
ت���������ت���������س���������ع دائ��������������������������������رة ال����������������خ����������������اف وال����������������ص����������������راع 
السعودي - اإلمارايت، يوماً بعد آخر ومع 
كل تصعيد جديد يلجأ طرفا الصراع إىل 
ف��ت��ح م��ل��ف��ات ج���دي���دة ت���ك���ون أث���ق���ل ح��ج��م��اً 
ب������ع������د دويل.. ويف  ت���������أث���������راً وذات  وأق����������������وى 
اليمن يتسابق نظاما العدوان واالحتال 
ال��������س��������ع��������ودي واإلم����������������������������ارايت، ع���������ى ت����وس����ع����ة 
ن�����ف�����وذه�����م�����ا وس�����ي�����ط�����رت�����ه�����م�����ا االح������ت������ال������ي������ة يف 
سعي كل منهما لنهب املزيد من الرثوات 
وأحكام القبضة عى املناطق ذات املواقع 
الجغرايف الهام واالسرتاتيجي ومن ذلك 
ال������ج������زر وامل�������������وائن وامل�����ن�����اف�����ذ ال����ي����م����ن����ي����ة، وب���م���ا 
ي������خ������دم م����ص����ال����ح����ه����م����ا وأه�������داف�������ه�������م وي���ل���ب���ي 

اطماعهم االحتالية التوسعية.

ويف هذا السياق يحرك نظاما العدوان 
واالحتال السعودي واإلمارايت ادواتهم 
من فصائل ومليشيات اإلرتزاق والعمالة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ط��ط��ات��ه��م وت��ح��ق��ي��ق أه��داف��ه��م 
وهي اهداف تصادمية يف الوقت الحاضر 
ب��������ن ن�����ظ�����ام�����ي ال����������ع����������دوان واالح�����������ت�����������ال، إال 
أن ادوات�������ه�������م م�����ن ال����ع����م����اء وامل�����رت�����زق�����ة ق��د 
ط���م���س ع����ى أب���ص���اره���م وع�����ى ب��ص��رت��ه��م، 
فينفذون دون أي اع���رتاض أو تفكر كل 
ما يمى عليهم من قبل أنظمة العدوان 
واالحتال والنتيجة هي مزيد من القتل 
بن صفوفهم والهدم والتدمر لوطنهم.. 
وهكذا يستمر حالهم يف فوىض وجحيم 

مقيم..
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أعلن جهاز األمن واملخابرات، عن كشف عدة خايا تنشط 
يف تزوير األدوية واملتاجرة بها بالعاصمة صنعاء. وأوضح 
امل���ص���در األم���ن���ي أن ال��ع��م��ل��ي��ة ج�����اءت ب��ع��د ال��ت��ح��ري وامل��ت��اب��ع��ة 

وجمع املعلومات عن عناصر هذه الخايا وطبيعة أنشطتها 
واملتعاونن يف تسير أنشطتها.

وأشار املصدر إىل أن فرق جهاز األمن واملخابرات امليدانية 

وبالتنسيق مع نيابة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا 
ل���أدوي���ة داه���م���ت أوك�����ار ت���زوي���ر وص��ن��اع��ة األدوي������ة وت��خ��زي��ن��ه��ا 

تفاصيل ص 04بطرق غر مشروعة.
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النب اليمني .. ذاكرة تاريخ 
ووحدة وطن !

مما ال شك فيه أن ازدهار زراعة وتجارة  
النب اليمني قد انعكس عى العديد من 

جوانب الحياة السياسية واالقتصادية بل وحتى 
االجتماعية والثقافية يف اليمن.. حيث نافس  يف 

التجارة العاملية مقتحماً أسواق العديد من الدول 
االوروبية بشركاتها املتعددة.

مبررات التواجد األمريكي في محافظة املهرة ..

غطاء مكشوف لالحتالل 
والهيمنة  األمريكية

 سياسة أمريكا تقوم على املراوغة وانتهاج أساليب تآمرية 
بكل أشكالها وصورها القذرة

 زيارة السفير األمريكي وقائد األسطول اخلامس للمهرة  تضليل وخداع مكشوف

بعد متابعة وحتٍر دقيق..

جهاز األمن يكشف خاليا  تزوير األدوية واملتاجرة بها

مجلس النواب يجدد رفضة للتواجد األجنبي  على األراضي واجلزر واملياه  اليمنية
ن��������دد م����ج����ل����س ال��������ن��������واب، يف ب�����ي�����ان ص����������ادر ع��ن��ه 
أمس، بالتحركات األمريكية املشبوهة التي 
تشهدها املحافظات اليمنية املحتلة، وآخرها 
زي���������������ارة ال�����س�����ف�����ر األم���������ري���������ي وق��������ائ��������د األس������ط������ول 
األم�����ري�����ي ال���خ���ام���س إىل امل����ه����رة ت���ح���ت ذري���ع���ة 

مكافحة التهريب.
وج�����������������دد م������ج������ل������س ال������������ن������������واب يف ال������ج������م������ه������وري������ة 
ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة، رف�������ض�������ه ألي ت��������واج��������د أج�����ن�����ب�����ي ع���ى 
األرايض وال�������ج�������زر وامل�������ي�������اه ال����ي����م����ن����ي����ة أي��������ا ك���ان���ت 
م���������ررات���������ه.. و ح��������ذر امل����ج����ل����س م������ن امل���خ���ط���ط���ات 
األم����ري����ك����ي����ة ال�����ت�����ي ت����س����ت����ه����دف وح���������دة وس�����ي�����ادة 
ال�����ي�����م�����ن، داع�������ًي�������ا ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ب����ك����ل ق������واه 
الحية للتصدي لهذه التحركات والتدخات 

يف الشأن اليمني.. 

نائب وزير الصناعة والتجارة لـ "  " :

تخفيض جديد في أسعار القمح 
والدقيق للمرة الثانية خالل 3 أشهر 

التدخالت األمريكية في املهرة 
وأبعادها اجليوسياسية

أكد نائب وزير  
الصناعة والتجارة 

األستاذ احمد محمد 
الشوتري يف تصريح خاص  
لصحيفة "26سبتمر " ان 

وزارة الصناعة والتجارة اقرت 
خفضا جديدا ألسعار السلع 

األساسية للمرة الثانية يف 
غضون ثاثة أشهر .

بدا واضحا ان  
التدخل االمريي 

يف املنطقة ومنها اليمن قد 
تحول مؤخرا اىل احتال 
سافر لارض واىل فرض 

وصاية عى القرار الوطني 
السيادي وتحديدا يف املناطق 

التي تقع تحت سلطة 
وسيطرة حكومة املرتزقة 
واملليشيات التابعة لها..

ضــــبــــط 27 مـــتـــهـــمـــا مــــــن املـــــــزوريـــــــن واملــــهــــربــــن 
واملتالعبن باملركبات الدوائية 

إغــــالق 5 مــعــامــل، و9 مــحــالت جــمــلــة مــــواد غــذائــيــة، ومــحــالت 
خردوات متارس بيع وتخزين األدوية بطرق مخالفة

احتدام الصراع  السعودي - اإلماراتي .. 
واللجوء ألوراق وملفات ذات بعد دولي  

مجلس الوزراء : التواجداملباشر للقوات األمريكية والبريطانية 
والسعودية في املهرة ال يخدم جهود إحالل السالم

ناقش مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري أمس، 
برئاسة رئيس املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور، عدداً من املواضيع املدرجة يف جدول 
أع������م������ال������ه وات�������خ�������ذ إزاءه����������������ا ال����������ق����������رارات واإلج������������������راءات 

الازمة.
واس�������ت�������ه�������ل امل������ج������ل������س اج������ت������م������اع������ه ب������������آي م���������ن ال������ذك������ر 
ال��ح��ك��ي��م، ث���م االس���ت���م���اع إىل م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن عهد 
أمر املؤمنن عيل بن أبي طالب عليه السام إىل 

مالك األشرت النخعي.
واط���ل���ع امل��ج��ل��س ع���ى ت��ق��ري��ر ن���ائ���ب رئ���ي���س ال������وزراء 
ل����ش����ؤون ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة م���ح���م���ود ال���ج���ن���ي���د، ع��ن 
م��س��ت��وى إع�����داد ال��ج��ه��ات ل��ل��م��ص��ف��وف��ة الحكومية 
لتنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 

الدين الحويث.

2900 يوم
من جرائم 

العدوان واحلصار 

2900 يوم
من جرائم 

العدوان واحلصار 

باألرقام



ندد مجلس النواب، يف بيان صادر عنه أمس، بالتحركات 
األم����ري����ك����ي����ة امل���ش���ب���وه���ة ال����ت����ي ت���ش���ه���ده���ا امل����ح����اف����ظ����ات ال��ي��م��ن��ي��ة 
امل��ح��ت��ل��ة، وآخ���ره���ا زي����ارة ال��س��ف��ر األم���ري���ي وق��ائ��د األس��ط��ول 
األمريي الخامس إىل املهرة تحت ذريعة مكافحة التهريب.
وجدد مجلس النواب يف الجمهورية اليمنية، رفضه ألي 
تواجد أجنبي عىل األرايض والجزر واملياه اليمنية أيا كانت 
م�����ررات�����ه.. و ح����ذر امل��ج��ل��س م���ن امل��خ��ط��ط��ات األم���ري���ك���ي���ة ال��ت��ي 
ت��س��ت��ه��دف وح�����دة وس����ي����ادة ال���ي���م���ن، داع����ًي����ا ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
ب���ك���ل ق������واه ال���ح���ي���ة ل��ل��ت��ص��دي ل���ه���ذه ال���ت���ح���رك���ات وال���ت���دخ���ات 
يف ال����ش����أن ال���ي���م���ن���ي.. وط����ال����ب ب���ال���وق���وف ص���ًف���ا واح��������داً ب��وج��ه 
ال���غ���زاة وامل��ح��ت��ل��ن وأخ���ذ ال��ح��ي��ط��ة وال���ح���ذر، محما تحالف 
ال������ع������دوان وم����رت����زق����ت����ه م���س���ؤول���ي���ة ال���ع���ب���ث ب���������روات ال��ش��ع��ب 
اليمني والتفريط بسيادة واستقال ووحدة اليمن وسامة 

أراضيه.
وأدان مجلس ال���ن���واب، يف ب��ي��ان��ه، م��ا ي��ت��ع��رض ل��ه الشعب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي م������ن اع���������ت���������داءات وان�����ت�����ه�����اك�����ات ي����وم����ي����ة ل���ح���ي���ات���ه 
وح������ق������وق������ه وم�������ق�������دس�������ات�������ه.. واس�����ت�����ن�����ك�����ر ب������ش������دة ال����ت����ص����ري����ح����ات 
وال������ت������ش������ري������ع������ات ال�����ص�����ه�����ي�����ون�����ي�����ة امل����ن����ت����ه����ك����ة ل����ج����م����ي����ع ال�����ق�����وان�����ن 
واالت��������ف��������اق��������ي��������ات ال��������دول��������ي��������ة ال��������ت��������ي ت��������ج��������رم ال������ق������ت������ل وال����ت����ص����ف����ي����ة 

والتحريض.

وأك��������د ح�����ق ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف ال������دف������اع ع�����ن ح���ق���وق���ه 
وك������رام������ت������ه وإق�������ام�������ة دول������ت������ه امل����س����ت����ق����ل����ة وع����اص����م����ت����ه����ا ال����ق����دس 

الشريف.
ولفت مجلس النواب إىل أن التمادي والصلف الصهيوين 
هو نتيجة لتخاذل دول التطبيع واملواالة للكيان الصهيوين 
املحتل من قبل االنظمة املحسوبة عىل أبناء األمتن العربية 

واإلسامية.
وط����ال����ب م��ج��ل��س ال����ن����واب امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل واألم�������م امل��ت��ح��دة 
ومجلس األمن واملنظمات والهيئات التابعة لهم بتحمل 
مسؤولياتها اإلنسانية واألخاقية يف حماية أبناء الشعب 

الفلسطيني ووقف اإلرهاب الصهيوين.
إىل ذلك استمع مجلس النواب، يف جلسته أمس، برئاسة 
رئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال�������ن�������واب، ي���ح���ي���ى ع�����ي ال�������راع�������ي، إىل ت���ق���ري���ر 
لجنة ال��ش��ؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائج زيارتها 
امليدانية إىل الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.. 
وأرجأ مناقشته للتقرير إىل جلسة قادمة بحضور الجانب 

الحكومي املختص.
ويف ال��ج��ل��س��ة أق����ر امل��ج��ل��س ح��ض��ور وزي�����ري ال��ن��ف��ط وامل���ع���ادن 
والصناعة والتجارة ملناقشة أسعار امل��واد الغذائية وتوفر 

الغاز املنزيل للمواطنن.

ن����اق����ش م���ج���ل���س ال������������وزراء يف اج���ت���م���اع���ه ال�����������دوري أم�����س، 
ب��رئ��اس��ة رئ���ي���س امل��ج��ل��س ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���ال���ح بن 
ح��ب��ت��ور، ع�����دداً م���ن امل��واض��ي��ع امل���درج���ة يف ج����دول أع��م��ال��ه 

واتخذ إزاءها القرارات واإلجراءات الازمة.
واستهل املجلس اجتماعه بآي من الذكر الحكيم، ثم 
االستماع إىل مقتطفات من عهد أمر املؤمنن عي بن 

أبي طالب عليه السام إىل مالك األشرت النخعي.
واطلع املجلس عىل تقرير نائب رئيس ال���وزراء لشؤون 
ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة م��ح��م��ود ال��ج��ن��ي��د، ع���ن م��س��ت��وى إع����داد 
الجهات للمصفوفة الحكومية لتنفيذ موجهات قائد 

الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث.
واش��ت��م��ل التقرير ع��ىل ال��خ��ط��وات ال��ت��ي تمت الستيعاب 
املوجهات من قبل الجهات الحكومية املركزية، إضافة 
إىل التعليمات ال���ازم���ة لتعبئة امل��ص��ف��وف��ة، وم��وج��ه��ات 
قائد الثورة التي تضمنتها وخطوات العمل التي تمت 
الس��ت��ي��ع��اب��ه��ا، وال���ج���ه���ات ال��ت��ي س��ّل��م��ت امل��ص��ف��وف��ة وال��ت��ي 
لم تسّلم بشكل إجمايل وبحسب القطاع، واملقرتحات 
وامل������اح������ق.. وأث����ن����ى م���ج���ل���س ال����������وزراء ع����ىل ج����ه����ود امل��ك��ت��ب 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي إلدارة ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة يف م����ت����اب����ع����ة م���س���ار 
تنفيذ م��وج��ه��ات ق��ائ��د ال��ث��ورة، وأك���د ع��ىل بقية الجهات 
املتخلفة تسليم م��ا يخصها م��ن خ��ط��وات تنفيذية ذات 
ص��ل��ة ب��امل��وج��ه��ات، وس��رع��ة م���واف���اة ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء 
لشؤون الرؤية الوطنية لتضمينها يف املصفوفة والخطة 

السنوية للحكومة.
وواف�����ق امل��ج��ل��س ع���ىل ال��ط��ل��ب امل���ق���دم م���ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
ال����ل����واء ع���ب���دال���ك���ري���م أم�����ر ال����دي����ن ال����ح����ويث، ب���ش���أن ت��م��دي��د 
ال���ع���م���ل ب����ق����رار م���ج���ل���س ال�����������وزراء رق������م )9( ل����ع����ام 2021م 
بخصوص تخفيض قيمة املخالفات املرورية والتجديدات 

ملدة عام آخر يبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وي�����أيت ال���ق���رار إلف���س���اح امل���زي���د م���ن ال���وق���ت أم�����ام امل��واط��ن��ن 
وت��ق��دي��راً للظروف املعيشية التي ي��م��رون بها وم��ن جهة 
أخرى االستمرار يف إدخال بيانات املركبات التي تحمل 
وث���ائ���ق ي���دوي���ة وت��ح��وي��ل��ه��ا إىل ال���ن���ظ���ام اآليل ل��ض��م��ان ب��ن��اء 

قاعدة بيانات متكاملة للمركبات لدى شرطة املرور.
كما وافق مجلس الوزراء عىل ضوء املذكرة املقدمة من 
وزي���ر ال��ش��ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��دك��ت��ور إس��م��اع��ي��ل امل��ح��اق��ري، 
ع�������ىل إع�������������ادة اإلدارة ال�����ع�����ام�����ة ل����ص����ح����ة ال����ب����ي����ئ����ة إىل وزارة 
األش���غ���ال ال��ع��ام��ة وال���ط���رق، وأك���د ع��ىل وزاريت األش��غ��ال 

والصحة العامة والسكان استكمال الرتتيبات اإلجرائية 
لتنفيذ القرار.

ون��������وه م���ج���ل���س ال��������������وزراء، ب���ال���ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ي ن����ف����ذه����ا ج���ه���از 
األم��ن وامل��خ��اب��رات أم��س األول السبت وأدت إىل كشف 
ع������دة خ����اي����ا ت���ن���ش���ط يف ت�����زوي�����ر األدوي����������ة وامل�����ت�����اج�����رة ب���ه���ا يف 
العاصمة صنعاء.. الفتاً إىل أهمية العملية التي جرت 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ن��ي��اب��ة وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ع��ل��ي��ا ل����أدوي����ة، وأس����ف����رت ع���ن ض��ب��ط ق���راب���ة 27 م��ت��ه��م��اً 
وضبط وإغ��اق خمسة معامل وتسعة محات جملة 
م������واد غ���ذائ���ي���ة وم����ح����ات خ��������ردوات ت���ق���وم ب��ب��ي��ع وت��خ��زي��ن 
األدوية بطرق مخالفة بخاف عدد من املخازن واملنازل 
التي تستخدم يف تخزين األدوي���ة عىل نحو غر مطابق 

للمواصفات.
ون����وه امل��ج��ل��س ب���ال���دور ال��ح��ي��وي ل��ل��م��واط��ن��ن يف م��س��اع��دة 
ال���ج���ه���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة وامل������ب������ادرة ب�����اإلب�����اغ ع����ن أي 

أعمال تمس باملواطنن.
ون�����دد م��ج��ل��س ال���������وزراء، ب���ال���ت���واج���د األم����ري����ي ال��ري��ط��اين 
ال������س������ع������ودي يف م����ح����اف����ظ����ة امل������ه������رة مل������ا ي���م���ث���ل���ه م������ن ع��������دوان 
واح����ت����ال س���اف���ر وان���ت���ه���اك ل���س���ي���ادة ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
أح��د أع��ض��اء األم��م املتحدة وم��ن املساهمن يف تأسيس 
عصبة األمم.. وأكد أن استمرار التواجد املباشر للقوات 
األم����ري����ك����ي����ة وال����ري����ط����ان����ي����ة وال����س����ع����ودي����ة يف امل�����ه�����رة وب���ق���ي���ة 

امل����ح����اف����ظ����ات ال����واق����ع����ة ت���ح���ت االح�����ت�����ال ال ي����خ����دم ج���ه���ود 
إحال السام يف اليمن وال األمن واالستقرار اإلقليمي 

والدويل.
ودع�����ا ال������دول امل��ح��ت��ل��ة وامل���ع���ت���دي���ة إىل أن ت��ث��ب��ت ب��األف��ع��ال 
ال ب��ال��ت��ص��ري��ح��ات اإلع��ام��ي��ة ال��دع��ائ��ي��ة ج��دي��ت��ه��ا يف إح��ال 
ال��س��ام ل��ك��اف��ة أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��م��غ��ادرة األرايض 
واملناطق التي تحتلها.. مشيداً باملقاومة الباسلة ألبناء 
امل������ه������رة األح������������رار ب����ق����ي����ادة ال����ش����ي����خ ع������ي س�����ال�����م ال����ح����ري����زي، 
ونهجها الثوري الوطني الوحدوي ومبادئها املتكئة عىل 

احرتام سيادة الجمهورية اليمنية.
وث��م��ن م��ج��ل��س ال�������وزراء، ف��ع��ال��ي��ة م��ه��رج��ان ال���ن اليمني 
ال���س���ن���وي ال������ذي دش�����ن ب��ص��ن��ع��اء األرب�����ع�����اء امل������ايض وال�����ذي 
يمثل واح��دة من املحطات املهمة للرتويج للن اليمني 
وت��س��وي��ق��ه وال��ت��ع��ري��ف ب��أص��ن��اف��ه ذات ال���ج���ودة ال��ع��ال��ي��ة.. 
وع�������ر ع�����ن ال����ش����ك����ر ل���ل���ج���ن���ة ال�����زراع�����ي�����ة وال���س���م���ك���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا 
ووزارة الزراعة والري وكافة العاملن يف هذا القطاع من 
مزارعن ومصنعن ومسوقن لهذا املحصول النقدي 
التاريخي لأمة اليمنية الذي ذاع صيته يف العالم أجمع 
مل��ذاق��ه ال��رائ��ع وج��ودت��ه ال��ك��ب��رة.. م��ؤك��دا دع���م الحكومة 
لكافة الرامج والجهود القائمة لزيادة اإلنتاج السنوي 
وت��س��وي��ق��ه م��ح��ل��ي��اً ودول���ي���اً واس��ت��ع��ادة م��ك��ان��ت��ه ال���رائ���دة يف 

خارطة الن الدولية.
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جدد رفضه ألي تواجد أجنبي على األراضي واجلزر واملياه اليمنية

مجلس النواب يندد بالتحركات األمريكية في احملافظات احملتلة ويدعو لليقظة واحلذر

اف��ت��ت��ح رئ��ي��س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��د العزيز 
ب��ن حبتور بصنعاء م��ع��رض ص��ور الشهيد 
ال����ل����واء ط����ه امل���������داين.. وط������اف رئ���ي���س ال�������وزراء 
ومعه نوابه لشؤون الدفاع واألمن الفريق 
الركن جال الرويشان، والرؤية الوطنية 
م����ح����م����ود ال����ج����ن����ي����د، وال�����خ�����دم�����ات وال���ت���ن���م���ي���ة 
الدكتور حسن مقبويل، ووزي���ر الداخلية 
اللواء عبدالكريم الحويث، بمعرض صور 

الشهيد املداين.
وأش�����������������ار ال��������دك��������ت��������ور ب���������ن ح������ب������ت������ور يف ت����ص����ري����ح 
ل�������وس�������ائ�������ل اإلع�������������������ام، إىل ال����������������دور األس�����������ايس 
ل���ل���ش���ه���ي���د ط������ه امل�����������داين يف ت����أس����ي����س ال����خ����اي����ا 
األم��ن��ي��ة األوىل، وك����ذا دوره امل��ه��م م��ع قائد 
الثورة السيد عبد امللك بدرالدين الحويث، 
يف ت�����ن�����ظ�����ي�����م ورص ص��������ف��������وف امل������ج������اه������دي������ن، 
الذين كان لهم دور كبر يف إنجاح ثورة 21 

سبتمر الخالدة.
ولفت إىل أن هذه الشخصية جمعت بن 
الكفاءة العسكرية واألمنية والسياسية، 
وال�������������������روح امل�����م�����ت�����ل�����ئ�����ة ب�������ال�������ج�������وان�������ب اإلي�����م�����ان�����ي�����ة 
ال��������ك��������ب��������رة.. م������وض������ح������ا أن ك��������ل م��������ن راف�������ق�������وه 
وع��م��ل��وا م��ع��ه ي��ت��ح��دث��ون ع��م��ا ت��ح��ىل ب���ه من 
ح��ك��م��ة وش���ج���اع���ة وق����ي����ادة وت����واض����ع وق���رب 
م���ن ص��ف��وف امل��ج��اه��دي��ن ال���ذي���ن ك���ان امل���داين 
ج��������������زءا م������ن������ه������م، وك��������������ان أي�������ض�������ا أح������������د ال������ذي������ن 

استشهدوا من أجل اليمن.
وق������ال رئ���ي���س ال���������وزراء "ه��ن��ي��ئ��ا ل����ه ال���ش���ه���ادة 
وه��ن��ي��ئ��ا ألس���رت���ه ال��ك��ري��م��ة أن��ه��ا ق��دم��ت ه��ذه 
التضحية الكرى، وهنيًئا لثورة 21 سبتمر 
ب���أن ي���أيت ق��ائ��د ك��ب��ر م��ث��ل ال���ل���واء ط���ه امل���داين 
ال����ذي ض��ح��ى ب���روح���ه إىل ج��ان��ب ال��ك��ث��ر من 
الشهداء الكبار، الذين كان لهم دور مهم 

يف الوقوف إىل جانب الثورة".
من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الدفاع واألم��ن إىل دور الشهيد طه امل��داين 
يف ت��ش��ك��ي��ل ال���ل���ج���ان األم���ن���ي���ة ال���ت���ي س��اه��م��ت 
يف ح����ف����ظ األم���������ن واالس�������ت�������ق�������رار، وم����واج����ه����ة 
م�������خ�������ط�������ط�������ات ال����������������ع����������������دوان وال�����������ح�����������ف�����������اظ ع����ىل 

املؤسسة األمنية.
وأك��د الفريق الرويشان أن الشهيد اللواء 
ط������ه امل�����������داين ك��������ان يف م����ق����دم����ة ال�����ص�����ف�����وف يف 
م�������واج�������ه�������ة ق�����������وى االس�������ت�������ك�������ب�������ار وال�����������ع�����������دوان، 
وإف���ش���ال م��خ��ط��ط��ات ال����ع����دوان ال��ت��ي ك��ان��ت 
تستهدف أم��ن واس��ت��ق��رار اليمن والحفاظ 

عىل املؤسسات الحكومية.
ف��ي��م��ا ن����وه ال��ج��ن��ي��د وم���ق���ب���ويل ب����ال����دور ال��ك��ب��ر 
ل���ل���ش���ه���ي���د ال��������ل��������واء ط�������ه امل�������������داين يف م����واج����ه����ة 
ال�������ع�������دوان وإف������ش������ال م���خ���ط���ط���ات���ه وم����ح����ارب����ة 
ال�����ج�����ري�����م�����ة يف م�����رح�����ل�����ة ك������ان������ت م�������ن أص����ع����ب 
امل����������راح����������ل ال�������ت�������ي م���������ر ب������ه������ا ال����������وط����������ن، وك������ان������ت 
ت��س��ت��ه��دف زع����زع����ة أم�����ن واس����ت����ق����رار امل���واط���ن 
وم��ؤس��س��ات ال���دول���ة.. وأش����ادا ب��م��ا يحتويه 
املعرض من صور تجسد مراحل من حياة 
ال��ش��ه��ي��د امل����داين وإس��ه��ام��ات��ه يف ال���دف���اع عن 
ال������وط������ن وس������ي������ادت������ه واس�����ت�����ق�����ال�����ه وال���ت���ن���ك���ي���ل 

بقوى العدوان واملرتزقة.
ب��دوره تطرق وزي��ر الداخلية إىل إسهامات 
ال�������ش�������ه�������ي�������د امل�����������������������داين يف امل��������������ج��������������االت األم�������ن�������ي�������ة 
وال������ج������ه������ادي������ة وم����������ا ت�����ح�����ىل ب��������ه م��������ن ش����ج����اع����ة 
وح������ك������م������ة، م�������ؤك�������دا ع�������ىل أه�����م�����ي�����ة اس����ت����ل����ه����ام 
القيادات األمنية الدروس والعر من حياة 

الشهيد طه املداين.
ول�����ف�����ت إىل ض�����������رورة ت���ج���س���ي���د رج���������ال األم������ن 
ألخاق وصفات الشهيد املداين يف واقعهم 

امل������ي������داين وخ�����دم�����ة امل������واط������ن وال����ع����م����ل ب�����روح 
امل��س��ؤول��ي��ة، وال��ح��ف��اظ ع��ىل أم���ن واس��ت��ق��رار 

اليمن.
إىل ذل�����ك ن���اق���ش���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ع��ال��ج��ة 
أض��������رار ال���س���ي���ول يف اج���ت���م���اع���ه���ا، ، ب��رئ��اس��ة 
رئيس ال��وزراء،ال��دك��ت��ور عبدالعزيز صالح 
ب�������ن ح������ب������ت������ور، خ�����ط�����ة ع�����م�����ل ال����ل����ج����ن����ة ل���ل���ع���ام 

الجاري ومصفوفتها التنفيذية.
واط�������ل�������ع�������ت ال�����ل�����ج�����ن�����ة ع���������ىل ال������ت������ق������ري������ر امل������ق������دم 
م�����ن ق���ب���ل رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال����دك����ت����ور ح��س��ن 
مقبويل، حول أعمال اللجنة للعام املايض 
٢٠٢٢م، والذي اشتمل عىل إحصائيات 
ع�����ن األض�����������رار ال����ب����ش����ري����ة وامل�������ادي�������ة يف ج��م��ي��ع 
امل��ح��اف��ظ��ات ب��م��ا ف��ي��ه��ا األض�����رار ال��ت��ي لحقت 

بالروة الحيوانية والبنية التحتية.
وأوض���������������ح أن خ�����ط�����ة ع�����م�����ل ال�����ل�����ج�����ن�����ة ل����ل����ع����ام 
الحايل روعي فيها معالجة السلبيات التي 
صاحبت نشاط اللجنة يف األعوام املاضية.. 
م��ش��راً ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص إىل أه��م مرتكزات 
م��ص��ف��وف��ة ال��ع��م��ل امل���ع���دة م���ن ق��ب��ل اللجنة 
ال�����ف�����ن�����ي�����ة امل�����ش�����ك�����ل�����ة م��������ن ال������ج������ه������ات امل����خ����ت����ص����ة 
بالشراكة م��ع كافة القطاعات الحكومية 

واملحلية.
وأوض��������ح أن�����ه ت����م ت���ح���دي���د م���س���ت���وى امل���خ���اط���ر 
يف كل املحافظات وف��ق التقديرات األولية 
ل���ك���م���ي���ات األم�����ط�����ار امل���ت���وق���ع���ة ب����اإلض����اف����ة إىل 
اإلجراءات االحرتازية فيما يخص السدود 

والحواجز املائية والطرقات واآلبار.
وب�����ّن ال���دك���ت���ور م��ق��ب��ويل أن����ه ت���م اس��ت��ع��راض 
م������ك������ون������ات امل�����ص�����ف�����وف�����ة م��������ع ك������اف������ة ال����ج����ه����ات 
املعنية وت��ح��دي��د م��ه��ام ك��ل جهة ومستوى 
ت����دخ����ات����ه����ا ون����ف����ق����ات����ه����ا ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة وح���ص���ر 
امل���ع���دات ال��ت��ي ت��ح��ت ت��ص��رف��ه��ا وال���ت���ي تصب 
جميعها يف إطار الخطة الرئيسية املحددة 

من قبل مصلحة الدفاع املدين.
ول��������ف��������ت إىل ض�������������������رورة ال�������ع�������م�������ل ع����������ىل ت�����وف�����ر 
االحتياجات ال��ط��ارئ��ة، وتعزيز ال���دور املهم 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ط���ران امل�������دين واألرص��������اد 
الجوية فيما يخص التوقعات الجوية وكذا 
دور ه��ي��ئ��ة امل���س���اح���ة ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة ل��ت��ح��دي��د 

أماكن االنهيارات الصخرية املحتملة.
وأك�������د أه���م���ي���ة ت���وط���ي���د ال���ع���م���ل امل���س���ت���م���ر ب��ن 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا وغ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة 

يف رئاسة الوزراء.
وج�������������������رى خ���������������ال االج����������ت����������م����������اع االط�����������������������اع ع����ىل 
تحضرات أمانة العاصمة ملواجهة موسم 
األمطار القادم وتحديد اإلمكانيات املتوفرة 
وال����ت����ح����دي����ات ال���ق���ائ���م���ة وس����ب����ل ت����ج����اوزه����ا يف 
أس������������رع وق������������ت، ع������������اوة ع�������ىل ت����ف����ق����د أج�����ه�����زة 
اإلن�������ذار امل��ب��ك��ر وإزال�������ة ال���ع���وائ���ق م���ن م��ج��اري 
امل��������ي��������اه وش�������ب�������ك�������ات ت������ص������ري������ف م�������ي�������اه األم�������ط�������ار 

وخصوصا سايلة صنعاء.
وأش����������اد رئ����ي����س ال�������������وزراء ب���ال���ع���م���ل ال��������دؤوب 
للجنة وجهودها الكبرة لتنسيق ومتابعة 
مختلف العمليات املتصلة بمواجهة أضرار 

السيول.
وأك����د أن ج��م��ي��ع م��ا ط���رح يف امل��ص��ف��وف��ة من 
إجراءات وخطط ومعالجات واحتياجات 
س���وف ي��ت��م استيعابها يف اج��ت��م��اع مجلس 
الوزراء القادم واتخاذ اإلجراءات العاجلة 
بشأنها وتحميل كل الجهات مسؤولياتها 
وم���ح���اس���ب���ة أي م���ق���ص���ر ك������ون األم��������ر ي��ت��ع��ل��ق 
ب��������������������أرواح امل��������واط��������ن��������ن وامل������م������ت������ل������ك������ات ال�����ع�����ام�����ة 

والخاصة.

ب�������������دأت ل�������ج�������ان ال����ت����ف����ت����ي����ش ال������ق������ض������ايئ أم�����س 
ال����������ن����������زول امل����������ي����������داين ال�������������������دوري وامل��������ف��������اج��������ئ إىل 
م������ح������اك������م أم��������ان��������ة ال������ع������اص������م������ة وامل������ح������اف������ظ������ات 
لتقييم سر العمل واالطاع عىل مستوى 

األداء فيها.
وأوض��������ح رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة ال���ت���ف���ت���ي���ش ال���ق���ض���ايئ 
ال�����ق�����ايض أح�����م�����د ال�����ش�����ه�����اري ل����وك����ال����ة األن�����ب�����اء 
ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة )س����������ب����������أ( أن ال�����������ن�����������زول ال����ت����ف����ت����ي����ي 
ل��ل��م��ح��اك��م ي��س��ه��م يف ال��ت��ع��رف ع���ىل م��ك��ام��ن 
ال�������ض�������ع�������ف وال��������خ��������ل��������ل مل������ع������ال������ج������ت������ه������ا وإي���������ج���������اد 
الحلول املناسبة لها وفق اإلمكانات املتاحة 
واالطاع عىل شكاوى املواطنن بما يحقق 

العدالة العاجلة والناجزة.
وأش����ار إىل أن���ه سيتم التفتيش ال����دوري يف 
ه�����ذه امل���رح���ل���ة ع����ىل 76 ق���اض���ي���ا م����ن درج�����ات 
ق���ض���ائ���ي���ة م���ت���ف���اوت���ة  يف 36 م��ح��ك��م��ة ب��ث��م��اين 

محافظات.

ك�����م�����ا س����ت����ن����ف����ذ 14 ل����ج����ن����ة ت����ف����ت����ي����ش����ا م����ف����اج����ئ����اً 
ل����ل����م����ح����اك����م  يف 13 م����ح����اف����ظ����ة ع�������ىل ق���ض���اي���ا 
ال��س��ج��ن��اء امل���ن���ظ���ورة أم���ام���ه���ا ب���ه���دف م��ع��رف��ة 
حركة تلك القضايا وم��دى ال��ت��زام القضاة 
ب��ن��ظ��ره��ا يف م���واع���ي���ده���ا وس���رع���ة ال���ب���ت فيها 
باإلضافة إىل محاولة اإلفراج عن السجناء 
يف ال��ق��ض��اي��ا غ���ر ال��ج��س��ي��م��ة ط��ب��ق��اً ل��ل��ق��ان��ون 

السيما قرب إجازة شهر رمضان املبارك.
وأك��������������د رئ�������ي�������س ه�����ي�����ئ�����ة ال�����ت�����ف�����ت�����ي�����ش ال�����ق�����ض�����ايئ 
أن اس�������ت�������م�������رار ال�����ع�����م�����ل ب����م����خ����ت����ل����ف م����ح����اك����م 
ال������ج������م������ه������وري������ة وإن�����������ج�����������از ق������ض������اي������ا امل������واط������ن������ن 
ومراقبة األداء القضايئ وتقويمه والعمل 
عىل اإلرتقاء به من خال الزيارات امليدانية 
وال����ت����ف����ت����ي����ش ال��������������دوري وامل������ف������اج������ئ، ي��ع��ك��س 
صمود األج��ه��زة القضائية يف أداء مهامها 
ال�����ع�����دل�����ي�����ة رغ����������م ال������ت������ح������دي������ات ال������ت������ي ف����رض����ه����ا 

العدوان والحصار.

اجتماع للجنة العليا ملعاجلة أضرار السيول برئاسة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يفتتح معرض صور 
الشهيد اللواء طه املداني

أشاد باملقاومة الباسلة ألبناء املهرة ونهجها الثوري الوطني الوحدوي

مجلس الوزراء : استمرار التواجد األمريكي والبريطاني والسعودي في املهرة وبقية احملافظات ال يخدم جهود إحالل السالم

 االطللالع على مستوى إعداد 
احلكومية  للمصفوفة  اجلهات 

لتنفيذ موجهات قائد الثورة
اإلشادة بالعملية التي نفذها 
جهاز األمن واملخابرات بكشف 
عللللدة خللاليللا تللنللشللط فلللي تللزويللر 

األدوية
 امللللوافلللقلللة علللللللى متلللديلللد قللللرار 
تخفيض قيمة املخالفات املرورية 

والتجديدات ملدة عام آخر

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى يف 
اجتماعها أمس برئاسة رئيس املجلس 
محمد حسن العيدروس، التحركات 
امل���ش���ب���وه���ة ل��ل��س��ف��ر األم����ري����ي وق����ي����ادات 
األسطول الخامس األمريي يف املناطق 

الجنوبية والشرقية املحتلة.
واع����ت����رت ال���ه���ي���ئ���ة، م���ث���ل ه�����ذه ال����زي����ارات 
ت��������ن��������ف��������ي��������ذاً ع�����������ىل ال�������������واق�������������ع ل�����ل�����م�����خ�����ط�����ط�����ات 
األم���ري���ك���ي���ة ال���ق���دي���م���ة ال���ج���دي���دة ال���رام���ي���ة 
ن��ه��ب ث�����روات ال��ي��م��ن ال��ن��ف��ط��ي��ة وتهريبها 
ع������ر إن������ش������اء أن�����اب�����ي�����ب ي�����ج�����ري ال���ت���خ���ط���ي���ط 
إلقامتها يف ع��دد م��ن مناطق محافظة 

املهرة القريبة من آبار النفط اليمنية.
واع����ت����رت ال��ه��ي��ئ��ة، م��ش��اه��د االس��ت��ق��ب��ال 
امل������خ������زي������ة ل����ل����س����ف����ر األم��������ري��������ي وق�������ي�������ادات 
األس��������ط��������ول ال�����خ�����ام�����س األم��������ري��������ي ت���ح���ت 
ص����ور م���ل���وك م��م��ل��ك��ة ال�����ع�����دوان، خ��ي��ان��ة 
ب�����امل�����ع�����ن�����ى ال����ح����ق����ي����ق����ي ل����ل����ك����ل����م����ة ل�����س�����ي�����ادة 

واستقال اليمن من قبل أدوات العدوان.
وأكدت الهيئة، موقفها الداعم واملساند لدعوة قائد الثورة السيد عبد امللك 
ب��در الدين الحويث يف خطابة األخ��ر إىل خ��روج املحتل األم��ري��ي والريطاين 
وال�����س�����ع�����ودي م�����ن األرايض وال������ج������زر ال���ي���م���ن���ي���ة واس����ت����ك����م����ال م����ع����رك����ة ال���ت���ح���ري���ر 

واالستقال حتى تطهر اليمن من دنس الغزاة واملحتلن.
وأهابت هيئة رئاسة مجلس الشورى، بقبائل وأبناء املحافظات الجنوبية 
والشرقية، التحرك وتفعيل املقاومة امليدانية ضد التحركات املشبوهة لقوى 

الغزو واالحتال.
وناقشت الهيئة مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماعها السابق، 
واتخذت إزاءها القرارات املناسبة، واستعرضت املواضيع يف جدول األعمال 

واقرتها.
واستمعت الهيئة إىل عرض أمن عام املجلس عي عبد املغني حول تقرير 
االنضباط الوظيفي ألع��ض��اء املجلس، وخ��اص��ة تقرير أداء اللجان املرفوع 
من نائب رئيس املجلس محمد حسن الدرة واألمانة العامة للنصف األول 

من العام 1444ه�.

وأك��������������������������دت ال���������ه���������ي���������ئ���������ة، أه���������م���������ي���������ة ان��������ت��������ظ��������ام 
اللجان لاجتماعات ال��دوري��ة والعمل 
وف��������ق��������اً ل����ل����خ����ط����ط امل��������ق��������رة ض�����م�����ن ال����خ����ط����ة 
ال��ع��ام��ة للمجلس وال���خ���روج ب��ال��ت��ق��اري��ر 
واالس��ت��ش��ارات املناسبة وف��ق��اً ملخرجات 
ال����������دورات ال���ت���ي ت���ل���ق���اه���ا أع����ض����اء ال��ل��ج��ان 
خال الرنامج التدريبي للعام الجاري 
يف إط���������������ار ال�����������رؤي�����������ة ال������وط������ن������ي������ة يف ج�����ان�����ب 
التخطيط االسرتاتيجي وإعداد التقارير 

واالستشارات.
وأق����������������������رت ال�������ه�������ي�������ئ�������ة ات�����������خ�����������اذ اإلج��������������������������راءات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وال���ائ���ح���ي���ة ت���ج���اه امل��ت��غ��ي��ب��ن 

عن االجتماعات.
واط�����ل�����ع�����ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة، ع�������ىل ع���������رض ع���ض���و 
ل��ج��ن��ة ال����دف����اع واألم������ن ال����ل����واء ع��ب��دامل��ل��ك 
القائفي حول تقرير اللجنة عن الهجرة 
غ���ر ال��ش��رع��ي��ة م���ن ال���ق���رن األف���ري���ق���ي إىل 
ال����ي����م����ن، وم�������ا ت���ض���م���ن���ه م������ن م������ح������اور ع��ن 

أسباب ودوافع الهجرة إىل اليمن وما خرج به التقرير من توصيات.
وأشادت اللجنة بجهود لجنة الدفاع واألمن يف إعداد التقرير التفصيي عن 
الهجرة غر الشرعية وما تضمنه من معلومات معززة باإلحصائيات واألرقام 
.. مثمنة دور الجهات ذات العاقة يف توفر اإلحصائيات واملعلومات الازمة 

للتقرير.
وأقرت الهيئة تقرير لجنة الدفاع واألمن وإحالته بعد استيعاب املاحظات 

إىل اللجنة الرئيسية.

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
صالح بن حبتور، رئيس جامعة الحضارة 
ال�����دك�����ت�����ور ع�����ي ق����اس����م امل����غ����ل����س وأم��������ن ع����ام 
م���ج���ل���س أم������ن������اء ال����ج����ام����ع����ة ال�����دك�����ت�����ور س��ع��د 

العتابي.
واس��������ت��������م��������ع رئ��������ي��������س ال�������������������������وزراء م����������ن ال�������دك�������ت�������ور 
املغلس، إىل شرح عن الخطط األكاديمية 
للجامعة للعام الحايل وأنشطتها، وآخر 
أنشطة الجامعة املتمثلة يف افتتاح مرافق 
وك��������ل��������ي��������ات ج����������دي����������دة ب����������أح����������دث ال�����ت�����ج�����ه�����ي�����زات 
واملستشفى الجامعي املنشأ حديثا بالتزامن 
مع كليتي الطب البشري واألسنان، عاوة 

ع����ىل ت���ط���وي���ر امل���ن���اه���ج األك���ادي���م���ي���ة وف�����ق آخ���ر 
ال��ت��ط��ورات وال���دراس���ات العلمية اإلقليمية 

والدولية.
وأثنى رئيس ال��وزراء عىل دور الجامعة يف 
تطوير العملية التعليمية األكاديمية بما 

يخدم الطاب والطالبات.
ون���وه بجهود مختلف م��ؤس��س��ات التعليم 
ال����ع����ايل مل����ا ت��م��ث��ل��ه م����ن أه���م���ي���ة ك����ب����رة يف ظ��ل 
ال�����ع�����دوان ال������ذي اس���ت���ه���دف ك���اف���ة م��ق��وم��ات 
ال���ح���ي���اة ال���ي���وم���ي���ة ل���ل���م���واط���ن ال���ي���م���ن���ي وم��ن��ه��ا 
املدارس والجامعات والحرمان من السفر 

للخارج للدراسة ولتلقي العاج.

أهابت بقبائل وأبناء احملافظات اجلنوبية والشرقية التحرك وتفعيل املقاومة امليدانية

هيئة رئاسة مجلس الشورى تدين زيارة السفير األمريكي وقيادات األسطول اخلامس للمهرة

نوه بجهود مؤسسات التعليم وما متثله من أهمية في ظل العدوان 

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة احلضارة الدكتور املغلس 

نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي 
على محاكم أمانة العاصمة واحملافظات



سيناريو العدوان األمرييك السعودي الربيطاين اإلمارايت الجاري تنفيذه يف املحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية املحتلة يتضمن يف هدفه االسرتاتيجي تحقيق 
أجندة القوى االستعمارية األمريكية الربيطانية الغربية ووكالئها يف املنطقة والذي يتمثل يف إحكام سيطرتهم عىل منابع الرثوات اليمنية النفطية والغازية 

واملعدنية والسمكية والهيمنة عىل الجغرافيا الحيوية ملوقع اليمن الحيوي البحري املمتد من الساحل الغربي وميدي مرورا بمضيق باب املندب والجزر املحتلة 
الحاكمة جنوب البحر األحمر وخليج عدن وسواحل بحر العرب وصوال إىل بوابة املحيط الهندي )) جزيرة حنيش وأرخبيلها املحتل((  وتقدر مساحة الشواطئ 

اليمنية بأكرث من ))2400(( كم 2 .

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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األطــــــــــــمــــــــــــاع االســــــــتــــــــعــــــــمــــــــاريــــــــة األمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة تــــــشــــــمــــــل يف 
مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا الــــســــيــــطــــرة عـــــىل كـــــل مـــــا تـــخـــتـــزنـــه األرض 
اليمنية من ثروات هائلة يف باطنها وعىل امتداد برها 
ومياهها اإلقليمية باعتبارها أرضاً ال تزال بكراً وغنية 
بــــالــــرثوات الــــواعــــدة الـــتـــي تـــتـــجـــاوز مـــا تــمــتــلــكــه دويــــالت 
الــخــلــيــج والــســعــوديــة ، ال سيما يف املـــخـــزون النفطي 
والـــغـــازي واملــعــدين مــن ذهـــب وفــضــة وحــديــد وغــرهــا 

من املعادن النفيسة والنادرة.

سياسة مراوغة 
إىل ذلك نجد سياسة أمريكا وحلفائها املعتدين يف 
عدوانهم الظالم وحصارهم الجائر تقوم عىل املراوغة 
والخداع وانتهاج أساليب نظرية املؤامرة بكل أشكالها 
وصورها القذرة رغم انكشاف املوقف األمرييك املعيق 
ملـــســـارات الــتــفــاوض بــشــأن املــلــف اإلنـــســـاين الــجــاريــة يف 
سلطنة عمان الشقيقة ، ومثل هكذا إعاقة أمريكية 
واضحة تكشف حقيقة النوايا العدوانية املبيتة عىل 

اليمن أرضاً وشعباً .
مستجدات ومتغيرات

ويف هــــــــذا االتـــــــجـــــــاه أكـــــــــدت املـــــســـــتـــــجـــــدات واملـــــتـــــغـــــرات 
الــجــاريــة يف املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة املحتلة 
حقيقة استمرار سعي اإلدارة األمريكية وتحركاتها 
الــهــادفــة إىل تنفيذ خــطــة احــتــاللــهــا لــهــذه املــحــافــظــات 
، بحجج وذرائــــع مختلفة، منها مكافحة التهريب 
ومـــواجـــهـــة اإلرهـــــــاب، وغـــرهـــا مـــن الــــذرائــــع الــتــي طــاملــا 
اســتــخــدمــتــهــا واشــنــطــن كــغــطــاء ملــشــاريــعــهــا املــدفــوعــة 
بأطماع السيطرة والهيمنة والنهب واالستحواذ عىل 

ثروات وخرات الشعوب واألوطان.

أطماع استعمارية
ويف هذا السياق جاء ظهور قائد األسطول األمرييك 
الخامس كوبر مع السفر األمرييك ستيفن فاجن، 
وبـــرفـــقـــة عــــشــــرات الـــضـــبـــاط األمـــريـــكـــيـــن وهـــــم يف مــقــر 
قيادة تحالف العدوان الذي يقع يف الغيضة عاصمة 
محافظة املهرة املحتلة ، الظهور األمرييك جاء متزامنا 
مع تصاعد حملة أكاذيب القبض عىل صفقة سالح 

إيرانية، لتربير االحتالل للمحافظات اليمنية.
وذكر املركز اإلعالمي التابع ملحافظ املهرة املعن من 
املــرتــزقــة، أن مــحــافــظ املــهــرة مــحــمــد عــي يــاســر التقى 
الــخــمــيــس، الــســفــر األمــريــيك ستيفن فــاجــن، خــالل 
زيــــارتــــه لــلــمــحــافــظــة بـــرفـــقـــة قـــائـــد األســــطــــول األمـــريـــيك 
الـــــــخـــــــامـــــــس الـــــــــــجـــــــــــرال كــــــــوبــــــــر وعـــــــــــــــدد مـــــــــن املــــــســــــؤولــــــن 

األمريكين.
وأظــــــهــــــرت الــــــصــــــور الــــضــــبــــاط األمــــريــــكــــيــــن يـــتـــجـــولـــون 
ومــــعــــهــــم قــــائــــد األســــــطــــــول الــــخــــامــــس وســــفــــر أمـــريـــكـــا 
وبــعــض املــرتــزقــة الــيــمــنــيــن، كــمــا أظــهــرت لــقــاء عقده 
األمريكيون مع بعض املرتزقة تحت صور ملك مملكة 

العدوان السعودية سلمان بن عبدالعزيز.
وقـــــــال الـــســـفـــر األمـــــريـــــيك إن حــــضــــوره إلظــــهــــار دعـــم 
أمــريــكــا لــلــيــمــن وملــحــافــظــة املـــهـــرة وتــعــزيــز الــعــديــد من 
الجوانب كالدعم يف املجال األمني ومكافحة التهريب 

واإلرهاب، وفق ما نقلته مواقع صحفية.

أكاذيب مفضوحة
وهنا تجدر أهمية اإلشارة إىل أن تصريحات السفر 
األمـــريـــيك عـــن ســبــب الـــزيـــارة ملــحــافــظــة املـــهـــرة مـــن أكــرب 
األكاذيب املفضوحة، ومن أساليب التضليل والخداع 
املــكــشــوف، الــــذي ال يــنــخــدع بــه إاَلاّ مــن هــو مستحكم 

الغباء".
فـــــقـــــد أصــــــبــــــح شــــعــــبــــنــــا الـــــيـــــمـــــنـــــي يــــعــــلــــم أن األمــــــريــــــيك 
يشكل تهديداً خطراً عىل كل البلد ويستغل أنظمة 

العدوان واالحتالل ويف مقدمتها النظامان السعودي 
واإلمــــــــــارايت وكــــــذا أدوات وكـــيـــانـــات االرتـــــــــزاق لــتــحــقــيــق 
مطامعه وأهــدافــه يف احتالل األرض ونهب الــرثوات 
وحماية وتأمن مصالحه االقتصادية وكــذا مصالح 
الكيان الصهيوين يف اليمن ويف املنطقة بشكل عام. 

