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ص 05

العــــــــــــــــــــــدوان .. سقوط بعد هزميته في مارب
أخالقي وفشل ميداني

تأثيرات احلرب
 كارثية على االستقرار 

النفسي لألطفال

تستكمل
 حترير

 اجلوف

لن تتردَد قواتنا في تنفيِذ املزيَد
 من العملياِت العسكريِة النوعيِة

يف بيان للقــوات املســلحـة .. العمــيـــد  ســـريع  :

كــــشــــف املـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الـــــــقـــــــوات املـــســـلـــحـــة 
الــــعــــمــــيــــد يـــحـــيـــى ســـــريـــــع عــــــن تـــنـــفـــيـــذ الـــــــقـــــــوات املـــســـلـــحـــة 

لعملية عسكرية واسعة "عملية فجر الصحراء".

واكد العميد سريع يف بيان للقوات املسلحة انه وبهذه 
العملية العسكرية الواسعة تكوُن محافظُة الجوِف 

محررًة بالكامِل عدا بعُض املناطِق الصحراوية
تفاصيل ص 03

الركن مهدي املشاط رئيس املجلس  بعث فخامة املشري 
السيايس األعىل برقية عزاء ومواساة يف وفاة شيخ ضمان 
مديرية مسور بمحافظة عمران الشيخ محمد حزام الفقيه 

عن عمر ناهز 83 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل 
الوطني.. وأشاد الرئيس املشاط يف برقية العزاء التي بعثها 

إىل أبناء الفقيد يحيى وإبراهيم الفقيه

الرئيس املشاط:   للفقيد مواقف مشهودة في حل مشاكل 
الناس وتسهيل تلبية احتياجاتهم ومتابعة املشاريع

عزى يف وفاة الشيخ محمد حزام الفقيه

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور أمس من وزير الخدمة املدنية 
انجاز  مستوى  عىل  مغلس  سليم  والتأمينات 
الوزارة لخططها للعام الجاري سيما ما يتصل 
بالحد من االزدواج الوظيفي يف الوظيفة العامة.

التي  االنجازات  إىل  الوزير مغلس  أشار  حيث 
العاصمة  بأمانة  ومكاتبها  الوزارة  حققتها 
واملحافظات فيما يخص معالجة مشكلة االزدواج 
الجانبني  عىل  املهمة  وانعكاساتها  الوظيفي 
املؤسيس والوظيفي وتأكيد العدالة يف الوظيفة 
العامة.. وتطرق إىل اآلثار املباشرة املتوقعة عىل 
الباب األول من خطة اإلنفاق السنوية وكذا أيما 
موازنة مالية قادمة بعد انتهاء العدوان والحصار 

األمرييك السعودي.. 

رئيس الوزراء يطلع على جهود وزارة اخلدمة املدنية في احلد من االزدواج الوظيفي

استمع مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس 
املجلس األخ يحيى عيل الراعي إىل تقرير لجنة الرتبية 
األمية  محو  لجهاز  الراهن  الوضع  بشأن  والتعليم 

وتعليم الكبار للعام الدرايس 2021 - 2022م.
تضمن التقرير دور الجهاز يف إطار النظام التعليمي 
وكذا تعريف األمية وروافدها وحجم مشاكلها وأثرها 
واملهام  األهداف  التقرير  تضمن  كما  املجتمع..  عىل 
واألنشطة العامة لجهاز محو األمية وتعليم الكبار 
ومنها القضاء عىل األمية يف أوساط املواطنني وتأمني 
فرص متابعة التعليم للدارسني املتحررين من األمية 

لضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى.
وتشتمل أهداف وأنشطة جهاز محو األمية وتعليم 

الكبار عىل رابط برامج ونشاطات محو األمية

مجلس النواب يستمع إلى تقرير جلنة التربية والتعليم

تفاصيل ص 02

تفاصيل ص 02

تفاصيل ص 02

طائرات العدوان تلقي قنابل سامة على املدنيني في عدد 
من احملافظات.. ووزير الدفاع يتوعد بحق الرد املشروع 

  بالعودة اىل التاريخ املعاصر كان وال يزال النظام السعودي العدو 
اللدود لكل الثورات وحركات التحرر والنهوض التنموي واالقتصادي 

وتحرير القرار الوطني من الهيمنة والوصاية يف اليمن .. الدالئل 
والشواهد التاريخية لنظام االجرام السعودي بحق اليمنني وعدد من 

الدول العربية ال تزال شاهداً حياً عىل ايغال هذا النظام يف االجرام 
فمن جريمة تنومة بحق االف الحجاج اليمنيني الذين قتلهم النظام 

السعودي ظلما وعدوانا اىل الجرائم املتوالية التي اليزال يرتكبها 
العدوان بحق ابناء شعبنا اىل اليوم .. سلسلة الجرائم التي يندى لها 

جبني االنسانية والتاريخ .
هكذا ظهر نظام آل سعود الذي زرعته بريطانيا يف خاصرة األمة 

العربية واالسالمية يف آن واحد مع كيان العدو الصهيوين يف فلسطني 
وما العدوان املستمر عىل اليمن للعام السابع عىل التوايل إال امتدادا 
للحقد الدفني الذي يكنه النظام السعودي ضد اليمن بشكل خاص 

والعروبة بشكل عام ..
تفاصيل ص 3

طائرات العدوان تلقي قنابل سامة على املدنيني في عدد 
اللواء/ عبدالخالق  الحويث يكتب عن :من احملافظات.. ووزير الدفاع يتوعد بحق الرد املشروع 

عندما 
زحف

العدو 
باجتاه

ص 03 صنعاء

ص 09
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اس��ت��م��ع م��ج��ل��س ال���ن���واب يف ج��ل��س��ت��ه أم���س ب��رئ��اس��ة 
رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س األخ ي���ح���ي���ى ع�����ي ال������راع������ي إىل ت���ق���ري���ر 
لجنة الرتبية والتعليم بشأن الوضع الراهن لجهاز 
م��ح��و األم��ي��ة وتعليم ال��ك��ب��ار ل��ل��ع��ام ال����درايس 2021 

- 2022م.
تضمن التقرير دور الجهاز يف إطار النظام التعليمي 
وك��������ذا ت����ع����ري����ف األم�����ي�����ة ورواف�������ده�������ا وح����ج����م م��ش��اك��ل��ه��ا 

وأثرها عىل املجتمع.
ك���م���ا ت���ض���م���ن ال���ت���ق���ري���ر األه����������داف وامل�����ه�����ام واألن���ش���ط���ة 
ال����ع����ام����ة ل���ج���ه���از م���ح���و األم�����ي�����ة وت���ع���ل���ي���م ال����ك����ب����ار وم��ن��ه��ا 
ال�����ق�����ض�����اء ع������ىل األم������ي������ة يف أوس�����������اط امل�����واط�����ن�����ن وت����أم����ن 
فرص متابعة التعليم للدارسن املتحررين من األمية 

لضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى.
وتشتمل أهداف وأنشطة جهاز محو األمية وتعليم 
الكبار عىل رابط برامج ونشاطات محو األمية وتعليم 
ال����ك����ب����ار ب���م���ف���ه���وم ال���ت���ع���ل���ي���م امل���س���ت���م���ر ون�����ش�����ر وت���وس���ي���ع 
املعارف بما يسهم يف تعميق فهم ال��دارس��ن للدين 

اإلسالمي الحنيف وتزويد امللتحقن بصفوف محو األمية 
بمهارات وخ��رات مهنية وحرفية لالستفادة من فرص 

العمل املتاحة.
وأش���ار التقرير إىل أهمية بناء أنشطة وم��ج��االت عمل 
ج����ه����از م���ح���و األم�����ي�����ة وت���ع���ل���ي���م ال����ك����ب����ار وم����واص����ل����ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

ومرحلة محو األمية األساس إىل مرحلة املتابعة.
وت���������ط���������رق ال������ت������ق������ري������ر إىل ج���������وان���������ب ال��������ت��������دري��������ب وال������ت������أه������ي������ل 
وواق���������ع األم�����ي�����ة وت���ع���ل���ي���م ال����ك����ب����ار وال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة ف���ض���اًل 

ع��ن اح��ت��ي��اج��ات ال��ب��ن��ي��ة التحتية وال��ت��ج��ه��ي��زات وص����واًل إىل 
م��س��ت��وى األداء واإلن����ج����از امل��ح��ق��ق خ����الل ال���ع���ام ال�����درايس 

2021 - 2022م.
ول���ف���ت ال��ت��ق��ري��ر إىل أب�����رز ال���ت���ح���دي���ات وال���ص���ع���وب���ات ال��ت��ي 
تواجه جهاز محو األمية وتعليم الكبار.. وخلص التقرير 
إىل جملة من املالحظات واالستنتاجات والتوصيات التي 

توصلت إليها اللجنة.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إىل جلسة 

مقبلة بحضور الجانب الحكومي.

وخ������الل ال���ج���ل���س���ة ال���ت���ي ح���ض���ره���ا وزي������ر ال�����دول�����ة ل���ش���ؤون 
م�����ج�����ل�����ي ال����������ن����������واب وال�����������ش�����������ورى ال��������دك��������ت��������ور ع���������ي ع�����ب�����دال�����ل�����ه 
أب���وح���ل���ي���ق���ة أق�������ر امل����ج����ل����س رف�������ض م�����ش�����روع ق�����ان�����ون ت��ن��ظ��ي��م 
مهنة امل��ق��اوالت املقدم يف ض��وء التقرير التكميي للجنة 
املشرتكة من لجنتي الخدمات والقوى العاملة والشؤون 

االجتماعية.
وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره 
السابق وأق��ره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غٍد 

االثنن بمشيئة الله تعاىل.

مجلس النواب يستمع إلى تقرير جلنة التربية والتعليم

بدأت امس بجامعة صنعاء أعمال املؤتمر العلمي الدويل 
األول ح������ول" ال���ه���ج���رة وال���ل���ج���وء يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة ال���واق���ع 

والتحديات والحلول "بمشاركة محلية وعربية".
وي����ه����دف امل���ؤت���م���ر ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه يف ي���وم���ن ال���ش���ب���ك���ة ال���دول���ي���ة 
ل��دراس��ة املجتمعات العربية بلبنان بالشراكة م��ع الجمعية 
العربية لإلدارة التعليمية ومركز الهجرة والالجئن بجامعة 
ص���ن���ع���اء إىل ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع����ىل امل���ش���اك���ل وال���ت���ح���دي���ات أم����ام 
البلدان املستضيفة للمهاجرين والالجئن وعديمي الجنسية 

واملشردين والحلول واملعالجات املقرتحة لذلك".
ويف افتتاح املؤتمر املنعقد بالشراكة م��ع جامعة الريموك 
ب������األردن وم���ؤس���س���ات ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة أك��د 
رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء ال���دك���ت���ور ال��ق��اس��م ع���ب���اس أه��م��ي��ة ه��ذا 
امل���ؤت���م���ر ل��ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع����ىل اوض�������اع امل���ه���اج���ري���ن وال���الج���ئ���ن 
يف اليمن وال��ب��ل��دان العربية وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��دول 
املستضيفة ل��ه��م سيما م��ع اس��ت��م��رار ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار عىل 
اليمن وتأثريات ذلك عىل األمن القومي والوضع االقتصادي 
ل���ل���ب���الد.. واع���ت���ر ان��ع��ق��اد امل��ؤت��م��ر ت��رج��م��ة ل��رس��ال��ة ال��ج��ام��ع��ة يف 
التعليم وال��ب��ح��ث العلمي وخ��دم��ة املجتمع وإي��ج��اد الحلول 
الالزمة للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي 

تعاين منها اليمن يف الوقت الراهن.
ووج���������������ه ال�������ق�������اس�������م ع��������ب��������اس م���������راك���������ز االب�����������ح�����������اث يف ال�����ج�����ام�����ع�����ة 
بتنفيذ دراس����ات وأب��ح��اث علمية ملعالجة القضايا اإلنسانية 
واملجتمعية التي تواجه البالد واإلشكاليات الناجمة بفعل 

العدوان والحصار الجائرين.
م��ن جانبه اس��ت��ع��رض وك��ي��ل وزارة التعليم ال��ع��ايل املساعد 
لقطاع البحث العلمي رئيس املؤتمر الدكتور خليل الخطيب 
ف���ك���رة وأه��������داف امل���ؤت���م���ر ال������ذي ي��ن��ع��ق��د "ح����ض����وري����اً واف����رتاض����ي����اً" 
مل���ن���اق���ش���ة ال����س����ي����اس����ات وال����ت����ش����ري����ع����ات واإلج����������������راءات ال���رس���م���ي���ة 
امل��ت��ص��ل��ة ب���ال���ه���ج���رة وال����ل����ج����وء يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة وت��ش��خ��ي��ص 
ت���أث���ريات وان��ع��ك��اس��ات ال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء ع���ىل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

املضيفة واملنطقة بشكل عام.

وب�������ن ال�����دك�����ت�����ور ال���خ���ط���ي���ب أن امل����ؤت����م����ر س���ي���ن���اق���ش 47ورق���������ة 
وبحثا علميا مقدمة من 61باحثاً من 11دول���ة تتوزع عىل 
11م������ح������وراً ت���ن���اق���ش: "ال���س���ي���اس���ات وال���ت���ش���ري���ع���ات وال���ح���ق���وق 
وال����واج����ب����ات وأس����ب����اب وآث�������ار ال���ه���ج���رة وال����ل����ج����وء وال�����ن�����زوح ع��ىل 
البلدان وتأثريات األوبئة العاملية والحروب واألزمات عليهم 

وطرق إدماجهم يف املجتمعات املستضيفة
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ح��ك��وم��ات وال��ج��ه��ات واملنظمات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة ت���ج���اه ه����ذه ال���ف���ئ���ات وال���ح���ل���ول وامل��ع��ال��ج��ات 

املقرتحة ".
ب�����دوره أك����د م��دي��ر م��رك��ز ال��ه��ج��رة ب��ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء ال��دك��ت��ور 
أح��م��د العماد أن املؤتمر سيتطرق إىل امل��ب��ادرات وال��ت��ص��ورات 
العلمية والعملية الرامية لتشجيع الحكومات العربية عىل 
التعامل اإليجابي واإلنساين مع قضايا املهاجرين والالجئن 
وتحفيز املنظمات املحلية والدولية لتقديم الدعم الكايف لهذه 

الفئات.
ول��ف��ت إىل أن امل��ؤت��م��ر س��ي��ن��اق��ش آل��ي��ة امل���وائ���م���ة ب���ن ت��ح��دي��ات 
األمن القومي وحماية حقوق الالجئن ودور املراكز البحثية 

وال���ف���ك���ري���ة ووس����ائ����ل اإلع�������الم يف ت��ن��م��ي��ة ال����وع����ي ال����ع����ام وت���ن���اول 
القضايا املتصلة بالهجرة واللجوء باملنطقة.

وق��ال إن اليمن البلد العربي الوحيد ال��ذي يقدم الضيافة 
الحسنة وفقاً لتعاليم الدين الحنيف وموجهاته للتعامل مع 
الالجئن واملهاجرين رغ��م ظروفه بفعل ال��ع��دوان والحصار 

املستمرين منذ سبع سنوات.
وأل���ق���ي���ت ك��ل��م��ات م���ن ق��ب��ل رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة 
وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة بصنعاء ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��رب��اع��ي ورئ��ي��س 
جامعة الرازي الدكتور خليل الوجيه ورئيس اللجنة العلمية 
باملؤتمر الدكتور عبدالله معمر ورئيس مركز الهجرة بجامعة 
ال�����ريم�����وك ب����������األردن ال����دك����ت����ورة ري������م ال������خ������اروف اس���ت���ع���رض���ت يف 
مجملها الوضع الناجم عن الحصار والعدوان وتداعياتهما 

االجتماعية واالقتصادية عىل اليمن أرضا وإنسانا.
وأك��د املتحدثون أن اليمن ال يستطيع تحمل عبء مليون 
الج��ئ ومهاجر أفريقي يف اليمن والب��د ع��ىل ال��ب��ل��دان العربية 
واملنظمات الدولية من تقاسم ذلك العبء وتحمل املسئولية 

اإلنسانية تجاه حقوق وواجبات اللجوء واملهاجرين.

ب��ع��ث ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل���ش���اط رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
ال��س��ي��ايس األع���ىل ب��رق��ي��ة ع���زاء وم���واس���اة يف وف���اة ش��ي��خ ضمان 
مديرية مسور بمحافظة عمران الشيخ محمد حزام الفقيه 
ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 83 ع��ام��اً ب��ع��د ح��ي��اة ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��ط��اء والعمل 

الوطني.
وأشاد الرئيس املشاط يف برقية العزاء التي بعثها إىل أبناء 
ال��ف��ق��ي��د ي��ح��ي��ى وإب���راه���ي���م ال��ف��ق��ي��ه أم����ن م��ح��ىل م���دي���ري���ة م��س��ور 
بمواقف الفقيد الوطنية والتي أكسبته محبة األهايل، حيث 
ك��ان��ت ل��ه م��واق��ف م��ش��ه��ودة يف ح��ل مشاكل ال��ن��اس وتسهيل 

تلبية احتياجاتهم ومتابعة املشاريع للمديرية.
وأشار إىل أن الفقيد الشيخ محمد الفقيه بذل جهوداً كبرية 
يف خ��دم��ة املجتمع وال��وط��ن .. م��ؤك��داً أن رح��ي��ل��ه م��ث��ل خ��س��ارة 

فادحة عىل محافظة عمران خاصة والوطن بصورة عامًة.
وع�����ر رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ىل ع����ن ص������ادق ال���ع���زاء 
وع��م��ي��ق امل����واس����اة إلخ������وان ال��ف��ق��ي��د وأب���ن���ائ���ه وأس����رت����ه وك���اف���ة آل 
الفقيه وأبناء ومشايخ مديرية مسور عامة يف هذا املصاب.. 
س��ائ��اًل ال��ل��ه ال��ع��ي ال��ق��دي��ر أن يتغمده ب��واس��ع رحمته وعظيم 
م��غ��ف��رت��ه وي��س��ك��ن��ه ف��س��ي��ح ج���ن���ات���ه وي���ل���ه���م أه���ل���ه وذوي�������ه ال��ص��ر 

والسلوان .. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".

الرئيس املشاط: للفقيد مواقف مشهودة في حل مشاكل 
الناس وتسهيل تلبية احتياجاتهم ومتابعة املشاريع

عزى في وفاة الشيخ محمد حزام الفقيه

اط��ل��ع رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ال��دك��ت��ور عبدالعزيز 
ص����ال����ح ب����ن ح���ب���ت���ور أم������س م����ن وزي�������ر ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة 
والتأمينات سليم مغلس عىل مستوى انجاز الوزارة 
لخططها للعام الجاري سيما ما يتصل بالحد من 

االزدواج الوظيفي يف الوظيفة العامة.
ح����ي����ث أش��������ار ال������وزي������ر م���غ���ل���س إىل االن��������ج��������ازات ال���ت���ي 
ح�����ق�����ق�����ت�����ه�����ا ال�������������������������وزارة وم������ك������ات������ب������ه������ا ب��������أم��������ان��������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة 
واملحافظات فيما يخص معالجة مشكلة االزدواج 
الوظيفي وانعكاساتها املهمة عىل الجانبن املؤسي 

والوظيفي وتأكيد العدالة يف الوظيفة العامة.
وتطرق إىل اآلثار املباشرة املتوقعة عىل الباب األول 
من خطة اإلن��ف��اق السنوية وك��ذا أيما م��وازن��ة مالية 
ق�����ادم�����ة ب����ع����د ان����ت����ه����اء ال�������ع�������دوان وال�����ح�����ص�����ار األم����ري����ي 
ال������������س������������ع������������ودي.. م�����������ش�����������رياً إىل م�����������وض�����������وع ال�������ت�������س�������وي�������ات 

وال���������ع���������الوات ال����س����ن����وي����ة مل����وظ����ف����ي ال��������وح��������دات ال���ع���ام���ة 
ومقرتح الوزارة بشأن آلية معالجتها.

ولفت وزير الخدمة املدنية إىل خطة الوزارة للعام 
2022م وم��������ا ت���ض���م���ن���ت���ه م������ن م�����ش�����اري�����ع وإج�������������راءات 
تصحيحية إضافية يف الهيكل الوظيفي وتطويرية 

ملهام الوزارة والجهات التابعة لها.
ون��وه رئيس ال���وزراء ب���األداء العام ل���وزارة الخدمة 
امل��دن��ي��ة وال��ت��أم��ي��ن��ات وال��ج��ه��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا.. مشيداً 
باملكاسب املحققة يف إطار معالجة مشكلة االزدواج 

الوظيفي يف الوحدات العامة.
وأك��������د أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال���������دور اإلص������الح������ي وال����رق����اب����ي 
لوزارة الخدمة املدنية تجاه كافة مؤسسات الدولة 
ب��م��ا ينسجم وال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة وم���ا تتضمنه يف ه��ذا 

اإلطار.

رئيس الوزراء يطلع على جهود وزارة اخلدمة املدنية في احلد من االزدواج الوظيفي

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وزير 
العدل القايض نبيل العزاين الذي أطلعه عىل أبرز املواضيع التي 

ستتضمنها خطة الوزارة التشغيلية للعام 2022م.
وناقش اللقاء سري النشاط العام للوزارة وجهدها الحيوي يف 
التنسيق بن السلطتن التنفيذية والقضائية وتطوير وتوطيد 
ع�����الق�����ات ال����ت����ك����ام����ل إزاء م���خ���ت���ل���ف ال�����ج�����وان�����ب امل����ش����رتك����ة وامل�����ع�����ززة 

الستقالل السلطة القضائية.
وتم التطرق إىل الدور التنسيقي الحيوي الذي يضطلع به وزير 
العدل كعضو يف السلطتن التنفيذية والقضائية ومسئوليته يف 
التعبري عن كافة القضايا املثارة من مختلف الوزارات والجهات 
الحكومية ومخاطبة السلطة القضائية بشأنها وأهمية احرتام 
ك�����اف�����ة ال�����ج�����ه�����ات ل������ح������دود االخ�����ت�����ص�����اص�����ات وال�����رتات�����ب�����ي�����ة يف ال���ع���م���ل 

املؤسي.
وأشار وزير العدل إىل اتفاقية التعاون بن الجمهورية اليمنية 
والجمهورية اإلس��الم��ي��ة اإلي��ران��ي��ة يف امل��ج��ال ال��ق��ض��ايئ وأهميتها 

يف ت����ب����ادل ال�����خ�����رات وخ����دم����ة ال���ج���ان���ب ال���ق���ض���ايئ يف ال���ع���دي���د م��ن 
الجوانب.

وأثنى رئيس الوزراء عىل جهود وزارة العدل يف إطار ممارساتها 
الخ���ت���ص���اص���ات���ه���ا ال���ق���ان���ون���ي���ة وال����الئ����ح����ي����ة.. م�����ؤك�����داً دع�����م ال��ح��ك��وم��ة 
للوزارة وخطتها التشغيلية للعام املقبل ومشاريعها التطويرية 

بما يف ذلك تلك املتصلة بالجانب القانوين.  
ووج����������ه وزارة ال������ع������دل ب����ال����رتت����ي����ب ل����ع����ق����د ورش����������ة ع����م����ل ت����وع����وي����ة 
ب��م��ش��ارك��ة ال�������وزراء ك���اف���ة ب���ش���أن آل���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل ال���ق���ان���وين ال��س��ل��ي��م 
يف عرض مختلف القضايا املتصلة بالوزارة والسلطة القضائية 
واالح�����������رتام امل�����س�����ؤول ألح����ك����ام ال���ق���ض���اء م����ن ق���ب���ل ك����اف����ة ال���������وزارات 

والجهات التابعة لها.
ولفت الدكتور بن حبتور إىل أهمية التواصل مع مختلف دول 
محور املقاومة ويف املقدمة إيران الشقيقة للتوقيع عىل اتفاقيات 
ت�����ع�����اون يف ك����اف����ة ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة وال����خ����دم����ي����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة 

واالجتماعية ملا فيه خدمة املصالح األخوية املشرتكة.

.. ويناقش مع وزير العدل سير نشاط الوزارة وخطتها للعام 2022م

رئيس الوزراء يشيد 
باألداء املهني والوطني 
لوسائل اإلعالم الرسمي

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور أمس مع وزير اإلعالم ضيف الله الشامي سري 
األداء اإلعالمي يف الوزارة ومختلف املؤسسات التابعة لها.

وتناول اللقاء الدور الوطني لوسائل اإلعالم الرسمية يف 
التوعية بمختلف القضايا الراهنة ويف مقدمتها مواجهة 
ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار األم���ري���ي ال��س��ع��ودي وك��ش��ف أه��داف��ه 
ومراميه اإلجرامية التي تستهدف حاضر ومستقبل اليمن.
وت��ط��رق اللقاء إىل دور وس��ائ��ل اإلع��الم��ي��ة الرسمية إىل 
جانب بقية وسائل اإلع��الم الوطنية يف التصدي ملاكينة 
إعالم العدو وفضح نهجها الدعايئ القائم عىل التضليل 

املمنهج ومحاوالت تغطية جرائم العدوان واملرتزقة.
واس����ت����م����ع رئ�����ي�����س ال�������������وزراء م�����ن وزي���������ر اإلع����������الم إىل ش����رح 
ع����ن ن���ت���ائ���ج زي�����ارت�����ه مل���ح���اف���ظ���ة ص���ع���دة م������ؤخ������راً.. م���ش���ريا إىل 
أوض��اع املحافظة يف ظل استمرار العدوان وغاراته التي 
اس����ت����ه����دف����ت ال�����ع�����دي�����د م������ن م�����ق�����وم�����ات ال�����ح�����ي�����اة ع���������الوة ع��ىل 

التدمري املمنهج آلثار املحافظة.
ول��ف��ت إىل ع���دد م���ن ال��ق��ض��اي��ا امل���ث���ارة م���ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ن 
منها ما يتصل بالطريق يف بني بحر وما يتطلبه من صيانة 
عاجلة ألهميته الكبرية ألبناء املنطقة واملحافظة بصورة 

عامة.
وق�����د أش������اد رئ���ي���س ال����������وزراء ب���ال���ج���ه���ود ال���وط���ن���ي���ة ال��ك��ب��رية 
ل�����وس�����ائ�����ل اإلع�������������الم ال�����رس�����م�����ي امل�����������ريئ وامل������س������م������وع وامل�������ق�������روء 
يف ت����ع����زي����ز ال�����وع�����ي إزاء ال�������ع�������دوان وال�����ح�����ص�����ار وم���ق���ارع���ت���ه���ا 
ل��آل��ة اإلع��الم��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ع��دو رغ���م ال��ب��ون ال��ش��اس��ع يف 

اإلمكانيات املادية واللوجستية.
وأك���������د اه�����ت�����م�����ام ال����ح����ك����وم����ة ب���م���ح���اف���ظ���ة ص�����ع�����دة وغ����ريه����ا 
م��ن امل��ح��اف��ظ��ات وسعيها املستمر للتخفيف م��ن معاناة 
مواطنيها وتلبية االحتياجات امللحة يف حدود ما هو متاح 

من إمكانيات.

اجتماع برئاسة وزير املياه 
يناقش خطة دراسة وتقييم 

األضرار بقطاع املياه
ن��اق��ش اج��ت��م��اع بصنعاء ام��س ب��رئ��اس��ة وزي���ر امل��ي��اه والبيئة 
امل������ه������ن������دس ع������ب������دال������رق������ي������ب ال�������ش�������رم�������اين خ������ط������ة ع������م������ل ال�����ش�����رك�����ة 
االس���ت���ش���اري���ة امل��ك��ل��ف��ة ب����إع����داد دراس�������ة وت��ق��ي��ي��م األض��������رار ال��ت��ي 

لحقت بقطاع املياه والصرف الصحي جراء العدوان.
واس�����ت�����ع�����رض االج�����ت�����م�����اع ال����������ذي ض������م م�����دي�����ر م������ش������روع امل������دن 
الحضرية زي��د أب��و ط��ال��ب ورئ��ي��س ف��ري��ق التنسيق م��ن وزارة 
امل����ي����اه امل���ه���ن���دس ث����اب����ت ال����ح����ويث إىل م����ا ت��ت��ض��م��ن��ه ال���خ���ط���ة م��ن 
دراسات تفصيلية لحصر اآلالت واملعدات واملنشآت الخاصة 
ب�����امل�����ي�����اه وال�������ص�������رف ال����ص����ح����ي وإع�������������داد األع�������م�������ال االس����ت����ش����اري����ة 
الستبدالها ومعالجة كافة األضرار التي لحقت بقطاع املياه.
وت���ط���رق االج���ت���م���اع إىل أن م���ش���روع دراس������ة ت��ق��ي��ي��م األض�����رار 
بقطاع املياه يستهدف تحسن ظروف الحفاظ عىل خدمات 
اإلمداد باملياه والصرف الصحي األساسية للسكان وكيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع م���خ���رج���ات ال����دراس����ة يف امل���ن���اط���ق وامل��ج��م��وع��ات 

املستهدفة.
ويف االجتماع أكد وزي��ر املياه والبيئة الحرص عىل دراسة 
جدوى املشروع لتطوير العمل املؤسي بقطاع املياه وتلبية 
احتياج السكان يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد 

جراء استمرار العدوان والحصار.
ولفت إىل ضرورة التعاطي مع خطة دراسة تقييم األضرار 
ب���ق���ط���اع امل�����ي�����اه وال������ص������رف ال���ص���ح���ي وت����ق����دي����م ال����ح����ل����ول ال��ف��ن��ي��ة 
والتفاصيل املهنية لها.. مشدداً عىل أهمية تعزيز التنسيق 
م���ع ال��وك��ال��ة األمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال�����دويل "ج���ي آي زد" لتنفيذ 
الدراسة وتقييم األضرار خاصة ما يتعلق بمحطات معالجة 

الصرف الصحي وأنظمة التشغيل والصيانة.
وح������ث ال�����وزي�����ر ال����ش����رم����اين ال���ف���ري���ق امل���ك���ل���ف م����ن وزارة امل���ي���اه 
برئاسة املهندس ثابت الحويث وأعضاء الفريق عىل التنسيق 
م����ع اس���ت���ش���اري ال���ش���رك���ة وش����رك����اء ال���ع���م���ل ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���وات 
ال������دراس������ة األوىل يف ت���ح���دي���ث خ���ط���ة ال���ع���م���ل وإي�����ج�����اد ق���اع���دة 

بيانات والتحضري للزيارات امليدانية.
وك���������ان م���ن���س���ق م����ح����ي م������ش������روع ت���ق���ي���ي���م األض������������رار امل���ه���ن���دس 
عبدالله الزبريي استعرض خطة دراسة التطوير املؤسي 
ل���ق���ط���اع امل����ي����اه يف ال���ي���م���ن- امل���رح���ل���ة ال����راب����ع����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ق��ي��ي��م 
األض�������������رار يف م�����ؤس�����س�����ات امل������ي������اه وال�������ص�������رف ال����ص����ح����ي يف امل������دن 

الحضرية.

ع�����ق�����دت أم��������س ب���م���ج���ل���س ال�������ش�������ورى ن����������دوة ث����ق����اف����ي����ة ب����ع����ن����وان 
"الصراع حقيقة حتمية ال يمكن الهرب منها" بحضور رئيس 

املجلس محمد العيدروس.
وخ��الل ال��ن��دوة بن عضو املكتب الثقايف ألنصار الله يحيى 
أبو عواضة أنه يجب أن نستذكر عند الحديث عن الشهادة 
والشهداء حقيقة أن الحياة ميدان مسؤولية واختبار وصراع.

وأش���ار إىل أن ال��ق��رآن الكريم رك��ز ع��ىل تلك املفاهيم بشكل 
ك���ب���ري إال أن ك����ث����رياً م����ن ال����ن����اس ع���ن���دم���ا ال ي��س��ت��وع��ب��ون��ه��ا ت��ت��ك��ون 
يف ذهنياتهم ص��ور خيالية ع��ن واق��ع الحياة ت��ؤدي إىل ضياع 

التوجهات واملواقف وراء الوهم والسراب.

وأوض�����������ح أن ال�������ص�������راع وج��������د يف م������ي������دان ال�����ح�����ي�����اة م����ن����ذ وج������ود 
اإلن��س��ان ع��ىل األرض ووج���دت امل��ش��اك��ل وال��خ��الف��ات وق��ب��ل أن 

يوجد آدم عليه السالم أو تكون له ذرية.
ولفت أبو عواضة إىل أن الصراع يف حياة البشر مستمر عر 
األج��ي��ال يف ك��ل زم���ان وم��ك��ان وأن ال��ل��ه ف��ط��ر اإلن��س��ان وه��ي��أ له 
القابلية ألن ي��ك��ون عنصر خ��ري يتجىل ب��م��ك��ارم األخ����الق أو أن 

يكون عنصر شر.
وذكر أن اإلنسان يمكن أن يسعى يف الحياة ليكون عنصرا 
ا ف���اض���ال ي��ت��ح��ىل ب��م��ك��ارم األخ�����الق وي��رت��ب��ط ب��م��ن��ه��ج وه���دى  خ�����ريرّ
الله أو أن يكون عنصرا شريرا سيئا يؤثر فيه الحسد والغرور 

والظلم.
وق�������ال أب������و ع����واض����ة إن ال���ش���ي���ط���ان ي��س��ت��غ��ل األه����������واء وامل����ي����ول 
ال����س����ي����ئ����ة يف اإلن�������س�������ان وي�����دف�����ع�����ه إىل م�����ي�����ادي�����ن ال�����ش�����ر وال����ف����س����اد 

واإلجرام واالنسياق تحت رايات الضالل والباطل.
وأض��اف أن الرسل واألنبياء لم يكونوا بمعزل عن الصراع 
وال����ت����ح����دي����ات وامل����ش����اك����ل ال����ت����ي واج���ه���ت���ه���م يف ال����ح����ي����اة م�����ن ق��ب��ل 

املشركن واملعارضن خالل مسرية تبليغهم رساالتهم.
ك��م��ا أش����ار إىل أن ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات وال���ص���راع���ات قد 
تمثل عامال إيجابيا ومهما يف بناء األمة وقوتها واالرتقاء بها 

إنسانيا وأخالقيا وقيميا.

وقال "يمكن للتحدي الذي يواجهه اإلنسان أن ينمي فيه 
ال��خ��رة وامل��ع��رف��ة ب��ال��ح��ي��اة وي��ك��س��ب��ه ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ج��ارب التي 

تصقل شخصيته وتنمي فيه قوة العزم واإلرادة".
 وت��ط��رق أب���و ع��واض��ة إىل األس��ال��ي��ب ال��ت��ي ينتهجها ال��ع��دوان 
إلث������������������ارة ال�����������ص�����������راع ب���������ن أب���������ن���������اء ال���������وط���������ن وم������������ا ت��������ق��������وم ب���������ه ال������ق������وى 
االس���ت���ع���م���اري���ة م����ن ت���غ���ذي���ة ل���ل���ص���راع���ات يف امل��ن��ط��ق��ة م����ن خ���الل 
انتهاج عدد من السياسات الهدامة يف شتى مناحي الحياة.

ول��ف��ت إىل أن م��ن عظمة ال��دي��ن اإلس��الم��ي وج���ود أع����داء له 
مثلوا ع��ام��اًل إيجابياً ساعد ع��ىل تقويته وأن امل��س��رية القرآنية 

هي ثمرة من ثمار الصراع مع العدو.

ندوة مبجلس الشورى بعنوان »الصراع حقيقة حتمية«

بدء أعمال املؤمتر العلمي الدولي األول حول الهجرة واللجوء بصنعاء مكتب األشغال باألمانة 
يكّرم أسر 47 شهيدًا

 من موظفيه
كرم مكتب األشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة 
ال�����ي�����وم األح��������د ، أس�������ر 47 ش����ه����ي����داً م�����ن م���وظ���ف���ي���ه يف إط�����ار 
الذكرى السنوية للشهيد، تحت شعار ” شهداؤنا قدوتنا 

يف كل مجاالت أعمالنا”.
وخ����������الل ال����ت����ك����ري����م ق��������دم ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال���������������وزراء ل����ش����ؤون 
ال������خ������دم������ات وال����ت����ن����م����ي����ة ال������دك������ت������ور ح�����س�����ن م�����ق�����ب�����ويل وأم�������ن 
ال���ع���اص���م���ة ح����م����ود ع����ب����اد وم���ع���ه���م���ا وك����ي����ل األم������ان������ة ل��ق��ط��اع 
األش������غ������ال امل����ه����ن����دس ع����ب����دال����ك����ري����م ال�����ح�����ويث وم�����دي�����ر م��ك��ت��ب 
األش���غ���ال امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��س��الم ال����ج����رادي، ه���داي���ا رم��زي��ة 

وعينية وسالل غذائية ألسر الشهداء.
وأك����������د م����ق����ب����ويل وع�������ب�������اد، أه����م����ي����ة رع������اي������ة أس��������ر ال����ش����ه����داء 
وااله����ت����م����ام ب���ذوي���ه���م وت���ل���م���س اح���ت���ي���اج���ات���ه���م وت��ك��ري��م��ه��م، 
ك���أق���ل م���ا ي��م��ك��ن ت��ق��دي��م��ه وف������اًء وع���رف���ان���اً ل���دم���اء ال��ش��ه��داء 
وت���ض���ح���ي���ات���ه���م يف ج���ب���ه���ات ال������دف������اع ع�����ن ال�����وط�����ن وس���ي���ادت���ه 

واستقراره.
وث����م����ن����ا ت����ض����ح����ي����ات وب�������ط�������والت ال������ش������ه������داء ال������ذي������ن ج��������ادوا 
بأرواحهم ذوداً عن األرض والعرض والكرامة والغزاة.. 
منوهن بأن عطاءات الشهداء، أثمرت عزاً وحرية ونصراً 

يف مواجهة الطغاة.
وأك��د نائب رئيس ال��وزراء وأم��ن العاصمة، امليض عىل 
نهج الشهداء واستلهام معاين البذل والعطاء والتضحية 
يف م���ع���رك���ة ال�����دف�����اع ع����ن ال����س����ي����ادة ال���وط���ن���ي���ة ح���ت���ى ت��ح��ق��ي��ق 

النصر وطرد الغزاة واملحتلن واملرتزقة.
حضر التكريم عدد من قيادات أمانة العاصمة ومدراء 

وموظفو إدارات مكتب األشغال واملهندسن.



كشف املتحدث الرسمي ب��اس��م ال��ق��وات املسلحة 
العميد يحيى سريع ع��ن تنفيذ ال��ق��وات املسلحة 
لعملية عسكرية واسعة "عملية فجر الصحراء".
واك��������د ال���ع���م���ي���د س����ري����ع يف ب����ي����ان ل����ل����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
ان����ه وب���ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���واس���ع���ة ت��ك��وُن 
م���ح���اف���ظ���ُة ال�����ج�����وِف م�����ح�����ررًة ب����ال����ك����ام����ِل ع������دا ب���ع���ُض 

املناطِق الصحراوية فاىل نص البيان.
بسِم الله الرحمن الرحيم

نجحْت قواُتنا املسلحُة بعوِن اللِه تعاىل يف تحريِر 
م��ن��ط��ق��ِة ال���ي���ت���م���ِة وم�����ا ج�����اوَره�����ا ب��م��ح��اف��ظ��ِة ال���ج���وِف 
ودحِر قواِت العدِوّ وأتباِعه من املرتزقِة والخونِة 
والعمالِء يف عملية عسكرية واسعة )عملية فجر 

الصحراء(.
وقْد أدِت العمليُة إىل:-

- ت������ح������ري������ِر ك��������ام��������َل م�����ن�����ط�����ق�����ِة ال�����ي�����ت�����م�����ِة وم����������ا ج��������اوَره��������ا 
وبمساحٍة إجماليٍة تقدُر بأكرث من  0021 كم٢ 

- تكبيِد قواِت العدو خسائَر فادحة 

- اغتناِم كمياٍت كبريٍة من األسلحِة
وبهذا تكوُن محافظُة الجوِف محررًة بالكامِل عدا 

بعُض املناطِق الصحراوية.
إن القواِت املسلحَة بعوِن اللِه تعاىل وهي اليوَم 
ت����واج����ُه ال��ت��ص��ع��ي��َد ب��ال��ت��ص��ع��ي��ِد ل���ن ت������ردَد يف ت��ن��ف��ي��ِذ 
امل����زي����َد م���ن ال��ع��م��ل��ي��اِت ال��ع��س��ك��ري��ِة ال���ن���وع���ي���ِة خ���الَل 
الفرِة املقبلِة ضمن دفاِعها املشروِع عن الشعِب 

والوطن.

إن ال�������ق�������واِت امل����س����ل����ح����َة وه�������ي ب�����ص�����دِد االن�����ت�����ق�����اِل إىل 
مرحلٍة ج��دي��دٍة من التصدي امل��ش��روِع للعدواِن، 
تهيُب بكافِة اليمنينَي االحراِر إىل املشاركِة الفاعلِة 

يف معركِة الحريِة واالستقالل. 
وت��ط��م��ُن ال���ق���واُت امل��س��ل��ح��ُة أب���ن���اَء ش��ع��ِب��ن��ا ال��ص��ام��ِد 
ال���ص���اب���ِر امل���ج���اه���ِد ب��أن��ه��ا ت��م��ت��ل��ُك ال���خ���ي���اراِت امل��ن��اس��ب��َة 
ل��ل��ت��ص��دي ل���ل���ع���دِوّ امل����ج����رِم وال�������رِد ع���ى ك���ل ج��رائ��م��ِه 

واعتداءاِته.
وس��������وَف ي����ت����ُمّ إع��������الُن ت���ف���اص���ي���َل ال���ع���م���ل���ي���ِة يف إي����ج����اٍز 

صحفٍي خالَل األياِم القادمِة إن شاَء الله.
ع����اش ال��ي��م��ُن ح�����راً ع���زي���زاً م��س��ت��ق��ال وال���ن���ص���ُر ل��ل��ي��م��ِن 

ولكِل أحراِر األمة

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية - صنعاء
الثاين والعشرون من جمادى األوىل 3441هجرية
املوافق السادس والعشرون من ديسمرب 1202 ميالدية

  محافظُة اجلوِف 
محررًة بالكامِل عدا بعُض 

املناطِق الصحراوية

بعد هزميته في مارب

طائرات العدوان تلقي قنابل سامة على املدنيني في عدد 
من احملافظات.. ووزير الدفاع يتوعد بحق الرد املشروع 

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
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. ية
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عندما زحف العدو باجتاه صنعاء
����اد م���ن���اخ���ة- رح���م���ُة ال���ل���ه ت���ع���اىل ت���غ���ش���اه- ك����ان ي��ح��م��ُل  ال��ش��ه��ي��ُد َس����َجّ
ال����روح����ي����َة ال���ع���ال���ي���َة يف إي���م���اِن���ه وع���م���ِل���ه وم���س���ؤول���ي���ت���ه، وك������ان ُم�����ب�����اِدراً 
وم���س���ارِع���اً وص����ب����وراً، وي��ت��م��ي��ز ب��م��س��ؤول��ي��ة ع��ال��ي��ة يف ص���دق ال��ع��م��ل، 
فكان أُيّ حدث يف الجبهة ال يتعامُل معه بتهاوٍن، سواء زحوفات 
أَو ت��رت��ي��ب��ات ل��ل��ع��دو أَو م���ا ك����ان ي��س��ت��خ��دُم��ه��ا ال����ع����دُوّ م���ن االس��ال��ي��ب 
والتكتيكات للتقدم والزحف البطيء الذي كان تكتيكاً للعدو يف 
ن��ه��م، ك���ان رح��م��ة ال��ل��ه ع��ل��ي��ه ي��ع��م��ل ب���ِج���ٍدّ يف ُك�������ِلّ ك��ب��رية وص��غ��رية، 
ولم يكن كما الكثري، فقد كان لديه القبوُل بأِيّ أمر واقع تفرُضه 
امل�����واج�����ه�����ُة م�����ن ت����ق����دم ل���ل���ع���دو أو إص��������الح خ���ل���ل أو م����واك����ب����ة م��ع��رك��ة 
ا  ٌم للعدو كان يبقى متابًعا وُمِجًدّ التنظيم للجبهة, فإذا حصل تقُدّ
وم��ث��اِب��ًرا لكسر ت��ق��دم ال��ع��دّو بكل ال��وس��ائ��ل القتالية، ال ي��وه��ن وال 
، بل كان يقاتل ويتحمل  يعرُف الوهَن وال ُيحَبُط وال َيِكُلّ وال َيَم�ُلّ
املسؤولية بكل تفاٍن يف أعتى الظروف قتال املؤمن الشجاع الغيور 

عى أمته.
����ِة س��اع��ة ل��ي��اًل أَو ن��ه��اراً تسمُع  ك���ان ال��ش��ه��ي��ُد إَذا ت��َح��������َرَّك ال���ع���دُوّ يف أَيّ
صوَته املباِدَر ملتابعة ومواكبة الوضع، وإدارة املعركة, وهذا الصدُق 
الحقيقُيّ يف اإلخالص والعمل والصرب العظيم واملصابرة واملثابرة 
ج��ع��ل��ت��ه ي��رت��ق��ي ع��ن��َد ال��ل��ه يف أدائ�����ه وت��رت��ي��ب��ات��ه وت��ك��ت��ي��ك��ات��ه، وي������رُبُز يف 
املسؤولية وحسن العمل والتنظيم فتحمل املسؤولية من واقع 
ال��روح��ي��ة اإلْي��َم�����ان��ي��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ي��ة يف ت��ل��ك األّي������ام ال��ع��ص��ي��ب��ة، 
��������ة تعد أش���َدّ امل��راح��ل ال��ت��ي خ��ل��ت، فقد كان  وال��ت��ي ك��ان��ت ل��ه��ذه األَُمّ
العدُوّ يجَمُع أغلَب املناطق واأللوية والَوحدات للضغط؛ بَهدِف 
ال����وص����وِل إىل ص��ن��ع��اء وم��ع��ه ت���ح���اُل���ُف ال����ع����دوان وم��رت��ِزق��ت��ه ب��ك��ل ما 
أوتوا من قوة، بل إنهم كانوا يتضافرون أشَدّ من تضافرنا اليوم 
يف ت��ط��ه��رِي م������أرَب وب��ق��ي��ة ال���ج���ب���ه���ات، ه����ذا ال�����ذي ن�����راه م���ن ال���ُح���ُش���وِد 
�ِه الذي يُصُبّ يف نقطٍة واحدٍة يكوُن يف ميادين  واملعنويات والتوُجّ

الحروب اليشء الكبري املُضِني واملُثِقل يف أية معركة.
نعوُد للمرحلة تلك التي كان العدُوّ يضَغُط للوصوِل إىل صنعاَء 
وكانت الجبهة بحاجٍة إىل كوادَر ممَيّزين للِحفاِظ عليها، فهَيّأَ اللُه 
اد- رحمة الله تغشاه-  كوادَر ُعظماَء رحمًة من عنده، وكان سَجّ
��َز وال�����ذي ب���وج���وده ي��ج��ع��ُل أَيّ م���س���ؤوٍل ي��ث��ُق  يف ذل���ك ال���ظ���رِف امل��ت��م��ِيّ
ب��امل��ت��اَب��َع��ِة وال��ع��م��ِل بالشكل الصحيح ال���ذي ُي����رِض ال��ل��َه ب��م��ا تعنيه 
الكلمُة من معنى، فلم ي��أِت موقٌف وت��أِت فيه مهادنة، فيقول: 
ق��د ب��ّل��غ��ت ف���الن���اً.. وق����ال: األم����ور "س���اب���ر".. ب��ل ك���ان ي��ت��اب��ُع وي��ت��أّك�����ُد.. 
وي��ت��اب��ُع ت����َح����َرَّك ال���ع���دُوّ وك���أن���ه ال����ذي يف امل����رس األول وم���ع اش��ت��داد 
األح�����داث يف ن��ه��م ك��ن��ا ن��س��ع��ى إىل ت��ن��ظ��ي��ِم ال��ج��ب��ه��ة ب���ك���وادَر مميزين 
يحافظون عليها ويجعلون منها مقربة للغزاة وكنا نقَلُق عليها 
��ة، ومع وجوِد قيادٍة َهَيّأها اللُه  لحساسيتها عى مصري هذه األَُمّ
��������������ة، ال���ق���ض���ي���ُة م���ص���ريي���ٌة ب�����نَي ال���ح���ق وال����ب����اط����ل، ف��ك��ن��ا ن���رى  ل���ه���ذه األَُمّ
خطورَة التفريِط يف جبهات صنعاء عى أمتنا وشعبنا ويمننا فيما 
إذا تمكن مشروع الباطل كما هو التفريُط الذي حصل يف كربالء 
مع اإلمام الحسني عليه السالم والنكبة التي ترتبت عليها لهذه 
��ة، فاملوضوُع ليس فيه محٌلّ للمناورة وال للراُجِع وال للتقصري  األَُمّ
وال للتفريط و"ال��س��ان��ت��ي م��ر" ال��واح��د ال يحصل فيه ت��ف��ري��ٌط، بل 
ب���ذل ُك�������َلّ م��ا ي��م��ك��ُن م��ن ال��ج��ه��ود، وي����رى ال��ل��ُه ذل���ك م��ن ج��م��ي��ِع َم��ن 
يف الجبهة ويف تلك املرحلة العصيبة كان إخالُص وتعاُوُن جميِع 
َمن يف الجبهة -أفراداً ومشرفني وأقساما وتشكيالت- بمستوى 
اٌد- رحمة  املسؤولية، وكانت مراحُل التنظيم ُمستمَرًّة وكان َسَجّ
الله تغشاه- ممن هيأهم الله لهذه املسؤوليات العظمى، وكنا 
مع األحداث نرُقُب أََيّ شخص متميز يحمُل املسؤولية، فالكادر 
الحقيقي يف امليدان يعني كنزاً من ُكُنوِز املواجهة، وكان -رحمُة الله 
تغشاه- كلما تم تكليُفه بعمل يقوُم به ونرى أن طاقاِتِه وجهَده 
��ُف��ه ب���زي���ادٍة ح��ت��ى ي��س��اِع��َد ذل���ك يف تخفيِف  ��ا ُن��َك��ِلّ ال ت�����زاُل أك�����رَب، ف��ُك��َنّ
��َع دوُره ع��ى مستوى ميمنة  ال��وض��ِع اإلداري للَجبهة، حتى ت��وَسّ
ِنْهَم والتي كانت ُتَعُدّ هدفاً للعدو وكان يزَحُف فيها بشكٍل كبرٍي 
ُص لها مناطَق قتاليًة، فكان سجاد -رحمُة الله عليه-  وكان ُيَخِصّ
يتحَىّ بُكِلّ املواصفات التي للُمَشاِة والعملياِت ولألقساِم اإلدارية 
ه وصدِق  واالختصاصات، وك��ان متميزاً فيها جميعاً بأدائه وِج��ِدّ
عمله، وكنا يف الواقع مطمئنني عليه بشكٍل كامٍل بكل ما تعنيه 
الكلمة وآملني فيه أن يتوسَع دوُره حتى يمسَك كامَل جبهات نهم 
ويفّوض دورنا نحن، ونساعد يف تقوية بقيِة الجبهات الساخنة.

