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خالل لقائه قيادات محافظات إب وتعز وذمار والضالع وحلج.. الرئيس املشاط:

أولوياتنا تعزيز اجلانب العسكري ورفد اجلبهات
امل����س����ؤول����ي����ة   
ال���������وط���������ن���������ي���������ة 
ت���������ل���������زم أب�������ن�������اء 
ال���ب���ل���د ج��م��ي��ع��ًا 
ي���ك�������������������ون���وا  أن 
ي��������������دًا واح�����������دة 
ل���������ل���������ت���������ص���������دي 

للعدوان  

ف�����ي  ن���������ق���������ف   
ه���������دن���������ة ه����ش����ة 
ون��ن��ت��ظ��ر ع���ودة 
احل������رب ف����ي أي 
وق�������������ت ون�����ح�����ن 
ج�������اه�������زون ل��ه��ا 

بإذن الله    

ف�����ي  ن���������ح���������ن   
ام�������س احل����اج����ة 
لتقدمي منوذج 
راق في العدالة 
النافذين  وردع 
ف������ال������ك������ل حت���ت 
القانون  طائلة 

واملساءلة

 ن��ش��ي��د ب����دور 
ابناء محافظات 
ذمار وتعز واب 
وال��ض��ال��ع وحلج 
ل������ت������ص������دي������ه������م 
للعدوان ودعم 

اجلبهات

 العدو أوقف حربه العسكرية لكنه توجه إلى حرب أخرى يجب أن نواجهها بالوعي والبصيرة والوحدة واالعتصام

تفاصيل حرب العدوان 
الناعمة 

  لن نسمح مبحاوالت العمالء واملرتزقة في متكني الغزاة واحملتلني من بلدنا
  التشديد على اصالح مؤسسات الدولة وتفعيلها خلدمة ابناء املجتمع
 ننظر في رئاسة الدولة بنظرة شاملة واهتمام عام جتاه كل أبناء الشعب دون متييز

 كل رهانات العدو 
فشلت في جر احلرب 

إلى محافظات الوسط 
املكتظة بالسكان

 ع������ل������ى امل������س������ؤول������ن 
ال������ن������زول إل������ى أوس������اط 
امل���ج���ت���م���ع وااله����ت����م����ام 

بخدمة املواطن

 على اخلطاب االعالمي ان 
يكون وفق الثوابت الوطنية 

مبا يسهم في احلفاظ على 
النسيج  الداخلي



دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز 
صالح بن حبتور، ووزير التعليم العايل والبحث 
العلمي ح��س��ن ح���ازب وأم���ن ال��ع��اص��م��ة حمود 
عباد، أمس، حملة النظافة والتوعية املجتمعية 
الشاملة 1/1 يف مديريات أمانة العاصمة تحت 

شعار "ألن النظافة مبدأ، بها عامنا نبدأ".
وان����ط����ل����ق����ت ال����ح����م����ل����ة م������ن س�����اح�����ة ب������واب������ة ج���ام���ع���ة 
صنعاء، بمشاركة واسعة من مختلف شرائح 
املجتمع والقطاعات والجهات ومديريات األمانة 
ال���ع���ش���ر وامل���ك���ات���ب وامل���ج���ال���س امل��ح��ل��ي��ة وامل�����ب�����ادرات 
ال���ش���ب���اب���ي���ة وم���ن���ظ���م���ات امل���ج���ت���م���ع امل��������دين وال���ل���ج���ان 
ال��ت��ط��وع��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���������وزارات وامل���ؤس���س���ات 

العامة والخاصة واملدارس.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية املشاركة يف الحملة 
الوطنية كجزء من التقاليد السنوية التي أرستها 
أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ل��دع��م وم��س��ان��دة ج��ه��ود ع��ّم��ال 
النظافة وتعزيز املشاركات املجتمعية والتطوعية 
يف إي������ج������اد وع��������ي م���ج���ت���م���ع���ي ل����ل����ح����ف����اظ ع������ى ب��ي��ئ��ة 
ن��ظ��ي��ف��ة وخ��ال��ي��ة م���ن األوب���ئ���ة واألم��������راض.. م��ش��راً 
إىل أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز وع�����ي امل��ج��ت��م��ع ب��ت��ن��ظ��ي��ف امل����دن 
وال��ح��ارات وال��ش��وارع واألح��ي��اء والسعي لجعل 
النظافة ثقافة وسلوكاً .. مبيناً أن النظافة هي 

العنوان األبرز بن األمم والشعوب.
ولفت الدكتور بن حبتور إىل أن النظافة ال تتعلق 
بأمانة العاصمة أو املحافظات كجهات رسمية، 
لكنها مسؤولية عامة املواطنن الذين ينبغي أن 
يكون لهم إسهامهم ومبادراتهم يف هذا الجانب 
.. الف���ت���اً إىل أن ال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ه���ي ب��ي��ئ��ة صحية 

طاردة لألوبئة واألمراض.
م�����ن ج���ان���ب���ه أك������د وزي��������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل، أه��م��ي��ة 
ال��ح��م��ل��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��وع��ي��ة وال���ن���ظ���اف���ة ال��ش��ام��ل��ة 
ب���اع���ت���ب���اره���ا س���ل���وك���اً ح����ض����اري����اً ودي����ن����ي����اً وإن����س����ان����ي����اً .. 

م������ش������راً إىل أه����م����ي����ة دور امل�����ؤس�����س�����ات وال����ج����ه����ات 
ال������ح������ك������وم������ي������ة وال��������رس��������م��������ي��������ة وامل������ج������ت������م������ع������ي������ة ل�����دع�����م 

ومساندة جهود عّمال النظافة يف الحفاظ عى 
نظافة األحياء واملدن والشوارع.

وخ����ال ال��ت��دش��ن ب��ح��ض��ور وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
مجليس النواب والشورى عيل أبوحليقة، أوضح 
أم���ن ال��ع��اص��م��ة، أن ت��دش��ن ال��ح��م��ل��ة بمشاركة 
رئ�����ي�����س ال��������������وزراء وم�����ؤس�����س�����ات ال������دول������ة ال���رس���م���ي���ة 
وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة وامل��������ب��������ادرات وال�����ل�����ج�����ان ال���ت���ط���وع���ي���ة، 
يعكس سلوك وأخاق املجتمع اليمني النابعة 

من هويته اإليمانية.
ون������وه ب���ال���ج���ه���ود ال���ت���ي ُي���ب���ذل���ه���ا ع����ّم����ال ال���ن���ظ���اف���ة يف 
ت��ن��ظ��ي��ف ال�����ش�����وارع ورف������ع امل���خ���ل���ف���ات م����ن األح���ي���اء 
رغم الظروف والتحديات التي فرضها العدوان 
وال���ح���ص���ار .. الف����ت����اً إىل أن ال����زخ����م وال���ت���ف���اع���ل م��ع 
حّمات النظافة يبعث عى الفخر بمدى الوعي 

املجتمعي بأهمية الحفاظ عى النظافة.
وأك����د ُع���ب���اد اس��ت��م��رار ال��ع��م��ل ال��خ��دم��ي يف م��ج��ال 
النظافة .. مشدداً عى ضرورة استمرار حمات 
ال���ن���ظ���اف���ة ل���ت���ع���زي���ز امل����ش����ارك����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال����وع����ي 
البيئي لدى املواطنن بتجنب املمارسات السلبية 
وإل������زام������ه������م ب�����ع�����دم رم��������ي امل����خ����ل����ف����ات يف ال������ش������وارع 
واألحياء والجزر الوسطية وإخراجها أثناء مرور 
س����ي����ارات ال��ن��ظ��اف��ة وب���م���ا ي��س��ه��م يف ال���ح���ف���اظ عى 

املظهر الجمايل والحضاري للعاصمة.
ويف ال��ح��م��ل��ة ال���ت���ي ح��ض��ره��ا ن���ائ���ب وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�����ع�����ايل وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي ال�����دك�����ت�����ور ع�����يل ش����رف 
الدين ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياين، 
أكد مدير مشروع النظافة إبراهيم الصرابي، أن 
أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ال���ي���وم ت��س��ت��ق��ب��ل ال���ع���ام ال��ج��دي��د 
بحملة نظافة وتوعية مجتمعية شاملة بهدف 
ت���ك���ري���س م���ف���اه���ي���م ال���ن���ظ���اف���ة وال���ب���ي���ئ���ة ل������دى أف������راد 

املجتمع.
وب����������ن أن ال����ح����م����ل����ة ال������ت������ي ت����س����ت����م����ر ع������ش������رة أي����������ام، 
ي��ش��ارك فيها أك���ر م��ن ث��اث��ة آالف ع��ام��ل وس��ائ��ق 
وم��ش��رف و300 م��ع��دة وآل��ي��ة ن��ظ��اف��ة، وم��ع��دات 
وف���رق األش��غ��ال ال��ع��ام��ة، م��وزع��ن ع��ى مختلف 
ال��������ش��������وارع وامل������ن������اط������ق ب�����م�����دي�����ري�����ات األم�������ان�������ة وف������رق 
التوعية البيئية، وتوزيع برشورات تشمل قواعد 

وتعليمات النظافة.
وش������ه������دت ع�����م�����وم م�����دي�����ري�����ات أم������ان������ة ال����ع����اص����م����ة، 
ت�����دش�����ن ح���م���ل���ة ال����ن����ظ����اف����ة وال����ت����وع����ي����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
بالشوارع واألحياء والحارات، بمشاركة أعضاء 
الهيئة اإلدارية باألمانة ووكاء األمانة والوكاء 
امل����س����اع����دي����ن وم������������دراء ع�����م�����وم وك������������وادر امل����دي����ري����ات 
وامل���ك���ات���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وأع����ض����اء امل���ج���ال���س امل��ح��ل��ي��ة 
ومناطق النظافة وشخصيات اجتماعية ووجهاء 

ولجان مجتمعية وتطوعية ومواطنن.

  ضرورة تعزيز وعي 
املجتمع بتنظيف املدن 

والشوارع واألحياء وجعل 
النظافة ثقافة وسلوكًا
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رأس ع���ض���و امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�������ى م���ح���م���د ص���ال���ح 
النعيمي، أمس، اجتماعا للجنة التحضرية للمؤتمر 

الوطني لألمن البحري.
ويف االج���ت���م���اع، أش����اد ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى 
بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضرية من ترتيبات 
ل��ل��م��ؤت��م��ر يف م��ص��ل��ح��ة خ��ف��ر ال���س���واح���ل وال���ج���ه���ات ذات 
ال���ع���اق���ة.. م���ش���راً إىل اه��م��ي��ة امل��ؤت��م��ر يف ظ���ل م���ا ي��م��ر به 

الوطن من عدوان.
م���ن ج��ه��ت��ه، أك����د ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�������وزراء ل���ش���ؤون ال��دف��اع 
واألم�����ن، ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ج���ال ال���روي���ش���ان، أن ان��ع��ق��اد 
املؤتمر بمشاركة الجهات ذات العاقة سيوصل رسالة 

قوية لقوى العدوان، وأن حالة السلم يف الرب الُبد أن 
يقابله السلم يف البحر.

وأش��اد الفريق الرويشان بالجهود التي تبذلها جميع 
ال�����ل�����ج�����ان امل����ن����ظ����م����ة ل����ل����م����ؤت����م����ر، وال�������ح�������رص ع������ى إن���ج���اح���ه 
وال��خ��روج بتوصيات تعزز دور األم��ن البحري، محليا 

ودوليا.
فيما أك��د وزي��ر الداخلية، ال��ل��واء عبدالكريم الحويث، 
عى حرص القيادة السياسية ودعمها املستمر النعقاد 

املؤتمر.
وقال اللواء الحويث: "إّن الجمهورية اليمنية ال تقبل 
امل��س��اس بسيادتها وح��دوده��ا البحرية أو ال��ربي��ة، وأن 

مياهنا جزء ال يتجزأ من سيادتنا وأمننا القومي للبلد".
ب��������دوره، اس���ت���ع���رض رئ���ي���س م��ص��ل��ح��ة خ���ف���ر ال���س���واح���ل، 
ال���������ل���������واء ش������اه������ر ال�������ق�������ح�������وم، م��������ا ت��������م إن���������ج���������ازه يف اإلع������������داد 
وال��ت��ح��ض��ر وال��ت��واص��ل م��ع ال��ج��ه��ات امل��ش��ارك��ة ب����األوراق 
العلمية.. مثمنا دعم قيادة وزارة الداخلية يف اإلعداد 

والتحضر النعقاد املؤتمر.
وعقب االجتماع، اّطلع عضو املجلس السيايس ونائب 
رئيس ال��وزراء لشؤون الدفاع واألم��ن ووزي��ر الداخلية 
عى سر العمل يف مصلحة خفر السواحل واإلدارات 
التابعة لها، وثمّنوا كافة الجهود املبذولة من منتسبي 
قوات خفر السواحل يف املصلحة وقطاع البحر االحمر.

اط��ل��ع ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى سلطان 
السامعي أمس عى األضرار التي لحقت بمباين 
ومنشآت منتجع إب السياحي، جراء تعّرضها 
ل���ل���ق���ص���ف امل����م����ن����ه����ج م������ن ِق�����ب�����ل ط����������ران ال������ع������دوان 

األمرييك السعودي اإلمارايت.
وت������ع������رف ال����س����ام����ع����ي خ��������ال زي�������ارت�������ه مل���ن���ت���ج���ع إب 
ال�����س�����ي�����اح�����ي ع�������ى امل�����خ�����ط�����ط ال�������ع�������ام وال����ت����ص����ام����ي����م 
ال��ه��ن��دس��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة للمنشآت ال��ج��دي��دة ضمن 
خارطة أعمال التوسعة وتأهيل وتطوير املنتجع 
ال��ذي يجري إع��ادة تأهيله وتطويره، بما يعزز 
م������ن م����ك����ان����ة م���ح���اف���ظ���ة إب ك���ع���اص���م���ة س���ي���اح���ي���ة 

لليمن.

واستمع من املستثمر عيل مانع ورئيس الفريق 
االستشاري للمشروع واملهندس ياسن الصربي 
إىل إي���ض���اح ح����ول م���ك���ون���ات وم����راح����ل امل���ش���روع، 
واألع����������م����������ال امل������ن������ج������زة ض�����م�����ن ع����م����ل����ي����ة ال�����ت�����أه�����ي�����ل، 
ال���ب���ال���غ���ة ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا اإلج����م����ال����ي����ة 11 م����ل����ي����ارا و700 
مليون ري��ال، ومراحل املشروع األوىل والثانية 
والثالثة لرتميم وصيانة املنشآت التي استهدفها 
طران العدوان، واألعمال اإلنشائية الجديدة.
وأكد عضو السيايس األعى السامعي، أهمية 
املشروع يف إنعاش السياحة الداخلية، وتوفر 
فرص عمل للمئات من األيدي العاملة.. منوهاً 
ب��م��زاي��ا وم���ك���ّون���ات امل���ش���روع وخ��ص��ائ��ص م��وق��ع��ه 

املطل عى مدينة إب، ما يجعله من أهم املواقع 
واملتنفسات السياحية عى مستوى اليمن.

وح���������ث ال�����س�����ام�����ع�����ي إدارة امل����ن����ت����ج����ع ع�������ى س����رع����ة 
استكمال األعمال املتبقية ليتم افتتاح املشروع 
ق�����ري�����ب�����اً ل����ي����س����ه����م يف ت�����ع�����زي�����ز ال�����ن�����ش�����اط ال����س����ي����اح����ي 
.. م�������ؤك�������داً ح��������رص ال������ق������ي������ادة ال������ث������وري������ة وامل����ج����ل����س 
السيايس األعى وحكومة اإلنقاذ عى تشجيع 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن يف ال���ق���ط���اع ال���س���ي���اح���ي، وم��ن��ح��ه��م 
التسهيات واملزايا التي تضمن نجاح املشاريع 
االستثمارية.. داع��ي��اً املستثمرين إىل االستثمار 
يف القطاع السياحي، باعتباره املحرك األسايس 

لعجلة التنمية. 

النعيمي يرأس اجتماعًا للجنة التحضيرية
 للمؤمتر الوطني لألمن البحري

أك�����د رئ���ي���س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ص���ال���ح ب��ن 
ح���ب���ت���ور، أن ح���ك���وم���ة اإلن�����ق�����اذ ت��ع��م��ل وب�����وت�����رة ع��ال��ي��ة 
لتنفيذ م��ا يخصها م��ن إج����راءات وم��ش��اري��ع وب��رام��ج 
ت����ن����ف����ي����ذي����ة ل�����ل�����رؤي�����ة ال����وط����ن����ي����ة ل����ب����ن����اء ال�������دول�������ة ال���ي���م���ن���ي���ة 

الحديثة.
ج�������اء ذل�������ك ل�������دى ل����ق����ائ����ه أم�������س ن����ائ����ب رئ����ي����س ال����������وزراء 
ل���ش���ئ���ون ال����رؤي����ة ال���وط���ن���ي���ة- رئ���ي���س امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
إلدارة ال�������رؤي�������ة م����ح����م����ود ال����ج����ن����ي����د، ووزي������������ر ال����خ����دم����ة 
املدنية والتأمينات سليم املغلس، وأمن سر املجلس 
ال��س��ي��ايس األع���ى ال��دك��ت��ور ي��اس��ر ال��ح��وري، حيث تم 
م��ن��اق��ش��ة خ��ط��ة وزارة ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ت��أك��ي��د عى 
أهمية امليض يف اإلصاحات اإلدارية وتنفيذ املشاريع 
املرتبطة بهذا الجانب بما يخدم رؤية الدولة يف إيجاد 
ج��ه��از إداري كفؤ يف ك��اف��ة وح���دات ال��خ��دم��ة العامة 
يتئك عى أفضل املمارسات اإلدارية والرقابية، غر 
مكبل باإلجراءات البروقراطية التي تحد من كفاءة 

أدائه والقيام بمهامه وواجباته تجاه املواطنن.
ك��م��ا ج����رى ال��ت��أك��ي��د ع���ى أه��م��ي��ة إص�����اح ه����ذا ال��ق��ط��اع 
الذي يعترب من أهم أدوات تنفيذ مضامن وأهداف 
م���ح���ور اإلص�������اح امل����ؤس����يس وال���ب���ن���اء ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وب���ن���اء 
وت������ط������وي������ر ق���������������درات ال��������ق��������وى ال�����ع�����ام�����ل�����ة يف م�����ؤس�����س�����ات 
الدولة بما يف ذلك أتمتة األعمال التي تعترب ضمن 
األولويات العاجلة ويجب الرتكيز عليها ضمن مسار 

تنفيذ الرؤية.
وأشاد رئيس الوزراء بمستويات األداء واإلنجازات 
امل���ح���ق���ق���ة م����ن ق���ب���ل امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة إلدارة ال���رؤي���ة 
ال���وط���ن���ي���ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ك���اف���ة م���ؤس���س���ات ال����دول����ة، 
وامل���ن���ه���ج���ي���ة ال���ع���ل���م���ي���ة ال����ح����دي����ث����ة ال����ت����ي ي���ع���م���ل امل���ك���ت���ب 
م����ن خ���ال���ه���ا، ب���م���ا يف ذل�����ك آل����ي����ات امل���ت���اب���ع���ة وال��ت��ق��ي��ي��م 
ال��ف��ص��يل وال��ن��ص��ف س��ن��وي وال��س��ن��وي مل��س��ت��وى تنفيذ 
كافة الجهات ما يخصها من أنشطة يف سياق تنفيذ 

الرؤية.
إىل ذل����ك ت��ّف��ق��د رئ���ي���س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
صالح بن حبتور عدداً من املشاريع اإلنمائية الجاري 

تنفيذها يف حرم جامعة صنعاء.

ح���ي���ث اط���ل���ع رئ���ي���س ال���������وزراء وم���ع���ه أم�����ن ال��ع��اص��م��ة 
ح���م���ود ُع����ب����اد، ع���ى س���ر ال��ع��م��ل يف م���ش���روع ح��وض 
حصاد مياه األمطار، الجاري تنفيذه من قبل وحدة 
ت����م����وي����ل امل�����ش�����اري�����ع وامل��������ب��������ادرات ال�����زراع�����ي�����ة وال���س���م���ك���ي���ة 

بتمويل أمانة العاصمة.
ي��ه��دف امل���ش���روع إىل االس��ت��ف��ادة م��ن م��ي��اه األم���ط���ار يف 
ت��غ��ذي��ة امل���ي���اه ال��ج��وف��ي��ة ل���ح���وض ص��ن��ع��اء امل�����ايئ ال���ذي 
ي���خ���دم م���اي���ن ال���س���ك���ان وال��ع��م��ل��ي��ة ال����زراع����ي����ة ب��أم��ان��ة 

العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران.
كما اط��ل��ع ع��ى س��ر م��ش��روع إن��ش��اء ق��اع��ات دراس��ي��ة 
بكلية الطب البيطري حديثة التأسيس والذي بلغت 
ن��س��ب��ة االن���ج���از ف��ي��ه 50 ب��امل��ائ��ة، وم��س��ت��وى اإلن���ج���از يف 
مشروع املدرج الدرايس اإلضايف لكلية الزراعة الذي 
ي������أيت إن����ش����ائ����ه ل���ت���وس���ي���ع ح���ج���م ال����ط����اق����ة االس���ت���ي���ع���اب���ي���ة 
ل��ل��ك��ل��ي��ة وت���ط���وي���ر دوره������ا يف خ���دم���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة 

من خال مخرجاتها املؤهلة تأهيًا عالياً.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية تلك املشاريع يف خدمة 
التنمية الزراعية والنهوض بهذا القطاع الذي توليه 
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى وحكومة 
اإلنقاذ، اهتماماً خاصاً ضمن الرؤية العامة لتنويع 
م��ص��ادر ال���غ���ذاء وزي�����ادة م��س��ت��وي��ات اإلن���ت���اج لتحقيق 

األمن الغذايئ القومي.
وث���م���ن ال���ج���ه���ود امل����ب����ذول����ة م����ن ق���ب���ل ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة 
وال��س��م��ك��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ووزاريت ال����زراع����ة وال������ري وال�����روة 
ال���س���م���ك���ي���ة وك�����اف�����ة ال����ج����ه����ات ال����ت����اب����ع����ة ل���ه���م���ا ل���رتج���م���ة 
ت���وج���ه���ات ق���ي���ادة ال����دول����ة ل��ل��ن��ه��وض ب��������األدوار ال��ق��ي��ّم��ة 
ل���ل���ق���ط���اع���ن ودوره������م������ا يف خ����دم����ة ق����ط����اع ال���ص���ن���اع���ات 

الغذائية.
يف سياق آخر أثنى رئيس مجلس ال��وزراء، الدكتور 
ع����ب����دال����ع����زي����ز ص����ال����ح ب�����ن ح����ب����ت����ور، ع�����ى األداء امل���ه���ن���ي 
ال�����ن�����وع�����ي وامل�����ح�����اي�����د ل���ل���ه���ي���ئ���ة ال�����ع�����ام�����ة ل�����ل�����ط�����ران امل������دين 

واألرصاد عى املستوين الوطني والدويل .

ون����������وه رئ�����ي�����س ال�����������������وزراء، أث������ن������اء ل����ق����ائ����ه رئ�����ي�����س ال���ه���ي���ئ���ة 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ع����ب����دال����ق����ادر، ب���ال���خ���ربات ال��رتاك��م��ي��ة 
املتميزة التي تزخر بها الهيئة، والتي مثلت العامل 
األه��م يف نجاح الهيئة وإدارت��ه��ا الكفؤة لهذا املجال 

الحيوي ببعديه املحيل والدويل.
واستمع رئيس الوزراء إىل شرح من رئيس الهيئة، 
عن سر أنشطتها وخططها التطويرية لهذا القطاع، 
ويف امل����ق����دم����ة م�����ا ي���ت���ص���ل ب�����دوره�����ا ال����رئ����ي����يس يف إع������ادة 
ت���أه���ي���ل م����ط����ار ص���ن���ع���اء ال��������دويل وم�����درج�����ه و ال����وص����ول 
ب������ه إىل ال�����ج�����اه�����زي�����ة الس����ت����ق����ب����ال ال������ط������ائ������رات ال����ت����ج����اري����ة 

واإلنسانية عى مدار الساعة.
ول���ف���ت إىل ج���ه���ود ال��ه��ي��ئ��ة يف م���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 
ذات الصلة بالظرف االستثنايئ الراهن وتداعياته 
وت���ع���زي���ز م���س���ت���وى األداء ال����ع����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف ال��ق��ي��ام 
بمهامها وواجباتها و الوفاء بالتزاماتها األساسية 

وامللحة .

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران املدني وتفقد سير تنفيذ مشاريع إمنائية بحرم جامعة صنعاء

رئيس الوزراء يشيد باجلهود املتواصلة لتنفيذ محاور الرؤية الوطنية

اطلع على مشروع إعادة تأهيل وتطوير منتجع إب السياحي..

السامعي يؤكد حرص القيادة الثورية والسياسية 
على تشجيع املستثمرين في القطاع السياحي

استعرض رئيس الوفد الوطني املفاوض 
محمد عبد السام، أبرز إنجازات العام 
2022م ع���������ى ال�����ص�����ع�����ي�����د امل�������ح�������يل وامل������ل������ف 

التفاويض مع دول العدوان.
وأك������د رئ���ي���س ال����وف����د ال���وط���ن���ي يف ت��ص��ري��ح 
ل���ق���ن���اة "امل�������س�������رة"  أن م�����ن أب��������رز إن�����ج�����ازات 
ال�������ع�������ام 2022م ه�������ي ال�����ه�����دن�����ة ال������ت������ي أدت 
إلنهاء أزمة املشتقات النفطية التي كان 
ي���ع���ان���ي���ه���ا ال����ش����ع����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي.. م�����ش�����را إىل 
أن ف���ت���ح م���ط���ار ص���ن���ع���اء ال�������دويل وإن ك���ان 
ل����وج����ه����ة واح�����������دة إال أن�������ه ش����ك����ل ان����ف����راج����ة 
للعديد من املرىض والتجار واملسافرين.. 
وق���ال" ثبتنا خ��ال ال��ع��ام 2022 معادلة 
م���ه���م���ة يف إط���������ار امل�����ن�����ازل�����ة ال����ع����س����ك����ري����ة ب��م��ا 
تحقق من تقدم يف الجبهات واستهداف 
العمق السعودي واإلمارايت".. مبينا أن 
الجبهة الداخلية تماسكت خال العام 
امل�������ايض ع�����ى م���س���ت���وى أف����ض����ل م���م���ا ك���ان���ت 

عليه.
ول������ف������ت ع�����ب�����د ال��������س��������ام إىل أن����������ه يف ال�����ع�����ام 
امل�������ن�������ص�������رم دخ��������ل��������ت م�������ع�������ادل�������ة ج���������دي���������دة يف 
ال�����وض�����ع اإلن������س������اين وه�������ي ص�������رف امل����رت����ب����ات 
وم����ن����ع ال���ع���ب���ث ب���ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از ال���ي���م���ن���ي.. 
موضحا أن العام املنصرم سجل استمرار 
امل��ط��ال��ب��ة ب��االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة وه��ي 
خ��روج ال��ق��وات املحتلة، إض��اف��ة لضعف 

املوقف الدويل املساند للعدوان.
وب���ن أن ال��ق��ي��ادة يف ص��ن��ع��اء ت��ق��وم ب���دور 
كبر يف إدارة شؤون الباد رغم الظروف 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��ع��ان��ي��ه��ا ال��ي��م��ن ك��ال��ح��ص��ار 

واستهداف كل املؤسسات.
وع����ى م��س��ت��وى ال���وض���ع ال����داخ����يل، اع��ت��رب 
ع����ب����دال����س����ام أن ال�����ع�����ام امل����ن����ص����رم ه�����و م��ن 
أف��ض��ل األع�����وام ال��ت��ي م���رت ع���ى الشعب 
اليمني.. مبينا أن هناك حالة جيدة من 
االس������ت������ق������رار األم������ن������ي وت�����ق�����دي�����م ال����خ����دم����ات 
للمواطنن بما يتوفر من إمكانيات لدى 

حكومة اإلنقاذ الوطني.
وك����ش����ف أن ال�����ع�����دو أص����ي����ب ب���خ���ي���ب���ة أم����ل 
كبرة بتماسك املجتمع وعودة العائدين 
م���������ن ص������ف������وف������ه س��������������واء م���������ن ال����ع����س����ك����ري����ن 

والتجار والسياسين إىل صنعاء.
وأكد رئيس الوفد الوطني، أن العروض 
ال���ع���س���ك���ري���ة أث����ب����ت����ت أن ال����ي����م����ن أص����ب����ح يف 
م��وق��ع م��ت��ق��دم يف ال���دف���اع ع��ن ن��ف��س��ه ويف 
ق���وة ال����ردع ال��ت��ي تمثل ح��م��اي��ة للسياسة 

واالقتصاد والهوية اإليمانية.
وأضاف" كنا نطالب دائما بإيجاد هدنة 
إن��س��ان��ي��ة وت��ح��ي��ي��د امل��ل��ف اإلن���س���اين لكنهم 
ل����م ي��س��ت��ج��ي��ب��وا إال ب���ع���د ت���ل���ق���ي ال���ض���رب���ات 
امل�������وج�������ع�������ة".. الف�����ت�����ا أن م������ا ي����م����ن����ع ت���ح���ال���ف 
ال����������ع����������دوان م��������ن ال���������ع���������ودة إىل اس�����ت�����ه�����داف 
ال���ي���م���ن أو ال����ق����ي����ام ب������إج������راءات اق���ت���ص���ادي���ة 
ونهب الروات هو الخوف من ردة فعل 

القوات املسلحة.
وأوض���ح أن التماسك ال��داخ��يل الشعبي 
لم يعد يهتم بشكل كبر بدعم املنظمات 
األممية ب��ل بالتكافل االجتماعي ودع��م 

هيئة الزكاة.
وت�����ط�����رق إىل أن ه����ن����اك م����ع����ادل����ة وق����واع����د 
اش������ت������ب������اك ج�������دي�������دة ت�������م ط�����رح�����ه�����ا يف م���ل���ف 
امل����رت����ب����ات وم����ن����ع ال���ع���ب���ث ب���ال���ن���ف���ط ال��ي��م��ن��ي 

وغرها من القضايا الهامة.
وذك�����ر أن����ه ك����ان ه���ن���اك م���ح���اول���ة م���ن دول 
العدوان لتمديد الهدنة دون أي إضافات 
ج�����دي�����دة وه�������ذا م�����ا ت�����م م���ق���اب���ل���ت���ه ب���ال���رف���ض 
وامل���ط���ال���ب���ة ب���ت���وس���ي���ع ال����ه����دن����ة.. م����ؤك����دا أن 
الطرف اآلخ��ر يريد وق��ف إط��اق ن��ار دون 
أي معالجات إنسانية ليتمكن من ترتيب 

أولوياته يف إطار الحرب والحصار.
وشدد عبد السام عى أن أي هدنة يتم 
العمل عليها يجب أن يتم فيها توسيع 
ال�������ش�������روط واالس�����ت�����ح�����ق�����اق�����ات اإلن����س����ان����ي����ة، 
م��ط��ال��ب��ا ب���س���رع���ة إن����ه����اء األزم�������ة اإلن��س��ان��ي��ة 
يف اليمن وأن ي��ك��ون ه��ن��اك ح��ل للجانب 
اإلن���س���اين ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ج��ان��ب ال��ع��س��ك��ري 

والسيايس.
وق���������������������ال" ن������ع������م������ل ل��������ل��������ذه��������اب إىل م�����رح�����ل�����ة 
واض��ح��ة ن��ت��ح��رك فيها س���واء ك���ان بهدنة 
أو وق���ف إط����اق ن���ار دائ����م وق��دم��ن��ا وج��ه��ة 
نظرنا للوسيط العماين".. الفتا إىل أن أي 
حل يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات 
املوظفن من عائدات النفط والغاز وفق 

ميزانية 2014م.
وش���دد رئ��ي��س ال��وف��د ال��وط��ن��ي ع��ى أن أي 
حل قادم يجب أن يتضمن فتح املطارات 
وامل�����وائن وال���ط���رق إض��اف��ة إىل اإلف�����راج عن 
ك�����ل األس���������رى وم���ع���ال���ج���ة امل����ل����ف اإلن����س����اين 
بشكل كامل.. مضيفا" مطالبنا مشروعة 
ومحقة وما نطالب به هي استحقاقات 
إنسانية ال عاقة لها بالشأن العسكري 

أو السيايس".

عبد السالم:

 هناك معادلة وقواعد جديدة 
مت طرحها في ملف املرتبات 

ومنع العبث بالنفط

..ويدشن حملة النظافة والتوعية بأمانة العاصمة مبشاركة رسمية ومجتمعية



أكد فخامة املشري الركن مهدي املشاط 
رئيس املجلس السيايس األعىل، أن العدو 

أوقف حربه العسكرية التصعيدية لكنه 
توجه إىل حرب أخرى، يجب عىل الجميع 

مواجهتها بالوعي والبصرية والوحدة 
واالعتصام.

وأش������������ار ال�����رئ�����ي�����س امل������ش������اط خ��������ال ل�����ق�����ائ�����ه  ي��������وم أم��������س يف 
م����ح����اف����ظ����ة إب، ق�������ي�������ادات م����ح����اف����ظ����ات ت����ع����ز وإب وذم��������ار 
وال�����ض�����ال�����ع ول������ح������ج، إىل أه����م����ي����ة أن ي�����ك�����ون ال����ج����م����ي����ع ع��ن��د 
م���س���ت���وى ال��ت��ط��ل��ع وال�����ره�����ان يف ت���ع���زي���ز ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
ورص الصفوف والوقوف بوجه كل من يدعو إىل الفرقة 

كونه يهيئ الساحة للغزاة واملحتلني.
وح�����ذر م���ن ك���ل األص������وات ال���داع���ي���ة ل��ل��ف��رق��ة.. وق�����ال" إن 
م��ن ي��دع��ون إىل ال��ف��رق��ة ي��ح��اول��ون تهيئة ال��س��اح��ة للغزاة 
واملحتلني، يف واحدة من صور العمالة واالرتزاق، وهذا 

ما لن نسمح به".
ول�����ف�����ت إىل أن امل�����س�����ؤول�����ي�����ة ال����وط����ن����ي����ة ت�����ل�����زم أب������ن������اء ال���ب���ل���د 
جميعاً، أن يكونوا يداً واحدة للتصدي للعدوان يف كل 
امل��ح��اف��ظ��ات.. وق���ال" إن تعزيز ال��ج��ان��ب العسكري ورف��د 
الجبهات، ال تزال أولوية لدينا، خصوصا ونحن نقف يف 
هدنة هشة، ونتوقع ع��ودة الحرب يف أي وق��ت، ونحن 

جاهزون لها بإذن الله تعاىل".
وت����وج����ه ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط، ب���ال���ش���ك���ر ألب����ن����اء م��ح��اف��ظ��ات 
إب، وذمار، وتعز، والضالع، ولحج، وكل محافظات 
ال���ج���م���ه���وري���ة وأب����ن����ائ����ه����ا ال����ص����ام����دي����ن وال����ص����اب����ري����ن يف وج���ه 

الطغيان والعماء واالرتزاق.
وح�����������ث م�����ح�����اف�����ظ�����ي امل������ح������اف������ظ������ات وال�����������وك�����������اء وال�����ع�����ل�����م�����اء 
وال����ق����ض����اة، وم���������دراء ال���ع���م���وم وم���������دراء امل����دي����ري����ات ك����ل يف 
موقع عمله عىل الحفاظ عىل االستقرار الداخيل وتعزيز 
ال��ت��م��اس��ك وال���راب���ط وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي، ال����ذي يعترب 

أولوية األولويات التي يجب عىل الجميع القيام بها.
وشدد الرئيس املشاط، عىل ضرورة إصاح وتصحيح 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا وت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ألب��ن��اء 
املجتمع واالهتمام بالنظافة.. مشيدا بصمود وتضحيات 
قيادات وأبناء هذه املحافظات، التي أفشلت كل رهانات 
العدو ومساعيه لجر الحرب إىل هذه الحواضن وهذه 

املناطق املكتظة بالسكان.
وق����ال" م��ن امل��ؤس��ف أن ي���أيت م��ن ال ت��اري��خ ل���ه، أو م��ن ال 
يساوي تاريخ دولته أصغر بيت يف هذه املناطق ليتطاول 

الح���ت���ال ه����ذه امل���ن���اط���ق ال���ع���اب���رة ل��ل��ت��اري��خ، وال���ت���ي أن��ش��ئ��ت 
فيها الحضارات والدول من قبل املياد بمئات السنني، 

وأبناؤها هم أصل التاريخ وأحفاد حمري وذو ريدان".
وحث املسؤولني عىل النزول إىل أوساط املجتمع كل يف 
نطاق مسؤوليته واألعمال املرتبطة به، واالهتمام بخدمة 
املواطن.. وقال" نحن يف رئاسة الدولة ننظر بنظرة شاملة 
واهتمام عام تجاه كل أبناء الشعب اليمني وتجاه كل 
أبناء الوطن دون تمييز، ونعرب عن هموم هذا الشعب 

وتطلعاته وآماله".
وجدد التأكيد عىل جميع املسؤولني بالتحرك لخدمة 
الناس دون تمييز، باعتبار أن رجل الدولة هو يف خدمة 

كل أبناء املجتمع.
ووج�����������ه ال������رئ������ي������س امل�������ش�������اط ب�����االه�����ت�����م�����ام ب����ص����ي����ان����ة ال�����ط�����رق 
بمحافظة إب قبل حلول موسم األمطار، وخاصة الطرق 
الرئيسية، إىل جانب االهتمام بالتنمية املجتمعية ورفع 
اإلنتاج، والنهوض بالجانب الزراعي وتفعيل املبادرات 

املجتمعية تنفيذا ملوجهات قائد الثورة.
ك��م��ا ح��ث امل��ح��اف��ظ��ني وال���وك���اء وم�����دراء امل��دي��ري��ات عىل 
االهتمام باملبادرات املجتمعية، وإدارتها بحكمة لتؤدي 
الدور املأمول منها يف تقديم الكثري من الخدمات لهذه 

املجتمعات.
وع�����رب ع����ن ال���ش���ك���ر ل���ع���ض���وي امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع����ىل 
محمد عيل الحويث وسلطان السامعي، عىل جهودهما 
امللموسة خال األي��ام املاضية والتي تكللت بحل الكثري 

من القضايا االجتماعية.
وقال" نحن يف أمس الحاجة أن نقدم نموذجا راقيا يف 
العدالة، وأن نردع النافذين الذين يستغلون مواقعهم، 

فالكل تحت طائلة املساءلة والقانون، وأنا اطلب من كل 
مسؤول أن يرتقي بواقع مسؤوليته واملعنيني من حوله".
ول�����ف�����ت ال�����رئ�����ي�����س امل�������ش�������اط، إىل أه����م����ي����ة ح���ل���ح���ل���ة ق���ض���اي���ا 

امل���ج���ت���م���ع وف����ق����ا ل���ق���ي���م ال����ع����دال����ة واإلن�������ص�������اف، ب���اع���ت���ب���اره���م���ا 
املنهجية التي يمكن من خالها تقديم النموذج الراقي.
وأكد عىل ضرورة تنظيم األمن والتخفيف من معاناة 
الناس يف الطرق، وتوعية املجتمع لابتعاد عن السلبيات 
م����ث����ل اط���������اق ال������ن������ار يف األع����������������راس.. م������ش������ددا ع������ىل ض�������رورة 
االهتمام بأسر الشهداء والجرحى باعتبار ذلك مسؤولية 
جماعية واجتماعية عىل الجميع يف أجهزة الدولة وكل 

املتمكنني من أبناء املجتمع.
وقال" ينبغي أن يكون الخطاب اإلعامي وفق الثوابت 
ال��وط��ن��ي��ة ب��م��ا يسهم يف ال��ح��ف��اظ ع��ىل النسيج ال��داخ��يل، 
وال����ت����ص����دي مل�����ؤام�����رات األع���������داء وامل�����ح�����رض�����ني".. م����ؤك����دا أن 
الصرب والتضحيات الجسام التي قدمها أب��ن��اء الشعب 
اليمني ه��ي ص��م��ام األم���ان لتحقيق األه����داف العظيمة، 
وال����ض����م����ان����ة مل���س���ت���ق���ب���ل واع��������د ي���ح���ظ���ى ف����ي����ه ال����ب����ل����د ب���ال���ح���ري���ة 

واالستقال.
وأضاف" أعدكم وأعد كل أبناء الشعب اليمني أن كل 
هذا الصرب الذي قدمه أبناء الوطن ستكون نتيجته باهرة 
وتثلج الصدور وتنسينا جميعاً كل املعاناة التي القيناها 

يف املايض".
وعرب الرئيس املشاط، عن الشكر ألبناء محافظات إب 
وت��ع��ز وذم����ار وال��ض��ال��ع ول��ح��ج، ع��ىل دوره����م يف التصدي 
ل��ل��ع��دوان خ���ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، ودع����م ال��ج��ب��ه��ات يف 
ن��ط��اق املنطقة العسكرية ال��راب��ع��ة، وه��و دور سيسجله 
ال����ت����اري����خ ل����ه����ذه امل���ح���اف���ظ���ات األب����ي����ة ال���ش���ام���خ���ة، ك��ش��م��وخ 

الجبال الحمريية يف هذه املناطق.
وأش�������اد ب������دور أب����ن����اء م���ح���اف���ظ���ة ذم������ار يف دع�����م ال��ج��ب��ه��ات 
وت��ق��دي��م ال��ت��ض��ح��ي��ات يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان وال���ت���ي تعترب 
األوىل من حيث عدد الشهداء.. معربا عن الشكر لقيادة 
وأب�����ن�����اء م���ح���اف���ظ���ة إب ع�����ىل ج����ه����وده����م يف رف������د ال���ج���ب���ه���ات 

والحفاظ عىل النسيج االجتماعي والوضع الداخيل.
ك��م��ا ث��م��ن دور أب��ن��اء محافظة ت��ع��ز ع��ىل ال����دور البطويل 
والثبات الكبري يف مواجهة العدوان رغم الزحوف الكبرية 
واملتكررة.. مشيدا بدور قيادة وأبناء محافظتي الضالع 
ول��ح��ج يف الثبات وتحرير مناطق واس��ع��ة وط���رد ال��غ��ازي 

منها.
وأضاف الرئيس املشاط" يجب أن ال تتسبب الهدنة بأي 
تراخ فالعدو ال يزال مستعداً، وينبغي أن نستغل كل 

اإلمكانيات والطاقات لرفد الجبهات".

يف م���ح���اول���ة ب���ائ���س���ة ل��ت��ع��وي��ض ه���زائ���م���ه امل���ت���اح���ق���ة وف��ش��ل��ه  
ال���ذري���ع ع���ىل ص��ع��ي��د امل���واج���ه���ة ال��ع��س��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة لجأ 
العدو األمرييك والصهيوين ومن معه من األنظمة العميلة 
واملرتزقة مؤخرا إىل شن حربهم الناعمة املوجهة الستهداف 
وحدة وتماسك وتاحم الجبهة الداخلية لشعبنا اليمني 
ع��رب أس��ال��ي��ب ووس��ائ��ل وأدوات وش��ائ��ع��ات دع��ائ��ي��ة إعامية 
وت����ك����ت����ي����ك وت����خ����ط����ي����ط دق�����ي�����ق وه������������ادف إىل ت����رس����ي����خ االع����ت����ق����اد 
ال��خ��اط��ئ يف ع��ق��ول ال��ب��ع��ض م��ن ق��اص��ري ال��وع��ي أو ضعفاء 
ال��ن��ف��وس وزع���زع���ة ع��زائ��م��ه��م وت��ب��دي��ل م��واق��ف��ه��م وإق��ن��اع��ه��م 
ب��أف��ك��ار ت��ب��دو صحيحة وسليمة يف ال��ظ��اه��ر وه��ي ف��اس��دة يف 
ال���ب���اط���ن ك���ال���ح���دي���ث ع����ن امل���ع���ان���اة اإلن���س���ان���ي���ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
وحقوق اإلنسان والحريات واالستقرار والسام وغريها من 
األف��ك��ار والقناعات واألن��م��اط السلوكية التي يعترب الهدف 
الحقيقي من ترويج العدوان وأدواته املرتزقة لها من خال 
وس��ائ��ل إع��ام��ه��م وذب��اب��ه��م اإلل���ك���روين ه��و يف حقيقة األم��ر 
ه������دف ال���ن���ي���ل م�����ن ع���زي���م���ة ص����م����ود وث�����ب�����ات ال���ش���ع���ب يف وج���ه 
العدوان ومحاولة السعي إىل تحقيق األه��داف التي عجز 
ع����ن ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ب����ص����ورة ع���س���ك���ري���ة ع����ىل م�����دى ث���م���اين س���ن���وات 
وأه��م��ه��ا اح��ت��ال األرض اليمنية ون��ه��ب ال��خ��ريات وال����روات 

وتقسيم البلد إىل دويات صغرية وإمارات متناحرة يقودها 
أم������راء ال���ح���روب إض���اف���ة إىل محاولة ضرب ش��ب��ك��ة ال��ن��س��ي��ج 
االج��ت��م��اع��ي وط��م��س ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة لشعبنا ومجتمعنا 
ال��ي��م��ن��ي واالن�����ح�����راف ب����ه وت���غ���ي���ري س���ل���وك ال����ف����رد ف���ي���ه وت��زي��ي��ف 
وعيه وقناعاته إىل مستوى يصل به حد عدم االقتناع بقيم 
ومبادئ وأسس ومعاين هويته اإليمانية الذاتية األخاقية 
والدينية واالنبهار واالقتناع والتقليد األعمى لهم ولثقافتهم 
املتفسخة واالندماج مع ما يريدونه ويسعون إىل تحقيقه 
من أهداف السيطرة عليه وإخضاعه وسلب عزته وكرامته 

واحتال وطنه ونهب ثرواته وخرياته ومقدراته.

