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التحركات األمريكية في احملافظات احملتلة.. 

مخططات ومشاريع عدوانية
من خالل أخذ  

نظرة عن كثب 
لواقع التحركات 

املكثفة التي 
تنفذها أمريكا 

يف املناطق 
الجنوبية 

لليمن خصوصاً 
التي تحتلها 

عرب أدواته 
السعودية 
واإلمارات 

وجحافل املرتزقة 
ومنها محافظة شبوة 

وحضرموت واملهرة.

تصاعد عمليات املقاومة الفلسطينية واستمرار احتجاجات الصهاينة..

كيـــــان العـــدو  ينهـار

اجتماع حكومي يقر خطتي البرنامج الرمضاني والتهيئة للمدارس الصيفية
أق������������������������ر اج��������������ت��������������م��������������اع ح��������ك��������وم��������ي 
ع���ق���د أم������س ب����رئ����اس����ة رئ���ي���س 
ال��وزراء الدكتور عبدالعزيز 
ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور، م��ش��روع 
الخطة الحكومية للربنامج 
ال�������������������رم�������������������ض�������������������اين وال����������ت����������ه����������ي����������ئ����������ة 
ل���ل���م���دارس ال��ص��ي��ف��ي��ة "ج��ي��ل 
ال����ق����رآن 1444ه����������" وم���ش���روع 
ال��خ��ط��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة إلن��ج��اح 
ح������������م������������ل������������ة "ه��������������وي��������������ت��������������ن��������������ا ق�������ي�������م 
وسلوك" للنظافة والتوعية 
تحت شعار "أهال رمضان".

من تاريخ اإلرهاب 
اليزال مصطلح اإلرهاب كلمة  

لها أكرث من تعريف وأكرث 
من وصف يوظف بحسب ما تريده 

القوى االمربيالية وعىل رأسها 
أمريكا لتحقيق اهدافها ومخططاتها 

يف كثري من بلدان العالم وحول 
مدلوالت ونشأة هذا االسم والبدايات 

األوىل لصناعة اإلرهاب فإن شاعر 
اليمن الكبري االستاذ عبدالله 
الربدوين قد تناوله من زوايا 

مختلفة وألهمية هذا املوضوع..

القوات املسلحة..

 8  أ عوام من البناء والتصدي لألعداء  

مع انطالق جولة جديدة من املشاورات بشأن ملف األسرى في سويسرا

تبادل قوائم جديدة لألسرى ومحاولة لرفع األعداد
وفد الطرف اآلخر ضم 3 سعوديني وممثلني من حكومة املرتزقة

خالل زيارته ملعرض الشهيد القائد بذمار

وزير الداخلية:  املعرض أبرز املراحل التي مرت  بها املسيرة  القرآنية
انطلقت ب��ال��ق��رب م��ن ال��ع��اص��م��ة ال��س��وي��س��ري��ة ب���رن، ج��ول��ة ج��دي��دة من 
امل��ش��اورات بني اللجنة الوطنية لشؤون األس��رى وتحالف العدوان 

بشأن ملف األسرى.
وذك����������������ر م��������ص��������در م������ط������ل������ع ل�������ل�������م�������س�������رية، أن ان������ع������ق������اد 

ال�������������������������ج�������������������������ل�������������������������س�������������������������ات ي�������������������������أيت 

ملناقشة ما تم التوصل إليه بخصوص ملف األسرى يف الجولة السادسة يف 
َعّمان ومراجعة الكشوفات وتصحيحها. وأشار إىل أن النقاشات بخصوص 
ملف األسرى يف محيط العاصمة السويسرية »برن« تتم بني صنعاء ومن 
تمثل، والرياض ومن تمثل. وأوضح املصدر أن وفد الطرف اآلخر وصل 
الجمعة ويضم 3 سعوديني وعدًدا من ممثيل حكومة املرتزقة.

ول����ف����ت إىل أن م�����ن امل�����ق�����رر ت�����ب�����ادل ق�����وائ�����م ج�����دي�����دة مل����ح����اول����ة رف���ع 
األعداد املتفق عليها، ومناقشة بقية الكشوفات أماًل يف تنفيذ 

االتفاق كما يفرتض.
ه���ذا وك���ان ق��د ت��ّوج��ه إىل س��وي��س��را، ي���وم الخميس امل���ايض، 
وفد اللجنة الوطنية لشؤون األسرى برئاسة رئيس اللجنة 
عبدالقادر املرتىض للمشاركة يف جولة جديدة من املفاوضات 
ع�����ىل م����ل����ف األس�����������رى، ح����ي����ث أع��������رب رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة 
ل�����ش�����ؤون األس����������رى ع�����ن أم�����ل�����ه يف أن ت�����ك�����ون ج�����ول�����ة امل����ف����اوض����ات 

الجديدة يف جنيف برعاية أممية حاسمة للملف اإلنساين.

اط�����ل�����ع وزي���������ر ال����داخ����ل����ي����ة ال�������ل�������واء ع����ب����دال����ك����ري����م أم�������ري ال����دي����ن 
ال����ح����ويث وم���ح���اف���ظ ذم������ار م��ح��م��د ن���اص���ر ال��ب��خ��ي��ت��ي، أم���س 
ع�����ىل م����ح����ت����وي����ات م�����ع�����رض ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د ح����س����ني ب����در 
الدين الحويث بمدينة ذمار الذي نظمته قيادة املنطقة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال�����راب�����ع�����ة. وخ���������الل ال�������زي�������ارة وم���ع���ه���م���ا ن���ائ���ب 
وزي��ر الداخلية ال��ل��واء عبداملجيد املرتىض ووكيل قطاع 
امل��وارد البشرية اللواء عيل سالم الصيفي، أشاد وزير 

الداخلية بجهود املنطقة العسكرية يف اإلع���داد وتنظيم 
املعرض وبما يحتويه من صور ومجسمات..

يميض كيان العدو الصهيوين 
يوما بعد يوم نحو املزيد من 

التفكك والتأكل واالنهيار نتيجة 
تصاعد وترية االحتجاجات 

واملظاهرات العنيفة واملتواصلة 
السبوعها العاشرة من جانب 

الصهاينة ضد الننت ياهو 
وحكومته اإلجرامية، اعرتاضاً 

عىل خطط نتنياهو إلضعاف 
النظام القضايئ، وكذا عىل خطط 
حكومة الكيان املتطرفة التي يمتد 

تطبيقها إىل قتل الفلسطينيني 
وتشريدهم وزيادة رقعة 

االستيطان.. العامل الثاين الذي 
يعصف بكيان االحتالل الصهيوين 

هو تصاعد عمليات املقاومة 
البطولية التي تمكن أبطالها 

من اخرتاق اإلجراءات األمنية 
اإلسرائيلية ونفذوا عمليات 

نوعية استهدفت جنود وضباط 
جيش االحتالل اإلسرائييل 

وقطعان املستوطنني يف العديد 
من البلدات واملناطق الفلسطينية 

املحتلة. 



أق��ر اج��ت��م��اع حكومي عقد أم��س ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال���وزراء 
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الخطة 
ال���ح���ك���وم���ي���ة ل����ل����رن����ام����ج ال�����رم�����ض�����اين وال���ت���ه���ي���ئ���ة ل����ل����م����دارس 
ال���ص���ي���ف���ي���ة "ج�����ي�����ل ال�������ق�������رآن 1444ه����������������" وم�������ش�������روع ال���خ���ط���ة 
الحكومية إلنجاح حملة "هويتنا قيم وسلوك" للنظافة 

والتوعية تحت شعار "أهال رمضان".
وخ����������الل االج������ت������م������اع ال����������ذي ح�����ض�����ره ن����ائ����ب����ا رئ�����ي�����س ال������������وزراء 
لشؤون الدفاع واألمن الفريق الركن جالل الرويشان، 
وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء اإلدارة 
املحلية عيل القييس، والدولة لشؤون مجليس النواب 
والشورى الدكتور عيل أبو حليقة، واإلعالم ضيف الله 
ال���ش���ام���ي، وال����دول����ة أح���م���د ال��ع��ل��ي��ي، وال����زراع����ة امل��ه��ن��دس 
ع��ب��دامل��ل��ك ال����ث����ور، وال���ش���ب���اب م��ح��م��د امل����ؤي����دي، واإلرش������اد 
ن���ج���ي���ب ال����ع����ج����ي، وال������دول������ة ع���ب���دال���رح���م���ن ذي�����ب�����ان، ج���رى 
اس��ت��ع��رض م��ش��روع ال��خ��ط��ت��ن امل��ع��دت��ن م��ن ق��ب��ل مكتب 
رئ�����ي�����س ال�������������وزراء وم�������ا ت���ض���م���ن���ت���ا م�����ن م�����ه�����ام وأن����ش����ط����ة ع��ى 
م���س���ت���وى رئ����اس����ة امل���ج���ل���س، وك����اف����ة ال������������وزارات وال��س��ل��ط��ة 

املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات.
واشتملت خطة الرنامج الرمضاين والتهيئة للمدارس 
ال����ص����ي����ف����ي����ة، ع������ى ت�����دش�����ن ال������رن������ام������ج م������ن ق����ب����ل م��خ��ت��ل��ف 
ال��ج��ه��ات امل��رك��زي��ة واملحلية وف��ق��ا للرنامج ال��زم��ن��ي املعد 

من قبل رئاسة الوزراء.
وتهدف الخطة إىل تعزيز أعمال الر واإلحسان وتفقد 
أح�����وال ال��ف��ق��راء وامل��ح��ت��اج��ن وت��ع��زي��ز ال��ت��م��س��ك ب��ال��ه��وي��ة 
اإليمانية يف أوساط املجتمع، وتكثيف التوعية الدينية 
ح�����ول ال���ش���ه���ر ال����ك����ري����م، وت���ج���س���ي���د دور امل���س���اج���د يف ه���ذا 
الجانب، والعمل عى إحياء الروح اإليمانية والجهادية 
وال����ت����وع����ي����ة ب����خ����ط����ورة ال������ح������رب ال����ن����اع����م����ة ال�����ت�����ي ت���س���ت���ه���دف 
الهوية اإليمانية للمجتمع اليمني، وإيالء عناية خاصة 
ل���الس���ت���ف���ادة امل���ث���ى م����ن امل����ح����اض����رات ال���رم���ض���ان���ي���ة ال��ي��وم��ي��ة 

لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث.
ك�����م�����ا ت������رك������ز خ�����ط�����ة ال������رن������ام������ج ال������رم������ض������اين ع�������ى ال�����ج�����وان�����ب 
املتصلة بتهيئة الجهات الرسمية واملجتمعية للمدارس 
ال���ص���ي���ف���ي���ة، وض���������رورة م���س���اه���م���ة ال���ج���م���ي���ع يف إن���ج���اح���ه���ا، 

وت��ح��ق��ي��ق غ���اي���ات���ه���ا ال���روح���ي���ة وامل���ع���رف���ي���ة وص���ق���ل م���واه���ب 
امل���ش���ارك���ن ف��ي��ه��ا، وك�����ذا ال�����دور ال��رئ��ي��يس ل������وزارة ال��ش��ب��اب 
والرياضة يف إقامة املدارس الصيفية عقب شهر رمضان 

املبارك.
ف���ي���م���ا ت�����ه�����دف ح���م���ل���ة "ه����وي����ت����ن����ا ق����ي����م وس������ل������وك" ل��ل��ن��ظ��اف��ة 
والتوعية لهذا العام، إىل تهيئة وحشد وتفعيل الجهود 
ال��رس��م��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة يف ح��م��ل��ة ال��ن��ظ��اف��ة يف 
إطار استقبال الشهر الكريم وتجسيد النظافة كسلوك 
إي��م��اين ع��ى مستوى امل���دن واألح��ي��اء وال���ش���وارع، إضافة 
إىل رفع الوعي بأهمية الحفاظ عى النظافة الشخصية 
وال������ع������ام������ة، وإزال��������������ة ال�����ع�����ش�����وائ�����ي�����ات م������ن ش������������وارع األم�����ان�����ة 

واملحافظات.
وتؤكد الخطة عى قيام كل مؤسسات الدولة بحمالت 
نظافة يف محيطها العام مع تشجري املساحات الداخلية 
امل��ت��اح��ة ل��ه��ا ومل���ا ف��ي��ه خ��دم��ة ال��ج��ان��ب ال��ب��ي��ئ��ي ، ف��ض��ال عن 
التأكيد عى دور وسائل اإلعالم يف التفاعل مع الحملة 
بمختلف مستوياتها التوعوية وعملياتها امليدانية، وكذا 

ت��ج��س��ي��د دور امل���س���اج���د يف ال���ت���وع���ي���ة ال���ش���ام���ل���ة م����ن خ���الل 
خطب الجمعة واملواعظ والخواطر اليومية.

ويف االج����ت����م����اع ال�������ذي ض�����م م����دي����ر م���ك���ت���ب رئ����ي����س ال���������وزراء 
ط���ه ال��س��ف��ي��اين، ون���ائ���ب وزي����ر األش���غ���ال امل��ه��ن��دس محمد 
الذاري، وأمن عام املجلس املحيل ألمانة العاصمة أمن 
جمعان، ووكيل أول األمانة خالد املداين، ومساعد وزير 
ال��دف��اع ل��ل��م��وارد البشرية ال��ل��واء ال��رك��ن ع��يل الكحالين، 
وعدد من وكالء ال��وزارات واملسؤولن يف الجهات ذات 
العالقة، أشار رئيس الوزراء إىل أن الخطتن تجسدان 
توجيهات قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعى، 
بشأن إي��الء م��وض��وع النظافة امل��زي��د م��ن االهتمام سيما 
مع قرب حلول شهر رمضان، وك��ذا التهيئة للمدارس 

الصيفية.
وأكد عى ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ ما يعنيها 
من مهام وأنشطة ضمن الخطتن، واملشاركة الفاعلة 
يف تحقيق غاياتهما اإليمانية والوطنية واالجتماعية بما 

يف ذلك تعزيز التكافل وأعمال الر واإلحسان.

ناقش اجتماع موسع أمس األحد ، بمجلس 
الشورى برئاسة رئيس املجلس محمد حسن 
العيدروس، املوضوعات املتعلقة بأسعار املواد 

الغذائية واالستقرار التمويني يف األسواق.
واس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع ال����ذي ض���م ن��ائ��ب��ي رئ��ي��س 
املجلس عبده محمد الجندي، محمد حسن 
ال������������درة ورؤس�������������اء ال�����ل�����ج�����ان االق�����ت�����ص�����ادي�����ة م��ح��م��د 
ال���������ج���������الل وامل��������ال��������ي��������ة م�����ح�����م�����د ال������ج������ن������د وال������ح������ق������وق 
والحريات باملجلس حسيبة شنيف وعدداً من 
أعضاء اللجان، ونائب وزير الصناعة والتجارة 
أحمد الشوتري ورئيس مجلس إدارة الغرفة 
التجارية الصناعية باألمانة حسن الكبوس، 
اإلج����������������������راءات وال��������ت��������داب��������ري ال������ت������ي ات�����خ�����ذت�����ه�����ا وزارة 
ال����ص����ن����اع����ة وال�����غ�����رف�����ة ال����ت����ج����اري����ة ب�����األم�����ان�����ة ل��ل��ح��د 
م����ن ارت�����ف�����اع األس�����ع�����ار وض���ب���ط���ه���ا وف����ق����ا ل��ل��ق��ائ��م��ة 

السعرية املوحدة قبل شهر رمضان.
ويف االج����ت����م����اع أش�������اد رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ش����ورى 
ب����ج����ه����ود وزارة ال����ص����ن����اع����ة وال������ت������ج������ارة وال����غ����رف����ة 

التجارية والصناعية والتنسيق املشرتك بينها 
الرامية تثبيت القائمة السعرية.

وأك��������������د أه������م������ي������ة ت�����ش�����ج�����ي�����ع ال�������ص�������ن�������اع�������ات امل����ح����ل����ي����ة 
ب����اع����ت����ب����اره����ا أس����������اس ال�����ص�����ن�����اع�����ات وال�����ع�����م�����ل ع��ى 
استقطاب رؤوس األموال الوطنية لالستثمار 

يف مجاالت الصناعات املختلفة.
وش�������������دد ال��������ع��������ي��������دروس ع��������ى اس�������ت�������م�������رار امل����ت����اب����ع����ة 
وال��رق��اب��ة ال���دوري���ة ع��ى أس����واق امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
واللحوم واملخابز وتكثيف الحمالت اإلعالمية 

التوعوية بالتقيد بالقائمة السعرية.
وح�����������ث وزارة ال������ص������ن������اع������ة وال�������غ�������رف�������ة ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
ع������ى إع������������داد ت����ق����ري����ر م����ت����ك����ام����ل ع������ن ال����ص����ع����وب����ات 
ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���م���ا ل���ي���ت���م ع����ى ض����وئ����ه رف������ع ت��ق��ري��ر 
م������ن ال�����ل�����ج�����ان االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وامل�����ال�����ي�����ة وال����ح����ق����وق 
وال������ح������ري������ات ب����امل����ج����ل����س م����ش����ف����وع����اً ب���ال���ت���وص���ي���ات 

املناسبة للمجلس السيايس األعى.
ف��ي��م��ا أش������ار ن���ائ���ب وزي������ر ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة إىل 
أن ال�������وزارة ع��م��ل��ت م���ن خ����الل ال���ل���ج���ان امل��ي��دان��ي��ة 

ع������ى ض����ب����ط األس�������ع�������ار ب���ن���س���ب���ة 70 ب�����امل�����ائ�����ة وف���ق���ا 
للقائمة السعرية للمواد الغذائية األساسية 

والبقوليات.
وب����������ن أن����������ه ي������ج������ري ال����ت����ن����س����ي����ق ح������ال������ي������اً م�������ع ت����ج����ار 
وم��س��ت��وري امل���وايش وال��ل��ح��وم م��ن أج��ل اعتماد 
ق��ائ��م��ة مخفضة ل��ل��ح��وم س��ي��ت��م اع��ت��م��اده��ا قبل 

شهر رمضان املبارك.
ب���دوره���م���ا اس���ت���ع���رض رئ���ي���س ال���غ���رف���ة ال��ت��ج��اري��ة 
والصناعية ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة 
م���ح���م���د ص��������الح، م�����ا ت�����م ات������خ������اذه م�����ن إج����������راءات 
ل���ت���وح���ي���د أس�����ع�����ار ال����س����ل����ع ال����غ����ذائ����ي����ة األس����اس����ي����ة 
وال���������زي���������وت ل�����وص�����ول�����ه�����ا إىل امل����س����ت����ه����ل����ك ب����أس����ع����ار 

مناسبة.
وأكدا أهمية اضطالع اللجنة االقتصادية العليا 
ب���دوره���ا يف وض���ع ال��ح��ل��ول ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ع��اج��ل��ة 
ل���ت���وف���ري ش����رك����ات ش���ح���ن إلي����ص����ال ال���ب���ض���ائ���ع إىل 

ميناء الحديدة.
وطالب الكبوس وص��الح بالفتح الكامل مليناء 

الحديدة والذي سيسهم بشكل كبري يف توفري 
السلع الغذائية وبأسعار مخفضة.

وثمنا اإلجراءات املتخذة من قبل بعض التجار 
يف تخفيض األسعار بأقل من القائمة السعرية 
املحددة من قبل ال��وزارة بمناسبة ق��دوم شهر 

رمضان.
وت��ط��رق االج��ت��م��اع إىل ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال���غ���رف���ة ال���ت���ج���اري���ة، وال��س��ب��ل 
ال���ك���ف���ي���ل���ة ب���ح���ل���ه���ا وم���ع���ال���ج���ت���ه���ا، م�����ؤك�����داً أه��م��ي��ة 
ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن ك��اه��ل امل��واط��ن 
وم������راع������اة ال�����ظ�����روف االق����ت����ص����ادي����ة ال����ت����ي ي���م���ر ب��ه��ا 

الوطن جراء توقف املرتبات.
ولفت املجتمعون إىل أهمية تسهيل اإلجراءات 
عى التجار وسرعة إنجاز الرتاخيص التجارية 
وت����ط����ب����ي����ق ال������ق������وان������ن ف����ي����م����ا ي����ت����ع����ل����ق ب����ال����ض����رائ����ب 
وال���������ج���������م���������ارك وال������������زك������������اة ل�������ل�������وص�������ول إىل ش������راك������ة 
حقيقية مع القطاع الخاص وينعكس إيجابيا 

عى املواطن.

  أهمية العمل على إحياء الروح اإلميانية واجلهادية والتوعية بخطورة احلرب الناعمة
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تهدف اخلطة إلى تعزيز أعمال البر واإلحسان وتعزيز التمسك بالهوية اإلميانية

اجتماع حكومي يقر خطتي البرنامج الرمضاني والتهيئة للمدارس الصيفية وحملة النظافة

أك�������د رئ�����ي�����س ال�������������وزراء ال�����دك�����ت�����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز 
صالح بن حبتور، أن القضية الفلسطينية 
ك����ان����ت وس���ت���ظ���ل ح����اض����رة يف وج��������دان األم����ة 
العربية واإلسالمية، يف حن أن مصطلح 
ال��ت��ط��ب��ي��ع دخ��ي��ل ع���ى األم����ة وم���رف���وض من 

قبل أحرارها كافة.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء رئيس ال���وزراء أمس 
ال����ق����ائ����م ب����أع����م����ال م���م���ث���ل ح����رك����ة ح����م����اس يف 
ال���ي���م���ن م���ع���اذ أب�����و ش���م���ال���ة، ب���ح���ض���ور ن��ائ��ب��ي 
رئ������ي������س ال�����������������وزراء ل�������ش�������ؤون ال��������دف��������اع واألم���������ن 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ج���الل ال��روي��ش��ان، وش���ؤون 
ال����رؤي����ة ال���وط���ن���ي���ة م���ح���م���ود ال���ج���ن���ي���د، ووزي�����ر 
الدولة أحمد العليي ومدير مكتب رئيس 

الوزراء طه السفياين.
ونوه رئيس الوزراء بالدور النضايل املشهود 
ل��������ح��������رك��������ة ح����������م����������اس وم�������خ�������ت�������ل�������ف امل������ن������ظ������م������ات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ح���رة يف م���ق���اوم���ة االح���ت���الل 
ال�����ص�����ه�����ي�����وين وم������ش������اري������ع������ه ال������ت������ي ت���س���ت���ه���دف 
أم�����ن وس����الم����ة امل��ن��ط��ق��ة وش���ع���وب���ه���ا.. وج����دد 
التأكيد عى املوقف املبديئ للشعب اليمني 
يف م���ن���اص���رة ال���ق���ض���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ودع����م 
ال��ح��ق��وق امل���ش���روع���ة ل��ل��ش��ع��ب الفلسطيني 

الشقيق.
وح������م������ل رئ������ي������س ال�����������������وزراء أب���������و ش�����م�����ال�����ة ن���ق���ل 
ت���ح���ي���ات ق���ائ���د ال����ث����ورة ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب���در 
ال���دي���ن ال���ح���ويث ورئ���ي���س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
األعى فخامة املشري الركن مهدي املشاط 

إىل قيادة الحركة يف فلسطن.
بدوره نقل أبو شمالة تحيات رئيس حركة 

ح���م���اس ه��ن��ي��ة إىل ال���ي���م���ن ق����ي����ادة وح��ك��وم��ة 
وشعبا.. مثمناً املواقف املشرفة واملتقدمة 
لليمن ع��ى امل��س��ت��وي��ن ال��رس��م��ي والشعبي 
الداعمة للقضية الفلسطينية يف مختلف 

مراحل الصراع مع الكيان الصهيوين.
واستعرض آخ��ر املستجدات عى الساحة 
ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة واألح�����������������������������داث ال����������ج����������اري����������ة يف 
الضفة الغربية ومدينة ال��ق��دس الشريف 
وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ط��ول��ي��ة األخ����رية ض��د الكيان 
الصهيوين، وما أحدثته من إرباك وتعرية 
ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة األم��ن��ي��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ت��ي ط��امل��ا 
ت������ف������اخ������ر ب������ه������ا ال�����������ع�����������دو.. وق��������������ال " ن�����ش�����ع�����ر يف 
ال����ي����م����ن ب����أن����ن����ا ب������ن أه����ل����ن����ا وش����ع����ب����ن����ا، وذل������ك 
م��������ن خ����������الل م��������ا ن������������راه م��������ن اح������ت������ض������ان ألب�����ن�����اء 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وق��ض��ي��ت��ه وال���وق���وف 
إىل جانبه، يف الوقت الذي نرى الكثري من 
األنظمة العربية تهرول للتطبيع مع العدو 
الصهيوين، وتحقيق أطماعه يف املنطقة".

ويف خ�����ت�����ام ال�����ل�����ق�����اء س����ل����م أب��������و ش����م����ال����ة درع 
ال����ح����رك����ة ل���رئ���ي���س ال�����������وزراء ت����ق����دي����را وع���رف���ان���ا 
ل�������ج�������ه�������وده وم��������واق��������ف��������ه ال��������داع��������م��������ة ل���ل���ق���ض���ي���ة 

الفلسطينية.
حضر اللقاء األمن العام املساعد ملجلس 
ال���وزراء لقطاع العالقات الخارجية يحيى 
ال������������ه������������ادي، وم���������دي���������ر م�����ك�����ت�����ب م�����م�����ث�����ل ح�����رك�����ة 
حماس يف اليمن عمر السباخي واملسؤول 
اإلعالمي للمكتب خالد قاسم، ومسؤول 
ال����ع����الق����ات ال���س���ي���اس���ي���ة يف امل���ك���ت���ب ع��ب��دال��ل��ه 

هادي.

التقى القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن

رئيس الوزراء: القضية الفلسطينية كانت وستظل 
حاضرة في وجدان األمة العربية واإلسالمية

 تهيئة اجلهات الرسمية واملجتمعية للمدارس الصيفية ومساهمة اجلميع في إجناحها
  حملة «هويتنا قيم وسلوك» هدفها حشد وتفعيل اجلهود للمشاركة في حملة النظافة الستقبال الشهر الكرمي

تغطية: عبدالحميد الحجازي

دش��ن��ت ال��ش��رك��ة اليمنية ل��ل��غ��از أم���س ، عملية االس��ت��ب��دال املباشر 
ألس��ط��وان��ات ال��غ��از امل��ن��زيل التالفة ب��أس��ط��وان��ات ج��دي��دة للمواطنن 

مجانا يف مديرية التحرير بأمانة العاصمة.
ويف التدشن، ثمن رئيس لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب 
محمد سوار، دور الشركة اليمنية للغاز وحرصها عى استبدال 
األسطوانات التي معظمها أصبحت تالفة وبما يسهم يف التقليل 

من مخاطرها وأضرارها.
وح��ث عى أهمية استمرار تنفيذ أعمال االستبدال لألسطوانات 
التالفة بشكل مستمر لخدمة املواطنن والتخفيف من معاناتهم 

نتيجة استمرار العدوان والحصار.
من جانبه أشار نائب وزير النفط واملعادن ياسر عبداالله الواحدي، 
إىل أن التدشن يأيت يف إطار الجهود املبذولة لتنفيذ املرحلة األوىل 
من عملية االستبدال يف أمانة العاصمة، حيث يتم اليوم استبدال 
500 أسطوانة يف مديرية التحرير.. الفتاً إىل أن هناك لجاناً تقوم 
بعملية االستبدال لألسطوانات التالفة يف املحافظات حفاظا عى 

أرواح وممتلكات املواطنن.
ودع��ا ال��واح��دي وس��ائ��ل اإلع���الم إىل نشر ال��وع��ي املجتمعي بأهمية 
ال��ت��ع��ام��ل امل��ن��اس��ب م���ع أس���ط���وان���ات ال���غ���از ألن���ه���ا ث�����روة وط��ن��ي��ة يجب 
الحفاظ عليها .. مبينا أن األس��ط��وان��ات التالفة تشكل خ��ط��راً عى 

سالمة املواطنن.
وأش�������اد ن���ائ���ب وزي������ر ال���ن���ف���ط ب���ج���ه���ود ق����ي����ادة ال���ش���رك���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ل��غ��از 
وموظفيها يف استبدال االس��ط��وان��ات التالفة بأسطوانات جديدة 
وبما يسهم يف الحفاظ عى أرواح املواطنن واملمتلكات من مخاطر 
األسطوانات التالفة.. حاثاً عى مضاعفة الجهود لتشمل عملية 

االستبدال كافة مديريات ومناطق املحافظات.
ب��دوره أشار مدير املؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمود النوم، 
إىل أه��م��ي��ة ت���دخ���الت ش���رك���ة ال���غ���از يف ه����ذا ال��ج��ان��ب ك����ون أس��ط��وان��ة 
الغاز التالفة أصبحت قنبلة موقوتة تهدد حياة وسالمة املواطنن، 
ن����ظ����راً ل����ل����ت����داول امل���س���ت���م���ر، إىل ج���ان���ب وج������ود ك���م���ا أع�������داد ك���ب���رية م��ن 

األسطوانات التي تحتاج إىل االستبدال والصيانة.
فيما أوضح نائب املدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز املهندس 
الشريف عبود عيل مهدي، أن التوزيع يستهدف جميع مديريات 
أمانة العاصمة كمرحلة األوىل ، حيث تم البدء بمديريتي الوحدة 
والثورة واليوم يف مديرية التحرير .. مبينا أنه سيتم خالل املرحلة 
األوىل استبدال سبعة آالف أسطوانة غاز تالفة بأسطوانات جديدة 

يف جميع مديريات األمانة.
وأك����د ال��ش��ري��ف ع��ب��ود أن ت��دش��ن ع��م��ل��ي��ة االس���ت���ب���دال ل��ألس��ط��وان��ات 
التالفة يأيت يف إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس 

األع�������ى ب����االه����ت����م����ام ب���اح���ت���ي���اج���ات امل����واط����ن����ن وال���ت���ق���ل���ي���ل م�����ن م��خ��اط��ر 
األسطوانات التالفة حفاظا عى األرواح واملمتلكات.

وب�����ح�����س�����ب ال������ن������اط������ق ال������رس������م������ي ل����ل����ش����رك����ة ع�������يل م������ع������ص������ار، ف���������إن آل����ي����ة 
االس����ت����ب����دال ل���ألس���ط���وان���ات ال���ت���ال���ف���ة ب���أس���ط���وان���ات ج����دي����دة ت��ن��ف��ذ ع��ر 
آليتن أحدهما االستبدال عن طريق املحطات املركزية، واألخرى 
عر املديريات بالتنسيق مع السلطة املحلية واالستبدال املباشرة 

للمواطنن مجاناً.
وأفاد معصار بأن خطة الشركة اليمنية للغاز خالل العام 2023م 
تستهدف توزيع 40 ألف أسطوانة، منها 25 ألف أسطوانة جديدة 
تم تصنيعها و15 ألف أسطوانة تم صيانتها، وسيتم توزيعها عى 

أمانة العاصمة وبقية املحافظات.
وأشار إىل آلية الشركة يف التعاون مع الجهات األخرى والتنسيق 
م��ع ال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف امل��دي��ري��ات وامل��ح��اف��ظ��ات إلب����الغ امل��واط��ن��ن 
وت���س���ج���ي���ل أس���م���ائ���ه���م يف ك���ش���وف���ات ب���ح���ي���ث ي���ت���م ت��س��ل��ي��م امل���واط���ن���ن 

األسطوانات الجديدة يدا بيد بشكل مباشر.
حضر التدشن، مدير ال��دائ��رة التجارية بالشركة اليمنية للغاز، 

محمد العبيدي، ومدير دائرة التموين عبد البديع ثابت.

خالل تدشني استبدال أسطوانات الغاز التالفة في مديرية التحرير بأمانة العاصمة

سوار: أهمية تنفيذ أعمال االستبدال لألسطوانات التالفة بشكل مستمر

  الشريف:  سيتم خالل املرحلة 
األولى استبدال 7 آالف أسطوانة غاز 

في مديريات األمانة
  معصار: تستهدف الشركة خالل 

العام 2023م توزيع 40 ألف أسطوانة 
منها 25 ألف أسطوانة جديدة و15 

ألف أسطوانة مت صيانتها

 الواحدي: االستبدال لألسطوانات التالفة 
يأتي حفاظًا على أرواح وممتلكات املواطنني

 النوم: هناك أعداد كبيرة من األسطوانات 
التي حتتاج إلى االستبدال والصيانة

اجتماع مبجلس الشورى يناقش إجراءات ضبط القائمة السعرية وحتقيق االستقرار التمويني

اطلع وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين الحويث 
ومحافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، أمس عى محتويات 
معرض الشهيد القائد حسن بدر الدين الحويث بمدينة 

ذمار، والذي نظمته قيادة املنطقة العسكرية الرابعة.
وخ�����������الل ال���������زي���������ارة وم����ع����ه����م����ا ن������ائ������ب وزي�����������ر ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ال������ل������واء 
ع��ب��دامل��ج��ي��د امل���رت���ى ووك���ي���ل ق���ط���اع امل�������وارد ال��ب��ش��ري��ة ال���ل���واء 
عيل سالم الصيفي، أشاد وزير الداخلية بجهود املنطقة 
العسكرية يف اإلع����داد وتنظيم امل��ع��رض وب��م��ا يحتويه من 
ص�����ور وم���ج���س���م���ات أب�������رزت امل����راح����ل ال���ت���ي م�����رت ب���ه���ا امل���س���رية 

القرآنية ووثقت أهم املحطات يف حياة الشهيد القائد.
ودعا إىل إقامة معارض مماثلة يف بقية املحافظات وأمانة 
العاصمة ليتعرف املجتمع من خاللها عى سرية الشهيد 

القائد ومحطات املسرية القرآنية.
وقال :"تشرفنا بزيارة املعرض الذي عكس لنا ما يهمنا من 
التاريخ وما نتذكره من محطات منذ بداية املسرية القرآنية 

وقائدها السيد حسن بدر الدين الحويث".
وأضاف :"لقد كان املعرض معراً يرتك أثراً نفسياً للزائر، 

خاصة من عايش املراحل األوىل للشهيد القائد".
ب������دوره أك����د م��ح��اف��ظ ذم�����ار ال��ب��خ��ي��ت��ي، أه��م��ي��ة امل���ع���رض وم��ا 
ي���وث���ق���ه م����ن م���ح���ط���ات يف ح���ي���اة ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د .. م��ب��ي��ن��اً أن 
املعرض يقدم سرية السيد حسن بدر الدين الحويث منذ 

بداية تحركه حتى استشهاده.
واع���ت���ر امل���ع���رض أق���ل م���ا ي��م��ك��ن ت��ق��ّدي��م��ه يف ذك����رى الشهيد 
ل����ل����ق����ائ����د، وف������رص������ة ألي زائ���������ر االس������ت������ف������ادة م����ن����ه مل������ا وث�����ق�����ه م��ن 
م��ح��ط��ات يف ت���اري���خ امل���س���رية ال���ق���رآن���ي���ة".. م��ث��م��ن��اً ج��ه��ود ق��ائ��د 
املنطقة العسكرية الرابعة يف اإلعداد والتجهيز للمعرض 

النوعي.
راف���ق���ه���م خ����الل ال����زي����ارة م���دي���ر ع����ام ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة ب�����وزارة 
الداخلية اللواء إبراهيم املؤيد، ومدير أمن محافظة ذمار 

العميد أحمد الشريف وقيادات أمنية.

خالل زيارته ملعرض الشهيد القائد بذمار

وزير الداخلية: صور ومجسمات املعرض أبرزت 
املراحل التي مرت بها املسيرة القرآنية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

 يف الـ26 من مارس الجاري يلج 
شعبنا وقواته املسلحة العام التاسع 
من الصمود يف وجه الغزاة املعتدين 

والتزال راية الصمود والدفاع عن 
السيادة الوطنية وتحقيق الحرية 

واالستقالل هي الغاية األسمى 
التي من أجلها قدمت القوافل من 
الشهداء األبرار والجرحى.. خالل 

هذه الفرتة املمتدة منذ مطلع العام 
2015م من العدوان الظالم والحصار 

الجائر تاريخ من الجهاد والفداء 
واالستبسال الذي اختطه اليمنيون 
بالدماء الطاهرة لرتوي ترابه الغايل 

لينبت الكرامة والحرية واالستقالل. 

قراءة وحتليل :  مدير التحرير 

السنوات الثماين التي عشناها وعاشها الوطن وخاضت 
غمارها قواتنا املسلحة واألمن واألبطال امليامني كانت املعني 
املتجدد من العطاء والعمل واالستزادة من خربات الحياة 
ومن تاريخ الجهد املدروس الذي يفيض اىل تأسيس مهارات 
وتــرســيــخ خـــربات عمل عسكري ســـواء كــان يف اطـــار التأهيل 
والـــبـــنـــاء واالعـــــــــداد.. أو كــــان يف إطـــــار ابـــتـــكـــار أســـالـــيـــب وأنـــمـــاط 
عمل عسكري تكتييك يف اطار ادارة املعارك وخوض األعمال 
القتالية واحـــداث فــارق مهم يف معطيات املعركة الحديثة 
املشرتكة ويف ادارة مواجهات كــر وفــر يف ظــل اتــبــاع اساليب 

مواجهة ذات سمة يمانية..
بعد ثــمــاين ســنــوات مــن البناء لــلــقــدرات الدفاعية ملختلف 
صنوف القوات املسلحة الربية والبحرية والجوية وخوض 
معارك الدفاع لصد تحالف الشر والعدوان تخطى الشعب 
وقـــــواتـــــه املـــســـلـــحـــة مــــراحــــل صـــعـــبـــة وبـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة, بــاتــت 
تــبــاشــر الــنــصــر تـــلـــوح يف األفـــــق بــفــضــل الـــلـــه وبــفــضــل قــيــادتــه 
الــحــكــيــمــة الـــتـــي قــــــادت مــــعــــارك الـــنـــفـــس الـــطـــويـــل لــلــمــواجــهــة 
وأشـــرفـــت عـــى مـــجـــاالت الــبــنــاء لـــلـــقـــدرات الــدفــاعــيــة لــلــقــوات 

املسلحة التي اصبحت اليوم قوة ردع يهابها األعداء. 

املشروع القرآني
انــطــالقــا مــن املــشــروع الــقــرآين والــهــويــة االيــمــانــيــة الجامعة 
تــحــركــت مــواكــب الــدفــاع عــن الــســيــادة الــوطــنــيــة تــبــاعــا بصور 
واشــكــال شــتــى, فــمــن تــحــت الــركــام نــهــض التصنيع الحربي 
ويف مـــيـــاديـــن ومــــواقــــع املـــواجـــهـــة تـــجـــددت الــــدمــــاء مـــن خــالل 
تـــالحـــم االحــــــــرار الــــذيــــن هـــبـــوا يف زحـــــف ثــــــوري عـــظـــيـــم  لــلــدفــاع 
والـــتـــصـــدي لــــأعــــداء, ومــــن ســـاحـــات املـــــدن والـــقـــرى تــواصــلــت 
قـــوافـــل االســـنـــاد الــشــعــبــي الــــذي مــثــل احــــدى الـــركـــائـــز الــهــامــة 

لتعزيز الثبات والصمود عى املعتدين.

ونــحــن الـــيـــوم نــســتــعــد إلحـــيـــاء يـــوم الــــــ26 مـــن مــــارس الـــذي 
نحييه كيوم وطني للصمود نسرتجع اىل ذاكرتنا صورا شتى 
مـــن املــــآيس الــتــي الــقــت بــظــاللــهــا عـــى شــعــبــنــا جــــراء الـــعـــدوان 
الـــذي لــم يبق ولــم يــذر بــل دمــر كــل يشء مــن البنى التحتية 
املــــرتــــبــــطــــة بــــتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات واســـــتـــــخـــــدم ســــيــــاســــيــــة األرض 
املحروقة التي ال تفرق بني االعيان املدنية وميادين املواجهة 

العسكرية.
مسارات بناء القدرات العسكرية 

يف اطـــــار خــطــة الــــدفــــاع واســرتاتــيــجــيــة املـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
الشاملة اتجهت مسارات بناء القوات املسلحة بشكل متواز 
مع ما يجري يف ميادين املواجهة عى امتداد خارطة املواجهة 
للغزاة املسنودين بمرتزقة الداخل بحيث استطاعت القوات 
املــســلــحــة أن تــتــجــاوز مــراحــل عـــدة انــتــقــلــت خــاللــهــا مــن خطة 
الدفاع اىل خطة الهجوم الشامل واملباشر من خالل املعارك 
الـــربيـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة الـــتـــي اســتــطــاعــت مـــن خــاللــهــا ان 
تــكــســر شــوكــة املــعــتــديــن وتــعــيــد الــــتــــوازن يف الـــرعـــب والــخــوف 
مــعــا وتــفــتــح املــجــال واســعــا أمـــام تــحــريــك املــلــفــات السياسية 

ليعود املرابطون بالنصر للوطن والشعب .

القوات البرية 
شهدت القوات الربية بمختلف تشكيالتها نقلة نوعية من 
حيث االعـــداد والــتــدريــب والــحــفــاظ عــى االسلحة واملــعــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي كــــــان الـــــعـــــدو يــــريــــد لـــهـــا ان تـــصـــل اىل أيـــــدى 
الــجــمــاعــات االرهـــابـــيـــة لــخــلــط االرواق بــشــكــل  كــبــر لتحقيق 
اهــــــدافــــــه ومــــخــــطــــطــــاتــــه, لــــكــــن بـــفـــضـــل الـــــلـــــه تـــــم الــــحــــفــــاظ عــى 
املــــقــــدرات واالســـلـــحـــة الــعــســكــريــة وانــطــلــقــت جـــهـــود الــتــطــويــر 
والبناء بشكل عام ملنظومة الدفاع الوطني للقوات املسلحة 
ومنها القوات الربية التي خاضت معارك نوعية واستطاعت 
يف الوقت نفسه ان تصل اىل مستويات متقدمة من حيث 
التأهيل والتدريب وانشاء وحدات نوعية كوحدة القناصة 
واملـــدفـــعـــيـــة واملـــــدرعـــــات واملــــشــــاة الـــتـــي اســـهـــمـــت بــــــدور كـــبـــر يف 
توجيه ضربات نوعية وخوض مالحم نوعية كبدت العدوان 
ومـــرتـــزقـــتـــه خـــســـائـــر كــــبــــرة يف الــــعــــدة والــــعــــتــــاد عــــى مــســتــوى 

جبهات الداخل وفيما وراء الحدود.

اسلحة حديثة 
اىل جـــانـــب جـــهـــود الــتــطــويــر والـــتـــدريـــب اســـتـــطـــاع املـــرابـــطـــون 
مــن وحــــدات الـــقـــوات الــربيــة واملــســنــوديــن بــالــلــجــان الشعبية 
ان يرفدوا مخازن القوات املسلحة بأسلحة حديثة اغتنموها 
من عدوهم يف كثر من مواقع وجبهات التصدي واملواجهة 
لتحالف العدوان ومرتزقته, بشكل يذكر ببطوالت اليمنيني 
وكــيــف انــهــم يــأخــذون ســالحــهــم مــن الــعــدو وهــنــاك شــواهــد 
تاريخية كثرة مثل اغتنام اليمنيني سالح االتراك وقتالهم 
به يف معركة شهارة وغرها من املعارك التاريخية للتصدي 

للغزاة واملحتلني. 
مشاهد لن تنسى 

مــن خــالل مشاهد الــعــرض لبعض لقطات الفيديو التي 
نـــشـــرت عـــن بـــطـــوالت املـــرابـــطـــني والـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى اثــنــاء 
خـــــوض مــــعــــارك الـــتـــصـــدي لـــلـــعـــدو ووثـــقـــتـــهـــا عـــدســـة االعـــــالم 
الـــــحـــــربـــــي شـــــاهـــــدنـــــا وشــــــاهــــــد الـــــعـــــالـــــم مــــشــــاهــــد قــــتــــالــــيــــة نــــــــادرة 
ومــقــاطــع شــديــدة الــخــطــورة تــجــاوزت الــواقــع واوضــحــت ان 

السجايا النفسية والخصائص القتالية لالبطال واملجاهدين 
واملــــقــــاتــــلــــني الـــيـــمـــنـــيـــني قـــــد اقـــــرتبـــــت مـــــن املـــســـتـــحـــيـــل واذهــــلــــت 
الــــجــــمــــيــــع واصـــــــابـــــــت الــــــــعــــــــدوان يف مــــقــــتــــل, فــــمــــن املــــجــــاهــــديــــن 
الشهداء ابو حرب املليص اىل ابو قاصف اىل طومر اىل كثر 
من املرابطني الذين حفروا بتلك املواقف البطولية الخالدة 
تاريخا لن ينىس وصوراً معربة عن بسالة وشجاعة املقاتل 
اليمني وشراسته وخفته يف املناورة والحركة الخاطفة التي 
ارعبت العدو وجعلته يعيد حساباته تجاه ما اقرتفته يداه 

بحق اليمن واليمنيني .
املتتبع لتلك البطوالت التي يطول الحديث عنها يستخلص 
أن مــا  تطرقنا لــه يعد نموذجا ليس اال , فكم مــن االبطال 
قادة وأفــراداً لم توثق العدسة بطوالتهم لكنها حفظت يف 

ذاكرة من كانوا معهم من املجاهدين . 
معارك خاطفة وتكتيك وسيطرة نارية ومفاهيم جديدة 
اضـــيـــفـــت اىل قــــامــــوس الـــقـــتـــال يف املـــنـــاطـــق الــــربيــــة , صـــحـــاري 
وجبال ووديــان ومناطق اخــرى تغطيها االشجار اىل جانب 
املعركة البحرية كلها  كانت كلها مــدرســة حربية متكاملة 

كتب فصولها رجال اشداء اقوياء ال يخافون إال الله .

