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سباق احملتل وأدواته للسيطرة على مثلث الطاقة

اليمنيون يؤكدون السير على نهج حليف القرآن في مواجهة الطغاة
استعدادات واسعة إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام زيد الثاثاء املقبل

املحافظات  من  وعدد  صنعاء  العاصمة  تشهد 
وقفات وفعاليات وندوات ثقافية يف إطار االستعداد 

إلحياء الفعاليات الكربى الثاثاء القادم.
السري  اهمية  إىل  والندوات  الفعاليات  وأشارت 
عى نهج اإلمام زيد عليه السام يف الوقوف يف وجه 
الطغاة واملستكربين والجهاد بوعي وبصرية حتى 
ضد املعتدين والطغاة.. وبهذه الفعاليات والحضور 
مواجهتهم  خال  من  اليمنيون  يؤكد  واالهتمام 
لتحالف الشر والعدوان اقتداءهم بحليف القرآن 

اإلمام زيد عليه السام.

االقتحامات   للمسجد األقصى    ترويض 
ملشاعر  املسلمني   لتقبل ما هو  أكبر   وأخطر !

يف الذكرى الـ53   لحريق املسجد األقىص

تفاصيل ص03

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط، رئيس 
املجلس السيايس األعى، برقية عزاء ومواساة 
يف وفاة، زيد أحمد مطهر الشامي عن عمر ناهز 
ال� 80 عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء يف خدمة 

الوطن.
وأشاد الرئيس املشاط، يف الربقية التي بعثها 
إىل أبناء الفقيد أسامة زيد الشامي رئيس دائرة 
إبراهيم  والدكتور  الجمهورية  برئاسة  املراسيم 
املجال  يف  وإسهاماته  الفقيد  بمناقب  وأكرم، 
أن  إىل  وأشار  املصريف..  والقطاع  الدبلومايس 

الفقيد عمل بكل إخاص وتفاين يف خدمة الوطن 
باملجال الدبلومايس والقطاع املصريف.. مؤكدا أن 
الوطن خسر برحيله شخصية قيادية لها بصمات 

بارزة يف مختلف األعمال التي أوكلت إليه.
العزاء  خالص  عن  املشاط،  الرئيس  وعرب 
واملواساة ألبناء وأسرة الفقيد وآل الشامي كافة 
يتغمده  أن  القدير  املوىل  .. سائًا  املصاب  بهذا 
بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

اعترب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور تطوير العاقات األخوية مع سلطنة عمان 
الشقيقة أمراً حيوياً لتعزيز الصات وتنمية املصالح 

املشرتكة للشعبن الجارين يف مختلف املجاالت.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء أمس رئيس الغرفة 
التجارية الصناعية بأمانَة العاصمة حسن الكبوس، 
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد اآلنيس ومحمد 

شارب وتوفيق الخامري.
حيث جرى االطاع عى نشاط الغرفة عى املستوى 
مع  التعاون  عاقات  لتوطيد  وجهودها  الخارجي 
الغرفة التجارية بسلطنة عمان، وانعكاس ذلك عى 
تسهيل تدفق السلع املستوردة إىل أرايض الجمهورية 
اليمنية وانسيابها، فضًا عن تنفيذ أنشطة استثمارية 

مشرتكة وأحادية.. وجرى التطرق إىل آخر املستجدات 
املتصلة بمسار التحضري املشرتك بن الحكومة والقطاع 
الخاص ملؤتمر االستثمار الذي تم تأجيل موعد انعقاده 
الفنية  اللجان  طلب  عى  بناًء  املقبل،  نوفمرب  إىل 
املختصة إلفساح املجال أمامها إلنجاز مختلف املهام، 
بما يكفل إنجاح املؤتمر وتحقيق أهدافه االسرتاتيجية 

يف النهوض بواقع القطاع االستثماري.
التأكيد عى األهمية الوطنية التي يمثلها  كما تم 
التي  العلمية  واألوراق  القضايا  وطبيعة  املؤتمر 
توجه  خدمة  يف  املنشودة  ومخرجاته  سيناقشها 
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى يف تطوير 
املسار اإلنتاجي الذي يخدم األمنن الغذايئ والدوايئ 

ويّوفر فرص عمل، خاصة شريحة الشباب.

الرئيس املشاط يعزي في وفاة زيد أحمد الشامي

خالل لقائه قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة

يف 21 اغسطس 
1969م عمد الكيان 
الصهيوين إىل حرق 

املسجد األقىص بكل 
فظاعة متحديا مشاعر 

مئات املاين من 
املسلمن باعتباره 

أوىل القبلتن وثالث 
الحرمن الشريفن 

ومستهرتا بكل 
قرارات األمم املتحدة 

والشرعية الدولية التي 
أدانته .

تفاصيل ص05

رس���ائ���ل ودالالت ه��ام��ة أوص��ل��ت��ه��ا ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة م���ن خ����ال ال��ع��روض 
ال���ع���س���ك���ري���ة امل���ه���ي���ب���ة ال����ت����ي ق���دم���ه���ا ال���خ���ري���ج���ون م����ن ال����دف����ع����ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال���ت���خ���ص���ص���ي���ة يف ال�����ق�����وى وامل�����ن�����اط�����ق ال���ع���س���ك���ري���ة ب���ش���ك���ل ي���ج���س���د امل���س���ت���وى 
الرفيع واملتميز الذي وصل إليه منتسبو القوات املسلحة من الجاهزية 
واالستعداد القتايل العايل لخوض معارك الدفاع عن السيادة الوطنية..

وق�������د ك�����رس�����ت "26س�����ب�����ت�����م�����رب" يف امل����ل����ح����ق ال�����خ�����اص ب��������ال��������دورات امل���ت���خ���رج���ة 
ق������راءة وت��ح��ل��ي��ل م���دع���م ب���ال���ص���ور يف إط�����ار ح��رص��ه��ا ع���ى ت��وث��ي��ق ون���ش���ر ه��ذه 
النجاحات واالنجازات الكبرية التي تضاف إىل االنتصارات التي حققتها 
قواتنا املسلحة يف معركة ال��دف��اع الوطني ض��د ال��ع��دوان ع��ى م��دى أكرث 

من سبع سنوات.

في ملحـــــــــق خـــــــــاص مع  العــــــــــــدد ..

ص 09

ص 11

مدينـــة معــــبر  معرضة لـــكارثـة  وشيكة

األسر املنتجة جناحات كبيرة وابداعات متجددة

أكثر من 
مبادرات قدمتها 

صنعاء  لصرف 
املرتبات

رشيد الحداد

ص 07

رئيس الوزراء  :  تطوير العالقات األخوية مع سلطنة عمان الشقيقة أمر  حيوي
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خالل زيارته لهيئة التفتيش القضائي:

النعيمي يؤكد أهمية النظام اإللكتروني في تطوير اإلدارة القضائية

محليات

أكد عضو املجلس السيايس األعىل محمد النعيمي أن 
النظام اإللكرتوين القضايئ سيسهم بفاعلية يف تطوير 
اإلدارة القضائية باالستفادة من التكنولوجيا الحديثة 
وفقا ملضامني الرؤية الوطنية املتعلقة بتحقيق العدالة 

العاجلة والناجزة.
وأشللار عضو السيايس األعللىل خالل زيارته أمس لهيئة 
اللللتلللفلللتللليلللش اللللللقلللللضلللللايئ إىل أن اللللللنلللللظلللللام اإللللللللللكللللللللرتوين الللللللذي 
تللنللفللذه السلطة القضائية يسهل مللن عملية التفتيش 
ومتابعة القضايا بأساليب مبسطة ومواكبة للتطورات 

التكنولوجية.
واعترب نظام األتمتة الركيزة األساسية للتفتيش وتجاوز 
الللنللمللطلليللة، واللللعلللملللل عللللىل تلللحلللديلللث امللللعلللايلللر واإلجلللللللللراءات 
املرتبطة بالقضايا وتزمينها وتصنيفها بحسب األهمية، 
ووضللع إجلللراءات معينة للمتقاضني لتاليف الكيدية يف 
الخصومة، بما يسهم يف إحداث نقلة نوعية يف العمل 

القضايئ.
وأكد النعيمي خالل لقائه قيادة الهيئة أهمية العمل 
علللىل تلللجلللاوز الللتللحللديللات الللتللي تلللواجللله الللسلللللطللة الللقللضللائلليللة 
وتلللللوفلللللر احللللتلللليللللاجللللاتللللهللللا، وإجللللللللللللراء الللللتللللعللللديللللالت اللللقلللانلللونللليلللة 
الالزمة لتهيئة الظروف املالئمة لتيسر وتسهيل أعمال 
القضاء بما ينعكس إيجابا عىل إنجاز القضايا وتحقيق 
اللللعلللداللللة.. وقلللللال "إن الللقللضللاء يللحللظللى بللاهللتللمللام الللقلليللادة 
الثورية واملجلس السيايس األعللىل ويعد جبهة صمود 
تحتل أولوية لضمان حقوق املواطنني وتحقيق العدالة 

لطالبيها".
وأشاد عضو السيايس األعىل بجهود هيئة التفتيش يف 
متابعة وتقييم أداء الكادر القضايئ وتجاوز الصعوبات 
الللتللي فرضها الللعللدوان والللحللصللار.. الفللتللا إىل مللا تضمنته 
الللللرؤيللللة الللوطللنلليللة يف ملللحلللور اللللعلللداللللة وسلللليللللادة اللللقلللانلللون، 

وأهلللمللليلللة املللتللابللعللة والللتللقلليلليللم املللسللتللمللر للللللعللمللل الللقللضللايئ، 
والحث عىل التحيل بالقيم اإلدارية للكادر القضايئ.

ملللن جللانللبلله اسلللتلللعلللرض رئللليلللس هلليللئللة الللتللفللتلليللش الللقللضللايئ 
القايض أحمد عيل الشهاري بحضور نائب رئيس الهيئة 
القايض عيل األحصب مهام وأنشطة الهيئة والصعوبات 

التي تواجهها وسبل معالجتها.
وأشلللار إىل أن الهيئة تللعللزز الللرقللابللة عللىل األداء القضايئ 
ملللللن خلللللللالل اللللللللزيلللللللارات امللللليللللدانلللليللللة للللللللملللحلللاكلللم االسلللتلللئلللنلللافللليلللة 
واالبللللتللللدائلللليللللة يف املللللحللللافللللظللللات، وتلللنلللفللليلللذ اللللتلللفلللتللليلللش دوريلللللللاً 
لللتللقلليلليللم أداء اللللقلللضلللاة، إضلللافلللة إىل زيلللللللارات مللفللاجللئللة إىل 

املحاكم.
وأفلللاد الللقللايض الشهاري بللأن الهيئة استحدثت برنامج 
تللخللصلليللص مللفللتللش للللكلللل 15 قلللاضللليلللا يف أمللللانللللة الللعللاصللمللة 

ومحافظة صنعاء كمرحلة أوىل، فيما تشمل املرحلة 
الثانية بقية املحاكم يف مختلف املحافظات.

وأكد حرص هيئة التفتيش القضايئ عىل رقابة انضباط 
والللللللتللللللزام الللللقللللضللللاة بلللعلللقلللد اللللجلللللللسلللات بلللللصلللللورة مللنللتللظللمللة، 
وإحالة املنقطعني عن العمل إىل املحاسبة القانونية ما 
يسهم يف تحسني وتطوير األداء لتسريع إنجاز العدالة 

وتحقيقها.
حللللضللللر اللللللللللللقلللللاء رؤسلللللللللللاء دوائلللللللللللر شلللللللللؤون اللللللقلللللضلللللاة الللللقللللايض 
عللبللدالللسللالم اللللحلللويث، والللتللفللتلليللش املللفللاجللئ اللللقلللايض زيللد 
الحمزي، والبيانات واإلحصاء القايض ماجد اآلنيس، 
والللللشللللكللللاوى الللللقللللايض مللحللمللد فللللاضللللل، والللللقللللائللللم بللأعللمللال 
رئيس دائللرة التفتيش اللللدوري القايض شللرف املنصور، 

ومدير عمليات التفتيش القضايئ محمد عرهب.
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أهاب بدور املبادرات املجتمعية في التنمية احمللية

عضو السياسي األعلى السامعي يتفقد مديريتي خدير وحيفان 

تللفللقللد عللضللو املللجلللللس الللسلليللايس األعللللىل سلللللطللان الللسللامللعللي، 
أوضاع مديريتي حيفان ودمنة خدير بمحافظة تعز.. ففي 
مللديللريللة حلليللفللان، اطلللللع الللسللامللعللي عللىل احللتلليللاجللات املللديللريللة 
وتلللللللملللس هلللملللوم املللللواطللللنللللني، واللللتلللقلللى قلللليللللادة امللللجلللللللس املللحلليل 

والقيادات األمنية والعسكرية والشخصيات االجتماعية.
وخللللللالل اللللللللقلللاء حللللث علللضلللو اللللسللليلللايس األعللللللللىل، عللللىل تللنللسلليللق 
الجهود وتفعيل دور املكاتب التنفيذية والسلطة املحلية، 

لتعزيز الخدمات املقدمة للمواطنني.
وأشللللار إىل دور امللللبلللادرات املجتمعية يف التنمية املللحللللليللة من 
خللالل تنفيذ املللشللاريللع الخدمية والتنموية ودعلللم املشاريع 
الللخللريللة الللتللي تسهم يف تللعللزيللز الللتللكللافللل االجللتللمللاعللي وتأكيد 

صمود وتماسك الجبهة الداخلية.
ويف اللللللللللقللللاءات مللللع قللللليلللللادات امللللجلللللللس املللللحلللليل والللشللخللصلليللات 

االجتماعية يف مديرية خدير، أشللار عضو السيايس األعىل 
اللللسلللاملللعلللي، إىل أهلللمللليلللة االسللللتللللمللللرار يف اللللتلللحلللشللليلللد والللتللعللبللئللة 
الللعللامللة، ورفللللد الللجللبللهللات بللاملللال واللللرجلللال وإسلللنلللاد املللرابللطللني 

بقوافل العطاء.
وشلللللللللدد عللللللىل تللللضللللافللللر جلللللهلللللود الللللجللللملللليللللع للللللللللحللللفللللاظ عللللللىل األمللللللن 
واالستقرار وضبط كل من تسول له نفسه إقالق السكينة 
العامة، داعياً املغرر بهم من أبناء املديرية للعودة إىل صف 

الوطن قبل فوات األوان.
وكللللللللان علللضلللو الللللسلللليللللايس األعللللللللىل الللللسللللامللللعللللي، اللللتلللقلللى مللشللايللخ 
وأعللللللليلللللللان وشللللخللللصلللليللللات اجللللتللللمللللاعلللليللللة مللللللن ملللنلللطلللقلللتلللي اللللشلللويلللفلللة 
وعرار بمديرية حيفان، وحثهم عىل االضطالع بدورهم يف 
دعم وإسناد املرابطني يف الجبهات، بما يعزز من الصمود 

والثبات يف مواجهة العدوان.

نللللللللللللللددت هللللليلللللئلللللة رئلللللللللاسلللللللللة ملللللجلللللللللللس الللللللللللنللللللللللواب يف 
اجتماع لها، برئاسة رئيس املجلس - رئيس 
الللهلليللئللة األخ يللحلليللى عللليل الللللراعللللي، بللاسللتللمللرار 
خللللروقللللات دول تللحللالللف الللللعللللدوان وأدواتللللهللللا 

للهدنة األممية.
واعلللللللللللللتلللللللللللللربت اللللللللهللللللليلللللللئلللللللة، اسللللللللللتللللللللللمللللللللللرار خلللللللللروقلللللللللات 
الللعللدوان، واسللتللمللرار احتجاز سفن الوقود 
ومنها سفينة مللازوت تابعة لقطاع كهرباء 

الحديدة، خرقاً سافراً للهدنة وبنودها.
وجللللللللللللللددت الللللهلللليللللئللللة تلللللحلللللذيلللللرهلللللا ملللللللن اسلللللتلللللملللللرار 
خللروقللات اللللعلللدوان، مللشللرة إىل أن تحالف 
العدوان ومرتزقته يتعمدون إضاعة الفرص 
املتاحة للتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة إمعانًا 
منهم يف زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني 
والتضييق عليهم يف الجوانب املعيشية، يف 
وقلللت يللتللم فلليلله نللهللب ثللللروات اللليللمللن النفطية 
والغازية، وآخرها نهب املاليني من براميل 
النفط الخام يف شبوة ضمن سلسلة نهب 
منظم لللروات اليمن من قبل تحالف دول 

العدوان واملرتزقة.
وعلللللللللللللللربت هللللليلللللئلللللة رئلللللللللاسلللللللللة ملللللجلللللللللللس اللللللللللنلللللللللواب، 
عللللن اسلللتللليلللائلللهلللا اللللشلللديلللد واسلللتلللنلللكلللارهلللا الللبللالللغ 
للللللللللللللللإسلللللللللللللللاءات املللللللللتللللللللعللللللللمللللللللدة واملللللللللللللتللللللللللللكللللللللللللررة، الللللللتللللللي 
يلللقلللوم بلللهلللا ملللرتلللزقلللة اللللللعلللللدوان، بلللهلللدف الللنلليللل 
مللللللللن رمللللللللزيللللللللة اللللللعلللللللللللم الللللللوطللللللنللللللي للللللللللجللللمللللهللللوريللللة 
اللليللمللنلليللة، واسلللتلللفلللزاز مللشللاعللر أبلللنلللاء الللشللعللب 

الللليلللملللنلللي.. وقللللالللللت " تللللحللللدث تلللللللك اإلسللللللللاءات 
واالسلللتلللفلللزازات مللن قللبللل بللائللعللي الللوطللن عىل 
ملللللللرأى وملللسلللملللع مللللن األدعلللللليللللللاء زوراً وبلللهلللتلللاًنلللا 
باسم الوطن والجمهورية وهم يتسابقون 
عىل نهب ثروات الوطن وتدمر مقدراته ".

وأكللللدت الللهلليللئللة، أهللملليللة اسللتللشللعللار الجميع 
للمسؤولية الوطنية والتاريخية يف التصدي 
للتحركات املشبوهة لدول تحالف العدوان 
األمللللللللريللللللللي الللللللسللللللعللللللودي اإلملللللللللللللللللارايت وملللجلللللللس 
اللللخلللونلللة اللللللرئلللللايس امللللللزعلللللوم فللللاقللللد اللللشلللرعللليلللة، 
وإحللبللاط املللؤامللرات واملخططات الللتللي ُتحاك 
ضللللللد اللللليللللمللللن أرًضللللللللللللا وإنلللللللسلللللللاًنلللللللا، ورد االعللللتللللبللللار 
للعلم الوطني للجمهورية اليمنية، وصواًل 
لدحر االحتالل وتحقيق االستقالل ورفض 

الوصاية األجنبية.
واسلللللتلللللملللللعلللللت هلللليللللئللللة رئللللللللاسللللللللة امللللللجلللللللللللس خلللللالل 
االجلللللللللللتلللللللللللملللللللللللاع، إىل تلللللللقلللللللريلللللللر األمللللللللللللانللللللللللللة الللللللعللللللامللللللة 
للمجلس بشأن بعض التعديالت الالزمة 
ومقرتح بمصفوفة للمواد املطلوب تعديل 
نلللصلللوصلللهلللا اللللالئلللحللليلللة وامللللتلللعلللللللقلللة ملللنلللهلللا بللللللأداء 
املللجلللللس وبللمللا يللنللسللجللم ملللع املللتللغللرات وقلللرار 
رئللللليلللللس املللللجلللللللللس اللللللسللللليلللللايس األعللللللللللللىل، بلللشلللأن 
اعلللتلللملللاد اللللتلللقلللويلللم اللللهلللجلللري يف اللللتلللعلللاملللالت، 
وملللا مللن شأنه مواكبة التحديثات واالرتللقللاء 
بمستوى األداء الفني والتنظيمي واإلداري 

لجهاز األمانة العامة للمجلس.

هيئة رئاسة مجلس النواب تندد باستمرار 
خروقات حتالف العدوان للهدنة

وزارة اخلارجية تدين العمل اإلرهابي الذي 
استهدف فندقا في العاصمة الصومالية

انهيار منزل وآخر مهدد بالسقوط مبديرية 
الصافية في العاصمة صنعاء

أدان مصدر مسؤول يف وزارة الخارجية العمل اإلرهابي، الذي استهدف فندقاً يف العاصمة 
الصومالية مقديشو، وراح ضحيته عدد من املدنيني.

وأكد املصدر، أن استهداف أماكن تجّمع املدنيني يخالف التعاليم الدينية واألخالق واألعراف 
والقيم اإلنسانية.

وأعللرب املصدر عن تضامن حكومة اإلنقاذ الوطني يف صنعاء مع الحكومة الصومالية يف 
مواجهة اإلرهاب واإلرهابيني.

وأشار إىل أن ظاهرة اإلرهاب واألعمال اإلرهابية مرفوضة بكل أشكالها وصورها، ومستنكرة، 
وتمثل -يف الوقت ذاته- أحد أخطر التهديدات عىل السلم واألمن الدوليني.

كللمللا أكلللد امللللصلللدر أهللملليللة تللقللديللم مللرتللكللبللي ومللنللّظللمللي وملللملللّويل وداعلللملللي األعلللملللال اإلرهلللابللليلللة إىل 
العدالة .. وقال: "اإلرهاب والتطرف ال يعرتفان باملكان والزمان، فهدفهما تدمر املجتمعات 

والتأثر السلبي عىل نسيجها االجتماعي".

انهار منزل مكون من ثالثة طوابق يف حي 
الصافية الجنوبية جوار مستشفى االمل 
بالعاصمة صنعاء، جللراء غللزارة األمطار 

املستمرة عىل عدة محافظات يمنية.
وذكللللللللللر ملللللصلللللدر مللللحلللليل أن ملللللنلللللزل امللللللواطلللللن 
يحيى هاشم الذارحي، واملكون من ثالثة 
طابق أنهار نتيجة استمرار هطول األمطار 
بللغللزارة، مشرا إىل أنلله تم اخللراج قاطني 
الللللبلللليللللت قللللبللللل االنلللللهللللليلللللار، وبللللفللللضللللل الللللللللللله لللم 

يصب أحد بأي أذى.
ونلللللللوه امللللللصلللللدر بلللللوجلللللود مللللنللللزل آخللللللر ملللجلللاور 
للللللللللللملللللنلللللزل امللللللللنلللللللهلللللللار، آيللللللللللل للللللللللللسلللللقلللللوط يف أي 

لحظة.
وأكد أن السبب الرئييس يف تهدم املنازل 
خللللللللللللالل اآلونللللللللللللللللللة األخللللللللللللللللللرة يللللللللرجللللللللع لللللللللغللللللللارات 
العدوان التي شنتها طائرات العدو عىل 
ملللللدى ثللمللانلليللة أعللللللللوام، وأدت اىل خلللللخلللللة 
اغلللللب امللللبلللاين الللسللكللنلليللة وخللصللوصللا املللنللازل 

القديمة.

من جانبها طالبت مصلحة الدفاع املدين، 
الللللجللللهللللات اللللرسلللمللليلللة واملللللنللللظللللمللللات اللللدولللليلللة 
بالقيام بمسؤولياتها تجاه املنازل املهددة 

باالنهيار.
وحملت مصلحة الدفاع املدين العدوان 
الللللللسللللللعللللللودي األمللللللللريللللللللي ملللللسلللللؤولللللليلللللة تللللضللللرر 
آالف املنازل، وتهدم العديد منها نتيجة 
اللللغلللارات الللجللويللة الللتللي اسللتللهللدفللت املدينة 
والللللللللعللللللللاصللللللللمللللللللة ألكلللللللللللللر مللللللللللن سللللللبللللللعللللللة أعلللللللللللللوام 

متتالية.
ودعللللللللللللللللت املللللللصلللللللللللللحللللللة يف بلللللللليللللللللان عللللللللاجللللللللل لللللهللللا 
املواطنني وخصوصا مالي املنازل املبنية 
من الطني اىل عمل صيانة فورية ملنازلهم 
بلللاللللتلللنلللسللليلللق ملللللع الللللجللللهللللات ذات اللللعلللالقلللة، 
وتلللللللللللللفلللللللللللللادي مللللللللخللللللللاطللللللللر االنللللللللللهلللللللللليللللللللللار والللللللللتللللللللهللللللللدم 

والتشقق.
وتللللللللشللللللللهللللللللد الللللللللعللللللللاصللللللللمللللللللة صللللللللنللللللللعللللللللاء وأغلللللللللللللللللب 
املحافظات اليمنية امطار غزيرة مّن الله 

بها عىل البالد.

أكللللد رئلليللس مللجلللللس اللللللللوزراء اللللدكلللتلللور عللبللدالللعللزيللز صللالللح بلللن حللبللتللور، أن 
الحكومة هيأت كافة العوامل الالزمة إلنجاح مؤتمر االستثمار املقبل 
بالشراكة مع القطاع الخاص.. جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء رئيس 

الهيئة العامة لالستثمار ياسر املنصور وعدد من املختصني يف الهيئة.
حلليللث جلللرى اللللوقلللوف علللىل آخلللر الللرتتلليللبللات الللخللاصللة بللمللؤتللمللر االسللتللثللمللار 
وموجهاته العامة واألجندة الخاصة به، عالوة عىل أوراق العمل املقرر 
عللرضللهللا ومناقشتها مللن قللبللل املللشللاركللني يف املللؤتللمللر اللللذي يحمل ُبللعللداً 
علمياً يف مختلف مفاصله ويهدف للخروج بنتائج تعتمد عىل رؤية 
منهجية تخدم مسار النهوض بالقطاع االستثماري ودوره املحوري 

يف خدمة التنمية االجتماعية و االقتصادية.
ووافق رئيس الوزراء، عىل مقرتح رئيس الهيئة بناًء عىل توصية اللجان 
الفنية املختصة بتأخر موعد انعقاد املؤتمر إىل نوفمرب املقبل إلفساح 

املجال أمام الهيئة الستكمال كافة مهامها التحضرية والتنفيذية.
وبللني املنصور، أنلله جللرى تحديد القطاعات الللواعللدة التي تمثل فرصاً 
استثمارية ذات ُبعد إنتاجي وخدمي، عالوة عىل الرتكيز عىل متطلبات 

تفعيل آلية النافدة الواحدة، لتسهيل اإلجراءات أمام املستثمرين.

ولللفللت إىل الللللدور املللهللم للهيئة الللعللامللة لللللأرايض واملللسللاحللة والتخطيط 
العمراين، يف خدمة العملية االستثمارية عرب تحديد املواقع وتوفر 
املللسللاحللات املللنللاسللبللة واسللتللكللمللال إجلللللراءات تسجيلها وتجهيز الللخللرائللط 

واالسقاطات الخاصة بها.
وأشللللللللللار رئللللليلللللس هللليلللئلللة االسللللتللللثللللمللللار إىل الللللجللللهللللود امللللللبلللللذوللللللة للللعلللقلللد ملللنلللتلللدى 
االسللتللثللمللار يف إطلللار الللتللجللهلليللزات النهائية لعقد املللؤتللمللر، وذللللك يف إطللار 
تللللوطلللليللللد اللللللتلللللواصلللللل واللللللشلللللراكلللللة وتللللوحلللليللللد الللللللللللرؤى بلللللني الللللقللللطللللاعللللني الللللعللللام 
والللللللخللللللاص وإفللللللسللللللاح امللللللجلللللال أملللللللللام تلللللبلللللادل الللللللخللللللربات لللللخللللدمللللة الللعللمللللليللة 
االستثمارية وتحديد التوجهات العامة ملسار االستثمار ملرحلة ما بعد 

العدوان وإعادة اإلعمار.
إىل ذللللك أشللللاد رئلليللس مللجلللللس اللللللوزراء الللدكللتللور عللبللدالللعللزيللز صللالللح بن 
حبتور، بلللدور وزارة حللقللوق اإلنللسللان يف إعلللداد التقارير الللدوريللة بشأن 
االنتهاكات الجسيمة لتحالف العدوان والحصار للحقوق األساسية 

لإنسان اليمني.
وأشلللللار رئلليللس الللللللوزراء خلللالل لللقللائلله املللس الللقللائللم بللأعللمللال وزيللللر حللقللوق 
اإلنسان عيل الديلمي، إىل أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بني وزارة 

حقوق االنسان والجهات ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان يف اليمن 
بمختلف جوانبها .. مؤكداً دعم الحكومة للوزارة ومختلف أنشطتها 

القيمة.
واستمع رئيس الوزراء من الديلمي، إىل شرح موجز عن خطة الوزارة 
للعام 1444هل، وأهم ما تتضمنه من أنشطة عىل املستوى الوطني، ويف 
املقدمة االستمرار يف رصد تداعيات انتهاكات وجرائم تحالف العدوان 

والحصار األمريي السعودي اإلمارايت عىل اليمن.
ولفت الديلمي إىل نشاط الوزارة ومستوى أدائها العام خالل الفرتة 
املاضية خاصة إعداد التقارير الدورية والسنوية عن انتهاكات العدوان 
للحقوق األساسية ألبناء اليمن ويف املقدمة حقه يف الحياة والعيش 
بكرامة .. مشراً إىل جهود الللوزارة بمختلف كوادرها يف تطوير آليات 

عملها بما يواكب املعاير الدولية ذات الصلة بنشاطها اإلنساين.
وتللطللرق إىل التحديات اآلنلليللة التي تواجهها الللللوزارة ومللا يتطلبه التغلب 
عليها من دعم وتعاون مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة .. مثمناً 
دعللللم رئلليللس اللللللللوزراء لللللللوزارة حللقللوق اإلنلللسلللان ورعلللايلللتللله ملللخللتلللللف أنشطتها 

وتفاعله الدائم مع كافة قضاياها ومشاريعها التطويرية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد القايض مجاهد أحمد 
عبدالله، أهمية دراسلللة مخاطر الفساد يف مختلف مؤسسات الللدولللة، 

خاصة يف الوحدات االقتصادية والخدمية.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد يف كلمة توجيهية للطالب الدارسني 
يف قسم العلوم االجتماعية بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، 
الذين زاروا الهيئة لالطالع عىل مهامها وآليات عملها يف مكافحة الفساد، 
إىل أهللملليللة الللعللمللل عللىل تللطللويللر الللقللوانللني وإجللللللراءات مللكللافللحللة الللفللسللاد من 
خللللللالل دراسلللللللللات مللتللخللصللصللة وبللللنللللاء عللللىل واقلللللللع تللطللبلليللق الللللقللللوانللللني املللتللعلللللقللة 

بمكافحة الفساد.
وأوضلللللح أن مللثللل هللللذه الللللزيللللارات تللللأيت يف إطللللار اللللشلللراكلللة الللفللاعلللللة بلللني هيئة 
مللكللافللحللة الللفللسللاد ووزارة الللداخللللليللة واملللؤسللسللات األمللنلليللة، إعلللملللااًل ألحللكللام 
قللانللون مكافحة الفساد ومضامني الللرؤيللة الوطنية لبناء الللدولللة اليمنية 

الحديثة واالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2022 – 2026.
وشلللللللللدد عللللللىل ضلللللللللللرورة تللللللنللللللاول طللللللللالب اللللللللللدراسلللللللللات الللللعللللللللليللللا يف دبلللللللللللللوم اللللعلللللللوم 
االجتماعية يف أبحاثهم ودراساتهم موضوعات تحليل مخاطر الفساد يف 

مختلف مؤسسات الدولة ويف التدابر الوقائية وتطوير أداء أجهزة الرقابة.. 
وعلللللرب الللللقللللايض ملللجلللاهلللد عللللن تللطلللللعلله يف اسللللتللللحللللداث قلللسلللم ملللكلللافلللحلللة الللفللسللاد 

بأكاديمية الشرطة كنواة مستقبلية إلنشاء أكاديمية مكافحة الفساد.
وقدم شرحاً موجزاً عن مهام الهيئة يف القانون رقم )39( لسنة 2006م 
بشأن مكافحة الفساد.. موضحاً أن الهيئة معنية بمنع الفساد ومكافحته 
ودرء ملللللخلللللاطلللللره وآثلللللللللللللاره وملللللالحلللللقلللللة ملللرتلللكلللبللليللله وحلللللجلللللز واسلللللللللللللللرتداد األمللللللللللوال 

والعائدات املرتتبة عن ممارسته.
وذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة وضعت اسرتاتيجية ملكافحة 
الفساد 2022-2026م وتعمل حالياً عىل تنفيذها وفقاً لآلليات والخطط 
والللربامللج املنفذة لها .. مللؤكللداً أن مللن مهام الهيئة التنسيق مللع الجهات 
املختصة بتعقب وضبط وحجز واسللرتداد ومصادرة األمللوال والعائدات 

املتحصلة من جرائم الفساد.
وتللحللدث عللن الللقللانللون رقلللم 30 لسنة 2006م بللشللأن اإلقللللرار بللالللذمللة املالية 
.. ملللؤكلللداً أن الللقللانللون يللهللدف لللحللمللايللة املللللال اللللعلللام، وتللعللزيللز الللثللقللة بللأجللهللزة 
الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غر 

املللللشللللروع.. ملللؤكلللداً أن أحلللكلللام هللللذا اللللقلللانلللون تللسللري علللىل كللافللة الللعللاملللللني يف 
وحللللدات الللخللدمللة الللعللامللة ابلللتلللداًء بللوظللائللف السلطة العليا وانللتللهللاًء بأمناء 
الصناديق.. وقال "إن مضمون قانون الذمة املالية يكشف اإلثراء والكسب 
غر املشروع من خالل إقرارات الذمة املالية التي تتسلمها الهيئة وتعمل 
عىل تحليلها ".. موضحا أن الهيئة تسلمت أكر من 33 ألف إقرار بالذمة 

املالية منذ إنشائها.
من جانبه أوضح عميد كلية الدراسات العليا باألكاديمية العقيد الدكتور 
محمد منصور الصايدي أن الزيارة تأيت يف إطار خطة الكلية لربط العلوم 
الللنللظللريللة بللالللجللوانللب الللتللطللبلليللقلليللة وتلللحلللديلللداً يف ملللللادة اتلللجلللاهلللات الللجللريللمللة يف 
اللللوطلللن اللللعلللربلللي وجللللرائللللم اللللفلللسلللاد يف الللتللشللريللع اللليللمللنللي وكلللللذا االطللللللالع عىل 

الجهود املبذولة ملكافحة الفساد.
حضر اللقاء أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق املهندس حارث 
الللعللمللري، ورئلليللس لجنة املللنللع والللوقللايللة الللدكللتللور حبيب الللرملليللمللة، وعضو 
لجنة املنع الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس لجنة التوعية والتثقيف 

الدكتورة مريم الجويف.

قلللام نللائللب رئلليللس الللللللوزراء للللللشللؤون االقللتللصللاديللة وزيلللر 
املالية رئيس صندوق دعم وتنمية الحديدة الدكتور 
رشيد أبو لحوم ومعه وزيرا الكهرباء الدكتور محمد 
البخيتي والصناعة محمد املطهر ومحافظ الحديدة 
مللللحللللمللللد قللللحلللليللللم ، بللللللوضللللللع حلللللجلللللر األسلللللللللللللللاس وتلللللدشلللللني 
العمل باملشروع الوطني للطاقة املتجددة يف املنطقة 

الصناعية بالحديدة بقدرة توليدية ٥٠ ميجاوات.
وخالل التدشني بحضور مدير عام املؤسسة العامة 
للكهرباء الدكتور هاشم الشامي، واملدير التنفيذي 
للللللصلللللنلللللدوق دعللللللللم وتللللنللللملللليللللة اللللللحلللللديلللللدة اللللللدكلللللتلللللور ريللللللاض 
ماطر، أكد الدكتور أبو لحوم أن املشروع يأيت تنفيذاً 
للللتلللوجللليلللهلللات رئللليلللس امللللجلللللللس اللللسللليلللايس األعللللللىل املللشللر 
مهدي املشاط بالتحول إىل الطاقة املتجددة.. مشراً 
إىل أن املشروع باكورة ملجموعة من املشاريع األخرى 
يف هذا املجال.. الفتاً إىل أن القدرة التوليدية يف املرحلة 

األوىل ستكون ١٠ ميجاوات، والتي بدأ العمل فيها 
وسيتم إنجازها قريبا جدا.

وأوضللللللللللح أن املللللرحلللللللللة األوىل سلللتلللخلللصلللص للللللللللفللللقللللراء يف 
ملللحلللافلللظلللة اللللللحلللللديلللللدة، وبلللقللليلللة الللللطللللاقللللة امللللنلللتلللجلللة سلليللتللم 
توقيع بللروتللوكللوالت مللع مؤسسة الكهرباء مللن أجل 

رفعها ضمن الطاقة الوطنية.
وأكد نائب رئيس الوزراء عىل أن االتجاه نحو الطاقة 
املتجددة من خالل الطاقة الشمسية هو توجه عام 
للدولة بكل مؤسساتها بسبب ارتللفللاع كلفة الطاقة 

نتيجة الحصار وارتفاع أسعار الوقود عاملياً.
ملللن جللانللبلله أكللللد وزيلللللر اللللكلللهلللربلللاء واللللطلللاقلللة علللىل أهللملليللة 
تنويع مللصللادر الللطللاقللة.. الفللتللاً إىل أن تدشني املشروع 

وبمال وطني وبمحافظة الحديدة له داللة رمزية.
ودعلللللا الللتللجللار ورأس امللللللال الللوطللنللي إىل تللبللنللي مللشللاريللع 
للطاقة املتجددة يف البلد باعتبار ذلك عامال أساسيا 

للتحول إىل بلد صناعي.
بللللدوره أشلللار وزيلللر الللصللنللاعللة والللتللجللارة إىل أن املللشللروع 
يعد من أهم املشاريع يف املنطقة الصناعية بالحديدة.
فلليللمللا أوضلللللح مللحللافللظ اللللحلللديلللدة أن املللللشللللروع الللوطللنللي 
للطاقة املتجددة هو أول مشروع عمالق يف محافظة 
الحديدة ويمثل ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحويث ورئيس املجلس السيايس 

األعىل.
ولللللفللللت إىل أن املللللللشللللللروع سللليلللسلللهلللم يف تلللخلللفللليلللض سللعللر 
تللكلللللفللة اللللكلللهلللربلللاء علللىل امللللواطلللنلللني كللتللوجلله اسللرتاتلليللجللي 

للدولة.
مللن جهته أكللد مللديللر عللام املؤسسة العامة للكهرباء 
أن وضللع حجر األسلللاس لهذا املللشللروع بهذا املستوى 
يهدف إلنتاج الطاقة املتجددة لتوفر الكهرباء بشكل 

سلس وبتكلفة أقل.

كلللملللا اعللللتللللرب امللللللديلللللر اللللتلللنلللفللليلللذي لللللصللللنللللدوق دعللللللم وتللنللملليللة 
اللللحلللديلللدة امللللشلللروع أحللللد أهللللم امللللشلللاريلللع االسللرتاتلليللجلليللة 
للصندوق يف قطاع الكهرباء والذي سينفذ عىل عدة 

مراحل.
وبلللللللني أن ملللخلللطلللط املللللللشللللللروع يللللقللللع علللللىل مللللسللللاحللللة تلللزيلللد 
عللللن 403 آالف مللللرت مللللربللللع، تللللم تللقللسلليللمللهللا بلللملللا يللخللدم 
الجانب الللفللنللي.. مللشللراً إىل أن املنظومة ستكون عرب 
نظام هجني من خالل دمجها عرب محطات التحويل 

املركزية للمنظومة الوطنية للكهرباء.
إىل ذلك قام نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ومرافقوه بزيارة املنطقة الصناعية بالحديدة واطلعوا 
عىل عدد من املشاريع التي سيتم تنفيذها باملنطقة.

كلللللملللللا قلللللللاملللللللوا بللللللوضللللللع حلللللجلللللر األسلللللللللللللاس مللللللللشلللللللروع شللللركللللة 
األخلللللللويلللللللن للللتلللصلللنللليلللع وتللللشللللكلللليللللل اللللللحلللللديلللللد واللللبلللالسلللتللليلللك 

املحدودة.

أكد أن احلكومة هيأت كافة العوامل إلجناح مؤمتر االستثمار املقبل

رئيس الوزراء يشيد بتقارير وزارة حقوق اإلنسان بشأن انتهاكات حتالف العدوان

دشن العمل باملشروع الوطني للطاقة املتجددة باحلديدة

الدكتور أبو حلوم: االجتاه نحو الطاقة املتجددة هو توجه عام للدولة بكل مؤسساتها

رئيس مكافحة الفساد يؤكد أهمية دراسة مخاطر الفساد في الدراسات واألبحاث األكادميية



 اتخذ ال��ع��دوان م��ن ع��دوان��ه الغاشم ع��ى اليمن وح��ص��اره الجائر فرصة 
ل��ن��ه��ب خ���ريات���ه وث����روات����ه وت�����رك ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط وال���غ���از ل��ل��م��رت��زق��ة ل���ل���راء غري 
امل������ش������روع ع�����ى ح����س����اب ح����ق����وق ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي امل����ظ����ل����وم وامل�����ح�����اص�����ر, ي����رى 
مختصون يف القانون أن أعمال النهب والحصار والتجويع للشعب اليمني 
ون��ه��ب م��رت��ب��ات موظفي ال��دول��ة ت��رق��ى اىل ج��رائ��م ح��رب ض��د اإلن��س��ان��ي��ة ولن 

يفلت هؤالء املجرمون من يد العدالة عاجلة أم آجال .

أرقام فلكية 
وحول انتاج النفط أوضح وزير النفط أحمد دارس أن اليمن يمتلك 12 
قطاعا منتجا ولدى الوزارة تفاصيل إلنتاج كل قطاع وكم أنتج منذ 2018 
وح��ت��ى ال���ي���وم.. وق���ال إن ال��ك��م��ي��ة امل��ن��ه��وب��ة م��ن��ذ 2018 ح��ت��ى ي��ول��ي��و 2022 

بلغت 130 مليوناً و41 ألفا و500 برميل نفط.
وأض��اف أن قيمة ما تم نهبه منذ العام 2018 فقط تقدر ب� 9 مليارات 

و490 مليوناً و 639 ألفا و415 دوالراً.
ولفت إىل أن ما تم نهبه يف عام 2018 وحده تجاوز 18 مليونا و80 

ألف برميل بمتوسط سعر 72 دوالرا للربميل بقيمة مليار و301 مليون 
دوالر، يف حني بلغ ما تم نهبه يف العام 2019 أكر من 29 مليونا و692 
ألف برميل بقيمة 2 مليار و300 مليون دوالر بمتوسط سعر 77 دوالرا 
للربميل، وما تم نهبه يف العام 2021 بلغ 31 مليونا و627 ألف برميل 
بسعر الربميل يف حينه 49 دوالرا بقيمة 2مليار و24مليونا 149 ألف 
دوالر، يف حني تجاوز ما تم نهبه من يناير 2022 إىل نهاية يوليو املنصرم 

19 مليون برميل و141 ألفا بقيمة مليار و722 مليون دوالر.
وب��ني أن الكميات يتم تهريبها ع��رب النشيمة والضبة وتحمل ع��ى سفن 

عتيقة وهناك املاليني من الرباميل تنهب دون أن تسجل.
وأكد أن ما يتم نهبه كميات مهولة ومبالغ تكفي الشعب اليمني بشكل 
كامل وعى الشعب أن يعرف ان ثروته تنهب وهو يعاين البحث عن املرتب.
وذك���ر أن ه��ن��اك اي�����رادات وع���وائ���د أخ���رى م��ه��ول��ة غ��ري أرق����ام امل��ب��ي��ع��ات ويتم 

تحصيلها من مبيعات الغاز ومصايف مأرب وعدن.
وتساءل الوزير عن هذا املبلغ الهائل املقدر بأكر من 9 مليارات و490 مليون 
دوالر أين ذهبت وإىل أي حسابات خاصة تورد يف البنك االهيل السعودي بينما 

يعاين الشعب األمرين.
تضليل  

ك��م��ا دأب ال����ع����دوان ارت���ك���اب ال���ج���رائ���م ون��ه��ب م���ق���درات ال��ش��ع��ب ال��ت��ن��م��وي��ة 
واالق���ت���ص���ادي���ة ه���ا ه���و ي��ت��ع��م��د ال��ت��ض��ل��ي��ل ب��ن��ش��ر ارق������ام م��ض��ل��ل��ة ح����ول ع���ائ���دات 
النفط والغاز وقد نفى مصدر يف اللجنة االقتصادية العليا يف تصريح له 
يوم أم��س، صحة املعلومات التي أوردتها وكالة "روي��رز" عن تقرير بنك 
ع��دن ح��ول ع��ائ��دات النفط وال��غ��از خ��الل النصف األول، م��ؤك��داً أن األرق��ام 

مضللة وأن عائدات النفط تجاوزت 2 مليار دوالر. 
وأكد املصدر أن التقرير الصادر عن بنك عدن، والذي أظهر بأن عائدات 
صادرات النفط الخام والغاز بلغت 739.3 مليون دوالر من كانون الثاين/
يناير إىل ح��زي��ران/ي��ون��ي��و، "مضلل ول��م يظهر الحقيقة وال��ه��دف م��ن نشره 

التعتيم عى الحقيقة".
وقال املصدر إن "قطاع اإليرادات يف وزارة املالية التابعة للمرتزقة يف مدينة 
عدن ال يتلقى أي بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام وال 

مقدار عائداته".

العدوان ينهب عائدات النفط 
تحت اس��م ال��ع��دوان ينهب النفط واملرتبات انطلقت مساء ام��س حملة 
تغريدات عى توير أكد من خاللها النشطاء أن املرتبات حق إنساين مكفول 
ونهبه جريمة يعاقب عليها القانون.. مشريين إىل أن الحملة ليست دعاية 

أو حربا إعالمية وإنما للتعريف بمظلومية شعب ُنهبت حقوقه.

تحذيرات 
يف ظل استمرار نهب عائدات النفط والغاز يرى متابعون للشأن اليمني 
أن ال���ش���رك���ات ال��ت��ي ت��ن��ه��ب ال��ن��ف��ط ال��ي��م��ن��ي س��ت��ك��ون يف دائ�����رة االس���ت���ه���داف إن 
لم تكف عن تهريب نفط اليمن وبيعه لصالح املرتزقة وك��ان رئيس الوفد 
الوطني املفاوض محمد عبدالسالم قد حذر تحالف العدوان واملرتزقة من 
مغبة االستمرار نهب مرتبات موظفي ال��دول��ة وبيع النفط وال��غ��از بصورة 
غري مشروعة, مؤكدا أن��ه  يف ح��ال انتهاء الهدنة دون ال��وص��ول إىل حلول 

واضحة ستكون الشركات التي تنهب نفط اليمن يف دائرة االستهداف . 

 أصبح الجميع عىل علم ودراية أن ما شهدته وال 
تزال تشهده محافظات شبوة واملهرة وحضرموت 
من معارك ومواجهات عسكرية دامية بني أدوات 
العدوان واالحتالل األمرييك السعودي اإلمارايت 

الصهيوين تأيت يف إطار سباق السيطرة عىل منابع 
وحقول ومنشآت وموائن تصدير النفط والغاز 

اليمني وتحقيق أهداف ومطامع أنظمة االحتالل 
الخليجية والغربية  يف هذه املحافظات النفطية 

واالسرتاتيجية الواقعة جنوب وشرق الوطن اليمني 
التي اشتدت فيها وترية املعارك الدائرة بني أدوات 

العمالة واالرتزاق مؤخرا وال تزال مستمرة بالتوسع 
واالنتقال من محافظة إىل أخرى يف ظل إدارة غربية 

أمريكية بريطانية فرنسية صهيونية وخليجية 
إماراتية سعودية باتت حقيقة أهدافها ومطامعها 
االستعمارية واضحة رغم ادعاء حرصها زيفا عىل 

مصالح اليمن وأمنه واستقراره ومكتسباته..  املزيد 
من التفاصيل يف سياق التقرير التايل: 

م�������ن خ���������الل امل�����ت�����اب�����ع�����ة ال�����دق�����ي�����ق�����ة مل�������ا ي������ج������ري ع�������ى األرض يف 
املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة من الوطن اليمني 
ت���ت���ج���ى ل���ل���م���ت���اب���ع ال���ح���ص���ي���ف ح���ق���ي���ق���ة أن ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 
السعودي اإلم���ارايت األم��ري��ي الربيطاين الصهيوين ق��د بدأ 
ب��ال��ف��ع��ل تنفيذ اس��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ق��اس��م واالس��ت��ب��اح��ة ل��ك��ل ما 
يف تلك املحافظات من ثروات ومنشآت نفطية وغازية من 
خالل إذك��اء نار الصراع بني أدوات��ه العميلة واملرتزقة التي 
ينفذ ك��ل منها ع��ى ح��دة م��ا أوك��ل��ه إليه املحتلون م��ن أدوار 
وم���ه���ام م���رس���وم���ة س��ت��ف��ي دون ش���ك يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف إىل 
التخلص منها جميعا وان��ف��راد أنظمة ال��ع��دوان واالحتالل 

بالسيطرة عى منابع ومراكز الطاقة يف تلك املحافظات. 
ويف هذا السياق يأيت تجدد املواجهات بني أدوات االحتالل 
املتعددة الوالءات يف محافظة شبوة النفطية حيث قالت 
م��ص��ادر محلية أن م��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت م��س��اء ال��س��ب��ت بني 
م���ا ي��س��م��ى ق�����وات ال��ع��م��ال��ق��ة امل���وال���ي���ة ل����إم����ارات, وم����ا يسمى 
ب��ق��وات األم��ن الخاصة وال��ل��واء21 املوالية لحزب اإلص��الح 

يف طريق العرب.
وأض����اف����ت امل����ص����ادر أن م����ا ي��س��م��ى ق������وات ال���ع���م���ال���ق���ة ك��ان��ت 

ت��م��رك��زت يف ت��خ��وم ح��ق��ول ال��ع��ق��ل��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة ب��ع��د أن ك��ان��ت 
ق����د س���ي���ط���رت ع��ل��ي��ه��ا ق���ب���ل أن ت����ص����در ق�������وات ن����ظ����ام االح����ت����الل 

السعودي يف مطار عتق أوامر إليها بالراجع.
إىل ذل���ك استأنفت الفصائل امل��دع��وم��ة إم��ارات��ي��ا هجومها 
ع����ى م���ن���اط���ق ال���ن���ف���ط ال���خ���اض���ع���ة ل��س��ي��ط��رة ف���ص���ائ���ل اإلص�����الح 
باتجاه منطقة عياد وتمكنت بالفعل من الوصول إىل مفرق 

جردان مع الخط اإلسفلتي باتجاه مفرق عرما..
كما وصلت طالئع هذه القوات إىل مفرق منطقة العقلة 

التي يوجد فيها أهم حقول النفط.
ب���امل���ق���اب���ل أث��������ار ق��������رار أص���������دره م�����ا ي���س���م���ى وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة يف 
حكومة املرتزقة إبراهيم حيدان ب��ورة ان��دالع جولة جديدة 
من معارك الصراع بني أدوات االرتزاق يف وادي حضرموت 
ح���ي���ث أصدر  ح�����ي�����دان ق��������رار ب���ت���ع���ي���ني امل�����رت�����زق امل�����ق�����دم م������روان 
م��ج��اه��د السبيعي أرك����ان ح���رب مل��ا يسمى ال���ق���وات الخاصة 
بوادي وصحراء حضرموت إضافة إىل منصبه السابق مديرا 

ألمن مديرية مأرب.
ويف ال��وق��ت ال���ذي أع��ل��ن فيه ان��ت��ق��ايل اإلم����ارات وم��ا يسمى 
مؤتمر وح��ل��ف ح��ض��رم��وت رفضهم ل��ق��رار تعيني السبيعي 
دف���ع األخ���ري ب��ق��وات ك��ب��رية ت��اب��ع��ة ل��ح��زب اإلص����الح إىل وادي 
ح��ض��رم��وت م��ا ي��ن��ذر ب��اح��ت��م��ال ان����دالع امل��ع��ارك ب��ني الطرفني 

يف أية لحظة .
وع����ى وق����ع ص�����راع ال���وك���ال���ة ال���دائ���ر ب���ني ال���ب���ي���ادق واألدوات 
املحلية لبسط النفوذ والسيطرة عى منابع النفط والروة 

يف شبوة وحضرموت، تتكاتف الجهود األمريكية والغربية 
والخليجية ، لضبط إيقاع هذه املواجهات وإذكاء املزيد من 
نارها والدفع بتلك األدوات إىل املزيد من االنزالق يف املتاهات 

مجهولة املصري.
ويف الوقت الذي يأخذ فيه املبعوث األمريي عى عاتقه 
م���ه���م���ة إع���������ادة رس������م خ����ط����وط ال����ت����م����اس ب����زي����ارت����ه امل����ت����ك����ررة إىل 
بلحاف وحضرموت اجتمعت رباعية ال��ع��دوان واالحتالل 
يف ل��ن��دن مل��ن��اق��ش��ة م��ا أس��م��ت��ه��ا األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة املتفاقمة 
يف ال��ي��م��ن، وف����رص ت��ح��ق��ي��ق االس���ت���ق���راِر وت��ن��م��ي��ت��ه، يف م��ؤش��ر 
واضح عى ارتباط التصعيد امليداين يف املدن املحتلة بملف 
ال��ودي��ع��ة وال��ح��دي��ث يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت ع��ن ت��س��ري��ع خ��ط��وات 
ت��س��ل��ي��م��ه��ا مل��ج��ل��س امل����رت����زق����ة ال����رئ����ايس ب���ع���د اس���ت���ي���ف���اء ش����روط 
التنفيذ عى الصعيد العسكري واألمني، أو االقتصادي، 
وذلك للتخلص من األوراق املهرئة واإلبقاء عى ما تعتربه 
واشنطن الرهانات الرابحة لفرض الهيمنة وتنفيذ مشروع 

التقسيم واألقلمة...!
األه����م يف ت��س��ارع وت����رية األح�����داث امل��ي��دان��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة يف 
ج��ن��وب وش����رق ال��ي��م��ن ه���و س��ع��ي أن��ظ��م��ة االح���ت���الل ال��غ��رب��ي��ة 
والخليجية إىل السيطرة عى منابع النفط والروة يف شبوة 
وحضرموت واملهرة من خالل االستمرار يف إذكاء وإثارة بؤر 
ال��ص��راع ب��ني أجنحة العمالة واالرت�����زاق، ع��ى أن النتائج ال 
يمكن قياسها حتى اآلن بتقدم ط��رف عى حساب الطرف 
اآلخ���ر، فثمة وس��ائ��ل أخ���رى للحرب "أم��ن��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة"، 

قد تضع املناطق املحتلة يف مهب احتماالت ال حصر لها، يف 
ظل تدهور الخدمات، وانكشاف أهداف الخارج وأطماعه. 
وت������ج������در اإلش������������ارة ه����ن����ا إىل أن�������ه ويف إط���������ار ع���م���ل���ي���ات ال���ن���ه���ب 
امل����ت����واص����ل ل���������روات ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از م�����ن امل����ح����اف����ظ����ات امل��ح��ت��ل��ة 
غادرت مؤخرا ميناء الضبة بمحافظة حضرموت السفينة 
ال���ع���م���الق���ة MARAN CANOPUS  م��ح��م��ل��ة ب���م���ا ي���ق���ارب 
مليوين برميل نفط خام وكانت السفينة العمالقة وصلت 
يف 6 أغسطس الجاري إىل ميناء الضبة، وقامت بتحميل 
م��ا ي��ق��ارب اث��ن��ني م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ن��ف��ط خ���ام، بقيمة إجمالية 

تقدر ب�200 مليون دوالر.
ويأيت نهب هذه الكمية من النفط الخام ضمن مسلسل 
النهب املنظم من قبل أنظمة العدوان واالحتالل ومرتزقتها 

لعائدات النفط الخام وثروات الوطن بشكل عام.
عى ذات السياق وقع نظام االحتالل اإلمارايت مع النظام 
ال���ف���رن���ي ص��ف��ق��ة ن���ه���ب ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط وال����غ����از م����ن م��ي��ن��اء 
بلحاف بقيمة 80 مليار دوالر سنويا لتذهب تلك املليارات 
إىل البنوك السعودية اإلم��ارات��ي��ة ويذهب الفتات منها إىل 
جيوب املرتزقة بينما املاليني من أبناء اليمن يعيشون أسوأ 

كارثة إنسانية.
ب��امل��ق��اب��ل ح����ذرت ه��ي��ئ��ة رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال���ن���واب يف صنعاء 
من التحركات الغربية املريبة، ال سيما بعد وصول قوات 
بحرية فرنسية إىل الشواطئ الشرقية لليمن وإىل محيط 
أرخبيل سقطرى، وإىل ميناء بلحاف يف شبوة تحت ذريعة 

حماية شركة توتال الفرنسية املكلفة بنهب الغاز وتصديره 
إىل خارج البلد. 

