بعث برقية تهنئة للرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي :

الرئيس املشاط :جناح العملية االنتخابية في إيران انتصار ملبادئ الثورة اإلسالمية
اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

ب ـع ــث ف ـخ ــام ــة املـ ـش ــر الـ ــركـ ــن مـ ـه ــدي امل ـش ــاط
رئيس املجلس السيايس األعىل ،برقية تهنئة إىل
الرئيس اإليراين السيد إبراهيم رئييس ،بمناسبة
فوزه باالنتخابات الرئاسية يف إيران.
جاء فيها:
نـتـقــدم بــأسـمــى ال ـت ـهــاين وال ـتــري ـكــات لـفـخــامــة
الـسـيــد الــرئـيــس إبــراه ـيــم رئـيــيس بـمـنــاسـبــة فــوزه
باالنتخابات الرئاسية ،ومن خاللكم نهنئ قائد
الثورة اإلسالمية السيد عيل الخامنئي والشعب
اإليراين العزيز بنجاح العملية االنتخابية.
إن نـجــاح الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة يف الـجـمـهــوريــة
اإلســالمـيــة يف إيــران يعتر انـتـصــاراً ملـبــادئ الـثــورة
اإلس ــالم ـي ــة وتــرس ـي ـخــا ل ـخ ـيــار مــواج ـهــة امل ـش ــروع
الـصـهـيــوأمــريــي ،وب ـنــاء إي ــران الـقــويــة واملـقـتــدرة
رغ ــم الـعـقــوبــات ال ـجــائــرة الـتــي نــدعــو إىل إزالـتـهــا
ورفـعـهــا عــن كــاهــل الـشـعــب املـسـلــم ال ــذي أعـلــن

خياره بكل وضوح.
ونتطلع إىل تعزيز الـعــالقــات بــن الجمهورية

اليمنية والجمهورية اإلســالمـيــة يف إيــران خالل
املرحلة املقبلة يف شتى املجاالت.

بعد تصنيفه األخير «ألنصار الله»:

ادان قرار أمني عام األمم املتحدة بحق أنصار الله

غوتيريش  ..سياسة الكيل مبكيالني

مجلس الوزراء  :املنتهك احلقيقي حلقوق األطفال
هو حتالف العدوان األمريكي السعودي

املكتبالسيايسالنصاراهلل:أطفالاليمنيعرفونمنقتلهمبالطائراتويعرفونمنيقتلهمبالحصار،ويعرفونمنيتقلداملناصباألمميةمقابلاملتاجرةبدمائهم

أدان مجلس ال ــوزراء يف اجتماعه الــدوري
أم ـ ـ ــس ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة رئ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــدك ـ ـتـ ــور
عبدالعزيز صالح بن حبتور قرار األمن العام
ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة بـتـصـنـيــف أن ـص ــار ال ـل ــه ضـمــن

قائمة منتهي حقوق األطفال.
وأك ـ ـ ـ ــد املـ ـجـ ـلـ ــس أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار لـ ـيـ ــس بـ ــاألمـ ــر
املستغرب عــىل األمــم املـتـحــدة الـتــي ترسخت
القناعة لدى الجميع
تفاصيل ص 02

فيما سالح اجلو املس ّير يدك قاعدة خالد اجلوية ومطار أبها

الدفاعات اجلوية ُتسقط طائرة جتسس أمريكية بصرواح في مارب

تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط
طائرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها
بـ ــأع ـ ـمـ ــال عـ ــدائ ـ ـيـ ــة يف أج ـ ـ ـ ــواء م ــدي ــري ــة
صرواح بمحافظة مأرب.
وأوض ــح املـتـحــدث الــرسـمــي لـلـقــوات
املسلحة العميد يحيى سريع ،يف بيان،
أن ـ ــه ت ــم إسـ ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة الـتـجـسـسـيــة
م ــن ط ــراز س ـكــان إي ـغــل Scan Eagle
بصاروخ أرض جو
تفاصيل ص 06

اس ـت ـه ـجــن ن ــاش ـط ــون ح ـق ــوق ـي ــون م ـه ـت ـمــون
بالطفولة يف اليمن وعــدد مــن الــدول الخطوة التي
أقــدم عليها األمــن العام لأمم املتحدة يف تصنيف
"أن ـص ــار ال ـلــه يف قــائـمــة مـنـتـهــي ح ـقــوق األط ـف ــال يف
ال ـي ـم ــن" ..وتـ ـس ــاءل ال ـن ــاش ـط ــون وامل ـت ــاب ـع ــون ل ـل ــدور
السلبي لأمم املتحدة حيال صمتها املخزي تجاه ما
يرتكبه تحالف العدوان عىل اليمن من جرائم بشعة
بـحــق الـطـفــولــة يف الـيـمــن مـنــذ مـطـلــع ال ـعــام 2015م
والتي استشهد فيها آالف االطفال ناهيك عن الذين
يفارقون الحياة يوميا جراء استمرار الحصار الجائر.
وأك ـ ــد م ــراق ـب ــون وم ـح ـل ـل ــون س ـي ــاس ـي ــون أن األم ــم
امل ـت ـح ــدة ت ـج ــايف ال ـح ـق ـي ـقــة وت ـن ــاق ــض م ــواق ـف ـه ــا ال ـتــي
سبق وان كشفتها للعلن من خالل ادراجها الرياض
يف الـقــائـمــة ال ـســوداء النـتـهــاكـهــا حـقــوق الـطـفــولــة يف
اليمن لترتاجع عن تصنيفها للرياض بعد أن هددت
الرياض بإيقاف الدعم املايل ملنظمات األمم املتحدة.
ك ـثــر م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ح ــول ال ـ ــدور ال ـس ـل ـبــي لــأمــم
املتحدة وأمينها العام..
تفاصيل ص 03

قمة حلف الناتو  ..املواجهة املفتوحة على روسيا والصني
يف أول قـمــة لـحـلــف ش ـمــال األط ـلــيس (ال ـنــاتــو) املـنـعـقــدة ي ــوم االث ـنــن امل ــايض يف
العاصمة البلجيكية بروكسل التي استمرت مدة يومن ،وهي أول قمة يف عهد
الــرئـيــس األمــريــي جــو بــايــدن وتتطلع الــدول األعـضــاء يف الـحـلــف الـبــالــغ عــددهــم
ثالثون دولة إىل عودة الواليات املتحدة الستئناف دورهــا القيادي الذي كان قد
تضاءل خالل حقبة الرئيس األمريي السابق دونالد ترامب.
تفاصيل ص 05

):

مـــدير مطــــــــار صنعـــــاء لــ (

فتح املطار
يخدم اجلانب
اإلنساني
تفاصيل ص 04

الدكتور علي الشامي يكتب عن :

(

) تنفرد بنشرها يف هذا التحقيق الصحفي:

التفاصيل كاملة حول اجلرمية التي هزت حي الهندوانة بصنعاء !!
جريمة ال يقبلها عقل وال منطق ،هزت مؤخرا ً حي الهندوانة بصنعاء بأكمله ..واستفزت
مشاعر ساكنيه ..وأرهبت الطفولة ..إنها الجريمة التي أقدم عليها املدعو أنور عيل صالح براز
(البالغ من العمر حواىل 30عاما) ،الذي استدرج طفلة لم تتجاوز السابعة من عمرها،
أثناء خروجها ،عصر االثنن من األسبوع الفائت ،من بيت اهلها اىل الشارع لغرض رمي
القمامة فقط ..حيث اعطاها مائة ريال ،واخذها اىل منزله وشرع يف التحرش بها ومحاولة
اغتصابها ..ولوال لطف الله بها ورعايته لها لكان حدث ما ال تحمد عقباه.
"26سبتمر" أجرت تحقيقا صحفيا حول هذه الجريمة الدخيلة عىل مجتمعنا اليمني
بشكل عام ..وتنشر تفاصيل القضية كاملة..
تفاصيل ص 11

الجاين

مشكلة التعليم في قوالب جامدة

تفاصيل ص 09

املراكز الصيفية تفاعل مجتمعي أفقد املرتزقة صوابهم
تفاصيل ص 07

محليات
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خالل استماع مجلس النواب إليضاحات وزير الكهرباء

نواب الشعب يؤكدون أهمية ايجاد احللول املناسبة
لكهرباء احلديدة والتخفيف من معاناة أبناء احملافظة
استمع مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس
املجلس األخ يحيى عيل الراعي إىل إيضاحات وزير الكهرباء
وال�ط��اق��ة أح�م��د ال�ع�ل�ي��ي ح��ول م��وض��وع ك�ه��رب��اء ال�ح��دي��دة
والصندوق الخاص بدعم ذلك.
وأك ��د وزي ��ر ال �ك �ه��رب��اء ح ��رص ال � ��وزارة ع��ىل ت�ن�ف�ي��ذ ك��ل م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ه��ام امل �ن��وط��ة ب �ه ��ا ..الف �ت��ا إىل أن ال � ��وزارة ب�ص��دد
متابعة تنفيذ عدد من املشاريع مشريا إىل الصعوبات التي
تواجه سري األداء ما يتطلب تعاون الجميع لتجاوزها.
ويف ال�ج�ل�س��ة أك��د رئ�ي��س امل�ج�ل��س أه�م�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال ��وزارة
كافة التوصيات وامل��الح�ظ��ات ال�ص��ادرة ع��ن املجلس فيما
يتعلق باستعادة نشاط املؤسسة العامة للكهرباء وتوليد
الطاقة الكهربائية.
وشدد عىل أهمية بذل املزيد من الجهود لتحسن األداء
والتخفيف من األعباء التي أثقلت كاهل املواطن خاصة يف
املناطق الساحلية والبحث عن الحلول وفقا ملا هو ممكن
ومتاح.
وبعد نقاش مستفيض أكد نواب الشعب أهمية إيجاد
الحلول املناسبة لكهرباء الحديدة والتخفيف من معاناة
أبناء املحافظة.
وأق� � ��ر امل �ج �ل ��س إح� ��ال� ��ة امل � ��وض � ��وع إىل ال �ل �ج �ن ��ة امل �خ �ت �ص��ة
ملناقشته مع الجانب الحكومي يف ضوء املالحظات التي
طرحها عدد من أعضاء املجلس وتقديم تقرير بشأنه إىل

اجتماع مبجلس الشورى يناقش مكافحة
اجلرائم اإللكترونية
جلسة قادمة.
ك�م��ا اس�ت�م��ع امل�ج�ل��س إىل ال �ت��وص �ي��ات ال � ��واردة يف ت�ق��ري��ر
لجنة الخدمات بشأن الشكوى املقدمة من النقابة العامة
لعمال وموظفي وزارة الكهرباء والطاقة املتعلقة بعدم
العمل بالرؤية املقدمة منها والهادفة إىل استعادة نشاط
املؤسسة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية.

ن ��اق ��ش اج �ت �م ��اع ب �م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى أم� ��س ب��رئ��اس��ة
رئيس املجلس محمد ال�ع�ي��دروس مكافحة الجرائم
اإللكرتونية يف املجتمع اليمني يف ضوء أوراق العمل
امل� �ق ��دم ��ة إىل امل �ج �ل ��س م� ��ن ع � ��دد م� ��ن ال� �ج� �ه ��ات ذات
العالقة.
ويف االج� �ت� �م� ��اع ال� � ��ذي ض� ��م رؤس � � ��اء ون � � ��واب ل �ج ��ان
ال ��دف ��اع واألم� ��ن وال ��دس �ت ��وري ��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ح �ق��وق
ال �ح ��ري ��ات وال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي ��ة وال� �خ ��دم ��ات واإلع � ��الم
والثقافة والشباب والرياضة أشاد العيدروس بنتائج
وم �خ��رج��ات امل��ؤت �م��ر ال��وط �ن��ي األول ل��أم��ن ال�س�ي��راين
ال � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه وزارة االت� �ص� ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
مؤخراً.
واع� �ت� ��ر امل ��ؤت �م ��ر خ� �ط ��وة م �ه �م ��ة يف س �ب �ي ��ل ال �ت ��وع �ي ��ة
املجتمعية بأهمية األمن السيراين املعلومايت وتنفيذاً
عملياً ل�ل��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ب�ن��اء ال��دول��ة ال�ح��دي�ث��ة يف ه��ذا
املحور املهم.
وأك ��د أه�م�ي��ة ت�ك��ام��ل ال�ج�ه��ود ب��ن م�ج�ل��س ال�ش��ورى
وال� �ج� �ه ��ات ذات ال� �ع ��الق ��ة ب �م ��ا ي �س �ه ��م يف ال� �ح ��د م��ن
الجريمة اإللكرتونية م�ش��دداً عىل أهمية االصطفاف
ال��وط�ن��ي مل��واج�ه��ة ذل ��ك ال�خ�ط��ر ع��ر م �س��اري امل�ح��وري��ن
ال �ت �ش��ري �ع��ي وال� �ت ��وع ��وي ال ��رتب ��وي وك � ��ذا س ��رع ��ة إق� ��رار
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات واملنظور حالياً
بمجلس النواب.
من جانبه أشار رئيس اللجنة الدستورية والقانونية
والقضائية الدكتور محمد الكبيس إىل أن املجلس كان
ق��د اس�ت�ك�م��ل م��الح�ظ��ات��ه ال �ع��ام امل ��ايض ح ��ول م�س��ودة
مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات عىل
ضوء توجيهات عضو املجلس السيايس األعىل محمد

وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره
ال�س��اب��ق وأق��ره وس�ي��واص��ل ع�ق��د ج�ل�س��ات أع�م��ال��ه ي��وم غد
االثنن بمشيئة الله تعاىل.
ح�ض��ر ال�ج�ل�س��ة وك�ي��ل وزارة ال�ك�ه��رب��اء ل�ل�ش��ؤون ال�ف�ن�ي��ة
املهندس عبد الجبار الشامي وعدد من املختصن والفنين
بالوزارة الجهات التابعة لها.

هنأ بفوز إبراهيم رئيسي ..رئيسا إليران

بن حبتور :ننظر بكل احترام وتقدير للمواقف األخوية املشرفة للشعب اإليراني

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية تهنئة إىل الرئيس اإليراين
املنتخب إبراهيم رئييس بمناسبة فوزه يف االنتخابات الرئاسية.
حيث عر رئيس ال��وزراء عن تهانيه ومباركته للرئيس إبراهيم رئييس بفوزه الكبري يف
ال��دورة االنتخابية التنافسية التي شهدتها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أم��س وسط
أج��واء م��ن ال�ت�ن��اف��س ال��دي�م�ق��راط��ي ال��ذي أك��د ن�ض��وج ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة يف ه��ذا البلد
اإلسالمي العريق.
ولفت الدكتور ب��ن حبتور إىل التطلع يف أن تشهد العالقات األخ��وي��ة والتاريخية التي
تربط البلدين والشعبن الشقيقن املزيد من التعاون املثمر خالل الفرتة املقبلة يف مختلف
املجاالت.
وأك��د أن حكومة اإلن�ق��اذ ستظل تنظر بكل اح��رتام وتقدير وام�ت�ن��ان للمواقف األخ��وي��ة
املشرفة للشعب اإليراين الشقيق وقيادته املساندة للشعب اليمني يف محنته الراهنة..
مشريا إىل أن هذه املواقف ليست باألمر الغريب عىل دولة حملت عىل عاتقها مسؤولية
قيادة ودعم محور املقاومة يف املنطقة يف مواجهة املشروع الصهيوين .

عيل الحويث آنذاك.
وت� �ط� ��رق إىل ج� �ه ��ود وخ� �ط ��ط ال� ��دول� ��ة ال� �ه ��ادف ��ة إىل
ت�ط��وي��ر وت�ح��دي��ث ال�ب�ن��ى ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة سيما
م ��ا ي �ت �ع �ل��ق م �ن �ه��ا ب �م��واك �ب��ة ال �ت �ط ��ورات يف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
االتصاالت وتقنية املعلومات والتي كان من إفرازاتها
ظهور الجريمة اإللكرتونية التي أصبحت تهدد األمن
القومي للدول بدون استثناء.
فيما أشار عضو لجنة الدفاع واألمن هاشم السقاف
إىل الرتتيبات ال�ج��اري��ة إلق��ام��ة ن��دوة مجلس ال�ش��ورى
بهذا الخصوص يف إطار خطة عمل اللجنة لهذا العام
مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بن اللجان ذات العالقة
بما يسهم يف بلورة ال��رؤى وال�ت�ص��ورات ال��الزم��ة حول
سبل مكافحة الجريمة اإللكرتونية.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ل� �ف� ��ت ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ح� �ق ��وق
والحريات ومنظمات املجتمع امل��دين دره��م الزعكري
إىل حق األفراد يف االستخدام اآلمن لإلنرتنت وضرورة
امل�ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة ب��ن ال�ج�ه��ات املعنية لتجهيز وب�ن��اء
وتأهيل جهاز مكافحة الجريمة اإللكرتونية للتصدي
لهذا النوع من الجرائم املستحدثة التي أصبحت تهدد
أمن األفراد واألسرة واملجتمع.
وأق ��ر اإلج �ت �م��اع ال �ن��زول امل �ي��داين مل�م�ث��يل ال�ل�ج��ان ذات
العالقة إىل الجهات املسئولة عن الجرائم اإللكرتونية
لالطالع عىل أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها
يف سبيل مكافحة الجرائم اإللكرتونية.
وأكد أهمية استيفاء أوراق العمل من الجهات ذات
العالقة بما يف ذل��ك مخرجات املؤتمر الوطني األول
لأمن السيراين لإلفادة منها يف محاور ندوة مجلس
الشورى املزمع إقامتها خالل الفرتة القادمة.

ادان قرار أمين عام األمم المتحدة بحق أنصار اهلل

مجلس الوزراء :املنتهك احلقيقي حلقوق األطفال ألكثر من ست سنوات هو حتالف العدوان األمريكي السعودي
أدان مجلس ال��وزراء يف اجتماعه الدوري أمس برئاسة
رئيس املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح ب��ن حبتور ق��رار
األم ��ن ال �ع��ام ل��أم��م امل�ت�ح��دة ب�ت�ص�ن�ي��ف أن �ص��ار ال �ل��ه ضمن
قائمة منتهيك حقوق األطفال.
وأكد املجلس أن القرار ليس باألمر املستغرب عىل األمم
امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ت��رس�خ��ت ال�ق�ن��اع��ة ل��دى ال�ج�م�ي��ع أن ق��رارات�ه��ا
ت�ص��اغ وف�ق��ا إلم ��الءات اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة وال ��دول النفطية
املمولة لها وليس وفقا للمعطيات والحقائق الجوهرية
ال� �ظ ��اه ��رة ل �ل �ج �م �ي��ع  ..م ��ذك ��را ب �ه ��ذا ال �خ �ص ��وص ب ��إخ ��راج
السعودية املدانة دوليا وحقوقيا بقتل أطفال اليمن من
قائمة منتهيك حقوق األطفال إثر تهديدها بإيقاف دعمها
املايل للمنظومة األممية.
واع�ت��ر امل�ج�ل��س ال�ق��رار األم�م��ي ب�ح��ق أن�ص��ار ال�ل��ه مشرتى
ب ��امل ��ال وي� �ن ��درج ض �م ��ن ن �ه ��ج ت �ح ��ال ��ف ال� �ع� ��دوان ال�ت�ض�ل�ي��يل
للتسرت عىل جرائمه ومجازره املتكررة بحق أطفال اليمن
الذي أنفق وال يزال املليارات لشراء صمت العالم وغض
طرفه عن انتهاكاته الجسيمة واملتواصلة لحقوق األطفال
األساسية.
وبن أن املنتهك الحقيقي لحقوق األطفال ألكرث من ست
سنوات هو تحالف العدوان األمرييك السعودي الذي لم
تسلم من غارات طائراته امل��دارس وحافالت نقل الطالب
وال األح �ي ��اء ال�س�ك�ن�ي��ة  ..الف �ت��ا يف ال ��وق ��ت ذات� ��ه إىل وق ��وف
ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار وراء م ��وت م �ئ��ات اآلالف من
أطفال اليمن ومعاناة املالين نتيجة سوء التغذية الحاد.
وطالب املجلس األمم املتحدة مراجعة هذا القرار الذي
ي��أيت يف س�ي��اق ال�ن�ه��ج االب �ت��زازي ال��ذي دأب ع�ل�ي��ه التحالف
لتجيري القرارات األممية بما يخدم أهداف عدوانه السافر
واستهداف الطرف املقاوم الذي يدافع عن وطنه وأراضيه
وسالمة أبناء الشعب اليمني.
وتوجه املجلس بتهانيه الحارة إىل الجمهورية اإلسالمية

اإلي ��ران� �ي ��ة ق� �ي ��ادة وح �ك ��وم ��ة وش �ع �ب ��اً ب �ن �ج ��اح االن �ت �خ ��اب ��ات
الرئاسية اإليرانية التي جرت يوم أمس األول الجمعة.
وع ��ر ب �ه ��ذا ال �ش ��أن ع ��ن أح ��ر ت �ه��ان �ي��ه وت��ري �ك��ات��ه ل�ل��رئ�ي��س
املنتخب إبراهيم رئييس بفوزه الكبري يف هذه االنتخابات..
م� ��ؤك� ��دا أن ه � ��ذه ال � � ��دورة االن �ت �خ ��اب �ي ��ة ب ��ره �ن ��ت ع� ��ىل م ��دى
االس� � �ت� � �ق � ��رار وال � �ن � �ض � ��وج ال� � � ��ذي وص � �ل � ��ت إل � �ي � ��ه ال� �ت� �ج ��رب ��ة
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة يف ه��ذا ال�ب�ل��د ال�ش�ق�ي��ق وال�ع��ري��ق ب�ح�ض��ارات��ه
وحضوره السيايس والثقايف عىل مستوى املنطقة والعالم.
وع��ر امل�ج�ل��س ع��ن ت�ط�ل�ع��ه إىل ت�ع��زي��ز ال�ع��الق��ات الثنائية
بن البلدين يف مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية
والعلمية واالج�ت�م��اع�ي��ة ب�م��ا ينسجم وال�ع��الق��ات األخ��وي��ة
املتميزة القائمة بن الشعبن الشقيقن.
ووافق املجلس عىل مشاريع القرارات الخاصة بالحساب

ال�خ�ت��ام��ي ل�ل�م��وازن��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2016م
والحسابات الختامية ملوازنات الوحدات املستقلة وامللحقة
والصناديق الخاصة لذات العام وموازنات وحدات القطاع
االق�ت�ص��ادي (ال �ع��ام وامل�خ�ت�ل��ط) ل�ل�ع��ام ن�ف�س��ه م��ع م�ش��اري��ع
ق��وان��ن رب�ط�ه��ا امل�ق��دم��ة م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ل�ل�ش�ئ��ون
االق�ت�ص��ادي��ة وزي��ر املالية ال��دك�ت��ور رش�ي��د أب��و ل�ح��وم ..ووج��ه
بإحالتها إىل مجلس النواب للمناقشة تمهيدا الستكمال
اإلجراءات الدستورية الالزمة إلصدارها.
وأش� ��اد امل �ج �ل��س ب��ال�ج�ه��د امل �ه �ن��ي امل �ب ��ذول م ��ن ق �ب��ل وزارة
املالية والجهات األخرى ذات العالقة يف إعداد الحسابات
الختامية التي تعد استحقاق قانوين ودستوري  ..الفتا إىل
ما يكتسبه هذا العمل املايل الكبري من أهمية يف ظل الظرف
االستثنايئ الذي يمر به الوطن وما يحمله من رسالة عىل

اجتماع برئاسة النائب العام يقر السير في إجراءات تنفيذ األحكام اخلاصة بأراضي الدولة
اقر اجتماع برئاسة النائب العام القايض الدكتور محمد
ال ��دي �ل �م ��ي ال �س ��ري يف إج � � ��راءات ت �ن �ف �ي��ذ األح� �ك ��ام وال� �ق� ��رارات
القضائية الخاصة بأرايض وعقارات الدولة واألوقاف.
ووقف االجتماع بحضور املحامي العام لنيابات األموال
ال �ع��ام��ة ال �ق ��ايض م �ج��اه��د أح �م��د ع �ب��دال �ل��ه ورئ �ي ��س م�ح�ك�م��ة
األم ��وال ال�ع��ام��ة ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ال�ق��ايض س��وس��ن ال�ج��ويف
أم��ام قضايا األرايض املنظورة لدى املحاكم والنيابات ودور
هيئتي األوقاف واألرايض يف متابعة قضاياهم.
ويف االجتماع استعرض رئيسا هيئتي األرايض واألوق��اف
ال �ق ��ايض ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ع �ن��يس وع �ب��دامل �ج �ي��د ال �ح ��ويث م �ه��ام
وأعمال الهيئتن الخاصة بتسجيل وحماية أرايض الدولة
وال ��وق ��ف واإلب� ��الغ ع��ن ج��رائ��م االع �ت ��داء وال �ت��زوي��ر ب�ش��أن�ه��ا..
مؤكدين االلتزام باملتابعة وتنفيذ توجيهات القضاء املتصلة
بالقضايا املنظورة.
فيما أكد النائب العام أن النيابة العامة لن تسمح بتسلط
أجهزة الدولة عىل املواطنن بحجة ملكية األرايض ويف نفس
ال��وق��ت ل��ن ت �ت��واىن يف ال�ت�ص��دي ل�ج��رائ��م االع �ت ��داء ع��ىل امل��ال
العام والوقف.
ووجه الجميع بالعمل وفق الضوابط القانونية والتنسيق

مع النيابة بما يضمن منع االعتداءات واستعادة األموال
املحكوم بها للدولة وتسخريها ملصلحة الشعب اليمني.
حضر االج�ت�م��اع رئ�ي��س النيابة ال�ج��زائ�ي��ة ال�ق��ايض عبدالله
زهرة ورئيس نيابة األموال العامة القايض عبدالله املهدي

ووكيال نيابة األموال ومكافحة الفساد القايض محمد زبارة
واألوقاف القايض عبداإلله الخالدي ومدراء مكتب النائب
العام القايض عىل املتوكل واألوقاف باألمانة عبدالله عامر
والشؤون القانونية بهيئة األوقاف عادل القانص.

اس �ت �ق ��رار األداء امل ��ؤس ��يس مل�خ�ت�ل��ف م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة يف
أمانة العاصمة واملحافظات الواقعة تحت إدارة املجلس
السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني .
وناقش املجلس التقرير املقدم من وزير االتصاالت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات امل �ه �ن ��دس م �س �ف��ر ال �ن �م ��ري ح ��ول ن �ت��ائ��ج امل��ؤت �م��ر
الوطني األول لأمن السيراين الذي عقد يف صنعاء خالل
الفرتة  7-9يونيو الجاري والتوصيات الصادرة عنه.
وواف � ��ق امل �ج �ل��س ع ��ىل م �ش ��روع االس ��رتات �ي �ج �ي ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لأمن السيراين املقرة يف املؤتمر ..وكلف وزي��ر االتصاالت
بالتنسيق مع املكتب التنفيذي للرؤية الوطنية استكمال
إجراءات وضع املبادرات واملشاريع الخاصة باالسرتاتيجية
والرفع بها إىل املجلس العتمادها.
وأك ��د امل�ج�ل��س ع��ىل وزي ��ر االت �ص ��االت وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات

تنفيذ ت��وص�ي��ات امل��ؤت�م��ر بالتنسيق وال�ش��راك��ة م��ع الجهات
امل�ع�ن�ي��ة وذات ال �ع��الق��ة مل ��ا ف �ي��ه ت�ح�ق�ي��ق ال �غ��اي��ات ال��وط�ن�ي��ة
الهامة التي سعى إليها هذا املؤتمر .
ك�م��ا ن��اق��ش امل�ج�ل��س يف اج�ت�م��اع��ه ال� ��دوري م��ذك��رة وزي��ر
ال �ن �ق��ل ع��ام��ر امل� ��راين ب �ش��أن م �ش ��روع ت �ع��دي��ل ق� ��رار م�ج�ل��س
الوزراء الخاص بتحديد حرم مطار صعدة.
وشكل املجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون
االقتصادية وعضوية وزراء اإلدارة املحلية والدولة فارس
مناع والدفاع والداخلية والنقل إضافة إىل رئيس الهيئة
ال�ع��ام��ة ل ��أرايض وامل�س��اح��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ع�م��راىن ورئ�ي��س
ه �ي �ئ��ة األوق� � ��اف وم �ح ��اف ��ظ ص �ع ��دة وذل � ��ك مل �ن ��اق �ش ��ة ك��اف��ة
ال�ج��وان��ب امل�ت�ص�ل��ة ب�ت�ح��دي��د ح ��رم امل �ط��ار وم�ت�ط�ل�ب��ات إن�ش��اء
امل �ط ��ار وع ��ىل أن ت��رف��ع ال�ل�ج�ن��ة ب�ن�ت��ائ��ج ع�م�ل�ه��ا إىل امل�ج�ل��س
للمناقشة النهائية واعتماد القرارات املناسبة.
واستمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس ال��وزراء لشئون
األم � ��ن وال� ��دف� ��اع ال �ف ��ري ��ق ال ��رك ��ن ج� ��الل ال ��روي� �ش ��ان ح ��ول
األوض ��اع ال�ع�س�ك��ري��ة يف م�خ�ت�ل��ف ال�ج�ب�ه��ات وم�س�ت�ج��دات�ه��ا
خالل األسبوعن املاضين يف ظل استمرار تصعيد تحالف
ال� �ع� ��دوان ل �غ ��ارات ��ه ع ��ىل ع� ��دد م ��ن امل �ح ��اف �ظ ��ات وم ��واص �ل ��ة
استهداف مدفعيته لعدد من املناطق والقرى الحدودية
التي أدت استشهاد وإصابة مدنين ..مشريا إىل العمليات
ال �ه �ج��وم �ي��ة ال �ت ��ي ن �ف��ذه��ا س ��الح ال �ج ��و امل �س ��ري واس �ت �ه��داف��ه
ع��دد م��ن األه ��داف ال�ع�س�ك��ري��ة يف ع�م��ق ال�ع��دو ال�س�ع��ودي
خ��الل ه��ذه ال�ف��رتة ع��الوة ع��ىل تمكن ال��دف��اع ال�ج��وي اليوم
م��ن إس�ق��اط ط��ائ��رة تجسسية أم��ري�ك�ي��ة ال�ص�ن��ع يف ص��رواح
بمحافظة مأرب.
واس�ت�ع��رض ال�ت�ق��ري��ر ال�ح��ال��ة األم�ن�ي��ة وت�ط��ورات�ه��ا يف أم��ان��ة
ال�ع��اص�م��ة وامل �ح��اف �ظ��ات ال �ح��رة وم ��ا ت�ش�ه��ده م��ن اس�ت�ق��رار
وت��رس�ي��خ م�ت��واص��ل ملختلف ال�ج��وان��ب األم�ن�ي��ة وص��ون أم��ن
املجتمع وسكينته العامة.

خالل ترؤسه اجتماع لمناقشة برامج الرعاية االجتماعية

اجلنيد يؤكد أهمية وضع خطط مشتركة لكافة أجهزة
ومؤسسات الدولة ذات العالقة تهتم بالرعاية االجتماعية
ناقشت اللجنة املكلفة بدراسة برامج الرعاية االجتماعية
التي أعدتها وزارة الشؤون االجتماعية يف اجتماعها أمس
برئاسة نائب رئيس ال��وزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس
املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية محمود الجنيد سبل تطوير
خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية.
ويف االج �ت �م��اع ال ��ذي ح �ض��ره وزي ��را اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة عيل
ال �ق �ي��يس وال �ص �ح��ة ال ��دك �ت ��ور ط ��ه امل �ت��وك��ل ووزي � ��را ال��دول��ة
ن�ب�ي��ه أب ��و ن�ش�ط��ان ال��دك �ت��ور ح�م�ي��د امل��زج��اج��ي ون��ائ��ب وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ل��واء عبد املجيد امل��رت��ى أك��د الجنيد اهتمام
القيادة الثورية والسياسية بالرعاية االجتماعية من خالل
توجيه ال�ج�ه��ات املعنية لعمل االس��رتات�ي�ج�ي��ات وال��رام��ج
التي تضمن حصول هذه الفئات عىل الخدمات الصحية
والرعاية الكاملة.
وأش� ��ار إىل أن ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة وض �م��ن اإلع � ��داد ل�ل�خ�ط��ة
امل��رح �ل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة 2021-2025م ج�ع�ل��ت م ��وض ��وع ال��رع��اي��ة

االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وال �ب �ش��ري��ة م ��ن ال�ق�ض��اي��ا
ذات األولوية التي يجب أن تحظى باهتمام وزارات الصحة
والشؤون االجتماعية والداخلية والخدمة املدنية التأمينات
وغريها من الجهات.
وشدد نائب رئيس ال��وزراء عىل ض��رورة اإلس��راع يف وضع
اإلج� � ��راءات ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال ��رام ��ج وال �خ ��دم ��ات ال�ت��ي
ق��دم�ت�ه��ا وزارة ال�ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وت�ح��دي��د دور
كل جهة مع استيعاب املالحظات املقدمة لتجويد الرامج
والخطط واعتمادها يف الخطط الوطنية املقبلة.
وأك� � � ��د أه� �م� �ي� ��ة وض� � ��ع خ� �ط� ��ط م� �ش� ��رتك� ��ة ل� �ك� ��اف� ��ة أج� �ه� ��زة
ومؤسسات الدولة ذات العالقة تهتم بالرعاية االجتماعية.
وأقر االجتماع إحالة مسودة الخطة إىل املكتب التنفيذي
إلدارة ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة واألم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل��رئ��اس��ة ال� ��وزراء
ملراجعتها وتحويلها إىل برامج عمل يتم تضمينها يف إطار
الخطة املرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2025م.

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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الرصخة اليت بدأت
يف املناطق النائية
من خميس مران بصعدة
قد وصل صداها اليوم
بعد كل الحروب إىل كل
أنحاء العالم

اسبوعية
سياسية  .عامة

بعد تصنيفه األخير «ألنصار الله»:

غوتيريش ..سياسة الكيل مبكيالني

املكتب السياسي النصار الله :أطفال اليمن يعرفون من قتلهم بالطائرات ويعرفون من يقتلهم باحلصار ،ويعرفون من يتقلد املناصب األممية مقابل املتاجرة بدمائهم
بن حتبـ ـ ــور:

اسـتـهـجــن نــاشـطــون حـقــوقـيــون مـهـتـمــون بــالـطـفــولــة يف الـيـمــن وعــدد من
الــدول الـخـطــوة الـتــي أقــدم عليها األمــني الـعــام لــألمــم املـتـحــدة يف تصيف "أنـصــار
الله يف قائمة منتهيك حقوق األطفال يف اليمن" ..وتساءل الناشطون واملتابعون
للدور السلبي لألمم املتحدة حيال صمتها املخزي تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان
عــىل اليمن مــن جــرائــم بشعة بحق الطفولة يف اليمن منذ مطلع الـعــام 2015م
والتي استشهد فيها آالف االطفال ناهيك عن الذين يفارقون الحياة يوميا جراء
استمرار الحصار الجائر.
وأكد مراقبون ومحللون سياسيون أن األمم املتحدة تجايف الحقيقة وتناقض
مواقفها الـتــي سبق وان كشفتها للعلن مــن خــالل ادراجـهــا الــريــاض يف القائمة
السوداء النتهاكها حقوق الطفولة يف اليمن لترتاجع عن تصنيفها للرياض بعد
أن هددت الرياض بإيقاف الدعم املايل ملنظمات األمم املتحدة.
كثري من التفاصيل حول الدور السلبي لألمم املتحدة وأمينها العام ..نتناولها
يف سياق التقرير التايل:

قرار األمم املتحدة
إدراج أنصار الله ضمن
قائمة منتهكي حقوق
األطفال هو قرار ُمشترى
باملال

خاص26" -سبتمرب":

إدانات واسعة
ضجت منصات التواصل االجتماعي بإدانات النشطاء الحقوقيني
حول تصنيف األمــم املتحدة ألنصار الله يف قائمة منتهيك حقوق
األطفال لتصل إىل التزايد العاملي تعمد األمم املتحدة للوقف اىل
جانب الجلد وادانة الضحية مستغربني عن تحول األمم املتحدة
من دورها كجهة يجب ان تتسم بالحياد اىل الخوض يف املساومة
عىل دماء وأطفال اليمن الذين يتعرضون ألبشع جرائم عىل أيدي
مجري الحرب يف تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي أمام
صمت مخز لألمم املتحدة وأمينها العام الذي يتاجر بدماء أطفال
اليمن مقابل املال السعودي .
الئحة العار
رد املكتب السيايس ألنصار الله عىل التصنيف األخري لألمني العام
لألمم املتحدة الذي وضع الحركة عىل قائمة منتهيك الطفولة.
وقال املكتب السيايس ألنصار الله يف بيان :إن األمني العام لألمم
املتحدة بقرار تصنيف أنصار الله ضمن ما يسميه بالئحة منتهيك
ح ـقــوق األط ـف ــال ،صـنــف نـفـســه ومـنـظـمـتــه األم ـم ـيــة ضـمــن الئـحــة
العار.
وأضاف املكتب :إن غوترييش قدم إثباتا ملموسا أن املنظمة األممية
مـجــرد مـنـصــة تــافـهــة تـسـتـغـلـهــا ال ــدول الـنــافــذة لـتـحــريــف الـحـقــائــق
ومصادرة حقوق الشعوب املستضعفة.
وأكد املكتب أن األمم املتحدة بتصنيفها ذلك قطعت ما تبقى لها
من همزة وصل مع الشعب اليمني وأعلنت نفسها طرفا إىل جانب
تحالف العدوان.
موضحاً أن أطفال اليمن يعرفون من قتلهم بالطائرات ويعرفون
من يقتلهم بالحصار ،ويعرفون من يتقلد املناصب األممية مقابل
املـتــاجــرة بــدمــائـهــم وبطفولتهم ومــع ب ــراءة أطـفــال الـيـمــن إال أنهم
يشفقون عىل األمني العام لألمم املتحدة ملا يعاين منه من انحطاط
نفيس وأخالقي.
قرار مشرتى باملال
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قد أشار
إىل إن قــرار األمــم املـتـحــدة إدراج أنـصــار الـلــه ضـمــن قــائـمــة منتهيك
حقوق األطفال هو قرار مُ شرتى باملال ,وقال هذا القرار مدان منا
ومن كل أحرار العالم.
وأضاف بن حبتور :السعودية خالل العدوان عىل شعبنا اليمني
أشرتت باملال قرارات األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن.
أكد أنه عىل الرغم من وحشية جرائم العدوان عىل الشعب اليمني

إال أن أبطال جيشنا ولجاننا الشعبية التزموا أخالقيات الحرب ولم
يستهدفوا يف السعودية مواطناً مدنيا واحداً فضال عن األطفال.
وبني أن قرار األمم املتحدة بإدراج أنصار الله ضمن قائمة منتهيك
ح ـقــوق األط ـف ــال م ـحــاولــة لـلـضـغــط عـلـيـنــا ك ـطــرف وط ـنــي لـلـقـبــول
بقرارات مخفية ومجحفة.
لم تحرك ساكنا
إىل ذلـ ــك أدان م ـج ـلــس الـ ـن ــواب يف ج ـل ـس ـتــه ال ـت ــي ع ـق ــده ــا مـطـلــع
األسبوع ،برئاسة رئيس املجلس يحيى الراعي ،قرار األمني العام
لألمم املتحدة "أنطونيو غوترييش" بشأن إدراج اليمن يف القائمة
السوداء ملنتهيك حقوق األطفال.
وأكـ ــد امل ـج ـلــس أن ــه يف ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـق ـتــل ف ـيــه ت ـحــالــف ال ـع ــدوان
األمرييك السعودي اإلمارايت األطفال والنساء والشيوخ يف اليمن
يومياً عىل مدى سبع سنوات ،لم تحرك األمم املتحدة ومجلس
األمن ساكناً تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ومجازر
وانتهاكات وحصار.
املساومة
من جهته قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق

الــركــن جــالل الــرويـشــان :مــؤسـ ٌ
ـف جــداً أن تـكــون األمــم املتحدة
التي يعول عليها يف التزام الحياد أن يصل بها الحد للمساومة
وشراء املناصب عىل حساب دماء وأشالء أطفال اليمن.
وأضــاف :ال نعرف كيف يقيس العالم الــذي رأى مـجــزرة بحق
أك ــر م ــن خـمـســني ط ـفـ ً
ـال قـصـفـتـهــم ال ـس ـعــوديــة داخـ ــل حــافـلــة
مدرسية ثم يقول بأن دول العدوان ال تنتهك حقوق األطفال.
املسار األخري
اىل ذلك أكد وزير الخارجية هشام شرف ،أن قرار األمني العام
لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش يمثل املسمار األخري يف نعش
اآللية التي أنشأها مجلس األمن من أجل ردع منتهيك حقوق
األطفال ،مشرياً اىل أنها أصبحت تدين الضحية وتتغاىض عن
الجالد.
مستنكرا عدم إدراج تحالف العدوان يف قائمة منتهيك حقوق
األط ـف ــال وتـعـمــد األم ــم امل ـت ـحــدة إدراج أن ـصــار ال ـلــه يف الـقــائـمــة
بـشـكــل مـقـصــود وق ــال" :ان ــه عــىل الــرغــم مــن أن األم ــم املـتـحــدة
امل ـن ـظ ـمــة امل ـن ــاط ب ـهــا ال ــدف ــاع ع ــن ال ـح ـق ــوق األس ــاس ـي ــة لــإن ـســان
ومـنـهــم األط ـفــال كـمــا جــاء يف مـيـثــاقـهــا ،إال أنـهــا تـغــض الـطــرف
عن استهداف دول تحالف العدوان التجمعات السكانية وقتل

وج ــرح نـحــو ثـمــانـيــة آالف طـفــل مـنــذ بــدء ال ـعــدوان واسـتـهــداف
املدارس واملستشفيات".
قتلة األطفال
وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل استنكر إقدام
األم ــم املـتـحــدة عــىل تـصـنـيــف أن ـصــار ال ـلــه ضـمــن قــائـمــة منتهيك
حـقــوق األطـفــال وغـضـهــا لـلـطــرف عــن دول ال ـعــدوان الـتــي تعد
القاتل الحقيقي ألطفال اليمن.
وأوضــح املـتــوكــل أن وزارة الصحة وثـقــت يف سجالتها أكــر من
 3آالف طفل قتلتهم قــوى الـعــدوان وجــرحــت أكــر مــن  4آالف
آخــريــن بـعـضـهــم أصـيـبــوا بــإعــاقــات دائ ـمــة أم ــام م ــرأى ومـسـمــع
العالم.
ونوه إىل أن منظمة اليونيسيف التابعة لألمم املتحدة أوقفت
ك ــل أوجـ ــه ال ــدع ــم لـلـطـفــولــة يف ال ـي ـمــن يف ظ ــل وجـ ــود أك ــر مــن
400ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد منهم 80ألف
مهددين باملوت.
وبني أن هناك أكر من 3آالف طفل بحاجة لعملية قلب مفتوح
الستبدال صمامات يف ظل الحصار الجائر عىل بلدنا الذي يمنع
دخول صمام واحد إىل البلد يف ظل صمت األمم املتحدة التي

ادانات واسعة للدور
السلبي لألمم املتحدة
وصمتها املخزي حيال
ما يرتكبه العدوان بحق
اطفال اليمن

تشهد الزور وتشارك يف القتل.
ولفت إىل أن لدينا يف الــوالدة السنوية حــوايل مليون طفل وال
تــوجــد لــديـنــا ســوى 200ح ـضــانــة ،فـمــاذا قــدمــت األم ــم املـتـحــدة
التي تتشدق بالطفولة واإلنسانية ألجل إنقاذ أطفال اليمن؟
وقفات لألطفال ضد األمم املتحدة
نـظــم أط ـفــال مـحــافـظــة ال ـحــديــدة ،مـســرية ووق ـفــة أم ــام مكتب
األمم املتحدة باملحافظة تنديدا بقرار أمينها العام إدراج أنصار
الله ضمن قائمة منتهيك حقوق األطفال.
ورفــع األطـفــال الــالفـتــات ورددوا الـشـعــارات الــرافـضــة واملـنــددة
بـتـخــاذل األمــم املـتـحــدة وإخ ــراج الـسـعــوديــة قاتلة األطـفــال من
قائمة منتهيك حقوق الطفولة.
وألـقـيــت يف امل ـســرية والــوق ـفــة الـعــديــد مــن الـكـلـمــات والـقـصــائــد
استنكرت جرائم الـعــدوان األمــريــيك السعودي بحق الطفولة
يف اليمن ،وطالبت األمم املتحدة بمعاقبة قتلة أطفال اليمن
وفلسطني.
وأدان ب ـي ــان صـ ــدر ع ــن املـ ـس ــرية وال ــوق ـف ــة الـ ـقـ ــرار ال ـ ــذي صـنــف
الـشـعــب الـيـمـنــي وأن ـصــار الـلــه ضـمــن الــالئـحــة ال ـســوداء ملنتهيك
حـقــوق الـطـفــولــة ،يف الــوقــت ال ــذي تـتـمــاهــى فـيــه األم ــم املـتـحــدة
مع الـعــدوان منذ أكــر من ست سنوات شهدت قتل وانتهاك
حـقــوق األطـفــال يف تـجــاوز لـكــل األع ــراف واملــواثـيــق واملـعــاهــدات
وقيم اإلنسانية.
واعترب البيان الذي ألقي باللغتني العربية واإلنجليزية أن دول
العدوان واألمم املتحدة شريكتان يف كل الجرائم التي ترتكب
بحق الطفولة يف اليمن.
وطالب البيان بإدراج تحالف العدوان يف قائمة منتهيك حقوق
الطفولة وإدانــة جرائمه بحق أطفال اليمن والضغط إلنهائها
وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
ويف خـتــام الــوقـفــة وامل ـســرية ،ويف مـشـهــد تـمـثـيــي ســاخــر ،قــدم
أطفال الحديدة مبالغ مالية ألمني عام األمم املتحدة أنطونيو
غوترييش الذي يتاجر بدماء أطفال اليمن.
الوقوف إىل جانب القتلة
بني املواقف املتناقضة التي تتعمدها األمم املتحدة تظل قرارات
األم ــم املـتـحــدة الـسـلـبـيــة يف غــض ال ـطــرف عــن قـتــل الـطـفــولــة يف
اليمن وصـمــة عــار يف جبينها ويف جبني كــل مــن يتماهى معها
يف سياسة الــوقــوف إىل جانب القتلة واملجرمني الذين سفكوا
الدماء وقتلوا الطفولة يف اليمن وجعلوا حقوق الطفل سلعة
للبيع والشراء غرب مبالني بحقوق الطفولة كما يدعون.

