
غضب شعبي واسع ضد جرائم املعتدين واملرتزقة

ن�����اق�����ش اج�����ت�����م�����اع أم��������س ب����ص����ن����ع����اء ب����رئ����اس����ة 
عضو املجلس السيايس األع��ى محمد عيل 
ال��ح��ويث ج��ه��ود وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة يف 
توفري احتياجات السوق من السلع الغذائية 
االساسية واالستهالكية واستقرار اسعارها.

ك��م��ا اس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع ال����ذي ض���م وزي���ر 
الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة 
ونائب املدير التنفيذي لشركة الغاز محمد 
ال���ق���دي���م���ي ج����ه����ود ت����وف����ري م��������ادة ال�����غ�����از امل���ن���زيل 
وت���ح���ق���ي���ق االس����ت����ق����رار ال���ت���م���وي���ن���ي ل����ه����ذه امل�����ادة 

بأمانة العاصمة واملحافظات.
ويف االجتماع أشاد عضو املجلس السيايس 
األع��ى بجهود ال���وزارة يف تحقيق االستقرار 
ال�����ت�����م�����وي�����ن�����ي وت�������وف�������ري امل���������خ���������زون ال���������غ���������ذايئ م���ن 
ال��ب��ض��ائ��ع وال��س��ل��ع األس��اس��ي��ة واالس��ت��ه��الك��ي��ة 

وت����س����ه����ي����ل ان����س����ي����اب����ه����ا إىل االس����������������واق وض����ب����ط 
أسعارها.

وأك������د ح�����رص ال�����دول�����ة ع����ى ض���ب���ط اس���ت���ق���رار 
االس����واق وت��وف��ري السلع الغذائية باألسعار 
امل������ن������اس������ب������ة وات����������خ����������اذ اإلج�������������������������راءات ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة 

ال�����الزم�����ة ب���ح���ق امل���ت���الع���ب���ن ب����األس����ع����ار .. الف���ت���ا 
إىل دور ال���س���ل���ط���ات امل��ح��ل��ي��ة مل���س���ان���دة ج��ه��ود 
الوزارة الرامية توفري متطلبات واحتياجات 
امل������واط������ن������ن وت�����ع�����زي�����ز ال������رق������اب������ة ع�������ى األس�����������واق 

وحماية املستهلك.

يف اعتداءات سافرة طالت املدنيني يف مختلف املحافظات :

مراد  يكتب عن :

التفكير والتحليل للظواهر
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يف صورة تعرب عى الفشل الذريع والهزيمة 
ال���ت���ي م���ن���ي ب���ه���ا ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان يف م��ي��ادي��ن 
وج����ب����ه����ات ال����ق����ت����ال ويف م����وق����ف ي���ط���غ���ى ع��ل��ي��ه 
االضطراب يف القرار وااله��ت��زاز يف اإلج��راءات 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال����ت����ي ت���ن���م ع�����ن ان����س����ح����اق داخ�����يل 
أصيب ب��ه ق��ادة تحالف ال��ع��دوان يف املقدمة 
م��ن��ه��م ال���ق���ي���ادة ال���س���ع���ودي���ة ال���ع���دوان���ي���ة ال��ت��ي 
ان������زل������ق������ت يف ع�����م�����ل م������������دان واج������������رام������������ي.. ك���ث���ف 
تحالف العدوان من شن غاراته الهستريية 
ض��������د امل�������دن�������ي�������ن يف ع�����������دد م��������ن امل������ح������اف������ظ������ات يف 
ان������ت������ه������اك خ�����ط�����ري ل�����ل�����ق�����ان�����ون ال��������������دويل االن������س������اين 
ال������������ذي ط������امل������ا ي����ت����ح����ج����ج ب�������ه ال���������ع���������دوان ب����ق����ي����ادة 
النظام السعودي.. ويف ظل الصمت املخزي 

للمنظمات ال��ت��اب��ع��ة ل��أم��م امل��ت��ح��دة واملعنية 
ب���ح���ق���وق االن����س����ان ي����واص����ل امل���ع���ت���دون ال��ع��ب��ث 
بدماء األبرياء بارتكاب هذه الجرائم املروعة 
التي تضاف اىل سجله الدموي االسود.. وقد 
نجمت عن هذه االعمال العدوانية املتوحشة 
وق��������وع ض����ح����اي����ا ع�����دي�����دة م�����ن اط�����ف�����ال وش����ي����وخ 
ونساء يف االحياء السكنية املستهدفة ومهما 
ب��رر ال��ع��دوان وس��وق ألوه��ام��ه فإنه لن يفلح 
يف تحقيق م��ا يخطط ل��ه وس��ي��ك��ون ح��ق ال��رد 
ع�������ى ك�������ل ه����������ذه ال�������ج�������رائ�������م م�����ك�����ف�����ول م�������ن ق���ب���ل 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف دك االه���داف 
ال���ع���س���ك���ري���ة امل����ع����ادي����ة ل��ق��ت��ل امل���دن���ي���ن وت���دم���ري 

املقدرات التنموية واالقتصادية..

 الهستيريا  املفرطة  للرياض ..  وضآلة  األهداف
الرياض.. تعاين من أزمات داخلية واحتاجت إىل أساليب إلهاء الرأي العام

منذ ان غامر محمد بن سلمان 
ودخل يف معرتك املواجهة ضد 
اليمن والخيبات ترافقه يف حله 

وترحاله, ظن يف البداية انه قادر عى 
الحسم يف اسابيع او يف االغلب يف 

اشهر ولكنه افاق عى حرائق مأت 
داره وطالت ارايض حكمه بدءا 

من الصواريخ التكتيكية املتوسطة 
ووصوال اىل الصواريخ الباليستية 

بعيدة املدى التي وصلت وبسهولة 
مفرطة اىل سواحل الخليج العربي 

واكتسحت جنوب اململكة يف املناطق 
املحتلة عسري وجيزان ونجران بطائرات 

مسرية ومفخخة جعلت مطارات 
هذه املناطق تشهد اغالقات متكررة.. 

املاكنة االعالمية املهولة املجندة لتغطية 
اخفاقات بن سلمان ازاء مثل هكذا 

وضع غدت تعيش ارباكات ملحوظة 
واضطرابات يف الرؤية ويف الخطاب 

االعالمي املهزوز الذي لم يعد بمقدوره 
االعتماد عى لغة سليمة وعى تحقيق 

مقاربة تخدم سياساتهم املراوغة..
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خالل مناقشة توفري احتياجات السوق من السلع والغاز املزنيل

 احلوثي :  املواطن محور االهتمام ويجب على اجلميع العمل على خدمته

التقى نائب رئيس هيئة األرك���ان العامة 
ال���ل���واء ال���رك���ن ع���يل ح��م��ود امل���وش���ي رئ��ي��س��ة 
بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر لدى 
ال��ي��م��ن ك��ات��ري��ن��ا ري����ت����ز.. ن���اق���ش ال���ل���ق���اء م��ه��ام 
وأنشطة اللجنة يف املناطق املحررة ودورها 
يف ت���ق���دي���م ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة واإلن���س���ان���ي���ة 
لأسرى واملدنين املتضررين من العدوان 

والحصار.
وتطّرق اللقاء إىل الدور املأمول من بعثة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر يف تقديم 

الخدمات الطبية واإلنسانية الالزمة

أك�������������د رئ��������ي��������س م������ج������ل������س ال��������������������������وزراء ال�������دك�������ت�������ور 
عبدالعزيز ص��ال��ح ب��ن حبتور أن فتح منصة 
وط��ن��ي��ة م���ح���ددة األه������داف الس��ت��ق��ب��ال طلبات 
ال�����راغ�����ب�����ن يف ال����ع����م����ل ال����ت����ط����وع����ي يف م��خ��ت��ل��ف 
االخ��������ت��������ص��������اص��������ات االج������ت������م������اع������ي������ة ع��������ام��������ل م���ه���م 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ه�������ذا ال�����ن�����وع م�����ن األن����ش����ط����ة وض����م����ان 

الحق املعنوي لكافة املتطوعن.
ج�������اء ذل�������ك ل�������دى م�����ش�����ارك�����ة رئ�����ي�����س ال�����������وزراء 
ام�����س يف ت���دش���ن ف���ع���ال���ي���ات امل���ؤت���م���ر ال��وط��ن��ي 
األول للعمل التطوعي تحت ش��ع��ار" ب��روح 
اإليمان واالنتماء متطوع يف خدمة وطننا" 

خالل لقائه رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر لدى اليمن

اللواء املوشكي:   دقيقون في اختيار أهدافنا العسكرية ولم يحدث أن استهدفنا مدنيني

تفاصيل ص 02تفاصيل ص 02

خالل مشاركته يف تدشني املؤتمر الوطين األول للعمل التطوعي

رئيس الوزراء :  صنعاء تقدم اليوم النموذج الوطني من خالل استقبال كافة النازحني

تفاصيل ص 03

رئيس مجلس الشورى األستاذ محمد حسني 
:» العيدروس لــ»

رئيس مجلس اإلدارة العامة للمؤسسة اليمنية 

:» لصناعة االسمنت لـ »

ثورة اجلياع في 
املناطق اجلنوبية 

والشرقية 
احملتلة باتت 

وشيكة

خزان صافر  ..  إلى أين؟!

أمام تعنت العدوان..

ص 05
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540
 مليون دوالر

 اخلسائر املادية
 التي حلقت باملصانع 

جراء العدوان 

الدفاعات اجلوية ُتسقط طائرة 
جتسسية أمريكية في مأرب

االحتفال بزفاف 
7200 عريس وعروس

ص 09
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ناقش اجتماع أمس بصنعاء برئاسة عضو املجلس السيايس 
األعىل محمد عيل الحويث جهود وزارة الصناعة والتجارة يف توفري 
احتياجات السوق من السلع الغذائية االساسية واالستهالكية 

واستقرار اسعارها.
كما استعرض االجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبد 
الوهاب يحيى الدرة ونائب املدير التنفيذي لشركة الغاز محمد 
ال���ق���دي���م���ي ج���ه���ود ت���وف���ري م������ادة ال����غ����از امل����ن����زيل وت���ح���ق���ي���ق االس���ت���ق���رار 

التمويني لهذه املادة بأمانة العاصمة واملحافظات.
ويف االج���ت���م���اع أش������اد ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ىل ب��ج��ه��ود 
ال���وزارة يف تحقيق االس��ت��ق��رار التمويني وت��وف��ري امل��خ��زون الغذايئ 
من البضائع والسلع األساسية واالستهالكية وتسهيل انسيابها 

إىل االسواق وضبط أسعارها.
وأكد حرص الدولة عىل ضبط استقرار االسواق وتوفري السلع 
الغذائية باألسعار املناسبة واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحق املتالعبني باألسعار .. الفتا إىل دور السلطات املحلية ملساندة 
ج���ه���ود ال��������وزارة ال���رام���ي���ة ت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات واح���ت���ي���اج���ات امل��واط��ن��ني 

وتعزيز الرقابة عىل األسواق وحماية املستهلك.
وأش��ار إىل أننا نمر بمرحلة استثنائية بسبب ظ��روف العدوان 
والحصار االقتصادي ما يتطلب تضافر الجهود املجتمعية ملحاربة 
ك�����ل أن���������واع ال����ت����الع����ب ب����األس����ع����ار وق��������وت امل�����واط�����ن م�����ن ق���ب���ل ب��ع��ض 

ضعاف النفوس الذين يحاولون استغالل األوضاع الراهنة.
وشدد عىل ضرورة تضافر الجهود بني وزاريت النفط والصناعة 
وشركة الغاز واملستوردين ملادة الغاز املنزيل لتوفريها باألسعار 

املناسبة.
وق������ال ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ىل إن امل����واط����ن ه����و م��ح��ور 
االه�����ت�����م�����ام وي�����ج�����ب ع������ىل ال���ج���م���ي���ع ال����ع����م����ل ع������ىل خ����دم����ت����ه, م���ع���ت���را 

الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة للدفع بعجلة التنمية.
 ودع��ا إىل إيجاد اسرتاتيجية وطنية لعمل رأس امل��ال الوطني 

لتحقيق الغاية يف خدمة الوطن واملواطن.
من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إىل جهود ال��وزارة يف 
الرقابة عىل األسعار واإلجراءات الرقابية للحفاظ عىل االستقرار 
التمويني والسعري للمواد الغذائية واألساسية واالستهالكية.
وأش�����ار إىل أن ال�������وزارة ت��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ات رق���اب���ة م��س��ت��م��رة م���ن قبل 
قطاع التجارة الداخلية ومكاتب الصناعة والتجارة يف العاصمة 

واملحافظات ملتابعة الوضع التمويني 
وال��س��ع��ري وم���دى االل��ت��زام ب��األس��ع��ار امل��ح��ددة م��ن قبل ال���وزارة 

وعملية العرض واإلشهار ألسعار السلع والبيع بالفواتري.
وأكد أن النزول امليداين يتضمن متابعة املخابز واالفران ومدى 
ال���ت���زام���ه���ا ب��ت��وف��ري امل���ي���ازي���ن وت��ن��ف��ي��ذ ق�����رار ب��ي��ع ال��خ��ب��ز ب��ال��ك��ي��ل��و ج���رام 
واجزائه.. محذرا أن الوزارة لن تتهاون يف ضبط املتالعبني بقوت 
امل����واط����ن م���ن ال��ج��ش��ع��ني وض���ع���ف���اء ال���ن���ف���وس وات����خ����اذ اإلج�������راءات 

القانونية الالزمة حيالهم.
ولفت الوزير الدرة اىل أنه تم توجيه مكاتب الصناعة والتجارة 
يف املحافظات واملديريات بالرقابة عىل أسعار الغاز املنزيل ووزن 

االسطوانات وضبط املخالفني.
وق������ال "ان ال���ج���م���ي���ع م��ع��ن��ي ب���خ���دم���ة امل����واط����ن����ني وان ت��وج��ي��ه��ات 
القيادة الثورية والسياسية تشدد عىل ض��رورة تخفيف معاناة 
الشعب يف ظ��ل ظ��روف ال��ع��دوان والحصار التي تعيشها البالد 

وتتابع ذلك باهتمام كبري".
من جهته اشار املدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد 
القديمي إىل ان الشركة تعمل عىل الرقابة املستمرة عىل تدفق 
م����ادة ال���غ���از امل���ن���زيل وض���م���ان وت��وزي��ع��ه��ا وف���ق ال��خ��ط��ط وال��ح��ص��ص 

امل����ق����رة .. م����ؤك����دا أن�����ه ت����م ض���ب���ط ع�����دد م����ن امل���خ���ال���ف���ني م����ن أص���ح���اب 
محطات الغاز وعقال الحارات املتالعبني وإحالتهم اىل جهات 

االختصاص والنيابة.
ولفت اىل ان اشكالية الغاز املنزيل تبدأ من شركة الغاز يف صافر 
الواقعة تحت سيطرة املرتزقة حيث تتعهد ببعض الحصص اىل 
نافذين وبيعها بسعر السوق ال��س��وداء وه��و يرتتب عليه زي��ادة 
يف التكلفة اض��اف��ة اىل قرصنة ال��ع��دوان ع��ىل  سفن ال��غ��از املنزيل 

املستوردة ومنع وصولها .

خالل مناقشة توفير احتياجات السوق من السلع والغاز املنزلي

خالل مشاركته في تدشني املؤمتر الوطني األول للعمل التطوعي

 احلوثي: املواطن هو محور االهتمام ويجب على اجلميع العمل على خدمته

ُوق��ع يف محافظة عمران أم��س عىل إع��الن الصلح الشامل إلنهاء قضية 
ق��ت��ل وخ����الف ع���ىل أرض دام����ت 50 ع���ام���اً ب���ني أب���ن���اء م��دي��ري��ت��ي ح��ب��ور ظليمة 

وقفلة عذر.
وأكد عضو املجلس السيايس األعىل محمد عيل الحويث خالل اتصال مع 
املوّقعني عىل الصلح الذي تقّدمه وكالء املحافظة عبدالعزيز أبوخرفشة 
ومحمد املتوكل وعبدالغني الرويش ورئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ 
ض��ي��ف ال��ل��ه رس���ام وال��ش��ي��خ ن��ص��ر أب���وش���وارب أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ج��ه��ود املصالحة 

املجتمعية بني القبائل إلنهاء قضايا الثارات.

وأشار إىل أن القضايا املجتمعية العالقة ويف املقدمة قضايا الثارات من 
أبرز معوقات التنمية يف البالد .. الفتاً إىل أنه تم تكليف رئيس نادي قضاة 
اليمن القايض جمال الفهيدي للفصل يف القضية وفقاً للشرع والقانون من 
خالل استماعه ملا يطرحه الطرفان يف أصل القضية من الحقوق الشخصية 

واملدنية واألموال واألرايض.
واع���ت���ر م��ح��م��د ع���يل ال���ح���ويث ح���ض���ور م��ش��اي��خ وأع����ي����ان ووج����ه����اء امل��دي��ري��ت��ني 
ل��ل��ت��وق��ي��ع ع���ىل ال��ص��ل��ح ال��ش��ام��ل إىل ج���ان���ب ت��وق��ي��ع امل��ش��اي��خ م���ن أب���ن���اء بعض 
مديريات املحافظة ورئيس مجلس التالحم القبيل خطوة متقّدمة لردع 

ك���ل م���ن ت���س���ّول ل���ه ن��ف��س��ه اإلق������دام أو ال��ت��ع��دي ع���ىل ال���ط���رف اآلخ����ر واالل���ت���زام 
بحق الجوار.

كما أكد أن الدولة ستقوم بكل واجباتها إزاء حماية الناس وممتلكاتهم 
ومن له دعوى تتعلق بأصل الحق يف األموال واألرايض محل الخالف فعليه 
تقديمها إىل القايض املحّكم يف القضية الذي يمتلك والية شرعية وقانونية 

وفقاً لقانون التحكيم.
وقال عضو السيايس األعىل الحويث: "إن الصلح يأيت برعاية قائد الثورة 
ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال���دي���ن ال���ح���ويث وت��وج��ي��ه��ات رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 

األع��ىل فخامة املشري ال��رك��ن مهدي امل��ش��اط لضمان تحقيق ال��ع��دل واألم��ن 
واالس��ت��ق��رار ووح���دة ال��ص��ف مل��واج��ه��ة ال��ع��دوان ال���ذي يستهدف الجميع وال 

يستنث أحدا".
ف��ي��م��ا أش����ار وك����الء امل��ح��اف��ظ��ة ورئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ت��الح��م إىل أه��م��ي��ة الصلح 
القبيل يف هذه القضية التي سقط بسببها عشرات القتىل والجرحى وخسائر 

يف املمتلكات العامة والخاصة.
ولفتوا إىل أن الصلح شمل املرتكزات وامل��ح��ددات التي يجب االل��ت��زام بها 
حتى يصدر حكم يف أصل القضية عىل األرايض واألموال التي تقع يف الجوار.

.. ويحضر توقيع صلح إلنهاء قضية قتل وخالف على أرض دامت 50 عامًا في عمران

أك���د رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح بن 
ح���ب���ت���ور أن ف���ت���ح م��ن��ص��ة وط���ن���ي���ة م����ح����ددة األه���������داف الس��ت��ق��ب��ال 
طلبات الراغبني يف العمل التطوعي يف مختلف االختصاصات 
االج���ت���م���اع���ي���ة ع����ام����ل م���ه���م ل���ت���ن���ظ���ي���م ه������ذا ال�����ن�����وع م�����ن األن���ش���ط���ة 

وضمان الحق املعنوي لكافة املتطوعني.
ج�����اء ذل�����ك ل�����دى م���ش���ارك���ة رئ���ي���س ال����������وزراء ام�����س يف ت��دش��ني 
فعاليات املؤتمر الوطني األول للعمل التطوعي تحت شعار" 
بروح اإليمان واالنتماء متطوع يف خدمة وطننا" الذي تنظمه 
وزارة ال���ش���ئ���ون االج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���م���ل ب���ال���ش���راك���ة م���ع ج��ام��ع��ة 
صنعاء ومنظمات املجتمع املدين واملبادرات الشبابية واللجنة 
الزراعية والسمكية العليا بالتزامن مع اليوم العاملي للتطوع.
وأش����ار رئ��ي��س ال������وزراء إىل ح��اج��ة ال��وط��ن يف ظ��ل ال��ظ��روف 
ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا إىل ج��ه��ود ج��م��ي��ع أب��ن��ائ��ه يف م��خ��ت��ل��ف األع��م��ال 
التطوعية عر آلية سليمة محفزة لهذا النوع من األنشطة.. 
الفتا إىل أن املؤسسات الحكومية معنية بدعم املتطوعني 
م�������ن خ���������الل إت�������اح�������ة ال�����ف�����رص�����ة ل�����ه�����م وإع�����ط�����ائ�����ه�����م األول���������وي���������ة يف 
التنافس الشفاف يف حال توفر الوظائف بعد حلول السالم 

مع مراعاة املعايري األخرى.
ولفت إىل أن دع��م املتطوعني سيعطي قيمة مضافة لهذا 
ال��ع��م��ل وس��ي��س��اع��د ع���ىل ت��م��ي��ز ال��ن��ش��ط��اء وال���ن���ش���اط���ات يف ه��ذا 
املجال اإلنساين االجتماعي الهام.. حاثا عىل التوسع يف العمل 
التطوعي واختصاصاته ع��ىل مستوى ال��وط��ن بطرق منظمة 

ليحقق أثره اإليجابي عىل املجتمع.
ون���وه ب��ه��ذا ال��ت��وج��ه ال���ذي ب��دأ يتنظم وي��ج��د م��ن يشجعه يف 
ظل ظرف العدوان والحصار والذي يحسب ل��وزارًة الشئون 
االجتماعية والعمل ومختلف الجهات الحكومية املتعاونة 

معها والقطاع الخاص.
وت�������ط�������رق إىل أه�����م�����ي�����ة اج������ت������م������اع ك������اف������ة األط����������������راف ال����ح����ك����وم����ي����ة 
والقطاع الخاص لتشكيل فريق واحد والخروج بعمل علمي 
وعميل منظم والذي ينبغي أن يحظى بدعم من املؤسسات 
والشخصيات وأن يعطى دف��ع��ة ق��وي��ة ل��ي يصبح ج���زءاً من 

الثقافة الشعبية والوطنية.
وأش�������اد رئ���ي���س ال���������وزراء ب��امل��س��ئ��ول��ي��ة وال���ج���دي���ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل 
ب��ه��ا ص��ن��ع��اء م���ع اإلن����س����ان واح�������رتام آدم���ي���ت���ه وح���ق���وق���ه ت��رج��م��ة 
لتوجيهات قائد ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث.. 
م����ن����وه����ا ب����ال����ت����ع����ام����ل األخ�����������وي ال�������راق�������ي ألب������ن������اء امل���������دن ال������ح������رة م��ع 
النازحني واملواطنني القادمني من املحافظات األخرى بما فيها 
تلك الواقعة تحت االحتالل والذي يجسد الرتاكم الحضاري 

واإلنساين واالجتماعي يف هذه املدن.