عناد ومكابرة
والحقيقة أن ال��ع��دوان أص��ب��ح مرغما ع��ىل إن��ه��اء ع��دوان��ه 
وح�����ص�����اره ول����ك����ن ه����ن����اك م����ن ال ي�������زال ي���ع���ان���د وي���ك���اب���ر وي��ط��ل��ق 
ل���ل���ع���دوان أن����ه ق�����ادر ع���ىل إح������داث ت��غ��ي��ري يف امل����وازي����ن وه����ؤالء 
هم قيادات العمالة واالرتزاق الداخليني سواء كانوا داخل 
الوطن أو خارجه يف عواصم دول العدوان أو عواصم بلدان 
أخ��رى وه��ؤالء دون شك ال يريدون للعدوان والحصار أن 
ي��ن��ت��ه��ي��ان وح���ري���ص���ون ع���ىل اس��ت��م��راره��م��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 

املصالح الذاتية األنانية الضيقة وتنمية املزيد من األرصدة 
وال�������������روات ع�����ىل ح����س����اب ح����ق����وق امل�����اي�����ني م�����ن أب�����ن�����اء ال����وط����ن 

وحقهم يف عيش الحياة الكريمة واآلمنة واملستقرة.
 ويف سبيل ذل���ك ال ي��ج��د م��ث��ل ه���ؤالء امل��رت��زق��ة أي���ة مشكلة 
يف ت��ب��ادل األدوار ويف ال��ت��ن��اوب وتغيري امل��واق��ف وامل��واق��ع من 
أجل العمل عىل تنفيذ مخططات العدوان طاملا يف تنفيذها 

تأمني ملصالحهم الشخصية.
وباملقابل ال تجد أنظمة دول العدوان أية مشكلة يف منح 

فرصة أخرى وأخرى لهؤالء املرتزقة.
وم����������ن ه�����ن�����ا ت����������أيت ح�������ال�������ة اس�������ت�������م�������رار ال���������اح���������رب وال������اس������ل������م، 
وتستمر مربرات عرقلة املفاوضات وتستمر أيضا اجتماعات 
قيادات املرتزقة املتكررة بني الفينة واألخرى يف عواصم دول 
العدوان ويستمر كل طرف يف قطع الوعود لآلخر بالعمل 
ع��ىل تحقيق مصالحه وتنفيذ مخططاته ومشاريعه التي 
تستهدف يف مجملها ثروات الشعب اليمني ووحدة أراضيه 
ووح�����دة ن��س��ي��ج��ه االج��ت��م��اع��ي وح��ق��وق��ه اإلن��س��ان��ي��ة يف عيش 

الحياة الحرة والكريمة. 

محاوالت بائسة 
رغم محاوالت إعام تحالف العدوان السعودي األمرييك 
اإلم�����������ارايت ال���ص���ه���ي���وين ال���ب���ائ���س���ة وال����ه����ادف����ة إىل ت��ث��ب��ي��ط ش��ع��ب��ن��ا 
ال���ي���م���ن���ي وث���ن���ي���ه ع�����ن االس�����ت�����م�����رار يف إك�����م�����ال م����س����رية ص����م����وده، 
يمكن القول أن شعبنا اليمني كان وال يزال وسيبقى عصيا 
ع�����ىل االن����ك����س����ار وق����������ادرا ع�����ىل إس�����ق�����اط ت���ل���ك ال�����ح�����رب ال���دع���ائ���ي���ة 
رغ�������م م�����ح�����دودي�����ة إم�����ك�����ان�����ات�����ه، يف م����ق����اب����ل إم�����ك�����ان�����ات ال�����ع�����دوان 
الهائلة وقادر أيضا عىل التصدي واإلفشال لكل مخططات 
وس�����ي�����اس�����ات واس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ات األع�������������داء ال����ت����آم����ري����ة وح����روب����ه����م 
االق���ت���ص���ادي���ة واإلع���ام���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة، وب��ال��ن��ظ��ر إىل طبيعة 
ت��ط��ورات ال��وق��ائ��ع واألح����داث ع��ىل امل��اي��ني امل��ن��ظ��وري��ن القريب 

وال���ب���ع���ي���د ف������إن م����ن امل����ؤك����د أن ك����ل ت���ل���ك ال����ح����م����ات اإلع���ام���ي���ة 
والجهد واملال الذي ينفقه تحالف العدوان وأدواته عىل هذه 
الحملة اإلع��ام��ي��ة ال��ه��ادف��ة إىل اس��ت��ه��داف الجبهة الداخلية 
س���ي���ف���ش���ل ف����ش����ًا ذري�����ع�����ا م����������ادام ش���ع���ب���ن���ا وم���ج���ت���م���ع���ن���ا ال��ي��م��ن��ي 
ال��ص��ام��د وامل���ق���اوم وامل��ت��ص��دي ل��ل��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة العسكرية 
ال��ت��ي ي��ش��ن��ه��ا ع��ل��ي��ه ذل���ك ال���ع���دو ع���ىل م���دى ث��م��اين س���ن���وات قد 
أصبح بفضل الله وبفضل حكمة قيادته الثورية والسياسية 
يمتلك من الوعي والبصرية ما ُيمّكُنه من الصمود والتصدي 
لهذه الحرب الناعمة وأضحى محصنا بنسبة كبرية ضدها 

وضد أساليبها ووسائلها املختلفة.

وعي وإدراك كامل 
وم��������ا م������ن ش������ك أن ال����ف����ض����ل ف���ي���م���ا أص�����ب�����ح ي���م���ت���ل���ك���ه ش��ع��ب��ن��ا 
وم��ج��ت��م��ع��ن��ا ال��ي��م��ن��ي م����ن ال����وع����ي واإلدراك ال���ك���ام���ل مل��ف��ه��وم 
وأس���ال���ي���ب وأه�������داف ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة ال���ت���ي ي��ش��ن��ه��ا وي���ح���اول 
اس��ت��ه��داف��ه ب��ه��ا ال���ع���دو ي���ع���ود إىل امل���ش���روع ال���ق���رآين اإلي���م���اين 
ورؤي����ت����ه ال���خ���اص���ة ال���ت���ي ال ت��ح��ي��د ع���ن اإلي����م����ان ال����راس����خ ب��ال��ل��ه 
وال���والء الكامل ل��ه ولرسوله الكريم وأع���ام ال��ه��دى م��ن آل 
بيته الكرام األطهار وااللتزام الديني املقرون بمفاهيم القرآن 
الكريم الواضحة وما يتضمنه من أوامر وتوجيهات إلهية 

ال لبس فيها.
ولعل خري دليل عىل ذلك ما تتضمنه خطابات قائد ثورة 
الصمود وال��ت��ص��دي ل��ع��دوان املعتدين  - السيد العلم عبد 
امللك بدر الدين الحويث- من إشارات بيان وتوضيح ملفهوم 
الحرب الناعمة وأهمية مواجهتها بالوعي والبصرية حيث 
ت��ح��دث- ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه- ع��ن ذل���ك يف خ��ط��اب��ه بمناسبة ذك��رى 
ال���ش���ه���ي���د ق����ائ����ا: "ي����رك����ز األع���������داء يف اس���ت���ه���داف���ه���م ل���أم���ة ع��ىل 
اس����ت����خ����دام ال�����ح�����رب ال���ن���اع���م���ة ف���ي���س���ع���ون ب���ك���ل ج���ه���د إلف���س���اد 
شباب أمتنا وتمييعهم ودفعهم إىل الرذيلة وهذا ما تجىل 

بوضوح تام يف اململكة العربية السعودية وذلك بمباركة من 
النظام السعودي الذي يرعى ذلك النشاط الهدام واملفسد 
ل����أخ����اق وامل�������يء ل��ق��ي��م وم�����ب�����ادئ وم���ن���ه���ج دي���ن���ن���ا اإلس���ام���ي 
الحنيف.. وهنا أشار قائد الثورة، إىل أن األعداء يعملون من 
خال الحرب الناعمة عىل إفساد شباب األمة عىل املستوى 
األخ��اق��ي والفكري ليسهل السيطرة عليها، كما يعملون 
عىل تمييع شباب األمة ودفعهم إىل الرذيلة كما يحصل يف 
نشاط هيئة الرفيه يف السعودية ويف املجتمعات األخرى.. 
مشريا إىل أن النظام السعودي يرعى ذلك النشاط الهدام 

والفاضح وامليء ألخاق اإلسام وقيمه.
وت�������اب�������ع "األع������������������داء ي������ح������اول������ون ض���������رب ال������روح������ي������ة اإلي����م����ان����ي����ة 
واالستشهاد يف سبيل الله ألنهم يعرفون أهميته لارتقاء 
بمستوى األم���ة، ويف املقابل يستخدمون س��اح الجربوت 
والبطش والهمجية والطغيان والتوحش واإلجرام والقتل 
الجماعي والتدمري كوسيلة اخرى إلذالل الشعوب وكسر 

إرادتها وتحطيم معنوياتها بهدف إخضاعها".

خالصة 
ون������خ������ل������ص إىل ال���������ق���������ول أن ع���������ىل م������ث������ل ه���������������ؤالء امل������رت������زق������ة 
وامل��ت��اج��ري��ن ب��م��ع��ان��اة امل��اي��ني م��ن أب��ن��اء شعبنا ال��ي��م��ن��ي أن 
ي���درك���وا حقيقة أن ه���ذا ال��ش��ع��ب ال��ص��اب��ر وال��ص��ام��د طيلة 
ثماين سنوات بات عىل وعي كامل بحقيقة مخططاتهم 
مهما تغريت وتبدلت سياسات واسراتيجيات تنفيذها 
وق�����ادر ع���ىل إف��ش��ال��ه��ا ك��م��ا أف��ش��ل س��اب��ق��ات��ه��ا م���ن امل��ش��اري��ع 
التآمرية، وأكر من ذلك أصبح السواد األعظم من أبناء 
امل��ن��اط��ق وامل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة ال��خ��اض��ع��ة ل��س��ي��ط��رة أول��ئ��ك 
امل��رت��زق��ة ي���درك���ون حقيقة امل��ت��آم��ري��ن عليهم وع���ىل ال��وط��ن 
وحاضرين ملواجهة أي مخططات أو مؤامرات هادفة إىل 

العبث بأمنهم وإطالة أمد معاناتهم.

بعد فشل دول العدوان وهزيمتها وانكسار شوكتها وعجزها عن تحقيق أهدافها املرسومة 
عىل الصعيدين العسكري والسيايس لجأ نظام اإلدارة األمريكية الربيطانية الصهيونية ونظاما 
آل سعود وزايد العميلني وأدواتهما املرتزقة يف الداخل إىل استخدام سياسة الحرب اإلعامية 

الناعمة واالعتماد بدرجة أساسية يف تنفيذ هذه السياسة عىل ذباب إعامهما اإللكروين 
ومحاوالت استهداف الجبهة الداخلية اليمنية وبث الشائعات املثبطة للعزائم ودغدغة مشاعر 

قاصري الوعي باسم الراتب وغريها من االحتياجات املعيشية التي تسبب يف انقطاعها وانعدامها 
الحصار والعدوان نفسه.. تفاصيل يف السياق التايل:

تفاصيل حرب العدوان الناعمة 

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

الطبقات
2- بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة البالد  

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

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

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بن األمم. ية
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رة 
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اسبوعية 
سياسية . عامة

 علينا أن نكون في مستوى 
الرهان لتعزيز اجلبهة الداخلية 

 التشديد على اصالح 
مؤسسات الدولة وتفعيلها 

خلدمة ابناء املجتمع
 ننظر في رئاسة الدولة 

بنظرة شاملة واهتمام عام 
جتاه كل أبناء الشعب دون 

متييز

 نعمل على إصالح مؤسسات 
الدولة وتفعيلها وتقدمي 

اخلدمات ألبناء املجتمع
 كل رهانات العدو فشلت في 

جر احلرب إلى محافظات الوسط 
املكتظة بالسكان

 على املسؤولني النزول إلى 
أوساط املجتمع واالهتمام 

بخدمة املواطن

-خاص

خالل لقائه قيادات محافظات إب وتعز وذمار والضالع وحلج.. الرئيس املشاط:

أولوياتنا تعزيز اجلانب العسكري ورفد اجلبهات

 املسؤولية الوطنية تلزم أبناء البلد جميعًا أن 
يكونوا يدًا واحدة للتصدي للعدوان  

 نقف في هدنة هشة وننتظر عودة احلرب 
في أي وقت، ونحن جاهزون لها بإذن الله    

 العدو أوقف حربه العسكرية لكنه توجه إلى حرب أخرى يجب 
أن نواجهها بالوعي والبصيرة والوحدة واالعتصام

 نحن في امس احلاجة لتقدمي منوذج راق في العدالة وردع النافذين فالكل حتت طائلة القانون واملساءلة
 نشيد بدور ابناء محافظات ذمار وتعز واب والضالع وحلج لتصديهم للعدوان ودعم اجلبهات

  لن نسمح مبحاوالت العمالء واملرتزقة في متكني الغزاة واحملتلني من بلدنا



ش���ارك رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور، يف تدشني 
الحملة الشعبية السنوية، التي تقيمها املؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان لصالح 

مرىض السرطان )1-1 سأبدأ عامي بخري(.

وح����ي����ا رئ����ي����س ال������������وزراء يف ك���ل���م���ت���ه، ال���������دور ال���خ���ري 
املهم للمؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان، الذي 
يقودها مجموعة من أهل الخر من الشخصيات 
الوطنية، التي فّضلت أن تقّدم لهذه الشريحة ما 
ي��م��ك��ن م����ن ج���ه���د وم������ال ون����ش����اط ت����م م���واك���ب���ت���ه ط��ي��ل��ة 

السنوات املاضية.
وقال: "شاهدنا -خالل زياراتنا املتكررة للمؤسسة- 
ح��ج��م ال��ع��ط��اء اإلن���س���اين ال��ط��ب��ي وال���ع���الج���ي، ال���ذي 
تقوم ب��ه، وم��ا يقّدمه كادرها الطبي والصحي من 
جهود كبرة لصالح النشاط الخري، كما شاهدنا 
تسابق البيوت التجارية الكبرة والخّرين من رجال 
األع����م����ال ع���ى دع����م امل���ؤس���س���ة ون���ش���اط���ه���ا، وامل���ري���ض 

الذي ابتاله الله بهذا املرض العضال".
ون�����������������ّوه ال��������دك��������ت��������ور ب���������ن ح������ب������ت������ور ب��������األع��������م��������ال ال�����ك�����ب�����رة 
ل���ل���م���ؤس���س���ة ال����وط����ن����ي����ة مل����ك����اف����ح����ة ال�����س�����رط�����ان يف ع����دد 
م��ن م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��م��ه��وري��ة.. مضيفاً ب���أن الخطوة 
اإليجابية تتمثل بتفاعل املجتمع مع شريحة مرىض 
ال���س���رط���ان، ويف امل���ق���دم���ة ق�����واه ال��ف��اع��ل��ة ال���ت���ي ت��ق��ّدم 
ال����دع����م امل���ع���ن���وي وامل���������ادي ب�������روح إن���س���ان���ي���ة وأخ���الق���ي���ة 
ع����ال����ي����ة.. م�����ؤك�����داً أن ه������ذه األع�����م�����ال ت���ب���ق���ى خ����ال����دة يف 

ع���ق���ول وض���م���ائ���ر ل���ي���س ل���ل���م���رىض وأس����ره����م ف��ح��س��ب 
بل واألصحاء من أبناء املجتمع.

ول��ف��ت رئ��ي��س ال������وزراء إىل أن���ه وّج����ه ال������وزارات ذات 
العالقة بدعم املؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان، 
وتقديم ما يمكن من تسهيالت ومعالجات للحد 
م���ن اإلج���������راءات ال���ب���روق���راط���ي���ة ال���ت���ي ت��ح��د م���ن عمل 

الخر.
وب������ّ� أن ال���ق���ط���اع ال���ص���ح���ي ي����واج����ه م���ش���اك���ل ك��ب��رة 
وت��ح��ّدي��ات ونقصاً يف التجهيزات، نتيجة ال��ع��دوان 
والحصار ومنعه من دخول الكثر من االحتياجات 
ال���������ض���������روري���������ة ال��������ت��������ي س�����ت�����ع������ امل��������ؤس��������س��������ات ال����ص����ح����ي����ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ع���ى ت��ق��دي��م خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��م��واط��ن��� عى 
النحو األفضل.. وقال: "إن فرتة العدوان تتضاعف 
وترتاكم مسؤوليات الجميع، ال سيما يف ظل وجود 

ه��������ذا امل����������رض يف ع�����م�����وم امل�����ح�����اف�����ظ�����ات، م������ا ي���س���ت���دع���ي 
االستمرار يف تضافر الجهود لفائدة الذين ابتالهم 
ال��ل��ه ب���امل���رض، ال����ذي ُي��ع��د يف ال��وق��ت ن��ف��س��ه ام��ت��ح��ان��اً 
للمجتمع بمختلف شرائحه، ويف املقّدمة ميسورو 

الحال".
وأعلن عن تربع حكومة اإلنقاذ الوطني بخمس� 
م����ل����ي����ون ري����������ال ل����ص����ال����ح امل�����ؤس�����س�����ة ال�����ع�����ام�����ة مل���ك���اف���ح���ة 
السرطان، كدعم ألنشطتها الخرية يف هذا املجال.
ويف الفعالية، التي حضرها نائب رئيس ال���وزراء 
لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أشار وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، عيل الرزامي، 
إىل األه�����داف اإلن��س��ان��ي��ة لحملة م��ك��اف��ح��ة ال��س��رط��ان 
التي تستهدف شريحة كبرة من املرىض بهذا الداء 
ال����ع����ض����ال.. م���ن���وه���اً ب��ال��ج��ه��د ال����خ����ري ل��ل��م��ؤس��س��ة يف 
تقديم العون الطبي والعالجي للمرىض، ال سيما 

الفقراء منهم.
ب�������دوره، أوض�����ح رئ���ي���س م��ج��ل��س أم���ن���اء امل��ؤس��س��ة، 
ح��س��ن ال��ك��ب��وس، أن م��ن��اس��ب��ة 1-1 محطة سنوية 
لتذكر الجميع باملبادرة يف تقديم الخر ألنفسهم 
وليس ملرىض السرطان، مصداقاً لقوله تعاىل ]وما 
تقدموا ألنفسكم من خر تجدوه عند الله هو خٌر 

وأعظم أجراً[.
ون�������اش�������د ش�������رائ�������ح امل����ج����ت����م����ع ب�����م�����د ي�������د ال�������ع�������ون مل�����رىض 
السرطان الذين يعانون ويالت هذا املرض وقسوة 

ت��ب��ع��ات��ه وت��ك��ال��ي��ف��ه ال���ب���اه���ظ���ة، ال���ت���ي ت��ك��ش��ف امل��س��ت��ور 
وتغفر امل��ي��س��ور.. مبيناً أن امل��ؤس��س��ة مستمرة ب��أداء 
رسالتها اإلنسانية منذ 20 عاماً، وتقديم الخدمات 
ال���ط���ب���ي���ة وال�����رع�����اي�����ة االج����ت����م����اع����ي����ة مل�����ا ي�����ق�����ارب ع���ش���ري���ن 
أل�����ف م���ري���ض س���ن���وي���اً يف ف���روع���ه���ا ب��ص��ن��ع��اء وص���ع���دة 

والحديدة وإب وتعز وعدن.
وع��رّب عن الشكر لكل الخّرين من أبناء الوطن، 
الذين كان لهم الفضل بعد الله تعاىل يف استمرار 

املؤسسة وتوسيع نشاطها.
وت��م خ��الل ال��ت��دش��� فتح ب��اب ال��ت��رّبع للجمعية، 
حيث بادر عدد من رجال املال واألعمال والحاضرين 
ب���ال���ت���ربع ل���ص���ال���ح ال��ج��م��ع��ي��ة، إي����ذان����ا ب���ت���دش���� ح��م��ل��ة 

الترّبع للعام 2023م.

رئيس الوزراء:  القطاع الصحي يواجه مشاكل كبيرة ونقصًا 
في التجهيزات نتيجة العدوان واحلصار

  ت��ص��ري��ح��ات النعيمي ت���أيت ب��ع��د أي���ام م��ن م��غ��ادرة 
ال������وف������د ال�����ع�����م�����اين ال���������ذي زار ال����ي����م����ن وال�����ت�����ق�����ى خ���الل���ه���ا 
بالسيد القائد عبدامللك بدرالدين الحويث والرئيس 
م��ه��دي امل��ش��اط ورئ��ي��س هيئة األرك����ان ال��ل��واء محمد 
عبدالكريم الغماري، يف ظل تعنت تحالف العدوان 
وإص��راره إبقاء حالة "ال��ال حرب وال��ال سلم" وقطع 

املرتبات وبإبقاء الحصار والعدوان عى اليمن.
و ك����ان رئ���ي���س ال���وف���د ال���وط���ن���ي م��ح��م��د ع��ب��دال��س��الم 
ق���د أوض�����ح يف ت��ص��ري��ح ل�����"امل����س����رة"، أن����ه م��ن��ذ ان��ت��ه��اء 
ال��ه��دن��ة أج����رى ال���وف���د ال��وط��ن��ي ن��ق��اش��ات م��ك��ث��ف��ة مع 
أط���راف ع��دة م��ن بينها ل��ق��اءات مباشرة م��ع الطرف 

السعودي واألمم املتحدة يف مسقط.
وحذر أن أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع 
يف اليمن ستقلب الطاولة وتعيدنا إىل نقطة الصفر، 
م���ش���را إىل أن األش����ق����اء م���ن س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان س��م��ع��وا 

كالماً واضحاً من السيد القائد.
وق�������ال ع����ب����دال����س����الم: "ق����وات����ن����ا ع����ى امل�����ي�����دان ف��رض��ت 
قواعد اشتباك جديدة، وعى الطرف اآلخر إدراك 
حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة، وحالياً لسنا أمام 
أي التزام فيما يتعلق بوقف إطالق النار، لكن هناك 
ج���ه���وداً م��ح��رتم��ة ي��ب��ذل��ه��ا األش���ق���اء يف ع��م��ان ب��م��وازاة 

مناقشة أفكار لتحقيق تقدم.
وأض��������اف: أن امل���ل���ف اإلن����س����اين ويف م��ق��دم��ت��ه ص���رف 
املرتبات وفقاً مليزانية النفط والغاز 2014 ال تزال 
أولويتنا يف املفاوضات، الفتا إىل أن صادرات النفط 
والغاز يجب أن تذهب ملصلحة صرف املرتبات لكافة 

املوظف� من كل املحافظات بال استثناء.

ون�����وه ع���ب���دال���س���الم ب����أن ال���ح���دي���ث ع���ن وق����ف إط���الق 
نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، وصرف 
مرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل، مؤكدا أنه 
ال يمكن أن نذهب للحوار السيايس يف ظل أجواء 

معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية.
وكان املجلس السيايس األعى، أعلن، يف 19 من 
ش��ه��ر دي��س��م��رب ال��ف��ائ��ت، رف��ض��ه الس��ت��م��رار ح��ال��ة ال��ال 

سلم والال حرب التي يهدف تحالف العدوان إلبقاء 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ف��ي��ه��ا، م��ؤك��دا أن��ه��ا ل��ن تستمر 

بال نهاية.
وخالل اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية مهدي 
املشاط، اطلع املجلس عى االتصاالت القائمة بشأن 
امل���ب���اح���ث���ات ب����� ال���ي���م���ن وت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��وق��ف ال���ع���دوان ورف����ع ال��ح��ص��ار وم���ا تمخضت عنه 

م������ن ن�����ت�����ائ�����ج.. وأك���������د أن ال����ي����م����ن س���ي���ت���خ���ذ اإلج������������راءات 
امل��ن��اس��ب��ة ع��ن��دم��ا ي��ح��� ال���وق���ت امل��ن��اس��ب ل��ذل��ك وب��م��ا 
يمنع مخطط التحالف إليقاع اليمن يف هذا الفخ.

وج�����������دد امل�����ج�����ل�����س ال�����س�����ي�����ايس األع�����������ى ال�����ت�����أك�����ي�����د ع���ى 
م���وق���ف ال��ي��م��ن ال���ث���اب���ت ت���ج���اه ال���س���الم امل���ش���رف ال���ذي 
ي����ح����م����ي س�������ي�������ادة واس������ت������ق������الل ال�����ي�����م�����ن وي������ح������اف������ظ ع���ى 
وح������دت������ه، م����رح����ب����ا ب����ك����ل ال�����خ�����ط�����وات ال������ج������ادة يف ه����ذا 

السياق.. مشراً إىل أن الحرص عى تحقيق السالم 
يف ال��ي��م��ن ينبغي أن يتجسد م��ن خ���الل االس��ت��ج��اب��ة 
لحقوق املواطن� ويف مقدمتها صرف املرتبات لكل 
م���وظ���ف���ي ال������دول������ة، وف����ت����ح ج���م���ي���ع امل������ط������ارات وامل�������وائن 
اليمنية، ورف��ع جميع القيود ع��ى ال����واردات وعى 
رأسها املشتقات النفطية وامل��واد الغذائية وال��دواء 
ع�����رب ج���م���ي���ع امل����������وائن وامل�������ط�������ارات ويف م���ق���دم���ه���ا م���ي���ن���اء 

الحديدة ومطار صنعاء الدويل.
وش�������دد االج����ت����م����اع ع����ى ف���ص���ل امل����ل����ف اإلن�����س�����اين ع��ن 
ال�������س�������ي�������ايس وال�������ع�������س�������ك�������ري، م���������ؤك���������دا أن ال�������ت�������ق�������دم يف 
ه��������ذا امل�����ل�����ف ه������و امل������ؤش������ر ل����ل����م����ص����داق����ي����ة يف إن������ج������اح أي 
وس���اط���ات أو ات���ص���االت أو م��ب��اح��ث��ات.. ول��ف��ت إىل أن 
اس��ت��ح��ق��اق��ات التضحيات اليمنية ت��ض��ع ع��ى كاهل 
ال���ق���ي���ادة م��س��ؤول��ي��ة ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اة امل��ج��ت��م��ع 
اليمني، وهو األمر الذي يحتم عليها الحفاظ عى 
ثرواته ومقدراته وتسخرها لصالح املجتمع يف كل 
الجغرافيا اليمنية، مشرا إىل أن منع نهب الرثوات 

اليمنية قرار حتمي ويأيت يف هذا السياق.
ك��م��ا اط��ل��ع امل��ج��ل��س خ���الل االج��ت��م��اع ع��ى ال��ت��ق��اري��ر 
املرفوعة ح��ول جاهزية ال��ق��وات املسلحة ملنع وردع 
األطماع األمريكية والصهيونية يف الرثوات والجزر 

واملمرات املائية اليمنية.
وأك������دت ال���ت���ق���اري���ر ع���ى ال���ج���ه���وزي���ة ال���ت���ام���ة ل��ل��ق��وات 
امل����س����ل����ح����ة مل�����واج�����ه�����ة أي ت����ه����دي����د ل����ل����س����ي����ادة ال���ي���م���ن���ي���ة، 
وأن أي إج��راءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء 
الشعب اليمني س��واء عى املستوى االقتصادي أو 

اإلنساين أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة.

أك�������������د م������ح������م������د ص��������ال��������ح ال�����ن�����ع�����ي�����م�����ي ع����ض����و 
امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع�����������������ى، أن رغ�����ب�����ة 
ال���س���ع���ودي���ة يف إن���ه���اء ال���ح���رب ب��ش��روط��ه��ا 
ت����ب����ق����ى م������ج������رد أم�����ن�����ي�����ات ت������ج������اوزه������ا امل���ن���ط���ق 

والواقع القائم والتاريخ.
وق��������������������������ال ال���������ن���������ع���������ي���������م���������ي "ن����������������ق����������������ول ل�������ل�������ن�������ظ�������ام 
السعودي كفى لعباً بالنار والحقوق لن 

تهمل وسننتزعها سلما أو حربا".
وشدد عضو املجلس السيايس األعى 
"عى النظام السعودي التسليم بكون 
الشعب اليمني فرض واقعا يختلف عما 

عهده قبيل ثورة ال�21 من سبتمرب".

04 عن قرب

م�����ع اس���ت���ق���ب���ال ال�����ع�����ام امل�����ي�����الدي 2023م 
ال��������ذي ن����أم����ل أن ي���ع���م ف���ي���ه ال�����س�����الم واألم������ن 
كل رب��وع اليمن، وأن ينقشع شبح القتل 
ول���������ون ال���������دم ال���������ذي خ����ي����م ع������ى م��������دى ث���م���اين 
س��ن��وات م��ن ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار، وم��ج��ازر 
ال���ص���واري���خ وال��ق��ن��اب��ل ال��ت��ي ق��ت��ل��ت وج��رح��ت 
آالف ال���ي���م���ن���ي���� ظ����ل����م����اً وع��������دون��������اً، وش�������ردت 
ن��ح��و 4 م���الي���� ن�����ازح م���ن ب��ي��وت��ه��م وق���راه���م 
فراراً من آلة العدوان الهمجية الوحشية، 
التي ل��م تفرق يف استهدافها ب��� األطفال 
وال������ن������س������اء، ح����ت����ى امل���������رىض يف امل���س���ت���ش���ف���ي���ات 
وال������ط������الب يف امل�����������دارس وص���������االت األع��������راس 
والعزاء واملسافرين يف الطرقات، لم يكن 
أح������د يف م����أم����ن م�����ن غ������در ال������غ������ارات ال���ج���وي���ة 

والقنابل العنقودية.. 
ح�����ت�����ى م��������ن أم����������ن ع��������ى ح�����ي�����ات�����ه م��������ن ال����ق����ت����ل 
امل��������ب��������اش��������ر ك�������������ان ض������ح������ي������ة ل������ل������ح������ص������ار ال������ظ������ال������م 
وس�����ي�����اس�����ة ال����ت����ج����وي����ع وع����������دم ت�����وف�����ر ال�����غ�����ذاء 
وال������������������دواء وامل�����ش�����ت�����ق�����ات ال����ن����ف����ط����ي����ة، ف���������زادت 
بذلك معاناة اليمني� وتفاقمت أوضاعهم 
املعيشية يف ظل انقطاع املرتبات، وتراجع 
مستويات الخدمات الصحية والتعليمية، 
ومحدودية فرص العمل املمكن الحصول 
ع���ل���ي���ه���ا ل���ت���وف���ر ال����ح����د األدىن م�����ن امل���ق���وم���ات 

املعيشية. 
وم�����������������ع ذل�����������������ك ح���������م���������ل ل���������ن���������ا ال�������������ع�������������ام امل�������������ايض 
2022م ب��ص��ي��ص أم����ل يف إم��ك��ان��ي��ة إح���الل 
ال����س����الم وإن�����ه�����اء ال������ع������دوان وال����ح����ص����ار، م��ن 
خالل الهدنة اإلنسانية األممية التي وافق 
عليها وال��ت��زم بها ال��ط��رف ال��وط��ن��ي املجلس 
السيايس األع��ى وحكومة اإلنقاذ الوطني 
منذ مطلع إبريل من العام املايض، لتظهر 
األي��ام حقيقة مساعي العدوان ومرتزقته 
م��ن تلك الهدنة التي أرادوا منها املماطلة 
والتهرب من املطالب املشروعة واإلنسانية 
ل�����ل�����ش�����ع�����ب ال������ي������م������ن������ي، ألن�������ه�������ا ل�����ي�����س�����ت ض���م���ن 
أج��ن��دت��ه��م وال اه��ت��م��ام��ات��ه��م، ف��ق��د اع���ت���ادوا  
امل����ت����اج����رة ب���م���ع���ان���اة ال���ي���م���ن���ي���� وق���ت���ل���ه���م ب���دم 
ب����������ارد، ول�����ي�����س أدل ع�����ى ذل�������ك م�����ا ي���واج���ه���ه 
أبناء محافظة تعز نتيجة إص��رار العدوان 
وم�����رت�����زق�����ت�����ه ع������ى إغ����������الق ال������ط������رق ال���رئ���ي���س���ي���ة 
م���ن وإىل امل��ح��اف��ظ��ة، ورف����ض ك���ل امل���ب���ادرات 
وال���ت���ف���اه���م���ات ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا ص���ن���ع���اء ل��ف��ت��ح 
ط����رق ب��دي��ل��ة وإث����ب����ات امل���ص���داق���ي���ة ب����إزال����ة كل 
ال��ع��وائ��ق م��ن ط���رف واح����د.. وك��ذل��ك ال��ح��ال 
بالنسبة ملحافظة مارب ومحافظة الضالع، 
وف��ت��ح ميناء ال��ح��دي��دة بشكل ك��ام��ل ومنع 
القرصنة واالح��ت��ج��از التعسفي التي يقوم 
بها تحالف العدوان ضد السفن الواصلة 
إىل م��������ي��������ن��������اء ال�����������ح�����������دي�����������دة خ���������ص���������وص���������اً س����ف����ن 

املشتقات النفطية. 
وبالعودة للحديث عن الهدنة اإلنسانية 
التي بدأت بشهري إبريل ومايو، ومن ثم 
تمديدها حتى أكتوبر، فقد كشفت العديد 
من الحقائق التي نبهت لها قيادتنا الثورية 
والسياسية منذ البداية، فعى الرغم من 
ال����ف����ت����ح ال������ج������زيئ مل�����ط�����ار ص����ن����ع����اء ال������������دويل إىل 
وج���ه���ة واح������دة ص��ن��ع��اء - َع���م���ان ول��ل��ح��االت 
املرضية الحرجة، وكذلك السماح بشكل 
متقطع لسفن املشتقات النفطية بالدخول 
إىل م��ي��ن��اء ال��ح��دي��دة، إال أن دول ال��ع��دوان 
اس���ت���م���رت يف ن���ه���ب ث�������روات ال���ي���م���ن ال��ن��ف��ط��ي��ة 
والغازية، رافضة صرف مرتبات املوظف� 
اليمني� امل��دن��ي��� وال��ع��س��ك��ري���، وراف��ض��ة 
أي����ض����اً ان����ف����اذ ال���ت���ف���اه���م���ات ال����خ����اص����ة ب���ت���ب���ادل 
األسرى " الكل مقابل الكل"، كما ترفض 
خروج قواتها من األرايض والجزر اليمنية.. 
وبذلك بدا واضحاً مرامي العدوان وهدفه 
م��ن ال��ه��دن��ة اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي ل��ج��أ إل��ي��ه��ا بعد 
ف����ش����ل����ه ال�����ع�����س�����ك�����ري أم�����������ام اس�����ت�����م�����ات�����ة أح���������رار 
ال����ي����م����ن يف ال�������دف�������اع ع������ن ال������س������ي������ادة واألرض 
والعرض، والتحول الكبر وغر املتوقع يف 
م���وازي���ن امل���ب���ادرة وامل��ب��اغ��ت��ة ال��ع��س��ك��ري��ة التي 
أض����ح����ى ي��م��ت��ل��ك��ه��ا ال���ج���ي���ش ال���ي���م���ن���ي وق���وت���ه 
ال���ص���اروخ���ي���ة وس������الح ال���ج���و امل����س����ر، وع��م��ق 
ومديات االستهداف التي تم الوصول إليها 
وطالت منشآت حيوية وعسكرية سعودية 

وإماراتية. 
وي�����درك ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال���ي���وم أن ح��دي��ث 
ت��������ح��������ال��������ف ال����������������ع����������������دوان وامل�����������ب�����������ع�����������وث األم��������م��������ي 
واألمرييك عن السالم، ال يعدو عن مجرد 
بهرجات إعالمية وذر للرماد عى العيون، 
ف�����ي�����م�����ا ال�������ت�������ح�������رك�������ات ال������ب������ح������ري������ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 
خ����ص����وص����اً األخ����������رة، وت���������وايل اإلف�����ص�����اح ع��ن 
ت����ط����ب����ي����ع األن������ظ������م������ة اإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة م��������ع ال�����ك�����ي�����ان 
الصهيوين عى كافة املستويات.. كل ذلك 
إىل ج���ان���ب االس���ت���ه���داف امل��س��ت��م��ر ل��الق��ت��ص��اد 
ال��ي��م��ن��ي ل����زي����ادة م���ع���ان���اة ال��ي��م��ن��ي���، يجعل 
االستمرار يف الصمود   والعودة للمواجهة 
العسكرية يف العام 2023م ، أمر حتمي 
إذا لم تتحقق املطالب املشروعة لشعبنا، 
وألن العدو ال يفهم سوى لغة القوة فهي 
ال���ت���ي أف��ش��ل��ت غ��ط��رس��ت��ه وت���ك���ربه ع���ى م��دى 

الثمانية األعوام املاضية.

بعد مغادرة الوفد العماني دون اإلعالن عن إحراز أي تقدم  

 املجلس السياسي األعلى: اليمن سيتخذ اإلجراءات املناسبة عندما يحني الوقت املناسب لذلك

شارك في تدشني احلملة السنوية للمؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان

صنعاء تؤكد بأن حقوق الشعب اليمني ستنتزع سلمًا أو حربًا
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اإلعالن عن تبرع احلكومة بـ50 
مــلــيــون ريــــال لــصــالــح املــؤســســة 

العامة ملكافحة السرطان

الــــــــــكــــــــــبــــــــــوس: املــــــؤســــــســــــة 
مـــســـتـــمـــرة بـــــــــأداء رســـالـــتـــهـــا 
اإلنــــســــانــــيــــة مـــنـــذ 20عـــــامـــــًا 
وتــقــدمي اخلــدمــات الطبية 
والــرعــايــة االجتماعية لـــ20 

ألف مريض سنويًا
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عبدالسالم :  قواتنا فرضت قواعد 
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اإلدراك بأننا في مرحلة جديدة
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ورش عمل نوعية
تضمن برنامج عمل املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري، 
يف ي����وم����ه األول، ع���ق���د خ���م���س ورش ع����م����ل، ت��م��ث��ل��ت يف )ال���ق���س���ط���رة 
القلبية - تلفزيون القلب- االنعاش القلبي والرئوي- القلب املفتوح- 
تخطيط القلب(، وت��م مناقشة ع��دد م��ن أوراق العمل التي قدمها 
ن���خ���ب���ة م����ن االس����ت����ش����اري����ن واألط������ب������اء امل���ت���خ���ص���ص���ن يف م����ج����ال أم������راض 
وج���راح���ة ال��ق��ل��ب، ب��م��ا يف ذل����ك م��ش��ارك��ة خ��ارج��ي��ة م���ن ق��ب��ل ال��دك��ت��ور 

حيدر ارجماندي من الواليات املتحدة األمريكية.
ك���م���ا ت��ض��م��ن ب���رن���ام���ج أع����م����ال امل���ؤت���م���ر يف ي���وم���ه األول ت���خ���رج وت��ك��ري��م 
الدفعة األوىل من الزمالة اليمنية تخصص أمراض وجراحة القلب.