القوات اجلوية 
الــــســــالح االكــــــر رعـــبـــا والـــــــذي كـــــان واليــــــــزال الــــقــــوة الـــضـــاربـــة 
التي تساند بقية وحــدات القوات املسلحة وتشارك يف اهم 
العمليات الهجومية لتدمر األهـــداف املــعــاديــة املختلفة يف 
عــقــر دار املــعــتــديــن الـــذيـــن ظـــنـــوا أنـــهـــم يف مـــأمـــن مـــن ضــربــات 
الردع اليمنية وان منظومات الدفاع التي كلفتهم مليارات 
الـــــــدوالرات ستحميهم , لــكــن مـــا شــهــدتــه الــســنــوات الــثــمــاين 
مــن عمر الــعــدوان الظالم والغاشم اثبت التفوق يف سالح 
الجو اليمني الذي اضاف اىل منظومته الدفاعية أجيااًل من 
الطائرات املسرة الهجومية املقاتلة واالستطالعية وغرها 
من اجيال الطائرات املسرة أن القوات املسلحة تملك قوات 
ردع واســـــــــراب مــــن الــــطــــائــــرات الـــتـــي ارعــــبــــت الــــعــــدو واصـــابـــت 
اهــم املــواقــع واكــرهــا حساسية يف اقــى مواقعه ومطاراته 

الحربية عى امتداد مناطقه .

القوة الصاروخية 
اجيال من الصواريخ الحديثة واملتطورة التي تم تصنيعها 
عـــــــى  ايــــــــدي خــــــــرباء عـــســـكـــريـــني يـــمـــنـــيـــني ومــــنــــهــــا صــــــواريــــــخ تــم 
تطويرها وتحويرها بشكل كبر جعل من هذه القوة -قوة 
الــردع الصاروخية- سالحا فعاال يف دقــة اإلصــابــة لأهداف 
املعادية رغــم حداثة منظومات الــدفــاع الجوي للعدو التي 
عجزت عن صد الضربات الصاروخية ملا تميزت به من حداثة 
تفوقت عى السالح التقليدي  من الباتريوت وثاد األمريكية 

ومحطات الرادار .. 
وال تـــــــزال الـــــخـــــربات الـــيـــمـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة تـــفـــاجـــئ الــجــمــيــع 
بــــجــــديــــد صــــنــــاعــــاتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــي تـــــؤكـــــد بــــــــأن الــــــقــــــدرات 
الدفاعية للجمهورية اليمنية باتت قوة للشعب تدافع عنه 

ضد كافة املخاطر للمحتلني أيان كانوا .

 القوات البحرية 
تــعــد الــــقــــوات الــبــحــريــة مـــن أهــــم صـــنـــوف الــــقــــوات املــســلــحــة 
الــتــي تــحــظــى بــاهــتــمــام ودعــــم كــبــر مــن قــبــل الــقــيــادة الــثــوريــة 

والسياسية والعسكرية العليا ملا لها من دور هام يف حماية 
املــــيــــاه االقـــلـــيـــمـــيـــة الــيــمــنــيــة وتــــأمــــني املــــالحــــة يف  الـــبـــحـــر االحـــمـــر 
ومــضــيــق بـــاب املــنــدب وحــمــايــة الـــــروات النفطية مــن النهب 

املنظم للعدوان ومرتزقته .
والن اليمن تمتلك واجهة بحرية كبرة وسواحل طويلة 
تصل اىل اكر من 2200 كم وجزر ذات مواقع جيوسياسية 
فـــقـــد كــثــفــت بــــرامــــج الـــبـــنـــاء والــــتــــدريــــب والـــتـــصـــنـــيـــع والــتــطــويــر 
لــكــل الــتــخــصــصــات الــعــســكــريــة يف الـــقـــوات الــبــحــريــة والــدفــاع 

الساحيل .
وبعد هذ التطور النوعي الذي وصلت اليه القوات البحرية 
من القدرة عى ضرب األهداف البحرية املعادية ملنع التواجد 
يف املياه االقليمية والجزر اليمنية وتأمني املالحة البحرية ,  ال 
يمكن ان يحقق املحتل االمرييك اهدافه الرامية يف السيطرة 

عى مضيق باب املندب والبحر األحمر والبحر العربي .
اســـتـــعـــرضـــنـــا هـــنـــا بـــشـــكـــل مــــوجــــز الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي تــحــقــقــت 
للقدرات الدفاعية اليمنية يف زمن العدوان الذي كان يظن 
ان حــربــه الــظــاملــة عـــى بــلــدنــا ســتــكــون اشــبــه بــنــزهــة يخوضها 
يف غضون  ايام معدودة , لكن واقع الحال اثبت ان اليمن 
وقــــــــواتــــــــه املــــســــلــــحــــة جــــعــــلــــت مـــــــن ســـــــنـــــــوات الـــــــــعـــــــــدوان مـــرحـــلـــة 
اكــتــســاب خـــربات وبــنــاء لــلــقــدرات وتــعــزيــز لــجــوانــب التدريب 
والتأهيل املستمر الذي مثل الرافد الحيوي لجبهات الصمود 
واملواجهة املفتوحة مع اعتى عــدوان همجي غاشم عى مر 

التاريخ . 
بناء القدرات العسكرية 

وعــــــن بــــنــــاء الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة أكــــــد قــــائــــد الـــــثـــــورة الــســيــد 
عبدامللك بدر الحويث  أنها اتجهت نحو االفضل حيث قال: 
"بناء القدرات العسكرية اتجهت نحو األفضل واألكرب عى 

مسار الزمن واملراحل منذ بداية العدوان وإىل اليوم".
واضــاف "كلما سعى تحالف العدوان أن يضعف شعبنا 
أكـــــــــــر، لـــيـــتـــمـــكـــن مـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــيـــــه، وأن يــــنــــهــــي قــــــدراتــــــه 
الــعــســكــريــة؛ كــانــت الـــقـــدرات الــعــســكــريــة تــــزداد أكـــر، وكــان 
شــعــبــنــا يــــقــــوى أكـــــــر، وكــــانــــت الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة مــــن جــديــد 
تـــتـــشـــكـــل وتـــنـــتـــظـــم بـــشـــكـــٍل أفـــــضـــــل، والـــــوضـــــع الـــــيـــــوم مـــقـــارنـــًة 
بــبــدايــة الــــعــــدوان، وبــمــراحــل مــاضــيــة يف الــســنــوات املــاضــيــة، 
وضــــع واضـــــح، هــنــاك فــــارق كــبــر جــــداً يف مــســتــوى الـــقـــدرات 
العسكرية، يف بداية الــعــدوان، يف وســط األعـــوام املاضية، 
ويف املـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة، هــــنــــاك فــــــــوارق واضـــــحـــــة، فــــهــــذا أيـــضـــاً 
عـــالمـــة مــضــيــئــة لــثــمــرة الــتــضــحــيــات والـــجـــهـــود، هــــذا لـــم يكن 
"، وثمرًة  اىلىَ تىَعىَ انىَُه وىَ شيئاً تلقائياً، هو بتوفيٍق من الله "ُسْبحىَ
للجهود، للعطاء، للتضحية، للصرب، للعمل الدؤوب " 

حتقيق السالم 
ان القوة تعد احدى املرتكزات الفاعلة يف وضع املعتدين 
امام األمر الواقع يف الدخول يف الحوار السيايس الشامل 
الـــــذي يــنــطــلــق مـــن مـــوقـــع الــنــديــة وتــحــقــيــق الـــســـالم الـــعـــادل 
واملــــــــشــــــــرف الـــــــــــذي يــــضــــمــــن لــــلــــشــــعــــب الـــــتـــــحـــــرر مـــــــن االحــــــتــــــالل 
والسيادة الكاملة غر املنقوصة عى الرتاب اليمني بعيدا 
عــن الهيمنة والــوصــايــة التي لــن تعود مــجــددا بفضل الله 
وبــفــضــل تــالحــم احــــرار الــشــعــب الــيــمــنــي اىل جــانــب الــقــوات  
املــســلــحــة يف خـــــوض مـــعـــركـــة الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي لـــصـــد الـــغـــزاة 

الطامعني ومرتزقتهم.

القوات املسلحة.. 8 أعوام من البناء والتصدي لألعداء

  ت��خ��ط��ى ال��ش��ع��ب وق��وات��ه 
امل��س��ل��ح��ة م���راح���ل ش��دي��دة 

الصعوبة وبالغة اخلطورة
 مسارات بناء القدرات 
العسكرية اجتهت بشكل 
متواز مع خوض معارك 

التصدي لألعداء 
 رفد مخازن القوات 

املسلحة بأسلحة جديدة 
اغتنمها املرابطون

 املقاتل اليمني متيز 
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قهوة الشاذلي
ن����س����ب اك����ت����ش����اف ال�������ن واس����ت����ع����م����ال ال����ق����ه����وة إىل ث����اث����ة م�����ن ش���ي���وخ 
الصوفية هم الشيخ عيل بن عمر الشاذيل املتوفى سنة 821هجرية 
امل��واف��ق 1418م والشيخ محمد بن سعيد الذبحاين والشيخ أبو 
بكر عبدالله ال��ع��ي��دروس وق��د رج��ح بعض امل��ؤرخ��ن كعبدالرحمن 
ب��ن محمد ال��ع��ي��دروس وع��ب��دال��ق��ادر ال��ج��زي��ري وي��ح��ي��ى ب��ن الحسن 
بن القاسم وغريهم أن يكون الشيخ الصويف عيل بن عمر الشاذيل 
املكتشف األول للن وأنه أول من استعمل شراب القهوة املستخلص 

منه يف اليمن .
فيذكر املؤرخ عبدالرحمن بن محمد العيدروس يف كتابه ) إيناس 
الصفوة بأنفاس القهوة ( أن أول حدوثه أي ش��راب القهوة أواخر 
القرن الثامن الهجري باليمن املبارك ومنشئه الشيخ اإلمام قطب 
الوجود أبو الحسن عيل الشهري بالشاذيل بن عمر بن ابراهيم بن أبي 
بكر , فيما أورد املؤرخ عبدالقادر الجزيري يف كتابه ) عمدة الصفوة 
يف حل القهوة ( قوله )... وال��ذي بلغنا عن جمع يصل حد التواتر 
أن أول من أنشأها وأظهرها وبأرض اليمن أشاعها واشهرها سيدنا 
ال���ع���ارف ب��ال��ل��ه ت��ع��اىل ع��يل ب��ن ع��م��ر ال���ش���اذيل ( وال ي��ع��د ع��يل ب��ن عمر 
الشاذيل املكتشف األول للن والقهوة يف اليمن فحسب ولكن أيضا 
حامي جميع املقاهي يف املخا وقد ذكر الرحالة األملاين نيبور أن أهل 
مدينة املخا كانوا يكنون له احرتاما كبرياً كما كانوا يذكرونه يف مقهى 
املدينة كل يوم ) عندما يقرأون الفاتحة ويحمدون الله أنه عرفهم 
بواسطة الشاذيل عىل استعمال الن ويطلبون له ولذريته الرحمة (.

 فاملتصوفة كانوا من أوائل من اعتاد شرب القهوة حيث أنها كانت 
تعينهم عىل السهر للتعبد وقيام الليل  .

ي�������������������������������������ا ق�������������������������������ه�������������������������������وة ت�������������������������������ذه�������������������������������ب ه�������������������������������������م ال�����������������ف�����������������ت�����������������ى 
أن���������������������������������ت ل�������������������������ح�������������������������اوي ال�����������������ع�����������������ل�����������������م ن�����������������ع�����������������م امل���������������������������������راد

ش�����������������������������������������������راب أه��������������������������������������ل ال������������������������ل������������������������ه ف����������������ي����������������ه����������������ا ال�������������ش�������������ف�������������ا 
ل���������������������ط���������������������ال���������������������ب ال�������������������ح�������������������ك�������������������م�������������������ة ب��������������������������������ن ال������������������ع������������������ب������������������اد

ن�������������������ط�������������������ب�������������������خ�������������������ه�������������������ا ق�����������������������������������������ش�����������������������������������������راً ف����������������������������������ت����������������������������������أيت ل��������������ن��������������ا 
امل��������������������������������������������داد امل����������������������������س����������������������������ك ول�������������������������������������������������������ون  ن�������������������ك�������������������ه�������������������ة  يف 

قصائد الصوفية
ومل��������ا ك��������ان ال����ش����ع����ر ه������و دي������������وان ال������ع������رب ك�����ان�����ت ال�����ق�����ه�����وة ح������اض������رة يف 
أشعارهم ولم يقتصر تمجيد الشعراء للقهوة عىل منطقة أو بلد 
دون غريها فحب الشعراء للقهوة قد أثار قرائحهم فانربوا يتغنون 
ويتغزلون بها سواء من اليمنين أو من غريهم , ومع بداية اكتشاف 
الن والقهوة من قبل الصوفين والتي يعود السبق والفضل لهم 
ب��ه��ذا امل��ض��م��ار ظ��ه��رت ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��ص��ائ��د ال��ص��وف��ي��ة ال��ت��ي م��ج��دت 
ال���ق���ه���وة واع���ت���ربت���ه���ا خ��م��ره��م ال�����ذي ال غ��ن��ى ل��ه��م ع��ن��ه��ا ف��ه��ي ال���ش���راب 
ال���س���ح���ري ال������ذي ي���س���اع���ده���م ع����ىل ال���س���ه���ر م����ن أج�����ل أداء ش��ع��ائ��ره��م 
ال���دي���ن���ي���ة وال���ت���ع���ب���د وق�����د أب������دع ال���ص���وف���ي���ون ال���ك���ث���ري م����ن ال���ق���ص���ائ���د ال��ت��ي 
تغزلوا فيها بالقهوة ومن تلك القصائد قصيدة نسبت إىل الشيخ 
الصويف عيل بن عمر الشاذيل وهو الذي تنسب إليه بداية استعمال 
القهوة يف اليمن تغني فيها ب��ح��روف كلمة القهوة وش���رح أسباب 

استعماله لها 
ق�������������������������������ه�������������������������������وة ال�������������������������������������������������ن ي�������������������������������������ا اه�������������������������������������������������ل ال�������������������������������غ�������������������������������رام
س��������������������������اع��������������������������دت��������������������������ن��������������������������ي ع���������������������������������������ى ط����������������������������������������������������رد امل��������������������������ن��������������������������ام
وأع�����������������������������ان�����������������������������ت�����������������������������ن�����������������������������ي ب��������������������������������ع��������������������������������ون ال��������������������������������ل��������������������������������ه ع�������������ى
ط����������������������������������اع����������������������������������ة ال����������������������������������ل����������������������������������ه وال�����������������������������������������������ن�����������������������������������������������اس ن��������������������ي��������������������ام

ق���������������������اف���������������������ه���������������������ا ال�������������������������������ق�������������������������������وة وال������������������������������������ه������������������������������������اء ال���������������������ه���������������������دى
واوه������������������������������������������������������������������ا ال�������������������������������������������������������ود وال��������������������������������������ه��������������������������������������اء ال�������������������ه�������������������ي�������������������ام
ل�������������ه�������������ا ع�������������������������������������ى ش�������������������������������رب�������������������������������ي  ت�����������������������������ل�����������������������������وم�����������������������������وين  ال 
أن�������������������������������ه�������������������������������ا ش�������������������������������������������������رب س��������������������������������������������������������������������������ادات ال�������������������������������ك�������������������������������رام

لم يفتأ الصوفيون يتغنون بالقهوة يف كثري من أشعارهم واصفن 
ك��ل شيئا فيها ومتغنن ب��ك��ل م��ا فيها ومنتقدين ك��ل م��ن يعاديها 

كانت نتيجة ذلك ظهور عدد كبري من القصائد . 

مناظرات شعرية
إن االن��ق��س��ام ال����ذي أح���دث���ه ظ��ه��ور ال���ن وش�����راب ال��ق��ه��وة يف اليمن 
ومكة ومصر وغريها من البلدان العربية واإلسامية لذا كل فريق 
ح��اول ال��دف��اع عن وجهة نظره يف القهوة شعرا كما ق��ام كل فريق 
بانتقاد وجهة نظر الفريق اآلخ��ر مما أث��رى الحياة األدب��ي��ة بقصائد 
عديدة ومتنوعة والتي ساهمت يف انتشار القهوة يف كل مكان , وأن 
حركة املعارضة لشرب القهوة قد شكلت مادة غنية للشعراء لذلك 
ظهرت العديد من املناظرات الشعرية والتي لم تقتصر عىل الشعراء 
بل شملت علماء الدين الذين كانت ترد إليهم بعض األسئلة يريد 

أصحابها الفتوى حول مشروعية القهوة شعرا .
لقد أجاد اليمنيون يف التغزل بالقهوة شعرا إىل درجة وصفهم 
أدق التفاصيل عنها فقد نظم عمر ب��ن عبدالله ب��ا م��خ��رم��ة  املتويف 
عام 1545م قصيدة طويلة ذكر فيها شروط إعداد القهوة وآداب 
ش��رب��ه��ا . وت��م��ك��ن��ت ال��ق��ه��وة م���ن ف����رض ن��ف��س��ه��ا ع���ىل ال���ش���ع���راء  ل��ذل��ك 

فإنهم يعربون عن ذلك شعرا  ومنهم الشاعر املصري إبراهيم املبلط 
الذي رد فيها عىل منتقدي شاربي القهوة بقوله :

ي��������������������������ا ع������������������ائ������������������ب������������������ا ل��������������������������ش��������������������������راب ق���������������ه���������������وت���������������ن���������������ا ال�������������ت�������������ي 
      ت������ش������ف������ي ش��������ف��������اء ال����������ن����������اس م����������ن أم�������راض�������ه�������ا 
ف���������������ن���������������ج���������������ان���������������ه���������������ا  ت�������������������������������������راه�������������������������������������ا ه�������������������������������������ي يف  أم�������������������������������������������������ا 
    ت���������ح���������ي س���������������������واد ال�����������ع�����������ن وس�����������������ط ب������ي������اض������ه������ا

في األدب األوروبي
ل��م ي��ك��ن ال��ش��ع��راء ال��ع��رب وح��ده��م م��ن ع���ربرّ ع��ن م��ش��اع��ره��م تجاه 
ال���ق���ه���وة ول���ك���ن ع����ربرّ ال���ش���ع���راء األوروب�����ي�����ن أي���ض���ا ع���ن م����دى أع��ج��اب��ه��م 
ب��ال��ق��ه��وة ش���ع���را ف��ق��د أث�����ار ه����ذا ال����ش����راب ح��م��اس��ة ال���ش���ع���راء ف��ج��اءت 
قصائد مجدت القهوة ورفعت منزلتها يف أوروبا ومن ذلك قصيدة 

غنائية من نظم فوزليه
أي�����������������������������������������������������������������������ة ل�����������������������������������������������������������������������ذة ت������������������������������������������������������ع������������������������������������������������������ادل ل���������������������������ذت���������������������������ك
ح������������������������������������������������������ن ت���������������������������������������������ع���������������������������������������������دك ي������������������������������������������������������������������������دا م������������������������������������اه������������������������������������رة
ت�����������������������������ك�����������������������������ف�����������������������������ي رائ�����������������������������������������ح�����������������������������������������ت�����������������������������������������ك الم�����������������������������������ت�����������������������������������اك

م���������������������������������������������������������������ن ل���������������������������������������������������������������م ي�����������������������������������خ�����������������������������������ت�����������������������������������ر س��������������������������������ح��������������������������������رك 

 ففي كتاب  ) اكتشاف جزيرة العرب ( ملؤلفه ماكلن بريين اشار : 
) لقد شاع استعمال الن يف فرنسا إىل درجة رسخ معها يف أذهاننا 
االع��ت��ق��اد ب��أن��ه ك���ان مستعما ع��ن��دن��ا م��ن��ذ أق����دم األزم���ن���ة وش���ق علينا 
ال��ت��ص��دي��ق ب����أن اس��ت��ع��م��ال��ه ل���م ي��ن��ت��ش��ر يف ب����اد امل���ش���رق إال م��ن��ذ أرب��ع��ة 
قرون خلت يف حن أنه لم يمض عىل استعماله يف باد أوروبا أكرث 
من قرنن  ولم نعد نتصور قط الحماسة التي أثارها عرب أوروبا يف 
الشعر الغنايئ ظهور هذا املشروب وكان دي الروك ابن رحالة كبري 
من مرسيليا جاء بالن إىل فرنسا الستعماله الخاص سنة 1644م 
حتى انه نشر نخبة من القصائد بالاتينية والفرنسية ولم يأنف أملع 
رجال الفكر واألدب من نظمها يف مدح )هذا املشروب املفيد( والذي 

خصه )جان سيباسقيان باخ( نفسه بأحد ألحانه .

تبادل ثقافي
لقد منح اليمنيون  املجتمع األوروبي القهوة وما نتج عنها من 
عادات وسلوكيات وطقوس اجتماعية بل وحتى أدوات وأسماء 
وغريها وهو نوع من التبادل الحضاري والثقايف الناتج عن تبادل 
ال��س��ل��ع ف��ق��د ت��ح��ول ال���ن إىل م��ك��ون أس���ايس يف ح��ي��اة األوروب��ي��ن 
الثقافية كما تحول إىل مكون أسايس يف حياتهم االجتماعية كما 

ذكرت املستشرقة األملانية زيغريد هونكه  يف كتابها 
)شمس العرب تسطع عىل الغرب ( ) فالقهوة التي 
تنعشون بها حياتكم اليومية  وح��ب ال��ن وكذلك 
الطاسة التي تتناولون بها القهوة املغلية والسكر 
الذي تكاد ال تخلو منه أية الئحة طعام يف املطعم 
وع���ص���ري ال��ل��ي��م��ون ك���ل ه����ذه األش����ي����اء إن���م���ا أخ��ذن��اه��ا 
ع��ن ال��ع��رب وأخ��ذن��ا معها ح��اج��ات أخ���رى ال ت��زال 
تحتفظ بأسمائها العربية األصيلة يف ك��ل أنحاء 

العالم املتحضر ولنا يف ذلك اكرث من مثل (.

مقاهي أدبية
ل��م ي��ك��ن ال��ش��ع��ر ه��و ال��ف��رع ال��وح��ي��د م��ن ف����روع األدب ال����ذي ازده���ر 
نتيجة لظهور القهوة ولكن ازدهر ايضا القصة واملوسيقي وغريها . 
لقد ازدهرت  القصة من خال املقاهي وذلك عندما حاول اصحاب 
امل��ق��اه��ي اج���ت���ذاب ال�����رواد م��ن أج���ل ال��ح��ف��اظ ع��ىل زب��ائ��ن امل��ق��اه��ي فقد 
عملوا عىل استحداث وظيفة جديدة هي وظيفة الحكوايت  الذي 
ي��ح��ي ال��ق��ص��ص ل����رواد امل��ق��اه��ي وي��ج��ت��ذب اه��ت��م��ام��ه��م م��م��ا ي���ؤدي إىل 
ال��ت��ش��وي��ق وإزال����ة ال��س��أم  ول��ق��د أش���ار ال��رح��ال��ة  ن��ي��ب��ور ال���ذي زار اليمن 
عام 1177 هجرية املوافق 1763م  إىل وجود قصص وحكايات 

كانت تلقى عىل مسامع الرواد .
ك��ذل��ك ق��دم��ت  امل��ق��اه��ي دورا ك��ب��ريا اي��ض��ا يف ان��ت��ش��ار املوسيقي فقد 
كانت تدق فيها الدفوف والرباب وغريها من أدوات املوسيقي التي 
كانت معروفة يف تلك الفرتة وتنشد فيها األناشيد وتغنى األغاين 
باعتبارها أماكن تجمعات سكانية ولعل هذا سبب وجود املوسيقي 

يف هذه األماكن .

مدلوالت لغوية
إن كلمتي الن والقهوة بمدلولها اللغوي الحايل لم يكن موجودا 
يف املعاجم العربية القديمة كلسان العرب ألبن منظور والقاموس 
امل���ح���ي���ط ل����ل����ف����ريوز آب���������ادي وغ����ريه����م����ا وإن�����م�����ا وج������د ن���ف���س ال�����رس�����م ل���ه���ذه 
الكلمات ولكن بمعاين أخرى فكلمة الن مصدرها يف معجم لسان 
( وتعني ) الريح الطيبة كرائحة التفاح ( أما القهوة فقد  العرب )َبَنَ
اشتقت من الِقَهة وهي طيبة الرائحة نقلها الصالحون إىل شراب 
ال����ن وال���ق���ش���ر  ,  ل��ق��د ن��ت��ج ع���ن االس���ت���خ���دام ال���ي���وم���ي ل��ل��ق��ه��وة بشكل 
كبري وجود الكثري من الكلمات الجديدة التي ارتبطت بالقهوة لغة 
ومعنى ومنها ايضا اشتقت كلمة مقهى ومقهاية وجمعها مقاهي 

كما اشتقت منها املقهوي واملقهوية .  

حقوق امللكية
وم������ن األم��������ور امل���ه���م���ة ال����ت����ي الح���ظ���ه���ا ال����رح����ال����ة األمل��������اين ن���ي���ب���ور ال����ذي 
زار ال��ي��م��ن ع���ام 1763م ب��ن��اء ع��ىل رغ��ب��ة امل��ل��ك ال��دن��م��ريك ف��ردري��ك 
الخامس ) إن اليمنين كانوا يوقعون عقوبات صارمة عىل كل من 
يحاول أن ينقل شجرة الن خ��ارج اليمن ( وقد يكون فرض تلك 
العقوبات لحرص اليمنين عىل احتكار تلك السلعة التي أصبحت 
يف تلك الفرتة سلعة نقدية ومورداً اقتصادياً ذات مردودات مالية 

كبرية .

عيل الشراعي

س��ي��ب��ق��ى ال��ش��ه��ي��د ال���رئ���ي���س ص��ال��ح 
ال����������ص����������م����������اد ح����������ي����������اً ف�������ي�������ن�������ا ب������م������ش������روع������ه 
الوطني النهضوي وثقافته القرآنية 
وروح����������ي����������ت����������ه اإلي���������م���������ان���������ي���������ة وم������س������ريت������ه 
الجهادية وبمبادئه وقيمه ومكارم 
أخاقه ونبل صفاته.. فقدم بذلك 
نموذجا متميزاً ومتفرداً يف البذل 
وال���ع���ط���اء وال��ت��ض��ح��ي��ة وال����ف����داء ويف 
ح�����م�����ل امل������س������ؤول������ي������ة ب������أم������ان������ة وص�������دق 
واخاص وعزم عىل البناء والتنمية 
وت�������ح�������ق�������ي�������ق ال����������ن����������ه����������وض ال��������ح��������ض��������اري 
الشامل بالوطن يف كافة املجاالت 
وم��خ��ت��ل��ف االت��ج��اه��ات واألص���ع���دة.. 
ول��ذا ك��ان الشهيد الرئيس الصماد 
نموذجاً متميزاً كرجل دولة حكيم 
ش���ج���اع ص������ادق م��خ��ل��ص وم���ت���ف���اين، 
ك��م��ا ك���ان م��ل��ه��م��ا روح���ي���ا يف تجسيد 
أرق������ى وأس����م����ى م���ع���اين ح����ب ال���وط���ن 
وك��������ذا ت���ج���س���ي���د ح����ق����ائ����ق ال�����ص�����دق يف 
ت������س������خ������ري ال����������وق����������ت وال��������ج��������ه��������د وب����������ذل 
ال�����دم وال�������روح ف������داًء ل��ل��وط��ن وذوداً 
ع���������ن ح������ي������اض������ه وح��������م��������اي��������ًة ل�����س�����ي�����ادت�����ه 
واستقاله ودفاعاً عن حرية وعزة 

وكرامة أبناء شعبه.
ع����������اش ال�����ش�����ه�����ي�����د ال������رئ������ي������س ص����ال����ح 
ال��ص��م��اد، ح���را ك��ري��م��ا مخلصا وفيا 
ألم���������ت���������ه وش�������ع�������ب�������ه وق�����������������اد ال�������ب�������ل�������د م����ن 
خ�����ال م��ن��ص��ب��ه ال������ذي ش��غ��ل��ه رئ��ي��س��ا  
للمجلس السيايس األعىل باقتدار 
وك���ف���اءة يف أص���ع���ب م��رح��ل��ة م���ر بها 
وط������ن������ن������ا ال�������ح�������ب�������ي�������ب.. ك�������ان�������ت ح���ن���ك���ت���ه 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة واس�����ت�����ل�����ه�����ام�����ه أله����������داف 
امل��������س��������رية ال������ق������رآن������ي������ة يف ك��������ل م�����راح�����ل 
قيادته للباد كان نموذجاً للوطني 
الحر وال��ش��ج��اع، وك��ان��ت التضحية 
وال��������ش��������ه��������ادة يف س�����ب�����ي�����ل ال�������ل�������ه ه����دف����ا 
وغ���اي���ة يف م��س��رية ن��ض��ال��ه يف خ��دم��ة 
ال������وط������ن وم�����ح�����ارب�����ة ق��������وى ال������ع������دوان 
ح����ت����ى ن��������ال ال������ش������ه������ادة ال�����ت�����ي ت���ح���دث 
عنها وحث القادة واملسؤولن عىل 
اع����ت����ب����اره����ا أس����م����ى أم���ان���ي���ه���م ل���ل���دف���اع 
ع����ن ال����وط����ن وك����رام����ت����ه وح���ري���ت���ه م��ن 
ق�������وى ال���������ع���������دوان.. ول�����س�����ت م��ج��ح��ف��ا 
ب���ح���ق األح���������رار وال����ش����رف����اء م����ن أب���ن���اء 
الوطن، أن اعتربت الشهيد الصماد 
أف�����ض�����ل م�����ن ق�������اد ال����ي����م����ن يف م���رح���ل���ة 
ت��ع��د م���ن أص���ع���ب م��رح��ل��ة ت��ع��رض��ت 
ف��ي��ه��ا ال���ب���ل���د إىل م����ؤام����رة ح����اق����دة ل��م 
يسبق يف تاريخ اليمن أن تعرضت 
مل��ث��ل��ه��ا ح��ي��ث ت��آم��ر وت��ك��ال��ب أك���رث من 
15 دول����ة، ف��ك��ان الشهيد الرئيس 
ال�����ص�����م�����اد ص�����م�����ام أم����������ان يف ت���م���اس���ك 
ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة وم��ج��اب��ه��ة ق��وى 
العدوان ولم يثنه واجبه الجهادي 
من القيام بما يمليه عليه الواجب 
ال������وط������ن������ي يف إع���������������ادة ت�����رم�����ي�����م ال����ب����ن����اء 
ال��ه��ي��ك��يل مل���ؤس���س���ات ال����دول����ة ن��ت��ي��ج��ة 
ال�����ت�����ص�����دع ال����������ذي ال����ح����ق����ت����ه ب����ه����ا ق����وى 
العدوان والشر وعصابات اإلرتزاق 

والعمالة والخيانة.
 لقد مثل رحيل الشهيد الصماد 
خ��س��ارة ك��ب��رية ل��ل��وط��ن، لكن تاريخ 
وذك�������������������������رى اس����������ت����������ش����������ه����������اده أص������ب������ح������ت 
ال������ي������وم م����ح����ط����ة ل����ت����ج����دي����د ال����ع����ه����د يف 
ال��������س��������ري ع����������ىل ن������ه������ج������ه ال���������ج���������ه���������ادي يف 
ال����ت����ص����دي ل����ق����وى ال������ع������دوان وال����غ����زو 
واالحتال، وكذا مواصلة مشواره 
التنموي ومشروعه النهضوي لبناء 
وتنمية الوطن والنهوض به نهوضاً 
ح����ض����اري����اً ش����ام����ًا يف ك���اف���ة امل���ج���االت 
وعىل شتى األصعدة واالتجاهات.

إن����������������ه ال�������ش�������ه�������ي�������د ص����������ال����������ح ال�������ص�������م�������اد 
ع��ن��وان ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء والتضحية 
وال��ف��داء واالخ���اص وال��وف��اء وحب 
ال������وط������ن وال�������������ذود ع������ن ع��������زة وك�����رام�����ة 
وح������������ري������������ة ال��������ش��������ع��������ب .. ش����������ع����������ار "ي��������د 
تحمي ويد تبني" وك��ذا "ام��ا النصر 
أو الشهادة"، ومنحه الله ما تمناه 

وهي الشهادة يف سبيله.. 
الرحمة والخلود لروحه الطاهرة 
وألرواح كل الشهداء العظماء، وال 

نامت أعن الجبناء.

الشيخ / عبدالله حسن املنذري 

الرئيس الشهيد الصماد 
عنوان للوفاء ورمز للبناء 
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في ورشة العمل اخلاصة بتسجيل االصناف احمللية 

الدكتور عباس : على املصانع احمللية التوجه لإلنتاج الدوائي من البيئة اليمنية

ناقشت ورشة العمل الخاصة التي عقدت بمقر شركة الصناعات الدوائية بأمانة العاصمة 
ب��م��ش��ارك��ة ع����دد م���ن امل��خ��ت��ص��ن م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ل����أدوي����ة واالت����ح����اد ال��ي��م��ن��ي مل��ن��ت��ج��ي األدوي�����ة 
وم��ن��دوب��ي ال��ش��رك��ات ال��دوائ��ي��ة اإلج������راءات ال��خ��اص��ة بتسجيل االص���ن���اف امل��ح��ل��ي��ة ل���أدوي���ة ل��دى 
الهيئة العليا لأدوية وتحديد االلتزامات الواجبة عىل املصانع والشركات الدوائية املحلية .

حيث بدأت جلسة العمل االفتتاحية بكلمة لرئيس الهيئة العليا لأدوية الدكتور عيل 
محمد عباس أك��د  م��ن خالها ع��ىل أهمية تسهيل االج����راءات اإلداري���ة فيما يخص تنظيم 

األصناف الدوائية . 
 وأوض���ح ب��أن امل��ص��ان��ع املحلية ل��أدوي��ة تعد ش��ري��ك��اً للهيئة يف ت��وف��ري االدوي����ة ذات ال��ج��ودة 

والفعالية والسعر املناسب .
وأش���ار رئيس الهيئة اىل أهمية استغال امل���وارد الطبيعية واالع��ش��اب الطبية امل��ت��وف��رة يف 

البيئة اليمنية وض����رورة دخ���ول امل��ص��ان��ع املحلية يف ان��ت��اج اص��ن��اف دوائ��ي��ة م��ن البيئة املحلية 
بالتنسيق م��ع ال��ج��ام��ع��ات اليمنية وال��ب��اح��ث��ن يف م��ج��ال االدوي����ة ..الف��ت��ا اىل أه��م��ي��ة اس��ت��رياد 

املواد الخام عرب ميناء الحديدة 
و شدد رئيس الهيئة عىل  أهمية االستفادة من مخرجات الورشة وتجسيدها يف الواقع 

العميل . 
فيما أوض��ح نائب رئيس االت��ح��اد اليمني ملنتجي األدوي���ة ال��دك��ت��ور نبيل عاطف اىل اهمية 
ان��ع��ق��اد ه���ذه ال���ورش���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة ال��ت��ي س��ت��س��ه��م ب��م��خ��رج��ات��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة يف تطوير 

مستوى األداء املتميز للشركات املحلية املصنعة لأدوية . 
وقد قدمت خال جلسة العمل األوىل ارب��ع أوراق عمل  من قبل د محمد جحاف التي 
تضمنت عرضا ملسودة دليل خدمات التسجيل املحيل فيما استعرض الدكتور عمرو الجنيد 

يف ورقة العمل الثانية مناقشة االلتزامات عىل املصانع املحلية . 
وتناولت ورقة العمل الثالثة التي قدمها مدير ادارة الصناعة املحلية  يف الهيئة الدكتور 

عادل حميد عرضا ملقرتحات ادارة الصناعات الدوائية 
وتناولت ورقة العمل الرابعة للدكتور اكرم صربة عرض مقرتحات ادارة التيقظ الدوايئ 
وخال جلسة العمل الثانية تم مناقشة مقرتحات ممثيل الشركات الدوائية اىل جانب 

التعقيب من معدي أوراق العمل ومراجعة مخرجات جلسة العمل األوىل .
وق��د ك��ر س��ت جلسة العمل الثالثة الستخاص مخرجات ال��ورش��ة  التي سيتوىل مقررو 
الورشة بإشراف رئيس جلسة العمل ومعدي األوراق  تقديم استخاص عام للمخرجات 
ليتم استعراضها ومناقشتها يف جلسة عمل قادمة سيتم تحديد زمانها ومكانها من قبل 

اللجنة التحضريية .

القهوة ..
 من شراب الصوفية إلى مجالس الفكر واألدب

رافق ظهور الن والقهوة حركة فكرية وأدبية كبرية ازدهرت عىل املستوين العربي والعاملي 
يف كافة فروع األدب والفكر فقد أزدهر الشعر والقصة واملوسيقي وغريهما فمن الناحية 

الفكرية واألدبية  كان هناك نتاج فكري كبري ظهر كنتيجة لظهور الن فقد ألهمت القهوة 
الشعراء لنظم العديد من القصائد واملقطوعات الشعرية التي تغنوا فيها بالقهوة مربزين 

محاسنها وفوائدها .

ي�������ع�������ود ال�����س�����ب�����ق وال������ف������ض������ل ف���ي 
اكتشاف النب والقهوة للصوفيني  
حركة املعارضة لشرب القهوة 

شكلت مادة غنية للشعراء 
نتج ع��ن االس��ت��خ��دام اليومي للقهوة 
وج��ود الكثير من الكلمات اجلديدة 

التي ارتبطت بالقهوة لغة ومعنى 
ن���ي���ب���ور : ال���ي���م���ن���ي���ون ك�����ان�����وا ي���وق���ع���ون 
عقوبات ص��ارم��ة على ك��ل م��ن يحاول 

نقل شجرة النب خارج اليمن 

إعالن قضائي لحضور جلسة المحكمة
استنادا إلى قرار محكمة املنطقة العسكرية املركزية االبتدائية في القضية رقم ) 8( ج ج لسنة 1443ه�

 املرفوعة اليها من نيابة املنطقة العسكرية املركزية حملاكمة املتهم الفار من وجه العدالة
 محمد حميد الدفعي

 وعلى املتهم حضور جلسة احملكمة خالل 30 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
مالم فيستم محاكمته غيابيا كفار من وجه العدالة طبقا لنص املادة )68( من قانون اإلجراءات اجلزائية العسكرية رقم )7  - لسنة 1996م (
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البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب اخلالدين

نهل الِعلم واملعرفة النظرية والفلسفية يف الجامعات 
األوروبية العريقة يف كٍل من جمهورية رومانيا، وبلغاريا 
م أط��������اري��������ح ال�������دب�������ل�������وم وامل����اج����س����ت����ر  االش�������راك�������ي�������ت�������ن، وق����������������َدّ
وال���دك���ت���وراه يف ت��ل��ك ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��ري��ق��ة، وح��ص��ل عىل 
درجات علمية متفوقة ورفيعة، استحق اعراف أساتذته 
وزمالئه ورفاقه باعتباره ُمنّظر ِفكري شاب عىل مستوي 
ال����وط����ن، وواص������ل ذل����ك ال���ع���ط���اء ال���ن���ظ���ري ب��ج��ه��د وم��ث��اب��رة 
وصرب إىل أن تبوء مراكز ِعلمية رفيعة يف جامعة عدن، 
بدأها مسؤول قيادي يف كلية الربية صرب، ومركز جعفر 
الظفاري لدراسة التاريخ اليمني بالجامعة، حتى تبوء 
منصب عميد بكلية ال��رب��ي��ة / ع���دن، وه���ي اق���دم واع���رق 

كليات جامعة عدن.

ال����ربوف����ي����س����ور/ ب���اق���ط���ي���ان ي���ع���رف���ه ط����الب����ه يف ال���ج���ام���ع���ات 
ال����ي����م����ن����ي����ة، وزم������الئ������ه ورف������اق������ه يف امل�����ؤس�����س�����ات األك����ادي����م����ي����ة 
اليمنية بأنه من األساتذة األكاديمين املميزين والجادين 
يف التحليل السيايس الفكري الفلسفي، وله إسهامات 
موّثقة يف هذا املجال، وُمنذ أن تعرفت عليه أنا شخصياً 
وه�������و ب���م���ث���اب���ة ال����ب����اح����ث ال���ع���ل���م���ي ال�����ج�����اد يف م�����ج�����ال ال���ف���ك���ر 
ال���س���ي���ايس، ول����ه ص����والت وج�����والت ك��ت��اب��ي��ة واس��ت��ع��راض��ي��ة 
وتحليلية يف هذا االختصاص وغره من االنشطة البحثية 

يف الفكر الحزبي الربوي و السيايس.
تميز الربوفيسور يف مسرة حياته النضالية والكفاحية 
ب������أن������ه ي�����ق�����ف إىل ج������ان������ب ال�����ط�����ب�����ق�����ات االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ال����ف����ق����رة 
ُ���������ع���������دم���������ة، وي���������داف���������ع ع�����ن�����ه�����ا وع����������ن م����ص����ال����ح����ه����ا ب�����وض�����وح  وامل
م��ب��ديئ ش��ري��ف ودون م��س��اوم��ة، ي��ق��ف إىل ج��ان��ب��ه��ا ب��وع��ٍي 
ع����ال، وش��ج��اع��ة م��ن��ق��ط��ع��ة ال��ن��ظ��ر، وب���رؤي���ة اس��ت��ش��راف��ي��ة 
للمستقبل، وهو بذلك يتماهى ِفكًرا وسلوكاً مع الِفكر 
اليساري العاملي الذي اعتنقه وآمن به ُمنذ بدايات تكّون 
ِف�����ك�����ره ال����س����ي����ايس وال����ح����زب����ي وال����ن����ض����ايل يف ب�����داي�����ات ت���ك���ّون���ه 

الكفاحي.

إنني اتذكر ومن خالل جلسايت العديدة معه يف زمن 
ط���وي���ل ت���ج���اوز ال��خ��م��س��ة ع���ق���ود م���ن ال����زم����ان، ويف م��راح��ل 
ي��م��ن��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ُم��ع��ق��ده وم��خ��ت��ل��ف��ة ت��س��ن��ى ل��ن��ا االث���ن���ن أن 
نبحر معاً  يف اهتماماته الفكرية الفلسفية الكالسيكية 
منها والحديثة، البورجوازية األوروبية منها واليسارية 
امل������ارك������س������ي������ة، وت������ن������اول������ن������ا م������ع������اً ول���������ف���������رات ط�����وي�����ل�����ة ق��������راءات��������ه 
ال��ع��م��ي��ق��ة، وق��ن��اع��ات��ه ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ف��ل��س��ف��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة من 
منابعها األص��ل��ي��ة اإلغ��ري��ق��ي��ة كفلسفة أرس��ط��و وس��ق��راط 
وابيقور واف��الط��ون وعمقها بقراءاته الراثية ب�فلسفات 
ال��ف��الس��ف��ة ال��ع��رب وامل��س��ل��م��ن ك�����اب��ن رش���د، واب���ن سيناء، 
وال���خ���وارزم���ي، واب����ن خ���ل���دون، م���ع ال��رك��ي��ز ع���ىل التعمق 
يف كتابات وِفكر املُفكر القومي العربي ساطع الُحصري 
ومحمد عابد الجابري وحسن مروه مع قراءته العميقة 
لِفكر كارل ماركس وفريدريك أنجلز وفالديمر لينن، 
وص��واًل إىل ماو تيس تونغ، وتنج هيساو  بينج، وكذلك 
ُ����ف����ك����ري����ن ال���ي���م���ن���ي���ن ال���ك���ب���ار  دراس������ات������ه ال����ه����ام����ة ل���ل���ع���ل���م���اء وامل
ك��اإلم��ام/ ع��ب��دال��رزاق ال��ِح��ْم��َري ال��ص��ن��ع��اين، وامل����ؤرخ/ أبي 
محمد الحسن الهمداين، والعالمة/ الشوكاين ، واملُفكر/ 

عبدالله عبدالرزاق باذيب، والكتابات الواسعة لفخامة 
الرئيس/ عيل ناصر محمد، واملُفكر الدكتور/ محمد عيل 
الشهاري، مع ربط اكاديمي ُمحكم بالواقع التطبيقي يف 
محاولٍة منه كُمفكر جاد لربط الجانب النظري الفلسفي 
ب���ال���ج���ان���ب ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي ع�����ىل واق����ع����ن����ا ال���ي���م���ن���ي، وك�������ان ي�����ردد 
مقولته الدائمة بأن اليمن بتاريخه الطويل الرثي بجميع 
تعقيداته سيخلق آالف الفالسفة واملفكرين نتيجة لإلرث 

الثقايف اليمني الواسع وتعقيدات الحاضر املتشابك.
ل��ق��د خ��س��رت أن���ا ش��خ��ص��ي��اً ب��غ��ي��اب ال��ربوف��ي��س��ور/ ص��ال��ح 
مقطن باقطيان صديقاً ُملهماً وف��ي��اً، وخ��س��رت جامعة 
عدن ُمفكراً كبراً، وخسرت محافظة شبوه قائداً حزبياً 
م���ع���ل���م���اً ذو ت�����اري�����خ ط�����وي�����ل، وخ�����س�����رت ال���ي���م���ن ك�����ل ال��ي��م��ن 
ش��خ��ص��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ُم���ف���ك���ره ك����ب����رة، رح�����م ال����ل����ه ج����ل ج��الل��ه 
ف��ق��ي��دن��ا ال��ك��ب��ر ب���واس���ع رح��م��ت��ه وع��ظ��ي��م م��غ��ف��رت��ه، وأل��ه��م 
أه��ل��ه وذوي����ه وأس��رت��ه ال��ص��رب وال��س��ل��وان، إن���ا ل��ل��ه وإن���ا إليه 

راجعون.
﴿َوَفْوَق ُكِلّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾

# رئىس مجلس الوزراء

يميض كيان العدو الصهيوين يوما بعد يوم نحو املزيد من 
التفكك والتآكل واالنهيار نتيجة تصاعد وترة االحتجاجات 
واملظاهرات العنيفة واملتواصلة السبوعها العاشر من جانب 
ال��ص��ه��اي��ن��ة ض����د ال���ن���ن ي���اه���و وح���ك���وم���ت���ه اإلج����رام����ي����ة، اع����راض����اً 
ع���ىل خ��ط��ط ن��ت��ن��ي��اه��و إلض���ع���اف ال���ن���ظ���ام ال���ق���ض���ايئ، وك�����ذا عىل 
خطط حكومة ال��ك��ي��ان املتطرفة ال��ت��ي يمتد تطبيقها إىل قتل 
الفلسطينين وتشريدهم وزيادة رقعة االستيطان.. العامل 
ال���ث���اين ال����ذي ي��ع��ص��ف ب��ك��ي��ان االح���ت���الل ال��ص��ه��ي��وين ه���و تصاعد 
ع��م��ل��ي��ات امل��ق��اوم��ة ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ك��ن أب��ط��ال��ه��ا م��ن اخ���راق 
اإلج������������������راءات األم�����ن�����ي�����ة اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة ون�������ف�������ذوا ع����م����ل����ي����ات ن���وع���ي���ة 
استهدفت جنود وضباط جيش االحتالل اإلسرائييل وقطعان 
امل��س��ت��وط��ن��ن يف ال���ع���دي���د م���ن ال���ب���ل���دان وامل���ن���اط���ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
امل��ح��ت��ل��ة, وق���د ش��ه��دت ع��م��ل��ي��ات امل��ق��اوم��ة ت���ط���وراً ه���ام���اً ون��وع��ي��اً 
تمثل بالقدرة عىل الوصول إىل عمق كيان العدو الصهيوين، 
ومن ذلك العملية األخرة التي تمثلت باطالق نار عىل عدد 
من املستوطنن يف تل اب��ي��ب.. ه��ذه العملية األخ��رة لم تكن 
يف أرايض ال��� 1967 بل كانت يف األرايض املحتلة ع��ام 1948 يف 

عمق االرايض الفلسطينية املحتلة.