وذك��ر اب��ن حبتور أن صنعاء تقدم اليوم النموذج الوطني 
من خالل استقبال كافة النازحني واملواطنني من كل أنحاء 
اليمن الكبري وتثبت أنها حاضنة إنسانية اجتماعية قل نظريها 

يف العالم.
وعر رئيس ال��وزراء عن الشكر لكل الجهات التي شاركت 
يف اإلعداد والتحضري لهذه الفعالية وكافة املتعاونني معها 

من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
ويف امل�����ؤت�����م�����ر ال���������ذي ح�����ض�����ره أم��������ني ع��������ام رئ������اس������ة ال���ج���م���ه���وري���ة 
حسن ش��رف ال��دي��ن ووزي����را ال��دول��ة ال��دك��ت��ور حميد املزجاجي 
والتخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم ومستشار الرئاسة 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ال�������رتب أش�������ار وزي�������ر ال����ش����ؤن االج��ت��م��اع��ي��ة 
وال���ع���م���ل ع��ب��ي��د س���ال���م ب���ن ض��ب��ي��ع إىل أن ال���ت���ط���وع ي��م��ث��ل قيمة 
إن��س��ان��ي��ة ودي��ن��ي��ة تجسد م��ب��دأ ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ع��اون 

والتماسك والرتابط بني كافة أبناء املجتمع.
وق����������ال" إن امل����ت����ط����وع����ني ه�����م م�����ن ي���ح���م���ل���ون ق����ي����م ح�����ب ال���خ���ري 
واإلحسان للغري ويبذلون الجهد دون االنتظار ألي مقابل".

ولفت وزير الشؤون االجتماعية إىل أن املجتمع اليمني وما 
ي��ع��ان��ي��ه م��ن ظ���روف صعبة ج���راء ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار بحاجة 
ماسة لتفعيل ثقافة العمل التطوعي وإعادة النظر يف الكثري 

من جوانبه ومفاهيمه.

وأك���د أن االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للتطوع ف��رص��ة لتحقيق 
حزمة من األهداف لرتسيخ العمل التطوعي وتنظيمه وجعله 
مبدأ أساسيا يف تحقيق التنمية املستدامة للمجتمع اليمني.

وأشار إىل ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز 
م��ف��ه��وم ال��ت��ط��وع م���ن خ���الل األع���م���ال وامل����ب����ادرات ال��ت��ي تتبناها 
الدولة ومنظمات املجتمع املدين والتي تساهم يف التخفيف 
من املعاناة..  داعيا الشباب إىل االنخراط يف األعمال التطوعية 

ملساعدة اآلخرين.
واس����ت����ع����رض امل����ؤت����م����ر يف ي����وم����ه األول ب���ح���ض���ور وك����ي����ل وزارة 
ال���ش���ئ���ون االج���ت���م���اع���ي���ة ي��ح��ي��ى ق�������رواش ووك����ي����ل وزارة اإلرش������اد 
ال����ش����ي����خ ص����ال����ح ال������خ������والين ورئ�����ي�����س ال����غ����رف����ة ال����ت����ج����اري����ة ح��س��ن 
الكبوس ثالث أوراق عمل تناولت األوىل التي قدمها الباحث 

عابد هادي واقع العمل التطوعي يف اليمن.
وت��ن��اول��ت ال��ورق��ت��ان ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة لرئيسة ق��س��م الخدمة 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ب�����ج�����ام�����ع�����ة ص�����ن�����ع�����اء ال�������دك�������ت�������ورة س����ك����ي����ن����ة ه����اش����م 
وم���ؤس���س���ة ب���ن���ي���ان ال��ت��ن��م��وي��ة دور ال��ت��ع��ل��ي��م يف ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل 
التطوعي يف اليمن وتفعيل دور منظمات املجتمع امل��دين يف 

هذا الجانب.
ويناقش املؤتمر عىل مدى خمسة أيام سبل تفعيل الجهد 

الرسمي والشعبي يف العمل التطوعي وتطوير مجاالته.

رئيس الوزراء: صنعاء تقدم اليوم النموذج الوطني من 
خالل استقبال كافة النازحني واملواطنني من كل أنحاء اليمن

التقى نائب رئيس هيئة األرك��ان العامة اللواء الركن عيل 
حمود املوشي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر 

لدى اليمن كاترينا ريتز.
ن���اق���ش ال���ل���ق���اء م���ه���ام وأن���ش���ط���ة ال���ل���ج���ن���ة يف امل���ن���اط���ق امل���ح���ررة 
ودوره���������ا يف ت���ق���دي���م ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة واإلن���س���ان���ي���ة ل���أس���رى 

واملدنيني املتضررين من العدوان والحصار.
وت��ط��ّرق اللقاء إىل ال��دور امل��أم��ول من بعثة اللجنة الدولية 
ل��ل��ص��ل��ي��ب األح����م����ر يف ت���ق���دي���م ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة واإلن���س���ان���ي���ة 
الالزمة للمدنيني املتضررين من العدوان يف املناطق املتضررة 

يف الحديدة ومأرب وشبوة والبيضاء.
ويف اللقاء أك��د ال��ل��واء املوشي أهمية العمل املشرتك مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل يف مختلف املواضيع 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���ش���ؤون اإلن��س��ان��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة وم����ا ي��ت��ط��ل��ب من 
اللجنة القيام به يف ظل األوض��اع االستثنائية التي يشهدها 

اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.
وقال: "نأمل أن يكون هناك تفاعل من ِقبل لجنة الصليب 
األحمر الدويل إزاء جريمة تعذيب وإعدام مرتزقة العدوان 
ل��ع��ش��رة م���ن أس����رى ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال��س��اح��ل 

الغربي".
وأش�������ار إىل أن ج���ري���م���ة إع�������دام األس�������رى ل��ي��س��ت األوىل ال��ت��ي 
ي����رت����ك����ب����ه����ا م�����رت�����زق�����ة ال���������ع���������دوان ح�����ي�����ث س�����ب�����ق ل�����ه�����م دف���������ن ب���ع���ض 
األس����رى أح��ي��اء ورم��ي��ه��م م��ن ال��ج��ب��ال ب��ش��ك��ل ي��ع��ك��س بشاعة 
إج����رام ال��ج��م��اع��ات امل��ت��ش��ددة م��ن تنظيمي ال��ق��اع��دة وداع���ش 
التي انتهكت قيم وتعاليم الدين اإلسالمي والقانون الدويل 
اإلنساين واتفاقيات جنيف التي تحّرم تعذيب وقتل األسرى.

ول���ف���ت إىل أه��م��ي��ة اض���ط���الع ل��ج��ن��ة ال��ص��ل��ي��ب األح���م���ر ال����دويل 
ب����دوره����ا اإلن����س����اين ت���ج���اه م��ل��ف األس������رى وزي���ارت���ه���م يف س��ج��ون 

ومعتقالت دول العدوان واملرتزقة بما يعزز حلقة الوصل 
بني األسرى وأهاليهم.

وأض����اف ال���ل���واء امل���وش���ي: "م��ل��ف األس����رى م��رت��ب��ط ب��ال��ري��اض 
وأبوظبي الذين يتعاملون مع مقاتليهم من األسرى كمرتزقة 
اش�����رتوه�����م ب������امل������ال".. الف����ت����اً إىل أن ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
تتعامل مع األسرى بشكل إنساين وفقاً لقيم وتعاليم الدين 

االسالمي والقانون الدويل االنساين.
ودع�����ا إىل إج������راء ع��م��ل��ي��ات ج�����ادة ل���ت���ب���ادل األس������رى ب���إش���راف 
اللجنة الدولية للصليب األحمر .. وتابع: " نحن دقيقني يف 
اختيار أهدافنا العسكرية ولم يحدث أن استهدفنا مدنيني 
س�������واء يف امل���ن���ط���ق���ة امل���ح���ت���ل���ة أو يف ع���م���ق ال�����ع�����دوان ال���س���ع���ودي 

واإلمارايت".
وتطّرق نائب رئيس هيئة األركان إىل الجرائم التي ارتكبها 
ال��������ع��������دوان وم�����رت�����زق�����ت�����ه ب������ال������غ������ارات وال�����ق�����ص�����ف امل�����دف�����ع�����ي ال������ذي 
ط���ال امل��دن��ي��ني يف مختلف امل��ح��اف��ظ��ات وخ��ّل��ف آالف ال��ش��ه��داء 

والجرحى جّلهم أطفال ونساء.
من جانبها ثّمنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الدويل لدى اليمن الجهود والتسهيالت التي تقّدمها وزارة 

الدفاع ورئاسة هيئة األركان لتنفيذ مهامها وأنشطتها.
وقالت: "أود أن أعّر لكم أننا مطمئنون من أن السياسية 
لديكم لم نر فيها أي استهداف للمدنيني وهذا يشُء جيد" 
.. مشرية إىل أن اللجنة ستقوم بدورها تجاه ملف األس��رى 
وال�����ن�����ازح�����ني وت����ق����دي����م ال�����خ�����دم�����ات ل���ل���م���ت���ض���رري���ن يف ال����ج����وان����ب 

املختلفة.
ح��ض��ر ال���ل���ق���اء ن���ائ���ب م���دي���ر دائ������رة االس���ت���خ���ب���ارات ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ح��س��ني ه��اش��م ون��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��خ��دم��ات 
الطبية العسكرية العميد الدكتور عبدالرحمن الدمشقى.

خالل لقائه رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر لدى اليمن

اللواء املوشكي: دقيقون في اختيار أهدافنا 
العسكرية ولم يحدث أن استهدفنا مدنيني

رئيس هيئة العلوم واالبتكار يؤكد ضرورة 
تطبيق مخرجات مؤمتر رابط العلمي

أك��د رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالب��ت��ك��ار الدكتور منري القايض 
ضرورة التزام الجهات املعنية التي شاركت يف ملتقى ومؤتمر رابط العلمي بتنفيذ 

املخرجات.
وأوض���ح ال��ق��ايض يف اجتماع للهيئة ام��س ض��م نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد 
العزيز الحوري أن الهيئة تأمل من الجهات ذات العالقة التفاعل مع التوصيات 
م����ن أج�����ل ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ت���ائ���ج ال����ت����ي ي��ت��ط��ل��ع ل���ه���ا ال���ج���م���ي���ع ب���م���ا ي����خ����دم أه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 

املستدامة.
وأش��ار إىل أن تركيز التوصيات عىل تحسني ج��ودة التعليم وإش���راك الوحدات 
الصناعية والخدمية يف العملية التعليمية سيسهم يف خلق واقع تعليمي يواكب 
التطور املتسارع يف العالم بما يسهم يف القضاء عىل البطالة والنهوض باالقتصاد 

الوطني.
وكانت الهيئة أقامت خالل الشهرين املاضيني ملتقى ومؤتمر رابط العلمي الذي 
ضم ست ورش استباقية قدمت فيها نحو 30 ورقة علمية من مختلف الجهات 
التعليمية واإلنتاجية بهدف سد الفجوة بني املؤسسات التعليمية والبحثية من 
ج��ه��ة وس���وق ال��ع��م��ل م��ن ج��ه��ة أخ���رى م��ن خ���الل امل���واءم���ة ب��ني اح��ت��ي��اج��ات التنمية 

ومخرجات التعليم والبحوث. 

وزارة الصناعة تدين استهداف 
مخازن للمواد الغذائية بصنعاء

أدان�������ت وزارة ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة اس���ت���ه���داف ال�����ع�����دوان م���خ���ازن 
ل���ل���م���واد ال���غ���ذائ���ي���ة ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة ي��ح��ي��ى س��ه��ي��ل ب��ح��ي األع����ن����اب يف 
العاصمة صنعاء ما أدى إىل تدمري املخازن والسيارات الخاصة 
بالشركة وتضرر املنازل املجاورة إضافة إىل جرح عدد من املواطنني.

واستنكرت ال���وزارة يف بيان لها استمرار ال��ع��دوان يف استهداف 
املنشآت التجارية والصناعية واألعيان املدنية.

وط��ال��ب��ت امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة وال��ح��ق��وق��ي��ة واالت����ح����ادات وال��غ��رف 
التجارية والصناعية العاملية بالضغط لوقف العدوان عىل املصانع 

واملنشآت التجارية املرتبطة بمعيشة املواطن.
ودعا البيان إىل تحييد املنشآت االقتصادية والصناعية والتجارية 
ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����ا م�����ن�����ش�����آت م�����دن�����ي�����ة وي�������رتت�������ب ع�������ىل اس�����ت�����ه�����داف�����ه�����ا اإلض�����������رار 
باالحتياجات الغذائية للشعب اليمني.. مشريا إىل أن استهدافها 

يعد من الجرائم ضد اإلنسانية.
وح������م������ل ال������ب������ي������ان األم������������م امل������ت������ح������دة وامل�����ج�����ت�����م�����ع ال��������������دويل م���س���ئ���ول���ي���ة 
استمرار العدوان والحصار واستهداف مقدرات الشعب اليمني 

االقتصادية.

ن����اق����ش����ت ال����ل����ج����ن����ة ال���������وزاري���������ة امل����ك����ل����ف����ة ب��ت��ق��ي��ي��م 
ال����خ����دم����ات ب���م���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ي���ض���اء يف اج��ت��م��اع��ه��ا 
ام������س ب����رئ����اس����ة وزي��������ر ال����ك����ه����رب����اء أح����م����د ال��ع��ل��ي��ي 
اح�������ت�������ي�������اج�������ات امل�������ح�������اف�������ظ�������ة م����������ن ال���������خ���������دم���������ات ويف 

مقدمتها املديريات املحررة.
ويف االجتماع الذي ضم وكيل أول محافظة 
البيضاء حمود شثان وأعضاء اللجنة الوزارية 
اس����ت����ع����رض ال���ع���ل���ي���ي م����ه����ام ال���ل���ج���ن���ة يف ال����ن����زول 
امل����������ي����������داين ب��������ن��������اء ع���������ىل ت������وج������ي������ه������ات ق��������ائ��������د ال��������ث��������ورة 
وامل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ىل وح���ك���وم���ة اإلن���ق���اذ 
ل��ت��ق��ي��ي��م واق������ع ال���خ���دم���ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني 
وخ��اص��ة يف امل��دي��ري��ات امل��ح��ررة م��ؤخ��را والعمل 

عىل توفري احتياجاتها.
وأشار إىل أن اللجنة ستقوم برفع مصفوفة 
ب�����االح�����ت�����ي�����اج�����ات ذات األول��������وي��������ة ويف م���ق���دم���ت���ه���ا 
اإلغ������اث������ة اإلن����س����ان����ي����ة وامل������ي������اه وال������ط������رق وال���ص���ح���ة 
وال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وامل����ي����اه واإلص�����ح�����اح ال��ب��ي��ئ��ي 
وال��ع��م��ل ع��ىل ت��وف��ري م��ا أم��ك��ن منها ب��م��ا يسهم 

يف ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة امل��واط��ن��ني يف ظ���ل اس��ت��م��رار 
العدوان والحصار.

من جانبه عر وكيل أول املحافظة عن الشكر 
لقائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعىل 
وال��ح��ك��وم��ة ل��ح��رص��ه��م ع���ىل ت��وف��ري ال��خ��دم��ات.. 
م��س��ت��ع��رض��ا أب������رز االح���ت���ي���اج���ات ال���خ���دم���ي���ة ال��ت��ي 

تفتقر إليها املحافظة.
وأشار إىل جهود السلطة املحلية يف تشغيل 
الوحدات الصحية وتوفري األدوية واملستلزمات 
الطبية وفتح املدارس وتوزيع السالل الغذائية 
للفقراء واملتضررين وتوفري بعض الخدمات يف 

إطار تطبيع األوضاع باملديريات املحررة.
وأوض��������������ح ش������ث������ان أن����������ه ت�������م ت����ش����ك����ي����ل ل������ج������ان م���ن 
ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة وامل����ك����ات����ب ال���خ���دم���ي���ة ل��ت��ح��دي��د 
االح��������ت��������ي��������اج��������ات وال�������ع�������م�������ل ع���������ىل ت�������وف�������ريه�������ا وف�����ق�����ا 
لإلمكانيات املتاحة بما يسهم يف التخفيف من 
معاناة أبناء املحافظة جراء العدوان والحصار.

بدوره أكد وكيل املحافظة للوحدات اإلدارية 

ع��ب��دال��ل��ه ال��ج��م��ايل ع��ىل أه��م��ي��ة ت��وح��ي��د الجهود 
ال��رس��م��ي��ة وال��ش��ع��ب��ي��ة لتنفيذ م��ش��اري��ع خدمية 
وتنموية م��س��ت��دام��ة.. مثمنا اهتمام الحكومة 
ب����������أوض����������اع امل���������دي���������ري���������ات امل����������ح����������ررة واح�����ت�����ي�����اج�����ات�����ه�����ا 

الخدمية.
ف��ي��م��ا ت��ط��رق م����دراء م��ك��ات��ب ال��ص��ح��ة وال��رتب��ي��ة 
واملياه واألشغال وجهاز محو األمية والتعليم 
الفني وصندوق النظافة وفرع هيئة االستثمار 
إىل م�����س�����ت�����وى ال������خ������دم������ات ال������ت������ي ت����ق����دم����ه����ا ه�����ذه 
امل��ك��ات��ب ل��ل��م��واط��ن��ني وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

عملها.
وأق�������������ر االج�������ت�������م�������اع ع�������������ددا م��������ن اإلج������������������راءات 
وآل����������ي����������ات ال������ع������م������ل يف إط��������������ار م�������ه�������ام ال����ل����ج����ن����ة 
الوزارية لتقييم الوضع الراهن يف املديريات 
امل��������ح��������ررة ب����ش����ك����ل خ���������اص وب�����ق�����ي�����ة امل�����دي�����ري�����ات 
ب��ش��ك��ل ع����ام ورف�����ع م��ص��ف��وف��ة االح��ت��ي��اج��ات 
للعمل عىل توفريها وال��ب��دء بالتنفيذ بناء 

عىل توجيهات قائد الثورة.

اجتماع للجنة الوزارية املكلفة بتقييم واقع اخلدمات مبحافظة البيضاء
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اسبوعية 
سياسية . عامة

منذ ان غــامــر محمد بــن سلمان ودخـــل يف مــعــرك املــواجــهــة ضــد اليمن والــخــيــبــات تــرافــقــه يف 
حله وترحاله, ظن يف البداية انه قادر عىل الحسم يف اسابيع او يف االغلب يف اشهر ولكنه افاق 
عىل حرائق مألت داره وطالت ارايض حكمه بدءا من الصواريخ التكتيكية املتوسطة ووصوال اىل 
الــصــواريــخ الباليستية بعيدة املــدى التي وصلت وبسهولة مفرطة اىل ســواحــل الخليج العربي 
واكتسحت جنوب اململكة يف املناطق املحتلة عسري وجيزان ونجران بطائرات مسرية ومفخخة 
جعلت مطارات هذه املناطق تشهد اغالقات متكررة.. املاكنة االعالمية املهولة املجندة لتغطية 
اخفاقات بن سلمان ازاء مثل هكذا وضع غدت تعيش ارباكات ملحوظة واضطرابات يف الرؤية 
ويف الخطاب االعــالمــي املــهــزوز الـــذي لــم يعد بــمــقــدوره االعــتــمــاد عــىل لغة سليمة وعــىل تحقيق 

مقاربة تخدم سياساتهم املراوغة..
االشكالية القائمة لدى القصر السعودي الحاكم اليوم- وهو يشن مثل هذه الغارات الغادرة 
والعبثية- انه يعاين من مشكالت احتقائية سواء داخل االسرة الحاكمة او مع الكفيل الدويل 
االمــريــي واالوروبـــي خاصة وان "الــريــاض" بــدأت تلعب عىل الــورقــة الروسية وعــىل اثــارة قضايا 
خــالفــيــة يف الـــســـوق الــنــفــطــيــة مــمــا شــكــل ضــغــطــا غـــري مــســتــحــب عـــىل االقـــتـــصـــاد االمــــريــــي.. حينها 
اظهرت واشنطن العني الحمراء ملحمد بن سلمان الذي اذعن وذهب يبحث عن اي فرصة الرضاء 

"الكفيل الدويل" فجاءت صفقة السالح الذي قبلته شركات صناعة االسلحة يف امريكيا مقابل 
بيع كميات من الصواريخ املطلوبة سعوديا ناهيك عن تجميد الرياض لصفقة انشاء مفاعالت 

نووية روسية يف السعودية وتجميد صفقات استثمارية روسية سعودية اىل حني ميسرة..
اذا الالعب الذي ال يقل غباًء املسمى محمد بن سلمان يعيش اضطرابا داخليا ومما ضاعف 
هـــذا االضـــطـــراب شــعــور الــريــاض انــهــا تــورطــت اكـــر مــن الــــالزم وانــهــا وصــلــت اىل "شـــق" ال قـــرار له 

ولم تعد قادرة عىل احتمال املزيد من االنهيارات املذلة سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا..
فــالــســعــوديــة الــيــوم تستدين واخــضــعــت "ارامـــكـــو" الــبــقــرة الــحــلــوب لــالكــتــتــاب وحــــررت اســـواق 
مالها ويف السنوات القادمة قد تجد نفسها امام استحقاقات شديدة االيالم.. اذ لم يعد يقنع 

الغرب تلك االساليب يف االنحالل االخالقي ويف التفسخ.
ويف " الفرنجة" التي اجربت سكان الجزيرة العربية عىل اتيانها واعتربها خطاً جديداً قد يوفر 
لها فرصة الخطوة " بدعم" أوروبي أمريي بالتخيل عن الوهابية الدينية والوهابية الثقافية تمثل 
يف االنفتاح الــواســع عــىل حياة مخملية غاية يف الــشــرف وغــايــة يف الــفــوىض االخالقية واالنــفــالت 

الذي اصبح مثار تندر يف مختلف الدول العربية واإلسالمية..
 بقي أن نؤكد بان هناك سبباً آخر أكر وجاهة, دفع بن سلمان إىل ان يكشف تلك الهستريية 

يف استهداف صنعاء بغارات ال معنى لها وخاصة وأن تعتيماً استخبارياً يكاد يصل نقطة الصفر 
الن الحصانة االستخبارية يف صنعاء حققت مؤشرات عالية جداً.. جعلت العدوان يعيش يف 
عتمة مــخــابــراتــيــة حقيقية ومـــن املــؤكــد أن عملياته الــجــويــة الــهــســتــرييــة مـــؤخـــراً شـــاهـــداً عــىل تلك 

االكاذيب التي لن تشفع للعدوان أي مصداقية..
أما خالفات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان فتنصب يف من يصبح رجل الجزيرة واألقليم.. 
رجــــل أمـــريـــكـــا.. ورجـــــل الــصــهــيــونــيــة املــــدافــــع عــنــهــا والـــوكـــيـــل لـــهـــا.. الن الــتــنــافــس هــــذا يــضــمــن لهما 
االستمرار يف حكمهما عىل الرياض وأبو ظبي ولكن تضاعفت الخالفات والتنافس حتى أصبحت 
الرياض تنافس دبي وأبو ظبي يف االستحواذ عىل املكاتب االقليمية للشركات التي بدأت بعضها 

تسري يف هجرة مضادة من دبي إىل الرياض.
ولــذلــك فــإن العمليات املــنــفــذة ضــد األحــيــاء السكنية وضــد املــشــروعــات التجارية املــدنــيــة.. 
هـــروبـــاً مـــن تــفــي الـــصـــراع بـــني املــحــمــدمــني يف املــنــطــقــة ومــحــاولــة لتشتيت االنـــظـــار .. واعــطــاء 
صورة مغالبة عىل صالبة الحكم السعودي وقدرته عىل أدارة معركة طويلة .. مع أنه بح 
صوته بحثاً عن وسطاء يسارعون إىل إيقاف الهجمات املتكررة واملتواصلة واملزلزلة للجيش 

واللجان الشعبية..