ويف هـــذا الــســيــاق كـــان قــائــد الــثــورة الــســيــد عبدامللك 
بـــدرالـــديـــن قـــد أوضــــح يف خــطــابــه األخــــر أن الــعــنــاويــن 
املخادعة التي تهدف الستغالل الــنــاس تنكشف مع 
املـــتـــغـــرات واالخــــتــــبــــارات الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــتــجــىل فيها 
الـــصـــادق عــن الـــزائـــف املـــخـــادع، وأن األمـــريـــيك يسعى 
دائما ألن يكون مستفيدا من مسار األمور واالستفادة 
يف استمرار الحرب من بيع األسلحة والقنابل والدور 
السلبي األمرييك خالل الحوارات له تأثر يف مماطلة 
العدوان ألنه املشرف عليه،  حيث يركز األمرييك عىل 
الجزر واألماكن االسرتاتيجية واملهمة للسيطرة عليها 

وتعزيز حضوره العسكري فيها.
كما تجدر اإلشارة هنا أيضا إىل أن حملة األكاذيب 
املــكــثــفــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا اإلدارة األمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي قــالــت 
فيها بأنها ألقت القبض عــىل شحنة أسلحة إيرانية 
كانت متجهة إىل اليمن، جاءت يف إطار تمهيد وتربير 
اإلدارة األمريكية لتحركاتها الــعــدوانــيــة واالحتاللية 
فمنذ بداية العدوان لم تتوقف اإلدارة األمريكية عن 
تــرويــج أكــاذيــب ومــزاعــم إلــقــاء الــقــبــض عــىل شحنات 
أسلحة إيرانية، كانت الكذبة جزءاً من اسرتاتيجية 
أمــريــكــا يف خــلــق ذرائــــع الـــعـــدوان واالحـــتـــالل والــحــرب 
عــىل الــيــمــن ، وقـــد أعــــادت تــدويــر أكــاذيــبــهــا هـــذه املــرة 
لــتــربر احــتــاللــهــا لــلــمــهــرة وحـــضـــرمـــوت ، بــأنــه ملكافحة 

تهريب األسلحة.
ويــمــكــن الـــقـــول أن رد الــقــيــادة الــثــوريــة الــيــمــنــي عىل 
مثل هذه األكاذيب جاء سابقا يف خطاب قائد الثورة 
حــيــث أوضــــح الــســيــد عــبــداملــلــك أن الــعــدو اإلســرائــيــي 
عدو للعرب واملسلمن وعدو للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران وعدو للجميع.. مشراً إىل أن تقديم البعض 
للمسألة عىل أنها صراع بن إسرائيل وإيران هو من 
أكــــــرب أشـــــكـــــال االســــتــــغــــبــــاء واالســــتــــحــــمــــار واالســــتــــغــــالل 
واإلهــــانــــة لـــلـــعـــرب.. الفـــتـــا إىل أن الـــعـــرب هـــم أول من 
عــانــوا مــن اإلســرائــيــي، واملــقــدســات اإلســالمــيــة الــيــوم 

يف حالة خطر.

زيارات سابقة 
ويكفي لكشف حقيقة تصريحات السفر األمرييك 
وأكـــــاذيـــــبـــــه املـــفـــضـــوحـــة مــــجــــرد اإلشــــــــــارة إىل أن زيــــارتــــه 
األخرة برفقة قائد األسطول األمرييك  إىل محافظة 
املهرة لم تكن األوىل، حيث سبقتها عدد من الزيارات 

خـــالل الــعــام املــــايض إىل مــحــافــظــة املــهــرة نفسها وإىل 
حــــضــــرمــــوت وشــــــبــــــوة، وانــــــطــــــوت هـــــــذه الـــــــزيـــــــارات عــىل 
أهداف غر معلنة، فيما كان الهدف املعلن عنه هو 
أنـــهـــا تــــأيت يف إطـــــار الـــتـــعـــاون األمـــنـــي ملـــواجـــهـــة اإلرهـــــاب 
ومــــــكــــــافــــــحــــــة الــــــتــــــهــــــريــــــب، وغـــــــــــر ذلـــــــــــك مــــــــن الـــــعـــــنـــــاويـــــن 
الفضفاضة، التي يتم اإلعالن عنها لوسائل اإلعالم.
وبــالــتــايل فــإن زيـــارة األمــريــيك ملحافظة املــهــرة جــاءت 
يف إطــار خطة إعــادة واشنطن لنشر قــوات األسطول 
الخامس التابع لها، وكانت محافظات شرق اليمن 
من ضمن املناطق التي شملتها هــذه الخطة، حيث 
عــمــلــت أمــريــكــا عـــىل تــأســيــس قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا يف 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت، وهـــو مــا أكــدتــه وســائــل إعــالم 
عربية، حيث نقلت عن مصادر أمريكية القول: “إن 
هـــنـــاك قـــاعـــدة عــســكــريــة أمــريــكــيــة تــعــمــل فــيــهــا قـــوات 
خـــاصـــة بــمــديــنــة املـــكـــال عـــاصـــمـــة مــحــافــظــة حــضــرمــوت 

شرق البالد.

ردود نارية
الــتــحــرك األمـــريـــيك املــكــثــف يف املــحــافــظــات الجنوبية 
املحتلة وال سيما محافظتي حضرموت واملهرة املحتلة 
أكد حقيقة ما تحدث عنه السيد عبدامللك بدر الدين 
الـــحـــويث يف الــخــطــاب الــســنــوي الــــذي ألقاه  بمناسبة 
الــذكــرى السنوية للشهيد الــرئــيــس صــالــح الصماد، 
حــيــث أكـــد قــائــد الــثــورة بـــأن أمــريــكــا تسعى إىل تثبيت 
احتاللها للمحافظات الشرقية، بإبقاء ملف سحب 
الـــجـــيـــوش األجــنــبــيــة مـــن الــيــمــن مــلــفــا مـــؤجـــال، وحـــذر 
قوى االحتالل من أن التعامل معها سيكون بناء عىل 
أن قواتها تشن عدوانا مباشرا عىل اليمن، وطالبها 

بالرحيل.

األمريكي معتدي ومحتل  
كـــمـــا أكــــــد قــــائــــد الـــــثـــــورة الـــســـيـــد عـــبـــداملـــلـــك بــــدرالــــديــــن 
الــحــويث، عــىل التمسك باستقالل اليمن وانسحاب 
القوات املحتلة الغازية ومنها األمريكية والربيطانية.
وأوضــح السيد القائد أن األمرييك حن يأيت خلف 
أدواتـــــــــــــه لــــيــــنــــئ قــــــواعــــــد عــــســــكــــريــــة يف حـــــضـــــرمـــــوت أو 
يف املـــــهـــــرة، أو أن يــــــأيت الــــربيــــطــــاين بــــــأي قــــــوة عــســكــريــة 
نعتربه احتالال وعدوانا عىل بلدنا ومشاركة مباشرة 
يف الــــــــعــــــــدوان.. مـــــشـــــددا عـــــىل أن الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري 
األمرييك أو الربيطاين أمر غر مقبول، ولنا الحق يف 
التعامل معه باعتباره عدوانا واحتالال لبلدنا، ولن 
نسمح بأي تواجد عسكري أمرييك أو بريطاين سواء 
كان يف جزيرة من الجزر أو يف أي مطار أو منشأة يف 

أي محافظة.

وأضــــــــاف: أن األمــــريــــيك يف مـــوقـــع املـــعـــتـــدي املــحــتــل، 
وعــــلــــيــــه أن يـــبـــعـــد جــــــنــــــوده مــــــن أي قــــــاعــــــدة يف بـــلـــدنـــا، 
وعـــلـــيـــه أن يــــرحــــل عـــــن أرضــــــنــــــا.. مـــخـــاطـــبـــا األمـــريـــكـــيـــن 
والــــربيــــطــــانــــيــــن والـــــســـــعـــــوديـــــن واإلمـــــــاراتـــــــيـــــــن بـــالـــقـــول 
”ارحلوا من كل محافظاتنا ومن مياهنا اإلقليمية”.

وقـــــــال قــــائــــد الـــــثـــــورة "مـــــن حـــقـــنـــا أال نـــقـــبـــل بـــاســـتـــمـــرار 
الحصار واالحتالل، فهذا ظلم وعدوان ال مشروعية 
لـــه أبــــــــدا".. مــــؤكــــداً الــســعــي لـــدحـــر الــــعــــدوان ســـــواء يف 
الجزر أو يف الرب أو يف البحر ومن كل ما يمثل انتهاكا 

الستقالل وسيادة بلدنا جواً وبراً وبحراً.
وأكـــــــــد قـــــائـــــد الـــــــثـــــــورة، االســــــتــــــمــــــرار يف كــــــل الــــخــــيــــارات 
بــكــل الــجــهــود يف كـــل املـــجـــاالت لــنــيــل الــحــريــة الــكــامــلــة 
واالســتــقــالل الــتــام وتــطــهــر كــل أرجــــاء وطــنــنــا مــن كل 
احــــــتــــــالل أجـــــنـــــبـــــي.. قـــــائـــــال "يــــــــريــــــــدون لــــبــــلــــدنــــا أن يـــكـــون 
مــحــتــال وأن يـــكـــون فــيــه صـــــورة شــكــلــيــة لــســلــطــة تتبنى 
كل توجهات األعداء يف القضايا اإلقليمية والدولية".

توجه إجرامي 
إىل ذلـــك قـــال عــضــو املــكــتــب الــســيــايس ألنــصــار الــلــه، 
عي القحوم، :” إن التدفق العلني للقوات األمريكية 
الغازية إىل املهرة وحضرموت، توجه إجرامي مستمر 
وتعدي صارخ للسيادة اليمنية، والقانون الدويل”.

 وأضـــــــــــاف الـــــقـــــحـــــوم: أن بـــــنـــــاء الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــســـكـــريـــة 
األجــنــبــيــة والـــتـــواجـــد املــكــثــف قــبــالــة الـــســـواحـــل والــجــزر 
اليمنية وباب املندب، مع الزيارات الرسمية للسفر 
األمـــــريـــــيك والـــــوفـــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة األجـــنـــبـــيـــة، إصـــــرار 

متعمد يف التواجد واالحتالل.
 

وأكــــــد الـــقـــحـــوم يف ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــــىل “تــــويــــرت”، 
أن الـــيـــمـــن تــــواجــــه الـــتـــحـــديـــات واملـــــــؤامـــــــرات األمـــريـــكـــيـــة 
الربيطانية املــهــولــة، وذلـــك يحتم عــىل أبــنــاء الشعب 
اليمني جميعا التحرك بمسؤولية وطنية مطلقة، 
داعيا إىل إجماع وطني وفق مشروع يتجاوز املشاكل 
الــــداخــــلــــيــــة، ويــــدفــــع لـــالنـــطـــالق يف ثـــــــورة عــــارمــــة لــطــرد 
املــحــتــلــن واســـتـــعـــادة الــــــرثوات والــجــغــرافــيــا والــحــفــاظ 

عىل السيادة واالستقالل.
 وخاطب القحوم األمريكين والربيطانين بالقول:” 
مشاريعكم االستعمارية يف اليمن لن يكون لها قرار، 
وســتــقــطــع أيـــاديـــكـــم وســـرتغـــمـــون عـــىل الـــخـــروج مهما 
كان وينتهي احتاللكم، وتتالىش أحالمكم وتنحصر 
مؤامراتكم”، مبينا أن الشعب اليمني يعي خطورة 
الــتــوجــهــات الشيطانية ويمتلك مــن الــقــوة مــا يؤهله 

للمواجهة والدفاع عن اليمن.
 وأشــار إىل أن مطالبة قائد الثورة السيد عبد امللك 
الحويث، برحيل االحتالل، قبل أن ترحلوا وتعودوا 
يف صــنــاديــق املـــوت، معتربا اســتــمــرار تطوير وتعاظم 
قدرات التصنيع العسكري، أصبح مصدر قلق معلن 

لدول تحالف العدوان.
 وجـــــــــدد الــــقــــحــــوم تــــأكــــيــــده أن الــــيــــمــــن لـــيـــســـت لــقــمــة 
صائغة كما يتصورون، ليتم بلعها بسهولة، مشيدا 
بصمود الشعب اليمني طــوال الـــ 8 ســنــوات املاضية 

من الحرب والحصار.
 ولـــــفـــــت إىل أن تــــنــــامــــي الــــــوعــــــي الــــشــــعــــبــــي يف ازديـــــــــاد 
بــــــخــــــطــــــورة االحــــــــتــــــــالل يف املــــــحــــــافــــــظــــــات املــــحــــتــــلــــة كــــبــــر، 
وسيعمل عىل افشال املؤامرات األمريكية الربيطانية.
 ونــــوه الــقــحــوم اىل أن الــيــمــن يــمــتــلــك عــنــاصــر الــقــوة 
بما يجعله دولـــة مــحــوريــة لها عظمتها بجغرافيتها 
وتضحياتها ومقومات جيشها وقدراته العسكرية، 

وأن من يمتلك القوة سيفرض ما يريد.

مسكنات تهدئة  
وعىل صعيد متصل كشف نائب مدير دائرة التوجيه 
املــعــنــوي العميد عــبــدالــلــه  بــن عــامــر هــدف أمــريــكــا من 
عــــرقــــلــــة جـــــهـــــود إيــــــقــــــاف الــــــحــــــرب الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا املـــمـــلـــكـــة 

السعودية عىل اليمن ، وجعلها مجرد تهدئة.
وقال بن عامر ، يف تدوينة عىل )تويرت(  : " ال تقاتل 

واشنطن أكرث من عدو يف وقت واحد ".
مضيفاً : " حالياً تركز واشنطن عىل روسيا من خالل 
أوكـــرانـــيـــا ولــتــحــقــيــق ذلــــك ذهــبــت نــحــو تــهــدئــة حــروبــهــا 
التي تخوضها من خالل وكالئها يف املناطق األخرى ".
وأكــد العميد بن عامر أن " هذا ما يفسر تحركات 
واشنطن الهادفة لضبط عملية التفاوض بمسكنات 
التهدئة وإفشال الجهد املبذول لوقف الحرب بشكل 

نهايئ " .
خالصة

ونخلص إىل القول بأن ما يجري يف املهرة واملحافظات 
واملـــنـــاطـــق املــحــتــلــة يف هـــــذه املـــرحـــلـــة الـــهـــامـــة والــحــســاســة 
مــــــــا هــــــــو إال جــــــــــزء مــــــــن مــــخــــطــــط عــــــــــــدايئ رســـــمـــــتـــــه الـــــقـــــوى 
االستعمارية ويف مقدمتها اإلدارة األمريكية لتحقيق 
أطماعها االقتصادية وفــرض هيمنتها العسكرية عىل 
اليمن عرب استخداماتها القذرة ألذرع وكالئها الخانعن 
يف املنطقة لتمرير أجندتها التآمرية التي تلحق الضرر 

بواحدية األرض والرثوة وواحدية املجتمع .
وهنا البــد من التأكيد بــأن شعبنا الصامد العظيم 
يقف اليوم أكرث من أي وقت مىض يف جهوزية عالية 
ملواجهة مخططات الــعــدوان ما ظهر منها ومــا بطن 
.. وسيميض بعون الله تعاىل وحكمة قيادته الثورية 
والــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة مــــــن نــــصــــر إىل نــــصــــر حــتــى 

تحقيق االستقالل الشامل للجمهورية اليمنية .

مبررات زيارة كوبر وفاجن حملافظة املهرة ..

غطاء مكشوف ملخطط االحتالل والسيطرة األمريكية 

 األطماع األمريكية تشمل السيطرة على كل ما تختزنه األرض اليمنية من ثروات هائلة على امتداد برها ومياهها اإلقليمية

  س�����ي�����اس�����ة أم�����ري�����ك�����ا 
ت���ق���وم ع���ل���ى امل����راوغ����ة 
واخل������������������داع وان������ت������ه������اج 
أس�����������ال�����������ي�����������ب ن������ظ������ري������ة 
امل��ؤام��رة بكل أشكالها 

وصورها القذرة
  ت��ص��ري��ح��ات السفير 
األم�����ري�����ك�����ي ع������ن س��ب��ب 
الزيارة حملافظة املهرة 
أك���������اذي���������ب م���ف���ض���وح���ة 
وأس���������ال���������ي���������ب ت����ض����ل����ي����ل 

وخداع مكشوف



ال����ت����ق����ى م����دي����ر ع�������ام م���ك���ت���ب ال����ص����ح����ة ال����ع����ام����ة وال�����س�����ك�����ان ب���أم���ان���ة 
العاصمة الدكتور مطهر املروين ومدير عام مستشفى الكويت 
ال��ج��ام��ع��ي األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور أك�����رم ال����ح����اج، ي����وم ام����س االول يف 
مستشفى الكويت الجامعي، بممثيل منظمة أطباء بال حدود 

السويسرية.
ناقش اللقاء الذي حضره مستشار وزير الصحة الدكتور عيل 
املضواحي، ومدير عام التعاون الدويل يف وزارة الصحة األستاذ 
م��رت��ى امل���رت���ى، ت���دخ���الت أط���ب���اء ب���ال ح����دود ال��س��وي��س��ري��ة فيما 
يتعلق ب��ع��دد م��ن األم�����راض ال��ش��ائ��ع��ة وب���رام���ج ال��رع��اي��ة الصحية 

والدعم الذي تقدمه املنظمة للمرافق الصحية.
وخ��الل اللقاء أش��ار مدير مكتب الصحة باألمانة إىل طبيعة 
ال��وض��ع ال��ص��ح��ي يف أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة وم���ا ي��واج��ه��ه م��ن ت��ح��دي��ات 
ك��ب��رة ن��ت��ي��ج��ة ال���ع���دوان وال���ح���ص���ار.. الف���ت���اً إىل أه��م��ي��ة ال��ت��وس��ع يف 
ب��رام��ج أط��ب��اء ب��ال ح���دود وتدخالتها وب��م��ا م��ن ش��أن��ه امل��س��اع��دة يف 

التغلب عىل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
م����ن ج���ان���ب���ه رح�����ب م���دي���ر ع�����ام م��س��ت��ش��ف��ى ال���ك���وي���ت ال��ج��ام��ع��ي، 
ب��م��م��ث��يل م��ن��ظ��م��ة أط���ب���اء ب���ال ح����دود ال��س��وي��س��ري��ة، وث��م��ن اه��ت��م��ام 
امل��ن��ظ��م��ة وح��رص��ه��ا ع��ىل زي����ارة مستشفى ال��ك��وي��ت واالط�����الع عىل 
اح��ت��ي��اج��ات��ه ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ح��ة. وأك����د ال��دك��ت��ور ال��ح��اج أن مستشفى 
الكويت الجامعي ما يزال بحاجة ماسة وملحة لتوفر العديد 
من األجهزة واملعدات الطبية وخاصة أن هناك أجهزة ومعدات 
مهمة أصبحت تالفة وخ��ارج��ة ع��ن ال��خ��دم��ة.. منوها بما توليه 

قيادة وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة باألستاذ الدكتور 
طه املتوكل من اهتمام ودعم كبرين ملستشفى الكويت حرصا 
عىل توسعة ما يقدمه من خدمات طبية وتشخيصية وعالجية 

وتمريضية وبمستويات متقدمة وجودة عالية.
إىل ذلك قام مدير عام مكتب الصحة ومدير عام مستشفى 
ال���ك���وي���ت وم��س��ت��ش��ار وزي�����ر ال��ص��ح��ة وم���دي���ر ع����ام ال���ت���ع���اون ال����دويل 
بالوزارة وممثيل أطباء بال حدود السويسرية، بزيارة إىل قسم 
الطوارئ العامة ومركز العزل وقسم التغذية العالجية باملبنى 

الجديد ومركز القلب والقسطرة باملستشفى.
واستمعوا خالل الزيارة من مدير عام املستشفى إىل شرح عما 
تقدمه هذه األقسام واملراكز من خدمات طبية وما تشهده من 
تطوير وتحديث وترميم وصيانة ملا تمتلكه من أجهزة ومعدات 

طبية.
ك���م���ا اط���ل���ع ال�����زائ�����رون ع����ىل م����ا ت��ح��ت��اج��ه ه�����ذه األق����س����ام وامل����راك����ز 
م����ن م��ت��ط��ل��ب��ات وأج����ه����زة وم����ع����دات ط��ب��ي��ة وخ����اص����ة االح���ت���ي���اج���ات 

واملتطلبات الضرورية وامللحة.

أك���د ن��ائ��ب وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة األس��ت��اذ 
اح������م������د م����ح����م����د ال������ش������وت������ري يف ت�����ص�����ري�����ح خ�����اص  
ل��ص��ح��ي��ف��ة "26س���ب���ت���م���ر " ان وزارة ال��ص��ن��اع��ة 
والتجارة اقرت خفضا جديدا ألسعار السلع 
األساسية للمرة الثانية يف غضون ثالثة أشهر .
وق�������ال ال����ش����وت����ري ان ال�����������وزارة ت����ق����وم ب��ع��م��ل��ي��ة 
م���راج���ع���ة م��س��ت��م��رة ألس���ع���ار ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة 
يف األسواق العاملية وتقوم بحساب التكاليف 
ب������ط������ري������ق������ة دق�������ي�������ق�������ة ل������ت������ح������دي������د أس����������ع����������ار ال�����س�����ل�����ع 
األس��اس��ي��ة , وان ال�����وزارة اق���رت خفضا ج��دي��دا 

يف أسعار القمح والدقيق .
م��وض��ح��ا ان س��ع��ر ك��ي��س ال��دق��ي��ق ع��ب��وة 50 
كيلو ج��رام��اً ان��خ��ف��ض م��ن 17300 ري���ال إىل 
15900 ري���������ال، ك���م���ا ان���خ���ف���ض س���ع���ر ك��ي��س 
ال������ق������م������ح ال�������ح�������ب�������وب م���������ن 14800 ري���������������ال إىل 
13900 ري��ال , وان ال���وزارة بصدد مراجعة 
ب���ق���ي���ة ال����س����ل����ع ال����غ����ذائ����ي����ة األس�����اس�����ي�����ة وت���ح���دي���د 

أسعارها املخفضة وفق املتغرات الجديدة .
وأش����������ار ن����ائ����ب وزي��������ر ال����ص����ن����اع����ة وال�����ت�����ج�����ارة اىل 
أن خ���ف���ض أس����ع����ار ال���س���ل���ع األس����اس����ي����ة ت�����أيت يف 
إط���������ار ت����رج����م����ة ت����وج����ي����ه����ات ال����ق����ي����ادت����ن ال����ث����وري����ة 
والسياسية بالتخفيف من معاناة املواطنن .

وأضاف ان وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها 
يف أمانة العاصمة واملحافظات الزمت املحال 
ال������ت������ج������اري������ة ب������إش������ه������ار األس���������ع���������ار وف����������ق ال����ق����ائ����م����ة 
السعرية الجديدة , ولفت اىل انه سيتم تنفيذ 
ح��م��الت م��ي��دان��ي��ة ل��ل��ت��أك��د م��ن تطبيق األس��ع��ار 

املخفضة .

كما أش��ار نائب وزي��ر الصناعة والتجارة اىل 
ان الخفض الجديد يف أسعار القمح والدقيق 
مع ق��دوم شهر رمضان املبارك هو استشعار 
بمعاناة وهموم املواطنن وان هذه الخطوات 

تمثل بارقة أمل للجميع . 
ونوه الشوتري اىل الوزارة أصدرت توجيهات 
مل���ك���ات���ب ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة ب��ت��ك��ث��ي��ف ال���رق���اب���ة 
امليدانية عىل األسواق مع قدوم شهر رمضان 
ل������ح������م������اي������ة امل�����������واط�����������ن م����������ن ال�������س�������ل�������ع امل�����غ�����ش�����وش�����ة 
وامل�����ن�����ت�����ه�����ي�����ة وض�������م�������ان ت������وف������ر ال�����س�����ل�����ع وت���ح���ق���ي���ق 

االستقرار التمويني والسعري يف األسواق  .
وح���ول فتح ميناء ال��ح��دي��دة , أش���ار األس��ت��اذ 
احمد الشوتري اىل ان امليناء يتعافى نشاطه 
ت��دري��ج��ي��ا وب������دأت س��ف��ن ال��ب��ض��ائ��ع ت��ت��دف��ق عىل 
ارص������ف������ة امل�����ي�����ن�����اء , م������ؤك������دا ان��������ه ل�����ه�����ذه ال����خ����ط����وة 
س�������ي�������ك�������ون ان��������ع��������ك��������اس إي��������ج��������اب��������ي ع����������ىل ال������ح������رك������ة 
االق���ت���ص���ادي���ة يف ع���م���وم ال���ي���م���ن , وك������ذا خ��ف��ض 
أس����������ع����������ار ال�������س�������ل�������ع و ال������ت������خ������ف������ي������ف م����������ن م������ع������ان������اة 

املواطنن .
م��ع��را ع��ن ش��ك��ره لتعاون القطاع ال��خ��اص مع 
ال���خ���ط���وات واإلج����������راءات ال��رس��م��ي��ة وال���ت���ي اث��م��رت 

اليوم يف إعادة تفعيل نشاط ميناء الحديدة .
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بعد متابعة وحتٍر دقيق..

جهاز األمن يكشف عدة خاليا في  تزوير األدوية واملتاجرة بها

أعلن جهاز األمن واملخابرات، مطلع االسبوع عن كشف عدة 
خاليا تنشط يف تزوير األدوية واملتاجرة بها بالعاصمة صنعاء.
وأوض�����������ح امل������ص������در األم������ن������ي أن ال���ع���م���ل���ي���ة ج���������اءت ب����ع����د ال���ت���ح���ري 
وامل��ت��اب��ع��ة وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ع��ن��اص��ر ه���ذه ال��خ��الي��ا وطبيعة 

أنشطتها واملتعاونن يف تسير أنشطتها.
وأش������ار امل���ص���در إىل أن ف����رق ج���ه���از األم�����ن وامل����خ����اب����رات امل��ي��دان��ي��ة 
وبالتنسيق م��ع ن��ي��اب��ة وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ه��ي��ئ��ة العليا 
لألدوية داهمت أوكار تزوير وصناعة األدوية وتخزينها بطرق 

غر مشروعة.
وب������ننّ أن ال��ع��م��ل��ي��ة أس����ف����رت ع����ن ض���ب���ط ق����راب����ة 27 م��ت��ه��م��ا م��ن 
العناصر التي تنشط يف التزوير والتهريب والتالعب باملركبات 
الدوائية، وكذلك ضبط وإغالق 5 معامل، و9 محالت جملة 
مواد غذائية، ومحالت خردوات تمارس بيع وتخزين األدوية 

بطرق مخالفة.
ولفت املصدر إىل أن األجهزة األمنية ضبت عددا من املخازن 
وامل���ن���ازل ال��ت��ي ت��س��ت��خ��دم يف ت��خ��زي��ن األدوي�����ة ب��ش��ك��ل غ���ر مطابق 

للمواصفات، باإلضافة إىل ضبط عدد من املطابع التي تساهم 
يف عملية تزوير األدوية وأصناف أخرى.

ونوه إىل أن نشاط هذه العناصر تركز يف البقاالت والصيدليات 
وامل������راك������ز ال���ط���ب���ي���ة ع�����ر م�����وزع�����ي أدوي���������ة ع�����ىل م�����ن دراج�����������ات ن���اري���ة 

وحقائب ظهر وغرها وبدون أي تراخيص.
كما أشار إىل أنه تم إجراء التحقيقات مع املوقوفن عىل ذمة 
قضية التالعب بالدواء ويف طور إحالتهم إىل املحكمة املختصة 

الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم .

ض����ب����ط 27 م���ت���ه���م���ا م������ن امل��������زوري��������ن وامل����ه����رب����ن 
واملتالعبن باملركبات الدوائية 

 إغ���الق 5 م��ع��ام��ل، و9 م��ح��الت جملة م���واد غ��ذائ��ي��ة، وم��ح��الت 
خردوات متارس بيع وتخزين األدوية بطرق مخالفة

الهيئة العليا لألدوية تدعو لإلبالغ عن التحركات 
املشبوهة لتزوير وتهريب األدوية 

أك��د مصدر مسؤول يف الهيئة العليا 
ل���ألدوي���ة ب���أن ال��خ��الي��ا امل��ت��ورط��ة ب��ارت��ك��اب 
ج���������رائ���������م ال��������ت��������زوي��������ر ل����������ألدوي����������ة وامل�������ت�������اج�������رة 

ب�����ه�����ا ال������ت������ي ت�������م ال�����ك�����ش�����ف ع����ن����ه����ا ب����أم����ان����ة 
العاصمة 

م����������������ن ق�����������ب�����������ل ف����������������������رق ج��������������ه��������������از األم����������������ن 
واملخابرات تخضع للتحقيق وسيتم 

احالتها اىل العدالة لتنال 
جزائها العادل والرادع . 

وأوض��������������������������ح امل�������������ص�������������در أن 
ه����������ن����������اك رق������������اب������������ة وت��������ح��������ري��������ات 

م��س��ت��م��رة ي���ق���وم امل���خ���ت���ص���ون يف ال��ه��ي��ئ��ة 
العليا لألدوية بالتنسيق والتعاون مع فرق جهاز 
األم��ن واملخابرات للتحركات املشبوهة للعناصر 
التي ضمتها خاليا تزوير األدوية واملتعاونن معها 
من محالت املطابع وغرهم منذ منتصف العام 

املنصرم 2022م.
وأش����������اد امل�����ص�����در ب������ال������دور ال����وط����ن����ي امل������س������ؤول ال�����ذي 
أس��ه��م��ت ب��ه ف���رق ج��ه��از األم����ن وامل���خ���اب���رات يف ال��ق��اء 
القبض عىل هذه الخاليا واحباط اعمالها  االجرامية 

التي تلحق الضرر باملجتمع . 
ودع������ا امل����ص����در امل���واط���ن���ن اىل ال���ت���ع���اون م����ع ال��ه��ي��ئ��ة 

يف اإلب����الغ ع��ن أي أع��م��ال وال��ت��ح��رك��ات 
امل���ش���ب���وه���ة ألي ع���ن���اص���ر ت���ق���وم ب��أع��م��ال 
التزوير والتهريب لألدوية أو املتاجرة 
ب����ه����ا م������ن خ��������الل االت�������ص�������ال ب���ع���م���ل���ي���ات 
الهيئة عىل الرقم )01836060 
( ملا فيه سالمة وصحة املجتمع من 
ال��ت��داع��ي��ات واألض�������رار ال��ت��ي تتسبب 
بها األدوية املزورة واملهربة 
ع���������������������ىل  ص�����������ح�����������ة وس�����������الم�����������ة 

املجتمع .
وب�����ن امل����ص����در أن االع���م���ال 
التي تقوم بها خاليا التزوير والتهريب 
وال�������ب�������ي�������ع ل����������ألدوي����������ة غ��������ر امل������ط������اب������ق������ة مل������ع������اي������ر ال�������ج�������ودة 
تستدعي من الجميع أف��رادا ومؤسسات التعاون 
مع جهود الهيئة واألجهزة األمنية لقطع دابر هذه 
الخاليا التي تمثل خطرا عىل أمن وسالمة املجتمع . 
وحث املصدر املواطنن عىل أهمية التحيل بالوعي  
تجاه أي دواء غر فعال أو تسبب بأعراض جانبية  
واإلب��الغ عنه فورا من خالل التطبيق االلكرتوين )) 
التيقظ الدوايئ (( يف قوقل بالي  ليك يتسنى للهيئة 
املتابعة واتخاذ االج��راءات الالزمة ملا فيها الحفاظ 

عىل سالمة املواطنن

نائب وزير الصناعة والتجارة ل� "  " :

تخفيض جديد بأسعار القمح والدقيق للمرة الثانية خالل 
3 أشهر وحمالت ميدانية للرقابة على تطبيقها 

التقوا مدير عام مكتب الصحة باألمانة ومدير املستشفى 

أطباء بال حدود السويسرية يطلعون على عدد من االقسام الطبية في مستشفى الكويت 

ال��������������������������وزارة ب�����ص�����دد 
مراجعة أسعار بقية 
ال�����س�����ل�����ع ال����غ����ذائ����ي����ة 

األساسية 

م��������ي��������ن��������اء احل����������دي����������دة 
ي�������ت�������ع�������اف�������ى ن������ش������اط������ه 
ت��������دري��������ج��������ي��������ا وه�����������ذه 
اخل����ط����وة س���ي���ك���ون ل��ه��ا 

اثر إقتصادي إيجابي

بتكثيف  ت��وج��ي��ه��ات 
ال����رق����اب����ة امل���ي���دان���ي���ة 
ع�����ل�����ى األس���������������واق م���ع 

قدوم شهر رمضان

: » العقيد البهلولي ل�»

 تطوير مستوى الرعاية الطبية والعالجية واملعيشية ملعاقي احلرب ميثل أولوية
أك��د رئيس جمعية معاقي وج��رح��ى ال��ح��رب وال��واج��ب للقوات املسلحة 
واألمن العقيد محمد البهلويل أن تطوير مستوى الرعاية الطبية والعالجية 

واملعيشية ملعاقي وجرحى الحرب يأيت عىل رأس األولويات الخدمية  . 
وأوض�������ح ال��ع��ق��ي��د ال���ب���ه���ل���ويل يف ت���ص���ري���ح ل����"26س���ب���ت���م���ر" أن�����ه س��ي��ت��م ال���ب���دء 
بالتنفيذ للخطط التي تم وضعها وصوال للنهوض الشامل بالعمل املناط  
بقيادة جمعية معاقي الحرب تجاه منتسبيها من املعاقن والجرحى يف 

أمانة العاصمة وفروعها يف املحافظات الحرة. 
مشرا بأن املواقف الوطنية الخالدة التي سطرها معاقو وجرحى الحرب 
األب������ط������ال  ب���دم���ائ���ه���م ال����ط����اه����رة وه������م ي����داف����ع����ون ع����ن أم������ن واس����ت����ق����رار ال���وط���ن 
والشعب يف مختلف املنعطفات العصيبة  ستظل محط اهتمام وتقدير 
القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة 

هيئة األركان العامة  وكل أحرار الشعب . 

النب اليمني ..
  ذاكرة تاريخ ووحدة وطن !

مما ال شك فيه أن ازدهار زراعة وتجارة النب قد انعكست 
عىل العديد من جوانب الحياة السياسية واالقتصادية 

بل وحتى االجتماعية والثقافية يف اليمن ومن ناحية 
أخرى دخل النب يف التجارة العاملية وتنافس العديد من 

الدول االوروبية بشركاتها لالستحواذ عىل تجارته كما أن 
تجارة النب اليمني ساعدت عىل النطاق العاملي أن تكون  

اليمن محط أنظار قوى استعمارية متعددة  فالنب لم 
يكن محصوال نقديا فقط بل كان رمزية وطنية يف احداث 

تاريخ اليمن الحديث .

تاريخ وثيق
ه��ن��اك ارت��ب��اط ت��اري��خ��ي وث��ي��ق ب��ن اليمن وال���نب  وق��د م��رت ت��ج��ارة النب 
منذ اكتشافه عام  1450م تقريبا اىل منتصف العقد الثاين من القرن 
ال��ع��ش��ري��ن ب��م��راح��ل م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ح��ي��ث االزده�������ار وال���ت���أث���ر وال���ت���أث���ر عىل 
مجرى الحياة السياسية واالقتصادية يف اليمن , ويرجع لليمن فضل 
تسميته العلمية ب��ال��نب ال��ع��رب��ي واك��ت��ش��اف��ه بتغير ط��ري��ق��ة استعماله 
من املضغ إىل شراب منقوعة بعد التقشر والتحميص والغيل يف املاء  
ثم فضل زراعته كمحصول بستاين والعناية به وانتشر يف بقية أنحاء 
العالم العربي ث��م يف أوروب���ا وآس��ي��ا وأم��ري��ك��ا, وق��د تعدد ال��رواي��ات عن 
طريقة دخول النب وزراعته إىل اليمن ولكنها تتفق عىل أن موطن النب 
ه��و الحبشة )إثيوبيا( أم��ا متى نقل إىل اليمن فأمر يصعب ال��ج��زم به 
ف��رى البعض أن��ه نقل إىل اليمن يف ح��واىل ع��ام 575م عىل أن هناك 
من يتحدث انه نقل مع املتصوفة ما بن القرن الرابع عشر والخامس 
عشر امليالدين وكانوا يتخذون منه شرابا يساعدهم عىل السهر والذكر 

ثم شاعت زراعته بعد ذلك يف القرن السادس عشر .
وكانت اليمن مصدر النب الوحيد يف العالم حتى نهاية القرن السابع 
ع��ش��ر . وق���د اح��ت��ك��ر ال��ي��م��ن ت��ج��ارة ال���نب ون��ت��ي��ج��ة الزدي�����اد ال��ط��ل��ب العاملي 
ع���ىل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ت���ج���ارة ال����نب ب���ن ك���ل م���ن األوروب�����ي�����ن واألم��ري��ك��ي��ن 
وغرهما يف القرن الثامن عشر امل��ي��الدي خاصة بن أمريكا وبريطانيا 
وكان لألمريكين فيه نصيب األسد , ويظهر إعجاز املزارع اليمني جليا 
يف زراع����ت����ه ألش���ج���ار ال����نب يف امل����درج����ات ب���أس���ل���وب ه���ن���ديس ب�����ارع وت��م��ك��ن��ه 
م��ن املحافظة عليها وع��ىل إنتاجية األش��ج��ار مل��ئ��ات السنن وق��د وردت 
إش���ارة إىل ذل��ك يف ك��ت��اب��ات  نيبور ع��ن اليمن ع��ام 1763م ) ك��ان النب 
يحتل املرتبة األوىل عىل رأس املحاصيل الزراعية يف اليمن وكان يشغل 
معظم األرايض الخصبة يف املرتفعات الجبلية املمتدة يف وسط اليمن 
من الشمال إىل الجنوب وأن زراع��ت��ه تكرث أيضا يف ب��الد حاشد وبكيل 
وق��ع��ط��ب��ة وي���اف���ع ول��ك��ن أف��ض��ل��ه ك���ان ي����زرع يف م��ن��اط��ق ال��ع��دي��ن وكسمة 
والجبن وكان ُبن العدين أجود أنواع النب يف اليمن وكانت أشجار النب 
تزرع يف مدرجات تمتد حتى قمم الجبال ( ولم تكن تلك كل املناطق 
ف��ق��ط ال���ت���ي ك���ان���ت ت�����زرع ال����نب ب���ل ه���ن���اك ال���ع���دي���د ل���م ي���ذك���ره���ا ن��ي��ب��ور ول��م 
يزرها .فإن حب اليمنين للنب جعلهم يزرعونه حتى يف حدائق املنازل 
وق��د الح��ظ الطبيب الفرنيس ال��ذي زار اإلم��ام املهدي محمد بن أحمد 
بن الحسن يف املواهب عام 1712م حب ذلك اإلمام للنب لذلك قام 

بزراعة النب يف بساتينه بالقرب من حصنه يف املواهب .
ح��ي��ث س���اه���م امل���ن���اخ امل��م��ت��از يف اح���ت���الل ال����نب ال��ي��م��ن��ي م��ك��ان��ة ف���ري���دة يف 
السوق العاملي ملا يتميز به من نوعية ممتازة وخاصة يف الطعم والنكهة 
واشتهر باالسم التجاري بن املخا ) موكا ( نسبة مليناء املخا الذي كان 

النب يصدر عن طريقه للعالم . 

فيعود لليمن فضل اكتشاف بذرة النب واتخاذها شرابا انتشر سريعا 
بن الناس يف أرجاء املعمورة وعىل الرغم من أن تجارة النب يف مستهل 
أم��ره��ا ك��ان��ت ح��ك��را ع��ىل اليمنين وم���ن ث��م ال��ت��ج��ار املسلمن إال أن��ه��ا ما 
لبثت أن خرجت من أيديهم خاصة بعد استزراع االوروبين لنبتة النب 
خ����ارج ال��ي��م��ن ف��غ��دا اإلن���ت���اج ال��ي��م��ن��ي ال ي��ش��ك��ل ح��ج��م��ا ي��ذك��ر م��ن اإلن��ت��اج 
العاملي وعىل الرغم من ذلك ظل النب اليمني مطلبا لجودته وندرته .

ف��ال��ق��ه��وة ك��ان��ت م��ع��روف��ة وم��ت��داول��ة ب��ن أه����ايل مكة 
امل�������ك�������رم�������ة ع������������ام 917ه���������ج���������ري���������ة امل��������واف��������ق 
1511م ولعل هيمنة العثمانين عىل 
معظم البالد العربية بما فيها اليمن 
ق��د س��اع��د ع��ىل انتشار القهوة وازده���ار 

تجارة النب بن واليات الدولة العثمانية 
ك������م������ا ان ات���������ص���������ال ال�����ع�����ث�����م�����ان�����ي�����ن ب�������ال�������دول 

االوروب��ي��ة سنحت لهذه السلعة أن تجد 
اس����واق����ا ج���دي���دة يف ال����ق����ارة االوروب����ي����ة ففي 

ع�����ام 1808م ح��م��ل��ت ال���س���ف���ن األم���ري���ك���ي���ة  
أك������رث م�����ن )532000( رط������ل م�����ن ال������نب أي 

ب����م����ا ي�����ع�����ادل 240 ط����ن����ا ت���ق���ري���ب���ا ك����م����ا ح��م��ل��ت 
السفن األمريكية واألوروبية يف العام التايل 

20  مليون رطل أي ما يعادل تسعة آالف طن 
من بن املخا كان معظمه من نصيب أمريكا .

وحدة وطن
ي��ع��د ال���ت���اري���خ االق���ت���ص���ادي أح����د ال��ع��ن��اص��ر امل���ك���ون���ة  ل��ل��ت��اري��خ ال���ع���ام إن 
ل�����م ي���ك���ن أه������م ت���ل���ك ال���ع���ن���اص���ر ع�����ىل اإلط���������الق إذ ي���م���ث���ل امل���������رآة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
التي تعكس األوض��اع السياسية واالقتصادية ألي أمة من األم��م وان 
االنعكاس األهم الناجم عن ازدهار تجارة وزراعة النب عىل العثمانين  
خ��الل سيطرتهم االوىل ع��ىل اليمن )1538- 1635م( ول��م يتوقف 
اس��ت��غ��الل ال��ع��ث��م��ان��ي��ن ل��ل��نب ع��ن ط��ري��ق ف���رض ال���رس���وم ال��ج��م��رك��ي��ة عىل 
تجارته وأخذ العشور من املزارعن فحسب ولكنهم كانوا يتاجرون به 
ايضا فقد كان التجار العثمانيون ينتشرون يف كافة االس��واق واملوائن 
اليمنية التي تتعامل يف تجارة النب وبالذات مينايئ املخا واللحية فقد 
ح����اول ال��ع��ث��م��ان��ي��ون االح��ت��ف��اظ  ب��م��ي��ن��اء امل��خ��ا ح��ت��ى أخ���ر ل��ح��ظ��ة يف ت��اري��خ 

ب�������ق�������اؤه�������م يف ال������ي������م������ن وال�����������������ذي م���ك���ن 
م���������������ردود ال����������نب ح�������ص�������ول ال���ي���م���ن���ي���ن 
ع�����ىل األم�����������وال ال�������الزم�������ة  مل���ق���اوم���ة 
ال���ع���ث���م���ان���ي���ن وش���������راء األس���ل���ح���ة 
مما أدى يف النهاية إىل إخراج 
العثمانين من اليمن عام 1635م . فالنب 

قد دعم ميزانية الدولة والتي استخدمت تلك األموال 
يف ت��ك��وي��ن ج��ي��ش ك��ب��ر وق�����وي م��ك��ن��ه��ا م���ن ف����رض س��ي��ط��رت��ه��ا ع���ىل جميع 
املناطق اليمنية مكونا بذلك أول دولة يمنية موحدة تحت راية حكومة 
مركزية واح���دة األم��ر ال��ذي ساعد اليمن ع��ىل إق��ام��ة ع��الق��ات سياسية 
وط��ي��دة م��ع ب��ل��دان ك��ث��رة منها الهند والحبشة وغ��ره��م��ا وت��ع��د عملية 
توحيد اليمن هي أهم النتائج السياسية التي ترتبت عىل وجود اقتصاد 
قوى ناتج من توفر كميات كبرة من النقود حصلت عليها اليمن من 

زراعة وتجارة النب بدرجة أساسية .
عالقات دولية

 كان عهد اإلمام إسماعيل بن القاسم دون سائر االئمة عهد استقرار 

س���ي���ايس )1644- 1676م( وق�����د ان���ع���ك���س ه�����ذا االس����ت����ق����رار ال��ن��س��ب��ي 
إيجابيا عىل تجارة النب حيث نجد أن إمراطور الحبشة فاسيليدس) 
1632- 1667م( ي��راس��ل اإلم���ام إسماعيل مقرتحا ت��ب��ادل البضائع 
م��ب��اش��رة ب��ن اليمن وال��ح��ب��ش��ة  ول��م تجد م��ح��اوالت إم��راط��ور الحبشة 
ص���دى إي��ج��اب��ي��ا ل���دى اإلم����ام إس��م��اع��ي��ل ال���ذي ك���ان ال ي��ري��د منافسة للنب 
اليمني يف موانئه, كذلك ارتبط اليمن ببعض العالقات التجارية مع 
سالطن الدولة املغولية يف الهند بعهد السلطان شاهجهان )1627- 
1665م( ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ت��ج��ارة منتظمة ب���ن ال��ي��م��ن وال��ه��ن��د وك���ان 
ال���نب م���ن اه���م ص������ادرات ال��ي��م��ن . وم���ن ج��ه��ة أخ���رى 
ان���ع���ك���س���ت ع����الق����ة اإلم��������ام إس���م���اع���ي���ل ال����ودي����ة 
مع الشاه عباس الصفوي الثاين )1642- 
1667م( ع��ىل ال��ت��ج��ارة ب��ن البلدين لدرجة 
أن ال�������ش�������اه ع������ب������اس ال�������ث�������اين أخ����������ذ ي�����ح�����ث اإلم����������ام 
إس��م��اع��ي��ل ع���ىل م��ه��اج��م��ة س��ل��ط��ان ال��ي��ع��ارب��ة  يف 
ًعمان ألن العمانين كانوا يشكلون منافسا قويا 
للتجارة الفارسية يف اليمن والبحر األحمر فقد 
ك���ان ال��ت��ج��ار ال��ع��م��ان��ي��ون ك��ث��ري ال��ن��ش��اط يف امل���وائن 
ال��ي��م��ن��ي��ة وخ��اص��ة م��ي��ن��اء امل��خ��ا ح��ي��ث ك��ان��ت سفنهم 

تنقل النب إىل موائن ُعمان وجدة .
ورغ���م ذل���ك ف��ق��د ك��ان��ت ت��ج��ارة ال��ب��ح��ر األح��م��ر  وع��ىل 
وجه الخصوص التجارة يف السواحل اليمنية لم تكن 
آمنة تماما عىل الرغم من االستقرار النسبي الذي كانت 
تنعم به اليمن إذ إن قراصنة السفن االوروبية وغرهم 
كانوا يحاصرون املوائن ويهاجمون السفن الداخلة إليها 
أو الخارجة منها ينهبون بضائعها ويقتلون بحاراتها وقد يتعدى األمر 
إىل مهاجمة املوائن اليمنية نفسها األمر الذي يدفع حكام هذه املوائن إىل 

التعامل معهم إما بالقتال أو االتفاق عىل مصالح مشرتكة .
شركات اوروبية 

لقد انتشر شرب القهوة يف اوروب��ا انتشارا سريعا منذ حوايل النصف 
الثاين من القرن السابع عشر امليالدي فأصبحت االسواق االوروبية بقوتها 
الشرائية تبعا لذلك سوقا مهمة للنب اليمني فكان من الطبيعي أن تزدهر 
تجارة النب اليمني وان تجني اليمن ارباحا طائلة من وراء هذه التجارة 

باعتبار اليمن ه��ي امل��ص��در الوحيد يف تلك املرحلة للنب ول��م يكن اإلن��ت��اج 
اليمني م��ن ال���نب  يفي بمتطلبات األس����واق امل��ت��زاي��دة فلقد ك��ان��ت السفن 
الهولندية الضخمة وال��ت��ي تصل حمولتها إىل 700 ط��ن تحمل سنويا 
م��ن م��ي��ن��اء امل��خ��ا ب��ب��ض��ائ��ع ي���أيت ال���نب يف مقدمتها ل��ت��ب��اع يف أم���س���رتدام فقد 
كانت شركة الهند الشرقية األكرث هيمنة ونشاطا عىل الساحة التجارية 
اليمنية من بن الشركات االوروبية التجارية األخرى آنذاك ولعل هذا ما 
دفع بالهولندين إىل إعادة فتح وكالتهم يف ميناء املخا لتمارس نشاطها 
التجاري عام 1712م وكانت قد اغلقت نتيجة لالضطرابات السياسية 
يف ال��ي��م��ن اب����ان ال��ت��واج��د ال��ع��ث��م��اين وال���ص���راع م���ع امل��ق��اوم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة وال���ذي 
اس��ت��م��ر إىل ع����ام 1635م وق����د ان��ع��ك��س��ت ت��ل��ك االض���ط���راب���ات ع���ىل ت��ج��ارة 
النب حيث قرر الهولنديون إقفال وكالتهم التجارية باملخا عام 1628م 

واكتفوا بإرسال سفنهم التجارية من حن آلخر إليها .
الصراعات الداخلية

ف����إن االض���ط���راب���ات ال��س��ي��اس��ي��ة يف ال���ب���الد ح��ال��ت دون أن ت��ك��ون ه��ن��اك 
ص��ن��اع��ة ل��ل��نب ي��م��ك��ن أن ت��ش��ك��ل دخ����ال ق��وم��ي��ا م��ه��م��ا ل��ل��ب��الد أس�����وة بتلك 
الصناعات التي قامت يف غرها من املناطق .كما أن تجارة النب اليمني 
س���اع���دت ع���ىل ال��ن��ط��اق ال��ع��امل��ي أن ت��ك��ون ب���الد ال��ي��م��ن م��ح��ط أن���ظ���ار ق��وى 
استعمارية متعددة وعىل النطاق املحىل كانت مناطق زراعته وتسويقه 
هدفا للحكام املحلين الطامحن يف تقوية مركزهم امل��ايل والسيايس 
يف ال��ي��م��ن األم����ر ال����ذي أدى إىل ق��ي��ام ح����روب وص���راع���ات ش��ت��ى م��ن أج��ل 
تحقيق ه��ذا ال��غ��رض مما انعكس ع��ىل وح���دة اليمن . لقد ك��ان نتائج 
زراع���������ة ال������نب خ��������ارج ال���ي���م���ن ك����ارث����ي����ة ع�����ىل ال���ي���م���ن ن���ف���س���ه���ا م�����ن ال���ن���اح���ي���ت���ن 
السياسية واالقتصادية فقد نتج عن ذلك انخفاض معدل دخل اليمن 
م��ن األم���وال الناتجة ع��ن ت��ج��ارة ال��نب وب��ال��ت��ايل ت��ده��وره��ا اقتصاديا مما 
نتج عنه يف نهاية األمر زي��ادة حدة االضطرابات الداخلية وهذا يعني 
بالضرورة بأن االستقرار السيايس يف اليمن كان مرتبطا ارتباطا كبرا 

بقدرتها االقتصادية
لم يكن الهدف من زراع��ة ال��نب خ��ارج اليمن هو كسر احتكار اليمن 
ل��ه��ذه ال��س��ل��ع��ة ف��ح��س��ب ول��ك��ن اي��ض��ا م���ن أج���ل ت��غ��ط��ي��ة اح��ت��ي��اج ال��س��وق 
األوروب������ي������ة م����ن ه�����ذه ال���س���ل���ع���ة وخ����اص����ة ب���ع���د أن ف��ش��ل��ت ال���ي���م���ن يف س��د 
االح��ت��ي��اج بسبب زي���ادة الطلب ال��ع��امل��ي ع��ىل ال��نب م��ن ناحية وال��ظ��روف 
السياسية التي جعلت اليمن ع��اج��زة ع��ن ال��وف��اء باحتياجات السوق 

العاملية من هذه السلعة من ناحية ثانية .
لقد أدى ضعف اليمن االقتصادي نتيجة نضوب املوارد املالية الناتجة 
عن تجارة النب إىل ح��دوث الكثر من ح��االت االنفصال عن الحكومة 
امل����رك����زي����ة يف ص���ن���ع���اء ف���ق���د أع����ل����ن ح����اك����م ع������دن ف���ض���ل ب�����ن ع�����يل ال���ع���ب���ديل 
انفصال ع��دن ع��ن الحكومة امل��رك��زي��ة ع��ام 1728م ونتيجة للضعف 
االق��ت��ص��ادي ل��م تقم حكومة صنعاء ب��أي مجهود الس��ت��ع��اد سيطرتها 
عىل عدن واملناطق املجاورة لها تاركة إياها لسلطان لحج زعيم قبيلة 
العبادلة. وابتداء من عام 1760م أصبحت حكومة صنعاء نفسها 
تتعرض للتهديد املستمر م��ن قبل بعض القبائل وع��ن��د وص���ول بعثة 
نيبور إىل اليمن يف ع��ام 1763م كانت ع��دن واملناطق امل��ج��اورة لها يف 
قعطبة وتعز واملناطق الشمالية يف "أبو العريش" منفصلة عن حكومة 
ص��ن��ع��اء وت��ع��د ح����االت االن��ف��ص��ال ت��ل��ك دل��ي��ال ك��اف��ي��ا ع���ىل ض��ع��ف ال��دول��ة 
ع���ن ف���رض س��ي��ادت��ه��ا ع���ىل ك��ام��ل األرايض ال��ي��م��ن��ي��ة وال��ن��اج��م ع���ن ضعف 
مواردها االقتصادية والذي كان دخل النب أحد أهم ركائز تلك املوارد 
فلقد كانت نتيجة نجاح زراعة النب يف املستعمرات االوروبية يف جنوب 
شرق آسيا هي فقدان اليمن ألسواق مهمة لتصريف إنتاجها من النب 
ففي نهاية القرن الثامن امليالدي كان بن املستعمرات األوروبية يغزو 

األسواق االوروبية والعربية .

