطلب  الدخل  مستويات  عىل 
ذلك  لينعكس  الخاص  القطاع  منتجات 

سلباً عىل أرباح القطاع الخاص.
هذه  إن  الدراسات  تقول  ذلك  ويف 
بـ"التضخم  ُيعرف  ما  وّلدت  املمارسات 
الرتاكمي"، كما خلق ذلك أزمات يف سعر 
الصرف وتدهوراً حاداً للعملة الوطنية أمام 

الدوالر
تكاتف اليمنيون ُيفشل أهداف العدوان

عىل  والعدوان  الحصار  من  سنوات   6
ذلك  إن  بل  اليمن يف ظل صمت دويل، 
تكاتف  أن  إال  دولية،  بمباركة  يحظى 
خاص  وقطاع  حكومة  اليمني  الشعب 
ومواطنني كان له دوره يف تخييب ظنهم 
وأعاقهم عن تحقيق أهدافهم الرامية إىل 
وجعله  واحتالله  اليمني  الشعب  تركيع 

تحت الوصاية الدولية.

اختتمت الخميس فعاليات المهرجان 
الزراعي السنوي 2020م الذي نظمته وزارة 

الزراعة والري برعاية المجلس السياسي.. 
وبالتزامن مع االحتفاالت باأليام العالمية 

للبن والغذاء والمرأة وايضا بالمولد النبوي 
الشريف على صاحبه أفضل الصالة وازكى 

التسيلم.
وقد حظي المهرجان و على مدى اربعة 
ايام فترة انعقاده باقبال كبير ومشاركة 

واسعة من المزارعين والمنتجين 
المحليين واصحاب المشغوالت وعدد 
من المؤسسات والهيئات والجمعيات 

المرتبطة بالقطاع الزراعي والمنتج 
المحلي.

كما مثل المهرجان بجهود قيادة وزارة 
الزراعة ممثلة في الوزير المهندس 

عبدالملك الثور ونائبه رضوان الرباعي 
واجهة للعالم لتسليط الضوء على جودة 

المنتجات المحلية وشهرة المنتجات 
الزراعية وفي مقدمتها البن اليمني 

والحبوب والفواكه والخضروات وصوال 
الى العسل ومختلف المنتجات المحلية و 

المشغوالت اليدوية.

تغطية :عيل العييس-احمد فرحان

تصوير :محمد عبدالله صالح

واشتمل املهرجان عىل اجنحة عديدة لعرض املنتجات املحلية 
بمختلف انواعها ..كما اشتمل ايضا عىل بازار ملعروضات  من 
احتفائية  اىل جانب   .. اليدوية  واملشغوالت  املحلية  املنتجات 
املهرجان  افتتاح  ..وتم  الشريف  النبوي  املولد  بذكرى  كربى  
الرهوي  بحضور عضو املجلس السيايس األعىل أحمد غالب 
ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير 
التخطيط عبدالعزيز الكميم ووزير التعليم الفني غازي أحمد 
عيل محسن وأمني العاصمة حمود عباد ومحافظ سقطرى 
اليمن  الفاو يف  املقيم ملنظمة  املمثل  السقطري ونائب  هاشم 

الدكتور محمد نعمان سالم.
 وقد اكد عضو املجلس السيايس الرهوي عىل ضرورة االهتمام 
بزراعة الحبوب للوصول اىل االكتفاء الذايت من خالل تعزيز 
االرايض  استصالح  نحو  الجاد  والتوجه  املجتمعية  املشاركة 
الزراعية، مشرياً اىل  أهمية اعتماد املنهجية العلمية يف التخطيط 
والتنفيذ للربامج واملشاريع الزراعية ووفق مراحل يتم تنفيذها 

بالتدريج لضمان الوصول إىل تحقيق األهداف املنشودة. 

ووجه وزارة الزراعة باتخاذ قرار بمنع استرياد النب الخارجي 
ومنع دخوله من املنافذ بحيث ال يتم خلطه وبيعه عىل أساس 

أنه بن يمني.
وأشار إىل أهمية تضافر الجهود والعمل عىل وضع اللبنة 
األوىل لالنطالق نحو التنمية الزراعية وتعزيز دور املرأة يف الجانب 
التنموي إىل جانب تشجيع منظمات املجتمع املدين ليكون لها 
دور فاعل يف مجاالت التنمية الشاملة يف البالد بما يسهم يف 

التخفيف من معاناة املواطنني نتيجة العدوان والحصار.
وأشاد بتوجهات وزارة الزراعة ومؤسساتها بالتوسع يف زراعة 
محاصيل الحبوب يف محافظة الجوف واالستفادة من املساحات 
الشاسعة يف تهامة التي تمثل سلة الغذاء لليمن .. مثمنا دور 
وزارة الزراعة يف تنظيم املهرجان الزراعي السنوي وكذا تكريم 

الكوادر الزراعية السابقة لدورها يف التنمية الزراعية. 
من جانبه أكد وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور، 
حرص الوزارة عىل إقامة املهرجان الزراعي الذي يشمل االحتفال 
الريفية  العاملي للمرأة  باليوم  العاملي للنب واالحتفال  باليوم 

واالحتفال باليوم العاملي للغذاء.
ولفت إىل أن هناك قفزة نوعية يف شتى املجاالت الزراعية رغم 
العدوان والحصار، حيث حققت الوزارة العديد من النجاحات 
خالل العام املايض باالعتماد عىل املبادرات املجتمعية وتفعيلها 

وتجميع اإلمكانات ورسم السياسات والتوجهات.
وبني وزير الزراعة، أنه تم زيادة إنتاج البذور املحسنة وزراعة 
مزرعة قاع شرعة بالكامل ألول مرة منذ تأسيسها وكذا مزرعة 
رباط القلعة والتي كانت مهملة وغري مزروعة ملدة 18 عاما وتم 

تخصيصها لزراعة بذور البطاط والقمح والبقوليات.
وأكد أن الوزارة تقوم حاليا وبالتعاون مع اللجنة الزراعية 
والسمكية العليا بتنفيذ برنامج زراعة الجوف، فضال عن عمل 
النب وزيادة شتالته، حيث وصل  زراعة  لتطوير  اسرتاتيجية 

حجم اإلنتاج إىل أكرث من مليون شتلة بن يف العام املايض.
ولفت إىل تدخالت الوزارة فيما يتعلق باسرتاتيجية تطوير 
إنتاج بذور البطاط حيث تم البدء بالخطوة األوىل بإنتاج بذور 
من  االسترياد  عن  واالستغناء  معملياً  باألنسجة  األساس 

الخارج، كما تم عمل اسرتاتيجية لتطوير إنتاج العسل وأخرى 
لزيادة إنتاج الدواجن.

من جانبه أوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان 
الرباعي أن تنظيم املهرجان الزراعي السنوي يأيت ضمن خطوات 
من  التحرر  بعد  الغذايئ  الجانب  يف  االستعمار  من  التحرر 

الجانب السيايس.
من جانبه أعلن رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، 
قبول كافة الطلبة املتقدمني لكلية الزراعة والطب البيطري لهذا 
العام، كما أعلن تحويل جميع الطالب والطالبات يف نظام 
التعليم املوازي والخاص بالكلية إىل النظام العام تشجيعاً لهم 

يف مجاالت تخصصاتهم.
فيما استعرض رئيس اللجنة التنفيذية التحضريية للمهرجان 
وكيل قطاع تنمية اإلنتاج الزراعي املهندس عيل الفضيل واملدير 
األنشطة  املداين،  محمد  التنموية  بنيان  ملؤسسة  التنفيذي 
للشراكة  نتيجة  لتحقيقها  املهرجان  يسعى  التي  واألهداف 
الفاعلة والتعاون مع الجهات ذات العالقة والقطاع الخاص.. 
الزراعية  املنتجات  لبعض  ترويجيا  سوقا  املهرجان  وتضمن 
ومسابقات ثقافية وعلمية وحمالت توعوية وتوزيع نشرات 
اليمن  يف  الزراعي  القطاع  أنشطة  عن  وإرشادية  تعريفية 
باإلضافة ملعرض زراعي شمل العديد من النشاطات الزراعية من 
خالل عرض املنتجات الزراعية الخاصة باملؤسسات والشركات 
العاملة يف هذا القطاع ، فضال عن الرتويج ألنشطة الجمعيات 

التعاونية الزراعية والخدمات املقدمة لصغار املزارعني .
ويف ختام الزيارة أدىل رئيس الوزراء بتصريح لوسائل اإلعالم 
قال فيه " نحن سعداء بزيارة هذا املعرض الزراعي بما تضمنه 
البذور  وكذلك  املدخالت  جانب  يف  زراعية  معروضات  من 
املحسنة ومنتجات زراعية ويف مقدمتها النب الذي مّثل أحد 

العناوين الهامة لليمن منذ فرتة طويلة يف األسواق العاملية "
إىل  يسعيان  والحكومة  األعىل  السيايس  املجلس  أن  وأكد 
دعم القطاع الزراعي بمختلف جوانبه اإلنتاجية مع إيالء عناية 
خاصة للحبوب والنب.. معربا عن ثقته بأن النب سيكون نفط 
اليمن القادم من حيث التصدير وخلق القيمة املُضافة لالقتصاد 

الوطني. 