 ال������ري������اض.. ت���ع���ان���ي م����ن أزم��������ات داخ���ل���ي���ة 
واحتاجت إلى أساليب إلهاء الرأي العام

  ال����ص����راع اخل���ف���ي ب���ن ال����ري����اض وأب��وظ��ب��ي 
تبعاته وأذرعه

   محمد بن سلمان الباحث عن عرش 
ملطخ بالدماء

ب:
كت

ر العسكري
حر

 امل

خفايا الهستيرية املفرطة للرياض.. وضآلة األهداف

صمود شعبنا اليمين 
وتضحيات أبطال الجيش 

واللجان الشعبية أفشل 
مخطط إعادة رسم خرائط 

نفوذ صهيوين أمريكي 
بريطاين فرنيس للمنطقة 

بــدايــًة أكـــد رئــيــس مجلس الــشــورى محمد حــســني الــعــيــدروس بـــأن الشعب 
اليمني املؤمن املجاهد املتحيل بالحكمة والصرب عىل النوائب قد برهن يف الـ30 
من نوفمرب 1967م، باستحالة اخراق جدار حماه القيم كشعب إيماين، يملك 
موروثاً حضارياً وإنسانياً عمره عشرة  آالف عــام  حيث لم يستطع االستعمار 
الربيطاين خالل أكر من )130( عاماً أن ينال من تحريف أو تغيري أو تبديل أياً 
من قيمنا وثوابتنا وهويتنا اإليمانية والوطنية ورغــم وقــوف شعبنا يف محطة 
االنــتــظــار النـــطـــالق مــســرية الــنــضــال الــوطــنــي أكـــر مـــن )130( عـــامـــاً ضـــد االحــتــالل 
واالستعمار الربيطاين، إال أنه ورغم كل معاناته من ويالت وممارسة االستعمار 
البغيض ظــل شعبنا حــيــاً فقد أســتــطــاع يف لحظة تاريخية فــارقــة وحــاســمــة أن 
يكسر أسطورة اإلمرباطورية االستعمارية العظمى التي ال تغيب عنها الشمس 
يف يــوم الــــ30 مــن نوفمرب املجيد التي نحتفل بذكراها الـــ54 الــيــوم والــتــي تــأيت يف 
ظل املــحــاوالت البائسة من قبل قــوي الهيمنة واالستكبار  الــعــودة لالستعمار 
الربيطاين األمريي للمناطق الجنوبية والشرقية من الوطن الغايل عرب أدواتهما 

نظاما آل سعود وزايد.

التبعية املقيتة
وأضـــاف الــعــيــدروس:  ونحن نقول لقوى االحــتــالل الجديد يستحيل عــودة 
عقارب الساعة إىل الوراء وأن شعبنا اليمني العظيم اليوم قد شب عن طوق 
الــوصــايــة والتبعية املقيتة يف 21سبتمرب 2014م، بقيادته الــثــوريــة والسياسية 
الرشيدة وهذه الوصاية التي جعلت شعبنا اليمني أسرياً لدى قوى االستكبار 
والهيمنة العاملية خالل العقود املاضية وصادرت قراره السيادي وبمثل ما أبهر 
شعبنا العالم قبل )54( عاماً بتحقيق االنتصار العظيم عىل أقوى إمرباطورية 
استعمارية ها هو اليوم شعبنا ممثاًل بأبطال جيشه ولجانه الشعبية، يكرر 
مرة أخرى صناعته للفعل الوطني التاريخي بصموده األسطوري خالل السبع 
السنوات يف وجه أعتى عدواناً همجي بربري غاشم وليس هذا فحسب بل أن ما 
يجرحونه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات ساحقة عىل العدوان 
يف كل جبهات العزة والشرف قد وصل حد االنجاز واالعجاز العسكري الذي 
يحظى بتأييد شعبي كبري خصوصاً عمليتي »ربــيــع -1 2« يف محافظتي مــأرب 
وشبوة وعملية توازن الردع الثامنة األخرية التي استهدفت العدو السعودي 

وعاصمته الرياض .

رؤية ثاقبة وصائبة 
يف ســيــاق حــديــثــه اشــــار الـــعـــيـــدروس إىل أن كـــل هـــذه االنـــتـــصـــارات املــبــيــنــة الــتــي 
يحققها الجيش واللجان الشعبية تؤكد اليوم بما ال يدع مجال للشك صوابية 
الرؤية الثقافية لقيادتنا الثورية والسياسية املبكرة بأن االحتالل والغزو ال محالة 
زائـــل وأن مــصــريه الهزيمة املــؤكــدة وأن مــن أهــم الــثــوابــت الدينية والوطنية هو 
الــكــفــاح املــســلــح ضـــد الـــعـــدوان واالحـــتـــالل وأن الــتــمــاهــي أو الـــريـــث أمــــام الــغــزاة 
واملحتلني هي بمثابة الخيانة الوطنية العظمي وتفريط بكل الثوابت الوطنية  

والدينية جمعاء وتنازل عن حق الدفاع املشروع عن النفس .

تشكيل جبهة موحدة
قــــال رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى الـــعـــيـــدروس : إنــنــا الـــيـــوم يف املــنــاطــق الــجــنــوبــيــة 
والشرقية املحتلة مطالبون بتجاوز مرحلة االنتظار والتثاقل إزاء عبث االحتالل 
ومــمــارســتــه اإلجــرامــيــة يف حــق أبــنــاء املــنــاطــق املحتلة الجنوبية الشرقية بعد أن 
تلقت الــهــزيــمــة العسكرية الــنــكــراء واملــخــزيــة مــن قــبــل أبــطــال الــجــيــش والــلــجــان 
الشعبية لجأت اليوم ))قوى االحتالل(( اىل اتباع سياسة التجويع إلركاع أبناء 
املناطق املحتلة كآخر أوراق قــوى الــغــزو واالحــتــالل مــن أجــل اســتــدامــة تواجده 
واستمرار سيطرته هناك .وتطبيق سياسة جوع كلبك يتبعك حيث أن هذا املثل 

ال ينطبق عىل أبناء املناطق الجنوبية األحرار .

اعتراف متأخر بالهزمية
  ومـــى محمد الــعــيــدروس يف حــديــثــه للصحيفة اىل الــقــول: نــعــم إن ما 
حـــــدث يف مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن قـــبـــل مــــا يــســمــى بــاملــلــيــشــيــات 
املـــشـــركـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــرتـــزق طــــــارق صـــالـــح املـــنـــشـــق عــــن مــــا يــســمــى بــالــشــرعــيــة 
املزعومة والذي يدين بوالئه املطلق لإلمارات وما يسمى باملجلس االنتقايل 
يف الحقيقة أن مختصر مــا حـــدث يف محافظة الــحــديــدة هــو اعــــراف متأخر 
بـــالـــهـــزيـــمـــة والـــــخـــــروج بـــمـــاء الــــوجــــه فــحــســب وإن ســـمـــوه كـــمـــا يـــزعـــمـــون عــــادة 
تموضع أو انسحاب تكتيي فاألهم أننا يف املحصلة استعدنا معظم املناطق 
والذي كان نتيجة هذا االنسحاب يف الحكومة وعودة محافظة الحديدة إىل 
حضن الوطن وهذا إن لم يكن نصراً اسراتيجياً عىل قوى العدوان واالحتالل 
فماذا إذا يسمى سوى أن قوى العدوان واالحتالل اليوم يعيشون مرحلة 

االنتحار السيايس واإلفالس األخالقي فحسب .

العدوان وحده من يتحمل
ويـــــواصـــــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــــشـــــورى حـــديـــثـــة لــلــصــحــيــفــة قـــــائـــــاًل: نـــعـــم فـــــأن كــل 
الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة نتيجة الــحــرب عــىل الــيــمــن خـــالل الــســبــع الــســنــوات املاضية 
تتحمل مسئوليته وتبعاته كلياً دول تحالف العدوان عىل اليمن ويف مقدمة هذا 
التحالف الواليات املتحدة األمريكية التي أعلنت الحرب عىل اليمن من عاصمتها 
واشنطن وستدفع دول الــعــدوان ثمناً باهظاً عــاجــاًل وآجـــاًل إزاء مــا ارتكبته من 
جــرائــم وحشية يف حــق الشعب اليمني يف هــذه الــحــرب العبثية الشاملة التي 
شــنــتــهــا عـــىل الــيــمــن دون وجـــه حـــق والـــتـــي ال زالــــت مــســتــمــرة كـــون مــثــل الــجــرائــم 
التي ترقى إىل مستوى جرائم اإلبادة اإلنسانية لن تسقط بالتقادم وليس هذا 
فحسب, بل أن جريمة الحصار الخانق للشعب اليمني خالل السنوات املاضية 
والذي ال زال مستمر حتى اللحظة يعد بحد ذاته جريمة إبادة جماعية إنسانية 
مشهودة تمارسه قوى العدوان جهاراً نهاراً وأمام مرأى ومسمع املجتمع الدويل 
الصامت الذي تحمله اليوم املسئولية الكاملة األخالقية واإلنسانية والقانونية 
إزاء ما سيتمخض من مآس إنسانية كارثية للشعب اليمني بسبب هذا الحصار 

الظالم والخانق والذي تجاوز اليوم كل الخطوط الحمراء لحقوق اإلنسان.

العدوان هزم عسكريًا وسياسيًا
وأوضح رئيس مجلس الشورى العيدروس يف سياق حديثة للصحيفة بأن ما عرب 
عــنــه مـــا يــســمــى بــرئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى املـــزعـــوم بـــن دغـــر ونـــائـــب مـــا يــســمــى بمجلس 
الــنــواب جــبــاري هــو اعــرافــا مــتــأخــراً ليس بالهزيمة املنكرة عــىل الصعيدين العسكري 
والسيايس فحسب وإنما اعرافا فاضحاً بانتهاء دور ما كان يسمى بحكومة الشرعية 
بفنادق الــريــاض وأبـــو ضبي وإن كــرت مــا يسمى بحكومة الــفــار هـــادي قــد أحـــرق وأن 
قـــوى الـــعـــدوان وصــلــت إىل قــنــاعــة تــامــة بــعــدم جـــدوى بــقــاء مــا يسمى بحكومة هــادي 

وغري قادرة عىل استمرار دفع فاتورة فشل ما يسمى بحكومة الشرعية املزعومة .
وخالصة القول :أن كاًل من أحمد بن دغر وعبدالعزيز جباري أدركوا اليوم 
أنهم بانحيازهم للعدوان كانوا خاطئني وأن مركب ما يسمى بالشرعية املزعومة 
عـــىل وشــــك الـــغـــرق ال مــحــالــة يف وحــــل الــخــيــانــة والـــعـــمـــالـــة فــهــم بـــهـــذه الــبــيــانــات 
واالعـــرافـــات املــتــأخــرة يــرغــبــون بــالــقــفــز مــن قـــارب االرتـــــزاق وهـــم بــذلــك يعرفون 

اعرافا فاضحا بفشل ما يسمى بالشرعية املزعومة .

مجازر وحشية
وحـــــول الــتــصــعــيــد األخـــــري الـــــذي تـــمـــارســـه قــــوى االحــــتــــالل والـــــعـــــدوان وارتـــكـــابـــه 
مزيداً من املجازر الوحشية وتعمده قصف األعيان املدنية وخصوصاً يف أمانة 
العاصمة صنعاء وعدد من املحافظات واستهداف العدوان األحياء السكنية 

املكتظة بالسكان .
أدان رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى بــاســمــه وهــيــئــة رئــاســة وأعـــضـــاء املــجــلــس بأشد 
العبارات هذا التصيد الهمجي الذي تمارسه قوى العدوان ضد املدنيني األبرياء 
من أبناء الشعب وقال العيدروس يف هذا السياق بأن سبب لجوء العدوان إىل 
التصعيد الحايل هو كرد فعل العاجز املهزوم وال ينم هذا التصعيد الجنوبي 
عن فشاًل ذريعاً ولكن يمثل يف حقيقة األمر إفالس أخالقي بعد 7 سنوات من 
الــهــزائــم املــنــكــرة الــتــي يــتــلــقــاهــا هـــذا الـــعـــدوان عــســكــريــاً ويف كــل جــبــهــات املــواجــهــة 
وخصوصاً ما حققه الجيش واللجان الشعبية من زخم االنتصارات العظيمة 
يف كــل مــن محافظتي مـــأرب وشــبــوة والــبــيــضــاء ومحافظة الــحــديــدة والساحل 

الغربي .

العرس اجلماعي ل��7200 عريس
العيدوس يف حديثه للصحيفة عن القيم االنسانية التي يحفل بها مجتمعنا 
اليمني يؤكد بالقول: إن العرس الجماعي األكرب من نوعه لـ7200 عريس الذي 
احتضنته العاصمة صنعاء األيـــام املــاضــيــة قــد مثل بــال شــك صـــورة حديثة من 
صور الصمود والتحدي ضد العدوان الرببري الغاشم وهو درس جديد يقدمه 
الشعب اليمني املعلم يف جانب التكافل االجتماعي واألخالقي والقيمي الذي 
يــعــيــد إىل الـــذهـــن تــلــكــم املـــكـــارم األخـــالقـــيـــة والـــصـــفـــات الــنــبــيــلــة الـــفـــريـــدة الــســامــيــة 
والـــــخـــــالـــــدة والـــــتـــــي تـــجـــســـدت بـــفـــعـــل أبــــائــــنــــا األنــــــصــــــار أثـــــنـــــاء ضـــيـــافـــتـــهـــم إلخـــوانـــهـــم 
املهاجرين مــع رسولنا األعــظــم محمد صــىل الله عليه وسلم وكيف رســمــوا أي 
األنصار أعظم صورة لالثار واألخوة الخالصة يف جانب التكامل االجتماعي بأرقى 
سلوك حــضــاري وإنــســاين ربما منقطع النظري ال تضاهيه ســوى أفــعــال املالئكة 
الـــكـــرام فــحــســب .. وهـــو مــا يــعــنــي أنــنــا الــيــوم شــعــب وحــكــومــة مــن خـــالل تقديم 
هــذا الــنــمــوذج األفــضــل الــعــرس الجماعي األكـــرب عــىل مستوى املنطقة العربية 
والعالم والذي لم يستهدف أبناء اليمن من املعسرين يف حق تكاليف الزواج 

من الشباب ولكن تجاوز ذلك ليصل إىل الجاليات األفريقية من شباب أثيوبيا 
وشـــبـــاب أشــقــائــنــا يف الـــســـودان والـــصـــومـــال .. األمــــر الــــذي يــكــشــف مــعــه أن أبــنــاء 
األنصار اليمنيون اليوم يبعثوا برسالة للعالم مفادها أن يستحيل كسر إرادة 

شعبنا اليمني العظيم الذي ال يركع إال لله وحده وال شيك له .

جاهزون لتقدمي املشورة
وزاد رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس يف حديثه للصحيفة قائاًل: 
نعم نحن جاهزون كأعىل هيئة استشارية إىل التعاطي اإليجابي والفاعل مع 
أية مقرحات أو مبادرات تطرحها قيادتنا الثورية والسياسية من شأنها تحقيق 
الــســالم الــعــادل والشامل الــذي يضمن إيــقــاف الــعــدوان ورفــع الحصار الظالم 
والـــخـــانـــق عـــىل شــعــبــنــا الــيــمــنــي الــعــظــيــم فــنــحــن دعــــاة ســــالم كــمــا أنــنــا يف مجلس 
الشورى بجاهزية كاملة لتقديم املشورة لقيادتنا الثورية والسياسية فيما يتعلق 
بإعداد أي خطط اسراتيجية من شأنها إعادة اللحمة الوطنية وامليض قدماً يف 
تأسيس مداميك الدولة اليمنية الحديثة وفق مصفوفة الرؤية الوطنية 19-30 

لبناء الدولة اليمنية الحديثة املنشودة .

صفرية األهداف
ولــفــت الــعــيــدوس إىل أن كــل مــعــطــيــات الـــواقـــع لـــألحـــداث الــجــاريــة يف اليمن 
تــؤكــد بــمــا ال يـــدع مـــجـــااًل لــلــشــك حــقــيــقــة مــفــادهــا بـــأن قـــوى الـــعـــدوان واالحـــتـــالل 
الــــرببــــري الـــغـــاشـــم خــــالل الــســبــع الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة قـــد فــشــلــت فـــشـــاًل ذريــــعــــاً يف 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا مــطــلــقــُا وأنـــهـــا أي دول الــــعــــدوان ســتــخــرج مـــن الــيــمــن صــفــريــة 
األهـــداف ومصريها الفشل الــذريــع وعليهم قـــراءة الــتــاريــخ واالعــتــبــار منه وأنها 
عىل املستويني العسكري والسيايس قد فشلوا ولم يبق سوى االعراف بالهزيمة 

رسمياً فحسب .

كلمات حق يراد بها باطل
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى مــحــمــد الـــعـــيـــدروس وهــــو يــتــحــدث عـــن مــعــطــيــات م 
الــحــقــيــقــي الـــتـــي ال تــتــفــق مـــع الـــرؤيـــة االمــريــكــيــة يـــقـــول: ان دعـــــوات الـــســـالم الــتــي 
تطلقها الواليات املتحدة األمريكية وأدواتها دول ما يسمى بتحالف العدوان 
عىل اليمن هي مجرد كلمات حق يراد منها باطل ومجرد ذر الرماد عىل العيون 
لالستهالك اإلعالمي حيث أن الواليات املتحدة إذا كانت جادة يف تحقيق السالم 
يف اليمن تستطيع فعل ذلك عرب اتصال تلفوين من البيت األبيض وأمر أدواتها 

دول العدوان بإيقاف عدوانها وإنهاء حصارها للشعب اليمني .
ونحن متأكدين أن دول العدوان عىل اليمن ستنفذ رغماُ عنها كل توجيهات 
إدارة بايدن لكن يف الحقيقة أن أمريكا حتى هذه اللجنة ال تريد إيقاف العدوان 
عــىل الــيــمــن ورفـــع الــحــصــار عــن الــشــعــب اليمني مطلقاً ولــهــا حــســابــات إقليمية 
ودولية وحساباتها تريد تصفيتها باستمرار العدوان عىل الشعب اليمني مع 
األسف وعىل أبناء الشعب اليمني اليوم إدراك هذه الحقيقة املرة وأنه ال يمكن 
التعويل عىل أي قوى إقليمية أو دولية اليقاف هذا العدوان وهذا الصلف سوى 
املزيد من الحشد ورفد الجبهات باملال والرجال واستكمال تحقيق النصر املبني 
عىل هذا العدوان الغاشم ألن قوى االحتالل والغزو ال يمكن أن تفقه سوى لغة 
القوة فحسب وأن التعويل عىل إنسانية قوى العدوان للجنوح إىل السالم هو 
مجرد وهم وينبغي عىل كل قوانا الوطنية الحرة االلتحام مع قياداتنا الثورية 
والــســيــاســيــة بــصــنــعــاء وتــقــويــة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة يف مــواجــهــة الـــعـــدوان وإعــــادة 
الـــدرس الــتــاريــخــي للعالم بــأن األرض اليمنية ستبقى مــقــربة لــلــغــزاة واملحتلني 

حتى يرث الله األرض وما عليها .