والشك أن هذه األدوار املشبوهة ترتبط بمجلس الثمانية 
ال����خ����ون����ة يف ت���م���ري���ر امل����ش����اري����ع ال����ه����ادف����ة إىل ت���ق���س���ي���م وت���ج���زئ���ة 
ال����وط����ن، واع���ت���ب���ار ال����ص����وت ال���ح���ر امل���ن���اه���ض ل���ل���ع���دوان ت��أك��ي��د 
لتنامي الوعي بمخططات األعداء، واتساع دائرة الصمود 
ل��ت��ح��ري��ر األرض واس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تتطلب 
رص الصفوف يف مواجهة العدوان لتحرير األرايض اليمنية 

من الغزاة واملحتلني.
أص���ب���ح���ت ال���غ���اي���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ك���ش���وف���ة وأص����ب����ح م���ش���روع 
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان واالح����ت����الل ال���س���ع���ودي اإلم�������ارايت واض��ح��ا 
ل��ل��ع��ي��ان وأص���ب���ح ه����دف ت��ق��اس��م ال��ي��م��ن ع���ى أس�����اس ثرواته  
أك���ر وض��وح��ا وت��ج��ى للجميع أن ن��ظ��ام االح���ت���الل اإلم����ارايت 
ل���م ي��ق��ات��ل يف ش���ب���وة م���ن أج����ل أح����د وإن���م���ا م���ن أج����ل تحقيق 
أهدافه يف نهب ثروات هذه املحافظة الغنية بالنفط وغريها 

من الروات. 
وباملقابل نظام العدوان واالحتالل السعودي املستمر يف 
تنفيذ هدف  تضييق خناقه عى املهرة لضمان حصته فيها 
من الروات وعينه األخرى ترنو نحو مارب تلك هي الحقيقة 
التي يجب أن يعرف بها مرتزقة وعمالء تحالف العدوان 
ألن الواقع قد كشف كل أوراق العدوان ال��ذي بدأ ينكسر 
وسينكسر حتما بشكل نهايئ  بفضل الله وبفصل صمود 

وثبات األحرار من أبناء الوطن يف شماله وجنوبه .

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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نهب مرتزقة العدوان لعائدات النفط والغاز .. 

جــــرائم لــــن تسقط بالتقادم 

تطورات معارك سباق احملتل وأدواته للسيطرة على مثلث الطاقة في اجلنوب؟!! 

 جرائم حرب ضد اإلنسانية ارتكبها تحالف 
الشر والعدوان ومرتزقته من خالل االستهداف املباشر 

بغاراته الهستريية التي راح ضحيتها آالف الشهداء من 
املدنيني جلهم من األطفال والنساء , لم يقف العدوان 

ومرتزقته عند هذا الحد من الصلف والغطرسة بل تعمد 
مفاقمة معاناة أكرث من 750 ألف موظف من خالل 

استمراره يف نهب خريات وموارد البلد وتوريد عائدات 
النفط والغاز املنزيل إىل جيوب املرتزقة , سابقة لم يشهد 

لها تاريخ الحروب مثيال أن يقوم هؤالء املرتزقة بنهب 
عائدات ثروات البلد ويتهربون من التزاماتهم يف دفع 
مرتبات موظفي الدولة التي تعترب حقا أصليا وواجبا 

يجب الوفاء به .. تفاصيل أكرث عن األرقام الفلكية التي 
نهبها العدوان واملرتزقة يف سياق التقرير التايل:

: خاص



متابعة : عبدالحميد  عبدالله

دش����ن رئ���ي���س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���ال���ح بن 
حبتور، العام الجامعي الجديد 1444ه��� يف جامعة 
العلوم والتكنولوجيا.. ويف التدشني ألقى رئيس الوزراء 
كلمة نوه يف مستهلها بالحضور املتميز لجامعة العلوم 

والتكنولوجيا وفاعليتها األكاديمية املتقدمة.
وهنأ الدكتور بن حبتور، رئيس الجامعة وأساتذتها 
وط��اب��ه��ا ع��ى ب��دء ال��ع��ام ال����درايس الجامعي باملستوى 
ال����ع����ل����م����ي ال�����رف�����ي�����ع ال����������ذي وص�����ل�����ت إل�����ي�����ه وت������دش������ني ال����ع����ام 
ال���ج���ام���ع���ي ال���ج���دي���د .. الف����ت����اً إىل أن ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س يف 
ال���ج���ام���ع���ة، ه����م م����ن ض���م���ن أك���ف���أ ال���ط���واق���م األك���ادي���م���ي���ة 

عى املستوى الوطني.
وأوضح أن جامعة العلوم والتكنولوجيا رغم التغيري 
الطفيف يف إدارت���ه���ا ح��اف��ظ��ت ع��ى م��س��ت��واه��ا العلمي .. 
مؤكداً ع��دم تدخل أي أح��د لتغيري خطتها األكاديمية 

أو مسارها التعليمي أو برنامجها البحثي.
واعترب خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا إضافات 
ن��وع��ي��ة يف امل����ج����االت ال���ت���ي ت��خ��ص��ص��وا ف��ي��ه��ا .. م���ش���رياً إىل 
ح��ال��ة االق��ت��ت��ال يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��واق��ع��ة ت��ح��ت االح��ت��ال 

السعودي اإلمارايت.
وق����������ال" ت���اب���ع���ن���ا خ�������ال األي����������ام امل����اض����ي����ة ح����ال����ة االق����ت����ت����ال 
ب������ني وك���������اء ال����س����ع����ودي����ة واإلم����������������ارات وت������ع������دد ال�����������والءات 
ل��ل��م��ت��ق��ات��ل��ني ع���ى ذل����ك ال��ن��ح��و امل���خ���زي، يف وق����ت ت��ربه��ن 

فيه صنعاء أن لديها مصدر قرار واحد".
وأض����������اف "ق�����ائ�����د ال������ث������ورة ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب�������در ال����دي����ن 
الحويث واملجلس السيايس األعى بقيادة فخامة املشري 
الركن مهدي املشاط، باإلضافة إىل حكومة االنقاذ هم 
م��ص��در ال���ق���رار ض��م��ن سلسلة إداري�����ة س��ي��اس��ي��ة ت��رات��ب��ي��ة, 
دون الشعور أن هناك طرفاً يعمل عى حساب الطرف 
اآلخر".. وذكر رئيس الوزراء أن الجانب األمني وعمله 
ال��دؤوب لرتسيخ األمن واالستقرار ومكافحة الجرائم 
واحداً من تجليات االنضباط وواحدية القرار يف صنعاء.

وت���ط���رق إىل ح��ج��م ال��ن��ه��ب ال�����ذي ط����ال امل�������وارد ال��ن��ف��ط��ي��ة 
والغازية يف الباد .. مبيناً أن 13.5 مليار دوالر، حجم 
ما تم بيعه من نفط وغاز اليمن طيلة السنوات املاضية 
من قبل دولتي االحتال و واملرتزقة وتم إيداعها يف البنك 

األهيل السعودي بجدة.
وأفاد الدكتور بن حبتور بأن ما تم اظهاره وفقاً للوثائق 
م���ن إج���م���ايل ذل����ك امل��ب��ل��غ ه���و م��ل��ي��ار ون���ص���ف ف��ق��ط وب��اق��ي 

املبلغ ال يعرف أين ذهب وكيف تم التصرف فيه.
من جانبه اعترب وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
حسني حازب، تدشني العام الجامعي الجديد والعمل 
بالتقويم ال��ه��ج��ري م��ن جامعة ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا، 
رسالة بوقوف الدولة إىل جانب الطاب والجهاز اإلداري 
واألك���ادي���م���ي ال��ع��ام��ل ب��ال��ج��ام��ع��ة ول���ن ُي��س��م��ح ل��ل��م��رت��زق��ة 
ب����ت����خ����ري����ب امل�����ؤس�����س�����ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال�������رائ�������دة ع������ى م���س���ت���وى 

الوطن.
وب������ني أن ال�����������وزارة ويف ظ�����ل ت����وج����ه����ات ال����ق����ي����ادة ال���ث���وري���ة 
واملجلس السيايس األعى عقدت ورشة لتحليل الوضع 
الراهن ملشروع اسرتاتيجية وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي 1444 - 1448ه� يف ضوء مستهدفات الرؤية 
الوطنية ملواكبة التطورات والتوجهات العاملية.

ول���ف���ت ال����وزي����ر ح������ازب إىل أن وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف 
ظ����ل ال�����ع�����دوان ت����ج����اوزت ك����ث����رياً م����ن ال���ت���ح���دي���ات وح��ق��ق��ت 
إن����ج����ازات ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة وأك���ادي���م���ي���ة واف���ت���ت���اح أك����ر من 
ث���م���ان ج���ام���ع���ات أه��ل��ي��ة وأرب������ع ج���ام���ع���ات ح��ك��وم��ي��ة وك���ذا 

افتتاح وتوصيف برامج أكاديمية.
وأك��د أن ال���وزارة لن تسمح باملساس بجامعة العلوم 
وامل�����ؤس�����س�����ة ال����وط����ن����ي����ة ال��������رائ��������دة يف ال���ت���ع���ل���ي���م األه���������يل ع��ى 
مستوى اليمن وال��ت��ي رف���دت البلد بكثري م��ن الكفاءات 
وال�����خ�����ربات امل���ش���ه���ود ل����ه����ا.. ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي ح��ض��ره��ا 
وزي����را األش��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ط��رق امل��ه��ن��دس غ��ال��ب مطلق 
وال������دول������ة ل�����ش�����ؤون م���ج���ل���س ال�����ن�����واب وال������ش������ورى ع�����يل أب���و 
حليقة، أشار نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
الدكتور عيل شرف الدين إىل داللة ورمزية تدشني العام 
الجامعي الجديد 1444ه� من رحاب جامعة العلوم 

والتكنولوجيا ملكانتها بني الجامعات اليمنية.
وبارك لجامعة العلوم والتكنولوجيا فتح تخصصات 

ج����دي����دة ت����واك����ب م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة واح���ت���ي���اج���ات س���وق 
العمل يف ال��ب��ك��ال��وري��وس وال���دراس���ات العليا .. مبيناً أن 
ال���ت���ص���ن���ي���ف ال����ع����امل����ي ل���ل���ج���ام���ع���ات "وي�����ب�����اك�����س" أع����ل����ن أن 
جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء حازت عى املرتبة 

األوىل من بني الجامعات اليمنية األهلية.
وت�����ط�����رق ال�����دك�����ت�����ور ش�������رف ال�����دي�����ن إىل م����ح����اول����ة ح���ك���وم���ة 
الفنادق يف نقل مقر الجامعة منذ ال��ع��ام امل��ايض والتي 
ب��اءت بالفشل ول��م يعرتف العالم إال بجامعة العلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي م��ق��ره��ا ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء .. م��ؤك��داً 
استمرار اعتماد وتعميد املصادقة عى جميع الشهادات 
الصادرة من الجامعة وفروعها يف كافة املحافظات من 

صنعاء إىل عدن، ومن الحديدة إىل املهرة.
بدوره استعرض رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الدكتور عادل املتوكل، اإلنجازات التي حققتها الجامعة 
يف ظ���ل ال����ع����دوان يف ال���ج���وان���ب األك���ادي���م���ي���ة وال��ربام��ج��ي��ة 
وال����ب����ح����ث����ي����ة ويف م����ق����دم����ت����ه����ا ح������ص������ول م����ج����ل����ة ال��������دراس��������ات 
االجتماعية يف الجامعة ع��ى امل��رك��ز األول ع��ى مستوى 

مجات العلوم االجتماعية يف الوطن العربي.

وأوض�����ح أن ع�����دداً م���ن امل���ج���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال����ص����ادرة عن 
ال��ج��ام��ع��ة ح��ص��ل��ت ع���ى امل����رات����ب األوىل م���ن ب���ني امل��ج��ات 
العلمية املحّكمة لنشر األبحاث العلمية عى مستوى 
الوطن العربي، وكذا حصول عدد من طاب الجامعة 

عى جوائز يف مسابقات عاملية.
وأك��������د ال����دك����ت����ور امل����ت����وك����ل أن االن�������ج�������ازات ال����ت����ي ت��ح��ق��ق��ت 
واس���ت���م���رار ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ظ���ل ال�����ع�����دوان، ت��أيت 
يف إط��������ار امل����س����ؤول����ي����ة االج����ت����م����اع����ي����ة وااله�����ت�����م�����ام ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية وت��ن��ف��ي��ذاً ملتطلبات وم��ع��اي��ري االع��ت��م��اد املحلية 

والدولية.
عقب ذلك تم تكريم الطالبات الفائزات يف املسابقات 
ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة يف ال��ج��راف��ي��ك��س، وك����ذا ال���ف���ائ���زات يف 
املسابقة العربية للتغليف بلبنان خال العام 2021م.
ح����ض����ر ال����ت����دش����ني رئ�����ي�����س ج����ام����ع����ة 21 س���ب���ت���م���رب رئ���ي���س 
املجلس الطبي األع���ى ال��دك��ت��ور مجاهد معصار ومدير 
مركز تقنية املعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق ورئيسا 
ج���ام���ع���ت���ي ال����ن����اص����ر ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����دال����ل����ه ال����ط����اه����ش وآزال 

للتنمية البشرية الدكتور حسني البهجي.

متابعات : عبدالحميد الحجازي

أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س ال������وزراء ل��ش��ؤون ال���رؤي���ة الوطنية 
رئ������ي������س امل�����ك�����ت�����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي إلدارة ال��������رؤي��������ة م���ح���م���ود 
ال����ج����ن����ي����د، أه����م����ي����ة دور م�����خ�����رج�����ات ك����ل����ي����ات امل���ج���ت���م���ع 
يف ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ش���ام���ل���ة، ورف�������د س������وق ال��ع��م��ل 

بالكوادر املؤهلة والقادرة عى خدمة الوطن. 
وأش��������ار ال���ج���ن���ي���د خ������ال اف���ت���ت���اح���ه  امل����ع����رض ال��ع��ل��م��ي 
ال��ط��ب��ي ال��ت��ق��ن��ي ال����ذي نظمته ك��ل��ي��ة ال��ج��زي��رة للعلوم 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، إىل ض������رورة االه���ت���م���ام ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية يف كليات املجتمع واملعاهد التقنية، بما 
ي��ت��واك��ب م��ع متطلبات التنمية يف امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة،  
ومرحلة إعادة اإلعمار وإحداث النهضة املطلوبة يف 

مختلف املجاالت. 
وأوضح أن الرؤية الوطنية وضعت االرتقاء بقطاع 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف س���ل���م أول�����وي�����ات أه���داف���ه���ا االس��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتحسني مؤشرات التعليم بكافة مستوياته سواء 

ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ام أو ال���ج���ام���ع���ي وال���ت���ع���ل���ي���م ال��ف��ن��ي 
والتقني.. ويف الفعالية التي حضرها نائب املدير 
التنفيذي لشركة الغاز محمد القديمي، أُلقيت 
ك���ل���م���ات م����ن ق���ب���ل ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ه��اش��م 
امل���غ���رب���ي وم���س���ت���ش���ار ع��م��ي��د ال���ك���ل���ي���ة ال����دك����ت����ور ع��يل 
الصباحي ورئيس قسم العلوم اإلدارية الدكتورة 
إيمان الصربي، استعرضت برامج الكلية املواكبة 
لسوق العمل ورفده بتخصصات إدارية وتقنية 

نوعية.
واع����ت����ربت ال��ك��ل��م��ات، م���خ���رج���ات ال��ك��ل��ي��ة رص���ي���داً 
تنموياً لرفد املؤسسات بكوادر مؤهلة للخدمة 
يف التخصصات االجتماعية واالقتصادية وغريها.
ك��م��ا ك����رم ن���ائ���ب رئ���ي���س ال�������وزراء ل���ش���ؤون ال���رؤي���ة 
ال���وط���ن���ي���ة وم����ع����ه ن����ائ����ب امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ش��رك��ة 
الغاز وعميد الكلية، الطالبات والطاب األوائل 
يف مختلف مستويات وأقسام الكلية، باإلضافة 

إىل تكريم كادر التدريس والكادر اإلداري.

"26سبتمرب"-حجة الشريف خالد

يف إط�����ار ت��ع��زي��ز األدوار ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
ب����������ني ال������س������ل������ط������ة امل������ح������ل������ي������ة وال�������ق�������ض�������اء 
ورج��������������ال ال������ش������رط������ة ب�����م�����دي�����ري�����ة اف����ل����ح 
اليمن محافظة حجة التقى املجاهد 
الشيخ خالد دغشر اليزيدي- رئيس 
الوحدة اإلداري��ة مدير عام املديرية 
رئيس املجلس املحيل بمكتبه بمقر 
ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ف���ض���ي���ل���ة ال���ع���ام���ة 
ال�����������������ق�����������������ايض م�����������ن�����������ري م����������ح����������م����������د م������ح������م������د 
الراجحي- رئيس املنسقية العدلية- 
رئ�������������ي�������������س م��������ح��������ك��������م��������ة اف�������������ل�������������ح ال�������ي�������م�������ن 
االب�����ت�����دائ�����ي�����ة وامل������ج������اه������د ع����ق����ي����د ب��ك��ي��ل 
ع�����يل ع�����يل ح����ب����ي����ش- م����دي����ر ال���ش���رط���ة 
وامل�����ج�����اه�����د ع���ق���ي���د رك�������ن اب���وال���ن���ع���ي���م- 

رئيس الوحدة االجتماعية..
ون��اق��ش معهم ال��ج��وان��ب املتصلة 
بحياة املواطنني االمنية واملعيشية 
وقضاياهم االجتماعية والقضائية 
يف ظ���ل ال����ظ����روف ال���راه���ن���ة ال���ت���ي يمر 
ب���ه���ا ال�����وط�����ن؛ وال���������دور امل���ط���ل���وب م��ن 
األج������ه������زة امل���ع���ن���ي���ة يف س���ب���ي���ل خ���دم���ة 
ال�������وط�������ن وامل������������واط������������ن.. وب��������������ارك خ�����ال 
ال�����ل�����ق�����اء األداء امل����ت����م����ي����ز ال����������ذي ت���ق���وم 
ب���ه م��ح��ك��م��ة اف��ل��ح ال��ي��م��ن االب��ت��دائ��ي��ة 
م����م����ث����ل����ة ب������ال������ق������ايض م�����ن�����ري ال�����راج�����ح�����ي 
وب���م���ا م���ن ش���أن���ه ف��ص��ل ال���خ���ط���اب يف 
كثري من القضايا املتعرة وتنشيط 
دور ال����ق����ض����اء وإع����������ادة ث���ق���ة امل����واط����ن 

بالقضاء بعد أن كاد يفقدها..
معرباً عن ارتياح أبناء افلح اليمن 
ل���ص���ريورة ال��ق��ض��اء ب��امل��دي��ري��ة ودوره 

ال������������ري������������ادي يف ف������ص������ل ال������خ������ص������وم������ات 
املعروضة عليه يف فرتات وجيزة..

م���ؤك���داً ع���ى أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز األدوار 
ال����ت����ك����ام����ل����ي����ة ب�������ني ال������ق������ض������اء وأج������ه������زة 
ال�������������������دول�������������������ة ال���������ت���������ن���������ف���������ي���������ذي���������ة وامل��������ع��������ن��������ي��������ة 
وال������ض������ب������ط������ي������ة)ال������ش������رط������ة وم��������أم��������وري 
الضبط القضايئ( وأه��اب بالوحدة 
االج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة ودوره�������������������������ا امل������ل������م������وس 
يف مل������ل������م������ة ال��������ص��������ف ال��������وط��������ن��������ي وع�����ق�����د 
ال�������ل�������ق�������اءات واالج������ت������م������اع������ات ودع���������وة 
امل���������غ���������رر ب������ه������م إىل أح���������ض���������ان ال������وط������ن 

وإشاعة ثقافة املحبة والسام..
حاثاً رجال الشرطة عى التعاطي 
االي����ج����اب����ي يف ض���ب���ط ال���ج���ري���م���ة ق��ب��ل 
وق��وع��ه��ا ب��ص��ف��ت��ه��م ال��ع��ني ال��س��اه��رة 
ال��ت��ي ال ت��ن��ام وت��ن��ف��ي��ذ م��ا ي��وك��ل إليها 
م��ن مهام وم��ا يسند إليها م��ن قبل 

السلطة املحلية واملجلس اإلشرايف 
وال����ق����ض����اء, يف س���ب���ي���ل ال���ح���ف���اظ ع��ى 
ام�������������ن وس����������ام����������ة ال����������وط����������ن وامل����������واط����������ن 
وح������ف������ظ امل������������ال وال���������ع���������رض وال����ن����ف����س 
باعتبار افلح اليمن مديرية مرتامية 
األط��راف تضم وفدين من مختلف 
املحافظات.. ودعا الجميع إىل بذل 
الجهود لتحقيق أهداف وتطلعات 
املجتمع التي من شأنها تعزيز الثقة 

بني املواطن ورجاالت السلطة.
م�����������ن ج��������ان��������ب��������ه اك���������������د ال�����������ق�����������ايض م����ن����ري 
الراجحي- رئيس املحكمة ان العدل 
أس������������������اس ال��������ح��������ك��������م وُح�����������س�����������ن ت����س����ي����ري 
ش�����ؤون ال��ق��ض��اء ي���ص���ُب يف مصلحة 
العاّمة وان املحكمة تفعل جهدها 
ل������ف������ص������ل ال�������خ�������ص�������وم�������ات امل�������ع�������روض�������ة 

عليها وفق الشرع والقانون..

وط������������رَح ف���ض���ي���ل���ت���ه يف ال����ل����ق����اء 
م���������خ���������اط���������ر اآلب�������������������������ار امل�������ك�������ش�������وف�������ة 
ال��������ت��������ي أن�������ت�������ج�������ت إح����������������دى ع����ش����ر 
م�����ع�����ظ�����م�����ه�����ا ادت اىل  ق������ض������ي������ة 
خ���������س���������ائ���������ر ب���������ش���������ري���������ة ج�����س�����ي�����م�����ة 
داعياً السلطة املحلية ورجال 
ال����ش����رط����ة وم�������أم�������وري ال���ض���ب���ط 
القضايئ اىل التعاون يف ضبط 
ذوي االبار املكشوفة وخاصة 
التي تقع عى جنبات الطرق 
ال���ع���ام���ة وال���ف���رع���ي���ة وإل���زام���ه���م 
ب��ب��ن��اء ج����دار ح��ول��ه��ا ب��ارت��ف��اع ال 
يقل عن مرت سواء من البلك 
او ال�������ح�������ج�������ر وذل����������������ك ل������ت������ف������ادي 
امل��س��ؤول��ي��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة؛ م��ن��وه��اً 
ان ه������������ذه امل�������س�������أل�������ة ن�������ال�������ت م���ن 
االهمال ما حدا بتزايد االخطار 
واالضرار البشرية؛ مشدداً عى ان 
امل�����س�����ؤول�����ي�����ة ت���ك���ام���ل���ي���ة وان ال���ج���م���ي���ع 
خ������دام ل��ل��ش��ع��ب ول���ي���س���و م��س��ؤول��ني 

عليه فحسب..
اىل ذل���ك اس��ت��ع��رض ال��ل��ق��اء ُج��م��ل��ًة 
من القضايا املحورية التي تنسجم 
وخدمة املواطن وتحد من معاناته؛ 
واق���ر ع���دداً م��ن ال��خ��ط��وات العملية 
ع��������ى م�����س�����ت�����وى ال������ن������ط������اق ال�����ج�����غ�����رايف 

للمديرية..
ح���������ض���������ر ال����������ل����������ق����������اء امل�������������ش�������������رف ال���������ع���������ام 
ل�����ل�����م�����دي�����ري�����ة ال��������دك��������ت��������ور م�����ح�����م�����د ع���يل 
العرجيل واالم���ني ال��ع��ام للمجلس 
امل�����ح�����يل االخ ع������يل م����ح����م����د امل����ح����م����ري 
وع���������������������دد م�������������ن اع�������������ض�������������اء ال�����س�����ل�����ط�����ت�����ني 

القضائية واملحلية.

أدانت الهيئة العامة لألوقاف، استمرار مرتزقة 
ال���������ع���������دوان األم��������ري��������ي ال������س������ع������ودي اإلم�������������������ارايت، يف 
استهداف األضرحة واملقامات والقباب واملساجد 
يف امل����ح����اف����ظ����ات امل����ح����ت����ل����ة.. واس����ت����ن����ك����رت ال���ه���ي���ئ���ة يف 
ب���ي���ان ل���ه���ا، إق�������دام م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ع����ى ت��ف��ج��ري 
ض��ري��ح ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��م��ر ب�����اداس يف منطقة 
ع��رق��ة ب��س��اح��ل رض����وم، وق��ب��ة ب��ن ع��ب��دال��ص��م��د يف 
منطقة رضوم جنوب محافظة شبوة وتسويتهما 
ب������������������األرض.. واع��������ت��������ربت ت����ف����ج����ري امل������رت������زق������ة ألض�����رح�����ة 
ومقامات وقباب الصالحني، جريمة تضاف إىل 
السجل اإلج��رام��ي لتحالف ال��ع��دوان وامل��رت��زق��ة، 
الذي استهدف قباب وأضرحة الصالحني وتدمري 

مئات املساجد والقبور يف مختلف املحافظات.
وأش�������ارت إىل أن ق�����وات م���ا ت��س��م��ى "ال��ع��م��ال��ق��ة" 

دّم���������رت ع������دة أض�����رح�����ة م���ش���اب���ه���ة يف ع������دة م��ن��اط��ق 
ج�����ن�����وب م����ح����اف����ظ����ة ش�����ب�����وة خ�������ال األي�����������ام ال���ق���ل���ي���ل���ة 

املاضية.
وأك���د ب��ي��ان الهيئة، أن ت��دم��ري تحالف ال��ع��دوان 
وامل���رت���زق���ة امل��م��ن��ه��ج ل��ل��م��ع��ال��م ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل���واق���ع 
األثرية واملقامات واألضرحة، يهدف إىل القضاء 
ع��ى امل����وروث ال��ث��ق��ايف ال��ت��اري��خ��ي لليمن، وك���ل ما 
ي��ت��ص��ل ب��ال��ش��واه��د ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ح��ض��ارة ال��ي��م��ن��ي��ة 

الضاربة جذورها يف التاريخ.
ودعت هيئة األوقاف، املنظمات الدولية املعنية 
بالحفاظ عى الرتاث اإلنساين، االضطاع بدورها 
يف حماية الرتاث اليمني واملعالم واملدن واملقامات 
التاريخية التي تتعرض للطمس والتشويه من 

قبل قوى العدوان واملرتزقة.

ال������������رس������������ول األع�������ظ�������م  ت�����س�����ت�����م�����ر إدارة م��������ه��������رج��������ان 
ل��إب��داع الفني وال��ث��ق��ايف، يف استقبال املشاركني 
يف م���س���اب���ق���ات ال��������دورة ال���ت���اس���ع���ة ض���م���ن م���ج���االت 
اإلنشاد، والشعر العربي، واملسرح، واملواهب، 

لألسبوع الثاين عى التوايل.
وأك������دت إدارة امل���ه���رج���ان أن ال��ت��س��ج��ي��ل م���ا ي���زال 
م��ف��ت��وح��اً أم�����ام ال���راغ���ب���ني يف خ����وض امل��ن��اف��س��ة من 
امل���وه���وب���ني يف امل����ج����االت األرب����ع����ة، وأن ب��إم��ك��ان��ه��م 
امل��ش��ارك��ة يف مسابقات ه��ذه ال����دورة، ع��رب املوقع 
https://www..اإللكرتوين الخاص باملهرجان

al-mawlid.net/مسابقة
أو ع���������رب ال�����������وات�����������س أو ال������ت������ل������ي������ج������رام إىل األرق���������������ام 

اآلت���ي���ة:" 771111433- 737111433- 
."715111433

ه���ذا وك���ان���ت إدارة م��ه��رج��ان ال���رس���ول األع��ظ��م، 
أعلنت األسبوع امل��ايض بدء استقبال املشاركات 
يف مسابقات الشعر العربي واإلن��ش��اد وامل��س��رح 
واملواهب يف سياق مسابقات املهرجان وفعالياته 

لهذه الدورة.
ي����ذك����ر أن م����ه����رج����ان ال������رس������ول األع�����ظ�����م ت���ظ���اه���رة 
ثقافية سنوية لإبداع الفني والثقايف،ومتنفساً 
ل����ل����م����ب����دع����ني ي�������ع�������ربون م�������ن خ������ال������ه ع�������ن م���ح���ب���ت���ه���م 
وتوليهم للرسول األعظم صى الله عليه وعى 

آله وسلم.

           حازب:  لن ُيسمح للمرتزقة 
بتخريب مثل هذه املؤسسة 

التعليمية الرائدة
شرف الدين:  تصنيف 

"ويبالكس" صنف جامعة 
العلوم بصنعاء حازت في 

املرتبة األولى بني اجلامعات 
اليمنية األهلية

         املتوكل:  استمرار العملية 
التعليمية وحصول عدد من 

طالب اجلامعة على جوائز في 
مسابقات عاملية
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اجلنيد: ضرورة االهتمام مبخرجات  كليات املجتمع مبا يتواكب مع متطلبات التنمية

خالل تدشني العام الدراسي اجلديد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

خالل افتتاحه املعرض الطبي والتقني بكلية اجلزيرة

اللواء/ 
صالح عبدالرحمن بجاش* 

بسام عبد الله النجار 

جيشنا..
 أكبر قوًة 

وأكثر تطورًا

صواعق 
السالم...!

عندما نشاهد العروض املهيبة التي تقام بمناسبة تخرج دفعات عسكرية من 
مختلف القوى واملناطق والوحدات العسكرية والقتالية، فإن جباهنا وهاماتنا 
تشمخ ب��ع��زة وك��ربي��اء ل��ت��ط��اول ع��ن��ان ال��س��م��اء، وأعناقنا تشرئب نحو العلياء، 
ويتعاظم فخرنا بجيشنا العظيم وبأبطاله الشجعان امليامني، وترتسخ ثقتنا 
بقواتنا املسلحة وبقدرتها واقتدارها عى حماية السيادة وال���ذود عن حياض 
ال��وط��ن وال��ت��ص��دي ل��ك��ل األع����داء وامل��ع��ت��دي��ن وك��س��ر شوكتهم وه��زي��م��ة جمعهم 

وإلحاق بهم أفدح الخسائر يف العدد والعتاد.
فبعد سبع سنوات من العدوان الهمجي الغاشم والحصار الجائر والظالم 
عى وطننا املجيد وشعبنا أويل القوة والبأس الشديد، ناحظ ونشاهد ونجد 
أن جيشنا العظيم أصبح اليوم أقوى بكثري مما كان عليه سابقاً قبل أن يخوض 
معركة الدفاع عن الوطن والشعب ومواجهة عدوان كوين مغري وتحالف شر 
دويل م��س��ت��ط��ري.. ح��ي��ث اس��ت��ط��اع أب��ط��ال جيشنا ول��ج��ان��ن��ا الشعبية وم��ع��ه��م كل 
األحرار والشرفاء من أبناء الوطن كسر شوكة تحالف العدوان وسحق حشود 
مرتزقته اآلثمني والتنكيل بهم يف مختلف امليادين ويف كافة جبهات املواجهة 
والقتال عى امتداد مسرح العمليات، وتحقيق االنتصارات املؤزرة والحاسمة 
رغ��م ال��ف��ارق الكبري وال��ه��ائ��ل ب��ني م��ا يمتلكه جيشنا م��ن ق���درات متواضعة وما 
يمتلكه ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان م���ن إم��ك��ان��ي��ات وق�����درات تسليحية ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة 
بما فيها األسلحة املحرمة دولياً والتي استخدمها بشكل هستريي يف عدوانه 
الهمجي واستهدفها بها وطننا وشعبنا الصامد واألب��ي ول��م يستنث شيئاً من 
املنشآت واألع��ي��ان املدنية وتعمد قتل املدنيني واألط��ف��ال والنساء والشيوخ يف 
محاولة منه إلخضاع وإذالل وتركيع شعبنا وجعله يستسلم ويرضخ لهيمنة 
املعتدي اآلثم ويقبل بوصايته عى اليمن وتحكمه بمصري أبنائه.. لكن شعبنا 
األبي الحر الكريم وجيشنا املغوار الباسل العظيم أك��دوا للمعتدي االثيم أن 
ذل���ك غ��ري وارد يف ال��ي��م��ن، وج���س���دوا ع��ظ��م��ة وص��اب��ة اإلرادة ال��ي��م��ان��ي��ة يف رف��ض 
ح��ي��اة ال��ذل��ة وال��خ��ن��وع واالص����رار ع��ى العيش بحرية وع���زة وك��رام��ة، كما أثبتوا 

عى أرض امليدان أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد.
وال�����ي�����وم وم�����ن خ�����ال ال�����ع�����روض ال���ع���س���ك���ري���ة واالح����ت����ف����االت امل���ه���ي���ب���ة ب���ال���دف���ع���ات 
املتخرجة من مختلف القوى واملناطق والوحدات العسكرية والقتالية نلمس 
وناحظ ونشاهد حقيقة ما شهده جيشنا العظيم من تطور كبري وما أصبح 
يمتلكه من قوة نوعية وإمكانيات وق��درات دفاعية اسرتاتيجية وأسلحة ردع 
ف��ت��اك��ة وم���دم���رة، ك��م��ا أن أب��ط��ال جيشنا ال��ش��ج��ع��ان امل��ي��ام��ني أص��ب��ح��وا يمتلكون 
أفضل املهارات القتالية والتكتيكية والعملياتية حيث اكتسبوها علمياً وعملياً 
من ميادين الوغى والجهاد يف سبيل الله ودف��اع��اً عن الوطن والشعب وعن 
األرض والعرض والدين فوصلوا بأدائهم البطويل إىل أعى مستويات االحرتاف 
القتايل، ويسبق ذلك كله تحليهم بالوعي والبصرية وتثقفهم بالثقافة القرآنية 
ونهلهم من معني خطابات قائد املسرية والثورة املباركة املجاهد العلم السيد 
عبدامللك بدرالدين الحويث-يحفظه الله- فأشرقت أمامهم دروب ومسارات 
ال��ن��ص��ر وال��ت��م��ك��ني وال��ت��ن��ك��ي��ل ب��امل��ع��ت��دي��ن وم��رت��زق��ت��ه��م اآلث���م���ني.. وس��ي��م��ي وطننا 
املجيد يف ظل قيادتنا امللهمة والحكيمة وبإرادة شعبنا الحرة وعزيمته الفتية 
وك���ذا ب��م��ا يمتلكه جيشنا امل��غ��وار م��ن ق���وة وق����درات ن��وع��ي��ة، ن��ح��و تحقيق امل��زي��د 
م���ن ال��ن��ج��اح��ات امل��ل��م��وس��ة يف م���ج���االت ال���ب���ن���اء وال��ت��ن��م��ي��ة واالس���ت���م���رار يف ص��ن��اع��ة 
االن��ت��ص��ارات الحاسمة والتغلب ع��ى ك��اف��ة التحديات وال��وص��ول باليمن أرض��اً 
وانساناً إىل الغد الواعد واملستقبل املشرق بتحرير كل شرب من أرضنا الطيبة 

والطاهرة وتحقيق النهوض الحضاري والتنمية الشاملة واملستدامة.
هكذا ستمي املسرية من نجاح إىل نجاح أكرب ومن نصر إىل نصر مؤزر

ُم���ن���ذ ال����ح����رب ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة؛ وال���ع���ال���م-ب���ك���ل أق���ط���اب���ه وم�����ح�����اوره ودول��������ه- ي���ع���اين م��ن 
الغطرسة الصهيوامريكية الفّجة وتدخاتها الهمجية التي أغضبت العالم ،ونشرت 
ال���دم���ار وال��ق��ت��ل وال����ج����وع، وال����ح����روب واألم�������راض واألوب����ئ����ة وال���ص���راع���ات واإلره�������اب -ع��ى 
مستوى كل دول العالم- وذلك وفقا لسياستها الرأسمالية التي ُتمكنها من السيطرة 
ع��ى تلك ال����دول، والتحكم ب��ق��رارات��ه��ا وم��ص��ريه��ا وف��ق��ا للمصالح األم��ري��ك��ي��ة الشخصية 
الضيقة؛.  ناهيك عن نهب ثروات الدول الطبيعية -خصوصا النفطية والغازية منها- 
ب��ال��ق��وة )ال��خ��ف��ي��ة( وت��ح��ت م��س��م��ي��ات ع��دي��دة وح��ي��ل خبيثة ك��ان��ت ت���ت���وارى خلفها أم��ري��ك��ا 

وإسرائيل. 
واليوم وبعد أن تكّشفت مخططات أمريكا وافتضحت املؤامرات الصهيوامريكية يف 
العالم بشكل عام ويف شبه الجزيرة العربية بشكل خاص، وبالتحديد بعد العدوان 
األمريي الربيطاين السعودي الصهيوامارايت الباغي عى بادنا املستمر منذ ما يقارب 
ثماين سنوات..  حيث أدرك اليمنيون منذ اليوم األول للعدوان تلك املخططات وفضحوا 
رأس الشّر العاملي املُسترت خلف التنظيمات اإلرهابية والدول العميلة املُتمثلة بأمريكا 
وإس���رائ���ي���ل، وع��م��ائ��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة ال����ذي ي��ت��ص��دره ن��ظ��ام آل س��ع��ود ال��س��ل��ويل وأوالد زاي��د 
امل��رت��م��ني يف أح���ض���ان ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، ل��ي��ت��ع��رى ب��ع��ده��ا ال��ش��ي��ط��ان ال��ص��ه��ي��وأم��ري��ي وم��ك��ائ��ده 
وأه���داف���ه يف املنطقة وال��ع��ال��م، ل��ت��ب��دأ ال����دول ب��ع��ده��ا بالتعامل م��ع أم��ري��ك��ا والصهيونية 
ب��ش��ك��ل مختلف ج����دا., وب����دأت األق���ط���اب وال���ق���وى ال��ع��ظ��م��ى األخ����رى ت��ظ��ه��ر ع��ى السطح 
لتزيح االستكبار والغطرسة الصهوامريكية- التي خنقت العالم وأحالته إىل جحيم- عن 
املشهد السيايس الذي كانت تتحكم به أمريكا يف نظام أسمته "بنظام القطب الواحد.
ويف ب����ادن����ا ظ����ل ال���ش���ي���ط���ان األم����ري����ي وم�����ن ورائ�������ه األم������م امل���ت���ح���دة وع���م���ائ���ه يف امل��ن��ط��ق��ة 
ي��خ��ادع��ون وي��ك��ذب��ون وي���راوغ���ون يف ع��دوان��ه��م م��دع��ني سعيهم وراء ال��س��ام –ال��زائ��ف-، 
وال���ي���وم وب��ع��د أي����ام م��ن ت��م��دي��د ال��ه��دن��ة األم��م��ي��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د أن ت��ع��ه��دت بتكثيف 
جهودها لتنفيذ بنود الهدنة، ملس اليمنيون أن األمم املتحدة لم تقم بفعل اي يشء 
يذكر من تعهداتها، لتأيت بعد ذلك زيارة رئيس الوفد الوطني املفاوض إىل موسكو يف 
داللة عى بداية تشكل مامح املشهد السيايس والعسكري واالقتصادي العاملي الجديد 
، وتتضح معامله لتربز نظام األقطاب املتعددة الذي يقارع االستكبار األمريي مقارعة 
الند بالند؛ وفقا للمعادلة السياسية والعسكرية التي رسمت معاملها مظلومية الشعب 
اليمني وتمسكه بحقه يف العيش بحرية وسام واستقال بعيدا عن الوصاية الخارجية.
 ال��غ��ط��رس��ة األم��ري��ك��ي��ة ام��ت��دت إىل ال��ق��ط��ب ال��ج��ن��وب��ي ح��ي��ث ع��م��دت ع��ن ط��ري��ق اذرع��ه��ا 
العملية ه��ن��اك افتعال وتمويل ح��رب أوك��ران��ي��ا م��ع ال���دب ال���رويس؛ لتحمي مصالحها 
هناك ومحاولة الحفاظ عى هيمنتها الجيوسياسية يف أوروبا يف ظل التنامي الرويس 
ال��ص��ي��ن��ي. وه����ذه ال���ح���رب ج��ع��ل��ت ال��ع��ال��م ي��ت��ي��ق��ن أن أم��ري��ك��ا داع���ي���ة ح����رب ال س����ام، رغ��م 
محاولة الشيطان األمريي التظاهر- يف بادئ األمر- برباءته وعدم عاقته بها- كما حدث 
يف عدوانه عى بادنا- لكنه انكشف سريعا، وظل يراوغ ويتعامل مع روسيا والصني 

بأساليبه الخبيثة ومكره املعهود عنه إال أنه لم يتمكن هذه املرة.
لم يعد إبليس العصر الصهوامريي القائم عى النهب والسلب والسيطرة والغطرسة 
بقوة الساح بمقدوره إخفاء شيطنته وحقده وأالعيبه امللتوية التي يمارسها ليل نهار 
حماية للصهيونية ،واإلبقاء عى خضوع ال��دول التابعة لسياساتها ومصالحها أو ما 
تعرف بنفوذها-كما هي، ليتحقق مشروعها الصهيوامريي امللعون يف املنطقة وشبه 
ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي ت��ح��دث��ت ع��ن��ه وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��س��اب��ق��ة، املتصهينة 
امل��دع��وة ك��ون��دل��ي��زاراي��س - يف وق��ت س��اب��ق، ودع��ا إليه رئيس ال����وزراء السابق يف حكومة 
االحتال الصهيوين املدعو شمعون برييس يف كتابه املرتجم إىل العربية "الشرق األوسط 

الجديد". 
ن��ع��م ه��ن��اك ع��ال��م ج��دي��د وش��ب��ه ج��زي��رة ع��رب��ي��ة ج��دي��دة خ��ال��ي��ة م��ن الهيمنة األم��ري��ك��ي��ة، 

والغدة السرطانية الصهيونية، وها قد بدأت مامحه تظهر بوضوح يف العالم.
وما يحدث يف بادنا هو جزء من ذلك التغري املهم الذي سيضمن لليمنيني الحياة بعزة 
وكرامة وسام، بعد أن عاد القرار السيايس واالستقال الوطني للوطن واملواطن. وعى 
دول العدوان أن ت��درك هذا جيدا، ولتتأكد أن اليمن بات أكر عزيمة وق��وة وإص��رارا، 
وما العروض العسكرية التي يتم تقديمها عرب وسائل اإلعام الوطنية إال ملعة برٍق لم 

ُيسمع زمجرته وُتشهد آثاره بعد.
فاليمنيون غيث أينما وقعوا نفعوا؛ لكنهم يف ذات الوقت صواعق وجحيم يلتهم 
امل����ع����ت����دي����ن، وإذا م�����ا اس���ت���ف���ح���ل ال���ظ���ل���م ب���ح���ق أب����ن����ائ����ه����م، ودي����ن����ه����م وع����رض����ه����م وأرض�����ه�����م؛ 
سيغضبون، وإذا غضبوا ف� )سيل امل��دد اليمني( لن ُيبِقى ول��ن ي��ذر اي مستكرب ومعتد 

يف أرضه.
ف��ع��ى ال���ع���دوان أن ي��وق��ف ع��دوان��ه ال��غ��اش��م وي��رف��ع ح��ص��اره اإلج���رام���ي ال��ظ��ال��م وي��أخ��ذ 
بنصيحة القيادة الثورية والسياسية يف صنعاء باالستفادة من الهدنة قبل فوات األوان، 
فاليمنيون ارتبطوا بالله وساروا بنهجه القرآين الذي أنزله عى سيدنا محمد صى الله 

عليه وعى آله الطيبني الطاهرين وأصحابه األخيار املنتجبني وسلم.
ومن كان مع الله فمن سيكون ضده.. قال تعاىل: )إن ينصركم الله فا غالب لكم(

صدق الله العظيم)آل عمران 160(.

خالل لقائه باملنسقية العدلية والوحدة االجتماعية واألمن بأفلح اليمن

اليزيدي : اآلداء املتميز للقضاء واألجهزة التنفيذية أفسد رهانات األعداء
هيئة األوقاف تدين استمرار استهداف األضرحة 

واملقامات في احملافظات احملتلة

استمرار استقبال املشاركني في مسابقات مهرجان 
الرسول األعظم بدورته التاسعة
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القضية املركزية لألمة الفلسطينية. خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية والضحية، ولعل األدهى واالمر تلك املواقف تدعو لضبط النفس، بل تساوي بني الجالد الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة والحقوقية، التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية  وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة املحتلة.الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية الشعب الفلسطيني سواًء يف القدس أو الضفة باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،  إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف 

تقرير: عبدالحميد الحجازي

وتعليمية اإلسرائييل خّلف أضرارا يف 650 وحدة سكنية ومؤسسات خدمية وك����������ان اإلع������������الم ال����ح����ك����وم����ي يف ق�����ط�����اع غ��������زة ق������د أك��������د أن ال������ع������دوان مستمرة.احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت 5 أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ وزارة ال���ص���ح���ة يف غ������زة- إىل اس���ت���ش���ه���اد ت��ي��س��ري ال���ج���ع���ري ال��ق��ائ��د أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غّزة، أدت - بحسب العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد 

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إن ص�����واري�����خ امل����ق����اوم����ة وص����ل����ت إىل ج���ن���وب���ي ت����ل أب���ي���ب، باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ وب��ال��ف��ع��ل ل���م ت��م��ض س����وى س���اع���ات ح��ت��ى أع��ل��ن��ت س���راي���ا ال��ق��دس الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة جاهزية الفصائل

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.ال����وس����ط����ى وال����ج����ن����وب����ي����ة، وت����غ����ي����ري م������س������ارات ال�����ط�����ائ�����رات يف م����ط����ار ب��ن ف���ي���م���ا أش���������ار اإلع�����������الم ال����ص����ه����ي����وين إىل ف����ت����ح امل������الج������ئ يف امل���ن���ط���ق���ت���ني الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" غزة يف العام املايض.م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة. ك��م��ا اس��ت��دع��ى وزي����ر األم����ن ال���داخ���يل اإلس��رائ��ي��يل، استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل ب���ع���د ص������واري������خ ال��������رد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي اص����ي����ب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب���ح���ال���ة م��ن حالة ذعر إسرائيلية

املستوطنني".أي���ض���ا وع����ىل ك���ل ال���س���اح���ات أن ت��ف��ت��ح ن���ريان���ه���ا ع���ىل ال���ع���دو وق��ط��ع��ان يف ك����ل امل�����ع�����ارك ويف ك����ل ال����س����اح����ات، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ه������ذه امل���ع���رك���ة وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته ال���ب���اس���ل���ة س���ت���داف���ع ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وأه���ل���ن���ا يف ال���ق���ط���اع وب���ك���ل م����ا ت��م��ل��ك م�����ن ج���ان���ب���ه ذك������ر امل����ت����ح����دث ب����اس����م ح����رك����ة "ح�����م�����اس" أن امل���ق���اوم���ة تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، زي����اد ال��ن��خ��ال��ة أم���ني ع���ام ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���الم���ي يف ت��ص��ري��ح��ات تل أبيب هدفًا

وطالب جماهري األمة بأن ُتعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة.. مبيناً أن القضية العربية ستظل إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة، وال يمكن ونقلت وك��ال��ة "ش��ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م، قوله: الفلسطينيني.إىل أن ه���ذه االت���ف���اق���ات ش��ج��ع��ت ال���ع���دو ع���ىل ت��ص��ع��ي��د ج��رائ��م��ه ضد الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل، مشرياً قاسم، قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب وك����ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة )ح���م���اس( ح���ازم التطبيع شجع العدو

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل�����ش�����روع ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ي���س���ت���ه���دف ال��ش��ع��ب ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 

العدوان الصهيوين املتواصل.ال��س��ب��ع وع���س���ق���الن ون��ت��ي��ف��وت وس����دي����روت ب���� 60 ص����اروخ����اً رداً عىل قصفها يف تمام ال�12 "تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ وأع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ض���م���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�������دة ال����س����اح����ات" ع��ن أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله"."نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف القدس، استمرار القتال رداً عىل ال��ع��دوان الصهيومي.. وقالت: وب����ح����س����ب وك������ال������ة "ف����ل����س����ط����ني ال������ي������وم االخ��������ب��������اري��������ة.. أك����������دت س����راي����ا بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.يف ف��ل��س��ط��ني، ي����وم ال��س��ب��ت، ع���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�����دة ال���س���اح���ات" ال��ت��ي أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عملية وحدة الساحات

واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم األرايض املحتلة.وان����ت����زاع ح��ق��وق��ه امل��غ��ت��ص��ب��ة وط�����رد اإلح����ت����الل ال��ص��ه��ي��وين م���ن جميع وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه لألمة.العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة ال��ص��ه��ي��وين ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.. م���ؤك���داً أن ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت ال��ي��م��ن ح��ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك���ان���ت م���ن أوائ������ل امل���ن���ددي���ن ب��االس��ت��ه��داف املوقف اليمني

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم وامل���ح���اف���ظ���ات، م���ؤك���دة أن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين ع���ىل غ����زة وش��ع��ب��ه��ا واالح��������������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل اإلسالمي. ول����ك����اف����ة امل����ج����اه����دي����ن واألح��������������رار ف����ي����ه وع�������ىل رأس������ه������م ح�����رك�����ة ال���ج���ه���اد وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني الجبانسعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين واض�����اف ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ..ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ي��س��ري ال��ج��ع��ري ارت��ق��ى الوحشية بحق الشعب الفلسطينيال��ج��دي��د ع���ىل غ���زة يف وح��ش��ي��ة ج���دي���دة ت��ض��اف إىل س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م��ه وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، العدوان وضرب عمق العدو.يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له الفلسطينيني.وع�����ن�����ج�����ه�����ي�����ة ال��������ع��������دو ال������ص������ه������ي������وين، وم�����������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه م��������ن ج��������رائ��������م ب���ح���ق ال�����ع�����ال�����م إىل م�����س�����ان�����دة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف م�����واج�����ه�����ة ص��ل��ف ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار األرايض الفلسطينية.جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.وأك�������د امل����ص����در وق�������وف س����وري����ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال وق���ال م��ص��در رس��م��ي م��س��ؤول يف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اإلنسانية.الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ال��ت��ص��ع��ي��د ال��خ��ط��ري يف ق���ط���اع غ�����زة، وط���ال���ب���ت ب��م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني ح��م��ل��ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين م��س��ؤول��ي��ة املوقف السوري

ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي س���الم���ي خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���س���ب���ت، ل���ألم���ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس���الم���ي���ة ل���ألن���ب���اء )إرن�������ا( ع���ن ال���ل���واء جرائمه األخرية.وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء ت�����دل وب�����ال ش����ك ع����ىل أن امل����ق����اوم����ة ت��ع��ي��ش ف���ص���ال ج����دي����دا م����ن ال���ق���وة السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد املوقف االيراين

عىل إدارة حروب كبرية".ق��ائ��اًل: إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة وت��ط��رق ال��ل��واء س��الم��ي إىل ت��ط��ور ق���درات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية.. بال تراجع، وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار، هي مسرية ماضية لألمام 

والتأثري يف سري املعارك"."العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام ن��ق��اط ض��ع��ف ال��ع��دو واالس��ت��ف��ادة منها يف امل���واج���ه���ة".. الف��ت��اً إىل أّن وت���اب���ع ق���ائ���اًل: إّن����ه "ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع���ىل إظ���ه���ار ن��ق��اط ق��وت��ن��ا وك��ش��ف يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا"."التجربة أثبتت أيضاً أّن أمريكا ُتهزم سياسياً وميدانياً كما جرى أّن ج��ي��ش االح���ت���الل ُي��ق��ه��ر وُي���ه���زم وُي����ذل وُت��ك��س��ر ه��ي��ب��ت��ه".. مضيفاً: وق������ال ال���س���ي���د ن���ص���ر ال����ل����ه: " امل���ق���اوم���ة يف ل���ب���ن���ان وف��ل��س��ط��ني أث��ب��ت��ت تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم وأوض������ح أن "ال���ع���دو ي��خ��ط��ئ ع��ن��دم��ا ي��ت��ص��ور أن����ه ي���ره���ب امل��واط��ن��ني الفصائل".األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا "رد امل��ق��اوم��ة ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وض��ع ت��أي��ي��د وم��س��ان��دة م��ن الجميع يف ه����ذا ال���ع���ال���م أن ي���دع���م ه����ذا ال���ح���ق وأال ي��ش��ك��ك ب������ه".. وت����اب����ع: إن حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".السبت: "من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء وق����ال ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل��ج��ل��س ال���ع���اش���ورايئ "الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".أن ي���د امل���ق���اوم���ة س��ت��ك��ون ه���ي ال��ع��ل��ي��ا يف م��ع��رك��ة غ������زة.. الف���ت���اً إىل أن أك���د األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ل��ب��ن��اين ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه، املقاومة هي األعىل 

اعتقلت ق��وات ال��ع��دو الصهيوين، أم��س األح���د، 21 فلسطينيا تصعيد صهيوين

مخيم الفوار.الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من ال��ش��م��ال��ي��ة أث���ن���اء ت����واج����ده ع��ن��د أح����د امل���واط���ن���ني يف امل���ن���ط���ق���ة.. وم��ن كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار عنزة.تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت داهمت منازلهم وفتشتها.اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن  ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان بلدة بيت فجار.ح���اج���ز ال��ك��ون��ت��ي��ر ال���ع���س���ك���ري ش�����رق ب���ي���ت ل���ح���م، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن اث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ه����ن����دازة، وث���الث���ة آخ����ري����ن، أث���ن���اء ع���ب���وره���م عىل اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني ب��ع��د م��داه��م��ت��ه��ا ع���دة م��ن��اط��ق ب��ال��ض��ف��ة.. ف��ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��ت لحم، 

��ة الدفاع عن أرضه ومقدساته.إَنّ شعبنا الفلسطيني يف كّل أماكن وجوده يقف اليوم موّحداً يف ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها، القول: التنّبؤ بها، يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غّزة.الصهاينة باقتحام املسجد األق���ىص امل��ب��ارك، ونتائجه ال��ت��ي ال يمكن ال���ص���ه���ي���وين امل���س���ؤول���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ع����ن ت����داع����ي����ات س���م���اح���ه ل��ل��م��ت��ط��ّرف��ني إىل ذل��������ك ح����م����ل����ت ح�����رك�����ة امل������ق������اوم������ة اإلس������الم������ي������ة )ح�������م�������اس( ال����ع����دو )ج( لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة وق��ض��ي��ت��ه وح���ق���وق���ه، وي����ن����درج يف إط������ار م���ح���اوالت���ه���ا إلل����غ����اء ال���وج���ود جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو وم���خ���اط���ره ع���ىل س���اح���ة ال����ص����راع وامل��ن��ط��ق��ة ب���رم���ت���ه���ا.. وق����ال����ت: إن ما واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، وعن تداعياته الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية وحملت الخارجية الفلسطينية، العدو الصهيوين املسؤولية تسمى منظمات "جبل الهيكل".ايتمار بن غافري، وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما امل��ت��ط��رف��ني ال���ي���ه���ود ل��ب��اح��ات��ه ب��م��ش��ارك��ة ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت امل��ت��ط��رف ك��ان آخ��ره��ا االق��ت��ح��ام��ات الجماعية ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ق��ام بها غالة املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، والتي وأدانت الخارجية  االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني وع����دوان����ه ال���وح���ي وال����دم����وي ع���ىل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف ق���ط���اع غ��زة أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين اقتحام املسجد األقىص "إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون."ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون.. وموقع كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.ضمن عملية »وح��دة الساحات«.. واستهدفت تجمع لآلليات يف وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية بعدد من قذائف الهاون.. وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا برشقات صاروخية.ش����ه����داء األق������ىص ل������واء ن���ض���ال ال����ع����ام����ودي م���دي���ن���ة ع���س���ق���الن امل��ح��ت��ل��ة سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب ويف عملية مشرتكة ضمن عملية »وحدة الساحات« استهدفت بعدد من قذائف الهاون.وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز" الهاون.. وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.ك���م���ا دك�����ت س����راي����ا ال����ق����دس م���وق���ع ك��ي��س��وف��ي��م ب���ع���دد م����ن ق���ذائ���ف من قذائف الهاون.ال��ه��اون.. واستهدفت تجمع لآلليات يف أح���راش كيسوفيم بعدد صاروخية.. ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف س�������راي�������ا ال�������ق�������دس ال�������ق�������دس امل����ح����ت����ل����ة وم����غ����ت����ص����ب����ة س��������دي��������روت ب���رش���ق���ة ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث: قصفت العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً عىل ب����رش����ق����ات ص����اروخ����ي����ة ض���م���ن ع���م���ل���ي���ة "وح���������دة ال�����س�����اح�����ات" رداً ع��ىل م����س����ؤول����ي����ت����ه����ا ع������ن ق����ص����ف ال������ق������دس امل����ح����ت����ل����ة وم���غ���ت���ص���ب���ة س�����دي�����روت وب���ح���س���ب ال���ع���دي���د م����ن امل����راق����ب����ني، أع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ال���ي���وم "وحدة الساحات".أدخ���ل���ت يف ص��ب��اح أم����س األح�����د، ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية وذك�������رت وك����ال����ة "ف��ل��س��ط��ني ال����ي����وم" اإلخ����ب����اري����ة أن س����راي����ا ال���ق���دس يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي وال���������ذي أس����ف����ر ع�����ن ارت�����ق�����اء 32 ش����ه����ي����داً وأك�������ر م�����ن 275 ج���ري���ح���اً، للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر  لليوم الثالث عىل التوايل تفوق املقاومةتحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.ال���ّدف���اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم��س��رى ال���َرّس���ول األم����ني، حتى العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكّل الوسائل، يف معركة كما دعت األمة العربية واإلسالمية، قادة وشعوباً، إىل التحّرك الخطرية.األي���������ام امل�����ب�����ارك�����ة، ت����ص����ّدي����اً ل����ه����ذه االق����ت����ح����ام����ات، وإف������ش������ااًل أله���داف���ه���ا ال����ّرح����ال وال����ّرب����اط وم���واص���ل���ة االع���ت���ك���اف يف امل��س��ج��د األق����ىص يف ه��ذه وامل���راب���ط���ني يف ال����ق����دس، وأه�����ل ال���ث���ب���ات يف ال����داخ����ل امل��ح��ت��ل إىل ش��ّد ودع����ت ال��ح��رك��ة ج��م��اه��ري ال��ش��ع��ب الفلسطيني يف ال��ض��ف��ة األب��َيّ

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني
السيد نصرالله:  املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أّن جيش االحتالل ُيقهر وُيهزم وُيذل وُتكسر هيبته

   الشامي:  العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة 
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة

    سوريا: عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني 
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي

    سالمي: الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم 
الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فصاًل جديدًا من القوة

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة



إن قمة ال��ت��آم��ر االس��ت��ع��م��اري ع��ى فلسطني ب��دأ ع��ام 1917م 
عند دخول الجرنال الربيطاين اللنبى مدينة القدس وقال كلمته 
امل����ش����ه����ورة وه������و ي��ت��س��ل��م م���ف���ت���اح امل����دي����ن����ة امل����ق����دس����ة )ال�����ي�����وم ان��ت��ه��ت 

الحروب الصليبية(.