يف ع��م��ل��ي��ة "ال��ُب��ن��ي��ان امل����رص����وص" اح��ت��ج��ن��ا ن��ق��َل��ه وم��ع��ه ق����وٌة ج��ي��دٌة، 
وع��ن��دم��ا ل��ق��ي��ُت��ه يف ج��ب��ِل امل��ص��ن��ع��ة ك����ان َم���ظ���َه���ُر ال��ن��ش��اط وال��س��ع��ادة 
والتشوق واملسارعة يف قسمات وجهه واض��ح��اً يجعل أَيّ إنسان 
يستبشُر بالنصر، ويف نفس اليوم تَحَرَّك، ويف اليوم الثاين الذي 
ك��ان يلتف ومعه بعض "ال��ُخ��ربة" م��ن جهة ِملح باتجاه معسكر 
ال����ف����رض����ة, يف ص����ب����اَح ذل������ك ال����ي����وم م����ع اش�����ت�����داد امل����واَج����ه����ة وت���س���اق���ط 
ج��ب��ه��اِت ال���ع���دّو وُق����رب امل��واَج��ه��ة م��ن نقطة م��ل��ح ك���ان امل��وق��ف ب���ارزاً 
ومميزاً، وكان أغلُب "الُخربة" املجاهدين فيه باذلني جهَدهم وقد 
ُج��رح بعُضهم وم��ع سقوط جبهة ال��ع��دّو وب��داي��ة النصر وسقوط 
سلسلة عيدة واملنارة واملريحات والقتب والجبيل والَقرن والحمرة 
إىل ملح؛ نتيجَة االل��ت��ف��اف والضغط ال��ذي ن��زل م��ن جهة الجبيل 
من خلف املنارة من خلف العدو من داخل الجبهة، وبدأ النصر 
يعلو يف األُُف���ق، حمدنا اللَه َك��ث��رياً، وبينما كنت متحدثاً مع أحد 
اإلعالميني وبعض "الخربة" وأردُتّ التواُصَل بسجاد جاوب أحُد 
أصحابه وبّلغنا باستشهاده -رح��م��ة الله تغشاه- مستقبٌل عند 
��ه��ا َم����ن ي��ت��ح��ى ب��ت��ل��ك ال��ص��ف��ات  ال���ل���ه ع��ظ��ي��ٌم وم���ك���ان���ٌة ك���ب���ريٌة ي��س��ت��ح��ُقّ
ال���ع���ظ���ي���م���ة، ل���ق���د ك������ان ال�����ن�����اُس يف ت���ل���ك ال����س����اع����ة ت���ع���ل���وه���م ال���ف���رح���ُة 

واالستبشار بالنصر الذي تحقق بفضل من الله ورعايته.
خ��ت��ام��اً ف��ال��ش��ه��ي��ُد امل��ج��اه��ُد ع��ب��دال��ل��ه م��ح��م��د ح��ص��ن ن��اص��ر ال��خ��والين 
امل����ع����روف "ب���س���ج���اد م���ن���اخ���ة"، ُول�����د يف ُع���زل���ة ه�����وزن م���دي���ري���ة م��ن��اخ��ة 
محافظة ص��ن��ع��اء, ه��و وأح���ٌد م��ن ال��ش��ه��داء األب����رار ال��ذي��ن ال يتسع 
امل��ق��ال لحصر بطوالتهم وتضحياتهم الجسام يف التصدي لقوى 
��ُه بالشكر لُكِلّ ِمن  العدوان والعمالة واالرت���زاق, وباملناسبة أت��وَجّ
أس���ه���م يف ت���دري���ب َوب����ن����اء ه�����ؤالء ال���ش���ه���داء ع��س��ك��ري��اً وامل���ت���اب���ع���ة لهم 
حتى تحملوا املسؤوليات الكبرية يف ميادين القتال وأخص بالذكر 
املجاهد عقيل اللبلوب ال��ذي ك��ان له ال��دور األب��رز يف بناء الشهيد 
ع��س��ك��ري��اً وم��ت��اب��ع��ت��ه ح��ت��ى ت��ح��م��ل امل���س���ؤول���ي���ات ال��ك��ب��رية امل��ل��ق��اة عى 
ع��ات��ق��ه, وال��ش��ك��ر م���وص���ول ألس����رة س��ج��اد م��ن��اخ��ة ع���ى ج��ه��وده��ا يف 
الربية اإليمانية التي نشاُء عليها الشهيد، فسالٌم من الله عليكم 

وعى شهدائنا األبرار.

اىل ج���ان���ب ال���ق���ص���ف ال���ه���م���ج���ي وال����ع����ش����وايئ ال������ذي ي���ط���ال امل���دن���ي���ني م����ن ق��ب��ل 
ال���ع���دوان اع��ت��م��د ع��ى ن��ش��ر االش���اع���ة وال��ت��ض��ل��ي��ل ع��ن وج����ود اس��ل��ح��ة ت����ارة يف 
م����ي����دان ال����ث����ورة ال����ري����اض وت�������ارة يف م��ع��س��ك��ر ال���ت���ش���ري���ف���ات يف ص���ن���ع���اء وك��ل��ه��ا 
م����ربرات واه��ي��ة ليشن غ��ارات��ه ب��غ��رض إره����اب امل��دن��ي��ني وت��دم��ري م��ا تبقى من 
البنية التحتية وما تدمري جسر السبعني وشارع الزبريي بصنعاء اال خري 
دل���ي���ل ع���ى ف��ش��ل وه���زي���م���ة ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان يف م�����ارب وع�����دد م���ن ج��ب��ه��ات 
املواجهة ومن االساليب التي لجأ اليها العدوان سياسة الرهيب يف اوساط 
امل��واط��ن��ني م��ن خ���الل ال��ت��ح��ذي��ر امل��ت��ك��رر ب��االب��ت��ع��اد ع��م��ا يسميه ام��اك��ن تحوي 

عى اسلحة .
وعن القنابل الفسفورية امريكية الصنع التي القيت عى صنعاء وعدد 
من املحافظات يرى محللون سياسيون بأنها جاءت انعكاسا للهزيمة التي 
لحقت بالنظام السعودي يف مارب فلجأ اىل شن كل هذه الغارات العبثية 
بقنابل س��ام��ة يف اوس����اط االح��ي��اء السكنية .. بينما ي���رى محللون وخ���رباء 
ع��س��ك��ري��ون أن ت��ح��ال��ف ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي اس��ت��ل��م ص��ف��ق��ة اس��ل��ح��ة وق��ن��اب��ل 
غازية من امريكا ويقوم بتجريبها يف اوساط املدنيني يف عدد من محافظات 
اليمن .. ليحول تلك املناطق املستهدفة اىل حقل تجارب لألسلحة والقنابل 

الجديدة.

خيار اسرتاتيجي 
وإزاء ه��ذه الجرائم الرعناء توعد وزي��ر ال��دف��اع ال��ل��واء ال��رك��ن محمد ناصر 
ال��ع��اط��ف��ي ب��ح��ق ال�����رد امل����ش����روع ع���ى ج���رائ���م ال����ع����دوان ال���ت���ي ط���ال���ت امل��دن��ي��ني 
وخلفت شهداء وجرحى بينهم اطفال ونساء جاء ذلك خالل كلمة اللواء 

العاطفي التي القها خ��الل الفعالية التي اقامتها وزارة ال��دف��اع بمناسبة 
الذكرى السنوية للشهيد .

وقال اللواء العاطفي :« »إننا ومن موقع املسؤولية يف وزارة الدفاع ورئاسة 
األركان، والقوى واملناطق واملحاور واأللوية والوحدات العسكرية والقتالية 
واملرابطني يف كافة ميادين الشرف والبطولة والعزة والكرامة، نقول لقوى 
الطغيان إن مصرياً أسود بانتظاركم، وأن املنايا تحيط بكم من كل جانب«.
وأض��اف: »ستأتيكم من أرضنا العصية نريان لهب محرقة هي أشد عتواً 

وغضباً من نريان الرباكني املتفجرة، ستلتهم وتسحق عروشكم«.
واعترب وزير الدفاع مواجهة قوى العدوان خياراً اسراتيجياً ال تراجع عنه 
مطلقاً، حتى يتم إي��ق��اف ال��ح��رب العدوانية ع��ى اليمن، ورف��ع الحصار، 

وخروج الغزاة واملحتلني، وتحرير كل شرب من أرض اليمن.
وخاطب قوى العدوان قائاًل: »لقد جربتم امليدان يف مواجهة أبناء اليمن 
الشجعان، ووجدتم فيه رجااًل ال يهابون املوت، وعليكم أن تعلموا أنه لو 
اجتمعت كل قوى األرض ضدنا لن تثني يمن اإليمان والحكمة وجيشه 

ولجانه من امليض يف استكمال تحرير ما تبقى من أرضنا«.
ول��ف��ت إىل أن ه���ذا ال��خ��ي��ار ال����ذي ي���أيت م��ج��س��داً ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة 
والسياسية والعسكرية العليا هو أيضاً خيار كل أح��رار وح��رائ��ر الشعب 

اليمني.
وأضاف: »إن تاريخنا وحضارتنا وقيمنا ومبادئنا واخالقنا وديننا وعقيدتنا 
وارتباطنا بالله ورسوله، هو ما جعلنا ال نعطي الدنية يف ديننا، وال نرضخ 
لألعداء الذين لم يقرؤوا التاريخ جيداً، واستهانوا ببسالة وإقدام املقاتل 

اليمني وغضبه يف ميادين القتال«.

وتابع اللواء العاطفي: »ليعلم العالم أجمع أننا لن نحيد قيد أنملة عن 
ه��دف��ن��ا، وإن ت��ك��ال��ب��ت ع��ل��ي��ن��ا ك���ل ق���وى ال��ش��ر واإلج������رام وال��ط��غ��ي��ان، ألن��ن��ا يف 
امل��وق��ف ال��ح��ق، وأص��ح��اب قضية ع��ادل��ة، وه���ي ال��دف��اع ع��ن وط��ن��ن��ا وتحرير 
أرضنا من املحتلني، وهي قضية نفتخر بأن نكون جميعاً من أجلها مشروع 

شهادة وأبطال فداء«.
وأش������ار إىل أن أح������رار ال��ي��م��ن ي��ق��ف��ون ال����ي����وم، ويف ذك�����رى س��ن��وي��ة ال��ش��ه��ي��د، 
بكل فخر واع��زاز وإجالل وإكبار ومهابة للشهداء، يتذكرون تضحياتهم 
وش��ج��اع��ت��ه��م وب��س��ال��ت��ه��م ال��ت��ي ان��ت��ص��رت ل��ل��وط��ن، وك���س���رت ش��وك��ة تحالف 

العدوان، وجموع مرتزقته اآلثمني.
وبنّي وزير الدفاع أن الوطن والشعب اليمني يدينون بالوفاء لتضحيات 
ال���ش���ه���داء ال���ك���رم���اء، ول��دم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة ال���ت���ي س��ق��ت وروت ت�����راب ال���وط���ن، 
وبفضل بذلهم ب��أرواح��ه��م يف سبيل ال��ل��ه، ودف��اع��اً ع��ن ال��وط��ن، انكسرت 
إرادة الطغيان واندحرت فلول االنبطاح والتطبيع املذل، فصنعوا بدمائهم 

تاريخ مجد عظيم للشعب اليمني.
وق��ال: »الشعب اليمني عى مر األزم��ان والعصور، ويف مختلف املراحل 
والحقب، ك��ان وم��ا ي��زال وسيظل سيد نفسه، يرفض ك��ل دخيل وغ��اٍز، 
وي���ن���ب���ذ ال���ع���م���الء وال����خ����ون����ة، وس���ت���ظ���ل األرض ال��ي��م��ن��ي��ة م���ص���ان���ة ب��ف��ض��ل ال��ل��ه 
وب��س��واع��د أب��ن��ائ��ه��ا أويل ال��ق��وة وال���ب���أس ال��ش��دي��د، وب���دم���اء ش��ه��دائ��ه��ا ال��ذي��ن 

سحقوا جربوت وكربياء املعتدين الطغاة«.
ومن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان تحت مسمى القانون الدول 
االنساين ما حدث ملطار صنعاء من استهداف يتنافى مع القانون الدويل 

االنساين الذي تبجح به العدوان يف كل جريمة يرتكبها

  بالعودة اىل التاريخ املعاصر كان وال يزال النظام السعودي العدو اللدود لكل الثورات 
وحركات التحرر والنهوض التنموي واالقتصادي وتحرير القرار الوطني من الهيمنة والوصاية 

يف اليمن .. الدالئل والشواهد التاريخية لنظام االجرام السعودي بحق اليمنني وعدد من الدول 
العربية ال تزال شاهداً حياً عى ايغال هذا النظام يف االجرام فمن جريمة تنومة بحق االف 

الحجاج اليمنيني الذين قتلهم النظام السعودي ظلما وعدوانا اىل الجرائم املتوالية التي اليزال 
يرتكبها العدوان بحق ابناء شعبنا اىل اليوم .. سلسلة الجرائم التي يندى لها جبني االنسانية 

والتاريخ .
هكذا ظهر نظام آل سعود الذي زرعته بريطانيا يف خاصرة األمة العربية واالسالمية يف آن 
واحد مع كيان العدو الصهيوين يف فلسطني وما العدوان املستمر عى اليمن للعام السابع 
عى التوايل إال امتدادا للحقد الدفني الذي يكنه النظام السعودي ضد اليمن بشكل خاص 

والعروبة بشكل عام .. ويف اآلونة األخرية كثف تحالف العدوان السعودي غاراته الهستريية 
بقنابل غازية امريكية الصنع , القاها عى االحياء السكنية والجسور يف صنعاء ومحافظتي 

صعدة ومأرب .. تفاصيل يف سياق التقرير التايل : 
»26 سبتمرب« – خاص 

في بيان للقوات املسلحة حول "عملية فجر الصحراء".. العميد سريع

نواجُه التصعيَد بالتصعيِد ونحن بصدِد االنتقاِل إلى مرحلٍة جديدٍة
لن تتردَد قواتنا في تنفيِذ املزيَد من العملياِت العسكريِة النوعيِة ضمن دفاِعها املشروِع
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<أكد األستاذ محمود عبدالقادر الجنيد نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية أن تمادى 
العدوان األمرييك السعودي يف إرهابه وبغيه 
وأج���رام���ه، ل��ن ي��ث��ن��ي أح����رار ال��ي��م��ن ع��ن م��واص��ل��ة 
ال������ص������م������ود وامل�������واج�������ه�������ة يف م�����ع�����رك�����ة ال��������دف��������اع ع���ن 
ال��س��ي��ادة الوطنية حتى تحقيق النصر وتحرير 

الوطن من الغزاة واملحتلني.
وق������������������������ال: إن اس�����������ت�����������م�����������رار اإلج����������������������������رام األم����������ري����������يك 
ال�������س�������ع�������ودي ال������ص������ه������ي������وين يف ت��������روي��������ع امل������واط������ن������ني 
واس���ت���ه���داف األح���ي���اء ال��س��ك��ن��ي��ة واألع���ي���ان امل��دن��ي��ة 
وامل����راف����ق ال��ص��ح��ي��ة وال���رب���وي���ة وال���خ���دم���ي���ة، ينم 
ع���ن ح��ق��د دف����ني واس���ت���ه���دف���ت ل���إن���س���ان ال��ي��م��ن��ي 
واالق��������ت��������ص��������اد وال�����ب�����ن�����ي�����ة ال�����خ�����دم�����ي�����ة م��������ن ط�����رق�����ات 

ومشاٍف أسواق ومدارس والطرق والجسور.
وأش�������ار ال��ج��ن��ي��د إىل أن ح���ال���ة ال��ه��س��ت��ري��ا ال��ت��ي 
وص����������ل إل�����ي�����ه�����ا ال����������ع����������دوان م��������ن خ����������ال ال�����ض�����رب�����ات 
ال�������ع�������دوان�������ي�������ة ع���������ى ال������ع������اص������م������ة ص������ن������ع������اء وب����ق����ي����ة 
امل�������ح�������اف�������ظ�������ات، ت������ع������ر ع���������ن ال�������ح�������ال�������ة االن������ه������زام������ي������ة 
ومستوى االن��ه��زام النفيس واملعنوي واالنهيار 
األخ���اق���ي ل��ق��وى ال����ع����دوان ال��ت��ي أض��ح��ت ت���درك 
م��������دى غ����رق����ه����ا يف ال�������وح�������ل، وف�������داح�������ة ال���خ���س���ائ���ر 
ال����ت����ي ت���ت���ج���رع���ه���ا ي����وم����ي����اً، وخ����س����ارت����ه����ا ل��ل��م��ع��رك��ة 
ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة واإلع���������ام���������ي���������ة، رغ�����م 
الفارق الكبر يف اإلمكانيات املادية والتحالفات 

اإلقليمية والدولية.
واستنكر نائب رئيس الوزراء الصمت األممي 
والدويل إزاء استمرار جرائم وانتهاكات تحالف 
ال���ع���دوان ب��ح��ق شعبنا اليمني وق��ت��ل��ه لألطفال 
وال������ن������س������اء واس�������ت�������ه�������داف ك�������ل م������ق������وم������ات ال����ح����ي����اة 
وتدمر املمتلكات العامة والخاصة، وكل هذه 
االن���ت���ه���اك���ات ت��ت��ن��اف��ى م���ع ك���ل امل���واث���ي���ق واألع������راف 
وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة واألدي����ان ال��س��م��اوي��ة.. داع��ي��اً 
األم�������������م امل������ت������ح������دة وم�����ج�����ل�����س األم�������������ن وامل�����ن�����ظ�����م�����ات 
ال���ح���ق���وق���ي���ة واإلن����س����ان����ي����ة إىل ت���ح���ّم���ل امل���س���ؤول���ي���ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة واإلن����س����ان����ي����ة، ووض�������ع ح������ٍد ل��ه��م��ج��ي��ة 
وصلف تحالف العدوان بوقف جرائم الحرب 
التي ُترتكب بمئات الغارات يومياً لتدمر اليمن 

أرضاً وإنساناً.
مرحلة الهسرتيا

<<  من جانبه أوضح الدكتور ياسر الحوري 
أمني سر املجلس السيايس األعى، أن تصعيد 
السعودية وتماديها يف ارتكاب الجرائم واملجازر 
بحق املدنيني واألع��ي��ان املدنية ق��ي اليمن دليل 
ت����ت����خ����ب����ط����ه����ا ب�����ع�����د س�����ب�����ع س�������ن�������وات م�������ن ال�������ع�������دوان 
والحصار، ودليل عى الفشل الذريع يف تحقيق 
أه���داف���ه���ا امل��ع��ل��ن��ة م��ن��ذ أول ي����وم ب�����دأت ف��ي��ه شن 

غاراتها يف مارس 5102.
وقال الحوري: اليمن بالتوازي مع ذلك تزداد 
قوة من حيث توسع الجيش واللجان الشعبية 
م������ي������دان������ي������اً وت�������ط�������ور ق��������������درات ال�������ق�������وة ال�����ص�����اروخ�����ي�����ة 
والطران املسر، يف حني تخسر فيه السعودية 
وت��ح��ال��ف��ه��ا ك����ل ي�����وم وت����ن����زف م����ن ح���ي���ث م��ك��ان��ت��ه��ا 
وسمعتها وقدراتها أما مرتزقتها فا يستحقون 
أن يشار إليهم هنا.. مضيفاً أن السعودية التي 
تنفذ أجندة أمريكا وإسرائيل تعيش مرحلة من 
الهسريا تحت وق��ع وص���ول الجيش واللجان 
الشعبية لحدودها املتاخمة للجوف واالقراب 
ك��ث��را م���ن ت��ح��ري��ر م��دي��ن��ة م����ارب وت��ع��ت��ر امل��ع��رك��ة 

م��ع��رك��ة ك��س��ر ع��ظ��م خ��ص��وص��ا وه����ي ق���د عملت 
خال عشرات السنوات عى منع اليمنيني من 

االستفادة من ثرواتهم.
وأش��ار أم��ني سر املجلس السيايس العى إىل 
أن دول ال����ع����دوان س��ت��ش��رب م���ن ن��ف��س ال��ك��أس 
وس��ي��رك��ه��ا رع���ات���ه���ا  األم���ري���ك���ي���ون واالس���رائ���ل���ي���ون 
ع�����ى ق�����ارع�����ة ال����ط����ري����ق ن���ت���ي���ج���ة ال����ص����م����ود ال��ي��م��ن��ي 
والبأس اليمني الذي افشل مختلف املؤامرات 
وسيواصل انتصاراته من اجل السيادة والحرية 
واالس��ت��ق��ال لليمن ك��ل ال��ي��م��ن.. م��ؤك��داً ب��أن��ه ال 
يوجد أي مرر لتدمر الطرق والجسور ومنازل 
امل����واط����ن����ني ب���ع���د ب���ن���ك أه��������داف م���ع���ل���ن م���ن���ذ س��ب��ع 
س�����ن�����وات وال ي����وج����د أي س����ب����ب ل����ه����ذه ال��ه��م��ج��ي��ة 
س�������وى ال����ت����أك����ي����د ب����م����ا ال ي�������دع م�����ج�����ااًل ل���ل���ش���ك ب����أن 
العدوان يجر أذيال الهزيمة ويعجز عن تحقيق 

إي انجاز  يذكر يف امليدان.

نكهة إسرائيلية
<< فيا ترى الدكتورة ابتسام املتوكل رئيسة 
الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان، أن استمرار 
العدوان يف سلسة الجرائم التي يرتكبها بحق 
ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ي���ؤك���د ب���أن���ه ع������دوان م���دف���وع من 
أم���ري���ك���ا وم���م���ول م���ن ن��ف��ط ال���ع���رب وم��س��ت��ن��د إىل 
ش���رع���ي���ة األم������م امل����ت����ح����دة.. ألن�����ه ك���ذل���ك ف���ل���م ي��ع��د 
م��ف��اج��ئ��ا ل��ن��ا م��ا ي��ق��رف��ه م��ن ج���رم وم���ا ي��ج��اه��ر به 

من قتل متعمد ألرواح األبرياء.
وق����ال����ت رئ���ي���س���ة ال���ج���ب���ه���ة ال����ث����ق����ايف:  م���ن���ذ ب��اش��ر 
ال����ع����دو ج����رائ����م غ������دره يف ال����س����ادس وال��ع��ش��ري��ن 
م��ن م���ارس 5102 ك���ان واض��ح��اً ان��ق��ي��اده للطابع 
االس����ت����ع����رايض األم����ري����يك ال������ذي ن���ج���ح يف ال���ع���راق 
ول���ك���ن���ه ف���ش���ل ف���ش���ا ذري�����ع�����اً يف ال���ي���م���ن وأرب����ك����ت 
صنعاء مخططات املخابرات األمريكية وهزمت 

جرناالت الحرب لديها. 
وأض�������اف�������ت أن  ال����ت����ص����ع����ي����د األخ����������ر ب��������دا ب��ن��ك��ه��ة 
إس������رائ������ي������ل������ي������ة وك��������أن��������ه ن�����س�����خ�����ة ط������ب������ق األص��������������ل م���ن 
ال��س��ي��ن��اري��و اإلس���رائ���ي���ي يف ال����ع����دوان ع���ى غ���زة، 
م����ن خ�����ال ال����ح����رب ب���ال���ت���خ���وي���ف وال���ق���ت���ل ب��س��ب��ب 
ان����ت����ظ����ار ال���ق���ت���ل ط���ري���ق���ة اع���ت���م���ده���ا ال���ص���ه���اي���ن���ة يف 
حروبهم مع الفلسطينيني أو يف تلك الحروب 
التي خاضوها من وراء ستار.. ولكن لقد فات 
الصهاينة واألمريكان قبلهم أن اليمن ال يؤخذ 
بالتخويف وال يهزم بسبب ال��خ��وف م��ن القتل 
أو م���ن ت���ف���وق ال���ع���دو يف ال���ع���دد وال���ع���ت���اد، ف��ات 
ال���ج���م���ي���ع أن س���ي���ك���ول���وج���ي���ة ال���ي���م���ن���ي ق���ائ���م���ة ع��ى 
امل����واج����ه����ة واالق����ت����ح����ام وخ�������وض ال���ت���ح���دي���ات وأن 
القتل له عادة وكرامته من الله الشهادة تماما 
كما هي عادة العرب األقحاح الذين نبتوا من 
ت����راب ال��ي��م��ن وإل��ي��ه ي��ع��ود ك��ل ع��رب��ي وب���ه تعرف 
العروبة وتجد شواهدها ومضاربها وجذورها.
وأك�����������دت ال������دك������ت������ورة اب�����ت�����س�����ام امل�����ت�����وك�����ل أن ك��ل 
خطط ال��ع��دو واسراتيجيات حربه وتكتيكات 
معاركة باءت بالفشل والخسران ألن ما جرب  
ون���ج���ح يف ب���ل���دان أخ�����رى ال ي��ص��م��د أم�����ام ص��م��ود 
اليمن واليمنيني وكل ما هزم به سوانا فهو يف 
ال��ي��م��ن غ���ر وارد، غ���ر وارد ألن امل��ق��ات��ل اليمني 
أش���ج���ع م���ق���ات���ل ع����ى وج�����ه األرض وع���ق���ي���دت���ه يف 
ال����ح����ري����ة ت���ج���ع���ل امل��������وت غ����اي����ة يف س���ب���ي���ل ال���ح���ي���اة 
الحرة الكريمة.. انهزم العدو بقيادة األمرييك 

واستمر يف االن��ه��زام بقيادة اإلس��رائ��ي��ي وخسر 
ن���ف���ط���ه وه���ي���ب���ت���ه وس����ام����ت����ه يف م����غ����ام����رة ح���م���ق���اء 
ق���ادت���ه إىل م��ق��رة ال���غ���زاة ح��ي��ث ال ي��ع��ود ال��ع��دو 
أب�����������داً، وان ع�������اد ف���م���ح���م���وال ع�����ى ال����ن����ع����ش أو يف 

أحسن حاالت حظه سائرا عى عكازين.

إفالس ديني وأخالقي
<< ال���ق���ايض امل��ج��اه��د أن����ور ع��ب��دال��ل��ه امل��ح��ب��ي- 
أم���ني ع���ام ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ح��ق��وق��ي��ة العليا 
ملناهضة الفساد وحماية الحقوق والحريات.. 
ق�������ال: إن ت���ص���ع���ي���د ق������وى ال������ع������دوان م�����ن خ���ال 
قيامه باستهداف املمتلكات املدنية والخدمية، 
يعد اعتداء ليس بجديد من قبل دول العدوان 
الصهيوامرييك عى بلدنا اليمن الحبيب ، فمنذ 
ب�������دء ال�������ع�������دوان ع�����ى ب����ل����دن����ا وامل����م����ت����ل����ك����ات امل���دن���ي���ة 
ت����ت����ع����رض ل���ل���ق���ص���ف وال�����ت�����دم�����ر وال��������خ��������راب ج������راء 
تعرضها للقصف بأسلحة محرمة دول��ي��اً وهو 
م��ا يشكل يف نظر ال��ق��ان��وين الجنايئ ال���دويل من 
حيث التكييف القانوين لجرائم ذات طابع دويل 
وانتهاك صريح التفاقيات جنيف األرب��ع ليس 
ل��ه م��ا ي����رره س���وى اإلف����اس ال��دي��ن��ي واألخ��اق��ي 
وف�������ق�������دان ال��������ت��������وازن ل��������دى ق����������ادة دول ال������ع������دوان 
ال��ت��ي ل���م ت��س��ت��ن ح���ج���راً وال ش���ج���راً وال ب���ش���راً وال 
حيواناً إال واستهدفته بغاراتها الجوية كقاعات 
األع�����������راس وال�������ع�������زاء وامل�����ش�����اري�����ع ال����خ����دم����ي����ة ذات 
ال��ن��ف��ع ال��ع��ام م��ن مستشفيات وط���رق وأس���واق 
وماعب رياضيه ومبان حكومية وغر حكوميه 
وغرها من املمتلكات املدنية العامة والخاصة.

وأض��اف القايض املحبي أن لدى اليمن  مع 
ه������ذا ال������ع������دو  ت���ج���رب���ة س���اب���ق���ه يف ع������دوان������ه األول 
ل��ل��ي��م��ن خ����ال س��ت��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل�����ايض وال���ت���ي ال 
تختلف تلك التجربة عما تتعرض له بلدنا منذ 

س��ت س��ن��وات م��ن قصف ودم���ار وق��ت��ل وتشريد 
وق��������ط��������ع ل�����ل�����س�����ب�����ل وح����������ص����������ار، ك���������ل ذل������������ك ب���س���ب���ب 
رفضنا للتقسيم والهيمنة الخارجية عي بلدنا 
وتمسكنا بالثوابت الدينية ووالئنا لله ورسوله 
وامل����ؤم����ن����ني،  وت��م��س��ك��ن��ا ب���ال���ث���واب���ت ال��وط��ن��ي��ة ويف 
مقدمتها وح��دة اليمن أرض��اً وشعبا وإنساناً.. 
مؤكداً أن الحق يف الدفاع عن النفس مكفول 
ل�����ل�����ش�����ع�����ب ال������ي������م������ن������ي وف���������ق���������اً ألح���������ك���������ام ال�����ش�����ري�����ع�����ة 
اإلس������ام������ي������ة ال�������غ�������راء وق�������واع�������د ال������ق������ان������ون ال��������دويل 
اإلن����س����اين وال���ق���واع���د ال���دول���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ق��وق 
اإلن��س��ان ،ويف ه��ذا ال��ص��دد نبعث رس��ال��ة لقادة 
دول العدوان ويف مقدمتهم أمريكا وبريطانيا 
وال������ك������ي������ان ال�����ص�����ه�����ي�����وين وال�����ن�����ظ�����ام�����ني ال�����س�����ع�����ودي 
واإلم�����ارايت وأع��وان��ه��م وم��رت��زق��ت��ه��م ب���ان الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ش��ع��ب ح���ر ع��رب��ي م��س��ل��م خ��ل��ق ل��ل��ح��رب 
للتصدي ألعداء اإلسام واملسلمني فنحن كما 
وص���ف���ن���ا ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت����ع����ايل أويل ق�����وة وأويل 
ب������أس ش����دي����د وال�����ت�����اري�����خ ح����اف����ل ب����ال����ش����واه����د ع��ى 
أن ال��ي��م��ن م��ق��رة ال���غ���زاة م��ن��ذ خ��ل��ق ال��ل��ه األرض 
وحتى قيام الساعة ونحن نراهن عى الله فقط 
ون��ت��ح��رك م��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية بقوة 
ال���ل���ه وع���ون���ه مل��واج��ه��ت��ك��م وال���ت���ص���دي ل��ع��دوان��ك��م 
ج�����ي�����ل ب�����ع�����د ج�����ي�����ل دف�������اع�������ا ع�������ن دي�����ن�����ن�����ا وك����رام����ت����ن����ا 
وس����ي����ادة ووح�������دة ب���ل���دن���ا ال���ي���م���ن ال���ح���ب���ي���ب  ت��ح��ت 
راية املسرة القرآنية املباركة بقيادة سيدي قائد 
الثورة السيد املجاهد / عبدامللك بن بدر الدين 

الحويث حفظه الله.

لن تسقط بالتقادم
<< يف ح����ني ي����ؤك����د  وك����ي����ل م���ح���اف���ظ���ة ال���ج���وف 
ال�����ش�����ي�����خ ف�����ه�����د ب�������ن ح������م������ود اب����������������وراس أن ت�����م�����ادى 
العدوان يف استهداف األعيان املدنية واملنشآت 

ال������خ������دم������ي������ة، دل�������ي�������ل ع��������ى ح�������ال�������ة ال�����ت�����خ�����ب�����ط ال����ت����ي 
يعيشها عقب الهزائم والضربات التي يتلقاها 

يف مختلف الجبهات.
وأوضح الشيخ ابوراس أن اإلعان والتحذير  
بقصف ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ملعلب م��دي��ن��ة ال��ث��ورة 
يف ال��ع��اص��م��ة ص���ن���ع���اء، وال����ك����ذب امل���ف���ض���وح عن 
وج��������ود أس����ل����ح����ة ب����امل����ل����ع����ب، ي����ع����د ب����������ادرة خ���ط���رة 
ب��ل األوىل م��ن ن��وع��ه��ا خ���ال س��ن��وات ال��ع��دوان، 
إلي������ج������اد امل��������������ررات ال�����واه�����ي�����ة وامل�����غ�����ل�����وط�����ة ل���ض���رب 
امل�����ن�����ش�����آت امل�����دن�����ي�����ة ال�����ت�����ي س����ب����ق اس����ت����ه����داف����ه����ا م��ن��ذ 
بداية العدوان.. مشراً إىل أن تحول العدوان 
لهذا األسلوب الساذج يف الترير واالستهداف، 
ما هو إال نصيحة واستشارة تنسب ألحد كبار 
موظفي األمم املتحدة، إليجاد مرر للتغايض 
وال��س��ك��وت ت��ج��اه ج���رائ���م ال���ع���دوان ال��ت��ي ت��دخ��ل 
ض��م��ن ج���رائ���م  ال���ح���رب  امل��خ��ال��ف��ة ل��ك��ل ال��ق��وان��ني 
واألع����راف ال��دول��ي��ة..وق��ال اب����وراس: إن سلسلة 
ال����ج����رائ����م واالس�����ت�����ه�����داف ال����ع����ش����وايئ ال�������ذي ط���ال 
الطرقات والجسور واألسواق ومنازل املواطنني 
وك�������ل ال����ب����ن����ى ال���ت���ح���ت���ي���ة وال����خ����دم����ي����ة، ت����ض����اف إىل 
ج�������رائ�������م ال���������ع���������دوان ب�����ح�����ق ش����ع����ب����ن����ا ال����ي����م����ن����ي م���ن���ذ 
س��ب��ع س���ن���وات، وال��ت��ي ل��ن ت��س��ق��ط ب��ال��ت��ق��ادم وال 
يمكن أن تمر دون حساب وماحقة مرتكبيها 

وتقديمهم للعدالة إن آجًا أو عاجًا.

خطورة التصعيد
<< وي����ق����ول ال����دك����ت����ور ش����اك����ر ال���ش���اي���ف ال���ق���ائ���م 
ب����أع����م����ال ن����ائ����ب ع���م���ي���د امل���ع���ه���د ال����وط����ن����ي ل��ل��ع��ل��وم 
اإلداري������������ة، رئ����ي����س م����رك����ز ال�����رام�����ج ال����خ����اص����ة: أن 
اس�����ت�����ه�����داف امل�����ن�����ش�����آت امل�����دن�����ي�����ة وال����خ����دم����ي����ة وك������ذا 
ال��ت��ج��م��ع��ات ال���س���ك���ان���ي���ة، ي���خ���ال���ف ك����ل ال���ق���وان���ني 
واألعراف واالتفاقات الدولية، وتحمل مرتكب 
مثل هذه الجرائم املسؤولية الكاملة بوصفها 
ج��رائ��م ح��رب وج��رائ��م إب���ادة ت��ن��درج يف الجرائم 

ضد اإلنسانية.
  وأضاف: أن شعبنا اليمني يحتفظ بحقه يف 
م��ق��اض��اة م��رت��ك��ب��ي ج��رائ��م ال��ح��رب أم����ام امل��ح��اك��م 
ال�����دول�����ي�����ة، ل���ي���ن���ال���وا ج�����زاءه�����م ال�����������رادع، ج�������راء م��ا 
ارت������ك������ب������وه م������ن م������ج������ازر وج�������رائ�������م ح��������رب م��ك��ت��م��ل��ة 
األرك��ان لن تسقط بالتقادم.. الفتاً إىل خطورة 
ت���ص���ع���ي���د ال������ع������دوان اس����ت����ه����داف����ه امل���م���ن���ه���ج ل��ح��ي��اة 
امل��واط��ن��ني وك���ل م��ق��وم��ات ال��ح��ي��اة، ف��ه��و ع���دوان 
تجرد من أبسط القيم اإلنسانية ومن أي وازع 
م��ن دي��ن��ي أو أخ��اق��ي، ول��ي��س ه��ذا بجديد فهو 
استمرار لحرب ممنهجة بلغت عامها السابع، 
تستهدف امل��ق��درات والبنى التحتية والخدمية 
استمر معه  الحصار املطبق عى بلدنا براً وبحراً 

وجواً.
 راعية اإلرهاب

<<  وي����������ق����������ول اإلع�����������ام�����������ي ب��������س��������ام ال���������ن���������ج���������ار:إن 
ال���ت���ص���ع���ي���د اإلره��������اب��������ي ل����ت����ح����ال����ف دول ال������ع������دوان 
األم����ري����يك ال�����ذي ت��ش��ن��ه ع���ى م��ح��اف��ظ��ات ال��وط��ن 
ال��ح��رة ع��ام��ة، وص��ن��ع��اء بشكل خ��اص��ر، مركزة 
يف اع����ت����داءات����ه����ا ال���ج���وي���ة ع����ى األح�����ي�����اء ال��س��ك��ن��ي��ة 
والجسور والطرقات يف أمانة العاصمة،  وهذا 
ل��ي��س ب��ُم��س��ت��غ��رب ع��ى راع��ي��ة اإلره�����اب وداع��م��ة 
اإلجرام حول العالم، أمريكا وربيبتها إسرائيل 

وبعران الخليج ..
 وأض����������������������اف: أن م����������ا ي����������دع����������وا ل�����ل�����ت�����ف�����ك�����ر يف ه�������ذا 
ال����������ع����������دوان األرع��������������ن ه�������و ط����ب����ي����ع����ة االس�������ت�������ه�������داف، 
وأب��ع��اد االس��ت��ه��داف، وأس��ل��وب اإلع���ان املُسبق 
- الفّض والغبي - لتلك الغارات التي  تستهدف 
اإلنسان اليمني بالدرجة األوىل ومقدراته .. وما 
يجب علينا أن ندركه هو أن العدوان األمرييك 
يخوض تصعيده عى اإلنسان اليمني بالدرجة 
األوىل؛ يف م����ح����اول����ة ل����رك����ي����ع ال����ش����ع����ب ال��ي��م��ن��ي 

والنيل من صموده.
وأشار النجار إىل أن دول العدوان تسعى من 
خال تركيز ضرباتها عى العاصمة صنعاء إىل 
ال��س��ع��ي ل��ت��أج��ي��ج ال���وض���ع ال���داخ���ي وإث���ارت���ه عى 
حكومة اإلنقاذ الوطني والضغط عليها، وهذا 
كهدف أويل واضح، ومن وجهة نظري أن هناك 
أه��داف عدوانية خفية ستتكشف خال األيام 
القادمة ، كما يتوجب علينا أن نتيقظ لحماية 

سمانا بالقدر الذي حمينا به أرضنا.

اجل���ن���ي���د: مت�����ادى ال���ع���دوان 
في إرهابه أجرامه لن يثني 
أح����رار ال��ي��م��ن ع��ن م��واص��ل��ة 

الصمود

ال���ق���اض���ي احمل���ب���ش���ي: احل��ق 
ف������ي ال�������دف�������اع ع������ن ال���ن���ف���س 
م����ك����ف����ول ل���ش���ع���ب���ن���ا ال��ي��م��ن��ي 
وف�����ق�����ًا ألح�����ك�����ام ال���ش���ري���ع���ة 
اإلسالمية وقواعد القانون 

الدولي اإلنساني
  د. ابتسام: لم يعد العدوان 
ي���ف���اج���ئ���ن���ا  مب�����ا ي���ق���ت���رف���ه م��ن 
ج��رم وم��ا يجاهر ب��ه م��ن قتل 

متعمد ألرواح األبرياء

ت�����دم�����ي�����ر  احل�������������������������وري:  د. 
ال���ط���رق واجل���س���ور وم���ن���ازل 
امل��������واط��������ن��������ن ي�������ؤك�������د ب������أن 
ال������������ع������������دوان ي������ج������ر أذي������������ال 

الهزمية

اب���و راس :  س��ع��ي ال���ع���دوان 
إلي�����ج�����اد م������ب������ررات واه����ي����ة 
ل���ض���رب امل��ن��ش��آت امل��دن��ي��ة 

بادرة خطيرة  

د. الشايف:  العدوان جترد 
من أبسط القيم اإلنسانية 
وم���ن أي وازع م���ن دي��ن��ي أو 

أخالقي

 ال��ن��ج��ار: ال��ع��دوان األم��ري��ك��ي ي��خ��وض تصعيده ف��ي محاولة لتركيع 
الشعب اليمني والنيل من صموده

إف�������اس أخ����اق����ي وه���س���ت���ري���ا غ����ر ط��ب��ي��ع��ي��ة وص������ل إل���ي���ه���ا ال������ع������دوان ال���ص���ه���ي���وين األم�����ري�����ي ال���س���ع���ودي 
اإلمارايت، من خال تصعيده األخر يف العاصمة صنعاء وبقية املحافظات.. استهدف املطار ، جسر 
املصباحي، ق��رب جولة كنتايك بشارع ال��زب��ري، ح��ارة كلية ال��ط��ران، واستهدف أسرتني يف محافظة 
امل��ح��وي��ت، وغ��ره��ا م��ن غ���ارات���ه ال��رع��ن��اء ال��ت��ي خلفت ع��ش��رات ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى وأل��ح��ق��ت أض�����راراً م��ادي��ة 
كبرة يف منازل املواطنني واملمتلكات العامة والخاصة، ناهيكم عن تضرر عدد من املستشفيات واملؤسسات 
الخدمية باإلضافة إىل اآلثار النفسية عىل األطفال والنساء التي ولدها الخوف والرعب وحالة الفزع بسبب 

قوة الغارات واستهدافها للمناطق السكنية.
ولعل الجديد يف هذا االستهداف املستمر منذ سبع سنوات من العدوان، هو ادعاء العدوان ونشره ألباطيل 
تتحدث عن تخزين أسلحة يف أماكن االستهداف، وهو اليشء الذي دحضته الحقائق وكشفت زيفه، من 
خ����ال  ف��ت��ح ت��ل��ك األم���اك���ن أم����ام امل���واط���ن���ني ووس���ائ���ل اإلع�����ام ودع�����وة ك���ل ال��ح��ق��وق��ي��ني وال��ع��ام��ل��ني يف امل��ن��ظ��م��ات 
اإلنسانية لزيارة هذه املنشآت ونقل الحقيقة املجردة بحيادية كاملة.. ليعلم الجميع أن تلك االدعاءات ما 

هي إال زيف مفضوح تنتهجه دول العدوان منذ اليوم األول لعدوانها الظالم عىل الشعب اليمني. 
" 26 سبتمرب" نقلت م��ن خ��ال ه��ذا االس��ت��ط��اع آراء ع��دد م��ن السياسيني واألك��ادي��م��ي��ني وامل��ث��ق��ف��ني، حول 
تصعيد العدوان واستهدافه للمنشآت الخدمية والتجمعات السكنية، وحالة الصمت املخزي لألمم املتحدة 

تجاه تلك الجرائم.
استطاع: عبدالحميد الحجازي 

أهداف العدوان املشبوهة

حكمة الله في املواجهة

 تعمدت دول التحالف يف حربها العبثية عى اليمن تعظيم 
ال��خ��س��ائ��ر ال��ب��ش��ري��ة و االق��ت��ص��ادي��ة، ف���إىل ج��ان��ب تعمدها إلط��ال��ة 
م���������دى ال�������ح�������رب و ت�����غ�����ذي�����ة ال��������ص��������راع ال��������داخ��������ي و خ�����ل�����ق امل�������زي�������د م���ن 
االن��ق��س��ام��ات وت��ع��ق��ي��دات��ه��ا ب���ني أب���ن���اء ال���وط���ن ال���واح���د ع���ر امل����ال و 
ال���ض���غ���ط و س��ل��ط��ة االح����ت����ال و ال���وص���اي���ة ال���ت���ي ل���ألس���ف ال��ش��دي��د 
وق����ع����ت ف���ي���ه���ا أط��������راف وق�������وى س���ي���اس���ي���ة وه������و م����ا أس����ه����م وي��س��ه��م 
يف م��زي��د م��ن ال��خ��س��ائ��ر ال��ب��ش��ري��ة وامل���زي���د م��ن إراق����ة ال���دم���اء ..  إىل 
جانب ذلك تعمد التحالف إلحاق أكر قدر ممكن من األضرار و 
الخسائر االقتصادية املادية وغر املادية. حيث ادخل االقتصاد يف 

دائرة الحرب و االستهداف منذ 
األي�����ام األوىل ل���ل���ع���دوان. ف��أع��ل��ن 
ال���ت���ح���ال���ف ال����ح����ص����ار ع�����ى ال��ي��م��ن 
عر أدواته وهو ما أدى ويؤدي 
إىل ت����راج����ع اق����ت����ص����ادي س��ن��وي 
ك���ب���ر ب����م����ل����ي����ارات ال�������������دوالرات .. 
كما تعرضت العملة الوطنية 
وقدرتها الشرائية لاستهداف 
املدروس واملتعمد و الذي بدأ 
ب������ق������رار ن����ق����ل ال����ب����ن����ك امل�������رك�������زي و 
م��ا تبعه م��ن إص����دارات نقدية 
ضخمة للغاية و استخدامها 
يف امل�������ض�������ارب�������ة ب���������أس���������واق ص�����رف 
العمات بهدف جني أرص��دة 
ن����ق����دي����ة أج���ن���ب���ي���ة ل����ي����س م���ق���اب���ل 

إن��ت��اج وت��ص��دي��ر وإن��م��ا مقابل ال��ق��وة ال��ش��رائ��ي��ة ل��ل��ري��ال ال��وط��ن��ي يف 
أق�����ذر ع��م��ل��ي��ة س��ط��و وس���رق���ة دول���ي���ة ع���ى ال���دخ���ل ال���وط���ن���ي ل��دول��ة 

وشعب يف التاريخ الحديث. 
لم يكتِف العدوان باألدوات االقتصادية التخريبية كالحصار 
و ت��خ��ري��ب ال��ع��م��ل��ة وس���رق���ة ق��درت��ه��ا ال��ش��رائ��ي��ة  إلل���ح���اق ال��خ��س��ائ��ر 
االقتصادية بالشعب اليمني وإنما تجاوز ذلك إىل استخدام اآللة 
العسكرية التدمرية فقصف و مازال يقصف أهدافا اقتصادية 
م��دن��ي��ة ش��م��ل��ت ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ن ط���رق���ات و م�����وائن و م���ط���ارات 
وجسور و محطات كهربائية و مخازن وقود و شبكة اتصاالت 
و مواقع أثرية و معاهد و مدارس و جامعات و مستشفيات و 
مصانع ومزارع و مباين وإنشاءات عديدة و مختلفة وحتى املباين 
السكنية و املصالح الحكومية و املنشآت الرياضية تم استهدافها 

وجميعها عى نطاق واسع. 
وال ت��ق��ل ال��خ��س��ائ��ر االق��ت��ص��ادي��ة امل��ب��اش��رة ال��ن��اج��م��ة ع��ن التدمر 
امل��ب��اش��ر بالقصف ع��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ت��رت��ب��ت ع��ى ال��ح��ص��ار و التاعب 
بالعملة. هذه األهداف االقتصادية املدنية التي تقصف عى مدار 
س��ن��وات ال��ح��رب أم���ام م���رأى و مسمع ال��ع��ال��م و املجتمع ال��دويل 
الصامت و املتواطئ لألسف إنما يرهن عى أنها حرب غاشمة 
يرتكب فيها التحالف ج��رائ��م ح��رب و ج��رائ��م ض��د اإلنسانية لن 
تسقط بالتقادم و ستظل نقطة سوداء يف تاريخ الدول املعادية 
و امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ال���داع���م ل��ه��ا و ال��س��اك��ت ع���ن���ه���ا..  و ت��ؤك��د ه��ذه 
االستهدافات مقدار العبثية يف هذه الحرب عى بادنا وغياب 
املشروعية فيها و حقيقة األهداف املشبوهة التي تقف ورائها و 

التي تختلف تماما عن شعاراتها الزائفة.