مي ــون ..احتالل صهيوني قذر

املتصهني بن زايد ..وكيل تل أبيب في جنوب البحر األحمر
منذ اللحظات األوىل ومن وقت مبكر والصهاينة وعيونهم تمتد إىل البوابة
الجنوبية للبحر األحمر والتحديد إىل جزيرة مـيــون ..الجزيرة املسيطرة
عــىل خـلـيــج ع ــدن وع ــىل ج ـنــوب الـبـحــر األح ـمــر ظـلــت ه ــذه املـنـطـقــة محط
أطماع دولية ..وظل املستعمرون يحاولون ويكررون املحاولة الن يفرضوا
سطوتهم وسيطرتهم عىل هذه الجزيرة ..وكانت أكر املحاوالت تصدر من
الربيطانيني املستعمرين املخضرمني التي سارعت وبسطت هيمنتها عىل
البحر األحمر وحيدت كثرياً قوى فرنسا وظلت هي "والعثامنة األتراك"
يتنافسون عىل مدن البحر األحمر..
وعندما غرست النبتة الشيطانية الكيان الصهيوين بدأت مرحلة أطماع
جديدة يف هذه املنطقة والسيما بعد أن اختنقت بحريتها وسفنها يف حرب
العام 3791م حرب رمضان بدأ الصهاينة يكتلون القوى والنفوذ ويصرون
عىل انتزاع صفة البحر األحمر بحرية عربية ,فكان لها أن قسمت السودان
واسـتــزرعــت نفوذ ارتــرييــا عــىل البحر األحـمــر ثــم عملت أيــاديـهــا االلتوائية
لضرب وحدة الصومال يف الوقت الذي جعلت من مصر العروبة ألعوبة
بيدها بموجب كامب ديفيد ثم باستهجان السييس املرتبط ارتباطاً قويا
بحسابات تل أبيب..
أما السعودية فهي النظام األكر ً
والء للصهاينة واملغروزين يف خاصرة
األمة العربية واإلسالمية كحاضنة إضافية للصهاينة املسيطرة عىل موارد
األمة والعرب واملتحكمة يف الكثري من القرارات واألحداث والخطوات يف
املنطقة العربية وهذه الحسابات الصهيونية يف ما يخص البحر األحمر

تسري وفق ما خطط له الصهاينة..
ل ــذل ــك ب ـقــي ال ـي ـمــن ه ــو امل ـض ـيــق الـ ــذي ي ـتــوجــب أن ي ـتــم تـ ـج ــاوزه وح ــرص
الـصـهــايـنــة عــىل أن تــدخــل الـيـمــن يف حــرب ويف اسـتـنــزاف م ــوارد وق ــدرات
ودفعت بهذا التوجه العدايئ اإلمــارات وبالتحديد املتصهني محمد بن
زايد الذي أثبت انتماءه الصهيوين بامتياز كامل وبجودة عالية ال يستطيع
إجادتها بن جوريون ذاته عندما كان عىل قيد الحياة ..واملخطط الصهيوين
يقتيض السيطرة البحرية عىل كل السواحل والشواطئ واملوائن والجزر
اليمنية والخطة تسري وفق املخطط الصهيوين فميناء نشطون يف أقىص
الشرق يف أيدي السعودية واإلمارات ..وميناء املكال يف يد اإلمارات وميناء
الضبة تحت سيطرة النخبة الحضرمية ..وميناء بري عي وبلحاف يف يد
عساكر اإلصالح مع أن معسكر العلم الذي يقع تحت سيطرة أبوظبي له
سيطرة نارية عىل هذا امليناء من خالل الطريان املسري ومن خالل وشواطئ
شقرة واملطلع إىل عدن تحت سيطرة سعودية إماراتية..
أما ميناء معبق وطلوعاً حتى ميناء املخا تحت سيطرة مليشيات تأتمر
بــأمــر أبــوظ ـبــي وت ـحــت مـســؤولـيــة ط ــارق ع ـف ــاش ..وب ـقــي مـيـنــاء الـحــديــدة
والـلـحـيــة والـصـلـيــف تـحــت سـلـطــة أن ـصــار الـلــه وق ـيــادة صـنـعــاء وحـكــومــة
اإلن ـقــاذ الــوطـنــي ,ومــع ذلــك فــإن ب ــوارج ال ـعــدوان وسـفــن املـتـحــالـفــني مع
العدوان ظاهراً وخفية تقوم بواجبها املشبوه يف إطباق الحصار البحري
عىل هذه املوائن..
لذلك الصهاينة لم يهدأ لهم بال ..وال يريدون للعدوان أن يتوقف حتى
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قادم الصراع ..احتماالت مفتوحة على صراعات متعددة

يـنـجــزوا مــا أقــدمــوا عليه يف تطويق اليمن ويف انـتــزاع امل ــوائن ..وأوىل هذه
الخطوات بدأت يف سقطرى وتواصلت إىل ميون..
واملـشـكـلــة األخ ـطــر أن أرخ ـب ـيــل حـنـيــش وزق ــر وغــريهــا مــن ال ـجــزر الـيـمـنـيــة
األخ ــرى وض ـعــت تـحــت سـيـطــرة ط ــارق ع ـفــاش وه ــو وك ـيــل املـتـصـهــني بن
زايد ..وهنا تكمن املخاطر من املخطط الصهيوين بمعنى أن اإلطباق عىل
املوائن والجزر اليمنية هو مخطط صهيوين وقد تصدر له الوكيل الجديد
لـلـصـهــايـنــة يف أبــوظـبــي حـتــى تــرىض عـنــه م ـصــادر ال ـقــرار يف تــل أبـيــب ومــن
بعدها واشنطن ويبدو أن هاتني العاصمتني ومراكز نفوذهما قد سارعت
إىل دعم املتصهني فرشحت وقبلت اإلمارات كعضو يف مجلس األمن لهذا
العام ..ثم دعمته يف أكر من منظمة دولية ..ودعمته يف املنطقة باعتباره
رجل تل أبيب يف التطبيع مع الصهاينة فإنه أوىل بإسناد الصهاينة يف تل
أبيب وواشنطن وباريس ولندن وبقية العواصم املتعاطفة مع الصهيونية
ومع ثقافتهم العنصرية ..واألخبار التي تواردت من مصادر غربية حول
استئثار أبوظبي ومن يقف وراءها بإنشاء مطار وإنشاء قاعدة عسكرية
يف مـيــون ..لــم تعد خافية عــىل أحــد ..رغــم أن أبوظبي والــريــاض تندثران
بغطاء من املغالطات ومن النفي الذي يؤكد املؤكد كما تشري املقولة..
وبحسب مصادر غربية محايدة فإن العمل جرى بشكل منسق ومدروس
لتنفيذ خطوات تمهيدية لعسكرة جزيرة ميون وتحويلها إىل قاعدة جوية
أمريكية بالدرجة األوىل وإىل قاعدة إسرائيلية بدرجة ثانية وتحت غطاء
ما يسمى تحالف دعم الشرعية..

ورغم أن الصني أعلنت رفضها ألن تكون جزيرة ميون منطقة عسكرية
لألمريكان والصهاينة وبموجب معلومات مسربة من مطابخ أمريكية
وأج ـهــزة مـخــابــرات إعــالمـيــة فــإن أمــريـكــا خــالل الـفــرتة مــن الـعــام 5102م
سربت معلومات أن جزيرة ميون أصبحت منطقة عسكرية أي منطقة
خاضعة للقصف الـطــرياين ,وعمل كهذا فهم أنــه تهيئة إىل ابعاد أنظار
اآلخــريــن من قــوى النفوذ الــدويل األخــرى عن جزيرة ميون وعــن منطقة
جنوب البحر األحمر ..وأبعاد روسيا والصني وغريهما عن هذه املنطقة
والسيما وان الصني كانت قد بادرت وسارعت إىل إنشاء قاعدة عسكرية
يف جيبويت ..واستشعرت واشنطن تلك املخاطر الصينية..
ويف املـقــابــل تـحــركــت روس ـيــا بــاتـجــاه ع ـيــدروس الــزب ـيــدي وايل االن ـت ـقــايل..
وهــذا االنـحـشــار الــرويس أثــار انــزعــاج واشـنـطــن ..ولــذلــك فــإن هـنــاك أمــوراً
ســوف تـســرع بـهــا لـفــرض سـيـطــرة إمــاراتـيــة سـعــوديــة عــىل شــواطــئ اليمن
وعىل جزرها لتكون السلطة الحقاً للنفوذ األمرييك والصهيوين ..وهذا
التوجه ال يريد أن تتوقف الحرب أو يرعوي العدوان ,لذا فلن توقيف أو
رفع أيادي واشنطن عنها سيؤخر حسابات السيطرة البحرية عىل بوابة
البحر األحمر..
أما املتصهني بن زايد فقد مند منح األولوية يف قيادة املنطقة لصالح تل
أبيب وترك الصف الثاين ملحمد بن سلمان..
"نواصل العدد القادم"
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مـــدير مطــــــــار صنعـــــاء لــ (

فتح املطار يخدم الجانب اإلنساين
فتح المطار وغيرها من القضايا كانت
محاور مهمة في لقائنا بمدير مطار
صنعاء األستاذ خالد الشايف فالى
نص الحوار:

العميد احمد محمد املاوري

مظاهرات االعالم االرسائيلية
واملجتمع األممي املغيب

حاورته  :عفاف الشريف
* كرث الحديث عن قرب فتح مطار صنعاء فما
حقيقة األمر؟
** هذا السؤال املفروض طرحه لسياسيني ولكن من خالل
ال��وض��ع ،ال�ق��ائ��م ي�ب��دو أن امل��رت��زق��ة ،ليس لهم ح��ري��ة ال�ق��رار،
وليس لهم حرية التفاوض يف كافة امللفات كما تم االتفاق،
ع��ى بند م��ن ب�ن��ود االت�ف��اق ،ل��أس��ف ال�ش��دي��د ،امل��رت��زق��ة ليس
ل�ه��م ح��ري��ة ال �ق ��رار ،ول �ي��س ل�ه��م رأي يف ك�ث��ر م��ن امل��واض �ي��ع.
الوفد الوطني يبذل جهوداً
ً
كبرة من أحل فتح مطار صنعاء
الدويل ،والسيد رضوان الله عليه ،يشدد عى ضرورة فتح
مطار صنعاء ،الذي يعترب فتح املطار إنساين يخدم الجانب
اإلنساين.
* ه � ��ل الح� �ظ� �ت ��م أي دور ل� ��أم� ��م امل � �ت � �ح� ��دة يف
م� �ح ��اوالت ج � ��ادة يف إع� � ��ادة ف �ت ��ح م �ط ��ار ص �ن �ع��اء
خالل سنني العدوان؟
** ل��أس��ف ال �ش��دي��د األم ��م امل �ت �ح��دة،م��ن ب��داي��ة ال �ع ��دوان،
حتى اآلن كانت دورها دوراً غر إيجابي ،ولم تقف إىل جانب
الشعب اليمني ،وك��ان موقفها كموقف متفرج ،يف بعض
األح�ي��ان ،واح�ي��ان��ا أخ��رى إىل ص��ف ال�ع��دوان ،ال�ك��ل يعلم أن
األم ��م امل�ت�ح��دة ،ه��ي امل�س�ت�ف�ي��د األول م��ن ب�ق��اء م�ط��ار صنعاء
مفتوح ،وهي تستخدم مطار صنعاء الدويل يومياً ،الرحالت
األم�م�ي��ة ت�ص��ل إىل م�ط��ار ص�ن�ع��اء ،ال ��دويل ،وه ��ذه ال��رح��الت
ه��ي ت�ق��وي��م مل��دى ج��اه��زي��ة امل�ط��ار ،ووج��ود ال�خ��دم��ات املقدمة
س��واء للطائرات أو للركاب الواصلني االمميني ،كنا نتمنى
أن ي�ك��ون ه�ن��اك ،دور مُ �ش��رف ،أو أن ت�ق��وم األم ��م امل�ت�ح��دة،
بواجبها القانوين يف ملف معاناة الشعب اليمني ،والضغط
عى تحالف العدوان ومرتزقته ،بفتح مطار صنعاء الدويل،
ب��اع�ت�ب��ار امل �ط��ار م �ط ��اراً م��دن �ي��اً ،وال ي�ش�ك��ل أي ت�ه��دي��د ،م��ا هي
املخاوف من فتح مطار صنعاء الدويل ،ال توجد أي مخاوف،
من فتح مطار صنعاء الدويل ،ثالث مرات استهدف العدوان
مطار صنعاء الدويل ،منذ أول يوم للعدوان ،أو بل األصح
كان أول هدف لطران العدوان ،وهو مطار صنعاء الدويل،
يف 26م� ��ارس وت��وال��ت ال �ض��رب��ات ع��ى م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال ��دويل
حتى وقت قريب.
* م � ��اذا اس �ت �ه ��دف ت �ح ��ال ��ف ال � �ع� ��دوان يف م �ط��ار
صنعاء؟
** األهداف التي استهدفها العدوان ،استهدف مدرجات
الطائرات ،وساحات وقوف الطائرات ،وشبكة املياه ،وشبكة
ال �ك �ه��رب��اء ،وش �ب �ك��ة االت� �ص ��االت ،وم �ح �ط��ة اإلط �ف ��اء ،وح�ت��ى
ال�ج��ام��ع ج��ام��ع امل �ط��ار ،ل��م ي�س�ل��م م��ن االس �ت �ه��داف ،وك��ذل��ك
أجهزة اإلرشاد املالحي ،وصالت الديكور ،تضرر بشكل كبر،
وك��ل ما يف الصاالت من أجهزة ،س��واء شاشات أو أجهزة،
أو ديكور ،أو زجاج ،أو اثاث ،كلها تضررت بشكل كبر حتى
ال�ط��ائ��رات ال�ت��ي ك��ان��ت واق�ف��ة يف ال�س��اح��ة ،ال�ط��ائ��رات هنالك
ث ��الث ط ��ائ ��رات م��دن �ي��ة ت ��م ت��دم��ره��ا ،اس �ت �ه��داف �ه��ا اس �ت �ه��داف��اً
مباشراً ودمرت بشكل مباشر..
* ه ��ل ت �ع �ت��رون م �ط��ار ص �ن �ع��اء ج ��اه ��زاً ل�ل�ع�م��ل
بشكل عادي؟ وإىل ماذا يحتاج؟
** مطار صنعاء الدويل هو جاهز يف الحد األدىن ،باعتبار
املطار يحتاج إىل أعمال صيانة كبرة ،ويحتاج إىل طرق وإىل
مواد ،لم نستطع أن نقوم بأعمال الصيانة ،الصيانة الدورية
أو ال�ص�ي��ان��ة امل�ط�ل��وب��ة ،مل�ع��ال�ج��ة آث ��ار ال �ع ��دوان ،ألن ال�ص�ي��ان��ة

ال�ك��ام�ل��ة ،ت�ح�ت��اج إىل م�ع��دات ،وإىل ف��ري��ق ،ال�ع��ائ��ق الوحيد
ه��و االس�ت�ه��داف أو بمعنى األص��ح ال ي��وج��د ،ض�م��ان��ات حتى
هذه اللحظة ،لعدم استهداف املطار ،واستهداف العاملني،
خوفاً من استهداف الفريق ،فريق أعمال الصيانة ،خاصة يف
حقل الطائرات ،وصيانة املدرج ،وبقايا املنشآت األخرى ،ال
يوجد ضمانات حتى هذه اللحظة ،لعدم استهداف الفريق،
واملعدات ،وبالتايل ،لم نستطع أن نقوم بإجراء الصيانة،
األزمة ،بحسب املعاير الدولية ،ولكن املطار جاهز يف الحد
األدىن.
*خ�س��ائ��ر م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال�ت��ي ت�ع��رض ل�ه��ا ج��راء
االغالق ؟؟
** ه��ي ن��وع��ان ،خ�س��ائ��ر م�ب��اش��رة ،وخ�س��ائ��ر غ��ر م�ب��اش��رة،
ال�خ�س��ائ��ر امل�ب��اش��رة وه ��ي ال�خ�س��ائ��ر ال�ن��اج�م��ة ،ع��ن اس�ت�ه��داف
امل �ط ��ار م �ب��اش��رة وال �ت ��ي ت� �ج ��اوزت 150 ،م �ل �ي��ون دوالر ،أم��ا
الخسائر غر املباشرة ،الناجمة عن إغالق ،املطار منذ بداية
العدوان حتى اآلن ،والجهات واملؤسسات والشركات ،التي
كانت تعمل يف مطار صنعاء الدويل والخسائر غر املباشرة
تجاوزت  3,000,000مليون دوالر..
*إحصائية الحاالت املرضية املحتاجة للسفر للخارج؟
** هناك أكرث من 100الف مريض من أصحاب األمراض
املستعصية ،ف��ارق��وا ال�ح�ي��اة ،وك��ان اإلم�ك��ان سفرهم لتلقي
العالج يف الخارج ،هنالك أكرث من  450الف حالة مرضية
من أصحاب األمراض املستعصية ،ما زالوا ينتظرون مصراً
م�ج�ه� ً
�وال ،ب�ح��اج��ة م��اس��ه للسفر ،ع��رب م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال��دويل
للعالج ..بفارق معدل خمسة وعشرين .إىل ثالثني مريضاً
ي ��وم �ي ��اً ،وه �ن ��اك أك� ��رث م ��ن س �ب �ع��ني ال� ��ف م ��ري ��ض ،ب �س��رط��ان

وخ��اص��ة يف األط�ف��ال ،ه��م بحاجة م��اس��ة للسفر إىل ال�خ��ارج
للعالج ،هناك أكرث من عشرين الف ،مريض بحاجة إىل زرع
ك��ى خ��اص��ة ب�ع��د إغ ��الق م�ع�ظ��م م��راك��ز ال�ك��ى ،وع ��دم وج��ود
املحاليل الخاصة للغسيل الكلوي ،وهناك أكرث من عشرة
الف مريض،بحاجة إىل زراعة كبد،وهناك أكرث من مليون
مريض من أصحاب األمراض املستعصية بحاجة إىل األدوية
الخاصة واألمراض املزمنة ،التي كانت تصل عرب مطار صنعاء
ال ��دويل ،وه��ذه األدوي ��ة ال يمكن ت��داول�ه��ا ع��رب امل�ن��اف��ذ األخ��رى
ألنها تحتاج إىل تكليف وإىل تغليف وإىل نقل سريع.
* ال��وج�ه��ات وامل�ح�ط��ات امل�ت��وق��ع ال��وص��ول اليها
عر مطار صنعاء يف املرحلة االوىل من االفتتاح؟
** ك � ��ان امل � �ف� ��روض أن ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك ع � ��دة م �ح �ط ��ات ،ب�م��ا
ف �ي �ه��ا م �ص ��ر واألردن ،وك �م ��رح �ل ��ة أوىل م �ص ��ر واألردن ،يف
امل�ح�ط��ات ال �ت��ي س ��وف ت�ن�ظ��م ال��رح��الت إل�ي�ه��ا ،وامل �ف ��روض أن
تكون ال��رح��الت إىل جميع دول العالم ،إذا ك��ان هناك فتح
للمطار ،يفضل أن يكون فتحة بشكل كامل ،ولكن يف األيام
األوىل وخالل املرحلة األوىل ،سوف تكون الخطوط الجوية
اليمنية ،ك��أس�ط��ول ن��ادر،وال��وج�ه��ات س��وف ت�ك��ون إىل مصر
وإىل األردن ،كمرحلة أوىل..
*هل لديكم معلومات عن العالقني يف الخارج
وغ ��ر ال �ق ��ادري ��ن ع ��ى ال �ع ��ودة ع ��ن ط ��ري ��ق م�ط��ار
عدن؟
** معروف بأن هناك اعداداً كبرة جدا من العالقني سوء
يف ال ��داخ ��ل أو ال �خ ��ارج ،ه �ن��اك يف ال �خ ��ارج أك ��رث م��ن خ�م�س��ة

ً
شيئا إال ودمره ،ولم يرع حرمة
سبع سنوات من العدوان الربري عى بالدنا لم يوفر
ليشء ،فعربدة أعراب بني سعود وبني نهيان يف بالد السعيدة ،مهد العروبة يف سابقة
فاقت فظاعت عربدة بني صهيون يف فلسطني املحتلة..
ح� �ي ��ث دم� � � ��روا ك � ��ل يشء وق� �ت� �ل ��وا ك��ل
يشء وع� �ب� �ث ��وا ب �ك ��ل يشء وس � ��رق � ��وا ك��ل
يشء،ف �ق��د رك ��ز ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان خ��الل
السنوات السبع من ع��دوان��ه عى تدمر
ك��ل ال�ق�ط��اع��ات امل��رت�ب�ط��ة ب �ص��ورة رئيسية
ب �ق��وت امل ��واط ��ن ال �ي �م �ن��ي ،وأه �م �ه��ا ق�ط��اع
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة وص�ي��د األس �م��اك ،حيث
ناله القسط األوفر من التدمر املمنهج،
وذلك بتلويث السواحل والجزر اليمنية
وش �ع��اب �ه��ا امل ��رج ��ان �ي ��ة وال �ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة،
وق � �ل � �ع � �ه � ��ا وت � �ج � ��ري � �ف � �ه � ��ا وال � � �ت � � ��ي ت� �ح� �ت ��اج
إىل150عاماً لنموها مرة أخرى ،كما أن
ت�ج��اوز سفن الصيد املحمية م��ن تحالف
العدوان للمسافات القانونية للصيد قد
ت�س�ب��ب يف ت��دم��ر ال�ب�ي�ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة ،وم��ن
ال �ط ��رق األخ � ��رى ل �ت��دم��ر ال �ب �ي �ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة
هو التدمر الكيماوي وال��ذي يعد أخطر
بكثر من عمليات التجريف القاعي ،فهو
يقيض عى كل أشكال الحياة ويمتد أثره
لقرون ،فامللوثات الكيماوية التي يجري
رم �ي �ه��ا يف س ��واح ��ل وج � ��زر ال �ي �م��ن ق�ض��ت
ع ��ى ال �ك��ائ �ن��ات ال �ح �ي��ة امل ��وج ��ودة ح��ال �ي��اً،
وب�ي��وض�ه��ا وع��ى ال�ك��ائ�ن��ات ال�ن�ب��ات�ي��ة ،مما
س �ي ��ؤث ��ر م �س �ت �ق �ب� ً�ال ع ��ى امل �س �ت �ه �ل��ك ل�ت�ل��ك
األح �ي��اء ال�ب�ح��ري��ة ..ك��ذل��ك اف ��راغ ال �ب��وارج
الحربية لزيوتها يف املياه اإلقليمية ودفن
املخلفات الكيميائية يف الجزر والسواحل
اليمنية ،تسبب بأكرب كارثة بيئية ونفوق
ك �م �ي��ات م �ه��ول��ة م ��ن األس �م ��اك واألح �ي ��اء
ال�ب�ح��ري��ة ك�م��ا ح��دث يف م��دي��ري��ة الخوخة
ب ��ال �ح ��دي ��دة ،وب �س �ب��ب اس �ت �خ ��دام ب�ح��ري��ة
العدوان لأسلحة املحرمة.
ع�ل�م��اً ب ��أن س��واح��ل ال�ي�م��ن امل�م�ت��دة عى
أك��رث م��ن 2500ك�ي�ل��وم��رت ،ت��زخ��ر بتوافر
ن � �ح� ��و 400ن � � � � ��وع م � ��ن أن� � � � ��واع األس � �م � ��اك
واألح�ي��اء البحرية األخ��رى ،وسبب هذه
ال��وف��رة يف أن ��واع االس �م��اك ،وج ��ود امل��واد
ال �غ��ذائ �ي��ة ب �ك��رثة يف س��واح��ل ال �ج��زر ال�ت��ي
يبلغ ع��دده��ا أك��رث182ج��زي��رة ،وبالتايل
مساهمة ال�ق�ط��اع ال�س�م��ي ب �� %1.7من
ال��دخ��ل ال�ق��وم��ي ،م�م��ا ي��ؤه��ل ال�ي�م��ن ألن
تكون دولة رئيسية يف إنتاج األسماك يف

*م � �ص� ��ر ال � ��رح � ��الت ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة يف ظ � ��ل وج � ��ود
العدوان بعدن وسيئون وسقطرى؟
** ك��ل امل �ط��ارات ب��اس�ت�ث�ن��اء ،امل �ط��ارات ال�ت��ي ي�س�ي�ط��ر ،عليها
ال�ع��دوان ومرتزقته ،دم��رت بشكل كامل ،مطار تعز دمر،
م �ط ��ار ال �ح ��دي ��دة دم � ��ر ،ص �ح �ي��ح أن ن �ت �م �ن��ى أن ت �ك ��ون ه �ن��اك
رح ��الت ،داخ �ل �ي��ة إىل س�ي�ئ��ون وع ��دن ،وإىل س�ق�ط��رى ول�ك��ن
ه��ذا ت�ح�ت��اج إىل ت��رت�ي�ب��ات ،وإىل ش�ف��اف�ي��ة ،م��ن امل��رت��زق��ة وع��دم
ربط الجانب اإلنساين ،بالجانب السيايس.
*حاالت الوفيات بسبب إغالق املطار؟
** مائة ألف مريض من الحاالت املستعصية فارقوا الحياة,
اما الخسائر املباشرة الستهداف مطار صنعاء الدويل من قبل
العدوان بلغت أكرث من  150مليون دوالر هل هناك توجه
ملقاضاة العدوان؟!
ً
وفعال البد أن يكون هناك ،مقاضاة العدوان ،عى جميع
الجرائم التي ارتكبت ،بحق الشعب اليمني ،البد أن يكون
ه �ن��اك م �ق ��اض ��اة ،مل��رت�ك�ب�ي�ه��ا ،والب� ��د أن ي �ك��ون ه �ن��اك م�ل�ف��ات
ملقاضاة تحالف العدوان ،ومرتزقته ،وتحميلهم املسؤولية
ك ��ام �ل ��ة ،ع �م��ا ل �ح��ق ب��ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي م ��ن ض � ��رر ،م � ��ادي أو
معنوي أو نفيس.

من الرتاث اليمني األصيل والعريق الذي
يعود إىل  4آالف سنة ح�ض��ارة ،فالكثر
م��ن ال��رثوة النباتية واألح�ي��اء البحرية يف
س �ق �ط ��رى ،ت �ع ��رض ��ت ل �ل �س ��رق ��ة وال �ن �ه��ب
والتدمر املمنهج والقطع والتلف ،حيث
ق ��ام ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ب�ب�ن��اء م�ع�س�ك��رات
ونقاط عسكرية يف أماكن خضراء ونباتية
ي�ح�ظ��ر ال�ع�ب��ث ب�ه��ا ألن �ه��ا م�ح�م�ي��ة ،واآلن
ال �ج ��زي ��رة م� �ه ��ددة ب��ال �ش �ط��ب م ��ن ق��ائ �م��ة
الرتاث العاملي بسبب ما تتعرض له بيئتها
وآثارها ومنشآتها التاريخية القديمة من
التدمر والتجريف ،وقد كشفت دراسة
علمية حديثة عن وجود سوسة النخيل

متجهه اىل باب الخليل وصوال اىل الحرم االبراهيمي
ب �ع��د ان اش �ب �ع��ت امل �ت �ظ��اه��ري��ن م ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني ض��رب��ا
ورك��ال (ذك ��ورا وان��اث��ا) أوق�ف�ه��م س��وء ح�ظ�ه��م يف ال�ت��واج��د
فقط يف باب العمود منعا لرفعهم العلم الفلسطيني
ح �س ��ب م � ��راس � ��ل ق� �ن� ��اة "ال � �ج � ��زي � ��رة" ال �ق �ط ��ري ��ة وم �ن �ع ��ت
وسائل إعالمية من التصوير تحسبا لتنديد املشاهدين
ب��ال��وح�ش�ي��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة يف ال��وق��ت ال��ذي اع�ل��ن ف�ي��ه وزي��ر
دفاع (بينت) رئيس وزراء الحكومة االسرائيلية الجديد
قبيل بدء املظاهرة املشؤومة (كاذبا) انه اصدر تعليماته
ل �ل �ج �ه ��ات األم �ن �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ح ��اف ��ظ ع ��ى س ��الم ��ة امل �ظ ��اه ��رة
بالحد من االحتكاك مع الفلسطينيني وحسب الهالل
األحمر الفلسطيني ان املظاهرة لم تكن مظاهرة سلمية
بدليل وجود اصابات مختلفة ألكرث من  30فلسطينياً
ام ��ا امل�ع�ت�ق�ل��ون ف�ح�س��ب االع ��الم االس��رائ �ي��ي ف�ك��ان��وا اك��رث
م��ن س�ت��ة اش�خ��اص م��ن ال�ش�ب��اب الفلسطينيني وحسب
امل��راس �ل��ني ت��م اق �ت �ح��ام ق ��وات إس��رائ�ي�ل�ي��ة مل�خ�ي��م ال �ع��روب
وجرى يف محيطه وأزقته تبادل إطالق نار حي كما جابت
م��دن بيت لحم وقليقلية وال�ض�ف��ة الغربية وغ��ره��ا من
املدن املحتلة نفس املظاهرة ونفس الرقصات والهتافات
وت��وج �ي��ه ش �ت��ائ��م ل �ل��رس��ول االع �ظ ��م ك�ع�م�ل�ي��ة اس �ت �ف��زازي��ة
لجرهم اىل مربع التصعيد واالصطدام.
وق��د ت�ع�ق�ل��ت ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م�ش�ك��ورة
ال �ت��ي ص ��ربت وت �ح �م �ل��ت وب �ث��ت ح��زن �ه��ا إىل ال �ل��ه ع ��ز ش��أن��ه
رغ ��م ج �ه��وزي �ت �ه��ا ل � ��ردود أف �ع ��ال ق ��وي ��ة وذل� ��ك يف ت�ص��رف
ال ي�خ�ل��و م��ن ال�ح�ك�م��ة ل �ع��دم إع �ط��اء اإلس��رائ�ي�ل�ي��ني م��ربرا
مطلوبا أصال لالنتقام منهم وتدمر منازلهم كما حدث
يف انتفاضه القدس وق��د أصابت املقاومة لجنوحها اىل
عدم التصعيد ليس لضعفها بل لحكمه ارتأتها مبعده
نفسها وامكانيتها م��ن الصلف اإلس��رائ�ي��ي املبيت سلفا
ووحشيتة املعهودة فكل يشء جائز يف السياسة " ابعد
ع��ن ال�ش��ر وغ�ن��ي ل��ه " كما ي�ق��ول امل�ث��ل املشهور وق��د غنت
امل�ق��اوم��ة بطريقتها (وم��ا اإلص��اب��ات واالع�ت�ق��االت وض��رب
عدد من الفلسطينيني ذكورا وإناثا ومنع تصوير املظاهرة
اال نتيجة لذلك الغناء) بقى عى املجتمع األممي املغيب
تفسر موقفه املتفرج وكأن االمر ال يعنيه -أما املجتمع
الدويل(فظلم) الغائب جرائمه وال نريد وصفه (بمفارع
وم�ل�ق��ط ح �ج��ار) يف ال �ج��ان��ب االس��رائ �ي��ي ج�ن�ب�ن��ا ي��ا ال �ل��ه و
بلداننا مغبة املشاريع املشبوهة.

دشن المبادرة المجتمعية لمكافحة دودة الحشد الخريفي

الجزر اليمنية وأحياؤها البحرية
وعبث تحالف العدوان بها
املنطقة ،ولهذا تم وضع القطاع السمي
عى قائمة األهداف للعدوان.
وب��ال �ح��دي��ث ع��ن ال �ج��زر ال�ي�م�ن�ي��ة وم�ن�ه��ا
ج��زي��رة س�ق�ط��رى ع��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال فهي
ك�غ��ره��ا م��ن امل�ن��اط��ق ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ت��ي عانت
م��ن ت�ب�ع��ات ال�ع��دوان م�ن��ذ أك��رث م��ن سبع
س� � �ن� � ��وات ،وظ � �ه � ��رت ان� �ع� �ك ��اس ��ات� �ه ��ا ع��ى
ال�ج��ان�ب��ني اإلن �س��اين واالق �ت �ص��ادي ،حيث
ق ��ام ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ب�ع�م�ل�ي��ات ت�ه��ري��ب
األش � �ج� ��ار ال � �ن � ��ادرة وال� �ش� �ع ��اب امل ��رج ��ان �ي ��ة
وال�ص�خ��ري��ة م�ن�ه��ا إىل ع��واص�م��ه ،وت��دم��ر
ونهب ألث��اره��ا وبيئتها النباتية والبحرية
ال�ت��ي اع�ت��ربت ك��ارث��ة حقيقية ،ألن�ه��ا ج��زء

ماليني أو أربعة ماليني ،مغرتب صحيح أن البعض منهم
م�ق�ي��م وم�ت�ج��ان�س��ني يف ت�ل��ك ال ��دول ،ول�ك��ن ي��رغ�ب��ون يف زي��ارة
ب ��الده ��م وأق ��ارب �ه ��م ،ف ��األع ��داد ك �ب ��رة ،ويف ال ��داخ ��ل ه �ن��اك
إع��داد كبرة ي��رغ�ب��ون ،بالسفر للممارسة حقهم القانوين،
إما للسياحة ،أو للعالج ،أو للدراسة ،أو لزيارة أقاربهم يف
الخارج ،وللتجارة أو ال أسباب كثرة ،العالقني يف الداخل
وال �خ ��ارج إع � ��داد ك �ب��رة ك �م��ا ذك ��رن ��ا ي��رغ �ب��ون ب ��زي ��ادة ب��الده��م
وأق��ارب�ه��م ،واغلب ه��ؤالء أو معظم العالقني ،يف الخارج،
ال يستطيعون ال�ع��ودة ع��رب مطار ع��دن ،لتشابه األس�م��اء أو
لديهم أقارب مناهضون للعدوان ،أو مخاطر السفر ،هناك
معدل عشرة يف املائة يفارقون الحياة ،وبالتايل هنالك كثر
من العائدين عالقون ال يستطيعون السفر ،عرب مطار عدن
أو س�ي�ئ��ون ،الس �ب��اب س�ي��اس�ي��ة ،إم ��ا ي�ن�ت�م��ون ألس ��ر م�ن��اه�ض��ة
ل �ل �ع ��دوان ،أو أس �م ��اؤه ��م م ��ن أس ��ر م�ن��اه�ض��ة ل �ل �ع ��دوان ،أو
ل��دي�ه��م أق ��ارب ض��د ال �ع ��دوان ،أو ح�ت��ى ول ��و ك��ان��وا م�ح��اي��دي��ن
م��ن ال�ع��دوان ،فيتعرضون للمضايقة واالب�ت��زاز ،وك�ث��ر من
املخاطرة..
*دور األمم املتحدة يف هذا الحصار؟
ً
ً
** ك��ان م��وق�ف�ه��ا م��وق�ف��ا ،م�ت�ف��رج��ا ول��م ت�ق��م ب��أي��ة خ�ط��وات
إي �ج��اب �ي��ة ل��رف��ع ال �ح �ظ��ر ،ع ��ن م �ط��ار ص �ن �ع��اء ال � ��دويل وإي �ق��اف
العدوان.

جابت باب العمود يف القدس الشريف
الذي يواجه سكان حي الشيخ جراح فيه
مصرا مجهوال قسرا بتهجرهم اىل مكان
ال يعلمه إال الله عز وجل والسلطات االمنية يف
الحكومة االسرائيلية التي حولت رحالت الطران
اىل مطار بن قليون يف زمن مظاهرة االعالم
االسرائيلية االستفزازية التي بدأت يف باب
العمود واملخصص للقيام بها الف من املستوطنني
املتشددين

محافظ إب يشدد على تضافر الجهود لتعزيز جوانب التنمية الزراعية
وتقديم الخدمات للمزارعني وتنفيذ حمالت وقاية النباتات
جميل عتيق *
ال�ح�م��راء يف ج��زي��رة س�ق�ط��رى يف ال�ي�م��ن،
ألول م� ��رة م �م��ا ي �ع ��رض ن �خ �ي �ل �ه��ا ل�ل�خ�ط��ر
باإلضافة اىل تهديد سبل عيش السكان
هناك.
كما تؤكد األبحاث األولية واملسوحات
ال � ��الح � �ق � ��ة يف ال � � ��دراس � � ��ة ال � �ت � ��ي ق � � ��ام ب �ه ��ا
ف ��ري ��ق دويل م ��ن ال �ب��اح �ث��ني ب ��أح ��د امل ��راك ��ز
الربيطانية ،والتي أثبتت وجود اآلفة يف
مزارع نخيل التمر عى الساحل الشمايل
ال�ش��رق��ي ،ع��ى بعد 5ك��م م��ن العاصمة
حديبو ،ويف 22مزرعة نخيل عى األقل
يف سقطرى عى طول الساحل الشمايل،
م��ن ال�غ��رب إىل ال�ش��رق ب��ني ده��ام��د وري
ذي ح � �م � ��ري ،وت� �م� �ت ��د ج � �ن� ��وب� ��اً يف س �ه��ل
حديبو إىل سفوح الجبال باتجاه منطقة
قشن ..حيث لم يتم العثور عى إصابات
يف جنوب (منطقة نوغد) وغرب (منطقة
قلنسية) يف سقطرى.
وق ��د أويص ال �ب��اح �ث��ون ب �ض ��رورة وض��ع
اس ��رتات �ي �ج �ي ��ة م� �ح ��ددة مل �ك ��اف �ح ��ة س��وس��ة
النخيل الحمراء تشمل الطرق الثقافية
والصحية ،واستخدام مصائد الفرمون،
والت �س �ت �ب �ع��د األب �ح ��اث وم �ت �ح��ف ال �ت��اري��خ
ال�ط�ب�ي�ع��ي يف امل��ان�ي��ا اي �ض��اً ووك��ال��ة ح�م��اي��ة
ال �ب �ي �ئ ��ة يف س� �ق� �ط ��رى أن ت � �ك� ��ون س ��وس ��ة
النخيل ال�ح�م��راء ق��د أدخ�ل��ت م��ن إح��دى
ال� � ��دول ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب�ت�ص��دي��ر
البضائع بشكل متزايد من بينها أشجار
النخيل التي يتم استرادها إىل الجزيرة،
وت � �ع � �ت� ��رب س � ��وس � ��ة ال � �ن � �خ � �ي� ��ل ال � �ح � �م� ��راء
واح��دة م��ن أك��رث اآلف��ات إشكالية لنخيل
التمر يف العالم ،وهناك خطر أن يؤدي
انخفاض الدخل من أشجار النخيل إىل
ض� �غ ��وط إض ��اف �ي ��ة م� ��ن امل �ج �ت �م �ع ��ات ع��ى
امل � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة امل �ت ��اح ��ة م �م ��ا ي �س��اه��م
يف زي � � ��ادة ف� �ق� ��دان ال �ت �ن ��وع ال �ب �ي ��ول ��وج ��ي..
مشراً إىل أن ممارسات اإلدارة السيئة،
م �ث��ل االس �ت �خ ��دام ال �ع �ش ��وايئ ل�ل�م�ب�ي��دات
ال � �ح � �ش� ��ري� ��ة ،س� �ت� ��ؤث� ��ر س� �ل� � ًب� ��ا أي � � ً
�ض � ��ا ع��ى
الحشرات املستوطنة والكائنات األخرى.
* رئيس مؤسسة صديق األحياء البحرية

إب -خالد الحضرمي
دش� ��ن م �ح��اف��ظ إب ع �ب ��دال ��واح ��د ص� ��الح ي� ��وم أم� ��س امل �ب ��ادرة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة مل �ك��اف �ح��ة دودة ال �ح �ش ��د ال �خ ��ري �ف ��ي ال �ت ��ي ت�ص�ي��ب
محاصيل الذرة الرفيعة والذرة الشامية.
تهدف املبادرة التي ينفذها مكتب الزراعة والري باملحافظة
إىل تمكني امل��زارع��ني يف امل��دي��ري��ات م��ن الحفاظ ع��ى املحاصيل
م��ن خ��الل اس�ت�خ��دام ط��رق امل�ك��اف�ح��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة مل�ك��اف�ح��ة دودة
الحشد.
ويف ال�ت��دش��ني ب�ح�ض��ور وك�ي��ل أول امل�ح��اف�ظ��ة رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة
الزراعية عبدالحميد الشاهري أشار املحافظ صالح إىل أهمية
امل� �ب� ��ادرة يف ح �م��اي��ة وزي� � ��ادة ان �ت ��اج م �ح �ص��ول ال � ��ذرة ال �ش��ام �ي��ة
والرفيعة.
ول�ف��ت إىل ض ��رورة ت�ض��اف��ر ال�ج�ه��ود ل�ت�ع��زي��ز ج��وان��ب التنمية
الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعني وتنفيذ حمالت وقاية
النباتات من األمراض املختلفة.
وأك��د محافظ إب استعداد قيادة السلطة املحلية لتقديم
الدعم املمكن للمزارعني لتشجيعهم عى التوسع يف زراع��ة
ال �ح �ب ��وب ل�ت�ح�ق�ي��ق األم� ��ن ال� �غ ��ذايئ ..م �ش �ي ��دا ب �ج �ه��ود م�ك�ت��ب
ال ��زراع ��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة ودوره يف دع ��م امل� �ب ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف
القطاع الزراعي.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري باملحافظة

امل�ه�ن��دس ح �م��ود ال��رص��اص أن امل �ب ��ادرة ت�ت�ض�م��ن دع ��م م�ك��ات��ب
الزراعة باملديريات ب�  24مرشة للمبيدات ترتاوح سعتها بني
 100إىل  500ل��رت و 100م��رش��ة ظ�ه��ر ل�ل�م�ك��اف�ح��ة و100
م �ص �ي��دة ف��رم��ون �ي��ة ب ��واق ��ع خ �م��س م ��رش ��ات وخ �م �س��ة م�ص��ائ��د
فرمونية لكل مديرية .
وذك� ��ر أن امل �ب ��ادرة ت�ش�م��ل أي �ض��ا دع ��م امل ��زارع ��ني ب �م �ب �ي��دات "
ال�ن�ي��م" ل�غ��رض وق��اي��ة النباتات ومكافحة اآلف��ات ال��زراع�ي��ة يف
مناطقهم ..مثمنا دعم قيادة املحافظة لأنشطة والخدمات
الزراعية ومجاالت األمن الغذايئ باملحافظة.
ف �ي �م��ا أش� ��ار م ��دي ��ر إدارة اإلرش � ��اد ال ��زراع ��ي ب�م�ك�ت��ب ال ��زراع ��ة
باملحافظة املهندس عبدالحكيم املفتي إىل أن املبادرة ترافقها
برامج وأنشطة إرشادية حول أساليب التعامل مع املبيدات
وط��رق مكافحة اآلف��ات ال��زراع�ي��ة ..الف�ت��اً إىل أهمية مثل هذه
امل�ب��ادرات املجتمعية يف تعزيز أداء ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي وترجمة
ت ��وج �ه ��ات ال ��دول ��ة ل��الع �ت �م��اد ع ��ى ال � ��ذات وص � � ً
�وال إىل ت�ح�ق�ي��ق
االكتفاء الذايت.
ح �ض ��ر ال �ت ��دش ��ني رئ� �ي ��س ف � ��رع االت � �ح� ��اد ال� �ت� �ع ��اوين ال� ��زراع� ��ي
باملحافظة حمدان القفاز ومستشار املحافظة رضوان املليي
ونائب مدير فرع الهيئة العامة لأرايض واملساحة والتخطيط
ال�ع�م��راين ع��ي الكبيس وم��دي��ر إدارة ال��وق��اي��ة بمكتب ال��زراع��ة
امل �ه �ن ��دس م �ح �م��د ال �ع �ل �ي �م��ي وم � � ��دراء ف � ��روع م �ك �ت��ب ال ��زراع ��ة
باملديريات.
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القايض :حسن حسني الرصابي

امل�ن�ظ�م��ات ال ��دول �ي ��ة ..اذرع م�خ��اب��رات�ي��ة
تخدم قوى االستكبار
خطر املجاعة واالمراض واألوبئة والجوائح القاتلة يف شعب
فقري يعاين من ويات الحرب والحصار والعوز ,والجوائح
التي آخرها كورونا يف موجتها األوىل والثانية التي داهمت
امل ��واط ��ن ال �ي �م �ن��ي ب �ح �س��ب ت �ق ��اري ��ر م �ن �ظ �م��ات األم � ��م امل �ت �ح��دة
ب��أن االم ��راض واألوب�ئ��ة منتشرة ب�ط��ول اليمن وع��رض�ه��ا وأن
عشرات املايني من أبناء الشعب اليمني معرضون ألخطر
م�ج��اع��ة ع��ىل م�س�ت��وى ال �ع��ال��م واع ��رب ��ت ك�ث��ري م��ن م�ن�ظ�م��ات
االم� ��م امل �ت �ح��دة ع ��ن اس �ف �ه��ا ال �ب��ال��غ ج� ��راء ال �ت ��ده ��ور يف ح��ال��ة
االمن الغذايئ يف اليمن مؤكدة يف تقاريرها عىل أهمية حشد
الطاقات وتضافر الجهود من أجل توفري الدعم االقتصادي
ال �ع��اج��ل إلن �ق��اذ ع �ش��رات امل��اي��ني ي �ع��ان��ون ب�ح�س��ب ال�ت�ق��اري��ر
م��ن ان �ع��دام االم ��ن ال �غ��ذايئ ودع ��ت ل�ع��دة م��ؤت �م��رات دول�ي��ة
للمانحني وكان آخرها يف شهر مارس من عام 2021م.
ال ��ذي ي�ث��ري ال�ح�س��رة يف ال�ن�ف��وس ان ت�ق��اري��ر ت�ل��ك امل�ن�ظ�م��ات
تحولت إىل نذير شؤم واىل بوم ينعق عىل خرائب لم تنشأ
ب�ع��د  ..وت�ب�ش��ر ب �ف��رض وب�س�ي��ول��ة م��واق��ف س�ي��اس�ي��ة  ..وك��أن
املسألة كان مخططاً لها من قبل ومعد لها سلفاً  ..وهناك
تكمن حقائق امل��ؤام��رة ع��ىل ه��ذا البلد ول�ق��د ت��وال��ت تفاصيل
هذه املؤامرة عىل هذا البلد ولقد توالت تفاصيل هذه املؤامرة
وتحددت يف عدد من املؤشرات ..التي يمكن ايضاحها هنا..
وي�ب��دو أن العامل االب��رز يف ال�ظ��رف ال��راه��ن تشديد الحصار
وعدم السماح بتدفق املشتقات النفطية مما زاد من املعاناة
وس �ب��ب ارت �ف ��اع ل �ل �م��واد االس��اس �ي��ة ك �ل��ه ع ��ىل ك��اه��ل امل��واط��ن
املغلوب عىل امره..
• ت ��دخ ��ل ال �ق ��وى ال �خ ��ارج �ي ��ة يف ال �ش ��أن ال ��داخ ��ي ل�ل�ي�م��ن
وم �س��اع��ي ت�ل��ك ال �ق��وى امل �ب��ذول��ة إلذك ��اء ال �ن��زاع��ات واش �ع��ال
ال �ح ��روب ال��داخ �ل �ي��ة وال �ص ��راع ��ات وادخ� ��ال ال �ب��اد يف دوام ��ة
الفوىض السياسية واالقتصادية وذر الرماد عىل العيون بأن
ما يحدث يف اليمن ليس إال خافات وحرب اهلية وما دول

العدوان سواء حاملة غصن الزيتون ويهما مصلحة شعب
ال�ي�م��ن ووح ��دة ال�ي�م��ن وي�ه�م�ه��ا اي�ض��اً وق��ف ال�ح��رب وت�ق��ري��ب
وجهات النظر بني القوى املحلية املتصارعة ..ويهمها إصاح
األوضاع االقتصادية وإنها تقدم الدعم واملساعدات السخية
للمتضررين لتفادي األزم��ة واملعاناة التي هي السبب فيها
وب��واس�ط��ة اع��ام�ه��ا وع�ن��اص��ره��ا م��ن ك�ت��اب واع��ام�ي��ني ال��ذي��ن
ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��م يف ق �ن ��وات �ه ��ا وب �ك ��ل ال ��وس ��ائ ��ل ت� �ح ��اول إخ �ف ��اء
االس �ب ��اب ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة يف وص� ��ول االوض � ��اع إىل ه ��ذا امل�س�ت��وى
م��ن االنهيار وال�ف��وىض والتدخل واح�ت��ال اج��زاء م��ن اليمن
وإيجاد اوضاع غري مستقرة ليك تمرر اجندتها واجندة من
يقف ورائها..
• والحقيقة التي ال يشوبها شك أن اليمن منذ 2011م
وم ��ا ق�ب�ل�ه��ا واج �ه��ت ت��دخ��ات س��اف��رة يف ش�ئ��ون�ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة
أكان ذلك قبل شن العدوان أو ما قامت به دول العدوان
طوال سنوات الحرب الستة التي حرصت عىل قلب الحقائق
وش � ��راء ال � � ��والءات وامل� ��واق� ��ف ال ��دول �ي ��ة ب �ك��ل ال �س �ب��ل امل �ت��اح��ة
ونتيجة للمواقف الدولية املخاتلة ُشنت اطول حرب خال
القرن الحادي والعشرين و شهدت اليمن حرباً مخابراتية
وح � �م� ��ات اع ��ام �ي ��ة ح� ��اق� ��دة ت ��دع ��و ل� � ��زرع ب� � ��ذور ال �خ ��اف ��ات
والضغائن و تخريب البنية االجتماعية للمجتمع..
ول �ع��ل م ��ا ي �ث��ري االس �ت �غ ��راب واالزدراء يف ذات ال ��وق ��ت أن
تلك الدول التي شنت الحرب والعدوان والقوى التي تقف
خ�ل�ف�ه��ا وامل �س��ان��دة ه��ي ن�ف�س�ه��ا م��ن ت �س��ارع اىل ال�ت�ح��ذي��ر من
الكارثة االنسانية يف اليمن وتتباىك اآلن عن الحالة املتدنية
وت��ده��ور االوض��اع للمواطن اليمني وت��دع��و لعقد مؤتمرات
دولية الستجداء املساعدات وحشد الدعم من أجل توفري
االم��ن ال�غ��ذايئ ..وهي نفسها من تتقدم باملبادرات للسام
وانهاء الحرب بغية تحقيق مالم تقدر عىل تحقيقه بالحرب
واملواجهات وبما يخدم اجندتها واهدافها الخفية!!..

