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تعيش امل��ن��اط��ق املحتلة ان��ف��ات��ا أم��ن��ي��ا غ��ر مسبوقة وس���ط غ��ل��ي��ان شعبي ي��ن��ذر ب��ث��ورة ق��ادم��ة ضد  
املحتل وأدوات��ه وقد ظهرت بوادر الثورة  يف مدينة عدن التي شهدت مظاهرات غاضبة جابت 
ش����وارع امل��دي��ن��ة، ت��ط��ال��ب  ب��وض��ع ح��د الرت���ف���اع أس��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وان��ه��ي��ار االق��ت��ص��اد، م��ؤك��دي��ن ع��ودة 
تصعيدهم الشعبي ج��راء التدهور املستمر للريال اليمني أم��ام العمات األجنبية، وأض��رم املحتجون 

النار باإلطارات وقطعوا طريق التسعني يف مديرية املنصورة ومنعوا مرور السيارات واملركبات.
ي��ش��ار إىل أن امل��ح��اف��ظ��ات ال��واق��ع��ة تحت سيطرة تحالف ال��ع��دوان وم��رت��زق��ت��ه تشهد ح��ال��ة م��ن الغليان 
املتواصل، احتجاجاً عىل تردي الوضع االقتصادي وانهيار الخدمات األساسية ومنها الكهرباء، يف ظل 

تفاصيل ص 05تجاهل ملعاناة املواطنني.

تفاصيل ص 03 

تفاصيل ص 7  

مساعد قائد املنطقة العسكرية 
السادسة لـ »26سبتمبر«:

أطماع النظام السعودي في السيطرة 
على اجلوف برزت منذ عقود 

أك����د رئ���ي���س ال���وف���د ال���وط���ن���ي م��ح��م��د ع��ب��دال��س��ام، 
أن ال���وف���د ال���ع���م���اين ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د ال���ق���ائ���د ع��ب��دامل��ل��ك 
ب�����������درال�����������دي�����������ن ال�����������ح�����������ويث وال����������رئ����������ي����������س م���������ه���������دي امل�������ش�������اط 
ورئيس هيئة األرك���ان العامة ال��ل��واء الركن محمد 
ع����ب����دال����ك����ري����م ال������غ������م������اري، م�����ش�����را إىل أن ال����ل����ق����اءات 
ك��ان��ت مثمرة وق��دم��ت ت��ص��ورات ل��أف��ك��ار املطروحة 

يف املفاوضات.
وأوضح عبدالسام يف تصريح للمسرة يوم أمس  
أنه منذ انتهاء الهدنة أجرى الوفد الوطني نقاشات 
مكثفة م��ع أط���راف ع��دة م��ن بينها ل��ق��اءات مباشرة 

مع الطرف السعودي واألمم املتحدة يف مسقط.

وش���������دد ب�������أن أي إج�������������راءات اق����ت����ص����ادي����ة ت���س���ت���ه���دف 
الوضع يف اليمن ستقلب الطاولة، واألش��ق��اء من 
س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان س���م���ع���وا ك����ام����اً واض����ح����اً م����ن ال��س��ي��د 

القائد.
وق�����ال ع���ب���دال���س���ام: "ق���وات���ن���ا ع���ىل امل����ي����دان ف��رض��ت 
قواعد اشتباك جديدة، وعىل الطرف اآلخر إدراك 
ح��ق��ي��ق��ة أن��ن��ا دخ��ل��ن��ا م��رح��ل��ة ج���دي���دة، وح��ال��ي��اً لسنا 
أم������ام أي ال����ت����زام ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���وق���ف إط������اق ال���ن���ار، 
لكن هناك جهود محرتمة يبذلها األشقاء يف عمان 

تفاصيل ص 02 بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم.

تفاصيل ص 02 

أكد مساعد قائد املنطقة العسكرية  
السادسة العميد جابر عبدالله أبو 

مهدي أن التاحم الشعبي ألحرار محافظة 
الجوف اىل جانب املرابطني من أبناء القوات 

املسلحة كان له الدور الكبر يف تطهر مناطق 
املحافظة من تحالف الشرو العدوان  وإفشال 
مخططاته وأجندته  الرامية اىل السيطرة عىل 

مناطق املحافظة .

تفاصيل ص 02 

قائد الثورة  والرئيس املشاط ورئيس األركان يلتقون الوفد العماني

مؤامرة حضرموت..انفصال مشروع 
سعودية أمريكية بريطانية بامتياز 

الرئيس املشاط:  ال هدنة إال بتحقيق مطالب الشعب العادلة
ال������ت������ق������ى ق�������ائ�������د ال�������ث�������ورة 
ال������������س������������ي������������د ع���������ب���������دامل���������ل���������ك 
ب������������در ال���������دي���������ن ال������ح������ويث  
وفخامة املشر الركن 
م��ه��دي امل��ش��اط رئيس 
امل��������ج��������ل��������س ال�������س�������ي�������ايس 
األع�����������������������������������������ىل، ورئ��������������ي��������������س 
هيئة األرك���ان العامة 
ال����ل����واء ال���رك���ن محمد 
عبدالكريم الغمادي 
وف�����������د س����ل����ط����ن����ة ع����م����ان 
ال�����ش�����ق�����ي�����ق�����ة ال�������������ذي زار 
اليمن يف إط��ار جهود 
ال��������س��������ل��������ط��������ن��������ة إلح���������������ال 

السام.

نحن مع وقف إطالق النار وفك احلصار وصرف املرتبات بصور دائمة 
رئيس الوفد الوطني: 

وزير الدفاع: جيشنا قادر على   استهداف 
العمق اجلغرافي لدول العدوان

أكد اجلهوزية واالستعداد للتعامل احلاسم مع أي عمليات عدائية يقوم بها حتالف العدوان أو عمالؤه

 نحذر من أي إجراءات اقتصادية تستهدف بلدنا قد تقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة 

قواتنا على امليدان فرضت قواعد اشتباك جديدة  

ال ميكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة 
وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية

أك���د وزي����ر ال���دف���اع ال���ل���واء ال��رك��ن 
م��������ح��������م��������د ن������������اص������������ر ال����������ع����������اط����������ف����������ي أن 
ال�����ج�����ي�����ش ال�����ي�����م�����ن�����ي ل�������دي�������ه ال�������ق�������درة 
ال���ك���ام���ل���ة ل���اس���ت���ف���ادة م����ن ق���درات���ه 
ال���ض���ارب���ة يف م���واج���ه���ة امل��ع��ت��دي��ن، 
واس�������ت�������ه�������داف ال�����ع�����م�����ق ال�����ج�����غ�����رايف 
ل���������������������دول ال�������������������ع�������������������دوان، وامل���������ن���������ش���������آت 

الحيوية والحساسة
وخ������������ال ال�����ت�����ق�����ري�����ر ال������������ذي ق����دم����ه 
وزي������������������������ر ال�����������������دف�����������������اع إىل االج����������ت����������م����������اع 
ال��������دوري مل��ج��ل��س ال���������وزراء أم�����س.. 
ع���������ن األوض���������������������اع يف ال������ج������ب������ه������ات يف 
ظ��ل اس��ت��م��رار خ��روق��ات ال��ع��دوان 
ال���ي���وم���ي���ة آلخ������ر ه����دن����ة ت����م االت����ف����اق 
ب���ش���أن���ه���ا.. ق����ال ال����ل����واء ال��ع��اط��ف��ي: 
إن ك�����ل خ��������روق ال�������ع�������دوان ق��اب��ل��ه��ا 
ان�����ض�����ب�����اط وت�����ع�����ام�����ل م������س������ؤول م��ن 
ال����ج����ي����ش إت�����س�����اق�����اً م������ع ت���وج���ي���ه���ات 

ال�������������ق�������������ي�������������ادة ال�������������ث�������������وري�������������ة وامل��������ج��������ل��������س 
ال���������س���������ي���������ايس األع������������������ىل ب������ال������ت������ه������دئ������ة، 
إلف��������س��������اح امل��������ج��������ال أم������������ام ال����ج����ه����ود 
ال�����������س�����������اع�����������ي�����������ة إلن����������������ه����������������اء ال����������������ع����������������دوان 
وال�����ح�����ص�����ار امل������ف������روض ع�����ىل ال���ي���م���ن 
منذ قرابة ثماين سنوات.. مؤكدا، 
يف الوقت ذاته، استعداد القوات 
امل��������س��������ل��������ح��������ة ال�������ي�������م�������ن�������ي�������ة ال�������ت�������ع�������ام�������ل 
الحاسم م��ع أي عمليات عدائية 
أكانت من ِقبل تحالف العدوان 

أو من ِقبل عمائه.
وأوض������ح أن امل��ع��ت��دي��ن ي��ق��وم��ون 
حالياً برتتيب أوضاعهم والتهيئة 
الس�������ت�������م�������رار ع��������دوان��������ه��������م، وت���ث���ب���ي���ت 
وجودهم يف املحافظات واملناطق 
وال���ُج���زر ال��واق��ع��ة ت��ح��ت االح��ت��ال 

السعودي - اإلمارايت.

في إطار سياسة   » فرق تسد«..

االحتالل  يسعى لعزل مناطق الثروة للسيطرة عليها 

تفاصيل ص 03 
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أش������رف ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ى رئ���ي���س امل��ن��ظ��وم��ة 
العدلية محمد عيل الحويث، يوم أمس، عى إنهاء ثمان 
قضايا قتل بني )16( أسرة يف مديرية القفر بمحافظة إب.
وخ������ال ال���ن���ك���ف ال���ق���ب���يل امل����وس����ع ال������ذي ت���ق���دم���ه م���ح���اف���ظ إب 
عبدالواحد صاح أعلن أولياء دم املجني عليهم من أسر 
الحميدي والبعداين ومحمد الزايدي والسبل والهشمي 
واحمد ال��زاي��دي وشعيب والصريمي العفو والتنازل عن 
ال����ج����ن����اة م����ن أس������ر ق����ن����واع وم����ف����ت����اح وال������زاي������دي وال���س���م���ع���ويل 
وعوضة ونشوان والجماعي والحكمي ، يف قضايا القتل 
امل���ت���ف���رق���ة وإن�����ه�����اء أي خ����اف����ات او ث��������ارات ب����ني ت���ل���ك األس�������ر ، 
تشريفا للحاضرين وامتثاال لدعوة عضو املجلس السيايس 
األع������ى رئ���ي���س امل���ن���ظ���وم���ة ال���ع���دل���ي���ة ق���ب���ل أس���ب���وع���ني ل��ق��ب��ائ��ل 
القفر بإنهاء الثارات وحلحلة القضايا فيما بينهم وتنفيذا 
لتوجيهات السيد القائد بإشاعة قيم التصالح والتسامح 

بني أبناء املجتمع.
ويف الصلح عرب عضو املجلس األع��ى عن سعادته بتلبية 
ق���ب���ائ���ل ال���ق���ف���ر األب����ي����ة ل����ل����دع����وة ال����ت����ي ق���دم���ه���ا خ������ال ت��دش��ني 
فعاليات ذكرى الشهيد ألبناء وقبائل هذه املديرية بحل 
ال��ق��ض��اي��ا وإن����ه����اء ال����ث����ارات وه����ا ه���ي االس���ت���ج���اب���ة ت���ب���دأ ب��ث��م��ان 
قضايا قتل ظلت بعضها لسنوات بني سندان الخافات 
ومطرقة الثارات ، ويأيت اليوم الذي تجد فيه هذه القضايا 
طريقها اىل الحل وطي صفحة املايض وفتح صفحة جديدة 
عنوانها التسامح واإلخاء والتفاهم.. متمنيا ان تجد بقية 
ال���ق���ض���اي���ا يف ه������ذه امل����دي����ري����ة وغ����ره����ا م����ن م����دي����ري����ات ال���وط���ن 

طريقها إىل الحل والتفاهم والتصالح كما ه��ذه القضايا 
الثمان ويصبح كل أبناء املجتمع اليمني متآلفا متسامحا 

متماسكا ال تؤثر فيه مشاكل او قضايا وثارات.
وقال عضو املجلس السيايس االعى : إن كل قبيلة يمنية 
ن���راه���ا ب��س��اح��ه��ا وع��ت��اده��ا ن���راه���ن ع��ل��ي��ه��ا وم���ن ال��ق��ف��ر ن��ق��ول 
للسعودي واإلمارايت وألسيادهم االمريكان والربيطانيني 
وغ������ره������م ، ك����ي����ف ت����ق����ات����ل����ون ق�����وم�����ا ك������ل ق���ب���ي���ل���ة م���ن���ه���م ت��ع��د 
م����ع����س����ك����را م����ت����ك����ام����ا ب����م����ا ت���م���ت���ل���ك���ه م������ن ع�����ت�����اد وق����������وة وب������أس 
وج��اه��زي��ن لقتالكم ح��ق آخ��ر ق��ط��رة م��ن دمائهم فالقبائل 
اليمنية ال تقبل بالتنازل لبعضهم بعضا عن شرٍب واحد من 
األرض فهل تريدون منهم ان يتنازلوا لكم عن الجمهورية 

اليمنية هذا هو املستحيل الذي ال يكون ولن يكون أبداً.
وثمن عضو السيايس األعى كل األسر التي بادرت يف هذا 
ال��ص��ل��ح و ت��ن��ازل��ت وق��دم��ت م��ث��اال رائ��ع��ا يف ال��ص��ف��ح والعفو 

والتسامح فيما بينها.
ودع�����ا ب��ق��ي��ة ق��ب��ائ��ل ال��ق��ف��ر م��م��ن ل��دي��ه��م ث������ارات وق���ض���اي���ا إىل 
إصاح ذات بينهم وان يحرصوا عى التسامح والتصالح 
ويتنازلوا لبعضهم يف القضايا التي بينهم ويتقاربوا للصلح 
وإنهاء الخافات والصراعات التي ال تخدمهم وال تخدم 

بلدهم وإنما تخدم األعداء الحاقدين.
وب������دوره أك����د م��ح��اف��ظ إب ، أن ق��ب��ائ��ل ال��ق��ف��ر ال���ي���وم أث��ب��ت��ت 
أص��ال��ت��ه��ا وك���رم���ه���ا وح���رص���ه���ا ع���ى ال��ت��س��ام��ح واالخ�������وة فيما 
بينها ووف���اءه���ا للسيد ال��ق��ائ��د ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه وح��ب��ه��ا للوطن 
الذي يحاول األعداء افتعال القضايا واملشاكل الداخلية 

لتمزيق الصف الوطني املناهض للعدوان.
وأش��اد بكل الجهود التي بذلت إلنهاء هذه القضايا التي 
كانت شائكة بني تلك األسر منذ وقت طويل وتكللت تلك 
الجهود بإعان ه��ذا الصلح امل��ب��ارك .. مشرا إىل ان هناك 
قضايا كثرة تم إنجازها يف ه��ذه املحافظة ب��إش��راف عضو 
املجلس السيايس األعى سواء يف هذه املديرية او مديريات 
أخرى بعضها تم اإلعان عنه والبعض اآلخر سيتم اإلعان 

عنه خال األيام واألسابيع القادمة.
وشدد محافظ إب عى ضرورة ان يتم بذل قصارى الجهود 
م��ن ق��ب��ل امل��ش��ائ��خ وال���وج���اه���ات وال��ش��خ��ص��ي��ات االجتماعية 
وك�����ل ال��ش��خ��ص��ي��ات امل����ؤث����رة ، إلص������اح ذات ال���ب���ني وح��ل��ح��ة 
قضايا املجتمع .. الفتا إىل أن السلطة املحلية باملحافظة 
واملديريات ومختلف اجهزة الدولة عى استعداد للتعاون 
يف س���ب���ي���ل ه������ذا ال����ت����وج����ه ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات ق����ي����ادة ال����ث����ورة 

والقيادة السياسية.
ح��ض��ر ال��ن��ك��ف ال��ق��ب��يل رئ���ي���س م��ص��ل��ح��ة ال��ت��أه��ي��ل واإلص�����اح 
ال����ل����واء ع��ب��دال��ح��م��ي��د امل���ؤي���د وم���دي���ر ام����ن امل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��م��ي��د 
ه�������ادي ال����ك����ح����اين وم�����دي�����ر م����دي����ري����ة ال���ق���ف���ر س���ل���ي���م ال��ق��ح��ي��ف 
وم�������دراء م��ك��ات��ب اإلع������ام ع��ب��دال��ب��اس��ط ال���ن���وع���ة وال��س��ي��اح��ة 
غانم عوسج وهيئة الكتاب ردمان األديب ومشرف مديرية 
القفر دحان الكرابة واملسؤول االجتماعي بالقفر محمود 
ال��رع��ي��ن��ي وم��دي��ر اإلص��اح��ي��ة امل��رك��زي��ة ب���إب ال��ع��ق��ي��د رض���وان 
س��ن��ان وع���دد كبر م��ن امل��ش��ائ��خ والشخصيات االجتماعية 

بمديرية القفر.

بإشراف عضو السياسي األعلى محمد احلوثي :

 إنهاء 8  قضايا قتل بني 16 أسرة في القفر بإب

اس���ت���ع���رض م��ج��ل��س ال��������وزراء يف اج��ت��م��اع��ه ال��������دوري، أم���س، 
ب���رئ���اس���ة رئ���ي���س ال�����������وزراء، ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن ح��ب��ت��ور، 
مة ما يتصل  املواضيع املدرجة يف ج��دول أعماله، ويف املقِدّ
ب����م����س����ار امل������واج������ه������ة امل����ت����ك����ام����ل����ة ل����ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان م������ن ج��ه��ة 
وال��ت��ع��اط��ي امل��س��ئ��ول م��ع أّي��م��ا ج��ه��ود ص��ادق��ة ل��ص��ن��ع ال��س��ام 

املشّرف للشعب اليمني.
واس������ت������ه������ل امل�����ج�����ل�����س اج�����ت�����م�����اع�����ه ب�������آي�������ات م�������ن ال�������ذك�������ر ال���ح���ك���ي���م 
واالستماع إىل مقتطفات من عهد اإلمام عيل بن أبي طالب 
عليه السام إىل مالك األشرت، وذلك عما بتوجيهات قائد 
ال��ث��ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث، ب��ش��أن تجسيد 
ال��ت��ع��ال��ي��م ال��رف��ي��ع��ة للعهد يف واق����ع األداء ال��ع��ام مل��ؤس��س��ات 

الدولة ومسؤوليها والعاملني فيها.
وركزت املقتطفات عى ضرورة تغليب املصلحة العامة عى 
ما عداها من املصالح والقرب من املواطنني والسعي لتحقيق 
العدالة يف أوساطهم واملراعاة الدائمة لعقوبة الله القريبة 

من الظاملني.
واس������ت������م������ع امل�����ج�����ل�����س إىل إي�������ض�������اح م�������ن ن������ائ������ب رئ������ي������س ال��������������وزراء 
ل��ش��ؤون األم����ن وال���دف���اع، ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ج���ال ال��روي��ش��ان، 
عن مستجدات ملف املفاوضات يف ظل زيارة الوفد العماين 
الشقيق إىل صنعاء واستمرار حالة ال��ا ح��رب وال��ا سلم، 
وكذا استمرار العدوان يف إغاق األجواء اليمنية والقرصنة 
عى سفن املشتقات النفطية القادمة إىل ميناء الحديدة، 
وعدم السماح بتدفق مختلف السلع إىل موائن الحديدة.. 
م����ؤك����دا أن م����واق����ف ص���ن���ع���اء واض����ح����ة وم��ع��ل��ن��ة ل���ل���ب���دء يف أي 
حوارات سياسية تفيض إىل تحقيق السام العادل والشامل 

واملشّرف لكل أبناء الشعب اليمني.
ول��ف��ت إىل أن م��ط��ال��ب ص��ن��ع��اء ت��ت��ئ ب��األس��اس ع��ى املطالب 
املشروعة للشعب اليمني، وه��ي: صرف مرتبات املوظفني 
من عوائد النفط والغاز اليمني، وكذا فتح مطار صنعاء، 
ورفع الحصار عن موائن الحديدة، وإنهاء أي تواجد أجنبي 
ع���ى األرايض ال��ي��م��ن��ي��ة.. م���ش���را إىل أن ص��ن��ع��اء ت�����درك ت��م��ام��اً 
م���خ���اط���ر اس���ت���م���رار ح���ال���ة ال�����ا ح�����رب وال������ا س���ل���م يف ظ����ل ق��ي��ام 
املعتدين برتتيب أوراقهم، واستعدادهم ملواصلة عدوانهم، 

وتكريس وجودهم االحتايل.
ون������ّوه ب��ج��ه��ود ال���وس���اط���ة، ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا األش����ق����اء يف سلطنة 
ُعمان، وسعيهم الصادق واملشكور يف مسار التواصل مع 
أطراف العدوان للتوصل إىل إحال السام املشّرف والعادل 

يف اليمن واملنطقة ككل.
ك���م���ا اس���ت���م���ع امل���ج���ل���س إىل ت���ق���ري���ر م����ن وزي�������ر ال������دف������اع، ال����ل����واء 
ال���رك���ن م��ح��م��د ن��اص��ر ال��ع��اط��ف��ي، ع���ن األوض������اع يف ال��ج��ب��ه��ات 
يف ظ��ل اس��ت��م��رار خ��روق��ات ال��ع��دوان اليومية آلخ��ر ه��دن��ة تم 
االت����ف����اق ب��ش��أن��ه��ا، ال���ت���ي ي��ق��اب��ل��ه��ا ان���ض���ب���اط وت���ع���ام���ل م��س��ؤول 
م���ع ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى 
ب���ال���ت���ه���دئ���ة، إلف����س����اح امل����ج����ال أم������ام ال���ج���ه���ود ال���س���اع���ي���ة إلن���ه���اء 
ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار امل���ف���روض ع���ى ال��ي��م��ن م��ن��ذ ق���راب���ة ث��م��اين 
سنوات.. مؤكدا، يف الوقت ذاته، استعداد القوات املسلحة 
اليمنية التعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية أكانت من 

ِقبل تحالف العدوان أو من ِقبل عمائه.

وأوض����������ح أن امل����ع����ت����دي����ن ي����ق����وم����ون ح����ال����ي����ا ب����رتت����ي����ب أوض����اع����ه����م 
وال�����ت�����ه�����ي�����ئ�����ة الس�������ت�������م�������رار ع��������دوان��������ه��������م، وت�����ث�����ب�����ي�����ت وج����������وده����������م يف 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات وامل������ن������اط������ق وال���������ُج���������زر ال������واق������ع������ة ت�����ح�����ت االح������ت������ال 

السعودي - اإلمارايت.
وأك��د وزي��ر ال��دف��اع أن الجيش اليمني لديه ال��ق��درة الكاملة 
ل����اس����ت����ف����ادة م�����ن ق������درات������ه ال�����ض�����ارب�����ة يف م����واج����ه����ة امل���ع���ت���دي���ن، 
واس���ت���ه���داف ال��ع��م��ق ال���ج���غ���رايف ل�����دول ال�����ع�����دوان، وامل��ن��ش��آت 

الحيوية والحساسة.
وع��رّب عن الشكر ملجلس ال���وزراء ويف املقدمة رئيس ال��وزراء 
ع����ى ال���ج���ه���ود ال���ك���ب���رة يف إس����ن����اد ال���ج���ب���ه���ات، ودع������م رج��ال��ه��ا 
األبطال الصناديد طيلة السنوات املاضية وحتى اليوم، وكذا 
تفاعلهم الكبر مع توجيهات قائد الثورة، السيد عبدامللك 
ب�������در ال�����دي�����ن ال������ح������ويث، ورئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع�������ى، 
فخامة املشر الركن مهدي املشاط، بشأن الشهداء وضمان 
حقوقهم املعنوية واملادية، ورعاية وتكريم أسرهم، والعمل 
عى اطاق سراح األسرى ومعرفة مصر املفقودين، عاوة 
عى تقديم الخدمات الطبية للجرحى، وتوفر احتياجات 
امل��ع��اق��ني، وال��ع��م��ل ع��ى ت��وف��ر س��ب��ل ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م لهم، 
تقديرا ألدوارهم الكبرة يف الذود عن الوطن وعزة شعبهم، 

وح��ق��ه يف االس���ت���ق���ال، وام���ت���اك زم����ام أم����ره دون ه��ي��م��ن��ة أو 
وصاية ألحد عليه وعى قراره.

وأكد مجلس الوزراء أن القيادة الثورية واملجلس السيايس 
األع����ى وح��ك��وم��ة اإلن���ق���اذ وك���اف���ة م��ؤس��س��ات ال���دول���ة تعيش 
آالم ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي وم����ع����ان����ات����ه ال���ج���س���ي���م���ة م������ن ال���ح���ص���ار 
وحرمانه من ثرواته الطبيعية.. مشرا إىل أن صنعاء تحمل 
وبمسؤولية وطنية وتاريخية قضية الشعب العادلة، وحقه 
يف االس����ت����ق����ال ال������ت������ام، وال����ح����ف����اظ ع�����ى ال����س����ي����ادة ال���وط���ن���ي���ة، 

وتطهر أرضه من االحتال.
وأوضح أن معركة اليمن وغاياتها الوطنية واضحة، وهي 
التصدي للعدوان الذي يستكرث عى الشعب اليمني حقوقه 
املشروعة يف االستقال والعيش الكريم، وصياغة واقعه 
الحر واستثمار طاقاته البشرية وإمكانياته املادية بما يحقق 

نهضته الشاملة.
وح���ّم���ل امل��ج��ل��س ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان األم���ري���ي - ال��س��ع��ودي - 
اإلم����ارايت املسؤولية ع��ن كافة التبعات الناتجة ع��ن إص��راره 
ع���ى م���واص���ل���ة ع����دوان����ه وح����ص����اره واح���ت���ال���ه أرايض وم��ن��اط��ق 

وجزرا يمنية.
وط����ال����ب امل���ج���ل���س ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان إىل ال����ك����ف ع����ن امل���ك���اب���رة 

وال����س����ي����اس����ات ال���ع���دائ���ي���ة واالس�����ت�����ف�����ادة م����ن ج����ه����ود وم���س���اع���ي 
األش�����ق�����اء يف س���ل���ط���ن���ة ُع�����م�����ان ل���ل���س���ر يف م����س����ار ص���ن���ع ال���س���ام 
ال��������ع��������ادل ال������������ذي ي����ض����م����ن ل����ل����ي����م����ن أم������ن������ه وس�������ي�������ادت�������ه ووح������دت������ه 

واستقاله وسامة أراضيه.
وواف��������ق امل���ج���ل���س ع����ى م����ش����روع ال�����ق�����رار ال���ج���م���ه���وري ال���خ���اص 
بإعادة تنظيم مصلحة الدفاع املدين، ووّجه وزير الداخلية 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وزي����ر ال���ش���ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة، مل��ت��اب��ع��ة اس��ت��ك��م��ال 

اإلجراءات القانونية الازمة إلصدار القرار.
وي���������أيت ال�������ق�������رار ل���ت���ن���ظ���ي���م وت�����ط�����وي�����ر ن�����ش�����اط امل����ص����ل����ح����ة وت���ح���ق���ي���ق 
دوره�������ا ال���ف���اع���ل وامل�����ح�����وري يف م���واج���ه���ة ال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وغ�����ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ودرء األخ����ط����ار امل��ح��ت��م��ل��ة وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن 
آثارها، وك��ذا تأمني وسائل السامة واالتصال يف الظروف 
العادية واالستثنائية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة 
املختصة، والعمل ع��ى حماية األرواح واملمتلكات العامة 
وال����خ����اص����ة م�����ن خ������ال ال����ق����ي����ام ب���ع���م���ل���ي���ات اإلط������ف������اء وال���ب���ح���ث 
واإلنقاذ واإلسعاف واإلخاء واإليواء واإلغاثة للمتضررين.
ك����م����ا واف����������ق امل����ج����ل����س ع������ى دل�����ي�����ل إع������������داد وص�����ي�����اغ�����ة م����ش����اري����ع 
ال����ق����وان����ني وال�����ل�����وائ�����ح امل�����ق�����ّدم م�����ن وزي�������ر ال�����ش�����ؤون ال���ق���ان���ون���ي���ة، 
ال���دك���ت���ور إس��م��اع��ي��ل امل���ح���اق���ري، وأك�����د ع���ى ج��م��ي��ع ال�������وزارات 

التقّيد بالخطوات التي تضّمنها الدليل عند إعدادها مشاريع 
القوانني واللوائح ملا فيه تأمني املمارسات الفضى لتحقيق 
ال���ج���ودة يف ال��ن��ص��وص ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ت��ني امل��وض��وع��ي��ة 

والشكلية.
وي�����ه�����دف ال����دل����ي����ل إىل ت����ح����دي����د ال�����وس�����ائ�����ل ال����ت����ي ت���ك���ف���ل ت����واف����ق 
النصوص القانونية مع أحكام الشريعة والدستور واملبادئ 
ذات ال��ص��ف��ة ال���دس���ت���وري���ة، ع�����اوة ع���ى ت��ح��دي��د امل���ب���ادئ ال��ت��ي 
تؤمن الصياغة املثى لألحكام اإللزامية من الناحية القانونية 
أو ال���ش���ك���ل���ي���ة أو ال���ل���غ���وي���ة ل���ض���م���ان ان���س���ج���ام���ه���ا م����ع ال���ق���واع���د 
واألحكام النافذة، وتفادي تعارضها وغرها من الغايات.

ون�����اق�����ش امل���ج���ل���س م�����ذك�����رة وزي�������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ف���ن���ي وال����ت����دري����ب 
املهني، غازي أحمد عيل، بشأن مشروع الائحة التنفيذية 
ل�����ل�����ب�����ك�����ال�����وري�����وس ال����ت����ط����ب����ي����ق����ي وال�����ت�����ق�����ن�����ي وامل������ع������ل������م ال�����ت�����ق�����ن�����ي يف 
م����ؤس����س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ف����ن����ي وال�����ت�����دري�����ب امل����ه����ن����ي ال���ح���ك���وم���ي���ة 

واألهلية والخاصة.
وي�����ه�����دف م�����ش�����روع ال����ائ����ح����ة إىل ت����وح����ي����د األس���������س وال����ق����واع����د 
واإلج�����������������راءات امل����ن����ّظ����م����ة ل����ل����ب����ك����ال����وري����وس ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي وال���ت���ق���ن���ي 
واملعلم التقني يف مؤسسات التعليم الفني، واملساهمة يف 
رفع كفاءة القوى العاملة اليمنية كماً ونوعا، وتعزيز فرص 
التشغيل محليا وإقليميا، وخدمة تنفيذ السياسة العامة 
للدولة يف مجال التعليم الفني وال��ت��دري��ب املهني، إىل غر 
ذلك من األهداف املحّفزة عى التحاق الطاب بمؤسسات 

هذا القطاع.
وش��ّك��ل املجلس لجنة برئاسة ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء لشؤون 
ال���خ���دم���ات وال��ت��ن��م��ي��ة، ال���دك���ت���ور ح��س��ني م���ق���ب���ويل، وع��ض��وي��ة 
وزراء ال����ت����ع����ل����ي����م ال���������ع���������ايل، وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ال������ف������ن������ي، وال��������ش��������ؤون 
القانونية، والدولة، الدكتور حميد املزجاجي، وأمني عام 
مجلس الوزراء، ملراجعة ودراسة مشروع الائحة من كافة 
ال���ج���وان���ب، وم����راع����اة م���اح���ظ���ات امل��ج��ل��س ب��ش��أن��ه��ا، وال���رف���ع 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج إىل امل��ج��ل��س ل��ل��م��ن��اق��ش��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وات���خ���اذ م���ا ي���راه 

مناسبا بهذا الشأن.
ووافق املجلس عى تقرير أمني عام مجلس الوزراء، محمد 
الكبيس، عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء 
خال الفرتة "رجب - ذي الحجة 1443ه�"، املوافق "يناير - 
يونيو 2022م"، بما يف ذلك أعمال اللجان الوزارية املشّكلة 

بأوامر املجلس.
وأك��د عى ن��واب رئيس ال���وزراء وال���وزراء -ك��ل فيما يخصه- 
العمل عى سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات الصادرة 
خ�����ال ال���ن���ص���ف األول م����ن ال����ع����ام 1444ه����������، ووض������ع ال���ربام���ج 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���زم���ن���ي���ة ل����ل����ق����رارات واألوام����������ر امل���ت���خ���ذة م����ن ِق��ب��ل 
املجلس ح��ال ص��دوره��ا، ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية 

وكفاءة تنفيذها وتحقيق األهداف املرجّوة منها.
وكّلف املجلس أمينه العام بمتابعة التنفيذ حسب املواعيد، 
واس���ت���ي���ع���اب امل����اح����ظ����ات ال���ت���ي س���ت���ق���دم م����ن ال�����������وزارات ب��ش��أن 

التقرير.
وأش�����اد امل��ج��ل��س ب��ال��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة م���ن ِق��ب��ل أم��ان��ت��ه ال��ع��اّم��ة 
ملتابعة وتقييم م��س��ت��وى تنفيذ ق���رارات���ه وأوام�����ره، وبالجهد 

املبذول يف إعداد التقرير.

نّوه بجهود الوساطة التي يبذلها األشقاء في سلطنة ُعمان وسعيهم الصادق واملشكور ..

مجلس الوزراء يجدد حرص صنعاء على صنع السالم ويحّمل العدوان تبعات مواصلة عدوانهم وحصارهم

  مطالبنا املشروعة تتمثل في صرف املرتبات من عوائد النفط والغاز وفتح مطار 
صنعاء ورفع احلصار وإنهاء أي تواجد أجنبي على األراضي اليمنية

  القيادة الثورية واملجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ وكافة مؤسسات الدولة تعيش آالم الشعب اليمني ومعاناته
  معركة اليمن هي التصدي للعدوان الذي يستكثر على شعبنا حقوقه املشروعة في االستقالل والعيش الكرمي

أك�����د وزي������ر ال����دف����اع ال����ل����واء ال����رك����ن م��ح��م��د ن���اص���ر ال���ع���اط���ف���ي أن ال��ج��ي��ش 
اليمني لديه القدرة الكاملة لاستفادة من قدراته الضاربة يف مواجهة 
امل��ع��ت��دي��ن، واس��ت��ه��داف ال��ع��م��ق ال��ج��غ��رايف ل����دول ال���ع���دوان، وامل��ن��ش��آت 

الحيوية والحساسة
وخال التقرير الذي قدمه وزير الدفاع إىل االجتماع الدوري ملجلس 
ال������وزراء أم����س.. ع��ن األوض�����اع يف ال��ج��ب��ه��ات يف ظ��ل اس��ت��م��رار خ��روق��ات 
العدوان اليومية آلخر هدنة تم االتفاق بشأنها.. قال اللواء العاطفي: 
إن كل خروق العدوان قابلها انضباط وتعامل مسؤول من الجيش 
إت����س����اق����اً م����ع ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وامل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع����ى 

ب��ال��ت��ه��دئ��ة، إلف���س���اح امل���ج���ال أم�����ام ال���ج���ه���ود ال��س��اع��ي��ة إلن���ه���اء ال���ع���دوان 
والحصار املفروض عى اليمن منذ قرابة ثماين س��ن��وات.. مؤكدا، يف 
الوقت ذاته، استعداد القوات املسلحة اليمنية التعامل الحاسم مع 
أي عمليات عدائية أكانت من ِقبل تحالف العدوان أو من ِقبل عمائه.
وأوض���������ح أن امل���ع���ت���دي���ن ي����ق����وم����ون ح����ال����ي����اً ب���رتت���ي���ب أوض����اع����ه����م وال���ت���ه���ي���ئ���ة 
الستمرار عدوانهم، وتثبيت وجودهم يف املحافظات واملناطق والُجزر 

الواقعة تحت االحتال السعودي - اإلمارايت.
وعرّب وزير الدفاع عن الشكر ملجلس الوزراء ويف املقدمة رئيس الوزراء 
ع����ى ال���ج���ه���ود ال���ك���ب���رة يف إس����ن����اد ال���ج���ب���ه���ات، ودع�������م رج���ال���ه���ا األب����ط����ال 

الصناديد طيلة السنوات املاضية وحتى اليوم، وكذا تفاعلهم الكبر 
مع توجيهات قائد الثورة، السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، ورئيس 
املجلس السيايس األعى، فخامة املشر الركن مهدي املشاط، بشأن 
الشهداء وضمان حقوقهم املعنوية واملادية، ورعاية وتكريم أسرهم، 
والعمل عى إطاق سراح األسرى ومعرفة مصر املفقودين، عاوة 
عى تقديم الخدمات الطبية للجرحى، وتوفر احتياجات املعاقني، 
والعمل عى توفر سبل العيش الكريم لهم، تقديرا ألدوارهم الكبرة 
يف ال��ذود عن الوطن وع��زة شعبهم، وحقه يف االستقال، وامتاك 

زمام أمره دون هيمنة أو وصاية ألحد عليه وعى قراره.

أكد اجلهوزية واالستعداد للتعامل احلاسم مع أي عمليات عدائية يقوم بها حتالف العدوان أو عمالؤه

وزير الدفاع: اجليش لديه القدرة الكاملة على 
 استهداف العمق اجلغرافي لدول العدوان

  املعتدون يقومون حاليًا بترتيب أوضاعهم والتهيئة الستمرار عدوانهم وتثبيت وجودهم في احملافظات واجُلزر احملتلة



مؤامرة حضرموت..انفصال مشروع 
فيما يسعى مرتزقة نظام العدوان واالحتالل اإلمارايت إىل فصل جنوب الوطن عن شماله، 

برزت مؤخرا دعوات مرتزقة نظام العدوان واالحتالل السعودي يف صيغة جديدة تنادي بفصل 
حضرموت عن الجسد اليمني وإعالنها "دولة مستقلة"، ورغم تربيرات قيادات حزب اإلصالح 
األداة الرئيسية لنظام العدوان السعودي لدعواتها بمواجهة الحرب الهادفة إىل القضاء عليها 

يف حضرموت تثبت الكثري من املؤشرات املرتبطة بتطورات الوقائع واألحداث أن توقيت املناداة 
بفصل حضرموت يأيت يف سياق التنفيذ للمؤامرة األمريكية السعودية الربيطانية القديمة 

املتجددة.. املزيد من التفاصيل يف السياق التايل: 

وف�������ق�������ا مل�����خ�����ط�����ط�����ات م�����ك�����ش�����وف�����ة ب��������ن ال������ج������ان������ب األم�������ري�������ي 
وال��ربي��ط��اين وال��س��ع��ودي واإلم������ارايت، ت��ل��ك األط����راف التي 
يجمعهم م��ا تسمى الرباعية ال��دول��ي��ة، وبمعنى أوض��ح 
دول ال�����ع�����دوان ع����ى وط���ن���ن���ا وش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي، ت��ك��ش��ف��ت 
مؤخرا خيوط مؤامرة إثارة النزعات املناطقية واالنفصالية 
ب����ن ف���ص���ائ���ل وم���ل���ي���ش���ي���ات وأدوات ال�����ع�����دوان واالح����ت����الل 
املنقسمة عمودياً واملتشظية أفقياً يف املحافظات واملناطق 
املحتلة بدءا من عدن ومرورا بحضرموت واملهرة وشبوة 

ومأرب، وصواًل إىل تعز والساحل الغربي.
ويف ه�������ذا ال����س����ي����اق ت�������أيت اس����رات����ي����ج����ي����ة رب����اع����ي����ة ال�����ع�����دوان 
واالح���������ت���������الل يف إي�������ق�������اظ ش�����ي�����اط�����ن" امل����ن����اط����ق����ي����ة ال���س���ي���اس���ي���ة 
والنزعات االنفصالية" ، ومحاوالت إنعاش أحالم املايض 
وال���ح���ن���ن ال���ق���دي���م إىل ال��س��ل��ط��ن��ات وال���ك���ن���ت���ون���ات يف ع��ق��ول 

أدوات االحتالل والفصائل املتناحرة.
ح��ي��ث ب����رزت م��ؤخ��را دع����وات امل���ن���اداة ب��دول��ة ح��ض��رم��وت 
ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا امل���رت���زق اإلخ������واين ص���الح ب��ات��ي��س، أح���د أب���رز 
قيادات حزب اإلصالح من خالل تغريدة له عى  »توير« 

: »نحن الحضارم قلناها ونكررها وسنستمر: نحن لسنا 
شماال وال جنوبا، نحن ش��رق  اليمن، لن نقبل التبعية 

والظلم«، حد قوله.
وب����ح����س����ب م�����راق�����ب�����ن، ف�������إن ت����ص����ري����ح����ات ب����ات����ي����س وب���ق���ي���ة 
قيادات حزب اإلصالح جاءت بضوء أخضر من االحتالل 
ال��س��ع��ودي، ويف سياق تنفيذ أح��الم ومطامع األمريي 
وال��ربي��ط��اين وال��ف��رن��ي ال��ذي��ن ي��دف��ع��ون ب��ه��ذا االت��ج��اه؛ ال 
سيما وأن إط��الق ال��دع��وات الصريحة بدولة حضرموت 
، ج�����اءت ب��ع��د زي�������ارات م���ت���ك���ررة ل���س���ف���راء ال������دول ال��غ��رب��ي��ة 

ووفودها، ويف مقدمتها أمريكيا.
وأوض��������ح امل����راق����ب����ون أن ال���ت���ط���ور ال���خ���ط���ري يف ح���ض���رم���وت 
جاء، من ناحية التوقيت، بعد 3 زيارات نفذها السفري 
األمرييك ستيفن فاجن يف غضون 6 أشهر، وبعد زيارات 
نفذها السفري الفرني ج��ان م���اري ص��اف��ا مطلع أكتوبر 
امل�����ن�����ص�����رم، ف�����ض�����اًل ع�����ن زي������������ارات وف���������ود ع���س���ك���ري���ة أم���ريك���ي���ة 

للمحافظة.
ويرى آخرون أن للمخابرات الربيطانية صلة مباشرة بما 

يحدث حالياً خصوصاً وأن كل خطوات تفتيت وتقسيم 
جنوب اليمن والتي بدأت منذ العام األول للحرب عى 
ال��ي��م��ن تتطابق بشكل ك��ب��ري ج���داً م��ع مخططات تقسيم 
ال��ي��م��ن ال��ت��ي رس��م��ت��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا ح��ن ك��ان��ت ت��ح��ت��ل جنوب 

اليمن يف القرن املايض.
وأن ال����ت����ح����رك����ات األم����ري����ك����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة ال�����راه�����ن�����ة ت����أيت 
امتدادا لنشاط استعماري قديم كانت تتزعمه بريطانيا 
س�����اب�����ق�����اً، ف����ف����ي ال�����ع�����ام 1967 ص�������رح امل������ن������دوب ال���س���ام���ي 
الربيطاين يف أح��د ردوده ع��ى البعثة الدولية ب��أن ب��الده 
ال ت���م���ل���ك س���ل���ط���ة إرغ���������ام ال������والي������ات ال���ش���رق���ي���ة )ال���ق���ع���ي���ط���ي 
وال��ك��ث��ريي وامل��ه��رة( ع��ى االن��ض��م��ام إىل ال��ج��ن��وب العربي، 
ل����ك����ون����ه����ا ل������م ت�����دخ�����ل يف إط����������ار »ح�����ك�����وم�����ة ات������ح������اد ال����ج����ن����وب 
ال�������ع�������رب�������ي«. ك���������ان ال�����ت�����وج�����ه ال������ربي������ط������اين أن ي����ع����ط����ي ال����خ����ي����ار 
ل����إم����ارات ال��ش��رق��ي��ة )ح���ض���رم���وت وامل����ه����رة( ل��الن��ض��م��ام إىل 

اململكة السعودية أو الدول الخليجية األخرى.
وق����ب����ل ذل��������ك، يف خ���م���س���ي���ن���ي���ات ال�����ق�����رن امل���������ايض، أوع������زت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا إىل ال��س��ل��ط��ان ال��ق��ع��ي��ط��ي يف ح��ض��رم��وت، ال���ذي 
ت�����ن�����ازل ع�����ن إق���ل���ي���م »ش������������رورة« ل���ص���ال���ح ال����س����ع����ودي����ة، ب��ع��د 
اكتشاف الواليات املتحدة تواجد النفط فيه، يف صفقة 

جرت بن بريطانيا وأمريكيا.
ك��م��ا ل���م ي��ع��د خ���اف���ي���اً أن ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ات���خ���ذت من 
مطار الريان قاعدة عسكرية لها، وبات أفرادها يتجولون 

يف شوارع حضرموت من دون أدىن حرج.
الجدير بالذكر أن تكثيف الزيارات األمريكية والربيطانية 
إىل ح���ض���رم���وت، وت��ع��زي��ز ال��ح��ض��ور ال��ع��س��ك��ري األم���ري���ي 
وال���ربي���ط���اين ف��ي��ه��ا، ي���ؤك���دان ب��م��ا ال ي���دع م���ج���ااًل ل��ل��ش��ك أَنّ 
م���ا ي���دف���ع ب��ات��ج��اه ف��ص��ل ح��ض��رم��وت ع���ن ال��ج��س��د ال��ي��م��ن��ي 

أم��ري��ي ب��ري��ط��اين س��ع��ودي بامتياز وال يحتاج أو يحتمل 
األمر تأويال أو تفسريا آخر.