تصاعد االحتجاجات الصهيونية
تشهد األرايض الفلسطينية املحتّلة احتجاجات ُمتصاعدة 
لالسرائيلين الذين نزلوا اىل الشوارع للتظاهر تحت عنوان 
"م��ق��اوم��ة ال��دك��ت��ات��وري��ة" رف��ًض��ا مل��يّض حكومة ال��ع��دو ق��دًم��ا يف 
ت���م���ري���ر ق����وان����ن ت���ق���ّل���ص ص���الح���ي���ات ال����ق����ض����اء.. وك����ان����ت ح���ش���وٌد 
كبرة من املتظاهرين الصهاينة اتجهت اىل مطار بن غوريون، 
ب��ال��ق��رب م��ن "ت��ل أب��ي��ب"، ب��ه��دف عرقلة وص���ول رئ��ي��س وزراء 
االح������ت������الل ب���ن���ي���ام���ن ن���ت���ن���ي���اه���و، ال��������ذي ي����ت����وّج����ه إىل إي����ط����ال����ي����ا م��ع 

زوج��������ت��������ه.. وأع������ل������ن امل����ن����ّظ����م����ون ل����الح����ت����ج����اج����ات ان امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
سيغلقون شوارع رئيسية بطولها وعرضها، وسيستهدفون 
مطار بن غوريون ويعّطلون حركة الطران إليصال "صرخة" 
تعكس حجم ال��ض��رر ال��ذي يحيق ب���"اس��رائ��ي��ل" بحال استمر 
االئ����ت����الف ال���ح���اك���م ال��ي��م��ي��ن��ي امل���ت���دي���ن ب���ام���ت���ي���از ب����إق����رار خ��ط��ت��ه يف 

الكنيست.
وقبل أيام، اقتحم محتجون صهاينة من ضباط االحتياط 
م��ك��ات��ب م��ن��ت��دى ك��وه��ي��ل��ي��ت يف ال���ق���دس امل��ح��ت��ل��ة، وه����و معهد 
بحثي يميني ينادي منذ أكرث من عشر سنوات بضرورة وضع 
ك���واب���ح ل��ل��ج��ه��از ال���ق���ض���ايئ، وه����و م���ا ي��ض��ع��ه يف ص����ّف االئ���ت���الف 
الحكومي الحايل.. وقام املحتجون باغالق مداخل ذلك املعهد 
برباميل اإلسمنت والسياج الحديدي. وتم يف أعقاب ذلك، 
اع��ت��ق��ال ع��ش��رة محتجن م��ن بينهم ق��ائ��د اح��ت��ي��اط يف سيرت 

متكال العملياتية ومن قادة احتجاج ضباط االحتياط.

جنود يحتجون
دائرة االحتجاجات لم تقتصر عىل املدنين فقط بل اتسعت 
لتشمل ف��رق عسكرية م��ن جيش االح��ت��الل الصهيوين، ويف 
ه���ذا ال��س��ي��اق، ت��م��وض��ع ف��ري��ٌق ب��ح��ري اس��رائ��ي��يل م��ق��اب��ل ميناء 

حيفا بغرض إغالقه كوسيلة ضغط واحتجاح.
وجاء يف رسالة الفريق البحري "وضعنا أنفسنا عند مدخل 
ميناء حيفا ال��ي��وم، ألن��ن��ا منذ ع��ق��ود نبحر ليل ن��ه��ار ونحرس 
شريان الحياة الرئييس ل�"إسرائيل".. "إسرائيل" هي جزيرة 
ووجودها يعتمد عىل القدرة عىل الحفاظ عىل أمن الحدود 
ال��ب��ح��ري��ة وف��ت��ح امل���م���رات امل���الح���ي���ة.. ن��ح��ن م��ق��ات��ل��ون وم��ق��ات��الت 
يف االح��ت��ي��اط يف سفن ال��ص��واري��خ وسفن املهمات العملياتية 
ومقاتالت الغواصات والقوات البحرية منذ أجيال، نعمل 

ح���ت���ى يف ه�����ذه األي��������ام ع����ىل ح����راس����ة ال�����ح�����دود ال���ب���ح���ري���ة وإب���ق���اء 
م��م��رات��ه��ا امل��الح��ي��ة م��ف��ت��وح��ة.. ل��ق��د وق���ع اخ��ت��ي��ارن��ا ع��ىل تعطيل 
تشغيل ميناء حيفا، حتى ندعو الحكومة اإلسرائيلية بصوت 
واض�����ح ل���وق���ف اإلب����ح����ار امل����ن����زوع ال���ك���واب���ح ق��ب��ل أن ي��ن��ت��ه��ي األم���ر 

بارتطام دولة إسرائيل وتفككها".
وأضافت الرسالة "قدرتنا عىل االستمرار يف العمل كجنود 
اح��ت��ي��اط يف م��ه��م��ات ب��ح��ري��ة ع���ىل م��س��اف��ات ط��وي��ل��ة وألس��اب��ي��ع 
ع���دي���دة ت��ع��ت��م��د ع���ىل ث��ق��ت��ن��ا ال��ك��ام��ل��ة ب��أن��ه ت���م إرس���ال���ن���ا م���ن قبل 
قيادة تعترب أمن "إسرائيل" هدًفا أعىل والتي تخضع للنقد 

بروح املفاهيم الديمقراطية".
وخ����ت����م ال����ف����ري����ق رس����ال����ت����ه "ه��������ذه ح����ال����ة ط�����ارئ�����ة ون������داؤن������ا ن�����داء 
اس��ت��غ��اث��ة ب��ح��ري��ة إلن��ق��اذ سفينة "ال��دي��م��ق��راط��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة" 
ومنعها من أن تصبح "دولة" بال ضوابط وتوازنات"، حسب 

تعبره.

طرد قائد سالح اجلو
وع�����ىل خ��ل��ف��ي��ة االح���ت���ج���اج���ات امل���ت���واص���ل���ة، ط�����رد ق���ائ���د س���الح 
ال����ج����و اإلس����رائ����ي����يل ال�����ل�����واء ت����وم����ر ب�������ار، ال�������ذي ك�����ان ح���ت���ى ال���ف���رة 
األخ��رة قائدا لقاعدة س��الح الجو رم��ات ديفيد، لكونه أحد 
قادة احتجاجات الطيارين يف األيام األخرة.. ووصف إعالم 
العدو ما يجري يف الكيان الغاصب وتحديًدا يف شوارع "تل 

أبيب" ب�"الفوىض".

دعم من الكونغرس
ب�������������امل�������������وازة، أرس���������ل���������ت م�����ج�����م�����وع�����ة م���������ن أع���������ض���������اء ال�����ك�����ون�����غ�����رس 
ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ن دع�������������وة إىل ال������رئ������ي������س األم���������ري���������ي ج��������و ب�����اي�����دن 
ال��خ��م��ي��س، ل��ل��ع��م��ل ض���د م���ا ُي��س��ّم��ى "االن����ق����الب ال���ق���ض���ايئ" يف 

كيان العدو.
وبحسب مصادر إعالمية، ورد يف الرسالة: "يجب استخدم 
جميع األدوات الدبلوماسية ملنع الحكومة اليمينية املتطرفة 
من تخريب إمكانية تحقيق حل الدولتن"، عىل حّد تعبرها.

وح�������������������ّذر م���������س���������ؤول���������ون أم�������ري�������ك�������ي�������ون م����������ن خ����������ط����������ورة االن��������ق��������الب 
ال��ق��ض��ايئ يف ك���ي���ان ال���ع���دو، وت���أث���ره ع���ىل ال��ع��الق��ة ب���ن ال��ك��ي��ان 
والواليات املتحدة، وعىل مستوى التعاون والدعم السيايس 
وال��ع��س��ك��ري، وأي���ًض���ا ع���ىل مستقبل ك��ي��ان ال���ع���دو وت��ح��ال��ف��ات��ه 

الدولية.

قواعد اشتباك جديدة
ترسم املقاومة الفلسطينية خطوطا حمراء يف وجه كيان 
االحتالل االسرائييل، وتؤكد أنه لن تمر جريمة من جرائمه 

بدون رد يف عقر دار الكيان.
واشرنا سابقاً إىل ما شهدته عمليات املقاومة البطولية من 
ت��ط��ور ن��وع��ي ت��م��ث��ل يف ال���وص���ول إىل ع��م��ق ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين، 
وذل���ك م��ا جسدته العملية البطولية االخ���رة وال��ت��ي ل��م تكن 
يف أرايض ال��� 1967 بل كانت يف األرايض املحتلة ع��ام 1948 يف 

عمق االرايض املحتلة.
إىل ذل��ك دع��ت ال��ق��وى الوطنية واالس��الم��ي��ة يف ال��ق��دس إىل 
ال��ن��ف��ر ال����ع����ام.. ف��ي��م��ا ت���وع���دت ح���رك���ة ح���م���اس ك���ي���ان االح���ت���الل 

االسرائييل باملزيد من العمليات القاصمة لكيان العدو.
ووص���������ف رئ�����ي�����س ح����ك����وم����ة االح�������ت�������الل، ال���ع���م���ل���ي���ة األخ����������رة يف 
ت���ل اب���ي���ب ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة.. وه���ن���ا ت��ت��ض��ح ح��ق��ي��ق��ة ال��ج��ي��ش 
اإلس������رائ������ي������يل وت���ت���ك���ش���ف ادع��������������اءات ال����ج����ي����ش األس�������ط�������ورة ب���ان���ه���ا 
وه���م وب����ان حقيقته ال��ض��ع��ف وال���ذل���ة وال���ه���وان أم����ام األب��ط��ال 

الشجعان.

اكد االستاذ امر عيل الوريث املدير التنفيذي ل�صندوق الرعاية 
االجتماعية بان عملية صرف الدورة الخامسة عشرة للربع 

االول من العام 2023م والتي تم تدشينها يوم االربعاء   املايض 
وسيعمل ما يقارب ٢٠٠٠ مركز صرف يف جميع أنحاء 

الجمهورية ويعمل اكرث من ١٥٠٠ موظف من الصندوق   
يعملون عىل تسهيل عملية الصرف وتوعية املستفيدين.
مؤكدا أنه سيتم صرف املساعدات النقدية  من مشروع 

الحواالت النقدية غر املشروطة من صندوق الرعاية 
االجتماعية بمبلغ وقدره  ثالثن مليار وثالثمائة وستن مليون 

مليار ريال للمستفيدين البالغ عددهم مليون وخمسمائة ألف 
مستفيد.

.صحيفة 26 سبتمرب ويف  حوار مع املدير التنفيذي لصندوق 
الرعاية االجتماعية تناولت عدداً من القضايا الهامة وخرجت 

بالحصيلة التالية :

حاوره: صالح السهمي  

* ب��داي��ة .. بعد ان دشنتم عملية ص��رف ال��ح��واالت 
ال���ن���ق���دي���ة  ل��ل��م��س��ت��ه��دف��ن ن�����ود ال���ح���دي���ث ع����ن ع��م��ي��ل��ة 
الصرف للعام 2023 وكم نسبة املستفيدين لهذه 

املرحلة؟

** ب��داي��ة نحيي كافة الجهود التي قدمت يف تسهيل ايصال 
الخدمة للمستفيد بيسر وسهولة, حيث نفذت مراكز الصرف 
الثابتة عملية الصرف يوم االربعاء املايض  املوافق 8 مارس  2023 
م يف جميع املحافظات اليمنية, حيث يعمل ما يقارب ٢٠٠٠ 
م���رك���ز ص����رف يف ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال��ج��م��ه��وري��ة وك���ذل���ك ي��ع��م��ل اك��رث 
من ١٥٠٠ موظف من الصندوق يعملون عىل تسهيل عملية 
الصرف وتوعية املستفيدين  وتنظيم وصولهم اىل مراكز الصرف 
وف���ق ج���دول���ه زم��ن��ي��ة م���ح���دده ت��م��ن��ع ال���ت���زاح���م  وال���ت���داف���ع وتسهل 

تقديم الخدمة.
*م������ا ه����و ا مل���ب���ل���غ امل���ع���ت���م���د ل����ه����ذه ال�����������دورة  وك������م ن��س��ب��ة 
امل���س���ت���ف���ي���دي���ن  م����ن م����ش����روع ال�����ح�����واالت ال���ن���ق���دي���ة  يف 
عملية ال��ص��رف ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ة ل��ل��رب��ع االول من 

العام 2023م  ؟
** سيتم صرف املساعدات النقدية  للدورة الخامسة عشرة  
من مشروع الحواالت النقدية غر املشروطة ملستفيدي صندوق 
ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ,وال��ب��ال��غ ع��دده��م م��ل��ي��ون وخمسمائة ال��ف 
مستفيد بمبلغ 30,360 مليار ري��ال للمستفيدين من مشروع 

الحواالت النقدية  مليون وخمسمائة الف  مستفيد.  
* كم نسبة الزيادة التي يحصل عليها املستفيد من 
مشروع الحواالت النقدية للدورة الخامسة عشرة 

من الر بع االول للعام 2023م؟ 
** سيصرف يف هذه ال��دورة املبلغ االسايس املعتمد مع زياده 
%38 عىل حجم املساعدة املعتمدة يف الدورة الرابعة عشرة  بعد 

توفر  التمويل من املانحن لهذه الدورة.
 وق��د ب��دأ ال��ص��رف لألسر الفقرة والضعيفة غ��ر ال��ق��ادرة عىل 

الوصول ملراكز الصرف بتاريخ 2 مارس 2023
 * م������اه������ي االج��������������������راءات ال������ت������ي ات�����خ�����ذت�����م�����وه�����ا يف ادارة 
صندوق الرعاية االجتماعية لضمان وصول حقوق 

املستهدفن بيسر وسهولة؟
**  م���ازل���ن���ا يف ك���ل دورة ن��ع��م��ل ج���اه���دي���ن ع���ىل اس���ت���م���رار ص��رف 
املساعدة لألسر الفقرة, خاصة مع استمرار الحرب والحصار 
ال�����ج�����ائ�����ر م�������ن دول ال����������ع����������دوان  ون����ت����ل����ق����ى وع���������������وداً ب�����اس�����ت�����م�����رار ت���ل���ك 
املساعدات  ونسعى اىل حشد الجهود الستمرارها طاملا استمر 
العدوان عىل بالدنا للتخفيف عىل األس��ر الفقرة املتضررة من 

الحرب .
آلية التظلمات والشكاوي هي آلية معتمدة منذ الدورة االوىل 
وت����دار س��اب��ق��ا م��ن ق��ب��ل منظمة ال��ي��ون��س��ي��ف واالن ع��رب ال��ص��ن��دوق 
االج��ت��م��اع��ي وت��ت��ل��خ��ص يف ت��ل��ق��ي ك��ل ال��ت��ظ��ل��م��ات وال��ش��ك��اوى التي 
يرفعها املستفيد عرب الرقم املجاين  وتقوم هذه االدارة بعد تلقي 
التظلم او ال��ش��ك��وى ع��رب ال��رق��م امل��ج��اين 8003090   م��ن ث��م يتم 
اح��ال��ة املشكلة اىل ادارة ال��ح��ال��ة ال��ت��ي ت��ت��وىل ان����زال ف���رق ميدانية 
اذا تطلب االم��ر معالجة ميدانية اىل منزل املستفيد ومعالجة 
املشكلة او تكتفي باملعالجة املكتبة اذا تطلب االمر وتم معالجة 
عشرات االالف من الشكاوى حتى االن مع العلم ان هذا املكون 
ك���ان ي����دار م��ن ق��ب��ل ال��ي��ون��ي��س��ف وادارة امل���ش���روع يف االردن إال ان��ه 
اص��ب��ح االن ي����دار م���ن وس����ط ال��ب��ل��د ب���ق���درات وخ�����ربات م��ح��ل��ي��ة من 

الصندوق االجتماعي ويطمح ص��ن��دوق الرعاية االجتماعية ان 
يقوم بهذا النشاط بشكل منفرد. نظراً القدرة صندوق الرعاية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ع���ىل ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة وم��ش��اك��ل امل��س��ت��ف��ي��دي��ن وت���واج���ده 

قرب املستفيدين.
* م��اه��ي ال��ص��ع��اب وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ت��وج��ه��ون��ه��ا اث��ن��اء 

صرف املستحقات املالية لهذه املرحلة؟
**  ح���ت���ى اآلن ت���س���ر االم��������ور ب���ش���ك���ل ج���ي���د يف ه�����ذه ال���������دورة م��ع 
بعض الصعوبات امل��ح��دودة وال��ت��ي تتمثل يف توقف ال��ص��رف يف 
بعض امل��دي��ري��ات ألس��ب��اب مختلفة وت��ؤخ��ر اس��ت��الم امل��س��اع��دات.. 
ولكن بجهود الجميع يف السلطات العليا يتم تذليل كل تلك 

الصعوبات .
* م����اه����ي خ���ط���ط���ك���م امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة  يف ادارة ص���ن���دوق 
الرعاية االجتماعية وما االولوية التي اتخذتموها 

مستقبال؟
** ي���خ���ط���ط ال����ص����ن����دوق خ������الل ال����ف����رة ال����ق����ادم����ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع 
ال����ي����ون����ي����س����ف وال�������ص�������ن�������دوق االج�����ت�����م�����اع�����ي اىل إع�������������ادة ب������ن������اء ق���������درات 
الصندوق الستعادة دوره يف مجال الحماية االجتماعية وتفرده 

كأحد أهم املؤسسات يف هذا املجال محليا ودوليا.
* هل لديكم أي اطروحات تودون الحديث عنها لم 

نتطرق اليها من خالل هذا الحوار؟  
** ن��ت��م��ن��ى م����ن ال��ج��م��ي��ع ت���ف���ه���م  ان ال���ص���ن���دوق ي���ق���وم ب��ال��ص��رف 
ل���ل���ح���االت امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل ال���ع���ام 2015  م وه�����ذه اش���راط���ات 
املانحن وان الصندوق ال يملك القدرة حاليا عىل اضافة حاالت 

جديدة ولكن نسعى مع برامج اخرى مثل برنامج الغذاء وغره 
اىل اس���ت���ه���داف اش��م��ل وت��ح��دي��ث ق��ائ��م��ة م��س��ت��ه��دف��ن ج����دد تضم 

اىل برامجهم .

* كلمة أخرية تود قولها عرب 26 سبتمرب؟
** نوجه شكرنا للقيادة السياسية لدعمها املستمر للصندوق 
وم���ت���اب���ع���ة ان���ش���ط���ة ال����ص����ن����دوق اوال ب������أول وت���س���ه���ي���ل ك����ل امل��ش��اك��ل 
وامل����ع����وق����ات ال���ت���ي ت��س��ه��م يف ت��ح��س��ن ح���ي���اة االس������ر ال���ف���ق���رة ال��ت��ي 
يستهدفها الصندوق, اضافة اىل افراد اسرهم والذين يصلون 
اىل 10 مالين  فرد وبنسبة %40  من السكان كما نوجه شكرنا 
للمجلس االع��ىل ممثاًل بقيادة املجلس وال���ذي ك��ان عونا لنا يف 
كل االنشطة التي ينفذها الصندوق واملساهمة معنا يف خدمة 
االسر الفقرة و حل كل التحٍديات ان وجدت يف انحاء مناطق 

الجمهورية اليمنية  .

ُمنذ أن عرفته كزميل دراسة يف مطلع 1970م من القرن العشرين يف مدينة عزان مديرية ميفعه محافظة شبوه، ومدرستها 
االعدادية، كان وحتى يوم وفاته الحزين يف جمهورية مصر العربية يوم الخميس بتاريخ 9 فرباير 2023م، وفياً صادقاً 

لصداقاته وعالقاته الرفاقية األخوية الحميمة، وزماالته الجميلة، نعم إنها ساعاٌت حزينة مؤملة حينما نودع شخصاً بمقام 
الربوفيسور/ صالح باقطيان رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته الواسعة، يف عالم الخلود األبدي.

وُمنذ أن كان شاباً يافعاً يف اروقة مدارس محافظة شبوه واداراتها التنفيذية والحزبية، تبوء مناصب قيادية حزبية رفيعة 
يف زمن )الغليان الثوري( كواحد من منظري الحقبة املاضية للجبهة القومية عىل مستوى املحافظة، و شغل فيها منصب 
سكرتر العمل األيديولوجي يف لجنة محافظة شبوه للتنظيم السيايس للجبهة القومية، شغلها باقتدار ورصانة كواحد 

من الطالئع الثورية الطالبية يف الجبهة القومية إبان االحتالل الربيطاين لليمن الجنوبي، وواصل مهامه القيادية يف قيادة 
املحافظة من الناحية التنظيمية لقرابة عقد من الزمان.

8 سنوات من الصمود
 اليمني ضد العدوان

ق���ب���ل ث���م���اين س����ن����وات ت���ع���رض ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ال���ع���رب���ي امل���س���ل���م امل��س��ال��م 
للعدوان من قبل تحالف يضم أكرث من سبع عشرة دولة تقوده اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ب��رع��اي��ة أم��ري��ك��ي��ة وم��ب��ارك��ة أم��م��ي��ة ع����دوان أع��ل��ن عنه 

السفر السعودي من واشنطن 
العاصمة األمريكية معتقدين 
إن���ه���م األع���ظ���م ق����وة يف ال���ع���ال���م " 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم".. 
أع����������ل����������ن����������وا ال������������������ع������������������دوان ب�����������م�����������ربرات 
ومزاعم وأه��داف كاذبة "إع��ادة 

الشرعية"..
خ���������������رج  األوىل  األي���������������������������������������������ام  يف 
ن��اط��ق��ه��م ال��رس��م��ي ل��ي��ع��ل��ن إن��ه��م 
ح��ق��ق��وا ان��ت��ص��ارات ك��ب��رة وإن��ه��م 
سيطروا عىل %80 من األرايض 
ال���ي���م���ن���ي���ة وإن�����ه�����م ح���ط���م���وا ال���ق���وة 
ال����ص����اروخ����ي����ة.. ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
امل�������������ؤم�������������ن وق������������ي������������ادت������������ه ال�����ح�����ك�����ي�����م�����ة 
واج���������ه���������وا ه����������ذا ال����������ع����������دوان ب���ب���ص���ر 

وبصرة.. 
خرج السيد القائد يف أكرث من خطاب ناصحاً ومحذراً ولكنهم استمروا 

يف االستكبار والعنجهية.. 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي واج����ه ه���ذا ال���ع���دوان ب��ال��ت��ك��ات��ف ورف����د ال��ج��ب��ه��ات ب��امل��ال 

والرجال توكاًل عىل الله القوي العزيز.
ف��ك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ث��م��ان��ي��ة أع�����وام م���ن ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ي��ق��اب��ل��ه��ا ع��ن��د دول 
العدوان ذل وهزيمة.. ثمانية أعوام من النصر والتصنيع الحربي أوصل 
الصواريخ والطران املسر إىل عمق اململكة.. ثمانية أعوام من الصمود 
يقابلها ع��ن��د امل��ع��ت��دي��ن خ��ض��وع وان��ك��س��ار.. ثمانية أع����وام اب��ت��دأت ب��ال��دف��اع 

وانتهت بالهجوم.. 
الحمد لله الذي ألهم الشعب اليمني الصرب ومنحه الحكمة.. الحمد 
الله الذي وهب للشعب اليمني قيادة حكيمة وأيدها بالحلم والبصرة.. 

موقف غامض
ك������أن ال����خ����ون����ة اص����ي����ب����وا ب���رع���ش���ة ن��غ��ص��ت��ه��م ال��ع��ي��ش 
واألك��ل والراحة عندما سمعوا باتفاق الرياض مع 

طهران بعودة العالقة الدبلوماسية بينهما.. 

ويف الحقيقة ع��ق��ول الخونة ال يمكن لها ان ت���درك ال��واق��ع أب���داً بسبب 
عنصرين:

األول :  ارت���ب���اط���ه���م م���ن ال���ي���وم األول ب��م��ن��ه��ج وب���رن���ام���ج ال��ش��ي��ط��ان حيث 
اقنعهم بضرورة القتال يف صفوف اعداء وطنهم وامتهم وشعبهم 

ال�����ع�����ن�����ص�����ر ال�������ث�������اين : أك�����ل�����ه�����م ال���������ح���������رام م�������ن ق����������وت ال�����ش�����ع�����ب وب������ي������ع دم�����ائ�����ه 
..اف���ق���ده���م ب���ال ش���ك واف���س���د ع��ل��ي��ه��م خ��الي��ا ال��ت��ف��ك��ر وع��م��ق ال���رؤي���ة وأع��م��ى 
قلوبهم.. وبالعودة لعنوان املقال فالسعودية يف الحقيقة تبدو غامضة 
يف ت��ص��رف��ات��ه��ا وس��ي��اس��ات��ه��ا م��ن��ذ ع��ق��ود إاّل ان��ه��ا يف ه����ذه ال���ف���رة وال���زم���ن لم 
ي��ع��د ب��إم��ك��ان��ه��ا اال ال���خ���روج ول���و ت��دري��ج��ي��ا وب����دون ف��ض��ائ��ح  , ك���ون الشعب 

السعودي بدأ يعي ويفهم ما يدور حوله 
فعدوان اململكة عىل الشعب اليمنى العظيم بدون مربر وبأعذار واهيه 
خ��دم��ة لالستكبار ال��ع��امل��ي ..ج��ع��ل ال��ك��ث��ر م��ن ال��ن��خ��ب ي��ت��ح��رك��ون س���رآ ويف 
العلن بضرورة التخلص من خونة اليمن وطي امللف اإلجرامي بأي ثمن 
لكن هذا ال يعنى ان اتفاق السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
له عالقه بالعدوان وايقاف الحرب , كال .. فالسيد حسن نصر الله حفظه 
الله قالها وبصدق )هؤالء لم نصنعهم نحن وال يمكن ان نميل عليهم ما 
نشاء(  )انصار الله ( .. وعندما وصل العدو السعودي اىل هذه القناعة 
اراد ان يستفيد من الهدنة القائمة وذهب لعقد اتفاق مع طهران  ليشعر 
شعبه بأن التفاهم يف هذا الجانب سيمهد لنا التفاهم يف اليمن , رغم انه 
سيتقدم للسالم مجربا , حيث استطاع القائد العلم حفظه الله والجيش  

واللجان  اجبار العدوان عىل سبل السالم بدون شروط مسبقة.
وليس لهم مهرب من ذلك  , وبما ان التوجيهات للواليات املتحدة قد 
صدرت للمملكة وغرها بتهدئة املوقف يف شبه الجزيرة العربية فاملوقف 
ال���دويل يتطلب ذل��ك .. هنا تظهر حكمة ال��ل��ه ورع��اي��ت��ه )وي��م��ك��رون ويمكر 

الله والله خر املاكرين (.
فيجعل الله  العدو  املستكرب يمكر عىل نفسه ..دون ان يشعر ولذلك 
ينبغي لكل خائن ان ينفذ بجلده, ألن املنطق يقول عىل ال��دول املعادية 

التخلص حتى من اوراقها الحمراء .

عميد/عبدالسالم السياين

أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور #

املدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية لــ »26 سبتمبر«..

30 مليارًا و630 مليون ريال حواالت نقدية للدورة اخلامسة عشرة 
 ما يقارب الـ 2000 مركز صرف في كافة احملافظات لتسهيل عملية الصرف وتوعية املستفيدين

تصاعد عمليات املقاومة الفلسطينية واستمرار احتجاجات الصهاينة..

كيـــــان العـــدو  ينهـار

شرف الهادي
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56 خرقًا في احلديدة

سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 56 خرقاً.
وأوض����������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال������ع������م������ل������ي������ات، أن م��������ن ب���ن 
خروقات ق��وى ال��ع��دوان، غ��ارة للطريان التجسيس عىل 
حيس، واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس 

ومقبنة.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 
س������ت ط�������ائ�������رات يف أج������������واء ح�����ي�����س، و13 خ������رق������اً ب��ق��ص��ف 

مدفعي، و30 خرقاً باألعرية النارية املختلفة

104 خروقات في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خ�����روق�����ات ق�����وى ال�����ع�����دوان يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة 104 

خروقات.
وأوض����������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال������ع������م������ل������ي������ات، أن م��������ن ب���ن 
خ��روق��ات ق��وى ال���ع���دوان، اس��ت��ح��داث تحصينات قتالية 
يف ح���ي���س، وت��ح��ل��ي��ق ث����اث ط����ائ����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف أج����واء 

املنطقة.
وأش���ار امل��ص��در إىل أن ق��وى ال��ع��دوان ارت��ك��ب��ت أي��ض��ا 16 
خرقاً بقصف ص��اروخ��ي ومدفعي، و84 خرقا باألعرية 

النارية املختلفة.

50 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 50 خرقاً.
وأوض����������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال������ع������م������ل������ي������ات، أن م��������ن ب���ن 
خروقات قوى العدوان، ثاث غارات للطريان التجسيس 
ع������ىل ح�����ي�����س، واس������ت������ح������داث ت����ح����ص����ي����ن����ات ق����ت����ال����ي����ة يف ذات 

املنطقة.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 
خ��م��س ط���ائ���رات ت��ج��س��س��ي��ة يف أج�����واء ح��ي��س وال��ج��ب��ل��ي��ة، 
وث���م���ان���ي���ة خ����روق����ات ب��ق��ص��ف ص����اروخ����ي وم���دف���ع���ي، و33 

خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

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

122 خرقاً.
وأوض����������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال������ع������م������ل������ي������ات، أن م��������ن ب���ن 
خروقات قوى العدوان، ثاث غارات للطريان التجسيس 

عىل حيس، واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق 
خمس طائرات تجسسية يف أجواء حيس ومقبنة، و11 
خ����رق����اً ب��ق��ص��ف م���دف���ع���ي، و101 خ�����رق ب����األع����رية ال���ن���اري���ة 

املختلفة..

 مل��م��ل��ك��ة ال���ش���ر ال��ش��ق��ي��ق��ة ال����ك����رى ب�����اع ك���ب���ري يف 
معاناة الشعب اليمني املحاصر اقتصاديا منذ 
عدوانها املسلح عىل اليمن أرض��ًا وإنساناً منذ 
م��ا ي��ق��ارب الثماين س��ن��وات حيث ت���زداد املعاناة 
يف شتي املجاالت، ومنها ما تقوم به من نهب 
للرثوات النفطية اليمنية اىل جانب حجز سفن 
ال��ن��ف��ط ال���ق���ادم���ة اىل م��ي��ن��اء ال���ح���دي���دة يف ع��رض 
ال���ب���ح���ر، وه������ذه ت��ع��ت��ر م���ع���ان���اة زائ�������دة مل����ا ي��ع��ان��ي��ه 

الشعب اليمني الصابر.
ص���دق���وين ان ق��ل��ت ل��ك��م ب����ان ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
ي�����ت�����س�����اءل ح����ت����ى اآلن وب�����ع�����د م����������رور ط�����وي�����ل ع��ىل 
عدوان جريانه املسلح وعن اسباب العدوان غري 
امل����رر ع���ىل ال��ي��م��ن وح���ص���اره ال��غ��اش��م ال��إن��س��اين 
وع���دم ال��ل��ج��وء للمتضرر لبعض م��ا ورد بجزء 
م���ن م��ي��ث��اق االم�����م امل��ت��ح��دة إن ك����ان ه���ن���اك س��وء 
فهم لدى حكام الشقيقة الكرى أدى اىل قرار 
العدوان العسكري املمنهج، والذي لم تسلم 
منه البنى التحتية لليمن كالطرقات والجسور 
وج����ام����ع����ات����ه وم�������دارس�������ه وم�����واق�����ع�����ه األث������ري������ة م��ن 
التدمري ع��ىل م���رأى ومسمع العالم كله ال��ذي 
ي���ت���ح���دث ع����ن امل�����أس�����اة ال���ي���م���ن���ي���ة، ول����ك����ن ل��أس��ف 
ال����ش����دي����د ي������ب������ادرون ق��������اده ال����ح����رم����ن ال���ش���ري���ف���ن 
بسرعة تكميم اف��واه املتحدثن بما وه��ب لهم 
من نعم ال يحمدون الرزاق العليم عليها, عن 
تلك املأساة التي لحقت شعبنا اليمني بسبب 

العدوان.
رب���م���ا ان ال���ت���أخ���ري يف ات���خ���اذ ح���ل���ول وض��م��ان��ات 
كافيه إلنهاء الصراع املسلح يف اليمن مقصودا 
وربما ان حكام آل سعود يريدون ارهاق اليمن 
وأه����ل����ه����ا- وإال م�����ا ال����ف����ائ����دة يف ن���ه���ب ال���ي���م���ن م��ن 
ثرواته النفطية والغازية- ولهذا كانت املشاركة 
األم��ري��ك��ي��ة امل��ش��روط��ة مطلوبة ع��ىل ذل��ك كثرية 
ومنها اعان العدوان من واشنطن، ومشاركه 
البنتاغون األمرييك يف تموين الطائرات املقاتلة 
ال��س��ع��ودي��ة ج����واً وإرس������ال ال��ع��دي��د م���ن ال��خ��راء 
وقطع غيار إلص��اح ط��ائ��رات الشقيقة الكرى 
الجاثمة عىل األرض وإص��اح أنظمة دفاعاتها 
ال��������ج��������وي��������ة امل������ع������ط������ل������ة يف ب�������ل�������د خ�����������������ادم ال������ح������رم������ن 
الشريفن اال لغرض استخراج النفط اليمني 
وتكريره وأسأل الضباط املؤهلن املشاركن يف 
غرفة عمليات دول تحالف العدوان دليا عىل 
ذل���ك وع���ىل م����رأى وم��س��م��ع م��ن ال��ع��ال��م تطبيع 
خ��ادم الحرمن الشريف ملجموعة حاخامات 
يهود تهز رؤوسهم )شماال يومًيا( يف حرم النبي 

ابراهيم عليه السام.

*العميد الركن: احمد محمد املاوري

"من قال إن النفط
 أغلى من دمي"
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التحركات األمريكية في احملافظات احملتلة.. 

ح���ي���ث ك���ان���ت ع��م��ل��ي��ات إع�������ادة ن���ش���ر ق������وات امل���اري���ن���ز 
يف امل�����راح�����ل امل����اض����ي����ة س�������واء يف ش����ب����وة وح���ض���رم���وت 
وال�����زي�����ارات امل��ك��ث��ف��ة ل���ل���وف���ود األم���ري���ك���ي���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
)ج�����������راالت وخ����������راء ح��������رب( ك����م����ا ح����ص����ل م������ؤخ������راً يف 
محافظة املهرة الذي وصل إليها السفري األمرييك 
ستيفن فاجن وقائد األسطول الخامس األمرييك 
إنما تؤكد عىل معطيات مخطط عدواين وتصعيد 

عسكري يتم تحضريه .
ونأخذ مثا محافظة شبوة وحضرموت واملهرة 
ال��ت��ي تحولت ب��ص��ورة م��ب��اش��رة إىل ق��واع��د مفتوحة 
الس��ت��ق��ب��ال ق����وات امل��اري��ن��ز و ع��م��ل��ي��ات إن�����زال ال��ق��وات 
املجوقلة )املظلية (وال��ق��وات ال��ري��ة ال��ت��ي أرسلتهم 
اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة تباعا م��ع مجموعات م��ن ق��وات 
م�������ش�������اة ال������ب������ح������ري������ة ال������ت������اب������ع������ة ل������أس������ط������ول ال�����خ�����ام�����س 
واملعدات العسكرية الخاصة باملجال االستخبارات 
وال�����ت�����ج�����س�����س ح�����ي�����ث ت�������م إع�������������ادة ان�����ت�����ش�����اره�����ا ب�����ص�����ورة 
مستمرة يف أكرث من نقطة تمركز وموقع عسكري 
س����واء ب��ال��ق��واع��د ال��ع��س��ك��ري��ة امل��س��ت��ح��دث��ة وامل������وائن و 

املطارات وغريها.
وقد ظهرت حضرموت كمحطة أوىل يتم تكثيف 
التحركات امليدانية فيها وعسكرتها أمريكيا بصورة 
مباشرة و متصاعدة آخرها كان وصول وفد أمرييك 
م���ك���ون���اً م����ن امل���ب���ع���وث ال�����خ�����اص" ل���ي���ن���دك���ي���ن���غ"و م��ع��ه 
ج�����راالت ع��س��ك��ري��ن وخ�����راء اس��ت��خ��ب��ارات يتبعون 

)يس آيه إيه( .
ل��ذا تقديرنا لهوية ما تخطط له أمريكا وتحاول 
ف�����رض�����ه يف ه��������ذه امل����ح����اف����ظ����ات ال�����ت�����ي ت���ح���ت���ل���ه���ا م���رت���ك���ز 
أس����اس����اً ع����ىل ع�����دة أه�������داف ج���وه���ري���ة وه�����ي م��رت��ب��ط��ة 

بشكل رئييس بأجنداتها االستعمارية والعدوانية 
ونحصر منها :

1-ال����س����ي����ط����رة ع����ىل ه������ذه امل���ح���اف���ظ���ات وع��س��ك��رت��ه��ا 
أم�����ري�����ك�����ي�����ا وال�����ت�����ح�����ك�����م ب�����ه�����ا ب�������ص�������ورة م������ب������اش������رة ك���ون���ه���ا 
تشكل أهمّية كبرية جغرافيا واسرتاتيجياً وكونها 
ض��م��ن ال��خ��ري��ط��ة النفطية لليمن)مثلث ال��ن��ف��ط( ، 
ب���اح���ت���وائ���ه���ا ع����ىل م����ا ي����زي����د 17 ح����ق����ًا ن���ف���ط���ي���اً، م��ن��ه��ا 

حقول منتجة وأُخرى قطاعات واعدة .
2- إحكام القبضة األمنية عىل الرثوات النفطية 
بشكل عام وتأمن عمليات النهب املنظم لها والتي 

يجري عر الشركات األجنبية العاملة فيها.
3- م�����ح�����ال ت����وس����ي����ع دائ�����������رة ال�����ت�����واج�����د ال���ع���س���ك���ري 
األم����ري����يك وف���ت���ح م����س����ارات ج���دي���دة ل���ف���رض س��ي��ط��رة 
ك����ام����ل����ة ل����ل����س����واح����ل ال����ج����ن����وب����ي����ة ال����ش����رق����ي����ة ل����ك����ا م��ن 
امل��ه��رة وح��ض��رم��وت وش��ب��وة وص���وال إىل ع���دن وب��اب 
املندب وإحكام السيطرة الكاملة عىل خط التجارة 

ال���دويل وامل��اح��ة البحرية م��ن البحر 
ال��ع��رب��ي إىل ال��ب��ح��ر األح���م���ر ال���ذي 

ي��ع��ت��ر ض��م��ن أه����م األول���وي���ات 
واألهداف الرئيسية.

ل�����������ذل�����������ك م��������������ا ت���������ح���������اول 
أمريكا تمريره اليوم 
يف ال���ج���ن���وب م��خ��ط��ط 
ع����������������������������دواين وت������ص������ع������ي������د 

خ��������������ط��������������ري ي�����������������ه�����������������دد أم��������������ن 
امل���اح���ة ال��ب��ح��ري��ة واألم���ن 

ال���������ق���������وم���������ي االس��������رتات��������ي��������ج��������ي 
فأمريكا التي تقود العدوان 

ع��������ىل ال�����ي�����م�����ن م��������ن��������ذ2015 
ل�����ل�����س�����ي�����ط�����رة ع���������ىل ال����ي����م����ن 

ون�����ه�����ب ث�������روات�������ه الزال�������ت 
ت�����������ت�����������ح�����������رك وت��������خ��������ط��������ط 
ال�������������������������������ي�������������������������������وم ل�����������ن�����������ف�����������س 
األه����داف ول��ك��ن هذه 

امل��������رة ب���ط���ري���ق���ة م����ب����اش����رة أك���رث 
استفزازاً وأكرث وقاحًة .

وهذا الذي لن يتم السكوت 
ع��ن��ه وس��ي��ك��ون ل���ه ردات ف��ع��ل م��ب��اش��رة 

م���������ن ال������ع������اص������م������ة ص������ن������ع������اء وال���������ق���������ي���������ادة ال������ث������وري������ة 
ممثلة بقائد ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين 

الحويث الذي سبق وأعلن التحذير األخري للقوات 
األم����ري����ك����ي����ة وال����ري����ط����ان����ي����ة  وم������ن م���ع���ه���ا ال���س���ع���ودي���ة 
واإلم���������ارات ب���إن���ه���اء ت���واج���ده���م واح���ت���ال���ه���م ل��ج��ن��وب 

اليمن قبل أن يتم ذلك بالقوة..

مخططات ومشاريع عدوانية
احمل���������اف���������ظ���������ات ال�����ش�����رق�����ي�����ة 
حتولت ال��ى ق��واع��د مفتوحة 
الس���ت���ق���ب���ال امل�����ارن�����ز وإن�������زال 

القوات املجوقلة
األه�����م�����ي�����ة اجل���ي���وس���ي���اس���ي���ة 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ض���م���ن اخل���ري���ط���ة 

النفطية ملثلث النفط

من خال أخذ نظرة عن كثب لواقع التحركات املكثفة التي تنفذها أمريكا يف املناطق الجنوبية لليمن خصوصاً 
التي يحتلها عر أدواته السعودية واإلمارات وجحافل املرتزقة ومنها محافظة شبوة وحضرموت واملهرة وأيضاً 

الجزر والسواحل الجنوبية الشرقية كجزيرة سقطرى وميون ,فإنها تظهر مخططات ومشاريع عدوانية جديدة 
تعمل عىل تحضريها اإلدارة األمريكية بصورة أكرث وضوحيًة .

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ن ع����دد م���ن ش���ه���داء ال��وط��ن 
وال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة، ال���ذي���ن اس���ت���ش���ه���دوا وه����م ي����ؤدون 

واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء العقيد وليد احمد 
صوفان والنقيب فارس عيل القييس والنقيب عيل عيل 
الصباري والنقيب عيل محمد االشول والنقيب بشار 
محمد ال��ح��ض��رم��ي وامل����ازم أول ع��يل ع��ب��دال��ل��ه طامش 
واملازم أول يحيى محمد الشتيوي واملازم أول جران 
م���ع���ن االدور وامل�����������ازم ث������اين ع��������راق ع����ب����ده اب������و س���رح���ان 
واملازم ثاين اركان مفرح احمد مفرح واملساعد يحيى 

عبدالله واصل واملساعد مروك عبده عبدالله.
وخ�������ال م����راس����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال����ت����ي ش�������ارك ف���ي���ه���ا رئ��ي��س 
مجلس القضاء األع��ىل القايض أحمد املتوكل ومدير 
دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز 
صاح وعدد من القيادات العسكرية واألمنية وأهايل 
وأقارب الشهداء .. اكد املشيعون االستمرار يف السري 
عىل نهج ودرب الشهداء األبرار يف التصدي لتحالف 

الشر والعدوان يف مختلف الجبهات.
ج����رت م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل��ل��ش��ه��داء ال���ذي���ن ت��وش��ح��ت 
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف 
جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الرثى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيع بصنعاء، جثمان الشهيد اللواء عاقل عيل 
ص���ال���ح األغ����رب����ي، ال�����ذي ط��ال��ت��ه ي���د ال���غ���در وال���خ���ي���ان���ة يف 

محافظة الجوف وهو يؤدي واجبه الوطني يف الجبهة 
الزراعية.