آل سعود
(ملاذا لم يفهموا الرسالة)

خواطر رسية

قوى النفوذ الدولية عقارب تلسع وتدعي البراءة

ق ��وى ال�ن�ف��وذ ال��دول �ي��ة ..ت�ض��ع ام��ام�ه��ا ورق ادارة االزم ��ات
وال� � �ح � ��روب وت � �ح� ��دد ام ��اك �ن �ه ��ا وم� ��واق � �ع � �ه� ��ا ..وال ت� �ب� ��ايل ب �م��ا
�آس ..ت �ح ��رص ب �ك �ث��ري م��ن
ي �ن �ت��ج ع �ن �ه��ا م ��ن آالم وم �ع ��ان ��اة وم� � � ٍ
االس �ت �ع��اء وال�ع�ن�ج�ه�ي��ة ع ��ىل رس ��م اه� ��داف ق��ري �ب��ة واه ��داف
ب�ع�ي��دة ل�ت�ل��ك االزم ��ات وال �ح ��روب وال �ص��راع��ات ال�ت��ي ت��دي��ره��ا
وتمولها وتساندها وتحرض عليها ..وتعتر املنطقة العربية
واالسامية واحدة من مناطق تلك االزمات السباب عديدة
لعل أهمها :
امل ��وق ��ع االس ��رتات �ي �ج ��ي ال� ��ذي اص �ب ��ح ي �غ ��ري دول ال�ط�غ�ي��ان
ودول النفوذ العاملي  ,كما ان الروات املتعددة من معدنية
وبرتولية وغريها ايضاً تثري لعاب طواغيت النفوذ ال��دويل..
ان القوى الدولية يف مختلف املراحل التاريخية ومن خال
ص ��راع ��ات �ه ��ا امل �ع �ل �ن��ة وال �خ �ف �ي��ة م ��ع ش �ع ��وب ال �ع ��ال ��م ال �ن��ام �ي��ة
وال �ف �ق ��رية م�ن�ه��ا ت�ع�م��ل ت �ل��ك ال �ق ��وى ع ��ىل إذك � ��اء ال �ص��راع��ات
وال�ح��روب وإي�ج��اد أوض��اع غ��ري طبيعية وغ��ري مستقرة أك��ان
ذل � ��ك ع� ��ىل امل �س �ت ��وى ال �س �ي ��ايس أو االق� �ت� �ص� ��ادي أو ال �ح ��رب
بالوكالة عنها ثم تدعي بكثري من االستغفال انها حريصة
عىل مساعدة تلك الشعوب وإنقاذها من االوضاع املتدهورة
فيها وتسارع اىل التد ثر بدثار املخلص واملنقذ الحريص عىل
الجوانب االنسانية ..
وم �ث ��ل م ��ا ح ��دث يف ك �ث��ري م ��ن ال� �ح ��روب يف ش �ع ��وب ع��امل�ن��ا
ال �ع ��رب ��ي واإلس ��ام ��ي اس �ت �ط��اع��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج ��ارة ال�ع��امل�ي��ة
توهم الدول واملواطنني بواسطة إعامها بأن لديها خططاً
وتعاليم وإرشادات إلصاح األوضاع االقتصادية  ..والنهوض
باألوضاع االنتاجية والزراعية عىل غرار التحذيرات الجديدة
وال �ق ��دي �م ��ة يف آن واح � ��د وال� �ت� ��ي ت� �ص ��در ب ��إي �ح ��اء ع� ��ن ط��ري��ق
م�ن�ظ�م��ات االم ��م امل �ت �ح��دة ،ويف ال�ك�ث��ري م��ن ال �ح ��االت ت�ن�س��ب
ذلك ملنظمة االمم املتحدة لألغذية والزراعة ،حيث سبق لها
خال سنوات الحرب يف اليمن وان حذرت مراراً وتكراراً من

تقارير

قبل أن ادخل عىل سريات العنوان وخواطره ..يسأل
الكثري ..عن املقال السابق الذي كان عنوانه (زيارة الوفد
العماين وخ�ط��وات ال�س��ام) ..ال�س��ؤال كيف جزمت يف
مقايل اىل اش��ارة ان اال تفاق لم ينضج بعد وأن هناك
علقماً مراً ..لم يذقه العدوان..
والحقيقة املعطيات كثرية وتدل عىل ان قيام العدوان
بإطالة امد الحرب بحجة انها قد تخدمه ويحقق شيئاً..
عىل العكس تماما ...ومن منطلق الشهادة لله الحرب
نعمة إلهية لن يدركها الناس إال عندما تقف ...بجميع
اركانها ستخضع للشعب اليمنى العظيم بصوره تفقد
املنافقني صوابهم  ..املهم وباإلشارة اىل عنوان املقال فإن
الرسائل التي يرسلها قائد الثورة السيد /عبد امللك بن
بدر الدين الحويث يف خطاباته املتكررة والذى كان أهمها
(سنضطر للخيارات االسرتاتيجية)..
ي� �ب ��دو أن م� ��راك� ��ز ال� � �ع � ��دوان االس ��رتات� �ي� �ج� �ي ��ة ك��ون �ه��م
(ت �ج �م �ي ��ع) م� ��ن ال � �خ � ��راء ت� ��م اس �ت �ج ��اب �ه ��م م� ��ن أق �ط ��ار
األرض وال�ت�ع��اق��د م�ع�ه��م ب��روات��ب وع ��اوات ك�ب��رية هم
يف ال�ح�ق�ي�ق��ة ال ي�م�ث�ل��ون ال�ت�ف�س��ري ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ق �ي��ادات
ال�ت�ح��ال��ف وع ��ىل رأس �ه��م امل�م�ل�ك��ة ب��دل�ي��ل أن�ه��م ل��و ك��ان��وا
ي�ش�ت�غ�ل��ون بمهنيه ن��زي�ه��ة وع��ال�ي��ة ل��رف�ع��وا ال�ت�ف�س��ريات
الحقيقية واملنطقية لبعض الرسائل القوية كالرسالة
االسرتاتيجية التي ذكرها قائد الثورة لكنهم يخافون
ع��ىل م�ص��ال�ح�ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة والش ��ك ي�ح��اول��ون تفسري
ت �ل��ك ال��رس��ائ��ل ت �ف �س��ريات االن �س ��ان ال �ع ��ادي ك��ال�ج��ان��ب
ال �ع �س �ك��ري ف �ح �س��ب ،وه ��ي يف ال�ح�ق�ي�ق��ة اع �م��ق ب�ك�ث��ري
...مع أن تلك املراكز توضح يف بعض األحيان ان الحرب
خ��اس��رة ول��ن ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن ال��وص��ول اىل اه��داف�ه��م كما
خ�ط�ط��وا ل�ه��ا ل�ت��دف��ع ال�ت�ح��ال��ف إىل خ�ط��ط ط��وي�ل��ة األم��د

عقيد /عبدالسالم السياين

وأك ��ر ف �ش� ً�ا ل�ك�ن�ه��ا يف م�ث��ل ه ��ذه ال��رس��ائ��ل ال�ح�س��اس��ة
والقوية تخفي قدراتها يف التوضيح وتفسرها تفسرياً
ع ��ادي ��ا ...وي � �ب � ��دو ه �ن ��ا يف ال �ح �ق �ي �ق��ة أن ه �ن ��اك ع �ي ��ون ��اً ال
ت��رى وع�ق� ً
�وال ال تفكر وأذان ��اً ص�م��اء م��ن ق�ي��ادات مقربه
ألصحاب القرار يف اململكة ال نعرف ملاذا يقفون موقف
املتفرج وكأنهم يستمتعون بالجرم واملستنقع الكبري
الذى دخل فيه أمريهم ..ألن العقل والعقاء ال يمكن
ان يسكتوا ع��ىل م��ا يرتكب م��ن ج��رائ��م وح��رب عبثية ال
ث �م ��ار ل �ه��ا ون �ت��ائ �ج �ه��ا وخ �ي �م��ة س�ت�ن�ع�ك��س ع ��ىل امل�ع�ت��دي
ب ��ا ش ��ك وك �م��ا أن ه �ن��اك رس ��ائ ��ل ع�س�ك��ري��ة ت��رس��ل م��ن
ح��ني آلخ��ر ع��ر ال�ط��ريان امل�س��ري وال�ص��واري��خ الباليستية
يفهمها رجال السياسة العسكرية لكن لألسف يبدو
انها كسابقتها يوجد هناك من يحرف مفهوم الرسالة
ليفهمها أمريهم وحكومته أن هناك عدواناً صارخاً مع
أنها إىل حد اآلن رسائل محرتمة كالتي بعثها سليمان
عليه السام مع القائد الهدهد قبل أن يأتوه مذعنني
ل�ك��ن ال �ف��ارق أن ب�ط��ان��ة ت�ل��ك امل�ل�ك��ة ل��م ت �ح��رف ال��رس��ال��ة
لتفهمها امللكة خطأ عىل األقل بل تركت امللكة تقرأها
وتفسرها ،لكن اململكة الجارة لألسف رسائل كثرية...
س��واء م��ن ق��ائ��د امل�س��رية أو م��ن ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة يتم
ت �ح��ري��ف م�ض�م��ون�ه��ا وك ��أن ح�ك�م��ة ال �ل��ه ه ��ي ال �ت��ي ت�س��ري
األمر فتخرج اليمن وشعبه وقائده العظيم من الحجة
وت��دف��ع ب��األم��ر إىل رس��ائ��ل ال ي�م�ك��ن ح�ت��ى ت�ف�س��ريه��ا إال
تفسرياً واحداً وال يمكن للمستفيدين من الحرب حتى
ت�ح��ري�ف�ه��ا ..ف�ه��ي ق�ط�ع��اً ت�ج��ر امل�ع�ت��دي��ن م��د ي��د ال�س��ام
دون قيد أو شرط ..ولن يتمكنوا من تغطية عرق الوجه
ومواراته ..فهل هناك عقول تفكر ما لم (فسريى الذين
ظلموا اي منقلب ينقلبون).

قمة حلف الناتو..

املواجهة املفتوحة على روسيا والصني

يف أول قمة لحلف شمال األطلي (الناتو) املنعقدة يوم االثنني املايض يف العاصمة البلجيكية
بروكسل التي استمرت مدة يومني ،وهي أول قمة يف عهد الرئيس األمرييك جو بايدن وتتطلع
الدول األعضاء يف الحلف البالغ عددهم ثاثون دولة إىل عودة الواليات املتحدة الستئناف دورها
القيادي الذي كان قد تضاءل خال حقبة الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب.
واتفق حلفاء الناتو يف هذه القمة عىل طي صفحة التوترات التي ميزت حقبة ترامب والرتكيز
بدال من ذلك عىل التحديات الراهنة التي خيمت عىل أجواء القمة التي تفرضها روسيا والصني
من تطورات متسارعة يف مجال الفضاء وصناعة التقنيات واكتساح األسواق العاملية ،وما يتعلق
يف مجال صناعة األسلحة الحديثة ،وتشبيك العاقات التجارية واالقتصادية واالستثمارية مع
دول العالم التي شكلت انقابا عىل االحتكارات الرأسمالية ،وتلبية حاجات املجتمعات بالسلع
واملنتجات املنافسة األقل كلفة واألكر جودة.
توفيق سالم

التهديد املتنامي

وق ��د ش �ك��ل ه ��ذا ال �ص �ع��ود امل �ض �ط��رد أن ت ��رز ال �ص��ني ك �ق��وة ع��امل�ي��ة
عظمى جديدة يرى األوروبيون واألمريكان ظهور هذين الخصمني
ال �ع �م ��اق ��ني خ� �ط ��را س � �ي� ��ؤدي إىل خ� �ف ��وت دوره � � ��م واض �م �ح ��ال �ه ��م
التدريجي وتقليص هيمنتهم ونفوذهم عىل العالم ،لذلك ارتفعت
أص��وات الحاضرين يف القمة عىل تسمية ذل��ك بالتهديد املتنامي،
ل��ذل��ك ات�ج�ه��ت رؤي�ت�ه��م إىل االت �ف��اق ح��ول وض��ع خ�ط��ة اس��رتات�ي�ج�ي��ة
للحلف حتى العام 2030م واالق��رار الرسمي يف البدء يف إصاح
جوهر العقيدة العسكرية االسرتاتيجية لحلف الناتو ،والذي كان
آخر تحديث أجري عليها يف العام 2010م.
ك�م��ا أق ��ر م��ؤت�م��ر ح�ل��ف ش �م��ال األط �ل��ي رص ال�ص�ف��وف م��ن أج��ل
م��واج�ه��ة م��ا أس�م��وه ب��«ال�ت�ح��دي��ات ال�ج��دي��دة» وت��أك�ي��د رغ�ب��ة الرئيس
األم��ري��يك ج��و ب��اي��دن يف إح �ي��اء ال�ت�ح�ش�ي��د يف ال�ت�ح��ال�ف��ات ال�ج��دي��دة،
وخصوصا مع زيادة أعضاء الحلف إىل 30دولة بعد انضمام دول
كانت محسوبة سابقا عىل املعسكر االشرتايك وكان من بني امللفات
الهامة قرار انسحاب الواليات املتحدة من أفغانستان ،والتدخات
ال��رتك�ي��ة يف س��وري��ا ول�ي�ب�ي��ا وال �ق��وق��از ،وص�ع��ود ال�ص��ني ع��ىل ال�س��اح��ة
العاملية ،والقضايا األمنية املرتبطة بتغري املناخ ،والدفاع اإللكرتوين،
والتكنولوجيا العسكرية الجديدة ،وغريها من امللفات الساخنة.
واتفق قادة حلف الناتو يف ختام قمتهم يف بروكسل عىل تعزيز
ال��دف��اع املشرتك ضد التهديدات والخطر املتنامي من كل الجهات
غري أن الدبلوماسيني يشريون إىل أن أهم ما يشغل زعماء الحلف
هو ضرورة إعان بايدن التزام الواليات املتحدة من جديد بالدفاع
ال�ج�م��اع��ي ل�ل�ن��ات��و ب�ع��د ع�ه��د ت��رام��ب ،وم� َ
�واج�ه��ة ال��وج��ود العسكري
واالق� �ت� �ص ��ادي امل �ت ��زاي ��د ل �ل �ص��ني يف امل �ح �ي ��ط األط� �ل ��ي ،ب �م ��ا يف ذل ��ك
التدريبات العسكرية املشرتكة مع روسيا برد قوي من قادة الحلف.
ويف ه ��ذا ال �س �ي��اق ق ��ال م�س�ت�ش��ار األم� ��ن ال �ق��وم��ي األم ��ري ��يك ج�ي��ك
سوليفان مخاطبا األعضاء" :لن تروا فقرات وفقرات عن الصني يف
بيان الحلفاء" ،مضيفا "اللغة لن تكون تحريضية ستكون واضحة
ومباشرة وصريحة".

مدونة سلوك

م��ن امل�ت��وق��ع أي�ض��ا ت�ع�ه��د ال�ق�م��ة بتقليص ق��وات�ه��ا امل�س�ل�ح��ة ب�ص��ورة
كبرية ،وكذا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بحلول  2050م كما
ات�ف��ق ال�ح�ل�ف��اء ع��ىل تبني م��دون��ة س�ل��وك ل��وض��ع ح��د ل�ل�ت��وت��رات التي
تسببت بها ال�ق��رارات األح��ادي��ة للواليات املتحدة بشأن االنسحاب
م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان ،وال�ت��دخ��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ال��رتك�ي��ة يف س��وري��ا وليبيا
والقوقاز.
وندد قادة الدول األعضاء باملنظمة بالتهديد املتنامي الذي تشكله
روس �ي��ا وال �ص��ني وإي� ��ران .ووج ��ه ق ��ادة ال�ن��ات��و يف خ�ت��ام ال�ق�م��ة رس��ال��ة
محددة إىل روسيا الخصم التقليدي للتحالف العسكري الغربي،
وأش � ��ار ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي إىل ال ��رتس ��ان ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ل��روس �ي��ا ال�ت��ي

ت�ش�ك��ل ت�ه��دي��داً ل�ل�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي داع��ني م��وس�ك��و إىل اح ��رتام ال�ق��ان��ون
الدويل ،فيما أعرب قادة الحلف عن قلقهم حيال طموحات الصني
امل�ع�ل�ن��ة ،وت�ط��وي��ره��ا ه��ي األخ ��رى ل��رتس��ان�ت�ه��ا ال�ن��ووي��ة مل��ا ي�ش�ك��ل ذل��ك
م��ن ت�ح��دي��ات ك�ب��رية ألس ��س ال�ن�ظ��ام ال ��دويل .وأوض ��ح ال�ب�ي��ان أن ��ه ما
دامت روسيا ال تظهر أنها تحرتم القانون الدويل ،وتفي بالتزاماتها
وم�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ال��دول�ي��ة ،ال ي�م�ك��ن أن ي�ع��ود ال��وض��ع إىل طبيعته»،
مضيفاً أن «:ط�م��وح��ات ال�ص��ني املعلنة وس�ل��وك�ه��ا امل�ت��واص��ل تشكل
ت�ح��دي��ات ألس��س ال�ن�ظ��ام ال ��دويل امل�س�ت�ن��د ع��ىل ق��واع��د األم ��ن ال��دويل
ويف م�ج��االت ل�ه��ا أهميتها بالنسبة ألم��ن ال�ح�ل��ف» ،ك�م��ا دع��ا إي��ران
إىل وقف كل أنشطة الصواريخ.
وتناول الرئيس األمرييك جو بايدن أمام زعماء الدول األعضاء يف
القمة قضية الدفاع عن أوروبا وتركيا وكندا ما أطلق عليه االلتزام
"بالحلف املقدس" كقضية دفاع مشرتك بالنسبة للواليات املتحدة
وأوروبا واليابان ،وإعادة النظر فيما كان يطرحه دونالد ترامب من
تهديدات باالنسحاب من حلف الناتو.
الحلف املقدس مفهوم سيايس تاريخي أطلق يف العام 1815م
عندما اتفقت االنظمة الرجعية امللكية القمعية يف أوروبا [النمسا
وب��روس �ي��ا (أمل��ان �ي��ا) وروس �ي ��ا (ال �ق �ي �ص��ري��ة) ل �ل��وق��وف يف وج ��ه أي ث��ورة
ش�ع�ب�ي��ة م�ح�ت�م�ل��ة ،وأن امل�ل��وك ي�ه�ت��دون م��ن يف ع��اق��ات�ه��م امل�ش��رتك��ة
ب�م�ب��ادئ وتعاليم املسيحية وق��د ع��رض ه��ذا االت�ف��اق فيما بعد عىل
ب�ق�ي��ة رؤس ��اء ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ،ف�ل��م ي�م�ت�ن��ع ع��ن ت��أي�ي��ده س ��وى ال�ب��اب��ا
وملك بريطانيا ورئيس الواليات املتحدة .

احللف املقدس

وبالرغم من أن هذا االتفاق لم يكن ملزما دبلوماسيا إال أنه كان
ل��ه م� ��ردود زج ��ري واض ��ح يف ال �ع��اق��ات ال��دول �ي��ة أن� ��داك ف�ق��د أط�ل��ق
هذا املفهوم مرة أخرى بنفس العنوان الحلف املقدس يف نوفمر
1815م وه��و ع�ب��ارة ع��ن م�ع��اه��دة دف��اع�ي��ة ب��ني ب��ري�ط��ان�ي��ا وال�ن�م�س��ا
وب ��روس �ي ��ا وروس �ي ��ا ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون ن �ق��ض ف��رن �س��ا مل �ع��اه��دة ب��اري��س
وم�ن��ع إط��اح��ة ال�ن�ظ��ام امل�ل��يك ف�ي�ه��ا م��رة أخ ��رى ،ب��اإلش��ارة إىل ال�ث��ورة
الفرنسية ،ونصت امل��ادة السادسة منه عىل عقد مؤتمرات دورية
للمصالح الكرى املشرتكة وحفظ السام لكن الحلف املقدس مثل
مرحلة سوداء يف تاريخ القارة األوروبية ،إذا أصبح يعادل يف نظر
الليراليني األوروبيني القمع الرجعي ،وكبت الحريات السياسية
ومقاومة الدول الصغرية الطامحة لنيل استقالها .
وكان الرئيس األمرييك جو بايدن قد سعى مجدداً لدى وصوله
إىل بروكسل للمشاركة يف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
يف إن �ج �ل ��رتا م �ط �ل��ع األس� �ب ��وع امل � ��ايض إىل ح �ش ��د ال �ح �ل �ف ��اء ال �غ��رب �ي��ني
لدعم االسرتاتيجية األمريكية الحتواء الصعود العسكري لروسيا
واملنافسة االقتصادية للصني بصرف النظر عما احتوته قمة الدول
السبع من موضوعات لكنها تصب حول املصالح املشرتكة للواليات
املتحدة وحلفائها .ويف مؤتمر قمة حلف الناتو أشار الرئيس األمرييك
إىل أن «البند الخامس الذي يتضمن التزام الحلف املقدس يف إشارة

إىل تعهد الدفاع الجماعي للحلف عر األطلي ،وأردف« :حلف
شمال األطلي مهم للغاية بالنسبة لنا» ،مؤكداً أن ً
كا من روسيا
وال�ص��ني ال تتصرفا بطريقة فيها ات�س��اق م��ع م��ا كنا نأمله يف إش��ارة
إىل ال�ج�ه��ود الغربية منذ منتصف التسعينات لجلب البلدين إىل
حظرية الديمقراطيات ".

تناقض مع الواقع

هذا املفهوم الذي تسوقه الواليات املتحدة البتزاز الدول بينما ال
تعمل عىل تعزيزه ،ومثل هذا الطرح يتناقض مع ما يقوله نخب
البيت األبيض للعالم ،إذ تمثل العنصرية نهجا سياسيا يف الواليات
امل �ت �ح��دة يف م�ع��ام�ل��ة ال �س��ود وان �ت �ه��اك ف��اض��ح ل�ل�ق�ي��م ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
وح��ري��ة امل��واط�ن��ة وح�ق��وق ال�ف��رد ال�ت��ي ت��رق��ى إىل م�س��أل��ة ال�ق�ت��ل تحت
أق ��دام أج�ه��زة األم��ن ل�ع�ش��رات االش�خ��اص ال�س��ود ،بحيث أضحت
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ت��ي ن��اض�ل��ت م��ن أج�ل�ه��ا ال�ش�ع��وب م �ه��ددة ب��األف�ك��ار
امل�ت�ط��رف��ة وال�ع�ن�ص��ري��ة ال�ت��ي ت�غ��ذي�ه��ا ال�ص��راع��ات ال��داخ�ل�ي��ة امل�ن��اه�ض��ة
ملثل هذه القيم التي كشفت الكثري من املمارسات وآخرها اقتحام
الكبيتول.
يف مؤتمر القمة عر زعماء الحلف بقلق إزاء الحشد العسكري
ال � ��رويس ع ��ىل ال �ح ��دود ال ��روس �ي ��ة األوك ��ران �ي ��ة ،ف �ض � ً
�ا ع ��ن ه�ج�م��ات
موسكو السرية السيرانية مشريين إىل أن ذلك يقوض دول غربية
م��ع أن موسكو تنفي ارت�ك��اب أي مخالفات ،وق��د ش��دد ب��اي��دن عىل
الحاجة إىل تنسيق أكر بني الحلفاء.
وق� ��ال األم� ��ني ال �ع ��ام ل �ح �ل��ف ش �م ��ال األط �ل ��ي ال ��روي �ج ��ي ي�ن��س
ستولتنرغ« :سرسل رسالة مهمة إىل موسكو :ما زلنا متحدين
وروسيا لن تستطيع تقسيمنا» ،وتابع« :نحن نشهد زيادة كبرية
يف قوة الصني إنها تستثمر يف القدرات النووية واألسلحة املتطورة،
ولديها موقف عدايئ يف بحر الصني ،وهي ال تشاركنا قيمنا ،كما
ت�ظ�ه��ر ح�م�ل��ة ال�ق�م��ع يف ه��ون��غ ك��ون��غ ،واس �ت �خ��دام ت�ق�ن�ي��ة ال�ت�ع��رف
ع ��ىل ال ��وج ��وه مل��راق �ب��ة ال �س �ك��ان ال �ص �ي �ن �ي��ني» ،وأوض � ��ح أن ��ه ل ��م ي�ع��د
يُنظر إىل الصني عىل أنها شريك تجاري ال يمثل خطورة ،مضيفاً:
«الصني تقرتب منا يف الفضاء اإللكرتوين ويف أفريقيا ويف القطب
الشمايل ،وباتت تستثمر يف أوروب��ا للسيطرة عىل البنى التحتية
االس��رتات�ي�ج�ي��ة» .وأك��د ستولتنرغ أن ال��وج��ود ال�ع�س�ك��ري الصيني
امل�ت�ن��ام��ي يف دول البلطيق وإىل أف��ري�ق�ي��ا م�ع�ن��اه أن ح�ل��ف األط�ل��ي
يجب أن يكون جاهزاً.
وقال ستولتنرغ للصحافيني" :لن ندخل يف حرب باردة جديدة
وال �ص��ني ل�ي�س��ت خ�ص�م�ن��ا ،ول�ي�س��ت ع��دون��ا ..ل�ك�ن�ن��ا يف ح��اج��ة إىل أن
نواجه معاً بصفتنا حلفاء التحديات التي يطرحها صعود الصني
عىل أمننا» .وقال يف مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» األملانية قبل
ال�ق�م��ة« :ن��اح��ظ أن روس �ي��ا وال �ص��ني ت�ت�ع��اون��ان ب�ش�ك��ل م�ت��زاي��د عىل
تحديا خطريا لحلف
الصعيدين السيايس والعسكري ،وهذا يشكل ٍ
شمال األطلي".
وأوضح ستولتنرغ لوكالة الصحافة الفرنسية أن "األمر ال يتعلق
بنقل حلف األطلي إىل آسيا ،بل مراعاة حقيقة أن الصني تقرتب
منا ،وتحاول السيطرة عىل البنى التحتية االسرتاتيجية" ،مضيفاً:
«يجب عىل الحلف أن يتشاور بوترية أكر ،وأن يزيد من استثماراته.

حتد واضح

وفيما يتعلق بسباق تسلح الفضاء قال :إن الحلف مستعد للرد
ع�س�ك��ري��اً إذا ه��وج��م يف ال�ف�ض��اء أو م�ن��ه ،وأش ��ار ق ��ادة ال�ن��ات��و إىل أن��ه
«نرى أن الهجمات يف الفضاء تمثل تحدياً واضحاً ألمن التحالف،
ويمكن لألثر الناجم عنها يشكل تهديدا عىل رخاء وأمن واستقرار
املجتمعات الحديثة ،كما يمكن أن تكون ضارة بها بصفتها هجوماً
ت�ق�ل�ي��دي��اً» .وأك��د ال�ب�ي��ان أن م�ث��ل ه��ذه ال�ه�ج�م��ات يمكن أن ت��دف��ع إىل
إعمال البند الخامس من امليثاق ،وهو بند الدفاع الجماعي للحلف
وخصوصا بعد أن أصبحت أوروبا أكر عرضة للخطر بعد انسحاب
الواليات املتحدة من معاهدات عدة أبرمت مع موسكو بشأن القوى
النووية ،وأدى عدم ثقة دونالد ترامب باألوروبيني إىل تضرر القارة

ال� � �ق� � �ض� � ��اي� � ��ا األم � �ن � �ي � ��ة
وال� ��دف� ��اع اإلل �ك �ت ��رون ��ي
وال � � �ت � � �ك � � �ن� � ��ول� � ��وج � � �ي� � ��ا
ال �ع �س �ك��ري��ة اجل ��دي ��دة
ض� �م ��ن م� �ل� �ف ��ات ال� �ن ��ات ��و
الهامة
ت�خ��وف كبير م��ن تنامي
ال� � � �ق � � ��وة ال� �ع� �س� �ك� ��ري� ��ة
وال � �ت � �ق � �ن � �ي� ��ة ل� ��روس � �ي� ��ا
والصني
العجوز ،وسبب رفضه تذكري تركيا بواجباتها من تفاقم التوتر مع
االتحاد األوروبي.
ويف م � ��وازاة ذل ��ك ك ��ان ال��رئ �ي��س ال �ف��رن��ي إي �م��ان��وي��ل م ��اك ��رون ق��د
وصف وضع التحالف بأنه «يف حالة موت دماغي» .وأكد ماكرون
عشية القمة أن��ه «ي�ج��ب ع��ىل حلف األط�ل��ي ب�ن��اء ق��واع��د للسلوك
بني الحلفاء» .ويقول األوروب�ي��ون إنهم مستعدون لذلك ،لكنهم
ً
يريدون «اعرتافاً
كاما» بمساهمتهم يف األمن الجماعي ،ويطلبون
أن يكونوا شركاء يف مفاوضات ضبط عملية التسلح وفق اإلليزيه.
وق��در ال�ن��ائ��ب األوروب ��ي أرن��و دان�ج��ان أن «ب��اي��دن سيبدي انفتاحه
ع��ىل تطوير ال��دف��اع يف أوروب ��ا ،لكن ذل��ك ل��ن ي�ك��ون مجانياً سيكون
األمريكيون أكر احتياجا من األوروبيني لضبط أولوياتهم يف آسيا
وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ» .وم��ا زال��ت ه�ن��اك ح��اج��ة إىل تصنيف األوروب�ي��ني
ً
«أها للثقة» .فهناك  21بلداً من دول االتحاد األوروبي أعضاء يف
حلف األطلي ،لكن  8فقط منها ملتزمون بتخصيص  2يف املائة
م��ن ن��ات�ج�ه��م امل�ح��ي اإلج �م��ايل ل�ص��ال��ح اإلن �ف��اق ال�ع�س�ك��ري ،وف��رن�س��ا
واح � ��دة م�ن�ه��ا ب �خ ��اف أمل��ان �ي��ا وإي �ط��ال �ي��ا وأس �ب��ان �ي��ا وق ��د رح �ب ��ت ب��رل��ني
باقرتاح ستولتنرغ منح التحالف وسائل مشرتكة من أجل إنفاق
أكر وأفضل ،لكن باريس رفضته ويبقى اإلجماع أمراً حتمياً التخاذ
القرارات داخل الحلف.

على هامش القمة

وع��ىل ه��ام��ش ال�ق�م��ة ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي��س األم��ري��يك ج��و ب��اي��دن بنظريه
الرتيك رجب طيب أردوغان يف اجتماع مغلق استغرق  45دقيقة
يف أول ل�ق��اء ل�ه�م��ا م�ن��ذ ت��ويل ب��اي��دن ال��رئ��اس��ة ح�ي��ث ن�ش��رت ال��رئ��اس��ة
الرتكية صورًا عر حسابها يف تويرت قائلة إن أردوغ��ان التقى بايدن
ضمن اجتماعاته الثنائية عىل هامش قمة حلف الناتو املنعقدة يف
العاصمة البلجيكية ب��روك�س��ل وم��ن جانبه ق��ال ال��رئ�ي��س األم��ري��يك
إنه عقد "اجتماعاً "جيداً للغاية" مع نظريه الرتيك ،ورفض بايدن

تقديم أي تفاصيل أخ��رى بشأن لقائهما ال��ذي ك��ان م��ن املتوقع أن
يكون مثريًا للجدل.
وك ��ان ال�ص�ح�ف�ي��ون ي�ن�ت�ظ��رون ألك ��ر م��ن س��اع��ة الل�ت�ق��اط ص��ورة
م��ع ب��داي��ة االج�ت�م��اع ،ل�ك��ن ل��م ُي�س�م��ح إال للمصورين الرسميني
بالدخول يف البداية ويف مؤتمر صحفي الحق قال الرئيس الرتيك
إن ب ��اده ستعمل م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع��ىل زي ��ادة ال�ت�ع��اون يف
الفرتة املقبلة.
وأش ��ار أردوغ ��ان إىل أن��ه ن��اق��ش م��ع ب��اي��دن ال��وض��ع يف أفغانستان
ق� ��ائ� � ً�ا" :ن �ح ��ن ج � ��اه � ��زون ،وال ي �م �ك �ن �ن��ا ال �ق �ي ��ام ب ��إه �م ��ال ط ��ال �ب ��ان يف
أف �غ��ان �س �ت��ان ،ج ��اه ��زون ل�ل�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��م إذا م��ا ح�ص�ل�ن��ا ع��ىل دع��م
ال ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة ،وك ��ذل ��ك دول أخ� ��رى م ��ن أج ��ل إح� ��ال ال �س��ام
للشعب األفغاين ،وال توجد مشاكل أو عراقيل يف ذلك".
وأشار إىل أنه نقل وجهة النظر الرتكية بشأن شراء أنقرة منظومة
الدفاع الجوي للصواريخ الروسية اس  ،400التي سبق أن أثارت
خافا بني البلدين ،كما طرح أرودغ��ان تعر صفقة حصول تركيا
ً
موضحا" :قمت بعرضها عىل رئيس الواليات
عىل طائرات اف 35
املتحدة مرة أخرى".
وذكرت أنباء االناضول أن أول اتصال هاتفي بني بايدن وأردوغان
ق ��د ح� ��دث يف أب ��ري ��ل امل � ��ايض ق �ب ��ل وق� ��ت ق �ص ��ري م ��ن إع ��ان ��ه اع� ��رتاف
واش�ن�ط��ن ب�م��ذب�ح��ة األرم ��ن ال�ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا اإلم��راط��وري��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة
عام 1915م والتي راح ضحيتها مليون ونصف املليون شخص يف
مذبحة وإبادة جماعية للسكان املدنيني األرمن ،وهذا امللف الذي
زاد من توتر العاقات بني البلدين.
اردوغ ��ان وق�ب�ي��ل ت��وج�ه��ه إىل ب��روك�س��ل للمشاركة يف أع�م��ال قمة
الناتو قال إنه سيبحث هذا األمر مع الرئيس بايدن وقال  " :ال نعرف
ملاذا تتعامل الواليات املتحدة وكأنها محامية عن الدولة األرمينية،
ووج��ه ت�س��اؤالت يف خطابه إىل ب��اي��دن بالقول  ":ي��ا سيد ب��اي��دن هل
انتهيت من كل مشاغلك ،وتسعى اآلن لتصبح محاميا عن األرمن؟
" .وتابع بالقول  ":يف قمتنا املقبلة سأسأله عن ذلك وعن أسباب
هذا التوتر يف العاقات فنحن حلفاء ومن يتخذ قرارات ضد تركيا
فسوف يخسر حليفا مهما له .
ال�ت��وت��ر املتصاعد يف ال�ع��اق��ات ال��رتك�ي��ة األمريكية زادت يف أعقاب
قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي اس  400من موسكو
رغ��م ت�ح��ذي��رات واش�ن�ط��ن امل�ت�ك��ررة ل�ه��ا ص�ف�ق��ة ي�ع�ت��ره��ا ال�ن��ات��و خطرا
يهدد نظامه الدفاعي .
وقررت واشنطن أن تعاقب أنقرة بإلغاء صفقة بيع  155طائرة
ح��رب�ي��ة م��ن ط ��راز اف  ،35ب��ل وأخ��رج�ت�ه��ا م��ن ب��رن��ام��ج ص�ن��اع��ة تلك
الطائرات ،وفرضت عقوبات عىل بعض كياناتها ،لكن تركيا تصر
عىل أن لديها حلوال ال تجرها عىل التخي عن صفقة اس . 400
وسائل إعام أمريكية تحدثت عن أفكار يجري التباحث بشأنها
من بينها إلغاء تفعيل املنظومة الصاروخية مقابل إلغاء العقوبات
األمريكية .
وكان بايدن يف عهد الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما حينها
نائبا له وقد تعامل بشكل متكرر مع أردوغان وقام بأربع رحات
إىل ت��رك �ي��ا ،ب �م��ا يف ذل ��ك يف أع �ق ��اب م �ح��اول��ة االن �ق ��اب ال �ف��اش �ل��ة يف
2016م ،ول�ك��ن منذ ذل��ك ال�ح��ني ق��دم وج�ه��ة نظر غ��ري وردي��ة عن
الزعيم الرتيك.
وق � ��ال ب ��اي ��دن ل �ه �ي �ئ��ة ت �ح��ري��ر ص �ح �ي �ف��ة "ن �ي ��وي ��ورك ت ��اي �م ��ز" يف ع��ام
2020م " :لقد أمضيت الكثري من الوقت معه إنه مستبد وأكر
م��ن ذل��ك ب�ك�ث��ري .وق ��ال ":م��ا أع�ت�ق��د أن�ن��ا ي�ج��ب أن ن�ف�ع�ل��ه ه��و ات�خ��اذ
م�ن�ه��ج م�خ�ت�ل��ف ت �م��امً ��ا ت�ج��اه��ه اآلن ،م�م��ا ي��وض��ح أن �ن��ا ن��دع��م ق�ي��ادة
املعارضة".
وقد أثار تناقل مقطع فيديو لتسريبات بايدن استياء املسؤولني
األتراك فيما رأى دبلوماسيون أن أردوغان شخصية برجماتية وهو
مدرك لحدود سياسته فهو ال يريد مغادرة الناتو من جهة ،كما ال
يريد أن يذهب بعاقاته مع روسيا من جهة أخرى ،بل جعل حلف
الناتو عدوا رئيسا لروسيا.
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الدفاعات اجلوية ُتسقط طائرة جتسس أمريكية مبديرية صرواح في مارب
ت�م�ك�ن��ت ال ��دف ��اع ��ات ال �ج��وي��ة م ��ن إس �ق ��اط ط ��ائ ��رة ت�ج�س�س�ي��ة
أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية يف أجواء مديرية صرواح
بمحافظة مأرب.
وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى
سريع ،يف بيان ،أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية من طراز
س�ك��ان إي�غ��ل  Scan Eagleب�ص��اروخ أرض ج��و أث�ن��اء قيامها
بأعمال عدائية يف أجواء منطقة املشجح بمديرية صرواح.
وأش ��ار إىل أن ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ه��داف م��وث�ق��ة ب�ع��دس��ة اإلع��الم
ال�ح��رب��ي وس ��وف ي�ت��م ب��ث م�ش��اه��د ال�ع�م�ل�ي��ة وح �ط��ام ال�ط��ائ��رة
الحقا إن شاء الله.
وأكد العميد سريع أن القوات املسلحة لن تألوا جهدا يف
القيام بمسؤلياتها يف حماية األجواء اليمنية والتصدي لكل
العمليات العدائية.
ك�م��ا ن�ف��ذ س��الح ال�ج��و امل�س��ر ،عملية هجومية ع��ى ق��اع��دة
امللك خالد الجوية يف خميس مشيط.
وأوض��ح املتحدث الرسمي باسم ال�ق��وات املسلحة العميد
يحيى سريع أن س��الح الجو املسر استهدف بطائرة قاصف
 2kقاعدة امللك خالد الجوية يف خميس مشيط.

وأك� � � ��د أن اإلص � ��اب � ��ة ك� ��ان� ��ت دق � �ي � �ق� ��ة ،م � �ش � ��راً إىل أن ه ��ذا
االستهداف جاء رداً عى تصعيد العدوان وحصاره املتواصل
عى الشعب اليمني.
اىل ذلك نفذ سالح الجو املسر ،عملية هجومية عى مواقع
عسكرية يف مطار أبها الدويل.
وأوض��ح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى
سريع أن سالح الجو املسر استهدف مواقع عسكرية يف مطار
أبها بطائرتن قاصف  2Kوكانت اإلصابة دقيقة.
وأك ��د أن ه��ذا االس�ت�ه��داف ي��أيت يف إط ��ار ال ��رد ال�ط�ب�ي�ع��ي عى
جرائم العدوان وحصاره املستمر عى اليمن.
ويف ذات ال�س�ي��اق ن�ف��ذ س��الح ال�ج��و امل�س��ر عملية هجومية
عى مطار أبها الدويل.
وأوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع أن
س��الح الجو املسر استهدف بطائرة مسرة ن��وع قاصف 2K
موقعا عسكريا مهما بمطار أبها الدويل.
وأك � � ��د أن اإلص � ��اب � ��ة ك� ��ان� ��ت دق� �ي� �ق ��ة  ..م � �ش� ��را إىل أن ه ��ذا
االستهداف يأيت يف إط��ار ال��رد املشروع عى تصعيد العدوان
والحصار املتواصل عى الشعب اليمني.

في حفل تكرمي دفعة من طالب عدد من املراكز الصيفية بصنعاء

العميد العياني :الدورات الصيفية ترسيخ الثقافة القرآنية وتعزز الهوية اإلميانية لدى الطالب والشباب

تغطية:احمد طامش – تصوير  :فهد الجويف
ن�ظ�م��ت إدارة أن �ش �ط��ة األش �ب ��ال ب ��دائ ��رة ش ��ؤون األف � ��راد ب�ص�ن�ع��اء ح �ف��ل ت �ك��ري��م دف�ع��ة
م��ن ط��الب ع��دد م��ن امل��راك��ز الصيفية ب��ال�ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى ال�س�ن��وي��ة للصرخة يف وج��ه
املستكربين.

ويف حفل التكريم الذي أقيم تحت شعار "علم وجهاد" وبحضور مدير دائرة شؤون
الضباط العميدالركن نجم الدين عباد  ..أشار مدير دائ��رة القضاء العسكري العميد
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال�ع�ي��اين ،إىل أه�م�ي��ة امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة يف ت�ن�م�ي��ة م �ع��ارف ال �ط��الب العلمية
والثقافية والفكرية والبدنية وصقل مهاراتهم وإبداعاتهم يف مختلف املجاالت.
وأك��د أهمية ال��دورات الصيفية يف ترسيخ الثقافة القرآنية وتعزيز الهوية اإليمانية

"الشعب" االجتماعية للتنمية توسع مشروع دعم
املراكز الصيفية في محافظات اجلمهورية

ق � ��دم � ��ت م� ��ؤس� �س� ��ة "ال � �ش � �ع� ��ب االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
للتنمية" دعماً لطالب مركز الشهيد زي��د عي
م�ص�ل��ح ،ال�ص�ي�ف��ي يف ال �ج��راف ب�م��دي��ري��ة ال�ث��ورة
ض�م��ن ال��دع��م ال ��ذي دش�ن�ت��ه امل��ؤس�س��ة ل�ل�م��راك��ز
الصيفية 2021م.
ويف معرض توزيع الدعم أكد مندوب مؤسسة
"ال�ش�ع��ب االج�ت�م��اع�ي��ة للتنمية" م�ح�م��د ح�م�ي��دان
أن امل� ��ؤس � �س� ��ة اض � ��اف � ��ت م ��رح� �ل� ��ة أخ� � � ��رى ل �ل ��دع ��م
امل �ق��دم ل �ط��الب امل��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة وق��ام��ت ب�ت��وس�ي��ع
املشروع ليشمل محافظات الحديدة وإب وذمار
وال�ب�ي�ض��اء ،حيث سيتم استهدافها خ��الل األي��ام

القادمة.
م��ن ج��ان�ب��ه أع ��رب م��دي��ر م��رك��ز ال�ش�ه�ي��د زي��د عى
مصلح وكيل املدرسة فهد ناصر غثايه عن تقديره
ملؤسسة "الشعب" الدعم املقدم للمراكز الصيفية
ال �ت ��ي ت �ع �م��ل ع ��ى ت �ن �ش �ئ��ة ج �ي ��ل م �ت �س �ل��ح ب��ال�ع�ل��م
وامل �ع ��رف ��ة وامل� �ه ��ارات ال ��الزم ��ة مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات
املاثلة.
وكانت مؤسسة "الشعب" قد أطلقت األسبوع
امل � ��ايض م �ش ��روع دع� ��م امل ��راك ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة يف أم��ان��ة
ال�ع��اص�م��ة وم�ح��اف�ظ��ات ص�ع��دة وال �ج��وف لتوسع
مشروع دعم املراكز الصيفية.