73% حجم القوى العاملة في القطاع الخاص 

اخ��ت��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ه��رج��ان ال���زراع���ي ال��س��ن��وي

30إعالميًا وصحفيًا يتلقون 
مهارات لمكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب

تكاتف الشعب والحكومة والقطاع الخاص افشل مخططات العدوان 

بنجاح كبير ومشاركة واسعة..
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وأكد جمعان عىل االستمرار يف الصمود وبذل الغايل والنفيس 
من اجل الدفاع عن سيادة البالد والذود عنه من اجل استقراره 

واستقالله. 
وخالل الحفل رفع املشاركون الالفتات املعربة عن حب رسول 
الله وعظمة هذه املناسبة العظيمة مؤكدون عىل ان هذه املناسبة 
هي رسالة قوية وتمثل رداً قوياً عىل حمالت اإلساءة التي تستهدف 

كل مسلم وهي اإلساءة لرسولنا الكريم. 
تخلل الفعالية القاء عدد من القصائد املعربة عن حب رسول الله 
وأناشيد يف املديح بذكرى مولدة وعدد من الزوامل ترافقها الربع 

أداها فريق نادي شباب حبابة. 
 عىل هامش الحفل 

املواطنني  التقت "26سبتمرب" بعدد من  الحفل  وعىل هامش 
وكانت الحصيلة كالتايل:

* األستاذ عبدالسالم املأخذي مدير مكتب اإلعالم بمحافظة 
عمران قال :

** يأيت االحتفال هذا العام بصورة غري مسبوقة حيث شهدت 
قرية  االحتفاالت يف كل  العديد من  عمران وخالل شهر كامل 
ومديرية ومركز أحياء ملولده صلوات ربي وسالمه عليه باإلضافة 
اىل تزيني معظم محافظة عمران بالالفتات املحمدية واألضواء التي 

تعرب عن مدى حب ابناء محافظة عمران بخاتم املرسلني واليوم 
يتوج أبناء محافظة عمران قاطبة بخروجهم املشرف يف االحتفائية 
املركزية التي أقيمت يف االستاد الريايض بمحافظة عمران والذي 

شهد زخما جماهرييا كبريا جدا لم تشهده املحافظة إطالقا 
يف كل  اليمنيني  ان  أقول  ان  أحب  االحتفال  ومن خالل هذا 
الساحات خرجوا من اجل إرسال رسالة للذين يسيئون لرسولنا 
الكريم وايضا هي رسالة لدول العدوان التي تكربت وتجربت من 
خالل عدوانها الغاشم عىل اليمن والتي صبت جم حقدها عىل كل 
مقدرات اليمن ودمرت املدارس والجسور واملعاهد وكل ما يتعلق 
بالحياة فهذه الحشود اليوم ما هي اال تعبري عن مدى صمودنا يف 
وجه اآللة األمريكية والسعودية التي لن تثني الشعب اليمني عن 

إرادته واستقالله. 
* الشيخ يحيى احمد الشريف قال:

** يعترب اليوم يوما استثنائيا عظيما النه يوم والدة سيد البشر 
محمد صىل الله عليه وآله وسلم وهو اليوم الذي رأى العالم 
فيه النور والحياة والطمأنية هو يوم ولد يف iالهدى الذي أرسله 
الله رحمة للعاملني ونحتفل اليوم أيضا لنقول العدائنا أننا الزلنا 
وسنظل أقوياء بعزيمتنا وإيماننا بالله حتى لو تقاطرت علينا كل 
دول العالم فلم يستطيعوا ان يعملوا شيئا وخالل ستة أعوام من 
العدوان الغاشم عىل بالدنا من قبل أمريكا وإسرائيل والسعودية 
املعادلة وأصبحت  لم يستطيعوا تحقيق شيئاً يذكر بل تغريت 
قواتنا من الجيش واللجان الشعبية هي املسيطرة عىل معظم 
أراض الجمهورية اليمنية ويأيت ذلك بفضل الله وفضل الرجال 

يف مختلف الجبهات.
باملحافظة  الصحة  مكتب  مدير  الحويث  محمد  الدكتور   *

تحدث بالقول:
** عمران اليوم عربت عن مدى حبها لنبيها األكرم بالخروج 

املشرف والكبري الذي لم نعتد عىل مثل هذا إطالقا ويحمل هذا 
رفد  يف  دائما  السباقة  هي  عمران  ان  اهمها  من  كبرية  دالالت 
العدوان  من  أعوام  ستة  مدى  عىل  واملال  بالرجال  الجبهات 
الغاشم عىل اليمن وعمران وتقف ضد كل من تسول له نفسه 
عىل املساس بأمن الوطن وسيادته وعمران هي السباقة يف تلبية 
األوامر والتوجيهات من قبل قائد الثورة املباركة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحويث حفظه الله وعمران بهذه الحشود الضخمة والهائلة 
تعرب عن مدى الحب الكبري للرسول الكريم فمن هنا اوجه كل 
التحايا لكل يمني خرج يف االحتفاء بذكرى مولد سيد البشر يف 
كل املحافظات واثبتوا للعالم اجمع ان اليمنيني هم فعال أنصار 

الرسول األكرم.
باملحافظة  املالية  عام  احمد كعيبه مدير  االستاذ عادل   *

تحدث قائال :
** اليوم يوم استثنايئ بكل معانيه ويوم إيماين تجسد يف الخروج 
الهائل ألبناء محافظة عمران شيوخا ورجاال ونساء واطفاال كلهم 

خرجوا من اجل رسول الله ومن اجل إرسال رسالة للذين يتطاولون 
عىل سيد الخلق محمد صلوات ربي وسالمه عليه وهي رسالة 
أننا  األمريكية واإلسرائيلية  بالطائرات  اليمن  اعتدوا عىل  للذين 
الزلنا موجودين يف كل الساحات ولن تثنينا طائراتكم الحربية عن 
مواصلتنا للجهاد والتحرر من كل أشكال الوصاية واالستقالل 

بأرضنا من كل مرتزق وعميل وخائن.
* األخ عبدالرحمن عبدالله زنيم رئيس نادي شباب حبابة 

قال:
** اليوم شهدت محافظة عمران االحتفال املهيب بذكرى املولد 
النبوي الشريف وهي رسالة للعالم اجمع بان اليمنيني سيستمرون 
بالصمود والثبات يف مواجهة العدوان وأيضا رد قوي من أوساط 
املشاركني للذين يسيئون للرسول الكريم من قبل أعداء األمة وهي 
رسالة عىل مدى الحب العميق والوالء لرسول صلوات الله عليه 
وعىل آله وسلم واملنددة بهرولة بعض األنظمة العربية للتطبيع 

مع الكيان الصهيوين الغاصب.

بقلم: توفيق المحطوري

ال شك ان العدوان أىت عىل اليمن شماال وجنوبا وبعد 
أحداث عام 2015م التي قضت بسيطرة تحالف العدوان 
أبنائها  من  تحريرها  وإعالن  الجنوبية  املحافظات  عىل 
واستالم التحالف زمام األمور يف إدارة شؤونها تارة باسم 
االنتقايل، حينها  باسم  أخرى  الشرعية وتارة  يسمى  ما 
اتفق الجميع عىل حرب حكومة املجلس السيايس األعىل 
ولكن  زعمهم،  صنعاء حسب  وتحرير  إسقاطها  بهدف 
املتابع ومن يقرأ املشهد اليمني شمااًل وجنوباً يدرك حجم 
عىل  تأثريه  ويالحظ  كاماًل  اليمن  عىل  الكبري  العدوان 
املحافظات الجنوبية التي أعلن تحالف العدوان تحريرها 
ووعد ببنائها والنهوض بها ولكنها لألسف تعيش واقعاً 
سيئاً بما تتعرض له املحافظات الجنوبية من حرب هي 
والحرب  الطريان  ضربات  من  فتكا  واشد  بكثري  اخطر 
املباشرة، حيث يتم استهداف أبناء ورجال وشباب وكل 
فئات املجتمع يف املحافظات الجنوبية عرب وسائل وطرق 
كثرية ومتعددة منها الزج بهم يف حروب التحالف ضد 
حكومة املجلس السيايس ويف حروب داخلية بني ما يسمى 
مناطقية  صراعات  ويف  واالنتقايل  اإلصالح  او  الشرعية 
وقبلية وسياسية وكذلك عرب االختالالت األمنية للقضاء 
عىل كوادر ورجاالت البلد، كما تتعرض فئات املجتمع اىل 
استهداف عرب الحرب الناعمة والرياح الباردة من خالل 
الحبوب واملخدرات ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي 
التي تستهدف القيم واألخالق والسلوك ويتعرض املجتمع 
أيضا اىل حرب اقتصادية وعىل مستوى الخدمات وعىل 
املستوى التعليمي والرتبوي واالجتماعي من خالل تدمري 
املؤسسات وإثارة الصراعات والخالفات بهدف االستمرار 

يف تدمري تلك املحافظات وعدم استقرارها وقتل أبنائنا. 
فالحقيقة انه رغم الحرب عىل حكومة املجلس السيايس 
وضع  ان  إال  واالقتصادية  واألمنية  العسكرية  االعىل 
بكثري  افضل  السيايس  للمجلس  الخاضعة  املحافظات 
االمارايت  لالحتالل  الخاضعة  الجنوبية  املحافظات  من 
السعودي بل نعتقد ان املحافظات الجنوبية هي من تدفع 

ضريبة العدوان عىل اليمن.

شارك أبناء محافظة عمران كغيرهم 
من أبناء الشعب اليمني األفراح 

واالحتفاء بقدوم مولد سيد الخلق 
محمد صلوات ربي وسالمه عليه في لوحة 

إيمانية كبيرة لم تشهدها المحافظة من 
قبل فقد اكتظ ملعب محافظة عمران عن 

بكرة أبيه بالرجال والنساء واألطفال في صورة 
مشرفة وعظيمة لحب رسول الله واالحتفاء 

به في أعظم مناسبة على وجه األرض..
وفي الحفل الخطابي واإلنشادي الذي حضره 

الفريق الركن جالل الرويشان نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الدفاع حيا محافظ محافظة 

عمران الدكتور فيصل جمعان الحشود الكبيرة 
وغير المسبوقة في إحياء هذه المناسبة 

العظيمة والتي تحمل دالالت عظيمة 
واالقتداء بسيرته العطرة وااللتزام بتعاليمه 

قوال وعمال.. 

لقاءات: عبدالقادر الشاطر

,

خالل الحفل املركزي الذي أقامته محافظة عمران بذكرى مولد سيد البشرية..

جمعان : عمران السباقة يف دعم الجبهات بالرجال والسالح واملال وستبقى وفيًة لدماء الشهداء

املحافظات الجنوبية تدفع 
رضيبة العدوان

نزف أجمل التهاين وأطيب 

التربيكات للشيخ 

عبداهلل بن عبداهلل املحسين 
بمناسبة ارتزاقه توأمًا اسماهما 

) رقية وزينب(..
 فألف ألف مربوك.

املهنئون :

حسن غالب الحرازي 

نبيل حسن الحرازي

عادل حسن غالب الحرازي 

منري حسن غالب الحرازي 

فؤاد حسن غالب الحرازي 

صدام حسن غالب الحرازي 

ومن مالزييا 
محمد حسن غالب الحرازي 

وكافة آل دخان الحرازي 

تهانينا آل املحسين
يحتفل األربعاء والخميس القادم وسط 

فرح من األهل واألصدقاء العميد محمد 

حزام املقالح بمناسبة زفاف نجله الشاب 

أبو بكر .. 
فألف ألف مربوك..

املهنئون:

جميع العاملني يف صحيفة 26سبتمرب 

وجميع األهل واالصدقاء.

