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اطلع فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
ال �س �ي��ايس األع� ��ى أم� ��س ،ع ��ى ال �ت �ج �ه �ي��زات وال��رت �ي �ب��ات
النهائية يف ساحة االحتفال بالعرس الجماعي الثالث
ب��ال �ع��اص �م��ة ص �ن �ع��اء ،ال� ��ذي ت�ق�ي�م��ه ه�ي�ئ��ة ال ��زك ��اة ال �ي��وم
االثنني ألكرث من  10آالف عريس وعروس.
واس �ت �م��ع ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،م ��ن رئ �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للزكاة الشيخ شمسان أب��و نشطان ووكيل الهيئة عيل
ال�س�ق��اف ،إىل ش��رح ح��ول ال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ف�ن�ي��ة والتقنية
والجهود املبذولة من فرق هيئة الزكاة املكلفة باستكمال
التجهيزات والرتيبات الستقبال العرسان.
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وأشاد الرئيس املشاط ،بمستوى التجهيزات والرتيبات
التنظيمية والفنية ..مثمنا املشاريع الكبرية التي تقوم
بها هيئة الزكاة رغ��م أنها ما زال��ت فتية مما يبعث عى
ال�ت�ف��اؤل وال�ف�خ��ر واالع �ت��زاز ب�ه��ذه امل�ش��اري��ع ال�ت��ي تالمس
الواقع االجتماعي.
وأوض ��ح أن ال �ع��رس ال�ج�م��اع��ي األك ��ر ال ��ذي ح�ض��رت له
ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة ي��أيت يف س�ي��اق م�ع��ال�ج��ات اج�ت�م��اع�ي��ة كبرية
منها م��واج�ه��ة ال�ح��رب ال�ن��اع�م��ة وإذك ��اء م�ش��اري��ع الطهر
والعفاف.
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من املواقع العسكرية املتقدمة مبديرية مدغل ..وزير الدفاع يضع حتالف العدوان أمام خيارين:

إما هدنة ومرتبات
ّ
وإما صواريخ ومسيرات
ّ
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـل ـ ــى
ال ـ ـثـ ــروة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة إال
لـلـجـمـهــوريــة اليمنية
التي عنوانها صنعاء

ندعو دول حتالف العدوان الى إيقاف
حربها العدوانية العبثية

ص 03

دقــة إصــابــة األهــداف املعادية كانت أكثر جــالء ووضــوحـ ًا مــن خالل
توجيه ضربات حتذيرية صوب ناهبي الثروة الوطنية

صراع املليشيات في تعز إلى أين؟!!
ب �ش �ك ��ل م � � ��واز مل� ��ا ي �ح �ق �ق ��ه ش �ع �ب �ن��ا
اليمني العظيم وقيادته الحكيمة
الصامدة يف وجه العدوان من مكاسب
وطنية إيجابية عى صعيد التفاوض مع
دول ال� �ع ��دوان ت ��دف ��ع ق �ي ��ادات وأدوات
وكيانات االرتزاق ثمن خيانتها للشعب
والوطن يوما بعد يوم ويتواىل مسلسل
ال �ص �ف �ع ��ات امل� ��دوي� ��ة ال� �ت ��ي ت ��وج �ه �ه ��ا ل�ه��ا
أن�ظ�م��ة ال �ع ��دوان واالح �ت ��الل ال�س�ع��ودي
اإلم � � ��ارايت األم ��ري ��ي ب �ش �ك��ل ي� ��زج ب �ه ��ا يف
دوام � ��ة ص � ��راع س �ي ��ايس وع �س �ك ��ري ب�ي�ن��ي
خطري تديره أنظمة العدوان بسياساتها
واس��رات�ي�ج�ي��ات�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ع��ى م�س�ت��وى
ع��واص �م �ه��ا ال �ت ��ي ت �ت ��واج ��د ف �ي �ه��ا ق �ي ��ادات
االرت� � ��زاق وك� ��ذا ع ��واص ��م ال � ��دول األخ ��رى
التي تتواجد فيها تلك القيادات وتذيك
ن ��ريان ��ه ق� �ي ��ادات م�ل�ي�ش�ي��ات�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة
املتواجدة يف الداخل اليمني ال سيما يف
م �ح��اف �ظ��ات ت �ع��ز وأب � ��ني وحضرموت..
التفاصيل يف السياق التايل:

تفاصيل ص 05

ن ـن ـصــح الـ ـع ــدو بـ ــأال يــواصــل
اختبار صبرنا
عملية الضبة:

«كاريش
الــيم ــن»
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األعراس
اجلماعية

احلل األمثل ملواجهة
احلرب الناعمة
ص 07

محليات
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الرئيس املشاط يطلع على الترتيبات النهائية بساحة االحتفال بالعرس اجلماعي األكبر لهيئة الزكاة

هيئة الزكاة متثل أمنوذج ًا لكل مؤسسات الدولة الناجحة

اطلع فخامة املشري الركن مهدي املشاط
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ى أم ��س،
ع� ��ى ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات وال� ��رت� �ي� �ب� ��ات ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة
يف س ��اح ��ة االح �ت �ف ��ال ب��ال �ع��رس ال�ج�م��اع��ي
ال�ث��ال��ث بالعاصمة ص�ن�ع��اء ،ال��ذي تقيمه
ه �ي �ئ��ة ال ��زك ��اة ألك� ��ر م ��ن  10آالف ع��ري��س
وعروس.
واستمع الرئيس امل�ش��اط ،م��ن رئيس الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة ال�ش�ي��خ ش�م�س��ان أب��و نشطان
ووكيل الهيئة عيل السقاف ،إىل شرح حول
التجهيزات الفنية والتقنية والجهود املبذولة
م� ��ن ف � ��رق ه �ي �ئ ��ة ال� ��زك� ��اة امل �ك �ل �ف ��ة ب��اس �ت �ك �م��ال
التجهيزات والرتيبات الستقبال العرسان.
وأشاد الرئيس املشاط ،بمستوى التجهيزات
وال� ��رت � �ي � �ب� ��ات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي ��ة وال � �ف � �ن � �ي� ��ة ..م �ث �م �ن��ا
امل�ش��اري��ع ال�ك�ب��رية ال�ت��ي ت�ق��وم بها هيئة ال��زك��اة
رغم أنها ما زالت فتية مما يبعث عى التفاؤل
والفخر واالعتزاز بهذه املشاريع التي تالمس
الواقع االجتماعي.
وأوض� ��ح أن ال �ع ��رس ال �ج �م��اع��ي األك� ��ر ال ��ذي
ح � �ض � ��رت ل � ��ه ه� �ي� �ئ ��ة ال � � ��زك � � ��اة ي � � ��أيت يف س �ي ��اق
م �ع��ال �ج��ات اج �ت �م��اع �ي��ة ك �ب��رية م�ن�ه��ا م��واج�ه��ة
ال � �ح� ��رب ال �ن ��اع �م ��ة وإذك� � � ��اء م� �ش ��اري ��ع ال �ط �ه��ر
والعفاف.
وق ��ال ال��رئ�ي��س امل �ش��اط " أف�ت�خ��ر وأع �ت��ز بهيئة
ال � ��زك � ��اة ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا م � ��ن م� �ن� �ج� ��زات ث � � ��ورة 21
س �ب �ت �م��ر ،وأق � ��ول ل �ه��م س � ��ريوا ق ��دم ��ا ل��أم��ام
ونحن معكم لتذليل كافة الصعوبات التي

أفتخر وأعتز بهيئة الزكاة باعتبارها من منجزات ثورة  21سبتمبر وأقول لهم :سيروا قدم ًا لألمام ونحن معكم
أبونشطان :الفرحة تعم  10آالف و 44عريس ًا وعروس ًا في عرس جماعي هو األكبر على مستوى املنطقة
العرس رسالة لألعداء أن شعبنا اليوم ينتصر بقيادة شجاعة تقف إلى جانب الفقراء واملساكني

تواجهونها من أجل االرتقاء بعمل الهيئة".
ول �ف ��ت إىل ض� � ��رورة أن ت �ح �ظ��ى ه �ي �ئ��ة ال ��زك ��اة
باالهتمام الكبري والتغطية الالزمة يف جانب

اإلعالم نظري ما تقوم به من إنجازات عظيمة
ت�س�ت�ح��ق اإلش� ��ادة وت�س�ت�ح��ق أن ي�ط�ل��ع عليها
أبناء الشعب اليمني.

ب��دوره أك��د رئيس هيئة ال��زك��اة ،أن ما تحقق
من إنجازات ومشاريع لهيئة الزكاة يأيت من
خ ��الل ال��دع��م ال�ك�ب��ري وااله �ت �م��ام م��ن ال�ق�ي��ادة

الثورية واملجلس السيايس األعى ومتابعتها
الحثيثة من أجل الفقراء واملساكني يف عموم
محافظات الجمهورية ..الفتاً إىل أن الفرحة

وال�خ��ري تعم  10آالف و 44عريساً وع��روس��اً،
يف ع � ��رس ج �م ��اع ��ي ه ��و األك � ��ر ع ��ى م �س �ت��وى
امل �ن �ط �ق��ة وال� ��ذي� ��ن ب �ف��رح �ت �ه��م ي �ف ��رح ال �ش �ع��ب
اليمني بأكمله.
وأشار أبو نشطان ،إىل أن العرس الجماعي
رسالة لأعداء أنه ورغم اآلالم واألوجاع التي
ح ��اول ��وا إل �ح��اق �ه��ا ب��ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ،إال أن��ه
اليوم ينتصر بقيادة شجاعة تقف إىل جانب
الفقراء واملساكني.
ف �ي �م ��ا أوض � � ��ح وك� �ي� ��ل ال �ه �ي �ئ ��ة ال � �س � �ق� ��اف ،أن
ال�ت�ح�ض��ريات والتجهيزات يف س��اح��ة العرس
ال �ج �م ��اع ��ي ش� ��ارف� ��ت ع� ��ى االن� �ت� �ه� ��اء ل �ت �ك �ت �م��ل
ال � �ل � ��وح � ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ل � �ل � �ع� ��رس األك � � � ��ر ال� � ��ذي
يستهدف أكر من  10آالف عريس وعروس.
وأشار إىل أن العرس الجماعي ثمرة من ثمار
ث ��ورة  21س�ب�ت�م��ر وال ��ذي ي��الم��س اح�ت�ي��اج��ات
الشباب وهموم الفقراء كون البعض منهم
وص � ��ل إىل ع �م ��ر األرب � �ع� ��ني وال �خ �م �س ��ني ول ��م
يستطع إكمال نصف دينه.
وأك � ��د أن اس �ت �ي �ع��اب ه� ��ذا ال �ع ��دد ال �ك �ب��ري م��ن
العرسان من مختلف محافظات الجمهورية
ي �ح �س ��ب إلن � �ج � ��ازات ه �ي �ئ ��ة ال � ��زك � ��اة يف إح �ي ��اء
فريضة وشعرية من شعائر تعظيم اإلسالم..
الفتا إىل أن املشروع يأيت أيضا ضمن املساعي
وال �ج �ه ��ود ال �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا ال ��دول ��ة يف م��واج �ه��ة
ال �ح ��رب ال �ن��اع �م��ة ال �ت ��ي ي �ش �ن �ه��ا ال �ع ��دو ال ��ذي
ي�ح��اول إف�س��اد ال�ش�ب��اب واس�ت�ه��داف النسيج
االجتماعي.

التقى سفير اليمن لدى إيران ومستشار املجلس السياسي األعلى املقدشي

الرئيس املشاط يؤكد وقوف اليمن الى جانب إيران حكومة وشعب ًا في مواجهة املؤامرات واألعمال التخريبية
معاجلة القضايا املجتمعية وإصالح ذات البني من أبرز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
ال � �س � �ي� ��ايس األع� � � ��ى أم � � ��س ب ��ال� �ع ��اص� �م ��ة ص � �ن � �ع� ��اء ،س �ف��ري
الجمهورية اليمنية يف إيران إبراهيم الديلمي.
ن��اق��ش ال�ل�ق��اء ،أوض ��اع ال�س�ف��ارة ال�ي�م�ن�ي��ة يف إي ��ران وأب�ن��اء
ال� �ج� ��ال� �ي� ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة وال � � �ط� � ��الب ال �ي �م �ن �ي ��ني ال � � ��دارس � � ��ني يف
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وسبل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين والشعبني الشقيقني ،وآفاق التعاون
املستقبيل اليمني اإليراين.
ويف اللقاء ،استمع الرئيس املشاط ،من السفري الديلمي،
إىل شرح موجز عن طبيعة األحداث التي تشهدها إيران
خالل هذه الفرة.
وأك��د ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ،ع��ى ض ��رورة االس�ت�م��رار يف تقديم
الرعاية وكافة الخدمات ألبناء الجالية اليمنية والطالب
الدارسني يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وأشار إىل أن املظاهرات الحاشدة التي خرجت يف العديد
م� ��ن امل� � ��دن اإلي� ��ران � �ي� ��ة ل �ل �ت �ع �ب��ري ع� ��ن ال� ��رف� ��ض ل �ل �م ��ؤام ��رات
الخارجية التي تهدف إىل زعزعة أمن واستقرار الجمهورية
اإلس ��الم �ي ��ة اإلي ��ران �ي ��ة ،دل �ي��ل ع ��ى وع ��ي ال �ش �ع��ب اإلي� ��راين
وق� ��درت� ��ه ع ��ى ال �ت �غ �ل ��ب ع ��ى ك ��ل م � ��ؤام � ��رات وم �خ �ط �ط��ات
املخابرات األمريكية اإلسرائيلية ..مؤكدا وقوف الجمهورية
اليمنية إىل جانب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حكومة
وشعباً يف مواجهة تلك املؤامرات واألعمال التخريبية.
وشدد الرئيس املشاط ،عى ضرورة أن تقوم سفارة بالدنا

يف إي ��ران ب��ال�ع�م��ل ع��ى ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ت�ع��زي��ز ال�ع��الق��ات
بني البلدين الشقيقني ،وتطوير آفاق التعاون يف مختلف
املجاالت بما يعود بالنفع عى الشعبني الشقيقني.
إىل ذلك التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس
املجلس السيايس األعى أمس مستشار املجلس السيايس
األعى الشيخ محمد حسني املقديش.

اطلع على سير العملية التعليمية في مدرسة الشهيد القبالني

السامعي يتفقد دار رعاية األحداث بتعز

تفقد عضو املجلس السيايس األعى سلطان السامعي
دار رعاية األح��داث للبنني يف مديرية صالة بمحافظة
تعز.
واستمع عضو السيايس األعى من القائمني عى الدار
إىل شرح حول الرامج الربوية لنزالء الدار ،بما يسهم
يف تغيري سلوكياتهم وبناء شخصياتهم ودمجهم يف
املجتمع.
وتعرف عى احتياجات الدار والصعوبات التي تواجهه
ومنها شحة النفقات التشغيلية وغريها من املتطلبات.
ووجه السامعي السلطة املحلية بمحافظة تعز بتقديم
أوج � ��ه ال ��دع ��م وامل �س ��اع ��دة ل �ل ��دار ل �ي ��ؤدي م �ه��ام��ه ت�ج��اه
النزالء عى أكمل وجه.
ودع ��ا ال�خ��ريي��ن ورج ��ال األع �م��ال إىل امل�س��اه�م��ة يف ه��ذا
ال �ع �م��ل اإلن �س ��اين ال ��ذي ي �ح��ث ع�ل�ي��ه ال ��دي ��ن اإلس��الم��ي
من خالل مد يد العون لهذه الشريحة واملساهمة يف
تحسني أوضاعها املعيشية.
ون� ��وه ب �م �س �ت��وى ال �خ ��دم ��ات وال ��رع ��اي ��ة وال �ت��أه �ي��ل ال�ت��ي
ي �ق ��دم �ه ��ا ال � � ��دار رغ � ��م ش �ح ��ة اإلم � �ك� ��ان � �ي� ��ات ..ح ��اث ��ا ع��ى

مضاعفة ال�ج�ه��ود ل�ت��وف��ري ال��رع��اي��ة ل��أط�ف��ال م�م��ن هم
يف تماس مع القانون والحرص عى تنمية مواهبهم
وتنفيذ الرامج التدريبية والتأهيلية لبناء قدراتهم.
إىل ذل ��ك اط �ل��ع ع �ض��و امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ى ع��ى
سري العملية التعليمية يف مدرسة الشهيد عبدالجبار
القبالين النموذجية بمديرية التعزية.
واستمع من مدير املدرسة والكادر الربوي إىل شرح
عن احتياجات املدرسة من الفصول الدراسية الالزمة
الس �ت �ي �ع ��اب ال � �ط� ��الب ال� ��واف� ��دي� ��ن م� ��ن ع� �م ��وم م �ن��اط��ق
املديرية.
وأش��اد السامعي بجهود ال�ك��ادر ال��رب��وي واإلداري يف
إنجاح العملية التعليمية وسعيهم الجاد عى تجويد
األداء واملخرجات رغم الظروف الصعبة الناجمة عن
استمرار العدوان.
وح��ث ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ع��ى ت��وف��ري م�ت�ط�ل�ب��ات امل��درس��ة
ل �ب �ن��اء ف �ص ��ول إض ��اف �ي ��ة ت �س �ه��م يف ت �خ �ف �ي��ف االزدح � ��ام
الحاصل ..داعيا القطاع الخاص إىل املساهمة الفاعلة
يف دعم العملية التعليمية.

ج ��رى خ ��الل ال�ل�ق��اء م�ن��اق�ش��ة امل��واض �ي��ع امل�ت�ص�ل��ة ب��ال�ق�ض��اي��ا
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وج �ه��ود إص ��الح ذات ال �ب��ني وم�ع��ال�ج��ة ق�ض��اي��ا
الثارات.
ويف اللقاء أكد الرئيس املشاط أن إصالح ذات البني وحل
قضايا املجتمع من األعمال الصالحة التي لها أثرها الكبري
ع ��ى االس �ت �ق ��رار ال ��داخ ��يل وت �م ��اس ��ك ال �ج �ب �ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة،

خ��اص��ة يف ظ��ل ت��رب��ص ال �ع��دو وم�ح��اول�ت��ه ت�م��زي��ق ال�ن�س�ي��ج
املجتمعي.
واعتر أن معالجة القضايا املجتمعية وإصالح ذات البني
م��ن أب ��رز ع��وام��ل ال�ص�م��ود وال�ث�ب��ات يف م��واج�ه��ة ال �ع��دوان
األمرييك السعودي.
ولفت رئيس املجلس السيايس األعى إىل أن دول العدوان

ب�ق�ي��ادة أم��ري�ك��ا ت�س�ع��ى إىل إث ��ارة امل�ش��اك��ل وال �ن��زاع��ات بني
القبائل اليمنية لتفكيكها.
وأش � � ��اد ال ��رئ �ي ��س امل� �ش� ��اط ب� ��اإلن � �ج� ��ازات ال� �ت ��ي ت �ح �ق �ق��ت يف
ح��ل ق�ض��اي��ا ال �ث ��ارات وم�س��اع��ي ال�ص�ل��ح ال�ق�ب��يل وم�ع��ال�ج��ة
الخالفات البينية والنزاعات بني القبائل وتوحيد جهودهم
ملواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

مجلس النواب يستعرض مشروع قانون بشأن األرصاد اجلوية
استعرض مجلس ال�ن��واب يف جلسته أم��س ،برئاسة رئيس املجلس األخ
يحيى عيل الراعي ،مشروع قانون لسنة 2022م بشأن األرصاد الجوي يف
ضوء تقرير لجنة النقل واالتصاالت.
وي�ت�ك��ون امل �ش��روع م��ن  56م ��ادة م��وزع��ة ع��ى س�ت��ة ف �ص��ول ،ي�ت�ض�م��ن األول
ال�ت�س�م�ي��ة وال �ت �ع��اري��ف ،وال�ف�ص��ل ال �ث��اين األه ��داف وم �ج��ال ال�ت�ط�ب�ي��ق ،فيما
يختص الفصالن الثالث والرابع بتنظيم أنشطة األرصاد الجوية وفروعه
يف إدارة أنشطة األرصاد الجوية ،والرصد والتنبؤات ،واإلنذار املبكر واملناخ،
وال�ت�ف�ت�ي��ش وال��رق��اب��ة امل�ه�ن�ي��ة وك ��ذا خ��دم��ات األرص� ��اد ال �ج��وي��ة ،إض��اف��ة إىل
الفصلني الخامس والسادس بشأن العقوبات واألحكام العامة والختامية.
ويهدف مشروع القانون إىل تنظيم األنشطة القائمة والتطوير املستقبيل
لها ومواكبة املستجدات واإليفاء باملتطلبات الدولية.
وق��د أرج��أ املجلس استكمال استعراضه ومناقشته للمشروع إىل جلسة
مقبلة بحضور الجانب الحكومي املختص.
إىل ذل��ك اس�ت�م��ع م�ج�ل��س ال�ن��وب خ��الل ه��ذه ال�ج�ل�س��ة ،م��ن ع�ض��و املجلس
أح�م��د ن�ص��ار ،إىل اس�ت�ف�س��ارات��ه امل��وج�ه��ة ل��وزي��ر األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ط��رق،
ورئ�ي��س امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال�ج�س��ور ،ب�ش��أن ت�ع��ر ب�ع��ض م�ش��اري��ع
الطرق والجسور وعدم صيانة بعض الطرق يف محافظة حجة.
وط��ال��ب ع�ض��و امل�ج�ل��س ،ب�ح�ض��ور وزي��ر األش�غ��ال ورئ�ي��س امل��ؤس�س��ة العامة
ل�ل�ط��رق ،ال��رد ع��ى األس�ئ�ل��ة واالس�ت�ف�س��ارات امل��وج�ه��ة إليهما يف أق��رب وقت
ممكن عمال بنص الالئحة الداخلية للمجلس.

وزارة اخلارجية تستنكر تصريح مجلس األمن بشأن اليمن ومحاولة التالعب بحقائق األحداث
استنكرت وزارة الخارجية ،بشدة ما جاء يف التصريح الصحفي
األخري ملجلس األمن بشأن اليمن ،ومحاولة التالعب يف التعامل
م��ع ح�ق��ائ��ق األح ��داث واع�ت�م��اد ازدواج �ي��ة امل�ع��اي��ري وات �ه��ام صنعاء
بأنها تشكل تهديداً لعملية السالم يف اليمن ولأمن البحري.
وق ��ال ��ت وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة" :ب ��ال ��رغ ��م م ��ن أن ص �ن �ع��اء ق ��د ات �خ��ذت
خ�ط��وات وإج ��راءات رس�م�ي��ة معلنة ب�ت��وض�ي��ح م��وق�ف�ه��ا ل�ل�ع��ال��م يف
وق��ت سابق وتواصلت مع كل ال��دول والشركات النفطية وتلك
ال�ن��اق�ل��ة ل�ل�ن�ف��ط ،ب��أن�ه��ا ل��ن ت�س�م��ح ب�ن�ه��ب ث ��روات ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
يف إط� ��ار ح ��دوده ��ا امل �ع ��رف ب �ه��ا دول� �ي ��اً ،ت �ك ��ون ب ��ذل ��ك اض�ط�ل�ع��ت
ب�م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ال�ت��ي ك�ف�ل�ه��ا دس �ت��ور ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وال�ق��ان��ون
الدويل يف الدفاع عن سيادة البالد والحفاظ عى مصالح وثروات
الشعب اليمني من أي نهب أو تجاوزات".
ودعت مجلس األم��ن ،إىل فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي
نفذتها القوات املسلحة يف سياقها الصحيح دون أي تأويل ،وأنها
لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية يف وسط البحر أو مسار املالحة

الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل املياه اإلقليمية اليمنية
وموجهة لردع من سولت لهم أنفسهم االستمرار يف نهب وسرقة
ثروات اليمن النفطية والطبيعية.
وأش ��ارت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة إىل أن ��ه ل��م ت�ن�ت��ج ع��ن ت�ل��ك ال��رس��ال��ة أي��ة
إص ��اب ��ات ب �ش��ري��ة أو خ �س��ائ��ر م ��ادي ��ة يف امل �ن �ش ��آت ن �ظ ��راً ل�ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا
ال�ت�ح��ذي��ري��ة يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ،م��ع ت��رك ال�خ�ي��ارات م�ف�ت��وح��ة لنطاق
أوس ��ع م��ن اإلج � ��راءات ال �ص��ارم��ة ت �ج��اه م��ن ي�ف�ك��ر ب�م�ح��اول��ة ت�ك��رار
عمليات نهب الروات الطبيعية من األرايض واملوائن اليمنية كافة.
وأكدت أن صنعاء ما تزال جادة يف التوجه نحو السالم العادل
وامل�ش��رف ،وأن�ه��ا ت��دع��م امل�س��اع��ي ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا امل�ب�ع��وث ال�خ��اص
لأمني العام لأمم املتحدة إىل اليمن.
وأض� ��اف ال �ب �ي��ان" ي�ج��ب أن ت��راف��ق م�س��اع��ي امل �ب �ع��وث األم �م��ي م��ع
خ �ط ��وات ج� ��ادة إلن �ه ��اء ال� �ع ��دوان ورف� ��ع ال �ح �ص ��ار ال �ش ��ام ��ل ،م��ن
خ ��الل ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��وات إن�س��ان�ي��ة ع��اج�ل��ة ت�ع��ال��ج ت��داع �ي��ات ال�ك��ارث��ة
اإلنسانية وأهمها عدم عرقلة دخول السفن املحملة باملشتقات

النفطية والغاز املنزيل إىل ميناء الحديدة وع��دم وض��ع العراقيل
أمام شركات الطريان التجاري للوصول واملغادرة من وإىل مطار
صنعاء الدويل دون وضع أي شروط مسبقة ،وكذا البدء بجدية
واتخاذ الخطوات التنفيذية العملية لصرف مرتبات كافة موظفي
الدولة دون استثناء ،علماً أن املوارد املالية الالزمة تتوفر من خالل
تصدير النفط والغاز اليمني".
وج ��ددت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة دع��وت�ه��ا مل�ج�ل��س األم ��ن ل�ت�ق��ي حقائق
األمور وعدم االنجرار الستخدامه كمجلس ملصالح دول محددة
ون��اف��ذة ،وأن ي�ك��ون م�ج�ل�س��اً ل��أم��ن ل�ك��ل دول ال�ع��ال��م ل��الض�ط��الع
بمسؤولياته وفقاً ملقاصد ميثاق األمم املتحدة.
وحثت مجلس األم��ن العمل ع��ى إص��دار ق��رار جديد مُ �ل��زم يهيئ
ً
وصوال إىل سالم
املناخ للبدء يف مفاوضات تسوية سياسية سلمية
ش��ام��ل ي�ح��اف��ظ ع��ى وح��دة واس�ت�ق��رار أرايض ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية
وإق��ام��ة ع��الق��ات ج��وار سليمة ق��ائ�م��ة ع��ى م�ب��دأ االح ��رام امل�ت�ب��ادل
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية.

األثنن

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

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

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف
نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بن األمم.
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اسبوعية
سياسية  .عامة

من املواقع العسكرية املتقدمة مبديرية مدغل ..وزير الدفاع يضع حتالف العدوان أمام خيارين:

إما هدنة ومرتبات
ّ
وإما صواريخ ومسيرات
ّ
س � � � � � �ي � � � � � ��ادة ع � �ل � ��ى
ال� �ث ��روة ال��وط �ن �ي��ة إال
للجمهورية اليمنية
التي عنوانها صنعاء

دق��ة إص��اب��ة األه ��داف امل�ع��ادي��ة ك��ان��ت أك�ث��ر ج��اء ووض��وح � ًا من
خال توجيه ضربات حتذيرية صوب ناهبي الثروة الوطنية

ن��دع��و دول حت��ال��ف ال� �ع ��دوان ال��ى
إيقاف حربها العدوانية العبثية

ننصح ال�ع��دو ب��أال يواصل
اختبار صبرنا

من التبة الحمراء يف رغوان ومن وادي ماس ومن مفرق هيالن والكسارة ومن نخال يف مدغل بمحافظة مارب ..جاءت الرسالة األقوى الرسالة التي تقول للعدوان وزبانيته وأزالمه ومخططيه أن يف
خطط القوات املسلحة الكثري والعديد من مكامن القوة التي بإمكانها أن تزلزل قيادات العدوان سواء القيادات امليدانية املباشرة أو القيادات املعنية بإدارة املواجهة والعدوان..
اختار وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ليقول الكثري وليقدم لآلخر املعتدي الغازي واملرتزق معطيات جديدة ربما تكون قد غابت عنهم ووجب أن يفهموها ويتفهموها..
رسائل قوية وجهها وزير الدفاع للمجتمع الدويل ودول تحالف العدوان خالل زيارته لعدد من املواقع العسكرية املتقدمة بمحافظة مارب بأن ال مجال أمام املعتدين اليوم إال احرتام ارادة الشعب
اليمني وااللتزام بالدخول يف سالم عادل يحفظ لليمن استقالله وسيادته الوطنية الكاملة عىل ترابه الوطني وثرواته وموارده املتعددة بشكل عام ..ويؤكد مراقبون ومهتمون سياسيون وعسكريون
أن رسائل وزير الدفاع لتحالف العدوان جاءت من منطلق الثقة بمستوى القدرات الدفاعية العالية التي وصلت إليها القوات املسلحة اليمنية بمختلف صنوفها وتشكيالتها.
هذه الرسائل يجب أن يستوعبها املعتدون ويأخذوها عىل محمل الجد فالمجال اليوم لنهب الرثوات أو املناورة يف الهامش امام الشعب اليمني وقواته املسلحة القادرة عىل حماية السيادة وصون
الرثوة واملقدرات الوطنية ..تفاصيل أكرث يف سياق التقرير التايل:

كتب :املقدم عبدالعزيز الشيخ

ب� � �ق � ��در ح ��رص �ن ��ا
ع � � � �ل� � � ��ى إرس � � � � � � � ��اء
دع ��ائ ��م ال �س��ام
احل � � �ق � � �ي � � �ق� � ��ي إال
أن �ن��ا م�س�ت�ع��دون
ألس � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��وأ
االحتماالت
دعا وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ،دول
تـحــالــف ال ـع ــدوان إىل إي ـقــاف حــربـهــا ال ـعــدوان ـيــة الـعـبـثـيــة عــىل
ال ـي ـمــن ،ال ـتــي ل ــن ي ـعــود اس ـت ـمــرارهــا إال ب ــال ــدم ــار عـلـيـهــا وعــىل
املنطقة ،بفعل الضربات املزلزلة للقوات املسلحة اليمنية.

ال سيادة للمعتدين على ثروتنا الوطنية

وأكد وزير الدفاع خالل زيارته ومعه قائد املنطقة العسكرية
املــركــزيــة قــائــد ق ــوات ال ـحــرس ال ـج ـم ـهــوري وال ـق ــوات الـخــاصــة
ال ـلــواء عـبــدالـخــالــق بــدرالــديــن ال ـحــويث ،لـلـمــرابـطــن يف املــواقــع
العسكرية املتقدمة يف التبة الحمراء بمديرية رغوان ،ووادي
ماس ومفرق هيالن والكسارة ومنطقة نخال يف مديرية مدغل
بـمـحــافـظــة م ــأرب ،أن ال ــرثوة الـنـفـطـيــة واملـ ــوارد الـسـيــاديــة هي
ثروات ومــوارد يمنية ال سيادة ألي كان عليها إال للجمهورية
اليمنية التي عنوانها صنعاء.

نسعى من أجل غايات
ع� �ظ� �ي� �م ��ة ج� �س ��ده ��ا
قائد الثورة وينفذها
أب � � � �ط� � � ��ال ال� � � �ق � � ��وات
امل� �س� �ل� �ح ��ة ل �ت �ح��ري��ر
ك � ��ام � ��ل اجل � �غ� ��راف � �ي� ��ا
اليمنية

منظومتنا الصاروخية وطيراننا
امل�س�ي��ر ل��دي�ه�م��ا ق� ��درات م��ؤث��رة
معززة بتقنيات متطورة
والبحرية والجوية ،وتمكنت من إعادة بناء وتدريب وتأهيل
منتسبيها عىل مستوى عال من االنضباط واملهنية العسكرية".

اجناز نوعي

ال ـلــواء الـعــاطـفــي اكــد أن ال ـقــوات املـسـلـحــة أثـبـتــت مــن خــالل
الـعــروض العسكرية املهيبة جاهزيتها الـعــالـيــة ،ومــا وصلت

ماحم بطولية

وأضاف اللواء العاطفي " :إذا استمر تحالف العدوان يف غيه
وحـصــاره لشعبنا فسنجعل الـصــواريــخ الباليستية والـطــريان
املسري يف سماء بلدانهم كأسراب الجراد".
ولـفــت إىل أن الـتـضـحـيــات واملــالحــم الـبـطــولـيــة الـتــي سـطــرهــا
م ـن ـت ـس ـبــو الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة أذه ـل ــت األعـ ـ ــداء ون ــال ــت إع ـجــاب
األصدقاء ،وعجزت املدارس واملعاهد والكليات واألكاديميات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـعــامل ـيــة أن ت ـج ــاري وت ــواك ــب ب ـط ــوالت مـنـتـسـبــي
الجيش ،الذين بقدر امتالكهم املهارات واملعارف العسكرية
فإنهم يمتلكون العقيدة اإليمانية وحــب الـشـهــادة يف سبيل
الله.

حترير كامل اجلغرافيا اليمنية

وق ــال "نــؤكــد لشعبنا أن مــا نــوضـحــه بـشــأن مــا وصـلــت إلـيــه
قواتنا املسلحة ما هو إال القليل حفاظاً عىل السرية العسكرية،
ونسعى من أجل غايات عظيمة جسدها قائد الثورة وينفذها
أبـطــال الـقــوات املسلحة يف كــافــة جبهات املــواجـهــة ،مــن أجل
التحرير الكامل لكامل الجغرافيا اليمنية".

االنضباط واالحترافية العسكرية

وتابع وزير الدفاع  " :لقد أثبتنا للعالم أجمع بأن مؤسسة
الــوطــن الــدفــاعـيــة رغــم كــل تـحــديــات الـحــرب الـعــدوانـيــة وتــآمــر
األع ـ ــداء وس ـع ـي ـهــم إلض ـعــاف ـهــا وت ــدم ــريه ــا ،إال أن ـه ــا ويف زمــن
قيايس وبأقل اإلمكانيات أصبحت قوة مهابة تمتلك القدرات
الـقـتــالـيــة الـعــالـيــة عــىل كــافــة املـسـتــويــات الـتـكـتـيـكـيــة والـتـعـبــويــة
واالســرتات ـي ـج ـيــة ،ويف مـخـتـلــف الـصـنــوف والـتـشـكـيــالت الــريــة

ست رسائل مزلزلة

وأردف "ن ــوج ــه ل ـل ـعــدوان وت ـحــال ـفــه ال ـش ـي ـطــاين ولـلـمـجـتـمــع
الــدويل الــذي ظل طيلة سنوات الحرب العدوانية شاهد زور
يتجاهل معاناة شعبنا ويتعامى عن توحش املعتدين والغزاة
ومــرتــزق ـت ـهــم ض ــد ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي دون أي م ــوق ــف إي ـجــابــي

اللواء عبداخلالق احلوثي:

هدنة ومرتبات

وقــال وزيــر الــدفــاع "دول تحالف الـعــدوان طالبت بالهدنة
وس ـعــت إلـيـهــا يف م ـحــاولــة مـكـشــوفــة ل ــرد الـنـفــس واس ـت ـعــادة
أوضاعهم املنهارة ولرتتيب حسابات يخدم أجندتها ولعل ابرز
هذه الحسابات حرص العدوان عىل سرقة االنتصارات التي
حققها الشعب اليمني وقواته املسلحة ،كما سرقت ونهبت
ثروات شعبنا ,ونحن نقول لها من مديرية مدغل بمحافظة
مأرب ،إنها أمام خيارين ال ثالث لهما ،إما هدنة ومرتبات أو
صواريخ ومسريات".
وأوضــح اللواء العاطفي ،أن دول تحالف الـعــدوان عملت
خ ــالل الـهــدنــة عــىل إع ــادة تــرتـيــب أوضــاع ـهــا ،مــن خ ــالل شــراء
مـخـتـلــف الــدفــاعــات ال ـجــويــة ..مــؤكــدا أن دف ــاع ــات ال ـعــدو لــن
ت ـح ـم ـيــه م ــن الـ ـض ــرب ــات ال ـن ــوع ـي ــة ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـي ـم ـن ـيــة
وستطالهم الضربات املوجعة إن لــم يلتزموا بـشــروط تمديد
الهدنة.

إلـيــه مــن مـسـتــوى مـتـقــدم يف الـتـصـنـيــع الـعـسـكــري التخصيص
واالع ـت ـيــادي ب ــدءاً مــن صـنــاعــة األسـلـحــة الـخـفـيـفــة وذخــائــرهــا
ً
وصوال إىل منظومات صاروخية وطريان مسري عالية الدقة.
وبـ ــن أن دقـ ــة إص ــاب ــة األه ـ ـ ــداف امل ـع ــادي ــة ك ــان ــت أكـ ــرث ج ــالء
ووض ــوح ــاً مــن خ ــالل تــوجـيــه ضــربــات تـحــذيــريــة ص ــوب نــاهـبــي
الــرثوة الوطنية ..الفتا إىل أن "هــذا التطور واالحــرتاف النوعي
أذهل الجميع وأكد أن منظومتنا الصاروخية وطرياننا املسري
لــديـهـمــا قـ ــدرات م ــؤث ــرة م ـع ــززة بـتـقـنـيــات م ـت ـطــورة قـ ــادرة عــىل
الــوصــول إىل مــديــات بـعـيــدة ج ــداً ،وه ــو إن ـجــاز تـسـعــى بـلــدان
أخــرى لتحقيقه رغــم مــا تمتلكه مــن إمـكــانـيــات ،واستعانتها
بمراكز أبحاث عسكرية وتكنولوجية ،ولكننا يف اليمن حققنا
هذا اإلنجاز الذي نفتخر به".

ال �ض��رب��ات ال�ت�ح��ذي��ري��ة لناهبي
ال�ن�ف��ط ال�ي�م�ن��ي ح�ظ�ي��ت ب��إج�م��اع
وطني وشعبي واسع

كل دسائس ومؤامرات قوى العدوان وأذنابه في الداخل قد فشلت أمام صمود الشعب وقواته املسلحة
شعبنا ميضي ال�ي��وم وه��و أك�ث��ر ثباتا وإمي��ان��ا
وعزمية نحو االنتصار إلرادته

زيارات هامة

ف ـي ـم ــا أش ـ ــار ق ــائ ــد امل ـن ـط ـقــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ق ــائ ــد
ق ــوات ال ـحــرس الـجـمـهــوري
وال ـ ـق ـ ــوات الـ ـخ ــاص ــة الـ ـل ــواء
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـخ ـ ــال ـ ــق ب ـ ـ ـ ــدر ال ـ ــدي ـ ــن
الحويث يف كلمته الرتحيبية
إىل أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وزيـ ـ ــر
الــدفــاع للمقاتلن املرابطن
عــىل أبــواب مــارب الغربية،
ويف م ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـلـ ـ ــف جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــات
ال ـع ــزة وم ـي ــادي ــن الـتـضـحـيــة
والـفــداء ،دفاعاً عن سيادة
واس ـت ـق ــالل ال ـي ـمــن وش ـمــوخ
وعزة أبنائه.

االنتصار لإلرادة

وتطرق اللواء عبدالخالق
الـ ـح ــويث إىل ط ـب ـي ـعــة امل ـه ــام
امل ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ــالت
ووح ــدات املـنـطـقــة وق ــوات ال ـحــرس الـجـمـهــوري وال ـق ــوات الـخــاصــة يف ه ــذه املــرحـلــة
بكل أحداثها ومستجداتها ومتغرياتها عىل مختلف املستويات الوطنية واإلقليمية
والــدولـيــة بــأبـعــادهــا االســرتاتـيـجـيــة وانـعـكــاســاتـهــا املستقبلية عــىل الـشـعــب اليمني،
الــذي يميض الـيــوم وهــو أكــرث ثباتا وإيمانا وعزيمة نحو االنتصار إلرادتــه يف الحرية
وال ــوح ــدة وال ـخــالص مــن الــوصــايــة والـتـبـعـيــة لـلـقــوى الـصـهـيــو أمــريـكـيــة الـسـعــوديــة
اإلماراتية الريطانية التي تحاول بائسة العودة باليمن إىل أزمنة االستعمار ونهب
ثروات ومقدرات الشعوب.

ال �ق��وات املسلحة ف��ي ج�ه��وزي��ة ع��ال�ي��ة لتحقيق مطالب
الشعب اليمني املشروعة من عائدات ثرواته

وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن كـ ـ ـ ــل دس ـ ــائ ـ ــس
ومـ ـ ــؤامـ ـ ــرات ق ـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان
وأذنابه يف الداخل قد فشلت
أمــام صمود الشعب اليمني
وق ــوات ــه املـسـلـحــة ،وتـجــرعــت
ال ـ ـهـ ــزائـ ــم واإلخ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات عــىل
م ـ ـ ـ ــدى ث ـ ـم ـ ــان ـ ـي ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام م ــن
حربها وطغيانها وغطرستها
ومـمــارســاتـهــا اإلجــرام ـيــة ضد
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي املـ ـعـ ـت ــدى
عليه.
وأش ــاد ال ـل ــواء عـبــد الـخــالــق
ال ـح ــويث ،ب ــامل ــواق ــف الــوطـنـيــة
ال ـش ـج ــاع ــة ألب ـ ـطـ ــال الـ ـق ــوات
امل ـس ـل ـح ــة يف م ــواجـ ـه ــة ق ــوى
الـشــر ومرتزقتها عــىل امـتــداد
املسرح العمليايت للجمهورية
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ويف عـ ـ ـم ـ ــق دول
العدوان.
كما أكد أن القوات املسلحة
تقف اليوم بكل صنوفها وتشكيالتها القتالية عىل أهبة االستعداد للدفاع عن ثروات
اليمن ومقدراته االقتصادية التي تتعرض للنهب والسلب واملصادرة من قبل قوى
العدوان ووكالئهم يف املنطقة ويف مقدمتها الرثوة النفطية والغازية ..موضحا أن
القوات املسلحة يف جهوزية عالية لتحقيق مطالب الشعب اليمني املشروعة من
عائدات ثرواته التي يتم مصادرتها إىل بنوك دول العدوان.
ولـفــت إىل أن مــن أولــويــات املـهــام املــاثـلــة أمــام املـقــاتـلــن املـيــامــن ،الــدفــاع عــن مصالح
الشعب وحماية السيادة اليمنية وتحقيق االنتصار الشامل للجمهورية اليمنية.