عيل الشراعي
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التدخالت االمريكية السافرة يف املنطقة شاهدة 
ع��ى عنجهية ه���ذا ال��ن��ظ��ام االم���ري���ايل ال���ذي ال يضع 
اي اعتبار الي يشء.. اذ ان سفراءه وجيشه وقواته 

تحشر نفسها يف كل صغرية وكبرية..
ولكن املؤلم جدا ان هذه التدخالت السافرة يف االرايض اليمنية قد 
تصاعد اىل درجة غري مقبولة عىل االطالق.. فهاهي املهرة وحضرموت 

اصبحتا مرتعا للسفري االمرييك وامللحق العسكري االمرييك..
اليوم تضاعفت اعداد املتدخلني من املارينز االمرييك ومن القيادات 

العسكرية االمريكية اىل درجة اصبحت مثرية للريبة واالزدراء..
ب��ك��ل ص��ف��اق��ة وت����ج����اوزا ل��ك��ل ال����روت����وك����والت ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ي��م��ارس 
االمريكان صفاقتهم وهجمتهم بالتحرك الدبلومايس والعسكري 
يف البوابة الشرقية لليمن- محافظة املهرة.. وهي شاهدة عىل تلك 
الوقاحة وهي صورة مزرية من صور التدخالت االمريكية السافرة 
ال����ت����ي ال ت���ض���ع وزن�������ا الي ض����واب����ط دب���ل���وم���اس���ي���ة او اخ���الق���ي���ة او اع�����راف 
دولية.. مستغلة حالة السيولة التي ظهرت وتظهر عليها ما تسمى 
الشرعية التي تمارس انبطاحا مذال وال ترتدد عن ممارسة التدليس 
ال��رخ��ي��ص وه��ي تستقبل ب��رتح��اب عجيب مثل ه��ذا ال��ت��دخ��ل السافر 
وه��ذه الهمجية االمريكية التي تصول وتجول يف املناطق التي تقع 
ت��ح��ت س��ي��ط��رة م��ا ت��س��م��ى ال��ش��رع��ي��ة دون ان ي��ح��رك اح��ده��م ط��رف��ا او 

حتى يلقي بتساؤل عابر..
وه����ي ص�����ورة م��خ��زي��ة حيث 
تواصل القيادات السياسية 
وال���������ع���������س���������ك���������ري���������ة االم��������ري��������ك��������ي��������ة 
ت������������دخ������������الت������������ه������������ا وت����������ح����������رك����������ات����������ه����������ا 
ال����ي����م����ن����ي����ة  االرايض  يف  ع�������ن�������وة 
وب���ال���ت���ح���دي���د يف امل���ن���اط���ق ال��ت��ي 
ت���ق���ع ت���ح���ت س���ي���ط���رة ح��ك��وم��ة 
االرت�����������������زاق ويف ظ�������ل س���ل���ط���ات 
امل��ل��ي��ش��ي��ات ال��ع��اب��ث��ة.. وامل��ؤك��د 
ان ه�����ذا ال���ت���واج���د ال��ع��س��ك��ري 
االمرييك يف البوابة الشرقية 
ل��ل��ي��م��ن- ح��ض��رم��وت وامل��ه��رة- 
ه����و ص������ورة ق���ات���م���ة ت���وض���ح ان 

ه����ن����اك اح����ت����الال م��ع��ل��ن��ا يف ه���ذه 
امل�������ن�������ط�������ق�������ة ال���������خ���������ط���������رية وامل���������وق���������ع 

الجيوسيايس..
وما يثري الشكوك ان العناوين الكبرية التي يتواجدون من خاللها 
يف حضرموت واملهرة عناوين ساذجة وفيها من السطحية ما جعل 
االم���ري���ك���ي���ني ال ي��ض��ع��ون ب����اال وال ي��ه��ت��م��ون ب��ال��غ��ط��اء ال�����ذي ي���وف���ر لهم 
ام��ك��ان��ي��ة وف���رص���ة ال���ت���واج���د وال���ظ���ه���ور ال��ع��ل��ن��ي.. اب����رزه����ا ت��ش��ري اىل ان��ه��ا 
ج����اءت مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب ل��الس��ل��ح��ة وامل����خ����درات وال ن��ع��ل��م م��ن��ذ متى 
تحملت البحرية االمريكية مسؤولية خفر السواحل اليمني ومن 
الذي اعطاها هذه املسؤولية.. ومن املؤكد ان وصول السفري االمرييك 
وم�����ع�����ه ق�����ائ�����د االس������ط������ول االم������ري������يك ال����خ����ام����س ال������ج������رال ك�����وب�����ر وع�����دد 
م���ن ال��ع��س��ك��ري��ني االم��ري��ك��ي��ني اىل امل���ه���رة ال ي���ع���دو ع���ن ك���ون���ه س��ل��ط��ات 
اس���ت���ع���م���اري���ة ج����دي����دة وت����دخ����ال س����اف����را ال ي���ض���ع وزن������ا الي م����ن االع������راف 
الدولية او االقليمية ولهذا فان قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث كان مستوعبا ملثل هذه االساليب االستعمارية االستعالئية 

واالستكبارية عندما اعلنها عىل العالم كله: )لريحل املحتل(..
وتحت هذا العنوان الوطني سوف تتحرك مواكب اليمنيني االحرار 
ال���ذي���ن س��ي��خ��وض��ون ح��رب��ه��م ال���ع���ادل���ة ت��ح��ت ع���ن���وان )ل���ريح���ل امل��ح��ت��ل 

االمرييك والريطاين والسعودي واالمارايت(.

البوابة الشرقية لليمن
 منهكة من االمريكان

جمال القيز 
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ملف تنظيم القاعدة
 ل���ج���أ ن����ظ����ام ال�����ع�����دوان اإلم����������ارايت خ�����الل ال����ف����رتة امل���اض���ي���ة 
إىل ف��ت��ح م��ل��ف ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة يف امل��ح��اف��ظ��ات وامل��ن��اط��ق 
املحتلة، وكشف عالقة وارت��ب��اط ه��ذا التنظيم اإلره��اب��ي 
ب��ال��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي، ك���ورق���ة ي��م��ك��ن أن ي���ك���ون ل��ه��ا ت��أث��ري 

ذو بعد دويل.
ال���ل���ج���وء إىل ه�����ذه ال����ورق����ة ج�����اء ب���ع���د ت���وت���ر ال����وض����ع ب��ني 
امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ايل امل����وايل ل���إم���ارات وب���ني ال���ري���اض، عىل 
خلفية موقف نظام العدوان واالحتالل السعودي من 
تمدد مليشيات االنتقايل إىل وادي حضرموت ومحافظة 
امل�����ه�����رة، وس����ع����ي ال�����ري�����اض ل��ت��ق��ل��ي��ص ن����ف����وذ االن����ت����ق����ايل م��ن 
خ��الل تشكيل مليشيات ج��دي��دة يف امل��ن��اط��ق الخاضعة 

لنفوذه.
وس���������ط ك�������ل ه�����������ذا، ج�����������اءت ت�����ص�����ري�����ح�����ات امل��������رت��������زق رش�������اد 
العليمي لصحيفة "الشرق األوسط" السعودية، حول 
ال��ق��ض��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��ت��ذيك ف��ت��ي��ل ال���ص���راع وت���وس���ع دائ����رة 
الخالف، حيث أثارت تصريحات املرتزق العليمي ردود 
أفعال ربما لم تكن متوقعة بالنسبة إىل نظام العدوان 

السعودي، ما دفعه إىل استخدام أوراق أخرى.

اغتياالت عدن 
يف مقابل ورقة اإلرهاب التي استخدمها نظام العدوان 
واالح������ت������الل اإلم������������ارايت، ل���ج���أ ن����ظ����ام ال������ع������دوان واالح����ت����الل 
ال����س����ع����ودي إىل اس����ت����خ����دام ورق�������ة االغ�����ت�����ي�����االت يف ع�����دن، 
ون��ف��ذت ب��وت��رية ع��ال��ي��ة ب��ني األع�����وام 2016\2020. حيث 
بدا واضحا تركيز اإلعالميني والسياسيني السعوديني 
ع�����ىل ه�������ذا امل����ل����ف خ�������الل األي����������ام امل�����اض�����ي�����ة.. ف����ف����ي األس����ب����وع 
املايض تصدر وسم املرتزق املدعو هاين بن بريك، الرتند 
عىل موقع تويرت يف السعودية ويف املحافظات اليمنية 
املحتلة، ُيتهم املرتزق "بن بريك" بأنه يد نظام االحتالل 
اإلم������������������ارايت يف ت����ن����ف����ي����ذ ع����م����ل����ي����ات االغ������ت������ي������ال ض�������د ق������ي������ادات 

مليشاوية إخوانية، وأخرى سلفية، يف مدينة عدن.
يف هذا السياق، كتب السيايس السعودي، سليمان 
العقييل، عر حسابه عىل تويرت: نسأل داعمي اإلرهابي 
ه����اين ب���ن ب���ري���ك وم��س��اع��دي��ه اإلره���اب���ي���ني ال���ذي���ن ٌي��ت��ه��م��ون 
ب��أن��ه��م خ��ل��ف ب��ع��ض االغ��ت��ي��االت ألئ��م��ة امل��س��اج��د وش��ي��وخ 
الدين وبعض الساسة يف عدن، أال تكفيك كمية الدماء 

التي أريقت يف الجنوب؟ 
وي��ع��د ه����ذا أول إت���ه���ام س���ع���ودي م��ب��اش��ر مل���رت���زق ق��ي��ادي 
م���ح���س���وب ع����ىل اإلم���������ارات وي���ق���ي���م ف���ي���ه���ا، ب���ال���وق���وف وراء 
ع��م��ل��ي��ات اغ��ت��ي��ال ال��ع��ش��رات م��ن خ��ط��ب��اء وأئ��م��ة مساجد 
عدن، كما أنه اتهام غري مباشر لإمارات بالوقوف وراء 
العمليات. يعتقد كثري من املحللني أن نظام العدوان 
ال���س���ع���ودي ي��وج��ه رس��ائ��ل��ه إىل ن��ظ��ام ال����ع����دوان اإلم�����ارايت 
م����ن خ�����الل إع���الم���ي���ي���ه وس���ي���اس���ي���ي���ه ع����ر م����واق����ع ال���ت���واص���ل 
االج����ت����م����اع����ي، وأن ال����رس����ائ����ل ح������ول ه������ذا امل����ل����ف ت���ع���ن���ي أن 
العالقة بني البدين وصلت مرحلة متقدمة من التعقيد 

والخالف الشديد.

ِصدام أنظمة العدوان
وبشأن توتر العالقة بني نظامي العدوان السعودي 
واإلم�������������������������ارايت، ق�������ال�������ت ص����ح����ي����ف����ة وول س�������رتي�������ت ج�������ورن�������ال 
االم����ري����ك����ي����ة إن ه�����ن�����اك ِص������دام������ا ب�����ني ن����ظ����ام����ي ال���س���ع���ودي���ة 
واإلم��������������ارات ع�����ىل م���س���ت���وى ق��������ادة ال���ب���ل���دي���ن ب���س���ب���ب ح���رب 

اليمن وأوبك.
الصحيفة األمريكية أوضحت أن السعوديني يعترون 
أن اإلم��ارات��ي��ني يعملون ض��د أه����داف ال��ري��اض الرئيسية 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت���أم���ني ح���دوده���ا ووق�����ف ه��ج��م��ات ال��ط��ائ��رات 

املسرية والصواريخ التي يشنها الجيش اليمني.
وت�����اب�����ع�����ت ال����ص����ح����ي����ف����ة: "ال������س������ع������ودي������ون اع�������رتض�������وا ع��ىل 
االت���ف���اق���ي���ة األم���ن���ي���ة ال���ت���ي وق���ع���ت���ه���ا ح���ك���وم���ة ال����ف����ن����ادق م��ع 
اإلم���������ارات يف دي���س���م���ر امل�������ايض، وال����ت����ي ب��م��وج��ب��ه��ا ُي��س��م��ح 
للقوات اإلماراتية بالتدخل يف البالد وتدريب مليشيات 

اإلرتزاق والتعاون األمني - بحسب نص االتفاقية.
فيما أكد معهد واشنطن لدراسات الشرق األدىن، أن 
اإلماراتيني وقفوا حجر عرثة أمام اتفاق بني السعودية 

وصنعاء إلنهاء الحرب وإيقاف الحصار عىل اليمن.
ب����ال����ع����ودة إىل ع���م���ل���ي���ات االغ����ت����ي����ال، واس���ت���خ���دام���ه���ا م��ن 
ق��ب��ل ال���س���ع���ودي���ة ك���ورق���ة ض���د اإلم���������ارات، ك��ت��ب ال��ب��اح��ث 
ال��س��ي��ايس ال���س���ع���ودي، ع���يل ع���ري���ي، ع���ر ح��س��اب��ه عىل 
ت���وي���رت: ب��ع��د ح���رب ع���دن وامل��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة األخ����رى، 
جمعت "اإلم���ارات" أب��رز القيادات املليشاوية يف بارجة 
إم�������ارات�������ي�������ة ب������ع������رض ال������ب������ح������ر، وع�������رض�������ت ع����ل����ي����ه����م ع������روض������اً 
ومطالب، فمنهم من رفضوا ومنهم من وافقوا وعادوا 
إىل ال��س��ل��ط��ة ل��ي��ت��خ��ل��ص��وا م���ن ب��ق��ي��ة ال���ق���ي���ادات امل��ل��ي��ش��اوي��ة 
ب����ط����رق م���خ���ت���ل���ف���ة وب������دع������اوى م���ن���اط���ق���ي���ة.. وي����ش����ري ح���دي���ث 
املدعو "عريي" عن اإلمارات وعروضها، إىل أنها وراء 

التصفيات.
يف األخري، يمكن القول أن نظامي العدوان واالحتالل 
ش����رع����ا يف ال���ل���ع���ب ب���������أوراق ث���ق���ي���ل���ة، وق�����د ال ي���ت���ج���اوز األم����ر 
ال����ت����ه����دي����د ب���ف���ت���ح���ه���ا، ل���ك���ن���ه���ا ت���ف���ص���ح ع�����ن ال����ع����ب����ث ال����ه����دام 
واملدمر والقاتل الذي تمارسه دول العدوان واالحتالل 

السعودية واإلمارات يف اليمن بشكل عام.

استعراض سعودي يف عدن
ويف سياق متصل، حرص الوفد العسكري السعودي 
ومعه قائد القوات السعودية عىل استعرض مليشيات 
ما يسمى "درع الوطن" يف مدينة عدن، بعد أن وصلت 
الخالفات ب��ني ال��ري��اض واملجلس االنتقايل امل��دع��وم من 

اإلمارات إىل ذروتها.
وح��رص��ت ق��ي��ادات عسكرية س��ع��ودي��ة ع��ىل زي���ارة تلك 
امل��ل��ي��ش��ي��ات امل���س���م���اة "درع ال����وط����ن" وال����ت����ي ت����م ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا 
حديثاً، وهدفت الزيارة إىل تقديم تلك املليشيات اآلثمة 

كأحد أهم الفصائل املليشاوية املوالية للعدوان.
وي��س��ع��ى ن��ظ��ام ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي وم���ن خ���الل ه��ذه 
امل��ل��ي��ش��ي��ات امل��ش��ك��ل��ة ح��دي��ث��اً وامل���س���م���اة "درع ال���وط���ن" إىل 
إع��ادة رس��م خارطة النفوذ يف املحافظات املحتلة، كما 
ت���ع���ول ال����ري����اض ع����ىل ه�����ذه امل��ل��ي��ش��ي��ات "درع ال����وط����ن" يف 
ك��ب��ح ج��م��اح امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ايل امل����وايل ل���إم���ارات تمهيداً 

للقضاء عليه.

استهداف قيادت العدوان واملرتزقة 
وعىل ذات الصعيد العبثي كشفت مصادر مطلعة، 
ب���أن وح����دة م��ن ق����وات االح���ت���الل ال��س��ع��ودي آج��ل��ت قائد 
ال��دع��م واإلس���ن���اد ب��ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان، وك����ذا امل��دع��و وزي��ر 
دفاع حكومة الفنادق املرتزق محسن الداعري، إىل مقر 

تحالف العدوان يف عدن.
جراء تعرضهما لهجوم بواسطة قذائف هاون، أثناء 

زيارتهما لفصائل مليشيات اإلرتزاق يف أبني.
وبحسب املصادر، فإن الهجوم نفذ أثناء تواجد قائد 
الدعم واإلسناد بتحالف العدوان واملرتزق الداعري، يف 
أحد مواقع الفصائل املليشاوية القريبة من عقبة ثرة.

وجاء هذا االستهداف لقائد الدعم واالسناد بتحالف 
العدوان وللمرتزق الداعري، يف وقت تمر فيه العالقات 
ب�������ني ال�����س�����ع�����ودي�����ة واإلم��������������������ارات ب�����ت�����وت�����ر وت�����ع�����ق�����ي�����د، ت���ج���س���د 
ب���ت���ص���ع���ي���د ف�����ص�����ائ�����ل االن�������ت�������ق�������ايل، امل�������������وايل ألب������وظ������ب������ي، ض���د 
مساعي وتوجهات الرياض لتقليص النفوذ اإلم��ارايت، 
وصواًل إىل تهديد فصائل مليشيات االنتقايل باستهداف 
ق����ي����ادات����ه����ا، وف������ق م�����ا ورد ع�����ىل ل����س����ان امل������رت������زق أب������و ه���م���ام 
اليافعي رئيس ما يسمى "مجلس املقاومة الجنوبية" 

يف عدن.

ضرب النفوذ اإلماراتي في الساحل الغربي
ويف سياق تصاعد ح��دة الخالف وال��ص��راع القائم بني 

أنظمة العدوان واالحتالل السعودي واإلمارايت،
وج�������ه ن�����ظ�����ام ال�������ع�������دوان ال�����س�����ع�����ودي، ال����س����ب����ت امل�������ايض، 
صفعة جديدة لقائد الفصائل املليشاوية املوالية لنظام 
العدوان اإلمارايت واملتمركز يف الساحل الغربي، املرتزق 

طارق عفاش.
وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة إن ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي دفع 
ب��م��ل��ي��ش��ي��ات ج����دي����دة م����ن م����ا ي���س���م���ى "درع ال�����وط�����ن" إىل 

منطقة رأس العارة الساحلية يف محافظة لحج.
وأوضحت املصادر أن املليشيات التي دفع بها العدوان 
السعودي، تأيت يف سياق تحركات إلنهاء تواجد فصائل 
املرتزق طارق عفاش بشكل نهايئ يف رأس العارة، بعدما 
ك�����ان ال�����ع�����دوان اإلم���������ارايت ي��خ��ط��ط ل��ت��س��ل��ي��م ت���ل���ك امل��ن��ط��ق��ة 

االسرتاتيجية لذراعها األول.
ورأى مراقبون أن تصعيد العدوان السعودي تحركاته 
يف املثلث االسرتاتيجي القريب من مضيق باب املندب، 
ت������أيت يف س����ي����اق م���س���اع���ي���ه ل��ت��ق��ل��ي��ص ن����ف����وذ ش���ري���ك���ه ن���ظ���ام 

العدوان اإلمارايت يف السواحل اليمنية.
وت����أيت ت��ح��رك��ات ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ت��زام��ن��اً م��ع زي���ارة 
وفد عسكري سعودي رفيع، إىل مدينة املخا.. تضمنت 
زيارة الوفد ملدينة املخا، رسائل سعودية إلعادة توزيع 
انتشار فصائل تحالف العدوان يف الساحل الغربي، ما 
اعتره مراقبني خطوة جديدة لضرب النفوذ اإلمارايت.

اقتحام مقرات أذرع اإلمارات
وع������ىل ص���ع���ي���د م���ت���ص���ل، دف����ع����ت ال������ري������اض ب��م��ل��ي��ش��ي��ات 
اإلرت�����������زاق امل����وال����ي����ة ل���ه���ا يف م���دي���ن���ة ت���ع���ز مل����واج����ه����ة ال��ف��ص��ي��ل 
امل���ل���ي���ش���اوي وال���������ذراع األول امل�������وايل ألب���وظ���ب���ي وال�������ذي ن��ف��ذ 
ع�������رض�������اً م�����ل�����ي�����ش�����اوي�����اً ق�����ب�����ل ب����ض����ع����ة أي�����������ام يف م�����دي�����ن�����ة ت����ع����ز، 
وج���اء ذل���ك ال��ع��رض واالس��ت��ع��راض امل��ل��ي��ش��اوي للفصيل 
اإلمارايت، إىل إظهار جحم مجاميعه واسلحته، وبهدف 
إخ��ض��اع فصائل اإلرت����زاق امل��وال��ي��ة ل��ل��ع��دوان السعودي، 
ك���م���ا ه�����دف ال����ع����رض إي����ص����ال وت���وج���ي���ه رس����ائ����ل ل���ل���ع���دوان 
السعودي بأن مدينة تعز املحتلة أصبحت ضمن نطاق 

نفوذ العدوان واالحتالل اإلمارايت.
ويف هذا السياق العبثي الناجم عن خالفات وصراعات 
ن����ظ����ام����ي ال�������ع�������دوان واالح�������ت�������الل ال�����س�����ع�����ودي واالم�������������ارايت، 
دفعت الرياض بمليشيات اإلرتزاق املوالية لها، السبت 
املايض، القتحام مقر املكتب السيايس ملا تسمى املقاومة 
الوطنية التابع للمرتزق طارق عفاش - ذراع  العدوان 

واالحتالل اإلمارايت.
وأوضحت مصادر محلية أن مليشيات تابعة ملا يسمى 
م���ح���ور ت���ع���ز، اق��ت��ح��م��ت م��ق��ر امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس ل��ل��م��رت��زق 
طارق عفاش وقاموا بإهانة من كانوا متواجدين داخله،

واشهروا السالح عليهم، ما أدى اىل اندالع اشتباكات  

بني الطرفني اسفرت عن وقوع اصابات وطرد من كانوا 
يف املقر وتمزيق الشعارات وص��ور املرتزق ط��ارق عفاش 

وإغالق املقر.
وأش�����ارت امل���ص���ادر إىل أن االق��ت��ح��ام ج���اء م��ف��اج��ئ وغ��ري 
م���ت���وق���ع ل��ل��م��ت��واج��دي��ن يف امل����ق����ر، ك���ون���ه ي�����أيت ب���ع���د ي��وم��ني 
من الزيارة االستعراضية لطارق عفاش ومليشياته إىل 

مدينة تعز.
 وأكدت املصادر أن التوترات ما تزال قائمة بني فصائل 
اإلرتزاق املوالية للعدوان للعدوان السعودي وفصائل 
اإلرتزاق املوالية للعدوان اإلمارايت، ما ينذر بمواجهات 

واشتباكات وحروب طاحنة.

مدينة تعز مقابل االنتقالي
وع���ىل ذات الصعيد ويف س��ي��اق إع����ادة ت��ق��اس��م النفوذ 
والسيطرة بني أنظمة العدوان واالحتالل يف املحافظات 
وامل��ن��اط��ق امل��ح��ت��ل��ة.. أش���ار م��راق��ب��ون ب���أن ن��ظ��ام��ي ال��ع��دوان 
واالح�����ت�����الل ال����س����ع����ودي واإلم����������اريت اب����رم����ا ص���ف���ق���ة إلع�����ادة 
تقاسم النفوذ والسيطرة االحتاللية لكليهما، تضمنت 
الصفقة، تسليم العدوان السعودي مدينة تعز املحتلة 
ل����ل����ع����دوان اإلم�������������ارايت، م���ق���اب���ل ت���ق���دي���م أب����وظ����ب����ي امل��ج��ل��س 
االن��ت��ق��ايل وم��دي��ن��ة ع���دن وغ��ريه��ا م��ن امل��ح��اف��ظ��ات املحتلة 

لقمًة سائغة للرياض.
وسرب ناشطون سعوديون وإماراتيون صورة تجمع 
قائد الفصائل املليشاوية املوالية ل��إم��ارات يف الساحل 
الغربي املرتزق ط��ارق عفاش وهو يصافح املرتزق عبده 
ف����رح����ان وال��������ذي ي���ع���ت���ر ال���ق���ائ���د ال���ف���ع���يل مل����ا ي���س���م���ى م��ح��ور 
تعز التابع لحزب اإلص���الح، يف رسالة ضمنية بتسليم 
مناطق نفوذ حزب االصالح ومليشياته يف تعز ملليشيات 

وفصائل اإلمارات.
ويسعى العدوان اإلمارايت من خالل هذه الصفقة إىل 
احكام السيطرة عىل باب املندب، فيما نظام العدوان 
ال����س����ع����ودي ي��ح��ق��ق إع��������ادة ت����وزي����ع ال���ن���ف���وذ ب����اإلض����اف����ة إىل 
احكام القبضة عىل عدن والقضاء عىل االنتقايل، ومن 
ذلك الزج بمليشياته يف معارك خاسرة يف عدة مناطق 

ومحافظات.

مذكرة اعتقال قيادات اإلصالح
وقبل دخول مليشيات املرتزق طارق عفاش إىل مدينة 
ت��ع��ز، ك��ان��ت ن��ي��اب��ة ع����دن، ق��د أص����درت األرب���ع���اء امل���ايض، 
م����ذك����رة اع���ت���ق���ال ب���ح���ق اث���ن���ني م����ن أه�����م ق����ي����ادات اإلرت�������زاق 
االخ��وان��ي��ة بمدينة ت��ع��ز.. حيث ت��زام��ن ذل��ك م��ع ترتيبات 
القتحام املدينة، اخر معاقل حزب االصالح جنوب غرب 

اليمن.
وامل��ذك��رة تطالب بالقبض القهري عىل املرتزق شوقي 
املخاليف شقيق امل��رت��زق حمود سعيد امل��خ��اليف، واملرتزق 
عبده فرحان سالم املخاليف، الحاكم العسكري الفعيل 

لتعز.
ومع أن التوجيه بالقبض عىل القياديان املرتزقان جاء 
بقضايا مدنية إال أن توقيت املذكرة املتزامن مع ترتيب 

اإلم��ارات وطارق عفاس لحملة اجتثاث حزب االصالح 
ومليشياته وت��ح��ي��ي��د ت��ل��ك ال��ق��ي��ادات ب��م��رر اع��ت��ق��ال��ه��م أو 
اج��ب��اره��م ع���ىل ال���ه���رب م���ن م��دي��ن��ة ت��ع��ز امل��ح��ت��ل��ة، لتصبح 

تابعة للنفوذ واالحتالل اإلمارايت.

احتدام الصراع السعودي اإلماراتي
أش�������رن�������ا آن�������ف�������اً ع�������ن م�������ا ك����ش����ف����ت����ه ص����ح����ي����ف����ة وول س����رتي����ت 
ج��ورن��ال األمريكية، فيما يتعلق باحتدام ال��ص��راع  بني 
السعودية واإلمارات يف اليمن والذي وصل إىل مستوى 

قادة البلدين.
وه���������������ذا ال�����������ص�����������راع ب���������ني ن������ظ������ام������ي ال������������ع������������دوان واالح���������ت���������الل 
السعودي واإلمارايت هو بسبب أطماع فرض السيطرة 
وت�����وس�����ع�����ة ال�����ن�����ف�����وذ يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات وامل������ن������اط������ق امل����ح����ت����ل����ة، 

باإلضافة إىل الخالفات املتعلقة ب "أوبك".
وق�����ال�����ت ال���ص���ح���ي���ف���ة االم����ري����ك����ي����ة ان ال����س����ع����ودي����ة ت��ع��ت��ر 
أن اإلم��ارات��ي��ني يعملون ض��د أه����داف ال��ري��اض الرئيسية 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت���أم���ني ح���دوده���ا ووق�����ف ه��ج��م��ات ال��ط��ائ��رات 

املسرية والصواريخ التي يشنها الجيش اليمني.
وأض��������اف��������ت ان ال�����س�����ع�����ودي�����ة اع�������رتض�������ت ع�������ىل االت����ف����اق����ي����ة 
األم���ن���ي���ة ال���ت���ي وق���ع���ت���ه���ا ح���ك���وم���ة اإلرت����������زاق وال����ف����ن����ادق م��ع 

نظام العدوان واالحتالل االمارايت يف ديسمر املايض.
ورص����������دت ال���ص���ح���ي���ف���ة م������ؤش������رات ل����ل����خ����الف امل���ت���ص���اع���د، 
وأب��رزه��ا غياب ويل العهد السعودي عن القمة املقامة 
يف أبوظبي يف يناير املايض وشاركت فيها مصر واألردن 
والبحرين واإلمارات، وكذلك غياب قادة اإلمارات عن 

قمة صينية عربية رفيعة املستوى يف الرياض.
وي�����ق�����ول م����س����ؤول����ون خ���ل���ي���ج���ي���ون ب���ح���س���ب ال���ص���ح���ي���ف���ة، 
إن ق�������ادة ال����ب����ل����دان ي���ب���ت���ع���دان ع����ن امل����ش����ارك����ة يف ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ط���رف اآلخ�����ر ع���ن ق���ص���د، ح��ت��ى يف ال���وق���ت ال�����ذي حضر 
فيه حكام األردن ومصر وقطر وغريهم هذه الفعاليات، 
وك���ش���ف���ت االن�����ت�����ق�����ادات ال�����الذع�����ة ع����ن خ������الف م����ت����زاي����د ب��ني 
الشريكني اللذين يسريان وفق السياسات والتوجهات 
وال��ت��وج��ه��ي��ات األم��ري��ك��ي��ة، وال��ذي��ن س���ارا أي��ض��اً ع��ىل مدى 
س�����ن�����وات ب���خ���ط���ى م����ت����ق����ارب����ة ب����ش����أن ال����س����ي����اس����ة ال���خ���ارج���ي���ة 

للشرق األوسط.
ونقلت الصحيفة ع��ن أش��خ��اص وصفتهم باملطلعني 
ع������ىل ال������رح������الت إن م���س���ت���ش���ار األم���������ن ال����ق����وم����ي االم�����������ارايت 
ال��ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن زاي�����د آل ن���ه���ي���ان، امل���ق���رب م���ن األم���ري 
محمد، سافر مراًرا وتكراًرا إىل السعودية للقاء محمد 
ب��ن س��ل��م��ان، لكن ذل��ك فشل يف تخفيف ال��ت��وت��رات، يف 
مناسبة واح��دة عىل األق��ل بعد قمة يناير يف أبو ظبي، 
لم يتمكن الشيخ طحنون من تأمني لقاء مع ويل العهد 

السعودي، كما أكدت املصادر املطلعة.
ويف مسألة ال��خ��الف ح��ول النفط ق��ال��ت الصحيفة ان 
السعوديني واإلماراتيني، كانوا قد اداروا نقاشهم حول 
ق��ض��اي��ا ال��ط��اق��ة خ��ل��ف األب�����واب امل��غ��ل��ق��ة. ف��داخ��ل منظمة 
البلدان املصدرة للبرتول التي تقودها السعودية، فإن 
دويلة اإلمارات مضطرة لضخ أقل بكثري مما تستطيع، 
مما يضر بعائداتها النفطية، وق��ال مندوبو أوب��ك إنها 
ت���دف���ع م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة ل���ض���خ امل����زي����د م����ن ال���ن���ف���ط، ل��ك��ن 
ال���س���ع���ودي���ني ق���ال���وا ال.. وي���ق���ول امل���س���ؤول���ون اإلم���ارات���ي���ون 
حالياً، ان اإلمارات تجري مناقشة داخلية بشأن مغادرة 
أوبك، وهو قرار من شأنه أن يهز الكارتل ويقوض قوتها 

يف أسواق النفط العاملية.
وتصادم اإلماراتيون مع السعوديني يف أكتوبر املايض 
عندما قررت منظمة أوبك بلس - وهي مجموعة تضم 
13 دول����ة م���ن اوب����ك و10 دول م���ن خ��ارج��ه��ا ب��م��ا يف ذل��ك 
روس��ي��ا - خفض إن��ت��اج النفط بشكل كبري لدعم أسعار 

الخام.
يف ال�����ع�����ل�����ن، ت������دع������م اإلم�����������������ارات خ�����ف�����ض اإلن���������ت���������اج، ل���ك���ن 
املسؤولني األمريكيني قالوا إن اإلماراتيني أخروهم سرا 
أنهم يريدون ضخ املزيد، تماشيا مع رغبات واشنطن، 
ل��ك��ن��ه��م واج�����ه�����وا م���ق���اوم���ة م����ن ال���س���ع���ودي���ة، وم���ن���ذ ذل���ك 
ال������ح������ني، دف�����ع�����ت االم��������������ارات أوب���������ك ب����ل����س ب���ش���ك���ل خ����اص 
إىل ال��س��م��اح ل��ه��ا ب��إن��ت��اج امل��زي��د وف���ق م��س��ؤويل ال��ط��اق��ة يف 

الخليج.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون سابقون إن املصالحة 
السريعة بني الرياض والدوحة بعد أن ضغطت إلنهاء 
امل���ق���اط���ع���ة يف أوائ�������ل ع�����ام 2021 أزع����ج����ت أب���وظ���ب���ي، ال��ت��ي 
دفعت يف األص��ل لعزل قطر وأرادت مواصلة الحصار 
واع����ت����م����د ال����س����ع����ودي����ون ع�����ىل ال����ش����رك����ات األج���ن���ب���ي���ة ل��ن��ق��ل 
م��ق��رات��ه��ا اإلق��ل��ي��م��ي��ة إىل امل��م��ل��ك��ة، م��ت��ح��دي��ة ب��ذل��ك م��ك��ان��ة 
دب��ي، املدينة اإلماراتية التي تعد مركز األعمال الدويل 

يف الشرق األوسط.
يبدو أن إعادة تنظيم محتملة يف الخليج قد تبلورت 
يف نوفمر عندما ظهر ملك البحرين، ال��ذي ُينظر إليه 
م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة ع����ىل أن�����ه دول�������ة ع��م��ي��ل��ة س����ع����ودي����ة، يف 
سباق الفورموال 1 يف أبو ظبي جنًبا إىل جنب مع محمد 
ب����ن زاي������د يف ن���ف���س ن���ه���اي���ة األس�����ب�����وع، ح���ي���ث ح���ض���ر األم����ري 
ال��س��ع��ودي ح��ف��ل اف��ت��ت��اح ك���أس ال��ع��ال��م ل��ك��رة ال��ق��دم مع 

الحاكم القطري.
وي��������وم ب���ع���د آخ������ر ت���ت���س���ع دائ���������رة ال�����خ�����الف وال������ص������راع ب��ني 
النظاميني ال��س��ع��ودي واإلم����اريت ال��ذي��ن ه��م يف األس��اس 

أدوات ودمى تحركهما أمريكا كيفما تشاء.

تتسع دائرة الخالف والصراع بني نظامي العدوان واالحتالل النظام اإلمارايت والنظام السعودي، يوماً بعد آخر ومع كل تصعيد جديد يلجأ نظاما العدوان واالحتالل إىل فتح ملفات 
جديدة تكون أثقل حجماً وأكرث تأثرياً وذات بعد دويل.. ويف اليمن يتسابق نظاما العدوان واالحتالل عىل مد النفوذ وتوسعة سيطرتهما االحتاللية يف سعي كل منهما لنهب املزيد من 

الرثوات وأحكام القبضة عىل املناطق ذات املواقع الهامة واالسرتاتيجية ومنها الجزر واملوائن اليمنية، وبما يخدم مصالحهم وأهدافهم ويحقق اطماعهم االحتاللية.
ويف هذا السياق يحرك نظاما العدوان واالحتالل السعودي واإلمارايت ادواتهم من فصائل ومليشيات اإلرتزاق والعمالة لتنفيذ مخططاتهم وتحقيق أهدافهم وهي اهداف 

تصادمية يف الوقت الحاضر بني نظامي العدوان واالحتالل، إال أن ادواتهم من العمالء واملرتزقة قد طمس عىل أبصارهم وعىل بصريتهم، فينفذون دون أي اعرتاض أو تفكري كل 
ما يمىل عليهم من قبل أنظمة العدوان واالحتالل والنتيجة هي مزيد من القتل بني صفوفهم والهدم والتدمري لوطنهم.. وهكذا يستمر حالهم يف فوىض وجحيم مقيم.. املزيد 

من التفاصيل حول صراع أنظمة العدوان واالحتالل يف سياق التقرير التايل:
26 سبتمبر - خاص 

مسكنات التهدئة 
ألن ال��والي��ات املتحدة األمريكية ال تنتهج سياسة 
الحروب املتعددة فإنها وجهت  اململكة السعودية 
بالتهدئة وأخذ النفس الطويل يف اليمن واستغالل 
اخ�����الق ال����رج����ال امل��رت��ف��ع��ة ل��ت��ط��وي��ل م���وق���ف ال���الح���رب  

والالسالم 
بينما اجهزتهم املتخصصة تعمل بكل قواها يف تجذير هذه املنهجية 
القديمة التي ل��م تعد ناجحة ذل��ك أنهم ال ي��درك��ون أنهم يتعاملون 

بطرق عفا عليها الزمن .
ف���ال���وق���ت وال���ع���ص���ر ت��غ��ري ب���ل ل���م ي��ع��د ال���ع���ال���م ب���أس���ره ي��ت��ق��ب��ل ال��ق��ط��ب 
الواحد وأن الطاعة املطلقة لن تكون إال لله  , وهذا ما هو آت ال محالة.
إن ف��رص ال��س��الم ال��ت��ي تمر ع��ىل ال��ج��ارة ال��س��ع��ودي��ة وال��ت��ي تهيئ لها 
ترتيب اوراقها بصدق لطرحها عىل طاولة السالم كبرية والتي يجب 

ان يسبقها ال محالة  
إب���داء حسن النية وامل��ص��داق��ي��ة وذل���ك ب��أط��الق روات���ب الشعب وفك 
حصاره وتسليم الخونة السياسيني او عىل االقل التوقف عن دعمهم 

وتموينهم املستمر ..
إن ت����رك ال��ف��رص��ة غ���ص���ة, ف���امل���خ���اب���رات األم��ري��ك��ي��ة ت��س��ع��ى م���ع ربيبتها 
اسرائيل اىل استغالل ف��رتة حكم اب��ن سلمان  للتوصل اىل نقطة أال 
عوده وفرضية الحرب الباردة والساخنة بقيادة السعودية والتي غري 
مدركة ما يعنيه ذلك من خطر تدمري اقتصادها وشعبها ووحدتها 

االجتماعية 
إن اح������الم وت���ط���ل���ع���ات ال���س���ع���ودي���ة ل����ن ت��ت��ح��ق��ق إال ب���ال���ن���زول م����ن ع��ىل 
ال����ش����ج����رة وق�����ه�����ر االس����ت����ك����ب����ار وال�����ت�����واض�����ع ل���ل���س���ل���م وال������س������الم م�����ع ال���ي���م���ن 

العظيم...
وإذا ك��ان��ت امل��ص��ل��ح��ة األم��ري��ك��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب االس���ت���م���رار يف م��ن��ع حكومة 
اململكة من التقدم خطوه جاده للسالم فأنها بذلك تقرب األجل يف 

تفكك املجتمع السعودي وضرب نخبه وفئاته ...
ف��ق��د اص���ب���ح األغ��ل��ب��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال���س���ع���ودي ي��م��ق��ت��ون ه����ذه ال��ح��رب 
العبثية ويتقززون من ذكر خونة اليمن وما احدثوه من تاريخ اسود 
للسعودية حيث اصبح املواطن السعودي يف سفره خارج وطنه يتلقى 
التوبيخ وعدم االح��رتام ملا تقوم به حكومته من ع��دوان وحصار عىل 

اليمن املسالم املحب للسالم .
كما أننا يف هذه الخاطرة نتطرق لسبل الصراع السعودي اإلمارايت 
عىل ماال يملكون ولن يملكوه ...فمئالهم اىل الزوال والخروج مكرهني 

من كل شر يف هذا الرتاب الطاهر .
وما يقوم به طارق عفاش .وما تقوم به الواليات املتحدة األمريكية 
يف امل����ه����رة ...وغ��������ري ذل�����ك اال دل���ي���ل أن اس��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��م اص���ب���ح���ت ف��اش��ل��ة 
واهدافهم لم يتحقق منها يشء وب��ات��وا يتحضرون للفصل النهايئ, 

والذى سيكون بالخزي والشنار عليهم .

عميد/عبدالسالم السياين

  ال��ص��راع هو بسبب أطماع 
ف������رض ال���س���ي���ط���رة وت���وس���ع���ة 
ال������ن������ف������وذ ف��������ي احمل������اف������ظ������ات 
وامل��ن��اط��ق احمل��ت��ل��ة، ب��اإلض��اف��ة 
إل����������ى اخل���������الف���������ات امل���ت���ع���ل���ق���ة 

ب�«أوبك»
 م��س��اع وت��وج��ه��ات ال��ري��اض 
ال��ن��ف��وذ اإلم���ارات���ي،  لتقليص 
وص������واًل إل����ى ت��ه��دي��د ف��ص��ائ��ل 
م������ل������ي������ش������ي������ات االن�������ت�������ق�������ال�������ي 

باستهداف قياداتها
  ح�����رص ال����وف����د ال��ع��س��ك��ري 
ال����س����ع����ودي ع���ل���ى اس���ت���ع���راض 
م���ل���ي���ش���ي���ات م�����ا ي���س���م���ى «درع 
ال�����وط�����ن» ف����ي ع�������دن، ب���ع���د أن 
وصلت اخل��الف��ات بني الرياض 

واملجلس االنتقالي إلى ذروته



ُشيييييعييت بييصيينييعيياء جييثيياميين 
عييييييييييدد ميييييييين شييييييييهييييييييداء اليييييوطييييين 
واليييييقيييييوات املييسييلييحيية الييعييقيييييد 
ميييييحيييييميييييد عيييييبيييييداليييييليييييه اليييييييييتيييييييييم، 
املييييييييييييييييييقييييييييييييييييييدم مييييييييييحييييييييييمييييييييييد مييييييحييييييمييييييد 
عاطف والرائد نايف حسن 
مييعييصييار اليييذيييين اسييتييشييهييدوا 
وهييييييييييم ييييييييييييييييؤدون واجييييييبييييييهييييييم يف 

الدفاع عن الوطن.
وخيييييال ميييراسيييم الييتييشييييييييع 
الييتييي شيياركييت فيها قيييييادات 
عيييييسيييييكيييييريييييية وأميييييينييييييييييييية وأهييييييييييايل 
وأقييييييييييييييييييييييارب الييييييييييشييييييييييهييييييييييداء، أكيييييييد 
املشيعون أن دماء الشهداء 
الييتييي رووا بييهييا تيييراب الييوطيين 
أثيييييييميييييييرت يف تييييحييييقيييييييييق الييينيييصييير 
املبن عىل تحالف العدوان 
األميييييييييييييييييييييييييرييييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييسييييييييييييييعييييييييييييييودي 

اإلمارايت.
جيييييييييييرت مييييييييراسييييييييم الييييتييييشييييييييييييييع 

لييلييشييهييداء الييذييين تييوشييحييت جثامينهم بييالييعييلييم الييجييمييهييوري 
بعد الييصيياة عليهم يف جييامييع الييشييهييداء بييأمييانيية العاصمة، 
ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه. كما ُشيعت 
بصنعاء جثامن عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة 
الشهيد الرائد عبدالكريم قاسم املهدي، املازم ثاين عادل 
محسن الفقيه واملازم ثاين هاشم عبدامللك املغربي، الذين 

استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
وخيييييييال ميييييراسيييييم اليييتيييشيييييييييييع الييييتييييي شييييياركيييييت فيييييييهيييا قيييييييييادات 
عسكرية وأمنية وأهايل وأقارب الشهداء، .. عرب املشيعون 
عن الفخر واالعييتييزاز باملواقف الوطنية واألدوار البطولية 
الييتييي سطرها الييشييهييداء وهييم يييتييصييدون لتحالف الييعييدوان 

يف مختلف الجبهات.

جرت مراسم التشييع 
ليييييييييييييييييليييييييييييييييييشيييييييييييييييييهيييييييييييييييييداء اليييييييييييييييييذيييييييييييييييييين 
تيييييييوشيييييييحيييييييت جييييثييييامييييييييينييييهييييم 
بييييييييالييييييييعييييييييلييييييييم الييييييييجييييييييمييييييييهييييييييوري 
بييييييييعييييييييد الييييييييييييصيييييييييييياة عييييليييييييييهييييم 
الييييييييييشييييييييييعييييييييييب  يف جييييييييييييييييييامييييييييييييييييييع 
بيييييييييييييأميييييييييييييانييييييييييييية الييييييييييعيييييييييياصييييييييييميييييييييية، 
ليييييتييم ميييواراتيييهيييا الييييرثى يف 
مسقط رأس كل منهم.
ُشيييييييييييييييييييّييييييييييييييييييييع  ذليييييييييييييييييييييييييييييييييييييك  إىل 
بصنعاء، جثامن عدد 
مييييييييييييييين شيييييييييييييييهيييييييييييييييداء الييييييييييوطيييييييييين 
والقوات املسلحة الذين 
اسيييتيييشيييهيييدوا يف جييبييهييات 

العزة والكرامة.
حيييييييييييييييييييييييييييث تيييييييييييييييييييم تيييييييشيييييييييييييييييييييييع 
جييييييثيييييياميييييين امليييييييييقيييييييييدم عيييييييييواد 
مييسييعييد الييفييقييييية واليييرائيييد 
عييييبييييدالييييلييييه حييييسيييين صييياليييح 
جيييييييراد والييينيييقيييييييب مييحييمييد 
عزيز محمد الذاهبي واملازم أول صالح صالح احمد مرح 

واملازم أول حافظ محمد الحسني.
وقييد أقيمت لجثامن الشهداء مييراسييم تشييع رسمية 
مييهيييييبيية حيييضيييرهيييا رئيييييييس هيييييئيية االسييييتييييخييييبييييارات واالسيييتيييطييياع 
اليييييييليييييييواء الييييييركيييييين عييييبييييدالييييلييييه يييييحيييييييييى اليييييحييييياكيييييم ،وميييييييديييييييير دائييييييييرة 
االسييتييخييبييارات الييعييسييكييرييية الييعييميييييد اليييركييين عيييي مييحييمييد أبييو 
حيييليييييييقييية، ونيييييائيييييب ميييييديييييير دائييييييييييرة االسيييييتيييييخيييييبيييييارات اليييعيييسيييكيييريييية 

العميد حسن هاشم ،وأهايل وأقارب الشهداء.
وجييييييييييرت مييييييراسييييييم اليييتيييشيييييييييييع لييييلييييشييييهييييداء الييييييذييييييين تيييوشيييحيييت 
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع 
الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتها الييرثى كل شهيد 

يف مسقط رأسه.

ان األميييييييية اليييعيييربييييييية تيييعيييييييش ميييرحيييلييية هيييياميييية وصيييعيييبييية جييييييييداً ميين 
تاريخها تصاعدت فيها حدة الخافات بينهما ولكنها يف نفس 
الوقت اتفقت عىل طي صفحة العدو االسرائيي والسعي اىل 
اليييتيييقيييارب ميييع اليييعيييدو الييصييهيييييوين بييشييكييل غييير مييسييبييوق يف تيياريييخ 

الصراع العربي الصهيوين.
إن أمييريييكييا اليييييييوم تييسييعييى بييكييل إمييكييانيياتييهييا إىل وضييييع اليييييميين يف 
إطييييار اليينييظييام اليييييدويل مييين خيييال وجيييودهيييا يف اليييييميين وخييياصييية يف 
املحافظة الجنوبية الشرقية املتمثلة يف املييهييرة وسييقييطييرى مما 
سيجعلها تشكل مييصييدراً حقيقياً لتهديد اليييييميين ومصالحه, 
مهما حاولت ان تتخفى خلف قناع السام ووعود االستقرار يف 
اليمن واملنطقة العربية إال أن اهدافها وغاياتها مشوهة وقذرة.