 ف��ح��ض��رم��وت أك���رب امل��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة م��س��اح��ة، وم��ن 
أغناها بالرثوات النفطية واملعدنية، ومن أهمها يف املوقع 
الجغرايف، إلطاللتها عى البحر العربي املفتوح عى أعايل 
البحار، وسبق أن قال أحد سفراء أمريكا لدى اليمن قبل 
سنوات: "إن حضرموت تتمتع بكل مقومات الدولة"، 
وهذا يعني أن مشروع التقسيم وتعزيز نزعات االنفصال 
ق���دي���م وي���ت���ج���دد، ب������دءا م����ن م���ح���اول���ة ف�����رض األق���ال���ي���م وم���ا 
يسمى" الدولة االتحادية"، إىل مربرات "محاربة القاعدة 
ومكافحة اإلرهاب"، وصواًل إىل التطور الخطري بمحاولة 

إعالن االنفصال يف حضرموت.
 وتجدر اإلش��ارة هنا إىل تعدد ردود األفعال الغاضبة 
واملنددة بدعوات حزب اإلصالح بانفصال حضرموت غري 

أن أب���رز ت��ل��ك ال����ردود ك���ان رد ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ع��ي ناصر 
م�����ح�����م�����د،  ح����ي����ث ج��������اء يف م�����ع�����رض رده ع������ى ت���ص���ري���ح���ات 
ال�����ق�����ي�����ادي اإلخ������������واين ب�����ات�����ي�����س:" ن����ح����ن ل���س���ن���ا ض�����د م���ط���ال���ب 
امل��ح��اف��ظ��ات ل��ل��ح��ص��ول ع��ى ح��ق��وق��ه��ا ك��ام��ل��ة ول��ك��ن��ن��ا لسنا 
مع انفصال حضرموت أو باكازم أو جمهورية دثينة أو 
ال���ع���ودة إىل م��ا ق��ب��ل ح���دود امل��ش��ي��خ��ات وال��س��ل��ط��ن��ات وإذا 
تغاضينا عن هذه الدعوات والرغبات العديدة التي بدأت 
تستغل غياب الدولة والفراغ املمتد يف كامل الساحة، 
ف�����إن ال���ن���ت���ائ���ج ستكون كارثية وم����دم����رة ف���ح���ض���رم���وت ل��ن 
ت�����ك�����ون ح�����ض�����رم�����وت واح�������������داً وال�����ج�����ن�����وب ل������ن ي�����ك�����ون ج���ن���وب���ا 
والشمال لن يكون شماال واحداً وسيصبح يف اليمن أكرث 
م��ن دوي��ل��ة وك��ان��ت��ون مما س��ي��ؤدي إىل ص��راع��ات وح��روب 
أهلية يف الجنوب ويف الشمال وبينهما، أشبه بحروب 
الطوائف التي قضت عى جوهرة األندلس. كما أنه لن 
تنجوا من هذا الشر والفنت والصراعات والحروب دول 
املنطقة وال��دول املطلة عى البحر األحمر وغريها بحكم 

املوقع االسراتيجي الذي يتمتع به اليمن.  
ول���ه���ذا ن��ط��ال��ب ال��ج��م��ي��ع ب��ص��وت ال��ع��ق��ل وال���ح���ف���اظ عى 
الثوابت الوطنية الجامعة كما نطالب القوى اإلقليمية 
وال����دول����ي����ة ال���ف���اع���ل���ة يف ال���س���اح���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل ال���ج���اد 
والصادق عى استعادة الدولة ألن يف اليمن اليوم أكرث 
من رئيس وأكرث من حكومة وأكرث من جيش وأكرث من 
ب��رمل��ان وأك����رث م��ن م��ج��ل��س ش����ورى وأك����رث م��ن س��ع��ر ص��رف 
ل���ل���ع���م���ل���ة. وم���س���ت���ق���ب���ل ال���ي���م���ن الي�����ق�����رره ح������زب أو ش���ي���خ أو 
قبيلة وإنما يقرره الشعب ال��ذي ناضل من أجل تحرير 
الجنوب من االستعمار الربيطاين حتى تحقق له النصر 

ونيل االستقالل يف 30 نوفمرب عام 1967م.

سعودية أمريكية بريطانية بامتياز 
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واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف 
نطاق الوحدة العربية الشاملة 
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بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
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خ���ط���وات ت��ف��ت��ي��ت وت��ق��س��ي��م 
ج����ن����وب ال���ي���م���ن ب��������دأت م��ن��ذ 

العام األول للحرب
ال����ت����ح����رك����ات األم���ري���ك���ي���ة 
ال������س������ع������ودي������ة ال�����راه�����ن�����ة 
ت����أت����ي ام�������ت�������دادا ل���ن���ش���اط 

استعماري قدمي

قائد الثورة  والرئيس املشاط ورئيس األركان يلتقون الوفد العماني 
رئيس الوفد الوطني: نحن مع وقف إطالق النار  وفك

 احلصار وصرف املرتبات بصورة دائمة وخروج للمحتل 
 نحّذر من أي إجراءات اقتصادية تستهدف بلدنا قد تقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة الصفر

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسالم، أن الوفد 
العماين التقى السيد القائد عبدامللك بدرالدين الحويث 
وال����رئ����ي����س م���ه���دي امل����ش����اط ورئ����ي����س ه��ي��ئ��ة األرك���������ان ال��ع��ام��ة 
اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، مشريا إىل أن 
اللقاءات كانت مثمرة وقدمت تصورات لألفكار املطروحة 

يف املفاوضات.
وأوضح عبدالسالم يف تصريح للمسرية يوم أمس  أنه 
منذ انتهاء الهدنة أج��رى الوفد الوطني نقاشات مكثفة 
م���ع أط������راف ع����دة م���ن ب��ي��ن��ه��ا ل����ق����اءات م���ب���اش���رة م���ع ال��ط��رف 

السعودي واألمم املتحدة يف مسقط.
وش�����دد ب����أن أي إج��������راءات اق���ت���ص���ادي���ة ت��س��ت��ه��دف ال��وض��ع 
يف اليمن ستقلب الطاولة، واألش��ق��اء من سلطنة عمان 

سمعوا كالماً واضحاً من السيد القائد.
وق����ال ع��ب��دال��س��الم: "ق��وات��ن��ا ع���ى امل���ي���دان ف��رض��ت ق��واع��د 
اشتباك ج��دي��دة، وع��ى ال��ط��رف اآلخ��ر إدراك حقيقة أننا 
دخلنا مرحلة جديدة، وحالياً لسنا أمام أي التزام فيما 

ي��ت��ع��ل��ق ب���وق���ف إط�����الق ال����ن����ار، ل��ك��ن ه���ن���اك ج���ه���ود م��ح��رم��ة 
يبذلها األشقاء يف عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق 

تقدم.
وأض��اف: أن امللف اإلنساين ويف مقدمته صرف املرتبات 
وف����ق����اً مل���ي���زان���ي���ة ال���ن���ف���ط وال����غ����از 2014 الت�������زال أول���وي���ت���ن���ا يف 
املفاوضات، الفتا إىل أن صادرات النفط والغاز يجب أن 
ت���ذه���ب مل��ص��ل��ح��ة ص����رف امل���رت���ب���ات ل��ك��اف��ة امل���وظ���ف���ن م���ن كل 

املحافظات بال استثناء.
ونوه عبدالسالم بأن الحديث عن وقف إطالق نار دائم 
يجب أن يقابل بفك حصار دائم، وصرف مرتبات بشكل 
دائ����م، وخ����روج للمحتل، م��ؤك��دا أن���ه ال يمكن أن نذهب 
للحوار السيايس يف ظل أج��واء معقدة وشائكة وأزمات 

إنسانية واقتصادية.
وحّذر رئيس الوفد الوطني من أي إجراءات اقتصادية 
ت���س���ت���ه���دف ب���ل���دن���ا ق�����د ت���ق���ل���ب ال����ط����اول����ة وت���ع���ي���دن���ا إىل ن��ق��ط��ة 

الصفر.

ن�����ذه�����ب  أن  مي�������ك�������ن  ال 
للحوار السياسي في ظل 
أج����واء م��ع��ق��دة وشائكة 
وأزم�������������������������ات إن������س������ان������ي������ة 

واقتصادية
 أولوياتنا في املفاوضات 
ص���رف امل��رت��ب��ات لكافة 
امل���������وظ���������ف���������ن م������������ن ك����ل 

احملافظات بال استثناء
جهود محترمة يبذلها 
األشقاء في عمان الذين 
سمعوا كالمًا واضحًا من 

السيد القائد
قواتنا على امليدان فرضت قواعد 

اشتباك جديدة  

 ال مجال للتراجع ع��ن حماية ث���روات الشعب 
اليمني النفطية والغازية

 ال��ل��ق��اءات كانت مثمرة وق��دم��ت تصورات 
لألفكار املطروحة في املفاوضات

 قد يضطر الشعب اليمني التخاذ خطوات 
من شأنها احلفاظ على مصاحله

   نرحب بالسالم العادل واملشرف الذي يحقق االستقرار والرخاء ألبناء اليمن واملنطقة

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة امل��ش��ري ال���رك���ن م��ه��دي امل���ش���اط رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
األع����ى، وف���د سلطنة ع��م��ان الشقيقة ال���ذي زار ال��ي��م��ن يف إط���ار جهود 

السلطنة إلحالل السالم يف اليمن.
ويف اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوفد الوطني الفريق الركن جالل 
الرويشان، أكد الرئيس املشاط عى رغبة صنعاء يف السالم العادل 
واملشرف الذي يحقق االستقرار والرخاء ألبناء اليمن واملنطقة بصورة 

عامة.
وقال" ال يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم تستجب ملطالب الشعب 
اليمني املحقة والعادلة املتمثلة يف صرف مرتبات كافة موظفي الدولة 
من ثروات اليمن النفطية والغازية وفتح جميع املطارات واملوائن، وال 

مجال للراجع عن حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية".
وث����م����ن ف���خ���ام���ة ال����رئ����ي����س ج����ه����ود األش������ق������اء يف س���ل���ط���ن���ة ع����م����ان ودوره��������م 
اإلي����ج����اب����ي يف ت��ح��ق��ي��ق ال����س����الم امل����ش����رف ال�������ذي ي��ت��ط��ل��ع إل����ي����ه ك����اف����ة أب���ن���اء 

الشعب اليمني.
وعرب عن استيائه الشديد للدور السلبي الذي تقوم به أمريكا وبريطانيا 
يف الشأن اليمني وتماهي املبعوث األممي مع حمالت التضليل التي 

تقودها أمريكا وبريطانيا.
وأضاف الرئيس املشاط "إن صرب الشعب اليمني ليس إىل ما ال نهاية".. 
م��ح��ذراً من أن الشعب اليمني قد يضطر التخاذ خطوات من شأنها 

الحفاظ عى مصالحه. 

الرئيس املشاط:

الهدنة إال بتحقيق مطالب الشعب العادلة



أق��ام��ت منظمة أوت���اد ملكافحة ال��ف��س��اد بالتنسيق م��ع الهيئة 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا مل���ك���اف���ح���ة ال����ف����س����اد، ح���ف���ل ت���ك���ري���م ش��خ��ص��ي��ات 
العام 2022م للنزاهة ومكافحة الفساد يف اليمن، بناًء عىل 

التصويت الذي نفذته املنظمة.
ويف الحفل، ال��ذي أقيم بالتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة 
الفساد، أكد مستشار الرئاسة، الدكتور عبدالعزيز الرتب، أن 
ال��ف��س��اد ال ح���دود ل��ه وال وط����ن.. م��ش��دداً ع��ىل ض����رورة اض��ط��اع 

الجميع بدورهم يف مكافحة الفساد وبناء اليمن الجديد.
وح��������ث م����ن����ظ����م����ات امل����ج����ت����م����ع ع������ىل أن ت�����ك�����ون ش�����ري�����ك�����اً ف������اع������ًا يف 
مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية واملساءلة.. 
مشريا إىل أن اليمن، الذي يواجه عدواناً ظاملاً، يسري يف طريق 

النصر.
من جانبه، أكد عضو الهيئة، املهندس حارث العمري، أن 
م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ُت��ع��د أح����د أط�����راف امل��ن��ظ��وم��ة ال��وط��ن��ي��ة 
للنزاهة, نظراً ملا تضطلع به من دور فاعل يف غرس قيم النزاهة 
وال��ش��ف��اف��ي��ة وامل���س���اءل���ة وال��ت��وع��ي��ة ب��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد وال��وق��اي��ة 
منه، والحشد واملناصرة والرصد واإلباغ عن جرائم الفساد.

وأش����������ار امل����ه����ن����دس ال�����َع�����م�����ري إىل أن م����ش����ارك����ة ال���ه���ي���ئ���ة يف ه����ذه 
الفعالية، تجسيداً للشراكة الحقيقية، ويف إط��ار االلتزامات 
القانونية للهيئة بتوسيع أفق الشراكة مع منظمات املجتمع 

وتنفيذ مضامني اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2022�� 
2026م، وبما يتواءم مع متطلبات الرؤية الوطنية.

وع��������رّ ع�����ن ت���ط���ل���ع ال���ه���ي���ئ���ة إىل ق����ي����ام م���ن���ظ���م���ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
بأدوارها أكرث من أي وقت مىض، وأن تعمل كرديف للمنظومة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد, وامل��س��اه��م��ة يف 
تفعيل الرقابة الشعبية واملجتمعية وتعزيز أنظمة املساءلة 

والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.
ويف الحفل، الذي حضره عضو مجلس النواب عيل الزنم، 

أوض������ح رئ���ي���س م��ن��ظ��م��ة، أوت�������اد ع���ب���دال���ل���ه ال����ق����ديس، أن امل��ن��ظ��م��ة 
ح��ري��ص��ة ع��ىل إح��ي��اء ال��ي��وم ال��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد م��ن خ��ال 
تكريم كوكبة من الشخصيات الوطنية التي لها دور فاعل يف 

مكافحة الفساد.
وأكد أن الفساد ال يقتصر عىل الوظيفة العامة بل له أشكال 
وأنواع، وقد يظهر يف استغال حاجات الناس كالدواء واملأكل 
واملشرب.. داعيا مختلف أطياف املجتمع واملؤسسات املعنية إىل 

الوقوف صفاً واحداً ملواجهة الفساد.

ب�����دوره، ل��ف��ت رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة أص���دق���اء ب��ري��ك��س يف ال��ي��م��ن، 
الدكتور عارف العامري، إىل أن اليمن يعاين من الفساد العاملي 
الذي تمارسه أمريكا من خال السيطرة اقتصادياً عىل الدول، 
وبالتايل السيطرة عىل قرارها السيايس والسيادي.. مشرياً إىل 
أن محاربة الفساد ال يقل شأنا عن مواجهة العدوان الذي تقف 
وراءه أمريكا.. منوهاً بقرارات وجهود القيادة الثورية واملجلس 

السيايس األعىل لبناء يمن خاٍل من الفساد واملفسدين.
كلمة شخصيات العام 2022 للنزاهة، التي ألقتها إيمان 

ال��س��واري، أك���دت أن ال��ف��س��اد ظ��اه��رة خ��ط��رية تسهم يف زعزعة 
االس��ت��ق��رار ال��س��ي��ايس ال����ذي ينعكس س��ل��ب��اً ع��ىل أوض����اع ال��ب��اد.. 

الفتًة إىل أن املتضرر األك� من الفساد هم األجيال القادمة.
فيما أكد بيان منظمة أوتاد، بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
ال��ف��س��اد ال���ذي ت��اه أم��ني ع��ام املنظمة ط��اه��ر ال��ه��ات��ف، تأييد أي 
مفاوضات أو اتفاقيات تحقق السام العادل وتضمن الحقوق 
امل���ش���روع���ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، وع�����دم ت��س��خ��ري ات���ف���اق���ات ال��س��ام 
لتجاهل الفساد وحماية الفاسدين أو التنازل عن حق الشعب 
يف اسرتداد أمواله وأصوله املنهوبة واملهربة بما يف ذلك الرثوات 

النفطية واملعدنية.
وج�������رى يف خ����ت����ام ال���ح���ف���ل ت���ك���ري���م ش���خ���ص���ي���ات ال����ع����ام 2022 
للنزاهة ومكافحة الفساد يف اليمن بناًء عىل نتائج التصويت 
ال��ع��ام ال���ذي أطلقته منظمة أوت���اد، حيث ف��از بلقب شخصية 
العام عن فئة الناشطني واألكاديميني، أحمد محمد الزكري، 
وع������ن ف���ئ���ة ال���ن���ق���اب���ي���ني وامل����وظ����ف����ني ال���ح���ك���وم���ي���ني، م���ح���م���د ح��س��ن 
عثمان، فيما ف��از باللقب عن فئة اإلعاميني، إيمان محسن 

السواري.
ك�����م�����ا ج����������رى ت�����ك�����ري�����م ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ات امل�����ت�����ن�����اف�����س�����ة ع�������ىل ال����ل����ق����ب، 
وش��خ��ص��ي��ات أخ������رى، ت���ق���دي���راً ل����دوره����م ض��م��ن ج���ه���ود م��ك��اف��ح��ة 

الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية يف اليمن.
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ان��������ط��������اق��������اً م��������ن ال�������ح�������اج�������ة امل������ل������ح������ة إىل 
ال������ت������ح������ول ال������رق������م������ي يف ش�����ت�����ى ج�����وان�����ب 
ال���ح���ي���اة خ���ص���وص���اً ال���ج���وان���ب امل��رت��ب��ط��ة 
ب����خ����دم����ة امل�������واط�������ن وإن�������ج�������از م���ع���ام���ات���ه 
امل���������ال���������ي���������ة وال��������ق��������ض��������ائ��������ي��������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة 
وال������ص������ح������ي������ة وغ��������ريه��������ا م��������ن امل������ع������ام������ات 

األخرى. 
ويعد التفكري باالنتقال إىل الرقمنة 
يف ال����ي����م����ن خ�����ط�����وة م���ه���م���ة يف االت�����ج�����اه 
ال�����ص�����ح�����ي�����ح، خ�����ص�����وص�����اً اذا م�������ا ن���ظ���رن���ا 
إىل ت����ج����ارب ال���ع���دي���د م����ن ال�������دول ال��ت��ي 
س��ب��ق��ت��ن��ا ب��ت��ب��ن��ي ه������ذا ال����ت����ح����ول، واألث������ر 
امل������ؤس������ي  ت������ط������وي������ر األداء  ال������ك������ب������ري يف 
ال��ح��ك��وم��ي وال���خ���دم���ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
للمواطنني، وكذلك خدمات القطاع 
الخاص ال��ذي أضحى رديفاً فاعًا يف 
تحقيق النهوض والتنمية املستدامة. 
وه����ا ن��ح��ن يف ال��ي��م��ن ورغ�����م ال��ح��ص��ار 
وال�����ع�����دوان ن���م���ي يف ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع 
ال������وط������ن������ي ال�����ع�����ظ�����ي�����م م��������ش��������روع ال�������رؤي�������ة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ال������ت������ي ح�����������ددت يف أه�����داف�����ه�����ا 
االسرتاتيجية ال��وص��ول إىل م��ؤش��رات 
مهمة يف األتمتة واألنظمة اإللكرتونية 
يف كافة مؤسسات الدولة وصواًل إىل 
الحكومة االلكرتونية الرقمية.. وليك 
نصل يف بناء الدولة اليمنية الحديثة 
إىل املستويات املطلوبة، كان لزاماً عىل 
القيادة السياسية والحكومة ومعها 
القطاع الخاص واملدين، االتجاه أواًل 
لبناء اإلنسان تعزيز قدراته العلمية 
وال��ع��م��ل��ي��ة ب��م��ا ي��م��ك��ن��ه م���ن اس��ت��ي��ع��اب 
ال�����ت�����ط�����ور، واالن�������ط�������اق ن����ح����و ف�����ض�����اءات 

اإلبداع يف مختلف املجاالت. 
ول��������������ه��������������ذا ج�����������������������اءت ال�����������ح�����������اج�����������ة ل�����ع�����ق�����د 
امل������ؤت������م������ر ال�����ع�����ل�����م�����ي ال������ث������ال������ث ل���ل���م���ع���رف���ة 
اإلل�������ك�������رتون�������ي�������ة وال�������ت�������ح�������ول ال������رق������م������ي يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، ال�����ذي ط���رح���ت فيه 
أك�����رث م����ن 70 ورق�������ة ع��ل��م��ي��ة م����ن ك��ب��ار 
األك����ادي����م����ي����ني وال����ب����اح����ث����ني م�����ن داخ�����ل 
ال��ي��م��ن وخ���ارج���ه، إلث����راء ه���ذا الجانب 
ب����ال����ن����ت����ائ����ج وال�����ت�����وص�����ي�����ات ال�����ه�����ام�����ة ال���ت���ي 
ح�������ددت م���ت���ط���ل���ب���ات ال����ت����ح����ول ال���رق���م���ي 
يف ال��������ي��������م��������ن ان����������ط����������اق����������اً م������������ن ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م 
ال��رق��م��ي، واس��ت��ك��م��ال ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ال������ازم������ة إلح���������داث ه���ذا 

التطور. 
إن ط������م������وح������ن������ا ال������ك������ب������ري يف ال�����رق�����م�����ن�����ة 
ال������ك������ام������ل������ة ل������ك������اف������ة األع�����������م�����������ال، ي���ن���ط���ل���ق 
م������ن ق�����������درات ال����ع����ق����ل ال����ي����م����ن����ي ل���ل���ك���ادر 
الوطني املؤهل الذي لو اتيح له املجال 
وتوفرت أمامه البيئة املحفزة، لحقق 
ال�����ك�����ث�����ري م�������ن ال�����ن�����ق�����ات امل������ت������ط������ورة ال����ت����ي 
ستجعل ال��ي��م��ن ي��ن��اف��س ال��ع��دي��د من 
دول امل�����ن�����ط�����ق�����ة.. ف����امل����ط����ل����وب اآلن م��ن 
ق����ي����ادت����ن����ا ال���ح���ك���ي���م���ة ه������و ت���ب���ن���ي م���س���أل���ة 
ال��ت��ح��ول ال���رق���م���ي، ودع�����م  م��خ��رج��ات 
الجهد العلمي ل��ريى ال��ن��ور بخطوات 
عملية ت��ؤس��س يف املستقبل القريب 
لتحول واعد، وتحفيز االبتكار وتوليد 
ال�������ك�������ف�������اءات وت�����ح�����س�����ني ال������خ������دم������ات يف 
ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات، وص������واًل إىل ال��ن��م��و 

الشامل واملستدام.

* رئيس مجلس أمناء جامعة 
الرازي 

بقلم الدكتور طارق النهمي 

التحول الرقمي 
وبناء اإلنسان

شارك فيه 500 باحث وأكادميي من اجلامعات اليمنية ومن 13 دولة عربية ودولية 

مؤمتر املعرفة التكنولوجية الثالث خطوة ملواكبة التطور وكسر احلصار

ودعا املشاركون إىل تصميم إطار عام للتحول الرقمي 
يف م����ؤس����س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال������ع������ايل، ب����م����ا ي���ش���م���ل امل���ح���ت���وى 
امل���ع���ي���اري امل����ائ����م، وت���وف���ري ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال�����داع�����م�����ة ل����ل����ت����وج����ه ن����ح����و ال�����ت�����ح�����ول ال�����رق�����م�����ي واس�����ت�����خ�����دام 
وتطبيق أنظمة ذك���اء األع��م��ال يف وزارة التعليم العايل 

واملؤسسات التابعة لها.
وش����������������دد امل����������ش����������ارك����������ون ع����������ىل ض�������������������رورة إع�������������������ادة ال�������ن�������ظ�������ر يف 
التوجهات الفكرية ملسارات التعليم العايل ع� تحقيق 
معرفة تكنولوجية متكاملة وتغيري ج��ذري يف امل��ه��ارات 
وم������م������ارس������ات األع������م������ال وت���ش���ج���ي���ع االب�����ت�����ك�����ار وب�����م�����ا ي���خ���دم 

التحول الرقمي ويحافظ عىل الهوية اإليمانية.
وح������ث������وا ع������ىل ت���ض���م���ني م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ت���ع���ل���ي���م اإلل������ك������رتوين 
والتحول الرقمي يف مشاريع الرؤية الوطنية 2030م 
عىل مستوى وزارة التعليم العايل وتعزيز الشراكة بني 
م���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ووزارة االت�����ص�����االت وت��ق��ن��ي��ة 

املعلومات وشركات االتصاالت.
كما أوىص املشاركون بتخصيص مصادر تمويل مبتكرة 
يف مجال البحث والتطوير والتحول الرقمي، وإمكانية 
إنشاء جامعة يمنية حكومية إلكرتونية، باإلضافة إىل 
إدم����اج مفاهيم ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف امل���ق���ررات األس��اس��ي��ة 
ل��ل���ام��ج االك��ادي��م��ي��ة وم��ف��اه��ي��م��ه��ا ال���دراس���ي���ة يف مختلف 

تخصصات التعليم العايل.

مواكبة التطورات
ه�����������ذا وك��������������ان ع������ض������و امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع��������������ىل ج�����اب�����ر 
ال����وه����ب����اين، ق����د أك�����د يف اف���ت���ت���اح امل����ؤت����م����ر، أه���م���ي���ة م��واك��ب��ة 
ال���ت���ط���ورات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ت��س��ارع��ة وال��ل��ح��اق 
ب���رك���ب ال��ت��ق��دم امل���ع���ريف وال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي ال�����ذي ت��ش��ه��ده 

املجتمعات والدول املتقدمة.
وأشار الوهباين إىل الحاجة املاسة ملثل هذه الخطوات 
املتقدمة التي تسهم يف االنفتاح عىل العالم والتوجه ملثل 
هذا النوع من التعليم لبناء أجيال قادرة عىل النهوض 
ب���االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي.. الف���ت���اً إىل أن ق���ي���اس ت���ط���ور وت��ق��دم 
املجتمعات والشعوب اليوم مرهون بمدى استخدامها 
للتكنولوجيا ومواكبتها للتطورات وليس بكمية الرثوات 

التي تمتلكها تلك الدول واملجتمعات.
وأش��اد الوهباين بقدرة العقل اليمني املشهود له ع� 
التاريخ بكفاءته وتطلعه نحو الرقي وتحقيق االنجازات 
واملراتب املتقدمة.. وقال" متى ما أُتيحت لإلنسان اليمني 
الفرصة وتوفرت له اإلمكانيات، فإنه قادر عىل اإلبداع 

والعطاء يف مجاالت الفكر واملعرفة والهندسة".
وأكد عضو السيايس األعىل أنه بإرادة الشعب اليمني 
وق���ي���ادت���ه ال��ح��ك��ي��م��ة ت��ت��ح��ط��م ك���ل ال���ح���واج���ز وامل�����ؤام�����رات.. 
داع���������ي���������اً ال�����ج�����م�����ي�����ع إىل ال������ت������وج������ه ل�����اس�����ت�����ث�����م�����ار يف امل�����ج�����ال�����ني 
ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ل��ل��م��س��اه��م��ة يف ت����دري����ب وت��أه��ي��ل 
األج��ي��ال الصاعدة .. مشيداً ب��دور وزارة التعليم العايل 

واملؤسسات التابعة لها يف إعداد وتنظيم املؤتمر.

اجلودة والفاعلية
م���ن ج��ان��ب��ه اع��ت��� ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�������وزراء ل���ش���ؤون ال��رؤي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة م���ح���م���ود ال���ج���ن���ي���د، ال��ت��ع��ل��ي��م األس�������ايس وال��ف��ن��ي 
وامل��ه��ن��ي وال���ع���ايل، ال��ب��واب��ة الرئيسية ل��ن��ه��وض وت��ق��دم أي 
مجتمع.. مشرياً إىل أنه بفضل الله وبتضحيات الشهداء 
وامل����راب����ط����ني يف م����واق����ع ال����ع����زة وال����ك����رام����ة وص����م����ود وث���ب���ات 
الشعب اليمني ووعيه وبصريته تمكن أبناء اليمن من 
مواجهة العدوان وتحقيق االنتصارات واإلنجازات عىل 

مختلف الصعد.
وذك�������������ر ال�����ج�����ن�����ي�����د أن امل�������ؤت�������م�������ر ج�����������اء يف إط�������������ار م�����وج�����ه�����ات 

ومستهدفات الرؤية الوطنية واإلنجازات التي حققتها 
ث���������ورة 21 س���ب���ت���م���� يف اإلص�����������اح امل�������ؤس�������ي.. م�������ؤك�������داً أن 
ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي أص����ب����ح ال�����ي�����وم م���ت���ط���ل���ب���اً رئ���ي���س���ي���اً ل��ك��اف��ة 

مؤسسات الدولة.
ول��������ف��������ت ن��������ائ��������ب رئ��������ي��������س ال���������������������������وزراء، إىل أن امل������ؤس������س������ات 
ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة، ه��������ي ال������ج������ه������ات امل�����ع�����ن�����ي�����ة ب�����ت�����أه�����ي�����ل ال��������ك��������وادر 
وض�����م�����ان ن����ج����اح وت���ح���ق���ي���ق ال������ج������ودة وال����ف����اع����ل����ي����ة وال���ت���م���ي���ز 
يف أداء امل���ؤس���س���ات ال��خ��دم��ي��ة وال���ت���ن���م���وي���ة، ع���� م��واك��ب��ة 
التطورات الهائلة عىل مستوى العالم والسعي لتنمية 
الوعي التكنولوجي.. مؤكداً أن مخرجات ونتائج املؤتمر 
س��ت��خ��دم ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة وح���ك���وم���ة اإلن����ق����اذ يف ال��ت��وج��ه 

للنهوض والبناء.

عام استثنائي
ف���ي���م���ا أش��������اد وزي��������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل وال����ب����ح����ث ال��ع��ل��م��ي 
ح���س���ني ح�������ازب، ب���ج���ه���ود ال���ل���ج���ان ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
ورؤس���اء الجامعات الحكومية واأله��ل��ي��ة واألكاديميني 
وال���ج���ام���ع���ات ال���ش���ري���ك���ة ل���دع���م وإن�����ج�����اح امل���ؤت���م���ر وح��س��ن 
إدارة 20 ج���ل���س���ة م�����ت�����وازي�����ة مل���ن���اق���ش���ة 74 ب����ح����ث����ُا وورق�������ة 
عمل محلية وعربية ودولية تم اختيارها من بني 133 
مشاركة وورقة علمية.. منوهاً بمشاركة مختصني من 
ع���دد م��ن ال����دول الشقيقة وال��ص��دي��ق��ة ب��أب��ح��اث علمية، 
ع��� وس��ائ��ل التكنولوجيا وال��ت��واص��ل الحديثة "ال���زوم"، 

ما ساهم يف كسر الحصار املفروض عىل اليمن.
وأشار الوزير حازب، إىل أن املؤتمر جاء تنفيذاً ملضامني 
الرؤية الوطنية ملناقشة مواضيع التحول الرقمي الواقع 
وال�����ط�����م�����وح وم���ت���ط���ل���ب���ات االع�����ت�����م�����اد األك�����ادي�����م�����ي وامل����ع����رف����ة 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة وم���ت���ط���ل���ب���ات ال����ت����ح����ول ال�����رق�����م�����ي، وج�������ودة 
التعليم والتحول الرقمي والرهانات املستقبلية، فضًا 

ع�����ن األت����م����ت����ة وال������دم������ج ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي وال�����ت�����ح�����ول ال���رق���م���ي 
وعاقته بالبحث العلمي ومؤسسات التعليم العايل.

وأك��د أن توصيات املؤتمر ستقدم إىل حكومة اإلنقاذ 
الوطني العتمادها وتحويلها إىل ق���رارات، ستبدأ وزارة 

التعليم العايل العمل بها وتنفيذها األسبوع املقبل.
واض������اف وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، أن م��ج��ل��س االع��ت��م��اد 
األكاديمي وضمان الجودة بالعاصمة صنعاء، الجهة 
ال��وح��ي��دة وامل��خ��ول��ة الع��ت��م��اد أي ب��رن��ام��ج أك��ادي��م��ي يف أي 
جامعة حكومية أو أهلية داخل الجمهورية اليمنية .. 
داعياً املؤسسات التعليمية التي تسعى للحصول عىل 
االع�����رتاف ال��وط��ن��ي م��ن خ����ارج ال��ب��اد ال��ت��ق��دم إىل مجلس 

االعتماد بصنعاء للحصول عليه.
واع�����ت������ وزي��������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل ال�����ع�����ام ال�������ج�������اري، ع����ام����اً 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��اً ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل م����ن خ�����ال ان��ع��ق��اد 

أكرث من 22 مؤتمراً علمياً وندوات وورش عمل أقامتها 
ال������وزارة وامل��ؤس��س��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وع����دد م��ن ال��ج��ام��ع��ات 

اليمنية الحكومية واألهلية.

قاعدة بيانات
يف ح��ني أش��ار نائب وزي��ر التعليم ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور عيل 
ش����رف ال����دي����ن، إىل أه��م��ي��ة ال���ت���ح���رك اآلم�����ن ن��ح��و ال��ت��ح��ول 
ال����رق����م����ي م�����ن خ������ال ال�����ب�����دء يف إن�����ش�����اء س���ح���ب ال���ك���رتون���ي���ة 
وس���������ريف���������رات وط�����ن�����ي�����ة، ت���م���ك���ن���ه���ا م�������ن ال�����ح�����ف�����اظ ع�������ىل أم�����ن 

املعلومات كجزء من األمن القومي الوطني.
ودع���ا امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للمعلومات إىل ع���دم تسليم أي 
إخاء ألي طالب ماجستري أو دكتوراه أو أبحاث الرتقية 
واالج������ازة ل��ل��ن��ش��ر إال ع��ن��دم��ا ي��ت��م إي�����داع ن��س��خ��ة إل��ك��رتون��ي��ة 
للمركز لتكوين أرث وق��اع��دة بيانات ضخمة للدولة يف 

مختلف املجاالت.

إضافة نوعية
رئ����ي����س م���ج���ل���س االع����ت����م����اد االك����ادي����م����ي ال����دك����ت����ور أح��م��د 
ال������ه������ب������وب، م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أك���������د أن ال�����ج�����ام�����ع�����ات ه�������ي رائ���������دة 
ال����ت����ط����وي����ر وال����ت����ح����دي����ث ألي م����ج����ت����م����ع.. داع�������ي�������اً  إىل ج��ع��ل 
موضوع التحول الرقمي يف التعليم العايل ضمن معايري 
وم��ت��ط��ل��ب��ات االع���ت���م���اد األك���ادي���م���ي ل��ي��ت��م اع��ت��م��اد م��ح��ت��وى 

معياري الزامي للتعليم اإللكرتوين.
من جهته أوضح املدير التنفيذي ملركز تقنية املعلومات 
- رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���م���ؤت���م���ر ال����دك����ت����ور ف�������ؤاد ع��ب��د 
ال�����������رزاق، أن امل����ؤت����م����ر ال�������ذي ي����ش����ارك ف���ي���ه أك������رث م����ن 500 
م�����ش�����ارك وب�����اح�����ث وأك�����ادي�����م�����ي م�����ن م���خ���ت���ل���ف ال���ج���ام���ع���ات 
ال���ي���م���ن���ي���ة و13 دول��������ة ع���رب���ي���ة وإق���ل���ي���م���ي���ة ودول������ي������ة، ي��م��ث��ل 

إضافة نوعية واستجابة ملتطلبات الثورة التقنية.
ن الخ�اء والباحثني واملختصني من  وأكد أن املؤتمر مكرّ
تسليط الضوء عىل القضايا املعاصرة يف التعليم العايل 
والبحث العلمي يف اليمن والبلدان العربية، بالتزامن 
م��ع مطلع األل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة، واالط����اع ع��ىل آخ��ر ال��خ���ات 
وال��ت��ج��ارب وامل��م��ارس��ات التطبيقية العربية وال��دول��ي��ة يف 

مجال التحول الرقمي.

املعرفة املتسارعة
فيما أك��د رئيسا الجامعة اإلم��ارات��ي��ة ال��دول��ي��ة الدكتور 
نجيب الكميم وجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور 
ع���ادل امل��ت��وك��ل أن ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي أص��ب��ح ال��ي��وم ض��رورة 
ح���ت���م���ي���ة ل����ك����اف����ة ال����ق����ط����اع����ات ال����ح����ي����وي����ة وأب�������رزه�������ا ال���ص���ح���ة 

والتعليم والخدمات املالية.
وأشارا إىل أهمية دور املؤسسات التعليمية يف مواكبة 
امل����ت����غ����ريات ال���ع���امل���ي���ة وارت����ب����اط����ه����ا م�����ع ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���رف���ة 
املتسارعة واللحاق بركب التحوالت الرقمية التي فرضت 

نفسها يف أنظمة التعليم الجامعي.

تسعة محاور
ه��ذا وكانت جلسات املؤتمر ال��ذي سيناقش نحو 75 
ورق���������ة ع����م����ل ب���ح���ث���ي���ة م���ح���ل���ي���ة وع����رب����ي����ة ودول�������ي�������ة، ت����وزع����ت 
ع���ىل ت��س��ع��ة م���ح���اور ت��م��ث��ل��ت يف ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ال���واق���ع 
وال������ط������م������وح، وال�����ت�����ح�����ول ال�����رق�����م�����ي وم����ت����ط����ل����ب����ات االع����ت����م����اد 
األك���ادي���م���ي وامل��ع��رف��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ح��ول 
الرقمي، وج��ودة التعليم والتحول الرقمي والرهانات 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ف����ض����ًا ع����ن األت���م���ت���ة وال�����دم�����ج ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
والتحول الرقمي وعاقته بالبحث العلمي ومؤسسات 

التعليم العايل.

النضج الرقمي
أم�����ا أم�����ني ع�����ام م���ج���ل���س االع����ت����م����اد األك����ادي����م����ي - رئ��ي��س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ض��ي��ف ال��ل��ه ف��ق��د اش���ار 
إىل أن النضج الرقمي، هدف أساس مرجو من التحول 
ال����رق����م����ي وال ي���ت���ح���ق���ق ذل������ك إال ع������ م���ع���رف���ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
متكاملة وتغيري جذري يف العقلية واملهارات وممارسات 

األعمال.

املطالبة بإعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي 
وإنشاء جامعة مينية حكومية إلكترونية

 تضمني متطلبات التعليم اإللكتروني والتحول 
الرقمي في مشاريع الرؤية الوطنية

20 جلسة علمية ملناقشة 74 بحثُا وورق��ة 
عمل محلية وعربية ودولية

أوىص املشاركون يف املؤتمر العلمي الثالث للمعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي يف التعليم العايل، 
بضرورة إعداد اسرتاتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل التعليم العايل ومؤسساته.

وأك����دوا يف خ��ت��ام أع��م��ال امل��ؤت��م��ر ال���ذي نظمه ع��ىل م��دى ي��وم��ني م��رك��ز تقنية املعلومات ومجلس االعتماد 
األك���ادي���م���ي وض���م���ان ج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ال��ش��راك��ة م���ع ال��ج��ام��ع��ة اإلم���ارات���ي���ة ال���دول���ي���ة وج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا، أهمية تعزيز الثقافة اإللكرتونية ملنتسبي مؤسسات التعليم العايل ع� تنفيذ برامج تدريبية 

هادفة.

 ال���وه���ب���ان���ي ي����دع����و ل��اس��ت��ث��م��ار 
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وي��ؤك��د 
أن كل املؤامرات حتطمت أمام 
وقيادته  اليمني  الشعب  إرادة 

احلكيمة 

 اجل��ن��ي��د: امل��ؤمت��ر ج���اء ف��ي إط��ار 
موجهات ومستهدفات الرؤية 
ال����وط����ن����ي����ة وب�������رام�������ج اإلص��������اح 

املؤسسي

ح��������������ازب: س�����ت�����ق�����دم ت����وص����ي����ات 
امل����ؤمت����ر إل�����ى ح���ك���وم���ة اإلن���ق���اذ 
الع�����ت�����م�����اده�����ا وحت�����وي�����ل�����ه�����ا إل�����ى 

قرارات

أك����د ال���دك���ت���ور ن��ج��ي��ب ال��ك��م��ي��م رئ��ي��س 
الجامعة اإلماراتية أن التحول الرقمي 
أص���ب���ح امل���ع���ي���ار ال��ح��ق��ي��ق��ي ل���ق���ي���اس رق���ي 
الدول وتقدمها، بل وض��رورة حتمية 
لألهمية التي يمثلها يف شتى مجاالت 

الحياة. 
وأش�������ار ال����دك����ت����ور ال���ك���م���ي���م يف ت��ص��ري��ح 
خ���اص ل�����"26 سبتم� " إىل أن مؤتمر 
املعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي 
يف ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ال���������ع���������ايل، ال�������������ذي ت���ن���ظ���م���ه 
وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ب���ال���ش���راك���ة م��ع 
ال��ج��ام��ع��ة اإلم��ارات��ي��ة وج��ام��ع��ة العلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.. ي��م��ث��ل ب��واب��ة االن��ط��اق 
ن���������ح���������و ال�����������ت�����������ح�����������ول ال�����������رق�����������م�����������ي يف ج�����م�����ي�����ع 

القطاعات الحيوية والخدمية واملالية يف بادنا. 
ولفت إىل ضرورة أن يكون التحول الرقمي مبنياً وفق 
اسرتاتيجية مستدامة تعتمد عىل االستثمار يف الرأس 
املال البشري والحفاظ عىل رأس املال املادي وتطويره. 
وق����������ال ال�����دك�����ت�����ور ال����ك����م����ي����م: " م������ا م����ي����ز م����ؤت����م����ر امل����ع����رف����ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي، أن����ه ح��ظ��ي ب��ال��رع��اي��ة 
وااله�����ت�����م�����ام م�����ن ال����ق����ي����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة م���م���ث���ل���ة ب��امل��ج��ل��س 

ال������س������ي������ايس األع�������������ىل ح�����ك�����وم�����ة االن�������ق�������اذ 
الوطني، وهو ما يؤكد وجود اإلرادة 
والتوجه الجاد للوصول إىل مستوى 
م��ت��ق��دم م��ن التطبيق ال��ع��م��يل يف ه��ذا 

املجال الحيوي والهام". 
وأب������دى رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة اإلم���ارات���ي���ة 
تفاؤله يف أن ترتجم توصيات املؤتمر 
إىل ب����رام����ج ح��ق��ي��ق��ي��ة ت���ج���د ل���ه���ا ص���دى 
يف املجتمع لتعزيز ثقافة التحول يف 
اليمن وفقاً أله��داف ال��رؤي��ة الوطنية 

وبناء الدولة اليمنية املنشودة. 
وتطرق الدكتور نجيب الكميم إىل 
أن من أهم الصعوبات التي تواجهها 
ب������ادن������ا ل����ل����ت����ح����ول ال�����رق�����م�����ي يف امل����رح����ل����ة 
ال���راه���ن���ة، ه���ي ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال����ازم����ة ل��ل��ت��ح��ول، كسر 
الحصار امل��ف��روض عىل اليمن ال��ذي ي��ؤرق ويعرقل كل 
توجهات البناء والتنمية للوصول إىل حالة االستقرار 
واس��ت��ك��م��ال ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة.. م��ض��ي��ف��اً أن ب���ادن���ا تمتلك 
ث��روة بشرية ورأس مال بشري وعقًا يمنياً ق��ادراً عىل 
امل��ش��ارك��ة وان���ج���از ال��ك��ث��ري م���ن األع���م���ال واالس��رتات��ي��ج��ي��ات 

التي يحتاجها الوطن.