* عميد كلية التجارة واالقتصاد بجامعة صنعاء

ق����ال ت���ع���اىل يف ب��ي��ان��ه )وإذ ي��ري��ك��م��وه��م إذا ال��ت��ق��ي��ت��م يف اع��ي��ن��ك��م 
ق��ل��ي��ا وي��ق��ل��ل��ك��م يف أع��ي��ن��ه��م ل��ي��ق��ي ال��ل��ه ام����رآ ك����ان م��ف��ع��وال وإىل 
ال���ل���ه ت���رج���ع األم�������ور( س��ب��ح��ان��ه ج���ل ش���أن���ه ب��ال��ف��ع��ل إن���ن���ا م��ن��ذ اك���رم 
ال��ل��ه ه����ذا ال��ش��ع��ب ب��امل��س��رة ال��ق��رآن��ي��ة ال��ح��ق��ة وج��م��ي��ع م���ن تفهم 
نهجها القرآين بما فيهم املجاهدون يف الجبهات ...ننظر العدوان 
امريكا وبريطانيا واسرائيل واذنابهم يف اعيينا ال يشء.. وهاهم 
املجاهدين يف الجبهات يدللون مصداقية ذلك فا يخافون لومة 
الئ����م وك�����ان امل���ف���رض ان م��ش��ه��دا واح������دا م���ن امل���ش���اه���د ال����ن����ادرة يف 
الحروب املعاصرة من هروب مرتزقة العدوان وتصادم املدرعات 
من الخوف- واشياء اخرى يرفع القلم عن ذكرها- كانت كافية 
ان ت��ع��ق��ل ال���ق���ل���وب ال���ت���ي ت��ف��ق��ه ول���ك���ن ال����ع����دوان ب��ج��م��ي��ع اش��ك��ال��ه 

وص���وره لهم ق��ل��وب ال يفقهون 
بها ولهم اعني ال يبصرون بها, 
وب���امل���ث���ل ك���ذل���ك اق���ت���ض���ت ح��ك��م��ة 
الله هنا تجعل العدوان ينظر 
ال����ي����ن����ا ب���ال���ق���ل���ة وال����ب����س����اط����ة وان 
ب���إم���ك���ان���ه س���ح���ق ه�����ذا ال��ش��ع��ب 
وت��������رك��������ي��������ع��������ه وه��������������������ذه ال�����ح�����ك�����م�����ة 
ل������ت������س������ت������م������ر ال�����������ح�����������رب وي�����ن�����ك�����س�����ر 
االس���ت���ك���ب���ار ب��ش��ك��ل ل����م ي��ح��دث 
م��������ث��������ل��������ه يف ج��������م��������ي��������ع ال�����������ح�����������روب 

العاملية السابقة.
مل�������������اذا؟ ألن م������ل������وك ورؤس�����������اء 
وزع�������م�������اء ال��������ع��������دوان واالج������������رام 
ق��د وص��ل��وا مل��رح��ل��ة م��ن التجر 
واالس������ت������ع������اء م������ا ض�����اق�����ت ع��ى 

واس����������ت����������ك����������روا  األرض  ش��������ع��������وب��������ه��������م 
استكبارا أليست حكمة املوىل تعاىل تجعلهم يتخذون القرارات 
الخاطئة التي تنعكس لصالح املؤمنني لقد بدأ النخبة يف امريكا 
وب��ري��ط��ان��ي��ا يلتفتون ل��ه��ذه ال��ح��رب وم���ا اس��ب��اب��ه��ا ومل����اذا ل��م تحقق 
شيئا ولوال ان التحالف وآلته االعامية الضخمة تشرح وتزمر 
وتبوق...بابواقها أن املواجهة مع ايران وتستمر يف كذبها الذى 
بدأ ينكشف وسيكون له مردود عكيس عى شعوبهم ونخبهم 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ث���ق���اف���ي���ة, ف���ال���واق���ع ي���ق���ول أن���ت���م ت���ح���ارب���ون اي������ران يف 
ال��ي��م��ن بزعمكم وت��م��دون اي���دى ال���زي���ارات وامل��ن��اف��ع م��ع اي����ران من 

جانب اخر 
م��ا ه���ذا ال���ه���راء ك��م��ا ان��ك��م ت��ط��ل��ب��ون م��ن أل��ج��م��ه��وري��ة االس��ام��ي��ة 
االي��ران��ي��ة أن ت��دخ��ل ول���و اع��ام��ي��ا ف��ق��ط ل��ى ت��م��رروا كذبتكم عى 
شعوبكم املظلومة أن الحرب ايرانية سعوديه يف اليمن.. ولكن 

حبل الكذب قصر
مل���اذا ال ت��خ��رون شعوبكم ان��ك��م ت��ع��ان��وا م��ن ال��ح��ق امل��ب��ني ال��ذى 
ظ��ه��ر يف ال��ي��م��ن وق����د ي��ب��ل��غ ال���رش���د ال��ك��ام��ل ف���ا ي���ك���ون ل��ع��روش��ك��م 
املوالية ألعداء االمة قرار..ملاذا؟ تخفون عى شعوبكم ومثقفيكم 
أن االنصار وابناء االنصار واخوان االنصار واحباب االنصار باتوا 

قوة ال تقهر وأجرامكم احد االسباب يف ذلك والحمد لله 
مل������������اذا؟ ت����غ����ط����ون ع������ني ال����ش����م����س ب����أي����دي����ك����م ال��������س��������وداء امل���ل���ط���خ���ة 
ب�������ال�������دم.. أل����ي����س ف���ي���ك���م رج�������ل رش����ي����د ي���ف���ه���م س�����ن ال����ل����ه يف ال����ك����ون 
اك���ي���د ال ي���وج���د وان وج����د ف���ن���ادر وال ي��ت��ك��ل��م اال يف ال��س��ج��ن مل����اذا؟ 
تخافون من الحقيقة التي سوف تكون وتنجي يوما ما ..كيف 
س��ي��ك��ون م��وق��ف��ك��م ع��ن��دم��ا ن���خ���رج ل��ك��م س���اح���ا خ���اص���ا ال تمتلكه 
ح��ت��ى ال��ج��م��ه��وري��ة االي���ران���ي���ة ون��ؤدب��ك��م ب���ه ك���م س��ت��ك��ون��ون ص��غ��ارا 
امام شعوبكم.. افيقوا من غفلتكم واستكباركم ..اتركونا نتجه 
للجانب التنموي واالنساىن وخدمة العالم واالنسانية اذا كنتم 

تعقلون. 
الشك أن الشعب اليمني بجميع فئاته لو حمد الله وشكره 
كما يجب عى النعمة الكبرة التي من الله بها علينا بالشهيد 
ال��ق��ائ��د/ حسني ب��د ال��دي��ن ال��ح��ويث ريض ال��ل��ه عنه لكانت الحرب 
وق���ف���ت ويف ن���ف���س ال����وق����ت ل����و أىت ال�����ع�����دوان ون���ح���ن ت���ح���ت م��ظ��ل��ة 
النظام السابق لكنا اول املطبعني مع اسرائيل ويف نفس الوقت 

الحرب مستمرة لركيع الشعب والتنازل عن مقدراته ...
وألن الشكر يف بيان الله غايته هو استخدام النعمة يف مكانها 
الصحيح فاننا يف الجيش واللجان قد اعدينا قدرات كبرة باذن 
ال��ل��ه مل��واج��ه��ة اط���ول م��ؤم��ن��ني ب��وع��د ال��ل��ه  )وك����ان ح��ق��اً علينا نصر 

املؤمنني(.

خواطر سرية

د. مشعل الريفي

عميد
 عبدالسالم السياين

الحديدة / عىل الشرعبى 

ن�����ظ�����م ق������ط������اع ال�����ن�����ف�����ط وامل����������ع����������ادن ب���م���ح���اف���ظ���ة 
ال�����ح�����دي�����دة ف���ع���ال���ي���ة خ���ط���اب���ي���ة إح�����ي�����اء ل���ل���ذك���رى 

السنوية للشهيد.
وخال الفعالية التي نظمتها شركة النفط 
اليمنية وهيئة املساحة الجيولوجية والرثوات 
املعدنية وشركة الغاز، أشار املحافظ محمد 
ع��ي��اش ق��ح��ي��م، إىل أن االن��ت��ص��ارات العظيمة 
ال����ت����ي ت���ح���ق���ق���ت يف ج����ب����ه����ات ال������ش������رف، ب��ف��ض��ل 
تضحيات الشهداء واستبسالهم يف مواجهة 

العدوان وأدواته. 
وأش������ار إىل أن إح���ي���اء ه����ذه ال����ذك����رى ي��ت��زام��ن 
مع االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش 
وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��خ��ت��ل��ف ال���ج���ب���ه���ات .. 
مؤكدا املي عى درب الشهداء حتى تحرير 

كل شر أرض الوطن من الغزاة واملحتلني.

ويف الفعالية بحضور وكيي املحافظة 
ع����ب����د ال�����ج�����ب�����ار أح�����م�����د وم����ح����م����د ح��ل��ي��ي 
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة النفط 
م��ح��م��د ال��ل��ك��وم��ي وم���دي���ري ف���رع شركة 
ال���ن���ف���ط ب���امل���ح���اف���ظ���ة ع�����دن�����ان ال����ج����رم����وزي 
والغاز محمد شعلل ونائب مدير هيئة 
امل��س��اح��ة ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة م��اج��د األه���دل، 
أش����������ار م�����دي�����ر امل��������������وارد ال����ب����ش����ري����ة ب���ش���رك���ة 
النفط هايل قطي يف كلمة الجهات 
امل��ن��ظ��م��ة، إىل أه��م��ي��ة ت��خ��ل��ي��د ت��ض��ح��ي��ات 
الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا 
ع�������ن ال�������وط�������ن وس��������ي��������ادت��������ه.. م��������ؤك��������داً ع���ى 
ضرورة االهتمام بأسر وأبناء الشهداء 
وتوفر احتياجاتهم عرفانا بتضحيات 

ذويهم.
ب����������دوره أش��������ار ع����ض����و ل���ج���ن���ة ال��ت��ح��ش��ي��د 
أح��م��د امل����روين إىل أن ال��ش��ه��داء اخ��ت��اروا 

طريق الفاح وق��دم��وا التضحيات دفاعا عن 
ال�������وط�������ن.. م�����ؤك�����دا امل�������ي ع�����ى درب ال����ش����ه����داء 

ورعاية أسرهم.
ف�����ي�����م�����ا أش�������������ار أح�������م�������د س�����ع�����ي�����د يف ك�����ل�����م�����ة أس������ر 
الشهداء، إىل عظمة التضحيات التي قدمها 
الشهداء للذود عن الوطن .. الفتا إىل أهمية 
السر عى نهج الشهداء حتى تحقيق النصر.. 
ت��خ��ل��ل ال��ف��ع��ال��ي��ة ق��ص��ي��دت��ان ل��ل��ش��اع��ري��ن أي���وب 

الحشاش وعي األهدل.
إىل ذل����ك زار ن��ائ��ب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة 
ال�������ن�������ف�������ط وم����������دي����������ر ف�������������رع ال��������ش��������رك��������ة ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة 
وم�����وظ�����ف�����و ق������ط������اع ال�����ن�����ف�����ط، روض�����������ة وم�����ع�����رض 

الشهداء باملحافظة.
وخ����ال ال����زي����ارة أك����د ال��ل��ك��وم��ي أن ال��ش��ه��داء 
يمثلون مدرسة يف التضحية والقيم اإليمانية 

والصدق والوفاء.

شركة النفط فرع احلديدة حتيي الذكرى السنوية للشهيد

تحالف العدوان يختتم العام 2021م بسلسلة من الجرائم املروعة 

هستيريا العدوان تطال التجمعات السكانية واملنشآت اخلدمية بالعاصمة صنعاء وعدد من احملافظات



بدأ اإلعالم العاملي الذي أشرتاه املال السعودي مقابل سكوته 
ع��ن جرائمه يف اليمن يصحو ال��ي��وم, وب���دأت الضمائر تتحدث 
بصوت أقوى من ذي قبل, وبدأت الصحف والكتاب العامليني 
ي��ع��ت��ب��ون ع��ى ح��ك��وم��ات��ه��م ق��ائ��ل��ني ك��ي��ف ي��م��ك��ن ل��ك��م أن ت��دع��م��وا 
وت��ح��رض��وا ال��س��ع��ودي��ة- وه���ي ال���دول���ة االس��ت��ب��دادي��ة ال��ت��ي تملك 
أس��وأ سجل لحقوق اإلن��س��ان ع��ى األرض وف��ق وصفهم- عى 

اإلبادة الجماعية للشعب اليمني. 
ووقف رون بول متسائاًل- وهو سيناتور أمرييك سابق:

"هل دعمنا ومشاركتنا السعودية يف ذبح االطفال اليمنيني 
يعكس القيم األمريكية ؟ وهل من أحد يهتم بذلك؟.

إن االدع�����اء ب��أن��ن��ا ن���ح���ارب ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة يف ال��ي��م��ن وب��ال��ت��ايل 
تدخلنا تحت ذري��ع��ة ق��ان��ون التفويض باستخدام ال��ق��وة بعد 

11سبتمرب أمر ال جدوى منه. 
وأف������������ادت وس�����ائ�����ل االع����������الم ع�������دة م���������رات أن ت�����دخ�����ل ال�����والي�����ات 
املتحدة نيابة عن السعوديني يف اليمن هو يف الواقع ملحاربة 

تنظيم القاعدة يف البالد.
لكن من السخرية أن القاعدة يف حالة حرب مع الحوثيني 

وحلفائهم الذين سيطروا عى جزء كبري من البالد".
وال���غ���ري���ب أن ن���ق���رأ ل���ك���ات���ب أم����ري����يك ه�����ذا ال����ح����رص ع����ى ال��ق��ي��م 
األم������ري������ك������ي������ة, ون�����ش�����ه�����د م�������ن أه���������ل ال��������دي��������ار االس������الم������ي������ة ص����م����ت����ا ع���ن 
ال���ق���ي���م االس����الم����ي����ة ال����ت����ي ت���س���ت���ب���اح م����ن ج���م���اع���ات ت����دع����ي ت��ش��دق��ا 
االنتماء اليها, هنا تصبح القضية يف املحك القيمي واألخالقي 
والعقائدي, فالدين واألخالق يف النظام الرأسمايل قد يتحول 
اىل سلعة خاضعة للقيمة- كما يذهب اىل ه��ذا القول الكثري 
من املفكرين- وقد أمعن النظام الوهابي يف تفكيك منظومته 
القيمية واالخالقية بل والعقائدية من خالل الصورة املتوحشة 
التي يظهر فيها الذين يرون القتل عادة واعتيادا, كالجماعات 
الذين يسمون أنفسهم بجماعة تنظيم الدولة وهم جزء من 
املنظومة الوهابية, وقد رأينا يف السنني الخوايل كيف استهانوا 
ب�����ال�����دم وال�����ع�����رض رغ������م ش������دة ح����رم����ة ذل������ك يف ال���ق���ي���م االخ���الق���ي���ة 
والعقائدية االسالمية وبرغم ذلك ما سمعنا بعالم اسالمي 
او مؤسسة دينية عربية أو اسالمية من تيار أهل السنة ينتقد 
ه���ذا امل��ن��ه��ج امل��ن��ح��رف ال���ذي ي��ش��وه االس����الم وينتقص م��ن قيمته 
ووج��������وده ال���ح���ض���اري واب�����ع�����اده االن���س���ان���ي���ة وق���ي���م ال���ح���ق وال���خ���ري 
وال��س��الم, م��اع��دا ال��ن��زر القليل م��ن علماء ال��ج��زائ��ر وم��ا سواهم 
فقد باعوا االس��الم بدراهم معدودات وخضعوا لحكوماتهم 
ال����ت����ي ص���م���ت���ت ع����ن دم�������اء أه������ل ال���ي���م���ن ال����ت����ي ت����س����ال م���ق���اب���ل امل����ال 

السعودي.
امل����خ����زي يف م����واق����ف ال���ح���ك���وم���ات ال���ع���رب���ي���ة ه����ي ال���ب���ي���ان���ات ال��ت��ي 
تصدر ع��ن وزراء الخارجية  التي تدين الضحية وتسكت عن 
الجالد فاطالق صاروخ اىل اململكة أو ارسال طائرة مسرية عمل 
م���دان بيد أن��ن��ا م��ن املستحيل أن نسمع ب��ي��ان��ا  ي��دي��ن م��ج��ازر آل 
سعود يف اليمن ع��ى م��دى م��ا ي��ق��ارب م��ن  خمسة  أع���وام من 

سفك الدم الحرام.
ت�����ل�����ك امل��������واق��������ف ل�������ن ت�����ض�����ر أه���������ل ال�����ي�����م�����ن ف�����ق�����د أل�������ف�������وا ال������ح������روب 
وت��ج��رع��وا وي��الت��ه��ا وخ��اض��وه��ا م��ن��ذ ال��ق��ي��ل ذو ن����واس, خاضوها 
ب���ش���رف االن���ت���ص���ار أو م����وت ال���ك���رم���اء, وك�����ان ش���ع���اره���م م���ن قبل 
االسالم ومن بعده هو هيهات منا الذلة, ولذلك كان الصمود 
األس�����ط�����وري ال������ذي ل����م ي���ش���ه���ده ت����اري����خ ال����ح����روب يف ش���ع���ب ك��م��ا 
ي��ش��ه��ده ال���ي���وم يف ال��ي��م��ن, ك���ل ال��ع��ال��م ي��ق��ف ع���ى س����اق واح����دة 
بكل ما يملك من عدة وعتاد ليحارب شعبا محاصرا وتستمر 

الحرب كل هذا الزمن.
ه������ذه ال�����ح�����رب ال����ت����ي أرس�����ل�����ت ل���ل���ع���ال���م ص����ف����ات أه������ل ال���ي���م���ن يف 
البأس وقوة الثبات, فضحت هشاشة النظام الدويل, وخلعت 
ع��ن��ه م����ربرات����ه, ح��ت��ى غ����دا أم����ام أن���ظ���ار ال��ش��ع��وب ه��زي��ال ال ي��ق��وى 
ع���ى يشء, وه����ي ال���ح���رب ال���ت���ي س���ت���رتك أث�����را م���دم���را ع���ى ن��ظ��ام 
آل سعود, تفكيكا, وفناًء, وعزلة اقليمية وربما دولية فاملال 
الذي كان يشرتي الضمائر أصبح يبحث عن نفسه يف جيوب 
األم����راء ال��ذي��ن ل��ن ي��ص��ربوا ع��ى اب��ت��زاز محمد ب��ن س��ل��م��ان كثريا 
وااليام حبى بالكثري من املفاجآت ولعل حادث اغتيال حارس 

سلمان الشخيص مؤشر قد يحمل الكثري من الدالالت.
أزف���ت س��اع��ة ال����زوال ل��ن��ظ��ام ق���رن ال��ش��ي��ط��ان , ف��ك��ل امل��ؤش��رات 
ال��ي��وم تقول بعزلته وفنائه وتلك ه��ي س��ن الله يف كونه وقد 
شكلت حركة اغتيال جمال خاشقجي ومن بعدها ومن قبلها 
ح��رك��ة ال��ت��ص��ف��ي��ات واالع���ت���ق���االت ل��ك��ث��ري م��ن رم����وز ال��ت��ي��ار ال��دي��ن��ي 
االص���الح���ي أو امل��ت��ش��دد يف امل��م��ل��ك��ة ف��ت��ح��ا ق���د ي���ك���ون غ��ري��ب��ا لكنه 
مؤشر عى البدايات للنهايات املتوقعة للنظام املستبد الذي 
ي��ت��خ��ب��ط وي���م���ارس غ���واي���ة ال��ط��غ��ي��ان ب��ع��ق��ل ال���ب���دوي امل��ن��ت��ق��م من 

كل يشء. 
م��ا ح���دث خ���الل االي����ام ال��خ��وايل يف خليج ع��م��ان ويف الخليج 
ال����ع����رب����ي, وم������ا ح������دث ل���ش���رك���ة أرام������ك������و ك������ان ص�����ادم�����ا ل���ن���ظ���ام آل 
س���ع���ود, ف��ال��ع��ال��م ال����ذي ك���ان م���ن امل��ت��وق��ع ب��ال��ن��س��ب��ة أن يستنفر 
امكاناته ليحارب بالنيابة عنهم تركهم ينوحون ويبكون الطلل 
ال���ب���ايل ل���وح���ده���م, وم����ن ال���غ���ري���ب أن ب���ن س��ل��م��ان ل���م ي��س��ت��وع��ب 
الدرس كما ينبغي فمازال  يمد نفسه يف طغيان العمه ويمعن 
يف ال��غ��ارات وال��ق��ت��ل وال��ت��دم��ري رغ��م ك��ل ال��ن��واي��ا وامل���ب���ادرات التي 
تطلقها صنعاء بني الفينة واالخرى ورغم حسن النوايا ورغبة 

السالم.
ال��ي��وم ال��س��ع��ودي��ة وح��ي��دة م��ت��ج��ردة م��ن ك��ل م���ف���ردات قوتها  
يف الداخل اليمني من خالل تفكك أدواتها ويف بنية التحالف 
من خ��الل تخيل الحلفاء عنها وم��ن النظام ال��دويل ال��ذي كان 
يستخدمها لتنفيذ اجنداته وليس مستعدا لخوض معاركها 

بالنيابة عنها.
م�������اذا ج���ن���ت ال���س���ع���ودي���ة م����ن ج���ن���ون���ه���ا يف ال���ي���م���ن ويف ال����ع����راق 

وسوريا ولبنان وليبيا؟
ل������م ت����ج����ن س��������وى ال�����ح�����ص�����ار ال����ن����ف����ي واالخ��������الق��������ي وال����س����ي����ايس 
ومشاعر الكراهية عند الشعوب يف حني انتصر خصمها دون 

أن يشعل حربا أو يقتل طفال أو ينفق مااًل.
لقد استطاع حفاة الجيش واللجان الشعبية يف اليمن أن 
ي��م��رغ��وا أن����ف ال��س��ع��ودي��ة يف ت�����راب ال�����ذل ف��ل��ن ت��رت��ف��ع ل��ه��م بعد 
اليوم راية وكذلك يفعل الله بالظاملني يف كل زمان وكل مكان. 

هل أزفت ساعة زوال نظام 
قرن الشيطان؟   
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شّكلت الغاراُت األربعمائة وواحدٌة وخمسون التي شّنها الّتحالف 
ال��ع��دواين خ��الل 24ي��وم��اً م��ن شهر ديسمرب مستهدفاً م��ن املناطق 
الّسكنية يف محافظات صنعاء وم���أرب وص��ع��دة وال��ح��دي��دة وحجة 
وال�����ج�����وف وت����ع����ز وع����س����ري دل�����ي�����اًل إض�����اف�����ّي�����اً ع�����ى وح���ش���ي���ة وه���م���ج���ي���ة دول 
الّتحالف العدواين وانكشاف مدى فشله وتخبطه طيلة سنوات العدوان 
وتحّوله إىل حرب ابادٍة جماعّيٍة يقودها تحالٌف إجرامٌيّ يشاركه يف الجريمة 
ما يسّمى باملجتمع ال��ّدويل بكّل مؤّسساته وكيانته التي أنشئت من أجل 
خدمة الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها الذين هزموا شّر هزيمٍة عى 
م��دى سبع سنوات من املواجهات عى أي��دي رج��ال اليمن األش���ّداء هزيمة 
عسكرّية نكراء وهزيمة إنسانّية بكّل ما للكلمة من معنى جّردتهم خاللها 
دماء األطفال والّنساء والّشيوخ من إنسانّيتهم. فمنذ إعالن العدوان من 
واشنطن ال��ذي تبعه إع��الن محمد بن سلمان أّن��ه سيحسم الحرب خالل 
ش���ه���ٍر ب����ق����ّوة ت��ح��ال��ف��ه امل����ك����ّون م����ن 15 دول�������ة، ح���دث���ت ت����ح����والٌت اس���رتات���ي���ج���ّي���ٌة 
وت��غ��ي��رياٌت ن��وع��ّي��ٌة يف ق��واع��د االش��ت��ب��اك أّدت إىل هزيمة ال��ّت��ح��ال��ف ال��ع��دواين 
وسيطرة الجيش اليمني والّلجان الّشعبّية عى معظم املحافظات اليمنّية 
التي كانت تحتّلها قّوات الّتحالف العدواين وانتقال الجيش اليمني والّلجان 
الّشعبّية من موقع الّدفاع إىل موقع الهجوم يف ظل حصار عتي لم يمنع 
امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م��ن ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا ال��ص��اروخ��ي��ة وص��ن��اع��ات��ه��ا 
العسكرية من صواريخ باليستية وغريها وطائرات مسرية يف مقابل. اعتماد 
الّنظام السعودي ع��ى ش��راء امل��زي��د م��ن األسلحة واملنظومات الّصاروخّية 
الّدفاعّية والهجومّية والّدبابات والّطائرات والعتاد يف محاولة الستعادة 
م����اء ال���وج���ه ألع���ت���ى ت���ح���ال���ٍف ت���ق���وده ال����والي����ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ّي���ة وب��ري��ط��ان��ي��ا 

ومحاولة لتغيري قواعد االشتباك وقد توزّعت قيمة الّصفقات كما ييل:
1– بلغ حجم صادرات الّسالح األمرييك للّنظام الّسعودي بني 2015 

و2019 أي بداية العدوان وبلغت أكرث من 50مليار دوالر لتصل الحقا 
اىل ارب��ع��م��ائ��ة م��ل��ي��ار دوالر شملت م���ع���ّداٍت وأس��ل��ح��ًة ع��س��ك��رّي��ًة وم��روح��ي��اٍت 

وسفناً حربّيًة ودبابات ابرامز إضافًة إىل طائراٍت حربّيٍة..
2- ش����راء أس��ل��ح��ٍة وذخ���ائ���َر وم����ع����ّداٍت ع��س��ك��رّي��ٍة م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ق��ي��م��ة 13 

مليار جنيه اسرتليني.
3- صفقة منظومة الّصواريخ الّروسية الّشهرية إس 400 "تريومف"، 
إضافًة إىل فتح مصنٍع إلنتاج بنادق كالشنيكوف يف اململكة، وبلغ تكلفة 

الّصفقات قرابة 3مليارات دوالر
4- صفقة أسلحٍة وزوارَق أملانّيٍة بقيمة 18مليار يورو.. 

5- مدرّعاٌت وصواريُخ مضادٌة للّدروع وزوارق خفر الّسواحل وطائراٌت 
ومروحياٌت بقيمة 16مليار يورو..

ل�����م ت����ك����ِف ك������ّل ت���ل���ك امل�����ل�����ي�����ارات ل���ت���ح���ص���ني أن���ظ���م���ة دف�������اع ال����ك����ي����ان ال���س���ع���ودي 
ونظامه ولم تحِمه او تحّصنه تلك األسلحة من هجومات الّطائرات املسرّية 
والّصواريخ الباليستية بل عجزت عن التصدي لها و تحقيق أي إنجاٍز ميدايٍنّ 

أو ف��رض أي تغيري يف قواعد االشتباك وتحولت تلك الرتسانة العسكرّية 
املتطّورة جدا إىل خردٍة من الحديد وغنائَم بيد الجيش والّلجان الّشعبية 
فعمدوا إىل االستعانة بخرباَء من كبار األكاديمّيات العسكرّية األمريكّية 
والربيطانّية وبنخبة الّطيارين أيضاً وفرق الكوماندوس وما ازداد األمر إاّل 
وبااًل وهزائَم متالحقًة تربز من خالل مراقبة أداء العدوان اإلجرامي بحربه 
اإلبادّية التي تستهدف املدنيني والعَزّل من الّناس ليطلعنا إعالمه الكاذب 
عى مدى سنوات العدوان الّسبعة بأّنه دّمر قاعدًة هنا أو أغار عى مركٍز 

عسكرٍيّ هناك أو استهدف منّصات صواريخ.
وإذا ما اخذنا ببيانات العدوان العسكرية وحساباته وفقاً ملطبخ إعالمه 
لكان من الطبيعي أن يكون قد قىض عى خمسني باملئة عى األقّل من قّوة 
الجيش والّلجان الّشعبّية ومن قدراتها الّصاروخية وإضعافها وإاّل فليفّسر 

للّرأي العام كذبته وليقّدم تربيراً واحداً الستمرار عدوانه.
وإذا ك��ان ق��د أنجز ك��ّل األه���داف التي يتحّدث عنها يف إع��الم��ه فيكون قد 
حّقق أهداف عدوانه وبالتايل يجب إيقاف عدوانه. أّما إذا لم يحّقق اهدافه 

ويّدعي بأّنه عى مدى سبع سنوات يستهدف املراكز واألهداف العسكرّية 
فليفّسر لنا من الذي يطلق الّصواريخ الباليستّية والّطائرات املسرّية؟ ومن 

الذي حّرر معظم املحافظات اليمنّية؟.
وال أظّن أّن الّتحالف العدواين الذي كسرت هيبته يقاتل أشباحاً بل يقاتل 
رجااًل ال زالوا يخوضون حرباً رحيمًة وفقاً لتعاليم سّيد اليمن وعزيزه السيد 
عبدامللك ال��ح��ويث يف مقابل تصاعد وت���رية ارت��ك��اب ال��ع��دوان للمجازر بحّق 
املدنيني يومّياً وهذا يؤشر يف اللغة العسكرية اىل افالس وتخبط العدوان 
ال���ذي ي��راه��ن ع��ى امكانية تحقيق  إن��ج��از او ان��ت��ص��ار ول��و ص��غ��رياً يحفظ ماء 
وج��ه��ه لكّنما ال��واق��ع ي��ق��ول ب���أّن األه����داف ال��ت��ي فشل يف تحقيقها الّتحالف 
العدواين فشاًل ذريعاً عى مدى سبع سنوات لن يحّققها اآلن باملزيد من 
اإلج������رام وارت���ك���اب امل���ج���ازر وع��ل��ي��ه أن ي��ع��ل��م أّن اس��ت��م��رار ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار 
وارتكاب املجازر سيفرض قواعد اشتباٍك جديدة ليس بمقدوره أن يتحّمل 

عواقبها خارجيا وال يف الّداخل..
ال����س����ع����ودي ح���ي���ن���ه���ا ل���ع���ل���ه ي��������درك أّن ال�����ّط�����ائ�����رات ال����ت����ي اس���ت���ه���دف���ت أرام����ك����و 
ومطارات أبها وامللك عبد الله وغريها من األهداف داخل العمق السعودي 
قد تتسع رقعة اهدافها لتطال مناطق اوسع ومؤسسات أكرث رغم انها لم 
تضع لغاية اآلن ضمن بنك اهدافها مثاًل محطات تحلية املياه ومحطات 
توليد الكهرباء وال حّتى الّثكنات العسكرّية داخل الكيان السعودي او اية 
مؤسسات اخرى. وعليه فإنه عى حاكم الّرياض وحلفاءه أن يعيدوا تقييم 
عدوانهم الفاشل ويأخذوا العربة من الّتاريخ القريب ويدركوا بأّن الجيش 
ال��ذي قيل عنه بأنه ال يقهر ُه���ِزم يف لبنان بعزيمة امل��ق��اوم��ني قبل أن تدّمر 
أح���دث دب��اب��ات��ه ب��ال��ع��ب��وات امل��ت��واض��ع��ة وق��ب��ل أن ي��ف��رض ص����اروخ الكاتيوشيا 
معادلة توازن الّرعب وكذلك األمر يف اليمن الذي ما أراده جبار بسوٍء إاّل 

وقصم الله ظهره نصفني.

الّرّد الّرحيم وقواعد االشتباك
شوقي عواضة 

عبدالر حمن مراد 

انهيار ميداني وسقوط اخالقي 
ليعلم املحتل السعودي االمرييك واذن��اب��ه من 
املرتزقة والعمالء اليوم أن االجرام الذي بدأ به يف 
26مارس 2015م وبدأ اول غاراته باستهداف 
االح����ي����اء ال��س��ك��ن��ي��ة يف ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء وس��ق��ط 
فيها املئات من الشهداء والجرحى من املدنيني، 
ل����م ت����ن ش���ع���ب ال���ح���ك���م���ة واالي������م������ان ع����ن م���واج���ه���ة 
ع����دوان����ه واج�����رام�����ه وه�����و م����ا اث���ب���ت���ه ال����واق����ع امل���ي���داين 
يف ال���ت���ح���رك ال��ش��ع��ب��ي ال��ك��ب��ري ن��ح��و ج��ب��ه��ات ال��ع��زة 
وال����ك����رام����ة ال���ت���ي ك���س���رت ش���وك���ة ذل�����ك ال��ت��غ��ط��رس 
ام������ام ال���ع���ال���م واس���ق���ط���ت اوه�������ام امل��ح��ت��ل��ني ال���ج���دد 
عى مدى سبع سنوات وكشفت اقنعة التباهي 
الزائفة بالجيوش الكرتونية التي شاهد الجميع 
انهياراتها وتساقطها بشكل مخٍز نتيجة فرارها 
وذع����ره����ا ام�����ام ض���رب���ات اب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ك������ل ال����ج����ب����ه����ات وج�����ب�����ه�����ات م������ا وراء 

الحدود ويف العمق السعودي .
ل��م يحقق ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ال��ي��وم أي 
ت��ق��دم او ان��ت��ص��ار ب���ل ج��ن��ى م���ا ال ي��ت��وق��ع م���ن ال��ه��زائ��م 
والفشل واالستهداف ملنشأته الحساسة يف عمقه 
ال�����ج�����غ�����رايف واي������ق������ن ان�������ه ال ي���م���ك���ن���ه م����ن����ع اس���ت���ه���داف���ه���ا 
بعد اليوم وأن يمن االيمان بعون الله ماض نحو 
تحقيق الحرية واالس��ت��ق��الل الناجز وه��و م��ا تؤكده 
ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة والسياسية م����راراً وت��ك��راراً وخلفها 
شعب عظيم حر ابي ينشد السالم ويرفض الخنوع 
واالستسالم والتبعية ول��م يكن بعد اليوم اال حراً 
مستقاًل مهما ح��اول املحتل السعودي ثني ارادت��ه 
باستهدافه املباشر ألبنائه يف كل املحافظات االبية 
وال��ث��اب��ت��ة كجبالها يف وج��ه تحالف ال��ش��ر وال��ع��دوان 
وكلما اوغل يف جرائمه زاد الشعب ايماناً واصرارا 

وعزيمة وارادة عى مواجهته.
ت���ع���رض���ت ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء ل����ع����ش����رات ال�����غ�����ارات 
م�����ن ط��������ريان ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان م���س���ت���ه���دف���ًة االح����ي����اء 
ال��س��ك��ن��ي��ة واص����اب����ة ال���ع���ش���رات م����ن امل���دن���ي���ني ب���ج���روح 
بالغة بينهم أطفال، بعد أن فشل يف اعاقة تقدم 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية ب��غ��ارات ط��ريان��ه املكثفة 
من تحرير عدد من املديريات واملواقع باملحافظات 
املحتلة خاصة جبهات مارب والجوف او يف جبهات 
ما وراء الحدود باقتحام مواقع املرتزقة السودانيني 
يف جبهات نجران الذي يحتمي بهم جبناء الجيش 
السعودي ك��دروع بشرية ونكل بهم شر تنكيل ما 
إث���ارة املشاهد التي بثت خ��الل اليومني املاضيني يف 
القنوات الفضائية رعب وهلع الجيش السعودي 
وقادتهم ال��ذي��ن ظنوا ب��أن تلك ال���دروع م��ن املرتزقة 

ستحول دون الوصول اليهم .
ت���������ج���������اوز امل������ح������ت������ل ال��������س��������ع��������ودي يف اج����������رام����������ه ك���������ل م���ا 
ت��ح��رم��ه االدي������ان وال���ش���رائ���ع ال��س��م��اوي��ة واالت��ف��اق��ي��ات 
ال���دول���ي���ة يف اس���ت���ه���داف االع���ي���ان امل��دن��ي��ة وامل���دن���ي���ني يف 
العاصمة صنعاء وبقية املحافظات يؤكد انهيارها 
ال���������ت���������ام وس������ق������وط������ه������ا االخ����������الق����������ي وت��������ج��������رده��������ا م���������ن ك���ل 
ال��ق��ي��م االن��س��ان��ي��ة، ب���اإلض���اف���ة اىل اس��ت��ه��داف��ه��ا م��ط��ار 
ص���ن���ع���اء امل���غ���ل���ق ح�����ص�����اراً م���ن���ذ س���ب���ع س����ن����وت ي��ك��ش��ف 
تحدى تحالف ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي لألمم املتحدة 
ومنظماتها ويستهدفها بشكل مباشر ومنعها من 
تقديم امل��س��اع��دات للشعب املحاصر ش��اه��رًة سالح 
االج���������رام ع��ل��ي��ه��ا ف���ي���م���ا االم�������م امل���ت���ح���دة ت���ق���ف دون ان 
ت��ح��رك ساكناً ام���ام م��ا تدعيه بدفاعها ع��ن الجانب 
االنساين وتقديم املساعدات وكأنها شريك يف قتل 
ال��ش��ع��ب اليمني وع���دم ادان��ت��ه��ا الس��ت��ه��داف االع��ي��ان 

املدنية .

استهداف مستشفيات ومراكز طبية
وك���ان مكتب الصحة العامة وال��س��ك��ان” يف أمانة 
ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء، ق��د اس��ت��ع��رض “ح��ج��م األض���رار 
التي تعرضت لها املنشآت الطبية واألعيان املدنية يف 
شارع الزبريي وسط العاصمة صنعاء، جراء غارات 
طريان التحالف السعودي االمارايت فجر الجمعة.
واك������د م���دي���ر م��ك��ت��ب ال���ص���ح���ة يف أم����ان����ة ال��ع��اص��م��ة، 
ال�������دك�������ت�������ور م����ط����ه����ر امل�����������������روين، يف م�����ؤت�����م�����ر ص����ح����ف����ي أن 
القصف تسبب ب�اضرار بالغة لحقت باملستشفيات 
واملراكز الطبية واملباين السكنية والتجارية يف الحي 
وخروجها عن الجاهزية، وتم نقل املرىض إىل أقسام 
ومرافق صحية أخ��رى، وإصابة عشرات املواطنني 
ب�������ج�������روح ب������ال������غ������ة، وإف����������������زاع س������ك������ان ال������ح������ي واألح�������ي�������اء 
امل����������ج����������اورة، وإص��������اب��������ة ع���������دد م����ن����ه����م ب�������ح�������االت ن���ف���س���ي���ة 
وإغ������م������اء” وق���������ال: أن ح������رب ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ع��ى 
ال��ي��م��ن ت��س��ب��ب -خ����الل س��ب��ع س���ن���وات- يف اس��ت��ش��ه��اد 
وجرح أكرث من 42ألفا و552 مدنياً منهم خمسة 
آالف امرأة وخمسة آالف و700طفل وطفلة، وفق 
“وك���ال���ة س���ب���أ” اوض�����ح امل������روين: إن ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
السعودي تسبب بتضرر القطاع الصحي يف اليمن 
“ب��اس��ت��ه��داف أك��رث م��ن 550 منشأة طبية وصحية 
ب����ش����ك����ل م�����ب�����اش�����ر، م����ن����ه����ا م���س���ت���ش���ف���ي���ات ت����ع����م����ل ف��ي��ه��ا 
م���ن���ظ���م���ات ط���ب���ي���ة ودول�������ي�������ة”، م����ش����ريا إىل أن “ه���ن���اك 
أك�����رث م����ن ث��م��ان��ي��ة آالف ام�������رأة ت���م���وت س���ن���وي���اً ب��س��ب��ب 
ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار، و300ط����ف����ل ي���م���وت���ون ي��وم��ي��اً 
ب����س����ب����ب ن�����ق�����ص األدوي���������������ة واألج���������ه���������زة ال�����ط�����ب�����ي�����ة، م���ن���ه���ا 
أج������ه������زة ال����ت����ن����ف����س ال�����ص�����ن�����اع�����ي، و90ب�������امل�������ائ�������ة أج����ه����زة 
ط��ب��ي��ة خ���اص���ة ب���األط���ف���ال” وت����ط����ّرق إىل األض�������رار ال��ت��ي 
ل��ح��ق��ت ب�مستشفى ال��س��ب��ع��ني ل��ألم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة 

واألح��������ي��������اء امل���������ج���������اورة، ج����������راء اس����ت����ه����داف����ه����ا م������ن ِق���ب���ل 
طريان العدوان”.. مؤكداً أن “ذلك يعكس همجية 
وتخّبط العدوان وإمعانه يف قتل اليمنيني وتدمري 
م��ق��درات��ه��م، وإص��اب��ة آالف األط��ف��ال وال��ن��س��اء يومياً 
ب�����اض�����ط�����راب�����ات ن���ف���س���ي���ة وع����ص����ب����ي����ة، ن���ت���ي���ج���ة اس����ت����م����رار 

الغارات عى املباين واألحياء السكنية”.
وأدان�������ت امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل���الت���ص���االت اس��ت��ه��داف 
ط���������ريان ال�������ع�������دوان ال�����س�����ع�����ودي األم������ري������يك مل���ب���ن���ى ف����رع 

اإلنشاءات التابع لها بمحافظة املحويت وأكد مصدر 
ب���م���ؤس���س���ة االت������ص������االت أن ق���ص���ف ط�������ريان ال�����ع�����دوان 
بثالث غارات لسكن حراسة إدارة اإلنشاءات، وما 
ن��ت��ج ع��ن��ه م��ن س��ق��وط ش��ه��داء وج��رح��ى م��دن��ي��ني من 
النساء واألطفال، انتهاك سافر لألعراف واملواثيق 
والقوانني الدولية واإلنسانية وأشار إىل أن القصف 
أدى إىل اس��ت��ش��ه��اد ط��ف��ل ووال���دت���ه وأح����د العاملني 
وإصابة سبعة آخرين بجروح بليغة بينهم أطفال 
ونساء واستهجن املصدر استمرار تحالف العدوان 
يف اس�����ت�����ه�����داف امل����ن����اط����ق اآله�����ل�����ة ب����ال����س����ك����ان واألع�����ي�����ان 
واملؤسسات الخدمية واملدنية يف ظل صمت وتواطؤ 

دويل مريب.

ادانات محلية ودولية 
وك������ان������ت م���ف���وض���ي���ة االت������ح������اد األوروب��������������ي ق������د أدان�������ت 
ال����ق����ص����ف ال���ع���ن���ي���ف ل������ط������ريان ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان ع��ى 
مطار صنعاء الدويل ما أدى إىل خروجه عن الخدمة 
تماما، املفوضية األوروبية أكدت يف بيان صادر عنها 
إدانتها ملا وصفته بالتصعيد السعودي مشرية إىل 
ضرورة “إبقاء مطار صنعاء مفتوحاً أمام العمليات 

اإلنسانية”.
وزي���������ر ال����خ����ارج����ي����ة امل����ه����ن����دس ه�����ش�����ام ش�������رف أك�������د يف 
تصريح لقناة "امل��س��رية" عى مقاضاة دول تحالف 
العدوان أمام املجتمع الدويل ملا خلفوه من أضرار 
ومعاناة للمرىض الذين توفوا جراء حصارهم ملطار 
صنعاء واعترب أن استهداف طريان تحالف العدوان 
مل�����ط�����ار ص����ن����ع����اء وإخ��������راج��������ه ع������ن ال�����ج�����اه�����زي�����ة م����ح����اول����ة 

جديدة للضغط عرب اوراق إنسانية.
وع�������ى ن����ف����س ال����س����ي����اق اوض���������ح م���س���ت���ش���ار امل���ج���ل���س 
السيايس األعى محمد مفتاح أن النظام السعودي 
ي���ت���وج ج���رائ���م���ه ال��ب��ش��ع��ة وح����رب����ه ال���ش���ام���ل���ة ب��ج��ري��م��ة 
إخ���������راج م����ط����ار ص���ن���ع���اء ع�����ن ال����ج����اه����زي����ة.. م���ض���ي���ف���ا أن 
تهديد العدوان للمنظمات اإلنسانية من التواجد 
يف امل��ط��ار ه��و ب��غ��رض تضييق ال��ح��ص��ار ع��ى شعبنا، 
ف��ي��م��ا أوض�����ح ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال وزي�����ر ح���ق���وق اإلن���س���ان 
ع�������يل ال�����دي�����ل�����م�����ي ب�����ال�����ق�����ول أن���������ه ك���������ان م�������ن امل�������ف�������رتض أن 
ي���ت���م ف���ت���ح م����ط����ار ص���ن���ع���اء ب���ع���د ض����غ����وط����ات امل��ج��ت��م��ع 
ال�����دويل ون��ف��اج��ئ ب��إخ��راج��ه ع���ن ال��ج��اه��زي��ة.. مضيفا 
"عى الرغم من سجل العدوان الحافل بالجرائم 
اإلن�����س�����ان�����ي�����ة إال أن���������ه ي�����ص�����ر ع�������ى ارت��������ك��������اب امل�������زي�������د م���ن���ه���ا 
واستهداف مطار صنعاء اعالن منهم بعدم احرتام 
ال����ق����ان����ون ال��������دويل اإلن�����س�����اين" م���ح���م���اًل األم������م امل��ت��ح��دة 
املسئولية الكاملة الختالقها كثري من االعذار لدول 

العدوان واستمرار صمتها عن جرائمها.