محاضرات ونقاشات علمية
يف اليوم الثاين للمؤتمر العلمي الخامس قدمت عدد من املحاضرات 
العلمية لنخبة من الكوادر الطبية من داخل وخارج الوطن.. وتناول 
أط��ب��اء وج���راح���و ال��ق��ل��ب ال��ي��م��ن��ي��ون، م��واض��ي��ع ح���ول ت��داخ��ل ع��اج��ات 
القلب مع أمراض الكبد واستخدام مضادات التجلط يف الصمامات 
الصناعية وعن أمراض األسنان وعاقتها مع أمراض القلب وحول 

كيفية التعامل مع األمراض القلبية خال فرتة الحمل والوالدة.
ف��ي��م��ا ق����ّدم أط���ب���اء وج����راح����ون م���ن ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ك��ري��م سعيد وال��دك��ت��ور م��ج��دي عبداملجيد وال��دك��ت��ور محمد جربيل 
وال����دك����ت����ور م��ح��م��د س���وي���ل���م، م���ح���اض���رات ح�����ول اس���ت���خ���دام م���ض���ادات 
التجلط ال��ح��دي��ث��ة يف أم����راض ال��ق��ل��ب، وت��وس��ع��ة ال��ش��راي��ن التاجية، 
وعن األشعة املقطعية واستخدامها يف تشخيص أمراض الشراين 
القلبية وتطرقوا يف محاضراتهم إىل التطورات العلمية واألساليب 

الجديدة والحديثة يف معالجة قصور وضعف عضات القلب. 
ك���م���ا ق�����دم ال���دك���ت���ور ك���ول���وم���ب���ي���و م����ن إي���ط���ال���ي���ا م���ح���اض���رة ح�����ول ت��وس��ي��ع 

شراين القلب بأحدث الطرق وبواسطة البالون.
تخلل أعمال املؤتمر نقاشات علمية بن الكوادر الطبية والجراحية 

املشاركة يف املؤتمر من داخل وخارج الوطن.
أحدث طرق الجراحة واملعالجة

وتناول املؤتمر العلمي الخامس يف اليوم الثالث، محاضرات علمية 
لنخبة من الكوادر الطبية اليمنية، تركزت حول التشوهات الخلقية 
بالقلب وتضيق الشراين القلبية وإج��راء القسطرات التشخيصية 
والعاجية بالطرق الحديثة والحقن بالكحول لعاج التضخم يف 
عضلة القلب.. وتطرقت املحاضرات إىل عاج ارتفاع الضغط الرئوي 
والطرق الحديثة لعاج الحاالت الطارئة لصمامات القلب وعاقة 

أمراض السكرى باألمراض القلبية وتصلب الشراين.
ك����م����ا اش����ت����م����ل ب����رن����ام����ج ع����م����ل ال�����ي�����وم ال����ث����ال����ث ل���ل���م���ؤت���م���ر، ت����ق����دي����م ع����دد 
م�����ن امل�����ح�����اض�����رات ال���ع���ل���م���ي���ة امل���ه���م���ة ع�����رب االن������رتن������ت ل����ع����دد م�����ن األط����ب����اء 
واالس�����ت�����ش�����اري�����ن ال�����ع�����رب واألج�������ان�������ب، ح���ي���ث ت�����ن�����اوال ال����دك����ت����ور ح��س��ن 
حشمت وال��دك��ت��ور ش��ري��ف رزق م��ن ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر يف محاضرتن 
ط����رق وح������االت م��ع��ال��ج��ة ش���راي���ن ال��ق��ل��ب ب���ال���ب���ال���ون ال�������دوايئ وال���ط���رق 

الحديثة ملعالجة االنسدادات املزمنة لشراين القلب.
واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور م��ن��ذر ع���ون م���ن امل��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة ال��ه��اش��م��ي��ة يف 
محاضرته، طرق عاج مقاومة الجسم ملضادات الصفائح الدموية، 
ف��ي��م��ا ق�����ّدم ال���دك���ت���ور ك��ول��وم��ب��ي��و م���ن إي��ط��ال��ي��ا م���ح���اض���رة ح����ول ت��وس��ي��ع 

شراين القلب بواسطة البالون.
توصيات املؤتمر

وأوىص امل���ش���ارك���ون يف خ��ت��ام امل��ؤت��م��ر ال��ع��ل��م��ي ال��خ��ام��س مل��رك��ز ال��ق��ل��ب 
العسكري، باستمرار تطوير املستوى العلمي واألكاديمي لألطباء 
والحرص عىل عقد مؤتمرات طبية علمية بمشاركة نخبة من ذوي 

الخربات والكفاءات من اليمن ومن مختلف دول العالم.
وأك������دوا أه��م��ي��ة دع����م ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ألط��ب��اء وت��ف��ع��ي��ل ال��ب��ح��ث 
العلمي واالهتمام بالكادر الطبي اليمني وخاصة العاملن يف مجال 

أمراض وجراحة القلب.
ودع��ت توصيات املؤتمر، إىل استمرار عقد املؤتمرات العلمية التي 
تسهم بدورها يف تطوير مستوى الرعاية الصحية واالرتقاء بمستوى 
أداء الكادر الطبي والجراحي املتخصص يف أمراض وجراحة القلب.. 
وح���ث امل���ش���ارك���ون يف امل��ؤت��م��ر، ال���ك���ادر ال��ط��ب��ي ع���ىل م��ن��اق��ش��ة األب��ح��اث 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي أج���ري���ت يف م��رك��ز ال��ق��ل��ب ال��ع��س��ك��ري ل��اس��ت��ف��ادة منها 
يف م���ي���دان ال��ع��م��ل ال��ط��ب��ي وال���ج���راح���ي ال��ت��خ��ص��ي ب���أم���راض وج��راح��ة 
القلب.. كما أوصوا بالعمل عىل مواكبة التطورات الطبية الحديثة 
عىل مستوى العالم وبما يخدم متطلبات العمل الطبي يف إيجاد 
ح���ل���ول ل��ل��م��ع��ض��ات ال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي ت����واج����ه األط����ب����اء ب��ال��ي��م��ن يف م��ج��ال 

أمراض وجراحة القلب.
وخال فعاليات املؤتمر أشار مدير مركز القلب العسكري الدكتور 
عيل الشامي، إىل أن املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري 
يعد األكرب عىل مستوى الجمهورية اليمنية ويمثل أكرب تجمع علمي 
يتم تنظيمه يف مجال أمراض وجراحة القلب يف اليمن.. الفتاً إىل أن 
هذا املؤتمر العلمي الهام يتميز أيضاً بحجم املشاركن فيه وبعدد 
امل��س��ج��ل��ن ال���ذي���ن ب��ل��غ ع���دده���م 2000 م��س��ج��ل م���ن ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة 
وال����ط����ب����ي����ة امل�����س�����اع�����دة م�����ن م���خ���ت���ل���ف امل�����ؤس�����س�����ات ال���ص���ح���ي���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة 

والخاصة من مختلف محافظات الجمهورية
وأوض��������������ح ال�������دك�������ت�������ور ال������ش������ام������ي أن امل������ؤت������م������ر ال����ع����ل����م����ي ال������خ������ام������س مل����رك����ز 
القلب العسكري ي��ه��دف إىل تحقيق أك��رب ق��در م��ن املعرفة العلمية 
واالس��ت��ف��ادة م��ن ال��خ��ربات املتميزة املحلية واألج��ن��ب��ي��ة، وك���ذا مواكبة 
ال��ت��ط��ورات ال��ط��ب��ي��ة ع��ىل م��س��ت��وى ال��ع��ال��م يف م��ج��ال أم����راض وج��راح��ة 
القلب ومعرفة كل ما هو جديد يف هذا املجال الطبي الهام وبما من 
شأنه االرتقاء بمستوى الرعاية الصحية وبمستوى تقديم الخدمات 
الطبية والتشخيصية والتمريضية والعاجية ملرىض القلب.. مبيناً أن 
املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري ولد من رحم املعاناة 
وانعقد بهذا الحجم الكبري من املشاركة املحلية والخارجية وبإعداد 
وت��ن��ظ��ي��م م��ت��م��ي��ز رغ����م ال��ص��ع��وب��ات وال���ت���ح���دي���ات وامل���ع���وق���ات، ليسهم 
ب����دوره ال��ف��اع��ل يف ت��ط��وي��ر امل��س��رية العلمية ل��ط��ب وج���راح���ة ال��ق��ل��ب يف 

بادنا واالرتقاء بها إىل مستويات أفضل.
ونوه مدير مركز القلب العسكري إىل أن هذه املؤتمرات العلمية تتيح 
للكوادر الطبية اليمنية فرصة تبادل الخربات سواء فيما بينهم أو مع 
أقرانهم املشاركن من عدد من دول العالم -عرب واجانب- بهدف 
رف����ع امل��س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي وامل���ع���ريف يف ه����ذا امل���ج���ال ال��ط��ب��ي وب���ال���ت���ايل رف��ع 

جودة الخدمات الصحية املقدمة للمرىض.
 الف�����ت�����اً إىل أن ه�������ذا ال�����ع�����دد ال����ك����ب����ري ي���ع���ك���س م�������دى االه�����ت�����م�����ام ال��ع��ل��م��ي 
للكادر الطبي اليمني وحرصهم عىل تعزيز وتطوير قدراتهم ورفع 
م��س��ت��وى أدائ���ه���م ال��ط��ب��ي وال���ج���راح���ي واك��ت��س��اب��ه��م امل���زي���د م���ن امل���ع���ارف 
وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة واالس���ت���ف���ادة م���ن ال���خ���ربات امل��ت��م��ي��زة يف م��ج��ال طب 
وجراحة القلب وبما يخدم ويلبي الطموحات املنشودة يف الوصول 

بمستوى الرعاية الصحية ملرىض القلب إىل أفضل املستويات، ومن 
ذلك  التشخيص السليم والسريع وكذا التعامل بسرعة مع حاالت 
القلب الحرجة والطارئة التي تستدعي التدخل السريع والعاجل.. 
وق�������ال ب������ان ال����ربن����ام����ج ال���ع���ل���م���ي ل���ل���م���ؤت���م���ر راع�������ى وح�������رص ع�����ىل ت��غ��ط��ي��ة 
معظم حاالت القلب الحرجة والتي يواجهها األطباء بشكل يومي، 
حيث أطلع امل��ش��ارك��ون خ��ال أي��ام املؤتمر ع��ىل العديد م��ن الحاالت 
املعقدة والصعبة وكيف تم التعامل معها، وناقشوا أحدث طرق 

التشخيص والعاج لحاالت أمراض القلب.
واوضح الدكتور عيل الشامي أن إدارة وكوادر مركز القلب العسكري 
يعملون جاهدين وبأقىص الطاقات املمكنة برغم ما تعانيه الباد من 
ظروف صعبة نتيجة العدوان والحصار والحرب االقتصادية، بهدف 

رف������ع م���س���ت���وى األداء واالرت�����ق�����اء 
ب��م��ا ي��ق��دم��ه امل���رك���ز م���ن خ��دم��ات 
ط����ب����ي����ة وت���ش���خ���ي���ص���ي���ة وج����راح����ي����ة 
وت����م����ري����ض����ي����ة ورع��������اي��������ة م���ت���ك���ام���ل���ة 
ل������ل������م������رىض ب�������أع�������ىل امل������س������ت������وي������ات.. 
ال���������ع���������م���������ل ج���������ار  ان  إىل  م�������������ش�������������رياً 
أي�����ض�����اً وب������وت������رية ع����ال����ي����ة يف ات����ج����اه 
ال�����ت�����ط�����وي�����ر وال�����ت�����ح�����دي�����ث اإلداري 
ال���ش���ام���ل ل���ل���م���رك���ز.. وأوض��������ح أن 
م����رك����ز ال���ق���ل���ب ال���ع���س���ك���ري أن���ج���ز 
خ�����������ال األش���������ه���������ر امل������ن������ص������رم������ة م���ن 

العام 2022م أك��ر من 3000 تدخل طبي بالقسطرة التشخيصية 
والعاجية وأكر من 300 عملية قلب مفتوح، باإلضافة إىل تقديم 
آالف ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة األخ���������رى ك����ال����رق����ود وال����ف����ح����وص����ات امل���خ���ربي���ة 
واس��ت��ق��ب��ال ح����االت ال����ط����وارئ وال����ع����ي����ادات.. م��وج��ه��اً ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
للمشاركن واملنظمن والداعمن لهذا املؤتمر العلمي الطبي الهام.
من جانبه أوض��ح نائب مدير مركز القلب العسكري الدكتور وليد 
الشريف أن انعقاد املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري 
يكتسب أهمية بالغة يف ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن 
جراء العدوان والحصار.. الفتاً إىل أن هذه املؤتمرات العلمية هي نوع 
من أنواع كسر الحصار وتشكل وسيلة هامة لتبادل الخربات فيما 
بن الكوادر الطبية والجراحية واالستشارين املشاركن من داخل 
وخارج البلد ونقل التجارب وتطبيقها عىل الواقع العميل، وكذلك 
االستفادة من مخرجات هذه املؤتمرات واألنشطة العلمية وبلورة 

كل ما يتمخض عنها من توصيات علمية.
ولفت نائب مدير مركز القلب العسكري إىل أن املحاضرات العلمية 

ال���ت���ي ق���دم���ت خ����ال امل���ؤت���م���ر اس��ت��ع��رض��ت يف م��ج��م��ل��ه��ا أح�����دث ال��ط��رق 
واإلرشادات الطبية يف طب وجراحة القلب والقسطرة التداخلية، 
وورش ع���م���ل ون����ق����اش����ات ع���ل���م���ي���ة ح������ول ال�����ت�����ط�����ورات ال���ط���ب���ي���ة وال����ط����رق 

الحديثة لتشخيص ومعالجة أمراض القلب.
وأشار الشريف إىل أن املؤتمر يأيت ضمن اهتمام مركز القلب العسكري 
بالبحث العلمي وبالتأهيل الطبي املستمر، والذي من شأنه االرتقاء 
بمستوى أداء الكادر الطبي والجراحي اليمني املتخصص يف مجال 
أمراض وجراحة القلب واألوعية الدموية.. منوهاً بأن هذه املؤتمرات 
العلمية تشكل فرصة هامة لتبادل الخربات فيما بن املشاركن وكذا 
االستفادة من االستشارين ومن األطباء ذوي الخربات والكفاءات 
ال��ع��ال��ي��ة، ون��ق��ل ال��ت��ج��ارب امل��ت��م��ي��زة  وتطبيقها ع��ىل ال���واق���ع، وك��ذل��ك 
االستفادة من مخرجات هذا املؤتمر وبلورة كل ما سيتمخض عنه 

من توصيات..
ون�����وه ال���دك���ت���ور ال���ش���ريف ب���أن���ه ت��خ��ل��ل امل���ؤت���م���ر ال��ع��ل��م��ي ع����رض ع����دد من 
الحاالت الصعبة واملعقدة التي تم إجرائها يف مركز القلب العسكري.

وعىل هامش املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري، التقت 
صحيفة "26سبتمرب" بعدد من الكوادر الطبية املشاركة يف املؤتمر، 
ال��ذي��ن ت��ح��دث��وا ع��ن أهمية ان��ع��ق��اد ه��ذا امل��ؤت��م��ر العلمي ال��ه��ام ودوره 
ال���ف���اع���ل يف االرت����ق����اء ب��م��س��ت��وى ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة وب��م��س��ت��وى ت��ق��دي��م 
الخدمات الطبية والصحية والتشخيصية والتمريضية والعاجية 
مل��رىض القلب يف مختلف املستشفيات وامل��راك��ز الطبية التخصصية 
بأمراض وجراحة القلب يف مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.. 

فإىل حصيلة اللقاءات:
نجاح متميز

ال�����ب�����داي�����ة ك����ان����ت م�����ع ال�����دك�����ت�����ور ط�����ه امل�����ي�����م�����وين- رئ����ي����س امل����ؤت����م����ر ال��ع��ل��م��ي 
الخامس ملركز القلب العسكري، الذي قال:

حقق املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري نجاحاً متميزاً 
يف برنامجه العلمي والعميل ويف اإلعداد والتنظيم والحجم الكبري 
م��ن امل��ش��ارك��ن ف��ي��ه، وأي��ض��اً بما تخلله م��ن ورش عمل ومحاضرات 
علمية ونقاشات مستفيضة بن الكوادر الطبية والجراحية، حيث 
تضمن املؤتمر إقامة خمس ورش عمل تخصصية نوعية بمشاركة 
أكر من 80 متحدثا ورؤساء جلسات من استشاريي القلب واألوعية 
الدموية من جميع املحافظات اليمنية، باإلضافة إىل النقل املباشر 
ع��رب االن���رتن���ت مل��ح��اض��رات علمية ه��ام��ة م��ن م��ص��ر واألردن واإلم�����ارات 
وإي��ط��ال��ي��ا.. وج���اء ان��ع��ق��اد ه��ذا امل��ؤت��م��ر العلمي يف خضم سلسلة من 
امل����ؤت����م����رات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة وال����ت����ي ت���ق���ام ب���رع���اي���ة دائ�����رة 
ال�����خ�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة وت�����ه�����دف إىل االرت�������ق�������اء ب����������أداء ال����ك����ادر 
الطبي والجراحي وباملستوى العلمي والعميل وبالخدمات الطبية 
وال��ج��راح��ي��ة وال��ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة وال��ت��م��ري��ض��ي��ة امل��ق��دم��ة مل��رىض 
القلب يف مختلف املستشفيات واملراكز الطبية التخصصية بأمراض 

وجراحة القلب يف عموم محافظات الجمهورية.
وت���ك���ت���س���ب ه������ذه امل����ؤت����م����رات ال���ع���ل���م���ي���ة أه���م���ي���ة ب���ال���غ���ة وخ����اص����ة يف ظ��ل 
ال������ظ������روف ال���ص���ع���ب���ة ال����ت����ي ت����م����ر ب����ه����ا ب������ادن������ا، ف���ت���ع���م���ل ه�������ذه امل����ؤت����م����رات 
العلمية ع��ىل إت��اح��ة الفرصة أم���ام ال��ك��ادر الطبي وال��ج��راح��ي لتبادل 
ال��خ��ربات وع��رض العديد من ال��ح��االت الصعبة واملعقدة ومناقشة 
ط���رق معالجتها وكيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وه��ن��ا ت��ت��م االس��ت��ف��ادة من 

األطباء والجراحن ذوي الخربات والكفاءات العالية.
إىل جانب ما ذكرناه آنفاً فإن لهذه املؤتمرات العلمية أهميتها الكبرية 
يف التطوير العلمي واالرت��ق��اء بمستوى أداء الكادر الطبي ومعرفة 

كل ما هو جديد عىل مستوى العالم ومواكبة التطورات الحديثة يف 
هذا مجال الطبي الهام، مجال أمراض وجراحة القلب.

املؤتمر العلمي األكرب
فيما اعترب الدكتور نور الدين الجابر، ان انعقاد هذا املؤتمر العلمي 
ه��و األك����رب ع��ىل م��س��ت��وى ال��ي��م��ن يف م��ج��ال أم����راض وج���راح���ة ال��ق��ل��ب.. 
وق���ال ان ال��ه��دف م��ن عقد ه��ذا املؤتمر العلمي ه��و تحقيق أك��رب قدر 
من املعرفة العلمية ومواكبة كل ما هو جديد عىل مستوى العالم 
يف مجال أم��راض وج��راح��ة القلب وبما يكفل رف��ع مستوى الرعاية 

الصحية يف هذا املجال الطبي الهام.. 
 تطوير املستوى العلمي

الدكتور محمد املرولة - كبري األطباء يف مركز القلب العسكري:
للمؤتمرات العلمية الطبية أهميتها الكبرية والبالغة، حيث تسهم 
بدورها اإليجابي الكبري يف اتجاه تطوير مستوى أداء الكادر الطبي 
والجراحي ومواكبة التطورات العلمية الحديثة ومعرفة كل ما هو 
جديد يف مجال طب وجراحة القلب والحرص عىل تحقيق االستفادة 
ال��ك��ام��ل��ة م��ن ذل���ك، فبالتأكيد أن م��ن ش���أن ه���ذه امل��ؤت��م��رات العلمية 

الطبية التي يحرص مركز القلب العسكري عىل عقدها كل عام هو 
العمل عىل تطوير املستوى العلمي للكادر الطبي اليمني والحرص 
عىل مواكبة التطورات الحديثة عىل مستوى العالم يف مجال أمراض 
وج���راح���ة ال��ق��ل��ب، ك��م��ا أن ل���ه���ذه امل���ؤت���م���رات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ه��ام��ة ث��م��اره��ا 
ال��ي��ان��ع��ة يف ت���ب���ادل ال����خ����ربات وم��ن��اق��ش��ة ال����ح����االت ال��ص��ع��ب��ة وامل��ع��ق��دة 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م���ن خ����ال ات���ب���اع أح�����دث ال���ط���رق ال��ج��راح��ي��ة 
والتشخيص واملعالجة..  وبالنسبة للمؤتمر العلمي الخامس فقد 
شارك فيه نخبة من استشارين وأطباء وجراحي القلب من داخل 
وخارج الوطن واشتملت املشاركة الخارجية عىل نخبة من الكوادر 
الطبية والجراحية من مصر واألردن وإيطاليا وأمريكا.. وهدف املؤتمر 
إىل االرتقاء باملستوى العلمي والعميل للكادر الطبي املتخصص يف 

مجال أمراض وجراحة القلب، 
وك��������������ذا ب�������ه�������دف إي���������ج���������اد ال�����ح�����ل�����ول 
ال����ن����اج����ع����ة وامل������ث������ىل ل���ل���م���ع���ض���ات 
ال������ط������ب������ي������ة ال��������ت��������ي ت����������واج����������ه ال��������ك��������ادر 
الطبي اليمني وبما يكفل تطوير 
م�����س�����ت�����وى ال������خ������دم������ات ال���ص���ح���ي���ة 

والطبية املقدمة ملرىض القلب.
تطور نوعي

الدكتور أكرم بشر:
خ����ال ال���س���ن���وات االخ������رية ورغ���م 
م��ا نعانيه م��ن صعوبات ناتجة 
ع����ن ال����ح����رب وال�����ع�����دوان ي��ش��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���أه���ي���ل ال���ط���ب���ي يف وط��ن��ن��ا 
ال��ح��ب��ي��ب ت���ط���وراً ن��وع��ي��اً ي��رج��ع ال��ف��ض��ل ف��ي��ه ب��ع��د ال��ل��ه إىل ق���ي���ادة وزارة 
الصحة التي لم تتقاعس عن الوفاء بواجباتها الوطنية ويف تحملها 
للمسؤولية بأمانة وتفان وإخاص وأثبتت جدارتها يف هذه املرحلة 
االستثنائية التي تمر بها بادنا، وأخذت بمبدأ االعتماد عىل الذات 
وتعزيز الثقة لدى الكوادر الطبية بأننا ق��ادرون عىل قهر املستحيل 
وص��ن��ع ال��ن��ج��اح امل��ن��ش��ود يف امل��ج��ال الصحي وال��ط��ب��ي، ب��االع��ت��م��اد عىل 

الله واالعتماد عىل انفسنا.
ويف س���ي���اق ال���ج���ه���ود ال��ح��ث��ي��ث��ة وامل��ت��ف��ان��ي��ة ل���ل���ك���ادر ال��ط��ب��ي ال��ي��م��ن��ي ج��اء 
ه�����ذا ال���ن���ج���اح امل��ت��م��ي��ز وامل���ن���ق���ط���ع ال���ن���ظ���ري ال������ذي ح��ق��ق��ه امل���ؤت���م���ر ال��ع��ل��م��ي 
ال����خ����ام����س مل����رك����ز ال����ق����ل����ب ال����ع����س����ك����ري، ح����ي����ث أث�����م�����رت ج����ه����ود ال��ل��ج��ن��ة 
التحضريية والعلمية للمؤتمر العلمي الخامس التي قامت باإلعداد 
والتحضري للمؤتمر وال��رتت��ي��ب ل��ربن��ام��ج أع��م��ال��ه ال���ذي تضمن تقديم 
امل��ح��اض��رات وع��ق��د ورش عمل ول��ق��اءات وات��اح��ة امل��ج��ال للمناقشات 
العلمية م��ع امل��ح��اض��ري��ن واالس��ت��ش��اري��ن وال���ك���وادر الطبية م��ن ذوي 

ال���خ���ربة وال���ك���ف���اءة ال��ع��ال��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ن يف أم�����راض وج���راح���ة ال��ق��ل��ب 
من مختلف مستشفيات ومراكز القلب عىل مستوى الجمهورية، 
وكذا من عدة دول عربية واجنبية.. وتحققت الفائدة العلمية لهذا 
املؤتمر العلمي الهام يف تبادل الخربات األمر الذي انعكس ايجاباً يف 
نفوس الحاضرين وأظهرت الكوادر اليمنية قدرتها عىل تنظيم وعقد 
مثل ه��ذه املؤتمرات العلمية الكبرية، واستطيع ان اق��ول أننا ملسنا 
م��ق��دار ال���رىض وال��س��رور م��ن جميع امل��ش��ارك��ن ال��ذي��ن ت��ج��اوز عددهم 
أعداد املشاركن يف كل املؤتمرات السابقة من االستشارين والكوادر 
الطبية املحلية من جميع املحافظات.. فهذه املؤتمرات تسهم بشكل 
فاعل يف اكتساب املعرفة العلمية وتبادل الخربات العملية خصوصا 
وانها تركز عىل كل جديد وعىل التوصيات العلمية من الجمعيات 
وامل���ؤس���س���ات وامل����راك����ز ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة، وق����د ش�����ارك يف ه����ذا امل��ؤت��م��ر 

العلمي الهام نخبة من االستشارين واألطباء العرب واألجانب.
وختاماً نشكر كل من ساهم يف إنجاح هذا املؤتمر العلمي تحضرياً 
وإعداداً وتنظيماً وتنسيقاً مع الكادر الطبي والجراحي املشارك سواء 
من داخل أو خارج الوطن.. ونأمل من قيادة وزارة الصحة ومراكز 

القلب االهتمام واالستمرارية يف تنظيم مثل هكذا مؤتمرات.
تجمع علمي فريد

الدكتور عادل الصلوي:
لقد شكل انعقاد املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري 
نقلة نوعية يف مجال أم��راض وج��راح��ة القلب والقسطرة القلبية، 
كما مثلت تجمعا علميا ف��ري��دا ون���ادرا بمشاركة كبار االستشارين 
يف الوطن العربي والعالم عرب تقنية التواصل املريئ والصويت حيث 
تم استعراض اخر ما وصلت اليه احدث البحوث العلمية والطرق 
الحديثة يف تشخيص ومعالجة أمراض القلب عرب أحدث االجهزة 
التشخيصية وكذلك التدخل يف املعالجة بواسطة القسطرة القلبية 
وجراحة القلب املفتوح وقد شارك االستشاريون اليمنيون يف مجال 
امراض وجراحة القلب الذين شاركوا بابحاثهم العلمية املتميزة التي 
استفاد منها املشاركون يف هذا املؤتمر العلمي الهام وبما يرفع من 
كفاءة االط��ب��اء املشاركن واستخدام اح��دث الوسائل التشخيصية 
والعاجية التي تقدم لكل املرىض الذين يعانون من أمراض القلب.. 
وكان املؤتمر العلمي الخامس قد اشتمل عىل العديد من املحاضرات 
ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي ت��ط��رق��ت إىل أب����رز وأه����م ال���ت���ط���ورات ال��ط��ب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة يف 
التعامل مع أمراض القلب وطرق عاجها والوقاية منها وقد شارك 
يف املؤتمر كوكبة من أكرب أطباء القلب، ونتمنى ان تستمر مثل هذه 
الفعاليات وبما من شأنه االرتقاء باملستوى الطبي يف بادنا يف مجال 

أمراض وجراحة القلب.
ارتقاء بمستوى األداء الطبي

الدكتورة سمية جناح:
ل���ل���م���ؤت���م���رات ال���ط���ب���ي���ة ال���ع���ل���م���ي���ة أه���م���ي���ت���ه���ا ال���ب���ال���غ���ة يف م����س����ار ال��ت��ط��وي��ر 
ال��ع��ل��م��ي واالرت����ق����اء ب��م��س��ت��وى أداء ال���ك���ادر ال��ط��ب��ي ويف ات���ج���اه م��واك��ب��ة 
التطورات الحديثة واالستفادة من كل ما هو جديد يف مجال أمراض 
وج��راح��ة ال��ق��ل��ب.. وق���د ش��ه��د امل��ؤت��م��ر العلمي ال��خ��ام��س مل��رك��ز القلب 
العسكري تقديم الكثري من املحاضرات العلمية الهامة واملهمة جداً 
ل���ل���ك���ادر ال��ط��ب��ي امل��ت��خ��ص��ص يف أم������راض وج����راح����ة ال���ق���ل���ب، ح��ي��ث ق��دم 
ه��ذه امل��ح��اض��رات العلمية نخبة م��ن االس��ت��ش��اري��ن وال���ك���وادر الطبية 
والجراحية من ذوي الخربات الكبرية والكفاءات العالية، وأثمرت 
هذه املحاضرات القيمة وما تخللها من نقاشات علمية، يف تحقيق 
أكرب قدر من االستفادة العلمية من جانب الكادر الطبي والجراحي 
املشارك يف هذا املؤتمر العلمي الهام ملركز القلب العسكري.. وهذه 
االستفادة العلمية الكبرية بالتأكيد ستنعكس بأثرها اإليجابي عىل 
ص��ع��ي��د االرت����ق����اء ب��م��س��ت��وى أداء أط���ب���اء وج����راح����ي ال��ق��ل��ب وب��م��س��ت��وى 
ت���ق���دي���م ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة وال����ج����راح����ي����ة وال��ت��م��ري��ض��ي��ة 
وال���ع���اج���ي���ة مل����رىض ال��ق��ل��ب يف م��خ��ت��ل��ف م��س��ت��ش��ف��ي��ات وم����راك����ز ال��ق��ل��ب 

عىل مستوى محافظات الجمهورية اليمنية. 
االستفادة من كل جديد

الدكتورة عبري الصلبة:
ي��ع��ت��رب امل���ؤت���م���ر ال���ع���ل���م���ي ال���خ���ام���س مل���رك���ز ال���ق���ل���ب ال���ع���س���ك���ري م����ن اه���م 
االنجازات والنجاحات التي حققها ويحققا مركز القلب العسكري 
وال��ت��ي ي��م��ي ب��ه��ا وم���ن خ��ال��ه��ا ق��دم��اً ن��ح��و األم����ام ويف ات��ج��اه مواكبة 
ال����ت����ط����ورات ال���ط���ب���ي���ة ال���ت���ي ي���ش���ه���ده���ا ال���ع���ال���م يف م���ج���ال ط����ب وج���راح���ة 
ال��ق��ل��ب، وب��م��ا م���ن ش��أن��ه االس��ت��م��راري��ة يف ال���ري���ادة وال��ت��م��ي��ز يف تقديم 
الخدمات الطبية والجراحية والتشخيصية والتمريضية والعاجية 
التي يقدمها املركز ملرىض القلب.. واالهتمام بهذه املؤتمرات يعكس 
وي��ج��س��د م���دى ال��وع��ي ب��أه��م��ي��ة ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي ال����ذي ينعكس ب��أث��ره 
اإليجابي عىل صعيد الواقع العميل وباتجاه تحسن وتطوير مستوى 
تقديم الخدمات الطبية ملرىض القلب، ومن خال االستفادة من كل 
جديد يف مجال أمراض وجراحة القلب.. وقد شهد املؤتمر العلمي 
الخامس ملركز القلب العسكري تخرج وتكريم الدفعة االوىل من 
ال��زم��ال��ة اليمنية ألم����راض وج��راح��ة ال��ق��ل��ب واألوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وال��ت��ي 
ستمثل راف��داً مهم لهذا املجال الطبي الهام وستشكل نقله نوعية 

يف مسار االرتقاء باملستوى الصحي والطبي والجراحي يف بادنا.
مشاركة متميزة

الدكتورة أريج الجبيل:
بالتأكيد ان ه��ذه املؤتمرات العلمية لها أهميتها الكبرية يف مواكبة 
التطورات الحديثة واإلملام بكل ما هو جديد يف مجال أمراض القلب.. 
وقد تميز املؤتمر العلمي الخامس ملركز القلب العسكري، كسابقيه 
م��ن امل��ؤت��م��رات التي عقدها امل��رك��ز خ��ال األع���وام املاضية، وذل��ك بما 
اشتمل عليه الربنامج العلمي للمؤتمر من ورش عمل ومحاضرات 
ومناقشة ابحاث الزمالة اليمنية للقلب واألوعية الدموية، باالضافة 
اىل ما شهده املؤتمر من تخرج أول دفعة يف هذا املساق الطبي عىل 

مستوى اليمن..
وال يسعنا يف االخ���ري إال أن نتقدم بالشكر لكل م��ن أع��د وس��اه��م يف 
إن���ج���اح ه����ذا امل���ؤت���م���ر ال��ع��ل��م��ي ال����ه����ام، ون��ت��م��ن��ى ان ي��س��ت��م��ر ب��ن��ف��س ه��ذا 
املستوى من الزخم واالهتمام واملشاركة الفاعلة والكبرية واملتميزة 

للكادر الطبي والجراحي من داخل وخارج الوطن.

محاضرات قيمة
الدكتورة سمر الغزايل:

ن��ش��ك��ر ك���ل م���ن ق����ام ب����االع����داد ل���ه���ذا امل���ؤت���م���ر ال����رائ����ع ف��ق��د اش��ت��م��ل عىل 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اض��رات ال��ق��ي��م��ة وال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ج��دي��دة ع��ن ام���راض 
القلب وطرق عاجها والوقاية منها وقد حضر املؤتمر وقدمه كوكبة 
من أكرب اطباء القلب ونتمنى ان تستمر مثل هذه الفعاليات دائما 

لارتقاء باملجال الطبي يف اليمن.
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  أكثر من 3000 قسطرة تشخيصية وعالجية و300 عملية قلب مفتوح، أجراها املركز خالل األشهر األخيرة من العام 2022م

املؤمتر العلمي اخلامس ملركز القلب العسكري.. 

متيز وجناح  وحرص على مواكبة التطورات الطبية احلديثة
  حقق املؤتمر العلمي الخامس ملركز 
ال������ق������ل������ب ال������ع������س������ك������ري ن������ج������اح������اً م������ت������م������ي������زاً يف 
اإلع��داد والتنظيم يف برنامج أعماله ويف 
ح�������ج�������م امل���������ش���������ارك���������ة امل������ح������ل������ي������ة واإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة 
والدولية، حيث شارك إىل جانب الكادر 
ال���ي���م���ن���ي، اس���ت���ش���اري���ون وأط����ب����اء وج���راح���و 
ال�������ق�������ل�������ب م����������ن م�������ص�������ر واألردن وإي������ط������ال������ي������ا 
والواليات املتحدة األمريكية، وبلغ عدد 
املشاركني 2000 كادر طبي متخصص يف 
أمراض وجراحة القلب.. واملؤتمر العلمي 
ال������خ������ام������س مل������رك������ز ال�����ق�����ل�����ب ال�����ع�����س�����ك�����ري ق���د 
انعقد خالل الفرتة من ٢٧ - ٢٩ ديسمرب 

٢٠٢٢م.

   تغطية ولقاءات / موىس محمد حسن

مدير مركز القلب العسكري :

ل���ل���م���ؤمت���رات ال���ط���ب���ي���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
أه��م��ي��ت��ه��ا ال���ب���ال���غ���ة ف����ي ت��ط��وي��ر 
مستوى األداء الطبي ومواكبة 
التطورات احلديثة واالستفادة 

من اخلبرات املتميزة

نائب مدير املركز :

انعقاد املؤمتر العلمي اخلامس 
مل���رك���ز ال��ق��ل��ب ال��ع��س��ك��ري ج��اء 
ض���م���ن اه���ت���م���ام ق����ي����ادة وك������ادر 
امل���������رك���������ز  ب�����ال�����ب�����ح�����ث ال����ع����ل����م����ي 

والتأهيل الطبي املستمر



ُش���ي���ع���ت ب���ص���ن���ع���اء ج���ث���ام���ن ك���وك���ب���ة م����ن ش����ه����داء ال���وط���ن 
والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 

يف معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء العميد ناجي حسن 
س��م��ن��ان، العميد ع���ارف أح��م��د ال��ج��ن��ي��دي، النقيب ع��ادل 
ع����ب����دال����ل����ه ال����س����ع����ي����دي، ال���ن���ق���ي���ب أح�����م�����د ص�����ال�����ح امل������ك������روب، 
النقيب عباس حسن األكوع، املالزم أول مصطفى محمد 
الوحييش، املالزم أول حسن خالد املسعودي، املالزم ثاين 
أحمد حسن الجومري، املالزم ثاين هايل أحمد الصارم 

واملساعد محمد محمد الحماطي.
وخ���الل م��راس��م التشييع ال��ت��ي ش���ارك فيها ن��ائ��ب رئيس 
مجلس الشورى ضيف الله رسام، ومحافظا أبن صالح 
الجنيدي وشبوة ع��وض العولقي ورئيس الهيئة العامة 
الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ووكيل أول محافظة 
شبوة سالم الجنيدي وق��ي��ادات عسكرية وأمنية وأه��ايل 
وأق�����������ارب ال�����ش�����ه�����داء، أك�������د امل����ش����ي����ع����ون أن دم��������اء ال����ش����ه����داء 
أسهمت يف تعزيز دعائم األمن واالستقرار يف املحافظات 

الحرة وأفشلت مخططات تحالف العدوان ومرتزقته.
ج���������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�������ذي�������ن ت���وش���ح���ت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب���ال���ع���ل���م ال���ج���م���ه���وري ب���ع���د ال����ص����الة ع��ل��ي��ه��م يف 
ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة، ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال���رى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيعت بصنعاء جثامن كوكبة من شهداء الوطن 
والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 

يف جبهات الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء، املقدم أحمد مهند 
الحويث، املالزم أول رشاد خالد الحويث، املالزم ثاين محمد 
يحيى املؤيد، املالزم ثاين محمد عبدالرحمن الوزير واملالزم 

ثاين محمد عبدالله املندي.
وخ�������الل م����راس����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال����ت����ي ش����ارك����ت ف���ي���ه���ا ق����ي����ادات 
عسكرية وأمنية وأهايل وأقارب الشهداء، أكد املشيعون 
أن دم��اء الشهداء أث��م��رت ع��زة ون��ص��راً وتمكيناً وساهمت 
يف تعزيز األمن واالستقرار يف املحافظات الحرة وأفشلت 

مخططات وأجندة تحالف العدوان ومرتزقته.

ج���������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�������ذي�������ن ت���وش���ح���ت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب���ال���ع���ل���م ال���ج���م���ه���وري ب���ع���د ال����ص����الة ع��ل��ي��ه��م يف 
ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة، ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال���رى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.
اىل ذل������ك ُش���ي���ع���ت ب���ص���ن���ع���اء يف م����وك����ب ج����ن����ائ����زي م��ه��ي��ب 
جثامن ستة من شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين 

استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية.
حيث تم تشييع جثامن العقيد جمال ناجي الخجيمي 
والعقيد غالب حمود نحزه واملقدم عيل محمد محمود 
وامل�������ق�������دم ي����ح����ي����ى ق�����ائ�����د ال����ع����م����ي����ي وامل�������ق�������دم ف�����اض�����ل ص���ال���ح 

قرواش واملالزم أول أسامة ناجي العليي.
وخ���الل م��راس��م التشييع ال��ت��ي ش���ارك فيها وزي���ر ال��دول��ة 
أحمد العليي ومحافظ البيضاء عبدالله إدري��س ونائب 
رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال�������ش�������ورى ض����ي����ف ال�����ل�����ه رس����������ام وع����������دد م��ن 
ال�����ق�����ي�����ادات ال���ع���س���ك���ري���ة واألم����ن����ي����ة وأه���������ايل ال�����ش�����ه�����داء، أك���د 
امل��ش��ي��ع��ون ال��س��ر ع��ى ن��ه��ج ال��ش��ه��داء يف ال��ت��ص��دي ألع���داء 
ال��وط��ن ح��ت��ى تحقيق ال��ن��ص��ر ودح���ر ال��غ��زاة وأدوات���ه���م من 

كل شرب يف أرض الوطن.

ج���������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�������ذي�������ن ت���وش���ح���ت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب���ال���ع���ل���م ال���ج���م���ه���وري ب���ع���د ال����ص����الة ع��ل��ي��ه��م يف 
ج��ام��ع الشعب ب��أم��ان��ة العاصمة لتتم م��وارات��ه��ا ال���رى يف 

مسقط رأس كل منهم.
ك���م���ا ُش���ي���ع ب���ص���ن���ع���اء ج���ث���ام���ن ع�����دد م����ن ش����ه����داء ال���وط���ن 
والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 

يف جبهات الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء املقدم محسن محمد 
البعجري، املالزم أول زين العابدين عيل الريمي، املالزم 
أول وسيم أحمد صقرة، املالزم أول مطر دحان التويتي.
وخ�������الل م����راس����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال����ت����ي ش����ارك����ت ف���ي���ه���ا ق����ي����ادات 
عسكرية وأمنية وأهايل وأقارب الشهداء، عرب املشيعون 
ع����ن ال���ف���خ���ر واالع������ت������زاز ب������دور ال����ش����ه����داء يف خ�����وض م��ع��رك��ة 
الدفاع عن الوطن والشعب ضد قوى العدوان واملرتزقة.
ج���������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�������ذي�������ن ت���وش���ح���ت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب���ال���ع���ل���م ال���ج���م���ه���وري ب���ع���د ال����ص����الة ع��ل��ي��ه��م يف 
ج���ام���ع ال��ش��ع��ب ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة، ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال���رى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.

زين العابدين عثمان

م�����ا ك���ش���ف���ت���ه امل����ج����ل����ة األم����ري����ك����ي����ة "ن����اش����ي����ون����ال ان����رس����ت" 
مؤخرا حول قضية اعتماد روسيا عى التجربة اليمنية 
يف معركتها بأوكرانيا ويف عملياتها العسكرية الخاصة 
لم تكن أخباراً مبالغ فيها أو أنها تأيت ملجرد االستهالك 
اإلعالمي فليس غريبا ان تتجه روسيا وهي دولة مصنعة 
ومتقدمة لالستفادة من تجربة القوات املسلحة اليمنية 
التي حققت بفضل الله تعاىل نجاحا متميزا يف تحويل 

املسرات إىل سالح ردع اسراتيجي .
فهذه التجربة بواقع ما حققته من معطيات ونتائج 
ع��س��ك��ري��ة خ��ص��وص��ا يف ظ���ل ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ه��ج��وم��ي��ة ال��ت��ي 
تم تنفيذها ضد تحالف العدوان تعترب تجربة متميزة 
غنية باملعارف وتراكم الخربات واملهارات، فقد وضعت 
فلسفة جديدة ومبتكرة يف فن استخدام الطائرات دون 
طيار بما يساعد عى تنفيذ أغ��راض اسراتيجية أحياناً 
ال تستطيع الصواريخ الباليستية تحقيقها ونأخذ مثال 
تحقيق توازن الردع بأقل التكاليف وبأسهل العمليات.
لذلك فالتجربة بفلسفتها تعترب رافدا جديدا يف إطار 
الحرب الحديثة واملعاصرة خصوصا القائمة عى حرب 
الصواريخ والطران املقاتل واألسلحة الجوية والدفاعية 

املوازية.
ف������م������ا ح����ق����ق����ت����ه ه�����������ذه ال������ت������ج������رب������ة أن�������ه�������ا ط�������وع�������ت ال�������ط�������ران 

امل����س����ر ب��م��خ��ت��ل��ف أن�����واع�����ه )ال��������درون��������ات( ل���خ���دم���ة أغ������راض 
اسراتيجية فقد جعلته س��الح��اً فتاكاً يف ارض املعركة 
وذراع��اً ضاربة عابرة للحدود يمكن من خاللها بفضل 
الله تعاىل كسر ال��ت��وازن��ات وتحقيق التفوق العسكري 
امل���ط���ل���وب ع����ى اح������دث ال����رس����ان����ات امل���ع���اص���رة ون����أخ����ذ ه��ن��ا 
ال��رس��ان��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي تحتمي ب��ه��ا وت��س��ت��خ��دم��ه��ا كل 

من السعودية واإلمارات والنقطة األهم أنها حولته إىل 
سالح ردع اسراتيجي متكامل.

فخالل مسرح العمليات التي نفذتها القوات املسلحة 
اليمنية بالثمانية أع���وام خصوصا املوجهة نحو أعماق 
ال��س��ع��ودي��ة واإلم��������ارات ت���م اس���ت���خ���دام ال���ط���ائ���رات امل��س��رة 
ب��ط��ري��ق��ة م��ث��ال��ي��ة وب���أس���ال���ي���ب وت��ك��ت��ي��ك��ات م��ذه��ل��ة حققت 
ت����ف����وق����اً ك�����ب�����راً ض�����د اح��������دث ال���ن���ظ���م ال����دف����اع����ي����ة األم���ري���ك���ي���ة 
منظومات الباتريوت باك3  ومنظومات )ثاد (وتحقيق 
ق���ص���ف م����دم����ر ل������أه������داف ال���ح���ي���وي���ة ب���ال���ع���م���ق ال���س���ع���ودي 
واإلم��������ارايت م���ن ع���ى ب��ع��د 1000 إىل 2000ك������م ب��دق��ة 

وبنجاح قيايس .
ل��ذل��ك ف��امل��ت��اب��ع ل��أح��داث سيجد أن ال��ط��ائ��رات امل��س��رة 
لم تصل إىل ما وصلت إليه اليوم من مكانة يف موازين 
القوى اإلقليمية والدولية إال بعد االطالع عى التجربة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ت����ي أع����ط����ت ل����ه����ذا ال�����س�����الح ف���اع���ل���ي���ت���ه يف ت��غ��ي��ر 
م������س������ارات ح������رب ك���ون���ي���ة م���ق���ع���دة ت����ق����وده����ا أق��������وى وأغ���ن���ى 

دول العالم .
ل��ذل��ك ليس غريبا هنا أن تستفيد روس��ي��ا م��ن هذه 
التجربة املذهلة والناجحة وان تعتمدها يف عقيدتها 
ومدارسها العسكرية فمثل ه��ذه التجربة يحق لها 
أن ت����درس يف أف��ض��ل األك��ادي��م��ي��ات ألن��ه��ا ب��ف��ض��ل الله 
تعاىل قهرت اح��دث الرسانات والعلوم العسكرية 

الغربية..
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97 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 الحديدة 97 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
م����ن ب����ن خ�����روق�����ات ق������وى ال������ع������دوان، خ��م��س 
غ������������ارات ل�����ل�����ط�����ران ال����ت����ج����س����ي ع������ى ال���ج���ب���ل���ي���ة 
وح���ي���س، وت��ح��ل��ي��ق ت��س��ع ط���ائ���رات تجسسية 

يف أجوائهما.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات تضمنت 
أيضا محاولة تسلل يف الجبلية واستحداث 
تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس، و25 
خ��رق��اً ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي و53 خ��رق��اً ب��األع��رة 

النارية املختلفة

128 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 الحديدة 128 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، أن من 
ب���ن خ����روق����ات ق����وى ال�����ع�����دوان، س���ت غ����ارات 
ل��ل��ط��ران ال��ت��ج��س��ي ع��ى ال��ج��ب��ل��ي��ة وح��ي��س، 
وتحليق ثمان طائرات تجسسية عى الجبلية 

وحيس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت 
أيضا 33 خرقاً بقصف مدفعي و80 خرقاً 

باألعرة النارية املختلفة.

116 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 الحديدة 116 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
م���ن ب���ن خ���روق���ات ق����وى ال����ع����دوان، م��ح��اول��ة 
تسلل، وثالث هجمات للطران التجسي 

عى الجبلية وحيس.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات تضمنت 
أيضاً تحليق طائرات تجسسية، و24 خرقاً 
بقصف مدفعي، و81 خرقاً باألعرة النارية 

املختلفة.

109 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 الحديدة 109 خروقات.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
خروقات قوى العدوان تضمنت، هجمات 
بطائرات تجسسية وتسعة خروقات بقصف 
مدفعي و93 خرقا باألعرة النارية املختلفة.

161 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 الحديدة 161 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، أن من 
ب���ن خ���روق���ات ق����وى ال����ع����دوان، ث����الث غ����ارات 
للطران التجسي عى حيس، واستحداث 

تحصينات قتالية يف الجبلية.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ال���خ���روق���ات تضمنت 
أي����ض����اً ت��ح��ل��ي��ق أرب�������ع ط�����ائ�����رات ت��ج��س��س��ي��ة ع��ى 
حيس، و35 خرقا بقصف مدفعي، و116 

خرقا باألعرة النارية املختلفة.

94 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 الحديدة 94 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
من بن خروقات قوى العدوان، استحداث 
تحصينات قتالية يف مقبنة، وتحليق طائرة 

تجسسية عى حيس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت 
أيضاً 27 خرقاً بقصف مدفعي، و62 خرقاً 

باألعرة النارية املختلفة.

43 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 الحديدة 43 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، تحليق 
ث�������الث ط������ائ������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف أج����������واء ح��ي��س 
ومقبنة، وتسعة خروقات بقصف مدفعي، 

و31 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
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اكسبت املقاتلني خبرات ومعارف عسكرية حديثة..