تهانينا آل املقالح

بأسماء أيات الحب والتهاين نزفها إىل 

الشاب الخلوق العريس               

الشيخ محمد نجيم 
وذلك بمناسبة قرب الزفاف

فألف مربوك ودام الله السرور 

املهنئون :

صخر ابراهيم القشار- لطف نجيم

.ضياء نجيم - يوسف نجيم

حمد الشاوش

تهنئة نجيم

صربًا     آل    الوشاح
خالص العزاء وصادق املواساة نقدمها لألخوة: 

بالل وأيمن وعبدامللك ضيف اهلل الوشاح وإخوانه
 محمد وعبداهلل وحمدان ومحمد وعلي الوشاح 

وذلك بوفاة الفقيد

 ضيف اهلل علي الوشاح 
تغمد اهلل الفقيد بواسع الرحمة  والهم أهله

 وذويه الصرب والسلوان.

االسيفون:
محمد إسماعيل الصارم واخوانه

 عيبان علي الصارم واخوانه 
 الشيخ مربوك الوشاح 

ذيبان صادق-  منصور درهم 
باسم حزام وحسن بحري

 وكافة آل شعوب عامة وآل بري القشم خاصة



دعا وزير الدولة الربيطاين للشؤون 
يوم  كليفريل،  جيمس  الخارجية 
الجمعة املايض، إىل سرعة وقف إطالق 

النار يف اليمن، واملوافقة عىل مبادرة املبعوث األممي مارتن 
غريفيث.

وأكد كليفريل، أنه لن يكون هناك حل عسكري حاسم 
إىل  النزاع  أطراف  توصل  للصراع، مشدداً عىل ضرورة 

تسوية سياسية عرب التفاوض.
وأوضح الوزير الربيطاين يف حوار مع صحيفة “الشرق 
األوسط” أن لندن تحاول الحفاظ عىل حوار مفتوح مع 

األطراف املعنية، لحثهم عىل العمل 
معاً بشكل وثيق.

بريطانيا  إن  كليفريل،  وقال 
ستواصل تشجيع األطراف يف اليمن باالتجاه نحو السالم.
مصادر  نقل  قد  املصري،  عربية(  )زوايا  موقع  وكان 
الفار  “حكومة  توعد  غريفيث  إن  قولها  ديبلوماسية، 
املوافقة عىل  رفضت  يف حال  رادعة”  بـ”عواقب  هادي” 
“اإلعالن املشرتك”.. ويرى كثري من املراقبني، أن بريطانيا 
تعرف أن الوقت لم يعد يف صالح التحالف، وأنه البد من 
تسويات، تحافظ عىل ماء وجه السعوديني واإلماراتيني، 
الوقت،  فوات  قبل 
خصوصاً مع اقرتاب قوات 
صنعاء من السيطرة عىل 
تعد  التي  مأرب،  مدينة 
آخر معاقل “حكومة الفار 
هادي” شمال اليمن، إىل 
هجمات  تصاعد  جانب 
عىل  واللجان  الجيش 
عمق األرايض السعودية، 
باستخدام الطريان املسري، 
بما دفع االدارة األمريكية 
املاضيني،  اليومني  خالل 
بمخاوفها  التصريح  إىل 

من تلك الهجمات.

تقرير : رفيق الحمودي

كــــشــــف مــــوقــــع عــــربــــي أن مــــبــــعــــوث األمــــــــم املـــتـــحـــدة 
إىل الـــيـــمـــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، هــــدد حــكــومــة هـــادي 
أو مــا يــســمــى بــالــشــرعــيــة املــقــيــمــة بــالــريــاض بــعــواقــب 
رادعـــــــة، مـــا لـــم تـــوافـــق عـــىل وثــيــقــة اإلعــــــالن املــشــرتك 
لـــوقـــف إطــــــالق الــــنــــار، قـــبـــل نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــرب 2021، 
وأنــه يطالبها بتسليم البالد إىل الحوثيني كسلطة 

أمر واقع.
وأوضــــــــــــــــــــح مـــــــــوقـــــــــع "زوايــــــــــــــــــــــــا عــــــــربــــــــيــــــــة" عــــــــــن مـــــــصـــــــادر 
دبلوماسية )لم يسمها(، إن املسودة التي يروجها 
مـــــارتـــــن غــــريــــفــــيــــث، هـــــي ذات املــــــســــــودة الــــتــــي قـــدمـــهـــا 
الحوثيون يف أبريل 2020، وتدعو إىل وقف الحرب 
أواًل من خالل التوقيع عىل وثيقة اإلعالن املشرتك، 
وبقاء قوات األطراف يف مواقعها الحالية، ومن ثم 

الذهاب إىل املفاوضات من أجل الحل السيايس.
وقــــــــــــــــال املــــــــــوقــــــــــع الــــــــعــــــــربــــــــي أن املـــــــــــصـــــــــــادر أكــــــــــــــــدت أن 
"غريفيث" سلم نسخة من تلك املسودة إىل جميع 
األطراف، بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية 

يف مجلس األمن، وسلطنة عمان،
وأضافت املصادر، أن موقف السعودية من تلك 

املسودة هي اعالنها باملوافقة املبدئية عليها.
وأوضحت املصادر الدبلوماسية، بحسب املوقع، 
أن الوثيقة تــدعــو إىل تــدابــري شبه اقــتــصــاديــة، وهي 
فــــتــــح الـــــطـــــرقـــــات واملـــــنـــــافـــــذ وخـــــاصـــــة تــــعــــز )ســـــبـــــق هــــذا 
الشرط يف اتفاق ستوكهولم(، وعدم إعاقة تحركات 
التنقل بني املناطق واملــدن اليمنية، وفتح املطارات 

اليمنية أمام حركة السفر وخاصة مطار صنعاء.

وأشارت املصادر، إىل أن وثيقة اإلعالن املشرتك، 
هــي متقاربة جــًدا لبنود اتفاقية ستوكهولم، التي 
وقع عليها..وبينت، أن مارتن غريفيث يحرص دائما 
عــــىل تـــرتـــيـــب لــــقــــاءات بــــني حـــكـــومـــة هــــــادي وحــكــومــة 
صـــنـــعـــاء، بـــغـــرض تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات دون تــطــبــيــقــهــا 

عىل األرض.
مراقبون يرون أن تهديد املبعوث األممي غريفيت 
لــحــكــومــة هــــادي الــتــي تــســمــي نفسها بــالــشــرعــيــة هو 
ذاتــه تهديد لتحالف الحرب عىل اليمن وأنــه يمثل 
بالطبع موقف وتهديد األمم املتحدة للشرعية التي 
لم تستطع حتى العودة اىل املحافظات التي تقول 
إنها تحت سيطرتها ويرون أن الحل إلنهاء الحرب 
عىل اليمن التي بدأها تحالف الحرب عىل اليمن يف 
الـ26 من مارس 2015 بات قريبا خاصة بعد ابداء 
املوافقة املبدئية من قبل السعودية واالمارات عىل 
انــهــاء الــحــرب وبــعــد ان ارهقتهما الــحــرب وتسببت 

بعجز يف ميزانيتهما السنوية.
فــيــمــا يـــــرى خــــــرباء عـــســـكـــريـــون أن تـــحـــالـــف الـــحـــرب 
عــــىل الـــيـــمـــن ويف مــقــدمــتــهــم الـــســـعـــوديـــة واالمــــــــارات 
بــاتــوا ملزمني بالوصول اىل حــل ينهي الــحــرب التي 
لــم يحققوا فيها الــوصــول اىل صنعاء كما صرحوا 
بداية الحرب قبل ست سنوات بل عىل العكس من 
ذلك فقد باتت حكومة صنعاء يهددون بطائراتهم 
املــســرية االهـــداف االسرتاتيجية لكل منهما.>ويرى 
خرباء عسكريون وسياسيون أيضا أن جبهات كثرية 
فتحت عىل الجغرافيا اليمنية، منها أغلقت، ومنها 

خــرج الحويث منتصراً مقارعاً أكــر من سبع عشرة 
دولــة.. وأن الحوثيني ورغــم أنهم أفــراد تتقدم عىل 
األرض دون أن تملك غطاًء جويا، بل حتى ال تملك 
األسلحة الثقيلة بما تعنيه الكلمة، وتعترب أقلية 
قصوى مقارنة بتحالف الحرب عىل اليمن الذي كل 
السبل متوفرة فيه إال أنهم تصدوا لهذا التحالف 

وهزموه يف بعض الجبهات.
ويـــــــؤكـــــــدون أنـــــــه وبــــحــــســــب مـــعـــطـــيـــات الــــــواقــــــع فــــإن 
الــــحــــرب يف الـــيـــمـــن فــضــحــت ضـــعـــف دول الــتــحــالــف 
يف الــحــفــاظ عــىل مــا أســمــوه بــحــمــايــة ســيــادة الــوطــن 
العربي من النفوذ االيـــراين، وانعكست الحكاية، 
وتبني أن الجماعة قارعت دواًل بأبسط السبل التي 
ال تمكنها مــن أن تبني قـــوة ربـــع الــقــوة الــتــي تسمى 
بــقــوة دول بالتحالف وبــالــتــايل صــار لــزامــا عــىل دول 
الـــتـــحـــالـــف تـــلـــك أن تـــحـــفـــظ عـــــن مــــخــــرج لـــحـــفـــظ مـــاء 

وجهها من أن يقال قد هزمت.
الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن الــــــعــــــام الــــــحــــــايل شــــهــــد تـــــزايـــــدا 
لــســلــســلــة مـــن االنــتــكــاســات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
لتحالف الحرب عىل اليمن الذي تقوده السعودية 
واالمــــــــــــــــــــــــارات، وبــــــــــــدا أن االنــــــــتــــــــصــــــــارات الــــــتــــــي ادعــــــاهــــــا 
الــــتــــحــــالــــف والــــــتــــــي تـــحـــقـــقـــت خـــــــالل ســــــنــــــوات الــــحــــرب 
األوىل يف طـــريـــقـــهـــا لـــلـــتـــبـــّخـــر دفـــــعـــــة واحــــــــــــدة، وســــط 
تـــزايـــد الــســخــط الــشــعــبــي بــســبــب إطـــالـــة أمــــد الــحــرب 
وعدم ظهور نتائج قد تدفع إلنهائها.األمم املتحدة 
تمهل الشرعية شهرا لالعرتاف بالحوثيني بحكومة 

صنعاء.

متفرقات11

                               التدابري املتخذة على األحداث 
 صغار السن يف تماس مع القانون -  ومنع احتجاز حريتهم وفقا للقانون

إعداد:     عبد الرحمن علي الزبيب
عرف القانون رقم ) 24( لسنة 1992م بشان رعاية االحداث اليمني وتعديالته الحدث بانه : كل 
شخص لم يتجاوز سنه ) خمس عشر( سنه كاملة وقت ارتكابه فعال مجرما قانونا او عند وجوده 

يف احدى حاالت التعرض لالنحراف . 