تقتضيه ما ُتسمى الشرعية الدولية هذه الرسائل:
 ندعو دول تحالف العدوان عىل اليمن إىل الخروج من هذهالحرب العبثية وذلك نتيجة ملا حصدته من إخفاقات يف كل
املجاالت ،والعمل عىل إنهاء الحرب التي لن تعود عليها وعىل
املنطقة إال بــالــدمــار ،وتجنباً ملــا سيحصده املـعـتــدون مستقبال
مــن انـكـســارات وانـهـيــارات بفعل الـضــربــات املــزلــزلــة مــن أبطال
القوات املسلحة اليمنية.
 إن الرثوة الوطنية اليمنية واملوارد السيادية من غاز ونفطومعادن وثــروات سمكية هي ثــروات ومــوارد يمنية ال سيادة
ألي كــان عليها إال للجمهورية اليمنية الـتــي عـنــوانـهــا صنعاء
عاصمة كل اليمنين ،وال قبول بعد اليوم بإهدارها ،وليكون
الجميع عىل يقن تــام بأننا لن نسمح بإهدارها وال نهبها وال
بالتصرف غري املسؤول بها.
 إن املجتمع الدويل ومجلس األمن ومنظمة األمم املتحدة،تحولوا إىل غـطــاء ومساهمن بالصمت والـخــذالن ،يف إهــدار
ثروات اليمن السيادية ويجب عىل هذا املجتمع وهذه املنظومة
أال ي ـكــونــوا غ ـطــاء ل ـهــذا ال ـن ـهــب امل ـن ـظــم وال امل ـتــاجــرة ب ـم ـقــدرات
الشعب اليمني.
 إن ال ـض ــرب ــات ال ـت ـحــذيــريــة لـنــاهـبــي ال ـن ـفــط الـيـمـنــي حـظـيــتبإجماع وطني وشعبي من أبناء املحافظات اليمنية جميعها
ويف املقدمة أبـنــاء املحافظات الجنوبية التي كانت مباركتهم
لضرباتنا بمثابة اسـتـفـتــاء شعبي بــأن الـقـيــادة يف صـنـعــاء هي
عنوان السيادة الوطنية ومصدر القرار الوطني.
 ل ـقــد حــرص ـنــا ع ــىل إرس ـ ــاء دع ــائ ــم س ــالم حـقـيـقــي ومـنـصــفوع ــادل وم ـشــرف ،ولـكـنـنــا يف ذات الــوقــت مـسـتـعــدون ألســوأ
االح ـت ـم ــاالت ،وإذا ك ــان الـضـغــط عــىل دول تـحــالــف ال ـعــدوان
كبريا من قبل الكيان الصهيوين املؤقت لالستمرار يف الحرب
ع ــىل ال ـي ـمــن ف ـس ـي ـكــون ال ــوج ــع عـلـيـهــم أك ــر م ــن ق ـبــل ال ـق ــوات
املسلحة اليمنية ،فنحن نجهز ونعد قدراتنا القصوى للتعامل
باستجابة كاملة مع أية تحديات أو مواقف طارئة فأيدينا عىل
الزناد وأيــادي خراتنا اليمنية يف القوة الصاروخية والطريان
املسري عىل زر اإلطالق.
 نجد أنفسنا معنين بإسداء النصيحة تلو النصيحة ،وننصحالعدو بــأال يواصل اختبار صرنا أو يناور يف هامش تسامحنا،
وإال سنضطر لنؤكد لهم مقولة "اتق صولة الحليم إذا غضب".
وع ــر وزي ــر ال ــدف ــاع بــاس ـمــه ون ـيــابــة ع ــن ق ـي ــادة وزارة الــدفــاع
ورئاسة هيئة األركان العامة وكافة منتسبي القوات املسلحة،
عــن الـشـكــر والـعــرفــان لـقــائــد ال ـثــورة ال ــذي يــويل هــذه املــؤسـســة
الدفاعية كل الرعاية والدعم املادي واملعنوي.
كـمــا عــر عــن الـشـكــر لـقـيــادة وضـبــاط وصــف وجـنــود املنطقة
العسكرية املركزية واملناطق والقوى واملحاور العسكرية ،عىل
مستوى اإلعداد والتأهيل يف كافة مسرح العمليات.
هـ ــذا وك ـ ــان وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ق ــد اط ـل ــع ع ــىل خ ـط ــط ال ـع ـم ـل ـيــات
وال ـجــاهــزيــة الـقـتــالـيــة ملـنـتـسـبــي املـنـطـقــة وال ـح ــرس الـجـمـهــوري
والـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة ،واس ـت ـمــع م ــن ال ـق ـي ــادات ال ـع ـس ـكــريــة إىل
شـ ــرح ع ــن م ـه ــام الـ ــوحـ ــدات ال ـق ـتــال ـيــة ،وسـ ــري ت ـن ـف ـيــذ ال ــرام ــج
الـتــدريـبـيــة والـتــأهـيـلـيــة والـخـطــط الـعـمـلـيــاتـيــة واملـعـنــويــة املــاثـلــة
أم ــام ال ـقــادة والـضـبــاط والـصــف والـجـنــود املــرابـطــن يف مــواقــع
الشرف والبطولة والتضحية والفداء يف جبهة مارب ،والذين
أكدوا جهوزيتهم العالية لتنفيذ مختلف املهام املسندة إليهم
بكل اقتدار ..معاهدين القيادة الثورية والعسكرية العليا عىل
السري قدماً حتى تحقيق االنتصار الكامل غري املنقوص لليمن
وشعبه العظيم.
رافقهم خالل الزيارة العميد محمد عبدالله أبو مهدي نائب
قائد املنطقة العسكرية املركزية.
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على رأسها تطوير األداء وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني ..

مؤسسات الدولة تعمل بوتيرة عالية لتنفيذ موجهات قائد الثورة

04

ندوة مبجلس الشورى
حول أهمية موجهات قائد الثورة
لالرتقاء باألداء

الرئيس املشاط  :أهمية تعزيز مستوى التكامل في املشاريع املشتركة لتحسني اخلدمات وتعزيز العالقات بني املجتمع والدولة
املوجهات الهامة التي حملها خطاب قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث ،خال
تدشن برنامج التنمية املحلية والعمل املشرك بن أجهزة الدولة ومكونات املجتمع ،تعد
من األهمية بمكان من الخطوات الضرورية إلصاح وضع العديد من املؤسسات الحكومية،
ً
وصوال إىل العمل املؤسي املبني عى الكفاءة
وتجويد الخدمات التي تقدمها للمواطنن،
والفاعلية ومؤشرات األداء ،وتبسيط االجراءات ،ومامسة قضايا املواطنن وسرعة حلها.

وال شك أن الفرات املاضية وما تركته من موروث إداري سلبي اتسم بالعشوائية والفساد
وعدم فهم طبيعة الوظيفة العامة والخدمات واملسؤوليات املناطة بها ،مع غياب املتابعة
والتقييم واملساءلة القانونية واعتماد مبدأ الثواب والعقاب ،وبالتايل تدين مستوى عمل
ً
سواء املركزية أو املحلية ،وأصبحت الثورة اإلدارية ضرورة ملحة يف
اغلب الجهات الحكومية
املرحلة الراهنة.

ح � � � ��ددت امل� �ص� �ف ��وف ��ة
احل � �ك � ��وم � �ي � ��ة امل � �ه � ��ام
واألنشطة اخلاصة بكل
ج� �ه ��ة ع� �ل ��ى امل �س �ت ��وى
املركزي واحمللي
ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى االرت �ق��اء
ب� � � � � � � � � � ��األداء ال � �ع � �م � �ل� ��ي
للمؤسسات احلكومية
وك��ل م��ا يتصل مبهامها
وواج �ب ��ات �ه ��ا وال �ت �ف��اع��ل
م ��ع ق �ض ��اي ��ا امل ��واط �ن ��ني
وشكاويهم
وأورد قللائللد ال لثللورة يف خلطللابلله االخ للر خللال
ت للدش للن ب للرن للام للج ال لت لن لم لي للة امل لح لل لي للة وال لع لم للل
امل ل ل لشل ل للرك بل ل للن أج ل ل لهل ل للزة ال ل ل للدول ل ل للة وم ل لكل للونل للات
امللجلتلمللع ،اللعللديللد مللن املللوج لهللات اللتللي تعنى
بللإصللاح اللفللرد واللتللأكليللد عللى امللسللؤولليللة التي
يتحملها شاغلو الوظائف العامة من املنطلق
القرآين الذي حث عى األمانة يف كل مناحي
الحياة ،ومتطلبات تحمل املسؤولية كالوعي
والليلقلظللة وإدراك عللواقللب اللتلفللريللط وملخللاطللر
اإلهمال والتقصر.

امتالك املهارات

إي � ��اء ع �ن��اي��ة خ��اص��ة
ب ��ال� �ق� �ط ��اع ال � ��زراع � ��ي
وإع � � � � � � � ��داد وت �ن �ف �ي ��ذ
استراتيجية وطنية
للحد من االستيراد
ه �ن��اك حت ��رك ش��ام��ل
ف � � � � � ��ي احمل� � � ��اف � � � �ظ� � � ��ات
ل�ل�ت�ط��وي��ر وال �ت��دري��ب
والعمل مع املبادرات
املجتمعية
توجه لزراعة جميع
احل� � �ق � ��ول ال ��زراع � �ي ��ة
وزراع� � � � � ��ة م �س ��اح ��ات
ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن أراض � � ��ي
االوقاف بالقمح
الللوطلنليللة ،ال للذي وقللف أم للام ملسلتللوى اللتلقللدم
واإلنجاز يف تنفيذ خطط العام 1444هل من
قبل مختلف القطاعات خال الربع األول من
هذا العام.
حيث أشار الرئيس املشاط إىل أهمية تعزيز
م لس لت للوى ال لت لك للام للل بل للن قل لط للاع للات الل للدولل للة،
وخ لصللوصللاً فليلمللا يلتلعللللق بللامل لشللاريللع امللشللركللة
للتلحلسللن ال لخ للدم للات وت لعللزيللز ال لع للاق للات بللن
امل لج لت لم للع وال ل للدول ل للة ،ب لم للا ي لس له للم يف تلحلسللن
الخدمات واستدامتها.

حليللث أش للار قللائللد ال لث للورة إىل أن امللسللؤولليللة
لليلسللت ململلارسللة للهللوايللة وال مللوقلعللاً للتسلط
واس لت لغ للال ال لج للان للب امل لع لن للوي وال لصللاح ليللات
واألط لمللاع اللشلخلصليللة ..ملضليلفللاً " :اللشلخللص
يف م للوق للع امل لس للؤول لي للة ي لج للب أن ي لط للور أداءه
اللعلمللي مللن خللال ام لتللاك امل لهللارات العملية
واك لت لسللاب ال لخ للرة اإلداري ل للة إض للاف للة للللتلغللذيللة
الروحية املستمرة لانطاق بدافع إيماين".
كما أكد السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
عى أهمية املسؤولية الجماعية التي تتكامل
فيها األدوار ،وأهمية التعاون بللن الللوزارات
واملللؤس لسللات يف اللعللاصلمللة صلنلعللاء مللن جهة
واملحافظات من جهة أخرى لتحقيق النتائج
املرجوة.

التأسيس السليم

ولل لف للت ق للائ للد ال ل لث ل للورة إىل ض ل ل للرورة ال لع لن للاي للة
ب للال لت لق لي لي للم ل لت لط للوي للر األداء وت ل ل للايف ال لق لص للور
ومعالجة جوانب الخطأ ..مشددا ً عى العناية
بإنجاز معامات املجتمع فهي من املسؤوليات
األساسية والبسيطة ،وكذلك تسهيل إنجاز
معامات املجتمع والعناية بأن تكون عاقة
مؤسسات الدولة مع املجتمع عاقة قوية،
خاصة يف االستفادة من املبادرات املجتمعية
يف تلعللزيللز اللجللانللب اللخللدمللايت ،وإن لجللاز الكثر
من املشاريع الخدماتية والتنموية ..باإلضافة
إىل االهتمام بالزراعة والتخفيف من فاتورة
االسل ل لتل ل للراد ،واالس ل لت ل لع ل للداد ل ل للزي ل للادة امل لس للاح للة
املزروعة من القمح يف املوسم القادم وغرها
من محاصيل الحبوب األخرى.

مصفوفة حكومية

معالجة االخطاء

تعزيز مستوى التكامل

أشل للاد امل لشللر ال للرك للن م لهللدي ملحلمللد امل لشللاط
رئ لي للس امل لج لل للس ال لس لي للايس األع ل للى بللال لج لهللود
امل لب للذول للة م للن ك للاف للة ال لج لهللات يف تلنلفليللذ امل لهللام
واملسؤوليات التي من شأنها تطوير مستوى
األداء ،وقرب الدولة وأجهزتها من املواطنن
وتلحلسللن اللخللدمللات للمجتمع بللاللتللزامللن مع
االرت لق للاء ب لق للدرات وخ ل للرات ك ل للوادر ومللوظلفللي
ال ل للدول ل للة ..ج ل للاء ذل ل للك خ ل للال تل ل للرأس ف لخللام لتلله
االج لت لمللاع ال لثللاين للللجلنللة اللعللليللا إلدارة الللرؤيللة

ولفت الرئيس إىل أهمية اللتلشللاور وتضافر
الجهود بن أعضاء اللجنة املكونة من رؤساء
ملجللالللس ال لنللواب واللقلضللاء األع للى وال للوزراء،
ون ل للواب رئ لي للس ال ل ل للوزراء ومل لس للؤويل ق لطللاعللات
ال ل للرؤي ل للة ال للوط لن لي للة ،ملل للا مل للن ش للأن لله ال لت للأس لي للس
ال لس لل ليللم ل لب لنللاء ال للدول للة ال لي لم لن ليللة ..م لش للرا إىل
أه لم لي للة ال ل لت ل للزام ال لج لم لي للع ب ل للال ل للدوام ال للرس لم للي
وتقديم الخدمات للناس وتحسن ظروفهم
املعيشية وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد
ع لبللدامل للللك ب للدرال للدي للن ال لح للويث ،وب لم للا يلحلسللن
م لس لتللوى اإلنل لج للاز وج ل للودة األعل لم للال ويلضلمللن
القيام باملسؤولية عى أكمل وجه ،ويضمن
الوصول إىل رىض الله سبحانه وتعاىل ،ورىض
أبناء املجتمع.
بل ل ل ل للدوره مل لجل لل للس وزراء حل لكل للومل للة االن ل لق ل للاذ
الوطني وبتوجيه من رئيس املجلس السيايس
االع ل للى امل لش للر م له للدي امل ل لشل للاط ،ق ل للام ب للإع للداد
ملصلفللوفللة حلكللومليللة للتلنلفليللذ تللوج لي لهللات قللائللد
ال لثللورة اللسليللد علبللداملللللك بللدر الللديللن ال لحللويث..
وتلضلملنللت امللصلفللوفللة امل لعللدة مللن قلبللل األمللانللة
ال لع للام للة مل لج لل للس ال ل ل ل للوزراء ،املل له للام الللرئ لي لس ليللة
امل لنللاطللة بلجلمليللع ال ل للوزارات وال لج لهللات اللتللابلعللة
ل له للا وال لس لل لط للة امل لح لل لي للة يف أم للان للة ال لعللاص لمللة
واملحافظات ،والعمل عى تنفيذها من خال
إع ل للداد اإلجل ل ل للراءات واألن لش لط للة امل لن لف للذة للتللللك
املهام مع تحديد مواعيد التنفيذ ومؤشرات
اللقليللاس ،ملللا فيه ترجمة للتوجيهات املللؤكللدة
ب لص للورة ع للام للة ع للى االرتل لق للاء ب ل للاألداء اللعلمللي
للللمللؤسلسللات اللحلكللومليللة كللافللة ،ويف امللقللدمللة
ما يتصل بمهامها وواجباتها تجاه املواطنن
والتفاعل مع قضايا شكاويهم والعمل عى
اقل للراح ال لح للللول وامل لعللال لجللات يف ض للوء مللا هللو

متاح وممكن خال الفرة الراهنة.

متابعة التنفيذ

وأكل ل للد م لج لل للس ال ل ل ل للوزراء عل للى نل ل للواب رئ ليللس
ال للوزراء ورؤسللاء األجلهللزة الحكومية املركزية
وامل لح لل ليللة ك للل فليلمللا ي لخللص ،إع ل للداد األنلشلطللة
واإلجراءات املنفذة للمهام بحسب املصفوفة
امل للرف لق للة مل للع ت لح للدي للد املل ل للدد ال للزم لن لي للة ال للازم للة
للللتلنلفليللذ ورفلعلهللا للللملكلتللب اللتلنلفليللذي لللللرؤيللة
ال للوط لن لي للة "ورق ل ليل للاً وإلل لك للرونل لي للاً" خل للال مللوعللد
أق ل لص ل للاه أسل لبل للوعل للن م ل للن تل للاري ل لخل لله ،وعل ل للى أن
يوضح يف بند املاحظات فيما إذا كانت املهام
مستوعبة يف خطة الجهة ..كما أكد املجلس
عللى املكتب التنفيذي إلدارة الللرؤيللة الوطنية
متابعة استيفاء املصفوفة ومتابعة تنفيذها.
وم ل ل للن أبل ل ل للرز امل ل له ل للام ال ل لت ل للي اشل لتل لمل لل للت ع لل لي لهللا
املصفوفة:
 أهلمليللة اسلتلشلعللار امل لسللؤول ليللة يف االل لتللزامبالدوام وإنجاز معامات املواطنن.
 ال لع لمللل ع للى االرتل لق للاء ب ل للاألداء ال لع لمللي يفم للؤس لس للات ال للدول للة ع للى امل لس لت للوي للن امل للرك للزي
واملحي لخدمة املواطنن وإدارة شؤونهم.
 ت لعللزيللز م لبللدأ ال للرق للاب للة وامل لس للاءل للة وتلفلعليلللعلمللليللة امل لتللاب لعللة وت لق لي ليللم وت لط للوي للر األداء مللن
خال بناء قدرات موظفي الدولة.
 تخصيص السلطات املحلية يوماً أو يومنيف األس لب للوع السلتلقلبللال املللواط لنللن واالسلتلمللاع
ملبللاشللرة إىل ملشللاكلللهللم وسللرعللة اللبللت فليلهللا،
مع النزول امليداين للمديريات لتلمس أحوال
املواطنن.
 إيل ل للاء ع لن للاي للة خ للاص للة ب للال لق لط للاع الل للزراعل لليوال لت للوج لله ل لت لح لق ليللق زيل ل للادات ع للال لي للة يف حلجللم
اإلن لتللاج والللوصللول إىل االكلتلفللاء ال للذايت سيما
القمح.

تشجيع املبادرات

وعل لكل لس للت املل لصل لف للوف للة الل لحل لك للومل لي للة ك للذل للك
ت للوج لي له للات ق للائ للد ال ل لثل للورة ف لي لمللا ي لت لصللل بللدعللم
وتشجيع امللبللادرات املجتمعية ،وتعزيز روح
التعاون الوثيق فيما بن الجهات الحكومية
عى املستوين املركزي واملحي وبن املجتمع
بما يكفل إنجاز مشاريع تنموية وخدمية يف
ملخلتللللف امل للدي للري للات وال لع للزل ،ب لخللاف إع للداد
وتنفيذ اسراتيجية وطنية للحد من االستراد
وال لع لم للل يف ال للوق للت ن لف لسلله ع للى إيل للاء علنللايللة
خللاصللة بللاللقلطللاع ال للزراع للي وال لتللوجلله للتلحلقليللق

زيل ل للادات عللال ليللة يف ح لجللم اإلنل لت للاج ع للى طللريللق
الوصول إىل االكتفاء الللذايت سيما يف القمح
وغ ل للره م للن امل لحللاص ليللل ال للزراعل لي للة ،م للن خللال
ال لت للوس للع يف زراعل ل للة األرايض ب لم لخ لت للللف أنل للواع
الحبوب واستصاح املزيد من األرايض ودعم
وتشجيع مللزارعللي الحبوب ،وصياغة وإقللرار
واعتماد سياسة تسويقية محفزة ومشجعة
للمزارعن ،والتوسع يف مشاريع حصاد مياه
األمطار لفائدة التنمية الزراعية ،إىل غر ذلك
من املهام التي تخدم التنمية واألمن الغذايئ.

تحرك شامل

م للن جللان لب لهللا ان لط لل لقللت ال ل ل للوزارات وال له لي لئللات
واملؤسسات الحكومية نحو تنفيذ موجهات
قائد الثورة ،وعكس تلك املصفوفة الحكومية
عى واقع عمل العديد من الجهات.
وهنا يوضح وزير اإلدارة املحلية الشيخ عي
اللقليللي أن لله سليلتللم إقللامللة ال لعللديللد مللن ورش
اللعلمللل عللى ملسلتللوى امللحللافلظللات واملللديللريللات
بهدف استكمال الرنامج التأهيي للتطوير..
م ل لش ل للراً إىل وضل ل للع ج ل ل للدول زم ل لنل للي لل للل لق للاءات
اللتلطللويللر وال لتللدريللب ال لتللي سلتلشلمللل املللواضليللع
الهامة التي تحدث عنها قائد الثورة".
وأض للاف :أن هلنللاك تلحللركللاً شللامل ً
لا يف جميع
امللحللافلظللات للللتلطللويللر وال لتللدريللب واللبلنللاء رغللم
ال ل لع ل للدوان وال ل لح ل لصل للار ..م لب لي لن للاً أن تللوج لي لهللات
ق للائ للد ال لث للورة تلشلكللل خ للارط للة ط للري للق بللاللنلسلبللة
لتطوير األداء والتعاون يف العمل واملبادرات
االجتماعية وتعزيز الزراعة وااللتزام بالدوام
ال ل للرسل ل لم ل للي ..ول ل لف ل للت ال ل لق ل ليل للي إىل أن ه لن للاك
مبادرات اجتماعية تجاوزت قيمتها الخمسة
وع لش للري للن م لل لي للار ري ل ل للال ..م للوج له للاً ال لس لل لطللات
امل لح لل ليللة يف امل لحللاف لظللات ل لل لت لفللاعللل م للع ال لنللاس
وبذل الجهود لتخفيف معاناتهم.

زراعة مساحات كبرية

وزي ل للر الل للزراعل للة ع لب للدامل لل للك الل لث للور أكل للد بل للدوره
أن وزارت ل ل لله س لت لق للوم ب للزراع للة ج لم ليللع ال لح لقللول
امل ل ل للوج ل ل للودة يف م لخ لت لل للف امل ل لحل للاف ل لظل للات ورف ل للع
م لس لت للوى ال لع لم للل ف لي له للا وت لش لغ لي لل له للا ب لك للام للل
مساحتها حسب اإلمكانات املتوفرة ..وقال":
إن وزارة الللزراعللة تعمل مللع اللجنة الللزراعليللة
ال لع لل لي للا ل لت للأم للن ال ل لبل للذور واسل لتل لغ للال األرايض
الصالحة للزراعة ،والصيانة الجيدة لقنوات
ووسائل الري".
وأش للار امل له لنللدس ال لثللور إىل أن لله تلمللت زراع للة

الكثبان الرملية يف تهامة باألعاف والحبوب
تقريباً من مديرية املنرة إىل مديرية عبس..
م لب لي لن للاً أن ال لش للرك للة ال للوط لن لي للة إلكل لث للار ال لب للذور
ن لج لحللت يف تلحلقليللق االك لت لف للاء يف ان لت للاج ب للذور
البطاطس بعدما كنا نستوردها من الخارج.
وأضاف وزير الزراعة ":معظم أرايض الدولة
القابلة للزراعة سواءً كانت من أرايض الوقف
أو غ للره للا ب للات للت اآلن ت لحللت ال لع لمللل ،وسليلتللم
زراعة مساحات كبرة منها بالقمح إىل جانب
أرايض املواطنن".

لقاءات واجتماعات

إىل ذلللك تللوالللت اللللقللاءات واالجلتلمللاعللات يف
العديد من الوزارات واملؤسسات والهيئات،
ووحدات السلطة املحلية يف أمانة العاصمة
واملحافظات ،ملناقشة آليات ترجمة موجهات
قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث،
وتل لح للويل للل له للا إىل ب ل للرام ل للج ت لن لف لي للذي للة وأن لش لط للة
وإجل ل للراءات تللدخللل يف صلمليللم ع لمللل اللجلهللات
وخطتها التنفيذية لهذا العام 1444هل
ومل للن ت للللك الل للل لق للاءات ،إق ل للرار ال للوف للد ال للزائ للر
ملحافظة الجوف برئاسة نائب رئيس الللوزراء
ل لل لش للؤون االق لت لص للادي للة وزي ل للر امل للال لي للة الللدك لتللور
رش لي للد أب ل للو لل لح للوم ،وحل لض للور رئ لي للس ال لل لج لنللة
ال للزراع لي للة وال لس لم لك ليللة ال لع لل ليللا اب للراه لي للم امل للداين
ونللائللب وزيللر االدارة املحلية قللاسللم الحمران،
مل لش للاري للع املل ل لبل ل للادرات امل لج لت لم لع لي للة ب لم لحللاف لظللة
اللجللوف ،والتي تللأيت يف إطللار تنفيذ موجهات
ق للائ للد الل لث للورة ،وك للذل للك االج لت لم للاع الل للذي علقللد
ب ل للوزارة الللداخ لل ليللة بللرئللاسللة ال لل للواء علبللداللكللريللم
أم للر ال للدي للن ال لح للويث وزي للر الللداخ لل ليللة مللنللاقلشللة
االج ل ل للراءات ال لت لن لف ليللذيللة ل لخ لطللاب ق للائ للد ال لث للورة
خللال تدشن الحكومة العمل املشرك بن
أجهزة الدولة ومكونات املجتمع.
واالج ل لت ل لم ل للاع ل للات ال ل لتل للي ع ل لقل للدت يف وزارات
االدارة امل لح لل ليللة ،ال للزراع للة وال ل للري ،االش لغ للال
ال ل لعل للامل للة وال ل ل لط ل ل للرق ،الل لصل لنل للاعل للة وال ل لت ل لج ل للارة،
االرشل للاد وش للؤون ال لحللج وال لع لمللرة ،واللنلقللل،
الثقافة ،وزارة التخطيط وغرها من وزارات
ومؤسسات الدولة.
بللاإلضللافللة إىل اج لت لمللاعللات اللسلللطللة امللحللليللة
وامل لك للات للب ال لت لن لف ليللذيللة ،ال لتللي ع لقللدت يف أمللانللة
العاصمة ويف محافظة الحديدة ،محافظة
ذم ل للار ،م لحللاف لظللة ال لب لي لضللاء ،م لحللاف لظللة تلعللز،
وحل ل ل لج ل ل للة ،والل ل ل ل لج ل ل ل للوف ،م ل لح ل للاف ل لظ ل للة ح ل لجل للة،
ومحافظة صنعاء وغرها من املحافظات.

خال اللقاء التشاوري األول ملديري مكاتب التخطيط باألمانة واحملافظات ..

د .املهذري :شعبنا مقبل على مرحلة تتطلب املزيد من اجلهود لتحقيق النجاحات التنموية

أك ل ل للد ن ل للائ ل للب وزي ل ل ل للر الل لتل لخل لطل لي للط وال لت لن لم لي للة
ال للدك لت للور ع لبللدال لسللام م لح لمللد املل له للذري ،أن
شعبنا اليمني مقبل عللى مللرحللللة ،تتطلب
املزيد من الجهود ،وتكثيف األداء لتحقيق
النجاحات التنموية ،وتعويض الباد عما
فللاتلله مللن نلهلضللة تلنلمللويللة ...جللاء ذلللك خللال
اللللقللاء اللتلشللاوري االول الللذي نظمته وزارة
التخطيط والتنمية ملديري مكاتبها يف أمانة
العاصمة واملحافظات.
وأش ل للار ن للائ للب وزي ل للر ال لت لخ لط ليللط إىل أهلمليللة
العمل وفقاً للموجهات التي أطلقها قائد
ال لثللورة اللسليللد علبللداملللللك ب للدر الللديللن اللحللويث
خل للال ت للدش للن ال لح لك للوم للة ال لع لم للل امل لش للرك
ب للن أج له للزة ال للدول للة وم لكللونللات امللجلتلمللع ،ملللا
م للن شللأنلله االرتل لق للاء ب ل للأداء ع لمللل مللؤسلسللات
ال ل للدول ل للة واس ل لت ل لش ل لعل للار ال ل للرق ل للاب ل للة اإلل ل له ل ليل للة يف
تحمل املسؤولية ..الفتاً إىل ضرورة االلتزام
بالدوام وتحسن بيئة األعمال ،واالهتمام
بللاللجللوانللب اللتلطللويللريللة وامل لهللاريللة واالداريل للة،
ب ل للاإلض ل للاف ل للة إىل مل لع للالل لج للة أوج ل ل ل لله الل لقل لص للور
وت لص لح ليللح االخ ل لت ل للاالت ال لت للي رافل لق للت علمللل

مؤسسات الدولة خال الفرة املاضية.
وأوضح املهذري أن اللقاء التشاوري األول
مل للدي للري م لك للات للب ال لت لخ لط ليللط ي ل للأيت اس لت لجللابللة
لتوجيهات قائد الثورة ،ويف إطار مصفوفة
ح لك للوم للة اإلنل لقل للاذ ال للوط لن للي ل لل لن لهللوض بل للأداء
مللؤس لسللات ال للدول للة وملنلهللا وزارة اللتلخلطليللط
والتنمية اللتللي تلعللد مللن ال للوزارات السيادية

واملل لهل لم للة يف دعل ل للم ات ل لخ ل للاذ ال ل لق ل للرار وت للرج لم للة
اح لت ليللاجللات وملتلطلللبللات اللتلنلمليللة م للن خللال
املساهمة يف إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية..
ملبليلنللاً أن وزارة اللتلخلطليللط واللتلنلمليللة تمتلك
كوادر فنية تعمل يف الجهات ذات العاقة
ومنها رئاسة الجمهورية واملكتب التنفيذي
إلدارة الللرؤيللة الللوطلنليللة واللسلللطللات املحلية

بللامل لحللاف لظللات  ..م للؤك للداً ح للرص ق لي للادة وزارة
التخطيط عى العمل بروح الفريق الواحد
لتحقيق ما أكدت عليه القيادة الثورية من
األداء ال لج لمللاعللي وال لت لش للاور وع للدم االت لكللال
عللى اللجلهللود ال لفللرديللة ..وت لطللرق نللائللب وزيللر
التخطيط والتنمية إىل منطلقات ثورة 21
سبتمر التي جاءت إلجهاض كل املؤامرات
وامل لش للاري للع ال لتللي عللرق للللت ب للرام للج اللتلنلمليللة يف
ال لي لمللن ..وأع لل للن الللدك لتللور امل له للذري ع للن عللزم
ال للوزارة تلبلنللي ملشللروع إط للاق يللوم  4/4من
كل عام هجري يوماً وطنياً للتخطيط.
ويف ال لل لق للاء الل ل للذي حل لض للره األمل ل للن ال لع للام
املساعد للمجلس األعى للشؤون االنسانية
م لح لمللد فل ل للارس ،ووكل ل للاء وزارة اللتلخلطليللط
والتنمية ،ومدراء مكاتب التخطيط بأمانة
ُ
العاصمة واملحافظات ،ألقيت كلمات من
نائب رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية
الوطنية عي املتميز ووكيل وزارة التخطيط
لقطاع الخطط والللرامللج املهندس عبدالله
ال لش للاط للر ووكل لي للل وزارة ال للرب لي للة وال لت لع لل ليللم
ص ل للادق الل للرشل للا ،وال للوك لي للل امل لس للاع للد ل لق لطللاع

ال لخ لطللط واملل للوازنل للات ب ل للوزارة اإلدارة امللحللليللة
خ للال للد ال ل لخ ل للزان ،وم للدي للر م لك لتللب ال لت لخ لط ليللط
وال لت لن لم ليللة بلملحللافلظللة ص لعللدة نللاصللر حللربللان
وم للدي للر عل للام الل لش للؤون امل للال لي للة وال لت لج له ليللزات
بوزارة التخطيط محمد املخايف.
أشارت الكلمات إىل األهمية التي يكتسبها
اللقاء التشاوري األول ،كونه يعتر منطلقاً
حلقليلقليللاً للتلفلعليللل دور ال ل للوزارة وملكللاتلبلهللا يف
املحافظات ،ملواكبة الطموحات واملوجهات
ال ل لتل للي ت لب لن لت له للا ال ل لق ل ليل للادة ال ل لثل للوريل للة وامل لج لل للس
السيايس األعى.
وأكدت الكلمات أهمية العمل التخطيطي
ودوره يف خدمة كافة امللجللاالت التنموية ..
داعية إىل ترسيخ التخطيط كتوجه وثقافة
يف عمل مؤسسات الدولة ملواكبة األهللداف
اإلسراتيجية واللغللايللات اللتللي تبنتها الللرؤيللة
الللوط لن ليللة ل لب لنللاء ال للدول للة الليلملنليللة ال لحللدي لثللة..
ووج ل ل لله املل لتل لح للدث للون الل لشل لك للر لل لقل لي للادة وزارة
اللتلخلطليللط واللتلنلمليللة عللى تلنلظليللم ملثللل هللذه
اللقاءات املهمة والتي سيكون لها مردودها
يف ميدان العمل والبناء ،وخدمة املجتمع.

عقدت يف مجلس الشورى أمس ندوة حول أهمية موجهات قائد
الثورة السيد عبد امللك بن بدر الدين الحويث لارتقاء بأداء مختلف
الجهات الحكومية ..وأكدت الندوة بحضور رئيس مجلس الشورى
محمد حسن العيدروس ،وأعضاء املجلس ،واألمن العام عي
عبد املغني ،عى ضرورة استيعاب موجهات قائد الثورة وتحويلها
إىل برامج عمل تنفيذية.
ويف الندوة أشار عضو املكتب الثقايف ألنصار الله يحيى أبو عواضة
إىل أن ال لللله ك للرم اإلن لس للان وفلضلللله عللى جلمليللع ملخللللوقللاتلله وحلملللله
األمانة والتي يجب الوقوف عندها بمسؤولية.
وأوضللح أن حمل املسؤولية يتطلب من الجميع التحي بالوعي
وال لب لص للرة وإدراك خ لط للورة ال لت لفللريللط أو ال لت له للاون يف ت للأدي للة امل لهللام
والواجبات.
ولفت أبللو عللواضللة إىل ضللرورة الركيز عللى موجهات قائد الثورة
فليلمللا يتعلق بلتلطللويللر األداء وتلطللويللر امل لهللارات وال لقللدرات واللتللدريللب
وال لتللأه ليللل يف ملخلتللللف م لجللاالت اللعلمللل بلمللا يلسللاعللد عللى اللنلهللوض
وتحقيق األهداف املنشودة.
وأكد عى أهمية ممارسة األعمال واملهام من منطلقات إيمانية،
وااله ل لت ل لمل للام امل لس لت لم للر ب للال لت لح للدي للث وال لت لط للوي للر وم للواكل لب للة امل لت لغ للرات
واملتطلبات املرحلية ،فضا عن االهتمام املستمر باالرتقاء بالنفس
يف ال لج للوان للب اإلي لمللان ليللة وال لتللأه ليللل امل لت للواص للل يف ال لج للوان للب اإلداري ل للة
والثقافية.

تفقد سير العملية التعليمية بعدد
من مدارس محافظة اجلوف

تلفلقللد وك ليللل وزارة الللرب ليللة وال لت لع لل ليللم ل لق لطللاع اللتلعللليللم علبللداللللله
ال لن لع لمللي س للر ال لع لم لل ليللة اللتلعللليلمليللة ب لع للدد م للن م ل للدارس ملحللافلظللة
ال لج للوف ..واط لل للع الللوك ليللل اللنلعلمللي ع للى س للر اللعلمللليللة اللتلعللليلمليللة
ب لمللدارس "اللقلصلبللة وآل بلخليلتلله واللنلصللر بلمللديللريللة امل لتللون ومللدرسللة
الزاهر بمديرية الزاهر ،واستمع من مدير مكتب الربية باملحافظة
يللوسللف الللاغللب واللكللادر التعليمي للللمللدارس إىل شللرح حللول سر
العملية التعليمية واإلعداد والتحضر لاختبارات النهائية للفصل
الدرايس األول.
وخللال الللزيللارة أشللاد الللوكليللل النعمي بللاللجلهللود امللبللذولللة إلنلجللاح
اللعلمللليللة اللتلعللليلمليللة وان لض لب للاط ال لك للادر اللتلعللليلمللي ب للامل للدارس رغللم
الظروف االستثنائية التي فرضها العدوان وحصاره الجائر.
وأكد حرص الللوزارة عى النهوض بالعملية التعليمية وضرورة
تلضللافللر ال لج لهللود اللشلعلبليللة والللرس لم ليللة للضلمللان ب لنللاء جليللل متسلح
بالعلم واملعرفة والدفع بعجلة التنمية املستدامة للوطن.

عندما
تصبح
الشعارات
واقع ًا
ملموس ًا

عقيد /إبراهيم عيل الذاري

الشهادة لله لم يشهد جهاز شرطة املرور قفزة نوعية
أحللدثللت تغيراً وتلطللوراً وتلقللدمللاً يف واقلعلله كتلك القفزة
التي شهدها وملسها الجميع اليوم ،بل أنها تعد سابقة
ستدون بأحرف من نور يف تاريخ العمل املروري ،حيث
ظل واقع العمل واألداء املروري واقعاً نمطياً منذ زمن
طال أمده شابه الركود وانهكته الرتابة حتى تقلد األخ
العميد الدكتور بكيل الرايش دفة قيادة اإلدارة العامة
للشللرطللة املل للرور ،ف لكللان الللديلنلمللو امل لحللرك وال للرب للان امللحلنللك
عال للمسؤولية
والقائد الحكيم حن انطلق باستشعار ٍ
مستمداً الدافع من واقللع قللرآين ومستبصراً بنور هدى
ً
الله فأثمر تفانياً واخاصاً ونشاطاً وعمإل دؤوبا يف سبيل
اللللله وخللدمللة املللواطللن وح للول طللاقللم اللعلمللل امل للروري إىل
خلية نحل تعمل ً
ليا ونلهللاراً فتجده يف مقدمتهم يده
تسبق أيديهم اليستنكف نزوله للميدان قبلهم بشغف
منقطع النظر متطلعاً نحو اآلفضل واألرقى حتى أعاد
لشرطة املرور هيبتها واضفى عليها رونقاً مشرقاً حتى
اصبح يشار إليها بالبنان مما اكسبها دفعة كبرة بإتجاه
النجاح والعمل املثمر..
حقاً إن كلمات الشكر ومفردات العرفان تصمت خجا
تجاه ماقدمتموه وماحققتموه من انجازات ونجاحات
وخللدمللات لللم يلعلهللدهللا أح للد ول للم يلتللوقلعلهللا أح للد ،وحلقللاً
أن الكثر منا ممن يستثقل اإلملتللداح ويتحرج اإلطللراء
يف الشخوص إال أن شخصية كشخصية الدكتور بكيل
تللدف لعلله لليلتلكللللم ول للو ب للأق للل ال لق لل ليللل ك لن لمللوذج يلنلبلغللي أن
يحتذى به ليتكرر فينا نماذج يف مختلف مواقع العمل
واألداء املروري تنتج وتنجز بهذا املستوى األكرث من راقي.
ال لجللديللر بللالللذكللر رس للال للة ال لش لكللر وال لت لقللديللر ال لتللي بلعلثلهللا
معايل األخ وزير الداخلية ملدير عام شرطة املرور الدكتور
بلكليللل ال للرايش وم للن خللاللله إىل كللافللة رج للال امل للرور كللافللة
عللى اللجلهللود امللبللذولللة واإلن لج للازات اللتللي تلحلقلقللت خللال
الفرة املاضية..
ف لي لمللا ث لمللن م لع للايل األخ ال للوزي للر رئ لي للس م لج للللس الل للوزاء
ال للدك لت للور صللالللح ب للن ح لب لتللور ج لهللود ق لي للادة شللرطللة امل للرور
اللطلمللوحللة والللرامليللة إىل تلطللويللر األداء امل للروري واإلرتلقللاء
بلله نلحللو األف لضللل مللن خ للال رسللالللة شلكللر وتلقللديللر بعثها
مل لع للايل األخ وزي ل للر ال للداخ لل لي للة ت لض لم لنللت اإلشل ل للادة ب ل للاألداء
اإليجابي لشرطة املرور وماتحقق مؤخرا ً من نقلة نوعية
متميزة القت استحسان الجهات الرسمية واملجتمعية
وامل للواط لن للن ..فلهلنليلئلنللا للنللا وهلنليلئللاً ل لق ليللادة ال للدول للة بللرجللل
كالدكتور الرايش حمل األمانة وأداهللا بإخاص وتفان
حتى بات التطوير شعاره والتميز منطلقه .
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تقارير

بالتزامن مع تطورات الصراع السياسي بني قيادات االرتزاق ..

صراع املليشيات في تعز إلى أين؟!!

بشكل مواز ملا يحققه شعبنا اليمني العظيم وقيادته الحكيمة الصامدة يف وجه العدوان من مكاسب وطنية إيجابية عىل صعيد التفاوض مع دول العدوان تدفع قيادات وأدوات وكيانات االرتزاق ثمن خيانتها
للشعب والوطن يوما بعد يوم ويتواىل مسلسل الصفعات املدوية التي توجهها لها أنظمة العدوان واالحتالل السعودي اإلمارايت األمرييك بشكل يزج بها يف دوامة صراع سيايس وعسكري بيني خطري تديره أنظمة
العدوان بسياساتها واسرتاتيجياتها املختلفة عىل مستوى عواصمها التي تتواجد فيها قيادات االرتزاق وكذا عواصم الدول األخرى التي تتواجد فيها تلك القيادات وتذيك نريانه قيادات مليشياتها العسكرية املتواجدة
يف الداخل اليمني ال سيما يف محافظات تعز وأبني وحضرموت ..التفاصيل يف السياق التايل:
26سبتمرب -خاص
أك ��دت م �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة ت �ص��اع��د وت ��رية ال �ص ��راع ب ��ني ق �ي ��ادات وأط � ��راف االرت� ��زاق
املدعومة من دول االحتالل والعدوان السعودي اإلمارايت – حزب اإلصالح وذراعه
العسكري واملجلس االنتقايل ومليشياته املناطقية املسلحة ما زال مستمراً  ،ال
سيما يف محافظات أب��ني وشبوه وحضرموت وامل�ه��رة املحتلة ،إضافة إىل عودة
االشتباكات واملواجهات العسكرية الدامية بني التشكيالت واملليشيات املختلفة
املنتمية إىل حزب اإلصالح ذاته يف مدينة تعز.
ويف جديد تطورات الصراع بني فصائل االرتزاق الذي شهدته وال تزال تشهده
م��دي�ن��ة ت�ع��ز ع�ق��دت ق �ي��ادات ح��زب�ي��ة وع�س�ك��ري��ة ت��اب�ع��ة ل�ح��زب اإلص ��الح م��ن أب�ن��اء
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ينتمي إل�ي�ه��ا ال�ق�ي��ادي يف ال�ح��زب امل��رت��زق ح�م��ود امل�خ��اليف اجتماعات
مكثفة لبحث االنتقام ملقتل املرتزق صهيب املخاليف الذي قتل عى يد حملة أمنية
يف مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب اإلصالح  .وقالت مصادر محلية أن مقتل
ص�ه�ي��ب امل�خ��اليف ال�ش�ق�ي��ق األك��ر ل�ل�م��رت��زق غ ��زوان ع�م��ق ال�خ��الف��ات ب��ني ال�ق�ي��ادات
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ح��زب اإلص ��الح وأن ه�ن��اك اس�ت�ق�ط��اب��ات ل��زع�م��اء ال�ع�ص��اب��ات

املسلحة مل��واج�ه��ات قادمة وأض��اف��ت أن غ��زوان امل�خ��اليف يحضر الج�ت�م��اع��ات مع
مجاميع مسلحة كبرية متوعدا بقتل من يوصف بمدير أمن تعز املرتزق منصور
األكحيل للثأر ملقتل شقيقه .
باملقابل أفادت مصادر يف حكومة االرتزاق أن املرتزقني رشاد العليمي  ،وطارق
ص��ال��ح ي�ع��دان ح��ال�ي��ا خ�ط��ة ب�م�س��اري��ن عسكري وإداري تهدف ل��الن�ق�ض��اض عى
معسكر يفرس ،أبرز معسكرات املرتزق حمود املخاليف املقيم يف تركيا.
وتقيض الخطة العسكرية بدعم ضباط من ما يسمى اللواء  35مدرع تم إعادة
توطينهم مؤخرا يف الحجرية وتحديدا جبل حبيش بالتزامن مع إصدار قرارات
جديدة بإقالة قائد اللواء املحسوب عى اإلصالح وإسناد املناهضني للحزب بقوات
من الساحل الغربي  ،معقل الفصائل التي يقودها املرتزق طارق صالح واملدعومة
إماراتيا ..يف حني سيتضمن القرار اإلداري ضم كافة القوات املنتشرة يف يفرس
إىل قوات ما يسمى باملنطقة العسكرية الرابعة التابعة النتقايل اإلمارات وإعادة
توزيع أفرادها عى معسكرات مختلفة.