مدينة عربية
ُتعترب القدس من أقدم مدن العالم ومن أوىل املدن والعواصم 
التي بناها اإلنسان منذ بدء الحضارة وتجمع املصادر التاريخية 
عى أن اليبوسيني هم ُبناتها وأول من سكنها ورفعوا عمرانها 
وح���������دود م���ع���امل���ه���ا وه������م ف������رع م�����ن ال���ك���ن���ع���ان���ي���ني ال���س���ام���ي���ني ال���ذي���ن 
ح���ك���م���وا ب������اد ك���ن���ع���ن أي س�����وري�����ا ال���ج���ن���وب���ي���ة وال�����ت�����ي ع����رف����ت ف��ي��م��ا 
بعد بفلسطني وذل��ك يف األل��ف الثالث قبل املياد . والثابت أن 
امل��ل��ك ال��ي��ب��ويس الكنعاين ال��ع��رب��ي ق��د ارت��ب��ط اس��م��ه ببناء القدس 
وس��م��اه��ا )ي���ب���وس( ث���م أط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا اس���م أورش���ال���ي���م أو اورش��ل��ي��م 
أي) دار السام ومدينة العدل ( حتى كانت فرتة حكم اليونان 
والرومان إلطلق إسم إيلياء) بيت الله ( واستقر األمر عى تسمية 
)القدس( مع الفتح العربي اإلسامي عام 637م . هذا ما اورده 
املؤلف الدكتور حسن موىس يف كتابه ) القدس واملسجد األقىص 
امل���ب���ارك ح���ق ع��رب��ي وإس���ام���ي ع���ىص ع���ى ال���ت���زوي���ر( . ل����ذا فحقائق 
التاريخ وشواهده املادية واألثرية تنفي ان يكون  لليهود تاريخ 
ُي��ذك��ر يف فلسطني ورغ���م ك��ل ال��ح��ف��ري��ات والتنقيب وال��ب��ح��ث لم 
يتم العثور عى أي أثر لتاريخ يخصهم ورغم ذلك هم يريدون 
أن يصنعوا ألنفسهم تاريخ وحضارة من ال يشء معتمدين عى 
ال���ت���زوي���ر وال��ت��ل��ف��ي��ق وال���ك���ذب . ل���ذل���ك ق����ام ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين عى 
ش��ع��ار خ���ادع م���زور وخ��ب��ي��ث ه��و إع��ط��اء ش��ع��ب ب��ا أرض أرض���ا با 
شعب وعى أساطري وخرافات تلمودية ال يقرها عقل أو يدعمها 
حق أو منطق . فتلمودهم يحىك أن )هدم الهيكل عى يد تيتوس 
القائد الروماين عام 70 م قد انهى الوجود القومي اليهودي يف 
فلسطني ومنذ تلك اللحظة تولدت مطامح آمال اليهود بإعادة 
ب��ن��اء ال��ه��ي��ك��ل م���ن ج��دي��د وال���ع���ودة إىل ف��ل��س��ط��ني وج��ب��ل صهيون 
كل هذه األفكار والشعائر مدونة يف التلمود( .وتعاليم التلمود 
تصخب بالوصايا العدوانية ورفض الرحمة والعدالة يف التعامل 
مع اآلخرين وهي ال تعرتف بأي حقوق لآلخر وال تقبله إنسانيته .

اجلرمية الكبرى
ك��ان ح��ري��ق املسجد األق���ىص امل��ب��ارك يف سنة 1969م . واح��دا 
من اعتداءات كثرية تعرض لها املسجد األق��ىص املبارك عى مر 
تاريخه وخاصة بعد االنتداب الربيطاين عام 1917م واالحتال 
ال��ص��ه��ي��وين ال��غ��اش��م ل��ه س��ن��ة 1967م . وف��ي��م��ا ي��خ��ص الجريمة 
الكربى باالعتداء عى املسجد األقىص املبارك بإحراقه يوم 21 
اغسطس 1969م من قبل املتطرف اليهودي األصل االسرتايل 
الجنسية ) دينيس مايكل روهان( حيث تسلل إىل داخل املسجد 
األق��ىص املبارك عرب باب املغاربة ال��ذي كانت ق��وات االحتال قد 
ص������ادرت م��ف��ات��ي��ح��ه م��ن��ذ االح����ت����ال س��ن��ه 1967م ث���م ت��س��ل��ل إىل 
داخل الجامع القبيل وأشعل النار يف ثاثة أماكن بمواد كيماوية 

شديدة االشتعال .
وكانت النريان ترتكز يف ثاث نقاط رئيسية املحراب والواجهة 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع ال���ق���ب���يل وال���������رواق ال���ش���رق���ي وال�����زاوي�����ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 
م��ن ال����رواق ال��غ��رب��ي للجامع. فقد ك��ان��ت ال��غ��اي��ة إح���راق الجامع 
القبيل جميعه كمقدمة ل��خ��روج ال��ن��ريان ع��ن السيطرة وإح��راق 
امل����س����ج����د األق��������ىص امل������ب������ارك ب����ال����ك����ام����ل . ول��������دى ت���ن���ب���ه امل����س����ل����م����ون إىل 
ال��ن��ريان ت��داع��ى الجميع إلط��ف��اء ال��ح��ري��ق وت��م اس��ت��دع��اء خدمات 
اإلط��ف��ائ��ي��ة م��ن رام ال��ل��ه والخليل ون��اب��ل��س وب��ي��ت لحم باإلضافة 
لإلطفائية التابعة لبلدية القدس ) التابعة لسلطات االحتال 
الصهيوين( وقد وصلت جميع سيارات اإلطفاء حتى من مدينة 
الخليل قبل أن تصل سيارات اإلطفاء التابعة لبلدية القدس ! 
مما ع��زز اليقني وكشف الحقيقة بوجود م��ؤام��رة عى مستوى 
عال لتدمري املسجد كله من قبل الكيان الصهيوين . واضف إىل 
ذل����ك أن امل��س��ل��م��ني يف األق�����ىص ف���وج���ئ���وا ب��ق��ط��ع امل���ي���اه ع���ن منطقة 
املسجد األقىص املبارك بالكامل من قبل البلدية التابعة للمحتل 
مما اضطر الجميع الستعمال الرباميل مللء املياه من منازلهم 
واستعمال الرتاب وكل ما وصلت إليه أيديهم إلطفاء النريان . 

الصورة احلزينة 
وب����ع����د ان����ت����ه����اء ال����ح����ري����ق ت���وض���ح���ت ال������ص������ورة ال���ح���زي���ن���ة مل�����ا ح���دث 
للجامع القبيل الذي هو املصى الرئييس للمسجد األقىص املبارك 
ح��ي��ث س��ق��ط س��ق��ف ال�����رواق ال��ش��رق��ي ل��ل��ج��ام��ع ب��ال��ك��ام��ل وان��ص��ه��ر 
ال��رخ��ام امل��وج��ود ع��ى ال��واج��ه��ة القبلية وامل��ح��راب وت��داع��ت القبة 
أي��ض��ا ب��ع��د أن أص��اب��ت��ه��ا أض����رار ك��ب��رية خ��اص��ة يف أج��زائ��ه��ا السفيل 
واح�������رتق امل���ن���رب ال���ت���اري���خ���ي )م���ن���رب ن�����ور ال����دي����ن زن�����ي وال�������ذى ك�����ان ق��د 
ص���ن���ع���ه ب���م���دي���ن���ة ح����ل����ب ق����ب����ل وف������ات������ه ب���ع���ش���ري���ن ع�����ام�����ا م������ن ت���ح���ري���ر 
ب��ي��ت امل���ق���دس ع���ى ي���د ص���اح ال���دي���ن االي���وب���ي ع���ام 1187م( عن 
آخ��ره ول��م يبق منه إال قطع خشبية صغري م��وج��ودة يف املتحف 
اإلس���ام���ي يف امل��س��ج��د األق����ىص امل���ب���ارك . وح��ي��ن��م��ا ت��م ال��ق��ب��ض عى 
الفاعل اعرتف بصنيعه وادعى أنه قام بهذا االعتداء تنفيذا لنبوة 
توراتية موجودة يف سفر زكريا . وتبني الحقا انه كان قد هاجر 
إىل فلسطني من اسرتاليا وتدرب عى يد الجماعات الصهيونية 
املتطرفة م��دة عامني ولكن املحكمة ف��اج��أت العالم كله عندما 

ادعت أن هذا املتطرف مختا عقليا وأخلت سبيله.

خيار املقاومة
 وأم��������ا رده ال���ف���ع���ل اإلس����ام����ي����ة ف���ك���ان���ت ض���ع���ي���ف���ة ل����أس����ف ول���م 
تتعد التنديد وال��ش��ج��ب وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي أعقبها إن��ش��اء منظمة 
املؤتمر اإلسامي مما حدا )بجولدا مائري( رئيسة الوزراء الكيان 
ال���ص���ه���ي���وين آن�������ذاك ع���ن���د س���ؤال���ه���ا ع����ن اس������وأ ي�����وم وأس����ع����د ي�����وم يف 
حياتها ؟ فقالت : كان أسوأ يوم يف حيايت عندما احرقنا املسجد 
األقىص فقد تصورت أن هذه نهاية دولتنا وأسعد يوم مر عيل 
هو صبيحة اليوم التايل عندما لم يفعل املسلمون شيئا- كفى 
ب���امل���رء ع�����ارا أن ي��خ��ي��ب ظ���ن ع�����دوه ب���ه - .وع�����ى إث����ر ال���ح���ري���ق ال���ذي 
ق��ام ب��ه أح��د الصهاينة املتعصبني األس���رتايل مايكل روه���ان عام 
1969مصدر القرار رقم 271 يف 15 سبتمرب ثم القرار 298 
يف 25 سبتمرب 1971م الذي اكد كل القرارات السابقة وألغى 

كل القرارات والخطوات الصهيونية املتخذة تجاه القدس .
 ورغ����������م ت����ل����ك ال���������ق���������رارات ال�����دول�����ي�����ة ي�����س�����ود اع�����ت�����ق�����اد راس����������خ ل����دى 
امل��ت��ط��رف��ني ال��ص��ه��اي��ن��ة وح��ك��وم��ت��ه��م أن ب��إم��ك��ان��ه��م ال��س��ي��ط��رة عى 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة ك��ل��ه��ا ع��س��ك��ري��ا وع�����ى م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ح���ر امل��ت��وس��ط 
وأجوائها وهم ال يحتاجون إىل تقديم التنازالت وتطبيق القرارات 
الدولية يف ظل الرتاخي العربي الرسمي والصراعات بني الدول 
العربية أو داخلها وواقع التجزئة واالنظمة االستبدادية وأنظمة 
التوريث ورف��ض خيار الجهاد واملقاومة ضد الكيان الصهيوين 
. وإن ال��ه��دف م��ن س��ي��اس��ة االق��ت��ح��ام��ات للمسجد األق����ىص.. هو 
ت���روي���ض م��ش��اع��ر ال���ع���رب وامل��س��ل��م��ني ل��ت��ق��ب��ل م���ا ه���و أك����رب وأخ��ط��ر 
وق���د ب���دأ ال��ي��ه��ود ب��رف��ع وت���رية االق��ت��ح��ام��ات بشكل م��ت��درج ألنهم 

يتخوفون من ردة فعل العرب واملسلمني يف حال قاموا بتنفيذ  
خطوة متقدمة يف االع��ت��داء عى األق��ىص ل��ذا قاموا بالتدرج يف 
م���راح���ل ت��ل��ك االق���ت���ح���ام���ات واالع������ت������داءات .وم�����ع ان���ش���غ���ال اغ��ل��ب 
ال����ش����ع����وب ال���ع���رب���ي���ة ب����أوض����اع����ه����ا ال����داخ����ل����ي����ة ب���ع���د ع������ام 2011م 
وم��ا ت��اه من سنوات وتشتت الوعي والضمري الجماعي لأمة 
اإلسامية عن قضية األقىص وتغيب املقاومة الفلسطينية اغتنم 
اليهود تلك الفرصة الذهبية لتطبيق لذا قام اليهود يف منتصف 
سنة 2015م لتصفية قضية املسجد األقىص وفرض أمر واقع 
جديد فقاموا بتفريغ األقىص من شبابه باالعتقاالت واإلبعادات 
القسرية ثم قاموا بحل أهم املؤسسات العاملة يف األقىص تا 
ذلك اعتبار املرابطني واملرابطات تنظيما إرهابيا ثم حظر مشروع 
مصاطب العلم ومن ثم فرض التقسيم الزماين بالقوة حيث 
قاموا عى م��دار أسابيع متتالية بإغاق أب��واب املسجد األقىص 
وت���ف���ري���غ���ه ب��ش��ك��ل ش���ب���ه ت�����ام راف����ق����ه ت����واف����د امل����ئ����ات م����ن ال��ص��ه��اي��ن��ة 
واملتدينني ألداء طقوسهم الدينية مع قمع لكل من يرابط يف 
األقىص واعتداءات وحشية ووصل األمر لتكسري بعض نوافذ 
املصى القبيل وتخريب بعض أبوابه وتعرضه لحرق وتخريب 

لم يتعرض له األقىص منذ حريق 1969م.
ول��أس��ف إن ك��ث��ريا م��ن اُل��ك��ت��اب وامل��ف��ك��ري��ن وال��س��اس��ة ف��ك��روا يف 
عزل اإلسام عن ميادين الجهاد والكفاح والنضال ضد  الكيان 
الصهيوين يحسبون ان هذا العزل قد يخفف من وطأة ووحشية 
الكيان الغاصب  وه��ذا أفحش خطأ يمكن أن يرتكبه امل��رء ضد 

ربه وعقيدته ونفسه ومقدساته وكرامته وعزته وباده .

تفجير األقصى
يف م���ق���ال ن��ش��ر يف ص��ح��ي��ف��ة م���ع���اري���ف ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ب���ت���اري���خ 30 
اك����ت����وب����ر 2009م وت���رج���م���ت���ه ج����ري����دة ال���س���ف���ري ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ي������وم 2 
نوفمرب بعنوان )تطهري جبل الهيكل( واملقصود املسجد األقىص 
املبارك ورد فيه: لقد كان أول من فكر بتفجري مساجد الحرم 
الحاخام األك��رب للجيش اإلسرائييل شلومو ومنذ ذل��ك الحني 
جرت خمس محاوالت جدية لتغيري الواقع عن طريق العنف 
ثاث محاوالت منها جرت عى أيدي أناس غري ملتزمني : مايكل 
دن���ي���س روه������ان )ه���ك���ذا ه���ي ج���رائ���م ال���ك���ي���ان ي���ق���وم ب��ه��ا م��ت��ط��رف��ون 
ي��ه��ود ويدعمهم ال��ك��ي��ان ث��م يصفهم بأنهم ي��ع��ان��ون م��ن ح��االت 
نفسية ( وه��و االس����رتايل ال��ي��ه��ودي ال���ذي أح���رق املسجد األق��ىص 
ع��ام 1969م . وآالن غ��ودم��ان ) ال��ذي أطلق ال��ن��ار ع��ى املصلني 
يف الحرم القديس عام 1982م فقتل اثنني وأصاب أحد عشر 
شخصا بجروح( ثم رجال عصابة ليفتا : شمعون بردا ويهوذا 
ليماي وع���وزي هكوهني ال��ذي��ن ك��ان��وا أق��رب لتفجري ال��ح��رم عام 
1984م . كما ج��رت محاولة خطرية ق��ام بها ي��ه��ودا عتسيون 
م�����ن م���س���ت���وط���ن���ة ع�����وف�����را وم����ح����اول����ة أخ��������رى ق������ام ب���ه���ا ي���وئ���ي���ل ل���رين���ز 
ع��ض��و ح��رك��ة ك���اخ العنصرية امل��ت��ط��رف��ة . ول��ك��ن ه��ن��اك إىل جانب 
هؤالء اآلالف من املستوطنني العنصريني املدعومني من أجهزة 
امل��خ��اب��رات والبوليس ال��ذي��ن يضعون ال��ح��رم ال��ق��ديس ع��ى قمة 

أهدافهم يف الهدم والتدمري .... (

عقدة اخلوف
ويف ظ������ل ص����م����ت وخ������������ذالن م�����ري�����ب م������ن ال�����ح�����ك�����وم�����ات ال���ع���رب���ي���ة 

وغفلة من الشعوب العربية واإلسامية إال ما رحم ربك وكان  
باإلمكان وقف تلك اإلج��راءات أو عى األقل عرقلتها وتأجيلها 
بأبسط وسائل املواجهة كالقيام باالحتجاجات ام��ا السفارات 
الصهيونية يف العواصم العربية التي لأسف طبعت مع الكيان 
واملطالبة بطرد سفراء كيان االحتال الغاشم فضا عن أبسط 
أشكال االعرتاض املتمثلة يف املسريات والفعاليات االحتجاجية 
وذلك ان الكيان الغاصب كيان هش ال يتقدم نحو األقىص إال 
بمقدار تخاذلنا فكيف ل��و ت��م ال��رد ع��ى اج����راءات اليهود بأعى 
درج���������ات اإلي�����م�����ان وال����ج����ه����اد ؟! ف���ه���و ب���ع���د ك�����ل خ����ط����وة ي��خ��ط��وه��ا 
نحو األق���ىص ينتظر وي��رتي��ث وي��رص��د ردات فعل األم���ة العربية 
واإلسامية فإن كانت ردات فعل املسلمني دون املستوى املتوقع 
ي��ت��ق��دم��ون ن��ح��و م���ش���روع ال��ه��ي��ك��ل امل���زع���وم ب��م��زي��د م���ن ال��خ��ط��وات 
لذا قاموا بتقديم مشروع وضع بوابات إلكرتونية عى مداخل 
املسجد األقىص األمر الذي سيعطيهم تحكم شبه كامل بحركة 

الدخول والخروج إىل املسجد األقىص.
ورغ����م م����رور 55 ع��ام��ا ع���ى س��ي��ط��رة االح���ت���ال ال��ص��ه��ي��وين عى 
املسجد األقىص والبلدة القديمة و53 عاما عى احراق املسجد 
األقىص  إال أنه مازال يتعامل بحذر بالغ مع التواجد يف ساحاته 
او ال��ب��ن��اء يف محيطه وي��ع��ود ذل���ك إىل ع��ق��دة خ���وف م��ن املسجد 
األقىص الزمت العقل الصهيوين منذ أقام كيانه سببتها ردود 
ال��ف��ع��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة واإلس���ام���ي���ة ال��ع��ن��ي��ف��ة ع���ى كل 
م���ح���اول���ة ص��ه��ي��ون��ي��ة ل���ل���ت���واج���د ب��ش��ك��ل ع��ل��ن��ي يف امل���س���ج���د األق����ىص 

ومحيطه .

جرمية العصر 
ففي ك��ت��اب )مل���اذا ي��ك��ره ال��ع��ال��م أم��ري��ك��ا ( ملؤلفيها  ض��ي��اء الدين 
س��ردار ومرييل وين ديفيز قول احد ضباط البحرية األمريكية 
امل���ت���ق���اع���دي���ن : ) ح�����ني أش�����اه�����د ع�����ى ش����اش����ة ال���ت���ل���ف���زي���ون ط���ائ���رات���ن���ا 
ودباباتنا تستخدم ملهاجمة الفلسطينيني أستطيع أن أفهم ملاذا 
ي��ك��ره ال��ع��ال��م األم��ري��ك��ان (. ف���ان ال��ت��ح��ال��ف ال��ص��ه��ي��وين - األم��ري��ي 
الذي سيظل العالم العربي واإلسامي عامة وشعب فلسطني 
خ��اص��ة ت��ع��اىن م��ن��ه إىل أن ي����أذن ال��ل��ه ب��ت��دب��ريه امل��ح��ك��م ال����ذي يتم 
مرحلة تتلوها مرحلة من البذل وال��ف��داء وإره���اق ه��ذا الوجود 
حتى يلفظ أنفاسه االخرية. ورغم ان عناصر القوة االسرتاتيجية 
ألي أم���ة او دول���ة ت��ق��اس ب��ع��ن��اص��ر ث��اث��ة رئ��ي��س��ي��ة ال��ق��وة البشرية 
واتساع اإلقليم والرثوات الطبيعية ومقارنة بما يملكه العرب 
ف��ه��م ي��ت��ف��وق��ون ع���ى ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ب��ع��دد ال��س��ك��ان واألرض 
والرثوات لكن التخاذل بينهم والصراعات واالرتماء إىل احضان 
واشنطن مما حد بالبعض االعرتاف به والتطبيع معه وتناسوا 
أن ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة  ك����ي����ان اره�����اب�����ي م����ع����اد ل���ل���س���ام ووج����������وده ي��ع��ن��ي 
ال���ج���ري���م���ة ب���ح���ق ال���ب���ش���ري���ة وب���ح���ق ك����ل ال���ش���ع���وب امل���ح���ب���ة ل��ل��س��ام 

ف���ال���ج���ري���م���ة م���ت���أص���ل���ة ف���ي���ه وه������و ال ي����ري����د ال����س����ام ب������أي ش���ك���ل م��ن 
أش��ك��ال��ه ألن���ه ي��ت��ن��اق��ض م���ع اس��رتات��ي��ج��ي��ت��ه يف ال��ت��وس��ع وال���ع���دوان 
ويرفض كل القرارات الداعية اىل السام اال من خال مفهومه 
ال���خ���اص ال�����ذي ي��ع��ن��ي االس���ت���س���ام . وه����و ل��ي��س م���ع أي ق�����رار من 
ق�������رارات األم�����م امل���ت���ح���دة ب���ه���ذا ال���خ���ص���وص وال ي��ف��ك��ر اال ب��ال��ت��وس��ع 
والعدوان عن طريق القوة واإلرهاب وقهر الشعوب العربية.

وه���م يعلمون اط��ف��ال��ه��م يف م��دارس��ه��م ال��رس��م��ي��ة ) أن ال��س��ام 
ليس هو هدفنا األعى وال نحن نسعى لبلوغه بكل األثمان ومع 
ك��ل االع����داء فليس ك��ل االع����داء يستحقون ال��س��ام ف��ه��م اص��ا 
ال يستحقون الحياة ( ان الصهيونية ال تقل خطرا عن النازية 
وس���وء ممارستها ب��ل فاقتها عنصرية وتعصبا عرقيا فكاهما 
قام عى التفوق العنصري والنقاء العرقي فكان للنازية هتلر 

واحد بينما للصهيونية ألف هتلر .

دولة الشيطان
ونحن نستحضر الذكرى ال53 إلحراق املسجد األقىص فأن 
ال���ع���دوان ع��ى أي مسلم ه��و ع����دوان ع��ى املسلمني ك��اف��ة - فما 
ب����ال����ك ب����االع����ت����داء ع����ى أوىل ال���ق���ب���ل���ت���ني وث����ال����ث ال����ح����رم����ني امل��س��ج��د 
األق�����ىص - وع��ل��ي��ه��م م��س��ؤول��ي��ة م���واج���ه���ة ال���ع���دو ت��ص��دي��ق��ا ل��ق��ول��ه 
تعايل) وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلوكم كافة واعلموا أن 
الله مع املتقني( التوبة :36 .  وينبغي تحديد هذا العدو الذي 
هو  وراء كل هذا الغل وهذا الحقد االسود والتصرف االجرامي 

والبطش الذى تشابه مع بطش ثمود يف جربوته
وأول ال���ت���س���اؤالت ت��ش��ري اىل م���ن ق����ال ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه ف��ي��ه��م : ) 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
( املائدة: 82 . هم اليهود والذين من ورائهم إن اليهود والذي 
ك�����ف�����روا م�����ن اه������ل ال����ك����ت����اب أص����ب����ح����وا ي���م���ث���ل���ون ال���ع���ص���اب���ة ال���دول���ي���ة 
واملافيا العاملية وقادت االرهاب و التي تمكنت واستحوذت عى 
ارادة وعقول الغرب املسيحي االستعماري باإلغراق االعامي 
واالبتزاز املايل واالقتصادي والتصفية الجسدية لكل من يقف 

ضد مخططاتهم الشيطانية
وت���دف���ع���ه���م ب���ك���ل ه������ذه ال����وس����ائ����ل مل�����ع�����اداة اإلس���������ام وامل���س���ل���م���ني 
وت������ج������دد يف ن�����ف�����وس ال������غ������رب االس�����ت�����ع�����م�����اري ذك�������ري�������ات ال�����ح�����روب 
ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة ح��ت��ى ان���ه���ا ج�����اءت ع���ى ل���س���ان ب����وش رئ���ي���س ال���والي���ات 
امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة م����ع اح��������داث 11 س��ب��ت��م��رب 2001م. إن��ه��م 
ي���ري���دون إق���ام���ة دول�����ة ال��ش��ي��ط��ان ال���ت���ي ال ي��م��ك��ن أن ت��ت��ع��اي��ش مع 
دولة اإليمان التي تلتزم بمنهج السماء ) كنتم خري أمة اخرجت 
ل��ل��ن��اس ت���أم���رون ب��امل��ع��روف وت��ن��ه��ون ع���ن امل��ن��ك��ر وت��ؤم��ن��ون ب��ال��ل��ه ( 
آل عمران :110. إنهم ال يمكنهم أن ينسوا هزيمتهم عى يد 
رس����ول ال��ل��ه ص��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م وإج��ائ��ه��م م��ن ي���رثب وخيرب 
ن��ت��ي��ج��ة غ���دره���م ون��ق��ض��ه��م ل��ل��ع��ه��ود وامل����واث����ي����ق) أو ك��ل��م��ا ع���اه���دوا 
عهدا نبذه فريق منهم بل أكرثهم ال يؤمنون ( البقرة: 100. 
حتي انهم أطلقوا عى حرب 5 حزيران 1967م اسما ) كوديا( 
ب��م��ع��ن��ي ) خ��ي��رب( ت���ذك���ريا وان��ت��ق��ام��ا وث�����أرا ل��ك��ن ال��ل��ه ال���ق���وى ال��ع��زي��ز 
ال����ج����ب����ار امل���ن���ت���ق���م ي����ق����رر يف ك���ت���اب���ه ال����ع����زي����ز )أن ك���ي���د ال����ش����ط����ان ك���ان 

ضعيفا( النساء: 76 
وقوله تعاىل :

 ) أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون( املجادلة )19( .

تقارير 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    24   محرم     1443هـ     |    22    أغسطس    2022م    |    العدد  2272      |    12  صفحة

يف 21 اغسطس 1969م عمد الكيان 
الصهيوين إىل حرق املسجد األقىص 

بكل فظاعة متحديا مشاعر مئات 
املاليني من املسلمني باعتباره أوىل 

القبلتني وثالث الحرمني الشريفني 
ومستهرتا بكل قرارات األمم املتحدة 

والشرعية الدولية التي أدانته .

-  عيل الشراعي 
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يف الذكرى الـ53 لحريق املسجد األقىص

االقتحامات للمسجد األقىص هو ترويض ملشاعر 
املسلمني لتقبل ما هو أكرب وأخطر !

بغياب العالمة الحبيب املشهور يخرس اليمن والعالم اإلسالمي أحد رواد املدرسة الصوفية األجالء
رحل العامة الحبيب/ أبي بكر العدين املشهور باعلوي 
إىل ع���ال���م ال���خ���ل���ود األب������دي يف ي�����وٍم ح���زي���ن م���ؤل���م وم��ش��ّب��ٍع 
ب��األح��اس��ي��س ال��رب��ان��ي��ة اإلي���م���ان���ي���ة، وق����د ح��ض��ر إىل م��دي��ن��ة 
تريم الغناء عشرات اآلالف من محبيه وأتباعه وأنصاره 
إلل����ق����اء ال���ن���ظ���رة األخ��������رية ع����ى ج���ث���م���ان���ه ال���ط���اه���ر وت���ودي���ع���ه 

بالدعاء والدموع واآلهات والحسرات.
رح�����ل ه�����ذا ال���ح���ب���ي���ب ال���ه���اش���م���ي ال���ج���ل���ي���ل امل���ش���ه���ور ال����ذي 
س���ت���ف���ت���ق���ده ح����ض����رم����وت وص����ن����ع����اء وع���������دن وأح����������ور - أب����ني 
وش��ب��وة وال��ح��دي��دة وال��ي��م��ن ق��اط��ب��ة، وت��م م����واراة جثمانه 
الطاهر يوم األربعاء تاريخ 2022/7/27م، وكان بحٍق 
يوماً استثنائيا يف تريم املدينة بحضرموت. فقدت أمتنا 
اليمنية وال��ع��رب��ي��ة واإلس��ام��ي��ة أله���م وأع��ظ��م ع��ال��م ديني 
م��ت��ص��وف يف ع��ص��رن��ا ال����راه����ن، ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن أس��م��اء 
ال����ع����ل����م����اء امل����ج����ت����ه����دي����ن ال����ص����وف����ي����ني يف ال����ي����م����ن ول�����ك�����ن ك����ان 
الحبيب املشهور أشهرهم، وهناك ُكتاب باحثني أجاء 
من هؤالء العلماء، لكن الحبيب املشهور أغزرهم عطاء 

وأكرثهم كتابة واجتهاداً ومعرفة.
ت�����ع�����رف�����ت ع�������ى ال����ح����ب����ي����ب ال�����ه�����اش�����م�����ي/ أب���������ي ب�����ك�����ر ال�����ع�����دين 
املشهور باعلوي يف مدينة عدن، حينما كنت نائباً لرئيس 
جامعتها يف منتصف التسعينات من القرن العشرين، 
ك��ان يدعونا باستمرار إىل جامع العيدروس يف ضاحية 
كريرت، يدعونا يف املناسبات الدينية العديدة،  أو حني 
االنتهاء من إحدى الدورات التعليمية التثقيفية الدينية 
باعتبار أّن جزءاً من طابه هم من طاب جامعة عدن، 
وك���ن���ا ن���ش���رتك م��ع��ه يف ت��ل��ك األن���ش���ط���ة ك��م��ح��ب��ني وت��اب��ع��ني 
ص��وف��ي��ني وم���س���ؤول���ني يف م��دي��ن��ة ع�����دن، ن���ش���رتك م��ع��ه يف 
تلك املناسبات يف هذا الجامع املبارك جامع العيدروس 
الذي كان يقيم فيه دروسه وحلقات ذكره ومحاضراته 

وأنشطته املتعددة.
يمتاز الحبيب أبا بكر العدين بسعة علمه وغزارة فكره 
وع��م��ق ت��ح��ل��ي��ات��ه ال��دي��ن��ي��ة االج���ت���ه���ادي���ة، وك����ان ل���ه ح��ض��ور 
روحاين ديني ُمشع يف جميع جلساته ولقاءاته كإنسان 

متميز مجتهد، ولذلك يلتف حوله املئات بل لن نبالغ إن 
قلنا اآلالف من طابه ومريديه، ولذلك يجد الحاضرون 
معه يف كل مرة من محاضراته ولقاءاته الفكرية متعة 
ولذة األفكار املحمدية الصوفية الصافية لوجه الله العيل 
القدير، ويف املحراب املتجول للحبيب املصطفى محمد 
ص��ى الله عليه وآل��ه وس��ل��م، وك��ان��وا يستمعون منه إىل 
يشء جديد مستنبط مبتكر من الواقع الذي يعالج فيه 
قضية ما، وإشكالية محددة، ويستقي من فكره الغزير 
النري آالف الُحجج واألسانيد التي تتقابل مع واقع حياتنا 

املُعاشة، لتقديم املعالجات والحلول، وما أكرثها.
أن������ج������ز ال������ع������ام������ة ال�����ح�����ب�����ي�����ب امل������ش������ه������ور يف ع������م������ره ال����ق����ص����ري 
ال�����ع�����دي�����د م�������ن امل�������ه�������ام يف م������س������رية ح�����ي�����ات�����ه، م����ن����ه����ا ت���أس���ي���س 
األرب������ط������ة ال����دي����ن����ي����ة، ف���ق���د ك������ان ه�����و امل������وّج������ه ال�����ع�����ام ألرب���ط���ة 
الرتبية اإلسامية واملعاهد العلمية، وأس��س مركز دار 
ال��زه��راء لتعليم امل��رأة يف تريم حضرموت، ول��ه ف��روع يف 
عدد من املحافظات، كما أسس مركز اإلبداع للدراسات 
وخ��دم��ة ال����رتاث يف ح��ض��رم��وت، ول���ه ف���روع أي��ض��اً يف ع��دد 
م����ن امل����ح����اف����ظ����ات، ك���م���ا أس������س ج���ام���ع���ة أه���ل���ي���ة أك���ادي���م���ي���ة 
ب��ج��وار ض��ري��ح ج��ده الحبيب أح��م��د ب��ن عيىس الحسيني 
امل����ه����اج����ر ع���ل���ي���ه ال�����س�����ام يف وادي ح����ض����رم����وت، وأس���م���اه���ا 
الجامعة الوسطية للعلوم الشرعية، قدم املحاضرات 
الدينية االجتهادية والعلمية املكتوبة واملحكية واملنظورة 
ع���ى ط����ول وع����رض ال���ك���رة األرض����ي����ة، إذ ب���دأه���ا م���ن ال��ي��م��ن 
م��ن ع����دن، وأب����ني، وص��ن��ع��اء، وح��ض��رم��وت، وال��ح��دي��دة 
وتعز والعديد من املحافظات اليمنية األخ��رى، وانتقل 
إىل السعودية، ومصر، واألردن، واملغرب، والسودان 
وال���ح���ب���ش���ة، ث����م ان���ت���ق���ل إىل ش�����رق آس����ي����ا م����ن إن���دون���ي���س���ي���ا، 
وماليزيا، وسنغافورة، وال��ص��ني، والهند وبنجاديش 
وغ������ريه������ا م������ن ال������ب������ل������دان، ل����ي����ق����دم خ����ط����اب����ات����ه وم����ح����اض����رات����ه 

الصوفية الرصينة.
ت�����خ�����ّرج ال����ع����ام����ة امل����ش����ه����ور  باعلوي م�����ن ج���ام���ع���ة ع���دن 
يف م���ن���ت���ص���ف ال���س���ب���ع���ي���ن���ات م������ن ال������ق������رن ال����ع����ش����ري����ن، وق����د 

ك���ان م��س��ي��ط��راً ع���ى ُح��ك��م ال��ي��م��ن ال��ج��ن��وب��ي آن�����ذاك تنظيم 
)الجبهة القومية اليساري( والذي كان الحزب االشرتايك 
اليمني امتداده، وكان يومها االتجاه السيايس والثقايف 
العام ُمعاٍد للعلماء اإلساميني تحديداً ومع ذلك كتب 
ال��ع��دي��د م��ن األب��ح��اث وال���دراس���ات ال��ن��اق��دة ل��ذل��ك النظام 
ال��ح��دي��دي ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري وال����ذي ت��ع��ام��ل م��ع ف��ئ��ة العلماء 
الدينيني بعداوة وقسوة، إذ قام بالعديد من االغتياالت 
ال�����س�����ري�����ة وال����ع����ل����ن����ي����ة وال�����س�����ح�����ل وال����ت����ن����ك����ي����ل ح��������ّد ال����ق����ت����ل يف 

الشوارع العامة للعلماء املستنريين يف جنوب اليمن.

بعد ال��وح��دة اليمنية امل��ب��ارك��ة أع��ط��ى ال��ن��ظ��ام السيايس 
ال��ق��ائ��م ب��ع��د ال���وح���دة م��س��اح��ة واس��ع��ة ل��ل��ح��ري��ات العامة 
وال��س��م��اح ل��ح��ري��ة ال����رأي وال����رأي اآلخ����ر، وح��ري��ة اإلع���ام، 
وال��������ت��������وس��������ع يف ب�������ن�������اء وت�������رم�������ي�������م دور ال��������ع��������ب��������ادة ل����ل����ج����وام����ع 
وامل��س��اج��د، وه��ن��ا سنحت ال��ف��رص��ة ل���ربوز وت��أل��ق العلماء 
واملجتهدين من العلماء املتصوفة وغريهم، وب��رز عاملنا 
الجليل املشهور يف تلك األج��واء واملساحات من الحرية 
لاجتهاد وال��ك��ت��اب��ة وال��خ��ط��اب��ة وم��واص��ل��ة رس��ال��ة السلف 

من علماء األمة اإلسامية.
ق������ررت ج���ام���ع���ة ع�����دن ع����رب م��ج��ل��س��ه��ا ال��ع��ل��م��ي يف ال���ع���ام 
األكاديمي 2014م أن تمنح الدكتوراه الفخرية للمفكر 
العامة/ أبي بكر العدين املشهور باعلوي، وُشكلت لجنة 
علمية ملراجعة وتقييم األعمال العلمية من الكتب التي 
أّلفها وقد بلغت يومها 78 كتاباً مرجعيا، أّما األبحاث 
التي أعدها فقد بلغت حينها أكرث من 350 بحثاً علميا 
ُ���ت���ل���ف���زة  رص����ي����ن����اً، واط���ل���ع���ت ع����ى م���ح���اض���رات���ه امل���س���م���وع���ة امل
واملسجلة التي بلغت حينها أزي��د من 4000 محاضرة 
شاملة، باإلضافة إىل خطاباته وأحاديثه وكانت باآلالف.
كل ه��ذا اإلنتاج الفقهي الفكري تم رفعه إىل مجلس 
جامعة عدن وبذلك استحق وعن جدارة اللقب العلمي 

الشريف وهي الدكتوراه الفخرية.
ل�������م ُي�����ن�����س�����ه ع����م����ل����ه االج�������ت�������ه�������ادي ال�����ف�����ك�����ري وال س����ف����ري����ات����ه 
ال����ع����دي����دة، وال ان���ش���غ���ال���ه اإلداري وه�����و ُي����ش����رف ع����ى ك��ل 
تلك املؤسسات الرتبوية العديدة، عن التواصل الروحي 
وال����دي����ن����ي م�����ع أت����ب����اع����ه وأح����ب����اب����ه وط�����اب�����ه وُم�����ري�����دي�����ه، وق���د 
ك����ان ي��ب��ع��ث إيّل ب��ت��ح��ي��ات��ه وس���ام���ه ودع����وات����ه ال���روح���ي���ة يل 
شخصياً باعتباري واح���داً م��ن املحبني ل��ه وم��ن املعجبني 
ب��ش��خ��ص��ه وع���ل���وم���ه واج����ت����ه����اده، ي��ص��ل��ن��ي ب���ني ح����نٍي وآخ���ر 
نفحات روحانية من دعواته العطرة ودعائه يل بالتوفيق 
وال���س���داد يف م��س��رييت العملية واألس���ري���ة، وك��ن��ت أسعد 

كثرياً بسماع ذلك الدعاء عرب أحد طابه ومحبيه.
ال���ع���ل���م���اء ال���روح���ان���ي���ون م����ن ال���ح���ب���اي���ب ال��ه��اش��م��ي��ني ل��ه��م 

م��ك��ان��ة خ���اص���ة يف أج���س���اد وأرواح ال���ن���اس م���ن أت��ب��اع��ه��م، 
وليس غريباً ذلك باعتبارهم موهوبني بربكات من الله 
وتمييز من عند الله بسعة علمهم واطاعهم وفكرهم، 
إنهم عباد الله الصالحني الذين يمتلكون كرامات نادرة 
وروحاً خاصة وتأثرياً استثنائياً تميزوا به عن غريهم من 
بني البشر، فسام الله عليهم ي��وم ك��ان��وا أح��ي��اًء بيننا، 
وس�����ام ورح���م���ة ع���ى أرواح����ه����م ال���ط���اه���رة وه����ي يف رح���اب 
الخلود األب���دي م��ودع��ة يف العليني يف ال��س��م��اوات الُعى 

بني يدي الله سبحانه وتعاىل.
وهنا ملحوظة أوُدّ إيرادها يف هذه املرثية الحزينة عى 
ال���ح���ب���ي���ب، أن�����ه يف أح�����د األي��������ام م����ن ص���ي���ف ع�����ام 2012م 
زارين ال���ح���ب���ي���ب م�����ع ع������دد م�����ن م���راف���ق���ي���ه وأه���������دى ج��ام��ع��ة 
عدن مجموعة من اللوحات الفنية ومما زاد اندهايش أن 
تلك اللوحات الفنية هي من أعمال الحبيب الفنية وهو 
إبداع فني جانبي، لكنه إبداع جميل، وقد أهداين عدداً 
م��ن ه��ذه ال��ل��وح��ات لتكون ضمن ُمقتنيايت الشخصية، 
ك��م��ا أه����داين ُك��ت��ب��ه الشخصية وم��ع��ه��ا )خ��ات��م��اً وش����ااًل من 
ال��ص��وف( وق���ال إن��ه��ا م��ن ب��رك��ات أخ��ي��ك الحبيب أب��ا بكر، 
الزلت أتذكر تلك اللحظات االستثنائية الجميلة والزلت 
محتفظاً بهداياه الثمينة، وُمحتفظاً بها كتذكاٍر و)حرٍز( 
خاص لها معاٍن كريمة وروحية ال ُيدركها سوى املحبني 

للحبايب الكرام.
نعم نحن ُمحبوه ونحن من خسرناه وخسره العالم 
اإلس����ام����ي وامل����درس����ة ال��وس��ط��ي��ة يف اإلس�������ام، ل��ك��ن��ن��ا وم��ن 
خال ما ورّثه لإلنسانية من علم واجتهاد وفكر وأعمال 
إن��س��ان��ي��ة سيبقى خ���ال���داً خ��ل��ود ال��ده��ر وح���اض���راً يف ضمري 
ووجدان كل من اتبع هذا الطريق وهذا املنهج القويم، 

والحمد والشكر لله رب العاملني.
﴿َوَفْوَق ُكِلّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾

* رئيس مجلس الوزراء لحكومة اإلنقاذ الوطني  - صنعاء

أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور

ان الكيان الغاصب كيان هش 
بمقدار  إال  األقىص  نحو  يتقدم  ال 

تخاذلنا

وشــواهــده  الــتــاريــخ  حقائق 
يكون   ان  تنفي  واألثــريــة  املــاديــة 

لليهود تاريخ ُيذكر يف فلسطني



42 خرقًا باحلديدة و123 خرقًا للهدنة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 

خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 42 خرقاً.
وأوض���������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات أن م��������ن ب���ن 
خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال��������������ع��������������دوان، أرب���������������ع غ������������������ارات ل�����ل�����ط�����ران 
التجسيس عىل حيس وتحليق للطائرات التجسسية 

يف أجواء حيس والجبلية.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات ش��م��ل��ت اس��ت��ح��داث 
تحصينات قتالية يف الجبلية، وأرب��ع��ة خ��روق بقصف 

مدفعي و26 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
ك��م��ا ارت��ك��ب��ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 123 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 34 خ�����رق�����اً ب��ت��ح��ل��ي��ق ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���اع���ي 
املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات مأرب، تعز، 
حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة 

وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل أنه تم رصد ثاثة خروقات بضربات 
جوية للطران االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة، 
عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف ش����م����ال غ������رب ح���ي���س ب���م���ح���اف���ظ���ة ال�����ح�����دي�����دة، وخ�����رق 
ب��اس��ت��ح��داث ت��ح��ص��ي��ن��ات يف ال��ش��ري��ف ب��م��ن��ط��ق��ة الجبلية 

بمحافظة الحديدة.
وأك���������د امل������ص������در ت���س���ج���ي���ل 63 خ������رق������اً ب������إط������اق ن��������ار ع��ىل 
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 محافظات م��أرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
وأف������اد امل���ص���در ب���أن���ه ت���م رص����د 22 خ���رق���اً ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي 
مل��رت��زق��ة ال���ع���دوان، ع��ىل م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ص��ع��دة، تعز، 
حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة 
ال��ع��دوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 

الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.
ك�����م�����ا اس������ت������ه������دف ق�����ص�����ف م�����دف�����ع�����ي مل������رت������زق������ة ال��������ع��������دوان 
م���������واق���������ع ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان يف ح������������رض وب��������ن��������ي ح���س���ن 
وحران بمحافظة حجة، ويف املاحيظ واملدافن وشدا 

بمحافظة صعدة.
ول���ف���ت امل����ص����در إىل أن ق���ص���ف���اً م���دف���ع���ي���اً م��ك��ث��ف��اً مل��رت��زق��ة 
ال��ع��دوان استهدف م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
جنوب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، ويف 
ال���ص���ل���و ب���م���ح���اف���ظ���ة ت���ع���ز .. م���ب���ي���ن���اً أن ال���ق���ص���ف امل���دف���ع���ي 
ل��ل��م��رت��زق��ة ط����ال م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف 
الكمب القديم، ويف العمود بوادي جارة وجبل تويلق 

بجيزان ويف الصخرة بعسر.

69 خرقًا باحلديدة و161 خرقًا للهدنة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت�����ب�����اط وال��ت��ن��س��ي��ق 
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 69 خرقاً.
وأوض���������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات أن م��������ن ب���ن 
خ������روق������ات ق������وى ال�������ع�������دوان، م����ح����اول����ة ت���س���ل���ل يف ح��ي��س 
وت����ح����ل����ي����ق س�������ت ط��������ائ��������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف أج�������������واء ح���ي���س 

والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت ستة خروق 

بقصف مدفعي و56 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
ك��م��ا ارت��ك��ب��ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 161 خ��رق��اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف خ��رق��ن بتحليق ال��ط��ران ال��ح��رب��ي امل��ع��ادي يف أج��واء 
محافظتي الضالع، وإب و40 خرقاً بتحليق للطران 
االستطاعي املسلح والتجسيس يف أج��واء محافظات 
م�������������أرب، ت������ع������ز، ح������ج������ة، ال��������ج��������وف، ص�������ع�������دة، ال�����ض�����ال�����ع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل خرق بعملية تسلل 
ألف��������راد م����ن م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ب���ات���ج���اه م����واق����ع ال��ج��ي��ش 
واللجان الشعبية يف شمال حيس بمحافظة الحديدة.
وأك���د امل��ص��در رص���د 97 خ��رق��اً ب��إط��اق ن���ار ع��ىل 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 
م���ح���اف���ظ���ات م��������أرب، ت����ع����ز، ح����ج����ة، ص����ع����دة، ال���ض���ال���ع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
وبن املصدر أنه تم تسجيل 21 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، صعدة، تعز، 
ح��ج��ة، ال���ح���دي���دة وج��ب��ه��ات ال����ح����دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف 
م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان ب����ق����ص����ف م����دف����ع����ي م����ك����ث����ف، م����واق����ع 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف ال��ب��ل��ق ال��ش��رق��ي وملعاء 

بمحافظة مأرب.
ك���م���ا اس���ت���ه���دف م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي، 
م���������واق���������ع ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان يف ح������������رض وب��������ن��������ي ح���س���ن 
ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة ح��������ج��������ة، ويف امل�������اح�������ي�������ظ وامل������������داف������������ن وم����ن����ب����ه 

بمحافظة صعدة.
ولفت املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة 
اس��ت��ه��دف م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ش��رق 
وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، ويف الكمب 
القديم ويف العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان.

64 خرقًا في احلديدة و163 خرقًا للهدنة
س���ج���ل���ت غ����رف����ة ع���م���ل���ي���ات ض����ب����اط االرت�����ب�����اط وال��ت��ن��س��ي��ق 
ل��رص��د خ���روق���ات ق���وى ال���ع���دوان يف م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 

64 خرقاً.
أوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بن الخروقات 
اس������ت������ح������داث ت����ح����ص����ي����ن����ات ق����ت����ال����ي����ة يف ال����ج����ب����ل����ي����ة و ح��ي��س 
ومقبنة ، وتحليق لسبع ط��ائ��رات تجسسية يف أج��واء 

حيس والجبلية .
واش���ار امل��ص��در إىل رص��د 7 خ��روق��ات بقصف مدفعي 
لعدد 20 قذيفة و45 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

ك��م��ا ارت��ك��ب��ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 163 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 37 خ�����رق�����اً ب��ت��ح��ل��ي��ق ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���اع���ي 
املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات مأرب، تعز، 
حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات 

الحدود.
وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خرقن 
ب������ض������رب������ات ج������وي������ة ل������ل������ط������ران االس�����ت�����ط�����اع�����ي ع�������ىل م�����ن�����ازل 
املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف ميسرة 

الربح بمحافظة تعز ويف الطلعة بمحافظة مأرب.
وأف��اد املصدر بتسجيل تسعة خ��روق��ات باستحداث 
م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان ل���ت���ح���ص���ي���ن���ات يف رأس ج����ب����ل ال����ه����ان 
بمنطقة الضباب ويف مينة الربح ويف رأس موقع جبل 
الرضعة باألقروض ويف مقبنة بمحافظة تعز وكذا يف 
قرية املضرب بجيزان، ويف ال��دن��ن وش��رق م��زرع��ة س��راج 
ويف هناجر الحيمة بمنطقة الجبلية يف مديرية التحيتا 

وشمال حيس بمحافظة الحديدة.
وأك���د امل��ص��در رص���د 91 خ��رق��اً ب��إط��اق ن���ار ع��ىل 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 
م���ح���اف���ظ���ات م��������أرب، ت����ع����ز، ح����ج����ة، ص����ع����دة، ال���ض���ال���ع، 

البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.
وبن املصدر أنه تم تسجيل 24 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، صعدة، تعز، 
ح��ج��ة، ال���ح���دي���دة وج��ب��ه��ات ال����ح����دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف 
م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان ب����ق����ص����ف م����دف����ع����ي م����ك����ث����ف، م����واق����ع 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف ال��ب��ل��ق ال��ش��رق��ي ورغ���وان 

وملعاء بمحافظة مأرب.
ك���م���ا اس���ت���ه���دف م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي، 
م���������واق���������ع ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان يف ح������������رض وب��������ن��������ي ح���س���ن 
وحران بمحافظة حجة، ويف املاحيظ واملدافن ومنبه 

بمحافظة صعدة.
ولفت املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة 
اس���ت���ه���دف م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ش��م��ال 
ش��رق حيس بمحافظة الحديدة، ويف الكمب القديم 

ويف العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان.