الحلقة  الثانية 
والعرشون    ) 2(

7- االيداع يف احد املستشفيات املتخصصة: وذلك 
بالحاق الحدث احد املستشفيات املتخصصة بالجهة 
التي يلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته وتتوىل 
املــحــكــمــة الـــرقـــابـــة عـــىل بــقــائــه تــحــت الـــعـــالج يف فـــرتات 
دورية ال يجوز ان تزيد اي فرتة منها عىل سنه يعرض 
عليها خاللها تقارير االطــبــاء وتــقــرر اخــالء سبيله اذا 
تبني لها ان حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن

)15( سنه وكانت حالته تستدعي استمرار عالجه 
نقل اىل احد املستشفيات املخصصة لعالج الكبار . (
وهـــــــــذا الـــــنـــــص الـــــقـــــانـــــوين يـــــوضـــــح ان تــــعــــامــــل املــــشــــرع 
الـــيـــمـــنـــي مـــــع الـــــحـــــدث املـــتـــهـــم بــــارتــــكــــاب فـــعـــل اجــــرامــــي 

تعامل رعاية العقاب وردع .
كما اوجب املشرع اليمني يف قانون رعاية االحداث 
تـــخـــفـــيـــض الـــــعـــــقـــــوبـــــات يف الـــــجـــــرائـــــم بــــشــــكــــل عــــــــام عــىل 
الــــحــــدث  الـــــذي لـــم يــكــمــل ســنــه اربـــعـــه عــشــر ســنــه وال 
تتجاوز خمس عشر سنه وقيد صالحية القضاء يف 
الــحــكــم عــلــيــه بــمــا اليــتــجــاوز 25% مـــن فـــرتة الــعــقــوبــة 
القانونية بمعنى ربع الفرتة ويف قضايا القتل العمدية 
الــتــي عقوبتها اإلعـــــدام مــنــع عــقــاب الــحــدث بــاالعــدام 
واوجـــــــــب اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــالـــســـجـــن بـــمـــا التـــــزيـــــد عـــــن ســبــع 
سنوات فقط وان يكون السجن وفقا لقانون رعاية 
االحــــداث هــو بــااليــداع يف دار رعــايــة وتــأهــيــل االحـــداث 
حــيــث نــصــت املـــــادة )37( مـــن قـــانـــون رعـــايـــة االحــــداث 

عىل :
)  مـــع عـــدم االخـــــالل بــمــا تقتضيه احـــكـــام الــشــريــعــة 

االسالمية: 
ا: اذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل سنه اربعه عشر 
ســنــة وال تــتــجــاوز خــمــس عــشــر ســنــة جــريــمــة عقوبتها 

االعــــدام يحكم عليه بالسجن مــدة ال تقل عــن ثالث 
سنوات وال تزيد عىل سبع سنوات . 

ب: يف ســـائـــر الـــجـــرائـــم االخــــــرى يــحــكــم عـــىل الــحــدث 
بعقوبة ال تزيد عىل ربع الحد االقىص للعقوبة املقررة 

لكل جريمة قانونا . (

ويف األخري :

نــــؤكــــد عـــــىل أهـــمـــيـــة الــــــتــــــزام اقـــــســـــام الــــشــــرطــــة وســـائـــر 
األجــــــــهــــــــزة األمـــــنـــــيـــــة بـــــالـــــقـــــانـــــون فــــيــــمــــا يـــــخـــــص االحـــــــــــداث 
وصغار السن وان يتم االلتزام بمنع التحفظ عليهم 
يف اقسام الشرطة ومــراكــز االحتجاز وان يتم وجوباً 
االفـــــــــــــراح عــــنــــهــــم بــــضــــمــــانــــات اولــــــيــــــاؤهــــــم او اإليـــــــــــــداع يف 
مراكز تأهيل ورعاية االحــداث وان يتم  التعامل مع 
االحـــــــداث كــضــحــايــا لــلــجــرائــم ولـــيـــس مــجــرمــني النــهــم 
ليس مجرمني بل ضحايا اسر مفككه وضعف الوعي 
املــجــتــمــعــي الــــــذي يــنــعــكــس ذلـــــك ســـلـــبـــاً عــــىل االحــــــداث 

وصغار السن ويدفعوا ثمنه باهضاً من أعمارهم .
مهما اتهم الحدث صغري السن بارتكاب أي فعل 
اجــرامــي فــهــو ضحية ويــجــب بـــذل الــجــهــود لتصحيح 
مــســار هـــذا الــطــفــل لــيــعــود اىل املـــســـار الــصــحــيــح مــســار 
القانون والحق والخروج من مسار مخالفة القانون 
وتـــــجـــــاوز ضــــوابــــطــــه فـــمـــا زال الـــطـــفـــل يف بـــــدايـــــة حــيــاتــه 
وتصحيح مساره ابسط واقــرب اذا تم توفري الرعاية 
واالهتمام به منذ اول لحظات ضبط الجريمة وحتى 
صـــدور االحــكــام القضائية فيها واتــخــاذ تــدابــري بديله 
عــن الــعــقــوبــات تــرعــى الــحــدث وتــحــافــظ عــلــيــه مــن أي 

انحراف .

وجــه وزيـــر الــداخــلــيــة الــلــواء عبد الــكــريــم أمري 
الدين الحويث، رسالة شكر للوحدات األمنية 
التي شاركت يف تأمني الفعاليات الجماهريية 
الـــــــــــتـــــــــــي أقـــــــــيـــــــــمـــــــــت الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس املــــــــــــــــــــــايض احــــــــتــــــــفــــــــاء 
بــــاملــــولــــد الــــنــــبــــوي الــــشــــريــــف يف أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة 

واملحافظات.
ووصف وزير الداخلية، تأمني الحشود من 
قــبــل الـــوحـــدات األمــنــيــة والــعــســكــريــة، بالعمل 
األمــــــنــــــي املـــــتـــــمـــــيـــــز.. وأشــــــــــــاد الـــــــلـــــــواء عــــبــــد الــــكــــريــــم 
الـــحـــويث، بــجــهــود الـــقـــيـــادات األمــنــيــة والــضــبــاط 

والــصــف واألفــــراد، الــذيــن عملوا بـــروح إيمانية 
ووطــنــيــة، وبـــدون كلل إلنــجــاح االحــتــفــاء بهذه 
املــنــاســبــة الــعــظــيــمــة، وتـــأمـــني الـــحـــشـــود.. ولــفــت 
إىل أن األداء األمـــنـــي كــــان مــشــرفــا ومـــعـــربا عن 
عظمة املناسبة …متمنياً للجميع تحقيق املزيد 
من النجاحات يف خدمة أمن اليمن واستقراره.

كــــــــمــــــــا عــــــــــــرب وزيــــــــــــــــــــر الــــــــــداخــــــــــلــــــــــيــــــــــة، عــــــــــــن الــــــشــــــكــــــر 
للمواطنني عىل ما أبدوه من تعاون مع رجال 
األمـــــــن، والـــتـــزامـــهـــم بــالــتــعــلــيــمــات واإلرشـــــــــادات 

األمنية.

بـــعـــث وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة املــــهــــنــــدس هـــشـــام 
شـــــــــــرف عــــــبــــــدالــــــلــــــه، بــــــرقــــــيــــــة عـــــــــــــزاء إىل وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الـــرتيك مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
يف ضحايا الزلزال الذي ضرب والية أزمري 

وأدى إىل مقتل وجرح العشرات.
وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة عـــــــن الـــــتـــــعـــــازي 
للحكومة والشعب الرتيك وأسر الضحايا، 

وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.
وأكــــــد تـــضـــامـــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة مــع 
حــــــكــــــومــــــة وشـــــــعـــــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الـــــرتكـــــيـــــة 

الشقيقة يف هذه املحنة.

وزير الخارجية يعزي نظريه الرتكي 
يف ضحايا الزلزال
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دالالت الحشود 
املليونية للمولد 
النبوي يف اليمن

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من املحافظات 
أبناء  من  مليونية  حشودا  الفائت،  الخميس  اليمنية، 
الشعب اليمني احتفاء باملولد النبوي الشريف، عىل نحو 

غري مسبوق يف العاملني العربي واإلسالمي.
لقد كان طوفانا بشريا هادرا يزمجر يف مسامع العالم بأن 
اليمنيني هم أنصار الله وأنصار دينه وأنصار نبيه وأوليائه 

وأنصار الحق والحقيقة وأنصار املظلومني يف كل مكان.
كما أن هذا الحضور الشعبي اليمني األكرب يف املنطقة 
يأيت تلبية لدعوة القيادة الثورية والسياسية ليؤكد للجميع 
حجم العالقة الوثيقة بني القيادة والشعب، حيث تحولت 
نحل  إىل خاليا  لالحتفائية  املخصصة  اليمنية  الساحات 
أو ملل، وتعاضدت  ليال ونهارا دون كلل  بشرية تعمل 
الرتبوي  مع  الثقايف  مع  اإلعالمي  مع  السيايس  جهود 
والطالب مع املواطن والفالح مع رجل املال ورجل األمن.. 
وتشارك الجميع يف صناعة تلك اللوحة املحمدية املعربة عن 
أصالة ونقاء ونبل اإلنسان اليمني الذي تجاوز كل املعوقات 
وتخطى كافة العراقيل وتناىس مختلف الهموم الحياتية 
وتحدى طائرات وصواريخ العدوان، وحث الخطى نحو 
جبهة ساحات املولد النبوي التي ال تقل شأنا عن جبهات 
القتال، إذ أنها أوصلت رسالة بليغة للعدوان األمرييك 
واإلسرائييل والسعودي واألمرييك مفادها أن اليمني لن 
يقبل بغري النصر.. ولن يتنازل عن مبادئه وثوابته وعزته 

وكرامته.
ومثلما أحيا اليمنيون ذكرى املولد النبوي، فقد أحيت 
الريادية  بأدوارهم  والتذكري  اليمنيني  ذكرى  الفعالية 
يف مناصرة نبي اإلسالم منذ بزوغ فجر الدعوة املباركة.. 
اليوم األنصار يجددون والءهم ومحبتهم لسيد  وهاهم 
شتى  يف  مسموع  محمدي  وبصوت  واآلخرين،  األولني 

أصقاع املعمورة.
ومن املعلوم أن هذه الحشود اليمانية لم تكن من أجل 
حزب أو جماعة أو مذهب أو منطقة، وإنما هي من أجل 
الدين والوطن، ولهذا تواجدت كل ألوان الطيف السيايس 

واملجتمعي والفئوي.
ولم يقتصر الحضور عىل اليمنيني فقط، بل شاركت وفود 
شعبية ممثلة عن عشرين دولة عربية وإسالمية، وهذا 
يؤكد مدى املكانة التي ترتبع عليها اليمن يف الوقت الراهن 
وعىل املدى املنظور باعتبارها قطب رحى املقاومة  الصاعدة 

يف وجه الطغيان العاملي واالستكبار الدويل.
رسوله  ويناصر  دينه  ويناصر  الله  يناصر  من  ختاما: 
وأوليائه فهو وحده املؤهل الستحقاق النصر املؤزر والتمكني 

املبني.