حوار/ عبده سيف الرعيني

احل��ص��ار اخل��ان��ق ع��ل��ى شعبنا ال��ي��م��ن��ي أم ج��رائ��م 
وجرمية إبادة جماعية

أم��ري��ك��ا غ��ي��ر ج���ادة ف��ي إي��ق��اف ال���ع���دوان على 
اليمن ولها حسابات إقليمية ودولية

ال����ك����ف����اح امل���س���ل���ح ض����د ال�����غ�����زاة س���ب���ي���ل ل����ل����دف����اع ع����ن االرض وال����ع����رض 
ق����ص����ف ال�������ع�������دوان ل����أع����ي����ان امل���دن���ي���ة 

مبثابة انتحار سياسي
ث�������������ورة اجل��������ي��������اع ف��������ي امل�����ن�����اط�����ق 
اجل���ن���وب���ي���ة وال���ش���رق���ي���ة احمل��ت��ل��ة 

باتت وشيكة
ما صرح به املرتزقان بن دغر وجباري اعتراف بالهزمية وانتهاء الشرعية املزعومة

ترى هل مجلس الشورى كأعىل هيئة استشارية دستورية جاهز اليوم للمشاركة الفاعلة يف خطى الدولة االسراتيجية ما بعد تحقيق النصر املبني عىل العدوان، والذي بات قاب قوسني أو أدىن؟
وهل آن األوان اليوم ألبناء املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة مغادرة محطة االنتظار السلبي واللحاق بركب ثورة 21سبتمرب 2014م وإعالن الكفاح املسلح ضد العدوان واالحتالل؟!

ثم هل صحيح بأن دول ما يسمى بدول تحالف العدوان عىل اليمن بعد سبع سنوات لم تحصد فيه سوى الفشل والهزيمة النكراء وستخرج من اليمن صفرية األهداف؟ 
ثم ألم يكن ما يجرحه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات مبينة عىل العدوان قد وصل حد اإلعجاز واإلنجاز العسكري الذي يحظى بتأييد إلهي واضح للعيان؟

ثم هل ما وصلت إليه قوى العدوان اليوم من انتكاسات وهزائم متكررة تشيب منها رؤوس الولدان تؤكد اليوم بما ال يدع مجااًل للشك صوابية الرؤية الثاقبة والصائبة لقيادتنا الثورية والسياسية 
والعسكرية املبكرة بأن االحتالل والغزو ال محالة مصريه الهزيمة وأن من اهم الثوابت الوطنية والدينية هو الكفاح املسلح والجهاد ضد العدوان؟

ثم هل يا ترى بدأت اليوم مالمح ثورة الجياع يف املناطق الجنوبية والشرقية ظاهرة للعيان؟ وهل صحيح بأن انسحاب املليشيات من مرتزقة العدوان يف الحديدة كان بمثابة االعراف املتأخر بالهزيمة؟ 
ثم هل جريمة الحصار الخانق للشعب اليمني خالل السنوات املاضية والذي ال زال مستمراً حتى اللحظة يعد بحد ذاته أم جرائم العصر وجريمة إبادة جماعية إنسانية مشهودة تمارسها قوى العدوان 
نهاراً جهاراً أمام مرأى ومسمع املجتمع الدويل املنافق؟ ثم هل ما عرب عنه ما يسمى برئيس مجلس الشورى املزعوم املرتزق أحمد بن دغر ونائب ما يسمى بمجلس النواب الضرار املدعو عبدالعزيز جباري 

قد مثل اعرافاً متأخراً وفاضحاً ليس بالهزيمة عىل الصعيدين العسكري والسيايس وإنما هو اعراف صريح بانتهاء دور ما كان يسمى بالشرعية املزعومة؟! ثم هل التصعيد العسكري للعدوان مؤخراً 
باستهدافه األعيان املدنية وخصوصاً يف أمانة العاصمة صنعاء وعدد من املحافظات وقصف طريان العدوان األحياء السكنية املكثفة بالسكان يجسد اليوم بمثابة االنتحار السيايس واألخالقي وتعد 

لكل الخطوط الحمراء لحقوق اإلنسان وتحد سافر لكل األعراف والقوانني الدولية ويعرب عن عجز وعن هزيمة نفسية كبرية لقوى العدوان؟! ثم هل صحيح بأن الواليات املتحدة األمريكية غري جادة 
يف تحقيق السالم يف اليمن لحسابات إقليمية ودولية وإنها أي أمريكا لو أرادت إيقاف الحرب وإنهاء الحصار يف اليمن لفعلت ذلك من خالل اتصال تلفوين فحسب؟! هذه تساؤالت غاية يف االهمية 

وضعناها بكل ثقة امام قامة سياسية مهمة امام محمد حسني العيدروس رئيس مجلس الشورى الذي افاض علينا بهذه االجابات:

:» رئيس مجلس الشورى األستاذ محمد حسن العيدروس ل��»

آن األوان ألبناء احملافظات اجلنوبية والشرقية 
اللحاق بركب ثورة 21 سبتمبر



04متابعات

النعيمي: املؤمترات محطة مهمة للخروج ببرامج عمل 
تنفيذية على الواقع تواكب التطّورات العلمية

بن حبتور: احلكومة معنية بتسهيل العمل البحثي في 
االقتصاد الرقمي وتخفيض الكلف وتنظيم اجلوانب القانونية

رغم العدوان واحلصار.. توجهات جادة لتطوير تقنية املعلومات خلدمة التنمية

تغطية: عبدالحميد الحجازي

اليوم اختتام فعاليات املؤمتر الدولي األول لالجتاهات احلديثة في صناعة تقنية املعلومات واالتصاالت
من  الفاعلة  باملشاركة  تميز  علمي  مشهد  يف 
األكاديميني والباحثني من داخل اليمن وخارجه 
عىل مدى ثالث أيام، لبحث آفاق صناعة تقنية 
املعلومات واالتصاالت يف اليمن.. تختتم اليوم 
فعاليات املؤتمر الدويل األول لالتجاهات الحديثة 

يف صناعة تقنية املعلومات واالتصاالت. 
ومثل هذا املؤتمر النوعي بحسب إفادة املشاركني 
، إحدى اللبنات الضرورية للوقوف عىل متطلبات 
املعلومايت  التقني  الجانب  بواقع  النهوض 
االقتصادية  التنمية  يف جوانب  منه  لالستفادة 
والبشرية، بما يتواكب مع األهداف اإلسرتاتيجية 
التي تبنتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
العلمي  البحث  جانب  يف  خصوصاً  الحديثة، 
الذي يعد املرتكز الحقيقي الستنهاض القدرات 
العلمية  املخرجات  بني  املواءمة  و  الوطنية، 
ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل يف 

املرحلة الراهنة واملستقبلية. 
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حازب: انعقاد املؤمتر في 
ظل الظروف الراهنة حدث 
علمي يضاف إلى األنشطة 

العلمية والبحثية خالل 
العام 2021م

 الدرة: صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

أصبحت اليوم واحدة من 
أهم مرتكزات االقتصاد 

احلديث

النمير: توظيف تقنية 
املعلومات واالتصاالت لم 

تعد مسألة اختيارية بل 
أصبحت ضرورة لتحقيق 

التقدم

 املشاركون يؤكدون على 
أهمية إعداد استراتيجية 

وطنية لتقنية املعلومات 
وتعزيز الشراكة بني 

القطاع العام واخلاص

ت����ح����ظ����ى ذك�����������رى س�����ن�����وي�����ة ال�����ش�����ه�����ي�����د، ب����اه����ت����م����ام 
واسع من قبل أبناء الشعب اليمني يف التذكري 
باملواقف املشّرفة التي سجّلها شهداء الوطن يف 
مختلف جبهات مواجهة ال��ع��دوان السعودي 

األمرييك وساحات العزة والكرامة.
وت��ت��ع��اظ��م م��ك��ان��ة ال���ش���ه���داء ي���وم���ًا ت��ل��و اآلخ����ر، 
ب���ت���س���اب���ق األح�����������رار م�����ن خ������رية أب�����ن�����اء ال���ي���م���ن ل��ن��ي��ل 
شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقالله، 
يف ص��������ورة ت���ج���س���د م����ع����اين اإلب���������اء وال����ش����م����وخ يف 
التصدي لقوى العدوان ومخططاتها التآمرية 
ال���رام���ي���ة ت��م��زي��ق ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي وال��ل��ح��م��ة 
ال���وط���ن���ي���ة.. ول����م ت��ق��ت��ص��ر ت��ض��ح��ي��ات أب���ن���اء ال��ي��م��ن 
يف جبهات ال��ك��رام��ة وال��ب��ط��ول��ة، لكنها أصبحت 
ش������ام������ل������ة مل�����خ�����ت�����ل�����ف امل������������ج������������االت، م�����ش�����ك�����ل�����ة داف�������ع�������ًا 
ك�����ب�����رياً وع������ام������اًل م���ه���م���اً ل���ت���دف���ق امل�����زي�����د م�����ن ق���واف���ل 
التضحية وال��ف��داء، ما يعكس ان��ف��راد الشعب 
اليمني وتالحمه يف الدفاع عن األرض والعرض 

والسيادة الوطنية.
وت������ت������ص������در ذك������������رى س�����ن�����وي�����ة ال�����ش�����ه�����ي�����د م���خ���ت���ل���ف 
األنشطة والفعاليات املكرسة لالحتفاء بهذه 
ال��������ذك��������رى وم���������ا س������ط������ره ال������ش������ه������داء م�������ن ب�����ط�����والت 
وتضحيات جسيمة، ستظل محفورة يف وجدان 
ال����ي����م����ن����ي����ن ح���������اض���������راً وم�����س�����ت�����ق�����ب�����اًل، وس����ي����خ����ل����ده����ا 

التاريخ يف صفحاته املشرقة.

ال ينتظرون مقابال
إن التضحيات التي يقدمها الشهداء العظماء 
يف سبيل الييلييه ونييصييرة اليييييميين واليييييميينيييييني وعزتهم 
وكرامتهم ال ينتظرون عليها مقاباًل يف هذه الدنيا 
الفانية فجميع كنوز األرض وملذاتها ال تساوي 
أن يضحي اإلنييسييان بييروحييه ودميييه وال يمكنها أن 
تعوض رحيله عن الدنيا وفراق أهله ومحبيه فما 
عند الله هييو الغاية والباقي وهييو خيير ميين الدنيا 
وزيييينيييتيييهيييا، فييعيينييدمييا تييسييأليينييي عيييين حيييقيييوق الييشييهيييييد 
وأسرته عىل املجتمع أقييول لك إن أسييرة الشهيد 
ال تنتظر االهتمام والرعاية من أحد فهي تفتخر 
وتتباهى بشهيدها وتنتظر شفاعته يوم القيامة 
ليييليييفيييوز بييياليييجييينييية وهييييييذا هييييو امليييقيييصيييد والييييغيييياييييية بييييل إن 
وا  عىل أسر الشهداء إذا كانوا مقتدرين أن يسررّ
اليييقيييوافيييل والييييدعييييم بيييياملييييال واليييييرجيييييال مليييواصيييلييية هيييذه 
املسرة التي انطلقت من مبدأ الحق يف مواجهة 
الباطل، فالثواب واألجر عند الله سبحانه وتعاىل 
لن يضيع وها أنذا يف هذا العام كما كل عام أزفرّ 
ابني الشهيد الرابع وأتجهز لتسير قافلة باسمه 

لييلييمييجيياهييدييين وامليييرابيييطيييني يف الييجييبييهييات كييمييا أفييعييل 
كل عام، ومستعدة أن أكون الشهيدة القادمة 
ميين هييذه األسيييرة بييإذن الله تعاىل لييي يييرىض الله 
عنا ويكتب لهذا الدين وهذه املسرة النصر عىل 
اليييييييييعيييييييييدوان واليييييتيييييميييييكيييييني يف األرض إلحيييييييقييييييياق الييييحييييق 

وإزهاق الباطل.

لن نفيهم حقهم
مهما تحدثنا عن الشهداء فلن نفيهم حقهم، 
فال الكلمات تنفع وال العبارات تكفي إلنصافهم، 
فهم النجوم املضيئة التي زينت طريق الحق، وهم 
املشاعل التي أوقدت مالمح النصر، وهم الذين 
رسموا لوحة الصمود األسطوري للعام الخامس 
تواليا يف وجه أعتى عدوان سافر يف تاريخ اليمن، 
وهيييم ميين سييطييروا أروع مييالحييم الييبييطييوليية والييوفيياء 
والتضحية بأغىل ما يملكون ليحيا غرهم يف عزة 
وكرامة وحرية، وال بد أن يبادلهم الجميع الوفاء 
بالوفاء والتضحية بالتضحية، فبعد السر عىل 
نهجهم وعييييدم الييتيينييازل عيين أهييدافييهييم ييييأيت اليييدور 

عىل االهتمام بأسرهم وذويهم واحتضانهم ورد 
الييجييميييييل لييهييؤالء الييشييهييداء، وهييييذه ليييييسييت مهمة 
الييحييكييوميية بجميع قييطيياعيياتييهييا فييحييسييب بييل واجييب 
املجتمع أجييمييع، وعييىل كييل قييادر أن يلتفت لهذه 
املسؤولية التي سوف ُيسأل عنها يوم القيامة فال 
بد أن تتوفر ألسرهم الرعاية الكاملة والتسهيالت 
الالزمة يف جميع القطاعات االقتصادية والصحية 
والتعليمية وغييرهييا، وتييكييون لها األولييوييية يف كل 
الييحييقييوق تكريما ملييا قييدمييه شييهييداؤهييا ميين تضحية 
وفيييييييييييداء ليييينييييصييييرة وعييييييييييزة األرض والييييييييعييييييييرض، وعييييىل 
الييتييجييار أن ال يييبييخييلييوا وعييليييييهييم أن يييقييدمييوا كيييل ما 
يستطيعون لهذه األسيير التي فقدت قطعة من 

روحها وحياتها.

فارق كبري
يييييمييييكيييينيييينييييا ميييييالحيييييظييييية اليييييييفيييييييرق اليييييكيييييبييييير والييييييجييييييوهييييييري 
بييني الييشييهيييييد الييييذي يييسييقييط ميين الييجيييييش والييلييجييان 
الشعبية وبني صرعى املرتزقة الذين يسقطون يف 
خدمة أسيادهم ميين اليهود واليينييصييارى بأبخس 

األثمان ذلك الصريع الييذي بمجرد أن يسقط يف 
ميييييدان املييواجييهيية تييرتك جثته للكالب والييحييشييرات 
تنهش فيها وإذا انتشلت جثته تدفن يف غر بالده 
وقييريييتييه ودون حييضييور أهييلييه وبييمييراسييم صييامييتيية ال 
يعلمها أحد وال يؤخذ العزاء فيه ممن يعرفونه 
عيييييىل عيييكيييس شيييهيييييييد اليييجيييييييش والييييلييييجييييان الييشييعييبييييية 
الذي يعود رفاقه بجثمانه مهما كانت التحديات 

ويييدفيين يف مسقط رأسيييه وسيييط أهييلييه وأحييبييائييه يف 
موكب تشييع كبر ويمكن زييييارة ضريحه يف أيرّ 
وقت والدعاء له، وهذا الفرق إنما هو فرق بني 
الحق والباطل وهو الفرق بني من يسقط دفاعا 
عيين أرضييييه وعييرضييه ليستحق الييشييهييادة وبيييني من 
ييييسيييقيييط مييييدافييييعييييا عييييين الييييكييييفيييير واليييييطييييياغيييييوت مييتييمييثييال 
بأمريكا وإسرائيل ودول االستكبار العاملي ومن 
ينفذ مخططاتهم ميين الييسييعييوديييني واإلميياراتيييييني 

ليسقط عبداً ذلياًل تم دفع قيمته مسبقا.
ومكانة الشهداء ودورهم يف االنتصار عظيم، 
فييال شييك أن لييهييم الييييدور األكييير بييعييد الييلييه سبحانه 
وتعاىل فيما يحققه الشعب اليمني منذ خمس 
سنوات، وأيضا ال ننىس الجرحى فالشهداء قد 
قيييييدميييييوا أرواحييييييهييييييم مييييين أجييييييل أن ييييعيييييييش الييشييعييب 
اليمني يف عزة وكرامة وتستمر الحياة كما هي يف 
املناطق املحررة ولوال دماء الشهداء لرأينا السحل 
والذبح يطال أبناء املجتمع كما يحدث يف املناطق 
املحتلة والتدمر والشحناء فيما بينهم من أجل 

إرضاء الغزاة.
إن دمييياء الييشييهييداء هييي الييتييي جعلتنا نعيش يف 
أمن وأمان، ويكفي الشهيد قول الله تعاىل “َواَل 
ييييِه أَْميييييَواًتيييييا َبيييْل  يييييِذييييييَن ُقيييِتيييُليييواْ يِف َسيييِبيييييييِل الييييلرّ َتييييْحييييَسييييَ�َرّ اَلرّ
ييييِهييييْم ُييييييْرَزُقيييييوَن “فييهييم يف حييييياة أبييدييية  أَْحييييَييييياء ِعييينيييَد َرِبرّ

منذ استشهادهم وهذا الفوز العظيم.

أقل استحقاق للشهداء

وتيييييوقيييييع عييييييدد مييييين املييييشيييياركييييني أن ييييتيييبييينيييي املييييؤتييييميييير عيييييييييدداً ميين 
التوصيات، أهمها إعداد اسرتاتيجية وطنية لصناعة تقنيات 
املعلومات واالتييصيياالت، تعزيز الشراكة بني القطاع العام 
والييخيياص، مطالبة الجامعات ومؤسسات التعليم الفني 
والتدريب املهني لفتح تخصصات حديثة تواكب التطورات 
املتسارعة يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت، وتشجيع 

االستثمار يف هذا املجال. 

االعتماد عىل الذات
<< أكيييييد عيييضيييو امليييجيييليييس اليييسيييييييايس األعيييييييىل، مييحييمييد صييالييح 
اليييينييييعيييييييييمييييي، أن انيييييعيييييقييييياد املييييييؤتييييييمييييييرات الييييعييييلييييمييييييييية والييييبييييحييييثييييييييية يف 
ة لنهضة  مؤسسات التعليم العايل إحييدى الخطوات املهمرّ

ر املجتمعات والشعوب. وتطورّ
وأشار النعيمي، يف افتتاح أعمال املؤتمر العلمي الدويل 
األول لييييالتييييجيييياهييييات الييييحييييديييييثيييية يف صيييينيييياعيييية تيييقييينييييييية امليييعيييليييوميييات 
يييميييه جييييامييييعيييية اليييييييييييرازي بييييالييييتييييعيييياون مييع  واالتييييييييصيييييييياالت الييييييييذي تييينيييظرّ
اليييجيييهيييات املييعيينييييية وذات اليييعيييالقييية بييمييشيياركيية مييحييلييييية ودولييييييية 
واسييعيية، إىل أهمية االعتماد عييىل اليييذات يف خييوض معركة 
البناء والتنمية وفقاً ملضامني الرؤية الوطنية لبناء الدولة 

اليمنية الحديثة.
ودعييييييييييا ميييييؤسيييييسيييييات الييييتييييعييييليييييييييم الييييييعييييييايل إىل تييييكييييامييييل الييييجييييهييييود 
للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وفييقيياً لإلمكانيات 
والييييييييقييييييييدرات امليييييتييييياحييييية، وجييييعييييل مييييثييييل هيييييييذه امليييييؤتيييييميييييرات مييحييطيية 
مييهييميية ليييتيييحيييوييييل ميييخيييرجييياتيييهيييا إىل بييييرامييييج عيييميييل تيينييفيييييذييية عييىل 
رات العلمية التي يشهدها العالم يف  الييواقييع ملواكبة الييتييطييورّ

هذا املجال.
وحيييييييييثرّ عييييضييييو الييييسيييييييييايس األعيييييييييىل الييينيييعيييييييميييي عييييييىل ميييضييياعيييفييية 
يييييي وإدارة  الييييييجييييييهييييييود والييييييعييييييمييييييل بييييييييييييروح الييييييفييييييريييييييق اليييييييييواحيييييييييد ليييييتيييييبييييينرّ
مخرجات املؤتمرات والورش العلمية النوعية إلحداث تنمية 
مستدامة، ومواكبة تطور الشعوب واملجتمعات، بالتوازي 

مع اإلنجازات التي يسطرها األبطال يف الجبهات.

الحراك العلمي والبحثي
<< ميييييييين جيييييانيييييبيييييه أكييييييييييد رئيييييييييييييييس ميييييجيييييليييييس الييييييييييييييييييييوزراء اليييييدكيييييتيييييور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن االقتصاد املعريف والرقمي 
قد يتحوالن إىل ثروة كبرة من طاقات الشباب اليمني وهي 
من تصنع املعجزات الكبرة يف حال ما اُتيحت لهم الفرصة 
وتيييييوفيييييرت ليييهيييم اإلمييييكييييانيييييييييات اليييييضيييييروريييييية.. ميييييشيييييراً  إىل أهييمييييية 
الحراك العلمي والبحثي واستنهاض هييذا الجانب بصورة 
مييسييتييمييرة يف جييميييييع الييجييامييعييات وتييعييزيييز الييتيينييافييس اإليييجييابييي 
والواسع يف هذا املجال بما يخدم ويعالج مختلف القضايا 

االقتصادية والتنموية واالجتماعية.
كما أكد الدكتور بن حبتور أن الحكومة بمختلف جهاتها 
امليييعييينييييييية وذات الييييعييييالقيييية ميييعييينييييييية بيييتيييسيييهيييييييل الييييعييييمييييل اليييبيييحيييثيييي 
يف االقيييتيييصييياد اليييرقيييميييي وتييخييفيييييض الييكييلييف وتيينييظيييييم الييجييوانييب 
القانونية لهذا الجانب الحيوي .. وأضيياف" إن اليمن ليس 
ظييييياهيييييرة طيييييارئييييية يف اليييييتيييييارييييييخ، بيييييل هيييييو جييييييزء مييييكييييون مييييين ثييقييافيية 
إنييسييانييييية عيياملييييية وديييينييييييية إسيييالمييييييية كيييبيييرة، وسيييتيييواكيييب تقنية 

العصر لتكون مكوناً أصياًل فيها".
وتيييطيييرق رئيييييييس اليييييييوزراء إىل أهييمييييية اليييرتاكيييم الييعييلييمييي املييبيينييي 
عىل العمل البحثي، للحركة البحثية العلمية عىل مستوى 
الييوطيين وكييذا يف استنهاض طيياقييات األسيياتييذة يف الجامعات 
واألقسام العلمية إىل جانب إبراز قدرة الجامعات وباحثيها 
عىل التنافس الواسع عىل مستوى العالم عر االستفادة يف 

هذا الجانب من االنرتنت.
وبيييني رئيييييس الييييييوزراء أن اليييييميين بيياتييجيياهيياتييه األربيييعييية مييؤميين 
بقضية الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية وبالتآخي حتى يف 
زمن التمزق كان هناك تعايش وتواصل واحرتام لخصوصية 
اآلخيييييييير.. ميييشيييييييداً بييالييتييفيياعييل اليييكيييبييير وامليييتيييميييييييز لييجييامييعيية الييييييرازي 
واحييييتييييضييييانييييهييييا ليييليييعيييدييييد مييييين امليييييؤتيييييميييييرات اليييعيييليييمييييييية الييييتييييي تييصييب 

مخرجاتها يف خدمة املجتمع والتنمية.