 ..و"انعام اليمن" للتنمية تنفذ املرحلة الثانية من
مشروع دعم املراكز الصيفية مبحافظة اجلوف

م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ن�ف��ذت م��ؤس�س��ة "أن �ع��ام ال�ي�م��ن
للتنمية" امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ش��روع دع��م امل��راك��ز
الصيفية بمحافظة الجوف.
وأوض � ��ح م ��دي ��ر م� �ش ��روع دع� ��م امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة
ب �م ��ؤس �س ��ة "أن� �ع� ��ام ال �ي �م ��ن" م �ج �ي ��ب ال �ف �ق �ي ��ه ،ان
املرحلة الثانية للمشروع تستهدف بصورة أساسية
ً
طالبة يف 11
فئة الطالبات والبالغ عددهن 350
مركزاً صيفياً يف  3مديريات وهي :الحزم والغيل
وامل� �ص� �ل ��وب ،وذل � ��ك م ��ن خ� ��الل ت ��وزي ��ع ال �ح �ق��ائ��ب
امل ��درس �ي ��ة وال �ج ��وائ ��ز ال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة ل �ل �م �ت �ف��وق��ات يف
املسابقات الثقافية والعلمية والفنية.
م� �ش� ��راً اىل ان امل � �ش� ��روع ب �م ��رح �ل �ت �ي ��ه ي �س �ت �ه��دف
ً
 ٨20طالباً
ً
وطالبة يف  30مركزاً صيفيا للطالب
وال�ط��ال�ب��ات يف  5م��دي��ري��ات وه��ي م��دي��ري��ات ال�ح��زم

والغيل واملصلوب والزاهر وبرط.
الفتاً اىل حرص مؤسسة "انعام اليمن للتنمية"
ع��ى املساهمة يف دع��م امل��راك��ز الصيفية بمحافظة
ال � �ج� ��وف ال س �ي �م ��ا يف امل� �ن ��اط ��ق امل � �ح � ��ررة م� ��ن ق ��وى
ال� �ع ��دوان وال �ع �م��ال��ة وال �ت ��ي ش �ه��دت اق ��ام ��ة امل��راك��ز
الصيفية فيها الول مرة ،مضيفا بان دعم املؤسسة
اش �ت �م ��ل ع� ��ى ت �ق ��دي ��م م� ��الب� ��س وأح � ��ذي � ��ة ري ��اض �ي ��ة
وحقائب مدرسية ومياه شرب معدنية ،باإلضافة
اىل الجوائز التشجيعية.
داع �ي ��اً ال �ج �م �ي��ع أف � ��راداً وم ��ؤس �س ��ات اىل ض ��رورة
ال�ت�ك��ات��ف م��ن اج��ل إن�ج��اح أن�ش�ط��ة امل��راك��ز الصيفية
وتحقيق أه��داف�ه��ا يف تحصن ال�ن��شء والفتية من
األف �ك ��ار ال �ه��دام��ة وت�ع��زي��ز ال ��والء ال��وط�ن��ي وامل �س��رة
القرآنية املباركة.

ً
خاصة يف ظل ما يتعرض له الوطن من استهداف للهوية
يف أوساط الطالب والشباب
من خالل الحرب الناعمة التي تمارسها دول تحالف العدوان عرب ماكينتها اإلعالمية .
وأشاد العميد العياين بجهود القائمن عى املراكز الصيفية وحرصهم عى إنجاحها
وفق الخطط واألهداف بما يصب يف مصلحة النشء والشباب ,داعيا اىل تعزيز الدور
املجتمعي للدفع بالطالب لاللتحاق باملراكز والدورات الصيفية.

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة

ش �ي ��ع ب �ص �ن �ع ��اء ج �ث ��ام ��ن ك��وك �ب��ة
م � � ��ن ش � � �ه � � ��داء ال � � � �ق� � � ��وات امل� �س� �ل� �ح ��ة
ال��ذي��ن ارت�ق��وا وه��م ي��ؤدون واجبهم
بالجبهات دفاعا عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن العميد
ه��اش��م م�س�ع��د ال �غ ��رب ��اين ،ال�ع�ق�ي��د
اح � �م � ��د م� �ح� �م ��د ال � �خ � �ل � �ق� ��ي ،امل � �ق� ��دم
ح ��زام ن��اص��ر ال�ف�ض��ي ،ال��رائ��د ح��ازم
ن ��اج ��ي ال �ش �ي �ب��ة ،ال ��رائ ��د خ ��ري ع��ي
طني ،الرائد طارق حمود الصربي،
ال ��رائ ��د ن��اص��ر ن��اص��ر امل�ن�ت�ص��ر ،ال��رائ��د
ع � � � ��زام م� �ح� �م ��د ح � ��واي � �ج � ��ة ،ال � ��رائ � ��د
ردف� � ��ان ف �ي �ص��ل أب� ��و ش� � ��ذرة ،ال ��رائ ��د
ب �ش��ر ع ��ي ال �ع ��زب ،ال�ن�ق�ي��ب م�ع��اذ
م �ه ��دي ال �ت ��وع ��اين ،ال �ن �ق �ي��ب م�ح�م��د
ي �ح �ي ��ى ال � �ع � �ي� ��اين ،ال �ن �ق �ي ��ب ش ��اي ��ف
عي البطل ،واملالزمن أول ،عادل
يحيى ابو صالح ،إبراهيم محمد ابو
عيىس ،احمد عبده الليث ،حمود
م�ح�م��د ال�ص�ي�ح��ي ،ع�ب��دال�ل��ه حسن
ال �ض �ب �ي��اين ،م�ح�م��د ن��اص��ر ال �ه��ري،
ب�ش��ر اح�م��د ال�ح��رايف،ع��ي عبدالله
ال �ح��ويث ،م�ح�م��د ح�س��ن امل��وس�م��ي،
معتز غانم األديب ،محمد عبدالله
ح �ي��درة،ع �ب��دال �غ �ن��ي ع ��ي ال ��زي ��دان،
اب��راه �ي��م ح�م�ي��د ال �ش��ام��ي ،م�ح�س��ن
ص � ��ال � ��ح ال � � ��ري � � ��اب ،م � � � � ��داوي ح �س ��ن
م �ل �ح ��ان ،رش� �ي ��د ف � ��ارع ال �ح �م ��ري،
م �ح �م��د ح �س ��ن ال ��زب �ي ��دي وس �ل �ط��ان
مقري .
وخ � ��الل م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ال �ت��ي
ت �ق ��دم �ه ��ا م �ح ��اف ��ظ ال �ض ��ال ��ع م�ح�م��د
ص��ال��ح ال�ح��دي وم��دي��ر دائ ��رة تقييم
ال � �ق � ��وى ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال �ع �م �ي ��د ال ��رك ��ن
ع �ب��دال �ع��زي��ز ص ��الح وأه� ��ايل وأق ��ارب
ال�ش�ه��داء ،ج��دد املشيعون التأكيد
يف ال � � �س� � ��ر ع � � ��ى درب ال � �ش � �ه � ��داء
وال�ت�ص��دي ل�ق��وى ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
ومرتزقتهم حتي النصر.
ونوهوا بالتضحيات التي يقدمها
أبطال الجيش واللجان الشعبية،
وم ��ا ي�ح�ق�ق��ون��ه م ��ن ان �ت �ص ��ارات ع��ى
العدو .
جرت مراسيم التشييع للشهداء
الذين توشحت جثامينهم الطاهرة
ب ��ال �ع �ل ��م ال �ج �م �ه ��وري ب �ع ��د ال �ص ��الة
ع �ل �ي �ه ��ا يف ج ��ام ��ع ال �ش �ع ��ب ب ��أم ��ان ��ة
ال�ع��اص�م��ة ليتم م��وارات�ه��ا ال��رى كل
يف مسقط رأسه.
ش � ��ارك يف ال �ت �ش �ي �ي��ع ن ��ائ ��ب م��دي��ر
دائ ��رة ال�ت�ق��اع��د ال�ع�س�ك��ري العميد
أحمد الحسيني ونائب مدير دائرة
االت � � �ص� � ��االت ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال �ع �م �ي ��د
اح�م��د ال�ش��ام��ي وم��دي��ر م�ك�ت��ب ق��ائ��د
املنطقة العسكرية الرابعة العميد
ع� � ��ي ح � �س� ��ن ال � � �ش� � ��ريف وع � � � ��دد م ��ن
الضباط وجمع غفر من املواطنن .

ك�م��ا ُش�ي�ع��ت ب�ص�ن�ع��اء يف م��وك��ب
ج�ن��ائ��زي مهيب ج�ث��ام��ن أرب�ع��ة من
ش �ه ��داء ال ��وط ��ن وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
ال��ذي��ن اس�ت�ش�ه��دوا وه ��م ي��داف�ع��ون
ع��ن ال �س �ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ض��د ال �غ��زاة
ومرتزقتهم يف عدد من الجبهات .
ح �ي��ث ت ��م ت�ش�ي�ي��ع ال ��رائ ��د ي��وس��ف
ع��ي راص��ع وال�ن�ق�ي��ب ج�م��ال ياسن
ال �ق �ن ��اد وامل � � ��الزم أول ع �ب��دال��رح �م��ن
اح � �م� ��د امل �ن �ي �ع ��ي وامل � � � ��الزم أول ع��ي
ضيف الله الخوالين.
وخ � ��الل م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ال �ت��ي
شارك فيها عضوا مجلس الشورى
أح � �م� ��د امل �ن �ي �ع ��ي وص � ��ال � ��ح م �ع ��ويض
ووك � � �ي � � ��ل م � �ح� ��اف � �ظ� ��ة م� � � � ��أرب ن ��اص ��ر
الشندقي ومدير دائرة تقييم القوى
البشرية العميد الركن عبدالعزيز
صالح ومدير دائرة التقاعد العميد
عبدالله الكبودي ونائب مدير ديوان
وزارة الدفاع العميدالركن مجاهد
السهاقي ،أشاد املشيعون باملواقف
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ش �ه��داء وزم ��الئ �ه ��م م��ن
أب �ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
وهم يتصدون بكل بسالة لتحالف
العدوان ومرتزقته يف جبهات العزة
والكرامة .
وع � � ��رب امل � �ش � �ي � �ع� ��ون ع � ��ن ف �خ ��ره ��م
واعتزازهم بنضاالت أبطال الجيش
واللجان الشعبية يف مواجهة قوى

الشر والعدوان وتكبيدهم الهزائم
املتوالية.
جرت مراسم التشييع للشهداء
الذين توشحت جثامينهم بالعلم
ال�ج�م�ه��وري ب�ع��د ال�ص��الة عليهم يف
ج��ام��ع ال�ش�ع��ب ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،
ونقلها ملواراتها الرى كل شهيد يف
مسقط رأسه.
إىل ذل � � ��ك ُش� �ي� �ع ��ت ب �ص �ن �ع ��اء يف
م� ��وك� ��ب ج� �ن� ��ائ� ��زي م �ه �ي ��ب ج �ث ��ام ��ن
كوكبة من شهداء الوطن والقوات
امل �س �ل �ح��ة ال ��ذي ��ن اس �ت �ش �ه ��دوا وه ��م
يدافعون عن السيادة الوطنية ضد
تحالف العدوان ومرتزقته يف عدد
من الجبهات.
ح� � �ي � ��ث ت� � � ��م ت � �ش � �ي � �ي� ��ع ال� � �ش� � �ه � ��داء
ال�ع�ق�ي��د م �ع��ن ع ��ي ق �ن ��ذاع وال ��رائ ��د
ص ��دي ��ق م �ح �م��د ال �ح��اص �ب��ي وامل � ��الزم
أول م�ح�م��د ع��ي ال�ب�ن��ا وامل � ��الزم أول
ي ��اس ��ن ن ��اج ��ي ال� �ح ��دا وامل � � ��الزم أول
ع �م ��اد م �ح �م��د ج� �ب ��ارة وامل � � ��الزم أول
ب� � ��الل ق� ��اس� ��م ج � �ب � ��ارة وامل� � � � ��الزم ث ��اين
محمد محمد الزمر واملساعد قايد
ن� ��اص� ��ر ال� �ج� �م ��اع ��ي وامل � �س� ��اع� ��د ول �ي ��د
ن��اج��ي رض��اع وامل�س��اع��د نبيل محمد
ال �غ �م ��اري وامل �س ��اع ��د ع �ب ��ده م�ح�م��د
ال � �غ � �م � ��اري وامل � �س � ��اع � ��د دغ � �م� ��ر ق ��اي ��د
الوصابي ..
وخ� � ��الل م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ال �ت ��ي

النشأة

نور الله يف األرض البد له من ربيون يمثلون هذا النور الرباين العظيم ليك يحيون سنة الوجود لإلنسان
ومهمته السامية وهي االستخالف يف األرض لحقب متتالية ويف منطقة رحوب � برط كانت والدة عبدالناصر
يف أوساط أسرة تعرف بالزهد والورع والصالح عاشقة محبة آلل البيت تربى و تتلمذ عى يد والده املجاهد
عبداملحسن حيث كان والده أحد رموز الزيدية يف الجوف وكان عى صلة وتواصل بالوالد العالم بدر الدين
بن أمر الدين الحويث وتعلم عبد الناصر من والده كل العلوم وتمسك بعقيدة وفكر أهل البيت عليهم
السالم وكذلك واكتسب منه الصفات الحميدة وزرع فيه مبادئ اإلسالم وأخالقه ليك ينهض بمهمته املقدسة
الجهادية وكذلك ب��دأ خ��وض م�ش��واره من الصرح التعليمي حيث مثلت انطالقته العلمية انطالقة مميزة
,فمنذ نعومة أظافره ُعرف باهتمامه وجده واجتهاده وكان يتميز يف صغره بثقة عالية بنفسه وبشخصية
قوية وجرأة عالية فالقرآن الكريم وعلوم أهل البيت كانت الهدف األبرز يف تعلمه و أخذ دراسته الرسمية
وكان متميزاً يف كل املراحل التعليمية إىل أن تخرج من الثانوية العامة انتقل بعدها إىل دولة األردن بمنحة
دراسية يف جامعة مؤتة إدارة وتسويق عام 2007م حتى تخرج بتقدير امتياز
ثم عاد إىل الجوف ولكن بسبب جور و ظلم السلطة آنذاك وبحجة انتمائه إىل الزيدية لم يحظى باهتمام
أو بدرجة وظيفية فعمل متطوعاً يف مجال التدريس وكذلك قام بالعديد من األعمال الخرية واالجتماعية
يف منطقته وكان له دوراً بارزاً يف دعم العملية التعليمية وخاصة مع بداية العدوان

سمات وصفات الشهيد

ك��ان رج��ال حكيماً كريماً شهماً وذو أخ��الق عالية يأبى الضيم والخضوع للباطل و الطغاة والظاملن كان
يساند القضايا العادلة كما كان ال يألو جهدا يف يسعى لعمل الخر .
ك��ان الشهيد س��الم الله عليه صاحب م�ب��ادئ وقيم وأخ��الق كما ك��ان محبا للقادة واألع��الم م��ن آل البيت
وكان الشهيد يمتلك رباطة جأش وكان صادق اإليمان واإلخالص لله يف كل أعماله و كان لديه حب االطالع
وكسب الخربة واملعرفة يف شتى مناحي الحياة.

شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى
البشرية العميد الركن عبدالعزيز
ص ��الح ون ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ � ��رة اإلم� ��داد
وال � �ت � �م� ��وي� ��ن ال � �ع � �س � �ك� ��ري ال �ع �م �ي ��د
عبدالله السباعي ونائب مدير دائرة
ال �ت �ق��اع��د ال�ع�م�ي��د أح �م��د ال�ح�س�ي�ن��ي
ومساعد مدير دائ��رة االستخبارات
ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن ح �م��ود ال �ح��ذي �ف��ي،
أش � ��اد امل �ش �ي �ع ��ون ب� ��ال� ��دور ال �ب �ط��ويل
وامل � � ��واق � � ��ف ال � �ش � �ج� ��اع� ��ة ل� �ل� �ش� �ه ��داء
وأبطال الجيش واللجان الشعبية
وه ��م ي ��واج �ه ��ون ق ��وى ال� �ع ��دوان يف
مختلف الجبهات .
جرت مراسم التشييع للشهداء
ال��ذي��ن توشحت جثامينهم بالعلم
ال�ج�م�ه��وري ب�ع��د ال�ص��الة عليهم يف
ج��ام��ع ال�ش�ع��ب ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة،
وتم توديع جثامينهم ملواراتها الرى
يف مسقط رأس كل منهم .
ك �م ��ا ُش �ي �ع ��ت ب �ص �ن �ع ��اء ج �ث��ام��ن
كوكبة من شهداء الوطن والقوات
امل �س �ل �ح��ة ال ��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.
ح � � �ي � � ��ث ت� � � � ��م ت� � �ش� � �ي� � �ي � ��ع ج � �ث � ��ام � ��ن
الشهداء املقدم زيد محمد الوادعي
والرائد محمد عبده البزوخ والرائد
أس� ��ام� ��ة خ ��ال ��د ال � �ن� ��وار وال � ��رائ � ��د ع��ي
م �ح �م ��د ده � �م� ��ان وامل� �س ��اع ��د ك �ه ��الن
ع � �ص � ��ام ح � ��رم � ��ل وامل � �س � ��اع � ��د ج �م ��ال
س� �ع� ��د ال� �ح� �ج� ��ي وامل � �س � ��اع � ��د ع �ي��ىس
م �ح �م��د ال �ح �م ��زي وامل �س ��اع ��د أح �م��د
يحيى الصويف.
وخ � � � � � � � ��الل م � � � � ��راس � � � � ��م ال � �ت � �ش � �ي � �ي � ��ع
ال� � �ت � ��ي ش� � � � ��ارك ف � �ي � �ه� ��ا م � ��دي � ��ر دائ � � � ��رة
االس �ت �خ �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة ال�ع�م�ي��د
ال � � ��رك � � ��ن ع � � ��ي م � �ح � �م� ��د أب ��وح� �ل� �ي� �ق ��ة
وق��ائ��د ل ��واء خ ��والن ال�ع�م�ي��د ح�س��ن
أبوحليقة ومدير دائرة تقييم القوى
البشرية العميد الركن عبدالعزيز
ص ��الح وأه � ��ايل وأق � ��ارب ال �ش �ه ��داء،
عرب املشيعون وأهايل الشهداء عن
الفخر واالعتزاز باملآثر التي سطرها
ال �ش �ه ��داء وه ��م ي ��واج �ه ��ون ت�ح��ال��ف
ال � � �ع � � ��دوان وامل � ��رت � ��زق � ��ة يف م �خ �ت �ل��ف
الجبهات.
وأك� � � � � � ��دوا اس� � �ت� � �م � ��راره � ��م يف رف � ��د
ال�ج�ب�ه��ات ب��ال��رج��ال وامل ��ال وال�س��الح
ح �ت ��ى ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ص ��ر امل� � ��ؤزر ودح ��ر
ال�ع��دوان وأع��وان��ه م��ن بقية املناطق
التي دنسوها.
جرت مراسم التشييع للشهداء
ال��ذي��ن توشحت جثامينهم بالعلم
ال�ج�م�ه��وري ب�ع��د ال�ص��الة عليهم يف
ج��ام��ع ال�ش�ع��ب ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة،
ل�ي�ت��م م��وارات �ه��ا ال ��رى ك��ل ش�ه�ي��د يف
مسقط رأسه.

من جانبه ثمن الشبل محمد عمران يف كلمة الطالب ،جهود القائمن عى املراكز
الصيفية ال�ت��ي ساهمت يف تعميق ال��وع��ي ال��دي�ن��ي وال�ث�ق��ايف وال��وط�ن��ي ل��دى ال�ط��الب من
الفتيان والشباب وعززت من قدراتهم ومواهبهم يف مختلف املجاالت .
تخلل الحفل فقرات إنشادية وقصيدة شعرية ومسرحيه كوميدية وتكريم الطالب
املتخرجن.

استهدف أكثر من  18الف مدني

املركز التنفيذي للتعامل مع
األلغام يواصل انشطته التوعوية
امليدانية الطارئة مبحافظة إب

كتب /نبيل السياغي
ت �ت ��واص ��ل ف �ع ��ال �ي ��ات ان �ش �ط��ة
وب � � ��رام � � ��ج ال � �ت � ��وع � �ي � ��ة ال � �ط � ��ارئ � ��ة
ب� �م� �خ ��اط ��ر األل� � �غ� � ��ام وال� �ق� �ن ��اب ��ل
العنقودية ومخلفات الحروب
وال� � �غ� � ��ارات ال� �ج ��وي ��ة ل ��أس �ب ��وع
ال�ث��ال��ث ع��ى ال�ت��وايل بمديريات
ال� � � �س� � � ��ربة وري � � � � � ��ف إب وي � ��ري � ��م
والظهار والنادرة وذي السفال
ب �م �ح��اف �ظ��ة إب وال �ت ��ي ي�ن�ف��ذه��ا
امل��رك��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع
األلغام بالتنسيق مع السلطة
امل� � �ح� � �ل� � �ي � ��ة وامل � � �ج � � �ل � � ��س األع � � � ��ى
للشؤون اإلنسانية وبدعم من
اليونيسف.
وأوض � � � � ��ح األخ ام� � � ��ن ال� � ��ربح
م � � � � �ش � � � � ��رف ف � � � � � � � ��رق ال � � �ت � � ��وع � � �ي � � ��ة
ب��امل�ح��اف�ظ��ة ان ان�ش�ط��ة التوعية
ال� �ط ��ارئ ��ة ش �م �ل ��ت 6م ��دي ��ري ��ات
ب��امل �ح��اف �ظ��ة اس �ت �ف��اد م �ن �ه��ا اك��ر
م ��ن  1٨ال ��ف م ��دين م ��ن ك��اف��ة
الشرائح والفئات العمرية من
ال�ج�ن�س��ن ال�ب��ال�غ��ن واألط �ف��ال
والسكان املقيمن والنازحن.
م �ش ��راً اىل ان ف ��رق ال�ت��وع�ي��ة

ن� �ف ��ذت م �ه ��ام �ه ��ا اإلن �س ��ان �ي ��ة يف
خطط التوعية رغم الصعوبات
وامل � �ش � ��اق ال� �ت ��ي واج �ه �ت �ه ��ا وت ��م
التغلب عليها إليصال الرسالة
التوعوية اإلنسانية عى اكمل
وج � � � � ��ه يف اوس� � � � � � � ��اط ال � �س � �ك � ��ان
للتخفيف م��ن مخاطر األل�غ��ام
وم�خ�ل�ف��ات ال �ح��روب وال�ق�ن��اب��ل
العنقودية والغارات وتجنيب
اإلصابات املباشرة مع األجسام
الغريبة التي كان للتوعية اثرها
ال�ب�ل�ي��غ يف ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذه ال�غ��اي��ة
اإلنسانية..
وث�م��ن ال ��ربح ج�ه��ود السلطة
امل �ح �ل �ي��ة يف امل �ح��اف �ظ��ة وت �ع ��اون
امل� � �ج� � �ل� � ��س اإلع � � � � � ��ى ل � �ل � �ش � ��ؤون
اإلن �س ��ان �ي ��ة ودع � ��م ال �ي��ون �ي �س��ف
ال� �ت ��ي اث� �م� ��رت ان � �ج � ��ازاً ون �ج ��اح ��اً
باهرا ً اليصال الرسالة التوعوية
للمدنين األبرياء.
م � �ش � ��راً ب � � ��دور ق � �ي � ��ادة امل ��رك ��ز
وادارة التوعية يف تواصلها مع
ف ��رق ال�ت��وع�ي��ة امل�ي��دان�ي��ة وت��وف��ر
املستلزمات واملتطلبات وتذليل
الصعاب النجاح مهام التوعية
امليدانية.

شهادة أهله ورفاق دربه

الشهيد عبدالناصر غالب محسن ثوابه

متابعة :عبدالله الطويل

انطالقته في املشروع القرآني

عظمة القرآن الكريم واملنهاج املحمدي الذي حرك أمما مجاهدة واعية متسلحة بسالح اإليمان يف سبيل
ال�ل��ه فالشهيد أب��و ج�م��ال ث��واب��ه خ��ر م�ث��ال وق��د ك��ان ال��وع��ي ال��راس��خ ل��دى الشهيد بمثابة ال��وق��ود امل�ح��رك له
يف امل�س��رة القرآنية ون�ظ��راً مل��ا م��رت ب��ه ال�ب��الد م��ن أح��داث انطلق مسرجاً حصانه مسارعاً ملواجهة أم��ة الكفر
والضالل حيث نزل إىل ميادين الجهاد بكل وعي وبصرة وما أن شن العدوان السعودي األمرييك عى شعبنا
اليمني الحبيب حتى كان من أوائل املسارعن للتصدي لهذا العدوان الرببري فانخرط الشهيد يف العديد من
الدورات وكان متميزاً وشارك الشهيد يف جبهات الجوف وسطر فيها الكثر من املواقف املشرفة والعظيمة
كما عمل يف الجانب الثقايف حيث توجه بكل طاقته ليثقف األفراد ويرسخ لديهم ثقافة الجهاد يف سبيل
الله ك��ان يتبنى العديد من ال��دورات وال��ورش��ات الثقافية وتخرج عى يديه العديد من املجاهدين العظماء
وكذلك املجتمع وتنقل بن أوساط املجتمع ليك يثقفهم بثقافة الجهاد واالستشهاد
وكذلك كانت له العديد من األدوار الجهادية مثل متابعة الجرحى والقيام عى توفر احتياجاتهم وكذلك
أسر الشهداء من خالل مد يد العون لهم واملواساة بقدر املستطاع

ك��ان الشهيد من ال��رج��ال الذين ق��ال الله عنهم من املؤمنن رج��ال صدقوا ما ع��اه��دوا الله عليه يعجز
اللسان عى أن نتحدث عن مثل هذا الشخص فمهما تحدثنا فلن نفيه حقه ولكن سنذكر البعض من
مناقبه فكان إيمانه إيمان واعي ورجل مسؤولية بما تعنيه الكلمة ,كان خر مثال للفداء والتضحية يف
سبيل الله حيث كان تعامله مع الناس واملجتمع تعامل فريد فقد كان تعامله يتسم بالحب واإلخالص
واإلحسان حيث حمل عى عاتقه االهتمام بتثقيف املجتمع وتقديم هدى الله لهم بطريقة جذابة حيث
كسب محبة أف��راد املجتمع بشكل كبر ,فكان رجال صادقا مؤمنا صبورا ومخلصا لله يف كل أعماله لم
يكتفي بالعمل الثقايف بل كان منطلقا يف الجانب العسكري وكان دائماً متواجداً يف الصفوف األمامية
للجبهة فانطالقته كانت انطالقة وعي وبصرة
لذا فنظرة القيادة للشهيد كانت نظرة إج��الل واح��رام ملا يحمله من ال��روح الجهادية العالية وكذلك
لأدوار الجهادية التي كان يقوم بها فتوليه للجانب الثقايف للمحور دليل واضح عى إيمان وإخالص الشهيد
ف�ق��د ت�خ��رج ع��ى ي��دي��ه ال�ع��دي��د م��ن امل�ج��اه��دي��ن فمنهم م��ن ق��د اس�ت�ش�ه��د وال�ب�ع��ض م ��ازال م�ش��ارك��اً إىل اآلن يف
الجبهات

قصة االستشهاد

السائرون وفق املنهاج القرآين وعى خطى أهل البيت عليهم السالم ال بد لهم من أن يحملوا راية(نحن
ع�ش��اق ال�ش�ه��ادة) ل��ذا فبعد م��راح��ل يف خ��ط ال�ج�ه��اد ال��ذي اخ�ت�ط��ه ع�ب��دال�ن��اص��ر ن��ال وس��ام ال�ش�ه��ادة يف سبيل
الله فاستشهد وليلحق بركاب الخالدين ففي يوم األحد املوافق 2021/1/3م حصل عى أمنيته التي كان
يتمناها طوال مسره يف دربه الجهادي وأال وهي الشهادة يف سبيل الله يف جبهات الجوف ,ومن أهم ما كان
يويص به الشهيد هو التأكيد للمجاهدين عى ضرورة االلتزام بدين الله وكر االستغفار والتسبيح ليتحقق
النصر ،ألن النصر ال يأيت إال من عند الله وأن يتعمقوا يف تفهم هدى الله واستيعابه جيداً داعياً جميع رفاقه
إىل مواصلة الدرب والتضحية حتى تحقيق العزة لله ورسوله واملؤمنن.
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املراكز الصيفية تفاعل مجتمعي أفقد املرتزقة صوابهم
احلوثي :اآلباء أكثر دعم ًا وتشجيع ًا وعلى اإلعالميني نقل مشاعر الطالب وإيصال رسالتهم للعالم

تحظى املراكز الصيفية باهتمام رسمي وتفاعل مجتمعي كبر إلنجاح مختلف انشطته
التي تهدف اىل ترسيخ الوعي الثقايف واالنتماء والهوية الدينية والوطنية يف فئتي النشء
والشباب كونها تهدف اىل كشف مخططات العدوان يف استهداف هذه الفئة وتحصنهم من
االفكار الهدامة ومواجهة حربه النفسية والناعمة التي تستهدف قيم املجتمع وتفكيكه.

هناء العلوي :املراكز الصيفية
ج ��اءت تلبية اح�ت�ي��اج املجتمع
للوعي والثقافة القرآنية

دعما وتشجيعا واضاف الحويث وعىل االخوة االعالمين
نقل مشاعر الطالب وإيصال رسالتهم للعالم.

تتنوع االنشطة يف املراكز الصيفية لتنمي قدرات ومهارات
ال �ط �ل �ب��ة وت ��وس ��ع م ��دارك �ه ��م ب ��اإلض ��اف ��ة اىل اق ��ام ��ة ح�ل�ق��ات
ت�ح�ف�ي��ظ ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م ل �ي �خ��رج ال �ط �ل �ب��ة ب�ح�ص�ي�ل��ة ق�ي�م��ة
ثقافية وعلمية ودينية .

أح� ��الم ع �ب��دال �ك��اف��ي :ال� ��دورات
الصيفية حققت تأثير ًا إيجابي ًا
لدى الطالبات

زيارات ميدانية

وم��ع اس�ت�م��رار انشطة امل��راك��ز الصيفية بتنفيذ انشطتها
املختلفة قامت قيادة وزارة الشباب والرياضة بتفقد سر
عمل الدورات الصيفية ملدارس الفتيات الصيفية بمختلف
املديريات (صنعاء القديمة -بني الحارث -التحرير -مذبح-
ال �س �ب �ع��ن -ش �ع ��وب -ال �ث ��ورة) يف اط ��ار اس �ت �م��رار ال ��زي ��ارات
التفقدية بأمانة العاصمة.
وخ ��الل ال��زي��ارة أش ��اد وك�ي��ل ق�ط��اع امل ��رأة ب ��وزارة ال�ش�ب��اب

نقل مشاعر الطالب

وكان عضو املجلس السيايس األعىل محمد عيل الحويث
ق��د اش��ار يف ت�غ��ري��دة ل��ه ع��ىل ت��وي��ر ب��أن امل�س�ت��وى التعليمي
ال ��ذي ي �ح �ص��ده ط ��الب امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ه ��ذه االي� ��ام اف�ق��د
امل ��رت ��زق ��ة ص ��واب� �ه ��م يف ح� ��ن زادت إش ��اع ��ات �ه ��م ال� �ت ��ي م��ل
ال�ش�ع��ب س�م��اع�ه��ا وق ��ال" :االخ� ��وة اآلب ��اء س�ي�ك��ون��ون اك��ر

األس � �ت � ��اذة ه� �ن ��اء ال� �ع� �ل ��وي ب� � ��دور ال� �ق ��ائ� �م ��ات ع� ��ىل ال �ع �م��ل
وجهودهن الكبرة يف انجاح ال��دورات الصيفية استجابة
لدعوة قائد الثورة وتلبية الحتياج املجتمع للوعي وللثقافة

عدد من الشخصيات االجتماعية في محافظة احلديدة ل�«

القرآنية التي تمثل حصنا حصينا ألبنائنا.
فيما أش��اد م��دي��ر ع��ام االع��الم ب ��وزارة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
أح ��الم ع�ب��دال�ك��ايف ب�م�س�ت��وى األداء امل�ت�م�ي��ز ل�ل�ق��ائ�م��ن عىل
ال �ع �م��ل وت �ن ��وع األن �ش �ط��ة امل �ق��دم��ة يف ال� � ��دورات وأه�م�ي�ت�ه��ا
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��أث��ر ال ��ذي ظ�ه��ر يف وع ��ي وف �ك��ر ال �ط��ال �ب��ات من
خ ��الل ت�ل�ق�ي�ه��ن ل�ل�ع�ل��م ال �ن��اف��ع ب�ع��د ال�ت�ح��اق�ه��ن ب ��ال ��دروات
الصيفية.

تعزيز الهوية االميانية

وتحدثت عدد من مدراء املراكز الصيفية واملدرسات عن
االن�ش�ط��ة امل�ت�ن��وع��ة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ت�ل��ك امل��راك��ز ك��ون�ه��ا تعزز
ل��دى ال�ط��الب ح��ب االن�ت�م��اء وغ��رس قيم ال�ه��وي��ة اإليمانية
م��ن خ��الل م��ا يتلقونه م��ن ع�ل��وم وم�ع��ارف وك��ان ق��د نفذه
ع��دد م��ن ال��زي��ارات ل�ع��دد م��ن امل�ع��ال��م ال�ت��اري�خ�ي��ة وال��رم��زي��ة
ك��ال �ج��ام��ع ال �ك �ب��ر ال� ��ذي ت �ع��د ق��داس �ت��ه م��رت�ب�ط��ة ب��ال��رس��ال��ة
جامع
املحمدية العظيمة حيث يعد الجامع الكبر أول
ٍ

»:

املراكز الصيفية مهمة لترسيخ وعي الطالب وتنمية مواهبهم وحتصينهم من الثقافات املغلوطة
من خالل األهمية الكبرة التي تمثلها إقامة املراكز الصيفية واملتمثلة يف تحصن النشء والشباب من األفكار املغلوطة والدخيلة عىل
مجتمعنا اليمني وديننا اإلسالمي ،وإكساب الشباب مختلف العلوم الدينية والعلمية والثقافية ،وكذا اكتشاف املواهب وتنمية القدرات
وامللكات التي تخدم األمة وقضيتها األساسية ملواجهة االستكبار العاملي واألطماع اإلسرائيلية واألمريكية إلخضاع الشعوب لسيطرتها
وهيمنتها.
"  26سبتمرب " أجرت االستطالع التايل مع عدد من الشخصيات االجتماعية يف محافظة الحديدة ..فإىل الحصيلة:

>> ال� � � �ب � � ��داي � � ��ة
ك � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � ��ت م � � � ��ع
محافظ محافظة
الحديدة األستاذ
م� � �ح� � �م � ��د ع � �ي � ��اش
ق� � �ح� � �ي � ��م وال� � � � ��ذي
أش� ��ار يف م�س�ت�ه��ل
حديثه إىل أهمية
امل� ��راك� ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة
وع� � �ل� � �ي� � �ه � ��ا ت� �ع� �ق ��د
آمال كبرة وتهدف إىل تعزيز قيم الوالء الوطني
يف ن� �ف ��وس ال� �ش� �ب ��اب وص� �ق ��ل وت �ن �م �ي ��ة م �ه ��ارات �ه ��م
واستغالل فرة إجازتهم يف املفيد.
وأض� � ��اف :ت �ه ��دف امل ��راك ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة إىل ت�ح�ص��ن
أب�ن��ائ�ن��ا م��ن األف �ك ��ار ال �ه��دام��ة خ�ص��وص��ا وال �ع ��دوان
اليوم يربص بشبابنا الذين هم عماد املستقبل
>>فيما أكد احمد البشري إىل أن املراكز الصيفية
ت�ح�ظ��ى ب��دع��م ك�ب��ر م��ن ق �ي��ادة امل�ح��اف�ظ��ة وأوك �ل��ت
إل �ي �ه ��ا ح �م ��اي ��ة أب �ن ��ائ �ن ��ا م ��ن ك ��ل وس ��ائ ��ل االن� �ح ��راف
وفيها العديد من األنشطة والفعاليات بمختلف
مجاالتها ..مبيناً أن املراكز الصيفية تسعى إىل خلق
النموذج الطيب الواعي للشباب ليكونوا قادرين
ع ��ىل م ��واج �ه ��ة األخ � �ط� ��ار وت � ��اليف األف � �ك� ��ار ال �ه ��دام ��ة
والغلو والتطرف
>> فيما نوه الشيخ احمد البحر إىل أن للمراكز
الصيفية فوائد جمة يف التحصن و بناء و تنمية

استطالع  /عيل الشرعبي  -حمدين االهدل

ال �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ت��ول �ي��ان امل��راك��ز
الصيفية جل اهتمامهما
ترسيخ للهوية اإلمي��ان�ي��ة والوطنية وب�ن��اء للقدرات
واكتساب املهارات
امل� �ه ��ارات وال � �ق� ��درات و ذل ��ك ي �ع ��ود ب��ال �ن �ف��ع ال�ك�ب��ر
والتام عىل الجميع.
ون ��وه ال�ب�ح��ر ب ��أن ال �ش �ب��اب ي�م�ت�ل��ك ط��اق��ات ك�ب��ره
ك��ام�ن��ة وه ��ذه ال �ط��اق��ات ي�ج��ب أن ت�س�ت�ث�م��ر يف ب�ن��اء
الوطن وهاهي املراكز الصيفية تسهم يف خلق روح
التحدي والطموح لدى شبابنا الواعد
>> ويف ذات السياق أشار عبدالحافظ الجاهيل

إىل أن املراكز تسعى لتعليم املنتسبن إليها مهارات
عديدة من خالل ممارسة كافة األنشطة وتعمل
ع��ىل ت�ن�م�ي��ة ق��درات �ه��م وت�ن��وي��ره��م وح �م��اي��ة ال�ن��شء
وتبصرهم بأمور دينهم
وأضاف أن املراكز الصيفية السنوية تعترب املنظار
ال�ح�ق�ي�ق��ي الك�ت�ش��اف امل��واه��ب وامل �ه ��ارات اإلب��داع�ي��ة
وبلورتها عىل أرض الواقع

> يف ح��ن ل�ف��ت م�ح�م��د ال��وس��ع إىل ال ��دور ال��ذي
تلعبه هذه املراكز يف حماية وحصانة الشباب من
األفكار الظاملة والهدامة واستغالل أوقات الفراغ
لديهم بما يعود بالنفع والفائدة عىل الجميع
وأش � � ��ار إىل أن امل � ��راك � ��ز ال �ص �ي �ف �ي ��ة ه� ��ي ال �ح �ض��ن
ال��داف��ئ واآلم ��ن ل�ل�ح�ف��اظ ع��ىل ال�ش�ب��اب م��ن ال�غ�ل��و
وح �م ��اي �ت �ه ��م وت �ن �م �ي��ة
امل ��واه ��ب اإلب��داع �ي��ة
وت � � � �ش � � � �ج � � � �ي � � � �ع � � � �ه � � � ��ا
وص � �ق � �ل � �ه � ��ا ل �ت �ش ��ق
ب �ع��د ذل ��ك ط��ري�ق�ه��ا
ن � � �ح � � ��و ال� � � �ت� � � �ط� � � ��ور و
االرتقاء
>> م � � ��ن ج ��ان� �ب ��ه
ق � ��ال ص ��ال ��ح اح �م��د
أب � � � ��وع� � � � �م � � � ��ر إن يف
امل � � ��راك � � ��ز ال �ص �ي �ف �ي ��ة
يتم تشجيع املهارات وتطويرها ..موضحاً أن هناك
ً
إقباال كبراً عىل املراكز الصيفية من قبل الشباب
وق ��د ج��ذب�ت�ه��م امل��راك��ز ب�ت�ن��وع أن�ش�ط�ت�ه��ا وم�ج��االت�ه��ا
امل �خ �ت �ل �ف��ة وس ��اع ��د يف ذل ��ك م �ع��رف��ة أول� �ي ��اء األم ��ور
بأهمية املراكز الصيفية وأهدافها النبيلة
>> فيما أك��د عبدالرحمن الكحالين أن الطالب
هم بأنفسهم من يختارون املجاالت حسب ميولهم
ورغ �ب �ت �ه��م دون ق �ي��د أو ش� ��رط..وأض� ��اف أن ه�ن��اك
مجاالت متعددة مثل القرآن الكريم والحاسوب
وت �ع �ل �ي��م ال �ل �غ��ة اإلن �ج �ل �ي��زي��ة وال �ف �ن ��ون ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة
والرياضية والقراءة والكتابة واإلسعافات األولية.
>> أم��ا أن��ور الحسني ف�ق��ال :إن امل��راك��ز الصيفية
هي التي كفلت حماية أبنائنا الطالب من الحرب
الناعمة واالنحراف الفكري والسيايس الذي تقوده
دول العدوان يف استهداف قيمنا وأخالقنا وتسعى
لضرب نسيجنا االجتماعي واألخالقي والديني.

بني خارج مكة واملدينة وثالث جامع بني يف اإلسالم بأمر
م��ن ال��رس��ول األع �ظ��م ص �ل��وات ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وع��ىل ال��ه وم�ث��ل
هذه املعالم تجسد عظمة الشعب اليمني وقداسة تاريخه
اإلس ��الم ��ي ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ان �ه��ا م �ث��ل ه ��ذه ال ��زي ��ارات ت�ع��زي��ز
م ��دارك ال�ط�ل�ب��ة ب�ك��ل م��ا ي�ح�ص�ن�ه��م م��ن ال�ت�ض�ل�ي��ل وت��زي�ي��ف
ال��وع��ي ون�ش��ر االف�ك��ار ال�ه��دام��ة ال�ت��ي تستهدف مجتمعهم
يف مختلف وسائل االعالم املعادي وعربت مديرات املراكز
ال�ص�ي�ف�ي��ة ع��ن ام�ت�ن��ان�ه��ن ل�ه��ذه ال ��زي ��ارات ال�ت��ي ت�ع�ت��رب ب��ادرة
ك��ري�م��ة ل�ج�ه��ود اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��راك��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ب ��وزارة
الشباب والرياضة متمنيات لهذه الدورة النجاح يف خدمة
املجتمع واألمة.
وتتجسد أهمية إقامة الدورات الصيفية ألبناء الطالب
كونها تساهم يف تعزيز الوعي لديهم وتحصينهم من كافة
االخ��راق��ات التي ي�ح��اول ال�ع��دوان ومرتزقته ال��وص��ول اىل
ال �ت��أث��ر ع��ىل ال��وع��ي امل�ج�ت�م�ع��ي وم �س��خ ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ه��وي��ة
اإليمانية والوطنية تحت مسميات عدة.

« الشعب» تدعم املراكز
الصيفية مبحافظة احلديدة

دش �ن��ت م��ؤس �س��ة ال �ش �ع��ب االج�ت�م��اع�ي��ة
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة م �ش ��روع دع� ��م امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة
امل� �غ� �ل� �ق ��ة يف م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � � �ح� � ��دي� � ��دة ..ويف
ال � �ت� ��دش� ��ن أش� � � ��اد وك � �ي � ��ل أول امل �ح ��اف �ظ ��ة
أح � � �م � � ��د ال � � �ب � � �ش� � ��ري ب � � �م � � �ب � � ��ادرة م� ��ؤس � �س� ��ة
الشعب ودعمها املستمر لقطاع الرياضة
وال �ق �ط��اع��ات األخ� ��رى ب��امل�ح��اف�ظ��ة ،م�ع��رب��اً
عن األمل يف أن يشمل الدعم كافة املراكز
ال�ص�ي�ف�ي��ة ع ��ىل م �س �ت��وى امل �ح��اف �ظ��ة وال �ت��ي
تضم  40ألف طالب وطالبة.
ودع ��ا امل��ؤس�س��ات وال�ج�م�ع�ي��ات ال�خ��ري��ة
إىل امل �س ��اه �م ��ة يف دع � ��م امل� ��راك� ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة
لتحقيق الغاية منها يف تحصن الشباب
من األفكار املغلوطة والدعوات الهدامة،
وإفشال مخططات العدوان الهادفة إىل
تجهيل األمة .
ب � ��دوره أك� ��د م ��دي ��ر ع� ��ام م �ك �ت��ب ال �ش �ب��اب
ضرورة االهتمام باملراكز الصيفية وتنويع
األن �ش �ط ��ة امل �ق ��ام ��ة ف �ي �ه ��ا ..م� �ش ��را إىل أن

ال � ��دع � ��م امل � �ق � ��دم م � ��ن م ��ؤس� �س ��ة ال �ش �ع ��ب
سيساهم يف إن�ج��اح وتحقيق ال�ه��دف من
إقامتها.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه أوض � � � ��ح م� �م� �ث ��ل م ��ؤس �س ��ة
الشعب محمد حميدان أن مشروع دعم
امل ��راك ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة ال � ��ذي ت �ن �ف ��ذه امل��ؤس �س��ة
ي � ��أيت اس �ت �ج ��اب ��ة ل �ت ��وج �ي �ه ��ات ق ��ائ ��د ال �ث ��ورة
ب ��االه �ت �م ��ام ب ��امل ��راك ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة ك �ج ��زء م��ن
ال� �ص� �م ��ود ال ��وط� �ن ��ي ض � ��د ال� � �ع � ��دوان وك ��ل
األف �ك ��ار ال �ه ��دام ��ة وال �ح ��رب ال �ن��اع �م��ة ال�ت��ي
تحاول النيل من الثقافة اليمنية ومبادئ
ال �ش �ع��ب وال ��دي ��ن اإلس ��الم ��ي ..م �ش ��راً إىل
أن امل�ش��روع يستهدف ك��اف��ة امل�ش��ارك��ن يف
امل��راك��ز الصيفية املغلقة ب�م��دي��ري��ات مربع
امل��دي�ن��ة يف إط��ار ال��واج��ب ال��وط�ن��ي وال��دي�ن��ي
ل�ل�م��ؤس�س��ة وإي �م ��ان ��اً م�ن�ه��ا ب��أه �م �ي��ة امل��راك��ز
ال �ص �ي �ف �ي ��ة يف ت �ن �م �ي ��ة ق � � � ��درات وم � ��واه � ��ب
ال� �ط ��الب وال �ش �ب ��اب وت��وج �ي �ه �ه��ا ال �ت��وج �ي��ه
الصحيح وبما يخدم املجتمع والوطن.

بنك الدواء اليمني ..شراكة وعمل إنساني
الدكتور النهمي  :أكثر من  200,000مستفيد
من برامج بنك الدواء منذ إنشائه
خاص /عبدالحميد الحجازي
أوض��ح ال��دك�ت��ور ط��ارق ال�ن�ه�م��ي أم��ن ع��ام مجلس
أمناء بنك الدواء اليمني أن البنك يعمل من خالل
ستة برامج خدمية هي برنامج التموين ال��دوايئ،
برنامج الخدمات الطبية ،برنامج املياه واإلصحاح
البيئي والنظافة ،برنامج التغذية الصحية ،برنامج
بناء القدرات ،برنامج التوعية والتثقيف الصحي..
م �ش��راً إىل ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن م �ش��اري��ع وب��رام��ج
ب �ن ��ك ال� � ��دواء ب �ل ��غ أك� ��ر م ��ن  200,000م�س�ت�ف�ي��د
م�ن��ذ إن�ش��ائ��ه أواخ ��ر ال �ع��ام  2018ح�ت��ى ش�ه��ر م��اي��و
2021م.