مجموعة ألوية الفتح حتتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية

تغطية: أحمد طامش - تصوير: صالح العرامي

ن��ظ��م��ت ق���ي���ادة م��ج��م��وع��ة أل���وي���ة ال��ف��ت��ح، ح��ف��ل ت��خ��رج 
للمشاركن يف دورة البناء الثقافية واإلدارية لقيادات 

اللواء الثالث "فتح".
وخ�������الل ال���ح���ف���ل ال�������ذي ح����ض����ره م���س���اع���د رئ����ي����س ه��ي��ئ��ة 
األرك�������ان ال���ع���ام���ة ال����ل����واء أح���م���د األص����ن����ج، وق���ائ���د ال���ل���واء 
الثالث فتح العميد القاسم املراين، أوضح مدير شؤون 

ال���ع���ام���ل���ن ب���������وزارة ال�����دف�����اع ع���ب���دامل���ل���ك ال�����ق�����ارح، أن ه���ذه 
ال���دورات تشكل راف���داً أساسياً لبناء منتسبي القوات 

املسلحة ثقافياً وجهادياً وإدارياً.
وأش����������ار إىل أن ه�������ذه ال�������������دورات ت�������أيت يف إط���������ار اه���ت���م���ام 
القيادة العسكرية يف وزارة ال��دف��اع بإكساب املقاتلن 
ال�������خ�������ربات وامل��������ع��������ارف وال�����ع�����ل�����وم ال����ن����ظ����ري����ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
ب��م��ا ي��م��ك��ن��ه��م م���ن أداء م��ه��ام��ه��م وواج���ب���ات���ه���م ال��وط��ن��ي��ة 

والقتالية.

م���ن ج��ان��ب��ه أش�����ار م���س���ؤول ال���ج���ان���ب ال���ث���ق���ايف يف أل��وي��ة 
ال���ف���ت���ح ك��م��ي��ل ه�������ادي، إىل أن ال���������دورة ت��ض��م��ن��ت ب���رام���ج 
وأن��ش��ط��ة ثقافية وإداري�����ة ستعمل ع��ى ت��ع��زي��ز ق���درات 
املشاركن ومهاراتهم امليدانية ضمن وحداتهم القتالية.

وبن أن هذه الدورات خطوة مهمة لتطوير مسارات 
العمل العسكري وامل��ي��داين وتنمية ال��ق��درات القتالية 

خالل املواجهة.
ف���ي���م���ا ج�������ددت ك���ل���م���ة ال���خ���ري���ج���ن ال����ت����ي أل���ق���اه���ا امل���ق���دم 

ج���الل ال���خ���رايش، ال��ع��ه��د وال�����والء ل��ق��ائ��د ال���ث���ورة السيد 
ع����ب����دامل����ل����ك ب��������در ال������دي������ن ال�������ح�������ويث، م������ؤك������دة ج���ه���وزي���ت���ه���م 
الكاملة لتنفيذ توجيهات القيادة الوطنية يف الدفاع 
عن الوطن ونصرًة املستضعفن والوقوف بحزم وثبات 
أمام أطماع ومخططات قوى العدوان وعمالئها التي 

تستهدف الوطن وأمنه ووحدته واستقراره.
ويف خ��ت��ام ال��ح��ف��ل ال����ذي تخللته ق��ص��ائ��د م��ع��ربة، تم 

تكريم الخريجن بشهادات تقديرية.

تغطية: نبيل السياغي 

قال نائب مدير املركز التتفيذي لشؤون التوعية 
والضحايا  محمد العبديل  أن املديريات املشاركة 
من محافظة صنعاء مديريات متأثرة بمخلفات 
الحرب عى راسها مديرية نهم التي ألقيت فيها 
ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة امل��ح��رم��ة دول��ي��ا وال��ت��ي يسقط 
فيها الضحايا بشكل مستمر  لهذا التوعية مهمة 
ج��دا للمواطنن بمخاطر تلك املخلفات وبالتايل 

التقليل من الضحايا.
ج��اء ذل��ك خ��الل اختتام دورة التوعية بمخاطر 

األل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وم��خ��ل��ف��ات ال��ح��رب 
التي نظمها املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م������ع امل����ج����ل����س األع���������ى إلدارة ال�����ش�����ؤون 
اإلنسانية باملحافظة وبدعم من منظمة اليونسف.
وأوض��������������������ح ال��������ع��������ب��������ديل أن امل��������ح��������اف��������ظ��������ات ال����ي����م����ن����ي����ة 
امل��ت��أث��رة ب��األل��غ��ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة ت��ح��ت��اج إىل 
تطهرها م��ن تلك امل��خ��ل��ف��ات..م��ش��را اىل أن املركز 
ي��ق��وم بإمكاناته امل��ح��دودة بتطهر تلك املخلفات 
بمشاركة فرق النزع  إضافة إىل مشاريع التوعية 
املجتمعية لتعزيز الوعي املجتمعي بمخاطر تلك 
املخلفات وتجنبها وعدم العبث بها والتي تلعب 

دورا أساسيا يف التقليل من الضحايا. 
من جانبه حث منسق املحافظة املشاركن عى 
إي���ص���ال رس���ائ���ل ال��ت��وع��ي��ة ب��ال��ش��ك��ل ال��ص��ح��ي��ح ال���ذي 
تعلموه يف ال��دورة التدريبية بهدف الحفاظ عى 

حياة املدنين
ويف خ��ت��ام ال����دورة ال��ت��ي ش���ارك فيها 25 م��ت��درب��اً 
ومتدربة لعدد 5 مديريات محافظة صنعاء وهي 
)بني حشيش، نهم، همدان، سنحان، أرحب( 

ال�������ج�������دي�������ر ذك��������������ره أن امل��������ت��������درب��������ن س�����ي�����ن�����ت�����ق�����ل�����ون إىل 
م����دي����ري����ات����ه����م ل����ل����ت����وع����ي����ة مل��������دة 40 ي�����وم�����ا ت���س���ت���ه���دف 

مختلف شرائح املجتمع.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة

ون����ح����ن ن��خ��ت��ت��م ال�����ذك�����رى ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ش��ه��ي��د ل��ل��ع��ام 
1444ه�، هذه الذكرى واملناسبة العظيمة والغالية 
ع���ى ق��ل��وب��ن��ا وال���ت���ي م���ن خ��الل��ه��ا ن��س��ت��ذك��ر ال��ت��ض��ح��ي��ات 
وال�������ب�������ط�������والت وامل��������آث��������ر ال������خ������ال������دة ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال����ع����ظ����م����اء 
واألب���ط���ال امل��ي��ام��ن ال��ذي��ن ج����ادوا وض��ح��وا ب��أرواح��ه��م 
ودم���ائ���ه���م ال��زك��ي��ة رخ��ي��ص��ة يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه وم����ن أج��ل 

الدفاع عن الوطن ضد الغزاة واملعتدين..
قدم الشهداء األبطال دماءهم الزكية يف ميادين 
الشرف والبطولة والفداء لحماية الوطن والعرض 
مقدمن صورة فدائية ورسموا لوحة إيمانية بأبهى 

وأزهى ألوانها لوحة تخلد مسراتهم وبطوالتهم..
وبن هذه األسطر نتحدث عن أحد هؤالء األبطال 
ال��ذي��ن ج��س��دوا ال���روح اإليمانية الجهادية بكل فخر 
واعتزاز أنه الشهيد املجاهد محمد احمد صالح عيل 
ال��ج��ع��دب��ي ال�����ذي س��ط��ر أروع امل���الح���م ال��ب��ط��ول��ي��ة وه��و 
يذيق الغزاة ومرتزقتهم أشد الدروس يف التضحية 

والفداء..
لقد تحى الشهيد بالروح اإليمانية وسار عى نهج 
امل����س����رة ال���ق���رآن���ي���ة وش��������ارك يف ج���م���ي���ع ج���ب���ه���ات ال���ع���زة 
وال��ك��رام��ة ض��د أع����داء ال��وط��ن وم��رت��زق��ت��ه��م، ل��ق��د ك��ان 
ف�������ارس امل����واج����ه����ة يف امل�����واق�����ع األم����ام����ي����ة ب���ك���ل ش��ج��اع��ة 
واس����ت����ب����س����ال أم�������ام ال����ط����غ����اة ال����ج����ب����اب����رة م�����ن آل س���ل���ول 
وآل ن���ه���ي���ان وق������وى االس���ت���ك���ب���ار ال���ع���امل���ي وع�����ى رأس���ه���م 
الصهاينة واألمريكان واألعراب الخونة واملأجورين..

لقد سطر الشهيد أروع البطوالت والتضحيات جنباً 
اىل جنب مع رفاق دربه املجاهدين يف جبهات الشرف 
وال��ك��رام��ة ولقنوا ج��ي��وش ق��وى ال��ع��دوان املتغطرسة 
دروس����اً قتالية وأل��ح��ق��وا بهم أش��د تنكيل بسالحهم 
ال��ب��س��ي��ط ورغ����م م��ا ي��م��ل��ك ال��ع��دو م��ن أس��ل��ح��ة حديثة 
ومتطورة إال أنها تحطمت تلك األسلحة أمام صمود 
وب����س����ال����ة وع����زي����م����ة امل���ج���اه���دي���ن امل����ي����ام����ن وف��������روا وول������وا 

مدبرين جبناء أذالء صاغرين من غر رجعة..
إن ح�������ب ال����ش����ه����ي����د ال�����ج�����ع�����دب�����ي ل����ل����م����س����رة ال����ق����رآن����ي����ة 
ومعرفته بالله ومن أجل عدالة قضيته والغرة عى 
ال��دي��ن اإلس��الم��ي وع��ى ال��وط��ن ال��غ��ايل ومعرفته بما 
يحاك من مؤامرة ضد األمة اإلسالمية وضد الوطن 
م��ن قبل األع����داء الصهيوأمرييك وأذن��اب��ه��م األع���راب 
جعلته يهب نفسه رخيصة يف سبيل الله ومن أجل 

نصرة الشعب اليمني املظلوم..
فهنيئاً لك الشهادة أيها البطل املغوار يا من رفعت 
شعار الحرية واالستقالل ونلت هذا الوسام العظيم 
ت��ش��ري��ف��اً لتضحيتك وأس��ك��ن��ك ال��ج��ن��ة م��ع الصديقن 

والشهداء والصالحن.

الشهيد اجلعدبي.. 
تضحية وفداء

مثلت رافًدا جديدًا في احلروب احلديثة

املسيرات.. فلسفة قتالية عصرية في املواجهة

  ت��ط��وي��ع امل��س��ي��رات 
خل��������������دم��������������ة اغ���������������������راض 
جعلتها  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
س����الح����ًا ف���ت���اك���ًا وذراع�������ًا 

ضاربة عابرة للحدود

اخلريجون: نؤكد جهوزيتنا الكاملة للوقوف بحزم وثبات امام مخططات قوى العدوان

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم دورة التوعية الطارئة مبحافظة صنعاء

العبدلي: احملافظات املتأثرة باأللغام والقنابل العنقودية حتتاج إلى تطهيرورفع مستوى التوعية املجتمعية



سقطرى .. بني طمس الهوية  ونشر القواعد الصهيونية 

القوى األربع
نتيجة التنافس بني القوتني االنجليزية وااليطالية 
نجت سواحل وموائن اليمن مطلع القرن العشرين 
من االحتالل اإليطايل وذلك لوقوف  إنجلرتا وصدها 
ألي محاولة ايطالية يف احتالل سواحل اليمن عىل 
البحر األح��م��ر فعند ق��ي��ام ايطاليا ب��إرس��ال اسطولها 
يف البحر األحمر املرابط يف مستعمرة اريرتيا الحتالل 
م����ي����ن����اء امل����خ����ا ت����ص����دت ل�����ه ان����ج����ل����رتا ب������إرس������ال اس���ط���ول���ه���ا 
ال��ب��ح��ري يف ع���دن وت��ص��دي ل��إس��ط��ول اإلي��ط��ايل ال��ذي 
ك�����ان أق�����ل م���ن���ه ق�����وة وع��������دًدا ف���م���ا ك�����ان م����ن اي���ط���ال���ي���ا اال 
سحب اسطولها ولم تجرؤ بعد ذلك من احتالل أي 
جزء من السواحل اليمنية . فالتنافس االستعماري 
فيما ب��ني ان��ج��ل��رتا واي��ط��ال��ي��ا ان��ق��ذ س��واح��ل ال��ي��م��ن من 
ال�����وق�����وع ت���ح���ت س���ي���ط���رة ق�����وى اس���ت���ع���م���اري���ة يف م��ط��ل��ع 
القرن العشرين حتى عشية الحرب العاملية األوىل)  

1914 - 1918م ( .
ف����ال����ق����وى ال���ع���امل���ي���ة ال����ت����ي ك����ان����ت م���س���ي���ط���رة ع����ىل ال��ب��ح��ر 
األح������م������ر يف م����ط����ل����ع ال������ق������رن ال����ع����ش����ري����ن ح����ت����ى ن���ش���وب 
ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة األوىل يف اغ��س��ط��س 1914م ك���ان يف 
م���ق���دم���ت���ه���م اإلن����ج����ل����ي����ز ب����م����ا ل����دي����ه����ا م�����ن ق�������وة ع��س��ك��ري��ة 
برية وبحرية تسيطر بها عىل البحر األحمر من قناة 
السويس شماال اىل عدن جنوبا وتأيت يف املرتبة الثانية 
إيطاليا بقوة اسطولها البحري املتمركز يف الصومال 
واريرتيا فيما كانت الدولة العثمانية باملرتبة الثالثة 
بقوة برية يف اليمن والحجاز لكنه يف نفس الوقت لم 
يكن لها قوة بحرية تنافس بها إنجلرتا وايطاليا لتأيت 
املانيا حليفة العثمانيني يف املرتبة الرابعة بما تمتلك 
من امتيازات عسكرية واقتصادية يف العالم العربي .
وال ش�������ك أن ال����ع����ث����م����ان����ي����ني واإلن�����ج�����ل�����ي�����ز ك������ان������ا ي���م���ث���الن 
ال��ق��وت��ني الفعالتني يف اح���داث ال��ج��زي��رة العربية بما 
فيها اليمن فكانت إنجلرتا تحرص عىل تأكيد نفوذها 

عىل السواحل طبقا ملخططها السيايس االستعماري 
ال�����ع�����ام . - وه�������ذه ال���س���ي���اس���ة االس���ت���ع���م���اري���ة ال���ق���دي���م���ة 
تعود اليوم بعدوان 2015م عىل اليمن ويظهر جليا 
احتاللهم لسواحل اليمن من ميناء املخا جنوبا حتى 
سواحل املهرة شرقا - . اما عدن فإن بريطانيا كانت 
ت��ع��ت��ر نفسها ص��اح��ب��ه ح��ق ف��ي��ه��ا م��ن��ذ اح��ت��الل��ه��ا سنة 
1839م ويف ال��ن��واح��ي التسع املتاخمة لها يف جنوب 
اليمن والتي ارتبطت معها بمعاهدات الحماية كما 
إن ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��م��س��ك��ت ب���خ���ط ال����ح����دود ال������ذي ح���ددت���ه 
االت��ف��اق��ي��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة - ال��ري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت يف 9 
مارس 1914م وهي االتفاقية التي اعرتفت بالوجود 

الريطاين يف جنوب اليمن .
اما عن التواجد العثماين يف شمال اليمن آنذاك فقد 
ع��ر اإلنجليز ع��ن تأييدهم أك��ر م��ن م��رة وارتياحهم 
لوجود العثمانيني يف شمال اليمن عندما كانوا يف 
وف�����اق م���ع ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ألن ال���وج���ود ال��ع��ث��م��اين 
يف ال����ي����م����ن ك��������ان ي����ش����ك����ل ع�����ام�����ل اس������ت������ق������رار يف امل���ن���ط���ق���ة 
املتاخمة لعدن ويشكل قلقا يف املستقبل إذا ما خرج 

العثمانيون من اليمن .

حصار بحري
ام���ا بالنسبة مل��رك��ز اإلن��ج��ل��ي��ز يف ال��ب��ح��ر األح��م��ر عشية 
ال�����ح�����رب ال����ع����امل����ي����ة األوىل يف اغ����س����ط����س 1914م ف����إن 
خريطة  احتاللهم وسيطرتهم تشمل كاًل من مصر 
وال�����س�����ودان وج�����زء م���ن ال���ص���وم���ال وم����ن م��ض��ي��ق ب��اب 
املندب وعدن وجنوب اليمن حتى املحميات العربية 
يف  ُع������م������ان وق�����ط�����ر وال�����ب�����ح�����ري�����ن وم����ش����ي����خ����ات ال���خ���ل���ي���ج 

العربي حتى الكويت شماال .
ام�����ا ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ظ���ل���وا حتى  ق���ي���ام ال����ح����رب ال��ع��امل��ي��ة 
األوىل مسيطرين عىل الساحل الغربي للبحر األحمر 
بما يف ذلك عسري يف اطار من العالقات املحلية يف كل 

من الحجاز وعسري وصنعاء ونجد من ناحية ومع 
القوى األجنبية ) اإلنجليز وااليطاليني ( املسيطرين 

عىل البحر األحمر من ناحية أخرى .
وم������ع ان����ض����م����ام ال�����دول�����ة ال���ع���ث���م���ان���ي���ة اىل ج����ان����ب امل���ان���ي���ا 
وال���ن���م���س���ا ض����د ب��ري��ط��ان��ي��ا وف���رن���س���ا وال����ص����رب وروس���ي���ا 
اقرتبت الحرب من البحر األحمر واملناطق الواقعة 

عىل سواحله الشرقية والغربية.
ك���م���ا ف������رض ال����ح����ص����ار ال���ع���س���ك���ري واالق�����ت�����ص�����ادي ع��ىل 
ال����دول����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ن��ف��س��ه��ا وع����ىل ال����والي����ات ال��ع��رب��ي��ة 
ال���خ���اض���ع���ة ل���ه���ا وم���ن���ه���ا س����واح����ل ال���ي���م���ن وم����وان����ئ����ه يف 

البحر األحمر .
ولم يكن للعثمانيني اسطول حربي يف البحر األحمر 
غري وجود قوات برية لها يف اليمن حتى إنها اصبحت 
عارية الحماية يف املوائن التى تطل عىل البحر األحمر 

امام األسطول اإلنجليزي
ومما زاد األمر سوءا بالنسبة للعثمانيني يف البحر 
األحمر دخ��ول ايطاليا يف الحرب إىل جانب انجلرتا 
وفرنسا فقد عملت منذ اللحظة األوىل للحرب عىل 
تعزيز وجودها يف البحر األحمر من خالل اسطولها 
امل�����راب�����ط ام�������ام ال����ص����وم����ال وس�����واح�����ل ال���ي���م���ن وك�������ان ل��ه 
دورا كبريا يف مساعدة األدارس���ة ضد حروبهم ضد 

العثمانيني .

احتالل الجزر و املوائن
كان غاية حكومة الهند هو حماية الطريق البحري 
ع�������ر ال�����ب�����ح�����ر األح�������م�������ر وم������ن������ذ وق���������ت م����ب����ك����ر م�������ن ان���������دالع 
ال�����ح�����رب وق����ب����ل ان����ض����م����ام ال�����دول�����ة ال���ع���ث���م���ان���ي���ة ح��ل��ي��ف��ة 
ألمل��ان��ي��ا اق��رتح��ت ح��ك��وم��ة ب��وم��ب��اي أن أح��س��ن وسيلة 
لحماية خطوط مواصالتها البحرية يف البحر األحمر 
هو قصف موائن اليمن الخاضعة للدولة العثمانية 
وي��س��ت��ث��ن��ى م���ن ذل����ك م����وائن االدري������ي ال����ذي ك����ان قد 

ات��ص��ل باملقيم ال��ري��ط��اين يف ع��دن ي��ع��رض عليه عقد 
اتفاق معه وقد كان املقيم الريطاين يف عدن يوافق 
تماما عىل ه��ذه املقرتحات وه��ي أن تقصف ميناءي 
امل���خ���ا وال���ح���دي���دة ال��خ��اض��ع��ني ل��ل��ح��ك��م ال��ع��ث��م��اين من 
ش�����أن�����ه أن ي����ق����ط����ع اإلم������������������دادات ال����ع����س����ك����ري����ة يف ح���ال���ة 

انضمام الدولة العثمانية ألملانيا يف الحرب .
وقد أدى دخول الدولة العثمانية يف الحرب يف 31 
اكتوبر 1914م إىل اعادة تقييم السياسة الريطانية 
فيما يتعلق باليمن فقد اقرتح نائب امللك يف 7 نوفمر 
أن������ه ي���ج���ب أن ت����رس����و س���ف���ي���ن���ة ب���ري���ط���ان���ي���ة ع�����ىل ج���زي���رة 
ف���رس���ان وت���رف���ع ال��ع��ل��م ال���ري���ط���اين وت��ض��م��ن��ت م��ذك��رة 
وزارة الخارجية الريطانية بتاريخ 15 نوفمر اب��الغ 
حكومة الهند بموافقتها عىل رفع العلم الريطاين 
عىل ثالث من جزر فرسان ويف أواخر نوفمر أجرت 
وزارة ال��خ��ارج��ي��ة م��ح��ادث��ات م���ع اإلدم���ريال���ي���ة ) أم���ارة 
البحر الريطانية ( ملناقشة امكانية احتالل القوات 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ل���ل���ش���ي���خ س���ع���ي���د وج������زي������رة ك�����م�����ران وج�����زر 

فرسان.
وكان قد طلب من املقيم السيايس يف عدن أن يقدم 
آراءه ح��ول شتى أن���واع االح��ت��الل املقرتحة للحديدة 
والجزر وقد اعرتض املقيم السيايس كما فعل نائب 
امللك أن االحتالل الريطاين للحديدة قد ينظر اليه 
) عىل أنه انتقاص لتأكيداتنا بأننا ليست لدينا رغبة 
يف ت��وس��ي��ع م��م��ت��ل��ك��ات��ن��ا وزي�������ادة ع���ىل ذل����ك ف��م��ازل��ن��ا يف 
ان���ت���ظ���ار رد م���ن إم�����ام ص��ن��ع��اء واذا اح��ت��ل��ل��ن��ا ال��ح��دي��دة 
ق���ب���ل ت���س���ل���م ال��������رد ف���ق���د ي������يء اإلم���������ام ف���ه���م ت��ص��رف��ن��ا 
..... إن اح��ت��الل��ن��ا ل��ل��ح��دي��دة ول���و بكتيبة واح����دة فقط 
إذا لم نكن متأكدين من ميل كل من اإلم��ام يحيى 
واإلدريىس إىل جانبنا فأنه من املرجح أن يثري هجوما 
عربيا ..... وخطتنا حتى يثبت  جدواها هي العمل 
ض������د ال���ع���ث���م���ان���ي���ني م������ن خ�������الل وك���������الء ع�������رب ي���ع���ل���ن���ون 

سياستنا وفق الخطوط األساسية لبياننا  ويوعدون 
بمساعدة معقولة ويؤكد لهم مساعدتنا بعد انتهاء 

الحرب لتأمني االستقالل ( 

عمالء محليون
اما وزارة الخارجية الريطانية فقد بدأ أنها تقلل إىل 
حد كبري من ظهور عداوة ضد بريطانيا يف حالة قيام 
البحرية الريطانية بعمل م��ا يف السواحل اليمنية 
ل�����ذا ف���ق���د ط��ل��ب��ت ب���إل���ح���اح يف 16 دي�����س�����م�����ر1914م أن 
تتخذ ) خ��ط��ة ع��ام��ة م��ت��درج��ة ت��ب��دأ م��ن ع���دن فتحتل 
الشيخ سعيد ثم كمران ثم فرسان وأخريا الحديدة 
ويف ك����ل ح���ال���ة ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا أن ن����ح����اول ال���ع���م���ل م��ع 
ال����ي����م����ن����ي����ني امل����ح����ل����ي����ني ( . - إن س����ي����اس����ة خ����ل����ق ع���م���الء 
محليني  كمليشيات مسلحة يمنية  يقومون بالدور 
ال��ذي يحقق اه��داف وسياسة االستعمار الريطاين 
يف االس���ت���ي���الء ع���ىل ت��ل��ك امل���ن���اط���ق ب���اس���م ق����وى محلية 
آن������ذاك ن��ج��د أن  رس����م ت��ل��ك ال��س��ي��اس��ة االس��ت��ع��م��اري��ة 
تعود اليوم عر عدوان 2015م بعمالء ومليشيات 
مسلحة متعددة تخدم دول العدوان وتحقق لهم 

اهدافهم  ( .
ومن ناحية أخرى رأى نائب امللك أنه ال يجب احتالل 
ال��ح��دي��دة ب��ق��وة بريطانية ط��امل��ا أن���ه ق��د ب���دأ أن اإلم���ام 

يحيى مازال متذبذبا يف موقفه وغري واضح .
وه���ك���ذا وح���ت���ى ن��ه��اي��ة 1914م ك����ان ال���خ���الف م��س��ت��م��را 
يف اروق���ة الحكومة الريطانية ح��ول اح��ت��الل الجزر 
وال�������ش�������واط�������ئ ال����ي����م����ن����ي����ة ويف ن�����ف�����س ال�������وق�������ت أع����ط����ي����ت 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ات ل���ل���س���ف���ن ال���ري���ط���ان���ي���ة ل���ل���ق���ي���ام ب�����دوري�����ات 
يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر مل��ن��ع وص����ول اإلم�������دادات والقوات  
ل���ل���ح���ام���ي���ات ال���ع���ث���م���ان���ي���ة ول�����ل�����م�����وائن ال�����ح�����دي�����دة وامل����خ����ا 
واللحية وملنع بث األلغام وتنقل للقوات العثمانية 

بني شرقي البحر األحمر وغربه
وقد أخذت الدوريات بني املخا وذباب وخور عمرية 
ب��ح��ث��ا ع���ن ال��������زوارق ال���ش���راع���ي���ة ال���ت���ي ت��ح��م��ل ال��ب��ض��ائ��ع 
املهربة إىل الشيخ سعيد حيث توجد حامية عثمانية 

مقابل جزيرة ميون .
وق������د اع����ت����ر م���ج���ل���س ال�����������وزراء ال����ري����ط����اين أم������ن ال��ب��ح��ر 
األح���م���ر ال���ه���دف ال��رئ��ي��ي ل���ل���دوري���ات ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ي 
كان من مسؤوليتها ايضا  اال تسمح لدولة معادية 
ب��ال��ح��ص��ول ع���ىل قواعد  ب��ح��ري��ة ع���ىل ش���واط���ئ وج���زر 

البحر األحمر .
الوثائق الربيطانية

م������ن أه�������م ال�����وث�����ائ�����ق ال�����ت�����ي ت���ل���ق���ي ال������ض������وء ك�����ام�����ال ح����ول 
سياسة بريطانيا تجاه اليمن بما فيها عسري خالل 
الحرب العاملية األوىل الخطاب الذي أرسله )ميجور 
يونجهاسبند ( املقيم السيايس يف عدن اىل سكرتري 
ح����ك����وم����ة ال����ه����ن����د اإلن����ج����ل����ي����زي����ة يف 23س����ب����ت����م����ر 1915م 
وال�������ذي ي������دور م���وض���وع���ه ح�����ول س���ي���اس���ة ب���ري���ط���ان���ي���ا يف 

اليمن .
وتتضمن مذكرتني األوىل خاصة بتجنيد ايطاليا يف 
ال���ص���وم���ال ل���ع���رب م����ن ش���ب���ة ال���ج���زي���رة ال���ع���رب���ي���ة ف��ي��م��ا 
امل��ذك��رة ال��ث��ان��ي��ة امل��ؤرخ��ة يف 9 سبتمر 1915م وت���دور 
حول الخطة التي ستتبعها السياسة الريطانية يف 
املنطقة املحيطة بعدن . فقد أوضحت املذكرة أنه يف 
حالة انسحاب العثمانيون من اليمن فإن الظروف 
ال���س���ي���اس���ي���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة امل���ح���ي���ط���ة ب���ع���دن س�����وف ت��ت��غ��ري 
ب��ش��ك��ل ج����ذري إذا أن إم����ام ال��ي��م��ن س����وف ي��ن��ت��ق��ل إىل 
الجنوب ليضع ي��ده ع��ىل ه��ذه املنطقة وب��ذل��ك تنشأ 

مصادمات بينه وبني الريطانيني .

برزت اطماع وكالء املحتل القديم بواسطة ادواته 
يف كل من ابوظبي والرياض من خالل ما يجري عىل 
األرض يف املناطق املحتلة يف جنوب الوطن البعيدة 
عن األعذار الواهية التي ألجلها ارتكب ابشع عدوان 
وح�������ص�������ار ج������ائ������ر ش�������ه�������ده  ال�����ي�����م�����ن ع�������رب م����خ����ت����ل����ف ح���ق���ب 

التاريخ. 
ويف م���ن���اط���ق ال���ج���ن���وب امل���ح���ت���ل ب���ش���ك���ل ع�����ام وخ���اص���ة 
امل��واق��ع االسرتاتيجية  ت��زاي��دت االط��م��اع يف التقاسم 
ل���ل���روة امل����واق����ع  ال���ه���ام���ة  ب���ن أب����و ظ��ب��ي وال����ري����اض اىل 
جانب تغذية الصراع بن ادواتهما بواسطة مرتزقة 
ال�����داخ�����ل ال����ذي����ن أع����م����ى ال���ط���م���ع وال���ج���ش���ع وال���ع���م���ال���ة 
بصريتهم فصاروا غري آبهن بما يحصل من تجريف 
للروة وطمس للهوية اليمنية االصلية ومن معاناة 
ألب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي  .. ت���ف���اص���ي���ل اك�����ر يف س��ي��اق 

التقرير التايل 
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ب���ات امل��ح��ت��ل االم�����ارايت ي��ت��ع��ام��ل م��ع م��ن��اط��ق ج��ن��وب ال��وط��ن املحتل 
وكأنها امارة من اماراته كالشارقة ورأس الخيمة وغريها .. ويظهر 
ذل��ك جليا من خ��الل التشبث بجزيرة سقطرى اليمنية األصلية 
محاوال سلخها عن جسد الدولة اليمنية وضمها اليه بأي شكل 
من االشكال .. ولفت نظري تقرير أوردته االتحاد االماراتية تحت 
ع����ن����وان " يف م���ه���رج���ان ال���ش���ي���خ زاي��������د.. »س���ق���ط���رى« م�������وروث أص��ي��ل 
وط��ب��ي��ع��ة س���اح���رة " ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ي��ت��ح��دث امل���ش���ارك���ات ال���دول���ي���ة يف 
املهرجان وارود التقرير بالنص : "  يف هذا الصدد تحظى مشاركة 
محافظة سقطرى يف مهرجان الشيخ زايد بأهمية كبرية، حيث 
يتوافد ال��زوار عىل قسمها املوجود ضمن جناح مؤسسة خليفة 

لألعمال اإلنسانية، ليتعرف العالم عىل سحر هذه الجزيرة " 
وت��ش��ري يف ف��ق��رة أخ���رى : " إن امل��ه��رج��ان ُي��ع��د ف��رص��ة ل��ل��ت��ع��رف عىل 

عادات وتقاليد الشعب السقطري وصناعاته التقليدية " 
ضمن ه��ذا التقرير تصف االت��ح��اد االم��ارات��ي��ة سقطرى بمحافظة 

دون ربطها باليمن وتارة أخرى  " بالشعب السقطرى "  .. مخطط 
ل��ط��م��س ال���ج���زي���رة ع���ن ه��وي��ت��ه��ا ال��ي��م��ن��ي��ة األص��ي��ل��ة ب��ه��دف ال��س��ي��ط��رة 

عليها  .. 
ملا ذا سقطرى ؟

ج��زي��رة س��ق��ط��رى اليمنية .. تمثل م��ن ح��ي��ث م��وق��ه��ا الجيبوليتيك 
أه���م���ي���ة ك����ب����رية ي���م���ك���ن م����ن خ���الل���ه���ا ال���ت���ح���ك���م ع����ىل ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي 
وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي اض��اف��ة اىل م��ا تتمتع ب��ه م��ن م��م��ي��زات ف��ري��دة يف 
التنوع يف الحياة الطبيعة وواجهة سياحية قل ان تجد لها نظرياً 
يف امل��ن��ط��ق��ة .. ف��امل��وق��ع االس��رتات��ي��ج��ي ال���ه���ام ج��ع��ل وك����الء امل��ح��ت��ل " 
ال���ن���ظ���ام االم���������ارايت " ي���رم���ي ك����ل ث��ق��ل��ه ت���ج���اه ال���ج���زي���رة م����ح����اوال ب��ك��ل 
ال�����وس�����ائ�����ل ال����س����ي����ط����رة ع���ل���ي���ه���ا وت����ج����ري����ف ث�����روات�����ه�����ا وط�����م�����س ه���وي���ت���ه���ا 

الثقافية والتاريخية. 
تحتل هذه الجزيرة موقًعا بارًزا يف خليج عدن عىل ملتقى الطرق 
البحرية يف املحيط الهندي وتبعد ع��ن رأس فرتك ع��ىل الساحل 
الجنوبي لليمن مسافة )193( م��ي��اًل ب��ح��رًي��ا وت��ق��ع ع��ىل خ��ط طول 

)54( درجة وخط عرض )30.12( درجة، ويبلغ طولها عىل امتدد 
م��ح��ور ال��ش��رق وال��غ��رب ح���واىل )80( م��ي��اًل وع��رض��ه��ا عند األط���راف 
حواىل )5( أميال تتسع يف الوسط حتى تصل إىل )22( مياًل وتبلغ 
امل��س��اح��ة الكلية للجزيرة ح���واىل )1200( ميل م��رب��ع ويبلغ طول 

سواحلها حواىل )300( كيلو مرت.
ويتوسط الجزيرة جبال تبلغ أعىل قمة فيها خمسة آالف قدم، 
وت����ق����وم ع��ل��ي��ه��ا ب���ع���ض ال����ت����الل وت��ت��خ��ل��ل��ه��ا أودي�������ة خ��ص��ب��ة ت���ك���ر ف��ي��ه��ا 
أش����ج����ار ال��ن��خ��ي��ل ال���ت���ي ي���ت���ج���اوز ع����دده����ا امل���ل���ي���ون ن��خ��ل��ة وي�������زرع ف��ي��ه��ا 

القطن والقمح وبعض الفواكه والخضار.

محمية طبيعية 
وتعد هذه الجزيرة إحدى الحدائق النباتية الطبيعية يف العالم 
وق����د أع���ل���ن ع����ام 1996م ع���ن اخ��ت��ي��اره��ا م��ح��م��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ت��م��ي��زه��ا 
بالتنوع البيولوجي وتعدد مواطن الجذب السياحي فمرتفعاتها 
ال��ج��ب��ل��ي��ة ب�������اردة ن���دي���ة يف ع�����ّز ال���ص���ي���ف ال���ق���ائ���ظ وم���غ���ط���اة ب��ال��ن��ب��ات��ات 

ال����ن����ادرة وال���ف���ري���دة وال���ت���ي ي��ق��در ع���دده���ا ب���ح���واىل )750( ن���وًع���ا منها 
)600( نوًع نادر، و)150( نوًعا تنفرد به الجزيرة دون غريها من 
بقاع العالم وأشهرها شجرة دم األخوين وأشجار اللبان بأنواعها 
السبعة باستطباباتها املتعددة والتي تكر عىل وجه الخصوص 

يف محميات دكسم وحومهيل.
وتحيط بالجزيرة خلجان وش��واط��ئ رملية صافية ناعمة نظيفة 
تعيش يف بعضها الطيور املهاجرة واملستوطنة ففيها )150( نوًعا 

منها )30( نوًعا تتكاثر يف الجزيرة و )6( أنواع مستوطنة.
وتنتشر الشعاب املرجانية حول الجزيرة مشكلة حدائق بحرية 
رائ���ع���ة ال��ج��م��ال ك��م��ا ت��ك��ر يف ال��ج��زي��رة ال��ك��ه��وف وامل����غ����ارات امل��م��ت��دة 
إىل مسافات بني ثالثة إىل سبعة كيلو مرتات يف مناطق الهضبة 
الوسطى ويشبه بعضها مغارة جعيتا اللبنانية بجمالها ولطف 
ه���وائ���ه���ا وت������ديل ال����ب����ل����ورات م����ن س��ق��وف��ه��ا ال���داخ���ل���ي���ة وت����أخ����ذ أش���ك���ااًل 

وأحجاًما متعددة وكأنها ثريات متأللئة.
وترَبّى يف جزيرة سقطرى املاعز بأعداد كبرية والتي تسرح يف املراعي 
وال تحتاج إىل مأوى وال يخىش عليها من الوحوش فالجزيرة تخلو 
من الذئاب والكالب ويشكل املاعز مع اإلبل واألبقار ثروة حيوانية 

لسكان الجزيرة فضاًل عن اشتغالهم بصيد السمك.
ويتبع جزيرة سقطرى أرخبيل خمس جزر صغرية هي:

جزيرة عبده الكوري وهي جزيرة صخرية تبعد 200 ميل بحري 
ش��م��ال غ��رب سقطرى ويعمل أهلها يف صيد السمك وتجفيفه 
وه��ن��اك ج���زر أص��غ��ر م��ن��ه��ا ه��ي ج���زر )س��م��ح��ة، ودرس�����ة، وك��راع��ي��ل 

فرعون، وصياد(.

قواعد عسكرية صهيونية – اماراتية 
وبحسب املصادر فإن نشر قواعد صهيونية واماراتية يف سقطرى  
ورادارات وأج��ه��زة اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة يف ال��ج��زي��رة ي���أيت  ض��م��ن مخطط 
ل��ت��ع��زي��ز ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ط���رق امل���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ت��ش��رف عليها 

الجزيرة االسرتاتيجية .

مواقع اسرتاتيجية 
ق��������ال م�����وق�����ع “إن����ت����ل����ج����ن����س أون��������الي��������ن” ال�����ف�����رن�����ي امل����ع����ن����ي ب����ال����ش����ؤون 
االستخباراتية، إنه حرصاً منها عىل السيطرة تدريجياً عىل املواقع 
االسرتاتيجية عىل البحر األحمر، وانطالقا من مدينة عدن، تسرع 
أب��و ظبي أجندتها يف اليمن وال ت��رتدد يف التصرف بمفردها دون 

استشارة الرياض.
يأيت هذا حسب املوقع عىل خلفية توقيع أبو ظبي مع ما يسمي 
باملجلس االنتقايل اتفاقية عسكرية وأمنية ملكافحة اإلره���اب يف 
8 دي��س��م��ر م���ن ال���ع���ام امل��ن��ص��رم  ، م���ا ي��س��اع��د ع���ىل ت��رس��ي��خ م��واق��ع 

للقوات االمارتية عىل البحر األحمر.
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 - ك���ان���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ت���ح���رص ع���ىل ت��أك��ي��د 
ن����ف����وذه����ا ع�����ىل ال�����س�����واح�����ل ط���ب���ق���ا مل��خ��ط��ط��ه��ا 

السيايس االستعماري العام
ك����ان ال��ن��ف��وذ ال��ع��ث��م��اين ي��م��ت��د يف ال��ج��زي��رة 
العربية عىل مساحات أوس��ع من النفوذ 
الربيطاين إذ كانت بريطانيا تختار النقط 
االس���رتات���ي���ج���ي���ة وي��ه��م��ه��ا االس���ت���ي���الء ع��ل��ي��ه��ا 
دون أن تهتم كثريا بضيق الرقعة املحتلة أو 
مساحتها فالنفوذ الربيطاين كان ال يمثل 
إال منافسا زاحفا يحتل نقطا معينة ذات 
أه��م��ي��ة اس��رتات��ي��ج��ي��ة ع���ىل ام���ت���داد ال��ش��ري��ط 
الساحيل ابتداء من قناة السويس مرورا 
بباب املندب وخليج عدن واملحيط الهندي 
حتى مستعمراته بالهند   لحماية خطوط 

مواصالته البحرية .

اليمن .. والقوى االستعمارية في مطلع القرن العشرين ! 

عيل الشراعي



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

حرب  جائرة..
 وعدوان حاقد..!!

ك��ل امل���ؤش���رات ُت��ؤك��د أن ه��ن��اك حلقات 
م��������ف��������ق��������ودة، وم��������������ؤام��������������رات ُت���������ح���������اك ت���ح���ت 
ال���ط���اول���ة..وب���أي���اٍد خ���ارج���ي���ة.. وه�����ذا راج���ع 
اىل ف���ق���دان ال��ث��ق��ة وامل���ك���اب���رة ل����دى ال��ط��رف 
اآلخ���ر.. وه��ذا س��ي��ؤدي اىل انفجار عنيف 
قد ُيحرق األخضر واليابس.. ولهذا عىل 
ال����ط����رف اآلخ������ر أن ي��ع��ي��د ح���س���اب���ات���ه ب���دق���ٍة 
قبل ف��وات األوان.. وأن ُي��درك أن ساعة 

الصفر باتت بني قوسني أو أدىن..
ل��ذا الب��د م��ن حسن ال��ن��واي��ا، وشفافية 
ال������������ح������������وار.. وم������ص������داق������ي������ة ال��������������������رؤى.. وه��������ذا 
ل��������ن ي�������ك�������ون إال ب�������������اإلج�������������راءات ال����ع����م����ل����ي����ة، 
وال�����ق�����رارات امل���ي���دان���ي���ة.. م���ع وق����ف إلط���اق 
ال��������ن��������ار ي�����ق�����اب�����ل�����ه ف��������ك ال������ح������ص������ار ال�����ش�����ام�����ل، 
وص���رف ك��اف��ة م��رت��ب��ات م��وظ��ف��ي ال��دول��ة، 
بشكٍل دائم، ورحيل املحتل األجنبي عن 
األرايض ال���ي���م���ن���ي���ة.. دون ذل�����ك ال ح������وار.. 
وال م������ه������ادن������ة.. وال ه�����دن�����ة دائ��������م��������ة.. ف��ك��ل 
ال�����ل�����ق�����اءات وال��������ح��������وارات س���ت���ذه���ب أدراج 

الرياح..
إذاً علينا أن ندرك أن تحالف العدوان 
ع���ىل ال��ي��م��ن ك����ان م���ؤام���رة ق������ذرة، وح���رب 
ج�����ائ�����رة.. ك���ان���ت ت��س��ع��ى م����ن ورائ����ه����ا دول 
ودوي��������������������������ات خ������ل������ي������ج������ي������ة ع������������ىل ام�������ت�������ص�������اص 
ث��روات وخ��رات اليمن.. والسيطرة عىل 
منابع الرثوة النفطية والغازية، واملوائن 

والجزر اإلسرتاتيجية..
فمعركتنا ال��ي��وم م��ع تحالف ال��ع��دوان 
م��ع��رك��ة ح��ي��اة أو م����وت.. إم���ا أن ن��ك��ون أو 
ال ن����ك����ون.. ع��ن��دم��ا ت��م��س ث������روات ال���ب���اد.. 
وُت���������دّن���������س ب��������أق��������دام ال��������غ��������زاة ال����ط����ام����ع����ني، 
وامل������ح������ت������ل األج������ن������ب������ي ال������ط������ام������ع يف خ��������رات 
ال�������ي�������م�������ن، ف�������اب�������د م���������ن م������واج������ه������ت������ه ب����ك����اف����ة 
السبل والوسائل.. وكل الخيارات أمامنا 

مفتوحة..
ف�������ال�������ش�������ع�������ب ال�������ي�������م�������ن�������ي ل�����������م ول���������������ن ي����ن����ى 
ض��رب��ات ال��ع��دوان الصاروخية والقنابل 
ال����ع����ن����ق����ودي����ة ال����ت����ي أس���ق���ط���ت���ه���ا ط���ائ���رات���ه���م 
ال��ح��رب��ي��ة ع���ىل رؤوس األط���ف���ال وال��ن��س��اء 
والشيوخ.. وعىل ُدور العبادة واملدارس 
وال����ج����ام����ع����ات، وع������ىل ص�������االت األع�������راس 

وامل���������������������������������������������آت���������������������������������������������م 
وغ������������������������������ره������������������������������ا.. 
راح ضحيتها 
م�������ن  اآلالف 
أب���������������������ن���������������������اء ه��������������ذا 
ال����������������������ش����������������������ع����������������������ب 
ال������������ع������������ظ������������ي������������م.. 
إض������������������اف������������������ًة اىل 
ن�����زوح امل��اي��ني 
م�������ن�������اط�������ق  اىل 
م���خ���ت���ل���ف���ة م��ن 

الباد..
ف��������������ال��������������ح��������������رب 
ال�����������ع�����������دوان�����������ي�����������ة 
ال������������ق������������ذرة ع����ىل 
اليمن مازالت 
آثارها غائرة.. 
ون������������������زي������������������ف������������������ه������������������ا 
الدموي نازفاً 
يف ك����ل أرج�����اء 
ال�����������������ب�����������������اد.. ب�����ل 
ب�����ي�����ت  يف ك�������������ل 
أن���������������ني وُج���������������رح 

ال يندمل..
إن مرور ثماين سنوات عىل تلك الحرب 
ال������ق������ذرة ع�����ىل ال����ي����م����ن ل�����م ت����ن����ُج م���ن���ه���ا ح��ت��ى 
األم��اك��ن وامل���دن األُث���ري���ة، وال حتى م��زارع 
ال������دواج������ن.. ل���ق���د ارت����ك����ب ال�����ع�����دوان أب��ش��ع 
ال����ج����رائ����م ب���ح���ق ال���ي���م���ن���ي���ني.. وك����ان����ت ح���رب���اً 

إجرامية بشعة عبثية بامتياز..
رغم هذا وذاك فرض تحالف العدوان 
الذي تقوده أمريكا وإسرائيل حصاراً برياً 
وبحرياً وجوياً جائراً عىل اليمن الذي كان 
ضحيته أكرث من مليون مصاب بأمراض 

جسدية ونفسية مزمنة..

