
تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي  5  ذو الحجة  1443هـ   |   4  يوليو  2022م   |   العدد  2266     |  16 صفحة    |    50 ريااًل االثنني
www.26september.net Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)

اسبوعية 
سياسية . عامة

مستجدات مشاورات عمان..

اللجنة العسكرية تعتزم تنفيذ مبادرتها الوطنية من طرف واحد لفتح الطرقات 
وفد االستعراض الشكلي الخاضع للوصاية السعودية يتخبط 

يف مستنقع اليأس والحرية 
 اإلصالح يرص على انتهاج طريق العرقلة والتعقيدات ومنع 

التقدم يف مسار املشاورات 

تفاصيل ص 04

قوات نوعية قادرة على خوض املعركة احلديثة املشتركة
بـــــاهـــــتـــــمـــــام كـــــبـــــر ومــــتــــابــــعــــة  

مـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــرة واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
مــبــاشــر مـــن قــبــل الــقــيــادة الــثــوريــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــعــلــيــا 
تــواصــل الـــقـــوات املــســلــحــة واألمـــن  
مسرة البناء العسكرية النوعي 
والــــــــتــــــــطــــــــور يف مـــــخـــــتـــــلـــــف مــــــجــــــاالت 
الــبــنــاء الــعــســكــري تـــدريـــبـــاً وتــأهــيــًا 
وتـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــحـــــــــاً- بــــــــشــــــــكــــــــل يــــــــتــــــــواكــــــــب 
مــــــع مـــــجـــــريـــــات املـــــعـــــركـــــة الـــحـــديـــثـــة 
املــــــــــشــــــــــركــــــــــة, وبــــــــحــــــــســــــــب الـــــخـــــطـــــط 
الــــعــــســــكــــريــــة مــــــن خــــطــــط الـــتـــأهـــيـــل 
واإلعـــــداد الــعــســكــري الــقــتــايل فــإن 
هــــــذه الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــنــوعــيــة 
تــــــوكــــــل إلـــــيـــــهـــــا مــــــهــــــام قــــتــــالــــيــــة ذات 

خصائص معينة.. 
تفاصيل ص04

الرئيس املشاط يوجه اجلهات املعنية بإيجاد احللول  املناسبة 
للقضايا املتصلة بتحسني معيشة املواطنني

رئيس الوزراء: زيارة السفير األمريكي حملافظتي حضرموت واملهرة يندرج 
حتت سعي بالده املستمر للسيطرة على املوانئ واحلقول النفطية

الـــــتـــــقـــــى فـــــخـــــامـــــة املـــــــشـــــــر الـــــركـــــن 
مــــــهــــــدي املـــــــشـــــــاط رئــــــيــــــس املـــجـــلـــس 
الـــســـيـــايس األعـــــــى، مــفــتــي الـــديـــار 
الــيــمــنــيــة الـــعـــامـــة شـــمـــس الـــديـــن 
شـــــــــــــــــرف الـــــــــــــــديـــــــــــــــن، وكــــــــــوكــــــــــبــــــــــة مـــــن 

العلماء األجاء.
جـــــــــرى خـــــــــال الــــــلــــــقــــــاء مـــنـــاقـــشـــة 
الـــــــــكـــــــــثـــــــــر مــــــــــــــن الـــــــــقـــــــــضـــــــــايـــــــــا املــــــهــــــمــــــة 
واملــواضــيــع املتصلة بحياة الناس 
وتــــــحــــــســــــن أحــــــــوالــــــــهــــــــم، وكــــيــــفــــيــــة 
تـــعـــزيـــز األداء الـــحـــكـــومـــي لــتــنــفــيــذ 
املـــــــــــــشـــــــــــــاريـــــــــــــع والــــــــــــــخــــــــــــــدمــــــــــــــات الـــــــتـــــــي 
يــــحــــتــــاجــــهــــا املـــــــــواطـــــــــن يف مـــخـــتـــلـــف 

القطاعات.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز صــــــالــــــح بـــــــن حــــــبــــــتــــــور، أن 
مـــخـــطـــطـــات االحـــــتـــــال يف املـــحـــافـــظـــات 
واملـــنـــاطـــق املــحــتــلــة، يــنــبــغــي أن تــواجــه 
مـــن قــبــل أحـــرارهـــا بــدعــم وإســـنـــاد من 
املــــشــــروع الـــوطـــنـــي املـــنـــاهـــض لــلــعــدوان 
والــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــار األمـــــــــــــــريـــــــــــــــي الـــــــــســـــــــعـــــــــودي 

اإلمارايت.
وأشـــــــــاد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء لــــــدى لــقــائــه 

مــحــافــظــي حــضــرمــوت لــقــمــان بــــاراس 
واملــــــــــــــهــــــــــــــرة قــــــعــــــطــــــبــــــي عــــــــــــي الــــــــفــــــــرجــــــــي، 
بنموذج املقاومة املشرف الذي قّدمه 
أبناء املهرة األحرار، وما يقدمونه من 
تــــضــــحــــيــــات، وهـــــــم يـــــواجـــــهـــــون املـــحـــتـــل 
الـــســـعـــودي ومـــشـــاريـــعـــه يف املــحــافــظــة 
الــــتــــي تــنــتــهــك الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة عــى 

ذلك النحو السافر.

تفاصيل ص02

تفاصيل ص02

توجيهات رئاسية صارمة بسحب 
أجهزة كشف املعادن

منُع احلِج وتسييُسه خير شاهد على متاهي 
النظام السعودي مع الصهيونية

متعاطي )الشبو( يقدم على ارتكاب 
جرائم خطيرة دون وعي

وكيل قطاع الحج والعمرة: مدير أمن املنطقة األوىل: 

تأسست بتوجيهات ورعاية قائد الثورة.. كتائب الدعم واالسناد..

شهد مسار املشاورات التي ترعاها 
األمم املتحدة يف العاصمة األردنية 

عمان، جملة من التطورات 
واملستجدات بالتزامن مع 

اإلعان عن بدء الجولة الثالثة 
للمشاورات منذ انطاقتها األوىل 

يف مارس 2022م، والتي يمثل 
فيها حكومة اإلنقاذ الوطني وفد 
اللجنة العسكرية برئاسة اللواء 

الركن يحيى عبدالله الرزامي، 
ويمثل فيها حكومة ما يسمى 

بالشرعية خليط من وفد التمثيل 
الربوتوكويل الشكي اإلخواين 

االنتقايل العفايش الخاضع 
للوصاية السعودية اإلماراتية.. 

املزيد من التفاصيل يف سياق 
التقرير التايل:

يف الدرس الرابع من محارضات السيد القائد من دروس عهد مالك األشرت : 

يفترض أواًل إصالح الواقع التعليمي وربطه بشؤون احلياة حتى يثمر

الصدق والورع من أهم املواصفات للمسؤولية

يف الــــدروس القيمة الــتــي يلقيها قــائــد الــثــورة الــســيــد عــبــداملــلــك بــدر 
الدين الحويث يف هذه األيام املباركة العشر من ذي الحجة من عهد 
االمام عي إىل مالك األشر عندما واله مصر ُتعد أسساً ومرتكزاٍت 
هامًة يجب ان تؤخذ بعن االعتبار  وتطبق يف الواقع العمي من قبل 

من تقع عى عواتقهم املسؤولية وخدمة الناس .. ويف الدرس الرابع 
تناول قائد الثورة كثر من العناوين الهامة وبّن ماهي املواصفات 
الــتــي يجب أن تتوفر يف املــســؤولــن واملستشارين والبطانة فيما يي 

نص الدرس : 
تفاصيل ص03
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التقى رئيس مجلس النواب ومفتي الديار اليمنية وكوكبة من العلماء ونائب املدير التنفيذي لشركة للغاز

الرئيس املشاط يوجه اجلهات املعنية بإيجاد احللول  املناسبة للقضايا املتصلة بتحسني معيشة املواطنني

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
ال���س���ي���ايس األع������ى، م��ف��ت��ي ال����دي����ار ال��ي��م��ن��ي��ة ال���ع���ام���ة شمس 

الدين شرف الدين، وكوكبة من العلماء األجاء.
ج����رى خ����ال ال���ل���ق���اء م��ن��اق��ش��ة ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق��ض��اي��ا امل��ه��م��ة 
وامل�����واض�����ي�����ع امل���ت���ص���ل���ة ب����ح����ي����اة ال�����ن�����اس وت����ح����س����ن أح����وال����ه����م، 
وكيفية تعزيز األداء الحكومي لتنفيذ املشاريع والخدمات 

التي يحتاجها املواطن يف مختلف القطاعات.
ووج����ه ال��رئ��ي��س امل��ش��اط ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��إي��ج��اد ال��ح��ل��ول 
املناسبة للقضايا ذات الصلة بتحسن معيشة املواطنن 
وال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ال��ع��ل��م��اء خ���ال ال��ل��ق��اء .. م��ؤك��داً أن���ه سيضع 

كل ذلك يف االعتبار خال املرحلة املقبلة.
وأك������د ع����ى ال��������دور ال���رئ���ي���ي ل��ل��ع��ل��م��اء يف ت���وج���ي���ه امل��ج��ت��م��ع 
وإرش��اده، ومواجهة الثقافات الدخيلة والحرب الناعمة 
ال���ت���ي ي���دي���ره���ا ال���غ���رب ب���رئ���اس���ة ال����والي����ات امل���ت���ح���دة األم��ري��ك��ي��ة 
إلفراغ املجتمعات من قيمها ليسهل لهم السيطرة عليها.

وقال الرئيس املشاط "إن املرحلة التي يعيشها الوطن يف 
ظل املتغريات الدولية واألزمات التي تسببت فيها أمريكا، 

ت���ح���ت���م ع�����ى ال������دول������ة وال����ش����ع����ب ال����ت����ح����رك ب����ك����ل ج�����د ل��ل��ع��م��ل 
والبناء، والتوجه للزراعة من أجل تحقيق االكتفاء الذايت 
يف املجاالت الزراعية واالقتصادية والصناعية للتقليل من 
آث��ار تلك األزم��ات التي تعم العالم، خاصة اليمن يف ظل 

العدوان والحصار".
م���ن ج��ان��ب��ه��م أش�����اد ال��ع��ل��م��اء ب���م���ح���اض���رات ودروس ق��ائ��د 
ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث م��ن عهد اإلم��ام 
ع������ي ع���ل���ي���ه ال������س������ام إىل م�����ال�����ك األش���������ر .. م����ؤك����دي����ن أه���م���ي���ة 
االستفادة من الدروس التي يلقيها السيد القائد باعتبارها 
تقدم منهجاً إلدارة شؤون الدولة والناس وفق هدى الله 

وتعليماته وتوجيهاته.
إىل ذلك التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األعى، رئيس مجلس النواب األخ يحيى 

عي الراعي.
ن���اق���ش ال���ل���ق���اء، دور م��ج��ل��س ال����ن����واب يف ت��ع��زي��ز ال��ت��اح��م 
واالص���ط���ف���اف مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ي��م��ر ب��ه��ا ال���وط���ن يف 

ظل العدوان والحصار.
وت��ط��رق ال��ل��ق��اء، إىل املستجدات ع��ى ال��س��اح��ة الوطنية، 
وسري تنفيذ الهدنة األممية املعلنة، والتزام صنعاء بتطبيق 
ب��ن��وده��ا، رغ���م ت��ل��ك��ؤ ال���ط���رف اآلخ����ر يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ا ت���م االت��ف��اق 

ع��ل��ي��ه، خ���اص���ة اس���ت���م���رار أم��ري��ك��ا ب��اح��ت��ج��از س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات 
النفطية وعدم تسيري رحات الطريان وفقاً لبنود الهدنة.

وأك������د ال���رئ���ي���س امل����ش����اط، أه���م���ي���ة دور م��ج��ل��س ال����ن����واب يف 
ال����ت����ع����اط����ي اإلي�����ج�����اب�����ي م������ع ال����ق����ض����اي����ا ال����وط����ن����ي����ة ذات ال���ص���ل���ة 

بمواجهة تداعيات العدوان والحصار.
يف س��ي��اق آخ���ر أش���اد 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������������ى ، ب������اس������ت������ق������رار ال�����وض�����ع 
ال��ت��م��وي��ن��ي مل����ادة ال��غ��از امل��ن��زيل ب��ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ومختلف 

املحافظات.
وأك���د ال��رئ��ي��س امل��ش��اط خ��ال لقائه ن��ائ��ب امل��دي��ر التنفيذي 

ل���ل���ش���رك���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل���ل���غ���از م��ح��م��د أح���م���د ال���ق���دي���م���ي، أه��م��ي��ة 
اس���ت���م���رار اس���ت���ق���رار ال���وض���ع ال��ت��م��وي��ن��ي ل��ه��ذه امل�����ادة ال��ح��ي��وي��ة 
واإلش����راف وال��رق��اب��ة ع��ى آل��ي��ة ت��وزي��ع م���ادة ال��غ��از وإيصالها 

إىل املحافظات واملديريات باألسعار املحددة.
وش���دد ع��ى أهمية ب��ذل امل��زي��د م��ن ال��ج��ه��ود وال��ع��م��ل عى 
ت����وف����ري م�������ادة ال�����غ�����از امل�����ن�����زيل ب���م���ا ي���س���ه���م يف ت���خ���ف���ي���ف م���ع���ان���اة 

املواطنن جراء األوضاع التي فرضها العدوان والحصار.
وأشار رئيس املجلس السيايس األعى إىل ضرورة الحرص 
ع����ى ت���وف���ري م������ادة ال����غ����از امل����ن����زيل ب���أق���ل ت��ك��ل��ف��ة ب���م���ا ي��س��ه��م يف 

تخفيف معاناة املواطنن.

استقبل رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز صالح 
ب���ن ح��ب��ت��ور، أم����س، ب��ص��ن��ع��اء، امل���دي���ر اإلق��ل��ي��م��ي ل��ات��ح��اد ال���دويل 
ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ص��ل��ي��ب األح���م���ر وال���ه���ال األح���م���ر ل��ل��ش��رق األوس����ط 

وشمال أفريقيا، الذي يزور اليمن حالياً.
حيث رحب رئيس الوزراء باملسؤول الدويل يف زيارته الحالية 
إىل ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ي���م���ن���ي���ة.. م���ش���ي���داً ب���ال���ج���ه���د اإلن�����س�����اين ل���ات���ح���اد 
وجمعية الصليب األحمر الدولين ومنظومة العمل اإلنساين 
ك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ة يف ب���ادن���ا وم��س��اه��م��ة ال��ج��م��ي��ع يف ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
معاناة شعبنا طيلة السنوات واألشهر املنصرمة من العدوان 

والحصار.
ول����ف����ت إىل أه����م����ي����ة ال�����ش�����راك�����ة ال����ق����ائ����م����ة ب�����ن م���ج���م���وع���ة ال���ع���م���ل 
اإلنساين والجهات األخرى بما يف ذلك تلك التي تحكم العاقات 
بن االتحاد وجمعية الصليب األحمر والهال األحمر اليمني، 
ون����ت����ائ����ج����ه����ا االي�����ج�����اب�����ي�����ة ل�����ف�����ائ�����دة ت�����وف�����ري ج�����ان�����ب م������ن االح����ت����ي����اج����ات 
األس�����اس�����ي�����ة ل���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ال��������ذي أن���ه���ك���ت���ه س�����ن�����وات ال�����ع�����دوان 
والحصار األمرييك السعودي اإلمارايت، وطالت مختلف جوانب 

حياته اليومية.
واس���������ت���������ع���������رض رئ��������ي��������س ال��������������������������وزراء ح�������ج�������م ون��������وع��������ي��������ة ال������ت������ح������دي������ات 
واإلشكاليات واألزم���ات الطاحنة التي يواجهها شعبنا اليمني 
بسبب تحالف العدوان والحصار واستكباره واستمرار املجتمع 
الدويل يف غض طرفه عن انتهاكاته الجسيمة بحق اليمن وأهله 

ونهجه العدواين املتغطرس حتى اللحظة.
وأكد أن املنظمات اإلنسانية األممية والدولية قامت وال زالت 
ت���ق���وم ب��أع��م��ال إن��س��ان��ي��ة ج��ل��ي��ل��ة ل��ص��ال��ح اإلن���س���ان ال��ي��م��ن��ي وال��ح��د 
م����ن م���أس���ات���ه ال����ك����ب����رية.. م��ث��م��ن��اً األداء اإلن����س����اين وال���وط���ن���ي ل��ك��اف��ة 
ال���ع���ام���ل���ن امل��ح��ل��ي��ن يف امل����ج����ال اإلن����س����اين ب����ص����ورة ع���ام���ة وال���ه���ال 

األحمر والصليب األحمر بصورٍة خاصة.
وناقش اللقاء سري نشاط االتحاد واللجنة الدولية وجهدهما 
اإلنساين والفني خال الفرة املاضية وأولويات عملهما للفرة 
امل��ق��ب��ل��ة يف امل���ج���االت اإلن��س��ان��ي��ة ال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا، ف��ض��ا ع��ن سبل 
تعزيز التعاون بن االتحاد وجمعية الهال اليمني ملا فيه توطيد 
وتطوير نشاط الجمعية بكافة فروعها التي تعمل باستقالية 
وح����ي����ادي����ة يف أداء م���ه���ام���ه���ا ال���ص���ح���ي���ة واإلن���س���ان���ي���ة ع����ى امل��س��ت��وى 

الوطني .
وأشار املسؤول الدويل إىل أن زيارته الراهنة تأيت بهدف االطاع 
عى األوضاع اإلنسانية عن كثب و الوقوف عى نشاط االتحاد 
يف هذا الجانب، ولنقل رسالة إىل اإلقليم والعالم عن معاناة 
اإلنسان اليمني.. الفتاً إىل حرص االتحاد عى زيادة حجم دعمه 
اإلن���س���اين وال��ت��ق��ن��ي وت��م��ت��ن ال��ش��راك��ة م��ع ال��ش��رك��اء امل��ح��ل��ي��ن ويف 

املقدمة الهال األحمر اليمني.
وأشاد بدعم حكومة اإلنقاذ لجمعية الهال األحمر اليمني 
وت���ك���ري���س اس���ت���ق���ال���ه���ا وح���ي���ادي���ت���ه���ا يف أداء واج���ب���ات���ه���ا اإلن���س���ان���ي���ة 

والصحية.
ه�����ذا ون����اق����ش ل����ق����اء ب���ص���ن���ع���اء ب���رئ���اس���ة رئ����ي����س م���ج���ل���س ال��������وزراء 

الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، جوانب تطوير املنظومة 
التشريعية بما تقتضيه الضرورة ملواكبة املتغريات الناشئة خال 

األعوام املاضية.
وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة 
ال�����ف�����س�����اد ال������ق������ايض م����ج����اه����د أح�����م�����د ع����ب����دال����ل����ه ووزي��������������ري ال�����ش�����ؤون 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ال����دك����ت����ور إس���م���اع���ي���ل امل����ح����اق����ري وال������دول������ة ع���ب���دال���ع���زي���ز 
البكري، إىل األعمال التي تقوم بها لجنة إصاح وتطوير القوانن 
واللوائح، يف ظل الوضع االستثنايئ الذي يمر به اليمن، وذلك 
باالتكاء عى النصوص الدستورية وعدم التعارض معها وفقاً 
لألولويات التي تحددها قيادة الدولة ورؤية الحكومة والسلطة 
التشريعية.. حيث تم التأكيد يف اللقاء بحضور أمن سر املجلس 
السيايس األع��ى الدكتور ياسر الحوري ورئيس دائ��رة السلطة 
املحلية بمكتب رئ��اس��ة الجمهورية قاسم ال��ح��ويث، ع��ى أهمية 
إع��ادة البناء القانوين يف كافة قطاعات ال��دول��ة وإع���داد اآلليات 
املناسبة لتطوير القوانن وفق أسس وقواعد وتحليل منهجي، 
وملا فيه تايف أي تناقضات أو تداخل أو تنازع يف االختصاصات 

بن الجهات ولتايف أي قصور يف القوانن النافذة.
وأش��اد رئيس ال��وزراء بالجهد القائم من قبل أعضاء اللجنة 
املختصة للنهوض باملنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية بما 
تمتلكه من خرباٍت علمية وعملية.. مؤكداً أن بناء الدولة يتطلب 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة وت���ط���وي���ر م��س��ت��م��ر مل��خ��ت��ل��ف ج���وان���ب ال��ع��م��ل امل��ؤس��ي 
ب��م��ا يف ذل���ك ال��ج��ان��ب التشريعي وال��ت��ح��دي��ث املستمر ل��ه ملواكبة 
ال���ت���ط���ورات يف ال��ج��وان��ب ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

الناشئة.
ول��ف��ت إىل أن الكثري م��ن دول العالم ل��م تصل إىل م��ا وصلت 
إل�����ي�����ه م������ن ت�����ط�����ور إال ع������رب م����راج����ع����ت����ه����ا امل����س����ت����م����رة مل���ن���ظ���وم���ة ع��م��ل��ه��ا 
املؤسسية، وتحديد مكامن ال��ق��وة والضعف فيها بما يف ذلك 
الجانب القانوين والعمل عى معالجة أي قصور أو إشكاليات 

برزت أثناء عملية التنفيذ.
ونوه الدكتور بن حبتور برؤية قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحويث، وتوجيهاته املستمرة للسري نحو بناء يمٍن جديد 

قائم عى العدالة واحرام وإعاء سيادة القانون عى الجميع.
يف س������ي������اق م����ت����ص����ل 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 ح��ب��ت��ور، م��ع وزي����ر ال���ع���دل، ال��ق��ايض نبيل 
ال����ع����زاين، ن���ش���اط ال�������وزارة وم��س��ت��وى إن���ج���ازه���ا ل��خ��ط��ت��ه��ا ال��س��ن��وي��ة 

لألشهر املاضية من العام الجاري، وما تضمنته من مشاريع.
حيث استمع رئيس الوزراء إىل عرض من القايض العزاين، عن 
أبرز الخطوات املنجزة من قبل الوزارة يف إطار الجهد التنظيمي 
و التطويري ألنشطتها، وك��ذا الدعم الفني للمحاكم، مشرياً 
بهذا الجانب إىل م��ش��روع أتمتة عمل السلطة القضائية، وما 

تم تحقيقه من خطوات عملية يف هذا اإلطار.
وأوضح أنه تم الربط الشبيك ل�178 محكمة حتى اليوم، فيما 
سيتم استكمال الربط للمحاكم املتبقية خال الفرة املقبلة، 
مشرياً إىل أهمية دعم وتعاون وزاريت املالية و االتصاالت وتقنية 
املعلومات إلنجاز أعمال الربط الشبيك واألتمتة القضائية ملا فيه 

خدمة تحقيق و انجاز العدالة.
وب����ن ال���وزي���ر ال����ع����زاين، س���ري م���ش���روع ت��رم��ي��م امل��ح��اك��م ال���ت���ي لم 
تتعرض للقصف والتنسيق القائم مع السلطة املحلية يف أمانة 
العاصمة واملحافظات إلعادة بناء املحاكم التي تم استهدافها 

من قبل تحالف العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت.
ولفت إىل موضوع العون القضايئ وأهميته يف دعم الشرائح 
الفقرية يف مسار التقايض بمختلف مستوياته، وضرورة الدعم 
الحكومي ل��ه��ذا ال��ج��ان��ب وف��ق��اً لائحة ال��خ��اص��ة بتنظيم العدل 

القضايئ.
وأك�������د رئ����ي����س ال����������وزراء ح�����رص ال���ح���ك���وم���ة ع����ى إس����ن����اد ال��س��ل��ط��ة 
ال���ق���ض���ائ���ي���ة، وخ�����دم�����ة اس���ت���ق���ال���ه���ا وج����ه����ده����ا امل�����ح�����وري يف خ���دم���ة 
ال����ع����دال����ة و إع������اء س����ي����ادة ال����ق����ان����ون ع����ى ال���ج���م���ي���ع.. م��ث��م��ن��اً ع��ال��ي��اً 
املهام املنجزة من قبل وزارة العدل يف الجوانب اإلدارية و الفنية 

وإعادة تأهيل وبناء املحاكم .
ووج�����ه وزاريت امل��ال��ي��ة وال���ع���دل إىل ال��ق��ي��ام ب��م��ه��ام��ه��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بتنفيذ العون القضايئ وفًقا لقرار رئيس مجلس ال���وزراء رقم 
)20( ل��س��ن��ة 2006م ب��ش��أن الئ��ح��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دل ال��ق��ض��ايئ.. 

مؤكداً عى وزارة االتصاالت تقديم العون الفني لوزارة العدل 
إلنجاز أعمال الربط الشبيك واألتمتة القضائية.

إىل ذل����ك ن���اق���ش رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
صالح بن حبتور، مع نائبه لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور 
حسن مقبويل، سري تنفيذ الربامج الخدمية واإلنمائية يف أمانة 

العاصمة واملحافظات الحرة.
حيث استعرض الدكتور مقبويل، الخطط والربامج املتصلة 
ب��ال��ج��وان��ب الخدمية وت��ع��زي��ز اس��ت��ق��راره��ا وت��ط��وي��ره��ا، وك���ذا سري 
ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي غ��ط��ت م��خ��ت��ل��ف ال���ج���وان���ب وف��ق��اً 
ل���ألول���وي���ات ع���ى م��س��ت��وى األم����ان����ة وامل���ح���اف���ظ���ات، س��ي��م��ا ال��ص��ح��ة 

العامة والسكان واملياه والبيئة والطرق.
وأك�������د أن ج����ه����ود ال���ت���ن���م���ي���ة م���ت���واص���ل���ة ب����ال����ت����ع����اون امل�����س�����ؤول ب��ن 
ال����وزارات املعنية والسلطة املحلية ب��م��راع��اة االحتياجات امللحة 
يف امل��ن��اط��ق امل��س��ت��ه��دف��ة ب��رغ��م ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال���ع���دوان 
والحصار.. مشرياً إىل أن ما تشهده املحافظات واملناطق الحرة 
م��ن اس��ت��ق��رار وتنمية ع��ى النقيض بالنسبة ل��ل��وض��ع ال��س��ائ��د يف 
املحافظات واملناطق املحتلة التي تعيش أوضاعا مردية وانعدام 
ش��ب��ه ت����ام ل���ألم���ن وال���خ���دم���ات األس���اس���ي���ة وت���وق���ف ك���ام���ل ألع��م��ال 

التنمية.
وتناول اللقاء وضع محافظة الحديدة، واألعمال الحكومية 
املستمرة للنهوض بمنظومة الخدمات يف عاصمة املحافظة، 
وع��دد م��ن امل��دي��ري��ات ويف مقدمتها الكهرباء، وف��ق��اً لتوجيهات 
قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث، ورئيس املجلس 
ال���س���ي���ايس األع������ى ف���خ���ام���ة امل���ش���ري ال����رك����ن م���ه���دي امل����ش����اط، ف��ض��ًا 
ع��ن التوسع يف حفر وإع���ادة تأهيل اآلب���ار، وك��ذا منظومة املياه 

والصرف الصحي، وتحسن األوضاع الصحية.
وت����م ال���ت���ط���رق إىل م��س��ت��وى إن���ج���از األع����م����ال ال���ه���ادف���ة إىل زي����ادة 
ح��ج��م اإلي��������رادات وف���ق���اً ل��ل��ق��وان��ن ال���ن���اف���ذة ل��رف��د امل����وازن����ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���دول���ة ب���ه���ا، ل��ت��غ��ط��ي��ة االل����ت����زام����ات األس����اس����ي����ة، إىل ج���ان���ب ت��ل��ك 
املتصلة بتخفيض الدين العام، وتوطيد عوامل استقرار عمليات 
الصرف للعمات مقابل الريال اليمني يف املناطق الواقعة تحت 

إدارة املجلس السيايس األعى.
ويف سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور، أن مخططات االحتال يف املحافظات واملناطق 
املحتلة، ينبغي أن ت��واج��ه م��ن قبل أح��راره��ا ب��دع��م وإس��ن��اد من 
املشروع الوطني املناهض للعدوان والحصار األمرييك السعودي 

اإلمارايت.
وأشاد رئيس الوزراء لدى لقائه محافظي حضرموت لقمان 
باراس واملهرة قعطبي عي الفرجي، بنموذج املقاومة املشرف 
ال��ذي ق��ّدم��ه أب��ن��اء امل��ه��رة األح����رار، وم��ا يقدمونه م��ن تضحيات، 
وهم يواجهون املحتل السعودي ومشاريعه يف املحافظة التي 

تنتهك السيادة الوطنية عى ذلك النحو السافر.
ول���ف���ت إىل أن زي�������ارة ال���س���ف���ري األم����ري����يك مل��ح��اف��ظ��ت��ي ح��ض��رم��وت 
واملهرة يندرج تحت سعي باده املستمر للسيطرة عى الحقول 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وامل��������وائن ع����ى ام����ت����داد ال���ش���ري���ط ال���ج���ن���وب���ي ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 

اليمنية وجزء من الساحل الغربي.
ون�������اق�������ش ال�����ل�����ق�����اء األوض���������������اع يف امل����ح����اف����ظ����ت����ن يف ظ�������ل اس�����ت�����م�����رار 
امل�����م�����ارس�����ات ال�����ع�����دوان�����ي�����ة واالس����ت����ع����ائ����ي����ة ل���ل���م���ح���ت���ل���ن ال����س����ع����ودي 
واإلمارايت بإشراف مباشر من واشنطن ولندن، يف املحافظتن 

وكافة املحافظات واملناطق املحتلة.
وت����ط����رق ال���ل���ق���اء إىل أب����ع����اد زي�������ارة ال���س���ف���ري األم����ري����يك مل��ح��اف��ظ��ت��ي 
ح���ض���رم���وت وامل����ه����رة وم�����ا ي��ح��م��ل��ه م����ن ت���أك���ي���د واض������ح ع����ى وق����وف 
أمريكا بصورٍة مباشرة خلف العدوان ضمن مشروعها للسيطرة 
ع��ى ث���روات اليمن واس��ت��غ��ال موقعه الجيوسيايس يف خدمة 
م��ص��ال��ح أم��ري��ك��ا وأه���داف���ه���ا، وذل�����ك ع���ى ح���س���اب أب���ن���اء ال��ش��ع��ب 
اليمني وإفقارهم وتأزيم وضعهم اإلنساين وإذكاء روح الصراع 

بينهم.
وتم التأكيد عى أهمية دعم نشاط املقاومة الشعبية يف تلك 
امل���ح���اف���ظ���ات مل��ن��اه��ض��ة م��خ��ط��ط��ات وأط����م����اع امل��س��ت��ع��م��ر ال���ج���دي���د، 
باعتبار ذلك الخيار األمثل ملواجهة االحتال وإجباره عى الرحيل 
من األرايض اليمنية املحتلة، وهو ما يؤكده تاريخ اليمن املقاوم 

القريب والبعيد، وكذا تاريخ الشعوب واألمم األخرى.

 للعلماء دور رئيسي في توجيه املجتمع وإرشاده ومواجهة الثقافات الدخيلة واحلرب الناعمة

   املرحلة احلالية حتتم على الدولة والشعب التحرك للعمل والبناء والتوجه للزراعة لتحقيق االكتفاء الذاتي في املجاالت الزراعية والصناعية
 ضرورة توفير مادة الغاز املنزلي بأقل تكلفة مبا يسهم في تخفيف معاناة املواطنني

ناقش مع نائبه لشؤون اخلدمات سير البرامج اخلدمية والتنموية والتقى محافظي حضرموت واملهرة رئيس الوزراء ووزير العدل

رئيس الوزراء يستقبل املدير اإلقليمي لالحتاد الدولي للصليب والهالل األحمر ويترأس لقاًء ملناقشة جوانب تطوير املنظومة التشريعية
   زيارة السفير األمريكي حملافظتي حضرموت واملهرة يندرج حتت سعي بالده املستمر للسيطرة على املوانئ واحلقول النفطية 

أعلن وزير الثقافة، عبدالله أحمد الكبي، عن صدور 
توجيهات رئاسية صارمة لسحب أجهزة كشف املعادن 

التي تم تهريبها إىل داخل اليمن خال الفرة املاضية.
وأك��������د ال������وزي������ر ال����ك����ب����ي، أن ال�������ع�������دوان وم����رت����زق����ت����ه ل��م 
يكتفوا باالعتداء عى املواقع األثرية والتاريخية ونهبها 
وس���رق���ت���ه���ا يف امل���ح���اف���ظ���ات امل���ح���ت���ل���ة، ب����ل ي���س���ع���ون ل��ن��ه��ب 
وس��رق��ة وت��دم��ري امل��واق��ع وامل��ع��ال��م األث��ري��ة والتاريخية يف 
امل����ح����اف����ظ����ات ال���ي���م���ن���ي���ة ال�����ح�����رة ع�����ن ط����ري����ق أج�����ه�����زة ك��ش��ف 
املعادن التي يستخدمها عدد من مرتزقة العدوان يف 

تدمري ونبش املواقع األثرية.
وأشار إىل أن تهريب أجهزة كشف املعادن إىل داخل 
املحافظات اليمنية جاء بالتزامن مع الحملة االعامية 
ال����ش����رس����ة ال����ت����ي ي����ق����وم ب���ه���ا ال������ع������دوان ع����ن ط����ري����ق أب����واق����ه 

اإلع��ام��ي��ة العربية وامل��أج��ورة للتغطية ع��ى جرائمه يف 
بيع القطع األثرية اليمنية يف املزادات العاملية.

وأضاف الوزير الكبي" إن هذه القطع األثرية ليست 
األوىل التي ُتباع أو ُتهّرب، إذ قد سبق القبض عى عصابة 
لتهريب اآلثار اليمنية يف لندن، واتضح أن هذه العصابة 
ج������زًءا م���ن ش��ب��ك��ة ت��ه��ري��ب ي���دي���ره���ا امل����رت����زق م��ع��م��ر االري�����اين 
وتعمل منذ سنوات عى تهريب القطع األثرية من اليمن 
عرب السعودية، وبيعها يف األسواق السوداء يف أوروبا ".
ون��اش��د وزي���ر الثقافة، منظمة األم���م املتحدة للربية 
والثقافة والعلوم "يونسكو" التدخل وفقاً للمواثيق 
ال���دول���ي���ة مل���ن���ع ب���ي���ع اآلث�������ار ال��ي��م��ن��ي��ة يف امل���������زادات األوروب����ي����ة 
واألم����ريك����ي����ة .. م�����ؤك�����داً أن ح���ك���وم���ة امل����رت����زق����ة ض���ال���ع���ة يف 

التهريب واملتاجرة باآلثار اليمنية.

وزير الثقافة: توجيهات رئاسية صارمة بسحب أجهزة كشف املعادن
أك����د أم����ن س���ر امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
األع���ى ال��دك��ت��ور ي��اس��ر ال���ح���وري، أن 
األس�����ب�����وع ال�����ق�����ادم س��ي��ش��ه��د ت��دش��ن 
م������رح������ل������ة ج���������دي���������دة وم������ه������م������ة يف ب�����ن�����اء 
ال����دول����ة ت��ت��ع��ل��ق ب���إط���اق ع��م��ل لجنة 
إص�������������اح وت������ط������وي������ر ال��������ق��������وان��������ن، وف�����ق 
رؤي�����ة وم��ن��ه��ج��ي��ة ح��دي��ث��ة م���ن ش��أن��ه��ا 
ضبط مختلف السياسات املتعلقة 
بإصاح وتطوير القوانن واللوائح 

يف املرحلة القادمة.
وق��������ال ال����دك����ت����ور ال������ح������وري: "ب������إذن 
ال��ل��ه ت��ع��اىل وت��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ع��ام ال��ه��ج��ري 

ال�������ج�������دي�������د ل������ل������ب������دء ب����ت����ن����ف����ي����ذ ال����خ����ط����ط 
االس����رات����ي����ج����ي����ة وال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ل���ل���ع���ام 
1444ه������ وب��رع��اي��ة ك��ري��م��ة م��ن رئيس 
املجلس السيايس األع��ى من املقرر 
أن ت��������ق��������وم ل�����ج�����ن�����ة إص���������������اح وت�����ط�����وي�����ر 
القوانن واللوائح بتدشن مرحلة 
إص��������اح امل���ن���ظ���وم���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة خ���ال 
األس�����������ب�����������وع ال���������������ق���������������ادم".. م�����������ؤك�����������داً أن������ه 
سيبدأ العمل وفق نماذج متطورة 
وحديثة لتعديل أو إنشاء القوانن 
واللوائح .. مشريا إىل انه تم تنقيح 
هذه النماذج بالتشاور مع مختلف 

القطاعات والجهات وسيتم الحقا 
ال����ع����م����ل ع������ى ت����ح����وي����ل����ه����ا إىل ت��ط��ب��ي��ق 

إلكروين.
وأشار أمن سر املجلس السيايس 
األعى، إىل أن هذه الخطوة املهمة 
ت��أيت يف إط���ار تنفيذ ال��رؤي��ة الوطنية 
وت����������وج����������ه����������ات وأول�����������������وي�����������������ات ال��������ق��������ي��������ادة 
ت��ح��ق��ي��ق��اً ألح���د أه�����داف ث����ورة ال��واح��د 
والعشرين من سبتمرب املعربة عن 
طموح وأمال أبناء الشعب اليمني 
ال����ع����ظ����ي����م ال�����ص�����ام�����د ب����ك����ل ش�����م�����وخ يف 

مواجهة العدوان والحصار.