من هذا املنطلق سوف نتطرق اىل التواجد العسكري األمريي 
بيييقيييوات عييسييكييرييية يف مييحييافييظيية امليييهيييرة واليييتيييي سييتييضييع نييفييسييهييا يف 
دائييييييرة اليييشيييك مييين خييييال ادخييييييال قيييييوات عييسييكييرييية إىل املييييهييييرة, يف 
الييييوقييييت الييييييذي أصيييبيييحيييت فيييييييه تييخييسيير ميييركيييزهيييا اليييقيييييييادي لييلييعييالييم 
من خال وقوفها أمام روسيا يف الحرب الروسية اإلوكرانية, 
فأمريكا اليييييوم تلعب لعبة الييقييوى الييكييربى يف العالم, بقدر ما 
هي لعبة عربية رخيصة كحقيقة واضحة أقدمت عليها الدول 
العربية وعىل رأسها السعودية واإلمارات والدول املطبعة مع 
الكيان اإلسرائيي من اجل احداث ارباكات وادخال حسابات 
االقييليييييم مييتييزاميينيية مييع الييحييسييابييات الييدولييييية بييحيييييث ييينييشييأ تييخييادم 
بينهما وال تييحييرم االعيييييراب ميين اقييتييسييام الييكييعييكيية مييع الصهاينة 

واالمريكان.
لييييم ييييكييين اليييركيييييييز عييييىل مييحييافييظيية املييييهييييرة اخيييتيييييييار مييفيياجييئييا بييقييدر 
مييا هييو اخييتيييييار عييربييي اسييرائيييييي يف االسيييياس وميينييذ بييداييية الييحييرب 
اليييروسييييييية األوكييييرانييييييييية اصييبييحييت اليييعييياقيييات اليييروسييييييية االمييريييكييييية 
يف تييراجييع كييبيير والييتييي هييي اليييييوم تييشييكييل جييوهيير اليينييظييام الييعيياملييي 
الييييذي اخيييذ يييعييكييس نييفييسييه عييىل الييحييرب واليييعيييدوان عييىل اليييييميين, 
وتهديد إييييران ومييحيياوالت منعها ميين رفييع مستوى التخصيب 
لييليييييورانيييييوم وظيييهيييور الييتييهييديييدات الييصييهيييييونييييية يف فيييربايييير 2023 
بأنها لن تسمح إليران بامتاك الساح النووي وكذلك التدخل 
يف سييوريييا والييسيييييطييرة عييىل اجييييزاء ميين ارض سييورييية وصييادراتييهييا 
اليينييفييطييييية, وهييياهيييي اليييييييوم تييتييواجييد عيييىل أرض اليييييميين يف م/امليييهيييرة 
بقوة عسكرية ليس لها داع, وإنما فرض الهيمنة والقوة عىل 
اليمن واملنطقة والتي رأت يف نفسها انها قد اهينت من روسيا 
والصن وإيران وانها تعيش رعبا حقيقيا من نشوء تحالفات 
جديدة تؤثر عىل هيمنتها وسطوتها.. وعىل التأثر عىل النفوذ 

االمريي الصهيوين يف مناطق الصراع الدويل.
لقد لوحظ مؤخراً حالة القلق واالرباك التي تعيشها أمريكا 
جراء الصراع الرويس االمريي وما وجودها يف اليمن إال بدافع 
تعزيز سباقها املتسلح واسييتييمييرارهييا إحيييراز أي تييقييدم يف انتشار 
قييواتييهييا يف اليييييميين بييكييل أبييعييادهييا السياسية والجيواسراتيجية 
فيييضيييًا عيييين اسييييتييييمييييرار اليييتيييوتييير والييييتييييهييييديييييدات الييييروسييييييييية االميييرييييكييييييية 
وتوجيه االتهامات من كليهما, إال أن أمريكا تشعر أنها خسرت 
الكثر من مكانتها يف العالم وعجزها تماماً من رسم سياسة 

واضحة مع روسيا وتحديداً معالم املرحلة القادمة.
إن وجود قوات أمريكية يف م/املهرة اليمنية إنما هو مقدمة 
إلفيييييييراز الييييراكييييمييييات اليييتيييي تييعيييييشييهييا اميييرييييكيييا ضييييد روسيييييييييا واليييصييين 
والتي ستنعكس بالتايل عىل عاقاتها مع العالم وال يستبعد 
ان تجد واشنطن نفسها يف ازمات جديدة قد تعصف بها جراء 
وجييييودهييييا يف اليييييميين الن اليييييميينييييين لييين يييقييبييلييوا بيييتيييواجيييد عييسييكييري 
امييريييي ويييفييرض هيمنة امييريييكييييية مييكييشييوفيية يف منطقتهم مما 

يبشر بحدوث مقاومة عاصفة ضد التواجد االمريي.
ميين اليينيياحييييية العسكرية فيييإن امليييييزان الييعييسييكييري لليمن يتجه 
اىل املييزيييد ميين اليييتيييوازن يف امليينييطييقيية فيياليييييميين تسعى اىل الييوصييول 
اىل تييييييوازن ميييع الييسييعييودييية واالمييييييييارات ودول تييحييالييف اليييعيييدوان 
امليييدعيييومييية ميييين أميييرييييكيييا وبيييرييييطيييانيييييييا واسييييرائيييييييييل وذلييييييك يف إميييتييياك 
امليينييظييومييات الييصيياروخييييية البالستية واملييجيينييحيية وكييذلييك الييطييران 
املسر بكل انواعه وغاياته وايضاً امتاك القدرة الدفاعية ضد 
طييران الييعييدوان بأنواعه وهييو األميير الييذي جعلت اليمن تقرب 
الييفيياصييل بينها وبيين دول تحالف الييعييدوان بأجمعها ومعهم 
أميييرييييكيييا وبيييرييييطيييانيييييييا واسييييرائيييييييييل يف املييييجييييال اليييعيييسيييكيييري لييأسييلييحيية 
التقليدية, حتى وإن كان الفرق واضحاً وال زال شاسعاً بالنسبة 

للقوات الجوية والبحرية.
ودون ريب يف الحسابات الجيوسياسية القادمة ان تواجد 
قييييوات امييريييكييييية يف م/املييييهييييرة سيييييزيييد األميييييور تييعييقيييييداً, فييييإذا كنت 
ترى انها سوف تفرض واقعاً سياسياً جديداً يف اليمن بكامل 
جغرافيتها لتضمن بقاءها يف املناطق املحتلة من خال سعيها 
التآمري وحدة الوطن اليمني والسيطرة عىل مواقع عسكرية 

حيييسييياسييية كيييانيييت قيييبيييل الييييوحييييدة تيييحيييت سيييييييطيييرة وقيييييييييادة االتيييحييياد 
الييسييوفيييييتييي ليييتيييأمييين عييمييقييهييا امليييييييييداين واالسييييراتيييييييييجييييي يف اليييبيييحييير ا 
لعربي واملحيط الهندي والخليج العربي فهي بذلك قد وضعت 
نفسها يف دائييييرة االسييتييهييداف الييشييامييليية ميين اتييجيياهيين األول من 
الييييداخييييل اليييييميينييي وتيييكيييون قيييد فييتييحييت جييبييهيية بيييريييية واسيييعييية ليس 
مييع قييييوات صيينييعيياء فييقييط وإنييمييا مييع ابيينيياء املييحييافييظييات الجنوبية 
وعىل رأسهم أبناء م/املهرة والثاين من الخارج الجانب الرويس 
واليييصييين خيياصيية وان صيينييعيياء تييوجييه اليييينييييداءات املييتييكييررة للعالم 
ولأمم املتحدة ومجلس األمن بإخراج القوات االمريكية من 
اليييييميين بيياعييتييبييارهييا قيييوات غييازييية داخيييل ارايض اليييييميين بيييدون وجييه 
حييييق وميييييا وجيييييودهيييييا يف اليييييييمييين إال يييييزيييييد االمييييييييور تيييعيييقيييييييداً, وليييييس 
هناك ما يمنع من تدخل روسيا والصن يف اتون هذا الصراع 
والييبييحييث عييين هيييييميينيية امييريييكييييية جيييدييييدة خيياصيية وأن روسيييييييا تييرى 
يف وجيييييود الييييقييييوات االمييريييكييييية عيييىل أرايض اليييييميين ويف مييحييافييظيية 
املهرة تحديداً خطرا عىل نشاطها العسكري واالقتصادي ولن 
تسمح بانتشار قوات امريكية يف اليمن عىل الساحل الجنوبي 

يف البحر العربي.
لقد اعطى الحديث اليمني للسعودية واإلمارات وحلفائهم 
أميييرييييكيييا وبييريييطييانيييييا دروسييييييياً قيياسييييية وميييؤملييية يف امليييعيييركييية واليييحيييرب 
عىل اليمن خال ثمان سنوات ماضية ووجود قوات امريكية 
يف املهرة انما هو استمرار املقاومة اليمنية من كل االتجاهات 
ضيييد املييحييتييل اليييغيييازي االجيينييبييي وسييييوف تييتييأثيير املييصييالييح االمييريييكييييية 

بشكل مباشر من خال استهداف قواتها املتواجدة عىل ارض 
اليييييميين او بييطييريييقيية غييير مييبيياشييرة لييضييربييات مييوجييعيية لييلييسييعييودييية 
واالميييييارات وحييرمييان امييريييكييا ميين مييصييالييح كييبييرة اعييتييمييدت عليها 

من السعودية.
مييييييييازالييييييييت اليييييييحيييييييرب قيييييائيييييمييييية بييييييييينيييينييييا يف اليييييييييييمييييين وبييييييييين الييييسييييعييييودييييية 
واالميييييييييييييييييييييارات حيييييتيييييى وإن خيييييفيييييت حيييييييييدة املييييييواجييييييهيييييية إال أن اليييييحيييييرب 
قيييائيييمييية وقييييييد تييينيييشيييب بيييشيييكيييل أكييييييرب مييييين الييييسييييابييييق وتييييتييييوسييييع دائييييييرة 
الحرب واملعركة وتطال دول تحالف العدوان وخاصة املطلة 
عييييىل اليييبيييحييير األحييييميييير فيييكيييل دوليييييية سييتييسييمييح بييياسيييتيييخيييدام اراضيييييييهيييا 
واجوائها وحييدودهييا البحرية العمال عدائية عىل اليمن فهي 
بذلك قييد وضعت نفسها يف دائيييرة االسييتييهييداف واليييرد املناسب 
وهيييييذا ميييا يييضييميينييه ليينييا اليييقيييانيييون االنييييسيييياين الييييييدويل وكييييل الييشييرائييع 
السماوية واألرضية, خاصة وأن اليمن امتلكت اسلحة الردع 
االسييراتيييييجييي وبييإمييكييانييهييا ان تييييؤدب تييلييك اليييييدول الييتييي ستسمح 

بالعدوان عىل اليمن وشعب اليمن..
ولن تكون الجغرافية اليمنية لوحدها داخلة يف الصراع بل 
ان املنطقة بالكامل ستتأثر بشكل مباشر جييراء عييودة الحرب 
واسيييتيييميييرار الييييقييييوات االميييرييييكييييييية بييتييعييزيييز انيييتيييشيييارهيييا وتيييواجيييدهيييا يف 
اليييييييييميييين وخييييياصييييية م/امليييييييهيييييييرة وسييييييييوف تييييكييييون املييينيييطيييقييية بيييشيييكيييل عييييام 
واألقليم العربي بشكل خاص من املناطق التي سوف تطالها 
ابيييعييياد اليييحيييرب وآثييييارهييييا وبيييقيييدرتييينيييا عييكييس هييييذا الييييصييييراع وحييجييمييه 
وعدم وجود تقارب بن امليزان اليمني والقدرة االمريكية ومعها 
حلفائها الييعييرب يف املنطقة إال ان امريكا ستكون قييد ساهمت 
بييشييكييل ميييبييياشييير وكيييبييير يف إحيييييييداث فيييييوىض عييييارميييية وقيييليييق كيييبييير يف 
املنطقة خيياصيية الييقيينييوات الييبييحييرييية- األحييميير والييعييربييي- وستزيد 

يف تعميق الخافات العربية العربية.
ان اسيييييتيييييميييييرار الييييتيييينييييافييييس واليييييييصيييييييراع االسييييراتيييييييييجييييي بييييين أميييرييييكيييا 
وروسيييييييا واليييصييين وإيييييييران فيييإن الييسييييياسيية الييعييسييكييرييية االمييريييكييييية 
يف اليييييييمييين تييتييجييه اىل اليييييزييييييادة يف إطييييييار اشييييكييييال الييييقييييوة االمييريييكييييية 
لييتييدعيييييم ميييركيييزهيييا وتيييدعيييييييم ميييوقيييف اسيييرائيييييييل يف امليينييطييقيية والييييذي 
بدوره ستظهر اشكال القوة اليمنية ملواجهة الجيوش االجنبية 
وعىل رأسها االمريكية وستكون الجغرافية السعودية بكاملها 
ميييسيييرح عييمييليييييات لييقييواتيينييا وضيييربييياتييينيييا إضيييافييية اىل ميينيياطييق تييواجييد 

القوات االمريكية يف اليمن واملهرة.
وليييييو جيييئييينيييا اىل اليييجيييغيييرافييييييية اليييييميينييييية امليييهيييريييية لييينيييجيييدهيييا ميينييطييقيية 
صعبة وليييييس ميين الييسييهييل عييىل الييقييوات االمييريييكييييية االنييتييشييار يف 
منطقة مثل املييهييرة وسيييوف تصبح الييقييوات االمييريييكييييية بيين في 
الييكييميياشيية النيييهيييا ليييم تيييواجيييه ظييييروفيييياً مييشييابييهيية لييلييمييهييرة مييين قييبييل, 
ولييين تتحقق لييلييقييوات االمييريييكييييية ايييية افضلية يف اسيينيياد الييقييوات 
السعودية واالماراتية املتواجدة يف م/ املهرة وشبوة وحضرموت 
ولييين تييقييدم اليييقيييوات االمييريييكييييية ايييية تييسييهيييييات عييسييكييرييية جييديييدة 
ليييقيييوات اليييعيييدوان او املييرتييزقيية واسيييتيييخيييدام الييجييميياعييات اإلرهييابييييية 
يف نيييشييياطيييهيييا ولييييين تييحييقييق أي تييحييسيين الداء قيييواتيييهيييا أو اليييقيييوات 
األجييينيييبييييييية اإلمييييياراتييييييييييية الييييسييييعييييودييييية واالميييييييييييييارات خيييياصيييية وان نييقييل 
اليييقيييوات االمييريييكييييية يف املييهييرة سيييييكييون صييعييبيياً جييييداً وليييييس هناك 
ايييية مييصييالييح امييريييكييييية يف املييهييرة لييي تييتييدخييل عييسييكييرييياً لحمايتها 
وحماية مصالح امريكا وانييمييا هييي بذلك تضع مصالح امريكا 

يف خطر حقيقي وتهديد مباشر.
اذا كيييانيييت اليييسييييييياسييية االميييرييييكييييييية تييسييعييى خيييييال الييييفييييرة املييقييبييليية 
للحصول عىل تسهيات سعودية اكرث من خال تواجد قواتها 
يف اليييييميين فييهييي واهييميية ومييحيياوليية الييضييغييط عييىل الييسييعييودييية عرب 
اليمن فهي تتجه باملنطقة بأكملها اىل كارثة حقيقية, فاليمن 
تييييييييييدرك حييييجييييم املييييييييؤامييييييييرة عييييييىل اليييييييييميييين وتييييييييييييدرك وسييييييائييييييل اليييضيييغيييط 

األمريكية ولن تسمح بذلك.
ان الوجود األمريي قوبل بالرفض من ابناء محافظة املهرة 
ميييميييا يييينيييذر بييييحييييدوث اصييييطييييدام مييسييلييح بييييينييهييا وبييييين قيييبيييائيييل امليييهيييرة 
وشبوة وصنعاء اذا تطلب االمر, ولعل ما حققته صنعاء من 
فرض هيمنتها عىل مصادر الرثوة النفطية ومنع نهب وسرقة 
الييينيييفيييط اليييييييمييينيييي واليييييغييييياز كيييييان اكيييييرب دليييييييييل عييييىل اليييييقيييييوات املييسييلييحيية 
اليمنية وسياسة صنعاء عىل اجبار دول العدوان وعىل رأسها 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا من ممارسة واستمرار نهب الرثوات 

اليمنية وهذا زاد معاناة امريكا ودول العدوان.
ان املييييتييييغييييرات امليييتيييوقيييعييية يف الييييعييييالييييم تييييركييييز يف احييييتييييمييييال زيييييييادة 
التهديد اليييرويس والصيني عييىل امريكا وبييالييتييايل زييييادة الييقييوات 
الييعييسييكييرييية يف امليينييطييقيية وتييشييكيييييل تيييهيييدييييد حييقيييييقييي وخيييطييير عييىل 
اليييييقيييييوات األمييييريييييكييييييييية يف الييييبييييحييييار ويف اليييييييمييين بيييشيييكيييل خيييييياص واذا 
كيييانيييت تييعييتييقييد انيييهيييا سيييييوف تييخييتييصيير وصييييييول اليييييقيييييوات االميييرييييكييييييية 
اىل مييييركييييز اليييييدفييييياع الييييتييييي سيييتيييهييياجيييم بيييهيييا فيييهيييي بييييذلييييك قييييد اغييفييلييت 
ان الييتييحييرك األميييرييييي يف اليييييميين ميييراقيييب وميييرصيييود ولييين تسمح 

اليمن لأمريكان أن تستغل اراضيها يف اي عمل عسكري ضد 
روسيا والصن أو إيران او حتى السعودية او دولة عربية اخرى 
فالعدو االمريي هو عدو كل االحرار يف العالم واليمن تعترب 
ان امريكا وتواجدها بقوات عسكرية عىل اراضيها املحتلة انما 
هييو احييتييال واسييتييعييمييار ولييين يييقييابييل ذليييك إال بييالييقييوة العسكرية 
ورغييم تكثف الجهود الدولية واالقليمية واألممية مع امريكا 
وسياستها ولكنها وصلت اىل طريق مسدود يف اليمن بشكل 
خيييياص, وميييع روسيييييييا واليييصييين بييشييكييل عيييام وليييم تييجييد امييريييكييا أي 
تييييرحيييييييييب بيييييوجيييييودهيييييا يف اليييييييييميييين ولييييييين تييييتييييكييييرر نيييسيييخييية اليييسيييعيييوديييية 
الكويتية يف اليمن ولن تكون هناك اية تسوية سياسية سوى 
بخروج القوات االجنبية من كامل أراضينا املحتلة وعىل رأسها 
أمريكا وهناك احتمال كبر بحدوث صراع مسلح عىل مستوى 

كبر بن أمريكا وروسيا والصن.
ولن تستطيع أمريكا حينها تدعيم ترساناتها النووية ملواجهة 
روسيا والصن ولن تتمكن من اجراء مناورات عسكرية قريبة 
من إيران وتواجد قوات روسية صينية وكذلك التحسن الكبر 

يف التسلح اإليراين والذي هو اليوم يقلق أمريكا وإسرائيل.
ومييين املنتظر اسييتييمييرار تحسن اليييقيييدرات العسكرية اإليييرانييييية 
وما وجود قوات امريكية يف اليمن يف مناطق سيطرة حكومة 
املرتزقة إال عامة واضحة عىل ان امريكا تعاين من حالة إرباك 
وقلق وخوف وأن الحرب قادمة مع استمرار أمريكا بسياستها 
الطائشة واملغامرة تجاه العالم وروسيا والصن, وان الصراع 
ميييع أمييريييكييا اليييييييوم اصييبييح صيييراعييياً عيييىل اإلدارة الييسييييياسييييية سيييواء 
لليمن او روسيا والصن, ولن تستطيع أمريكا تطويع العالم 

إلرادتها وهمجيتها.
ان امييييريييييكييييا تييييزيييييد ييييييومييييياً عييييين يييييييوم بيييينيييياء حيييياجييييز مييينيييييييع امييييييييام كييل 
محاوالت السام العاملي ومن ضمنها السام يف اليمن وستزيد 
من توريط السعودية مع اليمن وقد تؤدي اىل كوارث ال يحمد 

عقباها عىل النظامن السعودي واالمارايت.
وحقيقة ان االستفزاز االمريي قد بلغ حدا ال يمكن احتماله 
فهم يتصرفون وكانهم يف احدى مزارعهم يف تكساس.. وخاصة 
ان الدبلوماسية االمريكية قد تييجيياوزت كل االعيييراف وعصفت 
بالقيم ايل تحرم يف االوسييياط الدولية.. لذلك ال يحق للسفر 
االمييريييي )ستيفن فيياجيين( وقييائييد االسييطييول االمييريييي الخامس 
)كوبر( وعسكرين ومخابرات امريكا عقد اجتماع داخل مطار 
الييغيييييظيية بيياملييهييرة وهييييذا اليييوجيييود يييعييد احيييتيييااًل سيييافيييراً ومييييا قييييام به 
السفر يعد انتهاكاً للسيادة اليمنية حيث تؤكد املعلومات ان 
العسكرين االمريكين تم نقلهم من حاملة الطائرات يف املحيط 
عرب طائرات عسكرية اىل ميناء الغيظة وهم بكامل اسحلتهم 
وعتادهم مهما حاولت امريكا ان تخفي مؤامراتها وغاياتها إال 
أنها تفضح نفسها بنفسها فهذا الوجود املشبوه يف املهرة إنما 
هو ال يجاد طييرق ووسائل لنقل النفط الخام وسرقته وتأمن 
قييواتييهييم الييتييي يف البحر عييرب قييواعييدهييم العسكرية يف املحافظة, 
حتى تلك املربرات واملزاعم االمريكية التي تطلقها مرة بعد اخرى 
ملكافحة تهريب االسلحة اىل صنعاء وقواتنا وهييذه التصاريح 

تؤكد مدى سخافة االمريكان من املجتمع الدويل.
أمييييريييييكييييا اليييييييييييوم تيييسيييعيييى بيييكيييل قييييدرتييييهييييا مييييين تيييعيييزييييز وجيييييودهيييييا يف 
املييييهييييرة وتيييسيييتيييخيييدميييهيييا كيييميييخيييزن ليييأسيييليييحييية الييينيييوعييييييية تيييحيييسيييبييياً ألي 
موقف عسكرية قد ينشب مع روسيا والصن فاستمرار تدفق 
الطائرات العسكرية والناقلة من حامات الطائرات االمريكية 
إىل املهرة تؤكد نوايا وغايات االمريكان من تأمن انفسهم يف 
املهرة واعتبارها عمقاً اسراتيجياً لقواتهم البحرية, وما تقوم 
بيييه اميييرييييكيييا مييين جييعييل امليييهيييرة وحيييضيييرميييوت ميييخيييازن اسييراتيييييجييييية 
لساح والتسليح االمريي إنما هو بداية النهاية وسوف يجربها 
احرار اليمن عىل مغادرة أراضينا املحتلة وسترك كل ما خزنته 
من ساح للمقاومة والجيش اليمني ولن تحمي أمريكا مياهنا 
اإلقليمية وال امليياحيية الدولية فهذه مسؤولية الييدوليية اليمنية 
وقييييد سييبييق لييصيينييعيياء ان حيييييذرت اليييشيييركيييات اليينييفييطييييية مييين مغبة 
االستمرار يف سرقة النفط اليمني وكانت تلك التحذيرات لها 
أثرها الفعال, وسوف تدفع الرياض وأبو ظبي ثمن مؤامراتهم 
عىل اليمن, ولن يتمكنوا من تمرير سرقة النفط اليمني حتى 
وأن اوجدوا كل جيوش العالم, فحقنا يف الدفاع عن اراضينا 
وثرواتنا وسيادتنا مكفول يف كل دساتر العالم, وأين ما توجد 
أمريكا يوجد معها الدمار والهاك والحروب وابناء املهرة رجال 
اشداء لن يسمحوا ملثل هذه التعسفات األمريكية عىل أراض 
يييميينييييية ولييلييشييقيييييقيية سييلييطيينيية عيييميييان دور يف مييخيياطييبيية االميييرييييكيييان 
بتجنيب املحافظة ويات الحرب واألعمال القتالية وتحذيرهم 
من مغبة تهورهم وحماقاتهم تجاه اليمن, ولنا اليد الطوىل 

إذا اضطررنا لردعهم.
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99 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 99 خرقاً.
وأوضييييييييييييييييح ميييييييصيييييييدر يف غيييييييرفييييييية الييييييعييييييمييييييليييييييييييييات، أن ميييييييين بييين 
خيييييييروقيييييييات قييييييييوى اليييييييييعيييييييييدوان، غييييييييييارة ليييييليييييطيييييران اليييتيييجيييسيييي 
عييىل حيييييس، واسييتييحييداث تحصينات قييتييالييييية يف الجبلية 

وحيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 
ثاث طائرات تجسسية يف أجواء الجبلية وحيس، و36 
خييييرقيييياً بييقييصييف ميييدفيييعيييي، و55 خييييروقييييا بييييياألعيييييرة الييينييياريييية 

املختلفة

118 خرقًا في احلديدة
سييييجييييّلييييت غيييييرفييييية عييييمييييليييييييييات ضيييييبييييياط االرتييييييييبيييييييياط واليييتييينيييسيييييييق 
لييييرصييييد خيييييروقيييييات قيييييوى اليييييعيييييدوان يف ميييحيييافيييظييية اليييحيييدييييدة 

118 خرقاً.
وأوضييييييييييييييييح ميييييييصيييييييدر يف غيييييييرفييييييية الييييييعييييييمييييييليييييييييييييات، أن ميييييييين بييين 
خروقات قوى العدوان، ثمان غارات للطران التجسي 
عييىل حيييييس، واسييتييحييداث تحصينات قييتييالييييية يف الجبلية 

وحيس.
وأشييييييييار إىل أن الييييخييييروقييييات تييضييميينييت أيييييًضييييا تييحييليييييق 14 
طيييائيييرة تجسسية يف أجيييييواء حيييييس، و25 خيييرًقيييا بقصف 

مدفعي، و69 خرًقا باألعرة النارية املختلفة.

151 خرقًا في احلديدة
سييييجييييّلييييت غيييييرفييييية عييييمييييليييييييييات ضيييييبييييياط االرتييييييييبيييييييياط واليييتييينيييسيييييييق 
لييييرصييييد خيييييروقيييييات قيييييوى اليييييعيييييدوان يف ميييحيييافيييظييية اليييحيييدييييدة 

151 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، أن خروقات قوى 
الييييييعييييييدوان تيييضيييمييينيييت تيييحيييليييييييق طيييييائيييييرة تييجييسييسييييية يف أجييييييواء 
حيس، و61 خرًقا بقصف مدفعي، و89 خرًقا باألعرة 

النارية املختلفة.

92 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 92 خرقاً.
وأوضييييييييييييييييح ميييييييصيييييييدر يف غيييييييرفييييييية الييييييعييييييمييييييليييييييييييييات، أن ميييييييين بييين 
خيييييييروقيييييييات قييييييييوى اليييييييييعيييييييييدوان، غييييييييييارة ليييييليييييطيييييران اليييتيييجيييسيييي 
عىل حيس، وتحليق سبع طييائييرات تجسسية يف أجييواء 

املنطقة.
وأشيييار املييصييدر إىل أن قييوى الييعييدوان ارتييكييبييت أيييضييا 16 
خيييييرقييييياً بيييقيييصيييف مييييدفييييعييييي، و68 خيييييرقييييياً بيييييياألعييييييرة اليييينييييارييييية 

املختلفة.

92 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 92 خرقاً.
وأوضييييييييييييييييح ميييييييصيييييييدر يف غيييييييرفييييييية الييييييعييييييمييييييليييييييييييييات، أن ميييييييين بييين 
خييروقييات قييوى الييعييدوان، 11 غييارة للطران التجسي 
عييييىل حيييييييييس، وتيييحيييليييييييق 14 طييييائييييرة تييجييسييسييييية يف أجييييييواء 

حيس والجبلية.
وأشييييييييييييييار امليييييييصيييييييدر إىل أن اليييييييخيييييييروقيييييييات تييييضييييميييينييييت أيييييييضيييييياً، 
استحداث تحصينات قتالية يف حيس، وسبعة خروقات 
بقصف مدفعي، و61 خرقا باألعرة النارية املختلفة..

ييييييجيييييب عييييلييييييييينييييا ونييييييحيييييين ُنيييييحيييييييييييى اليييييييييذكيييييييييرى اليييييخييييياميييييسييييية ليييييذكيييييرى 
اسييتييشييهيياد رئيييييس الييشييهييداء صييالييح الييصييميياد  أن نستلهم من 
هذه الذكرى الدروس والعرب يف الصمود والثبات يف مواجهة 
قيييييوى اليييييعيييييدوان وعيييييىل رأسييييهييييم اليييكيييييييان اليييصيييهيييييييوين واألمييييريييييي 
وعييميياؤه ميين النظامن الييسييعييوأميياريت ومييمييا ال شييك فيه بأن 
حادثة استشهاده مثلت وما تزال حزناً وأىًس لكل اليمنين 
الشرفاء الذين كان الرئيس الصماد يمثل بالنسبة لهم القائد 
امليييجييياهيييد اليييييذي مليييسيييوا فيييييه الييحيينييكيية والييحييكييميية وحيييسييين اإلدارة 
والرؤية الثاقبة والحرص عىل مصالح الوطن حيث كان قريباً 
من الشعب وُعرف ببساطته وتواضعه ونزاهته واستقامته 

وثقافته وشجاعته وقوة بأسه .
لقد استطاع الشهيد الرئيس صالح الصماد يف فرة وجيزة 
أن يحظى بحب وتقدير أبناء الشعب اليمني ملا ملسوا فيه من 
سجايا وخصال قيادية جعلتهم عىل ثقة بأن هذا القائد هو 
من سيحقق حلمهم يف بناء الدولة اليمنية املدنية الحديثة 
التي كانت يف تفكره بعد مواجهة قوى العدوان يف معركة 

النفس الطويل ضد التحالف الهمجي اإلجرامي .
الرئيس الشهيد الصماد رحمة الله عليه سيظل الرئيس 
االستثنايئ الذي نجح يف مهام بالغة التعقيد بتميز واقتدار 
وفييييرض هيييييبيية اليييدولييية واسييتييطيياع إعييييادة بيينيياء اليييقيييوات املسلحة 
واألمن وسخر جل وقته لليمن واليمنين وزار جميع جبهات 
الييقييتييال وتيينييقييل بيين املييحييافييظييات وشييييارك املييجيياهييدييين أفييراحييهييم 
باألعياد واالنتصارات وكان يتلمس احتياجات املواطنن وظل 

إىل آخر لحظات حياته قريباً منهم.
لقد ترك الشهيد بصمات ستظل خالدة وسيظل مشروعه 
الوطني "يد تحمي ويد تبني" مقرناً به موثقاً لرؤيته الوطنية 
لبناء الدولة اليمنية يمن التصنيع العسكري والحربي يمن 
االبتكار والنهوض بالكوادر الوطنية يف مختلف املجاالت ولهذا 
وضيييعيييوه يف قييائييميية املييسييتييهييدفيين ألنيييهيييم ال يييييريييييدون لييليييييميين أن 

تكون له قيادة حرة مستقلة القرار،واإلدارة..
تييييتييييزاميييين اليييييذكيييييرى اليييخييياميييسييية السيييتيييشيييهييياد الييييرئيييييييييس اليييصيييمييياد 
ونحن يف العام التاسع من العدوان الغاشم والحصار الجائر 
عييىل أبيينيياء الشعب اليمني املظلومن وقييد أصبحنا أكييرث قوة 

وصموداً وثباتاً إن شاء الله.
ويف ختام القول لقد مثل الشهيد الصماد الرجل الصادق 
ربييييييه  وشيييعيييبيييه وميييعيييتيييزاً بييهييويييتييه اإلييييميييانييييييية واليييييميينييييية وعيييروبيييتيييه  

ووهب روحه فداًء لوطنه وكرامة شعبه وسامة أراضيه .
فسام الله عىل روحك الطاهرة أيها الشهيد البطل عشت 
عزيزاً كريماً حكيماً ونلت أشرف وسام فإىل جنات الفردوس 

مع الصديقن والشهداء .

نائب مدير دائرة اإلمداد والتموين

العميد/ عبدالله السباعي

الشهيد الصماد..
القائد االستثنائي
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التدخالت األمريكية في املهرة 
وأبعادها اجليوسياسية

بدا واضحا ان التدخل االمريي يف املنطقة ومنها اليمن قد تحول مؤخرا اىل احتال سافر 
لارض واىل فرض وصاية عىل القرار الوطني السيادي وتحديدا يف املناطق التي تقع تحت 

سلطة وسيطرة حكومة املرتزقة واملليشيات التابعة لها..
وقد تجاوز ذلك التدخل اىل االستعمار املتكامل االركان وبحسابات مكشوفة ومؤخراً حملت 

االخبار مؤشرات عىل االمريكان يف عجلة من امرهم يف التدخل السافر يف البوابة الشرقية 
لليمن حضرموت واملهرة لذلك فانه لم يعد هناك جدل حول تواجد قوات أجنبية يف اليمن 
وحول األهمية االسراتيجية التي تمثلها الجمهورية اليمنية, أو حتى حول الدور التاريخي 

الذي لعبته اليمن يف استقرار املنطقة العربية والتي ستلعبه عىل الساحة العربية واإلقليمية.

العميد الركن عابد محمد الثور

املركز التنفيذي للتعامل مع االلغام يختتم الدورة التدريبية 
للتوعية مبخاطر مخلفات العدوان باحلديدة 

متابعة: نبيل السياغي

اختتمت بمحافظة الييحييديييدة، دورة 
تييييدريييييبييييييييية ليييليييتيييوعييييييية بيييميييخييياطييير مييخييلييفييات 
اليييييييييييعيييييييييييدوان، نييييظييييمييييهييييا املييييييييركييييييييز الييييتيييينييييفيييييييييذي 
للتعامل مع األلغام بدعم من منظمة 
اليييييييونيييييييسيييف. هيييدفيييت الييييييييدورة عييييىل ميييدى 
خييييمييييسيييية أييييييييييييام بييييالييييتيييينييييسيييييييييق ميييييييع ميييجيييليييس 
الييييشييييئييييون اإلنييييسييييانييييييييية، إىل إكيييييسييييياب 41 
ميييييييتيييييييدربيييييييا مييييييييين مييييييييديييييييييريييييييييات الييييييدريييييييهييييييمييييييي، 
اليييييييييييييحيييييييييييييايل، اليييييييييييييحيييييييييييييوك، اليييييييتيييييييحيييييييييييييييتيييييييا، بيييييييييت 
الييفييقيييييه، والييييجييييراحييييي، مييييهييييارات إيييصييال 
رسييييييييائييييييييل اليييييتيييييوعييييييييييية بيييييميييييخييييياطييييير األجيييييييسيييييييام 

الغريبة والتعامل معها.
ويف االخيييييتيييييتيييييام أشييييييييييار وكيييييييييييل امليييحيييافيييظييية 
لييشييؤون الييخييدمييات محمد حلييص، إىل 
أهييمييييية اليييييييدورة لييتييعييزيييز جيييوانيييب الييتييوعييييية 
يف املييييييييديييييييييريييييييييات امليييييييتيييييييضيييييييررة ميييييييين ميييخيييليييفيييات 
العدوان للحد من مخاطرها.. مبينا أن 
هذه املخلفات التي تحصد أرواح املدنين 
األبيييييييريييييييياء مييييييا يييييسييييتييييدعييييي تييييضييييافيييير اليييجيييهيييود 

لتكثيف التوعية يف املناطق املستهدفة.
فيما أشار مدير فرع املركز التنفيذي 
للتعامل مع األلغام باملحافظة العقيد 
يحيى صيييرب، إىل أن اليييييدورة تيييأيت ضمن 
أنييييشييييطيييية املييييييركييييييز لييييتييييوعييييييييية امليييييواطييييينييييين بييمييا 

يسهم يف الحفاظ عىل سامتهم.
وأكد عىل أهمية دور املشاركن يف نشر 
التوعية للمواطنن باعتبار ذلييك ال يقل 
أهمية عن الجهود التي يبذلها العاملون 

لنزع هذه املخلفات الخطرة.
فيييييييييمييييا تييييييطييييييرق مييييييشييييييرف فيييييييييرق الييييتييييوعييييييييية 
بيييييامليييييحيييييافيييييظييييية عييييييبييييييدالييييييفييييييتيييييياح امليييييييضيييييييواحيييييييي، 
إىل الييييييدور اإلنييييسيييياين لييفييريييق الييتييوعييييية يف 
أوسيييييييياط امليييجيييتيييميييع نييتيييييجيية لييلييخييطيير الييييذي 
يهدد حياة الكثر من السكان.. الفتا إىل 
أهمية تطبيق ما تلقوه من معلومات 
خييال حملة التوعية الييتييي تستمر 40 

يوما.

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة

ال��ت��ح��رك��ات األم��ري��ك��ي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن هيمنة 
ع���ل���ى ال���ب���ح���ار امل���ط���ل���ة ع���ل���ى ال���ب���ح���ر ال��ع��رب��ي 

وخليج عمان واحمليط الهندي
 القوات األمريكية وضعت نفسها في 
دائ�����رة االس���ت���ه���داف ال��داخ��ل��ي ل��ق��وات 

صنعاء وروسيا خارجيًا 
روس�������ي�������ا  ت��������رى ف������ي ت������واج������د ال�����ق�����وات 
األم��ري��ك��ي��ة على أراض���ي اليمن خطرًا 
على نشاطها العسكري واالقتصادي 

ب����اس����ت����خ����دام   أي دول������������ة س����ت����س����م����ح 
أراض��ي��ه��ا وأج��وائ��ه��ا ألع��م��ال ع��دائ��ي��ة 
على اليمن ستكون ضمن االستهداف 

والرد املناسب من قواتنا املسلحة 
 لن يكون الصراع القادم مينيا فقط بل 

سيطال املنطقة والعالم



وح�����ث ال���رئ���ي���س امل����ش����اط ع����ى االه���ت���م���ام 
ب���زراع���ة ال����ن ودع�����م امل����زارع����ن ب��ال��ش��ت��ات 
وت����ح����ف����ي����زه����م ع������ى زراع�����������ة ه�������ذا امل���ح���ص���ول 
ال�����ن�����ق�����دي امل�������ه�������م، مل�������ا ل�������ه م�������ن دور يف رف�����د 
ال�������دخ�������ل ال�����ق�����وم�����ي ب����ال����ع����م����ل����ة ال����ص����ع����ب����ة .. 
وأوض�����������ح أن ال��������ن ال����ي����م����ن����ي م���ن���ت���ج أص���ي���ل 
ُعرف بجودته العالية وارتباطه بحضارة 
اليمن.. مشرياً إىل أن الن اليمني اشتهر 
عى مستوى العالم عرب تصدير كميات 
ك�����ب�����رية إىل م���خ���ت���ل���ف ب������ل������دان ال�����ع�����ال�����م م��ن 
م�����ي�����ن�����اء امل������خ������ا وال�������������ذي ع���������رف ع�����امل�����ي�����اً ب����اس����م 
"م��وك��ا ك���ويف"، وم��ؤك��داً يف ذات السياق 
دع����م امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ى ل��ج��ه��ود 
وزارة ال���������زراع���������ة وال�������������ري وال������ج������ه������ات ذات 
ال��ع��اق��ة يف زراع�����ة األش���ج���ار امل��ث��م��رة، بما 
ف���ي���ه���ا ال���ت���وس���ع يف غ�����رس أش����ج����ار ال�����ن يف 

كافة املحافظات اليمنية.
م��ن جانبه اك��د رئيس مجلس ال���وزراء 
عبدالعزيز بن حبتور عى أهمية املعرض 
وامل������ه������رج������ان، وم��������ا ي����م����ث����ان����ه م������ن ت���ظ���اه���رة 
س���ن���وي���ة ل���ل���روي���ج ل���ل���ن ال���ي���م���ن���ي، واط�����اع 
امل��ج��ت��م��ع ع����ى أن����واع����ه امل���ت���ع���ددة وم���ي���زات���ه 
ال���ك���ب���رية م���ق���ارن���ة ب����األص����ن����اف امل����س����ت����وردة.. 
م����ؤك����داً أه��م��ي��ة ت��ض��اف��ر م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ود 
ل����ت����ط����وي����ر زراع�������������ة ال���������ن وت�������وف�������ري م����ق����وم����ات 

النهوض به وحمايته.

يحظى باهتمام
وعى هامش معرض صنعاء للقهوة، 
اجرت صحيفة" 26 سبتمرب"  استطاع 
ال��������������رأي ال�������ت�������ايل م�������ع ع����������دد م�������ن امل�����ش�����ارك�����ن 
وال�������زوار ل��ل��م��ع��رض.. وك���ان���ت ال���ب���داي���ة مع 
االخ سمري عيل العتمي - نائب مدير عام 
تنمية ال��ن ب���وزارة ال��زراع��ة وال���ري- ال��ذي 
ق���ال: إن محصول ال��ن يحظى باهتمام 
ك�����ب�����ري م�������ن ال������ق������ي������ادة ال����ع����ل����ي����ا وم���������ن ق�����ي�����ادة 
وزارة ال���زراع���ة، وي��ت��ض��ح ذل���ك م��ن خ��ال 
ال��ت��وج��ه��ات ال��ت��ي ت��م��ت يف ال��ف��رة القريبة 
املاضية، واملتمثلة يف زراعة مليون شتلة 
يف ال�������ع�������ام 2019م ، وت��������وزي��������ع م���ل���ي���ون 
 ، 2020م  ال���������ع���������ام  يف  ش�����ت�����ل�����ة  و500 
وكذلك يف االعوام 2021م و2022م 
، إىل ج���ان���ب اع���ت���م���اد 3 م����ن م������ارس ي���وم 
وطني للن كمناسبة لعرض كل جديد 
يف األدوات واألج��ه��زة، وأن���واع ال��ن التي 

تزرع يف الجمهورية اليمنية.
واشار العتمي إىل أن املساحة املزروعة 
بأشجار الن وصلت إىل 35 ألف هكتار 
ت��ن��ت��ج س���ن���وي���اً ح������واىل 22 أل�����ف ط�����ن، م��ع 
وج��������ود أك�������ر م�����ن 120 ش����رك����ة ل��ت��ص��دي��ر 
الن إىل خارج بادنا، وهو ما يفتح باب 
ال��ت��ن��اف��س يف ال���ج���ودة وال��س��ع��ر وح��ص��ول 
امل��������������������زارع ع���������ى ع����������ائ����������دات ج�������ي�������دة يف س������وق 
منافسة مفتوحة.. الفتاً إىل انه وبسبب 
ج����ودة ال���ن ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ال��ي��ة ي��ت��م تصدير 
أغ����ل����ب االن�����ت�����اج إىل ال������خ������ارج، وال ُي��غ��ط��ى 
السوق املحلية إال بكميات قليلة، األمر 

ال������ذي س���اع���د ع����ى اس����ت����م����رار دخ������ول ال���ن 
ال�������خ�������ارج�������ي ل����ل����ي����م����ن ب������ط������رق غ�������ري ق����ان����ون����ي����ة 
خ������ص������وص������اً ب�����ع�����د ق�����������رار م�����ن�����ع ت�������������داول ال�����ن 

الخارجي داخل اليمن.
واش�������������اد ن������ائ������ب م������دي������ر ع���������ام ت����ن����م����ي����ة ال�����ن 
ب����������وزارة ال������زراع������ة ب���ت���وج���ه امل������زارع������ن خ���ال 
ال�������س�������ن�������وات ال������خ������ارج������ي������ة إىل ق�����ل�����ع ش����ج����رة 
ال����ق����ات واس���ت���ب���دال���ه���ا ب���ش���ج���رة ال������ن، ك��م��ا 
ح���������دث يف م����ن����ط����ق����ة ح������������راز وآن������������س وإب.. 
مبيناً أن هناك توجهاً يف املرحلة الراهنة 
ل������زراع������ة ش�����ج�����رة ال�������ن يف م����ن����اط����ق خ�����والن 

وارحب والجوف.
اهتمام محدود

<< ف����ي����م����ا ي���������رى ع�������دن�������ان م����ح����م����د ش����ب����ام 
ال���رئ���ي���س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ش���ات���ل " واي 30" 
ض�����م�����ن امل�������ش�������ارك�������ن يف م�������ع�������رض ص����ن����ع����اء 
للن اليمن، بأنه ورغم اهتمام الجهات 
الرسمية مؤخراً بمحصول الن،  إال أن 
ذل�����ك االه����ت����م����ام ي���ظ���ل م�����ح�����دوداً ل��ل��م��ك��ان��ة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وال����ت����اري����خ����ي����ة ال�����ه�����ام�����ة ال���ت���ي 
ت����ح����ظ����ى ب����ه����ا ش�����ج�����رة ال��������ن واي�������ض�������اً ث���ق���اف���ة 
ال������ن يف اوس���������اط امل����ج����ت����م����ع..  وأض���������اف أن 
مشاتله بدأت العمل يف العام 2017م 
، وت��م��ك��ن��ت يف امل���رح���ل���ة االوىل م����ن زارع�����ة 
4 آالف ش��ت��ل��ة م���ن ش��ج��رة ال����ن، وح��ال��ي��اً 
تعمل م��ن خ���ال ث���اث م��ش��ات��ل لتغطية 
زراع�������������������������ة ش�����������ت�����������ات ال�����������������ن يف م�������ح�������اف�������ظ�������ات 
الجمهورية، كما أن هناك توجهاً للبدء 
بعمل حقول تجارب يف محافظتي شبوة 
والجوف ونشر ثقافة زراعة الن يف بقية 

مناطق اليمن.
البيئة الخصبة

<< أم�������ا األخ ط�����ه ع����ب����دال����رح����م����ن ص����اح 
– م��ن ش��رك��ة " ف��ريش��ن" ال��ت��ي ت��ش��ارك يف 
املعرض ب��أن��واع متعددة من ال��ن أهمها 
ب�����ن  م��ن��ط��ق��ة م���س���ور ب��م��ح��اف��ظ��ة ع���م���ران، 
ف������ي������ق������ول: إن م�����ح�����ص�����ول ال����������ن م����ح����ص����ول 
اق������ت������ص������ادي ارت������ب������ط ت������اري������خ������اً ب����ال����ي����م����ن م��ن��ذ 
زمن بعيد، وكان لليمنين الفخر بأنهم 
م���ن ق����ام ب�����زرع ه����ذه ال��ش��ج��رة ون��ق��ل��ه��ا إىل 
العديد من البلدان االخرى ونقل ثقافة 
ال����ق����ه����وة م����ع����ه����ا.. وأض������������اف: أن م���ه���رج���ان 
ص��ن��ع��اء ل��ل��ق��ه��وة ج����اء يف اط�����ار اس��ت��ع��ادة 
شجرة الن ملكانتها وقيمتها االقتصادية 
وال��ح��ض��اري��ة.. م��ش��رياً إىل  أن ج���ودة الن 
ال���ي���م���ن���ي ت���ك���م���ن يف ال���ب���ي���ئ���ة ال���خ���ص���ب���ة ال���ت���ي 
ح��ب��اه��ا ال��ل��ه ل��ب��ادن��ا خ��ص��وص��اً يف امل��ن��اط��ق 
املرتفعة ومعتدلة املناخ، وهو ما ساهم 
يف وج������ود ان�������واع م��خ��ت��ل��ف��ة م����ن ال�����ن ذات 
امل����������ذاق وال�������ج�������ودة ال����ع����ال����ي����ة، األم���������ر ال�����ذي 
ج���ع���ل ال�����ن ال��ي��م��ن��ي ي��ح��ت��ل امل���رت���ب���ة األوىل 

عاملياً بن مختلف الدول املنتجة للن.
 واع��������ت��������رب ص����������اح أن ال�����ت�����س�����وي�����ق ال����ج����ي����د 
مل����ح����ص����ول ال�������ن وح�����ص�����ول امل�������زارع�������ن ع��ى 
اس���ع���ار م��ج��دي��ة وع���ادل���ة، أح���د ال��ع��وام��ل 
املهمة التي تساهم يف تحول املزارع نحو 
زراع�������������ة ال���������ن ب�����م�����س�����اح�����ات ك������ب������رية وزي�����������ادة 

االنتاج.
تعرض لإلهمال

<< ويشري األخ أحمد محمد عيل 
ع��ب��ادي- مستشار الغرفة التجارية 
نائب رئيس لجنة التجارة الداخلية 
باتحاد الغرف التجارية، إىل أن الن 
اليمني تعرض لإلهمال يف الفرات 
األخ���������������������رية خ��������ص��������وص��������اً م�����������ع م�����ن�����اف�����س�����ة 
ش���ج���رة ال���ق���ات وع���ائ���دات���ه���ا ال��س��ري��ع��ة 
ال�����ت�����ي ف���ض���ل���ه���ا امل�������������زارع ع������ى االن����ت����ظ����ار 
مل��ح��ص��ول ال�����ن.. وي��ض��ي��ف: أن سعر 
ال��ط��ن م���ن ال����ن ال��ي��م��ن��ي وص����ل ع��امل��ي��اً 
اف����ض����ل  ب����ي����ن����م����ا  أل����������ف دوالر  إىل 15 
انواع الن االخرى بما فيها الربزييل 
ي����ت����ج����اوز س�����ع�����ره 2000 دوالر،  ال 

وهذا يعود لجودة شجرة الن اليمني 
وط��ب��ي��ع��ة ال���رب���ة وال��ط��ق��س يف ال��ي��م��ن ، 
حتى لو تم نقل شجرة الن من اليمن 
إىل دول اخ���������رى ل�����ن ت���ع���ط���ي امل���ح���ص���ول 

بنفس جودته يف اليمن. 
وتحدث عبادي عن حرص اليمنين 
عى استخدام " القشر" يف مشروبهم 
وت���ص���دي���ر ال����ن ال���ص���ايف ل���ل���خ���ارج ل��ل��ع��ائ��د 
االق��ت��ص��ادي ال����ذي ي��ع��ود ب��ه ، الف��ت��اً إىل 
ان تصدير ال���ن  اليمني ب��دأ ع��ن طريق 
م������ي������ن������اء امل�������خ�������ا ث��������م ع��������رب م������ي������ن������اء ع�����������دن ث���م 
الحديدة شركة " ايطالك" واشتهرت 
ال���ي���م���ن م����ن ذل�����ك ال���ت���ص���دي���ر وص������ار اس���م 
الن مقروناً بأسم اليمن يف كل العالم.
وب���ن أن امل���ع���ارض وامل��ه��رج��ان��ات التي 

ت���ق���ام ح���ال���ي���اً ت��ت��م��ي��ز ب���أن���ه���ا أوج�������دت ش��ب��اب��اً 
ي���درس���ون ال���ن وط����رق تحسينه ب����داًل من 
ال������ط������رق ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة ال�����ق�����دي�����م�����ة، ف���اص���ب���ح 
امل����زارع م��ن خ���ال ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة والتقنية 
املتوفرة ينظر للتصدير وأهمية املنافسة 

عى الجودة واملواصفات العاملية.

قرارات صائبة
<< أم�����������ا ش�������ه�������اب امل������ل������ي������ي م���������ن " ك������ويف 
الن�����د"، ف��ي��ق��ول: إن ث��ق��اف��ة ال����ن متأصلة 
يف مجتمعنا اليمني فا يكاد يوجد بيت 
يف ال���ي���م���ن ال ي���ف���ض���ل ال����ق����ه����وة ك���م���ش���روب 
ي����وم����ي، ل���ك���ن امل���ش���ك���ل���ة ال����ت����ي ن����ع����اين م��ن��ه��ا 
هو غزو الن الخارجي للسوق املحلية، 
ف������اص������ب������ح ال������������ن امل��������س��������ت��������ورد رغ������������م ج������ودت������ه 
ال�������ردي�������ئ�������ة ض������م������ن ت�����ف�����ض�����ي�����ات امل����س����ت����ه����ل����ك 
اليمني..  وأش��ار إىل ان ال��دول الخارجية 
امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن ال ت��ه��ت��م ب���ج���ودة ال����ن ب��ق��در 
م����ا ت��ه��ت��م ب��ك��م��ي��ات ان���ت���اج���ه وب����ذل����ك ي��ص��ل 

إل��ي��ن��ا ب���ج���ودة ردي���ئ���ة وس��ع��ر أق����ل، ف��وج��د 
ل����ه س����وق����اً يف ظ����ل ال�����ظ�����روف االق���ت���ص���ادي���ة 
مل��ج��ت��م��ع��ن��ا، وع�������زوف امل�����زارع�����ن ال��ي��م��ن��ي��ن 
ب�����ع�����د أن ق��������ل امل������������������ردود االق��������ت��������ص��������ادي ع���ن 
زراعة الن والبحث عن محاصيل أخرى 

كشجرة القات مثُا وهي كارثة كربى.
واض�������������������اف امل��������ل��������ي��������ي: أن م�������ن�������ع اس��������ت��������رياد 
وت��������������داول ال��������ن ال������خ������ارج������ي م������ن ال�������ق�������رارات 
ال���ص���ائ���ب���ة ال����ت����ي س��ت��ج��ع��ل امل����������زارع ال��ي��م��ن��ي 
ي��ع��ود ل��زراع��ة ال��ن نتيجة ارت��ف��اع الطلب 
ع�������ل�������ي�������ه يف ال������������س������������وق امل�������ح�������ل�������ي�������ة وال����������س����������وق 
ال����خ����ارج����ي����ة .. م���ط���ال���ب���اً ب����إع����ط����اء امل�����زارع�����ن 
ال��ت��س��ه��ي��ات وال����ح����واف����ز ال���ت���ي ت��ش��ج��ع��ه��م 
ع��������ى ال������ت������وس������ع يف زراع���������������ة ش������ج������رة ال��������ن، 
ل��ل��وص��ول إىل االك��ت��ف��اء ال���ذايت والتصدير 
ب���ك���م���ي���ات ت����ج����اري����ة واع����������ادة م���ج���د ال���ق���ه���وة 
اليمنية، وبالتايل دعم االقتصاد الوطني 

بشكل كبري.

جزء بسيط
< أوضح االخ محمد عبدالله االرياين-  
م����ؤس����س����ة ال�����ه�����ام�����ي إلن������ت������اج وت�������ج�������ارة ال����ن 
ال��ح��واري ال��ذي ي��زرع يف منطقة ح��وار يف 
اري���ان مديرية القفر، أن اليمنين كانوا 
قد استغنوا عن القهوة بمشروب الشاي 
، إال أن ه��ن��اك ت��وج��ه��اً يف ال���ف���رة االخ���رية 
ل��ل��ع��ودة إىل م��ش��روب ال��ق��ه��وة اليمنية ، 
وه�����ذا ي��ت��ط��ل��ب ال���ت���وس���ع يف زراع������ة ش��ج��رة 
ال������ن.. م���ش���رياً إىل ان ك���ل م���ا ي��ن��ت��ج ح��ال��ي��اً 
ال يغطي س��وى ج��زء بسيط م��ن احتياج 
ال����س����وق امل���ح���ل���ي���ة، ك���م���ا ان اغ���ل���ب االن���ت���اج 
يذهب للتصدير ل��ل��خ��ارج، وب��ال��ت��ايل يقع 
عى الدولة وكذلك القطاع الخاص 
االت��������ج��������اه ل��������زي��������ادة امل�����س�����اح�����ة امل�������زروع�������ة 
بالن يف مختلف املحافظات اليمنية.
واض����اف االري����اين أن ال���ن ال��ح��واري 
رغ������م ك���م���ي���ات ان���ت���اج���ه ال���ق���ل���ي���ل���ة ي��م��ت��از 
ب��م��ذاق��ه ال��ف��ري��د ال����ذي ال ي��ض��اه��ي��ه أي 
ب���ن أخ����ر يف م��ن��اط��ق ال��ي��م��ن خ��ص��وص��اً 
إذا م������ا ت������م ت���ح���م���ي���ص���ه ب�����ط�����رق م��ع��ي��ن��ة 
تحفظ جودته ونكهته، وذلك بحكم 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ي������زرع ف���ي���ه���ا، ك��م��ن��ط��ق��ة 
داف���ئ���ة وم��ه��ي��أة م���ن ال��ل��ه ل���زراع���ة ال��ن 

فقط وبعض اشجار املانجو.

ثقافة النب
< يف حن قال االخ محمد الرميم 
– م��ؤس��س��ة ال���ج���ودة إلن���ت���اج وت��ص��دي��ر 
ال���ن- :" ح��ري��ص��ون ع��ى امل��ش��ارك��ة يف 
اغ���ل���ب امل���ه���رج���ان���ات وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ت��ي 
ت���س���اه���م يف ن���ش���ر ث���ق���اف���ة ال������ن يف اوس������اط 
امل����ج����ت����م����ع ، وك������ذل������ك ت���ش���ج���ي���ع امل������زارع������ن 
ع���ى االس���ت���م���رار يف زراع������ة ه����ذا امل��ح��ص��ول 
وال����ت����وس����ع يف رق���ع���ة االرض ال����زراع����ي����ة ل��ه 
بداًل من زراعة شجرة القات التي اضرت 
ك�������ث�������رياً ب�����اق�����ت�����ص�����ادن�����ا واح�����ت�����ل�����ت م����س����اح����ات 
واسعة من اراضينا ال��زراع��ي��ة.. واض��اف: 
ن����ح����ن يف م����ؤس����س����ة ال������ج������ودة ن���ع���م���ل ع��ى 
تشجيع زراع���ة ال���ن، وت��ع��ري��ف امل��زارع��ن 
بالطرق الصحيحة للعناية بشجرة الن 
وج��ن��ي امل��ح��ص��ول وت��ج��ف��ي��ف��ه ب��ش��ك��ل جيد 
يحافظ ع��ى ج��ودة ونكهة ال��ن وبالتايل 
يستفيد املزارع من خال السعر املناسب 
ال��������������ذي ي����ع����ي����ن����ه ع��������ى االس��������ت��������م��������رار وزي��������������ادة 

كميات االنتاج يف السنوات القادمة.