صفوة القول:
ال س�������ام.. وال ت�����واف�����ق.. وال ه����دن����ة.. وال 
خطوات إيجابية مالم يكن هناك سام 
مشرف يرفع رؤوس اليمنيني، وتسرتد 
الحقوق واألرض والرثوات اىل أصحابها، 
ورح���ي���ل امل��س��ت��ع��م��ر األج���ن���ب���ي م���ن األرايض 

اليمنية أياً كان جنسه أو أصله..
مالم فا تراجع اىل ال���وراء.. فالسيادة 
ال���وط���ن���ي���ة خ����ط أح����م����ر.. وم�����ن أراد دخ����ول 
ج��������ه��������ن��������م.. ف�����ل�����ي�����ع�����ل�����م أن دخ��������ول��������ه��������ا ل����ي����س 

كخروجها..
لهذا وذاك ال داعي لحمات التضليل، 
وأبواق الشائعات املغرضة التي ال تخدم 
إال األع������������داء وامل�����رت�����زق�����ة وال������ع������م������اء.. ف�����إذا 
ح����������اول ال��������ع��������دوان ارت�������ك�������اب أي ح����م����اق����ات 
أو ت���ص���رف���ات رع����ن����اء س���ي���ك���ون ال������رد ق��اس��ي��اً 

ومؤملاً..
فرجالنا من القوات املسلحة واللجان 
الشعبية جاهزون ألي احتماالت.. وكل 
الخيارات مفتوحة.. فالقادم سيكون يف 
العمق الجغرايف والحيوي لعواصم دول 
ال�������ع�������دوان، ب�����ل يف غ������رف ن���وم���ه���م ال���ث���اب���ت���ة 

واليختات العائمة..

خاصة الخاصة:
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ش��ام��خ ب��ش��م��وخ إب��ائ��ه 
وعزة نفسه، لم ولن يستسلم وال يركع 
إال ل���خ���ال���ق���ه.. وال ه����دن����ة.. وال م���ه���ادن���ة إال 

بتحقيق مطالبه العادلة.. 
صرف املرتبات لكافة موظفي الدولة..
فتح مطار صنعاء الدويل دون قيود..
رفع الحصار عن كافة املوائن اليمنية..

إن������ه������اء ال�������وج�������ود األج�����ن�����ب�����ي ع������ن األرايض 
اليمنية.. 

دون ذلك ال سام.. وال هدنة..!!.

 شهادة للتاريخ.. 
ال���ع���دوان ارت��ك��ب 
أب���ش���ع ال���ج���رائ���م 
وأف���ظ���ع األع���م���ال 
امل���ن���اف���ي���ة ل��اف��ة 
واملواثيق  ال��ق��وان��ن 
واألممية  ال��دول��ي��ة 

بحق الشعب اليمين

وال  ه��دن��ة..  ال             
خلط  ظ��ل  يف  ح���وار 
السياسية  األوراق 
اإلنسانية  ب��األوراق 

واالقتصادية

55(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
ت���اب���ع األم���ري���ك���ي���ون ال���ح���رب 
ال��ب��اردة باهتمام كبر وق��وة 
واأله���������������������������م م��������������ن ذل������������������ك أن�������ه�������م 
س�����������اع�����������دوا ال�������س�������ع�������ودي�������ني يف 
دع�����������م م��������ا ي�����س�����م�����ى ب����ال����ج����ه����اد 
يف أف����غ����ان����س����ت����ان ح����ي����ث ك����ان 
ال�������������������روس م�������ح�������اص�������ري�������ن ُم�����ن�����ذ 
عام 1979م ثم يف بداية عام 
1989م ت��م��ك��ن ال�������روس م��ن 
ت��خ��ل��ي��ص أن��ف��س��ه��م م����ن ه���ذا 
ال���ب���ل���د وه�������ذا ال���ج���ه���اد أص��ب��ح 
اآلن يف كل مكان يف العالم 
اإلس�����ام�����ي ول����ي����س األق�������ل يف 
اليمن  يف البيوت الريفية يف 

الشمال وبحلول نهاية العقد وجدت مجات 
وك���ت���ي���ب���ات غ����ال����ب����اً م�����ا ك����ان����ت ت���ط���ب���ع يف ب���اك���س���ت���ان 
وتحتوي عىل مقاالت تحث عىل قتل املخالفني 
وال������ت������ك������ف������ر م������ث������ل ف������ق������ه ال������ق������ت������ل وه�����������ي م����ن����اق����ش����ة 
ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي ت��م فيها ت��ري��ر القتل واالغ��ت��ي��ال 
لدعم قضية إسامية معينة ,تعاملت الدولة 
يف الجنوب مع اإلسام عىل أنه حالة معزولة 
بعيدة نوعاً ما عن اإلصاح االشرتايك وحولته 

فقط إىل غايات قومية  يبدأ 
ال��ك��ت��اب امل����دريس ع��ن ال��رتب��ي��ة 
ال��دي��ن��ي��ة ل��ل��س��ن��ة ال���راب���ع���ة من 
امل��دارس الثانوية عىل سبيل 
املثال بعبارة  التجنيد العام 
والدفاع عن أرض الوطن من 

وفًقا أج������ل  ح����ب ال���وط���ن 
ل����������ت����������ق����������ل����������ي����������د 

أن ح����ب  م������ق������ت������ب������س 
ال�����������������وط�����������������ن وال�����������������دف�����������������اع 

ع��������������������������ن��������������������������ه ج����������������������������������������������������زء م�������������ن 
ال���ت���ق���وى وي����ذك����ر ال��ك��ت��اب 

ي������������ه������������دف  اإلس������������������������������������������������ام  ىل أن  إ
ال����������ع����������ب����������ودي����������ة ت�������������ح�������������ري�������������ر ال�������������ب�������������ش�������������ري�������������ة م�������ن 

كما يقول النص وتقفز الفصول مباشرة من 
فتح مكة يف القرن السابع امليادي  إىل القرن 

التاسع عشر حيث يذكر أن مصر مثل كل دول 
العالم العربي  كانت يف حالة تخلف شديدة 
لذلك فقد تبنى محمد عبده يف دراساته للقرآن 
طريقة ج��دي��دة للتفسر متوافقة م��ع التقدم  
وال ي���وج���د دل���ي���ل ي���ذك���ر ك��ي��ف ك���ان���ت امل����واق����ف يف 
حالة تخلف ش��دي��دة وم���اذا ق��دم محمد عبده 
م��ن أج��ل م��ح��ارب��ة التخلف يف ال���رأي اإلس��ام��ي 
وه������ذا ال�������رأي ال���رس���م���ي ل����م ي���ك���ن ك���اف���ي���ا يف وق���ت 
مبكر من عام 1985م فقد حاولت جامعة عدن 
حظر الزي اإلسامي الجديد الذي ظهر مؤخًرا 
ب������ني ال�����ط�����ال�����ب�����ات  يف ك������ل م�����ك�����ان داخ���������ل امل���ن���ط���ق���ة 
وك��ان��ت األف��ك��ار وال��ج��م��اع��ات اإلس��ام��ي��ة تنتشر 
وخصوصا بني  املهاجرون يف الخليج واململكة 

العربية السعودية.
و بحلول عام 1989م تحولت الجماعات 
ال��������دي��������ن��������ي��������ة يف غ����������ض����������ون ع��������ق��������د ون����������ص����������ف إىل 
م��رك��ز ق���وة رئ��ي��ي ي���م���ارس ن���ف���وًذا س��ي��اس��ي��اً 
وأي����دي����ول����وج����ي����اً واس�������ع ال���ن���ط���اق وي����ق����وم ب���أع���م���ال 
دعائية نشطة بينما لم يكن لها يف املايض وجود 
وال ح��ت��ى أي ج�����ذور ت��اري��خ��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ,ظ��ه��ر 
النفوذ الوهابي وانتشر بسرعة يف اليمن بدعم 
خ�����ارج�����ي وب����ت����م����وي����ل ك����ب����ر وم����ش����ب����وه وأص���ب���ح���ت 

امل���ع���اه���د ال���دي���ن���ي���ة م�����راك�����زاً ل���ه���م وازداد ال��ت��زم��ت 
والتكفر بني أبناء الشعب الواحد .

يف الشمال وبتشجيع وتمويل س��ع��ودي تم 
تشكيل جبهة إسامية الظاهر منها هو محاربة 
اليسار ولكن هذه الجبهة ظلت مستمرة حتى 
بعد زوال اليسار االشرتايك, املعاهد اإلسامية 
استمرت يف االزدياد بأعداد كبرة يف كل قرية 
وع���زل���ة وك���ان���ت اإلع����ان����ات وال���ت���م���وي���ل ت���دف���ع من 
م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة وم���ن األم�����وال ال��س��ع��ودي��ة من 
أجل استمرار هذه املعاهد وبحلول عام 1989م 
ك��������ان ه�����ن�����اك 1126 م������درس������ة دي����ن����ي����ة ويف ال����ع����ام 
التايل  تم استقبال 118000ط��ال��ب و أك��رث من 
4600كانوا معلمني متدربني ملواصلة العمل 
متحمسون ج���اءوا م��ن السعودية وال��س��ودان 
ومصر وكانت لدى الكثر من هؤالء املدرسني 
م��ش��اك��ل م���ع ح��ك��وم��ات��ه��م وت����م ت��ص��ن��ي��ف��ه��م عىل 
أن���ه���م م���ن امل��ت��ط��رف��ني دي��ن��ي��ا ووج�������دوا ل��ه��م م��اذ 
آم����ن����اً يف ال���ي���م���ن ل���ن���ش���ر أف����ك����اره����م امل����ت����ش����ددة ع��ر 
ه��ذه املعاهد الدينية, ك��ان اإلس��ام الجديد يف 
الثمانينيات يف اليمن  إساماً سنياً عاماً يميل 
ن���ح���و ال���وه���اب���ي���ة ال��س��ل��ف��ي��ة م����ن ج���ه���ة وم�����ن ج��ه��ة 

أخرى نحو اإلخوان املسلمني .

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

أمريكا .. البلطجة االستخباراتية .. وغياب دورها املستقبلي
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وت���ح���دي���داً م��ن��ط��ق��ة ال��ج��زي��رة 
وال��خ��ل��ي��ج يف ان��ت��ظ��ار م��ت��غ��رات رب��م��ا ق���د ت��ه��ي��أت 
لها املنطقة وتنتظر استقبالها ألكرث من سبب 
وأكرث من منحى فأمريكا ظلت لسنوات طوال 
ب��ل لعقود تعتر ه��ذه املنطقة ال��ف��ن��اء الخلفي 
لها ووجدت منظومات حكم عربية وخليجية 
خ����اض����ع����ة وق�����اب�����ل�����ة ل���������دور أم������ري������ي ال ي���خ���ل���و م��ن 
غ����ط����رس����ة وم�������ن ه���ي���م���ن���ة وم�������ن ف�������رض ح���س���اب���ات 
ال ت���خ���دم امل��ن��ط��ق��ة ب����ل أن ال���ك���ث���ر م��ن��ه��ا ت��ت��ق��اط��ع 
وت��ت��ع��ارض م���ع م��ص��ل��ح��ة ش��ع��وب ه���ذه املنطقة 
ولكن مراكز الحكم والتبعية املفرطة التي تميز 
ح���ك���ام امل���ن���ط���ق���ة ت���ح���رص ع����ىل رض������اء االم���ري���ك���ان 
وع��ىل ارض���اء اج��ه��زة مخابراته ال��ت��ي تتحكم يف 

مفاصل عديدة من هذه البلدان واألنظمة..
ولكن مؤخراً بعد تطورات عديدة وبعد بروز 
ق�����وى دول����ي����ة ج����دي����دة وب���ع���د أن ب������دأت ت���ل���وح يف 
االنفق انكماش واضح يف دورها ويف نفوذها.. 
وهذا ما تجىل واضحاً رغم البلطجة العسكرية 
واالس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ول����م ت��ج��د ه����ذه االم���راط���وري���ة 
الفارغة من دور غر ممارسة البلطجة الدولية 
وع�����ىل ف�����رض ت���واج���ده���ا وت���أث���ره���ا ع����ىل األن��ظ��م��ة 
والبلدان والشعوب االوروبية التي ظلت وما 
ت����زال ث��م��ن عليها ب��م��ش��روع م��ارش��ل ال����ذي انقذ 
أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية.. مع أنها لم 
تدفع يف هذه الحرب غر اليسر عن الخسائر 

ولكنها استمرت دورها إىل أبعد الحدود..
نعود إىل املنطقة العربية والخليج فإن أمريكا 
لم توفر ملنظومات األنظمة املرتهنة بها اي أمن 

وظ����ل����ت ع�����اج�����زة ع�����ج�����زاً ف����اض����ح����اً دون أن ت���ق���دم 
إج��اب��ات مقنعة وظ��ل الخليج ي��ع��اين م��ن ف��راغ 
واض�����ح م���ن ف���ق���دان األم�����ن وت���رك���ت ب���ل���دان���ه نهبا 
ل��ك��اف��ة ال���ت���ح���دي���ات.. وق���د اك��ت��ش��ف الخليجيون 
ان وج���ود أم��ري��ك��ا وق��درات��ه��ا يف املنطقة يف إط��ار 
قواعد عسكرية لم تعد تقدم شيئاً وهي أشبه 
بمقعد عاجز ال يقدر ع��ىل ات��ي��ان أي عمل بناء 

أو جهد له أثره وتأثره..
وم���������ن ه���������ذا امل����ن����ط����ل����ق ج���������اء ال������ت������ح������رك ال���ص���ي���ن���ي 
واس�������ت�������ط�������ال�������ت امل�������خ�������ال�������ب ال��������روس��������ي��������ة ل�����ت�����ظ�����ه�����ر يف 
أف�����ري�����ق�����ي�����ا.. ف���ي���م���ا ت����ح����رك����ت ال�����ص�����ني إىل أف���ري���ق���ي���ا 
وإىل املنطقة العربية وتحديداً ما اسمي القمة 
العربية الصينية والقمة السعودية الصينية 
وال�����ق�����م�����ة ال����خ����ل����ي����ج����ي����ة ال�����ص�����ي�����ن�����ي�����ة.. ه���������ذه ال���ق���م���م 
ال��ث��اث ك��ان��ت أع��م��ق رس��ال��ة وج��ه��ت إىل أمريكا 
التي تحركت الدولة العميقة ضد روسيا وضد 
الصني بعد أن كشفت إدارة بايدن عن اهتزاز 
وض�����ع�����ف واض����������ح وال������ت������ي ت����م����ي����زت ب����اض����ط����راب����ات 
عديدة يف سياساتها ويف أساليب إدارة العمل 
م����ع ش���رك���ائ���ه���ا وح��ل��ف��ائ��ه��ا وت����ح����دي����داً يف امل��ن��ط��ق��ة 
ال���ع���رب���ي���ة وال���خ���ل���ي���ج ال�������ذي ش���ع���ر أن أم���ري���ك���ا ق��د 
ت����ع����رت ت����م����ام����اً وق�������د ات����ض����ح ل���ل���ع���ي���ان ان ام���ري���ك���ا 
اع���ج���ز م����ن ان ت���ق���دم ح����ل����واًل أو ت��س��ه��م يف دع���م 
أمن الخليج بل أنها تحولت إىل جابية من نوع 
خ��اص م��ن خ��ال ف��رض صفقات أسلحة كثر 

منها وهمياً..
وعملت أمريكا وأدواتها املالية عىل استقطاب 
األم��������������وال وال������رس������ائ������ل ال����ع����رب����ي����ة ع�����ن�����وة وب����ف����رض 

موقف إىل ما اسموه الصناديق السيادية التي 
لم تسمح لهم بالتصرف الكامل مع مخزوناتها 

التي تصل إىل ارقام فلكية وقياسية..
ب������ل أن األم������ري������ك������ان ع����ن����دم����ا ي����ب����ي����ع����ون اس���ل���ح���ة 
غ���ر ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ان��ه��م ي��م��اط��ل��ون وي��ن��زع��ون منها 
ق��درات��ه��ا ال��ف��ع��ل��ي��ة.. وخ���ر ش��اه��د ط���ائ���رات اإلف 
35 ال����ت����ي ت���ع���رق���ل���ت ألك������رث م�����ن م������رة وإىل ال���ي���وم 
ل�����م ت���ت���م���ك���ن أب������و ظ���ب���ي م�����ن ال����ح����ص����ول ع�����ىل ه���ذه 
ال����ص����ف����ق����ة رغ����������م أن������ه������ا ق�������د ن������زع������ت م����ن����ه����ا أج�����ه�����زة 
وم���وج���ه���ات خ����ط����رة.. وت���ح���ول���ت ه����ذه ال��ص��ف��ق��ة 
إىل م����������ا ي������ش������ب������ه "ال��������ل��������ع��������ب��������ة" وظ��������ل��������ت واش������ن������ط������ن 
ط����وال األع������وام امل��اض��ي��ة ت���م���ارس ب��ل��ط��ج��ت��ه��ا عىل 
ال�����ق�����ي�����ادات ال���ع���رب���ي���ة ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة.. وس������رع������ان م��ا 
تحرص قضاءها لتصفية حسابات معينة مع 
تلك األنظمة تحت دعاوى ومسميات عديدة 

فرضها لوبي عنف هؤالء الحكام وابرز القضايا 
ال����ت����ي ت���ش���ه���ره���ا واش����ن����ط����ن.. ودول����ت����ه����ا ال��ع��م��ي��ق��ة 
ه����ي ح���ق���وق اإلن�����س�����ان وال���ش���ف���اف���ي���ة وغ����ره����ا م��ن 
ه����ذه ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ت��ح��ول��ت إىل ك���رب���اج يسلخ 
ب��ه��ا ظ��ه��ور ال��ح��ك��ام ال��ت��اب��ع��ني ل��واش��ن��ط��ن وال��ت��ي 
ت����دي����ن ب�����ال�����والء وال����ط����اع����ة واالن����ص����ي����اع .. وال����ي����وم 
ب���رزت م��ع��ط��ي��ات ج��دي��دة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف االن��دف��اع 
الصيني ويف التحرك الحذر الرويس ويف تنازع 
ال���زع���ام���ات االوروب����ي����ة وال��ب��ح��ث ع���ن دور ل��ه��ا يف 
امل��ن��ط��ق��ة يف إط����ار ال��ب��ح��ث ع��ن أم���ن ال��ط��اق��ة التي 
ج��ع��ل��ت ال���ع���دي���د م����ن امل����وق����ف يف وض�����ع س��ي��ول��ة 

مفرطة..
ك��ل ه��ذا جعل ال���دول الخليجية يف وض��ع ال 
يحسد عليه, فا هم استطاعوا ان يتحرروا من 
هيمنة االمريكان واوروب��ا وال هم قادرين عىل 
اس���ت���م���رار يف دف����ع أث���م���ان ب��اه��ظ��ة ل���ه���ذه امل���واق���ف 
امل���رت���ه���ن���ة وال ه����ي ق�������ادرة ع����ىل م�����ج�����اراة ال���رغ���ب���ات 
الصينية والروسية يف إقامة شركات جديدة..
واألي�������������ام ال�����ق�����ادم�����ة ح����ب����ىل ب����م����ت����غ����رات ع����دي����دة 
يف ان���ت���ظ���ار ه�����ذه ال���ب���ل���دان وال����������دول.. وأوىل ه���ذه 
امل��������ت��������غ��������رات اس������ت������ح������ق������اق������ات م���������ش���������روع ال�����ط�����ري�����ق 
والحزام, وكذا ما تنوي روسيا ان تضعه تحت 

مسمى الريكس..
وق������د ج�����ن ج����ن����ون ال������دول������ة ال���ع���م���ي���ق���ة واج����ه����زة 
امل����������خ����������اب����������رات االم��������ري��������ك��������ي��������ة امل���������ت���������ع���������ددة م����������ن ه�������ذه 
التحركات التي يفهم منها انها تقوض النفوذ 
االم�����ري�����ي ال�������ذي اص����ب����ح ه����ش����اً وم���ن���ك���م���ش���اً وآي������ًا 

للسقوط..

عميد ركن: عبد الرحمن االديمي

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

سياسة التعليم 
األهلي في إغراء 

األهالي
لقد لحق بمجال التعليم العام -بسبب 
ال���ح���رب ال���ت���ي ت��ش��ن ع���ىل ال��ي��م��ن م��ن��ذ ق��راب��ة 
ع������ق������د م���������ن ال����������زم����������ن- م���������ا ل������ح������ق ب���������س���������واه م���ن 
مجاالت الحياة، فاتجه األهايل -يف سبيل 
اس��ت��ن��ق��اذ مستقبل ال��ج��ي��ل- ن��ح��و التعليم 

األهيل الهزيل كخياٍر بديل.

مدارس أهلّية فاقدة لألهلّية
كانت املدارس األهلية إىل ما قبل عقدين 
زم���ن���ي���ني أو ث���اث���ة -ك����أق����ى ح������ّد- ق��ل��ي��ل��ة ب��ل 
م���ح���دودة ال���ع���دد، وغ��ال��ًب��ا م��ا ك��ان��ت ت��ق��ارن 
-مل��ا تتسم ب��ه م��ن ن��م��وذج��ي��ة- بنظراتها يف 
ال����ب����ل����دان ال����خ����ارج����ي����ة، وق������د ظ���ل���ت -ب��س��ب��ب 
ض��خ��ام��ة رس��وم��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت ع����ادًة ت��دف��ُع 
ب�����)ال����دوالر( ب����داًل م���ن ال�����)ري����ال( - ح���ك���ًرا عىل 
أبناء النخب املجتمعية املتخمة باألموال 
ك����ك����ب����ار امل�����س�����ؤول�����ني وك�����ب�����ار ال����ت����ج����ار وص����ف����وة 

رجال املال واألعمال.
ب����ي����د أَنّ م������ا ت�����رت�����ب ع������ىل ت������واص������ل ال����ح����رب 
ام  ال��دائ��رة منذ ٩ أع���وام م��ن أث��ٍر سلبٍيّ ه��َدّ
ع���ىل واق�����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام -ب���اإلض���اف���ة إىل 
رغ�������ب�������ة م�����ع�����ظ�����م األه���������������ايل ب������إل������ح������اق أب����ن����ائ����ه����م 
ب�����م�����دارس ن���م���وذج���ي���ة االن����ت����ظ����ام- ق����د ح��م��ل 
ال��ك��ث��ر م���ن م��ت��وس��ط��ي ال������رثاء -م����ن ال���رج���ال 
وال����ن����س����اء ع�����ىل ح��������ٍدّ س���������واء- ع�����ىل امل���س���ارع���ة 
ة أع������������������وام- ل�����اس�����ت�����ث�����م�����ار يف ه�����ذا  -م��������ن��������ُذ ع���������������َدّ
املجال الخدمي الهام، ففتحت الكثر من 
امل���دارس األهلية الفاقدة للحِدّ األدىن من 
األه��ل��ّي��ة وال��ع��اج��زة ع��ن االض��ط��اع بعملية 
ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ت����رق����ى إىل م����س����ت����وى م�����ا ت����ت����ش����َرّف 
ب���ه م���ن ت��س��م��ي��ة، وه���ك���ذا ت���م���ُرّ ال��س��ن��ون وم��ا 
ي������زال������ون ي���ك���س���ب���ون ب����ج����ن����ون واأله������������ايل -م����ن 
ج���ان���ب���ه���م- ي���دف���ع���ون وال ي���ع���ون ف����داح����ة م��ا 
يصنعون، ألَنّ ال��ط��واق��م اإلداري����ة والفنية 
وال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة ل����ت����ل����ك امل�����ن�����ش�����آت ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
الهامية تتقن -وباحرتافية متنامية- فنون 

التعمية.

اإليهام بالتفوق أسلوُب إغراء بالبقاء
أم������ا وس���ي���ل���ة ه������ذه ال���ن���وع���ي���ة م�����ن امل��������دارس 
������ان  ل���ج���ذب ال����ط����اب إىل ال��ت��س��ج��ي��ل ف��ي��ه��ا إَبّ
االفتتاح فتتمثل -يف املقام األول- بتسجيل 
ط����اب ال���ع���ام األول م���ن ع��م��ره��ا -ب��اع��ت��ب��اره 
ع����������اًم����������ا ت������ج������ري������ب������ّي������ا غ�������اي�������ت�������ه األوىل ن�������ي�������ل ث����ق����ة 
األول��ي��اء- ل��ق��اَء رس���وٍم دراس��ي��ة منخفضة، 
إىل م�����س�����ت�����وي�����ات ق�����ي�����اس�����ي�����ة، ف����ت����ح����ظ����ى ت���ل���ك 
املدارس املتواضعة التأهيل -يف مقابل ذلك 
ال��ت��س��ه��ي��ل- ب���إق���ب���ال غ���ر ق��ل��ي��ل، وم����ن أج��ل 
الحفاظ عىل ذلك اإلقبال من االنفضاض، 
تختتم السنة الدراسية -باإلضافة إىل ما 
ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا م���ن ت��م��ظ��ه��ر م��ب��ه��ر- ب��م��ن��ح جميع 
الطاب شهادات ومستويات نجاح باعثٍة 
عىل االنشراح، حتى إذا طغى عىل رسوم 
ال����ع����ام ال����ت����ايل ق��������دًرا م����ن االرت������ف������اع، دف��ع��ه��ا 

األهايل بكل اقتناع.
ب���������ل ل���������م ت���������������رتدد إدارات ع������������دد م���������ن ت���ل���ك 
املدارس أو تخجل -يف سبيل إغراء األهايل 
أو اآلب�������اء ب���ت���دري���س ب��ن��ي��ه��م ف��ي��ه��ا ب��اس��ت��م��رار 
ال يطرأ عليه أُيّ ت��ح��ُوّل- م��ن أن تجعل أو 
تضع جميع الطاب أو ُجِلّهم أو نصفهم 
عىل األقل يف )الرتتيب األول( وبتساٍو مِخل 
ال يقتنع به عاقل أو حتى مختل، واألدهى 
األم����َرّ -يف ح���ال تسليمنا ب��ت��س��اوي ال��ط��اب 
ر-  يف ال����ت����ف����وق إىل ذل������ك ال������ح������ِدّ غ�����ر امل����ت����ص����َوّ
خلُوّ قواميس تلك املدارس الراقة املظهر 

املتواضعة الجوهر من لفظة »مكرر«. 

نعم لتطبيق معيار وكيلة »عمر املختار«
الحقيقة أَنّ ما تعِمد إليه تلك امل��دارس 
م����ن إي����ه����ام األه��������ايل ب���ح���ص���ول أب���ن���ائ���ه���م ع��ىل 
ٍق خ���ي���ايل م���ج���رد وس��ي��ل��ة إغ������راء ب��إب��ق��اء  ت����ف����ُوّ
األب������ن������اء، وغ����ال����ًب����ا م�����ا ت����ت����اىش ع�����ن ع��ي��ون��ه��م 
غ������ش������اوة اإلي�������ه�������ام ب����م����ج����رد ان�����ت�����ق�����ال األب�����ن�����اء 
من إطار التعليم األهيل إىل إطار التعليم  
ال��������ع��������ام، ف����ي����ك����ت����ش����ف����وا أن أب������ن������اءه������م ال�����ذي�����ن 
ص����ورت����ه����م ل���ه���م امل����������دارس األه����ل����ي����ة ع���م���ال���ق���ًة 

مجرد أقزام. 
وق�������د ك����ن����ت ش������اه������ًدا ع������ىل م������وق������ٍف ك���ش���َف 
ه��������ذا ال�����ج�����ان�����ب امل����ظ����ل����م م������ن واق���������ع ال���ت���ع���ل���ي���م 
األه���يل امل��ؤل��م، إْذ ص���ادف ذه��اب��ي يف ب��داي��ة 
أح���������د األع���������������وام ل���ت���س���ج���ي���ل اب������ن������ي يف ال����ص����ف 
الخامس أس��ايس بمدرسة »عمر املختار« 
إخ������ض������اَع وك����ي����ل����ة امل������درس������ة ل����ل����ف����رتة امل���س���ائ���ي���ة 
األستاذة القديرة »فواكه يحيى الضلعي« 
ع���������دًدا م�����ن ال�����ط�����اب ال����ق����ادم����ني ل��ل��ت��س��ج��ي��ل 
ل������دي������ه������ا م��������ن م����������������دارس أه������ل������ي������ة ب����م����س����ت����وي����ات 
ن���ج���اح خ��ي��ال��ي��ة الخ���ت���ب���اراِت ق���ب���وٍل ُت���ح���دد ما 
ي���ن���اس���ب���ه���م م�����ن ص����ف����وف أو ف�����ص�����ول، وألَنّ 
معظم تلك املستويات كانت وهمية فقد 
ك��ان��ت األس���ت���اذة »ف���واك���ه« -يف ض���وء ق��درة 
كل طالب عىل الكتابة- تتخذ قرارها أمام 
أهايل أولئك الطلبة بإنزال بعضهم الصف 
أو ال���ص���ف���ني، ف��ل��م ي��ك��ن ي��س��ع ال���ع���ق���ال من 
اآلباء -بعد التثبت من دقة تقييم األخت 
الوكيلة للمستويات ب��ل ل��أوض��اع- سوى 
االن����ص����ي����اع، ب��ي��ن��م��ا ل���ج���أ ال����رع����اع إىل ال��ت��ظ��ل��م 
بها إىل »املنطقة التعليمية« التي توصلت 
-بعد جدٍل عقيم- إىل إقناعهم بالتسليم 

بنتائج ذلك التقييم.
وق�����د ظ����ل ذل�����ك امل���ع���ي���ار ه����و س����ي����ُد امل���وق���ف 
لدى األخت الوكيلة أعواًما طويلة، حتى 
صدرْت -مطلَع العام املنصرم- أوامر عليا 

تقيض بتعديله.
ول��ي يتم التوصل إىل إي��ق��اف م��ا يتخلل 
ال����ع����م����ل����ي����ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة م������ن ان�������ح�������دار ي����ج����ُدر 
باآلباء الحريصني عىل التأسيس التعليمي 
السليم لأبناء رفُع شعار: )نعم لتطبيق 

معيار وكيلة »عمر املختار«(.

القبيلة والدولة في التاريخ اليمني

 احمد القردعي

كلك نظر

ال���ق���ري���ب���ة م����ن ع������دن وت���ق���دم���ت ال���ح���م���ل���ة امل���ص���ري���ة 
ال����ي����م����ن����ي����ة اىل م������ش������ارف ع��������دن ون����ش����ب����ت امل����ع����رك����ة 
ل��ك��ن��ه��ا ان���ك���س���رت وع�������ادت م����ن ح���ي���ث أت�����ت ح��ي��ث 
كان الغلبةللريطانيني لتفوقهم عدداً وعدة.

ويف ف��رتات الحقة من القرن قبل امل��ايض كان 
ل��ل��ق��ب��ائ��ل دور الي���س���ت���ه���ان ب����ه يف م���ق���ات���ل���ة امل��ح��ت��ل 

الريطاين:
• يف ع��ام 1961م تأسيس تنظيم القبائل يف 
ج��ن��وب اليمن وك���ان لبعض أع��ض��ائ��ه مساهمة 
يف النضال اىل جانب ث��وار ث��ورة 26سبتمر من 

عام 1962م.
• يف أغسطس من عام 1963م توحد تنظيم 
ال���ق���ب���ائ���ل م�����ع س���ت���ة ت���ن���ظ���ي���م���ات س���ي���اس���ي���ة اب����رزه����ا 
ح����رك����ة ال���ق���وم���ي���ني ال�����ع�����رب ف������رع ال���ي���م���ن وك����ون����وا 
التنظيم السيايس الجبهة القومية التي خاضت 
ال���ك���ف���اح امل��س��ل��ح ض���د االس���ت���ع���م���ار ال���ري���ط���اين اىل 
ج�����ان�����ب م���ث���ي���ل���ت���ه���ا ج���ب���ه���ة ال����ت����ح����ري����ر ال�����ت�����ي ت��ه��م��ش 
دوره�����ا وأزي���ح���ت ق��ب��ل االس��ت��ق��ال ب���أي���ام ل��ك��ن يف 
ك�����ل ال������ح������االت ال���ق���ب���ي���ل���ة يف ج�����ن�����وب ال����ي����م����ن ذاب 
م��ع��ظ��م��ه��ا يف م���ك���ون���ات االس���ت���ع���م���ار ال���ري���ط���اين.. 
فلو نعود اىل عام 1946م فقد كان ذلك العام 
بداية ذوب��ان معظمها يف االم��ارات واملشيخات 

اىل اليوم!!
قبائل البدو الرحل

الجزء الثالث واألخ��ر من مكونات القبيلة 
يف ال��ج��زء ال��ج��ن��وب��ي وال��ش��رق��ي م��ن ال��ي��م��ن هم 
قبائل البدو الرحل او باألصح مجاميع البدو 
ال����رح����ل وم���ع���ظ���م���ه���م ك������ان ت����واج����ده����م ب��ب��ع��ض 
مناطق ما يعرف اليوم من محافظات ) ابني 
وش��ب��وة وح��ض��رم��وت وامل���ه���رة( وال���ب���دو ال��رح��ل 
ك������م������ا ه�����������و  م��������ع��������روف ح�����ي�����ات�����ه�����م غ��������ر م����س����ت����ق����رة 
ينتقلون من منطقة اىل أخ��رى بحثاً عن املاء 
واملرعى .. وتاشت فئة البدو الرحل تدريجياً 

خال عقد السبعينات من القرن املايض.
القبيلة والدولة يف الجزء الجنوبي والشرقي 

من اليمن خال الفرتة )1990-1839(
اح��ت��ل��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ع����دن ب��ت��اري��خ 19ي���ن���اي���ر من 
ع��ام 1839م بعد م��ع��ارك ش��رس��ة وتضحيات 
جسيمة وس��ق��وط م��ئ��ات ال��ش��ه��داء م��ن أه��ايل 
امل������دي������ن������ة وامل�������ن�������اط�������ق امل����������ج����������اورة ل�����ه�����ا م��������ن ق����ب����ائ����ل 
ال������ع������ب������ديل وال������ف������ض������يل وق������ب������ائ������ل ي������اف������ع وغ�����ره�����ا 
م��ن امل��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة م��ن ع���دن وق���د اس��ت��م��رت 
م������ع������ارك ال�������دف�������اع ع������ن ع��������دن ع��������دة أي����������ام خ����ال 
ال����ف����رتة م����ن أواخ�������ر ي���ن���اي���ر م����ن ع�����ام 1839م اىل 
أواخ������ر اب���ري���ل م���ن ع����ام 1840م ش���ه���دت ع��دن 
عشرات الهجمات ضد االستعمار الريطاين 
قامت بها القبائل املذكورة + قبائل القعطبي 
يف ردف���ان وقبائل ال��ك��ازم��ي وال��ول��ي��دي يف ابني 
ورغم ان تلك الغارات والهجمات كانت غر 
منتظمة وهلك فيها معظم املهاجمني اال انها 
قتلت املئات من قوات االحتال الريطاين ويف 
أوائ������ل م���اي���و م���ن ع����ام 1840م ق����رر وايل مصر 
محمد عيل باشا محاربة الريطانيني يف عدن 
وقد اوعز إلبنه إبراهيم قائد القوات املصرية 
يف نجد والحجاز وبعض مناطق شمال اليمن 
مثل نجران وجيزان وعسر وصعدة وحجة 
وامره بطرد االحتال الريطاين من عدن وقد 
ت��ق��دم��ت ق�����وات م��ص��ري��ة ب���ق���وام 1960 م��ق��ات��ل 
وج��ي��ش��ت ب��ع��ض ال��ق��ب��ائ��ل م��ن ت��ع��ز ومخاليف 
عمار والعود والحبيشية إضافة اىل القبائل 

ال���ت���ي  ال������ف������رتة م������ن 1379اىل1660م  خ��������ال 
ش�����ه�����دت ف����ي����ه����ا م����ن����اط����ق ق����ب����ائ����ل ي�����اف�����ع ج����ف����اف����اً 
شديداً تحولت من منطقة جاذبة اىل منطقة 
ط��������اردة ح���ي���ث ن������زح ب���ع���ض أه���ل���ه���ا اىل م��ن��اط��ق 

مجاورة أو الهجرة اىل الخارج.
ماحظة : يف منطقتنا عمار توجد عدد من 
أس���ر ي��اف��ع م���ن اب���رزه���ا م���ن أس����رة ب��ن��ي ال��ح��دي 
ومن اسرة بني البعوة ومن اسرة بني النقيب 
واس�����رة ب��ن��ي امل���ع���رش وه����ي اص��ًام��ت��ف��رع��ة من 
أس����������������رة ب�������ن�������ي ال������ن������ق������ي������ب وه�������������ي م����������ن اس�������������ر ي�����اف�����ع 

العريقة.
عودة اىل املوضوع: اما الهجرة اىل الخارج 
ل���ق���ب���ائ���ل ي����اف����ع أو غ����ره����ا م�����ن أب�����ن�����اء ال���ي���م���ن يف 
ع��ص��ور مختلفة ف��إن سببه ام��ا بسبب شحة 
االمطار او بسبب انعدامها او بسبب انعدام 
االس���ت���ق���رار ال��س��ي��ايس او ل��ل��س��ب��ب��ني م���ع���اً.. ول��م 
ي�����ك�����ن ب����س����ب����ب ان��������ه��������دام س�������د م�����������أرب ك�����م�����ا ي���ظ���ن 
ال��ب��ع��ض وح��ال��ة ان��ع��دام االس��ت��ق��رار السيايس 
ل��م تكن ح��ال��ة اقتصرت ع��ىل ال��ت��اري��خ القديم 
وال������وس������ي������ط ل����ل����ي����م����ن ب�������ل ل������أس������ف إن ان������ع������دام 
االستقرار السيايس كان ومازال يرافقنا نحن 
اليمنيني مثل ظلنا من أيام الجاهلية األوىل 

امل���وال���ي���ة ل���ل���وج���ود ال���ري���ط���اين يف ج���ن���وب ال���وط���ن 
وب��ع��ض��ه��ا ان��ض��م اىل ج��ي��ش وش���رط���ة م���ا يسمى 
اتحاد الجنوب العربي يف عقدي الخمسينات 
والستينات من القرن املايض.. واجمااًل معظم 
القبائل يف الجنوب انصهرت او ذوبت يف اطار 
االم������ارات وال��س��ل��ط��ن��ات ال��ت��ي ت��ك��ون��ت يف ج��ن��وب 
الوطن يف عهد االستعمار الريطاين وابرزها :

•ام��������ارة ال���ع���ب���ديل يف ل���ح���ج- س��ل��ط��ن��ة ال��ف��ض��ي 
يف ابني

• م����ش����ي����خ����ة ش�������ب�������وة ال�������ت�������ي ع�������رف�������ت ب���م���ش���ي���خ���ة 
االشراف

• س��ل��ط��ن��ة ال��ق��ع��ي��ط��ي يف ح���ض���رم���وت وامل���ه���رة 
وغرها من املشيخات والسلطنات التي وصل 
ع���دده���ا ع��������ام1967م اىل 25 س��ل��ط��ن��ة وم��ش��ي��خ��ة 
وب������ع������د االس������ت������ق������ال 1967م ت�������وح�������دت يف إط�������ار 
الدولة املركزية جمهورية اليمن الديمقراطية 
ال��ش��ع��ب��ي��ة 67-69 وب����ع����د ع�����ام 1969م س��م��ي��ت 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحت 
قيادة السلطة السياسية التنظيم السيايس ) 
ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة ( يف ف���راي���ر م���ن ع����ام 1975م 
أن�����ض�����م اىل ال���ج���ب���ه���ة ال����ق����وم����ي����ة ات������ح������اد ال���ش���ع���ب 
ال���دي���م���ق���راط���ي ال�������ذي ك�����ان ي���ت���زع���م���ه وه�����و ع��ن��ص��ر 
ي������س������اري ب������ل وك������ات������ب وم������ؤل������ف ي������س������اري وح������زب 
ال��ط��ل��ي��ع��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة – ح�����زب ي�����س�����اري- ب��زع��ام��ة 
انيس حسن يحيى وسمي التنظيم – التنظيم 
ال��س��ي��ايس امل��وح��د الجبهة القومية ويف أكتوبر 
م������ن ع��������ام 1978م ت�����أس�����س ال������ح������زب االش����������رتايك 
ال��ي��م��ن��ي وت��ك��وي��ن��ات��ه م���ن س��ت��ي��ن��ات ال���ق���رن امل���ايض 

تنظيمات يسارية.
يتبع العدد القادم

الهامش
اع��ت��م��دت يف ك��ت��اب��ة ه���ذه امل����ادة ع��ىل م��ا تخزنه 
ذاك������رايت ول���م اس��ت��ن��د اىل أي م���رج���ع.. وس��أك��ون 

شاكراً ألي قارئ يصحح أي معلومة خاطئة.
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أمريكا وتوريط حلفائها
ال ن��������������دري ك������ي������ف ق�����ب�����ل�����ت م������ص������ر ال����������ق����������رار األم�������ري�������ي 
بالتواجد يف جنوب البحر األحمر ويف مضيق باب 
امل�����ن�����دب وه������ي ال���ب���ل���د ال����ت����ي ظ���ل���ت ت����ن����أى ب��ن��ف��س��ه��ا ع��ن 
ال��خ��وض يف ه��ذه املعمعة ط��وال السنوات الثماين 

التي مرت وانقضت؟!..
ال نعلم أي ج��دوى م��ن تحركاتها امل��دف��وع��ة هذه 
مع اننا نعلم أن القيادة املصرية امتازت بكثر من 

الرتوي والحصافة واملناورة..
ول��ك��ن��ه االح���ت���ي���اج وف�����وىض امل����واق����ف وأزم�������ات مصر 
ال��ع��دي��دة وأواله�����ا األزم�����ة امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي 
تعصف باالقتصاد املصري ولم يعد يخفى عىل أحد 
تلك الحالة املتبعة التي تعاين منها القيادة املصرية 

والضغوط الكبرة التي لحقت بمصر الكنانة..
امل���ه���م يف ه����ذه اإلش���ك���ال���ي���ة أن ال���ق���ي���ادة ال��ع��س��ك��ري��ة 
األمريكية العدوانية قد وقعت يف ورطات ال حصر 

ل��ه��ا، ول���ذل���ك س���ارع���ت ه���ذه اإلم���راط���وري���ة ال��ش��ري��رة 
اىل ت���وري���ط ح��ل��ف��ائ��ه��ا وأص��دق��ائ��ه��ا أو ه��ك��ذا تعتقد، 
ول��ك��ن��ه��ا م���ن ح��ي��ث ال ت����دري ك��ش��ف��ت ع���ن ال��ه��ش��اش��ة 

األمريكية املرتاكمة..
ف����أم����ري����ك����ا ح����ل����ي����ف ال����ش����ي����ط����ان وال��������دم��������ار وال�����ف�����وىض 
أص����ي����ب����ت يف س����ي����اس����ات����ه����ا ويف إس����رتات����ي����ج����ي����ات����ه����ا ف��ه��ي 
م�������ت�������ورط�������ة يف آس�������ي�������ا م���������ع ال�������ص�������ني وت��������������اي��������������وان.. وك���������ذا 
م��ؤام��رات��ه��ا تمتد اىل ك��وري��ا الشمالية ال��ت��ي ه��ي نمر 
متوثب وجاهزة إلحداث ضربة مزلزلة يف سياستها 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ع���دوان���ي���ة.. وخ���اص���ة ب��ع��د أن امتلكت 
الوسائل واإلمكانات الرادعة لأمريكان وغرهم..

ويف أفريقيا األي���ادي األمريكية تعبث بكل يشء 
وت�����ت�����ح�����ال�����ف م��������ع ال�����ف�����رن�����س�����ي�����ني يف م������واج������ه������ة ال����ص����ني 

وروسيا..
وه����ي م���ت���ورط���ة يف ال���ح���رب ال���روس���ي���ة األوك����ران����ي����ة.. 