88 خرقًا باحلديدة و172 خرقًا للهدنة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت�����ب�����اط وال��ت��ن��س��ي��ق 
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 88 خرقاً.
وأوض���������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات أن م��������ن ب���ن 
خ��روق��ات ق���وى ال���ع���دوان، غ��ارت��ن ل��ل��ط��ران التجسيس 
عىل حيس و14 عملية تحليق للطران التجسيس يف 

أجواء حيس والجبلية.

وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات ش��م��ل��ت م��ح��اول��ة 
ت��س��ل��ل يف ح���ي���س واس����ت����ح����داث ت��ح��ص��ي��ن��ات ق��ت��ال��ي��ة يف 
الجبلية وحيس، و12 خرقاً بقصف مدفعي بعدد 

48 قذيفة و54 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض���������ح م����ص����در ع���س���ك���ري أن خ�����روق�����ات ال�����ع�����دوان 
تمثلت يف خمس غ���ارات للطران االستطاعي عىل 
م���ي���س���رة ال������ربح ب��م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز، وال���ط���ل���ع���ة ال���ح���م���راء 
يف ص��������رواح ب���م���ح���اف���ظ���ة م�������أرب وش����م����ال ش������رق ح��ي��س 

بمحافظة الحديدة.
وذك�������ر امل����ص����در أن ال����خ����روق����ات ش���م���ل���ت 39 ع��م��ل��ي��ة 
ت��ح��ل��ي��ق ل���ل���ط���ران االس���ت���ط���اع���ي امل���س���ل���ح وال��ت��ج��س��يس 
يف أج��واء محافظات م��أرب، تعز، حجة، الجوف، 
ص�����ع�����دة، ال�����ض�����ال�����ع، ال����ب����ي����ض����اء، ال�����ح�����دي�����دة وج���ب���ه���ات 

الحدود.
وأش�����������ار إىل أن م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان ارت�����ك�����ب�����وا س��ب��ع��ة 
خروقات باستحداث تحصينات قتالية يف تبة الذروة 
ب���ال���ض���ب���اب يف ت����ع����ز، وت����ب����ة س����ي����ان يف ال���ط���ي���ن���ة ب��ح��ج��ة، 
وال����ج����ب����ل����ي����ة ب����م����دي����ري����ة ال���ت���ح���ي���ت���ا ب����ال����ح����دي����دة وال���ش���ب���ك���ة 

بنجران.
وأك����د امل���ص���در أن م��رت��زق��ة ال���ع���دوان ن���ف���ذوا م��ح��اول��ة 
تسلل عىل مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال 

غرب حيس بالحديدة.
ولفت املصدر إىل تسجيل 90 خرقاً بإطاق نار عىل 
منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، 

البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.
وأف������������اد امل������ص������در ب�����أن�����ه ت������م رص��������د 31 خ������رق������اً ب��ق��ص��ف 
م����دف����ع����ي مل�����رت�����زق�����ة ال���������ع���������دوان، ع������ىل م������واق������ع ال���ج���ي���ش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال�����ب�����ل�����ق ال�����ش�����رق�����ي وال�������روض�������ة 
وص������رواح وم��ل��ع��اء ب��م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب، وح����رض وب��ن��ي 

حسن وحران والطينة بمحافظة حجة.
ك���م���ا اس���ت���ه���دف ال���ق���ص���ف امل���دف���ع���ي م����واق����ع ال��ج��ي��ش 
واللجان يف املاحيظ واملدافن والبقع وشدا بمحافظة 
صعدة، وشمال غ��رب وشمال ش��رق وش��رق حيس 

بالحديدة ويف مقبنة.
ولفت املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً ملرتزقة العدوان 
استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الكمب 
القديم والعمود ب��وادي ج��ارة وجبل تويلق بجيزان 

والصوح والبقاع بنجران.
ي���ذك���ر أن ع�����دد خ����روق����ات ق�����وى ال�����ع�����دوان م���ن���ذ ب���دء 
الهدنة اإلنسانية والعسكرية بلغت 26 ألفاً و637 

خرقاً.

86 خرقًا باحلديدة و202 خروقات للهدنة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرت��ب��اط والتنسيق 
ل��رص��د خ���روق���ات ال����ع����دوان ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة 86 

خرقاً.
وأوض����������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات أن م�����ن ب��ن 
خ�������روق�������ات ق��������وى ال���������ع���������دوان، ث��������اث غ������������ارات ل����ل����ط����ران 

التجسيس عىل حيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت 15 خرقا 
بقصف مدفعي و52 خرقا باألعرة النارية املختلفة.
ك�����م�����ا ارت�����ك�����ب�����ت ق���������وى ال���������ع���������دوان وم�����رت�����زق�����ت�����ه�����ا 202 

خروقات 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 44 خ���رق���اً ت��ح��ل��ي��ق ل���ل���ط���ران االس��ت��ط��اع��ي 
امل���س���ل���ح وال���ت���ج���س���يس يف أج���������واء م���ح���اف���ظ���ات م������أرب، 
تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، وجبهات 

الحدود.
وأش�����������ار امل������ص������در إىل أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان ارت����ك����ب����وا 
خ������رق������ن ب�����اس�����ت�����ح�����داث ت����ح����ص����ي����ن����ات يف غ���������رب ال������خ������زان 
بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا ويف شمال شرق 

حيس بمحافظة الحديدة.
وبن املصدر أن خروقات قوى العدوان واملرتزقة، 
ش������م������ل������ت ث��������اث��������ة خ����������������روق ب��������ض��������رب��������ات ج��������وي��������ة ل������ل������ط������ران 
االستطاعي املسلح، عىل منازل املواطنن ومواقع 
ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ش���م���ال ش����رق حيس 

بمحافظة الحديدة.
وأك��������د امل�����ص�����در رص������د 122 خ�����رق�����اً ب�����إط�����اق ن������ار ع��ىل 
منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، 

البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.
ول�������ف�������ت امل��������ص��������در إىل أن�����������ه ت��������م ت����س����ج����ي����ل 31 خ������رق������اً 
ب��ق��ص��ف م���دف���ع���ي ع����ىل م���ح���اف���ظ���ات م��������أرب، ص���ع���دة، 
ت���ع���ز، ح���ج���ة، ال���ح���دي���دة، وج���ب���ه���ات ال����ح����دود، حيث 
اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة ال���ع���دوان بقصف م��دف��ع��ي مكثف 
مواقع الجيش واللجان 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 م��دف��ع��ي 
م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ح����رض وب��ن��ي 
ح����س����ن ب����م����ح����اف����ظ����ة ح�����ج�����ة، ويف امل�����اح�����ي�����ظ وامل������داف������ن 
وال���ب���ق���ع وم����ن����ازل امل���واط���ن���ن يف ش����دا وامل���دح���ل���ة وب��اق��م 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ص�����ع�����دة، ن���ت���ج ع�����ن ذل������ك إص�����اب�����ة امل����واط����ن 
سلطان محمد أحمد الخمييس واملواطن عيل أحمد 
حسن شريف يف الكبسة بشدا واملواطن فايز محمد 

مسفر صالح يف منبه.
وذك���������ر امل�����ص�����در أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م���ك���ث���ف���اً مل���رت���زق���ة 
العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان شمال 
غرب وشمال شرق وشرق حيس بمحافظة الحديدة 
ويف مقبنة بمحافظة تعز ويف جبل تويلق والعمود 

بوادي جارة يف جيزان.

113 خرقًا في احلديدة و194 خرقًا للهدنة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 113 

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، تحليق ط���ائ���رات تجسسية يف 

أجواء حيس والجبلية.
وأش��ار املصدر إىل أن خروقات العدوان شملت، 
12 خ��رق��اً بقصف ص��اروخ��ي وم��دف��ع��ي و90 خرقاً 

باألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 194 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض������ح م���ص���در ع��س��ك��ري أن خ����روق����ات ال���ع���دوان 
تمثلت يف 25 خرقاً بتحليق الطران االستطاعي 
امل���س���ل���ح وال���ت���ج���س���يس يف أج�������واء م���ح���اف���ظ���ات م�����أرب، 
تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، 

البيضاء وجبهات الحدود.
وأش���������ار امل�����ص�����در إىل أن م����رت����زق����ة ال������ع������دوان ارت���ك���ب���وا 
ث���اث���ة خ�����روق�����ات ب���اس���ت���ح���داث ت��ح��ص��ي��ن��ات يف ش��م��ال 
غ���رب ح��ي��س ويف ه��ن��اج��ر ال��ح��ي��م��ة بمنطقة الجبلية 

بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة.
ولفت املصدر إىل أن��ه تم تسجيل خرقن بقصف 
ص��اروخ��ي مل��رت��زق��ة ال���ع���دوان ب��ات��ج��اه م��واق��ع الجيش 
وال�������ل�������ج�������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف ش�����������رق ح������ي������س ب����م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة.
وأك�����������د امل�������ص�������در رص���������د 143 خ�������رق�������اً ب�������إط�������اق ال�����ن�����ار 
ب������ش������ك������ل م������ك������ث������ف ع����������ىل 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 م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، 
تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة 

وجبهات الحدود.
وأفاد املصدر بتسجيل 21 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، صعدة، 
تعز، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث 
استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي 

والروضة بمحافظة مأرب.
ك�����م�����ا اس�����ت�����ه�����دف ق�����ص�����ف م�����دف�����ع�����ي م����ك����ث����ف مل����رت����زق����ة 
ال�������ع�������دوان م������واق������ع ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف 
الفاخر وصبرة وحجر بتار بمحافظة الضالع، ويف 

املاحيظ واملدافن بمحافظة صعدة.
وذك���ر امل��ص��در أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة 
اس��ت��ه��دف م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان ش��م��ال وشمال 
ش�������������رق ح�������ي�������س ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة ال���������ح���������دي���������دة ويف م����ق����ب����ن����ة 
بمحافظة ت��ع��ز، ويف الضبعة وم��واق��ع اإلم ب��ي يس 

والعمود بوادي جارة يف جيزان.
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للهدنة اإلنسانية 
والعسكرية

خالل اختتام دورة تأهيلية لـ 55 من العائدين إلى صف الوطن

اللواء الكحالني: أصبحت القوات املسلحة اليوم أكثر قوًة وعدًة وعتادًا

جتسيد القوة 
وتتويج النصر

ال������ع������روض ال����ع����س����ك����ري����ة مل���خ���ت���ل���ف امل����ن����اط����ق وال�����ق�����وى 
وال�����������وح�����������دات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال������ت������ي ش�����ه�����دت�����ه�����ا س�����اح�����ات 
وم��ي��ادي��ن ال���ع���زة وال���ك���رام���ة يف ص��ن��ع��اء وع���م���ران وإب 
وذمار وغرها من مراكز التدريب والتأهيل، مثلت 
يف مضامينها مدى ما وصلت إليه قواتنا املسلحة من 
عملية بناء وتطوير وإعداد معنوي وقتايل عىل مدى 
س��ن��وات ال��ع��دوان السبع ال��ت��ي تعرضت فيها البنية 
ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة م��ن اس��ت��ه��داف مباشر 
ل�����ق�����وى ال�������ع�������دوان م����ن����ذ ال�����������26 م�����ن م���������ارس 2015م 
اس����ت����ه����دف����ت خ����ال����ه����ا امل������ع������دات واآلل�������ي�������ات واألس����ل����ح����ة 
اإلس������رات������ي������ج������ي������ة وك�����������ل م���������ق���������درات ال���������ق���������وات امل����س����ل����ح����ة 
والجيش اليمني استكمااًل ملا خطط له األع��داء من 
ت���دم���ر م��م��ن��ه��ج م��ن��ذ م��ط��ل��ع األل���ف���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة ل���ق���درات 
قواتنا املسلحة بهدف إضعاف اليمن حن املواجهة 
وف����رض أج���ن���دات اس��ت��ع��م��اري��ة إح��ت��ال��ي��ة ع���ىل شعبنا 
ال���ي���م���ن���ي ال�����ح�����ر ووض������ع������ه ت����ح����ت ال�����وص�����اي�����ة وال���ه���ي���م���ن���ة 
ال����خ����ارج����ي����ة ل�����ق�����وى االس����ت����ك����ب����ار وأدوات��������ه��������ا يف امل���ن���ط���ق���ة 

العربية..
لقد شهد العالم وشاهد بعينيه مدى ما وصلت 
إل��ي��ه ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة م���ن ق�����درات ق��ت��ال��ي��ة وتصنيعية 
وب������ش������ري������ة م�������ن خ���������ال ت�����ل�����ك االس�������ت�������ع�������راض�������ات امل���ه���ي���ب���ة 
للقطعات العسكرية بمختلف تشكياتها وحملت 
رسائل عدة ودالالت عظيمة تخص املواجهة وروحية 
االستعداد للمقاتلن وما يتحلون به من معنويات 
عالية وجهوزية قتالية عظيمة رغم ما واجهته اليمن 
من عدواٍن ظالم واستهداف ممنهج وحصار غاشم 
وع��ىل رأس��ه��ا امل��ؤس��س��ة ال��دف��اع��ي��ة واألم��ن��ي��ة ال��ت��ي كان 
لها النصيب األوفر من التدمر واالستهداف والذي 
أعطى قيادتنا الثورية ممثلة بالسيد القائد العلم 
عبدامللك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث- حفظه ال��ل��ه- وقيادتنا 
السياسية والعسكرية العليا الدافع والحافز القوي 
إلع������������ادة ب�����ن�����اء ق������������درات ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة 
يف ع�������دة م�����ج�����االت ع�����ىل رأس�����ه�����ا ال�����ق�����وة ال����ب����ش����ري����ة م��ن 
خ�������ال ال���ت���ح���ش���ي���د وال���ت���ع���ب���ئ���ة ل���ل���م���ق���ات���ل���ن وت���دري���ب���ه���م 
وت�����أه�����ي�����ل�����ه�����م ب�����ع�����ق�����د ال����������������������دورات امل������ت������ن������وع������ة اىل ج�����ان�����ب 
ت���خ���ص���ي���ص م�����راك�����ز ت���دري���ب���ي���ة ل������ك������وادر م���ؤه���ل���ة ت��م��ت��ل��ك 
ال������خ������ربات ال���ع���س���ك���ري���ة ال����ع����ال����ي����ة واالت�������ج�������اه ل��ل��ت��ص��ن��ي��ع 
ال�����ع�����س�����ك�����ري م�������ن ق���������وة ص������اروخ������ي������ة ج�������ب�������ارة وأس����ل����ح����ة 
ال��ج��و م���ن ط���ائ���رات م���س���ّرة م��ت��ن��وع��ة وص���واري���خ دف���اع 
ج����وي واالن���ت���ق���ال ل��ب��ن��اء ال����ق����درات ال��ب��ح��ري��ة بمختلف 
أن�����������واع األس�����ل�����ح�����ة ال��������ق��������ادرة ع������ىل اس�����ت�����ه�����داف ال������ب������وارج 
وال������ف������رق������اط������ات وال�����س�����ف�����ن ال����ح����رب����ي����ة ال����ب����ح����ري����ة مل������ا م��ن 
ش��أن��ه ح��م��اي��ة م��ي��اه��ن��ا اإلق��ل��ي��م��ي��ة وس��واح��ل��ن��ا البحرية 
ع���ىل ط���ول ال��ش��ري��ط ال��س��اح��يل ل��ل��ب��ح��ر األح���م���ر ومنها 
اس���ت���ط���اع���ت ق���وات���ن���ا امل��س��ل��ح��ة م����ن اس���ت���ه���داف م��ن��اط��ق 
عمق العدو السعودي واإلم��ارايت ومدنه ومنشآته 
االقتصادية والحيوية واإلسراتيجية الهامة بالقوة 
الصاروخية عالية الدقة والتصويب والطران املسّر 
ال��ذي وصلت قدراته مسافات ومديات بلغت أكرث 
م�������ن 2500ك�����������������م، وح�����ق�����ق�����ت ن�����ج�����اح�����ات م����ت����م����ي����زة يف 
استهداف املنشآت يف دبي وأبوظبي والرياض وجدة 
والدمام وكان لها تأثر كبر يف إقاق مضاجع العدو 
وإخ���ض���اع���ه ل��ل��س��ام ن��اه��ي��ك ع���ن م���ا ام��ت��ل��ك��ت��ه ال��ق��وات 
امل�����س�����ل�����ح�����ة ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة خ�����������ال س���������ن���������وات ال�����������ع�����������دوان م���ن 
أسلحة تكتيكية وتعبوية ميدانية للمشاة والدروع 
واملدفعية والقناصات والهندسة فجميعها صناعات 
محلية ب��ام��ت��ي��از وب���خ���ربات وأي�����اٍد يمنية بحتة عملت 
عىل تغير مسارات املعارك من الدفاع اىل الهجوم 
وتطهر مناطق ومساحات واسعة بل ومحافظات 
ب���أك���م���ل���ه���ا رغ��������م ال������ع������دة وال�����ع�����ت�����اد ال����������ذي أع������دت������ه ق����وى 
العدوان وتحالف الشر وما أنفقته من أموال طائلة 
ل�����ش�����راء أس���ل���ح���ة وق���������وات ردع وم����ن����ظ����وم����ات دف���اع���ي���ة 
باءت جميعها بالفشل أمام صمود جيشنا ولجاننا 
الشعبية بل أمام قواتنا املسلحة اليمنية الشجاعة 
التي استطاع مقاتلوها كبح جماح األعداء والتنكيل 

بهم وتدمر جيشه وأسلحته املتطورة.. 
إن االستعراضات امليدانية بمناسبة تدشن العام 
الهجري 1444ه���� تجسيد فعيل ملا امتلكته قواتنا 
امل���س���ل���ح���ة خ�������ال س�����ن�����وات ال�������ع�������دوان وت����ت����وي����ج ع��ظ��ي��م 
ل���ل���م���اح���م ال���ب���ط���ول���ي���ة وامل�������واق�������ف ال����وط����ن����ي����ة ال��ع��ظ��ي��م��ة 
واالنتصارات امليدانية الكبرة التي اجرحها مقاتلينا 
األش����������اوس وم���ج���اه���دي���ن���ا األب�����ط�����ال يف م����ي����ادي����ن ال���ع���زة 
وال��ك��رام��ة وال��ب��ط��ول��ة يف مختلف امل��ي��ادي��ن والجبهات 
وم�����������دى ال�����ت�����ع�����زي�����ز وال������ت������اح������م ال����ش����ع����ب����ي ال�����������ذي وق�����ف 
اىل ج�����ان�����ب امل����ج����اه����دي����ن ب����ال����دع����م واإلس�������ن�������اد وص����اب����ة 
اإلرادة الوطنية وثبات املوقف ل��دى قيادتنا الثورية 
وال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة وإي���م���ان���ه���ا ال����ق����وي ب��ال��ن��ص��ر 
والتأييد من الله لعباده املستضعفن.. ولله عاقبة 

األمور.
قوات الحرس الجمهوري

يف مسار العروض املهيبة التي تنفذها قواتنا املسلحة بكافة تشكياتها وقطعاتها العسكرية 
وما تتضمنه من مسارات ودالالت مهمة عىل صعيد املواجهة ضد تحالف العدوان االمرييك 

السعودي االمارايت ومسار عملية البناء والتطوير للمؤسسة العسكرية .

ف�����������ان أول م�����اي�����م�����ك�����ن ال�������ح�������دي�������ث ع������ن������ه ان ه������ذه 
االستعراضات الواسعة واألوىل من نوعها انما 
ه����ي م���ع���ط���ي���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة مل���س���ت���وى م���ات���وص���ل���ت ل��ه 
املؤسسة العسكرية للجيش واللجان من تأهيل 
وتدريب وبنية دفاعية متطورة ومتقدمة سواًء 
يف ام���ت���اك األس���ل���ح���ة ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة واالس��رات��ي��ج��ي��ة 
وأي����ض����ا يف ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال�����زخ�����م ال���ب���ش���ري ال���ق���ت���ايل ، 
ف���م���اي���ت���م ع����رض����ه م�����ن وح����������دات وأل������وي������ة وف��������رق يف 
مختلف املناطق العسكرية هي انعكاس وجود 
ن����ه����ض����ة ك�����ب�����ر يف ع����م����ل����ي����ة ب������ن������اء ج�����ي�����ش وت����ح����وي����ل 
ق�����وات ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة اىل ج��ح��اف��ل 
عسكرية ضاربة وجيش نظامي متكامل يمتلك 
ك��ل ع��ن��اص��ر ال��ق��وة وال��ع��ل��وم ال��ف��ن��ي��ة والتطبيقية 
وال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ح���رب���ي���ة امل���ن���اف���س���ة مل�����ا ل������دى ج���ي���وش 

الدول املتقدمة وهذا بفضل الله تعاىل .
فعملية التطوير والبناء للمؤسسة العسكرية 
وصلت إىل القدرة عىل بناء جيش نظامي وفرق 
عسكرية عالية التأهيل والتدريب كما هو حال 
الجيوش القوية .فهناك جهود كبرة يتم بذلها 
ل�����ل�����وص�����ول إىل م�����س�����ت�����وي�����ات م����ت����ق����دم����ة يف ت���ك���وي���ن 
ج����ح����اف����ل ج����ي����ش ض����������ارب ي���م���ت���ل���ك ك������ل امل�����ؤه�����ات 
ال���ح���رب���ي���ة ل���ل���دف���اع ع����ن ال���ي���م���ن وس���ي���ادت���ه وإك���م���ال 
مشوار معركة تحرير أراضيه التي مازال يحتلها 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان األم���ري���يك ال��س��ع��ودي االم����اريت 

ومرتزقته.
ف����ال����ع����روض ال���ع���س���ك���ري���ة ص������ور م���ص���غ���رة ل���ه���ذه 
الجحافل و ترجمة ملاتوعد به قائد الثورة السيد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحويث يحفظه الله 
يف ب��ن��اء ج��ح��اف��ل ج��ي��ش ن��ظ��ام��ي��ة ببنية عسكرية 

متطورة ومتكاملة يف هذا العام.
م���ان���ود اإلش�������ارة إل���ي���ه إن االس���ت���ع���راض���ات الت���ايت 
ملجرد العرض وال للحرب املعنوية والنفسية بل 

انها حقائق ومعطيات ونتائج عسكرية لجهود 
سنوات من التطوير والبناء واإلعداد العسكري 
والقتايل واكتساب الخربات والقدرات .فاليوم 
وبفضل الله تعاىل وتوجيهات القيادة الثورية 
وال������ق������ي������ادة ال����ع����س����ك����ري����ة ت������م ال�������وص�������ول ب���ق���ط���ع���ات 
ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان إىل ج�����ح�����اف�����ل ن����ظ����ام����ي����ة أك�����رث 
ق���وة وأك���رث ن��ف��ر يف ع��دي��ده��ا وع��ت��اده��ا وب��م��ا يلبي 
متطلبات واس��رات��ي��ج��ي��ات امل��ع��ارك ال��ق��ادم��ة ضد 
ت�����ح�����ال�����ف ال���������ع���������دوان وذل�����������ك ب�����ع�����د ان�����ه�����ي�����ار ال����ه����دن����ة 

القائمة .
ف������ه������ذه ال�����ج�����ح�����اف�����ل ب������ع������ون ال������ل������ه ت������ع������اىل وق�����وت�����ه 
سيكون وقعها العسكري يف املواجهة مختلف 
إىل ح����د ك���ب���ر ع����ن م����ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه خ������ال ال��س��ب��ع 
س������ن������وات امل�����اض�����ي�����ة وس����ت����ض����ع ب�������اك�������ورة ج������دي������دة يف 
ال����������ح����������رب ي��������ك��������ون ف������ي������ه������ا خ�������������وض امل��������ع��������رك��������ة ب�����ط�����رق 
وتكتيكات أكرث نظامية وأكرث دقه وأكرث احرافية 

يف علوم وفنون القتال الحديثة .
لذا فقد أصبحت املؤسسة العسكرية بفضل 
ال���ل���ه ت���ع���اىل ج����اه����زة وح����اض����رة ال����ي����وم ب���زخ���م اك���رب 
وبعناصر قوى ضاربة وفاعلة يف امليدان لتنفيذ 
أي ت������وج������ي������ه ي�������ص�������در م��������ن ال�������ق�������ي�������ادة وخ�������������وض ك���ل 
ال����س����ي����ن����اري����وه����ات امل���ح���ت���م���ل���ة يف م���اي���ت���ع���ل���ق ب��ك��س��ر 
الحصار وتحرير باقي أرايض اليمن الذي يحتلها 

تحالف العدوان ومرتزقته.

زين العابدين عثمان

الـــعـــروض أظــهــرت 
اجلــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــة 
احلـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــة 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــي 
التدريب والتأهيل

العروض العسكرية..
رسائل وأبعاد

العميد: محمد مفتاح األبرقي

نظمت ق��ي��ادة املنطقة العسكرية الخامسة حفل اختتام ال��دورة 
التأهيلية الثاثن ل�55 من العائدين إىل الصف الوطني.

ويف الحفل أوض���ح مساعد وزي���ر ال��دف��اع ل��ل��م��وارد البشرية ال��ل��واء 
ال��رك��ن ع��يل م��ح��م��د ال��ك��ح��اين، أن ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة أص��ب��ح��ت ال��ي��وم 
أك���رث ق����وًة وع����دًة وع���ت���اداً، ب��ع��د أك���رث م��ن س��ب��ع س��ن��وات م��ن ال��ع��دوان 

والحصار.
ول����ف����ت إىل أن ت����خ����رج ال����دف����ع����ات ال���ع���س���ك���ري���ة يف ال�����ق�����وى وامل���ن���اط���ق 
ال���ع���س���ك���ري���ة ي���ج���س���د م���س���ت���وى م�����ا وص����ل����ت إل����ي����ه ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة يف 

مختلف جوانب البناء العسكري تدريباً وتأهيًا وتسليحاً.

وأش�����ار ال���ل���واء ال��ك��ح��اين إىل أن ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه، ف��ش��ل��وا رغ��م 
استقطاب املغرر بهم الذين تكشفت لديهم الحقائق وع��اد الكثر 

منهم إىل صف الوطن.
فيما أوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن مكرم أن العدوان 
ُمني بالهزائم ول��م يحقق أي��اً من مخططاته وأه��داف��ه العدوانية يف 
ظل ثبات وتماسك أبناء الشعب اليمني ووقوفهم إىل جانب أبطال 
القوات املسلحة الذين سطروا أروع املاحم البطولية واالنتصارات.
بدوره أكد مساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة 
العميد الركن عابد الثور، أن القوات املسلحة وصلت اليوم ملرحلة 

م��ت��ق��دم��ة م���ن ح��ي��ث ام��ت��اك��ه��ا ل��ل��ق��درات ال��دف��اع��ي��ة وال����ك����وادر امل��ؤه��ل��ة 
تأهيًا عالياً عىل مختلف األسلحة براً وبحراً وجواً.

وب���ننٌ أن ال��ق��درات الدفاعية ل��ل��ق��وات املسلحة مكنتها م��ن خوض 
امل����ع����رك����ة ال���ح���دي���ث���ة امل����ش����رك����ة ب���ن���ج���اح���ات وإن������ج������ازات ح����ي����دت أس��ل��ح��ة 

العدوان الدفاعية، وألحقت باملعتدين هزائم نكراء.
وأل��ق��ي��ت ك��ل��م��ة ع���ن امل���ش���ارك���ن يف ال�������دورة، أك����دت ال��ع��ه��د وال���وف���اء 
للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا يف التحرك لالتحام 
باملرابطن يف جبهات العزة والكرامة لنيل شرف الدفاع عن الوطن 

وسيادته واستقاله.

دش�������ن�������ت م������ؤس������س������ة ال������ج������رح������ى ت��������وزي��������ع أدوي�����������ة 
وأج��ه��زة ومستلزمات طبية بمبلغ 56 مليوناً 

و880 ألف ريال.
ي��س��ت��ه��دف امل����ش����روع دائ������رة ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة 
العسكرية وامل��راك��ز الصحية بمجمع الساحل 
ال��غ��رب��ي واملنطقة العسكرية ال��راب��ع��ة واملنطقة 

العسكرية الخامسة.
وخ���ال ال��ت��وزي��ع أش���اد م��دي��ر دائ���رة الخدمات 
ال���ط���ب���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال�����دك�����ت�����ور ن�����اش�����ر ال����ق����ع����ود، 
بجهود مؤسسة الجرحى لدعم الدائرة وعدد 
من مراكز رعاية الجرحى يف املناطق العسكرية.
وأك����د ع���ىل ض�����رورة االه���ت���م���ام ب��ال��ج��رح��ى نظر 
ت�����ض�����ح�����ي�����ات�����ه�����م يف ال�����������دف�����������اع ع���������ن ال���������وط���������ن وأم������ن������ه 

واستقراره وسيادته واستقاله.
م������ن ج����ان����ب����ه أش���������ار امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل���ؤس���س���ة 
ال��ج��رح��ى ال��دك��ت��ور ع���يل ال��ض��ح��ي��اين، إىل ح��رص 
املؤسسة عىل دعم الجرحى من أبطال الجيش 

واللجان الشعبية والتخفيف من معاناتهم.
وأوض����ح أن ت��وزي��ع األدوي����ة واألج���ه���زة الطبية 
ع���ىل امل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة ب��امل��ن��اط��ق ال��ع��س��ك��ري��ة ي��أيت 
تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك 
ال��������ح��������ويث ورئ��������ي��������س امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع��������ىل 

واهتمامها بالجرحى.

ول�������ف�������ت ال������ض������ح������ي������اين إىل أن م��������ش��������روع ت������وزي������ع 
األدوي����ة واألج���ه���زة الطبية ي���أيت يف إط���ار برنامج 
تحسن م��دخ��ات ال��ج��ان��ب ال��ص��ح��ي ل��ع��دد من 

الجهات الصحية التي تهتم برعاية الجرحى.
بدوره أشار مدير املشاريع بمؤسسة الجرحى 
زي����د ع��ام��ر إىل أن امل���ش���روع ي����أيت ض��م��ن م��ش��اري��ع 

املؤسسة لرعاية الجرحى واالهتمام بهم .. مبيناً 
أن من ضمن األجهزة التي تم توزيعها أجهزة 

خاصة بمرىض املخ واألعصاب.
ح��ض��ر ال��ت��دش��ن ن��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��خ��دم��ات 
الطبية العسكرية ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب سعد 

وعدد من مندوبي املناطق والدوائر الطبية.

مؤسسة اجلرحى تدشن توزيع أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة والقوات البحرية والدفاع الساحيل العميد محمد 
محسن زيد الخالدي الذي وافاه األجل عن عمر ناهز ال� 65 عاماً، بعد حياة حافلة بالعطاء يف خدمة الوطن.
وأشاد بيان النعي بدور الفقيد الخالدي وإسهامه الكبر يف االرتقاء بالعمل الخدمي يف القوات البحرية 

والدفاع الساحيل من خال املناصب القيادية العسكرية التي تقلدها خال فرة عمله.
وأشار البيان إىل أن الفقيد الراحل، كان من خرة القادة العسكرين املتميزين الذين عرفوا بالوفاء لوطنهم 

وشعبهم وعملوا بكل تفان وإخاص يف تنفيذ كل ما أسند إليهم من مهام وواجبات .
ولفت إىل أن الوطن والشعب والقوات املسلحة خسرت برحيل العميد الخالدي واحداً من ِخرة الرجال 

الصادقن واألوفياء الذين تركوا بصمات كبرة يف مجال عملهم العسكري والوطني.
وع��رب ال��ب��ي��ان ع��ن أح��ر ال��ت��ع��ازي ألب��ن��اء وأس���رة الفقيد وك��اف��ة آل ال��خ��ال��دي ، س��ائ��ًا ال��ع��يل ال��ق��دي��ر أن يتغمده 

بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان تنعيان 

العميد اخلالدي



* ما األهداف التنموية التي تتجهون 
إىل تحقيقها خالل العام الجاري؟

** م�����دي�����ري�����ة ج�������ه�������ران ت����ف����ت����ق����ر ألب������س������ط امل�����ق�����وم�����ات 
ال�����خ�����دم�����ي�����ة، ت��������أيت يف م����ق����دم����ت����ه����ا ت�����ص�����اري�����ف س���ي���ول 
األم�������ط�������ار، وش����ب����ك����ة ال�����ص�����رف ال����ص����ح����ي ال����ت����ي ت��ع��ت��ر  
الركيزة األساسية يف تحقيق التنمية من سفلتة 

شوارع مدينة معر.
ول���ع���ل���ك���م ت���اب���ع���ت���م خ������ال األي���������ام امل����اض����ي����ة ت���ع���رض 
ب����ع����ض االح������ي������اء وال��������ح��������ارات ل����ل����غ����رق ج���������راء س���ي���ول 
األم���ط���ار، ال���ذي يحتم علينا ال��ح��د م��ن ت��ك��رار ه��ذه 
امل��ع��ان��اة وإن��ق��اذ امل��واط��ن��ن يف م��دي��ن��ة م��ع��ر، ال��ذي��ن 
يواجهون كوارث سيول األمطار بصورة مستمرة، 
الذين هم بحاجة ماسة لقنوات تصريف السيول، 
واي����ج����اد ش��ب��ك��ة ال����ص����رف ال���ص���ح���ي،  ح���ي���ث ي��ع��ت��م��د 
األهايل وسكان املدينة عىل البيارات اليدوية، التي 
تتعرض الكثري منها لانهيار والسقوط، ومثلت 
اهم العوائق أم��ام الجهود لشق الشوارع داخل 

املدينة وسفلتتها.
نسعى يف مديرية ج��ه��ران خ��ال ال��ف��رة الراهنة 
ل�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق اب��������س��������ط ل�������ل�������خ�������دم�������ات ال������رئ������ي������س������ي������ة وف�����ق�����ا 

ل���أول���وي���ات ب��م��ا ي��ن��س��ج��م م���ع ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة لبناء 
الدولة، وفق االمكانات املتاحة واملتوفرة.

* م���ا ال����ذي ت���م تحقيقه م���ن م��ش��اري��ع 
عىل أرض الواقع؟

** دعني اصدقك القول، لم تمض سوى 8 أشهر 
عىل تعيني باملديرية، ولكن حاولنا جاهدين تحريك 
عجلة بعض املشاريع يف مدينة معر مركز املديرية، 
وك����������ان م������ن اه�����م�����ا إص����������اح ال�������ش�������ارع ال�����رئ�����ي�����ي ض��م��ن 
األول���وي���ة ال����ذي ال ي����زال ال��ع��م��ل ج����اراً ف��ي��ه، ب��اع��ت��ب��اره 
ش��ري��ان��اً ي��رب��ط ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ب��ك��اف��ة املحافظات 
الجنوبية، والعمل عىل رصفه باألحجار، وتوسيع 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���إن���ش���اء م���درس���ة ال���ح���ري���ة عىل 
نفقة ف��اع��ل خ��ري، واي��ج��اد 5 م��ش��اري��ع للمياه منها 

4 مشاريع ريفية ومشروع مركزي. 

* ت������ت������ع������رض م������دي������ن������ة م������ع������ر الق�����ت�����ح�����ام 
س�����ي�����ول األم��������ط��������ار.. ض���ع���ن���ا يف ال�����ص�����ورة 

عن االسباب واملعالجات؟
**حقيقة تعرض املدينة للسيول ألسباب تراكمية 
منذ العقود امل��ايض، اذ تشكل تهديداً كبرياً ملنازل 
امل����������واط����������ن����������ن، ت��������ع��������ود ب�����ع�����ض�����ه�����ا إلن�������������������زال امل�����خ�����ط�����ط�����ات 
العشوائية وال��ب��ن��اء يف م��ج��اري ال��س��ي��ول، وتحديدا 
حارة املجرة، التي تتعرض لسيول األمطار..اليشء 
الغريب، كيف نفذ املسؤول وأنزل املخطط دون أن 
يضع يف حساباته بأنها مجاري سيول، وال يمكن 
أو يسمح للبناء فيها، وكان من أهم اسباب تكرار 

كوارث السيول يف حارة املجرة بصورة متكررة.

أطلعنا قيادة السلطة املحلية باملحافظة، ممثلة 
باألستاذ املجاهد محمد البخيتي عىل وضع املدينة 
ب��أن��ه��ا م��ع��رض��ة ل���ك���ارث���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، ل��ي��س م���ن س��ي��ول 
األم������ط������ار ف�����ق�����ط، إن�����م�����ا م�����ن خ�������ال ان����ت����ش����ار ال����ب����ي����ارات 
ال���ت���ي ت��م��ث��ل م���ص���ائ���د وك���م���ائ���ن ل���ل���س���ي���ارات واالط����ف����ال 
وغ���������ريه���������م، وت������ف������اع������ل األخ امل������ح������اف������ظ ووج�������������ه ل���ج���ن���ة 

الطوارئ بالوقوف إىل جانب أهايل معر.
يف ال������وق������ت ال�������راه�������ن ي���ن���ب���غ���ي ف����ت����ح ت���ح���ق���ي���ق مل���ع���رف���ة 
املتسبب بمثل هذه الكارثة قبل عقود من السنوات 
ومحاسبته ملا اقرفه من مشاكل أضرت باملواطنن 

ومستقبل املدينة بصورة مستمرة. 
* ه������������ل وض��������ع��������ت��������م خ��������ط��������ط��������ًا م����س����ب����ق����ة 

ل�������ت�������ص�������ري�������ف س����������ي����������ول األم��������������ط��������������ار ع����ىل 
األحياء السكنية؟

** نعول كثريا عىل الله ثم عىل األخ املحافظ 
ال�������������������ذي ي����������ق����������ود ع������م������ل������ي������ة ال������ت������ص������ح������ي������ح ال��������ج��������ذري��������ة 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة، ال���������ذي س����ب����ق واط����ل����ع����ن����اه ب���م���ع���ان���اة 
مدينة معر والتهديدات التي تواجهها بعض 
ال���ح���ارات ب��ال��غ��رق، واس��ت��ج��اب��ة لتوجيهات األخ 
امل���ح���اف���ظ ش���ارك���ت ل��ج��ن��ة ال����ط����وارئ ب���امل���ع���دات يف 
فتح منافذ وقنوات تصريف مياه السيول من 
ال���ح���ارات، واي���ج���اد ال��ح��ل��ول وامل��ع��ال��ج��ات ط��ارئ��ة 

لأهايل.
اال أن مدينة معر بحاجة لحلول ومعالجات 
ج��ذري��ة خ��ص��وص��ا وأن امل��دن��ي��ة تشهد توسعات 

وزيادة يف عدد السكان بصورة مستمرة.
ونقولها بكل وضوح ما تعانيه معر من تهديد 
س�����ي�����ول األم��������ط��������ار، ب����س����ب����ب ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����ع����ش����وايئ 
للمدينة م��ن الهيئة ال��ع��ام��ة ل����أرايض والتخطيط 
ال������ع������م������راين، ال�����ت�����ي ل������م ت����ض����ع أي م�����ج�����ال ل���ت���ص���ري���ف 

سيول األمطار.
* ما الدور الذي تسهم به جهران يف 

تحقيق األمن الغذايئ؟
** اسهم قاع جهران الزراعي الذي تبلغ مساحته 
12 ألف هكتار يف مختلف املراحل التاريخية بتأمن 
الغذاء البناء اليمن، باعتباره أهم املناطق الزراعية 
الخصبة، يحتم عىل الجميع التوجه الصادق مع 
دعوات قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث، الذي 
أك����د وش�����دد ع���ىل أه��م��ي��ة ال���ت���وج���ه ن��ح��و ال����زراع����ة منذ 
ال����ي����وم األول ل���ل���ع���دوان ع����ىل ب����ادن����ا ل��ت��ح��ق��ي��ق األم����ن 
الغذايئ واالكتفاء الذايت، وهناك توجه مؤسي 

من مختلف الجهات املعنية للتوسع يف الزراعة من 
خ��ال ان��ش��اء جمعيات وك��ي��ان��ات خ��اص��ة ب��امل��زارع��ن 
ت��ن��ف��ذ م��خ��ت��ل��ف االن���ش���ط���ة وال����رام����ج امل��خ��ت��ل��ف��ة، رغ��م 
التوسع العمراين الذي يهدد الزراعة يف قاع جهران.
* إىل ماذا يرجع اتساع زراعة القات 

يف قاع جهران؟
** ه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن األس����ب����اب ال���ت���ي ت��ك��م��ن خلف 
اتساع زراعة القات ليس يف جهران فقط، وانما يف 
الكثري من املناطق، ابرزها عدم تشجيع الحكومة 
ل���ل���م���زارع���ن ل���ل���ت���وج���ه ن���ح���و ال�����زراع�����ة ال���ب���دي���ل���ة ل��ل��ق��ات 
م���ن م��خ��ت��ل��ف ال���ث���م���ار وال���ف���واك���ه ال���ت���ي ت��س��ه��م يف رف��د 
االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي.. ل��أس��ف ال��ش��دي��د أص��ب��ح امل���زارع 
ي���ب���ح���ث ع�����ن امل����ن����ت����ج األك���������ر دخ���������ًا ل�������ه، ل����ك����ن ب����وج����ود 
ال�����ب�����دائ�����ل وال������دع������م وال���ت���ش���ج���ي���ع ال����ح����ك����وم����ي، س��ي��ت��م 

العزوف عن زراعة القات.
ك����ذل����ك ت����ع����ود إىل ض���ع���ف ال���ت���وع���ي���ة ودور اإلع������ام 
ال���زراع���ي يف ال��ت��ط��رق مل��ث��ل ه���ذه ال��ق��ض��اي��ا وم��خ��اط��ره��ا 
ع���ىل ال���رب���ة ب��اس��ت��خ��دام امل���ب���ي���دات، واس���ت���ن���زاف امل��ي��اه 
ال����ج����وف����ي����ة، وع��������دم ت���ب���ن���ي ال����ح����ك����وم����ات ال���س���اب���ق���ة أي 
اسراتيجيات زراعية مستقبلية تسهم يف تحقيق 

األمن القومي الغذايئ واالكتفاء الذايت للبلد.
باإلضافة إىل كارثة التوسع العمراين يف املساحات 
الزراعية التي تشكل تهديدا حقيقيا للزراعة يف قاع 
ج����ه����ران، ال������ذي وق���ف���ن���ا أم������ام ه�����ذه االش���ك���ال���ي���ة ب��ق��وة 
واجراء خطة ملنع البناء يف األرايض الزراعية والبناء 

العشوايئ باملدينة.
* ما أهم اإلجراءات املتخذة بذلك؟

** ت��������م ع�����ق�����د ل���������ق���������اءات م��������ع األم���������ن���������اء ال�����ش�����رع�����ي�����ن، 
واالجتماع مع رئيس املحكمة عىل أساس منع البيع 
والشراء لأرايض الزراعية لغرض البناء، والسماح 

بالبيع لغرض الزراعة وحققنا إنجازاً كبرياً جداً. 
* وم��������ا دورك������������م يف ال�����ح�����د م������ن ال���ح���ف���ر 
ال��ع��ش��وايئ ل��آب��ار واالس��ت��ن��زاف الجائر 

للمياه الجوفية لري القات؟
** ت��ح��رك��ات��ن��ا يف اط�����ار ه����ذا م����وج����ودة وع��م��ل��ن��ا عىل 
وض���ع آل��ي��ة ت��م��ن��ع ال��س��م��اح بتعميق اآلب�����ار، إال بعد 
التوقيع من قبل األمن الشرعي باملنطقة، وعضو 
املجلس امل��ح��ي، وال��ج��ه��ات املعنية، بأنها مطابقة 
ل����ل����م����واص����ف����ات، وق����ط����ع����ت م����دي����ري����ة ج�����ه�����ران ش����وط����اً 
كبرياً يف هذا الجانب، محققة املرتبة األوىل بتطبيق 
االج����راءات القانونية، باإلضافة إىل ضبط واحالة 

11 حفارا إىل النيابة.
ك��م��ا ع��م��ل��ن��ا ع���ىل م��ن��ع ن��ق��ل امل���ي���اه م���ن امل��دي��ري��ة ل��ري 

القات يف املديريات  األخرى. 

* م�����ا األن����ش����ط����ة وال������رام������ج امل����ن����ف����ذة يف 
الجانب الزراعي؟

** ن�����س�����م�����ع ع��������ن ال������ك������ث������ري م��������ن ال������خ������ط������ط وال��������رام��������ج 
ال��������زراع��������ي��������ة، ول�����ك�����ن�����ه�����ا ت����ب����ق����ى ع�������ىل ال�����������������ورق، ام����������ا ع���ىل 
ال���س���اح���ة ال����زراع����ي����ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ض��ئ��ي��ل ج�����دا وب��ع��ض��ه��ا 
ت��أيت م��ن بعض املنظمات ال��داع��م��ة، مثل مشاريع 
التقطري أسفل جهران.. مديرية جهران ارضها طيبة 
ت��ح��ت��اج للفتة ج����ادة م��ن ق��ي��ادة ال���دول���ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا 
السلة الغذائية لليمن، ومنطقة اسراتيجية تقع 
يف قلب الباد،، وحاليا نخوض معركة الوعي بن 
امل��زارع��ن بالحفاظ ع��ىل ال��زراع��ة التي تمثل الهوية 
الحقيقية لكل يمني، ونعمل جاهدين للحد من 

التوسع بالبناء يف االرايض الزراعية. 
* ك����م ع�����دد ال��ج��م��ع��ي��ات ال����زراع����ي����ة يف 

املديرية؟
** الجمعيات امل��وج��ودة يف ع��م��وم امل��دي��ري��ة تصل 
لكر من 10 جمعيات، و قرابة 11 وكالة زراعية 
خاصة، تسهم يف خدمة املجتمع، رغم االحتكار.. 
خ��������ال األش������ه������ر ال����ق����ل����ي����ل����ة امل�����اض�����ي�����ة ع���م���ل���ن���ا ج����اه����دي����ن 
ل��ت��أس��ي��س جمعية ع��ام��ة، ألب��ن��اء م��دي��ري��ة ج��ه��ران، 
ع����ىل أن ي���ك���ون ه���ن���اك م��م��ث��ل واح������د م����ن ك����ل ق���ري���ة، 
هدفها التأهيل والتدريب مع مؤسسة بنيان، وإن 

شاء الله سيتم تنفيذها عىل أرض الواقع. 
* ما حجم االستثمار الزراعي؟

** ه����ن����اك اس����ت����ث����م����ارات، ل��ك��ن��ه��ا م�����ح�����دودة ج������دا ال 
تكاد تذكر، ونأمل أن يتوسع االستثمار يف الجانب 
الزراعي، ألن هناك أرايض تقدر ب� 25% غري مزروعة 
، ل��ل��ع��دي��د م����ن االس�����ب�����اب، ب��ع��ض��ه��ا م���ح���ل ن������زاع ب��ن 

املواطنن انفسهم، ونزاع بن املواطنن والدولة.
ل�����ه�����ذا ن�����دع�����و إىل ت���ش���ك���ي���ل ال����ل����ج����ان ال����ع����دل����ي����ة ل��ح��ل 
م��خ��ت��ل��ف اش���ك���االت األريض يف م��ث��ل ت��ل��ك ال��ق��ض��اي��ا، 
التي اسهم عضو املجلس السيايس األعىل االستاذ 
محمد عي الحويث، ب��دور كبري جدا يف حل الكثري 

من القضايا عن طريق تلك اللجان. 
* م����ا دورك��������م يف ال����رق����اب����ة وال��ت��ف��ت��ي��ش 

عىل تجار املبيدات الزراعية؟
** بالنسبة للمبيدات الزراعية يتم النزول اليومي 
م�����ن ق���ب���ل ل����ج����ان ال���ض���ب���ط وال���ت���ف���ت���ي���ش ع�����ىل امل���ب���ي���دات 
بصورة مستمرة، حيث تم ضبط 5 مخالفات خال 
الشهر املايض عدد من املبيدات وتم اتافها وإتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية، واحالة املضبوطن إىل 
الجهات املختصة لتطبيق القانون بحقهم، لم يكن 
ما يتم تنفيذه باملستوى املطلوب، بسبب االفتقار 

للمهندسن املختصن يف هذا الجانب.
* م��������ا ال������ص������ع������وب������ات وامل�������ش�������اك�������ل ال����ت����ي 

تواجهكم يف قيادة املديرية؟
** يحتاج املجتمع للتنمية يف مختلف املجاالت، 
ونحن نبذل ما بوسعنا للتخفيف من معاناته جراء 
ال����ح����رب وال���ح���ص���ار امل���ف���روض���ة ع����ىل ب����ادن����ا م���ن���ذ أك���ر 
م���ن 7 س���ن���وات، خ��ل��ف��ت اوض���اع���ا إن��س��ان��ي��ة صعبة، 
ونعاين شح االمكانات ونحاول قدر املستطاع تنفيذ 
ما نقدر عليه ملدينة معر التي هي بحاجة ملشاريع 
اس����رات����ي����ج����ي����ة ل����ت����ص����ري����ف س�����ي�����ول األم�������ط�������ار ول���ش���ب���ك���ة 

تصريف مياه الصرف الصحي.
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أجمل التهاني والتبريكات القلبية
 نهديها  للمدير/ 

حمزة علي محمد مبارك
مبناسبة تخرجه من جامعة العلوم واملعرفة 

إدارة أعمال بتقدير امتياز.. 
نتمنى له التوفيق والنجاح في حياته العلمية 

والعملية..وعقبال الدكتوراه..فألف مبروك
املهنئون:

والدكم املقدم/ علي محمد مبارك ووالدتكم 
واخوانك -  د. جنوى حسني اخلزان وولدها 
املعتصم احلكيم- أعمامك/ أحمد ويحيى 

مبارك- عبده احمد زيدان- علي احمد عقيد 
علي بن علي زيدان وجميع األهل واألصدقاء

 * م�������ا ل���������ذي ح����ق����ق����ت����ه ال�����ش�����رك�����ة يف ال����ت����وس����ع 
ال�����������زراع�����������ي ض������م������ن ت�������وف�������ر ال����������غ����������ذاء وت����ح����ق����ي����ق 

االكتفاء الذايت؟
** ال����ش����رك����ة م����ن امل����ؤس����س����ات ال����زراع����ي����ة اإلن���ت���اج���ي���ة ال��ت��ي 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن امل���زارع���ن يف ب����ذور ال��ب��ط��اط��س، 
الذي يعتر ثاين املحاصيل الزراعية من حيث االستهاك 
امل����ح����ي ب����ع����د ال����ق����م����ح ال��������ذي ي���ع���ت���م���د ع���ل���ي���ه اب�����ن�����اء ال���ش���ع���ب 

اليمني.
ل����ذل����ك ت����وج����ي����ه����ات ال����س����ي����د ال����ق����ائ����د ع����ب����دامل����ل����ك ب����درال����دي����ن 
ال���ح���ويث، ك��ان��ت واض��ح��ة خ���ال ل��ق��ائ��ه ب��ق��ي��ادات ووج��ه��اء 
أبناء محافظة ذمار نهاية مايو املايض، الذي اوىل الجانب 
الزراعي أهمية كبرية يف لقائه معهم، الذي كان لشركة 
إنتاج بذور البطاطس االهتمام املبكر يف ضوء توجيهات 
ال���س���ي���د ال����ق����ائ����د، ب����زي����ادة امل����س����اح����ات امل�����زروع�����ة وم��ض��اع��ف��ة 
اإلن���ت���اج م��ن��ذ ال��ع��ام 2017م، ان��ط��اق��ا م��ن أه����داف ث��ورة 
21سبتمر ال��ت��ي جعلت ال��زراع��ة يف قائمة أول��وي��ات��ه��ا يف 
تحقيق األمن الغذايئ، إدراكا لتداعيات الحرب والحصار 

عىل أبناء الشعب اليمني.
اس����ت����ط����اع����ت ال����ش����رك����ة خ�������ال ال�����س�����ن�����وات امل����اض����ي����ة زراع�������ة 
م���س���اح���ة 130 ه���ك���ت���ار ل����إن����ت����اج ال����ح����ق����ي، ب����اإلض����اف����ة إىل 
20 هكتار لرامج التطوير التي تعد تلك الرامج إضافة 
ن���وع���ي���ة وألول م�����رة ت������زرع 34 م����ن ال���ب���ي���وت امل��ح��م��ي��ة ب��ه��ذا 
ال���ش���ك���ل، ال���ت���ي وص�����ل م���ع���دل اإلن����ت����اج ال���ح���ق���ي ألك�����ر م��ن 
25 أل��ف ط��ن م��ن ال��ب��ذور يف ق��ف��زة زراع��ي��ة ه��ي األوىل من 

نوعها منذ تأسيس الشركة.

تجاوز اإلنتاج العاملي
* ما حجم اإلنتاج املحيل لكل هكتار؟

** يف هذا الجانب وصل اإلنتاج املحي للهكتار الواحد- 
يختلف يف بعض الحقول منها - بن الحد األدىن بن  40 
� 70 ط��ن��ا م���ن ال���ب���ذور، ن��ع��ت��ره��ا ن��ج��اح��ات م��م��ي��زة نتيجة 
استخدام التقنية الحديثة يف تطوير الزراعة عر شبكة 
التقطري، وإتباع أساليب ووسائل يف حماية املحاصيل من 
الصقيع والرد، وكذلك طرق حفظ البذور وفق الطرق 
واملعايري الخاصة بها، التي أسهمت يف تقليص تكاليف 
اإلنتاج وكميات املياه املستهلكة والوقود بنسبة %50، 

وكذلك مضاعفة اإلنتاج بنسبة %50.
وب����ذل����ت ال���ش���رك���ة ك����ل م����ا ب���وس���ع���ه���ا يف ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال����زراع����ي����ة وت���ق���ل���ي���ص ف����ج����وة االح����ت����ي����اج امل����ح����ي م����ن ال����ب����ذور 
متجاوزة متوسط معدل اإلنتاج العاملي التي تقدر ب�40 
طن للهكتار، يف حن بلغ املستوى العربي 25 � 27 طن 
للهكتار الواحد، الذي بفضل الله والشرفاء من املزارعن 

واملهندسن والعاملن بالشركة تجاوز املعدل العاملي.

بيوت وحقول إنتاجية
 * ك�������م ع���������دد ال�����ح�����ق�����ول ال����ب����ح����ث����ي����ة وال�����ب�����ي�����وت 

املحمية التابعة لشركة؟
** وص��ل ع��دد البيوت املحمية كما أك���دت ذل��ك سابقا 
عدد 34 بيتاً إنتاجي تحت  إدارة التطوير العايل، التي 
أن��ش��ئ��ت ح��دي��ث��ا ض��م��ن ت��ح��دي��ث ب��ع��ض اإلدارات للشركة 
ال���ت���ي ت���م أن���ش���اؤه���ا ق��ب��ل 40 ع����ام����اً، ب���ه���دف ال��ت��ع��ام��ل مع 

الحقول املكشوفة من الجيل السادس فقط.
اليوم أصبحت الشركة تتعامل مع الجيل الصفر الذي 
هو من الشتات، والجيل األول والثاين والثالث، ألول 
مرة يف تاريخ اليمن يتم العمل بهذه التقنية الحديثة، 

إلنتاج بذور ذات مراحل عليا من األجيال املتقدمة لبذور 
البطاطس.