وخال مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات 

م����دن����ي����ة وع����س����ك����ري����ة وأه�����������ايل وأق������������ارب ال����ش����ه����ي����د، أش������اد 
املشيعون بالدور البطويل واملواقف الشجاعة للشهيد 
وزم������ائ������ه م�����ن أب�����ط�����ال ال����ج����ي����ش، ال�����ذي�����ن س�����ط�����روا أروع 

املاحم البطولية يف الدفاع عن الوطن .
جرت مراسم التشييع للشهيد بعد الصاة عليه يف 
جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراته الرثى يف 
مسقط رأسه يف روضة الشهداء بمديرية بني حشيش 

عزلة رجام - بيت االغربي.
إىل ذل�����ك ش���ي���ع ب���ص���ن���ع���اء يف م���وك���ب ج���ن���ائ���زي م��ه��ي��ب 
جثمانا شهيدي الوطن والقوات املسلحة امل��ازم أول 
إبراهيم عبدالله خليل، وامل��ازم ثاين إبراهيم حسن 
املري، اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما الوطني 

يف الدفاع عن السيادة الوطنية.
وخ����������ال م������راس������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ال�����ت�����ي ش����������ارك ف����ي����ه����ا ع����دد 
م��ن ال��ق��ي��ادات ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة، أش����اد املشيعون 
ب��امل��اح��م ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ت��ي س��ط��ره��ا ال��ش��ه��داء دف��اع��ا عن 

الوطن.
وق������د ج������رت م����راس����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل���ج���ث���م���اين ال��ش��ه��ي��دي��ن 
اللذين توشحا بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهما 
يف ج����ام����ع ال����ش����ع����ب ب����أم����ان����ة ال����ع����اص����م����ة، ل���ي���ت���م م��������واراة 

جثمان كل شهيد يف مسقط رأسه

خالل حضوره حفل تخريج دفعات قادة كتائب وسرايا مستويات قيادية

احلوثي:الترهبنا زيارة األمريكي والبريطاني للمحافظات احملتلة

أك������د األخ م���ح���م���د ع����يل ال�����ح�����ويث- ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس 
األع��������ىل أن ال�����ق�����ي�����ادة ال�����ث�����وري�����ة م���م���ث���ل���ة ب���ال���س���ي���د ال����ق����ائ����د ال���ع���ل���م 
عبدامللك بن بدرالدين قالت للمحتل أرحل كونها تعلم أنها 
من تعد وتجهز وتعمل بكل الوسائل لتدريب وبناء املقاتلن 

األبطال من أجل تنفيذ أرحل يا محتل..
جاء ذلك خال كلمة ألقاها لدى حضوره عرض عسكري 
وح���ف���ل ت��خ��ري��ج ل���ع���دد م���ن دف���ع���ات ق�����ادة ال��ك��ت��ائ��ب وال���س���راي���ا 
تحت عنوان: "مستويات قيادية" الذي أقامته هيئة التدريب 
وال��ت��أه��ي��ل يف ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء وب��ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة 
األركان اللواء الركن عيل حمود املوشيك، وعدد من رؤساء 
الهيئات ومدراء الدوائر والقيادات العسكرية بوزارة الدفاع، 

فيما ييل نص الكلمة:
السام عليكم ورحمة الله وبركاته

األخ نائب رئيس هيئة األركان
األخوة القادة والضباط والصف والجنود وجميع الضيوف

نحن سعداء جداً بهذا الحفل الكبري والعظيم والذي قطع 
امل��رح��ل��ة األوىل م��ن ال��ت��دري��ب امل���ه���ارايت وه����ذا ب����إذن ال��ل��ه تعاىل 
س��ي��ك��ون ل���ه م��ن��ت��وج��ه وم�������ردوده ال��ك��ب��ري يف أرض امل��ع��رك��ة ويف 

أرض امليدان.
ه���ؤالء األح����رار ه���ؤالء األب��ط��ال ه���ؤالء األس����ود ل��م ي��أت��وا من 
ب���ي���وت���ه���م وإن�����م�����ا أت��������وا م�����ن أرض امل����ع����رك����ة م�����ن س����اح����ة امل����ع����ارك 

ليستعيدوا لياقتهم وتدريبهم واهتمامهم بأمتهم.
لنقول ألول��ئ��ك جميعاً ول��ن��ق��ول لكل الشعب اليمني، إن 

رسالة هؤالء األبطال هي رسالة الشموخ ورسالة العظمة 
والحرية والدفاع عن الوطن ومواجهة املحتلن.

هؤالء تجدهم من خطواتهم ومن تدريبهم ومن مهاراتهم 
وم��������ن ح����رك����ات����ه����م ال�����ت�����ي ع����ن����دم����ا ي�������ؤدون�������ه�������ا.. ي�����ؤدون�����ه�����ا ب����إت����ق����ان 

ويؤدونها بقوة عظيمة ومعنويات عالية.
هؤالء األبطال بإذن الله تعاىل يراهن عليهم أبناء شعبنا 

ويراهن عليهم القائد - حفظه الله -
ه��������ؤالء ب��������إذن ال����ل����ه ه�����م م�����ن س���ي���ن���ك���ل���ون ب������األع������داء وه������م م��ن 
س��ي��ق��ول��ون ق���واًل وف��ع��ًا “ارح����ل ي��ا م��ح��ت��ل” ارح���ل ي��ا أم��ري��يك، 

ارحل يا بريطاين، ارحل يا سعودي وارحل يا إمارايت.
هؤالء هم من يعّدون أنفسهم للمواجهة، لنقول لذلك 
األجنبي الذي يقف عىل أرضنا أو يف سواحلنا أو يف مياهنا، 
ل����ق����د ع����ش����ت ال�����ي�����وم يف ال�����وق�����ت ال����خ����ط����أ وت����ح����رك����ت يف ال����وق����ت 
الخطأ، ألن هؤالء األبطال لم يخرجوا من ميادين الرتف أو 
من ميادين النزهة وإنما أتوا إلينا من بن الرصاص ومن بن 
املدافع والقذائف، وهم يعرفون وينطلقون من قول اإلمام 
عيل – عليه السام – “أعر الله جمجمتك”، هم يعريون الله 

ويبيعون من الله ويواجهون أعداء الله.
ه����ن����ي����ئ����اً ل����ك����م أي�����ه�����ا األب�������ط�������ال ه��������ذه ال��������������دورة ال����ت����دري����ب����ي����ة ال���ت���ي 
قضيتموها يف هذه الكلية، وبإذن الله تعاىل كما هم جميع 
إخوانكم يف كل املواقع يعّدون أنفسهم للمواجهة الحقيقية 

واملواجهة مع دول العدوان.
ال ترهبنا زي��ارات األمرييك وال الريطاين وال أياً كان، فهم 

إن����م����ا ي���ق���وم���ون ب���ت���ل���ك ال������زي������ارات إىل ت���ل���ك امل���ح���اف���ظ���ات امل��ح��ت��ل��ة 
مل����ع����رف����ت����ه����م ب���������أن م�����ع�����ن�����وي�����ات م����رت����زق����ت����ه����م م������ن������ه������ارة، أم���������ا ن���ح���ن 
فمعنوياٌت عالية معنوياٌت شامخة معنويات تحمل العزة 

واإليمان.
هؤالء األبطال هم رجال الرجال، وإنهم بإذن الله لجندنا 
الغالبون ال��ذي��ن سيغلبون ك��ل م��رت��زق وسيقضون ع��ىل كل 
محتل، وستبقى أرض��ن��ا وسيبقى وطننا ش��ام��خ��اً ع��زي��زاً ح��راً 

مستقًا ال يخضع لوصاية األجنبي وال الحتاله.
ف��ي��ا أب���ط���ال ي���ا أح�������رار، اش����ح����ذوا ه��م��م��ك��م وش�������ّدوا أن��ف��س��ك��م 
مل�����واج�����ه�����ة امل�����ح�����ت�����ل، وه��������م أض�����ع�����ف وأخ�������������زى، وال ي���م���ك���ن ع��ىل 
اإلطاق أن ُيعَتمد عىل أولئك القوم الذين يجلبوهم إىل بلدنا 
م��ن أج��ل ال���دوالر وم��ن أج��ل ال��ري��ال ال��س��ع��ودي والخليجي، 
إن��م��ا ي��أت��ون م��ن أج���ل امل����ال، ون��ح��ن إن��م��ا ن��ق��ات��ل يف سبيل الله 
ومن أجل الله ودفاعاً عن املستضعفن يف األرض، لنقول 
ألولئك، هؤالء األبطال لم يأتوا من أجل املال وال من أجل 
ال��رت��ب العسكرية وال م��ن أج��ل املناصب الفخرية، إنما أت��وا 
ليبيعوا أنفسهم من الله وليستبشروا ببيعهم الذي باعوه 

من الله تعاىل.
ما أعظم أيها األبطال أن تقفوا يف مواجهة املحتل شامخن 

أعزاء وثابتن ال تخافون يف الله لومة الئم.
لنقول ألولئك، أنتم أيها املرتزقة من أبناء الشعب اليمني 
أيها الخونة من أبناء الشعب اليمني ال يمكن عىل اإلطاق 
أن تمّثلوا شعبنا وال يمننا وال قيمنا وال مبادئنا، ألنكم قد 

انسلختم منها وذهبتم بعيداً عن اإليمان عن القيم عن الذي 
ي��ج��ب أن ت��ك��ون��وا يف م��واق��ع امل��س��ؤول��ي��ة يف م��واج��ه��ة األع����داء، 
ف��أن��ت��م وه����م ال ت��خ��ي��ف��ون��ا ع���ىل اإلط�������اق، وال ن��ن��ظ��ر إىل ك���ل ما 
ت��ع��م��ل��وه وت��ف��ع��ل��وه إال ب��س��خ��ري��ة واس��ت��ح��ق��ار، ألن��ن��ا ن��ع��ل��م ب��أن 
ك��ل م��ا جلبتموه م��ن أول ال���ع���دوان وإىل ال��ي��وم ل��م يثننا عن 
م���واج���ه���ت���ك���م أو ال����ت����ح����رك يف م���واج���ه���ت���ك���م، وه��������ؤالء األب����ط����ال 
وغ���ريه���م يف ك���ل امل���ي���ادي���ن ويف ك���ل امل���واق���ع ويف ك���ل ال��ج��ب��ه��ات 
يعّدون أنفسهم، وكلما سنحت الفرصة يعّدون أنفسهم، 
وه�����م ه����م م����ن ت���ع���رف���ون ب���أس���ه���م يف امل����ي����دان وت���ع���رف���ون ص���دق 
توليهم يف امليدان وتعرفون رُجولتهم  وشهامتهم وقيمهم 
وإيمانهم وعزتهم وثباتهم ورُجَلتهم، وال يمكن عىل اإلطاق 

أن تزايدوا علينا أمام هؤالء األبطال.
هنيئاً لهؤالء األبطال هذه الدورة العظيمة وهذا التدريب 
القتايل. وبإذن الله تعاىل سينضم الكثري من أبناء الجبهات 
ومن األخوة يف أبناء الشعب اليمني إىل هذه الدورات املتتالية 
واملتتابعة، لنقول لشعبنا ثق أن القيادة التي تقول للمحتل 
“ارحل” إنما تقول ارحل وهي تعلم بأنها هي من ُتِعْد وهي 
من تجهز ومن تعمل بكل الوسائل من أجل تنفيذ “ارحل 
ي��ا م��ح��ت��ل”، ووزارة ال��دف��اع ه��ي ك��ذل��ك بمسؤوليها برجالها 
بأبطالها بقاداتها ثابتون ومتحركون ومستعدون، وب��إذن 
الله تعاىل سيتحقق نصر الشعب اليمني وستخفق الرايات 

عالية يف األيام القريبة واملتتالية.
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اليمن سيبقى شامخًا عزيزًا حرًا مستقاًل
 ال يخضع لوصاية األجنبي احملتل

ن����ق����ات����ل ف�����ي س���ب���ي���ل ال�����ل�����ه دف������اع������ًا ع��ن 
املستضعفني في األرض

امل���رت���زق���ة ال مي��ك��ن ع��ل��ى اإلط������الق أن مي��ث��ل��وا 
شعبنا وال قيمنا والمبادئنا



أوض����ح األس���ت���اذ ج��م��ال ع���ي مثنى 
الغزايل، أن مواقف اليمنيني األحرار 
الشرفاء تجاه ال��ع��دوان السعودي 
اإلم���������������ارايت، م�����واق�����ف واض�����ح�����ة س�������واًء 
م��ن��ه��م داخ����ل ال��ي��م��ن أو امل��غ��رب��ني يف 
الخارج، فجميعهم يدينون جرائم 
ال��������ع��������دوان وال������ح������ص������ار وال ي����م����ك����ن أن 
يقبلوا بالوصاية والتبعية أو وجود 
م��ح��ت��ل يف اي ش����ر م����ن أرض ال��ي��م��ن 

ومياهها وجزرها.

وأكييييييد جيييميييال اليييييغيييييزايل وهيييييو أحيييييد اليينيياشييطيين 
من أبناء الجالية اليمنية يف الواليات املتحدة 
األمريكية، أن جرائم القتل والخراب والدمار 
والييحييصييار التي ارتكبها الييعييدوان بحق شعبنا 
اليمني طيلة الثماين سنوات املاضية، جرائم 
جسيمة وجييرائييم إبييييادة ال يمكن أن تييميير دون 
حيييييييسييييييياب، وال يييييمييييكيييين أن تييييسييييقييييط بييييياليييييتيييييقيييييادم، 
وسيييييييييييييييييييأيت اليييييييييييييييييييوم اليييييييييييييييذي يييييييييقييييييييدم فيييييييييييهيييييا الييييينيييييظيييييام 
السعودي واإلمارايت ومن دعمهما للمحاكمة 
يف امليييحييياكيييم اليييدولييييييية عييييى كييييل مييييا ارتيييكيييبيييوه ميين 

جرائم بحق أطفال ونساء وشعب اليمن.
وأشار إىل أن الجالية اليمنية يف أمريكا ومن 
خالل أمينها العام الشيخ عبدالكريم الغزايل 
وأحرار اليمن املغرتبن، قد نفذوا العديد من 
الييييوقييييفييييات االحيييتيييجييياجييييييية واملييييييسييييييرات اليييرافيييضييية 
السييييتييييمييييرار الييييييعييييييدوان والييييحييييصييييار، واسيييتيييطييياعيييوا 
إيصال مظلومية الشعب اليمني إىل املجتمع 
األميييرييييي وأحييييييرار الييعييالييم مييين أبييينييياء الييجيياليييييات 

األخرى.
وليييييييييفيييييييييت اليييييييينيييييييياشييييييييط الييييييييييييغييييييييييييزايل إىل أنييييييييييييييه ورغييييييييييم 
امليييضييياييييقيييات واإلغيييييييييييراءات اليييتيييي حيييياولييييت أنييظييميية 
العدوان ومرتزقتها، ممارستها عى النشطاء 
واليييشيييخيييصيييييييات اليييييييمييينييييييية املييييييؤثييييييرة، يف ميييحييياولييية 
إلسييييييكييييييات األصيييييييييييييوات واليييييبيييييييييييانيييييات والييييتيييينييييديييييدات 
بييياليييحيييرب الييييظييييامليييية، إال أنييييهييييم فيييشيييليييوا يف ذلييييك، 
وزادت أعداد املشاركن يف الفعاليات الدينية 
والوطنية والوقفات االحتجاجية.. مؤكداً أن 
اليمني األصيل ال يمكن أن يبيع وطنه بأموال 
اليييدنيييييييا كيييليييهيييا، فييياليييوطييين هييييو اليييهيييويييية واليييعيييرض 

والشرف الذي ال يمكن املساومة عليه.
وقييييييييييييال اليييييييييغيييييييييزايل: " إن الييييييييعييييييييداء اليييييسيييييعيييييودي 
لليمن واليمنين ليس وليد هذه الحرب، بل 
له امتداده طيلة العقود املاضية، وبالتحديد 
مييينيييذ نييييشييييأة نييييظييييام آل سييييعييييود بييييدعييييم ميييين قيييوى 
االستعمار حينها، واحتالله لألرايض اليمنية 
يف نجران وعسر وجيزان، وتآمره عى اقتصاد 
اليمن ليبقى فييقييراً يف الييوقييت اليييذي يستنزف 

السعودي ويسرق ثروات اليمنين".
وأضاف: أن اجتماع اليمنين وتوحدهم يف 
مواجهة العدوان تحت قيادة السيد عبدامللك 
اليييييييحيييييييويث الييييييقييييييائييييييد امليييييييؤمييييييين واليييييحيييييكيييييييييييم يف إدارة 
األمور، سيجعل من اليمن إن شاء الله قوة 
ال يستهان بها، وسيتحقق لليمن االستقالل 
واليييييييييييقيييييييييييرار اليييييييسيييييييييييييييادي واليييييينييييييهييييييضيييييية االقييييييتييييييصييييييادييييييية 

الشاملة. 

واخييتييتييم األسيييتييياذ جييمييال اليييغيييزايل تصريحه، 
بتوجيه الشكر ألمن عام الجالية اليمنية يف 
أمريكا الشيخ عبدالكريم الغزايل عى مواقفه 
اليييصيييادقييية والييييداعييييميييية يف كييييل اليييفيييعييياليييييييات الييتييي 
ييينييظييمييهييا أبيييينيييياء اليييجيييالييييييية يف مييخييتييلييف الييييواليييييات 

األمريكية.. مشراَ إىل أن األيام املقبلة ستشهد 
املزيد من املواقف املشرفة التي سيصل صداها 
ليييليييعييياليييم وذليييييييك بييييالييييتييييزاميييين ميييييع دخيييييييول شييعييبيينييا 
اليمني عامه التاسع من الصمود والثبات يف 

وجه العدوان.

عبدالحميد الحجازي

األستاذ جمال الغزالي لـ"                                                   ":

نساء متكن من إيجاد مصدر دخل لتوفير احتياجات أسرهن ..

أوضحت سيدة عبدالله محمد دومان الباحثة يف علوم األحياء الدقيقة وعلوم البيئة، أن 
زراعة النب اليمني تعتر موروثاً حضارياً منذ القدم، ويعتر النب املنتج الزراعي  االقتصادي 
الوطني القومي األول املستدام  األكرث شهرة حول العالم، الذي يجب علينا املحافظة عليه 
من االن��دث��ار وظاهرة التهريب التي أصبحت تهدد مستقبل ال��نب يف اليمن س��واًء محليًا أو 
إقليمياً أو عاملياً، وذلك عن طريق خلطه وبيعه يف األسواق عىل أنه بن يمني وبالتايل ضياع 

جودته وسمعته وشهرته عىل املدى القريب محليًا وإقليميًا وعامليًا.

وأشييييييييييييييييييييييييييييييارت دومييييييييييييييييييييييييييان اليييييييييييتيييييييييييي تيييييعيييييميييييل 
يف الييييييهيييييييييييييئيييييية اليييييييييييمييييينييييييييييية ليييييليييييميييييواصيييييفيييييات 
وامليييييييقييييييياييييييييييييييييس وضييييييييبييييييييط الييييييييييييجييييييييييييودة، إىل 
ضعف القوانن والقرارات واللوائح 
الخاصة بحماية منتج النب، وكذلك 
غياب الدور الرقابي من قبل الجهات 
املييييعيييينييييييييية، وانييييييييه حييييتييييى اليييييييييييوم ال تيييوجيييد 
مواصفة قياسية يمنية خاصة بالنب 
اليمني.. وقالت إن مشاركتها مع كل 
ميين الييدكييتييور فييائييز محمد والييدكييتييورة 
نيييييييييييدى ميييييحيييييميييييد ميييييييين جييييييامييييييعيييييية صيييينييييعيييياء 
والييييييييييدكييييييييييتييييييييييور دومييييييييييييييينيييييييجيييييييو ميييييييييين فيييييرنيييييسيييييا 
يف إعيييييييييييداد دراسييييييييييية عيييليييمييييييية بيييييعييييينيييييوان " 
طييييريييييقيييية سيييهيييلييية ليييتيييميييييييييييز الييييييينب اليييييييمييينيييي 
عن األثيوبي" جاءت محاكاة ملا قدمه 
األثيوبين عن النب األثيوبي وتسجيل 
أنيييييييييواع اليييييينب ليييدييييهيييم يف مييييركييييز اليييييينب يف 
الييييييييييواليييييييييييات املييييييتييييييحييييييدة بييييتييييقييييرييييير ميييعيييتيييميييد 
عيييييياملييييييييييييياً عييييييين املييييييحييييييتييييييوى امليييييييعيييييييدين لييييليييينب، 
لييذلييك فقد قييام فييريييق البحث بجمع 
١٦ عييييينيية بيييين ميييين ثيييمييياين مييحييافييظييات 
ييييييمييييينييييييييييية ليييييتيييييحيييييليييييييييييل املييييييييحييييييييتييييييييوى امليييييييعيييييييدين 
لعدد ٢٤ عنصراً باستخدام طريقة 
علمية بسيطة متعارف عليها عاملياً 
بييييواسييييطيييية جييييهيييياز "مييييطييييييييياف االنييييبييييعيييياث 
الييضييويئ- الييحييث امليييزدوج الييبييالزمييي"، 
وأظيييييهيييييرت الييينيييتيييائيييج  تيييميييييييزاً واضيييييحييييياً يف 
فيييييييوارق اليييقيييييييم لييعيينييصييري الييكييالييسيييييوم 
والصوديوم بن النب اليمني األثيوبي 
والذي ظهرت قيم الكالسيوم يف النب 
اليمني التي تفوق باآلالف عما هو يف 
الييييينب األثيييييييييوبييييي، حيييييييث أن أقيييييل قيييييميية 
حصل عليها النب اليمني ٥٨٦١،٦ 
يف ملحان املحويت بينما أعييى قيمة 
ليييلييينب األثيييييييوبيييي ُسيييّجيييليييت ٩٦١،٦ يف 
بييييييييايل، وأمييييييييا عييينيييصييير اليييييصيييييودييييييوم فييقييد 
أظييهيير الييعييكييس تييميياميياً حيييييث ارتييفييعييت 
القيم يف النب األثيوبي عنه يف اليمني 

بفوارق العشرات واملئات. 
قابلة للتطبيق

وأكيييدت سيييييدة دوميييان أن الييدراسيية 
قابلة للتوسع والتطبيق عى الواقع 
والتي تقيض عى مشكلة التهريب، 
فييبييمييجييرد الييفييحييص ليييليييفيييوارق الييعييالييييية 
يف اليييييقيييييييييييم نييييسييييتييييطيييييييييع كيييييشيييييف الييييغييييش 
اليييييييييتيييييييييجييييييييياري يف اليييييييييييييينب اليييييييييييييميييييينييييييي سييييييييييييييواًء 
أكييييان حييبييوبيياً خيييضيييراء أو بيينيياً مييخييلييوطيياً 
مييييحييييمييييصيييياً عيييييين طيييييرييييييق ميييييقيييييارنييييية اليييقيييييييم 
وانخفاضها بالخلط، ومنها نستطيع 

احتساب نسب الخلط. 
واضييييييييييييييييييييافييييييييييييييييييييت: عيييييييييينييييييييييد اإلطييييييييييييييييييييييييييييييالع عيييييى 
املييييييواصييييييفييييييات املييييعييييمييييول بييييهييييا يف اليييهيييييييئييية 
اليييييييييييمييييينييييييييييية لييييييلييييييمييييييواصييييييفييييييات وامليييييقييييياييييييييييييس 
وضييييييييبييييييييط اليييييييييييجيييييييييييودة وجييييييييييييد أنييييييييهييييييييا نيييسيييخ 
لصق من مواصفات خليجية وفيها 
قييصييور كييبيير وال تييمييثييل امليينييتييج الييوطيينييي 
الذي يعكس طبيعة البيئة اليمنية، 
ومييييييين هيييينييييا نييييطييييالييييب بييييييإعييييييداد ميييواصيييفييية 
قييييياسييييية يييميينييييية لييلييحييفيياظ عييييى جييييودة 
الييييييييييينب اليييييييييييمييييينيييييي وتييييييمييييييييييييييييييييزه عييييييييين غيييييييييره، 
ووضع عالمة جودة، وتفعيل إدارة 
اليييييصيييييادرات يف اليييهيييييييئييية، وكييييذلييييك دور 
الرقابة عى املنشآت املحلية، وإدراج 
جييميييييع ميييخيييازن اليييينب وميييحيييالت الييبيييييع 
ُييييصييييدرييييين  جيييميييلييية وتييييجييييزئيييية ومييييييخييييييازن امل
وإخييييضيييياعييييهييييا لييييلييييرقييييابيييية اليييييييدوريييييييية وفييييق 
أسييييييييييييييييس عييييييلييييييمييييييييييييية عيييييييياملييييييييييييييييية مييييييتييييييبييييييعيييييية يف 

الييييييييتييييييييعييييييييامييييييييل ميييييييييييع مييييييينيييييييتيييييييج الييييييييييييييينب وذليييييييييييك 
بييييالييييتييييعيييياون يف الييييعييييمييييل الييييتييييكييييامييييي مييع 
الييييييييزراعيييييييية يف عيييميييلييييييية الييييتييييتييييبييييع ليييتيييخيييزيييين 

وتصدير النب.

مركز أبحاث
كييييييييمييييييييا طييييييييالييييييييبييييييييت دوميييييييييييييييييييييييان بيييييتيييييحيييييدييييييث 
اليييييييقيييييييوانييييييين والييييييييييييقييييييييييييرارات الييييييتييييييي تيييسيييميييح 
بشكل أو بييآخيير يف إدخيييال أنيييواع النب 

األخرى إىل اليمن، من أجل الحفاظ 
عييى هييذا املييييوروث الييحييضيياري العريق 
وتييييييشييييييجيييييييييييييعيييييياً ملييييييييييييزارعييييييييييييي الييييييييييييينب اليييييييييييمييييينيييييي 
لييييييالسييييييتييييييمييييييرار بيييييييييزراعييييييييية هييييييييييذا املييييحييييصييييول 
االقيييييتيييييصيييييادي امليييييسيييييتيييييدام، وكيييييييذا وضيييع 
العقوبات الصارمة عى مهربي النب  
ميييمييين تييييسييييول ليييهيييم أنيييفيييسيييهيييم تييشييويييه 
جودة وسمعة وشهرة النب اليمني.. 
داعية إىل إنشاء مركز أبحاث علمي 
قييييومييييي وذليييييييك ألهيييمييييييية ودور الييبييحييث 
العلمي يف عملية التنمية املستدامة 
ومكافحة الفساد، وإيييجيياد الحلول  
للقضايا واملشاكل التي تواجه الدولة 

وتعيق عملية البناء والتنمية. 

رؤية ناجحة
وحيييول أهييمييييية اليييدراسييية املقدمة 
تيييؤكيييد سيييييييدة دوميييييييان أن الييييدراسيييية 
تييحييمييل رؤييييية نيياجييحيية لييدعييم ورفيييع 

االقتصاد الوطني.. 
مييييييشييييييرة انييييييييييه مييييييين امليييييميييييكييييين خيييييالل 
األعيييييييييييييييوام الييييييقييييييادميييييية إنيييييييجييييييياز فيييحيييص 
امليييحيييتيييوى املييييعييييدين لييجييميييييع امليينيياطييق 
وأخذ املتوسط بينها وأخذ معاير 
أخيييرى كيياسييتييبيييييان حيييول  التسميد 
وامليييعييياميييلييية خيييييالل املييييراحييييل وغيييرهيييا 
ومعاير أخرى ميكروبية وسموم 
فييطييرييية واثييير متبقي للمبيدات إن 
وجييييييييييييييييدت ، واالهييييييييييتييييييييييمييييييييييام بييييسييييلييييسيييية 
ميييييييييييييراحيييييييييييييل زراعيييييييييييييييييييييييييية وإنيييييييييييييييتييييييييييييييياج وبيييييييييييييييع 
وتصدير النب والتوعية لالستمرار 
يف اليييييييزراعييييييية الييييعييييضييييوييييية اليييييتيييييي تييعييد 
أحيييييييييد أسيييييييييييييرار جيييييييييييودة الييييييييينب اليييييييمييينيييي 

وشهرته عاملياً.
وحيييييثيييييت الييييبيييياحييييثيييية عييييييى اسييييتييييمييييرار 
األبيييييحييييياث اليييعيييليييمييييييية مليييعيييرفييية أسييييييرار 
حبة اليينب اليمني وتميزها املنفرد 
وحصولها دائما عى املركز األول 
وفييييييوق ٩٠ "املييييعيييييييييار الييييعيييياملييييي" ميين 
حيييييييييث املييييييييييذاق واليييييييجيييييييودة واليييطيييعيييم 
والييييفييييائييييدة اليييصيييحييييييية واليييتيييغيييذويييية، 
بييييييييياإلضيييييييييافييييييييية إىل ضييييييييييييييييييييرورة تيييييوحيييييييييييد 
الجهود وتعاون كافة الجهات يف 
الييعييمييل بييشييكييل تييكييامييي لييالهييتييمييام 
بشجرة ومحصول النب والنهوض 
باالقتصاد الوطني حيث أن جميع 
الييييحييييضييييارات اليييييميينييييية نييهييضييت عييى 
الزراعة ألنها بلدة طيبة وسيبقى النب 
هو كنز اليمن يف الحاضر واملستقبل.

 كانت وال تييزال املييرأة اليمنية بما تتحى به من 
عزيمة إرادة قييوييية ال تلن وال تييعييرف االستسالم 
ليييليييظيييروف، هيييي صييانييعيية الييينيييجييياح والييينيييصييير.. فعى 
مييدى ثمان سنوات من الييعييدوان والحصار، وما 
خلفه ذلك من استشهاد وجرح اآلالف من اآلباء 
واألبيييينيييياء واإلخيييييييييوان، نيياهيييييكييم عييين حييييياالت الييينيييزوح 
وفقدان فرص العمل، وتدهور الوضع املعييش 
والنظام الصحي الغذايئ البيئي وغرها من اآلثار 

الكارثية التي تعرض لها شعبنا اليمني.

إصرار املرأة
ومما الشك فيه أن املرأة اليمنية نالت النصيب 
األكييير ميين املييعييانيياة، خييصييوصيياً عند فييقييدان الييزوج 
" عيييييييائيييييييل األسييييييييييييييييييرة" إمييييييييييا االسييييييتييييييشييييييهيييييياد أو الييييتييييفييييكييييك 
األسري نتيجة األوضاع املعيشية وارتفاع حاالت 
الييطييالق، أو ألسييبيياب غيير ذليييك.. هنا وجييدت املييرأة 
نيييفيييسيييهيييا أمييييييييييام مييييسييييؤولييييييييية كييييييييييرى، فييييقييييد أصيييبيييحيييت 
هيييييييي اليييييعيييييائيييييل ألسيييييرتيييييهيييييا وأبييييينيييييائيييييهيييييا اليييييييذيييييييين أضييييحييييت 
لهم األب واألم مييعيياً، ويييقييع عليها إيييجيياد مصدر 
دخييييييل ولييييييو بيييسيييييييط ليييتيييوفييير مييييين خيييياللييييه احيييتييييييياجيييات 
أسرتها الضرورية، وليس أمامها يف ظل تكالب 
اليييييظيييييروف سيييييوى خيييليييق فييييرصيييية عيييميييل تيييتييينييياسيييب مييع 
قدراتها وواقع العادات والتقاليد التي ينظر من 
خاللها املجتمع لعمل املرأة وخروجها من بيتها.. 
وميييع ذليييك أصييييرت الييعييديييد مييين اليينييسيياء اليييييميينيييييات 
عيييييى الييييتييييحييييول مييييين ُميييييعيييييال إىل مييييعيييييييييل، وبييييييييييدأن يف 

االلتحاق بمراكز تدريب الخياطة 
والييييييييييتييييييييييطييييييييييريييييييييييز وصييييييييييينييييييييييياعييييييييييية الييييييييبييييييييخييييييييور 
والييعييطييور، والييصيينيياعييات الحرفية 
لييييييلييييييفييييييضيييييييييييييات واإلكيييييييييييييسيييييييييييييسيييييييييييييوارات، 
وصواَل إىل صناعة بعض األغذية 
واملييييييييييييينيييييييييييييظيييييييييييييفيييييييييييييات.. وخيييييييييييييييييييييييالل فييييييييييييييرتات 
قييييصييييرة بييييدأنييييا نيييشييياهيييد مييلييبييوسييات 
وميينييتييجييات محلية أتقنتها أييييادي 
األسييييييييييييييير اليييييييييييمييييينييييييييييية امليييييينييييييتييييييجيييييية، وألن 
تيييييليييييك اليييييينييييييسيييييياء املييييينيييييتيييييجيييييات ييييييدركييييين 
أنيييييهييييين يف سييييييييوق ميييينييييافييييسيييية صييعييب 
أميييام منتجات مييسييتييوردة تنتجها 
مصانع ومعامل عاملية كرى، لذا 

فييقييد حييرصيين عييى تييحييري اليييجيييودة الييعييالييييية يف كل 
أعمالهن، فقدمن أفضل املنسوجات وامللبوسات 
والجلديات "صنع يف اليمن" التي أصبحت محط 

تفضيل املستهلك.
 معاناة ونجاح

مييييعييييرض األسيييييييير املييينيييتيييجييية الييييييييذي يييينيييظيييميييه االتييييحيييياد 
الييييتييييعيييياوين ليييليييمييينيييسيييوجيييات واملييييلييييبييييوسييييات، حييييالييييييييياً يف 
بيييييياب اليييييييمييين بييياليييعييياصيييمييية صييينيييعييياء، احييييييد املييييعييييارض 
الييتييي أظييهييرت جييانييبيياً مييهييميياً ميين ميينييتييجييات وقصص 
كفاح ونجاح العديد من النساء واألسر املنتجة.. 
فيييقيييد رأييييينييييا ميييين خيييييالل هيييييذا املييييعييييرض " أم نييجييم" 
الييتييي تييعييول أسيييرة ميين عيييدة أبيينيياء وبييينيييات، منتجة 
وميييييسيييييوقييييية لييييلييييمييييالبييييس اليييييبييييينيييييايت ذات اليييتيييشيييكيييييييالت 
الجذابة، لكنها تشكو قلة إقبال التجار واملحالت 
عى شراء إنتاجها من الفساتن رغم جودتهن.. 
وتيييقيييول: " يف حيييالييية أشيييييرتى ميينييا احييييد الييتييجييار فييإنييه 

يماطل يف الوفاء بالقيمة املتفق عليها".
أميييييا" أم ريييييتيييياج" اليييتيييي تييعييمييل يف صيينيياعيية املييبيياخيير 
العطور ، تطلب من الوزارات املعنية ومن أمانة 

اليييعييياصيييمييية تييخييصيييييص أسييييييييواق دائييييميييية لييلييميينييتييجييات 
املحلية والحرفية، وكذلك نقاط بيع يف العاصمة 

واملحافظات.
شراء املنتجات

كيييذليييك" أم زيييييياد" وهييييي أم ألربيييعييية مييين األبييينييياء، 
تعمل يف صناعة البخور والعطور، تقول: نتمنى 
أن نجد من املسؤولن يف بالدنا التشجيع وتوجيه 
التجار واملوالت التجارية لشراء منتجات األسر.. 
وأضافت: " الحمدلله كل منتجاتنا بجودة عالية 

ومجربة".
ويف خيييييييييييمييييية " األخيييييييييييييييييييييوات لييييييلييييييحييييييرف واألشيييييييييغيييييييييال 
اليييييدوييية" تحدثت املييسييؤوليية عيين دورات التدريب 
اليييييتيييييي تيييعيييطيييى لييييليييينييييسيييياء الييييييراغييييييبييييييات يف الييييعييييمييييل عييى 
امليييليييبيييوسيييات وامليييييطيييييرزات الييييرتاثييييييييية، وكيييييييف يييسييتييفيييييد 
عدد كبر من النساء يف إعالة أسرهن من خالل 
الخياطة والتطريز وغرها من األعمال واملراحل 

التي تمر بها عملية اإلنتاج.

دعم التوجه
اإليييييييضيييييياحييييييات اليييييتيييييي أوردنييييييييياهيييييييييا ميييييين كييييييييالم بييعييض 
امليييييييييييييشييييييييييييياركيييييييييييييات يف ميييييييييييعيييييييييييرض االتييييييييييييييييحيييييييييييييييياد اليييييييييتيييييييييعييييييييياوين  
لييلييمييلييبييوسييات وامليينييسييوجييات، تييؤكييد ضييييرورة اطييالع 
الجهات املعنية بواجبها نحو الصناعات الوطنية، 
واألخيييييذ بيييييد هيييذه األسيييير املييكييافييحيية مييين أجيييل لقمة 
العيش وإيجاد أسييواق دائمة ملنتجاتها التي هي 
اليييييييييييييوم بييييأسييييعييييار ميييخيييفيييضييية جيييييييييداً ويف مييييتيييينيييياول كييل 
شييرائييح املييجييتييمييع، كييمييا أنييهييا تمتاز 

بالجودة واإلتقان.
فييييييالييييييشييييييكيييييير لييييييييالتييييييييحيييييييياد اليييييييتيييييييعييييييياوين  
للمنسوجات وامللبوسات ورئيسه 
االستاذ محمد حميد الذي يعمل 
بييييجييييهييييود ذاتييييييييييييية يف مييييضييييمييييار دعييييم 
األسر املنتجة وتقديم التسهيالت 
امليييميييكييينييية ليييكيييل الييينيييسييياء املييينيييتيييجيييات.. 
ونيييييييييييييطييييييييييييياليييييييييييييب قيييييييييييييييييييييييادتييييييييييينيييييييييييا اليييييييييييثيييييييييييوريييييييييييية 
والييسييييياسييييية بييدعييم هيييذا الييتييوجييه، 
ونيييقيييول لييهييم بيييأن اليييوقيييت قيييد حييان 
لنفاخر بما ننتجه وبعبارة "صنع 

يف اليمن".

           -  متابعات :

افيييتيييتيييح اميييييين عييييييام امليييجيييليييس املييييحييييي بييمييحييافييظيية 
اب الييييعييييميييييييييد امييييييييين عيييييييي الييييييييييييييييورايف ومييييييعييييييه وكيييييييييل 
اول امليييحيييافيييظييية اليييشيييييييخ عيييبيييداليييحيييميييييييد اليييشييياهيييري 
ومستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة واالعالم 
عييييييي االسييييييييييييدي صيييييبييييياح أمييييييييس ميييييعيييييرض الييينيييظيييافييية 
والييتييوعييييية الييبيييييئييييية االول واليييييذي ييينييظييمييه بييرنييامييج 
البيئة والنظافة العامة بالتعاون مع السلطة 

املحلية باملحافظة عى الهواء الطلق داخل فناء 
جامعة اب تحت شعار :"بيئتنا رئتنا فلنحافظ 
عيييييى نيييظيييافيييتيييهيييا" وبييييمييييشيييياركيييية واسيييييعييييية مييييين اميييانييية 
العاصمة وعموم املحافظات .. ويشمل املعرض 
نييييميييياذج مييييصييييورة ميييين اعييييمييييال وانيييشيييطييية صيينيياديييق 
الييييينيييييظيييييافييييية واليييييتيييييحيييييسييييين خيييييييييالل اليييييييعيييييييام ٢٠٢٢م 
بيياالضييافيية اىل اجنحة خيياصيية بييلييوحييات ارشييادييية 
وتوعوية ملخاطر التلوث البيئي وطرق مواجهة 
االوبييئيية الناجمة عن التلوث ووسييائييل التعامل 

السليم مع البيئة واجنحة وزارات االدارة املحلية 
والداخلية والتعليم العايل والرتبية والتعليم 

والصحة واالدارة العامة للمرور  ..
واسييييتييييمييييع اليييييييييييورايف واليييييشييييياهيييييري ووكيييييييييييل قيييطييياع 
اليييسييييييياحييية اليييشيييييييخ حيييييييارث امليييليييييييي ميييين مييسييتييشييار 
رئيييييييييس اليييييييييييوزراء مييييشييييرف الييييرنييييامييييج رئيييييييييس ميييركيييز 
الرصد والتثقيف البيئي عي االسدي اىل شرح 
مييفييصييل عييين اهييييييداف واجيينييحيية واقيييسيييام املييعييرض 
املتزامن مع تدشن حمالت النظافة والتوعية 
الشاملة باملحافظة والييهييادف اىل رفييع مستوى 
الييوعييي الييبيييييئييي والييصييحييي وسيييط املييجييتييمييع وطلبة 

الجامعات واملدارس واملعاهد املتخصصة.
واشيييييييييار االسيييييييييدي اىل ان مييييشيييياركيييية امليييحيييافيييظيييات 
يف هيييذا املييعييرض يييهييدف اىل االطييييالع عييى تييجييارب 
وخيييييييييييييييييييييييرات امليييييييييحيييييييييافيييييييييظيييييييييات واكيييييييييييتيييييييييييسييييييييييياب مييييييييييهييييييييييارات 
ومييييعييييلييييومييييات جييييييديييييييدة تيييسيييهيييم يف رفيييييييع ميييسيييتيييوى 
اليييييينييييييظييييييافيييييية واعيييييييييييميييييييييييال الييييييتييييييشييييييجيييييير والييييييتييييييحييييييسيييييين يف 

املحافظات ..
واشيييياد امييين عيييام املييجييلييس املييحييي ووكيييييل اول 
امليييييحيييييافيييييظييييية واملييييييييييييييييييدراء الييييييعييييييمييييييوم بيييييجيييييهيييييود اليييليييجييينييية 
املنظمة ومييا تضمنه املعرض من محتوى يعزز 
جهود السلطة املحلية يف رفع مستوى الثقافة 

والوعي البيئي للحفاظ عى النظافة .
حيييييضييييير مييييييييراسييييييييم افييييييتييييييتيييييياح املييييييييعييييييييرض ميييييييديييييييير عيييييام 
صيييييييينييييييييدوق اليييييينييييييظييييييافيييييية والييييييتييييييحييييييسيييييين يف املييييحييييافييييظيييية 
سييليييييم حييسيين الييبييحييم وميييييدراء عييمييوم املييديييريييات 
وفييييييييييييييييروع امليييييييؤسيييييييسييييييية امليييييحيييييلييييييييييية ليييييليييييمييييييييييياه واليييييييصيييييييرف 
الصحي وهيئة حماية البيئة والزراعة والرتبية 
والييسييييياحيية واالشيييغيييال واملييييرور واليينييقييل والثقافة 
وامليييرور وميييدراء الجهات ذات العالقة ومناطق 
النظافة ونواب املدير العام وعدد من الوجاهات 
والشخصيات االجتماعية والدينية باملحافظة .

عن قرب

طالبت بإعداد مواصفة قياسية  وعالمة جودة للنب اليمني وكذا دعم األبحاث العلمية إلكتشاف  أسرار شجرة  النب :
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سيدة دومان : 

متكنا علميًا من إيجاد طريقة سهلة 
لتمييز النب اليمني عن األثيوبي

 قام فريق البحث بجمع ١٦ عينة من ثماني محافظات 
مينية لتحليل احملتوى املعدني لعدد ٢٤ عنصرًا

  أظهرت النتائج  متييزًا  واضحًا في فوارق القيم لعنصري 
الكالسيوم والصوديوم بني النب اليمني األثيوبي

  الدراسة قابلة للتوسع والتطبيق على الواقع وسوف 
تقضي على مشكلة التهريب

عبدالحميد عبدالله

اليمني األصيل ال ميكن أن يبيع وطنه بأموال الدنيا كلها

قصص كفاح وجناح ترفع شعار   "صنع في اليمن"

  نــفــذت اجلــالــيــة بأمريكا العديد 
من الوقفات واملسيرات الرافضة 

الستمرار العدوان واحلصار

  نشيد بــدعــم أمــني عــام اجلالية 
وكـــــــــل األحـــــــــــــــرار الـــــثـــــابـــــتـــــني عـــلـــى 

مواقفهم الوطنية

  العداء السعودي لليمن بدأ منذ 
نــشــأة نــظــام آل ســعــود  واحــتــاللــه 

لألراضي اليمنية

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة دعـــــــــــــم 
الـــصـــنـــاعـــات الــوطــنــيــة 
وإيجاد أســواق دائمة 

ملنتجات األسر

برعاية وزارة االدارة احمللية ..

محافظة  إ ب حتتضن املعرض األول  للنظافة والتحسني  والتوعية البيئية



احمد  الفقيه

اإلنتاج املحلي واتساع نشاطه

ومضات متناثرة

بشائر رمضان 
وجبر اخلواطر..!!