أكد أن العمل سيبدأ وفق مناذج متطورة وحديثة لتعديل وإنشاء القوانني واللوائح

احلوري: األسبوع القادم تدشني  مرحلة إصالح وتطوير القوانني



 يف الدروس القيمة التي يلقيها قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث يف هذه األيام املباركة 

العشر من ذي الحجة من عهد االمام عيل إىل مالك 
األشرت عندما واله مصر تعد أسساً ومرتكزات هامة 

يجب أن تؤخذ بعني االعتبار  وتطبق يف الواقع العميل 
من قبل من تقع عىل عواتقهم املسؤولية وخدمة 

الناس.. ويف الدرس الرابع تناول قائد الثورة كثري من 
العناوين الهامة  وبني ماهي املواصفات التي يجب أن 

تتوفر يف املسؤولني واملستشارين والبطانة فيما ييل نص 
الدرس : 

ْيَطان الَرِّجْيِم أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الَشّ
ِبـْســـِم اللِه الَرّْحـَمـِن الَرِّحـْيـِم

الحمُد لله رَِبّ العاملني، وأَشَهـُد أن ال إلَه إاَلّ اللُه امللُك الحُقّ 
ــداً عبُدُه وَرُســْوُله خاتُم النبيني. املُبني، وأشَهُد أَنّ سيَدنا ُمَحَمّ

ــٍد  ــد، وبــارِْك عىل ُمَحَمّ ــٍد وعىل آِل ُمَحَمّ الّلهم َصــِلّ عىل ُمَحَمّ
ــْيــَت وبـــارَْكـــَت عــىل إبــراهــيــَم وعـــىل آِل  ــــــــد، كــمــا َصــَلّ وعـــىل آِل ُمــَحــَمّ
إبراهيَم إنــك حميٌد مجيٌد، وارَض اللهم برضاك عن أصحابه 

األخيار املنتجبني، وعن سائر عبادك الصالحني واملجاهدين.
أُيّها اإلخوة واألخوات

ـَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ الَسّ
يف ســــيــــاق الــــحــــديــــث عـــــن األســــــــس اإليــــمــــانــــيــــة يف الــــتــــعــــامــــل مــع 
املجتمع من موقع املسؤولية، سبق لنا الحديث عن الرحمة، 
واملــحــبــة، والــلــطــف، واإلحـــســـان، والــعــدل، والــحــكــمــة؛ باعتبار 
هـــذه قــيــم أســاســيــة، وأىت يف ســيــاق الــحــديــث عــن ذلـــك البعض 

من التفاصيل املهمة، التي سبق الحديث عنها.
ثم انتقل الحديث عن املحيط العميل، الذين َيعَتمد عليهم 
من هو يف موقع املسؤولية، بدءاً باملستشارين، وأىت التحذير 
مــن نــوعــيــٍة معينة مــن املــســتــشــاريــن، مــمــن لــيــســوا جــديــريــن وال 
مؤهلني بــاالعــتــمــاد عليهم يف املــشــورة، وأىت التفصيل يف ذلك 
عــن الــبــخــيــل، والــجــبــان، والــحــريــص، الــــذي يــجــمــع بــني الطمع 
والــــبــــخــــل؛ بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــــن أســــــوأ مــــن يــمــكــن أن يــعــتــمــد عــلــيــهــم 
يف االســـتـــشـــارة، فــتــكــون النتيجة سلبية يف حــالــة االعــتــمــاد عىل 

مشورتهم.
ثـــــــم اآلن وصـــــلـــــنـــــا يف ســــــيــــــاق الـــــحـــــديـــــث عـــــــن مـــــــن هـــــــم يف مــــوقــــع 
املسؤولية التنفيذية، الذين ُيعَتمد عليهم، من هم يف موقع 

املسؤولية، قال "عليه السلم":
))إَِنّ َشَرّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن ِلْلَْشَراِر َقْبَلَك َوِزيراً، َوَمْن َشِرَكُهْم 
يِف اآْلَثاِم، َفَل َيُكوَنَنّ َلَك ِبَطاَنًة، َفإَِنُّهْم أَْعَواُن اأْلََثَمِة، َوإِْخَواُن 
ْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم  َلَمِة، َوأَنْــَت َواِجــٌد ِمْنُهْم َخرْيَ اْلَخَلِف، ِمَمّ الَظّ
ْن  َوَنَفاِذِهْم، َوَلْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم َوأَْوَزاِرِهْم َوآَثاِمِهْم، ِمَمّ
ـــِمـــِه، أُوَلـــِئـــَك أََخــــُفّ  َلـــْم ُيـــَعـــاِوْن َظـــامِلـــاً َعـــىَل ُظــْلــِمــِه، َواَل آِثــمــاً َعـــىَل إِثْ
َعَلْيَك َمؤوَنًة، َوأَْحَسُن َلَك َمُعوَنًة، َوأَْحَنى َعَلْيَك َعْطفاً، َوأََقُلّ 

ِلَغرْيَِك إِْلفاً((
اإلنسان عندما يصل إىل موقع املسؤولية، قد يتصور أَنّ من 
الحكمة أن يعتمد عىل البعض ممن لهم سابقة يف التجربة، 
والـــعـــمـــل يف مـــوقـــع املـــســـؤولـــيـــة؛ بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــم أصــــحــــاب خــــرة، 
وأصحاب تجربة، ويمتلكون حسن التدبري، والرأي، والقدرة 
عــىل إنــجــاز األعــمــال واملــهــام، بحكم ســابــق تجربتهم الطويلة، 
ولكن عندما يكون البعض منهم فيما مىض كان معاوناً للشرار 
يف شرهم، يف ممارساتهم الظاملة، يف ارتكاب الجرائم، وأصبح 
له رصيد إجــرامــي، فهو كــان ممن يعتمدون عليه يف الوصول 
إىل أهدافهم، ويف تنفيذ جرائمهم، ويف ارتكاب املآثم، فتكون 
نفسيته قد تلوثت، وأصبحت منطلقاته للعمل وأداء املسؤولية 
منطلقاٍت تشوبها األطماع الشخصية، واملكاسب الشخصية، 
واألهــــــداف الــشــخــصــيــة، ويـــكـــون أيـــضـــاً يف واقـــعـــه الــعــمــيل جــريــئــاً 
عىل ارتكاب املآثم، جريئاً عىل ممارسة الظلم؛ وبالتايل ليس 
مؤتمناً يف أداء املسؤولية، ال من حيث الحذر من الظلم، الحذر 
من املفاسد، الحذر من ارتكاب اآلثام، من االستغلل السلبي 
د أساساً عىل أن يكون منصبه  لوظيفته ومنصبه، فهو قد تعَوّ
وســـيـــلـــًة لــتــحــقــيــق األهـــــــداف الــشــخــصــيــة، حــتــى لــصــالــح الــظــاملــني 
واملــجــرمــني، وارتــكــب يف ســيــاق ذلــك الــجــرائــم واآلثــــام، وأصــبــح- 
هـــــاً  إضــــــافــــــًة إىل كــــونــــه غـــــري مـــؤتـــمـــن عـــــىل أداء املــــســــؤولــــيــــة- ُمـــــَشـــــِوّ
هـــــاً، مـــعـــروفـــاً بـــني املــجــتــمــع بـــرصـــيـــده اإلجـــــــرام والــســيــئ،  وُمـــــَشـــــَوّ
بــــرصــــيــــده يف الـــــفـــــســـــاد، بــــمــــمــــارســــاتــــه الــــســــيــــئــــة؛ وبـــــالـــــتـــــايل يــصــبــح 

هاً، إضافًة إىل أنه ال يوثق به، وال ُيعَتمد عليه. ُمَشِوّ
))َوَمْن َشِرَكُهْم يِف اآْلَثاِم((

من كان أيضاً شريكاً للظاملني والطغاة واملجرمني يف ارتكاب 
الـــــجـــــرائـــــم، واملـــــظـــــالـــــم، واملـــــفـــــاســـــد، قـــــد تــــلــــوث بـــــذلـــــك، وفـــســـدت 
نفسيته بــذلــك، وأصــبــح جــريــئــاً عــىل ارتــكــاب املــظــالــم واملــفــاســد، 
لـــيـــس لــــه وازٌع مــــن اإليـــــمـــــان، وال مــــن الــــديــــن، وال مــــن الـــحـــيـــاء، 
ولـــــيـــــس عـــــنـــــده إحـــــــســـــــاٌس بــــاملــــســــؤولــــيــــة، يـــمـــكـــن أن يــــســــاعــــد عــىل 
استقامته، وعىل نصحه، وعىل مصداقيته يف أداء مسؤولياته، 
دت عىل ارتكاب الظلم،  فمثل هذه النوعية امللوثة، التي قد تعَوّ
عىل ارتكاب الجرائم، قد غرقت يف الفساد، وارتكاب اآلثام، ال 
ينبغي االعتماد عليهم ليكونوا هم الذين َيعَتمد عليهم من هو 

يف موقع املسؤولية بشكٍل أسايس، ولهذا قال:
))َفَل َيُكوَنَنّ َلَك ِبَطاَنًة((

بون منك، الذين تعتمد عليهم  ال يكونوا هم خواصك، املقَرّ
اعــــــتــــــمــــــاداً أســــــاســــــيــــــاً، تــــحــــت عــــــنــــــوان أنــــــهــــــم: أصــــــحــــــاب الــــتــــجــــربــــة، 

وأصحاب الخرة... وغري ذلك من املررات.
))َفإَِنُّهْم أَْعَواُن اأْلََثَمِة((

ثوا بذلك،  كانوا من يتعاونون عىل اإلثم، وارتكبوا اآلثام، وتلَوّ
وفـــســـدوا بــذلــك، فــســدت نــفــســيــاتــهــم، فــســدت منطلقاتهم يف 
أداء املسؤولية والعمل، ال يمكن الوثوق بهم؛ وبالتايل ليسوا 

مؤتمنني فيما ُيعَتمد عليهم فيه.
َلَمِة(( ))َوإِْخَواُن الَظّ

كانت ارتباطاتهم بالظلمة ارتباطات أخوة، ووالء، وتعاون، 
بتوجٍه جــاد، لديهم ارتــبــاط حميم بالظلمة، فــمــارســوا معهم 
الظلم، وارتكبوا معهم الجرائم، وأصبحوا عىل علقٍة وارتباٍط 
وثـــيـــٍق بـــهـــم؛ ولـــذلـــك فــهــم لــيــســوا مــؤتــمــنــني يف واقـــــع املــســؤولــيــة 
نـــفـــســـهـــا، وال مـــؤتـــمـــنـــني يف والءاتـــــــهـــــــم وارتـــــبـــــاطـــــاتـــــهـــــم، الـــــتـــــي قــد 
تستمر فيما بعد، وتكون عامًل من عوامل أن يغشوا يف أدائهم 
املسؤولية، أاَلّ يؤدوا مسؤولياتهم بنصح، بصدق، بإخلص، 

فوالؤهم مدخول بتلك االرتباطات مع الظاملني والسيئني.
ـــــْن َلــــــُه ِمـــــْثـــــُل آَراِئــــــِهــــــْم  ـــــــــــــَت َواِجــــــــــٌد ِمــــْنــــُهــــْم َخـــــــرْيَ اْلـــــَخـــــَلـــــِف، ِمـــــَمّ ))َوأَنْ

َوَنَفاِذِهْم((
إذا كـــان مـــا يــشــدك إلــيــهــم مـــا ُعـــِرفـــوا بـــه مـــن الـــخـــرة والــتــجــربــة 
يف مواقع املسؤولية، فأنت واجٌد من هو خرٌي منهم، ومن هو 
ثــاً  ســلــيــٌم مــن سلبياتهم، وســيــئــاتــهــم، ومــســاوئــهــم، لــيــس مــتــلــِوّ
بــالــجــرائــم واملــفــاســد، وغــارقــاً يف اآلثــــام، تجد مــن يمتلك حسن 
الــتــدبــري، واإلصـــابـــة يف الـــــرأي، وحــســن الــتــصــرف، والـــقـــدرة عىل 
اإلنـــجـــاز الــعــمــيل، هــنــاك مـــن يــتــوفــر، مــثــل هـــذا الـــنـــوع كــثــري، قد 
ـــا بسبب معرفته املــحــدودة يجهل الكثري من  يــكــون اإلنــســان إَمّ
هذا النوع، ولكن يمكن أن يكون هناك آليات عملية تساعد عىل 
معرفة هــذا النوع من الــنــاس، الــذي يمتلك مع الخرة نظافة 

املايض، ليس ملوثاً بالجرائم، باملفاسد، باآلثام، باملساوئ.
ْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم((: يمتلك حسن التدبري، واإلصابة يف   ))ِمَمّ
الرأي، وحسن التصرف، والقدرة اإلدارية، والقدرة عىل اإلنجاز 

العميل ))َوَنَفاِذِهْم((.
))َوَلْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم، َوأَْوَزاِرِهْم، َوآَثاِمِهْم((

ليس ملوثاً باملفاسد، واملظالم، والجرائم، واألشياء السيئة، 
بكل ما لها من تبعات، بكل ما لها من تأثريات سيئة يف نفس 
اإلنــســان، يف أعــمــالــه، يف منطلقاته، يف تــوجــهــاتــه، يف سمعته 

يف أوساط املجتمع.
))َوَلْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم، َوأَْوَزاِرِهْم((: ليس محمًل بتلك 
األحــمــال السيئة، بذلك املــايض الـــيء، بذلك الرصيد الــيء 

امللوث، الذي له تبعات، له تأثريات حتى يف واقع الناس، الناس 
يتذكرون عنه ما فعله بهم من املظالم، ما ارتكب بحقهم من 
الــجــرائــم، مــا فعله تجاههم مــن الــتــصــرفــات الــســيــئــة... إىل غري 

ذلك.
ْن َلْم  ))َوَلْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم، َوأَْوَزاِرِهـــْم، َوآَثاِمِهْم، ِمَمّ

ُيَعاِوْن َظامِلاً َعىَل ُظْلِمِه، َواَل آِثماً َعىَل إِثِْمِه((
لم يشرتك ويباشر املظالم واملفاسد والجرائم، نزيه عن ذلك، 

ليس له رصيد إجرامي يذكر به ويعرف به.
))أُوَلــــِئــــَك((: هــذا الــنــوع النظيف، الـــذي ليس مــلــوثــاً بالجرائم 

والفظائع.
))أُوَلِئَك أََخُفّ َعَلْيَك َمُئوَنًة، َوأَْحَسُن َلَك َمُعوَنًة((

لــيــســوا ثــقــًل عــلــيــك، ال مــن حــيــث تــشــويــهــهــم، وال مــن حيث 
طــريــقــتــهــم يف الــعــمــل؛ ألن الـــنـــوع الــــذي قـــد تــلــوث بــالــجــرائــم، 
والظالم، واملفاسد، وفسدت نفسيته، وفسدت منطلقاته 
وأهـــدافـــه، يــتــحــرك عــنــدمــا يـــؤدي عــمــًل معيناً وهـــو مــركــز عىل 
املـــــكـــــاســـــب الــــشــــخــــصــــيــــة، والـــــطـــــلـــــبـــــات الــــشــــخــــصــــيــــة، واألهـــــــــــداف 
الــشــخــصــيــة، وأيــــضــــاً لـــيـــس أداؤه أداًء ســلــيــمــاً ونـــظـــيـــفـــاً؛ ألنـــه 
تــــــعــــــود عـــــــىل طـــــريـــــقـــــة ســــلــــبــــيــــة يف الـــــعـــــمـــــل مـــــشـــــوبـــــة بــــالــــشــــوائــــب 
السيئة، ليست طريقة سليمة نظيفة، فيها الشوائب التي 
اعــتــاد عــلــيــهــا، مــن االبـــتـــزاز املــــايل، مــن االســتــغــلل الــشــخــي، 
من األداء الذي هو ملوث، بما قد اعتاد عليه يف كل ماضيه، 

فهي مسألة سلبية.
ــــــا الـــنـــوع الــنــظــيــف فــهــو أخــــف عــلــيــك مـــئـــونـــة، أداؤه هـــو أداٌء  أَمّ
سليم غري ملوث، وليس ثقيًل عليك، بالطلبات، واألهداف، 
واملكاسب الشخصية، وامليزانيات الضخمة، التي قد اعتاد عىل 

أن يربطها بمكاسب، ومصالح... وغري ذلك.
))َوأَْحَسُن َلَك َمُعوَنًة((

ألن معونته بصدق، وإخلص، ونقاء، وجد، واهتمام.
))َوأَْحَنى َعَلْيَك َعْطفاً((

ألنـــــه حــــريــــٌص عــــىل نـــجـــاحـــك، ويـــتـــفـــهـــم ظـــــروفـــــك، ويـــشـــاطـــرك 
همك، ويتألم ألملك، قريٌب منك يف االهتمامات، يف التوجهات، 

يف املوقف، يف العمل.
))َوأََقُلّ ِلَغرْيَِك إِْلفاً((

ليس له ارتباطات ووالءات بعيدة هناك، وبالتايل تؤثر عليه 
سلباً يف أدائه العميل؛ ألنه من واقع تلك الوالءات واالرتباطات 

البعيدة قد يسعى إلفشالك أصًل، قد ال يريد لك النجاح.
ــــــــا هـــــذا الــــنــــوع الـــنـــظـــيـــف، فـــهـــو بـــعـــيـــٌد عــــن هـــــذه االرتــــبــــاطــــات،  أَمّ

وبالتايل هو ارتباطه بك، ويحرص عىل نجاحك.
ًة(( ))َفاَتِّخْذ أُوَلِئَك َخاَصّ

هذا النوع النظيف، الصالح، املستقيم.
ًة ِلَخَلَواِتَك َوَحَفَلِتَك(( ))َفاَتِّخْذ أُوَلِئَك َخاَصّ

اجعل منهم هم الذين تعتمد عليهم اعتماداً أساسياً، اجعل 
منهم الخاصة:

)يف خــلــواتــك(: يــعــنــي: يف اجــتــمــاعــاتــك الــخــاصــة، الــتــي تــدرس 
فيها األمــور املهمة، واألمــور الحساسة، واألعــمــال األساسية، 

والقضايا التي تحتاج إىل اهتمام خاص.
)َوَحَفَلِتَك(: يف مناسباتك العامة، يف القضايا الكرى.

فمثل هــذا الــنــوع النظيف، الناصح، الــصــادق، الــذي يمتلك 
حـــســـن الــــتــــدبــــري، إصــــابــــة الــــــــــرأي، مــــع اإلخــــــــــلص، مــــع الــــصــــدق، 
مــع الــنــزاهــة، هــم مــن يمكن أن تعتمد عليهم يف األمـــور املهمة 
والــحــســاســة، واملــهــمــات ذات الخصوصية يف كونها حساسة، 
أو مــهــمــة جــــــداً، أو غـــري ذلـــــك، ويف األمــــــور الـــــبـــــارزة، والــحــفــلت 

واملناسبات العامة، والقضايا الشاملة.
))ُثَمّ ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعْنَدَك أَْقَوَلُهْم ِبُمِرّ اْلَحِقّ َلَك((

ليكن اآلثر عندك، واألقرب منزلًة إليك، واألكرث اعتماداً من 
بينهم، هــو األنــطــق بــالــحــق، يف كــل الــحــاالت، يف كــل املــواقــف، 
يف كـــل األمـــــــور، األنـــطـــق بـــالـــحـــق، الـــــذي يـــقـــول لـــك الـــحـــق يف كل 
األحــــــوال، حــتــى لـــو كـــان مـــــراً، حــتــى لـــو كـــان ال يــعــجــبــك بحسب 
مــزاجــك الشخي؛ ألن هــذا هــو األنــصــح، هــو األصـــدق معك، 
عـــنـــدمـــا يـــقـــول لــــك الـــحـــق يف كــــل األحــــــــــوال، لـــيـــس مـــشـــغـــواًل بـــأن 
يجاملك يف بعض األمور، فل يقول لك الحق؛ من أجل مراعاة 

مشاعرك ومزاجك الشخي.
ا َكِرَه الَلُّه أِلَْوِلَياِئِه،  ))َوأََقَلُّهْم ُمَساَعَدًة ِفيَما َيُكوُن ِمْنَك، ِمَمّ

َواِقعاً َذِلَك ِمْن َهَواَك َحْيُث َوَقَع((
ألنــــــه األكــــــــرث حـــــرصـــــاً عـــــىل أن تــــكــــون األمـــــــــور وفــــــق مـــــا يــــريــــد الـــلـــه 
"ســـبـــحـــانـــه وتــــــعــــــاىل"، ومـــعـــنـــى هـــــــذا: أنــــــه األنـــــصـــــح، واألصــــــــدق؛ 
ألن املــعــيــار عـــنـــده مــعــيــاٌر إيـــمـــاين، قـــائـــٌم عـــىل أســـــاس تـــقـــوى الــلــه 
"سبحانه وتعاىل"، واإلخلص لله، والصدق مع الله "سبحانه 
وتــعــاىل"، فلذلك هــو الــجــديــر بالثقة بــه أكـــرث، واالعــتــمــاد عليه 
أكرث؛ ألن البعض من الناس مثًل قد يعجبه األكرث مجاملًة، 
واألكرث مسايرًة معه، ممن يوافقه يف كل يشء، يف كل رأي، 
يف كــــل تــــدبــــري، يف كــــل قـــــــرار، يف كــــل مــــوقــــف، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
صــوابــيــتــه، أو عـــدم صــوابــيــتــه، يــســايــره ويــجــامــلــه يف كـــل يشء، 
فريتاح لــه؛ بينما قد يستاء ممن يصدق معه، يف األمــور التي 
هو فيها خاطئ ينبهه، هذه من املحبة، هذه من دالئل اإلخلص 
والصدق، عندما يصدق معك يف كل األحوال، يف كل األمور، 
ويــحــرص عليك أن يــكــون عملك وفـــق مــا يـــريض الــلــه "سبحانه 
ا كره الله ألوليائه، عن األعمال  وتعاىل"، وأن تكون بعيداً عَمّ
السيئة، عن األخــطــاء، التي لها تأثريها السلبي ما بينك وبني 

الله "سبحانه وتعاىل".
))َواِقعاً َذِلَك ِمْن َهَواَك َحْيُث َوَقَع((

ال تركز عىل مزاجك الشخي، وتجعله هو املعيار واملقياس 
يف مــــســــألــــة الــــــقــــــرب مـــــنـــــك، ويف مــــســــألــــة الــــثــــقــــة واالعــــــتــــــمــــــاد عــىل 
مــحــيــطــك الـــعـــمـــيل، وعــــىل أعــــوانــــك، والــــذيــــن تــعــتــمــد عــلــيــهــم يف 

موقع املسؤولية.
ْدِق، ُثَمّ ُرْضُهْم َعىَل أاََلّ ُيْطُروَك،  ))َواْلَصْق ِبأَْهِل اْلــَوَرِع َوالِصّ
ُحوَك ِبَباِطٍل َلْم َتْفَعْلُه، َفإَِنّ َكرْثََة اإْلِْطَراِء ُتْحِدُث الَزّْهَو،  َواَل ُيَبِجّ

ِة(( َوُتْديِن ِمَن اْلِعَزّ
أهــــــــل الــــــــــــورع والــــــــصــــــــدق، الــــــــــــورع عــــــن مــــــحــــــارم الـــــلـــــه "ســـبـــحـــانـــه 

وتـــــعـــــاىل"، وعـــــن الـــشـــبـــهـــات، والـــــصـــــدق: الــــذيــــن يـــصـــدقـــون فــيــمــا 
مــون، يصدقون فيما ينقلون،  يــقــولــون، ويــصــدقــون فيما يــقــِدّ
الصدق هو صفة الزمة لهم، هاتان الصفتان مهمتان جداً جداً 
يف أداء املسؤولية؛ ألن أهل الورع هم األمناء، الذين يؤتمنون 
ويــوثــق بهم كــل الثقة، الـــورع عــن مــحــارم الله يف كــل يشء: يف 
الــجــانــب املــــايل، يف جــانــب اإلمــكــانــات، الــــورع يف كــلمــهــم، فيما 
ينقلون، يف أدائهم للمسؤولية، يحذرون من املحارم، يحذرون 
من الحرام، يحذرون حتى مما فيه شبهة الحرام، فهم أهل 
تحٍر، وأهل انتباه، ليسوا جريئني وال مبالني، يتصرفون كيفما 
كــان، يف األمــور املالية، أو يف األمــور العملية، أو يف الــقــرارات، 
أو يف التصرفات، الورع من أهم املواصفات اإليمانية التي لها 
أهمية كبرية فيما يتعلق باملسؤولية، والصدق كذلك، فيعتر 
الصدق والورع من أهم املواصفات التي ينبغي أن تؤخذ بعني 
االعتبار يف االختيار، يف االهتمام، يف الثقة، يف االعتماد، ويف 
الرتبية عىل ذلك، ويف الرتبية عىل ذلك، هذا جانٌب مهم، هذا 
النوع هم من َتعَتمد عليهم اعتماداً كبرياً وأساسياً، ولهذا أىت 
بعبارة: ))َوالَْصْق((، أَْكرِث من مخالطتهم، تعتمد عليهم بشكٍل 

ْدِق((. أسايس، ))ِبأَْهِل اْلَوَرِع َوالِصّ
))ُثَمّ ُرْضُهْم َعىَل أاََلّ ُيْطُروَك((

دهـــم عــىل أاَلّ يــكــرثوا مــن املـــدح لـــك، أواًل لتلحظ فيهم أن  َعـــِوّ
يكونوا أهل ورع وصدق، ثم تلحظ معهم ذلك، أاَلّ يكرثوا من 

مدحك، هذه مسألة مهمة جداً.
ُحوَك ِبَباِطٍل َلْم َتْفَعْلُه(( ))َواَل ُيَبِجّ

ال يـــنـــســـبـــوا إلــــيــــك أعـــــــمـــــــااًل، أو إنــــــــجــــــــازات، لـــــم تـــفـــعـــلـــهـــا أصـــــــًل؛ 
بوا إليك بذلك. ليتقَرّ

ْهَو، َوُتْديِن ِمَن اْلِعَزِّة(( ))َفإَِنّ َكرْثََة اإْلِْطَراِء ُتْحِدُث الَزّ
كـــرثة املـــديـــح لــهــا تـــأثـــريات ســلــبــيــة عـــىل نــفــســيــة اإلنـــســـان، وعــىل 
ْهــــَو((، يــعــنــي: الــعــجــب بالنفس،  مــشــاعــره، فــهــي ))ُتــــْحــــِدُث الــــَزّ
))َوُتْديِن ِمَن الِْعَزِّة((، وهذه العزة غري العزة اإليمانية، التي قال 
ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي{]املنافقون: من اآلية8[،  الله: }َوِلَلِّه الِْعَزّ
املقصود هنا عزة الكر، وأََنَفة الكر، التي تلزم حالة العجب 
والغرور، وهي حالة خطرية جداً، والعجب، والغرور، والكر، 
واألََنَفة، من أسوأ الخصال التي تفسد نفسية اإلنسان بشكٍل 

كبري، وخطري عىل اإلنسان.
د  د اإلنسان نفسه، وال يعِوّ ولذلك يف موقع املسؤولية ال يعِوّ
اآلخرين عىل كرثة املديح، وعىل الرغبة يف املديح واإلطراء، هذه 
مسألة خطرية عــىل نفسية اإلنــســان؛ ألن اإلنــســان املــؤمــن حقاً 
ـــقـــه لـــه، وهــو  هـــو يــحــمــد الــلــه "ســبــحــانــه وتـــعـــاىل" عـــىل كـــل مـــا وَفّ
ن من  يعتر أَنّ كل نجاٍح يف أدائــه ملسؤوليته، وأي إنجاٍز يتمَكّ
تحقيقه، إنما هو بتوفيق الله "سبحانه وتعاىل"، وبفضل الله 
"سبحانه وتــعــاىل"، فهو يحمد الله عىل ذلــك، وهــو يشعر يف 
أعماق قلبه بالفضل لله عليه، هو عند اإلنجاز، وعند النجاح، 
ال يتجه يف تفكريه ومشاعره نحو نفسه، بأنه هو شخصياً منبع 
ذلك النجاح، وأســاس ذلك اإلنجاز، هو يعرف حقيقة أمره، 
حقيقة نفسه، هــو إنــســاٌن عــاجــٌز ضعيف، اإلنــســان هــو مصدر 
الــــــعــــــدم، مــــصــــدر الــــــل يشء، هـــــو مـــفـــتـــقـــٌر يف كـــــل يشٍء إىل الـــلـــه 
"سبحانه وتعاىل"، مفتقٌر يف كل نجاح، يف كل توفيق؛ ولذلك 
نحن نحمد الله "سبحانه وتعاىل"، نعتر كل الحسنات، كل 
اإليــجــابــيــات، كــل الــنــجــاحــات، كــل األشــيــاء الــجــيــدة يف الحياة، 
مصدرها الحقيقي هو الله "سبحانه وتعاىل"، ويُلّ كل نعمة، 

ونحن مصدر العجز، مصدر الضعف.
فـــاإلنـــســـان املـــؤمـــن هـــو يــعــي هــــذه الـــحـــقـــائـــق، وهــــو يـــؤمـــن بــهــا، 
هـــو يـــؤمـــن بــهــا مـــن أعـــمـــاق قــلــبــه، لـــديـــه هــــذا الـــوعـــي، لـــديـــه هــذه 
املعرفة، هذا الشعور، ولهذا يصف الله عباده املؤمنني بصفة 
مـــن أهــــم مـــواصـــفـــاتـــهـــم، فــيــقــول عــنــهــم: }اْلــــَحــــاِمــــُدوَن{]الــــتــــوبــــة: 
من اآلية112[، }اْلَحاِمُدوَن{؛ ألنها صفة الزمة لهم عند كل 
نــعــمــة، كـــانـــت نــعــمــًة مــــاديــــة، أو نــعــمــًة مــعــنــويــة، أو نـــجـــاحـــاً يف 
عمل، أو إنجازاً ملهمة، أو أداًء ملسؤولية... كل أشكال النعم، 
ق، }َوَمــا َتْوِفيِقي  يحسبون املَنّة لله عليهم فيها؛ ألنه هو املوِفّ
ــِه{]هــود: مــن اآليــــة88[، هــذا قــول نبٍي مــن أنبياء الله،  إاَِلّ ِبــالــَلّ
نبي الله شعيب "عليه السلم" قال: }َوَما َتْوِفيِقي إاَِلّ ِبالَلِّه{، ال 

يمكن أن أتوفق يف أي يشٍء إاَلّ بالله "سبحانه وتعاىل".
واملـــؤمـــن هــو يــحــمــل الــشــعــور بالتقصري مــهــمــا كـــان إنـــجـــازه، ال 
راً، وال يزال يدرك جوانب النقص فيه،  يزال يعتر نفسه مقِصّ
ه  وهــذه مسألٌة مهمة، عندما نجد الله يف القرآن الكريم يوِجّ
رسوله "صلوات الله عليه وعىل آله"، الذي حقق- بتوفيق الله 
له- أكر اإلنجازات يف كل تاريخ البشرية، يف املايض وفيما يلحق 
مـــا بــعــد ذلـــــك، يف املـــــايض والـــحـــاضـــر واملــســتــقــبــل، مـــا قــبــلــه، ويف 
وقته، وما بعده، أعظم رجٍل وصل إىل أعىل املراتب األخلقية 
واإليــمــانــيــة واملــعــرفــيــة، وقـــام بــــدوٍر عــظــيــٍم جــــداً، الــلــه "سبحانه 
وتعاىل" يأمره باالستغفار: }َفاْعَلْم أََنُّه اَل إَِلَه إاَِلّ الَلُّه َواْسَتْغِفْر 
ِلَذنِْبَك َوِلْلُمْؤِمِننَي َوامْلُْؤِمَناِت{]محمد: من اآلية19[، يقول له 
: }إَِذا َجاَء َنْصُر الَلِّه َواْلَفْتُح )1( َوَرأَْيَت الَنّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن 
اًبــا{ ــْح ِبــَحــْمــِد َرِبّـــَك َواْســَتــْغــِفــْرُه إَِنّـــُه َكـــاَن َتــَوّ ــِه أَْفـــَواًجـــا )2( َفــَســِبّ الــَلّ
]النصر: 1-3[، يف قمة اإلنجاز: }َوَرأَيَْت الَنّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن 
ــِه أَْفـــَواًجـــا{، وإنــجــاٌز عظيم، أكــر إنــجــاٍز يمكن أن يتحقق هو  الــَلّ
هداية الــنــاس، أكــر إنــجــاز، يف ذروة اإلنــجــاز يقول لــه: }َفَسِبّْح 

ِبَحْمِد َرِبَّك َواْسَتْغِفْرُه{.
الكثري من الناس يف حاالت اإلنجاز يستغرقون عىل مستوى 
رون يف أنفسهم أنهم  التفكري يف التسبيح بحمد أنفسهم، يفِكّ
عباقرة، أنهم حققوا النجاح، أنهم حققوا اإلنجاز، ويذوبون 
يف ذلـــــك، وهــــم مــســتــغــرقــون يف مـــديـــح أنــفــســهــم، ويف الــعــجــب 
بــأنــفــســهــم، ويف االرتـــيـــاح ألنــفــســهــم، ويــرغــبــون مــن اآلخــريــن أن 
يذوبوا يف ذلك، أن يكون كل شغلهم الشاغل أن يمدحوهم، 
ــلــوهــم، أن يــتــحــدثــوا عنهم لــيــل نــهــار،  أن يــثــنــوا عليهم، أن يــبــِجّ

وأن يسبحوا بحمدهم بكرًة وأصيًل.
لكننا نجد أَنّ الله يقول لنبيه "صلوات الله عليه وعىل آله" 
عند أعظم إنجاز: }َفَسِبّْح ِبَحْمِد َرِبَّك{، بداًل من أن تسبح بحمد 
نفسك، استغرق يف التسبيح بحمد الله "سبحانه وتعاىل" يف 

ذهنك، وتفكريك، ووجدانك، ولسانك.
هذه هي تربية اإليمان، التي تعِلّم اإلنسان من هو صاحب 
الــــفــــضــــل الـــحـــقـــيـــقـــي، هـــــــو: الـــــلـــــه "ســــبــــحــــانــــه وتـــــــعـــــــاىل"؛ ولــــذلــــك 
فاإلنسان بهذه الرتبية اإليمانية ليس منتظراً من الناس املديح 
يه، عىل كل مسؤوليٍة يقوم  عىل كل إنجاز، عىل كل عمٍل يؤِدّ
بها، ينتظر منهم دائماً املديح واإلطراء، ثم يجعل ذلك معياراً 
لــلــقــرب مــنــه، ولــلــعــلقــة بـــه، مــن ال يــجــد فــيــهــم كـــرثة اإلطــــراء، 
وكــــــرثة املــــديــــح؛ يــنــفــر مـــنـــهـــم، ال يــحــبــهــم، ال يـــعـــجـــبـــونـــه، ومـــن 
يكرثون من مدحه، والثناء عليه، والتملق لــه؛ يرتاح لهم، 
يـــتـــحـــول هــــــذا إىل مــــعــــيــــار، يف مـــســـتـــوى الــــعــــلقــــة بــــالــــنــــاس، ويف 
قـــيـــاس مـــــدى صـــدقـــهـــم مـــعـــه، ومــــــدى نــصــحــهــم لـــــه، يــمــكــن أن 
يكون البعض من أصــدق الناس معك، ومــن أكرثهم حرصاً 
عليك، ومن األوفــى معك يف كل األحــوال، يف كل الظروف، 
وإن لم يكونوا هم األكــرث مديحاً، األكــرث ثــنــاًء، األكــرث إطــراًء، 
معيار صدقهم معك: عندما َيصُدقون معك يف كل األحوال، 
يــــقــــولــــون الـــــحـــــق، يــــقــــفــــون مــــعــــك الــــوقــــفــــة الـــــصـــــادقـــــة، حــــتــــى يف 

الظروف والتحديات الصعبة.
))ُثــــــــــَمّ ُرْضــــــُهــــــْم َعــــــىَل أاََلّ ُيــــــــْطــــــــُروَك((، لـــتـــحـــافـــظ أنــــــت، اْســـــــَع ألن 
ُحوَك  تحافظ أنت عىل واقعك النفي ال يتأثر سلباً، ))َواَل ُيَبِجّ
ْهــَو((: العجب  ِبَباِطٍل َلــْم َتْفَعْلُه، َفــإَِنّ َكــرْثََة اإْلِْطـــَراِء ُتــْحــِدُث الــَزّ
بــالــنــفــس، وهــــي حـــالـــة خـــطـــرية جــــــداً، ومــــن أكــــرث الـــنـــاس عــرضــًة 
لحالة العجب والكر، من هم يف مواقع املسؤولية، وبالذات 
ــقــوا إلنــجــازات معينة، أو يقال لهم دائماً أنهم أصحاب  إذا وِفّ

اإلنجازات الكرى، والعظيمة، والتاريخية.
))َواَل َيُكوَنَنّ امْلُْحِسُن َوامْلُِيُء ِعْنَدَك ِبَمْنزَِلٍة َسَواٍء، َفإَِنّ يِف َذِلَك 
َتْزِهيداً أِلَْهِل اإْلِْحَساِن يِف اإْلِْحَساِن، َوَتْدِريباً أِلَْهِل اإْلَِساَءِة َعىَل 

اإْلَِساَءِة، َوأَْلِزْم ُكًلّ ِمْنُهْم َما أَْلَزَم َنْفَسُه((
مـــــع الــــرحــــمــــة الـــحـــكـــمـــة، ال تـــكـــن حــــالــــة الــــرحــــمــــة حـــــالـــــًة عـــامـــة، 
تجعل فيها واقع الناس بمنزلٍة سواء، حتى لو كان هناك من 
هــو مــــيء، تــعــامــلــه وتــنــظــر إلــيــه كــمــثــل املــحــســن، مــن الحكمة 
ومن العدل أن تفِرّق بني املحسن وامليء، سواًء يف محيطك 
الــعــمــيل، ويف الـــواقـــع الــعــمــيل يف إطــــار املــســؤولــيــة، مـــن هـــم من 
املسؤولني، من هم من األعـــوان، من هم ممن تعتمد عليهم 
يف املهام العملية، أو يف واقع املجتمع، وهذا يشمل الجوانب 
املختلفة، مــثــًل: تفعيل مــبــدأ الــثــواب والــعــقــاب؛ للتفريق بني 
املـــحـــســـن واملـــــــــــيء، يف مـــســـألـــة املــــنــــزلــــة، والــــــقــــــرب، واالحـــــــــــرتام، 
والــتــعــامــل، هــنــاك فــرق مــا بــني املحسن واملــــيء؛ بــالــتــايل يبنى 

عىل ذلك يف هذه األمور:
يف تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

يف التعامل.
يف املنزلة.

يف االحرتام.
يــكــون هــنــاك تفريق بــني املحسن واملـــيء، إذا لــم يكن هناك 
تفريق بني املحسن وامليء؛ فهذا فيه كما قال "عليه السلم":

))َفإَِنّ يِف َذِلَك َتْزِهيداً أِلَْهِل اإْلِْحَساِن يِف اإْلِْحَساِن((
يرى أَنّ إحسانه ليس له قيمة، ليس له أهمية، وأنه سواًء 

كان محسناً أو مسيئاً الحال واحد.
))َوَتْدِريباً أِلَْهِل اإْلَِساَءِة َعىَل اإْلَِساَءِة((

تشجيعاً لهم عىل إساءتهم؛ ألنه لم ير ما يزجره، ويرى أنك 
تعامله كمثل ما تعامل املحسن.