معروف عامليًا
<< االعامية ليى سعيد من فلسطن 

، قالت: معرض الن يف عاصمة اليمن 
ص���ن���ع���اء ي���م���ث���ل أه���م���ي���ة ك����ب����رية ألن������ه أظ���ه���ر 
أصالة الن اليمني، وعرفنا نحن كزوار 
ل��ل��م��ع��رض أن�������واع ك���ث���رية م����ن ال�����ن وط����رق 
زراع��������ت��������ه وت�����ح�����ض�����ريه ك�����م�����ش�����روب ي���ف���ض���ل���ه 
ك���ل ال���ن���اس.. وأض���اف���ت: أن س��م��ع��ة ال��ن 
ال����ي����م����ن����ي م�����ع�����روف�����ة ع�����امل�����ي�����اً وع�����ل�����ي�����ه اق�����ب�����ال 
كبري، وه��ذا بحد ذات��ه حافز إلخواننا يف 
اليمن للتوسع يف الزراعة وزيادة كميات 
االن����������ت����������اج، واالس���������ت���������ف���������ادة م��������ن ال������ع������ائ������دات 
االق���ت���ص���ادي���ة يف ت��ح��س��ن وض�����ع امل��ج��ت��م��ع 

بشكل عام.

االستقرار والنهوض
<< أم����������������ا امل��������������ص��������������ورة أي����������������ة م������������ك������������اوي م����ن 
ال���س���ودان، ف��ق��ال��ت: جميل ج���داً أن نرى 
ه���ذا االه��ت��م��ام م���ن امل��س��ؤول��ن وامل���زارع���ن 
يف ال��ي��م��ن ل����زراع����ة ش���ج���رة ال����ن وت��ح��س��ن 
ج������ودة االن����ت����اج م����ن ه�����ذا امل���ح���ص���ول ال����ذي 
ل���ه ع���ائ���دات اق��ت��ص��ادي��ة خ��ص��وص��اً م���ا يتم 

تصديره إىل اسواق العالم.
وأض����������اف����������ت: ال����������ن ال�����ي�����م�����ن�����ي ل��������ه ش����ه����رت����ه 
ال����ع����امل����ي����ة أك�������ر م������ن أي أن�����������واع ال�������ن ال������ذي 
ت�������ن�������ت�������ج�������ه م�����������ث�����������ًا ال�����������������ربازي�����������������ل وغ�������������ريه�������������ا م�����ن 
ال��������������دول، ل����ك����ن ال����ي����م����ن ال����ش����ق����ي����ق ت���ع���رض 
يف ال���س���ن���وات امل���اض���ي���ة ل���ح���رب اق��ت��ص��ادي��ة 
وحرب عسكرية، وإن شاء الله يعود له 
االستقرار وينطلق من الزراعة والصناعة 

وينهض يف مختلف املجاالت.    

 املحرر:
ورغ����������������������م امل������������ش������������ارك������������ة ال������������رم������������زي������������ة م�������������ن ق�����ب�����ل 
امل��������ص��������دري��������ن وامل��������س��������وق��������ن ل������ل������نب يف م�����ع�����رض 
ص���ن���ع���اء ل���ل���ق���ه���وة، إال أن امل�����������زارع ك���ال���ع���ادة 
ه��������و ال�����ح�����ل�����ق�����ة امل�������ف�������ق�������ودة وامل������ه������م������ل������ة يف م���ث���ل 
ه��ذه املهرجانات، وك��ذل��ك ال��ح��ال بالنسبة 
للمستهلك امل��ح��ي امل��غ��ي��ب م���ن اه��ت��م��ام��ات 
ال���ت���ج���ار وامل���ص���دري���ن، ف��اغ��ل��ب م���ا ت���م ع��رض��ه 
ع������ي������ن������ات ل�����ل�����ت�����ص�����دي�����ر أو ل������ل������ت������ذوق ف�������ق�������ط، يف 
حن كانت توقعات املواطنن بأن يحظون 
ب����ع����روض وت���خ���ف���ي���ض���ات ت���ك���س���ر االرت����ف����اع����ات 

السعرية للنب يف األسواق واملوالت.
وامل�����ل�����ف�����ت م�������ن ع���������ام إىل آخ���������ر زي�������������ادة ع�����دد 
املشاركن من أصحاب املتاجر اإللكرتونية " 
تسويق إلكرتوين" الذين يفرتض وجودهم 
ل��ي��س يف م��ث��ل ه���ذه امل��ه��رج��ان��ات امل��ح��ل��ي��ة بل 
يف امل�������ه�������رج�������ان�������ات وال������ف������ع������ال������ي������ات ال�������دول�������ي�������ة، 
فاملستهلك امل��ح��ي ال ي��ح��ت��اج   إىل وس��ط��اء 

للحصول عىل كميات بسيطة من النب.
وم����������ع ذل����������ك ت�����ظ�����ل ه����������ذه امل������ه������رج������ان������ات م���ن 
األه������م������ي������ة ب�����م�����ك�����ان ل����ت����ع����زي����ز ث�����ق�����اف�����ة امل������واط������ن 
ب�������م�������ش�������روب ال�������ق�������ه�������وة ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة، واالع����������ت����������زاز 
أي���ض���ًا ب��ه��ذا امل��ن��ت��ج امل��ح��ي ال����ذي ل���ه سمعته 
التاريخية وجودته العالية، والذي يمكن 
م���س���ت���ق���ب���ًا أن ي����ك����ون أح������د رواف��������د االق���ت���ص���اد 

الوطني.

  امل������ش������ارك������ون: االن�����ت�����اج 
الي��غ��ط��ي ال��س��وق احمللية 
ب��س��ب��ب ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د 

عامليًا على النب اليمني 
 التسويق اجليد وحصول 
امل������������������زارع ع�����ل�����ى اس�����ع�����ار 
ع�����ادل�����ة ع����ام����ل م����ه����م ف��ي 

التوسع وزيادة االنتاج

واشارت يف تصريح ل�" صحيفة 26 
س���ب���ت���م���رب" إىل أن ج����ه����از م���ح���و االم���ي���ة 
ومن خال مراكز التدريب والتأهيل، 
اس��ت��ط��اع ت��دري��ب ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��س��اء 
رب������ات ال���ب���ي���وت ال������ايت أص���ب���ح���ن ال���ي���وم 
م���ن خ���ال م���ا ينتجنه م���ن م��ل��ب��وس��ات 
وم��ص��ن��وع��ات مختلفة، ق����ادرات عى 
م��ن��اف��س��ة ب��ع��ض االص���ن���اف امل��س��ت��وردة 
من حيث الجودة واالتقان، واالسعار 
امل��خ��ف��ض��ة ج�����داً وال���ت���ي ال ت���ك���اد تغطي 
س������������������وى ال��������ك��������ل��������ف��������ة م����������������راع����������������اة ل���������ظ���������روف 

املواطنن يف املرحلة الراهنة.
وأض���اف���ت ه���دى امل��ه��دي أن معرض 
منتجات مراكز تعليم الكبار واالسر 
امل����ن����ت����ج����ة  ال����������ذي ت���ن���ظ���م���ه ح�����ال�����ي�����اً وزارة 
الربية والتعليم ممثلة بجهاز محو 
االم����ي����ة يف م���رك���ز س���م���ا م�����ول ال���ت���ج���اري 
ب���م���ش���ارك���ة 20 م����ش����ارك����اً وم���ش���ارك���ة، 
ي��أيت يف إط��ار ع��رض املنتجات املتنوعة 
ال�����ت�����ي ات����ق����ن����ت����ه����ا اي������������ادي امل������ت������درب������ات م��ن 
امل������راك������ز واالس���������ر امل���ن���ت���ج���ة، وال���ت���س���وي���ق 
ل���ل���ص���ن���اع���ة امل����ح����ل����ي����ة ال�����ت�����ي وص�����ل�����ت إىل 
مستوى الب���أس ب��ه م��ن ال��ج��ودة التي 
تلبي رغبة وذوق املستهلك س��واًء يف 
امل���اب���س ال�������والدي وال���ب���ن���ايت وال��ن��س��ايئ 
وال�������������������رج�������������������ايل، وك�������������ذل�������������ك ال��������ج��������ل��������دي��������ات 
واإلك����س����س����وارات وال���ب���خ���ور وال��ع��ط��ور 
ومنتجات االغ��ذي��ة وال��ع��س��ل وغريها 

من املنتجات.    
ودعت جميع فئات املجتمع إىل 
زي�������ارة ودع������م م���ث���ل ه�����ذه امل���ع���ارض 
ال����ت����ي ي���ع���د ن���ج���اح���ه���ا واس���ت���م���راره���ا 
خطوة مهمة لتطوير الصناعات 
ال����ص����غ����رية ال����ت����ي ت���ع���د االس��������اس يف 
تحقيق االكتفاء ال���ذايت وتحقيق 
النهضة االقتصادية ألي مجتمع.
وح��������������������������������ول أه�������������م�������������ي�������������ة ال�������������ت�������������دري�������������ب 
وال���ت���أه���ي���ل ل���أس���ر امل���ن���ت���ج���ة.. ق��ال��ت 
م������دي������ر ادارة امل���������������رأة ب�����ج�����ه�����از م���ح���و 
االمية: التدريب والتأهيل للمرأة 
وتمكينها اقتصادياً واجب وطني 
يقع عى كل الجهات، ال يقتصر 

ع���������ى م���������راك���������ز م������ح������و االم���������ي���������ة وت����ع����ل����ي����م 
ال������ك������ب������ار، ب�������ل ه������ن������اك ب�������رام�������ج ت����دري����ب����ي����ة 
ت���ن���ف���ذه���ا وزارة ال�����ش�����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 

والعمل من خ��ال الربنامج الوطني 
ل����أس����ر امل����ن����ت����ج����ة، وغ�����ريه�����ا م�����ن م����راك����ز 

التدريب يف ووزارات التدريب الفني 
واملهني والشباب والرياضة والثقافة 
والزراعة، لكن املشكلة بعد التدريب 
يف اي��ج��اد اس����واق مختصة بمنتجات 
امل�����ت�����درب�����ات وامل�����ت�����درب�����ن، ب���م���ا ي��ع��ي��ن��ه��م 
ع������ى االس������ت������م������رار يف االن�������ت�������اج وت����ط����وي����ر 
امل�������ن�������ت�������ج�������ات وت���������ج���������وي���������ده���������ا، وي������س������اه������م 
أي���ض���اً يف ال���ح���د م���ن ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر، 
وت���ح���س���ن م���س���ت���وى م���ع���ي���ش���ة االس������رة 
ال���ي���م���ن���ي���ة، ب����اإلض����اف����ة إىل دع������م امل��ن��ت��ج 

املحيل وبناء االقتصاد الوطني.
وط�������ال�������ب�������ت ه�����������دى امل��������ه��������دي ال�����ج�����ه�����ات 
ال��رس��م��ي��ة وامل��ع��ن��ي��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص 

وال������ت������ج������ار إىل امل�����س�����اه�����م�����ة ال�����ف�����اع�����ل�����ة يف 
ت�������س�������وي�������ق امل�������ن�������ت�������ج�������ات امل������ح������ل������ي������ة ل�����أس�����ر 
وامل����راك����ز وش������راء م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، ك��واج��ب 
ل���دع���م ت��ل��ك االس�����ر وت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��اف��ل 
االجتماعي، وايضاً لتشجيع املجتمع 
ع����ى االن�����ت�����اج وال���ع���م���ل وزي���������ادة ف���رص 
التمكن االقتصادي لتشمل مجاالت 
أوس�����ع ي��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا وم����ن ع��ائ��دات��ه��ا 
كل شرائح املجتمع.. موجهة الشكر 
مل������رك������ز " س�����م�����ا م����������ول ال�������ت�������ج�������اري ال��������ذي 
ب������������ادر ب����ت����خ����ص����ي����ص م�����س�����اح�����ة م���ج���ان���ي���ة 
ملعروضات مراكز محو االمية واالسر 

واملنتجة. 

عن قرب

تدريب وتأهيل املرأة ومتكينها اقتصاديًا واجب وطني يقع على كل اجلهات

فيما ينتج اليمن 22 ألف طن سنويًا من النب من مساحة 35 الف هكتار

 الرئيس املشاط يؤكد على التوسع في غرس أشجار النب في كافة محافظات اجلمهورية
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قف للشهيد مسلمًا ومعظما
واجلو له  حلل القصائد اجنما

من أوهبوا تلك  النفوس لربهم
واقاموا  صرحا للمفاخر معلما

هو)جوهر( النبأ العظيم اذا انبرى
كالليث إن حمى الوطيس  تقدما

يردي االعادي حيث كانوا وزحفهم
لم يلتفت أو قيل يوما أحجما

شهم تربى باسل عن باسل
اسقى املنية بالشجاعة علقما

ولبأسه سور  ترتل   نصرها
تلك القالع  بنا حماها  ونظما

ما كان فردا في) الثعير( وغيره
بل كان جيشًا زاحفًا  متقدما

كم ذاد عن  تلك األماكن باذال
وبفتية  بذلوا اجلماجم والدما

الله من غض  ندي   زنده
صعب املراس إذا تفرس للحمى

القى األعادي روحه في كفه
من مثله حمل املسيرة وانتمى

ضلت به تلك القرى في عزة
حتى ثوى جاء العدو وقسما

هذه )الصراري( تكتسي بدموعها
حزنًا وكم حي به  قديتما

اسفي وحزني للفوارس أن ثوت
ولكل  شعشوع اجلبني تقحما

ولقد سبقت إلى الشهادة مسرعا
لنظل بعدك للشقاوة  والضما

يا إبن الذين إلى الكرام تشيعوا
من قبل أنظمة املفاسد العما

فحملت اسرار الفتوة فارسا
كالليث إن سمع  العدو جتهما

الوعي والقرآن  كان سالحه
كم  مده نحو اجلهاد  واسهما

يتقحم الزحف الكبير بنفسه
من مثله في الباس ال لن يهزما

في قلعة اإلباء شعلة مجدهم
شمخت قرونًا بني سارية السما

سنعيدها حتمًا في ظل قيادة
من عزمها كل الوجود تكلما

والبغي مهما طال في جبروته
البد ما يلقى  املصير  األشاما

الشهيد جوهر ورفاقه
 الشاعر/ محمد سعيد الجنيد

ب���ن ح���ب���ت���ور:  أه��م��ي��ة ت��ض��اف��ر اجل���ه���ود ل��ت��ط��وي��ر 
زراعة النب وتوفير مقومات النهوض به 

النب اليمني  ..  حضور في السوق العاملية ومنافسة في السوق احمللية
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االثنين   14   شعبان 1444هـ    |   6   مارس   2023م
   العدد 2300    |   12 صفحة 

أوضحت هدى محمد املهدي مدير ادارة املرأة بجهاز محو االمية وتعليم الكبار، أن املرأة 
اليمنية قادرة عىل العطاء واالنتاج واملساهمة الفاعلة يف عملية البناء، كما ساهمت يف 

معركة الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والحصار.

 ال���ص���ن���اع���ات ال���ص���غ���ي���رة اس������اس ل��ت��ح��ق��ي��ق االك���ت���ف���اء ال���ذات���ي 
والنهضة االقتصادية ألي مجتمع

 20 مشاركة في معرض منتجات مراكز محو االمية واالسر 
املنتجة الذي يقام حاليًا في  »سما مول«

 نطالب اجلهات املعنية والقطاع اخلاص باملساهمة الفاعلة 
في تسويق منتجات األسر واملراكز

م��ظ��اه��ر اح���ي���اء ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ل��ل��نب ال�����ذي ي���واف���ق 3م������ارس م���ن ك���ل ع���ام، 
جاءت هذا العام وسط تفاعل رسمي وحضور شعبي، يعرب عن مكانة هذا 
املحصول التاريخي والنقدي بن بقية املحاصيل الزراعية االخرى، واآلمال 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف اس���ت���ع���ادة ال�����نب ال��ي��م��ن��ي م���ك���ان���ه يف ص�������دارة األس�������وق ال��ع��امل��ي��ة 
مل���ا ي��ت��م��ي��ز م���ن ال���ج���ودة وامل�������ذاق..  وت���أك���ي���داً ل��ل��ت��وج��ه ال���داع���م م���ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة 
ال���ث���وري���ة وال���س���ي���اس���ي���ة ل��ل��ت��وس��ع يف زراع�������ة ش���ج���رة ال������نب، ف���ق���د ح�����رص رئ��ي��س 

املجلس ال��س��ي��ايس األع���ىل امل��ش��ر م��ه��دي امل��ش��اط وك��ب��ار م��س��ؤويل الحكومة 
عىل املشاركة يف افتتاح معرض صنعاء للقهوة واملهرجان التسويقي للنب 

اليمني الذي احتضنته عىل مدى ثاث أيام العاصمة صنعاء.

استطالع | عبدالحميد الحجازي



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

سيناريولوجية 
الهدنة!!

كل املؤشرات والتوقعات تشري أن ال هدنة وال 
سالم وال تفاوض يف ظل وجود احتالل أجنبي 
ل����������أرايض وال������ج������زر ال���ي���م���ن���ي���ة, وت������دخ������الت أم���م���ي���ة 
ج���ائ���رة, وان��ق��س��ام��ات داخ��ل��ي��ة, وت��ه��م��ي��ش ط��رف 
دون اآلخر.. ودعم جماعات دون أخرى إلرباك 

املشهد اليمني..
ال تزال لعنة التاريخ تالحق العرب يف حلهم 
وت�����رح�����ال�����ه�����م, وال�������غ�������رب ي����ن����ط����ل����ق����ون ن����ح����و ال����ب����ن����اء 
والتعمري ونهضة أوطانهم وشعوبهم, والعالم 
اإلسالمي رازح تحت وهم الخالفة العثمانية 
خ��م��س��ة ق������رون وم�����ا زال�������وا غ����رب����اء يف أوط���ان���ه���م.. 
وت����م����ر األي����������ام واألع�������������وام ف��������إذا ب������ال������دول ال���ع���رب���ي���ة 
واألنظمة الحاكمة يف تلك الدول تبني سجوناً 
ك���ب���رية, وأس��������واراً ع��ال��ي��ة م���ن ال��ظ��ل��م االج��ت��م��اع��ي 
والقمع اإلنساين لشعوبهم لنكتشف يف نهاية 

املطاف أننا حصدنا سراباً وعلقماً..
هناك السحب الداكنة السواد ما زالت تخيم 
يف س�����م�����اء امل�����ف�����اوض�����ات ب���س���ب���ب امل�����ل�����ف اإلن�����س�����اين 
واالق����ت����ص����ادي امل���ع���ق���د, ب���ال���رغ���م م���ن ال���وس���اط���ات 
العمانية وال��روس��ي��ة إال أن بوصلة امل��ف��اوض��ات 
م��������ا زال������������ت م�����ن�����ح�����رف�����ة ن�����ح�����و م������س������اق������ات س����اخ����ن����ة, 
وس��ي��ن��اري��وه��ات م��ت��ب��اي��ن��ة, ق���د ت����ؤدي إىل ان��ف��ج��ار 

عسكري يف أية لحظة..
ال��ك��ل م���ا زال يف ق��ل��ق وت���وج���س, خ��اص��ة دول 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال��ذي��ن يخلطون ب��ن امللفات 
اإلنسانية والسياسية واالقتصادية, ويتهربون 

من دفع تكاليف اإلعمار والبناء.. 
ه��ن��اك تصفيات وح��س��اب��ات إقليمية ودول��ي��ة 
ع���ى ح���س���اب األزم�������ة, ك���ل ط����رف ي���ري���د أن ي��أخ��ذ 
حصته من الكعكة اليمنية باسم ايقاف الحرب 
ورف����ع ال��ح��ص��ار ال��ش��ام��ل ع���ن ال��ي��م��ن, خ��اص��ة يف 
ظل األحداث واملستجدات االقليمية والدولية 

التي يشهدها العالم.
ف���ال���ح���رب ال���روس���ي���ة-األوك���ران���ي���ة ش��ك��ل��ت ق��ل��ق��اً 
وهماً وتوجساً لدى الواليات املتحدة األمريكية 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا ف��ه��ي ت��ح��اول أن ت��م��س��ك ال��ع��ص��ا من 
الوسط.. خوفاً من سقوط وضياع مصالحها يف 
كثري من الدول.. فالصن ترتبص بها الدوائر, 
واألزم��������������ة ال������روس������ي������ة ت����الح����ق����ه����ا يف ع����ق����ر داره������������ا.. 

وال�������ح�������ن�������ن ي���������راوده���������ا 
ال�����ن�����ف�����ط  إىل م��������ن��������اب��������ع 
ال�������س�������ع�������ودي, ل����ذل����ك 
ت������������ح������������اول ال������������والي������������ات 
األم��ريك��ي��ة, أن تثبت 
وج����������������������وده����������������������ا ع�����������امل�����������ي�����������اً 
وأم��م��ي��اً, فهي ت��درك 
ف�������ش�������ل  أن  س�������������ل�������������ف�������������اً 
ال���������ه���������دن���������ة يف ال�����ي�����م�����ن 
سيؤدي إىل عواقب 
ك������ارث������ي������ة يف امل����ن����ط����ق����ة 
برمتها, بل قد تمتد 
دول  إىل  آث��������������������اره��������������������ا 

العالم قاطبة.. 
لذا ال بد من تلبية 
م���������ط���������ال���������ب وش�����������������روط 
حكومة صنعاء ملنع 
أي ت������وت������ر ق�������د ي�������ؤدي 
إىل ان��ف��ج��ار ال��وض��ع, 
وح�������������ي�������������ن�������������ه�������������ا ت�������ص�������ب�������ح 
ال���������ري���������اض وأب�����وظ�����ب�����ي 
م������������رم������������ى ل���������ص���������واري���������خ 
وم������س������ريات ح��ك��وم��ة 

صنعاء..
وق��د تصبح سماء 
امل��������ن��������ط��������ق��������ة ال ت�������ط�������اق 
م�����������ن ش���������������دة ال���������ن���������ريان 
وال��ح��رائ��ق وال��دخ��ان 

.. هم يدركون أن جيش حكومة صنعاء لديه 
م���ن اإلم���ك���ان���ات وال����ق����درات ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ف��ائ��ق��ة 
ال����دق����ة وال���ت���ص���وي���ب ول����ذل����ك ع����ى ق������وى ت��ح��ال��ف 
ال���ع���دوان أن ي��ض��ع يف ح��س��ب��ان��ه وح��س��اب��ات��ه كل 
االح��ت��م��االت وال��ف��رض��ي��ات ألن امل��ع��رك��ة القادمة 
ستكون مفصلية وفاصلة وقاصمة للظهر.. ال 
تذر وال تبقي .. ستحول السعودية من أقصاها 
إىل أق����ص����اه����ا إىل أرض م����ح����روق����ة غ�����ري ص���ال���ح���ة 

للسكن والعيش والحياة.. 
وق����������د ت�����ص�����ب�����ح ال���������ري���������اض أث���������������راً ب�����ع�����د ع��������ن وك�����ل 
االحتماالت واردة .. والسيناريوهات مفتوحة.. 
ل��������ذا ال ه�����دن�����ة وال س��������الم ب���������دون إن������ه������اء ال�����وج�����ود 
االج���ن���ب���ي ورح����ي����ل ك����اف����ة ال����ق����وى ال���خ���ارج���ي���ة ع��ن 
ان����س����ح����ب  وإذا  ال������ي������م������ن������ي������ة..  وال�����������ج�����������زر  االرايض 
ال������ف������اع������ل������ون وامل������ح������ت������ل������ون م��������ن االرايض وال������ج������زر 
ال���ي���م���ن���ي���ة س���ي���ك���ون ل���ك���ل ح�������ادث ح�����دي�����ث.. إذا ال 
ب��د م��ن خ����روج ك��ل م��ح��ت��ل أي����اً ك���ان م��ن االرايض 
والجزر اليمنية ب��دون ش��روط مسبقة وإيقاف 
ال��ع��ب��ث وال���ت���ج���ري���ف ب���األح���ي���اء ال��ب��ح��ري��ة وال��ب��ي��ئ��ة 

الطبيعية يف سقطرى وكل الجزر اليمنية.. 
صفوة القول: 

ل��ي��ع��ل��م ال���ق���ايص وال�������داين أن ح��ك��وم��ة ص��ن��ع��اء 
وض�������ع�������ت ال����������ح����������روف ع��������ى ال�������ن�������ق�������اط وش������روط������ه������ا 
واض��������ح��������ة وض�������������وح ال������ش������م������س يف ك������ب������د ال�����س�����م�����اء 
ورؤي���ت���ه���ا ث��اب��ت��ة, إي���ق���اف ال����ع����دوان ورف����ع ال��ق��ي��ود 
عن مطار صنعاء والحصار عن ميناء الحديدة 
وفتح املمرات ودفع مرتبات املوظفن من موارد 
النفط والغاز اليمني ورحيل املحتل أياً كان عن 

كافة االرايض والجزر والسواحل اليمنية.. 
ك����ل ات����ف����اق ال ي���ت���أس���س ع����ى ق����اع����دة ال���س���ي���ادة 
ال����ك����ل����ي����ة وال������ث������واب������ت ال����وط����ن����ي����ة واح��������������رتام ح���ق���وق 
اإلنسان وسيادة االرض يذهب أدراج الرياح.. 
وم���ا ي��ح��دث اآلن يف ج��ن��وب ال��وط��ن م��ن عبث 
وف���������وىض خ�����الق�����ة وب������أي������اد س����ع����ودي����ة – إم����ارات����ي����ة 
م��������دع��������وم��������ة م����������ن ق��������������وى دول������������ي������������ة, وع��������������ى رأس�������ه�������ا 
ال���ش���ي���ط���ان االك�������ر وأذن�����اب�����ه ل���ت���ح���وي���ل ال���ي���م���ن إىل 
س����اح����ة ص�����راع�����ات إق���ل���ي���م���ي���ة ودول�����ي�����ة وال���ت���س���اب���ق 
نحو السيطرة عى جنوب البحر األحمر وباب 

املندب.. 
كل هذا يحدث باسم مجلس األم��ن وتحت 
غ�������ط�������اء دويل وأم���������م���������ي, وع����������ى ح�������س�������اب األزم����������ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة, وال���ح���رب ال��ج��ائ��رة ع��ى ال��ي��م��ن.. ولكن 
ي����ظ����ل ال����ي����م����ن ع����ص����ي����اً ط��������������ارداً وم������ق������رة ل����ك����ل غ����از 

ومعتد محتل!!

ه�����������دن�����������ة  ال   
وال  س��������������������ام  وال 
ح����������������������وار ف�������������ي ظ�����ل 
اح����ت����ال أم���ي���رك���ي- 
ص�������������ه�������������ي�������������ون�������������ي- 
س��ع��ودي- إم��ارات��ي 
ل�����أراض�����ي واجل������زر 

اليمنية

   األزمة اليمنية 
ق������د ت�����ط�����ول ط���امل���ا 
ه������ن������اك ح����س����اب����ات 
وت�������������ص�������������ف�������������ي�������������ات 
ك��ي��دي��ة وت��دخ��ات 
وم���ص���ال���ح إق��ل��ي��م��ي��ة 
ودول��ي��ة ف��ي ال��ش��أن 

اليمني 

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

قمة العقبة 
والهبة الشعبية 

الفلسطينية املرتقبة
 ه��������ذا ه������و دي����������دن امل����ج����ت����م����ع ال������������دويل امل���ت���ح���ي���ز 
-دوًم���������������ا- ل����ل����ب����اط����ل وامل�����ح�����ي�����ط ال�����ع�����رب�����ي امل����ن����اف����ق 
التدخل إلن��ق��اذ ال��ع��دو الصهيوين كلما وقع 
يف م�����أزق م���ن امل�������آزق، وك��ل��م��ا وج�����دا ج���ي���اًل من 
أجيال املقاومة الفلسطينية ينسف -برباطة 
جأشه وبسالته وإق��دام��ه- بعض ما يرسمه 

من أحالمه.
فاالنتفاضة الفلسطينية األوىل املشهورة 
ب�»ثورة« أو »انتفاضة الحجارة« التي انطلقت 
أوىل ش���رارت���ه���ا امل���ب���ارك���ة يف ال�������٨ م����ن دي��س��م��ر/
م���خ���ي���م  م���������ن  ع������������ام ١٩٨٧م  األول  ك���������ان���������ون 
»جباليا« عى بعد ٤ كيلومرتات إىل الشمال 
الشرقي من »مدينة غ��زة«، ث��ّم لم تلبث أن 
���ة امل���دن  ��ة- إىل ك���اَفّ ان��ت��ق��ل��ت -ب��ع��ف��وَيّ��ٍة وت��ل��ق��ائ��َيّ
وال���ق���رى وال���ب���ل���دات وامل��خ��ّي��م��ات الفلسطينية 
ظلت جذوتها -بالرغم من انخفاض وتريتها 
��ة ب���ص���ورة ت��دري��ج��ي��ة- دائ���م���ة االت��ق��اد  ال��ت��أج��ج��َيّ
امل���������راوح ب����ن ال���ن���ق���ص واالزدي������������اد إىل أن ق���َي 
��ا ع���ر ت��وق��ي��ع م���ؤام���رة أو ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ي��ه��ا ن��ه��ائ��ًيّ
»أوس��������ل��������و« ال�����ت�����ي ح���ي���ك���ت خ����ي����وط����ه����ا -ق�����ب�����ل أن 
ت������ن������ف������رد ب��������ت��������ويل ك��������ره��������ا »م�����ن�����ظ�����م�����ة ال�����ت�����ح�����ري�����ر« 
الفتحاوية- يف دهاليز أنظمة عربية وأخرى 
غربية، وكانت -بحّق- أول مسماٍر يف نعش 

القضية الفلسطينية.
وب���امل���ث���ل ان��ط��ل��ق��ت االن��ت��ف��اض��ة الفلسطينية 
ال��ث��ان��ي��ة أو »ان��ت��ف��اض��ة األق�����ى« يف ال������٢٨ من 
س���ب���ت���م���ر ٢٠٠٠ ول�������م ي����خ����ُب وه����ُج����ه����ا -ب���ع���د 
تألٍؤ شبه مستدام ألكرث من خمسة أعوام- 
إاَلّ يف ٨ ف��راي��ر ٢٠٠٥ بفعل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق 
ال����ه����دن����ة ال���������ذي ع����ق����د يف ق����م����ة م���ن���ت���ج���ع »ش�����رم 
ال���ش���ي���خ« ج���ن���وب ش���ب���ه ج����زي����رة س��ي��ن��ا امل��ص��ري��ة 
وال�����������������ذي ج������م������ع رئ�������ي�������س م���������ا ي�����س�����م�����ى ال����س����ل����ط����ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة »م���ح���م���ود ع����ب����اس« ال�������ذي ك���ان 
-وم�����ا ي������زال- ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة ال����خ����ادم أو ال���ح���ارس 
األمن ورئيس وزراء دولة الكيان الصهيوين 
-يف ذل���ك ال���ح���ن- »أرئ���ي���ل ش������ارون« مهندس 
مذبحة »دير ياسن« التي أودت بحياة مئات 
الفلسطينين األبرياء الذين قيل -حينها- أَنّ 

ُجَلّهم من األطفال والنساء.
ال�������ف�������ع�������ل  ردود  اع�����������ت�����������ب�����������ار  ل����������ن����������ا  ج�������������������از  وإذا 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة امل���ق���اوم���ة ع����ى ك�����رثة اع����ت����داءات 
ق������ط������ع������ان االس�������ت�������ي�������ط�������ان م�������دع�������وم�������ة ب��������وح��������دات 
ال��ج��ي��ش ال��ص��ه��ي��وين ع���ى »امل���س���ج���د األق����ى« 
وح�������������ِيّ »ال�����ش�����ي�����خ ج�������������راح« ال������ت������ي أس�������ف�������رت ع���ن 
اندالع معركة »سيف القدس« يف ال�١٠ من 
أّي���ار/م���اي���و ٢٠٢١ ال��ت��ي ان��ت��ه��ت يف ال�����٢١ من 
ال���ش���ه���ر ذات�������ه -ب����ع����د ت����وس����ط م����ص����ري رس���م���ي- 
ب���ه���دن���ة غ����ري م���ش���روط���ة ان���ت���ف���اض���ًة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ًة 
ث��ال��ث��ة، ع���ى اع��ت��ب��ار أَنّ ت��داع��ي��ات��ه��ا آخ�����ذٌة -م��ن 
ال����ط����رف����ن- يف االس�����ت�����م�����رار، ف���م���ن امل�����رج�����ح أَنّ 
»ق�����م�����ة ال����ع����ق����ب����ة« ال�����ت�����ي ج���م���ع���ت -ي���������وم األح�����د 
ال���������������٢٦ م�������ن ف�������راي�������ر امل��������������ايض- ت�����ح�����ت ال���ه���ي���م���ن���ة 
األم��ري��ك��ي��ة وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ث��الث��ة أط�����راف عربية   
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ق���د ع��ق��دت 
ب��������ه��������دف إح������������������داث ح��������ال��������ة م���������ن ال�����ق�����ط�����ي�����ع�����ة ب���ن 
م����ق����اوم����ي ال���ض���ف���ة ال س���ي���م���ا م����ق����اوم����و ن��اب��ل��س 
وب��������ن ح�����م�����اس »س�����ي�����ف ال��������ق��������دس«، مل������ا ش���أن���ه 
ك����ب����ح ج�����م�����اح ع����م����ل����ي����ات امل�����ق�����اوم�����ة ال�����ت�����ي ب���ات���ت 
ت�����م�����ث�����ل -ب������ف������ع������ل ت�����ن�����ام�����ي�����ه�����ا امل���������������������دروس- أع����ظ����م 
ك���اب���وس ع���ى س��ل��ط��ات »ن��ت��ن��ي��اه��و« ال��ط��ام��ح��ة 
إىل اس����ت����ك����م����ال ال����س����ي����ط����رة ع������ى ك�����اف�����ة أرايض 
وب��������ل��������دات وم�����������دن ال�����ض�����ف�����ة ال�����غ�����رب�����ي�����ة ال س���ي���م���ا 
ع���اص���م���ت���ه���ا ي����ب����وس »ال�������ق�������دس«، ألَنّ أه������داف 
القمة تنحصر -يف جانبها ال��ف��ع��ي- يف إل��زام 
ال���س���ل���ط���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���اس���ت���ئ���ن���اف ع��م��ل��ي��ات 
تعّقب ومالحقة رموز املقاومة الفلسطينية 
يف ض������وء ال���خ���ط���ة األم����ن����ي����ة ال����ت����ي ت���ص���ب -م���ن���ذ 
اشتملت عليها اتفاقية »أوسلو«- يف مصلحة 
ال��دول��ة الصهيونية ال��ت��ي أع��ل��ن��ت -ع���ى لسان 
رئ���ي���س ح��ك��وم��ت��ه��ا- ع����دم ال���ت���زام���ه���ا ب��م��ا نصت 
عليه بنود القمة من تجميد العمل بالخطط 
االستيطانّية ذات األه��داف العدوانية، فقد 
ص����رح رئ���ي���س وزراء دول�����ة ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين 
-بحسب مستهل أح��د أخ��ب��ار وك��ال��ة »ص��دى 
نيوز« ليوم األح��د ال���٢٦ من فراير بالتزامن 
م������ع ان�����ع�����ق�����اد ف����ع����ال����ي����ات ت����ل����ك ال�����ق�����م�����ة- ق�����ائ�����اًل: 
)خالًفا للتغريدات التي تصدر عن املشاركن 
يف ف���ع���ال���ي���ات ال���ق���م���ة ب��ش��ك��ل م���ت���ك���رر أو ب��ن��م��ط 
مكرر، سيستمر البناء االستيطايّن وشرعنة 
ال��ب��ؤر االستيطانّية يف الضفة وف��ًق��ا للجدول 
التخطيط والبناء املوضوع لهما سلًفا، دون 
أي ت��غ��ي��ري أو ت��ع��دي��ل ل��ف��ق��رات ذل����ك ال���ج���دول 

، ولن يكون هناك أُيّ تجميٍد ُيذكر(. املُقِرّ
ب��ي��د أَنّ ال��ط��ي��ف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي امل���ق���اوم ال���ذي 
ه من  بات أكرث إدراًكا لخطورة ما يحاك ضَدّ
م����ؤام����رات، ق���د ق��اب��ل ه���ذه ال��ق��م��ة التضليلية 
ال���خ���ادع���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ٍة م���ق���اوم���ات���ي���ٍة رادع�����ة 
أّدت إىل مقتل ضابٍط ومستوطٍن صهيونين. 
وم�����ن ج��ان��ب��ن��ا ن���ت���وق���ع ت���وق���ًع���ا ي���رق���ى إىل درج����ة 
اليقن أَنّ هذه العملية املقاوماتية الجريئة 
������ة  خ�������ط�������وة م����خ����ط����ط����ة وم������رت������ب������ة ت������ن������ب������ُئ ع��������ن ه������ٍبّ
م������ق������اوم������ات������ي������ٍة ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة م�����رت�����ق�����ب�����ة ت���ع���ك���س 
إص���رار الشعب ال��ع��رب��ي الفلسطيني -بعيًدا 
ع��ن ت���ذب���ُذب مطبعي األع������ارب- ع��ى تصعيد 
ن���ض���ال���ه وت����ق����دي����م ت���ض���ح���ي���ات���ه امل����ت����واص����ل����ة ح��ت��ى 
ي����ت����م����ك����ن -ب�����ف�����ض�����ل ال������ل������ه ث����������ّم ب����ف����ض����ل م��������ا ي���ج���د 
يف أوس���������اط ال���ج���م���اه���ري ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة 
م�������ن ت������ف������اع������ٍل  وت���������ج���������اوب- م�������ن ت�����ح�����ري�����ر ك����ام����ل 
ال����رتاب الفلسطيني املغتصب ودح���ر املحتل 

الصيهوصليبي الغاصب.
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سبت الكيان الصهيوني األسود
م�������ع ب�������داي�������ة ال������ّش������ه������ر ال�������ّث�������ال�������ث، ت����ت����ص����اع����د ح����رك����ة 
االح���ت���ج���اج���ات داخ������ل ال���ك���ي���ان ال���ّص���ه���ي���وين امل���ؤق���ت 
رف����ض����اً مل����ش����روع ال���ّت���ع���دي���ل ال���ق���ض���ايئ ال������ذي أط��ل��ق��ه 
االئ�������ت�������الف ال����ح����ك����وم����ي ال���ي���م���ي���ن���ي ال�����ج�����دي�����د ب����زع����ام����ة 
ب������ن������ي������ام������ن ن������ت������ن������ي������اه������و، وي������������وم������������اً ب�������ع�������د ي��������������وم ت��������������زداد 
ح�������رك�������ة االح�������ت�������ج�������اج ت�����ص�����ع�����ي�����داً ح�������ّت�������ى م��������ع ارت�������ف�������اع 
ن��س��ب��ة امل���ح���ت���ّج���ن ال����ذي����ن وص�����ل ع����دده����م إىل 300 
أل���������ف م�����ت�����ظ�����اه�����ر  يف م�������ؤّش�������ر ي����ن����ب����ئ ب������ات������س������اع رق����ع����ة 
االح���ت���ج���اج���ات وات����خ����اذه����ا م��ن��ح��ى امل���واج���ه���ة ح��ي��ث 
ج���وب���ه���ت ب���ال���ق���م���ع يف م����ح����اول����ة م����ن ق���ب���ل ح��ك��وم��ة 
ن��ت��ن��ي��اه��و وض�����ع ح�����ّد ل��ت��ل��ك االح���ت���ج���اج���ات يف ح��ن 
أّن األم�������ور ت���س���ري ن���ح���و ت��ع��م��ي��ق األزم�������ة ال���ت���ي ب��ات��ت 
ت�����ه�����ّدد ال���ح���ك���وم���ة ب����ال����ّس����ق����وط وب����ال����ت����ايل إذا م�����ا ت���ّم 
إس���ق���اط ال��ح��ك��وم��ة ف��ه��ذا ال ي��ع��ن��ي ان��ت��ه��اء ال���ّص���راع 
بل استمراره واتخاذه أشكااًل أخرى من املواجهة 
وانتقالها إىل م��راح��ل متقّدمة تساهم يف تفّكك 
ال���ك���ي���ان ع���ى امل���س���ت���وى االج���ت���م���اع���ي وه�����ذا م���ا ي��ب��دو 
واضحاً وجلّياً يف املشهد الذي يقلق كبار القيادات 
الّسياسّية واألمنّية والعسكرّية يف الكيان املؤّقت 

التي س��ارع��ت إلط��الق التحذيرات ح��ول استمرار 
األزم�������ة وت���ع���م���ي���ق االن����ق����س����ام ال������ذي ي���ن���ذر ب��خ��ط��ورة 
األوض�������������اع ال�����ت�����ي دف�����ع�����ت ب����رئ����ي����س ك�����ي�����ان االح�����ت�����الل 
يتسحاق هرتسوغ إىل تحذير ك��اّف��ة ال��ق��وى بأّيام 
صعبة وخطرية، هي األسوأ يف تاريخ )إسرائيل( 
يف حن حّذر وزير الحرب السابق، بيني غانتس، 
حكومة نتنياهو خالل كلمة له يف الكنيست بأّن 
ال���ح���رب األه��ل��ّي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ّي��ة ع���ى األب������واب، متى 
ستتوقفون، أّما رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيي 
ي��وف��ال ديسكن فقد ح���ّذر أي��ض��اً م��ن ح���رٍب أهلّية 
إسرائيلّية قريبة إذا ما استمّر الوضع عى ما هو 

عليه بالّتصعيد.
ك��ّل ذل��ك يعكس واق��ع أزم��ة الكيان الّصهيوين 
امل���ؤّق���ت وت���ط���رح ع��م��ق األزم������ة ح����ول ه���وي���ة ال��ك��ي��ان 
بن دينٍيّ وعلمايٍنّ يعيد صراع التيارات املنقسمة 
ت���ؤّش���ر إىل ب���دء ت��آك��ل ال��ك��ي��ان م���ن ال���ّداخ���ل يف ظ��ّل 
اس��������ت��������م��������رار ال������ع������م������ل������ّي������ات ال������ع������س������ك������رّي������ة ل����ل����م����ق����اوم����ة 
الفلسطينّية مّما يضع الكيان أمام خيارين كما 

يي 

-1 محاولة حكومة نتنياهو احتواء األزمة وهذا 
مستبعد يف املدى القريب

2 - ال����ه����روب إىل األم�������ام م����ن خ�����الل ف���ت���ح ج��ب��ه��ة 
الحرب محاولة إلنقاذ حكومة نتنياهو

يف الحالتن ال ب��دّ م��ن وج���ود خ��اس��ر يف ال��ّص��راع 
س����������واء ع������ى م����س����ت����وى ال��������ّص��������راع ال��������ّداخ��������ي أو ع��ى 

م���س���ت���وى أّي ح�����رب ق����ادم����ة م����ع امل���ق���اوم���ة أو ح��ت��ى 
اس�����ت�����ه�����داف إي������������ران ح����ي����ث ي����������درك ن���ت���ن���ي���اه���و أّن أّي������ة 
مغامرة قد يقوم بها بالعدوان عى إيران سيدفع 
ث���م���ن���ه���ا ب����اه����ظ����اً ه�����و وك����ي����ان����ه س�������واء ك����ان����ت ب���ش���راك���ٍة 
أمريكّيٍة خليجّية أو بدونها وهذا الّثمن سيدفعه 
كّل من يحاول شّن عدوان عى إيران إّنما حّصة 
األسد يف الّثمن ستكون للكيان الّصهيوين الذي 
يعمل بكد عى توفري األج��واء املناسبة للعدوان 

عى إيران.
وب��ال��ح��ص��ي��ل��ة إّن م���ا ي��ش��ه��ده ال���ك���ي���ان ال��ّص��ه��ي��وين 
امل�����ؤّق�����ت ه����و يف ظ����اه����ره امل���ط���ال���ب���ة ب�����اإلص�����الح أّم������ا يف 
ج����وه����ره ف���ه���و ل���ي���س إاّل ص�����راع�����اً س���ل���ط���وّي���اً ب��ام��ت��ي��از 
وه���ي ب��م��ث��اب��ة خ��ري��ٍف ع����رٍيّ ي��ش��ّك��ل ال��خ��ط��وة نحو 
تمّدد الّصراع واتساعه. وكأس )الربيع العربي( 
الذي فشل نتنياهو يف تجريعه لدمشق وطهران 
وبريوت وبغداد وصنعاء سيجرتعه بملء إرادته.

# كاتب وإعالمي لبناين

بوادر سقوط «باخموت» االوكرانية في ايدي قوات فاغنر الروسية
البادرة األوىل 

ظ���ه���ور ق���ائ���د ق������وات ف���اغ���ر ال���روس���ي���ة ع����ى ش���اش���ات 
ال��ت��ل��ف��زة ال���روس���ي���ة وم��ع��ظ��م ال���ق���ن���وات ال���دول���ي���ة أث��ن��اء 
ت����وج����ي����ه����ه رس������ال������ة م�����ب�����اش�����رة إىل  ال�����رئ�����ي�����س االوك������������راين 
يدعوه فيها إىل السماح للقوات االوكرانية املقاتلة 
يف ب��اخ��م��وت ب��االن��س��ح��اب ال��ف��وري منها ح��ف��اظ��ا عى 
م����ا ت��ب��ق��ى م��ن��ه��ا ..وت���ص���ري���ح���ه ب�����ان ق������وات ف���اغ���ر ب��ات��ت 
م�����س�����ي�����ط�����رة ع��������ى م�����ع�����ظ�����م م��������داخ��������ل امل������دي������ن������ة وان�������������ه ل���م 
ي��ت��ب��ق إال م���دخ���ل وم����خ����رج واح������د ف���ق���ط ال������ذي ي��م��ك��ن 
ل��ل��ق��وات االوك��ران��ي��ة امل��ت��واج��دة يف امل��دي��ن��ة استخدامه 

لالنسحاب.
البادرة الثانية 

هي قيام القوات االوكرانية بنسف جسور املدينة 
التي تربط مختلف اجزائها بعضها ببعض لحرمان 
ال�����ق�����وات امل���ه���اج���م���ة م����ن اس����ت����خ����دام ت���ل���ك ال���ج���س���ور يف 
عملياتها القتالية وكبح التقدم الذي تحرزه قوات  
ف����اغ����ر ب�����ص�����ورة م���س���ت���م���رة يف م���خ���ت���ل���ف اح�����ي�����اء امل���دي���ن���ة 

املحصنة ..
البادرة الثالثة 

ه���ي ط��ل��ب ب��ل��ي��ن��ك��ن وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة االم���ري���ي ل��ق��اء 
وزي���������ر ال����خ����ارج����ي����ة ال�����������رويس ف������الدم������ري الف�����������روف خ����الل 
م���ش���ارك���ت���ه���م���ا يف ق���م���ة ال���ع���ش���ري���ن  ال����ت����ي ان���ع���ق���دت يف 
الهند مؤخرا وطلبه من الفروف املوافقة عى إيقاف 
الحرب يف اوكرانيا والجلوس إىل طاولة املفاوضات 
السلمية لالتفاق عى كل الطلبات الروسية الخاصة 
ب��أم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي وح���ث ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��روس��ي��ة 
عى العودة إىل العمل باتفاقية ستارت التي اقدم 
ب��وت��ن ع���ى ت��ج��م��ي��د ال��ع��م��ل ب��ه��ا م���ؤخ���را .. ك��م��ا طلب 
بلينكن مناقشة العديد من القضايا ذات االهتمام 
املشرتك واالتفاق عليها وارساء عالقات دولية بينية 

جديدة.
البادرة الرابعة 

ظ������ه������ور وزي������������ر ال��������دف��������اع ال��������������رويس ش�����اي�����ق�����و يف ب���ع���ض 
ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال يف دان���ي���ت���س���ك وخ�����ارك�����وف يف اش�����ارة 
واضحة إىل أن القوات الروسية مقبلة  عى تحقيق 
ان����ت����ص����ارا ح���اس���م���ا يف ال����ف����رتة ال���ق���ري���ب���ة ال����ق����ادم����ة.. وان 
اإلع���������الن ع�����ن ذل������ك االن����ت����ص����ار س����ي����ت����زام����ن  م�����ع ت���واج���د 

الوزير يف جبهات القتال..

البادرة الخامسة
 استقدام املستشار  األملاين إىل البيت األبيض عى 
وج���ه ال��س��رع��ة ملناقشة ال��وض��ع املستجد يف اوك��ران��ي��ا 

خ����اص����ة ع����ى وق������ع خ����ر س����ق����وط ب����اخ����م����وت ال����ت����ي ق���ام 
ح��ل��ف ال��ن��ات��و م��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر ت��ح��ت اش�����راف ام��ري��ي 
ب���ت���ح���ص���ي���ن���ه���ا  وج���ع���ل���ه���ا ع���ق���ب���ة ع���س���ري اق���ت���ح���ام���ه���ا  م��ن 
ال��ق��وات الروسية وه��و م��ا تحقق جزئيا للناتو حيث 
اس���ت���ط���اع���ت ه������ذه امل����دي����ن����ة م�����ن ال����ص����م����ود أم��������ام ق�����وات 
روس��ي��ا الحكومية وق���وات ف��اغ��ر مل��دة ت��زي��د ع��ن ستة 
أش��ه��ر ..اس��ت��ن��زف��ت يف ه���ذه امل�����دة  روس���ي���ا يف امل��ع��دات 
وال������ق������وى ال����ب����ش����ري����ة وض������رب������ت  ال����������روح امل����ع����ن����وي����ة ل����دى 
ق�����وات�����ه�����ا ب����ش����ك����ل م�����ؤث�����ر .. إال أن ه��������ذه امل�����دي�����ن�����ة أخ������ريا 
اس����ت����ط����اع����ت ق���������وات ف�����اغ�����ر ال�����روس�����ي�����ة ب����ال����ت����ع����اون م��ع 
وحدات قتالية متخصصة  من الجيش الرويس من 
خنقها والسيطرة عليها بصورة كبرية قد تصل اىل 
ما نسبته %95 منها.. كما ناقش بايدن مع شولتس  
مستقبل دعم اوكرانيا السريع خاصة بعد الكارثة 
التي حلت بهم بسقوط باخموت والتي كان الناتو 

يراهن عى صموها عى األقل إىل الربيع .
البادرة السادسة 

اع�����الن ب��ع��ض ال����ق����وات االوك����ران����ي����ة امل��ت��خ��ص��ص��ة عن 
وصول اوامر إليها بسرعة انسحابها  من باخموت 

وع�������ى رأس ت����ل����ك ال������ق������وات ك���ت���ي���ب���ة ال������ط������ريان امل�����س�����ري..
وه�����روب ق��ائ��د ال���ق���وات ال���ري���ة م���ن ب��اخ��م��وت ب��ع��د ان 
ك������ان ق�����د وص������ل إل���ي���ه���ا ق���ب���ل أس�����ب�����وع ل����ق����ي����ادة ال����ق����وات 
االوك������ران������ي������ة امل�����داف�����ع�����ة ع�����ن امل����دي����ن����ة ب���ن���ف���س���ه ..إض�����اف�����ة 
إىل ان��ت��ش��ار ع���ش���رات ال��ف��ي��دي��وه��ات امل���ص���ورة امل��ن��ش��ورة 
عى مختلف وسائل التواصل االجتماعية  للجنود 
االوكرانين املنسحبن أو الفارين من جحيم املعارك 

يف باخموت .
البادرة السابعة 

تعدد صدور التصريحات السياسية والعسكرية 
بالتقليل من شأن االهمية االسرتاتيجية لباخموت 
وقول زيلينسي أن اوكرانيا لن تدافع عن املدينة إىل 
آخر جندي اوكراين .. وانتشار خر عدم اسرتاتيجية 
ه��ذه امل��دي��ن��ة يف معظم ال��وس��ائ��ل االع��الم��ي��ة الغربية 
والذي يعد تمهيدا لسقوط املدينة يف ايدي القوات 
الروسية من أجل تحجيم االنتصار الرويس وجعله 
غ����ري ذات أه���م���ي���ة .. ه�����ذه اب������رز ب�������وادر س���ق���وط م��دي��ن��ة 
ب���اخ���م���وت يف اي������دي ق������وات ف���اغ���ر وال���ج���ي���ش ال�����رويس 
..وه���ن���اك ال��ك��ث��ري م��ن ال���ب���وادر األخ����رى ال��ت��ي ت���دل عى 
س����ق����وط ال���ح���ص���ن امل����ح����ص����ن  ال��������ذي أع��������ده ال����ن����ات����و م��ن��ذ 
2015 م ل����ي����ك����ون ال����ع����ق����ب����ة األوىل ال�����ت�����ي ت����م����ن����ى  ف��ي��ه��ا 
روس������ي������ا ب����خ����س����ائ����ر م������ادي������ة وب�����ش�����ري�����ة ك�����ب�����رية ت�����ح�����د  م��ن 
قوتها وامكانياتها عى مواصلة الحرب يف اوكرانيا 
..وبالفعل تحققت خطط الناتو يف هذا املنحى بشكل 
الفت من خالل الفرتة الزمنية التي استطاعت فيها 
القوات االوكرانية من الصمود يف هذه املدينة ناهيك 
عن امل��ع��دات القتالية واالع���داد الكبرية يف القتى يف 
ال�����ج�����ان�����ب ال������������رويس ال�����ت�����ي س����ح����ق����ت ع������ى اب������������واب ه����ذه 
املدينة .. الساعات القادمة ستشهد جبهة القتال يف 
دانيتسك انفراجة كبرية جدا أمام القوات الروسية 
وخ��اص��ة بعد س��ق��وط باخموت ..وسنشهد سقوط 
متوايل للمدن  الرئيسية املتبقية من دانيتسك مثل 
اوغليدار وسليفنياسك وكراماتورسك وال استبعد 
اس���ت���ي���الء ال���ج���ي���ش ال�������رويس امل�����دع�����وم م����ن ف���اغ���ر ع��ى 
ك����ام����ل ارايض ج���م���ه���وري���ت���ي دان���ي���ت���س���ك ول���وق���ان���ت���س���ك 
واق����ل����ي����م����ي وزاب������اروج������ي������ا وخ������ريس������ون م�����ع ن����ه����اي����ة ش��ه��ر 
م���ارس ال���ج���اري.. ورب��م��ا ق��د ي��ت��ط��ور ال��ه��ج��وم ال���رويس 
يف خ��������ارك��������وف وت������س������وم������ي  وت����ش����رن����ه����ي����ف وم�����وك�����الي�����ف 

واوديسا .