كان السابقون عندما تهل بشائر رمضان 
يميدون كما يميد الشجر يف ي��وم عاصف.. 
ت�����ف�����ي�����ض أع�����ي�����ن�����ه�����م م��������ن ال���������دم���������ع، ح�����ت�����ى ت���ب���ت���ل 
ث���ي���اب���ه���م، ول������م ي����ج����دوا داراً خ�������راً م����ن داره.. 
وال ج�������واراً خ�����راً ل��ه��م م���ن ج��������واره.. ي��ع��ك��ف��ون 
للقرآن تالني.. وعن سفاسف األمور تاركني.. 
وبحبل ال��ل��ه ع��ارف��ني ومتمسكني.. وبالنهار 
ص��ائ��م��ني.. وبالليل ق��ائ��م��ني.. ول��ل��ه يف الغدو 
والرواح ذاكرين.. سعدى للقلوب الذاكرة، 
والنفوس التائقة، املستبشرة بقدوم شهر 
ال���ص���ي���ام وال���ق���ي���ام، ف���رح���ًة ب���ب���زوغ ش��م��س��ه يف 
ال��ق��ري��ب م��ن س��وي��ع��ات األي�����ام.. ف��ي��ه رح��م��ات 
وب���������رك���������ات ال ت������ع������د وال ت��������ح��������ى.. وم�����������ن أويت 
ح��ظ��اً ف��ي��ه ف��ق��د أُويت خ����راً واف�������راً، وم����ن أدى 
فيه فريضة ك��ان كمن أدى سبعني فريضة 
ف��ي��م��ا س���������واه.. ف���ي���ه ن���ف���ح���ات روح����ان����ي����ة رب��ان��ي��ة 
م���ت���س���ام���ي���ة ت���س���م���و ب����ه����ا ال����ن����ف����وس اىل م����ن����ازل 
امل�����ق�����رب�����ني.. وح���������ذار ث�����م ح����������ذار.. م�����ن ال���ت���ف���ري���ط 
يف ش���ه���ر ال����ص����وم وان����ت����ح����ال ال���ح���ي���ل واألع�������ذار 
وامل���������ررات.. ف����إن ال���ن���اق���د ب���ص���ر.. وامل��ن��ت��ق��م هو 
ج��ب��ار ال��س��م��وات واألرض.. وي��ا ل��س��وء عاقبة 
امل������ف������رط������ني امل�����ق�����ص�����ري�����ن ال�������ذي�������ن ه�������م يف غ���ي���ه���م 

ساهون..
ي��ك��ف��ي ت��ش��ري��ف��اً وت��ع��ظ��ي��م��اً وإج�������ااًل ح��دي��ث 
امل�����ص�����ط�����ف�����ى ع�����ل�����ي�����ه وآل��������������ه ال��������ص��������اة وال��������س��������ام: 
"أت�����اك�����م رم�����ض�����ان ش���ه���ر ب����رك����ة ي���غ���ش���اك���م ال���ل���ه 
فيه برحمته، ويحط الخطايا، ويستجيب 
ف��ي��ه ال���دع���اء، ينظر ال��ل��ه اىل تنافسكم فيه، 
وي�������ب�������اه�������ي ب������ك������م م������ائ������ك������ت������ه، ف������������������أروا ال��������ل��������ه م���ن 
أن��ف��س��ك��م خ������راً، ف����إن ال��ش��ق��ي م���ن ح����رم فيه 

رحمة الله"..
لذا علينا أن ندرك أن شهر رمضان هو شهر 
ال��ن��ف��ح��ات وال���رح���م���ات وال����رك����ات وال���خ���رات 
وال���������دع���������وات.. ش����ه����ر امل��������واس��������اة.. ج�����ر خ����واط����ر 
قلوب الفقراء واملساكني خاصًة يف ظل هذه 
األوضاع املأساوية التي نعيشها اليوم بسبب 

الحرب العدوانية الجائرة عىل اليمن..
ه�������ن�������اك أس�����������ر وأرام�������������������ل وأي����������ت����������ام ال ي������ج������دون 

م�������������������ا ي�������������������س�������������������دون ب�������ه 
رم���������������������������������ق���������������������������������ه���������������������������������م، ال 
ت����ن����س����وه����م يف ه�����ذه 
األي�����������������������ام امل���������ب���������ارك���������ة، 
ف�����������������������������ال�����������������������������ص�����������������������������دق�����������������������������ة 
م���ض���اع���ف���ة وأج����ره����ا 

عظيم..
م������������رح������������ب������������اً ب����������������ك ي������ا 
رم�������������������ض�������������������ان.. ج�����ئ�����ت 
ل������������������������������������������������������ي ت���������������������������وق���������������������������ظ 
ال��ق��ل��وب ال��غ��اف��ل��ة.. 
وت���������������������ذي���������������������ق ال����������غ����������ن����������ي 
أل����������م ال�������ف�������ق�������ر.. وم�����ا 
ي�����ع�����ان�����ي�����ه وي����ق����اس����ي����ه 
من بؤٍس وحرماٍن 
وم�����ك�����اب�����دٍة.. م��رح��ب��اً 
بك شهر املواساة، 
أول����������������������������������������������ه رح�������������������م�������������������ة، 
وأوس���ط���ه م��غ��ف��رة، 
وآخ����������������������������������������������������������������������ره ع������������ت������������ق 
م�����������ن ال��������������ن��������������ار.. ش����ه����ر 
ال�������ص�������ف�������اء وال������ن������ق������اء 
والرتفع عن مزالق 
اإلث���������������������م وال��������خ��������ط��������اي��������ا 
وال���ذن���وب.. ويكفي 
فيه عتقاء من النار 

يف كل ليلة من ليايل رمضان..
إن��ه��ا أي���ام م��ب��ارك��ات.. فيها دع���وات ال ُت���رد.. 
ون��ف��ح��ات ت��م��أ ال���ص���دور إي��م��ان��اً وي��ق��ي��ن��اً وث��ب��ات��اً 
ع����������ىل ال�����������ح�����������ق.. ف���������أح���������رص���������وا أن ت��������ك��������ون��������وا م����ن 
املقربني.. فالشقي من حرم بركات ونفحات 

هذا الشهر..
يف ش�����ه�����ر رم��������ض��������ان ت�����ف�����ت�����ح أب���������������واب ال�����س�����م�����اء 
لنزول الركات والرحمات وقبول الدعوات.. 
ف����اف����ت����ح����وا ق����ل����وب����ك����م، وص��������دورك��������م وب���ي���وت���ك���م 
للفقراء واملساكني وذوي الحاجة.. يا باغي 
الخر أقبل.. ويا باغي الشر أقصر.. واقتدوا 
ب��رس��ول��ك��م يف ه����ذا ال��ش��ه��ر امل����ب����ارك، ك����ان فيه 
عليه وآله الصاة والسام أجود الناس كرماً 
وع���ط���اًء وس����خ����اًء.. وك����ان ي��ل��ق��اه ج��ري��ل عليه 
ال����س����ام يف ك����ل ل���ي���ل���ٍة م����ن رم����ض����ان ف���ي���دارس���ه 
ال�����ق�����رآن، ل���ذل���ك ال ت���ن���س���وا ت����اوت����ه آن������اء ال��ل��ي��ل 

وأطراف النهار..

صفوة القول:
رم��������ض��������ان م��������درس��������ة ن���������������ادرة ال ت���������ج���������ارى، وال 
ت�����ب�����ارى.. ف���ه���و م���وس���م م����ن م����واس����م ال���خ���رات 
والنفحات والرحمات واستجابة الدعوات.. 
ت����ع����رض����وا ل���ن���ف���ح���ات���ه ق����ب����ل ال�����رح�����ي�����ل.. وف��������وزوا 
برضوان ربكم قبل أن تقول نفس يا ليتني 
ك���ن���ت م��ع��ه��م ف����أف����وز ف��������وزاً ع���ظ���ي���م���اً.. ك����م م��ن 
أص�������دق�������اء وأق��������رب��������اء ك������ان������وا م����ع����ن����ا يف رم����ض����ان 
املايض.. واليوم يف قبورهم ال صديق وال رفيق 

سوى أعمالهم..
فرمضان فرصة اغتنموها قد يأيت رمضان 
ال����ق����ادم ون���ح���ن يف ق���ب���ورن���ا م���س���ت���وح���ش���ني.. ال 

ندري أغفرلنا أم ال..
أعلموا أن الحياة الدنيا سويعات زائ��ل��ة.. 
وك������ل������ن������ا راح����������ل����������ون ع���������اج���������ًا أم آج�������������������ًا.. ف������زك������وا 
أن��ف��س��ك��م ب��اإلق��ب��ال ع���ىل ال��ل��ه يف ه���ذه ال��ل��ي��ايل 
امل��ب��ارك��ة، ف��ال��ك��ّي��س ال��ف��ط��ن م��ن ان��ت��ه��ز ق��دوم 
ه��ذا الشهر الكريم، يف الطاعات والقربات 
وال����خ����رات وت�����اوة اآلي�������ات.. وال��ش��ق��ي ال��ع��اق 
م�����ن ف������رط ف����ي����ه، وت�����م�����ادى يف غ���ي���ه وض����ال����ه، 
ول���م ي��ت��دارك بقية ع��م��ره ب��ال��رج��وع اىل ال��ل��ه، 

وهو يعلم يقيناً أنه راحل..
فالبدار.. البدار قبل الرحيل.. فاليوم عمل 

با حساب.. وغداً حساب با عمل..
ف�����ال�����دن�����ي�����ا م�����ه�����م�����ا ازّي���������ن���������ت وت�������زخ�������رف�������ت ف���ه���ي 
مدبرة.. هي دار فناء.. ال دار بقاء..!! فكونوا 

جابرين للخواطر..!!.

 أت����������������������درون م����ا 
ش�����ه�����ر رم��������ض��������ان.. 
ش������ه������ر امل���������واس���������اة 

وجبر اخلواطر

   رمضان يزورنا 
م�����رًة ك���ل ع����ام ك��أن��ه 
ع�������اب�������ر س�����ب�����ي�����ل، أو 
ضيفًا خفيف الظل 
ي���ذك���رن���ا دوم������ًا ب��أن 
مم���ر  دار  ال������دن������ي������ا 
م���ق���ر..  ول���ي���س دار 
ف�����ك�����ون�����وا ج����اب����ري����ن 
وللقلوب  للخواطر 

املغبونة..!!

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

على ذمة فرية
 أنقاض الهيكل

سيناريو هدم 
األقصى يتواصل

ل�����ق�����د ات�������خ�������ذت ال�����ع�����ص�����اب�����ة ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة م���ن 
االدعاء الكاذب بأحقية اليهود التأريخية يف 
أرض اإلسراء وسيلة إلقناع الرعاع بالهجرة 
إىل أرض ف��ل��س��ط��ني، م��ط��ل��ق��ًة ع��ل��ي��ه��ا -ب��ه��دف 
إغ���راء أول��ئ��ك امل��ه��اج��ري��ن باللجوء إىل العنف 
وال����دم����وي����ة يف ان����ت����زاع أم������اك ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني- 
ت����س����م����ي����ة »أرض امل��������ي��������ع��������اد«.. ويف ض���������وء ت���ل���ك 
ال��ت��س��م��ي��ة ال����راق����ة وال���خ���ادع���ة، أوه���م���ت تلك 
ال�����ع�����ص�����اب�����ة ال����ص����ه����ي����وص����ل����ي����ب����ي����ة ع������������وام ال����ي����ه����ود 
امل�����س�����ت�����ق�����دم�����ني م��������ن أص��������ق��������اع امل�������ع�������م�������ورة -ب����ع����د 
ت�����دج�����ي�����ج�����ه�����م ب���������أح���������دث م���������ا أن������ت������ج������ت������ه م����ص����ان����ع 
بريطانيا من ساح وعتاد- أَنّ قتلهم لأطفال 
وال����ن����س����اء وال����ش����ي����وخ يف ع����م����وم ال����ب����اد م��ج��رد 
م���ع���رك���ة اس����������رتداد، وأَنّ ق���ت���ل أول����ئ����ك ال���ع���زل 
-وفق »بروتوكول حكماء صهيون« املسَيّس- 

س. نوٌع راٍق من الجهاد املقَدّ
وب����ت����ل����ك ال����وس����ي����ل����ة ت���م���ك���ن���ت ت����ل����ك ال���ع���ص���اب���ة 
ال�������ض�������ال�������ة امل������ض������ل������ة م��������ن اس��������ت��������ق��������دام امل��������زي��������د م���ن 
ت  امل�����ه�����اج�����ري�����ن، ث������م ل������م ت���ل���ب���ث -ب�����ع�����د أن أع���������َدّ
م����ع����ظ����م����ه����م م�����ق�����ات�����ل�����ني وب�������ع�������د ت�����ل�����ق�����ي ال������ض������وء 
األخضر والدعم واملساندة من الريطانيني- 
أن أع������ل������ن������ت ال��������ح��������رب ال������ش������ام������ل������ة ع��������ىل س����ك����ان 
فلسطني بالتزامن مع إعانها -يوم الجمعة 
ال�٥ من شهر أيار  سنة ٥٧٠٨ عرية املوافق 
١٤ أي��������ار س���ن���ة ١٩٤٨ م����ي����ادي����ة- ع�����ن ق���ي���ام 
ال���ك���ي���ان ال���دخ���ي���ل امل��س��م��ى »دول������ة إس���رائ���ي���ل«، 
وق��د كانت تلك العصابة ع��ىل استعداد تام 
ل��ل��ت��ع��اط��ي م����ع رّد ال���ف���ع���ل ال���ع���رب���ي ع����ىل ذل���ك 
اإلع����������������ان ال�������������ذي ك�����������ان ق��������د ح������ص������ل ع��������ىل ض������وء 
أخ���ض���ر م���ن ال���راع���ي األوروب��������ي، ف�����إذا ب��ه��ا ت��ب��دأ 
ي�������وم ١٥ م�����اي�����و م�����ن ع�������ام ١٩٤٨ -ب�����م�����ا ب����ات 
ت��ح��ت س��ي��ط��رت��ه��ا م���ن ق���وة م��س��ل��ح��ة وم���درب���ة- 
ب��م��واج��ه��ة ق�����وات ك���ل م����ن: ]امل��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة 
ال�����ه�����اش�����م�����ي�����ة، وامل�����م�����ل�����ك�����ة امل������ص������ري������ة، وم���م���ل���ك���ة 
العراق، وسوريا، ولبنان، واململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة[، م��ل��ح��ق��ة -خ����ال م���دة االق��ت��ت��ال  
ال���ت���ي ب��ل��غ��ت ٩ ش���ه���ور و٣ أس���اب���ي���ع وي���وم���ني- 
بتلك الجيوش العربية العاربة واملستعربة 
هزيمة مستغربة اصطلح عليها -عىل سبيل 
االستعارة- مصطلح »النكبة«، فقد تسببت 
ب���ن���ت���ائ���ج���ه���ا امل���خ���ي���ب���ة يف ت���ش���ري���د ع������دد ك���ب���ر م��ن 

الشعب الفلسطيني خارج دياره.
وبعد عشرين عاًما من ه��ذه املعركة التي 
م����ك����ن����ت ل��������دول��������ة ال������ك������ي������ان م��������ن ال�����س�����ي�����ط�����رة ع���ىل 
ال���ك���ث���ر م����ن ال����ب����ل����دات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وق����ت����ل أو 
تشريد ما كان بها من سكان، خاض جيش 
الكيان عام ١٩٦٧ مواجهة أخرى مع عدة 
جيوش عربية انتهت بتلك الجيوش العربية 
إىل الخيبة والخسران، فقد جللتها بهزيمة 
س��اح��ق��ة اص��ط��ل��ح ع��ل��ي��ه��ا »ن��ك��س��ة ح����زي����ران«، 
بينما خرجت منها دولة الكيان مسيطرة عىل 
أجزاء من أرايض معظم تلك البلدان، فضًا 
ع���ن إح���ك���ام س��ي��ط��رت��ه��ا ع���ىل ال���ق���ط���اع وال��ض��ف��ة 

الفلسطينيني.
وم������ن������ذ ذل���������ك ال������ح������ني -ب������ع������د س�����ي�����ط�����رة دول�������ة 
الكيان عىل القدس الشرقية- بدأ -بالتدريج- 
تنفيذ املخطط التهويدي األقىس ضد املسجد 
األق������ى، وب������دأت ُت��������رَوّج -يف أوس������اط ال��ي��ه��ود 
واملسلمني عىل السواء- فرية ]ابتناء املسجد 
األقى وكافة مرافق الحرم القديس الواسع 

البنيان  عىل أنقاض هيكل سليمان[.
وب��������االس��������ت��������ن��������اد إىل ه������������ذه األك������������ذوب������������ة ب���������دأت 
مجموعة من متطريف الصهاينة -عقب تلك 
ال��ح��رب ال��ت��ي ض��اع��ف ف��ي��ه��ا ال��ك��ي��ان مكاسبه- 
بأول اقتحام لحرمة الحرم القديس الشريف 
ع��ىل ظ��ه��ر دب���اب���ة.. وم���ع م����رور األع�����وام ي��ت��زاي��د 
ع�������دد اق�����ت�����ح�����ام م�����س�����رى خ������ر األن�����������ام م������ن ح��ني 
إىل ح�����������ني، ك������م������ا ت�������ت�������زاي�������د أع����������������داد امل����ق����ت����ح����م����ني 
م��������ن ق������ط������ع������ان امل������س������ت������وط������ن������ني، وب�������ال�������رغ�������م م���ن 
أَنّ ال���ن���ص���وص ال���ت���ورات���ي���ة ت���ح���رم ع����ىل أت��ب��اع��ه��ا 
مجرد الولوج إىل املسجد، فقد بلغ بالكيان 
ال����ص����ه����ي����وين ص���ل���ف���ه وت�����م�����ادي�����ه إغ����������راء ق���ط���ع���ان 
مستوطنيه بتدنيس ث���راه ال��ط��اه��ر بممارسة 
ما لم ينزل الله به من سلطان من طقوسهم 

التلمودية بصورة استفزازية.
وم�����������ن امل��������اح��������ظ أَنّ أف����������������واج امل�����ق�����ت�����ح�����م�����ني ال 
ي����ت����وان����ون -ب����إي����ع����از م����ن س���ل���ط���ات ال����ك����ي����ان- ع��ن 
امل�����ط�����ال�����ب�����ة ب���ت���ق���س���ي���م ال�������ح�������رم ال�������ق�������ديس ب���ي���ن���ه���م 
وب�����������ني امل�����س�����ل�����م�����ني ت������ك������ري������ًس������ا الف�����������������رتاء ت������داخ������ل 
م��ب��ن��ى امل��س��ج��د األق�����ى م���ع ه��ي��ك��ل س��ل��ي��م��ان، 
وه��ي مطالبة ت��ه��دف إىل إي��ج��اد ذرائ���ع واهية 
ل����ت����م����ك����ني ال�����س�����ل�����ط�����ات ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة م�������ن ه�����دم 
أه���م م��ا ت��ح��ت��وي��ه امل��دي��ن��ة امل��ق��دس��ة م��ن امل��ع��ال��م 
اإلسامية.. وقد تمثل أهم األدلة أَنّ سلطات 
الكيان ماضية عىل قدم وساق يف العمل عىل 
ه��دم ذل��ك ال��ص��رح ال��دي��ن��ي ال��ع��م��اق بما كان 
-يف سبتمر ١٩٩٦- م��ن اإلع����ان ع��ن نيتها 
ت��خ��ل��ل ب��ع��ض أس���اس���ات���ه ب���ع���دد م���ن األن���ف���اق، 
ة يف تنفيذ هذا املشروع التخريبي  وكانت جاَدّ
امل������ق������ل������ق، ل���������وال أَنّ ال�����ج�����م�����اه�����ر ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة  

فّجرت يف وجهها ما ُعرف ب�»هبة النفق«.
وال����ح����ق����ي����ق����ة أَنّ م����ه����م����ة اإلغ�������������راء ب���دي���م���وم���ة 
ان���ت���ه���اك ح���رم���ة امل��س��ج��د األق�����ى ق���د اض��ط��ل��ع 
ب��ه��ا وزراء ورب���م���ا رؤس������اء وزراء م���ن م��ج��رم��ي 
ع����ص����اب����ة ص����ه����ي����ون، وق�������د ك�������ان أول م������ن ت����وىل 
ك������ر اإلغ������������راء ب�����ه�����ذا ال������ج������رم امل������������زدرى ال���س���ف���اح 
»آري������ي������ل ش�����������ارون« ال��������ذي ت���س���ب���ب -ب���اق���ت���ح���ام���ه 
عام ٢٠٠٠ أوىل القبلتني وثالث الحرمني- 
ب���ت���ف���ج���ر ان����ت����ف����اض����ة ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ك��������رى أط���ل���ق 
ع��ل��ي��ه��ا »ان��ت��ف��اض��ة األق�������ى«.. وال���ي���وم ه���ا هما 
ال��وزي��ران الصهيونيان املتطرفان ]»بستلئيل 
سموتريتش« و»إيتمار بن غفر«[ يرتسمان 
خطا سلفهما »شارون« يف اإلغراء باالعتداء 
ع���ىل ح���رم���ة األق������ى، وب���م���ا ي���ؤك���د أَنّ ال��ع��م��ل 
ع�������ىل ه���������دم امل�����س�����ج�����د األق�����������ى م������ت������واص������ل ع���ىل 
ذم������ة ف����ري����ة »أك�������ذوب�������ة« إن����ش����ائ����ه ع�����ىل أن���ق���اض 

»الهيكل«.
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ضد املاريزن األمريكي

جمال القيز

محطات

امل����ه����رة وح���ض���رم���وت ل����ن ت���ك���ون���ا م���وط���ئ ق�����دم ل���أم���ري���ي، 
ولن يسمح أبناؤها الشرفاء األحرار بأن يفرض أمر واقع 

فيهما..
املارينز األمريي تسلل إىل البوابة الشرقية لليمن وعىل 
حني غفلة تواجدوا عسكرياً ومخابراتياً يف هذه املنطقة 
امل��ه��م��ة.. ل��ك��ن ه��ن��اك رف���ض ك��ام��ل مل��ث��ل ه���ذا ال��ت��واج��د وه��ذا 
ال��ت��س��ل��ل وغ����داً س���وف ي��ق��ول األح�����رار كلمتهم، وبالتأكيد 
أن م��واج��ه��ة امل��اري��ن��ز يستدعي اص��ط��ف��اف��اً وط��ن��ي��اً ال���ذي ب��دأ 

يتشكل يف املشهد السيايس واالجتماعي..
وح�����������ني ي�����ك�����ت�����م�����ل األع��������������������داد وال���������ت���������واص���������ل وال�����ت�����ع�����ب�����ئ�����ة ف������إن 
األم�������ري�������ك�������ان وم������اري������ن������زه������م س�����ي�����ك�����ون�����ون ع�������ىل م������وع������د م����ؤك����د 
ل��ل��م��ن��ازل��ة وامل���واج���ه���ة وس��ي��دف��ع امل���اري���ن���ز ال��ث��م��ن ب��اه��ظ��اً ألن��ه 
ل��م يخر ال��ب��أس اليمني ول��م ي��دخ��ل يف م��واج��ه��ة مباشرة 
مع األبطال األحرار لذلك هم بحاجة إىل اختيار من هذا 
املستوى وسيعرفون جيداً "معنى الجحيم الحقيقي"..

وع�����ىل امل���اري���ن���ز األم����ري����ي أن ي���ك���ون���وا ع����ىل اس���ت���ي���ع���اب ب��م��ا 
يجري يف الواقع الجديد.. ف��إذا كانوا يف صنعاء قد ولوا 

هاربني وغ��ادروا عىل وجه السرعة عندما عطس املقاتل 
اليمني فأنت يف أوساط املارينز الخوف والهلع والرعب..
وكان املهرب والفرار هو األساس وبلمح البصر لم يعد 
جندي مارينز يف صنعاء.. لقد خلصوا بجلودهم ونجوا 
من موقف عسر.. أما اليوم فان املارينز األمريي سيكون 
عىل موعد مع املوقف العسكري القتايل ألبطالنا رجال 
الرجال الذين يتشوقون للمواجهة واملنازلة لضرب أعداء 
األم���ة وأع����داء اإلس���ام وأع����داء ال��ح��ي��اة م��ن م��اري��ن��ز أمريكا 

ومن يتحالف معهم..
وان كان يحق لنا أن نشيد بالرجال املجاهدين واألحرار 
والشرفاء فإن أبناء املهرة من لجنة اعتصام املهرة السلمي 
ومن يصطف معهم فإنهم جديرون بكل تقدير وجديرون 
ب����ان ت���ك���ون ل��ه��م ال����ري����ادة يف امل����واق����ف ال���راف���ض���ة ل��ل��ت��دخ��ات 
األجنبية وللتواجد العسكري األمريي والريطاين الذين 
هم عنوان ال��ف��وىض.. واالس��م القذر للتدخات السافرة 

يف أرضنا املباركة..
املشكلة أن األمريكان والريطانيني قد أوقعوا أنفسهم 

يف ورط�������ة ال����ت����دخ����ل ال����س����اف����ر يف ال����ي����م����ن.. ول������ن ي���ف���ي���ق���وا م��ن 
أضغاث أوهامهم وأحامهم إال وقد دفعوا الثمن باهظا 

ومضاعفا..
ل���ذل���ك ي��ن��ب��غ��ي ع����ىل م����راك����ز ال����ق����رار األم����ري����ي وال���ري���ط���اين 
أن ي���ع���ي���دوا ق�������راءة ح��س��اب��ات��ه��م أل�����ف م�������رة.. وان ال ي��رك��ب��وا 
رؤوس������ه������م وي�����دخ�����ل�����وا يف م����واج����ه����ة ق���ت���ال���ي���ة وم���س���ل���ح���ة م��ع 
اليمنيني الن مرحلة التوابيت األمريكية لن تتوقف وهذه 
نصيحة لعل وعىس يستجيبوا لها بدال من اإليغال يف أي 
مواقف غر محسوبة ويف محاولة لفرض واق��ع احتال 

عىل اليمنيني..
الن اليمني حر يف طبيعته قاس يف مواقفه الوطنية ولن 
ي��ق��ب��ل ب���أي ع��م��ل ق��د ي��ك��ون ذا س��م��ة اح��ت��ال��ي��ة وه����ذا يجب 
ان يكون معروفا لدى الجميع.. وان لم يستوعبوا هذه 
النصيحة فان عىل اإلدارة األمريكية والحكومة الريطانية 
أن يجهزوا مقابر ملوتاهم وقتاهم يف قادم األيام.. وهذه 

حقيقة وليست كام يطلق عىل عواهنه.

إعادة العالقات الدبلوماسية بني السعودية وايران.. هل تنجح في نزع فتيل التوترات في املنطقة
االعان املفاجئ الذي حدث خال الساعات املاضية 
واملتمثل يف اع��ادة العاقات الدبلوماسية الطبيعية 
ب�����ني امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال����س����ع����ودي����ة وج����م����ه����وري����ة اي������ران 
االسامية واعادة فتح السفارتني يف طهران والرياض.. 
ب��ال��ف��ع��ل ك����ان ح���دث���ا م��ف��اج��ئ��ا ل���م ي��ك��ن م��ت��وق��ع��ا يف ظل 
الظروف املتوترة يف منطقة الشرق االوسط عىل كافة 
االصعدة.. وخاصة االستعدادات االسرائيلية لتوجيه 
ضربة عسكرية كبرة عىل املفاعات النووية االيرانية 
ورب����م����ا ت���ت���وس���ع ت���ل���ك ال���ض���رب���ة اىل اس����ت����ه����داف م��ن��ش��آت 
ع���س���ك���ري���ة وم����دن����ي����ة إي����ران����ي����ة ذات اه���م���ي���ة اس���رتات���ي���ج���ي���ة 
ل���ن���ظ���ام ط������ه������ران.. خ����اص����ة ب���ع���د ص�������دور ت���ق���ري���ر ال���وك���ال���ة 
ال��دول��ي��ة املعنية بمراقبة االنشطة الصناعية النووية 
يف العالم والذي اوضح.. ان الخراء التابعني للوكالة 
حصلوا عىل آث��ار حقيقة اشعاعية تؤكد ان اي��ران قد 
اس����ت����ط����اع����ت ان ت����ص����ل اىل ن���س���ب���ة %84 م�����ن ت��خ��ص��ي��ب 
ال�����ي�����وران�����ي�����وم م����م����ا ي���م���ك���ن���ه���ا خ�������ال ف�������رتة زم����ن����ي����ة ق���ص���رة 
ج��دا م��ن صناعة القنبلة ال��ن��ووي��ة وال���ذي س��ي��ؤدي اىل 
اختال موازين القوى يف املنطقة التي هي يف األصل 
ملتهبة وم��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ص��راع��ات ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 

واالقتصادية..
ف��ه��ل نستطيع ان نبني ع��ىل ه���ذا االت��ف��اق السيايس 
آمال حقيقية يف جوانب حلحلة املعضات الخطرة 
مثل ايجاد الحلول الواقعية  للحرب الظاملة املستمرة 
يف  اليمن منذ ثمان سنوات بإيجاد الحلول الصادقة 
إلي��ق��اف ال��ح��رب وان��ق��اذ الشعب اليمني م��ن االوض���اع 

املعيشية التي يرزح تحتها والتوصل اىل حل سيايس 
اق����ت����ص����ادي يف ل���ب���ن���ان ب���ان���ت���خ���اب رئ����ي����س ت���واف���ق���ي ج��دي��د 
للبنان وحكومة تعمل عىل انقاذ االوضاع االقتصادية 
املتدهورة يف البلد ومد يد العون للشعب والحكومة 
ال����ع����راق����ي����ة م������ن اج�������ل ان�����ت�����ش�����ال ال�������ع�������راق م������ن اوض����اع����ه����ا 
االق����ت����ص����ادي����ة واالم����ن����ي����ة غ�����ر امل���س���ت���ق���رة وق�����ب�����ول ال���ع���رب 
ب�����ع�����ودة ال����ج����م����ه����وري����ة ال����ع����رب����ي����ة ال�����س�����وري�����ة اىل اح����ت����ال 
موقعها الطبيعي يف جامعة الدول العربية بقيادتها 
السياسية املتمثلة يف الرئيس بشار االس��د والتسليم 

بدورها السيايس الهام واملؤثر يف املنطقة.
اض����اف����ة اىل ك���ب���ح ج���م���اح ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين ب��ق��ي��ادة 
نتنياهو  الرامي اىل تفجر االقليم واقحامه يف حرب 
م����دم����رة ت���ك���ون ن��ت��ائ��ج��ه��ا غ����ر م��ح��س��وب��ة وي����دف����ع ث��م��ن��ه��ا 
كل شعوب املنطقة عن طريق تدخل الدول العربية 
امل��ط��ب��ع��ة ل��ل��ع��ب دور يف ه���ذا امل��ن��ح��ى.. ك���ل م���ا ت���م ذك���ره 
وم��ا ل��م ي��ذك��ر.. ه��ل يمكن ال��ق��ول ان ال��ت��ق��ارب االي���راين 
ال��س��ع��ودي ب��ع��ودة ال��ع��اق��ات بينهما يمكن ان يكون 
ام��ا يف ال��ب��دء بحل قضايا اإلق��ل��ي��م بشكل ش��ام��ل من 
م��ن��ط��ل��ق ال����واق����ع ال���خ���ط���ر يف امل��ن��ط��ق��ة ال ي��م��ك��ن��ن��ا ال��ت��ن��ب��ؤ 
ب���ح���ق���ي���ق���ة م������ا ي�����ج�����ري ب���ش���ك���ل ت����ق����ري����ب����ي وح����ق����ي����ق����ي ك����ون 
مجريات األحداث يف منطقتنا تدار بشكل مباشر من 
ق���وى ال��غ��ط��رس��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ش��ي��ط��ان االك���ر 
امريكا ومن خلفها الحركة الصهيونية العاملية التي 
ال يوجد  يف حساباتهما تحقيق الخر واألمن للعرب 
واملسلمني.. وال اعتقد ان إع��ان التصالح السعودي 
االي������راين ت���م ب��م��ع��زل ع���ن ام��ري��ك��ا وح��ل��ف��ائ��ه��ا يف ال��غ��رب 
والخطورة من وجهة نظري ان يكون هذا االعان هو 
تمهيد الن����دالع ح���رب ش��رس��ة ض��د اي����ران وح��ل��ف��ائ��ه��ا يف 
اليمن ولبنان وغزة وسوريا والعراق وهو سيناريو قد 
ي��ح��دث خ��اص��ة يف ظ���ل ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ة ال��ح��ال��ي��ة يف 

واشنطن وتل ابيب.
وباعتقادي ان فرص اشعال الحرب يف املنطقة هي 
االك������ر م����ن ف�����رص ال����س����ام وح��ل��ح��ل��ت م��ع��ض��ات��ه��ا ألن 
ال���س���ام يف االق��ل��ي��م ل��ي��س يف ص��ال��ح ام��ري��ك��ا وحلفائها 

يف ال�����غ�����رب خ����اص����ة وأن اي���������ران م���ت���ه���م���ة ب�����ص�����ورة ع��ل��ن��ي��ة 
بتدخلها يف الحرب الجارية يف اوكرانيا وتزويد روسيا 
بأسلحة نوعية حديثة ساعدت الجيش الرويس عىل 
تحقيق ان��ت��ص��ارات الف��ت��ة يف م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال وخففت 
من الخسائر البشرية والتقنية لروسيا بسبب تدفق 
أس����ل����ح����ة ال����ن����ات����و ال����ح����دي����ث����ة ع�����ىل اوك�����ران�����ي�����ا ب���ش���ك���ل ك��ب��ر 
وخ��ط��ر ح��ي��ث أس��ه��م��ت امل��ع��دات العسكرية االي��ران��ي��ة 
ال��ت��ي ق��دم��ت للجيش ال���رويس يف كسر ت��ف��وق اسلحة 
ال��ن��ات��و ع���ىل ال��ج��ي��ش ال������رويس، ل���ذل���ك الب����د م���ن ع��ق��اب 
اي��������ران ع����ىل ه������ذا ال��������دور ال�������ذي ك���م���ا ي��ع��ت��ق��د ال����غ����رب ان���ه 
ادى اىل ت���ع���ري���ة االس����ل����ح����ة ال���غ���رب���ي���ة واظ�����ه�����ار ض��ع��ف��ه��ا 
ومدى هشاشتها وحققت روسيا انتصارات ساحقة 
ع���ىل ال��ن��ات��و يف أوك���ران���ي���ا، اض���اف���ة اىل ذل���ك ف���ان ال���دول 
االستعمارية الغربية ال تريد ان تقدم عىل حل قضايا 
املنطقة بشكل شامل ألنها هي من اوجدت كل هذه 
ال������ص������راع������ات وال�������ف�������وىض ف���ي���ه���ا وأن إح���������ال ال������س������ام يف 
امل��ن��ط��ق��ة ي��ع��د ن��ص��را اس��رتات��ي��ج��ي��ا ل��ق��وى امل��ق��اوم��ة وع��ىل 
رأس�����ه�����ا ال����ج����م����ه����وري����ة اإلس�����ام�����ي�����ة اإلي�����ران�����ي�����ة وال ي��م��ك��ن 
ألم��ري��ك��ا وح��ل��ف��ائ��ه��ا ان ي��س��م��ح��وا أن ي��ح��دث ه���ذا األم��ر 

مهما كلفهم من تضحيات.
عموما ارجو ان اكون مخطئا يف تحلييل التشاؤمي 
الذي اوردته يف هذا املقال أسأل الله ان يلطف بنا من 
اعدائنا وان يخذلهم ويكشف لنا وللعالم مخططاتهم 
االج���رام���ي���ة ال��رام��ي��ة اىل ت��ف��ج��ر ال���ص���راع���ات يف مختلف 

بقاع العالم..

عقيد ركن / 
عبدالقدوس ابراهيم الخاشب

ك������ان������ت ال������ه������ت������اف������ات يف ال������ج������ن������وب ت�����ط�����ال�����ب ب�������ع�������ودة ع���يل 
ن��اص��ر إىل ال��ج��ن��وب ,ك����ان ع��يل ن��اص��ر رئ��ي��س ال��ح��زب حتى 
ع������ام 1986م وق������د ت������رك ال���ي���م���ن ال����ش����م����ايل ك����أح����د ش�����روط 
ال������وح������دة ول������م ت���ك���ن ف����رص����ة ع�����ودت�����ه م���م���ك���ن���ة أب���������داً وك���ان���ت 
دع��وة العدنيني إىل ع��ودة عيل ناصر فرصة استخدمها 
ع��يل ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح ل��ت��خ��وي��ف أن��ص��ار ع��يل س��ال��م البيض 
داخ�������ل ال�����ح�����زب االش����������رتايك ال���ي���م���ن���ي  وت�����رك�����زت ال��ت��ك��ه��ن��ات 
ع�������ىل ال���������رواب���������ط ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ل����ش����خ����ص����ي����ات ب�������������ارزة يف وق�����ت 
مبكر ج��داً قيل من قبل املقربني من تفاصيل السياسة 
أن ال��س��ع��ودي��ني س����وف ي���دع���م���ون ع���يل س���ال���م ال��ب��ي��ض إذا 
س��ن��ح��ت ال���ف���رص���ة ل���ع���ودت���ه إىل ال��ي��م��ن زع����م ك���ا ال��ح��زب��ني 
الرئيسيني أنهما يؤيدان دولة قائمة عىل النظام والقانون  
التي ل��م تتحقق ع��ىل م��س��ت��وى   ال��ش��ارع وأصبحت دول��ة 
املسؤولني وذوي النفوذ يف السلطة دول��ة أكرث اهتماًما 
بالسيارات الفاخرة واألموال والعقارات  انتقلت عناصر 
كبرة من قيادات الحزب االش��رتايك اليمني إىل صنعاء 
حيث بدا أن الكثرين يعيشون عىل نحو من البذخ مثل 
نظرائهم يف املؤتمر الشعبي العام  ويف ديسمر ١٩٩٢م 
عندما تراجع الريال من ثاثني إىل اثنني وأربعني مقابل 
ال���دوالر األم��ري��ي  اندلعت أعمال شغب ليس أقلها يف 

ت������ع������ز ح������ي������ث ق��������ام��������ت ال�������ح�������ش�������ود يف 
كثر من األحيان بإحراق سيارات 
ب������اه������ظ������ة ال������ث������م������ن ل�����ل�����م�����س�����ؤول�����ني يف 
ال��دول��ة وبعض األع��ي��ان مثل هذه 
األح��داث تم التنبؤ بها يف صنعاء 
ق���ب���ل ذل������ك ب���ب���ض���ع���ة أش����ه����ر ع��ن��دم��ا 
ت�����ح�����ط�����م�����ت س���������ي���������ارة ع���������ىل ال�����ط�����ري�����ق 
الدائري يف وقت متأخر من الليل 
ي��ق��وده��ا أح���د أب��ن��اء إخ���وة الرئيس 
وأص������دق������اءه وع���ن���دم���ا ج�����اء ال���ن���اس 
للمساعدة  وجدوا مجموعة من 
ال��ش��ب��ان وال���ش���اب���ات يف ح��ال��ة سكر 
واض��������ح ف�����أص�����اب ال�����ن�����اس ال��غ��ض��ب 
م��������ن ه�����������ذا امل������ن������ظ������ر غ��������ر امل����������أل����������وف يف 
ص�������ن�������ع�������اء  وت������������م إش���������ع���������ال ال���������ن���������ار يف 

السيارة من قبل أصحاب املنازل الغاضبني, كان الشعور 
بأن هناك شيًئا ما عىل خطأ يف النظام السيايس منتشر 
ع���ىل ن���ط���اق واس������ع  ي��غ��ذي��ه ت���راج���ع ال����ري����ال ب��ح��ل��ول أواخ����ر 
ع����ام ١٩٩٢م ظ���ه���رت أوراق ن��ق��دي��ة ج���دي���دة ح��ي��ث ك��ان 
ي���خ���ى ال����ك����ث����رون م����ن ع������دم وج�������ود دع������م ح��ق��ي��ق��ي ل��ه��ذه 

ال��ع��م��ل��ة ال���ورق���ي���ة ال���ج���دي���دة  وه���دد 
رئ�������ي�������س ال���������������������وزراء يف ذل�����������ك ال������وق������ت  
حيدر أبوبكرالعطاس وهو جنوبي 
م�����ن ح����ض����رم����وت ب����االس����ت����ق����ال����ة  ألن 
ال�����ح�����زب�����ني ال����رئ����ي����س����ي����ني ع������ىل خ����اف 
دائ�����������م وب�����س�����ب�����ب ه���������ذا ال�������خ�������اف ب���ني 
الحزبني الرئيسيني لم تكن هناك 
إم������ك������ان������ي������ة ات���������خ���������اذ ق��������������رارات 
ح���������ق���������ي���������ق���������ي���������ة 

وصحيحة وبدا أن 
ال����������دول����������ة ت���ت���ف���ك���ك 
ول����������������������������������������������������������م ت���������������ك���������������ن 
ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ة 
ه������������ي ال��������ن��������م��������وذج 

الوحيد الذي تم التذرع به و دعت عدة مجموعات إىل 
ال���وح���دة وال��ن��ظ��ام وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س ن��ف��س��ه ب��ش��ك��ل غامض 
أمام جمهور من الجيش أن القوات املسلحة هي حزب 
جميع األحزاب كان أول االجتماعات القبلية الكبرة هو 
مؤتمر التضامن الذي عقد يف أكتوبر ١٩٩٠م والذي تم 
التعتيم عىل  أخباره ألنه اتخذ اتجاه غر موايل للعراق 
يف غ���زو ال��ك��وي��ت ث���م ب��ع��ده��ا ب���ف���رتة  ع��ق��د م��ؤت��م��ر ال��ت��اح��م 
وال���ذي نتج عنه امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ك��ان ي��ع��اين منها الشمال 
اليمني ومحاولة احتوائها بعدها عقد مؤتمر سبأ الذي 
سمي ع��ىل اس��م ال��دول��ة اليمنية العظيمة قبل اإلس��ام  
وه��ي ص��ورة ع��ن ال��وح��دة الوطنية السابقة وجمع بني 
ق��ب��ائ��ل ب��ك��ي��ل وم���ذح���ج ب��ش��ك��ل أس�����ايس ل���م ي���ع���ارض ه��ذا 
املؤتمر الرئيس صالح فحسب ال��ذي اعتر أن��ه ك��ان أداة 
للحزب االشرتايك اليمني  ولكن أيضا عارض شخصيات 
قبلية وعقد االجتماع عىل أي حال  وندد الرئيس يف زامل 
برتكيز السلطة يف أيدي صنعاء  " مائة مسؤول واتهمهم 
بالعمالة حيث استنكروا أن تكون السلطة محصورة يف 
صنعاء وأن أغلب املناصب املهمة تعطى ملنطقة معينة 
م����ن أق�������ارب ال���رئ���ي���س ح���ي���ث وج�����د أن م����ن م��ن��ط��ق��ة واح�����دة 
وعائلة واحدة فقط كان هنالك مائة مسؤول يف الدولة.  

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

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

الذي في الشبك أكبر من الوعل
يف امل�������ث�������ل ال�����ش�����ع�����ب�����ي أع��������������اه وج��������������دت ض������ال������ت������ي وأن���������ا 
أُراق��������������ب ال������ت������واج������د امل�����ب�����اش�����ر وال����������زي����������ارات وال����ت����ح����رك����ات 
االس����ت����ف����زازي����ة ال����ع����دائ����ي����ة ل���أم���ري���ك���ي���ني وغ�����ره�����م ع��ىل 
أرايض وم������ح������اف������ظ������ات ال������ج������م������ه������وري������ة ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة وق������د 
ي����ك����ون م����ا س���������أورده يف ه�����ذا امل����ق����ال ع����ب����ارة ع����ن ق�����راءة 
ورأي ش���خ���ي إال أن���ن���ي أج������ده ي��ن��س��ج��م م����ع ال���واق���ع 
والحقائق وأقرب إىل العقل واملنطق ولطاملا تسألنا 
أنا وعدد من الرفاق عن األسباب الدامغة واملصالح 
الجسام التي ترر الحضور والتواجد املباشر العدايئ 
ال���������واض���������ح وال�������ص�������ري�������ح ل�����أم�����ري�����ك�����ي�����ني يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات 
الشرقية املحتلة من الوطن وعىل وجه الخصوص 
م��ح��اف��ظ��ت��ي ح��ض��رم��وت وامل���ه���رة الش���ك ه���ي أج��ن��دات 
ومصالح أهمها اقتصادية وه��ذا طبيعي ج��داً فإذا 
أردنا معرفة جوهر وخلفيات الحروب فعلينا النظر 
ل���أج���ن���دات وامل���ص���ال���ح االق���ت���ص���ادي���ة م���ن ورائ����ه����ا وم��ن 
هنا ك��ان ي��ت��ب��ادر إىل أذه��ان��ن��ا أن لأمريكيني مصالح 
ومطامع وهم يسعون كعادتهم للسيطرة ونهب 
ثروات الشعوب وهذا سلوك وديدن أمريكا ليس 
يف ح���رب���ه���ا وع����دوان����ه����ا ع����ىل ال���ي���م���ن ف���ق���ط ب����ل يف دول 
كثرة وعىل سبيل املثال ال الحصر يف سوريا وصل 
ب��ه��م ال��ح��د إىل دع���م و ت��م��ك��ني ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة 
ك��������داع��������ش وج�����ب�����ه�����ة ال������ن������ص������رة م��������ن م�����ن�����اط�����ق ال������������رثوات 
وأصبحوا يعتمدون عليهم يف سرقة ونهب ثروات 
ال��ش��ع��ب ال���س���وري ال��ش��ق��ي��ق وه�����ذا امل���ث���ال م���ن وج��ه��ة 
نظري يؤكد حقيقة سرقة ونهب ث��روات الشعوب 
من قبل األمريكيني كما أن يف هذا املثال أيضاً داللة 

واض����ح����ة ع����ىل أن األم���ري���ك���ي���ني ي��م��ك��ن��ه��م وب��وس��ع��ه��م  
القيام بذلك وبكل بساطة عن طريق تجنيد أدوات 
محلية يقومون بدعمها وفرضها دون أن يكلفهم 
األم����ر ب���أن ي��ك��ون��وا ح��اض��ري��ن وم��ت��واج��دي��ن بأنفسهم 
يف امل���ش���ه���د وب���ش���ك���ل م����ب����اش����ر، امل����ق����ارب����ة ذات�����ه�����ا ي��م��ك��ن 
إسقاطها عىل املشهد اليمني فإذا كان األمر يتعلق 
ب��ال��س��ي��ط��رة ون��ه��ب ث����روات ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وحسب 
ب��������ل وح�������ت�������ى األدوات  امل�����ح�����ل�����ي�����ة  أك�����������رث األدوات  ف������م������ا 
اإلقليمية التي يمكن أن يعتمد األمريكيون عليها 
ويسندون إليها تنفيذ هذه املهمة دون عناء، لكن 
أن يقرر األمريكيون عدم االعتماد عىل كل أدواتهم 
س��واًء املحلية منها أو اإلقليمية يف اليمن وأن هذه 
األدوات غر جديرة ولم تعد محل ثقتهم وأن األمر 

يف اليمن  يقتيض ويتطلب أن ي��ت��واج��دوا بأنفسهم 
و يحتم حضورهم املباشر فهذا يجعلنا نجزم أننا 
لسنا أمام مجرد مصالح اقتصادية لدى األمريكيني 
عدة طرق وبدائل لتحقيقها يف اليمن دون أن يأتوا 
ب��أن��ف��س��ه��م ب���ل إن األم�����ر ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��م ي���ت���ج���اوز ذل��ك 
وي��رق��ى إىل مستوى أن هناك تهديد خطر ألمنهم 
القومي وعليهم مواجهته بأنفسهم وانطاقا من 
هذا املعطى ليس أمام العقل واملنطق إال القول إن: 

)الذي يف الشبك أكر من الوعل(.
الحقيقة إن ال��ق��ل��ق األم���ري���ي م��ن ت��ص��اع��د وت��ف��وق 
الكارتات االقتصادية الجديدة وعىل رأسها الصني 
ل����م ي���ع���د خ��ف��ي��ا واألم����ري����ك����ان ي����ع����رون ع����ن ذل�����ك ع��ل��ن��ا 
وم����ؤخ����را وخ�����ال إع���ان���ه���م )ل���إس���رتات���ج���ي���ة ال��س��ن��وي��ة 
لأمن القومي األمريي( التي نصت وأكدت وبشكل 
واض����ح وص���ري���ح ت��ص��ن��ي��ف ال��ص��ني أن���ه���ا  ال���ع���دو األول 
ألمريكا وأنها تشكل تهديداً خطراً ألمنها القومي 
وعليه من الضرورة بمكان اإلجابة عىل هذا السؤال 

ماذا يعني هذا التصنيف األمريي للصني؟
قطعا يعني أن األم��ري��ك��ي��ني وم����ادام األم���ر يتعلق 
ب�����أم�����ن�����ه�����م ال������ق������وم������ي وم�����ص�����ال�����ح�����ه�����م ف�����إن�����ه�����م ع��������ىل أت�����م 
االس��������ت��������ع��������داد ل�����ل�����ت�����واج�����د ب����أن����ف����س����ه����م دون االع�����ت�����م�����اد 
ع��ىل أي���ة أدوات مل��واج��ه��ة ال��خ��ط��ر وال��ت��ه��دي��د الصيني 
حيثما وج���د، وه���ل ه��ن��اك خ��ط��ر وت��ه��دي��د للمصالح 
واألم����������������������ن ال���������ق���������وم���������ي األم�������������ري�������������ي أك���������������ر م�����������ن م��������ش��������روع 
ال��ح��ل��م ل��ل��ص��ني )م���ب���ادرة ال���ح���زام وال��ط��ري��ق( وأه��م��ي��ة 
الجمهورية اليمنية التاريخية وموقعها الجغرايف 

االس��رتات��ي��ج��ي بالنسبة ل��ه��ذا امل��ش��روع الصيني ال��ذي 
س��ي��ح��رف ب��وص��ل��ة م���س���ارات وط����رق ال��ت��ج��ارة العاملية 
إىل امل���ي���اه امل��ف��ت��وح��ة ب��ع��ي��داً ع���ن امل���ي���اه و امل��ض��اي��ق ال��ت��ي 
يتحكم بها األمريكان ومن خال سيطرتهم عليها 
نصبوا أنفسهم كشرطي للعالم، طبعا املقام هنا 
ل����ي����س ك����ف����ي����ل ل������اس������رتس������ال وس����������رد ت����ف����اص����ي����ل ك���ث���رة 
حول مشروع الصني االسرتاتيجي )مبادرة الحزام 
وال����ط����ري����ق( وأث��������ره اإلي����ج����اب����ي يف ش���ت���ى امل�����ج�����االت ع��ىل 
الدول الواقعة يف إطاره بما فيها اليمن وملاذا ينظر 
األمريكيون وبكل غطرسة إىل هذا املشروع الصيني 
ع���ىل أن���ه ي��ش��ك��ل ت��ه��دي��داً ل��ه��م وي��ج��ب م��واج��ه��ت��ه كل 
هذا وتفاصيل أكرثمتاح أمام القارئ الكريم لاطاع 

عليه من خال مصادر متعددة.
عقب هذا اإليجاز أرجو أن أكون قد وفقت وكنت 
محقاً بأن )الذي يف الشبك أكر من الوعل( بالنسبة 

لأمريكيني ألن )الذي يف الشبك هي الصني(.
ختاماً أقول دون شك أن الشعب اليمني صاحب 
املصلحة الحقيقية لديه من القدرات واإلمكانيات 
بفضل الله عز وجل وبفضل حنكة وحكمة قيادته 
ما يمكنه من ردع وإفشال كل املخططات العدائية 
ال�������ت�������ي ت�����س�����ت�����ه�����دف وت�����ن�����ت�����ه�����ك س�������ي�������ادت�������ه ع��������ىل أراض�������ي�������ه 
وج���زره وم��ي��اه��ه وت��ح��اول النيل م��ن ث��واب��ت��ه الوطنية 
واألم���ري���ك���ي���ون ت��ح��دي��دا ي��ع��ون وي���درك���ون ذل���ك ج��ي��داً 
ل���ذل���ك ه���م ق��ل��ق��ون ك���ث���راً ح���ي���ال ذل����ك ف���ا خ���ي���ار لهم 
وال ألي تواجد أو احتال أجنبي إال الرحيل ومغادرة 

كامل  جغرافية الجمهورية اليمنية.