ويضغط امل��رت��زق العليمي بورقة تنفيذ ما يسمى بمخرجات ال��ري��اض للسري يف
إج ��راءات م��ن شأنها تفكيك ال�ق��وة األه��م ل�ح��زب اإلص��الح يف املنطقة اسراتيجية
بحكم اطاللتها عى باب املندب وخليج عدن وتفكيك هذه الفصائل ستنهي نفوذ
اإلص ��الح ع��ى امل��دي�ن��ة ح�ي��ث ت��واص��ل ح�م�ل��ة أم�ن�ي��ة ي�ق��وده��ا امل�ح��اف��ظ امل��ؤت�م��ري نبيل
شمسان استهداف ما تبقى من فصائل للحزب هناك وتجريمها.
إىل ذل ��ك ب ��دأ ح ��زب اإلص� ��الح ،يف امل�ن��اط��ق ال�خ��اض�ع��ة ل�س�ي�ط��رت��ه يف م��دي�ن��ة ت�ع��ز،
ترتيبات جديدة لطرد املحافظ املعني من حكومة االرتزاق نبيل شمسان ..وأفادت
م�ص��ادر م�ح�ل�ي��ة أن ال�ح��زب ي�ق��وم ح��ال�ي��ا ب�ت�ه�ي�ئ��ة ال �ش��ارع يف امل��دي�ن��ة الن�ت�ف��اض��ة ضد
شمسان ،متوقعة إخراج مظاهرات كبرية للمطالبة بتغيريه.
وكانت وسائل إعالم الحزب بدأت تسويق "ثورة الجياع" ..وتداولت تلك الوسائل
مقطع فيديو لغاضبني يحرقون مالبسهم أمام املجمع الحكومي يف املدينة .وتأيت
ه��ذه التطورات يف وق��ت تشهد فيه املدينة أزم��ة سياسية بني اإلص��الح وشمسان
ال��ذي ي��واص��ل مسلحي ال�ح��زب إغ��الق مكتبه م�ن��ذ أي��ام وذل��ك ع��ى خلفية توجيه

شمسان بتوقيف وكيله األول والقيادي يف حزب اإلصالح عبدالقوى املخاليف.
وجاءت األزمة السياسية بني فصييل االرتزاق عى خلفية تنصيب اإلصالح قياديا
محسوبا عليه مشرفا عى ملف املدينة تمهيدا لإلطاحة بنبيل شمسان  .ومثلت
األزمة السياسية بني الفصيلني امتدادا لصراعاتهما عسكرية التي برزت بالحملة
االمنية التي مولها واخرجها شمسان ض��د فصائل اإلص��الح وع��ى رأس�ه��ا فصيل
املرتزق غزوان املخاليف.
وانعكاساً ملا يجري من صراع محتدم بني قيادات االرتزاق أسندت االستخبارات
اإلماراتية والسعودية مهام العمالء املحتجزين يف أبو ظبي والرياض لنفسها يف
ت�ص��رف يعر ع��ن ع��دم جديتها ملعالجة ت�ط��ورات ص��راع أدوات االرت ��زاق يف مدينة
تعز الذي عاد من جديد إىل الواجهة.
وأش��ارت مصادر إىل أن ما ي��دور حالياً يف مدينة تعز ي��أيت يف إط��ار سعي نظامي
العدوان السعودي واإلم��ارايت للقضاء عى حزب اإلص��الح وإع��ادة تشكيل واقع
املدينة بالشكل الذي يخدم مصالحهما وتوجهاتهما.

بعد  94عام ًا من العالقات بينهما ..

موسكو  ..هل تطرق أبواب صنعاء مجدد ًا ؟!

حتول صنعاء سياسيا وعسكريا نحو موسكو تأكيد على وحدة مصالح وتقارب وجهات النظر

ظهور موسكو كقوة عاملية أحبط األطماع األمريكية في موانئ وجزر اليمن

خروتشوف  :أي عمل من أعمال العدوان على اليمن .سينظر اليه باعتباره عمال عدوانيا ضدنا
يصادف األول من نوفمرب مرور 94عاما عىل بدأ أول عالقة سياسية وتجارية بني اليمن وروسيا .ونظرا
ملا احدثته معاهدة عام 1928م من دوي كبري عىل مستوى العالم العربي والدويل لكونها كانت أول معاهدة
يعقدها بلد عربي مع االتحاد السوفيتي آنذاك .
فاملعاهدة من الناحية السياسية تعميق السيادة الوطنية لليمن واقتصاديا اخرتاق الحصار البحري املفروض
من قبل بريطانيا عىل سواحل وموائن اليمن
تقرير  /عيل الشراعي

بداية التقارب
ح �ي��ث ن �ص��ت امل� ��ادة األوىل م ��ن ت �ل��ك امل �ع ��اه ��دة اع ��راف
حكومة االتحاد السوفيتي باالستقالل الكامل واملطلق
لحكومة صنعاء وسيادته وأبرمت املعاهدة ملدة عشر
سنوات قابلة للتجديد أو التغيري طبقا لرغبة الطرفني
املتعاقدين
وق ��د ص ��رح م�ح�م��د راغ ��ب ال ��ذي ك ��ان ي�م�ث��ل ال�خ��ارج�ي��ة
اليمنية آن ��ذاك وال ��ذي وق��ع ع��ى االت�ف��اق�ي��ة ع��ن ال�ج��ان��ب
اليمني بقوله  ( :إننا لم ندرك بعد املعاين العظيمة لهذه
األيام التي وضعت بداية التقارب السوفيتي  -اليمني .
ويف يوليو 1929م وبعد تبادل وثائق التصديق عليها
دخلت املعاهدة اليمنية  -السوفيتية حيز التنفيذ .
وع��ى ال��رغ��م م��ن م�ع��اه��دة ال�ص��داق��ة امل��وق�ع��ة يف األول
م ��ن ن ��وف �م ��ر 1928م مل� ��دة ع �ش ��ر س� �ن ��وات ب ��ني ال �ي �م��ن
واالت� �ح� ��اد ال �س��وف �ي �ت��ي إال إن ن �ف ��وذ ال �س ��وف �ي ��ت ح�ي�ن�ه��ا
ك��ان غائبا ع��ن اليمن قبل منتصف الخمسينات  .وقد
انحصرت نتائج تلك االتفاقية يف الوجود الدبلومايس
ال�س��وف�ي�ت��ي يف ص�ن�ع��اء وت ��واج ��د ب�ع��ض األط �ب ��اء ال ��روس
وال ��وف ��د ال �ت �ج ��اري يف م �ي �ن ��اء ال �ح ��دي ��دة  .وان �ط ��الق ��ا م��ن
االسراتيجية السوفيتيه حاولت البعثة الديبلوماسية
و الوفد التجاري قطع دابر النفوذ الغربي يف اليمن اال
انهما لم يصادفا نجاحا ملحوظا.
وم��ع أن امل�ع��اه��دة ت��م ت�ج��دي��ده��ا ع��ام 1938م لعشر
س �ن ��وات اخ� ��رى إال أن ال �س��وف �ي��ت ق ��د اس �ت ��دع ��وا ك��ام��ل
بعثتهم فيما بعد من نفس العام وهو أمر ندموا عليه
الح �ق��ا وخ �ص��وص��ا ب�ع��د ان� ��دالع ال �ح ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة
ورغ�ب��ة م��ن السوفيت يف أن يصبحوا ق��وة بحرية عاملية
وان ي �ل �ع �ب��وا ال � ��دور ال� ��ذي ش�غ�ل�ت��ه امل ��ان �ي ��ا واي �ط��ال �ي��ا ق�ب��ل
هزيمتهما يف تلك الحرب  .لذلك بادرت موسكو بتجديد
اس��ال �ي��ب ت�ق��رب�ه��ا ل�ص�ن�ع��اء وط ��رق اب��واب �ه��ا م �ج��ددا األم��ر
ال ��ذي أدى إىل ق�ب��ول ل�ل�ف�ن�ي��ني ال�س��وف�ي��ت ال��ذي��ن وص�ل��وا
إىل اليمن نهاية ع��ام 1946م وبحلول ع��ام 1955م
ات�خ��ذت ال�ع��الق��ات الديبلوماسية ب��ني البلدين طابعها
الرسمي .
التحرر و االستقالل
ل�ق��د وق�ف��ت ال�ض�غ��وط��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
ال��ري �ط��ان �ي��ة يف وج ��ه ال� ��دول ال �غ��رب �ي��ة وم �ن �ع �ه��ا م ��ن ب�ي��ع
السالح لحكومة صنعاء .التي كانت بأمس الحاجة اليه
باإلضافة اىل مخططات املستعمر االنجليزي يف جنوب
اليمن والتي كانت ترمي اىل إقامة اتحاد يضم جنوب
اليمن تحت مسمى ( اتحاد الجنوب العربي ) تمهيدا
ل�ف�ص��ل ج�ن��وب ال�ي�م��ن ك��دول��ة مستقلة ع��ن ال��وط��ن األم
ال�ي�م��ن م��ع االح�ت�ف��اظ ب�م��دي�ن��ة ع��دن ل��ه وه ��ذه ال�س�ي��اس��ة

نراها اليوم متمثلة بعدوان 2015م .
كذلك فإن حالة ( الالحرب والالسلم ) كانت مالئمة
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�س�ل�ط��ات اإلس�ت�ع�م��اري��ة اإلن�ج�ل�ي��زي��ة يف ع��دن
ح�ي��ث اس�ت�ط��اع��ت ق��وات�ه��ا امل�س�ل�ح��ة يف ح ��دود م�ح�م�ي��ات
عدن إبقاء قوات صنعاء وسكان املناطق الحدودية يف
حالة تأهب
ك ��ل ذل ��ك دف ��ع ح �ك��وم��ة ص �ن �ع��اء الس �ت �غ��الل ال �ظ��روف
ال�س�ي��اس�ي��ة وال��دول�ي��ة ل�ص��ال�ح�ه��ا وال�ت��وج��ه ن�ح��و املعسكر
الشرقي كاالتحاد السوفيتي والصني وغريهم .
وت�ح��ول ال�ي�م��ن ن�ح��و االت �ح��اد ال�س��وف�ي�ت��ي ودول الكتلة
ال�ش��رق�ي��ة ه��و ب�م�ث��اب��ة ان ال�ي�م��ن ت�ه��دف اىل ال�ت��أك�ي��د عى
استقالليتها وتحررها الكامل  .يضاف إىل ذلك أن اليمن
كانت ال تستطيع ارسال طالب إىل الخارج إال إذا توفرت
ل�ه��م م�ن��ح دراس�ي��ة وب��ال�ت��ايل ك��ان االت�ح��اد السوفيتي هو
الدولة الوحيدة التي يمكن ان توفر لهم ذلك .
قواعد عسكرية
يف مطلع الستينيات ووفقا ملعطيات الصحافة العربية
ك ��ان ��ت ال� �ق� ��وات اإلن �ج �ل �ي ��زي ��ة امل �س �ل �ح��ة يف ع� ��دن م� ��زودة
ب��أس�ل�ح��ة ن��ووي��ة م��وج��ودة يف س��رادي��ب ت�ح��ت األرض يف
منطقة الريقة يف عدن ويف مناطق اخرى من الجنوب
اليمني يف حضرموت وج��زي��رة سقطرى وج��زي��رة ميون
يف مدخل مضيق ب��اب املندب ويف جزيرة كمران إنشاء
االنجليز مطار حربي وشغلت قاعدة ع��دن العسكرية
م �ك ��ان ��ا ه ��ام ��ا ض �م ��ن س �ل �س �ل��ة ق� ��واع� ��د اع� �ض� ��اء األح� ��الف
ال �ع ��دوان �ي ��ة ك �ح �ل��ف ش �م ��ال األط �ل ��ي ( ال �ن ��ات ��و) وح�ل��ف
جنوب شرق آسيا والحلف املركزي.
وك � ��ان مل ��دي �ن ��ة ع� ��دن اه �م �ي ��ة ك �ب ��رية ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�م�ح�ت��ل
اإلن �ج �ل �ي ��زي ك �م �ح �ط��ة ت �م��وي �ن �ي��ة ع ��ى ط� ��ول امل ��واص ��الت
البحرية .
ويف ع��ام 1954م ق��ام��ت ( ش��رك��ة ال�ن�ف��ط ال��ري�ط��ان�ي��ة)
ببناء مصايف ال�ب��رول يف الريقة بطاقة خمسة ماليني
ط ��ن يف ال �ع ��ام وارت �ف �ع��ت ط��اق�ت�ه��ا يف ع ��ام 1963م اىل
 6م��الي��ني و 800أل��ف ط��ن س�ن��وي��ا وب�ل��غ م�ت��وس��ط ع��دد
ال �س �ف ��ن ال �ت ��ي ت �م ��ون ب ��ال ��وق ��ود م ��ن م �ي �ن ��اء ع� ��دن ح ��وايل
 4500سفينة سنويا وتستهلك اكرث من مليوين ونصف
ط��ن وم��ن ح�ي��ث ال �ق��درة اإلس�ت�ع��اب�ي��ة ش�غ��ل م�ي�ن��اء ع��دن
امليناء املكان يف الكمنولث الريطاين بعد لندن وليفربول
.
وك ��ان م�ي�ن��اء ع ��دن ( م�ي�ن��اء ح��ر ) وأدي ��ر م��ن ق�ب��ل إدارة
خاصة شملت ممثيل مختلف الشركات األجنبية و يف
االساس الشركات اإلنجليزية ودخل وايرادات امليناء لم
تدرج ضمن امليزانية العمومية لعدن بل ذهبت مباشرة

راغب  :إننا لم ُندرك
بعد املعاني العظيمة
لهذه االيام التي وضعت
بداية التقارب اليمني -
السوفيتي
حاول احملتل البريطاني
جعل عدن مخزن ًا للسالح
النووي وقاعدة عسكرية
حللف الناتو
إىل االح �ت �ك��ارات امل�س��اه�م��ة يف غ��رف��ة إدارة امل�ي�ن��اء ول�ي��س
هناك أي مطبوعات عن املبالغ املالية التي حصلت عليها
االحتكارات يف امليناء واعتمد اقتصاد عدن بالكامل عى
التجارة ولذلك فقد كان أي اخراق او تهديد او خلل يف
التجارة عر البحر األحمر يعود بخسارة كبرية بالنسبة
مليناء عدن  .يف حني بقيت االجزاء االخرى من الجنوب
اليمني كما هي متخلفة حيث اشتغل  %90من السكان
بالزراعة التي تميزت بالحد االدىن من امللكية الزراعية
وتدار بوسائل بدائية وتقليدية .
اسلحة روسية
ويف  31اك�ت��وب��ر 1955م ج��ددت م�ع��اه��دة ال�ص��داق��ة
وال �ت �ج ��ارة ال�ي�م�ن�ي��ة  -ال�س��وف�ي�ت�ي��ة وال �ت ��ي ك��ان��ت ام �ت ��دادا
منطقيا التفاقية عام 1928م واكد االتفاق عى السالم
الدائم والوفاق املستمر بني البلدين ودخلت االتفاقية
ط��ور التنفيذ بعد ت�ب��ادل وث��ائ��ق التصديق عليها يف 30
مارس 1956م
ف �ف ��ي اك� �ت ��وب ��ر 1955م ال �ت �ق ��ى ال �س �ف ��ري ال �س ��وف �ي �ت ��ي
بالقاهرة دانيل سولوود بالقائم بأعمال وزير الخارجية
اليمنية وتوصال معا إىل تجديد اتفاقية ع��ام 1928م
وع��ى إق��ام��ة ع��الق��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة ب��ني ال�ب�ل��دي��ن وت�ب��ادل
السفراء واعقبها توقيع اتفاقية تجارية بني البلدين .
فقد وصلت بعثة سوفيتية إىل اليمن يف يناير 1957م
وتم افتتاح مفوضية سوفيتية يف تعز أعقبها يف نفس
ال�ع��ام ق ��دوم ب�ع�ث��ة صينية وإق��ام��ة م�ف��وض�ي��ة صينية يف
تعز ايضا .
ع��ى أن ال ��دور ال�س��وف�ي�ت��ي األك ��رث أه�م�ي��ة يف ال�ي�م��ن قد

ب��دأ ع��ام 1956م وذل��ك عندما زار األم��ري محمد البدر
م��وس �ك��و ووق ��ع ات �ف��اق �ي��ة ص ��داق ��ة وت �ع ��اون م �ش��رك م��ع
السوفيت ويف عام 1957م ومع اشتداد صراع صنعاء
م��ع املحتل اإلن�ج�ل�ي��زي يف ع��دن جعلت صنعاء صالتها
مع موسكو اكرث وضوحا وتحديدا حينما قال ويل العهد
األمري البدر ( إن الزمن قد تغري وأن عام 1957م ليس
كما 1954م وان اإلمام يتمتع اآلن بتأييد أكر قوة يف
األرض وتقف خلفه روسيا ) وسرعان ما توافد الخراء
ال�س��وف�ي��ت وامل �س �ت �ش��ارون ال�ع�س�ك��ري��ون إىل ال�ي�م��ن وب��دا
وصول األجهزة واألسلحة الروسية إىل القوات املسلحة
اليمنية .
ووصلت أول شحنة من األسلحة السوفيتية إىل ميناء
الصليف يف نوفمر 1956م.
وب ��دأت ب�ع��ده��ا ت�ت��دف��ق األس�ل�ح��ة ال�س��وف�ي�ت�ي��ة وال�ك�ت�ل��ة
ال�ش��رق�ي��ة ع��ى ال�ي�م��ن ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ث�م��ان ش�ح�ن��ات حتى
ت ��اري ��خ  3اغ �س �ط ��س 1957م ق � ��درت ق �ي �م �ت �ه��ا ب�م�ب�ل��غ
خمسة ماليني جنيه اسرليني
وم��ن ت�ل��ك األس�ل�ح��ة ( 30دب��اب��ة ن��وع  34 -Tوم��داف��ع
ع�ي��ار  100و س�ب�ع��ني م��درع��ة وع��رب��ة م�ص�ف�ح��ة و100
مدفع ميداين ومضاد للطائرات وعشرين طائرة هبط
م�ن�ه��ا س��ت ط��ائ��رات يف م�ط��ار ص�ن�ع��اء وت�ع��ز ف�ي�م��ا نقلت
الباقيات عر البحر حتى تم تنزيلها يف ميناء الحديدة
ولألسف ظلت يف صناديقها دون ان تفتح ) .
لذلك شكلت زي��ارة األم��ري ال�ب��در إىل موسكو الخطوة
املتقدمة والكبرية يف مجال تعزيز العالقات اليمنية -
السوفيتة حيث تمخضت املباحثات ع��ن اب��رام اتفاقية
ت� �ع ��اون اق �ت �ص ��ادي وف �ن ��ي وال� �ت� ��زم االت� �ح� ��اد ال �س��وف �ي �ت��ي
باإلسهام يف املشروعات الصناعية يف اليمن وتزويدها
ب��امل �ع��دات وامل� ��واد االن �ش��ائ �ي��ة وت��أه �ي��ل ال �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
ل�ل�ع�م��ل يف امل �ش��روع��ات ال �ج��اري إن�ش��ائ�ه��ا وع ��ى األخ��ص
يف ميناء الحديدة .
االعرتاف بالثورة
و يف ع ��ام 1961م ت ��م ت ��دري ��ب  300ي �م �ن��ي يف دول
ال�ك�ت�ل��ة ال�ش�ي��وع�ي��ة وخ�ص��وص��ا االت �ح��اد ال�س��وف�ي�ت��ي وم��ن
امل��رج��ح أن��ه ي�ع��زى ت�ح��ول ال�ي�م��ن إىل االت �ح��اد السوفيتي
إىل إدراك� �ه� ��ا ل �ل �غ ��رب م ��ن م �ن �ط �ل��ق س �ي ��اس ��ات ب��ري �ط��ان �ي��ا
االستعمارية آنذاك ومعاهدة حلف بغداد والتي رعاها
الجانبان الريطاين  -االمرييك والتي اعترها اليمنيون
مناوئة لهم .
وب�ع��د ق�ي��ام ث ��ورة  26س�ب�ت�م��ر 1962م ك��ان االت�ح��اد
ال �س��وف �ي �ت��ي أول دول� ��ة أج �ن �ب �ي��ة ت �ع ��رف ب �ث ��ورة س�ب�ت�م��ر
ب�ع��د ي��وم��ني م��ن ق�ي��ام�ه��ا ف�ف��ي  28سبتمر ب�ع��ث نيكيتا
خروتشوف رئيس دول��ة االت�ح��اد السوفيتي ( -1953
1964م) رس ��ال ��ة أك ��د ف �ي �ه��ا( أن أي ع�م��ل م ��ن أع�م��ال
العدوان ضد اليمن سينظر اليه باعتباره عمال عدوانيا
ضد جمهوريات االتحاد السوفيتي االشراكية ) .
لذلك اعترت اليمن يف نظر الغرب منذ انتهاء الحرب
العاملية الثانية أنها تحاول مساعدة االتحاد السوفييتي
وم �ن��اه �ض��ة ل��الس �ت �ع �م��ار األوروب� � ��ي وس �ي ��اس ��ات ��ه وداع �ي ��ة
للتحرر.

عقيد/عبدالسالم السياين

( اإلدارة االمريكية )
ألن املوقف ميلء باألحداث واملتغريات العاملية واملحلية
..فإننا سنبدأ م��ن نهاية امل�ق��ال ..وه��و ان االح��داث واملحطات
وال�ق��رارات ال��دول�ي��ة وال�ح��روب املتفرقة ال�ت��ي ادارت�ه��ا ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة األم ��ري �ك �ي ��ة ف �ش �ل ��ت ج �م �ي �ع �ه��ا س � ��واء يف ال� �ع� ��راق او
اف�غ��ان�س�ت��ان او ليبيا او س��وري��ا ...ه ��ذا ال�ف�ش��ل ال��ذري��ع وال��ذى
امتد اىل عدوانهم املقيت عىل الشعب اليمنى العظيم الذى
م�ن�ه�ج��ه ال �س ��الم ..أال ي�ج�ع�ل�ن��ا ن �ط ��رح ت �س ��اؤال ع�ج�ي�ب��ا ي�ج��ب
االجابة عليه وهو هل سميت اإلدارة األمريكية وقد سميت
بهذا االسم لقوة ادارتها يف جميع املجاالت كما يقولون وإذا
ك ��ان ��ت ك� ��ذل� ��ك؟! ف� �م ��اذا ي �ع �ن ��ي ف �ش �ل �ه��ا يف س �ج �ل �ه��ا ال �ح ��اف ��ل
ب��ال�ح��روب ال�ع�ب�ث�ي��ة وع ��ىل وج ��ه ال�خ�ص��وص م��أزق�ه��ا ال�ك�ب��ري يف
اليمن؟!
من الذى يدير الواليات املتحدة بهذا الخط املؤدى اىل االنهيار
واالضرار بمصالح الشعب األمرييك؟! أليست خطوات امريكا
وتعاملها مع الحرب واستمرارها يف دعم استمرار العدوان
عى اليمن ؟! إليس يف ذلك دليل واضح ان اإلدارة والقيادة
األمريكية تنحرف يف مسارها ضد املجتمع األمرييك من خالل
تخبطها يف الشرق االوسط وحتى يف تعاملها مع امللف النووي
اإليراين يؤكد ذلك استبعاد منطق العقل والذهاب باتجاه
ت�ح�ط�ي��م األس �ط��ورة ل ��إلدارة األم��ري�ك�ي��ة وان�ت�ك��اس��ة يف ال�ت�ع��ام��ل
الدويل املنضبط مع القوى والنظام العاملي وحتى مع حقوق
االنسان التي ضربت بها عرض الحائط..ها هم اليوم يقفون
حائال امام حقوق مشروعة للشعب اليمنى يف صرف مرتباته
وانهاء الحصار والتجويع ووجهوا ازالمهم واذرعهم يف املنطقة
باستمرار نهج املماطلة وتضييع الوقت وعدم االقراب خطوة
جادة لتحقيق السالم ومازالوا يتمسكون بعدوان غري مرر
ازهقوا فيه االرواح الريئة واهلكوا الحرث والنسل وما يزال
الشيطان يعدهم بالفقر والفحشاء وهم ال يعقلون .
اال ي��دل ذل��ك ان ه�ن��اك اي ��ا ٍد غ��ري م�ب��اش��ره ت�ق��ود ه��ذه اإلدارة
...االيحق للشعب االمريىك ان يعيش بسمعه طيبه لدولته
امام شعوب العالم؟

لقد تمادت امريكا يف عدوانها عى اليمن وستجني من
ال��وب��ال وال�ن�ك�س��ة وال�ه��زي�م��ة م��ال��م ت�ج��ده يف ام��اك��ن ودول
اخرى ...

إن النخب الثقافية والسياسية األمريكية اذا لم يتمكنوا من
انقاذ بلدهم ومنع نهج الشيطان املتقدم يف اهالك الواليات
املتحدة االمريكية فإن هذه النخب ستكون اول من سيكتوى
بنار الفشل والضالل ..

ول �ه��ذا ي�ج��ب ع��ى واش�ن�ط��ن ال�س�م��اح ل ��دول ال�ت�ح��ال��ف وع��ى
رأس �ه ��ا امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال �س �م��اح ل �ه��م ب��ال�ج�ن��وح
ل�ل�س��الم ال �ع��ادل وت�ح�م��ل ت�ب�ع��ات رع��ون��ات�ه��م وط�ي�ش�ه��م ودف��ع
كل تكالف الحروب وأضرارها وتبعاتها دون قيد او شرط

م��ال��م ف�ق��د ش ��اءت ح�ك�م��ة ال�ل��ه أن ي�خ��وض ال�ش�ع��ب اليمنى
العظيم حربه املقدسة ...

التى ستتكلل –الشك -بالنصر املبني الذى وعد به الله عباده
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عملية الضبة:

 50خرق ًا باحلديدة

األحد

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  50خرقاً.
وأوض � � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات أن خ ��روق ��ات
ق��وى ال �ع��دوان ت�ض�م�ن��ت اس�ت�ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات قتالية
يف مقبنة ،وتحليق ث�م��ان ط��ائ��رات تجسسية يف أج��واء
الجبلية وحيس ومقبنة .وأشار املصدر إىل أن الخروقات
شملت ثمانية خ��روق��ات بقصف ص��اروخ��ي ومدفعي،
و 33خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

 48خرق ًا باحلديدة

االثنني

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  48خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن خروقات قوى
ال � �ع� ��دوان ت �ض �م �ن��ت اس �ت �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت��ال �ي��ة يف
ال�ج�ب�ل�ي��ة وت�ح�ل�ي��ق خ�م��س ط��ائ��رات تجسسية يف أج��واء
الجبلية وحيس .وأشار املصدر إىل أن الخروق تضمنت
 37خرقا باألعرية النارية املختلفة.

الثالثاء
األربعاء

 48خرق ًا باحلديدة

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  48خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن خروقات قوى
ال � �ع� ��دوان ت �ض �م �ن��ت اس �ت �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت��ال �ي��ة يف
الجبلية ،وتحليق وخمس طائرات تجسسية يف أجواء
الجبلية وحيس ،وغارة لطريان تجسيس عىل حيس.
وأش � � ��ار امل� �ص� ��در إىل أن ال� �خ� ��روق� ��ات ت �ض �م �ن��ت ق �ص �ف��اً
صاروخياً ومدفعياً وباألعرية النارية املختلفة.
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  48خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن خروقات قوى
ال �ع ��دوان ت�ض�م�ن��ت خ�م��س غ ��ارات ل�ل�ط��ريان ال�ت�ج�س��يس
عىل حيس ،وتحليق ثمان طائرات تجسسية يف أجواء
الجبلية وحيس.
وأش� � � ��ار امل � �ص� ��در إىل أن ال � �خ� ��روق� ��ات ش �م �ل ��ت ت �س �ع��ة
ً
خروقات بقصف مدفعي ،و 32خرقا باألعرية النارية
املختلفة.

 48خرق ًا باحلديدة

 58خرق ًا باحلديدة

اخلميس

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  58خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن خروقات قوى
العدوان تضمنت أربع غارات للطريان التجسيس عىل
ح �ي ��س ،وت �ح �ل �ي��ق ث �م ��ان ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف أج ��واء
ال �ج �ب �ل �ي��ة وح� �ي ��س .وأش � � ��ار امل� �ص ��در إىل أن ال �خ ��روق ��ات
ت�ض�م�ن��ت ث�م��ان�ي��ة ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي و 37خ��رق��ا ب��األع��رية
النارية املختلفة.

 52خرق ًا باحلديدة

اجلمعة

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  52خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن خروقات قوى
العدوان تضمنت غارة للطريان التجسيس عىل حيس،
وت �ح �ل �ي��ق ث �م ��ان ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف أج � ��واء ال�ج�ب�ل�ي��ة
وح�ي��س .وأش��ار امل�ص��در إىل أن ال�خ��روق تضمنت قصفاً
مدفعياً ،و 41خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 71خرق ًا باحلديدة

السبت

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  71خرقاً.
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 � �م � ��ان غ � � � ��ارات ل� �ل� �ط ��ريان
التجسيس عىل حيس ،وتحليق  11طائرة تجسسية
يف أج � � ��واء ال �ج �ب �ل �ي ��ة وح � �ي� ��س .وأش � � ��ار امل � �ص� ��در إىل أن
ال� �خ ��روق ت�ض�م�ن��ت اس �ت �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت��ال �ي��ة يف
ال�ج�ب�ل�ي��ة ،و 14خ��رق��ا ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي ،و 32خ��رق��ا
باألعرية النارية املختلفة.

«كاريش اليمن»

الرئيس املشاط :قادرون على ضرب أي نقطة في البحر من أي جغرافية في اليمن

لن نسمح بانتهاك سيادة البلد ونهب ثرواته

لعل تهديد السيد القائد عبد امللك بدر الدين الحويث قبل شهر من "عملية الضبة" ،كان يوحي بأن عملية كهذه ستحصل حتماً ،وإن
استمرت رباعية العدوان يف املكابرة فقد تذهب األمور إىل ما هو أبعد
القيادة الوطنية يف صنعاء تنفذ تحذيراتها ،وتفرض معادلة جديدة لحماية السيادة والرثوة النفطية ومنع نهب النفط اليمني
بعملية عسكرية تحذيرية حملت رسائل باتجاهات عدة محلياً وإقليمياً ودولياً بعد رفض دول العدوان تسخري ثروة اليمن يف خدمة
أبنائه ومرتباتهم من دون تمييز.
عيل ظافر

ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ،أع �ل �ن��ت ع ��ن "ض ��رب ��ة ع�س�ك��ري��ة
تحذيرية ملنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام
ع��رب ميناء الضبة بمحافظة ح�ض��رم��وت" ،وت�ش��ري املعلومات
إىل أن "ال �ض��رب��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت�ح��ذي��ري��ة" ل��م ت�ح�ص��ل إال بعد
أن وج� �ه ��ت ص �ن �ع ��اء ث � ��اث رس� ��ائ� ��ل ت �ح ��ذي ��ري ��ة م �ت �ت ��ال �ي ��ة إىل
وزارة ال �ن �ق ��ل ال �ي ��ون ��ان �ي ��ة ب �م �ن��ع ال �س �ف �ي �ن��ة م ��ن ال� ��دخ� ��ول إىل
امل �ي ��اه اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،ب�ع��د أن ت��وق��ف أك ��رث م ��ن أس�ب��وع
خشية من التحذيرات والرسائل التي وجهها السيد القائد
واملجلس السيايس األعىل واملخاطبات التي أرسلتها اللجنة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع�ل�ي��ا ،ل ��وال ال�ت�ح��ري��ض األم ��رييك امل�ب��اش��ر مل��اك
السفينة وطاقمها عىل الدخول ،فجاءت الرسالة العسكرية
ل�ت�ج��رب ال�س�ف�ي�ن��ة ع��ىل امل �غ��ادرة واالب �ت �ع��اد  12م�ي� ً
�ا ب�ح��ري��اً عن
م�ي�ن��اء ال�ض�ب��ة ،وت�ف��رض م�ع��ادل��ة ج��دي��دة م�ف��اده��ا :ل��ن نسمح
ألي كان بانتهاك سيادة البلد ونهب ثروته .ويبدو أن عملية
الضبة تأيت ضمن مسار تصاعدي لرسيخ هذه املعادلة بعد
أن اس �ت �م��رأت دول ال �ع ��دوان س��رق��ة ال�ن�ف��ط ال�ي�م�ن��ي ،ون�ه�ب��ت
م��ا ت�ف��وق قيمته  22مليار دوالر م��ن ث��روة اليمن (يف شبوة،
ومأرب وحضرموت).
وق� � ��د ت � ��رك � ��زت ت� �ص ��ري� �ح ��ات امل � �س � ��ؤول � ��ن يف وزاريت ال� ��دف� ��اع
وال �خ��ارج �ي��ة ويف ال ��وف ��د ال��وط �ن��ي امل �ف ��اوض ،ح ��ول ع ��دة ن�ق��اط
ضمن مسار متصاعد لرسيخ املعادلة الجديدة ،ففيما رأى
عضو الوفد الوطني املفاوض ،عبدامللك العجري ،أن " تجاهل
مطالب شعبنا واالستمرار يف نهب ثرواته من دون توقع ردة
ف�ع��ل ه��و س��وء ت�ق��دي��ر ك �ب��ري" ،أك��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ه�ش��ام
ش��رف أن " رس��ائ��ل صنعاء التحذيرية خ�ط��وة أوىل قابلة
للتصعيد" ،بعد يوم واحد من تأكيد القوات املسلحة
ال�ي�م�ن�ي��ة ع ��ىل ل �س��ان امل �ت �ح��دث ال �ع �س �ك��ري ،ال�ع�م�ي��د
ي �ح �ي��ى س ��ري ��ع ،أن �ه ��ا " ق � ��ادرة ع ��ىل ش� � ِّ�ن امل ��زي ��د م��ن
العمليات دف��اع��اً ع��ن شعبنا العظيم وحماية
لرثواته من العبث والنهب".
وتنسجم ه��ذه التصريحات مع التحذير
ال� � ��ذي أط �ل �ق ��ه ال �س �ي ��د ال� �ق ��ائ ��د ع �ب ��د امل �ل ��ك
ب� � ��در ال � ��دي � ��ن ال � �ح � ��ويث ل � � ��دول ال � �ع � ��دوان
وال�ش��رك��ات النفطية األجنبية عشية
ال �ع �ي ��د ال �ث ��ام ��ن ل� �ث ��ورة  21س�ب�ت�م��رب
م ��ن أن " م ��واص �ل ��ة ن �ه��ب ال ��رثوة
ال ��وط �ن �ي ��ة ل �ل �ب �ل��د يف ظ ��ل ح �ص��ار
ش �ع �ب �ن ��ا ال � �ع� ��زي� ��ز وت �ج ��وي �ع ��ه
وس � � ��رق � � ��ة ع � � � ��ائ � � � ��دات ال� �ن� �ف ��ط
ً
بدال من صرفها يف
والغاز
امل��رت �ب��ات واالس�ت�ح�ق��اق��ات
الخدمية واإلنسانية"،
م � � �ه � � ��دداً ب� � � ��أن أض� � � ��رار
اس � �ت � �م � ��رار ال � �ع � ��دوان
وال �ح �ص ��ار ل ��ن ت�ق��ف
ع�ن��د ح ��دود ال�ي�م��ن
ب��ل " ستشمل ما
ي� �ه ��دد ال ��وض �ع ��ن

اإلقليمي والدويل وعىل الجميع أن يستوعب ذلك".
تهديد ق��ائ��د ال�ث��ورة السيد عبد امل�ل��ك قبل شهر م��ن "عملية
ال �ض �ب ��ة" ،ك� ��ان ي ��وح ��ي ب� ��أن ع �م �ل �ي��ة ك �ه ��ذه س �ت �ح �ص��ل ح �ت �م��اً،
وإن اس�ت�م��رت رب��اع�ي��ة ال�ع��دوان يف امل�ك��اب��رة ف�ق��د ت��ذه��ب األم��ور
إىل م ��ا ه ��و أب �ع��د يف ت �ل��وي��ح ج � ّ�دي ب�ن�ق��ل امل �ع��رك��ة إىل ال�ب�ح��ر
األح �م ��ر ورب �م ��ا ال �ب �ح ��ر ال �ع ��رب ��ي وأع � ��ايل ال �ب �ح ��ار .ويف ه ��ذا
السياق ،سبق أن كشف قائد القوات املسلحة ،الرئيس
امل�ش��ري م�ه��دي امل �ش��اط ،خ��ال ع��رض " وع��د اآلخ ��رة" يف
الحديدة الساحلية مطلع أيلول /سبتمرب امل��ايض بأنه
ب��ات "ب�م�ق��دورن��ا أن ن�ض��رب أي نقطة يف البحر م��ن أي
جغرافية يف اليمن وليس من الساحل فقط".
يف ح ��ن ش �ك �ل ��ت ع �م �ل �ي��ة ال �ض �ب ��ة ن �ق �ط ��ة ت �ح��ول
جديدة يف مسار الحرب ،وفتحت مساراً جديداً
ضمن معركة حماية السيادة والرثوة والدفاع
عن حقوق الشعب اليمني اإلنسانية والخدمية.
وم � � � ��ن خ � � � ��ال ق � � � � � ��راءة ب � �س � �ي � �ط� ��ة ل �ل �ع �م �ل �ي ��ة
ع �س �ك ��ري ��اً ،ن �ج ��د أن ال �ع �م �ل �ي��ة ك ��ان ��ت دق �ي �ق��ة
وم� �ع� �ق ��دة ،ب � ��أن أوص � �ل� ��ت ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة
ن � ��ريان أس �ل �ح �ت �ه��ا ال��دق �ي �ق��ة ع ��ىل ب �ع��د  7أم �ت��ار
ف�ق��ط "م ��ا ب��ن ال�س�ف�ي�ن��ة وال �ع��وام��ة" ،وف�ق��اً
ّ
املعن من
لشهادة محافظ حضرموت
قبل التحالف ،من دون أن تصيب
البنية التحتية للميناء باعتباره
ملكاً وطنياً ،وم��ن دون أن
ت � �ص � �ي� ��ب ال � �س � �ف � �ي � �ن� ��ة أو
أي� � ��اً م� ��ن ط��اق �م �ه��ا،
وه��ذا يعزز عدم
رغ�ب��ة ق�ي��ادة

اخل� ��ارج � �ي� ��ة :رس� ��ائ� ��ل ص �ن �ع��اء
التحذيرية خطوة أول��ى قابلة
للتصعيد
ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ق ��ادرة على
ش � ��ن امل � ��زي � ��د م � ��ن ال �ع �م �ل �ي ��ات
الهجومية دف��اع� ًا ع��ن الشعب
وحماية ثرواته

ص�ن�ع��اء يف ض ��رب ال�س�ف�ي�ن��ة ،ب��اع�ت�ب��ار ال�ع�م�ل�ي��ة رس��ال��ة ت�ح��ذي��ر
تهدف إىل إجبار السفينة عىل املغادرة وإيقاف عملية النهب
والسرقة لرثوات اليمن.
النقطة الثانية أن العملية جاءت بعد إعان املرتزقة "حالة
االستنفار والجهوزية" ،وإع��ان واشنطن عن وج��ود غواصة
نووية يف بحر العرب.
النقطة الثالثة أن العملية بهذه الدقة جاءت بعد أن أطفأت
السفينة جهاز التتبع املاحي ،بما يؤكد النجاح الكبري لقوات
ص �ن �ع��اء يف االس �ت �ع ��ام وال ��رص ��د وال ��رق ��اب ��ة ،وي �ض �ي��ف ن �ج��اح��اً
استخبارياً إىل جانب النجاح العسكري.
النقطة الرابعة :أنها جاءت يف توقيت ذيك.
ه ��ذه ال �ن �ق��اط األرب� ��ع س �ي �ت��وق��ف ع �ن��ده��ا ال �خ ��رباء ال�ع�س�ك��ري��ون
لرباعية العدوان بكثري من التحليل ،والقراءة قبل اإلقدام عىل
أي مغامرة عسكرية تدفع بعجلة التصعيد مجدداً إىل الواجهة.
إذاً هناك مقارنة بما فرضته "معادلة كاريش" عىل العدو
اإلس��رائ�ي��يل ب��أن جثا ع��ىل ركبتيه ،وأج��رب ع��ىل ترسيم الحدود
ال �ب �ح ��ري ��ة ج �ن ��وب ل �ب �ن ��ان ،وح� �ص ��ول ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ن ع ��ىل ح�ق�ه��م
الطبيعي غ��ري م�ن�ق��وص ،ف��إن عملية ال�ض�ب��ة ف��رض��ت مفاعيل
آنية ،وحققت عدداً من األهداف أبرزها:
 توقف شركة "برومسيلة" عن ّضخ النفط من منشأة
النفط يف املسيلة إىل ميناء الضبة.
 إج �ب ��ار ال�س�ف�ي�ن��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة ع ��ىل م �غ ��ادرة امل�ي�ن��اءع �ق ��ب ال �ض ��رب ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ت �ح ��ذي ��ري ��ة ،ب�م��ا
ي � ��وح � ��ي أن ال� � �ش� � ��رك� � ��ات األج � �ن � �ب � �ي � ��ة أخ � � ��ذت
تحذيرات صنعاء عىل محمل الجد أكرث
م ��ن أي وق � ��ت م � ��ى ،وأن� �ه ��ا س �ت �ك��ون
يف دائ� ��رة االس �ت �ه��داف ال�ع�س�ك��ري إن
ف� �ك ��رت ب � ��االق � ��راب م� ��ن أي م �ي �ن��اء
يمني واملساهمة يف نهب النفط
اليمني وتهريبه.
 كشفت ضعف الطرفاآلخر وهشاشته عسكرياً
واس� �ت� �خ� �ب ��اري ��اً يف ذروة
اس� �ت� �ن� �ف ��اره وع �ق ��ب

اإلعان عن وجود غواصة نووية أمريكية يف البحر العربي.
وبمقاربة هذه العملية مع "معادلة كاريش" ،هل ستذعن
ق��وى ال �ع��دوان مل�ط��ال��ب ص�ن�ع��اء وت�ج�ث��و ع��ىل رك�ب�ت�ي�ه��ا بتسخري
عائدات النفط والغاز لكل اليمنين يف الخدمات واملرتبات،
ك�م��ا ف�ع�ل��ت ح�ل�ي�ف�ت�ه��ا "إس ��رائ �ي ��ل" ب ��االع ��راف ب��ال�ح��ق ال�ل�ب�ن��اين
السيادي واالقتصادي أم أنها ستكابر؟!
وال ن�ن��ى ه�ن��ا اإلش ��ارة إىل أه�م�ي��ة ات�خ��اذ ال�ق�ي��ادة يف صنعاء
ل�ل�ت��وق�ي��ت امل �ن��اس��ب م �ح �ل �ي��اً وإق �ل �ي �م �ي��اً ودول� �ي ��اً ،يف ظ ��ل ت�ف�ك��ك
ط��اب��ور امل��رت��زق��ة ،وال��راش��ق األم��رييك-ال �س �ع��ودي ع��ىل خلفية
ق ��رار "أوب � ��ك" ،وق �ب��ل ف ��رة وج �ي��زة م��ن االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ص�ف�ي��ة
األمريكية ويف غمرة انشغال االتحاد األوروبي يف حل مشاكله
االق �ت �ص��ادي��ة وامل�ع�ي�ش�ي��ة وال �ط��اق��وي��ة ،إن ص��ح ال�ت�ع�ب��ري ،ق�ب��ل
حلول الشتاء القارس ،وينسحب األمر عىل بريطانيا (صاحبة
القلم املتآمر عىل اليمن) التي تمر هي األخرى بأزمة اقتصادية
ومعيشية وربما سياسية غري مسبوقة دفعت رئيسة الوزراء
إىل االستقالة.
وب��ال �ن �ظ��ر إىل ال �ه��وام��ش ال��زم �ن �ي��ة ال �ض �ي �ق��ة ،واألزم � ��ات ال�ت��ي
تعصف بأمريكا وبريطانيا واالتحاد األوروبي ليست مستعدة
ل�ل�ت�ص�ع�ي��د ب��اع �ت �ب��اره��ا ص��اح �ب��ة ق ��رار ال �ح ��رب ،إذ اك �ت �ف��ت ه��ذه
الدول بإصدار بيانات إدانة للعملية ،وال تزال تبدي حرصها
ع��ىل تمديد ال�ه��دن��ة ،ليس ح�ب��اً يف اليمنين وإن�م��ا خشية من
التداعيات التي لوحت بها صنعاء خارج حدود اليمن ،عىل
عكس دول التطبيع ويف مقدمتها السعودية واإلمارات ،أما
من ال يستحقون الذكر من أدوات "املرتزقة" (أصحاب املدن
ال�س�ك�ن�ي��ة يف م�ص��ر واإلم � ��ارات وت��رك �ي��ا) ،ف�ق��د أزب� ��دوا وأرع ��دوا
وت ��وع ��دوا ب � "خ �ي ��ارات م�ف�ت��وح��ة ع��ىل ك��ل االح �ت �م��االت" م��ع إن
ال��رس��ال��ة ت�ت�ج��اوزه��م ،وإن ف�ع�ل��وا ش�ي�ئ��اً ف�ه��م ب��ذل��ك ُي�ح��رم��ون
هم ومشغلوهم من نهب ثروات اليمن وبيعها ،ولن تغامر
ال�ش��رك��ات األجنبية ب��االس�ت�م��رار يف العمل يف بيئة مضطربة،
ك�م��ا إن ص�ن�ع��اء  -م�س�ت�ع�ي�ن��ة ب��ال�ل��ه  -ج��اه��زة ل�ك��ل ال �خ �ي��ارات،
وق ��د أع� ��دت م �ف ��اج ��آت ل ��م ت �خ �ط��ر يف ب ��ال �ه ��م ،ب �ع��د أن أع�ط��ت
م �ع �س �ك��ر ال � �ع� ��دوان م �س ��اح ��ة وه ��ام �ش ��اً زم �ن �ي ��اً الم� ��س ال �ث��اث��ة
أسابيع منذ نهاية الهدنة ،إفساحاً يف املجال أمام أي جهود
وم �س ��اع إي �ج��اب �ي��ة م ��ن خ ��ال االت� �ص ��االت وال ��وس ��اط ��ات ،ل�ك��ن
ل��م يكتب لتلك الجهود النجاح يف إق�ن��اع رباعية ال�ع��دوان يف
ت�ن�ف�ي��ذ اس�ت�ح�ق��اق��ات إن�س��ان�ي��ة -غ��ري ق��اب�ل��ة ل�ل�م�ن��اورة وال�ت��أج�ي��ل
ب�ص��رف روات ��ب ك��ل امل��وظ�ف��ن م��ن ث ��روة ب��اده��م ،وإن �ه��اء كلالقيود التعسفية عىل مطار صنعاء وميناء الحديدة وحركة
الطائرات التجارية والسفن منهما وإليهما.
ع ��ىل أن ال ��رس ��ال ��ة األوىل ت �ح��ذي��ري��ة مل �ن��ع ن �ه��ب ال � ��رثوة وس��رق��ة
املرتبات ،ويف حال فكر العدوان بتضييق دائرة الحصار واستمر
يف ال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة ،وه��ذا وارد ،ف��إن دائ ��رة ع�م�ل�ي��ات كسر
ال�ح�ص��ار س�ت�ت�س��ع ول ��ن ت�ق��ف ع��ن ح ��دود ال�ي�م��ن وق ��د ت�ك�س��ر كل
الرهانات – بإذن الله – وتعيد إىل اليمن وحدته يف الديموغرافيا
والجغرافيا ،وال�س�ي��ادة وال��رثوة وتنسف خ��رائ��ط التفتيت التي
رسمها العدوان ،بهدف التقسيم والسيطرة والهيمنة.
* ً
نقا عن «امليادين»

الوطن والقوات املسلحة ي َُودّ ُعون كوكبة من الشهداء
العقيد :ماجد أمني الحمريي

العقيد :حسني عيل املطري

الوعد الصادق  ..وأوهام العدوان

يوم الضبة
يف ال� � �ب� � ��داي� � ��ة ال � �ت � �ح � �ي� ��ة ألب � �ط � ��ال
ال � �ق � ��وات ال� �ج ��وي ��ة وس � � ��اح ال �ج ��و
امل� �س ��ري ل �ل �ت �س ��دي ��د امل� ��وف� ��ق وال � ��ذي
أث�ل��ج ص��دور املحبن ل�ه��ذا الوطن
امل �ع �ط ��اء وح �ت ��ى امل �ح �س��وب��ن ع��ىل
ط � � ��رف ال� � � �ع � � ��دوان ه� � ��م يف ق � � ��رارة
أن �ف �س �ه��م ي ��ؤي ��دون ه� ��ذا األم � ��ر إال
أن� �ه ��م ال ح � ��ول وال ق � ��وة ل �ه ��م وال
ي� �س� �ت� �ط� �ي� �ع ��ون ان ي� �ع� �ل� �ن� ��ون ع ��ن
م��واق�ف�ه��م مهما ك��ان��ت خطورتها
ع�ل�ي�ه��م وع ��ىل ب ��اده ��م ف �ق��راره��م
بيد من ارتهنوا له..
ل��ذل��ك أق ��ول ل�ل�ق��وات األم��ري�ك�ي��ة
وال ��ربي� �ط ��ان� �ي ��ة وح� �ت� ��ى ال �ف ��رن �س �ي ��ة
ال � �ت � ��ي وص � �ل � ��ت م � ��ؤخ � ��را ل � ��م ي �ع ��د
ل �ك��م م �ك��ان يف وط �ن �ن��ا ويف أم��اك��ن
إن �ت ��اج وت �ص��دي��ر ث��روات �ن��ا ب �ع��د ي��وم
ال�ض�ب��ة امل�ب��ارك الن ال�ق��رار ق��د ع��اد
إىل أص� �ح ��اب ��ه واىل ق� �ل ��ب ال �ي �م ��ن
النابض إىل حكومة صنعاء فأما
أن ت�ت�ف��اه�م��وا م��ع ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة
وت � �ع � �ق� ��دوا االت � �ف � ��اق � ��ات م �ع �ه ��ا أو
ت��رح �ل��وا غ��ري م��أس��وف ع�ل�ي�ك��م الن
م ��ا ب �ع��د ال �ض �ب��ة ل �ي��س ك �م��ا ق�ب�ل�ه��ا
ف� ��امل � �ع� ��ادل� ��ة ال � �ج � ��و س� �ي ��اس� �ي ��ة ق��د
تغريت ومكننا الله من استعادة
ح��ري �ت �ن��ا واس �ت �ق ��ال �ن ��ا وك �م ��ا ي �ق��ال
(ال� �ح� �ل� �ي ��م ت �ك �ف �ي ��ه اإلش� � � � ��ارة) وان
ع��دت��م ع��دن��ا  ..ال��رح�م��ة ل�ل�ش�ه��داء
وال� � �ع� � ��زة وال � �ن � �ص� ��ر ل �ل �ي �م ��ن أرض� � ��اً
وإن �س ��ان ��اً وال �ل ��ه ع ��ىل ذل ��ك ش�ه�ي��د
وهو نعم املوىل ونعم النصري .