ودفعت دول أوروبا اىل مواجهة قاسية مع الدب 
الرويس الذي يعرف جيداً مكامن الوجع ومكامن 
الضعف األوروبي التي باتت تعاين أشد املعاناة من 
سطوة الروس وقدراتهم يف اإلضرار باالقتصاديات 
األوروب���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��اين ال��ي��وم م��ن عجز ف��اض��ح ومن 
فوىض واتضح أن الدول األوروبية هي مجرد نمور 
ورقية هشة عاشت وتعيش عالة عىل اقتصادات 
دول وب��ل��دان غرها وانكشفت كل إدع��اءات��ه��ا التي 
صدعت بها رؤوس األمم طوال العقود املاضية؟!..
امل�����ه�����م امل������ؤك������د أن ال����ي����م����ن ح����ري����ص����ة ع������ىل س���ي���ادت���ه���ا 
الكاملة، وحريصة عىل الدفاع عن إرادتها املستقلة 

الحرة.. 
وي���ج���ب ع����ىل امل���غ���ام���ري���ن أن ال ي���ن���س���اق���وا اىل ص��ف 
وح��������س��������اب��������ات أم�������ري�������ك�������ا ألن�������ه�������ا ه���������ي م�������ص�������در ال�������وي�������ات 
وم���������ن���������ب���������ع ال�������������������ش�������������������رور.. وم�������������خ�������������زن امل�������������������ؤام�������������������رات ال�������ت�������ي 

ت���خ���دم���ه���ا ه������ي وال ت�����ب�����ايل ب�����اآلخ�����ري�����ن ح����ت����ى ل������و ك����ان����وا 
حلفاؤها.

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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تنمية الرثوة الحيوانية 
مدير عام تنمية الرثوة الحيوانية املهندس عبدالناصر الهويدي تحدث عن السالالت 

املحلية والتي تنقسم إىل :
اواًل: األبقار املحلية : اشار أنها ساللة واحدة منتشرة يف عموم محافظات الجمهورية 
)أص����ل ال��س��الل��ة ال��زي��ب��و ال��ه��ن��دي( م��ب��ي��ن��ا أن إن���ت���اج ال��ح��ل��ي��ب ي�����راوح م���ا ب���ن) 5. 2 - 4(ك���غ 
ك��م��ت��وس��ط ع����ام، م��ش��را إىل ص��ع��وب��ة ال��ح��ك��م ع��ى ض��ع��ف اإلن��ت��اج��ي��ة م��ن ع��دم��ه بسبب 
غياب الظروف القياسية للحكم عليها، حيث إن معظم تغذيتها تعتمد عى القصب 
)ال����ذرة ال��رف��ي��ع��ة، خ��ض��راء ج��اف��ة (وم���راع���ي م��اب��ع��د ال��ح��ص��اد ال��ق��ري��ب��ة م��ن امل���ن���ازل، دون 

وضع التغذية املالئمة يف االعتبار، باإلضافة إىل ظروف الزريبة والرعاية التقليدية 
ثانياً: الضأن )األغنام(: اوضح هويدي أن اليمن ينتشر فيها ثمانية عروق من األغنام 

وهي. 
-1 اليمني: وتنتشر يف محافظات )مأرب، الجوف، صعدة، حجة، والسهل التهامي( 
وتسمى اح��ي��ان��ا حسب منطقة ت��واج��ده��ا، وت��م��ت��از بتباين يف صفاتها الشكلية بدرجة 
كبرة، مشرا أن متوسط اوزان النعاج والكباش)22و28(كيلوغرام عى التوايل، بينما 
يصل متوسط وزن الحمل عند امليالد )25. 1 5-. 1( كغ، ونسبة التوائم يف هذا العرق 

مرتفعة وتربى هذه االغنام عى املراعي الطبيعية بصفة اساسية.
-2الذماري: ينتشر يف محافظات )ذمار، إب( ويصل وزن النعاج إىل 35كغ والذكور 
45ك����غ، وي��م��ك��ن أن ي��ص��ل إىل أوزان أك���ر إذا ت��وف��رت ال��ت��غ��ذي��ة ال��ج��ي��دة وامل��ت��زن��ة، وت��رب��ى 
الساللة الذماري يف املناطق الخصبة حيث يتوفر قدر مالئم لها من الغذاء واملخلفات 

الزراعية. 
-3 ال����ج����ب����ي: أق������ل األغ�����ن�����ام ال���ي���م���ن���ي���ة وزًن���������ا ي���ص���ل م���ت���وس���ط وزن االن�����ث�����ى ال���ب���ال���غ���ة 21ك�����غ 
والذكور27كغ، وتنتشر يف املناطق الجبلية يف تعز، وقدرتها عى إنتاج التوائم ضعيفة، 

وتعتمد يف تغذيتها عى املراعي الجبلية. 
-4 البوين: وتنتشر يف محافظتي صنعاء وعمران، وتسمى احياًنا باألغنام السوداء 
نسبة إىل لونها االس��ود، ويبلغ متوسط وزن النعاج والكباش 23كغ لإلناث و28كغ 

للذكور. 
-5 ال��ج��ه��راين: وت��س��م��ى اح��ي��اًن��ا ب��األغ��ن��ام ال��ب��ل��دي��ة وت��ن��ت��ش��ر يف م��ح��اف��ظ��ة ص��ن��ع��اء ويبلغ 
متوسط وزن النعاج نحو21كغ والكباش 26كغ وتربى داخل القرى يف املناطق الزراعية. 
-6 الضأن )األغنام(: يف حضرموت واملهرة وشبوة وهي عروق محلية تعتمد عى تربية 

الرحال وزن اإلناث ما بن 21-18كغ، والذكور تصل إىل نحو 23كغ. 
ثالثا: املاعز وتنتشر يف عموم محافظات الجمهورية ومنها عروق اليمني والتهامي، 
وم��اع��ز ثمود يف محافظات الشرقية)شبوة، امل��ه��رة، حضرموت( متوسط ال���وزن من 
-18 28ك��غ عموما، ويف ع��روق املاعز التهامي وزن اإلن��اث بن -29 36ك��غ باملتوسط، 

والذكر يفوق 50كغ 

معوقات تنمية الرثوة الحيوانية 
وأشار املهندس عبدالناصر الهويدي أن معوقات تنمية الرثوة الحيوانية ورفع معدل 

االكتفاء الذايت من منتجاتها هي :
- املعوقات البيئية املتمثلة يف :

1 - ال��ع��وام��ل املناخية : اوض���ح م��دي��ر ع��ام تنمية ال���رثوة الحيوانية أن ال��ت��ن��وع املناخي 
الذي تمتاز به اليمن اال ان اليمن تعاين من نقص املساحات الصالحة للزراعة لوقوع 
اليمن يف املنطقة شبه االس��ت��وائ��ي��ة ال��ج��اف��ة وش��ب��ة ال��ج��اف��ة، ب��اإلض��اف��ة إىل ع��دم انتظام 

سقوط األمطار والتي تؤثر عى إنتاج االعالف. 
2 - االع����ت����الل وال���ن���ف���وق يف اوس�������اط امل���ج���م���وع���ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ل����ل����رثوة ال���ح���ي���وان���ي���ة ب��س��ب��ب 

االمراض واألوبئة املستوطنة. 
3 - املوارد العلفية واملراعي 

واشار املهندس هويدي أن من ابرز مشكالت اإلنتاج الحيواين يف اليمن ضعف إنتاجية 
املراعي الطبيعية وإنخفاض إنتاج االعالف الخضراء واملركز و بالكمية والنوعية املناسبة 
لدعم إنتاجية املاشية وبن مدير عام تنمية الرثوة الحيوانية أنه وفًقا لدراسة اعدتها 
اإلدارة عام 2011م بلغت نسبة اإلكتفاء الذايت من العناصر الغذائية نحو) 2, %48( 

ونحو )1. %33( للروتن الخام. 
4 - نظم الربية والتغذية والرعاية 

وذك����ر امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��ن��اص��ر إن ن��ظ��م ال��رب��ي��ة وال��ت��غ��ذي��ة وال��رع��اي��ة ل��ح��ي��وان��ات القطيع 
الوطني تكاد تكون نظم بدائية وهو ما يؤثر عى نمو وانتاج الرثوة الحيوانية يف اليمن. 

ثانياً : املعوقات الفنية
واشار هويدي أن عروق وسالالت املاشية املحلية تعاين من ارتفاع معدالت النفوق 
وم��ع��دل ال��خ��ص��وب��ة وب���طء ال��ن��م��و وض��ع��ف م��س��ت��وى اإلن��ت��اج وع���دم إت����زان ال��ق��ط��ع��ان من 
الناحيتن العمرية والجنسية، كما إن هناك ضعفاً ونقصاً إن ل��م يكن ع��دم وج��ود 
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ل��ل��رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة خ��اص��ة ال��ق��ي��اس��ات اإلح��ص��ائ��ي��ة وال��وراث��ي��ة للحيوانات 
والطيور, والذي يشكل عائًقا امام وضع خطط سليمة لتنمية الرثوة واإلنتاج الحيواين. 

ثالثاً : العوامل الوراثية 
أوضح املهندس هويدي أن الحيوانات املحلية تعرف بأصولها الوراثية غر الجيدة التي 
تكونت نتيجة للظروف البيئية الصعبة التي تعيش فيها منوها أنه حتى اآلن لم تتم 
دراسات وبحوث ضرورية كافية ملعرفة الكفاءة اإلنتاجية الحقيقية للماشية املحلية. 

رابعاً: انماط الحيازة للماشية 
مشرا أن تباين حجم الحيازات الحيوانية يف اليمن وتبعرثها يمنع جمعها وتنظيمها 
ب���ص���ورة ت��ع��اون��ي��ة ألغ�����راض ت��س��ه��ي��ل خ��دم��ت��ه��ا وت��غ��ذي��ت��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا وع��الج��ه��ا م��ض��ي��ًف��ا أن 
العالقة بن حجم امللكيات من الحيوانات وحجم الحيازة الزراعية كمصدر لألعالف 
تؤثر عى اسلوب تنمية الرثوة الحيوانية وزيادة مستوى إنتاجها من اللنب واللحوم.

األمراض واألوبئة 
مدير االعالم والتواصل باإلدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري الدكتور 
رشيد املرشدي أشار أن: الرثوة الحيوانية يف اليمن تتعرض للعديد من األمراض والتي 
تتسبب يف نفوق اعداد هائلة من الرثوة الحيوانية سنوياً ومنها االمراض الفروسية 

واالمراض البكترية والطفيلية وامراض نقص التغذية ونقص الفيتامن. 
مرض طاعون املجرتات 

واوض��ح الدكتور رشيد إن أهم واخطر االم��راض الوبائية التي تصيب قطاع األغنام 
وامل�����اع�����ز واالب������ق������ار ه�����ي االم����������راض ال����ف����روس����ي����ة ال����خ����ط����رة امل���ن���ت���ش���رة يف ب�����الدن�����ا ب�����ن ال������رثوة 
الحيوانية اول مرض اسمه) طاعون املجرات الصغرة (مشرا أن هذا املرض فرويس 
سببه فروس ويعتر من االمراض الوبائية السارية التي تنتقل بكافة الطرق ما بن 

الحيوانات. 
واك������د امل����رش����دي إن ه�����ذا امل������رض م���ت���واج���د يف ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة وي�������ؤدي اىل خ��س��ائ��ر 
اقتصادية كبرة ج��داً حيث تصل نسبة النفوق بهذا امل��رض اىل %90 بن الحيوانات 
املصابة بهذا الفروس، مضيًفا أن مربيي االغنام واملاعز يتكبدون خسائر اقتصادية 

كبرة جداً و يؤثر عى االقتصاد الوطني،
وذكر الدكتور رشيد االعراض الرئيسية ملرض طاعون املجرات ومنها :نزول االفرازات 
من العيون ومن االن��ف سيالن لعاب غزير ويوجد تقرحات يف لثة الحيوان واسهال 

وقد يكون االسهال مخلوطاً مع الدم ومن ثم نفوق الحيوان. 
   مرض الجدري 

واشار مدير االعالم والتواصل والتدريب أن مرض الجدري الذي يصيب االغنام واملاعز 
م��ن االم����راض الفروسية ال��خ��ط��رة ال��ت��ي ت���ؤدي اىل خسائر اقتصادية للمربن وتصل 
نسبة النفوق فيه إىل %70  مبينا اهم اعراضه وهي تشكل الحبوب والبثور عى جسم 
الحيوان والحكة الشديدة ج��داً ومضايقة الحيوان وتكرث ه��ذه اآلف��ات ما ح��ول الفم 

واالنف ويؤدي اىل حدوث التهاب ومن ثم نفوق الحيوانات. 
التهاب الجلد العقدي 

واوض���ح الدكتور رشيد امل��رش��دي أن امل��رض الثالث ال��ذي يصيب ال���رثوة الحيوانية يف 
اليمن هو التهاب الجلد العقدي والذي يصيب االبقار فقط مشرا أن هذا املرض هو 
من االمراض الوافدة حديثاً اىل بالدنا يف العام 2010م من القرن االفريقي وتم اكتشاف 
اول اصابة يف محافظة الضالع، مصيفا ان هذا املرض يؤدي اىل تشكل اورام صغرة 
عى جسم االبقار قد تكون هذه األورام يصل حجمها من حبة الذرة اىل رأس االصبع 
واك���ر تتشكل ه��ذه األورام ع��ى جسم ال��ب��ق��رة ت���ؤدي اىل مضايقة ال��ب��ق��رة ع��دم امل��ق��درة 
عى األكل الحمى الشديدة، واشار مدير االعالم والتواصل أن مرض التهاب الجلد 
ال��ع��ق��دي ي��ؤث��ر ع��ى كمية اإلن���ت���اج م��ن ال��ح��ل��ي��ب وال��ت��ي ت��ص��ل إىل ال��ص��ف��ر، ك��ذل��ك االن���اث 
ال��ح��وام��ل تجهض ع��ن��د اص��اب��ت��ه��ا ب��ه��ذا امل����رض، وال����ذي يستمر ب��ح��دود األرب���ع���ة ش��ه��ور, 
ويتواجد بكرثة يف املناطق الدافئة ويساعد عى انتشاره البعوض والحشرات والذباب. 
م��ؤك��دا أن ه���ذا امل���رض ال��ف��رويس ي���ؤدي إىل ن��ف��وق اع����داد م��ن االب��ق��ار ولكنها اق���ل من 
االم��������راض ال���س���اب���ق���ة.. واوض�������ح ال���دك���ت���ور رش���ي���د أن م�����رض ال���ت���ه���اب ال���ج���ل���د ال���ع���ق���دي ي��ت��م 
معالجته  ب��اس��ت��خ��دام ل��ق��اح يسمى ل��ق��اح الجلد ال��ع��ق��دي وم��ت��وف��ر م��ع اإلدارة العامة 
للصحة الحيوانية والحجر البيطري، نستخدمه ايضاً مع الحمالت الوطنية البيطرية. 

الحمى القالعية 
وواصل الدكتور رشيد املرشدي مدير االعالم والتواصل شرح االمراض التي تصيب 
الرثوة الحيوانية ومنها مرض الحمى القالعية وهو مرض فرويس ويؤثر بشكل كبر 
عى الرثوة الحيوانية سواء االغنام او املاعز او االبقار مشرا أن هذا املرض يتسبب يف 
ن��ف��وق ال��ح��ي��وان��ات ال��ص��غ��رة بشكل كبر ألن��ه يصيب ال��ق��ل��ب، وك��ذل��ك ي��ؤث��ر ع��ى كمية 

اإلنتاج من الحليب واجهاض الحوامل. 
ون��وه الدكتور رشيد أن م��رض الحمى القالعية موجود من زم��ان يف بالدنا ويصيب 
االبقار واالغنام واملاعز موضحا اع��راض املرض ومنها تشكل جروح يف سطح اللسان 
للحيوان وع��ى جوانبه م��ا ب��ن األط���راف وم��ن عالماته الحمى الشديدة ج��داً الجروح 

تنال البقرة ال تستطيع األكل حتى تصاب بالشلل او ما يعرف) بالعكاش(
واشار أن عالج الحمى القالعية مكلف وغال وال تستطيع وزارة الزراعة والري توفره 
يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��ت��ي تعيشها ال��ب��الد بسبب ال��ح��رب وال���ع���دوان وال��ح��ص��ار، م��ش��رًا أن 

القطاع الخاص بإمكانه استراد العالج وتوفره يف االسواق.. 
داء الكلب 

واشار مدير االعالم والتواصل باإلدارة العامة للصحة الحيوانية أن داء الكلب يعد 
من االم���راض الفروسية الخطرة واملشركة بن الحيوانات واالن��س��ان وال��ذي ينتقل 

عن طريق عضة الكالب للحيوان واالنسان، ويعتر مستوطناً يف بالدنا. 
واش���ار امل��رش��دي أن اإلدارة ك��ان��ت ت��ج��ري الفحوصات مجانا ول��ك��ن بسبب ع��دم توفر 

الصبغة حاليا توقفت هذه الخدمة املجانية. 
األمراض الطفيلية 

واضاف الدكتور رشيد املرشدي أن من ضمن االمراض التي تصيب الرثوة الحيوانية 
وت��ؤث��ر ع��ى ن��م��وه��ا الطفيليات ال��خ��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��ي تتمثل ب��إص��اب��ة ال��ح��ي��وان��ات 
بالديدان الشريطية بأنواعها املختلفة)الديدان الشريطية والدودة املسلحة والديدان 
الكبدية واالكياس املائية والديدان الرؤية ( التي تنتقل اىل االنسان وتؤدي اىل موته، 
مشرا أن هذا الطفيليات تؤثر عى الحيوانات وتسبب نفوق اعداد منها ولكن بشكل 

قليل، مضيفا أن عالجاتها متوفرة. 
 الطفيليات الخارجية

 واشار املرشدي أن الطفيليات الخارجية كثرة ومتنوعة وما اكرثها يف الريف اليمني 
م��ث��ل )ال��ق��م��ل -ال��ك��ن -ال���ق���راد - ال��ح��ل��م- ال��ذب��اب ب��أن��واع��ه املختلفة وال���ج���رب(، واوض���ح 
ال��دك��ت��ور امل���رش���دي أن ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات ت����ؤدي ن��ف��وق ال��ح��ي��وان��ات ب��ش��ك��ل ق��ل��ي��ل ح��ي��ث تسبب 
هذه الطفيليات قلق الحيوان هزال و ضعف و حكة وعدم الراحة وهو ما يؤدي إىل 

نقص وزنه وجرب الجلد.
 النقص الغذايئ:

وتطرق الدكتور رشيد إىل مرض نقص التغذية والذي يعود اىل أخطاء يف التغذية 
  ظاهرة التهريب 

 كما اش��ار إىل خطر ظ��اه��رة تهريب الحيوانات م��ن ال��ق��رن االفريقي إىل اليمن والتي 
ت��ك��ون م��ص��اب��ة ب���األم���راض واألوب���ئ���ة وال��ت��ي تنقل ال��ع��دوى إىل ث��روت��ن��ا ال��ح��ي��وان��ي��ة، مؤكد 
خطورتها وتسببها يف نفوق اع���داد كبرة م��ن امل���وايش املحلية يف ب��الدن��ا بسبب ظاهرة 

التهريب. 
   الحلول 

وأوضح الدكتور رشيد املرشدي أن اإلدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري 
ت��ق��وم ب��ع��دة ح��م��الت ال��ت��ح��ص��ن م���ا ب���ن ف����رٌة وأخ�����رى ح��س��ب ال��ج��ه��ات ال���داع���م���ة، رغ��م 
ال��ظ��روف الصعبة مؤكدا أن اإلدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري هي 
املسؤولة عن ادخال اللقاحات والعالجات التي تدخل للرثوة الحيوانية او الدواجن 
وهي املسؤول عن قطع التصاريح ودخول اللقاحات ومن خاللكم وعر صحيفتكم 

الغراء نطمنئ الجميع بأن اللقاحات مضمونة وأمنة وال داعي للخوف والقلق. 

 حمالت التحصني 
مدير إدارة الحمالت البيطرية الدكتور محمد الحداد اشار أن إجمايل ما تم تحصينه 
م���ن االغ���ن���ام وامل���اع���ز ض���د م���رض ط���اع���ون امل���ج���رات وج�����دري االغ���ن���ام وامل���اع���ز خ���الل ل��ع��ام 
2022م 4مالين و303 آالف و 671 رأساً، يف محافظات )الحديدة-حجة -ريمة-عمران-

صنعاء -صعدة-مأرب - إب (. 
وب����ل����غ م����ا ت����م ت��ح��ص��ي��ن��ه ض����د م������رض ال���ت���ه���اب ال���ج���ل���د ال���ع���ق���دي يف األب�����ق�����ار يف م��ح��اف��ظ��ة 

)الحديدة -حجة -ريمة( 81الفا و581رأسا. 
م��ض��ي��ف��اً أن ع���دد ال��ح��ي��وان��ات ال��ت��ي ت���م تحصينها خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��الت ال��ت��ح��ص��ن هو 
3مالين و166ال��ف��ا و801 راًس��ا من مختلف الحيوانات ضد م��رض الذبابة الحلزونية 

وامراض اخرى.. 
ذبح إناث وصغار الرثوة الحيوانية 

الدكتور محمد الحكيم مدير الطب البيطري باملؤسسة العامة للمسالخ واس��واق 
اللحوم أشار أن الرثوة الحيوانية تواجه عدة تحديات 

 من أهمه�ا االستنزاف الجائر لإلناث وصغار املوايش والذي يؤثر بشكل كبر عى نمو 
الرثوة الحيوانية، وكذلك التهريب للخارج الذي يدمر ثروتنا الحيوانية. 

 وأوضح مدير الطب البيطري أن املؤسسة بادرت إىل إنشاء نقاط الكشف البيطري 
والفحص عى املوايش يف املنافذ واملداخل الرئيسية للمدن ب�هدف الحد من ذبح إناث 
املوايش القابلة لإلنجاب وصغرة السن غر املكتملة النمو، وكذا املوايش املريضة غر 

الصالحة لالستهالك اآلدم��ي والتخلص منها،، مؤكدا أن  امل�ؤسسة كانت ومازالت 
م��ن�����ُذ اس��ت�����ع�����ادة ن�شاطها يف ب�����داي�����ة ال��ع�����ام 2020م حريص��ة ك��ل ال��ح��������رص ع��ى التنسيق 
الج��اد واملثمر والعم�ل امل�ش�رك مع جمي��ع الجه��ات ذات الع��الق��ة س��واء يف حماي�ة الرثوة 
الحيوانية والحد من استنزافها أو يف الرقابة الصحية البيطرية عى اللحوم، موضحا 
أن املؤسسة تعتر خط الدفاع األول لحماية اإلنسان وغذائه من خالل الدور الرقابي 
لكوادرها من األطباء البيطرين العاملن عى الرقابة الصحية البيطرية عى أسواق 
ومسالخ اللحوم واملوايش ملنع انتقال األمراض املتفشية من مصدرها الغذايئ املتمثل 
باللحوم إىل اإلنسان وبالتايل اإلسهام يف حماية الصحة العامة ومكافحة األمراض 
املشركة التي تصيب اإلنسان.. واشار الدكتور محمد الحكيم أن املؤسسة تعمل عى 
تن�فيذ كافة توجيهات قائد الثورة السيد/ عبدامللك بدر الدين الحويث يحفظ��ه الله، 
والقي��ادة السي�اسي�ة، وح��ك�وم��ة اإلن��ق�اذ ال��وط��ني بالتعاون مع كل الشرفاء من الجهات 
ذات العالق��ة من خالل رسم خطط تنفيذية لتلك التوجيه�ات والت��وصيات العليا يف 
حماي��ة ال����رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة وإي��ق��اف االس��ت��ن��زاف وال��ه��در ل��رثوت��ن��ا ال��ق��وم��ي��ة، وك��������ذا حماي��ة 

صح��ة وسالمة املواطن اليمني. 
ال��ح��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة.. مضيفا أن���ه ب��ه��دف ح��م��اي��ة ال����رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذا لتوجيهات 
ال��ق��ي��ادة ت��م ت��دش��ن الحملة ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة لحماية ال����رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة وال��ت��ي تستمر 
ملدة عام والتي تهدف اىل الحد من ظاهرة ذبح إناث وصغار املوايش و تعزيز إجراءات 
ال��ض��ب��ط يف ن��ق��اط ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ال��ب��ي��ط��ري يف م��داخ��ل امل����دن وامل��ح��اف��ظ��ات، ب��اإلض��اف��ة 
مكافحة تهريب املوايش اىل خارج البالد، و تطوير اسراتيجيات ضبط املوايش اإلناث 
وص��غ��رة ال��س��ن، و ح��م��اي��ة ص��ح��ة مستهليك ال��ل��ح��وم، و رف���ع ال��وع��ي وال��ت��وع��ي��ة ح��ول 
أهمية الرثوة الحيوانية والتثقيف الصحي، و خلق فرص استثمارية الرثوة الحيوانية 
وال���ح���د م���ن اس��ت��ن��زاف��ه��ا، و ال��ح��د م���ن اس��ت��غ��الل ح��اج��ة امل���رب���ي م���ن ق��ب��ل ج��الب��ي وب��ائ��ع��ي 
اللحوم كذلك أحكام السيطرة عى حركة املوايش وتنقلها واالتجار بها لغرض الذبح. 

ابرز املشاكل 
وتطرق الحكيم إىل ابرز املشاكل التي تواجههم ومنها عدم تعاون وتجاوب بائعي 
اللحوم وأصحاب املطاعم والجالبن مع اهداف الحملة، وقلة الوعي لديهم بخطورة 
واضرار ذبح إناث وصغار املوايش واثرها عى االقتصاد الوطني، باإلضافة لغياب الوعي 
املجتمعي، وغ��ي��اب دور اإلع���الم واإلرش���اد ح��ول أهمية ال���رثوة الحيوانية ..وك���ذا تأخر 
اإلج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة مل��خ��ال��ف��ات ذب���ح اإلن����اث وع���دم س��رع��ة ال��ب��ت ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل النيابات 
املختصة، ضعف الجوانب االستثمارية ملشاريع ال��رثوة الحيوانية للموايش املحلية، 
وإقدام معظم املستثمرين من أصحاب رؤوس األموال يف االستثمار يف تربية وتسمن 

املوايش املستوردة. 
شراء اإلناث 

واشار الدكتور الحكيم أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان قامت 
بتأهيل عدد كبر من الجمعيات التعاونية والزراعية وتوفر لها رؤوس أموال وقروض 
بيضاء لشراء اإلن��اث من املزارعن املضطرين لبيعها وحمايتهم من استغالل وابتزاز 

تجار املوايش. 
التعليم البيطري 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ال��ب��ي��ط��ري ب��ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال������رؤف ال���ش���وك���اين أك��د 
أن كليات ال��ط��ب البيطري تلعب دورا مهما يف تنمية و حماية ال���رثوة الحيوانية من 
خالل تخريج اطباء بيطرين يتولون رعاية هذه الرثوة باإلضافة اىل دورهم يف حماية 
املستهلك للمنتجات الحيوانية من خالل فحص اللحوم والحليب ومشتقاته باإلضافة 
اىل تقليل استخدام املضادات الحيوية للحيوانات ملنع انتقالها عر تلك املنتجات اىل 

االنسان.
واش������ار ال���ش���وك���اين أن م��ن��اه��ج ال���ط���ب ال��ب��ي��ط��ري ي��ج��ب ان ن���واك���ب ال���ت���ط���ور ال���ح���اص���ل يف 
العلوم البيطرية ليكون الخريج ق��ادرا عى فهم كل جديد يف هذا املجال كما يمكنه 
مواصلة الدراسة يف الخارج دون اي عوائق قد تنتج من اختالف امل��واد التي تدرس، 
موضحا أن الطالب يف الكلية لديه مواد عملية حقلية تبدأ من املستوى الرابع حتى 
التخرج لرتبط بالحقل بشكل كامل باإلضافة لسنة امتياز سيتم تطبيقها يف الكلية 
ول���ن تمنح ال��ش��ه��ادة للطالب اال ب��ع��د اك��ت��م��ال تطبيقه ال��ع��م��ي يف ك��ل امل��ج��االت س��واء 

الدواجن او الحيوانات الكبرة.. 
البحوث والدراسات 

مشرا أن الكلية رغم أنها حديثة النشأة إال أن لديها خطة للبحوث تتضمن مشاكل 
الرثوة الحيوانية وسيتم التواصل مع القطاع الخاص لعمل ابحاث لحل مشاكلهم، 
موضحا أن الكلية تمتلك القدرة عى تحليل ودراسة الحمض النووي وتكثر الجينات 

بواسطة جهاز PCR كأول جهاز تعليمي لهذا الغرض.. 

غياب الدراسات 
واش�����ار ال��دك��ت��ور ع���ب���دال���رؤوف ال��ش��وك��اين إىل ع���دم وج����ود دراس�����ات م��ت��ك��ام��ل��ة للساللة 
اليمنية، إال دراسات اجريت يف البحوث حول االغنام يف ذمار والدجاج يف تعز ولكن 
ال توجد دراسات ألجيال متتالية للوصول اىل سالالت نقية، مؤكدا أن هناك دراسات 
التوصيف الظاهري لبعض السالالت من واق��ع السجالت وربما هذه الحيوانات قد 

تم بيعها وليست موجودة.. 
الصعوبات 

وقال عميد كلية الطب البيطري : " أن الصعوبات التي تواجههم يف الكلية إلجراء 
البحوث هو عدم توفر االمكانات، باإلضافة للروتن املعقد للحصول عى التمويالت 
ان وج���دت، وك��ذل��ك ع��دم وج���ود التنسيق ب��ن الجهات املختصة املسئولة ع��ن ال��رثوة 

الحيوانية. "
التسويق :

رئيس قطاع التسويق باللجنة الزراعية والسمكية العليا نائب مدير عام التسويق 
والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة االستاذ عي احمد الهارب أشار أن التسويق يعد من 
اهم الحلقات للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النبايت والحيواين، والذي يسهم يف 
زيادة اإلنتاج، والرثوة الحيوانية يف اليمن تواجه عدة مشاكل ومعوقات وهي متعددة 
وكثرة ومنها ضعف التسويق او غياب التسويق بشكل نهائيا حيث كان مربو الرثوة 
الحيوانية يتعرضون الستغالل وابتزاز تجار املوايش،مضيفا أن ال��رثوة الحيوانية يف 
العقود السابقة كانت مستهدفة بشكل ممنهج حيث ك��ان ب��اب االس��ت��راد مفتوحاً 
بشكل كبر وب���دون رق��اب��ة وع��دم وج��ود آلية تنظم ذل��ك وه��و م��ا ك��ان يؤثر ع��ى اسعار 

املوايش حيث كانت االسعار منخفضة جدا بسبب كرثة العرض عى الطلب. 
واش����ار ع��ي ه���ارب أن ق��ط��اع ال��ت��س��وي��ق باللجنة ال��زراع��ي��ة والسمكية واإلدارة العامة 
للتسويق والتجارة الزراعية حرصت عى تنظيم عملية التسويق للرثوة الحيوانية فتم 
إنشاء شركة آفاق تهامة إلنتاج الرثوة الحيوانية وهي شركة خاصة تقوم بالشراء من 
الجمعيات بالوزن وتسوقها لتجار املوايش، مضيفا أن اإلدارة الزمت تجار ومستوردي 
الرثوة الحيوانية بالشراء ما نسبته %15 من املوايش املحلية الذكور الخاصة بالذبح 

واكد رئيس قطاع التسويق باللجنة الزراعية والسمكية العليا أن الشركة ستقوم 
بشراء اإلناث لربيتها يف مزارعها. 

ول���م يقتصر دور ال��ش��رك��ة ع��ى ش����راء امل����وايش ف��ق��ط، ول��ك��ن��ه��ا س��ت��ق��وم ب��إن��ش��اء مصنع 
اعالف، وإنتاج عالئق محلية والتعاقد مع املزارعن إلنتاج اعالف العجور.

التحديات التي تواجهها الثروة احليوانية 
 ت���ع���د ال�������رثوة ال���ح���ي���وان���ي���ة ال�����ردي�����ف ل����ل����رثوة ال��ن��ب��ات��ي��ة 
وتحتل اهمية اقتصادية كبرية والتي تسهم بما نسبته 
%23 من الناتج الزراعي، ويعتمد عليها معظم االسر 
ال���ري���ف���ي���ة، وت���ع���ت���ر ب��ن��ك��ا م���ت���ح���رك���ًا، ول���ه���ا ف����وائ����د غ��ذائ��ي��ة 
ك������ث������رية وم���������ن م����ن����ت����ج����ات����ه����ا ي�����ت�����م ت����ص����ن����ي����ع ع���������دة ان�������������واع م���ن 
الصناعات الغذائية، تمتلك اليمن 9ماليني و866الفاً 
و17راس��ًا من االغنام، 9ماليني و62 الفًا و 881 رأسًا 
من املاعز، ومليون و35 الفا م801 رأس من االبقار،  
ورغم اهميتها االقتصادية.. إاّل أنها تواجه العديد من 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��ح��د م���ن ن��م��وه��ا وت���ك���اث���ره���ا وت��ه��دده��ا 

باالنقراض..
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رشيدالحداد

قبل عام تحدث قائد الثورة، السيد عبدامللك الحويث، عن الصناعات 
امل��ع��دن��ي��ة، وح���دد ال��ع��ام امل��ن��ص��رم، ب��ع��ام ال��ص��ن��اع��ات امل��دن��ي��ة، وت��ح��دث يف 
سلسلة محاضرات بشكل مفصل عن ضرورة التوجه نحو رفع اإلنتاج 
املحي ليس فقط يف اإلنتاج الزراعي والذي يعد ركيزة أساسية يف قائمة 
أولويات قائد الثورة، بل إن اإلنتاج املحي بمفهومه الواسع هو ما يتمنى 
أن يشهد طفرة وخاصة يف الصناعات الغذائية وغر الكمالية، وهو ما 
كان يجب أن يكون، ولكن دعونا نصارح أنفسنا، كم من الخطط أعدت 
إلن��ع��اش ال��واق��ع الصناعي اليمني، وك��م م��ن ال��دراس��ات أج��ري��ت، علينا 
أن نكون صادقن مع أنفسنا وم��ع القيادة حتى نتجاوز حالة الجمود 
وال���رك���ود ال����ذي ي��ع��ان��ي��ه اإلن���ت���اج امل��ح��ي يف مختلف امل���ج���االت، ص��ح��ي��ح أن 
هناك جهوداً كبرة تبذل يف مجال رفع معدالت اإلنتاج الزراعي، ولكن 
تكاد مثل تلك الجهود تنعدم يف مجال الصناعات املدنية، دون الكشف 
ع���ن األس����ب����اب، وه����و م���ا ي��ض��اع��ف األزم�������ات االق���ت���ص���ادي���ة خ���اص���ة وي��ك��رس 

التبعية االقتصادية للخارج. 
والسبب عدم وجود رؤية مناسبة قابلة للتنفيذ يف ظل الوضع الحايل، 
ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ش��ط��ح��ات، فتنفيذ مثل ه��ذه امل��وج��ه��ات تحتاج إىل تنسيق 
وتكامل بن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتحفيز رؤوس األموال 
ع���ى إن���ش���اء امل���زي���د م���ن امل��ص��ان��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ق��دي��م ك��اف��ة ال��ت��س��ه��ي��الت لهم 
ومنحهم اإلع��ف��اءات واالمتيازات التي كانت الحكومة اليمنية تمنحها 
ل���ل���م���س���ت���ث���م���ر األج�����ن�����ب�����ي ح����ت����ى ن�����دف�����ع ب������������رؤوس األم��������������وال إىل ال�����ت�����وج�����ه ن��ح��و 
ال��ص��ن��اع��ات امل��دن��ي��ة، وم���ا ي��ح��ز يف ال��ن��ف��س أن���ه خ���الل ال��ع��ام امل����ايض وج��دن��ا 
رأس املال الوطني الشريف وليس مال الخونة والعمالء يستثمر يف عدد 
م��ن ال���دول العربية، وه��ن��اك إق��ب��ال ع��ى ال��ف��رص االستثمارية يف االردن 
ومصر ودول أخرى، حتى اين انصدمت عندما وجدت منتجات جديدة 
يف األسواق من معلبات وعصائر دخلت اليمن بكميات كبرة مصدرها 
دول ع��رب��ي��ة وت��ع��ود امل��ص��ان��ع امل��ن��ت��ج��ة ل��ه��ا ل��رج��ال أع��م��ال ي��م��ن��ي��ن، اك��ت��ف��وا 
بتسويق تلك املنتجات يف األسواق املحلية، بعد أن رفضت دول املصدر 
تسويق تلك املنتجات يف اسواقها تحت مرر حماية إنتاجها املحي من 
أي إغراق أو اي منافسة ملنتجات مشابهة، وهذا يؤكد أن هناك تقصًرا 
يف هذا الجانب من قبل الجهات الحكومية التي كان يفرض بها أن تنفذ 
برنامج وطني لرفع معدل اإلنتاج الوطني، وان تعزز عالقتها بالقطاع 

الخاص بما ينعكس بشكل إيجابي عى االقتصاد الوطني. 
الالفت يف األمر أن الجانب الحكومي يضع يف أولوياته الخطط السنوية 
لتحفيز الصناعات الوطنية يف قائمة االهتمامات، ويرى بان التقليل من 
االس��ت��راد ض���رورة سيسهم يف حماية العملة وال��ح��ف��اظ ع��ى االس��ت��ق��رار 
املعييش وسيوفر ف��رص عمل للعاطلن،وسرفع من معدل االكتفاء 
ال�����ذايت م���ن ال��س��ل��ع وامل���ن���ت���ج���ات، ول���ك���ن ل���م ت���رج���م ت��ل��ك ال���ع���ب���ارات ال���ت���ي ال 
تزال مجرد حراً عى ورق منذ أكرث من عشر سنوات، ورغم إدراكنا بان 
العدوان والحصار تسبب يف ارباك ملختلف القطاعات اإلنتاجية ومنها 
ال���ص���ن���اع���ي، إال أن���ن���ا ب���ح���اج���ة ال����ي����وم أن ن���دف���ع ن���ح���و ن���م���و ه�����ذا ال���ق���ط���اع وأن 
نعمل عى تقييم واقع القطاع الصناعي اليمني أواًل ومعرفة املعوقات 
وال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ن��م��وه، فالتشخيص السليم هو 
املدخل األسايس إلنعاش هذا القطاع يف الوقت الراهن خاصة وأن املنتج 
الوطني من منتجات وسلع غذائية فقد املنافسة يف السوق امام وجود 
منتجات مشابهة أقل سعراً منه وتنافس بقوة يف السوق للمنتج املحي، 
وه��و م��ا يستدعي ال��ت��دخ��ل أواًل ل��دى املنتجن املحلين وال��ت��زام��ه��م برفع 
الجودة، ورفع معدل اإلنتاج، وتقديمها للمستهلك بأسعار منافسة 
م��ق��اب��ل تفعيل ال���دول���ة ق��ان��ون ح��م��اي��ة امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي، وات���خ���اذ إج����راءات 
تحمي املنتج وتضع املنتج األجنبي املنافس يف اخر اهتمامات املستهلك 
من خالل رفع الضرائب العامة عى اي منتجات مشابهة للمنتج املحي 
و يتوفر بكميات تجارية،وهذا اسلوب تلجأ إليه الكثر من الدول لحماية 
إن���ت���اج���ه���ا ال���وط���ن���ي م����ن االغ���������راق ال����ت����ج����اري يف ظ����ل ح����ري����ة ال�����س�����وق، ب����ل إن 
الحكومات تعمل عى الرويج للمنتجات املحلية وتعقد اتفاقيات تبادل 
تجاري مع ال��دول األخ��رى لضمان نفاد منتجاتها الوطنية إىل األس��واق 
الخارجية، بينما وضع املنتج املحي يف اليمن من حيث املنافسة ضعيف 
ولذلك فإن فرض املنافسة يف أس��واق خارجية ضئيلة وهو ما يستدعي 

رفع معدل الجودة وكذلك تعزيز ثقة املنتج باملستهلك. 
نحن اآلن بحاجة إىل تنفيذ خطوات للنهوض بهذا القطاع تتمثل يف 
التقييم واي��ج��اد املعالجات م��ن خ��الل إزال���ة التحديات التي ت��واج��ه نمو 
هذا القطاع، ومن ثم تشجيع املصانع القادمة عى رفع معدل اإلنتاج، 
وفرض قيود عى املنتجات املماثلة ملنتجاتها يف السوق، وكذلك ينبغي 
إعداد خارطة صناعية نضع فيها اولويات البلد من السلع واملنتجات، 
وان ت����ت����وىل ال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة إع���������داد دراس����������ات ال�����ج�����دوى وت��ق��دي��م��ه��ا 
للمستثمرين م��ع االم��ت��ي��ازات ال���الزم���ة ح��ت��ى نحفز املستثمر امل��ح��ي عى 
االستثمار يف هذه الفرص الصناعية املقدمة، وبالعودة إىل موجهات 
س���اب���ق���ة ل��ل��س��ي��د ال���ق���ائ���د، ت���ح���دث ع����ن أه���م���ي���ة إن����ش����اء ش����رك����ات ع����ن ط��ري��ق 
االكتتاب العام اي شركات مساهمة عامة يشارك فيها املجتمع بشكل 

كبر.
ف���ال���ن���ه���وض ب����ال����واق����ع ال���ص���ن���اع���ي ال���ي���م���ن���ي يف امل���ح���اف���ظ���ات ال����ح����رة ي��ت��ط��ل��ب 
توجهاً صادقاً لتحويل التحديات إىل فرص والفرص إىل واق��ع، فهذه 
املحافظات فقط عدد سكانها يتجاوز 21 مليون نسمة وهذا الرقم يعد 
احد عوامل نجاح أي مشاريع صناعية كون مجتمع املستهلكن كبراً، 
وربما هذه امليزة لن يحصل عليها أي مستثمر يف أي دولة أخرى، فمثال 
يف الصن هناك أكرث من 100 الف مدينة صناعية، معظم هذه املدن 
التي فيها مصانع عمالقة تبحث عن سوق استهاليك خارجي، بينما يف 
اليمن بامكان أي مصنع أن يبيع منتجاته عى بعد خطوات من مقره 
الرئييس ولم يعد بحاجة إىل أسواق خارجية، لذلك لدينا فرص كفيلة 
بالنهوض بهذا القطاع إىل أعى مستوى لو تم االهتمام بها، فمثال لدينا 
م��وارد أولية محلية بنسبة كبرة كاألسماك مثال تنتج اليمن أكرث من 
450 نوًعا من افضل األسماك، ولكن ال نملك مصنع لتعليب األسماك 
وال��ت��ون��ة يف س��واح��ل ال��ح��دي��دة منذ 50 ع��ام��اً، ون��ف��اد األس��م��اك الطازجة 
ال��ت��ي ي��ت��م تسويقها يف ال��س��وق امل��ح��ي ت��رك��ز يف امل��ن��اط��ق ال��ح��ض��ري��ة بينما 
%70 من السكان يعيشون يف الريف، ومعظمهم يلجئون الستهالك 
معلبات األسماك التي يتم استرادها من الصن وماليزنا ودواًل آسيوية 
أال ي����دل ذل����ك ع���ى وج����ود ع���الم���ات اس��ت��ف��ه��ام ك���ب���رة، وي���ؤك���د م����دى ه��در 
الفرص الصناعية يف هذا البلد وعدم االستفادة منها، حتى عى مستوى 
كبار التجار املستوردين املعلبات التونة منذ عقود زمنية، ال��م يفكروا 
يف التوجه نحو الصناعة املحلية واالنتقال من مجال التسويق للخارج 

مقابل هامش ربح إىل اإلنتاج املحي. 
اتمنى ان يحظى هذا القطاع باملزيد من االهتمام يف العام الجديد..