اللواء/ خالد أبوبكر باراس 

عفاف الشريف

 يف اآلون��������ة األخ��������رة ان���ت���ع���ش االق����ت����ص����اد يف ال���ي���م���ن و 
ازدهرت الصناعة واتجه املواطن اليمني نحو التنمية 
ال�����زراع�����ي�����ة وال����ص����ن����اع����ي����ة وال�����ت�����ي ك�������ان ب������داي������ًة ب��ال��ت��ص��ن��ي��ع 
ال���ع���س���ك���ري ح���ي���ث ك������ان ل�����ه دوره يف م����واج����ه����ة ال���ع���دو 
املتحالف ضد بلدنا الحبيب وانتهاء باملنتجات اليمنية 
املصنعة محلياً من م��واد غذائية و مابس وحقائب 
وك�����ل م����ا ي���ح���ت���اج���ه امل��س��ت��ه��ل��ك ال���ي���م���ن���ي يف ال����س����وق م��ن 
م��ن��ت��ج��ات م��خ��ت��ل��ف��ة وج��ع��ل ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م���ن ه��ذا 
ال�������ع�������دوان س�����ب�����ب�����اً  ل�����رف�����ع وت���������رة اإلن�������ت�������اج امل������ح������يل  ال������ذي 
أصبح ضرورة ملحة كون بلدنا الحبيب بلد محاصر 
و يعاين من تبعات هذا العدوان الجائر الذي أحدث 
ث����غ����رات واس����ع����ة يف ح���ي���اة امل����واط����ن ال��ي��م��ن��ي ,ل���ك���ن ه���ذا 
ال���ش���ع���ب ال���ح���ر األب������ي م��ث��ل��م��ا ب�����رز يف ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��ت��ال��ي��ة 
و ال����ج����ب����ه����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة س������اه������م يف م������ج������ال االس�����ت�����ق�����ال 

االق�����ت�����ص�����ادي وأن�����ع�����ش ال���ج���ب���ه���ة االق����ت����ص����ادي����ة ون��ل��ح��ظ 
أن ال��س��وق ال��ي��م��ن��ي ق��د أص��ب��ح ت��دري��ج��ي��ا يستغني عن 
امل��ن��ت��ج ال���خ���ارج���ي ب���ل واس��ت��ب��دل��ه ب��امل��ح��يل ب��ع��د أن وث��ق 
ال��ن��اس ب��ج��ودت��ه ال��ع��ال��ي��ة وج��رب��وه وك���ان للتوعية من 
ال�����ق�����ي�����ادة ال���ح���ك���ي���م���ة امل���ت���م���ث���ل���ة ب����ال����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ال���ع���ل���م  
ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ال�����ذي دع����ا يف أك����رث م���ن م��ن��اس��ب��ة 
إىل ض��������������رورة االك������ت������ف������اء ال��������������ذايت وت����ش����ج����ي����ع امل��������ب��������ادرات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة و ال�����ع�����ودة ل����ل����زراع����ة وال���ص���ن���اع���ة وإن���ع���اش 
التجارة، فظهرت مؤسسات نشطة يف هذا الجانب 
مثل مؤسسة بنيان و مؤسسة خرات و نماء وغرها 
م��ن املؤسسات لتوعية ال��ن��اس وتحفيزهم ودعمهم 
بمواد أولية و أقيمت الدورات املجانية ليستفيد منها 
امل����واط����ن����ون  وي���ت���خ���ذوا م���ن ح��رف��ت��ه��م أو م��ه��ن��ت��ه��م تلك 
م��ص��در رزق يعينهم ع���ىل م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة 
وخ��ص��وص��اً يف ظ���ل ان���ع���دام امل��رت��ب��ات وم���ن ج��ان��ب آخ��ر 
ليبتكروا وي��ب��دع��وا وب��ه��ذا أص��ب��ح اإلن��ت��اج امل��ح��يل عاما 
م���س���اع���داً ل��ل��ق��ض��اء ع����ىل ال���ب���ط���ال���ة واإلس�����ه�����ام يف إي���ج���اد 
فرص عمل للمواطن ومن جانب آخر يسهم يف دعم 

العملة املحلية حتى نصل إىل االستقال االقتصادي 
ال����ذي ب�����دوره ي��دع��م االس���ت���ق���ال ال��س��ي��ايس وق����د الق��ت 
هذه املنتجات  التي  روج لها يف األسواق  طلباً كثيفاً 
كونها  تلبي احتياجات السوق واملستهلك ون��رى أن 
هذه النهضة  الزراعية و الصناعية القت استحسان 
الجميع كون األمر أصبح أكرث سهولة من استراده 
وأكرث مائمة للمواطن من حيث السعر واملواصفات  

وفرصة لتدوير األموال داخل الباد. 
فقد لبى انتعاش الجانب الزراعي  جانباً كبراً من 
اح���ت���ي���اج امل����واط����ن ل��ل��ف��واك��ه وال���خ���ض���ار وال�����ن و ال��ق��م��ح 
بشكل خ��اص  كونه ق��وت ض���روري ك��ان يستورد من 
ال�����خ�����ارج ب����أغ����ىل األث�����م�����ان وأص����ب����ح ال����ي����وم م���ن���ت���ج م��ح��يل 
"بلدي" يف متناول الجميع يغني التجار عن متاعب 
ال��ش��ح��ن وغ�����ره م���ن ال���ص���ع���وب���ات ال���ت���ي ي��ج��ت��ازه��ا حتى 
ي��ص��ل إىل ال��ي��م��ن، وق����د ي��ص��ل يف آخ����ر امل���ط���اف ب��ع��د أن 
ي����ك����ون ق�����د  ف���س���د ب���س���ب���ب ب���ق���ائ���ه م�����دة ط���وي���ل���ة  م��ح��م��ا 
عىل  السفن يف عرض البحر أو بسبب العراقيل التي 
يواجهها التاجر بسبب تحكم العدو يف املمرات املائية 

وح���ج���زه ال��س��ف��ن دون أدىن ح���ق ودون ذن����ب ي��ق��رتف 
فينعكس ذل��ك سلبا ع��ىل امل��واط��ن وباملثل الكثر من 
البضائع يكون دخولها صعب ولذلك كان التحرك يف 
الجانب االقتصادي هام جدا كونه يخفف من معاناة 
امل��واط��ن اليمني ال��ذي أضنته مشاغل الحياة و أثرت 
عليه تبعات ال��ع��دوان السافر وق��د تنوعت املنتجات 
وأقيمت لها املعارض واألسواق مثل سوق الخميس 
الذي يتوافد إليه الزوار من كل مكان ليشجعوا تلك 
املنتجات بالشراء ويكرث الطلب عليها لجودتها ومع 
اقرتاب الشهر الكريم نجد انتشار هذه املنتجات بكرثة 
يف األسواق مثل فساتني البنات والحقائب والعطور 
والبخور واإلكسسوارات وغرها من املنتجات املتنوعة 
وامل���رغ���وب���ة يف مجتمعنا ال��ي��م��ن��ي ك��ون��ه م��وس��م ت��س��وق 
لقرب العيد وحاليا تقام مثل هذه املعارض الخاصة 
ب��ك��ل م��دي��ري��ة وت��س��ت��وع��ب أك���ر ق���در م��م��ك��ن م��ن األس��ر 
امل���ن���ت���ج���ة وت������اق������ي ح������ض������وراً واس������ع������اً وب������ه������ذا االن����ت����ع����اش 
االق���ت���ص���ادي ن��ص��ل إىل االك���ت���ف���اء ال�����ذايت ال����ذي س��ي��وف��ر 

لنا فرصة العيش الكريم.
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     البيئة البحرية تتعرض 
للتدمير والتلوث واجلرف من قبل 

سفن حتالف العدوان

زراعة القمح في اجلوف.. توسع كبير 
وانتاج وفير ينتظر التسويق 

 تمتلك محافظة الجوف مقومات زراعية كبرية  لزراعة القمح، حيث تمتلك مساحات 
شاسعة ذات خصوبة عالية، إىل جانب توفر املياه، باإلضافة إىل كمية اإلنتاج من الهكتار والتي 
تصل إىل اكرث من اربعة اطنان للهكتار وهو ما يؤهلها  لتكون سلة غذاء اليمن  القمح والحبوب، 
وعليها يؤمل الشعب اليمني أن يأكل من خرياتها ويحقق االكتفاء الذايت من القمح، وهو ما 
يتطلب تضافر الجهود من الجميع واعداد اسرتاتيجية وطنية لتحقيق ذلك. وعن موسم القمح 
الحايل وما رافقه من سلبيات وماذا تم تقديمه للمزارع  وماهي االستعدادات ملوسم الحصاد 

"26سبتمرب" اجرت التحقيق التايل :  
 محمد صالح حاتم

استطالع:  فهد عبدالعزيز

ي���������ق���������ول ن���������ائ���������ب م���������دي���������ر ع��������������ام م����ك����ت����ب 
ال���������ص���������ن���������اع���������ة وال��������������ت��������������ج��������������ارة ل��������ل��������ش��������ؤون 
ال��ت��ج��اري��ة يف م��ح��اف��ظ��ة ذم�����ار، ن��اش��ر 
عمران، إن الفرق امليدانية للمكتب 
ضبطت أكرث من 12 طناً من السلع 
واملواد الغذائية واملشروبات املنتهية 
وق����ري����ب����ة االن�����ت�����ه�����اء، ال����ت����ي ال ت��خ��ض��ع 
للمواصفات والجودة خالل العام 
ب������أن������ه  م������ض������ي������ف������ا  2022م"،  امل�������������������ايض 
ت�����م ات��������الف امل����ض����ب����وط����ات، واح������ال������ة 9 

مخالفات تموينية للجهات املختصة.
وأوضح عمران أن لجان الرقابة التابعة 
للصناعة وال��ت��ج��ارة ب��ذل��ت ج��ه��ودا كبرية 
يف عموم املديريات، حيث ضبطت أكرث 
م���ن 2360 م��خ��ال��ف��ة خ����الل ال���ع���ام امل���ايض 
2022م، منها 935 مخالفة رفع أسعار 
السلع، وعدد 842 مخالفة عدم إشهار 
أسعار السلع، وعدد 29 مخالفة البيع 
ب����دون ف���وات���ري، و177 ع��م��ل��ي��ة ض��ب��ط م���واد 

م����ن����ت����ه����ي����ة، ب������اإلض������اف������ة إىل م���خ���ال���ف���ات 
 252 ب������������ع������������دد  ال����������خ����������ب����������ز  ن����������ق����������ص وزن 
مخالفة و12 مخالفة احتكار البيع 
وع�����������دم وج�����������ود م�������ي�������زان 15 م���خ���ال���ف���ة 
ون��ق��ص ال��ع��ب��وات امل��ط��ح��ون والقطم 
24 م���خ���ال���ف���ة ورف��������ض ال���ت���ف���ت���ي���ش 19 
م����خ����ال����ف����ة وس����������وء ت����خ����زي����ن ال����س����ل����ع 5 
م�����خ�����ال�����ف�����ات وال��������غ��������ش ال�������ت�������ج�������اري 19 
مخالفة وعدم االلتزام باالشرتاطات 
16 مخالفة ومخالفات املواصفات 

واملقاييس 10 مخالفات.
املسؤولية القانونية

وأش��������������ار ن������ائ������ب م������دي������ر م����ك����ت����ب ال����ص����ن����اع����ة 
والتجارة للشؤون التجارية، إىل استمرار 
ال������ح������م������الت ال������رق������اب������ي������ة وال����������ن����������زول امل������ي������داين 
ع���ى األس������واق وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ب��ص��ورة 
م�����س�����ت�����م�����رة، ل����ض����ب����ط امل�����ت�����الع�����ب�����ن ب����أس����ع����ار 
امل��واد الغذائية األساسية واالستهالكية 
وم���ص���ادرة امل�����واد م��ن��ت��ه��ي��ة ال��ص��الح��ي��ة غري 
ال���ص���ال���ح���ة ل����الس����ت����خ����دام اآلدم���������ي وإح����ال����ة 
امل��خ��ال��ف��ن إىل ال��ن��ي��اب��ة الت��خ��اذ اإلج�����راءات 

القانونية ضدهم.
وشدد عى ضرورة االلتزام بالبيع وفق 
األس����ع����ار امل����ح����ددة وال����ص����ادرة م���ن مكتب 

الصناعة والتجارة، محمال التجار املسؤولية القانونية يف حال 
املخالفة.

وأف��������اد أن م���ك���ت���ب ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة ب���امل���ح���اف���ظ���ة ي���ن���ف���ذ م��ه��ام 
ال���رق���اب���ة امل���ب���اش���رة ع���ى ت���وزي���ع م�����ادة ال���غ���از امل���ن���زيل وت��وزي��ع��ه��ا عى 

املواطنن، محذرا الوكالء من التالعب بحصص األهايل. 
ودعا عمران املواطنن إىل تحري صالحية املنتجات واإلبالغ عن 
البضائع واملواد الغذائية الفاسدة واملنتهية التي يستغل التجار 
شهر رمضان املبارك يف تصريفها ال سيما القريبة االنتهاء التي 

ال تخضع للمواصفات ومعايري الجودة.
إجراءات صارمة 

من جهته أكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة للشؤون 
املالية واإلدارية، محمد األكوع، أن الحملة الوطنية الرمضانية 
لحماية املستهلك من قبل مكتب الصناعة والتجارة، وبإشراف 
ال�������وزارة، ال��ت��ي ب����دأت يف 15 ش��ع��ب��ان م��س��ت��م��رة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة شهر 
رم�����ض�����ان امل������ب������ارك، ب����ه����دف ت���ع���زي���ز ج����ه����ود ال����رق����اب����ة امل����ي����دان����ي����ة ع��ى 
األسواق وضبط املخالفن وتوفري السلع األساسية للمواطنن 

والحفاظ عى سعرها التمويني الرسمي.
وت��وع��د األك����وع ال��ت��ج��ار امل��خ��ال��ف��ن ب��رف��ع ال��س��ع��ر وع���دم اإلش��ه��ار 
ون��ق��ص ال���وزن وم���واد منتهية ال��ص��الح��ي��ة، وال��ب��ي��ع ب���دون فواتري 
ورف��������ض ال���ت���ف���ت���ي���ش ب�������إج�������راءات ص�����ارم�����ة ورادع����������ة ت���ح���ف���ظ ح���ق���وق 
امل�������واط�������ن، م���ح���ث���ا ال����ت����ج����ار وال�����ج�����ه�����ات امل���ع���ن���ي���ة ال�����ت�����ع�����اون م�����ع ف����رق 
الرقابة امليدانية للحملة التي يشارك فيها 15فريقا للرقابة عى 
األس������واق يف ج��م��ي��ع امل���دي���ري���ات، وال���ت���واص���ل امل��ب��اش��ر ع���ر تشكيل 
غرفة عمليات يف املكتب الستقبال البالغات عن أي ارتفاعات 

س���ع���ري���ة أو ت����الع����ب وغ�����ش ب��ال��س��ل��ع 
واملواد الغذائية.

وأش����������������������������ار األك����������������������������وع إىل اس����������ت����������م����������رار 
أع��م��ال ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي��ش ال���دوري 
ع�����ى األس����������واق وامل�����ح�����الت ال���ت���ج���اري���ة 
وم�������خ�������ازن ال����ب����ي����ع ل����ل����ت����أك����د م������ن م����دى 
االل������������ت������������زام ب�������ل�������وائ�������ح ال������ب������ي������ع امل�������ح�������ددة 
وج��ودة املنتجات وضبط املخالفن 
واملتالعبن بقوت املواطن يف عموم 
املديريات، محذرا التجار استغالل 
أوضاع املواطنن التي سيقابلها عقوبات 
ق���ان���ون���ي���ة ض����د امل���خ���ال���ف���ن، واح���ال���ت���ه���م إىل 

النيابة وفقا لقانون حماية املستهلك.
خسائر فادحة

وأع�������رب أح�����د ك���ب���ار ال���ت���ج���ار يف م��ح��اف��ظ��ة 
ذم��������ار، ع���ب���دال���ل���ه م���ح���م���د أح����م����د ع����م����ران، 
م���������دى ال��������ت��������زام ال�����ت�����ج�����ار ب���ت���ط���ب���ي���ق ال����ق����ائ����م����ة 
ال�����س�����ع�����ري�����ة امل��������ق��������رة م��������ن وزارة ال����ص����ن����اع����ة 
وال�����������ت�����������ج�����������ارة رغ��������������م ال�������خ�������س�������ائ�������ر ال�������ف�������ادح�������ة 
واإلض��������������������رار ال�������ك�������ب�������رية، اال أن������ن������ا ن����ف����ذن����ا 
توجيهات ال��وزارة ولم نحصل عى 

أي تعويض من الشركات.
وطالب التجار وبائعي التجزئة أن 
يكونوا عى مستوى عال من الوعي 
وال��������ش��������ع��������ور ب������امل������س������ؤول������ي������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
واملجتمعية وعدم احتكار البضائع 
ورفع أسعارها السيما مع استقبال 
شهر رمضان املبارك، باإلضافة إىل 
ع�������دم اس����ت����غ����الل األوض������������اع ال����راه����ن����ة 
ال�������ت�������ي ت�����م�����ر ب�����ه�����ا ال��������ب��������الد م��������ن ظ��������روف 
بالغة التعقيد نتيجة للعدوان والحصار 
االق�������ت�������ص�������ادي، وه��������و م������ا ي����س����ع����ى ت���ح���ال���ف 
ال��ع��دوان إىل مضاعفة معاناة امل��واط��ن، 
أم����������������ام ال��������ص��������م��������ود األس�������������ط�������������وري ال�������ق�������اه�������ر، 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ام��ن ع���ى ال���ت���وايل م���ن ال��ح��ص��ار 

والعدوان عى اليمن األرض واإلنسان.
وأش���������������اد ع��������م��������ران ب���������ال���������دور ال�����ك�����ب�����ري ال��������ذي 
تسهم به قيادة السلطة املحلية ومكتب 
ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة يف م���ت���اب���ع���ة ال���رق���اب���ة 
السعرية والسعي إىل تحقيق االستقرار 
ال��ت��م��وي��ن��ي يف ك��اف��ة م��دي��ري��ات املحافظة، 
وض����������ب����������ط ك������������ل م������������ن ي��������ت��������الع��������ب ب��������األس��������ع��������ار 

ويستغل حاجة املواطن.
التعويض العادل

ف��ي��م��ا وص����ف ال���ت���اج���ر، أح���م���د ع��ب��دال��ل��ه أح���م���د ع��ت��ي��ق م���ح���اوالت 
تحالف العدوان حرف البوصلة باستخدام الحصار والضغط 
االق���ت���ص���ادي، وت��ض��ي��ي��ق ال��خ��ن��اق ع��ى معيشة امل��واط��ن��ن، توجه 
رخيص بعد الفشل الذي منى به يف كافة الجبهات العسكرية.
وأك��د أن أغلب تجار محافظة ذم��ار ملتزمون بتنفيذ القائمة 
ال��س��ع��ري��ة امل��ق��رة م��ن وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة، مثمنا ال��ت��ع��اون 
الكبري وامل��ل��م��وس م��ن قبل السلطة املحلية باملحافظة ومكتب 
ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة يف ت��ذل��ي��ل ك��اف��ة ال��ص��ع��وب��ات وال��ع��وائ��ق التي 

يواجها التجار.
من املحرر

ل��أس��ف ال��ش��دي��د، ات��خ��ذ ب��ع��ض ال��ت��ج��ار ش��ه��ر رم��ض��ان ال��ك��ري��م، 
ف���رص���ة ذه���ب���ي���ة وم���ن���اس���ب���ة س���ن���وي���ة ل��ت��ص��ري��ف ب��ض��ائ��ع��ه��م امل��ن��ت��ه��ي��ة 
والقريبة االنتهاء، والتخلص منها بأسعار منخفضة نوعا ما، 
لتمثل أمام املستهلك واملواطن البسيط عروضا مغرية مع تدين 
أوضاعه االقتصادية يف البحث عن السلع الرخيصة بما يتناسب 

مع دخله املعييش.
وت���الق���ي ت��ل��ك ال��ب��ض��ائ��ع غ���ري امل��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��واص��ف��ات ال��ت��ي تنتشر 
يف األس������واق، إق���ب���اال واس���ع���ا م���ن امل���واط���ن���ن، دون وع���ي وإدراك 
ب��م��خ��اط��ره��ا ال��ص��ح��ي��ة ع���ى أف������راد األس�������رة، وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا يتطلب 
جهودا كبرية من قبل الجهات املعنية، إذا لم يكن املستهلك 
هو املعني بالتصدي لتلك السلع عن طريق إبالغ مكتب الصناعة 
والتجارة للقيام بمصادرتها والحد من انتشارها بإتالفها، يف 

ظل جشع مفرط من قبل بعض التجار.  

يحرص مكتب الصناعة والتجارة يف محافظة ذم��ار عىل استقرار الوضع التمويني وذل��ك عرب 
تشكيل، عدد من اللجان الرقابية عىل األسعار يف عاصمة املحافظة ومراكز املديريات، أسهمت إىل 
حد كبري يف ضبط االختالالت السعرية ملختلف البضائع واملواد الغذائية ومنع االحتكار، السيما قبل 

حلول شهر رمضان املبارك.
"26س��ب��ت��م��رب" ت��ن��اول��ت م��ع ال��ج��ه��ات املختصة يف مكتب ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة ب��ذم��ار، وع���دد م��ن ال��ت��ج��ار، 
اس���ت���ق���رار ال���وض���ع ال��ت��م��وي��ن��ي، وم�����دى االل����ت����زام ب��ال��ق��ائ��م��ة ال��س��ع��ري��ة امل���ق���رة، رغ����م أن ب��ع��ض ال��ت��ج��ار أك����دوا 

تعرضهم للخسائر جراء ذلك، إىل الحصيلة.

   ن����اش����ر: اس���ت���م���رار ال���رق���اب���ة 
ع�������ل�������ى األس�������������������������واق واحمل��������������ال
ال��������������������������������ت��������������������������������ج��������������������������������اري��������������������������������ة

ن������ت������ه������اون  ل�����������ن     األك������������������������وع: 
م�����������ع امل��������خ��������ال��������ف��������ن وس�����ن�����ت�����خ�����ذ 
إج����������������������������������������������������������������راءات ص����������������ارم����������������ة

ع������ل������ى  ي�����������ج�����������ب  ع��������������������م��������������������ران:     
ال������������ت������������ج������������ار ال���������ت���������ح���������ل���������ي ب��������ال��������وع��������ي
ب��������امل��������س��������ؤول��������ي��������ة  وال�������������ش�������������ع�������������ور   <
ال������������وط������������ن������������ي������������ة وامل��������ج��������ت��������م��������ع��������ي��������ة

ت�������ع�������رض�������ن�������ا  ع������������ت������������ي������������ق:     
خل������س������ائ������ر ف���������ادح���������ة ون�����ط�����ال�����ب 
ال������������ش������������رك������������ات ب�������ال�������ت�������ع�������وي�������ض

استنفارًا ملواجهة البضائع املنتهية 
وضبط املتالعبني باألسعار

محافظة ذمار:

البداية كانت مع املزارع عبدالرحمن الضمن احد مزارعي 
القمح بمديرية الزاهر محافظة الجوف يقول : 

 ان محافظة ال��ج��وف ب��م��ا تمتلكه م��ن م��ق��وم��ات زراع��ي��ة لو 
ت��م استغاللها االس��ت��غ��الل االم��ث��ل لحققت لليمن االك��ت��ف��اء 

الذايت..
وأوض�����ح امل�����زارع ال��ض��م��ن ان امل���زارع���ن ان��دف��ع��وا ن��ح��و زراع���ة 

القمح تلبية لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية. 
اآلفات الزراعية  

واشتىك املزارع  الضمن من رداءة البذور التي وزعت لهم 
من قبل املؤسسة العامة لتنمية وإن��ت��اج الحبوب  يف بداية 
امل��وس��م وال��ت��ي ك��ان��ت ن��س��ب��ة ال��ن��ق��اوة ف��ي��ه��ا قليلة ج����دا، حيث 
ك���ان معظمها م��خ��ل��وط��اً، م��ش��ريا إىل ان��ه��ا تسببت يف انتشار 

االمراض يف املحصول. 
كما اك��د الضمن أن محصول القمح ه��ذا امل��وس��م  أصيب 
ب����أم����راض م���ن ب���داي���ة ال��ن��م��و وه����ي دودة أو ح���ش���رة ت�����ؤدي إىل 
ض��م��ور وي��ب��اس ال��ن��ب��ات، وم����رض  أص���اب ال��ق��م��ح ب��ع��د خ��روج 
ال��س��ن��اب��ل وأح����د ه���ذه األم�����راض ه��و م���رض ي����ؤدي إىل إص��ف��رار 
أوراق النبات ونسميه )الذريق(ويؤثر سلبا عى كمية اإلنتاج 

وأيضا مرض آخر نسميه )املعسلة(..
وال��س��ب��ب يف األم�����راض ه���ي ع���دم ن���ق���اوة ال���ب���ذور وك��ون��ه��ا غري 
م��ع��ق��م��ة ب��ال��ش��ك��ل امل���ط���ل���وب، م���ؤك���دا أن ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة لم 
تتجاوب معهم  بالشكل املطلوب عند ظهور االمراض ولم 
يتم توزيع املبيدات الفعالة عى املزارعن أو نزول املختصن 

بأنفسهم ولم يتم تزويد املزارع باملبيدات الفعالة. 

غياب االرشاد 
ك��م��ا اش���ت���ىك امل������زارع ال��ض��م��ن م���ن غ���ي���اب االرش������اد ال���زراع���ي، 
م��ب��ي��ن��ا  ض������رورة ت���واج���د م���رش���دي���ن زراع����ي����ن ع���ى م��س��ت��وى كل 
مديرية، والقيام بزيارات ميدانية متكررة اىل جميع مزارع 
وح����ق����ول امل������زارع������ن، وت���وع���ي���ة امل������زارع������ن ب���ال���ط���رق ال��ص��ح��ي��ح��ة 
وبالعمليات الزراعية الصحيحة وط��رق مكافحة االم��راض 
واآلف��ات التي تصيب القمح، وك��ذا توعية وارش��اد املزارعن 
ب��ط��رق ان��ت��خ��اب ال��ب��ذور وكيفية تخزينها، م��ش��ريا أن معظم 
امل�������زارع�������ن ب������ات������وا ي����ع����ت����م����دون ع������ى م������ا ت������وزع������ه  ل����ه����م م���ؤس���س���ت���ا 

الحبوب والبذور . 
تكاليف اإلنتاج 

واش����ار اىل أن ال���زراع���ة يف ال��ج��وف الزال����ت ب��ال��ط��رق ال��ب��دائ��ي��ة 
التقليدية، وال��ت��ي ت��ك��ون مكلفة ومتعبة ج���دا، موضحا أن 
التكلفة تقل عندما يكون اإلنتاج كثرياً، وتزداد عندما يكون 

اإلنتاج قلياًل.
وطالب الضمن الجهات املعنية بتوفري ح��ص��ادات لتقوم 
ب���ع���م���ل���ي���ة ال�����ح�����ص�����اد ، م���ب���ي���ن���ا ان ال������ح������ص������ادات ال�����ت�����ي ي��م��ت��ل��ك��ه��ا 
املزارعون تصل سعر الساعة 14000ريال وهي مكلفة جدا.

وطالب امل��زارع عبدالرحمن الضمن الدولة القيام بشراء 
القمح من املزارعن بأسعار عادلة ومشجعة ، حتى يستمر 

املزارع يف زراعة القمح يف العام القادم. 

توسع كبري 
أما املزارع ربيع بن زاهره  من مديرية خب والشعف  فقد 
اك�����د أن امل����وس����م ال����ح����ايل ك�����ان ف���ي���ه ت���وس���ع ك���ب���ري، واس���ت���ع���رض 
الصعوبات التي يواجهها مزارعو الجوف ومنها توزيع بذور 
مخلوطة، وكذلك عدم توفر حراثات كافية يف بداية املوسم 
وه����و م���ا ت��س��ب��ب يف ت���أخ���ر م���وع���د ال����ب����ذار ل����دى اك����رث امل����زارع����ن، 
وك��ذل��ك انتشار األم���راض واآلف���ات ال��زراع��ي��ة التي أصيب بها 
محصول القمح، ويضيف امل���زارع ربيع أن م��زارع��ي الجوف 
يعانون كثريا لغياب االرشاد الزراعي وعدم وجود املبيدات 
الفعالة، وكذلك إرتفاع تكاليف أسعار املشتقات النفطية 
وهو ما أثقل كاهل املزارع، ويطالب بن زاهره الجهات املعنية 
أن تعينهم يف م��وس��م ال��ح��ص��اد ب��ت��وف��ري ح���ص���ادات م��دع��وم��ة 

وبأسعار رخيصة، وكذلك شراء القمح من املزارعن، 
ودعا املزارع ربيع بن زاهره التجار والجهات املعنية التوجه 

لشراء القمح لضمان استمرار زراعة القمح .

االستعداد ملوسم زراعة القمح
م�����ن ج���ان���ب���ه اش�������ار م����دي����ر م���ك���ت���ب ال������زراع������ة وال���������ري ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ال���ج���وف امل���ه���ن���دس ي��ح��ي��ى داوود أن امل���وس���م ه����ذا ال���ع���ام يعد 
أفضل من االعوام السابقة من حيث  االستعدادات املبكرة 
والرتتيب املسبق له، مشريا اىل أنه تم اج��راء عملية  مسح 
لتحديد  احتياجات املزارعن لكل مديرية من بذور من ديزل 

من ساعات حراثة من أسمدة من مبيدات.

    آلية عمل 
واس���ت���ع���رض امل���ه���ن���دس داوود آل���ي���ة ال��ع��م��ل ال���ت���ي ت���م ال��ق��ي��ام 
ب����ه����ا م������ن ق����ب����ل م�����وس�����م زراع�����������ة ال����ق����م����ح وال������ت������ي ش���م���ل���ت ت����وزي����ع 
البذور بشكل قروض عن طريق مكاتب الزراعة باملديريات 
وال��ج��م��ع��ي��ات وامل��ن��س��ق��ن ب��ك��ل م��دي��ري��ة وت��ق��س��ي��م امل��دي��ري��ة اىل 
م��رب��ع��ات  وع���ى ك��ل م��رب��ع أو منطقة م��ن��س��ق ب��ح��ي��ث يسهل 
عملية املتابعة وتقديم الخدمة للمزارعن، مضيفا بأنه تم  
وض���ع ن��م��اذج ل��ت��ق��اري��ر ي��وم��ي��ة ووض����ع ن��م��وذج ق��اع��دة ب��ي��ان��ات 

تنظم املزارعن.
ت���م ت��ش��ك��ي��ل غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات ت��رب��ط ال��ج��م��ي��ع وت��س��ه��ل وت��ت��اب��ع 
ال����ج����م����ي����ع وت����ج����م����ع ال�����ت�����ق�����اري�����ر وال�����ب�����ي�����ان�����ات وت����س����ت����ق����ب����ل ش���ك���وى 

للمزارعن.
    كمية البذور 

وكشف داوود أن كمية  البذور التي وزعت حوايل ١٦٠٠٠ 
كيس أغلبها من مؤسسة الحبوب وهناك كمية قليلة من 

مؤسسة إكثار البذور .
حيث ق��ام  امل��زارع��ون كميات كبرية من بذورهم الخاصة، 

و املساحة املزروعة  حوايل 10000 هكتار .

 االستعداد للحصاد
وع������ن االس�����ت�����ع�����دادات مل����وس����م ال����ح����ص����اد اش���������ار  م����دي����ر م��ك��ت��ب 
ال���������زراع���������ة أن���������ه ت�������م ط�����ل�����ب ت������وف������ري ع���������دد ك�����ب�����ري م�������ن ال�����ح�����ص�����ادات 
وكومباينات وص��راب��ات مدعومة م��ن  خ��الل خفض السعر 

حتى تنخفض التكاليف عى املزارعن.

بذور مخلوطة 
واش�����������ار أن ه������ن������اك  ف������رق������اً م����ي����دان����ي����ة م������ن م����ؤس����س����ة ال���ح���ب���وب 
ب���دأت تختار الحقول النقية وال��ح��ق��ول ذات الخلط القليل 
مستعدون لتنقيتها، حيث خصصت حصادات وكومباينات 
خ���اص���ة ب���ال���ب���ذور  ح��ت��ى ال ت��ت��ك��رر ع��م��ل��ي��ة خ��ل��ط ال����ب����ذور ك��ذل��ك 

حصادات وكومباينات خاصة بالحبوب.
وط�����ال�����ب امل����ه����ن����دس داوود م�����ن امل���ج���ت���م���ع ت���ن���ظ���ي���م ال����ح����راث����ات 
وال�����ح�����ص�����ادات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع����ن ط����ري����ق ال���ج���م���ع���ي���ات وم���ك���ات���ب 
الزراعة باملديريات بحيث يخفضوا األسعار ويضمنوا عمل 
م��س��ت��م��ر ال����ح����راث����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ف���ع���ال���ة يف ت��ح��ش��ي��د ال����ح����راث����ات 
وال��������ح��������ص��������ادات ه������ن������اك ج������ه������ود ت������ب������ذل م�������ن ال����ل����ج����ن����ة ال�����زراع�����ي�����ة 
ومؤسسة الحبوب ومؤسسة بنيان ووحدة الحراثة والفرق 
امليدانية التي هي األساس للتعاون يف إنجاح عملية الحصاد 

.
واس���ت���غ���رب داوود م�����ن  ال���س���ي���اس���ات االق���ت���ص���ادي���ة ال��خ��ب��ي��ث��ة 
املتعلقة ب��رف��ع أس��ع��ار ال��ق��م��ح امل��س��ت��ورد يف أوق����ات وخفضها 

يف أوقات حرجة كوقت حصاد القمح.
ك��م��ا دع����ا اىل  ض�����رورة ش����راء ال��ق��م��ح م����ن  امل����زارع����ن ب��أس��ع��ار 
م����دع����وم����ة ت���ح���ق���ق ل����ل����م����زارع ال����ف����ائ����دة وت�����ك�����ون داف�����ع�����اً وح�����اف�����زاً 
لالستمرار  يف زراعة القمح املواسم القادمة والتوسع فيها. 
وقال : " نحن اآلن يف صدد تنظيم نقاط االستقبال القمح 

من املزارع. 
وطالب املهندس يحيى جميع الجهات واملؤسسات والتجار 
ال��ت��وج��ه ل��ش��راء ال��ق��م��ح م��ن م��زارع��ي ال��ج��وف، ك��واج��ب ديني 

ووطني لنميض قدما حتى تحقيق االكتفاء الذايت.

   تفاعل املزارعني  
اىل ذل�����ك أوض������ح م���دي���ر ف�����رع م���ؤس���س���ة ال���خ���دم���ات ال���زراع���ي���ة 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ال�����ج�����وف االس������ت������اذ زي������د ع���س���ك���ر ي���ش���ري أن م����زارع����ي 
الجوف استجابوا لدعوة القيادة الثورية والسياسية للتوسع 
يف زراع����ة ال��ق��م��ح، ف��ت��وج��ه��وا خ���الل ه���ذا امل��وس��م ب��ش��ك��ل كبري 
وتفاعلوا مع هذه الدعوة وزرعوا مساحات شاسعة اضعاف 
ال���س���ن���وات امل��اض��ي��ة ب��ش��ك��ل ك���ب���ري، وي���ؤك���د زي����د ع��س��ك��ر أن ه��ذا 
امل���وس���م م��ب��ش��ر ب��ال��خ��ري ال���وف���ري، رغ���م ال��س��ل��ب��ي��ات ال��ت��ي راف��ق��ت��ه 
وم����ن����ه����ا ع�������دم ن�����ق�����اوة ال������ب������ذور وال�����ت�����ي ل�����أس�����ف ال����ش����دي����د ك���ان���ت 

مخلوطة. 
وي������ؤك������د ع����س����ك����ر أن ه��������ذا امل������وس������م ت������م ال����ت����ن����ظ����ي����م وال���ت���ن���س���ي���ق 
مسبقا،حيث تم اختيار منسق لكل مديرية مهمته التوعية 

والحشد للتوسع يف زراعة القمح، 

مكافحة االمراض 
 وأش�������������ار أن ه���������ذا امل�������وس�������م ت�������م ال�����ت�����ح�����رك م�������ن ق�����ب�����ل م���ؤس���س���ة 
ال��ح��ب��وب ووق���اي���ة ال��ن��ب��ات يف م��ك��اف��ح��ة االم�����راض ال��ت��ي اص��اب��ت 
ال���ق���م���ح، وذل�����ك م���ن خ����الل ص����رف م���ب���ي���دات ح��ش��ري��ة ل��ل��ق��ض��اء 

عى االمراض. 

آلية التسويق 
وط���ال���ب ب���ض���رورة وض����ع آل���ي���ة م���ح���ددة ل��ع��م��ل��ي��ة ش�����راء امل��ن��ت��ج 
من املزارعن بأسعار مشجعة، وكذلك تحديد سعر الكيس 
عبوة 50كيلو، بما يتناسب مع تكاليف اإلنتاج املرتفعة جدا.

توجهات القيادة  
امل����دي����ر ال����ع����ام ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ج��م��ع��ي��ة ال���غ���ي���ل ال����زراع����ي����ة مل��ن��ت��ج��ي 
الحبوب مهدي الغيل قال: زراعة القمح تعتر من الخيارات 
االسرتاتيجية التي اتخذتها القيادة العليا  للنهوض بالبلد 
ن��ح��و االك��ت��ف��اء ال�����ذايت واس��ت��ق��الل ال���ق���رار، م���ؤك���دا أن م��زارع��ي 
ال������ج������وف ت����ف����اع����ل����وا ب���ش���ك���ل ك����ب����ري م������ع دع���������وة ال�����ق�����ي�����ادة ال����ث����وري����ة 

والسياسية، فزرعوا االرض بالقمح بشكل واسع . 

توحيد الجهود 
مشريا أن هذا املوسم شهد تعاوناً وتوحيداً وتكاتف الجهات 
الرسمية واملؤسسات والجمعيات التعاونية واملجتمع، وهو 
م��ا  تحقق بفضل الله نجاح كبري يف التوسع ل��زراع��ة القمح 
لهذا املوسم وكانت النتائج مشجعة تفوق التوقعات فقد 
ات��ج��ه ال��ج��م��ي��ع ب���وح���دة ال��ح��راث��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ووح�����ديت ال��دي��زل 
وال��ب��ذور واملجتمع وتوعية الجمعيات التعاونية ومؤسسة 
بنيان التنموية ومواكبة من مؤسسة الحبوب بتقديم البذور 
كقرض حسن آجال حتى نهاية املوسم وبدعم ومتابعة من 
اللجنة ال��زراع��ي��ة العليا ووزارة ال��زراع��ة وال���ري وكما ال ننىس 
ال��ف��ض��ل ل��ل��م��ؤس��س��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��ر االوىل وال���س���ب���اق���ة يف وض��ع 
حجر االساس للتنمية الزراعية يف اغلب مديريات محافظة 
الجوف من خالل تقديم قروض املنظومات الشمسية للكثري 

من املزارعن. 

     دور الجمعيات 
م������ش������رياً ب��������أن ال����ج����م����ع����ي����ات رغ��������م ح������داث������ة ان����ش����ائ����ه����ا خ�����اص�����ة يف 
م��ح��اف��ظ��ة ال����ج����وف اال ان���ه���ا ش����ارك����ت يف ه�����ذا امل����وس����م ال����زراع����ي 
وكان لها دور كبري يف التنسيق بن املجتمع والجهات املعنية 
وتيسيري لكافة الخدمات الزراعية ووصولها اىل املزارع بشكل 

سريع وميسر.
  وط����ال����ب ال���ض���م���ن ب���اس���ت���ك���م���ال ان�����ش�����اء  ج���م���ع���ي���ات ت��ع��اون��ي��ة 
زراع�����ي�����ة يف امل����دي����ري����ات ال����ت����ي ل����م ت��س��ت��ك��م��ل ول������م ي���ت���م اش���ه���اره���ا 
نظرا ألهميتها ودوره��ا الكبري والفعال يف النهوض بالقطاع 

الزراعي.
وأك�������د ع����ى ض����������رورة  ال����ت����ع����اون م����ن ج���م���ي���ع ال����ج����ه����ات يف ب��ن��اء 
وت����أه����ي����ل ال���ج���م���ع���ي���ات ال����ت����ي ق�����د ت�����م ت���أس���ي���س���ه���ا ل���ت���ق���وم ب����ال����دور 
الكامل واملطلوب منها للنهوض االقتصادي بكافه املزارعن 

يف نطاق اختصاصها.