))َوأَْلِزْم ُكًلّ ِمْنُهْم َما أَْلَزَم َنْفَسُه((
ألـــــــزم كــــــًل مـــنـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة عـــمـــلـــه؛ لــيــتــحــمــل تـــبـــعـــات ونـــتـــائـــج 
عــــمــــلــــه، هـــــــذا هــــــو مـــقـــتـــىض الــــحــــكــــمــــة، ومــــتــــقــــىض الــــــعــــــدل، فــمــع 
الرحمة هناك الحكمة، وهناك العدل؛ ولذلك النتيجة )نتيجة 
اإلساءة( وعواقبها بحسبها، ونتائج اإلحسان وثمرته وعاقبته 

بمستواه.
فـــهـــذه مـــســـألـــة مــهــمــة جــــــداً يف الــــواقــــع الـــعـــمـــيل، يف ســيــاســات 
الــــــعــــــمــــــل، يف طـــــريـــــقـــــة الـــــتـــــعـــــامـــــل، ســـــــــــــواًء مـــــــع املـــــــســـــــؤولـــــــني، مـــع 
العاملني، َفِرّق بني املحسن وامليء فيما يتعلق باإلجراءات، 
يف الــجــزاء، يف تفعيل مــبــدأ الــثــواب والــعــقــاب، وأيــضــاً يف واقــع 

املجتمع كذلك.
))َواْعَلْم أََنُّه َلْيَس يَشْ ٌء ِبأَْدَعى إىَِل ُحْسِن َظِنّ َراٍع ِبَرِعَيِّتِه ِمْن 
َـــؤوَنـــاِت َعــَلــْيــِهــْم، َوَتــــرِْك اْســِتــْكــَراِهــِه  إِْحــَســاِنــِه إَِلــْيــِهــْم، َوَتْخِفيِفِه امْل
إَِيّاُهْم َعىَل َما َلْيَس َلُه ِقَبَلُهْم، َفْلَيُكْن ِمْنَك يِف َذِلَك أَْمٌر َيْجَتِمُع 

ِنّ ِبَرِعَيِّتَك(( َلَك ِبِه ُحْسُن الَظّ
الــعــلقــة مــا بينك وبـــني مــن هــم يف نــطــاق مــســؤولــيــتــك، يجب 
أن تكون علقًة إيجابية؛ ألنك لست يف موقع الخصومة لهم، 
وال العداوة لهم، أنت تتحمل مسؤوليًة تجاههم، لخدمتهم، 
للهتمام بأمرهم، لنظم شأنهم، للهتمام بأمورهم، فالعلقة 
بينك وبينهم يجب أن تكون علقًة إيجابية، من جانبك، ومن 
جانبهم، بدءاً بمشاعرك نحوهم، أن تكون مطمئناً تجاههم.
كــيــف تــتــوفــر هــــذه الـــحـــالـــة مـــن االطـــمـــئـــنـــان إلـــيـــهـــم، مـــن حسن 

الظن بهم؟
هذا يعود إىل إحسانك إليهم، عندما تكون محسناً إليهم، 
صادقاً معهم، تعمل لخدمتهم بشكٍل واضح، بجدية تامة، 
بصدٍق وإخــلص، فلهذا أثره حتى يف مشاعرك نحوهم، أنت 
تتوقع منهم االنطباع اإليــجــابــي، تجاه إحسانك إليهم، تجاه 
اهتمامك بأمرهم، تجاه صدقك يف أداء مسؤولياتك نحوهم، 
تتوقع منهم أن يكونوا إيجابيني؛ ألنك تتجنب ظلمهم، تحسن 
إليهم، ترتك تكليفهم ما فيه املشقة البالغة عليهم، أو ما ليس 
لهم من  لهم قدرٌة عليه، سواًء يف التزامات مالية، أنت ال تحِمّ
االلتزامات املالية ما ال طاقة لهم به، أو يف الجوانب العملية ال 
تحملهم يف الجانب العميل ما ال يقدرون عليه، ما ال يطيقونه، 
فـــأنـــت تــحــســن إلــيــهــم، وتــتــجــنــب مــثــل هــــذه املـــعـــامـــلت الــقــاســيــة 
جداً تجاههم ومعهم، فأنت تتوقع منهم أن يكونوا إيجابيني 
نـــحـــوك، فــلــذلــك فــأنــت يف مــشــاعــرك مــطــمــٌن إلــيــهــم، وتــحــســن 
الـــظـــن بـــهـــم، وتــتــوقــع مــنــهــم أن يــكــونــوا ســـنـــداً لــــك، وعـــونـــاً لــك، 
يف أداء مسؤولياتك نحوهم، وأن يكونوا كذلك واعــني، وغري 
متجاوبني، غري مستجيبني وال مائلني ممن يريد أن يخِرّب هذا 

الواقع اإليجابي، أن يسعى للفرقة، أن يسعى إلثــارة الفنت، 
أن يسعى لتأليبهم عليك؛ ألنه معقد مما تقوم به من دور، 
أو يعاديك، وهو خصٌم لك، فأنت تتوقع منهم أاَلّ يستجيبوا 
لـــه؛ ألنــهــم يــعــرفــون نصحك وصــدقــك، ويــلــمــســون إحــســانــك، 
ويلحظون اهتمامك، وبــالــتــايل فأنت مطمٌن إليهم، بقدر ما 
أنت محسٌن إليهم، وتــرتك اإلســاءة واإلثقال عليهم بما ليس 

لهم به طاقة.
ِنّ ِبَرِعَيِّتَك،  ))َفْلَيُكْن ِمْنَك يِف ذِلَك أَْمٌر َيَجَتِمُع َلَك ِبِه ُحْسُن الَظّ

ِنّ َيْقَطُع َعْنَك َنَصباً َطِويًل(( َفإَِنّ ُحْسَن الَظّ
 حسن الظن له تأثريه اإليجابي يف أن يخفف عليك الكثري من 

اإلجراءات االحرتازية، الناتجة عن مخاوفك منهم.
متى تكون الحالة السائدة هي حالة املخاوف والقلق؟

عـــنـــدمـــا تـــكـــون مـــقـــصـــراً نـــحـــوهـــم، أو مــســيــئــاً إلـــيـــهـــم، أو مــثــقــًل 
عــلــيــهــم، وغــــري مــهــتــٍم بـــهـــم، حـــالـــة الــتــقــصــري نـــحـــوهـــم، اإلهـــمـــال 
لهم، التفريط يف أداء املسؤولية كما ينبغي تجاههم، اإلساءات 
واإلشــــــكــــــاالت املـــتـــكـــررة مـــعـــهـــم، هــــي الـــحـــالـــة الـــتـــي تــبــعــث عــنــدك 
حالة الخوف والقلق، يف أنــه يمكن أن يستميلهم الــعــدو، أن 
يستقطبهم العدو، أن يحركهم العدو، أن تثار يف أوساطهم 
الــــفــــنت، وهــــــذا قــــد يـــدفـــع بــــك إىل أن تــكــلــف نــفــســك بـــالـــكـــثـــري مــن 
اإلجــــــــــــــراءات االحــــــــرتازيــــــــة: عـــــىل املــــســــتــــوى األمــــــنــــــي، عـــــىل املـــســـتـــوى 
العسكري... عىل مستويات متعددة تثقلك، تزعجك، تقلقك، 
ويـــكـــون لــهــا تــأثــري ســلــبــي عــلــيــك، وتــكــلــفــك أيـــضـــاً، فــالــكــلــفــة الــتــي 
ستتحملها بــاالحــرتاز عــىل املــســتــوى العسكري، وعــىل املستوى 
األمني، وعىل مستوى االحتياط، واالنتباه، والحذر، والقلق، 
والتوتر... وما يرتبط به من إجراءات واحرتازات وكلف، األفضل 
أن يتجه نحو اإلحسان إليهم، فهو أجمل، وأسمى، وأرقــى، 
وله تأثريه الكبري يف أن يكونوا هم أعوانك وأنصارك، وأن يقفوا 
معك، وأن يتصدوا هم للناس السيئني، للناس الذين يسعون 
إىل إثارة الفنت، للناس الذين يعملون لصالح األعداء، هذا من 
الحكمة، وهــو األوفـــق أيــضــاً ملــا يــريض الــلــه "سبحانه وتــعــاىل"، 
وللثر الطيب للعمل، وألداء املسؤولية بشكٍل صحيٍح وبشكٍل 

ناجح.
ِنّ َيْقَطُع َعْنَك َنَصباً َطِويًل((: يكفيك املتاعب  ))َفإَِنّ ُحْسَن الَظّ

الكثرية، واملشاكل الكثرية.
َــْن َحُسَن َبــَلُؤَك ِعــْنــَدُه، َوإَِنّ  ))َوإَِنّ أََحــَقّ َمــْن َحُسَن َظُنَّك ِبــِه مَل

أََحَقّ َمْن َساَء َظُنَّك ِبِه مَلَْن َساَء َبَلُؤَك ِعْنَدُه((
فــأنــت تــكــون حسن الــظــن، وأكـــرث اطــمــئــنــانــاً، إىل مــن أحسنت 
إليه أكرث، وتكون أكرث قلقاً وتوتراً وسوء ظن بمن أسأت إليه، 
أو قصرت تجاهه وأهملت حقوقه، وهذه حكمة مهمة جداً، 

وسياسة راشدة يف أداء املسؤولية.
ـــــــــــِة،  ـــــًة َصــــاِلــــَحــــًة َعـــــِمـــــَل ِبــــَهــــا ُصــــــــــُدوُر هــــــــِذِه االَُْمّ ))َواَل َتــــْنــــُقــــْض ُســـــَنّ
َواْجَتَمعْت ِبَها االُْلَْفُة، َوَصَلَحْت َعَلْيَها الَرِّعَيُّة، واَل ُتْحِدَثَنّ ُسَنًّة 
ــَهــا،  َــــْن َســَنّ ، َفــَيــُكــوَن األَْجـــــُر مِل ـــَ�ِ َتـــُضـــُرّ ِبــــَ�ء ِمـــْن َمــــايِض ِتــْلــَك الـــُسّ

َواْلِوْزُر َعَلْيَك ِبَما َنَقْضَت ِمْنَها((
الــبــعــض مــثــًل قـــد يـــأيت تــحــت عـــنـــوان الــتــغــيــري )نـــريـــد أن نــغــري(، 
فرييد أن يغري كل يشٍء من املــايض، وال يفرق بني ما هو يشٌء 
إيجابٌي ومفيٌد ونافٌع، ينبغي الحفاظ عليه، وبني ما هو يسء 
وسلبي، وهناك ما يقتيض فعًل بمعيار الحق والعدل والحكمة 
والــــصــــالــــح الــــعــــام تـــغـــيـــريه، ال، يــــريــــد أن يـــغـــري كــــل يشء، فــهــذا 

أسلوب خاطئ: التغيري لكل يشء.
مــا كــان مــن مـــوروث املـــايض، ســـواًء مــن األعــــراف، والتقاليد، 
واملوروث الثقايف، واملوروث الفكري، واملوروث املتعلق بالواقع 
التنظيمي للناس، أو املتعلق باملصلحة العامة، وهو حق، وفيه 
خـــرٌي لــلــنــاس، قـــد اجــتــمــعــت بـــه األلـــفـــة، صــلــحــت عــلــيــه الــرعــيــة، 
اســتــقــام بـــه حـــال الـــنـــاس يف أي مــجــال مـــن املـــجـــاالت، فـــل داعـــي 
لــتــغــيــريه، بــل ينبغي الــحــفــاظ عــلــيــه؛ ألن الــنــاس يــحــتــاجــون إىل 
وقـــت حــتــى يــتــعــودوا عــىل الــــ�ء، يــســتــمــرون عــلــيــه، يــألــفــونــه، 
يــنــســجــمــون مـــعـــه، وحـــتـــى يــصــبــح عــــــادة، وعـــنـــدمـــا يــصــبــح عـــادة 
يصبح أمراً ميسوراً، مقبواًل، مستساغاً، يستمر عليه الناس 
بشكل طبيعي، وهذه إيجابية كبرية، فلذلك مسألة التغيري ال 
تتجه نحو كل يشء، حتى نحو األشياء اإليجابية، التي استقام 
بها حال الناس، انتظمت بها حياتهم، استقرت بها حياتهم، 
وهــــي حــــق، وهــــي خــــري، وهــــي مــصــلــحــة عـــامـــة يف أي مـــجـــال من 

املجاالت، ال يتجه التغيري نحوها.
))َوأَْكـــــرِثْ ُمـــَداَرَســـَة اَلــُعــَلــَمــاِء، َوُمــَنــاَفــَثــَة اْلــُحــَكــَمــاِء، يِف َتْثِبيِت َما 

َصَلَح َعَلْيِه أَْمُر ِبَلِدَك، َوإَِقاَمِة َما اْسَتَقاَم ِبِه الَنّاُس َقْبَلَك((
ال تــفــكــر لــــوحــــدك، وتــقــتــصــر عــــىل مــــا تــفــكــر بــــه أنــــــت، وعـــــىل مــا 

تخطط به أنت، استفد من اآلخرين:
اســـــتـــــفـــــد أواًل مـــــــن الـــــعـــــلـــــمـــــاء: وهـــــــــــذا يــــشــــمــــل الـــــعـــــلـــــمـــــاء يف كـــل 
التخصصات، مثًل: العلماء يف علوم الشرع، العلماء يف العلوم 
الطبيعية يف تخصصاتهم؛ ألنك تدير واقع الناس بشكٍل عام، 
فاستفد من كل ذوي املعرفة، من كل ذوي التخصص، الذين 
يمكن من خلل توجيه اهتماماتهم، وطاقاتهم، ومعارفهم، 
نحو ما يصلح واقع املجتمع، نحو ما تقوم به الحضارة يف كل 
مــجــاالتــهــا، ))يِف َتــْثــِبــيــِت َمـــا َصـــَلـــَح َعــَلــْيــِه أَْمـــــُر ِبــــــَلِدَك، َوإَِقــــاَمــــِة َمــا 

اْسَتَقاَم ِبِه الَنّاُس َقْبَلَك((.
وأيضاً الحكماء: من ذوي الرأي، اإلصابة يف الرأي، وحسن 
التدبري، والتجربة التي استفادوا منها الكثري من صواب الرأي، 
مـــــن الــــتــــدبــــري الــــحــــســــن، فـــــــذوي الـــحـــكـــمـــة- بـــمـــا تـــعـــنـــيـــه الـــحـــكـــمـــة: 
اإلصابة يف الــرأي، والــســداد يف الــرأي، وحسن التدبري، نتيجًة 
لتجاربهم يف الحياة، لتجاربهم يف الواقع، وحسن نظرهم يف 

األمور، صوابية آرائهم- استفد منهم.
فــأكــرث مـــدارســـة الــعــلــمــاء، وأكـــرث أيــضــاً مــنــاقــشــة الــحــكــمــاء، يف 
الـــشـــأن الــــعــــام، يف أمـــــور الــــنــــاس، يف نــظــم شـــؤونـــهـــم، يف األمــــور 

التي تتعلق بها مسؤوليتك نحو الناس، هذه مسألة مهمة.
))يِف َتْثِبيِت َما َصَلَح َعَلْيِه أَْمُر ِبَلِدَك((

ما يصلح به واقع البلد يف كل مجال من املجاالت: املجاالت 
االقــــتــــصــــاديــــة، املـــــجـــــاالت الـــســـيـــاســـيـــة، املــــــجــــــاالت... كــــل املـــجـــاالت 
املــهــمــة، ويف اســتــقــامــة أمــــر الـــنـــاس وشـــؤونـــهـــم، وإقـــامـــة الــعــدل 

وتحقيقه، وإصلح واقع الناس.
هــذه مسألة مهمة، وتتطلب أيضاً يف مثل زمننا هــذا إصلح 
الواقع التعليمي؛ ليؤدي هذا الــدور، وربــط الواقع التعليمي 
بــواقــع الــنــاس، بــشــؤون الــحــيــاة، بــمــجــاالت الــحــيــاة؛ ألن هناك 
انفصال كبري بــني الــواقــع التعليمي وبــني واقـــع الــحــيــاة، ولهذا 
تــجــد مـــثـــًل واقـــــع الـــجـــامـــعـــات، واملــــــــدارس، واملـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة، 
والــنــخــب التعليمية، هــي هــنــاك عــىل جــانــب، وواقـــع الــنــاس يف 

جانٍب آخر.
يفرتض أواًل إصلح الواقع التعليمي، وربط الواقع التعليمي 
بشؤون الحياة؛ حتى يثمر ثمرته، ويؤدي دوره بشكٍل فاعل، 
وبشكٍل صحيح، وتــكــون مخرجاته مخرجات رائـــدة يف ميدان 
الحياة، مخرجات رائدة، تؤدي دورها يف واقع الحياة بنجاح، 
بشكٍل صحيح، بمعرفٍة صحيحة، بعلٍم نافع، فتؤدي دورها 

اإليجابي يف واقع الحياة.
فنجد يف هذه التوجيهات، ويف هذه التوصيات:

بدءاً من مسألة املستشارين، واألعوان الذين يعتمد عليهم، 
فيكونون هم أصحاب رصيٍد نظيف، وسريٍة حسنة، مع حسن 
تــــدبــــريهــــم، وحــــســــن إدارتـــــــهـــــــم، وإنـــــجـــــازهـــــم لــــلعــــمــــال، وحـــســـن 
والئــهــم، كما قـــال: ))أُوَلـــِئـــَك أََخــــُفّ َعــَلــْيــَك َمــُئــوَنــًة، َوأَْحـــَســـُن َلــَك 
َمُعوَنًة، َوأَْحَنى َعَلْيَك َعْطفاً، َوأََقُلّ ِلَغرْيَِك إِْلفاً((، ممن يوثق 
بهم، ويعتمد عليهم، فيكون االعتماد عليهم بشكٍل أسايس.

وكذلك يف داخلهم من كان متميزاً أكرث يف ورعه وصدقه.
يف التفريق بني املحسن وامليء.

يف الــعــلقــة مــع املجتمع، مــع مــن هــم يف نــطــاق مسؤوليتك، 
الــعــلقــة اإليــجــابــيــة املــبــنــيــة عــىل حــســن الــظــن، مــن خـــلل حسن 

التعامل.
ويف الـــحـــفـــاظ عـــىل الــــعــــادات والـــســـ� اإليـــجـــابـــيـــة يف املــجــتــمــع، 
واألشــــيــــاء اإليـــجـــابـــيـــة، والـــتـــي فــيــهــا مــصــلــحــة عـــامـــة، وفــيــهــا خــرٌي 

للناس.
ويف مسألة االستفادة من الكوادر العلمية والحكيمة يف أداء 

املسؤولية، ويف التدبري والتخطيط وغري ذلك.
كل هذه أموٌر مهمة، وإرشــاداٌت نحتاج إليها بشكٍل كبري يف 

أداء املسؤولية.
قنا وإَيّاكم ملا يرضيه عنا،  نسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يوِفّ
وأن يرحم شهداءنا األبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفِرّج عن 

أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.
ـَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ َوالَسّ

في الدرس الرابع من محاضرات السيد القائد من دروس عهد مالك األشتر : 

الصدق والورع من أهم املواصفات للمسؤولية

   ال تركز على مزاجك الشخصي، وجتعله هو املعيار واملقياس في مسألة القرب منك
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 شهد مسار املشاورات التي ترعاها األمم 
املتحدة يف العاصمة األردنية عمان، جملة 

من التطورات واملستجدات بالتزامن مع 
اإلعالن عن بدء الجولة الثالثة للمشاورات 

منذ انطالقتها األوىل يف مارس 2022م، والتي 
تمثل فيها حكومة اإلنقاذ الوطني وفد اللجنة 
العسكرية برئاسة اللواء الركن يحيى عبدالله 

الرزامي، ويمثل فيها حكومة ما يسمى 
بالشرعية خليط من وفد التمثيل الربوتوكويل 
الشكيل اإلخواين االنتقايل العفايش الخاضع 

للوصاية السعودية اإلماراتية.. املزيد من 
التفاصيل يف سياق التقرير التايل:

"26سبتمرب" / خاص 

تطور جديد يف مسار املفاوضات التي ترعاها األمم 
امل��ت��ح��دة يف ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة ع��ّم��ان لفتح ال��ط��رق��ات 
وم��ت��اب��ع��ة خ���روق���ات ال��ه��دن��ة األم��م��ي��ة، ت��م��ث��ل يف إع��الن 
ح�����ك�����وم�����ة اإلن���������ق���������اذ ال������وط������ن������ي ب�����ص�����ن�����ع�����اء ع��������ن اس����ت����ئ����ن����اف 
امل���ف���اوض���ات أواخ�����ر األس���ب���وع امل���ن���ص���رم، وت��أك��ي��د ع��زم��ه��ا 
عىل تنفيذ مبادرتها لفتح الطرقات من طرف واحد، 
نتيجة تعنت األطراف املوالية للعدوان وعرقلتها ملسار 

املشاورات خالل الجوالت السابقة.

مبادرة من طرف واحد 
ورغ�������م إع�������الن ح���ك���وم���ة اإلن�����ق�����اذ ال����وط����ن����ي ع�����ن ع��زم��ه��ا 

واستعدادها لتنفيذ مبادرتها املتضمنة لفتح الطرقات 
يف محافظة تعز، وإن من طرف واحد.. ظلت مشاعر 
التخبط واليأس والحرية والشعور بالدونية واالفتقاد 
ل���ل���ق���درة ع����ىل ات����خ����اذ ال����ق����رار ه����ي امل���س���ي���ط���رة ع����ىل ع��ق��ول 
وت�����ف�����ك�����ري أع�������ض�������اء ال�������وف�������د امل�����م�����ث�����ل ل����ح����ك����وم����ة م�������ا ي���س���م���ى 
ب��ال��ش��رع��ي��ة، لتتجىل أول م��س��ت��ج��دات ال��ج��ول��ة الثالثة 
م���ن امل�����ش�����اورات ال���ت���ي ت���رع���اه���ا األم�����م امل���ت���ح���دة يف تغيب 
ذلك الوفد مجسداً صورة جديدة من صور خضوعه 
ل���ل���وص���اي���ة األم���ري���ك���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة اإلم����ارات����ي����ة وم����ؤك����داً 
لشعبنا اليمني وللرأي العام املحيل واإلقليمي والدويل 
أن تمثيله يف املشاورات ليس سوى تمثيل استعراض 
ب����روت����وك����ويل ش���ك���يل ل���ت���أدي���ة دور م���ح���دد وم����رس����وم م��ن 
قبل النظامني السعودي واإلمارايت مقابل فتات من 
األم��������وال ال���ت���ي ي��دف��ع��ه��ا ل����ه م���م���ول���و م��خ��ط��ط م��س��رح��ي��ة 
ال��ع��دوان وال��غ��زو واالح��ت��الل واالس��ت��ح��واذ ع��ىل وطننا 

اليمني ونهب ثرواته وخرياته.

دور مرسوم 
ويف ه���ذا ال��س��ي��اق ي��ب��دو أن ال�����دور ال����ذي رس��م��ه وح���دده 
ت�����ح�����ال�����ف ال���������ع���������دوان مل����م����ث����يل وف���������د م�������ا ي����س����م����ى ب����ال����ح����ك����وم����ة 
الشرعية هو دور التغيب واالستمرار يف عرقلة، وتعقيد 
مسار املشاورات ومنع إحراز أي تقدم فيها، وبالتايل لم 
يكن أمام أعضاء توليفة ذلك الوفد الشكيل االستعرايض 
س��وى تنفيذ اإلم���الءات األمريكية السعودية اإلماراتية 
بتأدية دور الغياب الكومباريس يف املسرحية التي ينتجها 

ويخرجها تحالف العدوان واالحتالل.

مربرات واهية 
رغ������م ك������رة م��������ربرات ال���ت���غ���ي���ب ال����ت����ي ي���س���وق���ه���ا وف������د م��ا 
ي��س��م��ى ب��ح��ك��وم��ة ال���ش���رع���ي���ة ك���ان���ت ت���ص���ري���ح���ات رئ��ي��س 

اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي 
عقب لقاء نائب املبعوث األممي يف العاصمة األردنية 
ع��ّم��ان كفيلة بكشف وت��ع��ري��ة الحقيقة ح��ي��ث أوض��ح 
إن غ�����ي�����اب وف��������د ح����ك����وم����ة م����ع����ني ي��������أيت ض����م����ن س��ل��س��ل��ة 
التعقيدات التي ينتهجها لعرقلة أي تقدم يف مسار 

املناقشات التي ترعاها األمم املتحدة.
مشرياً إىل أن إص��رار وفد حكومة معني عىل طريق 
بعينها وتجاهله للطرق األخرى التي تعترب حاًل يؤكد 

أن نواياه "عدوانية".
مؤكداً صدق كالمه بقوله: "عازمون بإذن الله عىل 
فتح الطرقات التي وردت يف املبادرة الوطنية من طرف 

واحد فور عودتنا إىل العاصمة صنعاء".
واعترب رئيس اللجنة العسكرية أن "ال تفسري لكل 
ه����ذه ال��ت��ع��ق��ي��دات ال��ت��ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا ال���ط���رف اآلخ����ر س��وى 

عدم الجدية يف تخفيف معاناة أبناء تعز".
وع������ىل ذات ال����س����ي����اق ق������ال ن����ائ����ب وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة يف 
حكومة اإلن��ق��اذ الوطني، حسني ال��ع��زي، يف تدوينة 
ع���ىل )ت����وي����ر(: "ح���ض���رت ل��ج��ن��ت��ن��ا ال��ع��س��ك��ري��ة يف ع��ّم��ان 
وانعقد اللقاء مع املبعوث ونائبه يف ظل غياب الطرف 

اآلخر".
وأض��������اف: "ال���ح���ق���ي���ق���ة ل����م ن���ع���د ن���ج���د أي ت��ف��س��ري ل��ك��ل 
ه��ذه التعقيدات التي ينتهجها خصومنا يف موضوع 
)تعز( سوى التعنت والتعطيل تارة بالغياب وأخرى 
ب���اإلص���رار ع���ىل م��ط��ال��ب م��ح��ل��ه��ا ال��ح��ل ال��ش��ام��ل ول��ي��س 

)الهدنة(".
وختم بالقول: "هذا ال شك سلوك مؤسف للغاية".

اإلصالح يعرقل 
ح��زب اإلص���الح ال���ذي ُي��ع��د ال��ط��رف ال��رئ��ي��ي املعرقل 
ملشاورات فتح الطرقات يف تعز منذ انطالقها، انتهج  

م��س��اراً ج��دي��داً للعرقلة وال��ت��ع��ق��ي��د ب��ادع��اء استبعاده 
من جولة املشاورات ويف هذا السياق أشار عبدالكريم 
شيبان، رئيس الوفد، يف تصريح صحفي إىل أن األمم 
املتحدة لم توجه لهم دعوة لحضور الجولة الجديدة 
م���ن امل���ف���اوض���ات ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة 

عمان.
من جانبه أشار نبيل جامل مدير مكتب التخطيط 
وأح��د أعضاء الوفد إىل أن الجولة الجديدة تتمحور 
ح������ول ال����خ����روق����ات وال����ه����دن����ة ف����ق����ط، وأن اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
م��ق��ت��ص��رة ع���ىل ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف 

ومن وصفهم ب�"الحوثيني".

الحقيقة املرة 
يف حني أن الحقيقة املرة التي ليس قبلها وال بعدها 
ح���ق���ي���ق���ة، وال ي���م���ك���ن ألح������د إن����ك����اره����ا ه����ي ح��ق��ي��ق��ة ت��ل��ك 
األدوات املرتزقة سواء أكانت تلك القيادات التي تمثل 
م��ا يسمى ب��ال��ح��ك��وم��ة ال��ش��رع��ي��ة يف امل���ش���اورات أو تلك 
القيادات القابعة يف املحافظات املحتلة أو يف أماكن 
إق��ام��ت��ه��ا داخ����ل ع��واص��م دول ال���ع���دوان، ه��ي ق��ي��ادات 
أشبه ما تكون بالعبيد الذين ال قرار لهم يف أيديهم، 
وال يحق لهم إبداء رأيهم يف أّي شأن يخص بالدهم، 
خاضعون لوصاية التوجيه واإلمالء والتحديد حتى 
ملا يجب أن يقولوه، ويصرحون به لوسائل اإلعالم، 
وال يملك أٌيّ منهم الصالحية حتى لتعديل جملة أو 
ع��ب��ارة يف م��ا ي��ت��ل��ق��اه م��ن أوام����ر وت��وج��ي��ه��ات م��ن أنظمة 
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت ، التي جعلت 
م���ن���ه���م أدوات ت�����دم�����ري  وح�����ص�����ار وط����ن����ه����م وامل����س����ؤول����ني 
الحقيقني عن ما يعانيه شعبهم من وض��ع معييش 
مأساوي، صنفته األمم املتحدة باألسوأ عىل مستوى 

العالم.
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مستجدات مشاورات عمان..

  باهتمام كبري ومتابعة مستمرة واشراف مباشر من 
قبل القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا تواصل 

القوات املسلحة واألمن  مسرية البناء العسكرية النوعي 
والتطور يف مختلف مجاالت البناء العسكري تدريباً 

وتأهياًل وتسليحاً- بشكل يتواكب مع مجريات املعركة 
الحديثة املشركة, وبحسب الخطط العسكرية من 

خطط التأهيل واإلعداد العسكري القتايل فإن هذه القوة 
العسكرية النوعية توكل إليها مهام قتالية ذات خصائص 

معينة.. 

ويؤكد واقع الحال واملشاهد من هذا االنجاز العسكري, أن االختيار 
واإلع����������داد وال�������ت���أه���ي���ل اس���ت���دع���ى م�����ق�����درات ع���ال���ي���ة م����ن ذوي االخ���ت���ص���اص 
س��واء يف االع���داد أو يف التأهيل العسكري النوعي.. وم��ن ه��ذا املنطلق 
م��ث��ل ت��خ��ري��ج ك��ت��ائ��ب ال���دع���م واالس���ن���اد راف�����ًدا ج���دي���دا وم��ه��م��ا ي��ض��اف اىل 
النجاحات التي شهدتها القوات املسلحة خ��الل اآلون��ة األخ���رية.. هذه 
التطور املتسارع يف املؤسسة الدفاعية بتخريج مثل هذه القوات النوعية 
يرى خ��رباء عسكريون أن اليمن باتت تحتل رقما صعبا عىل مستوى 

املنطقة يصعب عىل تحالف العدوان تجاهله.
وق���د اح��ت��ف��ت ق��ي��ادة ك��ت��ائ��ب ال��دع��م واإلس���ن���اد يف أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة ي��وم 
أم�����س  ب��اخ��ت��ت��ام ورش�����ة ع��س��ك��ري��ة وت���خ���رج ك��ت��ائ��ب ال���دع���م واإلس����ن����اد من 
أبناء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وكوكبة من أبناء محافظة 

الضالع، وعدد من منتسبي الدوائر املركزية.
وشهد الحفل عرضا عسكريا للخريجني البالغ عددهم 2500 فرد، 
أظهروا فيه جانبا من مهاراتهم العسكرية، التي تلقوها أثناء الورشة 
وتأكيدهم االستعداد للتضحية يف سبيل الله، وحماية الدين والوطن 

من أطماع الغزاة واملحتلني.
ويف الحفل، الذي حضره وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين 

الحويث ونائب رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن عيل املوشيك، 
اعترب أمني العاصمة، حمود ُعباد، الخريجني من ميادين الجهوزية 
وال��س��ن��د وامل����دد واالس��ت��ع��داد راف����داً ألب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية 

الذين يدافعون عن اليمن وسيادته واستقالله.
ف���ي���م���ا ح���ي���ا ق����ائ����د ك���ت���ائ���ب ال����دع����م واإلس������ن������اد، ال�����ل�����واء ق����اس����م ال����ح����م����ران، 
الخريجني من منتسبي الكتائب لحرصهم عىل االستفادة من برنامج 

الورشة، وتلقي املهارات الفنية والقتالية، التي تواكب معطيات الواقع 
واحتياجات الجبهات من كوادر مؤهلة ومدّربة تدريباً عالياً.

وق������������ال: "ت�����أس�����س�����ت ك����ت����ائ����ب ال������دع������م واإلس��������ن��������اد يف ك������ل م����ح����اف����ظ����ة م��ن 
املحافظات، ويف الدوائر املركزية، بدعم ورعاية قائد الثورة عبدامللك 
ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث، وه��ي ال��ي��وم ت��رف��د الجبهات ب��ك��وادر مؤهلة تأهيال 
عسكريا عاليا، ق���ادرة ع��ىل التعاطي م��ع معطيات املعركة يف السهل 
والجبل والوادي، ولهم شهداء وجرحى ممن كان لهم شرف املشاركة 

يف الدفاع عن األرض والسيادة".
وأشاد اللواء الحمران بدور قيادة الثورة والقيادة العسكرية واألمنية 
يف إن���ش���اء واع�����داد ه���ذه ال��ك��ت��ائ��ب م��ن��ذ ال���ب���داي���ة، واالس���ه���ام يف تأسيسها 
وترسيخ بنائها العسكري حتى أصبحت عىل ما هي عليه اليوم.. مشرياً 
إىل أن كتائب الدعم واإلسناد، ورغم الفرة القصرية لنشأتها، إال أن 

لها نصيبا وافرا من الشهداء والجرحى واألسرى.
وأكد جاهزية الكتائب يف خوض املعركة براً كانت أو بحراً وجواً.. الفتاً 
إىل أن كتائب ال��دع��م واإلس��ن��اد ه��م ج��ن��ود ب��ق��ي��ادة ق��ائ��د ال��ث��ورة، السيد 
عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث، وق���وة مسلطة ع��ىل ال��ع��دو وال��دف��اع عن 

األرض والعرض والسيادة الوطنية.
وق��ال قائد كتائب الدعم واإلسناد: "ال ولن نرىض يف يوم من األيام 
بأن نكون خانعني للعدو، فاذهبوا وابحثوا عن عمالء خانعني خارج 

اليمن".
وأضاف: "إن خريجي كتائب الدعم واإلسناد سيكونون فداًء الوطن 
وجسوراً يعرب عليها أبناؤه حتى النهاية، يف عملية التنمية والنهضة 
الشاملة، حتى يصبح اليمن يف مصاف الدول املتقدمة، رائدا بنهضته 

وعلمائه وبقيم وأخالق أبنائه، وسيتم ذلك قريباً".

تأسست بتوجيهات ورعاية قائد الثورة.. كتائب الدعم واالسناد..

قوات نوعية قادرة على خوض املعركة احلديثة املشتركة بكفاءة عالية 
تأسست كتائب الدعم واإلسناد في كل محافظة من احملافظات، وفي الدوائر املركزية

اللجنة العسكرية تعتزم تنفيذ مبادرتها الوطنية من طرف واحد لفتح الطرقات 
 وفد االستعراض الشكلي اخلاضع للوصاية السعودية 

يتخبط في مستنقع اليأس واحليرة 
  اإلصالح يصر على انتهاج طريق العرقلة والتعقيدات 

ومنع التقدم في مسار املشاورات 

 كتائب الدعم واإلسناد رافد جديد للجبهات 
بكوادر مؤهلة تأهيال عسكريا عاليا

 احتراف عسكري ومهارة قتالية عالية مواكبة 
ملعطيات املعركة في السهل واجلبل والوادي

إعالن قضائي حلضور جلسة احملاكمة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية 
االب���ت���دائ���ي���ة ج��ل��س��ت��ه��ا ب���ت���اري���خ 23 ذو ال��ق��ع��دة 
1443 ه� حملاكمة  املتهم املساعد / محمد 
محمد حسني اجليالني من وح��دة اللواء )27( 
ميكا في واقعة اختالس اسلحة وذخائر ومعدات 
زراع��ي��ة املنسوبة ل��ه ف��ي القضية رق��م ) 48 ( 
1443ه�  وع��ل��ى امل��ت��ه��م ح��ض��ور جلسة  لسنة 
1444ه� امل���واف���ق  2 ص��ف��ر  احمل���اك���م���ة ب���ت���اري���خ 
31/ 8/ 2022م  مالم فيستم محاكمته غيابيا 
كفار من وجه العدالة طبقا لنص املادة )68( 
من قانون اإلج��راءات اجلزائية العسكرية رقم 

)7  - لسنة 1996م ( 

 الكتائب 
جاهزة خلوض 

املعركة برًا 
وبحرًا وجوًا
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178 خرقًا للهدنة و 62 خرقًا في احلديدة
ارت����ك����ب����ت ق������وى ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 178 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�������ح م���ص���در ع���س���ك���ري أن خ����روق����ات ال����ع����دوان 
تمثلت يف 55 خ��رق��اً بتحليق للطريان االستطالعي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��ي ع��ى أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 
تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، 

جبهات الحدود.
وأش�������ار امل����ص����در إىل أن�����ه ت����م رص�����د خ�����رق ب��ت��ج��م��ع��ات 
ع���س���ك���ري���ة مل����رت����زق����ة ال������ع������دوان يف ق����ري����ة ال�������رح امل��ق��اب��ل��ة 

لجبل األحطوب بمحافظة تعز.
وأك��������������د امل��������ص��������در رص�����������د خ�����م�����س�����ة خ����������روق����������ات مل�����رت�����زق�����ة 
ال����ع����دوان ب��اس��ت��ح��داث ت��ح��ص��ي��ن��ات ق��ت��ال��ي��ة يف محيط 
م���دي���ن���ة م���������أرب، وت����ب����ة ال�����دف�����اع يف ج�����ي�����زان ويف ال���ب���ق���اع 
ومربع الحماد يف نجران، ويف جنوب مديرية حرض 

بمحافظة حجة.
وذك�����ر امل���ص���در أن����ه ت���م ت��س��ج��ي��ل 77 خ���رق���اً ب��إط��الق 
ن���ار ع��ى م��ن��ازل امل��واط��ن��ن وم��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية يف محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، 

الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.
ولفت املصدر إىل رصد 40 خرقاً بقصف مدفعي 
مل���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان، ع���ى م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ح��ج��ة، 
ص��ع��دة، جبهات ال��ح��دود، حيث استهدف مرتزقة 
ال���ع���دوان ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م��ك��ث��ف، م��واق��ع الجيش 
وال����ل����ج����ان يف ال���ب���ل���ق ال���ش���رق���ي ويف م���ل���ع���اء ب��م��ح��اف��ظ��ة 

مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، 
م������واق������ع ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان يف ح��������رض وب�����ن�����ي ح��س��ن 
بمحافظة حجة، ويف املدافن واملالحيظ ورازح ومنبه 

بمحافظة صعدة.
وب����ن امل���ص���در أن ق��ص��ف��اً م��دف��ع��ي��اً م��ك��ث��ف��اً ل��ل��م��رت��زق��ة 
اس�����ت�����ه�����دف م������واق������ع ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف 
الصخرة بعسري وجبل تويلق والعمود بوادي جارة 

يف جيزان والكنب القديم يف جيزان.
ك������م������ا س������ّج������ل������ت غ�������رف�������ة ع�����م�����ل�����ي�����ات ض�������ب�������اط االرت��������ب��������اط 
والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة 

الحديدة 62 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن خروقات 
ق�����وى ال�����ع�����دوان ش��م��ل��ت ت��ح��ل��ي��ق ط�����ائ�����رات ت��ج��س��س��ي��ة 
وق��������ص��������ف م������دف������ع������ي واس���������ت���������ه���������داف ب�����������األع�����������رية ال������ن������اري������ة 

املختلفة.