ُش�ي��ع بصنعاء جثامن ث��اث��ة م��ن ش�ه��داء الوطن
وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة امل �ق��دم ع�ي�ض��ة ردم ��ان ال�ع�م��ران
والرائد عبدالله صالح دب��ان وامل��ازم أول عبدالله
س �ع �ي��د ال �ن �ه ��اري ال ��ذي ��ن اس �ت �ش �ه ��دوا وه ��م ي ��ؤدون
واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
وق ��د أق�ي�م��ت ل�ج�ث��ام��ن ال�ش�ه��داء م��راس��م تشييع
ش � ��ارك ف �ي �ه��ا م ��دي ��ر دائ � ��رة ت �ق �ي �ي��م ال �ق ��وى ال �ب �ش��ري��ة
ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ص� ��اح وأرك � � ��ان ح ��رب
ال �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ع �م �ي��د م �ح �س��ن ال�س�ق�ل��دي
وق��ائ��د ف ��رع ال �ش��رط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ب �ع �م��ران ال�ع�م�ي��د
ي �ح �ي��ى ط ��ال ��ب ال ��زب ��ريي وق � �ي� ��ادات وض �ب ��اط وأه� ��ايل
وأقارب الشهداء.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ك� �م ��ا ُش � �ي� ��ع ب �ص �ن �ع ��اء ج �ث �م ��ان ��ا ش� �ه� �ي ��دي ال ��وط ��ن
والقوات املسلحة النقيب عيل مانع مقية ،واملازم
ث��اين نشمي ناصر خضري ،اللذين استشهدا وهما
يؤديان واجبهما يف الدفاع عن السيادة الوطنية.
وخال مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات
عسكرية وأمنية وأهايل وأقارب الشهيدين ،أشاد
امل�ش�ي�ع��ون ب ��دور ال�ش�ه�ي��دي��ن وزم��ائ�ه�م��ا م��ن أب�ط��ال

ال �ج �ي ��ش وامل � ��واق � ��ف ال ��وط �ن �ي ��ة واالس �ت �ب �س ��ال ال ��ذي
أظ �ه ��روه وه ��م ي ��داف �ع ��ون ع ��ن ال ��وط ��ن يف ع ��دد م��ن
جبهات العزة والكرامة.
جرت مراسم التشييع لجثماين الشهيدين اللذين
توشحا بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهما يف
جامع الشهداء بأمانة العاصمة ،ليتم موراتهما
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذلك ُشيعت بصنعاء جثامن عدد من شهداء
ال��وط��ن وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ال ��ذي اس�ت�ش�ه��دوا وه��م
يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
ح�ي��ث ت��م تشييع ج�ث��ام��ن ال�ش�ه��داء ال��رائ��د أحمد
صالح الكليبي ،النقيب محمد أحمد الحطامي،
النقيب مبارك عيل املعافا ،املازم أول مروان دحان
امل �س ��وري ،امل ��ازم أول أح�م��د ط��ه ال��زب �ي��دي ،امل ��ازم
أول عيل عبدالله الخلقي واملازم ثاين هزاع عبدالله
بردان.
ك� �م ��ا ت � ��م ت �ش �ي �ي ��ع ج� �ث� �م ��ان ال� �ف� �ق� �ي ��د امل � � � ��ازم أول
ع �ب ��دال ��رق �ي ��ب ح �س ��ن ال� �ح� �م ��ودي .وخ � ��ال م ��راس ��م
التشييع التي تقدمها رئيس الوزراء عبدالعزيز بن
حبتور ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية
م �ح �م ��ود ال �ج �ن �ي��د ووزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل ح�س��ن
ح��ازب ووكيل محافظة تعز طه الربيهي وقيادات
عسكرية وأهايل وأقارب الشهداء ،أشاد املشيعون

ب��إس�ه��ام��ات ال �ش �ه��داء وت�ض�ح�ي��ات�ه��م يف ال��دف��اع عن
الوطن يف مواجهة قوى العدوان واملرتزقة.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيعت بصنعاء جثامن النقيب فايز محمد
غ�ي�ث��ان وال�ن�ق�ي��ب ف ��واز ح �م��ود م�ح��ي ال��دي��ن وامل ��ازم
أول سام وائ��ل املهدي واملساعد حسن نبيل غوير
..الذين ارتقوا شهداء وهم يدافعون عن السيادة
الوطنية.
ك�م��ا ُش �ي��ع ج�ث�م��ان��ا ال�ف�ق�ي��دي��ن امل� ��ازم أول م�ح�م��د
عبدالله الزبريي واملازم ثاين محمد عيل املظفري.
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها قيادات
ع�س�ك��ري��ة وأم �ن �ي��ة وأه� ��ايل وأق � ��ارب ال �ش �ه��داء ..ع ��رب
امل�ش�ي�ع��ون ع��ن ال�ف�خ��ر واالع �ت ��زاز ب��امل��واق��ف ال��وط�ن�ي��ة
واألدوار البطولية التي سطرها الشهداء بدمائهم
الزكية وهم يتصدون لتحالف الشر والعدوان .
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.

قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية إذا قالت فعلت ونفذت عىل
أرض امل�ي��دان ،وب�ع��د إن ت��م إق��ام��ة ال�ح�ج��ة ،وإب��اغ ك��اف��ة دول العالم
بالتحذيرات املتكررة لوقف نهب ثروات اليمن ،فإنها لن تقف مكتوفة
األي ��دي إزاء اس �ت �م��رار ن�ه��ب ث ��روات ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،وك ��ذا اس�ت�م��رار
ال�ع��دوان العسكري وال�ح�ص��ار ال�ش��ام��ل ،فقيادتنا م��ن منطلق القوة
وال�ق��درة م��ا ت��زال تمد يدها للسام ال�ع��ادل وامل�ش��رف ،وال��وص��ول إىل
تسوية سياسية شاملة إلنهاء العدوان ورفع الحصار ،وعىل املجتمع
الدويل استيعاب الرسالة.
وق� ��د ن �ف ��ذت ق ��وات �ن ��ا امل �س �ل �ح��ة م �م �ث �ل��ة ب �س ��اح ال �ج ��و امل �س ��ري ض��رب��ات
ت�ح��ذي��ري��ة يف م�ح�ي��ط م�ي�ن��اء ال�ض�ب��ة وال �ت��ي ك��ان��ت ب�م�ث��اب��ة ت�ح��ذي��ر عميل
بعد التحذيرات املتكررة التي صدرت من قيادتنا لوقف نهب الرثوات
الوطنية وعىل رأسها النفط والغاز؛ ذلك ألن هذه الرثوات التي ُتنهب
هي باألصل حقوق خاصة بالشعب اليمني ،ومن أبرز هذه الحقوق
ال �ح��ق يف ال ��رات ��ب ل �ك��ل امل��وظ �ف��ن يف ال ��دول ��ة م ��ن م��دن �ي��ن وع�س�ك��ري��ن
ومتقاعدين.
يف ح��ن اس �ت �ع��اء ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وت��وه �م��ه ب ��أن ت �ه��دي��دات ق�ي��ادة
ال �ث ��ورة ه��ي ل��اس�ت�ه��اك اإلع ��ام ��ي ،وإن �ه��ا س�ت�س�م��ح ل�ه��م ب��االس�ت�م��رار
بنهب الرثوات اليمنية ،وبالرغم من أن السيد القائد /عبد امللك بدر
الدين الحويث قد حذرهم ،ولكنهم لم يتوقعوا تنفيذ ذلك التحذير،
وغ َرّتهم الهدنة ،وجاءوا كعادتهم لنهب الرثوة النفطية ،ولم يأخذوا
التحذير عىل محمل الجد.
وكما هو معلوم للجميع أن قائ�د الثورة إذا قال أتبع قوله الفعل،
وإذا ح��ذر ف��إن ت�ح��ذي��ره ل�ي��س ل�ل��دع��اي��ة واالس �ت �ه��اك ،وب�ع��د ال�ت�ح��ذي��ر
بدأ التنفيذ ،ففي ال�  21سبتمرب جاء تحذير قائد الثورة ،ويف ال� 21
أك�ت��وب��ر ج��اء ت�ن�ف�ي��ذ ذل��ك ال�ت�ح��ذي��ر ،ف�ك��ان��ت ف��رة ال�ش�ه��ر ال�ك��ام��ل ف��رة
ك��اف�ي��ة إلق��ام��ة ال�ح�ج��ة مل��ن ي��ري��د ال �س��ام ،ح�ي��ث ص ��رح ع�ض��و امل�ج�ل��س
السيايس األعىل محمد عيل الحويث بالقول إن التحذير سلوك متجذر
لدى القائد يثبت أننا لسنا عدوانين ،وأن الرسائل تؤكد الحرص عىل
حقوق الشعب املشروعة.
وبينما يعيش املرتزقة يف تخبط ملحوظ ،ف�ت��ارة يركز املرتزقة عىل
إث��ارة اس�ت�ه��داف ميناء الضبة دون ذك��ر سبب االس�ت�ه��داف ،ذل��ك ألن
ذك��ر السبب سيكشف عمالتهم ومتاجرتهم ب��رثوات اليمن وث��روات
الشعب.
وتارة أخرى ،يحاول املرتزقة تصوير استهداف ناقلة نفطية جاءت
لنهب ثروة اليمن عىل أنه استهداف لليمن واقتصاده ،وافراءاتهم
ه��ذه تكشف اإلجابة التي تكمن يف انهم يستفيدوا من فتات ما يتم
تحصيله من الحمولة املنهوبة والتي تذهب عائداته لصالح النظامي
ال�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارايت ،ول��و ع��رف ال�س�ب��ب ل�ب�ط��ل ال�ع�ج��ب! ،وه ��ذا ما
تحاول أبواق السعودية واإلمارات إخفاءه.
* قائد الشرطة العسكرية بصعدة.
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األعراس اجلماعية..

رمية..

احلل األمثل ملواجهة
احلرب الناعمة

وفاء الكبيس

سحر الطبيعة وفرص االستثمار الالمحدود
تفاجئك جبالها بلوحات فنية بديعة يف الجمال ..تزدان بتشابك مكسو بأنواع ال حصر لها من
األعشاب الطبية والعطرية واألشجار املحملة بثمار الن واملانجو والخرمش واملوز ومختلف الفواكه
وغابات من أشجار أخشاب البناء والنجارة يف مدرجات ووديان وسهول بديعة يف الجمال يف لوحة
تدعوك لتعانق السحاب حيث تتناغم البيئة مع موسيقى الطيور كهديل البابل وزقزقة العصافري
وخرير الينابيع الدافئة ودعابة النسيم العليل.
استطالع :يحيى الربيعي

وت�ك�ت�م��ل ال�ل�م�س��ة ال�ف�ن�ي��ة ال �ب��دي �ع��ة ف�ي�م��ا ت�ن�ف��رد
ب��ه ق��راه��ا الجميلة امل�ت�ن��اث��رة ع��ى ق�م��م ال�ج�ب��ال من
ال �ط��اب��ع امل �ع �م��اري ال�ت�ق�ل�ي��دي امل�ت�ن��اس��ق م��ع أص��ال��ة
اإلنسان اليمني البسيط واملتجانس مع الطبيعة
الخابة ،وحيث تكتمل اللوحة الفنية.
وأجمل ما تراه يف هذه اللوحة املتفردة بجمالها
ه ��م أه �ل �ه��ا ال �ط �ي �ب��ون ال ��ذي ��ن الي� ��زال� ��ون ي �م��ارس��ون
زراع � � ��ة م �خ �ت �ل ��ف أص � �ن� ��اف ال� �ح� �ب ��وب م� ��ن ال �ش �ع��ري
والذرة الرفيعة بأنواعها والدخن والذرة الشامية
وأص � �ن � ��اف ال� �ب� �ق ��ول� �ي ��ات م � ��ن ال� �ف ��اص ��ول� �ي ��ا وال � �ف� ��ول
وال �ع��دس وال�ب�ل��س وامل�ح��اص�ي��ل ال�ن�ق��دي��ة م��ن ال��ن
بأنواعه اليمنية األصيلة والزنجبيل والتمر الهندي
والكركم.
ري �م ��ة ه ��ي امل �ح��اف �ظ��ة ال � �� 21يف ال �ه �ي �ك��ل اإلداري
للجمهورية اليمنية ،ال��واق�ع��ة يف وس��ط سلسلة
ال �ج �ب��ال ال�غ��رب�ي��ة ،وت�ب�ع��د ع��ن ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء
ب � �ح� ��وايل ( )200ك �ي �ل ��و م� � ��رت ..ت �ح ��ده ��ا م �ح��اف �ظ��ة
صنعاء وجزء من محافظة الحديدة من الشمال،
م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة م��ن ال �غ ��رب ،م�ح��اف�ظ��ة ذم��ار
من الجنوب ،محافظة ذمار وجزء من محافظة
صنعاء من الشرق ،تبلغ مساحة محافظة ريمة
ح � ��وايل ( )1,915ك � ��م ²ب � ��دون م ��دي ��ري ��ة م ��زه ��ر..
وي�س�ك�ن�ه��ا -وف �ق��اً ل�ن�ت��ائ��ج ال �ت �ع��داد ال �ع��ام ل�ل�س�ك��ان
واملساكن واملنشآت لعام 2004م ()394.448
ن�س�م��ة ب�م�ع��دل ن�م��و س�ن��وي ( ،)%3.04سميت
ري�م��ة اش�ت�ق��اق��اً م��ن "ري ��م" – وه ��و اس ��م ل�ل�غ��زال –
ن�ظ��راً ل��وداع��ة ساكنيها وج�م��ال طبيعتها ،ووف��رة
مائها.
وت �ت �م �ي ��ز ري �م ��ة ب �ط �ب �ي �ع��ة وع � ��رة وج� �ب ��ال ش��اه �ق��ة
يف االرت � �ف� ��اع ،وم ��ن أه ��م م��دن �ه��ا ال �ج �ب��ن ع��اص�م��ة
امل �ح ��اف �ظ ��ة ..م �ن ��اخ امل �ح ��اف �ظ ��ة ب� ��ال� ��رودة يف ف�ص��ل
ال � �ش � �ت� ��اء واالع� � � �ت � � ��دال يف ف� �ص� ��ل ال � �ص � �ي� ��ف ،ول �ه ��ا
ت�ض��اري��س جبلية غ��رب�ي��ة م�ت��وس�ط��ة االرت �ف��اع كثرية
الصخور قليلة السهول ،ووسطى عالية شديدة
االن �ح ��دار م�ت�ن��وع��ة امل�ح��اص�ي��ل ،وش��رق�ي��ة م�ت�ب��اع��دة
وق �ل �ي �ل ��ة االرت� � �ف � ��اع ت �ت �خ �ل �ل �ه ��ا ال � ��ودي � ��ان ال ��واس �ع ��ة
والسهول الزراعية الخصبة التي تصب يف املناطق
املقابلة لها من أرايض تهامة ،ومعظم أودية ريمة
الشمالية تصب إىل وادي سهام يف باب كحان إىل
تهامة مارا ً باملراوعة وم�ن ثم إىل البحر األحمر ،أما

وق� � ��اب� � ��ات ب ��امل ��رت �ب ��ة
الرابعة.

أوديتها الجنوبية فتصب إىل وادي رماع.

يوميات

يتعايش املجتمع الريفي الريمي مع وطأة ظروف
ق��اس �ي��ة؛ ط�ب�ي�ع��ة ج�ب�ل�ي��ة ش��اه�ق��ة وودي � ��ان وع ��رة،
وت � � � �ج � � � �م � � � �ع� � � ��ات
ق � � � � � � � � � ��روي � � � � � � � � � ��ة
م � � �ت � � �ب � � ��اع � � ��دة
وم � � � � � � � � � � � � � � � � ��وارد
دخ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ل
ش � � �ح � � �ي � � �ح � � ��ة
ووس� � � � � � ��ائ� � � � � � ��ل
إن �ت��اج ب��دائ�ي��ة
ووع� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي
اس � �ت � �ث � �م � ��اري
ب� � � � � � � � � �ف � � � � � � � � ��رص
اس� � � �ت� � � �غ� � � ��ال
امل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��وارد
ال � �ط � �ب � �ي � �ع � �ي� ��ة
شبه منعدم خاصة فيما يخص االستثمار األمثل
ل� �ل� ��روة ال �ه ��ائ �ل ��ة م� ��ن ال �ت �ن ��وع يف ال �غ �ط ��اء ال �ن �ب ��ايت
والغابات والوديان.
وت �ع ��د ال �ه �ج ��رة ال ��داخ �ل �ي ��ة وال �خ ��ارج �ي ��ة امل �ص ��در
ال��رئ �ي��س واألك � ��ر ل�غ��ال�ب�ي��ة أب �ن ��اء امل �ح��اف �ظ��ة ،ف�ق��د
تجد أن  %70من سكان قرية واحدة مغرتبون يف
الخارج ،ويف املدن اليمنية كأمانة العاصمة وتعز
وعدن وحضرموت وصعدة والحديدة وغريها.
فيما تعتمد النسبة الكبرية من املجتمع املستقر
يف األرياف عى زراعة الوديان واملدرجات الجبلية
ويف مواسم الزراعة املطرية ،وزراعة مستدامة يف
ال��ودي��ان ال�ج��اري��ة وح��ول الغيول وال�ع�ي��ون واآلب��ار
الطبيعية ،وحيثما أبدع اإلنسان الريمي العصري
وال �ق ��دي ��م ل �ن �ف �س��ه م ��ن ك ��رف ��ان ��ات وح ��واج ��ز وب ��رك
حصاد مياه األمطار.
وت� �ش ��ارك امل � ��رأة ال��ري �ف �ي��ة يف ري �م ��ة ب� ��دور ك �ب��ري يف
م�ع�ظ��م ال �ع �م �ل �ي��ات ال ��زراع �ي ��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وخ��اص��ة
م��راح��ل ال�ح�ص��اد وم ��ا ب�ع��د ال �ح �ص��اد ،ع ��اوة عى
ح ��ش ول ��ف وت�ج�م�ي��ع ح �ش��ائ��ش وق �ص��ب األع ��اف
يف ق��وال��ب ج��اف��ة ب �غ��رض ال�ح�ف��ظ مل��واس��م ال�ش�ت��اء
وال� �ج� �ف ��اف ،وب ��اإلض ��اف ��ة إىل واج �ب �ه ��ا امل� �ق ��دس يف
ال �ت ��دب ��ري امل� �ن ��زيل ،ن �ج ��ده ��ا -أي �ض ��ا -ق��ائ �م��ة ب �ش��ؤون

إعالن قضائي
حلضور جلسة احملكمة

محكمة املنطقة العسكرية املركزية توالي محاكمة 60من قيادات اخلونة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية ل�محاكمة  60من الخونة الفارين من وجه العدالة واملتهمن بوقائع االنضمام
وتسهيل دخول العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى.
ويف الجلسة تم استعراض ادلة االتهام وردود املحامن املنصبن عن املتهمن.
وأقرت املحكمة تكليف النيابة العسكرية بتنفيذ قرارات املحكمة السابقة والخاصة بإعان النشر عن املتهمن .
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:

قرار محكمة املنطقة العسكرية
املركزية االبتدائية

محمد حميد الدفعي

يتوجب على املتهم حضور جلسة
احملكمة بتاريخ 2022 /11/ 9م

مالم فيستم محاكمته غيابيا
كفار من وجه العدالة
طبقا لنص املادة ( )68من قانون
اإلجراءات اجلزائية العسكرية
رقم ( -) 7لسنة 1996م.

الحيوانات من تربية ونظافة وحلب واستخاص
السمن والزبدة والزبادي.
ويف امل �ج �ت �م ��ع ال ��ري� �ف ��ي ال ��ري� �م ��ي الت� � � ��زال األث � � ��وار
وس �ي �ل��ة ال �ح ��راث ��ة ال ��وح �ي ��دة ،وال �ح �م ��ري وال �ج �م��ال
وس��ائ��ل ن�ق��ل ورك ��وب س��ائ��دة ب�ش�ك��ل رئ �ي��ي ل��دى
غالبية السكان املستقرين فيما تحتل ال��دراج��ات
النارية املرتبة الثانية ،والشاصات والهيلوكاسات
ال ��دب ��ل م�ق�ت�ص��رة ع ��ى امل �ي �س��وري��ن امل��رت �ب��ة ال�ث��ال�ث��ة،
تليها وسائل النقل املتنوعة من سيارات ودينات

إعالن قضائي

استنادا إلى

في القضية رقم ( )8ج ج لسنة 1443هـ
املرفوعة اليها من نيابة املنطقة
العسكرية املركزية حملاكمة
املتهم الفار من وجه العدالة

أمناط عرفية

ي � �ح � �ت � �ك� ��م امل� �ج� �ت� �م ��ع
ال� ��ري � �ف� ��ي يف ري � �م � ��ة إىل
النظام املشيخي املتميز
ب� ��ال� ��والء امل �ط �ل ��ق ل�ل�ش�ي��خ
الذي بدوره يقوم بتمثيله
أم � � � � ��ام س � �ل � �ط � ��ات ال� � ��دول� � ��ة
امل� � ��رك� � ��زي� � ��ة ويف امل� �ح� ��اف� �ظ� ��ة
ب��اإلض��اف��ة إىل ت�ص��ري��ف أم��ور
الرعية وإدارة شؤون حياتهم
ع � ��ر م �ج �ل ��س ق� � � ��روي ي �ت �ك ��ون
م � ��ن األع � � �ي � � ��ان وال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات
االجتماعية واألمناء الشرعين
والوجاهات الذين يتوزعون فيما
بينهم أدوارا اجتماعية وشرعية وعرفية تتناسب
وقدرات كل منهم.
أروع ما تجد يف أخاقيات التعامل عند اإلنسان
الريمي هي الحكمة املبسطة املحوجة ببهارات من
اللطافة والنكتة الظريفة ال�ه��ادف��ة؛ فهو يجادل
ب�ن�ف��س ط��وي��ل وه � ��ادئ؛ ي �ع��دد خ��ال��ه ال �ت��ري��رات
التي يحاول بها تعزيز موقفه ،بل ويتهرب بذرائع
كثرية ال تحىص ،وقد يراوغ ويلف ويدور من كل
االت�ج��اه��ات ،ل�ك�ن��ه -ورغ ��م أم�ي�ت��ه -ي ��درك ج�ي��دا أن
ل��أم��ور م�ف��اص��ل ول�ل�م�ف��اص��ل أح �ك��ام ي�ق��ف ع�ن��ده��ا
ويمتثل.
وأقوى ما يف عرف اإلنسان الريمي هو ما يسمى
ب ��"غ��رم ال�ض�ي��ف"؛ ول��ه ط�ق��وس اس�ت�ض��اف��ة ف��ري��دة
م ��ن ن��وع �ه��ا ،إذ ال ي�م�ك��ن أن ت �م��ر م ��ن أم� ��ام ري�م��ي
يف ق��ارع��ة ط��ري��ق ع ��ام راك �ب��ا ك�ن��ت أو راج ��ا ،وأن��ت
غريب ع��ن املنطقة -وخصوصا يف أوق��ات وجبات
ال �ط �ع ��ام ودن � ��و ال �ل �ي ��ل -إال ب ��اش ��رك ال� �س� ��ؤال :ه��ل
طعمت؟ وأي��ن امل�ب�ي��ت؟ متبوعا ب�ق��رار :إن ل��م تكن
ض�ي��ف أح��د ،ف��أن��ت ض�ي�ف��ي! (امل�ص��در :ب��ائ��ع اآلي��س
كريم) ،وسئلت شخصيا أثناء مروري بعدة قرى
وتجمعات سكانية عى منت دراجتي النارية قرب
امل �غ ��رب م ��ن م �ف��رق رأس ي��ام��ن إىل م��رك��ز م��دي��ري��ة
كسمة ،وع��ى ط��ري��ق ال�ع��ودة إىل م��رك��ز املحافظة
يف الجبن.

ُش � ِ�رع ال ��زواج ل�ي�ك��ون ال�س�ب�ي��ل ال��وح�ي��د
ل� �ب� �ق� ��اء ال� � �ن � ��وع اإلن � � �س� � ��اين ع � ��ى ال� ��وج� ��ه
ال� ��ذي ي �ل �ي��ق ب �م ��ا اخ �ت ��ص ال �ل ��ه ت �ع ��اىل ب��ه
اإلنسان من تكريم وتفضيل ،فإذا كان
ال � ��زواج ض� ��رورة م�ل�ح��ة ل��إن �س��ان يف ك��ل
ع �ص��ر ،ف��إن��ه ال �ي ��وم أك ��ر ض� ��رورة وأش ��د
إل �ح ��احً ��ا مل ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه اإلن� �س ��ان ال �ي��وم
م��ن ح��رب ن��اع�م��ة ت�ح��رض ع��ى اإلب �ت��ذال
وال � �خ � ��اع � ��ة دون م� � ��راع� � ��اة ل � � ��يء م ��ن
ال�ح�ي��اء واالح�ت�ش��ام ال ��ذي ي�م�ي��ز اإلن�س��ان
يف م�م��ارس��ات��ه ل�غ��رائ��زه ع��ن ال�ح�ي��وان��ات،
وه�ك��ذا ت ��زداد ح��اج�ت��ه امل�ل�ح��ة إىل ال��زواج
ال ��ذي ُي �ع��د ال �ح �ص��ن ال �ح �ص��ن وال�ك�ه��ف
امل�ن�ي��ع م��ن ال��وق��وع يف ال �ح��رب ال�ن��اع�م��ة؛
ل� �ه� ��ذا ق� ��ام� ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��زك ��اة
م �ش �ك��ورة ب�ت�ح�ص��ن ال �ش �ب��اب وإع��ان�ت�ه��م
ع� � ��ى إك� � �م� � ��ال ن � �ص� ��ف دي � �ن � �ه� ��م ب� ��إق� ��ام� ��ة
األعراس الجماعية التي جسدت تعاليم
اإلسام يف تيسري الزواج وتخفيف املهور
وتحصن الشباب من الوقوع يف الحرب
ال�ن��اع�م��ة ال�ت��ي ي��راه��ن عليها أع��داء األم��ة
ل�ت�ف�ك�ي��ك امل �ج �ت �م��ع ال �ي �م �ن��ي واس �ت �ه��داف��ه
يف قيمه وأخ��اق��ه ،وح��رف الشباب عن
ه��وي �ت �ه��م اإلي �م ��ان �ي ��ة ،ك �م��ا أن �ه ��ا أدخ �ل��ت
السعادة عى كثري ممن لم يتمكنوا من
ال ��زواج م��ن ال�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج��ن نتيجة
ت��داع �ي��ات ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار ،ب��ل إن�ه��ا
ح�ق�ق��ت ال�غ��اي��ة امل�ث��ى م��ن إق��ام�ت�ه��ا لهذه
األع��راس الجماعية وه��ي إح��داث تغيري
ك �ب��ري يف امل�ج�ت�م��ع ل ��إق ��اع ع ��ن ال �ع ��ادات
ال�س�ي�ئ��ة وامل �ب��ال �غ��ة يف ت�ك��ال�ي��ف األع ��راس
م ��ن ت �ب��ذي��ر وإس� ��راف يف إق ��ام ��ة األع ��راس
م��ن ك�س��وة ل�ل��زوج��ة وذه��ب ومبالغة يف
إق��ام��ة ال�ح�ف��ات وال��والئ��م ال�ت��ي ابتدعها
امل�ج�ت�م��ع وأص �ب �ح��ت م ��ن أك ��ر م�ع��وق��ات
ال��زواج ،فاألصل يف ال��زواج هو التيسري
ال ال �ت �ع �س��ري ق� ��ال ص ��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل ��ه
وس �ل ��م( :ي� �س ��روا وال ت �ع �س ��روا) ،ول �ك��ن
ل��أس��ف ال��واق��ع خ��ري ش��اه��د ع��ى تعسري
أم� � ��ور ال � � ��زواج م� ��ن ج �ه ��ة ب �ع ��ض أول� �ي ��اء
األم��ور ،ل�ه��ذا يجب إي�ج��اد ح��راك فكري
وث �ق��ايف داخ ��ل امل�ج�ت�م��ع ال�ي�م�ن��ي وت�ف��اع��ل
رسمي وشعبي إليجاد الحلول املناسبة
واالزم ��ة للحد م��ن غ��اء امل�ه��ور وتسهيل
ال � ��زواج وذل� ��ك ب ��االل �ت ��زام ب��وث�ي�ق��ة ت�ي�س��ري
املهور وتخفيف تكاليف الزواج الباهظة
ال� �ت� ��ي م �ث �ل ��ت ع �ب � ً�ئ ��ا ع� ��ى ك� ��اه� ��ل األس � ��رة
واملجتمع.

ب��رغ��م ال� �ع ��دوان وال �ح �ص ��ار وال �ظ ��روف
ال�ص�ع�ب��ة وال�ت�ح��دي��ات وال �ح��رب ال�ن��اع�م��ة
امل� �س� �ت� �ع� ��رة أث � �ب� ��ت ش� �ع� ��ب اإلي� � �م � ��ان أن� ��ه
ش �ع ��ب واع � ��ي م �ت �ف ��رد ،ون� �م� ��وذج راق� ��ي
لكل الشعوب األخ��رى من أبناء األم��ة،
م �ج �س� ً�دا ل �ق��ول رس ��ول ال �ل��ه -ص ��ى ال�ل��ه
ع�ل�ي��ه وع ��ى آل ��ه وس �ل��م" -اإلي �م ��ان ي�م��ان
وال� �ح� �ك� �م� ��ة ي � �م � ��ان � �ي � ��ة" ،ح� �ي� ��ث ي� ��واج� ��ه
م �ش �ك �ل ��ة ارت � �ف � ��اع امل � �ه� ��ور واإلس� � � � ��راف يف
امل �ج �ت �م ��ع ب� ��األع� ��راس ال �ج �م ��اع �ي ��ة س� ��واءً
ك��ان��ت م�ب��ادرات مجتمعية أم ع��ر هيئة
ال ��زك ��اة ال �ع��ام��ة ،ف�م��اه��ي إال أي ��ام ق�ل�ي�ل��ة
ونكون عى مشارف حدث كبري وتاريخي
عظيم متمثل يف العرس الجماعي الذي
ستقيمه هيئة ال��زك��اة ال�ع��ام��ة ألك��ر من
 9أالف ع��ري��س وع��روس��ة يف ي��وم واح��د
م� ��ن امل �ع �س ��ري ��ن وامل �س �ت �ض �ع �ف ��ن خ ��ال
ً
مرتجمة بذلك
العام الجاري 1444ه�،
ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال�ث��ورة ال�س�ي��د عبدامللك
ال�ح��ويث-ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه -بتخفيف امل�ع��ان��اة
ع��ن ال �ف �ق��راء وامل�س�ت�ض�ع�ف��ن وامل�س��اك��ن
وت�ح�ص��ن ال�ش�ب��اب وت�ي�س��ري امل �ه ��ور؛ ألن
امل �ه ��ور ال �غ��ال �ي��ة م �ن��اف �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��دف
الزواج وهو إعفاف الطرفن واملحافظة
عى طهارة املجتمع ،وقد ذكر الرسول
األعظم أن تخفيف قيمة املهر سبب من
أسباب الركة حيث قال( :أعظم النساء
ب ��رك ��ة أي �س��ره��ن ص � ً
�داق ��ا) ف ��امل ��رأة ل�ي�س��ت
س�ل�ع��ة ي�غ��اىل يف م�ه��ره��ا وك�ل�م��ا ق��ل امل�ه��ر
علت املرأة وشرفت مكانتها عند زوجها
وزادت ب��رك�ت�ه��ا ف�ف��ي ال �ح��دي��ث" (أع�ظ��م
ال� �ن� �س� ��اء ب� ��رك� ��ة أي� �س� ��ره� ��ن م � ��ؤون � ��ة) أي
أيسرهن نفقه فا ينبغي أن يكون املهر
عائقا إلتمام االرتباط ،فالرسول األكرم
قد دعا لتيسري أمور الزواج بكل وسيلة
ممكنة  ،وهنا يجدر بي أن أبارك للهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة اس�ه��ام��ات�ه��ا العظيمة يف
إق��ام��ة م�ث��ل ه ��ذه امل �ش��اري��ع ال�ك�ب��رية ال�ت��ي
ت�ع��د أع�م� ً
�اال ج�ب��ارة تتطلب م��ن الجميع
م �س ��ان ��دت ��ه ودع� �م� �ه ��ا ،ف� �ه ��ذه األع � ��راس
ال�ج�م��اع�ي��ة م��اه��ي إال ل��وح��ة ي�م�ن�ي��ة ت�ع��ر
ع��ن م�ع��اين الصمود األس�ط��وري اليمني
وال � �ث � �ب� ��ات واإلرادة يف ظ � ��ل ال � �ع � ��دوان
األم��ري��ي ال �س �ع��ودي ف��ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
رغ��م أن��ف ال �ع��دوان سيتكاثر ع��ى أرض��ه
وي ��زرع أرض ��ه وي�ن��اض��ل أع ��داءه وي�ن�ت�ص��ر
ً
شامخا عى أرضه.
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الهدنة يف اليمن بني السالم الحقيقي أو التصعيد العسكري
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

إعراض (ابن سلمان)
عن (بايدن) اآلن
متطلب لعودة
(ترامب)

َّ
إن م��ا ي�ص��در ع��ن ويل ال�ع�ه��د ال�س�ع��ودي
األم� ��ر «م �ح �م��د ب ��ن س �ل �م ��ان» م ��ن م��واق��ف
سياسية انفعالية تقاطع بصور ٍة إجمالية
م ��ع ال �س �ي ��اس ��ات األم ��ري �ك �ي ��ة ال �ح��ال �ي��ة ي �ع� ُّ�د
بمقاييس العصر -من األمور الخيالية.ف � �ب � ��ال � ��رغ � ��م م � � ��ن َّ
أن ج � ��ري � �م � ��ة اغ � �ت � �ي� ��ال
الصحفي السعودي «جمال أحمد حمزة
خ ��اش �ق �ج ��ي» -ب �ت ��أري ��خ  2أك �ت ��وب ��ر م ��ن ع ��ام
 2018يف م�ب�ن��ى ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة يف«إس �ط �ن �ب��ول» ب ��«ت��رك �ي��ا» ق��د ح�ص�ل��ت -ع��ى
وج��ه التقريب -يف منتصف والي��ة الرئيس
األم��ري��ي «دون��ال��د ت��رام��ب»ُ ،
وج�م��ع ح��ول
ت� �ل ��ك ال� ��واق � �ع� ��ة م � ��ن ال � �ق� ��رائ� ��ن ال ��واض� �ح ��ة
ال �س ��اط �ع ��ة م� ��ا ي ��رق ��ى إىل م �س �ت ��وى األدل � ��ة
ال ��دام �غ ��ة ال� ��دال� ��ة ع ��ى ض �ل ��وع ويل ال �ع �ه��د
«محمد بن سلمان» يف إصدار التوجيهات
ال �ق ��اط �ع ��ة ب �ت �ن �ف �ي ��ذ ت �ل ��ك ال� �ف ��اج� �ع ��ة ،ف ��إن
اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة «ال��رام�ب�ي��ة» ق��د ات�خ��ذت
إزاء تلك القضية مواقف متغابية وأسدلت
ً
ً
وسميكا من الغموض
كثيفا
عليها ستارًا
والضبابية بهدف تربئة «اب��ن سلمان» من
الضلوع يف اقراف جريمة يندى لها جبني
اإلنسانية.
بيد َّ
أن الرئيس األمريي الراهن «جوزيف
بايدن» املحسوب عى الحزب الديمقراطي
ً
عادة -ما يتخذ من شماعة «حقوقالذي
اإلنسان» ذريعة لشيطنة األنظمة وإرهاب
ال � �ب � �ل � ��دان ق � ��د دش� � ��ن والي � �ت � ��ه ب� �م� ��ا اع� �ت� ��ربه
(إع � � ��ادة ض �ب ��ط ال� �ع ��اق ��ات األم ��رك� �ي ��ة م��ع
«السعودية») التي اقتضت اقتصار تعامله
مع امللك العجوز «سلمان بن عبدالعزيز»
بتجاهل ٍّ
تام ل�«الويل» ،بالرغم
وباستثناء أو
ٍ
ٍ
من أن��ه -منذ تقلده منصب والي��ة العهد-
هو حاكم اململكة الفعيل.
وح ��ول ه ��ذه ال �ب��داي��ة وم ��ا ت��رم��ي إل�ي��ه من
غاية يختزل الكاتب «بسام أبو املجد» -يف
مقال له بعنوان [بايدن لديه خطط
سياق
ٍ
أخرى ..ملاذا يرفض البيت األبيض التعامل
مع ابن سلمان؟] -صورة ومكانة «محمد
ب ��ن س �ل �م ��ان» يف دل �ي ��ل ال ��رئ �ي ��س «ب ��اي ��دن»
ال �ت �ع ��ام ��يل ب �م ��ا ي� ��يلَّ :
(إن االس �ت �ث �ن ��اء ال ��ذي
طال «ابن سلمان» كان مثرًا لاهتمام ،بل
ويدعو إىل التساؤل عن الرسالة التي أراد
ال�ب�ي��ت األب�ي��ض إي�ص��ال�ه��ا إىل ق�ي��ادة اململكة
وع �م ��وم األن �ظ �م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة م ��ن ح��ول�ه��ا،
�وص��ا َّ
خ�ص� ً
�اص بعينهم
وأن اس�ت�ث�ن��اءَ أش�خ� ٍ
يف ال �ح��دي��ث ع��ن ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت��واص��ل ب��ني
ال �ب �ل ��دي ��ن س� �ل ��وك غ� ��ر ش ��ائ ��ع يف األع� � ��راف
الدولية والدبلوماسية.
ب��ل َّ
إن م��راق�ب��ني ف �س��روا م��وق��ف ال��رئ�ي��س
«ب ��اي ��دن» م ��ن «اب ��ن س �ل �م��ان» ب��أن��ه ص�ف�ع��ة
استباقية ،وإهانة عابرة للحدود تعمدت
اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة ال�ج��دي��دة توجيهها لويل
عهد مملكة آل سعود).
َّإال َّ
أن املتغرات الكبرة واملثرة التي حفل
بها العامان امل��ايض وال�ج��اري ويف الطليعة
منها االجتياح الرويس ل�«أوكرانيا» الذي ما
تزال آثاره الكارثية ماثلة قد أدى إىل اختال
امل �ع��ادل��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ح��اص�ل��ة ،األم ��ر ال��ذي
اضطر الرئيس «بايدن» إىل تغير أسلوب
امل�ع��ام�ل��ة م��ع ويل ع�ه��د ل��م ي�ك��ن -ق �ب��ل ع��ام
وب�ض�ع��ة ش �ه��ور -ي�ع�ب��أ ب��ه أو ي��أب��ه ل ��ه ،فما
إن ب��دأ ال��رئ�ي��س ال ��رويس «ف��ادم��ر ب��وت��ني»
ب�ش��ن ه�ج��وم��ه ع��ى «ج�م�ه��وري��ة أوك��ران �ي��ا»
ح �ت ��ى س � ��ارع «س� �ي ��د ال �ب �ي ��ت األب � �ي� ��ض» إىل
رف� ��ع س �م ��اع ��ة ه ��ات �ف ��ه وم� �ب ��اش ��رة االت �ص ��ال
ب�«ويل عهد مملكة الذهب األسود» بهدف
�ف «أم��ري�ك��ا»
استمالة ن�ظ��ام اململكة إىل ص� ِّ
وأن� �ظ� �م� ��ة «أوروب � � � � ��ا» وإق� �ن� ��اع� �ه� ��ا ب� �ض� ��رورة
االل �ت ��زام يف ت�ن�ف�ي��ذ ح��زم��ة ال �ع �ق��وب��ات ال�ت��ي
فرضتها املنظومة األطلسية عى «القيادة
�ث -م � ��ن ن ��اح �ي ��ة
ال� ��روس � �ي� ��ة» ،وب � �ه� ��دف ح� � � ِّ
أخرى -عى رفع سقف إنتاج البرول حتى
تنخفض عائدات النفط والغاز الروسيني
الحد املعقول.
إىل ما دون
ِّ
ب�ي��د أن «اب ��ن س �ل �م��ان» -ب�ح�س��ب م��ا ورد
يف س�ي��اق م�ق��ال للكاتب «مصطفى حمو»
امل�ع�ن��ون [ه��ل ك�ش��ف غ��زو روس�ي��ا ألوك��ران�ي��ا
ع ��ن ش� ��روخ يف ع ��اق ��ة واش �ن �ط ��ن م ��ع دول
الخليج؟] الذي نشره موقع « BBCعربي»
يف ال �� 9م��ن م��اي��و /أي��ار امل��ايض( -رف��ض تلقي
االت�ص��االت الهاتفية م��ن س�ي� ّ
�ايس مخضرم
ٍ
ي��رأس ال��دول��ة ال�ت��ي ك��ان��ت وم��ا ت��زال تتزعم
العالم).
ُلب للرئيس «بايدن» ُّ
وإذ لم ي َّ
أي مطلب،
َ
التجاوب،
ولم تحظ اتصاالته حتى بمجرد
ِ
بخص «اململكة» بزيارة،
فقد حسم قراره
ِّ
لكنه لم يستقبل من مسؤوليها بما يليق
ً
ب��رئ �ي��س دول� ��ة ع �ظ �م��ى ،ف �ض ��ا ع ��ن ع��ودت��ه
من تلك الواحة الوفرة الكأل وامل��اء شديد
الظمأ ،إذ لم َ
يلق طلبُه برفع سقف إنتاج
َّ
الحد األدىن من
النفط وغ��ره من املطالب
التجاوب ،بل لقد عمدت السعودية -بعد
ِ
َ
أسابيع معدود ٍة من زيارته غر املوفقة -إىل
�رار -تحت
�
ق
باتخاذ
�ا»
�
ي
�
س
«رو
مع
التنسيق
ٍ
مظلة منظمة «أوبك  -»+بتخفيض سقف
اإلن�ت��اج ب��واق��ع مليوين برميل ي��وم� ًّي��ا ،ومن
ش��أن ه��ذا ال �ق��رار ت�خ�ف�ي��ف ح � َّ�دة ال�ع�ق��وب��ات
امل �ف��روض��ة ع��ى ال ��دب ال� ��رويس ،ب��اإلض��اف��ة
إىل ال �ن �ي ��ل م� ��ن س �م �ع ��ة وش �ع �ب �ي ��ة ال �ح ��زب
الديمقراطي.
وما كان لألمر السعودي الحديث السن
الطري العظم الرقيق اإلهاب أن يجازف يف
ات�خ��اذ ق ��رارات م��ن ه��ذا ال�ع�ي��ار وي�ق��دم عى
اس�ت�ه��داف ال��رئ�ي��س األم��ري��ي «ج��و ب��اي��دن»
بأشد أسباب اإلغضاب ،لوال تنسيق نظام
اململكة مع سلفه وخصمه «ترامب» الذي
ي� �ب ��دو أن � ��ه ع �ق ��د ع ��زم ��ه ع� ��ى خ � ��وض غ �م ��ار
االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية األمريكية القادمة،
الحد
علمً ا أن إف�ش��ال «ب��اي��دن» يف تحقيق
ِّ
األدىن من طموحه يضاعف فرّص نجاحه.