أكد ضرورة كسر احلصار واستكمال البنية التحتية

الدكتور الكميم: ال بد أن يكون التحول الرقمي مبنيًا وفق استراتيجية مستدامة

بالتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة الفساد..

منظمة أوتاد ملكافحة الفساد تكّرم شخصيات العام 2022م
 د. الترب:

 ضرورة اضطاع 
اجلميع بدورهم 
ف�����������ي م�����ك�����اف�����ح�����ة 
ال�����ف�����س�����اد وب����ن����اء 

اليمن اجلديد

 العمري:
م����������ن����������ظ����������م����������ات   
املدني  املجتمع 
أح���������������د أط���������������راف 
امل�����������ن�����������ظ�����������وم�����������ة 
الوطنية للنزاهة



ب���������داي���������ة ن������������ود ال�������ح�������دي�������ث ح������������ول األوض���������������������اع األم�����ن�����ي�����ة 
والعسكرية يف محافظة الجوف خاصة بعد أن 

تحررت من العدوان ومرتزقته ؟
ب��ال��ت��أك��ي��د أن األوض�������اع ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ع��اش��ه��ا أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة 
الجوف يف ظل احتالل تحالف العدوان ومرتزقته ملناطقهم 
ق��د أث����رت  ب��ت��داع��ي��ات سلبية أث����رت  ع��ى ك��اف��ة م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اه 
العامة ومنها الجانب األمني بصورة خاصة بسبب سياسة 
ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه ال����ذي����ن ح����اول����وا م����ن خ�����الل م��خ��ط��ط��ات��ه��م 
القذرة تدمري املجتمع يف مناطق الجوف بهدف سلخهم عن 
هويتهم االيمانية وانتمائهم الحضاري العريق لليمن االرض 
واالن���س���ان وال��ت��اري��خ , ول��ك��ن بفضل ال��ل��ه وب��ف��ض��ل التضحيات 
الكبرية التي تالحم فيها ابناء الجيش واللجان الشعبية مع 
احرار محافظة الجوف تم تطهري كافة مناطق املحافظة من 
املحتلني واملرتزقة الذين هزموا وانكسرت شوكتهم ودفنت 
آمالهم وأحالمهم يف صحاري الجوف , وبفضل الله وبفضل 
التضحيات والصمود واالستبسال الذي قدمه املرابطون من 
ابناء الجيش واللجان الشعبية تنفس ابناء محافظة الجوف 
ال���ص���ع���داء ب��ع��د ان دح����ر امل��ح��ت��ل م���ن م��ن��اط��ق��ه��م واص���ب���ح اب��ن��اء 
املحافظة اك��ر ق��وة وتماسكا ينعمون ب��األم��ن واالس��ت��ق��رار يف 
املناطق املختلفة , واليزال العمل جار يف تعزيز دعائم األمن 

واالستقرار .
ول�����ت�����ع�����زي�����ز أم���������ن واس�������ت�������ق�������رار م�����ن�����اط�����ق م����ح����اف����ظ����ة ال�������ج�������وف ب���ع���د 
تحريرها من العدوان ومرتزقته تم وضع خطة اسرتاتيجية 
يف امل��ج��ال��ني ال��ع��س��ك��ري واألم��ن��ي ت��ح��ت اش����راف وم��ت��اب��ع��ة قائد 
املنطقة العسكرية السادسة اللواء جميل زرعة حفظه الله  
الذي يويل تعزيز جوانب األمن واالستقرار يف املحافظة اهمية 
كبرية ملا شأنه صد وافشال أية محاوالت للعدوان  ومرتزقته 

الخرتاق أية منطقة يف الجوف بأي شكل من االشكال . 

ه���ل اس��ت��ط��اع م��رت��زق��ة ال����ع����دوان ال��ن��ي��ل م���ن وح���دة 
وتماسك النسيج االجتماعي ألبناء املحافظة؟

ب������رزت اط����م����اع ال���ن���ظ���ام ال����س����ع����ودي يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ج����وف م��ن��ذ 
ع���ق���ود م���ن ال���زم���ن ق��ب��ل أن ي��ش��ن ع����دوان����ه اآلث�����م ع���ى ال��ش��ع��ب  
يف مطلع العام 2015م بهدف السيطرة عى خريات وموارد 
ه��ذه املحافظة وق��د عمل النظام السعودي بشتي الوسائل 
واالس���ال���ي���ب ع���ى ت��ف��ت��ي��ت وت��م��زي��ق وح����دة ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي 
لتبقى م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��وف ضعيفة وه��ش��ة ي��س��وده��ا االن��ف��الت 
األم����ن����ي وال����ف����وىض ح���ت���ى ي��ت��ك��م��ن امل���ح���ت���ل م����ن ال���س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا 
وتنفيذ اجندته فيها واليزال العدوان يحاول بكل ما يستطيع 
النيل من هذه املحافظة نظرا ملا تحتله من أهمية اسرتاتيجية 
من حيث موقعها وما تمتلكها من ثروات نفطية واعدة ومن 

خصوبة األرض الزراعية الواسعة .
هذ املساعي التدمريية للعدوان  فشلت بفضل الله وبفضل 
ال���ي���ق���ظ���ة األم���ن���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة وال����ج����اه����زي����ة  ال���ع���ال���ي���ة مل��ن��ت��ب��ي 
وح����������دات امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال�����س�����ادس�����ة واألج�������ه�������زة األم���ن���ي���ة  

والوعي املجتمعي الذي يتمتع به أبناء الجوف الذين أدركوا 
حجم امل��ؤام��رة التي يمثلها ال��ع��دو عليهم وع��ى محافظتهم 

حاضراً ومستقباًل .
وع������ى ال����رغ����م م����ن ك����ل م������ا  أق�������دم ع���ل���ي���ه  ال������ع������دوان م����ن ج���رائ���م 
ب���ح���ق أب�����ن�����اء امل���ح���اف���ظ���ة اال ان����ه����م ص�����م�����دوا واس����ت����ط����اع����وا ت���ج���اوز 
ك����ل م���خ���ط���ط���ات وم���ك���ائ���د األع���������داء وال�����ي�����وم م���ح���اف���ظ���ة ال���ج���وف 
تمثل لحمة واح���دة متماسكة قوية وصلبة تقف اىل جانب 
املحافظات اليمنية الحرة يف مواجهة العدوان والدفاع عن 

سيادة هذا الشعب وحريته وكرامته واستقالله .  

ماذا عن الجرائم التي ارتكبها  العدوان ومرتزقته 
بحق أبناء املحافظة عىل املستويات املختلفة ؟

ارتكب ال��ع��دوان ابشع الجرائم بحق ابناء محافظة الجوف 
فقد كثف غاراته الجوية التي كانت تصل يف اليوم الواحد اىل 

اكر من 30 غارة عى مناطق املحافظة خلفت مئات الشهداء 
اغلبهم من النساء واألطفال والشيوخ يف عدد من املديريات 
ال���ت���ي ط��ال��ت��ه��م ال����غ����ارات وه����م يف م��ن��ازل��ه��م يف ال���ط���رق���ات حتى 

املسعفني لم يسلموا من غارات العدو .
وخ��ل��ف��ت غ����ارات ال���ع���دوان أض�����رارا ب��ال��غ��ة ع��ى ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
للمحافظة وأثرت بشكل كبري عى تقديم الخدمات العامة 
ل��ل��م��واط��ن��ني م���م���ا أدى اىل ن������زوح ك���ث���ري م����ن األه�������ايل ال����ذي����ن  ل��م 

يسلموا من القصف أيضا يف املخيمات التي نزحوا اليها .
وب���ح���س���ب م���س���ح م����ي����داين ن����ف����ذه ف����ري����ق ت����اب����ع ل���ل���م���رك���ز ال���وط���ن���ي  
للتعامل مع األلغام فقد كشفت نتائج املسح عن  تضرر 50 
أل���ف م��زرع��ة م��ن مخلفات ال���ع���دوان وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة يف 

ثالث  مديريات يف املحافظة .
والتزال الذخائر غري املتفجرة التي القاها العدوان ومرتزقته 
عى املحافظة كالقنابل العنقودية  تحصد مع األلغام التي 

زرعها ارواح كثري من املدنيني . 
ج��رائ��م ك��ب��رية ارتكبت بحق األب��ري��اء يف محافظة  ال��ج��وف لن 
ت���ن���ى ول�����ن ي��ف��ل��ت م���رت���ك���ب���وه���ا م����ن ال���ع���ق���اب ف���ه���ي ج����رائ����م ض��د 
االنسانية وسيأيت اليوم الذي يتحاسب فيه مجرمو الحرب 
ب��ح��ق م���ا اق���رتف���ت���ه اي���ادي���ه���م اآلث���م���ة ب��ح��ق اب���ن���اء ه����ذه امل��ح��اف��ظ��ة 

الجوف وكل مناطق اليمن . 

كيف تنظر اىل دور أبناء محافظة الجوف يف دعم 
ومساندة املرابطني اثناء مالحم تحرير املحافظة 

ومناطقها من العدوان ومرتزقته ؟

أب��ن��اء م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��وف ك��غ��ريه��م م��ن ال��ي��م��ن��ني االح�����رار ك��ان 
ل��ه��م وم���ا ي���زال ال����دور ال���ب���ارز وال��ك��ب��ري وال��ف��اع��ل يف ن��ص��رة ه��ذا 
الشعب وأبناءه للدفاع عنه وعن سيادته وكرامته وليس 
ف��ق��ط دوره����م يف م��س��ان��دة امل��راب��ط��ني ب��ل ك��ان��وا ه��م انفسهم 
مرابطني ومجاهدين ويف مقدمة صفوف االحرار املدافعني 
ع���ن ه���ذا ال��ب��ل��د وال���واق���ف���ني يف وج���ه االح���ت���الل ال���زاح���ف عليه 
من مختلف االتجاهات  والجبهات الكثرية ومنها الجوف 
وس�����ط�����روا ال���ك���ث���ري م�����ن امل�����الح�����م ال���ب���ط���ول���ي���ة يف ال����ت����ص����دي ل���ه���ذا 
االح�����ت�����الل وت���ح���ري���ر امل���ح���اف���ظ���ة م����ن ادوات���������ه وم���رت���زق���ت���ه ال���ذي���ن 
ك�����ان�����وا ق�����د ت���س���ل���ل���وا ال���ي���ه���ا وت���م���ك���ن���وا م�����ن ال������وص������ول ال���ي���ه���ا م��ن 
خالل الخداع والدسائس الذي سرعان ما انكشف وظهرت 
حقيقة ه��ذا االح��ت��الل االج��رام��ي م��ن خ��الل م��ا م��ارس��ه بحق 
أبناء املحافظة من جرائم وتنكيل فقبائل وأبناء محافظة 
ال��ج��وف س��ط��روا م��الح��م بطولية يف ت��الح��م ق���وي اىل جانب 
ال���ج���ي���ش  وق����دم����وا آالف ال���ش���ه���داء , ه����ذه امل����واق����ف ال��وط��ن��ي��ة 
ستظل خالدة يف ذاكرة التاريخ ووجدان الشعب , فعندما 
ه����ب����وا ج���م���ي���ع���ا وث����������اروا ب���راك���ي���ن���ا يف وج������ه ال������ع������دوان ف���أح���رق���ت���ه 
وج�����ع�����ل�����ت م�����ن�����ه ع���������رة ل�����ك�����ل م�������ن ي�������ح�������اول ان ي������ن������ال م�������ن ه�����ذه 
املحافظة والي���زال اب��ن��اء محافظة ال��ج��وف  ال��ي��وم يسطرون 
املالحم يف الصمود والتحرك واملرابطة يف املواقع والجبهات  
يف م��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��ح��اف��ظ��ة وامل���ش���ارك���ة يف ج��ب��ه��ات اخ���رى 
خارج املحافظة مجسدين أروع صور التضحية والفداء يف 

سبيل الله والوطن . 

يحاول تحالف العدوان من خالل شائعاته النيل 
م����ن وح������ده وت���م���اس���ك أب����ن����اء م��ح��اف��ظ��ة ال����ج����وف  .. 
برأيك ملاذا يلجا العدوان اىل مثل هذه األساليب 
وك����ي����ف ت���ت���ع���ام���ل���ون م�����ع م���ث���ل ه������ذه األس����ال����ي����ب م��ن 

الحرب الناعمة ؟ 
ال���ت���ض���ل���ي���ل وال����ش����ائ����ع����ات ه����ي أس����ل����وب دأب ع���ل���ي���ه  ال����ع����دوان 
وم���رت���زق���ت���ه م���ن���ذ اول ي�����وم ل���ل���ع���دوان ع����ى ه�����ذا ال���ش���ع���ب وم���ا 
يمارسه من شائعات يف محافظة الجوف هو استمرار لهذ 
النهج وه���ذا األس��ل��وب م��ن ال��ح��رب الناعمة خ��اص��ة بعد أن 
فشل العدوان وتلقى الهزائم الكبرية يف ميادين املواجهة 
م�����ع اب�����ط�����ال ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة امل����س����ن����ودي����ن ب���ق���ب���ائ���ل ال���ج���وف 

االوفياء 
وهي بالنسبة لنا ال تعدو كونها أساليب عاجزة بائسة ويائسة 
يلجأ اليها ال��ع��دوان االج��رام��ي لتغطية وترير عجزة وفشلة 
ولكن نأخذها بعني الجدية فنتعامل معها يف اطار معركة 
ال����ت����ص����دي ال������واع������ي وال����ش����ام����ل����ة وك�����ج�����زء م�����ن ال�����ح�����رب ال���ن���اع���م���ة 
ال�����واس�����ع�����ة ال�����ت�����ي ي���ش���ن���ه���ا ع���ل���ي���ن���ا ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان ض������د أب����ن����اء 

محافظة الجوف وشعبنا اليمني العزيز .

ب�������رأي�������ك م������اه������ي اب�����������رز اه�������������داف ال���������ع���������دوان وم����رت����زق����ت����ه 
التي يسعون اىل تحقيقها يف الجوف ومناطقها 

مجددا؟
اه��������داف ال������ع������دوان واض����ح����ة وم����ع����روف����ة أف����ص����ح ع���ن���ه���ا وب��ع��ض��ه��ا 
ق��د كشفتها وع��رت��ه��ا ج��رائ��م��ه وم��م��ارس��ات��ه ال��ع��دوان��ي��ة ع��ى هذا 
الشعب طوال ثمان سنوات وما من أحد من أبناء هذا الشعب 
االحرار وغريهم من احرار العالم يجهل ما يهدف اليه العدوان 
عى اليمن شأنه يف ذلك شأن أي احتالل غاصب مثل ما يحدث 
يف فلسطني املحتلة من قبل كيان العدو الصهيوين وغريها من 
البلدان الرافضة ملشاريع الهيمنة والوصاية لقوى االستكبار 

العاملي بقيادة امريكا واسرائيل . 
وللعدوان اهداف ال تنفصل عن األهداف يف املحافظات األخرى 
ويف ال���ي���م���ن ب��ش��ك��ل ع�����ام وان ك���ان���ت ب��ش��ك��ل م���رك���ز يف م��ح��اف��ظ��ة 
ال�����ج�����وف الع�����ت�����ب�����ارات س���ي���اس���ي���ة واق����ت����ص����ادي����ة واه����م����ي����ة ع��س��ك��ري��ة 

استثنائية معروفة.
ان م���ن اب�����رز ت��ل��ك األه�������داف ان���ت���ه���اك ال���س���ي���ادة واح����ت����الل األرض 
ون��ه��ب ال�����روات وت��ج��ري��ف ال��ه��وي��ة واس��ت��ع��ب��اد ال��ن��اس واذالل��ه��م 
وتسخريهم فيما يخدم اسرتاتيجية الحرب االمريكية يف اليمن 

واملنطقة عموما .
ون����ح����ن ج���م���ي���ع���ا أب�����ن�����اء ه�������ذا ال����ش����ع����ب ن��������درك ي���ق���ي���ن���ا اه����������داف ه����ذا 
ال���ع���دوان ون��ق��ف يف وج��ه��ه وال��ت��ص��دي ل��ه وع���ازم���ون ب��ع��ون الله 

عى مواصلة ذلك حتى التحرير وتحقيق االنتصار الكامل .

حفلت الذكرى السنوية للشهيد باهتمام رسمي 
وشعبي كبري ماهي الداللة واالهمية لهذه الذكرى 
؟ وكيف تنظر اىل املالحم البطولية التي سطرها 
ش�������ه�������داء امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة ال������س������ادس������ة وك�����اف�����ة 

شهداء القوات املسلحة واللجان الشعبية ؟
الذكرى السنوية للشهيد تعد  محطة مهمة نتزود من خاللها 
بالعزم والبصرية والوعي ونستفيد منها الكثري من ال��دروس 
من خالل العناوين العامة التي ترز يف احيائها ومنها ترسيخ 
امل����ف����ه����وم ال���ص���ح���ي���ح ل����ل����ش����ه����ادة ودوره������������ا يف اح������ي������اء االم���������ة وك������ذا 
اس��ت��ذك��ار ال��ش��ه��داء وتمجيد ع��ط��اؤه��م وتضحياتهم يف سبيل 
الله والوطن من أجل نهضة الشعب وعزته وكرامته وحريته 

واستقالله . 
اىل ج�����ان�����ب ب�����ي�����ان ق����دس����ي����ة امل������وق������ف وع����ظ����م����ة ال�����ش�����ه�����داء وح���ج���م 
املسؤولية ال��ت��ي تقع علينا للوفاء لتضحيات ه���ؤالء الشهداء 
وتعزيز سريتنا بهم وباملنهج ال��ذي س��اروا عليه والثقافة التي 
حملوها والتي تؤدي يف مجملها اىل الحياة الكريمة للشعب 
واألم���ة وال��ف��وز بالشهادة وامل��ن��زل��ة العظمية عند الله سبحانه 

وتعاىل .

ك���ل���م���ة أخ��������رية ت����������ودون ق����ول����ه����ا ل�����م ن����ت����ط����رق ال����ي����ه����ا يف 
اللقاء ؟

نؤكد بأننا بعون من الله وتوفيقه سنظل أوفياء عى العهد  يف 
الدفاع عن السيادة الوطنية تحت قيادة السيد العلم املجاهد 
ع��ب��دامل��ل��ك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث يحفظه ال��ل��ه س��ن��م��ي ق��دم��ا عى 
درب و ن��ه��ج ال��ش��ه��داء االب�����رار م��ج��اه��دي��ن يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه اع���الًء 
لكلمته باذلني كل ما بوسعنا من أجل تحرير بلدنا من دنس 
ال��غ��زاة وامل��رت��زق��ة  وتحقيق النصر ال��ك��ام��ل بفضل ال��ل��ه وبثبات 
املرابطني الواثقني بنصر الله وتأييده لهم ضد طواغيت العصر 
امريكا واسرائيل وم��ن معهم من املطبعني ومرتزقة الداخل 

والخارج .
ويف ال���خ���ت���ام  أت���وج���ه ب��ال��ش��ك��ر ل���أخ���وة امل���ج���اه���دي���ن يف م��ح��اف��ظ��ة 
ال���ج���وف  امل���راب���ط���ني يف ال��س��ه��ول وال���ص���ح���اري وال���ن���ق���اط وامل���واق���ع 
املتاخمة للعدو عى ثباتهم وصرهم وايمانهم بقدسية الدفاع 
عن الشعب والوطن ضد املعتدين وأدواتهم , كما أحيي الدور 
املشرف لكل أبناء املحافظة االحرار الذين يقفون بثبات ووعي 
اىل ج��ان��ب ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة واألم�����ن  ون���دع���و ال��ج��م��ي��ع اىل ب��ذل 
املزيد من التعاون والتكاتف من أجل تعزيز األمن واالستقرار 
يف املحافظة  , ونؤكد اننا مستمرون يف القيام بواجبنا املقدس 
ام����ام ال��ل��ه وام����ام ال��ش��ع��ب ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة العليا 
ول���ن ن��ت��واىن يف ص��د امل��ع��ت��دي��ن وك���ل م��ن ي��ح��اول ال��ن��ي��ل م��ن أم��ن 
واستقرار املحافظة وسنحميها بكل ق��وة وح��زم مقدمني كل 
من بوسعنا من قدرات وامكانات معتمدين يف ذلك عى الله  

سبحانه تعاىل .

ال�����ح�����رب ال���ن���ف���س���ي���ة وال����دع����ائ����ي����ة 
للعدوان لم تتوقف يوماً, بل 
انها تزداد ضراوة وشدة حتى 
يف أوق�����������������ات ال���������ه���������دن يف ح�����رك�����ة 
م���ك���ش���وف���ة غ����رض����ه����ا ب���ت���ع���وي���ض 
ال���خ���س���ائ���ر امل����ادي����ة واالن����ه����ي����ارات 
املعنوية.. فاألعداء أدرك��وا ان 
امل����ي����ادي����ن ال���ق���ت���ال���ي���ة وال���ج���ب���ه���ات 
رس�����������������������م�����������������������ت امل����������������������������ج����������������������������ال ال����������������������������ذي 
ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ان ي��ت��ح��رك��وا فيه 
ج����������راء االن�������ك�������س�������ارات ال����ع����دي����دة 
ال������������ت������������ي أص����������اب����������ت����������ه����������م وأص������������اب������������ت 
ح��س��اب��ات��ه��م يف م��ق��ت��ل .. ول��ه��ذا 
فإن الحرب النفسية والدعائية 
كانت املجال األنسب لجحافل 
ال������ع������دوان وم������ن ارت����ب����ط ب���ه���م او 
ش������اي������ع������ه������م وق���������ب���������ل ب������ال������وص������اي������ة 

والتبعية.. 
ول���ه���ذا ف����إن ه�����ؤالء اإلت���ب���اع قد 
اج��������������������������ادوا ح���������������رب ال��������دس��������ائ��������س 
وال������ف������وىض ال����ت����دم����ريي����ة, وه����م 
ال�����ي�����وم ي����واص����ل����ون ع�����ى ن��ف��س 
ال�������وت�������رية وامل��������ن��������وال وق��������د ح����دد 
أول������������ئ������������ك االت��������������ب��������������اع ات��������ج��������اه��������ات 
ح�����������������رب�����������������ه�����������������م ال��������������ن��������������ف��������������س��������������ي��������������ة يف 
اس��ت��ه��داف ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
وال�������������ع�������������م�������������ل ب���������ش���������ك���������ل م������ك������ث������ف 
ع������ى ض��������رب ال�����ب�����ن�����اء ال�����داخ�����ي 
م����ع����رف����ي����اً وث�����ق�����اف�����ي�����اً وس����ي����اس����ي����اً 
ول������������������������وال ال����������ت����������م����������اس����������ك ال����������ق����������وي 
واالرت�����ب�����اط ال���وث���ي���ق ل��ل��ق��ي��ادات 

والجماهري التي افشلت كل 
ح��س��اب��ات ال����ع����دوان ات��ب��اع��ه��م 
ومرتزقته, واصابت اعالمهم 
بالخذالن واالنكسار وتحولت 
ح����رب����ه����م ال���ن���ف���س���ي���ة إىل وب������ال 
ع��ل��ي��ه��م ون����ك����ال ب��م��ع��ن��وي��ات��ه��م 
ال�����ت�����ي ت����ت����ع����رض إىل ان����ه����ي����ارات 
م�����������ت�����������وال�����������ي�����������ة.. وث�����������ب�����������ت ان ك�����ل 
ح��روب��ه��م الناعمة والنفسية 
وأس�������ال�������ي�������ب�������ه�������م ال�������دع�������ائ�������ي�������ة ق����د 
ب������������������������اءت ب���������ال���������ف���������ش���������ل وذه����������ب����������ت 
أدراج ال������ري������اح ول�������م ي����ع����د ل��ه��ا 
أي ت��أث��ري.. وتأكد ان العدوان 
اص�����ي�����ب ب�����اض�����ط�����راب وب������ارب������اك 
ج���ع���ل���ه���ا م����ث����ار ت����ن����در وب����ع����د ان 
تعزز موقف القيادة الثورية 
والقيادة السياسية يف فرض 
م�������ع�������ادالت ق�����وي�����ة س���������واء ق����وة 
ال������������ردع ال�������ص�������اروخ�������ي, أو ق����وة 

ال����ردع امل��س��ري أو ال��ق��وة ال��ري��ة 
وك�������������ذا ال��������ق��������وة ال�����ب�����ح�����ري�����ة ف�����إن 
م�������������ع�������������ادالت ج�����������دي�����������دة ي����م����ن����ي����ة 
خ���������ال���������ص���������ة ق��������������د ت���������رس���������خ���������ت يف 
ال��س��اح��ة.. س����واء يف مساحة 
املواجهة القتالية أو ميادين 
القتال أو امل��واق��ع العسكرية 
األم����������������ن����������������ي  امل����������������ح����������������ي����������������ط  يف  أو 
واالس�����ت�����خ�����ب�����ارايت أو ال���س���اح���ة 

السياسية.. 
وم�����������������������������ن ه���������������ن���������������ا ف�����������������������������إن ال���������������ح���������������رب 
ال��ن��ف��س��ي��ة ق���د واج���ه���ت ث��ب��ات��اً يف 
امل���������وق���������ف وص���������الب���������ة يف ال�����ت�����وج�����ه 
وم��رون��ة عالية وده���اء يف إدارة 
السياسات العامة التي جعلت 
ال������ع������دوان وق�����ي�����ادات�����ه ت���ص���ل إىل 
مفهوم وإىل معطيات جديدة 
ع���������ن���������وان���������ه���������ا ال����������ب����������ن����������اء وال���������ن���������ج���������اح 
واالن��ج��از يف مختلف الجوانب 
ف�����ل�����ت�����ذه�����ب ح������رب������ه������م ال����ن����ف����س����ي����ة 
إىل ال������ج������ح������ي������م ول��������ت��������ذه��������ب ك����ل 
ت��������رت��������ي��������ب��������ات��������ه��������م ال����������وس����������خ����������ة ن�����ح�����و 
مقالب الزبالة والقمامة النها 
أع���م���ال ش��ي��ط��ان��ي��ة ن��ق��دت أث��ره��ا 
وض��روه��ا بفعل الوعي العايل 
ل��ل��ق��ي��ادات ال��وط��ن��ي��ة ول��ل��ش��ع��ب 
ال�������ي�������م�������ن�������ي ال��������������������ذي ال����������ت����������ف ح��������ول 
ق����ي����ادت����ه وس�����ان�����ده�����ا وي���س���ان���ده���ا 
وس�������ي�������ظ�������ل ي�������س�������ان�������ده�������ا دوم��������������������اً.. 
الن���ه���ا ق���ي���ادة ج���دي���رة ب���االح���رتام 

والتقدير..

شعبنا اليمني العزيز وقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية وجيشنا 
العظيم مع السالم بكل تأكيد فنحن منذ القدم وإىل اليوم أهل محبة 
وسالم وكرم وتعاون وإخاء.. ولكننا أيضاً إذا ما اُُعُتِدَي علينا فإننا رجال 
ح����رب وأص���ح���اب ن��خ��وة وش��ك��ي��م��ة وأول�����و ق����وة وب����أس ش���دي���د.. ول����ذا ف��إن��ن��ا 
نرحب بالسالم املشرف، السالم القائم عى أس��اس استقالل وسيادة 

ووحدة اليمن..
ه���ذا م��وق��ف ال��ي��م��ن ال��ث��اب��ت ت��ج��اه ال��س��الم وه���و تحقيق ال��س��الم امل��ش��رف، 
فإن انصاع املعتدي لذلك، فهو خرياً له وإن لم ستكن عاقبته وخيمة 
وعقابه أشد قسوًة وإيالماً .. وقواتنا املسلحة الباسلة تؤكد ذلك وبأن 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وض��رب��ات��ه��ا ال���ق���ادم���ة -إذا م���ا ت��ن��ص��ل امل���ع���ت���دون م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ود 
ال��ه��دن��ة وش�����روط ص��ن��ع��اء- س��ت��ك��ون اق����وى وان����ى وأش����د وأق����ى م���ن كل 
ال��ض��رب��ات ال��س��اب��ق��ة، وه���ي ب��ال��ت��أك��ي��د ع��ى أه��ب��ة االس��ت��ع��داد ويف جهوزية 
عالية لتنفيذ واجباتها املقدسة وتوجيهات القيادة العليا وحماية سيادة 
واستقالل ووحدة اليمن وصون مقدرات شعبنا وسحق املعتدين وقطع 
يد كل من سيحاول نهب ثروات وطننا وشعبنا اليمني العظيم.. وقد 
أكد األخ وزير الدفاع اللواء العاطفي "أن صنعاء بعد الهدنة غري صنعاء 
قبل الهدنة".. "وان القوات املسلحة اتخذت كافة اإلجراءات التي تضمن 
ال��ت��ع��ام��ل ب��ق��وة وح���زم م��ع أي ت��ط��ور يمثل ت��ه��دي��داً أو امل��س��اس بالسيادة 

الوطنية أو االقرتاب من السيادة البحرية".. 
فعى قوى العدوان أن تعي هذه الرسائل جيداً، وبأن قيادتنا وشعبنا 
وجيشنا العظيم لن يقبلوا إال بسالم مشرف.. وعى تحالف العدوان 
أن يختار لنفسه ما يشاء اما أن ينصاع ملطالب شعبنا املحقة والعادلة 
وإم��ا ح��رب مستعرة بنريان متلظية بالغضب واليأس اليماين الشديد 

الذي سيحرق كيانه ويدمر بنيانه.. وقد أعذر من أنذر.

* مدير مديرية بني الحارث
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 ارتكب العدوان أبشع 
اجلرائم بحق األبرياء 

من املواطنني 
  مت وضع خطة عسكرية 

وأمنية  حتت اشراف قائد 
املنطقة لتعزيز األمن 

واالستقرار في اجلوف  

  تالحم احرار اجلوف الى جانب املرابطني
أفشل مساعي االحتالل ومرتزقته

 اجلوف تنعم اليوم باألمن واالستقرار في ظل 
اليقظة العسكرية  والوعي الوطني

مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة لـ »26سبتمبر«:

أطماع النظام السعودي في السيطرة على اجلوف برزت منذ عقود 

  أكد مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة العميد جابر عبدالله أبو 
مهدي أن التالحم الشعبي ألح��رار محافظة الجوف اىل جانب املرابطني من 
أبناء القوات املسلحة كان له الدور الكبري يف تطهري مناطق املحافظة من تحالف 
الشرو العدوان  وإفشال مخططاته وأجندته  الرامية اىل السيطرة عىل مناطق 

املحافظة .
موضحا ب��أن االه��م��ي��ة االس��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ج��وف  وم��ا تمتلكه م��ن ث���روات وخ��ريات 
واعدة كالنفط وغريها جعلت العدوان يرمي بثقله يف هذه املحافظة من اجل 

نهبها والتحكم بها .
وبني العميد أبو مهدي أن الجوف تنعم اليوم باألمن واالستقرار يف ظل اليقظة 
العسكرية واألمنية والوعي املجتمعي ألحرار املحافظة الذين عملوا معا يف جبهة 
واح���دة ل��دح��ر املحتل وم��رت��زق��ت��ه  وحماية أمنها واس��ت��ق��راره��ا . كثري م��ن القضايا 

الهامة تم التطرق لها يف سياق الحوار التايل .. إىل التفاصيل : 

حاوره  مقدم / عبدالعزيز الشيخ 

  بفضل الله  مت دحر احملتل 
ومرتزقته بعد أن دفنت 

آمالهم في صحاري اجلوف 

  تسبب العدوان بنزوح االف املواطنني وتضرر 50 الف مزرعة جراء القنابل العنقودية 

مع السالم حربهم العبثية معرضة لالنهيار
املشرف

العميد: أنور املاوري 

الشيخ حمد راكان الشريف *

ب���ع���د أن ع���ج���زت ق�����وى ال����ع����دوان 
وال������ش������ر واالس�����ت�����ك�����ب�����ار ع������ن إخ����ض����اع 
وتركيع شعبنا اليمني الحر األبي 
م���������ن خ������������ال ال���������ح���������رب ال������ع������دوان������ي������ة 
ال��ك��ون��ي��ة ال��ظ��امل��ة وال��ح��ص��ار املطبق 
وال���خ���ان���ق، ت���ح���اول ال���ي���وم ج��اه��دة 
كسر إرادة ه��ذا الشعب العظيم 
وت�����������ح�����������ط�����������ي�����������م روح������������������ي������������������ة ص������������م������������وده 
االس����ط����وري وت��م��اس��ك��ه امل��ج��ت��م��ع��ي 
ووح�����دة ص��ف��ه ع���ن ط��ري��ق ال��ح��رب 
ال�����ن�����اع�����م�����ة واس�������ت�������ه�������داف�������ه يف وع����ي����ه 
الوطني وهويته اإليمانية اليمانية 
األص��ي��ل��ة، وض���رب قيمه وم��ب��ادئ��ه 

وأخاقه، وبث الشائعات املغرضة والهدامة إلثارة 
الفنت وإضال املجتمع وحرفه عن قضيته العادلة.
ول��ذا علينا أن نكون ع��ى مستوى ع��ال م��ن الوعي 
واإلدراك ملخططات العدو، فنشكل جميعاً حائط 
ص���د ق����وي وم��ت��ن ي��م��ن��ع ت��س��ل��ل م��خ��اط��ر واف�����ات ه��ذه 

الحرب العدوانية الناعمة.
وك��م��ا أوض���ح ق��ائ��د ث��ورت��ن��ا امل��ب��ارك��ة ال��س��ي��د عبدامللك 

ب���درال���دي���ن ال���ح���ويث- ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه- 
يف إح�������دى خ���ط���اب���ات���ه ال���س���اب���ق���ة أن 
ال���������وس���������ائ���������ل األس���������اس���������ي���������ة مل������واج������ه������ة  
ال��ح��رب ال��ن��اع��م��ة تتمثل يف تعزيز 
االرت������������������ب������������������اط ب������������ال������������ق������������رآن وال�������ت�������ث�������ق�������ف 
ب�����ث�����ق�����اف�����ت�����ه، وال����������وع����������ي مل����ف����اه����ي����م����ه، 
وات������������ب������������اع رس��������ول��������ن��������ا ال��������ك��������ري��������م ال����������ذي 
أرس�����ل�����ه ال����ل����ه إل���ي���ن���ا ب����ال����ه����دى ودي�����ن 
ال�����������ح�����������ق.. ويف م�����ع�����ظ�����م خ�����ط�����اب�����ات�����ه 
ومحاضراته القيمة يدعو السيد 
القائد إىل االهتمام بمسألة الوعي 
املجتمعي حول مؤامرات األعداء 
وأه�����داف�����ه�����م ال������ح������اق������دة.. وأه��������م م��ا 
ي�����ؤك�����د ع����ل����ي����ه ه������و ض������������رورة ت����ع����زي����ز االرت��������ب��������اط ب����ال����ق����رآن 
والرسول كحل وأسلوب ناجح وناجع يوفر الحماية 
والحصانة للفرد واملجتمع يف مواجهة كافة اشكال 
ال����ح����روب ال��ن��اع��م��ة وب���م���ا ي��ح��ف��ظ ل��ل��ش��ع��وب ك��رام��ت��ه��ا 
ويؤسس لواقع سليم تبنى عليه الجماهري حاضرها 
ومستقبلها وتتمكن بواسطته من ابتكار املعالجات 

ملشاكلها والصمود امام التحديات املاثلة أمامها.

الشيخ: ماجد النصريي

الوعي الوطني .. 
سالحنا األقوى في املواجهة



ال������ح������م������د ال��������ل��������ه رب ال�������ع�������امل�������ن ن��������اص��������ر ال������������������ررة وه������������������ازم ال����ك����ف����ر 
واملستكرين قاهر الجبابرة وال��ط��غ��اة ومعز األخ��ي��ار املؤمنن 
من أبونا آدم عليه السالم واألنبياء واملرسلن إىل رسول الله 
األعظم محمد صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله واملختارين 

من أوليائه املجاهدين يف سبيل الله..
ال������ذي وع����ده����م ب��ال��ن��ص��ر وال���ظ���ف���ر يف ك����ل وق�����ت وزم�������ان ال��ح��ق 
ال������ذي آلش���ب���ه ف���ي���ه ض���ي���اؤه���م رض���ي���ن���ا ب���ق���ض���اء ال���ل���ه وس��ل��م��ن��ا ل��ل��ه 
أمره املعروف باملعروف وإحسانه أجمل اإلحسان فالشهداء 
ضيائهم فيها اليقن ودليلهم الهدى فما ينجو من املوت من 
خافه وال يعطى البقاء م��ن أحبه وكما ق��ال اإلم���ام زي��د عليه 

السالم )من أحب الحياة عاش ذلياًل(..
فعندما نتطلع إىل تضحيات شعب عشق الشهادة وفتية 
ض����ح����وا يف س���ب���ي���ل���ه وال ت�����وان�����وا يف ال���������ذود وال������دف������اع ع�����ن دي��ن��ه��م 
وعرضهم وسيادة أوطانهم.. ومنهم الشهيد املجاهد الدكتور 
أحمد عىل املؤيد والشهيد املجاهد عبدالقدوس عىل املنصور 
وال����ش����ه����ي����د امل����ج����اه����د ع����ب����دال����رح����م����ن م���ح���م���د امل����ن����ص����ور وال���ش���ه���ي���د 
امل���ج���اه���د ع����ىل م��ح��م��د امل���ن���ص���ور وال���ش���ه���ي���د امل���ج���اه���د ع����ي ح��م��ود 
عباد والشهيد املجاهد أسامه محمد لطف الكحالىن والشهيد 
املجاهد حسن عبداملؤمن الوادعى رضوان الله عليهم جميعاً 
ه���������ؤالء ش�����ه�����داؤن�����ا األب������������رار إىل ج�����ان�����ب م������ن ق������دم������وا أرواح������ه������م 
ودم���اءه���م ف���داء ل��ل��دي��ن واألرض وال���ع���رض ال��ذي��ن إصطفآهم 

ال���ل���ه إص���ط���ف���آء ورىض ل��ه��م ال���ح���ي���اة األب����دي����ة وال����ع����زة وال���ك���رام���ة 
وبهم حقق الله النصر والظفر لشعب العزة والكرامة واإلباء 

والخري 
ف��س��الم ال��ل��ه عليكم ك��اف��ة ش��ه��دائ��ن��ا األب�����رار ف����رداً ف����رداً يامن 

صدقتم الله ولبيتم داعي الله ورسوله وأوليائه..
ح���ري���ا ب��ن��ا أن ن��ذك��رك��م ك���ل ح���ن وم����ا ع��س��ان��ا ل���و ن���س���رد ب��ح��ور 
املقاالت ودواوين األبيات فيكم فانه ال يفي حقكم وقدركم، 
وق��د ذكركم الله وأع��زك��م الرحمن بعنايته وإحاطته وذك��ره 

ونفحاته ورضوانه أحياء عند ربهم يرزقون....

ف��م��ا أعظمها ت��ج��ارة وارب��ح��ه��ا سلعة غ��ال��ي��ة ف���أن ن��ت��وس��ل إىل 
ال����ل����ه ت����ع����اىل ب���ك���م ع����ىل امل�����ي يف درب����ك����م وال���س���ع���ي يف خ��ط��اك��م 
أن����ت����م أن����ص����ارال����ل����ه ورس�����ول�����ه وامل����ؤم����ن����ن أع�����رت�����م ل���ل���ه ج��م��اج��م��ك��م 
وتكفل الله بإعالء ذكركم فهنيئا لكم وسالم عىل أرواحكم 
الطاهرة وأشالئكم الزكية ودمائكم العبقة يامن نستلهم بكم 

وتضحياتكم ومواقفكم الشجاعة يف سبيل الله.
دروس عظيمة لنا ولألجيال املتعاقبة مثلتم أروع وأسمى 
وأرق�����ى وأب���ل���غ م���ع���اين ال���ص���ر وال���ص���م���ود وال���ث���ب���ات واالح��ت��س��اب 
يف س���ب���ي���ل���ه س����ب����ح����ان����ه وت������ع������اىل يف م�����واج�����ه�����ة امل����ع����ت����دي����ن ال�����غ�����زاة 
امل�����ارق�����ن وأذن����اب����ه����م ب���ت���ل���ك امل����آث����ر ال���ب���ط���ول���ي���ة واألس�����ط�����وري�����ة ال��ت��ي 
أرع��ب��ت ف��ل��ول��ه��م وج��م��ع��ه��م ق��ض��ه��م وق��ض��ي��ض��ه��م وط��واغ��ي��ت��ه��م 

ومستكريهم بحول الله وعظمته 
أثمرتم لنا ولألمة الحياة عزا ونصراً و فخراً وكرامة يتعاقبه 

التاريخ بأجياله. 
وما يلمسه الشعب من تالحم بن أبنائه وشهدائه يف يمننا 
شمااًل وجنوباً لوحة موحدة معرة ملواجهة االحتالل البغيض 
وحدة الهدف والقضية واملصري من أهم املالحم البطولية التي 
خاضها الشهداء االبرار وهم يتصدون لعصابة الشر  بعدوانه 

ومرتزقتة. 
ف���ث���ق���اف���ة ال���ج���ه���اد واالس���ت���ش���ه���اد يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه ه����ي ال��ث��ق��اف��ة 

القرآنية الحقيقة لشهدائنا االحياء .

عبدامللك الوزان
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53 خرقًا في احلديدة
س���������ج���������ّل���������ت غ�����������رف�����������ة ع��������م��������ل��������ي��������ات ض�������ب�������اط 
االرت�������ب�������اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل����رص����د خ����روق����ات 
ال������ع������دوان يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة 53 

خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن 
من بن خروقات قوى العدوان تحليق 
16 طائرة تجسسية يف أجواء الجبلية.

وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ق����وى ال���ع���دوان 
ارتكبت أيضا ثمانية خ��روق��ات بقصف 
م���دف���ع���ي و29 خ������رق ب�����األع�����رية ال���ن���اري���ة 

املختلفة

125 خرقًا في احلديدة
س���������ج���������ّل���������ت غ�����������رف�����������ة ع��������م��������ل��������ي��������ات ض�������ب�������اط 
االرت�������ب�������اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل����رص����د خ����روق����ات 
ال���ع���دوان يف محافظة ال��ح��دي��دة 125 

خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، 
أن م��ن ب��ن خ��روق��ات ق��وى 12 هجوم 
بطائرات تجسسية وتحليق مكثف يف 

الجبلية.
وأش����������������ار امل��������ص��������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ش���م���ل���ت أي�����ض�����ا اس�����ت�����ح�����داث ت���ح���ص���ي���ن���ات 
قتالية يف الجبلية باإلضافة إىل قصف 
ص���اروخ���ي وم��دف��ع��ي وب���األع���رية ال��ن��اري��ة 

املختلفة.