جنون البقر
 وق�����ال ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس الن���ص���ار ال���ل���ه عضو 
ال�������وف�������د امل��������ف��������اوض ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ال������ع������ج������ري إن ت���ح���ال���ف 
ال���ع���دوان ك��ل��م��ا أع��ي��ت��ه ال��ح��ي��ل��ة ل��ج��أ إىل ال��ت��ص��ع��ي��د يف 
القضايا اإلنسانية وأشار: إىل إعالن تحالف العدوان 
منع مطار صنعاء عى املنظمات اإلنسانية، الفتا إىل 
أن  هذا التصعيد خطوة ال تفسري لها إال  أن جنون 
البقر قد ضرب عقل تحالف العدوان ودعا العجري 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل تحمل مسؤوليتهم 
يف وقف هذا الجنون.. مؤكدا أن الشعب اليمني لن 
يمنعه هذا الجنون من الدفاع عن نفسه، معترباً 
أن ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ب����ه����ذه ال����خ����ط����وة ال��ت��ص��ع��ي��دي��ة 
يف ال����ق����ض����اي����ا واالع��������م��������ال اإلن����س����ان����ي����ة واالغ������اث������ي������ة رغ����م 
محدوديتها وقلة مجهودها ينسف كل احاديثه عن 
السالم و يؤكد ان املسافة التي تفصله عن السالم 

كاملسافة الفاصلة بني املشرقني.

استهداف العدوان املدنيني واالعيان املدنية 

سقوط اخالقي وفشل ميداني
ما بني االمس واليوم فرق شاسع ما بني املشرقني .. ظن تحالف العدوان السعودي االمرييك انه سيحقق اهدافه خالل شهر او شهرين فأصابه الغرور واخذته العزة 
باإلثم وتمادى عى ابناء يمن التاريخ وبناة الحضارة العريقة من وصفهم الله سبحانه وتعاىل يف محكم كتابه العزيز باولو القوة والبأس الشديد، جرب العدو لكنه 
انكسر وانهزم ومرغ انفه بالرتاب خالل سبع سنوات من العدوان وكلما انهزم وذاق الم الوجع الكبري الذي لم يتوقعه عاد الستهداف املدنيني االبرياء كدافع عدواين 

مرتبك فاقد للوعي وهو ما يؤكد الحالة التي يعيشها من التخبط واالرتباك كالذي يتخبطه الشيطان من املس ولم يجن سوى املزيد من الهزائم والخسران.

طيران العدوان استهدف 
م����ن����ش����آت ط���ب���ي���ة وأع�����ي�����ان 
مدنية في ش��ارع الزبيري 

وسط العاصمة صنعاء
استشهاد وجرح أكثر من 

42 ألفا و552 مدنيًا
اس��ت��ه��داف أك��ث��ر م��ن 550 
م����ن����ش����أة ط����ب����ي����ة وص���ح���ي���ة 
ب�����ش�����ك�����ل م������ب������اش������ر، م���ن���ه���ا 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات ت��ع��م��ل فيها 
منظمات طبية ودولية”



ون���ح���ن ن��ع��ي��ش ه�����ذه األي�������ام ال����ذك����رى ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ش��ه��ي��د ال���ت���ي م����ن خ��ال��ه��ا 
ن��س��ت��ذك��ر ت��ض��ح��ي��ات وب���ط���والت ال��ش��ه��داء األب���ط���ال امل��ج��اه��دي��ن يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه 
فهؤالء الشهداء هم عظماء األمة انطلقوا وتحركوا بصدق حاملني قضية 
ع����ادل����ة ت��ح��ف��ظ ل���أم���ة ك���رام���ت���ه���ا ص����دق����وا يف اي���م���ان���ه���م وم���واق���ف���ه���م وم��ب��ادئ��ه��م 
ضحوا وجادوا بكل ما يملكون وهم يواجهون قوى العدوان وعىل رأسهم 
العدوان اإلسرائييل واألمرييك طواغيت األرض وأذنابهم يف األعراب املنافقني 
السعودامارايت ومرتزقتهم وبني هذه األسطر نتحدث عن أربعة من هؤالء 
الشهداء األبطال الذين سطروا أروع البطوالت والتضحيات ولقنوا العدو 
أش����د ال���ه���زائ���م ال���ن���ك���راء يف ج��ب��ه��ات ال���ش���رف وال���ب���ط���ول���ة ب���م���أرب وه����م ال��ش��ه��ي��د 
ال���ب���ط���ل م����ب����ارك م���ح���س���ن م����ب����ارك ال���ش���ري���ف وال���ش���ه���ي���د ال���ب���ط���ل م���ج���اه���د ح��س��ن 
م��ب��ارك ال��ش��ري��ف وال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ه���زاع محسن م��ب��ارك ال��ش��ري��ف والشهيد 
البطل وضاح محسن مبارك محسن الشريف الذين عرفوا بأخاقهم النبيلة 
وشجاعتهم واستبسالهم وص��دق��ه��م وإخ��اص��ه��م امل��ت��ف��اين يف اداء واجبهم 

العميل وامليداين وصدقوا ماعاهدوا الله عليه. 
ال��ش��ه��داء م���ب���ارك وم��ج��اه��د وه�����زاع ووض�����اح م���ن آل ال��ش��ري��ف - س���ام ال��ل��ه 
ع��ل��ي��ه��م- ان��ط��ل��ق��وا ول���ب���وا ن����داء ال���واج���ب ال��دي��ن��ي وال��وط��ن��ي م��ن��ذ ب���دء ال���ع���دوان 
الغاشم عىل بادنا جهاداً يف سبيل الله ودفاعاً عن السيادة والعزة والكرامة 
والحرية واالستقال والتحرر من الوصاية الخارجية والهيمنة االستعمارية 
االح���ت���ال���ي���ة ع���ىل أرض ي��م��ن اإلي����م����ان وال��ح��ك��م��ة ح��ام��ل��ني ش���ع���ار)أم���ا ال��ع��ي��ش 

بكرامة أو نيل الشهادة (.
ل��ق��د ك���ان���وا ه�����ؤالء ال���ش���ه���داء األب����ط����ال يف م��ق��دم��ة ال���ص���ف���وف ل��ل��م��واج��ه��ة يف 
جبهات مأرب التاريخ والحضارة ال يهابون املوت فأضحت دماؤهم الزكية 
ال����ط����اه����رة ن����ص����راً م����������ؤزراً ع���ظ���ي���م���اً ب���ع���د أن ص����ال����وا وج�����ال�����وا يف م����ي����ادي����ن ال���ش���رف 
والبطولة ومرغوا أن��وف ق��وى ال��ع��دوان وجيوشهم املرتزقة والخونة الذين 

فروا إذالء صاغرين من الضربات الحيدرية لهؤالء األبطال .
ك����ان ل��ل��ش��ه��داء األب����ط����ال م���ن آل ال���ش���ري���ف أدوار ب��ط��ول��ي��ة ف��اع��ل��ة يف ت��دم��ر 
العديد من اآلليات واألسلحة الحديثة لقوى العدوان بأسلحتهم الشخصية 
ال��ب��س��ي��ط��ة وس����ط����روا أروع ال���ب���ط���والت وال��ت��ض��ح��ي��ات ودح�������روا ق����وى ال���ع���دوان 
وم��رت��زق��ت��ه��م وه��زم��وه��م ش��ر ه��زي��م��ة م��م��ا جعلهم ي��ف��رون إىل آخ���ر معاقلهم 

بمدينة مآرب حتى أصبح أبطالنا عىل مشارف مدينة مآرب ..
إن ه��ؤالء الشهداء األبطال - سام الله عليهم- خاضوا عدة معارك يف 
جبهات م��آرب بمواقف وطنية ثابتة مرابطني وصابرين وقاتلوا فيها قتااًل 
م��س��ت��م��ي��ت��اً ب��ك��ل ش��ج��اع��ة واس��ت��ب��س��ال م���ن أج����ل ال���دي���ن وال���وط���ن راف���ع���ني راي���ة 

النصر ورسموا درب الحرية .
وبعد البطوالت والتضحيات التي قدمها هؤالء الشهداء مبارك ومجاهد 
وه�����زاع ووض�����اح م���ن آل ال��ش��ري��ف يف م��س��رت��ه��م ال��ج��ه��ادي��ة مل��ن��اص��رة ال��ح��ق يف 
الدفاع عن أبناء شعبهم املظلومني أراد الله سبحانه وتعاىل أن ينالوا شرف 
وأقدس وسام .. فارتقوا شهداء بعد أن أصبحوا عىل مشارف مدينة مآرب 
مع رفاق دربهم من املجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية.. فهنيئاً 

لهم الشهادة ..

ول������د ال���ش���ه���ي���د امل����ج����اه����د ن���ب���ي���ل ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ال������س������واري "اب��������و ال����ع����ب����اس" يف 
ص���ن���ع���اء – أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة- ش����ع����وب، ك������ان األوس��������ط ب����ني إخ����وت����ه وك���ان���ت 
أخاقه املضروب بها املثل يف جميع مراحل العمر.. بدأت حرب التحالف 
اليهودي السعودي.. ولم يكن قد انضم للمسرة القرآنية بعد.. كان ما 
يزال يف الثانية عشرة من عمره.. انضم أخوه األكرب منه بعام اىل املسرة 
القرآنية يف أول الحرب عىل اليمن وجاهد يف جبهة جيزان وجرح عدة مرات 
ولكنه لم ينل الشهادة فتأثر شهيدنا ببسالة أخيه األكرب وبدأ يف االلتحاق 
باملسرة القرآنية وهو يف الخامسة عشرة من عمره وراف��ق وال��ده العقيد 
ال��رك��ن عبداللطيف احمد ال��س��واري- قائد ال��ق��وات الخاصة، ال��ذي انطلق 
مع الجيش واللجان الشعبية يف جبهة نهم دفاعا عن الوطن من العدوان 
الغاشم وجهادا يف سبيل الله، وكعادته شهيدنا كان نموذجا عاليا من 
األخاق وااللتزام بتعاليم املسرة القرآنية وكان اإلحسان شغله الشاغل 
وهو مع املجاهدين.. ثم انتقل هو ووالده واخوه األكرب إىل جبهة الساحل 
تنفيذا ألوامر السيد عبدامللك بتعزيز جبهة الساحل وكعادته لفت انتباه 
الجميع اليه بإحسانه يف الجبهة.. وكان أصحابه وأصحاب أخيه يقولون: 
"هذا شهيد يميش بيننا"، جرح أخوه األكرب جرحاً بليغاً ونقل إىل صنعاء 
وكذلك اصيب والده بمرض عضال ونقل بعده اىل صنعاء وبقي شهيدنا 
يف الحديدة حيث عني كمصور إعامي مع املجاهدين يميش مع املجاهدين 
رج��ًا برجل ويوثق إعاميا ما يجري يف جبهة الساحل من 

بسالة وصمود..
ويف ي���وم األح����د ١١/١١ /٢٠١٨م زح��ف 
م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان يف ال������دري������ه������م������ي.. دوار 
الجمل.. وقصف العدوان هذه املنطقة.. 
وفاز شهيدنا.. وربح التجارة.. وذهب اىل 
ض��ي��اف��ة رب����ه.. إىل ج��ان��ب رف��ق��اء ال��ش��ه��ادة 
ال��ذي��ن سبقوه.. ل��م يكمل ال��ع��ام ملتحقا 
باملسرة.. إال وق��د اختاره رب��ه اىل ج��واره.. 
فلقد كان البيع صادقا.. واالخاص واضحا 
ج��ل��ي��ا.. ول��ح��ق ج����ده ال��ع��ب��اس ع��ل��ي��ه ال��س��ام 
وأخ��������������اه ال�����ح�����س�����ني ع����ل����ي����ه ال�������س�������ام ال�������ذي 
كنى نفسه باسمه "العباس" 
م���ت���أث���را ب���ق���ص���ة ش���ه���ادت���ه 
وب��س��ال��ت��ه وت��ض��ح��ي��ت��ه يف 
ي���������وم ك�������رب�������اء ح�����ي�����ث ل���م 
ي�����ت�����ب�����ق م��������ن ج�����ث�����ت�����ه يشء 
ل��������ت��������ش��������ي��������ي��������ع��������ه.. ف������ه������ن������ي������ئ������اً 
ل�����������ك ال����������ش����������ه����������ادة ي�����������ا أب��������و 

"العباس".
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هاشم عبدالغني

الشهيد السواري.. العدسة احلربية

06 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :  23   جمادى األوىل     1443هـ     |    27   ديسمرب    2021م    |    العدد  2240      |    12  صفحة عسكرية

إعالن قضائي
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية

 انه ووفقاً لنص املادة 28 إجراءات جزائية عسكرية فإن عىل املتهمني الواردة أسماؤهم أدناه - وعددهم 41 متهماً بتهمة الخيانة وتسهيل دخول العدو اىل إقليم الجمهورية اليمنية وامداده باملقاتلني وانتحال الصفات ووقائع 
أخرى تضمنتها صحيفة االتهام- الحضور اىل املحكمة خالل الجلسة القادمة مالم فسيتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمني والسري يف إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

اإلسمالرقم

 صالح محمد حسن سالم  ١

أحمد محسن صالح اليافعي٢

أحمد سالم عبدالله املرزوقي3

رداد مرزوق الهاشمي4

فضل محمد عبيد غرامة5

مهدي احمد عيل الشكلية6

ناصر عبد الرب ناصر عيل 7

سليمان ناصر سليمان الزاميك٨

 قائد محمد مساعد9

فرج حسني ابوبكر توفيق العتيقي١٠

طالب سعيد عبدالله بارجاش١١

 مقدم- احمد عيل االشول١٢

جميل احمد عوض االشول١3

محمد احمد عيل الحبييش١4

سمر شرف شمسان الحكيمي ١5

محمد احمد عبدربه الحلييس ١6

 هادي احمد مسعد العولقي ١7

ناصر سالم عبدالله العمري١٨

 عادل احمد عيل الحاملي١9

عيل محسن مصلح الحاريث ٢٠

عيل محمد صالح القميل٢١

احمد حسني محمد النقح٢٢

مانع عزيز جابر ناصر قابص٢3

يحيي أحمد مانع الوعيل٢4

 محمد صالح بن راسيه٢5

 محمد عبدالعزيز العسودي٢6

عبده فارع عبدالله الربح ٢7

عيل حسني عيل الفاحي٢٨

 مطلق احمد جوهر املعرويف٢9

فهمان محمد احمد الصبيحي 3٠

 محمد عبدالله محمد العجابي 3١

خالد يحيى حسني االشول3٢

محمد يحيى عيل طواف33

حسني عيل عيل الهيال34

عبدالله محسن عيل العليي35

محمد عيل محمد الحوري36

ذياب عبدالواحد القبيل نمران املرادي37

صالح عبدربه صالح املنصوري3٨

سيف الدين عبدالرب قاسم احمد الشدادي39

حسن غالب ناصر األجدع املرادي4٠

جحدل محمد حنش عوض العولقي4١

هيئة االستخبارات واالستطالع حتيي الذكرى السنوية للشهيد

اللواء احلاكم: ذكرى الشهيد محطة ملعرفة القيم العظيمة 
للشهادة ودورها في مواجهة العدوان

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة االس���ت���خ���ب���ارات واالس���ت���ط���اع ب��ص��ن��ع��اء ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��اب��ي��ة ب��ال��ذك��رى 
السنوية للشهيد تحت شعار "الشهادة عطاء قابلة الله بعطاء".

ويف الفعالية أشار رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع اللواء الركن عبد الله 
يحيى الحاكم إىل أن هذه املناسبة محطة ملعرفة القيمة الحقيقية والعظيمة 

للشهادة ودورها يف مواجهة قوى العدوان.
واعترب إحياء الذكرى السنوية للشهيد مناسبة الستذكار عظمة الشهداء وما 
قدموه من تضحيات يف سبيل الله ومن أجل الوطن والشعب.. الفتا إىل أهمية 

استلهام الدروس والعرب من عطاء وتضحيات الشهداء ومآثرهم البطولية.
وأكد أن الحرية واالستقرار التي نعيشها اليوم لم تأت من فراغ وإنما نتيجة 
لتضحيات هؤالء الشهداء، الذين أعطاهم الله مراتب ومقامات عالية مقابل 

تضحياتهم.
وقال اللواء الحاكم "إننا ونحن نحيي ذكرى هؤالء العظماء الذين هم أحياء 
عند الله سبحانه وتعاىل ندرك الفرق بني الحق الذي نحن عليه، وبني طريق 

الباطل الذي يسر عليه املرتزقة".

وشدد عىل ضرورة االهتمام بأسر الشهداء تقديرا وعرفانا بما قدموه الشهداء 
العظماء، إىل جانب السر عىل دربهم يف التضحية بما يسهم يف تعزيز عوامل 

القوة والثبات واالستمرار يف مواجهة العدوان.
ويف الفعالية التي حضرها مدير دائرة االستخبارات العسكرية العميد 
الركن عيل أبو حليقة ونائبا مدير دائرة االستخبارات العميد الركن حسني 
ه����اش����م وال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن م���ح���م���د زه��������رة وع��������دد م�����ن ق������ي������ادات وض�����ب�����اط ه��ي��ئ��ة 
االس��ت��خ��ب��ارات واالس��ت��ط��اع، أش���ار ال��ع��ق��ي��د ي��اس��ر ال��ق��ح��م يف كلمة ترحيبية 
إىل ما تحقق من انتصارات بفضل الله تعاىل وبفضل تضحيات الشهداء.

ويف ختام الفعالية طاف اللواء الحاكم بمعرض صور الشهداء واطلع عىل 
م��ا يحويه م��ن ل��وح��ات وص��ور تجسد عظمة ال��ش��ه��داء وم��ا س��ط��روه م��ن ماحم 

بطولية يف مختلف جبهات العزة والكرامة.
ك����م����ا زار ال�������ل�������واء ال�����ح�����اك�����م وع����������دد م������ن ق�������ي�������ادات وض������ب������اط ه����ي����ئ����ة االس�����ت�����خ�����ب�����ارات 
واالس��ت��ط��اع ال��ي��وم ض��ري��ح ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ص��ال��ح ال��ص��م��اد، وم��راف��ق��ي��ه وق����رأوا 

الفاتحة عىل أرواحهم الطاهرة وكافة شهداء الوطن.

بحضور مساعد وزير الدفاع اللواء الكحالني

قيادة هيئة العمليات احلربية تزور روضة الشهداء وضريح الصماد

مديرية بني مطر بصنعاء حتيي  الذكرى السنوية للشهيد

أحيت  مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء الذكرى 
ال����س����ن����وي����ة ل���ل���ش���ه���ي���د ب���ف���ع���ال���ي���ة واف�����ت�����ت�����اح م�����ع�����رض ص����ور 
شهداء أبناء املديرية وزيارة عدد من رياض الشهداء.

وخ��������ال ال���ف���ع���ال���ي���ة واف����ت����ت����اح امل�����ع�����رض وزي�����������ارة ري�����اض 
ال�������ش�������ه�������داء، أك����������د م�����س�����اع�����د وزي������������ر ال��������دف��������اع ال��������ل��������واء ع���يل 
ال����ك����ح����اين، ون�����ائ�����ب رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة االس�����ن�����اد ال��ل��وج��س��ت��ي 
ال��ل��واء عبدامللك ال���درة، ص��م��ود وتفاعل أب��ن��اء مديرية 
بني مطر وإسهاماتهم يف رفد معركة الكرامة بالرجال 

واملال وقوافل العطاء.
وأك����������دا ض����������رورة ت���ج���س���ي���د ال����ق����ي����م وامل������ع������اين ال���ج���ه���ادي���ة 
لهذه املناسبة م��ن خ��ال تعزيز االه��ت��م��ام بأسر وذوي 
الشهداء وتعزيز الوعي املجتمعي للتصدي ملخططات 

العدوان ومواجهة التحديات.
ف�����ي�����م�����ا أك�����������د أم�����������ني ع�����������ام م������ح������يل م�����ح�����اف�����ظ�����ة ص�����ن�����ع�����اء، 
عبدالقادر الجياين، أهمية النضال الوطني والسر 
علی درب ال��ش��ه��داء لتحقيق ال��ع��زة وال��ك��رام��ة والنصر 

للوطن والذود عن حياضه.

ب����دوره ت��ط��رق م��دي��ر مكتب ال��رب��ي��ة باملحافظة ه��ادي 
ع����م����ار، إل�����ی ث���م���ار ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء ال����ذي����ن ج���س���دوا 
م����ع����اين ال�����ف�����داء يف ص���ن���اع���ة ال���ن���ص���ر وإف�����ش�����ال م����ؤام����رات 

وأهداف العدوان.
ف��ي��م��ا أك����د م��دي��ر امل���دي���ري���ة ع��ب��دال��ق��ادر امل���ح���ض���ار، أن ال 
خ��ي��ار أم���ام الشعب اليمني س��وى ال��ص��م��ود واستلهام 

عوامل النصر من تضحيات شهداء الوطن.
ح����ض����ر ال����ف����ع����ال����ي����ة واف������ت������ت������اح امل������ع������رض وزي��������������ارة روض������ة 
ال���ش���ه���داء يف م���رك���ز امل���دي���ري���ة، ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ش���ورى 
م����ح����م����د س�����ل�����م�����ان ووك�������ي�������ا امل�����ح�����اف�����ظ�����ة أح������م������د ال����ص����م����اط 
وع���ب���دامل���غ���ن���ي داوود وع������دد م����ن ال����ق����ي����ادات ال��ع��س��ك��ري��ة 
ب���وزارة ال��دف��اع وم��دي��را مكتب املحافظ ص��دام الفصيح 

وفرع مؤسسة الشهداء باملحافظة صالح حمزة.
كما تم زيارة عدد من أسر الشهداء يف املديرية من 
قبل مديري فرع مؤسسة الشهداء باملحافظة ومكتب 
محافظ صنعاء، وتوزيع هدايا عليهم تجسيدا ألهمية 

هذه املناسبة ووفاء للشهداء األبرار.

مساعد وزير الدفاع الغزالي يزور 
روضة الشهداء في الروضة

زار م������س������اع������د وزي��������������ر ال����������دف����������اع ل�����ل�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا ون�����ظ�����م 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ال��������ل��������واء ال�������رك�������ن أب���������و ب�����ك�����ر ال��������غ��������زايل روض�������ة 

الشهداء يف منطقة الروضة بأمانة العاصمة.
ووضع الغزايل ومديرا الكلية الحربية العميد الركن 
أحمد صالح شيزر والطران والدفاع الجوي العميد 
الركن عبدالله الجنيد ومساعد مدير دائرة التدريب 
العميد محمد قاسم العوامي، إكليا من الزهور عىل 

أضرحة الشهداء وقراءة الفاتحة عىل أرواحهم.
وخ��������ال ال������زي������ارة أك������د ال������ل������واء ال������غ������زايل أن ت��ض��ح��ي��ات 
الشهداء وه��م يتصدون للغزاة واملرتزقة يف مختلف 
ال��ج��ب��ه��ات أث���م���رت ان���ت���ص���ارات م��ت��وال��ي��ة وك���ب���دت ال��ع��دو 

خسائر يف العدة والعتاد .
وأش����ار إىل أه��م��ي��ة اس��ت��م��رار ق��واف��ل ال��دع��م واإلس��ن��اد 
الشعبي للمرابطني يف مختلف الجبهات حتى تتوج 
ميسرة النضال بالنصر املؤزر ودحر الغزاة والعماء 

من املناطق التي دنسوها.

الدائرة املالية تزور  روضة الشهداء في 
اخلمسني وضريح الشهيد الصماد

زار م�����دي�����ر ال��������دائ��������رة امل�����ال�����ي�����ة ب��������������وزارة ال�����دف�����اع 
العميد ع��يل أحسن امل��ط��ري ومعه ع��دد من 
ق�����ي�����ادات وض����ب����اط وم���ن���ت���س���ب���ي ال������دائ������رة امل���ال���ي���ة 
روض����������ة ال������ش������ه������داء يف ال����خ����م����س����ني، وض����ري����ح 
ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ص��ال��ح ال��ص��م��اد وم��ع��ارض 

صور الشهداء بميدان السبعني.
وخ��������ال ال�������زي�������ارة ب���م���ن���اس���ب���ة ذك��������رى س���ن���وي���ة 
ال�����ش�����ه�����ي�����د، ت�������م وض���������ع إك����ل����ي����ل����ني م�������ن ال������زه������ور 
وق����راءة الفاتحة ع��ىل روح الشهيد الصماد 

وأرواح الشهداء.
ك������م������ا اط�������ل�������ع�������وا ع���������ىل م������ح������ت������وي������ات م������ع������ارض 
ال��ش��ه��داء م��ن ص���ور ول��وح��ات تجسد عظمة 
ال����ش����ه����ادة وم����ك����ان����ة ال����ش����ه����داء ال�����ذي�����ن ج������ادوا 
بأنفسهم وأرواح��ه��م من وطنهم وشعبهم 

يف معركة العزة والكرامة.
وأش��ار العميد املطري إىل أهمية ودالالت 

إح�������ي�������اء ذك�����������رى س�����ن�����وي�����ة ال����ش����ه����ي����د ب����اع����ت����ب����اره����ا 
م�����ح�����ط�����ة م�����ه�����م�����ة ل�������ل�������وق�������وف أم��������������ام ت����ض����ح����ي����ات 
ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن عشقوا ال��ش��ه��ادة يف سبيل 
ال��ل��ه وال���وط���ن وق���ّدم���وا أرواح���ه���م ط��واع��ي��ة يف 

سبيل الله ومن أجل شعبهم.
وأوض�������ح أن ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ي���ق���ف ال���ي���وم 
ب�������ك�������ل ش��������م��������وخ وي�������ح�������ي�������ي ه�������������ذه ال�����������ذك�����������رى م����ع 
زخ����م م���ا ي��ت��ح��ق��ق م���ن ان���ت���ص���ارات يف مختلف 
ال���ج���ب���ه���ات وع�����ىل ك���اف���ة امل���س���ت���وي���ات وال����ت����ي م��ا 
ك���ان���ت ل��ت��ت��ح��ق��ق ل����وال ف��ض��ل ال���ل���ه وت��ض��ح��ي��ات 

الشهداء.
ك����م����ا أك�������د أه����م����ي����ة أن ت����ك����ون ه�������ذه ال����ذك����رى 
فرصة الستذكار عظمة الشهادة والشهداء 
واالس����ت����ل����ه����ام م�����ن ع����ط����اءات����ه����م وت���ض���ح���ي���ات���ه���م 
وصربهم وجهادهم ورباطهم قيم الوالء لله 

ولرسوله ومعاين البذل والعطاء والفداء.

خالل زيارة قيادة معاقي وجرحى احلرب لضريح الشهيد الصماد

العقيد الشميري :  جندد العهد في السير على درب الشهداء والتصدي ألعداء الوطن  
زار رئيس جمعية معاقي وجرحى الحرب للقوات املسلحة واألمن 
العقيد يوسف ع��يل الشمري ون��ائ��ب رئيس الجمعية العميد ناجي 
األسدي، واملدير  املايل للجمعية العقيد زيد الطاهش  ضريح الشهيد 
الرئيس صالح الصماد ورفاقه بميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.

ووض��ع الشمري واألس��دي والطاهش  ومعهم ع��دد من الجرحى 
وامل���ع���اق���ني، إك��ل��ي��ا م���ن ال����زه����ور ع���ىل ض���ري���ح ال��ش��ه��ي��د ال���ص���م���اد ورف���اق���ه 
وق�������رأوا ال��ف��ات��ح��ة ع���ىل أرواح����ه����م . وأك�����د ال��ع��ق��ي��د ال���ش���م���ري أن األدوار 
البطولية واملواقف الوطنية املشهودة للشهداء وعىل رأسهم الشهيد 
الصماد، أثمرت انتصارات عىل تحالف العدوان وأسهمت يف تعزيز 
األمن واالستقرار.وأشار إىل أن الذكرى السنوية للشهيد , محطة هامة  
للوقوف أمام تضحيات الشهداء واستذكار سرتهم وتجديد العهد 

بالسر عىل دربهم ومواصلة النضال والكفاح املسلح ضد العدوان.
وح����ث ال��ع��ق��ي��د ال��ش��م��ري ع���ىل االه���ت���م���ام ب��أس��ر ال���ش���ه���داء وال��ج��رح��ى 
واملعاقني تقديراً وعرفاناً بدور الشهداء وهم يدافعون عن السيادة 

الوطنية ويتصدون بكل بسالة للغزاة واملرتزقة.
م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د ال��ع��ق��ي��د ال���ط���اه���ش  أن ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ع�����ُي ع��ىل 
االنكسار أمام الغزاة واملرتزقة ما دام يمتلك مقاتلون أشداء يعشقون 
الشهادة ويتسابقون لنيلها مؤمنني بعدالة القضية التي يدافعون 

من أجلها.
إىل ذل���ك زار ال��ع��ق��ي��د ال��ش��م��ري وع����دد م��ن م��ع��اق��ي وج��رح��ى ال��ح��رب 
معارض شهداء الجيش واللجان الشعبية بميدان السبعني وذلك 

بالذكرى السنوية للشهيد.

اللواء املقداد: علينا مواصلة مسار  االنتصار 
للوطن والوفاء لتضحيات الشهداء

زار رئيس هيئة العمليات الحربية ال��ل��واء الركن 
م����ح����م����د م����ح����م����د امل��������ق��������داد وم�������دي�������ر دائ�������������رة ال���ع���م���ل���ي���ات 
ال��ح��رب��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن إس��م��اع��ي��ل م��ح��م��د ع���واض 
ال������ي������وم، روض���������ة ال�����ش�����ه�����داء يف م�����ق�����ربة ال���ح���ش���ح���وش 

بأمانة العاصمة.
ك���م���ا زار ال�����ل�����واء امل�����ق�����داد وال���ع���م���ي���د ال����رك����ن ع����واض 
وم��ع��ه��م��ا ن����واب م����دراء ورؤس�����اء ال��ُش��ع��ب وال��ض��ب��اط 
واألف������راد م���ن منتسبي ال���دوائ���ر ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة 
للعمليات الحربية، ضريح الرئيس الشهيد صالح 
ال��ص��م��اد ورف��اق��ه وم��ع��ارض ص��ور ال��ش��ه��داء بميدان 

السبعني.
وخ�������ال ال�������زي�������ارات اع����ت����رب رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال���ح���رب���ي���ة إىل أن ذك��������رى س���ن���وي���ة ال���ش���ه���ي���د، م��ح��ط��ة 
مهمة ل��ل��ت��زود منها بالصمود وال��ث��ب��ات يف مواجهة 

تحالف العدوان األمرييك السعودي.

وأشار إىل مواصلة مسار االنتصار للوطن والوفاء 
لتضحيات الشهداء الذين بذلوا دمائهم وأرواحهم 
فداًء للوطن والشعب اليمني .. مبيناً أن تضحيات 
الشهداء وما سطروه من ماحم بطولية شجاعة، 

أثمرت عزاً ونصراً وكرامة للشعب والوطن.
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د م��دي��ر دائ����رة ال��ع��م��ل��ي��ات الحربية، 
أهمية إحياء هذه الذكرى لتخليد مآثر وتضحيات 
الشهداء وترسيخ ثقافة الجهاد واالستشهاد التي 
تعترب السبيل الوحيد الستمرار تحقيق االنتصارات 
عىل قوى العدوان وتحرير كل شرب من أرض اليمن.
ب���دوره���م ج����دد ق�����ادة وم��ن��ت��س��ب��و دوائ�����ر ال��ع��م��ل��ي��ات 
الحربية العهد والوالء لله والوطن والقيادة الثورية 
ببذل الغايل والنفيس دفاعاً عن الوطن والتصدي 
لتحالف العدوان .. مؤكدين أن اليمن كان وسيظل 

مقربة للغزاة واملعتدين.

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يواصل أنشطة التوعية في احلديدة
واص��ل��ت ف���رق ال��ت��وع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة للمركز التنفيذي للتعامل مع 
األلغام يف محافظة الحديدة نشاطها التوعوي بمخاطر األلغام 
والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان، بالتنسيق مع املجلس 
األعىل إلدارة الشؤون اإلنسانية  وبدعم من منظمة اليونيسف.

وخال النزول امليداين  الذي استهدف كافة شرائح املجتمع يف 
مديريات: الحوك، الحايل، بيت الفقيه، التحيتا والدريهمي، بما 
فيها املدارس، أوضح مشرف التوعية يف املحافظة، أمني الربح، 

أن مشروع التوعية سيستمر 3٠ يوماً.
وأك����د أن امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ن��ش��اط امل���رك���ز وال���ف���رق امل��ي��دان��ي��ة، منذ 
ب���داي���ة ال��ن��ش��اط، ب��ل��غ  ١9 أل��ف��ا و5٢5 ش��خ��ص��ا )ب��ال��غ��ني وأط��ف��ال 

من الجنسني( من مختلف شرائح املجتمع.
ولفت الربح إىل أن فرق التوعية ستواصل نشاطها التوعوي يف 

إطار عملها اإلنساين للتقليل من وقوع ضحايا.

دائرة األشغال العسكرية حتيي ذكرى سنوية الشهيد
ن���ظ���م���ت دائ��������رة األش�����غ�����ال ال���ع���س���ك���ري���ة ف���ع���ال���ي���ة خ��ط��اب��ي��ة 
إلح��ي��اء ذك���رى سنوية الشهيد.. ويف الفعالية أك��د نائب 
رئ��ي��س هيئة اإلس��ن��اد اللوجستي ال��ل��واء ال��رك��ن عبدامللك 
الدرة، أهمية إحياء هذه الذكرى لتخليد مآثر وتضحيات 
الشهداء والتذكر بمواقفهم البطولية التي سطروها يف 

الدفاع عن الوطن.
وأوضح أن الشهداء ضّحوا بأنفسهم وبذلوا دمائهم 
وأرواحهم لعيش الشعب اليمني عزيزاً كريماً ح��راً أبيا 
.. الف���ت���اً إىل أن ال��ي��م��ن ب��ت��أي��ي��د م���ن ال���ل���ه وف���ض���ل ت��ض��ح��ي��ات 
الشهداء انتصر عىل تحالف العدوان ومليشيات املرتزقة 
وك�����س�����ر ش����وك����ت����ه����م وأل������ح������ق ب����ج����م����وع����ه����م ه������زائ������م س���اح���ق���ة 

وماحقة.
واع������ت������رب ال�����ش�����ه�����ادة وس���������ام ف����خ����ر وش���������رف رف�����ي�����ع وم���ن���زل���ة 

عظيمة أعطاها الله ملن صدقوا يف العهد وبذلوا دمائهم 
وأرواحهم إلعاء كلمة الله ودفاعاً عن األرض والعرض 
وال���دي���ن. وش���دد ع��ىل اس��ت��م��رار التحشيد للجبهات حتى 
تحقيق ال��ن��ص��ر ع��ىل األع����داء وت��ح��ري��ر ك��ام��ل ت���راب ال��وط��ن 

من رجس املحتل ومرتزقته.
وأُل��ق��ي��ت يف الفعالية ك��ل��م��ات، أش���ارت يف مجملها إىل 
ع���ظ���م���ة ال����ش����ه����ادة وم����ن����زل����ة وم����ك����ان����ة ال����ش����ه����داء .. م���ؤك���دة 
ال��ع��زي��م��ة يف ال��س��ر ع��ىل درب��ه��م ان��ت��ص��اراً ل��ل��وط��ن وت��ص��دي��ا 

للطغاة واملستكربين.
إىل ذل���ك زار منتسبو ال���دائ���رة ض��ري��ح ال��رئ��ي��س الشهيد 
ص����ال����ح ال����ص����م����اد ورف�����اق�����ه يف م�����ي�����دان ال���س���ب���ع���ني، وروض������ة 
الشهداء يف حي الحافة بمديرية شعوب، تم خالهما 

قراءة الفاتحة عىل أرواحهم.

شهداء آل الشريف  صمود وثبات



دشن وزيرا اإلعالم ضيف الله الشامي واالتصاالت وتقنية 
امل���ع���ل���وم���ات امل���ه���ن���دس م��س��ف��ر ال���ن���م���ر وم��ع��ه��م��ا رئ���ي���س���ا ه��ي��ئ��ت��ي 
االس��ت��خ��ب��ارات واالس��ت��ط��الع ال���ل���واء ال��رك��ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ح��اك��م، 
واألوق��������������اف ال�����ع�����الم�����ة ع����ب����دامل����ج����ي����د ال������ح������ويث م���ت���ح���ف وم����ع����رض 
ال����ش����ه����داء ال�����ق�����ادة ب���امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال����راب����ع����ة ت����زام����ن����ا م��ع 

الذكرى السنوية للشهيد.
وخ���الل االف��ت��ت��اح بحضور محافظي ذم���ار محمد البخيتي 
وإب ع��ب��د ال��واح��د ص���الح وت��ع��ز ص���الح ب��ج��اش وش��ب��وة ع��وض 
ال���ع���ول���ق���ي وم���������أرب ع�����ي ط���ع���ي���م���ان وع����ض����و م���ج���ل���س ال����ش����ورى 
عبده العلوي، أكد وزير اإلعالم أهمية املعرض إلبراز مكانة 
ال��ش��ه��داء ال��ق��ادة وح��ج��م م��ا ق��دم��وه م��ن تضحيات يف سبيل 

الدفاع عن األرض والعرض.
وق�����ال ال���وزي���ر ال��ش��ام��ي "إن امل���ع���رض ي��ش��ك��ل ل���وح���ة إي��م��ان��ي��ة 
ص������ادق������ة ع������ن رج����������ال ع����ظ����م����اء ن����ق����ف ال������ي������وم ل���ن���س���ت���ل���ه���م م��ن��ه��م 
الدروس والعرب من سرتهم وحياتهم وجهادهم وما بذلوه 
من تضحيات وعطاء تعجز األلسن واألقالم والكلمات عن 

وصفه والحديث عنه".
ول��ف��ت إىل األج�����واء اإلي��م��ان��ي��ة ال��ت��ي يعيشها أب��ن��اء الشعب 
اليمني اليوم وهم يحيون ذك��رى الشهداء العظماء الذين 
عرفوا فرسانا يف امليدان وفرسانا للكلمة وفرسانا يف الجانب 
األمني، وكانوا يعيشون حياة الفقراء الضعفاء حتى وصلوا 
إىل هذا املستوى من العظمة والعطاء، بعد أن فضلوا العزة 

والنصر والكرامة عىل حياتهم الشخصية.
وأش����������ار وزي���������ر اإلع����������الم إىل أن ال�����ش�����ه�����داء ال����ع����ظ����م����اء ع����اش����وا 
ح��ي��ات��ه��م م���ن أج����ل اآلخ���ري���ن ول����م ي��ع��ي��ش��وا ألن��ف��س��ه��م وال من 
أجل املناصب والرتب أو املكانة الرفيعة يف الدنيا، إنما عاشوا 

من أجل أن يحضون برضوان الله سبحانه وتعاىل.
ون��وه بمكانة ال��ش��ه��داء وعظمة التضحيات التي قدموها 
وال���ت���ي ت����ربز م���ن خ����الل م��س��رت��ه��م ال��ن��ض��ال��ي��ة وأع���م���ال���ه���م ال��ت��ي 
اتسمت بالخوف من الله وخشيته والشوق للقاء إخوانهم 

الذين سبقوهم يف درب الشهادة.
و ق��ال :" إن ه���ؤالء ال��ش��ه��داء ال��ق��ادة ال��ذي��ن نقف ال��ي��وم يف 
رحابهم يعلمونا كيف وملاذا نعيش وما قيمة الحياة الدنيا 

إن لم يكن لها ارتباط باآلخرة".
وأضاف الوزير الشامي :"لقد علمنا الشهداء ونحن نطوف 
يف هذا املعرض واملتحف الذي نجد فيه رسائلهم ووصاياهم 
لذويهم تحثهم عىل مواصلة الدرب والسر يف الطريق الذين 

ساروا عليه واللحاق بهم يف ركاب الشهداء العظماء، ولم 
ي��ح��ث��ون��ه��م ع��ىل ام��ت��الك األم�����وال وال���رك���ات وال��ف��ل��ل وامل��ص��ان��ع 

والشركات وغرها من ملذات الحياة وحطامها".
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د رئ��ي��س الهيئة ال��ع��ام��ة األوق����اف ع��ىل مكانة 
الشهداء وعظمة من قدموه من تضحيات امتثاال لتوجيهات 
الله تعاىل للمؤمنني للجهاد يف سبيله والتي تعد دعوة إىل 

الحياة الكريمة وليس إىل املوت والفناء.
وأش���ار إىل أن الشهداء ال��ذي��ن ضحوا ب��أرواح��ه��م أرادوا أن 
تحيا هذه األمة بعزة وكرامة، وهو ما نعيشه اليوم بالفعل 
من عزة وأمن واستقرار والتي ال تتوفر يف املناطق التي يسيطر 

عليها العدوان.
ول���ف���ت ال��ع��الم��ة ع��ب��دامل��ج��ي��د ال���ح���ويث إىل األوض������اع ال��ص��ع��ب��ة 
التي تعيشها املحافظات املحتلة رغم ما لديهم من إمكانيات 
ودعم من قوى عظمى ومراكز دراسات وبحوث عىل عكس 
ما تحقق يف املحافظات الحرة من نصر وعزة بفضل اعتصام 

املؤمنني املستضعفني بالله ولجوئهم إليه.
واعترب إحياء ذكرى الشهداء تكريما رمزيا لهؤالء األبطال 
ال��ع��ظ��م��اء يف ه���ذه ال��دن��ي��ا، ل��ك��ن ال��ت��ك��ري��م الحقيقي ل��ه��م عند 

الله سبحانه وتعاىل.

وقال " يجب أن نعي وضع مرتزقة العدوان الذين يقفون 
يف ص��ف ال��ظ��امل��ني ال��ذي��ن ينبذونهم وه��م ج��رح��ى أو قتىل وال 
يعرونهم أدىن اهتمام بل يعتربونهم أدوات رخيصة، عىل 
عكس ما يحظى به الشهداء والجرحى وأسرهم من اهتمام 
وت����ق����دي����ر وت����ك����ري����م م����ن ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وامل����ج����ل����س ال���س���ي���ايس 

األعىل".
وخ��الل االفتتاح بحضور أرك��ان ح��رب املنطقة العسكرية 
الرابعة اللواء الركن حمود دهمش ومساعد قائد املنطقة 
ال����ع����م����ي����د م����ح����م����د ال������خ������ال������د وم����������������دراء أم���������ن م�����ح�����اف�����ظ�����ات ذم�������ار 
وال��ب��ي��ض��اء وإب وت��ع��ز وع����دد م���ن ق���ي���ادات م��ح��اف��ظ��ات ش��ب��وة 
وال���ض���ال���ع وإب وت���ع���ز وال���ب���ي���ض���اء، أوض�����ح م���دي���ر م��ك��ت��ب ق��ائ��د 
املنطقة العسكرية ال��راب��ع��ة امل��ق��دم ع��ي ال��ش��ريف أن املعرض 
الذي يحتوي عىل صور الشهداء وبعض مقتنياتهم يجسد 

الوفاء للقيم التي حملها الشهداء القادة.
وأش�������ار إىل أن إح����ي����اء ال����ذك����رى ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ش��ه��ي��د ه����و أق���ل 
واجب تجاه الشهداء، وتعظيما للتضحيات التي قدموها 

يف سبيل الدفاع عن الوطن وعزة وكرامة أبنائه.
ح���ض���ر االف���ت���ت���اح ع�����دد م����ن ال����ق����ي����ادات ال���ع���س���ك���ري���ة واألم���ن���ي���ة 

وقيادات السلطة املحلية.

يف زخ������م ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ت����ي ت����ق����ام ب���م���ن���اس���ب���ة ال����ذك����رى 
ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د وال���ت���ي دش��ن��ه��ا ق���ائ���د ال����ث����ورة ال��س��ي��د 
ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث م���رك���زاً ع��ىل ع��ظ��م��ة ه��ذه 
املناسبة وعظمة م��ا ق��دم��ه ش��ه��داء ال��وط��ن وم��ا يجب 
علينا نحوهم عىل املستوى الرسمي والشعبي باعثاً 
ب����رس����ائ����ل����ه ل����ل����ع����ال����م ب����ش����ك����ل ع��������ام ول����ت����ح����ال����ف ال������ع������دوان 
بشكل خاص بأننا شعب حر يؤمن بالسالم ولكننا ال 
نقبل االستسالم حتى وإن نزعت أرواحنا من داخلنا 
ولتحقيق السالم العادل يجب عىل تحالف العدوان 
ال���س���ع���ودي اإلم���������ارايت أن ي���وق���ف���وا ع���دوان���ه���م وي���رف���ع���وا 

حصارهم وينهوا احتاللهم ..
وه����ذا م��اي��ج��ب أن ي��ع��ي��ه ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف امل��ت��غ��ط��رس 
وم�������ن ي����دع����م����ه م�����ال�����م ف�������إن ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي م�������اض يف 
تحقيق غايته ول��ن ي��راج��ع ع��ن ط��ري��ق ال��ج��ه��اد حتى 

يحقق الله النصر.
ي��ع��ي��ش أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ه���ذه األي���ام 
الذكرى السنوية للشهيد هذه الذكرى التي تجعلنا 
أك�������ر ص������م������وداً وث�����ب�����ات�����اً وت����م����اس����ك����اً يف م����واج����ه����ة األع��������داء 
ومؤامراتهم الخبيثة ويف ذات الوقت نتذكر مناقب 
وت��ض��ح��ي��ات ش��ه��دائ��ن��ا األب�������رار ال���ذي���ن ق���دم���وا أرواح���ه���م 
ودم���اءه���م يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه ويف س��ب��ي��ل ال��غ��اي��ة وال��ه��دف 
األك����������رب وه��������و إن������ه������اء ال������وص������اي������ة وال����ت����ب����ع����ي����ة ال�����ت�����ي ك���ان���ت 
مفروضة عىل وطننا وشعبنا عىل مر التاريخ ..وواجبنا 
يحتم علينا أن نكون ماضني عىل دربهم وعىل نهجهم 
حتى يتحقق النصر األكرب وهو قريب بأذن الله تعاىل.
 إن دم�����������اء ش�����ه�����دائ�����ن�����ا ال�����ع�����ظ�����م�����اء ه�������ي م������ص������در ال�����ع�����زة 
وال���ك���رام���ة وال��ف��خ��ر وه���ي داف����ع وم���ح���رك ل��ك��ل ح���ر عىل 
ت����راب ال���وط���ن ال���غ���ايل ل��ل��ث��أر م���ن األع������داء وم��رت��زق��ق��ت��ه��م 
الذين يقاتلون يف صف قوى العدوان ويرتكبون أبشع 
ال����ج����رائ����م ب���ح���ق أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وب����أح����ي����اء ه���ذه 
الذكرى الغالية هي رسالة لقوى العدوان ومرتزقتهم 
بأن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وإن كل أحرار يمن 
اإلي��م��ان والحكمة س��ائ��رون ع��ىل نهجهم حتى يتحرر 

كل شرب من أرضنا الغالية ..
ل��ق��د اس��ت��ط��ع��ن��ا ب��ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء واس��ت��ب��س��ال��ه��م 
وعطائهم وبذلهم من تحقيق االنتصارات العسكرية 
ال�������واس�������ع�������ة يف م����خ����ت����ل����ف ال������ج������ب������ه������ات وس�����������ط�����������روا  أروع 
ال��ب��ط��والت وج��س��دن��ا م��ع��ن��ى ال���ع���زة وال���ك���رام���ة وال��ث��ب��ات 
وال����ص����م����ود واس���ت���ط���ع���ن���ا م�����ن ص���ن���ع ال�����ط�����ائ�����رات امل���س���رة 
وال�������ص�������واري�������خ ال����ب����ال����س����ت����ي����ة وال�������دف�������اع�������ات ال�����ج�����وي�����ة رغ����م 
العدوان والحصار الجائر عىل مدى سبع سنوات وما 
تلك االنجازات إال ثمرة من ثمار دماء الشهداء الزكية 
وه�����م م����ن أع��������ادوا م���ج���د ال���ي���م���ن وال��ي��م��ن��ي��ني ب��ج��ه��اده��م 
وثقافتهم وق���وة إيمانهم وش���دة بأسهم وإخالصهم 
يف ال�������والء وص���دق���ه���م يف االن���ت���م���اء ورأي����ن����ا م����ن خ��الل��ه��م 
شجاعة واستبسال مالك األشر ووفاء عمار بن ياسر 

وصدق أبي ذر الغفاري.
ويف األخر نعاهد الشهداء أننا عىل دربهم سائرون 
الس���ت���ك���م���ال م������اب������دأوه  وه�����ا ه����و ال���ن���ص���ر ي���ل���وح يف األف����ق 
وقاب قوسني أو أدىن ..عاشت اليمن حرة آبية .. وال 

نامت أعني الجبناء ..