خ��ال س�ت��ة أش�ه��ر م��ن ال�ه��دن��ة األم�م�ي��ة ال�ت��ي
مضت والتي تم خالها جوالت من املشاورات
املكثفة ،حاول فيها طرف صنعاء الحصول او
ب��األص��ح ان�ت��زاع ح�ق��وق ال�ش�ع��ب اليمني وال�ت��ي
م ��ن أهمها إن� �ه ��اء ل� �ل� �ع ��دوان ورف � ��ع ال �ح �ص��ار
وت �س �ل �ي��م امل ��رت �ب ��ات  ،ل �ك ��ن األم � ��ور وص �ل ��ت اىل
طريق مسدود كما وصفها املتحدث الرسمي
ألن �ص ��ار ال �ل ��ه رئ �ي ��س وف ��د امل �ف ��اوض ��ات لسبب
تعنت قوى العدوان امام هذه الشروط التي
تحسب ش��روط إنسانية ال م�س��اوم��ة فيها وال
ت�ن��ازالت وه��ي يف األس��اس استحقاق للشعب
ال �ي �م �ن ��ي ال م �ن ��ة ألح � ��د ع �ل �ي ��ه يف ت �ح �ق �ي��ق ه ��ذه
الشروط.

س �ع ��ت ق� ��وى ال � �ع� ��دوان ب �ق �ي ��ادة ام ��ري �ك ��ا ع��رب
جوالت مكوكية للمبعوثني األمريي واألممي
ملحاولة تمديد الهدنة إال أن صنعاء لم تقبل
بالتمديد وسعت اىل اإلصرار عى إعان قوى
العدوان القبول بشروطها ولكنها واقعيا لم
ت �ق �ب��ل ب �ه��ا وح� ��ال ت �ع �ن��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان دون
ذل� ��ك  ،ف �ع �م ��دت ق� ��وى صنعاء اىل ت�ح�ش�ي��د
قوتها العسكرية والبشرية وبعثت بالعديد
من رسائل القوة عىس ان تعي قوى العدوان
ان ص �ن �ع ��اء ج � ��ادة يف ف � ��رض ش ��روط �ه ��ا ح�ي��ث
ع�م��دت ص�ن�ع��اء م��ؤخ��را اىل اس�ت�ع��راض قوتها
ال �ع �س �ك��ري��ة يف ع � ��روض ع �س �ك��ري��ة أب � ��رزت م��ن

خ��ال �ه��ا م� ��دى م ��ا ت �ت �م �ت��ع ب ��ه م ��ن زخ� ��م ب �ش��ري
هائل وأسلحة اسراتجيية ونوعية من أهمها
ص� ��واري� ��خ ب��ال �ي �س �ت �ي��ة ب �ع �ي ��دة امل � ��دى وط ��ائ ��رات
م �س ��رة وزوارق وص ��واري ��خ بحرية ب��أن��واع �ه��ا
وع �ت ��اد ب �ش ��ري وزخ � ��م غ ��ر م �س �ب ��وق م �ن ��ذ ب ��دء
ال �ع ��دوان ع ��ى ال �ي �م��ن ف��ال�ج�م�ي��ع ي �ع��رف ق ��درة
انصار الله عى تطويع الصعاب والسباق مع
ال��زم��ن يف ام�ت��اك ق��وة عسكرية ج�ب��ارة تحمي
ال �ي �م ��ن وال �ي �م �ن �ي ��ني وت �ح �ف ��ظ ال� �س� �ي ��ادة وف �ي �م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ح��اض�ن��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��ف خلف
مطالب صنعاء قد يبدو ذلك واضحا يف ذكرى
املولد النبوي الشريف حيث خرج املايني يف 27
ساحة وميدان اعلنوا خالها تفويض القيادة
يف اتخاذ اي قرار تراه مناسبا وأنهم جاهزون
ألي جولة تصعيدية النتزاع حقوقهم.

وع� ��ى ن �ق �ي��ض م ��ا ي �ظ �ه��ر م ��ن ج ��ان ��ب ص�ن�ع��اء
من قوة وتحشيد وتأكيد من قائد الثورة بان
ال�ه��دن��ة م��ؤق�ت��ه وان ال�ح��ق ال ي�ن�ت��زع اال ب��ال�ق��وة
وه� � ��ذه ل �ه �ج ��ة ق ��وي ��ة وإش� � � ��ارة واض � �ح� ��ة ال �ث �ق��ة
ل �ل ��ذه ��اب ل �ل �ت �ص �ع �ي��د وب ��امل �ق ��اب ��ل ي �ب ��دو ت �ح��ال��ف
ال � �ع � ��دوان ع ��ى ال �ي �م ��ن يف ح ��ال ��ة م ��ن ال �ت �ف �ك��ك
وال� �ت� �ن ��اق ��ض ح �س ��ب امل� �ص ��ال ��ح ال� �ت ��ي ت �ق ��وده ��م
وظهر التوتر يف ال�ع��اق��ات م��ؤخ��را ب��ني اململكة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة األم ��ري �ك �ي ��ة
حيث اث��ار ال�ق��رار ال�س�ع��ودي بتخفيض النفط

أحمد عبدالله الرازحي

ح�ف�ي�ظ��ة األم��ري �ك �ي��ني وه ��و م ��ا فسره ت �س��اؤل
ص �ح �ي �ف��ة ال ��واش �ن �ط ��ن ب ��وس ��ت يف اف �ت �ت��اح �ي �ت �ه��ا
ل �ي ��وم 2022/10/10 :م ك �ي��ف ت �ع��اف��ى ب��اي��دن
بعد فشله يف السعودية وقارنت قرار منظمة
اوب ��ك ب�ت�خ�ف�ي��ض االن �ت ��اج ب��االت �ف��اق ب��ني روس�ي��ا
وال �س �ع��ودي��ة ح�ي��ث وص ��ف ك�ث��ر م��ن اع�ض��اء
ال�ك��ون�ج��رس األم��ري��ي وك �ث��ر م��ن ال�س�ي��اس�ي��ني
بان قرار التخفيض باملفاجئ والصادم ألمريكا
كما علقت واشنطن بأن إدارة بايدن ستوقف
بيع األسلحة للمملكة السعودية وهذا دليل
واض ��ح ع��ى وج ��ود ت�ب��اي��ن وت��وت��ر يف ال�ع��اق��ات
بني اكرب قوتني يف التحالف الذي يشن عدوان

وحصار عى اليمن منذ ثمان سنوات بل وهذا
يفسر ضعف اململكة السعودية وانها يف مأزق
واضح وموقف ال يقارن بموقف صنعاء التي
ت�ب��دو ال�ي��وم ب�ك��ام��ل ال�ق��وة وت�م�ت�ل��ك ال�ص��واري��خ
ال�ب��ال�س�ت�ي��ة وال�ط��وائ��ر امل�س��رة وال �ق��وة ال�ب�ش��ري��ة
ال�ت��ي ال ت�ن�ض��ب وال ت�ك��ل ال�ي�م��ن ع��ن ان �ت��اج ه��ذا
املورد القوي والشرس ..فلماذا إصرار اململكة
السعودية عى استهاك املصطلحات والبحث
عنها دون الرغبة يف الوصول اىل هدنة إنسانية
ت�م�ه��د ل��وق��ف ش��ام��ل ل �ل �ح��رب وال� �ع ��دوان ع��ى
اليمن وهل ستنجح املساعي الدولية للوصول
لهدنة ج��دي��دة رغ��م ت��وت��ر ال�ع��اق��ات األمريكية
ال �س �ع ��ودي ��ة ال �ش ��رك ��اء يف ال �ح ��رب ع ��ى ال�ي�م��ن
واألع ��داء يف مسألة زي��ادة ان�ت��اج النفط!وهل
ي��درك الخليجني خ�ط��ورة امل��رح�ل��ة ال�ق��ادم��ة ان
ل��م ي�ق�ب�ل��وا ب��ال �ش��روط اإلن�س��ان�ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا
صنعاء! كل هذه األسئلة ستجيب عنها األيام
القادمة وكما هو معروف ان األرض اليمنية
لم تقبل الوصاية عى مر العصور ولكنها هذه
املرة ستثبت للعالم ان النوايا املبيتة واملؤامرات
بالحرب والحصار عى اليمن ستلحق وياتها
وشرارتها الدول املشاركة يف العدوان والحصار
ع��ى ال �ي �م��ن...وق��ادم األي ��ام ب�ك��ل ت��أك�ي��د ح��اف��ل
باملفاجآت .

للخلف در!!

قراءات ميدانية
خالد الصرابي

عندما تلقى إح��دى ال�ض��رب��ات العسكرية تأييداً
شعبياً عارماً شماال وجنوبا فتأكد أنها قد جاءت
يف محل األلم وهذا هو ما حدث بالفعل للسفينة
اإليطالية وغ��ره��ا م��ن بقية السفن العماقة من
ن��اق��ات ال�ن�ف��ط ال �ل ��وايت ك��ن يف اس �ت �م��رار ره �ي��ب يف
نهب ثروات النفط اليمنية فإذا كانت هذه الرثوات
النفطية تقدر بمليارات ال��دوالرات التي تنهب إذا
ل ��م ت �ك��ن ب �ش �ك��ل ي ��وم ��ي ف �ه��ي ب �ش �ك��ل أس �ب ��وع ��ي أو
شهري دون أن يحصل منها أبناء الشعب اليمني
ح �ت ��ى ع� ��ى ال �ف �ت ��ات وه � ��و امل� ��ال� ��ك ال �ح �ق �ي �ق ��ي ل �ه��ذه
الرثوات ومع ذلك يعاين من أزمة اقتصاد خانقة

وي �ف �ت �ق��ر إىل أب �س��ط م �ق��وم��ات ال �ع �ي��ش ال �ض��روري��ة
وي �ك��اب��د أي �ض ��اً م� ��رارة اح �ت ��ال ب �ع��ض م�ن��اط�ق��ه م��ن
ق�ب��ل اح�ت��ال ي�ع�م��ل م��ع أدوات عميلة يف ال�خ��ارج
وال� � ��داخ� � ��ل س ��اع ��دت ��ه وت � �س� ��اع� ��ده ع � ��ى ن� �ه ��ب ه ��ذه
ال� ��رثوات أم ��ام م ��رأى وم�س�م��ع م��ن ال�ج�م�ي��ع األم��ر
الذي استدعى إىل الدفاع عن كل قطرة نفط يمنية
تنهب بهذه الطريقة البشعة والغاصبة ملقدرات
ش�ع��ب م��ازال ق��ادرا ع��ى ال��دف��اع عنها ب�ك��ل ال�ط��رق
والوسائل..
ونحن وبعون الله تعاىل وحكمة القيادة الثورة
وبسالة أبطال قواتنا املسلحة قادمون لوضع الحد

تاريخ اليمن الحديث..
غ��ال�ب�ي��ة امل�ه��اج��ري��ن بالتأكيد
كانوا من الشافعيني ,كان
ال�س�ع��ودي��ون أو ال�ن�ج��دي��ون
ع� � � ��ى األق � � � � � ��ل ق� � � ��د أش � � � � � ��اروا
ب ��اس �ت �خ �ف ��اف إىل ال �ي �م �ن �ي��ني
ب �ش �ك ��ل ع� � ��ام ب � ��اس � ��م زوي � ��د
تصغراً للزيدي ومنحوهم
م�ك��ان��ة م�ت��دن�ي��ة

ع ��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ك��ان��ت
م� �ن� �ط� �ق ��ة دم � � ��ت وق �ع �ط �ب ��ة
ال �ح��دودي��ة ش��دي��دة ال�ت�م�ي��ز
و يف ال ��واق ��ع أع �ل �ن��ت دم��ت
االس� �ت� �ق� ��ال أك � ��رث م� ��ن م ��رة
وك � � ��ان � � ��ت م� � � ��راك� � � ��زاً ل � �ل � �ث� ��ورة
امل � ��ارك � �س � �ي � ��ة ك � �م� ��ا ب � � ��دت يف
خ� �ط� ��اب ص� �ن� �ع ��اء وأح� �ي � ً
�ان ��ا
يف خ �ط��اب ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة
كانت هذه املناطق مكتظة
ب� � ��ال� � ��رج� � ��ال ال � � ��ذي � � ��ن ع � � � ��ادوا
م � ��ن االغ � � � � ��راب ل� �س� �ن� ��وات,
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
أرس � � �ل � � ��ت ص � �ن � �ع � ��اء ج �ي �ش ��ا
ملواجهة السكان الغاضبني
والناقمني عى سياسة الحكومة ويف الواقع ل � � � � � � � � � ��درج � � � � � � � � � ��ة أن
ال �ج �ي ��ش ال � ��ذي أرس �ل �ت ��ه ص �ن �ع ��اء مل��واج �ه �ت �ه��م ال � ��رج � ��ال ال �ي �م �ن �ي��ني
ب �م �ص �ط �ل �ح��ات ال� �ح ��رب ك � ��ان أداة ل �ل �س �ي��اس��ة ك� � ��ان� � ��وا ي� �ع� �م� �ل� ��ون يف
اإلمربيالية ملواجهة املاركسية ولكن املضحك م � �س � ��اك � ��ن ال � �ع � ��ائ � ��ات
يف األم ��ر أن ه ��ذا ال�ج�ي��ش ك ��ان ي �ق��وده ض�ب��اط ال� � �ك� � �ب � ��رة ويف م � �ه � ��ن ال
م ��درب ��ني يف روس �ي ��ا وأوروب � � ��ا ال �ش��رق �ي��ة  ,ك��ان يعمل فيها السعوديون
ك��ان��وا
هناك يمنيون يف كل مكان ومع ذلك كانت أن �ف �س �ه ��م ل� �ك ��ن ال �ي �م �ن �ي��ني
التجربة املهيمنة هي عمل املهاجرين يف دول متميزين يف العمل والتجارة وي � �م � �ت � �ل � �ك � ��ون
الخليج وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وال�ت��ي م��ن ال��ذك��اء وامل �ق��درة م��ا اليمتلكه أب�ن��اء البلد
ك��ان��ت اآلن ج ��زءاً م�ه�م��اً م��ن ت��اري��خ ال �ب��اد غر لذلك توسعت أعمالهم.
املكتوب وتعود هذه الروابط إىل األربعينيات
يف ال �س �ب �ع �ي �ن �ي ��ات ك � � ��ان أغ � �ل � ��ب ال �ي �م �ن �ي ��ني
وازدادت األعداد يف الخمسينيات من القرن ي �ع �م �ل ��ون يف م� �ج ��ال ال� �ب� �ن ��اء ,ه� � ��دد ت �غ �ي ��ر يف
امل � ��ايض واس �ت �م ��رت ال �ع �م ��ال ��ة امل �ه ��اج ��رة خ ��ال ال � �ق � ��ان � ��ون يف ع� � ��ام  1975م ب � �ط� ��رد ال �ع ��دي ��د
ح ��روب س�ت�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن ع ��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن

بول دريش جامعة أكسفورد

م�م��ن ق�ض��وا ف��رة ط��وي�ل��ة ه�ن��اك ل�ك��ن البعض
اآلخ ��ر ف�ت��ح يف وق��ت الح��ق أع �م� ً
�اال ص�غ��رة أو
م �ط ��اع ��م أو ورش ل �ل �ت �ص �ل �ي��ح ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إىل
ال� �ق� �ي ��ام ب ��األع� �م ��ال ال� �ي ��دوي ��ة ف �ج �م �ي ��ع أح �ي ��اء
ج ��دة وال ��ري ��اض ي�م�ن�ي��ة م�ل�ي�ئ��ة ب��ال �ن��اس ل�ج�ن��ي
األموال ولكن ليس لهم أي دور عى اإلطاق
ب��ال �س �ي��اس��ة وب �ح �ل ��ول م �ن �ت �ص��ف ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات
كان هنالك مايني الرجال يف السعودية لم
يختلف الجميع م��ع األس�ل��وب ال�س�ع��ودي يف
إدارة األم ��ور ل�ك��ن ال�ع�م��ل يف ال ��دول النفطية
عزز الفهم العام للهوية وأصبح اليمني يعتز
ب�ه��وي�ت��ه ال�ي�م�ن�ي��ة أك ��رث وأص �ب ��ح ل ��ه ت��أث��ر ك�ب��ر
داخ��ل املجتمع ال�س�ع��ودي ,ل��م يختلف أثر
ال �ه �ج��رة ال�س��اب�ق��ة ع ��ن ال �ح��ال �ي��ة ويف ك�ث��ر
من الحاالت ال تزال هناك روابط عائلية
بني الشمال والجنوب يف الواقع ادعى
ع��يل ع�ب��د ال�ل��ه ص��ال��ح رئ�ي��س ال�ش�م��ال
يف وق ��ت الح ��ق أن % 65م ��ن س�ك��ان
عدن هم يف األصل من الشمال وربما
هذا االدعاء كان صحيحاً
ع� ��ى األرج� � � ��ح ب �ش �ك ��ل أك � ��رث ش� �ي � ً
�وع ��ا ك ��ان ��ت
ال ��رغ� �ب ��ة يف إي � �ج� ��اد ف ��رص ��ة ع �م ��ل يف ال� �خ ��ارج
أك � ��رب م ��ن ال �ب �ق ��اء يف ال �ي �م ��ن ألغ �ل ��ب ال �ش �ب��اب
وال� ��رج� ��ال ال �ي �م �ن �ي��ني يف ه� ��ذه ال �ف ��رة ال��زم �ن �ي��ة
ك ��ان ال �ج �م �ي��ع ي�ع�ل��م أن ال��رح �ل��ة م ��ن ص�ن�ع��اء
إىل ج ��دة ت �س �ت �غ��رق س ��اع ��ة واح � ��دة ب��ال �ط��ران
ح�ي��ث ف��رص ال�ع�م��ل وال��دخ��ل ال�ك�ب��ر ل��م يكن

ال�ك��ام��ل يف ط��ري��ق ك��ل العابثني ب�م�ق��درات وث��روات
أرض �ن��ا ال�ح�ب�ي�ب��ة دون االن �ت �ظ��ار ألخ ��ذ اإلذن م��ن أي
كان.
ولتعلم تلك األيادي املتغطرسة بان بدر وصماد
وغ��ره��ا م��ن ص��واري�خ�ن��ا ال�ف�ت��اك��ة ره ��ن إش ��ارة ن��داء
واس �ت �غ ��اث ��ة األرض ال �ي �م �ن �ي��ة يف ك ��ل زم � ��ان وم �ك��ان
ومثلما عادت تلك السفينة مستديرة إىل الخلف
ب��أم��ر ال �ق ��وى ال�ي�م��ان�ي��ة وص� ��واب ال �ق ��رار امل �ت �خ��ذ م��ن
قواتنا املسلحة فإن يف قادم القريب ستهجر تلك
السفن ومن يعمل عى تعبئتها كل املوائن اليمنية
سواءً كانت النفطية أو الغازية أو السمكية..
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ال �ي �م �ن �ي��ون ي �ت��أم �ل��ون خ ��ر يف ح �ك��وم �ت �ه��م ول��م
يتوقعوا أن تتحسن األوضاع يف البلد لدرجة
أن يستغنوا ع��ن ال�ه�ج��رة ال س�ي�م��ا يف مناطق
مثل الحجرية حيث لم يكن هناك أي أمل يف
الحكومة تحدث ال�ن��اس ببساطة ع��ن أمنية
وح�ي��دة ل�ل�ي�م��ن وه��ي األم ��ن واالس �ت �ق��رار ,مُ �ن��ذ
زمن الحرب األهلية أشار العديد من اليمنيني
إىل املنطقة الوسطى حيث كانت أجزاء من
املنطقة ساحة معركة ومع ذلك فإن األدبيات
امل� ��وج� ��ودة ت �ق �ل��ل م ��ن ال �ت ��أث ��ر ال ��وح ��ي ل �ه��ذه
الحروب عى سياسة اليمن
ال ي� ��زال امل� ��وت ال �ب �ش��ع ل� � ق �ب ��ول ال � ��ورد وه��ي
امرأة يمنية حامل أحرقها الجنود حتى املوت
بسبب دعمها لليسار يف عام  1978م وكانت
هذه واحدة من الجرائم البشعة التي اقرفها
النظام يف اليمن
ح�ت��ى يف ال ��ذاك ��رة يف ال�ي�م��ن ال�س�ف��يل وأث �ن��اء
امل � �ع� ��ارك ب ��ني ال �ق �ب ��ائ ��ل يف ال �ش �م ��ال وال �ش ��رق
ع��ى ال��رغ��م م��ن أن�ه��ا أن�ت�ج��ت ص ��ورة سطحية
لعدم االستقرار وشهدت مشاكل كثرة لكنها
لم تكن عى هذا النحو من البشاعة والقتل
واإلهانة للنساء و األطفال و تدمر منازل و
إحراق الناس مع أطفالهم أحياء كانت هذه
املرحلة يف اليمن تتسم بالوحشية الشديدة
ل ��م ت �ش �ه��ده��ا ال �ي �م ��ن يف ت ��اري �خ �ه ��ا ال �ق ��دي ��م أو
الحديث

على هامش الذكرى الـ 44الستشهاد «قبول الورد» ..املطلوب الوقوف مع الحق وتحقيق العدالة الناجزة
أبشع وأكرب جريمة يف التاريخ اليمني
ت � ��م ارت� �ك ��اب� �ه ��ا يف امل �ن �ط �ق ��ة ال ��وس� �ط ��ى يف
م ��اك ��ان �ت �ت �ع ��رف ب ��ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
اليمنية وتحديداً يف قرية شريح احدى
ق� � ��رى م � �خ� ��اف ع � �م� ��ار م� ��دي� ��ري� ��ة ال � �ن � ��ادرة
م �ح ��اف �ظ ��ة إب ف� �ف ��ي ت � ��اري � ��خ  4ن ��وف �م ��رب
ع � � ��ام1978م أي ق �ب��ل  44ع ��ام ��اً ارت �ك �ب��ت
ال� �س� �ل� �ط ��ة ال� �ح ��اك� �م ��ة آن � � � ��ذاك وأذي� ��ال � �ه� ��ا
وأدوات � �ه � ��ا م ��ن أب� �ن ��اء امل �ن �ط �ق ��ة ..ارت �ك �ب ��وا
ج��ري�م��ة ك �ب��رة ب�ش�ع��ة أزه�ق��واف�ي�ه��ا أرب��ع
أرواح حرقاً وهم:
• ال � � �ش � � �ه � � �ي � � ��دة ق � � � �ب� � � ��ول اح � � � �م� � � ��د ع ��ي
الوردوكان عمرها آنذاك 46عاماً
• الشهيدة صالحة بنت محمد قائد
الطلول كانت حامل يف شهرها الثامن
وكان عمرها آنذاك  22عاماً
• ال�ش�ه�ي��د ال�ط�ف��ل ع �ب��ده م�ح�م��د ق��ائ��د
الطلول كان عمره آنذاك خمس سنوات
ن � �ع� ��م ت � �ل� ��ك ال � �ج� ��ري � �م� ��ة ال� �ب� �ش� �ع� ��ة ه ��ي
ب�م�ث��اب��ة أرب ��ع ج ��رائ ��م ك �ب��رة اس�ت�ش�ه��دت
ع��ى إث��ره��اأرب��ع أن�ف��س ب��ري�ئ��ة وامل �س��ؤول
ع ��ن ه � ��ذا ال �ع �م ��ل اإلج � ��رام � ��ي ط �ب �ع ��اً ه��ي
ال�س�ل�ط��ة وات �ب��اع �ه��ا يف ع��زل��ة ش��ري��ح وق��د
ك��ان امل��دع��و ن��اج��ي ع��يل محمد الظليمي
ه ��و امل� �س ��ؤول األول ع ��ى امل �ن �ش �ق��ني ع��ن
منظمة املقاومني أي انه املتهم الرئييس
املطلوب محاكمته ..وبهذا الصدد قال
ال ��وال ��د ال� �ل ��واء ص ��ال ��ح اح �م ��د ال � ��ورد ب�م��ا
معناه غريمنا واحد والبقية إخوة لنا).
ال � � � �ث � � � ��اث � � � ��ة امل � � � � ��ؤت� � � � � �م � � � � ��رات ال � � �س� � ��اب � � �ق� � ��ة
2019م2020 ،م2020 ،م2022 ،م
وال �ت ��ي أق �ي �م��ت يف ص �ن �ع ��اء ب �ج �ه ��ود م��ن
اس� � ��رة ال � � ��ورد م� ��ن م �خ �ت �ل��ف م �ح��اف �ظ��ات
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة وب � �ت � �ع� ��اون وزارة ح �ق ��وق

محرقة رشي��ح أب��ش��ع وأك��ر
جريمة يف اليمن

االن� � �س � ��ان وب� �ح� �ض� ��ور ع� � ��دد م � ��ن أع� �ض ��اء
م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وع ��ى رأس�ه��م
عيل الكردي أمني عام منظمات املجتمع
امل � � ��دين وف � �ك � ��ري ش ��ائ� �ف� �ق� �ي ��ادي ،ودع � ��اء
ال � � �ق� � ��ادري إع� ��ام� �ي� ��ة وك � ��ذل � ��ك ع� � ��دد م��ن
األعضاء القياديني يف الحزب االشرايك
 ..وكذلك مناصري حقوق اإلنسان كل
ه ��ذه امل�ك��ون��ات ط��ال�ب��ت ب�م�ح��اك�م��ة ن��اج��ي
ال�ظ�ل�ي�م��ي وامل��ؤت �م��ر ال �ق ��ادم ال ��ذي س��وف
ي �ع �ق ��د األس� � �ب � ��وع ال� � �ق � ��ادم ع � ��ى ه ��ام ��ش
ال��ذك��رى ال��راب�ع��ة واألرب �ع��ني الستشهاد
قبول الورد وعيالها ويحضره عدد كبر
من الناس سيطالبونأيضا بتقديم ناجي
ال�ظ�ل�ي�م�ي��إىل امل �ح��اك �م��ة  ..ل��ذل��ك ي��اف�ن��دم
ناجي اقرح عليك أن تذعن للمحاكمة
أفضل من أي خيار آخر.
ع� ��زي� ��زي ال � �ق � ��ارئ ال� �ك ��ري ��م إن ال� �ص ��راع
املسلح بني السلطة واملعارضة يف املناطق
الوسطى استمر م��ن أوائ��ل ع��ام 1970م
اىل أواخ��ر ع��ام 1982م أي  13ع��ام��اً وهو
أط��ول ص��راع مسلح يف اليمن بلغ عدد
ضحايا املواجهات املسلحة بني الطرفني
()5284ق � �ت � �ي� � ً
�ا م �ع �ظ �م �ه��م م �م ��ا س�م�ي��ت
دولة وبلغ عدد ضحايا انتهاكات حقوق
اإلنسان خال الفرة من عام 1970م إىل
ع��ام 1989م ()1192ض�ح�ي��ة  ،لكن عام
1978م ف�ق��د ش�ه��د ب�ش��اع��ة ودم��وي��ة من
قبل السلطة واتباعها اكرث من غره من
األعوام التي سبقته فإىل جانب محرقة
الشهيدة ق�ب��ول يف 1987/11/14م ام��ام
أه � ��ايل ع ��زل ��ة ش ��ري ��ح ال ��ذي ��ن ل ��م ي �ح��رك��وا
س ��اك �ن ��اً ت ��م ق �ت��ل ال �ع ��دي ��د م ��ن امل��واط �ن��ني

الشهداء يمثلون هامتنا فالخري
فينا إذا لم ننصفهم

كلك نظر
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قضايا قتل األبرياء أو إخفائهم ال
تسقط بالتقادم
األب � ��ري � ��اء ال� �غ� ��ر م� �ح ��ارب ��ني وب �ي �ن �ه ��م ع��يل
م�ح�م��د ي�ح�ي��ى ال �ف��رزع��ي وص��ال��ح ال��ري��ايش
والطالب عبد الاه العيوي وآخرين  ..كما
تم االخفاء القسري للعديد من املواطنني
األبرياء من عام 1978م اىل اليوم وهم:
• م �ح �س��ن م �س �ع��د ع �ب��د ال��اه��ال �ه �م��زة،
ع�ب��ده ع��يل ص��ال��ح ال��زب�ي��دي ،اح�م��د صالح
م � �ج � �م� ��ل  ،ع � �ب� ��دال � �ل � �ط � �ي� ��ف ع � � ��يل م �ص �ل ��ح
ال�ف��اردي ،عبدالله عيل ناجي العصري،
م �ن �ص ��ور ع� ��يل ال� �ع� �ص ��ري  ،ع� ��يل م �ح �س��ن
اح�م��د ف��اض��ل ال�ص�ي��ادي ..الستة األس�م��اء
األوىل من عمار مديرية النادرة والصيادي
م�خ��اف ال�ع��ود مديرية ال�ن��ادرة  ..كما تم
ت �ه �ج��ر ح� ��وايل  29ن �س �م��ة م�ع�ظ�م�ه��م م��ن
ال �ن �س ��اء واألط � �ف � ��ال وامل �س �ن ��ني إىل ح ��دود
الشطر الجنوبي من الوطن

املطلوب تحقيق العدالة
ان كثر من رفاقنا الذين كانوا مؤطرين
يف م�ن�ظ�م��ة امل �ق��اوم��ني ال �ث��وري��ني ال�ي�م�ن�ي��ني
وفيما بعد الجبهة الوطنية الديمقراطية
قد استشهدوا غدراً أمثال املناضلني:
م �ح �م��د اح �م ��د ع ��يل ال� � ��ورد ،ن ��اج ��ي ع��يل
الصعدي  ،ومسعد سديم ع��يل حسني
م� �ه ��دي وغ � ��ره � ��م ل �ك �ن �ن ��ا اج �ل �ن ��ا امل �ط ��ال �ب ��ة
ب�ح�ق��وق�ه��م مل�ع��رف�ت�ن��ا ان�ه��م م�ح��ارب��ني لكن
امل� ��واط� �ن� ��ني ال� �غ ��ر م� �ح ��ارب ��ني ف � ��إن ق �ض��اي��ا
اس� �ت� �ش� �ه� ��اده� ��م أو إخ� �ف� ��ائ� �ه� ��م الت �س �ق ��ط
ب��ال�ت�ق��ادم ح�س��ب ال �ق��ان��ون ال ��دويل ،وم��ن
هذه املنطلقات واالعتبارات فإننيباألصالة
ع � ��ن ن� �ف� ��يس ون � �ي� ��اب� ��ة ع � ��ن رف � ��اق � ��ي ان� �ص� ��ار
ح � �ق� ��وق االن� � �س � ��ان ارف � � ��ع ب � �ه� ��ذه ال ��رس ��ال ��ة
اىل ك ��ل ال �خ ��ري ��ن وال �ش ��رف ��اء  (..ال �س��ام
عليكم وب�ع��د ..كما تعلمون ان كثر من
الشهداء واملخفيني قسراً من سبعينات
القرن املايض ايل اليوم لم تغلق ملفاتهم
ول��ذل��ك ن��دع��وك��م ل�ل��وق��وف معنا بالكلمة
إلنصاف من قتل ظلماً من غر املحاربني
وهم مواطنون أبرياء وتقديم الجناة اىل
امل �ح��اك �م��ة  ..ف��ال �ش �ه��داء ي �م �ث �ل��ون ه��ام�ت�ن��ا
العطىش التي تتوق اىل تحقيق العدالة
ل �ق �ض ��اي ��اه ��م ف� ��ا خ� ��ر ف �ي �ن ��ا إذا ل� ��م ن �س��ع
ج�م�ي�ع��اً ب�ك��ل ال �ط��رق امل�ش��روع��ة يف سبيل
اس �ت �ك �م ��ال اغ � � ��اق م �ل �ف ��ات �ه ��م ال� �ت ��ي ط ��ال
انتظارها والخ��ر يف الجهات املختصة إذا
لم يعملوا عى إنصافهم.
إخ��وان�ك��م أن�ص��ار ح�ق��وق اإلن �س��ان عنهم
العقيد احمد مسعد القردعي
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األدوية املهربة..
مسؤولية من..؟!

ظ� �ه� ��رت يف اآلون� � � ��ة األخ� � � ��رة ويف ظ��ل
ال� �ع ��دوان ال �ج ��ائ ��ر ،وال �ح �ص ��ار ال�ش��ام��ل
امل� � �ف � ��روض ع � ��ى ب � ��ادن � ��ا ،ظ � ��اه � ��رة غ ��زو
األس� � � ��واق ال �ي �م �ن �ي ��ة ب � ��األدوي � ��ة امل �ه ��رب ��ة،
وال �ع ��اج ��ات واألم� �ص ��ال ذات س�م�ي��ات
ع � � ��ال � � �ي � � ��ة ب� � �س� � �ب� � ��ب ع � � � � � ��دم م � �ط� ��اب � �ق � �ت � �ه� ��ا
للمواصفات واملعاير العلمية الطبية
الدقيقة والصيدالنية املطابقة عاملياً..
ه� � �ن� � ��اك م � ��اف � �ي � ��ا م � � ��ن ال� � �ت� � �ج � ��ار ال � ��ذي � ��ن
اس � �ت � �م � ��رأوا ت � �ج � ��ارة األدوي � � � ��ة ال� �ف ��اس ��دة
ذات الربح السريع غر مراعني بأرواح
املواطن ،وقداسة املهنة..
علماً أن تلك األدوية الفاسدة تحمل
م � ��ارك � ��ات م� � � ��زورة م� ��ن دول وش� ��رك� ��ات
آس� �ي ��وي ��ة ،وم ��ؤس� �س ��ات غ� ��ر م��رخ �ص��ة
ع ��امل �ي ��اً ،وغ ��ر م �ع��رف ب �ه��ا يف األوس� ��اط
ال�ط�ب�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ..ح�ي��ث ت �م��رك��زت تلك
�ر م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ال�ش��رك��ات يف ك�ث� ٍ
واآلس � �ي � ��وي � ��ة ول� �ه� ��ا وك � � ��اء م � ��ن ه ��وام ��ر
الفساد ،وتجار بيع الذمم يف عواصم
وم � � ��دن ال �ك �ث ��ر م� ��ن ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة..
بالرغم أن تلك األدوية تعرضت لسوء
التخزين ،وال�ح��رارة العالية ،وعوامل
م�ن��اخ�ي��ة أخ ��رى م�ن�ه��ا ان �ت �ه��اء م�ف�ع��ول�ه��ا
الكيميايئ والطبي والعاجي مما ساعد
يف زي � � ��ادة س �م �ي �ت �ه��ا وع� � ��دم ص��اح �ي �ت �ه��ا
لاستخدام البشري..
ل �ن ��ا أن ن �ت �س ��اءل :ك �ي ��ف دخ �ل ��ت ت�ل��ك
األدوي � � � ��ة امل� �ه ��رب ��ة ال � � �ب � � ��اد؟! ..وم � ��ا دور
ج� �ه� ��ات االخ � �ت � �ص� ��اص وال � �ج � �ه� ��ات ذات
العاقة؟!..
ه � �ن � ��اك أدوي � � � � ��ة ف� � ��اس� � ��دة وم� �ج� �ه ��ول ��ة
ال �ه ��وي ��ة ،وب ��أس �م ��اء ش ��رك ��ات وه �م �ي��ة،
وم� � � ��ارك� � � ��ات ت � �ج � ��اري � ��ة ط� �ب� �ي� ��ة م� ��زي � �ف� ��ة..
وع ��ام ��ات ط �ب �ي��ة غ ��ر رائ �ج ��ة يف م �ج��ال
صناعة األدوية..
ف ��ال� �ق� �ض� �ي ��ة
ج � ��داً خ�ط��رة ت��ج��ارة األدوي���ة
ألنها متعلقة
وحياة ال��ف��اس��دة أصبحت
بأرواح
ال � � � � � � � �ن � � � � � � � ��اس ،م��ن امل��ه��ن الرابحة
م� � ��ن ال� �ن� �س ��اء
وال � � � �ش � � � �ي� � � ��وخ وأرب���اب���ه���ا م���ن غري
واألط � � �ف � � �
�ال ..املتخصصني علميًا
ف ��امل �س ��ؤول �ي ��ة
م� � � � �ش� � � � ��رك� � � � ��ة ومهنيًا
ب ��ني ال�ج�م�ي��ع
ب ��دءاً ب��امل�ن��اف��ذ
ال � �ج � �م � ��رك � �ي � ��ة
ظاهرة األدوية
ال � � � � � �ج � � � � � ��وي � � � � � ��ة
وال � � � � � � � � ��ربي � � � � � � � � ��ة امل��ه��رب��ة مسؤولية
وال � �ب � �ح� ��ري� �
�ة ،جهات االختصاص
وم � � � � �ك � � � � ��ات � � � � ��ب
ال � � � � � �ص � � � � � �ح� � � � � ��ة وعلى رأسها الهيئة
ب � � � � � � � � � � ��امل � � � � � � � � � � �
�دن العليا لألدوية
وال � �ع � ��واص � ��م
وامل ��دي ��ري ��ات،
وال� ��دور ال�ك�ب��ر ي�ق��ع ع��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل��ألدوي��ة ،وج �ه��ات االخ�ت�ص��اص ب ��وزارة
الصحة..
إذن الب � ��د م ��ن إع� � ��ادة ال �ن �ظ ��ر يف م�ن��ح
رخ�ص��ة م��زاول��ة ت�ج��ارة األدوي ��ة ،خاصة
تجار الجملة ،يمنع بيع تجارة األدوية
ل�غ��ر امل��ؤه �ل��ني ع�ل�م�ي��اً أو م�ه�ن�ي��اً ح�ف��اظ��اً
عى أرواح الناس ..أما أن تمنح رخص
م � ��زاول � ��ة امل �ه �ن ��ة ألش � �خ� ��اص ل �ي ��س ل �ه��م
ع��اق��ة بمهنة الصيدلة أو املهنة ،فهنا
تكمن الكارثة..
ف � � �ع � � ��ى وزارة ال � � �ص � � �ح � � ��ة وج � � �ه � � ��ات
االخ� �ت� �ص ��اص أن ت �ع �ي ��د ال �ن �ظ ��ر يف م�ن��ح
رخ ��ص م ��زاول ��ة امل�ه�ن��ة خ��اص��ة يف م�ج��ال
يتعلق ب ��أرواح ،وح�ي��اة ال�ن��اس ،أم��ا أن
ت ��رك ال�ح�ب��ل ع��ى ال �غ ��ارب ،ف �ه��ذا عني
ال �خ �ط ��أ ..ألن ه �ن ��اك ب �ع��ض ت �ج ��ار ل�ي��س
ل �ه��م ه ��دف س ��وى ال ��رب ��ح ال �س��ري��ع ،أم��ا
أرواح الناس فلتذهب اىل الجحيم..
وع � � ��ى ج � �ه � ��ات االخ � �ت � �ص � ��اص ب� � � ��وزارة
ال� �ص� �ح ��ة وات� � �ح � ��اد ال � �ش � ��رك � ��ات امل �ن �ت �ج ��ة
وامل �ص �ن �ع��ة ل ��ألدوي ��ة امل �ح �ل �ي��ة ،وال �ه �ي �ئ��ة
ال� �ع� �ل� �ي ��ا ل � ��ألدوي � ��ة م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال ��رق ��اب ��ة
وال� � �ن � ��زول امل � �ي � ��داين ال � � � ��دوري ع � ��ى ت �ل��ك
امل �ح ��االت ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب�ب�ي��ع األدوي � ��ة أي ��اً
ك ��ان ��ت داخ �ل �ي ��ة أم خ ��ارج �ي ��ة وف�ح�ص�ه��ا
ومدى فاعليتها وجودتها الطبية..
والب� ��د م ��ن إص � ��دار ال� �ق ��رارات ال ��رادع ��ة
وال � �ق � ��اص � �م � ��ة ع � � ��ى ال � � ��ذي � � ��ن ي � �ت � ��اج � ��رون
ب� ��أرواح ال�ب�ش��ر م��ن أج ��ل امل ��ال امل��دن��س،
وتقديمهم ليد العدالة لينالوا جزاءهم
الرادع..
ل � �ه� ��ذا وذاك الب� � ��د م � ��ن ت �ف �ع �ي ��ل دور
الرقابة الدورية عى تلك املحال وتجار
األدوية الذين يقومون بتهريب األدوية
وب� �ي� �ع� �ه ��ا ت� �ح ��ت م� �س� �م� �ي ��ات وم � ��ارك � ��ات
وعامات مزورة..
وع � � ��ى ج � �ه � ��ات االخ � �ت � �ص � ��اص إص � � ��دار
ق ��ان ��ون ي �ن �ظ��م اس � �ت� ��راد األدوي � � ��ة ت�ح��ت
إش � ��راف م ��ؤس �س ��ات ط �ب �ي��ة م �خ �ت �ص��ة يف
علم الصيدلة وص�ن��اع��ة ال ��دواء ..وعى
ال � �ش � ��رك � ��ات امل� �ن� �ت� �ج ��ة ل� � ��ألدوي� � ��ة م �ح �ل �ي ��اً
م� ��راع� ��اة م ��واص� �ف ��ات ال � �ج� ��ودة ال �ع��امل �ي��ة
حتى تنافس تلك األدوية املهربة ..دون
ذل��ك سنظل ن��دور يف حلقات مفرغة..
وحينها ال مناص حني مندم.!!..
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اقتصادية

املؤتمر الوطين األول للتكنولوجيا املالية يختتم أعماله غدًا بالعاصمة صنعاء
تغطية :فؤاد القايض

تختتم يوم غد الثالثاء بالعاصمة صنعاء أعمال
املؤتمر الوطني األول للتكنولوجيا املالية ،الذي
ينظمه البنك املركزي اليمني.
ويهدف املؤتمر الذي استمر أربعة أيام ،بمشاركة
الجهات الرسمية والشركات واملؤسسات املالية
والتكنولوجية وخرباء ،إىل تبادل وتعزيز القاعدة
املعرفية حول التكنولوجيا املالية والشمول املايل،
والتعرف عىل التجارب الناجحة والنماذج الرائدة
يف بلدان العالم لالستفادة منها.
وقدمت خالل اعمال املؤتمر العديد من اوراق
العمل حيث قدم املشاركون يف اليوم االول خمسة
اوراق عمل من قبل االخت سناء القباطي من
شركة كاش للخدمات املالية تحت عنوان "املدخل
التعريفي للتقنيات املالية ونماذج اعمالها" فيما
ركزت الورقة الثانية من بنك اليمن والكويت عىل
االتجاهات الحديثة يف صناعة التكنولوجيا املالية
وانعكاساتها عىل قطاعات املال واالعمال كما قدم
االخ انور العمري من بنك سبا االسالمي ورقة عمل
بعنوان "دور برمجيات التطبيقات" واثرها يف تسريع
الشمول املايل للبالد فيما استعرض املهندس بندر
حاتم من محفظة سبا كاش ورقة عمل بعنوان
دور امن املعلومات يف مواجهات التحديات االمنية
للتكنولوجيا املالية كما استعرض املهندس محمد
السامعي يف ورقة عمله تقنية سالسل الكتل
( )blockchainاهميتها وتطبيقاتها املمكنة
وتأثريها عىل الصناعة املالية يف ضوء تجارب عربية
وخالل اليوم الثاين من اعمال املؤتمر ركزت اوراق
العمل عىل الوكالء املصرفيني وافضل املمارسات
املستخدمة يف الخدمات املالية الرقمية وناقش
اليوم الثالث بناء وتطوير نظام املدفوعات الوطني
وسيختتم املؤتمر اعماله يوم غد ومتوقع ان يخرج
املؤتمر بعدد من التوصيات من شأنها أن تساهم
يف رفع الوعي لدى املجتمع وتوعيته بمسالة
التكنولوجيا املالية وصوال اىل تحقيق الشمول املايل
يف البالد  ..هذا وكان االخ نائب محافظ البنك املركزي
أحمد لطفي القى كلمة يف افتتاح املؤتمر اشار فيها
إىل أهمية إعادة النظر يف االسرتاتيجية املالية لتقديم
الحلول وفق أحدث التقنيات.