108 خروقات في احلديدة
س���������ج���������ّل���������ت غ�����������رف�����������ة ع��������م��������ل��������ي��������ات ض�������ب�������اط 
االرت�������ب�������اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل����رص����د خ����روق����ات 
ال���ع���دوان يف محافظة ال��ح��دي��دة 108 

خروقات.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، 
أن م�����ن ب�����ن خ������روق������ات ق�������وى ال�����ع�����دوان 
ت��ح��ل��ي��ق ل��ل��ط��ريان ال��ت��ج��س��ي يف أج����واء 

حيس.
وأش����������������ار امل��������ص��������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ش���م���ل���ت أي�����ض�����ا اس�����ت�����ح�����داث ت���ح���ص���ي���ن���ات 
ق���ت���ال���ي���ة يف ح���ي���س و21 خ����رق����ا ب��ق��ص��ف 
م���دف���ع���ي و85 خ����رق����ا ب�����األع�����رية ال���ن���اري���ة 

املختلفة

78 خرقًا في احلديدة
س���������ج���������ّل���������ت غ�����������رف�����������ة ع��������م��������ل��������ي��������ات ض�������ب�������اط 
االرت�������ب�������اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل����رص����د خ����روق����ات 
ال������ع������دوان يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة 78 

خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، 
أن م�����ن ب�����ن خ������روق������ات ق�������وى ال�����ع�����دوان 
اس�����������ت�����������ح�����������داث ت�������ح�������ص�������ي�������ن�������ات ق�������ت�������ال�������ي�������ة يف 

الجبلية.
وأش����������������ار امل��������ص��������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ش�������م�������ل�������ت أي�����������ض�����������ا 13 خ�������������رق�������������اً ب�����ق�����ص�����ف 
ص�����������اروخ�����������ي وم���������دف���������ع���������ي، و62 خ�������رق�������اً 

باألعرية النارية املختلفة.

86 خرقًا في احلديدة
س���������ج���������ّل���������ت غ�����������رف�����������ة ع��������م��������ل��������ي��������ات ض�������ب�������اط 
االرت�������ب�������اط وال���ت���ن���س���ي���ق ل����رص����د خ����روق����ات 
ال������ع������دوان يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة 86 

خرقاً.
وأوض������ح م���ص���در يف غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات 
أن خ��روق��ات ق��وى ال��ع��دوان تضمنت، 
اس�����������ت�����������ح�����������داث ت�������ح�������ص�������ي�������ن�������ات ق�������ت�������ال�������ي�������ة يف 
الجبلية، و33 خرقا بقصف مدفعي، 

و51 خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

74 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 74 خرقاً.
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 ق��ت��ال��ي��ة 
يف الجبلية وح��ي��س، و15 
خرقاً بقصف مدفعي، 
خ��������������������������رق��������������������������اً  و54 
ب���األع���رية ال��ن��اري��ة 

املختلفة..
ك�����م�����ا ت�����ح�����دث�����ت يف م�������ق�������ال س�������اب�������ق ع���ن 
أمريكا صانعة اإلرهاب أتحدث اليوم 
عن دولة استعمارية أخرى لها مايض 
وح�������اض�������ر اس�����������ود وق�����ب�����ي�����ح ف�����م�����ن م���ق���ول���ة 
)اإلم���������راط���������وري���������ة ال������ت������ي ال ت����غ����ي����ب ع���ن���ه���ا 
ال������ش������م������س( وال��������ت��������ي اس������ت������م������رت ل����ق����رن����ن 
م��ن ال��زم��ان بمستعمراتها املمتدة من 
ش�����رق ال����ك����رة األرض�����ي�����ة إىل غ���رب���ه���ا وم���ن 
ش��م��ال��ه��ا إىل ج��ن��وب��ه��ا ام����ت����دادا م���ن ب��الد 
ال��ه��ن��د وال���س���ن���د إىل أط������راف إن��دون��ي��س��ي��ا 
وال��������ج��������زر وال����������������دول امل���������ج���������اورة ل�����ه�����ا وم�����ن 
ال����ش����رق ال���ع���رب���ي وخ���ل���ي���ج���ه إىل أط������راف 
البحر العربي وخليج ع��دن يف جنوب 
اليمن الحبيب ك��ل ذل��ك تحت عنوان 
امل����ق����ول����ة ال����س����اب����ق����ة إىل ال�����وج�����ه ال���ج���دي���د 
القديم لهذه الدولة التي تتقمص كل 
األدوار يف ك����ل زم�������ان وم����ك����ان وه������ا ه��ي 
اليوم تعود إىل بالدنا اليمن مخططة 
وم��������ش��������ارك��������ة و م������ن������ف������ذة م���������ع ال���������ع���������دوان 
الظالم فتظهر اليوم يف مستعمراتها 
السابقة بوجه آخ��ر و سيناريو يتالءم 
م��ع األه�����داف وامل��س��م��ي��ات ف���أوع���زت إىل 
شركائها يف العدوان أن يبدأوا باملناطق 
الشرقية  )املهرة – حضرموت – وشبوة 
( وب�����������دأ س�����ف�����ريه�����ا و ال�����س�����ف�����ري األم������ري������ي 
بصوالت و جوالت و عدة تصريحات و 
مؤتمرات صحفية عن تلك املحافظات 
و وض������������رورة االس�����ت�����ح�����واذ ع�����ىل ث����روات����ه����ا 
و م�����وان�����ئ�����ه�����ا وح�����م�����اي�����ت�����ه�����ا ل�����ص�����ال�����ح دول 
ال�������ع�������دوان ول�����ك�����ن ن�����ق�����ول ل�����ه�����ذه ال�����دول�����ة 
ال������ع������ج������وز وم����������ن ي�����ق�����ف إىل ج���������واره���������ا يف 
ه�����ذا امل���خ���ط���ط ه���ي���ه���ات ه���ي���ه���ات ل���ك���م أن 
تحققوا ذلك سنستعن عليكم بالله 
القوي القادر وستغيب الشمس عنكم 
وع��ن دول��ك��م إىل األب���د وال��ل��ه املستعان 

عىل ما تصنعون.

العقيد حسني عيل املطري

بريطانيا.. 
 الوجه القبيح
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تكرمي الشركات الدوائية املساهمة في رعاية أسر الشهداء

أش����اد وزي����ر ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال��س��ك��ان ال��دك��ت��ور ط��ه امل��ت��وك��ل، 
بتضحيات الشهداء يف سبيل الله والدفاع عن الوطن.

وأكد الوزير املتوكل خالل فعالية تكريمية، نظمتها الهيئة 
العامة لرعاية أسر الشهداء للشركات الدوائية املساهمة يف 
رعاية أسر الشهداء، أن إحياء ذكرى سنوية الشهيد، إحياء 

للقيم واملبادئ واألسس التي انتهجها الشهداء.
ولفت إىل أن تضحيات الشهداء، أسقطت مؤامرات تحالف 
العدوان التي استهدفت الشعب اليمني وحريته واستقالله .. 

داعياً إىل استلهام دروس العزة والوفاء والثبات من الشهداء 
وأسرهم الكريمة. وأشاد وزير الصحة بجهود الهيئة العامة 
لرعاية أس��ر ال��ش��ه��داء يف االه��ت��م��ام ب��أس��ر ال��ش��ه��داء وذوي��ه��م يف 

مختلف املجاالت بما فيها املجال الصحي.
وثمن دور الشركات الدوائية املساهمة يف رعاية أسر الشهداء 
ال��ت��ي ت���أيت يف إط����ار امل��س��ؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وال��ت��ك��اف��ل وال��راح��م 
ب��ن أب��ن��اء الشعب اليمني يف وق��ت تكالب عليهم األع���داء من 

مختلف الدول.

ويف الفعالية التي حضرها رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء 
طه جران ورئيس الهيئة العليا لألدوية الدكتور عي عباس، 
أشار وكيل الهيئة حسن القايض إىل أن التكريم، يندرج ضمن 
أنشطة الهيئة لرعاية ذوي الشهداء يف الجانب الصحي عىل 

مستوى املركز والفروع.
وت��ط��رق إىل ج��ه��ود الهيئة يف تخفيف م��ع��ان��اة أس���ر ال��ش��ه��داء 
يف مختلف املجاالت .. داعياً إىل تضافر جهود الجميع لتوفري 

الرعاية الصحية ألسر الشهداء.

ول�������ف�������ت ق����������ايض إىل أن ال������ت������ك������ري������م، ي�����ع�����ر ع��������ن ت�����ق�����دي�����ر ال����ه����ي����ئ����ة 
للمستشفيات الحكومية والخاصة واملراكز الصحية وشركات 

األدوية يف دعم جهودها لخدمة أسر الشهداء.
تخللت الفعالية التكريمية، بحضور م��دي��ر مكتب الصحة 
ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة ال����دك����ت����ور م��ط��ه��ر امل�������روين وم���م���ث���ي ال���ش���رك���ات 
الدوائية، عرض عن أبرز األنشطة الصحية املنفذة لرعاية أسر 
وذوي الشهداء وتكريم وزي��ر الصحة والجهات الداعمة من 

القطاع الصحي والدوايئ.

مؤسسة »اجلرحى« تدشن مشروع املساعدات النقدية

دش���ن���ت م��ؤس��س��ة ال���ج���رح���ى ب��ص��ن��ع��اء م��ش��روع 
املساعدات النقدية للجرحى من أبطال الجيش.

وخالل التدشن أشار نائب وزير النقل محمد 
الهاشمي إىل أهمية هذا املشروع الذي يستهدف 
الجرحى الذين قدموا دماءهم رخيصة يف سبيل 

العزة والكرامة يف مختلف الجبهات.
وأك����������د ح��������رص ق�����ائ�����د ال�������ث�������ورة ال����س����ي����د ع���ب���دامل���ل���ك 
ال���������ح���������ويث ورئ���������ي���������س امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع���������ىل 
وحكومة اإلنقاذ عىل االهتمام ورعاية الجرحى 
وت����ق����دي����م ك�����اف�����ة ال�����رع�����اي�����ة ال���ص���ح���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
واالج������ت������م������اع������ي������ة.. م�����ش�����ي�����دا ب�����ج�����ه�����ود امل�����ؤس�����س�����ة يف 

االهتمام ورعاية الجرحى.
ودع���������ا ال����ه����اش����م����ي ك�����اف�����ة ال�����ج�����ه�����ات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
وال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة ل�����ل�����ت�����ع�����اون م��������ع ال������ج������ه������ود ال����ك����ب����رية 

وامل���ت���م���ي���زة مل���ؤس���س���ة ال���ج���رح���ى ل���ت���ق���وم ب����دوره����ا يف 
رعاية الجرحى وتخفيف آالمهم.

م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أش�����������ار امل�������دي�������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل���ؤس���س���ة 
الجرحى الدكتور عي الضحياين إىل أن مشروع 
امل�����س�����اع�����دات ال���ن���ق���دي���ة ل���ل���ج���رح���ى ي���س���ت���ه���دف أل���ف���اً 
و200 جريح، بمبلغ 30 مليون ريال.. مشريا 
إىل أن املشروع يأيت ضمن برنامج تحسن رعاية 

الجرحى للعام الجاري.
وتطرق إىل أن مشروع املساعدات النقدية التي 
ت���ق���دم���ه م���ؤس���س���ة ال���ج���رح���ى ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع���دد 
من الجهات الداعمة يأيت تنفيذا ملوجهات قائد 
الثورة السيد عبدامللك الحويث ورئيس املجلس 

السيايس األعىل باالهتمام ورعاية الجرحى.
واس�������ت�������ع�������رض ال�����ض�����ح�����ي�����اين ع���������������دداً م��������ن م����ش����اري����ع 

ال�����������رع�����������اي�����������ة ال��������ص��������ح��������ي��������ة وال���������ط���������ب���������ي���������ة واالج��������ت��������م��������اع��������ي��������ة 
والتعليمية التي قدمتها مؤسسة الجرحى خالل 
الفرة السابقة.. مثمناً جهود كل من تعاون مع 
مؤسسة الجرحى لتقديم الرعاية لهذه الشريحة 
ال���ت���ي ل���ه���ا دور ب������ارز يف االن����ت����ص����ارات ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا 

أبطال الجيش يف مختلف الجبهات.
ب�������دوره أش������ار ال���ن���اش���ط ال���ث���ق���ايف ح���س���ن زي�����د إىل 
ت������زام������ن ت�����دش�����ن م������ش������روع امل������س������اع������دات ال���ن���ق���دي���ة 
للجرحى م��ع ال��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة للشهيد ال��ذي��ن 
ق��دم��وا أروع التضحيات م��ع زم��الئ��ه��م الجرحى 

يف جبهات العزة والكرامة .
ويف ال����ت����دش����ن ت�����م ت����ك����ري����م ال����ج����ه����ات ال����داع����م����ة 
ملؤّسسة الجرحى يف تقديم الرعاية واملساعدات 

للجرحى.

أسر شهداء  آل الوشلي بذمار
 يسّيرون قافلة للمرابطني

س��������������������رّيت أس����������������ر ث����������الث����������ة ش��������ه��������داء 
م�����ن آل ال�����وش�����ي ب���م���دي���ن���ة ذم������ار، 
ق���اف���ل���ة ع���ي���ن���ّي���ة دع����م����اً ل��ل��م��راب��ط��ن 

يف الجبهات.
وخ������الل ت��س��ي��ري ال���ق���اف���ل���ة، ال��ت��ي 
اح����������ت����������وت ع����������ىل م��������الب��������س ش�����ت�����وي�����ة 
وم�����واد غ��ذائ��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، أك���دت 
أس������ر ال�����ش�����ه�����داء، ه����اش����م ح��س��ن 
ال��������������وش��������������ي، وم���������خ���������ت���������ار ع������ب������دال������ل������ه 
ال��������������وش��������������ي، وم��������ح��������م��������د اب��������راه��������ي��������م 
ال������������������وش������������������ي، اس��������������ت��������������م��������������رار ال�����������ب�����������ذل 
وال����������ع����������ط����������اء وال�����������س�����������ري ع�����������ىل درب 

الشهداء حتى تحقيق النصر.
واع�������ت�������روا ت�����زام�����ن ال����ق����اف����ل����ة م��ع 
الذكرى السنوية للشهيد، يعّر 
ع��ن ال��وف��اء للشهداء وامل��راب��ط��ن 
ال��������������ذي��������������ن ي������������ق������������ّدم������������ون ت������ض������ح������ي������ات 
جسيمة يف سبيل الله والوطن.

و أش��ادوا بمواقف وتضحيات 
ال����ش����ه����داء وص����م����ود امل����راب����ط����ن يف 
م�������ي�������ادي�������ن ال������ب������ط������ول������ة وال��������ك��������رام��������ة، 
داع��������������ن إىل م�������واص�������ل�������ة ال�����ص�����م�����ود 
ورفد الجبهات بالرجال وقوافل 

الدعم.

يعتمدها ركيزة في حروبة النفسية..

شائعات احلرب األمريكية الناعمة ضد اليمن

وال�����ش�����ائ�����ع�����ات ال����وس����ي����ل����ة ال�����ت�����ي ي���ع���ت���م���د ع��ل��ي��ه��ا 
األع�����������داء ال�����ي�����وم ع�����ىل رأس�����ه�����ا أم����ري����ك����ا وإس����رائ����ي����ل 

كوسيلة لتحقيق التأثري والفوىض النفسية داخل 
املجتمعات وجرفها إىل واقع من التناقض والصراع 
وال����ه����زي����م����ة امل����ع����ن����وي����ة ،ك�����م�����ا ه������و ح�����اص�����ل يف م���ض���م���ار 
ال��ع��دوان ع��ىل اليمن ال���ذي يعد ن��م��وذج��اً ح��ي��اً لهذه 
ال���ح���رب وال���ت���ي ك��رس��ت الس��ت��ه��داف ال��ش��ع��ب اليمني 
وضرب صموده بسقف عاٍل من االهتمام والعمل 

والتمويل .
ف��ق��وى ال���ع���دوان "أم��ري��ك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وال��س��ع��ودي��ة 
واإلم���������������ارات " ت�����دي�����ر ح�����رب�����ا ن���ف���س���ي���ة م�����رك�����زة وم���ن���ظ���م���ة 
وذات م�����س�����ارات م��خ��ت��ل��ف��ة ع�����ىل ال���ش���ع���ب وامل���ج���ت���م���ع 
ال����ي����م����ن����ي وق���������د أخ�����������ذت س������ي������اس������ات ع�����م�����ل واس�������ع�������ة يف 
محاولة اخ��راق البنية املعنوية للشعب وتفجريها 
بأساليب وأسلحة نفسية وسايكلوجية مؤثرة كنشر 
الشائعات وال��دع��اي��ات والتهويل اإلع��الم��ي املنظم” 
التي كان والزال األسلوب األكرث أهمية بالنسبة له 
يف تحقيق أهدافه ومآربه والتي يلقي فيها اهتماماً 

يف مسالة تطوير برامجها ومساراتها وفقا لدراسات 
ومعطيات تتوافق مع امليدان وبما يلبي تحقيق اكر 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��أث��ري ال���ن���ف���ي ع����ىل ال���ش���ع���ب وامل��ج��ت��م��ع��ات 
وتفكيك وعيها وإدراكها للحقائق وضرب صمودها 

االسراتيجي.
ح��ي��ُث تفعيل اس��ت��خ��دام ال��ش��ائ��ع��ات ك����أداة مهمة 
وتعزيز فاعليتها بالتكنولوجيا والرسانات اإلعالمية 
الالزمة واملتعّددة الوظائف لتحقق أكر مستوى من 
التأثري يف سلوكيات وقيم ووع��ي الشعب اليمني، 
حيث ك��ان ملكائن اإلع��الم وم��واق��ع التواصل وطبقة 
ال��ع��م��الء وال��ط��اب��ور ال��خ��ام��س وامل��ن��اف��ق��ن يف ال��داخ��ل 

دوٌر محورٌيّ ورئيٌيّ يف هذه الحرب .
وق�������د ل�����وح�����ظ ت�����ع�����رض ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي م����ن����ذ ب����داي����ة 
العدوان للكثري من حمالت نشر الشائعات الكاذبة 
وامل��خ��ت��ل��ف��ة س�����واًء ع���ىل ال��ص��ع��ي��د ال��ع��س��ك��ري واألم��ن��ي 

أو ع�����ىل ال���ص���ع���ي���د ال����س����ي����ايس واالق����ت����ص����ادي 
ف����ق����د ح������اول������ت ق��������وى ال��������ع��������دوان ان ت��ش��ن 
حمالت منظمة لنشر الشائعات الكاذبة 
واملضللة التي تستهدف عقول املواطنن 
وتضليلها ب��ال��درج��ة األوىل وت��ش��وي��ه األج��ه��زة 
ال���ح���ك���وم���ي���ة وش���ي���ط���ن���ت���ه���ا وب����امل����ق����دم����ة األج����ه����زة 

األمنية وقد اعتمدت يف ذلك عىل مسارين..
 األول :عر مكائن اإلع��الم املختلفة س��واًء قنوات 
أو م������واق������ع ووك��������������االت إخ������ب������اري������ة وم�������واق�������ع ال����ت����واص����ل 
االج���ت���م���اع���ي ال���ت���ي ي���ت���م م����ن خ���الل���ه���ا ن���ش���ر ال��ش��ائ��ع��ات 

بأفق واسعة.
 والثانية: ع��ر عمالئها وال��ط��اب��ور الخامس الذين 
ي���غ���وص���ون يف أع���م���اق امل��ج��ت��م��ع��ات وال����ذي����ن ي��ق��وم��ون 
ب��ن��ش��ر ال���ش���ائ���ع���ات يف امل���ج���ال���س وامل���ن���اس���ب���ات ويف ك��ل 

تجمع للناس هنا وهناك.
لذا كان هناك نشر منظم للشائعات وقد طورها 
العدو مع مراحل العدوان إىل أن وصل الستخدام 
وسائل التواصل االجتماعي وإنشاء حسابات مزيفة 
وهمية للنشر عليها معلومات مزيفة و شائعات 

ودعايات مضللة.
وبالنسبة لطبيعة أهداف حرب الشائعات:

1- ت������رك������ي������زه������ا ح�����������ول ت��������ن��������اول ال������ق������ض������اي������ا ال�����داخ�����ل�����ي�����ة 
والطائفية والعرقية والقومية .

2- زيادة تأثري وسائل مواقع التواصل اإللكرونية 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع تنشيط ب��ع��ض ال��ع��م��الء وامل��ن��اف��ق��ن يف 
ص����ن����اع����ة وت�����وج�����ي�����ه ال������������رأي ال������ع������ام ب����م����ا ي����ف����ك����ك ال����وع����ي 
ال��ج��م��ع��ي ل��ل��ن��اس وش��ي��ط��ن��ة أج���ه���زة ال���دول���ة وع��رق��ل��ة 
عملها سيما الجانب األمني وذلك عر نشر قضايا 
ودعايات وشائعات ليس لها واقع وصناعة حمالت 
من الزيف والتضليل املمنهج واالنتقادات التي ليس 
ه����دف����ه����ا س�������وى ت���ث���ب���ي���ط ال�����ن�����اس وت�����دم�����ري م���ع���ن���وي���ات���ه���م 

وج��رف��ه��م إىل م��رب��ع خ����ارج ق��ض��اي��اه��م االس��رات��ي��ج��ي��ة 
وأولويات مواجهه العدوان .

3- ض����������رب وه�������������دم امل�����ن�����ظ�����وم�����ة األم������ن������ي������ة وال����ج����ب����ه����ة 
ال��داخ��ل��ي��ة للشعب ال��ي��م��ن��ي ب���ص���ورٍة ع��ام��ة وم��ح��اول��ة 
تفريغ البيئات الشعبّية املقاومة من وحدة املوقف 

الواحد واملناهض للعدوان.
4- اس����ت����غ����الل ال�����خ�����الف�����ات وال������ث������غ������رات وم����ح����اول����ة 
ت��س��ع��ريه��ا وإش��ع��ال��ه��ا ع���ر اإلع������الم وال���ع���م���الء ال���ذي 
ي��ع��م��ل��ون ع����ىل ت��ح��ف��ي��ز ال����ن����اس ب���ع���ن���اوي���ن وإش����اع����ات 
ل�����ل�����خ�����وض يف ص��������دام��������ات ك�����الم�����ي�����ة ت������ق������ود إىل م����رب����ع 
ال��ت��ف��ك��ك وان��ه��ي��ار م��ح��ور ال��ك��ل��م��ة ال���واح���دة املناهضة 

للعدوان
خ������ط������ورُة ال����ش����ائ����ع����ات وال�����دع�����اي�����ات وم������ا ت���م���ث���ل���ه م��ن 
ت����داع����ي����ات وآث���������ار ت���ع���ت���ر خ����ط����رية ع�����ىل واق��������ع ال��ش��ع��ب 
ال����ي����م����ن����ي ُخ������ُص������وص������اً وان ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان ب���ق���ي���ادة 
أمريكا وصلت إىل حالة الفشل واإلخفاق يف الحرب 
العسكرّية عىل مدار السنوات املاضية والذي جعلها 
ت��ن��ت��ه��ج ح�����روب�����اً ج����دي����دة غ����ري ع���س���ك���ري���ة م���ن���ه���ا ال���ح���رب 
النفسية واإلعالمية وحرب املعلومات ” التي يلقي 

فيها اليوم كل ثقله وطاقاته.

حتالف العدوان يدير 
ح���رب���ًا ن��ف��س��ي��ة م��رك��زة 
وذات  وم��������ن��������ظ��������م��������ة 
م��������س��������ارات م���خ���ت���ل���ف���ة 

على املجتمع اليمني

تعتر الحرب النفسية احد الركائز األساسية التي يعتمدها معسكر الشر األمريي – الغربي وحلفاؤه 
يف اسراتيجية حروبه وصراعاته ضد الدول الخصوم واستهداف الشعوب واملجتمعات وخصوصا 

العربية واإلسالمية التي يحاول السيطرة عليها ,حيث يعتمد عىل هذه الحرب كوسيلة محورية جوار 
آلته الحربية وذلك يف ترهيب وتطويع الشعوب واملجتمعات وتدمري قوتها املعنوية والسيطرة عىل 

عقول أبنائها.

شهداؤنا.. أعّزاء  كرماء



أهداف ومخططات العدوان  فــــــــي املناطق احملتلة

تعدد الكيانات وامليلشيات
وض����������ع أك����������ر م������أس������وي������ة واك������������ر ان�����ق�����س�����ام�����ا وت���������ع���������ددا ل����ل����ك����ي����ان����ات 
وامليليشيات تعيشه املحافظات املحتلة يزداد يوما بعد يوم 
خ��اص��ة ون��ح��ن ع��ى اع��ت��اب نهاية ال��ع��ام الثامن م��ن ال��ع��دوان 
عى بلدنا لم يكن العمالء والخونة واملرتزقة اكر حاال من 
االع���������وام ال���س���اب���ق���ة ح���ي���ث ي���ت���ف���رغ امل���ح���ت���ل يف ت���ل���ك امل���ح���اف���ظ���ات 
لتنفيذ مرحلة التقسيم والتأطري للمحافظات ذات ال��روة 
واالهمية االسرتاتيجية  محاوال فصلها عن بعضها واالنفراد 
ب��ه��ا ودف��ع��ه��ا لتكوين اط���ار س��ي��ايس يف ن��ط��اق ج��غ��رايف محدد 
فيما يتوافق مع مخططات واهداف املحتل التي ظل لعقود 
ي��س��ع��ى اىل ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا واالن����ف����راد ب��ت��ل��ك امل��ح��اف��ظ��ات ووض��ع��ه��ا 

تحت الهيمنة والوصاية .
إعادة تدوير قيادات ميليشيات املرتزقة ونقلهم من مكان اىل 
اخر يف املحافظات املحتلة يؤكد فيما ال يدع مجاال للشك ان 
املحتل يعمل عى استخدام تلك االدوات يف تحقيق اطماعه 
وتمكينه م��ن ال��ت��واج��د ع��ى االرض  خ��اص��ة يف امل���وائن وال��ج��زر 
الهامة واملحافظات ذات الروات النفطية والتي يدير املحتل 
فيها حاليا صراع بني املتناقضات التي زرعها ليجني ثمار ذلك 
ال���ص���راع م��ق��اب��ل م���ا ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ة امل��رت��زق��ة م���ن ف��ت��ات االم����وال 
فيما هو مستمر يف النهب للروات الوطنية  طوال سنوات 
ال������ع������دوان ل���ك���ن ل���ص���ر االح�����������رار م�����ن اب�����ن�����اء ال�����وط�����ن يف ص��ن��ع��اء 
الحضارة والتاريخ حدود فلم يتوقف التاريخ عند هؤالء بل 
ك��ان للقوات الصاروخية وال��ط��ريان املسري ال��ق��ول الفصل يف 
منع نهب تلك الروات واجبار سفن النهب عى مغادرة املياه 
االقليمية واملوائن اليمنية  االمر الذي سيجر تحالف العدوان 
ومرتزقته عى ايقاف مخططاتهم يف نهب الروات ومراجعة 
حساباتهم خاصة بعد الرسائل التحذيرية االخ���رية لسفن 

نهب النفط يف مينايئ قنا والضبة .

نهب الرثوات ونشر الفوىض 
ل��������م ي��������ع امل�������رت�������زق�������ة وال�������خ�������ون�������ة ح�����ج�����م ال������ت������آم������ر ع��������ى ال�����ب�����ل�����د رغ�����م 
ان���غ���م���اس���ه���م ب�����ال�����ذل وامل�����ه�����ان�����ة اىل رؤوس������ه������م ن���ت���ي���ج���ة ل��ل��ت��ف��ك��ري 
ال��س��ل��ب��ي وان���ع���دام ال���وع���ي ب��م��خ��اط��ر م���ا ي��ق��دم��ون ع��ل��ي��ه نتيجة 
تصرفاتهم ال��الم��س��ؤول��ة يف م��س��اع��دة ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان عى 
ال����ت����واج����د وال���س���ي���ط���رة ع����ى ت���ل���ك امل���ن���اط���ق ون���ه���ب ال���������روات م��ن 
خ���الل م��ا ي��ق��وم ب��ه م��ن ن��ش��ر ل��ل��ف��وىض يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق وخلق 
صرعات بني ادوات���ه ودف��ع بعضهم بعضا اىل ارت��ك��اب املزيد 
من الجرائم يف تلك املناطق والشاهد ان توسع تلك االعمال 
خري ما يتحدث عنه واقع تلك املحافظات بشكل يومي فيما 

ترتكب بحق املواطنني أالف الجرائم واالنتهاكات .
مواجهات عنيفة 

ويف سياق متصل بالفوىض وتغذية املحتل لصراع األدوات 
اندلعت م��واج��ه��ات عنيفة ب��ني الفصائل امل��وال��ي��ة ل��إم��ارات، 
مؤخرا ، يف محافظة شبوة بني مؤيدي ما يسمى “املجلس 
االنتقايل الجنوبي” يف محافظة شبوة بقيادة  املدعو “أصيل 
بن رشيد” نائب ما يسمى قائد القوات املشرتكة وبني مجندي  
ما تسمى “ق��وات دف��اع ش��ب��وة”، يف مديرية ال��روض��ة شرقي 

مدينة عتق .
تصفيات بينية 

وم�����ن ج���ان���ب آخ�����ر ظ���ه���رت ع��م��ل��ي��ات ال���ت���ص���ف���ي���ات واالغ����ت����ي����االت 
يف مناطق ع��دة يف ال��ج��ن��وب وأي��ض��ا يف م���أرب حيث اوضحت 
امل���ص���ادر أن ال��ع��ق��ي��د امل���رت���زق م��ع��اذ ال��ب��خ��ي��ت��ي األزرق رئ��ي��س ما 
تسمى بالعمليات العسكرية بجبهة العلم بمدينة مارب قد 
قتل يف عملية غامضة تشري اىل هوة الخالفات والصراعات 
التي ظهرت اىل العلن بني املرتزقة  ،و هذه العميلة ليست 
االوىل فقد  سبقتها عشرات العمليات  والتي يرى  محللون 
عسكريون انها عمليات تصفيات بينية يف اطار الصراع عى 
ال��ن��ه��ب وامل���ن���اص���ب ب���ني ال���ق���ي���ادات امل���وال���ي���ة ل��ل��م��ح��ت��ل االم������ارايت 

وال�����ت�����اب�����ع�����ة ل�����ح�����زب االخ��������������وان وت����ش����ه����د م����دي����ن����ة م����������ارب وش����ب����وة 
وحضرموت عشرات العمليات من التصفيات .

فرق تسد 
سياسية املحتل القديم التي شهدتها مشيخات وسلطنات 
ج��ن��وب ال���وط���ن إب����ان س��ي��ط��رة امل��ح��ت��ل ال��ري��ط��اين ع����ادت ال��ي��وم 
ل���ت���ك���ري���س ن���ف���س ال���س���ي���اس���ي���ة وال����ن����ه����ج ) ف������رق ت���س���د ( وه������و م��ا 
ب����رز يف م��ح��اف��ظ��ة ح��ض��رم��وت ال���ت���ي  ت��ش��ه��د ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ه��داف 
ممنهجة م��ن خ���الل اث����ارة ال��ص��راع ت��ح��ت مسميات متعددة 
والتي ك��ان آخرها ما سميت بالهبة الحضرمية وال��دف��ع بها 
اىل امل��زي��د م��ن ال��ص��راع خ��اص��ة ب��ع��د ظ��ه��ور اص����وات ت��ن��ادي بما 
يسمى باستقالل حضرموت وه��و م��ا يسعى املحتل مؤخراً 
اىل تكريسه ملحاولة فصل املحافظة الغنية بالروات عن باقي 
املحافظات املحتلة خاصة يف ظل ما يشهده العالم من ازمة 

حادة يف الطاقة بما فيها النفط والغاز .
ويف ه���ذا ال��س��ي��اق اوض���ح ن��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��ت��وج��ي��ه املعنوي 
العميد عبدالله بن عامر أن هناك مخططا سعوديا لتفكيك 

واستهداف حضرموت 
وقال  بن  عامر يف تدوينة عى )تويرت(: " أعتقد البعض أن 

ال���رد ع��ى م��ح��اوالت االن��ت��ق��ايل امل��دع��وم ام��ارات��ي��ا ال��ت��م��دد شرقاً 
س��ي��ك��ون م���ن خ����الل اس���ت���دع���اء اق��ل��ي��م ح���ض���رم���وت ف���ك���ان ذل��ك 

مقدمة للحديث عن دولة كمشروع ارتبط بالسعودية ".
وأضاف: " غري أن حضوره اليوم يجعلنا أمام مخطط تفكييك 
يتجاوز الجوار بخالفاته وحتماً سيتجاوز اليمن بجغرافيته 

ليشمل الجوار نفسه ".
وي���ع���ود م��خ��ط��ط ال��س��ع��ودي��ة ض���م ح���ض���رم���وت ل��ه��ا إىل ال��ع��ام 
1963م، حيث كشف حينها رئيس حكومة اتحاد الجنوب 
العربي، عبدالقوي مكاوي يف مقابلة تاريخية مع صحيفة 
"الجمهورية" املصرية يف فراير من العام ذاته، عن "مؤامرة 
انجليزية سعودية لفصل حضرموت عن الجنوب وضمها 
ل�������������أرايض ال������س������ع������ودي������ة"، م�����وض�����ح�����اً أن "امل�����خ�����ط�����ط ي���������أيت ب���ع���د 
خروج القوات الريطانية من املنطقة، وأن هذا الدور لعبه 
أي��ض��ا سلطان سلطنة ال��ك��ث��ريي بحضرموت وش��ري��ف بيحان 

واملستشار الريطاين".

الدور االمرييك 
وع��ن ال��دور األمرييك يف حضرموت أش��ارت مصادر اعالمية 
ع���ن ات���ف���اق خ��ط��ري ب���ني ال��رب��اع��ي��ة ال��دول��ي��ة)أم��ري��ك��ا، ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
ال�������س�������ع�������ودي�������ة، اإلم�������������������������ارات( وم������������ا ي�������ع�������رف ب�����م�����ج�����ل�����س ال������ق������ي������ادة 
الرئايس، يقيض بوضع محافظة حضرموت بشكل رسمي 
ت���ح���ت ان����ت����داب ال�������دول األرب��������ع، وإدراج ش���ب���وة ك��ح��ص��ة ث��اب��ت��ة 
للمجلس االنتقايل الجنوبي، مقابل إيقاف تحركه وأنشطته 

العسكرية يف حضرموت.
ول��ع��ب��ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة دورا رئ��ي��س��ي��ا يف ه����ذا االت����ف����اق من 
خ��������الل ال����ت����ح����رك����ات األخ�����������رية ل����س����ف����ريه����ا ل��������دى ال����ي����م����ن س��ت��ي��ف��ن 
ف��اج��ن، ول��ق��اءات��ه بأعضاء مجلس ال��ق��ي��ادة ال��رئ��ايس، والتي 

كانت تحت عنوان تسوية الخالفات بني أعضاء املجلس.
وم���ن ش���أن ه���ذا االت���ف���اق أن ي��ره��ن ق���رار م��ح��اف��ظ��ة حضرموت 

بشكل كيل لدول الرباعية.

طرد املحتل 
لم تتوقف الصرعات وانهاء املعاناة عن كل ابناء الوطن اال 
بخروج املحتل وتحرير املحافظات املحتلة وهو ما اصبح اليوم 
خيار ألحرار الشعب اليمني الذين يرفضون الهيمنة والتبعية 
لأجنبي ط��ال ال��زم��ان او قصر الن ارادة الشعب اليمني  يف 
تحقيق النصر مستمرة وتتصدر اب��رز جبهات املواجهة فلم 
تنهزم بل تزداد اصرارا وعزيمة يف مواصلة الدفاع عن االرض 

والسيادة حتى تحقيق الحرية واالستقالل الكامل .

هالل جزيالن 

العدوان عى اليمن كل يوم تظهر مشاريعه، فاألمر لم يعد 
م���ح���ص���ورا ع���ى ال���ح���رب امل����دم����رة وال���ح���ص���ار، ل���أك���ر م���ن ث��م��اين 
سنوات، وما ترتبت عى ذلك من جرائم كثرية جدا، بل ظهر 
ما هو أبشع من ذلك مشاريع التقسيم يف البالد، فاألمر يف 
هذا الجانب لم يعد محصورا عى تقسيم اليمن إىل دولتني، 
ج���ن���وب وش���م���ال ب���ل ت���ع���دى ذل����ك ب��ك��ث��ري، ح���ني ت����رى م��ح��اف��ظ��ة 
كحضرموت، تدشن علما جديدا غري علم الجمهورية اليمنية  
وترفعه، متفاخرة بذلك الصنيع، وكما هو الحال لشبوة، 
ومن املرجح يمتد األمر ليشمل محافظات أخرى يف املناطق 

املحتلة .

أهداف العدوان
هذا الحاصل يعود إىل نية العدوان عى اليمن وحقيقة ذلك، 
إىل ج���ان���ب اح���ت���الل ال���ج���زر وامل�������وائن واح���ت���ج���ازه���ا، وت��ع��ط��ي��ل��ه��ا، 
وت�����رك ال��ي��م��ن دون ع����ائ����دات، ألن���ه���ا ن��ه��ب��ت ع���ائ���دات���ه ع���ى م��دى 
ث���م���اين س�����ن�����وات، وه������ذا ال���ق���ب���ح ال������ذي ي����م����ارس م���رت���ب ل����ه ج��ي��دا 
م��ن قبل م��ن ي��دي��رون ال��ع��دوان، وم��ن خلفه، فموقع اليمن 
ال��ب��ح��ري يتيح ل��ه إق��ام��ة م��واق��ع استثمارية م��م��ت��ازة ع��ى طول 
الساحل الذي يمتلكه، واستغاللها كموائن وأماكن سياحية 
ومواقع صناعية وتجارية يف ضوء سوء توزيع السكان ويمكن 
االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه التجمعات ال��ج��دي��دة عسكرياً وأم��ن��ي��اً”، 
وهذا الذي لن يتاح لليمنني، وقد أعتمد املؤلف الرويس عزيز 
بريادييف يف كتابه"بريطانيا وتقسيم اليمن" عى وثائق الهند 
الريطانية فيما أعتمد باحثون آخ���رون ع��ى وث��ائ��ق األرشيف 

ال���ري���ط���اين وال ي��م��ك��ن رس����م ص�����وره م��ت��ك��ام��ل��ة ع���ن رؤي�����ة ال��ي��م��ن 
بالنسبة لريطانيا دون االستناد إىل كل تلك املراجع والوثائق 
فهناك ما يؤكد وما يوضح األهداف الريطانية يف اليمن من 
خ��الل وث��ائ��ق حكومة الهند الريطانية ت��م��ام��اً كما ه��و الحال 
عليه يف وثائق األرشيف الريطاين ولعل أخطر ما ورد بشأن 
ال��ي��م��ن امل��خ��ط��ط ال����ذي يعتمد ع��ى ت��ف��س��ري ال��ج��غ��راف��ي��ا اليمنية 

بأنها املناطق الجبلية الداخلية فقط أي اليمن بدون عسري أو 
جيزان أو تهامة أو عدن أو املحميات الريطانية، فاليمن هنا 
يقتصر عى الجغرافيا الزيدية مع بعض املناطق الشافعية 
أي من صعدة شمااًل حتى تعز جنوباً وما تبقى بما يف ذلك 
البيضاء وبيحان دول أو إمارات أو مناطق ال يشملها اليمن، 
حسب توصيفهم، وهذا يؤكد أن العدوان عى اليمن، مأربه 

التقسيم للبالد، وليس املوضوع مجرد مصادفة، أن ترفع 
بعض محافظات أعالما مختلفة، يف سعي منها لالستقالل 

عن اليمن الكبري.

التجزئة
ت���س���ع���ى ال������والي������ات امل����ت����ح����دة وب����ري����ط����ان����ي����ا، يف ت����ك����ري����س،  ظ���ه���ور 
مفهوم التجزئة لليمن والبلدان العربية، داخل الحدود، إذ 
تبّنت وعدد من الدول الغربية توُجهاً رسمياً ُيكرس استحالة 
قيام حكومات مركزية قوية يف دول كاليمن وسوريا والعراق 
وليبيا، ودعت إىل تأسيس كيانات فيدرالية وإعادة فرز القوى 
املجتمعية وفق معادلة تجزئة تأيت يف إطار السياق الداخيل 
لتلك ال����دول، فيما ت���دور م��ش��اري��ع التقسيم يف إط���ار السياق 

الخارجي، وهذا ما يتم اآلن.

الوعي 
إن م���ف���ه���وم االس����ت����ق����الل ال��������ذي ك������ان راس�����خ�����ا يف ك����ي����ان ال���ش���ع���وب 
ال��ع��رب��ي��ة، ع��م��ل ال��غ��رب ع��ى ت��ب��دي��ده، وه���ذا م��ا ي����دار، إذ تعمل 
أدوات امل��س��ت��ع��م��ر، م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، يف تنفيذ رؤي����ة ذل��ك، 
وتوسيع مفهوم التقسيم يف ثقافة الشعوب، ألجل إذا ما تم 
وهو يتم األن يكون مرحبا به، وهذا ما يحصل لأسف، لذا البد 
من الوعي بمفهوم االستقالل والتحرر، من املستعمر وخططه.
مما تقدم يمكننا القول أن أدوات العدوان ليس إال أداة بيد 
الواليات املتحدة وبريطانيا، لتنفيذ أجندتهم يف اليمن إليجاد 
يمن غري مستقر، وإذا انتهى العمل بذلك االنتقال للخطة 
ب، وهي جعله مقسما إىل عدد من الدويالت الصغرية التي 

ال تستطيع أن تعمل شيئاً، مما يسهل السيطرة عليها.

مطالبنا املشروعة 
امام الوسيط

 ألن الوسيط يف أي زمان ومكان 
وحالة او موضوع يتوجب عليه أال 

يتقدم لحل أي معضلة اال بعد 
وصوله اىل قناعة تامه بأهمية دخوله 
يف تلك الوساطة من جانب والجانب 

االخر معرفته بمحطات ومجريات 
الطرفني واالحداث والوقائع ويف 

مقدمة ذلك من املعتدي األول؟! أي 
من الذي بدأ بالعدوان عى اآلخر.