46 خرقًا في احلديدة و118 خرقًا للهدنة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 

46 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن خروقات 
قوى العدوان شملت تحليق طائرات تجسسية يف 

حيس والجبلية.
وأش�����������ار امل������ص������در إىل أن ال������خ������روق������ات ش���م���ل���ت أي���ض���ا 
استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية، باإلضافة 

إىل قصف مدفعي وباألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 118 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�������ح م���ص���در ع���س���ك���ري أن خ����روق����ات ال����ع����دوان 
تمثلت يف قيام الطريان االستطالعي املسلح بإلقاء 
ث���الث ق��ن��اب��ل ع��ى م��ن��ازل امل��واط��ن��ن وم���واق���ع الجيش 
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال����رح ب��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز وقنبلة 

يف منطقة باب غلق بمحافظة الضالع.
وأش������ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات ش��م��ل��ت تحليق 
ل�����ل�����ط�����ريان ال�����ح�����رب�����ي "األب���������ات���������ي" يف أج������������واء ن�����ج�����ران، 
و30 ع��م��ل��ي��ة ت��ح��ل��ي��ق ل���ل���ط���ريان االس��ت��ط��الع��ي امل��س��ل��ح 
وال����ت����ج����س����ي يف أج������������واء م����ح����اف����ظ����ات م������������أرب، ت���ع���ز، 
ال������ج������وف، ص�����ع�����دة، ال�����ض�����ال�����ع، ال����ب����ي����ض����اء، وج���ب���ه���ات 

الحدود.
وذك����������ر امل������ص������در أن م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان اس����ت����ح����دث����وا 
ت����ح����ص����ي����ن����ات ق�����ت�����ال�����ي�����ة يف ت�����ب�����ة ال�����ط�����رب�����ي�����ل يف ب��������ر ب����اش����ا 

بمحافظة تعز، والبقاع بنجران.
وأف��������اد ب����أن����ه ت����م رص�����د 17 خ����رق����اً ب���ق���ص���ف م��دف��ع��ي 
مل����رت����زق����ة ال��������ع��������دوان، ع�����ى م�����واق�����ع ال����ج����ي����ش وال����ل����ج����ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال��������������وادي وم�����ل�����ع�����اء ب����م����ح����اف����ظ����ة م��������أرب، 
وال���ج���ب���ل األح���م���ر يف ال����ح����وام����رة، وال��ج��ب��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة 
بمحافظة تعز، وحرض بمحافظة حجة، واملالحيظ 

بمحافظة صعدة.
وبن املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف 
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 

العمود والخوبة بجيزان.
وأك����د امل���ص���در ت��س��ج��ي��ل 66 خ���رق���اً ب���إط���الق ن����ار عى 
منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف محافظات مأرب، تعز، حجة، الضالع، البيضاء 

وجبهات الحدود.

132 خرقًا للهدنة
ارت����ك����ب����ت ق������وى ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 132 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�������ح م���ص���در ع���س���ك���ري أن خ����روق����ات ال����ع����دوان 
ت���م���ث���ل���ت يف رص��������د خ��������رق ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ريان ال����ح����رب����ي 
امل�������ع�������ادي يف أج������������واء ن�������ج�������ران، و26 خ������رق������اً ب��ت��ح��ل��ي��ق 
للطريان االستطالعي املسلح والتجسي يف أجواء 
محافظات تعز، حجة، الجوف، الضالع، وجبهات 

الحدود.
وأش������ار امل���ص���در إىل رص����د ث���الث���ة خ����روق����ات ب��ض��رب��ات 
ج�����وي�����ة ل�����ل�����ط�����ريان االس�����ت�����ط�����الع�����ي امل����س����ل����ح ع������ى م����ن����ازل 
امل����واط����ن����ن وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف 

املنطقة بمحافظة تعز ويف نجران.
وأك��������د امل�����ص�����در ت���س���ج���ي���ل خ����رق����ن مل����رت����زق����ة ال�����ع�����دوان 
باستحداث تحصينات شدا بمحافظة صعدة، ويف 

جوار تبة القمامة يف جيزان.
ول��ف��ت امل��ص��در إىل أن���ه ت��م رص���د 75 خ��رق��اً ب��إط��الق 
النار عى منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان 
ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف م������ح������اف������ظ������ات م������������������أرب، ت��������ع��������ز، ح�����ج�����ة، 

الضالع، وجبهات الحدود.
وذك�����ر امل���ص���در أن����ه ت���م ت��س��ج��ي��ل 25 خ���رق���اً بقصف 
م��دف��ع��ي ع���ى م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ح���ج���ة، ال��ض��ال��ع، 
وجبهات ال��ح��دود، حيث استهدف املرتزقة بقصف 
مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد 

والبلق الشرقي ويف الروضة بمحافظة مأرب.
ك��م��ا اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة ال���ع���دوان ب��ق��ص��ف مدفعي 
مكثف، مواقع الجيش واللجان يف حرض بمحافظة 

حجة، ويف حجر بتار بمحافظة الضالع.
وبن املصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف 
م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ن���ج���ران وك���ذا 

مواقع الجيش واللجان يف جيزان.

146 خرقًا للهدنة 
ارت����ك����ب����ت ق������وى ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 146 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�������ح م���ص���در ع���س���ك���ري أن خ����روق����ات ال����ع����دوان 
تمثلت يف س��ت��ة خ��روق��ات بتحليق ل��ل��ط��ريان الحربي 
املعادي يف أجواء البقاع والشبكة والعمدة والصوح 
وال�����ش�����رف�����ة وال������ف������رع ب�����ن�����ج�����ران، و62 خ������رق������اً ب��ت��ح��ل��ي��ق 
للطريان االستطالعي املسلح والتجسي يف أجواء 
محافظات م���أرب، تعز، حجة، ال��ج��وف، صعدة، 

الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.
وأكد املصدر رصد خرقن ملرتزقة العدوان بضربات 
ج�����وي�����ة ل�����ل�����ط�����ريان االس�����ت�����ط�����الع�����ي امل����س����ل����ح ع������ى م����ن����ازل 
امل����واط����ن����ن وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف 

منطقة الرح بمحافظة تعز.
وأش������������������������ار إىل أن����������������ه ت������������م رص����������������د خ����������رق����������ن ل������ل������م������رت������زق������ة 
ب��اس��ت��ح��داث تحصينات يف محيط م��دي��ن��ة م���أرب ويف 
شرق تبة الشوبل يف منطقة الطينة بمحافظة حجة.
ول���ف���ت إىل ت��س��ج��ي��ل 56 خ����رق����اً ب����إط����الق ال����ن����ار ع��ى 
منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، 

البيضاء وجبهات الحدود.
كما أكد املصدر تسجيل 18 خرقاً بقصف مدفعي 
ع�����ى م���ح���اف���ظ���ات م���������أرب، ح����ج����ة، ص����ع����دة وج���ب���ه���ات 
ال���ح���دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف امل��رت��زق��ة بقصف مدفعي 
مكثف م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف البلق 

الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.
ك��م��ا اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة ال���ع���دوان ب��ق��ص��ف مدفعي 
م���ك���ث���ف، م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان يف ح�����رض وب��ن��ي 

حسن بمحافظة حجة.
وب����������ن امل��������ص��������در ال������ع������س������ك������ري، أن ق�����ص�����ف�����اً م����دف����ع����ي����اً 
للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف امل����داف����ن وامل���الح���ي���ظ وال���ش���ط يف م��ن��ب��ه وال��ك��ب��س��ة يف 

رازح بمحافظة صعدة.
وذك����������ر امل������ص������در أن م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان اس����ت����ه����دف����وا 
ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي م���ك���ث���ف م�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ال���ص���خ���رة ب���ع���س���ري ويف ال���ع���م���ود ب������وادي 

جارة وجبل تويلق يف جيزان.

40 خرقًا في احلديدة و144 خرقًا للهدنة

سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل���������رص���������د خ�������������روق�������������ات ق���������������وى ال���������������ع���������������دوان يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة 

الحديدة، 40 خرقاً.
وأوض���������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات، أن م���ن 
ب�����ن خ������روق������ات ال�������ع�������دوان، ث������الث ه���ج���م���ات ل���ل���ط���ريان 

التجسي عى حيس.
وأش������ار امل���ص���در إىل أن خ���روق���ات ال����ع����دوان شملت 
أي���ض���اً ت��ح��ل��ي��ق ط���ائ���رات ت��ج��س��س��ي��ة يف أج�����واء الجبلية 
وح����ي����س وس���ب���ع���ة خ�����روق�����ات ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي و22 

خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 144 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�������ح م���ص���در ع���س���ك���ري أن خ����روق����ات ال����ع����دوان 
تمثلت يف خ���رق بتحليق ل��ل��ط��ريان ال��ح��رب��ي األب��ات��ي 
يف نجران، و30 خرقاً بتحليق للطريان االستطالعي 
امل���س���ل���ح وال���ت���ج���س���ي يف أج��������واء م���ح���اف���ظ���ات م������أرب، 
ت��ع��ز، ح��ج��ة، ال���ج���وف، ص��ع��دة، ال��ض��ال��ع، البيضاء 

وجبهات الحدود.
وأكد املصدر رصد ثالثة خروقات ملرتزقة العدوان 
ب���ض���رب���ات ج���وي���ة ل���ل���ط���ريان االس���ت���ط���الع���ي امل��س��ل��ح عى 
منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف منطقة ال��رح بمحافظة تعز ويف روض��ة جهم يف 

محافظة مأرب.
وأشار إىل أنه تم رصد خمسة خروقات للمرتزقة، 
م����ن����ه����ا ث������الث������ة خ��������روق��������ات ب�����اس�����ت�����ح�����داث ت����ح����ص����ي����ن����ات يف 
ال����ص����رم����ن يف ت���ب���اش���ع���ة وت����ب����ة ال����ط����راب����ي����ل يف ال���ض���ب���اب 
ب����م����ح����اف����ظ����ة ت������ع������ز، وخ�����������رق ب�����اس�����ت�����ح�����داث ت���ح���ص���ي���ن���ات 
يف م����ح����ي����ط م����دي����ن����ة م����������أرب وخ����������رق آخ��������ر ب����اس����ت����ح����داث 
تحصينات فيما بن الجب ومرخرزة يف وادي الدهنة 

بمحافظة الضالع.
ول����ف����ت إىل ت���س���ج���ي���ل ع���م���ل���ي���ة ت���س���ل���ل مل���ج���م���وع���ة م��ن 
م���رت���زق���ة ال����ع����دوان ب���ات���ج���اه م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
يف األح����ط����وب ب��م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز، و75 خ���رق���اً ب��إط��الق 
النار عى منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، 

صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.
كما أكد املصدر تسجيل 29 خرقاً بقصف مدفعي 
عى محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة وجبهات 
ال���ح���دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف امل��رت��زق��ة بقصف مدفعي 
مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد 

والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، 
م������واق������ع ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان يف ال�����ك�����دح�����ة ب���م���ح���اف���ظ���ة 
تعز، يف حن تم استهداف مواقع الجيش واللجان 

الشعبية يف غرب حرض بمحافظة حجة.
وب����������ن امل��������ص��������در ال������ع������س������ك������ري، أن ق�����ص�����ف�����اً م����دف����ع����ي����اً 
للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف ق����م����ام����ة ال�����غ�����اوي�����ة ويف رازح ب���م���ح���اف���ظ���ة ص����ع����دة، 
وب�������ات�������ج�������اه م�������واق�������ع ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان يف ال�����روك�����ي�����ة 
وامل��ط��ع��ن يف ج��ي��زان، ويف ال��ص��وح وميمنة ال��ب��ق��اع يف 

نجران.

33 خرقًا في احلديدة و82 خرقًا للهدنة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل���������رص���������د خ�������������روق�������������ات ق���������������وى ال���������������ع���������������دوان يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة 

الحديدة، 33 خرقاً.
وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، أن م���ن بن 
خروقات العدوان 11 خرقا بقصف مدفعي، و20 

خرقا باألعرية النارية املختلفة.
كما ارت��ك��ب��ت ق��وى ال��ع��دوان ومرتزقتها 82 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�������ح م���ص���در ع���س���ك���ري أن خ����روق����ات ال����ع����دوان 
تمثلت يف 23 عملية تحليق للطريان االستطالعي 
امل���س���ل���ح وال���ت���ج���س���ي يف أج��������واء م���ح���اف���ظ���ات م������أرب، 
تعز، حجة، ال��ج��وف، ص��ع��دة، الضالع، وجبهات 

الحدود.
وأك�����������د امل�������ص�������در أن م�����رت�����زق�����ة ال���������ع���������دوان اس����ت����ح����دث����وا 
ت�����ح�����ص�����ي�����ن�����ات ق�����ت�����ال�����ي�����ة يف رت�����������ب ال�������ش�������ج�������رة يف ال�����ف�����اخ�����ر 

بمحافظة الضالع.
وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل تسعة خروقات 
بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة، يف ال�����ب�����ل�����ق ال�����ش�����رق�����ي وال����ع����ك����د 
وال���روض���ة بمحافظة م����أرب، وح��ج��ر ب��ت��ار بمحافظة 

الضالع، وحرض بمحافظة حجة.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العمود بوادي 

جارة والخوبة بجيزان.
وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 49 خرقاً 
ب��إط��الق ال��ن��ار ع��ى م��ن��ازل امل��واط��ن��ن وم��واق��ع الجيش 
واللجان الشعبية يف محافظات مأرب، تعز، حجة، 

صعدة، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.

51 خرقًا في احلديدة و171 خرقًا للهدنة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 

51 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن خروقات 
ال��������ع��������دوان، ش���م���ل���ت ت���ح���ل���ي���ق ط������ائ������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف 
أج������واء ح���ي���س، وث���الث���ة خ����روق����ات ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي، 

و39 خرقا باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 171 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�������ح م���ص���در ع���س���ك���ري أن خ����روق����ات ال����ع����دوان 
ت�����م�����ث�����ل�����ت يف خ�����م�����س�����ة خ����������روق����������ات ب����ت����ح����ل����ي����ق ل�����ل�����ط�����ريان 
الحربي املعادي واألباتي يف أجواء البقاع والشبكة 
وال���ش���رق���ي���ة وال����ص����وح وال����ف����رع ب���ن���ج���ران، و52 خ���رق���اً 
بتحليق ل��ل��ط��ريان االس��ت��ط��الع��ي امل��س��ل��ح والتجسي 
عى أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، 
ص���ع���دة، ال���ض���ال���ع، ال���ح���دي���دة، ال���ب���ي���ض���اء، وج��ب��ه��ات 

الحدود.
وأش���������ار امل�����ص�����در إىل رص������د خ����رق����ن ب����ض����رب����ات ج���وي���ة 
ل��ل��ط��ريان االس��ت��ط��الع��ي امل��س��ل��ح ع��ى م��ن��ازل امل��واط��ن��ن 
وم���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف ال����رح ب��م��ح��اف��ظ��ة تعز 

ويف روضة جهم بمحافظة مأرب.
وأك���������������د امل���������ص���������در رص������������د س������ت������ة خ����������روق����������ات مل�����رت�����زق�����ة 
ال�����������ع�����������دوان، م����ن����ه����ا ث������الث������ة خ���������روق���������ات ب�����اس�����ت�����ح�����داث 
تحصينات ما بن العمود األول والثاين يف جيزان 
ويف السكينة والبقاع بنجران وخ��رق باستحداث 
ت�����ح�����ص�����ي�����ن�����ات يف م�����ح�����ي�����ط م������دي������ن������ة م�������������أرب وخ������رق������ن 
ب���اس���ت���ح���داث ت��ح��ص��ي��ن��ات يف ت��ب��ة ال������رويس بمنطقة 
الضباب يف محافظة تعز ويف شرق مديرية حيس 

بمحافظة الحديدة.
وذك��������������ر امل���������ص���������در أن�����������ه ت���������م ت�����س�����ج�����ي�����ل خ�����������رق ب���ع���م���ل���ي���ة 
هجومية عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 

البلق الشرقي بمحافظة مأرب.
ول��ف��ت إىل أن��ه ت��م رص��د 88 خ��رق��اً ب��إط��الق ن��ار عى 
منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
وب�����ن امل����ص����در أن�����ه ت����م ت��س��ج��ي��ل 17 خ����رق����اً ب��ق��ص��ف 
م��دف��ع��ي مل��رت��زق��ة ال���ع���دوان، ع��ى م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 
حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث 
استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي 

والروضة بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، 
مواقع الجيش واللجان يف بني حسن واملزرق وغرب 
حرض بمحافظة حجة، ويف منطقة رازح بمحافظة 

صعدة.
وأش���������ار امل�����ص�����در إىل أن ق���ص���ف���اً م���دف���ع���ي���اً ل���ل���م���رت���زق���ة 
استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف جبل 

العمدة يف نجران ويف وادي جارة بجيزان.
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تخرج الدورة الـ»39« في إدارة القوى البشرية على مستوى الكتائب

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم أنشطة التوعية الطارئة  مبحافظة صعدة

أًق��ي��م بصنعاء حفل ت��خ��رج ال����دورة 39 يف م��ج��ال إدارة 
ال������ق������وى ال����ب����ش����ري����ة ع������ى م����س����ت����وى ال�����ك�����ت�����ائ�����ب، م������ن م����درس����ة 

الشؤون اإلدارية واملالية، دفعة "وإن عدتم عدنا".
ويف ح���ف���ل ال���ت���خ���رج أش������ار رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ال����ق����وى ال��ب��ش��ري��ة 
ال��ل��واء ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��زاغ��ي إىل م��ا ت��ول��ي��ه ق��ي��ادة وزارة ال��دف��اع 
ورئ�������اس�������ة ه����ي����ئ����ة األرك�������������ان ال�����ع�����ام�����ة م������ن اه�����ت�����م�����ام ب����ال����ت����دري����ب 
وال��ت��أه��ي��ل، خ��اص��ة يف ظ��ل ال��ظ��روف االستثنائية ال��ت��ي يمر 
بها الوطن وتستدعي استمرار تطوير القدرات الدفاعية 
وتعزيز الجاهزية القتالية، لتظل القوات املسلحة اليمنية 
ع����ى أت������م االس����ت����ع����داد ل����ل����رد ع����ى أي������ة اع������ت������داءات م����ن ق���وى 

العدوان واملرتزقة وإفشال مؤامراتهم املاكرة.
وق��ال " نحن ملتزمون بالهدنة العسكرية واإلنسانية 
رغم الخروقات اليومية التي يرتكبها العدوان ومرتزقته، 
ويف ن���ف���س ال����وق����ت ج����اه����زون ل���ل���دف���اع ع����ن وط���ن���ن���ا وش��ع��ب��ن��ا 
اليمني". وحث اللواء البزاغي الخريجن عى ترجمة ما 
تلقوه من علوم عسكرية وما اكتسبوه من خرات إدارية، 

عى الواقع العميل.
وأش����اد ب���دور اللجنة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة يف م��ش��اورات 

األردن، وم�����ا ج���س���دت���ه م����ن ح�����رص م����س����ؤول ب���ات���ج���اه ف��ت��ح 
الطرق وتخفيف معاناة املواطنن التي تسبب بها العدوان 

وعصابات االرتزاق.
بدوره أثنى، كبري املعلمن يف مدرسة الشؤون اإلدارية 
واملالية املقدم عيل الجائفي، عى اهتمام وحرص منتسبي 
الدفعة ال� 39 التي تحتفي بتخرجها اليوم، يف تحصيل 
العلوم العسكرية واكتساب املهارات والخرات اإلدارية 

الالزمة.
وأوض��������ح أن ه�����ذه ال���دف���ع���ة امل���ت���خ���رج���ة س���ي���ك���ون ل���ه���ا األث����ر 
اإلي��ج��اب��ي يف تطوير األداء اإلداري ع��ى مستوى الكتائب 

يف القوات املسلحة.
من جانبهم جدد الخريجون العهد والوالء لله والوطن 
والشعب والقيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا 
يف ال����وف����اء ب���واج���ب���ات���ه���م ال���وط���ن���ي���ة امل���ق���دس���ة، ح����راس����اً أم���ن���اء 

ومدافعن عن وطنهم وأبناء شعبهم.
وأك��دوا أنهم سيعملون بكل إخ��الص وتفان يف تطبيق 
م��ا تلقوه م��ن ع��ل��وم وم��ع��ارف وخ���رات خ��الل ال���دورة عى 

الواقع ويف ميادين العمل اإلداري والجهادي.

متابعة: نبيل السياغي

اخ����ت����ت����م����ت ب����م����ح����اف����ظ����ة ص�����ع�����دة دورة 
ت�����دري�����ب�����ي�����ة ل����ل����ت����وع����ي����ة ب����م����خ����اط����ر األل������غ������ام 
والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب 
ن��ظ��م��ه��ا امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

األلغام.
واس���������ت���������ه���������دف���������ت ال����������������������������دورة ع������������ى م��������دى 
خ���م���س���ة أي����������ام، 25 م�����ت�����درب�����اً وم����ت����درب����ًة 
م���ن م���دي���ري���ات ح����ي����دان- ك���ت���اف- رازح - 
ال��ظ��اه��ر- ش��دا، بالتنسيق م��ع املجلس 
ال�����������ش�����������ؤون  وت��������ن��������س��������ي��������ق  إلدارة  األع���������������������ى 
اإلنسانية والسلطة املحلية باملحافظة 

وبدعم من منظمة اليونيسف.
ويف االخ���ت���ت���ام أش�����اد وك���ي���ل امل��ح��اف��ظ��ة 
ل���������ش���������ؤون ال��������خ��������دم��������ات ص�������ال�������ح ع������ق������اب، 
ب���ال���دور اإلن���س���اين ل��ل��م��رك��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
نزع األلغام ومخلفات العدوان، حاثاً 
املشاركن عى أداء رسالتهم التوعوية 
ل���ل���ح���د م�����ن وق���������وع امل�����زي�����د م�����ن ال���ض���ح���اي���ا 
ج���راء ه��ذه األل��غ��ام وامل��خ��ل��ف��ات القاتلة 
خ�������اص�������ًة يف امل������ن������اط������ق ال�������ح�������دودي�������ة ال����ت����ي 

تنتشر فيها القنابل العنقودية.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أش������������ار ن������ائ������ب م������دي������ر ف�����رع 
امل����ج����ل����س األع����������ى ل�����ل�����ش�����ؤون اإلن����س����ان����ي����ة 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة ح���م���ي���د َم�����ه�����َم�����ل إىل أه���م���ي���ة 
ال��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وإي����ص����ال ال��رس��ال��ة 

ب�����م�����خ�����اط�����ر ت������ل������ك امل������خ������ل������ف������ات ل�����ل�����ح�����د م���ن 
سقوط الضحايا.

وأكد أنه البد من عودة املواطنن إىل 
منازلهم وم��زارع��ه��م خ��اص��ًة يف املناطق 
الحدودية، ونشر الوعي حول مخاطر 
األلغام والقنابل وغريها من مخلفات 
ال���������������ع���������������دوان ق��������ب��������ل ع����������ودت����������ه����������م، م����ح����م����ال 
امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة م��س��ؤول��ي��ة الضغط 
ع����ى دول ال�����ع�����دوان ل��ل��س��م��اح ب���دخ���ول 
األج���ه���زة ال��ك��اش��ف��ة لتطهري امل��ح��اف��ظ��ات 

من األلغام والقنابل العنقودية.
فيما أك��د مدير ف��رع املركز التنفيذي 
للتعامل مع األلغام باملحافظة العقيد 
أح������م������د أب���������و خ�����ل�����ب�����ه، أن ص������ع������دة ت���ع���ت���ر 

م���ن أك����ر امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ي زرع����ت فيها 
األل�������غ�������ام وت�����ع�����رض�����ت ل���ل���ق���ص���ف ال����ج����وي 
ب��م��خ��ت��ل��ف أن���������واع ال�����ص�����واري�����خ وال���ق���ن���اب���ل 
وم����ن����ه����ا ال����ق����ن����اب����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة امل����ح����رم����ة 
دول���ي���اً. وأش����ار إىل أن���ه ت��م رص���د وت��وث��ي��ق 
ع�������������دد 16 ن����������وع����������اً م����������ن ه�������������ذه ال�������ذخ�������ائ�������ر 
ال�������ف�������ت�������اك�������ة ، م������ب������ي������ن������اً أن امل����������رك����������ز ي����ت����ل����ق����ى 
ب��������الغ��������ات ي�����وم�����ي�����ة ع��������ن س������ق������وط ض����ح����اي����ا 
بسبب اس��ت��م��رار ان��ت��ش��اره��ا يف ك��ث��ري من 
مديريات املحافظة، حاثاً فرق التوعية 
ع��ى ب���ذل أق���ى ال��ج��ه��ود ل��ل��وص��ول إىل 

كافة املناطق املتأثرة .
ح���ض���ر اخ���ت���ت���ام ال���������دورة م����ش����رف ف���رق 

التوعية باملحافظة أحمد الهريشة.

غادرت اللجنة العسكرية الوطنية 
ال��خ��اص��ة بمناقشة خ���روق���ات ال��ه��دن��ة 
األم���م���ي���ة وم���راق���ب���ة وق�����ف إط������الق ال���ن���ار 
وف��ت��ح ال���ط���رق���ات ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء، 
متوجهة إىل العاصمة األردنية عمان 
ل��ل��م��ش��ارك��ة يف ال���ج���ول���ة ال���ج���دي���دة من 
املشاورات التي ترعاها األمم املتحدة.
ال�������ل�������ج�������ن�������ة،  وداع  يف  ك������������������ان  ح���������ي���������ث 
ب���م���ط���ار ص���ن���ع���اء ال���������دويل رئ����ي����س ه��ي��ئ��ة 
االس��������ت��������خ��������ب��������ارات ال������ع������س������ك������ري������ة ال��������ل��������واء 
ال���رك���ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ح��اك��م ون���ائ���ب وزي���ر 

الخارجية حسن العزي.
وأش���ار رئ��ي��س اللجنة ال��ل��واء الركن 
يحيى عبدالله الرزامي إىل أن اللجنة 
س��������ت��������ن��������اق��������ش م�������������ع األط�����������������������������راف امل������ع������ن������ي������ة 
مسألة ال��خ��روق��ات العسكرية وفتح 

الطرقات.
ت�����س�����ه�����م  وع��������������������ر ع���������������ن أم�������������ل�������������ه يف أن 
امل���ن���اق���ش���ات يف إي����ج����اد ح����ل����ول م��رض��ي��ة 
تخفف من معاناة اليمنين .. مجدداً 
ال��ت��أك��ي��د ع��ى ح���رص ال��ج��ان��ب الوطني 
ع����������ى خ�����������ي�����������ارات ال����������س����������الم وال������ت������ع������اط������ي 
اإلي�����������ج�����������اب�����������ي وف������������ق������������اً الت������������ف������������اق ال�������ه�������دن�������ة 

االنسانية والعسكرية.
فيما عقد مؤخراً يف وزارة الخارجية 
بصنعاء، لقاء ضم اللجنة العسكرية 
ال���خ���اص���ة ب��م��ت��اب��ع��ة ال���خ���روق���ات وف��ت��ح 
ال��ط��رق��ات، وامل��س��ؤول��ن يف الخارجية 
وه����ي����ئ����ة االس������ت������خ������ب������ارات ال����ع����س����ك����ري����ة، 
وج����ه����از األم�������ن وامل�����خ�����اب�����رات، ل���الط���الع 
ع������ى ال�����ن�����ق�����اش�����ات ال�����ت�����ي أف�����ض�����ت إل���ي���ه���ا 
�������ان امل�����ق�����رر اس���ت���ئ���ن���اف���ه���ا  م����ن����اق����ش����ات َع�������َمّ

األسبوع املقبل.
ويف ال�����������ل�����������ق�����������اء أش�����������������������اد ن������������ائ������������ب وزي��������������ر 
الخارجية حسن العزي، باملبادرات 
ال�������ت�������ي أع�����ل�����ن�����ت�����ه�����ا ال�����ل�����ج�����ن�����ة ب�������ش�������أن ف���ت���ح 
امل��������رح��������ل��������ة االوىل ض����م����ن  ط����������رق����������ات يف 
م���س���ار ال���ه���دن���ة.. م��ث��م��ن��ا ال���ج���ه���ود ال��ت��ي 
بذلت يف سبيل التخفيف من معاناة 

املواطنن.

بدوره أكد رئيس اللجنة العسكرية 
ال��������������ل��������������واء ال������������رك������������ن ي�������ح�������ي�������ى ال��������������رزام��������������ي، 
أن ال������ل������ج������ن������ة م�������اض�������ي�������ة يف اس�����ت�����ك�����م�����ال 
النقاشات ب��ش��أن متابعة الخروقات 
وف���ت���ح ال����ط����رق����ات.. م����ذك����راً ب���امل���ب���ادرات 
ال������ت������ي ق������دم������ت م�������ن ال�����ج�����ان�����ب ال����وط����ن����ي 

لألمم املتحدة.
ول��ف��ت إىل أن ال��ط��رف اآلخ���ر يحاول 
أن ي���ج���ع���ل م�����ن ق���ض���ي���ة ال�����ط�����رق م�����ادة 
ل�������الس�������ت�������غ�������الل ال��������س��������ي��������ايس وال�����������دع�����������ايئ 
وي��������رف��������ض امل������������ب������������ادرات ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة ال����ت����ي 
م������ن ش����أن����ه����ا أن ت���س���ه���م يف ال���ت���خ���ف���ي���ف 
م���ن م���ع���ان���اة امل���واط���ن���ن يف ت��ع��ز وب��اق��ي 

املحافظات.
وعر اللواء الرزامي، عن األمل يف 
أن تسهم األم���م امل��ت��ح��دة ع��ر ممثلها 
خ������������الل امل�������ن�������اق�������ش�������ات امل�����ق�����ب�����ل�����ة ب�����ال�����دف�����ع 
ن��ح��و خ��ط��وات ملموسة ت��ع��ال��ج ملف 
الطرقات يف كل املحافظات الواقعة 

يف مناطق االشتباك.
م���������������ن ج����������ان����������ب����������ه أك��������������������د رئ�������������ي�������������س ه�����ي�����ئ�����ة 
االستخبارات العسكرية اللواء الركن 
ع���ب���دال���ل���ه ال���ح���اك���م، أن ال���ج���ه���ود ال��ت��ي 
تبذلها اللجنة ستساهم يف تخفيف 
م����ع����ان����اة امل������واط������ن������ن.. م���ح���م���ال ت���ح���ال���ف 
ال��������ع��������دوان م����س����ؤول����ي����ة ت������أزي������م ال����وض����ع 
اإلن�����س�����اين وع�������دم ال���ت���ع���اط���ي اإلي���ج���اب���ي 

مع ما طرحته اللجنة.
ودع������ا إىل االس����ت����م����رار يف ال��ن��ق��اش��ات 
وب�����ح�����ث ك������ل ال������خ������ي������ارات ال�����ت�����ي ت��خ��ف��ف 
م����ن م���ع���ان���اة ال���ش���ع���ب ج������راء اس���ت���م���رار 

العدوان والحصار.
ب���������������دوره ش����������دد وك�������ي�������ل ج�������ه�������از األم��������ن 
واملخابرات اللواء ف��واز نشوان، عى 
أه���م���ي���ة ال���ع���م���ل امل����ش����رك ب����ن ال��ل��ج��ن��ة 
وال��ج��ه��ات ذات ال��ص��ل��ة ب��ه��دف تذليل 
ال��ص��ع��اب أم���ام م��ه��ام ال��ل��ج��ن��ة.. مثمنا 
ال������ج������ه������ود وامل������������ب������������ادرات ال������ت������ي ق���دم���ت���ه���ا 
ال����ل����ج����ن����ة ب������ه������دف ت�����ع�����زي�����ز ح������ال������ة األم�������ن 

واالستقرار والسلم االجتماعي.

حفل تخرج دفعة "البأس الشديد" باملنطقة العسكرية املركزية

اح��ت��ف��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة امل���رك���زي���ة ب��ت��خ��رج دف���ع���ة "ال���ب���أس 
الشديد" لجميع التشكيالت العسكرية باملنطقة، برعاية قائد 

املنطقة اللواء عبدالخالق بدر الدين الحويث.
ش��ه��د االح��ت��ف��ال ع��روض��اً عسكرية للخريجن ال��ب��ال��غ ع��دده��م 
ث����الث����ة آالف ج����ن����دي، ع���ك���س���وا ف���ي���ه���ا م���ه���ارات���ه���م ال���ع���س���ك���ري���ة ال��ت��ي 
تلقوها واستعدادهم التضحية يف سبيل الله، وحماية الدين 

والوطن من أطماع الغزاة واملحتلن.
ويف االحتفال حيا وزير اإلعالم ضيف الله الشامي الخريجن 

م��������ن م�������ي�������ادي�������ن ال��������ع��������زة وال��������ك��������رام��������ة وال������ب������ط������ول������ة ع��������ى ج����ه����وزي����ت����ه����م 
واس���ت���ع���داده���م ال������ذود ع���ن ال���وط���ن وأم���ن���ه واس���ت���ق���راره وس��ي��ادت��ه 

واستقالله.
وق��������ال "إن ق�������وى ال�������ع�������دوان وإن ك����ان����ت يف ه�����دن�����ة، إال أن���ه���ا 
تستخدم ه��ذه ال��ه��دن��ة لرتيب أوض��اع��ه��ا ون��ح��ن أق���وى وأك��ر 
جهوزية منها واستعداداً ألننا مرتبطون بالله ونستمد قوتنا 

منه".
وأضاف الوزير الشامي "العدو راهن من الهدنة عى خمول 

وكسل الجيش واللجان الشعبية، إال أن ما ظهر عكس ذلك 
ح��ي��ث أث���ب���ت ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة أن���ه���م ع���ى وع����ي بكيد 

ومؤامرات دول العدوان ومكرها".
وقال" إن هذا االستعداد والجهوزية كفيل بأن تصيب العدو 
يف مقتل ألن هذه األمة ال تغفل ألنها مستمدة جهوزيتها وقوتها 

من الله تعاىل، فهو من يرعاها ومن يؤيدها".
ح�����ض�����ر ال�����ح�����ف�����ل ع����������دد م�������ن ق������������ادة أل�������وي�������ة وت�����ش�����ك�����ي�����الت امل���ن���ط���ق���ة 

العسكرية املركزية.

التقت مسؤولي اخلارجية واالستخبارات وجهاز األمن 

اللجنة العسكرية الوطنية تغادر صنعاء للمشاركة 
في جولة جديدة من املشاورات في عمان

مخطط عسكرة اجلزر والسواحل اليمنية

هوية املخطط الصهيو إماراتي
ربما أن الهوية األولية للمخطط تشري أن اإلمارات 
وإس��رائ��ي��ل اتفقتا ب��رع��اي��ة أم��ري��ك��ي��ة ع��ى ت��وف��ري ق��واع��د 
وم���راف���ق ع��س��ك��ري��ة م��ح��ص��ن��ة يف ال���ج���زر ك��م��رح��ل��ة أوىل 
لتتمركز عليها قوة من الجنود والضباط اإلسرائيلين 
مع مجموعة من األسلحة واملعدات املتطورة املرافقة 
ال��ت��ي تستخدم يف األع��م��ال الهجومية والتجسسية 
وت����وس����ي����ع دائ���������رة ال����ت����ع����اون ب���ش���ك���ل م���ت���ص���اع���د ك���م���ا ه��و 
واقع الحال اليوم حيث قام كيان العدو اإلسرائييل 
ب����إرس����ال م���ج���م���وع���ات ج����دي����دة م����ن األس���ل���ح���ة وال���ف���رق 
وال�����ق�����وات  يف ظ����ل م���وج���ة ال��ت��ط��ب��ي��ع  مع اإلم����������ارات  و 
إعادة نشرها بكثافة يف القاعدة والثكنات املستحدثة 
يف أرخ��ب��ي��ل س��ق��ط��رى وم��ي��ون منها أس��ل��ح��ة هجومية 
أرض������ي������ة  وأجهزة خ���اص���ة  ب����ح����ري����ة ورادارات ك����ش����ف 

باالستطالع والتجسس االلكروين.
ب�������ال�������ت�������ايل ح������ج������م امل������خ������ط������ط ال�������������ذي ت������ن������ف������ذه اإلم����������������ارات 
وك��������������ي��������������ان ال��������������ع��������������دو اإلس��������������رائ��������������ي��������������يل ك����������ب����������ري وخ������������ط������������ري إىل 

درج�����������ة  ال ي�����ت�����وق�����ف ف�����ق�����ط يف إط�����������ار ت����م����ك����ن إس�����رائ�����ي�����ل 
م���ن ال��ع��س��ك��رة  واالستيطان ع���ى ال����ج����زر، ب���ل ه��ن��اك 
ت������ح������رك  آخ���������ر م��������������واٍز ي������ه������دف إىل ت����ه����ي����ئ����ة ال�������وض�������ع ع���ى 
ال���س���واح���ل ال��ش��رق��ي��ة وال��ج��ن��وب��ي��ة ل��ل��ي��م��ن ام����ت����دادا من 
ب���������اب امل�������ن�������دب إىل س�������واح�������ل امل��������ه��������رة،  لتأمن ق�����واع�����د 
وم�����ع�����س�����ك�����رات خ�����اص�����ة  لفرق إض�����اف�����ي�����ة م������ن ال�����ق�����وات 

اإلسرائيلية التي ستنتشر يف أكر من مكان.
لهذا سيناريو توطن إسرائيل عى جزيرة سقطرى 
وم����ي����ون وال����س����واح����ل ق���ائ���م وي����ج����ري ع����ى ق�����دم وس����اق 

وبإشراف وتشجيع أمرييك مستمر .
ن���ح���ن يف ت���ق���دي���رن���ا ن���ؤك���د أن األي�������ام امل��ق��ب��ل��ة س��ت��ش��ه��د 
م��ت��غ��ريات ك��ث��رية، وأن اإلم����ارات ستفتح امل��ج��ال أم��ام 
كيان العدو اإلسرائييل عى السواحل وباب املندب، 
يف حن سيتم إرسال  قوات وخراء وأسلحة إضافية 
إس���رائ���ي���ل���ي���ة؛ ل��ت��وط��ي��ن��ه��ا يف ال����ج����زر وال����س����واح����ل وب����اب 
امل��ن��دب ت��ح��دي��داً؛ وذل���ك للوصول إىل تحقيق غايات 

املخطط املفرضة :
1- رغ����ب����ة إس����رائ����ي����ل يف إح����ك����ام ال���س���ي���ط���رة ع����ى ب���اب 

امل��ن��دب وال��س��واح��ل وال��ج��زر بشكل مباشر وتحويلها 
إىل مستوطنات وقواعد للجيش اإلسرائييل .