كتب/ عبدالله الذيفاين

الصمود واالنتصار اليمين يرغم رعاة العدوان بريطانيا على 
االعرتاف بالهزيمة والبحث عن مخرج ألدواتهم اإلقليمية

متابعة : العزي الهندي

املحافظات املحتلة

فضيحة من العيار الثقيل تطال “حكومة الفار هادي”
تستمر فضائح “حكومة الفار 
هادي” بتفريط السيادة الوطنية 
وإباحة دماء اليمنيني، بمختلف 
فــــــــئــــــــاتــــــــهــــــــم وانـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــم.. حـــــيـــــث 
كشف وزيـــر النقل املستقيل من 
“حــــكــــومــــة الـــــفـــــار هـــــــــادي” “صـــالـــح 
الـــــــجـــــــبـــــــواين” يف تــــــغــــــريــــــدة لـــــــه عـــىل 
مــوقــع “تـــويـــرت” عــن تــــورط قــيــادي 
وصـــفـــه بـــالـــكـــبـــري، أعـــطـــى مــوافــقــة 
خطية لإلمارات باستهداف قوات 
ما يسمى “الشرعية” يف منطقة 
العلم نهاية أغسطس 2019م.

 وأضــــاف الــجــبــواين أن الــقــيــادي 
ســــلــــم اإلمــــــــــــــــارات مـــــوافـــــقـــــة خــطــيــة 
الســـــــتـــــــهـــــــداف الـــــــجـــــــنـــــــود، مـــعـــتـــقـــدا 
أن حــمــايــة اإلمـــــارات لــه ســتــدوم، 

مــــؤكــــدا امـــتـــالكـــه تـــفـــاصـــيـــل عــــن تـــلـــك املـــوافـــقـــة، 
سيكشفها يف وقت الحق.

وبرر الجبواين يف تغريدة أخرى، ما تناولته 
ردود األفعال عن الحقائق التي تحدث عنها 

بـــــــــالـــــــــقـــــــــول: ” نـــــــــعـــــــــاين مــــــــــن وعـــــــي 
مــــــــشــــــــوه.. كــــتــــبــــت عـــــــن املــــــســــــؤول 
الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــكــــبــــري الــــــــــذي غــطــى 
مــــذبــــحــــة اإلمــــــــــــــــارات يف الــــعــــلــــم، 
قالوا: لم تتكلم من قبل، طيب 
أنــــــــــــا حـــــصـــــلـــــت عـــــــــىل املــــــعــــــلــــــومــــــات 

اآلن”.
موضحا بأنه تصديه ملشروع 
الــــــســــــفــــــري الــــــــســــــــعــــــــودي يف عــــــدن 
مـــــــحـــــــمـــــــد آل جـــــــــــابـــــــــــر يف عـــــــــــــدن، 
ورئــيــس حكومة الــفــار “هــادي” 
مـــــعـــــني عــــــبــــــداملــــــلــــــك، الـــــتـــــدمـــــريي 
أثـــــــنـــــــاء تــــــــواجــــــــده يف الــــحــــكــــومــــة، 
الفــــتــــا إىل اســــتــــمــــراره بــالــتــصــدي 
مــــــــن خــــــــــــــارج “الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة”، إال 
أن الــطــريــقــة تــخــتــلــف، مختتما 
تغريدته بالقول” بهذا الوعي لن نصل ملكان”.

بسبب األوضاع املعيشية.. 
انتحار مواطن يف عدن

أقدم أحد املواطنني يف مدينة عدن عىل االنتحار، 
بسبب األوضاع املعيشية، وأوضح مصدر محيل أن 
املواطن “ع . ع ” من أبناء منطقة برئ أحمد يف منطقة 
الربيقة، أقدم عىل االنتحار بسبب األوضاع املعيشية 
واملشاكل األسرية.. مبينة أن األهايل قاموا بنقل جثة 
املــواطــن إىل ثــالجــة مستشفى الــصــداقــة، اســتــعــدادا 

لدفنه من قبل أقاربه.
 واســهــم التحالف بشكل رئيس بتدهور االوضــاع 
املــــعــــيــــشــــيــــة، يف كـــــافـــــة املــــحــــافــــظــــات الــــجــــنــــوبــــيــــة، الـــتـــي 
انعكست عىل حياة املواطنني وأسرهم، ليلجأ الكثري 
منهم لــالنــتــحــار، بعد منحهم وعـــودا وهمية خالل 

السنوات املاضية.

انــدلــعــت اشــتــبــاكــات عنيفة 
بـــــــــــــــــــني مــــــــــســــــــــلــــــــــحــــــــــني يــــــــتــــــــبــــــــعــــــــون 
مــلــيــشــيــات تـــحـــالـــف الــــعــــدوان 
يف مدينة عدن، وأكد مصدر 
مـــحـــيل أن االشــــتــــبــــاكــــات الـــتـــي 
انــــــــــدلــــــــــعــــــــــت بـــــــــــــني مــــــســــــلــــــحــــــني، 
خلفت قتيال وأربــعــة جرحى 
يف أحــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــــــــــواق الــــــــــــقــــــــــــات 

بمنطقة الشيخ عثمان .
 وأوضح املصدر أن من بني 
املـــصـــابـــني عـــاقـــل ســــوق الــقــات 
يـــــــدعـــــــى الــــــــــدجــــــــــش، فـــــيـــــمـــــا تـــم 
نقل بقية املصابني إىل لتلقي 

العالج..
 مــبــيــنــة أن الــــخــــالفــــات بــبــني 
املسلحني عىل “ربطة قات”، 
بــــــــــــــــــــدأت بــــــــــمــــــــــشــــــــــادة كـــــــالمـــــــيـــــــة، 

ليتطور املوقف تبادل النار.

دعــــــــا رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة اعـــــتـــــصـــــام شـــــحـــــن، قــــبــــائــــل املــــــهــــــرة إىل 
مــواجــهــة االحــتــالل الــســعــودي، وكـــل مــن يــتــعــاون معه، 
وقال الشيخ “حميد زعبنوت” يف تغريدة له عىل “تويرت”، 
نــدعــو كــافــة أبــنــاء وقــبــائــل ورجـــال املــهــرة لــلــوقــوف يف وجه 
االحــــــتــــــالل، وكــــــل مـــــن يــــتــــعــــاون مـــعـــه لـــتـــمـــريـــر أجــــنــــداتــــه يف 

مديرية شحن وكافة أرايض املهرة”.
من جانبه قال الشيخ القبيل “صالح املهري” يف تغريدة 
له إن التاريخ لن يسجل إال مواقف االحرار الذين وقفوا 
رفـــضـــا لـــتـــواجـــد االحــــتــــالل الـــســـعـــودي يف “املــــهــــرة” ويف كل 

أرض اليمن.
 يـــشـــار إىل أن لــجــنــة االعـــتـــصـــام تـــوعـــدت يف وقــــت ســابــق 
قــــــــوات االحــــــتــــــالل الــــســــعــــودي بــــــأن صــــربهــــا وســـلـــمـــيـــتـــهـــا لــن 
تطول وأنها عىل استعداد إىل خوض الكفاح املسلح لطرد 

التواجد السعودي من املهرة.

قيادي يف املهرة يدعو القبائل إىل مواجهات دامية تخلف قتلى وجرحى يف عدن
مهاجمة قوات االحتالل السعودي

كشف مصدر محيل عن تحركات إماراتية، لطرد 
ما يسمى “قوات الواجب 808” السعودية، من 
جـــزيـــرة ســقــطــرى املــحــتــلــة، وأكـــــد املـــصـــدر أن قــيــادة 
الــقــوات اإلمــاراتــيــة، وجهت رئيس فــرع “االنتقايل 
الجنوبي” التابع لها، بإخراج مظاهرات ضد تواجد 
الــــقــــوات الـــســـعـــوديـــة، يف مـــطـــار ومـــيـــنـــاء الـــجـــزيـــرة، 
بحجة حصارها لألهايل وتبنيها سياسة التجويع.
 وذكــــر نــاشــطــون مـــن أبـــنـــاء الـــجـــزيـــرة، أن عناصر 
االنــــــتــــــقــــــايل أبـــــلـــــغـــــوا املــــــواطــــــنــــــني بــــــالــــــخــــــروج بـــتـــظـــاهـــرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة يف مـــديـــنـــة حـــديـــبـــو عـــاصـــمـــة الـــجـــزيـــرة، 

وتوزيع منشورات تدعو األهايل إىل انتفاضة عارمة 
ضد التواجد السعودي..

 وشـــــــــددت عـــنـــاصـــر االنــــتــــقــــايل تـــحـــت مـــــا يـــســـمـــى ” 
الــــحــــريــــة والــــــشــــــرف والــــــــغــــــــرية”، عـــــىل رفـــــــض الـــظـــلـــم 
واالســــتــــبــــداد الـــســـعـــودي يف الــــجــــزيــــرة، مـــعـــتـــربة أن 
االنـــتـــفـــاضـــة واجـــــــب وطــــنــــي عــــىل كــــل مـــــواطـــــن، ضــد 
املـــحـــتـــل الـــــســـــعـــــودي، لـــيـــتـــســـنـــى لــــــإلمــــــارات االنـــــفـــــراد 
بالجزيرة مع شريكها الكيان الصهيوين يف الجزيرة.
 وأوضـــــــــــــح املـــــــصـــــــدر أن االنــــــتــــــقــــــايل أعــــــلــــــن الـــتـــعـــبـــئـــة 
الـــعـــامـــة ضـــد الــــقــــوات الـــســـعـــوديـــة، مــرجــعــا انــــدالع 

أزمــــــــــــة انــــــقــــــطــــــاع الــــــــوقــــــــود عـــــــن الـــــــجـــــــزيـــــــرة الســـــتـــــنـــــزاف 
الـــــقـــــوات الـــســـعـــوديـــة كـــمـــيـــات كــــبــــرية مــــن الــــوقــــود، 
الــتــي أصــبــحــت عــبــئــا عـــىل أبـــنـــاء ســقــطــرى، بحسب 

املهرية نت.
مؤكدا أن مليشيات االنتقايل تمارس ضغوطات 
عىل أبناء الجزيرة للخروج يف مظاهرات كما جاء 
يف خـــطـــاب قـــيـــادتـــهـــا، وســــط حـــصـــار خـــانـــق تــشــهــده 
الجزيرة، وانعدام املتطلبات الرئيسية لم تشهده 

الجزيرة من قبل.