ركيزة أساسية
*ما األهمية التي توليها الشركة لألبحاث 

والدراسات الحقلية؟
** األب���ح���اث ه���ي م���ن رك���ائ���ز ت��ط��وي��ر ال��ش��رك��ة ال��ت��ي أول���ت 
البحوث أهمية كبرية يف الربة وتحسن األصناف بغرض 
إيجاد بذور جديدة، وهذا ما تميزنا به يف اليمن، وعدد 
ق���ل���ي���ل م����ن ال��������دول يف امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���رب���ي���ة ب����ح����دود دول�������ة أو 

دولتن فقط يف هذا املجال.
ح����ي����ث ت���م���ك���ن���ا م�����ن إن�����ت�����اج ق�����راب�����ة 14 ص����ن����ف����اً م�����ن ال����ب����ذور 
ال��ج��دي��دة، وه��ن��اك ع��دد م��ن األص��ن��اف املبشرة بالخري إن 
ش���اء ال��ل��ه، ب��ع��د تقييمها م��ن ق��ب��ل امل��ه��ن��دس��ن املختصن 

واملعنين.

االستغناء عن االستراد
 * ح�����دث�����ن�����ا ع��������ن ال���������������دور ال������������ذي أس�����ه�����م�����ت ب���ه 
ال����ش����رك����ة ل����رف����ع إن�����ت�����اج امل����ح����ص����ول ل���ل���ح���د م��ن 

االستراد؟
 ** ألول مرة يف تاريخ الشركة نصل إىل االكتفاء الذايت 
من البذور واالستغناء عن البذور املستوردة التي كانت 
امل�����ص�����در ال����رئ����ي����ي إلك�����ث�����ار ال�����ب�����ذور ط���ي���ل���ة األرب�����ع�����ة ال���ع���ق���ود 

املاضية من هولندا إلكثارها وتوزيعها عىل املزارعن.
اليوم ويف ظل العدوان والحصار عىل بادنا، نستطيع 
القول بكل فخر واعتزاز عر صحيفة "26سبتمر" بإن 
الشركة استغنت عن ما يقارب 1900 طن كمتوسط 
س����ن����وي ل����اس����ت����رياد، وخ����ف����ض ف�����ات�����ورة ال�����ش�����راء ال���خ���ارج���ي 
ب���ق���راب���ة 2 م���ل���ي���ون دوالر، وال���ع���م���ل ع����ىل ت��غ��ط��ي��ة وت���وف���ري 
احتياجات السوق املحي من البذور، والتوسع بالزراعة 

يف عدد من املحافظات.
هذا اإلنجاز الفريد والنوعي للشركة تحقق عىل أرض 
الواقع، وليس لاستهاك اإلعامي أو تقارير عىل ورق، 
ب��ل ه��و واق���ع ملموس ت��رج��م بجهود وت��ع��اون املخلصن 
ال����ش����رف����اء م����ن امل�����زارع�����ن وم���وظ���ف���ي ال����ش����رك����ة، وب��م��ت��اب��ع��ة 
واه��ت��م��ام م��ن رئ��اس��ة اللجنة ال��زراع��ي��ة، ووزارة ال��زراع��ة، 

وتعاون من السلطات املحلية وكذلك الباحثن الزراعين 
يف جامعة صنعاء وغريها.

أحدث التقنيات
* أي������������ن وص������ل������ت������م يف ق�����ض�����ي�����ة م���������زرع���������ة رب���������اط 

القلعة؟
**م����زرع����ة رب�����اط ال��ق��ل��ع��ة ت��س��ه��م ول���ه���ا دور ك��ب��ري ج����دا يف 
التنمية الزراعية، تعرضت لاعتداءات املتكررة من قبل 
ال���ن���اف���ذي���ن خ����ال ال���ف���رة امل���اض���ي���ة، وب���ع���د ت��أه��ي��ل��ه��ا م��ؤخ��را 
وب�����ت�����ع�����اون وج�����ه�����ود ال�����ش�����رف�����اء يف رئ�����اس�����ة ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
لأرايض واملساحة والتخطيط العمراين ممثلة بالدكتور 
هاشم الشامي، عمل عىل حسم العراقيل وحل املشكلة 
يف إح���ال���ة امل���ت���ورط���ن ب���االع���ت���داء ع���ىل امل����زرع����ة إىل ال��ج��ه��ات 

املعنية القانونية والقضائية.

الذي سبق وأن تفضل مكتب رئيس الجمهورية بإصدار 
توجيه إىل رئيس الوزراء بخصوص املزرعة التابعة حيازة 
وثبوتيا للشركة، إال أن اختاق املشاكل يهدف إىل عرقلة 
ال����ن����ج����اح����ات وال�����ج�����ه�����ود ال�����ت�����ي ت���ح���ق���ق���ت خ��������ال ال����س����ن����وات 

املاضية بعد تأهيلها.
ال����ي����وم م����زرع����ة رب�������اط ال���ق���ل���ع���ة ت����خ����دم ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ب��ح��ث��ي��ة 
واالكتفاء الذايت بزراعة أكر من 20 هكتار خال العام 
املايض، ووصل اإلنتاج منها قرابة 600 طن وهذا ألول 
م��رة، بعد تأهيل وتجهيز امل��زرع��ة وف��ق أح��دث التقنيات 
الزراعية ج��راء ال��دم��ار ال��ذي تعرضت له طيلة العقدين 
امل���اض���ي���ن ال ي���وج���د ف��ي��ه��ا اب���س���ط م���ق���وم���ات ال����زراع����ة، ال��ت��ي 
ن����ع����ول ع���ل���ي���ه���ا ك����ث����ريا يف ت���ع���زي���ز اإلن�����ت�����اج وت���غ���ط���ي���ة اح���ت���ي���اج 

املزارعن من بذور البطاطس.

التوسع الزراعي
* ما األولوية للمواطنني يف املرحلة الراهنة 
م�������ع ت�����ص�����اع�����د أزم�����������ة ال��������غ��������ذاء ال������ت������ي ي���ش���ه���ده���ا 

العالم؟
** ات���ج���ه���ت ال����ش����رك����ة ل���ت���وس���ي���ع اإلن�����ت�����اج م�����ن خ������ال ب���ن���اء 
ال��ث��ق��ة يف خ��ل��ق ش���راك���ة ن��اج��ح��ة م���ع امل����زارع����ن يف مختلف 

امل��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة ل���زراع���ة ب�����ذور ال��ب��ط��اط��س م���ن خ��ال 
ال����ت����ع����اق����د م���ع���ه���م وم����ن����ح����ه����م ت����س����ه����ي����ات ت���ش���ج���ع���ه���م ع��ىل 
ال����ت����وس����ع يف زراع����������ة ال����ب����ط����اط����س، ب����م����ا ي���س���ه���م يف ت��ح��ق��ي��ق 

األمن الغذايئ.
لذلك فتح مجاالت الزراعة املتعددة مع أبناء املجتمع 
اليمني الزراعي منذ آالف السنوات ستكون ناجحة جدا 
إذا ت�����وف�����رت وس�����ائ�����ل ال�����دع�����م وال���ت���ش���ج���ي���ع ل�����زي�����ادة اإلن����ت����اج 
املحي يف مختلف األصناف الزراعية، الذي يعتر القطاع 
الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية يف اإلنتاج، إىل 
جانب القطاع ال��ح��ي��واين وال��س��م��ي، وال��ق��ط��اع الصناعي 

والحريف.
م������ن ذل��������ك ك������ل������ه.. م����ع����رف����ة ك���ي���ف���ي���ة اس�����ت�����غ�����ال ال����ط����اق����ات 
واإلم����ك����ان����ي����ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف م���ق���اوم���ة ت���ح���ال���ف ال����ع����دوان 
وكسر الحصار االقتصادي، واالتجاه الفعي نحو تحقيق 

األمن الغذايئ واالكتفاء الذايت.

منظومة مشرتكة
 * ك��ي��ف يمكننا ت���ج���اوز ال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة 
ال����������ت����������ي ت��������ق��������ف ع��������ائ��������ق��������ا أم�������������������ام ت������ح������ق������ي������ق األم������������ن 

الغذايئ؟
** تحقيق األمن الغذايئ منظومة مشركة من الرامج 
وال��خ��ط��ط ب��ن مختلف ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���زراع���ة، التي 
جعل منها ق��ائ��د ال��ث��ورة أول��وي��ة امل��رح��ل��ة يف خضم األزم��ة 
ال����غ����ذائ����ي����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال�����ت�����ي ت���ع���ص���ف ب���م���خ���ت���ل���ف دول 
ال����ع����ال����م، وم����وج����ة ال���ج���ف���اف ال���ت���ي ت���ش���ه���ده ب���ع���ض ال�����دول 
األوروبية، التي تحتم علينا جميعا ابتداء من الحكومة 
ووص����وال إىل آخ���ر م�����زارع، ب���إع���ادة ال��ن��ظ��ر ب��أه��م��ي��ة التنمية 
ال��زراع��ة ال��ت��ي يجب أن تتحول اليمن ع��ن ب��ك��رة أبيها إىل  
ي��د واح���دة يف تعزيز ال��زراع��ة الريفية، وأن يساهم رأس 
املال الوطني يف التحوالت الزراعية عن طريق االستثمار 
يف زراعة القمح والحبوب، والنهوض بالزراعة التقليدية 
ملواجهة التحديات والتهديدات املحدقة باألمن الغذايئ 
ألب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، واالس����ت����خ����دام األم���ث���ل ل��ل��م��وارد 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���زز ص���م���ود ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
أمام الحرب واستمرار الحصار الظالم عىل بادنا الذي 

خلق أسوأ كارثة إنسانية يف العالم.
إذا أردن����ا تحقيق األم���ن ال���غ���ذايئ، ي��ج��ب إال ن��ع��ول عىل 

أح����د، س���وى أن��ف��س��ن��ا واالع��ت��م��اد ع��ىل س��واع��دن��ا يف تعزيز 
األم�����ن ال���غ���ذايئ وت���وف���ري ل��ق��م��ة ال��ع��ي��ش اآلم���ن���ة ل��أج��ي��ال، 
ب��ال��ع��ودة إىل األرض ال��ت��ي وص��ف��ه��ا ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل 
ب�"بلدة طيبة" بتوسع املبادرات والجمعيات الزراعية التي 

تدعم قدرات املزارعن وتنظيمها.

منافسة األصناف الهولندية 
  * ما أولوياتكم خالل املرحلة الراهنة؟

 ** م��ن أب���رز ت��وج��ه��ات ش��رك��ة إن��ت��اج ب���ذور البطاطس يف 
ال���وق���ت ال����راه����ن االن���ت���ه���اء م���ن دراس������ة األب����ح����اث ل��أص��ن��اف 
الجديدة من البذور املحسنة البالغ عددها 14 صنفاً، 
التي ستكون بإذن الله سبحانه وتعاىل منافسة لأصناف 
الهولندية من حيث اإلنتاجية واملقاومة للجفاف، التي 
ستشكل تطوراً نوعياً لبذور البطاطس يف اليمن بشكل 

عام.
ك�����ذل�����ك ن����ت����ج����ه إىل ال����ت����وس����ع����ة س����ع����ة ال����ت����خ����زي����ن ل����ل����ب����ذور 
الستيعاب املخرجات الجيدة، باعتبار أن مخازن الشركة 
وب���ع���ض م����ن م���ع���دات���ه���ا أص���ب���ح���ت م��ت��ه��ال��ك��ة، ال ي��م��ك��ن أن 
تحمل هذه املشاريع الجديدة، والعمل عىل استكمال 
وإقرار مشروع  اإلسراتيجية الوطنية لاكتفاء الذايت من 
محصول البطاطس، الذي سيمثل إطارا شاما للعديد 
م���ن األن���ش���ط���ة وال����رام����ج ال���ت���ي ت���ه���دف ال���ت���وس���ع يف اإلن���ت���اج 

راسيا وأفقيا.
ولدينا خطوات هامة يف تطوير وتحديث آليات وتقنيات 
اإلن��������ت��������اج ب�����اس�����ت�����خ�����دام ال�����ب�����ي�����وت امل����ح����م����ي����ة وت����ق����ن����ي����ة اإلن������ت������اج 
باألنسجة النباتية، بما يضمن استدامة املوارد مع تطوير 
وت���وس���ي���ع  ال����رام����ج ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي س��ت��ن��ع��ك��س 
إي��ج��اب��ا ع��ىل امل��ح��ص��ول ورف���ع ال���ق���درات املجتمعية لفئات 
املزارعن املختلفة التي تعتمد أنشطة الشركة الرئيسية 
ع���ىل م����وارده����ا م���ن امل��ج��ت��م��ع "ب���ش���ري���ة، م��ال��ي��ة، م���ع���دات، 

مساحات زراعية" بنسبة كبرية يف كل أنشطتها.

صناعة وطنية 
  * ما البعد االسرتاتيجي االقتصادي الذي 

تتجهون إىل تحقيقه؟
** ب���اخ���ت���ص���ار ش����دي����د ج������دا ي���ك���م���ن ال���ب���ع���د االس���رات���ي���ج���ي 
ل���ل���ش���رك���ة م���س���ت���ق���ب���ا م�����ن خ�������ال ت����ط����وي����ر زراع����������ة م���ح���ص���ول 
البطاطس وتحويلها اىل صناعة وطنية وقومية تعطي 

تميزاً لليمن عىل املستوى اإلقليمي.

رفع الكفاءات 
  * ما الذي تود قوله يف نهاية هذا اللقاء؟
** م���ن أول���وي���ات���ن���ا إن ش����اء ال���ل���ه ت���ع���اىل ال��ع��م��ل ع���ىل رف��ع 
ك������ف������اءة وق��������������درات امل����ج����ت����م����ع يف اس����ت����ث����م����ار امل��������������وارد ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ذات امل��ي��زة ال��ن��س��ب��ي��ة، وص����وال ل��رف��ع مستوى 
اإلن�����ت�����اج وال�����ج�����ودة وص������وال ل���اك���ت���ف���اء ال�������ذايت وب���م���ا ي��ح��ق��ق 

استدامة املوارد.

حققنا االكتفاء الذاتي واالستغناء عن 1900طن من البذور املستوردة
قال مدير عام الشركة العامة إلنتاج بذور البطاطس، املهندس همدان 
ب����ن زي�����د األك��������وع: "إن ال���ش���رك���ة ح��ق��ق��ت ن���ج���اح���ات ن���وع���ي���ة ب���االس���ت���غ���ن���اء ع��ن 
1900 ط��ن كمتوسط س��ن��وي م��ن ال��ب��ذور امل��س��ت��وردة، وتخفيض ق��راب��ة 2 

مليون دوالر من فاتورة االستراد".
وأض�������اف "ألول م�����رة يف ت����اري����خ ال���ش���رك���ة م���ن���ذ ق����راب����ة 4 ع����ق����ود، وص���ل���ت إىل 

االكتفاء الذايت من إنتاج البذور املحلية، واالستغناء عن البذور املستوردة 
من هولندا"، مشرا إىل ان اإلنتاج املحيل للهكتار الواحد تجاوز متوسط 
اإلنتاج العاملي يف بعض الحقول بالحد األدىن بني 40 � 70 طنًا للهكتار 

الواحد.
وأك�����������د امل������ه������ن������دس األك��������������وع أن ال������ش������رك������ة اس�����ت�����ط�����اع�����ت م�������ن خ���������الل األب������ح������اث 

والدراسات الحقلية إنتاج قرابة 14 صنف من البذور الجديدة، وأصبحت 
الشركة تتعامل مع الجيل الصفر من الشتالت، والعمل بتقنية الجيل 

األول والثاين والثالث، ألول مرة يف تاريخ اليمن.

مدير عام الشركة العامة إلنتاج بذور البطاطس   لـ"                                                  ":

مدينـــة معــــبر  معرضـــــة لـــكارثـــــة  وشيكة
مدير مديرية جهران بذمار   لـ"                                                  ":

      ألول مرة في اليمن نصل 
في إنتاج بذور ذات مراحل 
عليا من األجيال املتقدمة

          إنتاج 14 صنفًا من البذور 
اجلديدة تطور نوعي 

ينافس األصناف الهولندية

        زراعة بذور البطاطس 
في 34 من البيوت 

احملمية حققت جناحات 
األولى من نوعها

  جتاوز اإلنتاج احمللي 
متوسط معدل اإلنتاج 

العاملي بني 40ـ  70 طنًا 
للهكتار الواحد

أكد رئيس املجلس املحيل يف مديرية جهران  بمحافظة ذمار، العميد صالح محمد 
ال��ع��ي��ايض، أن م��ن أول��وي��ات امل��ج��ل��س، خ��الل ال��ع��ام ال��ج��اري 2022، ت��وف��ر الخدمات 

األساسية للمواطنني وفق اإلمكانيات املتاحة.
وقال العيايض: "إن مدينة معر معرضة لكارثة حقيقة جراء تدفق سيول األمطار، 

وانعدام شبكة الصرف الصحي، بحاجة لحلول جذرية".
وتطرق إىل دور قاع جهران يف تحقيق األمن الغذايئ، مرجعا التوسع يف زراعة القات 

إىل غياب الخطط اإلسرتاتجية للدولة خالل السنوات املاضية.

حوار :  فهد عبدالعزيز

 منع بيع وشراء
 األراضي الزراعية للحد 

من التوسع في البناء
                معبر بحاجة لشبكة
 الصرف الصحي وقنوات 

تصريف سيول األمطار

غرق األحياء السكنية 
بسبب غياب قنوات تصريف 

سيول األمطار  
 سوء التخطيط 

العمراني جعل حارة مجرة 
في واجهة السيول

          غياب التشجيع احلكومي
للمزارعني أسهم في التوسع 

بزراعة القات

- ذمار

مبروك التخرج



يف م��������������ق��������������ال س��������������اب��������������ق يل ن�����������ش�����������رت�����������ه ب������ص������ح������ي������ف������ة 
"٢٦سبتمرب" بعنوان "ملاذا تسلم سفري موسكو 
لدى اليمن رؤية انصار الله للحل يف اليمن ويف 

هذا التوقيت الحساس بالذات"..
ح���ي���ن���ه���ا ك�����ان�����ت أوىل خ������ط������وات روس������ي������ا ل���ت���ع���زي���ز 
عالقتها باليمن ملا له من أهمية  اسرتاتيجية وما 
ي��م��ث��ل��ه ال��ي��م��ن م���ن ق���وة اق��ل��ي��م��ي��ة ف��رض��ت نفسها 
ب���ع���د دف����اع����ه����ا امل���س���ت���م���ي���ت ع����ن اراض����ي����ه����ا ال��ي��م��ن��ي��ة 
ضد هيمنة امريكا وادواتها يف الشرق االوسط 
امل����ت����م����ث����ل����ة يف" ال�����س�����ع�����ودي�����ة واالم�����������������ارات " ال����ل����ت����ان 
ت���ت���ص���دران ال�����ع�����دوان ع����ى ال���ي���م���ن م���ن���ذ 2015م.. 
ف��ت��س��ل��م س��ف��ري روس���ي���ا ل���رؤي���ة أن���ص���ار ال���ل���ه للحل 
كان أوىل رسائل روسيا ألمريكا والسعودية يف 
وقت واحد ومفاد الرسالة أننا يمكن استغالل 

امللف اليمني متى نشاء.
اليمن ذو امل��وق��ع االس��رتات��ي��ج��ي وال���ذي تمثلت 
ق����وت����ه ال�����ي�����وم  يف ح����رك����ة "أن�����ص�����ار ال����ل����ه" ال����ت����ي ل��ه��ا 
م�������واق�������ف ع�����دائ�����ي�����ة م�����ن�����ذ ن����ش����أت����ه����ا ض�������د ال����س����ي����اس����ة 
األمريكية وتواجه بقوة مشروع " أمركة العالم" 
خ��اص��ة ب��ع��د ارت���م���اء غ��ال��ب��ي��ة األح�����زاب اليمنية يف 
األحضان السعودية واالماراتية فاصبح أنصار 
الله هم من يمثل اليمن يف الواقع وبرزوا كقوة 
اس��رتات��ي��ج��ي��ة والع����ب اق��ل��ي��م��ي و ي��م��ك��ن ان ي��ك��ون 
حليفاً قوياً ملواجهة املشروع االمرييك يف املنطقة 

والعالم..
أدرك���ت روس��ي��ا – ول��و متأخرا –  يف ظ��ل االزم��ة 
ال���روس���ي���ة االوك���ران���ي���ة ال��غ��رب��ي��ة أن "ان����ص����ار ال��ل��ه" 
أص���ب���ح���ت ق������وة ع���ظ���م���ى و ع���ن���ص���ر ف����ع����ال يف أم���ن 
ال���ش���رق االوس�����ط وح��ل��ي��ف ق����وي مل��ج��اب��ه��ة أم��ري��ك��ا 
وم�����ش�����روع�����ه�����ا يف امل����ن����ط����ق����ة ل������ه������ذا س�����ع�����ت روس�����ي�����ا 
ل����ل����ت����ق����ارب م������ع ان������ص������ار ال�����ل�����ه ش����ي����ئ����ا ف���ش���ي���ئ���ا وب����ن����اء 

عالقات روسية يمنية بشكل أسرع وأكرب... 
وان�������������������ا أت������������اب������������ع م�������ق�������اب�������ل�������ة م������������ع االس�������������ت�������������اذ م����ح����م����د 
ع��ب��دال��س��الم م��م��ث��ل ح��رك��ة ان���ص���ار ال��ل��ه يف اليمن 
ورئيس وفده املفاوض والذي كان يف العاصمة 

الروسية "موسكو" لتحسني 
ون������������������س������������������ج ال�������������������ع�������������������الق�������������������ات ب��������ني 
ال�������ط�������رف�������ني واالس���������ت���������ف���������ادة م���ن 
الوضع يف اليمن فيما يخدم 

مصلحة البلدين.
م���ح���م���د ع����ب����دال����س����الم ص����رح 
ل���ق���ن���اة امل���ي���ادي���ن أن زي����ارت����ه إىل 
موسكو تناقش م��ع الجانب 
ال��������������������������رويس ال����������ت����������أث����������ري ال�����������واس�����������ع 
لألحداث يف اليمن خصوصا 
ب��ع��د امل��س��ت��ج��دات يف أوك��ران��ي��ا 
وأن ه���ن���اك ت���غ���ريات حقيقية 
يف امل������وق������ف ال�����������رويس وإدراك 
أن اليمن يستطيع أن يكون 

مؤثرا اسرتاتيجيا وأنه طاملا هناك عدوان وحصار 
ف�����إن م����ن ال���ي���م���ن أن ي���ت���ح���رك يف ال���ع���ال���م م����ع ك��ل 
املتضررين من املشروع األمرييك ومنهم روسيا.
وأض����اف أن ال���زي���ارة إىل م��وس��ك��و ت���أيت يف ظ��رف 
اس�����ت�����ث�����ن�����ايئ وح��������ّس��������اس إلي�������ج�������اد ت������ص������ور ي���س���ت���ف���ي���د 
م�����ن�����ه أب�������ن�������اء ال�����ي�����م�����ن يف م�����ث�����ل ه����������ذه امل������رح������ل������ة وأن 
ه�����ن�����اك ت�����ح�����دي�����ات ج������دي������دة ي�����ش�����رتك ف���ي���ه���ا ال���ي���م���ن 
م��ع روس��ي��ا واي����ران ودول م��ح��ور امل��ق��اوم��ة ودول 
أخ�������رى م���ت���ض���ررة م����ن ال���ه���ي���م���ن���ة األم����ريك����ي����ة، ك��م��ا 
أن ه��ن��اك ت��غ��ري يف امل����زاج االق��ل��ي��م��ي وال�����دويل وأن 
ال��س��ع��ودي��ة م���درك���ة ب����أن ال��ح��م��اي��ة األم���ريك���ي���ة لم 

تعد مضمونة”.
هذه الرسائل التي أتت من شخص مسؤول يف 
الحركة تعرب عن مرحلة جديدة من العالقات 
بني أنصار الله وروسيا وأن املشاورات أصبحت 
يف مرحلة متقدمة ال يمكن الرتاجع فيها فمثل 
ه����ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات ال ت����أيت ع�����ادة إال ب��ع��د ت��وق��ي��ع 
اتفاقات والتوصل إىل تفاهمات يف السر يبقى 
الحديث عنها لحني الخوض يف ملفات قضايا 

أكرث تفصياًل.
وال���ي���وم أي���ض���اً وأن�����ا  أق�����رأ  ك��ت��اب اص�����دره ج���رال 

رويس س�����اب�����ق ي�����دع�����ى "ي�������وري 
ال����������رئ����������ي����������س   " ب����������ال����������وي����������ف����������س����������يك 
السابق لهيئة االركان العامة 
ل�����ل�����ق�����وات امل����س����ل����ح����ة ال����روس����ي����ة 
ي����وم األرب����ع����اء وال������ذي ت��ح��دث 
يف م��ق��دم��ت��ه ت���ح���ت ع����ن����وان -" 
ال��������ح��������روب االج�����ن�����ب�����ي�����ة ن�����م�����وذج 
ج���������دي���������د- " وك��������ش��������ف ف������ي������ه أن 
ال����������������ص����������������واري����������������خ ال�������ب�������ال�������ي�������س�������ت�������ي�������ة 
وال�������ذخ�������ائ�������ر ال����خ����ف����ي����ف����ة ن���س���ب���ي���ا 
امل���ت���اح���ة ل��ج��م��اع��ة ان����ص����ار ال��ل��ه 
"ال�������ح�������وث�������ي�������ني" الت���������������زال ت���خ���ل���ق 
م���������ش���������اك���������ل خ�����������ط�����������رية ألن������ظ������م������ة 
الدفاع الجوي يف السعودية 

واالمارات ..
وأكد بالويفسيك انه وعى الرغم من امتالك 
ال���س���ع���ودي���ة واالم�����������ارات ألن���ظ���م���ة دف���اع���ي���ة ج��وي��ة 
غربية حديثة إال أنها  قابلة لالخرتاق بسهولة 
وه��������������ذا م���������ا ث������ب������ت م���������ن خ�����������الل ت�������ع�������رض ال������دول������ت������ني 
ل����ض����رب����ات ق����وي����ة يف ع��م��ق��ه��م��ا وك���ل���ف���ت���ه���م���ا ال��ك��ث��ري 
من الخسائر عى كافة املستويات االقتصادية 

والسياسية والعسكرية..!!
نشري هنا إىل أن أمريكا أرغمت دول العدوان 
عى تمديد الهدنة للمرة الثالثة نظراً النشغالها 
ب�����األح�����داث يف أوك����ران����ي����ا م����ن ج���ه���ة ، وخ����وف����اً م��ن 
اس��ت��ه��داف أن��ص��ار ال��ل��ه مل��ن��اب��ع وم��ص��ايف ال��ن��ف��ط يف 
ال���ع���م���ق ال���س���ع���ودي م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، ف�������االدارة 
األم��ري��ك��ي��ة يف أم���س ال��ح��اج��ة يف ه���ذه ال��ف��رتة إىل 
ال���ن���ف���ط ال����س����ع����ودي ع�����وض�����اً ع�����ن ال���ن���ف���ط ال������رويس 
ف������������إذا اس������ت������ه������دف ال�����ن�����ف�����ط ال�������س�������ع�������ودي أص����ب����ح����ت 
أمريكا وحلفائها مجربون عى التودد وتقديم 

التنازالت الكبرية لروسيا.
ه������������ذه ال��������رس��������ائ��������ل ال��������روس��������ي��������ة ل���������م ت������ع������د م���ب���ط���ن���ة 
ومخفية بل أصبحت واضحة وهي أن عى دول 
الخليج وخصوصا السعودية ان تنأى بنفسها 

من التورط يف األزم��ة األوكرانية واالنجرار وراء 
املخططات األمريكية يف التالعب بسعر النفط 
وزيادة كمية انتاجه، وإال فروسيا عى استعداد 
لدعم أنصار الله باملعدات العسكرية الكفيلة 
ب�����اس�����ت�����ه�����داف ال�����ن�����ف�����ط ال�������س�������ع�������ودي، خ������اص������ة وأن 
أن��ص��ار ال��ل��ه تصر ع��ى ع��دم تمديد ال��ه��دن��ة مالم 
تنصاع السعودية واإلم��ارات لشروطهم والتي 
م��ن أهمها إن��ه��اء ال��ع��دوان ورف���ع الحصار وجرب 
الضرر وسحب كل قوات االحتالل من االرايض 

اليمنية.
واذا حدث ودعمت روسيا انصار الله يف اليمن 
ب�����س�����الح ص�������اروخ�������ي وط��������ائ��������رات ح����دي����ث����ة س���ت���ك���ون 
ال��س��ع��ودي��ة و الخليج يف م��ه��ب ال��ري��ح وستنهار 

يف اوىل ساعات املواجهة مع اليمن..!!.
التساؤل الذي يبحث عن إجابة:

هل ستنهي ازمة اوكرانيا حرب اليمن !?وهل 
س��ت��ق��دم روس���ي���ا ال���دع���م ال��ع��س��ك��ري ألن���ص���ار ال��ل��ه 
ل���ض���رب م���ص���ال���ح ام���ري���ك���ا وادوات������ه������ا يف امل���ن���ط���ق���ة!! 
وه�����ل ن��ش��ه��د ق���ري���ب���ا ع���ق���د ص���ف���ق���ات ب���ي���ع أس��ل��ح��ة 
روس������ي������ة ل�����ل�����ي�����م�����ن?..  اليشء م���س���ت���ب���ع���د  واألي����������ام 

القادمة ستكشف الكثري من املفاجآت.. !!

م�����اب�����ني اإلم�������������ارات وال�����س�����ع�����ودي�����ة ه��ي 
حرب أشد من الباردة وقد ال يدركها 
ال����ك����ث����ري وخ������اص������ة م����م����ن ي�����ت�����س�����اءل ع��ن 

تحالفهما ضد اليمن.
ولهذا نقول:

يف ال���������ي���������م���������ن ج�������م�������ع�������ت�������ه�������م م�����ص�����ل�����ح�����ة 
واح��������دة والش�������ك ب�����أن ال���ج���م���ي���ع ي��ع��رف 
بأنها أط��م��اع نهب ال����رثوات والتحكم 
ب��امل��وائن وامل��م��رات املائية التي تمتلكها 
ب����الدن����ا ول���ك���ن ك���ي���ف وص���ل���ت وت��م��ك��ن��ت 
من إحكام سيطرتها دون أن تخوض 

حرباً كباقي دول االحتالل ؟!
وجيه جداً هذا السؤال وما أسهل 
اإلج������اب������ة ع���ل���ي���ه يف ظ�����ل وض�������ع م����ي����داين 
بات مكشوف الغطاء إذ يقولون بأن 
ب���ري���ط���ان���ي���ا وط���������وال ال����س����ن����وات امل���اض���ي���ة 
تدير عدن عن طريق ذراعها اإلمارات 
وأن معظم القيادات الجنوبية كانت 

تحصل عى مرتبات شهرية منها ألنه 
من غري املعقول أن يتم تجييش أبناء 
ال�����ج�����ن�����وب ل���ل���ع���م���ل ل����ص����ال����ح اإلم������������ارات 
وت���ن���ف���ي���ذه���م ل���ك���اف���ة األوام����������ر ال�����ص�����ادرة 
منها بكل هذه السهولة وقد وصلت 
إىل ال���ت���ض���ح���ي���ة ب���ح���ي���ات���ه���م م������ن اج���ل���ه���ا 
وهو ما لم يفعلوه مع أرض وطنهم 
وح�����ي�����ات�����ه�����م ، ال�����غ�����ب�����اء ال�����ش�����دي�����د أن����ه����م 
ل���م ي��س��ت��ف��ي��دوا م���ن دروس ال��ش��ع��وب 
وك��ي��ف ك��ان��ت ن��ه��اي��ة ك��ل م��رت��زق عمل 
وس���������اع���������د ع���������ى امل������ح������ت������ل ع���������ى اح������ت������الل 

بالده.
ب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة ل������ل������س������ع������ودي������ة ف������ل������م ت���ج���د 
أم����ام����ه����ا ح���ل���ي���ف ل����ل����دخ����ول إىل ال���ي���م���ن 
س��������وى اإلخ��������������وان امل������ع������روف������ني ب����إص����الح 
اليمن حتى ولو كانت أول من يسعى 
ل���ل���ق���ض���اء ع���ل���ي���ه���م ل����ك����ن ال�������ض�������رورة ل��ه��ا 
أح��ك��ام��ه��ا ول��ع��ل م���ا ي��ح��دث يف ع��م��وم 

امل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة دل��ي��ل عى 
مراحل عمليات التخلص من مرتزقة 
اإلص���������الح إذ أن����ه����ا أي ال����س����ع����ودي����ة ل��ن 
ت��غ��ض��ب إذا ق���ام���ت اإلم��������ارات بقصف 
م��رت��زق��ت��ه��ا ب���ق���در م����ا ق����د ت��غ��ض��ب ح��ني 
تسيطر األخ��رية عى مناطق ال��رثوات 
ال��������ن��������ف��������ط��������ي��������ة ل������������ه������������ذا ك��������������ال م��������������ن ه����������اذي����������ن 
ال��ث��ع��ب��ان��ني ي��خ��اف ت��س��ل��ط األخ����ر وه��م��ا 
اآلن يف صراع من أجل األطماع ولكن 
ب���ج���ن���ود م����ن أص����ح����اب ال��������رثوة ن��ف��س��ه��ا 
ه��م س��ع��ي��دون لتقليص ال��ع��دد ف��رب 
ي����وم����ا ي����ع����ود ه�������ذا ال���ق���ط���ي���ع إىل رش�����ده 
ولكن هناك أمر غريب ملاذا لم يطلق 
أيا من هذه الثعابني أكذوبة جديدة 
ع����������ى س������ب������ي������ل امل����������ث����������ال إع��������������������ادة ش�����رع�����ي�����ة 
اإلصالح يف عدن أو أن يصبح االنتقايل 
ش��رع��ي��ة ل��دي��ه��ا وت���ري���د إع�����ادة ش��رع��ي��ت��ه 
م��ن اإلص����الح ع��ى األق���ل ي��ك��ون هناك 

مربر لهذا الصراع حتى ال يبقى جاف 
وواض��ح فيه مالمح النهب فكما كنا 
ن��ع��رف س��اب��ق��ا أن أب���ن���اء ال��ج��ن��وب أك��رث 
ت���ع���ل���ي���م���ا ف����م����ا ال���������ذي ج��������رى ل���ع���ق���ول���ه���م 
ال��خ��اوي��ة حتى ي��ك��ون��وا أداة تنفيذ بيد 
االح��ت��الل وال أدري ما إذا كانوا بهذه 
الحماقة يجردون الثورة االكتوبرية 
م���������ن رداء ال�������ح�������ري�������ة ووق�����������ائ�����������ع ت������اري������خ 
ن����ض����ال����ه����ا ال�����ط�����وي�����ل وم���������ن ي�����������دري ل���ع���ل 
ال�����زم�����ان ل����م ي�����أيت ب���رج���ال���ه���ا أم�����ا ح��ك��اي��ة 
اإلص�����������الح ف����ه����ي أع�����ج�����ب م������ن ال���ع���ج���ب 
ع����ن أي ح���ك���م وس���ل���ط���ة ي��ب��ح��ث وس���ط 
أشالء صفوفه املتناثرة يف محافظات 
االح�����ت�����الل اإلم�����������ارايت ب���ال���ت���أك���ي���د اليشء 
س��������������وى ت�������ن�������ف�������ي�������ذا ل���������رغ���������ب���������ات االح���������ت���������الل 
السعودي الذي يخىش خروجه فارغ 
ال��ي��دي��ن بعد سيطرة اإلم����ارات عموم 

املناطق الجنوبية.

من العمق.. صراع األفاعي

وفد "أنصار اهلل " يف موسكو .. رضبة روسية مزدوجة!!

 احمد القردعي

كلك نظر

أص���ع���ب واإلج����اب����ة س��ه��ل��ة وه����ي إذا أوج���دن���ا 
وع��������ي م���ج���ت���م���ع���ي ون�����ي�����ة م���خ���ل���ص���ة س��ن��ق��ت��ل��ع 
ال��������ق��������ات ب�����ش�����ك�����ل ت������دري������ج������ي ون�����ت�����خ�����ل�����ص م���ن���ه 
خ����الل 10 س���ن���وات وأن غ����داً ل��ن��اظ��ره ق��ري��ب 
أم��ا شحة اإلم��ط��ار يف بعض امل��واس��م الحل 
ه���وع���م���ل ح����واج����ز يف ك����ل األم����ك����ان امل��ن��اس��ب��ة 
ف���إذا نجحت يف ح��ج��زامل��اء س���رتوى األرايض 
الزراعية القريبة وإذا فشلت فإنها ستغذي 
املياه الجوفية كما نرجوا من وزارة الزراعة 
وال���������������ري أن ت�������������درس م��������ش��������روع اس�����رتات�����ي�����ج�����ي 
ه��ام وه��و التفكري وال���دراس���ة لتحلية ا ملياه 
ال��ك��ربي��ت��ي��ة يف م��دي��ن��ة دم���ت ل��ت��ك��ون صالحة 

للشرب والري. 

أهمية الحواجز املائية 
الحواجز املائية تكتسب أهمية كبرية يف 
ت��وف��ري م��ي��اه ال����ري ال���زراع���ي ف����إذا ن��ج��ح��ت يف 
ح��ج��ز امل�����اء س�����رتوي األرايض ال���زراع���ي���ة ال��ت��ي 
أسفلها أو امل���ج���اورة ل��ه��ا وإذا فشلت فأنها 

تغذي املياة الجوفية .
وق����������رى م�����دي�����ري�����ة دم��������ت ب����ح����ك����م ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
الجغرافية مهيئة لبناء عشرات الحواجز 

املائية .

مالحظة :
ق�����ب�����ل أن أت�������ح�������دث ع�������ن ال�������ح�������واج�������ز امل����ائ����ي����ة 
يف امل�����دي�����ري�����ة أود اإلش�����������ارة إىل أن س�����د ه����ذر 
ال���ذي  بنته ال��دول��ة يف عزلة شريح التابعة 
مل���ح���اف���ظ���ة إب ك�����ان م���أم���ل أن ت��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه 
كل القرى التي تحته بعضها تابعة لعزلة 
شريح وأغلبها تابعة لعزلة رخمة التابعة 

يف األس���ط���ر األخ������رية م���ن ال��ح��ل��ق��ة امل��اض��ي��ة 
ك�����ت�����ب�����ت ب������اخ������ت������ص������ار ان�������ط�������ب�������اع�������ات ع���������ن واق���������ع 
ال����زراع����ة يف م��دي��ري��ة دم����ت وه����ي ت��ح��يك عن 
انحسار الزراعة املفيدة كالحبوب والخضار 
وتقدم وإزدهار زراعة القات أعتقد أن من 
ول����د اوائ������ل ال��س��ت��ي��ن��ي��ات وال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات من 
ال���ق���رن امل����ايض س��ي��ت��م��ن��ى ل���ل���زراع���ة أن ت��زده��ر 
م��ث��ل ع���ق���دى ال��س��ت��ي��ن��ات وال��س��ب��ع��ي��ن��ات من 
ال���ق���رن امل�����ايض دول ال���ع���ال���م ك��ل��م��ا  م��ات��ق��دم 
ال���زم���ن ت���ق���دم���وا يف م��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت وم��ن 
أهمها املجال الزراعي ونحن يف اليمن كل 
ما تقدم الزمن تأخرنا زراعياً ولم نستوعب 
أن الزراعة أساس الصناعة فالحديث عن 
دم���ت وت��ق��دم��ه��ا أو ت��أخ��ره��ا ه��و ح��دي��ث عن 
ال����ي����م����ن ك����ك����ل , دم�������ت ه�����ي م����دي����ري����ة واح�������دة 
من 316مديرية يف اليمن لذا فالنعود إىل 
ح��راث��ة ال���ث���ريان ودع��س��ة ال��ث��ور ذب��ل��ة حسب 
ت����ع����ب����ري األق��������دم��������ني ل�����ك�����ن ل������الس������ف يف ب���ع���ض 
قرى مديرية دمت انعدمت ثريان الحراثة 
وحضرت الثريان البشرية وحراثة الجمال .

ف�����ع�����ى س����ب����ي����ل امل�������ث�������ال ول������ي������س ال�����ح�����ص�����ر يف 
ق���رى ب��ي��ت ط��وي��ل وب��ي��ت م��ه��دي وال���ح���ذذ ال 
يوجد ضمد واح��د وال حتى ث��ور واح��د ويف 
قرية قهالن يوجد ضمد واحد وبقية قرى 
امل���دي���ري���ة ت��ت��ش��اب��ه م���ع ال���ق���رى امل����ذك����ورة ف��اىل 
ممتى تضل الزراعة يف دمت محلك سر؟

قد يقول قائل أن الزراعة يف دمت ليس 
ض���ع���ف���ه���ا م�����اذك�����ر يف امل���������ادة ال���س���اب���ق���ة وه�����ذه 
بل توجد مصاعب أخرى أهمها أن القات 
ينهب أكرث من %60 من املياه وأن إنعدام 
األم�������ط�������ار يف ب����ع����ض امل�������واس�������م ي���ش���ك���ل ح���ال���ة 

ملديرية دمت محافظة الضالع لكن لالسف 
حصل العكس فقد حجز السد املياه الجارية 
وبداًل من أن تستفيد منه القرى التي تحته 
ف���ق���د ت����ض����ررت م����ن أن���ق���ط���اع امل����ي����اه ال���ت���ي ك��ان��ت 
ج�������اري�������ة م�������ن ق�����ب�����ل ب������ن������اء ال������س������د وق���������د ات�����خ�����ذت 
الجهات املختصة قراراً بفتح السد يومني يف 
األسبوع بأمر من وزير الزراعة السابق لكن 
ع��زل��ة ش��ري��ح ل��م تنفذ األم���ر ول��ذل��ك املطلوب 
تنفيذ أوامر الجهات املختصة املسؤولة كحق 

شرعي أواًل وتجنباً للمشاكل ثانياً .
ع��������������ودة إىل امل����������وض����������وع ك������م������ا أس������ل������ف������ت ق������رى 
مديرية دمت م الضالع مهيئة لبناء عشرات 
الحواجز املائية فمثال عزلة رخمة أربع قرى 
منها وه��ي ق��ه��الن وب��ي��ت ط��وي��ل وب��ت مهدي 
والحذذ طبيعتها الجغرافية مهيئة لبناء 16 

حاجزاً مايئ وهي عى النحو التايل :- 
حاجز مايئ يف أعى سائلة دلل 

حاجز مايئ يف مصب سائلة دلل 
حاجز مايئ يف أعى شعب حنداد 

حاجز مايئ يف العرش 
حاجز مايئ أسفل سائلة سكر 

حاجز مايئ يف أعى املاجلني 
حاجز مايئ وسط ضيعة األمريخ 

ح��اج��ز م���ايئ وس���ط شعبة امل���اء ش���رق قرية 
بيت طويل 

ح���اج���ز م����ايئ أس���ف���ل م��ص��اف��ر امل���ص���ف���رة بيت 
طويل 

ح������اج������ز م���������ايئ أس������ف������ل ش����ع����ب����ة م������ه������دي ب���ي���ت 
طويل 

حاجز مايئ أعى سائلة الليتمة شرق بيت 
طويل 

ح�����اج�����ز م�������ايئ أع�������ى س����ائ����ل����ة ص����ح����ر ت����ح����دي����داُ 
ماضئق الفريان 

ح����اج����ز م������ايئ أس����ف����ل ص���ح���ر ت����ح����دي����داً ش���رق 
أطيان الطمحان 

حاجز مايئ أسفل سائلة عييىش تحديداً 
قبل مصبها بثالثة أمتار 

ح���������اج���������ز م���������������ايئ يف م������ض������ي������ق س��������ي��������ل ال������ع������زل������ة 
وتحديداً يف املنطقة املتوسطة الواقعة بني 
منطقة الجناب من اتجاه الجنوب ومنطقة 

القهالين من اتجاه الشمال .
وب�������ق�������ي�������ة ق��������������رى م��������دي��������ري��������ة دم��������������ت ط����ب����ي����ع����ت����ه����ا 
ال���ج���غ���راف���ي���ة م��ه��ي��ئ��ة ل���ب���ن���اء 300 ح���اج���ز م���ايئ 
ت��ق��ري��ب��اً وإن ش���اء ال��ل��ه س��ي��ت��م ب��ن��اءه��ا ب��ع��د أن 
تتحسن األوض����اع الحالية إذا وج���دت النية 

الصادقة التي تسبق العمل .

كيف فشلت الهندسة االمريكية يف املنطقة 

 

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

المنطقية األرضار 
االقتصادية للحرب الروسية 

األوكرانية )١-٢(
خ�����الًف�����ا ل����ل����ح����روب ال����ت����ي ح���ف���ل ب���ه���ا ت���أري���خ 
اإلن��������س��������ان��������ي��������ة، ج����������������اءت ال����������ح����������رب ال�������روس�������ي�������ة 
األوك������������ران������������ي������������ة –ع��������������ى األق������������������ل إىل ال�����ل�����ح�����ظ�����ة 
اآلنية- مخالفًة -يف كثري من جوانبها- كل 
التوقعات املبنية عى منطقية ربط النتائج 

بأسبابها.
ف������ف������ي ال���������وق���������ت ال���������������ذي ذه��������ب��������ت ت�����وق�����ع�����ات 
ج�������م�������ه�������ور امل�������ت�������اب�������ع�������ني وم��������ع��������اش��������ر امل�����ح�����ل�����ل�����ني 
االس��������������رتات��������������ي��������������ج��������������ي��������������ني وص�������������������ف�������������������وة ال����������������خ����������������رباء 
ال���ع���س���ك���ري���ني -ب����االس����ت����ن����اد إىل ل���غ���ة ال��ع��ق��ل 
واملنطق وما ترسخ يف أذهانهم عن طبائع 
ال��ت��ح��ارُب م��ن ت���ج���ارُب- إىل حتمية ت��ع��ُرّض 
ط���ريف ال��ن��زاع أو كليهما م��ًع��ا مل��ا ي��رتت��ب عى 
نشوب معركة محفوفة باملخاطر من ضرر 
بالغ األثر، نجد الطرفني املتحاربني -بعد 
ميض 6 شهور من اشتعال فتيلها- يديران 
أعمالهما القتالية بوترية عالية، وكأنهما 
ال ي��ك��ت��وي��ان –ال���ب���ت���ة- ب���ن���اره���ا، وال ي��ص��ف��دان 

بأغاللها، بقدر ما يتفيآن ظاللها.
وب���ال���ن���ظ���ر إىل ت����واض����ع وض����آل����ة االق���ت���ص���اد 
ال�����������������رويس أم��������������ام ق�����������وة وض�������خ�������ام�������ة اق�����ت�����ص�����اد 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة واق���ت���ص���ادات 
ب��ق��ي��ة م��ك��ون��ات االت���ح���اد األوروب�������ي وأع��ض��اء 
ح�����ل�����ف ش������م������ال األط�������ل�������ي ال�������ذي�������ن ت�����واف�����ق�����وا 
ع�����ى إم�����ط�����ار م���وس���ك���و ب���ع���ق���وب���ات س��ي��اس��ي��ة 
واق������ت������ص������ادي������ة ق�����اس�����ي�����ة، ك������ان������ت ال����ت����وق����ع����ات 
املنطقية تنبئ بانهيار االقتصاد الرويس يف 
ف��رتة زمنية قياسية، وبالنظر -م��ن ناحية 
أخرى- إىل الفارق الهائل يف ميزان القوى 
ب�����ني ج���ي���ش روس�����ي�����ا ال���ك���ث���ري ال�����ع�����دد امل���ت���ط���ور 
ال��ع��ت��اد وج���ي���ش أوك���ران���ي���ا ال�����ذي ك����ان ي��ش��اع 
-ع�����ش�����ي�����ة ال�����ه�����ج�����وم ال�������������رويس ع�������ى األرايض 
األوك���ران���ي���ة- أن����ه ب����ات يف غ��اي��ة ال���رته���ل وأَنّ 
معظمه -بسبب الفساد امل��ايل املستشري 
يف عموم البالد وانخفاض القيمة الشرائية 
للرواتب- قد آثر االنقطاع عن الخدمة أو 
التغيب وأن عتاده الذي يعود إىل الحقبة 
ال��زم��ن��ي��ة ال��س��وف��ي��ت��ي��ة ق���د ص���دئ يف م��خ��ازن��ه 
ب��س��ب��ب ال���ت���غ���ريات امل���ن���اخ���ي���ة وأص����ب����ح خ����ارج 
الجاهزية بنسبة %90، فقد كان املتوقُع 
س��رع��ة ان��ه��ي��اره ع��ى وق��ع ش��راس��ة هجمات 
ج������اره ال������ذي ت��وق��ع��ن��ا س��ي��ط��رت��ه ال���ت���ام���ة ع��ى 
ك��ي��ي��ف ال��ع��اص��م��ة وع���ى ال��ب��الد ب��ش��ك��ل ع��ام 
يف ظرف أسابيع وربما أيام، لكن شيًئا من 

التقدير املتخيل لم يحصل.

عوامُل وظروُف ُمغايرِة املألوف
ال����ح����ق����ي����ق����ة أَنّ ك�������ل ط���������رف م�������ن ال����ط����رف����ني 
امل��ت��ح��ارب��ني ك���ان ي��ط��م��ن بنسبة %100 إىل 
ح��ت��م��ي��ة ان���ت���ه���اء خ��ص��م��ه إىل م���ا ي��ف��يض إل��ي��ه 
خوض أية ملحمة من نتائج كارثية مؤملة، 
ب���ي���د أَنّ ك�������اًلّ م��ن��ه��م��ا ت����ج����اوز م����ا ك�����ان ي��ح��دق 
ب�����ه م�����ن أخ�����ط�����ار م���ت���وال���ي���ة ن���ت���ي���ج���ة ل���ألس���ب���اب 

املوضوعية التالية:
1 - ارتفاع األسعار العاملية للنفط:

ف���ب���ق���در م����ا ت���وق���ع امل���ح���ل���ل���ون ال��س��ي��اس��ي��ون 
وال������������خ������������رباء االق��������ت��������ص��������ادي��������ون أن امل�����ق�����اط�����ع�����ة 
األوروب����������������ي����������������ة ال�������ج�������زئ�������ي�������ة ل��������ل��������وق��������ود ال��������������رويس 
ال�����ذي ي��ع��ت��رب ال����راف����د االق���ت���ص���ادي األس����ايس 
س�����ت�����ت�����س�����ب�����ب ب�������ان�������ه�������ي�������ار روس����������ي����������ا االت��������ح��������ادي��������ة 
اق��ت��ص��ادًيّ��ا ب��أس��رع وق���ت م��م��ك��ن، س��اع��ده��ا 
ف���������ارق ارت������ف������اع أس������ع������ار ال����ن����ف����ط يف األس���������واق 
العاملية عى جني عوائد مالية وافرة يف ظل 
ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة ال��ج��ائ��رة، ب��ال��رغ��م من 
محدودية ما تستوعبه البلدان األوروبية 

من كميات النفط الرويس املصدرة.
2 - ت��������وج��������ه روس���������ي���������ا ص������������وب األس���������������واق 

اآلسيوية:
م���������ا م���������ن ش���������ك أَنّ م������وس������ك������و اس������ت������ف������ادت 
م�������ن ح������اج������ة األس�����������������واق ال�����ع�����امل�����ي�����ة ب�����م�����ا ف���ي���ه���ا 
اآلس������ي������وي������ة إىل ت����غ����ط����ي����ة ف������ج������وة اس����ت����ه����الك 
ال���وق���ود ال��ن��اج��م��ة ع��ن ح��ظ��ر ت��ص��دي��ر النفط 
اإلي����راين وال��ف��ي��ن��زويل  م��ع��وض��ة -بعروضها 
التنافسية- ما كان سيلحق بها من خسائر 
������ف ج�������زء م�����ن ص����ادرات����ه����ا  م����ال����ي����ة ج������������َرّاء ت������وُقّ

النفطية إىل األسواق األوروبية.
3 - دف������������������اع ال�������ش�������ع�������ب األوك����������������������������راين ع����ن 

الحرية:
ل������ق������د ك���������������اَن ع��������ق��������ُد م�������ق�������ارن�������ة ب�����س�����ي�����ط�����ة ب���ني 
ال��س��ي��اس��ة ال��ق��م��ع��ي��ة ال���ت���ي ات���س���م ب��ه��ا حكم 
ال���ح���ق���ب���ة ال���س���وف���ي���ت���ي���ة ال����ت����ي م�����ا ت��������زال ت��م��ث��ل 
س����م����ة أس����اس����ي����ة م�����ن س����م����ات ح����ك����م روس����ي����ا 
االتحادية مع ما يتوافر يف أوكرانيا اليوم 
من مناخات الحرية كفياًل بإخراج الشعب 
األوك�����������������راين ب����ق����ض����ه وق����ض����ي����ض����ه وص���ح���ي���ح���ه 
ومريضه مشكال يف وجه الجيش الرويس 
ج����ب����ه����ة وط�����ن�����ي�����ة ع�����ري�����ض�����ة ش�������دي�������دة ال���ت���ح���ف���ز 

ومستعصية عى كل أسباب التجاوز.
4 - نيل أوكرانيا دعم دول أوروبا:

ب����������االس����������ت����������ن����������اد إىل م��������������ا ك������������������ان م��������������ن ت������أك������ي������د 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات االس�����ت�����خ�����ب�����ارات�����ي�����ة ع������ى ح��ت��م��ي��ة 
ه�������ج�������وم ال������ج������ي������ش ال�����������������رويس ع���������ى األرايض 
األوك��������ران��������ي��������ة زودت م����ع����ظ����م دول أوروب������������ا 
-ب���ت���ن���س���ي���ق���ات ج����م����اع����ي����ة- ج����ارت����ه����ا أوك����ران����ي����ا 
ب���ال���ك���ث���ري م�����ن ال����ع����ت����اد ال���ع���س���ك���ري ال���ح���دي���ث 
وخ������ص������وًص������ا األس�����ل�����ح�����ة ال�����دف�����اع�����ي�����ة ب����ص����ورة 
اس��ت��ب��اق��ي��ة،  فتمكن ال��ج��ي��ش وامل��ت��ط��وع��ون 
األوك����ران����ي����ون واألوروب������ي������ون م����ن ام��ت��ص��اص 
ص���دم���ة ال��ه��ج��وم ال�����رويس وم����ن ث�����َمّ ع��رق��ل��ة 
تقدماته وإحباط مساراته، بكل ما ترتب 
ع���ى ذل���ك االس��ت��ب��س��ال ال����ذي ل���م ي��خ��ط��ر له 
-ق����ط- ع���ى ب����ال م���ن ان���خ���ف���اٍض م��ل��ح��وٍظ يف 

معنوياته.
5 - حشد املرتزقة الزهيدي النفقة:

فباإلضافة إىل كرثة املتطوعني للقتال يف 
صفوف كال الطرفني، فإن تدهور األوضاع 
املعيشية يف معظم ب��ل��دان العالم الثالث 
وتفيش البطالة يف أوساط الفئات العمرية 
املتوسطة قد ساهم يف إمداد طريف الصراع 
ب������اآلالف ب���ل ب���ع���ش���رات اآلالف م���ن امل��رت��زق��ة 
ال���ذي���ن ال ي��م��ان��ع ال���واح���د م��ن��ه��م -يف م��ق��اب��ل 
م���ا ي��ع��ط��ى م���ن ال��ف��ت��ات ال�����ذي ال ي���ك���اد يسد 

رمقه- من رمي نفسه إىل املحرقة.

رصاع الدببة.. والذهب 
اليمين األسود..!!