2 - جعل ج��زي��رة سقطرى وم��ي��ون م��رك��زاً رئيساً؛ 
ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ أع���������م���������ال ال������ت������ج������س������س واالس���������ت���������خ���������ب���������ارات ض���د 
ال��ي��م��ن ودول أخ�����رى إي������ران ب��امل��ق��دم��ة، وت��ح��وي��ل��ه��ا إىل 
م��ح��ط��ات اس��رات��ي��ج��ي��ة إلح���ك���ام ال��س��ي��ط��رة ع���ى ال��ب��ح��ر 
العربي واملحيط الهندي واألح��م��ر ال���ذي يمثل عمقاً 
اسراتيجياً لثبات منظومة األمن اإلقليمي والعاملي.
 -3يرغب كيان العدو اإلسرائييل يف السيطرة عى 

خ��ط ال��ت��ج��ارة ال�����دويل، وأن ت��ك��ون ي���ده ع��ى دف���ة أم��ن 
امل��الح��ة البحرية ع��ى ام��ت��داد البحر ال��ع��رب��ي ومضيق 
ب��������اب امل������ن������دب إىل ال����ب����ح����ر األح�������م�������ر؛ ل���ي���ج���ع���ل ال����ت����ج����ارة 

العاملية يف قبضته وتحت تصرف هيمنته األمنية.
4 – ت��س��ع��ى إس���رائ���ي���ل إىل أن ت��ج��ع��ل م���ن س��ق��ط��رى 
وم�������ي�������ون  وال������س������واح������ل ال����ي����م����ن����ي����ة م������واق������ع م����ت����ق����دم����ة يف 
املواجهة ضد إيران ودول محور املمانعة وأن تمارس 
ض��غ��وط��ات��ه��ا األم���ن���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة يف ال���ب���ح���ر ال��ع��رب��ي 
واألح��م��ر وال��ت��ي ق��د ت��ك��ون هجمات بحرية أو قرصنة 

أو عمليات تجسسية .
يف األخ������ري م����ا ي��ح��ض��ر ل����ه ك���ي���ان ال����ع����دو اإلس���رائ���ي���يل 
واإلم������������������ارات م����خ����ط����ط خ����ط����ري ي�����ه�����دد أم��������ن واس�����ت�����ق�����رار 
امل����الح����ة ال����دول����ي����ة واس����ت����ق����رار امل���ن���ط���ق���ة ك����ك����ل، ف��رغ��ب��ة 
ك�����ي�����ان إس�����رائ�����ي�����ل ه������ي ال����س����ي����ط����رة ع������ى أه�������م م���ف���اص���ل 
ال���ي���م���ن االسراتيجية  )ج��������زره وس����واح����ل����ه وم��ض��ي��ق 
ب���اب امل���ن���دب(، وجعلها م��ح��ط��ات رئيسية ألعمالها 
ال�����ع�����دوان�����ي�����ة وال���ت���ج���س���س���ي���ة ت�����ج�����اه ال�����������دول امل���ن���اه���ض���ة 
لوجودها وتحديدا إيران وباقي دول املحور ، بالتايل 
هذا سيرتب عليه الكثري من التداعيات  منها هدم 
منظومة األمن البحري الدويل واإلقليمي يف املحيط 
ال��ه��ن��دي وال��ب��ح��ر ال��ع��رب��ي واألح���م���ر وض����رب اس��ت��ق��رار 
التجارة العاملية، كما أن هذه األعمال ستالقي رداً 
ص��ارم��اً م��ن ال��ق��وات املسلحة اليمنية ال��ت��ي ل��ن تألوا 
ج��ه��داً يف تنفيذ سيناريوهات رد عسكرية مباشرة 

ومدمرة..

ما تزال دويلة  اإلمارات تمارس دوراً عدوانيا وخطريا يف الجنوب وماتزال تنفذ أجندات 
الثنايئ األمرييك اإلسرائييل  الهادفة إىل تثبت السيطرة عى الجنوب والسواحل والجزر 

سيطرة مغلقة وبناء القواعد واملنشآت العسكرية عى الجزر والسواحل سيما جزيرة 
سقطرى وجزيرة ميون يك تكون محطات وبيئة  إلعادة انتشار القوات األمريكية 

واإلسرائيلية فيها بشكل دائم.

اإلمارات.. تنفذ اجندات 
ال�������ث�������ن�������ائ�������ي األم�������ري�������ك�������ي 

اإلسرائيلي في املنطقة
س��ق��ط��رى وم���ي���ون ُطمست 
ه�������وي�������ت�������ه�������م�������ا ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة 
وأص����ب����ح����ت����ا ب���ي���ئ���ة إلع�������ادة 
ال��ق��وات األمريكية  انتشار 

واإلسرائيلية

زين العابدين عثمان
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:» وكيل قطاع احلج والعمرة األستاذ عبدالرحمن النعمي لـ»

تعّرضت فريضة احلج لالستهداف من قبل النظام السعودي خدمة ملآرب األعداء االستعمارية التوسعية
أوضح وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة األستاذ عبدالرحمن النعمي أن النظام السعودي عمل وفق سياسة ممنهجة عىل صنع 

العراقيل أمام حجاج بيت الله الحرام؛ ملنعهم من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم. 
ُلوا مقاصد الحج وأهدافه، وأفرغوه من محتواه الديني ليصبح مسيًسا بالدرجة األوىل،  وأشار النعمي يف لقاء خاص مع صحيفة " 26 سبتمرب" إىل أن آل سعود حَوّ

ومصدًرا لجباية األموال الطائلة التي ال يستطيع الكثري من املسلمني دفعها، ناهيكم عن اإلجراءات التي يَتّبعها هذا النظام لتقليص أعداد الحجاج سنوًيا تحت حجج 
واهية ال تخدم سوى أعداء األمة من الصهاينة واألمريكان وأنظمة االستكبار التي باتت تخاف من أي دعوة أو اجتماع لتوحيد األمة اإلسالمية. 

بلغت تكاليف احلــج لهذا العام )14( ألف 
ريال سعودي منها )6500( مقابل خدمات 
وهــمــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى مــصــروفــات احلـــاج 

التي ال تقل عن )5000( ريال سعودي

نظام آل سعود يستثمر أمــوال احلــجــاج..  ورســوم احلــج لم تكن تتجاوز قبل 
العدوان )6500( ريال سعودي

منُع احلِج وتسييُسه خير شاهد وأكبر برهان على متاهي النظام السعودي 
مع الصهيونية، وخدمته لألجندات األجنبية

روا األمة من املؤامرات التي ُتاك ضد احلج  الشهيد القائد كان من أوائل من حَذّ

َد عدد احلجاج اليمنيني لهذا العام  ُحِدّ
بـ )10981( حاجًا أي حوالي )40% ( فقط 

مما تسمى بحصة اليمن

قدمنا مبادرة لفتح طرق قريبة وآمنة 
لـــلـــحـــجـــاج، لــكــنــهــا قـــوبـــلـــت بــاملــمــاطــلــة 

وعدم التجاوب

تـــــــعـــــــرض عـــــــــــدد مـــــــــن احلــــــجــــــاج 
لــلــنــصــب واالحـــتـــيـــال واملــتــاجــرة 
من لصوص املرتزقة وحكومة 
الـــــــفـــــــنـــــــادق والــــــــــــوكــــــــــــاالت غـــيـــر 

املرخصة والوهمية
نـــدعـــو أحــــــرار األمـــــة وعــلــمــاءهــا 
إلى إدانــة اإلجــراءات التعسفية 
التي ميارسها النظام السعودي 
على احلج، وإدانــة املجازر التي 

يرتكبها بحق احلجاج

اختتام دورة اخلياطة لـ52 متدربة من أسر الشهداء
اخ���ت���ت���م���ت ب���ص���ن���ع���اء دورة ت��دري��ب��ي��ة 
م����������ت����������ق����������دم����������ة يف م��������������ج��������������ال ال��������خ��������ي��������اط��������ة 
وال���ت���ف���ص���ي���ل ل���������52 م����ت����درب����ة م�����ن أس���ر 
ال����ش����ه����داء وال����ن����س����اء األك�������ر اح���ت���ي���اج���اً 
ل���ل���ت���م���ك���ني االق�������ت�������ص�������ادي ن�����ف�����ذه�����ا ع���ىل 
مدى شهرين املعهد التقني لتدريب 
وتأهيل املرأة بنقم بتمويل من مركز 

نماء لألعمال والتنمية .
 وه���������دف���������ت ال���������������������دورة ال��������ت��������ي ت������������أيت يف 
إط����ار ب��رن��ام��ج ت��ح��س��ني س��ب��ل العيش 
واالك������ت������ف������اء ال������������ذايت ل�����ل�����م�����رأة ال���ي���م���ن���ي���ة 
وأسرتها الذي ينفذه املركز بالتعاون 
م�������ع امل�����ع�����ه�����د إىل إك�������س�������اب امل�����ت�����درب�����ات 
مهارات متقدمة يف مجال الخياطة 
والتفصيل لألزياء النسائية بأنواعها 
املختلفة وفساتني ومالبس األطفال 
م�������ع م��������راع��������اة ال������ح������ف������اظ ع�������ىل ال����ه����وي����ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة وص���������واًل إىل ت��م��ك��ي��ن��ه��ن ع��ىل 
االع��ت��م��اد ع��ىل ال���ذات وإن��ش��اء وإدارة 

مشاريع صغرية خاصة بهن.
ويف االختتام أكد رئيس مركز نماء 
لألعمال والتنمية محمد عيل الفران 
أن ب��رام��ج التدريب املهني والتمكني 
االق����������ت����������ص����������ادي ل������ل������ن������س������اء ه����������و ال������خ������ي������ار 
األفضل لنقلهن من مرحلة االحتياج 
إىل اإلن����ت����اج واالع����ت����م����اد ع����ىل ال������ذات، 
ب���������داًل م�����ن ان�����ت�����ظ�����اره�����ن  ل���ل���م���س���اع���دات 
النقدية والعينية التي تقدمها لهن 

املنظمات وفاعلو الخري. 
وأك����د ال���ّف���ران أه��م��ي��ة ه���ذه ال��ربام��ج 
وال���������������������������������دورات ال��������ت��������دري��������ب��������ي��������ة إلك��������س��������اب 
املتدربات مهارات إنتاجية تساعدهن 
ع��ىل تكوين مشاريع صغرية وخلق 
ف����������رص ع�����م�����ل م�����س�����ت�����دام�����ة ت�����س�����ه�����م يف 
ت������ح������س������ني س�������ب�������ل ال�������ع�������ي�������ش وال�������ح�������ي�������اة 
الكريمة للمجتمعات الفقرية.. مبيناً 
أن امل���رك���ز س��ي��ن��ف��ذ ب��ع��د إج������ازة ال��ع��ي��د 
برامج تدريبية للمتدربات يف مجال 
ري������ادة األع����م����ال إلك��س��اب��ه��ن م���ه���ارات 
إنشاء وإدارة مشاريع صغرية خاصة 

بهن.
واع����������ت����������رب ال�����������ف�����������ران أن امل��������ش��������روع��������ات 
ال����ص����غ����رية وامل���ت���وس���ط���ة ه����ي ال��ع��ص��ب 
ال����رئ����ي����ي الق����ت����ص����اد أي دول��������ة س�������واًء 
ك��������ان��������ت م������ت������ق������دم������ة أو ن�������ام�������ي�������ة وذل����������ك 
لتميزها يف تحسني اإلنتاجية وتوليد 

وزيادة الدخل، وقدرتها عىل توفري 
ف����������رص ع������م������ل، وال�������ح�������اج�������ة إىل رأس 
م���������ال م����ن����خ����ف����ض ف������ض������اًل ع�������ن ق����درت����ه����ا 
ع��ىل ت��وظ��ي��ف ال��ع��م��ال��ة ن��ص��ف امل��اه��رة 

وغري املاهرة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أش������ادت م���ن���دوب���ة أس��ر 
ال��ش��ه��داء ب��األم��ان��ة األس���ت���اذة أس��م��اء 
غ��������م��������ض��������ان ب�������ال�������ل�������م�������س�������ات اإلب���������داع���������ي���������ة 
وج��������ودة م���ن���ت���ج���ات األزي���������اء ال��ن��س��ائ��ي��ة 
ال��ت��ي ش��اه��دت��ه��ا يف م��ع��رض الخياطة 
وال��ت��ف��ص��ي��ل ال����ذي أق��ي��م ع���ىل ه��ام��ش 
ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م م���ن إن���ت���اج ال��ط��ال��ب��ات 
امل�������ت�������درب�������ات وال�������������ذي ع�����ك�����س م���س���ت���وى 
ال������ت������دري������ب ال�����ن�����وع�����ي ال�����������ذي اك���ت���س���ب���ن���ه 

خالل مشوارهن التدريبي.
وأث��ن��ت غمضان ع��ىل دور امل��درب��ات 
وق���������ي���������ادة م����ع����ه����د ن�����ق�����م وم�������رك�������ز ن����م����اء 
ل����ألع����م����ال وال���ت���ن���م���ي���ة ع�����ىل ج���ه���وده���م 
امل���ب���ذول���ة يف اح���ت���ض���ان امل����ت����درب����ات م��ن 
أس�����ر ال���ش���ه���داء وإك���س���اب���ه���ن م���ه���ارات 
م����ت����ق����دم����ة يف ال�����خ�����ي�����اط�����ة وال���ت���ف���ص���ي���ل 
وت������م������ك������ي������ن������ه������ن م�����������ن اإلب�������������������������داع ووض�����������ع 
ال���ل���م���س���ات ال��ف��ن��ي��ة ل����ألزي����اء وامل���الب���س 
ال���ن���س���ائ���ي���ة م����ع ال���ح���ف���اظ ع����ىل ال��ه��وي��ة 
اإلي����م����ان����ي����ة وال�����ت�����ي ت����ن����اف����س امل���ن���ت���ج���ات 
ال���خ���ارج���ي���ة، وت���ح���ف���ي���زه���ن ع����ىل م��زي��د 
م����������ن اإلن������������ت������������اج و ال��������ع��������ط��������اء ل����ت����ح����ق����ي����ق 

االكتفاء الذايت.
ب������������دوره������������ا أك����������������دت ع�������م�������ي�������دة امل�����ع�����ه�����د 
ال��ت��ق��ن��ي ل��ت��دري��ب وت��أه��ي��ل امل�����رأة بنقم 

األس�����������ت�����������اذة أل���������ط���������اف ال�������ش�������ب�������اء ح������رص 
امل������ع������ه������د ع��������ىل ت����ن����م����ي����ة ق����������������درات األس��������ر 
املحتاجة بربامج التمكني االقتصادي 
ال���������ت���������ي ت�������س�������اع�������د امل���������������������رأة ع�����������ىل اإلن���������ت���������اج 
واالع�������ت�������م�������اد ع�������ىل ال��������������ذات م�������ن خ�����الل 

املشاريع الصغرية والخاصة.
وأش������������������ادت ب������ج������ه������ود ال������ط������ال������ب������ات يف 
االستمرار بدورة الخياطة والتفصيل 
املتقدمة والتي أثمرت معرض األزياء 
وامل������الب������س ال���ن���س���ائ���ي���ة واألط�������ف�������ال م��ن 
إن��ت��اج وإب���داع���ات امل��ت��درب��ات.. م��ؤك��دة 
أن امل��ع��ه��د بالتنسيق م��ع م��رك��ز نماء 
ت����دري����ب����ي����ة  ب����ت����ن����ف����ي����ذ دورات  س������ي������ق������وم 
ل��ل��ط��ال��ب��ات يف م���ج���ال ري�����ادة األع���م���ال 

إلكسابهن مشاريع خاصة بهن.
فيما قدمت الطالبة حنان الكبيش 
عن املتدربات الشكر والعرفان لكل 
م��������ن س�������اه�������م وش���������������ارك يف إك����س����اب����ه����ن 
م����������������ه����������������ارات ال���������خ���������ي���������اط���������ة وال�������ت�������ف�������ص�������ي�������ل 
وم�����س�����اع�����دت�����ه�����ن ع�������ىل االع�������ت�������م�������اد ع���ىل 

الذات وتحقيق االكتفاء الذايت.
ويف خ������ت������ام ح�����ف�����ل ال�����ت�����ك�����ري�����م ج�����رى 
توزيع الشهادات معمدة من وزارة 

التعليم الفني والتدريب املهني.
ال�������ج�������دي�������ر ب�������ال�������ذك�������ر أن م�������رك�������ز ن����م����اء 
ن����ف����ذ خ�������الل ال�����رب�����ع األول م�����ن ال����ع����ام 
الجاري سلسلة من برامج التمكني 
االق��ت��ص��ادي  للنساء األك��ر احتياجاً 
ل���ل���ت���دري���ب ع����ىل األش�����غ�����ال ال����ي����دوي����ة و 

املنتجات الحرفية.

بحضور جماهيري كبير:

افتتاح شارع الرئيس الشهيد ابراهيم 
احلمدي مبدينة نيويورك األمريكية 

م����������دي����������ن����������ة  يف  أق������������������ي������������������م 
ن��������ي��������وي��������ورك األم�����ري�����ك�����ي�����ة 
اف��������ت��������ت��������اح ك�������ب�������ري ل�������ش�������ارع 
ال����������������رئ����������������ي����������������س ال���������ش���������ه���������ي���������د 
اب��������������راه��������������ي��������������م ال���������ح���������م���������دي 
الرئيس اليمني األسبق 
رح�����م�����ه ال�����ل�����ه ،، وس����ط 
حضور جماهريي كبري 
م�����������ن أب�����������ن�����������اء وق�����������ي�����������ادات 

ال��������ج��������ال��������ي��������ة ال������ي������م������ن������ي������ة يف ال������������والي������������ات 
املتحدة األمريكية ومسؤويل مدينة 

نيويورك.
وك������ذل������ك ح�����ض�����ور م���م���ث���ل���ني ألس������رة 
الشهيد ال��ح��م��دي يتقدمهم )نجل 
ال������رئ������ي������س ال�������ح�������م�������دي( االخ ن�����ش�����وان 
اب������������راه������������ي������������م ال����������ح����������م����������دي وامل���������ه���������ن���������دس 
ع������ب������دال������رح������م������ن ال�������ح�������م�������دي )ش����ق����ي����ق 
الرئيس الحمدي( واالخ إسماعيل 
ن�����ش�����وان ال����ح����م����دي )ح���ف���ي���د ال���رئ���ي���س 

الحمدي(.
وقد أقيم بهذه املناسبة مهرجان 
كرنفايل كبري تخلله أهازيج شعبية 
ي��م��ن��ي��ة وازاح�������ة ال���س���ت���ار ع���ن ال��ل��وح��ة 
امل���������ك���������ت���������وب ف������ي������ه������ا ت������س������م������ي������ة ال���������ش���������ارع 
ب������اس������م ال�����رئ�����ي�����س ال����ش����ه����ي����د اب�����راه�����ي�����م 
ال���ح���م���دي وك����ذل����ك ت����م رف�����ع اإلع�����الم 
ال��ي��م��ن��ي��ة وص����ور ال��ح��م��دي يف أم��اك��ن 
مختلفة م��ن ال���ش���ارع ال���ذي ي��ق��ع يف 
منطقة برونكس بمدينة نيويورك 

األمريكية،- من جانبهما قدم االخ 
ن���ش���وان اب��راه��ي��م م��ح��م��د ال��ح��م��دي، 
وامل����ه����ن����دس ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ح���م���دي 
رس����������ال����������ة ش�������ك�������ر وع�����������رف�����������ان ل�������ق�������ي�������ادات 
ال���ج���ال���ي���ة ال���ي���م���ن���ي���ة يف أم����ري����ك����ا ول���ك���ل 
ال����ي����م����ن����ي����ني امل�����غ�����رب�����ني ب�����ام�����ري�����ك�����ا ع���ىل 
جهودهم الطيبة وحسن التنظيم 
واالستقبال والحفاوة التي قوبلوا 
ب���ه���ا ب���ام���ري���ك���ا وم���س���اع���ي���ه���م ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ت��س��م��ي��ة اح������د ال������ش������وارع ال��رئ��ي��س��ي��ة 
بمنطقة برونكس بمدينة نيويورك 
ب������أس������م ال�����رئ�����ي�����س ال����ش����ه����ي����د اب�����راه�����ي�����م 

الحمدي .
كما قدموا خالص التقدير نيابة 
ع�������ن ك������اف������ة أس�����������رة آل ال�����ح�����م�����دي ،، 
اىل ال���ك���اب���ن ي���ح���ي���ى ع���ب���ي���د وق����ي����ادات 
واعضاء الجالية اليمنية كل باسمه 
وصفته ع��ىل مواقفهم وجهودهم 
ال��������وط��������ن��������ي��������ة وت���������ق���������دي���������ره���������م ل�����ل�����رئ�����ي�����س 
ال��ش��ه��ي��د اب���راه���ي���م ال���ح���م���دي وال�����ذي 

يعترب تقديراً لكافة اليمنيني.

وت��ح��دث وك��ي��ل ق��ط��اع ال��ح��ج وال��ع��م��رة ع��ن ال��ع��راق��ي��ل التي 
وضعتها السعودية ملنع الحجاج اليمنيني من أداء مناسك 
الحج لهذا العام واألعوام السابقة، ومنها رفع رسوم الحج 
وفرض رسوم وتكاليف باهظة تصل إىل ما يقارب العشرين 
أل��ف ري���ال س��ع��ودي أي م��ا ي��ع��ادل )3 م��الي��ني ري���ال يمني(، 
أم���ا يف امل��ن��اط��ق املحتلة ف���إن امل��ب��ل��غ ي��ص��ل إىل ال��ض��ع��ف بحكم 
ارت���ف���اع س��ع��ر ال���ص���رف، وذل����ك ب��ه��دف ح���رم���ان ال��ي��م��ن��ي��ني من 
أداء فريضة الحج بيسر وأم��ان، وهذا املوسم )1443ه���( 
تم تحديد تكاليف خدمات الحج بحوايل )14,000( ريال 
سعودي كخدمات الحج والسكن والنقل، منها ما يقارب 
)6500( ري��������ال س�����ع�����ودي م���ق���اب���ل خ�����دم�����ات وه���م���ي���ة ت��ح��ت 
مسميات ع��دة منها: )ب��اق��ة خ��دم��ات وض��رائ��ب وتأمينات، 
ورسوم تحسني وتأشرية، ورسوم إيواء وتحويالت بنكية(.
إض�������اف�������ًة إىل امل������ص������روف������ات ال�����خ�����اص�����ة ب�����ال�����ح�����اج ال�����ت�����ي ال ت��ق��ل 
ع��ن )5000( ري���ال س��ع��ودي خ��اص��ة م��ع مضاعفة أس��ع��ار 
البضائع والخدمات وبالتحديد يف أي��ام الحج إىل أضعاٍف 
م��ض��اع��ف��ة، بينما ك��ان��ت رس���وم ال��ح��ج ق��ب��ل ال���ع���دوان مبلًغا 
ال ي���ت���ج���اوز )6500( ري�����ال س����ع����ودي، يف س��ي��اس��ة واض��ح��ة 
تشري إىل أن نظام آل سعود أصبح يستثمر ويتاجر بأموال 
الحجاج، فمَع قيامه بتخفيض أعداد أضاف مبالغ باهظة 
ل���ت���ع���وي���ض ت����ل����ك امل����ب����ال����غ م�����ن ال����ح����ج����اج وج����ن����ي امل�����ل�����ي�����ارات م��ن 

الدوالرات.

شروط وانتقائية
وأض�������اف ال���ن���ع���م���ي: إىل ج���ان���ب رف�����ع ت��ك��ال��ي��ف ال����ح����ج، ع��م��د 
ال��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي ه����ذا ال���ع���ام إىل ت��ق��ل��ي��ل ن��س��ب��ة ال��ح��ج��اج، 
واالن����ت����ق����ائ����ي����ة يف م���ن���ح ت�����أش�����ريات ال���ح���ج���ي���ج، ووض��������ع ش�����روط 
م��ت��ع��م��دة وم��ج��ح��ف��ة ت���ح���ول دون ق������درة ال���ح���ج���اج ال��ي��م��ن��ي��ني 
-خ����������اص����������ة- ع���������ىل أداء ف������ري������ض������ة ال���������ح���������ج، ح������ي������ث ل���������م ي���س���م���ح 
ال��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي إال ألق����ل م���ن )40%( م���ن ال���ع���دد ال���ذي 
يسميه حصة اليمن فقط، حيث حدد العدد هذا املوسم 
ب��������)10981(ح���اج ف��ق��ط م��م��ا يعني ع���دم إم��ك��ان��ي��ة اليمنيني 
ل����ل����ح����ج، ح����ي����ث الزال������������وا ي���ح���س���ب���ون ع�������دد س�����ك�����ان ال����ي����م����ن 24 
مليوناً منذ ع��ش��رات السنني وح��س��ب توزيعهم للحصص 
ع���ىل ال������دول ي��ت��م اح���ت���س���اب أل����ف ح����اج ل��ك��ل م��ل��ي��ون ن��س��م��ة، 
باإلضافة إىل تحديد وحصر فريضة الحج لألعمار التي ال 
ت��ت��ج��اوز)65(ع��اًم��ا، وه��و ما يعد منًعا وص��ًدا عن بيت الله 
الحرام، حيُث وهي الفئة األشد حرًصا ألداء هذه الفريضة. 
ول���ف���َت إىل أن م���ن ض��م��ن ال���ع���راق���ي���ل ال���ت���ي ت��ع��رق��ل وص���ول 
ال�����ح�����ج�����اج ال����ي����م����ن����ي����ني، وع�����������دم اس�����ت�����ج�����اب�����ة ن������ظ������ام آل س����ع����ود 
وم���رت���زق���ت���ه ل�����دع�����وات ف���ت���ح ال����ط����رق����ات ال���ق���ري���ب���ة امل�����ؤدي�����ة مل��ن��ف��ذ 
ال��ودي��ع��ة لتجنيب ال��ح��ج��اج ع��ن��اء ومشقة السفر ومخاطر 

الطرق التي يسلكونها للوصول إىل املنفذ.

معاناة احلجاج بالسفر
 وقال وكيل قطاع الحج والعمرة: " قدمنا مبادرة لفتح 
طرق قريبة وآمنة للحجاج وتم تسليمها إىل مكتب املبعوث 
األممي، إال أنها قوبلت باملماطلة وع��دم التجاوب معها، 
رغ������م أن����ه����ا ك����ان����ت ت��خ��ت��ص��ر م���س���اف���ة ال����ط����ري����ق إىل ح�������وايل 10 
س��اع��ات ب���داًل م��ن 3 إىل 5 أي���ام م��ن السفر وامل��ع��ان��اة خاصة 
ألصحاب األع��ذار كاملرىض واملسنني، مبيًنا أن تلك املبادرة 
تضمنت مقرًحا بفتح طريق صنعاء - نهم - مفرق الجوف 
– مأرب – الوديعة والتي تقدر بحوايل 500 كم.. وكذلك 
فتح طريق صنعاء – البيضاء – مأرب – الوديعة والتي تقدر 
بحوايل 750 كم.. باإلضافة إىل املطالبة بفتح مطار صنعاء 

للراغبني يف السفر عرب الجو.
إاَلّ أن العدوان ومرتزقته رفضوا تلك املبادرة مما زاد من 
معاناة الحجاج بالسفر ملسافة طويلة وشاقة تمر عرب تسع 

محافظات وتقدر بحوايل )2500كم( إىل مكة املكرمة منها 
)1500كم( إىل منفذ الوديعة، يمر الحاج ب� 9 محافظات 
)صنعاء – ذمار – إب – تعز - الضالع – عدن – أبني – شبوة 
- مأرب( منها محافظات تحت االحتالل ينعدم فيها األمن 
وال���س���الم���ة، إض���اف���ة إىل أن ط��رق��ه��ا غ���ري م��ع��ب��دة وال م��ؤه��ل��ة 
ملرور قوافل الحجاج واملسافرين إىل املنفذ التجاري الوحيد 
)م���ن���ف���ذ ال�����ودي�����ع�����ة( وال���������ذي ه�����و اآلخ�������ر غ�����ري م����ؤه����ل ل���خ���دم���ات 

الحجاج واملسافرين.

منع احلج وتسييسه
وأك��د االستاذ عبدالرحمن النعمي أن فريضة الحج من 
أهم الفرائض اإلسالمية وأعظمها أثًرا عىل حاضر ومستقبل 
املسلمني نظًرا ملا تشتمل عليه من مناسك جليلة وشعائر 
عظيمة ومقاصد هامة ومنافع واسعة لألمة اإلسالمية يف 
دينها ودنياها، وألهمية هذه الفريضة وما تمثله من محطة 
محورية يف حياة األمة ذكر الله تفاصيلها يف أكر من سورة 
وآية وبني كثرياً من دروسها الربوية ومقاصدها الروحية 
واإلي���م���ان���ي���ة واألخ����وي����ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وم��ض��ام��ي��ن��ه��ا ال��دي��ن��ي��ة، 
إال أن ه��ذه الفريضة تعرضت - والزال���ت- لالستهداف من 
قبل النظام السعودي عرب التاريخ حتى يومنا هذا خدمة 
ملآرب األعداء االستعمارية وأطماعهم التوسعية يف البالد 
اإلس���الم���ي���ة، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال��س��ي��ط��رة ع���ىل أه����م م��ق��دس��ات��ه��ا 
املتمثلة يف الحرمني الشريفني والقدس الشريف إلفراغها 
م��ن م��ح��ت��واه��ا وتعطيل رس��ال��ت��ه��ا ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي أراده����ا الله 
سبحانه وتعاىل يف توحيد املسلمني واجتماعهم وانطالقهم 
للدفاع عن الدين الحنيف.. مضيًفا أن منع الحج وتسييسه 
يف السنوات السابقة من قبل النظام السعودي خري شاهد 
وأكرب برهان عىل أن هذا النظام املتماهي مع الصهيونية له 
دور وظيفي يخدم األجندات األجنبية، وال يخدم اإلسالم، 
ول����م ي��ك��ن ي���وًم���ا ح��ري��ًص��ا ع���ىل ف���رائ���ض اإلس�����الم وش���ع���ائ���ره أو 
حريًصا عىل توحيد كلمة املسلمني أو صادًقا يف معاداة من 
يعادي األمة اإلسالمية ويستهدف ثوابتها وأخالقها، وما 
زال ع��ل��م��اء ال��س��الط��ني تستخدم منب�ر ال��ح��رم��ني الشريفني 
كأداة لتلميع سياسات النظام السعودي والقاتل لسلمان 

وابنه.

تذير الشهيد القائد
ون���وه وك��ي��ل وزارة اإلرش����اد وش����ؤون ال��ح��ج وال��ع��م��رة، ب��أن 
ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ال��س��ي��د ح��س��ني ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث ك���ان من 
أوائ�����������ل م������ن ح�����������ذروا األم���������ة م������ن امل��������ؤام��������رات ال�����ت�����ي ت�����ح�����اك ض��د 
الحج، فقد ك��ان يقرأ الوضع القائم حينها وي��درك مآالته 

ومخاطره، ففي ال��ع��ام)2003( قال يف دروس من هدي 
القرآن الكريم -معرفة الله- الدرس الثاين عشر: )الحج إذا 
ما خفض العدد يكون مقبواًل ج��ًدا؛ ألن��ه روضنا أنفسنا، 
وروض����ت����ن����ا ح���ك���وم���ات���ن���ا امل����ب����ارك����ة ال���ج���اه���ل���ة ال���ت���ي ال ت���ع���رف ع��ن 
اليهود شيئاً، التي ال يهمها أمر الدين وال أمر األمة« وحني 
ق���ال أي��ض��اً: »ي��ك��ون��ون ق��د ع��ودون��ا ق��ل��ي��اًل ث��م أح��ي��ان��ا ي��ق��ول��ون: 
السنة هذه اتركوها للمصريني، والشعب الفالين والشعب 
ال��ف��الين ال��س��ن��ة ه���ذه ي��ؤج��ل، أو ال��س��ن��ة ه���ذه اح��ت��م��ال يكون 
ه���ن���اك وب������اء ي��ن��ت��ش��ر ي�����ؤج�����ل.. وه����ك����ذا ح���ت���ى ي���م���وت ال���ح���ج يف 

أنفسنا، حتى يضيع من ذاكرتنا…(.
وأك�����د أن ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د رأى يف م���الم���ح ت��ل��ك اإلج�������راءات 
م����ن ت��ق��ل��ي��ل ل���ع���دد ال���ح���ج���اج إىل رف�����ع ل��ل��ت��ك��ال��ي��ف إىل آخ�����ره، 
مخطًطا أمريكًيا، بل أن الشهيد القائد لخص املشهد حني 
قال رضوان الله عليه: » إذاً ليست املشكلة أن هناك ثالثة 
م���الي���ني، م���ك���ان ي���زدح���م���ون ف��ي��ه ن��ت��ي��ج��ة ع����دم وع�����ي، نتيجة 
ق��ل��ة رح��م��ة ب��ني املسلمني أن��ف��س��ه��م، ي���أيت أن���اس يتجمعون 
ويتكتلون قد يصلون إىل ح��دود خمسني شخًصا أحياًنا، 
ثالثني شخصا عشرين شخًصا وشكلوا زحمة وضروا الذين 
قبلهم وليس هو من أصله، اإلشكالية لديهم هم وليس 
من أجل كرة العدد، إذا كان الزحمة قد تحصل بحضور 
ألفني يف ذلك املكان ال يؤدي إىل أن تقول يجب أن نقلل عدد 

ال��ح��ج��اج وك��ل بلد ال يحج منه إال ع��دد معني ث��م يرفعون 
تكاليف الحج هذه خطة يبدو أمريكية ترويض للناس أن 
يتقبلوا تقليص وتقليل عدد الحجاج من كل بلد عدد معني 
ويكون عدًدا قاباًل للتخفيض وكل سنة يخفضون أكر وكل 
سنة يفتعلون شيئاً فيما يتعلق بالكعبة يقولون: قد حصل 
وباء أو حصل كذا من كرة االزدحام ، إذاً قللوا العدد قللوا 
العدد حتى يصبح الحج قضية ال تعد محط اهتمام عند 
امل��س��ل��م��ني أو يف األخ����ري ي���وق���ف���وه«، وق����ال رض�����وان ال��ل��ه عليه 
يف ملزمة "ال عذر للجميع أمام الله": »اليهود يريدون أن 
يسيطروا عىل الحج. ملاذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج 
من ِقَبل أي فئة من املسلمني لديها وعي إسالمي صحيح 
فيعمم يف أوساط املسلمني يف هذا املؤتمر اإلسالمي الهام 

الحج، الذي يحضره املسلمون من كل بقعة«.
نصب ومتاجرة ومشقة

وت������ط������رق ال���ن���ع���م���ي إىل أن وزارة اإلرش������������اد وش�����������ؤون ال���ح���ج 
والعمرة ومن خالل املؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤخًرا، 
أكدت الرفض واإلدانة لوضع العراقيل أمام حجاج اليمن 
ال������ذي������ن ال ي���س���ت���ط���ي���ع ال����ك����ث����ري م���ن���ه���م ال�������ذه�������اب ل���ل���ح���ج يف ظ��ل 
النظام السعودي.. مشرًيا إىل أن استمرار تسييس النظام 
السعودي لفريضة الحج وعدم تعامله مع حكومة صنعاء 
ممثلة بوزارة اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة )قطاع الحج 
والعمرة( وعدم قبوله الجواز الصادر من صنعاء، عرض 
الحجاج للنصب واالحتيال واملتاجرة من لصوص املرتزقة 
وح����ك����وم����ة ال����ف����ن����ادق، وال������وك������االت غ����ري امل����رخ����ص����ة وال���وه���م���ي���ة 
التي اعتمدها املرتزقة، وكذلك تعريض الحجاج للمشاق 

والغرامات الباهظة وخطورة التنقل يف املناطق املحتلة.

حاالت التقطع واالختطاف   
ول��ف��ت ال��ن��ع��م��ي إىل أن ال��ح��ج��اج ال��ي��م��ن��ي��ني ال���ذي���ن أغلبهم 
من املحافظات الحرة بحكم الكثافة السكانية، يتعرضون 
باستمرار لحاالت التقطع واالختطاف من مرتزقة العدوان 
وس�����ادت�����ه�����م يف امل����ح����اف����ظ����ات امل����ح����ت����ل����ة، ال������ذي������ن ي����ع����م����دون إىل 
استخدام الحج والعمرة كأداة سياسية ووسيلة للبطش 
واس�����ت�����دراج اآلم���ن���ني واع��ت��ق��ال��ه��م وت��س��ل��ي��م ض���ي���وف ال��رح��م��ن 
ألنظمة العدوان.. مضيًفا أن استهداف الحجاج اليمنيني 
من قبل النظام السعودي بدأ بارتكابه مجزرة )تنومة( التي 
راح ضحيتها نحو )3500( حاج يمني، وتواىل االستهداف 
بتسجيل عدد من الحوادث التي يتحمل مسؤوليتها النظام 
السعودي وراح ضحيتها عدد كبري من الحجاج اليمنيني، 
ومن تلك الحوادث التي استشهد فيها عدد من الحجاج 

اليمنيني عىل سبيل املثال ال الحصر:
أحداث ما تسمى بالتدافع يف منى وخالل رمي الجمرات 

ويف األنفاق حيث حصلت وتكررت يف عدة مواسم منها:
يف امل��وس��م 1410ه���� امل��واف��ق 1990م استشهد 1426 
ح���اج���اً ب��ي��ن��ه��م ي��م��ن��ي��ون إث���ر ت���داف���ع يف ن��ف��ق م����ؤدي إىل ال��ح��رم 

امليك.
ويف املوسم 1414ه� املوافق:1994 م تدافع 
عىل جسر الجمرات يؤدي إىل استشهاد 270 

من الحجاج.
ويف املوسم 1418ه� املوافق:1998م تدافع 
خالل رمي الجمرات يسفر عن استشهاد 180 

حاجاً.
ويف امل�������وس�������م 1424ه����������������� امل����������واف����������ق: 2004م 
استشهد 251 شخصاً وإصابة 244 إثر تدافع 

يف رمي الجمرات.
ويف امل��������وس��������م 1426ه�������������������� امل���������������واف���������������ق:2006م 
استشهد 363 يف تدافع خالل رمي الجمرات.
امل�����������واف�����������ق 2015م  امل���������وس���������م 1436ه����������������������  ويف 
اس��ت��ش��ه��د 717 ح���اج���اً ع���ىل األق�����ل وإص����اب����ة 863 يف أس���وأ 
ك����ارث����ة ق���ري���ب���ة يف ت����داف����ع يف م���ش���ع���ر م���ن���ى ح���س���ب م����ا أس��م��ت��ه 

السلطات السعودية.
أم��ا ال��ح��وادث األخ���رى مثل اشتعال ال��ن��ريان يف املخيمات 
وان��ه��ي��ار م��ب��اين ول��ي��س آخ��ره��ا س��ق��وط راف��ع��ات فقد حصلت 
يف العام 1417ه� املوافق: 1997م حيث استشهد 340 
حاجاً وإصابة 1500 يف منى إثر اشتعال النريان يف الخيام. 
ويف املوسم 1426ه� املوافق:2006م انهيار فندق يف مكة 

يسكنه حجاج آسيويون أسفر عن استشهاد 76 حاجاً.
وغريها من الحوادث التي تسبب بها النظام السعودي يف 
سوء إدارت��ه للحرمني الشريفني ليس أولها مجزرة تنومة 
وس������دوان ق��ب��ل أك����ر م���ن 100 ع����ام ول���ي���س آخ���ره���ا ال��ت��داف��ع 

وسقوط الرافعة.