العدوان اإلماراتي يقود انقالبا على قوات “808” يف سقطرى

يف حـــــادثـــــة كـــشـــفـــت الــــــــــدور الــــخــــفــــي الـــــــــذي تــلــعــبــه 
اإلمـــــــــــــــــارات مـــــــن أجـــــــــل فـــــــــرض أطـــــمـــــاعـــــهـــــا الـــتـــوســـعـــيـــة 
وأجــــنــــدتــــهــــا تـــــــــــداول نــــشــــطــــاء جــــنــــوبــــيــــون أخـــــــبـــــــارا عــن 
ضبط مسؤول رفيع يعمل ضمن طاقم التحالف 
يف الــربيــقــة بــمــديــنــة عـــدن املــحــتــلــة، وبــحــوزتــه كمية 

كبرية من الحشيش املخدر.
واكــــــــــــدوا ضــــبــــط مـــــديـــــر املـــــشـــــرتيـــــات الــــــخــــــاص بــمــقــر 
الــــتــــحــــالــــف يف مــــديــــنــــة الــــشــــعــــب بــــالــــربيــــقــــة وبــــحــــوزتــــه 
كمية كبرية من الحشيش املخدر عقب تمكنه من 
الفرار بها والنفود من البوابة الرئيسية ملقر تحالف 
الـــــــــعـــــــــدوان، وايــــــــداعــــــــه الــــحــــجــــز .. مــــــصــــــادر اعــــالمــــيــــة 
موالية للتحالف اكــدت هي االخــرى تدخل ضباط 
سعوديني لالفراج عن املقبوض عليه غري ان افراد 
مايسمى بالشرطة العسكرية املكلفة بحماية مقر 

التحالف رفضت نتيجة ما تعرضت له من توبيخ 
واهانة كبرية من قبل قيادة التحالف اإلمارايت.

واشــــار املــصــدر ان الــضــابــط الــســعــودي تمكن من 
اســـــــتـــــــخـــــــراج قــــــــــــرار قـــــــى بــــفــــصــــل 16 مـــــــن مــــجــــنــــدي 
الــتــحــالــف املــكــلــفــني بـــحـــراســـة الـــبـــوابـــة ملــقــر الــتــحــالــف 
بتهمة الخيانة وعرقلة مدير املشرتيات من الدخول 
اىل مــقــر قــــوات الـــواجـــب الـــســـعـــودي.. ونــــوه املــصــدر 
بان مدير مشرتيات التحالف تم القاء القبض عليه 
وبــحــوزتــه قــرابــة 2طــن مــن الحشيش املــخــدر عقب 
قيامة بتهريبها من داخل معسكر تحالف العدوان 
بــهــدف تــوزيــعــهــا والــــرتويــــج لــهــا يف أوســـــاط الــشــبــاب 

وبعض القيادات املوالية للعدوان.
تـــــلـــــك األنـــــــــبـــــــــاء الــــــــــــــــــــواردة مــــــــن عــــــــــدن تـــــــؤكـــــــد ارتـــــــبـــــــاط 
مروجي املخدرات بقوات االحتالل اإلمارتية الذين 

يعملون لصالحهم تــحــت حــمــايــة عسكرية تابعة 
بما يسمى املجلس االنــتــقــايل الــتــابــع لــإلمــارات وان 
هــنــاك مــخــزونــا هــائــال مــن املــــواد املـــخـــدرة يف طريقها 

للتعاطي والرتويج.
يذكر إن اإلمارات املحتلة وهي التي تقود الحرب 
وتتخذ من عدن مقرا لها اغرقت املناطق الجنوبية 
وأهــــــالــــــيــــــهــــــا يف اتــــــــــــون الـــــــرذيـــــــلـــــــة وجــــــــــــرت شـــــبـــــابـــــهـــــا اىل 

مستنقع االدمان واالتجار بالحشيش.
يـــــــــــأيت ذلـــــــــــك يف حــــــــني أنــــــــشــــــــأت االمـــــــــــــــــــــارات املــــحــــتــــلــــة 
سجونا ومعتقالت سرية تمارس فيها االنتهاكات 
الوحشية وجرائم االغتصاب بحق املواطنني وعدد 
مــن الــقــيــادات املــوالــيــة لها ونــشــرت تقارير حقوقية 
تـــؤكـــد ذلــــك وســــط صــمــت وتــــخــــاذل حــكــومــة هـــادي 

والفصائل املوالية لالحتالل حتى اآلن.

 ضبط مدير مشرتيات ما يسمى معسكر التحالف بعدن وبحوزته كمية كبرية من املخدرات

الكثريي يدعو أبناء 
حرضموت إلخراج جماعات 

اإلصالح من حرضموت
دعا الكاتب السيايس الحضرمي سمري الكثريي 
أبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت إىل اخــــــــراج جـــمـــاعـــات 
اإلصالح وآل األحمر من املحافظة، وقال الكثريي 
“يف مـــنـــشـــور لـــــه عـــــىل فـــيـــســـبـــوك، إن الــــكــــف وعـــــدم 
تـــــــدخـــــــل حـــــكـــــومـــــة “فـــــــــنـــــــــادق الـــــــــريـــــــــاض ” يف شــــــــؤون 
الحضارم الداخلية وإلغاء الوصاية عنهم ممثلة 
يف حكومة االصالح ومحسن هي املطلب االسايس 
ألبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت ســــاحــــاًل وواديــــــــــاً يــلــيــه 

تمكني الحضارم من شؤونهم. حد تعبريه.
وأضـــــاف الــكــثــريي عـــىل أبـــنـــاء حــضــرمــوت اســتــالم 
زمـــــام األمــــــور يف املــحــافــظــة كــلــيــا، اســــــوًة بــمــحــافــظــة 
مارب، واستالم منفذ الوديعة وطرد قوى حزب 
اإلصالح وآل األحمر الذين يحاولون ضمه ملحافظة 

الجوف اليمنية.
وعــــىل صــعــيــد تـــــردي الـــخـــدمـــات يف مــــدن ســاحــل 
حضرموت طالب الكثريي “حكومة هادي” بسرعة 
الــــعــــمــــل عـــــىل تــــرجــــمــــة وعــــــودهــــــا عـــــىل ارض الــــواقــــع 
والتي أطلقتها مؤخرا عىل لسان رئيس حكومتها 
” مـــــعـــــني عـــــبـــــد املـــــــلـــــــك” بــــمــــعــــالــــجــــة مـــــلـــــف الــــكــــهــــربــــاء 
وانــتــشــال املــحــافــظــة مــمــا تــعــانــيــة مــن إنــهــيــار شامل 

يف الخدمات.
واضــــــــــــــــاف الـــــــكـــــــثـــــــريي: تـــــخـــــلـــــت حــــــكــــــومــــــة الــــــفــــــنــــــادق 
الــالشــرعــيــة عـــن دورهــــــا املـــنـــوط بــهــا والــــــذي يــفــرتض 
مـــنـــهـــا الـــــقـــــيـــــام بــــــه يف مــــقــــابــــل مــــــا يــــتــــم تـــــصـــــديـــــره مــن 
نــفــط خــــام املــســيــلــة والـــــذي يـــذهـــب لــحــكــومــة هـــادي 

يف املهجر.

األمم املتحدة تمهل  رشعية الفنادق  شهرا  لالعرتاف بحكومة صنعاء
رسالة لها ما بعدها.. بقية

كلمة

 والعدل والخري يف كل زمان ومكان 
ويف أيــة ظـــروف وأحــــوال مهما كانت 
عــصــيــبــة يف تـــحـــديـــاتـــهـــا وصـــعـــوبـــاتـــهـــا، 
ومــهــمــا كـــانـــت أخــــطــــارهــــا.. فــبــاإليــمــان 
انـــــتـــــصـــــرنـــــا ونــــنــــتــــصــــر دومـــــــــــــاً عــــلــــيــــهــــا ألن 
كـــل مـــن انـــحـــرف عـــن طـــريـــق الــرســالــة 
املـــــــحـــــــمـــــــديـــــــة بــــــــاطــــــــل زاهـــــــــــــــــــــــق.. وخـــــــائـــــــب 
خـــــــــاســـــــــر، إذا كــــــــــــان مــــــمــــــن يــــحــــســــبــــون 
عــــــــــــىل هـــــــــــــــذه األمـــــــــــــــــــــــــــة.. كــــــــمــــــــا هــــــــــــو حــــــــال 
أعـــــراب الــنــفــط مـــن آل ســعــود وأوالد 
زايـــــــــــــــــد ومــــــــــــــن مـــــــــــى يف طـــــــــريـــــــــق الــــــغــــــي 
والضالل والخضوع والخنوع ألعداء 
اإلنسانية الذين يتجسدون يف أمريكا 
والــــصــــهــــيــــونــــيــــة واالســـــتـــــعـــــمـــــار الـــغـــربـــي 
الذي جعل من أنظمة األعراب التي 
أصـــطـــنـــعـــهـــا هـــــــذا االســــتــــعــــمــــار لــنــفــســه 
حــــصــــان طــــــــــروادة لـــتـــدمـــري هــــــذه األمــــة 

من داخلها..
وهنا ما كان ملاكرون أن يتفوه بتلك 
الــعــبــارات الشيطانية لــوال إدراكـــه أن 
أهداف حقده االستعماري العنصري 
بـــــاتـــــت قــــابــــلــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بـــســـبـــب تــلــك 
الـــــدمـــــى الـــرتمـــبـــيـــة الــــتــــي تـــــهـــــرول تـــبـــاعـــاً 
إىل حــــضــــن كـــــيـــــان الــــــعــــــدو الـــصـــهـــيـــوين 
اعــــتــــقــــاداً مـــنـــهـــا أن عـــروشـــهـــا وكـــــرايس 
حـــــــكـــــــمـــــــهـــــــا ســـــــــتـــــــــكـــــــــون مــــــــحــــــــمــــــــيــــــــة، غـــــري 
مــــســــتــــوعــــبــــني أن ال عــــــاصــــــم لـــــهـــــم مـــن 
الــعــقــاب األلـــيـــم عـــىل أيــــدي عــبــاد الــلــه 
املـــؤمـــنـــني الــــصــــادقــــني وأنــــصــــار رســـولـــه 