* قائد الشرطة العسكرية بصعدة..

لنقف ونتأمل فيما حملته هذه اآلي��ة الكريمة 
من معاين ومفردات ذات دالالت ودروس وعرب 

عظيمة قال تعاىل:
������ِه َف�����َل�����ن ُی�����ِض�����َلّ  ����������ِذی����������َن ُق�����ِت�����ُل�����وا ِف������ی َس����ِب����ی����ِل ٱل������َلّ "َوٱَلّ
أَعَم�َٰلُهم*َسَیهِدیِهم َوُی��ص��ِل��ُح َباَلُهم *َوُی��دِخ��ُل��ُه��ُم 
َف���َه���ا َل���ُه���م" ف��م��ا أق�����واه م���ن ت��أك��ي��د )ف��ل��ن  ���َة َع���َرّ ٱل���َج���َنّ
ي������ض������ل أع�������م�������ال�������ه�������م( وم������������ا اب������ل������غ������ه م���������ن وع������������د ال�����ه�����ي 
)سيهديهم ويصلح بالهم ( وما أسمى البشارة 
)) ع��رف��ه��ا ل���ه���م)  ل���ذل���ك ك����ان م��ق��ام��ه��م ع��ن��د امل���وىل 
ع��زوج��ل )أح��ي��اء عند رب��ه��م( ك��ل تلك االل��ت��زام��ات  
وال���ت���ع���ه���دات وال�����وع�����ود م����ن ال���ل���ه إن����ه����ا  ل��ك��اف��ي��ه يف 
ذاتها لفظاً لفالح املوقف وسالمة التحرك النها 
ص����ادرة م��ن ال��ل��ه سبحانه أم���ا ل��و ن��ع��ي ون����درك ما 
قيمة الحياة و الضيافة عند الله لتدافعنا صوب 
هذا املقام ال نحسب حساب ألي يش الن ُمّجمُل 
امل������وق������ف ب����أك����م����ل����ه ذل��������ك ال������ف������وز ال����ع����ظ����ي����م ف���م���ك���ان���ة 
ال���ش���ه���داءؤ ع��ن��د ال���ل���ه ع��ظ��ي��م��ة وي���ح���ض���ون ب��رف��ع��ًة 
وع������زة ال م���ث���ل ل���ه���ا ع����ن س���ائ���ل ال���ب���ش���ري���ة س������واء يف 

الدنيا وكذلك يف اآلخرة.       

*قوات النجدة

العقيد: ماجد أمني الحمريي 

العقيد:محمد محمد الحوري
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بحضور عضو املجلس السياسي األعلى

افتتاح معرض صور شهداء املنطقة العسكرية السادسة
احلوثي: املرتزقة يصنعون من أنفسهم حطبًا ووقودًا للعدواناحلوثي: املرتزقة يصنعون من أنفسهم حطبًا ووقودًا للعدوان

اف���ت���ت���ح ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ىل م��ح��م��د ع����ي ال����ح����ويث ب��ص��ن��ع��اء، 
م��ع��رض ص��ور ش��ه��داء املنطقة العسكرية ال��س��ادس��ة، ال���ذي تنظمه قيادة 
املنطقة تحت شعار" شهدائنا صناع نصرنا" تزامنا مع ال��ذك��رى السنوية 

للشهيد.
وخالل االفتتاح بحضور محافظ الجوف فيصل حيدر وعدد من القيادات 
العسكرية، أشار عضو السيايس األعىل، إىل أهم ما قاله الشهيد القائد 
حسني بدر الدين الحويث، حول أهمية التضحية والجهاد والشهادة يف 

سبيل الله.
وع���رج إىل ج��ان��ب م��ن كلمات الشهيد ال��ق��ائ��د يف كيفية م��واج��ه��ة الباطل 
والتصدي له، وعدم االستسالم لنزعات الشيطان، وأهمية التحي بالصرب 

يف سبيل نصرة الحق.
واس��ت��ه��ج��ن م��ح��م��د ع���ي ال���ح���ويث، م���ا ت����روج ل���ه امل��اك��ي��ن��ة اإلع��الم��ي��ة مل��رت��زق��ة 
العدوان وعىل منصات التواصل االجتماعي حول شهداء الجيش واللجان 
الشعبية.. الفتا إىل أن الطرف األخر ال يتعرف بعدد القتىل يف صفوفه وال 

يهتم بتشييعهم أو زيارتهم أو حتى الحديث عنهم.
وقال" املرتزقة يضعون من أنفسهم حطبا ووقودا للعدوان وهو ال يأبه 
وال ي���ك���رث ل���ه���م، وال ي��ت��ح��دث إل��ي��ه��م أو ي���ت���ح���اور م��ع��ه��م وال ي��ش��ك��ره��م وال 
ي��ث��ن��ي ع��ل��ي��ه��م، وال ي��س��ت��ش��ره��م يف يشء، وإن��م��ا ي��ع��م��ل ع��ىل ت��وج��ي��ه��ه��م إىل 

محارق املوت".
وتطرق عضو السيايس األعىل إىل عظمة الشهادة، مستشهدا بقول الله 
ًتا َبْل أَْحَيآٌء ِعنَد َرِبِّهْم  تعاىل " َواَل َتْحَسَبَّ ٱَلِّذيَن ُقِتُلواْ ِفى َسِبيِل ٱلَلِّه أَْمَوٰ
ُيْرَزُقوَن َفِرِحنَي ِبَما آَتاُهُم الَلُّه ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِباَلِّذيَن َلْم َيْلَحُقوا 

ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أاََلّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن"..
ويف الفعالية أك���دت كلمة لقائد املنطقة العسكرية ال��س��ادس��ة، ألقاها 
امل��ق��دم ط��ه حنش، أن معرض ش��ه��داء املنطقة العسكرية ال��س��ادس��ة يأيت 

وف���اء لتضحيات ال��ش��ه��داء العظماء م��ن منتسبي املنطقة، وتخليدا لهم 
واستذكارا لبطوالتهم.

وأوضحت الكلمة أن هذه الذكرى، محطة جهادية وتربوية متكاملة، 
الستلهام الدروس والعرب يف البذل والعطاء، والتزود باإليمان والصدق 

مع الله يف مواجهة أعداء األمة.
ت��خ��ل��ل االف��ت��ت��اح ق��ص��ي��دة ل��ل��ش��اع��ر أم���ني ال���ج���ويف، وف���ق���رة إن��ش��ادي��ة لفرقة 
الشهيد القائد ومسرحية، ع��ربت يف مجملها عن عظمة الشهادة وعزم 

وتضحيات الشهداء.

وزيرا اإلعالم واالتصاالت يفتتحان معرض ومتحف 
الشهداء القادة باملنطقة العسكرية الرابعة

قادة عسكريون يزورون ضريح 
الشهيد الصماد وروضات الشهداء

أفراد املوسيقية العسكرية يزورون 
ضريح الشهيد الصماد ورفاقه

زار م��دي��ر دي����وان وزارة ال��دف��اع 
ال������ل������واء ال�����رك�����ن م���ح���م���د ع���ب���دال���ل���ه 
ال���ع���وام���ي ورئ����ي����س ه��ي��ئ��ة ال���ق���وى 
البشرية اللواء عبدالله البزاغي 
ض��ري��ح ال��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س ص��ال��ح 
ال������������ص������������م������������اد ورف������������������اق������������������ه ب���������م���������ي���������دان 

السبعني بالعاصمة صنعاء.
وق�������������������رأ ال�����������ع�����������وام�����������ي وال���������ب���������زاغ���������ي 
وم���ع���ه���م���ا م�����دي�����ر م�����رك�����ز ال����ق����ي����ادة 
وال��س��ي��ط��رة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن فايز 
عي الحاريث ونائب مدير دائ��رة 
ش������ؤون األف��������راد ال��ع��م��ي��د م��ح��م��د 
ع��ي ح��م��ي��د، ال��ف��ات��ح��ة ع��ىل روح 

الشهيد الصماد ورفاقه.
ال����������������������ق����������������������ادة  زار  ذل�����������������������������������ك  إىل 
ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ون روض�����������ة ال���ش���ه���ي���د 
ال����ص����م����اد وروض�����������ة ال�����ش�����ه�����داء يف 
ال�����خ�����م�����س�����ني وم��������ع��������رض ش�����ه�����داء 
ه�����ي�����ئ�����ة ال��������ق��������وى ال������ب������ش������ري������ة ال��������ذي 
ق��ّدم��وا أرواح��ه��م يف ال��دف��اع عن 

األرض والعرض والسيادة.
وع�������������������رب ال�����������������ق�����������������ادة ع���������������ن ع�����ظ�����م�����ة 
ال����������������������دور ال���������ت���������اري���������خ���������ي ل������ل������ش������ه������داء 
وه���������م ي������داف������ع������ون ع�������ن ال�����س�����ي�����ادة 
ال��وط��ن��ي��ة ض���د ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 

يف مختلف الجبهات.

زار أف��راد الفرقة املوسيقية العسكرية وح��رس الشرف وع��دد من 
أفراد الشرطة العسكرية ضريح الشهيد صالح الصماد ورفاقه.

ووضعوا خالل الزيارة التي تأيت يف إطار الذكرى السنوية للشهيد، 
إك����ل����ي����اًل م�����ن ال������زه������ور ع�����ىل أض�����رح�����ة ال�����ش�����ه�����داء وق������������راءة ال����ف����ات����ح����ة ع��ىل 

أرواحهم.
وع��������زف��������ت ال������ف������رق������ة امل�����وس�����ي�����ق�����ي�����ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال��������س��������الم ال�����ج�����م�����ه�����وري 
وامل��ق��ط��وع��ات واألل��ح��ان الجنائزية وامل��ارش��ات العسكرية امل��ع��ربة عن 
عظمة الشهادة ومكانة الشهداء واالعتزاز بتضحياتهم وما اجرحوه 
من مالحم بطولية وانتصارات يف مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.

دائرة التوجيه املعنوي حتيي سنوية الشهيد وتكّرم أسر شهدائها
العميد سريع: اليمنيون مستمرون في تقدمي قوافل الشهداء حتى حتقيق النصر

أح��ي��ت دائ����رة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة ال��ذك��رى 
السنوية للشهيد بفعالية خطابية وتكريمية ألسر شهدائها.
ويف الفعالية التي حضرها مستشار رئيس هيئة األرك��ان 
العامة العميد الركن عي غالب الحرازي وقيادات ورؤساء 
ال�����ق�����ط�����اع�����ات وال�����ش�����ع�����ب وال�����ض�����ب�����اط واألف���������������راد وأس����������ر ش����ه����داء 
الدائرة، أشار مدير الدائرة العميد يحيى سريع قاسم إىل 
أه��م��ي��ة إح���ي���اء ه���ذه ال���ذك���رى مل���ا ت��م��ث��ل��ه م���ن م��ح��ط��ة الس��ت��ل��ه��ام 
الدروس والعرب من تضحيات الشهداء والسر عىل دربهم 

يف مواجهة العدوان.
وقال "عندما بدأ العدوان يف 26 مارس 2015م لم يكن 
أم��ام��ن��ا إال خ��ي��اري��ن إم���ا ال��ق��ب��ول ب��االس��ت��س��الم وال���ذل���ة وامل��ه��ان��ة 
أو امل����واج����ه����ة وال����ص����م����ود وال����ث����ب����ات وخ������وض امل���ع���رك���ة وت��ق��دي��م 
التضحيات الجسيمة". وأضاف" لو قبلنا باالستسالم ماذا 
س��ي��ك��ت��ب ال���ت���اري���خ وم������اذا س��ت��ق��ول األج���ي���ال ع��ن��ا ول���ه���ذا اخ��رن��ا 

طريق املواجهة".
وأوض����ح ال��ع��م��ي��د س��ري��ع، أن ال��ش��ه��داء ن��ال��وا أع��ظ��م وس��ام 

ورس���م���وا ل��ل��ج��م��ي��ع ل��وح��ة م��ش��رف��ة يف ط��ري��ق ال��ح��ري��ة وال��ع��زة 
والكرامة .. مؤكداً أن تضحيات الشهداء أثمرت عزة وقوة 
وصموداً وانتصارات متتالية عىل مدى سبع سنوات. ولفت 
م��دي��ر دائ���رة التوجيه امل��ع��ن��وي إىل أن إح��ي��اء سنوية الشهيد 
ُتعطي دف��ع��ة ق��وي��ة للسر ع��ىل درب ال��ش��ه��داء .. م��ؤك��داً أن 
اليمنيني مستمرون يف تقديم قوافل الشهداء حتى تحقيق 

النصر.
واختتم العميد سريع كلمته بالتأكيد عىل واجب الوفاء 

وال����ع����رف����ان ل���ل���ش���ه���داء واض�����ط�����الع ال���ج���م���ي���ع ب��امل��س��ئ��ول��ي��ة ت��ج��اه 
أسرهم الذين يستحقون كل االهتمام والرعاية والتقدير.

فيما تطرق العقيد عبدالسالم السياين يف كلمة عن أسر 
الشهداء إىل عظمة الذكرى وأهمية أن يجعل الجميع من 

ذكرى سنوية الشهيد محطة تعبوية لرفد الجبهات.
تخللت الفعالية قصيدتان للشاعر العقيد أمني أبو حيدر, 
وال��ش��اع��ر امل����الزم ح��س��ني ال��ق��ح��م وت��ك��ري��م أس���ر ال��ش��ه��داء من 

منتسبي الدائرة.

قيادة وضباط دائرة التأمني الفني يزورون روضة اخلمسني وضريح الصمادقيادة قاعدة اإلصالح املركزية تزور ضريح الشهيد الصماد ورفاقه
زارت ق�����ي�����ادة ق�����اع�����دة اإلص���������الح امل����رك����زي����ة، 
روضات الشهداء وضريح الرئيس الشهيد 
ص�������ال�������ح ع��������ي ال�������ص�������م�������اد ورف����������اق����������ه يف م������ي������دان 

السبعني.
ووض���������������ع ال�������������زائ�������������رون إك�������ل�������ي�������اًل م���������ن ال��������زه��������ور 
ع��������ىل أض��������رح��������ة ال�����ش�����ه�����ي�����د ال������ص������م������اد ورف�������اق�������ه 
والشهداء، وقراءة الفاتحة عىل أرواحهم.
وأك�������������د م�������دي�������ر ق��������اع��������دة اإلص���������������الح امل�����رك�����زي�����ة 
ال���ع���م���ي���د ال������رك������ن ع���ب���دال���ج���ل���ي���ل ال��������������ذاري، أن 
ال����ش����ه����داء، ه����م األع����ظ����م واألك����������رم, ك��ون��ه��م 
وه�����ب�����وا أن���ف���س���ه���م وأرواح��������ه��������م م�����ن أج�������ل أن 

ي�����ح�����ي�����ى ال������ش������ع������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي يف ح�������ري�������ة وع��������زة 
وك��رام��ة .. الف��ت��اً إىل أهمية ال��س��ر ع��ىل نهج 

الشهداء، حتى تحقيق النصر.
واع������ت������رب ذك���������رى س����ن����وي����ة ال����ش����ه����ي����د م��ح��ط��ة 
الستلهام  معاين اإلب��اء والشموخ يف وجه 
قوى العدوان, مستعرضا مناقب الشهداء 

وأدوارهم البطولية يف مواجهة العدوان.
إىل ذلك اطلع الزائرون عىل معريض صور 
ش��ه��داء ق��اع��دة اإلص���الح امل��رك��زي��ة يف ميدان 
السبعني وصور شهداء املنطقة العسكرية 

املركزية. 

زار نائب مدير دائرة التامني الفني العميد 
ال��رك��ن عبدالسالم سفيان ورئ��ي��س عمليات 
ال�����دائ�����رة ال��ع��ق��ي��د ع���ب���دال���ل���ه أب�����و ط���ال���ب روض����ة 
ال�������ش�������ه�������داء ب�����ال�����خ�����م�����س�����ني وض��������ري��������ح ال����ش����ه����ي����د 

الرئيس صالح الصماد ورفاقه.
ك������م������ا زار س������ف������ي������ان وأب�������������و ط�������ال�������ب وم����ع����ه����م����ا 
ق��������ي��������ادات وض�������ب�������اط وك����������������وادر دائ��������������رة ال����ت����ام����ني 
ال����ف����ن����ي، م����ع����رض ص������ور ال����ش����ه����داء ال�����ق�����ادة .. 
تم خاللها وضع أكاليل من الزهور وقراءة 

الفاتحة عىل أرواح الشهداء.
واع��ت��رب ن��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��ت��ام��ني ال��ف��ن��ي، 

االن�����ت�����ص�����ارات ال����ت����ي ت��ت��ح��ق��ق ي����وم����اً ب���ع���د ي����وم، 
ث��م��رة ت��ض��ح��ي��ات ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى ال��ذي��ن 
جادوا بدمائهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن 

وأمنه واستقراره.
وأش����������������ار إىل أن ذك��������������رى س������ن������وي������ة ال����ش����ه����ي����د 
م�����ن�����اس�����ب�����ة ي����س����ت����م����د ال�����ج�����م�����ي�����ع م��������ن ال�����ش�����ه�����داء 
وم�������������آث�������������ره�������������م ع���������������وام���������������ل ال����������ن����������ص����������ر وال��������ت��������م��������ك��������ني 
واالس��������ت��������م��������رار ب����ن����ف����س ال�������روح�������ي�������ة ع�������ىل ن���ف���س 
الدرب الذي ساروا عليه واالنتصار للمشروع 
ال���ذي ح��م��ل��وه وب���ذل���وا أن��ف��س��ه��م رخ��ي��ص��ة من 

أجله.



 

 

التطرف.. 
السقوط نحو 

الهاوية..!! 
التطرف الفكري أو الديني بكل أشكاله وصوره 
وأطيافه وأبعاده يقود األمة والشعوب اىل هاوية 
ال���ص���راع وال�����دم�����اء.. وق����د ي�����ؤدي إىل ان��ت��ش��ار ج��رائ��م 
ن��ك��راء وأوض����اع غ��اي��ة يف امل��أس��اوي��ة وال��ك��ارث��ي��ة.. وما 
يدور يف بعض دول املنطقة من فوىض واستباحة 
ل��������ل��������دم��������اء وان���������ت���������ه���������اك األع������������������������راض ون���������ه���������ب األم�����������������وال 
وامل��م��ت��ل��ك��ات وح���راب���ة وج���رائ���م ي��ش��ي��ب ل��ه��ا ال���ول���دان 
خري شاهد ودليل عىل ذلك فما جزاء من يقومون 
بتلك األعمال الشنعاء إال عقوبة الحرابة مصداقاً 
لقوله عز وجل القائل: )إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو 
ينفوا من األرض( لذا فاألمن النفيس واالجتماعي 
وح��ف��ظ ال��ح��ق��وق م��ن أه���م امل��ق��اص��د ال��ش��رع��ي��ة فهو 

غاية عظمى وهدف سام يف دستور اإلسالم..
وق�������د ك�������ان أول م���ط���ل���ب ل���س���ي���دن���ا إب�����راه�����ي�����م ع��ل��ي��ه 
ال��س��الم م��ن رب��ه كما ج��اء يف ق��ول��ه ت��ب��ارك وت��ع��اىل: 
)وإذ ق���������ال إب������راه������ي������م رب اج������ع������ل ه���������ذا ال�����ب�����ل�����د آم�����ن�����اً 

واجنبني وبني أن نعبد األصنام(..
وقد اختلف الفقهاء يف عقوبة الحرابة.. هل هي 
عىل التخيري أم عىل التنويع..!؟ فذهب الشوافع 
وال���ح���ن���اب���ل إىل أن )أو( يف م���واض���ع اآلي�����ة ال��ك��ري��م��ة 
ج��������اءت ع�����ىل ت���رت���ي���ب األح������ك������ام ب���ح���س���ب ال���ج���ن���اي���ات 
فمن قتل وأخذ املال يقتل ويصلب، ومن اقتصر 
ع��ىل أخ���ذ امل���ال تقطع ي���ده ورج��ل��ه ال��ي��س��رى، وم��ن 
أخ�����اف ال���ط���ري���ق ول����م ي��ق��ت��ل ول����م ي���س���رق م�����ااًل ينفى 

من األرض..
إذن ليس امل��ق��ص��ود ب��إق��ام��ة ال��ح��دود التشفي أو 
االنتقام بل املراد الزجر والردع والعربة لآلخرين.. 
ومن هنا نجد أن الشرع رخص ويسر يف الحدود 
ب��ح��س��ب األوض������اع وال����ح����االت, ف��ف��ي ح��ال��ة امل��ج��اع��ة 

الشديدة والفقر املدقع ُتعطل الحدود..
فالغلو وال��ت��ط��رف ثقافة امل���وت، وه��ن��اك دواف��ع 
وأسباب عديدة منها عىل سبيل املثال ال الحصر 
انتشار العنصرية والطائفية والعصبية أو الفكرية 
أو األي����دي����ول����وج����ي����ة وغ������ريه������ا.. إىل ج����ان����ب ال���ت���ك���وي���ن 
ال������رب������وي وال����ن����ف����يس وال�����ف�����ك�����ري وال�����دي�����ن�����ي امل���ت���ط���رف 

والبيئة التي ينشأ ويربى عليها الفرد.. 
وم��������ن أه��������م ال��������دواف��������ع ان�����ت�����ش�����ار ال�����ف�����س�����اد وال����ظ����ل����م 

وض���������ي���������اع ال�����ح�����ق�����وق 
وال������������������������������������ح������������������������������������ري������������������������������������ات 
والتعسف والقهر 
وال�����������ب�����������ط�����������ش ال��������������ذي 
ض�����ي�����ق  إىل  ي����������������������ؤدي 
ال������ن������ف������س وال������ت������م������رد 
وال��������������������������ع��������������������������ص��������������������������ي��������������������������ان 
والتعسف وانتشار 
ال���ج���رائ���م ال���ن���ك���راء.. 
ف������ي������ت������ول������د اإلره����������������اب 
وال���ت���ط���رف ال��ف��ك��ري 
وال���دي���ن���ي وامل��ذه��ب��ي 
ت��ح��ت م���ربر ال��دف��اع 
ع�����������������������������ن ال�����������������ح�����������������ق�����������������وق 
وال������������������������������������ح������������������������������������ري������������������������������������ات 

والنفس ...الخ..
ل�����������������������ذا ع���������ل���������ي���������ن���������ا أن 
ن��������������درك أن ظ������اه������رة 
التطرف لن تعالج 
ب�������������ال�������������ح�������������ل األم�������������ن�������������ي 
ك��������ان  وإن  وح��������������������ده 
م����س����ك����ن����اً م����وض����ع����ي����اَ 
يتوجب استخدامه 

يف بعض الحلول بحسب الحالة لكن الحوار هو 
الطريق األم��ث��ل واألك���ر نجاحاً يف تغيري السلوك 
ال����ن����ف����يس واألخ�������الق�������ي وال�����ف�����ك�����ري ال��������ذي ي����ض����ع ح�����داً 
لهذه األعمال الخارجة عن الدين وقيمه ومبادئه 

وتعاليمه..
ومن أساسيات الحوار الناجح أن يكون الهدف 
قائماً عىل الحوار والبحث عن الحقيقة والوصول 
اىل نتائج مثمرة وليس جمع األدلة والبيانات ضد 

الطرف اآلخر..
إذن ال�����ق�����ض�����اء ع�������ىل ه���������ذه ال������ظ������اه������رة ال������ت������ي غ�����دت 
ث��ق��اف��ة امل����وت أص��ب��ح��ت ال��س��م��ة امل��م��ي��زة ل���دى ه��ؤالء 
املتطرفني املأزومني نفسياً الذين يجدون يف مثل 
ه����ذه ال���ج���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة امل�����الذ اآلم�����ن وال��ح��ض��ن 
الدافئ الذي يشبعون فيه حاجاتهم األساسية.. 
لذا البد أن نضع يف االعتبار أن تكون هناك خطة 
م����دروس����ة, وإس��رات��ي��ج��ي��ة ش��ام��ل��ة ت��رت��ك��ز ع���ىل ع��دة 
عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية 
وت����رب����وي����ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن����ظ����راً ل����راب����ط ه�����ذه ال���ع���وام���ل 
مع بعضها وانعكاسها عىل املرحلة الراهنه التي 
ت��ع��ي��ش��ه��ا األم�������ة، وع�����ىل م��ج��م��ل األوض��������اع امل���ردي���ة 
ح���ي���ث ال���ف���ق���ر وال���ب���ط���ال���ة وال�����ج�����وع ال�������ذي ي�������ؤدي إىل 
ت��ف��ك��ك األس�����رة وت���ش���رد األب���ن���اء يف س���ن م��ب��ك��ر ب��ح��ث��اً 

عن الرزق واألمان..
ك���م���ا ي��ل��ع��ب ال����ص����راع ال���س���ي���ايس وال�����ح�����روب دوراً 
فاعاًل يف تغذية روح التطرف والغلو.. وقد يؤدي 
إىل عملية فرز اجتماعي وطبقي خطري يف األمة..

كما ال يفوتنا أن هناك سالحاً فتاكاً ومدمراً آال 
وه���و ال��ش��ب��ك��ة العنكبوتية )ش��ب��ك��ة االن���رن���ت( التي 
تعترب مرتعاً خصباً للجماعات املتطرفة واملتشددة 
التي تعتمد عليها بشكل أسايس ومحوري يف ُجل 
اتصاالتها وتحركاتها املختلفة كونها توفر لها قدراً 
كبرياً من السرية املطلقة وسرية النشاط واملراوغة 
والتخفي.. فهي كل يوم لها موقع عىل االنرنت.. 
من هنا ندرك خطورة عملياتها اإلرهابية واملفاجئة 

التي تتيحها لها الشبكة العنكبوتية..

كلمات مضيئة 
ص�����ف�����وة ال�������ق�������ول: ع���ل���ي���ن���ا أن ن����������درك أن م�����ف�����ردات 
ال����ت����ط����رف وال����ت����س����ر وراء ع�����ب�����اءة االس����������الم ل�����م ت��ع��د 
ال��ي��وم خ��اف��ي��ة ع��ىل أح����د.. فالتشكيك ب���راث األم��ة 
وع��ق��ي��دت��ه��ا وش��ري��ع��ت��ه��ا وال���غ���ل���و ال���دي���ن���ي ه���و ش��ع��ار 
تلك الجماعات املتطرفة إلحالل مفاهيم مغايرة 
ك��ال��ق��وم��ي��ات وال���ن���زع���ات امل��ذه��ب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة حتى 
يتسنى لها تمزيق وحدة األمة الواحدة إىل كيانات 
م���ت���ن���اح���رة.. ف��االس��ت��ع��م��ار ال���ق���ادم اس��ت��ع��م��ار ف��ك��ري 
وغ���زو ث��ق��ايف ح��ي��ث ي��ق��وم رج���ال ال��ف��ك��ر والصحافة 
ب����ن����ش����ر أف�����ك�����اره�����م وات�����ج�����اه�����ات�����ه�����م ع������رب ع����م����الئ����ه����م يف 
ال�����داخ�����ل ال�����ذي�����ن ي����خ����دم����ون أغ����راض����ه����م ال��س��ي��اس��ي��ة 
داخل شعوب األمة العربية واإلسالمية.. وعندما 
تسود الشبهات وتنتشر الشائعات املحرضة بني 
أبناء األمة تندلع الحروب الدامية تفتك بالحرث 

والنسل.. وهذا ما يريده أعداؤنا لنا..!!.

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  ) 102(
ذك��رن��ا يف الحلقة ال��س��اب��ق��ة أن يف ج��زي��رة ك��م��ران م��ط��اراً 
ص��ال��ح��اً يف ال���ح���رب وال��س��ل��م وأن ش��واط��ئ��ه��ا ت��ص��ل��ح ل��رس��و 
األس��ط��ول أو اللجوء اليها كما أنها تطل ع��ىل املمر امل��ايئ 
ال����ذي ي��ص��ل ب���ني ب���اب امل���ن���دب وم��ص��ر ورأي رج����ال ال��ح��رب 
أن تبقى ال��ج��زي��رة ت��ح��ت اإلدارة وإذا ك���ان ه���ذا مستحياًل 
فالجانب العسكري يؤكد عقد معاهدة أو ما يشابه ذلك  
لتأمني استعمالها لألغراض العسكرية أو جوية ونظراً 
ل���رغ���ب���ة ح���ك���وم���ة ال���ه���ن���د يف االن���س���ح���اب م����ن س������داد ن��ف��ق��ات 
محطة الحجر الصحي ذه��ب��ت امل��ذك��رة أن تتحمل وزارة 

املستعمرات هذه النفقات املكلفة .
وت���ب���ع���ت امل�����ذك�����رة أي����ض����اً امل���س���أل���ة ال���ث���ان���ي���ة وه�����ي م����ا أث����ارت����ه 
فرنسا م��ن إج���راء م��ف��اوض��ات ح��ول ال��ف��ن��ارات وتشغيلها 
منذ اإلمتياز الذي منحه األتراك العثمانيني عام 1899م 
للشركة الفرنسية  جوالس وميشيل لتشغيل الفنارات 
األرب���ع يف ال��ج��زر ال��ث��الث ب��اإلض��اف��ة إىل ف��ن��ارة امل��خ��اء ومنذ 
اتفاقية 1930م  التي لم تتم أو تنفذ وقد ترتب عىل هذا 
أن اس��ت��م��رت بريطانيا يف تحمل نفقات تشغيل ف��ن��ارات 
ال���ج���زر ال���ث���الث أو ع���ىل األق����ل اث��ن��ت��ان م��ن��ه��م ح��ي��ث أهملت 
فنارة الزبري يف 1932م ألنها وج��دت أن تكاليف تشغيل 
الفنارات أقل من الرسوم املطلوبة عىل السفن الربيطانية 
طبقاً التفاقية 1930م – ورأت امل��ذك��رة يف النهاية رفض 
اق��راح فرنسا ألن��ه سيشغل بريطانيا بمناقشات دولية 

معقدة .
هذه هي األوض��اع التي أفرزتها الحرب العاملية الثانية 
ف���ق���د ه���زم���ت إي���ط���ال���ي���ا يف ه�����ذه ال����ح����رب وع����ق����دت م��ع��اه��دة 
ال���ص���ل���ح يف 1947م , واس����ت����م����رت ب���ري���ط���ان���ي���ا ت���دي���ر م��ش��اك��ل 

ال���ج���زر ب��ح��ك��م م��ص��ال��ح��ه��ا يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر ورأت ف��رن��س��ا 
إعادة النظر يف تشغيل الفنارات  الحكومية وبقت هولندا 
شريكة لربيطانيا يف إدارة محطة الحجر الصحي طبقاً 
إلتفاقية 1926م  لكن يالحظ إن املذكرات واالجتماعات 
التي اعتمدت عليها مذكرة وزارة الخارجية الربيطانية قد 
أشارت إىل مطالبة اليمن الرسمية يف 1934م إىل حرص 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة ع���ىل اإلش�������راف ع���ىل ال��ح��ج��ر 

الصحي لحجاج مكة بنفسها .
وك����م����ا أف��������رزت ال����ح����رب ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة دواًل م���ه���زوم���ة 
وأخ������������رى م����ن����ت����ص����رة ف����ق����د أف������������رزت ه����ي����ئ����ات دول������ي������ة وع����رب����ي����ة 
ومناشدات بحقوق اإلنسان وبحق تقرير املصري للشعوب 
ول����م ت��س��ت��ق��ر األم������ور ل���ل���دول االس���ت���ع���م���اري���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة بل 
ت��وال��ت أمامها العقبات الكثرية غ��ري أن م��ا يهمنا هنا هو 

متابعة قضية الجزر اليمنية .
وت�����ف�����ج�����رت ه��������ذه ال����ق����ض����ي����ة ع����ن����دم����ا ف�����ك�����رت ب����ري����ط����ان����ي����ا يف 
التنقيب ع��ن ال��ب��رول يف ج��زي��رة ك��م��ران فقد أذاع اإلم��ام 
اح��م��د  )1957( ب��ي��ان��اً رس��م��ي��اً ض��د ه���ذه ال��خ��ط��وة , وط��ال��ب 
فيه بالجزر اليمنية  ويمكن عرضه هنا رغم طول البيان 
ألن فيه تجديد املطالبة بالجزر , وألن املطالبة املستمرة 
أم���ر ه���ام يف ال��ق��ان��ون ال����دويل . " ت��ع��ل��ن ال��ح��ك��وم��ة اليمنية 
ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي خ���اص���ة ول���ل���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة ع���ام���ة ان���ه 
سبق للحكومة اليمنية أن اتفقت م��ع ش��رك��ة " ديلمان 
" األمل��ان��ي��ة للتنقيب ع��ن ال��ب��رول يف منطقة الصليف ومل��ا 
ت������م ال����ك����ش����ف واالس������ت������ط������الع وت�����أك�����ي�����د وج����������ود ال�������ب�������رول ق����ام 
حاكم كمران بمنح امتياز لشركة " بي بي " وهي شركة 
بريطانية للتنقيب عن البرول يف جزيرة كمران يف شهر 

أي����ل����ول س��ب��ت��م��رب امل������ايض وق�����د ك�����ان ذل���ك 
األم���������ر م����ح����ل اه����ت����م����ام ح�����ض�����رة ص���اح���ب 
الجاللة املعظم أيده الله فكان تقديم 
االحتجاجات إىل الحكومة الربيطانية 
ب��واس��ط��ة امل��ف��وض��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف تعز 
وامل������ف������وض������ي������ة ال����ي����م����ن����ي����ة ب�����ل�����ن�����دن وأخ������������رياً 
ف������ق������د أس������ت������ل������م������ت ال������ح������ك������وم������ة ال����ي����م����ن����ي����ة 
رد ال�����ح�����ك�����وم�����ة ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة ع�������ىل ذل�����ك 
االح����ت����ج����اج ب����ال����رف����ض وع��������دم االع��������راف 
ب���وج���ه���ة ن���ظ���ر ال���ح���ك���وم���ة ال���ي���م���ن���ي���ة ب���ن���اًء 
ع���ل���ي���ه ف������إن ال���ح���ك���وم���ة ال���ي���م���ن���ي���ة ت������ود أن 

تلخص وجهة نظرها فيما ييل : 
•  إن  ال��ح��ك��وم��ة اليمنية تعترب ج��زي��رة ك��م��ران وال��ج��زر 
اليمنية األخرى جزًء اليتجزء من اليمن كما تعترب املناطق 

الجنوبية جزء ال يتجزأ من اليمن .
• إن ج��زي��رة ك��م��ران واق��ع��ة يف امل��ي��اه اإلقليمية اليمنية 
ال تفصل بينها وبني منطقة الصليف أكر من ألف مر. 
•  إن الحكومة اليمنية مازالت تطالب بحقها يف الجزر 
اليمنية ويف تحريرها كما تطالب بحقها يف الجزر اليمنية 
ويف ت��ح��ري��ره��ا ك��م��ا ت��ط��ال��ب ب���ال���ج���زء ال��ج��ن��وب��ي م���ن ال��ي��م��ن 

وهما موضع الخالف بني اليمن وبريطانيا.
• يف أثناء املفاوضة إلع��داد معاهدة سنة 1934م أثري 
م���وض���وع ال���ج���زر ال��ي��م��ن��ي��ة ول��ك��ن ال��ح��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة قد 
أن�������ذرت ي���وم���ئ���ذ ب�����أن ج����زي����رة ك����م����ران ق����د ع���ول���ج م��وض��وع��ه��ا 
بمعاهدة لوزان سنة 1923م حيث أقرت كمران كحجر 
صحي لحجاج املسلمني ال��ق��ادم��ني م��ن ال��ش��رق وجنوب 

إف������ري������ق������ي������ا وق������������د أش������������ري ب������ع������د ه������������ذا يف 
ك��ت��اب رس��م��ي م���ن م��م��ث��ل ال��ح��ك��وم��ة 
ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة إىل ص������اح������ب ال����ج����الل����ة            
اإلمام الشهيد رضوان الله عليه بأن 
ترك مسألة الحقوق موقوفة ملا ورد 
يف امل��ع��اه��دة ويف م��ح��اض��ر امل��ف��اوض��ة 
للمعاهدة وتؤكد الحكومة اليمنية 
أن جزيرة كمران أصبحت اليوم غري 
ذات موضوع فيما يتعلق بالحجر 
ال������ص������ح������ي ت�����ك�����ف�����ل�����ت ب�������ذل�������ك ح����ك����وم����ة 
اململكة العربية ال��س��ع��ودي��ة وتؤكد 
ال���ح���ك���وم���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ل��ش��ع��ب ال���ي���م���ن���ي ب���أن���ه���ا س��ت��س��ت��م��ر يف 
م��ع��ارض��ت��ه��ا ل���ه���ذا االس���ت���غ���الل ال�����ذي ي��ن��و ي���ه ال��ربي��ط��ان��ي��ون 
, وس���ت���ع���م���ل ع����ىل اب����ق����اء ح����ق ال��ي��م��ن��ي��ني ب���أي���دي���ه���م وس����وف 
تواصل جهودها السلمية للحيلولة دون ذلك باملساعي 
السليمة ثم بكل ما تقدر عليه اآلن��ف��إذا ما ح��زب األم��ر " 
فاعتصموا بحبل الله جميعاً وال تفرقوا وأنتم األعلون 
" وع��������ىل ال���ي���م���ن���ي���ني أن ي����ت����ك����ات����ف����وا وي�����ت�����ع�����اض�����دوا وي����ع����رف����وا 
واجب املحافظة عىل كيان وطنهم العزيز وعىل كل شرب 
م��ن��ه ح��ت��ى ت���ص���در أوام������ر وت��ع��ل��ي��م��ات ل���ل���دف���اع ع���ن ح��ق��وق��ه 
واالحتفاظ بها وتعلن الحكمة اليمنية كل من يطلع عىل 
هذا أنه يحسن منه أن يتذرع بالصرب ولو عىل مضض إذ 
أن م��ن امل��ع��ل��وم امل��ح��ق��ق إن���ه ال ي��م��ك��ن ذه����اب أي ح��ق بعد 
طالبه بتاريخه 5 شهر شعبان سنة 1375هجرية ويتضح 
م����ن ه�����ذا ال���ن���ص ال���ط���وي���ل – وق�����د ت��ع��م��دن��ا ع���رض���ه ك���م���ا ه��و 
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تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد           
يف ع���������ام 1927 م ت������ول������ت وزارة ال��������ط��������ريان ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
م���س���ؤول���ي���ة ال����دف����اع ع����ن ع�����دن و ه�����ذا س����رع����ان م����ا ت��ض��م��ن 
ليس فقط ترهيب اإلم��ام يحيى ولكن فرض السيطرة 
ال���ج���وي���ة ع����ىل ال���ق���ب���ائ���ل يف امل���ن���اط���ق ال���ن���ائ���ي���ة  وك������ان ن��ط��اق 
ال��ط��ائ��رات م��ح��دوًدا  ل��ذا كانت م���دارج الهبوط مطلوبة  
ف����������وق ال�������ب�������الد واس������ت������خ������دام������ه������م ي����ت����ط����ل����ب أش�������خ�������اًص�������ا ع���ىل 
األرض ح���ي���ث ن���������ادرا م�����ا ذه������ب ال����ربي����ط����ان����ي����ون ل���ل���ت���ف���اوض  
دائما تملق وتهديد تجاه اآلخرين لتحل محل القوات 
ال���ه���ن���دي���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة ق������وات ج���ي���ش ع�����دن وق�����د ارت��ف��ع��ت 
يف ع������ام 1934 م وت������م ت���ع���ي���ني أول ض����اب����ط س����ي����ايس ع��ىل 
رأس ق�����وات ص���غ���رية م���ن ح����رس ال��ق��ب��ائ��ل ، ث���م ت���م رف��ع 
ق��وة أخ���رى ق��وام��ه��ا  200 رج���ل  ه��م ال��ح��رس الحكومي 
الذي تأسس عام1937 م ملرافقة السياسيني  ومن ثم تم 
تعيني مستشار للمحمية الغربية  والذي يتضمن تسع 
قبائل  باإلضافة إىل جريانهم  وآخر إىل املحمية الشرقية  
م���ن���اط���ق ال��ق��ع��ي��ط��ة وال����ك����ث����ريي يف ح���ض���رم���وت ب���اإلض���اف���ة 
إىل امل���ه���رة ب���ني ع��ام��ي 1934  و 1941  ح��ي��ث ارت���ف���ع ع��دد 
الضباط السياسيني من اثنني إىل اثني عشر وارتبطت 
س��ي��اس��ة ال���ت���ق���دم  ب���ب���رين���ارد راي����يل ال����ذي خ����دم ك��م��ق��ي��م يف 
ع��دن ب��ال��وك��ال��ة يف عشرينيات ال��ق��رن امل���ايض ث��م كمقيم 
يف الثالثينيات وه��و م��ن ت��ف��اوض م��ع اإلم���ام يحيى عىل 

معاهدة  1934 كونه كان حاكم 
عدن يف الفرة من 1937-1940  
ولعب من لندن دوًرا يف شؤون 
اليمن خالل الخمسينيات ولم 
يكن ابتعاد اإلمام عن الساحة  

كافياً يف نظره. 
ب�������دا ال����ن����ظ����ام ال����ج����ي����د واإلدارة 
ال������س������ل������ي������م������ة ال�����������ت�����������زاًم�����������ا ب���������ق���������در م����ا 
ب���������دا ل�������إم�������ام ي����ح����ي����ى أن  إن�����ش�����اء 
الشريعة الحقيقية هو الهدف  
وب���������ه���������ذه امل������ص������ط������ل������ح������ات  أص�����ب�����ح 
رؤس���اء املعاهدة وصمة ع��ار يف 
ج���ب���ني ال���ح���ك���وم���ة وه�����ي ت��س��م��ي��ة 
ل���ن���وع ال���ح���ك���م ال���خ���اط���ئ ال��س��ائ��د 
، ل�����م ت���ك���ن ه����ن����اك م����ح����اول����ة م��ن 
جانب هؤالء الرؤساء لتحسني 
ظ����������������روف أت�������ب�������اع�������ه�������م ورع��������اي��������اه��������م  
إن����ه����م ج���م���ي���ًع���ا ت���ق���ري���ًب���ا ي��س��ع��ون 

وراء ال��ذات وطماعون ومريبون وال يهتمون إال بإثراء 
أنفسهم  وهو ما يفعلونه بالضرائب والقمع وقد نشأت 
ص���ورة لشخصيات  إق��ط��اع��ي��ة  ينبغي ع��ىل الربيطانيني 

إص���������الح���������ه���������ا ب����������إس����������م ال���������ت���������ق���������دم وم��������ن 
امل���ف���ارق���ات أن ال����ص����ورة ن��ف��س��ه��ا بعد 
عقود أثبتت أنها مقنعة للقوميني 
ال���ع���رب ال���ذي���ن ط������ردوا ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
ع�������ىل ال�������رغ�������م م�������ن أن اإلق��������ط��������اع ك�����ان 
وصًفا سيًئا وه��ذا أقل ما يقال عن 
االق�����ت�����ص�����اد ال�����س�����ي�����ايس يف امل����ن����ط����ق����ة..