معيار البحث العلمي
بيييدوره أكييد وزييير التعليم الييعييايل والبحث العلمي حسني 
حييييازب، أن انييعييقيياد املييؤتييميير ييييأيت يف إطيييار "اليييرييييادة يف صناعة 
تقنية املعلومات واالتصاالت ومواكبة الرؤية الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة، التي تسعى إىل تحقيق الدولة".. 
معتراً انعقاد املؤتمر، يف ظل الظروف الراهنة، حدثاً علمياً 
يضاف إىل األنشطة العلمية والبحثية التي تم تنفيذها خالل 
العام الجاري بي23 نشاطاً: "تنوعت يف محتواها ومستواها 
بني مؤتمرات وورش عمل وندوات علمية، ناقشت قضايا 
ميييخيييتيييليييفييية تييييييوزرّعييييييت بيييييني أكيييياديييييمييييييييية وتيييعيييليييييييمييييييية وتيييكييينيييوليييوجييييييية 
وطبية وصحية وزراعية ووطنية ومجتمعية، وما له عالقة 

بالتنمية وسوق العمل".
وأشييييار إىل أن الييبييحييث العلمي اليييييوم أحيييد املييعيياييير العاملية 
الييتييي يييتييم ميين خيياللييهييا تصنيف الييجييامييعييات وقييييياس مستوى 
أدائها، ما جعل وزارة التعليم العايل تسعى لتفعيل قطاع 
البحث العلمي يف الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة، 
وترجمة ذلييك يف توجهاتها يف الييرؤييية الوطنية لبناء الدولة 
اليمنية، بتخصيص محور خاص به، وكذا إنشاء هيئة عليا 

للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
ولييييييفييييييت الييييييييوزييييييييير حيييييييييييازب إىل اهيييييتيييييميييييام اليييييجييييياميييييعيييييات اليييييييمييينييييييية 
الييحييكييومييييية واألهيييلييييييية الييكييبيير بييالييبييحييث الييعييلييمييي خييييالل الييفييرتة 
اليييراهييينييية .. ميييعيييتيييراً هيييييذه اليييخيييطيييوة تيييرتجيييم عييمييلييييية الييتييخييطيييييط 
التشاريك، وتبادل اآلراء واألفكار الهادفة إىل تزويد صناع 
الييقييرار بييهييا، واالسييتييفييادة منها يف وضيييع وتييطييوييير السياسات 
والييخييطييط الييبيينيياءة يف ظييل الييتييحييديييات واليييظيييروف االستثنائية 

الراهنة التي يمر بها اليمن.
وشدد وزير التعليم العايل عىل تكامل الجهود األكاديمية 
والبحثية والتقنية ملواكبة التقدم التكنولوجي واملعلومايت، 
وثورة االتصاالت التي يشهدها العالم يف هذا املجال .. منوها 
بجهود قيادة جامعة الرازي وكادرها األكاديمي والفني يف 
إقامة املؤتمر وغره من املؤتمرات والندوات وورش العمل، 
ملناقشة املواضيع التي تالمس أوضاع البلد صحياً واقتصادياً 

وعلمياً.

البيئة املالئمة
بيييييييييييييييدوره، أوضيييييييييييح وزيييييييييييير االتيييييييييصييييييييياالت وتييييقيييينييييييييية امليييييعيييييليييييوميييييات، 
امليييييهييييينيييييدس مييييسييييفيييير الييييينيييييمييييير، أن تيييييوظيييييييييييف تييييقيييينييييييييية املييييعييييلييييومييييات 
واالتيييصييياالت يف املييؤسييسييات األكيياديييمييييية والجامعية لييم تعد 
مسألة اختيارية، بل أصبح ضرورة لتحقيق التقدم يف مجال 
الييتييعييليييييم واليييبيييحيييث الييعييلييمييي يف اليييييييمييين.. ميييشيييراً إىل أن وزارة 
االتصاالت تدرك أهمية توفر ونشر البنية التحتية لخدمات 
االتييصيياالت وتكنولوجيا املييعييلييومييات، وتحقيق البيئة اآلمنة 
واملناسبة تنظيماً وخدمياً، لكافة خدمات تقنية املعلومات، 
مييات التنمية املييعييرفييييية وتطويرها  ومييواكييبيية متطلبات ومييقييورّ

لخدمة سوق العمل.
وأكييييييييد الييييييوزييييييير الييينيييمييير أن الييييييييييييوزارة تيييميييتيييليييك خيييييطيييييوات عييمييلييييية 
ومشاريع اسرتاتيجية ضمن خططها االسرتاتيجية الحالية 
واملستقبلية للمساهمة يف تيسر مييجييال البحث العلمي، 
وبناء مجتمع املعرفة، ومنها بدء تنفيذ االتصاالت اليمنية 
)YT( ملشروع النطاق الالسلي لإلنرتنت عر تقنية "الييواي 
فيياي" يف الجامعات والحواضن التعليمية واألكاديمية يف 

اليمن.
ولييييييفييييييت إىل أن اليييييعيييييميييييل جيييييييييييياٍر إلطييييييييييييالق األجيييييييييييييييييييال الييييحييييديييييثيييية 
لييالتييصيياالت )الييرابييع، والييخييامييس(، وكييذا دعييم وتبنرّي إطييالق 
سيييحيييب وميييينييييصييييات إلييييكييييرتونييييييييية تييعييليييييمييييية وبيييحيييثييييييية وميييعيييرفييييييية 
بالشراكة مع الجهات املعنية يف التعليم األسييايس والفني 
واليييييييعيييييييايل ليييييليييييوصيييييول إىل امليييييعيييييرفييييية لييييلييييبيييياحييييثييييني واألكيييييادييييييميييييييييييني 

والطالب.

نحو االقتصاد الرقمي
فيييييمييا أكيييييد وزييييييير اليييصييينييياعييية والييييتييييجييييارة، عيييبيييد الييييوهيييياب يييحيييييى 
اليييدرة، أهمية انعقاد املؤتمر بمشاركة كوكبة ميين الخراء 
وامليييييييخيييييييتيييييييصيييييييني ميييييييييين ميييييخيييييتيييييليييييف الييييييييقييييييييطيييييييياعييييييييات، لييييييييتييييييييبييييييييادل اآلراء 

والخرات يف مجال تكنولوجيات املعلومات.
وبنيرّ أن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت 
اليييييوم واحيييدة ميين أهييم مييرتييكييزات االقييتييصيياد الييحييديييث، وأداة 
الة لالقتصاد العاملي ودورها كأسلوب حياة للتواصل مع  فعرّ
جميع أفراد املجتمع، التي تؤكد أهمية التحول إىل العالم 

الرقمي والفضاء االفرتايض.
ه وزير الصناعة بانعقاد املؤتمرات العلمية والفعاليات  ونورّ
املرتبطة بالقضايا املعاصرة، التي يعيشها العالم اليوم يف 
ظل ثورة التكنولوجيا واملعلومات واالقتصاد املعريف .. مثمناً 
جهود جامعة الرازي والجهات املشاركة يف تبنرّي املؤتمر الذي 
يبحث قضايا وآفييياق التطلرّع لصناعة مستقبل مييشييرق من 

خالل بحث إمكانية وسبل االستثمار يف هذا املجال.
وأكد الوزير الدرة سعي الدولة ملواكبة التطورات السريعة 
واملييتييالحييقيية الييتييي تشهدها الييثييورة التكنولوجية واالسييتييفييادة 
ميييينييييهييييا أسييييييييييوة بييييييياليييييييدول األخييييييييييييييرى، وتيييييوظيييييييييييف نييييتييييائييييجييييهييييا ليييكيييافييية 
القطاعات، وتطوير املهارات يف مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للمساهمة يف النمو االقتصادي، وخدمة قضايا 
الييتيينييمييييية واسيييتيييداميييتيييهيييا يف إطييييييار تيييوجيييه الييييدوليييية لييلييتييحييول نييحييو 

االقتصاد الرقمي.
وأعييليين اليييدرة عيين إطيييالق وزارة الصناعة والييتييجييارة، خالل 
األييييييييييييام املييييقييييبييييليييية، جييييييائييييييزة "امليييييسيييييؤولييييييييييية االجييييتييييميييياعييييييييية" ليييتيييعيييزييييز 
التفاعل الييبيينيياء واملييشيياركيية يف قضايا التنمية املجتمعية من 
قبل القطاعات الخاصة والعامة ومنظمات املجتمع املدين.. 
داعياً مؤسسات التعليم العايل والقطاع الخاص ومنظمات 
امليييييجيييييتيييييميييييع امليييييييييييييدين إىل تييييفييييعيييييييييل بييييييييرامييييييييج وأنييييييشييييييطيييييية امليييييسيييييؤولييييييييييية 

االجتماعية لخدمة املجتمع.

املوارد البشرية
< رئيييييس الييهيييييئيية الييعييليييييا لييلييعييلييوم والييتييكيينييولييوجيييييا واالبييتييكييار، 
أكيييييد الييييدكييييتييييور مييينييير اليييييقيييييايض، أن صييينييياعييية تييقيينييييية امليييعيييليييوميييات 
واالتييييييييصيييييييياالت ميييييين أهيييييييم امليييييواضيييييييييييع الييييحييييديييييثيييية اليييييتيييييي يييييتييييم فيييييهييا 
استثمار املييوارد البشرية واملالية، لتحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية شاملة عىل املستوى الوطني.. مشراً إىل أن تطور 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثرت عىل نمو املجتمعات 
وتييطييورهييا .. مييبييييينيياً أنيييه ال تخلو مييؤسييسيية أو شييركيية نيياشييئيية يف 
أي قييطيياع ميين تييطييوييير أو ابييتييكييار يعتمد كييلييييياً عييىل تكنولوجيا 

املعلومات بما فيها الصناعات واألعمال التقليدية.
واعييييييتيييييير اليييييرميييييجيييييييييييات ميييييين أهييييييييم ميييييكيييييونيييييات الييييبيييينييييييييية اليييتيييحيييتييييييية 
ملختلف املشاريع يف العمليات اإلدارية والخدمية واإلنتاجية 

والصناعية يف املجتمعات الحديثة.
وأفييييييييياد اليييييقيييييايض بييييييأن املييييييييييوارد اليييبيييشيييريييية تيييشيييكيييل اليييييييييييوم عيييمييياد 
أي خيييطييية ليييتيييحيييقيييييييق اليييتييينيييمييييييية املييييسييييتييييداميييية وتييييطييييوييييير االقيييتيييصييياد 
وامليييجيييتيييميييع .. ميييعيييتيييراً بييينييياء اليييييقيييييدرات اليييبيييشيييريييية هييييدفيييياً رئيييييسييييياً 
ليييتيييطيييويييير تيييكييينيييوليييوجيييييييا املييييعييييلييييومييييات واالتييييييييصيييييييياالت، ميييييا يييتييطييلييب 
تضافر جهود القطاعني العام والخاص، ومنظمات املجتمع 
املييدين، لتدريب وتأهيل املييوارد البشرية، ملواكبة التطورات 

التكنولوجية املتسارعة.

اسرتاتيجية وطنية
< اليييدكيييتيييور طييييييارق اليينييهييمييي رئيييييييس مييجييلييس أميييينيييياء جييامييعيية 
اليييييييييييرازي قييييييييال: ييييييييأيت عييييقييييد املييييؤتييييميييير الييييييييييدويل األول ليييالتيييجييياهيييات 
الييحييديييثيية يف صيينيياعيية تقنية املييعييلييومييات واالتيييصييياالت، إلظييهييار 
الدور البحثي واالجتماعي الذي يجب أن تنطلق من خالله 
كييييافيييية الييييجييييامييييعييييات ومييييييراكييييييز األبيييييييحييييييياث.. مييييييؤكييييييداً أن الييييخييييروج 
باسرتاتيجية وطنية لتطوير االتصاالت وتقنية املعلومات، 
هييييي ميييين أهييييييم مييييخييييرجييييات املييييؤتييييميييير، إىل جييييانييييب تيييبييينيييي سييييياسيية 
صيينيياعيية املييعييلييومييات واليييتيييحيييول لييالقييتييصيياد الييرقييمييي مييين خييالل 
االستثمار يف الحوسبة السحابية وإنرتنت األشياء والواقع 
امليييييعيييييزز، بيييياإلضييييافيييية إىل أتيييميييتييية جيييميييييييع املييييؤسييييسييييات واليييجيييهيييات 

الحكومية والخاصة. 
وأضيييييييييياف اليييييدكيييييتيييييور الييينيييهيييميييي أن  جييييامييييعيييية الييييييييييييرازي تيييوجيييهيييت 
بيياسييرتاتيييييجييييية واضييحيية يف إطييييار االهييتييمييام بييالييبييحييث العلمي، 
وتيييبييينيييت اليييكيييثييير ميييين الييييرامييييج واليييفيييعييياليييييييات واملييييؤتييييمييييرات خيييالل 
اليييعيييام 2021م، كييمييا تيييفيييردت الييجييامييعيية بييفييتييح تخصصات 
اليييذكييياء االصييطيينيياعييي واألمييييين الييسيييييراين واألعيييميييال والييتييجييارة 
اإللييييكييييرتونييييييييية، كيييميييا نييطييمييح الييييعييييام امليييقيييبيييل 2022م إىل فييتييح 
برامج الحوسبة السحابية، وإنشاء معمل "كالود" كأول 
جامعة يمنية والتعاقد مع شركة "ميكروسوفت" و"دل" 

العامليتني لتطوير مجال الحاسوب وتقنية املعلومات.

متطلبات سوق العمل
رئيييييييييس جييياميييعييية اليييييييييرازي - رئيييييييييس املييييؤتييييميييير، الييييدكييييتييييور خييليييييل 
الييييوجيييييييييه، أوضييييييييح أن املييييؤتييييميييير ييييسيييعيييى ليييتيييعيييزييييز الييييشييييراكيييية بييني 
اليييييجييييياميييييعيييييات وسيييييييييييوق الييييييعييييييمييييييل، بيييييياالسييييييتييييييفييييييادة مييييييين األبييييييحيييييياث 

يف مييييجييييال اليييتيييقييينيييييييات الييييحييييديييييثيييية، وتيييفيييعيييييييل دور اليييجييياميييعيييات 
واليييبييياحيييثيييني، وكيييافييية اليييشيييركييياء يف الييقييطيياعييني اليييعيييام الييخيياص 

للمساهمة يف البناء والتنمية.
واسييييتييييعييييرض الييييدكييييتييييور اليييوجيييييييه مييييراحييييل ميييواكيييبييية الييجييامييعيية 
لييييلييييحييييداثيييية يف اليييتيييعيييليييييييم اليييييييعيييييييايل، بييييتييييقييييديييييم بييييييرامييييييج أكيييياديييييمييييييييية 
نوعية تلبرّي احتياجات ومتطلبات الييسييوق، ورسييم خارطة 
بحثية تستجيب الحتياجات وطنية، وتييالمييس الييواقييع من 
خيييالل الييبييحييوث والييييدراسييييات، ومييشيياريييع الييتييخييرج، ورسييائييل 
املييياجيييسيييتييير، ودورهيييييييا الييييريييييادي يف بييينييياء أول ميييسيييتيييودع رقييمييي 
لإلنتاج البحثي واملسؤولية املجتمعية... الفتاً إىل أن الجامعة 
تعد أول جامعة يمنية تعقد اتفاقاً مع شركة مايكروسوفت 
العاملية لتمكني طالبها وأساتذتها من االطالع عىل كل جديد 
يف حساب كل طالب يتيح له الدخول إىل برمجيات الشركة 
األصلية واملصررّحة، والبدء يف إنشاء مركز للبيانات لدخول 

الخدمات السريعة بالتعاون مع وزارة االتصاالت.
يف حني استعرض نائب رئيس اللجنة اإلشرافية - رئيس 
شركة تقنية املعلومات، املهندس غمدان اآلنييي، وعميد 
كييلييييية عييلييوم اليييحييياسيييوب وتييقيينييييية املييعييلييومييات - رئيييييس اللجنة 
الييييعييييلييييمييييييييية، اليييييدكيييييتيييييور ييييحيييييييى األشييييييييمييييييييوري، أهيييييييييييداف وميييييحييييياور 
امليييؤتيييمييير املييتييضييميينيية "إنييييرتنييييت األشييييييييييياء، الييييذكيييياء االصيييطييينييياعيييي، 
األميييييييين اليييييسيييييييييييراين، نييييظييييم وإدارة املييييعييييلييييومييييات اليييحييياسيييوبييييييية، 
الحوسبة السحابية، هندسة االتصاالت والشبكات، علم 
البيانات وذكاء األعمال، أنظمة تخطيط موارد املؤسسات 
والواقع االفرتايض والواقع املعزز، وتكنولوجيات معلومات 

األعمال".

أوراق العمل
إىل ذليييييييك بيييييييييدأت جييييلييييسييييات أعييييييمييييييال املييييؤتييييميييير اليييييييييييييوم بيييتيييقيييدييييم 
عييدد ميين األبييحيياث وأوراق العمل العلمية، شملت "نهجا 
جييييييديييييييدا ميييحيييتيييميييال ليييتيييحيييسيييني الييييتييييبيييياييييين يف صييييييييور اإلضييييييييييييياءة غيير 
املنتظمة للدكتور نور األيدي من ماليزيا، ومستقبل وادي 
السيليكون يف اليييييميين لييلييدكييتييور عييي أميييني ميياليييييزيييا، والجيل 
الخامس لالتصاالت للدكتور عي ناجي نصاري من شركة 
د  تيييييييليييييييمييين، والييييتييييعييييلييييم اإللييييييييكييييييييرتوين ودور االتييييييييصيييييييياالت كيييييميييييزورّ

للخدمة باليمن للمهندس عبد الرحمن أبو طالب".
فيييييمييا اسيييتيييعيييرض املييييدييييير اليييتييينيييفيييييييذي ليييشيييركييية ييييمييين ميييوبييياييييل، 
املهندس عامر هزاع، إىل تطور مساري تكنولوجيا االتصاالت 
وامليييييعيييييليييييوميييييات، وتييييييحييييييدث اليييييدكيييييتيييييور أدييييييييييب ميييحيييميييد مييييينيييييذر ميين 
جامعة كارابوك الرتكية عر تقنية الفيديو املباشر عن الي " 
بلوك تشني ودوره يف صناعة تقنية املعلومات واالتصاالت، 
وتطرق الدكتور يونس الشعبي من جامعة بلفور ومونبليار 
املغربية إىل أهمية إعيييادة اخيييرتاع التعليم ميين أجييل العصر 

الرقمي .
وتييحييدث املييهيينييدس عمر عييزيييز ميين شييركيية أم يت أن للهاتف 
الييينيييقيييال عيييين " األميييييين الييييسيييييييييراين" فيييييمييا تيييطيييرق امليييهييينيييدس نييييزار 
امليييؤييييد مييين شيييركييية سييبييأفييون إىل الييتييحييول الييرقييمييي " ويف حني 
اسييييتييييعييييرض املييييهيييينييييدس احييييمييييد الييييعييييامييييري مييييين "يييييميييين سيييوفيييت" 
دور حيياضيينييات األفيييكيييار رافيييييد صيينيياعيية تييكيينييولييوجيييييا املييعييلييومييات 
واالتييصيياالت، وتطرقت أنهار العني من الغرفة التجارية 
إىل دور االتيييصييياالت اليييييميينييييية يف تنمية االقييتييصيياد الييرقييمييي ".. 
يف حني تحدث فيها ممثل شركة واي املهندس عبد الفتاح 
الييكييبييي عيين ميييدى جيياهييزييية تقنية "الييفييايييف جيييي" والييظييروف 
التمكينية يف اليمن، التكنولوجيا والييسييوق والسياسة بما 

يف ذلك الطيف الرتددي".
 وتيييييطيييييرق ميييميييثيييل اليييهيييييييئييية الييييعيييياميييية ليييليييرييييد املييييهيييينييييدس مييحييمييد 
الييييييحييييييوايل إىل إتييييجيييياهييييات قيييييييييييادة اليييييرييييييد اليييييييمييينيييي نيييحيييو أنيييرتنيييت 
األشياء، وتناول ممثل إبداع سوفت املهندس إبراهيم الزعم 

" دور أنظمة تخطيط موارد املؤسسات يف أتمتة األعمال .
وأثريت الجلسات بمناقشات ومداخالت من أكاديميني 
ومتخصصني ركييزت عىل أهمية التوجه نحو صناعة تقنية 
املعلومات واالتييصيياالت ودعيييوة الحكومة والقطاع الخاص 
لدعم وتسهيل مهام أعمال الشركات الناشئة يف هذا املجال 

وفتح آفاق أوسع لالستثمار يف تقنية املعلومات .