عقيد ركن / 
عبدالقدوس ابراهيم الخاشب

يف ال������ت������ل������ف������زي������ون ال��������ش��������م��������ايل  ظ������ه������ر م�����س�����ل�����س�����ل ش���ه���ري 
شخصية تدعى دحباش  وهو عبارة عن شخص غري 
متحضر يتميز بلكنة شمالية وكانت هذه الشخصية 
ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ب���ك���ل م���ات���ح���ت���وي���ه م����ن ت���ص���رف���ات ت���ن���م ع��ن 
ع�����دم ت��ح��ض��ر وت���ص���رف���ات س����اذج����ة اح���ي���ان���ا ل�����ذا اس��ت��غ��ل 
الجنوبيون وخاصة العدنيون اسم دحباش لوصف 
الشمالين به  حيث كانوا يصفون الشمالين بأنهم 
دح��اب��ش��ه وب��ح��س��ب م���ا ورد ك����ان ال��رئ��ي��س م��س��ت��اء من 
ذلك ومن هذه التصرفات للجنوبين تم بذل بعض 
الجهد إليجاد ح��ل  مناسب لهذا امل��وض��وع  ولكن لم 
ي���خ���ط���ر ب����ب����ال أي اح�����د يشء م���ف���ي���د غ���ال���ًب���ا م����ا اس���ت���خ���دم 
املثقفون الشافعيون صورة الحداثة والنظام  املستندة 
إىل حد كبري اىل ثقافة الغرب ضد الزيدين باعتبارهم 
م����ع����ارض����ن ل����الف����ك����ار ال���غ���رب���ي���ه ، يف ه������ذه امل����رح����ل����ة ك���ان 
أسلوب الجنوب يتعارض مع أسلوب الشمال يف امور 
كثرية خصوصا من قبل الحداثين الذين يسعون اىل 
استنساخ أفكار غربية متقدمه حيث كان منظورهم 
إىل ال��ش��م��ال ب��ان��ه م��ف��ت��ق��د ل��ل��ح��داث��ة و ل��ل��ح��ض��ارة وه���ذا 
ي������ع������ادل ع������ى ن�����ط�����اق واس���������ع ال���ق���ب���ل���ي���ة ويف امل����ق����اب����ل ف����إن 
قبائل الشمال والشرق اشتكت من أن عاملهم قد تم 
غزوه من قبل مايسموه القوات الحضرية ، حدثت 

أع���م���ال ال��ل��ص��وص��ي��ة م���ن ن����وع لم 
نشهده من قبل ُسرقت سيارات 
وش����اح����ن����ات ويف ب���ع���ض األح����ي����ان 
ُقتل أصحابها دون الكشف عن 
ه��وي��ت��ه��م  وع��ن��دم��ا ت��ع��ق��ب أف����راد 
القبائل املكان ال��ذي ذهبت إليه 
امل�������رك�������ب�������ات  وج�������������دوا يف ك�����ث�����ري م���ن 
األح������ي������ان أن�����ه�����ا ت�����ذه�����ب اىل اف�������راد 
يف ال�������ش�������رط�������ة أو ال������ج������ي������ش وق������د 
شهد الشمال محاوالت اغتيال 
م���ن ال���ن���وع ال�����ذي ك����ان ش���ائ���ًع���ا يف 
الجنوب سابقا و تم إلقاء اللوم 
عى الخالفات الحزبية من قبل 
البعض  وال��ت��دخ��ل األجنبي من 
قبل البعض اآلخر  لكن معظم 

الخالفات تم حلها بالعرف القبي  سرعان ما اشتىك 
االشرتاكيون من أن شعبهم يتعرض للقتل  كما هو 
الحال بالفعل ألقى كل من اإلصالح واملؤتمر الشعبي 
ال�����ع�����ام ب����ال����ل����وم يف ذل������ك ع�����ى ال����خ����الف����ات ال����داخ����ل����ي����ة يف 
الحزب االش��رتايك اليمني وألقى االشرتاكيون باللوم 
عى اإلسالمين يف الجنوب وب��ص��ورة اك��ر عى جهاز 

أمن الرئيس يف الشمال.
 ح����س����ن ال����ح����ري����ب����ي م�����ن ال����ح����زب 
االش������������������������������������رتايك ال���������ي���������م���������ن���������ي ق�����������ت�����������ل يف 
صنعاء نفسها يف سبتمر 1991 
م وي��ع��ت��ق��د ان ال����ه����دف ك�����ان اح���د 
ق��ادة ال��ح��زب االش���رتايك حتى ان 
شرطي مرور صنعاء الذي اوقف 
ال���ق���ات���ل ق����د ت����م اغ���ت���ي���ال���ه وي��ع��ت��ق��د 
ان القاتل هو شخص قريب من 
ال��ج��ي��ش وامل��ؤت��م��ر 

الشعبي العام .
 ف������ي������م������ا ي�����ب�����دو 
أن�����������������������������������������������������ه ك���������������������������ان 
ح�����������ل�����������ق�����������ة م�������ن 
ن������ف������اد ال����ص����ر  

وال���������وح���������ش���������ي���������ة 

بن األطراف املتنازعة يف تشرين األول / أكتوبر 1991   
م ك���ان���ت ه���ن���اك م���ظ���اه���رات ك���ب���رية  ل��ي��س ف��ق��ط بسبب 
ك��راه��ي��ة البلطجة ول��ك��ن بسبب امل��ش��اك��ل االق��ت��ص��ادي��ة 
ف��ق��د س��ئ��م ال��ن��اس م��ن ال��ت��ف��اوت امل��ت��زاي��د ب��ن الطبقات 
االقتصادية يف البالد  خاصة وأن الفقراء يشعرون أن 
األغنياء لم يكسبوا بجهدهم لكنهم سرقوا األموال 
عن طريق الفساد واملحسوبية واختفت التحويالت 
ت���ق���ري���ًب���ا م����ع ح�����رب ال���خ���ل���ي���ج  وان���خ���ف���ض ال����ري����ال م��ق��اب��ل 
الدوالر األمريي  وكان التأثري ملحوًظا بشكل خاص 
يف الجنوب حيث تم سحب الدعم للسلع األساسية 
وه���ك���ذا ارت���ف���ع���ت االس����ع����ار ب���ص���ورة ك���ب���رية ح��ي��ث ارت��ف��ع 
س���ع���رال���ح���ل���ي���ب امل���ج���ف���ف اىل س���ب���ع او ث����م����ان اض���ع���اف 
س���ع���ره االص�������ي  يف غ���ض���ون ع���ام���ن ، يف أوائ�������ل ع���ام 
1992  م زار ال������رئ������ي������س ع����������دن واس����ت����ق����ب����ل����ت����ه ح����ش����ود 
م��ع��ادي��ة رم���ت ع��ل��ي��ه م��اي��س��م��ى ال��ش��ي��ب��اش��ي��ب ال��ق��دي��م��ة 
وه��������ي ال�����ص�����ن�����ادل امل����ط����اط����ي����ة ال����رخ����ي����ص����ة ال�����ت�����ي ي��س��م��ي��ه��ا 
البعض النعال   وهم يهتفون  ارج��ع اىل ب��الدك كان 
رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى 
ع���ام 1986 م ق��د غ���ادر ال��ي��م��ن ال��ش��م��ايل ك��أح��د ش��روط 
ال��ت��وح��ي��د ل��ل��ح��زب االش����رتايك ال��ي��م��ن��ي  ول���م ت��ك��ن فرصة 

عودته كبرية عى اإلطالق.

64(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

تؤكد األح���داث األخ��رية تآكل الكيان الصهيوين من 
ال����داخ����ل ح��ي��ث ي���ح���دث ف��ي��ه ال����ي����وم  م���ال���م ي���ح���دث منذ 
تأسيس الكيان املؤقت تشهد األحداث تصدع داخي 
غ����ري م���س���ب���وق ل���ه���ذا ال���ك���ي���ان ال���غ���اص���ب وي���ع���ك���س ح��ال��ة 
اإلن���ق���س���ام ال��ش��دي��د وال��ت��ف��ك��ك ال��ع��ن��ص��ري ال�����ذي ي��ع��اين 

منه املجتمع  الصهيوين.   
و تعلو وت���رية االح��ت��ج��اج��ات ال��ح��ال��ي��ة منها االع��ت��داء 
ع�����ى ال����ش����رط����ة ، و إخ���������راج األم����������وال وال����ت����ح����ري����ض ع��ى 
إسرائيل يف العالم  والدعوة إىل رفض الخدمة وشِلّ 
امل����راف����ق االق���ت���ص���ادي���ة وك����ل م���اي���ح���دث ال����ي����وم  ه���ي أم���ور 
غ���ري م��س��ب��وق��ة داخ����ل ال��ك��ي��ان امل��ت��م��زق وق���د ذك���ر رئ��ي��س 
امل��ع��ه��د اإلس���رائ���ي���ي ل��ل��ت��ط��ور أن ث��م��ة م����ؤش����رات ع��دي��دة  
ت��ف��ي��د ب��ذل��ك م��ن��ه��ا أن ال��ص��ه��اي��ن��ة ي��ت��س��اب��ق��ون للحصول 
عى جواز سفر أجنبي، ألّن "إسرائيل" لم تعد مكاناً 
قاباًل للعيش وأضاف يف حديثه إىل أن أكرث من عشرة 
آالف مستوطن صهيوين عازمون عى مغادرة الكيان 
املؤقت يف العام الجاري وأن خريجي الوحدة  9900 
ب��س��الح االس���ت���خ���ب���ارات يف ال��ج��ي��ش اإلس���رائ���ي���ي أرس��ل��وا 
رس��ال��ة إىل وزي����ر ال��ج��ي��ش اإلس��رائ��ي��ي وق��ي��ادات��ه العليا 
أعلنوا فيها أنهم لن يخدموا يف االحتياط، عى ضوء 
االس�����ت�����م�����رار ب��������اإلج��������راءات ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة ال�����ج�����دي�����دة ال���ت���ي 

تقودها حكومة "نتنياهو".

أض�����ف إىل ذل�����ك ت���أك���ي���ده ع����ى أن ع�����دد م����ن خ��ري��ج��ي 
الوحدة 8200  كتبوا رسالة إىل ع��دة شخصيات من 
بينهم وزير الجيش ورئيس األركان وأدعوا أنه إذا تم 
تنفيذ اإلص��الح القانوين بالكامل فإنهم لن يتطوعوا 
للخدمة االحتياطية كما أن ف��ري��ق إح��ت��ي��اط يف وح��دة 
"ش��ي��ل��داغ" ال��خ��اص��ة يف ق���وات س��الح ال��ج��و اإلس��رائ��ي��ي 
أعلنت عن امتناعها عن املشاركة يف أي عمليات لقوات 
االحتياط بسبب اإلصالحات القضائية وألول مرة يف 
تأريخ الكيان الصهيوين جهاز املوساد يسمح لضباطه 
م�����ن رت�����ب�����ة م�����ق�����دم ف����م����ا دون امل�����ش�����ارك�����ة يف ال����ت����ظ����اه����رات 
وتتزايد حدة االحتجاجات يف الكيان اإلسرائيي مما 
يؤكد أن ساعة زوال هذا الكيان املتخبط قد آنت حيث 
وكل املؤشرات تفيد بقلق واضح لدى بعض املسؤولن 
السياسين واالس��ت��خ��ب��اري��ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن م��ن ان��دالع 
ح���رب أه��ل��ي��ة ك���ون املشاهد  ال��ت��ي ت���أيت م��ن "ت���ل أب��ي��ب" 
وغريها من املدن "اإلسرائيلية" تؤكد أّن األزمة عميقة 
والتصّدع الداخي متزايد ويبدو أن هذه االنقسامات 
س��ت��ع��ّج��ل ب��زوال��ه��م ف��ك��ل م��اي��ج��ري اآلن داخ����ل ال��ك��ي��ان 
امل���ؤق���ت ُي��ن��ب��ئ��ن��ا ع���ن ح��ال��ة ال��ت��ف��ك��ك غ���ري امل��س��ب��وق داخ���ل 
ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����وين وح����ت����م����ا ه�����ي دم���������اء ال�����ش�����ه�����داء م��ن 
ستعجل بزوال هذا الكيان الغاصب الذي يتمزق من 
ال��داخ��ل بعد أن ح��اول ف��رض سيطرته وهيمنته عى 
العالم ,اليوم الوضع يتدهور أكرث حيث سيقودهم 
تجاوز الخطوط الحمراء إىل االنهيار الحتمي ويصبح  

الكيان املؤقت إىل زوال.

هشاشة الكيان الصهيوني
التضحية والفداء دفاعا 
ع���ن ال���وط���ن وت���راب���ه وج��ب��ال��ه 
وس����ه����ول����ه وج����م����ي����ع اراض����ي����ه 

هو واجب ديني ووطني ..
ف����������ي����������ج����������ب ع���������ل���������ي���������ن���������ا اب������������ن������������اء 
ي����م����ن االي������م������ان وال����ح����ك����م أن 
ن��ث��م��ن ت��ض��ح��ي��ات��ن��ا ف�����داء عن 
دي����ن����ن����ا ووط�����ن�����ن�����ا وام�����ت�����ن�����ا ك��ل 
م������������ن م����������وق����������ع ح��������ي��������ث ت����ع����ت����ر 
ال���ت���ض���ح���ي���ة دي���������دن ال���ط���ي���ب���ن 
..وال����ت����ض����ح����ي����ة ك���ل���م���ٌة ق��ل��ي��ل��ة 
ال�����������ح�����������روف، ك�������ث�������رية امل������ع������اين 
ي�������ص�������ع�������ب ع������ل������ي������ن������ا ح������ص������ره������ا 
يف أس�����ط�����ٍر ق���ل���ي���ل���ة، ك����ي����ف ال 
وه������������ي س�����ب�����ي�����ل امل�����خ�����ل�����ص�����ن، 

وديدن الطيبن.
 ف��ي��ب��ذل امل��س��ل��م��ون أغ����ى م���ا ي��م��ل��ك��ون��ه م���ن أج��ل 
ه���دف ي��رج��ون��ه، وغ��اي��ة يتمنونها ف���إن ه��م وص��ل��وا 
إىل م��ا يرجونه ويتمنونه، ه��ان عليهم م��ا ضحوا 

به وإن كان عظيًما، 
وال���ح���ق���ي���ق���ة ال����س����اط����ع����ة أن ه�������ذا خ����ل����ق ال ي��ش��ع��ر 
ب������ه ك������ل األف������������راد واب������ن������اء امل����ج����ت����م����ع، ألن�������ه ع���ظ���ي���م ال 
ي��ت��ح��ّى ب��ه إال عظيم ال��ش��أن، رف��ي��ع امل��ن��زل��ة، طيب 
ال�����ق�����ل�����ب، ح����ي����ث ورد يف دي����ن����ن����ا ع������ن ال����ت����ض����ح����ي����ة يف 
م لنا العديد من النماذج الحية يف  اإلس��الم وَق���َدّ
التضحية والفداء مِلا لها من أجٍر عظيٍم عند الله 
س���ب���ح���ان���ه وت����ع����اىل .. ف��ال��ت��ض��ح��ي��ة س����ل����وك أخ���الق���ي 
ودي������ن������ي و ج����ام����ع����ة ل����ك����ل خ����ل����ق ح�����س�����ن، أش����������اد ب��ه 

ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ب��ق��ول��ه ﴿َواَل 
��������ِذي��������َن ُق�����ِت�����ُل�����وا يِف  َت������ْح������َس������َ�َّ اَلّ
�ِه أَْمَواًتا َبْل أَْحَياٌء  َسِبيِل الَلّ
�����ِه�����ْم ُي������ْرَزُق������وَن﴾, فقد  ِع���ن���َد َرِبّ
أش�������������اد ال��������ح��������ّق ب������م������ن ض���ح���ى 
ب�����ن�����ف�����س�����ه وم���������ال���������ه يف س���ب���ي���ل 
دي���ن���ه ورب������ه وج�����زاه�����م ب��ج��ن��ة 
ال���������ف���������ردوس األع�����������ى ، وق�����د 
ورد يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م من 
اآلي���ات واألح���ادي���ث النبوية 
ال�������ت�������ي ت�����ع�����ظ�����م ه�����������ذا ال����خ����ل����ق 
ال��������ح��������س��������ن ال������������������ذي ه�����������و ج��������زء 
م�����ن ه������ذا ال������ّدي������ن ال���ع���ظ���ي���م، 
مل����������ا ل����������ه م����������ن أث�����������������ٍر ك���������ب���������رٍي ع����ى 
األف�������راد وامل��ج��ت��م��ع ع���ى ح��ٍد 
سواء. فيجب علينا نحن اليمانين ان نسارع يف 
التضحية والفداء, خصوصا ونحن نواجه عدوانا 
همجيا م��ن دول تكالبت علينا م��ن ق��ب��ل  تحالف 

الشر والعدوان االمريي الصهيوين .
 فالتحية والتقدير والوفاء والعرفان لكل من 
خ���دم ال��وط��ن وق����دم ال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ف���داء م��ن اج��ل 
ال���ح���ري���ة واالس����ت����ق����الل وط�������رد ك����ل م��س��ت��ع��م��ر وغ����از 
وعاشت  اليمن حرة ابية مستقلة موحدة .. وال 
ن���ام���ت اع�����ن ال���ج���ب���ن���اء وال����ع����م����الء وخ���ائ���ن���ي ال���وط���ن 
وعبدة الدينار والدرهم .. واملجد والخلود والرفعة 
لكل من خدم وطنه امليمون وقدم التضحيات تلو 
التضحيات حتى النصر واالستقالل لليمن املوحد 

ونيل االستقالل والعزة والكرامة .

التضحية واجب ديني ووطني 

د. محمد حسن الحداد

عفاف الشريف

شوقي عواضة #



 ت���م االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��ل��ن ال��ث��ال��ث م���ن م����ارس ح��دث��ن��ا ع���ن ه��ذا 
اليوم ما اهميته وماذا سيقدم لشجرة الن؟ 

اليوم الوطني للنب الثالث من مارس تم اعتماده من قبل الحكومة كيوم 
وطني يحتفل به يف كل عام كون شجرة النب ترتبط بهوية الشعب اليمني، 
الهدف من هذا االحتفال تعزيز عالقة شجرة النب باملزارع والشعب اليمني، 
وإعادة احياء تاريخ شجرة النب واستعادة امجادها، وكذا تذكري العالم أن 
شجرة ال��نب أصلها يمني وترتبط بتاريخ وه��وي��ة وح��ض��ارة الشعب اليمني ال 
يمكن نسيانها أو التفريط بها، وهي محصول نقدي قومي تميزت به اليمن 

وتفردت به عرب العصور. 
تعد اليمن املوطن األول للن ومنها انتشرت شجرة ال��ن يف العالم، 
ول��ك��ن ه����ذا ل���م ي��ش��ف��ع أن ت��ظ��ل ال��ي��م��ن م��رب��ع��ة ع���ى ع����رش م��ن��ت��ج��ي ال���ن؛  

بل أنها خرجت من مؤشر الدول املنتجة للن ما هو السبب يف ذلك؟ 
لألسف الشديد أن شجرة النب يف اليمن تقلصت مساحة زراعتها وكميات 
االن��ت��اج منها، وه��ذا عائد لعدة اس��ب��اب ومنها م��ا تعرض ل��ه القطاع ال��زراع��ي 
خالل العقود املاضية من تهميش واهمال وتدمري ممنهج نتج عنه ما وصلت 
اليه الزراعة يف اليمن، فشجرة النب نالها ما نال بقية املحاصيل الزراعية يف 
ال��ي��م��ن، م��ن س��ي��اس��ات خاطئة ومتعمدة ومنها توسعت ش��ج��رة ال��ق��ات عىل 
حساب شجرة النب، غياب التسويق الزراعي، واالرشاد الزراعي، استرياد النب 
الخارجي والذي أثر بشكل كبري عىل زراعة النب اليمني وسمعته عامليا، كل 
هذه االسباب وغريها أوصلت شجرة النب إىل مرحلة الصراع من اجل البقاء. 

كيف يمكن استعادة تاريخ وأمجاد شجرة الن؟ 
أول مؤشر الستعادة أمجاد شجرة النب هو التوجه الجاد من قبل القيادة 
الثورية والسياسية الحكيمة وهذا لله الحمد موجود يف ظل القيادة الثورية 
بقيادة السيد القائد عبدامللك الحويث يحفظه الله، والقيادة السياسية بقيادة 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس االع����ىل امل��ش��ري ال���رك���ن م��ه��دي امل���ش���اط وال�����ذي ح��رص 
ع��ىل اف��ت��ت��اح م��ه��رج��ان ال���نب، وه���ذا دل��ي��ل ع��ىل ال��ت��وج��ه الحقيقي ل��دع��م شجرة 
النب، يبقى وجود تحرك حكومي لرسم السياسات واالسرتاتيجيات لتنمية 
وتطوير وحماية شجرة النب، وايجاد آلية تسويقية عادلة ومنصفة، وتفعيل 
االرشاد الزراعي، ووجود أبحاث ودراسات ميدانية حقيقية، وتوفري وسائل 
ري حديثة ، وت��وف��ري اآلت  التجفيف والتحميص، والتصدير املنظم، ومنع 
دخول النب الخارجي بجميع أشكاله ومصادرة إي كميات تتواجد يف محالت 
بيع النب ، توزيع شتالت بن مجانية  ومتابعتها،  عندها ستستعيد شجرة 

النب عافيتها. 
- ام��ام م��ا تحدثت ب��ه ماهي اإلج����راءات او املعالجات التي قمتم بها يف 

اتحاد الن للنهوض بشجرة الن ؟ 
نحن نعمل عىل تفعيل حلقات سالسل القيمة كاملة من عند البذرة حتى 
تصل إىل املستهلك، ومنها التسويق وهذه أهم حلقة يجب أن تفعل ونسعى 
لتفعيلها م��ع ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، إىل ج��ان��ب تفعيل دور االرش�����اد ال���زراع���ي مع 
االخوة يف اإلدارة العامة لإلعالم واالرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والري عن 
طريق تفعيل املدارس الحقلية والربامج االرشادية والتوعوية، والربشورات 

وامللصقات، ونعمل عىل زيادة اإلنتاج وتحسني جودة املنتج. 
ما الذي يميز شجرة الن اليمنية عن  غريها يف العالم؟

الله سبحانه وتعاىل ميز اليمن وفضلها عن بقية بلدان العالم بأن وصفها 
يف لكتابة العزيز بقولة ت��ع��اىل :) ب��ل��دٌة طيبة ورٌب غ��ف��ور( ه��ذا ال��وص��ف وه��ذه 
ال��ش��ه��ادة م��ن ال��ل��ه لبلدنا بالبلدة الطيبة، وال��ت��ي ث��م��اره��ا ومنتجاتها ستكون 
طيبة بالتأكيد، وكذلك التنوع املناخي والتعدد يف تضاريسها، كلها ميزت 
محصول النب والقهوة اليمنية بمذاق فريد، وكذلك هناك تنوع يف الجينات 
الوراثية لشجرة النب اليمنية واصنافه املتعددة، حيث تختلف اصناف النب 
اليمني من منطقة إىل اخرى بل انها تختلف يف نفس املنطقة ونفس الجبل 
فتجد يف رأس الجبل اص��ن��اف ويف وس��ط��ه اص��ن��اف ويف اس��ف��ل الجبل اصناف 

مختلفة وهذا التفرد والتنوع ال يوجد يف إي بلد يف العالم. 
أعلن قبل عام أو اكرث عن ثورة النب ماذا اضافت لشجرة النب؟ 

اعالن ثورة النب جاء ضمن الثورة الزراعية التي شهدتها اليمن، والتي اعلنت 
عنها القيادة الثورية والسياسية وقيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، 
والتي قادها وكان ثوارها الحقيقيون هم املزارعون، وهدفت هذه الثورة إىل 
تعزيز دور املزارع يف زراعة اشجار النب، وخلق وعي مجتمعي وزراعي بأهمية 
شجرة النب ومكانتها لدى الشعب اليمني، وغرس ثقافة القهوة اليمنية يف 
اوساط املجتمع ، وهدفت هذه الثورة كذلك إىل مساعدة مزارعي النب عىل 
التوسع يف زراعة اشجار النب وزيادة اإلنتاج وتفعيل حلقة التسويق الزراعي 
واالرشاد الزراعي والرتويج للنب محليا وخارجيا , والذي  وتحقق من اهدافها 
حتى اآلن هو تسليط الضوء عىل املشاكل التي تواجهها شجرة النب، وايصالها 
اىل القيادة، وكذا خلق وعي مجتمعي البأس به، ويف الجانب التسويقي وهو 
االه���م ل��م يتحقق م��ا يطمح ال��ي��ه امل���زارع حتى اآلن نتائج الب���أس ب��ه��ا، وكذلك 
بدأ الطلب عىل النب يزداد عما كان عليه سابقا، رغم انخفاض اسعاره عند 
امل���زارع، واملنا يف الله كبري ويف القيادة الثورية والسياسية لتحقيق اه��داف 
ث��ورة ال��نب ويلمس نتائجها امل��زارع اليمني عىل أرض الواقع وأن ال تظل هذه 

الثورة وأهدافها  شعارات نتغنى بها يف االعالم فقط. 
 االس���رات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ن أع���ل���ن���ت يف ع�����ام 2019م وت��ن��ت��ه��ي يف ع���ام 

2025م ماذا تحقق منها حتى اآلن؟ 
االسرتاتيجية الوطنية للنب أعلنت م��ن قبل وزارة ال��زراع��ة وال���ري يف نفس 
فرتة إعالن تأسيس االتحاد واستكمال بناء الهيكل التنظيمي له لم نتمكن 
من املشاركة يف تنفيذ االسرتاتيجية، ونتمنى توجيه السؤال للقائمني عىل 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة وزارة ال���زراع���ة وال����ري ممثلة يف ق��ط��اع اإلن��ت��اج ال���زراع���ي واإلدارة 

العامة لتنمية النب. 
 ال�����ن ال��ي��م��ن��ي وامل���������وروث ال��ج��ي��ن��ي ل����ه ل���أس���ف ي���س���رق وي���س���ج���ل ب��أس��م��اء 
شركات وكيانات اخرى إين دوركم يف الحفاظ عى هذه الجينات والتي 

تعد ملكا للشعب اليمني؟ 
الجينات الوراثية ملك دولة ويجب أن تهتم بها وتحافظ عليها وتسجلها يف 
السجالت الوطنية الخاصة بذلك وكذا تسجيلها يف املنظمات الدولية، اما 
االتحاد فهو منظمة مجتمع مدين، ليس معني بذلك وال يخول له القانون 
القيام بتسجيل الجينات الوراثية، وم��ن املعيب يف حقنا كدولة أننا نعيش 
يف ال��ع��ق��د ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن ون��ت��ك��ل��م ع��ن تسجيل جينات 
وراث���ي���ة ألش���ج���ار زرع���ه���ا آب���اؤن���ا واج����دادن����ا ق��ب��ل م��ئ��ات ال��س��ن��ني وال����دول����ة  ل���م تقم 

بتسجيلها حتى اآلن. 

 سمعنا مؤخرا أن السعودية سجلت املؤشر الجغرايف للن الخوالين 
يف منظمة اليونسكو ما حقيقة ذلك؟ 

نعم هذا ما حصل لألسف الشديد أن السعودية سجلت املؤشر الجغرايف 
للنب الخوالين كمحصول غري مادي باسمها، ولكنها رغم ذلك لن تستطيع أن 
تقنع العالم بأن النب الخوالين بن سعودي، ألنهم يعرفون أن النب الخوالين 
بن يمني، بل أن ال��نب يف العالم اصله بن يمني، وك��ان يفرتض عىل منظمة 
اليونسكو أن تتحقق من موقع النب الخوالين يف صعدة  ونطاقه الجغرايف هل 
يتبع السعودية او أنها ارايض يمنية، ولكن مهما حاولت السعودية ان تسرق 
املؤشر الجغرايف للنب الخوالين إال انها لن تتمكن من تطفئ ثورة النب اليمنية، 
ونحن عىل ثقة أن النب الخوالين يمني ولن يتم التفريط فيه وهناك من يدافع 
عنه وسيحميه فمن يدافع عن اليمن األرض واالنسان طيلة الثمانية االعوام 

ويواجه طغاة االرض سيدافع عن النب الخوالين. 
 ما هي اإلجراءات التي قمتم  حيال هذا االعالن؟ 

قمنا بالتنسيق مع أمني عام منظمة الرتبية والثقافة والعلوم اليونسكو يف 
اليمن الدكتور احمد الرباعي وتم تشكيل فريق إلعداد وتجهيز ملف متكامل 
لتسجيل النب اليمني يف منظمة اليونسكو العاملية كموروث غري مادي ونحن 

بصدد استكمال هذا امللف رغم وجود بعض الصعوبات واملعوقات.
 مزارعو الن يشتكون من تدين  االسعار واستغالل التجار لهم، وغياب 
دور التسويق الزراعي أين دوركم يف اتحاد الن لرفع املعاناة عن كاهل 

املزارع وانتم من تمثلونه؟ 
املشكلة هي ارتفاع تكاليف اإلنتاج وهذا ما اثقل كاهل املزارع، بحيث اصبح 
مردود بيع النب ال يغطي هذه التكاليف، ولألسف الشديد أن التجار هم من 
يتحكم باألسعار لعدم وجود منافس قوي لهم، ولم نتمكن من اخرتاق هذا 
االحتكار، ولم نتمكن من تسويق النب خارجيا اال عرب شركات، الجمعيات 
التعاونية الزراعية ملنتجي النب ال تمتلك رأس مال يستطيع أن ينافس التجار، 

وما بقى املزارع يف زراعة اشجار النب اال بسبب ارتباطه التاريخي بها. 
نتمنى من التجار والقطاع الخاص أن يساهم يف تنمية وتطوير زراعة النب 
كونه املستفيد االكرب منها، لو تساءلنا أين دور القطاع الخاص يف تنمية زراعة 
النب، اين دورهم يف توفري وسائل الري الحديثة، وبناء الربك، اين دورهم يف 
توفري االآلت واملعدات الخاصة بالتجفيف والتحميص؟ ، لألسف الشديد دور 
القطاع الخاص غائب، ونحن هنا نشكر شركة الهمدان التي قامت بمبادرة 
توفري مصدر ري ملزارعي النب يف بني مطر، ونتمنى ان يقتدي بها  بقية تجار 

النب،  وأن يكون لهم دور يف تنمية زراعة النب.
 أين الن الريمي  ال نجده يف االسواق املحلية ؟ 

ال��نب الريمي اح��د ضحايا االنظمة والسياسات السابقة، ال��ذي ت��م تغييبه 
عن االس���واق املحلية وتشويه سمعته، لتحقيق اه��داف ومصالح تجار النب 
املحليني، ال��ذي��ن يتعمدون تغييب ه��ذا ال��نب ع��ن املستهلك اليمني، رغ��م أن 
محافظة ريمة تعد من اكرب منتجي النب وقد تكون هي اكرث محافظة تنتج 
النب يف اليمن ووفقا لكتاب االحصاء الزراعي للعام2020م بلغ إنتاج محافظة 
ري���م���ة اك����رث م���ن ارب���ع���ة االف ط����ن، وج���ودت���ه ال ت��ق��ل ع���ن ج�����ودة ب��ق��ي��ة االص���ن���اف 
واالن������واع، ه���ذه ال��ك��م��ي��ات ال ت��وج��د يف ال��س��وق املحلية وح��ت��ى ال��خ��ارج��ي��ة حيث 
ب��ح��ث��ن��ا يف س��ج��الت ال����ص����ادرات ف��ل��م ن��ج��د ك��ي��ل��و ب���ن ري��م��ي ص���در ب��اس��م ري��م��ة،، 

وهذه الكميات التي تنتج يف ريمة تخلط مع انواع اخرى ويسوق ويباع ويصدر  
بأسماء  مناطق اخرى سواء باسم النب الحرازي او الحيمي او الخوالين، او 
الحمادي، رغم جودة النب الريمي والذي يعتمد علية معظم سكان ومزارعي 
ريمة ويعد امل��ص��در الرئييس لهم، لكن بسبب التهميش والتغييب املتعمد 
للنب الريمي تدنت اسعاره وتعرض مزارعو ريمة لالستغالل من قبل التجار 
فأسعار النب الريمي املجفف ذو الجودة العالية وهذا اثر بشكل سلبي عىل 
زراعة النب وجودته حيث لم يعد هناك اهتمام او عناية من قبل املزارع ألنه 
ال ي��ح��ص��ل ال��ث��م��ن ال���ع���ادل وامل��ش��ج��ع، وام����ام ظ��اه��رة اخ��ت��ف��اء ال���نب ال��ري��م��ي من 
االس��واق نطالب الجهات املعنية مساعدتنا يف استعادة هوية وسمعة النب 
ال��ري��م��ي ع���ن ط���ري���ق ال������زام ال��ت��ج��ار اش���ه���ار اس���م���اء ال����نب ب��ح��س��ب م��ن��ط��ق��ة زراع���ت���ه 

كحقوق فكرية ملزارعي النب. 
الن املستورد يهدد الن املحيل ما خطورته وهل اليزال هناك تصاريح 

لدخول بن خارجي لليمن؟ 
النب الخارجي وتواجده يف االسواق اليمنية هي الكارثة واملصيبة التي تهدد 
بسرعة زوال ش��ج��رة ال��نب م��ن اليمن رغ��م وج���ود ع��دة ق����رارات وع���دة تعاميم 
ومنها قرار منع استرياد النب يف عام 2019م- وهذا العام قرار منع تداول النب 
االجنبي داخل االرايض اليمنية، و ال يوجد تصاريح رسمية السترياد ودخول 
ال���نب ال��خ��ارج��ي، وم���ا ي��ت��واج��د يف االس����واق ب��ن م��ه��رب ي��دخ��ل ت��ه��ري��ب، ونتمنى 
م��ن الجهات املعنية محاربة تهريب ال��نب، كما نطالب بمصادرة اي كميات 

بن خارجي تتواجد يف محالت بيع النب. 
تعددت الجهات وتنوعت اسماءها االدارة العامة لتنمية الن بوزارة 
الزراعة والري، ووحدة الن باللجنة الزراعية والسمكية العليا، واملركز 
الوطني ألبحاث الن، واتحاد منتجي الن والذي يضم يف عضويته اكرث 
م��ن ٣٠ جمعية م���اذا ق��دم��ت ك��ل تلك الجهات لشجرة ال��ن وه��ل يوجد 

تنسيق فيما بينها؟
اوال يجب علينا أن نميز بني الجهات الرسمية واملجتمعية، اإلدارة العامة 
لتنمية النب بوزارة الزراعة والري، املركز الوطني ألبحاث النب بالهيئة العامة 
ل��ل��ب��ح��وث واالرش������اد ال���زراع���ي ه���ذه ج��ه��ات رس��م��ي��ة ل��ه��ا اه����داف وم���ه���ام،  األوىل 
معنية بتنمية النب والثانية معنية بالدراسات واالبحاث عن النب، أما اتحاد 
منتجي ال���نب ه��و منظمة مجتمع م���دين م��ن م��ه��ام��ه ت��وف��ري ال��خ��دم��ات مل��زارع��ي 
النب من خالل املوائمة ما بني احتياجات املزارعني والفرص املتاحة والجهات 
الداعمة والجهات الرسمية التي من خاللها يمكن أن يحقق املصلحة الفضىل 

للمزارع. 
ام��ا وح���دة ال��نب ال��ت��ي تتبع اللجنة ال��زراع��ي��ة والسمكية العليا ه��ذه ال��وح��دة 
تضم أكرث من كيان والذي نتمنى أن تقوم بدورها عىل اكمل وجه من خالل 
التنسيق والتشبيك وتحقيق عالقة تكاملية بمهنية عالية تحقق نتائج إيجابية 

يلمسها املزارع وتعود بالخري عىل شجرة النب. 
م��اه��ي ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ا االت���ح���اد ال��ت��ع��اوين ل��ج��م��ع��ي��ات منتجي 

الن؟ 
شحة االمكانات ابرز الصعوبات، وانعدام البنية التحتية وعدم وجود مقر 
لالتحاد، ما يمتلكه االتحاد هو عبارة عن مكتب واحد فقط يف مقر االتحاد 
التعاوين الزراعي، قدمه لنا رئيس االتحاد التعاوين الزراعي االستاذ مبارك 

القييل الذي نقدم له كل الشكر والتقدير عىل تعاونه معنا. 
امل�����زاد ال��وط��ن��ي األول ل��ل��ن ال��ي��م��ن��ي ال�����ذي ن��ظ��م ال���ع���ام امل�����ايض م�����اذا حقق 

من نتائج؟ 
املزاد الوطني االول للنب نشاط تسويقي تم من خالله  الرتويج والتعريف 
باملنتج يف االسواق الخارجية وخلق وعي لدي املجتمعات الخارجية  املستهلكة 

للنب اليمني بان النب اليمني ذات جودة عالية .
 املزاد الوطني هذا العام متى سيكون وماهي توقعاتكم لهذا املزاد؟ 

بدأت  الرتتيبات إلقامة املزاد الوطني النسخة الثانية للنب اليمني من بداية 
يناير 2023م بالتعاون مع اللجنة الزراعية العليا وحدة النب وقطاع االنتاج 
ب�����وزارة ال���زراع���ة وال�����ري وس��ي��ت��م االع�����الن ع���ن ب���داي���ة اق���ام���ة امل�����زاد ع��ن��د اس��ت��ك��م��ال 

الرتتيبات إلقامة املزاد 
 ال��ن اليمني ي��ع��رف ب��أس��م��اء امل��ن��اط��ق ال��ن الحيمي او ال��ن ال��ح��رازي او 
الن الخوالين واليافعي والحمادي متى سنسمع عن توصيف وتصنيف 

واسماء للن اليمني وفق الجينات الوراثية له؟ 
نعم يتم تسويق النب بأسماء مناطق االنتاج الن املنطقة الواحدة يوجد فيها 
اكرث من صنف الن هناك تنوعاً وراثياً كبرياً جدا اما فيما يخص تصنيف النب 
وتسجيل االص��ن��اف  فقد ت��م تسجيل 44 صنف يف وزارة يف املؤتمر الصحفي 
الدي اقيم يف منتصف فرباير 2023م   وهدا يعترب منجزاً عظيماً يشكر عليه 
املركز الوطني لبحوث النب ونتمنى ان يتم استكمال تسجيل  االصناف عىل 

كل مناطق االنتاج يف اليمن يف وزارة الزراعة والري 
م��اه��ي اس��ب��اب ع���دم ع��م��ل الجمعيات ال��ت��ع��اون��ي��ة ملنتجي ال���ن بالشكل 

املطلوب؟ 
اس��ب��اب تعرث انشطة الجمعيات التعاونية ملنتجي ال���نب  ك��ث��رية ومنها تدين 
الوعي التعاوين يف املجتمعات الزراعية وغياب الوعي لدى الجمعيات بدورها 
التعاوين التنموي واالس��ت��ث��م��اري  غياب العمل امل��ؤس��يس  وعمل الجمعيات 
عىل زيادة وتحسني االنتاج فقط واهمال الجانب التسويقي الدي يمثل اهم 

حلقة يف سلسلة القيمة 
النب اليمني يحظى بسمعة كبرية خارجيا هل يوجد شركات تصدير منظمة 

ووفق سياسات تسويقية تخدم النب اليمني؟ 
يوجد شركات مختصة يف انتاج النب املتخصص وقد حققت نتائج ايجابية 
وحسنت اسعار النب لكن يف مناطق محدودة وانحصرت يف املناطق املنتجة 
القريبة من العاصمة صنعاء ونتمنى من القطاع الخاص والجهات الرسمية  
ان يتعاون مع االتحاد لفتح نوافد تسويقية وتحويل كل محصول النب اىل 

بن مختص وتسويقه بأسعار جيدة .
 ه���ل ل��دي��ك��م اح��ص��ائ��ي��ات دق��ي��ق��ة ع���ن امل��س��اح��ة وك��م��ي��ات اإلن���ت���اج واع����داد 

االشجار يف اليمن؟ 
بلغت اجمايل املساحة امل��زروع��ة بالنب والطاقة االنتاجية  حسب االحصاء 

الزراعي للعام  2019 35970 هكتاراً  واالنتاج  21443طناً 
االرشاد الزراعي احدى الحلقات املفقودة برأيكم كيف يمكن تفعيلها وما 

دورها يف تنمية وتطوير زراعة النب يف اليمن؟ 
االرش������اد ال����زراع����ي ي��م��ث��ل اح����د االح��ت��ي��اج��ات امل��ه��م��ة وي��ف��ت��ق��د امل������زارع اىل اب��س��ط 
الخدمات االرشادية باملمارسات الزراعية السليمة ومكافحة اآلفات الزراعية  
. يساهم االرشاد الزراعي يف تحسني االنتاج وزيادة االنتاج والتعريف والرتويج 

للمنتج محليا وخارجيا 

 الفعاليات واملهرجانات واملعارض ماذا ستقدم للن اليمني؟ 
خالل العام 2021 - -2022 اقامة مهرجانات ومعارض للقهوة هذه االنشطة 
ت��س��وي��ق��ي��ة ت��ه��دف اىل ال��ت��ع��ري��ف وال���رتوي���ج مل��ن��ت��ج ال���نب محليا وخ��ارج��ي��ا وت��ع��زي��ز 
ث��ق��اف��ة ال��ق��ه��وة ب���ني اوس�����اط امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي وت��ع��زي��ز ال��ش��ه��رة ال��ت��اري��خ��ي��ة للنب 

الخارجي يف العالم 
- امل����زارع اليمني بطبيعته نشيط ومتفاعل ومجتهد وم��ك��اف��ح ول��دي��ه خربة 
ك���ب���رية ي��ت��وارث��ه��ا ج���ي���اًل ب��ع��د ج��ي��ل م�����اذا ي��ح��ت��اج م���زارع���و ال����نب ح��ت��ى ي��ت��وس��ع��وا يف 

زراعة النب؟ 
يحتاج املزارع اىل اسعار عادلة ملحصول النب وتوفري الشتالت ) تم تشتيلها 
وف���ق امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ( ي��ح��ت��اج امل�����زارع ح��ت��ى يستطيع االس��ت��م��رار يف ال��ت��وس��ع 
وت��ح��س��ني ج���ودة ال���نب ت��وف��ري م��ص��ادر ري تكميلية وخ��دم��ات االرش����اد ال��زراع��ي 

باملمارسات الزراعية ومدخالت زراعية وانتاجية مثل احواض التجفيف .
 الن او القهوة يعد مورداً اقتصادياً ال يقل اهمية عن  النفط التي يتم 
ت���داول���ه���ا يف االس������واق وال���ب���ورص���ات ال��ع��امل��ي��ة أي����ن ن��ح��ن يف م��ؤش��ر االس����واق 

والبورصات العاملية؟ 
نحن مع االسف الشديد لم يكن لنا اي تواجد يف قوائم الدول املنتجة للنب  
من حيث الطاقة االنتاجية لكننا متواجدين يف االسواق وننافس بجودة املنتج 

الدي يتميز بها النب اليمني عن بن بقية  الدول املنتجة. 

اس��������ت��������ي��������راد ال�����������ن اخل����������ارج����������ي أث�����������ر ب�����ش�����ك�����ل ك�����ب�����ي�����ر ع������ل������ى زراع�����������������ة ال�����������ن ال�����ي�����م�����ن�����ي وس�����م�����ع�����ت�����ه ال�����ع�����امل�����ي�����ة 
ال������������ت������������ج������������ار م��������������ص��������������ال��������������ح  حت������������ق������������ي������������ق  ب������������������ه������������������دف  احمل����������������ل����������������ي����������������ة   ال���������������������س���������������������وق  ع���������������������ن  ال���������������������رمي���������������������ي  ال����������������������������ن  ت�����������غ�����������ي�����������ي�����������ب     مت 

 أوضح رئيس اتحاد جمعيات منتجي 
ال�������������ن االس�����������ت�����������اذ م������ح������م������د ح�������س�������ن ع��������ث��������م��������ان  ان 
املساحة املزروعة بالن تقلصت خالل العقود 
امل���������اض���������ي���������ة ب������س������ب������ب ال�������س�������ي�������اس�������ي�������ات ال������خ������اط������ئ������ة 
والتوسع يف زراعة شجرة القات عى حساب 
ش��������ج��������رة ال������������ن اىل ج��������ان��������ب غ��������ي��������اب ال�����ت�����س�����وي�����ق 
ال����زراع����ي إىل ج���ان���ب اس����ت����رياد ال����ن ال��خ��ارج��ي 
والذي أثر بشكل كبري عى زراعة الن اليمني 
وس���م���ع���ت���ه ع���امل���ي���ا وب���م���ن���اس���ب���ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي 
للن الثالث من مارس .. 26 سبتمرب اجرت 
ح���������وارا م���وس���ع���ا م�����ع رئ����ي����س ات�����ح�����اد ج��م��ع��ي��ات 

منتجي الن اىل التفاصيل : 

رئيس احتاد جمعيات منتجي الن ل�:»                                         «:

أسبوعيا في ميدان التحرير بأمانة العاصمة..
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يف ظ�����ل خ����ي����ام ت���ن���ص���ب أس����ب����وع����ي����ا وس�������ط م����ي����دان 
ال��������ت��������ح��������ري��������ر، ت������ت������س������اب������ق األس����������������ر امل������ن������ت������ج������ة م����������ن ك����ل 
مديريات أمانة العاصمة لتسويق منتجاتها من 
الصناعات محلية الصنع.. وهناك، حيث يجد 
املتسوق أسرا قد انتجت وأبدعت، واستطاعت 
أن تحاصر الحصار� بل وتقهر العدوان بتحويلها 
ك�����ل ال����ت����ح����دي����ات إىل ف�������رص أب�����دع�����ت م�����ن خ���الل���ه���ا 
منتجات تعددت أصنافها وتفاوتت يف جودتها.
ال�����خ�����م�����ي�����س، س����������وق أس������ب������وع������ي ت������س������ود ج���ن���ب���ات���ه 
م����ت����ع����ة ت������س������وق ل������س������ان ح�����ال�����ه�����ا ي�����ن�����اش�����د ال���ج���م���ي���ع 
)رسمي وشعبي( الدعم واإلسناد بجعل ثقافة 
اس����ت����ه����الك امل���ن���ت���ج امل����ح����يل رغ����ب����ة س�����ائ�����دة ك���واج���ب 

ديني، وثقافة وطنية.
امل�������زي�������د م�������ن ال����ت����ف����اص����ي����ل يف س������ي������اق االس�����ت�����ط�����الع 

التايل:

مسؤول التسويق بمعمل العطاء لأللبان إبراهيم النصريي تحدث 
عن مشروع عطاء إلنتاج مشتقات األلبان من الحليب الطبيعي قائال: 
املشروع يضم أكرث من 10 نساء ُمعيالت ألسر، اتيحت لنا فرصة ثمينة 
للمشاركة يف سوق الخميس بمنتجات عطاء من الحقني والحليب 

واللبنة، التي القت ارتياحا كبريا من املستهلكني.
م����ش����ريا إىل أن ال����س����وق ه����و أح������د ن����ق����اط ب��ي��ع��ن��ا ب����اإلض����اف����ة إىل ال���ع���دي���د 
م���ن ال��ن��ق��اط امل��ن��ت��ش��رة يف م���دي���ري���ات أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة، م��ن��وه��ا "ب��ال��رغ��م 
م���ن أن ن��س��ب��ة م��ب��ي��ع��ات��ن��ا يف س����وق ال��خ��م��ي��س ت����ج����اوزت %40 إال أن���ه���ا ال 
تكفي لتغطية ما يتم إنتاجه"، مناشدا القائمني عىل السوق تحسني 
وت��ك��ث��ي��ف وس��ائ��ل ال��ت��س��وي��ق وال���رتوي���ج ل��ل��س��وق ح��ت��ى تتمكن األس����ر من 

تحقيق عائدات تفي لها باالكتفاء.
لوم وعزيمة

من جهتها، أكدت مالكة مشروع املطبخ الراقي للمأكوالت الشعبية 
والحلويات دينا الغماري أن مشاركتها يف السوق حققت ملشروعها 
عائدا ماديا ومعنويا ومؤشرات غري متوقعة، مضيفة "لقد أصبحت 

تستقبل طلبات أكرث مما كان عليه الحال قبل املشاركة". 
امل����ش����روع ه���و م���ص���در ال���دخ���ل ال���وح���ي���د ألس���رت���ه���ا، ل���ذل���ك أس���ع���ى دائ��م��ا 
ل��ت��ط��وي��ر ك���ف���اءة م���ش���روع���ي ألح���ص���ل م���ن ع���ائ���د م��ب��ي��ع��ات��ه ع���ىل ك��ف��اي��ت��ن��ا.. 
الغماري قالت إنها رفضت االستسالم للعجز "بدأت أسوق ملنتجايت 
يف مواقع التواصل االجتماعي"، موجهة اللوم "بعد أن رفض التجار 

تسويقها".
توسيع الطاولة

مندوبة "مؤسسة قنوان"، بدورها أشارت إىل أنها تشارك يف السوق 
ب��م��ن��ت��ج��ات "ال���ط���ح���ني امل����رك����ب" امل���ط���ح���ون ب��ن��س��ب م���ت���ف���اوت���ة م����ن ال��ق��م��ح 
ال��ب��ل��دي وال����ذرة ال��رف��ي��ع��ة ال��ب��ل��دي��ة ون��س��ب��ة بسيطة م��ن ال��دق��ي��ق األب��ي��ض 
ل��ت��م��اس��ك ال��ع��ج��ي��ن��ة، ح��ي��ث ت���ع���رض م���خ���ب���وزات م���ن ال��ك��ع��ك ب���أن���واع���ه، 
امل���ع���م���ول وال�����ذم�����ول، م��ن��ت��ج��ة ب���زي���وت ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��ن��ت��ج م��ح��ل��ي��ا ه���ي "زي���ت 
ال��زي��ت��ون، وزي��ت السمسم وزب���دة حليب طبيعي تنتجها املؤسسة"، 
باإلضافة إىل الفول السوداين، دبس التمر، طحينية سائلة سمراء 

وبيضاء وهريسة.
وأك������دت أن م���ع���روض���ات امل���ؤس���س���ة يف س����وق ال��خ��م��ي��س ت��ح��ق��ق ع��ائ��دا 
ماديا جيدا ألسر الشهداء، وأن نسبة مبيعاتها يف السوق ممتاز جداً، 

مناشدة القائمني عىل السوق توسيع الطاولة املخصصة ملنتجاتها يك 
تتمكن من تسويق أكرب.