وألن ه�����ن�����اك خ����ط����ني ي����س����ري يف اح����ده����م����ا 
ال�����وس�����ي�����ط األول إن ك�����ان�����ت اه�������داف�������ك يف 
ال���وس���اط���ة ون�����واي�����اك, ب�����ذل ال���ج���ه���د ل��ح��ل 
م����ش����ك����ل����ة او ق�����ض�����ي�����ة او ت������وق������ي������ف س���ف���ك 
الدماء بني طرفني إن كانت النية والعزم 
لوجه الله.. فإن الله سيعينك بال شك 
ويوفقك مهما ك��ان حجم املشكلة وإن 
كانت النية واالسباب دنيوية بحته فإن 
الله سبحانه قد وضع سننا وقوانني يف 
ه���ذا ال��ك��ون م��ن ل��ج��أ ال��ي��ه��ا واس��ت��خ��دم��ه��ا 
وفكر ودبر يف تنفيذها سينجح الوسيط 

أيضا.
وألن ال��������ع��������دوان ع������ى ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
ال���ع���ظ���ي���م م������ن ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان ث���م���اين 
س���ن���وات ب��ك��ل ان������واع ال��ب��ط��ش واالع����ت����داء 
وك����������������ذل����������������ك  ق������������ي������������ام ال����������ت����������ح����������ال����������ف ب��������ق��������ي��������ادة 
ال��������س��������ع��������ودي��������ة وام���������ري���������ك���������ا وغ����������ريه����������ا ب����ش����ن 
ال�����ح�����رب ع�����ى ي���م���ن���ن���ا ال���ح���ب���ي���ب ب��������دون أي 
سبب يذكر.. قد علمه القايص وال��داين 
س����واء يف ال��ج��ان��ب ال��رس��م��ي او الشعبي 

يف العالم.
ه�����������ذا اح��������������رج ج�����م�����ي�����ع ال��������وس��������ط��������اء ل�����وق�����ف 
الحرب ونشر السالم ومعالجة تبعات 

العدوان ومجازره واضراره ...
واصبح كل وسيط سواء عى  املستوى 
الرسمي او الشخيص او غريهما ينتابهم 
الخجل والحياء عند مقابلتهم لفخامة 
ال�����رئ�����ي�����س امل������ش������اط او اح�������د ال������ق������ي������ادات يف 
ال��دول��ة.. فهم يسمعون ك��الم��ا منطقيا 
ال ي��خ��ت��ل��ف ع��ل��ي��ه اث����ن����ان.. ف��امل��ع��ن��ي ب��األم��ر 
ه������و ال������ط������رف امل�����ع�����ت�����دى ال����������ذي ب����إم����ك����ان����ه.. 
وقف العدوان واملوافقة عى الجوانب 
اإلن�������س�������ان�������ي�������ة ال�������ش�������رع�������ي�������ة إلث����������ب����������ات ح����س����ن 
النية.. كون العدوان قد وصل بالصور 
املتعددة لعدوانه اىل حرق خيوط الثقة 
ول�������م ي����ع����د ل�����دي�����ه او ام�����ام�����ه اال ان ي��ت��خ��ذ 
قرارا صادقا وجريئا باملوافقة عى دفع 
ال�����روات�����ب وف�����ك ال����ح����ص����ار.. ح���ت���ى ي��ف��رض 
فتح امللفات األخرى عى طاوالت الحوار 

والسالم.
ول����ذل����ك ن���ح���ن ن��ش��ف��ق ع����ى أي وف�����د ي���أيت 
ل��ي��ت��وس��ط او ي��ط��رح ن��ق��اط��ا او م��ق��رتح��ات 
ك��ون��ن��ا ن��ع��ل��م ي��ق��ي��ن��ا ان ك���ل ان���س���ان س��وى 
ول��دي��ه عقل يفهم أن التحالف وازالم��ه 
ق��د ت��ج��روا واس��ت��م��روا بالحرب دون اي 
اس������ب������اب م���ن���ط���ق���ي���ة وان������ه������م امل����ع����ن����ي����ون اذا 
كانوا يريدون سالما شامال يحقق لهم 
احالمهم يف تحقيق املشاريع التنموية 

واالستثمارية العمالقة.
وي�����ج�����ب ان ي���ع���ل���م���وا ب����أن����ن����ا ف���ت���ح���ن���ا خ��ط��ة 
واح�������������������������������دة يف ال���������ج���������ب���������ه���������ة االق�����������ت�����������ص�����������ادي�����������ة 
ب����م����ن����ع س������رق������ة ال�����ن�����ف�����ط وال���������غ���������از ال�����خ�����اص 
ب���ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وال�����������ذي ك�������ان ي���ذه���ب 
ل���ب���ن���اء اإلم�����راط�����وري�����ات امل���ال���ي���ة ل��ل��م��رت��زق��ة 
وغريهم.. ولم تتخذ حكومتنا وقياداتنا 

الخطوة الثانية يف هذا الجانب..
وم���������ن ه���������ذا امل����ن����ط����ل����ق ك�������ل م�������ا ي�������رون�������ه م���ن 
ن����ف����س ط����وي����ل يف ال����ت����ع����ام����ل م�����ع ال���ه���دن���ة 
التجسسية ان��م��ا ه��و لثقتنا ب��ق��درات��ن��ا يف 
ك��ب��ح ج��م��اح اي ت��ه��ور او اع���ت���داء م���ن اي 
ن������وع ق����د ت����ق����دم ع���ل���ي���ه ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 

األمريكية لتوريط حلفائها ..
وم����ن ج���ان���ب اخ������ر.. ه����ذا ال���ص���ر ي����أيت من 
منطلق مسريتنا ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��ي فرضت 
ع����ل����ي����ن����ا ال�������ح�������رص يف ات�������خ�������اذ ك�������ل ال���س���ب���ل 
واالج������������������راءات ال�����ت�����ي ت�����ق�����رب امل�����ع�����ت�����دي اىل 
السالم وخصوصا عندما يكون مسلما 
ع������رب������ي������ا م�������دف�������وع�������ا م���������ن ق������������وى م����س����ت����ك����رة 
يف ال�������ع�������ال�������م ت�����خ�����ط�����ط ل��������ف��������رض اج��������ن��������دات 

واسرتاتيجيات جديدة يف املنطقة ...
ون����ت����م����ن����ى أال ي����ف����ه����م����ا امل������ع������ت������دي ب���ط���ري���ق���ة 

اخرى...
وعندها لن يكون أمام جيشنا وشعبنا 
ال������ع������ظ������ي������م إال أن ي������ف������ق������ده������م اح�����الم�����ه�����م 

ويخرجهم من اليمن وهم صاغرون.

عميد/عبدالسالم السياين
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 ت�������ع�������ي�������ش امل���������ن���������اط���������ق امل�����ح�����ت�����ل�����ة 
ان��ف��الت��ا أم��ن��ي��ا غ��ر م��س��ب��وق��ة وس��ط 
غ��ل��ي��ان ش��ع��ب��ي ي��ن��ذر ب���ث���ورة ق��ادم��ة 
ض���د امل��ح��ت��ل وأدوات��������ه وق����د ظ��ه��رت 
بوادر الثورة  يف مدينة عدن التي 
شهدت مظاهرات غاضبة جابت 
ش��������وارع امل����دي����ن����ة، ت���ط���ال���ب  ب��وض��ع 
حد الرتفاع أسعار املواد الغذائية 
وانهيار االقتصاد، مؤكدين عودة 
ت��������ص��������ع��������ي��������ده��������م ال���������ش���������ع���������ب���������ي ج���������������راء 
ال��ت��ده��ور امل��س��ت��م��ر ل��ل��ري��ال اليمني 
أم�����ام ال���ع���م���الت األج��ن��ب��ي��ة وأض����رم 
امل����������ح����������ت����������ج����������ون ال���������������ن���������������ار ب�����������������اإلط�����������������ارات 
وق���������ط���������ع���������وا ط���������ري���������ق ال�������ت�������س�������ع�������ن يف 
م����دي����ري����ة امل����ن����ص����ورة وم����ن����ع����وا م�����رور 

السيارات واملركبات.
يشار إىل أن املحافظات الواقعة 
ت���ح���ت س���ي���ط���رة ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان 
وم�����������رت�����������زق�����������ت�����������ه ت���������ش���������ه���������د ح�������������ال�������������ة م�����ن 
الغليان املتواصل، احتجاجًا عىل 
تردي الوضع االقتصادي وانهيار 
ال����������خ����������دم����������ات األس����������اس����������ي����������ة وم�����ن�����ه�����ا 
ال��ك��ه��رب��اء، يف ظ��ل تجاهل ملعاناة 

املواطنن.
خاص: »26سبتمرب«

في إطار سياسته   » فرق تسد« 

االحتالل  يسعى لعزل مناطق الثروة للسيطرة عليها 



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

ما وراء األكمة ..
القنبلة املوقوتة في 

جنوب البحر األحمر!!
ال�����ح�����ض�����ور ال����ع����س����ك����ري ال������������دويل ون���ق���ص���د 
ب���ه ال����والي����ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة وال��ص��ن 
وب��ري��ط��ان��ي��ا وأمل��ان��ي��ا وف��رن��س��ا وروس���ي���ا ق��اب��ل 
ل����اس����ت����خ����دام ع����ن����د ال�������ض�������رورة ط����امل����ا ه���ن���اك 
م������ص������ال������ح وم�������ط�������ام�������ع م���������ع ق�����������وى وأط��������������راف 
إق��ل��ي��م��ي��ة س����واء أك���ان���ت دواًل أو ج��م��اع��ات 
وت����ن����ظ����ي����م����ات م������ن غ������ر ال��������������دول، وأله����م����ي����ة 
ال�������ب�������ح�������ر األح����������م����������ر ك������م������م������ر ع��������امل��������ي وت��������ج��������اري 
واق����ت����ص����ادي ح���ي���ث ي���ش���ك���ل ط���ري���ق���اً ب���ح���ري���اً 
وح�����ي�����وي�����اً م����ه����م����اً ي�����رب�����ط ط��������رق امل������اح������ة ب��ن 
ال������ش������رق وال��������غ��������رب، وُي������ع������د ن���ق���ط���ة ال���ت���ق���اء 
ب���������ن ث������������اث ق���������������������ارات: آس���������ي���������ا، وأف������ري������ق������ي������ا، 
وأوروبا إضافة إىل كونه همزة وصل بن 
ال���ب���ح���ر األب����ي����ض امل����ت����وس����ط، وب���ح���ر ال���ع���رب 
وامل����ح����ي����ط ال����ه����ن����دي أم������ا يف وق���ت���ن���ا ال���ح���اض���ر 
فقد تضاعفت أهمية البحر األحمر بعد 
اكتشاف النفط، والبدء بإنتاجه بكميات 
كبرة يف شبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي واليمن، إذ أصبح البحر األحمر 
الشريان الحيوي الذي يتحكم يف تصدير 
ال��ن��ف��ط ال����ق����ادم م���ن ت��ل��ك ال������دول إىل دول 
ال����غ����رب وأوروب�����������ا ال���ص���ن���اع���ي���ة، إض����اف����ة إىل 
األه������م������ي������ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة واألم�������ن�������ي�������ة ل�����ل�����دول 
امل����ت����ش����اط����ئ����ة، وك���������ذا ال�����������دول ال������ك������رى ال���ت���ي 
تعتره ممراً عاملياً مهماً لتحريك قواتها 

من قواعدها املنتشرة حول العالم..
ف���������ال���������ب���������ح���������ر األح���������������م���������������ر ي���������ح���������ظ���������ى ب�������أه�������م�������ي�������ة 
إس����رات����ي����ج����ي����ة ح����ي����وي����ة م������ن م����ن����ظ����ور األم������ن 
ال�����ق�����وم�����ي ال������ع������رب������ي، ف�����ه�����و امل������م������ر وامل������دخ������ل 
ال����رئ����ي����ي ب�����ن ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة وأف���ري���ق���ي���ا 
وآس�����ي�����ا وه�������و امل����ن����ف����ذ ال����وح����ي����د ل����ك����ل ال�������دول 
املتشاطئة كالسودان والصومال وجيبويت 
وإرتريا فحركة املاحة فيه تمثل املصدر 
الرئيي للدخل القومي يف اليمن وتعتر 
مصدراً مهماً للدخل كذلك يف الصومال 
وج���ي���ب���ويت وم������ن ه���ن���ا ن�������درك أه���م���ي���ة األم����ن 
القومي العربي ففي حالة نشوء أي نزاع 
بن الدول املتشاطئة فسيؤثر ذلك حتماً 
ع���ى ح���رك���ة امل���اح���ة ال��ع��امل��ي��ة وه�����ذا ب����دوره 

س��������ي��������ن��������ع��������ك��������س 
ع����������������������ى األم����������������������ن 
ال����������������������������ع����������������������������رب����������������������������ي 
واإلق�����������ل�����������ي�����������م�����������ي 
وال�������������������������������������������������������������������������دويل 
بصفة عامة.. 
ال����������������������������ج����������������������������دي����������������������������ر 
ب��ال��ذك��ر ه��ن��اك 
ع�������������������������������������دد ك����������ب����������ر 
م���������������������ن ال��������������ج��������������زر 
امل������������ت������������ن������������اث������������رة يف 
ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
كجزيرة ميون 
وأرخ���������������������ب���������������������ي���������������������ل 
ح���ن���ي���ش وزق�����ر 
وك�������������������������������������م�������������������������������������ران 
وعبد الكوري 
وج������������������������������������������زر أب�����������������و 
ع�����������ي وغ�������ره�������ا 
م���������������������ن ال��������������ج��������������زر 
امل����������������������ه����������������������ج����������������������ورة 
ال�����ت�����ي ت��ص��ع��ب 
ال���ح���ي���اة عليها 
وه����������ذه ال����ج����زر 
أه������م������ي������ة  ذات 
إس������رات������ي������ج������ي������ة 
ف�������������������ري�������������������دة ل�������������ذا 
تزداد األطماع 

اإلق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة ع��ل��ي��ه��ا وه�������ذا ي��ع��ن��ي 
ك���ل���ف���ة األع������ب������اء األم����ن����ي����ة وال����دف����اع����ي����ة ل���ه���ا.. 
م������ن ه����ن����ا ت���ت���ض���ح ال�������رؤي�������ة الب�������د م������ن إي����ج����اد 
ت�������وأم�������ة وان������س������ج������ام م����ت����ك����ام����ل ب�������ن ال���������دول 
امل������ت������ش������اط������ئ������ة ل�����ل�����ح�����ف�����اظ ع���������ى أم������������ن ال����ب����ح����ر 
األحمر حيث يتحتم عى الدول العربية 
ال�����ت�����ع�����اون وال����ت����ك����اف����ل ل���ح���ف���ظ أم�������ن ال���ب���ح���ر 
األحمر ولكن يف ظل غياب دور الجامعة 
ال������ع������رب������ي������ة ال�������ح�������اض�������ر ال�������غ�������ائ�������ب واألط���������م���������اع 
ال���ع���رب���ي���ة- ال���ع���رب���ي���ة ت��ص��ب��ح امل���س���أل���ة ض���رب���اً 

من املستحيل..
ع��ل��ي��ن��ا أن ن�����درك أن أم����ن ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
ل����������ن ي��������ت��������أىت إال ب����������������������إرادة س������ي������اس������ي������ة ع�����رب�����ي�����ة 
م�����وح�����دة وت����ك����ام����ل اق����ت����ص����ادي ب�����ن ال������دول 
العربية املطلة عليه خاصة يف ظل نظام 
ع����امل����ي غ�����ر م���س���ت���ق���ر، وك�����ي�����ان�����ات م���ت���ن���اح���رة 
وأوض����اع إقليمية ودول��ي��ة غ��ر مستقرة.. 
ال خ����ي����ار إذاً أم�������ام ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة س���وى 
ت����وح����ي����د ال�����������رؤى ب�����إن�����ش�����اء ت����ك����ام����ل س���ي���ايس 
واق�����ت�����ص�����ادي وع����س����ك����ري مل����واج����ه����ة أط����م����اع 
ال����������دول اإلق���ل���ي���م���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة ب�������ؤر ال���ت���وت���ر 

والصراعات الامتناهية..

• صفوة القول:
أمن البحر األحمر مسؤولية تكاملية، 
وم������ن م���ت���ط���ل���ب���ات األم�������ن ال����ق����وم����ي ال���ع���رب���ي 
ويتطلب توحيد اإلرادة السياسية يف إطار 
اسراتيجية موحدة تجاه األمن القومي 
ال��ع��رب��ي ملنطقة ال��ب��ح��ر األح���م���ر، وه����ذا لم 
يكن إال بتحييد القوى اإلقليمية والدولية 
عن أي خافات أو صراعات يف املنطقة..

ل�����������������ذا الب�����������������د م�������������ن ال�������ت�������ن�������س�������ي�������ق ال�������س�������ي�������ايس 
والعسكري بن كافة الدول العربية من 
أج������ل أم������ن امل����م����ر امل�����اح�����ي ال����ع����امل����ي واألم������ن 
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ..ل���ه���ذا الب���د م���ن تفعيل 
امل��وائن املطلة عى البحر األحمر، وتأمن 
طرق املاحة وتكريس الوجود العسكري 
العربي يف املنطقة، وفق رؤى اسراتيجية 
بينية مشركة وموحدة وليعلم الجميع 
يف حالة أي صدام أو اصطدام مسلح أياً 
ك����ان ع��رب��ي��اً أو إق��ل��ي��م��ي��اً أو دول���ي���اً يف ال��ب��ح��ر 
األحمر الكل خاسر والكل سيدفع الثمن 

باهظاً ومضاعفاً شاء أم أبى!!.

ال���������ق���������رن   
األف��ري��ق��ي ح��اض��ن 
هام  جيوسرتاتيجي 
وجنوب  املندب  لباب 
فهو  األح��م��ر  البحر 
وحيوي  مهم  موقع 
ل�������دول امل��ن��ط��ق��ة 

والعالم

            ب��ات��ت ال��ص��ورة 
واض��������ح��������ة م���ن 
خ������ال ت���ح���رك���ات 
تجاه  صهيوأمريكية 
امل��ن��ط��ق��ة وج��ن��وب 
ال��ب��ح��ر األح��م��ر من 
م��ن��ظ��ور ح��س��اب��ات 

قديمة

54(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
ع����ن����دم����ا خ����ف����ت ح�������دة ال���ق���ت���ال 
ك����������ان����������ت ال��������ح��������ك��������وم��������ة يف أي������������دي 
ال�����������ح�����������ض�����������رم�����������ي�����������ن ع�����������������ي س���������ال���������م 
ال�����ب�����ي�����ض أم������ي������ًن������ا ع��������اًم��������ا ل����ل����ح����زب 
االش�����������������������رايك ال������ي������م������ن������ي وص�������ال�������ح 
منصر السيي وزيراً للداخلية 
وحيد أبو بكر العطاس رئيسا 
ل�������م ي�����ك�����ن ال������ع������دن������ي������ون م���م���ث���ل���ن 
بشكل كبر يف ه��ذه الحكومة 
ال����������ج����������دي����������دة وق����������ي����������ل إن ه������ن������اك 
ت��وت��رات ب��ن الكتيبة الجنوبية 
بقيادة س��ال��م ص��ال��ح م��ن يافع 
وال����ك����ت����ي����ب����ة ال����ش����م����ال����ي����ة ب����ق����ي����ادة 
محسن ومن الناحية العملية 

اس����ت����م����رت ال����س����ي����اس����ات ال����ع����ام����ة ل����ع����ي ن����اص����ر ول���ك���ن 
م��ع ال��ح��رص ال��ش��دي��د ع��ى ت��ج��ن��ب ال���ع���داء وب��م��ع��ان 
ال��خ��ط��اب ال��ق��دي��م ل��ل��ح��ف��اظ ع���ى م��ظ��ه��ر االس��ت��ق��ام��ة 
ب��ي��ن��م��ا ت���م ع����رض ص����ور ال���ش���ه���داء األرب���ع���ة يف جميع 
أن���ح���اء ال���ج���ن���وب وه����م ك���ل م���ن ع��ب��دال��ف��ت��اح وص��ال��ح 
مصلح وعي عنر وعي شائع وتم إصاح األضرار 
يف ع��دن إىل ح��د م��ا وت��ج��دي��د املظهر ال��ع��ام للمدينة 
يف ساحة التواهي حيث كان تمثال امللكة فيكتوريا 
يتوهج بالرونز سابقا فتم استبداله بتمثال عصري 
ل���ل���ث���ورة وال����ش����ه����داء م����ن ال���خ���رس���ان���ة يف ع���������ام1982م 
وأظ��ه��رت اللوحات ج��وان��ب امل��ب��اين العامة وحقول 

ال��ق��م��ح وال���ح���ص���ادات وامل��ص��ان��ع 
ال������ض������خ������م������ة وأب���������������������راج ال������ك������ه������رب������اء 
بالطريقة الروسية التي لم يكن 
أي م��ن��ه��ا م����وج����وًدا وت����م ت��ص��وي��ر 
ال��������ج��������م��������اه��������ر ال����������ك����������ادح����������ة ب�����امل�����ث�����ل 
وكانت ص��ور العمال والجنود 
م��������زي��������ن��������ة ب��������������األع��������������ام وال����������ب����������ن����������ادق 

ب����م����ظ����ه����ر ق�����وي 

ضخام البنية وذوي 
ش�����ع�����ر أش������ق������ر م�������ن ن�����وع 

رب������م������ا ي������ك������ون ش������ائ������ع������اً يف 
روس���ي���ا أو أوك���ران���ي���ا ول��ك��ن 

ل��������ي��������س يف ال��������ي��������م��������ن وك��������ان��������ت 
م��������س��������رة لديهم مناجل أو مفاتيح يف 

أمل���������������اين غ��������رب��������ي أن ال���������ت���������ق���������دم وأف����������������������اد دب��������ل��������وم��������ايس 
ال���س���خ���ري���ة امل��ح��ب��ط��ة ل���ل���ن���اس ك���ان���ت ت���ق���ول ب��ش��ك��ل ال 
ل���ب���س ف���ي���ه أن�����ه ح���ي���ث ك�����ان ه����ن����اك ع���ش���ري���ن س��ل��ط��اًن��ا 
يف ال���ع���ه���د ال����ري����ط����اين ي����وج����د اآلن ت���س���ع���ة س���اط���ن 
وي����ق����ص����دون ب����ذل����ك امل���ك���ت���ب ال���س���ي���ايس وه�������ذا ك����ل م��ا 

ح���ص���ل م����ن ت���ق���دم وان����ج����از خ�����ال ع���ش���ري���ن ع����اًم����ا ل��م 
ي����ك����ن ال����ع����دن����ي����ون أب�����������داً م������ن أش�������د امل�����ؤي�����دي�����ن ل���ل���ح���زب 
وهذا كان ملحوظا حتى أن النظام ككل قد توقف 
وأن ع��ي س��ال��م البيض نفسه ت��ح��دث ع��ن شلل يف 
الصناعة التي تمثل وارداتها ثلث ميزانية الجنوب 
وأح��د األس��ب��اب هو زي��ادة ع��دد املوظفن يف الوقت 
ن��ف��س��ه ك��ان��ت ه��ن��اك م��ا ت��س��م��ى ب��ال��ب��ط��ال��ة امل��ق��ن��ع��ة أو 
الكاذبة حيث فضل األشخاص الذين لديهم أقارب 
يف الخارج يمكنهم إرسال تحويات لهم ببساطة 
عدم العمل سواًء أكان هذا املوضوع مجرد توقع 
أو حقيقيا فإن عدد العاطلن عن العمل يف عدن 

يف نهاية عام 1987م كان ُيقدر ب�25000 .
ي������ت������ح������دث ال�������دب�������ل�������وم�������ايس األمل�����������������اين ع���������ن امل�����ن�����ظ�����م�����ات 
ال���ج���م���اه���ري���ة ال����ت����ي ت���ع���م���ل ب����ا ع���ق���ل وت���ع���ت���م���د ع��ى 
ال��������والء امل���ط���ل���ق ل���ل���ش���ع���وب وت���غ���ي���ي���ب ال���ع���ق���ول ل��م 
ت���خ���ت���ف س���ي���اس���ة ال���ن���ظ���ام ال���ج���ن���وب���ي االش���راك���ي���ة 
عن بقية ال��دول املاركسية فقد تم دعم املواد 
الغذائية واألساسيات مثل مسحوق الغسيل 
أما األمن واالستقرار مضمونان والتعليم األسايس 
متاح عى نطاق واسع ومجاين و بالنسبة للبعض 
كانت دولة عدن تبدو عى األقل نموذًجا للمساواة 
والنظام ولكن كانت هنالك أحاديث عن الفوىض يف 
الجنوب وهذا النوع من الفوىض عادة ما ينسب إىل 
الشمالين كتب القراءة املدرسية التي كانت تظهر 
العمال والفاحن وهم يغادرون إىل أعمالهم قبل 

شروق الشمس بأسلوب معن لم تعد صحيحة 
وال ت��ت��ط��اب��ق م���ع ال����واق����ع ال���ح���ايل ب��ع��د ازدي�������اد نسبة 
البطالة وعزوف الناس عن األعمال اليدوية وكتب 
جار الله عمر مذكرة مطولة إىل سكرتر الحزب يف 
ربيع ع��ام 1989م وق��ال فيها: إن هناك حاجة إىل 
تغير يف امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة وإض��اف��ة بعض الفئات 
العاملة إليها غر الفاحن والعمال ليك تنسجم 
مع الواقع الحايل للباد لقد تجمدت البروقراطية 
يف ك��ل مكان وإذا ك��ان سيتم مناقشة اليمن كبلد 
م��س��ت��ق��ل ول���ي���س م���ج���رد ان���ع���ك���اس ألمل���ان���ي���ا ال��ش��رق��ي��ة 
عى سبيل املثال فيجب أن يعالج التعليم ويراجع 
التاريخ املحي ويتم استخدام املصطلحات املحلية 
وي�����ج�����ب ت����ع����ري����ب امل����ص����ط����ل����ح����ات ال����س����ي����اس����ي����ة ول���ي���س 
مجرد انعكاس لألوضاع يف روسيا وسياسة روسيا 
واقعيا لم تسيطر روسيا عى الجنوب قط كان لها 
بالفعل مصلحة إسراتيجية مهمة يف ميناء عدن 
وم��ط��اره��ا ال��ج��وي ول���و ك��ان��ت ت��ل��ك املصلحة موضع 
تهديد لربما تم اتخاذ خطوات من قبل روسيا لكن 
النظام السوفيتي نفسه ك��ان يتغر وج��اء خطاب 
ج����ورب����ات����ش����وف ال���ش���ه���ر أم�������ام م���ؤت���م���ر ال����ح����زب ح���ول 
االن��ف��ت��اح واإلص�����اح )ج��اس��ن��وس��ت وب��ري��س��روي��ك��ا( 
ب��ع��د س��ت��ة أس��اب��ي��ع م���ن ق��ت��ال ع���دن رب��م��ا ك���ان يعني 
أي يشء تقريًبا يف ذل��ك الوقت أو ال يشء لم تكن 
ال�����ت�����زام�����ات ال���س���وف���ي���ي���ت خ����ارج����ي����ا ك����ب����رة ول������م ت���رس���ل 

جيوشا لدعم حلفائها إال يف مرات معدودة.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

العدو الصهيوني: بني جبهة الداخل وتعدد اجلبهات
تتسع بقعة االشتباك واالستهداف للمقاومن 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ّي���ن م������ع ات������س������اع ت����ص����اع����د ع���م���ل���ّي���ات���ه���م 
امل����ت����ن����ّق����ل����ة ب������ن امل����س����ت����وط����ن����ات ال�����ت�����ي ل������م ول�������ن ي���ك���ون 
آخرها العملّية التي استهدفت مستوطنة "شايف 
ش�����وم�����رون" ب����واب����ل م����ن ال�����ّن�����ران، وال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 
شنها املقاومن عى مستوطنة "حومش" قرب 
ن��اب��ل��س، وع��م��ل��ّي��ة ك��ف��ر ق��اس��م .وع����ى م���ا ي��ب��دو أّن 
ثورة جنن  قد امتّدت إىل نابلس التي ستشّكل 
ع��ب��ئ��اً إض���اف���ّي���اً ع���ى ج��ي��ش االح���ت���ال يف ظ����ّل ت��ط��ّور 
العملّيات العسكرّية للمقاومن الفلسطينين 
وارتفاع أعدادها بأساليَب وتكتيكاٍت جديدٍة وفقاً 
ملا نقلته قناة كان العرّية عن وزير األمن الّداخي 
الكيان الّصهيوين املؤّقت غوميز بارليف إذ تحّدث 
عن الهجوم الذي حصل قبل أمس يف كفر قاسم 
معلناً ) لقد كانت حادثة "إرهابية" عى خلفّيٍة 
ق���وم���ّي���ٍة، ك����ان ه���ن���اك ك���م���ٌن م���خ���ّط���ٌط ل���ه م���ن قبل 
املنّفذ. استدعاء الّشرطة هو تكتيٌك جديٌد، لكن 
ال أعتقد أّن أفراد الّشرطة" يجب أن يرّددوا قبل 
االقراب من الّتهديدات، حّتى لو كانت تنطوي 

عى مخاطر(.
م�������راك�������ز ال������������ّدراس������������ات ال�����ّص�����ه�����ي�����ون�����ي�����ة ال������ت������ي أج�������رت 
إحصاءاٍت للعملّيات خال عام 2022 أشارت إىل 

ارت��ف��اع ع��دد عملّيات إط���اق ال��ّن��ار ال��ت��ي تستهدف 
ج���ن���ود االح����ت����ال ال���ّص���ه���ي���وين ويف م���ق���ارن���ٍة ب��ال��ف��رة 
ن���ف���س���ه���ا م������ن ال������ع������ام امل�����������ايض، أش�����������ارت إىل ارت�����ف�����اع 
ن��س��ب��ة ت��ل��ك ال��ع��م��ل��ّي��ات ل��ت��ص��ل إىل ن��س��ب��ة 400٪.  
ارتفاع نسبة العملّيات وتطّورها ونوعّيتها التي 
ح��ّق��ق��ت ن��ج��اح��اً ك��ب��راً ل��ل��م��ق��اوم��ن الفلسطينّين 
كشف م��دى الفشل األم��ن��ّي وال��ع��س��ك��رّي ال��ّذري��ع 
ل���اس���ت���خ���ب���ارات وامل�����وس�����اد وال����ش����ن ب����ن وال���ق���ي���ادة 
العسكرّية لجيش االح��ت��ال رغ��م ك��ّل م��ا أخذته 
م�����ن إج���������������راءاٍت أم�����ن�����ّي�����ٍة وع����س����ك����رّي����ٍة ب����ال����ّت����زام����ن م��ع 
ت��ن��ف��ي��ذ ج���ي���ش االح����ت����ال االس����رائ����ي����ّي م�����ن�����اوراٍت يف 
الّشمال عى الحدود مع لبنان وعى حدود غّزة 
م���ع رف����ع م��س��ت��وى االس���ت���ن���ف���ار يف ج��ن��ن ال���ت���ي ش��ّن 
جيش االحتال هجوماً عى مداخلها لكّنه فشل 
يف ال��ّت��ق��ّدم نتيجة امل��ق��اوم��ة ال��ت��ي واج��ه��ت��ه ب��ال��ّرغ��م 
م������ن وض�����ع�����ه ل�����س�����ٍت وع����ش����ري����ن ك���ت���ي���ب���ة يف ج���ن���ن، 
ت��ّم اس��ت��دع��اء كتيبة أخ���رى م��ن ق���ّوات الّنخبة إىل 
جنن ورغم ذلك كانت الهزيمة  تنتظرهم بفضل 
ضربات املقاومن. الهزائم املتكّررة لجيش العدّو 
الّصهيوين يف جنن وعجزه عن وضع حٍدّ أو منع 
عملّيات املقاومن دفعت برئيس األرك��ان أفيف 
كوخايف للقول خال محادثاٍت مغلقٍة إّن هناك 

خ��ط��ط��اً لتنفيذ ع��م��ل��ّي��ٍة واس���ع���ٍة يف ج��ن��ن يف ح��ال 
ف���ش���ل ال���ع���م���ل���ّي���ات امل�����رّك�����زة ال���ت���ي ي���ن���ّف���ذه���ا ال��ج��ي��ش 
االسرائيّي حالًيا وازدياد العملّيات الفلسطينّية 
وم���ا ي��م��ك��ن اس��ت��ن��ت��اج��ه م���ن ت��ل��ك ال��ّت��ص��ري��ح��ات هو 
إق����رار ال���ع���دّو ال��ّص��ه��ي��ويّن ب��ال��ه��زي��م��ة أم����ام امل��ق��اوم��ة 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ّي����ة وب�����ال�����ع�����ج�����ز وال������ف������ش������ل ب������ال������ح������ّد م���ن 
عملّيات املقاومة وه��و فشٌل أم��ن��ٌيّ واستخبارايٌتّ 
وعسكرٌيّ ذريٌع بالّرغم من كّل االجراءات. وهذا 
يعني بأّن الجيش الذي فشل يف عملّياته املرّكزة 

ال����ت����ي ي����ن����ّف����ذه����ا  س���ي���ف���ش���ل يف  ع���م���ل���ّي���ات���ه ال���واس���ع���ة 
وال������ك������ب������رة وال�������ّش�������واه�������د ع������ى ذل��������ك م������ا زال����������ت ح����ّي����ًة 
يف م���ع���رك���ت���ي س���ي���ف ال����ق����دس ووح��������دة ال����ّس����اح����ات  
ال���ت���ي ل���م ت��م��ن��ع ص����واري����خ امل���ق���اوم���ة م���ن اس��ت��ه��داف 
م���س���ت���ع���م���رات امل���س���ت���وط���ن���ن ول������م ت����ق����ِض ع�����ى ق�����ّوة 
امل��ق��اوم��ة وح�����َدّ م���ن ت��ط��وي��ر ص��ن��اع��ات��ه��ا ال��ع��س��ك��رّي��ة 
وال������ّص������اروخ������ّي������ة. وب�����ال�����ت�����ايل ف���������إّن م�����ا ي���ن���ت���ظ���ر ال�����ع�����دّو 
االسرائيّي يف أّية عملّيٍة عسكرّيٍة كبرٍة هو املزيد 
من الهزائم التي تضاف إىل سجله  يف ظّل تنامي 
قدرات املقاومة داخل فلسطن ويف ظّل الحديث 
داخ��������ل ال����ك����ي����ان ع�����ن م����ع����رك����ٍة م����ت����ع����ّددة ال���ج���ب���ه���ات 
حاكتها املناورات التي نّفذها الجيش الّصهيوين 
ال��������ذي  ل����م ي���ت���ع���ّل���م وي���ع���ت���ر م����ن ه���زائ���م���ه ال���ّس���اب���ق���ه 
ف��ث��ّم��ة ق���اع���دة ت��ق��ول م���ن ي��ه��زم��ه ث��ل��ٌة م���ن ال��ّش��ب��اب 
الفلسطيني املقاوم ليس بمقدوره تحقيق انتصاٍر 
ع��ى املقاومة بكّل فصائلها، فالجيش )ال���ذي ال 
ُيقهر( أذّل جروته فتية عرين األسود وإّن الّنخبة 
من قّواته التي سحقت عى عتبات جبهة جنن 
ستتهاوى أم��ام ضربات املقاومن عى الجبهات 
امل�����ت�����ع�����ّددة وس����ي����ت����ه����اوى م���ع���ه���ا ال����ك����ي����ان ال���ّص���ه���ي���وين 

املؤّقت.
#كاتب واعامي لبناين

شوقي عواضة #

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

متناقضة ابتداء 
واختتام العام املوشك 

على االنصرام
م��ن��ذ ع���ق���ود م��ض��ت ي�����ردد ع���ى م��س��ام��ع��ن��ا 
-ص�����������������ب�����������������اح م�����������������س�����������������اء- م��������ص��������ط��������ل��������ح��������ا »ص����������������������راع 
ال�����ح�����ض�����ارات« ب����ك����ِلّ م����ا ي���ن���ط���وي ع���ل���ي���ه ذان����ك 
ال���ل���ف���ظ���ان م�����ن إغ���������راء أب�����ن�����اء األم��������م ال���ب���ش���ري���ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ال��ت��ح��ف��ز ل���اق���ت���ت���ال ب����وت����رة ع��ال��ي��ة 
ت������ق������ت������ي دي���������م���������وم���������ة االش����������ت����������ع����������ال وم���������������ن ث�����������َمّ 
ت�����وارث�����ه ع�����ر األج������ي������ال، وم������ن ش������أن امل������ي يف 
ه���ذا االت���ج���اه امل���رِج���م -ب��اس��ت��غ��راق وإي���غ���ال- 
لتلك ال���رؤى املتشبعة بأشد مظاهر التوتر 
واالن������ف������ع������ال إغ������������راق ال����ب����ش����ري����ة يف م��س��ت��ن��ق��ع 
الدمار والنكال، و»حوار الحضارات« الذي 
يغري مفكري ومنصات ومنابر أمم العالم 
املعاصر بتحيكم العقل واملنطق يف التحاور 
م���ع اآلخ�����ر واس���ت���غ���ال ال���ق���واس���م اإلن��س��ان��ي��ة 
امل��������ش��������رك��������ة يف وض��������������ع اس�������رات�������ي�������ج�������ي�������ة ح�����������وار 
توافقية شافية ملناقشة القضايا الخافية 
����اء م����ن ح��س��ن  ب���ك���ل م����ا ي��ت��ط��ل��ب��ه ال�����ح�����وار ال����ب����َنّ
النية واملصداقية والشفافية، ملا من شأنه 
الخروج بصيغٍة تعايشيٍة واحدة تتناسب 
م��ع م��ا يقتضيه ال��ت��ن��وع ال��ب��ش��ري م��ن وج��ود 
رؤى متعددة، وهو مسعى متمثل -بقصد 
أو بدون قصد- قول املوىل -تبارك وتعاىل-: 
)ُقْل َيا أَْه��َل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكِلَمٍة َسَواٍء 
���َه َوال ُن���ْش���ِرَك  َب��ْي��َن��َن��ا َوَب���ْي���َن���ُك���ْم أاََلّ َن��ْع��ُب��َد إاَِلّ ال���َلّ
��ِخ��َذ َبْعُضَنا َبْعًضا أَْرَب��اًب��ا ِمْن  ِب��ِه َشْيًئا َوال َي��َتّ
����ِه(.. وق���د ُق���در ل��ه��ذا ال��ع��ام ٢٠٢٢  ُدوِن ال����َلّ
امل��وش��ك ع��ى االن���ص���رام أن ُي��س��ت��ه��َلّ بخطٍب 
جلل يتمثل أو ُيطبق تطبيًقا عملًيّا املصطلح 
األول، وعى النقيض من ذلك اخُتِتَم العام 
قبيل رحيله بعدة أيام بفعاليٍة جماهريٍة 
كرست -عى مدى عشرات الليايل واأليام- 

الكثر من قيم التعايش والسام.  
وس�����أوض�����ح م����ا أوردت���������ه ب���ش���ك���ٍل م��ج��م��ل أو 

إجمايل بما يي:

١ - قبح مهاجمة روسيا جارتها أوكرانيا: 
ف ال���ج���ان���ب  ب���ال���رغ���م م����ن م���ش���روع���ي���ة ت�����خ�����ُوّ
ال��������رويس م����ن ت����وس����ع وت�����غ�����ُوّل أع����ض����اء ت��ك��ت��ل 
»ح�����ل�����ف ش�����م�����ال األط������ل������ي« ال���������ذي ب�������دأ ب��ع��د 
ب����ض����ع س����ن����ن م�����ن ه�������دم ج��������دار ب�����رل�����ن، ف��ق��د 
ف م���ؤخ���ًرا حتى  ارت��ف��ع م��ن��س��وب ه���ذا ال��ت��خ��ُوّ
ب������ات ي���ع���ر ع���ن���ه م���ط���ل���ع ال����ع����ام امل����وش����ك ع��ى 
االن�����ص�����رام ب��ش��ك��ل م��خ��ت��ل��ف، ف���ل���م ي��ل��ب��ث أْن 
ترجم يف ال�٢٥ من فراير ٢٠٢٢ بفاجعة 
اس�����ت�����ه�����داف »م�����وس�����ك�����و« ل����ج����ارت����ه����ا »ك���ي���ي���ف« 
ب�������ه�������ج�������وٍم ع�������س�������ك�������رٍيّ ك�����ث�����ي�����ف ت������ح������ت م���س���م���ى 
»ع����م����ل����ي����ة خ������اص������ة« ك�������ان ه����دف����ه����ا امل����ع����ل����ن ه��و 
االس��ت��ي��اء ع��ى امل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة الشرقية 
من األرايض األوكرانية التي يتحدث معظم 
س���ك���ان���ه���ا ال���ل���غ���ة ال�����روس�����ي�����ة، وك��������ان ال���رئ���ي���س 
ال���������رويس »ب������وت������ن« ي�����راه�����ن ع�����ى ال���ح���س���م يف 
����ف ذل����ك  أق����ص����ر وق�������ت م����م����ك����ن، ب����ي����د أَنّ ت����ل����ُقّ
الهجوم-منُذ أول ي���وم- ب���رٍدّ ف��ع��ٍل جماعٍيّ 
غ���������رب���������ٍيّ م������ح������م������وم ت�����م�����ث�����ل ب������ت������زوي������د أوك������ران������ي������ا 
ب�����األم�����وال واألس����ل����ح����ة ال���ن���وع���ي���ة ال���ف���ت���اك���ة ق��د 
أط�������ال أم������د امل����ع����رك����ة، وه������ا ن���ح���ن ب���ع���د ط��ّي��ه��ا 
ا يدل عى قرب  الشهر العاشر لم نلمس مَمّ
ن��ه��اي��ت��ه��ا أَيّ م���ؤش���ر، وم����ع أَنّ ات���س���اع ن��ط��اق 
امل����ح����رق����ة ق����د أل����ج����أ ال����ط����رف����ن امل���ت���ح���ارب���ن إىل 
استجاب عشرات اآلالف من املرتزقة، ما 
تزال تمثل ملقاتي الطرفن محرقًة مقلقة، 
ويف ضوء هذه الرؤية وجه الرئيس »بوتن« 

-ملرتن متتاليتن- بالتعبئة الجزئية.
واألهم من كل ما تقدم أَنّ ما ترتب عى 
هذه الحرب القذرة من أضرار غر مباشرة 
قد طال العالم بأسره، فقد أدخلِت العالم 
-ب���اإلض���اف���ة اىل م���ا ن��ش��ه��ده م���ن ت��ف��اق��م أزم���ة 

الطاقة- يف أزمة غذائّية خانقة.
��ا يجمع ب��ن أط���راف ال��ص��راع  وب��ال��رغ��م م��َمّ
ال������ض������ال������ع������ن يف ال���������ح���������رب ال������������دائ������������رة ب��������ص��������ورٍة 
ظ���اه���رة أو ب����ص����ورٍة م��س��ت��رة م���ن م��ش��رك��ات 
ال�������ع�������ق�������ي�������دة، ف������������إن ب���������واع���������ث ن�����ش�����وب�����ه�����ا ت�����ؤك�����د 
بشكٍل باّت انطاقها من منطلقات »صراع 
ال��ح��ض��ارات« ال سيما يف ظ��ل م��ا ي��ص��در عن 
ال����رئ����ي����س ال����������رويس »ف������ادم������ر ب�����وت�����ن« -ب����ن 
الحن والحن- من تأكيدات قوية أَنّ روسيا 

تخوض اليوم حرب الحفاظ عى الهوية.