امل��ؤس��ف امل��ش��ني أن م��ن ي��دع��ون ال��وط��ن��ي��ة، 
ورف���ع���وا ش���ع���ارات وه���ت���اف���ات ب���ال���دم وال����روح 
نفيدك يا يمن، هم أول من سلموا اليمن 
ل��ق��وى االرت��ه��ان وامل��رت��زق��ة واالس��ت��ع��م��ار.. وما 
ُي��دار اآلن وراء الكواليس من سيناريوهات 
تصفية حساب بني شركاء األمس، فرقاء 
ال��ي��وم خ��ري دل��ي��ل وب��ره��ان، ليس لهم هدف 
س����وى ت��م��زي��ق وت���ق���زي���م ال��ي��م��ن أرض������اَ وش��ع��ب��اً 
ووح���������دة، وج���ع���ل���ه ج��������زراً م����ت����ن����اث����رة، وش���ع���ب���اً 
ي��س��ب��ح ض���د ال���ت���ي���ار.. وه����ذه ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ف��وس 
املأزومة، والعقول املأفونة التي أصابها داء 
ال��رج��س��ي��ة وامل��ان��وي��ة امل��ف��رط��ة وال��ت��ي ال يحلو 
لها العيش إال يف براثن العمالة واالرتزاق.. 
مثل ه��ؤالء النفر ال��ن��ش��از ي��ت��واج��دون يف كل 
ال����ع����ص����ور واألزم�������ن�������ة واألم���������م وم�������ا ي��������دور اآلن 
يف أروق�����������ة األم���������م امل�����ت�����ح�����دة وم����ج����ل����س األم������ن 
ع��ن ال��ه��دن��ة وم��س��ارات��ه��ا ن��ح��و ال��س��الم م��ا هو 
إال ع����ن����اوي����ن ه����الم����ي����ة وش������ع������ارات ب����اه����ت����ة ل����ذر 
ال��رم��اد يف ال��ع��ي��ون ك��ل امل��ؤش��رات واألح���داث 
ال����راه����ن����ة ت���ش���ري إىل أن ه����ن����اك م�����ؤام�����رًة ق�����ذرًة 
ُت�����ح�����اك ض�����د ال����ي����م����ن أرض���������اً وإن�����س�����ان�����اً ووح������دة 
وه�����وي�����ة، وم�����ا ي������دور اآلن يف ج����ن����وب ال���وط���ن 
ي���ك���ش���ف ل����ن����ا ط���ب���ي���ع���ة ال������ص������راع االس����ت����ع����م����اري 
الخبيث تجاه اليمن وأدوات��ه من الفصائل 
امل����ت����ح����ال����ف����ة وم����ل����ي����ش����ي����ات����ه امل�����دع�����وم�����ة أم����ري����ك����ي����اً 
وب��ري��ط��ان��ي��اً وف��رن��س��ي��اً وص��ه��ي��ون��ي��اً س��ع��ي��اً وراء 
ال����س����ي����ط����رة ع������ى م����ن����اب����ع ال����ن����ف����ط ال����ي����م����ن����ي وم����ا 
ال��ه��دن��ة امل��ب��ط��ن��ة ال��ت��ي ت��ق��ف وراءه����ا ال��والي��ات 
امل��������ت��������ح��������دة األم�������ري�������ك�������ي�������ة إال ش�������م�������اع�������ة ل����ت����ن����ف����ي����ذ 
أجندتها االستعمارية التآمرية التي ظاهرها 
العطف والحنان وباطنها الحقد والكراهية 

واالنتقام.
ي����ب����دو أن س����م����اء ال���ي���م���ن ُح����ب����ى ب���امل���ف���اج���آت 
ال��س��ارة، رغ��م األح���داث امل��رتع��ة وال��ص��راع��ات 
ال����دام����ي����ة ال����ت����ي ت�������دور يف ج����ن����وب ال����وط����ن ب��ني 
ال������ش������رك������اء وال�������ف�������رق�������اء، وم������رت������زق������ة اإلم������������ارات 
وال�����س�����ع�����ودي�����ة ل����ق����د ن�����س�����وا أو ت����ن����اس����وا ه�����ؤالء 
وأول������������ئ������������ك أن ال�����������وط�����������ن أغ��������������ى م�����������ن أرواح�����������ن�����������ا 
ودمائنا، وأن األوطان ال ُتباع وال ُتشرتى ولو 
بذهب العالم.. علينا أن ندرك أن ما يحدث 
يف ج�����ن�����وب ال������وط������ن ه������و ع������ب������ارة ع������ن إش���������ارات 

ضوئية حمراء 
ل�����������������ت�����������������ص�����������������ف�����������������ي�����������������ة 
ح�����������������������س�����������������������اب�����������������������ات 
ق����������������������������دي����������������������������م����������������������������ة، 
وت����������������������������������������������ح����������������������������������������������ول 
درام�������ات�������ي�������يك يف 
الصراع القائم 
ب����������ني ال�����ط�����غ�����م�����ة 
ال��������������������������ه��������������������������رم��������������������������ة، 
وم��������������������������رت��������������������������زق��������������������������ة 
ال�������������������ت�������������������ح�������������������ال�������������������ف 
ال��������������������������������������������������������ذي��������������������������������������������������������ن 
ي���������������������������ع���������������������������ي���������������������������دون 
ل�����������������������������������������ألذه�����������������������������������������ان 
س���������������������ي���������������������ن���������������������اري���������������������و 
ي���ن���اي���ر ال����دم����وي 
املرعب جنوبي 

الوطن..
م�����������������������������������������ن ه��������������ن��������������ا 
ن�����درك خ��ط��ورة 
امل���������������������������رح���������������������������ل���������������������������ة، 
وأح����������������������داث����������������������ه����������������������ا 
ال�������������������������������راه�������������������������������ن�������������������������������ة 
وع���������������الم���������������ات���������������ه���������������ا 
ال����ف����اص����ل����ة ع���ى 

الوطن أرضاً وشعباً ووحدة وهوية، وهذا 
م�����ا س���ي���ف���ت���ح أب���������واب ج���ه���ن���م ع�����ى ك�����ل ال����ق����وى 
الوطنية عى مختلف أطيافهم ومشاربهم 
وأل����وان����ه����م ال����ذي����ن ي����ت����دث����رون ب��������رداء االرت��������زاق 
وال����ع����م����ال����ة س����ع����ي����اً وراء اك�����ت�����س�����اب م���ك���اس���ب 
م��������ادي��������ة أو س�����ي�����اس�����ي�����ة م�����ه�����م�����ا ت�����ك�����ال�����ب�����ت ق������وى 
االس�����ت�����ع�����م�����ار وال������ع������م������الء ال���������ج���������دد.. ف����ال����وط����ن 
س���ي���ظ���ل ال���ح���ص���ن ال���ح���ص���ني وال��������درع ال����واق����ي 
امل��ت��ني أم���ام ك��ل غ���از وم��ع��ت��د وع��م��ي��ل ب��ال��رغ��م 
م����������ن ال��������ت��������ح��������رك��������ات ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة ال�����ف�����رن�����س�����ي�����ة 
واألم����ري����ك����ي����ة ت����ج����اه م���ن���اب���ع ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از يف 
ج���ن���وب ال���ي���م���ن، ورض�������وخ امل���ج���ل���س ال���رئ���ايس 
امل����������زع����������وم وص������م������ت������ه امل������ط������ب������ق ع������م������ا ي�������ح�������دث يف 
ش��������ب��������وة وح��������ض��������رم��������وت م���������ن دم��������������اء ُت�����س�����ف�����ك، 
ُت������س������ح������ق وال��������ك��������ل يف ح�������ال�������ة ص���م���ت  وأرواح 
مطبق وال حياة ملن ُتنادي ويف ظل مؤشرات 
وان���ع���ك���اس���ات األزم�����ة ال��ع��امل��ي��ة ج�����راء ال��ح��رب 
ال����روس����ي����ة- األوك����ران����ي����ة وه�����ذا م����ا س��ي��ن��ع��ك��س 
ع��ى دول امل��ن��ط��ق��ة، وخ��اص��ة يف ال��ي��م��ن ال��ت��ي 
ت���ع���ي���ش أوض������اع������اً م����أس����اوي����ة ب���س���ب���ب ال����ح����رب 
ال��ع��دوان��ي��ة ال��ج��ائ��رة ع��ل��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل ت��ح��ال��ف 
دول ال���������������ع���������������دوان ال�����������س�����������ع�����������ودي- اإلم����������������������ارات 
وال���ت���دخ���الت ال���خ���ارج���ي���ة وم����ا زي������ارة امل��ب��ع��وث 
األم���������ري���������يك األخ���������������رية إىل ال������ي������م������ن إال م�������ن�������اورة 
سياسية لتنفيذ أجندة استعمارية لتمرير 
م���ش���روع���ه���ا ال����ت����آم����ري ت����ج����اه ج����ن����وب ال���ي���م���ن، 
وك�������ل ه�������ذا م�����ن أج�������ل ال����س����ي����ط����رة ع�����ى م���ن���اب���ع 
النفط والغاز يف شبوة وحضرموت ومأرب 
ون�����ه�����ب�����ه وت�������ص�������دي�������ره إىل دول ش����������رق أوروب������������ا 
وأم���ري���ك���ا خ��اص��ة ق��ب��ل دخ����ول ف��ص��ل ال��ش��ت��اء 
ال�������ق�������ادم ال���������ذي ُي����ب����ش����ر ش�����ع�����وب ت����ل����ك ال��������دول 
ب���ط���ق���س ش����دي����د ال�����������ربودة وم���ن���خ���ف���ض ج����وي 

عال بسبب التغري املناخي العاملي.

• صفوة القول:
ب��ال��رغ��م أن ال��ي��م��ن غ��ن��ي ب���م���وارده النفطية 
وال���غ���ازي���ة وامل���ع���دن���ي���ة وال����زراع����ي����ة وال��س��م��ك��ي��ة 
إال أن�������ه ُي����ص����ن����ف ع�����امل�����ي�����اً م������ن ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة 
األكرث فقراً يف العالم، إضافًة إىل موقعها 
االس��������رتات��������ي��������ج��������ي ال�������ج�������ي�������وس�������ي�������ايس وال�������ب�������ح�������ري 
العاملي الذي يطل عى مضيق باب املندب، 
وب����ح����ر ال����ع����رب ك����ل ال���ن���ت���ائ���ج ال���ج���ي���وس���ي���اس���ي���ة 
وال����ج����ي����واس����رتات����ي����ج����ي����ة ل����ل����ت����دخ����ل ال���ع���س���ك���ري 
ال����س����ع����ودي أص���ب���ح���ت ف���اش���ل���ة وغ�����ري م��ج��دي��ة 
وب���ال���رغ���م أن دوي���ل���ة اإلم������ارات م��ت��ح��ال��ف��ة م��ع 
الرياض، ولكن بشكل برغمايت حذر وفائق 
ال��������دق��������ة، ع�����ل�����م�����اً أن ق�������ي�������ادة ص�����ن�����ع�����اء ت���م���ت���ل���ك 
إس������رتات������ي������ج������ي������ة م�����ت�����ش�����اب�����ك�����ة وم�������ع�������ق�������دة ت�����ج�����اه 
ال���ع���دو ف���اق���ت ك���ل ال��ت��وق��ع��ات واالح���ت���م���االت 
وال��������خ��������ي��������ارات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال������ت������ي خ�����ط�����ط ل���ه���ا 
ال������ع������دوان وم����رت����زق����ت����ه م�����ن ال����ح����ل����ف����اء ف���ال���ك���رة 
اآلن يف م����رم����ى دول ال����ت����ح����ال����ف.. وع���ل���ي���ه أن 
يرفع القبعة ال��زرق��اء تحية ل��رج��ال الرجال 
األب������ط������ال امل����ي����ام����ني ال����ص����ن����ادي����د ال�����ذي�����ن اث���ب���ت���وا 
ل��ل��ع��ال��م أن ال��ي��م��ن م��ق��ربة ال��غ��زاة وأن اليمن 
ي���س���ك���ن���ه���ا ج������ن س�����ي�����دن�����ا س����ل����ي����م����ان م�����ن�����ذ األزل 

وحتى اليوم..!!

يف  الدببة  رصاع      
شبوة،  النفطي  املثلث 
ح��رم��وت، م��أرب.. 
الغلبة..؟!  تكون  ملن 
ال���ك���ل س��ي��خ��رون 

عاجًال أم آجًال

                  سيناريوهات 
برعاية  اليمن  تمزيق 
خليجية دولية أممية، 
باعوا  محليني  وعمالء 
بثمن  ض��م��ائ��ره��م 
امل��ال  أج��ل  م��ن  بخٍس 

املدنس

ألن ال��ع��ن��وان يحتاج إىل تقديم بحث واس��ع 
ستقوم الخواطر كما عودناكم باختصار االهم 
واملهم وال يفهمها سوى اللبيب.. ويف الحقيقة 
الهندسة األمريكية يف منطقة الشرق االوسط 
معروفه منذ زمن بعيد وخصوصا بعد تفكك 
االت����ح����اد ال��س��وف��ي��ت��ي وت����ح����ول ال���ق���ي���ادة ل��ل��ق��ط��ب 
ال��ش��ي��ط��اين .إال أن ال��ج��دي��د وب��ع��د ع���ام 2000م 
ب����ال����ذات وظ���ه���ور ض��ب��اب��ي��ة يف ال��ه��ن��دس��ة ال��ش��رق 
اوسطية لألمريكان واسرائيل بسبب فشل كل 
الخطط االسرتاتيجية العسكرية واالقتصادية 
لتحجيم قدرات الجمهورية اإليرانية السلمية 
وال��ح��رب��ي��ة ت��وص��ل أع�����داء ال���س���الم م���ن صهاينة 
وأم��ري��ك��ان إىل قناعة م��دروس��ة بتنفيذ الخطة 
امل����رك����زي����ة اوال وه������و االع������ت������داء وال����س����ي����ط����رة ع��ى 
ق����رار وم���ق���درات ال��ي��م��ن ال��ع��ظ��ي��م ق��ب��ل أي عمل 
عسكري ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
واصبحوا قاب قوسني او ادىن من تحقيق ذلك 
ل��وال ب��روز ع��دة اس��ب��اب أهمها صمود الشعب 
اليمنى امام الهجمة اإلجرامية الشرسة عى 

كل مقدرات الحياة.

وف������ش������ل ك��������ل امل�����خ�����ط�����ط�����ات ال������ت������ي ت��������م اق��������راره��������ا 
وتنفيذها ب��ل ال��ع��ك��س انقلبت ك��ل ان����واع املكر 
ل���ص���ال���ح ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ى امل���ح���ب ل���ل���س���الم ول���م 
ي������ج������دوا ج������واب������ا واح�����������دا الس����ت����ف����س����ارات����ه����م، ك��م��ا 
واجهوا التفاف الشعب اليمنى حول انصاره 
ون�����ج�����اح�����ه يف ث��������������ورة21 س���ب���ت���م���رب وه��������و م������ا أف���ق���د 
االم������ري������ك������ان ص�����واب�����ه�����م ف����ات����ج����ه����و ب����ج����د ل���ت���وح���ي���د 
الخطط واالسرتاتيجيات مع الكيان الصهيوين 
وب���ع���د ان ك���ان���ت ال���ت���ص���ري���ح���ات م����ن امل���س���ؤول���ني 
االم����ري����ك����ي����ني ت�����ق�����ول "س����ن����س����ت����خ����دم ال������ق������وة ض��د 
إيران إذا لم تنجح املفاوضات النووية، هاهم 
اليوم يلينون من خطابهم يف هذا االمر ليس 
ع��ف��وي��ا. ول��ك��ن��ه��م ش���ع���روا ب��اإلح��ب��اط يف املنطقة 
فاتجهو اىل ربط القواعد األمريكية يف املنطقة 
ب�����ال�����ك�����ي�����ان اإلس�������رائ�������ي�������ي ول���������م ي����ك����ت����ف����وا .ب�����ال�����غ�����رف 
امل����ش����رتك����ة ال�����ت�����ي ش����ك����ل����وه����ا  إلدارة أس���اط���ي���ل���ه���م 
غري مدركني مسؤولية وض��رر ه��ذا ال��ق��رار عى 
مصالحهم املستقبلية, ونحن من هنا كشعب 
محاصر منذ ثماين سنوات من قبل الواليات 
امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ي����ة ع������رب ت���ح���ال���ف���ه���ا ال���ش���ي���ط���اين 

ال����ع����ب����ث����ي وال������������ذى ال ي�����وج�����د ل��ه 
ش���رع���ي���ة س���م���اوي���ة او ق��ان��ون��ي��ة 
..ل����������ن ن��������رتك ش���ع���ب���ن���ا ال���ع���ظ���ي���م 
ي���ت���ج���رع ال����ج����وع وامل�������رض دون 
ات��������������خ��������������اذ ال����������������واج����������������ب امل���������ق���������دس 
امل��ش��روع لذلك حولنا الهدنة 
ال��ت��ج��س��س��ي��ة ال���ت���ي ظ���ه���ر ف��ي��ه��ا 
امل�����ك�����ر ال����ش����ي����ط����اين وال����س����ي����ايس 
اىل ح�����������ال�����������ة م�������������ن ال��������ج��������ه��������وزي��������ة 
واالس����ت����ع����داد ال���ق���ت���ايل ال���ع���ايل 
ول�������م ن�����رض�����خ مل�������رض ال����خ����ن����ادق 
واس�����ت�����ع�����د ال����ج����ي����ش وال����ل����ج����ان 
ب���������������ال���������������ت���������������دري���������������ب وال����������ت����������ح����������ص����������ني 
وال����ت����ص����ن����ي����ع وغ�������ريه�������ا ل����ي����داف����ع 

عن مقدرات األمة ويفرض السالم اذا تطلب 
االم��������ر ب����ال����ق����وة ألن ال���ش���ي���ط���ان ك����ع����ادت����ه ي���رف���ض 
ال�����س�����الم وه��������ذا م�����ا ي���ج���ب ان ي���ف���ه���م���ه ال�����ع�����دوان 
ومرتزقته من خ��الل رسائل الجيش واللجان 
يف ال����ع����روض ال��ع��س��ك��ري��ة ال��دق��ي��ق��ة ب��ج��ح��اف��ل��ه��ا 
وال��������ت��������ي ص����������رح ف����ي����ه����ا ف�����خ�����ام�����ة ال������رئ������ي������س ووزي����������ر 

ال���������دف���������اع ورئ��������ي��������س االرك������������ان 
ب�����������ك�����������الم واض����������������������ح وص���������ري���������ح 
"إن��������ن��������ا ال ن�����س�����ت�����ه�����دف اح��������دا 
بقواتنا املتطورة إال اننا لن 
نستمر يف مداولة االجندة 
السياسية –وال��ت��ي نديرها 
ب���رتف���ع وم��ه��ن��ي��ة ع���ال���ي���ة م��ن 
خ�������������الل امل����������ف����������اوض����������ات ال�����ت�����ي 
ي����ج����ري����ه����ا ال������وف������د ال����وط����ن����ي- 
إىل مستوى ال يفهمه تجار 
ال�����ح�����روب وامل�����رت�����زق�����ة وت���ل���ك 
الشركات التي تنهب قوت 
املواطن البسيط والشعب 
ال���ص���اب���ر وال�������ذي ق�����دم أغ���ى 
ما يملك ليعيش بكرامة وسيادة" فهي وفق 
تصريحات الناطق الرسمي للمفاوضات السيد 
محمد عبدالسالم ستكون تلك الشركات يف 
مرمى صواريخنا ألنها تسرق قوت الشعب.. 

فهل انتم منتهون؟!

احمد الرازحي

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

تعتذر كاتبة السني عن كتابة مقالها املرتجم 
)ت�����اري�����خ ال���ي���م���ن ال����ح����دي����ث( ل���ه���ذا االس�����ب�����وع ن���ظ���راً 
لظروف طارئة، وستواصل الحقاً إن شاء الله.

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

من تاريخ مديرية دمت .. األرض واالنسان الحلقة رقم )١5( 

احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

عميد: عبدالسالم السياين

خواطر رسية
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تمديد الهدنة 
واتفاق رصف 

املرتبات

موضوع صرف مرتبات املوظفني يعترب من الحقوق 
القانونية التي نصت عىل وجوب استحقاقها جميع 
املحلية والدولية  الدستورية والقانونية  النصوص 
الواجب  واملستحقة  امللزمة  الحقوق  من  وتعترب 
تسليمها جراء القيام بأي عمل مقابل أجر متفق 
عليه يف جميع الكتب واألديان السماوية كما يعد 
اقتصادية  ورقة  يكون  أن  قبل  إنسانياً  استحقاقاً 
وسياسية تستخدمها دول العدوان بغرض الضغط 
عىل الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية 
ويؤكد ذلك ما جاء يف تهديدات السفري األمرييك 
البنك  ينقل  سوف  بأنه  املفاوض  الوطني  للوفد 
املركزي إىل عدن ويجعل الريال اليمني ال يساوي 
الحرب الذي طبع عليه حيث ترتب عىل ذلك قطع 
مرتبات جميع املوظفني بالرغم من التزام الفار هادي 
أمام املجتمع الدويل بصرف جميع مرتبات املوظفني 
عقب تنفيذ قرار نقل البنك املركزي إىل عدن، ومما 
ال شك فيه أن هذا دليل كاٍف عىل أن دول تحالف 
لقطع  الرئييس  السبب  هي  ومرتزقتها  العدوان 

مرتبات املوظفني كل هذه السنوات.
وجاءت هذه األحداث بالتزامن مع املوافقة عىل 
األمم  فيها  توسطت  اليمن  هدنة ملدة شهرين يف 
املواجهات  وقف  ظاهرها  يف  كان  والتي  املتحدة 
العسكرية والتخفيف من املعاناة اإلنسانية لليمنيني 
وفتح مطار صنعاء والسماح بدخول سفن السلع 
األساسية اىل ميناء الحديدة ولألسف الشديد لم 
تلتزم األمم املتحدة ودول العدوان بذلك مع استمرار 
الخروقات والقرصنة عىل سفن املشتقات النفطية 
وعىل أعتاب انتهاء فرتة الهدنة الح يف األفق إعالن 
املبعوث األممي يف مشاورات عمان عن التوصل إىل 
املرتبات وإعادة  اتفاق عىل توحيد العملة وصرف 
صالحيات البنك املركزي إىل صنعاء وتوريد جميع 

عائدات النفط والغاز والضرائب والجمارك إليه.
ويؤكد مسؤولية العدوان ومرتزقته يف استمرار 
جميع  بها  الوفاء  من  والتهرب  املرتبات  قطع 
املطالبات والحلول التي تقدمت بها القيادة الثورية 
والسياسية إىل املبعوث األممي وتتلخص بعضها يف 
الرؤية الوطنية كحل شامل إليقاف العدوان وفك 
تجزئة والتي تقيض  الحصار بشكل كامل وبدون 
بصرف مرتبات املوظفني وتجنيب القطاع االقتصادي 
الصراع الرتباطه بالجانب اإلنساين وأيضا ما جاء يف 
اتفاق السويد الذي نص عىل فتح حساب يف البنك 
املركزي يف الحديدة وتوريد إيرادات ميناء الحديدة 
وإيرادات النفط والغاز إليه لتغطية فجوة الرواتب 
املتبقية والتزمت حكومة اإلنقاذ بما عليها يف حني 
تهرب املرتزقة من الوفاء بالتزاماتهم علما بأن هذه 
اإليرادات من النفط والغاز كانت تمثل سابقا ما 
لتغطية  للدولة  العامة  املوازنة  من   80% نسبته 
صرف املرتبات والتي من بداية العدوان وحتى يومنا 
يتم نهبها من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتها 
أن  دون  الرياض  يف  األهيل  البنك  إىل  وتوريدها 

يستفيد منها الشعب اليمني.
الهدنة ملدة  تمديد  االتفاق عىل  بنود  ظل  ويف   
يف  جاء  الذي  التوايل  عىل  الثالثة  للمرة  شهرين 
إعالن بيان املبعوث األممي والتي تنص عىل صرف 
والفتح  الحصار  ورفع  املوظفني  مرتبات  جميع 
الكامل والشامل ملطار صنعاء وميناء الحديدة التي 
حرص الوفد الوطني عىل فرضها كبند أسايس يف 
إعالن تمديد الهدنة حيث يكشف ذلك عىل أن دول 
العدوان وحكومة املرتزقة هم املسؤولون عن الحصار 
والحرب االقتصادية التي كانت ُتشن عىل الشعب 
اليمني وكانوا يرفضون رفعها جزئيا أو كليا بغرض 
استمرارهم يف نهب عائدات النفط والغاز وجميع 
مستنقع  يف  واستمرارهم  األخرى  الدولة  موارد 
الفساد من خالل املضاربة بالعملة الوطنية وعمليات 

غسيل األموال وتدمري االقتصاد الوطني.
بمرتبات  الوفاء  من  املرتزقة  تهرب  يؤكد  وما   
املوظفني هو أن جميع اإليرادات من النفط والغاز 
املوظفني  مرتبات  لصرف  توجيهها  سيتم  املنهوب 
تهربت  لطاملا  الصحيح  االتجاه  يف  وتعترب خطوة 
منها دول العدوان ومرتزقته رغم مبادرة املجلس 
السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ وما كان شاهدا 
عليهم أيضا ما جاء يف البيان األممي الذي أكد عىل 
أن معالجة صرف مرتبات املوظفني يستوجب إيقاف 
نهب ثروات اليمن النفطية والغازية لذلك يتحملون 
كامل املسؤولية القانونية واإلنسانية أمام الشعب 
مرتبات  صرف  عدم  يف  الدويل  واملجتمع  اليمني 
املوظفني خالل سنوات العدوان وحتى يومنا هذا 
ويجب يف مواجهة ذلك اتخاذ اإلجراءات القانونية 
للمطالبة بمحاكمتهم أمام القضاء الوطني ومحكمة 
الجنايات الدولية وذلك ألن حقوق الشعب اليمني 

ال تسقط بالتقادم.        
صرف  فرض  يف  الوطني  الوفد  نجح  أن  وبعد 
اتفاق  بنود  أساسياً ضمن  املرتبات وجعله شرطاً 
تمديد الهدنة يتبقى التنفيذ حيث أصبح التفاوض 
حول آليات الصرف إجراء ضروري ومهم الستكمال 
تنفيذ عملية صرف املرتبات وتتمثل يف اجتماعات 
فعالة  صرف  آلية  عىل  لالتفاق  حثيثة  ومساعي 
الخدمة  موظفي  مرتبات  لصرف جميع  وشفافة 
حيث  منتظم  بشكل  املدنيني  واملتقاعدين  املدنية 
تتمثل تلك اآلليات يف توحيد توريد إيرادات النفط 
والغاز مع إيرادات ميناء الحديدة وأن يتم معالجة 
املتأخرة حسب كشوفات  بما فيها  املرتبات  صرف 
2014م مع التطرق إىل تنفيذ إجراءات لحساب صرف 
الريال اليمني مقابل الدوالر يف نفس العام وإعداد 
آلية صرف تنفيذية من خالل تشكيل لجنة وفريق 
عمل مختص من البنك املركزي يف صنعاء وفرعه يف 
عدن تتضمن أعمالهم تنفيذ إجراءات وآليات تعمل 
عىل ضمان توريد كافة اإليرادات العامة إىل حساب 
استمرار  اليمني وضمان  املركزي  البنك  يف  موحد 

صرف املرتبات دون انقطاع . 
ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون أن القبول 
بمقرتح صنعاء لصرف املرتبات للموافقة عىل تمديد 
الهدنة يأيت من عدة جوانب منها أن عدم صرف 
املرتبات يؤدي إىل عدم تمديد الهدنة الذي بدوره 
يؤكد العودة إىل استهداف منشآت النفط السعودية 
واإلماراتية وهو ما يشكل خطرا كبريا يهدد اقتصادها 
ويهدد إمدادات النفط العاملية وكانت دول العدوان 
الهدنة  تمديد  لخيار  مضطرة  املرتزقة  وحكومة 
والقبول واإلذعان لشروط صنعاء يف صرف املرتبات 
لتاليف الضربات عىل منشآت إنتاج النفط السعودي 
التي كان آخرها يف شهر مارس املايض وقد أثار ذلك 
االتفاق الذي ألزم تحالف العدوان عىل قبول شرط 
الشعب  أوساط  بني  كبريا  ارتياحا  املرتبات  صرف 
اليمني وأوجد بصيص أمل واحيا بارقة تفاؤل يف 
واستعادة  اليمن  تحرير  أن  عىل  وأكد  نفوسهم 
لتحقيق  السيايس خطوة  سيادته وحريته وقراره 

النصر الكبري بإذن الله.   

ومبعوثها  املتحدة  األمم  التزام  الدولة  موظفو  يرتقب 
الخاص لليمن، هانس غروندبرع، بوعدهما بشان إيجاد 
ست  منذ  األساسية  رواتبهم  من  تنهي حرمانهم  حلول 
الهدنة  من  يوماً   20 اكرث من  اليوم مىض  سنوات، حتى 
األخرية التي اضيف اليها بند صرف املرتبات كبند رئييس ولم 
تعلن األمم املتحدة عن أي تقدم يف ملف املرتبات، رغم انها 
وعدت بان يكون له أولوية قصوى يف أي محادثات، اال ان 
حديث مبعوثها يف اإلحاطة األخري كشف عن عودة التالعب 
بالوقت والتهرب من االستحقاقات التي ال تقبل التأجيل 
والتسويف، فموظفو الدولة الذين امضوا سنوات تحت 
العقاب الجماعي فقدوا الثقة بالجهود الدولية وخاصة 
الجهود التي تبذلها األمم املتحدة بشأن حل ملف توقف 
املرتبات وحرمان مستحقيها منها دون أي مسوغ قانوين، إال 
إنهم يثقون بان قيادة الثورة والقيادة السياسية يف صنعاء 
التي قدمت املبادرات تلو املبادرات ولم يتخلوا عن مطالب 
املوظفني يف كل املحادثات واللقاءات الدبلوماسية، لن تتيح 
أي فرصة لطرف العدوان واملرتزقة يف التهرب من صرف 

املرتبات مع متأخراتها.
والحصار  العدوان  عمر  من  املاضية  السنوات  خالل 
عدداً  صنعاء  قدمت   ،2017 العام  مطلع  منذ  وتحديداً 
من املبادرات الهادفة لرفع معاناة موظفي الدولة، وحتى 
بلغت املبادرات املقدمة من القيادة يف صنعاء اكرث من عشر 
مبادرات خاصة جلها تهدف إىل إنهاء معاناة موظفي الدولة 
وترتكز حول صرف مرتبات موظفي الدولة، وكما كان هذا 
امللف يف قائمة اهتمامات الرئيس الشهيد صالح الصماد، 
الذي قدم أوىل املبادرات بهذا الشأن مطلع 2017م اثناء لقائه 
بنائب املبعوث الدويل لدى اليمن حينذاك ، معني شريم 
والوفد املرافق له، واستمر حتى اختاره الله شهيداً يرفع هذا 
املطلب يف كل خطاباته الرسمية، وكانت من ابرز املبادرات 
مبادرة قائد الثورة السيد، عبدامللك بدر الدين الحويث، يف 
خطابه يف الذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمرب، تهدف إىل تحييد 
االقتصاد واعادة صرف رواتب موظفي الدولة والحفاظ عىل 
سعر صرف العملة الوطنية، وتغطية واردات اليمن من 
املواد الغذائية بالعمالت الصعبة، بشرط ان تسلم كافة 
إيرادات للبنك املركزي يف صنعاء وال تستغل من اي طرف 
سيايس وان تصب كل اإليرادات لصالح املواطن وان تسهم 
يف الحفاظ عىل استقراره املعييش واستقرار العملة، وأعلن 
عن كامل االستعداد للتعاطي بمسؤولية مع هذه املبادرة 
واالتفاق مع الطرف األخر عىل إجراءات تتضمن استيعاب 
والضرائب  والجمارك  والغاز  النفط  من  املالية  االيرادات 
وغريها وصرفها كمرتبات وفيما ينفع املواطن ويخفف عنه 

غالء املعيشة.
وعىل ذات النهج وضع رئيس املجلس السيايس األعىل، 
موظفي  مرتبات  صرف  قضية  املشاط،  مهدي  املشري  

الدولة من أولوياته، واليزال حتى اليوم يدفع نحو انهاء 
معاناة هذه الشريحة الهامة، يضاف إىل أن الوفد الوطني 
برئاسة، محمد عبدالسالم، ورفاقه، يضع معاناة موظفي 
الدولة الناتجة عن حرمانهم من رواتبهم من قبل العدوان 
ومرتزقته يف أوىل اهتماماته، ويف مقابل املبادرات املقدمة 
القضية اإلنسانية لم  من قبل صنعاء فيما يتعلق بهذه 
يقدم الطرف األخر الذي يدعى الشرعية أي مبادرات وهو 
ما يؤكد أن حقوق موظفي الدولة املكتسبة حسب الدستور 
والقانون اليمني التي ال تسقط بالتقادم خارج اهتمامات 
رواتب  أي حديث عن  من  يتهرب  انه  بل  اآلخر،  الطرف 
موظفي الدولة وال يتعاطى مع أي مساع إقليمية ودولية 
 4,7 أضراره نحو  الذي طالت  اإلنساين  امللف  بهذا  خاصة 
مليون إنسان يمني يمثلون أسر وأطفال موظفي الدولة 
املنتهية  الرئيس  نهج  فعىل  الرسمية،  التقديرات  حسب 
واليته واملعزول بطريقة مهينة من قبل العدوان السعودي- 
اإلمارايت يف الرياض مطلع ابريل املايض، يميض ما يسمى 
باملجلس الرئايس العميل يف مدينة عدن املشكل من قادة 

مليشيات بالتعاطي مع هذه القضية التي يتعامل معها 
كقضية هامشية وليست قضية أساسية ذات بعد انساين 
صرف، وهو ما يؤكد للجميع بان العدوان هو من يقف 
وراء جريمة تجويع موظفي الدولة وهو من يوجه ادواته 
من املرتزقة والعمالء يف قبول أو رفض أي مساع خاصة 
بملف رواتب موظفي الدولة، فعىل مدى الفرتة املاضية 
من عمر الهدنة حمل املبعوث األممي لدى اليمن، هانس 
بمجلس  يسمى  ملا  ومبادرات  رسائل  عدة  غروندبرغ، 
العمالة الجديد املشكل يف الرياض، حول حل قضية رواتب 
موظفي الدولة، عدد من تلك املبادرات قدمت من صنعاء 
التي كان اخر مبادرات لها الشهر الفائت يف هذا االتجاه، 
اذ جددت استعدادها صرف مرتبات املوظفني من إيرادات 
ميناء الحديدة عىل ان يتم تسخري إيرادات املوائن األخرى 
الجنوبية والشرقية لصالح صرف مرتبات املوظفني، وطالبت 
صنعاء يف املبادرة الجديدة الخاصة بهذه القضية اإلنسانية 
أن يتم وضع إيرادات املوائن اليمنية بشكل كامل يف صندوق 
موحد لصالح املرتبات، واعتربت املرتبات حقوقاً مكتسبة 

واصيلة ال يجب أن تخضع للحسابات العسكرية وفق حديث 
رئيس الوفد الوطني مؤخراً، محمد عبدالسالم، إىل جانب 
البنك  محافظ  االقتصادية،  اللجنة  بأعمال  القائم  قيام 
املركزي، هاشم إسماعيل بدور كبري، وبذل جهود كبرية 
يف هذا الجانب عىل كافة املستويات اكان من خالل توليه 
مهمة التفاوض مع الطرف اآلخر برعاية أممية يف األردن 
عىل تنفيذ الشق االقتصادي من اتفاق استكهولم، وكذلك 
تنفيذ صنعاء االتفاق من طرف واحد وبتوجيهات رئاسية تم 
فتح حساب للرواتب يف مفاوضات السويد، والتزمت بفتح 
حساب للرواتب فيما تنصل التحالف عن التزامه بتغطية 

الفجوة ولم يوف بالتزاماته. 
إعالم عن وجود  تناقلت وسائل  املاضية،  األيام  خالل 
مشاورات غري معلنه تجري يف العاصمة األردنية "عمان" 
حول بند املرتبات واألجور، إال ان مصادر مطلعة قالت بأن 
هناك تلكؤاً وتهرباً من قبل الطرف اآلخر، الذي يتهرب من أي 
التزام حول صرف املرتبات ويحاول ربط تنفيذ هذا البند ببنود 
أخرى سياسية وعسكرية، ومن خالل ما سربته وسائل 

إعالم موالية للعدوان فان مرتزقة العدوان يتحدثون عن 
صرف رواتب املوظفني املدنيني دون العسكريني واألمنيني 
وفق كشوفات العام 2014م، وهو ما يعده مراقبون تحايالً 
جديداً من قبل الطرف اآلخر وتجزئة هذا املطلب اإلنساين 
إىل مدين وعسكري وكذلك تصنيف املوظفني بني شمال 
وجنوب، وهي محاولة لشطب اكرث من %50 من مرتبات 
املوظفني املستحقة دون مربر، ووفقاً ألكرث من مصدر فان 
فاتورة  تقليص  يعمل عىل  للعدوان  املوايل  اآلخر  الطرف 
املرتبات املستحقة ليك يتهرب مجدداً من صرفها تحت ذريعة 
إن عائدات بضع سفن مشتقات نفطية من ميناء الحديدة 

ستكفي  لصرف مرتبات املوظفني املدنيني.
وطبقاً لبيانات وزارة الخدمات املدنية والتأمينات بشأن 
الهيكل العام للموظفني يف اليمن، فإن اجمايل موظفي 
الدولة مدنيني وعسكريني 1.25 مليون موّظف، يتوزعون 
 ،38% بنسبة  املدين(  )القطاع  اإلداري  الدولة  عىل جهاز 
و%52 يف القطاعني األمني والعسكري، و%8 يف وحدات 
القطاع االقتصادي )مشاريع تملكها الدولة(، إضافًة إىل 
العاملني يف وحداٍت مستقلٍة، وصناديق التمويل الخاصة 
، وكانت اجمايل مرتبات القطاع العام خالل 2014م حوايل 
1.14 ترليون ريال يمني، أي ما كان يعادل يف ذاك الوقت 
5.3 مليار دوالٍر أمرييك ، توزعت هذه النفقات عىل القطاع 
اإلداري املدين بحواىل 546.9 مليار ريال وبنسبة %48 من 
إجمايل الرواتب واألجور يف القطاع العام، وحوايل 430.2 
مليار ريال يمني عىل الخدمات العسكرية واألمنية وبنسبة 
%38، فيما بلغت قيمة الرواتب واألجور لوحدات القطاع 
 162.4 املستقلة حوايل  والهيئات  والصناديق  االقتصادي 
مليار ريال يمني، وخالل نفس العام أنفقت الهيئة العامة 
للتأمينات واملعاشات حواىل 64.8 مليار ريال يمني عام 2014 

لدفع معاشات املتقاعدين املسّجلني يف كشوفاتها. 
قبل نقل وظائف البنك من صنعاء والعبث بها يف عدن 
، كانت إيرادات النفط والغاز اهم مصادر تغذية رواتب 
موظفي الدولة طيلة العام ، وهذه اإليرادات التزال عىل 
حالها وعائداتها كبرية وتكفي لصرف رواتب موظفي الدولة 
وفقاً لكشوفات عام 2014 ، وتزيد عن ذلك ، وبحسب 
تحقيق أجرته قناة املسرية، فإن قيمة العائدات النفطية 
 – األمرييك  العدوان  تحالف  نهبها  التي  املنزيل  والغاز 
السعودي عىل اليمن منذ بداية العام الجاري ولغاية بداية 
أغسطس الجاري، أي خالل 7 أشهر، تزيد عن ترليون و200 
النفط  قيمة عائدات  أن  القناة،  ، وأوضحت  ريال  مليار 
املوظفني  مرتبات  فاتورة  تغطي  املنهوب،  املنزيل  والغاز 
لعام ونصف العام  ، وقال انه خالل نفس الفرتة بلغ إنتاج 
الغاز املنزيل 337 ألف طن مرتي ، وأشار التحقيق إىل أن 
عائدات صادرات النفط ومبيعات الغاز املنزيل يف ظل الهدنة 
اإلنسانية والعسكرية، أي خالل 4 شهور من الهدنة بلغت 
689 ملياراً و173 مليوَن ريال، الفتة إىل أن هذا املبلغ يغطي 

مرتبات 9 شهور لجميع موظفي القطاع العام.

شهدت أمانة العاصمة وبقية املحافظات أمطاراً غزيرة 
يف ظل التغري املناخي واليمن تحت املنخفض الجوي وقد 
تسببت االمطار يف انهيار عدد من املنازل اىل جانب وفيات 
وانسداد قنوات التصريف وتوقف الحركة املروية يف عدد 

من االحياء العاصمة.
أمانة العاصمة ممثلة بمكتب املشاريع املركزية قامت 
بتشكيل فرق الطوارئ يف جميع املديريات لتصريف السيول 
رغم كثافة االمطار الساقطة عىل شوارع االمانة هذا ما اكده  
املهندس عيل احمد أبو الرجال مدير عام املشاريع املركزية 
باألمانة والذي تحدث قائال بان االمانة قامت بإنشاء فرق 
طوارئ يف جميع املديريات لسرعة االستجابة ألي بالغات 
عاجلة قد تحدث أثناء وبعد اإلمطار. موضحا بانة  تم 
قنوات تصريف مياه  بتنظيف  التنفيذية  الوحدة  تكليف 
األمطار وكذلك تنظيف السوائل واملصائد الخاصة بمياه 
األمطار من مخلفات السيول اوآل بأول والحمد لله نجحت 
األمطار  السيول رغم كثافة  العاصمة يف تصريف  أمانة 

والسيول الساقطة عىل شوارع أمانه العاصمة .
وفيما يتعلق  بمعالجات الطرق واإلنفاق أثناء اإلمطار 
والسيول بني  ابو الرجال بانه تم تكليف الوحدة التنفيذية 

باألمانة بالتعاون مع اإلدارة العامة ملجاري السيول واألنفاق 
ان  املطر حيث  نزول  يوميا عند  األنفاق  بتنظيف وشفط 
وتوقف  الشفاطات  انطفاء  يف  تسبب  األمطار  مخلفات 
املضخات  حول  والطمي  الرتبة  تجمع  بسبب  املحركات 
وتسبب يف انسداد املواسري ولذلك يتم التنظيف أوال بأول .
وحول تصريف مجاري السيول تحدث مدير املشاريع 
ان االمانة قامت بقطاع األشغال واملشاريع بتنفيذ قنوات 
تصريف األمطار ومعالجة مجاري السيول بعمل مشاريع 
السطحية-  الجسور  أعمال  املثال  سبيل  مستدامة عىل 
الرصف الحجري باإلضافة إىل تنفيذ قنوات تصريف اإلمطار 
حيث تم تنفيذ قناة تصريف األمطار ملنطقه دارس ذات 
الكثافة السكانية وايضا قناة تصريف األمطار منطقة حده 
.وكذلك تم تنفيذ عبارات تصريف مياه األمطار ملنطقه بني 
األعوام  السيول يف  املتضرر من  الخمسني  حوات شارع 
وتصريف  االحتقانان  معالجة  تم  لله  والحمد  السابقة 

السيول عرب العبارات إىل داخل السائلة.
وعن التنسيق بني االمانة والجهات املختصة مع املنظمات 
الخارجية  يقول ابو الرجال  هناك تنسيق  بني الجهات 
للتنمية  العاصمة والصندوق االجتماعي  أمانه  املختلفة 
ومشروع األشغال العامة ووحدة املشاريع الدولية لألمم 
األولوية  ذات  املشاريع  تنفيذ  .يف   ) اليونبس   ( املتحدة 
وبحسب االحتياج الطارئ والحمد لله تم تنفيذ العديد من 

املشاريع املستدامة وخاصة مجاري السيول ونحن يف صدد 
تنفيذ العديد من قنوات تصريف مياه األمطار ومعالجه 

مجاري السيول لجميع مديريات االمانة  .
وعن ابرز الصعوبات التي يواجهونها يوكد أبو الرجال 
ان عدم وجود شبكة تصريف أمطار ملعظم شوارع أمانه 
نواجهها  ونحاول جاهدين  صعوبة  اكرب  العاصمة هي 
معالجه تصريف األمطار وإنشاء قنوات جانبيه ونالقي 
الحصار والعدوان  املالية بسبب  املخصصات  صعوبة يف 

عىل بالدنا ألكرث من سبعه أعوام .
ويف ختام سؤالنا عن الرقابة ومنح الرتاخيص للمقاولني 
وانتشار البناء العشوايئ يف مجاري السيول فأكد لنا ان 
تنفيذ  عىل  الرقابة  ومهامها  للرقابة  عامه  إدارة  هناك 
املصنفني  املقاولني  اختيار  عىل  الرقابة  وايضا  املشاريع 
واملختصني كآل بحسب مؤهالته ومعداته وحيث اننا نعاين 
من البناء يف مجاري السيول وذلك لعدم وضع أهمية وضع 
سوائل لتصريف األمطار أثناء إنزال املخططات حيث يصعب 
علينا تنفيذ قنوات داخل أمالك املواطنني بحسب املخطط 
العام ولذلك نطالب الهيئة بإعادة النظر ملثل هذه القضايا 

وملا فيه الصالح العام .
دراسة  هناك  املستقبلية  املعالجات  بخصوص  أما 
من  العاصمة  عىل  الحفاظ  حول  وأبحاث  جيولوجية 
أثار السيول خاصة وقد تغري املناخ عىل مستوى الشرق 

االوسط كامالً وقد قامت أمانة العاصمة بالبدء بتنفيذ 
كريف حصاد اإلمطار سائلة دار الحيد أسفل جبل نقم 
للتخفيف من السيول الجارفة عىل العاصمة وثم أعلن "6" 
مناقصات لعدد من الكر فانات حول العاصمة لحمايتها 
من السيول القادمة من املحافظة ومن الجبال املحيطة 
وتم تجهيز شبكة قنوات لحماية الشوارع من االنجراف 
واالحتقانات اثناء نزول االمطار وقد تم تنفيذ جزاء من هذه 
القنوات وخاصة يف املناطق األكرث تضرر وتجمع سكاين مثل 
قناة تصريف االمطار- دارس بني الحارث وكذلك استكمال 
قناة حدة وتنفيذ العديد من العبارات يف مديرية شعوب 
شعب الحافة وكذلك تنفيذ عبارات لتصريف اإلمطار لشارع 
الخمسني مديرية بني الحارث وتم البدء باملرحلة الثانية 
لقناة تصريف األمطار دارس مرورا بشارع البحوث لتصريف 
ومعالجة تصريف االمطار يف املنطقة الغربية من دارس 
وتخفيف االحتقانات يف وادي احمد جنوب مطار صنعاء 

وتنفيذ عبارات تصريف خط جرموز مديرية بني الحارث.

قيمة العائدات النفطية والغاز املزنيل اليت نهبها تحالف العدوان منذ بداية 
العام تزيد عن ترليون و200 مليار ريال

د. يحيى عيل السقاف

كتب: رشيد الحداد

وليد الديمي

محافظة إب - اللواء األخرض-  مقومات زراعية تنتظر االستغالل
الخير  مدينة   الخضراء  إب  محافظة 
الخالبة   بمناظرها  تبهرك  والجمال  
الفتان  وجمالها  المتدفقة  وشالالتها 
تتزين جبالها بثوب قشيب أخضر، تتدلل 
الطرقات  جنبات  على  االشجار  اغصان 

وفي الوديان. 
هذه المحافظة الجميلة تبعد عن صنعاء 
محافظة  تحدها  198كم،  العاصمة 
الجنوب،  من  وتعز  الشمال،  من  ذمار 
ومحافظتي الضالع والبيضاء من الشرق، 

ومحافظة  الحديدة من الغرب.. 

تربتها  تمتلك محافظة إب مقومات زراعية كبرية ومنها خصوبة 
وتنوع مناخها حيث توجد املرتفعات العالية يريم، والوسطى السحول، 
واملنخفضة والقريبة ملناخ املناطق الساحلية يف مديريات حزم العدين - 
وفرع العدين، واهم املقومات هي تساقط االمطار عليها بكميات كبرية 

حيث ترتاوح الكميات ما بني )1200-800( ملم بالعام. 
مساحة محافظة إب:

تبلغ مساحة محافظة إب )5552( كيلومرت مربع،
)445. 566( هكتاراً، تتوزع عىل عشرين مديرية،  وتعترب مديرية القفر 
أكرب املديريات بمساحة تبلغ )676( كم مربع، واصغرها مديرية الشعر 

بمساحة تبلغ )154( كم مربع، 
وتبلغ املساحة الصالحة للزراعة بمحافظة إب )53224( هكتار، 

واملساحة املزروعة )70493( هكتاراً موزعة عىل:
الحبوب:

 تبلغ املساحة  املزروعة بالحبوب حسب كتاب االحصاء الزراعي للعام 
2020م )42149( هكتار، وبلغت الكمية املنتجة )109691( طناً. 

والخضروات بلغت املساحة املزروعة )7126( هكتاراً، وكمية اإلنتاج 
)109691( طناً 

الفواكه )656( هكتاراً، واإلنتاج )6310( أطنان 
البقوليات املساحة )2054( هكتاراً، وكمية اإلنتاج )3118( طناً. 

املزروعة )1300( هكتار، وكمية  النقدية بلغت املساحة  املحاصيل 
اإلنتاج بلغت )875( طناً. 

والقات بلغت املساحة املزروعة )15474( هكتار، واالعالف )1733( 
هكتار 

وتشتهر محافظة إب بوجود الوديان والقيعان الخصبة فيها، ومنها 
وادي بنا يف مديرية النادرة والذي تغنى به الشعراء والفنانون وهو 
وداي خصيب تجري فيه املياه طوال العام، ، وادي الدور ووادي عنه يف 
مديرية العدين ، وادي السحول يف مديرية املخادر الذي اشتهر بزراعة 
شتى انواع الحبوب حيث يقول املثل ) يا هارب من املوت ما من املوت 
ناجي، وان كنت هارب من الجوع انزل سحول ابن ناجي ( وقاع الحقل 

يف مديرية يريم وكذلك قاع ذمران  
ورغم كل تلك املقومات إالّ انها لم تستغل بالشكل االمثل، الذي 
يجعل منها مساهمة يف توفري املواد الغذائية وهو ما اشار اليه مدير عام 
مكتب الزراعة بمحافظة إب املهندس حمود الرصاص الذي ارجع اسباب 
عدم استغالل تلك املقومات اىل عدم االهتمام الجاد من قبل الحكومات 
والقيادات الزراعية السابقة، مشريا إن الهدف هو ان يبقى الشعب 
مرتهن للخارج، يعتمد عىل االسترياد من دول الخارج، مضيفا إن هذا 

اإلهمال تسبب يف تدين اإلنتاج النبايت، وتدهور يف األرايض الزراعية. 
واشار الرصاص إن التوسع العمراين الذي تشهده محافظة إب كان 
من ضمن االسباب التي ساهمت يف تدهور الزراعة إىل جانب انتشار 
وتوسع زراعة شجرة القات التي كان انتشارها وتوسعها عىل حساب 
املحاصيل الزراعية االسرتاتيجية والتي كانت تشتهر بها محافظة إب 

مثل الذرة البيضاء، والقمح، والشعري..
انتشار شجرة القات:

كبري،  بشكل  إب  محافظة  يف  القات  اشجار  وانتشرت  توسعت 
وقضت عىل زراعة محاصيل زراعية كانت تشتهر بزراعتها املحافظة 

ومنها الحبوب، 
 مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب املهندس حمود الرصاص ارجع 
اسباب انتشار شجرة القات يف إب إىل غياب القوانني والتشريعات التي 
تحد او تمنع من التوسع يف زراعته، إىل جانب نجاح تسويق شجرة 

القات، وكرثة الطلب عليها يف املناسبات. 
الشجرة  هذه  توسع  من  للحد  مقرتحات  عدة  الرصاص  واقرتح 
ومنها :إصدار التشريعات والقوانني التي تحد وتمنع زراعة القات يف 
الوديان والقيعان الخصبة والواسعة والتي تشتهر بزراعة الحبوب 
والنب، واخراج اسواق القات من داخل املدن، ومنع تناول القات يف 
االماكن العامة واملكاتب الحكومية،  وايجاد سياسة تسويقية صحيحة 
للمنتجات الزراعية كالخضار والفواكه والنب، بحيث يقبل عليها املزارع 
ويقلع القات، إىل جانب دعم وتشجيع املزارعني باملدخالت الزراعية 

ومستلزمات اإلنتاج، وتقديم القروض البيضاء لشراء معدات زراعية، 
وكذا التكثيف من التوعية واإلرشاد بأضرار القات االقتصادية والصحية 
محافظة،  إىل  محافظة  من  القات  شتالت  نقل  ومنع  والنفسية، 
وتشجيع مبادرات قلع اشجار القات واستبدالها بأشجار وزراعة اخرى. 