نقطة بيع
"أم ش�����ه�����اب" رب�������ة أس���������رة ح����ك����ت ع�����ن ت���ج���رب���ت���ه���ا م�����ع س�������وق ال���خ���م���ي���س 
بالقول: منتجايت هي املصدر الوحيد للعائلة، وهي عبارة عن بهارات، 
مخلالت، عشار، بسباس، قهوة وب��ن، منوهة بأن عائدات ما تبيع 
من منتجاتها يف سوق الخميس هي األمل الذي تواجه به ما تسبب 
فيه العدوان والحصار من ظروف معيشية قاسية عىل البالد، داعية 
الله أن يوفق القائمون عىل السوق يف مؤسسة بنيان التنموية وشركاء 
التنمية إىل بذل املزيد من االهتمام بمشروعها الصغري وبقية مشاريع 

األسر املنتجة.
وأك��دت إن مكونات منتجاتها محلية توفرها بعض امل���زارع، وأنها- 
ب��ع��ون ال��ل��ه- ب����دأت يف ت��وف��ري ط��ل��ب��ي��ات ت��أت��ي��ه��ا ع��رب صفحتها ع��ىل موقع 
التواصل االجتماعي "فيس بوك"، والتي تستخدمها- أيضا- للرتويج، 
م��ش��رية إىل أن لديها نقطة بيع يف س��وق ال��ح��ب��وب بالحصبة، إال أنها 
متأملة من رفض التجار بيع كميات من منتجاتها يف محالتهم التجارية.

نقلة نوعية
"زي����د ج��ح��وش" خ��ري��ج ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع- ت��خ��ص��ص تصميم أزي�����اء، هو 
ص��اح��ب م��ش��روع زق���زاق لخياطة الحقائب النسائية، حقائب سفر، 
ح���ق���ائ���ب أط����ف����ال، أك����ي����اس، ب���ط���ان���ي���ات ول����ح����اف����ات.. ب�����دأ م���ش���روع���ه م��ن��ذ 
3 أع�������وام إث�����ر ح���ص���ول���ه ع����ىل ال����دع����م امل�������ادي م����ن ف�����وز ح��ق��ق��ه ع����ن دراس�����ة 
املشروع، انطلق يف املشروع بجهد فردي حتى تمكن من امتالك القدرة 
عىل إقامة برامج تدريب من الصفر إىل االحرتاف لعدد من األسر الاليت 

يتم تمكينهن بمكائن ثم ضمهن إىل املشروع.
وي���واص���ل: "ح��ك��اي��ت��ي م��ع س���وق ال��خ��م��ي��س ب����دأت م��ن��ذ ع���ام ون��ص��ف"، 
معتربا التجربة نقلة نوعية بالنسبة مل��ش��روع��ي ك��ون ال��س��وق أت���اح له 
ف��رص��ة ع���رض منتجاته وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال���زب���ون م��ب��اش��رة ب���دون ت��اج��ر أو 

وسيط.
وي���ف���ض���ل "زي��������د" ط���ري���ق���ة ال���ب���ي���ع امل���ب���اش���ر ألن����ه����ا ت����وف����ر س���ي���ول���ة م��س��ت��م��رة 
مل���ش���روع���ه، وه�����ذا م���ا ي���ج���ده يف س����وق ال��خ��م��ي��س، م���ؤك���دا أن أغ���ل���ب ما 
يتم خياطته يف معامله طوال األسبوع يتم بيعه يف سوق الخميس.

وت��م��ن��ى ع��ىل ال��ق��ائ��م��ني ع��ىل ال��س��وق تكثيف ب��رام��ج ال��دع��اي��ة واإلع����الن 

ل�����غ�����رض ال����ت����ع����ري����ف ب�����ال�����س�����وق وامل�������ك�������ان ال������ذي 
ي���ق���ام ف���ي���ه ك����ل أس����ب����وع، وب���م���ا ي��ح��ت��وي��ه م��ن 
أص���ن���اف م���ت���ع���ددة.. م��ش��ريا إىل أن���ه ي��ح��اول 
ت��ق��دي��م م��ن��ت��ج��ات��ه ب��أق��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف م��راع��اة 
ل��ت��ف��اوت ال���ظ���روف امل��ع��ي��ش��ي��ة ل��ك��ل أس���رة 
ُ��������������زري ال������ذي  خ�����اص�����ة يف ظ������ل ال������وض������ع امل
ت���ع���ي���ش���ه ال������ب������الد ج����������راء م������ا ت����ت����ع����رض ل��ه 

من الحصار والعدوان، منوها بأن املواد 
الخام تستخرج من الجلود املحيل.

نطاق تسويق
فيما تتحدث نسيم محفوظ عن أسرة بأكملها تمتهن حياكة املعاوز، 
تقول إنها درب��ت جميع أف��راد عائلتها عىل الحياكة"، مشرية إىل أنه 
ورغم أن شغل الحياكة متعب إال أنها نمت يف طاقمها العمل بروح 

الفريق الجماعي.
وقالت "سوق الخميس فرصة لتسويق املعاوز التي نحيكها ومكتفني 
بما يقسم الله لنا من عائدات البيع كل يوم خميس"، مناشدة إدارة 
سوق الخميس ومؤسسة بنيان التنموية وشركاءها مساندة مشاريع 

السوق يف البحث عن نطاق تسويق أوسع ودائم.

متعة التسوق
فيما يبدي أحمد الذاري أحد رواد سوق الخميس تفاؤله من فكرة 
السوق بقوله: "ُسميت صنعاء بهذا االسم الرتباطها بالصناعة منذ 
القدم، وإع��ادة الصناعة واإلن��ت��اج املحيل خطوة نحو األم��ام تستحق 
مضاعفة وتكاتف جهود الجميع الستمرارها وتطويرها"، مشيدا بكل 
أس���ر منتجة تجتهد يك ُت��خ��رج ل��ل��ن��ور منتجا محليا ي��ن��اف��س ول���و بقدر 

مقارب املنتجات الخارجية.
ون���اش���د ال��ج��ه��ات امل���س���ؤول���ة م��ض��اع��ف��ة االه���ت���م���ام ب���ه���ذه األس�����ر وات���اح���ة 
فرصة إلقامة أسواق دائمة، ويف أماكن متعددة يف األمانة ألن الذي 

يبعد عن ميدان التحرير يجد صعوبة يف الوصول إىل السوق.
الزائرة "أم بكيل"، ومجموعة ممن يرتدن السوق بصورة مستمرة 
أك���دن أن��ه��ن ي��ج��دن يف ال��س��وق متعة ال��ت��س��وق، وأن��ه��ن ي��رت��دن السوق 
ك���ل خ��م��ي��س ل���ش���راء ال��ح��م��ض��ي��ات وال��ع��ص��ائ��ر وال���ب���خ���ور وامل���الب���س وك��ل 
م��ا يناسبهن م��ن م��ع��روض��ات ال��س��وق وب��أس��ع��ار مناسبة، وع���ربن عن 

س����ع����ادت����ه����ن ب���ال���س���وق 
ب�������ق�������ول�������ه�������ن "ن�������ش�������ت�������ي امل������ن������ت������ج������ات 

ال���ب���ل���دي���ة م����ن ح��ق��ن��ا ح���ت���ى ول�����و م���اه���ي ح��ال��ي��ة 
ضروري ندعم املنتج املحيل".

االقتصاد املقاوم
ي���س���ر امل����ط����اع ب�����دوره�����ا ك���م���س���ؤول���ة ع����ن ال���س���وق 
أوض����ح����ت أن %74 م����ن م���ش���اري���ع األس������ر امل��ن��ت��ج��ة 
امل���������ش���������ارك���������ة يف س�������������وق ال������خ������م������ي������س ت����������ن����������درج ض����م����ن 
األول�����وي�����ات ال���ث���الث���ة ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق االك������ت������ف������اء ال�������������ذايت م�������ن ال��������غ��������ذاء وامل����ل����ب����س 
وال��������������دواء، م���ن���وه���ة ب������أن ال�����س�����وق ي���ض���م 60 أس��������رة م���ن���ت���ج���ة يف م��خ��ت��ل��ف 
ال���ص���ن���اع���ات، وي���ت���م ال���ت���دوي���ر ب��ش��ك��ل أس��ب��وع��ي ل���ع���دد 100 أس�����رة، وأن 

مؤسسة بنيان التنموية هي الراعي الوحيد للسوق.
وق����ال����ت: إن ال���ف���رص���ة ل���م ت��ت��ح أم�����ام أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ل��ل��م��واف��ق��ة عىل 
اس������ت������خ������دام م������ي������دان ال����ت����ح����ري����ر ك�����س�����وق ي������وم������ي، ألن��������ه م�����ك�����ان ل����ل����ع����روض 
ال��رس��م��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إىل ت��ف��اوت ق����درات ب��ع��ض امل��ش��اري��ع ع��ىل اإلن��ت��اج 
اليومي كونها مشاريع صغرية ُت��دار من املنازل، مؤكدة أن املؤسسة 
وشركاء التنمية يف األمانة والجهات ذات العالقة بصدد عمل دراسة 

عمل أسواق دائمة.
ودعت املطاع املجتمع والتجار إىل استشعار أهمية املنتجات املحلية، 
مشددة عىل ض��رورة دع��م ه��ذه املشاريع ب��زي��ادة االق��ب��ال عىل السوق 
وإفساح املجال لتسويق منتجاتها يف املحالت التجارية، لتتمكن من 
ت��ج��اوز م��ع��ان��اة ش��ح ال��ت��م��وي��الت وارت���ف���اع ك��ل��ف��ة اإلن���ت���اج ال��ت��ي ت����ؤدي إىل 
ارت��ف��اع أس��ع��ار منتجاتها كمشاريع صغرية وأص��غ��ر م��ح��دودة القدرة 

اإلنتاجية.
مشرية إىل أن السوق يعترب الركيزة األساسية لالقتصاد املقاوم، التي 
من خاللها يجب علينا جميعا وبجهود تكاملية أن نسعى جاهدين 
إىل ب��ن��اء مجتمع منتج ق���ادر ع��ىل توظيف م����وارده، وأن ي��ك��ون سقف 
طموحنا هو تحويل كل حّي يف املدن، وكل قرية ريفية إىل خط إنتاج 
ن��ع��زز االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي ون��ق��وي ع��ض��د امل��واج��ه��ة يف وج���ه ح��ص��ار جائر 
وعدوان غاشم استهدف املنشآت واملصانع اإلنتاجية بشكل هستريي. 
ونوهت بأن معايري االنضمام للسوق تركز يف مجملها عىل الجودة 

واالت����ق����ان ك��م��ع��ي��ار أس�����ايس، ف��م��ث��ال امل���ش���اري���ع ال��غ��ذائ��ي��ة ي��ت��وج��ب عليها 
االلتزام ببطاقة بيان املنتج، بحيث تكون آمنة وخالية من أي جينات 
معدلة وراث��ي��اً، وي��ش��رتط يف مشاريع املنظفات حصولها ع��ىل شهادة 
م���ع���ت���م���دة م�����ن ه���ي���ئ���ة امل�����واص�����ف�����ات وامل����ق����اي����ي����س ب���ي���ن���م���ا ت���خ���ت���ل���ف م���ش���اري���ع 
امللبوسات يف شروطها، إذ يجب اختيار املوديالت املتوافقة مع الهوية 
اإلي��م��ان��ي��ة، وك��ذل��ك االل���ت���زام ب��امل��ق��اس��ات ال��ع��امل��ي��ة وال���دق���ة يف التفصيل 

والخياط.
شهادات الجودة

ويف السياق، أكدت هيئة املقاييس واملواصفات أنها تقوم 
ب����ت����دري����ب األس�������ر امل���ن���ت���ج���ة، وت���ع���م���ل ع����ىل ت��ق��ي��ي��م امل��ن��ت��ج��ات 
وف���ح���ص���ه���ا، وت���ق���دي���م االرش�����������ادات وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال��ك��ف��ي��ل��ة 
بتطوير جودتها بما يتواكب مع/أو ينافس جودة نظرياتها 

من املنتجات الخارجية.
وي���ض���ي���ف م�����س�����ؤول ال�����دع�����م ال���ف���ن���ي ل����ألس����ر امل���ن���ت���ج���ة يف ه��ي��ئ��ة 
امل������واص������ف������ات وامل����ق����اي����ي����س ع������يل امل������ط������ري "ن������ق������وم ب����ال����ش����راك����ة م��ع 
مؤسسة بنيان التنموية بتدريب مئات األسر، كما نقدم الدعم 

الفني باملتاح، ونمنح شهادات الجودة للمنتجات".
 رعاية وتأهيل

الهيئة العامة لتنمية املشاريع الصغرية واألصغر، كهيئة رسمية 
مسنود إليها دعم وتمكني املشاريع الصغرية واألصغر، أسر سوق 
الخميس جزء منها، أوضحت عىل لسان إبراهيم العمري أنها تقدم 
االس��ت��ش��ارات املجانية ملشاريع س��وق الخميس، أي��ض��ا منح الفحص 
املجاين بالتنسيق مع هيئة املواصفات واملقاييس، وأنها بصدد إعداد 
منصة إلكرتونية ألصحاب املشاريع مضمونها كل ما يتعلق باملشروع.

مؤكدا أن الهيئة وبالتنسيق مع مصلحة الضرائب تعمل عىل إعفاء 
امل��ش��اري��ع م��ا دون 20 مليون ري���ال م��ن ال��ض��رائ��ب، منوها إىل مساعي 
الهيئة يف إش���راك أس��ر س��وق الخميس يف امل��ه��رج��ان التسويقي األول 

للمنسوجات بدون أي مقابل حرصاً منها لدعم املشاريع واألسر.
وأض��اف: "نعمل مع مؤسسة بنيان التنموية عىل االجتماع بأمانة 
العاصمة واألش��غ��ال، واب���دت أم��ان��ة العاصمة استعدادها إلن��ش��اء 3 
أس����واق ث��اب��ت��ة ألس���ر س���وق ال��خ��م��ي��س يف ش����ارع ه��اي��ل وج��م��ال وال��زم��ر، 
كمرحلة أوىل ويليها النزول إىل حديقة السبعني، ال��ث��ورة، الروضة 
وهايل لتكون فيها أسواق دائمة، وحالياً يجري القائمني عىل السوق 
دراسات معمقة لذلك".. ولفت العمري عناية القائمني عىل مشاريع 
س��وق الخميس إىل م��راع��اة أن تتوافق مشاريعهم وأول��وي��ات الرؤية 
الوطنية وموجهات قائد الثورة، وتوجيهات املجلس السيايس األعىل، 
مشددا عىل ضرورة تحسني الجودة ملنافسة املستورد، مؤكدا "نحن 

مستعدون لتقديم الدورات واالستشارات الالزمة".
وأش�������ار إىل ال��ه��ي��ئ��ة ت��س��ع��ى ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ج���ه���ات ل��ت��ق��دي��م ال���ق���روض 
البيضاء إلنشاء املشاريع وتعزيز قدرات مشاريع أسر سوق الخميس.

ثقافة سائدة
يرى أخصايئ التسويق املهندس منري املحبيش من جهته يري أن يف 
سوق الخميس خطوة جيدة عىل املسار الصحيح وترجمة لتوجيهات 
ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة والسياسية للبدء بدعم املنتجات املحلية والتحول 
إىل ال��ج��ان��ب ال��ت��ص��ن��ي��ع��ي س��ع��ي��اً ن��ح��و االك���ت���ف���اء ال�����ذايت وخ��ف��ض ف��ات��ورة 

االسترياد.
مربرا عدم إقبال اصحاب املوالت والتجار لتسويق املنتجات املحلية 
بعدم القيام بالرتويج األمثل للمنتجات املحلية حال عرض املنتجات 
من قبل املنتجني أو املسوقني باإلضافة إىل غياب االهتمام بالتعبئة 
وال��ت��غ��ل��ي��ف امل���ن���اس���ب ل���ك���ل س���ل���ع���ة، وع������دم وج������ود ال���ن���م���ط االس���ت���ه���اليك 
ال��ت��ف��ض��ي��يل ل����دى امل��س��ت��ه��ل��ك..ون��اش��د امل��ح��ب��يش امل��ج��ت��م��ع ج��ع��ل تفضيل 
املنتج املحيل عىل الخارجي ثقافة سائدة، داعيا الجهات الرسمية إىل 
إص��دار تعاليم ملزمة للتجار وامل��والت بالعمل عىل تسويق املنتجات 
املحلية واالستفادة من قنواتهم التسويقية للمنتجات املستوردة يف 
تسويق كل ما هو محيل.. واشرتط تناسب منتجات األسر مع قدرات 
املجتمع، مفضال أن يكون هناك بحث تسويقي يحدد االحتياجات 

الفعلية للمجتمع من منتجات األسر يف ظل الوضع الراهن.

سوق اخلميس.. قصص جناح وشهادات جودة تدعو اجلميع إلى متعة التسوق

حاوره: محمد صالح حاتم

تحقيق: صفية الخالد
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وقفة تأمل في  خطاب 
السيد القائد 

"م���������ن ي����م����ت����ل����ك ال�����ق�����ي�����م اإلن�����س�����ان�����ي�����ة اإلي����م����ان����ي����ة 
وال����ف����ط����ري����ة ف�����ا ب�����د أن ي����ك����ون ل�����ه م����وق����ف ت���ج���اه 

جرائم العدوان الوحشية" .
هذا الكلمات للسيد القائد يحفظه الله لها 
معاٍن ودالالت تشخص لنا العلل وتكشف لنا 
معالم الطريق بجمل بسيطة الرتكيب بمعاين 
عميقة ت��ظ��ه��ره��ا  األح����داث العظيمة وت��ف��رزه��ا 
القيم األصيلة  التي تجعل من صاحبها أكرث 
إص�����رارا ع��ى امل��واج��ه��ة وال��ح��ري��ة ورف���ض الظلم 
الس�����ي�����م�����ا ال�����ق�����ي�����م ال�����دي�����ن�����ي�����ة ال������ت������ي الب�������دي�������ل ع���ن���ه���ا 
إلع��ط��اء اإلن��س��ان��ي��ة ت���وازن���اً روح��ي��ا وت��ف��وق��ا م��ادي��ا 
وت��ط��ورا حضاريا ال يمكن وصفه نظرا لحجم 
ال�����ق�����درات وال����ط����اق����ات ال���ع���ظ���ي���م���ة  ل��ت��غ��ي��ر وج���ه 
العالم برؤية قرآنية تحافظ عى الخصائص 
والقيم اإلنسانية وبلورتها  باملشاركة والتفاعل 

اإليجابي 
وفقا ملتطلبات الفطرة  اإلنسانية وحاجتها  
األس��اس��ي��ة ل��ل��ع��دل وال��خ��ر  وال��ك��م��ال اإلن��س��اين 
لهذا كانت كلمات السيد القائد يحفظه الله 
ج�����زءاً م���ن وع��ي��ه وإح��س��اس��ه ال��ع��م��ي��ق وإدراك�����ه 
الكبر بحاجة اإلنسانية للحلول ومعالجات 
القضايا األساسية واملصرية والتي اختصرها 
واختزلها بكلمات بسيطة م��ن القيم الدينية  
اإلنسانية والفطرية والتي ال بديل  لصاحبها 
م������ن ح����م����ل ش�����ع�����ار ال�����خ�����ر وال�����ح�����ري�����ة وال�����ك�����رام�����ة 
وروح العزة واالستقال والشعور باملسؤولية  
واالن���ت���ص���ار ل��ل��م��ظ��ل��وم��ن ح��ي��ث ي��س��ت��ح��ي��ل عليه 
أمام صور املجازر الوحشية للعدوان  أال يكون 
ل���ه م��وق��ف م��ش��ه��ود ف��م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة 
واإلن������س������ان������ي������ة وال������ف������ط������ري������ة وج������ب������ه������ات ال����ت����ص����دي 
ل��ل��ع��دوان متازمتان س���واء ك��ان األم���ر متعلقا 
ب���ال���ج���ب���ه���ات أم ك�������ان األم���������ر ب����ال����ح����ض����ور امل�����ي�����داين 
امل����ب����اش����ر وال�����ف�����اع�����ل وامل������ؤث������ر يف ت���ض���م���ي���د ال����ج����راح 
وتخفيف املعاناة عن شعبنا  اليمني العظيم 
وتقديم الخدمات املجتمعية وانجاح القوافل 
واص�������اح ذات ال���ب���ن واإلح�����س�����اس ب��امل��س��ؤول��ي��ة 
يف أم�����اك�����ن ال����ع����م����ل ب���ت���س���ه���ي���ل امل�����ع�����ام�����ات أم�����ام 
امل��������واط��������ن��������ن وخ������دم������ت������ه������م إض���������اف���������ة ل�����ل�����م�����واج�����ه�����ة 
وال�������ت�������ص�������دي ب�������وع�������ي ل��������ري��������اح ال������ع������ومل������ة وال�������ح�������رب 
ال�������ن�������اع�������م�������ة ال���������ت���������ي ت�����ك�����ت�����س�����ح ال�������ق�������ي�������م األخ�������اق�������ي�������ة 
وت���ع���ص���ف ب���امل���ج���ت���م���ع���ات االس����ام����ي����ة وه��������ذا ه��و 
ج���وه���ر ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة ل��ت��ح��وي��ل امل��ج��ت��م��ع��ات 
اىل غ������اب������ة ل��������اف��������رتاس واالن���������س���������اخ وال�����ت�����وح�����ش 
املادي والتخلص من القيم األصيلة وتكريس 
الهيمنة ال��غ��رب��ي��ة م��ن ج��دي��د  ب��ن��زع��ة السيطرة 

والتوسع ونهب الرثوات .
أخرا 

ستبقى توجيهات السيد القائد حجر الزاوية 
يف أي رؤي���ة مستقبلية ومنهجا ت��رب��وي��ا ورؤي���ة 

اسرتاتيجية البديل عنها..   
والله من وراء القصد,,

الرئيس الشهيد صالح الصماد رجل املسؤولية
ك�������ان ال����رئ����ي����س ال���ش���ه���ي���د ال����رئ����ي����س االس���ت���ث���ن���ايئ 
للجمهورية اليمنية ب��ل الرئيس االستثنايئ يف 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة أث��ن��اء ت��ول��ي��ه ال��رئ��اس��ة ول���م يسع 
إل����ي����ه����ا وت����ح����م����ل����ه����ا ب����ع����د إل������ح������اح م������ن ق����ب����ل ق����ي����ادة 
ال�������ث�������ورة.. اع����ت����ر ال����رئ����ي����س ال���ش���ه���ي���د ه������ذا امل��ن��ص��ب 
مسؤولية وأمانة وعمل كموظف مع الشعب 

وليس رئيساً عليه..
ك����ان ال���رئ���ي���س ال���ص���م���اد رج����ل امل���س���ؤول���ي���ة بحق 
ف��ق��د ك���ان ي���واص���ل ل��ي��ل��ه ب��ن��ه��اره وي��ت��ح��رك يف كل 

املحافظات الحرة, ويف كل الجبهات غر مباٍل 
باألخطار التي كانت تحيط به رغم ما كان يوجه 

له املحبون من النصح والتحذير.. 
ال���رئ���ي���س ال���ص���م���اد- س����ام ال���ل���ه ع��ل��ي��ه- يف م��دة 
رئاسته القصرة واستطاع ان يكسب حب كل 
الشعب وكل االحزاب واستطاع ان يقنع الكثر 
بأن ثورة 21 سبتمر كانت ثورة من أجل اخراج 
الشعب من تحت سيطرة ال��غ��ارات وانها ثورة 

حرية واستقال.. 

رج�������������ل ق�����������������رآين ل����������م ي�������خ�������ل خ���������ط���������اب أو ح�����دي�����ث 
للرئيس الشهيد من آيات القرآن الكريم.. من 
الكلمات امل��ؤث��رة وال��ص��ادق��ة التي قالها الرئيس 
الشهيد "ن��ري��د حكومة للشعب وليس شعب 
ل����ل����ح����ك����وم����ة"ي����د ت����ح����م����ي وي���������د ت�����ب�����ن�����ي" , "وم�����س�����ح 
الغبار من نعال املجاهدين أفضل من مناصب 

الدنيا".. 
سام الله عى الرئيس الصماد يوم ولد ويوم 
توىل الرئاسة ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.. 

ه�������������������������������ذه  أرض�������������������ي 

خالل 2900 يوم من العدوان واحلصار منظمة حقوقية تكشف باألرقام:

 جتاوز عدد الضحايا 13 ألفًا و482 شهيدا وجريحًا من األطفال والنساء 

محمد عيل الذيفاين

"هم العدو فاحذرهم "
م�������رض ال����ن����ف����اق م�����ن أش�������د وأخ�����ط�����ر األم���������راض 
واألوب�������ئ�������ة ال����ف����ت����اك����ة ال�����ت�����ي ت���س���ع���ى ل�����ه�����دم ب���ن���ي���ان 
امل���ج���ت���م���ع اإلس�����ام�����ي .. واس�����ت�����ه�����داف  م��ن��ظ��وم��ة 
القيم وامل��ب��ادئ ،وت��م��زي��ق النسيج اإلجتماعي 
،وق���ب���ل ذل���ك وب���ع���ده م��ح��اول��ة إط���ف���اء ن���ور ال��ّل��ه 
وشريعته ؛تزلفاً وت��ق��ّرب��اً وخ��دم��ة ألع���داء الله 

ورسالة اإلسام الخالدة.
ل���ق���د ب������ّن ال�����ٌل�����ه ت����ع����اىل خ�����ط�����ورة ه������ذا ال��ص��ن��ف 
وب�����ش�����اع�����ة ه���������ذه ال�����ف�����ئ�����ة يف م�����واض�����ي�����ع ك������ث������رة يف 
ك��ت��اب��ه ال��ك��ري��م ،ب���ل خ��ص��ص س����ورة ك��ام��ل��ة عن 
املنافقن واملرجفن ومن سار عى نهجهم من 
املثبطن ؛ فكشف الله لألمة خطورة وحقيقة 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة امل��ت��ل��ون��ة ب��ت��ل��ّون ن��واي��اه��م ال��خ��ب��ي��ث��ة، 

ونفوسهم الدنيئة، ووجوههم املتعددة .
ي���ت���ل���ون م���ن���اف���ق���و ال���ع���ص���ر ب���ح���س���ب إت���ج���اه���ات 
بوصلة الخيانة واإلرتزاق والعمالة واإلنبطاح 
،شغلهم الشاغل الحصول عى املال حتى لو 
كّلفهم ذلك بيع الوطن بثمن بخٍس يف سوق 
الخيانة واإلبتذال ،وحتى عى حساب دينهم 

وكرامتهم إن كانت لهم كرامة.
وبالتايل تفرز هذه الفئة مشاريع شيطانية 
أب�����رزه�����ا األراج�����ي�����ف وال���ت���ث���ب���ي���ط وب�����ث ال���ش���ائ���ع���ات 
،ون����ش����ر ال���ف���س���اد يف األرض، وت���م���زي���ق ال���ع���روة 
اإلج������ت������م������اع������ي������ة ،وم���������ح���������اول���������ة إخ������������������رتاق ال����ج����ب����ه����ة 
الداخلية ،وخلخلة اللبنة األسرية من خال 
زرع ال���خ���اف���ات وم���ح���ارب���ة امل��ص��ال��ح املجتمعية 
وغرها من السلوكيات اإلجرامية التي قد ال 

ترى بالعن املجردة..
وألن��ه��م ي��س��رون يف ط���رق متعرجة وأقنعة 
ظ�������اه�������ره�������ا ال�������رح�������م�������ة وب������اط������ن������ه������ا ال�����������ع�����������ذاب ف���ق���د  
اس��ت��ح��ق��وا أن ي��ض��ع��ه��م ال���ل���ه يف أس���ف���ل م����دارج 
العذاب وطبقات جهنم.. يقول الله تعاىل:» 

إن املنافقن يف الدرك األسفل من النار...«
ل�������ك�������ن أك�������������ر خ����������س����������ارة مل������ن������اف������ق������ي ال�������ع�������ص�������ر ه����ي 
خ��������س��������ارة ال��������دي��������ن وال���������وط���������ن وال��������ك��������رام��������ة ،وب�����ي�����ع 
امل�����ق�����دس�����ات إرض������������اًء ل���ل���ي���ه���ود وال�����ن�����ص�����ارى ت��ح��ت 
ع��ن��اوي��ن وي��اف��ط��ات م��خ��ادع��ة وزائ���ف���ة كالحرية 
والحقوق ،والتطبيع ،واإلستثمار واإلنفتاح 
،وت����ل����ك ط��ع��ن��ة يف خ����اص����رة ال����ق����دس وال��ق��ض��ي��ة 
الفلسطينية ،وأب��رز  مخالفة لتوجيهات الله 
ال���ذي ي��ح��ذرن��ا م��ن م����واالة ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى » 

ومن يتولهم منكم فإنه منهم ...«.
ويبقى كيدهم أضعف ونواياهم مكشوفة 
أم���������ام أن�����������وار ال������وع������ي وال�����ب�����ص�����رة وق���������وة اإلي�����م�����ان 
وشموخ املوقف ،مع ضرورة اليقظة الدائمة 
والحذر من فصيلة املنافقن واملرجفن ..» هم 

العدو فاحذرهم...«.

أحمد النظامي

وأش������ار ال��ت��ق��ري��ر إىل أن أك����رث م���ن 8 م���اي���ن ام������رأة وف���ت���اة ب��ح��اج��ة ل��ت��وف��ر 
الخدمات املنقذة للحياة خال العام الجاري.

وأوض��������ح أن ح�������واىل س���ت���ة آالف م�����دين أص���ي���ب���وا ب���إع���اق���ة ن��ت��ي��ج��ة األع����م����ال 
العدائية املسلحة منذ بدء العدوان ومنهم ما يقارب خمسة آالف و559 
م���ن األط����ف����ال وم����ن امل���ت���وق���ع أن ي���ك���ون ال���ع���دد ال��ف��ع��ي أع����ى ب��ك��ث��ر وح��ي��ث 

أن هناك 16 ألف حالة من النساء و األطفال بحاجة إىل تأهيل حريك.
 وب��ن التقرير أن ع��دد األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة م��ن ث��اث��ة م��اي��ن قبل 

العدوان إىل 4.5 ماين شخص حالياً.
5 ماليني و160 ألف نازح 

أوضح تقرير املنظمة أن أعداد النازحن ارتفع إىل خمسة ماين و159 
أل��ف��اً و560 ن��ازح��اً، تضمهم 740 أل��ف��اً و122 أس���رة ، نصفهم م��ن النساء 

واألطفال.
وأشار إىل أنه مع قلة خيارات اإليواء املتاحة، تعاين النساء والفتيات 
ال������ن������ازح������ات أش��������د امل�����ع�����ان�����اة ج����������راء االف�����ت�����ق�����ار إىل ال����خ����ص����وص����ي����ة، وال����ت����ه����دي����د 
ل��س��ام��ت��ه��ن، وق��ل��ة ف���رص ال��ح��ص��ول ع���ى ال��خ��دم��ات األس���اس���ي���ة، وه���و ما 

يجعلهن أكرث ضعًفا وعرضًة للعنف واإلساءة.
ولفت إىل أن واحدة من كل ثاث أسر نازحة تعولها نساء وتقل أعمار 

الفتيات الايت يقمن بإعالة 21 يف املائة من هذه األسر عن 18 عاًما.
وبشأن انتهاكات العدوان يف الساحل الغربي واملحافظات الجنوبية 
املحتلة، بّن تقرير املنظمة الحقوقية أن االنتهاكات التي ارتكبتها قوى 
العدوان يف الساحل الغربي بلغت 696 انتهاكاً منها 132 جريمة اغتصاب 
و 56 جريمة اختطاف، فيما بلغت االنتهاكات يف املحافظات الجنوبية، 

وعدن خاصة 443 جريمة اغتصاب بحسب الباغات.
ماليني األطفال خارج املدارس

وبشأن التعليم أكد تقرير منظمة انتصاف أن اثنن مليون و 400 ألف 
طفل عى األقل خارج املدرسة من أصل ما يقدر ب� 10.6 ماين طفل يف 

سن الدراسة )من 6 إىل 17 عاًما(.
وأش�����ار إىل أن���ه ق���د ي��رت��ف��ع ع���دد األط���ف���ال ال���ذي���ن ي��واج��ه��ون ان��ق��ط��اع��اً عن 
ال���ت���ع���ل���ي���م إىل س����ت����ة م�����اي�����ن ط�����ف�����ل، ف���ي���م���ا 8.1 م�����اي�����ن ط����ف����ل ب����ح����اج����ة إىل 

مساعدات تعليمية طارئة يف جميع أنحاء الباد.
ولفت التقرير إىل أن ما يقارب من ثاثة آالف و500 مدرسة إما مدمرة 
أو متضررة جراء قصف العدوان م�ع إغاق حوال�ي 27 % م�ن امل�دارس ف�ي 
جمي�ع أنح�اء الب�اد، إضاف�ة إل�ى تضرر 66 % م�ن امل�دارس بس�بب العن�ف 

الش�ديد، فيما استخدمت 7 % م�ن امل�دارس كمراك�ز إي�واء للنازحي�ن.
ونوه إىل أن  قرابة 171 ألفاً و600 معلم ومعلمة � أو ثلثي العاملن يف 
مجال التعليم - لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016م، 
م��ا أدى إىل ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��دري��س إلي��ج��اد س��ب��ل أخ����رى إلع��ال��ة أس��ره��م، 
األمر الذي يعرض ما يقرب من 4 ماين طفل إضايف لخطر فقدان فرص 

الحصول عى التعليم.
وق�������ال ال���ت���ق���ري���ر إن 31 ب���امل���ائ���ة م����ن ف���ت���ي���ات ال���ي���م���ن أص���ب���ح���ن خ�������ارج ن��ط��اق 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ن��ت��ي��ج��ة األوض������اع اإلن��س��ان��ي��ة امل���ت���ده���ورة وع����دم ق����درة األس����ر عى 

توفر احتياجات التعليم األساسية.
وأض��اف أن 12.6 مليون طفل يحتاجون لشكل من أشكال املساعدة 
اإلنسانية أو الحماية، فيما تشر التقديرات إىل ارت��ف��اع معدالت الفقر 
إىل حوايل 80 يف املائة، ومن بن كل 10 أطفال يعيش أكرث من 8 أطفال 

لدى أسر ليس لديها دخل كاف لتلبية احتياجاتهم األساسية.
وأشار تقرير املنظمة التي تعنى باملرأة والطفل إىل توسع ظاهرة عمالة 
األط��ف��ال خ��ال س��ن��وات ال��ع��دوان بنسبة ق��د ت��ت��ج��اوز أرب��ع��ة أض��ع��اف عما 
كانت عليه سابقاً، الفتا إىل أن 1.4 مليون طفل يعملون محرومن من 
أبسط حقوقهم، وحوايل %34.3 من األطفال العاملن ترتاوح أعمارهم 

ما بن 5 و17 عاماً.
وضع صحي منهار 

أكدت منظمة انتصاف أن اليمن يسجل أعى معدالت وفيات لألطفال 
يف الشرق األوسط، خال سنوات العدوان والحصار، حيث يموت نحو 
60 طفًا من بن كل 1000 مولود، إضافة إىل وفاة 52 ألف طفل سنويا 

ما يعني وفاة طفل كل عشر دقائق، بحسب اإلحصائيات.
وأدى الحصار إىل زي��ادة معدالت س��وء التغذية حيث ارتفعت خال 
العامن املاضين إىل ستة ماين شخص، من 3.6 ماين، بزيادة قدرها 
66 باملئة.. وتم تسجيل أكرث من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون 
من سوء التغذية و632 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم املهدد 

لحياتهم بالوفاة خال العام الحايل.
فيما تعاين أكرث من 1.5 مليون امرأة من الحوامل واملرضعات من سوء 

التغذية منهن 650 ألفاً و495 امرأة مصابات بسوء التغذية املتوسط.
وأشار إىل أن امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتن بسبب املضاعفات 
أث��ن��اء ف��رتة الحمل أو أث��ن��اء ال����والدة، وي��ق��در ع��دد النساء ال���ايت يمكن أن 

يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الوالدة ب� 17 ألف امرأة تقريباً.
وأوضح تقرير منظمة انتصاف أن %51 فقط من املرافق الصحية تعمل 
يف ال��ي��م��ن، وم���ا ي���ق���ارب م���ن %70 م���ن أدوي�����ة ال�����والدة غ���ر م��ت��وف��رة بسبب 

الحصار ومنع تحالف العدوان إدخالها.
 ويقدر االحتياج الفعي للقطاع الصحي قرابة ألفي حضانة بينما تتوفر 

حالياً 600 حضانة فقط ما يتسبب يف وفاة %50 من املواليد الخدج.
وبن أنه يمكن تجنب أكرث من %50 من وفيات املواليد يف حال توفر 
ال��رع��اي��ة الصحية األس��اس��ي��ة.. وف��ي��م��ا يتعلق ب��أم��راض ال��س��رط��ان، أوض��ح 
التقرير أن عدد املصابن بمرض السرطان 35 ألف شخص، بينهم أكرث 
من أل��ف طفل، وبلغ ع��دد م��رىض التشوهات القلبية لألطفال أك��رث من 
ث���اث���ة آالف ط��ف��ل ب��ح��اج��ة ل��ل��س��ف��ر ل��ل��ع��اج يف ال����خ����ارج.. وب���ش���أن األم�����راض 
ال��وب��ائ��ي��ة، وص���ل ع���دد ح���االت اإلص���اب���ة إىل ن��ح��و 4.5 م��اي��ن يف العاصمة 
صنعاء واملحافظات منها 226 حالة إصابة بشلل األطفال، ومليون و136 
ألفاً و 360 حالة باملاريا، و 14 ألفاً و 508 حاالت اشتباه بالكولرا، إضافة 
إىل وفاة 15 طفا وإصابة 1400 آخرين بالحصبة يف 7 محافظات خال 
عام 2022م، فيما بلغ عدد مرىض الفشل الكلوي أكرث من خمسة آالف 

مهددون بالوفاة بسبب العدوان و الحصار.
امل��ن��ظ��م��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��ق��وق ال��ن��س��اء واألط���ف���ال، ح��م��ل��ت ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان 
بقيادة أمريكا والسعودية املسؤولية عن كل الجرائم واالنتهاكات بحق 

املدنين خاصة النساء واألطفال، عى مدى 2900 يوم.
وط����ال����ب����ت امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل وامل���ن���ظ���م���ات األم����م����ي����ة وال���ه���ي���ئ���ات ال��ح��ق��وق��ي��ة 
واإلن��س��ان��ي��ة ب��ت��ح��ّم��ل امل��س��ؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ت��ج��اه االن��ت��ه��اك��ات، 
وامل����ج����ازر ال��ب��ش��ع��ة ال���ت���ي ت���ح���دث ب��ح��ق امل���دن���ي���ن، داع���ي���ة أح������رار ال���ع���ال���م إىل 
التحّرك الفّعال واإليجابي إليقاف العدوان وحماية املدنين، وتشكيل 
لجنة دول��ي��ة مستقلة للتحقيق يف ك��اف��ة ال��ج��رائ��م املرتكبة بحق الشعب 

اليمني، ومحاسبة كل من يثبت توّرطه فيها.

عبدالله الربدوين

كشف تقرير ملنظمة انتصاف لحقوق املرأة والطفل أن ضحايا 
انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمرييك خالل 2900 يوم 
من النساء واألطفال تجاوز 13 ألفاً و482 شهيدا وجريحاً، فيما 
تحتاج أكرث من 8 ماليني امرأة لتوفري الخدمات املنقذة للحياة، 

و12.6 مليون طفل يحتاجون لشكل من أشكال املساعدة اإلنسانية أو 

الحماية.
وأوضحت املنظمة أن عدد الشهداء من النساء واألطفال حتى نهاية شهر 

فرباير الفائت بلغ ستة آالف و328 منهم ألفان و440 امرأة وثالثة آالف 
و888 طفاًل، فيما بلغ عدد الجرحى من النساء واألطفال سبعة آالف و154 

جريحاً، منهم ألفان و866 امرأة وأربعة آالف و288 طفاًل.

اف��ت��ت��ح وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ح��س��ن ح����ازب، 
ب��ص��ن��ع��اء، م���ع���رض ال���ج���راف���ك���س وال���ف���ن ال��ت��ش��ك��ي��ي ال���س���اب���ع، ال���ذي 
نظمته كلية ال��ح��اس��ب��ات وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات بجامعة العلوم 

والتكنولوجيا.
واطلع الوزير ومعه وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي، الدكتور 
صادق الشراجي، عى محتويات املعرض الذي يضم أكرث من 800 
ل��وح��ة فنية وتشكيلية م��ن إب��داع��ات ط��ال��ب��ات التصميم الجرافييك 

والوسائط املتعددة.
واس����ت����م����ع ال������وزي������ر م�����ن رئ�����ي�����س ال����ج����ام����ع����ة ال�����دك�����ت�����ور ع���������ادل امل���ت���وك���ل 
وم��س��ئ��ول ال��رن��ام��ج وم���ش���رف امل���ع���رض ال��دك��ت��ور ج���اوي���د ال��ح��م��ادي، 
إىل إي�����ض�����اح ح������ول ط���ب���ي���ع���ة امل�����ع�����رض ون����وع����ي����ة ال����ل����وح����ات ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة 

والرسومات والتصاميم الفنية.
كما اطلع عى جناح التصوير الدقيق امليكرو فوتوغرايف لتصوير 

الحشرات والفطريات الدقيقة، وجناح الرتاث اليمني األصيل.
وت��ع��رف ال��وزي��ر وم��راف��ق��وه، ب��ح��ض��ور أم���ن ع���ام مجلس االع��ت��م��اد 
األكاديمي، الدكتور محمد ضيف الله، وعضو املجلس، الدكتور 
عبد العزيز الشعيبي، ومدير مركز تقنية املعلومات، الدكتور فؤاد 
حسن عبد الرزاق، ورائدة الفن التشكيي باليمن، الدكتورة آمنة 
النصري، مامح التميز الفني يف األعمال املعروضة والتي تنوعت 

تقنياتها.
وأكد أن جامعة العلوم والتكنولوجيا قطعت خطوات جادة يف 
عملية اإلصاح والتطوير األكاديمي والرامجي وتجاوزت الصعاب 

والتحديات التي واجهتها يف ظل العدوان والحصار.
وبارك نجاح العام الدرايس األول يف التقويم الهجري الذي شارف 
ع���ى االن���ت���ه���اء.. داع���ي���اً ال��ج��ام��ع��ات إىل ت��وج��ي��ه م��ش��اري��ع ال��ط��ل��ب��ة نحو 

الهوية اإليمانية وتعزيز ارتباطهم بالبيئة اليمنية األصيلة.
وذك�������ر ال�����وزي�����ر أن اإلب���������داع وإق�����ام�����ة األن���ش���ط���ة ال���ط���اب���ي���ة وامل����ع����ارض 
والورش يف الجامعات اليمنية تساهم يف حصول الجامعات عى 

مراكز متقدمة يف قائمة التصنيف العاملي للجامعات.
م��������ن ج�����ان�����ب�����ه اس������ت������ع������رض ع�����م�����ي�����د ك�����ل�����ي�����ة ال������ح������اس������ب������ات وت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
امل����ع����ل����وم����ات، ال�����دك�����ت�����ور ب�������ال ال����ف����ه����ي����دي، ورئ�����ي�����س ق����س����م ال��ت��ص��م��ي��م 
ال���ج���راف���ك���س، ال���دك���ت���ور ج���اوي���د ال���ح���م���ادي، أه�����داف وم���زاي���ا امل��ع��رض 

يف تنمية قدرات الطالبات يف مختلف االتجاهات الفنية الحديثة.
كما استعرضا مختلف محتويات أجنحة املعرض والتي تعكس 
م��س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ل��ق��ي واإلب��������داع ال�����ذي ح��ق��ق��ه ال���ع���ام ال�����درايس 

لطالبات التصميم الجرافيكس والوسائط املتعددة يف الجامعة.
تجدر االشارة  إىل أن الزيارات للمعرض تواصلت عى مدى يومن 
من كافة الجهات ذات العاقة، سواء من منظمات املجتمع املدين 
أو ممثي شركات ومكاتب الجرافكس والديكور وكذلك من طلبة 
امل�������دارس وأول����ي����اء األم�������ور  وال����ذي����ن أب�����دو ج��م��ي��ع��ه��م إع��ج��اب��ه��م ال��ك��ب��ر 
ب��م��ا رأوه م���ن إب����داع����ات ف��ن��ي��ة وت��ص��م��ي��م��ات إب���ت���ك���اري���ة ل��ط��ل��ب��ة ب��رن��ام��ج 

الجرافكس يف الجامعة.. 

وزير التعليم العالي يفتتح معرض 
اجلرافكس والفن التشكيلي السابع 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا

متابعة: محمد الضالعي

شرف محمد الهادي 

زمجري بالنار يا أرض الجنوب
والهبي بالحقد حبات القلوب

واقذيف الحقد دخانًا ولهيب
زمجري للثأر يا أرض الجنوب

واركبي املوت إىل املجد السليب
                       زمجري

واثأري يا أرض جدي وأبي
                      واثأري

واعصفي بالغاصب املستعمر
واملئي الروح دماًء وجراح

إنما املجد نضال وسالح
ولك النصر وللعزم النجاح

فاستعيدي كل شرب مستباح

واركبي الهول وطريي للكفاح
                  زمجري

أطلقيها ثورة كاللهب
                   أطلقي

واعصفي بالغاصب املستعمر
هذه أريض وأريض أبداً

وأنا من صوتها الحر الصدى
وهي يف صويت هتاف وندا

سوف أشفي جرحها يوم الفدى
فانفيض يا أرض أجدادي العدا 

                   زمجري
واثأري يا يقظة الثأر األبي

                  واثأري

واعصفي بالغاصب املستعمر

واستثريي يا جراح األبرياء

وتقوي فالعال لألقوياء

وتأبي واشمخي بالكربياء

وأنفي سوط البغاة األدعياء

واقسمي بالشهداء األوفياء

                واقسمي

أن أريض لم تعد لألجنبي

                 زمجري

زمجري بالنار يا أرض الجنوب

                  زمجري

واعصفي بالغاصب املستعمر



< ي����ع����ل����ن األخ / اب������راه������ي������م م����ح����م����د دح�����������ان س�����ع�����د ص�����اح 
ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ة ش��خ��ص��ي��ة ص������ادرة م���ن األم����ان����ة ب��رق��م 
01010176564 وج����������واز س���ف���ر ص��������ادر م�����ن اإلص������������دار آيل 
ص��ن��ع��اء، ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا إي��ص��ال��ه��ا إىل ج��ه��ة اإلص����دار 

أو التواصل عى الرقم 775402877 وله جزيل الشكر.
< ي����ع����ل����ن األخ / م����ح����م����ود ن�����اج�����ي م����ح����م����ود ال�����ع�����دل�����ة ع��ن 
ف�������ق�������دان ب�����ط�����اق�����ة ش����خ����ص����ي����ة ص���������������ادرة م�������ن األم���������ان���������ة ب����رق����م 
01010948397 ، فعى م��ن وج��ده��ا إيصالها اىل جهة 

اإلصدار وله جزيل الشكر.
<  يعلن األخ / بكر أنور حمود صالح القفاف عن فقدان 
بطاقة شخصية ص����ادرة م��ن ع��م��ران وج����واز سفر ص��ادر 
م������ن م�����������أرب، ف����ع����ى م������ن وج����ده����م����ا إي���ص���ال���ه���م���ا إىل ج��ه��ة 

اإلصدار وله جزيل الشكر.
< ت��ع��ل��ن األخ������ت / س���ع���اد ع��ب��دال��ل��ه ق���اس���م ال��ض��ب��ي��ب��ي عن 
ف��ق��دان بطاقة شخصية ص����ادرة م��ن املجمع ال��خ��دم��ي - 
ص��ن��ع��اء، ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا إي��ص��ال��ه��ا إىل ج��ه��ة اإلص����دار 

وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ حمود محمد أسعد العوايض عن فقدان 
ك������رت س�����ي�����ارة رق������م 12556/ 2 أج���������رة، ف���ع���ى م�����ن وج�����ده 

ايصالها جهة اإلصدار وله جزيل الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ / ص���ام���د ع��ب��د ال��ج��ب��ار ع��ب��د ال��ح��اف��ظ حسن 
الجرادي عن فقدان بطاقة شخصية وجواز سفر صادر 
م�����ن ص���ن���ع���اء ف���ع���ى م�����ن وج����ده����م����ا إي���ص���ال���ه���م���ا إىل أق�����رب 
قسم ش��رط��ة أو االت��ص��ال ع��ى ال��رق��م  770709082 وله 

جزيل الشكر.
<  ي��ع��ل��ن األخ / امل���خ���ت���ار ع����ي ع�����زي ال���ن���وف���اين ع����ن ف��ق��دان 
ج�������������وازات س����ف����ر ال����ت����ال����ي����ة أس�����م�����اؤه�����م: س���������راج ع�����ي ي��ح��ي��ى 
حسني الحكمي رقم 11528056 صادر من  تعز-  نجاء 
عي يحيى حسني الحكمي جواز سفر رقم 11528054 
صادر من تعز صادر من تعز-  نضال عي يحيى حسن 
ال��ح��ك��م��ي ج������واز س��ف��ر ص������ادر م���ن ت��ع��ز رق�����م -11528055  
أش������واق م��ب��خ��وت ن���اص���ر ال����ع����ويف   ج�����واز س��ف��ر ص�����ادر تعز 
ب��رق��م -11528655  ع���ي يحيى ح��س��ن ال��ح��ك��م��ي ف��ق��دان 
ب����ط����اق����ه ع���ائ���ل���ي���ة رق��������م 16309 ص������������ادرة ب�����ت�����اري�����خ 9 / 10 / 

2022م، فعى م��ن وج��ده��ن ايصالهن اىل أق���رب قسم 
شرطة أو االتصال عى 770515824 وله جزيل الشكر.

<  ي���ع���ل���ن األخ / أك���������رم ع����ب����ده م���ح���م���د ص����ال����ح ح���ي���ف���ة ع��ن 
ف�������ق�������دان ب�����ط�����اق�����ة ش����خ����ص����ي����ة ص���������������ادرة م�������ن األم���������ان���������ة ب����رق����م 
01010601608، فعى م��ن وج��ده��ا إيصالها إىل جهة 

اإلصدار أو أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ / جال عي محمد عبده عن فقدان لوحة 
دراج��������ة ن����اري����ة رق�����م 581/ 2 ص��������ادرة م����ن م�������رور ص��ن��ع��اء، 
فعى من وجدها إيصالها جهة اإلص��دار أو أقرب قسم 

شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ / ماجد محمد عي شرف الدين عن فقدان 
جواز سفر صادر من صنعاء، فعى من وجده إيصاله 
إىل ج����ه����ة اإلص��������������دار أو أق����������رب ق����س����م ش�����رط�����ة ول��������ه ج���زي���ل 

الشكر.
< ي�����ع�����ل�����ن األخ / ح�������اف�������ظ ن�����ب�����ي�����ل م�����ح�����م�����د أم�����������ني ع��������ي ع���ن 
ف�������ق�������دان ب�����ط�����اق�����ة ش����خ����ص����ي����ة ص���������������ادرة م�������ن األم���������ان���������ة ب����رق����م 

01011110694، ف��ع��ى م���ن وج���ده���ا إي��ص��ال��ه��ا إىل جهة 
اإلص���دار أو االت��ص��ال ع��ى ال��رق��م 778512937 ول��ه جزيل 

الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ / م��ح��م��د ع����ي ص���ال���ح ع���ج���ان ع����ن ف���ق���دان 
ب������ط������اق������ة ش�����خ�����ص�����ي�����ة ص������������������ادرة م���������ن م��������رك��������ز األم�����������ان�����������ة ب�����رق�����م  
 2  /  205118 رق������������م  س���������ي���������ارة  وك���������������رت   01010782389
خ��ص��ويص، فعى م��ن وج��ده��ا إيصالها إىل أق���رب قسم 
ش��رط��ة أو االت���ص���ال ع��ى ال��رق��م 774991881 ول���ه جزيل 

الشكر.
< يعلن األخ / شمسان عي قاسم العنيس عن فقدان 
بطاقة عسكرية رقم 518508 ص��ادرة من وزارة الدفاع 
وبطاقة شخصية وبطاقة عائلية ص���ادرة م��ن صنعاء، 
ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا إي��ص��ال��ه��ا إىل أق����رب ق��س��م ش��رط��ة ول��ه 

جزيل الشكر.
< يعلن األخ / فييش محمد ق��اي��د الجائفي ع��ن فقدان 
بطاقة شخصية ص��ادرة من األمانة، فعى من وجدها 

إيصالها إىل أق���رب قسم ش��رط��ة أو االت��ص��ال ع��ى الرقم 
777711742 وله جزيل الشكر.