 ٢ - مونديال قطر إنجاٌز إنسايٌنّ مستطر:
ع��ى ال��رغ��م م��ن أَنّ دول���ة ق��ط��ر ل��م ت��ف��ز-يف 
عام ٢٠١٠- بشرف استضافة كأس للعام 
٢٠٢٢ -بعد منافسة شرسة خاضتها مع 
تلك البلدان األرب��ع��ة- إاَلّ بصعوبٍة بالغة، 
ه����ا -ع�����ى م���دى  ����ا ُروج ض����َدّ وع�����ى ال����رغ����م م����َمّ
اث�����ن�����ي ع����ش����ر ع������اًم������ا ب�����ال�����ت�����م�����ام- م������ن ش����ائ����ع����ات 
م����غ����رض����ة ت����ش����ك����ك يف ق�����درت�����ه�����ا ع������ى اإلي�����ف�����اء 
بما قطعت عى نفسها أم��ام ال�»فيفا« من 
التزام، فقد تمكنت -بعون الله وتوفيقه- 
يف الفرة ]٢٠ نوفمر املايض - ١٨ ديسمر 
ال�������ج�������اري[ م�����ن ت���ن���ظ���ي���م ف����ع����ال����ي����ات امل����ون����دي����ال 
بتميٍز واستثنائية لم يردا حتى يف الخيال، 
إذ لم يقتصر نجاح قطر يف تنظيم البطولة 
عى ما ملسه الاعبون واملناصرون واملراقبون 
واملشاهدون من استعدادات فنية وإدارية 
وإج�����رائ�����ي�����ة م����ه����ول����ة، ب�����ل إَنّ ن���ج���اح���ه���ا ال�����ذي 
ت����ج����اوز ك������َلّ ال�������رؤى ال��ت��خ��م��ي��ن��ي��ة  ش���م���ل ت��ل��ك 
االس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة ال�����روي�����ج�����ي�����ة ال������ت������ي وض����ع����ت 
ب���ه���دف ت��ك��ري��س امل��ف��اه��ي��م وال���ق���ي���م وامل��ش��اع��ر 
اإلنسانية بديًا مناسًبا عن مظاهر التنافر 
واملشاعر العنصرية والنزعات االستئثارية 
امل����ف����رط����ة يف األن�����ان�����ي�����ة، امل����ره����ن����ة -م�������ن خ����ال 
م�����ا ع����اش����ه وع����اي����ش����ه ج����م����ه����ور ال����ح����ض����ور م��ن 
م���م���ارس���ات م��ع��ام��ات��ي��ة وس���ل���وك���ي���ات ي��وم��ي��ة 
نموذجية- عى أَنّ معايشة اآلخر املختلف 
يف رؤاه وم����ع����ت����ق����دات����ه وم������ع������اي������ره ال���ق���ي���م���ي���ة 
ممكنة ب��ل حتمية، وأَنّ م��ن ش��أن املعاملة 
ال����ح����س����ن����ة امل���ن���ط���ل���ق���ة م������ن م���ن���ط���ل���ق���ات آدم����ي����ة 
إشاعُة أجواء األمن والطمأنينة والحميمية 

عى مستويات عاملية.

القبيلة والدولة في التاريخ اليمني

 احمد القردعي

كلك نظر

م������ق������ت������ص������راً ع���������ى ال������ي������م������ن ب���������ل وج��������������دت يف ب������ل������دان 
ال���ع���ال���م م���ن أي�����ام ال��ع��ص��ر امل���ش���اع���ي ال����ب����دايئ وم��ا 
ت�����اه امل��ج��ت��م��ع اإلق���ط���اع���ي ال���ع���ب���ودي ث����م ال��ع��ص��ر 
الرأسمايل كانت القبيلة هي الطاغية ولكن مع 
تقادم السنن وإدراك الناس أن القبيلة ال تبني 
دولة تاشت القبيلة تدريجياً وحلت بديًا عنها 
الدولة ووصلت عام 1846م إىل ما يشكل 80% 
م��ن ب��ل��دان ال��ع��ال��م وال������%20 املتبقية ه��ي بعض 

دول قارة أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
القبيلة والدولة يف الجزء الجنوبي والشرقي 
من اليمن خال الفرة 7600ق.م إىل 1839م:

وجدت القبيلة قبل الدولة يف الجزء الجنوبي 
والشرقي من اليمن ويعود تاريخ وجودها إىل 

عام 7600قبل املياد.
م����������اح����������ظ����������ة:امل����������ق����������ص����������ود ب�����������ال�����������ج�����������زء ال�������ج�������ن�������وب�������ي 
م��ح��اف��ظ��ات: ل��ح��ج وأب����ن وع����دن ح��ال��ي��اً وال��ج��زء 
ال���������ش���������رق���������ي ي��������ت��������ك��������ون م������������ن م���������ح���������اف���������ظ���������ات: ش������ب������وة 
وح�����ض�����رم�����وت وامل������ه������رة وك��������ان ج�������زء م�����ن س��ل��ط��ن��ة 
عمان حالياً ضمن جغرافيا اليمن خال التاريخ 

القديم لبادنا..
ع������ودة إىل امل�����وض�����وع: ت����اري����خ ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
يف ك��ل ال��ي��م��ن ت��اري��خ واح���د ب���دأ س��ن��ة 7600ق.م 

ال����ج����ن����وب����ي ت�����ن�����زح إىل ال������ج������زء ال�����ش�����م�����ال وذل������ك 
بسبب ح����رارة ال��ط��ق��س وش��ح��ة األم��ط��ار وم��ن 
أب��زر القبائل اليمنية التي عرفت بعد القرن 
األول الهجري وال��ق��رن الثامن امل��ي��ادي ثاث 

قبائل وهي:
• ح���اش���د وت���ش���ك���ل %12 م����ن س���ك���ان ال��ي��م��ن 

حالياً.
• ب���ك���ي���ل وت����ش����ك����ل %18 م������ن س�����ك�����ان ال���ي���م���ن 

حالياً.
•  م��ذح��ج وت��ش��ك��ل %70 م��ن س��ك��ان اليمن 

حالياً.
وأي ت���س���م���ي���ات ل���ق���ب���ائ���ل ي���م���ن���ي���ة أخ��������رى م��ث��ل 
كندة أو كلدي أو صعر أو غرها هي متفرعة 
م����ن ق��ب��ي��ل��ة م���ذح���ج امل���م���ت���دة ح���ال���ي���اً م����ن م��دي��ن��ة 
ذمار شمااًل إىل مدينة عدن جنوباً ومن مدينة 
م���أرب ش��رق��اً إىل أق��ى محافظة امل��ه��رة شرقاً 
ويف مناطق شمالية أو جنوبية يف اليمن يوجد 
مزيج من هذه  القبائل الثاث املذكورة أنفا.
الدولة اليمنية القديمة يف العصر اإلسامي

ُمنذ القرن السابع امليادي تكونت يف اليمن 
عدة دول من أبرزها:

ال��دول��ة ال��زي��دي��ة- ال��دول��ة الرسولية- الدولة 
ال�����ن�����ج�����اح�����ي�����ة- ال���������دول���������ة ال�����ح�����ض�����رم�����ي�����ة- ال�������دول�������ة 
الزيادية- الدولة الصليحية- الدولة الطاهرية 
وغرها.. وكان للقبيلة وجود موازي أو يقل 

غالباً.
ماحظة: كانت عاصمة الدولة الحضرمية 
ظفار وحالياً ظفار تابعة لسلطنة عمان عودة 
إىل امل����وض����وع ال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن أع������دل دول 
ح���ك���م���ت ال����ي����م����ن ه�����ي ال������دول������ة ال����رس����ول����ي����ة ال���ت���ي 
ك�����ان�����ت ع����اص����م����ت����ه����ا م����دي����ن����ة ت����ع����ز وق��������د ح��ك��م��ت 
ال���ي���م���ن م�����دة 228ع������ام������اً وال�����دول�����ة ال����زي����دي����ة ه��ي 
األط���������ول ع�����م�����راً ع�����ى اإلط���������اق م�����ن ب�����ن ال������دول 
اليمنية القديمة وقد تأسست الدولة الزيدية 
ع����ام 862م وش���اخ���ت وان���ت���ه���ت ع����ام 1962م.. 
ب��ي��ن��م��ا ال��ق��ب��ي��ل��ة يف ب����ادن����ا ل����م ت���ش���ي���خ ب���ع���د وم���ا 

زال كعبها عايل إىل اليوم.
وال��ج��دي��ر ب���اإلش���ارة أن وج����ود ال��ق��ب��ي��ل��ة ليس 

املجتمع اليمني مجتمع قبي بطبيعته وقد 
وجدت القبيلة يف اليمن عام 7600ق.م وهو 
ت��اري��خ م��وغ��ل يف ال��ق��دم وك���ان زع��م��اء القبائل 
آن������ذاك ي��ن��ظ��م��ون ح���ي���اة ال���ن���اس ب���ه���ذا ال���ق���در أو 
ذاك ق��ب��ل وج�����ود ال������دول ال��ي��م��ن��ي��ة ق��ب��ل امل��ي��اد 
وأب��رزه��ا ع��ى حسب األق��دم��ي��ة: دول���ة معن- 
ق����ت����ب����ان- س����ب����أ- ح����م����ر، وق������د ان���ت���ه���ت وت���اش���ت 
آخر ال��دول اليمنية التي تكونت قبل التاريخ 
امليادي وهي الدولة الحمرية التي انتهت يف 

أواسط القرن السادس امليادي تقريباً.
وق����د ش��ه��د ت���اري���خ ال���دول���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ق��دي��م��ة 
ق���ب���ل امل����ي����اد ح����ض����ارات م���ع���روف���ة ل��ل��ج��م��ي��ع إىل 
ال���ي���وم ك��م��ا ش��ه��د ان���ك���س���ارات م��ت��ع��ددة بسبب 
أن الدولة الصاعدة كانت تقي عى الدولة 
ال��س��اب��ق��ة وذاك ال���ص���راع ك���ان ص���راع���اً سياسياً 
م����ص����ب����وغ����اً ب������ال������ص������راع ال����ق����ب����ي وك������ان������ت ال���غ���ل���ب���ة 
للقبيلة األقوى ولكن يف كل الحاالت القبيلة 
آن�����ذاك ك���ان ل��ه��ا ن��ج��اح��ات وإخ���ف���اق���ات وك��ان��ت 
تسمى ب��اس��م املنطقة ال��ت��ي تسكن فيها ومن 
اب�������رز ال���ق���ب���ائ���ل ال��ي��م��ن��ي��ة ال����ت����ي ن����اص����رت ال����دع����وة 
اإلس�����ام�����ي�����ة وس������اع������دت يف ان����ت����ش����اره����ا ق��ب��ي��ل��ت��ي 
األوس وال�����خ�����زرج وك����ان����ت ال���ق���ب���ائ���ل يف ال���ج���زء 

واخ��������ت��������ل��������ف الح����������ق����������اً ح�������س�������ب ط�����ب�����ي�����ع�����ة األوض�����������������اع 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة وه�������ن�������اك ف��������������وارق أخ������������رى ال����ج����ن����وب 
م����س����اح����ت����ه ض����ع����ف����ي م����س����اح����ة ال�����ش�����م�����ال ت���ق���ري���ب���اً 
وسكانه يشكلون %15 من سكان اليمن بينما 
س���ك���ان ال���ش���م���ال %85 م���ن س���ك���ان ال��ي��م��ن وم��ن 
املفارقات أن نسبة السكان امل��ذك��ورة لم تتغر 

من أيام الجاهلية األوىل إىل اليوم.
وم�����ن امل����ؤك����د أن ذل�����ك ب��س��ب��ب ل���ط���ف ال���ج���و يف 
ال��ش��م��ال وش��ح��ة األم���ط���ار يف امل��ن��اط��ق الجنوبية 
ول��ك��ن ك��ان��ت س��ب��ل ال��ع��ي��ش يف ال��ج��ن��وب أفضل 
م���ن ال��ش��م��ال "ال��ه��ض��ب��ة" ك��ان��ت ب��ع��ض ال��ق��ب��ائ��ل 
يف الجنوب تقطن يف املناطق الساحلية وتقتات 
من مهنة صيد األسماك وبعض القبائل كانت 
تعيش وتقتات م��ن ال��زراع��ة خاصة يف مناطق 
دلتا تنب يف لحج ودلتا أبن التي تقع يف محيط 
مدينتي جعار وزنجبار عاصمة محافظة أبن 
حالياً ووادي حضرموت وهذه املناطق الثاث 
امل���ذك���ورة ه��ي أش��ه��ر امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة يف اليمن 
بأكمله وشبه الجزيرة وهناك مناطق مرتفعة 
يف شرق محافظة أبن وغرب محافظة شبوة 
حالياً كانت زراعية واألمطار فيها منتظمة بن 
غ��زي��رة وم��ت��وس��ط��ة وق���د ع��اش��ت فيها ق��ب��ائ��ل آل 

كازم وبني العولقي وأسرة الوليدي وغرها.
أم����ا م��ن��ط��ق��ة ي���اف���ع امل��م��ت��دة ح��ال��ي��اً يف ج��غ��راف��ي��ا 
ج����زء م���ن م��ح��اف��ظ��ة ل��ح��ج وج�����زء م���ن م��ح��اف��ظ��ة 
أبن وتسكن فيها قبائل يافع فقد كانت خال 
ال������ف������رة م������ن ع�������ام س����ت����ة ع����ش����ر م������ي������ادي إىل ع����ام 
1379م م��ن��ط��ق��ة ج���اذب���ة زراع���ي���ة ب��ام��ت��ي��از بسبب 
وف���رة األم��ط��ار ال��غ��زي��رة واملنتظمة أم��ا بعد هذا 
ال���ت���اري���خ إىل ع���������ام1660م ف��ق��د ش���ه���دت م��ن��اط��ق 
يافع جفاف شديد وتحولت يافع من منطقة 

جاذبة إىل منطقة طاردة.
يتبع العدد القادم

• الهامش:
اعتمدت يف كتابة هذه امل��ادة عى ما تختزنه 
ذاك�������ريت ول�����م اس���ت���ن���د إىل أي م����رج����ع.. وس���أك���ون 
شاكراً ألي قارئ يصحح أي معلومة خاطئة.. 

سؤال!!.. أين قبيلة همدان.  
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كفاءة اإلدارة القتالية واجلهادية
امل�������ق�������درة ال����ع����ال����ي����ة يف إدارة امل������واج������ه������ات ال���ق���ت���ال���ي���ة 
واملعارك يف الجبهات واملواقع دوماً تكون نتائجها 
مبشرة وخاصة عندما تقرب من الهوية اإليمانية 
ال��ق��وي��ة ب��ال��ع��زي��ز ال��ع��ظ��ي��م وب���ال���ه���دف ال��وط��ن��ي ال���ذي 
يمثل ال��ش��ع��ب ك��ل��ه، وع��ن��دم��ا ن��ق��رأ س��ري��ع��اً ملحتوى 
املواجهة مع أعداء الله وأعداء الوطن والشعب..

عى املستوى العسكري امليداين فإن إدارة املعارك 
دون غ��ط��اء ج���وي ت��ع��ت��ر م��ع��ج��زة وإن����ج����ازاً ع��س��ك��ري��اً 
ن����وع����ي����اً.. وت������دل ع����ى أن ال���ق���ي���ادة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ل��ي��ا 
وال���ق���ي���ادات امل��ي��دان��ي��ة امل���ب���اش���رة، ت��م��ت��ل��ك م���ن خ���رات 
إدارة املعارك ما يؤهلها لصناعة انتصارات ميدانية 
عسكرية عالية الدقة والتأثر وعظيمة األثر.. ففي 
ج��ب��ه��ات ال����ج����وف- م�����ارب وت���ح���دي���داً ب���ات���ج���اه ال��ع��م��ق 
يف م�����ارب ي��ش��ه��د أن اإلن����ج����از م��ل��م��وس��اً وع��ظ��ي��م��اً اىل 
الحد الذي دفع بمجاميع املرتزقة اىل اإلفات من 
نن واالنسحاب املذل  مخالب رجال الرجال.. املؤَمّ
من املعسكرات ومن مناطق كانوا يتواجدون فيها.. 
وهي اآلن يف عهدة وقيادة أبطال الجيش واللجان 

الشعبية..
أص���ب���ح���ت ك�����ل امل�����واق�����ع يف م�������ارب ت���ح���ت ال���س���ي���ط���رة 

ال���ن���اري���ة ل��ق��وات��ن��ا وأب���ط���ال���ن���ا.. ول����م ي��ع��د أم�����ام امل��رت��زق��ة 
واإلرهابين وأذي��ال املحتلن غر الفرار.. فقد ترك 
لهم أبطالنا طريقاً مفتوحاً للهروب وننصحهم أن 
ال يرددوا من هذا الهروب، ألن ال سبيل أمامهم 
غ������ر ال�������ن�������ران امل�����ح�����رق�����ة ل�����ألب�����ط�����ال امل�����ج�����اه�����دي�����ن رج������ال 

الرجال املرابطن يف املواقع..
ويف ت��ع��ز.. يتضاعف ع��ى امل��رت��زق��ة ال��خ��ن��اق ون��ران 
األبطال.. من رجالنا املؤمنن قادرة عى أن تستوي 
وجوههم، وعى نسف كل أسلحتهم ومقدراتهم.. 
ولوال أن أولئك املرتزقة يتخذون من سكان املدينة 
دروع�������اً ب��ش��ري��ة ألم���ك���ن ق���وات���ن���ا أن ت��ل��ت��ه��م��ه��م يف أي���ام 
ق����ائ����ل، ول����ك����ن إن���س���ان���ي���ت���ن���ا ال ت���س���م���ح ل���ن���ا ب�����أن ي��ت��س��ع 
الضرر وأن يصاب السكان األبرياء املساملون جراء 

احتدام الحرب والقتال واشتعال املواجهة..
املؤلم يف تعز اندفاع الكثرون نحو حافة االرتزاق 
واالس��ت��ق��ط��اب، فالخائن ط���ارق ع��ف��اش يسعى اىل 
فصل الساحل التعزي والساحل التهامي خدمة 

ألبوظبي وملحمد بن زايد.
وج���م���اع���ات اإلص�������اح امل���ت���ط���رف���ة ت��ق��اس��م��ت ال��ن��ف��وذ 
وال���س���ي���ط���رة ع���ى ال��ح��ج��ري��ة وع����ى ال���ري���ف ال���ت���ع���زي.. 

وك����ث����راً م��ن��ه��ا ع����ى ص���ل���ة ب���أج���ن���دة خ���ارج���ي���ة وخ���دم���ة 
لجهات استخبارية..

ولكن أبطالنا ثابتون ويسيطرون عى مساحات 
واس���ع���ة م���ن ت��ع��ز وم����ن م��دي��ري��ات��ه��ا، وع��ن��دم��ا تحن 
ال������ف������رص������ة س����ن����ج����د ك�������ل ت�����ل�����ك ت����ت����س����اق����ط م�����ث�����ل أوراق 

الخريف..
وه����ي دون ري����ب ع���ى م���وع���د ع���ى خ��ات��م��ة س����وداء 
وسيندحرون عى أيدي أبطالنا ورجالنا املؤمنن، 
وه��ذا ال��ي��وم ق��د اق��رب وخ��اص��ة أن فضائح وفساد 

وتلك القوى قد مألت اآلفاق..
أم������ا يف ال���س���اح���ل ال���غ���رب���ي وت����ح����دي����داً يف ال���ح���دي���دة 
وم���������ي���������دي وح��������ت��������ى ح���������������دود ق������ري������ب������ة م���������ن امل�����������خ�����������ا.. ف������إن 
أبطالنا أيديهم ع��ى ال��زن��اد ويتوثبون ق��وة وصابة 
ل�����ان�����ق�����ض�����اض ع�������ى أع�������������داء األم�����������ة وأع���������������داء اإلس���������ام 

واملسلمن..
ن����ح����ن دون ش������ك ن�����ح�����رم امل�����واث�����ي�����ق واالت�������ف�������اق�������ات.. 
وم���ن���ه���ا ات����ف����اق "س���ت���وك���ه���ول���م".. وإال ل��ك��ن��ا اك��ت��س��ح��ن��ا 
ال���ق���وى امل��ع��ادي��ة ول���رددن���اه���م ع���ى اع��ق��اب��ه��م ول��ذل��ك 
ن�����ح�����ن ال ن�����������ردد ل����ح����ظ����ة يف ال�����������رد ال��������ح��������ازم ال����ح����اس����م 
ع����ى أي ت����ط����اول أو خ�����رق م����ن ق���ب���ل ق�����وى ال����ع����دوان 

لحماية شعبنا ولكسر إرادة الشر لدى تلك القوى 
ال��ت��ي أدم��ن��ت ال��ش��ر.. ون��ح��ن ع��ى اط���اع مكثف عى 
كل املخططات التآمرية ألبوظبي ولدميتهم طارق 
ع��ف��اش يف ال��س��اح��ل ال���غ���رب���ي.. ون���رص���د ك���ل ص��غ��رة 

وكبرة..
ول��������ك��������ن دع��������ن��������ا ن��������ق��������ول ل�������ك�������ل امل������ح������ت������ل������ن ل����������ن ت�����ط�����ول 
سيطرتكم ع��ى أرض��ن��ا وقريباً س��وف نلقي بكم اىل 

مزبلة التاريخ.

جمال القيز

محطات

لو أعطيت ملوضوع العنوان 
ال����ق����در ال����ك����ايف م����ن امل���ع���ل���وم���ات 
ال���ع���ام���ة وامل���ع���ل���وم���ات ال��رق��م��ي��ة 
ف��������س��������أض��������ط��������ر إىل ال���������ب���������ح���������ث ع�����ن 
املراجع الخاصة به وهي كثرية وتحتاج 
إىل ع����دة ص��ف��ح��ات م���ن ه����ذه ال��ص��ح��ي��ف��ة 

الغراء.
ك�����م�����ا أن������ن������ي ل�����س�����ت م����ت����خ����ص����ص����ًا ب����ت����اري����خ 
ال�����ي�����م�����ن ال�����ق�����دي�����م وال������وس������ي������ط وال�����ح�����دي�����ث 
وامل���ع���اص���ر ول��ك��ن��ن��ي  أع�����رف ق������دراً ال ب��أس 
به عن تاريخ بالدنا اليمن لذلك فضلت 
االك������ت������ف������اء ب����م����ا ت����خ����ت����زن����ه ذاك������������ريت يف ه����ذا 
الحيز املتاح ل�خمس حلقات وابتعدت 

عن التطويل اململ واإليجاز املخل.
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م��ا ه��ي اإلج������راءات األخ����رة ال��ت��ي ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��خ��ص��وص القائمة 
السعرية؟

بالنسبة لإلجراءات األخييرة التي تم تنفيذها تمثلت بعملية اشهار 
القائمة السعرية يف جميع مواقع الوزارة وبعض وسائل االعالم..

وتييجييهيييييز املييلييصييقييات الييتييعييريييفييييية للمستهلك الييخيياصيية بيييأنيييواع واسييعييار 
الييسييلييع يف الييقييائييميية وسييعيير الييجييمييليية والييتييجييزئيية وكيييذليييك الييسييعيير بحسب 
العبوة والحجم وانواع تلك السلع بشكل نوعي وعام وحسب الجودة.
كما تييم اصيييدار التعاميم للمكاتب والييفييروع لتدشني حملة التوعية 
واالبالغ للفروع والنزول لتوزيع التعاميم عىل اهم منافذ البيع والصاق 

امللصقات التعريفية يف املحال التجارية بمختلف انواعها..
يعني انكم قمتم بإنزال قائمة االسعار وقمتم مباشرة بالنزول 

بضبط املخالفني مباشرة ؟ 
-ال عملية النزول والتنفيذ للرقابة والضبط تم برمجتها عىل  ثالث 

مراحل:
تمثلت البداية يف توعية عامة وتعاميم بعد ذلك تلتها مرحلة النزول 
وضبط مخالفات املييوالت السوبر ماركات الكبرة والتأكد من تطبيق 
االسعار حسب القائمة السعرية الصادرة من الوزارة، واملرحلة االخرة  
قييميينييا  بضبط واغييييالق مييحييالت الجملة املييخييالييفيية وتثبيت االسييعييار فيها 
ويف نفس الييوقييت تييم اليينييزول للضبط والييرقييابيية للمخابز ومنافذ البيع 
للمحالت الييتييجييارييية، وتيييم تجهيز فيييرق الييضييبييط والييرقييابيية وتنظيم خط 
استهدافها ورقابتها وضبط املخالفات والية التعامل مع املخالفني، 
ويف نييفييس االتييييجيييياه  عييمييليينييا عيييىل مييتييابييعيية امليينييتييجييني وامليييسيييتيييورديييين ال بييالغ 
وكالئهم وعمالئهم بااللتزام بأسعار القائمة وجرد وحصر بقية السلع 
املتوفرة يف املحالت وتعويضهم عن الفارق ويف هذا االطار تم معالجة 
امتناع بيع السلع املستهدفة ومنع اخفائها وضمان تمكني املستهلكني 
منها وحل االشكال مع موزعي وبائعي تلك السلع، وقمنا بعد ذلك  
باالجتماع مع املستوردين ومطالبتهم بتعويض الفارق لتجار املوالت 
والسوبرات والجملة وتم ابالغ تلك املحالت بذلك من جميع املنتجني 
واملستوردين وكانت ايجابية وبشكل مهني تم التعامل مع ردود افعال 
الوسطاء من تجار جملة وموالت وسوبرات وذلك بني صاحب السلعة 
وبييائييعيييييهييا، وتيييم تييغييريييم املييخييالييفييني واغييييالق مييحييالت امليينييتييجييني املخالفني 
واملييييوالت والييسييوبييرات ومييحييالت الجملة، وميين ضمن االجييييراءات التي 
قامت بها الوزارة يف هذا االطار اخذ التعهدات وااللتزام من املخالفني 
واالكييتييفيياء بالتعهد واشييهييار االسييعييار الجديدة ومنحهم فرصة اخييرة 
تحت املراقبة يف حييال التزامهم يتم اعفاء الغرامات واقفال محاضر 
املييخييالييفييات لييهييم وكيييانيييت مييثييمييرة جيييييدا.. بييعييد ذلييييك قييميينييا بييتيينييفيييييذ حييمييالت 
يومية من الوزارة واملكاتب وبتعاون وسائل االعالم املرئية واملسموعة 
واملكتوبة والتي كان لها دور كبر وبارز يف تغطية حمالت النزول منذ 

اول تدشني للقائمة.
وعملت  الوزارة عىل متابعة  املكاتب التابعة لها لرفع اسماء اللجان 
ومتابعتهم وتحديد خطوط سرهم ومراقبتهم ومتابعة أي شكاوي 

ضدهم وغرها من اإلجراءات.
لكن لألسف هناك موظفون يمارسون عملية االبتزاز للمحالت 
ال��ك��ب��رة وامل����والت ت��ح��ت مسمى م��راق��ب��ة االس���ع���ار؟ ك��ي��ف تتعاملون 

مع ذلك ؟ 

كإجراء احرتازي تم تجهيز اآليت:
اوال- لدى الوزارة غرفة عمليات مركزية  تتلقى البالغات والشكاوى 
ميين املييواطيينييني عيييىل  مييييدار الييسيياعيية طيييييليية أيييييام األسيييبيييوع  عيين املخالفات  

السعرية عىل الرقم الخاص بالغرفة وهو )174(..
 -2 تم صرف جواكت خاصة مع الكوايف تحمل شعار الوزارة وأرقامها 
وعليها أرقام محددة تم توزيعها بحسب الرقم واسم املكلف بالنزول، 
والزلييينيييا يف طيييور تييطييوييير وتييحييديييث األسيياليييييب ووسيييائيييل الييرقييابيية والييضييبييط 

ومنع أي ابتزازات.
ه��ل لنا ان نعرف ك��م ه��ي ع��دد املخالفات التي ت��م رص��ده��ا خالل 

هذه الفرتة ؟
- كيييييان عيييييدد املييسييتييهييدفييني أكيييييير  15 ألييييفيييياً تيييقيييرييييبييياً يف جييميييييع مييحييافييظييات 
املناطق الحرة خالل توزيع التعاميم وامللصقات، فيما بلغت املخالفات 
ما يقارب 2500  مخالفة، تم  التعامل مع نسبة %70 منها بالتعهد 

وااللتزام.. ومعاقبة الي٪30 باإلغالق  والغرامات واإلشعارات.
و الفضل يعود لتغطية مرحلة التوعية واالعالميني وتعاون املواطنني 

بالشكاوى والبالغات عرب رقم الوزارة املجاين.
فيما تمثلت هذه املخالفات ؟

تييمييثييلييت نييوعييييية املييخييالييفييات يف الييبيييييع بييأسييعييار مييرتييفييعيية – اخيييفييياء بعض 
االصناف – االحتكار – منع البيع لبعض االصناف التي  يمكن حصرها يف 
صنف او صنفني من البقوليات وبعض اصناف الزيوت  دوار الشمس، 
ولكن بعد متابعة منتجيها ومستورديها تم التخفيض وتحديث البيع 
بييأسييعييار الييقييائييميية واليييعيييروض املييوضييحيية يف الييصييفييحييات الييخيياصيية ببعض 

املحالت من خالل النزول امليداين ومراقبة السوق.
 ه�����ل ك������ان ه����ن����اك ال������ت������زام  وت�����ج�����اوب م�����ن ق���ب���ل ال����ت����ج����ار ب���ال���ب���ي���ع وف���ق���ًا 

للقائمة السعرية؟
 نستطيع التأكيد عىل أن اغلب التجار كانوا ملتزمني بالقائمة خاصة  
تجار املوالت والسوبرات والجملة  ولجميع االصناف ماعدا بعض أنواع 

زيت دوار الشمس فقط.
تحديد االسعار 

ي���ش���ك���و ال���ك���ث���ر م����ن ال����ت����ج����ار أن األس�����ع�����ار ال����ت����ي ت��ض��م��ن��ت��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة 
السعرية ال تتناسب مع السعر الحقيقي وأن هناك خسائر كبرة 

عليهم  عىل ماذا اعتمدت الوزارة يف تحديد تلك األسعار؟
بالنسبة لتحديد األسعار وآلية التعامل معها نوجزها بالتايل:

1 - مراقبة االسعار العاملية منذ 3 أشهر ورصد التغرات يف االسعار 
العاملية لتلك السلع.

2 - أسيييييعيييييار الييييبييييلييييدان املييييييجيييييياورة وتييييييغييييييرات اليييسيييعييير يف ميييخيييتيييليييف الييسييلييع 
الغذائية.

-3 اسعار البورصة واالنخفاضات الحاصلة يف تكاليف الشراء والنقل 
الخارجي وانتهاء أزمة اوكرانيا.

4 - من خالل املتابعة والتواصل واللقاء مع مختلف تجار تلك السلع 
وفواترهم واسعارهم السابقة والحالية.

5 - مييخيياطييبيية مييعييظييم تييجييار وميينييتييجييي ومييسييتييوردي تييلييك الييسييلييع طييوال 
فيييرتة شييهييرييين بيييضيييرورة مييوافيياتيينييا بييقييوائييم تكاليفهم وفييواتييرهييم وطلب 
تخفيض اسييعييارهييم بيينيياء عييىل املييتييغييرات الخارجية يف االسييعييار والنقل 
وكييذلييك انييخييفيياض صيييرف الييييدوالر يف صيينييعيياء وانييخييفيياض وثييبييات اسييعييار 

الوقود والهدنة وغرها..
6 - حسب املقارنة بني اسعار موردي تلك السلع املتشابهة يف الصنف 

واملصدر والقيمة والكمية واملاركات
7 - حسب القيمة الجمركية والتكاليف املرتبطة بكل صنف وسلعة 

من حيث وسيلة النقل حاويات او بواخر 
ومن حيث طبيعة حفظها وتخزينها وتواريخ انتاجها وانتهائها ومن 

حيث الجودة والتعبئة والتغليف وغره
8 - اضافة اىل تنفيذ زيييارات ميدانية ملختلف مصانع انتاج وصناعة 
السلع مثل السمن والصابون وصوامع انتاج الدقيق وااللبان عرب فرق 

مكلفة من الوزارة خالل شهر اغسطس
-9 اضيييافييية اىل كيييل ذليييك الييتييواصييل بيييني الييييييوزارة والييتييجييار ميينييذ اكييير من 
4 اشهر بخصوص موافاتنا باملخزون واملبيعات والكميات املستوردة 
والتي يف الطريق واسعارها حتى يتم اخذها بعني االعتبار عند تحديد 

اسعار تلك املنتجات.
-10كما أن الوزارة تقوم بمعالجة التعويضات وحصر الكميات بني 

املستورد والجملة.
-11 اخيييييييراً بيياليينييسييبيية لييلييخييسييائيير اليييكيييبيييرة تييمييثييلييت يف أن أغيييليييب امليينييتييجييني 
واملييسييتييوردييين أثيينيياء متابعتهم ومطالبتهم بتكاليفهم كييانييوا يعلمون 
أن الوزارة تهدف إىل تخفيض األسعار فقاموا بدل االستجابة للوزارة..
تييم تييوزيييع واغييييراق الييسييوق بكميات كييبييرة ميين السلع للتخلص منها 
بييييأسييييعييييار ميييرتيييفيييعييية، وكيييييانيييييت أغيييليييبيييهيييا تيييتيييم بييياليييبيييييييع اآلجيييييييل واليييخيييصيييوميييات 
واليييييعيييييميييييوالت والييييييهييييييدف كيييييييان تييييرحيييييييييل امليييشيييكيييلييية وتييييوزيييييعييييهييييا بيييييني الييجييمييليية 

والتجزئة والتنصل عن مسؤوليتهم يف ضبط االسعار
ولكون السوق حالياً يمر بمرحلة ركود وشحة يف السيولة وانعدام 
ملييييصييييادر اليييييدخيييييل؛ فيييكيييان تييييراكييييم اليييسيييليييع ليييييدى اليييتيييجيييار امليييتيييوسيييطيييني كيييبيييراً 
والتجزئة وهذا سبب تذمر لدى مشرتييها وارتفاع الفوارق السعرية  
عىل صاحب السلعة، وكان الهدف من كل هذا  عدم تمكني املواطن 
واملستهلك من االستفادة من انخفاض االسعار، مع العلم أنه ال توجد 
فواتر معتمدة لدى مختلف التجار عند مطالبتهم باألسعار وتهرب 

الكثر منهم من موافاتنا بالفواتر.. 
عىل سبيل املثل انخفض سعر الزيوت من 1900 دوالر  للطن.

إىل 700 دوالر و800 دوالر يف سبتمرب، وكذلك أسعار الحبوب 
واألجبان واالرز..

حمالت مستمرة 
هل هناك خطة للوزارة لالستمرار يف النزول ومراقبة األسعار؟

حالياً تم دشني مرحلة الضبط والرقابة عىل تجار التجزئة من خالل 
املتابعة، كما انه من املقرر االستمرار يف النزول للميدان بشكل يومي 
حتى التحقق من تنفيذ الحمالت ألهدافها املحددة حسب ما وضحنا 
يف تصريحات سابقة ألجل ضبط املتالعبني باألسعار او السلع أو املخابز 
أو إخفاء السلع حتى يتمكن املستهلك من االستفادة من االنخفاض، 
ولن تقف الوزارة مكتوفة االيدي امام أي متالعب بقوت هذا الشعب 
العظيم وسيمتد يدها وعقوباتها إلجراءات اكرب من الغرامات والضبط 

واالغالق.. ولكل حدث حديث..
انخفاض عاملي 

صحيح هناك انخفاض عاملي يف بعض املنتجات واملواد , لكن هل  
القائمة السعرية راعت الضرائب والجمارك و إشكاليات الدفع يف 
النقاط باإلضافة لقيمة الدوالر الجمريك الذي يتحملها التاجر ؟
بيييالييينيييسيييبييية ملييييوضييييوع الييييضييييرائييييب والييييجييييمييييارك ييييتيييم احيييتيييسيييابيييهيييا عييينيييد اليينييظيير 
للبيانات الجمركية مع أن أغلب السلع ال تخضع لرسوم جمركية و 
مع ذلك تم مراعاة الدفع لدى منافذ الجنوب والشمال ومراعاة كل 
مدفوعات التجار  الرسمية املؤيدة بإشعارات وكذلك عمل هوامش 
لنفقات التخليص ومتهبيش الطرق، ولكن االصل هو انخفاض سعر 
الييسييلييع بيينييسييب كيييبيييرة مييين بيييليييدان شييرائييهييا مييين اليييخيييارج وليييييييس اليينييفييقييات 

الداخلية..
لكن لو تم االحتساب بهذا الشكل  ملختلف السلع لتفاوت األسعار 
بيييني االنيييخيييفييياض الييكييبيير والييقيييييميية الييفييعييلييييية واليييعيييكيييس، كييمييا أن اليييييدوالر 
الجمريك يحتسب بسعر 251 ريااًل ونسب االستيفاء من%30-%50 من 
الرسوم اعاله، والبعض مبالغ فيه وال يوجد مؤشر موحد  لالعتماد 
عليه اال الييتييعييذر بييالييرسييوم الييداخييلييييية...، رغييم أن الييضييرائييب ميين األربييياح 
الييسيينييوييية واملييبيييييعييات ميييحيييددة لييبييعييض الييسييلييع، ميييع الييعييلييم أن كيييل تييجييار 

التجزئة معفيني من الضريبة.
كلمة أخرة تودون قولها يف نهاية هذا اللقاء ؟

اليييييييييييوزارة سييييتييييواصييييل جييييهييييودهييييا ليييضيييميييان اسييييتييييقييييرار األسيييييعيييييار واليييييحيييييد ميين 
التالعب بها.. لكنها تعول عىل تعاون املجتمع وخاصة وسائل االعالم 
يف تقييم ادائنا وتغطية حمالتنا والرصد للمخالفات  واخرا أوكد ان 
القائمة تعترب سقوف عليا ويمكن البيع بأقل من األسعار املطروحة 

يف القائمة.

كيييييييييرم مييييييركييييييز الييييييتييييييدريييييييب امليييييييصيييييييريف بييييالييييبيييينييييك اليييييييييميييينييييي لييييالنييييشيييياء 
والتعمر بصنعاء كييوادره املتميزين من املدربني واملتدربني 
يف اليييرباميييج الييتييدريييبييييية لييلييعييام ٢٠٢٢م بييميينيياسييبيية مييييرور ٦٠ 

عاما عىل إصدار قرار إنشاء البنك .
ويف التكريم أكد رئيس مجلس إدارة البنك اليمني لالنشاء 
والييتييعييميير حييسييني فييضييل هيييرهيييرة حييييرص الييبيينييك عيييىل تييدريييب 
وتأهيل كوادره وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم  لالرتقاء 

بمستوى األداء بما يسهم يف تحقيق األهداف املطلوبة.
وأشار إىل اهمية التدريب يف مواكبة االتجاهات اإلبداعية 
واملبتكرة فى العمل املصريف وتعزيز  القدرة التنافسية عىل 
الصعيد املحيل والدويل من خالل  كوادر بشرية قوية معززة 
بيييخيييربات مييصييرفييييية ميييعييياصيييرة.. الفيييتيييا بيييهيييذا اليييصيييدد إىل الييبيينييك 
نفذ برامج تدريبية نوعية ومتخصصة لجميع كييوادره من 
خالل مركز التدريب املصريف التابع للبنك واملعاهد األخرى 

املتخصصة بالتدريب املصريف.
ونوه اىل ان التكريم للمتميزين يف الربامج التدريبية يأيت 
تقديرا بالدور اإليجابي والفعال لكل من شارك وساهم من 
األكاديميني من املؤسسات واملعاهد املختلفة واملدربني من 

البنك واملربزين من املتدربني.
واشييييياد هيييرهيييرة بييالييجييهييود املييبييذوليية مييين قييبييل اإلدارة الييعيياميية 
للبنك ومييسييئييويل مييركييز الييتييدريييب املييصييريف يف اخييتيييييار الييربامييج 
الييتييدريييبييييية وتيينييفيييييذهييا وانيييجييياحيييهيييا.. ميييعيييربا عييين تييقييدييير اإلدارة 
اليييعيييليييييييا ليييليييبييينيييك ليييليييتيييفييياعيييل اليييييجييييياد واملييييثييييميييير مييييين قيييبيييل امليييوظيييفيييني 
وامليييشييياركيييني يف اليييرباميييج الييتييدريييبييييية وكييييذا امليييدربيييني مييين كيييوادر 

البنك .
ويف حيييفيييل اليييتيييكيييرييييم بيييحيييضيييور أعييييضيييياء مييجييلييس إدارة الييبيينييك 
اليمني لإلنشاء والتعمر  أشار مدير عام البنك مدين عبد 
الييجييليييييل مييسييعييود إىل ان اليييتيييدرييييب واليييتيييأهيييييييل لييييكييييوادر الييبيينييك 
يهدف لرفدهم باملهارات واملعارف التي تمكنهم من مواكبة 

التطورات والتغرات التكنولوجية املتالحقة التي يشهدها 
القطاع املصريف. 

ولفت إىل وجود إهتمام كبر من البنك اليمني بالتدريب 
املييييسييييتييييميييير لييييييلييييييكييييييوادر امليييييصيييييرفييييييييييية لييييتييييطييييوييييير مييييييييهييييييييارات الييييعييييامييييلييييني  
وتييييييييزويييييييييدهييييييييا بيييييميييييجيييييميييييوعييييية ميييييييين الييييييييييربامييييييييييج الييييييتييييييدريييييييبييييييييييييية اليييييعيييييامييييية 
واملتخصصة التي يقدمها مركز التدريب املصريف التابع للبنك 
واملعاهد املصرفية بهدف الوصول للريادة املصرفية املنشودة 
يف ظل معطيات وآليات سوق وابتكارات تكنولوجية يومية.
  وثيييمييين ميييسيييعيييود الييييدعييييم اليييكيييبييير ميييين اإلدارة الييعييليييييا لييلييبيينييك 

بجوانب التدريب املصريف ملوظفي البنك.
فيييييمييا تييطييرقييت ميييديييير ميييركيييز اليييتيييدرييييب امليييصيييريف بييالييبيينييك اروى 
أحمد األكوع إىل أنشطة وبرامج املركز التدريبية انطالقا من 
الرؤية االسرتاتيجية للبنك يف جوانب ومجاالت التدريب .

وأشارت إىل أن املركز نفذ خالل العام الحايل ١٤ برنامجا 
تدريبيا استهدفت ٣٧٦ موظفا وموظفة من جميع فروع 
البنك اضافة اىل املشاركة يف أكيير من ٣٠ برنامجاً تدريبياً 

متخصصاً يف معهد الدراسات املصرفية. 
ولفتت إىل أن املركز نفذ دورات وورش عمل تدريبية لطالب 
وطالبات الجامعات اليمنية يف إطييار املسئولية االجتماعية 

من البنك لربط التعليم النظري بالتعليم العميل.
ونييوهييت بدعم قيييييادة البنك ملركز الييتييدريييب املييصييريف والييذي 
اسييييهييييم يف تييينيييفيييييييذ مييييهييييام امليييييركيييييز بييياليييشيييكيييل امليييييطيييييليييييوب.. مييشيييييدة 
بجهود املدربني واملتدربني الذين كان لهم الدور الفاعل يف 

إنجاح الربامج التدريبية .
تييخييلييل حييفييل الييتييكييريييم الييييذي حييضييره الييقييائييم بييأعييمييال رئيييييس 
جييمييعييييية اليييبييينيييوك اليييييميينييييية ميييحيييميييود قييياييييد نييياجيييي ومييييدييييير عيييام 
ميييعيييهيييد اليييييييدراسيييييييات امليييصيييرفييييييية عيييبيييد اليييغييينيييي الييييسييييميييياوي عيييرض 
ريييبييورتيياج عيين مييركييز الييتييدريييب املييصييريف واليييرباميييج الييتييي نفذها 

خالل هذا العام .
ويف الختام تم تكريم املدربني واملتدربني املتميزين يف برامج 

مركز التدريب املصريف.

حمالت النزول امليداني مستمرة للتأكد من التزام التجار بالقائمة السعرية 
م كوادره البنك اليمني لإلنشاء والتعمير ُيكرَّ

 املتميزين خالل العام احلالي 
   مت إعداد القائمة السعرية بعد دراسة متأنية أخذت في االعتبار مصالح التاجر واملستهلك

 اع�����ت�����م�����دت وزارة ال����ص����ن����اع����ة وال�����ت�����ج�����ارة 

ق��ائ��م��ة س��ع��ري��ة اش��ت��م��ل��ت أس����ع����اراً م��ح��ددة 
للكثر من السلع الغذائية.. ووزعتها عىل 

تجار الجملة والتجزئة.
ول�������م ت���ك���ت���ف ال��������������وزارة ب����ت����وزي����ع ال����ق����ائ����م����ة ب��ل 
دش����ن����ت ح���م���ل���ة ن�������زول م����ي����داين مل���راق���ب���ة م���دى 
ال�����������ت�����������زام ال��������ت��������ج��������ار ب���������األس���������ع���������ار امل�������������وج�������������ودة يف 
القائمة.. "26سبتمرب" التقت وكيل وزارة 
الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية  
األستاذ محمد قطران وحاورته حول هذا 

املوضوع وخرجت بالحصيلة التالية:

ي�����ع�����د ال��������دخ��������ن م��������ن أه����������م امل�����ح�����اص�����ي�����ل ال������زراع������ي������ة 
ال���ت���ي ت�����زرع يف ال���ي���م���ن، وت��ن��ت��ش��ر زراع����ت����ه يف ع��دة 
م����ح����اف����ظ����ات، وي���ك���ت���س���ب ال�����دخ�����ن اه���م���ي���ت���ه ن���ظ���را 
ل���ف���وائ���ده ال��غ��ذائ��ي��ة وال���ت���ي ي��ح��ت��وي ع���ىل ال��ع��دي��د 
م���ن ال���ع���ن���اص���ر  ال���ه���ام���ة ل��ج��س��م اإلن����س����ان وم��ن��ه��ا 
األل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وال��ك��ال��س��ي��وم 
واملاغنسيوم وغرها الكثر من العناصر والتي 

ينصح بها اطباء التغذية..