الدكتور الشعيبي :نسهم في بناء
ن� �ظ ��ام ص �ح��ي ودوائ � � � ��ي ق� � ��ادر ع�ل��ى
القيام بواجباته جتاه املجتمع
وق ��ال ال��دك�ت��ور ال�ن�ه�م��ي  :إن ب�ن��ك ال ��دواء ال�ي�م�ن��ي هو
م ��ؤس �س ��ة خ ��ري ��ة م ��دن �ي ��ة غ ��ر رب �ح �ي ��ة أن �ش ��أه ��ا ال �ق �ط��اع
ال �خ ��اص ل �ت �ك��ون إح� ��دى امل ��ؤس �س ��ات ال �ص �ح �ي��ة ال�ف��اع�ل��ة
ال�ت��ي ت�ع�ك��س ج�ه��وده وإس�ه��ام��ات��ه ال�ص�ح�ي��ة ..م�ض�ي�ف��اً :
أن ب�ن��ك ال ��دواء ي�ه��دف إىل ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات الصحية
والدوائية الضرورية الطارئة والسريعة التي تسهم يف
ال �ح��د م��ن م�ع��ان��اة امل ��رىض وت�خ�ف�ي��ف اآلالم ع��ن ال�ف�ئ��ات

ال�ف�ق��رة واألش ��د ض�ع�ف��اً ووص��ول �ه��ا إىل ت�ل��ك ال�خ��دم��ات
بأمان وكرامة.
من جانبه أكد الدكتور وليد الشعيبي املدير التنفيذي
ل �ب �ن��ك ال � � ��دواء أن م ��ن ض �م ��ن ب �ن ��ك ال � � ��دواء األس ��اس �ي ��ة
اإلس �ه��ام ب�ف�ع��ال�ي��ة يف ب�ن��اء ن�ظ��ام ص�ح��ي ودوايئ م��ؤه��ل

نهدف إل��ى تقدمي اخل��دم��ات الصحية وال��دوائ�ي��ة واحلد
من معاناة املرضى وتخفيف آالم الفئات الفقيرة
نعمل حالي ًا على توفير الكثير من أدوية األمراض
املزمنة ومستق� ��ب ًال سنوف� ��ر أدوية مرضى الكبد
والفشل الكلوي والثالسيميا والسرطان
وق��ادر عىل القيام بواجباته املنوطة به تجاه املجتمع،
وذلك من خالل تحفيز طاقات الخر والتكافل وتنسيق
ال �ج �ه ��ود ب ��ن ق �ط ��اع ��ات ال �ع �م ��ل ال �ح �ك ��وم ��ي وال �خ ��اص
وش��رك��اء العمل اإلن�س��اين من منظمات املجتمع املدين
الدولية واملحلية.
وبن أن البنك ورغم ظل استمرار العدوان والحصار
يعمل عىل توفر الكثر من األدوية الخاصة باملصابن

ب � ��األم � ��راض امل ��زم� �ن ��ة (ال � �س � �ك � ��ري ،ال� �ق� �ل ��ب ،ال �ض �غ ��ط،
النفسية) ..مشراً إىل أن بنك ال��دواء اليمني سيعمل
خ ��الل ال �ف��رة ال �ق��ادم��ة ع��ىل ت��وف��ر أدوي ��ة م ��رىض ال�ك�ب��د
وال�ف�ش��ل ال�ك�ل��وي وال�ث��الس�ي�م�ي��ا وال �س��رط��ان واألم ��راض
الوراثية
ولفت الدكتور الشعيبي إىل أن بنك ال��دواء اليمني
ي�ع�م��ل يف امل �ح��اف �ظ��ات م ��ن خ ��الل ش ��رك ��اء ت�ن�ف�ي��ذي��ن،
ك�م��ا ي�ل�ت��زم ب�ب�ن��اء ش��راك��ة ف��اع�ل��ة م��ع مختلف ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ذات ال � �ع� ��الق� ��ة ،وامل� �س ��اه� �م ��ة يف ت �ق��دي��م
الخدمات الصحية وفقاً ألعىل معاير العمل اإلنساين
التي تضمن مبدأ الجودة والعدالة والكرامة ملختلف
املستفيدين يف عموم مناطق التدخل يف الجمهورية
اليمنية.
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البحر األحمر يف التاريخ اإلسالمي

بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

مبالغ إماراتية باهظة
لتمويل (سد النهضة)
م � � � ��ن امل � � �س � � �ل � � �م� � ��ات يف األع� � � � � � � � � ��راف ال � �س � �ي � ��اس � �ي � ��ة
وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة أن ال �ع ��اق ��ات ال �ق �ط��ري��ة ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ت �ه ��دف -ب� ��درج� ��ة أس ��اس� �ي ��ة -إىل ت �ح �ق �ي��ق امل �ص��ال��ح
امل �ش��رتك��ة امل �ب �ن �ي��ة -يف امل �ق ��ام األول -ع ��ى االح� ��رتام
املتبادل ،بيد أن ال منطقية عاقة اإلمارات بمصر
عى سبيل الحصر -القائمة عى تحقيق رغباتاألوىل ع��ى ح�س��اب م�ص��ال��ح ال��وط�ن�ي��ة األخ ��رية من
األم � � ��ور ال� �ت ��ي ت �ب �ع ��ث ع� ��ى ال� �ح� ��رية وم� � َّ�م� ��ا ي�ص�ع��ب
تفسريه.

السقوط الغبي يف املستنقع الليبي

ف �ب ��ال ��رغ ��م م ��ن إذع � � ��ان أرك � � ��ان ال� ��دول� ��ة ال �ع �م �ي �ق��ة
املصرية متمثلة بأبرز القيادات العسكرية لإلرادة
الخليجية العميلة لإلمريالية الصليبية وقيامها
يف ي��ون�ي��و 2013م -ب�ت�ل��ك ال�ح��رك��ة االن�ق��اب�ي��ة التيتسببت بوأد أحام ثوار الثورة السلمية الشبابية
وأطاحت بأول تجربة انتخابية رئاسية عربية ،فلم
يكد مموال االنقاب الخليجيان يفرغان من تمويله
حتى بدأا -ال سيما أبوظبي منهما -بحرف بوصلة
ذل � ��ك ال �ن �ظ ��ام االن� �ق ��اب ��ي ص � ��وب االت � �ج� ��اه ال �غ��رب��ي
وإغ��رائ��ه ب��ال�س�ق��وط يف املستنقع االح��رتاب��ي الليبي
بهدف إنهاك ق��واه وص��رف اهتمامه َّ
عما يستحق
األول ��وي ��ة م��ن ق�ض��اي��اه وال ��وص ��ول ب��ه إىل ح��ال��ة من
العجز عن الدفاع عن حق جمهورية مصر العربية
يف مياه النيل الذي يمثل بالنسبة لها -مذ شق يف
أحشائها مجراه -شريان حياه.

سبق إمارايت مؤكد بالعمل يف بناء السد

يف ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت ال �ق ��وات امل�ص��ري��ة -وب�ك��ل
غباء -تخوض معارك عسكرية غري مستحقة يف
صحارى شقيقتها العربية "ليبيا" كانت الشركات
اإلماراتية تشارك بحماس منقطع النظري يف إرساء
أس� ��س س ��د ال �ن �ه �ض��ة األث �ي ��وب ��ي ك �م��ا ل ��و ك ��ان ��ت أب��و
ظبي متعطشة إلل�ح��اق أف��دح ال�ض��رر بقطر عربي
يجمعها ب��ه ح�ل��ف ع�س�ك��ري ،ف�ق��د ك�ش��ف تحقيق
ص�ح�ف��ي ن �ش��رت��ه ص�ح�ي�ف��ة “ال �ع��رب��ي ال �ج��دي��د” م��ن
لندن اعتماداً عى تقارير رسمية حكومة إثيوبية
وم �ص ��ادر م� ّ�ط�ل�ع��ة -يف أك �ت��وب��ر ع ��ام 2019م( -ع��ن
دور مشن لدولة اإلم��ارات يف بناء السد اإلثيوبي
الذي سيؤدي إىل أزمة مياه كبرية وخسائر باهظة
ل �ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ح �س��ب م �س ��ؤول ��ن يف
الحكومة املصرية).
وأك� � � ��د ب � ��ذل � ��ك ال �ت �ح �ق �ي ��ق (أن ت� �ل� ��ك ال� �ش� ��رك� ��ات
اإلم � ��ارات � �ي � ��ة ت � �ش � ��ارك يف ب � �ن� ��اء س � ��د ال �ن �ه �ض ��ة رغ ��م
ع�ل�م�ه��ا ب �م��ا ي�م�ث�ل��ه إن� �ش ��اؤه م ��ن م �خ��اط��ر ج�س�ي�م��ة
عى مستقبل مصر عى املدى الطويل وتعطيش
شعبها العربي األصيل).

ُّ
تكفل اإلمارات بنصيب األسد من كلفة
إنشاء السد

لقد ق��در اقتصاديون وإنشائيون اختصاصيون
(ت� �ك� �ل� �ف ��ة إن � �ش � ��اء س � ��د ال� �ن� �ه� �ض ��ة اإلث � �ي � ��وب � ��ي ال �ك �ب ��ري
( )GERDبما يقارب  5مليارات دوالر ،أي حوايل
 7%م ��ن إج �م ��ايل ال �ن ��ات ��ج ال �ق ��وم ��ي اإلث �ي ��وب ��ي ل �ع��ام
2016م ،ح �س��ب م ��ا ورد يف ك �ت��اب "س ��د ال�ن�ه�ض��ة
اإلثيوبي الكبري عى النيل األزرق" الذي نشر ألول
م��رة ع��ام 2018م) ،وق��د ك��ان ه��ذا امل�ب�ل��غ ال�ب��اه��ض
كفيا بإغراق "أثيوبيا" ذات االقتصاد املهزوز ببحر
من الديون.
وب� ��ال� ��رغ� ��م م � ��ن ذل � ��ك ي � � َّ�دع � ��ي األث� �ي� ��وب� �ي� ��ون -ع ��ى
س �ب �ي ��ل ذر ال � ��رم � ��اد يف ال � �ع � �ي� ��ون -أن ال� �س� ��د ي �ن �ش��أ
(بتمويل شعبي جماعي من خال جمع األموال
الداخلية يف شكل بيع السندات وإقناع املوظفن
ب ��امل �س ��اه �م ��ة ب �ج ��زء م ��ن دخ ��ول �ه ��م م ��ن إن� �ج ��از ه ��ذا
املشروع الوطني املُهم الكفيل بإسعادهم وإسعاد
أوالده ��م وأح �ف��اده��م م��ن ب�ع��ده��م) ،ويف ذل��ك ما
ف�ي��ه م��ن ال�ت�م��وي��ه ع��ى م��ا ت�ت�ل�ق��اه ح�ك��وم��ة 'أدي ��س
أب ��اب ��ا" ال�ب�ل�ط�ج�ي��ة م��ن م �ع��ون��ات م��ال�ي��ة س�خ�ي��ة من
أنظمة التطبيع العربية ويف مقدمتها السلطات
اإلم� ��ارات � �ي� ��ة ال �ت ��ي ت �س �ع��ى -ب �ش �ك � ٍ�ل ه �س �ت ��ريي -إىل
إضعاف "الشقيق املصري" وإبقائه مُ ً
رتنا يف قراره
السيايس َ
لص َلف وغطرسة الكيان الصهيوين ذي
السلوك العدواين الربري.
وم��ن أج��ل ب�ل��وغ ه��ذا املقصد وإض�ع��اف الحليف
املصري إىل أقىص حد اضطلعت "أبوظبي" بنصيب
األسد من كلفة وضع مصر العروبة تحت حصار
م� � ّ
�ايئ م �ش ��دد ،ف �ق��د (ع � ��ززت "أب ��وظ �ب ��ي" ع�ن�ج�ه�ي��ة
ٍ
"أدي ��س أب��اب��ا" -ع ��ام 2019م -ب�م�س��اع��دات م��ال�ي��ة
دوالري� � ��ة خ �ي��ال �ي��ة أس �ه �م��ت يف ع �م �ل �ي��ات ال�ت�س��ري��ع
بوترية بناء السد ،عاوة عى ما سبق من تعهدها
ع ��ام 2018م ب�ت�ق��دي��م م��ا إج�م��ال�ي��ه ث��اث��ة م�ل�ي��ارات
دوالر ع��ى ش�ك��ل م �س��اع��دات واس �ت �ث �م��ارات دع��مً ��ا
لرئيس الوزراء اإلثيوبي املرتد "أبي أحمد" الحائز
عى جائزة نوبل للسام نظري اعتناقه للمسيحية
وارتداده عن اإلسام).

تسبب املوقف اإلماري املُزري بخالف
برملاين مصري

م ��ن امل �ف �ي��د أن أخ �ت �ت��م م �ق ��ايل ب� ��اإلش� ��ارة ال �ع��اب��رة
إىل َّ
أن أص � ��داء ذل ��ك امل ��وق ��ف اإلم � ��اري ال ��اع ��روب ��ي
امل� ��زري ق ��د ت�س�ب�ب��ت ب �ح �ص��ول ج ��دل خ ��ايف ج ��ذري
ت �ح ��ت ق �ب ��ة ال ��رمل ��ان امل� �ص ��ري ،ف �ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
ات�ه��م -ع��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال -ال�ن��ائ��ب ال��رمل��اين امل�ص��ري
الناصري "ضياء الدين داوود" -يف جلسة األسبوع
بشكل علني باإلسهام
امل��ايض -الحليف اإلم ��ارايت
ٍ
ال�س�خ��ي يف إن �ش��اء ال�س��د األث�ي��وب��ي ب�ق�ص��د اإلض ��رار
ب�ش�ق�ي�ق��ه وح�ل�ي�ف��ه ال�ع��رب��ي ،ن�ج��د ال�ن��ائ��ب ال��رمل��اين
"م�ص�ط�ف��ى ب �ك ��ري" ق ��د ان� ��رى أ َّي �م ��ا ان � ��راء ل�ل��دف��اع
ع��ن ُج ��رم "أب��وظ �ب��ي" ال ��ذي ي�ع�ك��س ع ��دم تمتعها
ب ��ال �ح ��د األدىن م ��ن ال �ح �ي ��اء ال ل� ��يشء إال مل ��ا ع �ه��ده
عنها عماؤها األوفياء من إجزال العطاء وتأمن
مناسب من الرثاء.
مستوى
ٍ

ب �س �ق ��وط ال � ��دول � ��ة ال �س ��اس ��ان �ي ��ة ع � ��ى أي � � ��دي ال �ع ��رب
امل �س �ل �م ��ن ال �ف ��ات �ح ��ن أس �ت �ع ��اد ال �ب �ح ��ر األح� �م ��ر س��اب��ق
إزده � ��اره ل � ��زوال دول� ��ة ال �ف ��رس ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت�ح�ك��م يف
ال �ت �ج ��ارة يف خ �ل �ي��ج ف � ��ارس وب �ح ��ر ع �م ��ان وب �ح ��ر ال �ه �ن��د
(املحيط الهندي ) والتي كانت تحد من تجارة العرب
من الجزيرة العربية وغريهم من املصرين واألحباش
ع��ر ال�ب�ح��ر األح�م��ر وك��ان��ت ت�ن��اف�س�ه��م ب��ال�ت�ج��ارة يف ه��ذا
الطريق التجاري الحيوي وتحد من نشاط تجار تلك
ال�ب��اد وخ��اص��ة تجار اليمن ال��ذي��ن واص�ل��وا مهنتهم يف
إمداد باد اليمن والحجاز بالغال واألقوات والتوابل
وت�ص��دي��ر ال�ف��ائ��ض إىل م�ص��ر ,وب ��اد ال�ب�ج��ة وغ��ريه��ا من
البلدان عن طريق ميناء القلزم واملوائن التي تنتشر عى
حوض البحر األحمر الشرقي والغربي.
وب �ع ��د ال �ف �ت��ح االس ��ام ��ي ازده � ��رت ال �ت �ج ��ارة ال�ي�م�ن�ي��ة
واصبح ميناء عدن أكرث نشاطاً وحيوية وكانت السفن
الكبرية تخرج منها يف عصر الخلفاء الراشدين وعصر
ال��دول��ة األم��وي��ة ح��ام�ل��ة ال�ت�ج��ارة ال ��واردة م��ن ال�س�ن��د و

الهند والصن وفارس واإلتجار بها يف ثغر الجار وجدة
فرضت مكة املكرمة ومنها إىل القلزم واألقصر ,ومن
ثم تنقل حتى اإلسكندرية لتصدر عر البحر األبيض
امل �ت ��وس ��ط ل � ��دول ح ��وض ��ه ..ويف ع �ص��ر ال ��دول ��ة األم ��وي ��ة
نشطت التجارة يف البحر األحمر بسبب اهتمام خلفاء
ب�ن��ي أم�ي��ة ب�ت�ج��ارة ال�ش��رق وان�ش��ائ�ه��م م�ح�ط��ات تجارية
ع��ى ال�س��اح��ل ال�ش��رق��ي إلف��ري�ق�ي��ا ت��أم�ي�ن��اً ل�ه��ذه ال�ت�ج��ارة
ويتمثل هذا اإلزدهار التجاري يف البحر األحمر ونشاط
الحركة التجارية فيه لسبب األمن وعدم وجود عوائق
واختفت القرصنة يف البحر األحمر والبحر العربي يف
عهد الوليد بن عبد امللك حتى اصبح خط التجارة إىل
السند والهند بحرية اسامية خالصة فانعكس عى
ال�ك�ث��ري م ��ن امل � ��وارد امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة اإلس��ام �ي��ة ف��أن�ف�ق��ت
عى بنا املساجد وتجهيز املجاهدين والجيوش للفتح
االسامي .
لكن ميناء عدن بدأ يفقد هذا االزدهار تدريجياً منذ
أن حول الخليفة العبايس أبو جعفر املنصور الطريق

ال�ت�ج��اري البحري إىل الخليج وعى
االتصال بن النيل والبحر األحمر
ه��ذا النحو ب��دأ ط��ري��ق البحر األحمر
مستهدفاً فرض حصار اقتصادي
ي� �ف� �ق ��د أه� �م� �ي� �ت ��ه م � ��ع ق � �ي � ��ام ال � ��دول � ��ة
ع ��ى م �ك��ة وم �ن ��ع وص � ��ول ال�ق�م��ح
ال� �ع� �ب ��اس� �ي ��ة وب � ��ذل � ��ك ال � �ت � �ح� ��ول ع��ى
إىل اه �ل �ه ��ا ع ��ى إث� ��ر ق �ي ��ام م�ح�م��د
ح �س ��اب ال �خ �ل �ي��ج ال �ف ��اريس ت�ح��ول��ت
ب � ��ن ع� �ب� ��د ال � �ل � ��ه ب � ��ن ال� �ح� �س� ��ن ب��ن
مراكز التجارة والتبادل االقتصادي
ال�ح�س��ن ال�ن�ف��س ال��زك�ي��ة وأخ��وت��ه
ب ��ن ال �ش ��رق وال �غ ��رب ت��دري �ج �ي��اً م��ن
ب ��ال �ث ��ورة ع ��ى امل �ن �ص ��ور يف امل��دي �ن��ة
ال �ب �ح ��ر األح � �م� ��ر وع� � ��دن إىل م�ن�ط�ق��ة
ويف ت�ص��وري أن ه��ذا اإلج ��راء من
فاضل
حميد
اللواء/
ً
ج��ان�ب��ه ك ��ان ي�س�ت�ه��دف أم� ��را آخ��را
الخليج فازدهرت بالتايل موائن هذا
ه � ��و ت� �ح ��وي ��ل ت � �ج � ��ارة ال� �ه� �ن ��د م��ن
الخليج ك��ال�ب�ص��رة وص�ح��ار وس��رياف
ث ��م ق �ي��س يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي خ �م��ل ف �ي��ه ال �ب �ح��ر األح �م��ر م ��وائن ال�ب�ح��ر األح �م��ر إىل ال�ب�ص��رة أه ��م م ��وائن ال�خ�ل�ي��ج
نشاطه التجاري الحيوي فأصبح دوره التجاري ثانوياً .ال�ف��اريس وذل��ك دع�م��اً مل�ك��ان��ة ب�غ��داد اإلق�ت�ص��ادي��ة وك��ان
وق� ��د س ��اع ��د ه� ��ذا ال �ت �ح ��ول ع ��ام ��ان أول �ه �م ��ا ش ��روع ش��روع��ه يف ت��أس�ي��س ب�غ��داد يف ب��داي��ة ع��ام 145ه�ج��ري��ة
أب��ي جعفر امل�ن�ص��ور يف ان�ش��اء ب�غ��داد ح��اض��رة الخافة قبل أن يقوم النفس الزكية بثورته إذ كان قد أتم بناء
ال�ع�ب��اس�ي��ة ال�ت��ي ك��ان م��ن اس�ب��اب اخ�ت�ي��اره ملوقعها انها القصر والجامع وال��دواوي��ن وش��رع يف األس��وار عندما
تجمع بن املزايا اإلسرتاتيجية واملناخية واالقتصادية بلغه خروج محمد النفس الزكية فأوقف أعمال البناء
وأن �ه��ا س�ه�ل��ة اإلت �ص��ال ب��ال�ب�ص��رة امل��رك��ز ال �ت �ج��اري ال�ه��ام وخ ��رج إىل ل�ك��وف��ة ف�ل�م��ا ف��رغ م��ن اخ �م��اد ث ��ورة ال�ن�ف��س
لتجارة الهند والصن والثاين بإقدامه عى طمر خليج الزكية عاد إىل بغداد وواصل بنيان أسوارها.
أمري املؤمنن يف سنة 145هجرية وردمه وبذلك قطع

اليمن  ...لعبة الدم واملوت إىل أين ؟!_ 86 _..
ورغم الهزائم املنكرة التي مُنيت بها السعودية
وح �ل �ف ��ائ �ه ��ا يف ح ��رب �ه ��م ال� �ظ ��امل ��ة ع� ��ى ال �ي �م ��ن ,
وفشلهم الذريع يف تحقيق أي تقدم يُذكر عى
األرض  ,يجعلهم بالتايل يفرضون شروطهم عند
أي ت �ف��اوض إلن �ه��اء ال �ح��رب  ,ت�ص��ر امل�م�ل�ك��ة وم��ن
معها عى امليض قدما يف ورطتها يف اليمن وتؤكد
بسياستها املُنتهجة حيال ذلك أنها أصبحت يف
أسوأ أحوالها ويف موقف عصيب ال ُتحسد عليه .
وال ت ��زال ال �ق ��وات ال�س�ع��ودي��ة ب��رغ��م فضيحة
ج �ي ��زان األخ � ��رية إث� ��ر ت��ول �ي��ة ج �ن ��وده ��ا وض�ب��اط�ه��ا
األدبار  ,التزال هذه القوات املندحرة تراهن عى
الخيار العسكري إلع��ادة اعتبارها ال��ذي فقدته
يف م�ع��رك��ة ج�ي��زان م��ؤخ��را  ,ح�ت��ى ول��و ك��ان ذل��ك
يف ال��وق��ت ب��دل ال�ض��ائ��ع  ..وت��أيت ه��ذه امل�ح��اوالت
اليائسة لتلك القوات املهزومة برغم االنتكاسة
العسكرية التي تعرضت لها يف جبهات نجران
وجيزان الحدودية مع اليمن .
ورغ � ��م م ��يض أك� ��رث م ��ن اس� �ب ��وع ع ��ى ت �ع��رض
ال �س �ع��ودي��ن مل �ث��ل ه ��ذه االن �ت �ك ��اس ��ات امل �ت �ك ��ررة ,
تجدهم مع ذلك يعملون عى تحريك أذرعهم
يف جبهات الداخل اليمني  ,وتحديدا يف املناطق
القريبة من الحدود اليمنية مع نجران املحتلة
م�ن��ذ ث��اث�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل ��ايض  ,إال أن م�ث��ل ه��ذه
املحاوالت السعودية قل ما يُكتب لها النجاح .
ول � ��ذات ال �غ ��رض وض �م ��ن م� �ح ��اوالت امل�م�ل�ك��ة
ل�ت�ع��وي��ض خ�س��ائ��ره��ا واس ��رتداد ب�ع��ض اع�ت�ب��اره��ا
امل �ف �ق ��ود دف � ��ع ال �س �ع ��ودي ��ن يف األي� � ��ام امل ��اض �ي ��ة
ب � �ق� ��وات م ��وال� �ي ��ة ل �ل ��رئ �ي ��س م �ن �ت �ه ��ي ال �ص ��اح �ي ��ة
ع�ب��د رب ��ه م�ن�ص��ور ه ��ادي يف م�ح��ور م��دي��ري��ة خب
والشعف الواقعتن يف محافظة الجوف اليمنية
 ,للتصعيد ه�ن��اك ض��د الجيش اليمني ولجانه
ال �ش �ع �ب �ي��ة ..ووف �ق ��ا مل �ص ��ادر م�ح�ل�ي��ة ف �ق��د ق��ام��ت
ق��وات ه��ادي املدعومة بطريان تحالف العدوان
بشن عملية هجومية استهدفت مواقع الجيش

ال�ي�م�ن��ي وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف م�ح�ي��ط معسكر
ال �خ �ن �ج��ر ال� ��ذي س �ق��ط ت �ح��ت س�ي�ط��رت�ه��م أواخ ��ر
الشهر املايض  ,للمرة الثانية خال عام واحد .
وط �ب �ق ��ا ل �ن �ف��س امل� �ص� ��ادر ف� ��إن ه� ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
العسكرية الصحراوية بالجوف تم التحضري لها
من قبل وزارة الدفاع التابعة لهادي  ,وبالتنسيق
املباشر مع قيادة التحالف يف ال��ري��اض ..مشرية
إىل أن هذه العملية انطلقت مساء األثنن املايض
واستمرت حتى مساء الثاثاء  ,دون أن تحقق
أي ن �ت��ائ��ج ع ��ى األرض  ..وم �ث ��ل ه ��ذا ال�ت�ص�ع�ي��د
ال�ع�س�ك��ري م��ن ق�ب��ل ق ��وات ه ��ادي ه�ن��ا وه �ن��اك ,
ي��أيت م�س�ن��ودا وم��دع��وم��ا م��ن ال��ري��اض وحلفائها
ل�ت�ع��وي��ض ال�خ�س��ائ��ر يف م �ع��ارك ن �ج��ران وج�ي��زان
األخرية وإلهاء وإشغال الجيش اليمني ولجانه
الشعبية واستنزاف وتشتيت جهوده يف معارك
وجبهات أخرى ..واملؤكد أن الرياض هدفت من
وراء التصعيد العسكري األخ��ري يف الجوف إىل
تخفيف الضغط العسكري الذي تواجهه قواتها
املسنودة بقوات سودانية عى الحدود الجنوبية
م��ع اليمن  ,السيما يف م�ح��وري ج�ي��زان ون�ج��ران
ب�ش�ك��ل خ ��اص  ,وال �ح �ص ��ول ع ��ى ن �ص��ر م�ع�ن��وي
ل�ق��وات�ه��ا امل�ن��دح��رة ب�ع��د ت�ك�ب��ده��ا ل�خ�س��ائ��ر بشرية
ك�ب��رية يف م�ح��ور ن�ج��ران  ..وت ��أيت ه��ذه ال�ت�ط��ورات
وال�ت�ص�ع�ي��د ال�ع�س�ك��ري امل �ت��زام��ن م��ع ان�ت�ك��اس��ات
ال �ق ��وات ال �س �ع��ودي��ة ب �م �ح��وري ن �ج ��ران وج �ي��زان
يف ال� ��وق� ��ت ال � ��ذي أك � ��د ف �ي ��ه م ��وق ��ع أم� ��ري� ��ي أن
السعودية بأكملها أصبحت يف مرمى الصواريخ
الباليستية اليمنية وهجمات الطريان املسري .
ويف أح � ��دث ت �ق ��ري ��ر ب� �ه ��ذا ال �خ �ص ��وص ن �ش��ره
األس� � �ب � ��وع ال� �ف� ��ائ� ��ت  ,ق� � ��ال م� ��وق� ��ع ( ب ��روك �ي �ن ��ج
دي �ف��ان��س ) األم ��ري ��ي اإلخ �ب ��اري  ":إن ص��واري��خ
الجيش اليمني وال�ل�ج��ان الشعبية ت�ه��دد حاليا
م�ع�ظ��م أرايض ال �س �ع��ودي��ة  ,ح �ي��ث أن ال �ق��وات
ال �ج��و ص��اروخ �ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ك�ش�ف��ت ع ��ن ص ��اروخ

صالح املقداد

ج��دي��د م��ن ط��راز " ب��رك��ان" يبلغ م��داه  1200كم
عى األقل  ,مما يضع السعودية كلها تقريبا يف
مرمى الجيش اليمني ولجانه الشعبية  ,حتى
أنه أصبح يشكل تهديدا للمملكة برمتها. " .
وأك ��د ال�ت�ق��ري��ر األم ��ري ��ي .أن ال �ق ��وات ال�ج��وي��ة
اليمنية أط�ل�ق��ت يف أغ�س�ط��س  2019م ص��اروخ
باليستي جديد من طراز " بركان _  " 3إىل منطقة
الدمام السعودية  ,لكن لم يتم تأكيد مثل هذا
الهجوم يف ذلك الوقت  ,باإلضافة إىل ذلك فقد
أطلقت القوات اليمنية يف  7مارس املايض صاروخ
ب��ال�ي�س�ت��ي م��ن ن�ف��س ال �ط ��راز إىل ال ��دم ��ام وح�ق��ق
هدفه بالفعل وبدقة عالية .
وبحسب نفس املصدر األمريي فإن القوات
الجوية اليمنية التابعة لحكومة صنعاء أصبح
لديها عدة صواريخ باليستية بما يف ذلك " بركان
_  " 2وس �ك��ود وب ��رك ��ان _  , 3وس �ك��ود ب��ي  ,وذو
الفقار وغريها من الصواريخ والطائرات املسرية
التي أصبحت اليوم تهدد السعودية ومنشآتها
النفطية والعسكرية الحيوية .

ولفت التقرير األمريي أيضا إىل أن الهجمات
ال �ص ��اروخ �ي ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ال�ع�م��ق
ال �س �ع ��ودي م �س �ت �م��رة  ,وق� ��ال  ":إن امل �ح ��اوالت
السعودية لتعقب وتدمري منصات اإلطاق ملنع
وصول الصواريخ إىل أهدافها لم تحقق يشء ".
وخ� �ل ��ص ت �ق ��ري ��ر امل� ��وق� ��ع اإلخ � �ب � ��اري األم ��ري ��ي
إىل ال �ق��ول  ":ت��دع��ي ال �س �ع��ودي��ة أن �ه��ا تستطيع
الدفاع عن أراضيها بنجاح ضد معظم ضربات
ال � �ص� ��واري� ��خ ال �ب ��ال �ي �س �ت �ي ��ة ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ه ��ا س ��اح
ال �ج��و ال�ي�م�ن��ي  ,ل�ك��ن أن�ظ�م��ة ص ��واري ��خ ب��ات��ري��وت
ال �خ ��اص ��ة ب��امل �م �ل �ك��ة ال ي �م �ك��ن أن ت �غ �ط��ي س ��وى
مساحة محدودة من أراضيها  ,لذلك ستحتاج
ال�س�ع��ودي��ة إىل اخ�ت�ي��ار م��ا  ,إذا ك��ان��ت ستعطي
األول ��وي ��ة ل ��أه ��داف االق �ت �ص��ادي��ة أو ال�ع�س�ك��ري��ة
أو ال �س �ك ��ان امل ��دن �ي ��ن ال �ض �ع �ف ��اء "  ..وب��ال �ن �ظ��ر
إىل م ��دى ال �ت ��ورط ال �س �ع ��ودي ال �ك �ب��ري يف ال�ي�م��ن
وتفاقم الوضع عى الصعيد امليداين مع ازدياد
االنتكاسات العسكرية السعودية عى أكرث من
جبهة ومحور  ,وآخرها ما شهدته نجران وجيزان
م ��ؤخ ��را  ,ت �ن ��ري ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة األم��ري �ك �ي��ة
ال �ح �ل �ي��ف األك � ��ر ل �ل �م �م �ل �ك��ة ب �ت �ق��دي��م ال�ن�ص�ي�ح��ة
ل�ح�ل�ي�ف�ه��ا ال �س �ع��ودي ل�ل�ق�ب��ول ب �ش ��روط ص�ن�ع��اء
وتحذيرها يف نفس الوقت من صواريخ جديدة
س�ي�ط�ل�ق�ه��ا ال �ج �ي��ش ال �ي �م �ن��ي ول �ج ��ان ��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة
ي�م�ك�ن�ه��ا أن ت �غ �ط��ي امل �م �ل �ك ��ة ..ف �م �ن��ذ ال�خ�م�ي��س
ال �ف ��ائ ��ت واص �ل ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة األم��ري �ك �ي��ة
 ,م �ح ��اوالت �ه ��ا وم �س��اع �ي �ه��ا إلق �ن ��اع ال �س �ع ��ودي ��ة ,
حليفتها الكرى يف املنطقة بالواقع الجديد الذي
ب��دأ يتشكل عى أنقاض الهزيمة السعودية يف
اليمن .
وب��ال�ت��زام��ن م��ع ت ��داول وس��ائ��ل إع��ام أمريكية
ت�ق��ري��ر ع��ن ن �ج��اح م��ن وص�ف�ه��م ب “ال�ح��وث�ي��ن”
ب �ت �غ �ط �ي ��ة ك� ��اف� ��ة م �ن ��اط ��ق امل �م �ل �ك ��ة ب ��ال �ص ��واري ��خ
الباليستية ،مع ادخالهم منظومة جديدة لم

يسمها  ،طالب املبعوث األمريي إىل اليمن تيم
ليندركينغ ال��ذي وص��ل ال��ري��اض يف وق��ت سابق
األرب �ع��اء امل ��ايض ،ال�س�ع��ودي��ة ب��ال�ق�ب��ول ب�ش��روط
ص �ن �ع��اء ف �ص��ل ال �ج ��ان ��ب اإلن� �س ��اين ع ��ن امل �ل �ف��ات
العسكرية والسياسية بغية إنجاح مساعيهم
إلخراجها من مستنقع الحرب الذي تغرق فيه
منذ سبع سنوات ..ويف سياق املساعي األمريكية
إلخ ��راج ال��ري��اض م��ن ورط�ت�ه��ا يف ال�ي�م��ن  ,نصح
امل�ب�ع��وث األم��ري��ي إىل ال�ي�م��ن ،تيم ليندركينغ،
خ ��ال ل �ق��ائ��ه ال �س �ف��ري ال �س �ع ��ودي ل ��دى ال�ي�م��ن،
م �ح �م��د ال ج ��اب ��ر ،وأب� � ��رز امل �ش ��رف ��ن ع ��ى م�ل��ف
اليمن ،بالقبول بتنفيذ إج��راءات إنسانية قبل
ال �ش��روع ب�ع�م�ل�ي��ة وق ��ف اط ��اق ال �ن��ار وص ��وال إىل
مفاوضات سام.
وطالب ليندركينغ السعودية باالستفادة من
الزخم الدويل بشان اليمن  ..مشريا إىل أنه ناقش
خ��ال لقاء ال جابر ال��وض��ع اإلن�س��اين وترتيبات
وقف إطاق النار وصوال إىل تسوية شاملة.
وه� � ��ذه ه� ��ي امل� � ��رة األوىل ال� �ت ��ي ي �ت �ح ��دث ف�ي�ه��ا
ليندركينغ ع��ن ال��وض��ع اإلن�س��اين يف اليمن بعد
أن ق�ص��ر ج �ه��وده خ ��ال ال �ج��والت ال�س��اب�ق��ة من
م�س��ريت��ه ك�م�ب�ع��وث دويل إىل ال�ي�م��ن ع ��ى وق��ف
إطاق النار بغية تجميد معركة صنعاء يف تحرير
مأرب وهو مؤشر عى أن الواليات املتحدة التي
اس�ت�ن�ف��دت ك��اف��ة اوراق �ه ��ا يف ال�ي�م��ن ت �ع��ول عى
ت �ن��ازل س �ع��ودي ج��دي��د ي �ع��زز م�س�ع��ى م�ب�ع��وث�ه��ا
لتحقيق تقارب مع صنعاء.
ومثل هذه التصريحات تعتر مؤشر قوي عى
ان النصر يمنيا بامتياز وان الجميع يبحث عن
مخرج آلل سعود من ورطتهم الكبرية يف اليمن
يف أعقاب هزائمهم املنكرة يف حربهم الظاملة عى
هذا البلد !.
 ....يتبع .....

املوت إلرسائيل..

خالد الصرابي

منذ قيام ثورة  21سبتمر عام 2014م تغريت
مجريات األح��داث يف اليمن خاصة ويف عموم
املنطقة عامة والتي نتج عنها إسقاط منظومة
ال �ف �س ��اد و م ��راك ��ز ال �ق ��وى امل �ت �ن �ف��ذة و ال�ع�م�ي�ل��ة
ل �ل �غ ��رب ال �ت ��ي ب ��اع ��ت ال �ي �م ��ن أرض� � ��اً وإن �س ��ان ��اً،
إن �ه ��ا ث� ��ورة ال �ح ��ق ت�ج�ل��ت م ��ن خ��ال �ه��ا ال�ح�ك�م��ة
اإللهية ل��زوال الظلم وإح�ق��اق الحق و العدل
و ال �س��ام ،وب��ذل��ك ت�ج��ى ال�ن��ور ب��داخ�ل�ن��ا إي�م��ان��اً
و يقينا ب��أن ال�ل��ه ل��ن ي�ف�ن��ي ه��ذه األرض إال وق��د
مأها نورا وعدال وإيماناً وساما وإنصافاً وأماناً
كما ملئت جورا وظلما.
ل �ق ��د أت � ��ت ث� � ��ورة  21س �ب �ت �م ��ر ب ��وع ��ي ج ��دي ��د
وج �ع �ل ��ت ال �ي �م ��ن ي �س �ت �ع �ي ��د ح ��ري �ت ��ه وك ��رام �ت ��ه
وس � �ي � ��ادة ق � � ��راره وق� ��دم� ��ت ح� �ل� ��وال ل �ل �ت �ص �ح �ي��ح
وال �ت �غ �ي��ري ع �م��ا ك ��ان س ��ائ ��داً وق ��د أدرك م�ع�ظ��م
اليمنين أن صوتهم بعد قيامها أصبح له قيمة
كبرية وصار له صدى يف كل أرجاء العالم وأن
ه��ذا ال�ص��وت ال��ذي اس�ت�ه��ان ب��ه ال�ن�ظ��ام السابق
وغيبه حيث جعل الفاسدين يتحكمون برقاب
الشعب لسنوات طويلة واليزال البعض ممن

ات �ع �ج ��ب ك �ث ��ريا ع ��ى ب �ع ��ض ال� �ع ��رب وامل �س �ل �م ��ن وأي� �ض ��ا م��ن
اليمنين الذين مازالوا مرجفن من الصرخة متجاهلن بانها
جزء اكر من ساحينا عى طول خط امتداد املواجهة مع اعداء
الله واإلسام ..فطاملا كنا امام عدو مثل أمريكا وإسرائيل يجب
ان نتخذ يف مواجهتهم كل الوسائل واألساليب املمكنة حتى
وإن لم يكن بعضها متاح يجب ان نخضعها لذلك.
الننا لو تاملنا بشكل دقيق اىل مايقوم به اليهود يف حربهم
ضدنا لوجدنا أنه علينا البحث يف ماهو أعمق يف الوسائل حتى
نتمكن بعون الله من إيجاد مايمكن ردعهم وهزيمتهم.

يف األي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ش��اه��دن��ا وت��اب �ع �ن��ا ت �ل��ك األس��ال �ي��ب
اليهودية النتنة التي كان يستخدمها الصهاينة املستوطنن يف
ال�ق��دس ال�ش��ري��ف خ��ال امل�س��رية ال�ت��ي شكلوها ب�ه��دف استفزاز
واضح للفلسطينين ولكن مارددوه من شعارات مستفزة مثل
امل��وت للعرب وأي�ض��اً إن�ت�ظ��روا النكسة الثانية ه��ي ليست فقط
موجهة للفلسطينين وحسب بقدر ماهي رسالة واضحة لكل
العرب واملسلمن أيضا نكهة التفاخر بمن طبعوا مع إسرائيل
ويف مقدمتها من يحرسون بيت الله الحرام آل سلول رسالة
مفادها ستتبعونهم جميعا بهذا الوجه او بآخر.

ومشكلتنا نحن العرب واملسلمن تحجبنا عن الفهم البديهي
فهم متأخر يرافقه تقاعس وشتات يف بناء الصف الواحد فعى
س�ب�ي��ل امل�ث��ال امل��رت��زق��ة ال��ذي��ن ب��اع��وا ان�ف�س�ه��م رخ�ي�ص��ة ل�ل�ع��دوان
السعودي ذيل اسرائيل يستنكرون صرخة الراءة من أعداء
الله الله اكر املوت ألمريكا املوت إلسرائيل اللعنة عى اليهود
النصر لإلسام وباستنكارهم هذا سيعني بالضرورة تأييدهم
لشعارات اليهود املوت للعرب وحتى وان بدا عليهم التغافل
والتغابي اال ان�ه��م ي��درك��ون ج�ي��دا بانهم ب�ه��ذا الصمت ان�م��ا قد
طبعوا مع إسرائيل وباعوا دينهم أيضاً.

ثورة 21سبتمرب ثورة إيمانية
يف ق �ل ��وب �ه ��م م � ��رض وت �ح �م ��ل أن �ف �س �ه ��م ح �ق ��دا
دف�ي�ن��ا ض��د ث ��ورة  21س�ب�ت�م��ر امل�ج�ي��دة ي�ح��اول��ون
أن ي �ع��ودوا ب��ال�ي�م��ن إىل م��ا ق�ب��ل ال �ث��ورة وي�م�ح��و
ك��ل ان�ج��ازات�ه��ا وم��ا حققته ال�ث��ورة ض��د ال�ف�س��اد
وتصحيح املنظومة السياسية يف اليمن.
دائما تنتصر الثورات عر التاريخ عندما يكون
لها رجال مخلصون مغلبن املصلحة الوطنية
ال�ع�ل�ي��ا ل�ش�ع��وب�ه��م وش �ع��اره��م م�ق��اوم��ة ال�ظ�ل��م
والطغيان والحؤول دون هدر ثروات الشعب
واس �ت �غ ��ال ال �س �ل �ط��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق م� ��آرب وم �ن��اف��ع
ش�خ�ص�ي��ة وخ ��ري م �ث��ال ح ��ي ل�ت�ل��ك ال �ث ��ورات ه��ي
ث� ��ورة اإلم � ��ام ال �ح �س��ن (ع �ل �ي��ه ال �س ��ام) وك�ي��ف
ان �ت �ص��رت وع ��اش ��ت ع ��ى م� ��دار م �ئ ��ات ال�س�ن��ن،
كان الطغاة يتحكمون بكل أمور الدولة ولكن
ب�م�ش�ي�ئ��ة ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت �ع ��اىل ان �ت �ص��رت ث ��ورة
ال �ح �س��ن ع �ل �ي��ه ال �س ��ام وس �خ ��ر ال �ل ��ه س�ب�ح��ان��ه
وتعاىل اإلع��ام الهادف املتمثل بالسيدة زينب
ع�ل�ي�ه��ا ال �س��ام ال �ت��ي اس�ت�ط��اع��ت ف�ض��ح ال�ك��ذب
وال�ت�س��وي��ف والتضليل وع��اش��ت ث��ورة الحسن
إىل يومنا هذا.

كاتبة يحيى السني  -كندا
وه � �ك � ��ذا س �ت �ع �ي ��ش ث � � ��ورة ال � �ح� ��ق يف ال �ي �م ��ن
وس �ت �س �ت �م ��ر ت �ح �ص ��د اإلن� � �ج � ��ازات ال� �ت ��ي ت �ح �ق��ق
منها الكثري خال سنوات قليلة رغم العدوان
والحصار اآلثم الذي استهدف اإلنسان اليمني

ب �ص��ورة رئ�ي�س�ي��ة أك ��رث م�م��ا اس�ت�ه��دف ال�ح�ج��ارة
والبنيان ألنه عدوان ضد إرادة التغيري ويهدف
إىل تغييب إرادة الشعب اليمني وتسطيحها
وتحويلها إىل أشخاص انتفاعين التهمهم إال
مصالحهم الشخصية.
ول��ذل��ك ي�ج��ب ان ي�ع�ل��م ال�ج�م�ي��ع أن ال�ح��رب
ضد الفساد واملحسوبية التقل ضراوة عن أي
ح��رب أخ��رى فبناء اإلن�س��ان اليمني وتحصينه
أه� ��م ب �ك �ث��ري م ��ن ب �ن ��اء ال �ح �ج ��ارة خ �ص ��وص ��ا إذا
كانت هناك معاول تسعى لهدم هذا اإلنسان
م ��ن خ ��ال اس �ت �غ��ال ال �ن �ف��وذ ل�ت�ح�ق�ي��ق غ��اي��ات
شخصية ومصالح وقتية متناسن تضحيات
هذا الشعب العظيم الذي كان له الدور الكبري
يف وصولهم اىل هذه املناصب والتي يستغلونها
اآلن إلل �ح ��اق ال �ض ��رر واألذى ب ��أب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
ال �ي �م �ن��ي ال �ع �ظ �ي��م وه ��ي م �ع ��اول ش ��ري ��رة ي�ج��ب
أن ت�ك�س��ر وت�م�ن��ع م��ن ت�ح�ق�ي��ق أه� ��داف ت�ح��ال��ف
ال �ع��دوان ال�غ��اش��م ال ��ذي ع�ج��ز ع��ن ك�س��ر إرادة
اإلن�س��ان ال�ي�م�ن��ي ال�ح��ر رغ��م اس�ت�ع��ان�ت��ه ب��أدوات��ه
ال��داخ �ل �ي��ة ال�ج�ش�ع��ة ال �ت��ي ت��ري��د ط �ع��ن ال��وط��ن

من الخلف يف غفلة من الزمن وهذا هو فعل
الخونة والجبناء.
إن ع��ى رج ��ال ال �ث��ورة وق��ادت �ه��ا ال �ح��رص كل
ال� �ح ��رص واالن� �ت� �ب ��اه م ��ن ه� ��ذه األي� � ��ادي اآلث �م ��ة
وامل � �ع � ��اول ال� �ه� ��ادم� ��ة ال� �ت ��ي ت� �ح� ��اول اس �ت �غ ��ال
مناصبها السيادية واألمنية يف تحقيق أهداف
شخصية وم�ط��ام��ع م��ادي��ة ،ف�ه��م ل�ي�س��وا بأقل
خ �ط ��را م ��ن م ��رت ��زق ��ة ال� �ع ��دوان م �م��ن ي�ح�م�ل��ون
الساح ضد أبناء جلدتهم.
ف�م��ن ي�ح�م��ل م �ع��ول ال �ف �س��اد خ �ط��ره أع�ظ��م
يف ت �ه ��دي ��م ق �ي ��م امل �ج �ت �م ��ع وت �ش ��وي ��ه ان� �ج� ��ازات
الثورة فالحذر الحذر من هؤالء وعى الجميع
ال� � ��وق� � ��وف ب� ��وج� �ه� �ه� ��م وف � �ض � ��ح م �خ �ط �ط ��ات �ه ��م
املكشوفة وعدم التسامح مع هذه التصرفات
امل�ع�ي�ب��ة ال �ت��ي ت ��يسء ل �ل �ث��ورة ول�ل�ش�ع��ب ال ن��ري��د
تكرار أخطاء املايض ال مجامات وال محسوبية
ورقص مع الثعابن.
إن س�ي��ف ال�ح��ق ب�ي��د رج ��ال ال�ح��ق وال�ش�ع��ب
ك�ل��ه ي�س��ري خ�ل��ف ق�ي��ادت��ه ال�ث��وري��ة ال�ح�ك�ي�م��ة يف
قطع رؤوس الفساد.