موسم الحصاد 
واك��د املدير التنفيذي لجمعية الغيل أن هذا املوسم شهد 
االس��ت��ع��داد والتنسيق م��ب��ك��را  م��ع وح���ده ال��ح��راث��ة املجتمعية 
لتوفري الحصادات قبل بدء املوسم وذلك ملواكبة الحصاد، 
م����ض����ي����ف����ا أن�����������ه  ت�������م ت����ح����ش����ي����د ع���������دد م�������ن ال�������ح�������ص�������ادات وت���ف���ع���ي���ل 
الحصادات املوجودة داخل املديريات  الستكمال هذا املوسم 
واي��ض��ا ت��م االجتماع ب��ن منسقي امل��دي��ري��ات ومكاتب ال��زراع��ة 
واللجنة الزراعية ووزارة الزراعة ومؤسسة الحبوب واالتفاق 
ع��ى استقبال وفتح نقاط ش��راء القمح م��ن امل��زارع��ن يف كل 
مديرية وبأسعار مشجعة وهذا ما سيضمن لنا استمرارية 

املزارعن ومواصلتهم لزراعة هذا املحصول االسرتاتيجي .

الصعوبات 
واس��ت��ع��رض ال��ض��م��ن ج��م��ل��ة م���ن ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي صاحبة 
م��وس��م القمح وم��ن��ه��ا  ارت��ف��اع اس��ع��ار م���اده ال��دي��زل ، ورداءة 
بعض اصناف البذور، وعدم توفر املداخالت الزراعية الالزمة 
يف ح��ي��ن��ه��ا، ب���اإلض���اف���ة ل���ق���ص���ور  يف ج���ان���ب االرش��������اد ال����زراع����ي، 
ومكافحة اآلف��ات، و تشتت جهود العاملن يف الجمعيات 

والجهات املعنية وعدم وجود التنسيق الكايف.
وبن أهمية  توحيد كل الجهات العاملة يف املجال الزراعي 
عر قناة واحدة، ووضع خطط ودراس��ات مزمنة ومعقولة 
ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ مل���واك���ب���ة امل�����واس�����م ال����ق����ادم����ة، واالس����ت����ف����ادة م��ن 
الدروس واالخطاء السابقة وعدم تكرارها من قبل العاملن 
يف املجال الزراعي، كما طالب ايضا ببناء وتأهيل كادر الجبهة 
ال������زراع������ي������ة ب���ش���ك���ل ك������ام������ل، وس������رع������ة ان������ش������اء ح������واج������ز وس�������دود 
ل��الس��ت��ف��ادة م���ن م��ي��اه االم���ط���ار وال���س���ي���ول م���ن خ����الل ال���ب���دء يف 
ع���م���ل دراس��������ات ل���ل���ط���رق���ات ال����زراع����ي����ة وت���ن���ف���ي���ذه���ا، ودع������ا امل���دي���ر 
التنفيذي لجمعية الغيل جميع  املؤسسات والهيئات ورجال 
امل���ال واالع��م��ال للتوجه نحو االس��ت��ث��م��ار يف محافظة الجوف 
وت��ش��ج��ي��ع  امل��ؤس��س��ات ال��خ��دم��ي��ة  ال ي��ج��اد ف���روع يف املحافظة 
لدعم املزارعن بكل الوسائل الحديثة التي من شأنها تقليل 
تكاليف اإلنتاج وكذلك الحد من استنزاف املياه ومنع الحفر 

العشوايئ لآلبار بما يحفظ املخزون املايئ للجوف. 
تفاعل كبري 

ن��ائ��ب م��دي��ر ع����ام امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ن��م��ي��ة وإن���ت���اج ال��ح��ب��وب 
املهندس صالح املشرقي اشار أن موسم زراعة القمح الحايل 
مبشر بالخري وهناك توسع كبريا وتفاعل املزارعن مع دعوة 
القيادة، موضحا أن املوسم الشتوي يبدأ زراعته يف 15 اكتوبر 
ويستمر حتى نهاية الشهر، مضيفا ان موعد الحصاد يكون 

بعد 100 يوم  . 
مؤكدا أن املشكلة التي رافقت املوسم عدم التزام املزارعن 
ب��م��وع��د ال����ب����ذار وه����و م���ا ت��س��ب��ب يف ان���ت���ش���ار االم�������راض واآلف�����ات 

الزراعية. 
وتوقع نائب مدير ع��ام املؤسسة أن تبلغ املساحة املزروعة 
ح�������وايل 6500 ه���ك���ت���ار وذل�������ك وف����ق����ا ل���ك���م���ي���ات  ال�����ب�����ذور امل����وزع����ة 
البالغة 16000كيس من مؤسسة الحبوب وما يقارب من 
600ك����ي����س م���ن م��ؤس��س��ة اك���ث���ار ال����ب����ذور، وم����ا ب���ن 5000 إىل 

6000 كيس كانت لدى املزارعن.
وتطرق املشرقي إىل  مسألة البذور التي وزعت عى املزارعن 
من قبل املؤسسة والتي كانت مخلوطة وهي احدى مجاالت 

الضعف التي رافقت هذا املوسم. 

  استعدادات املؤسسة 
واكد أن املؤسسة وفرت 15 حصادة موزعة عى مديريات 
املحافظة ستقوم بحصاد الحقول املخصصة كبذور وبسعر 
10000ري������������ال ل���ل���س���اع���ة، ب����اإلض����اف����ة إىل ت����واج����د م����ا ي���ق���رب م��ن 
80ح�����ص�����ادة م��ج��ت��م��ع��ي��ة وع������دد م����ن ح����ص����ادات امل���واط���ن���ن م��ن 

محافظة صعدة وعمران وبسعر الساعة 12000ريال. 

شراء القمح
واوض�����ح امل��ه��ن��دس امل��ش��رق��ي أن ش�����راء ال��ق��م��ح م����ن  امل���زارع���ن 
يعد دافعا وحافزا لهم للتوسع يف زراعته مستقبال، مؤكدا 
انعدام الشراء من املزارعن سيؤدي إىل انتكاسة يف مشروع 

التوسع يف زراعة القمح.
ودع�����ا ال���دول���ة ال��ق��ي��ام ب���ش���راء  ال��ق��م��ح م���ن امل����زارع����ن بحسب 
ال����س����ع����ر امل����ت����ف����ق ع���ل���ي���ه 18500ري���������ال،ح���������ت���������ى ن���ض���م���ن اس����ت����م����رار 

املزارعن يف زراعة القمح يف السنوات القادمة   
واش����ار أن امل��ؤس��س��ة ل��م تتلق ت��وج��ي��ه��ات م��ن ال��ق��ي��ادة ب��ش��راء 

القمح من املزارعن.  

شراء البذور 
وب���ن امل��ش��رق��ي أن امل��ؤس��س��ة س��ت��ق��وم ب��ش��راء ك��م��ي��ات ال��ب��ذور 
ب���ح���س���ب ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادة ال����ت����ي وج����ه����ت ب����ش����رائ����ه����ا  وذل�����ك 
مل����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات ال���ع���امل���ي���ة، وت����وف����ري م����خ����زون م����ن ال����ب����ذور 
للمواسم ال��ق��ادم��ة، مبينا أن املؤسسة ستقوم ب��ش��راء  اكرث 
م��ن 100 أل��ف كيس ب��ذور ، بحسب التسعرية املتفق عليها 
مسبقا وهي ما بن 20000 إىل  22000ريال لكيس البذور . 



وقفة مع املشروع القرآني 
بالتأكيد أن ظهور املشروع القرآين كان يف توقيت صعب 
ب��ع��د أن وص���ل���ت األم�����ة إىل ح���اف���ة ال���ي���أس امل��ط��ب��ق واالن���ه���ي���ار 
الكامل بسبب التخطيط اليهودي الذي يسيطر عىل البيت 
األبيض صاحب اليد الطوىل التي قررت اجتياح أفغانستان 

بروح صليبية متعطشة للدماء وكيد صهيوين مدمر.

ج���م���ي���ع ال�����زع�����ام�����ات ال���ع���رب���ي���ة واإلس�����ام�����ي�����ة يف ت���س���اب���ق م��ع 
ال���زم���ان ل��ت��أي��ي��د ال���ق���رار ال���ع���دواين خ��ش��ي��ة ال���وق���وع ب��امل��خ��ال��ف��ة 
لإلعان املخادع للبيت األبيض يف مكافحة االرهاب  "من 

لم يكن معنا فهو ضدنا" 

لقد مثل الوعي املبكر للشهيد القائد رض��وان الله عليه 
ب��رؤي��ت��ه ال��ق��رآن��ي��ة ال���وج���ه األخ�����ر وال���ك���ي يف زم����ن ال��ام��وق��ف 
أم��������ام ت���ل���ك ال���غ���ط���رس���ة األم����ري����ك����ي����ة وال����ت����ص����دي ل���ل���م���ؤام���رات 
الغربية والصهيونية وكشف املخططات اإلجرامية فأطلق 
صرخته املدوية وصدع بالحق من جبال مران حينما سكت 

اآلخرون.

امل���ن���ط���ق���ة ال���ن���ائ���ي���ة ال����ت����ي ال ت����ك����اد ت����ذك����ر ح���ت���ى ت����غ����وص ف��ي��ه��ا 
ال���ك���ث���ر م����ن امل�����ف�����ردات م����ن أج�����ل اك���ت���ش���اف خ���ص���ائ���ص امل���ك���ان 
وأسرار اللحظة التي انطلق فيها املشروع القرآين بصرخته 
املباركة التي اكتسح صدها املتجدد واملتدفق أرجاء العالم 
ك��ق��ط��رة امل����اء ال��ت��ي س��رع��ان م��ا تتبعها ق��ط��رات ل��ت��ت��ح��ول إىل 
نهر متدفق يتسع م��ج��راه ب��ات��س��اع م���دارك وع��ي العاملني 
عليه وتسلحهم بالبصرة الثاقبة الذين يتحركون بحركة 
ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م وت���وج���ي���ه���ات أع������ام ال����ه����دى ال����ذي����ن أث���م���رت 
اع��م��ال��ه��م ال��ع��ظ��ي��م��ة وت��ض��ح��ي��ات��ه��م ال��ج��س��ي��م��ة ه����ذا ال��وه��ج 

املشرق لامة الذي سيمأل الدنيا عدال وقسطا. 

املشروع املبارك الذي ترتجف لصرخته عروش الظاملني، 
امل���ش���روع امل��خ��ض��ب ب��ت��ض��ح��ي��ات ال��ش��ه��داء ال���ذي���ن ي��ش��ت��م من 
دم���ائ���ه���م ال����ي����وم ع���ب���ق ال���ح���ري���ة وال����ك����رام����ة وروح االس���ت���ق���ال 
والخروج من الوصاية والتبعية املهينة، املشروع الذي ال 
يمكن ت��أط��ره فهو عاملي بعاملية ال��ق��رآن ال��ك��ري��م.. املشروع 
ال���������ذي ي���ح���م���ل اج�����وب�����ة ن���ه���ائ���ي���ة ع�����ىل أس����ئ����ل����ة ال����ح����ي����اة امل�����ادي�����ة 

واملعنوية 

املشروع الذي يستحق القراءة الهادئة واملتكررة باعتبار 
الحاجة للغوص يف استكشاف املزيد من التفاصيل التي 
قد تصل باإلنسان إىل قمة اإليمان اإلحساس باملسؤولية 

قراءة يف رحاب مازم الشهيد القائد السيد حسني بدر 
الدين الحويث سام الله عليه التي تفتح مدارك االنسان 

وتوسع ثقافته بما يعود بالنفع عليه يف الدنيا واآلخرة. 

والله من وراء القصد

محمد عيل الذيفاين

املجالس الرمضانية..
محطات مشرقة الداللة..!!

أيام قائل وتغتسل األرواح يف ملكوت الشهر الفضيل.. 
وتتزود النفوس بعبق وروحانية الليايل املباركة.. وتكتحل 

مقلة الكون بوهج شهر رمضان املبارك.
وال ي���خ���ف���ى ع�����ىل ك�����ل ذي ع���ق���ل وب�����ص�����رة م�����ا ي���س���ع���ى إل���ي���ه 
أع������داء ال���ل���ه م���ن ال���ي���ه���ود وال���ن���ص���ارى وم����ن ح��ال��ف��ه��م يف ثني 
األم�����ة وص���رف���ه���ا ع���ن إس���ت���غ���ال م���واس���م ال���خ���ر وال����ص����اح ؛ 
ف��راه��م ي��ح��ش��دون مختلف ب��رام��ج ال��ل��ه��و وم��ك��ائ��د الضياع 
بشتى مجنزرات الغزو ومجمل الوسائط اإلعامية، فما 
بني مسلسات شيطانية وإعانات تلعب فيها املرأة جسداً 
م��ن��زوع ال��ك��رام��ة ؛ ليبقى امل��ش��اه��د ال��ع��رب��ي متقرفصاً أم��ام 

مسلسل يتجاوز الساعتني وبتوقيت الصلوات.
من هنا تأيت أهمية املجالس الرمضانية كمحطات تربوية 
واس����ع����ة ال���دالالت..ع���ظ���ي���م���ة ال���غ���اي���ات وامل���ح���ت���وى ؛ ل��ت��م��ن��ح 
املجتمع املسلم حصانًة قوية وترسانة صلبة يف مواجهة 

أعداء الله وأعداء قيم العزة والدين والفضيلة.
وبالتايل ما يميز شعبنا اليمني الصامد هو إحياء هكذا 
م��ج��ال��س أس��ه��م��ت وت��س��ه��م يف ح��ث ال��ن��اس ع��ىل استغال 
الشهر الفضيل، والعودة الصادقة إىل الله ،وبما يحقق 
خاصية » التقوى «أه��م وأب���رز غ��اي��ات الصيام..يقول الّله 
تعاىل:» يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 

عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون«183
وب��ك��ل ت��أك��ي��د س��ت��ك��ون م��ج��ال��س ه���ذا ال��ع��ام بمشئية الله 
أكرب زخماً ،وأعظم تفاعًا وحضوراً ثقافياً وروحياً وعىل 

كل املستويات.
وه���ي دع����وة ل��اس��ت��ف��ادة م��ن ث��م��ار ه���ذه امل��ج��ال��س امل��ب��ارك��ة 
ب����م����خ����ت����ل����ف ب�����رام�����ج�����ه�����ا امل�����ت�����ن�����وع�����ة م��������ا ب��������ني دروس ون������������دوات 
وأم����س����ي����ات وغ����ره����ا مل����ا ل���ه���ا م����ن أه���م���ي���ة يف ت���زك���ي���ة ال���ن���ف���وس 
وإحياء الروح اإليمانية والجهادية واألهم هو تعلم وقراءة 
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م يف ش��ه��ر ال���ق���رآن.. ال��ش��ه��ر ال���ذي جعله الله 
طريق الخر والصاح.. واالستفادة من دروسه ومحطاته 
؛لتنعكس ثمارها إيجاباً عىل سلوكيات الناس يف مختلف 

شؤونهم الحياتية.
وت���أيت دروس وم��ح��اض��رات السيد القائد لتضيف لليال 
ال��ش��ه��ر ال��ك��ري��م ن��ك��ه��ًة م��م��ي��زة..ب��إع��ت��ب��اره��ا م��وج��ه��ات ن��اب��ع��ة 
م���ن إه��ت��م��ام األب ال���روح���ي وال���ق���ائ���د ال��ح��ري��ص ع���ىل ح��اض��ر 

ومستقبل األمة وتوثيق عاقتها بالله قواًل وعمًا.

أحمد النظامي

قحيم وجحاف يناقشان جوانب التنسيق حلماية املعالم األثرية باحلديدة

األديب والشاعر الكبري: عبدالله الربدوين

من تاريخ اإلرهاب 

ت��ل��وح بعض املصطلحات امل��ع��اص��رة ال��ج��دي��دة لتغير 
اس��م��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي أو لقلة معرفتها ت��أري��خ��ي��ا, ف��م��ا أك��ر 
األبواق التي تردد اليوم اسم اإلرهاب, وكأنها اقتطفتها 
من غابة مجهولة, أو كأنها عرت عىل أجد اسم, حتى 
اص�����ب�����ح اس��������م اإلره��������������اب م�����وض�����ة س����ي����اس����ي����ة: )ن�����ح�����ن ض��د 
اإلره���������اب( )ع��ل��ي��ن��ا م���ق���اوم���ة اإلره���������اب( )ال���ن���ظ���ام ال���ف���اين 

إرهابي( )النظام الفاين يؤوي اإلرهاب(.
كلهم ضد اإلرهاب وليس فيهم من يشر إىل أسبابه 
وم��������ن ي���ل���ت���ف���ت إىل اس�����ب�����اب�����ه ال����������ذي ه������و ج��������زء م������ن ت����اري����خ 
البشرية, فمنذ أصبح الناس حاكما ومحكوما أمسوا 
ظ���امل���ا وم���ظ���ل���وم���ا, ون��ت��ي��ج��ة ل���ه���ذا ت��ح��ت��م ع���ىل امل���ظ���ل���وم أن 
يقاوم وعىل الظالم أن يقمع أما يف التغلب فيحقق 

بقمعه مزيدا من املقاومة.
لهذا تسمى الصراع البشري عدة اسامي ليس منها 
اإلره���اب, ألن��ه داخ��ل يف صميم ال��ص��راع الح��ق بطبيعة 
ال��ت��ق��ات��ل ب���ني ظ���ال���م وم���ظ���ل���وم, وت���اب���ع الرت����ط����ام ك���ل ق��وة 
������ا  واْ َل������ُه������م َمّ ب������ق������وة, ك����م����ا أش�����������ارت آي��������ة األن��������ف��������ال: )َوأَِع��������������������������ُدّ
َباِط ٱْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ  ٍةۢ َوِمن ِرّ ن ُقَوّ ٱْسَتَطْعُتم ِمّ
ُك��ْم(، فاإلرهاب هنا ضد للعدوان وإره��اب  ٱلَلِّه َوَع��ُدَوّ
للمعتدي, فالتنازع ب��ني غالب ومغلوب سبب تقوي 
الضعيف وإضعاف القوي عن طريق القوة الراهبة التي 
ألفتها طبيعة امل��ق��اوم��ة, وه��ذا املفهوم اللغوي ي��رادف 
امل��ف��ه��وم ال��ت��اري��خ��ي, وق��ب��ل ال��رح��ي��ل اىل ال���ت���اري���خ البعيد 
يمكن تتبع الخط اإلرهابي يف سياق تاريخ هذا العصر, 
ألن��ه أق��وى بطشا وألن��ه ص��در ع��ن ال��ذي��ن ي��ن��ادون اليوم 
بمحاربة اإلرهاب ويدينون األعمال اإلرهابية, مع أنهم 

أرهب اإلرهابيني.
يف ع��������ام 56 س����ع����ت ال������زع������ام������ة ال����ت����ون����س����ي����ة وامل����غ����رب����ي����ة 
بالتصالح بني ثوار الجزائر وقادة فرنسا االستعمارية, 
ويف وق���ت ال��ت��ف��اوض ب��ني زع��م��اء امل��غ��رب وت��ون��س وث���وار 
الجزائر, اختطفت الطائرات الحربية الفرنسية طائرة 
الثوار الجزائريني الخمسة وهي يف رحلتها من املغرب 
اىل ت��ون��س يف مهمة تفاوضية واف���ق عليها االستعمار 
ال���ف���رن���ي, وك������ان اخ���ت���ط���اف ط����ائ����رة ث������وار ال���ج���زائ���ر أع��ن��ف 
إره��اب من نظام يدعي التحضر وحماية الحرية, ويف 
ذلك الحني اشتعلت الشعوب حماسا عىل املختطفني 
وم��ن��اص��رة ل��ث��وار ال��ج��زائ��ر ح��ت��ى داخ���ل ف��رن��س��ا, ألن ذل��ك 
اإلره����اب ت��ب��دى غ��ر ض���روري م��ن دول���ة تنسب اإلره���اب 
إىل الثوار, كان اختطاف الطائرة الجزائرية واهباطها يف 
الجزائر تحت ارهاب الطائرات الحربية الفرنسية أقوى 
عوامل تأجج الثورة الجزائرية, وأهم أسباب تعاطف 
ال����ع����ال����م م���ع���ه���ا ح���ت���ى يف ف���رن���س���ا ن���ف���س���ه���ا, ف���ك���ت���ب س���ارت���ر 
كتابه الشهر: )عارنا يف الجزائر( كادت تلك القرصنة 
ال���ف���رن���س���ي���ة أن ت����ب����دو غ���ل���ط���ة ال ت���ق���ب���ل ال�����ت�����ك�����رار, ب���ي���د أن���ه���ا 
تكررت بعد أكر من عشر سنوات اذ اسقطت املدافع 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة ط���ائ���رة م��دن��ي��ة ل��ي��ب��ي��ة ف����وق ص���ح���راء س��ي��ن��اء 
امل���ح���ت���ل���ة يف م��ط��ل��ع ال���س���ب���ع���ي���ن���ات, وك������ان ذل�����ك ال����ع����دوان 
االسرائيي امتداداً مختلف األدوات للقرصنة الفرنسية 
ضد ث��وار الجزائر, وأح��دث العدوان االسرائيي شجبا 
أخ��وي��ا م��ن أوروب����ا ال��غ��رب��ي��ة, وه���ي ال��ت��ي زرع���ت اس��رائ��ي��ل 
وشاركتها بعض أوروب��ا يف العدوان الثايث عىل مصر 
وشاركتها أمريكا يف عدوان حزيران عىل العرب جميعا.
بهاتني الحادثتني تأسس تاريخ اإلرهاب الجوي وإن 
تباعدت فرات حوادثه, فتىل العدوان االسرائيي عىل 
الطائرة املدنية الليبية يف السبعينات العدوان األمرييك 
عىل الطائرة املصرية يف خريف عام 1985م, اذ اقتادت 
الطائرات الحربية األمريكية الطائرة املصرية إىل املطار 

العسكري بصقلية, وك��ان��ت الحجة يف ه��ذه القرصنة 
عقاب الفدائيني الفلسطينيني الذين اختطفوا السفينة 
االيطالية, وكانت القرصنة األمريكية هي الحقلة الثالثة 
يف تاريخ االرهاب, ألن عملية الفدائيني الفلسطينيني 
كانت انتقاما ثوريا ألكر من مائة فلسطيني وتوني 
سقطوا ضحايا الغارة االسرائيي عىل مكاتب املنظمة 
الفلسطينية بتونس يف اكتوبر عام 85 فكان اإلرهاب 
ال��ج��وي األم��ري��يك ام���ت���دادا للقصف االس��رائ��ي��ي مكاتب 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني وك�������ان�������ت ال��������غ��������ارة االس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة م����������ؤزرة 
ب��االس��ط��ول األم���ري���يك, ول���م ي��ت��ح��رج ال��ب��ي��ت األب��ي��ض عن 
االشارة بالغارة االسرائيلية عىل تونس: )لقد انتهجت 
اسرائيل الطريق الصحيح( وهذا ما سبب تتابع حلقات 
االرهاب الجوي, فشهد مطلع العام 1986م قرصنة 
اسرائيلية جديدة ضد الطائرة املدنية الليبية وه��ي يف 
رحلتها من طرابلس إىل دمشق, إذ اقتادت الطائرات 
الحربية االسرائيلية الطائرة الليبية اىل مطار عسكري 
يف فلسطني املحتلة, فاتصلت هذه الحقلة بسوابقها 
من تاريخ اإلرهاب املعاصر, وربما شكلت هذه الحلقة 
ت����واص����ل ه�����ذا ال����ت����اري����خ االره������اب������ي, ألن م����ا ح�����دث م��اض��ي��ا 

يمكن أن يحدث مستقبا.
وبهذا أصبح لارهاب النظامي تاريخ ال يوازيه تاريخ 
اره�����������اب امل����ض����ط����ه����دي����ن ع������ىل ت����ع����اق����ب ال������ت������اري������خ, وص��������ارت 
تسمية اره���اب ان��س��ب ل��ه��ذا العنف ال��ج��ب��ار ال��ق��ادر عىل 
استخدام افتك االسلحة وأقدر فنون االرهاب, أما ما 
دون التاريخ من أحداث ثورية فقد اختلفت تسمياتها 
ومصطلحاتها, وإن كانت ال تبعد يف املعني عن االرهاب 
يف تعييب ثورة املحرومني وتشويه حركتهم كما تقص 
أن���ب���اء ال���ت���اري���خ ال���ب���ش���ري, ف��ع��ن��دم��ا ب��ل��غ��ت االم���رباط���وري���ة 
ال����روم����ان����ي����ة أوج ق���وت���ه���ا ال���ع���س���ك���ري���ة, أرادت أن ت��ب��س��ط 
سيطرتها عىل العالم املعروف قبل مياد املسيح, وملا 
ت�����م�����ادت ت���ل���ك االم�����رباط�����وري�����ة يف اخ�����ض�����اع ال�����ن�����اس خ�����ارج 
ن��ط��اق��ه��ا خ��ل��ق��ت ال����ث����ورة ع��ل��ي��ه��ا ف��أط��ل��ق��ت االم���رباط���وري���ة 
ال��روم��ان��ي��ة ع��ىل الثائرين لقب ) ال��رباب��رة ( حتى ل��و كان 
ال���ث���وار م���ن غ���ر ال����رباب����رة األف��ري��ق��ي��ني ال���ذي���ن ي��ن��ت��م��ون إىل 
اص�����ول ح��م��ري��ة, ف���ص���ارت ال���ربب���ري���ة م���رادف���ة للوحشية 

حتى لو كانت تفارس وحوشا حقيقيني.
إذن ف����ع����ب����ارة )ب����رب����ري����ة ( ت���ت���غ���ي���ا ت���ع���ي���ي���ب ال�����ث�����وار ال���ذي���ن 
يريدون تقويض الحضارة الرومانية القائمة عىل القوة 

العسكرية والعنف املنظم. 
ك��ان ه��ذا ال��وص��ف للرببرية أوىل صفحات القاموس 
ال�����ت�����ع�����ب�����ري, ال����������ذي ط������ورت������ه س����������ادة ال����ع����ش����ائ����ر ث������م س������ادة 
ال����ق����ص����ور يف ال�����دي�����ار ال����ع����رب����ي����ة, ف���ع���ن���دم���ا ك����ان����ت ال���ق���ب���ائ���ل 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ج��اه��ل��ي��ة ت���ط���رد امل��خ��ال��ف��ني ل��ل��ع��وائ��د امل��رع��ي��ة, 
أرادت أن تطلق عليهم صفعة يتسمون بها فلقبهم 
ب��ال��خ��ل��ع��اء, ومل���ا ت��ك��اث��ر ه����ؤالء امل��خ��ل��وع��ون م��ن اص��ول��ه��م, 
أصبحوا يشكلون مجتمعا يحاول االنتقام من خالعيه 
ومن الذين ينعمون يف مضاربهم وبيوتهم وهم تحت 
ال��ه��واج��ر وال�����ربد, فلقب س���ادة ال��ع��ش��ائ��ر ذل���ك املجتمع 
ال��ط��ري��د ب��ال��ص��ع��ال��ي��ك, الن��ه��م ال ي��ن��ت��م��ون اىل ع��ش��رة وال 
يملكون غر سيوفهم, وكان هؤالء الصعاليك يملكون 
ال��ت��م��ي��ي��ز وش���رائ���ف االخ������اق, ف���ا ي��س��ط��ون إال ع���ىل ق��وي 
م����س����ل����ح وال ي���ن���ت���ه���ب���ون إال األغ������ن������ي������اء, وال ت����دف����ع����ه����م اىل 
االنتهاب إال ضرورة سد الرمق من فضول املال الكثر 
عند األغنياء, وكانوا يكتفون بما انتهب بعضهم كما 

قال عروة بن الورد: 
أََتهَزأُ ِمّني أَن َسِمنَت َوأَن َترى

            ِبَوجهي ُشحوَب الَحِقّ َوالَحُقّ جاِهُد

وإيِّن اِمُرٌؤ عافى إِناِئَ ِشرَكٌة
            َوأَنَت اِمُرٌؤ عافى إِناِئَك واِحُد

ُم ِجسمي يف ُجسوٍم َكثَرٍة أَُقِسّ
             َوأَحسو َقراَح املاِء َواملاُء باِرُد

إىل ج�����ان�����ب االك�����ت�����ف�����اء ب�����ال�����ض�����روري�����ة م�����ن ال������ق������وت, ك����ان 
الصعاليك يعفون عن امتداح سادة العطايا كاملناذرة 
يف العراق والغساسنة يف الشام واألكاسرة يف فارس 
وال��ق��ي��اص��رة يف ال���روم واألق��ي��ال يف اليمن وال��ن��ج��ايش يف 
ال���ح���ب���ش���ة, وق������د ك������ان ه�������ؤالء األم����������راء وامل�����ل�����وك ي���ج���رب���ون 
العطايا للمادحني, فكان يقصدهم شعراء معروفون 
كاألعىش والنابغة وحسان وعمرو بن كلثوم, عىل حني 
عف الصعاليك عن االمتداح عىل وفرة شعرائهم وعىل 
وفرة ما يغدق املديح من عطايا, فتميز الصعاليك أدبيا 
وس��ل��وك��ا وت���ع���ددت أل��ق��اب��ه��م, ف��ق��د ك���ان ال���س���ادة ال��ذي��ن 
ي���س���ب���ون ال����س����ود ي����ت����ربؤن م����ن ن��س��ب��ة أوالده���������م م����ن ت��ل��ك 
الجواري السود, فيخلعونهم فيلتحقون بالصعاليك, 
وكان سوادهم يجر عليهم عقدة لونية فغلب عليهم 
لقب ) الغرابيب (, وكان مجتمع الصعاليك ال يتعصب 
لونيا وال عرقيا, فسبق املتحضرين اىل املعاين االنسانية, 
وم����������ع ه����������ذا ك�������ان�������ت ص�����ف�����ة ال����ص����ع����ل����ك����ة ت�����ع�����ب�����ري�����ة ت����������رادف 
)ال���ربب���ري���ة ( ع��ن��د ال����روم����ان, غ���ر أن ال��ص��ع��ال��ي��ك أح���دث���وا 

آثارا أدبية أسست الشعر الفرويس واألخاقي.
قال عبدامللك بن م��روان: كان عروة بن ال��ورد أفحل 
شعراء العرب, أما أبو طمحان القيني فكانت له لكنة". 
وق���د س��م��ى امل���دون���ون ) الم��ي��ة ال��ش��ن��ف��ري ( أق��ي��م��وا بني 
أم����ي ص�����دور م��ط��ي��ك��م.. ال����خ الم���ي���ة ال����ع����رب, مل���ا ف��ي��ه��ا من 
بعد مرمى وجزالة مبنى ونظرية أخاق من أمثال هذا: 

اذا انصرفت عن اليشء لم أكن 
             عليه بوجهي آخر الدهر أقبل 

وان مدت األيدي اىل الزاد لم أكن 
             بأعجلهم اذ أجشع القوم أعجل 

ف�����ق�����د ك����������ان ل����ص����ع����ال����ي����ك ال�����ج�����اه�����ل�����ي�����ة ح�������ض�������ور أدب�������������ي يف 
ال��ع��ص��ور اإلس��ام��ي��ة, ك��م��ا ك��ان��ت ل��ه��م ذري���ة صعاليكية 
م�������دت آداب������ه������م وان ت����غ����ر س���ل���وك���ه���ا ب����اخ����ت����اف ال���ع���ص���ر, 
ك���������ان ص����ع����ال����ي����ك ال����ج����اه����ل����ي����ة ن������ت������اج م����ج����ت����م����ع ق������ب������ي, أم�����ا 
صعاليك القرن الثامن والتاسع م فقد نشأوا يف ظل 
نظام سيايس ومناخ ثقايف مغاير, فتغرت طرائقهم 
الصعاليكية, كانوا ينتهبون ما يقتاتون به بدعوى أنهم 
يأخذون زكاة أموال األغنياء التي يستحقونها بحكم 
فقرهم, كما كانوا يصلون املساجد التي يغدق عليها 
الخليفة أو زوجته أو أحد التجار املرابني, وك��ان يقول 
الصعاليك الذين ينتهبون املساجد: " انما أخذنا من 

بيت الله لعباده املستحقني " 
وك����������ان اول������ئ������ك ال����ص����ع����ال����ي����ك ال����ع����ب����اس����ي����ون أخ����������وف م��ن 
أجدادهم, ألن أصحاب الشرطة كانوا يتقصون آثارهم 
فيحتمون بأقىص األماكن ويتوجسون من كل الناس 

كما قال أحد شعرائهم اليحيمر السعدي: 
كفى حزنا أن الحمر بن جندل 
             عي بأكناف الستار أمر 
وأن أسأل العبد اللئيم بعره 

          وبعران ربي يف الفاة كثر 
عوى الذيب فاستأنست بالذي إذ عوى 

               وصوت انسان فقد أطر 
أم��ا أب��و الشمقمق فانتهج نهجا آخ��ر, إذ ك��ان يجعل 
من الهجاء سببا يف العطاء عن رهبة ال رغبة, فخافه 

ال��ك��ث��ر ب��م��ا ف��ي��ه��م ال��ش��ع��راء ال��ه��ج��ائ��ي��ني وامل���ادح���ني, من 
أمثال: بشار بن برد وحماد عجرد أما ابن الطيب فكان 
منظما للصعاليك ومنظرا لسلوكهم: " اذا سطوتهم 
عىل قصر فتخروا ما بني السحر والغسق بعد أن ينام 
ال��س��ام��ر وق��ب��ل أن يفيق ال��ع��اب��د, واذا رأي��ت��م م��دخ��ا فا 
تلجوه حتى تروا مخرجا, وإياكم والغرة فإنها مصيدة 
ف��ل��ت��ج��ع��ل��وا ب��ع��ض��ك��م م��ق��ت��ح��م��ا وب���ع���ض���ك���م ح�����ارس�����ا, وال 
تغشوا بيوت األرامل واليتامى ولو كان فيها مطمع " 
ف�������ق�������د م����������د ال������ص������ع������ال������ي������ك ال�������ع�������ب�������اس�������ي�������ون أك��������������ر ط�������رائ�������ق 
أجدادهم, ولم يختلفوا عنهم إال فيما حتمه اختاف 
ال����ظ����روف, ع���ىل ان ال��ص��ع��ال��ي��ك ال��ع��ب��اس��ي��ني ل���م ي���ه���دروا 
أمنا وال سفكوا دما, إىل أن نشأت منهم ومن الفئات 
امل������ح������روم������ة ج�����م�����اع�����ة ال������ش������ط������ار ال������ع������ي������اري������ن, ول������ع������ل ه�����ذه 
ال��ص��ف��ة ت��ش��ك��ل ال���ف���رق ب���ني ال��ص��ع��ال��ي��ك وب���ني ال��ع��ي��اري��ن 
وال��ش��ط��ار, إذ ل��م يكن للجماعة األخ���رة تقاليد مرعية 
وآداب سلوكية فكانوا ينتهبون ما يجدون بعض النظر 
ع��ن امل��ن��ه��وب ف��ا ف���رق ب��ني األرم��ل��ة وال���وزي���ر وب���ني ال��ج��ار 
والغريب, ق��ال دعبل بن عي الخزاعي: " أدخلني يف 
العيارة ديك اسرقته من بيت ج��اري عثمان بن عي, 
ومل��ا خفت غضب الرشيد وغ��در امل��أم��ون ك��ان العيارون 
سيفي ودرعي, علموين مخارم الجبال ومدب النمل يف 
الرمال, فحملت خشبة صلبي عىل كتفي مدة أربعني 

سنة " 
وه��ذه الكلمات ت��دل ع��ىل خطر والعيارين والشطار 
كإرهابيني عىل مصطلح ال��ي��وم, لكنهم كانوا يتحلون 
بالغرة عىل الديار أمام الغازي, قال ابن األثر: " كان 
ط��اه��ر ب��ن ال��ح��س��ني ق��ائ��د امل��أم��ون يف م��أم��ن م��ن م��ح��ارب 
ياقيه, وملا دنا من بغداد القاه سبعمائة من الشطار 
والعيارين الحفاة ال��ع��راة, فعجب طاهر بن الحسني 
م���ن ش��ج��اع��ة ه����ؤالء ال���ع���راة ال���ذي���ن ي���روغ���ون ع���ن س��ه��ام 
جيشه وحرابه, فكان الرجل منهم يلتقط السهام بعد 
وقوعها ويعدها كنقود فكان الواحد منهم اذا التقط 
سهما عد درهمني, فبعضهم يقاتل وبعضهم يذهب 

لبيع السهام يف سوق بغداد ويشري طعاما".
ويضيف اب��ن األث��ر " وتمكن الشطار وال��ع��ي��ارون من 
حماية بغداد مدة أربعة عشر شهرا حتى أتهم املأمون 
قائده بالعجز أمام قوة أخيه األمني, وملا هجم طاهر بن 
الحسني بعد تعزيز قواه عىل بغداد واقتحمها تجمع 
ال��ش��ط��ار وال��ع��ي��ارون ح���ول ال��ق��ص��ر األم���ر ف��داف��ع��وا عنه 
ل��ي��ل��ة ون��ص��ف ي���وم ح��ت��ى غلبهم اب���ن ال��ح��س��ني ول���م يؤثر 
فيهم ذلك االنكسار فظلوا يقاتلون الخراسانيني بعد 
ق��ط��ع رأس األم�����ني وال���ط���وف���ان ب���ه يف ب����غ����داد, ف��م��ا أش��د 
أول���ئ���ك ال���رج���ال امل��دق��ع��ني ال���ذي���ن ال ت��س��ره��م خ��رق��ة وال 

يقيهم نعل "
من ذلك الحني تعاظمت جماعة الشطار والعيارين 
إىل ان كان يتقرب منهم الوزير لينتصر بهم عىل وزير 
آخر, حتى أن ابن عضد الدولة تقرب منهم حتى كان 
ق��ائ��دا لهم, ويف أي��ام الحاكم بأمر الله بمصر تشكلت 
ج�����م�����اع�����ة ت����ش����ب����ه ج�����م�����اع�����ة ب��������غ��������داد ل����ق����ب����ت����ه����م ال����س����ل����ط����ات 
امل��ت��ع��اق��ب��ة ب��ال��ف��ت��وات, وك���ان ال��ح��اك��م ب��أم��ر ال��ل��ه معروفا 
باملهابة املرعبة وبإخضاع الناس, ولم تضعف شوكته 
إال جماعة الفتوات الذين استهدفوا نهب بيوت الدعاة 

وقتل من خرج عليهم منهم للقتال.
قال محمد عبدالله عنان يف كتابه ) الحاكم بأمر الله 
(: قتل الفتوة من دعاة الحاكم ثمانني داعية يف سنة 
واحدة هي سنة 411 للهجرة, وكان لقب الفتوة يشر 
إىل القوة واإلرهاب معا, غر أن جماعة الفتوة بمصر 
أشبهت الشطار والعيارين يف الحمية الوطنية, فكلما 
وقف شطار بغداد يف وجه طاهر بن الحسني وجيشه, 
وق��ف��ت ف��ت��وات م��ص��ر يف وج���ه ال���زح���وف الصليبية سنة 
1090م وأبلت يف قتالها أحسن الباء, قال املقريزي: 
" ك��ان��ت ال��ف��ت��وة أم��ه��ر يف ال��ق��ت��ال وأق����دم ع��ىل امل����وت من 

جيش السلطان "
وإذا ت���س���اءل ع���ن األس���ب���اب امل��ك��ون��ة ل��ت��ل��ك ال��ج��م��اع��ات 
الثائرة فسوف يجد أن السبب واحد: هو شدة حرمان 
الغالبية وترف األقلية من حكام وتجار, فلم تكن تلك 
الجماعة إال نتاج ظروفها ومن وج��ود ظالم ومظلوم 
وم���رف وم��ح��روم, وع��ىل رغ��م فقر ال��ش��ط��ار والعيارين 
والفتوات فانهم كانوا أكر غرة عىل الوطن من الحكام 
ك���م���ا دل������ت ش�����ه�����ادات امل�����ؤرخ�����ني ال�����ذي�����ن ك�����ان�����وا ي��خ��ل��ع��ون 
عليهم النعوت الرسمية الدالة عىل التنقيص, كنتيجة 
م��ع��روف��ة وم���وروث���ة, ول���م تستطع ال��س��ل��ط��ات املتعاقبة 
أن ت����ع����ال����ج األزم�������������ات ال�����ت�����ي ت���س���ب���ب���ت يف خ����ل����ق ال����ث����ائ����ري����ن 
واملتمردين, فاتخذت من التعييب واالستهجان وسيلة 
لتحقر اولئك الثائرين, وكانت املعائب دينية نسبية, 
فعبارة الشطار الفاقة والعيارين كانت تنم عن الجهل 
وال��س��وق��ي��ة وع���ىل االن��ت��م��اء إىل األص����ول األع��ج��م��ي��ة وإىل 
ب���ي���وت, ول���ق���ب ال���ف���ت���وات ي��ن��م ع���ن ض��ع��ف األص�����ل وع��ىل 

نشأة السوء. 

حضر محافظ محافظة الحديدة محمد 
عياش قحيم يوم أمس األول اجتماعاً ضم 
رئيس الهيئة العامة للمحافظة عىل املدن 

التاريخية املهندس وديع جحاف.. 
ون���������اق���������ش االج��������ت��������م��������اع ج���������وان���������ب ال����ت����ن����س����ي����ق 
لحماية وترسيم املنشآت واملعالم األثرية.. 
وأه�����������اب امل�����ح�����اف�����ظ ب����أه����م����ي����ة ال�����������دور امل����ش����رك 
لتعزيز االهتمام باملواقع واملساجد األثرية 
وامل���دن التاريخية ال��ت��ي ت��زخ��ر بها مديريات 

املحافظة..
ويف االجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة م�����خ�����ت�����ار ال������ك������ح������اين وم������س������ؤول 

امل����ن����ط����ق����ة ال����ش����رق����ي����ة وامل�����دن�����ي�����ة ب�����ف�����رع ال���ه���ي���ئ���ة 
مشتاق الكوكباين أوضح املهندس جحاف 
أن زي���ارت���ه مل��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة ت���أيت ل��إلط��اع 
عىل وضع فرع الهيئة باملحافظة ومناقشة 
ع��دد م��ن ال��ج��وان��ب املتعلقة بالحفاظ عىل 
م����دي����ن����ة زب�����ي�����د وامل������س������اج������د األث�������ري�������ة وامل����ع����ال����م 

التاريخية..

كما ناقش االجتماع آلية العمل يف ترميم 
مدينة زبيد وحارة السور بمدينة الحديدة 
واح��ت��ي��اج��ات ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل ب���ني السلطة 

وهيئة املدن التاريخية.

اليزال مصطلح اإلرهاب كلمة لها أكر من تعريف 
وأك��������ر م�����ن وص������ف ي����وظ����ف ب���ح���س���ب م�����ا ت�����ري�����ده ال���ق���وى 
االم�����ربي�����ال�����ي�����ة وع��������ىل رأس������ه������ا أم�����ري�����ك�����ا ل���ت���ح���ق���ي���ق اه����داف����ه����ا 
ومخططاتها يف كثر من بلدان العالم وحول مدلوالت ونشأة 
هذا االسم والبدايات األوىل لصناعة اإلرهاب فإن شاعر اليمن 

الكبر االستاذ عبدالله ال��ربدوين قد تناوله من زواي��ا مختلفة 
وألهمية هذا املوضوع.. "26سبتمرب" تعيد نشر أبرز ما تضمنه 
ه���ذا امل���وض���وع ال����ذي ك��ت��ب��ه ال��ف��ق��ي��د ال������ربدوين ت��ح��ت ع���ن���وان "م��ن 
ت����اري����خ االره���������اب" ون���ش���رت���ه ال��ص��ح��ي��ف��ة يف ع����دده����ا رق�����م )176( 

بتاريخ )13 فرباير 1986م( فيما يي النص كما ورد: 

10 https://t.me/september26newsكتابات @26septnet1
26sept26@gmail.comwww.26sep.net
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أح��������م��������د  م���������ح���������م���������د  األخ/  ي���������ع���������ل���������ن   >
عبدالعزيز ث��واب��ه ع��ن ف��ق��دان بطاقة 
ش��خ��ص��ي��ة ص�������ادرة م���ن األم����ان����ة ب��رق��م 
01010756540 ف��ع��ى م���ن وج��ده��ا 
إيصالها إىل جهة اإلصدار أو االتصال 
ع���ى ال���رق���م 771292929 ول����ه جزيل 

الشكر
< يعلن األخ/ حسني صالح محمد 
ال��رازق��ي عن فقدان بطاقة عسكرية 
ص�������������������ادرة م����������ن وزارة ال�����������دف�����������اع ب�����رق�����م 
25289 وب����ط����اق����ة ش���خ���ص���ي���ة ص�������ادرة 
م�����ن األم������ان������ة ب�����رق�����م 01010577758 
ف���ع���ى م�����ن وج����ده����م����ا إي���ص���ال���ه���م���ا إىل 
أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر
<  ي��ع��ل��ن األخ/ ف�������واز ح���س���ني ح��م��ود 
مبخوت السميني عن فقدان لوحة 
معدنية لسيارة رقم 58953/ 1 أجرة 
فعى من وجدها إيصالها إىل أقرب 

قسم شرطة وله جزيل الشكر
< يعلن األخ/ محمد أح��م��د حسني 
ش��ل��ي��ل ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ة شخصية 
صادرة من األمانة فعى من وجدها 
إيصالها إىل جهة اإلصدار وله جزيل 

الشكر
<  ي����ع����ل����ن األخ/ أم����������ني ع�����ب�����دال�����واح�����د 
أحمد بادي عن فقدان  كرت سيارة 
رق��م 72061/ 2 خصويص فعى من 
وجده إيصاله إىل أقرب قسم شرطة 

وله جزيل الشكر
ع�����������ب�����������دال�����������رح�����������م�����������ن  األخ  ي������������ع������������ل������������ن   >
ع������������ب������������دال������������رح������������م������������ن اح���������������م���������������د م������ح������س������ن 
اب������������وط������������ال������������ب ع�������������ن ف�������������ق�������������دان ب������ط������اق������ت������ه 
ال����ش����خ����ص����ي����ة وال�����������ص�����������ادرة م��������ن أم�����ان�����ة 
ال����������ع����������اص����������م����������ة..ف����������ع����������ي م��������������ن وج���������ده���������ا 
ايصالها إىل أق���رب قسم شرطة وله 

جزيل الشكر.
<ي���������ع���������ل���������ن األخ/ع��������������ب��������������دامل��������������ل��������������ك ي�����ح�����ي�����ى 
ح�����م�����ود ه����������ادي ع������ن ف������ق������دان ب���ط���اق���ت���ه 
ال���ش���خ���ص���ي���ة  رق�������م 01010856005 
..ف������ع������ى م������ن وج������ده������ا االت�������ص�������ال ع��ى 
إي�����ص�����ال�����ه�����ا  أو   774299495 ال���������رق���������م 
إىل أق��������رب ق���س���م ش����رط����ة ول������ه ج��زي��ل 

الشكر.