ت���ص���رف���ات ع���دوان���ي���ة م��م��ن��ه��ج��ة م��ت��ع��م��دة غ���ر م��س��ئ��ول��ة 
وغ�����ر ق���ان���ون���ي���ة، أق����دم����ت ع��ل��ي��ه��ا دول ال���ت���ح���ال���ف ل��ت��دم��ر 
م��������ق��������درات وم������ق������وم������ات ال����ت����ن����م����ي����ة يف ال�����ي�����م�����ن يف م����ح����اول����ة 
لتجويع وتركيع الشعب اليمني الصامد الذي ال يقبل 

الضيم أبداً.
ومن الحكمة أن يتحىل أولئك املعتدين بحل مشكلة 
خزان صافر الذي يعد ثالث أكرب ميناء بحري عائم يف 
العالم، بدالً من استمرار التعنت وصم اآلذان وعدم 
الالمباالة ألغراض املساومة السياسية ، كما يشر إىل 
ذلك الساسة اليمنيني.. ويجدر بنا هنا ونحن نتحدث 
عن خزان صافر أن نشر إىل معاناة اليمنيني جراء بقاء 
حمولة السفينة بوضعها الحايل وعدم إفراغ مشتقات 
ال��ن��ف��ط ال��خ��ام منها وامل���ق���درة بمليون و174 أل���ف برميل 

حسب مصادر الهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية.
ويشكل ال��ح��وار املهم ال��ذي أجرته صحيفة ) اليمن ( 
اليمنية م��ع ع��ب��د امل��ل��ك ال���غ���زايل - رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
لحماية البيئة يف العددين)76-75(، جانب ميضء عىل 
ط���ري���ق ال����رؤي����ة ال��ص��ائ��ب��ة ل��ل��م��ج��ل��س ال���س���ي���ايس وح��ك��وم��ة 
اإلنقاذ الوطني – عىل أن صنعاء حريصة عىل التسوية 
السياسية مع دول التحالف واألمم املتحدة واملنظمات 
ال��دول��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع ال����دويل وم��ن��ظ��م��ات ال��ب��ي��ئ��ة ، بتفريغ 
ال�����س�����ف�����ي�����ن�����ة م��������ن ال������ح������م������ول������ة وت��������زوي��������ده��������ا ب��������م��������ادة امل�������������ازوت 

لتشغيلها وصيانتها والحفاظ عىل حالتها.
يف م��ا يكمن أهمية ال��ح��وار بالتعريف بامليناء كميناء 
بحري عائم يعد الثالث من نوعه يف العالم، فضالً عن 
اإلشارة إىل قضية الخزان العائم صافر فيما لو تسرب 
النفط أو أنفجر س��وف يسبب ك��ارث��ة بيئية واقتصادية 
كبرة عىل البيئة البحرية ، وكذا الوقوف عىل مجمل 
م���ا ب��ذل��ت��ه ح��ك��وم��ة اإلن���ق���اذ ال��وط��ن��ي م��م��ث��ل��ة ب������وزارة امل��ي��اه 
وال���ب���ي���ئ���ة م����ن ج���ه���ود رس���م���ي���ة إزاء ح����ل امل��ش��ك��ل��ة ل��ت��ف��ادي 
الكارثة وتجنيب اليمن والدول املجاورة الخسائر املادية 
ح���ال ال��ت��س��رب وال��ت��ي ق��د ت��ص��ل إىل م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات 
حتى يتم أج���راء عملية إزال���ة ال��ت��س��رب النفطي وإع���ادة 
تأهيل املناطق املتضررة وخالل فرتة طويلة من السنوات 
، غ���ر أن ال���ك���ارث���ة س��ت��ق��يض ع���ىل ال���ش���ع���اب امل���رج���ان���ي���ة يف 

البحر األحمر.
وم���ن واق���ع م��ض��ام��ني ال��ح��وار وم���ا ينبغي اإلش����ارة إل��ي��ه أن 
وزارة املياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة، 
س��ب��ق وأن ت��ول��د ل��دي��ه��ا ش��ع��ور ب��ال��خ��ط��ر إزاء م��وض��وع خ��زان 

صافر.

كسب التأييد
يقول األخ عبد امللك ال��غ��زايل – رئيس الهيئة العامة 
ل���ح���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���ة ان دول ال�����ع�����دوان ب���ق���ي���ادة ال���س���ع���ودي���ة 
وأم�����ري�����ك�����ا ت����ق����وم ب���ت���ح���م���ي���ل ص����ن����ع����اء م���س���ئ���ول���ي���ة ال���ت���س���رب 
النفطي أو انفجار السفينة صافر وذل��ك لكسب تأييد 
أم����م����ي ودويل واس��������ع الس����ت����م����رار ض������رب وق����ت����ل ال��ش��ع��ب 
اليمني واقحام دول حوض البحر األحمر يف العدوان 

عىل اليمن تحت مربر تلوث البيئة البحرية.
وم��ن األهمية أن يعي الجميع أن وزارة املياه والبيئة 
ممثلة بالهيئة ال��ع��ام��ة لحماية البيئة سبق وأن دقت 
ن�����اق�����وس ال����خ����ط����ر ط���������وال ال�����س�����ن�����وات ال����س����اب����ق����ة م���خ���اط���ب���ة 
املجتمع ال��دويل واملنظمات الدولية لالضطالع بدورها 
مل��ن��ع ح���دوث ه���ذه ال��ك��ارث��ة ع��رب وس��ائ��ل اإلع����الم املختلفة 
حيث تم عقد العديد من املؤتمرات الصحفية وإصدار 
البيانات والتصريحات الصحفية لتوضيح الخطر الناتج 
من ه��ذه الكارثة البيئية والتي تعترب قنبلة موقوتة يف 
حال عدم إفراغ حمولة السفينة صافر من النفط الخام 
واتخاذ إجراءات التشغيل والصيانة الالزمة لها لتفادي 

أسواء كارثة باملنطقة.
ومن األهمية بمكان اإلشارة إىل أن صنعاء رحبت أكرث 
م���ن م���رة ب���إص���الح س��ف��ي��ن��ة ص��اف��ر ف��أن��ص��ار ال��ل��ه وبحسب 
"ال����غ����زايل" ه���م امل���ت���أث���رون األس���اس���ي���ون م���ن ه����ذه ال��ك��ارث��ة 
البيئية املحتملة وليست من مصلحتهم تلويث البيئة 
ال���ب���ح���ري���ة، وب���ال���ت���ايل ف����إن م���ا ت��ط��ل��ق��ه دول ال��ت��ح��ال��ف من 

افرتاءات تجاه صنعاء ليس لها أساس من الصحة.
جدير بالذكر إن إحاطة غريفتش ممثل األمم املتحدة 
السابق لدى اليمن التي تقدم بها إىل مجلس األمن مع 
نهاية ال��ع��ام 2020م تكشف حقيقة األم���ر برمته وب��أن 
أن���ص���ار ال���ل���ه رح���ب���وا ب���إص���الح ه����ذه ال��س��ف��ي��ن��ة وه�����ذا يعترب 

اعرتاف من الهيئات األممية ".

نجاح سيايس
وب����اك����ت����س����اب ص����ن����ع����اء ل����ه����ذا االع�����������رتاف األم�����م�����ي وال�������ذي 
يشكل نجاحاً سياسياً ألنصار الله يف هذه القضية، فيما 
تأبى دول العدوان إال أن تؤثر عىل قرارات مجلس األمن 
وتحديداً دول الرباعية ) الواليات املتحدة األمريكية، 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، ال��س��ع��ودي��ة، اإلم��������ارات،( ح��ي��ث ت��ع��م��ل ه��ذه 
الدول عىل صنع رأي عام مشوهاً لدى املجتمع الدويل 
– أن أنصار الله هم من يعرقلون إصالح سفينة صافر 
مع إدراك هذه الدول بالخطر القائم من استمرار منع 
ص��ي��ان��ة وإف�����راغ ح��م��ول��ة السفينة م��ن ال��ن��ف��ط ال��خ��ام وم��ا 
ق����د ي���رتت���ب ع����ىل ذل�����ك م����ن خ���ط���ر ج��س��ي��م ح�����ال ت��ع��رض��ه��ا 
لخطر وقوع التسرب النفطي أو وقوع انفجار أو حريق 
س��ي��ؤدي ت��ح��ق��ق أي م��ن ت��ل��ك امل��خ��اط��ر إىل ع��واق��ب بيئية 

وإنسانية كارثية بالنسبة لليمن واملنطقة.
وه���������ذا ي���ت���ف���ق م�����ع م�����ا أش���������ار إل�����ي�����ه األم���������ني ال�����ع�����ام ل���أم���م 
امل��ت��ح��دة يف ب��ي��ان رس��م��ي أص�����دره يف م��ن��ت��ص��ف أغسطس 

م��ن ال��ع��ام امل���ايض 2020م حيث ع��رب ع��ن قلقه الشديد 
ح�������ول ح�����ال�����ة ال����ن����اق����ل����ة ، م������ح������ذراً م�����ن أن ت�����س�����رب ال���ن���ف���ط 
ال��ذي يحمله الخزان إىل البحر األحمر سيلحق الضرر 
باملنظومات البيئية للبحر األحمر الذي تعتمد عليها 30 
مليون شخص يف املنطقة ، كما سيؤدي إلغالق ميناء 
الحديدة مل��دة أشهر، مما سيفاقم األزم��ة االقتصادية 
التي يمر بها اليمن، وسيحرم ماليني من قدرتهم عىل 

الوصول للغذاء وغره من السلع األساسية.
زخ�������م ح�����ي وم����ت����ف����اع����ل م�����ن ق����ب����ل األم���������ني ال�����ع�����ام ل���أم���م 
امل��ت��ح��دة وم���ن م��ن��دوب��ي ال��ي��م��ن ل���دى األم���م امل��ت��ح��دة وم��ن 
الجامعة العربية واملجتمع الدويل واملنظمات الدولية 
والبيئية ومن جهات كثرة وكلها تحذر من كارثة بيئية 
واقتصادية محتملة من صافر أصوات عالية صادرة من 
الهيئات األممية بمختلف مسمياتها إدراكاً منها بأهمية 
ترميم الخزان وكلها أصوات عالية سمعناها كثراً أتت 
يف سياق الفهم السيايس ال��واع��ي للمجلس السيايس 
األعىل - وفقاً لم قدم املجلس من مبادرات بهذا الشأن.

ازدواج يف التعاطي
وب���ال���وق���وف ع���ىل م��ج��م��ل ه����ذا ال��ت��ع��اط��ي األم���م���ي ت��ج��اه 
س��ف��ي��ن��ة ص��اف��ر إال أن ص��ن��ع��اء ت��ج��د أن ه���ذا االزدواج يف 
التعاطي األجوف من قبل املنظمات الدولية مع قضية 
ص���اف���ر غ����ر واق����ع����ي وغ�����ر ف���اع���ل ، ويف ذل�����ك ي���ق���ول األخ 
الغزايل - رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة: أن هذه 
األص��������وات ال���ت���ي ت���ت���ع���اىل م����ن م��ج��ل��س األم������ن وال��ج��ام��ع��ة 
العربية واألم��م املتحدة وغرها والتي تحذر من كارثة 
ب��ي��ئ��ي��ة واق���ت���ص���ادي���ة م��ح��ت��م��ل��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ح���ر األح���م���ر 
واملناطق املجاورة من السفينة صافر جراء عدم تفريغ 
حمولتها وإج��راء الصيانة الالزمة لها هي أص��وات يتم 

تحريكها من قبل دول.
ضغوطات سياسية ع��ىل صنعاء لكسب تأييد عاملي 
ل����ض����رب ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وح�����ص�����اره وع�������دم ل���ف���ت ان���ت���ب���اه 
ال���ع���ال���م مل����ا ت����ق����وم ب����ه دول ال�����ع�����دوان م����ن ح����ص����ار وح��ج��ز 
سفن املشتقات النفطية ومنع سفن املشتقات النفطية 
واإلغ���اث���ي���ة ل��ل��دخ��ول إىل م��ي��ن��اء ال���ح���دي���دة، مل��ن��ع وص��ول��ه��ا 
ل����ل����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ل����ت����ت����ف����اق����م أزم�������ت�������ه يف س����ب����ي����ل إرك������اع������ه 
وخضوعه لدول العدوان ولتحقيق انتصارات يف مواقع 
املواجهة جراء انعدام املشتقات النفطية ونقص الغذاء 

والدواء".
ويبقى أن األساس الراسخ الذي يجب أن يعتمد ويعلمه 

ويدركه الجميع أن حكومة صنعاء تبذل الجهود الطيبة 
الساعية النفراجة خزان صافر، زد عىل ذلك ما قامت به 
حكومة صنعاء من تقديم املبادرات تلو املبادرات للمجتمع 
الدويل والجهات املعنية باألمر كاملنظمات البيئية ودعوات 
املجلس املتكررة للعمل ع��ىل وج��ه السرعة لتفريغ خ��زان 
ص���اف���ر وص��ي��ان��ت��ه وت����زوي����ده ب���م���ادة امل������ازوت ل��ت��ش��غ��ي��ل��ه للحد 
من مخاطر التلوث البيئي املرتقب والعمل عىل إيقاف أية 

تصرفات غر مسئولة وغر قانونية.
ه�����ذا ال�������ذي ت�������راه ص���ن���ع���اء، ع���ك���س دول ال�����ع�����دوان غ��ر 
الصادقة يف مضامني تعاملها إزاء قضية خ��زان صافر 
ح���ي���ث ت���ق���وم ه�����ذه ال�������دول إىل ج���ان���ب ال����ح����رب وال���ح���ص���ار 
بخلق الفوىض الدولية املتسببة حول صافر وهذا ما أكد 
عليه – الغزايل – يف حواره مع صحيفة " اليمن " قوله:" 
أن دول العدوان تقوم وبدعم أممي باستخدام صافر 
ورقة ضغط للمساومة السياسية ، فيما تتعمد هذه 
الدول بكسر كل القوانني واملعاهدات الدولية املتعلقة 
بحماية البيئة وحماية البحار وحصد مكاسب سياسية 
وإع��الم��ي��ة واس��ت��خ��دام��ه��ا للمساومة السياسية واملالية 

وسالحاً للتهديد يف املواجهة امليدانية. 

الخزان العائم صافر يف سطور
- ثالث أكرب ميناء بحري عائم يف العالم ، ويرسو يف 
م���وق���ع ي��ب��ع��د 4.8 م��ي��ل ب���ح���ري ع���ن ش���اط���ئ رأس عيىس 
ال��ذي يبعد ح��وايل 60 كم شمال مدينة الحديدة عىل 
س����اح����ل ال���ب���ح���ر األح�����م�����ر ك�����خ�����زان ع����ائ����م م����ؤه����ل ل��ت��ح��م��ي��ل 

وشحن السفن بالنفط الخام ألغراض التصدير.
- ت���ح���ت���وي ال����ب����اخ����رة – ص����اف����ر ع�����ىل 34 خ�����زان�����اً م��خ��ت��ل��ف��ة 

األحجام وسعتها التخزينية 3 ماليني برميل تقريباً.
- يتم ض��خ نفط م���أرب - ال��ج��وف ) ال��ق��ط��اع 18 بمأرب 
الخفيف، ونفط قطاع جنه ) قطاع 5( وبعض الحقول 
امل������ج������اورة إىل ه������ذه امل����ي����ن����اء ع�����رب أن����اب����ي����ب ال���ن���ف���ط ب�����م�����أرب - 
رأس ع��ي��ىس مل��س��اف��ة 439 ك��ي��ل��و م����رت، م��ن��ه��ا 9 ك��ي��ل��و مرت 
يف املعمورة لرتبط بالباخرة ) صافر ( بالبحر األحمر، 

وقطر األنبوب ) 26-24( بوصه.
- أول ميناء تم إنشاؤه وض��خ النفط إليه يف اليمن ، 
ح��ي��ث ب���دأ ال��ع��م��ل ف��ي��ه ع���ام 1985م – 1986م ، وت��ق��وم 

شركة صافر اليمنية للنفط بتشغيل امليناء .
- ي��ب��ل��غ أدىن م���ع���دل ض���خ 15 أل����ف ب��رم��ي��ل يف ال��س��اع��ة 
، وأق�������ى م����ع����دل ض����خ م����ن ) -55 60( أل������ف ب���رم���ي���ل يف 

الساعة.
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عبد الرحمن مراد

التفكير والتحليل للظواهر 
                                          

 "ال��ف��ك��ر ي��غ��ام��ر بنفسه يف س��ب��ي��ل ص��ن��اع��ة املستقبل وال��س��ي��اس��ة 
تقامر بالحاضر لرتبح رهان املستقبل " " د. عبدالسالم املسدي ".
يقال أّن التفكر هو تنفس العقل , وإن توقف اختنق العقل 
, والتفكر هو الذي يهب املعلومات معنى , ويجعل للمعرفة 
مغزى , فاملعرفة دائماً تكشف لنا عن مغزاها من خالل التفكر 
ويربز معنى املعلومات بما يقوم به التفكر من عمليات التحليل 
, التنظيم, والتجنيب ,والتعليم,  وقد قيل أنه يمكن للمرء  أن 
يعيش حياة افضل تلبي رغباته , وتحقق ذاته , إذا ما نجح يف 
تنظيم تفكره, وإخضاعه لقدر من االنضباط والتوجيه , ولنا يف 
السرة النبوية عربة وعظة ويف صلح الحديبية لنا كتاب مفتوح 
ن��ق��رأ فيه تنظيم التفكر وكيفية إخ��ض��اع��ه ل��ق��در م��ن االنضباط 
وال��ت��وج��ي��ه,  فالقوة أو ال��ح��رب ق��د تكون خ��ي��اراً الب��د منه كما يف 
غ�������زوة أح������د وب�������در وح����ن����ني, ول���ك���ن���ه���ا ل���ي���س���ت خ�����ي�����اراً ك���م���ا يف ص��ل��ح 

الحديبية رغم القدرة وتوفر االمكانات .
فاملعرفة هي القدرة والقوة التي نستطيع أن نقود بها املجتمع 
إىل الخر أو إىل الشر , ونقص املعرفة ال يعني الهزيمة النفسية 
واالخالقية والثقافية بل يعني قصورنا يف التفكر وعدم قدرتنا 
ع���ىل اس���ت���غ���الل امل���ع���رف���ة ال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب��ن��ا م���ن ك���ل ص����وب وات���ج���اه 
ب��م��ا ي��ل��ب��ي ح��اج��ت��ن��ا يف ح��ي��اة ك��ري��م��ة وي��وف��ر ل��ن��ا االم����ن واالس��ت��ق��رار 
, وب���األم���ن واالس���ت���ق���رار ن��س��ت��ط��ي��ع أن ن��ص��وغ رس��ال��ت��ن��ا إىل ال��ع��ال��م 
وه��ي رس��ال��ه قوامها ال��ع��زة ومضمونها املحبة وال��س��الم والخر 
العميم لكل بني البشر الذين تجمعنا بهم إخوة الدين , أو رابط 
االنسانية كما عرب عن ذلك كتاب الله يف خطابه لسيد املرسلني 
عليه وع��ىل آل��ه ال��ص��الة وال��س��الم ح��ني ق���ال: " وم��ا أرس��ل��ن��اك إال 
رحمة للعاملني" وقال اإلمام عيل كرم الله وجهه )الناس صنفان 

:إما أخ لك يف الدين ,أو مساو لك يف الخلق(.  
ل����ق����د ك�������ان ق�������در امل������س������رة ال����ق����رآن����ي����ة ك�����م�����ش�����روع ح�����ام�����ل ل���ل���خ���ري���ة 
والعدل والعزة, وللكرامة والسالم , ومشروع ناهض ,أن يحتك 
بالواقع, ويصطدم بالفراغ الذي تركه غياب السلطة بعد )ثورة 
21سبتمرب2014م( فكرب الفراغ عىل شاغليه , وترك ذلك الفراغ 
مساحات اشتهت االمتالء, فكان ذلك االمتالء من الغث ومن 
ال��س��م��ني وت��راك��م��ت االخ��ط��اء إىل درج���ة ال��ت��ي��ه وض��ب��اب��ي��ة ال��رؤي��ة , 
وتقديم النموذج الغر صحيح يف غالب األحيان, وشيئاً فشيئاً 
بدأت حركة املجتمع تتحدث عن تناقضات وتشوهات حدثت 
وتحدث بفعل غياب التفكر املنظم الخاضع لعمليات االنضباط 
والتوجيه , والسلطة يف كل االحوال والحقب هي عامل ضعف 
وهزيمة ألي مشروع ثقايف ويف السياق هي محك اختبار لذلك 
املشروع إذا اكتملت مقوماته واتضحت رؤيته وقاده املؤمنون 

به , ال الذين تفرضهم الضرورة الزمنية عليه .
يف تجربة )حزب الله( يف لبنان مصادر قوة جعلته عصياً عىل 
الذين يستهدفونه من القوى العاملية أو العربية تلك املصادر 
يمكن اختزالها يف مفردة )املعرفة( فهو يدير املعرفة بما يلبي 
حياة كريمة , وقيمه مثىل , ولم ينفرد بالسلطة يوماً وال يراها 
إال عبئاً يقود اىل فقدان القدرة والفاعلية , ونحن ال نقول هنا 
بالعزوف عن السلطة بل نقول بالحفاظ عىل القوة من خالل 
ال���س���ل���وك ال���ق���وي���م وت��ح��ق��ي��ق م���ب���دأ ال���ش���راك���ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي 
وال�������واض�������ح,  وال���ت���ف���ك���ر ال����ج����اد يف ال�����وص�����ول إىل ص���ي���غ���ه ت��واف��ق��ي��ة 
ت��ض��م��ن او ت��ك��ف��ل م��م��ارس��ة ال��ك��ل ل��ن��ش��اط��ه دون ق��ي��د او ان��ت��ق��اص 

وفق ضوابط واضحة متفق عليها .
إن ف��ق��دان أدوات ال��ح��رب م��ن م��ع��دات وأل��ي��ات ال يعني تجرد 
الجماعات والكيانات - كما يدل التأريخ - من مقومات وجودها 
, ولكن فقدان املعرفة ,بما تمثله من قوة, هي التجرد الحقيقي 
م��ن م��ص��ادر ال��ق��وة , ول��ذل��ك ن���رى أن ب��ق��اء امل��ش��روع ال��ث��ق��ايف ره��ن 
بحيوية املعرفة,  واستغالل املعرفة التي تحيط بنا ,هي الضمان 
الحقيقي من الفشل الذي يسعى العالم كله للوصول بنا إليه.
فالحرب ليست غاية يف ذاتها أو هدفاً , ولكننا قد نجرب عليها 
, وخيار السالم هو املعنى الحقيقي ولو جاء بشروط مجحفة 