يف ع����ام 1934  أرس�����ل ب����رين����ارد راي���يل 
ش���خ���ص���ا ي����دع����ى ه�����ارول�����د إن���غ���رام���س 

وه���������������و امل�����������دي�����������ر االس��������ت��������ع��������م��������اري 
ال����������������ربي����������������ط����������������اين ال������������������ذي 

خ�����������������دم يف زن��������ج��������ب��������ار  
م����������������وري����������������ش����������������ي����������������وس، 

م�������������������ح�������������������م�������������������ي�������������������ة ع�������������������������دن  
الس���������������������������������ت���������������������������������ك���������������������������������ش���������������������������������اف 

ح�����ض�����رم�����وت وك������ان������ت ل��ه 
م������ن������اق������ش������ات واق�����������راح�����������ات 

مع إبن سعود حول جعل 
حضرموت محمية تابعة إلبن سعود يف أواخر 

عام   1936 وقد بدأ يف بناء شبكة من االتصاالت 
م�������ع س������الط������ني ال����ق����ع����ي����ط����ة وال������ك������ث������ريي ض�����م�����ن ح�������دود 

ن���ط���اق���ه���م وك����ان����ت س���ل���ط���ة ه�������ؤالء ال����س����الط����ني ف��ض��ف��اض��ة 
وغري محددة خصوصا داخل العائالت املقدسة السادة 
بشكل رئ��ي��يس وك��ذل��ك امل��ش��اي��خ ول��م تكن لهم سلطات 
حول منطقة الحوطة حيث كان العنف ممنوعا وتكون 
محمية برجال القبائل وإىل ما وراء تلك الحدود يمكن 
أن يتدخل سيد أو مشايخ  بدعوة إىل التوصل إىل هدنة 
او ح���ل ن����زاع ول��ك��ن اله���م وال ال���دول���ة ك��ان��ت ل��ه��م سلطة 
دائ��م��ة ول��ذل��ك ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق أصيبت 
ب����ال����ش����ل����ل ب����س����ب����ب ال�����������ع�����������داوات و ال����س����رق����ة 
وق��ط��اع ال��ط��رق ال��ت��ي ك��ان��ت ش��ائ��ع��ة تلك 
يف األي�����ام  ويف ب��ع��ض األم���اك���ن ل���م يكن 
ال����ن����اس ي�����ج�����رؤوا ع����ىل م�����غ�����ادرة امل���ن���زل 
لسنوات وإن اضطروا للوصول إىل 
حقولهم فمن خالل الخنادق هذا 
اذا كانت الحقول ابعد من مدى 
البنادق ويف نفس الوقت كانت 
ه����ن����اك ق����ص����ور رائ�����ع�����ة ل��ب��ع��ض 
املنتفعني ممولة من الروة 

يف جزر الهند الشرقية..
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الش������ك أن ال����ت����اري����خ الي���غ���ف���ل ل���ح���ظ���ٍة ع��ن 
ت������دوي������ن م������ا ُي����س����ط����ر اإلن������س������ان وم������اُي������ق������دم يف 
حياته، وت��رج��م التضحيات وامل��واق��ف إىل 
ص��ف��ح��ات خ��ال��دة وعظيمة وآُخ����رى عكس 
ذلك ، وتبقى الصفحات الخالدة واملشرقة 
وال�����ت�����ي ُت�����ش�����رف اإلن������س������ان يف ال����ح����ي����اة ال���دن���ي���ا 
ويف ي����وم ال���وع���ي���د "ال���ق���ي���ام���ة"  ه���ي ب���ال شك 
صفحات ناصعة البياض ُرسمت مالمحها 
ب��ال��ف��ك��ر وم��ن��ه��ج اإلن����س����ان ال�����ذي ي��س��م��وا ب��ِه 
وي��ف��ض��ل��ُه ع���ن غ����ريه، وُخ����ط م���داده���ا ب��ال��دم 
ُ�������ه�������ج واالرواح ، ل����ُي����ث����ب����ت����وا ب����ه����ا ال���ث���ق���اف���ة  وامل
وال���ن���ه���ج ال���س���ام���ي وال��ع��ظ��ي��م ال�����ذي ح��م��ل��وه 
وأرادوا ت����ق����دي����م����ُه ل����ألج����ي����ال وت���ض���ح���ي���ات���ه���م 
خ����ري دل���ي���ل ع����ىل ع��ظ��م��ة ن��ه��ج��ه��م وع��ظ��م��ت 
اي�����م�����ان�����ه�����م ب����ال����ق����ض����ي����ة ال�������ع�������ادل�������ة، وس���ت���ب���ق���ى 
دم������������اؤه������������م وق����������������ود ل������������ألح������������رار م����������ن ب�����ع�����ده�����م 
وعنفوان وشرر التنطفي يف أوجه الطغات 
واملستكربين وشياطني الزمان ، فالشهداء 
ُهم أصحاب الصفحات الخالدة والبيضاء 
و ُه����م ال���ن���ور واألم������ل ل��ل��م��س��ت��ض��ع��ف��ني وم��ن 
ج��ار عليهم ظلم األش����رار، ليرسخ الفكر 
واملنهج ال��ذي حملوه هو خارطة أساسية 
تسُلكها األجيال القادمة وتسري عىل ُخطى 
هؤالء الخالدون الذين حفظتهم صفحات 
التاريخ وسطرت بطوالتهم ،وبهذا يجب 
ان ن��������م��������ي ج�������م�������ي�������ع�������اً ع�����������ىل ُخ���������ط���������ى ه�����������ؤالء 

"الشهداء العظماء".
ن����ع����م أن�����ه�����م ال�����ش�����ه�����داء ال����ُع����ظ����م����اء ال����ذي����ن 
الُن�������ح�������ي�������ط ب������ه������م ول������������ن ن�����س�����ت�����ط�����ي�����ع وص����ف����ه����م 
ب�����ال�����ك�����ل�����م�����ات ف������ُه������م أك����������رب م��������ن أن ي���س���ت���ط���ي���ع 
أي ب������ش������ر اع�������ط�������اؤه�������م ح�����ق�����ه�����م وم����ك����ان����ت����ه����م 
ال����ع����ال����ي����ه،وه����ن����ا ف����ق����ط ل����ن����ت����ذك����ر ب����ع����ض م��ن 
عظمة هؤالء الشهداء الخالدون لنسلك 
م��������ا س�����ل�����ك�����وه ون�����ق�����ت�����ب�����س م�����ن�����ُه�����م ب�����ع�����ض م���ن 
ع��ظ��م��ت��ه��م، ف���ع���ن���دم���ا ن���ع���ج���ز ع����ن وص��ف��ه��م 
ب�������ال�������ك�������ل�������م�������ات ُه���������������م الي����������ع����������ج����������زون ع�����������ن ب��������ذل 
وت��ق��دي��م أرواح���ه���م ع��ىل أُك��ف��ه��م ويبذلونها 
ف����داء ل��ل��ه ول��ص��ون ك��رام��ة اإلن���س���ان وحفظ 
ط��������ه��������ارة األرض م��������ن أن ي�����دن�����س�����ه�����ا ال�������غ�������زاة 
ال��������ص��������غ��������ار وح��������ث��������ال��������ة االق������������������������������وام.. ف���������ُه���������م م����ن 
أم������ت������دح������ه������م ال�����������ق�����������رآن ال�������ك�������ري�������م وه������������و ك������الم 
ال�����ل�����ه ال���ع���ظ���ي���م وأش�����������اد ب���م���ك���ان���ت���ه���م ورف����ع����ة 
منزلتهم وق��ال عنهم أنهم أحياء وليسوا 
أم�������وات.. ُه����م م���ن���ارة ت��ن��ري دروب ال��ش��ع��وب 
وع��الم��ة تهتدي بهم األم���م، وق���دوة تسري 
ال���ش���ع���وب ع����ىل ط��ري��ق��ه��م ف���ه���م م����ن وه���ب���وا 
ارواح�������ه�������م ل����ل����ه ول����ل����وط����ن ف����ح����ق ان ي���ك���ون���وا 
م����ح����ط ف�����خ�����راً وإع�������ت�������زاز ل����ك����ل م�����ن ي����ج����ري يف 
ع���روق���ه دم األح�������رار  وم��ن��ه��ج ال���ث���وار وارادًة 
ت��أب��ى االن��ك��س��ار، ب��ل وت����ذوب ه���ذه االم���ة يف 
االن����ت����ص����ار، ف��ه��ن��ا س������ادة األق��������وام ورج���ال���ه���م 
األخ��������ي��������ار وُه�����������م ال������ش������ه������داء ه�����ن�����ا ال�����خ�����ال�����دون 
األح�������رار..ف�������ي�������ج�������ب ع���ل���ي���ن���ا أن ن����س����ت����ذك����ر ك��ل 
شهيد وك���ل أس���رة ق��دم��ت ش��ه��ي��داً ونتفقد 
أُس�����������ره�����������م ون��������ق��������ف ب���������ج���������واره���������م ون�����ع�����ط�����ي�����ُه�����م 
ون����ق����اس����م����ه����م ال�����ح�����ي�����اة ون������ك������ون س������ن������داً ل���ُه���م 
ونفاخر بهم بني األمم فهذا أقل مايجب 
ف��ع��ل��ُه م��ع��ه��م، و نشيد ب��أب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن 
امل��ع��ط��اء" اليمن" العظيم بعظمة قوافل 
الشهداء األب��ط��ال، ويجب أن نتذكر قيم 
وم���ب���ادئ ال���ش���ه���داء ال��ُع��ظ��م��اء ال���ت���ي ض��ح��وا 
م����������ن أج�������ل�������ه�������ا ، ك����������ذك����������رى أّي�������������������ام ج������ه������اده������م 

وصمودهم وحتى استشهادهم . 
ف������ب������دم ه�����������ؤالء ال������ش������ه������داء أن�����ك�����س�����ر وُه���������زم 
امل����ع����ت����دون ش����ر ال�����ه�����زائ�����م،و ت����غ����ريت ال���ح���ي���اة 
ال������������ري������������اح  أدراج  ال�����������ع�����������ب�����������ودي�����������ة  وت���������������الش���������������ت 
واض�����������م�����������ح�����������ل�����������ت، وخ������������������������اب امل��������س��������ت��������ع��������م��������رون 
وأص����������ح����������اب ال�����ه�����ي�����م�����ن�����ة وال��������وص��������اي��������ة وق�����������اوم 
ه����������ؤالء ال������ش������ه������داء األب�������ط�������ال ب����ك����ل ع����ن����ف����وان 
وقوة وشموخ لنيل الحرية واالستقالل ، 
وبدمُهم ساد األمن واألمان وعاش الناس 
عيش الكرام بفضل الله وبفضل دماؤهم  
الزكية وارواحهم املُقدسة فعليهم سالم 
ال��ل��ه ول��ه��م م��ن��ا أزىك ال��ت��ح��ي��ات وأع��ظ��ُم��ه��ا ، 
ولهم باقات الورود النديه وأطيب التقدير 
وآيات العرفان وصلوات ُتهدى أناء الليل 
وأطراف النهار  لكل شهداء الدين والدفاع 
ع��ن ك��رام��ة اإلن��س��ان وق��دس��ي��ة أرض اليمن 

العظيم .

يف رحاب 
الخالدين..

"شهداء اليمن 
الُعظماء"..

بوح الرياع

من تاريخ مديرية دمت .. األرض واإلنسان - )الحلقة السادسة(

 احمد القردعي

كلك نظر

من الحلقة األوىل إىل الحلقة السابقة وهي 
ال��خ��ام��س��ة م��ن ه���ذا ال��ب��ح��ث ت��وج��د ال��ع��دي��د من 
املعلومات لم يكن يعرفها كثري من القراء بمن 
فيهم أبناء مديرية دمت  وقد حاولت أن تكون 
املعلومات جديدة وجيدة واملواد القادمة التي 
نشرت والتي ستنشر يف صحيفتنا ال��غ��راء 26 
سبتمرب من هذا البحث أعتربها مشروع كتاب 

عن دمت يحمل نفس العنوان أعاله .
وهذه املادة أخصصها للتحليل واملالحظات 
ع��������ن أو ح����������ول امل���������������واد امل�������ن�������ش�������ورة وال��������ت��������ي ب���ع���ض 
م���ع���ل���وم���ات م����واده����ا م����ن م����راج����ع س���ب���ق ذك���ره���ا 
وبعضها م��ن رواي����ات شفهية وال��ب��ع��ض األخ��ر 
ممن أعرفه شخصياً من خالل اإلطالع الذايت .
وث�������الث�������ة  األوىل  ال�������ح�������ل�������ق�������ة   : ال������ت������ح������ل������ي������ل  أواًل 
أرب������اع ال��ح��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م��ع��ل��وم��ات ووث���ائ���ق 
م���خ���ط���وط���ة ل����ألس����ت����اذ امل������رح������وم إدري���������س ح��ن��ب��ل��ة 
س����ب����ق ت����وض����ي����ح����ه����ا ورب����������ع ال����ح����ل����ق����ة ال����ث����ان����ي����ة م��ن 
م���ع���ل���وم���ات ع����يل م���ح���م���د ص������الح ت���خ���ص أه��م��ي��ة 

دمت التاريخية ومعاملها األثرية .
م����ع����ل����وم����ات ال�������ل�������واء ع������يل م����ح����م����د ص��������الح ع��ن 
منطقة دمت يف كتابه املوسوم : )من مذكرايت 
" راج��������������ع ال�������ك�������ت�������اب وت���������ح���������دي���������داً يف ال����ص����ف����ح����ت����ني 
351و352 ف����ف����ي ال����ص����ف����ح����ة 351 ذك��������ر ال���ف���ن���دم 
عيل صالح موقع مديرية دمت وعدد سكانها 
وارت�����ب�����اط ش��ه��رت��ه��ا ب���ك���رة ح��م��ام��ات��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الصحية العالجية .. كما ذكر عدد حماماتها 
والحرضات الثائرات واملتفاوتة األحجام .. كما 

أش����ار إىل أه��م��ي��ة دم����ت ال��ت��اري��خ��ي��ة خ����الل حكم 
ال����دول����ة ال���ط���اه���ري���ة ول���ق���رب���ه���ا م����ن م���رك���ز ال���دول���ة 
امل��ق��ران��ة ويف الصفحة 352 م��ن ال��ك��ت��اب أوض��ح 
ال��ل��واء ع��يل محمد ص���الح امل��ع��ال��م األث��ري��ة التي 
ت��ن��س��ب إىل ال���س���ل���ط���ان ع���ام���ر ع���ب���دال���وه���اب م��ث��ل 
ال���س���د وال���ج���س���ر  وك������ذا ب���اق���ي اآلث�������ار ال���ت���ي ت��ع��ود 
إىل فرة الدولة الصليحية  وسيتم إضافة دار 
الحسن إىل الكتاب باعتباره من املعالم األثرية 
رغم حداثته حيث تم بناءه يف ثالثينات القرن 
املايض وال��دار حالياً مهدم لكن من املرجح أنه 
س���ي���ت���م ت���رم���ي���م���ه وإع�����������ادة ب����ن����ائ����ه ,وم��������ن ال��ح��ل��ق��ة 
الثالثة إىل الحلقة الخامسة كانت املعلومات 
مستوحاة من الروايات الشفهية لذا فبعضها 
ب�����ني ال����ش����ك وال����ي����ق����ني ول����ق����ط����ع ال����ش����ك ب��ال��ي��ق��ني 
ي���ن���ب���غ���ي ال����س����ع����ي م������ن ق����ب����ل ال�����ج�����ه�����ات امل���خ���ت���ص���ة 
للحصول عىل صور من كتاب الربيطاين جون 
إدي�����س�����ون وب���ال���ت���أك���ي���د أن�����ه ي���ح���م���ل أس����������راراً ه��ام��ة 

تخص دمت .
ث�����ان�����ي�����اً امل������الح������ظ������ات : ل�����غ�����رض ال�����ح�����ص�����ول ع��ىل 
ال������وث������ائ������ق ال�������الزم�������ة مل���خ���ت���ل���ف امل�����ع�����ل�����وم�����ات أط������رح 
املالحظات التالية : ضرورة الحصول عىل صور 

من تقرير الخرباء التشيك لالستفادة منه .
م��ط��ال��ب��ة ورث����ة امل���رح���وم إدري����س حنبلة بصور 
م����ن م���ل���زم���ة ت����اري����خ دم�����ت ل���الس���ت���ف���ادة م���ن���ه���ا إن 

وجدت .
مطالبة الجبهات املسؤولة يف وزارة السياحة 
هيئة اآلثار بصور أي وثائق تخص منطقة دمت 

كمنطقة سياحية وأثرية .
ال���ب���ح���ث ع����ن م���ص���ري ال���وث���ائ���ق األث����ري����ة ال���ت���ي ت��م 
نقلها م��ن م��دي��ن��ة امل��ق��ران��ة يف منطقة دم���ت إىل 
امل�����درس�����ة ال���ع���ام���ري���ة يف م���دي���ن���ة رداع  وض�������رورة 
ال���ح���ص���ول ع����ىل ص�����ور أو ب���ع���ض م����ن ص�����ور ت��ل��ك 

الوثائق .
مطالبة الباحثني واملهتمني من أبناء املديرية 
أو غريهم للمساعدة لتوفري أي وثائق تاريخية 

مفيدة محفوظة لديهم.
إط���������الق اس�������م ج����س����ر ع�����ام�����ر ع�����ب�����دال�����وه�����اب ع��ىل 
الشخص أو األشخاص الذي أشرف أو أشرفوا 
ع��ىل إنشائه وي��ق��ال أن��ه األس��ط��ى أحمد محمد 

الظاهري ومساعدة عبدالله الغرايس .
إط�����الق اس����م دار ال��ح��س��ن أو دار ال��ن��ص��ر عىل 

الذي أو الذين أشرفوا عىل بنائه.
ويقال والله أعلم أن الذي بناه هو األسطى 
ح����س����ني م����ح����م����ود واب�����ن�����ه ع�����يل ال������ل������ذان ي��ن��ت��م��ي��ان 
ج���غ���راف���ي���اً إىل ق���ري���ة ب��ي��ت م��ح��م��ود إح�����دى ق��رى 

مخالف عمار .
ال���ف���ق���رة األخ���������رية  م����ن امل����الح����ظ����ات أن أغ��ل��ب��ي��ة 
م���������راج���������ع ت���������اري���������خ م�������دي�������ري�������ة دم������������ت ت�����س�����ت�����ن�����د ع���ىل 
ال���رواي���ات الشفهية ال��ت��ي ق��د تخطئ أو تصيب 
ول��ذل��ك ف��إن أف��ض��ل امل��س��اع��دات املعنوية تقدم 
من قبل العارفني هو تصحيح أي معلومات 
خ���اط���ئ���ة وت����ق����دي����م ال����ب����دي����ل ال���ص���ح���ي���ح ال��ش��ف��ه��ي 

واملخطوط أو املطبوع .

الهوامش 
• إدري���������س ح���ن���ب���ل���ة : أس�����ت�����اذ وم���������ؤرخ وب���اح���ث 
ي��م��ن��ي أس���س م��رك��ز ب��اس��م��ه  يف م��ن��ط��ق��ة الشيخ 

عثمان بمحافظة عدن ..
وك����������ان ي����ح����ف����ظ وي����ح����ت����ف����ظ ب�����ال�����ت�����اري�����خ ال�����ري�����ايض 
ال��ي��م��ن��ي ب��ش��ك��ل خ����اص وب��ق��ي��ة امل����ج����االت بشكل 

عام .
• الروايات الشفهية : هي مجمل املعلومات 
الشفهية التي تناقلها األجيال جياًل بعد جيل 

وهي تتأرجح بني الشك واليقني .
• م������دي������ن������ة امل��������ق��������ران��������ة : ه���������ي ع������اص������م������ة ال�������دول�������ة 

الطاهرية وتقع جنوب مديرية دمت .

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

وأم�������ام ث���ب���ات م���وق���ف ح���ك���وم���ة ص���ن���ع���اء ال���وط���ن���ي املُ��س��ت��ن��د 
ع���ىل ج��م��ل��ة م���ن ال���ث���واب���ت وال����خ����ي����ارات ال��وط��ن��ي��ة وال��ح��ق��وق 
امل�������ش�������روع�������ة, وب������ال������ت������زام������ن م�������ع ت������ق������دم ق������وات������ه������ا ع�������ىل األرض 
وتحقيقها اخراقات نوعية وتمكنها من تحرير واستعادة 
عدد من األرايض املحتلة يف عدة محافظات يف فرة زمنية 
وج������ي������زة, ت�����ب�����دو م���م���ل���ك���ة آل س�����ع�����ود وم����ع����ه����ا دول ت���ح���ال���ف 
العدوان عىل اليمن اليوم يف املقابل, وبعد ما يقارب سبع 
س��ن��وات ع��ىل ب��دء ال��ح��رب ع��ىل ه��ذا البلد ال��ع��رب��ي الصامد 
العزيز يف أسوأ حاالت الضعف والخوار والتقهقر والفشل 

والتخبط.
وي���ت���ن���ام���ى م�����ع اخ�����ف�����اق ال������ري������اض ال������ذري������ع يف ال���ي���م���ن ل���دى 
املسؤولني السعوديني كل يوم الشعور بالفشل والعجز 
الكبريين, ويدركون, مع هذا الشعور املتنامي واملُتعاظم 
أكر فأكر مدى وحجم تورط الرياض يف املُستنقع اليمني, 
ومآالته ونتائجه الخطرية, وعواقبه الوخيمة عىل اململكة 

عىل املدى القصري والطويل.
 بيد أن النظام السعودي يجد نفسه اليوم عاجزاً عن 
مواجهة تبعات حماقته وُمغامرته يف اليمن, ويبدو كمن 
يبحث عن ُمنقذ وحل سحري لم يتوات له بعد للخروج 
من املستنقع اليمني بما يحفظ له ولو بعض مياه الوجه 

والحياء املُهدرة!.
وال��الف��ت أن���ُه بعد ان��ق��ض��اء م��ا ي��ق��ارب سبع س��ن��وات عىل 
ح���رب وع����دوان ال��س��ع��ودي��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا ع��ىل ال��ي��م��ن, يشهد 
ال������ج������ان������ب ال������س������ي������ايس يف ه���������ذه األث���������ن���������اء, ب����ح����س����ب ُم���ح���ل���ل���ني 
س��ي��اس��ي��ني م��ا ي��ع��ت��ربون��ه: "ان���س���داداً واض���ح���اً نتيجة تعنت 
دول العدوان التي تصُر عىل تجاهل رغبة الشعب اليمني 
يف االن���ع���ت���اق م���ن ال��ت��ب��ع��ي��ة ل��ل��س��ع��ودي��ة, ب��م��ا ت��ق��ت��ض��ي��ه تلك 
ال��ت��ب��ع��ي��ة م���ن ق��ب��ول ب��س��ل��ط��ة ح��ك��م ف���اس���دة ش��ك��ل��ت املشهد 
السيايس يف اليمن منذ 40 عاماً", وما ُيلقيه ُهنا من ظالٍل 
قاتمة عىل الجميع يف بلٍد ال يكاد يستقر لفرة محدودة 
من الزمن, حتى ُيفاجأ أبنائه بما يقلق سكينتهم ويهدد 

أم��ن��ه��م واس��ت��ق��راره��م ف��ي��ه ب��م��ا ي��س��ت��ج��د من 
أح����داث وي��ش��ه��ده م��ن ص���راع���ات ُم��ت��ج��ددة, 
ت�����س�����ج�����ل وت������������������ؤرخ ل���������������������دورات ع������ن������ف ج������دي������دة 
يستأنفها ويقف ورائها ُمسعري الحروب 
وأم��رائ��ه��ا وُت��ج��اره��ا, وك��ل املستفيدين منها 

عىل حٍد سواء.
وهذا ما عرب عنه صراحة وأشار إليه بكل 
وضوح األكاديمي والسيايس اليمني البارز 
أحمد املُ��ؤي��د, يف أح��دث مقاالته التحليلية 
ال�����ذي ن���ش���ره ق��ب��ل أي�����ام ع���ن ف���ق���دان ت��ح��ال��ف 
دول ال�����ع�����دوان ب���ق���ي���ادة ال���س���ع���ودي���ة ل���زم���ام 
امل�������ب�������ادرة, وت�����ط�����ور م����وق����ف ح���ك���وم���ة ص��ن��ع��اء 
ال����س����ي����ايس, وت��ح��ق��ي��ق��ه��ا م����ع ذل������ك إن����ج����ازات 
عىل الصعيد امليداين خالل الفرة القليلة 
امل���اض���ي���ة, ح���ت���ى ال����ي����وم, ون���ج���اح���ه���ا يف ف���رض 
م���������ع���������ادالت وح��������ل��������ول ج��������دي��������دة ع��������ىل األرض 

لصالحها, مما يجعل موقفها التفاويض أكر قوة.
ول����ف����ت امل����ؤي����د إىل م����وق����ف ال�����ري�����اض امل���ت���ع���ن���ت إزاء ال��ي��م��ن 
يرافق برفض اململكة لكل ُمبادرات السالم التي طرحتها 
ص���ن���ع���اء, م��ث��ل م���ق���رح ال���ح���ل ال���ش���ام���ل, أو م����ب����ادرة م����أرب, 
واللتني كانتا تضمان يف ثناياهما ُفرصاً واعدة للسالم تم 
تجاهلها من قبل الرياض, ألنها ال تلبي الرغبة السعودية 
يف إقصاء "حركة أنصار الله" تحديداً من املشهد السيايس 

اليمني.
وفيما بالتطورات العسكرية التي تشهدها اليمن عىل 
الصعيد امليداين لصالح صنعاء يف أكر من جبهة, يقول 
ال����ك����ات����ب وامل����ح����ل����ل ال����س����ي����ايس أح����م����د امل�����ؤي�����د, ُم����وض����ح����اً ه���ذه 
النقطة بالذات: "وإىل جانب هذا الوضع السيايس املُعقد, 
ك����ان ه���ن���اك ت���ط���ور ع��س��ك��ري ُم���ذه���ل ت��م��ث��ل ب��ت��ح��ري��ر م��ن��اط��ق 
شاسعة من ثالث محافظات يمنية, كانت تعترب من قبل 
معقاًل رئيسياً لقوات هادي, أو للقوات التكفريية الرديفة 

ال��ت��ي تقاتل ق���وات صنعاء جنباً 
إىل ج�������ن�������ب م����������ع ق����������������وات ه�������������ادي, 
ب����إش����راف وإس����ن����اد م���ن ال��ت��ح��ال��ف 
ال���س���ع���ودي - األم����ري����ي, وك��ان��ت 
ال����ب����داي����ة م�����ن م���ح���اف���ظ���ة ال���ج���وف 
ال�����������ت�����������ي ُت�����������ع�����������د ع��������������ىل ت�����������م�����������اس م�����ع 
ال�����������ح�����������دود ال��������س��������ع��������ودي��������ة, إذ ت����م 
ال��ق��ض��اء ف��ي��ه��ا ع��ىل ق����وات ه��ادي 
والسيطرة عىل كل املعسكرات 
امل��دع��وم��ة م��ن ال��ت��ح��ال��ف, م��ع ما 
ت���ح���وي���ه م�����ن ك���م���ي���ات ه���ائ���ل���ة م��ن 

األسلحة والذخرية".
وي������ض������ي������ف األك��������ادي��������م��������ي امل������ؤي������د 
يف س��������ي��������اق ش��������رح��������ه امل����س����ت����ف����ي����ض 
للتطورات امليدانية الهامة التي 
ش����ه����دت����ه����ا ال����ي����م����ن خ��������الل ال����ف����رة 
امل���اض���ي���ة وح���ت���ى ال����ي����وم, ب���أس���ل���وب ال���ف���اه���م ال�����ع�����ارف, ق���ائ���اًل: 
"وبالتوازي مع كل هذا الذي حدث, كانت قوات صنعاء 
ت��ح��رز ت��ق��دم��اً ه��ائ��اًل يف بعض م��دي��ري��ات محافظة البيضاء 
جنوب مأرب, والتي كانت معقاًل تقليدياً لتنظيم القاعدة 
اإلرهابي منذ ما يزيد عىل 25 عاماً, لينتهي األم��ر بتحرير 
محافظة البيضاء بشكل كامل, وبوترية أسرع, ثم انتقلت 
عجلة التحرير شرقاً لتشمل ثالث مديريات من محافظة 
ش���ب���وة, ث���م ش���م���ااًل ل��ت��ح��ري��ر امل���دي���ري���ات ال��ج��ن��وب��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ة 
مأرب, لتكون قوات صنعاء بذلك قد تمكنت من تحرير 12 
مديرية من أصل 14 مديرية تتكون منها محافظة مأرب, 
وتصبح املعارك عىل تخوم مدينة مأرب نفسها, التي تمثل 

املعقل الرئييس لقوات هادي والتحالف السعودي".
وع�����ىل ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ب���م���وض���وع ال����ت����ورط ال���س���ع���ودي يف 
ال��ي��م��ن وع���ج���ز ال����ري����اض ع���ن ف����رض ت��س��وي��ة ل��ص��ال��ح��ه��ا عىل 
الصعيدين العسكري والسيايس, ُتؤكد تقارير استخبارية 

وصحفية أمريكية ما يفيد "إن النظام السعودي ي��زداد 
ي��أس��اً بشكل مستمر, وه��و ي��ح��اول دون ج���دوى ال��وص��ول 
إىل نهاية للحرب التي يشنها عىل اليمن بمشاركة حلفائه 

ُتحقق له مصالحه".
وقال تقرير ملجلة "ذا إيكونومست" األمريكية, نشرته 
يف وق��ت سابق الشهر امل��ايض بعنوان )السعودية عاجزة 
عن إيجاد مخرج من اليمن(: "إن سيطرة قوات صنعاء 
عىل ما تبقى من محافظة مأرب الغنية بالنفط, سيكون 
ان��ت��ص��اراً اس��رات��ي��ج��ي��اً ك��ب��رياً ل��ه��ذه ال���ق���وات".. م��ش��رياً إىل أن 
ص����ن����ع����اء ت���م���ت���ل���ك "ال�����ي�����د ال����ع����ل����ي����ا" يف ه�������ذه امل����ع����رك����ة ب����ص����ورة 
م����س����ت����م����رة, الس����ي����م����ا ب����ع����د ت���م���ك���ن���ه���ا م������ن ال����س����ي����ط����رة ع������ىل 12 
مديرية منها حتى اآلن من أصل 14 مديرية تتكون منها 

هذه املحافظة.
ول�����ف�����ت ت����ق����ري����ر امل����ج����ل����ة األم����ري����ك����ي����ة إىل أن ال������ص������راع ال�����ذي 
س����وق����ت����ه ال�����س�����ع�����ودي�����ة ل����ل����ج����م����ه����ور يف ع��������ام 2015م ك���ن���زه���ة 
س����ري����ع����ة, أص����ب����ح ب���ع���د م����ا ي����ق����ارب س���ب���ع س����ن����وات م���ن���ذ ب���دء 
ال����ح����رب ع����ىل ال���ي���م���ن, ُم��س��ت��ن��ق��ع��اً ك���ل���ف م��م��ل��ك��ة آل س��ع��ود 
مليارات الدوالرات, وألحق الضرر بعالقاتها مع حلفائها 

وشركائها الرئيسيني, ويف مقدمتهم الغرب وأمريكا.
وم���ث���ل ه�����ذه ال���ح���ق���ائ���ق ال���ت���ي ت��ت��ك��ش��ف ت���ب���اع���اً ع����ن ال���ت���ورط 
ال�����س�����ع�����ودي يف ال����ي����م����ن وت����ب����ع����ات����ه ال����خ����ط����رية ع�����ىل م��س��ت��ق��ب��ل 
امل����م����ل����ك����ة وامل����ن����ط����ق����ة ع�����م�����وم�����اً, ل������م ت��������أت م������ن ن���س���ي���ج ال���خ���ي���ال 
واالف���راض���ات, ب��ل إن��ه��ا ت��ؤك��د بما ال ي��دع م��ج��ااًل للشك إن 
اململكة بحربها العدوانية الباغية عىل اليمن وأبناء شعبه 
قد أوقعت نفسها يف ورطة ال ُيحمد ُعقباها, ولها ما قبلها 
وما بعدها, وستدفع تكاليفها الباهظة عىل املدى القريب 
وال���ب���ع���ي���د, وس��ت��الح��ق��ه��ا ل��ع��ن��ات ال���ت���اري���خ ج�����راء م���ا ارت��ك��ب��ت��ه 
م��ن ج��رائ��م بحق اإلن��س��ان اليمني, وه��ي ج��رائ��م ح��رب من 
الدرجة األوىل ال يمكن أن تسقط بالتقادم, وعىل الباغي 

تدور الدوائر!.
........ يتبع.......
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صالح املقداد 

أحمد  الرازحي

االنجازات واالنتصارات التي يحققها أبطال 
ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ع�����ىل ال���ج���ب���ه���ات 
وتطوير أسلحة ج��دي��دة نوعية تجعل اليمن 
م��ك��ت��ف��ي��اً ذات�����ي�����اً م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة األم����ر 
ال�����ذي ي��غ��ري م���ن م���وازي���ن ال���ق���وى ال���ت���ي س��ت��ك��ون 
يف دائ���������رة امل����واج����ه����ة م�����ع ال�����ع�����دو ال���ص���ه���ي���وين يف 
أي ح����رب ك����ربى ق���ادم���ة، وأن ع��م��ل��ي��ات ال����ردع 
التي بدأت وتوالت حتى عملية الردع الثامنة 
والتي كان يظهر يف كل عملية جديدة سالح 

جديد وتقنية جديدة وتكتيك جديد وأسلوب 
قتايل جديد وأن تطوير الصواريخ الباليستية 
وإدخ��ال��ه��ا اىل ال��خ��دم��ة ك���ان م��ص��در ق��ل��ق كبري 
ل�����دى ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين ألن ام����ت����الك ال���ج���ن���اح 
ال���ي���م���ن���ي م�����ن م����ح����ور امل����ق����اوم����ة وأش�����ده�����ا إي���م���ان���اً 
بالقضية ملثل هذه الصواريخ وغريها وتطويرها 
يف املستقبل ستصبح فلسطني املحتلة تحت 
م����رم����ى ه������ذه ال�����ص�����واري�����خ ال���ب���ال���ي���س���ت���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
بعد أن باتت كل أرايض السعودية واإلمارات 

وك�����ل ال����ق����واع����د وال������ب������وارج ال���ح���رب���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة 
يف ال���خ���ل���ي���ج يف م�����رم�����ى ال�����ص�����واري�����خ ال���ب���ال���س���ت���ي���ة 
وامل��ج��ن��ح��ة وال��ط��ائ��رات امل���س���رّية ال��ي��م��ن��ي��ة، وه��ذا 
ما أعلنه سابقاً اللواء الركن العاطفي- وزير 
الدفاع اليمني، حيث قال: كل مصالح العدو 
يف املنطقة هي بنك أهداف لنا، متى ما أرادت 

القيادة العليا وقررت ذلك..
ل����ق����د ك��������ان ح����ل����م أح������������رار ال����ي����م����ن ت�����اري�����خ�����ي�����اً أن 
ي������ن������ف������روا خ������ف������اف������اً وث��������ق��������ااًل اىل أرض ف���ل���س���ط���ني 

ل���ل���دف���اع ع����ن ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وق��ض��ي��ت��ه 
ال����ع����ادل����ة ال���ت���ي ي���ع���ت���ربون���ه���ا ق��ض��ي��ت��ه��م امل���رك���زي���ة 
واألساسية، ولكن بعد املسافات والتعقيدات 
ال�����ج�����ي�����وس�����ي�����اس�����ي�����ة ال������ن������اج������م������ة ع���������ن ت����ق����س����ي����م����ات 
وعماالت حكام ونخب سياسية حالت دون 
ذل�����ك، ول���ك���ن ب��ع��د ث�����ورة ال����ح����ادي وال��ع��ش��ري��ن 
م�����ن س���ب���ت���م���رب 2014م ع������رف ال���ش���ع���ب ط��ري��ق��ه 
اىل ف����ل����س����ط����ني، وع����������رف ال����ش����ع����ب ع����������دوه ب��ن��ي 

صهيون.

انجازات وانتصارات تقلق الكيان الصهيوين

 محمد الوريش

تنويه واعتذار
ي���ع���ت���ذر ال����زم����ي����ل ع���ب���دال���س���الم ال��ت��وي��ت��ي 
ع��������ن ك�����ت�����اب�����ة ع��������م��������وده األس�������ب�������وع�������ي )ب��������وح 
ال��رياع( يف هذا العدد لسبب خ��ارج عن 
إرادته يتمثل يف تفاُقم الحالة الصحية 

لشبكية عينه اليمنى.
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اح�����ي�����ا ش���ع���ب���ن���ا ال������ذك������رى ال����س����ن����وي����ة ل��ل��ش��ه��ي��د 
بفعاليات شهدت زخما وحضوراً واهتمامُا 
كبرياً جسد املعاين والدالالت السامية لهذه 
ال���ذك���رى وامل��ن��اس��ب��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ح��ط��ة نقف 
خ���ال���ه���ا وق���ف���ة اج������ال واك����ب����ار وف�������اًء وع���رف���ان���اً 
بتضحيات ش��ه��دائ��ن��ا االب����رار ال��ذي��ن اخ��ت��اره��م 
الله وشرفهم بنيل هذا الوسام اإللهي ألنهم 
اه����ًا ل���ه وي��س��ت��ح��ق��ون��ه ع���ن ج�����دارة وف��ي��م��ا ييل 
سنتناول الدروس والعر من احياء الذكرى 
السنوية للشهيد كمناسبة ذات قيمة وداللة 
روحية وايمانية تعكس قيم االيثار والبذل 

والعطاء والتضحية يف سبيل الله.
ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د م��ن��اس��ب��ة ه��ام��ة 
نستلهم منها حب التضحية والفداء وعظمة 
العطاء الذي قدمه الشهداء األبرار يف سبيل 
الله ودفاعا عن الوطن وسيادته واستقاله 
وعن عزة وكرامة وحرية شعبنا اليمني االبي 
ول����ُن����ّج����دَد ع���ه���د ال����وف����اء ل���دم���ائ���ه���م وأرواح����ه����م 
الطاهرة ولنؤكد االستمرار يف مسرية الكفاح 
والتصدي بكل شجاعة واستبسال لجحافل 
املعتدين وكسر شوكتهم حتى تحقيق النصر 

امل���ب���ن ول��ي��ح��ي��ى وط���ن���ن���ا وش��ع��ب��ن��ا ب���أم���ن وأم�����ان 
وبعزة وكرامة وحرية وسيادة واستقال.

منزلة الشهيد
من األمور العظيمة ان تكون هناك مناسبة 
كل عام الحياء ذكرى الشهيد والوقوف امام 
ع���ظ���م���ة دي���ن���ن���ا اإلس�����ام�����ي ال�������ذي ف���ي���ه ال���ص���اح 
والفوز يف دنيانا واخرتنا ومن عظيم حكمة 
ال�������ل�������ه ج��������ل وع����������ا ان اص�����ط�����ف�����ى م��������ن ي�����ق�����ت�����ل يف 
سبيله واتخذهم شهداء حيث جعل مقام 
الشهادة يف سبيله مقام اصطفاء واجتباء.. 
���������ِذي���������َن آَم������ُن������وا  �������ُه اَلّ ق�������ال ت������ع������اىل: }َوِل�������َي�������ْع�������َل�������َم ال�������َلّ
����ِخ����َذ ِم���ن���ُك���ْم ُش�����َه�����َداَء{ ك��م��ا وص����ف ال���ق���رآن  َوَي����َتّ
وس���م���ى م����ن ي��ق��ت��ل يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه ب���ان���ه ل��ي��س 
َ����ن  م���ي���ت���اً ب����ل ح�������ي.. ق������ال ت����ع����اىل )َواَل َت�����ُق�����وُل�����وا مِل
ُيْقَتُل يِف َسِبيِل الَلِّه أَْمَواٌتۚ  َبْل أَْحَياٌء َوَلِٰكن 
اَلّ َت��ْش��ُع��ُروَن( فهو ح��ي عند رب��ه ال��ذي منحه 
الحياة األبدية والفرحة يف جنات تجري من 
تحتها األنهار.. قال تعاىل ﴿َواَل َتْحَسَبَّ اَلِّذيَن 
ُقِتُلوا يِف َسِبيِل الَلِّه أَْمَواتًا َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َرِبِّهْم 
��ُه ِم��ْن َفْضِلِه  ُي��ْرَزُق��وَن * َف��ِرِح��َن ِبَما آَت��اُه��ُم ال��َلّ
���ِذي���َن َل����ْم َي��ْل��َح��ُق��وا ِب���ِه���ْم ِم���ْن  َوَي���ْس���َت���ْب���ِش���ُروَن ِب���اَلّ
َخْلِفِهْم أاََلّ َخ��ْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُه��ْم َي��ْح��َزُن��وَن * 
َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة ِمَن الَلِّه َوَفْضٍل َوأََنّ الَلَّه 

ُ���ْؤِم���ِن���َن﴾.. اض��ف اىل ذل��ك ان  اَل ُي��ِض��ي��ُع أَْج����َر امْل
الشهادة يف سبيل الله منحة ربانية يختص 
بها من يشاء من عباده ولهذا جعل الله جل 
وعا الشهداء يف املرتبة الثالثة بعد النبين 
وال����ص����دي����ق����ن ق�������ال ال����ل����ه ت�������ع�������اىل:}َوَم�������ن ُي����ِط����ِع 
الَلَّه َوال��َرُّس��وَل َفأُوَلِٰئَك َم��َع اَلّ��ِذي��َن أَنَْعَم الَلُّه 
��َه��َداِء  ي��ِق��َن َوال��ُشّ ��ِدّ ��َن َوال��ِصّ ��ِب��ِيّ ���َن ال��َنّ َع��َل��ْي��ِه��م ِمّ

اِلِحَنۚ  َوَحُسَن أُوَلِٰئَك َرِفيًقا{. َوالَصّ

ثقافة الشهادة
ج��ع��ل امل���وىل ج��ل وع���ا لتضحيات الشهيد 
ن��������ت��������ائ��������ج ت������ت������ع������ل������ق ب��������ح��������ي��������اة االم������������������ة اإلس��������ام��������ي��������ة 
وك���رام���ت���ه���ا وع���زت���ه���ا وق���وت���ه���ا ح���ي���ث رب�����ط ح��ي��اة 
االم���ة اإلس��ام��ي��ة وم��ج��ده��ا ورف��ع��ت��ه��ا وعزتها 
وق����وت����ه����ا ب����م����دى إدراك أب���ن���ائ���ه���ا مل����ع����اين وق���ي���م 
الشهادة واستعدادهم للتضحية يف سبيل 
الله ومن اجل الدفاع عن قضايا االمة فحق 
للشهيد ال��ذي أخلص لله وضّحى يف سبيل 
ال��ل��ه وب����ذل ن��ف��س��ه وج����اد ب��ه��ا يف س��ب��ي��ل إع��اء 
كلمة الله والدفاع عن أرضه ورفع راية وطنه 

ان يفتخر به.
ك��م��ا ان ال���ج���ه���اد م���ن امل���واض���ي���ع ال���ت���ي أواله����ا 
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ع��ن��اي��ة خ��اص��ة مل���ا ي��رت�����ب عل�ى 
إقامته من تحقيق مقاصد الشريعة ولهذا 

ف����رض ال���ل���ه ع���ى امل��س��ل��م��ن ال���ج���ه���اد ب��وس��ائ��ل��ه 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ن��ص��رة ال��ح��ق وال����دف����اع ع���ن االرض 
وال������ع������رض واح������ق������اق ال����ح����ق واب������ط������ال ال���ب���اط���ل 

وردع الظالم.
ول�����ه�����ذا ن����ج����د ك����ي����ف ك�������ان امل�����ؤم�����ن�����ون االول��������ون 
يتسابقون اىل ميادين الجهاد يف سبيل الله 
طمعاً يف ال��ش��ه��ادة يف سبيل ال��ل��ه وك���ان جل 
ه���م���ه���م ان ي����ن����ش����روا دي������ن ال����ل����ه وي���ح���م���و دول����ة 
اإلسام من اجل ان تعيش االمة اإلسامية 
عزيزة قوية مهابة لدى اعدائها .. قال تعاىل: 
) وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتن أنها لكم 
وت�����������ودون أن غ�����ري ذات ال����ش����وك����ة ت����ك����ون ل��ك��م 
وي���ري���د ال��ل��ه أن ي��ح��ق ال��ح��ق ب��ك��ل��م��ات��ه ويقطع 
دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل 

ولو كره املجرمون(.
 فهنيئا للشهداء االبرار بهذه املنزلة املباركة 
قال الله تعاىل:}إَِنّ الَلَّه اْشَرَٰى ِمَن امْلُْؤِمِنَن 
أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَلُهم ِبأََنّ َلُهُم اْلَجَنَّةۚ  ُيَقاِتُلوَن 
يِف َسِبيِل الَلِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَنۚ  َوْعًدا َعَلْيِه 
ا يِف الَتّْوَراِة َواإْلِنِجيِل َوالُْقْرآِنۚ  َوَمْن أَْوَفٰى  َحًقّ
ِبَعْهِدِه ِمَن الَلِّهۚ  َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم اَلِّذي 

ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {. َباَيْعُتم ِبِهۚ  َوَذٰ

ذكرى الشهيد.. عظمة المناسبة وسمو األهداف

أهداف إحياء الذكرى 
السنوية للشهيد

إح�����ي�����اء ال������ذك������رى ال���س���ن���وي���ة ل���ل���ش���ه���ي���د ي��ع��ن��ي 
ت����ح����ق����ي����ق أه����������������داف م�������ت�������ع�������ددة، يف م����ق����دم����ت����ه����ا 
ال����ت����ع����ظ����ي����م وال����ت����ب����ج����ي����ل وال�����ت�����ق�����دي�����س ألس����م����ى 
ع��������������ط��������������اء وأش��������������������������������رف ت��������ض��������ح��������ي��������ة وه����������������������و ع��������ط��������اء 
ال����ش����ه����داء، و ت��ض��ح��ي��ات��ه��م ال����ت����ي وص����ل����ت إىل 
أعى مستوى، التضحية بالنفس التضحية 
بالحياة، وتقديم أغ��ى م��ا يمكن أن يقدمه 
اإلنْ������َس������ان م���م���ا أع����ط����اه ال����ل����ه س���ب���ح���ان���ه وت���ع���اىل 
وه��و التضحية ب��ال��روح والحياة بهذه الدنيا 
الفانية وهو عطاء عظيم وتضحية عظيمة، 
ج������دي������رة ب����ال����ت����ق����دي����س وال����ت����ب����ج����ي����ل وال���ت���ع���ظ���ي���م 
وكذلك جديرة باالحتفاء بها واإلشادة بها، 

واالفتخار بها.
إن إحياءنا لذكرى الشهيد السنوية تعبري 
عما لهم من مكانة يف وجداننا ويف حاضرنا 
وم��س��ت��ق��ب��ل��ن��ا وت��أك��ي��د ع���ى م��واص��ل��ة ال���س���ري يف 
دربهم درب الحرية واإلباء والعزة والكرامة 

وإننا ماضون عى العهد وال نبدل تبديا.
إن إحياء ذكرى هؤالء العظماء هو إحياء 
ل�����������روح ال�����ج�����ه�����اد واالس������ت������ش������ه������اد يف م����ش����اع����رن����ا 
وت��ح��ي��ي ف��ي��ن��ا م���ن ج���دي���د روح امل��س��ؤول��ي��ة ألن 
دافع املسؤولية عامل أسايس يف انطاقتهم 
وتحركهم فكانوا رج��ال مسؤولية نستذكر 
ال��ش��ه��داء وم���ا ق���دم���وه ون��ت��ع��ل��م م���ن خالهم 
أث������ر ال���ث���ق���ة ب���ال���ل���ه وق����ي����م اإلس��������ام م����ن ص��م��ود 
وثبات وشجاعة وصر وتضحية التي نحتاج 
إليها لتزيدنا عزماً وروحاً وثابة يف استشعار 
املسؤولية لنواصل املشوار فهم بالنسبة لنا 
كانوا وال يزالون أساتذة يف مدرسة الحرية 
وه�������������م رواد يف م����������درس����������ة ال��������ع��������ط��������اء وال��������ع��������زة 
والشموخ والثبات..نستذكر شهداءنا فهم 
ي���م���ث���ل���ون ك����ل أط����ي����اف امل���ج���ت���م���ع وف���ئ���ات���ه وه����ذا 
شاهد عى أن مجتمعنا بكل أطيافه وفئاته 
مجتمٌع حٌر أبٌي عزيٌز وهذا شاهٌد عى وعٍي 
ش����م����ل ك�����ل ف�����ئ�����ات امل���ج���ت���م���ع ول�����ه�����ذا ي����ج����ب أن 
ن��واص��ل امل���ش���وار ح��ت��ى ن��ل��ح��ق ب��رك��ب��ه��م ونسري 
ع���ى ن��ه��ج��ه��م ن��س��ط��ر م���ن ج��ه��ادن��ا وب��ط��والت��ن��ا 
وصمودنا وثباتنا وتضحياتنا منهجا ييضء 
ص�����ف�����ح�����ات ال�������ت�������اري�������خ وت�����ت�����ع�����ل�����م م�����ن�����ه األج������ي������ال 
املتعاقبة معنى ح��ي��اة ال��ج��ه��اد واالستشهاد 
التي تتحرر األوطان بها من هيمنة املتكرين 
والطغاة واملجرمن وتبقى ثمارها تؤيت أكلها 

نصراً وعزا لألجيال وتحميها وتعتز بها.
إن إح��ي��ائ��ن��ا ل���ذك���رى ع��ظ��م��ائ��ن��ا إح���ي���اء للقيم 
ال���ج���ه���ادي���ة يف وج����دان����ن����ا ب����ل ن��ج��ع��ل م����ن ت��ل��ك 
القيم م��درس��ة نتعلم منها ك��ل امل��ع��اين جيًا 
ب����ع����د ج����ي����ا ون����ن����ه����ل م������ن م���ع���ي���ن���ه���ا ال�����ن�����اب�����ع م��ن 
ق���واع���د اإلي���م���ان روح ال��ع��ط��اء وال��ت��ض��ح��ي��ة يف 

سبيل الله ملواجهة التحديات واألخطار.