السدود والحواجز:
توجد يف محافظة إب العديد من منشآت الري )حواجز، وخزانات 
حصاد مياه، وكرفانات، وبرك( تتوزع يف مختلف مديريات املحافظة، 
واشار مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب إن هذه الخزانات والربك 
والحواجز اصبح معظمها مطمورة بمخلفات السيول وال يستفاد منها، 
والبعض منها يعمل بصورة جيدة، مؤكدا عدم االستفادة املثىل من هذه 
الخزانات والربك والحواجز، والسبب انها كانت تنفذ يف مناطق حسب 
رغبة الشيخ او الشخصيات النافذة يف املنطقة، وكانوا هم املستفيدون 
منها ويستغلونها يف زراعة اشجار القات،  ويحرم بقية ابناء املنطقة، 
مضيفا ان من ضمن اسباب فشل منشآت الري عدم تشكيل جمعيات 
مستخدمي مياه، تعمل عىل إدارة املشاريع، واستدامتها والحفاظ 
عليها والعناية بتنظيفها، عدم استغالل االرايض الزراعية القريبة من 
هذه املنشآت يف زراعة محاصيل زراعية اسرتاتيجية مثل الحبوب والنب 

وغريها، او ادخال انظمة الري الحديث، والزراعة املحمية.. 
الثورة الزراعية:

بهدف النهوض بالقطاع الزراعي، والتوسع يف زراعة املحاصيل الزراعية 
االسرتاتيجية، واستعادة دور الزراعة يف النهوض باالقتصاد الوطني 
وتحقيق االكتفاء الذايت عن طريق تحريك املجتمع، واشراكه يف عملية 
البناء والتنمية والنهوض بالزراعة  تم إطالق الثورة الزراعية برعاية 
اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومحافظة إب كان لها نصيب من ثمار 
الثورة الزراعية بمراحلها األوىل والثانية حيث اكد  مدير مكتب الزراعة 
الثورة  انطالق  باملحافظة حدوث قفزة زراعية ملموسة  منذ  والري 
الزراعية، مشريا أنها تمثلت يف : إعداد دراسات لتقييم الوضع الراهن 
وتحديد االحتياجات، وتأهيل فرسان تنمية يف جميع مديريات املحافظة 

وتأهيل باحثني وعمال صحة حيوانية، وكوادر الري وعمال الجمعيات، 
مؤكدا أن من ثمار الثورة الزراعية تنفيذ عدة مبادرات بمشاركة املجتمع 
يف املياه )خزانات، وحواجز وكرفانات(، التوسع يف الزراعة التعاقدية 
ملحاصيل الحبوب والبقوليات، والزراعة السهلة، والتي تمتاز بقلة 

التكاليف وبكونها سوف تسهم يف خفض فاتورة االسترياد. 
الجمعيات الزراعية:

تسهم الجمعيات الزراعية التعاونية يف النهوض بالقطاع الزراعي، 
ولها ادوار هامة يف دعم املزارع، وتشجيع الزراعة، املهندس حمود 
الرصاص اشار أن محافظة إب توجد فيها عشرات الجمعيات الزراعية 
التي تم تأسيسها سابقاً ولكنها لم تؤد الدور املنوط بها، بل كانت عبارة 

عن جمعيات وهمية لم تخدم املزارع. 
واوضح الرصاص أن الفرتة االخرية شهدت تدشني واشهار ما يقارب 
من 24 جمعية، من  الجمعيات التعاونية  املتخصصة وفق رؤية جديدة 
بحيث تسهم يف النهوض بالقطاع الزراعي وتخدم املزارع و لها فوائد 

عديدة ومنها الزراعة التعاقدية. 
دور املجتمع:

منذ القدم كان املجتمع هو املحرك األسايس للقطاع الزراعي، وعىل 
عاتقه تقع نهضة الزراعة، وازدهرت الحضارات اليمنية، فبنى املدرجات 
الزراعية، وشيد السدود والخزانات والصهاريج لحجز وحصاد املياه، 
وهذا ما اكد عليه مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة إب املهندس 
حمود الرصاص أن مديرية يريم كان يوجد فيها ثمانون سدا تحجز املاء 
وقت االمطار، ويتم االستفادة منها يف سقي وري األرايض الزراعية، 
مشريا أن املجتمع يف الوقت الراهن قدم الكثري من املبادرات املجتمعية، 
رغم الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني- حرب وعدوان 
وحصار، ولكنه اثبت انه الداعم واملساند األسايس للتنمية والبناء. فقام 
بإعادة تأهيل العديد من منشآت الري، وإعادة بناء املدرجات الزراعية 

وتنظيف القنوات الزراعية.. 
الرثوة الحيوانية:

تمتاز محافظة إب بخضرتها الدائمة، وانتشار الغطاء النبايت بشكل 
توفريا  املحافظات  أكرث  إب من  ما جعل من محافظة  كثيف، وهو 
للمراعي، وتبلغ أعداد الرثوة الحيوانية يف محافظة إب بحسب كتاب 

االحصاء الزراعي للعام 2020م.. 
الضأن بلغ اعدادها )247341( رأسا، واملاعز )289868( راسا، واألبقار 
بلغ اعدادها )261469( رأسا، واألبل )2320( رأس ويبلغ عدد خاليا 

النحل )102330( خلية. 
مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة إب اشار  أن الرثوة الحيوانية 
تعترب العمود الثاين  إىل جانب الزراعة  التي يعتمد عليها املزارعون، 
مؤكدا أنهم اتخذوا عدة إجراءات منها منع ذبح إناث وصغار املوايش، 
وتأهيل وتدريب عدد من املختصني يف الصحة الحيوانية، اىل جانب 
منع تصدير الرثوة الحيوانية، القيام بعدة حمالت تحصينية للرثوة 
الحيوانية ضد جدري األغنام واملجرتات الصغرية، والطاعون. مؤكدا إن 
هذه اإلجراءات من شأنها أن تساهم يف حماية وتنمية الرثوة الحيوانية 
وعىل الرغم من املقومات الزراعية الكبرية التي تمتلكها محافظة إب، 
إالّ انها ال تسهم اال بنسبة قليلة من اإلنتاج النبايت الكيل لليمن ، وهو 
ما يتطلب استغالل هذه املقومات الزراعية االستغالل األمثل، يف زراعة 
املحاصيل النباتية االسرتاتيجية ومنها الحبوب والقمح والبقوليات، 

واستغالل تواجد املراعي بشكل دائم يف تربية الرثوة الحيوانية.

محمد صالح حاتم

شكلنا فرق طوارئ لرسعة االستجابة ألي بالغات أثناء وبعد األمطار يف األمانة
مدير عام املشاريع املركزية باألمانة لـ"                         ":

أكرث من 10 مبادرات قدمتها صنعاء ترتكز حول رصف مرتبات موظفي الدولة

ترصيف  قنوات  تنفيذ  سيتم 
السيول  مجاري  ومعالجة  املياه 

لجميع مديريات األمانة



الـ 10 من محرم والـ 21 من سبتمرب ) 2- 2(

اليمنيون يؤكدون السري على نهج حليف 
القرآن يف مواجهة الطغاة

فعالية لدائرة الثقافة الجهادية بذكرى استشهاد اإلمامني الحسني وزيد

ل����ق����د ت�����ح�����ول ك������ل م������ن ش����ه����د ب�����ع�����دال�����ة ال�������ث�������ورة ال���ي���م���ن���ي���ة، 
وم����ب����ادئ����ه����ا وأخ�����اق�����ه�����ا، إىل م���ع���ت���د ع���ل���ي���ه���ا وع������ى ال��ش��ع��ب 
اليمني وأرضه وحضارته وتاريخه وآثاره، وشارك يف قتل 
أطفاله ونسائه وشيوخه، أو وق��ف متفرجاً، إم��ا مؤيداً 
ل���ل���ع���دوان، أو ص��ام��ت��اً ك��ش��ي��ط��ان، أم���ا ت��ع��اط��ف ال��ش��ع��وب 
عربياً وعاملياً، فقد ملسناه صادقاً وحقيقياً، وهو يكفينا 
يف ه��ذه املرحلة، ويكفي أيضاً أن وصلت الثورة اليمنية 
ال���ح���س���ي���ن���ي���ة إىل األع������م������اق واس�����ت�����ق�����رت يف األح�������������داق، ل��ك��ل 
ش���ع���وب ال���ع���ال���م، وان���ك���س���رت ش���وك���ة أم���ري���ك���ا، وم��س��ح��ت 
الصورة ال� )هوليودية( من الذهنية العاملية، عن )البعبع( 

األمرييك.
    وزع�����م ت���ح���ال���ف  ال���ش���ر ال���ع���امل���ي، ب���ق���ي���ادة أم���ري���ك���ا، عرب 
أبواقها األع��راب��ي��ة، عدالة ال��ع��دوان، وأن��ه لتحرير اليمن 
م��ن أب��ن��ائ��ه...، اع��رف يف طيات زيفه بعدم رض��اه ع��ن أن 
ُي��ح��ك��م ال��ي��م��ُن م���ن ِق��ب��ل أب��ن��ائ��ه، وال��ش��ع��ب، ك���ل الشعب 
ي��ع��ل��م أن ك���ل ذل����ك ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار وال��ت��ض��ل��ي��ل بغية 

إركاع الشعب اليمني.
    واستمر العدوان ، واستمر الحصار، وكافة الحدود 
اليمنية تشتعل باملعارك، كل يوم، وبا توقف، وخايا 
إره��اب��ي��ة مخابراتية تعمل يف ال��داخ��ل، لتفكيك الجبهة  
الوطنية، والحيلولة بينها وبني الجبهة الداخلية، ولكن 
االستكبار اليزيدي املعاصر، لم يجد من الشعب اليمني 
إال ال���ص���م���ود وال����ث����ب����ات، م��ت��م��ث��ًا ب����أق����وال وم����واق����ف اإلم�����ام 
ال��ح��س��ني )ع��ل��ي��ه ال���س���ام( ، ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ق��وان��ي��ن��اً وأدل���ة 

يف مسري ثورتنا، ومنها: 
}إين ال أرى امل����وت إال س���ع���ادة وال��ح��ي��اة م���ع ال��ظ��امل��ني إال 

برما{.
 }وال���ل���ه ل��و ل��م ي��ك��ن م��ل��ج��أ وال م����أوى مل��ا ب��اي��ع��ت ي��زي��د بن 

معاوية{.
}والله ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أقر لكم إقرار 

العبيد{.
}أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني بني السلة 
وال���ذل���ة وه��ي��ه��ات م��ن��ا ال��ذل��ة ي��أب��ى ال��ل��ه ل��ن��ا ذل����ك، ورس��ول��ه 
وامل�����ؤم�����ن�����ون، وح�����ج�����ور ط����اب����ت وط�����ه�����رت، وأن���������وف ح��م��ي��ة، 
ون�����ف�����وس أب����ي����ة م�����ن أن ن����ؤث����ر ط����اع����ة ال����ل����ئ����ام، ع�����ى م���ص���ارع 

الكرام{.
فكما قال اإلمام الحسني  )عليه السام( هذه العبارات 
التي تفوح منها رائحة العزة والكرامة، نجد قائد الثورة 
اليمنية سماحة السيد عبد امللك الحويث - حفظه الله - 

يقول لقوى االستكبار اليزيدية وأحذيتها: 
}وال����ل����ه ألن ن���ت���ح���ول إىل ذرات ت��ب��ع��ر يف ال����ه����واء أش����رف 
ل���دي���ن���ا وأح�������ب إل���ي���ن���ا وأرغ���������ب إل���ي���ن���ا م�����ن أن ن��س��ت��س��ل��م ل��ك��ل 
أول��ئ��ك األن���ذال املجرمني املفسدين يف األرض الطواغيت 

املتكربين{.
ويقول أيضا:

 }مستعدون أن نضحي مهما كان حجم التضحيات؛ 
ألَن أَْكرَب وأخطر وأسوأ ما يضّحي به اإلنَْس�ان وال ُيحسب 
ل������ه، ه����و أن ي���ض���ّح���ي ب���ك���رام���ت���ه وأن ي���ض���ح���ي ب���ح���ري���ت���ه وأن 
ي��ض��ح��ي ب��إنْ��َس�����ان��ي��ت��ه، ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��ض��ح��ي��ة ل���ن ي��ك��ون 
منا أَب��داً، نضحي بحياتنا، حاضرون، نضحي يف سبيل 
أن ن����ع����اين م����ع ال����ح����ري����ة أن ن����ع����اين م����ع ال����ك����رام����ة أن ن��ع��اين 
م��ع ال��ح��ف��اظ ع��ى قيمنا ودي��ن��ن��ا وم��ب��ادئ��ن��ا ح���اض���رون، أم��ا 
أن ن���ض���ح���ي ب���ال���ق���ي���م وال�����ح�����ري�����ة وُن���س���ت���ع���ب���د ألول�����ئ�����ك ان�������ذال 
املجرمني، فهذا هو املستحيل الذي ال يكوَن ولن يكون{.

وعبارته األشهر: 
} يف اليمن؟!! .. هذا غري وارد{

    فهذه العبارات  وغريها، التي أطلقها قائد الثورة، 
تحمل املضمون نفسه، واملعنى نفسه للشعارات التي 

أطلقها اإلمام الحسني يف ثورته والتي ذكرناها آنفا.
الحسينيون ال يستسلمون

  ن��ق��ول��ه��ا ل��ل��ع��ال��م أج����م����ع، س�������واًء م����ن ت���ح���ال���ف وم�����ن ل��م 

ي���ت���ح���ال���ف، م����ن وق������ف ض����دن����ا وم������ن وق������ف م���ع���ن���ا، م����ن أّي������َد 
العدوان ومن رفضه ووقف ضده، من تحرك وعمل أو 
قال شيئاً ومن صمت وخاف وجنب، ...، نقول للجميع:

ال�������ح�������س�������ي�������ن�������ي�������ون ال ي�������م�������ك�������ن أن ي������س������ت������س������ل������م������وا ل�����ل�����ط�����غ�����اة 
واملستكربين، حتى ول��و ك��ان يف ذل��ك إزه���اْق ألرواح��ه��م، 

وتقطيْع ألجسادهم.
سرد أحداث ثورة الحسني

    خ�����رج اإلم��������ام ال���ح���س���ني )ع���ل���ي���ه ال�����س�����ام( ب���ث���ورت���ه ع��ى 
يزيد، ومعه نفر من أهل بيته وأصحابه، وبرفقته نساؤه 
وأبناؤه، وأخته زينب الكربى، وعددهم ال يتجاوز الثاثة 

والسبعني.
   ل��م ي��ت��وق��ف أث��ن��اء م��س��ريه ه��و وم���ن م��ع��ه، ف��ل��م يثنهم 
تثبيط الناس لهم بعدم الخروج، أو تخويفهم من املوت 
الذي ينتظرهم، ولم يعق مسرَيهم تخيل الناس عنهم، 
ب����ل اس����ت����م����روا ب���امل���س���ري ح���ت���ى وص����ل����وا )م�����ك�����ة(، وف���ي���ه���ا ع��ق��َد 
)الحسنُي( لقاًء مع الحجيج، فبني لهم حال األمة وما 
تمر به من ]ف��س��اد، وظلم، واضطهاد، وقتل، وسفك 

للدماء، وانحراف عن الدين[.. 
    وك�����ذل�����ك ب�����ني ل���ه���م ح������ال ي�����زي�����د، وأن��������ه رج������ل ف���اس���ق، 
يشرب الخمر، ويقتل النفس املحرمة، ويعلن فسوقه 

وفجوره.. 
    وذّكرهم باآليات واألحاديث، التي تحثهم عى األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وعاقبة الساكتني عن جرائم 

الظاملني والفاسدين... الخ.
َ لهم الحجة. وأثناء خروجه )عليه السام(      هكذا َبنَيّ
م��ن م��ك��ة، وت��وج��ه��ه إىل ال���ع���راق، ك���ان ال ي��ف��ت��أ ع��ن توعية 
الناس بما سبق ذكره، سواًء عند لقائه بهم، أو مروره 

يف مناطقهم..
     وه���ك���ذا ظ���ل يف م���س���ريه ه���و وم����ن م��ع��ه إىل )ك���رب���اء( 
ي����ق����ي����م ال����ح����ج����ة ع������ى األم������������ة، رغ��������م ت������خ������اذل ال������ن������اس ع���ن���ه، 
وع�������دم ل���ح���وق���ه���م ب����رك����ب����ه، إّم�������ا ط����اع����ة ل���ي���زي���د وط����م����ع����اً ب��م��ا 
عنده، أو خوفاً من بطشه، أو تكاسًا عن عدم الشعور 
ب��امل��س��ؤول��ي��ة.. وم��ن��ه��م م���ن ع��م��ي��ت ب��ص��ريت��ه، ف��ل��م ي���در أي��ن 
ال����ح����ق، ه����ل م����ع ال���ح���س���ني اب�����ن ال���ن���ب���وة، أم م����ع ي���زي���د اب���ن 

الطلقاء !!
    ويف أثناء مسريه إىل العراق، وبعد أن انتهى إليه نبأ 
قتل رس��ول��ه وس��ف��ريه )مسلم ب��ن عقيل ب��ن أب��ي ط��ال��ب(، 
وبعد أن تبني له وملن معه املصري الرهيب الذي ينتظرهم 

ج��م��ي��ع��اً، ال��ت��ق��ى ب��ك��ت��ي��ب��ة م���ن ال��ج��ي��ش ال���ي���زي���دي، ي��ق��وده��ا 
)الحر الرياحي( الذي انضم فيما بعد إىل الحسني، فلم 
ي���أُل اإلم����ام ج��ه��داً م��ن نصحهم، ف��ق��د خ��ط��ب ب��ه��م ق��ائ��ًا: 
}أيها الناس.. إن رس��ول الله صى الله عليه وآل��ه وسلم 
قال: من رأى سلطاناً جائراً، مستحًا لحرم الله، ناكثاً 
ل��ع��ه��د ال��ل��ه، م��خ��ال��ف��اً ل��س��ن��ة رس����ول ال��ل��ه، ي��ع��م��ل يف عباد 
ْ عليه بفعل وال قول،  الله باإلثم وال��ع��دوان، فلم ُي��َغ��رِيّ
كان حقاً عى الله أن يدخله مدخله، أال وإن هؤالء قد 
لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا 
ال��ف��س��اد وع��ط��ل��وا ال���ح���دود، واس���ت���أث���روا بالفي ء، وأح��ل��وا 

حرام الله، وحرموا حاله...،{..
    ول������ق������د ح������اص������ر ال�����ج�����ي�����ُش ال������ي������زي������دي اإلم�������������ام ال���ح���س���ني 
وأصحابه، ومنعوهم من املاء، فلم يكرثوا لذلك، ولم 
يضعفوا أو يستكينوا ع��ن��د رؤي��ت��ه��م لجيش ي��زي��د، ال��ذي 
ك����ان ب��ع��ش��رات اآلالف، ب���ل ازداد اإلم������اُم ال��ح��س��نُي ق���وة، 
وكذلك أصحابه ومن معه، ازدادوا ثباتاً وصابة، وذلك 
بفضل ثقتهم بالله، ومِلا وجههم به اإلمام من كلماته، 
ال������ت������ي ت����ح����ث����ه����م ع�������ى ال������ص������رب وال�������ث�������ب�������ات، وع���������ى أح���ق���ي���ت���ه���م 

بخروجهم هذا، وعى فضل الشهادة يف سبيل الحق.
��ِه ت��ع��اىل، وواج��ه��وا جيش      لقد أخلصوا جهادهم ل��َلّ
ال�����ط�����اغ�����ي�����ة ي�������زي�������د، وض��������رب��������وا أروع األم������ث������ل������ة يف ال���ت���ض���ح���ي���ة 

والفداء، حتى نالوا من الله أوسمة الشهادة.
    وهكذا وجدنا هذا الثبات والصمود والعزة والكرامة 

والشجاعة، التي كانت لدى اإلمام الحسني ومن معه، 
وج����دن����اه����ا ت���ت���ج���ى ب���أب���ه���ى ص����وره����ا وأروع������ه������ا، يف ال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي، ال���ث���ائ���ر ض���د امل��س��ت��ك��ربي��ن، ف��ل��م ي��ت��وق��ف ال��ش��ع��ب 
اليمني يف ثورته، بل استمر، رغم تخيل كل العالم عنه، 
ورغم التثبيطات واإلرجافات، التي واجهها من مرتزقة 
الداخل، ومن أدوات العدوان يف الخارج، رغم الحصار 
املطبق ب��ه، وال���ع���دوان ال��ج��ائ��ر عليه، ك��ل ه��ذه األم���ور لم 
تثنه عن االستمرار يف ث��ورت��ه، يف سبيل حريته وسيادته 

واستقاله.
     وه���ا ه��و ذا ق��ائ��د ال���ث���ورة، م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ث��ورة إىل ه��ذه 
ال��ل��ح��ظ��ة، ن��ج��ده، ب��ني ال��ح��ني واآلخ�����ر، يلقي م��ح��اض��رات��ه 
وكلماته، ناصحاً للمعتدين، بكامه املعقول، ونطقه 
الواضح، تارة ينصحهم ويعطيهم الحلول لتجنيب املزيد 
من إراقة الدماء، وتارة نجده ناصحاً ملرتزقة الداخل بأن 
يلحقوا ب��رك��ب ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية، ل��ل��دف��اع عن 
بلدهم ووطنهم، وذلك يك يقيم عليهم الحجة، ويبني 
لهم املََحّجة، بآيات من كتاب الله، وبأحاديث من سنة 
رس����ول ال��ل��ه )ص���ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس���ل���م(، وت�����ارة ن��ج��ده 
أي���ض���ا -يف م��ح��اض��رات��ه وُخ���َط���ِب���ه- ي��ش��ح��ن ه��م��م ال��ش��ع��ب، 
للتحرك والقيام بواجبهم، وشحن املجاهدين بالثبات 

والصمود .......الخ.
    ه��ك��ذا وج��دن��ا ق��ائ��د ال��ث��ورة يسري ع��ى خطى الحسني 

)عليه السام( يف ثورته املباركة.
    وإن اإلم���������ام ال���ح���س���ني ع���ن���دم���ا ص������رخ ب����أع����ى ص����وت����ه - 
بعد أن قتل أصحابه - : }هل من ناصر ينصرنا{ لم يقل 
ذل���ك ع���ن ض��ع��ف، ب���ل مل��زي��د م���ن إق���ام���ة ال��ح��ج��ة ع���ى ه��ذه 
األم�����ة، ال��ت��ي ت��رك��ت اب���ن ن��ب��ي��ه��ا، وت��م��س��ك��ت ب��اب��ن ال���ّدِع���ي، 
ال���ظ���ال���م ال���ج���ائ���ر، ال������ذي أخ�����ذ ال���ح���ك���م ت���ع���س���ف���اً، وق�����ى يف 

العباد َتَجُلّفاً.
    إن اإلم�������ام ال���ح���س���ني ب���ع���ب���ارات���ه ت���ل���ك، ي���خ���اط���ب ك��اف��ة 
أح�����رار ال���ع���ال���م، م���ن ي���وم���ه إىل ق���ي���ام ال���س���اع���ة؛ ألن ُن��ص��رة 
امل��س��ت��ض��ع��ف��ني وامل��ظ��ل��وم��ني ه���ي ن���ص���رة ل���إم���ام ال��ح��س��ني.. 
ف���أي���ن���م���ا ت���ج���د م���س���ت���ض���ع���ف���اً ف���اع���ل���م ب������أن ال���ح���س���ني ي���ن���ادي���ك 

لنصرته من الظلم اليزيدي.
    إن العدوان اليزيدي املعاصر مازال منُذ سنوات يقتل 
الشعب اليمني، يقتل أبناء الحسني ومحبي الحسني 
وشيعة الحسني وأح��ب��اب ال��ح��س��ني، وأن��ه��ار م��ن ال��دم��اء 
تسيل، وكأن اإلمام الحسني يصيح بأعى صوته }هل من 

ناصر ينصرنا؟{ .. فهل من ناصر ينصر الشعب اليمني، 
ويقف إىل جانبه بقلبه وقالبه؟!!..

   ويف خضم هذا العدوان العاملي عى اليمن وشعبه، 
هناك من سمع صوت الحسني ولبى نداَءه، وهم بعض 
أحرار العالم، وعى رأسهم سماحة )السيد حسن نصر 
ال��ل��ه( أم��ني ع��ام )ح���زب ال��ل��ه(، ال���ذي وق��ف م��ع مظلومية 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م��ن��ذ ب���داي���ة ال�����ع�����دوان، وإّن م��ح��اض��رات��ه 
وخ����ط����اب����ات����ه وك����ل����م����ات����ه، ل���ه���ي دل����ي����ل ع�����ى ذل�������ك، وق������د ك���ان 
ل���ه���ا األث�������ر ال���ك���ب���ري يف ق����ل����وب ال���ي���م���ن���ي���ني، ف���ق���د ش���ح���ذ ه��م��م 
ى عزائمهم.. وكذلك بعض أصوات أحرار  املجاهدين وقَوّ
العالم، التي نصرت الشعب اليمني بمواقفها الشجاعة 
ف���ة، ف��م��ازال )ح��ب��ي��ب ب��ن م��ظ��اه��ر، وال��ح��ر ب��ن يزيد  ُ���َش���ِرّ وامل
الرياحي، وزهري بن القني(، مازالت أرواحهم تتجسد يف 
كل إنسان صاحب ضمري، ويف كل مسلم حر غيور عى 
دينه وع��ى آل بيت نبيه )ص��ى الله عليه وآل��ه وس��ل��م( .. 
فكما انتصرت ثورة الحسني، وصححت املسار اإلسامي 
يف سبيل كرامة الشعوب اإلسامية واإلنسانية، وحققت 
إن��ج��ازات عظيمة ورائ��ع��ة يف ميادين الجهاد املسلح ضد 
الطغاة والفاسدين، وفتحت لها آف��اق��اً مشرفة للتمرد 
عى املستكربين، كذلك الثورة اليمنية التي هي امتداد 
ل���ث���ورة ال��ح��س��ني، ح��ق��ق��ت وت��ح��ق��ق إن����ج����ازات ع��ظ��ي��م��ة، يف 
نشر الوعي، وثقافة الجهاد، ويف تطويرها للصواريخ، 
وتصنيعها للطريان املسري، وحققت انتصارات كبرية يف 

جميع جبهات العزة والكرامة والشرف..
    ويف أث��������ن��������اء ال������ه������دن������ة ال�������ح�������ال�������ّي�������ة، ل��������م ي����������زل ال�����ت�����دري�����ب 
والتحشيد واإلعداد قائماً عى قدم وساق، وقد شهدنا 
ذل������ك يف ال�����ع�����رض امل����ه����ي����ب، ل����ق����ي����ادة امل����ن����اط����ق ال���ع���س���ك���ري���ة 
املركزية، وقيادة الوية املنطقة العسكرية الرابعة،  ذلك 
العرض املشرف الذي أذهل العالم، بقوة وعزة وكرامة 
الجيش واللجان الشعبية،  ال��ذي يشهد بقوة اليمن، 
وأن اليمن مازال هنا، بأبنائه املخلصني، مستعداً بكل 
ح��زم وق��وة للقاء املعتدين، مؤهل لدحرهم وتلقينهم 
الدروس، حتى تحرير آخر شرب من وطننا الغايل اليمن.
    ش���ه���د ال���ع���ال���م أن ال���ي���م���ن ك��ي��ن��ون��ة ت���اري���خ���ي���ة ال ي��م��ك��ن 
ن�����ك�����ران�����ه�����ا، وه��������ا ه������ي ق��������وة ع����س����ك����ري����ة الي����م����ك����ن ت���ج���اه���ل���ه���ا، 
م����س����ت����م����رة وس����ت����س����ت����م����ر -ب��������������إذن ال������ل������ه ت�������ع�������اىل- ب���م���س���ريت���ه���ا 
ال���ق���رآن���ي���ة، ث�����ورة ع��امل��ي��ة م��ه��ي��ب��ة، ب��ق��ي��ادة رب��ان��ي��ة ح��ك��ي��م��ة، 
بقيادة القائد العلم السيد )عبد امللك بدر الدين الحويث( 
حفظه الله، الذي صنع بعون الله وجهود اليمنيني ثورة 
ترعب أعداءها املعتدين املستكربين، طواغيت االرض. 

    أض�����ف إىل ت���ل���ك االن����ت����ص����ارات امل���ي���دان���ي���ة وال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة 
والعسكرية، انتصارات الثورة يف تصحيح املسار الديني، 
عرب مشروعها القرآين العاملي، الذي وضع لبناته وأقام 
صرحه العظيم الشهيد القائد )السيد حسني بدر الدين 

الحويث( رضوان الله عليه.
    إنها شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها يف السماء، 
لنسل العدالة والحرية وال��ك��رام��ة، تلك امل��ب��ادئ التي ال 
م���س���اوم���ة ف��ي��ه��ا، وال ال���ت���ف���اف ع��ل��ي��ه��ا، وال ن���ك���وص ع��ن��ه��ا، 
ألن��ه��ا بالنسبة ل��ك��ل ي��م��ن��ي ه��ي ال��ح��ي��اة، ه��ي ال��ب��ق��اء، هي 
معنى الوجود، ومعنى أن تكون يمنياً يمنياً،  وهذا ما 
يبشر بانتصارات قادمة، سوف تذهل العالم، وتجعله 
ينحني احراماً أمام عظمة هذا الشعب، وبسالة جيشه 
ول��ج��ان��ه، وص����دق وش��ج��اع��ة ق��ي��ادت��ه ال��رب��ان��ي��ة الحكيمة، 
متمثلة ومتجسدة بأروع وأبهى صورها بموالنا وقائدنا 
حفظه الله، وبثقته بخالقه ومواله سبحانه وتعايل.. 

   إن الثورة الحسينية، التي ُقمعت يف ٦١ه� ، بعثت 
يف ١٤٣٥ه�، ولم تزل ببهاء أمها ثورة الحسني األوىل، 
وسوف تنتصر -بإذن الله- بمبادئها وبالوعي الذي صار 
متاحاً أكر من ذي قبل، وسوف تعود اليمن إىل سابق 

عهدها الريادي، وسيخسأ املجرمون واملعتدون، و....
)وإّن غداً لناِظِرِه قريُب(.

ثورتان ضد الطاغوت..

استعدادات واسعة إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام زيد الثالثاء املقبل
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*العالمة /عدنان أحمد الجنيد

الشيخ/نجيب حسني املطري 

القبائل اليمنية السياج املنيع 
والحصن الحصني للوطن 

للقبائل اليمنية دور كبري يف م��واج��ه��ة ال��ع��دوان ف��دوره��ا 
جبار وعظيم وواضح وجيل فكما تطرق االخ مهدي املشاط 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس االع���ى يف كلمته ال��ت��اري��خ��ي��ة ام��ام 
الدفع والدورات املتخرجة وبالذات يف محافظة عمران فقد 
اوج��ز وذك��ر بمناقب ومواقف القبائل اليمنية ودوره��ا عرب 
التاريخ قديما وحديثا واكد ايضا بالدور املشرف لكل قبائل 
ال��ي��م��ن يف م��واج��ه��ة ال����ع����دوان م���ذك���را ب��ال��ص��م��ود االس���ط���وري 
والذي سيستمر حاضرا ومستقبا فكما كان الدور عظيم 
يف مناصرة النبي وآله ومقارعة الكفر والنفاق ودحر الباطل 
ومناصرة الحق يف تلك الفرة فبتأكيد سيكون دورها كما 
عرف عنها سابقا ودون التاريخ تلك املواقف كيف ال تكون 
القبائل اليمنية كذلك ونحن اليمانيون انصار النبي وانصار 
دي��ن الله وانصار آل النبي املجاهدين االع��ام فكما عهدت 
البشرية دور اليمنيني يف تويل النبي وآلة ومناصرتهما فلن 
تكون القبائل اليمنية اال كما كان أجدادهم وآباؤهما الوس 
والخزرج مهاجرين وانصار. فاملوقف هو املوقف والتويل هو 

التويل واملناصرة هي املناصرة. 
فليعلم االع�����داء ب���أن ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة ه��ي ال��س��ي��اج املنيع 
وه�����ي ال���ح���ص���ن ال���ح���ص���ني وه�����ي ص�����وت ال����ح����ق وه�����ي ال���ج���ب���ال 
الشامخة والتي ال ولن تنحني هاماتها اال لله وحده فكما 
دح����رت ال��ب��اط��ل ق��دي��م��ا ف��س��ت��دح��ره ح��اض��را ومستقبا وع��رب 

التاريخ.
وب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���رس���ائ���ل ال���داخ���ل���ي���ة وال���خ���ارج���ي���ة وال����ت����ي ب��ع��ث 
ب��ه��ا االخ ال��رئ��ي��س خ���ال ك��ل��م��ات��ه ام���ام ك��ل ال��دف��ع وال�����دورات 
ال��ت��خ��رج��ي��ة م���ن ك���ل امل��ن��اط��ق ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة ف��دالالت��ه��ا 
واض����ح����ة وم����ف����اده����ا ب�����أن ال����ت����دري����ب وال���ت���أه���ي���ل ج�����ار ع����ى ق���دم 
وس������اق وأن ال����رج����ال م���س���ت���ع���دون ل���خ���وض غ���م���ار أي م��وق��ف 
ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه��ا ذل����ك وأن ال���ق���وات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��االس��ت��ع��راض 
العسكري ع��دة وع��ت��اداً ماهي اال رم��زي��ة وبمثابة نقطة من 
ب���ح���ر وغ����ي����ض م�����ن ف���ي���ض ف����ربغ����م ج����اه����زي����ة ال���ج���ي���ش واالم������ن 
وال��ل��ج��ان وم��ا تمتلكه م��ن خ���ربات وق����درات وم��ه��ارات عالية 
وف����ري����دة وت��ن��ف��ي��ذ أي م���ه���ام ب��ح��رف��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة اك��ت��س��ب��ت��ه��ا من 

الواقع العميل والنظري يف ميادين الجهاد.
انما هو دليل وع��ي وصمود وثبات ومثابرة وهمة عالية 
ل���دى ال��ج��ي��ش واالم����ن وال��ل��ج��ان وال��ش��ع��ب ه��و امل����دد وال��ظ��ه��ر 
والسند.. فالرسالة الخارجية مضمونها أن الشعب اليمني 
ب��ك��ل م���ش���ارب���ه وم���ك���ون���ات���ه ب��ج��ي��ش��ه ول���ج���ان���ه وأم���ن���ه ك��ال��ج��س��د 
ال���واح���د وال��ص��ف ال���واح���د دف��اع��ا ع��ن ارض����ه وع��رض��ه وش��رف��ه 
وك������رام������ت������ه واس�����ت�����ق�����ال�����ه وس������ام������ة اراض�������ي�������ه وب�������ح�������اره وراف�����ض�����ا 
ل��ل��وص��اي��ة ال��خ��ارج��ي��ة وال���ه���دف ه��و ذل���ك ول��ي��س ل��ت��ه��دي��د اح��د 
ف��ال��رس��ال��ة رس��ال��ة ن��ص��ح وس���ام مل��ن ي��ري��د ال��س��ام وح���رب ملن 

اراد الحرب .
اما الرسالة الداخلية تتجى من خال كلمة االخ الرئيس 
م���ه���دي امل����ش����اط ف���م���ف���اده���ا أن ع����ى امل����غ����رور ب���ه���م أن ي���ع���ودوا 
ل��ج��ادة ال��ص��واب وأال ي��غ��روا بتحالف ال��ع��دوان فقد جربوا 
وش��اف��وا وفهموا مقاصد ال��ع��دوان الخبيثة وال��رام��ي��ة لقتل 
ال��ي��م��ن��ي��ني واس��ت��ب��اح��ة ارض����ه وع��رض��ه ون��ه��ب ث��روت��ه واح��ت��ال 
ارض���ه وج���زره وم��ي��اه��ه وس��واح��ل��ه خ��دم��ة ألم��ري��ك��ا واس��رائ��ي��ل 

ومن لف لفهم من اعراب وعجم.
وأن عى املغرور بهم أن يتبعوا نصيحة االخ السيد القائد 
العلم املجاهد عبد امللك بن بدر الدين الحويث يحفظه الله 
وال���������ذي ح������ذر م�����ن ال������ع������دوان ودائ�����م�����ا ي���ن���ص���ح وم����������ازال ي��ن��ص��ح  
امل���غ���رور ب��ه��م ب���أن يستفيقوا م��ن غفلتهم وأن ي��ب��ت��ع��دوا عن 
امل��ك��اب��رة وان ي��ع��ودوا اىل سفينة ال��ن��ج��اة إن ارادوا السامة 
وال���ع���ي���ش ال���ك���ري���م داخ�����ل ب��ل��ده��م وأن ي��ت��وح��د ال���ص���ف وي��ل��م 
ال����ش����م����ل وان ت�����وج�����ه ال����ب����وص����ل����ة ت�����ج�����اه ال������ع������دو وال�����������ذي اك����ت����وا 
ب��ن��اره امل���غ���رور ب��ه��م. ق��ب��ل غ��ريه��م ون��ق��ول ل��ل��م��غ��رور ب��ه��م. ب��أن 
العودة للحق بعد أن تبني لهم نقول العودة للحق ليس 
عيبا وليعلم املغرور بهم يف كل املستويات أن احمدوا الله 
فالشعب لديه قيادة ثورية وسياسية عظيمة يريدون الخري 
للجميع وع���رف عنهم الصفح وال��ت��س��ام��ح وح��ري��ص��ون عى 

االخاء والود.
وخ������ت������ام������ا ن����ح����ي����ي ال������ق������ي������ادة ال������ث������وري������ة ال����ح����ك����ي����م����ة وامل����ج����ل����س 
السيايس الحكيم وحكومة االنقاذ الوفية ونحيي الشعب 
الصامد املجاهد وكما هي للجيش واالمن واللجان االبطال..
وال��ل��ه يحفظ ال��ي��م��ن وي��ل��م شملهم وي��وح��د صفهم تجاه 
العدو االمرييك االسرائييل واملنافقني من االعراب االذناب 

اعداء األمة وأعداء االنسانية.

محمد عيل الذيفاين

وقفة مع ذكرى استشهاد 
حليف القرآن  

 م���ن ج��دي��د ت��ع��اد ل��ن��ا ذك����رى اس��ت��ش��ه��اد اإلم�����ام زي���د بن 
عيل عليهم السام ونداء  "البصرية البصرية ثم الجهاد 
"م��ح��ط��م ع���روش ال��ط��واغ��ي��ت وال��ظ��امل��ني وال���س���ؤال األه��م 
هل حان الوقت للنخب العلمية واألكاديمية أن تنظر 
بإنصاف لثورة االمام زيد عليه السام ونظرته القرآنية 

التي أراد لها األعداء تأطريها وتقزيمها 
الرؤية القرآنية التي اثمرت قائمة طويلة من  الشهداء 
وال���ع���ظ���م���اء م�����ن  أع������ام ال����ه����دى ال����ذي����ن م���ث���ل ل���ه���م اإلم�����ام 
زي����د ق�����دوة امل��س��ت��ب��ص��ريي��ن وأم������ام ال���ث���ائ���ري���ن ف��ص��ن��ع��وا من 
امل����اح����م ال���ت���اري���خ���ي���ة واالث���������ار ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ش��ك��ل��ت دورا 
هاما يف حياكة أهم حركات  التحرر االسامي يف العصر 

الحديث )انصار الله(.
ليتغلغل االمام زيد بإيمانهم ووجدانهم وضمائرهم 
ويف اعماق ارواحهم لتتخلق الروح املستبصرة الجهادية  
والقيادة الربانية واألمة  الواحدة واملقتدرة الحركة التي 
ت��ي��ق��ظ ل��ه��ا األع������داء ف���ب���ادروا ب��ش��ن ع��دوان��ه��م ع��ل��ي��ه��ا  منذ 
الصرخة االوىل التي اطلقها الشهيد القائد رضوان الله 

عليه.
إذا ف������إن ال�����دع�����وة ل���ل���ب���ح���ث ع�����ن ث�������ورة اإلم���������ام زي������د ل��ي��س 
ملجرد اإلشباع والفضول الفكري بل  للبحث عن املنهج 
وامل������ش������روع ال�����ق�����رآين ال�������ذي ل�����م ي�����راج�����ع ول������م ي���ن���ك���س���ر رغ���م 
حجم الضربات واملؤامرات التي مألت  صفحات التاريخ 
ليشهد العالم اليوم أعظم ثورة عرفها التاريخ بقيادة 
حكيمة متمثلة بالسيد القائد العلم عبد امللك بدر الدين 
الحويث - يحفظه الله - والذي يجسد دور اإلمام زيد من 
خال صراعه املرير مع طواغيت العصر املتمثل بأمريكا 
ومنافقي األعراب لتمرغ انوف قوى الكفر واالستعمار 
الحديث يف وحل الهزائم املنكرة ليبقى الشعب اليمني 
ب��ع��ن��ف��وان��ه ال���ت���اري���خ���ي زاخ������را ب���االس���ت���ع���دادات وال���ع���روض 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة وم�����ع�����اين ال����ن����ص����ر واردة ال���ت���غ���ي���ري 
متسلحا بالثقافة القرآنية  واالقتداء باإلمام زيد ببصرية 

وجهاد.

الشيخ/ ماجد يحيى النصريي

رسائل العروض العسكرية.. 
استمرار يف  مسار االنتصار 

س��ي��ظ��ل ج��ي��ش��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م م���ص���در ف��خ��رن��ا واع���ت���زازن���ا وم��ح��ل 
ثقتنا بقدرته عى حماية السيادة والذود عن حياض الوطن 
وحفظ األمن واالستقرار واملشاركة الفاعلة والقوية يف البناء 
والتنمية، ش��ع��اره "ي��د تحمي وي��د تبني"، وه��و م��ا يجسده 
اليوم عى أرض الواقع ويف ميادين البذل والعطاء والتنمية 
وال��ب��ن��اء والتضحية وال��ف��داء دف��اع��اً ع��ن ال��وط��ن والشعب يف 
ظل قيادة ثورية ملهمة حكيمة ممثلة بالسيد عبدامللك بدر 

الدين الحويث-يحفظه الله.
ف���ف���ي ظ����ل ه������ذه ال����ق����ي����ادة ذات ال���ب���ص���رية وال������رؤي������ة ال���رب���ان���ي���ة 
سيميض وطننا وشعبنا اليمني العظيم بخطى واثقة نحو 
تلبية كافة تطلعات وطموحات البناء والتنمية والنهوض 
الحضاري الشامل، وال��ذي لن يكون أصعب مما استطاع 
أن يحققه جيشنا وأحرار شعبنا من انتصار عظيم وحاسم 
عى تحالف العدوان اإلجرامي الغاشم.. فباإلرادة القوية 
والعزيمة الصادقة الفتية سنصل بكل تأكيد إىل ما نطمح 
إل����ي����ه م�����ن ت����ط����ور ورق��������ي ون�����ه�����وض ح�����ض�����اري وم���س���ت���ق���ب���ل واع�����د 

بالعيش الهائن والرغيد..
ف��م��ن ي��م��يض يف ط��ري��ق ال��ح��ق وي��ت��ح��رك م���ع أن���ص���ار ال��ح��ق، 
ف���إن���ه ي���ك���ون يف م��ع��ي��ة ال���ل���ه وي����ك����ون ال���ل���ه ل����ه ن����اص����را وم����ؤي����دا، 
فينصر وينتصر بنصرته للحق وبانتصار الحق.. فالحق عى 
ال����دوام منتصر وظ��اه��ر، وال��ب��اط��ل زاه���ق وزائ����ل.. وق��د تحقق 
لنا النصر العزيز عى تحالف املعتدين ألننا نسري يف طريق 
ال��ح��ق ال���واض���ح امل��ب��ني م��ن خ���ال م��س��رية ق��رآن��ي��ة ب��ق��ي��ادة علم 

من أعام الهدى األطهار.
وال������ي������وم ت���ت���ع���اظ���م ان������ت������ص������ارات ج���ي���ش���ن���ا وش���ع���ب���ن���ا ب����م����ا ي���ق���ام 
ه���ذه األي�����ام م���ن ع����روض ع��س��ك��ري��ة م��ه��ي��ب��ة واح��ت��ف��اء بتخريج 
العديد م��ن ال��دف��ع��ات العسكرية وذل���ك يف مختلف القوى 
واملناطق العسكرية.. وهذه العروض العسكرية والدفعات 
امل��ت��خ��رج��ة، ل��ه��ا دالالت���ه���ا ال��ع��ظ��ي��م��ة وت��ب��ع��ث ل��ل��م��ع��ت��دي اآلث���م 
برسائل هامة مفادها تحذيره من مغبة االلتفاف عى الهدنة 
العسكرية واإلنسانية أو النكوص بها وعدم الوفاء ببنودها 
وبما وضعت صنعاء من شروط ويف مقدمتها صرف رواتب 
امل��وظ��ف��ني، ف��إن��ه إن ن��ك��ص ب��ال��ع��ه��د ون��ق��ض ات���ف���اق ال��ه��دن��ة أو 
حاول االلتفاف عليها أو لم يوف ببنودها، سيكون الخاسر 
األك��رب وسيعرض نفسه لعقاب س��وط ع��ذاب أليم ستكون 
ضرباته أقىس وأشد وانىك من كل الضربات السابقة والتي 
ستكتب ن��ه��اي��ت��ه الحتمية وم��ص��ريه امل��خ��زي ب��ك��ل ت��أك��ي��د.. ل��ذا 
عليه اغتنام فرصة الهدنة وكف شر وإنهاء عدوانه وإيقاف 
ح��ص��اره الظالم ع��ى وطننا وشعبنا اليمني ال��ح��ر والصامد 

األبي أهل الحكمة واإليمان وأويل القوة والبأس الشديد.
ونحن بدورنا هنا ومن هذا املقام وبهذا املقال نؤكد أننا لن 
نتواىن مطلقاً عن مواصلة املسار إىل جانب إخواننا األبطال 
منتسبي الجيش واللجان الشعبية يف خوض معركة الدفاع 
ع��ن ال��وط��ن وال��ش��ع��ب، وسنبذل يف سبيل ال��ل��ه ودف��اع��اً عن 
األرض والعرض والدين أغى ما نملك وهي دماؤنا وأرواحنا 
ولن نبخل بذلك أبداً حتى يتحقق لوطننا وشعبنا العظيم 

النصر الكامل والتمكني والفتح املبني.

ت����ش����ه����د ال�����ع�����اص�����م�����ة ص�����ن�����ع�����اء وع�����������دد م�������ن امل����ح����اف����ظ����ات 
وقفات وفعاليات وندوات ثقافية يف إطار االستعداد 

إلحياء الفعاليات الكربى الثاثاء القادم.
وأشارت الفعاليات والندوات إىل اهمية السري عى 
نهج اإلمام زيد عليه السام يف الوقوف يف وجه الطغاة 
واملستكربين والجهاد بوعي وبصرية حتى ضد املعتدين 

والطغاة.
وب��������ه��������ذه ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات وال�������ح�������ض�������ور وااله��������ت��������م��������ام ي����ؤك����د 
ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ون م���������ن خ������������ال م�����واج�����ه�����ت�����ه�����م ل�����ت�����ح�����ال�����ف ال�����ش�����ر 
وال��ع��دوان اق��ت��داءه��م بحليف ال��ق��رآن اإلم���ام زي��د عليه 

السام.

نظّمت دائ���رة الثقافة الجهادية فعالية خطابية بذكرى 
اس��ت��ش��ه��اد اإلم����ام����ني ال��ح��س��ني وزي�����د ع��ل��ي��ه��م��ا ال���س���ام تحت 

شعار "عظمة التسليم وخطورة التفريط".
ويف الفعالية أكد مدير الدائرة عبد العظيم عدالن، أهمية 
إح����ي����اء ذك������رى اس���ت���ش���ه���اد اإلم�����ام�����ني ال���ح���س���ني وزي������د ع��ل��ي��ه��م��ا 
السام الستلهام الدروس والعرب من تضحياتهما وما تمثله 
من منهجية تحررية للوقوف يف وجه الطغاة واملستكربين.

ودعا إىل االقتداء بسريتيهما يف الصمود والوقوف بوجه 
الظلم ومقارعة الباطل .. الفتاً إىل أن ما يتعرض له الشعب 
ال���ي���م���ن���ي م������ن ع�����������دوان وح������ص������ار م������ن ق����ب����ل ت����ح����ال����ف ال������ع������دوان 
األم�����ري�����يك ال����س����ع����ودي اإلم�����������ارايت، ه����و ام�����ت�����داد مل����ا ت���ع���رض ل��ه 

اإلمامان الحسني وزيد عليهما السام.
بدوره أشار مدير مكتب السيد القائد سفر الصويف إىل ما 

تمثله مدرسة أه��ل البيت من شجاعة وإق���دام وتضحية، 
يف سبيل ال��ح��ري��ة وال��ع��زة ورف���ع راي���ة اإلس����ام ..وأوض�����ح أن 
الشعب اليمني يدفع ثمن االقتداء بمدرسة أهل البيت .. 
مشريا إىل مواقف اإلمامني الحسني وزيد عليهما السام، 
وضرورة إحياء سريتهما يف ظل سعي الوهابية لطمسها.

من جانبه أكد الناشط الثقايف العميد قيس داجي أهمية 
ذك�����رى اس��ت��ش��ه��اد اإلم���ام���ني ال��ح��س��ني وزي�����د يف ت���اري���خ األم���ة 
اإلس���ام���ي���ة .. الف���ت���اً إىل أن م���ا ح��ص��ل ل���ألم���ة اإلس���ام���ي���ة من 

نكبات هو نتيجة التفريط.
ودعا إىل مواصلة الصمود، والتضحية، وعدم التفريط 
ب����م����ا ت������م إن�������ج�������ازه م������ن ان������ت������ص������ارات ع����س����ك����ري����ة خ��������ال س����ن����وات 
ال���������ع���������دوان امل�������اض�������ي�������ة.. ت����خ����ل����ل����ت ال����ف����ع����ال����ي����ة ف�������ق�������رات ش���ع���ري���ة 

وإنشادية معربة.
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

ه��ذه امل��ب��ادرات املجتمعية ض��رورٌة حضارية، من أك��ر من وج��ه.. 
ألنها من ناحيٍة تدل عىل تماسك املجتمع، وتالحم فئاته وطبقاته، 
وألنها من ناحية أخرى تسد ثغرات قد ال يكون بوسع املؤسسات 
ال��رس��م��ي��ة ال���ق���ي���ام ب���ه���ا؛ ب��س��ب��ب ال���ق���ص���ور امل�������ادى، أو ع����دم االل��ت��ف��ات 

الكافى لهذه الثغرات.
بجانب ذلك، فإن املبادرات املجتمعية تكون لها فاعلية كبرية؛ 
ملا يتمتع به القائمون عليها من وعى، ومن توافر املبادرة الذاتية 
ال��ت��ي ت��دف��ع��ه��م ل��ل��ت��ح��رك ب��ق��ص��د ال��ن��ف��ع ال���ع���ام، ول��ي��س ب��ق��ص��د أداء 

وظيفي أو إحراز مغنم شخيص.
وي������ح������ث اإلس�������������الم ف�������ى ك�����ث�����ري م�������ن اآلي�������������ات واألح�����������ادي�����������ث- ال�����ش�����ع�����وَر 
ب��اآلخ��ري��ن، وامل���س���ارع���َة إىل ف��ع��ل ال���خ���ريات، وال��رح��م��َة ح��ت��ى بالطري 
وال�����ح�����ي�����وان، وال������رف������َق يف األم��������ور ك����ل����ه����ا.. وت����ل����ك م����ع����اٍن وق����ي����م الزم������ٌة 
لصناعة بيئة مشجعة النبثاق "املبادرات املجتمعية"، ولنجاحها.
وه���ن���ا ن���الح���ظ أن ال����ق����رآن ال���ك���ري���م َق�����������َرَن ف����ى آي�����ة واح�������دة ب����ن األم����ر 
ب���ال���رك���وع وال���س���ج���ود وال���ع���ب���ادة م���ن ج���ه���ة، وف���ع���ل ال���خ���ري م���ن جهة 
أخرى، وجعل ذلك من دالئل الفالح وموجباته؛ فقال: ﴿َيا أَُيَّها 
اَلِّذيَن آََمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َرَبُّكْم َواْفَعُلوا اْلَخرْيَ َلَعَلُّكْم 
ُتْفِلُحوَن﴾ )الحج: 77(. وقد ورد األمر بفعل الخري مجماًل، فشمل 
ك��ل أن����واع ال��خ��ري امل��ع��روف��ة، م���ادًي���ا وم��ع��ن��وًي��ا؛ ق���ال اب���ن ع��اش��ور فى 
تفسريه: "وقوله: ﴿َواْفَعُلوا الَْخرْيَ﴾ أمٌر بإسداء الخري إىل الناس من 
الزكاة، وحسن املعاملة: كصلة الرحم، واألمر باملعروف، والنهى 
عن املنكر، وسائر مكارم األخالق؛ وهذا ُمْجَمٌل بّينته وبّينت مراتبه 

أدلٌة أخرى" )التحرير والتنوير، تفسري سورة الحج(.
ف����"امل���ب���ادرات املجتمعية" فضيلة ح��ث عليها اإلس����الم، وم��وِج��ٌب 
م��ن م��وج��ب��ات ال��ف��الح ع��ىل مستوى ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع؛ ألن��ه��ا داخلة 
ضمن "فعل ال��خ��ري" ال��ذى جعلت اآلي���ُة الكريمة السابقة الفالَح 

والرشاد جزاءه.

 بجانب أن هذه املبادرات ضرورة من ضرورات تحضر املجتمع، 
م��ن جهة أن��ه��ا دال���ة ع��ىل تماسك أب��ن��ائ��ه، مهما اختلفت ظروفهم 
االق����ت����ص����ادي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة، ودال���������ة أي�����ًض�����ا ع�����ىل ال���ت���ح���ق���ق ب����امل����ب����ادرة 
ال��ذات��ي��ة، وامل��س��ارع��ة إىل تقديم ي��د ال��ع��ون ل��آخ��ري��ن.. وه��ذه املعاين 

هي جوهر أي تحضر مطلوب، وأي حضارة منشودة.
وت������أيت امل������ب������ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ب����الدن����ا ب��ش��ك��ل ف������ردي أو ج��م��اع��ي 
لتحدث تماسكا يف أوس��اط املجتمع وتستهدف الفئات الضعيفة 
واألشد فقرا يف كل املجاالت ، حيث تظهر للعيان مبادرات لتوفري 
الطعام للفقراء وأخ��رى لتوفري ال��دواء واملالبس واالي���واء وغريها 
من مبادرات إنسانية تلبي ولو النذر اليسري من احتياجات شرائح 

املجتمع الفقرية.
وت����ت����ك����ات����ف ال����ج����ه����ود امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وال����رس����م����ي����ة ل���ت���غ���ط���ي اح���ت���ي���اج���ات 
املجتمع مع تزايد االسر الفقرية حيث تعمل املبادرات عىل التمكن 
االقتصادي وإتاحة الفرص التعليمية وفق متطلبات سوق العمل.
وي��ج��ب أن ت��رك��ز امل���ب���ادرات ع��ىل تنمية ق���درات ال��ش��ب��اب وتأهيلهم 
بما يتيح لهم العمل بشكل فردي أو االلتحاق كل وفق مهارته يف 
منشأة أو شركة ليكون يف املجتمع انسان منتج وذا فعالية يتكسب 

من قدرات تخصصه التعليمي.
وتهتم ال��دول املتقدمة بعمل معاهد فنية لكل منتج أو صنعة 
تنتجها ليتمكن ال��ش��ب��اب م���ن االل��ت��ح��اق ب��امل��ع��اه��د ال��ف��ن��ي��ة والتقنية 
وبعدها االلتحاق باملصانع او الشركات املصنعة أو عمل مشاريع 

صغرية مدرة للدخل ومنتجة أيضا.
امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال�����وط�����ن�����ي�����ة ي�����ج�����ب أن ت������ك������ون م�����ح�����ل اه������ت������م������ام امل��������ب��������ادرات 
املجتمعية والرسمية لتحقق نهضة البلد وعمل تنمية مستدامة 
ق�����ادرة ع���ىل خ����وض امل���ع���رك االق���ت���ص���ادي ال����ذي اص��ب��ح ال���ي���وم س��الح 
ال�������دول ف���اإلن���ت���اج ه����و ه���وي���ة ك����ل ب���ل���د وم���ف���ت���اح ال�������دول ل���ل���وص���ول إىل 

مصاف الدول املتقدمة.