كما يف صلح الحديبية .
قدرتنا ع��ىل الحفاظ ع��ىل بوصلة ال��ت��وازن النفيس والسيايس 
وال��ث��ق��ايف ه��و ال��خ��ي��ار االم��ث��ل , أم���ا السلطة ف��ه��ي قضية نسبية , 
وليست معياراً يجب الحفاظ علية , ولذلك فتحليل الظواهر 
, وتنظيم االش��ي��اء والكيانات وتجنيب ال��ن��اس تبعات االح��داث 
يف املستقبل والحفاظ عىل مفردات القوة, والتأثر يف املسارات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة , وت��ف��ع��ي��ل ال�����ق�����درات ال���ذه���ن���ي���ة يف ال��ت��ف��ك��ر واالن���ض���ب���اط 
والتوجيه , هي امل��س��ارات الحقيقية التي تضمن السيطرة عىل 

مقاليد املستقبل والتأثر يف تفاعالتها .
وث���م���ة أم�����ر ي���ج���ب ال����وق����وف ع��ل��ي��ه ب���ق���در م����ن ال��ح��ي��ط��ة وال����ح����ذر , 
وه�����و ال����زه����و وال�����غ�����رور وه���م���ا م����ن ال���ص���ف���ات األخ���الق���ي���ة امل���ذم���وم���ة 
وقد يشكالن مقدمة لعوامل التحلل وفقدان التأثر ويمهدان 
ل��ل��وص��ول ايل ح��ال��ة ال��ع��م��ه وال��ط��غ��ي��ان وف���ق���دان روح ال���ت���وازن يف 
التكوين العام , وما هو مقروء يف الواقع يبعث إشاراته ورموزه 
, وع��ل��ي��ن��ا أن ن�����درك ت��ل��ك االش��������ارات وال����رم����وز وال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل��ي��ات 
تصحيح دائ��م��ة ومستمرة , فالحوار وتنشيط ال��ذه��ن تصحيح 
مستمر ل��ك��ل ال��ت��ص��ورات ال��خ��اط��ئ��ة وعلينا االه��ت��م��ام بمثل ذل��ك 
وع������دم ال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن ق��ي��م��ت��ه واه���م���ي���ت���ه ف��ال��ت��س��ل��ح ب���األس���ب���اب م��ن 

قواعد بلوغ الغايات.
فالذي يحدث اليوم هو تجريد االخ��وان من مفردات قوتهم 
يف ال�����ج�����ن�����وب – وق���������د ت�������م ذل���������ك – وي�������ج�������ري اآلن ت�����ج�����ري�����ده�����م م���ن 
م���ف���ردات ه��ي��م��ن��ت��ه��م يف ت��ع��ز وب��ع��ده��ا س��ي��ت��م االن���ت���ق���ال ايل م���أرب 
لتمكني السلفية من الهيمنة .ويف املقابل سيعمل االخوان عيل 
االش��ت��غ��ال ع��يل منظومة االخ��ت��الالت االمنية وه��و م��ا يحدث يف 

الجنوب وسوف يستمر .
موضوع االنفصال وفق مؤشرات اللحظة السياسية قد يتم 
بني الشمال والجنوب وخيار االقاليم لم يعد مثمرا وال قائما 
وسوف يبقى الجنوب بؤرة توتر واضطرب وقالقل حتي تستمر 
الهيمنة واستثمار امل��ص��ال��ح اىل امل���دى امل��ط��ل��وب ويف غ��ال��ب الظن 
سوف يتحالف املؤتمر والسلفية بتوافق اقليمي ومباركة دولية 
لقيادة املرحلة املقبلة يف حالة من التوازن مع انصار الله , وقد 
ي��رتاج��ع دور أن��ص��ار ال��ل��ه السيايس وس���وف يتم تحجيم دوره��م 
ب��دع��م اقليمي ودويل وتحالفات وطنية ول��ه��ذا يتوجب عليهم 
ال��س��ع��ي ل��ل��ح��ف��اظ ع���يل ف��اع��ل��ي��ت��ه��م وق���درت���ه���م  يف ال���ت���أث���ر ح��اض��را 

ومستقبال من خالل التفكر والتحليل والتنظيم .
ول�����ع�����ل يف ت����ع����زي����ز ال����ت����ح����ال����ف����ات ال����وط����ن����ي����ة , وت����م����ت����ني أواص������ره������ا 
ب��االت��ف��اق��ات وال��ت��ف��اه��م��ات وإب����داء ص���دق ال��ن��واي��ا م��ا يقلل م��ن اث��ر 
االسرتاتيجيات التي تسعى اىل الوصول بحركة أنصار الله اىل 
حالة فقدان القدرة والتأثر يف حركة األحداث وتفاعالتها وفق 

كل املؤشرات التي يبعثها الواقع .
كما أن االشتغال عىل مأسسة الحركة الستيعاب الطاقات 
وتأطرها واستثمار قدراتها الذهنية واالبداعية واالبتكارية من 
الضرورات التي يجب التفكر فيها مليا , فالتنظيم والتأطر قد 
يساهم يف الحد من الظواهر االنفعالية التي تظهر يف شبكات 
ال����ت����واص����ل االج����ت����م����اع����ي وغ�����ره�����ا وت���ع���م���ل ع�����ىل ت���ف���ك���ي���ك م��ن��ظ��وم��ة 

القانون الطبيعي وتعزز االنقسامات يف املجتمع .

اوه������������ام ال����ت����ح����ال����ف ال�����ت�����ي ي����ص����دره����ا 
ألب��������������ن��������������اء امل�����������ح�����������اف�����������ظ�����������ات ال�������ج�������ن�������وب�������ي�������ة 
تضاعفت بمضاعفة معاناتهم من 
ال���ج���وع وال���ف���ق���ر ب��ي��ن��م��ا ه���م ي��ع��رف��ون 
جرائم وفساد التحالف والشرعية 
بحقهم، ون��ه��ب ال���رثوات م��ن اغنى 
امل�������ح�������اف�������ظ�������ات ال�����ن�����ف�����ط�����ي�����ة وال�������غ�������ازي�������ة 
واالستحواذ عىل موارد موائن عدن 
دون ال�����������رثوة ال���س���م���ك���ي���ة وامل����ع����دن����ي����ة 

ملناجم الذهب يف حضرموت. 
ال ي�������م�������ك�������ن اب���������������������دا ألب�������������ن�������������اء ج�������ن�������وب 
ال����ي����م����ن أن ي����ن����ت����ص����روا ألن����ف����س����ه����م او 
ل�����ق�����ض�����ي�����ت�����ه�����م، الن��������ه��������م ب�����ب�����س�����اط�����ة ت���م 
غ���س���ل ادم���غ���ت���ه���م ت���م���ام���ا ب���ش���ع���ارات 

رن���ان���ة وب���راق���ة ح��ت��ى اص��ب��ح��وا ال ي��ع��رف��ون اس���ب���اب ال��ح��رب 
بسبب إعالمهم الكاذب، ألنهم ينقادون خلف القطيع 
من النخبة املثقفة التي تقبض االموال من الخارج، دون 

التفكر مليا بالواقع الذي ال يجدون سوى الوهم.
اعتاد الشارع الجنوبي عىل أخبار النخبة وم��ا تصدره 
ق�����ي�����ادات�����ه م�����ن ت�����غ�����ري�����دات ت����دل����ي����س وت����م����س����ح ال�����ج�����وخ الب����ن 
زاي����د وم��ح��م��د ب��ن س��ل��م��ان ح��ت��ى ن��س��وا وت��ن��اس��وا قضيتهم 
األساسية والرئيسية، ليتنكروا يف نهاية املطاف أليقونة 
"ال����ح����راك ال��ج��ن��وب��ي" ح��س��ن ب���اع���وم ال����ذي وق����ف يف صف 
الجبناء ولم ينتصروا له بدخول مدينة املكال يف الذكرى 

ال�54 الستقالل جنوب الوطن.
تشظت القضية الجنوبية منذ مارس 2015، وانقسمت 
اكرث من خمس قضايا عىل اسس مناطقية، حتى اصبح 
الكثر همهم األول اليوم هو "اتفاق الرياض" الذي التف 
عىل القضية وشرعنة اي "السعودية" تواجدها يف عدن 
لعقود ق��ادم��ة،  ال يختلف ك��ث��را ع��ن امل��ب��ادرة الخليجية 
ال���ت���ي ع��ط��ل��ت ال��ع��م��ل ب��ال��دس��ت��ور وال���ق���وان���ني ال��ي��م��ن��ي��ة منذ 
اح���������داث 2011، واوص����ل����ت����ن����ا إىل م�����ا ن���ح���ن ف���ي���ه ال�����ي�����وم م��ن 
ال���ح���رب وال����دم����ار، س��ي��ت��ج��ه ال��ج��ن��وب ال��ي��م��ن��ي م���ع ال��ت��ف��اف 

ال�����������ري�����������اض يف ن������ف������ق م�����ظ�����ل�����م مل��������ائ��������ة س���ن���ة 
قادمة.

لم يعد هناك من يتحدث عن حلول 
للقضية منذ أن جعل التحالف ابناء 
ال�����ج�����ن�����وب وق�����������ودا ل����ح����رب����ه امل����س����ت����ع����رة مل��ا 
ي���ق���ارب س��ب��ع س���ن���وات، ال�����ذي اس��ت��ط��اع  
إعالم التحالف وذبابه اإللكرتوين عىل 
م�����دى االع��������وام امل���اض���ي���ة ح�����ذف االوه������ام 
التي وعدهم اياهم التحالف بتحقيقها 
وجعل من عدن نسخة ثانية من دبي، 
لتصبح عدن كحال قرية نائية تجلب 

املياه عىل ظهور الحمر.
ت��ض��اع��ف��ت م���ع���ان���اة امل����واط����ن ال��ب��س��ي��ط 
يف عدن واستحوذ تجار الحروب عىل 
امل��������وارد وال���ت���ه���م���وا امل���ن���ح ومل����س����اع����دات ال���دول���ي���ة وس���خ���روه���ا 
ل��ص��ال��ح زب��ان��ي��ت��ه��م وم��ط��ب��ي��ل��ه��م، واص���ب���ح ل��ك��ل ف���اس���د من 
ي���ب���ي���ض ج���رائ���م���ه ب���ال���ن���زاه���ة وال���ع���ف���ة وادع���������اء ال�����ش�����رف، يف 
مناقضة فاضحة يف النهب والبسط عىل االرايض العامة 

والخاصة ومصادرتها بقوة السالح.
يف ع��دن.. الجوع يفتك بأبنائها لم يجد االه��ايل كسرة 
ال��خ��ب��ز ل��ي��س��دم��وا رم���ق ج���وع اط��ف��ال��ه��م، اج����ربوا ال��ش��رف��اء 
عىل م��غ��ادرة املدينة بعد أن ط��ال انتظارهم يف الطوابر 
ال��ط��وي��ل��ة م��ن اج���ل ال��ح��ص��ول ع��ىل ك��س��رة خ��ب��ز ي��س��د رم��ق 
ابنائهم، حتى الوهم لم يجدوه منذ إعالن حكومة معني 
عبدامللك يف ديسمرب من العام املايض عىل صرف مرتبات 
املوظفني، لترتاكم املعاناة ال��ذي وحدهم "الالشطون" 
وال��������ك��������ت��������اب وامل������ح������ل������ل������ون يف ق��������ن��������وات ال������ت������ح������ال������ف ووس�������ائ�������ل 
التواصل االجتماعي من يسبح بأمجاد التحالف بشكل 
يومي لتزيف وع��ي امل��واط��ن ال��ذي اصبح ي��درك تماما  أن 
الحرب تستهدف لقمة عيشه وامنه واستقراره وحياته 
املعيشية البسيطة مقابل تحقيق املصلحة االقتصادية 
االوىل لدول العدوان التي تبدو شهيتها مفتوحة لقتل 

اليمنيني بالرصاص والجوع معا.

تاريخنا اليمني حافل بالكثر 
م����ن األي�������ام ال���خ���ال���دة وال���ت���واري���خ 
العظيمة التي حفرت أمجادها 
يف وج������دان ال��ش��ع��ب ويف أن��ص��ع 
صفحات التاريخ.. وم��ن أعظم 
ت�����ل�����ك األي�������������ام خ��������ل��������وداً وت����م����ج����ي����داً 
وق�������������داس�������������ة ه������������و ي���������������وم ال�������������30م������������ن 
نوفمرب 1967م ذلك اليوم الذي 
ل���ن ي��ن��س��اه ال��ي��م��ن��ي��ون ج��ي��الً بعد 
جيل، ألنه اليوم الذي أشرقت 
فيه شمس الحرية واالستقالل 
ع��������ىل ج�������ن�������وب ال��������وط��������ن ال�������غ�������ايل، 
وأث�����������م�����������رت ف�������ي�������ه ت������ض������ح������ي������ات ك����ل 

األحرار من أبناء الوطن ونكست راية املستكربين 
واملتسلطني وانهارت أحالم الطامعني واملتآمرين 
وك�����ش�����ف�����ت أق�����ن�����ع�����ة ال�������زي�������ف وال���������خ���������داع ع�������ن وج�������وه 

املرتزقة والبائعني ألوطانهم بثمن بخس.
إن ال���30م��ن نوفمرب ت��اري��خ شعب ع��ري��ق ضحى 
ب������آالف ال����ش����ه����داء ال���ع���ظ���م���اء يف س��ب��ي��ل دح�����ر غ����زاة 
ومحتيل أرضه الجنوبية والشرقية وأرغمهم عىل 
الرحيل وإىل غر رجعة تحت الضربات املوجعة 
والتي تلقوها من الفدائيني الذين اعتربوا الكفاح 
امل����س����ل����ح ه������و ال�����ط�����ري�����ق ال�����وح�����ي�����د إلج������ب������ار امل���س���ت���ع���م���ر 
الربيطاين عىل الرحيل وعىل مبدأ ما أخذ بالقوة 
ال يسرتد إال بالقوة فتحقق النصر العظيم عىل 

أعتى وأقوى محتل عىل وجه األرض.
ال���������30م��������ن ن����وف����م����رب 1967م ه������و ت����ت����وي����ج ل���ن���ض���ال 
وك�����ف�����اح أب�����ن�����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ض�����د االس����ت����ب����داد 
واالس��ت��ع��م��ار األج��ن��ب��ي وت��ج��س��ي��د حقيقي إلرادت���ه 
يف الحرية واالستقالل من براثن االحتالل الذي 

جثم عىل أرضه الطاهرة ردحاً 
م����ن ال����زم����ن وه������و ي����ع����اين وي����الت 
وم��������آيس ه������ذا ال�����ع�����دو ال���غ���اص���ب 
ألرضه وخراته وكرامة شعبه 
ال���ذي ينشد ال��ح��ري��ة واالن��ع��ت��اق 
من الظلم والوصاية والهيمنة 
وال�����ت�����ب�����ع�����ي�����ة ل��������ل��������خ��������ارج، ف����ك����ان����ت 
ال����������������ق����������������وى ال����������������ح����������������رة ال����������ت����������ح����������رري����������ة 
يف ش����������م����������ال ال������������وط������������ن وج�������ن�������وب�������ه 
ي��ت��ح��رك��ون ل��ي��ل ن��ه��ار ل��ط��رد ه��ذا 
امل���س���ت���ع���م���ر ال���ب���غ���ي���ض وت���وج���ه���وا 
ب�����������ك�����������ل ق�������������وات�������������ه�������������م وق�������������درات�������������ه�������������م 
امل��ت��واض��ع��ة إىل م��ي��ادي��ن الشرف 
والكرامة والتصدي لإلمرباطورية االستعمارية 
وم���واج���ه���ت���ه���ا ب���ك���اف���ة ال���وس���ائ���ل واإلم����ك����ان����ات ح��ت��ى 
ت����م ط�����رد آخ�����ر ج���ن���دي ب���ري���ط���اين م����ن أرض ج��ن��وب 

الوطن.
وهاهم اليوم املستعمرون الجدد وما يقومون 
ب�������ه م�������ن ع�����ب�����ث وت�������دم�������ر وق������ت������ل ألب�������ن�������اء ش����ع����ب����ن����ا يف 
الجنوب ما هو إال امتداد وتنفيذ الحتالل جديد 
تحت عدة مسميات كاذبة ولكن الشعب اليمني 
ال���ح���ر األب������ي م����ع����روف ع����ىل م����ر ال���ت���اري���خ ت��ض��ح��ي��ات��ه 
وب���ط���والت���ه وأن�����ه ال ي��ق��ب��ل م���ن ي���ري���د أن ت��ط��أ ق��دم��ه 
أرض���������ه ال�����ط�����اه�����رة وك�����م�����ا اس����ت����ط����اع ت����ح����ري����ر أراض�����ي�����ه 
ال��ج��ن��وب��ي��ة م��ن أق����وى إم���رباط���وري���ة اس��ت��ع��م��اري��ة يف 
العصر الحديث يف 30من نوفمرب 1967م هو قادر 
ع���ىل دح����ر ال���غ���زاة وامل��ح��ت��ل��ني ال���ج���دد وم��رت��زق��ت��ه��م 
ب���ف���ض���ل ال����ل����ه س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل وب���ف���ض���ل ال����رج����ال 
الشرفاء األحرار من أبناء هذا الوطن وعىل أيدي 

أبطال الجيش واللجان الشعبية امليامني.

خزان صافر – إلى أين؟!
 سبع سنوات منذ 

بدء الحرب العدوانية 
عىل اليمن من قبل دول 

التحالف بقيادة أمريكا 
والسعودية - والبيئة 

اليمنية الربية والبحرية 
والساحلية والجوية بما 

تحويه من مصادر الحياة 
املختلفة، تقبع تحت 

سطوه العدوان الظالم 
والحصار الجائر والذي 

يتعارض مع القوانني 
السماوية واإلنسانية، 

ومع خطة العمل 
الكونية للتنمية 

املستدامة )2030(.

خالد االشموري

30 نوفمبر.. تاريخ شعب عريقالتحالف وتسويق األوهام ألبناء اجلنوب !!!

العقيد: محمد عيل القفييل محمد العلوي



يحتفل أبناء الشعب اليمني العظيم بكل فخر واعتزاز بالذكرى 
الرابعة والخمسون لعيد االستقالل املجيد وخ��روج آخ��ر جندي 

بريطاين من جنوب الوطن.
إن امل��وق��ع ال��ج��غ��رايف وال��ح��ض��ارة وال��ت��اري��خ ال��ع��ري��ق ال���ذي يمتلكه 
وط��ن��ن��ا ال��ح��ب��ي��ب ج��ع��ل��ه م��ط��م��ع��اً وه���دف���اً ل��ل��غ��زاة وامل��ح��ت��ل��ن ع��ى مر 
التاريخ ولكن بعزيمة وإرادة األحرار والشرفاء واملناضلن من أبناء 
ه���ذا ال��ش��ع��ب شكلت ال��ص��خ��رة ال��ت��ي تحطمت عليها آم���ال ال��غ��زاة 

واملحتلن فلم يجدوا لهم عى أرض اليمن مستقراً وال موطناً.
إن اح���ت���ف���ال���ن���ا ب���ي���وم االس���ت���ق���الل يف ال������30م�����ن ن���وف���م���ر ل����ه دالالت 
ع��ظ��ي��م��ة ف��ه��و ذك�����رى ت��ت��وج��ت ف��ي��ه ت��ض��ح��ي��ات ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي منذ 
ان�����ط�����الق ال������ش������رارة األوىل ل�����ث�����ورة 14أك�����ت�����وب�����ر 1963م م�����ن ج���ب���ال 
ردفان األبية إىل يوم االستقالل الناجز يف ال�30من نوفمر 67م 
حيث خ��اض شعبنا اليمني بكل فئاته وشرائحه وأطيافه وق��واه 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ن���ض���ااًل ج���س���وراً دام أرب����ع س���ن���وات أره���ب 
فيها املغتصب الريطاين وجحافله وأذاق اإلم��راط��وري��ة التي لم 
تكن تغيب عنها الشمس ويالت الحروب وعلمها دروس الحرية 
وكيف تكون إرادة الشعوب التي تسعى لنيل حريتها واستقالل 
ق��راره��ا وحماية سيادتها.. وم��ا الق��اه املحتل ال��ري��ط��اين ع��ى أي��دي 
ال���ش���رف���اء م���ن أب���ن���اء ال���وط���ن ك����ان ن��ت��ي��ج��ة ح��ت��م��ي��ة مل���واج���ه���ة ج��رائ��م��ه 
البشعة التي ارتكبها بحق أبناء الشعب اليمني الصابر املحتسب 
الذي رزح تحت وطأة ذلك املحتل الغاصب قرابة قرن ونيف من 
الزمن فكان لزاماً عى كل أبناء الشعب اليمني التحرك وبشكل 
ج���اد مل��واج��ه��ة ذل���ك ال���ع���دوان ال��ص��ل��ف وت��ق��دي��م ك��ل ال��ت��ض��ح��ي��ات يف 
س��ب��ي��ل ن���ي���ل ال���ح���ري���ة واس����ت����ع����ادة ال���س���ي���ادة ال���وط���ن���ي���ة وك���س���ر ش��وك��ة 

الطغاة وإخراجهم من أرضنا أذالء صاغرين.
إن يوم االستقالل يف ال�30من نوفمر 1967م يعتر مدرسة 
ع��ظ��ي��م��ة ت��س��ت��ل��ه��م م��ن��ه��ا ك����ل األج�����ي�����ال دروس ال��ت��ض��ح��ي��ة وال����ف����داء 
والشعور باملسؤولية الدينية والوطنية يف مواجهة أعداء الحياة 
واإلنسانية وطغاة األرض واملتسلطن الطامعن يف خريات وثروات 
الشعوب، ونحن ومن هذه املدرسة نستلهم اليوم صمودنا وثباتنا 
ت����ج����اه ال�����ع�����دوان اإلس����رائ����ي����ي األم�����ري�����ي وال����س����ع����ودي إم���������ارايت وك���ل 
م��ن ت��ح��ال��ف م��ع��ه��م، ال���ذي ال يختلف ك��ث��رياً ع��ن امل��ح��ت��ل ال��ري��ط��اين 
ال��ب��غ��ي��ض ف��م��ا م���ارس���ه امل��ح��ت��ل يف امل�����ايض م���ن اإلج�������رام وال��ع��ن��ج��ه��ي��ة 
وم��ح��اول��ة إذالل ك���رام���ة اإلن���س���ان ي��م��ارس��ه أع�����داء ال���ي���وم يف ج��ن��وب 
الوطن وبكل عنجهية وبشاعة أكرث من أسالفهم وبدون رادع من 
دين أو خلق فقد اجتازوا حدود اإلجرام بجرمهم وحدود املعقول 
بغبائهم وت���ج���ردوا م��ن ك��ل ق��ي��م ال��دي��ن واإلن��س��ان��ي��ة وم���ا أعمالهم 
اليوم ومسرحيتهم الهزلية التي يمثلونها يف جنوب الوطن من 
خالل تبادل األدوار بن املحتل السعودي واإلمارايت إال واحدة من 
منهج سيدتهم بريطانيا ولكن هيهات أن يصلوا إىل ما يحملون 
ب��ه ه��م وأس��ي��اده��م فأمامهم رج���ال ص��دق��وا م��ا ع��اه��دوا ال��ل��ه عليه 
ولن يثنيهم حتى املوت يف الدفاع عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم 

وسيادة واستقالل قرار وطنهم.
إن ت���اري���خ ش��ع��ب��ن��ا ح���اف���ل وزاخ������ر ب��ال��ك��ف��اح وال���ن���ض���ال يف م��واج��ه��ة 
أطماع الغزاة واملحتلن عى مر التاريخ والعصور ولن تكون اليمن 

سوى مقرة لكل أولئك املحتلن الجدد كمن سبقوهم.