على هامش املؤتمر ..البنك اليمين لإلنشاء والتعمري يحتفل بمرور  60عاما على تأسيسه

ولفت إىل أن الدول املتقدمة تعمل عىل تطوير
التكنولوجيا املالية للحفاظ عىل حقوق املستهلكني
وإدارة املخاطر املصاحبة لها ..مؤكدا حرص البنك
املركزي عىل تحفيز وتطوير التكنولوجيا املالية
وفق نماذج وأساليب متجددة لتلبية احتياجات
ومتطلبات السوق.
وأشار لطفي ،إىل أهمية التحول إىل االقتصاد
الرقمي ،وإدارة السياسات النقدية بشمولية وفقا
للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وذكر أن املؤتمر يهدف إىل التعرف عىل التحديات
وآفاق سوق التكنولوجيا املالية يف اليمن ،وتبادل
اآلراء بني متخذي القرار وشركاء العمل وأصحاب
املصلحة يف هذا املجال.
ويف املؤتمر الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير
املالية الدكتور رشيد ابو لحوم  ،ونائب رئيس الهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الفساد ريدان املتوكل،
ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري،
وأمني عام املجلس املحيل بأمانة العاصمة أمني
جمعان ،ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة
حسن الكبوس ،أكدت كلمة الشركات واملؤسسات

املالية والتكنولوجية التي ألقاها جالل الذاري ،عىل
أهمية وضع برامج وخطط التنمية املستدامة وإيجاد
حلول ملشاكل النقد والسيولة.
وتطرقت إىل تجارب القطاع الخاص يف تقديم
الخدمات والتقنيات املالية التي أسهمت يف تحقيق
مفهوم الشمول املايل وجذب الكثري من األموال
واملدخرات.
فيما أشار مدير شركة الهدف املشاركة يف تنظيم
املؤتمر ،حسن الفران ،إىل أهمية املؤتمر الذي يأيت
يف إطار خطوات تحقيق الشمول املايل والتحول نحو
االقتصاد الرقمي.
وأشاد بدور البنك املركزي اليمني يف الحفاظ عىل
العملة واالقتصاد الوطني بشكل متوازن منذ بداية
العدوان والحصار ..الفتا إىل حاجة اليمن للتحول
للتكنولوجيا املالية.
وعىل هامش املؤتمر افتتح نائب رئيس الوزراء
للشئون االقتصادية ،وزير املالية ،معرضا ملنتجات
الشركات الراعية للمؤتمر.
كما اقيم عىل هامش املؤتمر احتفالية نظمها

البنك اليمني لإلنشاء والتعمري بالذكرى الستني
عىل تأسيس البنك ودوره يف التنمية االقتصادية يف
البلد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور
رشيد ابو لحوم ونائب محافظ البنك املركزي اليمني
االستاذ احمد عبد القادر لطفي والقائم بأعمال
رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك اليمنية االستاذ
محمود قائد ناجي واالستاذ حسن الكبوس رئيس
الغرفة التجارية والصناعية يف امانة العاصمة واالخ
محمد صالح نائب رئيس الغرفة التجارية باألمانة
وعدد من رؤساء ومدراء عموم البنوك اليمنية
ويف تصريح لوسائل االعالم بهذه املناسبة قال
االستاذ حسني فضل هرهرة رئيس مجلس ادار
البنك اليمني لإلنشاء والتعمري نحن سعداء جدا
بهذه املناسبة ,مناسبة االحتفاء بذكرى مرور 60
عاما عىل تأسيس البنك اليمني لإلنشاء والتعمري
هذا الصرح املصريف العمالق الذي ارتبط اسمه منذ
السنوات االوىل لتأسيسه بعملية البناء والتطوير
للبلد من خالل دعم التنمية االقتصادية وارساء
دعائم االقتصاد الحديث
مشريا اىل ان االحتفال اليوم بمناسبة مرور

 60عاما يأيت يف ظل متغريات اقتصادية وظروف
استثنائية تمر بها البلد بشكل عام والقطاع املصريف
بشكل خاص
مؤكدا ان البنك اليمني استطاع ان يحقق الكثري
من االنجازات وادخال الكثري من الخدمات وان
يحافظ عىل املزايا التنافسية بفضل الكار املؤهل الذي
عمل يف البنك خالل الفرتة املاضية اىل االن واستطاع
ان يتجاوز الكثري من التحديات والصعوبات
واوضح هرهرة ان البنك حقق الكثري من
النجاحات من خالل تحديث انظمته املصرفية
وتقديم خدمات حديثة وبما يواكب ويتوافق مع
التطورات التكنولوجية الحديثة لتعزيز حصته
السوقية وتقديم افضل الخدمات لعمالئه يف ظل
املنافسة الكبرية التى يشهدها القطاع املصريف
مؤكد ان البنك ورغم ظروف املرحلة الراهنة
استطاع ان يتجاوز الكثري من الصعوبات واليزال
قادرا عىل صنع االنجازات والنجاحات وتقديم
االسهامات املتعددة يف خدمة القطاع املصريف
واحداث التحول الواضح وامللموس واالستمرار يف
السري نحو تحقيق االهداف املرجوة .

محافظة الجوف خيار اليمن الزراعي واالسرتاتيجي لتحقيق االكتفاء الذاتي

محافظة الجوف عاشت عقوداً من
التهميش واالهمال ،كان القتل والثأرات
هي السمة السائدة بني ابنائها ،لم
تشفع لها ما تكتنزه من ثروات ثمينة
يف باطنها وعىل تربتها الذهبية ،حاليا
بدأ االهتمام بهذه املحافظة ،وعليها
يعقد الشعب اليمني آماله يف تحقيق
االكتفاء الذايت من خالل االستغالل
األمثل للمقومات الزراعية التي تمتلكها
محافظة الجوف..
تقرير :محمد صالح حاتم
مقوماتها الزراعية
مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة الجوف
املهندس يحيى داود اشار أن محافظة الجوف تمتلك
مقومات زراعية كثرية منها خصوبة تربتها ومساحتها
الزراعية الواسعة بمعنى امتالكها مساحات زراعية
شاسعة خصبة ووفرة مياهها ،وتنوع مناخها وتضاريسها،
وهو ما اكسبها تنوعاً يف زراعتها .مضيفا أن العنصر
البشري يعد من مقومات التي تمتلكها الجوف ،مشريا
أن املزارع الذي الزال يمتلك العادات والتقاليد واالسالف
واألعراف واملوروث الزراعي ،وان كل هذه املقومات أضافة
اىل مقومات أخرى يف غري الجانب الزراعي وسميت جوف
بمعنى انها تحوي بداخلها ثروات هائلة يف باطنها وظاهرها
وهذا جعل للجوف أهمية كبرية يف الزراعة ،وتعد الجوف
سلة غذاء اليمن الشرقية.
املوارد املائية
وأكد املهندس يحيى داود أن محافظة الجوف تمتاز
بوفرة املياه ،مشريا أن الجوف تمتلك العديد من الوديان
كوادي الخارد ،ووادي مذاب الذي تأتيه السيول من
جبال نجران وصعدة وصوال اىل الجوف ،ووادي الجوف
العظيم الذي يجمع وديان الجوف ووادي خب والعديد
من الوديان األخرى الرئيسية والفرعية ،موضحا أن هذه
الوديان جعلت من الجوف خزان مائياً من اكرب الخزانات
املائية عىل مستوى اليمن.
الثورة املائية
واشار يحيى داود أن الثورة املائية والتي تعد احدى
الثورات الزراعية ،كان لها أثر كبري يف الحفاظ عىل املياه،
مؤكدا أن هذه الثورة ساهم فيها املجتمع ،مشريا أن
تحقيق اهداف الثورة املائية بمشاركة الجميع الدولة
واملجتمع يف اصالح األودية وشق القنوات وتوزيعها وإنشاء
الحواجز والكرفانات يمثل نجاحا كبريا للقطاع الزراعي .
واشار أن الثورة املائية يف الجوف تختلف عن الثورة املائية
باملناطق الجبلية ،ومن خالل القيام بهذه الثورة سنبدأ
أول لبنات االكتفاء من الحبوب.
سد الخارد
واوضح مدير مكتب الزراعة والري بالجوف أن سد
الخارد له أهمية تاريخية ،معتربا انشاء السد بارقة األمل
للوصول إىل االكتفاء وانتشال الجانب االقتصادي.
وقال :إن ثقتنا كبرية يف القيادة إلنجاز هذا املشروع
االسرتاتيجي الهام ،موضحا أن هذا السد يتطلب
مشاركة مؤسسات الدولة واملجتمع والشركات االخرى
نظرا ألهميته وسعته التخزينية وما سيكون له من مردود
عىل املخزون املايئ والتوسع الزراعي.

زراعة القمح والحبوب
واشار داود ان الجوف تناسب جميع املحاصيل الزراعية
من الحبوب والخضار والفواكه واملحاصيل النقدية النخيل
وغري ذلك  ،مؤكدا أن االهتمام األول تجاه الحبوب بما
يف ذلك القمح فالجوف لها خصوصية يف هذا املجال
فهي تتناسب مع زراعة القمح وهناك مساحات شاسعة
كبرية جدا للقمح وهناك مزارع نموذجية بدأت االن تقدر
بالهكتارات والكيلو مرتات مزارع كبرية.
وبني أن املزارع النموذجية والتي تقدر بالكيلوهات
حيث تم إدخال طرق الري املحوري التي شجعت املزارعني
وكذلك املستثمرين يف التوجه نحو الزراعة.
وقال بفضل توجيهات قائد الثورة السيد عبد امللك بن
بدر الدين الحويث واهتمامه يف زراعة القمح يف الجوف،
وكذا توجيهات القيادة السياسية ،وجهود اللجنة الزراعية
والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري تم التوجه نحو
زراعة القمح والحبوب والذي اثبتت التجارب واالبحاث
جدوائية زراعة القمح والحبوب يف الجوف ومعول
عليها بتحقيق االكتفاء الذايت  ،وتخفض فاتورة االسترياد.
مشروع الري الطارئ
وأضاف املهندس داود  " :الهدف من هذا املشروع هو
االستفادة من مياه األمطار والسيول بدال من وصولها إىل
الصحاري دون فائدة" مؤكدا أن املشروع قوبل برتحاب
كبري من قبل املزارعني ،،حيث تم تنفيذ املشروع بنسبة
 15%وتوقف بسبب وإذا هطول االمطار والسيول الكبرية
حيث استمرت ألكرث من شهر وارتوت جميع األرايض
ووصلت الصحاري .
زراعة الصحراء والكثبان
واعترب املهندس يحيى داود مشروع زراعة الصحراء من
أقوى املشاريع التي اطلقت بمعنى مشروع دولة بما للكلمة
من معنى  ،مشريا أن هذه املشاريع الجريئة التي لم تنفذ
من قبل تبعث أمال للتوجه نحو االكتفاء الذايت ،مبينا أن
املزارعني سابقاً لم يتمكنوا من زراعة أراضيهم بالحبوب،
نتيجة السياسات املمنهجة السعوصهيوامريكية التي
رسخت فكرة أن الجوف صحراء وغري قابلة للزراعة.
مؤكدا أن فوائد مشروع زراعة الصحراء والكثبان الرملية
هي الوصول إىل جميع املزارعني وجمع قاعدة بيانات ،وتم
استغالل مياه السيول التي ترتك دون فائدة وتم اإلثبات
للجميع بأن الشائعات السابقة عن الجوف األسفل بأنها
غري مناسبة للزراعة وبأن أهلها قطاع طرق ،مشريا أن
هذا املشروع نقل الحقيقة واثبت أن صحاري الجوف هي
أرايض زراعية خصبة  ،وكانت نتائجها كبرية ،مبينا أن
املزارعني استجابوا بشكل كبري لدعوة القيادة للتوسع يف
زراعة القمح واستغالل موسم االمطار.
وكشف املهندس داود أن املساحات التي زرعت يف
مشروع زراعة الصحراء قدرت بحوايل من 8-9ألف هكتار
 ،مؤكدا أنها مساحة قليلة جداً إذا ما قارناها مع املساحة
الكلية  ،لكنها باملقابل تعترب إنجازا كبري خالل مئات
السنني لم يحدث هكذا تدخالت.
وأشار أن االنتاجية للهكتار ما بني  6-7أطنان ،وهذا ما
يعزز ويشجع من التوجه نحو زراعة القمح والحبوب يف
الجوف واستغاللها االستغالل االمثل.
االستعداد للموسم القادم
اشار مدير عام مكتب الزراعة بالجوف انه تم القيام
بمسح املزارعني ،بهدف التوسع يف زراعة القمح وتحديد
االحتياجات من البذور والحراثة والديزل ،مؤكدا أن من
ضمن االستعدادات للموسم القادم تم توفري كمية من
البذور ،واالستمرارية يف توفري الكميات املتبقية ،مشريا
أن العمل جار لتأمني كميات كافية من البذور لألعوام
املقبلة ،وذلك من خالل اإلهتمام باملزارعني املنتجني
للبذور ،مؤكدا أن هذا يعد من األهداف االساسية التي
يسعون إىل تأمينها.
واشار املهندس يحيى داود أنه تم الرفع بالحراثات

املجتمعية ليتم التعاقد معها عن طريق وحدة الحراثة
بسعر مخفض ،مضيفا تم توفري غربال يف مديرية املتون
وتشغيله ،عىل أن يتم توفري عدة غرابيل أخرى ليتم غربلة
البذور ،وهناجر تخزين ،كذلك فتح نقاط استقبال البذور
وغريها..
وتم إعداد عدد من الربامج اإلرشادية للموسم القادم
لزراعة القمح..
الجمعيات الزراعية
ّ
الحل
واشار املهندس داود أن الجمعيات الزراعية هي
االمثل إلحداث نهضة زراعية كبرية ،مؤكدا توجه ابناء
الجوف نحو انشاء ،وتأسيس جمعية زراعية سواء كانت
متعددة االغراض او خاصة بمنتجي الحبوب ،مبينا أن
املزارعني يف الجوف شكلوا اربع جمعيات خالل هذه
الفرتة ،وسيتم تشكيل جمعيات يف باقي املديريات بإذن
الله.
اهمية املجتمع
مؤكدا أن املجتمع شريك اسايس يف عملية البناء
والتنمية ،مشريا أن االعتماد عليه يف جميع االنشطة
واالعمال وإشراكه بشكل رئييس يف بناء الجمعيات
الزراعية ويف االرشاد الزراعي يتم عمل مدارس ارشادية،
والوقاية والرتصد والتوعية كل ذلك يتم عن طريق املجتمع
وبمبادرات مجتمعية ،مضيفا انه يف القريب العاجل
سيكون ابناء املديرية هم من سيتكفلون بإنشاء املشاريع
وال يحتاجوا اي تدخل من احد ،وسيكونون هم ملخطط و
املمول واملنفذ للمشاريع التنموية والخدمية.
االرشاد الزراعي
وأشاد املهندس داوود أن االرشاد الزراعي يكتسب
أهمية كربى يف توجيه وتعليم املزارعني  ،معتربا املرشد
الزراعي هو حلقة الوصل بني مراكز االبحاث واملزارع،
مؤكدا العمل عىل ايصال االرشادات والتوعية إىل الكبري
والصغري االستاذ واملهندس النساء والرجال .مشريا إىل
غياب االرشاد الزراعي يف السابق ،وقال" :نظرا ألهميته
فقد بدأ االن التحرك من خالل تشكيل مدارس حقلية
وتوعية عن طريق املجالس والجوامع وكذلك االعالم
بمختلف وسائلة".
التسويق الزراعي
واشار املهندس داوود أن التسويق الزراعي من اهم
الحلقات املساهمة يف النهوض بالقطاع الزراعي ،مؤكدا
غيابه عن محافظة الجوف يف الفرتات السابقة ،والذي
بسبب هذا الغياب عاىن ويعاين املزارع حتى اليوم،
مشريا أن املزارعني يقومون بتسويق منتجاتهم الزراعية
إىل صنعاء وصعدة .وهذا ما يسبب من معاناة املزارع
وتكبده خسائر كبرية.
وقال يحيى داود  " :اليوم نبشر املزارعني بقرب افتتاح
سوق مركزي يف مركز محافظة الجوف فهو اآلن يف
اللمسات االخرية ،مؤكدا أن هذا السوق ثمرة من ثمار
تنفيذ موجهات وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية
التي تحرص عىل النهوض بالقطاع الزراعي ،و إيجاد
خدمات اساسية تعني املزارعني ،و تحسن دخلهم
وتشجعهم لتوسع يف الزراعة ،موجها الشكر للجنة
الزراعية والسمكية العليا عىل الجهود التي تبذل يف سبيل
النهوض بالقطاع الزراعي يف الجوف.
الرثوة الحيوانية
واشار يحيى داود أن الرثوة الحيوانية هي الرديف لإلنتاج
النبايت ،مشريا إىل أن محافظة الجوف تمتاز بوجود
سالالت ذات قيمة انتاجية عالية ،مؤكدا العمل عىل
حمياتها وتنميتها والحفاظ عليها ،واالهتمام مستمرا من
خالل تدريب عمال الصحة الحيوانية ،والقيام بالتوعية
واالرشاد بأهميتها ومنع ذبح صغار وإناث املوايش ،ملا لها
من اضرار عىل تنميتها وتكاثرها.

استمرار نهب الغاز
وصفقات الفساد املشبوهة

د .يحيى عيل السقاف #
الغاز اليمني قصة وقضية فساد كبرية تنهش وطن تعداد سكانه أكرث من
ثالثني مليون نسمة وصفقات الفساد املشبوهة تعترب من أكرب قضايا الفساد
والنهب املمنهج لرثوات اليمن السيادية وباألصح تعترب أكرب جريمة فساد عرب
التاريخ اليمني وأهم الحقائق التي لم يتم تسليط الضوء عليها حول جريمة
بيع الغاز اليمني تتمثل يف قيام السلطات املشرفة واملسؤولة يف مؤسسات
الدولة يف عهد النظام السابق والحكومات السابقة واملتوالية من العام 1995م
ابتداء من رئاسة الجمهورية ومجالس الوزراء ووزارة النفط واملالية واللجان
املكلفة واألجهزة التشريعية والرقابية العليا يف اشرتاكهم إبرام االتفاقيات
إلنتاج وتصدير الغاز مع شركة توتال الفرنسية وشركة كوجاز وسويس الكورية
يف التزوير املباشر وغري املباشر والتالعب بالوثائق وإخفاء املعلومات واالنتفاع
غري املشروع وإبرام صفقات الفساد املشبوهة من اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي
املسال يف اليمن ومما ال شك فيه فان مشروع الغاز املسال يف بلحاف يعد
أضخم مشاريع اليمن االقتصادية إذ يكلف أكرث من  4مليارات دوالر وبطاقة
إنتاجية نحو  6.9ماليني طن سنويا وقد بدأ اليمن يف إنتاج وتصدير الغاز
املسال عام 2009م.
ويقول خرباء اقتصاديون أن توتال الفرنسية ومثلها كوجاز وسويس يف
كوريا الجنوبية حصلت عىل امتياز استرياد الغاز من اليمن بأسعار زهيدة جدا
أقل من  3دوالر لكل مليون وحدة حرارية ملدة خمسة وعشرين عاماً وال تراعي
شروط االتفاقيات تجديدها نظرا لتقلبات األسعار العاملية فيما السعر للغاز
يف املؤشر العاملي تلك األيام كان أكرث من  12دوالراً لكل مليون وحدة حرارية
وبنفس الوقت بالتوازي مع أسعار االتفاقيات املربمة يف هذا الشأن مع دول
أخرى كانت قطر تبيع لكل مليون وحدة حرارية من الغاز املسال لكوريا بسعر
 12.3دوالر وكذلك اندونيسيا تبيع املليون وحدة حرارية بسعر  9.5دوالر وهذا
يعني أن اليمن تخسر بموجب تلك الصفقات املشبوهة ما يساوي  3مليارات
دوالر سنويا بالنظر إىل حجم اإلنتاج بنحو  6.9مليون طن مرتي سنويا وهكذا
ومن خالل الفحص والتدقيق يف ملفات الفساد يف بيغ الغاز اليمني املسال ال
يخفى عىل أحد كيف تحولت شركة توتال الفرنسية والشركات األجنبية األخرى
من رافد لالقتصاد اليمني إىل ناهب ومجفف ملنابع الرثوات الغازية يف اليمن.
ويف هذا اإلطار ورثت ثورة 21سبتمرب ملفا كبريا من الفساد والنهب االقتصادي
املتعمد واالنهيار املستمر لعملته املحلية والنهب املزدوج لرثواته السيادية من
النفط والغاز الطبيعي املسال والوضع املعييش املرتدي للمواطن اليمني وملف
كبري من ثقافة الفساد التي تم ترسيخها عرب األجيال التي تعد أحد مخرجات
األنظمة السابقة ومن ضمنها الصفقات املشبوهة وجرائم الفساد الكبرية
يف اتفاقيات إنتاج وتصدير الغاز اليمني ورغم كل ذلك اإلرث الثقيل الكفيل
بإعاقة التنمية لسنوات إال أن دول تحالف العدوان كانت تدرك أن كل تلك
التحديات والصعوبات التي تواجهها ثورة 21سبتمرب ستزول أمام أي مشروع
وطني تحميه إرادة الشعب اليمني وتنفذه حكومات ال تخضع ألي امالءات
خارجية وستتجاوز كل التحديات وستتحقق كل األهداف وهو ما يتقاطع مع
أجندات العدوان ومطامعه وأهدافه التي تسعى إلبقاء اليمن خارج مسار
التنمية االقتصادية وتظل تقبع تحت الوصاية الدولية ولذلك شنت عدوانها
الظالم وفرضت حصارها االقتصادي الجائر عىل اليمن.
وال يخفى عىل أحد الرتتيبات التي تقوم بها أمريكا وفرنسا مؤخرا بغرض
استئناف تشغيل محطة بلحاف االقتصادية وتصدير الغاز الطبيعي املسال
يف محافظة شبوة املحتلة بعد توقفها عن التصدير لسبع سنوات ويأيت ذلك
وفقا السرتاتيجية مُ عدة مسبقا من دول تحالف العدوان وعىل رأسها أمريكا
وفرنسا وتنفذها أدواتها املتمثلة بدويلة االحتالل اإلمارايت التي كان لها دور
يف السيطرة عىل املنشأة وتوقفها عن التصدير وكل ذلك من أجل نهب ثروات
الشعب اليمني وانتظار الوقت املناسب لتنفيذ مخططاتها التآمرية لنهب الغاز
والنفط وإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتغطية احتياج دول أوروبا نتيجة العجز
الحاصل جراء حرب روسيا عىل أوكرانيا.
وخالل الفرتة املاضية أجرت شركة توتال الفرنسية وشركاؤها األمريكيون
عدة لقاءات يف سبيل إعادة إنتاج وتصدير الغاز يف منشآت بلحاف الذي يوجد
فيها احتياطي أكرث من  10تريلون قدم مكعب من الغاز الطبيعي املسال ويأيت
ذلك عرب عقد اتفاقيات مشبوهة مع شركة توتال وحكومة املرتزقة وتتضمن
هذه االتفاقيات البيع عىل السعر القديم وهو  3دوالرات فقط لكل مليون وحدة
حرارية بينما يتجاوز السعر الجديد أكرث من  20دوالر وتعترب هذه االتفاقيات
صفقة مشبوهة بكل املقاييس وسرقة ونهب ممنهج للرثوة السيادية اليمنية
هذا مع أنه كان يمكن ملشروع الغاز يف اليمن أن يكون نموذجا اقتصاديا رائعا
للنجاح والعبور باالقتصاد اليمني نحو آفاق عظيمة ويعود بالفائدة الكبرية
ألبناء الشعب اليمني.
وتبلغ كمية احتياطي الغاز املؤكدة يف قطاع  18بمحافظة مأرب واملخصصة
ملشروع الغاز الذي تقوده شركة "توتال" بنحو  9,15تريليون قدم مربعة كما
يوجد احتياطي أخر يقدر بنحو  700بليون قدم مكعبة وتوتال كانت ملزمة
برفد خزينة الدولة اليمنية بمبلغ  500مليون دوالر سنويا ولم يتم توريد ما
تم االتفاق علية نظرا للتواطؤ من النظام السابق بغرض الحصول عىل مصالح
شخصية واالحتيال عىل حساب املصلحة العامة لليمن وشعبها ويف وقت
يقول خرباء اقتصاد محليون أن املبالغ التي حصلت عليها توتال خالل فرتة
عملها تزيد عن  25مليار دوالر وهذا التفاوت الكبري ناتج عن عمليات فساد
كبرية يف السعر املحيل والبيع خارجيا أدت إىل فقدان اليمن عشرات املليارات
من الدوالر وما زالت عمليات النهب والسلب للنفط والغاز اليمني مستمرة
حتى يومنا هذا وبغطاء أمرييك سعودي إمارايت ويف إطار العدوان عىل اليمن
والشعب اليمني يعاين من انعدام الغاز واملشتقات النفطية وغالء أسعارها.
وبحساب بسيط لألرقام نستطيع أن ندرك حجم املشكلة الكارثية بكل
املقاييس ماليا واقتصاديا واجتماعيا حيث تحتسب خسائر اليمن بحسب
تقديرات خرباء اقتصاديون تصل بنحو  47مليار دوالر خالل الفرتة السابقة
وهذه التقديرات تعترب أولية وليست إجمالية وال يخفى عىل أحد بأن بقاء
الوضع عىل ما هو عليه يؤسس لتعقيدات ومشاكل اقتصادية يف الحاضر
واملستقبل ويدرك املختصون والخرباء يف صناعة النفط والغاز الحجم القيايس
والفارق الكبري يف عدم توازن اتفاقيات البيع للغاز اليمني ويدركون املأزق الكبري
والخطري اقتصاديا التي تمر به اليمن خالل سنوات العدوان من نهب ممنهج
لالستيالء والسيطرة عىل ثروات اليمن االقتصادية.
ويف هذا اإلطار تأيت تحركات دول تحالف العدوان وعىل رأسها أمريكا
وفرنسا لتنفيذ أهداف سياسية واقتصادية حيث تهدف إىل تشغيل منشأة
بلحاف االقتصادية يف محافظة شبوة إلعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي
املسال املتوقف منذ سبع سنوات وكذلك إعادة إنتاج وتصدير النفط الخام
من املسيلة يف محافظة حضرموت وكذلك زيادة حجم اإلنتاج والتصدير فيها
وذلك يعود نتيجة الوضع السيايس الحاصل يف الحرب التي تشنها روسيا عىل
أوكرانيا وما لها من تداعيات يف أزمة الغاز والنفط الناتجة عن هذه الحرب ويف
إطار املساعي األمريكية إليجاد منافذ مختلفة لتصدير الغاز املسال عامليا وهذا
يأيت اقتصاديا يف إطار تحقيق األطماع األمريكية عىل ثروات اليمن االقتصادية
من النفط والغاز والتي كانت ضمن أجندتها ومخططاتها التآمرية يف شن
العدوان عىل اليمن .
وتعكس خطط ومؤامرات دول العدوان لنهب الرثوات السيادية يف
محافظات اليمن الغنية بالنفط والغاز خطورة الوضع القائم عامليا وإقليميا
وبدرجة رئيسية أهمية تلك املحافظات جغرافيا واقتصاديا لعدة أطراف
إقليمية ودولية وأن تنفيذ هذه األجندات االستعمارية بمثابة إعالن ومباركة
صريحة وعلنية من دول العالم واألمم املتحدة يف أن العدوان عىل اليمن
عدوان يأيت تلبية لرغبة الكيان الصهيوين يف السيطرة عىل الرثوات من النفط
والغاز يف اليمن بشكل خاص ودول الشرق األوسط بشكل عام وأن هذا يعكس
الحصار االقتصادي والقرصنة عىل سفن املشتقات النفطية وما كل ذلك إال
تدمري ممنهج لليمن أرضا وإنسانا وفق مخطط أمرييك إسرائييل خبيث تقوده
أذرع إقليمية ممثلة بالنظام السعودي واإلمارايت ومن تحالف معهم لغرض
السيطرة عىل اليمن وممراتها وموانئها االسرتاتيجية ونهب ثرواتها وركائزها
االقتصادية .
واملتتبع لخطوات أمريكا وفرنسا وبريطانيا االستعمارية عىل املدى القصري
والبعيد وعىل مستوى البعد االسرتاتيجي التدمريي وعىل األهداف واألطماع
التي تريد تحقيقها يف نهب الرثوات والركائز االقتصادية للدول يتضح له مما
ال يدع مجاال للشك أن تلك الدول تسعى لتنفيذ مخططاتها التآمرية فمن
ناحية تحتل وتنهب ثروات الدول وتسيطر عليها وتخلق األزمات السياسية
واالقتصادية واإلنسانية عرب أدواتها من عمالئها وأذنابها يف املنطقة ومن ناحية
أخرى تدعي اإلنسانية وتقديم يد العون واملساعدة لتلك الدول عرب إرسال
املساعدات الوهمية الكاذبة واملخادعة واملنتهية الصالحية بواسطة منظماتها
غري اإلنسانية وتدعي أنها راعية لألمن والسالم العاملي وهي باألساس من
يستغل إمكانيات خريات هذه الدول وتعيش وتنهض عىل استغالل ثرواتها
االقتصادية وتسعى لتدمري وتجويع الشعوب وشغلهم باملنازعات والصراعات
والحروب.
 #وكيل وزارة املالية
كاتب وباحث يف الشأن االقتصادي
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إحيا ًء للذكرى السنوية الستشهاد وزير الشباب والرياضة السابق حسن زيد

النعيمي :الشهيد زيد كان مدرسة يف السياسة ومنهجًا يف املنطق والتحاور
ً
أنموذجا للمناضل والوزير امللتزم والسيايس الذي قاد حزبه بكفاءة سياسية عالية
بن حبتور :الشهيد قدم

أش � ��اد ع �ض��و امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع� ��ىل،
م�ح�م��د ص��ال��ح ال�ن�ع�ي�م��ي ،ب��ال��دور اإلي�ج��اب��ي
ل��وزي��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ال�س��اب��ق ،حسن
محمد زيد ،يف تعزيز مبدأ الحوار السيايس
خالل فرتة عمله.
وأكد النعيمي ،يف فعالية إحياء الذكرى
السنوية الستشهاد أمني عام حزب الحق
 وزير الشباب والرياضة السابق حسن زيدال�ت��ي نظمتها ح�ك��وم��ة اإلن�ق��اذ ال��وط�ن��ي ،أن
ال�ش�ه�ي��د زي ��د ك ��ان م��درس��ة وم�ن�ه�ج��اً اع�ت�م��د
ع ��ىل ال �ح �ج��ة وامل �ن �ط��ق يف ال �ت �ح ��اور ..وق ��ال:
"كان الشهيد حسن زيد سياسياً محرتفاً ذا
حجة ومنطق ،فارساً يف الحوار السيايس،
وله استقراء سيايس عىل املستويني القريب
والبعيد ،مدين يف تعامله ،يرفض إقصاء
الخصوم وال يحب العنف".
وأث� �ن ��ى ال �ن �ع �ي �م��ي ع ��ىل ال � ِق �ي ��م وال �ص �ف ��ات
ال� �ح� �م� �ي� ��دة وال � � � � ��روح ال� ��وط� �ن� �ي� ��ة وال� �ش� �ع� ��ور
ب��امل�س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي ت�ح��ىل ب�ه��ا ال�ش�ه�ي��د حسن
زي� ��د ..وأض� ��اف" :إن ال�ش�ه�ي��د زي ��د ك��ان��ت له
م� ��واق� ��ف م� �ش� �ه ��ودة يف ع � ��دد م� ��ن ال �ق �ض ��اي ��ا
الوطنية ،حيث لم يهادن فيها أو يجامل".
ك� �م ��ا أك� � ��د أن ال �ش �ه �ي ��د ح� �س ��ن زي� � ��د ك ��ان
م ��درس ��ة يف ال �س �ي��اس��ة ،اج �ت �م��اع �ي��اً ب�ط�ب�ع��ه
م �ت �ع��اون��اً م ��ع ال �ج �م �ي��ع ..الف �ت ��اً إىل أن ��ه ك��ان
رجل املواقف الصعبة ،الغيور عىل وطنه،
وامل � ��واك � ��ب ل �ك ��ل امل � ��راح � ��ل ال �س �ي ��اس �ي ��ة ،وال
يتوقف عند مرحلة سياسية بعينها.
ب � � ��دوره ،أش � ��ار رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء،
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،إىل أن
الشهيد حسن محمد زيد دفع حياته ثمناً
ملوقفه امل�ب��ديئ ت�ج��اه وط�ن��ه ،ليختم مسرية
حياته شهيدا ،مقدما أنموذجاً للمناضل
والوزير امللتزم ،والسيايس الذي قاد حزبه
ب �ك �ف ��اءة س �ي��اس �ي��ة ع ��ال �ي ��ة ..وق � ��ال" :ع��رف��ت
الشهيد حسن زيد منذ  15عاماً ،لم رّ
تغريه
ً
مثاال للشجاعة والوضوح،
السنون ،وكان
والتقيد بخطه السيايس والتزامه الوطني،
م �ج �س ��داً ل �ل �ع ��دي ��د م ��ن امل� �ع ��اين يف ال �ع �ط��اء
وال�ت�ض�ح�ي��ة وال� �ف ��داء ،وم �ق��دام��ا يف ال�ج�ه��ر
برأيه وبانتقاده بصورة واضحة وقوية".
وأض � ��اف" :ك ��ان ال�ش�ه�ي��د زي ��د ي�ع�م��ل ع��ىل
تقريب وجهات النظر بني الفرقاء ،ملتزماً
ب�ف�ك��ره وم��داف �ع��اً ع�ن��ه ب��وض��وح ش��دي��د دون
أي �م��ا م ��وارب ��ة أو اس �ت �ح �ي��اء م ��ع ال �ق��ري��ب م��ن
ف �ك ��ره وم ��ع ال �ب �ع �ي��د ،ك �م��ا ك ��ان م ��ؤم �ن ��اً ب��أن

القحوم :املناضل زيد كانت يده ممدودة للجميع تحلى بصدر واسع وفكر سيايس أوسع
اليمن كبري وواسع وأكرب من أن يستوعب
ات � �ج� ��اه واح� � ��د أو ف� �ك ��رة واح� � � ��دة ،ألن � ��ه ب�ل��د
متنوع يف ثقافته ويف جغرافيته ،وأيضا يف
لهجاته".
وب� رّ�ني ال��دك�ت��ور ب��ن حبتور أن الشهيد كان
ي��ؤك��د ع ��ىل اس �ت �م��راري��ة ال�ت�ص�ح�ي��ح ل�ل�م�س��ار
ال �ث��وري ال ��وح ��دوي ،وم��راع��اة ص��ان��ع ال�ق��رار
أله �م �ي ��ة ح� �ض ��ور ال � ُب �ع ��د ال ��وط �ن ��ي يف ك��اف��ة
الجوانب السياسية واإلداري ��ة والتنموية..
الفتاً إىل أهمية جمع ما قاله الشهيد حسن
زي � ��د م� ��ن م � �ق� ��االت ول � �ق � ��اءات وم �ح ��اض ��رات
وخ�ط��اب��ات ،وت��وث�ي�ق��ه ب��اع�ت�ب��ار ذل��ك ج ��زءاً ال
يتجزأ من تراث هذه األمة ،انطالقا مما كان
يحمله من رؤية ورسالة وفكرة.
رّ
وعرب رئيس ال��وزراء عن التقدير ألسرته،
ال� �ت ��ي ع ��اش ��ت امل � ��أس � ��اة ال� �ك� �ب ��رية ب ��اغ �ت �ي ��ال ��ه،
ول�ك��اف��ة األس��ر ال�ت��ي ف�ق��دت آب��اءه��ا وأب�ن��اءه��ا
خالل مواجهة الشعب اليمني طوال هذه
ال �س �ن ��وات ل �ت �ح��ال��ف ال � �ع � ��دوان ،وال �ح �ص ��ار
األمرييك السعودي  -اإلمارايت.
وأوض � ��ح أن م ��ن ق �ض ��وا ن �ح �ب �ه��م ،ن�ت�ي�ج��ة
الحصار وسوء التغذية ونقص العالجات
وع � � � ��دم ال� �ت� �م� � رّ�ك� ��ن م � ��ن ال� �س� �ف� ��ر ل� �ل� �ع� ��الج يف

وقفة تأمل

ب��ال �ت��أك �ي��د ال ي�م�ك��ن ف �ص��ل ق� ��رار ال� �ع ��دوان ع��ىل
ش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن��ي ال �ع �ظ �ي��م ب � ��دون ت �ل ��ك ال�ل�ح�ظ��ة
التاريخية التي اجهض شعبنا مسودة االقاليم
ال� �ت ��ي ع �ك ��ف ال �س �ف ��ري األم � ��ري � ��يك ع� ��ىل ص �ي��اغ �ت �ه��ا
ب��اع�ت�ب��اره��ا واح ��دة م��ن اخ�ط��ر االه ��داف ال�ت��آم��ري��ة
وال�ت��دم��ريي��ة ع��ىل شعبنا اليمني العظيم وال�ت��ي
سبقها اجواء من اإلنفالتات األمنية واالغتياالت
امل�م�ن�ه�ج��ة ل�ي�ب�ق��ى ال �ه��م االك ��رب ل�ل�م��واط��ن كيفية
ال � �خ � ��روج م� ��ن ه � ��ذه االج � � � ��واء امل �ل �ي �ئ ��ة ب��ال �ع �ن��ف
واالرهاب لتكون مسودة الحوار هي القشة التي
يتعلق بها الغريق وه��ي م�س��ودة ب��رؤي��ة تآمرية
ل �ت �ق��زي��م وت �ف �ت �ي��ت ال ��وط ��ن اىل اق ��ال �ي ��م م�خ�ت�ل�ف��ة
ومتصارعة لكل اقليم الحق باالستعانة بالطرف
ال�خ��ارج��ي ل�ح�م��اي��ة اق�ل�ي�م��ه ك�م��ا ج��اء يف م�س��ودة
ال�ح��وار ال��وط�ن��ي ول�ه��ذا ليس م��ن املستغرب بأن
نجد االطراف السياسية تتسابق عىل املصادقة
عليها ماعدا انصار الله..
وال �س��ؤال األه ��م ه��ل ك��ان��ت االق��ال �ي��م ستنعم
ب ��االس �ت �ق ��رار واالن �س �ج ��ام ام س�ي�ش�م�ل�ه��ا ق��ان��ون
تفتيت املفتت وتقسيم املقسم ون�ه��ب ال��روات
وس �ي ��اس ��ة ال �ت �ح �ك��م وال �س �ي �ط ��رة ل �ص��ال��ح ال �ع��دو
االزيل ،ول �ه��ذا م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ب ��أن ن�ج��د االط ��راف
ال � �ت� ��ي ب � � � ��ادرة ب ��ال �ت ��وق �ي ��ع ع � ��ىل م � �س � ��ودة ال � �ح� ��وار
ه��ي ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ب� ��ادرت ب��ال�ت�ح��ال��ف م��ع ال�ع��دو
وم�ع�ه��ا االص ��وات ال�ن�ش��از امل�ح�س��وب��ة ع��ىل رج��ال
الدين لتربير الجرائم والقتل الهستريي وصور
االب� � ��ادة ال �ج �م��اع �ي��ة ب �ح��ق أب �ن ��اء ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي
العظيم وم�ن��ذ اللحظة االوىل م��ن ب��دئ تحالف
ال� �ش ��ر ال � �ع � ��دواين ،ل �ك ��ن ب ��امل �ق ��اب ��ل ك ��ان ��ت ه �ن��اك
ق�ي��ادة ربانية تمسك ب��زم��ان التحدي والتصدي
يف ف ��رتة ص�ع�ب��ة ق �ي��ادة ح�ك�ي�م��ة م�ت�م�ث�ل��ة ب��ال�س�ي��د
القائد العلم يحفظه الله املتسلح بالثقة بالله
والثقافة القرآنية التي منحته صربا اسرتاتيجيا
ورؤية تنبؤية للمستقبل ادهش العالم ليتوىل
زمام قيادة هذا الشعب ومعه فتية آمنوا بربهم
وزاده ��م ال�ل��ه ه ��دى م��دج�ج��ني ب��ال�ع��زم اإلي�م��اين
وال �ب ��أس ال �ي �م��اين م ��رغ ��وا ان ��ف ال �ع ��دو ال�ص�ه�ي��وا
ام ��ري ��يك ب ��وح ��ل ال �ه ��زائ ��م امل �ن �ك ��رة ل�ي�ع�ي��ش ح��ال��ة
التخبط واليأس يف جميع الجبهات..
اخ � ��ريا ع �ل �ي �ن��ا ان ن �س ��أل م ��اه ��ي االس� �ب ��اب ال �ت��ي
ج�ع�ل��ت ال �ن �خ��ب ال�س�ي��اس�ي��ة ت �س ��ارع ب��ال�ت�ص��دي��ق
ع��ىل م �س��ودة االق��ال �ي��م ال�ك��ارث�ي��ة وت��أي�ي��د م�ج��ازر
وجرائم العدوان بحق الشعب اليمني العظيم؟