بمناسبة ذكرى استشهاده الـ ..43مصادفات مع ساملني حيًا وميتًا وأرسار عن استشهاده تنرش ألول مرة ()3-1
ب�ع��د أي ��ام ق��ائ��ل وت�ح��دي��داً ب�ت��اري��خ 2021/6/26م تحل
الذكرى الثالثة واألربعن الستشهاد طيب الذكر الرئيس
سالم ربيع عي الشهري ب�"ساملن" رئيس مجلس الرئاسة
يف ال �ش �ط ��ر ال �ج �ن ��وب ��ي م ��ن ال� ��وط� ��ن ..أو م ��ا ك ��ان ��ت ت �ع��رف
ب��"جمهورية اليمن الديمقراطية ال�ش�ع�ب�ي��ة "..استشهد
ساملن بتاريخ /26يونيو1978/م مكان االستشهاد محيط
دار الرئاسة منطقة الفتح أحدى مناطق مدينة التواهي
مديرية امليناء املحافظة األوىل سابقاً عدن حالياً.
وب�ه��ذه ال��ذك��رى امل��ؤمل��ة أود كشف م��ا ع��رف��ت م��ن أو عن
خ�ف��اي��ا األح� ��داث وم��اب �س��ات اس�ت�ش�ه��اد ال��رئ �ي��س س��امل��ن
وه��ي أس ��رار تنشر ألول م��رة ،ل�ك��ن ق�ب��ل ذل��ك فضلت أن
ابدأ من الخواطر الخفية املتضمنة مصادفات مع ساملن
ومعظمها من وقائع زياراته إىل مدرستنا مدرسة النجمة
الحمراء..
م��اح�ظ��ة :م��درس��ة النجمة ال�ح�م��راء ال�ت��ي تأسست يف
أوائل سبعينات القرن املايض يف منطقة العند -محافظة
لحج -كانت مدرسة داخلية كنا ندرس فيها منهج الرتبية
وال �ت �ع �ل �ي��م وم � ��واد ع �س �ك��ري��ة وب ��ال ��ذات ال �ت ��دري ��ب ال �ن ��اري
وال �ح��رك��ة ال�ن�ظ��ام�ي��ة -أي أن �ه��ا م��درس��ة ت��رب��وي��ة ع�س�ك��ري��ة
م�ع��اً -وك ��ان ي��دي��ري�ه��ا م��دي��ران :م��دي��ر ل�ل�ج��ان��ب العسكري
برتبة ضابط ومدير تربوي من أفضل األساتذة الرتبوين
والفصول الدراسية كل فصل من ثاين ابتدايئ وما فوق
ي�ع�ت��ر ب�م�ث��اب��ة فصيلة م�ش��اه ،م��درس��ة ال�ن�ج�م��ة ال�ح�م��راء
ك ��ان ��ت امل ��درس ��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة ع ��ى م �س �ت��وى ال �ج �م �ه��وري��ة
ح�ي�ن��ذاك ..واأله��م م��ن ه��ذا وذاك أن ه��ذه امل��درس��ة كانت
أول ك �ي��ان وح ��دوي يف ال�ي�م��ن ب��أك�م�ل��ه ..ف�م�ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا
ك��ان نصف ع��دد طابها م��ن املحافظات الشمالية وع��دد
مماثل تقريباً من املحافظات الجنوبية ..ولهذه االعتبارات
كانت أبرز قيادات الجمهورية آنذاك ساملن وعبدالفتاح
إسماعيل وعي ناصر محمد يولونها اهتماماً كبرياً.
عودة إىل املوضع :يف احدى املرات كنت قائد الفصيلة
املناوب وكنا بزينا امل��دريس ال��ذي يشبه إىل حد كبري الزي

ال �ع �س �ك ��ري :ب �ن �ط �ل��ون وق �م �ي��ص ل ��ون زي �ت ��وين وط ��رب ��وش
ب�م�ظ�ل��ة ال�ع�ي�ن��ن ت�ع�ل��وه��ا ال�ن�ج�م��ة ال �ح �م��راء ع��ائ��دي��ن إىل
امل��درس��ة ب�ع��د أن رك�ض�ن��ا امل�س��اف��ة امل�ق��ررة وب�ش�ع��ار أردده:
يا عي ناصر وسالم ربيع يا أمن اللجنة املركزية إىل آخر
ال�ش�ع��ر ..امل�ق�ص��ود أم ��ن ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة ه��و ع�ب��دال�ف�ت��اح
إس �م��اع �ي��ل ك �ن��ا ع��ائ��دي��ن ورددن � ��ا ش �ع��ارن��ا ن�ح�ب��ه أك ��رث م��ن
غ��ريه وه ��و" :س��امل��ن ن�ح��ن أش�ب��ال��ك وأف �ك��ارك ل�ن��ا مصباح
وأش �ع �ل �ن��اه��ا ث� ��ورة ح �م ��راء ب ��اس ��م ال �ع��ام��ل وال� �ف ��اح" ك�ن��ا
ن�س��ري ب�ن�ظ��ام ال�ح��رك��ة ال�ن�ظ��ام�ي��ة ول�ف��ت ان�ت�ب��اه�ن��ا ال�س�ي��ارة
نوع "أوبل" التي تسري بجوارنا ببطء عى الخط الرئييس
فإذا هو الرئيس ساملن أعطيت أمر للفصيلة يسار انظر-
التحية العسكرية -ثم و قف ون��زل من السيارة وتممت
ل��ه :الفصيلة مستمرة يف ال�ت��دري��ب حسب ال��رن��ام��ج الخ
قائد الفصيلة املناوب الطالب أحمد مسعد القردعي ثم
ص��اف�ح�ن��ي وص��اف��ح بقية طلبة الفصيلة ث��م ت�ح��دث إلينا
ب��إي �ج��از ح��دي��ث األب ألب �ن��ائ��ه ال�ت��ام�ي��ذ ويف خ �ت��ام ح��دي�ث��ه
تمنى لنا النجاحات الدائمة يف دراساتنا وواص��ل السفر
وح �ي ��داً ب�س�ي��ارت��ه ال�ق��دي�م��ة ع��رف�ن��ا يف ن�ف��س ال �ي��وم أن ��ه زار
لواء " "22القريب من املدرسة اتجاه الشمال ملدة ساعة
ث��م اس�ت�ع��ار س�ي��ارة دب��ل م��ن ال�ل��واء وغ ��ادر ل��زي��ارة مديرية
الضالع مع قائد اللواء وب��دون مرافقن باستثناء سائق
السيارة ن��وع الن��دروف��ر ثم عرفنا يف اليوم الثاين والثالث
من خال األخبار يف اإلذاعة والتلفزيون أن الرئيس سالم
رب�ي��ع ع��ي زار ع��دة مناطق م��ن بينها ال�ع��واب��ل والحبيلن
ويهر ولبعوس -كل تلك املناطق هي مدن استثنائية تتبع
املحافظة الثانية سابقاً محافظة لحج حالياً.
املصادفة الثانية مع ساملن حياً :شاهدناه أم��ام بوابة
م��درس��ة النجمة الحمراء ق��ادم��اً م��ن معسكر ل��واء ""22
يونيو بعد أن عاد من الزيارة التفقدية للمناطق املذكورة
أخ��ذ سيارته الخاصة م��ن املعسكر يف العند وك��ان ع��ائ��داً
إىل ع��دن ي�ق��ود س�ي��ارت��ه بنفسه وك ��ان أي�ض��اً ل�ح��ال��ه ب��دون
مرافقن استقبله الطلبة بالهتاف" :ساملن نحن أشبالك

كلك نظر

احمد القردعي

وأفكارك لنا مصباح وأشعلناها ثورة حمراء باسم العامل
والفاح" .فقال لهم " :انتم أشبال الوطن وساملن وغريه
من القاده هم جنود للوطن".
امل �ص ��ادق ��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ع س ��امل ��ن ح �ي ��اً :زي � ��ارة س ��امل ��ن إىل
م ��درس �ت �ن ��ا ب � ��دون إش �ع ��ار م �س �ب ��ق ..ت �ف��اج �ئ��ا ب ��دخ ��ول ��ه إىل
فصلنا وه��ذا أس�ل��وب سليم عندما ي��زور امل�س��ؤول الكبري
ه��ذه امل��درس��ة أو ه��ذا املعسكر أو ذاك امل��رف��ق امل��دين ب��دون
سابق إشعار لريى الحال بطبيعته دون تصنع أو تلميع".
دخل ساملن إىل فصلنا صافحنا جميعاً ثم ألقى كلمة
مختصرة تحثنا ع��ى التحصيل العلمي لخدمة الوطن
يف مختلف املجاالت ..ثم أتاح لنا الفرصة لطرح األسئلة
واالستفسارات وكذا طرح أي مطالب مشروعة.
وقد كنت أول الطلبة املتحدثن كنت آن��ذاك يف أواخر
سن الطفولة وأوائل سن الشباب قدمت مقرتحاً للرئيس
بأن يوجه رفاقنا قيادة منظمة املقاومن الثورين اليمنين
ب��ال�س�م��اح ل�ن��ا ن�ح��ن ال�ط�ل�ب��ة دون س��ن " "15امل �ش��ارك��ة يف

النضال ضد السلطة الرجعية يف أيام العطل واإلجازات
امل��درس��ة وأضفت حتى يكون لنا ش��رف املشاركة الفاعلة
ضد الرجعين املحلين عماء الرجعية السعودية عميلة
االمريالية األمريكية والصهيونية العاملية.
• بذاك السن كان لدي شطط ثوري زائد عن اللزوم،
لكن الرئيس ساملن -رحمة الله عليه -لم يقطع كامي
حتى أكملت وقال باقي أي يشء آخر قلت له :ال يوجد.
ث��م أج��اب س��امل��ن ع��ى مقرتحي م��ا زل��ت أح�ف��ظ إجابته
عن ظهر قلب مُ نذ " "46عاماً تقريباً إىل اليوم وهذا نص
اإلجابة " :أنا لست املسؤول واملنظمة لها قياداتها املنتخبة
وبعضها م�خ�ت��ارة ،ل�ك��ن أن��ا م��ع رأي�ه��م ب��أال يسمحوا ألي
شاب دون سن " "18سنة املشاركة يف أي معركة بشرط
أن يكون قد تدرب عى فنون القتال بشكل متقن" ..ثم
ق ��ال س��امل��ن م�خ��اط�ب��اً ال�ط�ل�ب��ة ه ��ل ي��وج��د م�ط��ال��ب أخ ��رى
تخص التغذية والسكن؟
أجاب أحد الطلبة نعم وجبة ُ
"القرع" أي وجبة اإلفطار
ال تخلو من السوس ،اعرتضت ورفعت يدي واستأذنت
ال��رئ�ي��س ل�ل��رد عليه ،ق��ال تفضل قلت ه��ي ح��االت قليلة
ونسيان الغربال لكن قد تعودنا عى السوس وكأنه جراد
ونتعوض دائماً بوجبة الغداء العامرة دوم��اً باللحم أو
السمك ويف كل الحاالت يا عم سالم أنت سيد العارفن
وتعرف أكرث من غريك أن جمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية ج��زي��رة وس��ط محيط ع��دايئ ويتوجب علينا أن
نقتنع بما يتوفر لنا من إمكانيات مختلفة يف كل مجاالت
الحياة ومن أهمها املواد الغذائية.
علق الرئيس ساملن عى ما طرحت بقوله حرفياً" :أن
اعرتاضك عى زميلك يا قردعي من حيث الفكرة تذكرين
ب��امل �ظ��اه��رات يف م�خ�ت�ل��ف م ��دن ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ت��ي ط��ال�ب��ت
بتخفيض الرواتب إال أن املررات وأسلوب طرحها أعجبني
لذلك فان اعرتاضك مقبول".
يتبع العدد القادم...
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احمد الفقيه

وقفات تأملية لواقع
األمة اليوم!!..

ب � ��ادئ ذي ب� ��دء ي �ج ��ب أن ن �ح ��دد م �ع �ن��ى ال �ت �ط��ور
اص�ط��اح��اً كما ج��اء يف امل�ع��اج��م ،وع��ى ض��وء ذلك
يتم تحديد موقف اإلسام منه ،التطور مشتق من
الطور ،وهو الحالة املرحلية ليشء ما فالتطور هو
االنتقال من طور إىل طور آخر والتطوير هو تحويل
اليشء من حال كان فيها تارة ما ،إىل حال غريها
أخرى بحسب ما جاء يف املعجم الوسيط..
من هنا يتضح أن التطور ليس مقيداً باألفضلية
بل قد يكون التحول يف التطور إىل حال أسوأ ..كما
حال
يقال إن م��رض ف��ان قد تطور وق��د يكون إىل
ٍ
أحسن كما يف قوله عزوجل":وقد خلقكم أطواراً"
سورة نوح."14" -
ف��ال�ت�ط��ور ي�ج��ري يف أم ��ور ال�ط�ب�ي�ع��ة ك�م��ا يف ت�ط��ور
النبات والحيوان واملراحل التي يمر بها منذ نشأته
حتى يشيخ ويتاىش وقد يكون يف تطور علم من
ال �ع �ل ��وم ،أو ع �ل��م امل �ت �ع �ل��م وم� ��دى ات �س ��اع ورس ��وخ
مداركه..
وهكذا يجري التطور يف كل يشء يف هذا الكون
ال �ش ��اس ��ع ال� ��واس� ��ع ،يف م �ج ��ال األف� �ك ��ار وال �ع �ق��ائ��د
والقيم واملبادئ واألخاق والتقاليد ،بل يف الصور
املادية للحياة بكل صورها..
أما التطور يف مجال األديان فنوعان:
ت�ط��ور يف العقيدة نفسها م��ن ط��ور ب��دايئ بسيط
اىل ط��ور م��رك��ب معقد ام�ت��زج فيها ال�ف��ن والخيال
والجمال والحب بفكرة األلوهية أو الربوبية كما
كان عند اليونان القدامى..
أما الطور الثاين :تطور يف تقويم الناس سلوكياً
وأخ��اق �ي��اً ودي �ن �ي��اً م��ع ب �ق��اء ال��دي��ن يف ذات ��ه ث��اب�ت��اً أم
األدي��ان السماوية املرتبطة بنصوص شرعية ثابتة
ليست هي املقصودة بالتطور ألنها توقيفية..
أم� ��ا ال ��دي ��ن اإلس ��ام ��ي ف �م��رت �ب��ط ب �ن �ص ��وص ث��اب �ت��ة
وأحكام توقيفية محفوظة ال تتغري وال تتبدل أما
النصوص الشرعية اإلسامية فتبقى ثابتة بل تبقى
هي الحجة القائمة اىل يوم القيامة ،لكن التطور
قد يعرتي الفكر اإلسامي أي فهم الناس لرسالة
اإلسام ومضمونها..
وهنا يأيت دور العلماء األجاء يف تنقية وتصحيح
امل �ف ��اه �ي ��م امل �غ �ل ��وط ��ة وت ��وج �ي ��ه ال� �ن ��اس اىل ال �ط��ري��ق
الصحيح واملنهج القويم..
وه ��ذا ال�ت�ط��ور ك�م��ا س �م��اه ال��رس��ول ع�ل�ي��ه ال�ص��اة
وال�س��ام وع��ى آل��ه ت�ج��دي��داً ألم��ر ال��دي��ن ..ك�م��ا ج��اء
يف ال�ح��دي��ث ال�ن�ب��وي ال�ث��اب��ت ع��ن رس ��ول ال �ل��ه صى
الله عليه وآله إنه قال( :يبعث الله لهذه األمة عى
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)..
وامل� �ق� �ص ��ود م� ��ن م �ع �ن ��ى ال� �ح ��دي ��ث ت �ن �ق �ي ��ة ال ��دي ��ن
اإلس ��ام ��ي م �م ��ا ع �ل ��ق ب ��ه م ��ن أف� �ك ��ار دخ �ي �ل ��ة وب ��دع
وخ��راف��ات أس��اءت إل�ي��ه وش��وه��ت ص��ورت��ه الصافية
ال�ن�ق�ي��ة ب ��ن األم ��م
األخرى..
وه �ن ��ا ل �ن ��ا وق �ف��ة
ت � ��أم � �ل � �ي � ��ة ون� � �ظ� � ��رة
ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ف��اح�ص��ة
مل �ع �ن ��ى ال �ت �ط ��ور أو
ال� � �ت� � �ج � ��دي � ��د ل �ي ��س
امل� �ق� �ص ��ود إدخ � ��ال
يش ج � � ��دي � � ��د ع ��ى
ال ��دي ��ن اإلس ��ام ��ي
وإن � � � �م� � � ��ا م � �ح � ��ارب � ��ة
ال�خ��راف��ات والبدع
واألوه � � � � � � � � ��ام ال � �ت� ��ي
ظ� �ه ��رت يف ب�ع��ض
األم ��م وال�ش�ع��وب
أي إع � � ��ادة ال ��دي ��ن
اىل رون�ق��ه األص��ي
وم �ن ��اب �ع ��ه ال �ن �ق �ي��ة
األوىل ,ف � � � �ك � � � ��راً
وع� � � � �م � � � � ً�ا ،ه � �ن � ��اك
ق � � � ��اع � � � ��دة ف� �ق� �ه� �ي ��ة
ت � � � � � � � � �ق� � � � � � � � ��ول( :إن
ال� � �ض � ��رورات ت�ب�ي��ح
امل� �ح� �ظ ��ورات) درء
الفنت واملفاسد..
أم� � � � � ��ا ع� � �ق � ��وب � ��ات
س � � ��ائ � � ��ر ال� � �ج � ��رائ � ��م
األخرى با حصر فمرتوكة للتقدير الزمني بحسب
ال� �ح ��اج ��ة امل� ��اس� ��ة وال� � �ض � ��رورة وامل �ص �ل �ح ��ة وت �س �م��ى
عقوبات التعزير كما جاء يف كلمة الخليفة العادل
عمر بن عبدالعزيز حن قال( :يحدث للناس من
العقوبات بقدر ما يحدث منهم من الفجور)..
وه� �ن ��ا ت ��وج ��د ق� ��اع� ��دة امل �ص ��ال ��ح امل ��رس �ل ��ة امل �س �م ��اة
ب ��االس �ت �ص ��اح واالس� �ت� �ح� �س ��ان ت �خ �ت ��ار ف �ي ��ه ج �ه ��ات
االخ �ت �ص��اص وال �س �ل �ط��ات امل �س��ؤول��ة م��اه��و األص�ل��ح
ب �ح �س��ب ال� ��زم� ��ان وامل � �ك� ��ان ج �ل �ب ��اً ل �ل �م �ص��ال��ح ودرءاً
للمفاسد..
فهناك قضايا ع��دي��دة يتضح منها أن النصوص
األص �ل �ي ��ة ب �ع �م��وم �ه��ا وم��رون �ت �ه��ا وت �ع �ل �ي��ات �ه��ا غ�ط��ت
م�ع�ظ��م ال�ق�ض��اي��ا ع��ن ط��ري��ق االج�ت�ه��اد واالس�ت�ن�ب��اط
وتحكيم قاعدة املصالح املرسلة يف كل شان سكتت
عنه النصوص الشرعية مادامت املصلحة قد ورد
التعليل بها..
ك��االك�ت�ش��اف��ات العلمية والطبية والتكنولوجية
وغريها إذا أضفنا اىل كل ذلك قول الرسول عليه
الصاة والسام وعى آله يف حادثة تلقيح النخل:
حينما قال (أنتم أعرف بأمور ديناكم)
مما فتح الباب واسعاً لانطاق العلمي والعمي
يف تطبيق نواميس وقوانن الطبيعة.
كلمات مضئية:
صفوة ال�ق��ول :إن علماءنا االج��اء ق��ادرون عى
ت�ق��دي��م ال�ف�ت��اوى واالج �ت �ه��ادات مل�ع��ال�ج��ة ال�ك�ث��ري من
قضايا األمة التي تقف يف طريق نهوضها وتقدمها,
ول �ك ��ن ب �س �ب��ب امل �ك ��اي ��دات ال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ش��اح �ن��ات
ال�ك�ي��دي��ة ب��ن م�ع�ظ��م ع�ل�م��اء األم��ة ن�س��وا أو ت�ن��اس��وا
دورهم تجاه قضايا األمة..
يف ح ��ن أن األم� ��م وال � ��دول امل �ت �ح �ض��رة واإلن �س ��ان
األوروب��ي وص��ل اىل سطح القمر وامل��ري��خ وشعوب
وأم� � ��م ال �ع ��ال ��م ال �ع ��رب ��ي واإلس � ��ام � ��ي غ ��ائ �ص ��ون يف
م �ه ��ات ��رات �ه ��م ال �ف �ك ��ري ��ة وامل ��ذه �ب �ي ��ة غ ��ري م �ب ��ال ��ن ب�م��ا
يحدث يف دول العالم املتحضر من ث��ورات علمية
وتكنولوجية هائلة فائقة الدقة واإلبداع..
متى تفيقون يا علماءنا األجاء وتدركون دوركم
ال �ح �ق �ي �ق��ي يف م �ع��ال �ج��ة ق �ض��اي��ا األم � ��ة وم� ��ا ت�ع��ان�ي��ه
اليوم..؟!

حاجات البرش
دومـــًا يف تــطــور ،ال
تــقــف عــلــى حــال
واحــــدة ،أيــن دور
عــلــمــائــنــا األجـــاء
منها

الــتــطــور ليس
املقصود به إدخال
يشء جــديــد على
الــــديــــن وإنـــمـــا
محاربة الخرافات
والبدع اليت تفشت
يف بعض األمم
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قضايا

مشكلة التعليم يف قوالب جامدة
التعليم يف قوالب نظام درايس "منهج أو مواد ومقررات يف
ً
خريجا فاقداً غريزة التفكري
قالب أو قوالب جامدة" تنتج
العلمي اإلبداعي.
ً
ً
دراسيا ،يدرس الطالب يف كل سنة
عاما
بعد قضاء ١٢
عدداً من املواد واملقررات مثل الفيزياء والكيمياء والتكامل

ويحرم اآلالف من أبنائنا الطالب؛ بسبب نتيجة معدل الثانوية
بإيجابياته وسلبياته.
ثم يصل الطالب إىل مرحلة "الليسانس" أو "البكالوريوس" وهي
م�ص�ط�ل�ح��ات م�ن�ق��ول��ة ح��رف�ي��اً إىل لغتنا ال�ع��رب�ي��ة وال ي��وج��د ل�ه��ا أص��ل
عربي مثلها مثل مصطلح املاجستري أو الدكتوراه.
م��ا يهمنا هنا ه��و توضيح حقيقة أن ال�ط��ال��ب يلتحق بالجامعة،
ويدرس تخصص ما!! هو عبارة عن منهج مقولب يف قوالب ومواد
ومقررات معظمها نظرية؛ خالية من التطبيق العميل؛ وال عالقة
لها بواقعنا وحياتنا.
وإذا رسب يف مقرر ما ألي سبب كان ربما قد يكون خارج إرادته،
يف القالب تسجل له درجة ( )٥٠وبذلك يحرم الكثري من الخريجني
من حقهم العلمي!!
ً
مقبوال طيلة
وإذا كان معدله الرتاكمي مقبول يف سنة أوىل؛ يظل
دراسته!! إال من رحم ربي.
ويحرم من دراسة املاجستري ألن معدله يف "الليسانس" مقبول؛
حتى لو كان لديه رغبة يف مواصلة الدراسة.
وع� ��ى س �ب �ي��ل امل �ث ��ال ق �ب ��ل س �ن ��وات أراد أح� ��د ال �ط ��الب أن ي ��درس
ً
مقبوال يف الليسانس ولم يكن حينها مطلوب
ماجستري وكان معدله
تقدير جيد أو كان يتم التغايض ..املهم درس املاجستري وحصل عى
تقدير جيد جداً وناقش رسالته بتقدير ممتاز!! وبعدها عندما جاء
ليسجل لدراسة الدكتوراه قالوا له ممنوع؟ القالب ال يسمح !! لديه
رغبة يف مواصلة الدراسة؛ ولكنه حنب بسبب القالب.
وهكذا يتسبب القالب يف حرمان الكثري من الطالب من مواصلة
دراستهم ..من درس الدبلوم ورسب يحرم من الدرجة ،ومن درس
ً
مقبوال يحرم من
ال��دك�ت��وراه ورس��ب يف م��ادت��ني!! أو إذا ك��ان معدله
الرسالة!!
وإذا توفق وكمل الليسانس وبعدين توقف ولم يواصل الدراسة
ع��ى ال�ف��ور ول�ك�ن��ه واص��ل وح�ص��ل ع��ى ال��دك�ت��وراه وق��د ع�م��ره !! ٥٠
وب�ع��ده��ا ج��اء ي�ش�ت��ي ي�ت�ع��ني م��درس��اً ج��ام�ع�ي��اً؛ ي�ق��ول��وا م��ا ي�ن�ف��ع ألن��ه
تجاوز العمر!! القالب قال هكذا !! أيش يفعل الخبري محتار؟
والقالب ذاته يقول ما يدرس الطالب املاجستري إال بعد  ٥سنني
من تخرجه من البكالوريوس؛ يف القضاء والشرطة.
امل�ه��م ه��ذه األم�ث�ل��ة تشكل ن�ظ��رة ع��ام��ة ه��دف�ه��ا ف�ه��م ال�غ��اي��ة منها..
وليست لذاتها.

والتفاضل ..ثم يتخرج ال يدري ماهية هذه املواضيع؟ ويف
ً
حفظا جامداً.
ماذا تستخدم!! وما فوائدها؟ ألنه حفظها
ثم يمتحن الثانوية وتعلن النتيجة "الدرجة" ويحرم من
دخول تخصص يجد يف نفسه رغبة نفسية وحافزاً لإلبداع
فيه!! ألي سبب كان.

التعليم يف ق��وال��ب؟ ج��اء م��ع ال�ث��ورة ال�ص�ن��اع�ي��ة!! يف أوروب��ا وطبق
قبل مائتني سنة.
واح �ن��ا م�ن��ذ ب ��دأت ال�ج��ام�ع��ة يف ال�س�ب�ع�ي�ن��ات أخ��ذن��اه وق�ب�ل�ن��ا أي�ض��اً
أخ��ذ به املصريون .املهم ه��ذا القالب ال ي��زال مطبقاً عندنا إىل اليوم
ل��م ي�ت�غ��ري م�ن��ه إال أم ��ور ش�ك�ل�ي��ة ط�ف�ي�ف��ة ج ��داً ب�ع�ي��دة ك��ل ال�ب�ع��د عن

املوضوعية ألن موضوعية القالب عند البعض ش��رع ال يسبقه وال
يبطله شرع؟
وامل�ش�ك�ل��ة أن ال�ب�ع��ض ي�ع�ل��م م�ت��ى ن�ق��ل ه��ذا ال�ق��ال��ب وم�م��ن ن�ق��ل!!
ً
وك�ي��ف ت�غ��ريت ال�ق��وال��ب يف ال�ش��رق وال �غ��رب ..وال ي ��زال م�ص�م�م��ا إىل
ال �ي ��وم ؛ ك ��أن ه ��ذا ال �ق��ال��ب ن ��زل ب ��ه ن ��ص إل �ه��ي وك ��أن ��ه ن ��زل ب�س�ل�ط��ان
مبني!!.
يا خبري هذا القالب منقول قد قلبوه اليل وضعوه ..هو قالب مثله
مثل بقية القوالب وضعي يقبل التعديل والحذف واإلضافة ..كلما
لزم وكلما ظهرت ودعت ضرورة لذلك ..الهدف منه املنفعة والخري
والهدى والرشد.
وظهر نظام هذا القالب مع ظهور الحركة الصناعية نهاية القرن
ال�ث��ام��ن ع�ش��ر؛؛ ت�ص�ن��ع م��ائ��ة أل��ف ق�ط�ع��ة يف ق��ال��ب م�ع��ني ،م��ن كل
ق�ط�ع��ة م�ك��ون��ة ال �ج �ه��از أو امل ��وت ��ور؛ مل�ن�ت��ج واح ��د؛ ث��م ي�ت��م ت�ج�م�ي�ع�ه��ا
للحصول عى محرك أو جهاز بذاته!!.
لكن قبل الثورة الصناعية!! لم يكن التعليم يف قوالب؟
ك��ان��ت ال��زراع��ة !! وال��زراع��ة ت�ت�ط�ل��ب ب�ي�ئ��ة خ�ص�ب��ة وت��رب��ة ث��م ت�غ��رس
البذرة!! وتعتني بها وهي تنتج!!
وكذلك الطالب بحاجة لبيئة من القيم النفسية املعتصمة بالله
املخلصة النية إليه ،،العاملة باألسباب!! يحتاج الطالب بذرة وبذور
من القيم الصدق واألمانة واإلخالص واإليمان ومعرفة الله..
وال��دن�ي��ا دار امتحان م��زم��ن؟ منهم م��ن يمتحن ف��وق ك��ريس كنبه
ومعه عصري ومباشر ،والبعض يدرس بأقل اإلمكانات؛ يف األرض
أو ك��ريس م��ذح��ل ،،امل�ه��م أن االم�ت�ح��ان ه��و ذات��ه للجميع ،وال��زم��ن
مدة حياته..
والحساب والدرجات فيها دقة عليم خبري خلق وأحىص كل يشء
ً
ليس لعباً وال عبثا ،شديد العقاب وإن يك مثقال حبة من خردل
يأيت بها الله ..وليست غاية التعليم والدرجات العلمية بذر وزراعة
وتسمني وتنمية األنانية والذاتية وحب املادة والربح،،
وال�س�ع��ي وراء ال��رب��ح ال�س��ري��ع وال��درج��ات؛ ول��و ب��ال�غ��ش ..ليست

د .عيل عبدالقادر الشامي
ال��درج��ات وال�ش�ه��ادة باعتبارها غ��اي��ة! ليست غ��اي��ة ..بحاجة ل��زراع��ة
وإن� �ت� ��اج ال �ث �م ��رة؛ وك� ��ل ش �ج ��رة ت �ن �ب��ت وت �ث �م ��ر وت ��زه ��ر وت �ن �ت ��ج م ��ا ه��و
خالصتها!!
كل شجرة لها ثمرتها املختلفة وفضل الله بعضها عى بعض يف
األكل؛ وبرغم أنها تسقى من ماء واحد!!صنوان وغري صنوان!!
ومعظم املخرتعني الذين اخرتعوا ما ينفع البشرية؛ طردوا من
ن �ظ��ام ال �ق��وال��ب !! ل �ق��د ف �ش��ل ن �ظ��ام ال �ق��وال��ب م ��ن ت�ج�م�ي��د ع�ق��ول�ه��م
وإخضاعها للجمود!!
عموما ما نريد الوصول إليه أنه البد من وقفة علمية متخصصة
أم� ��ام ه ��ذا األم � ��ر؛ وإال س �ن �ظ��ل ن� ��دور يف ح �ل �ق��ات م �ف��رغ��ة ل ��ن ن�ص��ل
لجديد ..ليس لنا بل ألوالدنا األجيال القادمة أمانة يف أعناقنا..
املهم القوالب اعرتفنا أم أنكرنا ..أم تجاهلنا ..الزال��ت آفة نفسية
وسلوكية لتحطيم غريزة الفضول العقيل؟

مختصون يف الصحة الحيوانية لـ"

عبدالرحمن مراد

الفضول العقيل أوجده الله للبحث للوصول للحقائق والحكمة
والصواب!!
الله أمر كل مؤمن أن يسعي ويسري يف األرض؟؟ ويتفكر ويتدبر
!وينظر !!يف مخلوقات الله وحكمته وتقديره!! أثناء سريه وحركته
وعمله!!
ويفكر ويوثق ويستقرئ ويستنبط ولكن بشرط الصدق واألمانة
وعدم الكذب والزور!!
وأوجب سبحانه عى املؤمن إعطاء كل يشء حقه!! بدون زيادة
أو نقصان؛؛ أمانة علمية ..وإيثار وتعاون وتضحية..
وب�م�ع�ن��ى أوض ��ح ل�ي��س ال�ت�ف�ك��ري ال�ع�ق��يل م �ح �ص��وراً ع��ى م��ن درس
يف قوالب!!
وكم هناك ممن لم تحالفه الظروف ،،وكم هناك ممن قد يكون
ال يفقه سوى الحفظ!! وهو ال يفهم شيئا وال يستطيع التعامل مع
أرجله وجسمه أو مع إنسان؛ لألسف!! ومع هذا حالفه الحظ.
وبغض النظر هناك من اجتهد ولكل مجتهد نصيب وله أفضلية
وأح�ق�ي��ة ..ب�م��ا س�خ��ر ال�ل��ه ل��ه وب�م��ا س�ع��ى وس��ار واج�ت�ه��د وت��وك��ل عى
الله ..نحن بحاجة للنظر والتدبر والعمل والسعي بالخري ..غايتنا
يجب أن تكون مخلصة لله قبل كل يشء ،والله الذي منه وبرضاه
تتحقق غايتنا ..دنيا وآخ��رة ..ليست امل��ادة وال ال��درج��ة العلمية وال
املناصب ،،غايات ومن كانت غايته فقد أخذها وحصل عليها بدنياه
شقي وضل ووضعه مأساوي.
العلم فضل من الله وبما سخر ليس بذكائك ،العلم للمنفعة
ثم االستنفاع؛ من درس للشهادة فقد حصل عليها ..العلم زكاته
إخراجه عطاء غري محدود.
العلم كلما زاد وه��و خالص لله؛ حكمة و ت��واض��ع ورف�ع��ة ورق��ي
يف األخالق والسلوك.
كم نحن بحاجة ملراجعة هذا األم��ر ..ليس هذا كالمي الشخيص
وال أدع��ي أن ما قاله غريي كالمي ،بل هناك أساتذة أفاضل ممن
تكلم وألقى محاضرات بذات املعنى!!!
وأخوكم وزميلكم أضاف عليه استنتاجات أو أمثلة ال غري..
هموم معظمنا واحدة وكثرية ،ولكن لألسف نحن بحاجة يف مثل
ه��ذه امل��واض�ي��ع لوقفات ص��ادق��ة وب��أم��ان��ه بعيداً ع��ن املصالح الذاتية
والدنيئة ..نحن بحاجة لتشخيص وتنظيم ،مقدمات ،وعمليات،
ونتائج ،وتغذية راجعة ..والله املسخر.

":

ً
كبيرا للثروة احليوانية
توجد العديد من األمراض واألوبئة التي متثل
تهديدا ً
تعترب الصحة الحيوانية من الركائز الرئيسية يف
تنمية الرثوة الحيوانية والحفاظ عليها ،وحمايتها
من األمراض واألوبئة التي تصيبها وتؤثر عىل نموها
وتكاثرها ،وتؤثر عىل األمن الغذايئ من الرثوة الحيوانية
ومنتجاتها وحول أهمية الصحة الحيوانية ودورها
االسهام يف الحفاظ عىل الرثوة الحيوانية وتنميتها وصوال
يف البداية تحدث الدكتور أحمد ال�ق��داري مدير اإلدارة العامة
للصحة الحيوانية وال�ح�ج��ر البيطري أش��ار إن الصحة الحيوانية
مرتبطة ارت�ب��اط��ا اساسيا بتنمية وتطوير ال��روة الحيوانية ،مل��ا لها
م��ن أه�م�ي��ة ب��ال�غ��ة يف امل�ح��اف�ظ��ة ع��ى ص�ح��ة ال ��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة ،ومل��ا
ل�ه��ا م��ن دور ف��اع��ل يف االك�ت�ف��اء ال ��ذايت ،مضيفا أن ه�ن��اك ال�ع��دي��د
من األمراض واألوبئة التي تمثل تهديدا كبريا للروة الحيوانية.
وأوض��ح ال�ق��داري أن األم��راض التي تصيب األغ�ن��ام وامل��اع��ز وهي
مستوطنة كطاعون امل�ج��رتات ال�ص�غ��رية ،وال�ج��دري ،وام��ا االبقار
فهناك عدة امراض فريوسية مثل الحمى القالعية وتصيب االغنام
وامل��اع��ز ك��ذل��ك ،وم ��رض ال�ت�ه��اب��ات ال�ج�ل��د ال�ع�ق��دي وال ��ذي ظ�ه��ر يف
السنتني االخريتني ،باإلضافة إىل امراض بكتريية ،وهذه األمراض
تؤثر تأثريا كبريا عى الروة الحيوانية.
واك��د ال��دك�ت��ور اح�م��د أن�ه��م ي�س�ع��ون إىل مكافحة ت�ل��ك األم��راض
واجتثاثها من خالل العديد من الحمالت البيطرية بهدف تحصني
ال �ح �ي��وان��ات م ��ن اج ��ل ال ��وص ��ول إىل اع ��الن ال�ي�م��ن خ��ال�ي��ة م ��ن ت�ل��ك
األمراض.
واضاف مدير عام الصحة الحيوانية أنه يوجد إدارة متخصصة
تسمى إدارة الوبائيات وكذا قسم الرتصد الوبايئ اللذان يقومان
ب �ت �ل �ق��ي ال �ب ��الغ ��ات ال ��وب ��ائ �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ص ��ل م ��ن م �خ �ت �ل��ف م �ح��اف �ظ��ات
الجمهورية عن طريق مسؤول الرتصد الوبايئ يف مكاتب الزراعة
باملحافظات واملديريات ...واشار الدكتور القداري إىل ضرورة تنفيذ
موجهات السيد عبدامللك الحويث حفظة الله ،التي تحدث عنها يف
محاضرته الرمضانية باالهتمام بالطب البيطري وتشجيع الكوادر
بااللتحاق بهذا التخصص الهام باإلضافة إىل تأهيل وتدريب ابناء
العزل والقرى البعيدة من مراكز املديريات ،وإعطائهم األولويات
بما يسهم يف اكسابهم املعرفة يف كيفية التعامل مع األمراض التي
تصيب الحيوانات واإلبالغ عنها يف حينه.
واك ��د م��دي��ر ع��ام ال�ص�ح��ة ال�ح�ي��وان�ي��ة وال�ح�ج��ر ال�ب�ي�ط��ري أن�ه��م يف
اإلدارة ي�ع�م�ل��ون ك�م�ن�ظ��وم��ة واح� ��دة م ��ع ك �ل �ي��ات ال �ط��ب ال�ب�ي�ط��ري
وامل�ع��اه��د ال�ب�ي�ط��ري��ة ب�ه��دف االرت �ق��اء ب��ال�ط��ب ال�ب�ي�ط��ري ،وأض ��اف أن
هناك تنسيقاً وتعاوناً فيما بني ادارة الصحة الحيوانية والكليات
واملعاهد البيطرية من حيث التأهيل والتدريب وإق��ام��ة األنشطة
املختلفة فيما يخص املبادرات املجتمعية والنزول امليداين وتدشني
حمالت معالجة لتلك الحيوانات يف مختلف مناطق الجمهورية.
التعامل مع الحيوانات الواردة من املنافذ املحتلة:
أوض� ��ح ال ��دك �ت ��ور اح �م ��د ال� �ق� ��داري أن ال �ك �ث��ري م ��ن امل �ن ��اف ��ذ ال��ري��ة
وال �ب �ح ��ري ��ة ال �ت ��ي ي �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان وم ��رت ��زق �ت ��ه ت��م
استهداف اغلبها من قبل طريان تحالف العدوان ،وال يوجد فيها
محاجر بيطرية ،مؤكداً عدم تجاوب القائمني عى تلك املنافذ رغم
امل�ح��اوالت يف ال�ت��واص��ل والتنسيق معهم بشكل أو ب��آخ��ر ،بهدف
ع �م��ل آل �ي��ة م ��وح ��دة ت�ت�ض�م��ن ح �ج��ر ال �ح �ي��وان��ات امل �س �ت ��وردة ال �ف��رتة
القانونية لحماية الروة الحيوانية اليمنية من األمراض واألوبئة
الوافدة من القرن األفريقي ،مشريا أنهم يقومون حاليا باحتجاز
الحيوانات ال��واف��دة يف املنافذ الجمركية واخ��ذ العينات منها عن
طريق ال�ف��رق املنتشرة يف تلك املنافذ وإرس��ال�ه��ا إىل املختر املركزي
يف صنعاء لعمل ال�ف�ح��وص��ات ملعرفة م��دى سالمتها وع��ى ضوء
النتائج يسمح لها بالدخول ،او ارجاعها إىل بلدها.
مهام املخترب البيطري
اوض � ��ح م ��دي ��ر ع� ��ام ال �ص �ح ��ة ال �ح �ي ��وان �ي ��ة وال �ح �ج ��ر ال �ب �ي �ط ��ري أن
امل�خ�ت��ر ال�ب�ي�ط��ري ي�ق��وم بفحص (األدوي ��ة ال�ب�ي�ط��ري��ة -وال�ل�ق��اح��ات،
واملنتجات الحيوانية اللحوم البيضاء والحمراء املجمدة ،واأللبان،
واالع� ��الف ،وامل ��رك ��زات ال�ح�ي��وان�ي��ة ،ف�ح��ص ع�ي�ن��ات ال ��دم ال�ت��ي يتم
اخ ��ذه ��ا م ��ن ال �ح �ي��وان��ات) م ��ؤك ��دا أن امل�خ�ت��ر امل ��رك ��زي ي�ع�ت��ر ال�ف�ل��رت
الذي يتم من خالله مراقبة كافة اإلرساليات الحيوانية التي يتم
استريادها ،وأخذ عينات منها وفحصها والتأكد من سالمتها وبناء
عى ذلك يتم إعطاء التصاريح للمستوردين ،او يتم اإلفراج عن
الشحنات التي تكون تحت التحريز اثناء فرتة الفحص.
تأهيل وتدريب الكادر الطبي البيطري
اشار الدكتور أحمد أن اإلدارة العامة للصحة الحيوانية رغم انها
ً
تمتلك كادر طبياً
مؤهال ومدرباً اال انه يتم عقد ورشات ودورات
ت��دري�ب�ي��ة ب��ني الفينة واألخ ��رى ب�ه��دف ت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��م وت��زوي��ده��م
باملعلومات والتقنيات الحديثة ليك يتم استخدامها ،وبما يعود
بالنفع عى الروة الحيوانية ،مشريا أن كادر اإلدارة يتم من خالله




اىل جعلها مصدراً من مصادر الرثوة الوطنية الذي يجب
االهتمام بها ..وعن املخاطر واألمراض التي تصيب الرثوة
الحيوانية تم اللقاء بمختصني يف الصحة الحيوانية..
إىل التفاصيل:
محمد صالح حاتم #

د .القدارى :نسعى اىل ماكفحة األمراض واجتثاثها من خالل الحمالت البيطرية
د .الضوراين :الصحة الحيوانية من الركائز االساسية لتنمية الرثوة الحيوانية

تنفيذ النزول امليداين ملرات عديدة إلجراء مختلف الفحوصات عى
اإلرس��ال�ي��ات ال�ح�ي��وان�ي��ة او االدوي ��ة ،وال��دج��اج وال�ل�ح��وم امل�ج�م��دة،
وفحص االعالف ،وكذا الرتصد الوبايئ.
قطاع الدواجن
اش��ار م��دي��ر ع��ام ال�ص�ح��ة ال�ح�ي��وان�ي��ة وال�ح�ج��ر ال�ب�ي�ط��ري أن قطاع
ال ��دواج ��ن م ��ن ال �ق �ط��اع��ات ال �ك �ب��رية وال �ه ��ام ��ة يف ال �ي �م��ن ،وي�ح�ظ��ى
ب��االه �ت �م��ام وال ��رع ��اي ��ة ال �ك��ام �ل��ة مل ��ا ل ��ه م ��ن اه �م �ي��ة يف ت�ح�ق�ي��ق األم ��ن
الغذايئ من اللحوم والبيض يف اليمن ،واكد أنهم يقومون بعدة
إجراءات بهدف املحافظة عى سالمة قطاع الدواجن وعدم تعرضه
ألي امراض او كوارث صحية قد تؤثر عى املستهلك ،مؤكدا ً أنه يتم
متابعة كل ما يخص ه��ذا القطاع من ادوي��ة مستوردة ،واع��الف
وغ��ريه��ا ،واض��اف ي�ت��م ان��زال ع��دة ح�م��الت م�ي��دان�ي��ة ملختلف م��زارع
ال ��دج ��اج ال �ت��ي ت�ص�ل�ن��ا ب ��الغ ��ات ع ��ن وج ��ود ب �ع��ض األع� ��راض وذل ��ك
التخاذ اإلجراءات الضرورية يف الوقت املناسب.
املبادرات املجتمعية
اش ��اد ال ��دك �ت ��ور اح �م��د ال �ق ��داري ب�ت�ف��اع��ل وم �س��اه �م��ة وم �ش��ارك��ة
امل�ج�ت�م��ع يف ال�ص�ح��ة ال�ح�ي��وان�ي��ة ،م��ؤك��دا أن امل �ب ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة

تمثل جانبا مهما جدا وأنها ليست دخيلة عى مجتمعنا اليمني،
واوضح أنه تم اطالق مبادرة مجتمعية قبل اربعة اشهر ملعالجة
الحيوانات يف مختلف مناطق اليمن بالتنسيق مع اللجان الزراعية
وم �ك��ات��ب ال ��زراع ��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ات وب��ال �ت �ع��اون م ��ع م��ؤس �س��ة "ب�ن�ي��ان
ال�ت�ن�م��وي��ة" ،ح�ي��ث ت��م اس �ت �ه��داف ح ��وايل ع �ش��رة م��الي��ني رأس من
الحيوانات.
كيفية الحفاظ عىل الرثوة الحيوانية
أوضح الدكتور احمد أن الروة الحيوانية تكتسب اهمية بالغة
يف دع��م االق�ت�ص��اد الوطني وال�ح�ف��اظ عليهم مسؤولية جماعية،
م��ؤك��دا أن اه��م يشء ه��و خلق وع��ي ل��دى امل��زارع واملجتمع بأهمية
الروة الحيوانية ،وبخطورة ذبح إناث وصغار املوايش والذي يعتر
اهدارا لها ،وتدمريا للمصنع واملنتج يف نفس الوقت ،مضيفا يجب
أن يتم ادخال الروة الحيوانية يف املناهج الدراسية بحيث يكون
لدينا جيل متعلم ومدرك ألهمية الروة الحيوانية..منوها بضرورة
دعم مختلف الجوانب املتعلقة بالطب البيطري وكوادرها وإتاحة
فرص عمل لهم وتشجيعهم والذي سيعد عامال مهما يف تنمية
الروة الحيوانية واالرتقاء بالخدمات التي تقدم للمزارعني.