توعية األمة واستنهاضها
وع����������رَبّ ال����وك����ي����ل ال���ن���ع���م���ي ع�����ن اس����ت����ن����ك����اره ل���ل���ص���م���ت امل����خ����زي 
واملعيب الذي تبديه الكثري من الدول اإلسالمية والهيئات 
وامل����ؤس����س����ات ال��ع��ل��م��ائ��ي��ة، وغ���ض���ه���ا ال����ط����رف ع����ن اإلج��������راءات 
التعسفية التي يمارسها النظام السعودي برفع تسعرية 
تكاليف ال��ح��ج ووض���ع ال��ش��روط التعجيزية، وتقليل ع��دد 
الحجاج بذريعة ك��ورون��ا ال��ت��ي ل��م يعد لها ذك��ر ه��ذه األي��ام 
إال ع��ن��د ال��ح��دي��ث ع��ن ال���ح���ج.. داع���ًي���ا أح����رار األم����ة وشعوبها 
إىل إدان���ة ج��رائ��م وم��ج��ازر آل س��ع��ود بحق ح��ج��اج بيت الله 
ال��ح��رام امل��ت��ك��ررة منذ ن��ش��أة النظام ال��س��ع��ودي وح��ت��ى يومنا 
هذا والتي سفكت فيها دماء آالف الحجاج ظلًما وبغًيا يف 
عرفة ومنى والحرم امليك، بما يف ذلك مجزرة )تنومة( بحق 
حجاج اليمن واملجازر املرتكبة بحق حجاج الشام والعراق 

وإيران التي سالت فيها دماء ضيوف الرحمن بدم بارد.
ك����م����ا ن����اش����د ع����ل����م����اء ال����ع����ال����م اإلس������الم������ي ل���ل���ق���ي���ام ب���واج���ب���ه���م 
ومسؤولياتهم الدينية تجاه املقدسات اإلسالمية وتوعية 
األمة واستنهاضها وتعبئة الشعوب ضد املشاريع الهدامة 
واملخططات األجنبية واألطماع الصهيونية وتحريك همم 
وع������زائ������م ال����ش����ب����اب وت���وع���ي���ت���ه���م وت���رب���ي���ت���ه���م ع�����ىل ال������وق������وف يف 
وج���ه ال��ط��غ��اة وال��ظ��ل��م��ة وامل��س��ت��ك��ربي��ن وع���ىل رأس���ه���م أم��ري��ك��ا 
وإسرائيل والنظام السعودي واإلمارايت، إضافة إىل إصدار 
ف���ت���وى ص��ري��ح��ة م���ن ق��ب��ل ع��ل��م��اء األم�����ة ق��اط��ب��ة ت���دع���و إلدان����ة 
التواجد العسكري األمرييك والربيطاين والصهيوين يف بالد 
ال���ح���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني وك����ل امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���م���ل ع���ىل إخ��راج��ه��ا 
م��ن ك��ل ال��ب��الد اإلس��الم��ي��ة ك��ون��ه��ا ت��م��ث��ل خ��ط��را ع��ىل اإلس���الم 

واملسلمني ومقدساتهم.

مبروك آل وهاس
أجمل التهاين وأطيب التربيكات 

نزفها للشاب الخلوق

بمناسبة زفافه امليمون..

 فألف مربوك وبالرفاء

 والبنني والذرية الصالحة.

املهنئون/

هيئة تحرير صحيفة »26 سبتمرب«،

 وقيادة وموظفي شركة يمن موبايل

 وكافة االهل واالصدقاء 

تهانينا آل الريشاني
أجمل التهاين القلبية نهديها للشيخ الدكتور الغايل 

أمني الريشاين
بمناسبة دخوله القفص الذهبي للمرة 

الثانيةألف مبارك.. وبارك الله لك وبارك الله 
عليك.. وجمع بينكما يف خري

املهنئون:
العميد/ حسن الرصابي-

 العميد/ محمد عبدالعزيز
األستاذ/ أحمد الفقيه-
 األستاذ/ احمد الشريف

وكافة الزمالء يف صحيفتي
 )26سبتمرب واليمن(

 الدكتور/ عبدالقادر نور الدين وهاس 
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اليمن  يف  انتشر  االستهالكية   الزراعية  املحاصيل  جانب  إىل 
قديما زراعة املحاصيل النقدية والتي كان لها أهمية كبرية يف سلم 

االقتصاد اليمني آنذاك ومن تلك السلع القطن
الذهب األبيض

القطن  أو ) الكتان ( اقدم ذكر له جاء يف نقش التاجر املعيني 
)زيد إل زيد ( الذي يعود تاريخه إىل القرن الثاين قبل امليالد فقد 
ذكر باسم ) ب و ص( . أما أقدم أثر للكتان )القطن ( فقد عرث عليه 
يف آثار مقابر )شبام الغراس( عندما تم العثور عىل جثث محنطة 
ملفوفة بلفائف كتانية جيدة الصنع ورقائق من الجلد وبعد تحليل 
قطع منها بواسطة ) كربون 14 املشع ( اتضح أن تاريخها يعود 
إىل ما قبل 2410 قبل امليالد أي تعود إىل حوايل القرن الثالث قبل 
امليالد مما يؤكد ان قدماء اليمنيني قد عرفوا ليس زراعة القطن 
فقط بل صناعة النسيج . حيث اشتهرت اليمن يف صدر اإلسالم 
بصناعة النسيج والحياكة وقد صدرت انواعا من االقمشة اىل ارجاء 
الجزيرة العربية . فتلك الجودة من النسيج ال يمكن أن توجد فجأة 
يف صدر اإلسالم ما لم يكن لها بدايات بعيدة فقد اكتسب اليمنيون 
خربة طويلة منذ عصور ما قبل اإلسالم يف صناعة املنسوجات 
القطنية .وزراعة القطن ملا له من مردود اقتصادي كبري باعتباره 

الذهب األبيض .
 مناطق واسعة 

تمثل السهول الساحلية الغربية ) تهامة ( والسهول الساحلية 
الجنوبية ) أبني ولحج ( والهضبة الشرقية )حضرموت ( أقاليم 
مالئمة لزراعة القطن نظرا لتوفر املناخ الخايل من الصقيع وتوفر 
الرتبة ذات الصرف الجيد . وال يستبعد أن تكون هذه األقاليم منذ 

القدم مراكز لزراعة القطن . فقد ذكر الهمداين يف القرن العاشر 
امليالدي أن وادي حضرموت وفروعه يعد من األقاليم التي يزرع 

فيها العطب ) القطن ( إىل جانب زراعة النخيل .
فيما اشار  األكوع يف كتابه ) اليمن الخضراء مهد الحضارة ( 
بخصوص مناطق زراعة القطن ونسجه باليمن  ) ...  ومن منتوجات 
اليمن القطن فإنه ينتج بكرثة ومن أفخر األقطان ال سيما قطن 
الجوف وأغلب مزارع تهامة بما فيها أبني ولحج ويف بيحان وحريب 
.... وكان القطن من املنتجات الرئيسية لعهد التبابعة وإىل عهد 
غري بعيد وقبل أن تطغى املصانع امليكانيكية عىل الصناعة اليدوية 
وكان منتشرا يف كل قرية ومدرة وصرم وحلة وكانت نساء القرية 
يغزلن الصوف والقطن وعىل رؤوسهن جرار املاء ذاهبات راجعات 
من املناهل كيال يذهب الوقت فراغا . اما يف غري هذه األوقات فيشء 
كثري وكذلك الرعاة يف أيديهم املغازل .... وكانت املصانع اليدوية 

شائعة يف كل مقاطعة ومخالف (.
وقال االصمعي أربعة اشياء قد مألت الدنيا وال تكون إال باليمن 
: )الورس والكندر )اللبان ( والَخِطر نبات يخضب به والُعضب 
ضرب من الربود اليمانية يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحال وهو 

يشبه األرجوان األحمر ( . 
محصول ري

ويف كتاب )الحالة السياسة يف اليمن ومظاهر الحضارة( لدكتور 
محمد السروري اكد أن ) القطن أحد املحاصيل املروية يروى ريا 
غزيرا مستمرا لنه ال يستطيع أن يتحمل الجفاف  فالقطن يحتاج 
إىل سقاية أسبوعية وذلك بحسب كمية املياه التي تغطي حقل 
القطن . واحيانا قد يزرع القطن بدون سقاية يف املناطق التي تهطل 

األمطار بغزارة أو يف املناطق املشبعة باملياه او املستنقعة او املناطق 
املستمرة الندى . وهو احد املحاصيل القديمة ظهرت زراعته يف 
املناطق الحارة التي تبلغ درجة حرارتها ما بني -2 35 درجة مئوية . 
وقد وجد عدد كبري من األسماء لنبات القطن ولخيوطه يف اللغة 
الغربية يف صدر اإلسالم تختلف عن األسماء الهندية مما يوحي 
بأن الخيوط كانت معروفة يف أرجاء شبة الجزيرة العربية واليمن 
خاصة منذ زمن سحيق وربما كان النبات أيضا معروفا هناك منذ 
زمن بعيد جدا - وهذا ما يؤكد االكتشافات األثرية بأن القطن عرف 
باليمن منذ التاريخ القديم - . فقد اتسعت زراعته يف اليمن يف 
الفرتة اإلسالمية باليمن وذلك لطلب عليه ومردوده  االقتصادي 
فزرع حتى بجزيرة سقطرى.... وموسم زراعة القطن يف اليمن يف 

نصف يوليو ويستمر حتي شهر سبتمرب وغالبا ما يعتمد ري القطن 
فيها عىل اآلبار الجوفية يف تهامة كما يعتمد يف ريه عىل السيول يف 
مناطق الوديان  واحيانا يعتمد القطن يف ريه عىل األمطار يف املناطق 
أو املواسم التي تهطل فيها األمطار بغزارة يف اليمن . ويستمر بقاء 
شجرة القطن ما بني  -3 4 سنوات ملن يريد بقاؤه . وتحمل شجرته 
بعد ستة أشهر من زراعته وتحتاج زراعة القطن إىل حرث جيد مع 

االهتمام بريه باملاء جيدا(..
كسوة الكعبة 

كانت اليمن منذ التاريخ القديم وحتي عصر الدولة الرسولية 
تعد مصنعا لكسوة الكعبة . فخالل التاريخ القديم قام ملوك 
التبابعة اليمنيون بكسوة  الكعبة  بأقمشة  )الوصائل (  ثياب ُحمر 
مخططة يمنية  و)لقباطي( ثياب بيضاء فيها دقة ورقة . واملعروف 
أن اليمنيني اشتهروا بتصدير الربود اليمانية وكان القريشيون 

يفاخرون بإكساء الكعبة من القماش اليمني الفاخر .
حيث وجد العديد من املصانع لكسوة الكعبة يف اليمن يف مناطق 
متعددة كالسحول واملعافر وزبيد . ففي العصر الرسويل كانت 
تصنع كسوة الكعبة من الحرير املنسوج واحيانا من القطن املصبوغ 
تاريخيا  او ما يسمى  السحول  . فكانت منطقة  االسود  باللون 
بسحول ابن ناجي من املراكز املهمة إلنتاج وحياكة املنسوجات 
وصناعتها من ذلك الربود والثياب السحولية وهي ثياب قطنية 

بيضاء موشاه 
ذكرها الشاعر الجاهيل طرفة بن العبد يف قوله :

         بالسفح آيات كأن رسومها
                       يمان وشتُة ريدة وسحوُل .

االعمال  ببعض  الحقا  اليمنية  املدن  بعض  اشتهرت  كذلك 
كتابه  يف  الهمداين  تحدث  األخرى  وظائفها  بجانب  الحرفية 
)الجوهرتني العتيقتني( أن بيت الفقيه اشتهرت باملنسوجات ومن 
اشهر مراكز الحياكة ايضا بحضرموت بالتاريخ الحديث مدينتي  

الشحر وشبام.
أعمدة االقتصاد  

)تعترب اليمن من بني البلدان ذات االمكانات االقتصادية الواسعة 
ذلك هو رأي الخرباء ورجال االختصاص جميعا الذين توالوا عىل 
البلد منذ عدة سنوات إلحصاء مواردها( هذا ما تحدث به جان 
بكتابه  املنصرم  القرن  الخمسينيات من  بريبي يف  مطلع  جاك 

)جزيرة العرب أرض اإلسالم املقدسة(.
عرفت زراعة القطن يف اليمن بالتاريخ الحديث يف عام 1948م 
يف املحافظات الجنوبية ايام االحتالل اإلنجليزي يف منطقتي دلتا 
أبني ودلتا أحور بمحافظة أبني ودلتا تنب بمحافظة لحج . ويف 
املحافظات الشمالية يعود اىل عام 1951م يف سهل تهامة بمحافظة 
الحديدة حيث زرعت مساحة قدرها 318 معادا ) املعاد تساوي 
0,37 هكتار( كان انتاجها 137 طنا من القطن الخام ومازالت زراعة 
القطن مستمرة إال أنها مرت بتقلبات عديدة  اتسمت بالزيادة 
والنقصان وذلك نتيجة لظروف  وعوامل جوية و زراعية واقتصادية 
وظروف سياسية آنذاك. ومن اهم أصناف القطن املزروعة  قطن 
قصري التيلة وطويل التيلة ومتوسط التيلة .  فمحصول القطن احد 
املحاصيل  النقدية والذي يعترب من اهم اعمدة االقتصاد اليمني 

وأهم مصادر ثروته .

ورقابة مستمرة  اجراءات ومتابعة  وسط 
لألضحية  الصحية  السالمة  جوانب  على 
العاصمة  ألمانة  العامة  المسالخ  في 
يقوم المسؤولون والمختصون بالمتابعة 
الحثيثة من خالل النزول الميداني المباشر 
لالطالع عن قرب على الضوابط التي يتم 
تلك  الذبح في  اجراء علميات  من خاللها 
المسالخ بعد التأكد من سالمتها الصحية 
للذبح  البياطرة ومدى مالئمتها  من قبل 
وقبيل  العيوب,  كل  من  خالية  كأضحية 
قدوم عيد األضحى المبارك تقوم قيادة 
وزارة االدارة المحلية والمؤسسة العامة 
المستمرة  والمتابعة  باإلشراف  للمسالخ 
الصحية  الشروط  تنفيذ  لضمان  للمسالخ 
لتذكية األضاحي, وحول هذه  والقانونية 

الضوابط واإلجراءات المتبعة..
"26سبتمبر" التقت بعدد من المسؤولين 
إلى  التالية  اللقاءات  معهم  وأجرت 

التفاصيل:

أجرى اللقاءات/ اكرم األشول

* يف البداية تحدث وزير اإلدارة املحلية اللواء عيل بن عيل القييس 
بالقول: قمنا بزيارة مفاجئة للمؤسسة العامة للمسالخ واللحوم 
التي  الجارية الستقبال عيد االضحى  االستعدادات  لالطالع عىل 
تجريها املؤسسة العامة للمسالخ واللحوم ويف هذا اإلطار وجهنا 
بتشديد الرقابة عىل املسالخ وتذكية األضاحي بشكل يضمن تقديم 
الخدمات للمواطنني بدءا من البيع لألضاحي يف االسواق ووصوال 

للذباحة واإلشراف عليها بيطريا.
ويف هذا السياق عقدنا اجتماعاً بقيادات املؤسسة العامة للمسالخ 
واللحوم ومدراء بعض الفروع يف املحافظات واستمعنا منهم إىل 
املهام املاثلة أمامهم ووقف االجتماع امام عدد من اإلشكاليات التي 
تتعلق بعمل املسالخ ووضعنا الحلول املناسبة لها وفق اإلجراءات 

القانونية.
بالقيام  املؤسسة  يف  املختصني  اضطالع  عىل  التشديد  تم  وقد 
الصحية  التذكية  بأعمالهم بكل حرص وانضباط وبما يسهم يف 
التي تنعكس سلبا عىل  الخالية من األمراض واألوبئة  لألضاحي 

املستهلكني.
ووجهنا املعنني بعدم التهاون مع املخالفني إلجراءات السالمة 

الصحية وااللتزام بنظافة األماكن املخصصة لتذكية األضاحي.
وبالتأكيد أن كوادر املؤسسة العامة للمسالخ واللحوم يبذلون 
جهودا كبرية يف هذا الجانب املهم الذي يالمس املواطن واحتياجاته 

يف العيد ويف األيام األخرى.

األضاحي السلمية 
اىل ذلك أكد رئيس املؤسسة العامة للمسالخ واللحوم يحيى املؤيد 
بأن املؤسسة العامة للمسالخ واللحوم تقوم بدور كبري يف امليدان رغم 
شحة االمكانيات وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية منها وزارة 
الزراعة والري والصناعة والتجارة يف سبيل تسهيل وتذليل توفري 
وإيجاد االضاحي واللحوم يف األسواق واملسالخ السليمة والخالية من 
اي عيوب مرضية يف فرتة االستعداد الستقبال عيد األضحى املبارك.

وأهاب املؤيد باملعنني من اصحاب املسالخ واملواطنني بشكل عام 
بضرورة االمتناع بشكل بات عن ذبح االناث للموايش وذلك حفاظاً 

عىل االنتاج الوطني من الرثوة الحيوانية.
يف كل  املتواجدين  البياطرة  األطباء  اىل  التوجه  املواطنني  ودعا 
املسالخ املركزية وذلك لفحص االضاحي والتأكد من سالمتها البدنية 
وصالحيتها كأضحية، مؤكداً ان الفحص سيكون بمبلغ رمزي ال 

يتجاوز سبعمائة ريال فقط.

الرقابة عىل املوايش
مدير عام مسالخ أمانة العاصمة أحمد حسني إدريس أوضح بأن 
املسالخ يف أمانة العاصمة تعمل وفق لوائح وضوابط صحية وأن 
هناك استعداداً كبرياً من خالل تجهيز املسالخ وفق الشروط الصحية 
املالئمة لتذكية األضاحي وبما يضمن السالمة وخلو األضحية من 

األمراض.
وأكد ان هناك متابعة مستمرة ونزوالً ميدانياً للرقابة عىل املسالخ 
من قبل املختصني يف املسالخ ولن يتم التهاون مع كل من يخل 

بشروط السالمة الصحية.
أيام  الراغبني يف األضحية يف  املواطنني  بالقول: "ندعو  وأضاف 
العيد بأن يتوجهوا إىل املسالخ التي تشرف عليها املؤسسة العامة 
للمسالخ وفروعها للكشف البيطري الصحي قبل واثناء الذباحة 

لضمان حصولهم عىل أضحية سليمة وخالية من األمراض"..
وشدد ادريس عىل أهمية التزام املواطنني واملسالخ بأعمال النظافة 
يف األماكن املخصصة للذبح والحفاظ عىل املظهر الجمايل ألمانة 
املحددة  املسالخ  الذباحة خارج  باملواطنني عدم  العاصمة وأهاب 
والتقيد الصارم بشروط النظافة العامة وعدم وضع األغنام واملوايش 

عىل األرصفة مما يتسبب يف التلوث الصحي للبيئة.
واإلرشاد  األعالم  وزاريت  من  كل  يف  املختصة  الجهات  وطالب 
والعلماء والنخب الثقافية اىل اإلسهام بدورهم يف التوعية بأهمية 

الحفاظ عىل نظافة العاصمة وخلوها من مخلفات األضاحي اىل 
جانب التقيد بالشروط الصحية لألضحية الخالية من كافة العيوب 

واألمراض.
امليدانية ستعمل بوترية عالية داخل مسالخ  الفرق  بأن  مؤكدا 
األمانة وستقدم خدماتها املهمة قبل واثناء عيد االضحى املبارك يف 
االشراف والرقابة عىل املوايش اثناء البيع وكذا عىل املسالخ يف بيع 

وتذكية األضاحي.
وبني أن هناك إجراءات قانونية سيتم تنفيذها عىل كل من يخالف 
الالئحة يف تذكية األضاحي ومن بني تلك اإلجراءات الغرامة واخذ 
التعهدات يف املرة االوىل ويف حال تكرار املخالفة تضاعف الغرامة 
ومصادرة الذبيحة وبعدها تحال املخالفة للنيابة ليتم اغالق محالت 

بيع اللحوم املخالفة. 

اجراءات الكشف الطبي 
* الدكتور بيطري عبدالقوي السويدي تحدث عن الشروط املتبعة 
يف تذكية األضاحي بالقول: أوال يجب أن تبلغ األضحية من العمر 
بالنسبة للماعز سنه وللضأن 6 شهور ولألبقار سنتني وأن تكون 
خالية من أي عيوب وسليمة من االمراض يعني ال عوراء وال عرجاء 

وال مريضة وال هزيلة..
ألن األضحية هي لله سبحانه وتعاىل ويجب ان تكون أحسن ما 
عندنا من األضاحي ويتم عمليه الذبح يف األيام الثالثة األوىل من عيد 
األضحى وبالنسبة لفحص األضحية يتم من خالل معاينة الشكل 
الظاهرية لألضحية بحيث تكون  العالمات  الظاهري لها وكشف 
سليمة ال توجد عليها دموع وال سيالن "نزول مخاطية من األنف" 

وال سيالن ريق من الفم وال تعرق.. 
يرقان صفار بفقر دم  وال يكون عندها ضعف وال يوجد عليها 
وال يوجد عليها صنافري ومن وجدنا عليها مرضاً مما ذكرنا يتم 

استبعادها فورا واملنع من ذبحها. 

قبل  الثالث  القرن  منتصف  منذ 
القطن  زراعـــة  اليمنيون  ــرف  ع املــيــاد 

وصناعة النسيج 
املحاصيل   ــد  اح القطن  محصول 
اعمدة  اهم  من  يعترب  ــذي  وال النقدية 

االقتصاد اليمين وأهم مصادر ثروته  

املسالخ تشدد الرقابة الصحية على تذكية األضاحي

اللواء القييس: وجهنا املعنيني باإلرشاف على تذكية االضاحي وفق الرشوط الصحية 

اعداد: عيل الشراعي

يعتبر القطن  من المحاصيل االقتصادية النقدية )الزيتية( وذلك لما يقدمه من 
مواد أولية فالقطن )الشعر( لصناعة الغزل والنسيج وكذلك البذور الستخراج 
الزيوت منها كغذاء لإلنسان والكسب القشرة كعلف للحيوان وذلك إلى جانب 

العديد من االستعماالت المهمة .

القطن ..
 الذهب األبيض.. ثروة منسية !

ــوايش ــح انـــاث امل ــدم ذب ــد: نهيب بــاملــواطــنــني واملــســالــخ ع ــؤي امل
الصحية  السامة  برشوط  يخل  من  كل  مع  نتهاون  لن  ــس:  إدري
األضحية  سامة  لضمان  طيب  وفحص  دقيقة  إجراءات  السويدي:   

إعالن تصحيح 
تقدم إىل املحكمة العسكرية املركزية املدعو/

 محمد أحمد علي قاسم حرمل 
بطلب تصحيح اسمه من / محمد أحمد علي قاسم حرمل 
قاسم  علي  احمد  محمد   / الصحيح  االســم  إىل  اآلنــي 
خال  املحكمة  إىل  التقدم  عليه  اعرتاض  له  ومن  حرمل 

املدة القانونية . 
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*العالمة /عدنان أحمد الجنيد

الحرب الناعمة..
 التدمري من الداخل )2-2(  

اإلسالم.. وعلماء البالط
    إن ما كان يمثل طوق النجاة للبشرية جمعاء، وهو اإلسللام، بات 
الللللللدود يللنللخللره ملللن الللللداخللللل، بلللواسلللطلللة علللللمللاء اللللبلللاط يف الللللللدول الللنللفللطلليللة 
خللللللاصللللللة، وأتلللللبلللللاعلللللهلللللم مللللللن عللللبلللليللللد املللللللللللال والللللللللجللللللللاه، مللللللن علللللللللمللللاء وعلللسلللكلللريلللن 
وسياسين واقللتللصللاديللن ومفكرين وأدبلللاء وصحفين، حتى أصللبللح رب 
الدار وراعيه - يف العديد من الدول - هو هادمه عىل رؤوس قاطنيه، ولو 
كانوا أبناءه، كما نرى يف كل من )السعودية واإلملللارات(، التي تحولت 
كربيات مدنهما إىل مواقع جذب لتجارة الجنس والخمور واملسكرات، 
ومحط اهتمام )األمريكين والصهاينة( لزرع فريوساتهم الاخاقية يف 
قلب العالم اإلسامي، وتشجيع هذه الصناعة املنحرفة، للدفع بالعالم 
اإلسامي، بشكل أسرع نحو الهاوية، ومحو اإلسام، عدوهم اللدود، 

من الوجود. 
وسائل الخالص 

    إننا حن نتساءل عن وسائل الخاص، نجد قرآننا وديننا املحمدي 
األصيل يمد يديه إلينا، فلم يفت الوقت، ومازال يف رجال الرجال الطاقة 

الازمة لتبديد كل مؤامراتهم الشيطانية..
     وهللنللا نللنللادي كللل أب وأم، وكلللل أخ وأخللللت، وكلللل رجلللل واملللللرأة، كل 
شاب وشابة، كل راٍع وكل رعيته، كل رئيس ومرؤوس، قائلن بلسان 

املسؤولية الدينية واألخاقية واإلنسانية: 
  _ أال فحصنوا أنفسكم وأهليكم وأوالدكلللم بهدى الله الكريم، حتى 
تلللنلللاللللوا اللللسلللعلللادة يف جللملليللع أيلللاملللكلللم، فللالللخللطللب جللللد جلللسللليلللم، وال سللبلليللل 

للخاص إاّل باإلخاص.
    ونللللشللللد بلللللأيلللللدي الللللقلللليللللادة الللللثللللوريللللة واللللسللليلللاسللليلللة والللللجللللهللللاديللللة، مللللواصلللللللة 

الجهاد، يف كافة املجاالت.
دعوة لتطوير أشكال املواجهة 

    وهنا أدعو شخصياً إىل دراسة هذه الحرب دراسة أكاديمية رسمية، 
ودراسة كل أشكالها ووسائلها، والفئات املستهدفة بها، وعمل برنامج 
مللنللاسللب، تلللوعلللوي تللوجلليللهللي، وإدخللللللال ملللا يلللللزم مللنلله يف املللنللاهللج الللدراسلليللة 
لكافة املراحل التعليمية والجامعية، ودفع وسائل اإلعام إىل تخصيص 
مساحات لهذا الفرع من الجهاد، حتى يعم الوعي كافة شرائح املجتمع، 
ولتكن تجربتنا يف هللذا املجال السّباقة، كما هي تجربتنا يف الجهاد، يف 

كافة الجبهات، فهذه جبهة ال يمكن اإلستخفاف بها... أبداً أبداً. 
    وكلللملللا أن الللللعللللدو يلللقلللوم بلللتلللطلللويلللر بلللراملللجللله الللللهللللدامللللة،  فلللللنللقللم بللتللطللويللر 

أشكال املواجهة...
   )والعاقبة للمتقن(. 

خاتمة
    إن كل ما يروج له بإسم الحريات، ما هو إاّل وهم وخداع، فما وراء 
الخدعة الكربى ليس إاّل العبودية املطلقة، العبودية للمادة، العبودية 

للجنس والشهوات، وانتهاًء بالعبودية للشيطان نفسه. 
قال تعاىل: 

ْيَطاَن إَِنُّه َلُكْم َعُدٌوّ ُمِبٌن  )أََلْم أَْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبِني آَدَم أَْن اَل َتْعُبُدوا الَشّ
)60( َوأَِن اْعُبُدوِن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم )61( َوَلَقْد أََضَلّ ِمْنُكْم ِجِبًاّ َكِثريًا 
أََفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن )62( َهِذِه َجَهَنُّم اَلِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن )63( اْصَلْوَها 
اْلَيْوَم ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن )64( اْلَيْوَم َنْخِتُم َعىَل أَْفَواِهِهْم َوُتَكِلُّمَنا أَْيِديِهْم 
َوَتْشَهُد أَرُْجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن )65( َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعىَل أَْعُيِنِهْم 
َراَط َفأََنّ ُيْبِصُروَن )66( َوَلْو َنَشاُء مَلََسْخَناُهْم َعىَل َمَكاَنِتِهْم  َفاْسَتَبُقوا الِصّ
ْسُه يِف اْلَخْلِق أََفَا  ْرُه ُنَنِكّ َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضًيّا َواَل َيْرِجُعوَن )67( َوَمْن ُنَعِمّ

َيْعِقُلوَن( يس ]٦٨-60[.

املراكز الصيفية..  نتائج متمزية يف العلم واملعرفة

برامج دينية وتعليمية وثقافية  وأنشطة نوعية وفعاليات متعددة 

لوحاتي تعرب عن الوطن وترسم معاناة االنسان يف ظل العدوان والحصار  

اللللللشلللللبلللللاب هللللللم علللللملللللاد الللللللوطللللللن واسلللللللللللاس نللهللضللة 
الللللشللللعللللب ورهلللللللانللللللله عللللللىل بلللللنلللللاء املللللسللللتللللقللللبللللل اللللللواعلللللد 
بللللاملللللتللللعلللللللللمللللن يف شلللللتلللللى اللللللتلللللخلللللصلللللصلللللات اللللعلللللللمللليلللة 
النافعة للشعب عىل املستويات املختلفة ولذلك 
وضعت املراكز الصيفية ضمن مناهج التدريس 
كثري من العلوم التي تسهم يف تعليم  وتوسيع 
مدراك الشباب يف كل املجاالت التعليمية التي 
تللجللعللل مللللن اللللشلللبلللاب واعللللللن وملللللدركلللللن ملللللا يللللدور 
حولهم من مؤامرات ألعداء االمة والوطن من 
سعي مستمر لطمس الهوية االيمانية وثقافة 

وقيم واصالة ابناء  املجتمع اليمني .
تضليل  

تللنللوعللت الللوسللائللل الللتللي يللسللتللخللدمللهللا اللللعلللدوان 
ومللللرتللللزقللللتلللله تلللللجلللللاه الللللشللللبللللاب فللللمللللن تللللللرويللللللج ونلللشلللر 
تللللجللللارة املللللللخللللللدرات اىل تللكللثلليللف حللللمللللات اللللدعلللايلللة 
واللللللشلللللائلللللعلللللات عللللللرب وسللللللائللللللل االعللللللللللللام عللللللن امللللللراكلللللز 
الللللصلللليللللفلللليللللة اللللللللتلللللللي حلللللللللللللاول أن يلللللللنلللللللال ملللللنلللللهلللللا بلللشلللتلللى 
الوسائل .. لكن الوعي املجتمعي كان أكرب من 

ترهات العدوان.
فخ الحرب الناعمة 

ويؤكد تربويون أن االقبال عىل املراكز الصيفية 
كان كبريا مقارنة بالعام املايض وأن وعي أولياء 
االمور ساهم بشكل كبري يف افشال مخططات 
العدوان الرامية اىل جر الطاب خال العطلة 
الصيفية اىل متاهات االنحراف والوقوع يف فخ 
الحرب الناعمة التي باتت احد اسلحة العدوان 

لتحقيق ما عجز عنه يف ميادين املواجهة .
ويلللللللللللللرى خلللللللللللللرباء يف علللللللللللم اللللللنلللللفلللللس اللللللللللربلللللللللوي أن 
امللللللحلللللافلللللظلللللة علللللللىل الللللللهللللللويللللللة الللللثللللقللللافلللليللللة وااليلللللملللللانللللليلللللة 
يتجسد اليوم من خللال الحرص عىل تحصن 
الشباب من مخاطر االنحال الخلقي والقيمي 
اللللللللذي تلللفلللى يف كلللثلللري مللللن الللللللللدول الللللتللللي شللهللدت 
االعتداء واالحتال لبلدانهم وكان الثقافة هي 

املستهدف األول .
املحافظة عىل القيم 

ظللللل اللللشلللعلللب اللليللمللنللي رغلللللم تلللوسللليلللع الللللعللللدوان 
حربه النفسية واالعامية محافظا عىل القيم 
وامللللللبلللللادئ  مللتللمللسللكللا بللهللويللتلله االيلللملللانللليلللة وتلللاريلللخللله 
وحللضللارتلله الللضللاربللة  يف عللمللق الللتللاريللخ, لللم يفلح 
املللعللتللدون مللن نشر مخططاتهم الللتللدمللري للفكر 

والثقافة والعادات والقيم اليمنية االصيلة .
املللللللراكللللللز اللللصللليلللفللليلللة بللللمللللا قللللدمللللتلللله ملللللن اسللللهللللامللللات 
وجللهللود ملللللمللوسللة يف التعليم والللبللنللاء والللتللنللويللر 
لطابنا يعد بمثابة  درع واق وخطوة هامة يف 
سبيل تعزيز وبناء القدرات املعرفية والعلمية 
للطاب والطالبات خاصة يف الوضع االستثنايئ 
الصعب التي تمر به بادنا يف استمرار العدوان  
واللللللللحلللللللصلللللللار اللللللللحلللللللرب الللللللعللللللدوانلللللليللللللة اللللللشلللللاملللللللللللة ملللن 
الللللللتللللللدمللللللري امللللللملللللنلللللهلللللج للللللللللفللللكللللر اىل جلللللللانلللللللب اللللللتلللللدملللللري 
واللللللجلللللرائلللللم اللللبلللشلللعلللة اللللللتلللللي اسللللتللللهللللدفللللت االبلللللريلللللاء 
ودمرت البنى التحتية لسبع سنوات ونيف من 

العدوان الظالم .

الوعي والثقافة 
يف احلللللللاديلللللللث كلللللثلللللرية وللللللللقلللللللاءات ملللخلللتلللللللفلللة شللللدد 
الللسلليللد الللقللائللد عللبللدامللللللك بلللدر الللديللن الللحللويث عىل 
اهللللملللليللللة الللللللوعللللللي واللللللثلللللقلللللافلللللة يف تللللحللللصللللن امللللجلللتلللملللع 
والللللللللللللللللللدور اللللللللللللللذي يللللللجللللللب عللللللللىل الللللللعلللللللللللللمللللللاء واللللللنلللللخلللللب 
الللثللقللافلليللة يف تللعللزيللز الللوعللي املللجللتللمللعللي ومللواجللهللة 
الحرب الناعمة التي يشنها الللعللدوان بمختلف 

الوسائل واالساليب .
وعللللن اهللملليللة املللللراكللللز الللصلليللفلليللة يف املللسللاهللمللة يف 
الللللتللللعللللللللليللللم وتلللللحلللللصلللللن الللللللشللللللبللللللاب مللللللللن ملللخلللطلللطلللات 
الللعللدوان وحللربللهللم الناعمة نتطرق ملللا اشلللار اليه 
اللللسللليلللد اللللقلللائلللد علللبلللدامللللللللك بلللللدر الللللديللللن الللللحللللويث يف 
كلمته خال تدشن املراكز الصيفية حيث اكد 
أن األعداء يركزون عىل استهداف الجيل النائش 
والللللللشللللللبللللللاب كلللللونلللللهلللللم حللللللاضللللللر األملللللللللللة وملللسلللتلللقلللبلللللللهلللا 

ودعامة قوتها .
التوجه التحرري 

وقال قائد الثورة : “رغم استهداف العدوان، 
اسلللللتلللللملللللر الللللللنللللللشللللللاط الللللتللللعللللللللليللللمللللي بلللللعلللللزيلللللملللللة شلللعلللبلللنلللا 
اإليللمللانلليللة وثللبللاتلله املللسللتللنللد إىل قلليللملله وتللوكللللله عىل 
الله”، مشرياً إىل أن ميزة الدورات الصيفية أنها 
تلللأيت يف إطلللار الللتللوجلله الللتللحللرري الللعللمللي الشامل 
لللشللعللبللنللا اللللللللذي يللسللتللنللد إىل كللللتللللاب الللللللللله واللللهلللويلللة 

اإليمانية.
ظلمات التجهيل 

وأضاف السيد القائد بالقول : “شعبنا يتحرك 

يف نهضته الحضارية عىل أساس مبدأ االستقال 
والللتللحللرر مللن هيمنة أعلللدائللله، وبللانللطللاقللة واعلليللة 
راشلللدة مستبصرة”، الفللتللاً أن “أمتنا اإلسامية 
تلللللضلللللررت بلللظلللللللملللات اللللتلللجلللهللليلللل واللللتلللضللللللليلللل، وقلللد 
تللأثللرت يف واقللعللهللا وانللتللشللرت الكثري مللن املفاهيم 

املغلوطة”.
وتلللللابلللللع بللللالللللقللللول : “شلللعلللبلللنلللا الللليلللملللنلللي يلللتلللحلللرك يف 
إطللار الحرية من هيمنة األعلللداء بكل أشكالها، 
وينطلق مللن الللهللويللة اإليللمللانلليللة ويرجمها عمليا 
يف مللواقللفلله وتللوجللهللاتلله وسللليلللاسلللاتللله”، ملللؤكلللداً أن 
مللللن األولللللللويللللللات الللللنللللشللللاط الللتللعللللليللمللي والللتللثللقلليللفللي 
واللللتلللوعلللوي اللللللذي يللبللنللي أجلليللالللنللا الللبللنللاء الللصللحلليللح 

ويقدم النموذج الحقيقي لإلنسان املسلم.
العلم أساس لنهضة األمم

وأوضلللللح الللسلليللد اللللقلللائلللد  أن الللنللشللاط الصحيح 
يلللبلللنلللي اإلنللللللسللللللان لللليلللحلللملللل الللللنللللظللللرة اللللصلللحللليلللحلللة إىل 
املللسللؤوللليللة، ويللحللمللل اللللوعلللي تللجللاه واقللللع الللحلليللاة 
وطللللبلللليللللعللللة اللللللللصلللللللراع مللللللع األعللللللللللللللللداء. وللللللفلللللت إىل أن 
قللللدوتللللنللللا يف اللللتلللعللللللليلللم هلللللو رسللللللللول الللللللللله صلللللىل الللللللله 
عللللليلله وآلللللله وسلللللللم اللللللذي اسلللتلللطلللاع تللغلليللري اللللواقلللع 
الجاهي وتمكن من بناء األمة لتكون راشدة يف 
تفكريها وحكيمة يف مواقفها، مللشللدداً عىل أن 
العلم أساس لنهضة األمم، ونهضتنا حضارية 

إيمانية إسامية.
استهداف الجيل النائش 

وعن مخططات االعللداء وخطورة مخططات 

اسلللتلللهلللدافلللهلللم للللللللنلللشء والللللشللللبللللاب تللللطللللرق الللسلليللد 
الللللللللللقللللللللللائللللللللللد إىل خلللللللللللللطلللللللللللللورة األعلللللللللللللللللللللللللللللداء وأسلللللللالللللللليلللللللبلللللللهلللللللم 
وأهلللدافلللهلللم، قلللائلللًا: “األعللللللداء لللديللهللم الللكللثللري من 
األبللللواق وأقلللام اللللزور لخدمتهم وتللدجللن األمللة 
لهم وتفريقها وإضعافها، وُيسّخرون مختلف 
وسللللللائللللللل اإلعلللللللللللام والللللللتللللللواصللللللل للللتلللضللللللليلللل األملللللللللة”، 
مؤكداً أنه البد من التحصن بالوعي والبصرية.

مسؤولية جماعية 
وأوضح السيد القائد أن األعللداء يستهدفون 
الجيل النائش والشباب إلفسادهم وتضييعهم 
حللتللى ال يللتللجللهللوا بللشللكللل صللحلليللح للليللنللهللضللوا كأمة 
قوية مستقلة، الفتاً أن املسؤولية علينا جميعا 
ويف املقدمة العلماء واملثقفون واآلبلللاء لحماية 

الجيل النائش من الحملة التضليلية.
وعي افشل مخططات االعداء 

اللللزخلللم الللكللبللري اللللللذي شللهللدتلله املللللراكللللز الللصلليللفلليللة 
عللللىل ملللسلللتلللوى اللللعلللاصلللملللة واملللللحللللافللللظللللات لللللأعللللداد 
الللكللبللرية لخريجي دورات ملللراكللز الصيفية جسد 
وعي الشعب وتمسكه باملبادئ والقيم االيمانية 
وأوصللل رسالة كبرية مفادها أن الجيل القادم 
عللي عللىل األعللللداء وبللهللذا الجيل الللواعللي سيزاد 
اللللليللللمللللن قللللللللوة اىل قلللللوتللللله وسللللتللللتللللعللللاظللللم قلللللللدراتللللللله يف 
اللللللنلللللهلللللوض والللللللبللللللنللللللاء اللللللعلللللملللللي واملللللللللعللللللللريف واللللللتلللللقلللللدم 
واللللللنلللللهلللللوض الللللعللللسللللكللللري واالقللللللتللللللصللللللادي بلللسلللواعلللد 
ابلللنلللائللله املللخلللللصللن يف علللملللوم الللليلللملللن شلللرقلللا وغلللربلللا 

وشماال وجنوبا .