إن إحيائنا ذكراهم تخليد لروحية العطاء 
ال���ن���اب���ع���ة م�����ن واق��������ع إي���م���ان���ه���م ال������ص������ادق ف��ه��م 
رج��ال ال��دي��ن ق��ال الله فيهم )رج���ال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قىض نحبه( 
تحركوا بصدق يف املواقف وهم رجال عطاء 
ورجال مواقف )ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديا( فعندما نتحرك بهذه الروحية نكون 
ب����م����س����ت����وى امل�����س�����ؤول�����ي�����ة س����ن����ب����ق����ى ث�����اب�����ت�����ن ع���ى 

العطاء وبذلك ال نغري وال نبدل.  
إحياؤنا لذكرى الشهداء نابع من صميم 
قلوبنا لنسري ع��ى خطاهم ف��ذك��راه��م تعني 
محطة نتزود منها يف عزمنا وصمودنا وثباتنا 
وم���واص���ل���ة ال��ت��ض��ح��ي��ة م��ه��م��ا ك����ان ح��ج��م��ه��ا يف 

التصدي للطغاة واملستكرين. 
إحياؤنا لذكرى الشهداء تمجيد لعطائهم 
وتخليد ل��روح��ي��ة ال��ع��ط��اء ؛ ب��ل وم���ن ال��وف��اء 
ل����ه����م وم�������ن م���س���ؤول���ي���ت���ن���ا ت���ج���اه���ه���م أن ن���ك���ون 
أوف���ي���اء م���ع امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م ال��ت��ي ض��ح��وا من 

أجلها.
م����ن����اس����ب����ة ذك����������رى ال����ش����ه����ي����د أي�����ض�����ا ت����ح����ي����ي يف 
م��ش��اع��رن��ا ق��داس��ة ال��ق��ض��ي��ة ال��ت��ي ن��ض��ح��ي من 
أج��ل��ه��ا، وع��ظ��م��ة امل��س��رية ال��ت��ي ننتمي إليها، 
وأهمية املسؤولية التي نتحملها كمؤمنن. 
وإلح�����������ي�����������اء روح ال��������ج��������ه��������اد واالس��������ت��������ش��������ه��������اد يف 
مشاعرنا وقلوبنا وأنفسنا فالشهيد هو من 
ج���ع���ل م����ن ج����ه����اده اب���ت���س���ام���ة ل��ل��ب��ائ��س وأم�����ًا 
ل���ل���ي���ائ���س وأم�����ان�����اً ل���ل���خ���ائ���ف وح���م���اي���ة ل��ل��ع��رض 
وص�������ي�������ان�������ة ل������ل������ح������ق������وق ون���������ص���������رة ل����ل����م����ظ����ل����وم����ن 
وامل������س������ت������ض������ع������ف������ن وه�������������م م����������درس����������ة م����ت����ك����ام����ل����ة 
نتعلم من خالهم حقيقة اإليمان الصادق، 
وقيم اإلسام من عزٍة وإباٍء وصموٍد وثباٍت 
وت�����ض�����ح�����ي�����ٍة وص�������������ٍر وب���������������ذٍل وع���������ط���������اٍء وس�������خ�������اٍء 

وشجاعة.

عبدالله الجرادي

أبو محمد الحسني

:» رئيس مؤسسة الطفل السعيد زينة ضيف اهلل  لـ »

أكدت رئيس مؤسسة الطفل السعيد التنموية زينة ضيف الله أن استمرار الحرب والحصار يفاقم الوضع اإلنساين يف اليمن، 
ويؤثر بصورة مباشرة عى الطفولة يف بادنا.

وأوضحت أن معظم أطفال اليمن ال يشعرون باألمن واالستقرار النفيس مع استمرار تردي الوضع االقتصادي واملعييش 
لألسرة، داعية إىل االتجاه نحو التعليم بالسعادة وفق سلوكيات ومهارات تنمي إبداع الطفل وتحويله إىل مشروع نجاح 

ينعكس ايجابا عى األسرة واملجتمع والوطن بشكل عام.
لقاء / محمد العلوي

تأثيرات الحرب كارثية على األمن واالستقرار 
النفسي ألطفال اليمن

ما وضع الطفولة يف بالدنا؟
وض�����ع ال���ط���ف���ول���ة يف ب����ادن����ا ك������اريث وم�����أس�����اوي ب��س��ب��ب اس���ت���م���رار 
الحرب والحصار عى اليمن للعام السابع عى التوايل وبشكل 
ع�������ام ح����ي����اة ال����ط����ف����ول����ة يف ال����ي����م����ن ت���ت���ف���اق���م م�����ن ع�������ام آلخ�������ر ب��س��ب��ب 
الحرب الجائرة وتواطؤ األمم املتحدة دون االنتصار لإلنسانية 
التي اصبحت تأثريات الحرب تستهدف الطفولة بشكل مباشر 
ب���ع���دم ش���ع���ور أط���ف���ال ال��ي��م��ن ب���األم���ن واالس���ت���ق���رار ال���ن���ف���يس، مع 
استمرار تردي الوضع االقتصادي واملعييش لألسرة  التي تشعره 
ب��اإلح��ب��اط وال��ع��ج��ز، األم���ر ال���ذي انعكس سلبا ع��ى الطفل وما 
ن���ؤم���ل���ه يف م���ؤس���س���ة ال���ط���ف���ل ال���س���ع���ي���د أن ي��ص��ب��ح ال���ط���ف���ل ع���ام���ًا 
ل���ل���ت���ط���ور وال�����ن�����ه�����وض امل���ج���ت���م���ع���ي وال�����وط�����ن�����ي ب����ع����ي����دا ع�����ن االح����ب����اط 

والعجز والخوف واأللم الذي يحيط به جراء الوضع الراهن.
م������ا اب����������رز ق����ض����اي����ا ال����ط����ف����ول����ة ال�����ت�����ي ت����ت����ص����در امل���ش���ه���د 

الحقوقي واإلنساين؟
من أبرز القضايا التي تتصدر املشهد اآلن هي استمرار الحرب 
وت����ده����ور األوض��������اع االج���ت���م���اع���ي���ة م����ن ت���م���زق ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي 
وظ���ه���ور ت��ف��رع��ات ل��ع��ص��ب��ي��ات ال ي��س��ه��ل ح��ل��ه��ا، وت�����ردي األوض����اع 
االقتصادية التي تحول دون التوصل إىل قرار سيايس يساهم 
يف تحقيق السام الداخيل، األمر الذي أثر سلبا عى األطفال 

بشكل مباشر وغري مباشر.
م����ا ت����أث����ريات وان���ع���ك���اس ال����ح����رب وت�������ردي ال����وض����ع امل���ع���ي���يش ع��ى 

الطفولة يف بادنا؟
تأثري كاريث يتحمل األطفال ويات الحروب لتبقى محفوظة 
يف ذاك��������رة األج�����ي�����ال م��ه��م��ا ك��������روا، وم�����ن ال���ص���ع���ب ت���وج���ي���ه���ه ن��ح��و 
املنحنى اإليجابي إال عن طريق برامج نوعية تحول الصدمات 
النفسية واأللم إىل قوة إيجابية التي تبدأ بإيقاف الحروب عى 

اليمن. 
اطلقتم مبادرة الفصل السعيد للسام.. حدثينا عن طبيعة 

مشروع املبادرة؟
ب��اس��م األط���ف���ال وأس����ر ال��ش��ه��داء وال��ف��ق��راء ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
ويات الحروب ندعو العالم من خال حكوماتها ومؤسساتها 
الخاصة ومنظماتها املجتمعية املحلية وال��دول��ي��ة وع��ى رأسها 
األم�����م امل���ت���ح���دة إىل ع��م��ل ه���دن���ة م��دت��ه��ا 20 س��ن��ة وه����ي أق����ل م��دة 
إلن��ش��اء جيل جديد يتم خالها الركيز ع��ى املشاريع يف تنمية 
م���ه���ارات وق������درات األط���ف���ال ب��م��ع��ي��ار "ال���س���ع���ادة" ألن��ه��ا م���ا تنشد 

وت���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه ج��م��ي��ع دواف�������ع امل���رج���ع���ي���ات امل���ت���ن���وع���ة, ل���إلس���ه���ام يف 
تحقيق األهداف ال� 17 للتنمية املستدامة للعام 2030م، العاملية, 
يف مرحلة الطفولة املبكرة مرحلة بناء شخصية اإلنسان خاصة 
من عمر" 6-3 " سنوات مرحلة ما قبل التعليم امل��دريس أثبت 
علميا أن أي سلوكيات م��ه��اري��ة للطفل لها ع��اق��ة بميله ألحد 
ال��وظ��ائ��ف اإلداري����ة يف التخطيط  والتنفيذ أو التقييم واملتابعة 
أو صناعة القرار يف املستقبل, هذه هي املهارات التي تريدها أي 
بلد تعاين من الحروب وتتطلع إليقافها وتحقيق السام املحيل 
والدويل والعاملي وذلك بسبب إيجاد أكر قدر من نقاط التوافق 
املهنية واإلداري��ة والتي تيسر مفهوم السام املبني عى إحرام 
الحقوق والحريات وأثبت علميا أن التعليم بسعادة يؤدي إىل 
تحويل املعلومة من مجرد حفظ وتلقن ملجرد نجاح شخيص 
ومهني يف السلوك الحضاري ليتكرر يف تفاصيل حياتنا اليومية 

الشخصية واألسرية واملجتمعية والوطنية.
ما االسرتاتيجية الرتبوية ملشروع املبادرة؟

تتكون االسراتيجية الربوية من أه��داف قصرية امل��دى بطرح 
ال��ف��ك��رة ع��ى ص��ان��ع��ي ال��ق��رار وإدارة امل����وارد االق��ت��ص��ادي��ة م��ن أج��ل 
تحقيق السام، باإلضافة إىل أهداف متوسطة املدى التي تتفق 

عى تنمية مهارات وقدرات األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة 
من خال العمل الخاص والحكومي ومنظمات املجتمع املدين 
امل��ح��ل��ي��ة وال����دول����ي����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع يف م���رح���ل���ة ال���ط���ف���ول���ة امل��ب��ك��رة 
وإشاعة ثقافة تنمية الطفولة وعاقتها بالتطوير اإلقتصادي، 
وه����دف ط��وي��ل امل����دى ب��وق��ف ال���ح���روب ع���ى ال��ي��م��ن واالت���ج���اه نحو 
تحقيق التنمية امل��س��ت��دام��ة، ب��واس��ط��ة تحقيق ال��س��ام ال��داخ��يل 
والخارجي وهو تحقيق لرؤية مبادرة الفصل السعيد للسام.

هل هناك ضمانات ملخرجات املبادرة؟
هناك العديد من الضمانات املعنوية واملادية ملخرجاتها مثبتة 
ع��ل��م��ي��ا ض���م���ن دراس�������ة اع���ددت���ه���ا ل���رس���ال���ة امل���اج���س���ت���ري ح�����ول ت��ط��وي��ر 
اإلدارة التعليمية "ال��ف��ص��ل ال��س��ع��ي��د" ودوره�����ا يف تحقيق امل��ي��زة 
التنافسية يف مرحلة الطفولة املبكرة بالجمهورية اليمنية"، إىل 
جانب اإلدارة والربية بالسعادة من قبل خراء يمنين وأردنين 
والتي تضمن عناصر مبادرة الفصل السعيد وتثبت جدارتها، 
وإدارت�����ه�����ا ب���أق���ل ال��ت��ك��ال��ي��ف م����ن وس����ائ����ل إع�������ادة ال����ت����دوي����ر، ل��ض��م��ان 

استدامتها املادية، وفق آلية معينة.
ما الثغرات يف الوضع التعليمي الراهن؟

وجود بيئة تعليمية ذات أولويات غري تنموية تعيق من عملية 

السام سواء الداخيل مع ذات اإلنسان أو مع بيئته أو السام 
الخارجي مع محيطه األسري واملجتمعي والوطني وحتى الدويل 
وال���ع���امل���ي, وه����ذا ب�����دوره ي��ع��ي��ق م���ن ج����ودة األع���م���ال امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��ي 
ت��س��اه��م يف ب��ع��د رؤي����ة اس��ت��ق��رار ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي وال�����ذي ي��ؤث��ر 
عى الوضع السيايس وبالتايل استقرار األوضاع األمنية واالتفاق 
عى السام لذلك عدم  إضافة السعادة للتعليم واستمرار رتابة 
اس��ت��خ��دام أس��ل��وب التلقن والضغط يف اكتساب العلم يحول 
دون تحويل املعلومة م��ن م��ج��رد ال��ن��ج��اح الستحقاق الشهادة 
للتطلع للعمل املهني مستقبا إىل سلوك ح��ض��اري يومي ن��راه 
ي��ت��ج��ى يف ت��ف��اص��ي��ل ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ه��ا ت��أث��ري عى 
العالم من ناحية الريادة الوطنية القوية ومن ناحية اإلضافة 

النوعية لإلنسانية.
ما الربامج واألنشطة التي تتضمنها املبادرة؟

هناك العديد من الرامج واألنشطة التي تشرك فيها الجهات 
ذات ال�����ع�����اق�����ة ب���ن���ش���ر م����ف����ه����وم ال�����س�����ع�����ادة يف ال�����رب�����ي�����ة م������ن خ����ال 
اعمالها، رجال االعمال القطاع الخاص، وتخصيص ميزانية من 
تدريب املوظفن مليزانية تدريب مرحلة الطفولة املبكرة كما تتبنى 
الحكومة الرامج واالنشطة التي تحفز السعادة ومنها برامج 

وأنشطة مشروع مبادرة الفصل السعيد للسام ووضع مقرح 
لإلدارة باألهداف تتبع أساليب التحفيز وصوال ملصطلح الفصل 
السعيد، باإلضافة إىل منظمات املجتمع املدين املحلية والدولية  
م��ن أج��ل العمل ع��ى معايري الفصل السعيد، ب��االش��راك مع 
الجامعات وامل��راك��ز البحثية واالس��رات��ي��ج��ي��ة وتشجيع االب��ح��اث 
التي تتحدث يف مواضيع عن السعادة وربطها بالربية واإلدارة، 
وم���ن���اق���ش���ة ت���ح���وي���ل م�������ادة ال���ف���ص���ل ال���س���ع���ي���د ك��م��ت��ط��ل��ب ج��ام��ع��ي 

يساهم يف إثرائه االكاديمين والطاب.
ه��ل تقدمتم ب��م��ق��رتح امل���ب���ادرة للجهات املعنية.. 

وماذا كان ردها؟
نعم تواصلنا ونتواصل بالجهات املعنية الحكومية والدولية 
م��ن��ه��ا ت���م ال��ت��ف��اع��ل وال��ب��ع��ض م��ن��ه��ا ي����درس امل���ب���ادرة واآلخ�����ر ننتظر 

موعد لنشرح له فكرتها.
اين تكمن دور األسرة واملجتمع يف نجاح املبادرة؟

دور االسرة واملجتمع فاعل وجوهري من حيث الوعي بأهمية 
السعادة حق وليس ترف كما يعتقد البعض، وأهمية املشاركة 
واملتابعة والرقابة يف تنفيذ وتطبيق االنشطة املتعلقة بسعادة 
األط��ف��ال مع الجهات املنفذة لها، واستيعاب معاين السعادة 
واملبادرة يف تطبيقها الشخيص وأن يكونوا قدوة لألطفال حتى 

يعملوا بها لتطبيقها يف تنمية وأمن املجتمع والوطن.
م��ا امل��ه��ارات التي بحاجة اليها الطفل لتنمية مواهبه وميوله 

لإلبداع؟
تركز مبادرة الفصل السعيد عى املهارات الناجحة من البيئة 
املحيطة بما ينمي اإلب��داع وتطويره يف خطوات البحث العلمي 
عن طريق تحويل املواد البسيطة اىل مشاريع استثمارية تستفيد 

منها األسرة واملجتمع وفق هوية االنتماء للوطن..
ماذا بعد مرحلة الفصل السعيد؟

إذا ك���ن���ت ت���ق���ص���د م�������اذا ب���ع���د م���رح���ل���ة م�����ب�����ادرة ال���ف���ص���ل ال��س��ع��ي��د 
ل��ل��س��ام ب��ت��وص��ي��ات��ه��ا وم��ق��رح��ات��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا وان��ش��ط��ت��ه��ا، ف��إن��ه��ا 
ب������داي������ة الس�����ت�����ق�����رار م�����ش�����اري�����ع م�����ت�����ج�����دده ع����م����اق����ه ص�����غ�����رية وك����ب����رية 
م��س��ت��دام��ة محليا واق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا، ت��ؤس��س��ه��ا م��ع��اين ال��س��ع��ادة 

التي تمهد لطريق ميلء بالثقة واإلبداع واالبتكار واالستدامة.
طموحاتكم القادمة يف املؤسسة؟

طموحاتنا كبرية بأن تصبح رؤية الطفل السعيد أولوية وطنية 
عى املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي.

الــســعــادة مــعــيــار  وفـــق  ــال  ــف األط ــــدرات  وق ــارات  ــه م تنمية  إىل  تــهــدف  السعيد  الــفــصــل  ــادرة  ــب م
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عقد مركز يمن انفورميشن سنرت YIC بالتعاون مع مركز النوع االجتماعي 
يف جامعة صنعاء يوم امس ورشة عمل تحت عنوان  )انعكاسات التقنيات 
الحديثة عىل عملية التنمية وإعادة اإلعمار( تضمنت مجموعة من أوراق 

العمل التي تناولت العديد من الجوانب املتعلقة بإعادة اإلعمار.
ويف افتتاحية الورشة رحب املهندس عبد الوهاب العاقل نائب رئيس 
مركز يمن انفورميشن سنرت بالضيوف مؤكدا عىل أهمية ايالء موضوع 
إعادة اإلعمار االهتمام الكايف من قبل مراكز البحوث والجهات املختصة من 
أجل االستعداد لهذه املرحلة الهامة التي ستؤسس ملستقبل اليمن الجديد.
وقال العاقل إن  يمن انفورميشن سنرت  يويل اهتماما كبريا يف مجال 
التنمية وإعادة اإلعمار  من خالل ما يقدمه من برامج ودراسات وأبحاث 

اىل جانب اإلنتاج اإلعالمي املتخصص.
يف حني أكد  الدكتور زيد الوريث نائب رئيس جامعة صنعاء عىل أهمية 
ويشمل  الشعب  من  واسعة  بشريحة  متعلقا  كونه  الورشة  موضوع 
مجاالت متعددة عىل كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعية والتنموية.

مشددا عىل أهمية قيام مراكز الدراسات والبحوث بدورها يف تقييم 
األضرار و وضع التوصيات التي تساهم يف تقديم رؤية واضحة ملرحلة 

إعادة اإلعمار.
واستعرضت الدكتورة الهام محمد رضا ورقة عمل بعنوان التطور التقني 
اليمن أكدت فيها عىل  واقع  الحديث وعالقته بالتطور االقتصادي يف 
التكنولوجيا والتطور التقني الحديث ومدى تأثريه يف االقتصاد، كما تناولت 
دور التطور التقني الحديث يف بناء اقتصاد قوي ومدى تأثريها عىل التنمية 
املستدامة، وعالقة التطور التقني الحديث بعملية إعادة االعمار يف اليمن.
يف حني قدم الدكتور خالد خنربي رئيس مركز االستشعار عن بعد ورقة 
العمل الثانية تحت عنوان )استخدام تقنية االستشعار عن بعد يف تقييم 
اهمية  اىل  فيها  اليمن(, والذي تطرق  االعمار يف  الحرب وإعادة  أضرار 
التقنيات الحديثة و استخداماتها يف عملية التنمية وإعادة االعمار، اىل 
جانب مفهوم نظم املعلومات الجغرافية وإمكانية استخدامه يف تقييم 

وتوثيق أضرار الحرب وإعادة االعمار.
من ناحيته الدكتور صالح حميد قدم ورقته الخاصة عن  )دور وسائل 
اإلعالم يف ترسيخ املفاهيم التنموية لدى صانعي القرار(  تطرق فيها اىل 
املسؤولية املجتمعية للوسائل االعالمية أثناء األزمات، باإلضافة اىل أهمية 

االعالم التنموي يف عملية إعادة اإلعمار خالل الفرتة املقبلة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها-

-ضرورة التنسيق و التكامل بني الجهات الرسمية واملجتمع املدين يف 
حصر األضرار وتحديد االحتياجات، واستخدام التقنيات الحديثة اهمها 

االستشعار عن بعد.
-بناء قاعدة بيانات مكانية موحدة.

-توحيد الرسالة اإلعالمية والعمل عىل تأهيل اعالميني متخصصني، 
وضمان استمراريتها.

جدير بالذكر ان هذه الورشة تعترب االوىل من نوعها التي تتناول موضوع 
يتعلق بعمليات إعادة اإلعمار يف اليمن.

التقنيات الحديثة وإعادة 
اإلعمار في ورشة عمل 
ليمن انفورميشن سنتر

تهانينا للدكتور الضبيبي
يحتفل العقيد الدكتور

عبدالملك طه الضبيبي
رئيس قسم المناعة واألمصال بالمستشفى 
العسكري العام بصنعاء- الجمعة القادمة 

بزفاف نجله الدكتور
 "وليد"

 وبهذه المناسبة السعيدة والغالية.. نزف أرق 
وأجمل التهاني القلبية للدكتور عبدالملك ونجله 

العريس الدكتور وليد ودامت دياركم عامرة 
باألفراح والمسرات..

المهنئون:

كافة منتسبي دائرة الخدمات الطبية العسكرية والكادر الطبي 
والتمريضي والفني واإلداري بالمستشفى العسكري العام بصنعاء

كافة منتسبي دائرة التوجيه المعنوي وصحيفتي "26سبتمبر" و"اليمن"
كافة مشايخ وأعيان ووجهاء محافظة ريمة

- ما أهمية القطاع السميك يف دعم االقتصاد الوطني؟ 
** إن ثروة القطاع السميك والرثوات البحرية املتنوعة من أهم النعم 
اإللهية عىل اإلنسان يف مياه البحار واملياه العذبة وتعترب من ركائز االقتصاد 
الركيزة  يعترب  اليمن  البحار ويف  تطل عىل  التي  البلدان  لكل  الوطني 
االقتصادية تكاد تكون بالدرجة األوىل حيث القطاع السميك سابقاً كان 
يعترب املصدر الثاين بعد النفط من خالل العوائد من الصادرات السمكية 
رغم أن نسبة كبرية من تلك الصادرات لم تكن فيها القيمة املضافة عند 
التصدير عىل جهات  نشاط  لها واحتكار  السميك  التسويق والتصدير 
محددة وحورب من سعى ليكون ضمن هذا النشاط ، وهنا نقول يجب 
أن يتم اعتبار القطاع السميك القطاع األول قبل النفط كمصدر ايرادي 
للصياد وللمواطن املسوق او  اليمني العظيم وأيضاً  للدولة وللشعب 
املصدر للخارج ، حيث يلعب التنوع السميك يف البيئة البحرية اليمنية 
الدور الذي يمكننا من جعل القطاع السميك والرثوة البحرية املصدر األول 
للدخل يف البلد كما هو التوجه الواضح للقيادة وتوجهنا من خاللهم 
لحمل رؤية ثورية للقطاع السميك والبحري ستصنع املتغريات يف هذا 

القطاع بكل جوانبه.   
- كم هي النسبة التي يساهم بها القطاع السميك يف رفع مستوى 

الناتج املحيل؟ 
** للقطاع السميك دور مهم يف االقتصاد الوطني للبلد و يساهم بصورة 
مباشرة يف توظيف وتشغيل عدد كبري من األيادي العاملة وكذا يف توفري 
سبل العيش لكثري من الفقراء واألسر من املجتمع اليمني ويساهم يف 
التأمني الغذايئ والصحي للمجتمع، وبإمكان القطاع السميك والبحري 
ان يساهم يف تشغيل اليد العاملة اليمنية بنسبة قد تتجاوز 30 % من 
حجم البطالة والفقر يف بالدنا من خالل خطط الدولة للقضاء عىل البطالة 

اليوم أن القطاع السميك يف وضع  البلد، وكم هو مؤسف  والفقر يف 
متدهور وسيئ ال يوفر حتى العيش الكريم للصيادين واملوظفني يف القطاع 
السميك بسبب السياسات املمنهجة من دول العدوان يف الفرتة السابقة 
التي دمرت القطاع لتستفيد منه تلك الدول وكان السكوت عىل تلك 
السياسات الخاطئة التي كانت تنفذ عرب أشخاص نافذين وآخرين كانوا 
أدوات قذرة تتماىش مع سياساتهم وتوجهاتهم مما جعل وضع الصيادين 
واملوظفني مرتهنني ملجموعات اقطاعية ولفئة تمارس اسوأ األساليب 
لتتحكم بالنشاط العاملني بالقطاع السميك برمته، ولكن بإذن الله حان 
الوطني  ليكون رائد االقتصاد  القطاع السميك  الوقت لتصحيح وضع 
اليمني وسنواجه كل الجشعني واملحتكرين واالقطاعيني وسندافع عن 
حقوق الصيادين والعاملني يف القطاع السميك وبتعاونهم معنا سيكون 
الفرج أقرب وتتحقق وتنجح املعالجات ومسارات التصحيح بصورة أسرع 
بإذن الله، ونحن واثقون أنهم سيكونون السند القوي واملخلص لنفسه 

ولبلده الذي سيصنع املتغريات إىل األفضل.
- ما هو واقع قطاع الرثوة السمكية يف اليمن حاليا ؟ 

** واقع القطاع السميك والبحري سيئ جداً يف الفرتة الحالية بسبب 
العدوان السعودي األمرييك عىل بالدنا واستمراره وهو يزداد سوءاً بسبب 
سياساتهم فقد انخفضت مساحات الصيد يف البحر األحمر وخليج عدن 
والبحر العربي وبهذا تدنت كمية اصطياد األسماك وانخفضت العائدات 
عىل الصيادين، كما أن هناك توجهاً عدوانياً يمارس عىل قطاع الصيد 
واإلنتاج السميك من قبل دول العدوان خاصة دويلة اإلمارات من خالل 
الصيد الجائر بالسفن الكبرية وأيضاً تصدير أكرث كميات االصطياد املنزلة 
من الصيد التقليدي وحرمان املواطن اليمني من أهم مصدر للربوتني، 
وقد ارتفعت أسعار األسماك بأسعار جنونية يف املحافظات املحتلة جنوب 

اليمن وحصلت احتجاجات ومنع لتصدير األسماك من قبل املواطنني يف 
محافظات الجنوب اليمني املحتل. 

- ما هو وضع املخزون السميك والبحري وما املخاطر التي تهدده؟ 
** يعترب وضع املخزون السميك يف البحار اليمنية غري معروف حالياً 
بسبب ان النظام السابق لم يعمل عىل دراسته وتنظيم االصطياد فيه 
بل عمد عىل إدخال القوارب الكبرية لالصطياد وتدمري البيئة البحرية 
بطرق الصيد بالجرف والجائر كما أن غياب األبحاث العلمية وإبعادها 
عن ممارسة دورها الفعيل والوطني الذي يخدم استثمار مختلف النعم 
اإللهية يف البحار أوصل القطاع السميك اىل وضع التدهور املستمر وغري 

املستقر. 
ويف واقع الرثوة السمكية والبحرية فإنها غري مستغلة بالشكل املطلوب 
بسبب سياسات التجهيل واالحتكار ومنع دخول وسائل وأدوات الصيد 
واإلنتاج وجعل العاملني يف هذا املجال يمارسوا جهداً ذا جدوى اقتصادية 
اقتصادية بحرية غري  قليلة وتكلفة أعىل عليهم، وأيضاً هناك موارد 

مستغلة.
- هل هناك مخاطر تضر البيئة البحرية والرثوة السمكية؟

** دور الوزارة يف الرقابة عىل األسواق واملحالت واملطاعم نسبة صفرية 
نتيجة للسياسات السابقة واملستمرة حالياً وكانت هناك جهود لتعزيز 
هذا الجانب من الرقابة والتفتيش وضبط الجودة بعد ثورة 21 سبتمرب 
من خالل العمل الثوري وكذا بعد تلك الفرتة ولكنها اجهضت من قبل 
أشخاص ينظرون إىل مصالحهم الشخصية املشبوهة ولكننا حالياً نتجه 
إليجاد منظومة متكاملة للتسويق والرقابة عليه وعىل واألسواق ومحالت 
ومطاعم بيع األسماك يف البلد رغم الصعوبات التي نواجهها واملعارضات 

من الداخل التي تجعل من املواطن اليمني مهدد يف سالمته الصحية 
والغذائية. 

- وماذا عن االسواق العشوائية كيف سيتم التعامل معها؟ 
** بالنسبة لألسواق العشوائية نعمل حالياً عىل إعداد خطة إلعادة 
تنظيمها وتطويرها وأيضاً تطوير اللوائح واملعايري واملواصفات لألسواق 
واملحالت واملطاعم السمكية وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية عليهم 
بالتدريج عىل أن يتم البدء بعمل مسح ميداين لها جميعاً ومنحهم 
اشعارات بمعالجة ما هو مختل لديهم من املواصفات واملعايري ومن ثم 

منحهم الرخص. 
- ماهي اثار الحرب والعدوان عىل القطاع السميك واالستثمار عىل 

وجه الخصوص؟ 
** للعدوان عىل بالدنا آثار شاملة ومؤثرة بشكل مباشر عىل القطاع 
السميك واالستثمار فيه فقد توقفت الصادرات بنسبة تتجاوز %90 وقام 
العدوان باستهداف املنشآت السمكية وقد توقفت العديد من معامل 
التحضري التي كانت تصدر اىل الخارج وغري ذلك وبلغت الخسائر واالضرار 
يف القطاع السميك 10مليارات و762مليونا و72 ألف دوالر، خالل ست 
سنوات من العدوان فقط، والخسائر واالضرار يف تزايد ومستمرة كل يوم.

- كلمة اخرية تودون قولها ؟
** نقول للجميع بأن اللجنة الزراعية والسمكية العليا توجهت ملعالجة 
واسرتاتيجية  مدروسة  وفق خطة  وإصالحه  السميك  القطاع  أوضاع 
ستحدث نقلة نوعية شاملة يف القطاع السميك، وندعو الصادقني يف 
هذا القطاع للعمل معا إلصالح القطاع وإصالح أوضاعهم التي لم تتم 

معالجتها بأي شكل من األشكال طوال فرتة العدوان.

الثروة السمكية والبحرية غير مستغلة بالشكل المطلوب 
بسبب سياسات التجهيل واالحتكار

حاوره: محمد صالح حاتم

أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع االستثمار والبحوث السمكية األستاذ / ماهر علي السيد أن العدوان 
أثر بشكل كبير على القطاع السمكي واالستثمار فيه فقد توقفت الصادرات بنسبة تتجاوز 90 % .. مشيرا 
الى أن العدوان تعمد ايضا استهداف المنشآت السمكية مما تسبب بتوقيف العديد من معامل التحضير 
التي كانت تصدر الى الخارج وغير ذلك .. مؤكدا أن الخسائر واالضرار التي طالت القطاع السمكي بلغت 10مليارات 
و762مليونا و72 ألف دوالر، خالل ست سنوات من العدوان فقط، والخسائر واالضرار في تزايد ومستمرة كل 

يوم .. فيما يلي نص الحوار:

:» وكيل وزارة الرثوة السمكية لقطاع االستثمار والبحوث السمكية  لـ »

المرصد اإلعالمي

العدوان وجنون البقر

ص��رن��ا ال��ي��وم ق��اب ق��وس��ني لنصرنا ع��ىل تحالف ال��ع��دوان 
وأدواته، وهو أمر أيقن العدو بحتمية حدوثه فظهر عىل 
تصرفاتهم متالزمة مرض جنون البقر ففقدوا السيطرة 
عىل توازنهم وشذوا عن تصرفات اإلنسان فتجاوزوا كافة 
الضوابط والقوانني واألعراف بشرعنة وشرعية مجازرهم 
وجرائمهم بحق اليمنيني الصامدين األبطال يف وجه قوى 

العدوان املتهالكة..
ال��دم��اء وال���دم���ار ج���راء ل��ج��وء ق��ص��ف ال���ع���دوان للمدنيني 
واألع�����ي�����ان امل���دن���ي���ة داخ������ل م���دن���ن���ا وب���ت���ل���ك ال����ق����وة امل���ف���رط���ة م��ع 
غياب أي إدان��ة أو موقف دويل يذكر!؟.. أمر فضح بجالء 
انكسار ال��ع��دوان وصدمته امل��روع��ة م��ن االن��ه��زام امل��ذل من 

قبل جيشنا واللجان الشعبية البواسل..
كيف ال ونتائج ضرباتهم األخرية جعلت قوى العدوان 
تقر بصيغة إجبارية تقهقرهم وفشل مخططاتهم وأيقنوا 
باستحالة تحقيق أي نجاح يذكر، خاصًة بعد أن ثبت لهم 
أن أبطالنا الشجعان عكسوا بقدراتهم العالية اتجاه مسار 
املعركة من مجرد الدفاع اىل نقطة الهجوم املباشر، األمر 

الذي سرع بالنصر وأمات الخصوم رعباً وإذالاًل..

قيس النقيب

بانوراما  العالم
* م�����ج�����ل�����ة أم������ري������ك������ي������ة ت������ص������ف ال������س������ع������ودي������ة ب����ع����اص����م����ة 

املخدرات يف الشرق األوسط..
* إي���������������ران ت�������ه�������دد ب�����ت�����دم�����ري م�����ف�����اع�����ل دي������م������ون������ا ال�������ن�������ووي 

اإلسرائييل يف حال التعرض ألي هجوم..
* غضب يف الهند جراء انتشار خطابات كراهية ضد 

املسلمني..
* ال����������ع����������راق ي�����ع�����ل�����ن س�������������داد ك�������ام�������ل ت������ع������وي������ض������ات غ������زو 

الكويت..
* ال��ن��م��و ال��س��ك��اين األم���ري���يك ي���رتاج���ع ألدىن م��س��ت��وى 

منذ التأسيس..
* ال��ك��وي��ت تبيع م��ال��ي��زي��ا م��ق��ات��الت ودب���اب���ات ب��دع��وى 

"عدم الحاجة لها"..
* وثائق سرية تكشف عن قتل أمريكا آالف املدنيني 

بالشرق األوسط..
* م������س������ؤول������ون إس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ون ي������ق������ول������ون أن ال���ج���ي���ش 
اإلس���رائ���ي���يل ال ي��م��ت��ل��ك يف ال���وق���ت ال���ح���ايل ال����ق����درة عىل 

مهاجمة منشآت إيران النووية..
* تقارير تكشف أن السعودية تجسست بربنامج 
ب����ي����غ����اس����وس اإلس�����رائ�����ي�����يل ع�����ىل ه����ات����ف امل����ح����ق����ق ال�������دويل 

باليمن كمال الجندوبي..
* نحن يف بلد مسلم.. سيدة تركية تجرب إدارة مركز 

تجاري عىل إزالة شجرة عيد امليالد من مدخله..
* ط������ه������ران ت�����ق�����ول أن�����ه�����ا س���ت���ق���ص���ف ك������ل ال������������دول ال���ت���ي 
ستسمح بمرور القاذفات اإلسرائيلية لضرب منشآتها 

النووية..
* م���ج���ل���س ال�������ن�������واب األم�������ري�������يك ي�����م�����رر ق������ان������ون ي���ك���اف���ح 

العنصرية والكراهية والعنف ضد املسلمني هناك..
* ج���وب���اي���دن ح�����ذر إس���رائ���ي���ل م����ن أي ع���م���ل ع��س��ك��ري 

ضد طهران..
* مسؤول أمرييك يكشف عن خالفات عميقة بني 

إسرائيل وواشنطن بشأن النووي اإليراين..
* إي������������ران ت���خ���ت���ت���م م��������ن��������اورات ال����ن����ب����ي األع������ظ������م 17 يف 
الخليج ق���رب م��ف��اع��ل ب��وش��ه��ر وت��ح��ذي��ر ن���اري للعدو 

اإلسرائييل..

دامت األفراح والمسرات

أجمل التهاني المعطرة بأريج الفل والياسمين 
للشاب الخلوق 

"عبداهلل محمد عبداهلل الغرسي" 
الملقب "الغشمي"

بمناسبة دخوله القفص الذهبي.
فألف ألف مبروك

المهنئون:

شايف محمد الغرسي وأوالده - ناصر محمد الغرسي وأوالده
عبدالحميد الجوفي وأوالده- احمد البكير وأوالده

رضوان الغرسي وأوالده - نايف عبداهلل الغرسي وأوالده
يحيى علي صالح النهاري
وكافة األهل واألصدقاء

ألف مبروك الخطوبة

بأجمل الورد وأصدق الحب وأكبر الفرح نبارك ونهنئ الشاب المجاهد 

"احمد عبدالولي شرف الدين المرتضى"
ونقول له عقبى الفرحة الكبرى وربنا يتم على خير وجعلت 

دياركم عامرة باالفراح والمسرات..
فألف ألف مبروك

المهنئون:
والدك: عبدالولي المرتضى - خالك: يحيى محمد المرتضى

أخوك: محمد عبدالولي المرتضى - ومحمد يحيى المرتضى 
وكافة آل المرتضى

وجميع األهل واألصدقاء والمحبين



ميليشيا  بني  التصعيد  تزايد  مع 
واجنحة املرتزقة يف املحافظات املحتلة 
تشهد حضرموت وشبوة صراعًا محمومًا 
عىل ثرواتها النفطية بني املليشيا املدعومة 
اماراتيًا واجنحة ما تسمى بالشرعية املدعومة 

سعوديًا.
ومع تعدد الوالءات يتجاذب املحتلني أطراف 
بالرثوات،  الغنية  املحافظات  يف  الصراع 
استقطاب  تأجيجه من خالل  عىل  ويعمل 
أطراف قبلية جديدة للمشهد يف ظاهرة جديدة 
لتوسيع دائرة الصراع الذي يهدف اىل اضعاف 
كيان املجتمع القبيل ويتمكن من السيطرة 

ونهب ثرواتها عىل املدى البعيد.
الفشل والهزائم املتالحقة لتحالف العدوان 
السعودي االمارايت يف جبهات عدة منها جبهة 
مارب والعمليات املتواصلة بالعمق السعودي 
نحو  منها  يهرب  السعودي  املحتل  يجعل 
تحقيق انتصارات وهمية يف تلك املحافظات 
تحقيق  العدوان من  بداية  التي فشل منذ 
أي مصلحة له فيها خاصة مد انبوب نفطي 
اىل البحر العربي عرب ارايض محافظة املهرة 
فيما طرف ثالث مدعوم قطريًا يقف يف وجه 
التمدد السعودي االمارايت ويفرض اجندته 
من خالل دعم مكون جديد متمثل بالقيادي 
الذي حاول  "الحراك"  باعوم تحت مسمى 
انتقايل االمارات منعه من دخول املحافظة 

اثناء عودته اليها عرب عمان . 

استنساخ فصائل جديدة
يسعى املحتل االمارايت اىل دعم ادواته ودفعهم 
من خالل  النفطية  املحافظات  اهم  عىل  للسيطرة 
قيامه هذه املرة باستنساخ فصيل مؤتمري اخر للقيام 
بمهمة االحالل بدال لحزب االخوان يف اهم محافظتني 
نفطيتني شبوة وحضرموت االمر الذي جعل االخوان 
يتخبطون خوفاً من تخيل املحتل السعودي عنهم بعد 
إن اتهموه بالتقصري رغم التخاذل الواضح بني اجنحة 
ما تسمى ب"الشرعية" وصراعتها املتواصلة عىل نهب 
الرثوات وملء الجيوب رغم أن العيوب الكبرية لهم 
بدأت بالتكشف فانكشف كل يشء وبانت سوءاتهم.

شبوة  خاصة  املحتلة  املحافظات  تعيش  اليوم 
وحضرموت اسوأ مراحل االحتالل بدخولها يف بداية 
نفق مظلم وصراع ال ينتهي وهو ما يعد له املحتلون 
بني فصيلني كانا شريكني يف الحكم من عقود مضت 
والظلم  والنهب  والطمع  الجشع  بسب  وافرتقا 
سلطة  اسقطت  خصمني  ليعودا  للمستضعفني 
باستغالل  االمارايت  املحتل  يسعى  فيما  أحدهما 
شبوة  يف  املستنسخة  املؤتمر  اجنحة  احد  حماس 
إلسقاط امارة االخوان واالحالل بدال عنها فمن ادعى 
احقية الحكم هنا سقط هناك يف قاع من الوحل لم 
االمارايت  املحتل  يوسع  فيما  منه  الخروج  يستطع 
والسعودي قيعان الوحل ليسقط الجميع بمن فيهم 
املحتلون ولن يخرج منها فسقوط الجميع بما كسبت 
ايديهم وما الله بغافل عما يصنع الظاملون خاصة 
بعناصر  االخري والدفع  لورقتهم  استخدامهم  بعد 
القاعدة خاصة يف صراع شبوة القادم بعد إن عجزت 

ميليشياتها يف السيطرة عليها .

مشاركة القاعدة 
املايض،  السبت  السعودي،  املحتل  بدأ  قد  وكان 
ترتيبات لنقل ما تسمى بألوية الجماعات السلفية 
إىل محافظة شبوة يف خطوة تشري إىل مساعيها تعزز 
قبضة ما تسمى “القاعدة” عىل هذه املحافظة التي 

أصبحت محور صراع إقليمي بالوكالة.
العدوان  تحالف  بان  قبلية  مصادر  وأفادت 
السعودي دفع بما يسمى بوزير الداخلية يف حكومة 
هادي لتوجيه ما تسمى بالنقاط األمنية يف ابني وشبوة 

لتسهيل مرور فصائل ما تسمى العمالقة ذات التوجه 
الجهادي القريب من القاعدة، والقادمة من الساحل 
الغربي إىل شبوة لالستعداد لخوض مواجهات مع 

فصائل االمارات هناك.
ولوح حزب اإلصالح، جناح االخوان املسلمني يف 
ضد  تصعيدية  بخطوات  املايض،  السبت  اليمن، 
ما اسماه قرار إزاحة محافظه يف شبوة حيث دفع 
بمجاميع من أنصاره إىل شوارع عتق الجمعة للتنديد 

بقرار إزاحة بن عديو.

حضرموت تشظي وانقسام 
ويف حضرموت شهدت مدينة املكال، املركز اإلداري 
ملحافظة حضرموت، السبت املايض، تظاهرات حاشدة 
ملن يسمون بأنصار االنتقايل، املدعوم إماراتيا خيم 
عليه حضور االعالم اإلمارايت وشعارات تتجاوز مطالب 
املجلس املنادي باالنفصال ما يشري إىل مساعي املحتل 
االمارايت عىل مساومة املحتل السعودي عىل الهالل 
النفطي لليمن حضرموت وشبوة والذي يشهد حراكاً 

غري مسبوق.
ومع اشتداد وطأت الصراع بني ميليشيا االحتالل 
سالم  املدعو  طالب  حيث  حضرموت  محافظة  يف 
وجامع  حلف  بكتلة  تسمى  ما  رئيس  سميدع  بن 
حضرموت، املحسوب عىل انتقايل املدعوم من املحتل 
االمارايت بضرورة اخراج ما تسمى باملنطقة العسكرية 
األوىل من الهضبة النفطية يف وادي وصحراء املحافظة 

وتسليم ما يسمى األمن للنخبة التابعة لإلمارات.
ويف سياق متصل شن مسلحون قبليون هجوماً عىل 
نقطة مكلفة بحماية مناطق شركات نفطية بمحافظة 
حضرموت مؤخراً وخلفت عدداً من القتىل والجرحى.

ويبدو أن قبائل حضرموت التي أغلقت خالل األيام 
املاضية منافذ املحافظة منعاً لخروج ناقالت النفط قد 
بدأت تصعيداً مسلحاً يهدف للسيطرة عىل املواقع 
النفطية باملحافظة ما اثار حفيظة هوامري النفط هادي 
ومحسن ومن يتبعهم لتحريك ميليشياتهم يف إدارة 
صراع ونشر فوىض والوصول اىل باملحافظة اىل حالة 
عدم استقرار ليتمكنوا من االستمرار عمليات النهب 

واخضاع املحافظة لسيطرتهم بطرقهم الخاصة.
فرج  حضرموت،  بمحافظ  يسمى  ما  وكان 
تسمى  ما  مع  اتفاقاً  قد عقد  السبت،  البحسني، 
يدعمها ما يسمى  التي  الشعبي،  التصعيد  بلجنة 
باملجلس االنتقايل، من شانه انهاء نفوذ ما تسمى 
ب"الشرعية" عىل عائدات املحافظة النفطية، شرقي 

اليمن، وتعزز سلطة البحسني.
مطالبة  عىل  االتفاق  الطرفني  اعالن  جانب  وإىل 
الشركات النفطية برفع حصة املكال، ملليوين برميل 
يوميا، وخفض اسعاره بنحو 4100 ريال للدبة سعة 
20 لرتاً، تضمنت بنود عسكرية قضت ايضا بتسليم 
ما تسمى بنخبة االمن يف حضرموت وتجنيد 3 آالف 

من مسلحي القبائل للمشاركة هناك ..

انفجار كبري 
البحسني  بمحافظ حضرموت  يسمى  وسعى ما 
المتصاص التصعيد القبيل املدعوم اماراتياً يف عقد 
اعالنه مساء  تم  الذي  االتفاق  تضمن  اتفاق حيث 
الجمعة املاضية واملكون من 26 بنداً، قضت باملجمل 
بتوطني الصناعات النفطية عرب انشاء مصفاة لتكرار 
النفط ومعامل إلنتاج الغاز املنزيل، إضافة إىل حكر 
استرياد وتصدير النفط عرب ميناء املكال الذي تحتله 
يف  لألوضاع  مراقبون  يراه  ما  وهو  عليه  االمارات 
حضرموت بتفخيخ للمرحلة املقبلة بإنشاء كيانات 
يف  منها  لالستفادة  تحريكها  يمكن  جديدة  قبلية 
تحريك املجتمع والشارع الحضرمي بعد إن فقدت 
املكونات واملليشيات االخرى ودها معه بسبب نهمها 
وشرها يف نهب ثرواتهم وممتلكاتهم الخاصة والدفع 
اىل الواجهة االمر الذي قد يشعل فتيل صراع وانفجار 

كبري سيكلفهم الكثري من اراقة الدماء والتي يسعى 
املحتل من خاللها اىل االستفادة منها واطالة امدها 
بما يخدم اهدافه وتوجهاته وتوجهات هوامري النفط 
والفساد وال يخدم توجهات ابناء املجتمع الحضرمي 

املغلوب واملستضعف .
الهضبة  يف  هادي  بسلطة  تسمى  ما  ورفضت 
ما  املايض،  السبت  حضرموت،  ملحافظة  النفطية 
املحافظة  بمحافظ  يسمى  ما  بني  باالتفاق  سمي 
املحسوب عىل االمارات وما تسمى بلجنة التصعيد 
الشعبي التي تدعمها ابوظبي يف خطوة قد تدفع نحو 
انقسام املحافظة وتشظي املجتمع الحضرمي وهو ما 
والسيطرة  إلضعافه  املحتلون  تحقيقه  اىل  يسعى 
عليه بعد اثارة االنقسام فيما تسمى بالسلطة املحلية 
الواقع يف تعميق  للمحافظة وهو ما ينعكس عىل 
املفتوح  الصراع  اىل  وصوال  الهوة  وتوسيع  الشرخ 
الذي يصب يف محاوالت كل االطراف اىل االستحواذ 
عىل عائدات املحافظة من النفط والعائدات االخرى 
لصالح مكوناتها فيما تستبعد مكونات اخرى وتحاول 

شراء والئها .
املحتلة  املحافظات  أبناء  الهاء  املحتل يف  مشاريع 
يثري  فيما  واشغالهم  صغرية  وقضايا  صراعات  يف 
غرائزهم وشهواتهم بعيدا عن املشاريع الكبرية التي 
تخدم كل الشعب اليمني أرضاً وإنساناً والذي يسعى 
اىل تحقيقه احرار اليمن يف الجيش واللجان الشعبية 
بتحرير  يتجزأ  ال  جامع  مشروع  من  يحملونه  بما 
كل اليمن ويستوعب فيه كل ابناء الشعب اليمني 
ويتساوى فيه الجميع يف الحقوق والرثوات وهو ما 
ال يثري الشكوك واالنقسامات والصراعات التي يعمل 
املحتل اليوم عىل دق وترها وتحويل املجتمع اليمني اىل 
دوامة من الصراع املؤطر فيما يتفرغ هو لنهب الرثوات 
وإطالة امد بقائه وهو ما ال يحبذه كل احرار اليمن 
وسيعمل عىل انهاء ذلك التواجد الذي بدأ يتأكل قريبا 
وسيندحر املحتلون وادواتهم وسيتحقق النصر املتوج 

بالحرية واالستقالل الناجز.