الصعوبات والعوائق
أكد مدير عام الصحة الحيوانية رغم الصعوبات التي تواجههم
ول �ك �ن �ه ��م س �ي �ع �م �ل ��ون ب ��أق ��ل االم � �ك� ��ان� ��ات ،وق� � ��ال ل� ��ن ت� �ك ��ون ه ��ذه
الصعوبات حاجزا او مانعا امامنا للتوقف عن تقديم الخدمات،
م��ؤك��دا أن اه��م الصعوبات ال�ت��ي تواجهها اإلدارة العامة للصحة
الحيوانية هي شحت االمكانات وانعدام املوارد ،فاإلدارة هي إدارة
خدمية وليست إيرادية وإن ما يحصل يتم توريد ما نسبته %6٠
إىل خزينة الدولة و %4٠الباقي ال يفي بتوفري العالجات واملحاليل
واملستلزمات األخرى للمختر املركزي ،وكذا نفقات فرق النزول
امليداين ،وصرف حوافز للموظفني.
نقابة االطباء البيطريني اليمنيني
بدوره اوضح مسؤول العالقات العامة لنقابة االطباء البيطريني
اليمنيني الدكتور محمد الضوراين أن الصحة الحيوانية من الركائز
الرئيسية يف موضوع التنمية للروة الحيوانية والحفاظ عليها ،من
األمراض املشرتكة بني االنسان والحيوان وألن االمراض الحيوانية
ت�م� ِّث��ل مشكلة ب�ص��ورة م�ت��زاي��دة ،وال سيما األم ��راض ال�ت��ي تنطوي
عى إمكانية االنتشار عر ال�ح��دود أو االنتقال من الحيوانات إىل
البشر (أي األم ��راض الحيوانية امل�ص��در).م��ؤك��دا أن اآلث��ار الناجمة
عن هذه األمراض ال تقتصر عى موت الحيوانات وتهديد الصحة
العامة ،بل َّ
الحد من التجارة
إن لها تداعيات ثانوية خطرية بسبب
ِّ
يف ال �ح �ي��وان��ات واألغ ��ذي ��ة ذات امل �ص ��در ال �ح �ي ��واين وامل � ��واد ال��وراث �ي��ة
ُ
ال�ح�ي��وان�ي��ة؛ وب�س�ب��ب ال�ق�ي��ود ال �ت��ي ت �ف��رض ع��ى ت��رب�ي��ة ال�ح�ي��وان��ات
ويؤ ِّثر ذلك تأثرياً مباشراً يف األمن الغذايئ ،وال سيما فيما يتعلق
بسبل املعيشة يف ال��ري��ف .وي��رتت��ب ع��ى ت�غ� ُّ�ري امل�ن��اخ ال�ع��امل��ي وت��زاي��د
ان �ت �ق ��ال ال �ح �ي ��وان ��ات وال �ب �ش ��ر إي �ج ��اد ظ� ��روف م ��وات �ي ��ة ل �ظ �ه��ور ت�ل��ك
األم� ��راض أو ع��ودت �ه��ا ل�ل�ظ�ه��ور ،وه ��و م��ا ي��زي��د م��ن ت�ف��اق��م امل�ش�ك�ل��ة
واض ��اف ان ال�ص�ح��ة ال�ح�ي��وان�ي��ة ل�ه��ا دور م�ه��م يف ال�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار
األم� ��راض وال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ب��ل وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن اخ �ط��ار األم ��راض
ب�م��ا ي�س��اه��م يف ال�ح�ف��اظ ع��ى ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ل��إن�س��ان وال�ح�ي��وان
وس��الم��ة املنتجات الحيوانية م��ن اي ام��راض ..وق��ال ال�ض��وراين أن
الصحة الحيوانية تعتمد عى الكادر الفني من األطباء والفنيني و
املساعدين البيطريني يف اليمن باعتبارهم خط الدفاع األول للحد
من األمراض املشرتكة بني االنسان والحيوان.
دور نقابة االطباء البيطريني يف تنمية وحماية الرثوة الحيوانية
اش ��ار م�س��ؤول ال�ع��الق��ات ال�ع��ام��ة ل�ن�ق��اب��ة االط �ب��اء ال�ب�ي�ط��ري��ني إن
اهداف النقابة تتمثل يف :
 دعم القطاع الصحي البيطري ،وتعزيز دوره بما يكفل تحقيقالخدمات الصحية والبيطرية للروة الحيوانية.
 املشاركة يف حماية الصحة العامة. االرتقاء بمهنة الطب البيطري علميًا وعمليًا بما يحقق تطورً
الروة الحيوانية ،لتفي بمتطلبات التنمية وصوال إىل تحقيق األمن
الغذايئ للمجتمع.
 ت�ع�ب�ئ��ة ق��وى وأع �ض��اء ال�ن�ق��اب��ة وت�ن�ظ�ي��م ج�ه��وده��م وط��اق��ات�ه��م،واستخدامها بالشكل األمثل.
 رعاية مصالح أعضاء النقابة االجتماعية والثقافية ،وتوثيقال ��رواب ��ط ب�ي�ن�ه��م وب ��ني ال �ش ��رائ ��ح االج �ت �م��اع �ي��ة األخ � ��رى امل�خ�ت�ل�ف��ة،
وبخاصة مربي الحيوانات .
 ت�ن�ش�ي��ط ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وت��رج�م��ة ال�ك�ت��ب وال ��دراس ��ات الطبيةالبيطرية ونشرها وإصدار املجالت لرفع املستوى العلمي واملهني
ألعضائها.
امل �س��اه �م��ة يف إق��ام��ة ال � ��دورات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة ل��ألط�ب��اءالبيطريني.
ولروة حيوانية سليمة وصحيحة يجب االهتمام بجانب الطب
ال �ب �ي �ط ��ري ،وت �ش �ج �ي��ع ال �ش �ب ��اب ع ��ى االل �ت �ح ��اق ب �ك �ل �ي��ات وم �ع��اه��د
ال�ط��ب ال�ب�ي�ط��ري ،وت��أه�ي��ل وت��دري��ب واس�ت�ي�ع��اب جميع الخريجني
السابقني من كليات ومعاهد الطب البيطري ،كما يتطلب خلق
وعي صحي لدى مزارعي ومربيي الروة الحيوانية بهدف حماية
ال ��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة ،وت�ع��ري�ف�ه��م ب �ط��رق ال��وق��اي��ة وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل
م��ع االم ��راض واألوب �ئ��ة ال�ت��ي تصيب ح�ي��وان��ات�ه��م ،ول�ح�م��اي��ة ال��روة
ال�ح�ي��وان�ي��ة م��ن األم ��راض ال��واف��دة ي�ج��ب إن�ش��اء م�ح��اج��ر ص�ح�ي��ة يف
املنافذ الجمركية لفحص الحيوانات املستوردة.
 #االعالم الزراعي

أثر الدور الوظيفي
للجماعات يف التغيري
مع كل لحظة ألم تنشأ لحظة
مقاومة ،ومع كل حالة قهرية تنشأ
حالة وجودية تظل يف حالة تكون وتشكل
اىل أن تبلغ ذروتها الوجودية ،فقانون
الفيزياء الذي يحكم مسار الطبيعة هو
ذاته ،فاألفعال لها أفعال مضادة وهي
بالضرورة تصب يف بوتقة التدافع بني األنا
واآلخر خوف الفساد يف األرض والتضخم.
ل ��ذل ��ك ف �ك��ل م� �س ��ارات ال �ت ��أري ��خ وس �ي��اق��ات��ه ك ��ان ��ت دال ��ة
ع��ى أن وج ��ود اآلخ ��ر أو ال�ت��ايل ك��ان ي��رت�ب��ط س�ب�ب�ي��اً ب��األول
أو السابق.
ف��األم��وي��ون م�ث� ً
�ال ك��ان��وا س�ب�ب��اً يف وج��ود ال�ع�ب��اس�ي��ني من
خ ��الل ال �ح ��االت ال �ق �ه��ري��ة ال �ت ��ي خ �ل �ق��وه��ا ف�ص�ن�ع��ت روح
املقاومة للفناء القهري وهكذا دواليك يف كل الحركات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة يف ال �ت��أري��خ ،وص � ً
�وال اىل ال�ع�ص��ر
ال �ح ��دي ��ث ال � ��ذي ش �ه ��دن ��ا ف �ي ��ه ب � ��زوغ ال �ق ��وم �ي ��ة م ��ن ت�ح��ت
ن ��ريان االس�ت�ع�م��ار وب ��زوغ االش��رتاك �ي��ة م��ن ت�ح��ت ق�ب�ع��ات
االس� �ت� �غ ��الل وال � �غ� ��ن ،ب �ي ��د أن ال� � ��ذي ي �م �ت ��از ب� ��ه ال �ع �ص��ر
الحديث عن العصور التي سبقته هو تطور البعد الثقايف
من الشخصنة والفردانية اىل الشعار.
ف��ال�ق��وم�ي��ون ال�ت�ف��وا ح��ول ش�ع��ار «أم ��ة ع��رب�ي��ة واح ��دة..
ذات رسالة خالدة» واالخوان املسلمون حول شعارهم
«ال �ل ��ه غ ��اي �ت �ن ��ا ..وال ��رس ��ول ق ��دوت �ن ��ا ..وال� �ق ��رآن م�ن�ه�ج�ن��ا..
والجهاد سبيلنا ..واملوت يف سبيل الله أسمى أمانينا»..
واالشرتاكيون التفوا حول شعارهم «حرية ،اشرتاكية،
عدالة اجتماعية» ،وما يؤخذ عى تلك الشعارات أنها
تظل ثابتة وثباتها يجعلها يف قائمة امل�ق��دس عند أتباع
الحركة االجتماعية أو السياسية ولذلك تعجز كل حركة
اج�ت�م��اع�ي��ة أو س�ي��اس�ي��ة ع��ن ال�ت�ط��ور وت�ع�ج��ز ع��ن تفاعلها
م ��ع ال �ش ��روط امل��وض��وع �ي��ة ل�ل�ت�ح��ول واالن �ت �ق ��ال وال�ت�غ�ي��ري
وه��و األم ��ر ال ��ذي يمكننا ق��راءت��ه ت�ح��ت س�م��اء وم�ن��اخ��ات
الربيع العربي ويف اليمن عى وجه الخصوص ،فالحركة
القومية تمرتست حول رموزها التاريخيني وعجزت عن
م�ق��اوم��ة ال �ح��االت ال�ق�ه��ري��ة ال�ت��ي واج�ه�ت�ه��ا وع �ج��زت عن
التحديث والتجدد يف بنيتها العامة فكيف لها أن تحدث
ً
انتقاال هي عاجزة عن تحقيقه لذاتها ،وكذلك الحركة

االشرتاكية التي تقف عى أطالل االمجاد القديمة دون
أن ت �ب��دع واق �ع ��اً ج ��دي ��داً ي�ت��واف��ق م��ع ل�ح�ظ�ت�ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة
امل�ع��اص��رة ويتفاعل م��ع قيم العصر البديلة ،أم��ا حركة
االخوان فقد كانت تخلق أسئلة العصر الحضارية دون
أن تتمكن من االجابة عليها وحني تشعر بالعجز تعود
اىل ن�ق��اط م�ض�ي�ئ��ة يف ال�ت��اري��خ ل�ت��ري��ر ع�ج��زه��ا أو تتمرتس
وراء التأويالت ،ولذلك فهي ال تملك مشروعاً نهضوياً
أو حضارياً ومن ال يملك مشروعاً ال يمكن للجماهري أن
تعول عليه يف إحداث التغيري واالنتقال .
ف�"اإلخوان" كحركة اجتماعية وسياسية منظمة مالت
اىل تحريض الفقراء وإثارة عاطفتهم الدينية عى الحرب
ضد الفقر والجوع ..وعملت عى تنظيم املظاهرات التي
تنادي بالتغيري وبتحويل االوض��اع القائمة عن مجراها
ال ��ذي ه��ي ع�ل�ي��ه يف واق�ع�ه��ا خ��الل ع��ام 2٠11م يف ظل
م�ن��اخ��ات ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ويف االوط ��ان ال�ت��ي ح��دث��ت فيها
م��وج��ة ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي «ت ��ون ��س ،م �ص��ر ،ل�ي�ب�ي��ا ،ال�ي�م��ن»
ل��م ت�ك��ن ع��ى إدراك ت ��ام ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ف ��روق واالخ �ت��الف��ات
يف ح��رك��ات امل �ق��اوم��ة االي�ج��اب�ي��ة ض��د امل�ج�ت�م��ع يف وض�ع��ه
ال�ق��ائ��م ،ول��ذل��ك خ��اب ظ��ن امل�ج�ت�م��ع ب�ه��ا ألن�ه��ا ل��م تحقق
ال ��دور ال��ذي ت��وق�ع��ه امل�ج�ت�م��ع م�ن�ه��ا وق��د وق��ع خ�ط��اب�ه��ا يف
التناقض وبالتايل فقد فقدت تأثريها من خالل اختالل
امل�ن�ظ��ور ال��وظ�ي�ف��ي ،ف��رج��ل ال��دي��ن يف ت �ص��ورات املجتمع،
رج ��ل ف ��اض ��ل ع� ��ادل خ � ّ�ري ي �ق ��وم ب ��واج �ب ��ه يف ال � ��دور ال ��ذي
وجد ذات��ه فيه ،ويجسد يف العادة ال��دور ال��ذي يتوقعه
امل�ج�ت�م��ع م�ن��ه ،ول��م ي�ك��ن يف م �ق��دور ال �ت �ص��ورات ال��ذه�ن�ي��ة
الوظيفية أن تتخيله خارج مستلزمات دوره االجتماعي
مررا ً ومتناقضاً يف مواقفه وفتاواه ،ومثل ذلك االختالل
الوظيفي كان سبباً مباشراً يف ظهور "حركة انصار الله"
مل ��لء ال �ف ��راغ يف دائ � ��رة ال �ت �ط��ور وال �ت �ف��اع��ل "ال ��دي ��ن" وه��و
ظ�ه��ور ق��اوم�ت��ه ح��رك��ة االخ ��وان وال�ح��رك��ة السلفية بالنار
وال��دم ول��م ت��زل يف أك��ر من مكان من اليمن ،فمقاومة
االخوان والسلفية النصار الله ليست عقائدية كما يبدو
يف ظ��اه��ره��ا ول�ك�ن�ه��ا م �ق��اوم��ة وج ��ودي ��ة ،ف�ش�ع��ور ال�ف�ن��اء
خ��وف ظهور اآلخ��ر هو من يقاوم وه��و من يقاتل وليس
البعد العقائدي الذي ينص عى االعتناء بتكامل إيمان
الذات وال يرى يف اآلخر ضرراً عليه إذا اكتمل إيمانه كما
ينص القرآن عى ذلك يف اآلية ( )1٠٥من سورة املائدة،
فالصراع الحويث /السلفي يف اليمن كان صراعا وجوديا
له طابعه السيايس الصرف ،إذ أن التعايش بني املذاهب
متأصال ولم يشهد صراعاً دامياً
ً
يف اليمن ظل بعدا ً ثقافياً
ط� ��وال م ��راح ��ل ال �ت ��اري ��خ امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وت �ك ��اد ان ت �ك ��ون ك��ل
املذاهب يف اليمن متناغمة -وبعض تلك املذاهب وصل
اىل ال�ح�ك��م -وامل ��آيس ال��دام �ي��ة يف ال �ت��اري��خ ك��ان��ت ب��دواف��ع
سياسية ولم تكن بمررات مذهبية قط ،حتى "مطرفية
" اإلم ��ام ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ح�م��زة ف�ق��د ك��ان ال��داف��ع ال�س�ي��ايس
حاضراً فيها لكونه جاء السلطة من باب االحتساب ولم
يدع لنفسه لعدم اكتمال الشروط الهادوية فيه ،فاملرر
كان سياسياً وجودياً أكر منه مذهبياً أو عقائدياً ،وقد
أنكر فعله جل علماء عصره ومذهبه.
ول ��ذل ��ك ك ��ان ��ت ال ��زي ��دي ��ة– وف � ��ق ال �ك �ث ��ري م ��ن امل �ع �ط �ي��ات
التاريخية– تتعايش مع اآلخر املختلف وال تحاول طمس
وج��وده ,وه��و أم��ر ك��ان ممتدا يف مواقف انصار الله ويف
خ�ط��اب�ه��م ,ل��ذل��ك ف��ال�ق��وى االس�ت�خ�ب��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة ح��اول��ت
أن ت�س�ت�غ��ل ال �ف ��راغ ��ات وت �ت �ح��رك ف �ي �ه��ا ,ف �ك ��ان ال �ع ��دوان
ت�ع�ب��ريا ع��ن ص ��راع وج ��ودي ب��ني ال�ي�م��ن وال�س�ع��ودي��ة ويف
م �ع �ن��اه ال �ع �م �ي��ق ت �ع �ب��ري ع ��ن ح ��رك ��ة اس �ت �ع �م��اري��ة ج��دي��دة
ت�ج�ت��اح ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ت�ح��ت ع �ب��اءة االع � ��راب ,ف��ال�غ��رب
ينفق الكثري عى الدراسات وهو يحاول توظيف املعرفة
لخدمة اجنداته ,وغاياته من كل ذلك التحكم بمصادر
الطاقة والغداء لتحقيق ثنائية الهيمنة والخضوع عى
الشعوب والحكومات.
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االقتصادية 10
النقيب 119 :سجًال تجاريًا لنشاط التسويق
الكرتوين يف بالدنا

التجارة االلكترونية أصبحت واقعًا معاشًا
ويجب التعامل مع هذا الواقع بكل ايجابية

من وحي محارضات السيد القائد الرمضانية ..اإلنتاج والتسويق الزراعي

حتويل توجيهات السيد القائد إلى خطط وتنقيدها ستنعكس بشكل
إيجابي على املنتجني واملسوقني واملستهلك وعلى االقتصاد الوطني
بقلم :رشيد الحداد
يف املحاضرة الرمضانية الـ 22لقائد الثورة ،السيد عبدامللك
الحويث ،تطرق إىل أهمية االهتمام يف التسويق الزراعي،
كون تسويق املنتجات الزراعية يساهم يف تقديم املنتج اليمني
بشكل منظم ويحفظه من التلف الناتج عن التسويق التقليدي
العشوايئ ،وبالتايل ترتاجع مخاطر التسويق التقليدي عىل
املزارعني ويحقق التسويق املنظم اعىل معدل فائدة مالية
للمزارع ،بما يعزز اإلنتاج املحيل من الخضار والفواكه املحلية،
ويدفع املزارعني إىل توسيع نطاق املساحات املزروعة بها ،ونتيجة
التسويق الجيد تنعدم املخاطر التي يعاين منها املزارعون وابرزها
ارتفاع معدل اإلتالف من تلك املنتجات والسلع ،أو ارتفاع
مستويات العرض وتركز تسويق تلك املنتجات يف أسواق محددة
دون ان تصل إىل أسواق أخرى ،ونتيجة لذلك يرتاجع سعر تلك
املنتجات الزراعية من الخضار والفواكه يف السوق نتيجة عدم
التوزيع والتسويق الواسع يف األسواق املحلية ،وهذه املشكلة
يعاين منها املزارعني اليمنيني بشكل كبري كون التسويق يف
األسواق املحلية يتم بطرق تقليدية وعرب وسطاء بيع ،يضاف
إىل أن عدم وجود وسائل لحفظ وتربيد تلك املنتجات كافية يف
السوق ،يكبد املزارعني خسائر فادحة باعتبار األسواق اليمنية
تعتمد عىل مواسم اإلنتاج ،مقارنة بتكاليف انتاج كبرية ،وهذا
االعتماد يدفع الكثري من املزارعني الستخدام معالجات كيمائية
او قطف الثمار قبل نضوجها بدافع البيع قبل ارتفاع العرض
من تلك السلع واملنتجات ،ونالحظ هذه الخلل الذي يعانيه
السوق اليمني اثناء مواسم جني املانجو ،والذي ال يوجد حتى
اليوم يف اليمن آلية لحفظ وتربيد املانجو اليمنى ليك يتم عرضه
يف السوق بسعر عادل طيلة العام ،وما يحدث أن تواجد هذا
املنتج موسمي ،واسعاره يف السوق تخضع للعرض والطلب،
ولذلك الكثري من املزارعني يضطرون لبيع منتجاتهم بأسعار
زهيدة خشية تلف هذا املنتج كونه سريع التلف يف ظل عدم
وجود برادات وثالجات مركزية خاصة تحفظ املنتجات طيلة
العام ،ورغم ان تجربة منتج املوز الذي كان حضوره يف السوق
املحيل غري مستقر ويتواجد لفرتات محددة يف العام ويختفي
من السوق ،وأسعاره ايضاً غري مستقرة ،تم ضبط هذا املنتج
الذي يستهلك أكرب كم من املياه ،واصبح يف ظل وجود برادات
وثالجات وآليات خاصة بالتربيد والتسويق يتواجد يف مختلف
األسواق اليمنية طيلة العام ،وبأسعار مستقرة ،ومع ذلك
اليزال هذا ملنتج يعاين من استخدام الكيماويات ومن جني الثمار
قبل موعدها الطبيعي.
ورغم أن ما ذكره السيد عبدامللك يف هذه الجانب ،يعد
موجهات عامة لوزارة الزراعة من جانب وللغرف الصناعية
والتجارية وللمزارعني واملستثمرين يف انتاج الفواكه والخضروات
وكذلك للمستثمرين يف تسويق وتغليف املنتجات ووضعها يف
قوالب حافظة لها من التلف وعرضها بأسلوب تنافيس لعرض
املنتجات املماثلة التي يتم استريادها يف األسواق الخارجية ،فأن
تحويل هذه املوجهات إىل خطط وتنقيدها ستنعكس بشكل
إيجابي عىل الجميع ،عىل املنتجني واملسوقني واملستهلك وعىل
االقتصاد الوطني ،فالسيد عبدامللك تطرق إىل هذا الجانب يف
املحاضرة الرمضانية الـ ،22بالقول ،أن مراحل عملية اإلنتاج
تعاين من سلبيات كثرية ،وتجعل هذا املنتج يواجه مشاكل يف
جودته ،ويف إمكانية تسويقه لفرتات طويلة ،ونقله ،وهذا يؤثر
عىل مستوى القيمة ،عىل مستوى االستهالك ،عىل مستوى
القابلية والتسويق.
وأشار إىل أن مشكلة الجودة من املشاكل الكبرية جداً ،مؤكداً
أن الجودة يف أصل املحاصيل الزراعية اليمنية متوفرة والفواكه
اليمنية تتميز بجودة عالية تتفوق عىل جودة املنتجات املماثلة لها
املستوردة ،وهنا بالفعل لألسمدة واملبيدات املستخدمة خارج
نطاق الرقابة واإلرشاد الزراعي دور يف التقليل من جودة املنتج
وكذلك جني املنتج قبل نضوجه له دور اكرب ،ويرى يف ارتفاع
كلفة اإلنتاج الزراعي مشكلة تواجه كل املزارعني وتساهم يف الحد
من اإلنتاج الزراعي نتيجة االستمرار يف استخدام وسائل بدائية
مكلفة ،بعكس وسائل اإلنتاج الحديثة التي تقلل من كلفة
اإلنتاج الزراعي مقابل رفع معدل اإلنتاج ،وهو ما يتيح للمزارعني
تحقيق هامش ربح جيد ،هنا يضع قائد الثورة موجهاته للجهات
املعنية بوضع معالجات لحل مشكلتي الجودة والكلفة ،ويرى
أن تلك املشاكل قابلة للحلول ،عندما تقوم الدولة بمختلف
مؤسساتها بمسؤولياتها ،يضاف إىل تعزيز النشاط اإلرشادي،
ونشاط التعاونيات الزراعية والجهات املعنية ،للعمل معاً
من اجل تحسني مستوى الجودة ،ومعالجة املشاكل املتصلة
ً
مشكلة مشكلة ،تدرسها مشكلة وتعمل عىل
بهذا الجانب



انعدام ثقة المستهلك
اليمني بالمنتج المحلي
ساهم في تحويل األسواق
المحلية إلى مراكز تسويق لبيع
المنتجات األجنبية

ً
إضافة إىل مسألة التكاليف ،التكاليف التي
معالجتها،
يتحملها املزارع ،أو املنتج يف أي مجال من املجاالت ،والعمل
ببعض الوسائل املعينة ،بما يساعد عىل تخفيف
عىل تخفيفها
ٍ
كلفة اإلنتاج ويرفع مستوى اإلنتاج ،وبالتايل زيادة الدخل
والربح ،كما وجه يف املحاضرة الجهات املعنية بوضع الحلول
ملشكلة التسويق ووعي املستهلك ،هذه من املشاكل التي تعيق
اإلنتاج ،حتى أحياناً وهو بجودة جيدة ،كيف يتم تسويقه إىل
األسواق ،وإيصاله عىل املستهلكني ،يواجه الكثري من املزارعني
هذه املشكلة بشكل كبري جداً ،ويف مختلف القطاعات ،حديث
السيد عن ضبط جودة السلع واملنتجات كان واضح ومهم للغاية
وال ينحصر عىل املنتجات الزراعية فقط وانما يشمل كل املنتجات
اليمنية األخرى ،ونظراً ألهمية الجودة يف التسويق ويف تغيري
النمط االستهاليك للمواطن اليمني ومدى ثقته يف املنتج الوطني،
كونه مشكلة كبرية جداً تسببت خالل العقود املاضية بانحسار
التنافسية للمنتجات الوطنية امام منتجات اجنبية أخرى يتم
استريادها للسوق املحيل ،ونتيجة النعدام ثقة املستهلك اليمني

باملنتج املحيل لقلة جودته وارتفاع سعرة ايضاً تحولت األسواق
املحلية إىل مراكز تسويق لبيع املنتجات األجنبية وتحول املواطن
اليمني إىل مستهلك يفضل املنتج األجنبي عىل الوطني.
ووفقا لإلحصائيات الرسمية فان اليمن ،تنتج سنوياً اكرث من
مليون و 32ألف طن من الخضروات ،ومليون طن من الفواكه
املختلفة ،وتشري البيانات الرسمية إىل أن محافظة صعدة التي
طال الدمار الناتج عن العدوان السعودي األمرييك أغلبها بما
يف ذلك املزارع تنتج حوايل 20الف طن من الخضروات و 57الف
طن من الفواكه ،وكذلك محافظة أبني التي تنتج سنوياً و31
الف طن من الخضروات و 22الف طن من الفواكه تشهد أيضاً
حرباً لها آثارها عىل اإلنتاج الزراعي ،يف حني تنتج محافظة
تعز  161الف طن من الخضروات و 30الف طن من الفواكه،
وكذلك محافظتي لحج والبيضاء تنتج األوىل  10,902طن من
الخضروات و 17,967طن من الفواكه ،وتنتج الثانية 21,676
طن من الخضروات و 4,022طن من الفواكه ،ورغم ان معدل
االكتفاء من الفواكه والخضار املنتج محلياً يتجاوز مليوين طن
وهو مستوى جيد ،من املمكن رفع هذا املستوى اإلنتاجي يف
حال وجود سياسة تسويق جيدة تكفل نفاذ تلك املنتجات إىل
األسواق املحلية والدولية بأسلوب يحفظها من التلف ويحفز
املواطن لإلقبال عليها ،من املمكن ان يتسع نطاق زراعة الفواكه
والخضار ويتم رفع مستوى اإلنتاج إىل ضعف مستواه اليوم،
فليس عدالً ان يتم االهتمام بالفواكه األجنبية املستوردة ويتم
انشاء برادات خاصة بها لحفظها من التلف وتباع املنتجات
اليمنية عالية الجودة بطرق بدائية تعرضها للتلف وتكبد املزارعني
خسائر فادحة.

أوضح األخ محمود النقيب مستشار وزارة
الصناعة والتجارة اىل ان انتشار فريوس
كورونا ساعد عىل ازدهار التجارة االليكرتونية
يف العالم ومن ضمنها بالدنا
وقال يف تصريح خاص للصحيفة اىل ان
وزارة الصناعة ة والتجارة منحت خالل الفرتة
املنصرمة  119سجال ً تجارياً لنشاط التسويق
الكرتوين يف بالدنا منها  11تصريحا متعلقا
باألفراد و 2لشركات.
وأكد النقيب ان أهمية التسجيل لإلفراد
او للشركات التي تعمل مجال التجارة
اإللكرتونية يكمن يف توفري حماية للجميع
سواء مورد او مستهلك وكذلك حفاظا
لحقوقهم.
وكشف النقيب عن قرار اصدره وزير الصناعة
والتجارة مؤخرا يتضمن تشكيل لجنة خاصة
لدراسة املتطلبات التشريعية واملؤسسية
للشروع يف تطبيق التجارة اإللكرتونية..
وبني النقيب ان عدداً من العوامل االخرى
ساعدت عىل نمو التجارة اإللكرتونية من
ضمنها النمو املتسارع يف استخدام الحاسبات
والربمجيات وكذا استخدام النقود اإللكرتونية
وتوافر املعلومات ،باإلضافة اىل االعتماد
الواسع النطاق للهواتف الذكية التي تدعم
التسوق اإللكرتوين.
موضحاً بان التجارة االلكرتونية أصبحت
واقعاً معاشاً وبجب التعامل مع هذا الواقع
بكل ايجابية وعىل وجه الخصوص بعد
انضمام اليمن اىل منظمة التجارة الدولية،
ويف ظل متطلبات التجارة الدولية املتمثلة
بتحرير التجارة يف السلع والخدمات،
ودخول الشركات األجنبية االسواق العربية
كجهات منافسة حقيقية ،وملا توفره التجارة
االلكرتونية من تسهيل عمليات التنافس اذا
ما توفرت الظروف املناسبة املمكنة لتأديتها
وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها،
وقال مستشار وزارة الصناعة والتجارة ان
التجارة اإللكرتونية عملت عىل احداث تغريات
يف طرق التفكري وانماط الحياة بما يشمله
من وسائل وأساليب يف عمليات التسويق
والتسوق وفقاً لخصوصيات وتطورات العالم
الرقمي املستند اىل تطور تقنيات ووسائل
االتصاالت الحديثة ،وطالب النقيب تهيئة
البيئة الالزمة إلنجاح هذه التجارة من خالل
اتخاذ جملة من السياسات والتي تتمثل
بااليت:
• استكمال وتحديث البنية التحتية
املتطورة من شبكات االتصاالت واملعلومات

محمود النقيب
وتطبيقاتها والتوسع فيها لتشمل املناطق
النائية واملعزولة.
• العمل عىل زيادة معدل انتشار خطوط
الهاتف الثابت واملحمول واستخدام شبكة
االنرتنت مع املحافظة عىل التوازن بني اسعار
الخدمات ومستوى الدخل.
• توفري البيئة القانونية والتنظيمية املالئمة
لتنظيم التجارة االلكرتونية ونمو هذه التجارة
واسواق االتصاالت وتقنية املعلومات.
• التوسع يف تحرير قطاع االتصاالت واعادة
هيكلته وتوفري القوانني والتشريعات الالزمة
لضمان أمان التعامالت االلكرتونية وحقوق
امللكية الفكرية ومكافحة الجرائم االلكرتونية
وغريها.
• بناء وتنمية الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة
الالزمة للتعامل مع متطلبات سوق العمل يف
مجال التجارة االلكرتونية ،من خالل تطوير
املناهج الدراسية يف املدارس والجامعات
والتوسع يف برامج التأهيل ليشمل املواطنني
بكافة شرائحهم واالستفادة من املعاهد
املتخصصة والتعاون بني مؤسسات التعليم
والتدريب والبحوث املتخصصة.
• تطوير قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات
لتحويله اىل قطاع خدمي للتجارة االلكرتونية
وقطاع انتاجي مربح يعمل عىل توفري فرص
العمل وجلب االستثمارات االجنبية وذلك
من خالل النهوض بالبنية التحتية األساسية
والنهوض بصناعة تكنولوجية املعلومات
واالتصاالت ودعم القطاع الخاص يف هذا الشأن.

تهانينا
نتقدم بأحر التهاين وأجمل التربياكت للشاب
الخلوق املهندس

حمزة وليد
حمود الخيواني
بمناسبة التخرج وحصوله على
الباكلوريوس بتقدير امتياز
 ..فألف الف مربوك.

املهنئون:

العميد /حمود علي الخيواين -الرائد /وليد حمود الخيواين
العقيد /كمال حمود الخيواين  -عمك /علي حمود الخيواين
عمك /رمزي حمود الخيواين  -عقيد /خالد الحمادي
عقيد /موىس محمد حسن  -عقيد /نجيب الكبش
عقيد /محمد الحاج
وجميع منتسيب دائرة التوجيه املعنوي
وكافة األهل واألصدقاء

 11مجتمع
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) تنفرد بنشرها يف هذا التحقيق الصحفي:

التفاصيل كاملة حول اجلرمية التي هزت حي الهندوانة بصنعاء !!

فرص التنمية المستدامة ()SDGs
في اليمن وفق التحرك العالمي 17-7

الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة ((طاقة نظيفة وبأسعار معقولة))

جريمة ال يقبلها عقل وال منطق ،هزت مؤخرًا حي الهندوانة بصنعاء
بأكمله ..واستفزت مشاعر ساكنيه ..وأرهبت الطفولة ..إنها الجريمة التي
أقدم عليها المدعو أنور علي صالح براز (البالغ من العمر حوالى 30عاما)،
الذي استدرج طفلة لم تتجاوز السابعة من عمرها ،أثناء خروجها ،عصر االثنين
من األسبوع الفائت ،من بيت اهلها الى الشارع لغرض رمي القمامة فقط..
حيث اعطاها مائة ريال ،واخذها الى منزله وشرع في التحرش بها ومحاولة
اغتصابها ..ولوال لطف الله بها ورعايته لها لكان حدث ما ال تحمد عقباه.
"26سبتمبر" أجرت تحقيقا صحفيا حول هذه الجريمة الدخيلة على
مجتمعنا اليمني بشكل عام ..وتنشر تفاصيل القضية كاملة فيما يلي:

تعترب الطاقة ضمن اساسيات التنمية يف أي مجتمع فمن الصعوبة احداث تنمية مستدامة دون توفري طاقة نظيفة ورخيصة السعر ومستدامة
تضمن استدامة األنشطة واملشاريع الزراعية والصناعية والخدمية دون توقف وال انقطاع ..

تحقيق :علي العيسي تصوير :وضاح الذيفاني

اعرتف بفعلته
يف ال � �ب � ��داي � ��ة ..ال �ت �ق �ي �ن ��ا وال� � ��د ال �ط �ف �ل��ة
"سمية" ،ال��ذي ق��ال بأنه ك��ان -ح��واىل
الساعة ال� 4والنصف عصر يوم االثنني
الفائت -يف الصيدلية وفوجئ باتصال
م � ��ن زوج � �ت � ��ه ت � �خ� ��ره ب ��ال �ج ��ري �م ��ة ال �ت ��ي
ت �ع ��رض ��ت ل �ه ��ا ط �ف �ل �ت��ه أث� �ن ��اء خ��روج �ه��ا
يف ذل� � ��ك ال � ��وق � ��ت اىل ال � � �ش� � ��ارع ل ��رم ��ي
ال � �ق � �م� ��ام� ��ة ..ف � �ه� ��رع م� �س ��رع ��ا اىل ب �ي �ت��ه
ف��أك��دت ل��ه طفلته ب��ان امل��دع��و ان��ور عيل
ب ��راز ال ��ذي ي�س�ك��ن يف ب�ي��ت م �ج��اور لهم
دع��ا البنت واعطاها مائة ري��ال جعالة
وام�س��ك بيدها وادخ�ل�ه��ا اىل منزله ثم
اخ� ��ذ ي �ت �ح��رش ب �ه��ا ج �ن �س �ي��ا وه� ��ي ت�ب��ي
وت � �ص� ��رخ ،ف �خ ��ي ان ي� �ك ��ون اح � ��د ق��د
س � �م� ��ع ص � ��راخ � �ه � ��ا ف � �خ � ��رج وف � �ت � ��ح ب� ��اب
امل �ن ��زل ل �ي �ت��أك��د م ��ن ع� ��دم وج � ��ود أح� ��د..
ف��اس�ت�غ�ل��ت ال�ط�ف�ل��ة ان�ش�غ��ال��ه وه��داه��ا
ال� �ل ��ه وأع� ��ان� �ه� ��ا ع� ��ى ال � �ه� ��رب يف ل �ح �ظ��ة
خ ��وف ��ه وغ� �م ��رة ان �ش �غ ��ال ��ه ..واس ��رع ��ت
اىل وال��دت�ه��ا واخ��رت�ه��ا ب�م��ا ت�ع��رض��ت له
وكانت مصدومة ويف حالة يرىث لها.
واضاف :توجهت عى الفور اىل منزل
"ب ��راز" ه ��ذا ..وح��ني رآين ان�ه��ار واع��رف
بفعلته ،فجن جنوين واخذت اكيل له
الشتائم والضربات حتى اجتمع الناس
يسألوين ما الذي حصل؟! ..فأخرتهم
بما فعله ولم ينكر اعرف امام الجميع
وم � ��ن ض �م �ن �ه ��م اوالد ال� �ع ��اق ��ل ص ��ال ��ح
م � �ج � ��يل ..ال � � ��ذي ت ��وج �ه �ن ��ا ب �ع ��ده ��ا ال �ي ��ه
واخ��رن��اه فقال اذه�ب��وا للقسم اعملوا
بالغاً ففعلنا ..وتم ايصاله اىل القسم
واعرف امام العاقل و املحققني ايضا..
وه��و م�س�ج��ون ..واط��ال��ب امل�ع�ن�ي��ني ب��أن
ي ��أخ ��ذ ال� �ع� ��دل م� �ج� ��راه وي �ل �ق ��ى ج � ��زاءه
ال�ع��ادل وال ��رادع ل�ي�ك��ون ع��رة ل�ك��ل من
تسول له نفسه االعتداء عى الطفولة
و املساس بأعراض الناس واقالق األمن
السكينة العامة.
ابليس اغواين
ت� ��وج � �ه � �ن� ��ا اىل ع � ��اق � ��ل ح� � � � ��ارة (وادي
االع �ق ��ار) ب�ح��ي ال �ه �ن��دوان��ة االخ ص��ال��ح
أحمد مجيل ..الذي تحدث حول هذه
ال �ج ��ري �م ��ة ..ق ��ائ ��ال :ت �ل �ق �ي��ت م �س ��اء ي��وم

االثنني بتاريخ  4ذي القعدة 1442ه
امل ��واف ��ق 15ي� ��ون � �ي� ��و2021م ..ات� �ص ��اال
م��ن وال��د املجني عليها ..وه��ي طفلة ال
تتجاوز السابعة من عمرها ابلغني فيه
ان امل��دع��و ان ��ور ع��يل ب ��راز أغ ��رى الطفلة
ب � � � � �� 100ري � � � ��ال وادخ � �ل � �ه � ��ا اىل ح� ��وش
منزله ..ولوال عناية الله ولطفه لكانت
الطفلة يف خر كان..
وع �ن��د ات �ص��ال��ه ب ��ي ت �ح��رك��ت وارس �ل��ت
ابني محمد اىل منزل الجاين ..فوصل
الينا وال��د الطفلة واالخ كمال خماش
ب�ع��د اج ��راء امل�ك��امل��ة ت �ل��ك ..فنصحناهم
ب ��ال ��ذه ��اب اىل ق �س ��م دار س �ل ��م وع �م��ل
ب � � � ��الغ ..ف� ��ذه� �ب� ��وا وع� �م� �ل� ��وا ال � �ب � ��الغ وان � ��ا
ظ�ل�ل��ت يف ال �ح ��ارة ح �ت��ى أراق� ��ب ال �ج��اين
يك ال ي� �ه ��رب ..ث ��م ت��وج �ه��ت اىل م�ن��زل��ه
وق� �ل ��ت ل� ��ه :م � ��ا ه � ��ذا ال� � ��ذي ح � �ص� ��ل؟!..
وك � �ي� ��ف اق � ��دم � ��ت ع � ��ى ه� � ��ذه ال �ج ��ري �م ��ة
التي ال تدخل العقل؟! .وكان بجواري
االخ محمد عتيق العمييس ..فأجاب:
اب �ل �ي ��س اغ � � � � ��واين!! ..ق �ل ��ت ل � ��ه :اب �ل �ي��س
ده � ��اك اىل ط �ف �ل ��ة!!..ان ��ذه �ل �ن ��ا ح�ق�ي�ق��ة
م ��ن ه� ��ذا ال � �ك� ��الم ..وح �ت ��ى اش �غ �ل ��ه ع��ن
التفكري ومحاولة الهرب قلت له تعال
ن �س ��ري ن �ح �ك ��م وال� � ��د ال� �ط� �ف� �ل ��ة ..وق �م ��ت
ب� ��أخ� ��ذه اىل ق �س ��م ش ��رط ��ة دار س �ل ��م..
وك �ن ��ت ح ��اض ��را اث �ن ��اء اج � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
م�ع��ه يف ال �ق �س��م ..وق ��د اع ��رف ب�ك��ل ما
نسب إليه يف املحاضر املدونة ..وبدوري
قمت بعمل تقرير بما حصل يف البداية
وس �ل �م �ت��ه ل �ل �ق �س��م ..وط �ل �ب �ن��ا م ��ن ق�س��م
ال� �ش ��رط ��ة ات � �خ� ��اذ االج � � � � ��راءات ال ��الزم ��ة
ح�ت��ى ي��أخ��ذ ج ��زاءه ال �ع��ادل وال�ع�ق��وب��ة
ال ��رادع ��ة ل�ي�ك��ون ع ��رة ل�ك��ل م��ن ت�س��ول
ل��ه ن�ف�س��ه امل�س��اس ب��أم��ن امل��واط��ن ..ويف
رأي ��ي ب ��أن م �ث��ل ه ��ذه ال �ج��ري �م��ة ال �ن �ك��راء
ال ي�س�ت�ب�ع��د ان ي �ك ��ون وراءه� � ��ا ت�ح��ال��ف
ال � �ع � ��دوان وال � �ج � ��اين م� �ت� ��ورط وم �ن ��دس
ب�ه��دف اق ��الق ال�س�ك�ي�ن��ة ال�ع��ام��ة و اث��ارة
ال�خ��وف وال�ه�ل��ع ب��ني اوس ��اط امل��واط�ن��ني
وارع � ��اب ال �ط �ف��ول��ة ..وم �ح��اول��ة ت�ش��وي��ه
املسرية القرآنية التي يعتز بها كل يمني
ووصل صداها اىل كل انحاء العالم.
وم � � � ��ن اه � � � � ��ايل ال � � �ح� � ��ي ت � � �ح� � ��دث "اب � � ��و
حمدي" محمد عتيق العمييس قائال:

الجاني



والد الطفلة :مطلبي أن تأخذ العدالة مجراها
ويلقى الجاني عقابه القانوني و جزاءه الرادع



أهالي حي الهندوانة :هذه

الجريمة هزت مشاعر ساكني
الحي وبثت القلق والرعب في قلوب
اآلباء واالمهات على اطفالهم



نائب مدير قسم شرطة دار
سلم :تم ضبط الجاني خالل
ساعة واحدة فقط من ارتكابه الجريمة
وأحيل خالل 12ساعة بعد التحقيق
معه الى النيابة المختصة

ت��وج �ه��ت م ��ع ال �ع��اق��ل اىل ب �ي��ت ال �ج��اين
ال� � ��ذي اع � �ت� ��دى ع� ��ى ال �ط �ف �ل ��ة وال � � ��راءة
كلها ..واستدعيناه وخرج من منزله..
وقلت ل��ه :ليش عملت ه��ذه الجريمة
ي� ��ا "ب� � � � � ��راز"؟! ..ف � �ق� ��ال :اب �ل �ي ��س اغ � ��واين
!!! ..ول ��أم ��ان ��ة ه� ��ذه ج ��ري �م ��ة ال ي�م�ك��ن




عاقل حارة "وادي االعقار":ال يستبعد ان تكون
دول تحالف العدوان وراء مثل هذه الجرائم
الدخيلة على مجتمعنا
رئيس قسم التحقيقات ومدير البحث بمركز
الشرطة :الجاني من أصحاب السوابق

في قضايا التحرش الجنسي واالغتصاب وقد اقر
واعترف بارتكابه جرائم أخرى أيضا!!

ال�س�ك��وت ع�ن�ه��ا ..وال ب��د ان
ينال الجاين جزاءه العادل
وال � � ��رادع ..وق ��د ه ��زت ه��ذه
ال �ج ��ري �م ��ة م �ش ��اع ��ر س �ك��ان
ح � ��ي ال � �ه � �ن � ��دوان � ��ة ب ��أك �م �ل ��ه
وادخ�ل��ت يف ق�ل��وب ال�ن��اس
ال � � �ق � � �ل � � ��ق وال� � � � � �خ � � � � ��وف ع� ��ى
اط�ف��ال�ه��م ،ول�ه��ذا ال يمكن
ال � � �ت � � �ه � � ��اون يف م� � �ث � ��ل ه � ��ذه
ال �ق �ض ��اي ��ا ال �ت ��ي ت �م ��س ام ��ن
وسالمة املواطنني.

احالة ملف القضية
اىل نيابة سنحان
ب �ع ��ده ��ا ت ��وج �ه ��ت وم �ع��ي
زم � �ي � ��يل امل� � �ص � ��ور اىل ق �س��م
ش��رط��ة دار س �ل��م ..وه�ن��اك
التقينا ن��ائ��ب م��دي��ر القسم
ال��رائ��د /حسني صالح البشاري ،الذي
أك��د ان��ه ت��م ض�ب��ط ال�ج��اين خ��الل ساعة
واح��دة فقط م��ن تلقيهم ب��الغ بواقعة
ال �ت �ح��رش ال�ج�ن��يس ب�ط�ف�ل��ة ل��م ت�ت�ج��اوز
السابعة من عمرها والتي اقدم عليها

بمناسبة الخطوبة ..وقرب الزفاف ..فالف الف مروك..
املهنئون:
الوالد العقيد حميد املرييس -شادي عبد الخبري الحاج
العميد محمد املرييس -القايض صدام املرييس -عبدالناصر
املرييس -أبو بكر املرييس  -مبارك الحتري

تهانينا آل الشلييل

أجمل عبارات التهاين وأطيب التريكات مع باقات من الوردوالفل
والياسمني للشاب /أصيل مسعدعبده الشلييل بمناسبة
عقدالقران وزفافه امليمون ودخوله القفص الذهبي فالف الف الف
مروك مثمنيني له حياةزوجيه سعيده بالرفاه والبنني
املهنئون :والدك /مسعد عبده الشلييل
اخوك /صدام مسعد الشلييل -اخوك /وسام مسعد الشلييل
اخوك /عيل مسعد الشلييل -وكافة االهل واالصدقاء

تهانينا آل الطلول

تهانيناال الطلول أجمل عبارات التهاين وأطيب التريكات مع باقات
من الوردوالفل والياسمني للشاب الخلوق /زيادأحمدمانع الطلول
بمناسبة عقدالقران وزفافه امليمون ودخوله القفص الذهبي فالف
الف الف مروك مثمنيني له حياةزوجيه سعيده بالرفاه والبنني
املهنئون:والدك /أحمدمانع الطلول والشيخ /صالح جابرواوالده
أ.حميدواصل الورد واوالده -اخوك /رشيدالطلول واوالده
اخوك /ضيف الله الطلول واوالده_أخوك/حامدالطلول
اخوك /عدنان الطلول -وكافة االهل واالصدقاء

تهانينا أبوكميل

وسط فرحة ومشاركة االهل واألصدقاء احتفل الزميل املجاهد/

واريص ماجد عيل الواريص "ابوكميل" بخطوبته.
وبهذه املناسبة نزف له اطيب التهاين وعقبال الفرحة الكرى فالف الف مروك
املهنئون:
االعالمي هاشم السياغي -ابوصمود الواريص -هاشم الصوميل
إسحاق الشماخ -صقر الدقعة -نجم الواريص -هاشم شرويد
يحيى الجرادي -عيل املالحي ابوعيل امللحي

تعازينا آل األسعدي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره خريه وشره نتقدم بأصدق
عبارات العزاء واملواساة للولدين /مازن وعبدالفتاح محمد عيل األسعدي
وكافة أهله وإخوانه بوفاة والد هما
سائلني املوىل – جل وعال – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يسكنه فسيح جناته ,وأن يلهم كافة أهله وذويه الصر
والسلوان و(إنا لله وإنا إليه راجعون).
األسيفون:
العقيد أحمد مسعد القردعي وولداه عمران وارحب
العقيد عبدالسالم التويتي وأوالده.