األمـــــني الـــذيـــن بــحــشــودهــم املــحــمــديــة 
املــــلــــيــــونــــيــــة قــــــد أعـــــــــــــادوا ذلـــــــك املــــــاكــــــرون 
املـــــســـــتـــــكـــــرب إىل وعـــــــيـــــــه وهـــــــــــــذا مــــــــا ظـــهـــر 
يف مــــحــــاولــــتــــه الــــتــــغــــطــــيــــة عــــــىل أقـــــوالـــــه 
وأفعاله الشنعاء بحق نبينا األكــرم 
وبـــــحـــــق اإلســــــــــــالم واملـــــســـــلـــــمـــــني، فـــكـــان 
حــــديــــثــــه الـــــــــذي أراد إضـــــفـــــاء تــفــلــســف 
عــىل قيمه املــعــاديــة للحرية واملــبــادئ 
اإلنسانية التي يدعي زوراً انه وأمثاله 
يـــمـــثـــلـــونـــهـــا يف حـــــني هـــــم يــــســــعــــون إىل 
اســـــتـــــعـــــادة أمـــــجـــــادهـــــم االســـتـــعـــمـــاريـــة 
مــــســــتــــعــــيــــنــــني بــــــاألنــــــظــــــمــــــة الـــــوظـــــيـــــفـــــيـــــة 
الـــــتـــــي أقـــــامـــــوهـــــا عــــــىل غـــفـــلـــة مــــــن هــــذه 
األمــــــــة لـــتـــنـــفـــذ مــــشــــاريــــع مــخــطــطــاتــهــم 
التدمريية التمزيقية وهــذا لن يكون 
مـــــــادام هـــنـــاك يف هـــــذه األمــــــة شــعــوب 
حــيــة كــشــعــبــنــا الــيــمــنــي الـــتـــي رســالــتــهــا 
وهــي تحيي مناسبة مــولــد خــري خلق 
الله قد وصلت واضحة ليكون كالم 
مقابلته التلفزيونية واملوجهة للعرب 

واملسلمني عذراً أقبح من ذنب.
خالصة الــقــول ان الشعب اليمني 
وبـــــــــحـــــــــشـــــــــوده املــــــلــــــيــــــونــــــيــــــة الــــــــتــــــــي مـــــــألت 
ســـــــــاحـــــــــات عـــــاصـــــمـــــتـــــه ومـــــــــدنـــــــــه الــــــحــــــرة 
كـــانـــت رســـالـــة مــزلــزلــة ألعــــــداء شعبنا 
وامـــتـــنـــا وســـيـــكـــون لـــهـــا مــــا بـــعـــدهـــا مــن 

الفتوحات واالنتصارات العظيمة.

وزير الداخلية يوجه رسالة شكر للوحدات 
األمنية املشاركة  يف تأمني فعاليات املولد النبوي
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رئيس التحرير 
العميد يحىي رسيع قاسم

الوط������ن يتس�ع ل�كل   ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(
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عبدالباري عطوان:
شعب على هذه الدرجة العميقة من 

االيمان وحب رسوله لن يهزم أبًدا
أشاد الكاتب العربي الفلسطيني 
الكبري عبدالباري عطوان يف تغريدة 
يف موقع التواصل  االجتماعي " تويرت 
شهدته  الذي  املالييني  بالحشد   "
يف  واملحافظات  صنعاء  العاصمة 
يوم الخميس املايض بمناسبة ذكرى 

املولد النوبي الشريف.
عن  تغريدته  يف  عطوان  وعرب 
اليمنيني  بحشود  ارتياحه واعجابه 
لالحتفال  خرجت  التي  صنعاء  يف 
حشد  بانه  مؤكدا  النبوي  باملولد 
العميقة  الدرجة  مالييني يعرب عن 

من االيمان وحب رسوله التي يتحىل بها اليمنيني يف صنعاء.
وقال :  يا الله ما أروع هذا الحشد املالييني اليمنى احتفاال باملولد النبوي 

الشريف شعب عىل هذه الدرجة العميقة من االيمان وحب رسوله ".
واضاف : " شعب عىل هذه الدرجة العميقة من االيمان وحب رسوله لن 

يهزم أبًدا وسيكون النصر حليفه بإذن الله وإن طال الزمن".

دعت صحيفة “جريوزاليم بوست” الصهيونية  
البشرية  الحشود  تجاهل  عدم  وجوب  إىل 
اليمن  العادة يف كل من  التي خرجت عىل غري 
والسودان وتركيا وإيران والجزائر ومصر واملغرب 

لإلحتفاء بذكرى املولد النبوي .
قادمة  إسالمية  عربية  صحوة  من  محذرة 
املسلمني خلف قضية واحدة وجمع  توحد  قد 
استمرت  حال  يف  واحد  موقف  عىل  كلمتهم 

حمالت اإلساءة بحق البني.
اليمنيني  اهتمام  أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
بتظاهرات  النبوي  املولد  بذكرى  باالحتفال 
قلوب  يف  املناسبة  احياء  يف  اسهم  حاشدة، 
املسلمني من جديد ودفع ملحاكاتها يف عدد من 

الدول العربية واالسالمية.
استحالة  اسرائيلية  قيادات  تأكيد  موضحة 
التطبيع مع تلك البلدان التي ما زالت شعوبها 
تحتفي بذكرى املولد النبوي، ما قد يشكل خطرا 
حقيقيا عىل نجاح مشروع التطبيع اإلسرائييل مع 
األنظمة العربية حسب ماهو مخطط لها. مشرية 
إىل أن “تباطؤ إسرائيل وتخاذل حلفائها العرب يف 
تنفيذ اتفاق التطبيع مع بقية الدول العربية أدى 

إىل هذا التطور الخطري”.

خواطر رسية

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، 
يف  املوحدة  للتسعرية  األوىل  املرحلة 
العيادات واملراكز واملستشفيات الخاصة.
طه  الدكتور  الصحة  وزير  أعلن  كما 
بصنعاء  صحفي  مؤتمر  يف  املتوكل، 
العامة  الصحة  وزير  وأوضح  أمس, 
من  األوىل  املرحلة  أن  والسكان، 
800 خدمة  تشمل  املوحدة  التسعرية 
والفحوصات  املعاينة  خدمات  من 

املخربية والكشافات التشخيصية. 
الخطوة  هذه  املتوكل  الوزير  واعترب 
بداية عهد جديد إلنهاء العشوائية يف 
القطاع الصحي التي استمرت لسنوات 
.. الفتا إىل أن تسعرية الخدمات الطبية 

أمر ملح ومطلب شعبي.
فيها  تم  التي  التسعرية  أن  وأكد 
واملواطن،  املستثمر  مصلحة  مراعاة 
ليك  الوزارة  موقع  عرب  نشرها  سيتم 

إلزام  وسيتم  للجميع  متاحة  تكون 
بإظهارها  الطبية  واملراكز  املستشفيات 

للعامة.
وقال " لن نسمح باستغالل املواطن 
وتم عمل التسعرية وفق معايري دقيقة 
تقدير كلفة  اعتمد عليها يف  وواضحة 
ظروف  ذلك  يف  بما  الطبية  الخدمات 
وأعىل  أدىن  حد  وضع  وتم  العدوان 
للتسعرية وفقا ملستويات املستشفيات 
وال يسمح للمنشأة الطبية بتجاوز الحد 
األعىل".. كما أكد وزير الصحة أن عملية 
بالوضع  للنهوض  مستمرة  التقييم 
املحافظات. ولفت  الصحي يف مختلف 
إىل أن أداة التقييم تم تحديثها لتشمل 
واألداء..  والوظيفي  البنيوي  الجانب 
مركزا   454 تقييم  تم  أنه  إىل  مشريا 
صحيا خاصا يف أمانة العاصمة وصدر 
قرار بإغالق كيل لـ86 مركزا طبيا وإغالق 

جزيئ لـ24 مركزاً وسحب تراخيص مراكز 
مركزاً   212 هناك  أن  مؤكدا  أخرى.. 
صحياً غري مرخص. واستعرض الدكتور 
الثانية  املرحلة  تقييم  نتائج  املتوكل، 
ملكافحة العدوى يف املستشفيات العامة 
الخاصة.. الفتا إىل أن مكافحة العدوى 
الوزارة  أولويات  ومن  أساسية  قضية 
أهمية  وأكد  املرحلة.  هذه  يف  خاصة 
تقييم وتصنيف املنشآت الطبية العامة 
الخدمات  تجويد  بهدف  والخاصة 
للمواطنني..  املقدمة  والطبية  الصحية 
النظام  تدشني  أمس  تم  أنه  إىل  الفتا 
واستكمال  الرعاية  لقطاع  املعلومايت 
نظام األتمتة يف املنشآت الطبية العامة. 
الوزارة  استمرار  الصحة،  وزير  وأكد 
أوضاع  وتصحيح  والتقييم  املتابعة  يف 
وتحسني  والصحية  الطبية  املنشآت 

خدماتها.

الثقافة  وزير  نائب  حيدره  محمد  األستاذ  قال 
القرار  عىل  هيمنته  فرض  السعودي  النظام  إن 
السلطات  عىل  وأمىل  اليمن  يف  الثقايف  السيادي 
السابقة العمل عىل منع وحظر كل ما ينتقد نظام 
التكفريي  الوهابي  أو يتعرض لفكرهم  آل سعود 
إدخال  عرب  اليمن  يف  كبري  إىل حد  تغلغل  الذي 
وفكرها  الوهابية  بالدعوة  يتعلق  ما  وترويج كل 
وتعاليمها ومدارسها ومن ذلك الكتب التي اقتنت 
الكتب  منها عرب معارض  اآلالف  اليمنية  املكتبات 
وغريها ومقابل ذلك فرضت الرقابة عىل الكتب التي 
تتحدث بموضوعية وفكر وسطي مستنري النتقادها 
للفكر الوهابي وآل سعود ومن ذلك كتاب اإلسالم 
السعودي ملؤلفه نبيل محمد رشوان املتخصص يف 
الفكر اإلسالمي ودراسة ظاهرة الجماعات اإلسالمية 
املتطرفة ومنها الوهابية وهذا الكتاب من إصدارات 

مكتبة مدبويل تم حظر نشره وتداوله ومصادرته 
من أحد معارض الكتاب التي أقيمت يف بالدنا إبان 

النظام السابق الذي جاء فيه: 
" األخطر أن الدولة السعودية قامت عىل أساس 
من عقيدة تكفري املخالفني.. فكل فرد أو جماعة 
أو دولة وصلتها الدعوة الوهابية ولم تؤمن بها أو 

تنضوي تحت لوائها دولة كافرة".
ويف تصريح خاص أدىل به لصحيفة "26سبتمرب" 
أكد نائب وزير الثقافة عىل وجود نماذج وعينات 
ستعمل  والتي  تم حظرها  التي  الكتب  تلك  من 
الوزارة عىل نشرها لتنوير الرأي العام بمدى هيمنة 
السعودية سابقا عىل القرار الثقايف واملشهد الثقايف 
اليمني وخطر ذلك عىل النشء الذي شب وتعلم 
ذبحاً  نتائجه  برمته  العالم  يتجرع  وهابياً  فكراً 

وتقتياًل وخراباً..