 
املساحة واإلنتاج 

بييحييسييب كيييتييياب االحييييصيييياء الييييزراعييييي الييييصييييادر عييين اإلدارة الييعيياميية 
لييييإلحييييصيييياء الييييييزراعييييييي واملييييعييييلييييومييييات بييييييييييوزارة الييييييزراعيييييية واليييييييييري لييلييعييام 
2020م – فقد بلغت املساحة املزروعة بالدخن )95778( هكتاراً 
بنسبة 3. %17 من املساحة املحصولية  للحبوب، وبلغت كمية 

االنتاج )64786( طناً. 
وجاءت محافظة الحديدة يف املرتبة األوىل  بمساحة )50655( 
هكتاراً، وكمية اإلنتاج )42024(، ومحافظة حجة ثانيا بمساحة 
)16982( هييكييتيياراً، وبلغت كمية االنييتيياج) 4996(طييينييياً، واحتلت 
محافظة عمران املرتبة الثالثة بمساحة بلغت )9543(هييكييتيياراً، 

وكمية اإلنتاج )4371( طناً.
املهندس عبدة الضريس مدير إدارة االرشاد باملؤسسة العامة 
لتنمية وانيييتييياج الييحييبييوب اشيييار أن الييدخيين لييه اهييمييييية كييبييرة سييواء 
اليييييغيييييذائييييييييييية او االقييييييتييييييصييييييادييييييية، مييييييؤكييييييدا أن مييييحييييصييييول الييييييدخيييييين ميين 
املحاصيل الزراعية الرئيسية يف اليمن ويحتل املرتبة الثانية بعد 
ميييحيييصيييول اليييييييذرة اليييرفيييييييعييية، ميييشيييرا أن زراعييييييية ميييحيييصيييول اليييدخييين  
تيينييتييشيير يف عييييدة مييحييافييظييات وميينييهييا تييهيياميية وتييعييز وعيييميييران وحييجيية 
وامليييييحيييييوييييييت، مييييشييييرا ان اليييييرتبييييية املييينييياسيييبييية ليييييه هيييييي اليييييرتبييييية الييطييييينييييية 

الخفيفة وينجح زراعته يف أي تربة . 
اصناف الدخن :

وبني الضريس ان  اصناف الدخن  البلدي ) الدخن الخبتي – 
الجبيل –الجويف – املاربي (، مشرا أن هناك عدة اصناف محسنة 

منها )مركب زبيد –دخن تهامة- كدن1، 2، 3، 4، 5(. 
مواعيد الزراعة :

واشيييار املييهيينييدس الييضييريييس أن مييواسييم زراعييية الييدخيين موسمان 
هما:

أوال :ساحل تهامة واجزاء من حجة واملحويت وريمة وذمار :
* املوسم الصيفي : يونيو 15-يوليو 

* املوسم الخريفي :اول اغسطس 15- سبتمرب 
* اليييييدخييييين اليييخيييبيييتيييي : سيييبيييتيييميييرب – بيييييدايييييية اكييييتييييوبيييير حيييسيييب ميييوسيييم 

االمطار. 

ثانياً: الساحل الجنوبي )أبني –لحج(:
* املوسم األول :مارس –مايو 

* املوسم الثاين : يوليو –سبتمرب وقد يمتد حتى نوفمرب. 
ثالثاً: الساحل الشرقي )املكال –املهرة(: 

* اول سبتمرب – اكتوبر 
رابعا: املرتفعات الجنوبية )تعز، إب، أجزاء من الضالع (. 

* 15يونيو –يوليو حسب موسم االمطار. 
مواصفات البذور وكميتها :

اكيييد مييدييير ادارة االرشييييياد عييىل أهييمييييية انييتييخيياب اليييبيييذور السليمة  
حتى تعطي كمية انتاج عالية مشرا أن البذور يجب أن تكون 
سييليييييميية وميييتيييمييياثيييلييية يف اليييحيييجيييم والييييييلييييييون، وخييييالييييييييية ميييين االميييييييراض 
والييييييحييييييشييييييرات والييييييتييييييسييييييوس، وغيييييييير مييييخييييلييييوطيييية بييييييبييييييذور اليييحيييشيييائيييش 

واملحاصيل األخرى وال تكون ألكر من صنف.
واوضح الضريس أن الهكتار يحتاج بذور  ما بني 20-15كجم/

ليييليييهيييكيييتيييار عييينيييد الييييييزراعيييييية وراء امليييييحيييييراث )الييييييزراعيييييية تييييليييييييييم(، وحييييييوايل 
50-40كجم/للهكتار عند الزراعة نرا، مشرا أن متوسط إنتاج 

الهكتار ميين االصيينيياف املحلية اكيير ميين طيين للهكتار، واالصيينيياف 
امليييحيييسييينييية ييييصيييل ميييتيييوسيييط كيييمييييييية اإلنيييييتييييياج 3 طيييين لييلييهييكييتييار إذا كيييان 

مروياً..
العمليات الزراعية:

واشييييييييار اليييضيييرييييس أن زراعيييييييية الييييدخيييين تيييمييير بيييعيييدة عيييميييليييييييات بيييييدءاً 
من إعييداد األرض وحراثتها مرتني األوىل بعد املحصول السابق 
ميييييبييييياشيييييرة وتييييييكييييييون بيييعيييميييق 20سيييييييييم تييييحييييت سييييطييييح الييييييرتبيييييية والييييثييييانييييييييية 
سطحية عند بداية موسم الزراعة.. مضيفاً أن زراعة محصول 
الييييدخيييين تيييتيييم يييييدويييييا وراء امليييييحيييييراث اليييبيييليييدي حيييييييث تييييوضييييع الييييبييييذور 
)الذري/الصيب( يف باطن الخطوط عىل مسافة 40-30سم بني 
النبات، واألخرى وهي االفضل لزراعة األصناف املحسنة والتي 
تعطي نموا قويا للنباتات وإنتاجا عالياً وهي حالة الزراعة نرا 

حيث تتقارب املسافات بني النباتات. 
واشييييييار اليييضيييرييييس أن مييين ضييميين الييعييمييليييييات اليييزراعييييييية ملييحييصييول 
اليييدخييين هيييي الييتييسييميييييد واليييتيييي يييفييضييل أن يييكييون بييالييسييميياد الييبييلييدي 
)الييييييييذبييييييييل/الييييييييدمييييييييال( بيييييميييييعيييييدل 15-10طيييييينيييييياً/لييييييلييييييهييييييكييييييتييييييار، ويييييييجييييييب أن 

يييكييون مييخييمييرا )مييتييحييلييال(، وعيينييد اسييتييخييدام الييسييميياد اليينيييييرتوجييني 
)اليييييييييوريييييا%46(عييييىل دفييعييتييني األوىل %50 عيينييد الييييزراعيييية والييثييانييييية 

%50بعد شهر من الزراعة. 
واستعرض عبده الضريس بقية العمليات الزراعية ملحصول 
الييييدخيييين ميييين تيييحيييضيييني  وتيييعيييشيييييييب وخييييييف وتييييرقييييبييييع وعيييميييلييييييية الييييري 
والييحييصيياد والييتييي تليها التجفيف واليييييدرس )الييخييبيييييط( والييغييربييليية 
وتجفيف الحبوب والتخزين  واخرا التعبئة والتسويق، مبينا 
عالمات نضج الدخن والتي يستدل بها عىل نضج الدخن ومنها 
اصفرار النبات وجفاف األوراق والساق وتكون الحبوب صلبة مع 

ظهور ندبة داكنة سوداء يف الجزء السفيل للحبة. 
واكد املهندس الضريس عىل ضرورة انتخاب البذور عند حصاد 

الدخن. .
توسع كبر :

من جانبه اشار رئيس لجنة تفعيل الجمعيات وزراعة الصحراء 
والكثبان الرملية بمحافظة الحديدة االستاذ عبدالله املروين أن 
هيييذا الييعييام كييانييت هيينيياك مييسيياحييات كييبييرة تييم زراعييتييهييا بمحصول 

الييدخيين وكييشييف امليييروين ان املييسيياحيية الييتييي تييم زراعييتييهييا يف مشروع 
زراعة الصحراء بلغت 61 الف معاد، %80 دخن ، و%20 ذرة 
رفيعة،  مشرا أن هذه املساحات  تم زراعتها  عىل مرحلتني  يف 
األوىل تم خاللها زراعة 22 ألف معاد ويف الثانية 20 ألف معاد، 

وابناء املجتمع قاموا بزراعة 20 ألف معاد. 
مييؤكييدا  أن هييذا االنييجيياز جيياء تنفيذا لتوجيهات قيييييادة السلطة 

املحلية واللجنة الزراعية والسمكية العليا. 
وقال رئيس لجنة تفعيل الجمعيات وزراعة الصحراء انطلقنا 
يف زراعيييية الييصييحييراء بييمييسييانييدة السلطة املحلية يف كييل املييديييريييات 
متنقلني بني املديريات، واردف بالقول كان الهدف من تحركنا 
هييو تفعيل الجمعيات وزراعييية األرايض الصالبة والصحراوية، 

وتحفيز وتشجيع املجتمع عىل زراعة أراضيهم املرتوكة. 
واشييييييار رئيييييييس لييجيينيية تييفييعيييييل الييجييمييعيييييات وزراعييييييية اليييصيييحيييراء أن 
اللجنة قامت بالتنسيق مع وحدات  البذور والحراثة والديزل، 
مييضيييييفييا أنيييييه تييييم تييسييليييييم اليييييبيييييذور واليييييدييييييزل لييلييجييمييعيييييات كيييقيييروض 

بيضاء..
خطر الدخن املستورد :

املييييييييييزارع عييييبييييدااللييييه عييييييل بيييليييغيييييييث مييييين أبييييينييييياء مييييديييييرييييية املييييينيييييرة عيييزلييية 
الساحل فقد أشار  أن اآلباء واالجداد كان عندهم اهتمام كبر 
بيييزراعييية اليييدخييين يف تييهيياميية، واليييييذي يييعييد مييين املييحيياصيييييل الييزراعييييية 

الرئيسية. 
وقيييييييييييال: "إن زراعييييييييييية الييييييدخيييييين تييييييضييييييررت بيييشيييكيييل كييييبيييير يف االعيييييييييوام 
الييسييابييقيية  بسبب اسييتييراد  الييدخيين  الييهيينييدي واليييذي غييزا االسيييواق 
اليمنية والذي تسبب يف انخفاض اسعار الدخن البلدي، وهو 

ما أدى إىل عزوف املزارعني عن زراعته "
      اهتمام كبر 

واشار املزارع بالغيث ان زراعة الدخن القت اهتماما كبرا من 
قبل القيادة يف العام املايض وهذا العام وهو ما شجع املزارعني 

إىل اعادة التوجه نحو زراعته بمختلف األصناف. 
وقيييال املييييزارع عييبييد االليييه الييسيينيية امليياضييييية حصلت عييىل سييتييه كيلو 
بيييييذور دخيييين كييييدن واحييييييد  مييين ميييزرعييية اليييبيييحيييوث يف اليييكيييدن وقييمييت 
بزراعتها يف معادين وكانت النتائج  ممتازة فقد حصلت عىل  27 
كيس وزن ستني كيلو، واضاف هذه  السنة زرعت عشر معاد  
حوايل اربعة هكتار دخن كدن واحد، واربعة هكتار دخن بمبي  
وبفضل الله تكون كمية اإلنتاج  كبرة أفضل من السنة املاضية..

فوائد الدخن :
يعد الدخن من املحاصيل الزراعية الرئيسية يف العالم وخاصة 
الييدول النامية،  ويكتسب اهمية كبرة نظرا لفوائده الغذائية 

ومنها :
*  مييفيييييد مليييييرىض اليييسيييكييير وييييقيييليييل الييييدهييييون اليييثيييالثييييييية وغييينيييي بيييامليييواد 
املضادة لألكسدة الحتوائه عىل مواد "البويل فينول" وخايل من 
الجلوتني ويقوي العظام ويحميها من الهشاشة وغني باملواد 
الغذائية الربوتني واملاغنسيوم والفوسفور، وحمض الفوليك، 
والكالسيوم والحديد واأللياف. يساعد يف عالج تساقط الشعر.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة  لقطاع التجارة الداخلية لـ :"26سبتمبر"
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التكافل 
االجتماعي

اعتنى القرآن الكريم بالتكافل 
االج����������ت����������م����������اع����������ي واع���������������ت���������������ره ق�����ي�����م�����ة 
ح����������ض����������اري����������ة ع�������ظ�������ي�������م�������ة يف األم�������������ة 
اإلس�����ام�����ي�����ة س����ب����ق ب����ه����ا امل����دن����ي����ات 
والقوانني الوضعية املتحضرة، 
حيث حث يف العديد من آياته 
عىل ضرورة الرتاحم والتعاطف 
م����������ع ال��������ف��������ئ��������ات امل�����س�����ت�����ض�����ع�����ف�����ة يف 
املجتمع من الفقراء واملساكني 
واألي���������ت���������ام وغ�������ره�������م وح���������ث ع���ىل 
إك������رام������ه������م وت������ق������دي������م ي�������د ال�����ع�����ون 
وامل���������س���������اع���������دة ل������ه������م م���������ع م��������راع��������اة 
وع����������������������������������دم ج���������������������������رح م�����������ش�����������اع�����������ره�����������م 

وكريائهم..

قال تعاىل: )كا بل ال تكرمون 
اليتيم وال تحاضون عىل طعام 
امل������س������ك������ني(.. ب���م���ع���ن���ى أن ال���ي���ت���ي���م 
ف��ق��د وال������ده أو وال����دت����ه ف��ان��ك��وت 
نفسه وال تحاضون عىل طعام 
املسكني، أي ال يحض بعضكم 

بعضاً عىل طعام املسكني..

ويف س����ي����اق ال����ه����وي����ة اإلي���م���ان���ي���ة 
للشعب اليمني واجه الشعب 
ال����������ي����������م����������ن����������ي ح��������������ص��������������ار ال�����������������ع�����������������دوان 
ي��������ن��������ت��������ص��������ر ع�����ىل  واس�������������ت�������������ط�������������اع أن 
ال�����ح�����ص�����ار ب�����ال�����ت�����ع�����اون وال����ت����ك����ام����ل 
االج����������ت����������م����������اع����������ي وذل���������������������ك ب�������ال�������ب�������ذل 
وتقديم املساعدات للمحتاجني 

والنازحني.

ي���������������ق���������������ول ال������������س������������ي������������د ع���������ب���������دامل���������ل���������ك 
ال������ح������ويث- ح���ف���ظ���ه ال�����ل�����ه- "راه�������ن 
ال��ع��دوان ع��ىل أن��ه ي��ض��رب لقمة 
ال�����ع�����ي�����ش ل�������ي ي������وص������ل������وا ش���ع���ب���ن���ا 
اىل االس��ت��س��ام لكنهم ص��دم��وا 
ب�������ت�������م�������اس�������ك�������ه وث�����������ب�����������ات�����������ه" وي���������ق���������ول 
السيد- حفظه الله- "حساباتنا 
إيمانية وتوجهنا إيماين ومهما 
كان حجم التحديات واملتغرات 
فنحن نعتمد عىل الله وهو أكر 

وأقوى وأقدر"..

يف ظل هذه املعطيات سيظل 
ال��������ش��������ع��������ب ال�������ي�������م�������ن�������ي م�����ت�����م�����اس�����ك�����اً 
م��رتاح��م��اً فيما بينهم ول���ن ينال 
العدو من حصاره إال الهزيمة.. 
بما يمتلكه الشعب من الوعي 

والثقافة اإليمانية..

ُ���ن���ت���ج���ة/ ف���اط���م���ة ال��ك��ب��ي،  يف ال���ب���داي���ة ت���ح���دث���ت األخ������ت امل
ب���ال���ق���ول : ب�������دأت م���وه���ب���ت���ي يف ع���م���ي االن����ت����اج����ي- األش����غ����ال 
ال�����ي�����دوي�����ة- يف 2015 ف���أش���ت���غ���ل���ُت ع�����ىل خ����ي����وط ال���ق���ي���ط���ان 
وخيوط النيلون وتشكيل الورود وصناعة شنط قماشية 

مزينة بالورود.
وم����رت األي�����ام وت���ط���ورت ل����دّي امل���ه���ارات يف م��ج��ال الشنط 
القماشية، وانتقلت لصنع شنط العبايات من الباستيك 

املقّوى وتزيينه بالقماش والورود والكريستاالت.
 واسرتسلت الكبي حديثها بالقول: لم أكتِف بذلِك بل 
زاد شغفي يف صناعة الشنط، فانتشرْت شنطي الجلدية 
يف صنعاء، وبدأت أفكر ملا ال أتجُه لصناعة الجلديات؟! 
وت����س����ت����ط����رد ح����دي����ث����ه����ا ق�����ائ�����ل�����ة: يف ع��������ام 2018م  ك���ان���ت 
م����������ح����������اواليت األوىل يف ص������ن������اع������ة امل�������خ�������ي�������وط�������ات ال�����ج�����ل�����دي�����ة، 
ودع��م��ت��ن��ي يف ذل���ك ص��دي��ق��ت��ي امل��ق��رب��ة ب��إع��ط��ائ��ه��ا يل ماكينة 
الخياطة ذات االس��ت��خ��دام امل��ن��زيل، وب���دأت أول خ��ط��وة يف 
مجال الجلديات، فبدأُت بصنع شنط العبايات بمختلف 
األحجام واأللوان وصنعُت الحقائب النسائية والحقائب 
َ����ح����اف����ظ وامل���ق���ال���م وح���ق���ائ���ب ال��س��ف��ر  ال��ش��ب��اب��ي��ة وال���ب���ن���ات���ي���ة وامل

وحقائب املدارس.
وأضافت  متحدثًة عن تجربتها: تطورت مهارايت وانتشر 
عمي، إىل أن نويت شراء  املاكينة املختصة بالجلد، وفعا 
عرضُت املوضوع عىل أهي والحمد لله دعموين، وكانوا 
يل خ���ر داع�����م وخ����ر س��ن��د يف م���ش���روع���ي، ف���اش���رتي���ت اآلل���ة 
والكباسة والقوالب وجميع مستلزمات الشنط وأشرتيت 
الجلد من الدرجة األوىل، وبدأُت بصنع حقيبة الحسناء 

بمواصفات ومقاييس عاملية.
وواص������ل������ت ح���دي���ث���ه���ا ق����ائ����ل����ًة: يف ال�����ي�����وم ال����ث����ام����ن م�����ن ش��ه��ر 
أغ����س����ط����س س����ن����ة 2020 ت������م اف�����ت�����ت�����اح م���ش���غ���ل ال���ح���س���ن���اء 
لصناعة الحقائب بجميع أنواعها بشكل رسمي وب��دأُت 
االن����ت����اج، وف���ت���ح���ُت ح���س���اب ح��ق��ي��ب��ة ال��ح��س��ن��اء ال���رس���م���ي يف 
الفيس ب��وك وت��ي��ك ت���وك، وف��ت��ح��ُت نقطَة اس��ت��ام حقيبة 
ال����ح����س����ن����اء يف ش����������ارع 1٦-ح������������ي ب����ي����ت م�����ع�����ي�����اد-، ف����واك����ب����ُت 
ك�����ل ج����دي����د يف ع����ال����م ال���ح���ق���ائ���ب وك������ل ت���ل���ك األش�����غ�����ال ك���ان 

بالعامات التجارية األجنبية.. 
أّم������ا يف ال����ي����وم ال����س����ادس م����ن ش���ه���ر أغ����س����ط����س2022 م 
وب��ع��د ط���ول ان��ت��ظ��ار ت��م ص��ن��ع ع��ام��ة ال��ح��س��ن��اء ال��ت��ج��اري��ة، 
وأص������ب������ح ك������ل م����ن����ت����ج ي���ن���ت���ج���ه م����ش����غ����ل ال����ح����س����ن����اء ل���ص���ن���اع���ة 

الحقائب بجميع أنواعها مخيوط بعامتنا الخاصة. 
ويف اليوم الخامس من شهر نوفمر 2022 تم افتتاح 
نقطة بيع شنطة الحسناء يف محل ال بيا-مول العرب-

الدور الثاين حدة- جولة الرويشان-.
وت����ض����ي����ف  ال���ك���ب���ي ق����ائ����ل����ًة: ش���غ���ي اآلن أون الي��������ن- ع��ر 
مواقع التواصل االجتماعي أو عر نقاط بيع عر املحات 

أو التاجرات املشرتكات مع مشغل الحسناء-.
وت���خ���ت���ت���م ال����ك����ب����ي ح���دي���ث���ه���ا ب�����ال�����ق�����ول: ع�����ام�����ة ال���ح���س���ن���اء 
ال����ت����ج����اري����ة ح����ل����ٌم ل���ط���امل���ا ك���ن���ت أن���ت���ظ���ر م���ت���ى ي���ت���ح���ق���ق ؟وب���ع���د 

ك����ف����اِح س�����ن�����واٍت ال���ح���م���د ل���ل���ه ت���ح���ق���ق، وأص���ب���ح 
املنتج يحمل اسم الحسناء.

*م�����ن ج��ان��ب��ه��ا ُت���ح���دث���ن���ا امل��ن��ت��ج��ة ن����ادي����ة ال��خ��ل��ق��ي- 
مصممة إكسسوارات- قائلة:أنا الحمدلله أصبح 

يل زب����ائ����ن ي���ت���واص���ل���ون ب����ي ع����ىل ال����خ����اص ك�����وين أح��ض��ر 
معارض األسر املنتجة وأعّرُف بمنتجايت  ذات الجودة 

امل��ت��م��ي��زة وال��ت��ش��ك��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي أب����دع����ُت ف��ي��ه��ا بعد 
مراحل متعددة حتى أصبحت أقوُم بعمل إكسسوارات 
ك��ام��ل��ة ل��ل��ع��روس ك��ال��ط��ق��م ال��ع��رائ��ي امل��ت��ك��ون م���ن كوفية 
ال������رأس وع���ق���د رق���ب���ة وس���اس���ل يف ال���ص���در وأس�������اور وح����زام 
وخ���ل���خ���ال وخ����وات����م، وك��ل��ه��ا ب���أس���ع���ار م��ن��اس��ب��ة وت��ش��ك��ي��ات 
ت������راث������ي������ة ت�����ش�����ب�����ه ال�����ف�����ض�����ة ك���������ث���������ًرا، وإىل ج�������ان�������ب ذل����������ك أق��������وم 
بتشكيات أخ��رى من امل��رج��ان و اللول و الخرز وبأشكال 

جميلة ومرغوبة .
وتضيف الخلقي: هذا العمل بالنسبة يل هواية، ومع 
ذلك دخلت دورة فإزدُت تمكًنا واتقاًنا، فأصبحت أُجيد 
عمل اإلكسسوارات بحرفية تامة، كما أين ال أبخل عىل 
م��ن ت��ري��د أن أعّلمها ه��ذه املهنة؛ ألّن��ه��ا جميلة وت��ع��ر عن 

فٍن جميل وذوق راٍق.
وت��خ��ت��ت��م ال��خ��ل��ق��ي ب��ال��ق��ول: دع��م��ُت امل��ت��درب��ات يف دورايت 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���ش���ه���ادات خ��رة،ون��ت��ي��ج��ة ل��ع��م��ي املُ��ت��ق��ن يتم 

طلب منتجايت لبعض الدول املجاورة.
* و تشاركنا املنتجة وفاء الشريف متحدثًة عن مشوارها 
االنتاجي قائلًة: كنُت أسكن يف مدينة رداع املعروفة بصنع 
البخور والعطور والزباد وكل ما يتعلق بالروائح الجميلة 
من مقتنيات امل��رأة؛ لذا تعلمت صنع كل ذل��ك،  والقت 
منتجايت رواًجا كبرًا يف رداع وطلبها الكثر بعد تجربتها، 
و ب��ع��د ذل���ك انتقلت للسكن يف ص��ن��ع��اء و ع��رض��ُت بعض 
منتجايت يف إحدى املعارض لألسر املنتجة، ووزعُت كروتاً 
باسمي وأسماء منتجايت التي تطورت بكثر عن السابق 
بعد اكتسابي مهارات جديدة، فقد قمُت بعمل خلطات 
ل��ل��ت��س��م��ني وال��ت��ن��ح��ي��ف وأي���ض���ا زي�����وت م��خ��ل��وط��ة؛ ل��ت��ط��وي��ل 
ال����ش����ع����ر وغ��������ر ذل��������ك م������ن ال�����ك�����ري�����م�����ات امل����ص����ن����وع����ة ب����ال����زي����وت 

والخلطات املائمة واملناسبة لتفتيح وتصفية البشرة.
وتختتم الشريف حديثها بالقول: الحمدلله أصبح يل 
م��ص��در رزق م��ن ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات، ف��ق��ط أع����اين م��ن مشكلة 
التسويق، فأحياًنا تتوفر الطلبات ويصعب إيصالها؛ لذا 
أتمنى أن ُيفتح يل سوق محي للمنتجات؛ ليتعرف عليها 

الكثر وأسّوقها بشكل مناسب .
*اىل ذل��ك تحدثت  ن��ادي��ه ال��وزي��ر ع��ن تجربتها قائلة: يف 
ال���ب���داي���ة ك���ن���ُت أق������وم ب��خ��ي��اط��ة ال���ف���س���ات���ني ال���ب���ن���ايت وم�����ن ّث����َم 
تطورت مهاريت، واآلن أخيط فساتني وعبايات وجابيب 
وم���اب���س ص����اة وب���اي���ز وك����ل م���ا ي��م��ك��ن أن ُي��ط��ل��ب م��ن��ي أن 

أخيطه .
وقد شاركُت يف عدة معارض لألسر املنتجة، والحمد لله 
الق��ت استحساناً كونها مطابقًة للمواصفات واملقاييس 

املطلوبة، 
وح�����������������ال�����������������ًي�����������������ا 

أُس��������������������������������������������������������������������������������ّوق 
م������������������������������واق������������������������������ع م�����ن�����ت�����ج�����ايت ع���ر 

ل����ك����ن����ن����ي أف�����ت�����ق�����ر  إىل ال�������������������������ت�������������������������واص�������������������������ل، 
محي يحتوي منتجايت.وج�����������������������������������������������������ود س����������������������وق 

ف��ت��ح��دث��ن��ا ع���ن ت��أل��ق��ه��ا يف األش���غ���ال *أما أبرار القباطي 
ال����ي����دوي����ة، ح���ي���ث ق����ال����ت:  اش���ت���غ���ل���ت  ب������دالت والدي ل��ه��ي��ئ��ة 
الزكاة، وكانت رغبتي أن أكسب أجر وأن يلبس املحتاج  
وأسر الشهداء من ثياب منتجايت قبل أي شخص وشرٌف 

يل ذلك؛ تكريًما  ألبناء الشهداء .
 وتضيف أبرار بالقول: جميل أن ترى الفرحة يف وجوه 

أبناء الشهداء، تلك الفرحة التي غابت بغياب آبائهم.
وق�����ال�����ت : ك����م����ا ه�����م ج����ن����ود ال�����وط�����ن يف ال������ح������دود ي��ح��م��ون��ا 
وي����ح����م����ون أوالدن����������ا وي����ض����ح����ون ب���أن���ف���س���ه���م يف س���ب���ي���ل ال���ل���ه، 
فيجب علينا- كأسر متكافلة أن نخفف عن أسر الشهداء 

عبء غاء األسعار.
 وت����ع����دد أب�������رار أه�������داف م���ش���روع���ه���ا اإلن���ت���اج���ي وب��رن��ام��ج��ه��ا 
التكافي، مؤكدًة بأنه يحمل الكثر من املعاين التي منها: 
- دع������م األس�������ر امل���ح���ت���اج���ة ل���ل���ع���م���ل؛ ل���ت���ك���ون أس������ر ُم��ن��ت��ج��ة 

ُمسهمًة يف هذا البلد.
   - تعزيز  التكافل االجتماعي تجاه أبناء الشهداء. 

 -الحيلولة من وص��ول اليهود لتحقيق أي مخطط من 
مخططاتهم. 

أم مطهر من أحسن املُنتِجات، شاركت يف عدة معارض 
يف العاصمة صنعاء بمخبوزات شعبية مثل الخبز وامللوج 

والذمول والكعك وبعض الحلويات.
ت��س��ت��ه��ل أم م��ط��ه��ر ح��دي��ث��ه��ا ق��ائ��ل��ة: ب���داي���ة اج��ت��م��ع��ُت مع 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ن���س���اء، أغ��ل��ب��ن��ا م���ن أس����ر ش����ه����داء، فقمنا 
ب��ف��ت��ح م��ح��ل وع��رض��ن��ا ف��ي��ه امل���خ���ب���وزات وك����ان اإلق���ب���ال ك��ب��راً 
والحمد لله وإلتقاننا وجودتنا يف العمل افتتح باب الرزق 

وَكُثَت طلبيات الزبائن.

وت��س��رتس��ل 
م������������������ط������������������ه������������������ر  أم 
م����ت����ح����دث����ة ع������ن امل����ع����وق����ات 
ال��������ت��������ي ل����������م ت�������ق�������ف ح����������ائ����������ًا يف رق�������ي 

فتقول: التجربة هادفة وُمثمرة إال أننا العمل، 
ل���م ن��س��ت��م��ر يف امل���ح���ل ب��س��ب��ب اإلي����ج����ار امل���رت���ف���ع، ل����ذا س��ّوق��ن��ا 
عملنا عر مواقع التواصل، ونطمُح أن نجد مكاناً مناسباً 
ونتمنى أن نجد دعماً؛ لنستطيع شراء بقية مستلزمات 

املخبز؛ ونوسع عملنا رفعًة لهذا الوطن وأبنائه. 
*وآخ����ر محطاتنا يف امل��ج��ال االن��ت��اج��ي ال��ي��دوي ك��ان��ت مع  
قدرية خصروف-منتجة املُنظفات-أدوات النظافة-  حيث 
ب��������دأت ق����ائ����ل����ة :ك�����ان�����ت ب�����داي�����ة ت���ع���ل���م���ي- يف ه�������ذه ال���ص���ن���اع���ة- 
م���ع اب���ن���ي ال����ح����ارث  ه�����اوي ال��ك��ي��م��ي��اء وخ���ب���ر يف ال��ت��ف��اع��ات 
الكيميائية، فاستفدت من تجاربه، إضافة لذلك درست 

بعض الدورات للتقوية يف هذا املجال.
وأضافت: تعلمت من خال مشواري كيف أقوم بخلط 
م���واد التنظيف ب��دق��ة دق��ي��ق��ة؛ لتصبح النتيجة مضمونة 

ويكون املنتج متميزاً وبالتايل يثق املستهلك يف منتجي.
 وأك�����دت خ���ص���روف أص��ب��ح��ت ع��م��ل��ي��ة اإلن���ت���اج  ع���ىل وت���رة 
عالية وزاد الطلب، وتم التوزيع يف نقاط بيع البأس بها، 
وأص��ب��ح للمنتج اس��م ت��ج��اري م��ع��روف "ال��زه��راء روي���ال"، 

واسم املنتج  هو "فاور "
وذك��������رت خ����ص����روف أن������واًع������ا ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال����ت����ي ت��ص��ن��ع��ه��ا، 
ب������ق������ول������ه������ا: ه��������ي ع��������ب��������ارة م��������ن م�����ن�����ظ�����ف�����ات وم�������ط�������ه�������رات م����ن����ه����ا: 
الشامبوهات كشامبو السجاد وغرها واملبيضات مثل: 
منتج املفعول السحري الذي يبيض الصحون والجدران،  

كذلك الكلور كونه بقوة ٦ ، وكذلك غسيل الصحون.
أوض���ح���ت ق���دري���ة م��ش��ارك��ت��ه��ا يف ع����دة م���ع���ارض ويف ع��دة 
أسواق كسوق الخميس الذي ُيسلط الضوء عليه إعاميا 
و ك������ون ال�����س�����وق ي���ق���ب���ل ع���ل���ي���ه ال���ك���ث���ر م�����ن م���ش���ج���ع���ي امل��ن��ت��ج 

املحي. 

شرف محمد الهادي 

احلرف اليدوية.. قصص جناح لنساء رائدات

10 ثقافية

  خالل ما يقارب ثماين سنوات من  العدوان 
والحصار  الذي أثر بشكل كبري  عىل كافة مناحي 
الحياة والقى بظالله عىل املستوى االقتصادي 
للشعب لم يستسلم ابناء الشعب بل واجهوا 
بثبات وعزيمة ال تلني يف خوض معركة النضال 
الجبهة  الجبهات ومنها  والتحدي يف مختلف 
االقتصادية التي شارك يف نجاحها جميع فئات 
سواء  عىل حد  والنساء  الرجال  من  الشعب 
ومن قصص النجاح االشتغال بالحرف اليدوية 
نجاحات  يصنعن  أن  استطعن  الاليت  للنساء 
وصناعة  كالخياطة  عدة  مجاالت  يف  كبرية 
التي  اليدوية  األعمال  تلك  واألجبان،  األلبان 
اوفت بالغرض مـع الزارعة والصناعة املـحلية .. 
وحول ما تحقق من نجاحات يف هذا الجانب 
يف  العامالت  من  بعدد  التقت  "26سبتمرب" 

الحرف اليدوية وخرجت بالحصيلة التالية : 

من إبداعات الشباب

ي�����ا ح����م����اة ال���������دار ط����وب����ى ع��زم��ك��م                     

ف�����ي ال����س����ه����ول واجل������ب������ال وث���ب���ك���م                      

ب��ه��ا                     أرض  ف������ي  اهلل  ج�����ن�����ود  ي������ا 

ف����ي ع��م��ي��ق ال����رم����ل ي���دف���ن خ��ص��م��ك��م

ه����ي أي�������دي اخل����ي����ر ب���ال���س���ي���وف ت��ض��رب

ف����ي ال����ع����دا أع����ن����اق ت��خ��ش��ى ض��رب��ك��م

ح�����ن ي������ت������راءى م�����ن ع�����دان�����ا ص���رخ���ة

ص���وت���ك���م ذاك  األس��������د  زئ����ي����ر  ف�����ي 

ص��ف ك�����ل  حت����ي����ي  إذ  وال����ن����ش����ام����ى 

م����ن ن���ش���ام���ى ال����ص����ف جت���ل���ى ص��ف��ك��م

ل�������و غ�����ف�����ا ج�����ف�����ن أم���������ن ل���ي���ل���ه

حت�������رس ال����غ����ف����و األم���������ن ع��ي��ن��ك��م

ي���ن���ج���ل���ي ال����ل����ي����ل ب����ف����ج����ر ن������وره

ف�����ي ج����ب����ن احل�������ق ي���س���ط���ع ن����ورك����م

ب���ال���ص���ب���ر ت�����وال�����ت م�����ن�����االت امل���ن���ى 

ط�������ال ن�����ي�����ًا ب�����األم�����ان�����ي ص���ب���رك���م   

ن����ح����ن ب�������اإلمي�������ان ش����ع����ب ن���ه���ت���دي 

ح���������ك���������م���������ة ال�������ص�������ب�������ر 

واجل�������ه�������اد ف������ي احل������ي������اة م���ب���دأ  

ب�����اجل�����ه�����اد حت����ي����ا ح��������رة أرض����ك����م

رب����ن����ا ب���ال���ه���دى م����ن ع����ال����ي ال���س���م���اء   

اص����ط����ف����ى خ����ي����ر ال�����ق�����ي�����ادات ل��ك��م

ارض�����ن�����ا ب�����األم�����ن ي���ن���ع���م ش��ع��ب��ه��ا

ك������ل خ��������وف ق������د ط���������واه ام���ن���ك���م

م��ن��ن��ا  ع������ه������داً  ان  ش����ه����ي����داً  ي������ا 

ن��ه��ج��ك��م خ����ط����ان����ا  ف�����ي  ي���س���ي���ر  ان 

ف�����ي رب�������ى ص����ن����ع����اء راي����������ات ع��ل��ت

م����ج����ده����ا ن����ص����ر س�����م�����اه ن���ص���رك���م

خالد الصرابي

اجرى القاءات/ عفاف الشريف

26sept26@gmail.comwww.26sep.net
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حماة الدار



< ي��ع��ل��ن ال��ع��م��ي��د ن��ص��ر م��ح��م��د ال��س��ق��اف ع��ن ف��ق��دان 
وث���ي���ق���ة ك�����رت م���ؤق���ت���ة ل��ق��ط��ع��ة ارض م���م���ن���وح���ة ل����ه م��ن 
جمعية الفرقة السكنية ب��واق��ع 6 ل��ن رق��م القطعة 

. 1134
ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا االت��ص��ال ع��ى رق���م 771949061 

وله خالص التقدير.
< ي��ع��ل��ن االخ رم����زي ع��ب��دال��ل��ه س��ع��ي��د ال���ذب���ح���اين عن 
فقدان بطاقته الشخصية الصادرة من االمانة فعى 

من وجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة ..
< يعلن األخ ي��وس��ف ع��ي ع��ي ال��ي��ع��ري ع��ن ف��ق��دان 

أوراق ج����م����ارك وم���ب���اي���ع���ة س����ي����ارة )ب�����ري�����وس 2000(.. 
فعى من يجدهما إيصالهما إىل أقرب قسم شرطة..

< يعلن االخ إيهاب عبدالرقيب محمد الذبحاين عن 
فقدان بطاقة استبيان صادرة من االمانة فعى من 

وجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة..

ت
انا

قد
ف
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السماح بإدخال بذور البطاطس بعد منع استيرادها طعنة في ظهر االكتفاء الذاتي 
االكتفاء الذاتي يواجه حربًا غير معلنة !