رجل ثالثيني يف حي الهندوانة ..وقال
ان ال �ق �س ��م اج� � ��رى ال �ت �ح �ق �ي ��ق يف ت �ل��ك
ال �ج ��ري �م ��ة خ� ��الل 12س� ��اع� ��ة ،وق� ��د ت��م
ف �ع ��ال اح ��ال ��ة م �ل ��ف ال �ق �ض �ي��ة اىل ن �ي��اب��ة
سنحان الستكمال اج��راءات محاكمة
املذكور.
الجاين من اصحاب السوابق
ك �م ��ا ت� �ح� ��دث ال �ع �ق �ي ��د ع �ب ��دال ��رح �م ��ن
ال� �س ��راج ��ي رئ� �ي ��س ق �س ��م ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
بمركز شرطة دار سلم ..ومدير البحث
اي�ض��ا ال�ن�ق�ي��ب س�ل�ي��م م�ح�م��د ال�ك�ب�ج��ي..
ب � ��أن ال � �ج� ��اين اع � � ��رف يف ال �ق �س ��م وأق� ��ر
ب��ارت�ك��اب��ه ت�ل��ك ال�ج��ري�م��ة ب�ح�ض��ور عاقل
ال � � �ح � � ��ارة ..وت� � ��م اس� �ت� �ك� �م ��ال اج � � � ��راءات
التحقيق يف القسم و أحيلت القضية
اىل النيابة املختصة ،مشريين يف سياق
ح��دي�ث�ه�م��ا اىل ان ال �ج��اين م��ن اص�ح��اب
السوابق يف قضايا التحرش الجنيس،
ح �ي ��ث اع� � ��رف اي �ض ��ا ب �ق �ي��ام��ه يف وق ��ت
س ��اب ��ق ب ��اغ �ت �ص ��اب ط �ف ��ل يف م �ح��اف �ظ��ة
ال � �ح� ��دي� ��دة وج � ��رائ � ��م اخ � � ��رى ت �ض �م �ن �ت �ه��ا
املحاضر وتقرير القسم.

تخصيص هدف من اهداف التنمية املستدامة للطاقة النظيفة بسعر
معقول ي��ؤك��د أهمية ه��ذا امل��وض��وع وق��د تضمن ع�ن��وان ال�ه��دف شرطني
هامني جداً للطاقة األول ان تكون نظيفة بمعنى ان يكون مصدر الطاقة
نظيف وان اليكون هناك تلوث عى البيئة عند استخدام الطاقة وأيضا
لسعر املعقول شرط ثاين وهام فكلما كان سعر الطاقة قليل كلما كانت
ال�ت�ك�ل�ف��ة الن�ت��اج أي س�ل�ع��ة او خ��دم��ة اق��ل ...ه �ن��اك ت�ق��اط��ع وال�ت�ق��اء كبري
ب��ني ه��ذا ال�ه��دف وب��ني اه��داف التنمية يف اليمن فأهم معيقات التنمية
املستدامة يف اليمن هو ضعف الطاقة وارتفاع سعرها بشكل كبري وعدم
تعدد مصادرها وتقوقع الفساد بشكل كبري يف ملفات الطاقة يف اليمن
وتسببت بانقطاعها وارتفاع تكلفتها بشكل كبري وحرمان الكثري من أبناء
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي م��ن ح�ق�ه��م يف ال�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ب��أس�ع��ار م�ع�ق��ول��ة كما
تسبب انقطاع الطاقة وضعفها اىل توقف الكثري من األنشطة واملشاريع
واحجام كثري من املستشثمرين من االستثمار يف اليمن بسبب ذلك .
ه �ن��اك م �ص ��ادر م �ت �ع��دده ل�ل�ح�ص��ول ع ��ى ط��اق��ة ن�ظ�ي�ف��ة وال �ي �م��ن ل��دي��ه
إمكانيات وموارد كبرية لكن سوء استخدام تلك املوارد هو من يضعف
الطاقة يف اليمن ويضاعف أسعارها  ...وهنا نعدد اهم مصادر الطاقة
النظيفة يف اليمن الذي اذا تم استثمارها بشكل صحيح سيتحول اليمن
اىل مصدر للطاقة للعالم ً
بدال من الضعف والتقطع املستمر يف الطاقة
يف جميع محافظات اليمن نوجز اه��م ثالثة بدائل لللطاقة لنظيفة يف
اليمن كالتايل :
طاقة الرياح
ت �ش �ه��د ال �ي �م ��ن ري� ��اح ط� ��وال ال �ع ��ام ت �ت �ف ��اوت ق ��وت �ه ��ا م ��ن ف� ��رة وأخ� ��رى
وباالمكان استثمار ذلك وتركيب م��راوح كبرية وانشاء م��زارع ري��اح يتم
فيها تركيب مراوح كبرية مرتطبه ببطاريات تخزين للطاقة بحيث يتم
توليد الطاقة من تحريك املراوح املتولدة من الرياح وهذه تعتر من اهم
مصادر الطاقة املستدامة والنظيفة وقليلة التكلفة
الطاقة الشمسية
أصبحت الطاقة الشمسية من اهم مصادر الطاقة النظيفة يف العالم
وك ��ان اه �ت �م��ام ال �ي �م��ن ب �ه��ا م �ح �ص��ور يف ال �ع �م��ل ال �ت �ج��اري ف �ق��ط ول ��م ي�ت��م
االعتماد عليها كمصدر طاقة مستدام وبإمكان اليمن االس�ت�ف��ادة من
لتجارب العاملية يف هذا املجال ومن انجح التجارب تجربة دولة املغرب
ال�ع��رب��ي ال ��ذي ت�م�ل��ك اك��ر م�ح�ط��ة ط��اق��ة ش�م�س�ي��ة يف ال�ع��ال��م وب��االم�ك��ان
تركيب االف االلواح يف صحاري اليمن وأيضا تشجيع وتحفيز املواطنني
لركيب الواح شمسية يف منازلهم واراضيهم لتحقيق اكتفاء ذايت من
الطاقة بتكلفة قليلة وبشكل مستدام
الطاقة املتولدة من أمواج البحر
اليمن يملك موقع اسراتيجي يف ومضايق مائية متعدده بإمكانها
ت��وف��ري ط��اق��ة م�س�ت��دام��ة وه��ائ �ل��ة ون�ظ�ي�ف��ة اذا م��ات��م اس�ت�خ��دام�ه��ا ب�ش�ك��ل
ص�ح�ي��ح وق��د ق��ام ع��دد م��ن امل�ه�ن��دس��ني ال�ي�م�ن�ي��ني ب��اع��داد دراس ��ات قابلة
للتطبيق يف هذا املجال ولكن لوبي فساد الطاقة واملستفيدين من ضعف
الطاقة يف اليمن لرفع تكلفتها وجني أرب��اح هائلة وقفوا حاجزاً منيعاً
امام تلك الجهود وقتلوا تلك املشاريع يف مهدها ومازلنا نتذكر مشروع
الطاقة العمالق ايل كان سيتم انشائه يف املضيق بني جزيرة ميون عى
البحر األحمر باب املندب وبني ساحل اليمن والذي تشهد أمواج بحرية
عاتية طوال العام باإلمكان تركيب مراوح لتوليد طاقة كهربائية هائلة
ون�ظ�ي�ف��ة ت�ح�ق��ق اك �ت �ف��اء ل�ل�ي�م��ن ب��ل وت�ح�ق��ق إي� ��رادات ه��ائ�ل��ة م��ن ت�ص��دي��ر
الطاقة الفائضة للدول ملجاورة وباسعار رخيصة جداً وطاقة نظيفة .
وهنا اليمن لن يكون فقط قد حقق الهدف السابع من اهداف التنمية
املستدامة بل أيضا ساهم يف مساعدة الدول األخرى لتحقيق هذا الهدف
بتوفري ط��اق��ة رخيصة ونظيفة ومستدامة ..ال�ط��اق��ة امل�ت��ول��دة م��ن أم��واج
البحار فرصة كبرية لليمن لالنضمام للتحرك العاملي لتحقيق الهدف
ال�س��اب��ع م��ن اه ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ب�ت��وف��ري ط��اق��ة نظيفة مستدامة
وباسعار معقولة جداً ..
ال�ي�م��ن ي�م�ت�ل��ك س��واح��ل ك�ب��رية ع��ى ام �ت��داد ال�ب�ح��ر األح �م��ر وأي �ض��ا بحر
ال �ع ��رب وص� � ً
�وال اىل امل�ح�ي��ط ال �ه ��اديء وك �ل �ه��ا ،م �ص ��ادر ض�خ�م��ة ل�ل�ط��اق��ة
النظيفة واملستدامة فاملضايق بني الجرر والساحل اليمني ونقاط التقاء
البحر األحمر بابحر العرب واملحيط الهدايء وجرية سقطرى التي تشهد
رياح وامواج عاتية تشهد انجراف كبري لتيارات مائية قوية وهائلة فقط
تركيب مراوح لتوليد الطاقة من حركة األمواج والتيارات املائية سيوفر
طاقة هائلة التغطي احتياج اليمن فقط بل باإلمكان تغطية قارة افريقيا
كاملة من الطاقة املنتجة من أم��واج البحر والتيارات املائية يف اليمن،
وتساهم اليمن يف تحقيق الهدف السابع من اهداف التنمية املستدامة
وتسهيل ان�ف��ذا ه��ذا ال�ه��دف ل�ق��ارة كاملة اك��ر احتياجاً للطاقة النظيفة
الرخيصة وهي قارة افريقيا الذي قد يحقق لها توفري الطاقة الرخيصة
تنمية كبرية زراعية وصناعية عمالقة واليمن سيكون لها ال��دور األكر
لتحقيق ذلك لها ولالقليم و قارة افريقيا ..
اس �ت �م ��رار اع �ت �م��اد ال �ي �م��ن ع ��ى ال �ط��اق��ة امل �ت ��ول ��دة م ��ن م �ح �ط��ات ال�ط��اق��ة
الكهربائية العاملة من مصادر النفط من بنزين وديزل ومازوت يلوث

تهانينا آل الحمادي

أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها محملة بالورود

تهانينا آل الشاحذي
نتقدم بأجمل التهاين وأطيبها
للشاب العريس

ياسر أحمد حسني الشاحذي

بمناسبة دخوله القفص الذهبي..
فألف ألف مروك..
املهنئون:
الشيخ أحمد حسني الشاحذي وأوالده
أوالد املرحوم الشيخ مطهر حسني الشاحذي
الدكتور محمد حسني الشاحذي وأوالده
ولد املرحوم املهندس عيل حسني الشاحذي
الشيخ سمري حسني الشاحذي وأوالده
الشيخ عمار الشاحذي
الرائد بكيل أحمد الحمزي وأخوانه

والفل والياسمني للشاب الخلوق مؤيد محمد
سعيد الحمادي
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف ..فألف مروك.
املهنئون:
خالد الحمادي -صالح الحمادي
صفوان الحسيني عادل الحمادي -مصطفى
الحسيني عمر العزي -وديع الشويع

مبارك الثقة
نهنئ ونبارك

لألستاذ /حسن يحيى حجر
نيله الثقة وتعيينه
مدير ادارة الطبع الدائري
بمطابع الكتاب املدريس
متمنيني له مزيد
من التقدم واألزدهار

املهنئون:
الحسني محمد الشعور

اهال حسني

نهنئ ونبارك لالستاذ /

سليم فايز الحماطي

بمناسبة ارتزاقه املولو البكر الذي اسماه (حسني)..
فالف الف مروك
املهنئون :الدكتور احمد صالح باده
الدكتور بشري احمد باده -الدكتوى منري احمد
باده -االستاذ طه احمد باده -الطبيب محمد احمد
باده -بشار بشري باده -رعد بشري باده -الحاج
عبدالله الخالدي -الشيخ عيل احمد طامش-
املهندس عماد عيل طامش  -الدكتور محمد هايل
الحكيمي  -وجميع االهل واالصدقاء

تهانينا آل الزبيدي
نهنئ ونبارك لأخوين:

عبدالله وخالد عيل الزبيدي

وذلك بمناسبة دخولهما القفص الذهبي
وبالرفاه والبنني.
املهنئون:
عقيد /عتيق احمد الحسام
مثنى مهدي النهاري
عيل محمد مسعد
وجميع األهل واألصدقاء

مربوك النجاح والتفوق

نهنئ ونبارك للطالبني /احمد وعيل اللوزي

بمناسبة تفوقهما الدرايس..
متمنني لهما مزيداً من التفوق يف حياتهما
العلمية والعملية ..فألف ألف مروك
املهنئون :حسن اللوزي -سلطان اللوزي
عبدالقادر بشري اللوزي -عالء محمد اللوزي
وجميع األهل واألصدقاء
تهانينا ال الدبعي

أجمل باقات الورد والفل والياسمني نهديها للشاب
الخلوق /محمد احمد الدبعي
بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف
فألف ألف مروك.
املهنئون:
احمد الدبعي -ماهر الدبعي -عبدالله صالح
محمد جبارة وكافة األهل واألصدقاء

فقدانات

> تعلن األخ � ��ت ت�ح�ي�ف��ه ص ��ال ��ح ع �ب��دال �ل��ه م �ح �م��د امل ��ون ��يس ع ��ن ف �ق ��دان ب�ط��اق��ة
شخصية فعى من وجدها ايصالها إىل أقرب مركز شرطة.
> يعلن األخ /امجد محمد عبدالقادر صالح عن فقدان بطاقة شخصية فعى
من يجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة أو االتصال عى الرقم ()7772524888
> يعلن ابراهي � ��م محم � � � � ��د احم � � ��د حس� ��ني جابر عن فقدان بطاقة شخصية برقم
(  )01010444741فعى من وجدها االتصال عى الرقم  771902755او ايصالها
اىل اقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
> يعلن االخ بشري عبدالله زن�ب��ور ع��ن ف�ق��دان بطاقته العسكرية ال�ص��ادرة من
وزارة ال��دف��اع دائ ��رة ش ��ؤون االف ��راد ب��رق��م ( )356477ب�ت��اري��خ 1998م ف�ع��ى من
وجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة ..وله جزيل الشكر.

البيئة ويرفع تكلفة وأسعار الطاقة والحل الوحيد لكل ذلك هو التحول
بشكل كامل نحو مصادر الطاقة النظيفة ومنها ما ذكرنها سابقاً ..كنا
م��ن س��اب��ق ن�ع��اين م��ن غ�ي��اب اإلرادة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا مل�ع��ال�ج��ة مشاكل
الطاقة ولكن ؟
االن وج��دت إرادة سياسية عليا ملعالجة ه��ذا امل�ل��ف ال�ه��ام و الشائك
وتبقى املسؤولية علينا جميعا للخوض يف إجراءات وخطوات متسارعة
ملعالجة هذه امللف والبدء السريع يف تركيب محطات توليد الطاقة من
أمواج البحار والرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع املجتمع الدويل
واألمم املتحدة الذي يعتر هدف مشرك للعالم لتنمية مستدامة ...
وه�ن��ا لتوضيح ال�ه��دف ال�س��اب��ع م��ن اه ��داف التنمية امل�س�ت��دام��ة بشكل
عام سنوضح ايضاً توضيح ذلك يف املحاور التالية :

ً
اوال  :تعريف عام بالهدف السادس للتنمية املستدامة :
"ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عى خدمات الطاقة الحديثة
املوثوقة واملستدامة" ..وتشمل أهداف عام  2030الحصول عى طاقة
م �ي �س��ورة ال�ت�ك�ل�ف��ة وم ��وث ��وق ب �ه��ا م ��ع زي� ��ادة حصة الطاقة املتجددة يف
م ��زي ��ج ال �ط ��اق ��ة ال �ع ��امل ��ي .وس �ي �ت �ض �م��ن ذل� ��ك ت �ح �س��ني كفاءة استخدام
الطاقة وتعزيز التعاون الدويل لتيسري ال��وص��ول ب�ش�ك��ل أك��ر انفتاحا
إىل تكنولوجيا الطاقة النظيفة واالستثمار يف الهياكل األساسية للطاقة
النظيفة .وتدعو الخطط إىل إيالء اهتمام خاص لدعم الهياكل األساسية
ألقل البلدان نموا والجزر الصغرية والبلدان النامية غري الساحلية.
ثانيا  :حقائق وأرقام :
واح� ��د م ��ن ك ��ل خ �م �س��ة أش �خ ��اص ال ي� ��زال ي�ف�ت�ق��ر إىل ال �ح �ص ��ول ع��ى
الكهرباء الحديثة.
• يعتمد نحو  3بليون شخص عى الكتلة الحيوية التقليدية ،من
قبيل الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم النبايت أو نفايات الحيوانات،
ألغراض الطهي والتدفئة.
• ال �ط��اق��ة � � اإلم� ��داد ب�ه��ا وت�ح��وي�ل�ه��ا واإلم � ��داد ب�ه��ا واس �ت �خ��دام �ه��ا � � ه��ي
امل�س��اه��م امل�ه�ي�م��ن يف ت�غ��ري امل �ن��اخ ،ب�ح�ي��ث ت�م�ث��ل ح ��وايل  60يف امل��ائ��ة من
مجموع انبعاثات غازات االحتباس الحراري العاملية.
• يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة � أي مقدار الكربون الذي
ي�ن�ب�ع��ث م�ق��اب��ل ك��ل وح ��دة م��ن ال�ط��اق��ة امل�س�ت�ه�ل�ك��ة � ه� ً
�دف��ا أس��اس� ًي��ا فيما
يتعلق بتحقيق األهداف املناخية الطويلة األجل.

ً
ثالثا مقاصد الهدف السابع :
• ض �م ��ان ح �ص ��ول ال �ج �م �ي��ع ب�ت�ك�ل�ف��ة م �ي �س��ورة ع ��ى خ ��دم ��ات ال �ط��اق��ة
الحديثة املوثوقة بحلول عام 2030
• تحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف مجموعة مصادر
الطاقة العاملية بحلول عام 2030
• مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة بحلول
عام 2030
• ت �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون ال� � ��دويل م� ��ن أج � ��ل ت �ي �س ��ري ال� ��وص� ��ول إىل ب �ح ��وث
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ط ��اق ��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة ،ب �م ��ا يف ذل� ��ك ت �ل ��ك امل �ت �ع� ّ�ل �ق��ة ب��ال �ط��اق��ة
املتجددة ،والكفاءة يف استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري
امل �ت �ق��دم��ة واألن� �ظ ��ف ،وت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م ��ار يف ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة
وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ،بحلول عام 2030
• ت��وس�ي��ع ن�ط��اق ال� ُب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وت�ح�س��ن م�س�ت��وى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا من
أج��ل ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال�ط��اق��ة ال�ح��دي�ث��ة وامل�س�ت��دام��ة للجميع يف ال�ب�ل��دان
ال �ن��ام �ي��ة ،وب �خ��اص��ة يف أق ��ل ال �ب �ل ��دان ن �م ��وا وال � ��دول ال �ج ��زري ��ة ال�ص�غ��رية
النامية ،والبلدان النامية غري الساحلية ،وفقا لرامج الدعم الخاصة
بكل منها عى حدة ،بحلول عام .2030

ويف األخري :
ن��ؤك��د ع��ى أه�م�ي��ة إي ��الء م��وض��وع ال�ط��اق��ة يف ال�ي�م��ن األه�م�ي��ة ال�ق�ص��وى
كونها من اهم ركائز التنمية املستدامة اليمكن تصور تنمية مستدامة
يف ظل غياب طاقة نظيفة وبسعر رخيص  ..اليمن لديها املوارد الطبيعية
من رياح وطاقة شمسية وامواج بحار وتيارات مائية جارفة لتوليد طاقة
كهربائية هائلة تغطي احتياج اليمن بل تفيض لتغطي احتياج اإلقليم
وقارة افريقيا اذا ماتم استخدام واستثمار تلك املوارد بسرعة وستساهم
اليمن يف تحقيق الهدف السابع للتنمية املستدامة لها ووللعالم ,,
نؤكد عى توافر إرادة وطنية لحلحلة ومعالجة ملف الطاقة يف اليمن
واصبح الجميع مسؤول لرجمة الرؤى واإلرادة الوطنية العليا لرامج
عمل ميدانية يتم تنفيذها يف الواقع وتغطية االحتياج املللحح والهام
ال ��ذي ت�ت�ع�ط��ش ج�م�ي��ع م�ح��اف�ظ��ات ال�ي�م��ن ل�ل�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ال��رخ�ي�ص��ة
وأصبح انقطاع وضعف الطاقة وارت�ف��اع أسعارها بشكل جنوين سبب
معاناة كثري من أبناء لشعب اليمني نتيجة للركيز عى مصدر واحد
لتوفري طاقة تلوث البيئة من املشتقات النفطية وتغيب وتوقف مشاريع
ت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة م��ن ال ��ري ��اح و ال�ش�م��س وام� ��واج ال�ب�ح��ار وال �ت �ي��ارات امل��ائ�ي��ة
الجارفة .

تهانينا

تهانينا آل املرييس
نهنئ ونبارك للشاب الخلوق /عبدالله حميد عبدالله املرييس

العقيد /محمد عيل األسعدي

إعداد :عبد الرحمن علي الزبيب

وسط فرح ٍة غامر ٍة احتفل الولد/

إبراهيم الهندي

وسط لفيف من األهل واألصدقاء بارتزاقه
املولودة البكر التي أسماها " ُيمنى" ،نسأل الله
أن يجعلها قرة عني لوالديها وأن ينبتها نباتاً حسناً..
فألف ألف مروك
املهنئون :والدك ووالدتك
وإخوانك :احمد وأيمن -عمك عبدالاله داود وأوالده
أيمن مسعود -حسن اللوزي -هشام الهندي -رضوان
الهندي -وجميع األهل واألصدقاء واملحبني

تعازينا آل املؤيد
لقد تلقينا بحزن شديد نبأ االستاذ

عادل املؤيد

مدير عام الشؤون املالية واإلدارية بمكتب الهيئة العامة
لأوقاف بمحافظة الحديدة

وبهذا املصاب الجلل نعزي
مدير عام املكتب وأسرته الكريمة وجميع محبي الفقيد..
سائلني املوىل عزوجل له الرحمة واملغفرة  ..ويلهم أهله وذويه
الصر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

املعزون :عيل يوسف الشرعبي

مدير مكتب صحيفة "26سبتمرب" بالحديدة

نأمل أن تستمر األنشطة التعليمية واملسار التعليمي ،ما بعد الدورات الصيفية يمكن
أن يكون هناك مسار يتاءم مع الظروف واملراحل القادمة ،وياءم ما بن الجانب املدريس
والـجــامـعــي ،واألنـشـطــة الــداعـمــة واملـســاعــدة واملـفـيــدة واملـســانــدة الـتــي ترتقي بــاإلنـســان يف
معارفه ،ويف علومه ،ويف أفكاره ،ويف تصرفاته ،ويف مسرة حياته ،هذه هي النتيجة
يف مسرة حياته.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

االثنني
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إذا أردت السالم فأحمل
السالح ..شعار أمريكي
أكد احلرص على حتقيق أعلى مراتب الشفافية واملصداقية للعملية االختبارية
وكيل وزارة التربية لقطاع املناهج والتوجيه لـ « 26سبتمبر»:

 469ألف ًا و  164طالب ًا وطالبة يتقدمون الختبارات الشهادة األساسية والثانوية
أوضح األستاذ احمد
النونو وكيل وزارة الرتبية
والتعليم لقطاع املناهج والتوجيه
انه ومن واقع اختبارات العام
املايض 2019/2020م تم استيعاب
املاحظات والتغذية الراجعة من
امليدان ولجان االختبارات وانتقل
نظام ( )AS Exam paperنقلة
نوعية ،وتم عمل تطوير وتحديث
كبر جداً أدى إىل تطوير
اإلجراءات الخاصة باالختبارات
الرتبوية واإلجرائية وتسهيل
العمليات وزيادة كفاءة العمليات
الهندسية يف وحدات النظام
الداخلية بحيث ال يتشابه طالبن
يف املركز يف النموذج ،وضمن
الخطة التطويرية والدعم الفني
لنظام (.)AS Exam paper
 26سبتمرب :هناء معياد

مشراً يف تصريح لـ"26سبتمرب" إىل عمل تحديثات كبرة
جداً يف إطار أتمتة أغلب األعمال الخاصة باالختبارات ونمذجة
األسـئـلــة بـطــرق عـلـمـيــة تـمـكــن املـخـتـصــن يف الـ ــوزارة إىل تقييم
عادل ودقيق.
وقال األستاذ احمد النونو " يبلغ عدد املتقدمن يف املرحلة
األســاس ـيــة تــاســع ( )274,050طــالـبــاً وطــالـبــة مــوزعــن عىل
( )2269م ــرك ــزاً اخ ـت ـبــاريــاً ،بـيـنـمــا يـتـقــدم الخ ـت ـبــارات املــرحـلــة
الثانوية بمختلف أقسامها عدد ( )195,114طالباً وطالبة
م ــوزع ــن ع ــىل ( )1163م ــرك ــزاً اخ ـت ـبــاريــاً ،وال ـت ــي سـتـبــدأ يــوم
ال ـس ـب ــت املـ ــوافـ ــق /26ي ـ ــون ـ ـي ـ ــو2021/م اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـش ـه ــادة
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة وي ـل ـي ـه ــا /27ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو2021/م اخ ـت ـب ــارات
الشهادة األساسية (تاسع) وفق جداول االختبارات للشهادتن

األساسية والثانوية العامة.
ول ـفــت وك ـيــل وزارة الــرتب ـيــة والـتـعـلـيــم إىل ان ــه خ ــال ال ـعــام
ال ـج ــاري ت ــم تـطـبـيــق ن ـظــام ب ـنــك األس ـئ ـلــة ال ـج ــزيئ AS-bank
لتحقيق أهداف حوسبة االختبارات وهي املوثوقية والشفافية
وشـمــولـيــة املـنـهــج والــدقــة والـســريــة ودمــج التقنية بالتعليم..
وأضاف" :ما نتج عن تطبيق نظام األتمتة ()AS Exam paper
العام املايض عىل مستوى الجمهورية اليمنية من نجاح يؤكد
موثوقية عالية للنظام والتطوير والدعم الفني مستمر برؤية
وتوجيهات قيادة الوزارة ممثلة بمعايل وزير الرتبية والتعليم
األستاذ يحيى بدر الدين الحويث ونائبه األستاذ قاسم الحمران
وحول التصحيح االلكرتوين قال االستاذ احمد النونو"يعترب
جـ ــزءاً م ــن حــزمــة ن ـظــام األت ـم ـتــة ( )AS Exam paperويـتــم

بـطــريـقــة آلـيــة دون الـتــدخــل لـلـعــامــل الـبـشــري طـبـقــاً لـشـفــرات
ومعرفات وحيدة لكل طالب ،وتتم العملية بطريقة محرتفة
ج ــداً ع ــن خ ــربة طــوي ـلــة يف مـخـتـلــف املــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة يف
اليمن.
وأكد االستاذ احمد النونو انه ولزيادة املوثوقية والشفافية
والعدالة للطاب والعملية تم تطوير جــزء يف نظام حوسبة
االخ ـت ـب ــارات تـمـكــن ال ـطــالــب م ــن االطـ ــاع ع ــىل ورق ـت ــي األسـئـلــة
واإلجابة ونموذج اإلجابة الصحيحة لكافة املــواد ومراجعتها
لـكــل طــالــب عــرب املــوبــايــل وه ــذا يـحـقــق أعــىل مــراتــب الـشـفــافـيــة
واملـصــداقـيــة واملــوثــوقـيــة لـلـعـمـلـيــة االخـتـبــاريــة يف وزارة الــرتبـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم وت ـع ـت ــرب خ ــدم ــة ال ت ـق ــدم يف ال ـع ــال ــم ك ــام ــل ب ـهــذه
املواصفات وسهولة اإلجراءات ،والحمد لله.

أوقاف إب يفند الشائعات التي تروج لها وسائل إعالم العدوان ومرتزقته

فـنــد مـصــدر مـسـئــول يف مـكـتــب الـهـيـئــة الـعــامــة
لأوقاف بمحافظة إب الشائعات التي تروج لها
وســائــل وأبــواق الـعــدوان ومرتزقته التي أدمنت
عـ ــىل بـ ــث سـ ـم ــوم ح ـق ــده ــا ومـ ـع ــاداتـ ـه ــا ل ـلــوطــن
أرضــا وإنـســانــا وتشويه املـنـجــزات التي تتحقق يف
املجاالت املختلفة رغم العدوان والحصار.
وأكــد املـصــدر ان االج ــراءات التصحيحية التي
ي ـق ــوم ب ـهــا ف ــرع ال ـه ـي ـئــة بــامل ـحــاف ـظــة ف ـي ـمــا يـخــص
مساواة إيجارات املحال التجارية الوقفية بإيجار
املـثــل مــن الـحــر زمــانــا ومـكــانــا تــأيت تـنـفـيــذا ملنطوق
ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر م ــن م ـح ـك ـمــة األمـ ـ ــوال ال ـعــامــة
باملحافظة يف القضية رقم( )75وتاريخ  14جمادى
األوىل 1442ه  -املوافق 29ديسمرب 2020م.
وأوض ــح املـصــدر أن املـحــات الـتـجــاريــة الـتــابـعــة
لــأوقــاف مــؤجــرة بــأسـعــار زهـيــده جــدا يف الــوقــت
الــذي يقوم فيه املنتفعون بتأجرها من الباطن
ب ـم ـبــالــغ ك ـب ــرة ل ـصــال ـح ـهــم يف م ـخــال ـفــة صــريـحــة
لقانون الوقف الشرعي والئحة التأجر واالنتفاع.

وذكــر املصدر أن املــادة ( )28من قانون الوقف
ال ـ ـشـ ــرعـ ــي تـ ــوجـ ــب ع ـ ــىل م ـ ـتـ ــويل ال ـ ــوق ـ ــف ت ــأج ــر
املعمورات املوقوفة بما ال يقل عن إيجار املثل من
الحر زمانا ومكانا بعد التأكد من أهمية وموقع
املـعـمــور ومـســاحـتــه وحــالـتــه والـخــدمــات املـتــوفــرة
فيه ..ولفت اىل أن محكمة األموال العامة ألزمت
ه ـي ـئــة األوقـ ـ ــاف بــامل ـحــاف ـظــة ب ـت ـط ـب ـيــق م ــا تـضـمـنــه
ال ـح ـك ــم الـ ـصـ ــادر ع ـن ـهــا واعـ ـتـ ــربت ت ـقــاع ـس ـهــا عــن
الـقـيــام بــذلــك مخالفة قــانــونـيــة تستوجب إحــالــة
كــل مــن مــديــر فــرع الـهـيـئــة واملــوظـفــن املختصن
للنيابة العامة بتهمة اإلهمال والتقصر يف إدارة
ش ــؤون الــوقــف وتـسـهـيــل االس ـت ـيــاء عــىل أمــوالــه
ومـمـتـلـكــاتــه واالم ـت ـنــاع عــن تـنـفـيــذ أوام ــر وأحـكــام
القضاء ..مضيفا أن املحكمة أوصت بإحالة كل
م ــن ش ــارك ــوا يف ل ـج ــان ت ـقــديــر إيـ ـج ــارات امل ـحــات
الـتـجــاريــة خــال الـفــرتة الـســابـقــة لـلـنـيــابــة الـعــامــة
للتحقيق معهم بــواقـعــة اإلدالء ببيانات كاذبة
يف تقاريرهم املرفوعة والتي تم بموجبها التأجر
بأقل من إيجار املثل الحر.

وب ـ ــن امل ـ ـصـ ــدر ان إج ـ ـ ــراءات
ت ـص ـح ـي ــح ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ال ت ـش ـمــل
ع ـق ــود امل ـس ــاك ــن  ..م ــؤك ــدا أن
الـضـجــة املـفـتـعـلــة واالش ــاع ــات
املـ ـ ـغ ـ ــرض ـ ــة ل ـ ـ ــن ت ـ ـ ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
عـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ أحـ ـكـ ــام ال ـق ـض ــاء
وت ـص ـح ـي ــح أوضـ ـ ـ ــاع ال ــوق ــف
وم ـ ـح ـ ــارب ـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وم ـن ــع
االعـ ـ ـت ـ ــداءات عـ ــىل األم ـ ــوال
واملمتلكات الوقفية.
وأشاد املصدر بحرص
االج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة ال ـ ـق ـ ـض ـ ــائ ـ ـي ـ ــة ع ــىل
ح ـم ــاي ــة أم ـ ـ ــوال وم ـم ـت ـل ـكــات
االوق ـ ـ ــاف  ..داعـ ـي ــا ال ـج ـم ـيــع
اىل تربئة الذمة واستشعار
امل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدي ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ــة
واألخاقية يف الحفاظ عىل
اعيان وممتلكات األوقاف.

مواصفات طائرة التجسس األمريكية Scan-
 Eagleالتي أسقطت في صرواح مبأرب

إيران تأمل في التوصل الى اتفاق في اجلولة املقبلة في فيينا

دعا مسؤول ايراين أمس األطراف املتفاوضة يف اجتماع اللجنة املشرتكة لاتفاق
النووي يف فيينا اىل اتخاذ القرارات الازمة بجدية وإرادة قوية.
ونقلت وكــالــة انـبــاء (فــارس) عــن كبر املـفــاوضــن اإليــرانـيــن يف مـفــاوضــات فيينا
مساعد وزيــر الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي عن أمله يف امكانية
التوصل اىل اتفاق يف الجولة املقبلة.
واضاف عراقجي " :أصبحنا اآلن أقرب من أي وقت مىض من التوصل إىل اتفاق
يف مفاوضات فيينا وجميع الوثائق املطلوبة للتوصل إىل تفاهم جاهزة والوقت

حان يك يتخذ الطرف املقابل قراره".
وأقر عراقجي بأن بعض القضايا ال تزال عالقة يف املفاوضات موضحا" :توصلنا
إىل حلول حول بعض النقاط الرئيسية يف مفاوضات فيينا وأصبحت مامح نقاط
الخاف املتبقية واضحة للجميع".
وذك ــر أن األط ــراف أصـبـحــت عــىل مـســافــة قـصــرة مــن االت ـفــاق لـكــن مــلء الـفــراغ
املتبقي لن يكون مهمة سهلة وسيتطلب "اتخاذ قرارات يف عواصم الدول املشاركة"
يف املفاوضات.

أرقام استقبال الشكاوى والتظلمات
هيئة رفع المظالم تهيب بالمواطنين الذين يعانون من
أي مظالم أن يرفعوا مظالمهم عبر هذه األرقام في
المحافظات التالية:
أمانة العاصمة 779092570
محافظة صنعاء 779092571
محافظة عمران 779092572
محافظة الحديدة 779092575
محافظة حجة 779092576
محافظة ذمار 779092579

محافظة مارب 779092580
779092581
محافظة إب
محافظة تعز 779092582
محافظة ريمة 779092578
محافظة املحويت 779092574
محافظة البيضاء 779092583
محافظة صعدة 779092573

تعلن

الطائرة التي أسقطتها الدفاعات
ال ـج ــوي ــة أمـ ــس يف ص ـ ــرواح ب ـم ــأرب
ب ـ ـصـ ــاروخ أرض جـ ــو  ،ه ـ ــي ط ــائ ــرة
تجسسية أمريكية من نوع (سكان
إيـغــل  ، )Scan Eagleطــولـهــا 1.4
مــرت  ،ووزنـهــا 20كـجــم  ،وسرعتها
القصوى  90كم /الساعة  ،وطول
أجنحتها  3.1مــرت وتحلق عــىل بعد
 5.8كم.
وط ـ ــائ ـ ــرة “س ـ ـك ـ ــان إي ـ ـغ ـ ــل” ب ـن ـت ـهــا
شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ــة الـ ـط ــائ ــرة،
 11.25م ـل ـيــون دوالر ،وه ــي طــائــرة
اسـ ـتـ ـط ــاع مـ ــن دون ط ـ ـ ّيـ ــار ت ـع ـمــل
عــىل تـحــديــد مــواقــع األه ــداف بــدقــة
انطاقا من الجو.

وت ـ ـم ـ ـت ـ ــاز ه ـ ـ ــذه ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ب ـص ـغ ــر
حـ ـجـ ـمـ ـهـ ــا ق ـ ـي ـ ــاس ـ ــا بـ ـمـ ـثـ ـيـ ــاتـ ـهـ ــا يف
الـ ـجـ ـي ــوش ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،مـ ــا ي ـس ـهــل
عـمـلـيــات نـقـلـهــا ،كـمــا تــم تـجـهـيــزهــا
بـكــامــرا مــراقـبــة مــن نــوع (Electro
 )opticalوكـ ــامـ ــرا أخ ـ ــرى تـعـمــل
باألشعة تحت الحمراء.
وبرز دور هذا النوع من الطائرات
إبان الحرب األمريكية عىل العراق،
حيث نفذت أكــر من  1000طلعة
جوية فوق املناطق العراقية.
وهــذه هي الثانية من نوعها التي
يـتــم إسـقــاطـهــا أث ـنــاء ال ـع ــدوان عــىل
ال ـي ـم ــن ،ح ـي ــث تـ ــم إسـ ـقـ ــاط ط ــائ ــرة
مــن نـفــس ال ـنــوع يف مـحــور عـســر 1
نوفمرب 2019م.

دائرة التوجيه املعنوي
للق ـ ــوات املسلحـ ـ ـ ـ ــة

إعالن للمرة الثانية

ملن يرغب بالتقدم لشراء:

مخلفات أعقاب الروالت
والبليتات التالفة وقصاصات األوراق

التقدم يوم السبت القادم تاريخ 2021/6/26م الساعة التاسعة صباح ًا
إلى مقر الدائرة بشارع  26سبتمبر
مصطحب ًا معه جميع الوثائق التي تثبت دخوله في املناقصة أو املزاد

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

يــؤكــد شـهـيــد املـســرة الـقــرآنـيــة الـسـيــد حـســن بــدر الــديــن الـحــويث يف
إحــدى محاضراته بــأن أمــريـكــا حينما تــريــد تحقيق الـســام يف أي بلد
ما فإنها تلجأ اىل حمل الساح أوال لتفرض به السام بالقوة مشرا
إىل أن شعار :إذا أردت السام فأحمل الساح هو يف األصــل شعار
أمرييك ،وهذا فعا ما تقوم به أمريكا منذ زمن طويل ،وحن عدت
إىل حقبة الستينيات من القرن املايض وتحديدا إىل الفرتة التي حكم
فـيـهــا الــرئ ـيــس الـجـمـهــوري ري ـت ـشــارد نـيـكـســون مـسـتـعـيـنــا بـمـسـتـشــاره
لــأمــن الـقــومــي ووزي ــر خــارجـيـتــه فـيـمــا بـعــد الــداه ـيــة ه ــري كينسجر
والذي ينتمي اىل أصول يهودية فقد كان يفرض السام بالقوة حيث
يسبقه تصعيدا ألعمال عسكرية ومواجهات واشتباكات بن األطراف
املتصارعة فيأيت الوسيط ليخفف من هذا التصعيد تدريجيا ثم تبدأ
املـحــادثــات تـحــت إشــراف الــوسـيــط نفسه لتنتهي بتحقيق ســام عىل
الطريقة األمريكية الضامنة لتحقيق مصالحها يف هذا البلد أو ذاك.
كانت البداية من حرب فيتنام التي أرهقت أمريكا وألحقت هزيمة
كربى بها أمام العالم كله لم ينساها األمريكيون إىل اليوم ويحذرون
مــن تـكــرار ال ـتــورط يف حــرب شـبـيـهــة بـمــا حــدثــت يف فـيـتـنــام وحـتــى يتم
إخراج أمريكا من ورطتها فقد تكفل هري كسينجر بإنهائها وانسحاب
الجيش األمرييك من فيتنام وتسليم الجنوب للشمال ورمي العماء
وامل ــرت ــزق ــة ال ــذي ــن ت ـع ــاون ــوا م ــع أم ــري ـك ــا الح ـت ــال ب ـل ــده ــم ف ـي ـت ـنــام مــن
ســالــم الـطــائــرات إىل وســط الجماهر الغاضبة ملعاقبتهم ثــم أنتقل
ك ـي ـس ـن ـجــر إىل م ـص ــر ح ـي ــث أت ـف ــق مــع
الرئيس السادات إلنهاء حالة السلم
وال ـ ــاح ـ ــرب مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلسـ ــرائـ ـيـ ــي
بحيث يجد مدخا لتحقيق السام
ب ــن م ـص ــر وإسـ ــرائـ ـيـ ــل ،ل ـك ــن كــانــت
امل ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة الـ ـ ـك ـ ــربى حـ ـتـ ــى ل ـل ــرئ ـي ــس
السادات نفسه بأن الجيش املصري
قــد تـمـكــن مــن ع ـبــور ق ـنــاة الـســويــس
يوم  6اكتوبر عام 1973م واستطاع
ان ي ـح ـطــم خ ــط ب ــارل ـي ــف األس ـط ــورة
وكــان بإمكانه الــوصــول اىل املضايق
يف ص ـح ــراء س ـي ـنــاء وي ـل ـحــق هــزيـمــة
مــدويــة بــالـجـيــش الـصـهـيــوين ولـكــن
احمد الشريف
ال ــرئ ـي ــس الـ ـسـ ــادات وك ــرم ــة لـعـيــون
هـ ـ ـ ــري كـ ـيـ ـسـ ـنـ ـج ــر س ـ ـم ـ ــح لـ ـلـ ـق ــائ ــد
الـصـهـيــوين ش ــارون بــالـعـبــور بــدبــابــاتــه إىل الـضـفــة الـغــربـيــة مــن الـقـنــاة
عــرب ال ـب ـحــرات امل ــرة وال ــوص ــول إىل الـكـيـلــو  101مــن ال ـقــاهــرة وهـنــا تم
محاصرة الجيشن الثاين والثالث املصرين يف سيناء وأصبح تموينهما
الغذايئ ال يتم إال بالسماح من شارون نفسه ،وحن أعرتض رئيس
هيئة األركان العامة اللواء سعد الدين الشاذيل عىل هذه التصرفات
تمت إقالته ثم أعلن السادات وقف إطاق النار من جانبه بحجة أنه
أصبح يحارب أمريكا وليس إسرائيل فصار الطريق ممهدا أمام هري
كيسنجر للتدخل وتمت مفاوضات ما عرف بخيمة الكيلو  101بن
الـجــانـبــن املـصــري واإلســرائـيــي ثــم تــوجــت فـيـمــا بـعــد بـتــوقـيــع اتفاقية
سام يف منتجع كمب ديفيد برعاية الرئيس األمرييك األسبق جيمي
كــارتــر بــن الــرئـيــس ال ـســادات ومـنــاحـيــم بـيـجــن رئـيــس وزراء إســرائـيــل
آنـ ــذاك وب ـمــوجــب ه ــذه االت ـفــاق ـيــة خــرجــت م ـصــر نـهــائـيــا م ــن مـعــادلــة
الصراع العربي اإلسرائيي وجعلت مصر دولــة تابعة بعد أن كانت
متبوعة تعتمد عىل أمريكا يف كل يشء ويتحكم يف قرارها األعراب يف
السعودية ودول الخليج مقابل ما يقدمونه لها من فتات املساعدات.
كما أن كيسنجر أستغل منصبه كوزير للخارجية حتى بعد استقالة
نـيـكـســون نـتـيـجــة فـضـيـحــة ووت ــر غـيــت وت ــويل الــرئــاســة مــن بـعــده نائبه
جــرالــد فــورد فعمل عــىل إزال ــة الـحــرب ال ـبــاردة بــن أمــريـكــا مــن جهة
واالتحاد السوفيتي السابق والصن من جهة أخرى ونجح يف جعل
الــدول الكربى الثاث تقيم عاقات دبلوماسية فيما بينها وتتبادل
ال ـس ـف ــراء وهـ ــو م ــا خ ـفــف ال ـع ــبء ع ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األمــري ـك ـيــة
وضاعف لها الفرصة للتدخل يف شؤون الدول الضعيفة والتآمر عىل
اإلتحاد السوفيتي حتى تم إسقاطه عام 1991م وانسلخت منه عدة
دول كانت ضمن إطاره بما يف ذلك أوكرانيا التي يحاول الغرب ضمها
إلـيــه لـجـعـلـهــا مـسـمــار جـحــا لـلـتــدخــل يف ال ـشــأن ال ــرويس وألن اإلدارة
األمريكية تعودت ان تكون لها الكلمة الفصل يف الــدول الخاضعة
أنظمتها وحكامها إلرادتـهــا فهاهي الـيــوم تـحــاول ان تعيد اليمن اىل
بيت الطاعة وتفرض عليه ساما أمريكيا يجعل من الشعب اليمني
ونـظــامــه تـحــت وصــايــة سـفــرهــا يف صـنـعــاء كـمــا ك ــان عـلـيــه ال ـحــال يف
العقود السابقة وهنا يطرح السؤال الكبر نفسه وهو:
مـ ــاذا تــريــد أمــري ـكــا م ــن ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي وملـ ــاذا ت ـق ـت ـلــه؟ صـحـيــح ان
ال ـجــواب عــىل هــذا ال ـســؤال قــد يـكــون مـعـقــدا وربـمــا صـعـبــا ،لـكــن من
يتابع ما تشهده اليمن من أحــداث مأساوية متسارعة تقف وراءهــا
أمــريـكــا ومـعـهــا بــريـطــانـيــا بـكــل مــا أوتـيـتــا مــن قــوة سـيـجــد اإلجــابــة عىل
السؤال املطروح بسهولة مطلقة وذلك من خال ان الواليات املتحدة
األمريكية كدولة عظمى وتعترب نفسها سيدة عالم اليوم لم يسبق
لـشـعــب مــن الـشـعــوب ان قــال لـهــا :ال ونــرفــض الـتــدخــل يف الـشــؤون
الــداخ ـل ـيــة لـبـلــدنــا ك ـمــا قــال ـهــا ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ب ـصــوت ع ــال ومــرتـفــع
سـمـعــه الـعــالــم بــأســره وهــو مــا اعـتــربتــه اإلدارة األمــريـكـيــة انـتـقــاصــا يف
حقها السيما وهي تتعامل مع شعوب املنطقة املجاورة لليمن بتعال
وبطريقة توحي لآلخرين بأن هذه الشعوب وحكامها هم عبارة عن
إقطاعيات أمريكية ليس مسموحا لحكامها أن يعرتضوا عىل يشء
يقطعه السيد األمــريــيك ولـيــس عليهم اال السمع والـطــاعــة لتنفيذه
وإال فالعقاب سيكون إزالة هذا الحاكم أو ذاك من عىل كرسيه املهزوز
أصا.
وما تقوم به الرياض يتم التخطيط له يف واشنطن وتل أبيب بهدف
ً
ً
إخـمــاد كــل صــوت حــر يــريــد لشعبه أن يـكــون مستقا ومـعـتـمــدا عىل
نفسه وإمكانياته وال يقبل بالوصاية الخارجية وخر مثال ما يحدث
يف الـيـمــن ال ـيــوم مــن عـ ــدوان ظــالــم عـلـيــه ال يــوجــد لــه م ـصــوغ قــانــوين
قامت بشنه السعودية كأداة منفذة لسيدتها أمريكا منذ ما يقارب
سبعة أعوام ومجموعة من التابعن لها الذين باعوا ضمائرهم بثمن
بخس وذلك كحرب بالوكالة عن تل أبيب وواشنطن ،ومن املفارقات
العجيبة أن الذين شنوا العدوان الظالم عىل اليمن وحولوا أنفسهم
إىل أسود عليه هم أنفسهم الذين يذهبون إىل أمريكا ليطلبوا منها
حمايتهم والدفاع عنهم وعن كراسيهم مقابل تسليم وتسخر ثروات
شعوبهم للسيد األمرييك!..

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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( :
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إدارة ا ﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ
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