# كاتب وخبر يف االقتصاد الوطني.

هل سيكون العام 
اجلديد عام 

الصناعات املدنية ؟



ه��������اه��������م األع��������������������داء ب������ع������د ان ع���������ج���������زوا يف 
ال���ح���رب ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي ق��ت��ل��وا ب��ه��ا كل 
ط�����ف�����ل وام����������������رأة ودم����������������روا ب�����ه�����ا ك�������ل م����ن����زل 
ومنشأة وبنية تحتية وم��ب��اين حكومية 
ومعالم دينية وأثرية، وكذلك الحرب 
االقتصادية التي سعوا م��ن خاللها إىل 
أطباق الحصار عىل كل موارد الشعب 
ال����ي����م����ن����ي م�������ن ال�����ب�����ح�����ر إىل ال������ج������و إىل ال�����ر 
وكل ذلك كان أمام مرأى ومسمع من 

العالم..
ول�������ك�������ن ب�����ك�����ل ت�����ل�����ك األع���������م���������ال اال أن����ه����م 
ف��������ش��������ل��������وا ووص��������������ل��������������وا إىل ح����������ال����������ة ال��������ي��������أس 
وف���ه���م���وا ان ه����ذا ال��ش��ع��ب ل��ط��امل��ا يتنعم 
بحريته فهي تكفيه حتى وان مات جوعا 
وع��ط��ش��ا ل���ن يستسلم ل��ه��م الن���ه شعب 

حر ابي.
وك�����������������م ق�������������د اس����������ت����������خ����������دم����������وا م�������������ن خ�����ط�����ط 
ومؤامرات وكان اولها تفجريات جامع 

الحشحوش وجامع بدر
وع��م��ل��وا ذل���ك ب��ك��ل اس��ت��م��رار محاولني 

بذلك ابادة كل مواطن يمني
وكذلك عدة سيارات مفخخة أرسلت 
وك�������م خ�����الي�����ا ح������اول������وا ب����ه����ا زع������زع������ة االم������ن 

واالستقرار.
وهنا س��ؤال يقول هل كانت القاعدة 
يف بعض مناطق محافظة البيضاء ويف 

ب��ع��ض امل��ح��اف��ظ��ات األخ����رى هل 
قدمت وروداً لهذه املحافظات 
ام انها تريد إبادة من أمامها؟!
وك��������������م خ���������الي���������ا إره���������اب���������ي���������ة وك�������م 
ج�����ن�����دت م�����ن ع�����م�����الء ووض����ع����ت 
خ����ط����ط����اً وم���������ؤام���������رات.. وك�������ل م��ا 
ج�������رى م�����ن خ����الل����ه����ا م�����ن اع����م����ال 
إجرامية هو تقديم ورود لهذا 

الشعب أم أنه العكس؟!
ف������ل������وال رع�������اي�������ة ال������ل������ه س���ب���ح���ان���ه 
وت���������ع���������اىل وت���������ح���������رك رج��������������ال ال�����ل�����ه 
الذين كانوا لهم باملرصاد دفع 
ال��ل��ه ش��ره��م وك��ش��ف خططهم 

وفضح عمالءهم...
 وهاهم اصاحب تلك الوجوه 
الحمقى امللطخة بدماء اطفال 
ونساء الشعب اليمني يريدون 

يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ذر ال���رم���اد ع��ىل ال��ع��ي��ون 
ب�������ك�������ذب وزي��������������ف وي��������������أيت ب�������اس�������م ال����ش����ف����ق����ة 
ع�������ل�������ي�������ن�������ا.. وان����������م����������ا ش�����ف�����ق�����ت�����ه م�������ث�������ل ش����ف����ق����ة 
"ال����������ح����������ج����������اج" ب���������أه���������ل ال������������ع������������راق وش�����ف�����ق�����ة 
"فرعون" بأهل مصر يوم قتل أبناءهم 
واستحيا نساءهم وقال »»ما اريكم إال 
ما أرى وما اهديكم االسبيل الرشاد«..

م���ن ي��ق��ت��ل اب���ن���اءن���ا ون���س���اءن���ا وش��ي��وخ��ن��ا 
وي���ه���ل���ك ال����ح����رث وال���ن���س���ل م��س��ت��ح��ي��ل ان 
ي���ش���ف���ق ع���ل���ي���ن���ا وك����م����ا ن������رى م�����ا ع���م���ل���وه يف 
ال����ج����ن����وب ويف امل����ح����اف����ظ����ات امل���ح���ت���ل���ة م��ن 
س���رق ل���ل���روات واخ���ت���الس ل��ل��م��ال ال��ع��ام 
ه��اه��م ال��ل��ص��وص الحقيقيون يجرعون 
م��ن يسكن يف ال��ج��ن��وب ويف املحافظات 
امل��ح��ت��ل��ة امل���ر وال��ع��ل��ق��م ان��ت��ه��اك ل��أع��راض 
وال���ق���ي���م وغ�������الء يف امل���ع���ي���ش���ة وت�����ده�����ور يف 

االقتصاد وانعدام األمن واألمان....
ولكن نقول لهم ملاذا لم تحافظوا عىل 
ثبات سعر الصرف يف مناطق سيطرتكم 
ك��م��ا ه���و ح���ال س��ع��ر ال���ص���رف يف صنعاء 

وبقية املحافظات الحرة..؟!
ومل�����������������اذا ل���������م ت������ح������اف������ظ������وا ع���������ىل األم���������������ن يف 
مناطق سيطرتكم كما هو األمن واألمان 

يف صنعاء وبقيت املحافظات الحرة..
ن���ح���ن ن��ع��ي��ش يف ع�����زة وك����رام����ة وح���ري���ة 
ووح������دة ك���ل���م���ه.. ك��ل��م��ت��ن��ا واح������دة وت��ح��ت 

قيادة واحدة.. 
دماؤنا نرخصها يف سبيل الله جهاداً 
تحت راية قائد مسريتنا القرآنية السيد/
ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث »ي��ح��ف��ظ��ه 
ال��ل��ه« ألن���ه ي��ق��ودن��ا اىل ال��خ��ري اىل ال��ف��الح 
ي��س��ري ب��ح��س��ب ت��وج��ي��ه��ات ال��ل��ه يف ك��ت��اب��ه 

العزيز.. 
نحن نفتخر بقائدنا انه اصبح قائد كل 

االحرار يف العالم العربي واالسالمي..
ه�������ي�������ه�������ات ه�������ي�������ه�������ات أي���������ه���������ا األع�������������������������داء ان 

تخدعونا وقائدنا ابو جريل
ام���������ا م�������ن ي�����ت�����آم�����ر م����ع����ك����م أي������ه������ا األع������������داء 
ويتظاهر بأنه حريص ان يطهر الفساد 
ن������ق������ول ل�������ه ه�������ا أن���������ت م��������رت��������زق، وق���������د ح�����ان 
دورك أن������������ت ش�����ف�����ي�����ق ع�����ل�����ي�����ن�����ا ك������م������ا ح������ال 
إخ��وت��ك امل��رت��زق��ة ال��ذي��ن ي��ق��ات��ل��وا يف صف 
ال�������ع�������دوان وي����ت����ش����دق����ون ب����أن����ه����م ي����ري����دون 

تحرير البلد من إيران..

شعبنا يعلم انكم انتم وجهان لعملة 
واحدة وشعبنا يقول لكم جميعاً..

ان م��������ا ج�����������رى إلخ�������وان�������ك�������م امل�������رت�������زق�������ة يف 
ال���ج���ب���ه���ات م����ن م���ص���ري س���ي���ئ س���ت���ذوق���ون 
اس�����������������������وأ م��������������ن��������������ه.. ه��������������ل س��������ريح��������م��������ك��������م ه���������ذا 

الشعب..
ال وال������ل������ه ه������ل ت����ف����ه����م ي������ا ج�����ب�����ان ي������ا ت���ائ���ه 
ي�����ا ع���م���ي���ل ل����ق����د ض����ح����ى ك�����ل ب����ي����ت يف ه����ذا 
الشعب بفلذات أكباده وبخرية رجاله 
وتريد أن تضيع دماؤهم برثرتك الهشة 
وال������زائ������ف������ة وي����ع����ل����م ال�����ل�����ه ان��������ك ح����ت����ى وان 
ح��ل��م��ت م���ج���رد ح��ل��م ب����أن ت��ص��ن��ع يف ه��ذا 
ال��ش��ع��ب ف���وىض س��ن��ض��رب راس����ك وأن��ت 

نائم عىل الحلم...
ان ك���ن���ت ت����ق����ول ف������س������اد.. أي������ن ال���ف���س���اد 
ي������ا ف�����اس�����د م������ن ال���������ذي ي���م���ت���ل���ك م������ن������زاًل م��ن 
امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة او يمتلك أرص����دة يف 

البنوك واختالس للمال العام.
ف��ت��ك��ل��م.. ق��ل ف����الن.. اخ���ذ ف���الن ف��ع��ل.. 

تكلم ال تسكت...
ولكنك عاجز ال تستطيع اإلثبات عىل 
اي ش��خ��ص ألن���ك ت��ع��ل��م ع��ل��م ال��ي��ق��ني ان 
الذي اختلس املال العام ونهب اقتصاد 
هذا الشعب هم يف فنادق تركيا ومصر 
وال��س��ع��ودي��ة وب��ق��ي��ة ال����دول ل��ق��د اش���روا 
العقارات وترفهوا بحقوق هذا الشعب 
ها نحن نقول ملن يزعم انه شفيق عىل 
أب�����ن�����اء ه�������ذا ال����ش����ع����ب واج�����ب�����ك ان ت��ل��ب��س 
آلم��ة ح��رب��ك وأن تقف م��ع أخ��وان��ك من 
أبناء الشعب اليمني لتطهروا 
امل���ن���اط���ق امل��ح��ت��ل��ة م���ث���ل م��ي��دي 
وب��������������ع��������������ض م������������ن������������اط������������ق ح������������رض 
وب��ن��ي ح��س��ن وم���دي���ري���ة ب��اق��م 
وبعض محافظة تعز ومأرب 
واملحافظات الجنوبية أهلها 
يعانون نازحني متجورين يف 

عشش ودشم..
واعلموا ان االحرار هم من 
ق������ام������وا ي�����داف�����ع�����ون ب���دم���ائ���ه���م 
ال�������������زك�������������ي�������������ه ع�����������������ن أب�����������������ن�����������������اء ه�����������ذا 
ال�����ش�����ع�����ب ك�����م�����ا ه��������و ال���ش���ه���ي���د 
البطل ابوحرب املليص وبقية 
ال��������ش��������ه��������داء األب����������ط����������ال ال������ذي������ن 
كانت مواقفهم وبطوالتهم 
شاهدة ومجسدة للتضحية 
وال������������ف������������داء يف س�����ب�����ي�����ل ال������ع������زة 

والكرامة واالستقالل.

ن��ح��م��د ال���ل���ه ع����ىل ن��ع��م��ة اإلس�������الم ال������ذي م����ن ال��ل��ه 
ع��ىل ج��م��ي��ع ام���ة م��ح��م��د رس����ول ال��ل��ه ص��ل��وات الله 
وسالمه عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين وحفظ 
ال�����ل�����ه ع������وائ������ل ال�����ش�����ه�����داء االك�������������ارم وح�����م�����ى ج���رح���ان���ا 
األع���������زاء وع���وائ���ل���ه���م، ح���ف���ظ ش���ب���اب ال����ب����الد وأم��ت��ن��ا 
اإلسالمية مبعث األمل والفخر وعزها هم حركة 
امل����س����رية ال���ق���رآن���ي���ة يف وط���ن���ن���ا ال����غ����ايل أن ي��م��ن��ى ال��ل��ه 
العىل القدير ويدخل علينا هذه  السنة الجديدة 
بالخري والعافية والنصر والتوفيق  بإذن الله ألمة 
اإلسالم والشموخ، وان يتحقق النماء الطبيعي 
وامل��ع��ن��وي ك��اله��م��ا ل��وط��ن ال���ع���زة وش��ع��ب��ن��ا امل��ج��اه��د 
العظيم، ونسعد كما يسعد اآلخرون يف أوطانهم 
ونتذكر  املنعطفات واألح�����داث امل��ري��رة ال��ت��ي م��رت 
ع������ىل ش���ع���ب���ن���ا امل������ؤم������ن امل�����ج�����اه�����د ال�����ت�����ي ت����ج����ّل����ت ف��ي��ه��ا 
ق����درة وع��ظ��م��ة ال��ش��ع��ب واق����ت����داره، ب��ف��ض��ل وع��ون 
م��ن ال��ل��ه ال��وه��اب وال��ت��ي أذه���ل ال��ع��ال��م  بالصمود 

األس����������ط����������وري ل����ش����ع����ب����ن����ا وج���ي���ش���ن���ا 
ال�����ع�����ظ�����ي�����م . ووث��������وق��������ن��������ا ب����ق����ي����ادت����ن����ا 
القرآنية  ال���ت���ي ان���ع���م ال���ل���ه علينا 
ب���ه���ا وال�����ت�����ي ش���ك���ل���ت ال������ق������درة ع��ىل 
ت��خ��ط��ي ك���ل ال��ص��ع��اب وامل��ش��اك��ل 
يف يمن اإليمان والحكمة، والتي 
وجهت الضربة لأعداء املعتدين 
وخونتهم وأعونهم ومرتزقتهم 
وامل����������رب����������ص����������ني ب������ش������ع������ب������ن������ا امل��������ؤم��������ن 
ال�������ع�������زي�������ز وح���������ول���������ت ال������ت������ه������دي������دات 
لشعب ال��ع��زة وال��ك��رام��ة بتوحد 
ش�����ع�����ب�����ن�����ا وج������ي������ش������ن������ا ب��������ع��������ون ال�����ل�����ه 
وت��وف��ي��ق��ه ق���ي���ادة م��ؤم��ن��ه عكفت 
ع����ىل ت��س��ه��ي��ل ال���ص���ع���اب وح�����ل امل���ش���اك���ل ون���زول���ه���م 
ه����م ب��أن��ف��س��ه��م إىل س����اح����ات ال����ج����ه����اد، وب���ال���وث���وق 
واالعتماد عىل الله بدأ التصنيع الحربي بجميع 
أص����ن����اف����ه ال���ق���ت���ال���ي���ة ألن�������ه م�����ن وث�������ق ب����ال����رح����م����ن ف��ل��ن 
يضيعه وأيضاً سائر املجاالت ومنها الزراعية والتي 
ت���ص���ب يف خ����دم����ة ش���ع���ب���ن���ا، ألن ق���ض���ي���ة االق���ت���ص���اد 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ق��ض��اي��ا املختلفة كلها مهمة وتصب 
يف م����ص����ل����ح����ة ش�����ع�����ب�����ن�����ا، وال�������ت�������ي إن ش����������اء ال������ل������ه ف���ى 
القريب العاجل بإذن الله سريى الناس نتائجها 
بعون الله وتوفيقه وفضله  فثماين سنوات من 
ال��ع��دوان علينا تجعلنا أق���وى ع��زم��اً وإص�����راراً عىل 
مواجهة جميع املشاكل واملعضالت والتصدي لها 
وأن ي��م��ّن ال��ل��ه ت��ع��اىل بعونه ع��ىل شعبنا وجيشنا 
ومسؤولينا، بالنهوض بواجباتنا عىل أفضل وجه 

ويحقق الله الخري لنا أجمعني.

أهمية تعزيز 
الوعي الوطني 

م��ث��ل��ت ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة م���ح���ورا مهما 
يف ال������ص������راع م�����ع ال�����ع�����دو ع�����ىل م��������دار ث���م���اين 
س����������ن����������وات م����������ن ال�������������ع�������������دوان ال��������غ��������اش��������م ع����ىل 
ب��الدن��ا وش��ك��ل��ت زاوي����ة ال ت��ق��ل أه��م��ي��ة عن 
ب��اق��ي ج��ب��ه��ات امل��واج��ه��ة وم��ن��ط��ل��ق��ا للنصر 
وإف���������ش���������اال ل������ره������ان������ات������ه وم�����خ�����ط�����ط�����ات�����ه ال����ت����ي 
ح������رص������ت ع�������ىل زع�������زع�������ة ال��������داخ��������ل وارب�����������اك 

املشهد املحيل للبالد .
وج�������اءت ل��ح��م��ة ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة ع��ن 
ط����ري����ق ال����وع����ي امل���ج���ت���م���ع���ي وت���ض���اف���ر ك��اف��ة 
الجهود الشعبية والرسمية لتمثل تلك 
الصخرة التي استند عليها املجاهدون يف 
م��ي��ادي��ن ال���ع���زة وال���ش���رف وه����م يصنعون 
أن������ص������ع االن��������ت��������ص��������ارات يف م������ي������ادي������ن ال�����ع�����زة 

والكرامة .
وح���������ي���������ث أن ال�������ج�������ب�������ه�������ة ال��������داخ��������ل��������ي��������ة ه����ي 
ال���������داع���������م ال�����ل�����وج�����س�����ت�����ي ل�����ج�����ب�����ه�����ات ال����ق����ت����ال 
وال������خ������ط ال�����دف�����اع�����ي ال���������ذي ال ي����ق����ل أه���م���ي���ة 
ع���ن ب���اق���ي ال��ج��ب��ه��ات يف ظ���ل االس���ت���ه���داف 
املمنهج الذي حاول من  خالله العدوان 
ض���رب الجبهة ال��داخ��ل��ي��ة وتفتيت وح��دة 
وت�����م�����اس�����ك امل����ج����ت����م����ع ب�����وس�����ائ�����ل وأس����ال����ي����ب 

متعددة .
وب��������ال��������ت��������ايل ف������������إن ع���������دال���������ة ال�����ق�����ض�����ي�����ة ال�����ت�����ي 
آم������ن ب���ه���ا ال���ج���م���ي���ع ش���ع���ب���ا وق�����ي�����ادة م��ث��ل��ت 
م����ح����ورا ه���ام���ا يف ال���ت���ح���ول يف ال����ص����راع م��ع 
ال��ع��دو وم��ث��ل��ت منعطفا مهما يف تالحم 
ال���ج���ب���ه���ة ال����داخ����ل����ي����ة وت�����وح�����د ص���ف���ه���ا أم�����ام 
كل املؤامرات القذرة التي شنها العدوان 
بهدف خلخلة الجبهة الداخلية وزعزعة 

أمن واستقرار البالد .
ول����������ذل����������ك ن�������ج�������د ب�������������أن م����������ن ال����������وج����������ب ع����ىل 
النخب الثقافية واإلع��الم��ي��ة واالرش��ادي��ة 
وال���������ن���������اش���������ط���������ني ع�����������ىل وس�����������ائ�����������ل ال��������ت��������واص��������ل 
االجتماعي أن يكونوا يف مقدمة الصفوف 
لنشر ال��وع��ي يف املجتمع لتقوية الجبهة 
ال���داخ���ل���ي���ة م����ن خ�����الل ال���ت���ص���دي ل��ح��م��الت 
ال����ع����دو اإلع����الم����ي����ة وح����رب����ه ال���ن���اع���م���ة ال��ت��ي 
ت����ن����وع����ت يف أس����ال����ي����ب����ه����ا ووس�����ائ�����ل�����ه�����ا ب���ص���ور 
مختلفة سعياً لخلخلة وحدة الصف.. 

وللعالقة الوثيقة بني الشعب والقيادة 
االث������ر ال���ك���ب���ري يف ت���ع���زي���ز ال���ث���ب���ات وال���ص���م���ود 
ودح�����������ر امل�����ع�����ت�����دي�����ن وص���������د ك�������ل اإلش�������اع�������ات 
واإلرج�������اف  وال ب���د م���ن أن ن��ظ��ل ع���ىل ق��در 
ك���ب���ري م����ن ال����وع����ي ب��أه��م��ي��ة ت���ع���زي���ز وت��ق��وي��ة  
الجبهة الداخلية وبما يعزز مسار الثبات 
والصمود ويتوج مسرية النضال بالنصر 

الكبري بإذن الله .

اع���ت���م���دت دول ال�����ع�����دوان ط��ي��ل��ة ث���م���اين س����ن����وات م���ض���ت م��ن 
ع��م��ر ع���دوان���ه���ا ع���ىل ط����رق ال���ح���رب ال��ن��ف��س��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة وخ��ل��ق 
امل�������ررات امل���زي���ف���ة ب���ه���دف اإلق����ن����اع وال��ت��ض��ل��ي��ل ل���ل���رأي ال���ع���ام من 
خ����الل ب���ث ال���ش���ائ���ع���ات امل���غ���رض���ة وال���ه���دام���ة وم��ف��اه��ي��م أخ���رى 
الغرض من ورائها تحقيق أه��داف ومخططات العدوان يف 
ال��ن��ي��ل م��ن م��ع��ن��وي��ات ال��ش��ع��ب وم��ج��اه��دي ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية وتنشر ق��وى ال��ع��دوان حربها النفسية وشائعاتها 
بعد إعداد خطط يقوم بوضعها خراء يف مجال علم النفس 
العسكري واالجتماعي بحيث تحقق أكر قدر مما يهدفون 
إليه وتتعدد مصادر ووسائل نشر تلك الشائعات.. وهناك 
أساليب متعددة يعمل من خاللها العدو عىل بث الشائعات 
بهدف التأثري عىل معنويات وثبات وصمود أبطال الجيش 
وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ب���ش���ك���ل خ������اص وال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ال���ح���ر 
وال���ص���ام���د ب��ش��ك��ل ع����ام وإزاء ت��ل��ك امل��خ��ط��ط��ات ال���ع���دوان���ي���ة يف 
الحرب النفسية التي ينتهجها العدو البد من التعامل مع 
كل ما يصل إلينا بوعي ت��ام وتفحص ملضامني كل ما ينشر 
ع��ر ال��وس��ائ��ل غ��ري ال��رس��م��ي��ة.. ف��ال��ش��ائ��ع��ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن خر 
أو قصة أو حدث يتناقله الناس أو وسائل اإلعالم املختلفة 

بشكل مبالغ فيه سواء بالتهويل أو التضخيم .
وتتعدد الشائعات بتعدد املواقف التي يحاول العدو بها 
استهداف أبناء شعبنا وكل ما يريد تحقيقه هو زعزعة ثقة 
الشعب الصامد بقيادته فيعمل عىل نشر شائعات الخوف 
والتحريض وشائعات األحالم واألماين أو شائعات القلق كل 
ذلك يصب يف إط��ار الدفع إىل إق��الق األم��ن والسكنية وإث��ارة 
روح االنقسام بني الناس لغرض إحداث الفوىض والحروب 
الداخلية ليتمكن من إضعافهم، ولم تكن تلك الشائعات 
إال ع�����ام�����ال م������س������اع������داً ورئ�����ي�����س�����ي�����اً ل���ي���ت���م���ك���ن م������ن ت���ن���ف���ي���ذ أه�����داف�����ه 
ومخططاته اإلجرامية وما يحصل يف املناطق الجنوبية خري 
شاهد عىل ذلك فال يمكن للمعتدين واملحتلني أن يمنحوا أي 
مجتمع يحتلونه السعادة والرخاء وهو يعلم أنهم يعرفون 
أنه يستهدف سيادتهم وثروتهم ويدمر مؤسساتهم ويهتك 
ح���رم���ات���ه���م ول���ن���ا ف��ي��م��ا ي���ح���دث ال����ي����وم يف ج���ن���وب ال����وط����ن ع��ظ��ة 
وعرة فبداًل من أن يعيد لهم العدوان ما تسمى ) بالشرعية 
( أبقاها بالفنادق ودخل اآلالف من املقاتلني واآلليات التابعة 
لجيش االح��ت��الل ال��س��ع��ودي واإلم�����ارايت إىل ع��دن وسقطرى 

وامل������ه������رة وح����ض����رم����وت وغ�����ريه�����ا ب���ح���ج���ة ح���م���اي���ة م�����ا ت���س���م���ي���ه���ا ) 
ال���ش���رع���ي���ة ( ورأي�����ن�����ا ك���ي���ف ع��م��ل��ت دول ال�����ع�����دوان ع����ىل إخ�����راج 
تلك الشرعية بطائراتها وإدخال ودعم فصائل وميليشيات 
جديدة عىل املشهد لسهولة التحكم بها وتنفيذ أجندتها بكل 

يسر وسهولة ولنا يف عدن وسقطرى خري دليل .
ومن املعروف أن املحتلني والغزاة عر التاريخ ويف كل بقاع 
العالم لم يركوا خلفهم غري الخراب والدمار وقتل ماليني 
األبرياء وشواهد الحروب يف الواقع كثرية وخاصة الحربني 
العاملية األوىل والثانية التي راح ضحيتها ماليني البشر من 
أج���ل تحقيق م��ص��ال��ح ب��ع��ض ال����دول اق��ت��ص��ادي��ا ب��اإلض��اف��ة إىل 
نزعة السيطرة والهيمنة عىل بعضها البعض أو عىل العالم 
فأشعلت الحروب حتى يف البحار ويف أطراف األرض املمتدة 
م����ن ال����ش����رق إىل ال����غ����رب م����ن ال���ي���اب���ان وح���ت���ى ف��ي��ت��ن��ام وم�����ن ل��م 
ي��ك��ن ح���اض���راً يف ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��رب��م��ا ق���رأ أو ش��اه��د 
فلماً تاريخياً عن وحشية أولئك املحتلني املجرمني وبشاعة 
ج��رائ��م��ه��م وت��دم��ريه��م ل��ل��م��دن وال���ق���رى ال ي��ف��رق��ون ب���ني طفل 
أو ش��ي��خ أو ام�����رأة وال ت����زال آث����ار ق��ص��ف ه��ريوش��ي��م��ا ون���ج���ازايك 
يف ال��ي��اب��ان بالقنابل ال��ذري��ة باقية حتى ال��ي��وم وراح ضحيتها 
م��الي��ني ال��ب��ش��ر ب��اع��ت��ب��اره��ا إح���دى ج��رائ��م ال��ح��رب ال��ك��رى التي 
ارت���ك���ب���ه���ا امل���ع���ت���دون ب���ه���دف إح�������داث ال����رع����ب ال���ن���ف���ي إلخ���ض���اع 

اليابان وإجبارها عىل االستسالم والهيمنة عليها .
ومع تطور العلم وتطور وسائل اإلعالم التي تجوب العالم 
يف ثوان معدودة يعمل أولئك املعتدون اليوم عىل توظيف 
تلك الوسائل لتحقيق الهزيمة النفسية للشعوب واألوطان 
ال����ت����ي ي������ري������دون ال����س����ي����ط����رة ع���ل���ي���ه���ا م�����ن خ�������الل ال�����دف�����ع ب���م���الي���ني 
امل���ن���ش���ورات وامل����ق����االت يف وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي ال��ت��ي 
ت��ع��م��ل ع���ىل اس��ت��ه��داف ال��ق��ي��م وإخ�����راج ال��ش��ع��وب املستهدفة 
مما ه��ي عليه إىل مرحلة ال��ف��وىض وال��ص��راع��ات البينية التي 
تعمل يف التخطيط لها هيئات دول��ي��ة استخباراتية لغرض 
ال���وص���ول إىل مبتغاها وم��ن��ه��ا ت��دم��ري وت��ف��ك��ي��ك األم���ة العربية 
واإلسالمية وإضعاف كل مقوماتها عن طريق تدمري القوى 
الفكرية لأمة وما يصحب ذلك من تخريب وتدمري لثقافتها 

وتاريخها لغرض السيطرة .

ومن األمثلة الواقعية عىل حروب السالح وحروب الكلمة 
ع���ن���دم���ا غ�����زا ن�������اب���ل���ي���ون م��ص�����ر يف ع�����ام )1798م( ك�����ان ج��ي��ش��ه 
مدجًجا بأحدث األسلحة الفرنسية ومدافعها ورشاشاتها 
ال��ت��ي ك��ان��ت يف ت��ل��ك ال��ف��رة م��ن أح���دث ال��ص��ن��اع��ات الفرنسية 
وب����ع����د خ��������روج ال���ف���رن���س���ي���ني م�����ن م����ص����ر م����ه����زوم����ني يف م����ع����ارك 
التحرير،  بدأ التخطيط لحرب الكلمة ، واتجهت فرنسا عدو 
الدين اإلسالمي اليوم  نحو نزع  الدين من أعماق املسلمني 
وزرع األف��ك��ار ال��ه��دام��ة كبديل ل��ه يف م��ح��اول��ة ان��ت��ق��ام لهزيمة 
الفرنسيني وأسر لويس التاسع ملك فرنسا يف مصر وبقائه 

سجيًنا يف املنصورة فرة طويلة .
وب��ع��د خ��روج��ه م��ن سجنه ق���ال ل��وي��س ال��ت��اس��ع ب��ع��د تفكري 
فيما ح���ّل ب��ه وب��ج��ي��ش��ه: )إذا أردت����م أن ت��ه��زم��وا امل��س��ل��م��ني فال 
ت��ق��ات��ل��وه��م ب��ال��س��الح وح����ده ف��ق��د ه��زم��ت��م أم��ام��ه��م يف معركة 
ال���س���الح ول���ك���ن ح���ارب���وه���م يف ع��ق��ي��دت��ه��م، ف��ه��ي م��ك��م��ن ال��ق��وة 
فيهم( وهو ما يتخذه أعداء األمة اليوم من غزو فكري وثقايف 
ينتشر كالنار يف الهشيم ويمكن أن نسميه اليوم بالدعاية 

التي تسبق الحرب أو االحتالل للبلدان .
وق����د رأي���ن���ا ك��ي��ف اس��ت��خ��دم��ت ال���ح���رب ال��ن��ف��س��ي��ة واإلع��الم��ي��ة 
الدعاية والشائعة الحتالل عدد من الدول كالعراق وسوريا 
وليبيا وغريها ول��م تستخدم ضدها القوة إال بعد أن شنت 
ع��ل��ي��ه��ا دول ال����غ����زو واالح�����ت�����الل أل��������وان م����ن ال����ح����رب ال��ن��ف��س��ي��ة 
امل��س��ب��ق��ة ال���ت���ي ت���ح���اول م���ن خ��الل��ه��ا إق���ن���اع ال�����رأي ال���ع���ام امل��ح��يل 
والدويل بمشروعية تلك الحرب والتي هي يف مجملها باطلة 
وغ���ري ش��رع��ي��ة رغ���م ال��ت��س��وي��ق ل��ه��ا وخ��ل��ق امل����ررات واس��ت��خ��دام 
ال��خ��داع البصري والسمعي والتضليل وت��ك��رار ذل��ك لغرض 

اإلقناع والتصديق لخرق القوانني الدولية واالتفاقيات .
ول��ذل��ك ي���رى ع��ل��م ال��ن��ف��س االج��ت��م��اع��ي إن ال��ش��خ��ص��ي��ة تتأثر 
يف ت��ك��وي��ن��ه��ا ب���أرب���ع���ة ع����وام����ل ت���ت���ف���اوت درج������ة ت���أث���ريه���ا يف ب��ن��اء 

الشخصية حسب قوة تأثريها وهي :
- ال����ع����ام����ل االق�����ت�����ص�����ادي أي اس����ت����خ����دام واس����ت����غ����الل ال���ع���دو 
ح��������اج��������ات ال��������ن��������اس ل�����دف�����ع�����ه�����م ن�����ح�����و م��������ا ي�������ري�������د م�����ق�����اب�����ل ت����ق����دي����م 
امل��س��اع��دات امل��ال��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ك��م��ا ه��و ح��اص��ل يف املحافظات 

املحتلة. 

- ال���ع���ام���ل االج���ت���م���اع���ي إلث�������ارة ال����ص����راع امل���ن���اط���ق���ي وال��ط��ائ��ف��ي 
وغريه ونشر ثقافة الحقد والكراهية .

- العامل الجغرايف استغالل األهمية االسراتيجية للبلد 
وتحريض أبناء بعض مناطقه عىل أبناء املناطق األخرى. 

- العامل النفي وهو التهيئة النفسية لتقبل كل ما سيتم 
نشره يف اإلع��الم كدعاية تحريضية لقبول العدو الخارجي 
ك���م���س���اع���د ل���ل���ح���ص���ول امل���ج���ت���م���ع ع�����ىل م�����ا ي�����ري�����د ت����ح����ت م��س��م��ى 
ال���ح���ري���ة واإلن����ق����اذ م���ن ال��ظ��ل��م وال���دك���ت���ات���وري���ة وك����ل امل��س��م��ي��ات 

التي يسوق لها .
  وكما هو معروف فإن انتشار الشائعة يخضع لشرطني 

أساسيني هما :
- أهمية الشائعة

- غموض الشائعة
ولذلك فإن : شدة سريان الشائعة = األهمية ×الغموض 
أي أن ال���ش���ائ���ع���ة ت��ن��ت��ش��ر ان����ت����ش����ار ال����ن����ار يف ال���ه���ش���ي���م ك���ل���م���ا زاد 
غموضها وزادت أهميتها وخاصة يف املجتمعات التي تنتشر 
فيها األمية أو الحروب املفتعلة وتستغل كل أزماتها لصالح 

املحتل .
وي��م��ك��ن ت��ل��خ��ي��ص ب��ع��ض األس��ال��ي��ب امل��س��ت��خ��دم��ة يف ال��ح��رب 

النفسية من قبل إعالم العدوان بالتايل:-
- استخدام أساليب الدعاية اإلعالمية يف الرهيب بتضخيم 
القوة وإرسال تعزيزات شراء صفقات أسلحة حديثة وعقد 

املؤتمرات الدولية وشراء املواقف لعزل الخصم .
- الحصار االقتصادي واستغالل معاناة املواطنني لحاجتها 

للمواد الضرورية واستهداف املوائن واملطارات .
- إغ������الق امل���ن���اف���ذ ال����ري����ة وال���ج���وي���ة ل��ل��ت��ض��ي��ي��ق ع����ىل امل���واط���ن���ني 

واستغالل حاجتهم .
- منع دخول املشتقات النفطية وافتعال األزمات.

- تعمد تدهور سعر الصرف وارتفاع األسعار.
- زرع ثقافة الحقد والكراهية يف أوساط املجتمع عن طريق 

الرويج للطائفية واملناطقية .
- الدعاية التحريضية بعد احتجاز سفن املشتقات النفطية 

والغاز.

شرف محمد الهادي 

العقيد/ احمد الشيبة

عبدامللك الوزان

أساليب وأهداف احلرب النفسية املعادية
10 ثقافية

   أصبحت وسائل التواصل االجتماعي تأخذ 
تليها وسائل  الشائعات  نشر  يف  األكرب  الحيز 
اإلعالم املختلفة وعىل الرغم من كثافة وتعدد 
الشائعات املغرضة للعدوان إال أنها لم تحقق أي 
من أهدافها يف ظل الوعي الوطني الذي يتحىل 
به ابناء الشعب اليمني اىل جانب ذلك قدمت 
واملسموعة  املقروءة  الوطني  اإلعالم  وسائل 
العدوان  تضليل  دورا كبريا يف كشف  واملرئية 
مما  والشائعات  واإلعالمية  النفسية  وحربه 
عرى وسائل اإلعالم املعادي وحربه الناعمة التي 
يحاول من خاللها النيل وحدة الجبهة الداخلية 
خاصة بعد أن انهزم العدو عسكريا امام ثبات 
وبسالة ابطال القوات املسلحة واألمن .. تفاصيل 

اكرث يف سياق التقرير التايل : -

- خاص

إلى أولئك املخدوعني

عام جديد 
من الصمود 
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< يعلن األخ /ن��دي��م محمد ع��ب��دال��ل��ه ط��ال��ب ع��ن ف��ق��دان ك��رت 
س��ي��ارة رق��م 10508 /11 خ��ص��ويص..ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا إيصالها 

ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ / زيدان فرحان سعد صالح أبو شيبة عن فقدان 
ب���ط���اق���ه ش��خ��ص��ي��ة رق�����م 19010154440 ص��������ادرة م����ن م��ح��اف��ظ��ة 
ع��م��ران  ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا تسليمها إىل أق���رب ق��س��م ش��رط��ة أو 

االتصال عى 774016747..وله جزيل الشكر.
 < ي���ع���ل���ن األخ / م���ح���م���د ع���ب���د ال�����وه�����اب ال���ع���ري���ف���ي  ع����ن ف���ق���دان 
سجل  تجاري )تصدير ( رقم 1853 صادر بتاريخ 29/ 10/ 2017 
صادرمن مكتب الصناعة والتجارة  فعى من وجده ايصاله اىل 

جهة اإلصدار أو أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ/ مفتاح محمد عيل عبيد عن فقدان كرت سيارة 
رق����م 2/47456خ�����ص�����ويص..ف�����ع�����ى م���ن وج�����ده إي���ص���ال���ه إىل أق���رب 

قسم شرطة وله جزيل الشكر.

فقدانات

أجمل التهاين والتربيكات نزفها مقرونة بباقات 
الورد والفل والياسمني إىل االستاذ العزيز:

يوسف أحمد عزان
بمناسبة عقد قرانه.. فألف ألف مربوك

وعقبال الفرحة الكربى.

املهنئون:
عبدالله جمعان - حسان سالم 

 مروان نصر راوع- غمدان الشوكاين
املقدم/ عيل محمد مبارك وولده حمزة  

وكافة األهل واألصدقاء.

تــهـــــانـيـنـــــــــــــــــــا

أجمل التهاين والتربيكات القلبية 
نهديها للطالبة

 املجتهدة ) جنى( بمناسبة 
نجاحها وحصولها

 عى الرتتيب الثالث يف الصف 
الرابع اسايس..

فألف مربوك..وعقبال
 الشهادة الكربى.

املهنئون: والدكم املقدم / عيل الجويد 
وكافه األهل واالصدقاء 

بعد إجرائه لعملية جراحية وتماثلة 
للشفاء وعودة إىل أرض الوطن 

نقول: لالخ العزيز القايض , 
هاشم عبدالكريم الشامي حمداً 

لله عى سالمتك.
املهنئون:

القايض عبدالكريم هاشم الشامي 
– القايض نبيل الشامي وكافة آسرة آل الشامي – النقيب 
عماد الدين العريش وإخوانه – نشوان عبدالله الحاشدي

أجمل التهاين والتربيكات معطرة بأريج الفل والياسمني 
نهديها للشاب الخلوق الدكتور/ 

عبدالرحمن عبدالكريم الخطيب
وذلك بمناسبة دخوله القفص الذهبي

فألف ألف مربوك
املهنئون:  العالمة/ شمس الدين شرف الدين

 مفتي الجمهورية اليمنية
 العالمة/ يونس محمد املنصور - الوالد: محمود الكحالين
 الدكتور/ عبدالوهاب الكحالين- اللواء ا لركن/ عبدامللك 
الدرة-  املهندس/ احمد محمد الخطيب-  املقدم/ محمود 

الوزان- الرائد/ عبدامللك الوزان- املالزم/ هاشم إبراهيم الوزان

مبروك  النجاح  والتفوق

حمدًا لله على السالمة

خاص -  رضوان الشارف :

أك������د األس�����ت�����اذ ح���س���ن ه������������زازي   م����دي����ر ال�����وح�����دة ال��ف��ن��ي��ة 
لدعم مبادرات املجتمع ونائب منسق "مؤسسة بنيان 
التنموية" بمحافظة حجة ان عدد املبادرات املجتمعية 
ال��ت��ي ت���م ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ���الل ال���ع���ام 2022 ب��ل��غ م���ا ي��ق��ارب 
3005 مبادرات مجتمعية و اقتصادية بتكلفة 690 
م����ل����ي����ون و513 ال�������ف و35 ري�����������ااًل يف م������ج������االت ال����ط����رق 
والزراعة والصحة والتعليم  والبيئة والرثوة الحيوانية 
وقال  ان اطالق هذه املبادرات يأيت نتاجاً للجهود التي 
قام بها فرسان التنمية واملتطوعون من خالل التوعية 
وتحشيد املجتمع بأهمية التعاون والتكاتف لتنفيذها  
حيث بلغ مساهمة املجتمع فيها بأكرث من 454مليوناً 
و490 ال���ف���اً و35 ري������ااًل ف��ي��م��ا ب��ل��غ م��س��اه��م��ة م��ؤس��س��ة 
بنيان التنموية كشريك أسايس  ب 41 مليوناً و766 

الف ري��ال باإلضافة اىل التوعية والتحشيد والتنسيق 
مع الجهات الرسمية. 

و أش����ار اىل دور وزارة امل��ال��ي��ة ممثلة ب��وح��دة ال��ت��دخ��ل 
الطارئة باملحافظة والتي ساهمت يف دعم 67 مبادرة 
مجتمعية يف جانب الطرق باإلضافة اىل الدور الفاعل 
للجنة الزراعية والسمكية العليا بوزارة الزراعة والري 
وال����ج����م����ع����ي����ات ال����ت����ع����اون����ي����ة ال�������زراع�������ي�������ة  ش������رك������اء ال���ت���ن���م���ي���ة 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة.. ك��م��ا ت���ط���رق اىل  زراع������ة  وح���ص���اد 31 ال��ف 
معاد من محصول القمح بصحراء عبس بالشراكة مع 
مؤسسة بنيان التنموية واللجنة الزراعية والسمكية 

العليا ووزارة الزراعة والسلطة املحلية باملحافظة . 
ب����اإلض����اف����ة اىل ال���ت���ج���رب���ة ال���ن���اج���ح���ة يف زراع���������ة األرز يف 
م������دي������ري������ات امل�����غ�����رب�����ة واس�������ل�������م و ب�����ن�����ي ق�����ي�����س وال���ج���م���ي���م���ة 

ووشحة والتوسع يف زراعته مستقبال..
وأضاف هزازي يف حديثه اىل ان اطالق هذه املبادرات 

ثمار للجهود التي يقدمها فرسان التنمية واملتطوعني 
وتنفيذا لتوجيهات ق��ائ��د ال��ث��ورة ال��س��ي��د/ عبدامللك بدر 
الدين الحويث -حفظه الله- وخاصة يف أهمية التوسع 

يف زراعة الحبوب ألنه يعترب غذاًء رئيسياً لإلنسان 
وق���ال أي��ض��ا : اط���الق امل��ب��ادرات املجتمعية يخلق روح 
ال����ت����ع����اون وال���ت���ك���ات���ف ب����ني أب����ن����اء امل���ج���ت���م���ع ال���ي���م���ن���ي وت����أيت 
م����ن  اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع ن��ف��س��ه والن م��ح��اف��ظ��ة حجة 
تتميز ب��م��ن��اط��ق جبلية ت��ح��ت��اج اىل م���ب���ادرات مجتمعية 
يف ال��ط��رق ل��وع��ورت��ه��ا وك��ذل��ك س��ه��ول بمساحات كبرية 
يتم استغاللها يف الجانب الزراعي كما حدث يف زراعة 
صحراء عبس وسيتم التوسع بشكل اكرب يف املستقبل. 
ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه أش����اد ب���ال���دور ال����ذي ت��ق��دم��ه الهيئة 
ال����ع����ام����ة ل����ل����زك����اة م��م��ث��ل��ة ب����امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة 
للزكاة بمحافظة حجة فايد املالهي يف املجال التنموي 

ومكاتب األوقاف والجمعيات التعاونية الزراعية.

أك�������������د ال��������ن��������اط��������ق ب��������اس��������م ح��������رك��������ة ال������ج������ه������اد 
اإلس������الم������ي يف ف���ل���س���ط���ني ط���������ارق س���ل���م���ي، 
أن امل��ق��اوم��ة الفلسطينية ث��اب��ت��ة، لتميض 
بالقتال حتى تحرير القدس، ولن ترهبها 
ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ني ال��ص��ه��ي��وين ال���ف���ايش، وال 

تهديدات جيشها املجرم.
ون��������ق��������ل��������ت وك�����������ال�����������ة "ف�������ل�������س�������ط�������ني ال���������ي���������وم" 
اإلخ�����ب�����اري�����ة أم�������س األح����������د، ع�����ن س���ل���م���ي يف 
ت����ص����ري����ح����ات ص����ح����ف����ي����ة، ال�������ق�������ول: "ح����رك����ة 
ال��ج��ه��اد وشعبنا الفلسطيني يستقبالن 
العام الجديد بروح الثبات التي تجسدها 
ح���ال���ة االش����ت����ب����اك يف ج���ن���ني، وت���م���ت���د م��ن��ه��ا 
إىل ال��ق��دس ونابلس وك��ل م��دن الضفة، 
وب�������ذات ال����ق����وة ال���ت���ي خ���اض���ت ب���ه���ا م��ع��رك��ة 

وحدة الساحات وانتصرت لدماء القادة 
تيسري الجعربي وخالد منصور، لنميض 
بالقتال حتى القدس، ال ترهبنا حكومة 
اليمني الصهيوين الفايش، وال تهديدات 
جيشها امل����ج����رم"..وأض����اف: "ودع���ن���ا ع��ام��اً 
ش���اه���داً ع���ى ص��م��ود ش��ع��ب��ن��ا الفلسطيني 
ال��ب��ط��ل وب��س��ال��ة م��ق��اوم��ت��ه األب��ي��ة ال��ت��ي لم 
ت��ت��وق��ف ل��ح��ظ��ة ع���ن االش���ت���ب���اك وامل��واج��ه��ة 

مع كيان اإلرهاب الصهيوين.
وت��������������اب��������������ع ق����������������ائ����������������اًل: "ل�����������ق�����������د ش���������ه���������د ال���������ع���������ام 
امل���ن���ص���رم أح����داث����اً ك���ب���رية س��ج��ل��ت��ه��ا ال���ذاك���رة 
الفلسطينية بمداد النور الذي ال يخبو، 
وبدماء الشهداء األبطال الذين ستبقى 
أس������م������اؤه������م خ��������ال��������دة، وس����ي����ب����ق����ى ن���ه���ج���ه���م 

داف����������ع����������اً الس�������ت�������م�������رار ال�������ق�������ت�������ال ض��������د ال������ع������دو 
الصهيوين.