أوضح محمد الصرمي وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة أن العدوان 
الغاشم وحصاره الظالم و الذي دمر كل المنشآت الشبابية والرياضية وتسبب 
في تدني إيرادات صندوق النشء والشباب والرياضة أدت بظاللها إلى توقف 
األنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة بقطاع الشباب وقال الصرمي إن مشروع 
زلنا نعمل  الله حقق نجاحًا كبيرًا وال  للتنمية والتمكين بفضل  الصماد  الشهيد 
ونعد الخطط والبرامج لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وكانت أبرز المعوقات 
والصعوبات التأخير في إنجاز اإلجراءات المالية لصرف المخصصات المالية للنشاط..
الصرمي أكد في الحوار الذي أجرته "26سبتمبر" أن األحمر الصغير حقق انجازًا غير 

مسبوق وهناك إعداد وتحضير لتكريمهم عقب عودتهم أرض الوطن.
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العدوان  يتحدث  عندما 
املالعب  يستهدف  انه  الرببري 
الرياضية فهذا بحد ذاته إفالس 
وأكاذيب وتضليل لإلعالم بحجة 

تدمري كل البنى التحتية..
املرييس  ملعب  يشاهد  ومن 
والتي  العريقة  النوادي  احد 

تحمل يف طياتها اسما المعا حفر اسمه من ذهب مع 
الساحرة املستديرة كرة القدم الالعب عيل محسن أول 
العب يمني يحرتف يف بالد الفراعنة يدرك أن تحالف 
الشيطان يريد تدمري كل مقومات الحياة والحقد الدفني 
تجاه هذا الشعب اليمني العظيم الصامد مثل جباله 

عيبان وعطان ونقم..
باألمس القريب حقق األحمر الصغري فوزا مستحقا 
وتوج  داره  عقر  يف  وهزمه  السعودي  املنتخب  أمام 
ببطولة غرب آسيا ألول مرة يف تاريخه رغم العدوان 
الجائر عىل بالدنا والحصار الجوي والبحري والربي ومع 
ذلك سّطر نجومنا أروع الفنون الكروية وقهر مستضيف 
وكانوا  واستحقاق  بجدارة  البطولة  البطولة وخطف 
نجوماً صغاراً وكباراً مع األداء واللعب الجميل الذي 

أذهل كل متابعيه يف كافة املعمورة..
واليوم الجماهري اليمنية تنتظر هذه اللحظة التاريخية 
ارض  بوصولهم  الكربى  والفرحة  املستحق  والتكريم 
الوطن الغالية وعىل ما يبدو أن الهزيمة عىل املستطيل 
خيالية  أوهام  عن  يبحون  املتخبطني  جعل  األخضر 
يسعون بها تدمري التحفة الرياضية الفنية يف القاموس 
بالفن  الحميدة  صفاتها  معروف  والرياضة  الريايض 

واألخالق وليس التدمري املمنهج.

نبيل الترابي

أوهام خيالية

مالعب  كروية

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

ت���ح���اف���ظ امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة ع�����ىل ت���م���اس���ك ن��س��ي��ج��ه��ا م�����ن خ������الل ال���ع���م���ل ال����ط����وع����ي وال���ت���ك���اف���ل 
االجتماعي خاصة يف الظروف الصعبة من حروب وكوارث تمر بها .

وي��ت��م��ي��ز امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي ب���رتاب���ط وث���ي���ق يف اوس���اط���ه 
وح����ب����ه ل���ل���خ���ري وت���ق���دي���م امل����س����اع����دة ل���ل���غ���ري يف ال����ظ����روف 
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة ، وي������������������زداد ال������ع������م������ل ال������ط������وع������ي وال������ك������اف������ل 
االجتماعي عندما يمر اليمنيون بظروف صعبة من 
خ���الل ت��ف��ق��د ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ني وذوي االح��ت��ي��اج��ات 
ال��خ��اص��ة اث��ن��اء ال���ح���روب وه���و م��ا يتمثل جليا يف ظل 
ال������ع������دوان ال����غ����اش����م وال����ح����ص����ار ال����خ����ان����ق ال����ت����ي ت���م���ر ب��ه 
ب��الدن��ا.. وي��ع��اين اليمنيني م��ن ظ���روف صعبة للغاية 
خ������اص������ة يف االري�����������������اف ال������ت������ي ت����ف����ت����ق����ر إىل االح�����ت�����ي�����اج�����ات 
االساسية من غذاء وصحة وطرق وكهرباء وغريها 
م���ا ي��ت��ط��ل��ب االم����ر إىل ت���دخ���الت ط���ارئ���ة م���ن ال��س��ل��ط��ات 
وامل���������ن���������ظ���������م���������ات امل�������ح�������ل�������ي�������ة وت���������وح���������ي���������د ال���������ج���������ه���������ود ل�����ت�����وف�����ري 

االحتياجات االساسية.
واإلنسان بطبِعِه ال يستطيُع العيش بمفرِدِه؛ بل 
يحتاُج إىل أْن يكوَن ضمن ُمجتمٍع، ومع مجموعٍة 
من األشخاص سواًء يف منزلِه، أو مكان دراسِتِه، أو 
عملِه؛ ألّن الخصائص االجتماعّية ه��ي ِم��ن ِسمات 
الّطبيعة اإلنسانّية، فالفطرُة الّسليمة تدعُو اإلنسان 

دائماً إىل تقديِم الخري وتنحية الشّر بشكٍل نهايّئ. 
  وُتعترُب األعماُل التطوعّية من أحد املصادر املُهّمة 
ل��ل��خ��ري؛ ألّن���ه���ا ُت��س��اه��ُم يف ع��ك��ِس ص�����ورٍة إي��ج��اب��ّي��ة عن 
املجتمع، وت��وض��ُح م��دى ازده�����اره، وان��ت��ش��ار األخ��الق 
الحميدة ب��ني أف����راده؛ ل��ذل��ك ي��ع��ُدّ العمل التطوعّي 
ظ��اه��رًة إي��ج��اب��ّي��ًة، ون��ش��اط��اً إن��س��ان��ّي��اً ُم��ه��ّم��اً، وم��ن أحد 
أه��������ّم امل����ظ����اه����ر االج����ت����م����اع����ّي����ة ال���ّس���ل���ي���م���ة؛ ف���ه���و ّس����ل����وٌك 
حضارّي ُيساهُم يف تعزيِز قيم الّتعاون، ونشر الّرفاه 

بني ُسّكان املُجتمع الواحد.

تعريف العمل التطوعّي
 ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ّي ه����و ت����ق����دي����ُم امل����س����اع����دِة وال����ع����ون 
وال�����ج�����ه�����د ِم��������ن أج��������ل ال����ع����م����ل ع������ىل ت����ح����ق����ي����ِق ال�����خ�����ري يف 
املُ���ج���ت���م���ِع ُع���م���وم���اً وألف��������راده خ���ص���وص���اً، وأُط����ل����َق عليه 
ُمسّمى عمٍل تطوعّي ألّن اإلنسان يقوُم به طواعيًة 
دون إج�������ب�������اٍر م������ن اآلخ�������ري�������ن ع������ىل ف����ع����ل����ه، ف����ه����و إرادٌة 
داخ���ل���ّي���ة، وَغ���َل���ب���ٌة ِل��ُس��ل��ط��ة ال���خ���ري ع���ىل ج���ان���ِب ال���ش���ّر، 
ودليٌل عىل ازدهاِر املُجتمع، فكّلما زاد عدُد العناصر 
اإلي����ج����اب����ّي����ة وال�����ب�����َن�����اءة يف م���ج���ت���م���ٍع م������ا، أّدى ذل������ك إىل 

تطّوره ونّموه.
فوائد وُممّيزات العمل التطّوعي للعمل التطوعّي 
العديُد ِمَن الفوائد واملُميزات التي تجعلُه يتمّيُز عن 
أّي نوٍع من أنواع األعمال األُخرى، ومن أهم فوائِدِه 

وُممّيزاِتِه:
ي��ع��ُدّ ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ّي خ���ي���اراً ج���ّي���داً ل��ل��ح��ص��وِل عىل 
العديِد من الخربات املُهّمة التي تحمُل نتائَج إيجابّيٍة 
ل��ل��ُم��ت��ط��ّوِع ن��ف��س��ه، واملُ��ؤّس��س��ة ال��ت��ي يعمل لصالحها 
أي�����ض�����اً، ح���ي���ُث ي���م���ك���ُن ل���ل���ُم���ت���ط���ّوع أن ي���ك���س���َب م����ه����اراٍت 

جديدة أو ُيحّسن املهارات التي يمتلكها. 
ت����ع����ت����رُب األن����ش����ط����ة ال����ت����ط����وع����ّي����ة م�����ن أه��������ّم ال����ّن����ش����اط����ات 
العاّمة التي ُتساهُم يف املُحافظِة عىل تطّور املُجتمع.

 ُي�������س�������اع�������ُد امل������ت������ط������ّوع������ني ع��������ىل االس��������ت��������ف��������ادِة م��������ن وق�����ت 
فراغهم، وتحويله إىل نشاٍط تطوعّي ُمفيد. تخّفُف 
األعمال التطوعّية ِمَن املُشكالت املُؤثرة عىل املجتمع 

واألفراد. 
يساهُم العمُل التطوعّي يف زيادة قدرة املُتطّوعني 
عىل الّتواصل الفّعال مع األف��راد اآلخرين، وتعزيز 
وتطوير العمل التطّوعي يجُب املحافظة دائماً عىل 
تعزيز وتطوير العمل التطوعّي يف كافة املجتمعات 
والّدول مّما ُيساهُم يف تفعيل ثقافة التطّوع بشكٍل 
دائم، لذلك توجُد العديُد من الوسائل التي ُتساعُد 

عىل ذلك.
اإلعالُن عن الحمالت التطوعّية يف ُمختلِف وسائل 
اإلع���������������الم امل������ك������ت������وب������ة، وامل��������رئ��������ّي��������ة، وامل������س������م������وع������ة ب����ش����ك����ٍل 
ُمستمّر، والّتعريُف باإلنجازاِت الخاّصة يف الحمالِت 
ال����ت����ط����وع����ّي����ة، وال�������رّتوي�������ج ل���ه���ا ب������ص������ورٍة ت�����دف�����ُع ال���ّش���ب���اب 
صاحب القّوة واإلب���داع باالنتماِء إىل ه��ذه الحمالت 
وال����ق����ي����ام ب����أع����م����اٍل ت����ط����ّوع����ّي����ة ُم����ت����ن����ّوع����ة، ون����ش����ر ث��ق��اف��ة 
التطّوع بني الّناس من خالل الجامعات واملدارس، 
وأيضاً االعتماُد عىل الُجوالِت التثقيفّية حول خدمة 

املُجتمع املحيّل بأنشطِة األعمال التطوعّية. 
يجُب عىل مديرّي الربامج التطوعّية ابتكاُر أساليٍب 
جديدٍة للعمل التطوعّي، والتي ُتساهُم يف تشجيِع 
األف��راد املُتطّوعني وحّثهم عىل االستمراِر بالتطّوِع، 
وت����وف����ري امل���������وارد ال������اّلزم������ة ل���دع���ِم���ه���م م����ن أج������ل ت��ح��ق��ي��ق 

الّنتائج املطلوبة بأفضِل صورة. 
تحديُد املجاالت التي ُيمكن استخدام التطّوع فيها؛ 
حتى يتَمّ تحديد الوسائل املُناسبة للّتعامِل معها. 

ي���ن���ب���غ���ي وض����������ُع م����ج����م����وع����ٍة م������ن األه��������������داف ل���ل���ع���م���ل���ّي���ة 
ال����ت����ط����وع����ّي����ة، ووض�����������ُع ُخ�������َط�������ٍط ب�����دي�����ل�����ٍة يف ح����������اِل ف��ش��ل 
ال�����ُخ�����ط�����ِط األص�����ل�����ّي�����ة، وال������ح������رص ع�����ىل ت�����وف�����رِي ال�����ُف�����رِص 
ُ�����ت�����ك�����اف�����ئ�����ة ب�������ني امل������ت������ط������ّوع������ني، وت�����ط�����ب�����ي�����ُق ال����ّت����خ����ط����ي����ط،  امل
ُ�����ن�����اس�����ب�����ني ل�����ن�����ج�����اِح ال���ع���م���ل  وال�����ّت�����ن�����ظ�����ي�����م، وال�����ّت�����وج�����ي�����ه امل

التطوعّي.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

)1-2(العمل الطوعي والتكافل االجتماعي

* يف البداية أرحب بكم وصحيفة اليمن عىل 
هذا الحوار الشيق الذي نتمنى من خالله ان يكون 
بالشباب  االهتمام  يف  السباقة  الشباب  قطاع 
والناشئني وعونا كبريا ألبنائنا الرياضيني والشباب 

يف تحقيق آمالهم وطموحاتهم املستقبلية..    

• لنبدأ حديثنا عن األسباب التي 
بقطاع  األنشطة  توقف  إىل  أدت 

الشباب؟
قطاع  لدى  والفعاليات  األنشطة  توقف   **
الرئييس  السبب  أن  يعلم  الجميع  الشباب.. 
األعوام  مدى  عىل  األنشطة  لتوقف  واألسايس 
الظالم  وحصاره  الغاشم  العدوان  هو  املاضية 
والرياضية  الشبابية  املنشآت  كل  دمر  الذي  و 
وتسبب يف تدين إيرادات صندوق النشء والشباب 
والرياضة لكن نؤكد ان وزارة الشباب والرياضة 
بفضل  واهتمام  وتوجيهات  تعاىل  الله  وبعون 
القيادة الثورية والسياسية وبقيادة وزير الشباب 
مجدالدين  حسني  محمد  األستاذ  والرياضة 
الحصار  رغم  الركود  هذا  والذي حرك  املؤيدي 
والعدوان وقلة اإلمكانات حيث ترون عىل مستوى 
ورياضيا ويف  شبابيا  واملحافظات حراكا  الوزارة 

مجال املشاريع والبنية التحتية.. 

احتفاًء بالنصر
امللتقى الشبابي األول  • ماذا عن 

الذي أقيم يف الحديدة؟
** امللتقى الشبابي األول والذي دشن يف أول 
تجمعاته بمحافظة الحديدة لشباب محافظتي 
الحديدة وريمة فهو يتضمن عدداً من األنشطة 
اختيار  ويأيت  والتنموية  واالجتماعية  الثقافية 
هذه املحافظة يف بداية التجمعات احتفاء بالنصر 
الكبري يف الساحل الغربي والذي جاء بفضل الله 
تعاىل وصمود أبناء املحافظة وتضحيات الرجال 
العظماء حيث تم اقامة البطولة الثقافية ألندية 
الدرجة الثالثة ملحافظتي الحديدة وريمة وإقامة 
املحافظتني  وتزويد  الشبابية  املبادرات  مسابقة 
التوعوية  واملنشورات  املطبوعات  من  بعدد 
يف  الثقافية  البطولة  تنفيذ  تم  والثقافية حيث 
املربع الجنوبي والشمايل باملحافظة يف مديرية زبيد 
ومديرية الكدن بمشاركة أكرث من 120مشاركاً 
الحديدة  محافظتي  من  رياضياً  30نادياً  من 
الشبابية شاركت  املبادرات  وريمه ويف مسابقة 
املبادرات الشبابية للمحافظتني،وتم توزيع عدد 
الحائطية  واملجالت  واملنشورات  املطبوعات  من 
الهادفة يف عدد من املقرات الشبابية والرياضية 
وتجمعات الشباب..  وتأيت هذه األنشطة تزامناً 
١٤٤٣ه�  للعام  للشهيد  السنوية  الذكرى  مع 

والذي نستذكر فيها عظمة تضحيات الشهداء 
التي قدموها والذين بدمائهم الزكية نرى النصر 

والصمود األسطوري للشعب اليمني..

توسيع األنشطة الشبابية
• ماذا عن املوسم القادم هل لديكم 

خطة لذلك؟
** خالل املراحل املقبلة سيتم بإذن الله توسيع 
تدريب  ستستوعب  التي  الشبابية  األنشطة 
وتأهيل الشباب والرياضيني يف مختلف املجاالت 
يف إطار تسخري الطاقات تحت شعار »يٌد تبني.. 
ويٌد تحمي« ووفقاً لتوجهات القيادة السياسية 

والثورية.
اإلعداد والتجهيز

• مشروع الصماد إىل أين وصلتم؟
للتنمية  الصماد  الشهيد  بالنسبة ملشروع   **

والتمكني بفضل الله حقق نجاحاً كبرياً وال زلنا 
املرحلة  لتنفيذ  والربامج  الخطط  ونعد  نعمل 
املعوقات  أبرز  وكانت  املشروع  من  الثانية 
املالية  اإلجراءات  إنجاز  التأخري يف  والصعوبات 
يف صرف املخصصات املالية للنشاط ولكن بفضل 
الله اآلن هناك تحسن يف عملية صرف املخصصات 
والتجهيز  اإلعداد  اآلن  ويتم  لألنشطة  التابعة 
لتنفيذ املرحلة الثانية من نشاط مشروع الصماد 

للتنمية والتمكني..
• تحصني الشباب يف ظل الحرب 

الناعمة كيف تواجهونا؟
** يواجه الشباب يف اليمن الكثري من التحديات 
واملخاطر ومنها استهداف فئة الشباب من قبل 
العصابات التابعة للعدوان عرب نشر الحشيش 
مستغلة  نشرها  عىل  تعمل  والتي  واملخدرات 
ظروف الحرب والعدوان والظروف االقتصادية 
للضياع  املناسبة  البيئة  تشكل  والتي  الصعبة 

مخاطر  من  التوعية  يف  وللوزارة  واالنحراف 
االهتمام  إىل  باإلضافة  والحشيش  املخدرات 
بالشباب وتوعيتهم بالقضايا الدينية والوطنية 
وتفعيل األنشطة الشبابية والرياضية املختلفة 
والتأهيلية  الرياضية  الشباب  مراكز  وتفعيل 
وبرامج  أنشطة  عدة  أطلقنا  وقد  والتدريبية 
برنامج شباب واٍع  املجال منها  توعوية يف هذا 
وعرب املنصة الشبابية التابعة للقطاع ونشدد عىل 
أهمية دور اإلعالم ألنه األبرز يف توعية الشباب 
بخطورة الحشيش واملخدرات والحرب الناعمة..
• هل هناك ورش وندوات شبابية؟
مستمرة  الشبابية  والندوات  الورشات   **
وخالل األيام القادمة سيتم بإذن الله التوسع يف 
مجال تنفيذ وإقامة الورش والندوات واملسابقات 

التوعوية واالجتماعية.
نقلة نوعية

• إحراز األحمر اليمني بطولة غرب 
آسيا.. كيف تصفون هذا االنجاز؟

** تمكن نجوم منتخب الناشئني يف تحقيق نقلة 
نوعية يف كرة القدم اليمنية وبإذن الله يصاحب 
االنجاز نقلة نوعية يف القطاع الشبابي عرب تنمية 
املجاالت  مختلف  يف  اليمني  الشباب  وتمكني 
وهناك اهتمام كبري من القيادة السياسية الحتواء 

الشباب املبدعني يف املجال الشبابي والريايض..
الوطني  منتخبنا  أبطال  عودة  إىل  بالنسبة 
للناشئني هناك تواصل مستمر من قبل الوزارة 
العاصمة  إىل  الوصول  لتحديد ومعرفة موعد 
صنعاء، بالتزامن مع استمرار عمليات االستعداد 

والتجهيز الستقبالهم. 

الملتقى الشبابي األول احتفاء بالنصر العظيم في الساحل الغربي
:» وكيل قطاع الشباب محمد الرصمي   لـ »

حاوره/ نبيل الرتابي

مرشوع الشهيد الصمـــــاد 
للتنمــيـــة والتمكني بفضــل 

اهلل حقق نجاحًا كبريًا

 يقام عصر اليوم عىل ملعب الظرايف بالعاصمة 
الشهيد  فريق  بني  النهايئ  الكروي  اللقاء  صنعاء 
ابو صالح القوبري وفريق الشهيد طه املداين والتي 
تنظمه مديرية التحرير تحت إشراف مكتب الشباب 
والرياضة باألمانة والذي استمر عىل مدى شهراً كامالً 

وقال الكابنت حميد رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
ان املباراة الختامية ستشهد زخما جماهرييا وتنافساً 
مثرياً بني الفريقني وأضاف بان البطولة الكروية تأيت 
متزامنة مع الذكرى السنوية للشهيد ملا لها من مكانة 
عظيمة وما قدماه الشهيدان سيظل يخلد عىل مدى 

األزمان.. مختتماً حديثه بالشكر والعرفان ملن ساهم 
ودعم هذه البطولة الغالية التي تحمل يف طياتها 
اسم عظيم الذكرى السنوية للشهيد الذين قدموا 

أرواحهم ودماءهم الزكية يف الجبهات البطولية..
شعب  ونادي  للناشئني  اليمني  املنتخب  العب 

يكون العباً حفظ  أن  قبل  السالمي  هيثم  صنعاء 
القرآن كامالً

هذا املنتخب جميع أفراده كانوا عالمات فارقة يف 
مجتمعاتهم كذلك.. كان لهم الفضل يف تتويج بالدنا 

بأول لقب دويل.

فريقا القوبري والمداني في نهائي الذكرى السنوية للشهيد

شبوة وحضرموت.. ترقب لالنفجار الكبير
فيما يسعى انتقايل االمارات النتزاع محافظة نفطية من مخالب االخوان

تعازينا آل الشامي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 

 نتقدم بأحر التعازي القلبية لألخوة/ 

حمزة وعباس وأحمد عبدالجليل قاسم الشامي
 وكافة أفراد اسرتهم الكريمة  

وذلك وفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل  

  والدتهم الفاضلة 
نسأل الله العيل القدير ان يتغمدها بواسع الرحمة

 واملغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها 
الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون" 

األسيف:  املقدم / ناصر الخذري 



كيف نتجاوزعثراتنا
 بخطاب عقالني..؟

كلما ح��اول��ت إق��ن��اع ن��ف��ي ب���أن أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي سيتخّطون 
وض����ع����ه����م امل�����ع�����ّق�����د وال�����ص�����ع�����ب ج����������داً ال����������ذي ي���ع���ي���ش���ون���ه وي�����ع�����ان�����ون م��ن 
تداعياته يف ظل أج��واء الحرب الظاملة عىل اليمن وشعبه العظيم 
ل���ل���ع���ام ال����س����اب����ع ع����ىل ال�����ت�����وايل ي��������زداد ل������دي ال����ش����ك يف ق�������درة ال��ي��م��ن��ي��ن 
ع��ىل تخّطي ه��ذا ال��وض��ع يف وق��ت قريب السيما وأن��ا أت��اب��ع الخطاب 
اإلعالمي للمصطفن مع العدوان وما يثريونه من نعرات طائفية 
وعنصرية ومذهبية تتحفنا بها وسائل إعالمهم, فتمنيت كغريي 
من املواطنن اليمنين أن يتفرغ هؤالء املعارضون إلصالح أنفسهم 
أوال قبل حديثهم عن الوطن والتبايك عليه ليشكلوا قدوة للمواطن 
و ي����ك����ون����وا ك����ذل����ك م���ؤه���ل���ن يف ن���ف���س ال�����وق�����ت ل���ي���م���ث���ل���وا ال�����وج�����ه اآلخ�����ر 
للسلطة ويكتسبوا مصداقية أكرب فيما يطرحونه من خالل خطابهم 
اإلعالمي املتحامل وتناولهم للقضايا بعيداً عن املزايدات وأسلوب 
اإلث����ارة ال���ذي ال ي��ج��دي نفعاً وال ي��خ��دم ه��دف��اً ب��ل ويتجنبون املبالغة 
يف ت��ص��وي��ر األح������داث ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ري��ده��ا األع������داء ؛ ألن ذل����ك  ال 
يزيد املفسدين إال فساداً  وال يزيد املعارضة إال ابتعاداً عن الشعب 

ويفقدها املصداقية تماماً. 
وه��ن��ا ي��ط��رح ال��س��ؤال نفسه :ه��ل يغري ه���ؤالء ال��ذي��ن يطلقون عىل 
أنفسهم معارضة السيما أولئك املوجودين يف الخارج من أسلوب 
تعاملهم مع قضايا الوطن ويبتعدوا قلياًل عن االنفعال واستغالل 

أج��واء الحرية التي تنعم بها بالدنا 
ال������������ي������������وم ف�������ي�������م�������ا ال ي����������خ����������دم م����ص����ل����ح����ة 
ال�����وط�����ن ال���ع���ل���ي���ا وال ي����خ����دم يف ن��ف��س 
ال�����وق�����ت أح����������زاب امل�����ع�����ارض�����ة ن��ف��س��ه��ا 
م��ع أن��ه��ا ق����ادرة ل��و ص��دق��ت أواًل أن 
تفيد وتستفيد وتجعل الفاسدين 
وامل������ف������س������دي������ن ي�����ح�����س�����ب�����ون ل������ه������ا أل������ف 
ح��س��اب ، لكن ب��أس��ل��وب خطابهم 
اإلع���الم���ي ال���ح���ايل امل��ت��ش��ن��ج ال����ذي ال 
يخدم سوى األعداء وينظر إىل كل 
يشء بنّظارة سوداء بل وال يعرتف 
بأية إيجابية أو منجز تحّقق حتى 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ال����دف����اع ع����ن ال���وط���ن 
وم��������ق��������اوم��������ة ال�����������ع�����������دوان وال������ت������ص������دي 
ل������ه  ف���إن���ه���م ب����ذل����ك ي����س����اع����دون ع��ىل 

استشراء الفساد ويقضوا عىل مستقبلهم كمعارضة مؤّثرة تعمل 
ع����ىل م���ن���اف���س���ة ال���س���ل���ط���ة وإج����ب����اره����ا ع����ىل ت��ص��ح��ي��ح وإص��������الح األوض������اع 
الخاطئة ، وم��ع األس��ف الشديد فبدل من أن تقّدم ه��ذه املعارضة 
ال���ح���ل���ول وامل���ع���ال���ج���ات ل���ك���ل االخ�����ت�����الالت وت���ب���ص���ري ال���ج���ه���ات ال��ح��اك��م��ة 
بأخطائها ت��ق��وم بتشويه سمعة ال��وط��ن م��ن خ��الل تناولها مختلف 
القضايا بلغة ال تتفق م��ع املنطق ع��ىل اإلط���الق ب��ل وتصل يف بعض 
األحيان إىل حد اإلسفاف ؛ بينما يف الدول األخرى تقوم الحكومات 
ب���م���راق���ب���ة خ����ط����اب امل����ع����ارض����ة اإلع�����الم�����ي ال�������ذي ي���ت���ن���اول ال���ق���ض���اي���ا ب��ل��غ��ة 
وأسلوب راقين؛ألنه يقّدم الحلول واملقرتحات ملعالجة االختالالت 
فتستفيد الحكومات مما تطرحه املعارضة، وال تكتفي الحكومات 
باالستفادة وحسب وإنما تقوم بسرقة أفكار املعارضة وتضمينها 
برامجها اإلصالحية ؛ ولذلك فإن أي تقرير صحفي ينشر يف صحيفة 
م��ع��ارض��ة ي��ش��ري إىل م��ك��ام��ن ال��ف��س��اد أو ي��ت��ض��م��ن م��خ��ال��ف��ات م���ن قبل 
جهات رسمية يف ال��دول��ة  ف��إن الجهات امل��س��ؤول��ة تقوم بإحالة هذا 
التقرير ف��وراً إىل النيابة للتحقيق فيما ورد فيه ومعاقبة املتورطن 
بارتكاب املخالفات حتى لو كان رئيس الوزراء نفسه وذلك نابع من 
ث��ق��ة ال��ح��ك��وم��ة ب��م��ص��داق��ي��ة امل��ع��ارض��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��ربه��ا ح��ك��وم��ة ال��ظ��ل ، 
واألمثلة عديدة عىل إسقاط الحكومات يف كثري من الدول املتقّدمة 
ملجرد أن صحيفة حزب معارض قد نشرت تقريراً تضّمن ممارسات 
خاطئة ، وهو األمر الذي يجعل الحكومة واملعارضة تتسابقان عىل 
خ��دم��ة ق��ض��اي��ا ال��ش��ع��ب وال���وط���ن وم���ح���اول���ة ك��س��ب ث��ق��ت��ه ك����ون كلمة 
ال���ش���ع���ب يف ال���ن���ه���اي���ة ه����ي ال��ف��ي��ص��ل يف إب����ق����اء ال���ح���ك���وم���ة أو إس��ق��اط��ه��ا 
وذلك بعكس ما يحدث يف بالدنا تماماً  حيث ال تستفيد الحكومة 
م��م��ا ت��ق��ّدم��ه امل��ع��ارض��ة م��ن أف��ك��ار ؛ألن ف��اق��د ال���يء ال ي��ع��ط��ي��ه  وه��و 
م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ت���رتّب���ع ع���ىل ع��رش��ه��ا أط�����ول ف����رتة م��م��ك��ن��ة ت���م���ارس خ��الل��ه��ا 
ك��ل أن���واع ال��ف��س��اد ول��ذل��ك ف��امل��ع��ارض��ة ال��ت��ي ال ت��خ��دم نفسها أواًل وال 
تكسب ثقة الجماهري ثانياً فأي يشء ستقّدمه  لن يجدي نفعا وال 
ي��ق��دم نصيحة ول��ن ي��ك��ون س��وى ص��راخ��ا وع��وي��ال فقط ، وعليه نجد 
أن ما تنشره املعارضة يف صحفها وكذلك الصحف األهلية ووسائل 
التواصل االجتماعي من خالل تناولها لكثري من القضايا بعيداً عن 
املوضوعية ال ُي��ت��م االل��ت��ف��ات إل��ي��ه  ال م��ن قبل الحكومة وال م��ن قبل 
الجهات القضائية التي يفرتض كما هو معمول به يف مختلف بالد 
ال��ع��ال��م أن تحيل م��ا ُينشر م��ن ات��ه��ام��ات م��وّج��ه��ة إىل ه��ذه الجهة أو 
تلك ألجهزة الرقابة واملحاسبة للتأكد من صحتها ، وحتى املواطن 
لم يعد يكرتث ملا ينشر ألنه أصبح مقتنعاً أن ذلك ال يحمل يف طياته 

املصداقية الكافية التي تستثري اهتمامه. 
بقي أن نقول لهذه املعارضة الورقية سواء وجدت يف الداخل أو 
الخارج إن اعتمادكم عىل  الهجمة اإلعالمية الشرسة التي يقودها 
اإلعالم السعودي اليوم ومن تحالف معه لن تزيد اليمنين الشرفاء 
إال قناعة وتشبثا بنهجهم الذي اختاروه ألنفسهم دون وصاية من 
أحد سواء كان ذلك عىل درب مواجهة العدوان وتحقيق االنتصار 
ع��ل��ي��ه أو ك����ان ع���ىل درب ال���ب���ن���اء ال���س���ي���ايس وال���دي���م���ق���راط���ي وال��ت��ن��م��وي 
غري آبهن بكل تلك املخططات التآمرية التي تحاك داخل الرياض 
وأخ����ذت أش��ك��اال مختلفة ت����ارة ب��م��م��ارس��ة تصعيد ال���ع���دوان املستمر 
عىل اليمن للعام السابع عىل التوايل وتكثيف الغارات العشوائية 
ع��ىل األع���ي���ان امل��دن��ي��ة ك��م��ا ي��ح��دث ه���ذه األي����ام يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق 
ويف ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء أو بالتخريب االق��ت��ص��ادي ع��ن ط��ري��ق سحب 
ال����ع����م����الت وإدخ������������ال ك����م����ي����ات م�����ن ال����ع����م����الت امل����زي����ف����ة وت����ه����ري����ب امل�������واد 
األساسية وف��رض الحصار ال��ج��وي وال���ربي والبحري بهدف تضييق 
الخناق عىل املواطن اليمني ومحاربته يف عيشه ومصدر رزقه وتارة 
بشن الحمالت الدعائية الكاذبة والتعبئة املضادة املكشوفة لليمن 
داخل السعودية وغري ذلك من أساليب العداء التاريخي  املعروف 
ال��ذي يكنه النظام السعودي لليمن وشعبه منذ أسسته بريطانيا 
وأعلنت ما يعرف بدولته السعودية يوم 23 سبتمرب عام 1932 م .

Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي 

اسبوعية . سياسية . عامة

رئيس التحرير 
العميد يحيى سريع قاسم

االثنني  23 جمادى األوىل  1443ه�  |  27 ديسمرب 2021م | العدد 2240  | 12 صفحة 

احمد الشريف

26sept26@gmail.com

www.26sep.net
مدير التحرير

ÍœUL(« tK�«b³Ž  b�Uš
سكرتير  التحرير

المدير الفني

إدارة ا�خراج الفني

Í“U−(« bOL(«b³Ž
 ÍdO×³�« bO−*«b³Ž ≠ »e??F�« d??�U½

”U³Ž bL×� ≠ rO×� bLŠ√

نائب مدير التحرير

Í—c)« bL×� d�U½

ما نقدمه ألسر الشهداء رسميا وشعبيا ليس ثمنا 
لعطاء أسر الشهداء، فالثمن الوحيد الذي يرتقي 

إىل مستوى عطائهم هو رضوان الله والجنة.

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

أك�����دت ح���رك���ة امل���ق���اوم���ة اإلس��الم��ي��ة 
"ح�������������م�������������اس" أن امل����������ق����������اوم����������ة ب����ج����م����ي����ع 
أشكالها ه��ي الكفيلة ب���ردع همجية 
املستوطنن بالضفة الغربية املحتلة.
وش�����������������������دد ع���������ب���������د ال��������ح��������ك��������ي��������م ح�����ن�����ي�����ن�����ي 
ال���ق���ي���ادي يف ح���رك���ة ح���م���اس ع����ىل أن 
امل�������ق�������اوم�������ة ب����ج����م����ي����ع أش������ك������ال������ه������ا وع������ىل 
رأسها املقاومة املسلحة هي القادرة 
امل���������س���������ت���������وط���������ن���������ن ووق���������������ف  ع���������������ىل ردع 

عدوانهم.
وعّد يف تصريح له عمليات إطالق 
النار التي ينفذها أبطالنا يف الجلمة 
وب�����رق�����ة "رس�����ال�����ة أول�����ي�����ة" وق���������ال: ع��ىل 
العدو أن يستعد ملعركة شاملة مع 
جميع أب��ن��اء شعبنا ل��دح��ر االح��ت��الل 
واالستيطان واقتالعه من جذوره".

وتوجه بالتحية لجماهري الشعب 
ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي ال�������ب�������ط�������ل ال���������ت���������ي ه����ب����ت 

ل��ل��دف��اع ع��ن أرض��ن��ا وب��ل��دات��ن��ا يف غ��رب 
نابلس والتي الزالت ميادينها تشهد 
االش��ت��ب��اك��ات وامل��واج��ه��ات م��ع جيش 

العدو وقطعان املستوطنن.
ودع�����������������������������ا ح���������ن���������ي���������ن���������ي ال������������ج������������م������������اه������������ري يف 
الضفة وال��ق��دس وك��ل م��ك��ان مل���ؤازرة 
ب�����رق�����ة وال���ت���خ���ف���ي���ف ع���ن���ه���ا يف امل���ع���رك���ة 
ال�����ت�����ي ت����خ����وض����ه����ا دف������اع������ا ع������ن ش��ع��ب��ن��ا 

ومقدساتنا.
ب���دوره ق��ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م الحركة 
ح�����������ازم ق������اس������م ع�������رب ح�����س�����اب�����ه ب���م���وق���ع 
"ت��وي��رت": إن "املقاومة الشعبية هي 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب�����ردع ه��م��ج��ي��ة امل��س��ت��وط��ن��ن 
وع�������������������������دوان ج��������ي��������ش االح�������������ت�������������الل وه��������ي 
ال�������������������ق�������������������ادرة ع��������������ىل م�������ع�������اق�������ب�������ت�������ه�������م ع�����ىل 

جرائمهم".
وأك��������������د أن "ال��������ب��������ق��������اء ل���������ن ي�������ك�������ون إال 
ل������ش������ع������ب������ن������ا ع������������ىل ه����������������ذه األرض ألن��������ه 

صاحب الحق والتاريخ".
وم��������������س��������������اء ال��������������ي��������������وم أص������������ي������������ب م�������ئ�������ات 
الفلسطينين بجروح وصفت حالة 
أح��ده��م ب��ال��خ��ط��رة خ���الل م��واج��ه��ات 
ش������دي������دة م�����س�����اء ال������ي������وم ال����س����ب����ت م��ع 
ق������������وات االح���������ت���������الل وامل�����س�����ت�����وط�����ن�����ن يف 
مناطق متفرقة بمحافظتي نابلس 

وجنن.
وك��ان��ت سلطات ال��ع��دو ق��د أخلت 
م��س��ت��وط��ن��ة "ح����وم����ش" امل���ق���ام���ة ع��ىل 
أرايض ب��ل��ديت "ُب���رق���ة" وس��ي��ل��ة الظهر 
ع�������ام 2005 ل����ك����ن امل���س���ت���وط���ن���ن ل��م 
ي������ت������وق������ف������وا ع��������ن ال����������������رتدد إل������ي������ه������ا ت���ح���ت 

دعوى إقامة "مدرسة دينية".
وش����ه����د األس������ب������وع األخ��������ري ت���ص���ع���ي���داً 
يف اع���ت���داءات املستوطنن ع��ىل عدد 
م���ن ال���ق���رى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة بمحافظة 

نابلس.

أكد قائد عسكري ايراين أمس إن "القوات 
الجوية اإليرانية مستعدة دائما للدفاع عن 

البالد وستواجه أي تهديد برد مدمر".
 ونقلت وكالة انباء )ف��ارس( عن مساعد 
قائد سالح الجو يف الجيش االيراين العميد 
ط������ي������ار م������ه������دي ه���������ادي���������ان يف ت�����ص�����ري�����ح�����ه أم�������ام 
ح��ش��د م���ن ال���ق���ادة وال����رؤس����اء وك���ب���ار امل����دراء 
: إن س��الح ال��ج��و يف الجيش االي����راين واج��ه 
الحظر التام منذ 43 عاما من قبل االنظمة 
السلطوية اال ان مقاتالته تضطلع بمهام 
ال���ح���ف���اظ ع���ىل أم����ن ال��ج��م��ه��وري��ة االس��الم��ي��ة 

االيرانية والدفاع عن اجواء البالد بأفضل 
صورة.

واض����������اف ه�������ادي�������ان: اس����ت����ط����اع س�������الح ال���ج���و 
باالعتماد عىل قدراته الذاتية تنفيذ جميع 
امل��������ه��������ام وامل�������س�������ؤول�������ي�������ات امل������ل������ق������اة ع��������ىل ع����ات����ق����ه 

بأفضل صورة ممكنة.
ووص����ف س����الح ال��ج��و يف ال��ج��ي��ش االي����راين 
ب��امل��س��ان��د وال����داع����م ل��ل��ج��م��ه��وري��ة االس��الم��ي��ة 
االيرانية قيادة وشعبا ويتمتع بالجهوزية 
ال��دائ��م��ة يف ال���دف���اع ع��ن ال��ب��الد وي����رد بشكل 

مدمر عىل أي تهديد.

حماس: املقاومة الشعبية الكفيلة بردع همجية املستوطنني

واف��������ق امل����ج����ل����س ال����ب����ل����دي يف م���ن���ط���ق���ة ب����رون����ك����س ب��م��دي��ن��ة 
ن�����ي�����وي�����ورك ع������ىل ت���غ���ي���ري اس�������م أح�������د ش�����������وارع امل�����دي�����ن�����ة ب���اس���م 
الرئيس اليمني الشهيد/ إبراهيم محمد الحمدي حيث 
ج���اء ال��ت��ص��وي��ت ال��ن��ه��ايئ ع��ىل ال���ق���رار  ب��ع��د س��ت��ة أش��ه��ر من 

التصويت الجزيئ.
وق���د تبنى ال��ك��اب��ن ط��ي��ار ي��ح��ي أح��م��د عبيد رئ��ي��س إدارة 
حركة التحكم )امل��الح��ة الجوية( يف مطار ج��ون كينيدي 
م�����ش�����روع ت���غ���ي���ري االس��������م ح����ت����ى ت���م���ك���ن م�����ن ال����ح����ص����ول ع��ىل 
م��واف��ق��ة امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي يف ب��رون��ك��س وال����ذي يمثل أك��ر 

من 150 ألف شخص من سكان املنطقة.
ويقع الشارع بن “كروغر” و”رينالندر” ومن املفرتض 
أن تبدأ وزارة النقل األمريكية بتنفيذ املشروع فيما يتعلق 
بتغيري ال��الف��ت��ات امل���روري���ة امل���ؤدي���ة ل��ل��ش��ارع وم���ن امل��ف��رتض 
اي�����ض�����اً أن ي���ظ���ه���ر االس��������م ال����ج����دي����د ع�����ىل خ���ري���ط���ة “غ����وغ����ل” 

للبحث.
وق��د طلب الخبري الجوي اليمني عبيد تأجيل مراسم 
االحتفال بتغيري اسم الشارع حتى تتمكن أسرة الرئيس 
ال����ش����ه����ي����د اب������راه������ي������م م����ح����م����د ال�����ح�����م�����دي م������ن ال�����ح�����ض�����ور م��ن 

صنعاء.
من جانبه قدم األستاذ نشوان ابراهيم محمد الحمدي 
ن���ج���ل ال����رئ����ي����س ال����ح����م����دي رس�����ال�����ة ش���ك���ر وع�����رف�����ان ل��ل��ك��اب��ن 
يحيى عبيد  عىل تبنيه ومساعيه الوطنية لتسمية احد 
ال���ش���وارع الرئيسية بمنطقة ب��رون��ك��س بمدينة ن��ي��وي��ورك 

بأسم الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي.
ك���م���ا ش���ك���ر ن����ش����وان ال���ح���م���دي ن���ي���اب���ة ع����ن ك���اف���ة أس������رة آل 
ال��ح��م��دي  ق��ي��ادات واع��ض��اء ال��ج��ال��ي��ة اليمنية ك��آ باسمه 
وص��ف��ت��ه ع��ىل م��واق��ف��ه��م وج��ه��وده��م ال��وط��ن��ي��ة وتقديرهم 

للرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي .

تسمية أحد شوارع نيويورك رسميا باسم 
الرئيس الشهيد ابراهيم محمد احلمدي

ن�������اق�������ش رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س ال�����������������وزراء 
ال���������دك���������ت���������ور ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز ص��������ال��������ح ب����ن 
حبتور مع وزير الشئون االجتماعية 
وال��ع��م��ل ع��ب��ي��د ب���ن ض��ب��ي��ع ال��ج��وان��ب 
امل�����ت�����ص�����ل�����ة ب�����امل�����ن�����ظ�����م�����ات واالت����������ح����������ادات 
امل�������دن�������ي�������ة وآل���������ي���������ة ت����ن����ظ����ي����م����ه����ا ل����ض����م����ان 
استمرار واستقرار وتطوير أنشطتها 

ومهامها.
وت���������������ط���������������رق ال������������ل������������ق������������اء إىل م����������ش����������روع 
ال����ربن����ام����ج ال����وط����ن����ي مل���ع���ال���ج���ة ظ���اه���رة 
ال�������ت�������س�������ول وامل�������ص�������ف�������وف�������ة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
ال������ت������ش������ارك������ي������ة  واألدوار  امل�������ص�������اح�������ب�������ة 
مل�����خ�����ت�����ل�����ف ال�������ج�������ه�������ات امل�����ع�����ن�����ي�����ة وذات 
ال�����ع�����الق�����ات يف ال���س���ل���ط���ت���ن امل����رك����زي����ة 
وامل����ح����ل����ي����ة ل����رتج����م����ة ت����وج����ي����ه����ات ق���ائ���د 

ال����ث����ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال��دي��ن 
الحويث بهذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة 

برئاسة نائب رئيس ال��وزراء لشئون 
الخدمات والتنمية الدكتور حسن 
م���ق���ب���ويل وع���ض���وي���ة ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
وذات ال������ص������ل������ة ل�������وض�������ع امل�����ع�����ال�����ج�����ات 
واملقرتحات املناسبة بشأن معالجة 
أوض���اع املنظمات واالت���ح���ادات وفقا 
ل���ل���ق���وان���ن ال����ن����اف����ذة وم������راع������اة ال���ُب���ع���د 
ال���وط���ن���ي يف أي���م���ا م��ع��ال��ج��ات ع���ىل أن 
ت������رف������ع ال�����ل�����ج�����ن�����ة ن�����ت�����ائ�����ج أع�����م�����ال�����ه�����ا إىل 

مجلس الوزراء للمناقشة.
كما وج��ه ب��رف��ع م��ش��روع الربنامج 
ال����وط����ن����ي مل���ع���ال���ج���ة ظ�����اه�����رة ال���ت���س���ول 
واملصفوفة التنفيذية الخاصة به إىل 
مجلس ال��وزراء للمناقشة واإلق��رار 

يف أسرع وقت ممكن.

رئيس الوزراء يوجه برفع مشروع برنامج
 معاجلة ظاهرة التسول إلى مجلس الوزراء

دعا وزير الخارجية اإليراين 
"ح���س���ن أم����ري ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان" 
إىل ت��������ظ��������اف��������ر ال����������ج����������ه����������ود ب����ن 
جميع دول املنطقة وتأكيداً 
سلطنة ع��م��ان ب��ه��دف توفري 
الظروف الالزمة لحل االزمة 

يف اليمن.
وب��������������������������ح��������������������������س��������������������������ب وك��������������������������ال��������������������������ة 
ال���������ج���������م���������ه���������وري���������ة اإلس���������الم���������ي���������ة 
ل��������أن��������ب��������اء )إرن�����������������������ا( ج��������������اء ذل�������ك 
خ���الل م��ب��اح��ث��ات ن��ائ��ب وزي��ر 
الخارجية العماين للشؤون 
ال��س��ي��اس��ي��ة "ال��ش��ي��خ خليفة 

ال��ح��اريث" م��ع "أم��ري عبداللهيان" ال��ي��وم السبت 
بطهران.

وأش������������������ار ع������ب������دال������ل������ه������ي������ان إىل 
أن ط������ه������ران ت����ل����ت����زم ب����ال����ح����وار 
ال�����������ط�����������رق  إىل  واالح����������������ت����������������ك����������������ام 
ال����س����ي����اس����ي����ة ل�����ح�����ل امل����ش����اك����ل 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة؛ وه��ي 
مستعدة للتشاور مع دول 
امل���ن���ط���ق���ة م������ن أج�������ل االرت������ق������اء 
بمستوى العالقات الثنائية. 
من جهته أعرب نائب وزير 
الخارجية العماين عن أمله 
يف ت����س����وي����ة األزم������������ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
بأقصر وقت ممكن.. مؤكداً 
ع���ىل ت��رح��ي��ب س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان 
ب�����ال�����ط�����رق ال����س����ل����م����ي����ة وامل�������ف�������اوض�������ات ال������ه������ادف������ة اىل 

تقليص املشاكل الراهنة يف املنطقة.

عبداللهيان:  يجب تضافر اجلهود بني 
جميع دول املنطقة حلل األزمة في اليمن

سالح اجلو اإليراني يؤكد أنه سيواجه أي تهديد بـ »رد مدمر«

ي��م��ث��ل ال���دك���ت���ور م��ع��اذ االس���ط���ى امل���دي���ر اإلداري ب��امل��س��ت��ش��ف��ى األوروب�����ي 
ومعه األخ حسن ص��الح من إدارة العالقات العامة والدكتور فؤاد 
ال��ع��ف��ريي ن��ائ��ب امل���دي���ر ال��ط��ب��ي ب��امل��س��ت��ش��ف��ى م���ث���ااًل ل��إن��س��ان��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل 

اإليجابي مع كافة الحاالت املرضية التي تصلهم.
وبذات الصفات ينربي الدكتور العميد صادق الجربي الذي أشرف 
ع��ىل ال��ح��ال��ة امل��رض��ي��ة ل��ح��رم األس��ت��اذ ال��ف��ن��ان واالدي����ب ع��ي ال��ك��وك��ب��اين.. 
ف��ل��ه��م م��ن��ا ج��زي��ل ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ون���رف���ع ل��ه��م ق��ب��ع��ات االح������رتام عىل 

تفانيهم وانسانيتهم.
كما نشكر األخ عي الفالحي مدير مكتب عمليات أمانة العاصمة 

عىل جهوده يف التنسيق والرتتيب واملتابعة.

شكرًا 
لأليادي 
الرحيمة