يف خطابات متعددة ومحاضرات توعوية مختلفة، دعا قائد الثورة السيد 
عبدامللك بن بدر الدين الحويث، إىل مضاعفة الزراعة، معتربا اياها العمود 
الفقري لالقتصاد الوطني، م��ن اج��ل ال��وص��ول إىل تحقيق االكتفاء ال��ذايت، 
وت���ق���وي���ة اإلن����ت����اج امل���ح���ي يف ش���ت���ى امل�����ج�����االت، ح���اث���ا ال��ج��م��ي��ع دون اس���ت���ث���ن���اء م��ن 
م��ؤس��س��ات رس��م��ي��ة وت��ج��ار ورؤوس أم�����وال، وامل��واط��ن��ن م��ع��ا ع��ى ال��ت��وس��ع يف 
مختلف األنشطة الزراعية اإلنتاجية الداخلية، وجعلها عنصرا من عناصر 
ال���ق���وة وال���ح���ري���ة وال���ك���رام���ة واالس���ت���ق���الل ال������ذايت، ح��ت��ى ال ي��ص��ب��ح ال���غ���ذاء ورق���ة 
ضغط عى الشعب، واال يبقى مسحوقا من خالل األزمات التي يصطنعها 

األعداء.
إعاقة الجهود الوطنية 

خالل األشهر املاضية، وبعد أن تمكنت بالدنا من تحقيق االكتفاء الذايت يف 
املجال العسكري عرب التصنيع الحربي املتنوع من القوة الصاروخية وسالح 
ال��ج��و امل��س��ر ال��ت��ي وص��ل��ت إىل م��دي��ات م��ا ب��ع��د األرايض الفلسطينية املحتلة، 
استبشرنا خرا بإعالن وزارة الزراعة والري االكتفاء الذايت يف نوفمرب املايض، 
الذي قىض بمنع استراد بذور البطاطس من الخارج، معتمدة عى اإلنتاج 
امل��ح��ي م��ن ال��ب��ذور واألص���ن���اف ذات ال��ج��ودة ال��ع��ال��ي��ة يف اإلن��ت��اج ألك���ر م��ن 14 
صنفا من البذور، حققت بنجاحات استثنائية خالل سنوات الحرب والحصار 

املفروض عى بالدنا.
لوبي االسترياد

إعالن االكتفاء الذايت لم يرق ل�)لوبي( االستراد الذي ينبهر بكل ما هو منتج 
أجنبي "أشقر" س��واء من املالبس الرديئة، إىل ب��ذور البطاطس غر املأمونة 
التي ال تخضع للمواصفات ومعاير الجودة، لتكبد املزارعن خسائر فادحة 
يف الجهد واستنزاف املياه باإلضافة إىل أنها عديمة الجدوى واإلنتاج، وتخلف 
اضرارا وبائية عى الرتبة واملحاصيل األخرى، بهدف إعاقة الجهود الوطنية 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة، ليبقى ب��اب االس��ت��راد مفتوحا بما ي��خ��دم مصالح وتوجهات 
شخصية، يرتتب عليها نتائج عكسية عى األمنن الغذايئ والقومي اليمني 
يف آن واحد، كما حصل بعد إعالن االكتفاء الذايت بأيام قليلة ال تتجاوز فرتة 
األسبوعن، ليتم إدخال آالف االطنان من بذور البطاطس القادمة من أملانيا 
وه��ول��ن��دا ع��رب األرايض ال��س��ع��ودي��ة وم��ي��ن��اء ع���دن، وس��ط ش��ك��وك ب��م��دى ج��ودة 

ومأمونية تلك الشحنة.
حيث كشفت وثيقة ص��ادرة عن وزارة ال��زراع��ة وال��ري بتاريخ  10 ديسمرب 
الجاري، سمحت بإدخال كمية تزيد عن 3 آالف و900 طن لعدد 23 نوعا 
من البذور صدرتها 9 شركات أجنبية، وفق ما تداولته وسائل إعالم محلية، 
فقد سمحت الوزارة لشركة محلية الستراد الكمية، ليتم السماح بإدخال 
قرابة 5616 طنا من البذور الهولندية واألملانية وفق تصاريح االستراد التي 

صدرت بيوم واحد، بعد قرار اكتفاء الوزارة بصورة مفاجئة.
يد تحمي ويد تبني 

وبعد أن تمكنت بالدنا تحقيق االكتفاء الذايت يف املجال العسكري والتصنيع 
الحربي من الصواريخ الباليستية االسرتاتيجية، ودخول سالح الجو املسر 
الذي يصل عى مديات بعيدة جدا ودخولها معركة السيادة الوطنية، تبقى 
الجبهة الزراعية هي محور االرت��ك��از األك��ر أهمية يف تحقيق االكتفاء ال��ذايت 

يد تحمي ويد ت��رج��م��ة م��ش��روع م���������������������������������������ن خ��������������������������الل ال��������������������زراع��������������������ي  
تبني"، ال��ذي اطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد، بعد أن أصبحت اليد 
ال��ت��ي ت��ح��م��ي ق��وي��ة غ���ر ق��اب��ل��ة ل��ل��ك��س��ر، ال��ت��ي ي��ج��ب أن ت��ك��ون ي���د ال��ب��ن��اء م��وازي��ة 

للحماية.
تناقضات الواقع 

الدعوات إىل سد الفجوة الغذائية وتحقيق األمن الغذايئ واالكتفاء الذايت 
ط��ي��ل��ة ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة م��ن ب��ع��ض ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، أص��ب��ح��ت م��ف��روغ��ة من 
محتواها األس���ايس لتصبح مجرد مصطلحات لالستهالك اإلع��الم��ي، بينما 
الواقع يثبت تناقضه مع إعالن االكتفاء الذايت، ومخالفتها لكافة التوجهات 
الهادفة إىل خفض فاتورة االستراد لبذور البطاطس التي تقدر بأكر من 10 

مالين دوالر سنويا.
ولكن لن يتحقق ذلك اال بتوجيه الشركات املحلية املستوردة إىل خلق شراكة 
اس��رتات��ي��ج��ي��ة ي��ك��ون ال��ق��ط��اع ال��خ��اص رائ���د ال��ن��ه��ض��ة الحقيقية ب���دل االس��ت��ن��زاف 
املهول للعملة الصعبة نحو الخارج، وتوجيه تلك األموال نحو اإلنتاج املحي، 
عرب إيقاظ الشركات املحلية التي تصر عى االس��ت��راد والعمل عى تحريرها 
وفك ارتباطها من استمرارية مصالح الشركات الخارجية عى حساب املنتج 
املحي، وذلك بسن القوانن التي تحدد فرتة أنشطتها الخارجية، وتوجهها 

نحو االرتباط باملصالح الوطنية ألبناء الشعب.
مؤامرات سابقة

املؤامرة عى اعاقة نجاح القطاع الزراعي التزال ممتدة منذ العقود املاضية، 
التي تحولت عى اثرها اليمن إىل مستوردة للغذاء، بحسب تصريحات سابقة 
لنائب وزير الزراعة والري، الدكتور رضوان الرباعي، الذي اشار إىل أن فاتورة 
استراد املنتجات الزراعية وصلت إىل خمسة مليارات دوالر سنويا، بسبب 
اتباع سياسات البنك الدويل التي فرضت عى اليمن، مطالبا الشعب اليمني 
بالعودة إىل ال��زراع��ة املحلية، واح��ي��اء العمل بالقطاع ال��زراع��ي والعمل عى 
مضاعفة اإلنتاج ورفع كفاءة االستخدام األمثل للموارد الطبيعية واإلدارة 

املتكاملة التي يمتلكها املزارع اليمني.
اصناف ضارة

م����زارع����و ال��ب��ط��اط��س "امل���ح���ص���ول ال����غ����ذايئ ال���ث���ال���ث" ال�����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه أب��ن��اء 
الشعب اليمني وبشكل أسايس خالل السنوات املاضية من الحرب والحصار، 
وج���دوا أنفسهم يف ف��خ ال��ب��ذور املهربة وغ��ر امل��أم��ون��ة، ال��ذي يستخدم التجار 
وسائل وأساليب متعددة ومتنوعة ال هم لهم سوى األضرار باإلنتاج الزراعي 
املحي، يف حرب غر معلنة عى التوجهات الوطنية الراهنة.. يقول أحد مزارعي 
ال��ب��ط��اط��س ب���ذم���ار، ه���الل  ال��ع��ك��ي��م��ي، يف ح��دي��ث ل���"26س��ب��ت��م��رب": إن  دخ��ول 
البذور املستوردة غر املطابقة للمواصفات، أحبطت جهود الكثر من املزارعن 
خالل الفرتة املاضية، وتركت آثارا سلبية عى توجهاتهم كونهم مبتدئن نتيجة 

الخسائر 
الفادحة الذي تعرضوا لها جراء اإلنتاج القليل واستهالك بعض األصناف 

للكثر من املياه".
وأض���اف العكيمي " ل��م يكن خطرها واض��راره��ا نفيس وم���ادي ع��ى امل���زارع، 
بل أسهمت بنقل وإدخ��ال اآلف��ات النباتية الجديدة منن األعشاب الضارة، 
ليتجه املزارع إىل استخدام مبيدات ملكافحة تلك اآلفات، ضاعف من املخاطر 

البيئية والصحية، وارتفاع تكاليف اإلنتاج".
وت����اب����ع ال���ع���ك���ي���م���ي يف س����ي����اق ح����دي����ث����ه، أن امل������زارع������ن أص����ب����ح����وا ي���ث���ق���وا ب���ال���ب���ذور 
واألص����ن����اف امل��ح��ل��ي��ة امل��ن��ت��ج��ة ع���رب ش���رك���ة ب�����ذور ال��ب��ط��اط��س، ال���ت���ي ع��م��ل��ت خ��الل 
السنوات األخرة عى توفر البذور بكميات كبرة، بعدما كان املزارع يبحث 

عن وساطات للحصول عى بذور الشركة.
وط��ال��ب العكيمي، امل���زارع���ن ب��ال��ت��ح��ري يف ش���راء ب���ذور ال��ب��ط��اط��س امل��أم��ون��ة، 
وم����ن ال���ج���ه���ات ال��رس��م��ي��ة ال���ت���ي اث��ب��ت��ت ج���ودت���ه���ا وان��ت��اج��ي��ت��ه��ا ال����وف����رة، ح��ت��ى ال 
ي���ك���ون���وا ض��ح��ي��ة ال����ب����ذور امل���ق���ل���دة ذات ال����ك����روت واألك����ي����اس ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة امل������زورة، 
ألن خطورتها وخيمة عى جهودهم واموالهم واوقاتهم، تجنبا الوقوع يف 
الخسائر األكيدة، مع ضعف الرقابة من الجهات املعنية عى األصناف الواردة 

إىل البلد.
معوقات األمن الغذايئ

ويشاركه الرأي املزارع، محمد صالح حسن، أن امراض البذور املستوردة 
منها املهربة، أصبحت مصدر قلق للمزارعن افقدتهم مواسم الحصاد التي 
كانوا يعولون عليها يف اسرتجاع خسائرهم يف الديزل والجهد وغرها، نتيجة 
البذور غر املأمونة وامللوثة بالفطريات والبكتريا، بحسب إفادة املهندسن 

خالل السنوات املاضية.
وبن أن ادخال بذور البطاطس غر املأمونة التي تحمل األمراض البكترية 
وال���ف���روس���ي���ة واآلف�������ات ال���ح���ش���ري���ة، ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه��ا ن��ت��ائ��ج وان���ع���ك���اس���ات خ��ط��رة 
وكارثية عى املزارع والرتبة واملحاصيل الزراعية األخرى من الصعب مكافحتها 
والسيطرة عليها بعد انتشارها من حقل إىل حقل، لتمثل أكرب عائق يستهدف 

األمن الغذايئ ألبناء الشعب اليمني.
تحديث القوانني

وطالب املحامي والقانوين محمد حسن الديلمي، بتحديث القوانن التي 
ي��ج��ب أن ت��واك��ب ال��ح��اض��ر وت��ف��ك��ر باملستقبل لتسهم يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ب��ط��ري��ق��ة اس��رتات��ي��ج��ي��ة، ت��ص��ب��ح م��ل��زم��ة ل��ل��ش��رك��ات امل��س��ت��وردة س����واء يف ال��ق��ط��اع 
الزراعي او الدوايئ وغرها من القطاعات بالتوجه نحو اإلنتاج املحي، وصوال 
لالكتفاء ال���ذايت، حتى ال ت��ك��ون ب��الدن��ا دول���ة مستهلكة قائمة ع��ى االس��ت��راد 
ال����خ����ارج����ي، ك���م���ا ه����و ال����ح����ال يف اس�����ت�����راد "امل����الخ����ي����خ" األع���������واد ال��خ��ش��ب��ي��ة ال��ت��ي 

تستخدم لنظافة األسنان، وهذا معيب يف حقنا كيمنين. 
وأش���ار الديلمي إىل خ��ط��ورة م��ا أث��ر يف وس��ائ��ل اإلع���الم املحلية م��ؤخ��را حول 

صفقة السماح بإدخال "ب��ذور البطاطس" املستوردة، بعد إع��الن االكتفاء 
ال����ذايت م��ن ق��ب��ل ال������وزارة، تتحمل تباعتها ال��ق��ان��ون��ي��ة ك��ل م��ن س��م��ح بدخولها 
دون اخ��ض��اع��ه��ا ل��ل��ف��ح��ص وال���ت���أك���د م���ن م����دى س��الم��ت��ه��ا وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا للمعاير 
واملواصفات الوطنية ومالئمتها للزراعة املحلية دون أن تصبح مهددة لإلنتاج 
املحي، السيما ونحن نواجه حربا غر أخالقية من قبل دول تحالف العدوان 
ع��ى ب��الدن��ا، ال��ت��ي ال يستبعد تركيز ج��ه��وده��ا ع��ى اإلض����رار بالجانب ال��زراع��ي 

وإعاقة التوجهات الجادة لعدم تحقيق ذلك.
وش����دد ال��دي��ل��م��ي ع���ى أه��م��ي��ة ت��وع��ي��ة امل���زارع���ن ال����ذي الب���د أن ي��س��ه��م اإلع���الم 
الزراعي بالدور الكبر يف الرتويج للبذور املنتجة محليا، األكر جودة وانتاجية 
واألقل جهدا واستهالكا للمياه، التي ال بد أن يكون حضورها منافساً وبأسعار 
أق����ل م���ن ال����ب����ذور امل����س����ت����وردة، م��ش��ي��دا ب��امل��س��ت��وى ال�����ذي وص���ل���ت إل���ي���ه م��ن��ت��ج��ات 
الشركة العامة إنتاج بذور البطاطس التي استطاعت أن تتجاوز التحديات 

وتقهر املستحيل، وتحقق االكتفاء الذايت خالل سنوات الحرب والحصار.
نجاحات استثنائية

وجعلت الشركة العامة إلنتاج بذور البطاطس من مضاعفة اإلنتاج املحي، 
ج����زء م���ن م��ع��رك��ة ت��ح��ق��ي��ق األم����ن ال���غ���ذايئ وص����وال ل��الك��ت��ف��اء ال�����ذايت يف ال��وق��ت 
الراهن، بعد أن تعرضت خالل العقود املاضية لحرٍب اقتصادية غر معلنة 
من الشركات األجنبية وبمساعدة مثيالتها املحلية بهدف إغراق السوق املحلية 
بمختلف األص��ن��اف امل��س��ت��وردة وب��أس��ع��ار أق��ل م��ن التكلفة ليتسنى لها إعاقة 
أي نجاحات يف تحقيق االكتفاء الذايت، لتبقى البالد سوقا مفتوحة للبذور 
الرديئة التي ال تناسب أحيانا امل��ن��اخ وال��رتب��ة ال��زراع��ي��ة يف مختلف املحافظات 

اليمنية.
يف غضون سنوات وجيزة من الحرب والحصار املفروض عى بالدنا، توفرت 
اإلرادة واإلدارة الوطنية لشركة بذور البطاطس القادمة من صلب ثورة 21 
سبتمرب، اس��ت��ط��اع��ت دون اإلم�����الءات ال��خ��ارج��ي��ة، أن تحقق االك��ت��ف��اء ال���ذايت 
دون أن تحققه طيلة الثالثة العقود املاضية من تقليل فاتورة االستراد ألكر 
من 1900 طن كمتوسط سنوي، بقرابة مليوين دوالر، وإنتاجها 15 صنفا 
من بذور البطاطس، واالستغناء عن االستراد وتوفرها البذور املحلية لكافة 
املزارعن، بعد أن تجاوز اإلنتاج املحي للهكتار الواحد متوسط اإلنتاج العاملي 
يف بعض الحقول بالحد األدىن بن 40- 70 طنا للهكتار الواحد، بمساحة 
تقدر 130 هكتاراً لإلنتاج الحقي، باإلضافة إىل 20 هكتاراً لربامج التطوير 
التي تبنتها الشركة يف إضافة نوعية وألول مرة بزراعة 34 بيتاً إنتاجياً ليصل 
معدل اإلنتاج الحقي ألكر من 25 ألف طن من البذور يف قفزة زراعية هي 
األوىل من نوعها منذ تأسيس الشركة، بهدف التعامل مع الحقول املكشوفة 

من الجيل السادس فقط.
تقدم كبري 

وأعترب محافظ محافظة ذمار، األستاذ محمد ناصر البخيتي، أن ما حققته 
ش��رك��ة إن��ت��اج ب����ذور ال��ب��ط��اط��س، م��ن إن��ت��اج أص��ن��اف ج��دي��دة م��ن ال���ب���ذور ت��ق��دم��اً 
ك��ب��راً للجبهة ال��زراع��ي��ة يف ظ��ل ال��ح��ص��ار امل��ف��روض ع��ى ب��الدن��ا، تسجل باسم 
ال��ي��م��ن، ال��ت��ي س��ت��ك��ون م��ن ال����دول القليلة يف ال��ش��رق األوس����ط ال��ت��ي تستخدم 
الزراعة النسيجية، أحد أهم خطوات البناء الزراعي يف تحقيق األمن الغذايئ 

واالكتفاء الذايت.
تساؤل !

أي���ن ي��ك��م��ن دور ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة م���ن امل��اف��ي��ا ال��ت��ي ت��وج��ه ط��ع��ن��ات��ه��ا امل��س��م��وم��ة 
ل��إلن��ت��اج امل��ح��ي يف م��ح��اول��ة م��ن��ه��ا إلف���ش���ال ال��ت��وج��ه��ات ال��راه��ن��ة لتحقيق األم���ن 
ال������غ������ذايئ واالك�����ت�����ف�����اء ال�����������ذايت، ل����ص����ال����ح م����ش����اري����ع واج�������ن�������دات م����ج����ه����ول����ة، ت��ح��ت 
م��س��م��ي��ات ال ي���درك���ه���ا اال م���ن ي��س��ت��ط��ي��ع ف���ك ش���ف���رات "ل����وب����ي" االس����ت����راد ال���ذي 

ينخر يف الجبهة الزراعية واالقتصادية.

 ل���م ت��ع��د م��واج��ه��ة ال���ك���ارث���ة اإلن��س��ان��ي��ة وامل��ج��اع��ة 

التي تفتك بأبناء الشعب اليمني سبيال ملواجهتها، 
مع استمرار تواطؤ األم��م املتحدة وبرنامج الغذاء 
التابع لها يف تقليل امل��س��اع��دات اإلنسانية للفقراء 
وال���ن���ازح���ني، م���ن أج����ل ت��ح��ق��ي��ق ان���ت���ص���ارات س��ي��اس��ي��ة 
ل��ص��ال��ح ق���وى ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان، س��ب��ي��ال إال ال��ت��وج��ه 
ال���������ج���������اد ن������ح������و ال������������زراع������������ة وت������ح������ق������ي������ق االم���������������ن ال��������غ��������ذايئ 
واالكتفاء الذايت، الذي هو مبدأ أسايس لثورة ال�21 
من سبتمرب املباركة، ليكون االكتفاء الذايت انطالقة 
حقيقية نحو الحرية واالستقالل، ومطلب جوهري 
وض�������ع�������ت�������ه ع����������ى ع������ات������ق������ه������ا ل�����ل�����ت�����خ�����ل�����ص م����������ن ال�������وص�������اي�������ة 
واإلم�����������الءات ال���خ���ارج���ي���ة، وص������وال الس���ت���ق���الل ال���ق���رار 

السيايس للشعب اليمني.

ذمار-  تحقيق: فهد عبدالعزيز 

     مزارعو البطاطس: تعرضنا خلسائر فادحة بسبب 
البذور املستوردة واملهربة

     اجلبهة الزراعية الوجه اآلخر للجبهة العسكرية تقع 
على عاتقها سد الفجوة الغذائية

     قانونيون: يجب حتديث القوانني لتواكب احلاضر 
وتضمن مستقبل التنمية االقتصادية

     فاتورة االستيراد وصلت إلى 5 مليارات دوالر سنويا 
بسبب املؤامرات على الزراعة

مبروك الثقة
يسرنا أن نتقدم بأجمل التهاين والتربيكات 

لألستاذ الدكتور/ أكرم الحاج
بمناسبة نيله الثقة وتعيينه رئيساً

 لهيئة مستشفى الكويت الجامعي.. فألف ألف مربوك

متمنياً له دوام النجاح والتوفيق والتميز يف عمله 

الطبي واإلنساين الجليل وتحقيق التطور املنشود يف هذا 

الصرح الطبي الرائد واالرتقاء بمستوى ما يقدمه من 

خدمات طبية وصحية وتشخيصية

وتمريضية وعالجية للمرىض من كافة أبناء الوطن

املهنئون:

اللواء الركن/ عبدامللك الدرة - العميد الركن/ عيل غالب الحرازي
العميد الركن/ عابد محمد الثور - العميد/ محمد عبدالعزيز

األستاذ/ عيل محمد عبدالوهاب املتوكل
مقدم/ ناصر الخذري - مقدم/ طالل الشرعبي - مقدم/ موىس محمدحسن

تهانينا محمد واحمد طاهر العبسي

تهانينا آل الصبري

أجمل التهاين والتربيكات نزفها مقرونة بباقات الورد والفل والياسمن إىل الشابن الخلوقن:

محمد واحمد طاهر العسبي
بمناسبة زفافهما املبارك ندعو الله ان يكون زواجاً مباركاً وان يدخال حياة زوجية سعيدة.. الف ألف 

مربوك وتهانينا الصادقة وبالرفاء والبنن..
املهنئون:

كافة األصدقاء والزمالء يف دائرة التوجيه املعنوي وصحيفتي "26سبتمرب" 
و"اليمن" وموقع "26سبتمرب نت"

 أجمل التهاين وأطيب التربيكات محملة بأريج الفل وعطر
الورود وعبق الياسمني نهديها للشاب الخلوق

 محمد أمني محمد الصربي 
..وذلك مبناسبة الخطوبة وقرب الزفاف

:املهنئون
والدك أمني محمد الصربي – العقيد احمد محمد طامش – 

األستاذ نجيب صالح الشبيب – وكافة األهل واألصدقاء

تعازينا آل معوضة
نتقدم بصادق التعازي واملواساة للشيخ

 جمال عبدالله سعيد معوضه 
وذلك بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل " أبنته" .. سائلن املوىل أن يتغمدها بواسع رحمته 

ويلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان ..

األسيفون:
األستاذ عبدالحميد عيل الضحياين وإخوانه – األستاذ أحمد عيل املقدم – الدكتور 

سعيد عيل املقدم – األخ ثابت املقدم – املهندس عيل محمد املقدم.

جهود تستحق الشكر والتقدير
ب���ت���ف���ان وإخ��������الص ي��������ؤدون م���ه���ام���ه���م ب���ك���ل ك���ف���اءة 
ع��ى ال���دوام يف خدمة ال��وط��ن وامل��واط��ن يف تنظيم 
حركة السر بأمانة العاصمة من منتسبي شرطة 
امل����������رور )ال����ض����ب����ط امل�������������روري( ف����ك����ل ال����ش����ك����ر وال���ت���ق���دي���ر 
ل����ق����ي����ادة وح�������دة ال���ض���ب���ط امل����������روري م���م���ث���ل���ة ب��ال��ع��ق��ي��د 
ن����ج����ي����ب ع�����ب�����دال�����ل�����ه االس��������������دي وك�������اف�������ة ال�����ع�����ام�����ل�����ن يف 
ه���ذه ال���وح���دة ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي اض��اف��ت ن��ج��اح��ا كبرا 
ل��ل��م��ه��ام ال��خ��دم��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم 

بها االدارة العامة للمرور .
ت�����م�����ن�����ي�����ايت ل������ه������م ب����ال����ت����وف����ي����ق 

والنجاح 
املمنت / 

امل����ه����ن����دس / م��ح��م��د 
ي��������������������ح��������������������ي��������������������ى ق������������������ائ������������������د 

الحجاجي 

شكر وعرفان
نتقدم بالشكر والعرفان لألخ/ مدير املنطقة 

االوىل مصلحة الضرائب
األستاذ/عادل محمد ثابت البحري 

ملا يقدمه من خدمات لجميع املرتددين عى 
الفرع بدون استثناء الرجل املناسب يف املكان 

املناسب نتمنى له النجاح يف عمله
العميد/ أحمد محمد الناشري 

العميد/محمد القطاع
الشيح/ أحمد صرب

األستاذ/أحمد الرحبي
الدكتور /عادل الناشري
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األعللللداء ال يللريللدون جلليللشللاً يحمي وطللنلله مللن االحللتللال 
األجنبي ويحقق لبلده الحرية ويحمي سيادة واستقال 
الباد ويستكرثون  عىل شبعنا ان يحصل عىل املرتبات 

من نفطه وغازه..

12 عاما على ثورة محمد بوعزيزي
يف أواخلللللللر شلللهلللر ديلللسلللملللر مللللن علللللام 2010م ويف ملللثلللل هلللللذه األيلللللام 
تلللللحلللللديلللللدا تللللفللللجللللرت األوضلللللللللللللاع يف تلللللونلللللس تلللللزاملللللنلللللا مللللللع إحلللللللللللراق مللحللمللد 
بللوعللزيللزي نفسه احتجاجا عللىل اإلهللانللة الللتللي وجهتها إللليلله شرطية 
يف البلدية حسب الللروايللة املللتللداولللة ولللم يكن أحللد يتوقع بللأن هذه 
الللحللادثللة سللتللكللون سللبللبللاً يف سللقللوط الللرئلليللس زيلللن الللعللابللديللن بللن عيل 
ونظامه ومن ثم امتداد شرارة هذه االحتجاجات إىل مصر واليمن 
وليبيا وهي الدول التي كان حكامها يعدون ملشروع توريث الحكم 
يف عللائللاتللهللم وجللعللللله حللكللراً عليهم، سنتحدث هللنللا حلللول مللا جللرى 
يف الللليلللملللن  آنلللللللذاك فلللقلللد كلللللان اللللرئللليلللس األسللللبللللق علللليل علللبلللدالللللللله صللالللح 
وقلللللليللللللادة املللللؤتللللمللللر اللللشلللعلللبلللي اللللللعلللللام ملللشلللغلللوللللن بللللمللللا أسلللللملللللاه سلللللللطلللان 
الركاين: تصفري العداد وإرسال املندوبن إىل املحافظات تحضرياً 
إلجللراء االنتخابات الرملانية والتي لم تكن أحللزاب اللقاء املشرتك 
مستعدة  للمشاركة فيها فاستغل الرئيس األسبق عيل عبد الله 
صلللاللللح اللللفلللرصلللة للللخلللوض االنلللتلللخلللابلللات اللللرمللللانللليلللة ملللع حلللللفللاء املللؤتللمللر 
الشعبي من األحزاب والتنظيمات السياسية إلحراج أحزاب اللقاء 
املللشللرتك الللتللي كللانللت قللد تقدمت بطلب يللكللاد يللكللون عللاديللا تمثل يف  
تللكللرار الللتللمللديللد عللامللن أخللريللن ملللجلللللس اللللنلللواب ولللكللن قلليللادة املللؤتللمللر 
الشعبي العام رفضت هذا الطلب وأصرت عىل إجراء االنتخابات 
اللللرمللللانللليلللة فللللوجللللدت أحللللللللزاب اللللللللقلللاء املللللشللللرتك نللفللسللهللا يف ملللللللأزق فلللإن 
شللاركللت يف االنللتللخللابللات لللن تللحللصللل عللىل مللقللاعللد كللافلليللة تللسللمللح لها 
بأن تشكل معارضة قوية داخل مجلس النواب وإن امتنعت عن 
املشاركة ستفقد شعبيتها فظلت ترقب األحداث عن بعد ولم تجد 
محاوالتها يف إقناع الرئيس األسبق عيل عبد الله صالح بالرتاجع 
عللن إجللللراء االنللتللخللابللات واملللوافللقللة عللىل الللتللمللديللد ملللرة أخللللرى ملجلس 
النواب صدى يذكر فجاء الفرج بالنسبة لها من حيث ال تحتسب 

فلللقلللد تللللسللللارعللللت األحلللللللللللداث يف تلللونلللس 
فللسللقللط الللنللظللام وسللقللط رئلليللسلله يللوم 
25 يلللنلللايلللر 2011م وانلللتلللقلللللللت بللسللرعللة 

الللللللللرق إىل مللللصللللر فلللللوجلللللدت أحلللللللزاب 
اللقاء املشرتك بارقة أمل للخروج 
من مأزقها من خال الضغط عىل 
نللللللظللللللام عللللللليل علللللبلللللد الللللللللللللله صللللللالللللللح وللللللم 
يللكللن يهمها إال الللرتاجللع عللن إجلللراء 
االنلللللللتلللللللخلللللللابلللللللات بللللليلللللنلللللملللللا كلللللللللللان اإلعلللللللللللام 
اللللللللرسلللللللملللللللي يلللللسلللللخلللللر مللللللمللللللا يللللللللجللللللللري يف 
تللونللس وانتقاله إىل مصر معتقدا 
أن الللنللظللام يف اللليللمللن مللحللصللنللا ولللن 
تللللمللللتللللد إللللللليلللللله هلللللللللذه األحللللللللللللللللداث ولللللكللللن 
دعلللوات بعض الشباب يف وسائل 

التواصل االجتماعي للخروج إىل ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء 
للللللمللطللالللبللة بلللإسلللقلللاط اللللنلللظلللام وإسللللقللللاط مللللشللللروع اللللتلللوريلللث قللللد أزعللللج 
الللسلللللطللة يف صللنللعللاء فللتللعللاملللللت ملللع هللللذه الللللدعللللوات بللمللحللمللل الللجللد 
حيث سللارع أمللن العاصمة ومدير دائللرة التوجيه املعنوي حينها 
بتوجيهات عليا بحجز ميدان التحرير ونصب الخيام داخله بحجة 
تحويله إىل معرض للحرف التقليدية وكللان الللهللدف األسلللاس من 
ذلك هو قطع الطريق عىل الشباب للحيلولة دون وصولهم إليه 

واالعتصام فيه.
 فكانت املفاجأة كبرية بالنسبة للنظام عندما اتجه الشباب إىل 
ساحة الجامعة وقاموا باحتالها وكانت أعدادهم حينها بالعشرات 
وكان باإلمكان السيطرة عليهم وتخديرهم بمجموعة من الوظائف 
ألن أغلبهم كانوا من خريجي الجامعات العاطلن عن العمل ولكن 
الغرور والتعايل الذي أصاب أركان النظام واعتقادهم بأن ما حدث 
يف تللونللس ومللصللر لللن يللتللكللرر يف اللليللمللن حلليللث كللانللت ثقتهم زائللللدة إىل 
حد االحتقار ملن يطالبون يف ساحة الجامعة بإسقاط النظام، وهنا 
وجدت أحزاب اللقاء املشرتك التي كانت يف البداية مكتفية بمراقبة 
ما يجري نفسها مضطرة لدعم الساحة بعد أن رأت أن هناك توجه 
جدي من قبل الشباب لتغيري األوضاع فدفعت بأنصارها للمشاركة 
يف االحتجاجات حيث تزعمت شباب اللقاء املشرتك توكل كرمان 
وتكفل الشيخ حميد األحمر بتوفري الوجبات الغذائية للمتواجدين 
يف سللاحللة الللجللامللعللة فللأنللضللم إللليللهللم الللعللمللال الللعللاطلللللن الللذيللن كللانللوا 
يأتون ليأكلون مجاناً ظهراً وبعد العصر يخرجون يف مسريات إىل 
الللشللوارع منددين بالنظام ورئلليللسلله، وحللن أصبحت األملللور خللارج 
نطاق سيطرة النظام السيما بعد سقوط النظام  يف مصر وتنازل 
رئيسه عن السلطة لم يكن أمام نظام عيل عبدالله صالح إال حشد 
أنصاره يف ميدان السبعن كل جمعة لعل وعىس يتم التوصل إىل 
حل وسط  لكن أحداث جمعة الكرامة الدموية قصمت ظهر البعري 
وجعلت الشباب أكللرث عتواً ونللفللوراً وكللانللوا فعا سيسقطون نظام 
صالح بالكامل لللو لللم ينضم الللجللرال علليل محسن صالح إىل ثللورة 
الشباب بحجة حمايتها فتمكن من االلتفاف عىل الثورة وأفقدها 
بريقها وحولها إىل حزبية فضعفت وخللمللدت جذوتها، فللأىت بعد 
ذلك حادث جامع دار الرئاسة الذي أصيب فيه صالح ليزيد الطن 
بلللللة فللتللوقللفللت امللللظلللاهلللرات وبللقللي كلللل طلللرف مللتللخللنللدق يف عللريللنلله حتى 
تللمللاثللل صللالللح للشفاء فطلب مللن الللسللعللوديللة الللتللدخللل عللر املللبللادرة 
الخليجية التي صاغها املؤتمر الشعبي العام وتللم بموجبها إنتاج 
النظام السابق بثوب مختلف حيث تم التنازل عن الرئاسة للنائب 
واقتسام املناصب الحكومية بن املؤتمر الشعبي العام ومعارضيه 
فللحللرقللت الللطللبللخللة وظلللن كللل فللريللق انللله كلللان مللظلللللومللا يف املللللايض فبدأ 
باالنتقام من غريمه وتمت املتاجرة بالوظيفة العامة وتوزيعها عىل 
املقربن وصللارت أمريكا والسعودية هما من يتحكمان يف مقاليد 
األملللللور علللر سللفللرييللهللمللا يف اللليللمللن للليللصللل اللللحلللال إىل هلليللكلللللة الللجلليللش 
وتللقللسلليللملله وتللللدمللللري مللنللظللومللة الللللدفللللاع الللللصللللاروخللللي الللللجللللوي بلللإشلللراف 
الللسللفللري األملللريلللي تللمللهلليللدا الحللتللال اللليللمللن وتللجللزئللتلله وكللللان كللل ذلللك 
سيتحقق بسهولة مطلقة لوال قيام ثورة 21  سبتمر الشعبية عام 
2014م الللتللي حللمللت اللليللمللن مللن األقلللللمللة ورهللنللهللا للللللخللارج مللن جديد 
فللكللانللت ردة الللفللعللل عنيفة حلليللث تللم شللن عللللدوان كلللوين بللربللري عىل 
اليمن وشعبها العظيم مىض عليه ما يقارب ثمانية أعوام وما يزال 
حتى اآلن مستمراً ولم يحقق أهدافه بفضل صمود أبناء الشعب 
اليمني ومقاومتهم له وسيتحقق النصر عما قريب بإذن الله تعاىل 

لتستعيد اليمن مكانتها التاريخية وريادتها يف املنطقة.

احمد الشريف

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

أكللللللللد نلللللائلللللب ملللللديلللللر دائلللللللللللرة الللللتللللوجلللليلللله املللللعللللنللللوي، 
الللعللملليللد علللبلللدالللللللله بللللن عللللامللللر، أن تلللعلللزيلللز اللللوعلللي 
الوطني يف أوساط املجتمع بأهداف ومخططات 
الللعللدوان يعد مللن أبلللرز املللهللام امللللللقللاة عللىل عاتق 
ملللنلللتلللسلللبلللي الللللتللللوجلللليلللله امللللللعلللللنلللللوي وأحلللللللللد امللللللرتلللللكلللللزات 
الهامة يف خللوض معركة الللدفللاع عللن السيادة 
اللللللوطلللللنللللليلللللة ضللللللللد تلللللحلللللاللللللف الللللللللللعللللللللللدوان وملللللرتلللللزقلللللتللللله 
ومللخللطللطللاتللهللم اللللتلللدملللرييلللة اللللهلللادفلللة للللللنلليللل مللن 

الشعب والوطن .
وشلللللللدد، خلللللال االجلللتلللملللاع املللللوسللللع الللللللذي ضللم 
عللللللللللللللدداً ملللللللن املللللحللللللللللللللن واللللللبلللللاحلللللثلللللن يف الللللللشللللللؤون 
الللعللسللكللريللة ورؤسللللللللاء اللللقلللطلللاعلللات اإلعلللامللليلللة يف 
دائلللللللرة اللللتلللوجللليللله امللللعلللنلللوي، عللللىل أهلللمللليلللة تللوسلليللع 
مللجللاالت العمل اإلعللامللي والللتللوعللوي والثقايف 
يف وسللائللل اإلعللللام الللعللسللكللري املللللريئ واملللسللمللوع 
واملقروء لتحصن املجتمع من الحرب اإلعامية 

والنفسية للعدوان .
وأوضللللللللللللح أن الللللشللللعللللب اللللليللللمللللنللللي أثلللللبلللللت قللللدرتلللله 
وبلللللعلللللون الللللللللله تللللعللللاىل علللللىل مللللواجللللهللللة اللللتلللحلللديلللات 
خللللللال الللللسللللنللللوات املللللاضلللليللللة ووقللللللللف بلللكلللل صلللابلللة 
يف مواجهة الللعللدوان ويقف اللليللوم رافللضللا لكل 
اسلللتلللهلللداف للللكلللراملللتللله ووحللللدتلللله وسلللليللللادتلللله.. قلللال 
بلللللن عللللامللللر : " إن اسلللرتاتللليلللجللليلللة اللللللعلللللدو واضلللحلللة 

ومللخللطللطللاتلله مللعللروفللة فللهللو يللريللد يللمللنللا خاضعا 
مللمللزقللاً مللحللتللًا، وبللالللتللايل فهو مستمر يف حربه 
علللللىل هلللللللذا الللللشللللعللللب، وهلللللللو ملللللا يللللفللللرض علللللىل كللل 

اليمنين مللهللام وواجلللبلللات يف سللبلليللل االسللتللمللرار 
يف مواجهة هذه املخططات حتى إفشالها ".

تلللخلللللللل اللللللللللللقلللللاء مللللنللللاقللللشللللة عللللللللدد مللللللن املللللواضلللليللللع 

اللللللهلللللاملللللة مللللللن قللللبللللل املللللجللللتللللمللللعللللن، والللللللتللللللي تللسللهللم 
يف تللعللزيللز ملللجلللاالت الللعللمللل اإلعللللامللللي والللبللحللث 
والللتللحللللليللل والللللدراسللللة يف اللللجلللوانلللب الللعللسللكللريللة 

والللثللقللافلليللة واللللتلللوعلللويلللة اللللهلللادفلللة لللتللعللزيللز وحلللدة 
النسيج االجتماعي ومواجهة الحرب الناعمة 

للعدوان ومرتزقته .

في لقاء موسع بدائرة التوجيه املعنوي ناقش مهام اإلعالم العسكري

بن عامر: شعبنا أثبت قدرته على مواجهة التحديات ووقف بكل صالبة في مواجهة العدوان

شارك مئات الناشطن يف 30 مدينة مغربية أبرزها العاصمة الرباط، يف وقفات احتجاجية مناهضة التفاقية التطبيع 
مع االحتال اإلسرائييل، التي تمت برعاية أمريكية يف 23 كانون األول/ديسمر 2020.

وبعد  مرور عامن عىل اتفاقية التطبيع، دعت "الجبهة املغربية لدعم فلسطن وضد التطبيع"، إىل تنظيم وقفات 
احتجاجية، يف سياق "اليوم الوطني التضامني مع الشعب الفلسطيني".

وطالب املشاركون يف الوقفات بإسقاط اتفاقية التطبيع التي وصفوها بل"املشؤومة"، مرّددين شعارات داعمة لفلسطن 
ومعّرين عن موقفهم "الرافض لكل أشكال التطبيع، ودعمهم الا مشروط للمقاومة الفلسطينية"

بكن – )رويرتز( – قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات 
عسكرية يف البحر واملجال الجوي قرب تايوان يوم أمس ردا 
عىل ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها.

وذكللللرت قلليللادة املللنللطللقللة الللشللرقلليللة يف الللجلليللش الللصلليللنللي يف 
بيان “سنتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتنا 

ووحدة أراضينا” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

احتجاجات في 30 مدينة مغربية 
ضد التطبيع مع العدو الصهيوني 

الصني جتري تدريبات عسكرية ردًا على ما تصفه 
باستفزازات أمريكية وتايوانية وتؤكد دفاعها عن »سيادتها«

تللدشللن جمعية الللرعللايللة الصحية 
للللللللملللجلللتلللملللعلللات املللللللتللللللضللللللررة، اللللسلللبلللت 
امللللقلللبلللل، امللللخللليلللم املللللجللللاين الللللللللل51 لللطللب 
وجراحة العيون بمديرية الضحي 
مللحللافللظللة اللللحلللديلللدة بللالللتللنللسلليللق مللع 
وزارة اللللصلللحلللة اللللعلللاملللة واللللسلللكلللان، 

وبتمويل الهيئة العامة للزكاة.
يستهدف املللخلليللم عللىل ملللدى ستة 
أيلللللام بلللاللللتلللعلللاون ملللع مللكللتللب الللصللحللة 
اللللللللعلللللللاملللللللة بلللللامللللللحلللللافلللللظلللللة ومللللسللللتللللشللللفللللى 
اللللللضلللللحلللللي إجلللللللللللللراء امللللللعلللللايلللللنلللللة املللللجللللانلللليللللة 

ألللللللف و500 ملللريلللض واللللعلللمللللللليلللات لللل 
200 حللالللة يف امللليللاه الللبلليللضللاء وإزالللللة 
اللللللللللظلللللللللفلللللللللرة امللللللللللللللللتلللللللحلللللللملللللللة، واألكللللللللللليلللللللللللاس 

الدهنية من الجفون.
وأوضللللللح رئللليلللس اللللللجللنللة الللصللحلليللة 
بهيئة الزكاة الدكتور حسن تامة، 
أن املللخلليللم يلللأيت ضللمللن خللطللة الهيئة 
يف املجال اإلنساين للوصول للفقراء 
واملساكن يف املناطق النائية يف إطار 
املسؤولية املجتمعية للتخفيف من 

أعباء املواطنن.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية 
الدكتور نشوان العطاب أنه سيتم 
تنفيذ املخيم يف مستشفى الضحي 
الريفي خال الفرتة من 31 ديسمر 

2022 إىل 5 يناير 2023.
ودعلللللللللللا الللللللدكللللللتللللللور اللللللعلللللطلللللاب رجلللللللال 
امللللللللللللللللال واألعللللللللللللمللللللللللللال إىل دعللللللللللللم إقللللللامللللللة 
ملللللثلللللل هللللللللللذه امللللللخللللليلللللملللللات الللللللتللللللي تللللقللللدم 
خدماتها مجانا للمرىض يف مختلف 
املحافظات وذلك يف إطار املسؤولية 

االجتماعية يف هذه املرحلة.

تنطلق بمحافظة ذملللار الللثللاثللاء املللقللبللل، منافسات 
بطولة النخبة ملنتخبات املحافظات للجودو، ينظمها 

االتحاد العام للعبة.
يشارك يف البطولة التي تستمر ثاثة أيام، بالتعاون 
مللع فللرع االتللحللاد بللذمللار 50 العللبللاً يمثلون محافظات 

ذمار، صنعاء، الحديدة، إب واملحويت.
وأوضلللللللللللللح األملللللللللللن اللللللللعلللللللام امللللللسلللللاعلللللد بللللللاالتللللللحللللللاد اللللللعلللللام 
للللللللجلللودو - ملللديلللر اللللبلللطلللوللللة اللللكلللابلللن تلليللسللري راويللللللللة، أن 
الللللبللللطللللولللللة الللللتللللي سللللتللللقللللام علللللىل ملللللللعلللب مللللللللللدارس أجلللليللللال 
الغد األهلية، ستشهد تنافس ثللاث فئات عمرية، 
الراعم يف أوزان: تحت 26، 30، 34، 38 كيلو جراماً، 

والناشئن يف أوزان: تحت 50، 55 و60 كيلو جراماً، 
والشباب تحت 60 و66 كيلو جراماً.

وأشللللللار إىل أن اللللهلللدف ملللن إقلللاملللة اللللبلللطلللوللللة، اخللتلليللار 
تشكيلة املللنللتللخللب الللوطللنللي الللللذي سلليللشللارك يف بطولة 
غرب آسيا التي ستقام يف مدينة أربيل العراقية مطلع 

فراير القادم.
وأشلللللللللاد راويلللللللللة بلللتلللفلللاعلللل فللللللرع اتلللللحلللللاد اللللللجلللللودو بلللذملللار 
وحلللرصللله علللىل تلللوفلللري األجللللللواء املللنللاسللبللة إلقلللاملللة بللطللولللة 
أنلللملللوذجللليلللة .. داعللللليلللللاً اللللاعلللبلللن إىل اللللتلللنلللافلللس اللللخلللاق 
وإظهار ما لديهم من قدرات فنية للفوز باملراكز األوىل 

لضمان االنضمام للمنتخب الوطني.

كللرمللت مؤسسة بنيان التنموية 
قللللطللللاع تلللنلللمللليلللة امللللللللللرأة بللللللللللوزارة اإلدارة 
املللللحللللللللليللللة بللللمللللنللللاسللللبللللة الللللللليلللللللوم الللللعللللاملللللي 

للتطوع.
وخال الفعالية تسلمت وكيلة 
قطاع تنمية املرأة بالوزارة الدكتورة 
حللللللللليللللمللللة جلللللللحلللللللاف، درع مللللؤسللللسللللة 
بلللنللليلللان للللللللتلللطلللوع مللللن قلللبلللل مللسللؤولللة 
قطاع املرأة يف املؤسسة سارة زيد.

وثلللملللنلللت اللللللدكلللللتلللللورة جللللحللللاف هلللذه 
اللللللللللللللفللللللتللللللة اللللللللكلللللللريلللللللملللللللة مللللللللللن ملللللؤسلللللسلللللة 
بللللنلللليللللان، واعللللتللللرتللللهللللا تلللكلللريلللملللا للللكلللافلللة 
قللللللللللللللليلللللللللللللللادات وكلللللللللللللللللللللللللللللوادر قلللللللللللطلللللللللللاع امللللللللللللللللللرأة 
بللللللالللللللوزارة.. ملللشلللرية إىل أن الللتللكللريللم 
سللللللليلللللللكلللللللون حللللللللللافللللللللللزا للللللجلللللمللللليلللللع كلللللللللللللوادر 
الللقللطللاع لللتللقللديللم امللللزيلللد ملللن العمل 

وأداء املهام املناطة بهم.
وأكدت ضرورة مضاعفة الجهود 
اللللللللللللهلللللللللللادفلللللللللللة إىل تلللللللللطلللللللللويلللللللللر مللللللسللللللتللللللوى 

اللللتلللنلللسللليلللق والللللتللللعللللاون املللللشللللرتك بللن 
قللللللطللللللاع امللللللللللللللرأة وملللللؤسلللللسلللللة بلللللنللللليلللللان يف 
مللللللخللللللتلللللللللللللف املللللللللللشللللللللللاريللللللللللع امللللللجلللللتلللللملللللعللللليلللللة 

والتنموية.
وللللللفلللللتلللللت وكللللليلللللللللللة الللللللقللللللطللللللاع إىل أن 
تلللللللعلللللللزيلللللللز الللللللتللللللنللللللسلللللليللللللق، سللللليلللللسلللللهلللللم يف 
اسللللللتللللللمللللللراريللللللة وديلللللللملللللللوملللللللة امللللللشلللللاريلللللع 
املللشللرتكللة بللن الللقللطللاع واملللؤسللسللة، 

وخفض كلفة إنشائها.
بلللدورهلللا أشلللللادت مللسللؤولللة قللطللاع 
امللللللللرأة يف ملللؤسلللسلللة بلللنللليلللان، بللجللهللود 
كللللللللللوادر قلللللطلللللاع تلللنلللمللليلللة املللللللللللرأة بلللللللللوزارة 
اإلدارة املللحللللليللة الللهللادفللة إىل تعزيز 
دور امللللللللللللللللللرأة اللللللللحللللللليلللللللوي يف املللللجللللتللللمللللع 
يف مللللللخللللللتلللللللللللللف امللللللللللللللجلللللللللللللاالت اإلداريللللللللللللللللللللللة 

واالقتصادية والتنموية.

السبت .. تدشني مخيم مجاني للعيون مبديرية الضحي في احلديدة

الثالثاء.. انطالق بطولة نخبة منتخبات اجلودو بذمار

مؤسسة بنيان تكرم قطاع تنمية املرأة بوزارة اإلدارة احمللية