وحيا ُسلمي أرواح الشهداء األبطال يف 
ال��ق��دس وغ���زة وج��ن��ني وال��خ��ل��ي��ل ونابلس 
وطولكرم ورام الله وكل فلسطني، كما 
وجه التحية لألسرى البواسل والجرحى 
امل�����ي�����ام�����ني.. واخ����ت����ت����م ت���ص���ري���ح���ات���ه ب���ت���وج���ي���ه 
ال��ت��ح��ي��ة ل��ل��م��ق��اوم��ني ال��ش��ج��ع��ان، ل��س��راي��ا 
القدس وكتائبها ومجموعاتها املقاتلة، 
وال����ت����ح����ي����ة ل����ك����ل أذرع امل�����ق�����اوم�����ة ال���ب���ط���ل���ة، 
وال�����ت�����ح�����ي�����ة ل����ل����ش����ب����اب ال������ث������ائ������ر ع�������ى ام������ت������داد 

فلسطني. 
إىل ذل�����ك ج�����دد ال���ع���ش���رات م����ن ق��ط��ع��ان 
امل���س���ت���وط���ن���ني ال����ص����ه����اي����ن����ة، أم�������س األح�������د، 
اق�����ت�����ح�����ام�����ه�����م ل�������ب�������اح�������ات امل������س������ج������د األق���������ى 
امل���������ب���������ارك، ب����ح����م����اي����ة م�������ش�������ددة م�������ن ش����رط����ة 

العدو الصهيوين.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" 
ع��ن م��ص��ادر محلية، ق��ول��ه��ا: إن عشرات 
امل��س��ت��وط��ن��ني اق��ت��ح��م��وا األق�����ى م���ن جهة 
ب������������اب امل��������غ��������ارب��������ة ع���������ى ش������ك������ل م�����ج�����م�����وع�����ات 
م��ت��ت��ال��ي��ة، ون���ف���ذوا ج�����والت اس���ت���ف���زازي���ة يف 

باحاته.
وي��ق��ت��ح��م امل��س��ت��وط��ن��ون ب���اح���ات امل��س��ج��د 
األق������ى امل�����ب�����ارك، ي���وم���ي���اً م����اع����دا ال��ج��م��ع��ة 
والسبت، عى فرتات صباحية ومسائية 
يف م������ح������اول������ة ل������ف������رض ال����ت����ق����س����ي����م ال������زم������اين 

واملكاين فيه.

تنفيذ 3005 مبادرات مجتمعية بتكلفة تقارب الـ 700 مليون ريال خالل العام 2022 م  بحجة 

خاص- محمد العلوي:

ت�������ن�������ظ�������م م��������ؤس��������س��������ة ال������ط������ف������ل 
ال������������س������������ع������������ي������������د ال�������������ت�������������ن�������������م�������������وي�������������ة يف 
ص����������ن����������ع����������اء، م��������س��������اب��������ق��������ة ص�����ن�����ع 
ب��������ي��������وت م����������ن إع�������������������ادة ال�������ت�������دوي�������ر 
ل�����ألط�����ف�����ال ل����ل����ف����ئ����ات ال���ع���م���ري���ة 
3� 16 سنة، بمناسبة اليوم 
ال��ع��امل��ي للتعليم، وبالتزامن 
مع مهرجان الطفل السعيد 
ال����������������س����������������ادس، يف ال������������������������26 م����ن 

مارس الجاري.
وق������ال������ت رئ�����ي�����س امل����ؤس����س����ة، 
د. زي�������ن�������ة ض�����ي�����ف ال��������ل��������ه، :"إن 
امل�����س�����اب�����ق�����ة ت������ه������دف إىل ت���ن���م���ي���ة 
وت��������ع��������زي��������ز ال��������ح��������س اإلب����������داع����������ي 
وال�������ف�������ك�������ري يف ك����ي����ف����ي����ة إع����������ادة 
اس��ت��خ��دام ال��ن��ف��اي��ات لتصنيع 
م�����ن�����ت�����ج�����ات ج��������دي��������دة ل���ل���ت���ق���ل���ي���ل 
م����ن ح���ال���ة ال���ت���ل���وث وال���ح���ف���اظ 
ع�������������ى ال���������ب���������ي���������ئ���������ة، ب���������م���������ا ي�����س�����ه�����م 
االس�����ت�����ف�����ادة م�����ن ال����ن����ف����اي����ات".. 

وأض������اف������ت أن امل����س����اب����ق����ة ال���ت���ي 
ت����ن����ط����ل����ق ت�����ح�����ت ش������ع������ار "ب���ي���ت���ي 
س���������ع���������اديت"، ت���������أيت ب����ال����ت����ع����اون 
م���ع "س��ب��ل��ن��دد ك�����دز"، و"ك���دز 
ك���������������������������ارد"، ل������ت������ن������م������ي������ة م����������ه����������ارات 
وق��درات االطفال وبمشاركة 
ف��اع��ل��ة يف امل��ه��رج��ان م��ن رب��ات 
ال������ب������ي������وت يف ص�����ن�����ع األش�������غ�������ال 
ال��ي��دوي��ة م��ن إع����ادة ال��ت��دوي��ر.. 

وش�����ددت ع���ى ض�����رورة إع����ادة 
ت��ص��ن��ي��ع واس���ت���خ���دام وت��ح��وي��ل 
ال���������ن���������ف���������اي���������ات وامل���������خ���������ل���������ف���������ات إىل 
منتجات جديدة ذات منافع 
وف������وائ������د اق����ت����ص����ادي����ة وب���ي���ئ���ي���ة، 
م��ع��ت��ربة إي��اه��ا م��ن الصناعات 
واملنتجات البيئية املستقبلية.. 
وب���ي���ن���ت أن امل���ؤس���س���ة س��ت��ق��ي��م 
ب����������ازار ع�����ى ه�����ام�����ش ال���ف���ع���ال���ي���ة 

ل�����ب�����ي�����ع امل������ص������ن������وع������ات وت����س����خ����ري 
ع����������ائ����������دات����������ه����������ا ل���������ل���������ت���������ربع ب���������ش���������راء 
احتياجات إحدى الدور التي 

تهتم برعاية األطفال.
وط�����ال�����ب�����ت األم�������ه�������ات ورب��������ات 
ال��������ب��������ي��������وت ب�����ت�����ح�����ف�����ي�����ز أب������ن������ائ������ه������ن 
وت������ع������زي������ز األف���������ك���������ار اإلب������داع������ي������ة 
بعدم سياسة إه���دار األشياء 
ال���ب���س���ي���ط���ة يف ع���م���ل���ي���ة اإلن����ت����اج 
وامل��������������������ش��������������������ارك��������������������ة امل��������ج��������ت��������م��������ع��������ي��������ة 

الفاعلة.. 
وأش��������������ارت إىل ان امل����ه����رج����ان 
سيتخلله عدد من الفعاليات 
اإلب���داع���ي���ة وع�����روض ألش��غ��ال 
األط����ف����ال وال�����رس�����م، وم���س���رح 
الدمى، والتدريب الريايض، 
امل���������ج���������ل���������س  إىل  ب������������������اإلض������������������اف������������������ة 
ال��������������ص��������������ن��������������ع��������������اين ل����������ل����������ت����������ص����������وي����������ر، 
وامل�����ح�����اض�����رات امل���ت���ن���وع���ة ب��ي��ن��ه��ا 
ال����ل����غ����ة اإلن����ج����ل����ي����زي����ة، وغ����ريه����ا 
وت������������������������وزي������������������������ع ال�������������������ج�������������������وائ�������������������ز ع�������ى 

املشاركني.

مسابقة صناعة البيوت من إعادة التدوير في مؤسسة الطفل السعيد

فيما قطعان الصهاينة املستوطنني يقومون باقتحام جديد لباحات األقىص 

سلمي:   املقاومة الفلسطينية ثابتة لتمضي بالقتال حتى حترير القدس

ق����د ت���ك���ون ال����ش����ه����ادة األك������رث ت���ع���ب���رياً ع��ن 
مميزات الشهيد الرئيس صالح الصماد، 
هي التي جاءت يف الخطاب األخري للسيد 
عبدامللك بدرالدين الحويث، فانطالقاً من 
إيمانه والتزامه الديني الصادق، تحمل 
ال��ش��ه��ي��د امل���س���ؤول���ي���ة يف أص���ع���ب ال���ظ���روف 
وأخ���ط���ره���ا، وح���ي���ث ك����ان ف���اه���م���اً وم���درك���اً 
ل�����ح�����اج�����ة األع�����������������داء ل����ت����غ����ي����ي����ب����ه، ول���ح���ت���م���ي���ة 

ذه��اب��ه��م ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة يف م��الح��ق��ت��ه، ل��م ي��ت��ه��رب م��ن تحمل 
املسؤولية، وأوضاعها شرفاً للتضحية بحياته نصب عينيه، 
لم يتأخر يوماً يف التواجد حيث يجب أن يكون، قائداً ملعركة 
ال��دف��اع وال��ص��م��ود حتى ال��ن��ص��ر.. م��ق��ارن��ة م��ع ح��ك��ام ورؤس���اء 
س���ب���ق���وه يف م��ن��ص��ب��ه، م����ن ال����ذي����ن اس���ت���غ���ل���وا امل����وق����ع ل��ت��ك��دي��س 
األرص������دة امل��ال��ي��ة وام���ت���الك ال���ع���ق���ارات واالس���ت���ث���م���ارات، ع��اش 
ال��ش��ه��ي��د زاه������داً ف���ق���رياً ش���ري���ف���اً، وح��ي��ث ك����ان دائ���م���اً ق��ري��ب��اً من 
هموم الناس ومعاناتهم، استشهد يف أحد أحيائهم الفقرية 
املعدومة املدمرة.. يف الحروب الست كان الرئيس الصماد 
قائداً عسكرياً محنكاً، وبطاًل مقداماً شجاعاً يجيد كل فنون 
القتال املتيسرة آنذاك، وبدأ صيته ينتشر منذ الحرب الثانية 
وما بعدها وصواًل للحرب السادسة كقائد عسكري ميداين 
ال عالقة له بالسياسة وأهلها بحسب طبيعة وظروف املكان 
والزمان يف حينه، يحبه األف��راد ويعشقه املقاتلون جميعاً 
الرتباطه الوثيق بهم، وعالقته الوطيدة واملباشرة معهم، 
وق�����رب�����ه م���ن���ه���م يف ال���س���ل���م وال������ح������رب، وال�������غ�������زوات واإلغ����������ارات 
وال�����ك�����م�����ائ�����ن، وال������ت������ص������دي ل�����ل�����زح�����وف�����ات، وم������واج������ه������ة اآلل�����ي�����ات 
وامل����درع����ات، وج��ب��ه��ات ال��ص��ع��ي��د امل��خ��ت��ل��ف��ة ت��ش��ه��د ل���ه ب��ذل��ك، 
وج�����ب�����ال ف��������رد، ون����ق����ع����ة، وم������ط������رة، وج����ب����ه����ة غ����������واي، وغ����ريه����ا 

تحتضن الكثري والكثري عن "أبو الفضل الصماد"..
تصعد ال��رئ��ي��س ال��ص��م��اد وارت��ق��ى بشكل م��ت��س��ارع يف سلم 
الكمال اإلي��م��اين والقيادي واإلداري من العمل العسكري 
اىل اإلش���راف الثقايف ال��ع��ام، اىل رئيس للمجلس السيايس 
ألن����ص����ار ال���ل���ه وم���س���ت���ش���اراً ل���رئ���اس���ة ال���ج���م���ه���وري���ة، وص�������واًل اىل 

رئ����ي����س ل���ل���ب���الد وه������و أع������ى م���ن���ص���ب يف 
الجمهورية اليمنية، وصواًل اىل أعى 
مرتبة وهي الشهادة يف سبيل الله..

ال����رئ����ي����س ال����ص����م����اد ك�����ان�����ت م���واج���ه���ة 
ال����������ع����������دوان، وب�������ن�������اء ال��������دول��������ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
ال��������������ح��������������دي��������������ث��������������ة، ت�������������ت�������������ص�������������در أول�������������������وي�������������������ات 
اهتماماته، ويتجى ذل��ك يف خطابه 
التاريخي يف الذكرى الثالثة للصمود 
يف وج���ه ال���ع���دوان ب��م��ي��دان السبعني 
ب���ال���ع���اص���م���ة ص����ن����ع����اء، ع����ن����دم����ا أط���ل���ق 
م��ش��روع ب��ن��اء ال��دول��ة "ي���د ت��ب��ن��ي.. وي��د 
ت�������ح�������م�������ي" وس��������ع��������ى ب�������ك�������ل اإلم��������ك��������ان��������ات 
املتاحة لتحقيق ذلك.. وقبل أحداث 
فتنة دي��س��م��رب ب���ذل ال��ش��ه��ي��د الرئيس 
ال��ص��م��اد ج���ه���وداً ك���ب���ريًة الح���ت���واء امل���وق���ف، وت��ف��وي��ت ال��ف��رص��ة 
ال����ت����ي ي���س���ع���ى ال�������ع�������دوان اىل ت���ح���ق���ي���ق���ه���ا، م�����ن خ�������الل إش����ع����ال 
ال��ف��ت��ن��ة يف ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء، وب��ق��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ي تقع 
تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وبعد أن تم إخماد 
الفتنة، وإفشال مخططها، أصدر فخامة الرئيس الصماد 
ق�������راراً ب��ال��ع��ف��و ع���ن امل���ش���ارك���ني يف ال��ف��ت��ن��ة، وت�����وج ذل����ك ال���ق���رار 
ب����إج����راءات ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ل���إلف���راج ع���ن امل���غ���رر ب��ه��م يف ال��ع��اص��م��ة 
ص��ن��ع��اء وع��م��ران وح��ج��ة وامل��ح��وي��ت وذم����ار، وع��م��ل الرئيس 
ال���ص���م���اد ع���ى ت��ط��ب��ي��ع األوض��������اع، وإع�������ادة ال���ح���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
وال�����ش�����راك�����ة ال���وط���ن���ي���ة ع�����ى م�����ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه، دون إق�����ص�����اء أو 
تهميش ألحد، وعزز بهذا القرار العظيم، تماسك وصالبة 
ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة، وال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة وأك�����د ذل����ك ب��ال��ق��ول 
ال���ص���ح���ي���ح أن األح������������داث ت�����رك�����ت ج������راح������اً ع���م���ي���ق���ة ل���ك���ن���ن���ا أم�����ام 
وضع صعب جداً واستثنايئ، يجب تجاوزه جراء استمرار 
ال�������ع�������دوان ال����ح����ص����ار ال���������ذي ط�������ال ك�����ل م����ق����وم����ات ال����ح����ي����اة ول����م 
يستنث من اإلبادة والتدمري منطقة وال مواطناً، فضاًل عن 
أن فضيلة التصالح وال��ت��س��ام��ح سمة إس��الم��ي��ة جليلة حث 
عليها ديننا اإلسالمي الحنيف دين اإلخاء واملحبة الذي آخى 
بني املهاجرين واألنصار.. وختاماً فإن الحديث عن الشهيد 
الرئيس صالح الصماد لن ينضب، ومع ذلك أهمس يف أذن 
الجهات ذات العالقة بطبع وتبني خطابات الشهيد الرئيس 
وتحركاته، ومواصلة املشروع الذي أرساه، وعمده بدمائه 
الزكية الطاهرة، لتبقى مشعاًل، ووقوداً، وإلقاء، وصموداً 

لشعب الصماد ومحبيه، واألجيال القادمة.

في حضرة الشهيد 
الرئيس الصماد 

هاين العيدروس

اتقدم بأطيب التهاين القلبية محملة بالفل 
والورد والياسمني لألخ الدكتور /

 عبد الرحمن عبدالكريم الخطيب

  وذلك بزفافه امليمون الخميس القادم .
فألف مربوك .

املهنئ : 
العميد / عيل عبدالله يحيى الكبيس

تــهـــــانـيـنـــــــــــــــــــا

تعازينا آل الضلعي
نتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة للزميل

العميد دكتور/  فضل الضلعي
يف وفاة املغفور له - بإذن الله تعاىل- :

والـــــــده
سائلني الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته  وأن يسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه  الصرب والسلوان..
 "إنا لله وإنا إليه راجعون".

األسيفون: كافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي 
وصحيفتي "26سبتمرب" و"اليمن" وموقع "سبتمربنت"

أطيب التهاين والتربيكات نزفها 
للشاب الخلوق /

وليد عبدالسالم الخاوي
 بمناسبة زفافه امليمون يوم 7/1/2023 م 

بصالة سام- نادي القوات املسلحة سابقاً.. 
متمنني له زواجاً ميموناً مباركاً، وبالرفاء 

والبنني.. فألف ألف مربوك
املهنئون:

 األستاذ: عبدالله راجع
 دكتور: نصرالدين الفقيه 

األستاذ: احمد الفقيه- محمد صالح 
الفقيه وأوالده- محمد احمد الفقيه 

 وجميع األهل واألصدقاء

تــهـــــانـيـنـــــــــــــــــــا

نهنئ ونبارك
 للولد/ 

جمال جميل 
عبدالواسع ثابت 

بمناسبة ارتزاقه 
مولودة جديدة 
أسماها "جوري"
جعلها الله بارة 
بوالديها وبجدها 

جميل وتربى
 يف عزهم.
املهنئون:

والدك ووالدتك
وكافة أفراد األسرة

تــهـــــانـيـنـــــــــــــــــــا

اجمل التهاين والتربيكات محملة بأريج 
الفل والياسمني

 نهديها للشاب الخلوق/ 

محمد شوقي احمد الغذيفي
بمناسبة زفافه امليمون.. فألف ألف مربوك

املهنئون:
 مجاهد الصعفاين

 فايز الصعفاين- محمد الصعفاين
 وكافة بيت الصعفاين

أجمل التهاين والتربيكات القلبية
 نهديها للشاب الخلوق/

 ضياء الحق
بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي..

فألف مربوك

 املهنئون:
 والدك: العقيد محمدعيل حاتم
 املقدم عيل محمد عبدالله حاتم

 وجميع ال حاتم واالهل واألصدقاء

تــهـــــانـيـنـــــــــــــــــــاتــهـــــانـيـنـــــــــــــــــــا
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في لقاء تشاوري ملشايخ واعيان محافظة صعدة مبشاركة هيئة االستخبارات واالستطالعالتقى قائد كتائب الوهبي

رئيس الوزراء :  العمليات البطولية للجيش واللجان الشعبية في مواجهة 
العدوان سيخّلدها التاريخ الوطني والعسكري في أبهى صفحاته

اللواء احلاكم :  نسعى بجدية  لتوحيد الصف الوطني ملواجهة كافة التحديات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ب����ن ح���ب���ت���ور، أن ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ب���ط���ول���ي���ة األس����ط����وري����ة ال��ت��ي 
نفذها الجيش واللجان الشعبية طيلة السنوات املاضية 
يف مواجهة تحالف العدوان، سيخّلدها التاريخ الوطني 

والعسكري يف أبهى صفحاته.
ون��������وه رئ����ي����س ال�������������وزراء ل�������دى ل����ق����ائ����ه أم�������س ق����ائ����د ك���ت���ائ���ب 
ال���وه���ب���ي ال����ل����واء ب��ك��ي��ل ص���ال���ح ب����ن ص���ال���ح ال���وه���ب���ي وأخ���ي���ه 
الشيخ ناجي صالح الوهبي، بالدور البطويل للكتائب يف 

سياق املواجهة العسكرية الوطنية للمعتدين وعمالئهم 
ومرتزقتهم ومساهمتها يف ال���ذود ع��ن ال��وط��ن وال��دف��اع 

عن عزة وشموخ أبناء الشعب اليمني الحر األبي.
ودار ال���ح���دي���ث ع����ن األدوار ال���ك���ب���رة واالع����ج����ازي����ة ال��ت��ي 
نفذها الجيش ومعه كل أبناء الوطن األحرار يف الصمود 
والثبات يف وجه العدوان ومقاومة أعماله ومخططاتها 
اإلجرامية وصواًل إىل عمليات توازن الردع التي كان لها 

بالغ األثر يف ترجيح كفة الوطن وجيشه يف املواجهة.

م����ح����اف����ظ����ة ص��������ع��������دة.. ه����������ذه امل����س����اح����ة 
ال������ج������غ������راف������ي������ة االب�����������������رز وااله�����������������م يف ه������ذه 
امل����رح����ل����ة ك����ون����ه����ا ارض���������ا ح����اض����ن����ة ل���ل���ث���ورة 
امل��������ب��������ارك��������ة ال��������ت��������ي ان������ط������ل������ق������ت م�����ن�����ه�����ا ث���������ورة 
21س��������ب��������ت��������م��������ر امل���������ج���������ي���������دة وق����������������د ش������ه������دت 
ه�����ذه امل���ح���اف���ظ���ة االب����ي����ة ان���ش���ط���ة ع���دي���دة 
اب���������رزه���������ا ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات ال������ت������ي ت������ه������دف اىل 
م���واج���ه���ة ال����ح����رب ال��ن��ف��س��ي��ة وامل���ع���ن���وي���ة 
وال���ن���اع���م���ة ال���ت���ي ي��ش��ن��ه��ا ال�����ع�����دوان ع��ى 
اليمن وعى صعدة السباب يراها هو 
م���ه���م���ة وض�������روري�������ة ب����اع����ت����ب����ار ان ص���ع���دة 
هي املنطلق لهذه ال��ث��ورة املباركة وهي 
امل������ع������ن امل������ت������ج������دد م�������ن رج��������������االت ال������ث������ورة 

ومجاهديها امليامن..
ويف ه�����ذا امل���ض���م���ار ش���ه���دت م��ح��اف��ظ��ة 
ص���ع���دة ل���ق���اًء ت���ش���اوري���ا مل��ش��اي��خ واع���ي���ان 
وعقال املحافظة وتعززت االهمية لهذا 
ال���ل���ق���اء ال����ت����ش����اوري ان�����ه ع���ق���د ب��م��ش��ارك��ة 
فاعلة ومؤثرة من هيئة االستخبارات 

واالستطالع.. 
ه��ذه الهيئة ال��ت��ي ي��أيت تحركها دوم��ا 
ل����خ����دم����ة االم���������ن واالس������ت������ق������رار ول���ت���ق���وي���ة 
وت��م��ت��ن امل����واق����ف ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��خ��دم 
امن واستقرار اليمن وتوطيد مداميك 
ق���وت���ه���ا.. ويف ه�����ذه امل���ن���ظ���ور ج�����اء ال��ل��ق��اء 
ال����ت����ش����اوري ل��ي��س��ه��م يف ت��غ��ط��ي��ة ق��ض��اي��ا 
ع�������دي�������دة يف ص���������ع���������دة.. ت�����ن�����اول�����ه�����ا ب���ع���م���ق 
هدفه العمل عى تقوية البناء الوطني 
ت����ن����م����ي����ة ال����������ق����������درات ال������ش������اب������ة وال�����وط�����ن�����ي�����ة 

يف ه�������ذه امل����ح����اف����ظ����ة امل����ه����م����ة ال�����ت�����ي ت���م���ت���از 
بخصوصيات ع��دي��دة.. وق��د عانت من 

استهدافات عديدة من العدوان..
ويف هذا اللقاء التشاوري قال رئيس 
هيئة االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية ال��ل��واء 
الركن عبدالله الحاكم: "ُغزينا بأعظم 
ع������������دوان ع�����امل�����ي ول��������م ي����ك����ن ه�����ن�����اك دول������ة 
ول����������م ن������ه������زم ألن ه������ن������اك ق�������ي�������ادة ال������ث������ورة 

الحكيمة".. 
وأشار اللواء الحاكم إىل أن العدوان 
تدرج يف استهداف القبائل والوجاهات 
ب�������دءا ب����ال����زع����ام����ات م�����ح�����اوال اغ����راق����ه����ا يف 
انشغاالت ثانوية كأقل وسيلة.. وأكد 
أن العدوان عمل ويعمل عى تحريك 
وش��د وتأجيج القضايا يك ال تصل إىل 
ح��ل إلي��ج��اد ف��ج��وات، م��ش��ددا ع��ى أن 
ي��ك��ون امل��ش��اي��خ وال��ع��ق��ال أص���ح���اب رأي 
يف ح����ل����ح����ل����ة ال�����ق�����ض�����اي�����ا وال�������ح�������ف�������اظ ع���ى 
واق��������ع ن����اض����ج وح����ك����ي����م.. ول����ف����ت ال����ل����واء 
ال��ح��اك��م إىل أن ن��ع��ي خ��ط��ر وم���ؤام���رات 
العدو الذي يسعى الستثمار القضايا 
وتوظيفها وفقا ألهدافه.. وبن رئيس 
ه����ي����ئ����ة االس�������ت�������خ�������ب�������ارات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة أن 
م��ك��ان��ة ك���ب���ار ال���ق���وم ه���ي ع��ن��دم��ا يلمس 
ال����ن����اس ث���م���رة أع���م���ال���ه���م، م���وض���ًح���ا أن��ن��ا 
"وص��������ل��������ن��������ا يف م����������راح����������ل خ�������������الل ال������ن������ظ������ام 
ال���س���اب���ق أن أص���ب���ح ال���ش���ي���خ م���ف���رغ���ا م��ن 
أي مهمة وفاقدا للرأي نتيجة سياسة 

خاطئة متعمدة".

كما أك��د ال��ل��واء الحاكم أن��ه ك��ان من 
التسلط يف امل���ايض اغ��ف��ال دور القبيلة 
وق��������ي��������ادة ال��������ث��������ورة أع�������������ادت ت����ف����ع����ي����ل ه�����ذا 
الدور ملا له من أهمية.. وأضاف "قدرنا 
مواجهة الحرب الناعمة التي يتزامن 

معها حرب املتاجرة باملخدرات".
فيما ج��دد ال��ل��ق��اء ال��ت��ش��اوري ملشايخ 
وأع���������ي���������ان وع��������ق��������ال ص�������ع�������دة ال����������������والء ل���ل���ه 
ورس��������ول��������ه وق�������ائ�������د ال���������ث���������ورة، م����ع����اه����دي����ن 
ال����ش����ه����داء أن ن����ك����ون أوف�����ي�����اء ل���دم���ائ���ه���م 
ال���زك���ي���ة، م����ؤك����دا ال���ح���ف���اظ ع����ى ه��وي��ت��ن��ا 
اإلي���م���ان���ي���ة وال���ت���ص���دي ل��ل��ح��رب ال��ن��اع��م��ة 
ب��ك��ل اش��ك��ال��ه��ا واالس���ت���م���رار يف م��س��ان��دة 

الجيش ورفده باملقاتلن واملال.
وأك����د ال��ل��ق��اء ال���ت���ش���اوري ال��ع��م��ل عى 
ت��ع��زي��ز ت��وح��ي��د ال���ص���ف وت���ق���وي���ة ع��وام��ل 
ال������ت������م������اس������ك ال������������داخ������������ي، م���������ش���������ددا ع���ى 
ال�����وق�����وف ال����ك����ام����ل ل���ل���ت���ص���دي ل��ل��م��ظ��اه��ر 
امل����ض����رة ب��ال��ن��س��ي��ج االج���ت���م���اع���ي وال���وع���ي 

املجتمعي كون املحافظة حدودية.
ودعا اللقاء التشاوري الذين الزالوا 
ض����م����ن امل������غ������رر ب����ه����م ل�����ل�����ع�����ودة إىل ص��ف 
ال���������وط���������ن واس��������ت��������غ��������الل ال������ع������ف������و ال�������ع�������ام، 
داعيا كذلك إىل حصر القضايا املتعرثة 
واملستعصية والعمل عى البت فيها، 

حاثا العمل عى تيسر قرار الزواج.
كما دعا اللقاء الجميع إىل االهتمام 
ب������ال������ت������ك������اف������ل االج��������ت��������م��������اع��������ي وامل��������������ب��������������ادرات 
املجتمعية والزراعة والرثوة الحيوانية.

دشنت اإلدارة العامة للمرور أمس 
ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة ت��ح��ت ش��ع��ار 
"َواْق���ِص���ْد يِف َم���ْش���ِي���َك".. ت��ه��دف الحملة 
يف ش������ه������ر، ب�����م�����ش�����ارك�����ة ق��������ي��������ادات وك�����اف�����ة 
شرائح ومكونات املجتمع، وقطاعاته 
وم��ؤس��س��ات��ه الرسمية والشعبية، إىل 
رفع مستوى الوعي املروري يف أوساط 
ال��������س��������ائ��������ق��������ن وم�������س�������ت�������خ�������دم�������ي ال�������ط�������ري�������ق 
وتفعيل دور امل��ش��ارك��ات املجتمعية يف 

تكريس سلوك الوعي املروري.
ويف ال��ت��دش��ن أك����د م��دي��ر ع����ام ش��رط��ة 
امل���رور العميد الدكتور بكيل ال��رايش، 
أهمية الحملة يف تعزيز روح املسؤولية 

الجماعية لتحقيق السالمة واالنضباط 
املروري.

ون��������������وه ب�����ت�����ف�����اع�����ل ق����������ي����������ادات وم����خ����ت����ل����ف 
شرائح ومكونات املجتمع، وقطاعات 
ومؤسسات الدولة الرسمية والشعبية 
ووس��������ائ��������ل اإلع��������������الم يف ت����ن����ف����ي����ذ ال���ح���م���ل���ة 
وامل����س����اه����م����ة يف إن����ج����اح����ه����ا.. م�����ش�����راً ب���أن 
ال��ح��م��ل��ة تستمر مل���دة ش��ه��ر ك��ام��ل وت��أيت 
إلقامة الحجة عى املخالفن وستليها 
ح��������م��������ل��������ة إع��������������������������ادة االن������������ض������������ب������������اط امل����������������������روري 

الشاملة.
ب������������������������دوره ش����������������دد م����������دي����������ر م��������������������رور أم��������ان��������ة 
ال������ع������اص������م������ة ال������ع������ق������ي������د أح��������م��������د ال�����ق�����ح�����وم 

ع������ى ض������������رورة ت����ض����اف����ر ج�����ه�����ود ال���ج���م���ي���ع 
وامل�������ش�������ارك�������ة ال������واس������ع������ة إلن�������ج�������اح ح���م���ل���ة 
ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة ال��ت��ي ستنفذ ب��األم��ان��ة 
واملحافظات لدعم جهود رج��ال امل��رور 
يف االرتقاء بمستوى الخدمات املرورية 

وتعزيز السالمة عى الطرقات.
ودع��������������������������ا امل��������������واط��������������ن��������������ن وك����������������اف����������������ة األط����������������ر 
امل������ج������ت������م������ع������ي������ة وامل��������������������ب��������������������ادرات ال������ش������ب������اب������ي������ة 
وال��������ق��������ط��������اع��������ات ال�������رس�������م�������ي�������ة وال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة 
وال�����ج�����ه�����ات ال����ع����ام����ة وال�����خ�����اص�����ة خ���اص���ة 
اإلع�����الم�����ي�����ة إىل امل�����ش�����ارك�����ة ال�����واس�����ع�����ة يف 
الحملة بما يسهم يف تحقيق أهدافها 

والوصول إىل الغايات املنشودة.
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األعداء يشتغلون يف الحرب الناعمة عى املستوى الثقايف والفكري، وعى 
املستوى األخالقي؛ الستهداف أبناء األمة وشباب األمة بالدرجة األوىل، هذه 
حرب تستهدف األمة يف عامل القوة املعنوي، اإلرادة، املعنويات، الجانب 
اإليماين للناس، الجانب املبديئ واألخالقي والقيمي، ويسعون إىل تفريغ 

األمة منه؛ لتسهيل السيطرة عليها.

السياسة السعودية 
وأحالم األفاعي في اليمن  ) 2-1(

عى مدى العقود املاضية وتحديداً ُمنذ أسست بريطانيا مملكة 
آل س��ع��ود يف 23 سبتمر ع���ام 1932م م���رت ال��ع��الق��ات اليمنية – 
ال���س���ع���ودي���ة ب���م���راح���ل م��ض��ط��رب��ة أت���س���م���ت ب��ال��ع��ن��ف وال����ش����ك ح��ي��ن��اً 
وامل��ه��ادن��ة أح��ي��ان أخ���رى فقد ك��ان يغلب عليها ط��اب��ع الحساسية 
املذهبية أواًل حيث كان املذهب الوهابي يعتر ما سواه من املذاهب 
خارجة عن الدين اإلسالمي الصحيح ، ثم انتقلت إىل حساسية 
ح��دودي��ة بعد معاهدة الطائف املوقعة ب��ن اإلم���ام يحيى حميد 
الدين وامللك عبدالعزيز ع��ام 1934م  ثم إىل حساسية وحدوية 
بعد إع��ادة تحقيق الوحدة بن شطري اليمن سابقا يف 22 مايو 
عام 1990م  فبعد احتالل امللك عبدالعزيز لجبل شمر والحجاز 
بدأ يويل اهتماماً متزايداً نحو جرانه يف الجنوب حيث كان محاطا 
بفئة كبرة من ذوي النفوذ داخل نجد وخارجها الذين كانوا يرون 
أن ضم اليمن إىل دولته السعودية أمراً منطقياً ومرغوباً فيه ، 
وقد ظل عبد الله فيلبي )جون( سابقا املستشرق الريطاين الذي 
أصبح بعد إعالن إسالمه املشكوك فيه من أكر مستشاري امللك 
عبدالعزيز وقبل ان��دالع الحرب اليمنية السعودية األوىل يكتب 
مقاالت يلمح فيها إىل أنه يجب عى امللك أن يضم اليمن إىل بالده 
بل إنه صرح يف أحد مقاالته تلك بأنه يود أن يرى جاللته يلبس 
ال��ت��اج املثلث ملكة وال��ري��اض وصنعاء ، وأن��ض��م إىل محريض امللك 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ض��م ال��ي��م��ن  امل����ؤرخ امل��ش��ه��ور أم���ن ال��ري��ح��اين ، فبعد 
أن استوىل عبد العزيز عى جبل شمر والحجاز عن طريق الغزو 
وصل أمن الريحاين إىل الرياض لتهنئته عى ذلك النجاح املتحقق 

معرا عن أمله القوي يف أن تكون 
زيارته التالية لتهنئته يف عدن . 

ورغ��������������������م ت��������ح��������ري��������ض ت��������ل��������ك ال��������ق��������وى 
امل����������ت����������ن����������ف����������ذة يف ن����������ج����������د وخ����������ارج����������ه����������ا 
ل�����ل�����م�����ل�����ك ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز ع����������ى ض����م 
ال��ي��م��ن إىل م��م��ل��ك��ت��ه إال أن����ه رف��ض 
ذل����ك ال��ت��ح��ري��ض وق�����ال إن ال��ي��م��ن 
ليست يل وم���ع ذل���ك ل��م ي��ن ه��ذا 
ال����رف����ض امل���ح���رض���ن ع����ن م��واص��ل��ة 
تحريضهم له  وإقناعه عى األقل 
ب���ض���م األج����������زاء ال���ق���ري���ب���ة : ج���ي���زان 
ون������������ج������������ران وع���������س���������ر وم�����ل�����ح�����ق�����ات�����ه�����ا 
وي��������روى ع����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز أن�����ه رأى 
ح���ل���م���اً ق���ص���ه ع�����ى خ���اص���ت���ه وك�����ان 

كما يي :-
 ) ك��ن��ت يف غ��رف��ة يف ب��ي��ت ق��دي��م م��ه��ج��ور وك��ان��ت ال��غ��رف��ة حالكة 
الظالم ال ُي��رى فيها بصيص نور وفجأة الح يل يف زاوي��ة من زوايا 
الغرفة شبح عى شكل أفعى تتلوى وتتلمظ وتتحفز لالنقضاض 
ث���م ان��ك��ش��ف ف��ك��اه��ا ع���ن ن���اب���ن ك��أن��ه��م��ا خ���ن���ج���ران ي���ق���ط���ران س���م���اً يف 
دمي فهجمت عى األفعى كلمح الرق وأمسكت بها من عنقها 
وض���غ���ط���ت ب���أص���اب���ع���ي ع��ل��ي��ه ب���ش���دة ح���ت���ى ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ويف ت��ل��ك 
اللحظة استيقظت وأدرك����ت أن الخطر ال���ذي ك��ان ق��د أح���دق بي 
ك��ان مجرد حلم فحمدت الله عى السالمة( واملغزى من قصة 
الحلم هذه معروف  فقد وقعت الحرب بن السعودية واليمن 
وأمسك عبدالعزيز باألفعى واجتزأ مناطق جيزان وعسر ونجران 
وضمها إىل مملكته بالقوة وف��س��ر الحلم بالطريقة ال��ت��ي أراده���ا 
وبعد االحتالل دخلت العالقات اليمنية – السعودية مرحلتها 
الثانية املتمثلة يف التفاوض عى الحدود التي نتج عنها التوقيع 
عى معاهدة الطائف ع��ام 1934م املجحفة بالحقوق التاريخية 
والقانونية لليمن وقد ُشكلت لجان متعددة لبحث فحوى هذه 
امل���ع���اه���دة ب���ه���دف ت��رس��ي��م ال����ح����دود إال أن���ه���ا ل���م ت��ن��ج��ح يف م��ه��م��ات��ه��ا 
بسبب غياب حسن النية لدى الطرف السعودي فتم تحديد مدة 
معاهدة الطائف بعشرين عاماً قابلة للتجديد حتى يتم االتفاق 
ع���ى ال��رس��ي��م ال��ن��ه��ايئ ل��ل��ح��دود وأرف���ق���ت ب��ه��ذه امل���ع���اه���دة م��الح��ق 
سرية تقدم تسهيالت للعمالة اليمنية وتسمح لهم بالتنقل يف 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ب����دون ع��وائ��ق وك��ذل��ك ب��ال��ت��م��ل��ك وإع���ف���اء ال��ح��ج��اج 
اليمنين م��ن ال��رس��وم ودخ��ول��ه��م إىل ال��ح��ج��از ب���دون ت��أش��رات يف 
مقابل بقاء املناطق التي كان يحكمها األدارسة واملعروفة باملخالف 
السليماين  تحت السيطرة السعودية ومواصلة التفاوض حولها 
وهي املالحق التي تنازل عنها الرئيس األسبق عي عبدالله صالح 
عند التوقيع عى معاهدة جدة الحدودية بحجة أنه ال يستطيع 
أن يبني جيشا ومالحق التسهيالت موجودة حيث يفضل املواطن 

اليمني االغراب عى أن يلتحق يف الجيش .
 وب����ع����د ق����ي����ام ث��������ورة 26 س���ب���ت���م���ر يف ص���ن���ع���اء ت���ح���ول���ت ح��س��اس��ي��ة 
العالقات إىل عداء سافر ومواجهة بن البلدين بحجة التدخل 
املصري يف اليمن الذي كان يستهدف السعودية وإسقاط نظامها 
,ويف 22 مايو عام 1990 م  دخلت العالقات اليمنية – السعودية 
م��رح��ل��ت��ه��ا ال��ث��ال��ث��ة ف��ق��د ت���م يف ه����ذا ال���ت���اري���خ ت��وح��ي��د ال��ي��م��ن ش��م��ال��ه 
وجنوبه فأضيف عامل هام  إىل العاملن السابقن الحساسية 
املذهبية والحساسية الحدودية وهو العامل الوحدوي  ليشكل 
ال���ح���س���اس���ي���ة ال�����وح�����دوي�����ة  ف���ن���ظ���رت ال����س����ع����ودي����ة إىل وح�������دة ال��ي��م��ن 
بريبة وشك رغم إعالنها الظاهري  مباركتها وتأييدها لها كونها 
وحدة بن أبناء شعب واحد كما صرح بذلك امللك الراحل فهد 
بن عبدالعزيز يف حفر الباطن أثناء لقائه بالرئيس األسبق عي 
عبدالله صالح قبل أي��ام قليلة من إع��الن إع��ادة تحقيق الوحدة 
وق�����ي�����ام ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ي���م���ن���ي���ة ، وق�������د م���ث���ل���ت ال������وح������دة ب���م���ح���ت���واه���ا 
الديمقراطي عامال مقلقاً للسعودية فاتخذت السعودية قرارها 
بقتل الوحدة بأي ثمناً كان وعليه فقد كانت الفرة الواقعة بن 
عامي  1993 - 1994م هي الفرة التي وجد فيها النظام السعودي 
ض���ال���ت���ه يف ال�����خ�����الف ال����ق����ائ����م ب�����ن ش����ري����ي إع���������ادة ت���ح���ق���ي���ق ال����وح����دة 
املؤتمر الشعبي العام والحزب االشرايك اليمني فأذىك نار تلك 
ال��خ��الف��ات ل��ي��ص��ل ب��ه ال��ح��ال إىل تشجيع أح���د ال��ط��رف��ن بافتعال 
أزمة سياسية طاحنة انتهت بحرب صيف 1994م والتي حسمت 

لصالح بقاء الوحدة ... يتبع .

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(

كشف مركز "عن اإلنسانية للحقوق والتنمية" إحصائية بالجرائم التي ارتكبها العدوان األمريي السعودي 
خالل عام ٢٠٢٢م..  وذكر املركز يف تقريره أن إجمايل الشهداء والجرحى خالل عام ٢٠٢٢م بلغ 3,083 
بينهم 643 شهيداً منهم 102 طفل و27 امرأة.. وأوضح أن إجمايل الجرحى خالل 2022 بلغ 2,440 جريحاً 
م��ن��ه��م 353 ط���ف���اًل و97 ام�������رأة.. وك���ش���ف ال��ت��ق��ري��ر أن ال��س��ع��ودي��ة وت��ح��ال��ف��ه��ا أق���دم���ت خ����الل ع����ام ٢٠٢٢م عى 
استهداف مطار وميناء و22 محطة ومولد كهرباء.. ويف احصائيته، أورد املركز أنه تم استهداف 46 شبكة 
ومحطة اتصال و334 خ��زان��اً ومحطة مياه و57 منشأة حكومية و974 طريقاً وج��س��راً، كما تم استهداف 4 
مصانع و13 ناقلة وق���ود و229 منشأة ت��ج��اري��ة و29 م��زرع��ة دج���اج وم���وايش و1,022 وس��ائ��ل نقل و3 ق��وارب 

صيد و37 مخزن أغذية و5 اسواق و95 شاحنة غذاء خالل عام ٢٠٢٢م.
ورصد املركز استهداف 14,367 منزاًل ومنشأة جامعية و134 مسجداً و5 منشآت سياحية و12 مستشفى 
ومرفقاً صحياً باإلضافة إىل 64 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و1,987 حقاًل زراعياً و2 منشآت رياضية و3 مواقع 

اثرية و7 منشآت إعالمية.

شرطة املرور تدشن حملة التوعية الشاملة  "َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك"

الدكتور  احلاج :  سنمضي وفق خطة ممنهجة وشاملة لتطوير املستشفى
أوضح رئيس هيئة مستشفى الكويت 
ال�����ج�����ام�����ع�����ي ال�������دك�������ت�������ور أك�������������رم ال��������ح��������اج يف 
ت��������ص��������ري��������ح خ���������������اص ل����������"26س���������ب���������ت���������م���������ر" أن 
العمل جار عى قدم وساق وفق خطة 
م����دروس����ة م��م��ن��ه��ج��ة وش���ام���ل���ة وب��ج��ه��ود 
ح����ث����ي����ث����ة وم�����ت�����ف�����ان�����ي�����ة ل����ت����ط����وي����ر وت����ح����دي����ث 
أق������س������ام وم�������راف�������ق وإدارات م��س��ت��ش��ف��ى 
ال�������ك�������وي�������ت ال������ج������ام������ع������ي وب�������م�������ا م���������ن ش�����أن�����ه 
االرت��ق��اء بمستوى ما يقدمه من رعاية 
ص���ح���ي���ة وخ�����دم�����ات ط���ب���ي���ة وت��ش��خ��ي��ص��ي��ة 
وت���م���ري���ض���ي���ة وع����الج����ي����ة ل���ل���م���رىض ال���ذي���ن 

ي����������رت����������ادون امل�����س�����ت�����ش�����ف�����ى.. م�������ش�������راً إىل ان����������ه ت�������م ت���ح���ق���ي���ق 
ن��ج��اح��ات ه��ام��ة يف ات��ج��اه عملية ال��ت��ط��وي��ر والتحديث 
ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ى وذل�����ك خ����الل ف����رة زم��ن��ي��ة ق���ص���رة ج����داً, 

ب������م������ا يف ذل������������ك م������ع������ال������ج������ة ال�������ع�������دي�������د م���ن 
اإلش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ق��ائ��م��ة.. وأك��د 
ال���������دك���������ت���������ور ال����������ح����������اج ب�������������أن ك��������اف��������ة م�������راف�������ق 
وأق���س���ام امل��س��ت��ش��ف��ى وم��خ��ت��ل��ف إدارات�����ه 
ستشهد يف املستقبل القريب بإذن الله 
نقلة نوعية ت��ط��وي��را وتحديثا وتنظيماً 
بهدف خلق بيئة مواتية لتقديم وتوفر 
ال��رع��اي��ة الصحية وال��ط��ب��ي��ة ع��ى أفضل 

املستويات..
 منوهاً بأنه سيتم االهتمام بمسألة 
ال�����ت�����أه�����ي�����ل وال�����ت�����ط�����وي�����ر ال����ع����ل����م����ي ل����ل����ك����ادر 
ال��ط��ب��ي ال��ع��ام��ل يف امل��س��ت��ش��ف��ى ب��م��ا م���ن ش��أن��ه االرت���ق���اء 
ب��م��س��ت��وى األداء وت��ح��س��ن ج�����ودة ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة 

والرعاية الصحية التي يقدمها املستشفى.

رئيس هيئة مستشفي الكويت اجلامعي  لـ)                                                 ( :