ن��ظ��م��ت م������دارس ال��س��ب��ع��ن ال��ح��دي��ث��ة ح��ف��اًل 
تكريمياً ألوائل الطالب والطالبات املتفوقن 
بامتحانات الشهادة األساسية العامة للعام 

الدرايس ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م..
 ويف الفعالية التي حضرها عدد من قيادات 
املكاتب التنفيذية والسلطة املحلية والقطاع 
الربوي بمديرية السبعن وأمانه العاصمة 
صنعاء وع��دد من الوجاهات والشخصيات 
االجتماعية وأولياء أمور الطالب والطالبات 
امل��ك��رم��ن.. أك��د األس��ت��اذ ف��ك��ري حنظل رئيس 
م��ج��ل��س إدارة م�����دارس ال��س��ب��ع��ن إىل أهمية 
فعاليات التكريم كونها تشكل داف��ع��اً قوياً 
لتحفيز ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ع��ىل ب���ذل امل��زي��د 
م����ن ال���ج���ه���ود وم���ض���اع���ف���ة ال���ج���ه���د وامل��ح��اف��ظ��ة 
ع������ىل م����س����ت����وي����ات����ه����م امل����ت����ق����دم����ة رغ��������م ال�����ظ�����روف 
واألوض�����������اع ال����ت����ي ي���م���ر ب���ه���ا ال�����وط�����ن م���م���ا ي���ؤك���د 
ع���ىل ع��ظ��م��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وأب���ن���ائ���ه وم���دى 
ص������الب������ت������ه������م وت�����ط�����ل�����ع�����ه�����م إيل غ����������د أف��������ض��������ل إن 
شاءالله بكل الوسائل املتاحة لتتجىل بذلك 
أروع وأس�����م�����ى م����ع����اين ودالالت ال����ص����م����ود يف 
ال����ج����ب����ه����ة ال������رب������وي������ة وال������ت������ي ال ت����ق����ل ش������أن������اً ع��ن 
جبهة الدفاع عن العزة والكرامة يف مختلف 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات، م����ش����ي����داً ب����امل����س����ت����وي����ات امل���ت���م���ي���زة 
لطالب املدارس وصمودهم وتحقيقهم أعىل 
ال��ن��ت��ائ��ج يف ال��ت��ح��ص��ي��ل ال��ع��ل��م��ي رغ���م ال��ح��ص��ار 

والعدوان. 
م�����ن ج���ان���ب���ه أش�������ار األس�����ت�����اذ ع�����ي امل����ن����ج امل���دي���ر 
ال��ع��ام ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��دارس إيل أن الفعالية 
ج������اءت ك��ن��ت��ي��ج��ة وث����م����رة ح��ق��ي��ق��ي��ة إيل ت��ض��اف��ر 
ال���ج���ه���ود ب����ن إدارة امل����������دارس، وأول�����ي�����اء أم����ور 
ال��ط��الب وم��ك��ت��ب ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م بمديرية 
السبعن وأمانة العاصمة صنعاء فالجميع 
ح���ري���ص خ���ص���وص���ا يف ظ����ل األوض��������اع ال���راه���ن���ة 
ال���ت���ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب���الد ل��ل��ع��م��ل ج��ن��ب��اً إيل جنب 

ب��������������روح ال�������ف�������ري�������ق ال����������واح����������د م��������ن أج�����������ل ت���ح���ق���ي���ق 
أس�������م�������ى األه�������������������داف وال���������غ���������اي���������ات امل��������ن��������ش��������ودة يف 
ب����ن����اء ج���ي���ل واع وم���ت���س���ل���ح ب����أع����ىل م���س���ت���وي���ات 
التحصيل العلمي.. م��ن جانبه أك��د األستاذ 
أش�����رف س��ع��د ال���وب���ري األم�����ن ال���ع���ام امل��س��اع��د 
ل����ل����م����ؤت����م����ر ال������وط������ن������ي ل�����ل�����ش�����ب�����اب ون��������ائ��������ب م����دي����ر 
ع��������ام م����ك����ت����ب اإلع������������الم ب�����أم�����ان�����ة ال����ع����اص����م����ة إيل 
أن ال���ت���ك���ري���م ي�����أيت يف ظ����ل اس����ت����م����رار ال����ع����دوان 
وال������ح������ص������ار ال������ج������ائ������ر، وذل�����������ك ب����م����ث����اب����ة ت���ح���ف���ي���ز 
ال������������ط������������الب ع������������ىل م���������واص���������ل���������ة ت�������ف�������وق�������ه�������م خ��������الل 
مختلف مراحل التحصيل العلمي وتحقيق 
أعىل مستويات التحصيل العلمي.. وأضاف 
ال����وب����ري أن ال��ن��ت��ائ��ج وامل����ع����دالت ال���ك���ب���رية ال��ت��ي 
ح��ق��ق��ه��ا ط����الب وط���ال���ب���ات م������دارس ال��س��ب��ع��ن 
الحديثة شاهد حي عىل مدى اهتمام اإلدارة 
املدرسية بصناعة العقول قبل أي شيئ آخر 
فاملسؤولية يف بناء أجيال املستقبل وقادته 
تقع عىل عاتق الجميع ابتداًء بقيادة القطاع 
ال������رب������وي م������������روراً ب��������������اإلدارة امل�����درس�����ي�����ة وأول�����ي�����اء 
أم��ور وط��الب وأع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س..  من 
جهتها أوض��ح��ت األس��ت��اذة حياة الرخمي يف 

كلمتها ال��رح��ي��ب��ي��ة يف مستهل ال��ف��ع��ال��ي��ة إىل 
أن ه���ذا ال��ت��ك��ري��م ي���أيت يف إط����ار ال��ت��وج��ه ال��ع��ام 
للمدارس بتشجيع ودعم املربزين واملتميزين 
من الطالب والطالبات مثمنًة جهود قيادة 
مكتب ال��رب��ي��ة والتعليم بمديرية السبعن 
وأم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء واه��ت��م��ام��ه��ا الكبري 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي تعترب 
ع��م��ود التعليم ال��ف��ق��ري، وه���ي ال��ن��واة األوىل 
ل���ن���ه���ض���ة ال����ش����ع����وب واألم����������م م����ش����ي����دة ب�����ال�����دور 
الرائد للمعلمن والكادر الربوي واألكاديمي 
ممثلًة بالدكتور محمد الصربي مدير إدارة 
ال����ج����ودة وال���ل���ذي���ن ك����ان ل��ه��م ال������دور األس����ايس 
يف تحقيق التميز ل��ط��الب وط��ال��ب��ات م���دارس 

السبعن الحديثة..
ت��خ��ل��ل ال���ح���ف���ل ت���ك���ري���م ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات 
امل��ت��ف��وق��ن وامل����ربزي����ن يف ام���ت���ح���ان���ات ال��ش��ه��ادة 
األساسية العامة وأعضاء هيئة التدريس..
وال����������ع����������دي����������د م�����������ن ال����������ف����������ق����������رات االس�������ت�������ع�������راض�������ي�������ة 
واإلنشادية لرباعم وزهرات مدارس السبعن 
ال��ت��ي ن��ال��ت اس��ت��ح��س��ان وإع���ج���اب ال��ح��اض��ري��ن 

وأولياء أمور الطالب والطالبات.

املبادرات املجتمعية 
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

ي��س��اه��م املجتمع بحيوية ك��ب��رة وم��ق��درة واس��ع��ة يف ال��ن��ه��وض واالس��ت��ج��اب��ة للتحديات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه خ��اص��ة اث��ن��اء ال��ك��وارث 
وال��ح��روب.. وم��ن أه��م ه��ذه املساهمني م��ا ينبثق ع��ن املجتمع م��ن "م��ب��ادرات"، تكون ع��وًن��ا ع��ى االرت��ق��اء بشرائحه املتعددة، 
السيما األكرث احتياًجا؛ سواء فيما يتعلق بالرقى املعنوى، كالتعليم والتوجيه والتعريف بالحقوق؛ أو الرقى املادى كتوفر 

بعض االحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء وغرهما.
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* ب������داي������ة م������ع امل���ن���ت���ج���ة ن����ادي����ة 
الخلقي وتحدثنا عن دورها 
يف ال�������ت�������ن�������م�������ي�������ة االق���������ت���������ص���������ادي���������ة 

قائلة:
** اع����م����ل يف ال���ج���ان���ب اإلن����ت����اج����ي امل��ح��ي 
لإلكسسوارات الذي أسعى أنا وغريي أن 
ننعشه ليكون بديال للمنتج الخارجي، 
وك�����ن�����ت يف ال�����ب�����داي�����ة ق������د ت����أه����ل����ت يف م���رك���ز 
م�����ت�����خ�����ص�����ص  ت����ع����ل����م����ت ف�����ي�����ه األس������اس������ي������ات 
وال�����ت�����ي ص���ق���ل���ت ب���ه���ا م���وه���ب���ت���ي، وت��م��ك��ن��ت 
م�������ن اإلب���������������داع وال�����ت�����م�����ي�����ز ب����ش����ك����ل أك���������رب م���م���ا 
ك�������ن�������ت ع�������ل�������ي�������ه، وال��������ح��������م��������د ل�������ل�������ه أص�����ب�����ح�����ت 
م��ن��ت��ج��ايت ت���الق���ي ق���ب���واًل وط��ل��ب��اً اس��ت��ط��ع��ت 
ب���ه أن أغ���ط���ي ب��ع��ض اح��ت��ي��اج��ات أس����ريت، 
وبذلك أكون قد أسهمت يف دفع اقتصاد 
ب��ل��دي ،ب��اس��ت��ب��دال املنتج ال��خ��ارج��ي ال��ذي 
كنا نستورده باملنتج املحي ال��ذي أصبح 
ل��ه ميزاته الخاصة وذات الطابع ال��رايث 
املرغوب ، وأيضا أسهمت بإيجاد فرصة 
عمل تأمن يل مصدر رزق ،وقد شاركت 
يف ع�������دة م�����ع�����ارض أق����ي����م����ت يف ال���ع���اص���م���ة 

صنعاء لألسر املنتجة.
* م����������������ن ج���������ان���������ب���������ه���������ا ت�������ت�������ح�������دث 
إل���ي���ن���ا امل��ن��ت��ج��ة وف������اء ال��ش��ري��ف 

بقولها:
** ك���ن���ت أس����ك����ن يف م���ح���اف���ظ���ة ال��ب��ي��ض��اء 

والتي تتميز باهتمامات خاصة مطلوبة 
من املنتجات املحلية واملطلوبة بكرة منها 
العطور والبخور والكريمات واملنظفات  
وغ����ريه����ا م����ن م���س���ت���ل���زم���ات ال���ب���ي���ت ال��ي��م��ن��ي 
،وق����د أخ����ذت دورة تعلمت ف��ي��ه��ا كيفية 
صنع خلطات التجميل والتي هي عبارة 
عن زيوت ومكونات طبيعية ومفعولها 
س���ري���ع وم���ض���م���ون ،وال���ح���م���د ل���ل���ه ات��ق��ن��ت 
ص�����ن�����ع�����ه�����ا ب���������دق���������ة، و أص������ب������ح������ت م����ط����ل����وب����ة 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ري، ب��ع��ده��ا ان��ت��ق��ل��ت للعاصمة 
ص�������ن�������ع�������اء، وت�������ع�������رف�������ت ع���������ىل ال�������ع�������دي�������د م���ن 

ال�������زب�������ائ�������ن وال������ح������م������د ل�����ل�����ه أص�������ب�������ح م����ط����ل����وب����اً 
بكرة مما شجعني عىل االبتكار واإلبداع 
فيها بشكل أكرب وأصبحت أنتج أصنافاً 
جديدة منها االكسسوارات والحمد لله 
أج����د أن ال��س��ب��ب األك�����رب يف ن���ج���اح أع��م��ايل 
وق����ب����ول����ه����ا م������ن ت���س���خ���ري ال�����ل�����ه ي�����ع�����ود ل��ت��ل��ك 

الدورات التدريبية التي أثمرت .
* ف��ي��م��ا ت��ح��دت��ث االخ�����ت /أم 

خالد قائلة :
** قمت بعمل عالج طبيعي للصدفية 
وحصلت ع��ىل ترخيص طبي بعد نجاح 

تجربتي تلك ،وتم توزيعه يف الصيدليات 
ب��إش��راف م��ن وزارة ال��ص��ح��ة وال��ح��م��د لله 
أش�����اد ب��م��ن��ت��ج��ي ك���ل م���ن ج���رب���ه ،وأص���ب���ح 
م��ن��ت��ج��اً ذا م���واص���ف���ات وم���م���ي���زات وس��ع��ر 
م����ن����اس����ب ،وه������������ذا م������ا ج����ع����ل م����ن����ه م���ن���ت���ج���اً 

رائجاً ويف متناول الجميع.
* االخ����������������������ت ن��������������ادي��������������ة ال�����������وزي�����������ر 
تحدثت عن تجربتها بالقول:

** ان��������������ا اخ���������ي���������ط ك���������اف���������ة أن���������������������واع امل�������الب�������س 
م�������ن ف�����س�����ات�����ن ب������ن������ايت ون�������س�������ايئ ،وك������ذل������ك 
م�������الب�������س ال��������ص��������الة وغ��������ريه��������ا م��������ن امل�����الب�����س 
ال�����ت�����ي أت�����ق�����ن خ����ي����اط����ت����ه����ا وق��������د ش������ارك������ت يف 
ع��دة م��ع��ارض ل��ألس��ر املنتجة الحمد لله 
الق����ت اس��ت��ح��س��ان ال��ج��م��ي��ع، وم����ا ن��رغ��ب��ه 
ك��ون��ن��ا أس���ر م��ن��ت��ج��ة ي��ج��م��ع��ن��ا ك��ي��ان واح���د 
ض������م������ن م����������ب����������ادرة اك�������ت�������ف�������ايئ س�����������الح ه��������و أن 
ن��رت��ب��ط بعمل م��ع ال��س��وق ال��ت��ج��اري ك��ون 
امل��س��ت��ه��ل��ك أص���ب���ح أك�����ر إق����ب����اال ع����ىل امل��ن��ت��ج 
املحي، ومنتجاتنا ذات مواصفات ودقة 
عالية من الجودة  أخرياً اتمنى استقطاب 
ال��ك��ف��اءات اإلنتاجية لتشغيلها بالشكل 

املطلوب.
*خديجة الوزير قالت  :

** أع�������م�������ل ض������م������ن ك������وك������ب������ة الم�������ع�������ة م���ن 
امل���ن���ت���ج���ات امل���ح���ل���ي���ة وامل���ط���ل���وب���ة ب����ك����رة وق���د 
أب��دع��ت يف ج��ان��ب صناعة الحقائب بكل 

أشكالها حتى حقائب املدارس ،والحمد 
ل���ل���ه ك������ان ه������ذا ال����ن����ج����اح ن����ات����ج ع�����ن دورات 
ت��دري��ب��ي��ة ه���ي ال���ت���ي اس��ت��ط��ع��ت ان����ا وغ���ريي 
م���ن خ��الل��ه��ا أن ن���ب���دع وي��ص��ب��ح م��ن��ت��ج��ن��ا ال 
يختلف ع��ن امل��ن��ت��ج ال��خ��ارج��ي وال����ذي ك��ان 

املستهلك ال يثق إال به .
* أخراً تتحدث إلينا املنتجة 

رقية هاشم قائلة :
** الحمد لله أصبحت مدربة معتمدة 
م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة امل���واص���ف���ات وامل��ق��اي��ي��س يف 
م��ج��ال االك��ت��ف��اء امل��ن��زيل ل��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
منها صناعة األجبان بأنواعها واملربيات، 
والشطة ،والصلصة ، والعشار ،وغريها 
من األغذية التي تستطيع بها ربة املنزل 
االس�������ت�������غ�������ن�������اء ع���������ن امل������ن������ت������ج ال��������خ��������ارج��������ي م���ن 
ال�����س�����وق ال�����ت�����ج�����اري، وال����ح����م����د ل����ل����ه ن���الق���ي 
اس�������ت�������ج�������اب�������ة ك��������ب��������رية م����������ن ق�������ب�������ل امل��������ت��������درب��������ات 
ال���������واف���������دات ع���ل���ي���ن���ا ل���ل���ت���ع���ل���ي���م واس����ت����ي����ع����اب 
كبري له نتائج إيجابية كبرية تعود عليهن 
بالنفع ،كذلك نعمل يف مجال املنظفات 
املنزلية مثل الصابون السائل والشامبو 
وال�������ف�������ريي وال��������روائ��������ح ال����ع����ط����ري����ة امل���ص���ن���ع���ة 
ل���ل���م���ن���زل وال����ت����ي أص���ب���ح���ن���ا ن��ن��ت��ج��ه��ا ب��ش��ك��ل 
واس��ع يغطي احتياجات املواطنن ويتم 
توزيعها عىل مستوى املحافظات وعليها 

طلب كبري.

خاص "26سبتمرب" 

أصدرت مصلحة األحوال املدنية والسجل 
امل����دين يف م��ح��اف��ظ��ة ذم����ار، 4١ أل��ف��ا و88٠ 
وث����ي����ق����ة م���خ���ت���ل���ف���ة خ�������الل ال����ن����ص����ف األول م��ن 

العام الحايل ٢٠٢٢م.
وأك������������������د م���������دي���������ر ف��������������رع امل�������ص�������ل�������ح�������ة، ال�����ع�����ق�����ي�����د 
ع����������ب����������دال����������ك����������ري����������م ص������������ال������������ح ح����������س����������ن ال������ب������خ������ي������ت������ي 
ل����������"٢6س���������ب���������ت���������م���������رب"، أن أج�����������م�����������ايل ال�������وث�������ائ�������ق 
ب�������ل�������غ�������ت ٢73.٢7  ل���������ل���������ذك���������ور  امل��������م��������ن��������وح��������ة 
وث��ي��ق��ة، وع���دد ١3.8١6 وث��ي��ق��ة ممنوحة 
ل������إلن������اث خ��������الل ال������ف������رة ذات��������ه��������ا.. وأوض�����������ح أن 
ع�����دد ال���ب���ط���ائ���ق ال��ش��خ��ص��ي��ة ال���ت���ي ت����م م��ن��ح��ه��ا 

ل��ل��م��واط��ن��ن م��م��ن ب��ل��غ��وا ال���س���ن ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
ت������ج������اوزت 3٢ أل������ف������اً و3٢8 ب����ط����اق����ة، م��ن��ه��ا 
١8.٠64 ب�����ط�����اق�����ة ت�������م م����ن����ح����ه����ا ل�����ل�����ذك�����ور، 
وإص��������دار ع�����دد ١٠.335 ب���ط���اق���ة ل���إلن���اث، 
واس���ت���خ���راج ع����دد 39٢9 ب��ط��اق��ة شخصية 
ب��دل ف��اق��د.. وب��ن البخيتي أن ال��ف��رع أص��در 
١375 ب�����ط�����اق�����ة ع�����ائ�����ل�����ي�����ة، م����ن����ه����ا 94 ب�����دل 
فاقد، فيما تم اصدار 655 شهادة زواج.. 
وأفاد أن عدد وثائق امليالد التي استخرجت 
من الفرع بلغت 5575 وثيقة، منها 93١ 
منحت ألقل عام، وعدد 4644 تم منحها 
ملن لم يحصل عليها خالل األعوام املاضية، 
م����ش����ريا إىل أن اص��������در ع�������دد ١947 وث���ي���ق���ة 

وف��������اة، م���ن���ه���ا ع�����دد 586 وث���ي���ق���ة ل��ل��م��ت��وف��ن 
خالل العام املايض.. وتطرق البخيتي إىل أبرز 
اإلنجازات التي حققها الفرع، باستحداث 
ق���س���م خ�����اص ل��ل��ن��س��اء ب���ع���ي���دا ع����ن االزدح�������ام 
واالختالط، تفعيل اإلدارات التى لم تفعل 
يف ال�����س�����اب�����ق، "ال����ن����م����ط����ي����ة، إدارة ال�����رق�����اب�����ة، 
الشؤون القانونية، التخطيط، اإلحصاء"، 

لتؤدي مهامها بالشكل املطلوب.
وأش��������������������اد م���������دي���������ر ف�������������رع م�����ص�����ل�����ح�����ة األح�����������������وال 
امل���دن���ي���ة وال���س���ج���ل امل�������دين ب�����ذم�����ار، ب���ال���ت���ع���اون 
الكبري وامل��ل��م��وس م��ن قبل السلطة املحلية 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة، ب��ت��وس��ع��ة ح����رم امل��ب��ن��ى واع��ت��م��اد 
م����ش����روع ه��ن��ج��ر خ�����اص ع����ىل ن��ف��ق��ة ال��س��ل��ط��ة 

املحلية بكلفة 4٠ مليون ريال، ضمن خطة 
املكتب للعام ٢٠٢٢م، تم احالته إىل لجنة 
املناقصات وتكليف مقاول لتنفيذ العمل يف 

نهاية العام الحايل.
وش������������دد ع��������ىل أه�����م�����ي�����ة اس�������ت�������خ�������راج ال�����وث�����ائ�����ق 
ال����ث����ب����وت����ي����ة ال�����رس�����م�����ي�����ة وإي��������ج��������اد س�����ج�����ل م�����دين 
متكامل تبنى عليه السياسات االسراتيجية 
للدولة، منوها ح��رص الفرع عىل تسجيل 
وإص���������دار ك���اف���ة ال����وث����ائ����ق ب��ش��ك��ل ي���وم���ي وف���ق 

إجراءات ميسرة يف عموم املديريات.
وحث العقيد البخيتي املواطنن االهتمام 
بالحصول عىل الوثائق الشخصية الثبوتية 

ألهميتها يف مختلف الحياة اليومية.

يحيى محمد الربيعي

اإلن����س����ان ع���ن���دم���ا ي���ق���دم مل��ج��ت��م��ع��ه وأم����ت����ه خ���دم���ة، 
الب���د أن ق��ي��م��ة وم��ك��ان��ة ذل���ك اإلن���س���ان ت��ت��ن��اس��ب مع 
م����ا ي���ق���دم���ه، ف���أه���ل ال���ص���ن���اع���ات وأه������ل االخ����راع����ات 
وغ��ريه��م م��م��ن ي��ق��دم��وا خ��دم��ة ملجتمعاتهم، لهم 
ق��ي��م��ة وأث������ر ف���ي���ه���ا، ل���ك���ن ع���ن���د ال���ن���ظ���ر إىل م����ا ي��ق��دم��ه 
الشهيد الذي يجود بروحه وبحياته بقياس املقارنة 
مع ما يقدمه الجميع يف مختلف مجاالت الحياة 
االجتماعية واالقتصادية والدينية، ال شك أن ما 
يقدمه فائق عىل ما يقدمه الجميع، ويبدو ذلك 
واض���ح���ا ف��ي��م��ا أع���ط���اه ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ل��ل��ش��ه��ي��د من 

مكانة وديمومة: }َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َرِبِّهْم ُيْرَزُقوَن{.
وه�����ي ال���ح���ي���اة ال���ت���ي ن���الح���ظ م��ع��ه��ا س���م���و وع���ل���و م��ا 
ي��رك��ه ال��ش��ه��داء يف ذاك����رة ال��ش��ع��وب م��ن االه��ت��م��ام 
ب����ه����م دون غ������ريه������م، وه����������ذا ي����ك����ش����ف ع������ن ع����ظ����م م��ا 
ق�������دم�������وا ل����ت����ل����ك ال�����ش�����ع�����وب ف�����ه�����م ق�������د ج�������������ادوا ب����أغ����ىل 
م����ا ي���م���ل���ك���ون وه�����ي أرواح������ه������م، ف���ك���ان ل��ت��ض��ح��ي��ات��ه��م 
م��خ��رج��ات ظ���اه���رة ع���ىل ك���ل ج���وان���ب ال��ح��ي��اة امل��ادي��ة 
وامل��ع��ن��وي��ة، ف���أرواح���ه���م ال��زك��ي��ة ه���ي م���ن ن��ف��خ��ت يف 
أج��س��اد ال��ش��ع��وب ق��ي��م وم���ب���ادئ ال��ح��ري��ة، وأن��ب��ت��ت 
يف ن��ف��وس��ه��م ح���ب ال��ش��م��وخ وال����ع����زة، وب���أرواح���ه���م 
ي��ن��ج��ي ال��ظ��ل��م وال���ق���ه���ر وال���ف���س���اد وي��ت��ح��ق��ق ال��ع��دل 
واالن�������ص�������اف، وت�����رس�����خ م�����ب�����ادئ وق����ي����م ال�����ه�����دى ال���ت���ي 
تمثل القيم املطلقة التي شرعها الله تعاىل. وهذا 
األثر االيجابي للشهيد الذي حققه بتضحيته أضاء 
ل���ألم���ة درب����ه����ا وأن�������ار ل���ه���ا ط���ري���ق���ه���ا، وال ش����ك أن م��ن 
يثبت هذه القيم ويرسخها يف األمة البد أن يحظى 

منها بأعظم اهتمام وتقدير واقتداء.
ويف اآلي����ات ال��ق��رآن��ي��ة ع��ن ال��ش��ه��ي��د تتجىل ال��دالل��ة 
ع������ىل ب�����ق�����اء ال�����������روح ح����ي����ة ب����امل����ع����ن����ى امل�������ج�������ازي يف ب���ق���اء 
االس���م وخ��ل��ود األث���ر واألع��م��ال يف ذاك���رة الشعوب 
بما ق��دم روح���ه ف���داء م��ن أج��ل تحقيقه م��ن إنجاز 
مادي أو تحفيز معنوي ناهيك عن ثبوت حقيقة 

أن الشهداء عند ربهم يرزقون، وأنهم يسعدون 
بما تحدثت اآليات به من سرور يف نواح مختلفة، 
وأن��ه��م ف��رح��ون ب��م��ا آت��اه��م ال��ل��ه، وه���ذا م��ا ال يمكن 
أن ي����ن����س����ج����م ب�����ال�����ف�����ط�����رة ف�����ي�����ك�����ون م�����خ�����ال�����ف�����ا ل�����ه�����ا م���ع 
ب��ق��ي��ة ال����خ����دام ل��ل��ب��ش��ري��ة م����ن امل���ب���دع���ن وامل���خ���رع���ن 
وامل���ج���ت���ه���دي���ن يف م����ج����االت ال���ح���ي���اة امل���خ���ت���ل���ف���ة، ف��ه��م 
ي��ق��ب��ض��ون ث���م���ن م����ا ي���ق���دم���ون يف ال���ح���ي���اة ال���دن���ي���ا م��ن 
منجزات وهم بأرواحهم آمنون، وبالتايل ال يمكن 
أن ت���ق���اس خ��دم��ات��ه��م اع���ت���ب���ارا ب��ت��ض��ح��ي��ة م���ن ي��ج��ود 
بنفسه ال يرجو ثوابا من ذلك إال أن يسعد الناس 
من بعده.. وعليه كان البد أن تكون له حياة الخلد 
حياة حقيقية يف ميزان من قدم روحه يف سبيله، 
وحياة اعتبارية يف ذاكرة ووجدان من حصدوا ثمار 

تلك التضحية عزة وكرامة وشجاعة وإقداما.
ومن هنا كانت الشهادة.. مسار عطاء ال ينضب 
يك ي����ق����اس ب���م���ي���زان األج��������ور اآلن�����ي�����ة، ف����األم����ة ال��ح��ي��ة 
تقدس الشهيد والشهادة وتعتربها قيمة إنسانية 
وث���ق���اف���ة إل��ه��ي��ة ت��ف��ه��م أن امل�����وت ق��ت��ال يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه 
ه���و ال��ح��ي��اة وأن ال��ح��ي��اة م���ن دون ث��ق��اف��ة ال��ش��ه��ادة 
ه������ي امل���������وت امل����ح����ت����وم ذال وه������ون������ا واس������ت������ج������داء. وق����د 

تجلت هذه الحقيقة بقول اإلمام الحسن )عليه 
السالم(: )إين ال أرى املوت إال سعادة والحياة مع 

الظاملن إال برما(.
يف ذات املضمار ويف منحنيات نفس املسار املقدس 
ترجل الفارس التنموي عن صهوة جواده لرتقي 
روحه الطاهرة عنان السماء ملتحقًة بكوكبة من 
س��ب��ق��وه م���ن ال���ش���ه���داء األب������رار يف م��خ��ت��ل��ف ج��ب��ه��ات 
ال������ج������ه������اد وخ��������دم��������ة امل�����س�����ت�����ض�����ع�����ف�����ن.. أن�����������ه ال����ش����ه����ي����د 
التنموي "عمر يحيى عي مالح"، املدير التنفيذي 

لجمعية مستبأ التعاونية.
فقد م��ى الشهيد بمنهجية التنمية ع��ىل هدى 
ال��ل��ه ليبني مجتمعا ق���ادرا ع��ىل إن��ت��اج لقمة عيشه 
م��ن ع��رق جبنيه ويف ت���راب ال��ب��ل��دة الطيبة ال��واع��دة 
ب���ك���ل خ�������ري.. م�����ى ب���ش���م���وخ ح���س���ي���ن���ي ت���ح���رك���ه أن���ف���ة 
ال����ع����زة وال����ك����رام����ة، ف��ع��م��ل ع����ىل ح��ل��ح��ل��ة امل���ع���وق���ات 
باستكشاف الفرص املتاحة واملمكنة يف املجتمعات 
املحليات يف بيئته )مديرية مستيأ- ح��ج��ة(.. فعل 
ال����ع����م����ل ال�����ط�����وع�����ي امل����ج����ت����م����ع����ي ال������ت������ع������اوين وط����������وره، 
أح���������دث يف ال����ن����ف����وس رغ�����ب�����ة ن����ح����و ال�����س�����م�����و.. وح�����رك 
األي����دي ن��ح��و إي��ج��اد ن��ه��ض��ة زراع���ي���ة حقيقية تعمل 

عىل تحسن واقع الناس.
وب��روح استشعار املسؤولية خرج الشهيد عقب 
اجتماعه بعدد من املزارعن ناقشوا فيه مشاريع 
ال���������زراع���������ة ال�����ت�����ع�����اق�����دي�����ة ودوره���������������ا يف خ�����ف�����ض ف������ات������ورة 
االسترياد وتحقيق االكتفاء ال��ذايت.. ويف منتصف 
ط����ري����ق ع�����ودت�����ه ع�����رب أح�������د ال��������ودي��������ان.. ه����ن����اك ف����اج����أه 
السيل حن قطع عليه الطريق ومنع عنه العودة 
واحجمه عن التقدم لريتقي شهيداً.. بعد أن أمى 
ح��ي��ات��ه ف��روس��ي��ة وج���ه���اداً؛ وه���و ي��س��ع��ى إىل توعية 
ال�����ن�����اس ب���أه���م���ي���ة أن ت����ك����ون ل���ه���م ب���ص���م���ات يف واق�����ع 
اإلن���ت���اج ال���زراع���ي وال��ص��ن��اع��ي ت��ح��رره��م م��ن ع��ب��ودي��ة 
االتكال عىل الخارج واستجداء أن يعطيه ما هم 

قادرون عىل إنتاجه وصناعته.
هنا نتساءل بعزة: أليس الشهيد هو أرقى مثال 
ي��ج��ب أن ن��ق��ت��دي ب���ه وه����و أرق�����ى م���ث���ال م��ن��ظ��ور عىل 

استشعار املسؤولية؟
ومل��ا ال يكون ه��و األرق���ي، ب��ل واألج���در ب��أن يقتدي 
الناس به يف آخر نداء له فيهم يدعوهم: "بداعي 
األخ������������وة وال����ق����ب����ي����ل����ة وال�������غ�������رية وال������ف������زع������ة وال����ج����اي����ش 
ل��ل��ت��ح��رك ال����ج����اد وال�����ص�����ادق ل���ل���ن���زول امل����ي����داين وب����ذل 
ال��ج��ه��ود يف ف��ت��ح ال��خ��ط��وط ال���ت���ي ج��رف��ت��ه��ا ال��س��ي��ول 
وم�������س�������اع�������دة امل�����ج�����ت�����م�����ع واأله�����������������ايل يف ع������زل������ة ال�����ش�����رق 
األوس��ط"، مؤكدا "الكل معني بمساعدة الناس 
عرب املبادرات املجتمعية، لن ننتظر السلطة املحلية 
ح��ت��ى ت��أت��ي��ن��ا ب���اإلس���ع���اف���ات، ف��ل��ي��س��ت ه���ي امل��س��ؤول��ة 
وح�����ده�����ا، وان����م����ا ن���ح���ن ج��م��ي��ع��ا م���ع���ن���ي���ون ب��ال��ت��ح��رك 
يف ه����ذه األع���م���ال اإلن��س��ان��ي��ة ك���ف���رض ع���ن ال ف��رض 
كفاية عىل كل ق��ادر، وإنما يتوجب علينا جميعا 
أن ن��ت��ح��رك وأن ن��ه��ب وأال ن��ن��ت��ظ��ر م���ن أح���د أن ي��أيت 
ليصلح لنا طرقاتنا.. سنبادر نحن أوال "ونتحرك 

فاليد الواحدة ال تصفق".
ف����إىل ج��ن��ة ال��خ��ل��د أي��ت��ه��ا ال��ن��ف��س ال���زك���ي���ة امل��ط��م��ئ��ن��ة 
بعظيم عطاء الله، وإن��ا، بعون الله، عىل دربك 

سائرون يا شهيد.

األسر املنتجة جناحات كبيرة وابداعات متجددة

 إصدار 41 ألف وثيقة ومشروع جديد بكلفة 40 مليون ريال

الشهادة.. مسار عطاء ال ينضب وبأثمان الدنيا ال يقاس

حققت املرأة اليمنية نجاحًا كبراً يف عدة مجاالت وكانت عموداً أساسيًا يف عملية 
الصمود حيث وقد اسهمت يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وق���د ب���رز دوره����ا بشكل ك��ب��ر يف امل��ج��ال االق��ت��ص��ادي وك��ان��ت داع���م���ًا أس��اس��ي��ًا لإلكتفاء 
الذايت وخصوصا ونحن بلد محاصر ،نقصت احتياجاته التي كانت تصل من الخارج 
،وابدعت املرأة اليمنية طورت وابتكرت كل ما يمكن أن يسهم يف جانب االكتفاء الذايت 

،وبتحركها الجدي يف ه��ذا املجال حققت نجاحًا مبهراً، وخصوصا مع تواجد ال��دور 
املؤسيس الهام الذي سخر الدورات التدريبية والتأهيلية التي جعلت هذه املنتجات 
ذات طابع خاص مطلوب يف سوق املستهلك، مثل مؤسسة بنيان، و خرات ، وغرها 

، ولالطالع عى مزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع قمنا باالستطالع التايل :-

مدير االحوال املدنية في ذمار :

استطالع : عفاف الشريف

تحت شعار طالب اليوم..قادة الغد

مدارس السبعني احلديثة تكرم طالبها األوائل واملبرزين
 في الشهادة األساسية العامة للعام الدراسي ٢0٢1 /٢0٢٢م

بقلوب يمألها اإليمان بقضاء الله وقدره ننعي 
ألنفسنا وفاة عمالق من الجيل األول رجل 

االقتصاد والبنوك األستاذ/  زيد الشامي
 ويف هذا املقام الحزين نعزي إخويت

 األستاذ/ أسامة زيد الشامي، الدكتور/ إبراهيم 
زيد الشامي، والدكتور/ أكرم زيد الشامي، 

كما هي ألوالدنا األبزياء وجميع األهل واألحبة 
واألصدقاءنسأل الله أن يعينهم ويعصم 

قلوبهم بالصرب والسلوان وال حول وال قوة إال 
بالله العيل العظيم. 

األسيف املكلوم:  فؤاد الغفاري

تعازينا آل الشامي
خالص العزاء وعظيم املواساة 
لألخ خالد عبدالسالم الجندبي 
وكافة اخوانه بوفاة املغفور له 

بإذن الله تعاىل والدهم
 الدكتور/ عبدالسالم الجنديل

استشاري وأخصايئ القلب والشراين
 سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصرب والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون"

االسيفون: الدكتورة/ نجوى الخزان- عيل محمد 
مبارك-  فؤاد القايض، محمود الزبري، عبدالحميد 
الحجازي، عبده درويش زيدان- حسان السعيدي

تعازينا آل  الجنديل
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 

نتقدم بأحر التعازي القلبية
 للعميد الركن/ صالح محمد معيوف

 قائد محور صعدة
 وذلك يف وفاة املغفور لها -بإذن الله تعاىل-

 والدته 
نسأل من الله العيل القدير أن يتغمدها بواسع 

الرحمة واملغفرة وأن يسكنها فسيح جناته .
"إنا لله وإنا إليه راجعون "

االسيفون: العميد الركن أحمد الحاوري 
 العقيد أحمد طامش - املقدم عيل مبارك – الرائد عسكر 

الشريف - النقيب خالد سمارة - مهيوب الروحاين 
وجميع منتسبو محور صعدة

خالص العزاء وعظيم املواساة 
لألخ / محمد يحيى الزبيح 

بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل 
ابنته "جنات" سائلني املوىل عز 

وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنها فسيح 

جناته وأن يلهم أهلها وذويها 
الصرب والسلوان " إنا لله وإنا إليه 

راجعون"
االسيفون: حسان السعيدي، محمد 

حسان السعيدي، أحمد حسان 
السعيدي، حسام حسان السعيدي

تعازينا آل  الزبيحتعازينا آل معيوف

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها للشاب الخلوق

 الدكتور/ عبداللطيف صالح احمد شايع
 بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. وعقبال الفرحة الكربى يوم عرسك ال�مميز.. 

فألف ألف مربوك
املهنئون: والدك العميد: صالح بن احمد شايع 

 العقيد/ احمد زيد الخالدي
 العقيد: ناصر الخدري- العقيد: صالح السهمي
العقيد: احمد طامش- وجميع األهل واألصدقاء

أجمل التهاين والتربيكات القلبية نزفها للشاب الخلوق/ 

خليل أحمد صالح الورد 
بمناسبة الزفاف ودخوله القفص الذهبي.. 

فألف ألف مربوك.
 املهنئون: العقيدأحمد مسعد القردعي

 أعمامك: محمد وعبده وخالد. أخوانك: عصام 
وحكيم وخالد. والدك ووالدتك وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل شايع

أجمل التهاين والتربيكات القلبية نزفها لخطيب مسجد 
دائرة التوجيه املعنوي الشاب الخلوق األستاذ/
عبدالرحمن يحيى صالح العمراين

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. فألف ألف مربوك.
املهنئون:

والداك وجميع إخوانك وجميع طالب الجامع الكبر 
وطلبة املركز.. وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل الوردتهانينا آل العمراين
نبارك لزميلنا االخ املقدم / صادق املوشيك

بمناسبة تعيينة ركن توجيه كتائب
 الدعم واالسناد اللوجستي.. فألف مربوك.

 املهنئون:
أكرم األهدل- مقدم/ عيل مبارك 

وكافة كتائب الدعم واالسناد
و منتسبي دائرة التوجيه املعنوي

تهانينا
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بداية نتساءل: ماذا يعني دخول قوات أمريكية وفرنسية 
إىل محافظتي حضرموت وشبوة إىل جانب القوات السعودية 
واإلم���ارات���ي���ة وال��ري��ط��ان��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة وك��ي��ف س��م��ح ب��دخ��ول��ه��ا من 
ي�����دع�����ون ال���ت���ق���دم���ي���ة ال�����ذي�����ن س���ب���ق ل���ه���م أن ص�����دع�����وا ال��������رؤوس 
بشعاراتهم الراقة املتمثلة يف محاربة االستعمار والرجعية 
واإلمريالية والعدو التاريخي لليمن وهم يستظلون اليوم 
بمظلته وتؤويهم فنادقه منفذين له كل أجنداته..؟ أليست 
هذه مفارقة عجيبة أن يحدث كل هذا برضاهم واختيارهم 
وهم يعلمون جيدا وعن سابق تجربة عاصروها أن املؤامرة 
مهما كان حجمها ومهما كانت كبرية ومحبوكة ومعدا لها 
إعداداً دقيقاً فإنها تظل صغرية أمام إرادة الشعوب الحرة 
وستتحطم ال محالة عىل صخرة مقاومتها الصلبة ويكون 
مصريها دائما الفشل والخسران ولكنهم ال يعترون وغري 
مدركني بأن سيادة األوطان وحريتها واستقالها خط أحمرال 
يمكن بأي حال من األحوال تجاوزه وأن الدفاع عن الوطن 
وسيادته يمثل ألبناء الشعب اليمني ضد كل املؤامرات التي 
تحاك ضده بمساعدة بعض العماء واملرتزقة الذين ال يخلو 
منهم شعب من الشعوب يمثل حقيقة ثابتة مرتبطة بالقدر 
واملصري والوجود والتاريخ الجديد الذي يتفوق ويستعيص 

عىل السدود واملوانع بما يف ذلك 
املؤامرات بكل أشكالها وأبعادها 

الداخلية والخارجية.
 وق�����د خ���س���ر ك����ل ال����ذي����ن ظ��ن��وا 
ب������أن������ه������م ق���������������������ادرون ع���������ىل إي������ق������اف 
ح�������رك�������ة ال�������ت�������اري�������خ أو االل�����ت�����ف�����اف 
ع������ل������ي������ه������ا ف�����خ�����ل�����ف�����ت�����ه�����م م������ق������اوم������ة 
ال�����������ش�����������ع�����������ب ال���������ي���������م���������ن���������ي ال�������ع�������ن�������ي�������د 
صرعى سوء التقدير والتخبط 
يف س���ريه���م ال���خ���ي���اين م��ت��ن��اس��ني 
ب���أن أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي من 
الجيل الجديد ال��ذي لم تلوثه 
امل�������غ�������ري�������ات وال���������دف���������ع ب������ال������دره������م 

والريال والدوالر قد أثبت من خال جيشه ولجانه الشعبية 
أنه الحامي واملحافظ عىل سيادة اليمن واستقاله وتحرير 
ق���راره السيايس م��ن الوصاية الخارجية وأن م��ا م��ن ق��وة أو 
فئة أو جماعة ق��ادرة عىل إع��ادة عقارب الساعة إىل ال��وراء 
ألن الوطن اليمني واحد ال يتجزأ ولم يكن يف يوم من األيام 
مغنماً موزعاً بني قوى سياسية معينة أو رداءاً مفصَا عىل 
مقاس حزب أو منطقة معينة فهو الوطن الذي يستوعب 
كل اليمنيني يف داخله بره وبحره وسمائه، وبفضل قيام 
ث�����ورة 21 س��ب��ت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي ج�����اءت م��ص��ح��ح��ة ل��ك��ل ما 
س��ب��ق��ه��ا م����ن أوض��������اع م���ع���ق���دة اس���ت���ط���اع ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي أن 
ي��ل��غ��ي م���ن ق���ام���وس���ه وإىل األب�����د م����ف����ردات االرت����ه����ان ل��ل��خ��ارج 
وهو مرفوع الرأس الذي ال ينحني إال لله عز وجل وليبقى 
ال���وط���ن ال��ي��م��ن��ي ال��ك��ب��ري ق���وي���اً ش��ام��خ��اً وم��ه��اب��اً ت��ع��ان��ق ه��ام��ات 

أبنائه عنان السماء.
 كما أن ال��وح��دة اليمنية ال��ت��ي تحققت ب����إرادة شعبية هي 
حصيلة نضال شاق خاضه اآلباء واألجداد ويف نفس الوقت 
تشكل مطلباً جماهريياً ولم يكن الشعب أثناء تحقيقها رقماً 
مفقوداً، ولذلك فاإلرادة الفوقية التي اتخذت القرار لم تكن 
إال ممثلة  لرغبة املايني من اليمنيني وعليه فليس بمقدور 
أي طرف بعد أن تحققت الوحدة فصم عراها أو النيل منها 
ب����أي ش��ك��ل م���ن األش���ك���ال ألن��ه��ا أص��ب��ح��ت ح��ق��ي��ق��ة م���ن ح��ق��ائ��ق 
ال��ت��اري��خ وال��ح��ي��اة اليمنية ال��ج��دي��دة، ف��ك��ل أس���رة يمنية ج��زء 
من هذا النسيج االجتماعي الوطني املمتزج بخارطة الوطن 
اليمني الكبري م��ن شماله إىل جنوبه وم��ن شرقه إىل غربه، 
وان���ط���اق���اً م���ن ه����ذه امل���ع���ادل���ة ت��ؤك��د ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة دائ���م���ا يف 
خطابها السيايس العزم والتصميم عىل تحرير كامل الراب 
ال��ي��م��ن��ي وط����رد ك��ل غ����اٍز ل���وث ب��أق��دام��ه ت��رب��ة ال��ي��م��ن ال��ط��اه��رة، 
ويف ال��ت��اري��خ ال��ق��دي��م وال��ح��دي��ث دروس وع���ر أك���د ال��ي��م��ن��ي��ون 
م���ن خ��ال��ه��ا أن مستقبلهم ه���و يف ال���وح���دة ول��ي��س يف غ��ريه��ا 
ول���ه���ذا ل���م ت��ن��ج��ح ك���ل امل��خ��ط��ط��ات ل��ف��ص��ل أي ج���زء م���ن اليمن 

عن بعضه.
وإذا كانت هذه الحقيقة قد غابت عن أذهان الذين دأبوا عىل 
ال��ك��ذب وال��خ��داع واف��ت��ع��ال األزم���ات وامل��ش��اك��ل للشعب اليمني 
ب��ع��د أن وج����دوا ل��ه��م ظ��ه��ريا خلفيا م��ن خ���ارج ال��وط��ن ارت���م���وا يف 
أح���ض���ان���ه وه������و ي����ت����وىل ال����دع����م وال���ت���ش���ج���ي���ع ل���ك���ل م����ا ي���ق���وم���ون ب��ه 
ويفعلونه من أعمال جبانة وخيانة كرى يف حق الوطن اليمني 
وشعبه ووح��دت��ه أن الشعب وال��ت��اري��خ ل��ن يغفرها لهم وه��ذه 
الحقيقة ق��د ت��رج��م��ه��ا ال��ي��م��ن��ي��ون ع��ن��دم��ا ه��ب��وا جميعا باستثناء 
العماء واملرتزقة للدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان األممي 
الذي يشن عليه للعام الثامن عىل التوايل بمشاركة دول كرى 
ويف نفس الوقت ملنع كل محاولة إلقامة دويات ومشيخات 
عىل األرض اليمنية كما تحاول اليوم ق��وات االحتال إقامتها 
يف بعض املحافظات الجنوبية والشرقية متحدية إرادة شعب 

ال تقهر ألنها مستمدة من إرادة الله سبحانه وتعاىل.

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(

وسقطت مؤامرة حتالف 
العدوان على اليمن

استمرار نهب 
عائدات النفط

 
ذكرت مصادر مطلعة أن السفينة 
 MARAN ال��������ع��������م��������اق��������ة ال��������ي��������ون��������ان��������ي��������ة 
CANOPUS، غ��ادرت ميناء الضبة 
يف محافظة ح��ض��رم��وت، ع��ىل متنها 
ق���������راب���������ة م������ل������ي������وين ب������رم������ي������ل م���������ن ال����ن����ف����ط 

اليمني الخام. 
وأوض�����ح�����ت امل������ص������ادر، أن ال��س��ف��ي��ن��ة 
ال��ع��م��اق��ة ق��ام��ت بتحميل م��ا ي��ق��ارب 
أثنني مليون برميل نفط خام، بقيمة 
إج��م��ال��ي��ة ت��ق��در ب��� 200 م��ل��ي��ون دوالر، 
وف���ق���ا ألس����ع����ار ال����ب����ورص����ة، م����ا ي���ع���ادل 
120 مليار ريال يمني، بعد وصولها 
يف ال���خ���ام���س م���ن أغ��س��ط��س ال���ج���اري 
إىل م���ي���ن���اء ال���ض���ب���ة ال���ن���ف���ط���ي ال���خ���اض���ع 
للسيطرة اإلماراتية عىل بحر العرب.
ي��ش��ار إىل أن م��س��ل��س��ل ن��ه��ب النفط 
اليمني ال��خ��ام وع��ائ��دات��ه مستمر من 
ق����ب����ل دول ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان، دون 
ص��������رف م�����رت�����ب�����ات امل�����وظ�����ف�����ني ال���ي���م���ن���ي���ني 

ألكرث من 6 سنوات عىل التوايل.

كشف عضو وفد صنعاء املفاوض عبدامللك العجري عن حجم الصفعات التي 
تلقاها حزب اإلصاح منذ العام 2014م.

وقال يف تغريدة عىل منصة توير: “ لو مارس اإلصاح %10 من التعقل الذي 
يمارسه مع دول العدوان ملا وصلنا اىل ما وصلنا إليه منذ 2014”.

وأضاف: “ما حدث لإلصاح يف صنعاء ال يساوى %1 من الصفعات التي تلقاها 
من دول العدوان”.

وأكد أن مشكلة اإلصاح أن ضغائنه اإليديولوجية عىل أنصار الله أصابته بعمى 
سيايس ال يبدو أنه قادر عىل التعايف منه.

تبدأ اليوم االثنني بجامعة البيضاء فعاليات املؤتمر 
العلمي الثالث تحت شعار "الجامعات البحثية الواقع 

والطموح".
ويناقش املؤتمر عىل مدى ثاثة أيام من خال خمسة 
م����ح����اور رئ���ي���س���ي���ة 128 ب���ح���ث���اً م���ق���دم���ة م����ن أك���ادي���م���ي���ني يف 
ال����ج����ام����ع����ات ال���ي���م���ن���ي���ة وال����ع����رب����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة يف م���ج���االت 
ال�����ع�����ل�����وم ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، اإلن�����س�����ان�����ي�����ة، اإلداري����������������ة، ال����رب����وي����ة 

والرياضية.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد العرامي، أن 
امل��ؤت��م��ر ال����ذي ُي��ع��ق��د ب��م��ش��ارك��ة ج��ام��ع��ات ي��م��ن��ي��ة وع��رب��ي��ة 
ودولية عر تقنية التواصل عن ُبعد يهدف اىل نشر ثقافة 
الجامعات البحثية وتوطني رؤى علمية جديدة لتحقيق 
تنمية مستدامة.. مؤكداً استكمال اللجان املنظمة لكافة 

التجهيزات والرتيبات الخاصة بانعقاد املؤتمر.

يناقش 128 بحثًا في خمسة محاور رئيسية..

اليوم.. انطالق املؤمتر العلمي الثالث بجامعة البيضاء
العجري:  أيديولوجية وضغائن اإلصالح 

أصابته بعمى سياسي ال ميكنه التعافي منه

أث���ارت عملية تفجري األض��رح��ة الخاصة بالرموز 
الدينية من قبل مرتزقة العدوان يف شبوة سخطاً 

عارماً وانتقادات يف أوساط القبائل
وق���ال���ت م���ص���ادر أن م��ت��ش��ددي��ن م���ن ع��ن��اص��ر فيما 
يسمى ب��ق��وات العمالقة وف��ق معتقدات ضالية 
أق����������دم����������وا  ع��������ىل ت�����ف�����ج�����ري ض�������ري�������ح ال������ع������ام������ة ال�����ص�����ويف 
ع������ب������دال������رح������م������ن ب��������ن ع������م������ر ب����������������اداس ب����م����ن����ط����ق����ة ع����رق����ة 
ب����س����اح����ل رض���������وم ب����ع����ب����وة ن����اس����ف����ة دم���������رت ال���ض���ري���ح 

وسوته باألرض.
ج����دي����ر ب���ال���ذك���ر أن امل����رت����زق����ة دم��������روا ع������دة أض���رح���ة 
م��ش��اب��ه��ة يف ع���دة م��ن��اط��ق ج��ن��وب��ي م��ح��اف��ظ��ة ش��ب��وة 

خال األيام القليلة املاضية. 

أوض���������ح م�����دي�����ر ال�������وح�������دة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل������إلن������ش������اءات وامل�����ش�����اري�����ع 
املهندس اسماعيل حميد الدين ان مياه اإلمطار أثرت بشكل 
مباشر عىل الكابات الخاصة باالتصاالت والحقت بها أضرارا 

كبرية مما تسبب بخسائر كبرية عىل املؤسسة.
وأشار يف تصريح ل�"26سبتمر" أن األمطار أدت اىل كشف 
امل�����س�����ارات ك���ام���ل���ة وج����رف����ت امل�����واق�����ع ت���ح���ت االس���ف���ل���ت م���م���ا ادى 
ان����ق����ط����اع األل�����ي�����اف ال���ض���وئ���ي���ة وت���ع���رض���ه���ا ل���ل���ن���ه���ب وب������ني أن ه���ذه 
األضرار انعكست سلبا عىل خدمتي  االنرنت والهاتف الثابت 

والحقت باملؤسسة خسائر كبرية.
وأك�������د أن������ه ت����م ع���م���ل امل���ع���ال���ج���ات م����ن اج������ل ح���م���اي���ة ال���ك���اب���ات 
من خال دفن الكابات )الكيبل النحايس, الكيبل الضويئ( 
والقيام بعمل صبيات -خرسانات أسمنتية- بطبقات ليك يتم 

إعادة الكابات إىل مسارها. 

وق������������ال: "ق����م����ن����ا ب�����رف�����ع وم�����س�����ح اك������������وام امل����خ����ل����ف����ات يف م����ي����دان 
السبعني اث��ن��اء ن���زول األم��ط��ار وف��ت��ح ت��ص��اري��ف للمياه ومسح 
وإزال��ة اك��وام االتربة لتصريف مياه األم��ط��ار.. الفتا إىل أن��ه تم 
التحرك اىل قرية القابل لفتح مجرى السيل واىل املطار منطقة 

بني حوات لعمل حواجز لتصريف مياه األمطار.
واىل خ��ط ال��ج��م��ارك ل��ف��ت��ح م��ج��رى ال��س��ي��ل و اىل ت��ب��ة البحث 
الجنايئ وذلك لدفن الدكت التي حفرتها سيول األمطار واىل 
مبنى خ��دم��ات امل��ش��رك��ني ال��ج��ام��ع��ة وال����ذى ت��ض��رر م��ن سيول 
مياه االمطار وتم عمل حواجز للمياه التي دخلت اىل املباين 
السكنية واىل بني ال��ح��ارث الرحبة لفتح العبارات املسدودة 
ملرور مياه األمطار واىل مدينة النهضة لتصريف مياه األمطار.
واىل سيان زراجة وذلك ملعالجة دكت األلياف املتضررة من 

السيول اثناء نزول األمطار.

سخط عارم في شبوة

األمطار تسبب خسائر كبيرة للمؤسسة العامة لالتصاالت

أعلنت وزارة الربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية 
العامة للعام الدرايس ١٤٤٣ه� املوافق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م 

بنسبة نجاح 86.91 %.
وه���ن���أ وزي�����ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ي��ح��ي��ى ب����در ال���دي���ن ال��ح��ويث 
ط���اب وط��ال��ب��ات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة بنجاحهم يف اخ��ت��ب��ارات 

الثانوية العامة ..
وث��م��ن وزي����ر ال��رب��ي��ة يف ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه يف 
املؤتمر الصحفي ال��ذي عقد اليوم بصنعاء، وكيل قطاع 
املناهج والتوجيه أحمد النونو، صمود الربويني يف امليدان 
ال��ذي��ن بفضلهم ت��م إن��ج��اح ال��ع��ام ال�����درايس رغ���م ال��ظ��روف 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب���اد ج�����راء اس��ت��م��رار 

العدوان والحصار.
وأشاد بجهود اللجان العاملة وكل من أسهم يف إنجاح 
اختبارات الثانوية العامة بأمانة العاصمة واملحافظات من 

السلطات املحلية واللجان األمنية واملؤسسات اإلعامية .
وأوضح الوكيل النونو أن إجمايل عدد الطاب املتقدمني 
الخ��ت��ب��ارات الثانوية العامة بلغ ١٨٧ أل��ف��اً و ٨٧٨ طالباً 
وط��ال��ب��ة، ح��ض��ر االخ��ت��ب��ار ١٧٥ أل���ف���اً و ٨٥ ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة 
وغ���اب عنها ١٢ أل��ف��ا و ٧٩٣ طالبا وط��ال��ب��ة ون��ج��ح ١٥٢ 
ألفا و ١٨٥ طالباً وطالبة فيما رسب يف االختبار ٢٢ ألفا 

و ٩٢٧ طالباً وطالبة .
وأكد إمكانية حصول الطاب عىل نتائجهم ابتداء من 
ال����ي����وم االث����ن����ني ع����ر االت�����ص�����ال ب���ال���ه���ات���ف ال���ث���اب���ت ع����ىل ال���رق���م 
"160" أو ع��ر إرس����ال رق���م ال��ج��ل��وس ب��رس��ال��ة "sms" عر 

شبكة اتصاالت يمن موبايل إىل الرقم نفسه.
ع���ق���ب ذل�����ك اس���ت���ع���رض م���دي���ر ع�����ام االخ����ت����ب����ارات ب�����ال�����وزارة 
ص���ال���ح ال�����وادع�����ي أس����م����اء ال����ط����اب و ال���ط���ال���ب���ات األوائ���������ل يف 

أقسام الثانوية العامة " علمي ، أدبي ، انجليزي ".

التربية تعلن نتيجة الثانوية العامة بنسبة جناح 86.91 %