<  يعلن األخ / رم���زي محمد ق��اي��د الجائفي ع��ن فقدان  
ب����ط����اق����ة ش���خ���ص���ي���ة ص������������ادرة م������ن م�����رك�����ز األم�������ان�������ة ع������ى م��ن 
وج������ده������ا إي����ص����ال����ه����ا إىل أق����������رب ق����س����م ش�����رط�����ة ول��������ه ج���زي���ل 

الشكر.
يعلن االخ أحمد عبدالرحمن أحمد جحاف عن فقدان 
ل��وح��ة خ��ص��ويص ع��ه��دة م��ن وزارة الداخلية تحمل رقم 
)1/150337( فعى من وجدها إيصالها إىل أقرب قسم 
شرطة أو االتصال عى الرقم )771289371( وله جزيل 

الشكر.
< ي���ع���ل���ن االخ أح�����م�����د ع����ب����دال����رح����م����ن أح�����م�����د ج�����ح�����اف ع��ن 
فقدان لوحة خصويص عهدة من وزارة الداخلية تحمل 
رق���م )1/150337( فعى م��ن وج��ده��ا إيصالها إىل أق��رب 
قسم شرطة أو االت��ص��ال ع��ى ال��رق��م )771289371( وله 

جزيل الشكر.

تقرير /جميل القشم

ط���وت م�����دارس م��دي��ن��ة ال��ح��دي��دة ج����زءا من 
م����ع����ان����اة م������وج������ات ال�����ح�����ر ال����ش����دي����د ال�����ت�����ي ت���ك���اد 
ت�����ش�����وي أج������س������اد ال������ط������اب وامل����ع����ل����م����ني ال����ذي����ن 
ظلوا طيلة عقود من الزمن يحلمون بنسمة 
هواء باردة، يف ظل مشكلة انقطاع الكهرباء 

وعدم توفر السبل الكافية للخدمة.
ع��اش ط��اب امل���دارس ومعلموهم يف بيئة 
تعليمية غري مائمة جراء الحرارة الشديدة 
ال��ت��ي تتسبب ب���أم���راض ج��ل��دي��ة وت��س��رب ع��دد 
ك��ب��ري م���ن ال���ط���اب ع����اوة ع���ى م���ا ي��رت��ب عى 
ذلك من معاناة نفسية ووضع قاس يصعب 

معه استيعاب الدروس وفهمها.
تسببت الحرارة املرتفعة بتداعيات خطرية 
ع���������ى س���������ري ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة، وف������اق������م 
العدوان والحصار من معاناة طاب املدارس 
ج���راء أزم���ة ال��ك��ه��رب��اء وص���وال إىل انقطاعها، 
وم����ا ت���رت���ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن ت���وق���ف وس���ائ���ل ال��ت��ري��د 

والتكييف.
م���أس���اة ح��ق��ي��ق��ي��ة ت���ع���ذر م��ع��ه��ا ع���ى ال��ع��دي��د 
م������������ن األس�������������������ر إرغ�����������������������ام أب��������ن��������ائ��������ه��������ا ل���������ل���������ذه���������اب اىل 
امل��دارس، والتي بدت فصول بعضها خالية 
من ال��ط��اب، فيما البعض اآلخ��ر ال يتواجد 
ف���ي���ه���ا س������وى ع������دد ق���ل���ي���ل، ي����ك����اب����دون ال����ح����رارة 
ب��ا أج��ه��زة تكييف أو م����راوح وأخ����رى أغلقت 

تماما.
واجهت مدارس مديريات مدينة الحديدة 
م�������ع�������ض�������ات ك���������ب���������رية يف ال�������ب�������ح�������ث ع����������ن ب�������دائ�������ل 
وخ����������ي����������ارات ت�����س�����اه�����م يف اس�������ت�������ق�������رار وان�����ض�����ب�����اط 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، وت�����وف�����ري ال����ج����و امل���ائ���م 
مل���واج���ه���ة م���وج���ة ال���ح���ر وم���ن���ع غ���ي���اب وت���س���رب 
ال�������ط�������اب، اال أن اإلم������ك������ان������ات امل�������ادي�������ة م��ث��ل��ت 

العائق األكر لبقاء املشكلة.
وح�����س�����ب أح��������د م������دي������ري امل����������������دارس، إن م��ن 
ض���م���ن أح�����د ال���ح���ل���ول ال���ت���ي ت����م ال���ل���ج���وء إل��ي��ه��ا 
تحويل ف��رات التدريس إىل امل��س��اء ب��داًل عن 
ال���ص���ب���اح، وه�����و أم������ٌر ي����ح����ُدّ م����ن امل��ش��ك��ل��ة ل��ك��ن��ه 
ال ي��ح��ل��ه��ا، إذ أن دوام امل����س����اء ي���ت���ع���ارض م��ع 
ج���������داول أع�����م�����ال األس�������ر ال���ت���ه���ام���ي���ة وامل���ع���ل���م���ني 

ممن لديهم أعمال أخرى.
وأم��������ام ه�����ذه امل���ع���ض���ل���ة ح������اول األه��������ايل ل��ف��ت 
انتباه الجهات املسؤولة التي أغلقت أبوابها 
أم���ام���ه���م ل��ع��ق��ود دون ح���ل���ول ج����ذري����ة، وه��ي 
معضلة تتعلق بخدمة الكهرباء التي بالكاد 
ت��ك��ون غ��ائ��ب��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة وت���ع���اين يف أح��س��ن 
أحوالها من تراكمات خروجها عن الخدمة، 

وهكذا كانت تظل املشكلة تراوح مكانها عاماً 
إثر آخر.

اتجهت الحلول منذ مطلع العام 2021م 
إلي�������ج�������اد م�����ع�����ال�����ج�����ات ط�������ارئ�������ة ب����������م����������وازاة ال����ح����ل 
ال������ج������ذري ل��ل��م��ش��ك��ل��ة ال����ت����ي ت���س���ب���ب���ت ب���م���ع���ان���اة 
مزدوجة للمعلم والطالب عى حد سواء، 
وبادرت السلطة املحلية باملحافظة إىل تقييم 
ح����ج����م ال������ك������ارث������ة وت�����داع�����ي�����ات�����ه�����ا ب����ت����ق����ري����ر ش���ام���ل 
ت���ض���م���ن آل����ي����ة ل���ل���ح���ل ل����وض����ع ه�������ذه امل������������دارس.. 
ومن بني ركام التحديات، قضت توجيهات 
ع��اج��ل��ة م���ن ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة م��م��ث��ل��ة بالسيد 
عبد امللك الحويث ورئيس املجلس السيايس 
األع��������ى، ب���س���رع���ة إي����ج����اد ح����ل����ول ط����ارئ����ة ل��ح��ل 
مشكلة مدارس محافظة الحديدة، وبشكل 
مستقل عن بقية امللفات الخاصة بالكهرباء 

التي ال تبدو قريبة الحل.
اس���ت���ق���رت ال���ت���وج���ي���ه���ات يف إن����ج����از م��ن��ظ��وم��ة 
ك���ه���رب���ائ���ي���ة ب���ال���ط���اق���ة ال���ش���م���س���ي���ة خ����اص����ة ب��ك��ل 
مدرسة، وشرع املختّصون خال فرة قصرية 
يف تنفيذ امل��ش��روع م��درس��ة تلو م��درس��ة ب��دءاً 
م����ن امل��������دارس ال���ك���ب���رية وف�����ق ج������دول أول����وي����ات 
جرى تحديده بالتنسيق مع السلطة املحلية 

ومكتب الربية باملحافظة.
ويف غ���ض���ون أس���اب���ي���ع ن���ج���ح ال���ق���ائ���م���ون ع��ى 
امل�������ش�������روع يف ب�����داي�����ت�����ه يف ت������زوي������د أك��������ر م������ن 66 
م���درس���ة ب��ع��م��وم م���دي���ري���ات م��دي��ن��ة ال��ح��دي��دة 
ال��ت��ي يستفيد م��ن��ه��ا أك���ر م���ن 50 أل���ف ط��ال��ب 
وط�������ال�������ب�������ة، ب����ت����ك����ل����ف����ة إج�����م�����ال�����ي�����ة ت������ت������ج������اوز 420 

م����ل����ي����ون ري������������ال.. واع�����ت�����ر م����ح����اف����ظ ال����ح����دي����دة، 
م�����ح�����م�����د ع�������ي�������اش ق������ح������ي������م، امل�������ع�������ال�������ج�������ات ال�����ت�����ي 
ات��خ��ذت يف اط���ار ه���ذا امل���ش���روع، ان��ج��ازا نوعيا 
ي��رج��م استشعار ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة واملجلس 
السيايس األعى للمسئولية ومدى الحرص 
عى مساندة السلطة املحلية باملحافظة عى 
ت���خ���ف���ي���ف م����ع����ان����اة ش���ري���ح���ة ه����ام����ة م�����ن س���ك���ان 

املحافظة وهم طاب املدارس.
وأوضح قحيم، أن قيادة السلطة املحلية 
ت��ع��م��ل ع���ى ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، 
لتوسعة مشروع منظومة الطاقة الشمسية 
ل��ي��ش��م��ل ب���ق���ي���ة امل���������دارس يف م����دي����ري����ات ت��ه��ام��ة 
وامل���س���ت���ش���ف���ي���ات وامل�������راف�������ق ال����ع����ام����ة وامل����ن����ش����آت 
ال���خ���دم���ي���ة ل���ت���وف���ري اح���ت���ي���اج���ه���ا ل���ل���ك���ه���رب���اء ع��ر 
ال�����ط�����اق�����ة ال�����ب�����دي�����ل�����ة ل�����ت�����ج�����اوز ت�����ح�����دي�����ات خ����دم����ة 

الكهرباء.
ووف����ق ت��ق��اري��ر رس��م��ي��ة، ف����إن خ��ط��ة امل��رح��ل��ة 
ال������راه������ن������ة ت�����رت�����ك�����ز ع�������ى ت����ن����ف����ي����ذ ح������ل������ول ج�����ذري�����ة 
ملشكلة كهرباء الحديدة ع��ر إن��ج��از مشروع 
وط��ن��ي ع���م���اق، م���ن ش��أن��ه وض����ع ح���د مل��ع��ان��اة 
امل��واط��ن��ني يف الساحل التهامي الناجمة عن 

انقطاع الكهرباء سيتم الكشف عنه الحقا.
وق���وب���ل ه����ذا امل���ش���روع ب���ارت���ي���اح ك��ب��ري ألول��ي��اء 
أم����ور ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات وال���وس���ط ال��رب��وي 
ال����ذي ع���ر ع���ن االم��ت��ن��ان ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت 
يف توفري منظومات طاقة شمسية مع كامل 
م��ل��ح��ق��ات��ه��ا ل��ك��ل م���درس���ة يف م���دي���ري���ات امل��ي��ن��اء 

والحوك والحايل.

اذ ت��ق��ول أم لثاثة ط��اب : ارت��ف��اع ال��ح��رارة 
خصوصا يف فصل الصيف تخنق الجميع يف 
ظل الظروف الراهنة، الفتة إىل أن الفصول 
الدراسية التي تكتظ بالطلبة خاصة مع عدم 
ت���وف���ر امل���ك���ي���ف���ات وامل���������راوح وال���ك���ه���رب���اء ت��س��ب��ب��ت 
ب�����������أم�����������راض ووض����������������ع ص�������ح�������ي ك����������������اريث وان�������ت�������ق�������ال 

العدوى وهروب من التعليم.
وث���م���ن���ت اس���ت���ج���اب���ة ال����ق����ي����ادة مل���ع���ال���ج���ة ه���ذه 
امل��ش��ك��ل��ة ودور ال���ج���ه���ات ال���ت���ي ب������ادرت ل��ت��وف��ري 
هذه املنظومات الشمسية للمدارس للحفاظ 
عى صحة األبناء ومراعاة وضعهم النفيس 
داخل الفصول الدراسية بما يساعدهم عى 

البقاء يف املدارس.
ف���ي���م���ا ع����ر م����دي����ر م���ك���ت���ب ال����رب����ي����ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة، ع����م����ر ب�����ح�����ر، ع������ن ال����ش����ك����ر ل������دور 
ق�������ائ�������د ال����������ث����������ورة وامل�������ج�������ل�������س ال�������س�������ي�������ايس األع���������ى 
وح�����ك�����وم�����ة االن�������ق�������اذ ووزي�����������ر امل�����ال�����ي�����ة وال���س���ل���ط���ة 
املحلية باملحافظة وصندوق دعم احتياجات 
م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة، يف ان���ج���از ه����ذا امل���ش���روع 
استشعارا ملعاناة طاب وطالبات ومعلمي 

املدارس.
وف����ي����م����ا ي����ع����اين س����ك����ان م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة 
من ارتفاع درجة الحرارة والتي تصل إىل 40 
درج��ة صيفا، يظل األم��ل مرهونا بمعالجة 
وضع أكر من ألف و400 مدرسة يف عموم 
م������دي������ري������ات امل����ح����اف����ظ����ة ل����ت����وف����ري أن����ظ����م����ة ط���اق���ة 
ش����م����س����ي����ة خ�����ص�����وص�����ا امل����������������دارس غ�������ري امل����رت����ب����ط����ة 

بالتيار الكهربايئ وتزويدها بأدوات التريد.
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مدارس مدينة احلديدة تتنفس الصعداء بأكبر مشروع منظومة طاقة شمسية

فقدانات

ج�������ه�������ود ك�������ب�������رية يف ك�����ل�����ي�����ة ط��������ب األس�������ن�������ان 
بجامعة ص��ن��ع��اء، تعيد االب��ت��س��ام��ة ملئات 
امل������واط������ن������ني رغ���������م ش�����ح�����ة اإلم������ك������ان������ي������ات ه�����ذه 
األيام،  خصوصا يف ظل استمرار العدوان 

والحصار. 
ف����ك����ل����م����ة ش�����ك�����ر وت������ق������دي������ر ل������ل������ك������ادر ال����ط����ب����ي 
ب�����ال�����ج�����ام�����ع�����ة ول�������ل�������ط�������اب أي����������ض����������ا،  ون�����خ�����ص 
ب�����������ال�����������ذك�����������ر ال���������������دك���������������ت���������������ور/ أح������������م������������د ع��������ب��������دال��������ل��������ه 
ح�����������وي�����������ل�����������ه، وال������������������دك������������������ت������������������ورة/ آم������������������������ال ف�����ض�����ل 
ال�����ورق�����ي،وال�����دك�����ت�����ورة/ ف����وزي����ة ع����ي م���ب���ارك 

عى تعاونهم مع الزميل/ عي العييس.

أطباء 
يعيدون 

االبتسامة !!

كتب:  رضوان الشارف

وزع���ت جمعية اس��ل��م التعاونية ال��زراع��ي��ة 
19 منظومة شمسية عى 19 مزارعا بتكلفة 
ت��ق��در 30 م��ل��ي��ون��ا و199 ال��ف��ا و254 ك��ق��روض 

بيضاء.
ويف حفل التوزيع الذي عقد برعاية اللجنة 
ال���زراع���ي���ة و ال��س��م��ك��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا أوض����ح منسق 
ب���رن���ام���ج م���رب���ع اس���ل���م وال���ش���رف���ني ب��م��ؤس��س��ة 
ب��ن��ي��ان ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل��دي��ر التنفيذي لجمعية 
اس��ل��م ال���زراع���ي���ة وال��ت��ع��اون��ي��ة األس���ت���اذ حسن 
ال��ش��اف��ع��ي  أن ت��وزي��ع 19 منظومة شمسية 
ع�����ى 19 م�����زارع�����ا ب���ت���ك���ل���ف���ة  30 م���ل���ي���ون���ا و199 
الفا ساهم امل��زارع��ون فيها بمبلغ 11 مليونا 
858 ال���ف���ا و579 ري�����اال ف��ي��م��ا  ق���دم���ت ال��ل��ج��ن��ة 
الزراعية والسمكية العليا 18 مليونا و340 

ال��ف��ا و675 ري����اال ع���ى ه��ي��ئ��ة ق����روض ب��ي��ض��اء، 
ي��أيت ذل��ك استجابة لتوجيهات قائد الثورة 
ال��س��ي��د ال��ع��ل��م ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ال��ح��ويث 
والقيادة السياسية للتوسع يف زراعة القمح 
وال�����ذرة ال��ش��ام��ي��ة وال��ب��ق��ول��ي��ات ع��ى مستوى 
الجمهورية.. وأشار الشافعي اىل ان توزيع 
ه����ذه امل���ن���ظ���وم���ات ت��ع��د م��رح��ل��ة أوىل ستليها 
ق��ري��ب��ا ع���دة م���راح���ل ب���أع���داد اك���ر وت���ط���رق إىل 
أه���م���ي���ة ت����وف����ري م���ج���م���ل ال����خ����دم����ات ال����زراع����ي����ة 
ال�����ازم�����ة ل���ل���م���زارع���ني م����ن اإلرش���������اد وامل���ت���اب���ع���ة 
وبما يكفل رفع وتحسني مستوى الجودة 
اإلن�����ت�����اج�����ي�����ة ل����ل����م����ح����اص����ي����ل، وت�������وف�������ري ال�����س�����وق 
ال�����ق�����ادر ع����ى اس���ت���ي���ع���اب وت����س����وي����ق ال��ك��م��ي��ات 
التي سيتم إنتاجها من قبل األخوة املزارعني 
من محاصيل الحبوب والبقوليات وغريها.. 
منوها اىل أن ذلك جاء ثمرة للجهود الكبرية 

ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا ف����رس����ان ال���ت���ن���م���ي���ة وامل���ت���ط���وع���ون 
وال��ج��م��ع��ي��ات يف امل��ي��دان يف ج��وان��ب التوعية 
وتحشيد وعقد العديد من جلسات وورش 
ال����ت����وع����ي����ة يف ق��������رى وع����������زل امل������دي������ري������ة ب���أه���م���ي���ة 
املشاركة املجتمعية يف التنمية وفق منهجية 
ذي القرنني يف تحفيز واستنهاض الطاقات 
واالم���ك���ان���ي���ات امل��ت��اح��ة ل��ل��م��زارع��ني اىل أه��م��ي��ة 

زراعة الحبوب والبقوليات.
فيما عر املزارعون عن شكرهم وتقديرهم 
لكل من وج��ه أو ساهم يف تنفيذ املشروع، 
م��ع��ل��ن��ني اس����ت����ع����داده����م ال���ع���م���ل ب���ك���ل م����ا ه��و 
متاح من الطاقات واالمكانات عى تحقيق 
االك���ت���ف���اء ال�������ذايت، ال�����ذي س��ي��ك��ون م���ن ث��م��اره 
االس��������ت��������ق��������ال ب��������ال��������ق��������رار االق���������ت���������ص���������ادي وك�����س�����ر 

الحصار.

كتب: عيل يوسف الشرعبي

ض������م������ن األن�������ش�������ط�������ة ال����ت����ط����ب����ي����ق����ي����ة 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ي��ذه��ا ج��ام��ع��ة ال��ح��دي��دة 
ل���رب���ط ال�������روئ ال���ن���ظ���ري���ة ب��ال��ج��ان��ب 
ال���ع���م���ي و ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي، وب���رع���اي���ة 
األس�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور م���ح���م���د أح��م��د 
األه���دل رئ��ي��س الجامعة دشنت 
ك��ل��ي��ة ال���ف���ن���ون ال��ج��م��ي��ل��ة م��ع��رض 
مشاريع وأعمال ولوحات طاب 

قسم الربية الفنية.
ويف ال����ت����دش����ني أع���������رب األس�����ت�����اذ 
ال����دك����ت����ور م���ح���م���د األه���������دل رئ���ي���س 
ال��ج��ام��ع��ة ع���ن س���ع���ادت���ه ال��ب��ال��غ��ة 
مل���ش���اه���دت���ه ه�����ذه األع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة 
امل�������ت�������م�������ي�������زة ال��������ت��������ي أب��������دع��������ه��������ا ط�������اب 
ق���س���م ال����رب����ي����ة ال���ف���ن���ي���ة يف ج��م��ي��ع 
امل����س����ت����وي����ات ال�������دراس�������ي�������ة.. م�����ؤك�����داً 
أن ه�������ذه األع������م������ال ال�����رائ�����ع�����ة ت����دل 
عى االهتمام الكبري ال��ذي يوليه 
ال�����ط�����اب يف ال���ت���ح���ص���ي���ل ال��ع��ل��م��ي 
مل����ق����ررات����ه����م ال�����دراس�����ي�����ة خ����اص����ة يف 
ظ����ل ال�����ظ�����روف االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال��ت��ي 
ت����م����ر ب����ه����ا ال������ب������اد ج���������راء ال������ع������دوان 
ال����غ����اش����م وال����ح����ص����ار ال����ج����ائ����ر م��ن��ذ 

ما يزيد عى ثماين سنوات.
وث���م���ن ال���دك���ت���ور االه�������دل ال�����دور 
ال�������ك�������ب�������ري ال�����������������ذي ت�������ب�������ذل�������ه ب������ع������م������ادة 
الكلية والكوادر األكاديمية فيها 

ل�����ارت�����ق�����اء ب���ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واألك����ادي����م����ي����ة يف ال���ك���ل���ي���ة.. داع����ي����اً 
إىل ت��ك��ث��ي��ف ال���ج���ه���ود إلب��������راز ه���ذه 
األعمال وتسويقها عى املستوى 

املحي واإلقليمي.
من جانبه أكد األستاذ الدكتور 
م�������ح�������م�������د ح�����������ام�����������د امل�������������ق�������������ري ع�����م�����ي�����د 
ك��ل��ي��ة ال���ف���ن���ون ال��ج��م��ي��ل��ة أن ه���ذه 
امل���������ع���������ارض واألن�������ش�������ط�������ة ال����ط����اب����ي����ة 
ت����م����ث����ل ال�����خ�����ط�����وة األوىل ل���ل���ت���ع���ايف 
م����ن ال����رك����ود ال���ف���ن���ي ال������ذي أص����اب 
ال������ك������ل������ي������ة يف ال���������س���������ن���������وات امل������اض������ي������ة 
ب������س������ب������ب ال�������������ع�������������دوان وال��������ح��������ص��������ار، 
واالض����������رار ال���ك���ارث���ي���ة ال���ت���ي ل��ح��ق��ت 
بكل جوانب الحياة ومنها املجال 

الفني واإلبداعي.

ك��������م��������ا أش�������������������ار إىل أه��������م��������ي��������ة رب��������ط 
ه��������ذه األع�������م�������ال ال����ف����ن����ي����ة ب����ال����واق����ع 
وت�����������ج�����������س�����������ي�����������ده ون��������������ق��������������ل امل�����������ع�����������ان�����������اة 
األل�����ي�����م�����ة ال�����ت�����ي أص������اب������ت امل���ج���ت���م���ع 
بأسلوب فني ورم���زي واملشاركة 
ال��������واس��������ع��������ة ب�������ه�������ذا األع����������م����������ال ع���ى 
امل���س���ت���وى امل���ح���ي وال�������دويل لتصل 
م���ظ���ل���وم���ي���ة ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي إىل 
ال��ع��ال��م أج���م���ع.. يف ال��وق��ت ال��ذي 
استعرضت فيه األستاذة : هناء 
ال����ح����وديل ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال رئ��ي��س 
ق������س������م ال�������رب�������ي�������ة ال������ف������ن������ي������ة أق������س������ام 
امل�������ع�������رض ال�����������ذي ش�����م�����ل م����ش����اري����ع 
ت������خ������رج ط����������اب امل������س������ت������وى ال������راب������ع 
وأع���م���ال ال���ج���داري���ات وج��م��ال��ي��ات 
الخط العربي ولوحات التخطيط 

واللوحات الزيتية.
وأك�����������������دت ال����������ح����������وديل أن ن�����ج�����اح 
ه���������ذه امل�������ع�������رض ي������رج������ع ب�����ع�����د ال����ل����ه 
إىل ال����دع����م ال������ذي ت���ق���دم���ه رئ���اس���ة 
ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��ق��س��م وال��ك��ل��ي��ة وإىل 
ال����ت����ف����اين وال����ج����ه����ود ال����ك����ب����رية ال��ت��ي 
ب������ذل������ه������ا ال���������ط���������اب ت������ح������ت إش������������راف 

الكادر التدرييس يف القسم.
حضر افتتاح امل��ع��رض األستاذ 
ال������دك������ت������ور م����ح����م����د ب����ل����غ����ي����ث ن����ائ����ب 
رئ���������ي���������س ال�������ج�������ام�������ع�������ة ل��������ل��������دراس��������ات 
ال���ع���ل���ي���ا واألس�������ت�������اذ ع����ب����دال����ل����ه ع��م��ر 
األه��������������������دل أم�������������ني ع�������������ام ال�����ج�����ام�����ع�����ة 
والدكتور عبداإلله أبو عي عميد 
كلية اآلداب، وع��دد من أعضاء 

هيئة التدريس ومساعديهم.

جمعية اسلم توزع منظومات شمسية بكلفة  30 مليونا على املزارعني بحجة

 كلية الفنون اجلميلة بجامعة احلديدة  تدشن املعرض 
السنوي ألعمال ورسومات طالب قسم التربية الفنية 

أكرم حسني األشول

زار م��دي��ر م��ش��روع التغذية امل��درس��ي��ة واإلغ��اث��ة االنسانية  
ح������م������ود األخ�����������������رم   ون�������ائ�������ب م������دي������ر امل��������ش��������روع ي����ح����ي����ى ال������ه������ادي 
وموظفو املشروع ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد 

ورفاقه بميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.

ووض�����ع األخ������رم وال����ه����اي  إك��ل��ي��ا م���ن ال����زه����ور ع���ى ض��ري��ح 
الشهيد الصماد ورفاقه وقرأوا الفاتحة عى أرواحهم .

وأكد األخرم أن الشهيد الصماد سطر بتاريخه الجهادي 
وق���ي���ادت���ه ال��ح��ك��ي��م��ة ل��ل��ب��ل��د ت��اري��خ��ا م��ش��رف��ا س��ت��ظ��ل االج��ي��ال 
املتعاقبة تعتز وتفتخر بهذه املآثر  الخالدة التي قاد فيها 
ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد ق���ي���ادة ال��ب��ل��دة وال���ت���ص���دي ل��ت��ح��ال��ف ال��ش��ر 

والعدوان . 
إىل ذل������ك زار م����دي����ر امل������ش������روع ون����ائ����ب����ه وم����وظ����ف����و امل����ش����روع 
م��ع��رض ال���ص���ور ال���خ���اص ب��ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد واط��ل��ع��وا عى 
م����ح����ت����وي����ات م������ن ال������ص������ور امل���خ���ت���ل���ف���ة ال�����ت�����ي وث�����ق�����ت ج����ان����ب����ا م��ن 
سرية الشهيد الجهادية وقيادته للبلد يف احلك الظروف 

واشدها عى االطاق.

مدير مشروع التغذية املدرسية واإلغاثة االنسانية يزور ضريح الشهيد الصماد

التواجد األمريكي
 في املهرة وأبعاده  

صالح بن سالم املهري
 

محافظة املهرة هي ثاين أكر محافظة يف اليمن وهي بوابة اليمن 
الشرقية ومنذ بدء العدوان عى اليمن ظهرت االهداف السعودية 

واضحة يف محافظة املهرة . 
بداية من دخول قوات عسكرية يف ديسمر 2017 واخراج القوات 
العسكرية من مطار الغيضة وبعد ذلك محاوالت تجنيد اماراتية 

ملا يسمى بالنخبة املهرية والتي فشلت بسبب يقظة أبناء املهرة . 
يف ي���ون���ي���و 2018 ب�����دأ اع���ت���ص���ام امل����ه����رة ال��س��ل��م��ي ب���ق���ي���ادة ال���ش���ي���خ ع��ي 
سالم الحريزي رفضا لسيطرة القوات السعودية عى مطار الغيضة 

واملنافذ الرية صرفيت وشحن وميناء نشطون. 
وخال السنوات املاضية فشلت السعودية يف تمرير مشاريعها يف 
املهرة ومنها االنبوب النفطي واستحداث معسكرات عى الشريط 
الساحي كما كانت تريد أن تفعل يف املهرة مثلما حدث يف ارخبيل 
سقطرى عر اسقاطها وتحويلها إىل قواعد عسكرية تابعة لإلمارات 

والكيان الصهيوين.  
وقد حاولت السعودية خال السنوات املاضية اتهام ابناء املهرة 
باإلرهاب وفشلت يف ذلك بسبب تورط االستخبارات السعودية يف 
نقل عناصر القاعدة وداعش إىل املهرة، بعد ذلك حاولوا أن يثريوا 
قضية ال��ت��ه��ري��ب وال��ت��ي ي��ت��خ��ذون��ه��ا ال��ي��وم منطلقاً ل��ل��ت��دخ��ل االم��ري��ي 

والريطاين. 
حيث اصحبت أب��ع��اد التدخل االم��ري��ي وال��ري��ط��اين واض��ح��ة بعد 
ال����ف����ش����ل ال�����س�����ع�����ودي وج���������اء ال����ت����دخ����ل االم������ري������ي ال�����ري�����ط�����اين ال�����واض�����ح 
والصريح باستحداثات وت��دري��ب��ات داخ��ل مطار الغيضة ال���دويل إىل 
ج��ان��ب سعي أم��ري��ك��ا للسيطرة ع��ى ال��ش��ري��ط ال��س��اح��ي للجمهورية 

اليمنية . 
تدرك أمريكا أكر من غريها أن الشريط الساحي الشرقي لليمن 
م��ه��م ل��ذل��ك ج���اء ال��ت��دخ��ل االم��ري��ي ال��واض��ح وامل��ف��ض��وح يف امل��ه��رة لم 
ي��ك��ن ول���ي���د ال��ل��ح��ظ��ة ول��ك��ن��ه م��ن��ذ أول ي����وم م���ن ال����ع����دوان ع���ى ال��ي��م��ن. 
. اخ�����رياً أؤك����د أن أب���ن���اء امل���ه���رة راف���ض���ني ل��ل��م��ح��ت��ل ون���ؤك���د أن��ن��ا ل���ن نقف 
م��ك��ت��ويف األي����دي أم����ام ال��ص��ل��ف االم���ري���ي ال��س��ع��ودي وس��ي��ك��ون هناك 
خ��ط��وات ت��ص��ع��ي��دي��ة خ���ال ال��ف��رة ال��ق��ادم��ة م��ن ل��ج��ن��ة اع��ت��ص��ام أب��ن��اء 
امل��ه��رة ب��ق��ي��ادة ال��ش��ي��خ ع��ي س��ال��م ال��ح��ري��زي وال��ت��ي ي��ع��ول عليها أب��ن��اء  

املهرة جميعا لطرد االحتال  .

 يستمر معرض صنعاء للقهوة واملهرجان 
التسويقي للنب نتيجة األقبال الكبري والذي 
افتتحه فخامة املشري مهدي املشاط رئيس 
امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�������ى االرب������ع������اء امل�����ايض 
بمناسبة اليوم العاملي للنب.. واشاد املشاط 
باليوم العاملي للنب الذي يخص النب اليمني 
ب���ال���ذات مل���ا ل���ه م���ن ص��ي��ت وش���ه���رة ع��امل��ي��ة وم��ا 

ي���ح���ظ���ى ب����ه م����ن إق����ب����ال ك����ون����ه األول يف ع��ال��م 
النب.

ح�������اث�������اً ع�������ى االه������ت������م������ام وال����ت����ش����ج����ي����ع ال���ك���ب���ري 
لزراعة النب وإنتاجه بكل عناية، وخال أيام 
امل���ع���رض ان���ف���رد ج���ن���اح ح�����راز ك����ويف وك��ع��ادت��ه 
ب���إق���ب���ال وت�����واف�����د ك���ب���ري م����ن ال���������زوار وامل�����زارع�����ني 

وم��ن��ت��ج��ي ال�����نب.. ال���ذي���ن أش������ادوا ب��ق��ه��وة وب��ن 
حراز كويف ومذاقه الرائع املنفرد.. معرين 
عن ارتياحهم لوجود هذا النوع واملميز من 

بن حراز كويف يف اليمن.
وق���ال ع��ى ذات ال��ص��ع��ي��د غ��ال��ب ال��ع��م��ادي 
مدير حراز كويف أن ثروة النب اليمني بشكل 

عام، ثروة قومية للباد من حيث االقتصاد 
الزراعي فهذا يشء يجب ان نفخر به كثرًيا 
ومشاركتنا لاحتفال بيوم القهوة  العاملي 
ب�����ع�����رض م���ن���ت���ج���ات���ن���ا م������ن أن������������واع ال��������نب ال���ي���م���ن���ي 

ناقلني للعالم ذلك بكل اعتزاز وتباه�.
وه����ذا ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ي���وم ال��ق��ه��وة اليمنية 
1-3م�������ارس ن��ع��ت��ره ي����وم ع��ي��د ل��ه��ذه ال��ش��ج��رة 
ال���ط���ي���ب���ة وامل�����ب�����ارك�����ة وه�������و ع����ي����د إلع����������ادة ث���ق���اف���ة 
وأصالة ومجد وتجديد النب اليمني.. شجرة 

الكرز األحمر)النب( التي تعد املنتج الزراعي 
األول يف ال�����ع�����ال�����م ب���������دون م����ن����اف����س ب���ج���ودت���ه 
وتميزه وكما هو معروف منذ قديم الزمان 
.. ونتمنى من جميع املناطق أن تحذو حذو 
م���ن���ط���ق���ة ح�������راز وأن ت���ت���ج���ه ل�����زراع�����ة ال������نب ب���دال 
م������ن ال�������ق�������ات.. ف���ن���ح���ن وب����ح����م����د ال�����ل�����ه وف���ض���ل���ه 
أصبحنا يف صدد تسويق استمرارية الزراعة 
وم����س����اع����دة امل������زارع������ني ب���ت���س���وي���ق ال������نب م��ح��ل��ي��ا 

ودوليا.

مبناسبة اليوم العاملي للقهوة..

اصدق عبارات الود من ارق 
القلوب نهنى ونبارك للولد 

الطموح /

 عمر صالح النزييل
 بمناسبة نجاحه ضمن اوائل 

الطلبة..
متمنني له املزيد من النجاح والتفوق.

 املهنئون:  والدك/ صالح عبداملحسن النزييل
جدك/ عبداملحسن محمد النزييل

 عمك محمد النزييل- وعمك عدنان النزييل
وجميع األهل واالصدقاء

وفعلتها أيها الصغري األجمل 
من أعماق القلوب نهنىئ 
ونبارك للشبل الطموح / 
أبوبكر صالح النزييل

 بمناسبة حصوله عى الرتيب 
األول لهذا العام الدرايس..متمنني 

له مزيدا من التفوق والنجاح 
املهنئون:  جدك عبداملحسن محمد النزييل-  
والدك/ صالح عبداملحسن النزييل-  اعمامك / 
محمد عبداملحسن النزييل-عدنان عبداملحسن 
النزييل - وكما هي لك من العم خالدالصرابي- 

وجميع االهل واالصدقاء.

 أجمل عبارات التهاين وأطيب التريكات مع باقات الوردوالفل والياسمني نهديهاللدكتور/ ياسرمحسن 
محمدالورد بمناسبةأرتزاقه املولودالجديدالذي أسماه )محسن( جعله الله  من مواليدالسعادة

 املهنئون:  والداك وأخوانك وأوالدأخوانك وكافةاالهل والزمالءواالصدقاء

مبروك النجاحمبروك النجاح

تهانينا أبا محسن

اجمل التهاين واطيب 
التريكات نهديها لاخ/ 

عبدالقوي
 محمد الفرح

 بمناسبه تخرجه من 
كليه الشريعه والقانون.
جامعه صنعاء تمنياتنا 
له باالتوفيق والنجاح يف 
حياته العلميه والعمليه.

فالف الف مروك
املهنئون: 

الفندم محمد هاشم 
الكبيس.شرف الكبيس  

الدكتور جرب الفرح. 
رشيد الفرح. هارون 
الفرح. محمد حافظ 
الفرح. عمر الفرح. 

خالد الحدي.

مبروك التخرج

جناح حراز كوفي يشهد إقباال كبيرًا



 ك������ن������ت ق���������د ت������ط������رق������ت س������اب������ق������ا إىل 
مضمون هذا املقال لكن ألهميته 
استحسنت إع��ادة التذكري به ألن 
م�������ا ي������ج������ري ع�������ى ب�����ل�����دن�����ا ال�������ي�������وم م���ن 
ع�����������دوان ظ�����ال�����م وص�����������راع م�����ري�����ر ع��ى 
األرض اليمنية منذ ثمانية أع��وام 
يعترب اإلعالم مساهماً فيه بشكل 

مباشر وليس بريئا مما يحدث..
 

وعليه فإن الحملة اإلعالمية املنظمة واملتفق 
ع����ل����ي����ه����ا ل���ت���ض���ل���ي���ل ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي وت����خ����وي����ف����ه 
وإش���غ���ال���ه ب��ق��ض��اي��ا ج��ان��ب��ي��ة ت���زي���د ال���ن���ار اش��ت��ع��اال 
ح�����ت�����ى ال ي����ش����ع����ر امل��������واط��������ن أن م�������ا ُي�����ن�����ش�����ر يف ك���ل 
تلك الوسائل اإلعالمية ماهو إالخطاب واحد 
وتوجيه واحد اذا ما استثنينا االختالف الطفيف 
يف ب���ع���ض األل�����ف�����اظ يف ال����ت����ن����اول أو م�����ا ي���س���م���ى ب��� 
)الشقلبة( منعاً الكتشاف القارئ منذ الوهلة 
األوىل أن ما نشر يف هذه الوسيلة اإلعالمية قد 
ُنشر يف وسيلة أخرى ولزيادة محاولة التمويه 
وت���ت���وي���ه ال����ق����ارئ م���ؤق���ت���اً ي����ح����اول ال���ب���ع���ض م��ن��ه��م 
التطاول عىل الوطن وجيشه ولجانه الشعبية 
وق����ي����ادت����ه ال����ث����وري����ة وال���ت���ق���ل���ي���ل م�����ن االن����ت����ص����ارات 
املتحققة يف مختلف الجبها ت خاصة فيما وراء 
الحدود ودخول الصواريخ البالستية وأسراب 
الطريان املسري عىل خط املواجهة لتعكس بذلك 
إرادة شعب ال يخضع إال لله وحده مستغلني 
ح��ري��ة ال����رأي وال�����رأي اآلخ����ر وس��ق��ف��ه��ا امل��رت��ف��ع يف 
ظل غياب القانون املنظم للحريات اإلعالمية 
ول��وال ه��ذه الفوىض ملا تجّرأ أٌيّ من ه��ؤالء عىل 
أن ي��ق��ول كلمة واح����دة م��م��ا ي��ت��ف��ّوه��ون ب��ه ه��ذه 
األيام ألنهم يعرفون ماذا سيحصل لهم وقد 
ج��ّرب��وا ذل���ك ك��ث��رياً أي���ام ال��ح��ك��م ال��ش��م��ويل  حني 
ك���ان ت��ح��ري��م ال��ح��زب��ي��ة واج��ب��اً وك��ذل��ك ح��ني ك��ان 
امل�����ت�����ح�����ّك�����م يف م�����ص�����ري ال�����ش�����ع�����ب وال���������وط���������ن ط�����رف�����اً 
سياسياً واحداً ،  فكانوا يحصون عىل الواحد 
منهم أنفاسه وهو داخل بيته ، لكن ألن هؤالء  
كما يقول إخواننا املصريون  ليسوا وجه نعمة  
ف��إن��ه��م س���رع���ان م���ا ن��س��وا ذل���ك امل����ايض البغيض 
م������ايض )األم���������ن ال����وط����ن����ي وأم�������ن ال������دول������ة( م���ايض 

الرعب والخوف واملالحقات 
 ق���������د ال ي���������ص���������ّدق ج������ي������ل ال����������وح����������دة ال���������������ذي ن���ش���أ 
وت���رّب���ى يف ظ��ل ال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة اذا قلنا 
إن أح����ده����م يف ع���ه���د ال��ت��ش��ط��ري خ���س���ر ت��رش��ي��ح��ه 
لرئاسة مجلس اإلدارة للبنك اليمني لإلنشاء 
وال����ت����ع����م����ري يف ص����ن����ع����اء وص���������در ق���������رار ج���م���ه���وري 
ب��ت��ع��ي��ني غ�����ريه مل���ج���رد أن األم������ن ال���وط���ن���ي ش��اه��د 
س�����ي�����ارت�����ه واق������ف������ة أم����������ام م�����ن�����زل أح��������د امل���ش���ب���وه���ني 
ب��االن��ت��م��اء إىل تنظيم س��ي��ايس )س����ري( وآخ����ر يف 
عدن جاء من املهجر وهو يحمل كامريا فيديو 

ل��ت��ص��وي��ر ع���رس ألق���ارب���ه ف��اح��ت��ج��زه أم���ن ال��دول��ة 
يف امل�����ط�����ار وص���������ادر ع���ل���ي���ه ال����ك����ام����ريا وك�������اد ي��ت��ه��م��ه 
ب�������أن�������ه )ج����������اس����������وس( ل��������دول��������ة أج�����ن�����ب�����ي�����ة ، وه����������ذان 
ال��ن��م��وذج��ان م��ن م���ص���ادرة ال��ح��ري��ات ل��م يحدثا 
يف الستينيات أو السبعينيات وإنما حدثا قبل 
ف��رة ق��ص��رية م��ن إع���ادة  تحقيق وح���دة الوطن 
ال��ي��م��ن��ي ال���ت���ي اق���رن���ت ب��ال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
وت����ح����ري����ر اإلن������س������ان ال���ي���م���ن���ي م�����ن ع����ق����دة ال����خ����وف 
ال������ت������ي الزم�������ت�������ه ط�������وي�������اًل ، ف�����ك�����م دف����������ع ال�����ك�����ث�����ريون 
الثمن وخسروا حياتهم ألنهم تفّوهوا بكلمة 
طائشة هنا أو هناك  ومازال البحث جارياً عن 
امل��خ��ف��ي��ني ق���س���راً مل��ع��رف��ة م��ص��ريه��م وأي����ن ذه��ب��وا 
؟ وال����س����ؤال ال�����ذي ي���ط���رح ن��ف��س��ه ب���ق���وة ه���و : أال 
ُي���درك ه���ؤالء قيمة ال��ح��ري��ة ال��ت��ي يتمتعون بها 
اليوم يف ظل عدوان ظالم عىل اليمن وشعبه 
الصابر لم يتوقف منذ ثمانية اعوام يفرض ان 
تعلن خالله حالة الطوارئ وهذا حق مكفول 
دستوريا لكل شعب يتعرض لعدوان خارجي 
أو فوىض داخلية وقد تم اعالن حالة الطوارئ 
أث���ن���اء ح����رب 1994 م وأث���ن���اء ان��ت��ف��اض��ة ال��ش��ب��اب 
عام 2011 م وملاذا ال يستغلوا هذا الجو الرائع 
م���ن ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري ل��خ��دم��ة ال��ش��ع��ب وق��ض��اي��اه 
ومواجهة العدوان وكشف املفسدين للشعب 
مل���ح���اس���ب���ت���ه���م أي���������اً ك�����ان�����ت م����واق����ع����ه����م يف ال���ج���ه���از 
ال���ح���ك���وم���ي او امل����ع����ارض����ة وي����ب����ّص����رون ال��ح��ك��وم��ة 
ب����أخ����ط����ائ����ه����ا ل������ي ت����ع����م����ل ع������ىل ت���ص���ح���ي���ح���ه���ا ب������داًل 
من الصراخ والعويل الذي ال يجدي نفعاً وال 

يخدم هدفاً ؟.
 أل����ي����س م�����ن ح�����ق امل������واط������ن ع�����ىل امل�����ع�����ارض�����ة أن 
ت��ك��ون ال��رق��ي��ب األم���ني ع��ىل ال��ح��ك��وم��ة وأن تعد 
ن���ف���س���ه���ا ك���ب���دي���ل يف ح������ال ف���ش���ل ال���ح���ك���وم���ة م��ن 
خالل كسبها لثقة الشعب بداًل  من مساعدة 

امل��ف��س��دي��ن وتشجيعهم ع��ىل م��م��ارس��ة الفساد 
واس���ت���ش���رائ���ه وخ���وض���ه���م يف ق���ض���اي���ا ب���ع���ي���دة ك��ل 
ال��ب��ع��د ع���ن خ���دم���ة امل���واط���ن���ني وإف���ق���اد امل��ع��ارض��ة 
دوره��������ا ال���ح���ق���ي���ق���ي ال�������ذي ي���ج���ب أن ت��ض��ط��ل��ع ب��ه 
وتقديم م��ادة دسمة الع��الم تحالف ال��ع��دوان 
ليستغلها ويسيئ م��ن خاللها لليمن وشعبه 
العظيم  ، أما إذا كانت املعارضة مقتنعة بما 
ت���ق���وم ب����ه اآلن وت��ع��ت��ق��د أن���ه���ا ع����ىل ص������واب ف��ه��ي 
ب���ذل���ك ك���م���ن ي���ح���رث يف ال���ب���ح���ر و ل����ن ت��ح��ق��ق أي 
يشء يفيدها أو يفيد املواطن بل وقد ال يستبعد 
ان تتالىش تماماً ألنها هي الجانية عىل نفسها 
كونها عملت عىل فقد مصداقيتها بابتعادها 
ع����ن دوره�������ا ال��ح��ق��ي��ق��ي وج���ري���ه���ا وراء امل����زاي����دات 
وت����ص����ف����ي����ة ال����ح����س����اب����ات ت���غ���ط���ي���ة ل����ل����ف����س����اد ال������ذي 
ينخرها من داخلها  وال ندري كيف يتفق منطق 
السلوك الحضاري ولغة التهديد والوعيد التي 
م��ا ي��زال البعض يلجأ إليها لتصفية حساباته 
م����ع اآلخ�����ري�����ن ب���ح���ج���ة ت����ض����رره م����ن ح����ري����ة ال������رأي 
وال���رأي اآلخ��ر ض��ارب��اً بذلك ع��رض الحائط بكل 
ال���ق���وان���ني واألن���ظ���م���ة ال���ت���ي ي��ج��ب أن ي��ل��ج��أ إل��ي��ه��ا 
ك����ل م���ت���ض���رر وأخ������ذ ح���ق���ه ب���م���وج���ب ال���ق���ان���ون إن 
ك��ان ل��ه ح��ق وه��ذا النهج غ��ري األخ��الق��ي يتنافى 
م�����ع م�����ا ض����رب����ه ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي م�����ن ن�����م�����وذج يف 
ال��س��ل��وك ال��ح��ض��اري ح���ني أرىس م��ب��دأ ال���ت���داول 
السلمي للسلطة بغض النظر عما شاب ذلك 
م���ن م��الب��س��ات وق����ى م���ن خ����الل االح���ت���ك���ام إىل 
ال����ح����ري����ة وال����دي����م����ق����راط����ي����ة ع�����ىل ك�����ل ال����ص����راع����ات 
السياسية الدموية التي كثرياً ما ج��ّرت الويل 
وال���ث���ب���ور وع��ظ��ائ��م األم�����ور ع���ىل ال��ش��ع��ب اليمني 
حني كان يلجأ كل طرف إىل اغتصاب السلطة 
بالقوة ولم يكن الحاكم يغادر كريس السلطة 
إال ب��ان��ق��الب ع��س��ك��ري أو ق��ت��ال يف ك��ال الشطرين 
سابقا لكن هناك مع األسف من يحاول إفساد 
هذا السلوك والتشويش عليه بما يقوم به من 
خ�����رق ل��ل��ن��ظ��ام وت����ج����اوز ك����ل ال���ق���وان���ني وإط���الق���ه 
للغة التهديد والوعيد بحجة ضيقه من الرأي 

والرأي اآلخر. 
ومن املفارقات أن من يطلق اليوم مثل هذا 
التهديد البعيد ج��داً عما يحاول اليمنيون أن 
يتفّردوا به بني دول املنطقة كنموذج ُيحتذى 
به ك��ان باألمس يمارس حقه يف التعبري الحر 
إىل درجة خروجه عن املألوف وتجاوز كثرياً جد 
الحرية املسموح بها وارتكب من اإلساءات ضد 
اآلخرين ما ُيعاقب عليها القانون ولكنه نيس 
ك���ل ذل����ك ح���ني أص��ب��ح م���ش���ارك���اً ب���ق���درة ق����ادر يف 
ال���س���ل���ط���ة أو ص�����ار ل����ه ش�����أن يف امل����ع����ارض����ة وي���ري���د 
ف���ق���ط م���م���ن ي��خ��ت��ل��ف��ون م���ع���ه ال���س���م���ع وال���ط���اع���ة 
وه�����و م����ا ل����م ي���ك���ن ي����رض����اه ل��ن��ف��س��ه ح����ني ك�����ان يف 

املعارضة سابقا أو يف السلطة حاليا !.

رئيس التحرير 
العميد يحيى سريع قاسم
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احمد الشريف

جراء االعتداءات السعودية املستمرة على مديرية منبه احلدودية ..

حملة التضليل اإلعالمي وصراخ الثكالى ..!
كشفت إحصائية طبية، 
أن عدد ضحايا االعتداءات 
ال������س������ع������ودي������ة ع�������ىل م����دي����ري����ة 
منبه الحدودية بمحافظة 
ص�������������ع�������������دة، خ�����������������الل ش�������ه�������ري 
ي�������ن�������اي�������ر وف������������راي������������ر ب�������ل�������غ 202 

شهداء وجرحى.
واش��������ارت االح���ص���ائ���ي���ة إىل 
أن 149 ش�����ه�����ي�����داً وج����ري����ح����اً 
سقطوا خالل شهري يناير 
وف��������راي��������ر ال�����ف�����ائ�����ت�����ني، ج�������راء 
ن����������������������ريان وق����������������ذائ����������������ف ال���������ع���������دو 
ال��������س��������ع��������ودي ع��������ىل م�����دي�����ري�����ة 
ش��������دا ال������ح������دودي������ة ب���ص���ع���دة 
وف������������ق������������اً إلح��������ص��������ائ��������ي��������ة ط����ب����ي����ة 

مماثلة.
وص���ع���دت ق�����وات ال��ن��ظ��ام 
اآلون�������������������������ة  ال�����������������س�����������������ع�����������������ودي يف 
األخرية من اعتداءاتها عىل 
امل����ن����اط����ق ال���س���ك���ن���ي���ة وامل���������زارع 
يف امل��دي��ري��ات ال��ح��دودي��ة يف 
محافظة صعدة، ما خلف 
مئات الشهداء والجرحى.

اس��ت��ن��ك��رت راب���ط���ة ع��ل��م��اء ف��ل��س��ط��ني، أم��س 
األح������������������د، ب��������ش��������دة االع���������������ت���������������داءات ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة 

املتواصلة بحق املسجد األقىص املبارك بمدينة 
ال��ق��دس امل��ح��ت��ل��ة.. وح��س��ب م��وق��ع )فلسطني 

أون الين( حذرت الرابطة يف بيان صحفي من 
إعالن العدو الصهيوين وقطعان املستوطنني 
تنظيم اقتحام واسع للمسجد األقىص املبارك 
وذلك خالل أيام األسبوع الحايل بمناسبة ما 

يسمى عيد املساخراليهودي "بوريم".
وأض�����������اف�����������ت ال��������راب��������ط��������ة :" أن االع������������ت������������داءات 
امل���ت���واص���ل���ة ب���ح���ق األق������ىص ت�����أيت يف إط������ار ف���رض 
ال��س��ي��ط��رة ع���ىل امل��س��ج��د، وم��ح��اول��ة تقسيمه 
زمانياً ومكانياً م��ن خ��الل إحيائهم ملناسبات 

وأعياد يهودية بشكل مكثف".
ودع��������ت ال����راب����ط����ة ع���ل���م���اء امل���س���ل���م���ني واألم������ة 
ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة يف ك����ل م���ك���ان ال���وق���وف 
أمام مسئولياتهم والقيام بدورهم يف الدفاع 
عن املسجد األقىص ومدينة القدس فاألقىص 

ليس للفلسطينيني وحدهم.
وطالبت الرابطة السلطة يف رام الله برفع 
يدها عن مالحقة رج��ال املقاومة والتضييق 
ع��ل��ي��ه��م ح��ت��ى ي��س��ت��ط��ي��ع��وا أن ي��ل��ج��م��وا ال��ع��دو 
وي�����������ج�����������روه ع���������ىل االن������������دح������������ار م���������ن ف����ل����س����ط����ني، 
م��ش��ددة ع��ىل ض����رورة وق���ف التنسيق األم��ن��ي 
وإل�����غ�����اء ك����ل االت���ف���اق���ي���ات امل����ذل����ة وع�����ىل رأس���ه���ا 

اتفاقية العقبة.

رابطة علماء فلسطني  تستنكر االعتداءات الصهيونية بحق األقصى

ص�����در ق������رار رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك���������ان ال��ع��ام��ة 
ال��ل��واء ال��رك��ن محمد ع��ب��دال��ك��ري��م ال��غ��م��اري 
ب���ت���ع���ي���ني ال���ع���ق���ي���د م���ح���م���د ح���س���ني ال���ب���ه���ل���ويل 
رئ��ي��س��ا ل��ج��م��ع��ي��ة م��ع��اق��ي وج����رح����ى  ال��ح��رب 

والواجب للقوات املسلحة واألمن .

العقيد البهلولي رئيسا 
جلمعية معاقي احلرب

200أكثر من                          شهيد وجريح خالل شهرين