مجتمع 11

فقدانات

ن�������������ظ�������������م ق�������������س�������������م ال�������������ع�������������اق�������������ات 
ال��ع��ام��ة بجامعة اق���رأ للعلوم 
وال�����������ت�����������ك�����������ن�����������ول�����������وج�����������ي�����������ا، ب���������أم���������ان���������ة 
ال������ع������اص������م������ة، ص������ن������ع������اء، ن��������دوة 
ع��������ل��������م��������ي��������ة ق����������ان����������ون����������ي����������ة ب��������ع��������ن��������وان 
"أط��ف��ال األح���داث ..مسؤولية 

من؟".

ن��اق��ش��ت ال��ن��دوة ث���اث أوراق 
ع�������م�������ل، اس������ت������ع������رض������ت ال�������ورق�������ة 
األوىل ال����ت����ي ق���دم���ه���ا م����دي����ر دار 
ال���ت���وج���ي���ة اإلج���ت���م���اع���ي األس���ت���اذ 
م�����ح�����م�����د ال�����������ع�����������رايف، ال����ت����ع����ري����ف 
ب����أط����ف����ال األح�����������داث، وم���ع���رف���ة 
األس��������ب��������اب وال����������دواف����������ع ل���ن���ش���وء 

هذه الظاهرة  وكيفية االعتناء 
بهؤالء األطفال.

وت������ن������اول������ت ال��������ورق��������ة ال����ث����ان����ي����ة، 
ال�����������ت�����������ي ق���������دم���������ه���������ا وك�����������ي�����������ل ن������ي������اب������ة 
األح������������������������������������داث ال����������������ق����������������ايض أح��������م��������د 
امل����ه����دي، ال���ت���ع���ري���ف ب��ال��ق��وان��ني 
واألح��������������������������ك��������������������������ام واإلج����������������������������������������������������راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف ال��ت��ع��ام��ل 

مع األحداث وتوعيتهم.
من جانبه تطرق األكاديمي 
ال������دك������ت������ور ع�����ب�����دال�����خ�����ال�����ق ح����ن����دة 
خ������م������ي������س ن���������ائ���������ب م���������دي���������ر م�����رك�����ز 
اإلرش���������������اد ال�����ن�����ف�����ي، ب���ج���ام���ع���ة 
ص��ن��ع��اء يف ورق���ت���ه اىل ض����رورة 
اإله������ت������م������ام ب�����ال�����ج�����ان�����ب ال���ن���ف���ي 
ألط�����ف�����ال األح������������داث، وم���ع���رف���ة 
أه���������م امل�������ع�������االج�������ات ال������ت������ي ي���ج���ب 
م��ن خالها التعامل م��ع هذه 

الظاهرة.

ندوة علمية قانونية بجامعة اقرأ بعنوان: 

  أطفال األحداث  ..  مسؤولية من؟ 

قامة عالية من الثقة والكفاءة.. 
وم��������ع��������ني م������ت������ج������دد م���������ن ال�����ث�����ق�����اف�����ة 
وال���ع���ل���م وام����ت����اك إرادة ال��ع��ط��اء 
وال��خ��ر ام�����رأة.. زم����ام ال��ك��ف��اءة يف 

يدها ت��ؤدي عملها بكل مهنية تربوية واقتدار 
وتميز وبنكران ذات يف أهم ميادين العمل وهو 

الحقل الرتبوي والتعليمي.
ف����������ال����������ه����������دوء واالت����������������������������زان واألخ�������������������������اق ال������ف������اض������ل������ة 
والصفات الحميدة واالعتزاز باملهنة والتواصل 
م������ع امل���ج���ت���م���ع امل�����������دريس وامل������ش������ارك������ة ال����ف����اع����ل����ة يف 

جميع األنشطة والفعاليات املدرسية.
ق��ل��ي��ل��ة ال����ج����ل����وس يف م��ك��ت��ب��ه��ا ت���ل���م���ح ذل������ك م��ن 
زي���ارت���ك ك���ويل ام���ر ل��ت��ل��ك امل���درس���ة ب��ل ت��ج��ده��ا يف 
م�����م�����رات ال����ف����ص����ول وح����ل����ق����ات امل������درس������ة م��ت��اب��ع��ة 

ع�����ن ك����ث����ب ل����س����ر ال�����ي�����وم ال���������درايس 
يف م����درس����ت����ه����ا م������رش������دا وم����وج����ه����ا. 
تجمعها أواصر الحب واالحرتام 
ب��ك��ادره��ا التعليمي م��ن معلمات 
وإداري�������ات وم��ش��رف��ات امل���درس���ة ت��ل��م��ح ذل���ك من 
ثنائهم ال��دائ��م لها ق��د تسألني م��ن ه���ي.. أق��ول 
ل����ك ب���ك���ل ث���ق���ة وص������دق ان���ه���ا ال����رتب����وي����ة األس����ت����اذة 
ال��������ه��������ام ال��������ق��������ي��������ايض.. وه����������ي ف����������وق ذل����������ك ش�����دي�����دة 
الصرامة وقت ما لزم األمر للحفاظ عى النظام 

الرتبوي والتعليمي داخل املدرسة.
دمت أستاذة الهام القيايض مديرة متميزة يف 
عملك ودام��ت طباشر ال��وق��ار األس��ت��اذة الهام 
ال���ق���ي���ايض م���دي���رة م���درس���ة ب����در ال���ك���رى م��دي��ري��ة 

معني.

ع���������ن���������دم���������ا ن���������ت���������ح���������دث ع�������������ن ال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ة 
وال����������������ف����������������داء ل��������ل��������وط��������ن ون������������ص������������رة دي������ن������ن������ا 
االس�����������ام�����������ي  واالم����������������ة االس��������ام��������ي��������ة يف 
م���خ���ت���ل���ف ارج���������اء امل����ع����م����ورة ع���ل���ي���ن���ا ان 
ن������ع������رف م����ع����ن����ى ال����ت����ض����ح����ي����ة وال�������ف�������داء 
م����ن اج�����ل ن���ي���ل ال���ح���ري���ة واالس���ت���ق���ال 
وال������ع������زة وال�����ك�����رام�����ة ف���ال���ت���ض���ح���ي���ة ه��ي 
باألموال واالرواح واالبناء واالوقات 
وع�����ل�����ي�����ن�����ا ان ن������ع������رف ب����������ان ال�����ع�����م�����ل يف 

ك����ل م���ؤس���س���ات ال�����دول�����ة ه����و ت��ض��ح��ي��ة 
وج���ه���اد يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وم��ن 

ال�����واج�����ب ع���ل���ي���ن���ا ان  ن���ع���ي ذل������ك ب���ع���د أن 
أصبح واضحاً لكل ذي عينني أن العالم اإلسامي 
ي���واج���ه ع���دوان���اً ش���رس���اً ي���ج���رده م���ن ك���ل ق���وة س���واء 
أكانت مادية أو معنوية ويعاونه عى ذلك نظام 
عاملي جديد يكيل بمكيالني ويزن بميزانني ميزان 
ي����ح����ق����ق ل������ه������ذا ال�������ع�������دو أس�������ب�������اب ال�������ق�������وة وال����س����ي����ط����رة 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي تمكنه م��ن تحقيق 
مآربه وأغراضه وأهدافه وميزان آخر يعمل عى 

إض���ع���اف���ن���ا وان����س����اخ����ن����ا م�����ن ه��وي��ت��ن��ا 
وانتمائنا اإلسامي .

ف�����ال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ة أل�����������������وان م�����ت�����ع�����ددة 
وأش��ك��ال متنوعة ب��امل��ال والوقت 
وال���ج���ه���د واأله��������ل وال����ع����ش����رة ب��ل 
وال���ن���ف���س يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه وإق���ام���ة 
ال���������دي���������ن وح������ف������ظ������ه وه���������ك���������ذا أق�����ي�����م 
ع�����ى  األول  امل���������س���������ل���������م  امل��������ج��������ت��������م��������ع 
أكتاف رجال ضحوا إنفاقاً للمال 
وم������ف������ارق������ة ل������أه������ل وال��������ول��������د وب���������ذاًل 
للوقت والجهد وتضحية بالنفس 
ويف ع��ص��رن��ا ال���راه���ن تبعهم بإحسان 
رج�����������ال واص��������ل��������وا امل��������س��������رة. ح�����ت�����ى ال�����ن�����ص�����ر وت���ح���ق���ي���ق 
االس��ت��ق��ال وال��ح��ري��ة للوطن يف ظ��ل قائدنا العلم 
السيد عبدامللك بن بدرالدين الحويث قائد املسرة 

القرآنية 
ختاما اوجه كلمة شكر وعرفان وتقدير واحرتام 
لكل موظف ملتزم بعمله مواظب يف دوامه يف كل 

مؤسسات الدولة.

ي������ك������ف������ي������ن������ا ف����������خ����������را ال������ش������ع������ب 
اليمني انه تمكنا من تحقيق 

ال�������ك�������ث�������ر م����������ن االن���������ت���������ص���������ارات 
ض���د ال����ع����دوان ال��س��ع��ودي 
اإلم�������������������������������������������������������������ارايت األم�������������������ري�������������������ي 
اإلس�������������رائ�������������ي�������������ي ال���������ري���������ط���������اين 
وادوات�����ه�����م رغ�����م ارت��ك��اب��ه��م 
ال���ك���ث���ر ال���ك���ث���ر م�����ن امل����ج����ازر 
وال����ج����رائ����م اإلن���س���ان���ي���ة ض��د 
ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي.. ورغ�����م 

ال��������������ح��������������ص��������������ار ألك������������������������ر م������������������ن 8 
سنوات بدون اي��ران وبدون 

م����ن  أو دع����������������م  م����������س����������ان����������دة  أي 
دول واق��ال��ي��م أو م��ن��ظ��م��ات أو ش��رك��ات.. 
وع��ن��دم��ا أج���رت األم���م امل��ت��ح��دة وال��ع��ال��م 
ب��رغ��ب��ت��ه��م ب���ع���د ف���ش���ل م��ش��ارك��ت��ه��م إدارة 
ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ض���د ش��ع��ب��ن��ا اليمني 
ال���ع���ظ���ي���م ال���ص���ام���د ال���ث���اب���ت وال��������ذي ك���ان���وا 
ي�����ت�����وه�����م�����ون ب���������أن ال����ي����م����ن����ي����ني س����رض����خ����ون 
ب���ع���د ال������غ������ارات ال����ج����وي����ة وي���س���ت���س���ل���م���ون.. 
إال أن اي���م���ان أه���ل ال��ي��م��ن ب��ال��ل��ه ع���ز وج��ل 
وب����ق����وة ال���ل���ه أواًل.. وث���ان���ي���اً ب���ق���وة ال��ج��ي��ش 
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة 
وال����ب����ح����ري����ة واألم����ن����ي����ة وال����ت����ف����اف ال��ش��ع��ب 
ال���ي���م���ن���ي ح�������ول ق����ي����ادت����ه م���م���ث���ا ب���امل���ج���ل���س 
ال��������س��������ي��������ايس األع�����������������ى وح��������ك��������وم��������ة اإلن���������ق���������اذ 
الوطني ومجلي النواب والشورى.. قد 
حقق مالم يخطر عى البال ومالم يكن 
يف حسبان االسرتاتيجيات العسكرية يف 
مثل هذه الحروب.. واجر اليمن العالم 
أن يخضعوا ملطالب صنعاء للسام إن 
ك��ان��وا راغ��ب��ني ف��ي��ه.. ويف النهاية نجدهم 
ي��ن��ف��ذون ك��ل ب��ن��ود ال��س��ام ال��ت��ي طرحت 
عى طاوالت املفاوضات بنداً.. بنداً.. رغم 
إط����ال����ة ال����وق����ت إال ان ال����ل����ه  ج���ع���ل اع�����داء 
اليمن اذالء بفضل تضحيات الشهداء 

وال����������ج����������رح����������ى واالس������������������رى 
وصمود شعبنا اليمني. 
وع�������������������������م�������������������������وم�������������������������اً.. م��������ن 
يمتلك االي���م���ان بالله 
وال��������ق��������وة ع�������ى األرض 
ي������م������ت������ل������ك ال�������������ق�������������رار م����ن 
واقع األحداث وليس 
م����������ن غ��������������رف ال�������ف�������ن�������ادق 
وف�����������ل�����������ل وش��������ال��������ي��������ه��������ات  
ال������ع������م������ال������ة واالرت��������������������زاق 
وال�������خ�������ي�������ان�������ة وامل�������ت�������اج�������رة 
ب����������������دم����������������اء أه���������������������ل ال�������ي�������م�������ن 
إرض����������������������������������������اًء  ل���������ب���������ن���������ي س��������ع��������ود 
وبني نهيان الذين ال يملكون حتى قرار 

انفسهم.
وأخ�������ًرا ن��ج��د ث���م���ار ال��ن��ص��ر ال��ي��م��ن��ي ت��ب��دأ 
مؤشراتها الدولية  تظهر للعلن باتفاق 
س��������ع��������ودي اي���������������راين وف�������ش�������ل ام������������������ارايت ض���د 
اي�����ران  وغ��ره��ا م��ن امل���ؤش���رات السياسية 
واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة س���ت���ظ���ه���ر ل���ل���ج���م���ي���ع خ����ال 
الفرتات القادمة ويعرفون ان اليمن رقم 
ص���ع���ب يف امل����ع����ادل����ة ال���س���ي���اس���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة 
وع��ام��ل م��ؤث��ر يغر خ��ارط��ة ال��ع��ال��م بقوة 
ام��ت��اك��ه��ا ق���راره���ا دون وص��اي��ة خ��ارج��ي��ة, 
والحمدلله ان اتفاق اي��ران والسعودية 
ق��������د ك�����ش�����ف ل�����ل�����م�����زاي�����دي�����ن ت�����ح�����ت م����������ررات 
ال��ع��دوان ان��ه ي��ح��ارب اي���ران يف اليمن قد 
ف���ض���ح���ه���م ال������ل������ه.. وه�������ا ق�����د اخ������زاه������م ال���ل���ه 
لضعفهم وف��ش��ل��ه��م وات���ض���ح ان اه���داف 
ال���ع���دوان خ��دم��ة أم���ن ام��ري��ك��ا واس��رائ��ي��ل 
وبريطانيا وتقسيم اليمن ليسهل لهم 
ن����ه����ب ث�����������روات ال������ب������اد وت�����ج�����وي�����ع ال���ش���ع���ب 
ال��ي��م��ن��ي وإذالل����������ه.. وغ����ره����ا م����ن األه������داف 
األخ������رى ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل��خ��ط��ط��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة 
يف امل���ن���ط���ق���ة ال����ع����رب����ي����ة وال������ش������رق األوس�������ط 

وخاصة التطبيع مع إسرائيل.
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يتقدم الزميل/  

محمود محمد الزبريي
 مدير إدارة  اإلعانات بالصحيفة

 بالشكر والتقدير
 ملجمع  إبن الهيثم الطبي ممثًا  بمديره

 الدكتور/ عمار عيل الجدري
 وكذلك هو :

 للدكتورة/ سماح محمد امليسري
 اخصائية نساء  وتوليد 

عى الجهود اإلنسانية التي يقدمونها 
للمرىض، ومنها ما ملسناه من تعاون 
واهتمام أثناء تقديم الرعاية الطبية 

لزوجته اثناء مرضها..
 فلهم منا جزيل الشكر واالمتنان

اجمل التهاين والتريكات نهديها محملة بالفل 
والورود والياسمني للشابني الخلوقني/

 طه حسني الشامي
 ومحمد خالد الشامي

 بمناسبة تخرجهما من كلية الشريعة والقانون 
بجامعة صنعاء.. وبعد سنوات من التحصيل 
الدرايس حصدا خالها تفوقاً وتميزاً يف مجال 

تخصصهما يف  الشريعة والقانون.. نتمنى لهما 
التوفيق والنجاح يف حياتهم العملية يف هذا 

املجال الحيوي الهام..فألف مروك 
املهنئون:

الحاج/ عيل حسني الشامي
 املهندس/ حسني الشامي 

املقدم/ عبدالله عبدالقادر الشامي 
املقدم ناصر الخذري

عباس خالد الشامي-  صدام خالد الشامي 
وجميع األهل واالصدقاء

شگر    و  تقدير
يتقدم القايض/ 

عبدالله محمد
 إسماعيل الهادي 

بالشكر والتقدير

 للدكتورة/ 

 رانيا عبدالكريم محرم 
طبيبة األسنان املتمكنة عى ما 

قامت به نحوه من اهتمام 

ومهارة طبية عالية ومعرفة 

واسعة يف مجال مهنتها 

متمنياً لها وللفريق الطبي

 التوفيق والنجاح.

اجمل التهاين والتريكات القلبية محملة  بأريج الفل 
والياسمني نهديها للطالب النجيب/

 عيل وليد عيل الغفاري
 بمناسبة نجاحه وتفوقه يف املرحلة األساسية.. 
فألف ألف مروك..وعقبال الشهادة الكرى.

املهنئون:  والدكم/ وليد عيل الغفاري
 اخوتك/ اسماعيل وابراهيم وابوالعز وليد الغفاري 
 املقدم/ عيل محمد مبارك- عبدامللك عبدالله الوزير

وجميع األهل واالصدقاء

مع إشراقة فجر يوم جديد رزق

 األخ/ محمد الجبيل بمولود 

جديد  أسماه )أحمد( جعله الله قرة 

عني والديه وأنبته نباتاً حسناً..

فألف مروك.

املهنئون:

لؤي الشريف  
 أ. عيل مبارك-   أحمد الشريف

  هيثم الجبيل - عبدالله الجبيل 
محمد الشريف

 وكافة األهل واألصدقاء

مع إشراقة فجر يوم جديد رزق

 األخ/  عبدالله صالح عباس

 بمولودته البكر  الذي أسماها  )منال( 

جعلها الله قرة عني والديها ورزقكم 

برها وصاحها وأنبتها نباتاً حسناً يف 

كنف والديها.. فألف ألف مروك.
املهنئون: 

والدك ووالدتك-
 إخوانك محمد وسلمان

 وكافة الزمالء العاملني بهيئة تحرير 
صحيفتي )26 سبتمرب( و )اليمن(.

تهانينا 
أبا  " أحمد"

تهانينا
 أبا  "منال"

 مبروك النجاح والتفوقشگر    و  تقدير

اليمن  رقم صعب في املعادلة الدوليةمتميزون

سلطان قطران

الدكتور/  محمد الحداد

دش����������������ن رئ����������ي����������س م�������ج�������ل�������س ال����������ش����������ورى 
م����ح����م����د ح�����س�����ني ال�������ع�������ي�������دروس م���ط���ل���ع 
االس��������ب��������وع إط������������اق امل�������وق�������ع اإلل�������ك�������رتوين 
ل������ل������م������ج������ل������س، ب�������ع�������د إع���������������������ادة ت�����ح�����دي�����ث�����ه 

وتطويره.
ويف ال�����ت�����دش�����ني ال����������ذي ح�����ض�����ره ن���ائ���ب 
رئ����ي����س امل���ج���ل���س م���ح���م���د ح���س���ن ال�����درة 
ورئ�����������ي�����������س ال�������������وح�������������دة ال�������ف�������ن�������ي�������ة ل������ل������رؤي������ة 
الوطنية باملجلس طال عقان وعدد 
من األعضاء وأمني عام املجلس عي 
ع����ب����دامل����غ����ن����ي، أوض���������ح رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
ال��ش��ورى أن تطوير امل��وق��ع اإلل��ك��رتوين 
ي��أيت يف إط��ار مواكبة ت��ط��ورات املرحلة 
الراهنة لعكس الدور املناط باملجلس 
وأنشطته وفعالياته املختلفة.. الفتاً 
إىل أه����م����ي����ة ال����ت����ح����دي����ث وال����ت����ط����وي����ر ب��م��ا 
يسهم يف حماية املوقع من أي اخرتاق 
أو محاولة للتشويش وطمس الدور 

الوطني ملجلس الشورى.
وح����ث ال����ع����ي����دروس، ال��ق��ائ��م��ني عى 

امل���������وق���������ع م�������واك�������ب�������ة امل�������رح�������ل�������ة ال��������ت��������ي ي���م���ر 
ب����ه����ا ال�����وط�����ن وم�������ا س���ت���ش���ه���ده ال���س���اح���ة 
ال��وط��ن��ي��ة م���ن ت���ط���ورات إي��ج��اب��ي��ة تبشر 
ب��������االن��������ت��������ص��������ارات امل�����س�����ت�����ح�����ق�����ة ل���ل���ش���ع���ب 
ال����ي����م����ن����ي.. م�����ن�����وه�����اً ب�����م�����ش�����روع ت���ح���دي���ث 
وت���ط���وي���ر امل����وق����ع ال�������ذي ن���ف���ذت���ه األم����ان����ة 

العامة واملكتب الفني باملجلس.
ب������������������دوره أش���������������اد أم������������ني ع������������ام م���ج���ل���س 
الشورى باهتمام هيئة رئاسة املجلس 
بالجانب اإلعامي وتقديم املاحظات 
وك�����������ل م��������ا م��������ن ش�������أن�������ه ت������ط������وي������ر ال����ع����م����ل 

اإلعامي باملجلس.
ف������ي������م������ا أش����������������ار م��������دي��������ر امل�������ك�������ت�������ب ال�����ف�����ن�����ي 
ب������امل������ج������ل������س م������ح������م������د ال��������������������ريض، إىل أن 
ت��������ط��������وي��������ر امل������������وق������������ع اإلل����������������ك����������������رتوين ش����م����ل 
تزويده بأجهزة حديثة مّدعمة برامج 
م����ت����ط����ورة ورب������ط������ه ب����وس����ائ����ل ال����ت����واص����ل 
االج��������ت��������م��������اع��������ي، وت��������ح��������دي��������ث ص����ف����ح����ات����ه 
وت��ط��وي��ر ش��اش��ت��ه ال��رئ��ي��س��ي��ة وت��ح��دي��ث 
العديد من أقسام وبيانات املجلس.

أع�������دت وح�������دة ال���ث���ق���اف���ة واألدب 
ال�������������زراع�������������ي يف ال������ل������ج������ن������ة ال��������زراع��������ي��������ة 
والسمكية العليا فيلماً عن أهمية 
ت�����ش�����ج�����ي�����ع امل�������������ب�������������ادرات امل����ج����ت����م����ع����ي����ة 
ل��������ل��������ن��������ه��������وض ب��������إن��������ت��������اج��������ي��������ة ال�������ق�������ط�������اع 
ال��زراع��ي يف ال��ي��م��ن، وت��ع��زي��ز دوره 
يف األم������ن ال����غ����ذايئ وال�����وص�����ول إىل 

االكتفاء الذايت.
م ف���ي���ل���م "ال�����ن�����ك�����ف" ت���ح���ل���ي���ًا  وق������������َدّ
- ب������أس������ل������وب درام��������������ي ه��������������ادف- ع���ن 
ال�������وض�������ع االق�������ت�������ص�������ادي امل������ت������ده������ور، 
وح��������ال��������ة ال����������ن����������زوح م��������ن ال��������ري��������ف إىل 
املدن، يف السنوات األخرة، وترك 

األرايض الزراعية صالبة.

وه�����������������������دف ال���������ف���������ي���������ل���������م، ال�����������������������ذي ت�����م 
ب�����ث�����ه ال��������ي��������وم ع��������ر وس��������ائ��������ل اإلع����������ام 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة، إىل ال����ت����وع����ي����ة ب���أه���م���ي���ة 
االع�����ت�����م�����اد ع������ى ال��������زراع��������ة ك���م���ص���در 
ل������أم������ن ال���������غ���������ذايئ، وال�����ع�����م�����ل ع���ى 
ال��������زراع��������ي��������ة،  األرايض  اس�������ت�������ص�������اح 
وال���ت���وج���ه ن���ح���و ال�����زراع�����ة ل��ل��وص��ول 
إىل االك���ت���ف���اء واالع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا يف 
ال�����غ�����ذاء، ب�����دال م����ن االس�����ت�����راد م��ن 

الخارج.
��ز عى الحالة السائدة التي  ورَكّ
يمر بها االقتصاد الوطني نتيجة 
ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار، وت���أث���ر ذل��ك 
ع������ى ت������دخ������ات ال�������دول�������ة يف ت��ن��ف��ي��ذ 
امل�����ش�����اري�����ع وال��������رام��������ج ال������زراع������ي������ة يف 

م�����خ�����ت�����ل�����ف امل�������ن�������اط�������ق ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ات 
ال�������ي�������م�������ن�������ي�������ة، إىل ج���������ان���������ب ت���������أث���������رات 
ال�����ح�����رب ال����روس����ي����ة - األوك�����ران�����ي�����ة، 
ال��������ت��������ي ت�����س�����ب�����ب�����ت ب����������أزم����������ة ع�������امل�������ي�������ة يف 
صادرات الحبوب إىل جميع دول 

العالم، ومن ضمنها اليمن.
وش���������������دد م������ح������ت������وى ال������ف������ي������ل������م ع���ى 
األرض  إىل  ال�������������������رج�������������������وع  أه�����������م�����������ي�����������ة 
الزراعية واستصاحها، وتشمر 
السواعد وتكاتف جهود الجميع، 
وال��ح��رص ع��ى تشكيل جمعيات 
ت�����ع�����اون�����ي�����ة زراع���������ي���������ة ل�����ت�����ك�����ون م���ظ���ل���ة 
ل���ل���م���زارع���ني إلع���ان���ت���ه���م ع����ى ت��ن��ف��ي��ذ 
املبادرات، خاصة يف مجال زراعة 

الحبوب.

إطالق املوقع اإللكتروني ملجلس 
فيلم  "النكف" حول أهمية التوجه نحو الزراعة الشورى بعد تطويره

للوصول إلى االكتفاء الذاتي

أعدته وحدة الثقافة واألدب الزراعي في اللجنة الزراعية

االلتزام بالدوام  والعمل بإخالص 

تهانيا التخرج 



ث������اث������ة ع�����ش�����ر ي�������وم�������ًا ت���ف���ص���ل���ن���ا ع���ن 
اك�����ت�����م�����ال ال������ع������ام ال�����ث�����ام�����ن ل�����ع�����دوان 
ظالم عىل اليمن وشعبه العظيم 
ت�������ش�������ارك ف�����ي�����ه دول ك���������رى ب����ق����ي����ادة 
أم�������ري�������ك�������ا وب������ري������ط������ان������ي������ا وأدوات��������ه��������م��������ا 
يف امل���������ن���������ط���������ق���������ة ال������������ت������������ي ت��������ت��������ص��������دره��������م 
السعودية ودويلة اإلم��ارات وهو 
م���������ا ي����ج����ع����ل����ن����ا ن�������ع�������ود ق�����ل�����ي�����ا إىل م���ا 
ق���ب���ل ش�����ن ه������ذا ال������ع������دوان ال����رب����ري 
ع�������������ىل ال���������ي���������م���������ن ل�������ن�������س�������ت�������ذك�������ر ب�����ع�����ض 
أس���ب���اب���ه ال���ت���ي ج��ع��ل��ت ال��س��ع��ودي��ة 
ج���ارة ال��س��وء لليمن أن ت��ك��ون هي 
األك����������ر ح����م����اس����ا ل����ت����دم����ر ال���ش���ع���ب 
ال��ي��م��ن��ي وب��ن��ي��ت��ه ال��ت��ح��ت��ي��ة وت��ج��ع��ل 
م���ن أراض���ي���ه���ا م��ن��ط��ل��ق��ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذا 
ال��ع��دوان ضاربة بكل ما أوىص به 
الله سبحانه وتعاىل للتعامل مع 

الجار عرض الحائط..
 وسنكتفي هنا ب��اإلش��ارة إىل سببني رئيسني 
يجعالن النظام السعودي يزداد عناداً وإصراراً 
ع�������ى م������واص������ل������ة ع��������دوان��������ه ال��������رب��������ري ض�������د ال���ي���م���ن 
وشعبه العظيم ويرفض الجنوح للسلم ويلجأ 
إىل املراوغة يف محاولة بائسة منه للتخلص من 
مسؤوليته ح��ول أن��ه املتسبب األول واملحرض 
ع�������ى ش�������ن ه���������ذا ال���������ع���������دوان ال�������ك�������وين ع�������ى ال���ي���م���ن 
ب����ال����رغ����م م�����ن ال���ت���ك���ل���ف���ة ال����ب����اه����ظ����ة ل����ه����ذه ال����ح����رب 
القذرة التي تستنزفه يوميا وتستنزف حلفاءه 
وتفضحه لدرجة أن مملكة قرن الشيطان قد 
أصبحت مضغة تلوكها كل األفواه بعد خروج 
م���ا ك����ان م��س��ت��را م��ن��ه��ا ت��ح��ت ال���ط���اول���ة إىل ف��وق 

الطاولة ليعلم به القايص والداين.
ال���س���ب���ب األول وه������و األه�������م ي���ت���م���ث���ل يف خ���وف 
النظام السعودي من املشهد السيايس الذي 
بدأ يتشكل يف اليمن عى خالف ما كانت تريده 
السعودية وسيدتها أمريكا حيث اع��ت��ادت يف 
امل����������ايض أن ت�����ك�����ون ال����ي����م����ن ح����دي����ق����ة خ���ل���ف���ي���ة ل��ه��ا 
وه��ي صاحبة األم��ر والنهي فيها وه��ذا يذكرين 
بجملة قالها الرئيس ال��ع��راق��ي ال��راح��ل ص��دام 
ح��س��ني رح��م��ه ال��ل��ه تعليقاً ع��ى إل��غ��اء اتفاقية 
مع العراق بضغط سعودي كانت قد وقعتها 
ح������ك������وم������ة األس���������ت���������اذ م�����ح�����س�����ن ال�����ع�����ي�����ن�����ي يف ع���ه���د 
ال���ش���ه���ي���د إب����راه����ي����م ال����ح����م����دي رح����م����ه ال����ل����ه ل��ب��ن��اء 
م����ص����ف����اة ل����ت����ك����ري����ر ال����ن����ف����ط يف ال����ي����م����ن ويف ن��ف��س 
ال�����وق�����ت إل�����غ�����اء ات���ف���اق���ي���ة أخ�������رى ل���ل���ح���ص���ول ع��ى 
صفقة أسلحة محدودة من االتحاد السوفيتي 
سابقا وتعهدت السعودية أنها هي من ستقوم 
ب��ذل��ك ول���م ت��ف��ي ب��وع��ده��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د ح��ي��ث ق��ال 
الرئيس ال��راح��ل ص��دام حسني بحسه الثاقب 
: إذا ق��دم��ت ال��س��ع��ودي��ة لليمنيني م��ا يفيدهم 

ف����ن����ح����ن ال�������ع�������رب م�����س�����ت�����ع�����دون ألن ن�����ط�����ال�����ب ب�����أن 
تكون الرياض هي عاصمة اليمن وك��ان محقاً 
يف ق���ول���ه ه����ذا ف��م��ن��ذ ت���دخ���ل ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي 
يف ال���ي���م���ن ب���ع���د ان����س����ح����اب ال�����ق�����وات امل����ص����ري����ة يف 
ش��ه��ري أك��ت��وب��ر ون��وف��م��ر ع���ام 1967م وتسليم 
الرئيس جمال عبد الناصر امللف اليمني للملك 
ال���س���ع���ودي ال���راح���ل ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف 
ال��خ��رط��وم ب��ج��م��ه��وري��ة ال���س���ودان ع��ق��ب انعقاد 
ال����ق����م����ة ال����ع����رب����ي����ة ال�����ت�����ي ُع������رف������ت ب����ق����م����ة ال����������الءات 
ال���ث���الث ال��ت��ي ان��ق��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ال���ع���رب ال���ي���وم وه��ي 
:ال ص����ل����ح وال ت�����ف�����اوض وال اع����������راف ب���إس���رائ���ي���ل 
ف��ق��د أص��ب��ح��وا ي��ت��س��اب��ق��ون ع���ى ال��ت��ط��ب��ي��ع معها 
لم تقم لليمن قائمة ولم يهدأ فيها الوضع أو 
يستقر ال يف الشمال وال يف الجنوب سابقا وال 
عقب إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية 
اليمنية ألن السعودية بتعليمات من سيدتها 
أمريكا كانت تنظر إىل ما يجري يف اليمن بعني 
حمراء وبعني الريبة والشك وكان كل حاكم 
يمني ي��أيت ل��إم��س��اك ب��زم��ام األم���ور وال يخضع 
لتوجهاتها يالقي مصري االنقالب عليه أو القتل 
وال��ش��واه��د ع��ى ذل��ك تؤكدها أرض ال��واق��ع إىل 

يومنا هذا .
أم���ا ال��س��ب��ب ال��ث��اين وه���و أق���ل أه��م��ي��ة بالنسبة 
ل��������ل��������ن��������ظ��������ام ال������������س������������ع������������ودي ف�������ي�������ت�������م�������ث�������ل يف خ�����ش�����ي�����ة 
السعودية من انتهاء الحرب فرضا عليها و ما 
سيرتب عليه من تحميلها املسؤولية الكاملة 
ع����ن����ه����ا ك�����ون�����ه�����ا م�������ن أس������س������ت ت�����ح�����ال�����ف ال�������ع�������دوان 
وق��ام��ت ب��االع��ت��داء غ����دراً ليلة ال���� 26 م��ن م��ارس 
ع����ام 2015م وإل���زام���ه���ا ب���دف���ع ال��ت��ع��وي��ض��ات بل 
وال ي��س��ت��ب��ع��د أن ت��س��ت��دع��ي م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات 
ال����دول����ي����ة امل����ل����ك س���ل���م���ان ب�����ن ع���ب���د ال����ع����زي����ز واب���ن���ه 
محمد وتقديمهما للمحاكمة كمجرمي حرب 

إضافة إىل الخالفات العميقة التي ستطفو إىل 
ال��س��ط��ح ح��ت��م��ا ب���ني أع���ض���اء األس�����رة ال��س��ع��ودي��ة 
الحاكمة وهي خالفات قد تطيح برؤوس كبرية 
وربما بالنظام نفسه ألن عورته أصبحت ظاهرة 
وم������ع������روف������ة ل�����ل�����ق�����ايص وال���������������داين ك�����م�����ا ت�������م ك���ش���ف 
حقيقة هذا النظام الذي زرعته بريطانيا يف 23 
سبتمر ع���ام 1932م كخنجر م��س��م��وم لطعن 
األم���������ت���������ني ال������ع������رب������ي������ة واإلس���������الم���������ي���������ة م���������ن ال����خ����ل����ف 
، وه����������ذا م������ا ح��������دث ف����ع����ال ف����ُم����ن����ذ ت����أس����ي����س ه����ذا 
ال��ن��ظ��ام وك���ل ح��ك��ام��ه املتعاقبني عليه ينفذون 
السياسة الريطانية االستعمارية )فرق تسد( 
ح��ي��ث ل���م ي��س��ل��م م��ن��ه أح���د ب��م��ا يف ذل���ك ج��ريان��ه 
املقربون وال توجد مشكلة أو قضية معقدة يف 
العاملني العربي واإلسالمي إال ووراءها النظام 
ال������س������ع������ودي ال�����������ذي ل�������م ي����ك����ت����ف ب����ت����ص����دي����ر ال����ف����ن 
بأمواله التي ه��ي أم���وال شعب نجد والحجاز 
إىل ال����ش����ع����وب ل���ي���ت���ق���ات���ل أب����ن����اؤه����ا م�����ع ب��ع��ض��ه��م 
ال��ب��ع��ض وه���و ي��م��ول ب��ال��س��الح وامل�����ال لتغذيتها 
وإن�������م�������ا زاد ع����ل����ي����ه����ا اخ��������راع��������ه ل����ل����ف����ن ال����ط����ائ����ف����ي����ة 
واملذهبية التي قدمت الدين اإلسالمي الحنيف 
للعالم ع��ى أن��ه دي��ن ال��ذب��ح وال��ق��ت��ل واإلره���اب 
ب��ه��دف ت��ش��وي��ه ه����ذا ال���دي���ن ال��ع��ظ��ي��م ال����ذي ج��اء 
به النبي محمد بن عبد الله بن عبد املطلب بن 
هاشم عليه أفضل الصالة والسالم بتعاليمه 
ال�����س�����م�����ح�����اء وامل��������رس��������ل رح������م������ة ل����ل����ع����امل����ني ف���ح���ك���م 
م��ع��ظ��م ب���الد امل��ع��م��ورة ب��ع��دل��ه وت��س��ام��ح��ه وب��م��ا 
حمله للبشرية من هداية ورحمة أكرث من ألف 
ع���ام ، ل��ك��ن ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي املتعجرف 
ال�����ذي أي���ق���ن ب���أن���ه م���ن خ����الل ع��م��الئ��ه وم��رت��زق��ت��ه 
امل���زروع���ني ب��أم��وال��ه يف أوس����اط ال��ش��ع��ب اليمني 
قد أصبح الزمام بيده نيس أنه يف كل محاوالته 
التآمرية سواًء يف املايض أو الحاضر يراهن دون 
ش���ك ع���ى ح���ص���ان خ���اس���ر ألن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
ي��درك أبعاد املؤامرة والعداوة التاريخية التي 
يضمرها بني سعود لليمن ُمنذ قيام دولتهم 
األوىل يف ال���درع���ي���ة ال���ت���ي أس��ق��ط��ه��ا م��ح��م��د ع��ي 
باشا وايل مصر آنذاك بتوجيهات من السلطة 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف اس��ط��ن��ب��ول وال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف أع��ز 
وأن�������ب�������ل م����ك����ت����س����ب����ات ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي امل���ت���م���ث���ل 
يف إع����������ادة ت���ح���ق���ي���ق وح�����دت�����ه واك�����ت�����ش�����اف خ�����ريات 
األرض اليمنية من النفط والغاز التي ستعود 
بالخري عى اليمن كله شماله وجنوبه وشرقه 
وغ���رب���ه وي��س��ت��غ��ن��ي ب��ذل��ك ع���ن امل���س���اع���دات ال��ت��ي 
ي��ق��دم��ه��ا ل���ه ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي ع���ى اس��ت��ح��ي��اء 
ويتبعها باملن واألذى ويشري مقابلها عمالء 
ومرتزقة يف أوساط الحكام لينفذوا له أجنداته 
وي����خ����دم����ون م���ص���ال���ح���ه وه������و م�����ا ل�����ن ي���ت���م ق��ب��ول��ه 
م���ن ال���ي���وم وص����اع����دا ح��ت��ى ل���و أس��ت��م��ر ال���ع���دوان 

إلخضاع الشعب اليمني الحر مائة عام .
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احمد الشريف

عقاب النظام السعودي بات وشيكا 
كّرم بعثة املنتخب بهدايا رمزية 

ال���������ت���������ق���������ى رئ������������ي������������س ال��������������وف��������������د ال�����������وط�����������ن�����������ي م�����ح�����م�����د 
ع��ب��دال��س��الم، يف العاصمة العمانية مسقط، 
ب���ع���ث���ة امل����ن����ت����خ����ب ال�����وط�����ن�����ي ل����ل����ف����روس����ي����ة الل���ت���ق���اط 
األوت������اد امل��ت��أه��ل إىل ن��ه��ائ��ي��ات ك����أس ال��ع��ال��م عن 
امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة ال����ت����ي اس���ت���ض���اف���ت���ه���ا س��ل��ط��ن��ة 

عمان.
وهنأ عبدالسالم بعثة املنتخب بهذا اإلنجاز 
ال������������ذي ي������ض������اف إىل س�����ج�����ل إن���������ج���������ازات ال�����ري�����اض�����ة 

اليمنية، عقب التأهل التاريخي لفرسان اليمن 
املشاركني يف التصفيات املؤهلة لكأس العالم 
الل��ت��ق��اط األوت������اد إىل ج���ان���ب م��ن��ت��خ��ب��ات سلطنة 
عمان، ال��ع��راق، الكويت وأملانيا، إىل نهائيات 
املونديال املقبل املقرر إقامته بجنوب أفريقيا يف 
أغسطس املقبل.. وأكد الحرص عى استمرار 
النشاط الريايض عى املستوى الوطني، قائال: 
"سعداء بهذا اإلنجاز الريايض الذي نأمل منكم 

مواصلة العطاء بهذا املستوى الذي قدمتموه 
خ�������الل ال����ت����ص����ف����ي����ات امل����ؤه����ل����ة ل�����ك�����أس ال����ع����ال����م يف 

سلطنة عمان".
وعر عبدالسالم عن تقديره لإنجاز الريايض 
ال�������������ذي ح�����ق�����ق�����ه امل�����ن�����ت�����خ�����ب ال������وط������ن������ي ل����ل����ف����روس����ي����ة 
اللتقاط األوت��اد رغم الصعوبات التي واجهت 

البعثة.
ال�������ش�������ب�������اب  ف�������ي�������م�������ا اس���������ت���������ع���������رض وك����������ي����������ل وزارة 

وال�����ري�����اض�����ة - رئ����ي����س ال���ب���ع���ث���ة ك����م����ال ال���ش���ري���ف، 
م�����راح�����ل إع���������داد امل���ن���ت���خ���ب اب������ت������داًء م�����ن م��ن��ت��ص��ف 

نوفمر 2022م وحتى خوضه التصفيات.
وأش���������ار إىل أن������ه رغ������م امل����ع����ان����اة ال����ت����ي م������رت ب��ه��ا 
ب���ع���ث���ة امل����ن����ت����خ����ب، إال أن�������ه اس����ت����ط����اع ال����ت����أه����ل إىل 

كأس العالم.
وعقب اللقاء كّرم رئيس الوفد الوطني بعثة 

املنتخب بهدايا رمزية.

انتهت م��ب��اراة القمة واإلث���ارة التي جمعت 
فريقي القوات الجوية والكلية الحربية عى 
ملعب ن���ادي س���ام ال���ري���ايض  ل��ص��ال��ح ال��ق��وات 
ال��ج��وي��ة يف امل��ب��اراة ال��ت��ي ج��رت بينهما   ضمن 
م����ن����اف����س����ات امل����ج����م����وع����ة ال����ث����ان����ي����ة ل���ب���ط���ول���ة ك����رة 
القدم السباعية يف إطار  البطولة العسكرية 
التي تنظمها دائرة  الرياضة العسكرية عى 
ك���أس ال��ش��ه��ي��د ال��س��ي��د ح��س��ني ب��ن ب���در ال��دي��ن 
ال����ح����ويث ب���رع���اي���ة وزارة ال����دف����اع ورئ����ي����س ه��ي��ئ��ة 

األركان..
وبهذة النتيجة ع��زز فريق القوات الجوية 
رصيده إىل تسع نقاط متأهاًل إىل دور الثمانية 
فيما تجمد رصيد الكلية الحربية عند ست 

نقاط يف املركز الثاين
ويف املباراة الثانية احتسب اللقاء الكروي 
ال���ث���اين ل��ص��ال��ح ف���ري���ق ال��ت��وج��ي��ه امل���ع���ن���وي أم���ام 

ال��ك��ل��ي��ة ال���ب���ح���ري���ة ب��ن��ت��ي��ج��ة 0/3 ل���ع���دم ح��ض��ور 
فريق الكلية البحرية .

وع����ى م��ل��ع��ب ن�����ادي وح�����دة ص��ن��ع��اء حسم 
فريق كلية الطريان بطاقة التأهل بعد فوزه 

ع���ى ف���ري���ق ش�����ؤون ال��ض��ب��اط وق�����دم ال��ف��ري��ق��ان 
م��س��ت��وى ج��ي��داً خ��اص��ة الع��ب��ي ال��ط��ريان ال��ذي��ن 
يتمتعون بلياقة عالية مكنتهم من االقراب  
ص���وب األدوار الثمانية ويف امل��ج��م��وع��ة ل��ذات 
ال�����ح�����س�����اب ح����ق����ق ال����ت����وج����ي����ه امل�����ع�����ن�����وي ب����ق����ي����ادة 
امل���������درب ال���ح���س���ني ال����ش����ع����ور ف�������وزه ال�����ث�����اين ع��ى 
ح�������س�������اب ال�����ت�����ق�����ي�����ي�����م ب����ن����ت����ي����ج����ة أرب���������ع���������ه أه�����������داف 
مقابل هدف وبهذه النتيجة رفع رصيده إىل 
س��ت ن��ق��اط،  وع��ي ملعب س��ام حقق فريق 
البحرية ف��وزا مستحقا عى حساب اإلم��داد 

متصدرا املجموعة. 
 ويف م���ن���اف���س���ات ك������رة ال����ط����ائ����رة أح�������رز ف��ري��ق 
كلية ال��ط��ريان ف��وزا ثمينا  ع��ى حساب فريق 
هيئة التدريب بنتيجة 2 /0 وفاز فريق الكلية 
ال���ح���رب���ي���ة ع����ى ف���ري���ق ال�����دائ�����رة امل���ال���ي���ة 0/2 ويف 
اإلط���ار نفسه تمكن فريق دائ���رة التقييم من 

الفوز عى فريق شؤون الضباط 1/2
 ويف الطائرة فاز فريق الكلية البحرية عى 

فريق التسليح ١/٢.

)اجلوية(  إلى دور الثمانية و )التوجيه( يفوز على )التقييم( 

رئيس الوفد الوطني  يلتقي بعثة املنتخب الوطني للفروسية املتأهل لكأس العالم