املتحف الحريب ذاكرة اليمن العسكرية ..تراث يتطلب االهتمام

سعيد
الجناحي..
غياب ال يعوض
د .جميلة سعيد الجناحي
أس � ��أل ال �ل ��ه ال �ع �ظ �ي ��م ال �ح �ل �ي ��م ال �غ �ف ��ور ال��رح �ي��م
أن ي ��رح ��م أب� ��ي رح �م ��ة األب� � ��رار وأن ي �س �ك �ن��ه ال �ج �ن��ة
ن�ع��م ال ��دار ،وأس ��أل ت�ع��اىل أن ي�ع�ط��ر ق��ربه و ُي�ط�ي��ب
مضجعه وثراه وينقله من ضيق اللحود إىل فسيح
جناته جنات الخلود ،وأن يجعله يف ظل ممدود
وط� �ل ��ح م �ن �ض ��ود وم� � ��اء م �س �ك ��وب وف ��اك� �ه ��ة ك �ث ��رية
ال م�م�ن��وع��ة وال م �ق �ط��وع��ة ،إن ��ه ويل ذل ��ك وال �ق ��ادر
ع�ل�ي��ه ،ب �ج��وده وك��رم��ه ورح �م �ت��ه ،إن ��ه ج ��واد ك��ري��م
غفور رحيم.
برحيلك يا والدي العزيز والغايل والحبيب سعيد
أحمد الجناحي ،فقدنا السعادة التي كانت تغمرنا
بها بمحبتك وحنانك وعطفك وتربيتك ورعايتك
وتعليمك لنا وحرصك علينا يك نكون عىل مستوى
�ال من العلم واملعرفة والثقافة والوعي والفكر
ع� ٍ
املستنري،
وان ن �ك ��ون م �ت �ح �ل��ني ب �م �ك ��ارم األخ� � ��الق وح �م �ي��د
ال �س �ج��اي��ا وال �ص �ف ��ات ..غ ��رس يف ن �ف��وس �ن��ا وق�ل��وب�ن��ا
حب الوطن ،وزرع يف وجداننا وضمائرنا قيم الوالء
واالن �ت �م ��اء ل�ل�ي�م��ن ،وت�ع�ه��د ف�ي�ن��ا م�ن��ذ ال�ص�غ��ر روح
املسؤولية الوطنية تجاه بلدنا واالخالص والتفاين
يف خدمة وطننا الحبيب والغايل..
ه ��ذه مل �ح��ة ب�س�ي�ط��ة ج� ��داً ج� ��داً ج� ��داً م ��ن ال �ع �ط��اء
ال� ��واس� ��ع وال �ع �ظ �ي ��م وال� �ج ��زي ��ل وال� �ك ��ري ��م ل ��وال ��دي
ال �ح �ب �ي��ب رح �م ��ه ال �ل ��ه ،ك ��ان ق� ��دوة ل �ن��ا ون �ع ��م ت�ل��ك
القدوة ،وليس لنا فحسب بل شع بنوره عىل كل
م��ن يحيط ب��ه وم��ن ع��رف��ه وع��اي�ش��ه وج�ل�س��ه معه،
ح �ت��ى أم �ت��د ض �ي��اء ف �ك��ره وع �ل �م��ه وان �س��ان �ي �ت��ه وح�ب��ه
ل��وط �ن��ه وأب �ن ��اء ش �ع �ب��ه ل �ي �ع��م ك ��اف ��ة أرج� ��اء وان �ح ��اء
ال ��وط ��ن ال�ي�م�ن��ي ال �ك �ب��ري ،وال غ ��راب ��ة يف ذل� ��ك ،ف�ه��و
األستاذ واملفكر واملربي والباحث واملثقف واألديب
والصحفي واملؤرخ واملناضل الكبري سعيد بن أحمد
بن إسماعيل الجناحي ،رحمة الله تعاىل تغشاه.
ال��ذي ه��و م�ع��روف ل��دى الجميع ب��أن��ه يجمع بني
عدة قدرات وملكات ابداعية يف وقت واحد ،أديب
وصحفي ومثقف وم��ؤرخ ومفكر وب��اح��ث وغريها
الكثري من املجاالت الثقافية واإلبداعية ..باإلضافة
إىل أنه مناضل تحرري منذ مطلع ستينات القرن
العشرين ،وما قبل ذلك بقليل.
وك ��ان ل ��ه دور ب ��ارز وم�ت�م�ي��ز يف ث ��ورة  26س�ب�ت�م��رب
 ،1962حيث أنه شارك بنقل ساعة الصفر للثورة
من صنعاء إىل تعز.
وس � ��أورد ه �ن��ا ج ��زء م ��ن ال �س ��رية ال ��ذات �ي ��ة ل ��وال ��دي
العزيز:
ح �ي ��ث ول � ��د أب � ��ي ال �ح �ب �ي ��ب يف ق� ��ري� ��ة األش � �ع� ��اب/
األغ� ��اب� ��رة ،م �ح��اف �ظ��ة ت �ع��ز يف  7دي �س �م��رب 1937م،

ال� � �خ � ��ارج ،ه� ��م أك � ��ر م �م ��ن اس� �ت� �ش� �ه ��دوا يف
ال �ج �ب �ه ��ات ،ون �ت �ي �ج��ة ال �ق �ص ��ف ع ��ىل امل �ن ��ازل
واملنشآت العامة والخاصة بمئات اآلالف.
واعترب الدكتور بن حبتور الشهيد حسن
زيد راف��داً من رواف��د الحرية ،التي سيصل
إليها الشعب اليمني -دون شك -من خالل
تلك التضحيات الكبرية ،والدماء الغزيرة
ُ
واألرواح ال�ك��ري�م��ة ،ال�ت��ي أزه �ق��ت م��ن أج��ل
ال ��وط ��ن ..وذك ��ر أن ال�ج�م�ي��ع م�ع�ن��ي ب��إح�ي��اء
ت��راث ال�ش�ه��داء م��ن خ��الل ال�ت��ذك��ري املستمر
ب�ب�ط��والت�ه��م وت�ض�ح�ي��ات�ه��م ،وت�ج�س�ي��د ذل��ك
يف ال �س �ل��وك وال �ت �ن ��اوالت ال �ف �ك ��ري ��ة ..م �ع� رّ�ربا
ع��ن الشكر لكل م��ن حضر وش��ارك يف هذه
الفعالية من املؤسسات العسكرية واألمنية
وال� �خ ��دم� �ي ��ة ،وك � ��ل م� ��ن وق � ��ف وآزر أس� ��رة
الشهيد يف مصابهم.
ويف ال�ف�ع��ال�ي��ة ،ال�ت��ي ح�ض��ره��ا ن��ائ�ب��ا رئيس
الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق جالل
الرويشان والرؤية الوطنية محمود الجنيد
وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب
وال � �ش� ��ورى ،أش � ��ار ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال �س �ي��ايس
ألنصار الله ،عيل القحوم ،إىل محطات من
حياة وسرية ومواقف شهيد الوطن املناضل

حسن محمد زي��د  -أم��ني ع��ام ح��زب الحق
ووزي� ��ر ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال �س��اب��ق ،ال��ذي
ط ��ال �ت ��ه ي� ��د ال� �غ� ��در وال �خ �ي ��ان ��ة وه � ��و يف ق�م��ة
العطاء السيايس والفكري والوطني.
وأش � ��اد ب �م �ن��اق��ب وص �ف ��ات ال �ش �ه �ي��د زي ��د،
الذي طاملا تحرك يف املوقف الوطني وعمل
ب �ك��ل إخ� ��الص م ��ن أج ��ل امل �ص �ل �ح��ة ال��وط�ن�ي��ة
وامل� ��وق� ��ف ال� �ج� �ه ��ادي ل �ل ��دف ��اع ع ��ن ال �ك ��رام ��ة
والسيادة الوطنية ،وحمل رّه��م ومصلحة
اليمن عالياً ،وكان يصدح بكلمة الحق وال
يخىش يف الله لومة الئم.
واع � � �ت� � ��رب ال � �ش � �ه � �ي� ��د ح � �س� ��ن زي� � � ��د م� ��درس� ��ة
س �ي ��اس �ي ��ة ي �ت �ع � رّ�ل ��م ال �ج �م �ي ��ع م �ن ��ه م� �س ��ارات
ً
فضال عن دوره وجهوده
العمل السيايس،
امل �ب ��ذول ��ة يف ف ��ري ��ق امل �ص ��ال �ح ��ة وال �ت � رّ
�وج �ه ��ات
لم الشمل ووحدة
الوطنية ،وحرصه عىل رِّ
ال�ص��ف إلدارك ��ه ح�ج��م امل��ؤام��رة ال�ت��ي ت�ح��اك
ع � ��ىل ال� �ش� �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي م � ��ن ِق � �ب� ��ل أم ��ري �ك ��ا
وبريطانيا وأدواتهما يف املنطقة السعودية
واإلمارات.
وأث � �ن � ��ى ال� �ق� �ح� ��وم ع � ��ىل م � ��واق � ��ف ال �ش �ه �ي ��د
ح� �س ��ن زي� � ��د يف دع � ��وت � ��ه ال �ج �م �ي ��ع إىل ح��ل
امل �ش ��اك ��ل ال��داخ �ل �ي��ة ت �ح��ت س �ق��ف ال ��وط ��ن..

م�ب�ي�ن��اً أن امل�ن��اض��ل زي��د ك��ان��ت ي��ده م�م��دودة
للجميع ،تحىل بصدر واسع وفكر سيايس
أوسع ،وله بصمة يف السعي لحل املشاكل
وت � �ق� ��ري� ��ب وج� � �ه � ��ات ال� �ن� �ظ� ��ر ب � ��ني م �خ �ت �ل��ف
األحزاب والتنظيمات والقوى السياسية.
فيما أك��د أم��ني ع��ام ح��زب الحق إبراهيم
م �ح �م��د ،يف ك �ل �م��ة األح � ��زاب وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة ،أن ال �ي �م��ن خ �س��ر ب��اس�ت�ش�ه��اد
املناضل حسن زيد واحداً من أهم العقول
السياسية والفكرية ورجال الدولة ،الذين
ت �ح ��مرّ �ل ��وا امل �س ��ؤول �ي ��ة ب �ك ��ل ه �م ��ة واق � �ت� ��دار..
م �ش��رياً إىل أن ال�ش�ه�ي��د زي��د خ��اض م�ع��ارك
م �ش �ه ��ودة يف امل� �ي ��دان ال �س �ي ��ايس ب�م�خ�ت�ل��ف
م ��راح� �ل ��ه ب� �ك ��ل اق� � �ت� � ��دار ،وخ � � ��اض ده ��ال �ي ��ز
ال�س�ي��اس��ة م�ح��اف�ظ��اً ع��ىل ال�ث��واب��ت ال��وط�ن�ي��ة
يف م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات وامل �خ��اط��ر امل�ح��دق��ة
بالبلد ووقف بكل عزم وشموخ وشجاعة
يف مواجهة العدوان.
ولفت إبراهيم محمد إىل أنه رغم إعالن
ال � �ع� ��دوان ب ��وض ��ع ال �ش �ه �ي��د ح �س��ن زي� ��د يف
ق��ائ �م��ة االس �ت �ه ��داف ،إال أن ��ه ك ��ان ي�ت�ح��رك
يف امل �ي ��دان م �ج��اه��داً وم��داف �ع��اً ع��ن ال��وط��ن
ب �ك ��ل ش �ج ��اع ��ة وإق � � � ��دام ..م �ع �ت ��رباً ج��ري �م��ة
اغ � �ت � �ي� ��ال ال� �ش� �ه� �ي ��د ح� �س ��ن زي � � ��د س �ي ��اس �ي ��ة
ب��ام�ت�ي��از ارت�ك�ب�ه��ا ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ويتحمرّ ل
م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ،ك��ون�ه��ا ج��ري�م��ة ل��م ت�س�ت�ه��دف
الشهيد حسن زيد ،ولكن كانت تستهدف
ك��ل م��ن ي�ن��ادي ب��اس�ت�ق��الل ال�ي�م��ن وس�ي��ادت��ه
حتى وإن بالكلمة واملوقف السيايس.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق � � رّ�دم ن �ج ��ل ال �ش �ه �ي ��د أح �م��د
ح� �س� ��ن زي� � � ��د ،يف ك� �ل� �م ��ة أس� � � ��رة ال �ش �ه �ي ��د،
ال� �ع ��رف ��ان ل �ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة ورئ� �ي ��س وأع �ض ��اء
امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ورئ�ي��س حكومة
اإلن �ق ��اذ وك ��ل م��ن س��اه��م وش ��ارك يف إع ��داد
ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�ت��أب�ي�ن�ي��ة إلح�ي��اء ال��ذك��رى ال�ث��ان�ي��ة
الس �ت �ش �ه��اد وال� � ��ده ،ال � ��ذي ط��ال �ت��ه األي � ��ادي
اآلث � � �م� � ��ة وه � � ��و يف ق � �م� ��ة ال � �ع � �ط � ��اء ال� �ف� �ك ��ري
وال �س �ي ��ايس ،وم �ق ��ارع ��ة ال �ظ �ل��م وال �ط �غ �ي��ان
ومواجهة العدوان.
ت� �خ� �ل ��ل ال � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ة ،ب � �ح � �ض� ��ور ع � � ��دد م ��ن
املسؤولني وشخصيات اجتماعية وعسكرية
وأم� �ن� �ي ��ة وم �م �ث ��يل األح � � � ��زاب وال �ت �ن �ظ �ي �م ��ات
السياسية وأصدقاء ومحبي الفقيد ،عرض
وث ��ائ �ق ��ي ب �ع �ن ��وان "م� �س ��رية ع �ط ��اء ل�ل�ش�ه�ي��د
حسن زيد".

محمد عيل الذيفاين

غادر قريته إىل عدن وهو بعمر  12سنة متجهاً إىل
حيث كان والده الفاضل -جدي الفاضل -يرحمهما
الله ،الذي كان قد فضل االستقرار يف عدن ..انهى
وال ��دي دراس �ت��ه االب�ت��دائ�ي��ة وامل�ت��وس�ط��ة يف امل��درس��ة
األهلية بالتواهي ،ثم واصل تحصيله العلمي مع
مجموعة من أقاربه وأبناء قريته تحت إشراف عمه
 ج��دي م�ح�م��د ..ال�ت�ح��ق ل�ل�ع�م��ل يف «ش��رك��ة CCCللمقاوالت والبناء» ونقل سكنة إىل منطقة القاهرة
يف مدينة الشيخ عثمان ،ثم انتقل للعمل بشركة
«ماذر كات» كموظف مكتبي صغري ،التحق خالل
ذل� ��ك ب �م ��رك ��ز ال �ح �ص �ي �ن��ي ب��ال �ش �ي��خ ع �ث �م ��ان واج �ت ��از
دورت ��ني يف ال�ل�غ��ة اإلن�ج�ل�ي��زي��ة ،ث��م ال�ت�ح��ق ب�معهد
دار عمان باألردن للدراسة باملراسلة.
ب��دأ ح�ي��ات��ه يف ال�ص�ح��اف��ة م��ن خ��الل ع��دة ك�ت��اب��ات
يف ال �س �ت �ي �ن ��ات ك � ��ان ي �ب �ع �ث �ه ��ا إىل ص �ح �ي �ف ��ة األي � ��ام
ب �ع��دن ك��ان��ت ت�ن�ش��ر يف ب ��اب ال �ق ��راء ،ث ��م ت �ط��ور إىل
ك�ت��اب��ة ال�ق�ص��ة ال�ق�ص��رية ول�ك��ن ت�ح��ت اس��م مستعار
(شقراء الشيخ عثمان) ..وكان من الرواد املؤسسني
ل� � ات �ح ��اد األدب� � ��اء وال �ك �ت ��اب ال �ي �م �ن �ي��ني (ان �ت �خ ��ب إىل
عضوية مجلسه التنفيذي وأمانته العامة 1987-
 ..)199ع �م��ل يف م �ج��ال ال �ث �ق��اف��ة واإلع � ��الم ،ح�ي��ث
ع�م��ل ك�م��دي��ر ت�ح��ري��ر «ص�ح�ي�ف��ة  14أك�ت��وب��ر» ب�ع��دن
(1970-1971م) ،وم ��دي ��ر ت �ح��ري��ر م �ج �ل��ة ال �ث �ق��اف��ة
ال�ج��دي��دة ب�ع��دن ( ،)1971ويف ن�ف��س ال �ع��ام :م��دي��ر
ع ��ام ال�ث�ق��اف��ة ب� ��وزارة ال�ث�ق��اف��ة ب �ع��دن يف ج�م�ه��وري��ة
ال �ي �م��ن ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ،ويف ع ��ام 1980
أس� ��س ص �ح �ي �ف��ة األم� ��ل ال �ي �م �ن �ي��ة يف ص �ن �ع ��اء (أول
ً
شماال وجنوبا) ،وكان
صحيفة معارضة يف اليمن
طاقم االم��ل ال��ذي ب��دا معه إص��دار «األم��ل» مكون
من األساتذة :نصر صالح بن صالح ،عيل محمد
عبده (عيل الصراري) ،املرحوم هاشم عبد العزيز،
عبد الرحمن الجميل ،سعيد بجاش ،عبد القوي
ال �ب �ن��اء ،واس �ت �م��رت ب��ال �ص��دور ح�ت��ى ع ��ام 1990م..
أصدر  12كتاباً يف تاريخ الثورة ،والنضال الوطني،
ويف الصحافة اليمنية.
األوسمة التي تقلدها:
 وسام  14أكتوبر من الدرجة األوىل (مايو )1990 حاز عىل امليدالية الذهبية من منظمة الصحفينيالعاملية  - 1972وسام اآلداب والفنون من الدرجة
األوىل 1981م
ويف األخ ��ري ال ي�س�ع�ن��ي إال أن أق ��ول رح �م��ك ال�ل��ه
رح �م��ة األب� ��رار ي ��ا وال� ��دي ال �ع��زي��ز وت �غ �م��دك ب��واس��ع
رحمته ومغفرته وأسكنك فسيح جناته وأهملنا
وكل أقارب وذوي وأصدقاء ومحبي الفقيد الصرب
والسلوان.

ي �ع ��د امل �ت �ح ��ف ال �ح ��رب ��ي واج� �ه ��ة م ��ن واج �ه ��ات
ال ��دول ��ة وم �ق �ص��دا ل �ل��وف��ود ال��رس�م�ي��ة ع�ن��د زي ��ارة
البالد ومقصد ووجهة سياحية هامة  ,فتطوير
امل�ت�ح��ف ال �ح��رب��ي م ��رآة ت�ع�ك��س ح��ال��ة وم�س�ت��وى
البالد كما انه مظهر من مظاهر الدولة وتاريخها
الحربي العريق .
ق ��د ال ي �ك ��ون ال ��وق ��ت م �ن��اس �ب��ا م ��ن وج �ه ��ة ن�ظ��ر
البعض لكن حالة الجمود التي مر بها املتحف
لعقود طويلة تستدعي التحرك لتطويره كما
ان حالة الحرب وع��دم االنضباط التامة نتيجة
لذلك يولد الخوف من فقدان او تلف املقتنيات
ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ق��دي �م��ة م ��ن االس �ل �ح ��ة وامل �ع ��دات
واملستلزمات العسكرية.
وم ��ن ج ��ان ��ب آخ ��ر ف ��أن ت�ن�ف�ي��ذ ت �ط��وي��ر امل�ت�ح��ف
الحربي يحتاج إىل وقت ليس بقليل ما يعني انه
اذا اتخذ قرار بتطويره اليوم مثال فأن االنتهاء
من تنفيذ ذلك سيكون بعد سنتني او ثالث او
ارب ��ع س �ن��وات ح�س��ب ن ��وع وع ��دد م��ا س�ي�ت��م رف��د
امل�ت�ح��ف ب ��ه ..وب�م�ع�ن��ى اك ��ر وض��وح��ا اس�ت�غ��الل
ال� ��وق� ��ت وال � �ظ � ��روف ال �ح ��ال �ي ��ة إلن� �ج� ��از م �ش ��روع
مستقبيل وهو اجدى من االنتظار واهدار الوقت
ب��ل خ�ط��وة م�ت��أخ��رة يف االت�ج��اه الصحيح اضافة
اىل أن الظروف الحالية مالئمة اكر من اي وقت
مىض لرفد املتحف الحربي باألسلحة واملعدات
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ق��دي�م��ة وامل �ع��اص��رة ب�ف�ع��ل ع��ام��يل
االحداث والزمن..
وت�ط��وي��ر امل�ت�ح��ف ال�ح��رب��ي ق��د ال ي�ك��ون ض��رورة
ملحة حاليا لكن الخطوات االوىل تعترب ضرورية
واول��وي��ة وه��ي تتمثل يف جمع بعض االسلحة
وامل �ع ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ق��دي �م��ة وه ��ي ال�خ�ط��وة

عقيد /سمري ناجي سخيم

االوىل يف ت�ط��وي��ر امل�ت�ح��ف ال �ح��رب��ي وه ��ي اول��وي��ة
ل�ت��أخ��ر ج�م�ع�ه��ا ل�ع�ق��ود ول �خ��وف ف�ق��دان�ه��ا اي�ض��ا
وخ��وف م��ن تلف او ات��الف وتحطيم بعضها او
هالكها نتيجة اهمال وهي ايضا غري مكلفة وال
ت�ح�ت��اج اىل ام�ك��ان�ي��ات ك�ب��رية م��ال�ي��ة او م��ادي��ة اذا
ما عرفنا ان العدد املطلوب .محدود جدا و هو
ق�ط�ع��ة واح� ��دة م ��ن االص �ن ��اف ال�ق��دي�م��ة ث ��م ان�ه��ا

ال ت�ح�ت��اج اال اىل ع�م�ل�ي��ة ن�ق��ل اداري م��ن م��الك
ج�ه��ات اىل م��الك امل�ت�ح��ف ون�ق��ل م��ادي منها اىل
مخازن املتحف تشرف عىل ذلك لجنة خاصة.
مع مالحظة جمع ما هو قديم وبحالة جيدة
جدا .
اذا تمت الخطوة االوىل فتعترب انجازا كبريا .
بعد ذلك يدرس تنفيذ الخطوة التالية وهي

الشيخ الوهبي لـ"26سبتمرب":

الفرز والتصنيف وتقييم حالة كل قطعة .
بعد ذلك ترميم ما يحتاج اىل ترميم وصيانة
.
مع مالحظة ان االسلحة واملعدات العسكرية
تتميز بالعمر الطويل ما يعني ان عملية الرتميم
والصيانة لن تكون مكلفة .

مديرية الوهبية بحاجة ماسة للتنمية بعد تعرضها للقصف
والتدمري من تحالف العدوان
 26سبتمرب  -البيضاء
ق� ��ال ش �ي ��خ م �ش ��اي ��خ ال ��وه �ب �ي ��ة ،ال �ش �ي��خ
م�ج��اه��د ص��ال��ح ب��ن ص��ال��ح ال��وه�ب��ي": ،إن
م ��دي ��ري ��ة ال��وه �ب �ي��ة يف م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ي �ض��اء
ب �ح ��اج ��ة م ��اس ��ة إىل ال �ت �ن �م �ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف
املجاالت التعليمية والصحية".
وأكد الشيخ الوهبي أن البنية التحتية
يف ال �ت �ع �ل �ي ��م وال� �ص� �ح ��ة وال � �ع � �ش� ��رات م��ن
م� �ن ��ازل امل ��واط �ن ��ني يف امل ��دي ��ري ��ة ت �ع��رض��ت
ل�ل�ق�ص��ف وال �ت ��دم ��ري اث �ن ��اء ص �م ��ود أب�ن��ائ�ه��ا
األس � � � � �ط� � � � ��وري وم � ��واج� � �ه� � �ت� � �ه � ��م م � ��رت � ��زق � ��ة
ال�ت�ح��ال��ف ،م�ب�ي�ن��اً ال��وه�ب�ي��ة ك��ان��ت يف خط

التماس اثناء املواجهة املباشرة مع قوى
ال � �ع� ��دوان ،ت �ل �ق��ت ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �غ ��ارات
الجوية املباشرة.
وأوض� � � ��ح أن ال ��وه �ب �ي ��ة ق ��دم ��ت ق ��واف ��ل
م� ��ن خ � ��رية رج ��ال� �ه ��ا ال� �ش� �ه ��داء ال �ع �ظ �م ��اء
وال�ج��رح��ى ال��ذي��ن ك��ان��وا ع�ن��وان��ا ل�ل��وف��اء يف
سبيل العزة والكرامة والدفاع عن حياض
ال ��وط ��ن م ��ن ال �غ ��زو واالح �ت ��الل األج �ن �ب��ي،
فكانت الوهبية بوابة البيضاء يف الدفاع
ومواجهة مرتزقة العدوان.
وذك� � ��ر أن أب � �ن� ��اء ال ��وه �ب �ي ��ة وإىل ج ��ان ��ب
ال �ش��رف��اء م��ن ق�ب��ائ��ل ال�ب�ي�ض��اء م�س�ن��ودي��ن
بالجيش واللجان الشعبية واجهوا قوى

العدوان بقيادة الشيخ املرحوم صالح بن
صالح ال��وه�ب��ي ،مؤسس كتائب الوهبي
ال �ق �ت��ال �ي��ة يف "ن ��اط ��ع ون �ع �م ��ان ،وامل ��الج ��م
وال�ع�ب��دي��ة ،م ��راد ،ردم ��ان وال �س��وادي��ة"،
وغريها من الجبهات ،مثلت صمام امان
ل�ل�ب�ي�ض��اء واس�ه�م��ت ب ��دور ك�ب��ري يف ت�ح��ري��ر
ك ��اف ��ة م ��دي ��ري ��ات ال �ب �ي �ض ��اء م ��ن ال �ع �ن��اص��ر
التكفريية.
م ��وض �ح ��ا ب � ��أن امل ��دي ��ري ��ة زراع � �ي� ��ة ت �ح �ت��اج
إىل ت�ن�ف�ي��ذ ع ��دد م ��ن ال �ح��واج��ز وال �س ��دود
وال �ت��وس �ي��ع ب ��ال ��زراع ��ة وص ��وال إىل ت�ح�ق�ي��ق
األم��ن ال �غ��ذايئ ،ت�ن�ف�ي��ذا ل�ت��وج�ي�ه��ات قائد
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث.

11

https://t.me/september26news

االثنين:

 6ربيع ثاني 1444هـ

@26septnet1

26sept26@gmail.com

 31أكتوبر 2022م

العدد

www.26sep.net

2282

 12صفحة

خطر املواد الغذائية املنتهية
على صحة املجتمع

جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 200
جامعة عربية حسب تصنيف  QSالعاملي
املتوكل :اجلامعة تعمل على تشجيع البحث العلمي واإلنتاج
املعرفي وحتديث برامجها املختلفة

خـطــر بــات يــربــص بالكثريين مــن فـئــات املجتمع خــاصــة األطـفــال الــذيــن بــاتــوا أكــر
عــرضــة لـحــاالت الـتـسـمــم ال ـغــذايئ وكـثــري مــن املـضــاعـفــات الـخـطــرية قــد تـصــل بعض
الحاالت حسب تأكيد األطباء اىل الشلل التام أو الوفاة بسبب تناولهم ملواد غذائية
غري مطابقة للجودة وأيضا تناول مواد غذائية منتهية الصالحية يتم إعادة تدويرها
من قبل من انعدم لديهم الوازع الديني وباتوا يتاجرون بكل يشء غري مبالني بحياة
الناس  ..أمام مثل هذه املخاطر يبقى عىل األجهزة الرقابية ان تظل يف يقظة دائمة
ومتابعة لهؤالء الذين يهدرون الحياة بسمومهم الفتاكة من املواد املهربة واملنتهية
وغري املخزنة بشكل جيد وفق معايري الجودة  ..تفاصيل أكر يف سياق التقرير التايل :

متابعة  :محمد الضالعي

تق ـ ــرير | أكرم األشـ ــول
م��ن امل�ع��اي��ر ال�ت��ي ن�ص��ت ع�ل�ي�ه��ا ال�ق��وان��ن ال�خ��اص��ة
ب��ال �ت �ج��ارة ه��ي وض ��ع ع��ام��ات ع��ى امل�ن�ت�ج��ات وم�ن�ه��ا
ت��اري��خ اإلن�ت��اج واالن�ت�ه��اء التي تختلف فرتاتها فمنها
من تكون صاحيتها من يومن اىل ثاثة مثل األلبان
وم �ش �ت �ق��ات �ه��ا ه ��ذا اذا ك ��ان ��ت م �ح �ف��وظ��ة يف ال �ث��اج��ة
وأي�ض��ا امل ��واد املجففة ال�ت��ي تختلف ف��رتة صاحيتها
منها م��ا يصل سنة وأك��ر  ..ولكن يف حالة أن امل��واد
الغذائية املختلفة عندما تدخل عن طريق التهريب
وأيضا التخزين بشكل سيئ تفقد قيمتها الغذائية
بل قد تكون منتهية تماما .

إعادة تدوير املواد املنتهية

املواد الغذائية تنتهي يف الغالب قبل تاريخ االنتهاء
امل �ك �ت��وب ع�ل�ي�ه��ا ب�ف�ع��ل ع ��وام ��ل ال �ت �خ��زي��ن ال �س �ي��ئ أو
تعرضها للشمس مرات عدة  ,ولكن عندما تنتهي
صاحيتها بشكل عام فإنها تتحول اىل مواد سامة
م �س ��رط �ن ��ة وت �س ��اه ��م يف ت ��دم ��ر ال �ح �ي ��اة وال �ع ��اه ��ات
املستدمية لكل من تناولوا تلك امل��واد السامة دون
علم بأنها قد اصبحت قاتلة .
االقدام عى تدوير مواد غذائية منتهية الصاحية
جريمة توجب العقاب الرادع لكل من ارتكب مثل
هذا الفعل املشن دون خوف من الله ومن عباده
ويبقى القانون والعقوبة هي وحدها من تردع مثل
هؤالء الذين اصبحت الوحوش الكاسرة أرحم منهم
 ,وأمام مثل هذه القضايا الهامة التي قد يقع فيها
أي شخص يف املجتمع جراء تناول مواد غذائية غر
م�ط��اب�ق��ة مل��واص�ف��ات ال �ج��ودة أو منتهية ينبغي عى
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة يف ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وج�م�ع�ي��ة
حماية املستهلك وامل��واص�ف��ات واملقاييس أن تكثف
ج �ه��وده��ا ال أن ت �ك��ون ح�م��ات �ه��ا م��وس �م �ي��ة وت�ك�ت�ف��ي
بذلك بل يجب ان تستمر الجهود وأن ترافقها ً
ايضا
االع �م��ال ال�ت��وع��وي��ة ب��امل�خ��اط��ر امل�ض��اع�ف��ات وم��ع نشر
واع ��ان ت�ل��ك االص�ن��اف غ��ر امل�ط��اب�ق��ة ل�ل�ج��ودة واي�ض��ا
أو العامات والشعارات التي تحملها تلك املنتجات
حتى يعي الجميع خطرها .

تسمم غذايئ وأمراض مزمنة

ظ� �ه ��رت يف اآلون � � ��ة األخ � � ��رة ك �ث ��ر م� ��ن ال �ح �ل ��وي ��ات
واملقرمشات الخاصة باألطفال التي تسبب بأمراض
عدة لألطفال رغم انها تحمل تاريخ صاحية طويل
 ,لكن صناعة (بفك بأنواعه املختلفة ) ب��ات ال يقل

ي �ب �ق ��ى ع �ل ��ى األج � �ه � ��زة ال ��رق ��اب� �ي ��ة ان ت �ظ ��ل ف� ��ي ي�ق�ظ��ة
دائ � � �م� � ��ة ل � ��رق � ��اب � ��ة وض� � �ب � ��ط امل � �ت� ��اع � �ب� ��ن ب � �ح � �ي� ��اة ال � �ن� ��اس
امل � � � � � � � � ��واد ال� � � �غ � � ��ذائ� � � �ي � � ��ة ت� � �ن� � �ت� � �ه � ��ي ف� � � � ��ي ال � � �غ� � ��ال� � ��ب
ق � � � �ب� � � ��ل ت� � � � � ��اري� � � � � ��خ االن � � � � �ت � � � � �ه � � � � ��اء امل� � � � �ك� � � � �ت � � � ��وب ع � �ل � �ي � �ه� ��ا
اإلق � � � � � ��دام ع � �ل� ��ى ت� � ��دوي� � ��ر م � � � ��واد غ � ��ذائ � �ي � ��ة م �ن �ت �ه �ي��ة
ال � � �ص � � ��اح � � �ي � � ��ة ج� � � ��رمي� � � ��ة ت� � � ��وج� � � ��ب ال� � � �ع� � � �ق � � ��اب ال � � � � � � ��رادع
خطراً عن تلك امل��واد املنتهية الصاحية التي تلحق
اضرارا كبرة باألطفال وبحسب تقارير طبية أشارت
ان كثراً من تلك الحلويات والصبغات غر صحية
وتلحق باألطفال أمراضاً مختلفة منها نقص املناعة
وايضا االصابة بالفروسات جراء التسمم الغذايئ
الذي يصيب األطفال .
وي �ن �ص ��ح األط� �ب� ��اء ب �ع ��دم ت� �ن ��اول ه� ��ذه امل� � ��واد ن �ظ��را
ل �ض ��رره ��ا ال �ب ��ال ��غ ع ��ى االط� �ف� ��ال واي� �ض ��ا امل �ش ��روب ��ات
ال�غ��ازي��ة ال�ت��ي تصيب االط�ف��ال بهشاشة يف العظام
 ,وهنا تبقى املسؤولية عى أولياء األمور يف تجنيب
اط �ف��ال �ه��م م �ث��ل ه ��ذه امل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي أص �ب��ح ض��رره��ا
يهدد الحياة .

اإلغالق والتحريز

ب �ع ��د ان ان �ك �ش �ف��ت ال �ك �ث ��ر م ��ن امل �ع ��ام ��ل ب ��ل اش �ب��ه
بمصانع تدوير نفايات لاستخدام اآلدمي تحركت
نيابة الصناعة يف التحقيق ح��ول ه��ذه القضية ويف
ه ��ذا ال �س �ي��اق أك ��د وك �ي ��ل ن �ي��اب��ة ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
ال �ق��ايض ع�ب��دال�ن��اص��ر ال�ب�ي�ض��اين اس�ت�ك�م��ال إج ��راءات
ال�ت�ح�ق�ي��ق يف ق�ض�ي��ة ت��دوي��ر امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة
الصاحية وبيعها يف السوق املحلية.
أوض� ��ح ال �ق ��ايض ال �ب �ي �ض��اين ث �ب ��وت ال �ت �ه��م امل��وج �ه��ة
إىل أع�ض��اء املؤسسة املتهمة بتدوير امل��واد الغذائية
م�ن�ت�ه�ي��ة ال�ص��اح�ي��ة وال�ت�ح�ف��ظ ع��ى ج�م�ي��ع امل�ت�ه�م��ن

تهانينا آل الحاكم

نزف أجمل التهاين واصدق التربيكات
إىل الشاب الخلوق املهندس:

يحيى عبدالوهاب يحيى الحاكم

بمناسبة زفافه املبارك الذي يعزز الفرحة ويوحي باالبتهاج..
ألف ألف مربوك للعريس السعيد "يحيى"
ولوالد العريس االستاذ املهندس /عبدالوهاب يحيى
الحاكم واخوانه وجميع آل الحاكم الذي ندعو الله ان يمأل
وجدانهم فرحا بنجلهم ..تهانينا ..والف الف مربوك..
املهنئون :العميد يحيى العاقل وأوالده
العميد محمد الجعدبي وأوالده  -العميد عبدالرحمن
الشباء وأوالده -االستاذ عبدامللك الشباء وأوالده -املهندس
عيل الوشاح واوالده -الشيخ راشد جربان وأوالده -املهندس
عيل العاقل-الشيخ صامد ناجي منصور
األستاذ املهندس عبدالواحد الحمدي وإخوانه وأوالده

بازل يف بيت العكاد

نتقدم بأصدق التهاين القلبية
للشاب الخلوق

فهد بازل العكاد

بمناسبة ارتزاقه املولود
الجديد الذي اسماه (بازل)
جعله الله قرة عن والديه
وأنبته نباتاً حسناً..
فألف ألف مربوك
املهنئون :والدك :بازل العكاد ،محمد
الهندي -محمد وعبدالرحمن وردمان
الضالعي -وجميع األهل واألصدقاء واملحبني

أطنان من املواد الغذائية املنتهية

م��ن خ��ال الحملة الرقابية ال�ت��ي شهدتها السوق
امل �ح �ل �ي��ة م ��ؤخ� �رًا ت ��م ال �ك �ش ��ف ع ��ن اط �ن ��ان م ��ن امل� ��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ال�ص��اح�ي��ة يف خ�م�س��ة ه�ن��اج��ر يف
أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة اىل ج��ان��ب ض�ب��ط م�ع��ام��ل ال�ت��دوي��ر
وإعادة البيع يف عدد من االسواق.
وب �ج �ه ��ود ت �س �ت �ح��ق ال �ت �ق��دي��ر اس �ت �ط��اع��ت األج �ه ��زة
األمنية ونيابة الصناعة ان تكشف وتضبط متورط
من ماك املؤسسات التجارية كان قد قام بتدوير
كميات كبرة من املواد الغذائية املنتهية الصاحية
يف عدة معامل وحول هذه االجراءات أوضح مدير
ع ��ام ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك ب � ��وزارة ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
عبدالله الضاعني أن نيابة الصناعة والتجارة قامت
ب��إغ��اق وت�ح��ري��ز م�خ�ت�ل��ف امل�ع��ام��ل وامل �خ��ازن ال�ت��اب�ع��ة
ّ
املؤسسة املضبوطة.
ملالك
وب � � ّ�ن ال �ض ��اع �ن ��ي أن ن �ي ��اب ��ة ال �ص �ن ��اع ��ة وال �ت �ج ��ارة
ً
ض �ب �ط��ت أط �ن ��ان ��ا م ��ن األص� �ن ��اف ال �غ ��ذائ �ي ��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة

ن� � �ي � ��اب � ��ة ال � �ص � �ن� ��اع� ��ة
وال �ت �ج��ارة ض�ب�ط��ت أط�ن��ان� ًا
م ��ن األص � �ن� ��اف ال �غ��ذائ �ي��ة
امل� �ن� �ت� �ه� �ي ��ة ال� �ص ��اح� �ي ��ة
ف ��ي  5ه �ن��اج��ر ب��ال�ع��اص�م��ة
امل � � � � ��واد ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة
املنتهية وا ُملعاد تدويرها
ب ��ال� �س ��وق احمل �ل �ي ��ة حت�م��ل
اس� ��م  15ش ��رك ��ة وه �م �ي��ة
دول� �ي ��ة وم �ح �ل �ي��ة وق ��راب ��ة
 40عامة جت��اري��ة مقلدة
الصاحية يف  5هناجر ومعامل بالعاصمة.
َ
وأشا َر إىل املواد الغذائية املنتهية واملُعاد تدويرها
ب��ال�س��وق امل�ح�ل�ي��ة ت�ح�م��ل اس ��م  15ش��رك��ة وه�م�ي��ة
دولية ومحلية وقرابة  40عامة تجارية مقلدة.
املواصفات واملقاييس
وع � ��ن امل �ض �ب ��وط ��ات م� ��ن امل � � ��واد ال� �ت ��ي ي �ت ��م اع � ��ادة
ت ��دوي ��ره ��ا اش ��ارن ��ائ ��ب م��دي��ر ف ��رع ه�ي�ئ��ة امل��واص �ف��ات
وامل� �ق ��اي� �ي ��س ب ��أم ��ان ��ة ال� �ع ��اص� �م ��ة خ �ل �ي ��ل ال� �ج ��ويف:
إن ال�ن�ت��ائ��ج األول �ي ��ة ت�ش��ر ب ��أن امل� ّ
�ؤس �س��ة ال�ت�ج��اري��ة
امل �ض �ب ��وط ��ة ت �س �ت �خ��دم م� � ��واداً ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة م �ت �ع��ددة

أجمل آيات التهاين والتربيكات
محملة بالورد والياسمن نزفها
للشاب الخلوق /

بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص
الذهبي ..فألف ألف مربوك.
املهنئون  :والدك الشيخ  /عبدالكريم التبايل
 إخوانك الشيخ  /محمد عبدالكريم التبايل أحمد عبدالكريم التبايل  -اللواء ركن  /قائد محمدالعنيس --العميد  /عبدالله السباعي وأوالده -السفري
 /عيل السوسوه -العقيد  /صادق حمود التويتي-
املصور اإلعالمي  /وضاح الذيفاين

إلعادة إنتاج املواد املنتهية الصاحية.
وق� ��ال ال �ج ��ويف " ح �ص �ل �ن��ا ع ��ى إث �ب ��ات ��ات ت � ّ
�ؤك � ��د أن
ظروف إنتاج السلع َ
الخ َّ
اصة بهذه ّ
املؤسسة التجارية
مخالفة ألبسط معاير الصحة والسامة"،
مُ �ش��راً إىل أن م�ع�ظ��م م�ك��ون��ات إع ��ادة إن �ت��اج امل��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ت��ال�ف��ة ه��ي م�ك��ون��ات م�ن�ت�ه�ي��ة ال�ص��اح�ي��ة
منذ سنوات "

 20طنا غري مطابقة

ت��واص��ل م�ك��ات��ب ال�ص�ن��اع��ة وال�ت�ج��ارة يف املحافظات
حماتها امليدانية للتفتيش وال��رق��اب��ة ع��ى مصنعي
السلع الغذائية.
ف �ق ��د ت �م �ك �ن��ت ِف � ��رق ص �ح ��ة ال �ب �ي �ئ��ة ال �ت ��اب �ع ��ة مل�ك�ت��ب
ال �ص �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة يف أم� ��ان� ��ة ال �ع ��اص �م ��ة م� ��ن ض �ب��ط
 20ط�ن��اً م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ت��ال�ف��ة وغ��ر مطابقة
ل�ل�م��واص�ف��ات وامل�ق��اي�ي��س وغ��ر ص��ال�ح��ة ل��اس�ت�ه��اك
اآلدمي.