الصحة ُتعلن املرحلة األوىل للتسعرية املوحدة يف العيادات واملستشفيات الخاصة

نائب وزير الثقافة يف ترصيح خاص لـ »26سبتمرب«:

النظام السابق عمل على تغلغل الفكر الوهايب يف اليمن  وصادر كل املنشورات 
الثقافية اليت تنتقد آل سعود وحظر تداولها..

وزارة حقوق اإلنسان تكشف 
عن اصدار تقرير مفصل عن 

الجماعات التكفريية يف اليمن
أعدت وزارة حقوق اإلنسان تقرير “اإلرهاب يف 

اليمن من النشأة إىل النفوذ والتوسع”.
اإلنسان  حقوق  وزير  بأعمال  القائم  وأوضح 
عيل الديلمي خالل تسلمه مسودة التقرير من 
فريق اإلعداد، أن املسودة األوىل ستتم مراجعتها 

للخروج بتقرير شامل ودقيق يف معلوماته.
وأشار إىل أنه سيتم عقد ورشة عمل بالتعاون 
مع الجهات املعنية ملناقشة التقرير قبل إطالقه 
يف مؤتمر صحفي تعقده الوزارة والجهات ذات 

العالقة.
طلعت  التقرير  إعداد  فريق  عضوا  أكد  فيما 
يكون  أن  الحرص عىل  سالم،  ومنري  الشرجبي 
بنشأة  املتعلقة  املعلومات  لكافة  شامال  التقرير 
الذي  والتوسع  اليمن  يف  التكفريية  الجماعات 

جعل منه فزاعة للتدخالت الخارجية.

»خطيب الحرام« يدعو اىل املهادنة مع 
الهجمة الفرنسية على اإلسالم

دعا خطيب املسجد الحرام عبدالرحمن السديس إىل عدم االستفزاز يف 
ردود األفعال عىل اإلساءة إىل الرسول الكريم، من قبل فرنسا، وضبط 

العواطف.
الهجمة  من  الحرم،  خطيب  وقلل 

الفرنسية عىل اإلسالم والرسوم املسيئة 
للرسول الكريم، قائال إنها  لن تطال من 

مقامات األنبياء والرسل,
السديس  يحث  أن  من  وبدال 
من  موقف  اتخاذ  عىل  املسلمني 

فرنسا قال إن عليهم أن يطمئنوا 
وأال يلقوا لها باال، واصفا إياها 
إال  تضر  لن  التي  بالفقاعات 

أصحابها.
ورغم أنه استشهد باآلية 
الكريمة “إال تنصروه فقد 
حث  أنه  إال  الله”  نصره 
الهدوء  عىل  املسلمني 
موقف  أي  اتخاذ  وعدم 

لنصرة النبي .

الحشود اليمانية ترهب بين صهيون

  املرتزق طارق يدمر محطة كهرباء املخا الحكومية لتشغيل محطته الخاصة

أحد استثماراته
كشف تهاميون عن استثمار جديد لطارق عفاش قائد ما يسمى 
الغربي،  الساحل  يف  االمارات  من  املمولة  الجمهورية”  “حراس 

واتهموه بابتزاز املواطنني بالكهرباء.
ونّدد الناشط التهامي محمد الكوكباين بتدمري آل عفاش محطة 
املخا الحكومية واستبدالها بأخرى مملوكة لهم، المتصاص املواطنني 
مادياً، دون االكرتاث ملعاناتهم. وقال الكوكباين يف تغريدة بموقع 
“تويرت” إن آل عفاش يواصلون نهب وسرقة مقدرات تهامة وابتزاز 
الكهرباء  خدمة  بيع  مقدمتها  ويف  العامة  بالخدمات  أبنائها، 

لحسابهم.
مضيفا: شركة الفيصل )لتوليد الكهرباء، اململوكة لطارق( مستمرة 
بمد خطوط الكهرباء إىل منازل املواطنني يف املدينة، وبأسعار مضاعفة 

عن أسعار املحطة الحكومية”. 
من جانبها أكدت الناشطة حنان الفاشق أن تدمري محطة املخا 
الكهربائية يتم بطريقة مدروسة وممنهجة، بهدف تهيئة الظروف 

لشركة الفيصل اململوكة ألسرة آل عفاش”.
وقالت يف تغريدة لها عىل موقع “تويرت” السبت: إن طارق صالح 
وأقاربه يضاعفون معاناة أهايل تهامة بمشاريعهم االستثمارية. يف 
اشارة لشركة الفيصل الخاصة للكهرباء. يشار إىل أن شركة الفيصل 
ى  ُمسَمّ تحت  اإلمارايت  األحمر  الهالل  اتفاقيات كثرية مع  أبرمت 
مشاريع  استثمارية، وخصوصاً يف مجال الكهرباء بُحجة التخفيف 

من معاناة املواطنني.

القيادة أهم قواعد البناء 
الشك ان القيادة تعترب أهم ركائز النهوض باألمة ...ويالحظ من بيان 
الله أنها من األساسيات ويف املقدمة وجود قائد يعنى وجود نجاح ومنهج 
ناجح قال تعاىل ) قال إين جاعلك للناس إماما ( اآلية ) 124( البقرة واألمة 
يف سنواتها األخرية لم يكن لديها قائد .أقصد قائدا بمعنى الكلمة بدليل 
أن الشعوب بجميع مكوناتها وحتى علمائها وصل بهم التبلد والخضوع 
الدول مثال  والخنوع والذل ألعداء األمة مستوى مخجل وأصبح قادة 
أو حتى الجماعات يتهاوى الواحد تلو اآلخر ويسقطون عند أول طموح 
لشعوبهم أو أمتهم والذيك منهم فقط هو الذى قام بتخدير شعبه وأمته 
زمنا بسيطا ثم لم يتمكن من التماسك ..لقد أصيبت األمة بجلطات متكررة 
أوقفت تدفق الدماء ومنعت حتى الحركة لألمام وملا فيه مصلحة الشعوب 
وتجرؤ العدو يف التدخل وفرض كل ما يريد من طموحاته الغري شرعيه ...إن 
سنة الله يف الكون بوجود قائد لم تتحقق فتبلد املجتمع العربي خصوصا 
ولم يحقق ابسط التطلعات مليار مسلم لم يتمكن الكثري من قاداتهم  
النطق حتى بكلمه الفطره تثبتها ومن تحدث منهم لم يرق ملستوى مواقف 
عملية ..وقضية قائد كان بنو إسرائيل يؤمنون بها ) وقال لهم نبيهم إن الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا ( كما ذكرها الشهيد القائد حسني بن بدر الدين 
الحوىث حيث وضح اهمية اختيار الله لقائد معني لهداية  العباد بمعنى ال 
يكون هناك وحدة وتوحد واعتصام ال يتحقق يف عدم وجود قياده ومنهج 
...واذا التمسنا من سطور الشهيد القائد  أهمية القائد وحاجة األمة له فإن 
ما ذكرناه من أفول ذلك القائد سنني ماضيه جعل حتى الجماعات التي 
استخدمت الدين طريقا للوصول للهدف بدون قائد ناجح جميعها فشلت 
فشال ذريعا بل العكس حملت االسالم عبئا كبري جدا واصبح نموذجا 
للفشل والتأخر وذلك بسبب أن القائد لم يكن قدوه وال يحمل صفات 
التقوى حيث سقط يف أول اختبار إلهي وحتى اختبار بشرى ...ومواقف 

تطلع عليها الشعوب
ملاذا تهاوت زعامات وملوك يف فرتات ومواجهات بسيطة تعد باألصابع 
بينما كانوا متجربين يخيل اليهم انهم هم من بيدهم أن يغنوك أو يفقروك 
...لقد تعاظم حكام العرب فجعلهم الله نموذجا لألمة بسقوطهم املدوي 
واملخزي ...تكاد كلمتهم يف اى مناسبه ال تخلو من الكربياء والوعود الكاذبة 
عالوة عىل الهيلمانة املسطنعة وإرعاب املجتمع ....لكن هناك حقيقه ال 
يمكن ألحد تجاهلها او تكذيبها لقد كان الشعب اليمنى العظيم مثال ينتظر 
قائدا رحيما جسورا غري مستكرب ..فمنح الله هذا الشعب القائد العلم / 
عبد امللك بن بدر الدين الحوىث الذى لم يتحدث يف خطاب واحد بلغة الكرب 
واالستكبار او الوعود الكاذبة ...لم يدرك بعض الناس حقيقة كالشمس ال 
يوجد عىل مر التاريخ اإلنساين رجال قائدا عسكريا يبذل الناس معه أوالدهم 

وأموالهم بسخاء ال يوصف .
ورغم تمكن القائد بفضل الله التغلب عىل اصعب الظروف ومواجهة 
27 دوله معتدية تقريبا ومازال يمد يد السالم والخري ..إن مرتزقة اليمن 
سيندمون أيما ندم عندما يتبني لهم روح ذلك القائد الذى ينازلهم بشرف 
ويقول لهم تعالوا نبنى اليمن سوى ....فهل تعلمون ان دول العدوان 
بسبب عدوانها وفشلها الكبري يف اليمن وجهت أجهزتها املتخصصة بفتح 
ملفات جديده عن اليمن معلوماتيا النهم أدركوا ان هذه املواجهة الغري 
الجامعات  يف  يدرس  لم  الذى  العسكري  والتكتيك  والصمود  متكافئة 
الثقة  وافقدهم  انوفهم  مرغ  قد  واللجان  الجيش  قبل  من  والكليات 
بأنفسهم ...فهل يا ترى ستكون هناك عقول تستغل أخالق وسجايا قائد 
املسرية القرآنية وتجنح للسلم وتمد أيديها بصدق أم مازال برنامج الخداع 
والتخدير املوضعي مبدأ لن يتخلوا عنه ..اذا كان كذلك فحكمة الله ستميض 
) وإن يريدوا ان يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني (
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