في إطار االهتمام بقطاع النشء والشباب 
حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

على المساهمة الفاعلة ومواكبة أنشطة 
المراكز الصيفية التي أقيمت في عموم 
محافظات الجمهورية ، من خالل تنظيم 

مركز صيفي هو األول من نوعه في الجهاز 
بمشاركة نحو 180 طالبًا.

وعلى مدى شهر ونصف شهد المركز 
الصيفي العديد من األنشطة والفعاليات 

المتعددة التي اشتملت على المسابقات 
الثقافية واألنشطة الزراعية والصناعية 

واإلسعافات األولية والمسابقات 
اإلنشادية والتراث اليمني واأللعاب 

الرياضية في كرة القدم والكاراتيه 
واألنشطة الكشفية باإلضافة إلى دروس 
تقوية في مواد اللغة العربية والرياضيات 

والحاسوب ، كما تخللتها زيارات ميدانية 
للعديد من المعالم بأمانة العاصمة.. 

26 سبتمبر التقت مع عدد من المختصين 
القائمين على المركز الصيفي الذي نظمه 

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. 
التفاصيل 

26 سبتمرب-  خاص 

كثري من العلوم النافعة تلقاها الطاب خال فرة الدراسة يف املركز 
الصيفي الذي تبناه الجهاز  املركزي للرقابة واملحاسبة يف اطار حرصه 
عللىل االسلللهلللام يف تللنللويللر الللشللبللاب وتللنللملليللة قللدراتللهللم العملية واكللتللشللاف 

مواهبهم يف مختلف الجوانب .. 
وكلللللان يف مللقللدمللة اللللللللدروس اللللتلللي تلللللقللهللا اللللطلللاب هلللو تللعللللليللم  اللللقلللراَن 
الكريم وعلوم الدين )السرية النبوية، سرية اإلمللام عي، الحديث، 
الفقه، يف رحاب مكارم األخاق، معرفة الله، نصوص مهمة يف هداية 
األملللللة، قللصللص حلللواريلللة يف األخللللللاق، مللحللطللات ملللن امللللسلللرية الللقللرآنلليللة، 
باإلضافة اىل مواد لتقوية الطاب يف العديد من املجاالت مثل النحو 
والقراءة ، الرياضيات ، الحاسوب ، التدريب يف املجاالت الصناعية 

والزراعية. 
بناء جيل مسلح بالوعي 

عن تلك الربامج واالنشطة اوضللح  وكيل الجهاز لقطاع الوحدات 
اإلدارية حسن العنيس ، أن إقامة املركز الصيفي بالجهاز يأيت يف إطار 
االهتمام بجانب تأهيل الشباب وصقل قدراتهم ومهاراتهم يف مختلف 

املجاالت والتوعية الثقافية بهدي الله وانطاقا من مسؤولية الجميع.
مللللبلللليللللنللللاً أن املللللللركللللللز الللللصلللليللللفللللي الللللللللللذي أقللللليلللللم بللللالللللجللللهللللاز للللللهلللللذا الللللللعللللللام يللللأيت 
كمساهمة من الجهاز يف بناء جيل مسلح بالوعي والثقافة اإليمانية 
قادر عىل مواجهة محاوالت أعداء األمة يف اخراق الجبهة الداخلية 
بللعلللللم ووعللللي وبلللصلللرية، حلليللث حللللرص الللجللهللاز علللىل أن تللكللون فللعللاللليللات 
املللركللز مللواكللبللة ألنللشللطللة املللراكللز الصيفية املللقللامللة يف عللمللوم الجمهورية 

ومتوافقة مع منهجها.
وأضللاف: " لقد دأب الجهاز طللوال العام عىل عقد دورات تدريبية 
وتللأهلليللللليللة وتللثللقلليللفلليللة ملللوظللفلليلله وقللليلللاداتللله وأبللنللائللهللم علللىل مللسللتللوى مللركللز 
الللجللهللاز وفللروعلله وكلللذا تللدريللب موظفي الللجللهللات الخاضعة للرقابة ، 
كما حرص الجهاز وهو يقيم مركزه الصيفي عىل أن يستوعب املركز 
أكلللرب علللدد مللمللكللن مللن أبللنللاء مللوظللفلليلله وفلللق إمللكللانلليللاتلله املللتللاحللة، كللمللا تم 
إدخللللال مللجللاالت علمية كللالللكللهللربللاء واللللزراعلللة والللريللاضلليللات والللريللاضللة 

والحاسوب ويطمح إىل املزيد.
مللللشللللرياً إىل أنللللله تللللم تللنللفلليللذ املللللركللللز الللصلليللفللي بلللاللللجلللهلللاز املللللركللللزي للللللرقللابللة 
واملحاسبة بالوسائل الحديثة املتوفرة بالجهاز سواء من ناحية مكان 
التأهيل أو أدوات التدريب ووسائله ترجمة لتوجيهات السيد القائد 
حفظه الله التي تؤكد عىل أهمية تفعيل هدى الله بالوسائل الحديثة 

وبحسب اإلمكانيات املتاحة.
األنشطة التدريبية املصاحبة

ملللن جللانللبلله أشلللللار ملللديلللر عللللام اللللتلللدريلللب والللتللأهلليللل كلللملللال دوملللللان ، أن 
مستوى العملية التعليمية يف املراكز الصيفية جيدة وهناك تحسن 
عما كان عليه سابقاً وتجاوز لأخطاء السابقة كما أصبح هناك تنوع 
يف األنللشللطللة التعليمية الللهللادفللة واملللفلليللدة للطاب ومللن ناحية أخللرى 
هللنللاك إقلللبلللال أكلللر مللمللا كلللان عللللليلله يف األعلللللوام الللسللابللقللة سللللواء ملللن قبل 

املعلمن املتطوعن أو الطاب امللتحقن باملراكز الصيفية.
مبيناً أن نسبة الفهم واالستيعاب كانت متفاوتة بن الطاب ولكن 
يف املللتللوسللط يللمللكللن اللللقلللول بللللأن االسللتلليللعللاب والللفللهللم جلليللد، وخللصللوصللا 
بعدما تم استخدام وسائل الشرح املتنوعة عرب الفاشات واملقاطع 
املللصللورة الللهللادفللة ذات الللعللاقللة، مما اضللفللى عللىل العملية التعليمية 

مزيداً من الفاعلية والتشويق.
الفتاً إىل أن املركز شهد العديد من األنشطة املصاحبة والتي اشتملت 

عللىل: نللشللاط زراعلللي ، نللشللاط صناعي )ابللتللكللارات واخلللراعلللات( ، نشاط 
إسعافات أوليه ، نشاط االستجابة واإلخاء يف حالة الحرائق ، نشاط 
مسرحي ، نشاط انشادي ، نشاط ريايض )كاراتيه – دفاع عن النفس( 

، نشاط ريايض كشفي ، نشاط ريايض )كرة قدم(.
وحلللول املللواضلليللع الللتللي تلللدرس للللللطللاب يف املللراكللز الصيفية ، أوضللح 
أنه تم الركيز عىل العلوم الدينية وهي القراَن الكريم وعلوم الدين 
)السرية النبوية، سرية اإلمام عي، الحديث، الفقه، يف رحاب مكارم 
األخاق، معرفة الله، نصوص مهمه يف هداية األمة، قصص حوارية 
يف األخللللللاق، مللحللطللات ملللن امللللسلللرية الللقللرآنلليللة .... الللللخ( ، بلللاإلضلللافلللة إىل 
بللعللض امللللللواد اإلضللافلليللة الللتللي تللللدرس يف بللعللض امللللراكلللز حلليللث تلللم إضللافللة 
مللواد لتقوية الللطللاب يف العديد مللن املللجللاالت مثل النحو والللقللراءة ، 
الرياضيات ، الحاسوب ، التدريب يف املجاالت الصناعية والزراعية. 

مللنللوهللاً بلللأن امللللراكلللز الللصلليللفلليللة تللسللهللم اىل حلللد كللبللري يف تللوسلليللع ملللدارك 
الللطللاب يف مللجللاالت عللديللدة أهمها تعليم هللدى الله )الللقللراَن الكريم( 
بطريقة صحيحة ترتبط بواقع هذه األمة وباألحداث ، ومعرفة الله 
املعرفة الصحيحة من القران الكريم ، واستيعاب وفهم خطورة أعداء 
األمة والوسائل والطرق التي يستهدفون بها أبناءنا الطاب ، ومعرفة 
األعداء الحقيقين لأمة اإلسامية بمنظور القراَن ، وجذب الطاب 
إىل األعلللللام واللللرملللوز والللللقللللدوات الللحللقلليللقلليللة واألثلللللر امللللرتلللب علللىل ذللللك ، 
وترسيخ املبادئ اإليمانية )اإلحسان ،األخاق الحميدة واإليثار... الخ( 
.. وهللي املللحللاور الللهللامللة الللتللي تفتقر اليها مناهج الللطللاب يف تعليمهم 

املدريس.
مؤكداً تفاعل العديد من الجهات مع املراكز الصيفية ومنها )هيئة 
الزكاة، وزارة الربية والتعليم، األوقللاف وغريها( تنفيذا لتوجيهات 
علللللم الللهللدى قللائللد اللللثلللورة الللسلليللد عللبللدامللللللك بلللدر الللديللن الللحللويث ملختلف 
الجهات الحكومية للتفاعل مع املراكز الصيفية، والعديد من الجهات 
قامت بالتربع بمبالغ مالية والبعض اآلخر مثل الجهاز املركزي للرقابة 
واملللحللاسللبللة ووزارة الللخللدمللة املللدنلليللة ، أقللامللت مللركللزيللن صيفين ألبللنللاء 

املوظفن يف الجهة نفسها.
وأرجع الهجمة اإلعامية لقوى العدوان ومرتزقته حول التدريس 
يف املراكز الصيفية، إىل أن األمرييك والصهيون يعرفون األثللر الكبري 
الذي ستحققه هذه املراكز الصيفية يف بناء جيل واٍع ومحصن يمتلك 

بصرية قرآنية مثقف بثقافة الثقلن ، كما أن املراكز الصيفية أفشلت 
مخططاتهم الشيطانية يف استهداف الجيل الصاعد فهم يتعمدون 
مللن خلللال الللتللكللنللولللوجلليللا الللحللديللثللة اىل تثقيف أبللنللائللنللا وطللابللنللا بثقافات 
مغلوطة تستهدف فطرتهم السليمة ويجعلون منهم حلليللوانللات ذا 
نفسيات منحطة وأخاق هابطه، وقد أعدو عدتهم وجهزوا جيوشهم 
اإللللكللرونلليللة مللن ألللعللاب مللدمللرة ومللواقللع خليعة ومللسلللللسللات هابطة 
وأفللللام كللرتللون مللدمللرة لللعللقللول األطلللفلللال، وذللللك لللغللزو طللابللنللا وأبنائنا 
مستغلن الللفللراغ الوقتي والعاطفي والديني لديهم.. حتى يضمنوا 
والءهم وأنهم سيكونون جنوداً مجندين يف خدمتهم ودروعاً بشريه 
لهم ومرتزقة لتنفيذ مؤامراتهم، إال أن املراكز الصيفية شكلت فرصة 
النلللتلللشلللاللللهلللم ملللللن غللليلللاهلللب الللللضلللليللللاع والللللللفللللللراغ إىل نللللللور الللللهللللدايللللة والللللحللللق، 
والفضل يف ذلك لله تعاىل وإىل علم الهدى وقائد الثورة السيد عبد 

امللك بدر الدين الحويث سام الله عليه.
استثمار أوقات فراغ الشباب

بدوره تحدث األخ مدير عام مركز اإلعام الرقابي حمزة السعيدي 
، حيث أشار إىل أن املراكز الصيفية تكتسب أهمية كبرية يف استثمار 
أوقللللللات الللللفللللراغ للللللشللبللاب والللللنللللشء لللتللعللزيللز هللويللتللهللم اإليلللملللانللليلللة وتللنللملليللة 
وعيهم ومللداركللهللم وصللقللل مواهبهم يف مختلف املللجللاالت واكتشاف 

املتميزين واملوهوبن منهم.
مللبلليللنللاً أن املللللراكللللز الللصلليللفلليللة سلللاهلللملللت يف اكلللتلللشلللاف قلللللللدرات ومللللهللللارات 
الطاب املبدعن يف املجاالت العلمية والثقافية، وإيجاد جيل متسلح 
بالعلم واملعرفة والوعي ومواجهة مخاطر الحرب الناعمة والثقافات 

املغلوطة.
تنمية قدرات النشء والشباب 

من جانبها أوضحت أحام عبدالكايف عضو املكتب التنفيذي التحاد 
اإلعامين اليمنين ، أن الدورات الصيفية مثلت فرصة لتنمية قدرات 
الللنللشء والللشللبللاب يف مختلف امللللجلللاالت واالسللتللفللادة املللثللىل مللن أوقلللات 

فراغهم بما يفيدهم.
وأشللارت إىل ما تمثله املللدارس الصيفية من أهمية كبرية يف حماية 
النشء والشباب من الثقافات املغلوطة وتنمية قدراتهم يف مختلف 

املجاالت.
ملللشللليلللدة بلللجلللهلللود رئللليلللس اللللجلللهلللاز واللللقلللائلللملللن عللللىل املللللركللللز الللصلليللفللي يف 
الجهاز املركزي وما له من إسهام كبري يف إعداد جيل متسلح بالثقافة 

القرآنية.
الحفاظ عىل الهوية الدينية والثقافية

بلللدوره ثمن األخ ملللراد املللاحللي الللجللهللود الللتللي بللذلللت يف سبيل إنجاح 
امللللركلللز الللصلليللفللي ألبلللنلللاء مللوظللفللي الللجللهللاز امللللركلللزي للللللرقللابللة واملللحللاسللبللة ، 
والذي مثل بادرة طيبة الستغال أوقات النشء وإكسابهم املعارف 

الدينية والعلمية والثقافية والرياضية.
منوهاً بأن املراكز الصيفية مّثلت خطوة هامة يف الحفاظ عىل الهوية 
الدينية والثقافية واالجتماعية والوطنية ألبنائنا واألجيال القادمة، 

متمنيا استمرارية مثل هذه األنشطة يف األعوام القادمة.
تعليم ومهارات نوعية 

يحيى األهدل أحد آباء الطاب املشاركن يف املركز الصيفي تحدث 
قلللللائلللللًا: وجللللدنللللا تلللللطلللللوراً كللللبللللرياً يف قللللللللدرات إبللللنللللي يف اللللجلللانلللب امللللللهلللللارايت ويف 
الكمبيوتر ويف الللجللانللب الللريللايض والللللليللاقللة البدنية وتعلمه الكثري من 

الخربات من خال اكتسابه من األنشطة الزراعية والصناعية.

كتب: عبدالقادرالشاطر 

اوضحت الفنانة التشكيلة نظرية البليي أن معظم لوحاتها التي 
تللرسللمللهللا تللعللرب علللن اللللوضلللع اإلنللللسللللان اللللللذي تللعلليللشلله اللليللمللن خلللاصلللة يف 
ظل العدوان الغاشم عىل بادنا ورسمت العديد من اللوحات التي 
تللحللايك الللواقللع والللدمللار والللقللتللل والللتللشللريللد اللللذي ال يمر يللوم اال ونللرى 
تلللللك املللللآيس خللاصللة األطلللفلللال اللللذيلللن هلللم اشلللد عللرضللة لللذلللك اللللعلللدوان 
الللللرببللللري فلللكلللان لللللزامللللا ان تلللرسلللم لللللوحللللات للللأطلللفلللال يف ظللللل مللعللانللاتللهللم 

وصمت املجتمع الدويل عىل هذه الجرائم التي ال تسقط بالتقادم 
وقالت يف تصريح لل 26 سبتمرب ان الرسم بالشعر كان يف مراحي 
الدراسية عندما رأيت والديت تحيك الثياب فخطر يف بايل فكرة ملاذا 
ال استخدم هذه الشعرة بدل الخيط  الذي كانت امي تستخدمه يف 
حياكة شيان األطفال الرضع التي كانت ترسم فيه اشكااًل جميله 

من الورود و العصافري واآليات القرآنية 
فلللللأخلللللذت ملللللن أمللللللللي  قلللطلللعلللة ملللللن الللللقللللمللللاش وأخلللللللللذت شللللعللللره وبللللللدأت 

بحياكة شكل العن عىل القماش 
ومللن هنا رسللمللت شخصيه كرتونية وهللي اوسللكللار  عندما كنت يف 

العمر الخامسة عشرة
والن التجربة كانت صعبة وتحتاج جهداً كبرياً  توقفت ولم أحاول 

رسم لوحه اخري 
ويف علللللام ٢٠١٦م اي بلللعلللد مللللللرور خللمللسللة علللشلللر عللللامللللاً مللللن الللفللكللرة 
عرض عي املشاركة يف مسابقه رسم يف املنتدي العربي للفنان الراحل 
هاشم عي فجاءت يل الفكرة القديمة ملاذا ال استخدم خامة الشعر 
الللجللديللدة حيث ان جميع الفنانن سيستخدمون  جميع الخامات 
التقليدية فأحببت ان أتميز ولكني لللأسللف اكتشفت انللهللا مسابقه 
صوريه تستهدف جذب الطاب اليها و املسابقة كانت فقط كدعاية 

للمنتدى وقتل املواهب 
وبلللرغلللم ملللن ذلللللك فللقللد أصلللريلللت ان اعلللملللل ملللعلللرضلللاً مللتللكللامللًا بشعر 
وذللللك بتشجيع مللن األسللتللاذ الللفللنللان حكيم الللعللاقللل واألسللتللاذ الفنان 

ياسن غالب
وقللالللت: انللا احللب جميع لللوحللايت ألنها تعرب عني وعما يللدور حويل 
من أوضاع سياسية و اجتماعية واهم لوحايت نظرة امل رحم املعاناة 
املناظر الطبيعية لليمن, ووجوه الشخصيات اليمنية وباألخص لكبار 
السن وانتمي اىل املدرسة االنطباعية وأحب الرسم باأللوان الزيتية, 
والفحم  ، كما ان  ابتكرت خامة جديدة وهي الرسم بخيوط الشعر  
عن طريق الحياكة عىل القماش وبدأت الرسم منذ نعومه أظافري 

وإنا احب الرسم و األلوان 
اما عن مشاركاتها فقالت: مشاركايت يف املعارض معرض الشهيد  

، معرض ابلللللوا سنه  ٢٠١٤ ومللعللرض شللهللرزاد  ، يف وزاره الثقافة 
سنه  ٢٠١٦ومعرض التعايش، بيت الثقافة سنه  ٢٠١٥ومعرض 
اللللفلللنلللان هلللاشلللم عللللي، مللنللتللدى اللللعلللربلللي سللنلله ٢٠١٦ شلللاركلللت بلللللوحللة 
أحكتها بللغللرز مللن الشعر مللعللرض ضللد الللعللدوان، بيت الثقافة سنه 

٢٠١٥معرض ضد العدوان،  مخيم باب اليمن  سنه ٢٠١٥م 
وأشارت ان معرضها الذي كان مقررا اقامته خال هذه الفرة هو 
معرض ألول مرة يف اليمن يستخدم فيه الشعر للرسم وذلك بسبب 
عدم تعاون الجهات املعنية وعدم تبنيهم للمعرض والذي يعرب عن 
الوطن ومعاناة ابنائه يف ظل الحصار الجائر عىل اليمن اال ان تلك 

الجهات لم تتعاون يف  اقامة املعرض .
واآلن  انللللللا بللللصللللدد تلللجلللهللليلللز مللللعللللرض خللللللاص بلللللي ألول مللللللرة يف اللليللمللن 
يستخدم فيه الشعر  للرسم وان شاء الله سأعلن عنه حن االنتهاء 

من اللمسات األخرية. 
ويف ختام تصريحها ناشدت الجهات املعنية خاصة وزارة الثقافة 
ان يللكللون لها دور بلللارز يف دعللم الفنانن التشكيلين واالهللتللمللام بهم 
وأيضا الجهات الخاصة والداعمة ان تنظر اليهم  كونهم جبهة بحد 
ذاتللهللا يف ايللصللال الللرسللائللل اىل خلللارج الللبللاد مللن خللال إقللامللة املللعللارض 
وايللصللالللهللا اىل اكللرب عللدد ممكن ممن يتابعون الللشللأن اليمني يف ظل 

استمرار العدوان والحصار .

يف املركز الصيفي الذي نظمه الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 

الفنانة التشكيلية نظريه البلييل لـــــــــ »26سبتمرب« :

إضافة نوعية اسهمت بها المراكز الصيفية في بناء القدرات العلمية والمعرفية وتعزيز الهوية االيمانية والثقافة القرآنية للطالب الذين التحقوا بها في العاصمة 
والمحافظات بشكل جعل من العطلة الصيفية فرصة لالرتقاء بمستوى الوعي المعرفي لدى الطالب وتحصينهم من األفكار الهدامة التي يسعى العدوان ومرتزقته 

بشتي الوسائل للنيل من الشباب ومسخهم وجرهم الى الال وعي واالنحراف والتخلي عن القيم والمبادئ االيمانية والتمسك بالقيم واالخالق .. كل محاوالت العدوان 
فشلت في ظل اليقظة واالنتباه الدائم لمخططاته التدميرية بحق شباب اليمن .. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي : 

26 سبتمرب - خاص 

انتصاره للحق وللمصلحة العامة 
أوجب أن يقال فيه الحق

يللللللجللللللسللللللد علللللللللللىل اللللللللللللللللللللللللللدوام حلللللقلللللائلللللق 
اللللللللللصلللللللللدق يف اإلخلللللللللللللللللاص والللللللتللللللفللللللان 
والللللللللللللحللللللللللللرص علللللللللللىل خلللللللللدملللللللللة اللللللللوطلللللللن 
وتغليب مصالحه العليا.. يسعى 
بللللللللللجللللللللللد وجلللللللللللللهلللللللللللللد ووعلللللللللللللللللللللللللي وبللللللللللصللللللللللرية 
وإرادة قللويللة وعللزيللمللة جللبللارة فتية 
يف االنللللللتللللللصللللللار للللللللللحللللق وللللللللملللصلللللللحلللة 
اللللللللللللعلللللللللللاملللللللللللة وللللللللللللللللللللللنللللللللللظللللللللللام واللللللللللللقلللللللللللانلللللللللللون 
وللللتلللحلللقللليلللق الللللعللللدالللللة يف الللتللخللطلليللط 
الللللللعللللللمللللللران.. تللللجللللده أيلللللضلللللاً حلللريلللصلللاً 
كلللل اللللحلللرص علللىل املللتلللثلللال وتللنللفلليللذ 
وتللللطللللبلللليللللق تلللللوجللللليلللللهلللللات وملللللوجلللللهلللللات 
قلليللادتللنللا الللثللوريللة امللللللهللمللة الحكيمة 
ممثلة بالسيد عبدامللك بدرالدين 
الللللللللحللللللللويث-يللللللللحللللللللفللللللللظلللللللله الللللللللللللللللللللللللله- وكللللللللللللذا 

توجيهات وقرارات املجلس السيايس األعىل املتعلقة بعمل الهيئة العامة 
لأرايض..

ذللللللك هللللو اللللوكللليلللل امللللسلللاعلللد لللهلليللئللة األرايض لللللشللللؤون الللتللخللطلليللط اللللعلللملللران 
املهندس محمد الحميقان.. والذي يعد من أهل الوفاء باملسؤولية الوطنية 
العظيمة التي يحملها عىل عاتقه، ومن رجال الوطن العظماء الجديرين 
بللللأن يللشللار إللليللهللم بللالللبللنللان وأن نللقللدم لللهللم  الللشللكللر واللللثلللنلللاء، علللرفلللانلللاً واجللللااًل 
وتقديراً ملواقفهم العظيمة وحرصهم عىل املصلحة العامة، وكذا ملا قدموه 
من عطاء وطني كان له أثره الكبري يف تطوير مستوى أداء الهيئة العامة 
لأرايض، وفيما حققته من انجازات ملموسة وهامة يف مجال التخطيط 
الللعللمللران والللبللنللاء الللحللضللري، واللللحلللد ملللن الللبللنللاء الللعللشللوايئ والللحللفللاظ عىل 

األرايض الزراعية وغريها من االنجازات الهامة.
الللشللكللر واللللثلللنلللاء واالجللللللال والللتللقللديللر واالحلللللللرام واللللعلللرفلللان لللهللذا املللهللنللدس 
املللتللفللان يف خللدمللة الللوطللن، املنتصر للحق وللللللعللدالللة وللمصلحة الللعللامللة، 

واملتسم بالنزاهة والشفافية والصدق واإلخاص يف تحمل املسؤولية.

تهانينا آل الجبويب

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نهديها 
للعريس عبدالله أحمد الجبوبي 

بمناسبة الزفاف امليمون.. تمنياتنا له بحياة زوجية 
سعيدة وبالرفاء والبنني، فألف ألف مربوك..

املهنئون:
والـــــــــــدك/ احــــمــــد نــــاصــــر الــــجــــبــــوبــــي، إخــــــوانــــــك/ نـــاصـــر 
وسعيد الجبوبي، خالك/ عيل يحيى شمس الدين، 
مــحــمــد الــســعــيــدي، حــســان الــســعــيــدي، عـــيل عــبــده 
الجبوبي، غــالب الجبوبي، تمام واوســـان ومحمد 
وأحمد وحسام السعيدي، وكافة األهل واألصدقاء
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أكد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية 
االجتماعية األستاذ أمير علي الوريث 
بأن إدارة مشروع الحواالت النقدية 
من قبل الصندوق من وسط البلد 
اليونيسيف  منظمة  مع  بتعاون 
بداًل مما كان يدار مشروع الحواالت 
األردنية  العاصمة  من  النقدية 

عمان..
صرف  مبلغ  إجمالي  بأن  مؤكدًا 
تقدر  عشرة  الثالثة  الربعية  الدورة 
نسبة  وأن  ريال،  مليار   34 بحوالي 
لهذه  اعتمادها  تم  التي  الزيادة 
الدورة تصل الى حوالى %55 إضافة 
الشكر  السابقة..ووجه  المبالغ  الى 
والعرفان للقيادة السياسية لدعمها 
المستمر للصندوق ومتابعة أنشطة 
الصندوق أواًل بأول، وتسهيل كافة 
تتسبب  التي  والعوائق  الصعاب 
في عرقلة أنشطة صندوق الرعاية 
حوار  في  ذلك  جاء  االجتماعية.. 
خاص لصحيفة "26سبتمبر" والتي 
الحواالت  مشروع  تدشين  شاركت 
حيث  فقرًا،  األشد  لألسر  النقدية 
القضايا  من  عددًا  معه  تناولت 

الهامة وخرجت بالحصيلة التالية:

حاوره: صالح السهمي

• بداية نود ان تحدثونا عن نسبة الزيادة للمستفيدين 
ملرحلة صرف الـ13من صندوق الرعاية االجتماعية?

** كان يتوقع ان يتم الصرف يف هذه الدورة الثالثة 
عشرة باعتماد املبالغ السابقة املعتمدة من الصندوق 
قبل 2015م واستبعاد الزيادة التي طرأت يف الدورات 
االخرية بعد جائحة كورونا إال ان تفهم املانحني وجهود 
اليونيسيف وصندوق الرعاية والصندوق االجتماعي 
الثانية  الدورة  املقرة يف  الزيادة  اسفرت عن استمرار 
عشرة وهي %55 مع انخفاض بسيط يف مبلغ الصرف 
بسبب انخفاض صرف الدوالر حيث ترتبط املساعدة 
بذلك وتصل الزيادة اىل املستفيدين من مشروع صرف 

الحواالت النقدية بسهولة..
• دشنتم مشروع صرف الحواالت النقدية منتصف 
الحواالت  صرف  سيستمر  كم  املايض  األسبوع  قبل 

النقدية لهذه املرحلة?   
** قمنا بتدشني عملية الصرف يف 20 يونيو 2022م 
الجمهورية  محافظات  كل  يف  الصرف  موعد  وهو 
اليمنية إال ان الصرف الفعيل بدأ بتاريخ 13 يونيو حيث 
بدأ الصرف االيصايل لالسر الفقرية غري القادرة عىل 

الوصول ملراكز الصرف كبار السن واملعاقني واملرىض 
...الخ، وينتهي الصرف بشكل كامل بتاريخ 7 يوليو 
االجتماعي  الصندوق  يف  كبرية  جهود  بذلنا  حيث 
وصندوق الرعاية واليونيسف وكل الشركاء للصرف 

قبل العيد تقديراً لوضع األسر الفقرية.
وما  املرحلة  هذه  لصرف  املبلغ  إجمايل  بلغ  كم   •
الرعاية  صندوق  ادارة  اتخذتها  التي  االجراءات 
االجتماعية لضمان وصولها للمستفيدين من خدمات 

صندوق الرعاية االجتماعية بيسر وسهوله? 
** بلغ إجمايل املبالغ املنصرف للحاالت املستهدفة 
)مليون ونصف حالة( 34 مليار ريال يف هذه الدورة 

الربعية 13.
وحصول  لوصول  املتبعة  لالجراءات  وبالنسبة 
امليدان  يف  يملك  فالصندوق  املساعدة  املستفيد عىل 
اكرث من 1500 موظف منتشرين يف جميع املديريات 
والعزل تحت مسمى فرق التيسري ملساعدة املستفيدين 
ومراكز  باملواعيد  وابالغهم  املساعدة  عىل  للحصول 
واالجتماعية  املحلية  القيادات  بمشاركة  الصرف 
والسلطات مع تتبع دائم ملراكز الصرف ومدى جودتها 
إضافة  للمستفيدين  الخدمة  تقديم  عىل  وقدرتها 
اىل وجود مكونات اخرى تعمل تحت ادارة الشركاء 
االخرين مثل الصندوق االجتماعي والبنوك وشركات 
التقييم ومنظمة اليونيسيف والتي تساهم يف وصول 

وحصول املستفيد عىل املساعدة بكل سهولة ويسر..
• ماذا عن نتائج املباحثات التي اجريتموها مع الدول 
املانحه لتقدير الخدمات والرعاية االنسانية لشريحة 

الفقراء ممن تضرروا من الحروب الظاملة? 
** مازلنا يف كل دورة نعمل جاهدين عىل استمرار 
استمرار  مع  خاصة  الفقرية  لالسر  املساعدة  صرف 
الحرب والحصار الجائر من دول العدوان ونتلقى وعوداً 

باستمرار تلك املساعدات خالل العام 2022م بعدد 
دوريت صرف ونسعى اىل حشد الجهود الستمرارها طاملا 
استمر الحرب والعدوان كتخفيف عىل االسر الفقرية 

املتضررة من الحرب.
• ماذا عن تقييمكم ألداء لجان الصرف منذ تدشني 

اول يوم صرف للرعاية االجتماعية لهذه املرحلة? 
** تعترب هذه الدورة من انجح الدورات يف عملية 
الصرف من حيث تحسن اداء وكالء الصرف مثل بنك 
وانتشارها  املراكز  توسع  حيث  من  والكريمي  االمل 
وصول  وسهولة  الخدمة  تقديم  يف  املركز  وجودة 
يف  تمكنا  والطوابري حيث  االندفاع  وتنظيم  املستفيد 
االيام الخمسة االوىل الوصول اىل مليون مستهدف 

دون وجود عوائق وبنسبة وصول 75%.
• ماهي اآللية التي وضعتها ادارة صندوق الرعاية 
الفقراء  فئة  من  الشكاوى  الستقبال  االجتماعية 

ومعالجة قضاياهم وإنصاف املظلومني?  
** آلية التظلمات والشكاوي هي الية معتمدة منذ 
الدورة االوىل وتدار سابقا من قبل منظمة اليونيسيف 
كل  تتلقى  وهي  االجتماعي  الصندوق  عرب  واالن 
التظلمات والشكاوى التي يرفعها املستفيد عرب الرقم 
املجاين  وتقوم هذه االدارة بعد تلقي التظلم او الشكوى 
باحالة املشكلة اىل ادارة الحالة التي تتوىل انزال فرق 
منزل  اىل  ميدانية  معالجة  االمر  تطلب  اذا  ميدانية 
املستفيد ومعالجة املشكلة او تكتفي باملعالجة املكتبة اذا 
تطلب االمر وتم معالجة عشرات االالف من الشكاوى 
حتى االن مع العلم ان هذا املكون كان يدار من قبل 
اصبح  انه  إال  االردن  يف  املشروع  وادارة  اليونيسيف 
االن يدار من وسط البلد بقدرات محلية وخربات من 

الصندوقني .
ادارة  وضعتها  التي  املستقبلية  خططكم  ماهي   •
صندوق الرعاية االجتماعية الستيعاب ورعاية شريحة 
الفقراء التي تسببت فيها الحرب الظاملة عىل الشعب 

اليمني بجميع محافظات الجمهورية اليمنية?
الصندوق  مستفيدي  قائمة  ان  تعلمون  كما   **
هيقائمة معتمدة من العام 2008م ولم يطرأ عليها 
تغيري بعد الحرب حيث ان الحرب ادت اىل ارتفاع عدد 
االسر الفقرية اىل ضعف العدد السابق وهذا يعطينا 
مؤشراً اننا بحاجة اىل استهداف عدد اكرب يمكن ان يصل 
اىل مليون او مليون ونصف حالة جديدة ولكن شحة 
التمويل وعدم تفهم املانح اصبح عائقاً كبرياً ورغم ذلك 
نحن نسعى وندعم استهداف تلك األسر الفقرية غري 
املستهدفة عرب برامج أخرى مثل برنامج الغذاء الذي 
لنا  وكان  استهدافه  قائمة  لتطوير  اكرب  مرونة  لديه 
معهم اكرث من محادثات للدفع بذلك ورغم ذلك مازلنا 
ندفع باهمية تطوير االستهداف وشمول اسر جديدة 
ونتمنى ان تكون تلك االفكار والقضايا محل اهتمام 
القيادة يف أي مشاورات او تفاهمات مع املجتمع الدويل.
تريدون  التي  الرساله  ما  الحوار  هذا  ختام  يف   •
صحيفة  منرب  عرب  قولها  تريدون  كلمة  او  ارسالها 
سبتمرب للمستفيدين من مشروع الحواالت النقدية 

من صندوق الرعاية االجتماعية؟
** نوجه شكرنا للقيادة السياسية لدعمها املستمر 
للصندوق ومتابعة انشطة الصندوق اوال بأول وتسهيل 
كل املشاكل واملعوقات التي تسهم يف تحسني حياة 
االسر الفقرية التي يستهدفها الصندوق اضافة اىل افراد 
اسرهم والذين يصلون اىل 10 ماليني فرد وبنسبة 40% 
من السكان كما نوجه شكرنا للمجلس االعىل ممثل 
بقيادة املجلس والذين كانوا عونا لنا يف كل االنشطة 
يف حل كل  معنا  واملساهمة  الصندوق  ينفذها  التي 

التحديات.

املدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية لـ"26سبتمرب"

مليون و500 ألف مستفيد من مرشوع الحواالت 

ريال  مليار   34 مبلغ  اعتماد 
النقدية  الــحــواالت  ــروع  مل

للربعية الثالثة عر
اىل  الفقرية  األرس  عدد  ارتفع 
بسبب  نسمة  ماليني  ــرة  ع

العدوان والحصار الجائر

حزب اهلل: رسائُل الجِوّ والبحِر
املباشرة  املفاوضات غري  خمس جوالٍت من 
خاضها لبنان والكيان الّصهيوين املؤّقت برعاية 
األمم املتحدة ووساطٍة أمريكّيٍة، حول الحدود 
يف  بدأت  الكيان  مع  عليها  املتنازع  البحريّة 
أكتوبر/تشرين األّول 2020م، وعّلقت يف مايو/

أيار 2021م دون أن تحرز أّي تقّدٍم جّراء الخالف 
 860 بنحو  تقّدر  والتي  املنطقة  مساحة  عىل 
كيلومرتاً مربعاً، بناًء عىل خريطٍة أرسلها لبنان 
يف 2011م إىل األمم املتحدة مستنداً إىل تقديراٍت 
الحكومة غري  ارتكبتها  خاطئٍة وخيانٍة وطنّيٍة 
منفرداً  قّرر  الذي  السنيورة.  لفؤاد  الّشرعّية 
آنذاك  الجمهوريّة  رئيس  يستشري  أن  ودون 
الّرئيس العماد إيميل لحود أو مجلس الوزراء، 
2007م مدير عام  السنيورة عام  أوفد  حينها 
الّنقل الربّي والبحرّي عبد الحفيظ القييس إىل 
قربص للّتفاوض حول الحدود البحريّة الّلبنانّية 
 )1 )النقطة  بتحديد  انتهت  التي  القربصّية 
كأساٍس لحدود لبنان البحريّة القربصّية إضافًة 
بالتفاوض  القربصّية  للّسلطات  تفويضه  إىل 
مع كيان العدّو عىل حدود لبنان البحريّة دون 
لبنان  استدعى  مّما   ، وقانويٍنّ رسمٍيّ  تكليٍف 
املطالبة بالّتفاوض مجّدداً حول مساحة 1430 
كم مربع تشمل أجزاء من حقل "كاريش يف ظّل 
تمّسك العدّو االسرائييّل بالّنقاط التي حّددتها 
املفاوضات  لتستأنف  السنيورة  مع  قربص 
بوساطٍة أمريكّيٍة مع وصول الوسيط األمرييك 
الجنسّية واإلسرائييّل املولد والّضابط يف جيش 
يف  هوكشتاين  عاموس  االسرائييّل  االحتالل 
حزيران املنصرم من هذا العام يف ظّل استقدام 
الكيان الّصهيوين لسفينة الحفر اليونانّية إىل 

املنطقة البحريّة املتناَزع عليها مع لبنان.
بالبدلة  الّصهيوين  هوكشتاين  يأِت  لم 
األمريكّية مفاوضاً بل جاء آمراً وحاكماً وحاسماً 
املفاوضات ملصلحة الكيان الّصهيوين املبنّية عىل 
الّلبنانيون  الرّتسيم مع قربص وهو ما رفضه 
بالتمّسك  حكومًة وشعباً ومقاومًة مطالبني 
بحقوقهم الّنفطّية وحدودهم البحريّة.. موقف 
جسده األمني العام لحزب الله الّسيد حسن 

نصر الله ولّخصه بما ييل:
1 - إّن املقاومة لن تقف مكتوفة األيدي وإّن 
كّل االجراءات اإلسرائيلّية لن تستطيع حماية 
حقل  من  الّنفط  الستخراج  العائمة  املنّصة 

كاريش
2 – إّن املقاومة قادرٌة عىل منع إسرائيل من 

استخراج الغاز من حقل كاريش.
3 - اعتبار قضّية الرّثوة الّنفطّية والغازيّة يف 
املياه الّلبنانّية ال تقّل أهمّيًة عن تحرير الّشريط 

الحدودّي املحتّل
4 – إعالن حالة الّتأّهب يف صفوف املقاومة 
عىل امتداد الحدود الربيّة والبحريّة مع العدّو 

االسرائييّل.
تهديدات الّسيد نصر الله استدعت استنفاراً 
عرّب  مخاوَف جدّيٍة  وسط  وأمريكّياً  اسرائيلّياً 
من  وأممّيون،  غربّيون  ديبلوماسّيون  عنها 
تطّور الوضع إىل مواجهٍة عسكريٍّة قد تتجاوز 
األوىل  الّلحظة  حدودها حقل كاريش. ومنذ 
إلطالق الّسيد نصر الله تهديداته أدرك الكيان 
الّصهيوين جدّية الّتهديدات التي كشف عنها 
العربي  "واال"  موقع  مثل  الّصهيوين  اإلعالم 
عن عملّيٍة عسكريٍّة خاّصّة قامت بها وحداٌت 
وذلك  الّلبنايّن،  الله”  لـ”حزب  تابعٌة  بحريٌّة 
بهدف رصد الّدفاعات اإلسرائيلّية عىل الحدود 
مؤّكداً احتمال أن يكون الّرئيس الّسوري بّشار 
األسد، قد سّلم صاروخ “ياخونت” إىل حزب 
الله، أّما رئيس قسم األبحاث يف مركز "أملا" 
اإلسرائييل للّتحدّيات األمنّية يف الشمال، تال 
باري، قال بأّن “حزب الله طّور ثالث قدرات 
معروفة  منّصة  إصابة  البحريّة:  الّساحة  يف 
ثابٌت كبرٌي جًدا، وضرب سفينة،  بأّنها هدٌف 
ومداهمة الّشواطئ اإلسرائيلّية”، مشرًيا إىل أّن 
“عدد أفراد الوحدة البحريّة الّتابعة لحزب الله 
يبلغ مئات الجنود من جيٍش يصل إىل عشرات 
اآلالف عىل أساٍس منتظٍم. ويف داخل الوحدة 
العالية، هي  الّنخبة  قّوٌة من  البحريّة هناك 

قّوة الّرضوان، التي تعرف بمقاتيل كوماندوز 
القيادة  يف  املسؤولني  كبار  أّن  مضيفاً  بحريّة 
أّنه يف  يقّدرون  االسرائييّل  للجيش  الّشمالية 
املواجهة الواسعة القادمة بني إسرائيل وحزب 
الله، لن يقف الجيش الّلبناين مكتوف األيدي 
مؤّكداً عىل أّن “مسؤويل البحريّة )االسرائيلّية( 
أعلنوا هذا األسبوع أّن حزب الله يعمل عىل 
مدار الّساعة لجمع معلوماٍت استخباريٍّة عن 
الحدود البحريّة وقّوات الجيش االسرائييّل، 
كاريش.  موقع  يف  الغاز  منّصة  ذلك  يف  بما 
معلوماٌت أّكدها الكاتب الّصهيوين شاي روبني 
املناورة  عن  مقال  يف  "معاريف"  صحيفة  يف 
البحريّة االسرائيلّية قبالة ساحل عكا، والتي 
تحايك قّوة حزب الله البحريّة. مشرياً إىل الّتقرير 
بأّن  ينذر  )االسرائييّل(،  للجيش  االستخبارّي 
أعىل  اللبناين  والقطاع  الله  الخطر من حزب 
من الّتهديد من الجنوب يف هذا اإلطار أتت أوىل 
العملّيات الجويّة  التي أعلن عنها حزب الله 
ببياٍن رسمٍيّ وباعرتاف العدّو من خالل إرسال 
ثالث طائراٍت مسرّيٍة يف مهّمٍة استطالعّيٍة ضمن 

حقل كاريش تحمل الّرسائل اآلتية:
1 – جّدية تهديدات املقاومة وعدم الرّتاجع عن 
حّق لبنان يف الّنفط يف ظّل الحديث عن وصول 
بوارَج أمريكّيٍة لحماية سفن استخراج الّنفط 

يف كاريش.
والكيان  املتحدة  واألمم  أمريكا  تحذير   –  2
الّصهيوين من مغّبة استخراج الّنفط واعتباره 

إعالن حرٍب.
3 – اعتبار كاريش منطقة نزاٍع ال يحّق للكيان 

الّصهيوين استخراج الّنفط منه.
4 – الّتأكيد عىل جهوزيّة املقاومة ملنع الكيان 

الّصهيويّن من استخراج الّنفط تحت أي ظرٍف
الّصهيوين  العدّو  يدرك  ذلك  ضوء  عىل 
املواجهات  خالل  ومن  امليدانّية  وبالّتجربة 
الخروج  املقاومة عىل  أجربته  التي  والحروب 
أّن املقاومة التي أذّلته  منها مدحوراً مذموماً 
وحّطمت صورة الجيش الذي قيل بأّنه ال يقهر 
هي أكرث صالبًة من أي وقٍت مىض وأكرث عدداً 
وأشّد تسليحاً وأّن سّيدها إذا تكّلم صدق، وإذا 
وعد وفى، وهو القائل وىّل زمن الهزائم وجاء 
زمن االنتصارات والقادم سينّبئكم بهزائمكم 

اآلتية عىل أيدي رجال الله فانتظروا.

*كاتب واعالمي لبناين

شوقي عواضة #

تهانينا املنصور
أجمل التهاين القلبية نهديها للشاب الغايل 

اكرم مطهر احمد املنصور
بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف ألف مربوك

املهنئون:
النقيب/ الحسني محمد الشعور- املهندس/ أحسن حجر

عبدالله حجر ومحمد حجر
محمد الحسني الشعور  - عباس املؤيد

 وكافة االهل واالصدقاء
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ضمن مشاريعها السنوية االجتماعية، تستعد مؤسسة 
بنيان التنموية إلطالق مشروع توزيع اللحوم العيدية لهذا 

العام والذي يستفيد منه أالف األسر الفقرية املحتاجة.
ويف تصديح لصحيفة »26سبتمرب« قال مدير املشروع 
عامر الحداد إن املشروع لهذا العام يستهدف 41 الف أسرة 
يف أمانة العاصمة وصنعاء واملحويت وعمران، مضيفا أن 
املشروع سيستخدم فيه كافة وسائل النظافة والتعقيم 
من خالل، لبس األكمة والجوارب الطبية، ليك تكون 
اللحوم املوزعة عىل أعىل درجة من النظافة، ي أن املشروع 

أتخذ فيه جميع مواصفات السالمة الصحية.
ويوضح الحداد أن املشروع يف هذا العام يتميز بأن 
األسرة املستفيدة تستلم كيلو لحم، أحسن مقارنة بالعام 
املايض الذي كان األسرة املستهدفة نصيبها نصف كيلو، 
وإن شاء ننشد يف األعوام القادمة أن تستفيد االسرة 

الواحدة بأكرث قدر ممكن، من اللحوم.
ويؤكد أن هذا املشروع يأيت تخفيفا ملا يتعرض له أبناء 
الشعب اليمني جراء الظرف الصعب الذي تمر بها بالدنا 

بسبب العدوان والحصار.

ويأيت مشروع لحوم األضاحي ضمن برنامج إطعام 
بالغذاء  تهتم  أساسية  مشاريع  ثالثة  يتضمن  الذي 
للناس، وهي مشروع األفران الخريية، ومشروع اللحوم 
العيدية، الذي نحن بصدده اليوم، ومشروع الوجبة 

الرمضانية.

يتم توزيع اللحوم العيدية إىل ثالث أيام العيد، وال 

يقتصر توزيعها يف عيد األضحى وحسب، بل أيضا عيد 

الفطر املبارك.  

عبدالله  االخ  يعلن 
محمد أحمد عيل العافيش 
عن فقدان فتوى التوظيف 
الخاصة به والصادرة من 
املدنية  الخدمة  وزارة 
 )796( برقم  والتأمينات 
وتاريخ 16 إبريل 2016م.. 
عىل من يجدها ايصالها إىل 
جهة االختصاص أو أقرب 

مركز شرطة.

تستهدف 41 ألف أرسة

"بنيان" تستعد إلطالق مرشوع أضاحي العيد

تهانينا آل القيلي
أجمل التهاين واطيب التربيكات نزفها 

للشاب الخلوق 
محمد نبيل حمود القييل

 بمناسبة دخوله القفص الذهبي .. 
فألف ألف مربوك..

املهنئون:
الشيخ محمد مشيل الريض – الشيخ احمد ناصر شائع – 
املهندس أحمد يحيى نصار – الشيخ عادل نصار – الشيخ 
زيدان عيل دهشوش – العميد عبدالرحمن احمد حميد – 
مقدم عيل محمد مبارك – مقدم محمود الوزان – عبدامللك 
ال���������وزان – ال���س���ي���د ه����اش����م وي���ح���ي���ى ال���������وزان – ال���س���ي���د ح��س��ن 

إبراهيم جحاف وكافة االهل واالصدقاء

مربوك آل النمر
أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها للشاب الخلوق

 ربيع عبدالسميع أحمد النمر 
بمناسبة زفافه امليمون.. فالف مربوك وبالرفاء والبنني 

والذرية الصالحة.
املهنئون/

والدك وإخوانك، واألهل واألصدقاء.. وقيادة 

وموظفي املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية.

تهانينا آل شحرة

أجمل ب��اق��ات التهاين القلبية واص��دق 
األماين والتربيكات نهديها للمحاسب 

عماد عبده حسن شحرة
املهنئون:

خالد غالب ونادر شحرة ومالك 
شحرة وأنور الصرابي وأخوالك.

وجميع األهل واألصدقاء.

هالل جزيالن

صورة من األرشيف

اعالن
 فقدان
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 :» مدير أمن املنطقة األولى لـ»

متعاطي )الشبو( يقدم على ارتكاب جرائم خطيرة دون وعي
أوضح مدير أمن املنطقة األوىل العقيد/ صادق محمد عبدالله الشريف ملديريات بني حشيش وأرحب ونهم وهمدان ان الوعي املجتمعي اسهم 

بشكل كبري يف انخفاض معدل الجريمة مقارنة بما كانت عليه سابقاً وبني مساعي تحالف العدوان ومرتزقته يف النيل من املجتمع اليمني 
بواسطة الرتويج وتهريب املخدرات والحشيش ومادة الشبو الخطرية قد فشلت يف ظل انتباه ويقظة األجهزة األمنية.. وثمن الشريف الدور 

امللموس للمواطنني وتعاونهم مع األجهزة األمنية حيال كثري من القضايا التي عززت من العمل األمني يف التشارك مع املجتمع.. تفاصيل أكرث يف 
سياق الحوار التايل إىل التفاصيل: 

)الــشــبــو( يــتــم صــنــاعــتــه مـــن مــــواد كــيــمــائــيــة وهــو 
مادة خطيرة جدا  تؤدي إلى ميالن كبير للعقل

الوعي املجتمعي ساهم في انخفاض 
معدل اجلرمية بشكل كبير 

جاهزية رجال األمــن  ووعيهم اسهم في افشال 
مخططات العدوان القذرة للنيل من املجتمع 

بداية كيف تقيمون الوضع األمني يف اطار املديريات 
التابعة للمنطقة األمنية األوىل؟ 

** الوضع األمني مستقر يف كل من مديريات بني حشيش 
وأرحلللب ونهم وهللمللدان ونعمل بللصللورة مستمرة عللى الضبط 
وحل كثري من  القضايا التي تحصل يف بعض املناطق وبالتأكيد 
أن جلللللاهلللللزيلللللة ملللنلللتلللسلللبلللي االقلللللللسلللللللام ووعللللليلللللهلللللم الللللكللللبللللري قللللللد اسلللهلللم 
يف افللللشللللال كلللثلللري مللللن اللللقلللضلللايلللا الللللتللللي هللللدفللللت اىل زعللللزعللللة االمللللن 
واالسلللتلللقلللرار وبلليللقللظللة الللعلليللون الللسللاهللر للللللشللرطللة اسللتللتللب األمللن 

وتالشت كثري من القضايا املختلفة.
ما هي اإلجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال 

قضايا الثأر؟
** يف اآلونة األخرية ويف ظل اليقظة األمنية والحرص الكبري 
عى حل قضايا املواطنني تالشت ظاهرة الثأر بشكل كبري عدا 
بعض القضايا التي قد تحصل يف بعض املناطق ونحن بدورنا 
نعمل وفق القانون ونعمل بناء عى تكليف من قبل محافظ 
صللللنللللعللللاء االسللللللتللللللاذ عللللبللللد الللللبللللاسللللط الللللللهللللللادي وملللللللن خلللللللالل تللشللكلليللل 
لجان مكونة من الشخصيات االجتماعية الكبرية والبارزة يف 
املحافظة ومن كبار الشخصيات االجتماعية لحلها، وهو رجل 
ملم وله دوره الفعال يف الجانب األمني، ويتم الخوض مع 
جميع األطراف للتمكن من حل هذه القضايا، وقد حلينا أكرث 

من قضية وتكاد يف محيطنا أن تنعدم. 
كيف تنظر اىل دور املواطنني يف التعاون مع األجهزة األمنية؟

** للمواطنني دور كبري وهم املكمل لعمل اجهزة الشرطة 
فمنهم نتلقى الللبللالغللات بللصللورة مستمرة لتتحرك عللى إثرها 
اجهزة الشرطة لضبط مرتكبي كثري من القضايا املخلة باألمن 
والسلم االجتماعي ونقدر يقظة املجتمع وتعاونه الكبري مع 
رجللللل األمللللن وللللذللللك نللعللتللر امللللواطلللن ال يللقللل علللن رجللللل األمللللن يف 

التعاون لحل لكثري من القضايا يف محيطه االجتماعي. 
فاملجتمع هو الرافد لألمن، فهو متعاون يف مكافحة الجريمة 
ونلللحلللن مللجللتللمللع لللله ملللبلللادئ وقللليلللم هلللي دسلللتلللور ال يللمللكللن تلللجلللاوزه 
واللللعلللدوان كللونلله هللو الللجللائللر فللالللشللرطللة املجتمعية تللقللارعلله بكل 
الطرق واالساليب املتاحة وتحمي الوطن من العدو وتتصدى 
له بكل ما أوتيت من قوة. ومجتمعنا ارتقى يف مستوى الوعي 
يف ظل املسرية القرآنية التي عززت الثقافة وجعلت الناس عى 
قلب رجل واحد يهم كل ما يهم األمة واملجتمع. وتربطنا روابط 
اجتماعية هي أساس الحياة والعالقات يف مجتمعنا طيبة وال 
تشبه من هم يف املناطق املحتلة التي تعمها الفوىض واالنفالت 
االمني  والعنصرّية والتمييز والطائفية اما نحن فاملجتمع لدينا 
متعاون جدا مع الشرطة وبينهم عالقة تكاملية وأكر دليل عى 
ذلك اللجان الشعبية والتي تشكلت من املجتمع ذاته وقامت 

بدور كبري منذ بداية العدوان.
م���������اذا ع�����ن م����س����ت����وى م�����ع�����دل ال�����ج�����رائ�����م ال�����ت�����ي ح��ص��ل��ت  

مقارنة بالعام املايض؟
** بالنسبة لنتائج مللعللدل الجريمة لللهللذه السنة فهي تعد 

أقل نسبة من السنة الفائتة ففي ظل تواجد املسرية القرآنية 
وثقافتها النرية الداعية للتمسك بشرع الله وباملفاهيم القرآنية 
الصريحة نجد أن املجتمع أكرث وعياً وأكرث إيماناً وتقى وزهداً 
إال من يف قلوبهم مرض ويتم بعون الله وجهود رجال األمن 

منع الجريمة قبل وقوعها، وكذلك ضبطها بعد وقوعها.
يف يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات، فما الذي تود قوله خاصة يف ظل 

سعي العدوان للنيل من الشباب باملخدرات؟

** اللللعلللدوان وملللن مللعلله ملللن األيللللللادي الللخللبلليللثللة يللعللملللللون عى 
إغلللراق اليمن بمحافظاته املللحللررة بللمللادة الحشيش وبكميات 
كللللبللللرية بللللاألطللللنللللان يلللسلللعلللون بللللذلللللك إىل إفللللسللللاد امللللجلللتلللملللع ديلللنللليلللا و 
أخللالقلليللا يف مللحللاولللة مللنللهللم  ملللسللخ الللشللبللاب والللنلليللل ملللن الللهللويللة 

اإليمانية والثقافية اليمنية األصيلة.
ويف اآلونة األخرية ظهر نوع جديد من املخدرات وهي مادة 
)الشبو( وهي عبارة عن  مادة زجاجّية بيضاء وسكرية وهي غري 
نباتية وإنما عضوية يتم صنعها بللأدوات كيماوية وهي مادة 
خطرية أكرث من الحشيش وتؤدي إىل ميالن كبري للعقل وتؤثر 
بشكل كللبللري عللى نفسية مللتللعللاطللي هلللذه املللللادة ويللقللوم بأعمال 
دون وعيه بفداحتها مثل قتل افراد أسرته أو يطردهم وغري 
ذلك من األفعال الشنيعة التي ال تتناسب مع أي فرد سوي 
واكرث من يتضرر أهل الشخص املتعاطي لهذه املادة وقد تعمد 
الللعللدو ان يللدخللل هللذه امللللادة إلينا وينشرها يف أوسللاطللنللا ملللا لها 

من تبعات مدمرة وإفساد ممنهج.
ماهي أبرز التحديات األمنية التي تالمسونها يف إداء 

عملكم اليومي؟
** مللن ابلللرز الللتللحللديللات الللتللي نللواجللهللهللا هللو اللللعلللدوان يف املللقللام 
األول ومخططاته وسعيه الحثيث للنيل من وحدة وتماسك 
املجتمع التي يسعى لتحقيقها بوسائل عدة إضافة اىل بعض 
الللشللخللصلليللات الللتللي ال تفقه يف الللقللانللون وال تحتكم للله وكللذلللك 
من يمتلكون غرائز االعتداء والقتل او تعاطي األشياء املخدرة 

ولكن بحمد الله وتعاون الواعني يف املجتمع تم التغلب عى 
مختلف القضايا وقد تجاوزنا الكثري من القضايا التي تم حلها 
وللللللن تلللنلللال مللللن مللجللتللمللعللنللا أي مللخللطللطللات ونلللحلللن عللللى جللاهللزيللة 
واسللتللعللداد لللضللبللط كللل مللن تللسللول للله نللفللسلله بللاملللسللاس بللاألمللن 

والسلم االجتماعي.
كلمة تودون قولها لم نتطرق لها يف اللقاء؟

** يف الختام وبمناسبة قدوم عيد األضحى املبارك, نتقدم 
بالتهنئة والشكر والتقدير معا لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األعللى املشري الركن 
مهدي املشاط وقيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء عبدالكريم 
الللحللويث وكللافللة رجلللال األملللن الللبللواسللل الساهرين والحاضرين 

دوما لتعزيز األمن واالستقرار.
ونؤكد بأننا نعمل بكل أمانة وتفان وإخللالص مستشعرين 
حجم املسؤولية امللللللقللاة عللى عواتقنا أملللام الللللله وأملللام قيادتنا 
وللللن نتساهل مللع كللل مللن يسعى اىل الللنلليللل مللن أملللن املجتمع 
وسنعمل بللتللعللاون الجميع عللى تحقيق الللعللدالللة مللن منطلق 

املسؤولية امللقاة عى عاتقنا كونها أمانة يف أعناقنا.
وسنظل باملرصاد للعدوان وأدواته  ولن نتواىن  عن الدفاع 
عللن الللوطللن والللشللعللب وافللشللال كللل مساعي الللعللدوان الرامية 
اىل النيل من وحللدة وتماسك الجبهة الداخلية وسنعزز من 
قلللدراتلللنلللا األمللنلليللة لللتللصللل اىل اعللللى املللسللتللويللات وسلللنلللبلللذل  دمللائللنللا 

رخيصة يف سبيل الله والوطن والشعب. 

ظـــــاهـــــرة الـــــثـــــأر تـــــالشـــــت  بــشــكــل 
كــبــيــر عـــدا بــعــض الــقــضــايــا التي 

قد حتصل في بعض املناطق
نقدر دور املواطنني  وتعاونهم 

الكبير مع الشرطة 
الـــــــعـــــــدوان يـــســـعـــى الـــــــى اغـــــــراق 

اليمن باملخدرات 

حاورته / عفاف محمد 

تهانينا آل البحيري
أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها للشاب اخللوق/ 

معمر حمود علي البحيري
مبناسبة زفافه امليمون.. متنياتنا له حياة زوجية سعيدة وبالرفاه والبنني.. 

وألف مبروك..
املهنئون:

عبداملجيد البحيري وكافة آل البحيري 
 علي ضيف الله البناء وكافة آل البناء

وكافة األهل واألصدقاء..

مبروك آل الشامي
وسط لفيف من األهل واألصدقاء مصحوبة بالتغاريد 

 محمد والفل والياسمني يحتفل الثالثاء 2022/7/12م  الشاب اخللوق
بدخوله القفص الذهبي.. متمنني له حياة زوجية سعيدة ودام الله السرور وجعلت دياركم 

عامرة باألفراح واملسرات.. وألف ألف مبروك
املهنئون:

 والدك  املهندس صادق الشامي- أعمامك وأخوالك
املهندس محمد احمد البوساني – الدكتور  أمني البهلولي

رضوان العمري..   وجميع أصدقاء الوفاء للزمن اجلميل
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سكرتير  التحرير
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مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك يسر 
هيئة حترير صحيفة "26سبتمبر" أن ترفع 
أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الثورية 

والسياسية وقيادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة 
األركان.. كما ترفع التهاني لرجال اجليش 

واللجان الشعبية املرابطني في مختلف اجلبهات 
بهذه املناسبة املباركة

وتنوه الصحيفة بأنها ستحتجب عن الصدور 
خالل إجازة العيد..

وكل عام وأنتم بخير

بايدن واجتماع جدة
 إلنقاذ بن سلمان

ال������خ������الف������ات وال�����ت�����ب�����اي�����ن�����ات ال�����ق�����وي�����ة يف أوس������������اط األس������������رة ال���ح���اك���م���ة 
ال���س���ع���ودي���ة وامل����ع����ارض����ة ج�����دا ل���خ���الف���ة ب����ن س���ل���م���ان ل�����وال�����ده ك��م��ل��ك 
للسعودية ه��ي م��ن دف��ع��ت ب��ن س��ل��م��ان لتنظيم اج��ت��م��اع يف ج��دة 
منتصف شهر يوليو الجاري دعا إليه حكام دول مجلس التعاون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي وم��ص��ر واألردن ب��ح��ض��ور ال��رئ��ي��س األم���ري���ي ج���و ب��اي��دن 
ب�����ه�����دف م����س����اع����دت����ه ل����ل����خ����روج م������ن ورط������ت������ه وإق������ن������اع األس�����������رة امل���ال���ك���ة 
باملوافقة عليه كملك مستقبي وانتقال الحكم إىل األحفاد بدل 
تداوله يف أوالد امللك عبدالعزيز وسحب ترشيح هيئة البيعة لألمري 
احمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية األسبق املوضوع تحت اإلقامة 
الجربية ليكون خليفة لسلمان حفاظا عىل وحدة األسرة املالكة 
من التفكك.. باإلضافة إىل وضع حد للعدوان الظالم عىل اليمن 
السيما بعد أن حلت لعنة دم��اء اليمنين األب��ري��اء التي سفكت 
دون وج������ه ح�����ق ع�����ىل أي��������دي دول ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ال����ظ����ال����م ع��ىل 
اليمن بقيادة السعودية وأمريكا وإسرائيل يف قصور بني سعود 
وتسببت يف إحداث شرخ عميق ليس بن أقطاب الحكم فحسب 
وإنما امتدت لتشمل منظومة األسرة البعيدة عن مصدر القرار, 
ح��ي��ث ك���ل ط����رف ي��ح��م��ل م���ا وص���ل���ت إل���ي���ه األوض�������اع يف ال��س��ع��ودي��ة 
الطرف اآلخ��ر وهو خالف قوي يحدث ألول مرة يف تاريخ األسرة 
ي��ع��ت��رب أش�����د م����ن ذل�����ك ال����خ����الف ال������ذي ح�����دث ع���ق���ب ان����ق����الب األم����ري 
فيصل عىل أخيه امللك سعود عام 1994م من القرن املايض وتم 
احتواؤه فيما بعد.. ربما قد يفيض إىل انشقاق يف أوساط األسرة 
الحاكمة ويضعفها من الداخل بل وقد يتسبب يف تفكيك مملكة 

قرن الشيطان أو يؤدي إىل إسقاط 
النظام السعودي بالكامل وهذا ما 
ج��ع��ل امل���ه���ف���وف م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان 
ي��س��ت��ن��ج��د ب���ال���رئ���ي���س األم�����ري�����ي ج��و 
ب��اي��دن وي��دع��وه ل��زي��ارة السعودية 
م��ن��ت��ص��ف ال���ش���ه���ر ال����ج����اري إلن���ق���اذه 
من السقوط رغ��م خالفه معه يف 
مقابل مليارات الدوالرات يدفعها 
ب����ن س���ل���م���ان ل���������إدارة األم���ري���ك���ي���ة يف 
ش�����ك�����ل اس������ت������ث������م������ارات ظ������اه������ري������ا ك���م���ا 
فعل مع الرئيس األمريي السابق 
ت��������رام��������ب، وت�����ف�����ي�����د امل�����ع�����ل�����وم�����ات م���ن 
داخ�����ل األس������رة امل���ال���ك���ة ال��س��ع��ودي��ة 
ب������أن ال����خ����الف����ات ب�����ن أع���ض���ائ���ه���ا ل��م 
ي����ع����د ي���ق���ت���ص���ر ع������ىل م������ن ت���س���ب���ب يف 

ال�����ع�����دوان ع����ىل ال���ي���م���ن وت��ح��م��ي��ل��ه م���س���ؤول���ي���ة ال���ن���ت���ائ���ج امل���رت���ب���ة ع��ل��ي��ه 
والتي هزت صورة مملكة قرن الشيطان وفضحتها أمام العالم 
وأفقدتها نفوذها وأم��وال��ه��ا ج��راء ره��ان��ات ب��ن سلمان الخاسرة، 
وإن���م���ا ه��ن��اك م��ل��ف��ات ك��ان��ت م��خ��ف��ي��ة ت��ح��ت ال��ط��اول��ة وت���م ال��ت��غ��ايض 
عنها يف املايض حفاظا عىل وحدة األسرة الحاكمة قد تقفز قريبا 
إىل ف���وق ال��ط��اول��ة وي��ك��ون ال��ح��دي��ث ح��ول��ه��ا ص��ري��ح��ا وم��ح��رج��ا وق��د 
أش��رن��ا إل��ي��ه��ا يف م��ق��االت س��اب��ق��ة وت��ع��رض��ن��ا لبعض تفاصيلها وم��ن 
تلك امللفات الخطرية التخلص من وليي العهد السابقن سلطان 
بن عبدالعزيز ونايف بن عبدالعزيز اللذين رفضا تنفيذ املخطط 
األمريي واإلسرائيي للعدوان عىل اليمن وكان التخلص منهما 
ق����د م���ه���د ال���ط���ري���ق ل��ل��م��ل��ك ال����ح����ايل امل����ج����رم س���ل���م���ان ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ل��ي��ح��ل م��ح��ل��ه��م��ا ب��ع��د أن واف�����ق ع���ىل ت��ن��ف��ي��ذ األج����ن����دة األم���ري���ك���ي���ة يف 
اليمن يف مقابل مساعدته عىل تويل عرش مملكة قرن الشيطان 
وجعل الحكم يف أوالده بدال عن إخوانه وهو ما يعني انقالبا عىل 
التقليد ال��ذي سنه مؤسس مملكة ق��رن الشيطان الطاغية عبد 
العزيز تجنبا للخالفات وضمانا الستمرار حكم نجد والحجاز يف 
األسرة السعودية مستفيدا من تجارب الدول امللكية حيث كان 
منصب ويل العهد فيها يورث لألوالد ويتسبب يف اإلطاحة بالنظام 
واس��ت��ب��دال��ه بنظام جمهوري كما ح��دث يف أغ��ل��ب ال���دول العربية 

ومن ضمنها اليمن .
وه���ذا املخطط ك��ان ق��د ت��م اكتشافه يف األي���ام األخ���رية م��ن حكم 
امل�����ل�����ك ال�����س�����ع�����ودي ال������راح������ل ع����ب����دال����ل����ه ب�����ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ب�����ن اإلدارة 
األم��ري��ك��ي��ة وامل��ل��ك ال��ح��ايل س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ن��دم��ا ك���ان وليا 
للعهد وه���و األم���ر ال���ذي ج��ع��ل امل��ل��ك ال��راح��ل ع��ب��د ال��ل��ه يستحدث 
م��ن��ص��ب��ا ج���دي���دا ي��ت��م��ث��ل يف ويل ويل ال��ع��ه��د ف���أص���در م��رس��وم��ا ملكيا 
بتعين ف��ي��ه األم���ري م��ق��رن ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز تمهيدا إلزاح����ة سلمان 
ويل العهد، لكن اشتداد امل��رض عىل امللك عبدالله جعله يؤجل 
ال����ت����وق����ي����ع ع������ىل امل�������رس�������وم امل�����ل�����ي ب�������إزاح�������ة س����ل����م����ان ح����ت����ى ي�����خ�����رج م��ن 
املستشفى وق���د أف��ش��ل ه���ذا امل��خ��ط��ط األم���ري محمد ب��ن ن��اي��ف وزي��ر 
الداخلية آن��ذاك حيث قام بإبالغ عمه األم��ري سلمان بذلك فقام 
عىل الفور باقتحام املستشفى ليجد امللك عبد الله ميتا بينما كان 
سكرتريه الخاص خالد التويجري مع ابنه األم��ري متعب بن عبد 
الله يبحثان عن حيلة إلصدار املرسوم امللي قبل اإلعالن عن وفاة 
امللك عبدالله، لكن سلمان كان أسرع منهما فقد اعتكف داخل 
املستشفى وأصدر مراسيم ملكية قضت بإبعاد الطاقم الذي كان 
ي��ح��ي��ط ب��امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه وأع���ل���ن ن��ف��س��ه م��ل��ك��ا مل��م��ل��ك��ة ق���رن ال��ش��ي��ط��ان 
وق����رب م��ن��ه األم����ري م��ح��م��د ب���ن ن��اي��ف م��ك��اف��أة ل���ه ل��ي��ص��ب��ح ب��ع��د ف��رة 
قصرية وليا للعهد بدل عمه مقرن وتصعيد محمد بن سلمان وليا 
لويل العهد، ثم تولوا الثالثة امللك ونائباه تنفيذ األجندة األمريكية 
يف اليمن بدءا بشن العدوان بهدف احتالل اليمن وتجريده تماما 
من سيادته وجعله ج��زءا ال يتجزأ من مملكة ق��رن الشيطان إال 
إن ال���ل���ه  أراد أن ال ي��ت��ح��ق��ق ه����ذا ال���ه���دف ال��خ��ب��ي��ث ف����رد ك��ي��ده��م يف 
نحرهم وج��ع��ل سهامهم ت��رت��د إىل ص��دوره��م فقد اختلفوا فيما 
بينهم وتم إقالة محمد بن نايف من والية العهد وإخفائه وفرض 
عليه اإلقامة الجربية مع عمه احمد بن عبدالعزيز املرشح ملكا 
لخالفة سلمان ليحل محله محمد بن سلمان الذي أصبح يمارس 
ص��الح��ي��ات م��ل��ك وج��ع��ل وال����ده س��ل��م��ان م��ل��ك��ا ص��وري��ا ح��ف��اظ��ا عىل 
ال���ت���وازن داخ���ل األس����رة امل��ال��ك��ة إىل أن تتسنى ل��ه ال��ف��رص��ة املناسبة 
للتخلص منه وينصب نفسه ملكا وإن كانت فرصته ما ت��زال يف 

مهب الريح وربما قد ال يكتب لها النجاح  . 

احمد الشريف

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(

في رحلة سيبدأها بإسرائيل ثم السعودية

بايدن: زيارتي للسعودية هي 
لتعميق اندماج إسرائيل في املنطقة  
زياريت القادمة للشرق األوسط هي من اجل تعميق اندماج إسرائيل 
يف املنطقة ويهمني امن إسرائيل.. هذا ما أكده الرئيس األمريي جو 

بايدن يف مؤتمر صحفي عقد مطلع االسبوع.
وقال إنه لن يطلب من القادة السعودين زيادة إنتاج النفط خالل 
زيارته للسعودية الشهر املقبل ، مؤكًدا أن ذلك "ليس الغرض من 
ال���رح���ل���ة" ، ب��ي��ن��م��ا أل���ق���ى ب���ال���ل���وم ع���ىل ارت����ف����اع أس���ع���ار ال���غ���از يف ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة . "روس��ي��ا وروس��ي��ا وروس���ي���ا".. وق����ال: " ل��ي��س ه���ذا ه��و ال��غ��رض 
م����ن ال����رح����ل����ة" .. م����ش����رياً إىل أن����ه����ا س���ت���ب���دأ يف إس����رائ����ي����ل. وت����اب����ع "ي��ع��ت��ق��د 

اإلسرائيليون أنه من املهم حقاً أن أقوم بالرحلة".
وأض�����اف ب���اي���دن "م����ا ن��ت��ح��دث ع��ن��ه يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت��ل��ك ال��رح��ل��ة قبل 

أذه���������ب،  ك���م���ا ق���ل���ت ، إىل إس����رائ����ي����ل ل���ل���ق���اء ال����ق����ادة أن 
اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ن ل����ت����أك����ي����د ال������راب������ط������ة ال����ت����ي 
ال ت���ن���ف���ص���م ب������ن إس������رائ������ي������ل وال�������والي�������ات 
امل����ت����ح����دة." "ال�����غ�����رض" م����ن ال���رح���ل���ة إىل 
ال���ش���رق األوس������ط ه���و "ت��ع��م��ي��ق ان���دم���اج 
إس����رائ����ي����ل يف امل���ن���ط���ق���ة ، وه������و م�����ا أع��ت��ق��د 
م���ن أج����ل ال����س����الم  وه����و أم����ر ج��ي��د ل��ألم��ن 

اإلسرائيي".
وقال بايدن: "هذا هو اجتماع كل 
دول الخليج. أشرت لهم أنني أعتقد 
أنه ينبغي عليهم زيادة إنتاج النفط 
ب��ش��ك��ل ع�����ام ول���ي���س ل��ل��س��ع��ودي��ن 
عىل وجه الخصوص". "وأعتقد 
أننا ذاهبون - آمل أن نراهم 
وم�������ص�������ال�������ح�������ه�������م ال�������خ�������اص�������ة 
ذل��������������ك  أن  ت����������س����������ت����������ن����������ت����������ج 

منطقي."

ن�����ظ�����م�����ت م������ؤس������س������ة »ب�������ن�������ي�������ان ال�����ت�����ن�����م�����وي�����ة« 
ب�����ال�����ت�����ع�����اون م�������ع دائ�������������رة ال�����ت�����وج�����ي�����ه امل����ع����ن����وي 
ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة ب���ص���ن���ع���اء ورش���������ة ع��م��ل 

حول دور اإلعالم يف الثورة الزراعية.
ويف ال�������������ورش�������������ة أك���������������د امل������������دي������������ر ال������ت������ن������ف������ي������ذي 
ملؤسسة بنيان التنموية امل��ه��ن��دس محمد 
املداين، أهمية دور اإلعالم يف رفع الوعي 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب��م��ن��ه��ج��ي��ات ال��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي، 
وإح���������ي���������اء ه�����م�����م أب��������ن��������اء ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي، 
ل���ل���ت���وج���ه ل���������ألرض ب���ن���ه���ض���ة زراع������ي������ة ش���ام���ل���ة 
تحقق االكتفاء الذايت من الحبوب والثمار 

والخضروات.
وت�����������ط�����������رق إىل م�����������ا ي������م������ت������ل������ك������ه ال��������ي��������م��������ن م����ن 
م����ق����وم����ات زراع������ي������ة وت�����ن�����وع يف امل�����ن�����اخ مل�����ا م��ن 

ش�������أن�������ه امل������س������اه������م������ة يف ال�����ن�����ه�����ض�����ة ال�������زراع�������ي�������ة 
واالكتفاء الذايت واالستغناء عن االسترياد 

من الخارج.
وأش�������ار إىل أن ال���ي���م���ن غ���ن���ُي ب���أب���ن���ائ���ه وه���م 
ث��روة بشرية ق���ادرون ع��ىل قهر التحديات 
وتذليل الصعوبات والنهوض بالوطن يف 

مختلف املجاالت.
وت�������ح�������دث امل������ه������ن������دس امل��������������داين ع�������ن أه���م���ي���ة 
امل��������������������ب��������������������ادرات امل�������ج�������ت�������م�������ع�������ي�������ة وال�����������ع�����������م�����������ل ع�����رب 
التعاونيات يف بناء وتنمية الوطن وتحقيق 
ن���ه���وض���ه ال����ح����ض����اري ال����ش����ام����ل يف م��خ��ت��ل��ف 
امل��������ج��������االت زراع���������ي���������اً واق������ت������ص������ادي������اً وت���ع���ل���ي���م���ي���اً 
وصحياً وعىل شتى األصعدة والجوانب.

وج�����������رى خ���������الل ال��������ورش��������ة ت�����ق�����دي�����م ن�����م�����اذج 

ل����������ع����������دد م������������ن ال�����������ب�����������ل�����������دان امل�����������ت�����������ط�����������ورة وك������ي������ف 
اس���ت���ط���اع���ت ت��ح��ق��ي��ق ث������ورة ت��ن��م��وي��ة ش��ام��ل��ة 

باعتمادها عىل الذات وجهود أبنائها.
وكانت الورشة ركزت عىل جانب الثورة 
ال��������زراع��������ي��������ة ال�����ق�����ائ�����م�����ة وع������������رض ق�����ص�����ص م���ن 
التاريخ اإلسالمي التي تحدث عنها القرآن 
ال��ك��ري��م، وم��ن��ه��ا ق��ص��ة )ذو ال��ق��رن��ن(، وم��ا 
اش��ت��م��ل��ت ع��ل��ي��ه م���ن ع���رب ودروس ودالئ����ل 

عن التمكن املجتمعي.
تخللت ال��ورش��ة م��داخ��الت موضوعية، 
م���������ن ق������ب������ل ك��������������ادر ص����ح����ي����ف����ت����ي 26 س���ب���ت���م���رب 
واليمن، الذين أثروا ورشة العمل بالنقاط 
امل��ه��م��ة وال��ن��ق��اش��ات املستفيضة ح���ول دور 

اإلعالم يف الثورة الزراعية.

خال ل فعاليات  ورشة دور اإلعالم في الثورة الزراعية 

املهندس املداني : لإلعالم دور هام في رفع الوعي املجتمعي مبنهجيات العمل التنموي 
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