إتالف  103أطنان

اىل جانب عمليات الضبط للمخالفات التموينية
ال�ت��ي بلغت  290مخالف خ��ال ال�ف��رتة 23 – 20
رب �ي��ع األول ق ��ام م�ك�ت��ب ال�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة ب��أم��ان��ة
العاصمة مؤخرا بإتاف  103أطنان م��واد غذائية
منتهية الصاحية.

حلويات اطفال ومواد منتهية

محافظة صنعاء

وخ � ��ال ح �م �ل��ة ال ��رق ��اب �ي ��ة ض �ب ��ط م �ك �ت��ب ال �ص �ن��اع��ة
والتجارة بمحافظة صنعاء طن ونصف الطن مواد
غ��ذائ�ي��ة مغشوشة وس�ب��ع م�خ��ال�ف��ات ت�ج��اري��ة خ��ال
حملة الرقابة والتفتيش عى األسواق

عمران

ويف م� �ح ��اف� �ظ ��ة ع � �م � ��ران ت �م �ك ��ن م �ك �ت ��ب ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة مؤخرا يف حملة ميدانية من ضبط 88
م�خ��ال�ف��ة  ,واش� ��ار م��دي��ر م�ك�ت��ب ال�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
ب��امل �ح��اف �ظ��ة ي �ح �ي��ى ع �ط �ي �ف��ة إىل أن ه� ��ذه امل �خ��ال �ف��ات
ت ��وزع ��ت ب ��ن ع ��دم اش �ه ��ار االس �ع ��ار ل� �� 39م�خ��ال�ف��ة،
و 13م�خ��ال�ف��ة زي� ��ادة يف األس �ع ��ار  ،و 23م�خ��ال�ف��ة
م ��واد غ��ذائ�ي��ة م�ن�ت�ه�ي��ة ال�ص��اح�ي��ة وال �ت��ال �ف��ة ،وس�ت��ة
مخالفات نقص يف أوزان الخبز وث��اث��ة ،مخالفات
اشرتاطات صحية ومخالفات أخرى.

ذمار

ويف محافظة ذما ر اكد مكتب الصناعة والتجارة
ان��ه ق��ام ب�ح�م�ل��ة ع��ى ج�م�ي��ع ال�ت�ج��ار وال�ت�ف�ت�ي��ش عى
امل� � ��واد ال �غ ��ذائ �ي ��ة وت �م �ك ��ن م ��ن ض �ب ��ط  18م �خ��ال �ف��ة
ت�ج��اري��ة وت�م��وي�ن�ي��ة وت��م ات�خ��اذ االج� ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
تجاه املخالفن.

مأرب

يف إط��ار الحملة الرقابية عى تجار امل��واد الغذائية
ضبط مكتب التجارة والصناعة يف محافظة مأرب
 23مخالفة تجارية وتموينية
وأت�ل��ف م�ك�ت��ب ال�ص�ن��اع��ة وال�ت�ج��ارة وال�ص�ح��ة وأم��ن
مديرية الجوبة باملحافظة ثاثة أطنان مواد غذائية
وأدوي � ��ة ف ��اس ��دة وم �ن �ت �ه �ي��ة ال �ص��اح �ي��ة .وت� ��م ات �خ��اذ
الجزاء الرادع ضد املخالفن.

حجة

يف م �ح��اف �ظ��ة ح �ج��ة اي �ض ��ا ض �ب��ط م �ك �ت��ب ال�ص�ن��اع��ة
والتجارة  37مخالفة تموينية يف عدد من املديريات
منذ بداية ربيع األول 1444ه�

استمرار الرقابة

يف ظل انتشار كثر من امل��واد املصنعة بصورة غر
ق��ان��ون �ي��ة وب �ط ��رق غ ��ر م�ط��اب�ق��ة ل �ل �ج��ودة وامل�ق��اي�ي��س
يبقى ام��ام ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة يف الصناعة وال�ت�ج��ارة
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��واص�ف��ات وامل�ق��اي�ي��س وجمعية
حماية املستهلك ووزارة الصحة ومكاتبها املسؤولية
أم� � ��ام ال� �ل� ��ه وام � � ��ام ال �ش �ع ��ب يف اس� �ت� �م� ��رار ح �م ��ات
ال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ف �ت �ي��ش وات� �خ ��اذ اإلج � � ��راءات ال�ع�ق��اب�ي��ة
الرادعة وكشف املنتجات غر الصالحة لاستخدام
والعامات التي تحملها كشعارات لها عرب مختلف
وسائل اإلعام حتى ال تتكرر مثل هذه االعمال التي
تلحق الضرر الفادح باملجتمع .

تهانينا آل هاجر

نزف أجمل التهاين
والتربيكات القلبية إىل
الشاب الخلوق الدكتور/
ماهر محمد راشد هاجر
وذلك بمناسبة زفافه
امليمون ..فألف ألف مربوك..
املهنئون:
والدك العميد محمد راشد هاجر –
الشيخ رعد الجاميل -عقيد صالح
عبدالله عيل السهمي -محالت الحاج/
احمد احمد عبدالله هاجر وجميع
أوالده -الشيخ احمد احمد صالح
السهمي -وجميع األهل واألصدقاء.

تعازينا
آل
دغار

نتقدم بخالص العزاء واملواساة لاخوة االعزاء:
عيل وأحمد وعبد العزيز وماجد ومحمد وعبد املجيد ويحيى
محمد يحيى الدغار واألخ /أحمد املساوى وكافة اسرتهم الكريمة

حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا
 امل ��رك ��ز ال ��رئ �ي ��ي ص �ن �ع ��اء ع ��ى امل��رت �ب��ة( )165ض �م ��ن أف �ض ��ل  200ج��ام �ع��ة
ع� ��رب � �ي� ��ة ح � �س� ��ب ن � �ت� ��ائ� ��ج ت� �ص� �ن� �ي ��ف QS
للجامعات حول العالم للعام /2022
2023م .ووف �ق ��اً ل�ل�م��وق��ع اإلل �ك ��رتوين
للتصنيف وموقع" الفنار لإلعام "املهتم
ب ��امل �ج ��ال ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ،ف� ��ان م��ؤس �س �ت��ن
يمنيتن ف�ق��ط دخ�ل�ت��ا يف التصنيف هما
جامعة العلوم والتكنولوجيا صنعاء،
حيث احتلت املرتبة ( ،)156وجامعة
ذم� � ��ار (. )194وب � �ه � ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ه �ن��أ
رئ �ي��س ج��ام �ع��ة ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
أ.د .عادل أحمد املتوكل كافة منتسبي
ال �ج��ام �ع��ة ع ��ى ه ��ذا االن �ج ��از ال� ��ذي ي��أيت
ن �ت �ي �ج��ة ل �خ �ط��ط إس��رتات �ي �ج �ي��ة وض�ع�ت�ه��ا
الجامعة منذ نشأتها وال�ت��ي ت�ه��دف اىل
االرتقاء بمخرجات الجامعة بما يتفق
وم�ت�ط�ل�ب��ات ال�س��وق امل�ح�ل�ي��ة واإلقليمية
وال� � ��دول� � �ي� � ��ة ،م� � �ش � ��راً اىل ان ج ��ام �ع ��ة
العلوم والتكنولوجيا تعمل دائماً عى
تشجيع البحث العلمي واإلنتاج املعريف

وت �ط��وي��ر وت �ح��دي��ث ب��رام �ج �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة.
بما يتفق ومتطلبات الجودة واالعتماد
ال ��وط �ن ��ي وال � ��دويل ،إض ��اف ��ة اىل ت��دري��ب
وت��أه�ي��ل ك��وادره��ا األك��ادي�م�ي��ة واإلداري ��ة
ب�ش�ك��ل م �س �ت �م��ر.ي��ذك��ر أن ت�ص�ن�ي��ف QS
ال �ع ��امل ��ي ل �ل �ج ��ام �ع ��ات ت �ن �ش ��ره م��ؤس �س��ة
( )Quacquarelli Symonds
ال ��ربي� �ط ��ان� �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص ��ة يف ال �ت �ع �ل �ي ��م
ال� �ع ��ايل ،وه� ��و واح � ��د م ��ن أف �ض ��ل ث��اث��ة
تصنيفات جامعية دولية تحظى بمكانة
م �ت �م �ي ��زة ،ي �ع �ت �م��د ع ��ى م �ع ��اي ��ر ع�ل�م�ي��ة
تعكس الجهود البحثية لكل جامعة،
إىل ج� ��ان� ��ب م� �ع ��اي ��ر أخ � � ��رى م �ت �ن ��وع ��ة،
وت�ت�ض�م��ن ت�ص�ن�ي�ف��ات  QSأع��ى  ٪3من
ال �ج��ام �ع��ات يف ج �م �ي��ع أن �ح ��اء ال �ع��ال��م،
م� ��ن ب� ��ن أك � ��ر م� ��ن  26000ج��ام �ع��ة
منتشرة عى مستوى العالم .هذا وقد
ق � ّي ��م ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ج ��دي ��د ،ال �ص ��ادر ع��ن
الشركة الربيطانية املعنية بتحليل واقع
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل ،م ��ؤس �س ��ات امل�ن�ط�ق��ة
بناءً عى السمعة األكاديمية (،)٪30
وس� �م� �ع� ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات ل� � ��دى أص� �ح� ��اب
العمل ( ،)٪20والبحث (االقتباسات
لكل ورقة بحثية ،والبحوث لكل عضو

هيئة ت��دري��س) وامل��وارد البشرية (نسبة
أع �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س إىل ال �ط ��اب،
وكذا اعضاء هيئة التدريس الحاصلن
عى درجة الدكتوراه) والتدويل (نسب
ال �ط ��اب وأع �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س م��ن
خ��ارج ال�ي�م��ن ،وش�ب�ك��ة ال�ب�ح��ث ال��دول�ي��ة
وتأثر اإلنرتنت.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ال�ج��ام�ع��ة م��اض�ي��ة
يف ت �ق ��دي ��م رس ��ال �ت �ه ��ا ال �س ��ام �ي ��ة ل �ص �ن��ع
م �س �ت �ق �ب ��ل م� �ش� ��رق ل �ط ��اب �ه ��ا غ� ��ر آب �ه ��ة
ب � ��ال � �ح � �م � ��ات اإلع � � ��ام � � �ي � � ��ة ال � �ش � �ع � ��واء
وال �ش ��ائ �ع ��ات امل ��وج �ه ��ة ال �ت ��ي ل ��ن ت�ث�ن�ي�ه��ا
عن الوصول إىل ما رسم لها من خطط
واس ��رتات �ي �ج �ي ��ات م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل�ل�ن�ه��وض
بالعملية التعليمية واألكاديمية والتي
ت�ع�ك��س ب��رام �ج �ه��ا اح �ت �ي��اج��ات امل�ج�ت�م��ع
امل�ت�غ��رة وت�ع�م��ل م��ن خ��ال�ه��ا ع��ى تلبية
أه � ��داف ُط ��اب �ه ��ا واح �ت �ي ��اج ��ات امل�ج�ت�م��ع
فهي مفخرة التعليم العايل االكاديمي
األه� � � ��يل يف ال� �ي� �م� ��ن  ..ك� �م� ��ا أن ب �ي �ئ �ت �ه ��ا
األك ��ادي �م �ي ��ة غ �ن �ي��ة ب� � ُ�ف� �رَص االس �ت �ق ��ال
وال �ت �ع��اون وان �ع �ك��اس ل�ت�ق��ال�ي��د ال� َ�ت��مَ � ُّي��ز،
واالب�ت�ك��ار ،وق�ي��ادة الجامعة تهدف إىل
ترسيخها.

مكتب الصحة ايضا كان له اسهام يف حملة الرقابة
عى املواد غر املطابقة للمواصفات ويف هذا السياق
اش��ار م��دي��ر م�ك�ت��ب ال�ص�ح��ة ب��األم��ان��ة ال��دك�ت��ور مطهر
املروين انه تم ضبط كميات خال الحملة التي نفذت
يف مديرية شعوب منها أرز وسكر وج��وز الهند اىل
ج ��ان ��ب ض �ب��ط م �ع �م��ل إلن �ت ��اج ح �ل ��وي ��ات أط �ف ��ال غ��ر
مرخص يف مديرية ال��وح��دة ..مبينا أن فرق الرقابة
ت �ق ��وم ب �ت �ح��ري��ز امل �ن �ت �ج ��ات امل �ض �ب ��وط ��ة وأخ � ��ذ ع � ّي �ن��ات
منها لهيئة املواصفات واملقاييس ،وك��ذا استكمال
اإلجراءات الازمة حيالها

تهانينا آل الصياد

أجمل التهاين وأطيب التربيكات
القلبية نزفها للدكتور جالل
صالح محمد الصياد بمناسبة
دخوله القفص الذهبي فألف
ألف مربوك..
املهنئون :القايض /احمد
عبدربه الصياد -عبدالله قائد
املجهيل -ياسر صالح الصياد-
محمد صالح الصياد -سليم
العنيس ,وجميع األهل
واألصدقاء.

فقدان

إعالن قضايئ لحضورجلسة املحكمة

تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية
االبتدائية ان عى املتهمن يف القضية رقم 36
لعام  1443هجرية ج/ج بواقعة سرقة والواردة
أسمائهم يف هذا اإلعان لحضور جلسة املحكمة
مالم سيتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة
وفقا للقانون وهم_:
 -1مجلس صالح الوهبي
 -2حسن احمد صالح الوهبي
-3عبدالله حسن الرببري

ب �ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة واإلغ � ��اق وال �ت �ح��ري��ز ل �ك��اف��ة امل�ع��ام��ل
واملحال التجارية التابعة لهم.
وأش��ار إىل أن النيابة حاليا يف إط��ار التصرف بهذه
القضية وإحالتها للمحكمة الجزائية املتخصصة.
وق ��ال ال �ق��ايض ال�ب�ي�ض��اين  " :س�ن�ع�م��ل ع��ى ات�خ��اذ
اإلج��راءات العقابية بحق املتورطن ،كما سنعمل
م ��ع وزارة ال�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج ��ارة ع ��ى ت�ك�ث�ي��ف ال��رق��اب��ة
ع��ى ال�س��وق املحلية ل�ل�ف��رتة ال�ق��ادم��ة وم�ح��اس�ب��ة أي
متاعب "

تهانينا آل التبايل
إبراهيم عبدالكريم التبايل

مجتمع

وذلك بوفاة والدهم الحاج /محمد يحيى الدغار
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وعصم قلوب اهله وذويه
ومحبيه بالصرب والسلوان ..انا لله وانا اليه راجعون
املعزون :مقدم /يحيى املهال  -مقدم /عيل مبارك -مقدم /عبدالكريم
الهارب -الحاج أحمد عبدالله هيج  -حسن هيج -د .حمود املهال

> ي �ع �ل ��ن األخ ع �ب ��دال �ك ��ري ��م م �ج ��اه ��د اح �م��د
امل�ط��ري ع��ن ف�ق��دان بطاقة شخصية ص��ادرة
م � ��ن األح � � � � ��وال امل� ��دن � �ي� ��ة وع � � ��ى م � ��ن وج ��ده ��ا
االت � �ص � ��ال ع� ��ى ال � ��رق � ��م )774507053( :أو
إيصالها اىل أقرب قسم شرطة.
> يعلن االخ /احمد محمد عيل الخذري عن
فقدان بطاقته الشخصية فعى من يجدها
تسليمها إىل أقرب قسم شرطة أو االتصال
عى الرقم ( )777569655وله جزيل الشكر.
> ي �ع �ل ��ن االخ /أح� �م ��د ع � ��يل ال �ض �ب �ي �ب ��ي ع��ن
فقدان بطاقته الشخصية فعى من يجدها
تسليمها إىل اقرب قسم شرطة أو االتصال
عى الرقم ( )777403540وله جزيل الشكر.

جامعـ ــة احلـ ــديدة  :تقيم مشاريع تخرج الدفعة
الـ  18بكلية الفنون اجلميلة قسم التصميم الداخلي

الحديدة  /عيل الشرعبي

يف إط � ��ار اإله �ت �م ��ام ال �ك �ب ��ر ال ��ذي
ت ��ول �ي ��ه ق � �ي � ��ادة ج ��ام �ع ��ة ال �ح ��دي ��دة
م�م�ث�ل��ة ب ��األس �ت ��اذ ال ��دك �ت ��ور م�ح�م��د
أح� �م ��د األه � � ��دل رئ� �ي ��س ال �ج ��ام �ع ��ة
ب� ��ال � �ج� ��ان� ��ب ال � �ع � �م� ��يل وال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي
وت � �ح � �س � ��ن وت� � �ج � ��وي � ��د م � �خ� ��رج� ��ات
الجامعة أقيمت يوم أمس االحد
م �ش ��اري ��ع ت �خ ��رج ال ��دف �ع ��ة ال �ث��ام �ن��ة
ع �ش��رة ب�ق�س��م ال�ت�ص�م�ي��م ال��داخ��يل
بكلية الفنون الجميلة بالجامعة.
ويف ت �ص��ري��ح ل �ل ��دائ ��رة اإلع��ام �ي��ة
أكد االستاذ الدكتور محمد حامد
امل� �ق ��ري ع �م �ي��د ال �ك �ل �ي��ة ع ��ى أه �م �ي��ة
هذة املشاريع الطموحة واملتضمنة
رؤي ��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ح��دي�ث��ة ل�ل�ع�م��ارة
وال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ص�م�ي��م ال�ع�م��راين

يف اليمن.
م �ش��راً إىل أن ت��رج�م��ة م�ث��ل ه��ذة
امل �ش��اري��ع وال�ت�ص�م��ام�ي��م يف ال��واق��ع
سوف يسهم يف النهوض باملستوى
اإلق � � �ت � � �ص � � ��ادي ل � �ل � ��وط � ��ن وي � �س� ��اع� ��د
ب �ص ��ورة ك �ب ��رة يف ت �ق��دم��ه وت �ط ��وره
وتحضره.
ك�م��ا أش ��اد امل �ق��ري ب ��ال ��دور ال�ك�ب��ر
ال� � ��ذي ت� �ق ��وم ب� ��ه ق� �ي� ��ادة ال �ج��ام �ع��ة
ممثلة يف األس�ت��اذ الدكتور محمد
األه� ��دل رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة يف دع��م
ال� �ك� �ل� �ي ��ة وك � � ��وادره � � ��ا األك� ��ادي� �م� �ي� ��ة
واألدارية والبدء يف تنفيذ مشروع
الطاقة البديلة يف الكلية والسعي
ال � �ح � �ث � �ي� ��ث يف ت � �ج � ��وي � ��د وت� �ح� �س ��ن
م � � �خ� � ��رج� � ��ات ال � �ك � �ل � �ي � ��ة م � � ��ن خ � ��ال
التوجيه ب��إع��ادة تأهيل االستوديو
ال �ت �ل �ف ��زي ��وين واإلذاع� � � � ��ي وال� ��ورش� ��ة

واملرسم فيها.
الف� � � � �ت � � � ��اً إىل ض� � � � � � � � ��رورة ت� �ف� �ع� �ي ��ل
م� �خ ��رج ��ات ال �ك �ل �ي ��ة وك� � ��وادره� � ��ا يف
ال��رق��ي بمستوى ال��ذوق ال�ع��ام من
خ ��ال امل �ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة يف إع ��داد
وإخ � � � � ��راج وت �ص �م �ي ��م ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
األعمال الفنية والدرامية الهادفة
ال � �ت � ��ي ت �ع �م ��ل ع � ��ى زي � � � ��ادة ال ��وع ��ي
املجتمعي باملؤامرات واألخطار التي
ت�ح��اك ض��د األم��ة وم�ق��دس��ات�ه��ا من
قبل دول البغي واإلستكبار العاملي
وع� ��ى رأس� �ه ��م أم ��ري �ك ��ا وإس ��رائ �ي ��ل
وأذنابهم يف املنطقة.
وق ��د ت �ك��ون��ت ل�ج�ن��ة ال�ت�ق�ي�ي��م م��ن
ال ��دك� �ت ��ور س �ل �ي �م ��ان ال �ب �ح ��ر -ع �ض��و
هيئة ال�ت��دري��س بالقسم واالس�ت��اذ
ع��زام يسر -منسق أع�م��ال القسم
واألستاذ عدنان الجبيل.
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التنسيق والتعاون والتفاهم بروح أخوية بني الجهات املركزية
واملحافظات مسؤولية وضرورة لتحقيق النجاح عىل مستوى
األفكار والخطط بني املحافظات والجهات املركزية ،فمهما كان
امل�ج�ه��ود ال �ف��ردي ب��إخ��اص واج�ت�ه��اد ف�س�ي�خ�ف��ق وي�ب�ق��ى ن�ت��اج��ه
محدوداً جداً يف مقابل املجهود الجماعي.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

االثنين:

 6ربيع ثاني 1444هـ

 31أكتوبر 2022م

العدد

2282

 12صفحة

ثروة اليمن سيادية  ..والدفاع عنها
واجب مق ــدس

وأن��ا أت��اب��ع ردود ف�ع��ل ال�ع�م��اء وامل��رت��زق��ة وأس�ي��اده��م ح��ول الضربة
التحذيرية التي تم توجيهها مليناء الضبة بمحافظة حضرموت منعاً

احملكمة العسكرية
حتجز قضيتي قتل وتعذيب
االسرى للنطق باحلكم

عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء
ي ��وم أم ��س ج�ل�س�ت�ه��ا ال�ع�ل�ن�ي��ة ال �س��ادس��ة ل �م�ح��اك�م��ة
 18م��ن ال�خ��ون��ة املتهمني ب��االش��راك يف ق�ت��ل  26من
أسرى الجيش واللجان الشعبية عام 2015م عقب
وقوعهم تحت االسر يف جبهات القتال بمحافظات
ت �ع��ز وم � ��ارب وع� ��دن وال �ح ��دي ��دة إىل ج ��ان ��ب ت�ع��ذي��ب
واه ��ان ��ة االس � ��رى وت �س �ل �ي �م �ه��م ل �ع ��دد ت �س �ع��ة أس ��رى
اخرين لدول العدوان الغازية نظري حصولهم عىل
مبالغ مالية.
وأقرت املحكمة حجز القضية للنطق بالحكم.
واملتهمون الذين تجري محاكمتهم هم-:

 - 1عبدربه منصور هادي
 - 2عيل محسن صالح األحمر
 - 3محمد عيل احمد املقديش
 - 4طارق محمد عبدالله صالح االحمر
 - 5صغري بن عزيز السفياين
 - 6هاشم عبدالله حسني األحمر
 - 7هاين احمد بن بريك
 - 8حمدي حسني شكري الصبيحي
 - 9عبدالغني عيل احمد شعالن
 - 10عيل حسن احمد غريب
 - 11مبخوت عبود ربيع الشريف
 - 12سالم احمد صالح سمران
 - 13ناجي عيل سعيد عامر منيف
 - 14خالد مبخوت العرادة
 - 15مهدي مهدي جابر الهاتف
 - 16احمد عيل حنشل أبو أسامة
 - 17نصر عيل عوشان
 - 18سيف عبدالرب قاسم احمد الشدادي .

كما عقدت محكمة املنطقة العسكرية الخامسة
ي� � ��وم أم� � ��س ب �ص �ن �ع ��اء ج �ل �س �ت �ه ��ا ال �ع �ل �ن �ي ��ة ال �ث ��ام �ن ��ة
ل�محاكمة املتهمني بارتكاب جريمة إعدام وتعذيب
 11اس ��رياً م��ن أس ��رى ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
الساحل الغربي.
وأق � ��رت امل �ح �ك �م��ة ح �ج��ز ال �ق �ض �ي��ة ل �ل �ن �ط��ق ب��ال�ح�ك��م
خال الجلسة القادمة.
واملتهمون الذين تجري محاكمتهم هم-:

 - 1العميد ال��رك��ن ط��ارق محمد عبدالله
صالح األحمر
 - 2العميد مراد الشراعي
 - 3عبدالله حسن عبدالله الزورقي
 - 4طالل يوسف عيل
 - 5محمد عبدالله قحطان
 - 6مجاهد عزي حضرمي
 - 7بسام األعجم
 - 8محمد عبدالله صالح البصالين
 - 9محمد الحربي
 - 10سامي حاجي
 - 11عبدالله األعجم

اجلبهة الشعبية تبارك عملية
الدهس البطولية قرب أريحا

وق��ال��ت ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ب�ي��ان ل�ه��ا ”:ت �ب��ارك الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني القيادة العامة عملية
الدهس البطولية عند مفرق النبي موىس قرب
أري �ح ��ا وال �ت ��ي أدت إىل إص ��اب ��ة خ�م�س��ة م ��ن ج�ن��ود

ب� ��ارك� ��ت ال �ج �ب �ه ��ة ال �ش �ع �ب �ي ��ة ل �ت �ح ��ري ��ر ف�ل�س�ط��ني
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ،عملية ال��ده��س البطولية قرب
أري� �ح� ��ا م� ��ؤك� ��دة أن� �ه ��ا ام � �ت � ��دادا ل �ع �م �ل �ي ��ات ش�ع�ب�ن��ا
البطولية والنوعية.

حماس  :مقاومة اخلليل ستحول كل
مدن الضفة إلى قالع للمقاومة والثورة

اخلدمة املدنية تصدر تعميم ًا بشأن حالة
االنضباط الوظيفي بوحدات اخلدمة العامة
أص ��درت وزارة ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وال�ت��أم�ي�ن��ات ،تعميما ب�ش��أن ح��ال��ة
االنضباط الوظيفي يف وحدات الخدمة العامة  ..فيما يي نصه:
"تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
"يحفظه ال�ل��ه" ورئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ،بأهمية االل�ت��زام
باالنضباط الوظيفي وتحسني وتسهيل تقديم الخدمات للجمهور
يف وح ��دات ال�خ��دم��ة ال�ع��ام��ة ت��ود وزارة ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وال�ت��أم�ي�ن��ات
اإلح��اط��ة بأنه إع�م� ً
�اال ألحكام القانون رق��م ( )19لسنة 1991م بشأن
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وال �ق ��ان ��ون رق ��م ( )43ل�س�ن��ة 2005م ،ب �ش��أن ن�ظ��ام
الوظائف واألجور واملرتبات والئحتيهما التنفيذيتني وأحكام الائحة
التنظيمية ل �ل��وزارة ال�ص��ادر ب�ق��رار ال�ل�ج�ن��ة ال�ث��وري��ة ال�ع�ل�ي��ا ب��رق��م ()54
لسنة 2015م.
وت �ن �ف �ي� ً�ذا ألح �ك ��ام ق� ��رار رئ �ي ��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء رق ��م ( )130ل�س�ن��ة
2006م ،ب �ش ��أن ن �ظ ��ام ال� � ��دوام ال ��رس �م ��ي وت �ع ��دي ��ات ��ه ،ف ��إن ال � ��وزارة
تهيب بوحدات الخدمة العامة املركزية واملحلية بتفعيل االنضباط
الوظيفي ملوظفيها ورف��ع تقرير ح��ال��ة االن�ض�ب��اط بشكل دوري ،مع
ال�ع�ل��م أن ��ه س�ي�ت��م ال�ت�ع�ق�ي��ب امل�ف��اج��ئ م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة م��ع ال�ت�غ�ط�ي��ة
اإلعامية ملستوى االنضباط وتقديم الخدمات".

العدو الصهيوين ،هذه العملية جاءت لتؤكد أن
م�ق��اوم��ة شعبنا م�س�ت�م��رة وم�ت�ص��اع��دة يف الضفة
املحتلة رداً عىل جرائم العدو الغاشمة واعتدائه
عىل أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

أك� � � � � ��د ال� � � �ن � � ��اط � � ��ق ب � ��اس � ��م
حركة املقاومة اإلسامية
"ح �م ��اس" ح� ��ازم ق��اس��م،
أن امل � �ق� ��اوم� ��ة يف ال �خ �ل �ي ��ل
ال � �ث � ��ائ � ��رة ت � ��واص � ��ل ف �ع �ل �ه��ا
ال �ج �ه ��ادي ،ل �ت �ت �ح��ول ك��ل
م ��دن ال�ض�ف��ة وم�خ�ي�م��ات�ه��ا
وقراها إىل قاع للمقاومة
والثورة.
ون�ق��ل م��وق��ع "فلسطني
أون الين" أمس األحد عن
ق ��اس ��م يف ت �ص ��ري ��ح ص �ح �ف ��ي ،ق ��ول ��ه :إن
املقاومة يف الضفة كسرت طوق االحتواء
وال �ت �ف �ك �ي ��ك ،وع � ��ىل ك ��ل أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي ح �م ��اي ��ة ودع � � ��م امل �ق ��اوم ��ة
وامل � �ق� ��اوم� ��ني األب � �ط � ��ال ال� ��ذي� ��ن ي ��رس �م ��ون
بالدم خارطة النصر نحو تحرير األرض.
وش � � � � ��دد ع � � ��ىل أن ت� �ص� �ع� �ي ��د امل � �ق � ��اوم � ��ة

الدكتور املنصور لـ"

امل� �س� �ل� �ح ��ة ه � ��و ال� � � ��رد ع��ىل
ج � � � ��رائ � � � ��م امل � �س � �ت � ��وط � �ن � ��ني
ال� �ص� �ه ��اي� �ن ��ة وع � ��دوان � �ه � ��م
ع ��ىل امل �س �ج ��دي ��ن األق ��ى
واإلبراهيمي.
وأوض ��ح أن امل�ق��اوم��ة يف
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة امل�ح�ت�ل��ة
تثبت قدرتها عىل مفاجأة
العدو الصهيوين وضربه
يف كل مكان..
م � �ش� ��دداً ع ��ىل أن � ��ه ل�ي��س
أم � � ��ام ال � �ع� ��دو م� ��ع ت �ص ��اع ��د امل � �ق� ��اوم� ��ة يف
الضفة إال الهزيمة مقابل إرادة الشعب
الفلسطيني ومقاومته.
واخ �ت �ت��م ق��اس��م ت�ص��ري�ح��ه ب��ال �ق��ول :إن
"ال�خ�ل�ي��ل ه��ي خ ��زان ال �ث ��ورة ،ول ��ن تفلح
كل محاوالت االحتال يف خنق املقاومة
فيها".

تدشني مشروع سفلتة شارع الـ 30

":

سرطان الثدي يتصدر بقية أنواع السرطانات
املختلفة بنسبة 15%
أوض � ��ح ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر ع� ��ام امل ��رك ��ز
ال��وط �ن��ي ل �ع��اج األورام ال��دك�ت��ور
ع� � ��ي ع � �ب� ��دال � �ك� ��ري� ��م امل � �ن � �ص � ��ور أن
سرطان الثدي يمثل أع��ىل نسبة
اص��اب��ة م�ق��ارن��ة ببقية ان ��واع م��رض
ال � �س � ��رط � ��ان ح� �ي� ��ث ت� �ص� ��ل ن �س �ب �ت��ه
ايل  % 15ت � �ق� ��ري � �ب� ��ا ..واش � � � ��ار اىل
اه �م �ي ��ة ال �ك �ش ��ف امل �ب �ك ��ر ل �س ��رط ��ان
ال� �ث ��دي ك ��ون �ه ��ا ت �س ��اع ��د يف س��رع��ة

ال�ت�ش�خ�ي��ص وال �ب��دء يف ال �ع��اج يف
امل � ��راح � ��ل االويل ل �ل �م ��رض ب �ش �ك��ل
ي �س �ه��م يف زي � ��ادة ن �س �ب��ة ال �ت �ع��ايف
والشفاء.
وق� � ��ال ال ��دك� �ت ��ور امل� �ن� �ص ��ور" :إن
أس �ب ��اب ال �س ��رط ��ان ع �م��وم��ا وم�ن�ه��ا
س � � ��رط � � ��ان ال � � �ث � � ��دي ت � � � ��أيت ن �ت �ي �ج ��ة
ال� �ع� ��دي� ��د م� ��ن ال� �ع� ��وام� ��ل امل �س �ب �ب ��ة
مل � ��رض ال� �س� ��رط� ��ان م �ن �ه ��ا ال ��وراث� �ي ��ة

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

وال� � �ه� � ��رم� � ��ون� � �ي� � ��ة وال � �ب � �ي � ��ول � ��وج � �ي � ��ة
وال � �ف � �ي � ��زي � ��ائ � �ي � ��ة وب� � �ع � ��ض ان � �م � ��اط
التغذية وع��دم ممارسة الرياضة
وبعض املمارسات او السلوكيات
غري الصحية والكثري من االسباب
أو ال � �ع� ��وام� ��ل األخ � � � ��رى ال ت ��وج ��د
دراس ��ات علمية م�ح��ددة ألس�ب��اب
معينة بأنها السبب الرئييس ملرض
س��رط��ان ال�ث��دي أو غ��ريه م��ن أن��واع

ل�ن�ه��ب ث��روة ال�ي�م��ن وال�ح�ف��اظ ع��ىل س�ي��ادت�ه��ا ووض��ع ح��د للسفن التي
ت��رس�ل�ه��ا دول ك��رى ل�ت�ه��ري��ب ال�ن�ف��ط وال �غ��از ال�ي�م�ن��ي ون�ه�ب��ه ع��ىل م��رأى
وم �س �م��ع م ��ن أول �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ارت �م ��وا يف أح �ض ��ان امل�ح�ت�ل��ني ال �ج ��دد ول��م
يحركوا ساكنا أو حتى تهتز لهم شعرة غرية عىل ثروة شعبهم التي
ي�ت��م ن�ه�ب�ه��ا وخ�ص��وص��ا ب�ع��د اج�ت�م��اع م��ا ت��م ت�س�م�ي�ت��ه ب�م�ج�ل��س ال��دف��اع
ال��وط�ن��ي ب��رئ��اس��ة امل��رت��زق رش ��اد ال�ع�ل�ي�م��ي ال ��ذي ه��دد وت��وع��د وق ��ال ب��أن
ك��ل ال�خ�ي��ارات مفتوحة أم��ام��ه لانتقام معترا القيادة السياسية يف
صنعاء قيادة إرهابية ارتئيت أن أخاطبهم بلغة سبق يل أن خاطبتهم
بها وبنفس املفردات لتعريتهم والتعريف بحقيقتهم وهي عبارة عن
رسالة موجهة لكل الذين باعوا وطنهم بثمن بخس واستعدوا عىل
اليمن وشعبه من ال يحبون لهما الخري وألن الدول الكرى املتدخلة يف
الشأن اليمني مستفيدة من نهب ثروة اليمن فقد سارع مجلس األمن
الدويل الذي تسيطر عليه أمريكا وتسريه إىل عقد جلسة خاصة أدان
فيها الضربة التحذيرية مليناء الضبة,صحيح أن الطبع يغلب التطبع
وم��ن ش��ب ع��ىل يشء ش��اب عليه ول��ذل��ك ف��إن م��ن ينطبق عليهم ه��ذا
ال��وص��ف م��ن العماء وامل��رت��زق��ة ه��م خليط عجيب ال ي��رددون لحظة
واحدة يف ممارسة أعمالهم السابقة ويصرون عىل ممارسة غواياتهم
ع��ىل ال��وس��ط االج�ت�م��اع��ي ظ�ن��اً م�ن�ه��م أن ب�ض��اع�ت�ه��م ه ��ذه ال�ت��ي ورث��وه��ا
ك�ث�ق��اف��ة ف�ي��د وف �س��اد م ��ازال ل�ه��ا ن�ف��س ال� ��رواج ف�ي�م��ا ه��ي يف حقيقتها
بضاعة كاسدة فاسدة ال تصلح للتداول بني الناس؛ألنها كلها مفاسد
وإدعاءات من نفوس ضعيفة وقلوب عمياء فقدت البصرية وصارت
أالعيبهم السياسية واإلع��ام�ي��ة أضحوكة وع�ب��ارة ع��ن ت��ره��ات هزيلة
وق��د أص�ب�ح�ن��ا ن�ش�ف��ق ع�ل�ي�ه��م وه��م ي��رددون�ه��ا ل�ي��ل ن�ه��ار ع��ر وس��ائ�ل�ه��م
و ش� �خ ��وص� �ه ��م امل� �ن� �م� �ط ��ني ال � ��ذي � ��ن ال
يصلحون حتى ألن يكونوا أرجوازات
يف م �س��رح ع�ب�ث��ي يف أي ح ��ارة شعبية
مهملة وال نستثني من هؤالء أحد ال
يف الداخل وال يف الخارج.
ل�ق��د اخ ��رت أن أخ��اط�ب�ه��م ول��و أن
ال �خ �ط ��اب م �ك ��رر ح �ي ��ث س �ب ��ق يل أن
خاطبتهم به وبنفس أسلوبهم الذي
ي �ع ��رف ��ون ��ه وب �ن �ف ��س ع �ب ��ارات �ه ��م ال �ت��ي
كانوا يفرضونها فرضا عند مخاطبة
اآلخ ��ر ،ف �ه��ؤالء ال��ذي��ن ن��رب��أ بأنفسنا
عن ذكرهم باالسم ألن كل مسمى
ل�ه��م أو م�ن�ه��م ه��و ع �ب��ارة ع��ن ج�ن��اي��ة
دول�ي��ة وع��ن مفسدة أخ��اق�ي��ة ،وما
احمد الشريف
ي�ح��ز يف ال�ن�ف��س و ي��ؤمل�ه��ا أن ي��وظ��ف
هؤالء معانات أبناء الشعب اليمني
ال �ت��ي ص�ن�ع��وه��ا وك ��ان ��وا س�ب�ب��اً ل�ت�س�ي��ري رؤي �ت �ه��م ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي نطلق
عليها م �ج��ازاً رؤي�ت�ه��م ال�س�ي��اس�ي��ة ف�ي�م��ا ه��ي ع�ب��ارة ع��ن أف�ك��ار عقيمة و
آراء سطحية سقيمة ال ترقى إال أن تكون نتاجا لغرزة محشش تنضح
بما فيها من أحام فارغة وأوهام عرجاء.
أتعلمون يا هؤالء ملاذا قبل الشعب اليمني أن يجاريكم طوال فرة
حكمكم وهو يعرف تماما حقيقتكم ألن ذلك ناتج عن إحساسه أنه
وقع أسري مجموعة مغرمة بالدمار ومولعة بالدسائس واملؤامرات
ال �ص �غ��رية وامل��زع �ج��ة وامل �ت �ج ��اوزة ل�ل�ق�ي��م وامل �ب ��ادئ واألخ� ��اق  ،ل ��ذا ك��ان
الشعب يجاريكم حفاظا عىل ما تبقى لديه من أشياء تحفظ بعض
التماسك لوطن أنهكته تصرفاتكم ونهبكم الذي ال نهب بعده سواءً
يف ع�ص��رن��ا ال�ح��اض��ر أو يف ال�ع�ص��ور ال��وس�ط��ى ب��ل وص ��ل ب�ك��م األم ��ر إىل
درج��ة أن�ك��م ب�ع�ت��م ال��وط��ن وق��دم�ت�م��وه ل��أع��داء ع��ىل ص�ح��ن م��ن فضة
ليدمروه ويقتلوا أبناءه بل ويحتلون بعض محافظاته وتريدون اليوم
أن تعودوا عىل ظهور الدبابات األمريكية لتحكمونه من جديد.
أت�ع�ل�م��ون أن ح�ظ�ك��م ل�ي��س س�ي�ئ��اً مل ��اذا؟ ألن ال�ي�م��ن يفتقر إىل كتاب
قصة ساخرين أو مدونني لحكايات أراجيز املسرح وإال لكانوا وجدوا
يف أعمالكم املضحكة واملبكية مادة دسمة يسودون بها كتب القصص
والروايات التي بالطبع لن تصدقها األجيال يف حاضرنا ولن تصدقها
أج �ي��ال امل�س�ت�ق�ب��ل وس�ي�ع�ت��رون�ه��ا ن��وع��ا م��ن األس��اط��ري أو م��ن ه�ل��وس��ات
ال� ُ�ك� ً�ت��اب ول�ك��ن س�ل��م ال�ل��ه ألن ال� ُ�ك� ً�ت��اب ان�ش�غ�ل��وا إم��ا ب�ل�ق�م��ة ال�ع�ي��ش أو
ب � ��ال � ��دوران يف ال � ��دوام � ��ات ال �ت ��ي ص �ن �ع �ت �م��وه��ا ل �ه ��ذا ال �ش �ع ��ب امل �س �ك��ني
املبتىل بكم عندما كنتم تحكمونه أو عندما حرضتم عليه ال�ع��دوان
واصطففتم إىل جانبه.
يا هؤالء :أصنعوا خرياً لهذا الشعب وتعلموا كيف تصمتون وكيف
ً
ً
ت�ن��زوون يف أقبيتكم ال�ت��ي تسمونها ق�ص��ورا وف�ل��ا س��واءً ك��ان��ت داخ��ل
ال�ي�م��ن أو يف م�ه��اج��رك��م يف ال ��ري ��اض واس �ط �ن �ب��ول وأب��وظ �ب��ي وال �ق��اه��رة
وعمً ان وغريها من العواصم التي فضلتم اإلقامة فيها ملحاربة وطنكم
م�ن�ه��ا ل�ع��ل ه ��ذا أق ��ل ال�ج�م�ي��ل وال �ع��رف��ان ال ��ذي ي�م�ك�ن�ك��م أن ت�ق��دم��وه
ل �ه��ذا ال�ش�ع��ب ودع ��وا ال�خ��ريي��ن وال�ط�ي�ب��ني م��ن أب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
يعيدون ترميم ما خربتموه وبناء ما هدمتم و إص��اح ما أفسدتم،
فهل تفعلون؟

الرابط بني خطي املسيمير واجلند
دش� � � � � ��ن م � � �ح� � ��اف� � ��ظ ت� �ع ��ز
صاح عبدالرحمن بجاش
املرحلة األوىل من مشروع
سفلتة شارع ال� 30الرابط
ب � � � ��ني خ � � �ط� � ��ي امل � �س � �ي � �م � ��ري-
ال�ج�ن��د م��اوي��ة ب �ط��ول 672
م ��راً وع ��رض أس�ف�ل�ت��ي 14
م� ��راً ب�ت�ك�ل�ف��ة  151م�ل�ي��ون��اً
و 424أل ��ف ري ��ال ب�ت�م��وي��ل
السلطة املحلية.
ويف االف� � � �ت� � � �ت � � ��اح أش � � � ��اد

مرض السرطان".
وأكد بان عدد الحاالت الجديدة
املسجلة م��ن أم��راض السرطانات
املختلفة يف امل��رك��ز ال��وط�ن��ي لعاج
األورام خ� � ��ال ال� � �ع � ��ام 2019م
ب�ل�غ��ت  858ح��ال��ة ف�ي�م��ا ب�ل��غ ع��دد
الحاالت خال العام 2020م 845
حالة ويف العام 2021م بلغ عدد
الحاالت  999حالة.

املحافظ بجاش بمستوى
إن� � � � �ج � � � ��از ال � � �ع � � �م � � ��ل وف � � �ق � � ��اً

ل �ل �م��واص �ف��ات وامل �ق��اي �ي��س
املعتمدة ..
م � � �ع � � ��را ع � � ��ن س � �ع � ��ادت � ��ه
يف ان � � � � �ج � � � � ��از م� � � �ث � � ��ل ه � � ��ذه
امل�ش��اري��ع ال�خ��دم�ي��ة املهمة
ال� �ت� ��ي ت �س �ه ��م يف ت �س �ه �ي��ل
ح � ��رك � ��ة امل� � � � ��رور وت �خ �ف �ي ��ف
االختناقات بمفرق ماوية.
وأوض � � � � � � � � � ��ح أن ه � � �ن� � ��اك

امل��زي��د م��ن م�ش��اري��ع الشق
وال� �س� �ف� �ل� �ت� ��ة س �ت �ش �ه ��ده ��ا
ال �ج �ن ��د وال �ح ��وب ��ان وب�ق�ي��ة
م� � ��دي� � ��ري� � ��ات امل � �ح � ��اف � �ظ � ��ة..
الف � �ت � ��اً إىل اه � �ت � �م� ��ام ق ��ائ ��د
الثورة عبدامللك بدرالدين
ال �ح ��ويث ورئ �ي ��س امل�ج�ل��س
ال � � � � � � �س � � � � � � �ي � � � � � � ��ايس األع � � � � � � � � ��ىل
بمحافظة تعز ومديرياتها
وتنفيذ املشاريع الخدمية
والتنموية.

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا ،وتؤكد للجميع
بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية ..ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين)176( :
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