* مدير دائرة شؤون الضباط
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فيما اعلنت صرف راتب ونصف لكافة أسر الشهداء واملفقودين

مؤسسة »الشهداء«  تدشن فعاليات إحياء ذكرى »سنوية الشهيد«

متابعة : نبيل السياغي -  أحمد طامش

أعلن املدير التنفيذي ملؤسسة الشهداء طه أحمد جران، عن صرف راتب ونصف، لكافة 
أسر) الشهداء( واملفقودين، خالل األيام القليلة املقبلة.

وأوضح جران أنه وتزامنا مع ذكرى الشهداء العظماء وبرعاية من قائد الثورة وتوجيهات 
املجلس السيايس األعى ومتابعة املؤسسة، فقد أقر اجتماع، برئاسة القائم بأعمال رئيس 
اللجنة االقتصادية العليا- محافظ البنك املركزي هاشم إسماعيل، ضم مسؤولن يف وزارة 

الدفاع، ومؤسسة )الشهداء(، صرف راتب ونصف لكافة أسر الشهداء واملفقودين.
وثمن املدير التنفيذي للمؤسسة يف تصريح له صمود أسر الشهداء وصرها عى البأساء 

والضراء.
وقال "نعتذر إليكم بخصوص تأخر صرف الراتب ونؤكد أن ذلك إنما هو ناتج عن معاناة 
عى املستوى العام وألسباب خارج عن إرادة املؤسسة، وقد سعينا وتابعنا بحرقة وألم منذ 
ما قبل ذكرى املولد النبوي الشريف، لكن دون جدوى وألسباب فرضها العدوان والحصار 

االقتصادي املفروض عى بلدنا".
وأك��د ج��ران، أن مؤسسة )الشهداء( ستتابع بكل جد واهتمام لسرعة ال��ص��رف.. مشريا 
إىل أن ذلك يعد أقل واجب عرفانا وتقديرا لتضحيات الشهداء يف سبيل الدفاع عن الوطن 

وأمنه واستقراره.
إىل ذل���ك دّش��ن��ت م��ؤس��س��ة ال��ش��ه��داء، يف ص��ن��ع��اء ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ك��ّرس��ة ل��الح��ت��ف��اء ب��ال��ذك��رى 

السنوية للشهيد.
ويف ال��ت��دش��ن أش����ار ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى م��ح��م��د ع��ي ال���ح���ويث، إىل أه��م��ي��ة دور 
املجتمع يف إحياء هذه الذكرى من خالل التعريف بعظمة الشهداء وتضحياتهم، واالهتمام 

والدعم ألسرهم وذويهم.
وقال: "كل شهيد من الشهداء كانت له قصة ملهمة لألجيال، وكان مدرسة متكاملة 
من العطاء والتضحية والقيم واألخالق واملبادئ، التي آمن بها وضحى بنفسه من أجلها".

ودع��ا عضو السيايس األع��ى، ال��ح��ويث، اإلعالمين والَكتاب والناشطن إىل املساهمة يف 

إبراز تضحيات الشهداء من خالل تبّني قصصهم، وتسليط الضوء عى سرية كل شهيد، 
وإثراء املجتمع بمآثرهم البطولية ونضالهم، وما قّدموه لوطنهم.

م��ن ج��ان��ب��ه اع��ت��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء ل��ش��ؤون ال��خ��دم��ات وال��ت��ن��م��ي��ة ح��س��ن م��ق��ب��ويل إح��ي��اء 
ذكرى الشهيد تعبرياً عن الوفاء للشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الوطن، 

وإعالء كلمة الحق يف مواجهة الطاغوت.
ولفت إىل أن م��ا تنعم ب��ه املحافظات الواقعة تحت سلطة املجلس السيايس األع��ى من 

أمن وأمان هو بفضل تضحيات الشهداء والجرحى.
وأك���د مقبويل ال��ت��زام حكومة اإلن��ق��اذ بتقديم ال��دع��م وال��رع��اي��ة ألس��ر ال��ش��ه��داء، إك��رام��ا ملن 

أكرمهم الله واصطفاهم ومنحهم هذه املنزلة.
بدوره، وّجه وزير اإلعالم، ضيف الله الشامي، وسائل اإلعالم بتخصيص مساحة واسعة 
لفعاليات ذكرى "سنوية الشهيد"، ومواكبة األنشطة املكّرسة لذلك، ونقل صورة للعالم 

باهتمام اليمنين بشهدائهم وتعظيم دورهم.
وح��ّث فرسان اإلع��الم عى أن يكونوا أوفياء ألهل الوفاء والتضحية والبذل والعطاء يف 
إب����راز ال��ت��اري��خ امل��ج��ي��د ل��ل��ش��ه��داء األب���ط���ال وتضحياتهم وع��ط��ائ��ه��م يف ال���دف���اع ع��ن ال���وط���ن، بما 

ُيسهم يف تعزيز ثقافة الشهادة واالستشهاد.
واعتر الوزير الشامي كل ما ُيقّدم ألسر الشهداء وذويهم ال يساوي أمام ما قّدموه 
م���ن أج����ل ال����وط����ن، ب��اع��ت��ب��ار ال���ش���ه���داء ت��ي��ج��ان ال���ن���ص���ر، وع����ن����وان االن���ت���ص���ار، وص���ن���اع امل��ج��د 

والحضارة.
ويف التدشن، بحضور املدير التنفيذي ملؤسسة )الشهداء ( طه ج��ران، استعرض نائب 
املدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالسالم الطالبي، أنشطة وفعاليات املؤسسة يف الذكرى 
السنوية للشهيد للعام ال��ج��اري، ومنها زي���ارات روض���ات ال��ش��ه��داء، وت��وزي��ع ه��داي��ا وس��الل 

غذائية ألسرهم وذويهم يف كافة املحافظات.
وأكد أنه سيتم ضمن االحتفاء بهذه الذكرى صرف راتب ونصف لكل أسرة شهيد.

عقب ذلك أعلن عن تدشن فعاليات ذكرى الشهيد بصرف هدايا ملمثي مكاتب املؤسسة 
وفروعها يف مختلف املحافظات تمهيدا لتوزيعها عى أسر الشهداء.

ونحن عى أعتاب مناسبة أسبوع الشهيد هذه املناسبة 
العظيمة والغالية عى قلوبنا والتي من خاللها نستذكر 
البطوالت وامل��آث��ر الخالدة للشهداء العظماء واألب��ط��ال 
امل�����ي�����ام�����ن ال������ذي������ن ب������ذل������وا أرواح��������ه��������م ودم�����ائ�����ه�����م وق����دم����وه����ا 
رخ���ي���ص���ة يف س���ب���ي���ل ال����ل����ه وم������ن اج������ل ال�����دف�����اع ع�����ن ال���وط���ن 

وسيادته واستقالله 
وب���ن ه���ذه األس���ط���ر ن��ت��ح��دث ع���ن أح���د ه����ؤالء ال��ش��ه��داء 
األبطال والذين جسدوا الروح اإليمانية الجهادية بكل 
فخر واعتزاز انه الشهيد البطل املساعد زياد عي محمد 
صالح الحاوري الذي سطر أروع املالحم البطولية وهو 
يذيق الغزاة واملحتلن ومرتزقتهم أشد ويالت الحروب 
يف مختلف الجبهات والتي كان آخرها يف جبه الجوف .
لقد ك��ان الشهيد ال��ح��اوري س��الم رب��ي عليه ذو أخالق 
ن���ب���ي���ل���ة راق�����ي�����ة وك�������ان م�����ث�����ااًل ل��ل��ت��ض��ح��ي��ة وال������ف������داء وال����ص����دق 
واألمانة، شجاع مقدام، صاحب طباع هادئة، متفاين 

يف عمله بإخالص .
ال��ش��ه��ي��د امل���س���اع���د زي������اد ال�����ح�����اوري ك�����ان أس�����د م����ن أس����ود 
امل����واج����ه����ة يف امل�����واق�����ع األم����ام����ي����ة يف ج���ب���ه���ات ال����ج����وف ب��ك��ل 
ش��ج��اع��ة واس��ت��ب��س��ال أم����ام ال��ط��غ��اة وال��ج��ب��اب��رة م���ن ق��وى 
االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي وع����ى رأس���ه���م األم���ري���ك���ان وال��ص��ه��اي��ن��ة 

وعمالئهم من آل سلول وآل نهيان .
ل���ق���د س���ط���ر ال���ش���ه���ي���د س�����الم ال���ل���ه ع��ل��ي��ه أروع ال���ب���ط���والت 
والتضحيات جنباً إىل جنب من رفاق دربه من املجاهدين 
من أبناء الجيش واللجان والشعبية يف جبهات الشرف 
والكرامة يف الجوف ولقنوا جيوش العدوان املتغطرسة 
دروس����اً قتالية وال��ح��ق��وا ب��ه��م أش���د ال��ه��زائ��م ال��ن��ك��راء رغ��م 
م���ا ي��م��ل��ك ال���ع���دو م���ن أس��ل��ح��ة ح��دي��ث��ه وم���ت���ط���ورة إال أن��ه��ا 
تحطمت تلك األسلحة أمام صمود وبسالة وعزيمة هذا 

املجاهد املغوار ورفاق دربه امليامن .
أن حب الشهيد للمسرية القرآنية ومعرفته بالله عز 
وج����ل وم��ع��رف��ت��ه ب��ق��ض��ي��ة أب���ن���اء ش��ع��ب��ه ال���ع���ادل���ة وال���غ���رية 
عى الدين والوطن الغايل وبما يحاك من مؤامرات ضد 
األمة العربية واإلسالمية من قبل العدو الصهيوامريي 
وإذن����اب����ه����م م����ن األع��������راب ج��ع��ل��ه ي���ه���ب ن��ف��س��ه رخ���ي���ص���ة يف 

سبيل الله ومن أجل نصرة الشعب اليمني املظلوم.
ف���ه���ن���ي���ئ���اً ل�����ك ال����ش����ه����ادة أي����ه����ا ال���ش���ه���ي���د ال����ش����ج����اع، ي�����ا م��ن 
رف���ع���ت ش���ع���ار ال���ح���ري���ة واالس����ت����ق����الل ون���ل���ت ه�����ذا ال���وس���ام 
العظيم تشريفاً لتضحيتك , فإىل جنه الخلد مع األولياء 

والصادقن ..

في مواكب اإلباء والشمم..
ُشيعت بصنعاء جثامن شهداء الوطن والقوات املسلحة 
امل��������الزم أول خ����ال����د أح����م����د ال����خ����وع����ي وامل����������الزم أول ف����ك����ري خ��ال��د 
العفيف واملساعد أول عبده صالح املجديي واملساعد صالح 
عي الصبار الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف جبهات 

الدفاع عن الوطن.
وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم 
القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صالح ونائب مدير 
دائ����������رة امل�������درع�������ات ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ع�����ي م���ح���م���د ال����ن����ج����ار ون����ائ����ب 
مدير دائ���رة التقاعد العميد أحمد الحسيني وأه���ايل وأق��ارب 
ال����ش����ه����داء، دع������ا امل���ش���ي���ع���ون م����ن ال ي�����زال�����ون يف ص����ف ال����ع����دوان 

استغالل قرار العفو العام بالعودة للصف الوطني.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم 
ب��ال��ع��ل��م ال���ج���م���ه���وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ه��داء 
بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها ال��رثى كل شهيد يف مسقط 

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

معركة الدفاع عن الوطن.
ح���ي���ث ت�����م ت���ش���ي���ي���ع ج���ث���ام���ن ال����ش����ه����داء ال���ع���م���ي���د ع����م����ار أح���م���د 
م�������ط�������ري، امل���������ق���������دم ع���������ي ب�����������در ال������ح������ك������م������ي، امل���������ق���������دم ي�����ح�����ي�����ى م���ط���ه���ر 
ال��رش��ي��دي، امل��ق��دم أص��ي��ل ع��ب��ده ال��ن��ه��ام، ال���رائ���د ري���اض محمد 
ذياب، النقيب عبدالله عبدالله شراح، النقيب رقيب محمد 

املنصوري، النقيب لبيب حمود املعمري.
ك��م��ا ت��م تشييع ج��ث��ام��ن ال��ش��ه��داء امل����الزم أول ك��م��ال صالح 
الشاوش، املالزم أول أيمن صالح الحليلة، املالزم أول ناصر 
محمد الصنوي، املالزم ثاين خالد جار الله مفرح، املالزم ثاين 
إبراهيم محسن الربوعي، املالزم ثاين رشيد محمد الجدبة، 
امل�����الزم ث����اين إس����الم م��ج��ي��ب ال��ش��رع��ب��ي، امل�����الزم ث����اين أح��م��د عي 
ال���ح���اج، امل������الزم ث����اين أح���م���د ع���ي ال��ح��ب��ي��ي وامل���س���اع���د ع��ب��دال��ل��ه 

صالح الجرادي.
وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها وزير الدولة نبيه 
أبو نشطان ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���الح ون��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��ت��ق��اع��د ال��ع��م��ي��د أحمد 
الحسيني ومدير مدرسة االستخبارات العميد الركن محمد 
أس��ح��م وأه�����ايل وأق�����ارب ال���ش���ه���داء، ع���ر امل��ش��ي��ع��ون ع���ن الفخر 
واالعتزاز باملواقف الوطنية واألدوار البطولية للشهداء وهم 

يتصدون للعدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم 
ب��ال��ع��ل��م ال���ج���م���ه���وري ب��ع��د ال���ص���الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ه��داء 
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال����رثى ك���ل ش��ه��ي��د يف مسقط 

رأسه.
إىل ذلك ُشيعت بصنعاء جثامن كوكبة من شهداء الوطن 
والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف 

معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء العقيد محمد عبدالله 
حمطان والعقيد نور الدين احمد الدار واملقدم خالد عبدالله 
ص��������ر وال����������رائ����������د م����ه����ن����د ح�����س�����ن ال�����ع�����ب�����ي وامل�����������������الزم أول ه����اش����م 
عبدالكريم املتوكل واملالزم أول عرفات يحيى سعننه واملالزم 

أول مختار مجاهد املراين واملالزم ثاين ناجي عي هادي .

وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها  مستشار الرئاسة 
عبدالعزيز الرتب ومدير دائرة االستخبارات العميد الركن عي 
محمد ابو حليقة ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد 
الركن عبدالعزيز صالح ونائب مدير دائرة اإلمداد والتموين 
العميد عبدالله السباعي ونائب مدير دائرة التقاعد العميد 
اح���م���د ال��ح��س��ي��ن��ي وأه������ايل وأق�������ارب ال���ش���ه���داء .. ع���ر امل��ش��ي��ع��ون 
عن الفخر واالعتزاز باملواقف الوطنية واألدوار البطولية التي 
قدمها الشهداء األبرار وهم يتصدون للعدوان ومرتزقته يف 

مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم يف جامع الشعب بأمانة 

العاصمة، ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ك���م���ا ُش���ي���ع���ت ب���ص���ن���ع���اء يف م����وك����ب ج���ن���ائ���زي م���ه���ي���ب ج��ث��ام��ن 
كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا 
وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد الغزاة ومرتزقتهم.

حيث تم تشييع جثامن كل من العميد خلف الله أحمد 
ال���غ���رب���اين وامل����ق����دم ن��ج��ي��ب ن���اص���ر ال�����ن�����زاري وامل����ق����دم م��ح��م��د ع��ي 
ال��ك��ب��ي وال���رائ���د ص��ال��ح محمد ال��ج��ب��ل وال��ن��ق��ي��ب هيثم محمد 
أبكر وامل��الزم أول ف��ارس صالح س��وار وامل��الزم أول عبدالسالم 
عيضة ملوك وامل��الزم ثاين عهد ابراهيم القادري وامل��الزم ثاين 
م���ح���م���د ع����ب����دال����خ����ال����ق ال����ب����ح����ش وامل������������الزم ث�������اين م���ح���م���د ع���ب���دال���ل���ه 
املوسمي وامل���الزم ث��اين زي��ن ع��ي القحطاين وامل���الزم ث��اين يحيى 

أحمد الغرباين واملالزم ثاين أكرم صالح العياين ..
وخالل مراسم التشييع التي تقدمها وزير الثقافة عبدالله 
الكبي ووكيل أمانة العاصمة خالد املداين وقائد لواء النقل 
ال��خ��ف��ي��ف ال���ع���م���ي���دال���رك���ن أح���م���د ال���س���ي���اين وم����دي����ر دائ�������رة ت��ق��ي��ي��م 
ال������ق������وى ال����ب����ش����ري����ة ال����ع����م����ي����د ال������رك������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ص���������الح، ج����دد 
امل��ش��ي��ع��ون ال��ت��أك��ي��د ع��ى االس��ت��م��رار يف رف���د ال��ج��ب��ه��ات ب��ال��رج��ال 

وامل��ال والسالح وقوافل الدعم والعطاء حتى تحقيق النصر 
ودحر الغزاة واملرتزقة.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم  
ب���ال���ع���ل���م ال���ج���م���ه���وري ب���ع���د ال����ص����الة ع��ل��ي��ه��م يف ج���ام���ع ال��ش��ع��ب  
ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة ل��ت��ت��م م����وارات����ه����ا ال������رثى يف م��س��ق��ط رأس ك��ل 

منهم .
ويف ن��ف��س ذات ال���س���ي���اق ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ن ك��وك��ب��ة 
من شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم 

يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
ح���ي���ث ت�����م ت���ش���ي���ي���ع ج���ث���ام���ن ال����ش����ه����داء امل�����ق�����دم ع����ص����ام ي��ح��ي��ى 
ع��ط��ي��ف، امل���ق���دم ف���اي���ز أح���م���د ال���ش���رم���اين، امل���ق���دم ط��ي��ب محمد 
العليي، املقدم عبدالخالق محمد الصالحي، الرائد سلطان 
هادي ق��ريان، النقيب حسن جيالن الخلقي، النقيب عصام 
أحسن الشقاري، املالزم أول نسيم جابر الهندوان واملساعد 

خالد محمد األصبحي.
وخالل مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم 
القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صالح ومدير دائرة 
امل��س��اح��ة العميد ال��رك��ن أح��م��د ال��خ��ي��واين, ون��ائ��ب م��دي��ر دي���وان 
وزارة ال��دف��اع العميد ال��رك��ن مجاهد السهاقي , ون��ائ��ب مدير 
دائ��رة التقاعد العميد أحمد الحسيني ومساعد مدير دائ��رة 
االستخبارات العميد الركن حمود الحذيفي وأه��ايل وأقارب 
ال������ش������ه������داء، ع������ر امل����ش����ي����ع����ون ع������ن ال����ف����خ����ر واالع���������ت���������زاز ب����امل����واق����ف 
الوطنية واألدوار البطولية للشهداء , وهم يتصدون للعدوان 

ومرتزقته يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم يف جامع الشعب بأمانة 

العاصمة، ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.

الشهيد احلاوري .. 
أسد جبهة اجلوف

احلــــــــوثــــــــي: كـــــــل شــــهــــيــــد كـــــــــان لـــــــه قـــــصـــــة مــــلــــهــــمــــة لـــــأجـــــيـــــال فـــــــي الـــــعـــــطـــــاء والـــتـــضـــحـــيـــة
جــــران: نثمن صــمــود أســـر الــشــهــداء 

وصبرها على البأساء والضراء 
مقبولي: احياء ذكرى الشهيد وفاء ملن بذلوا 

ارواحهم دفاعًا عن الوطن
الـــشـــامـــي: الـــتـــاريـــخ يــســجــل لــلــشــهــداء األبــــطــــال عــطــاءهــم 

واسهامهم في تعزيز ثقافة الشهادة واالستشهاد

خالل اختتام الدورة التأهيلية للعائدين إلى صف الوطن 

العميد القادري: نشيد بدور العائدين لصف الوطن لاللتحاق باخوانهم ابطال اجليش واللجان الشعبية
الدرة: الوطن يتعرض ملؤامرة صهيونية أمريكية تنفذها ادوات قوى الطغيان السعودي واالماراتي

تغطية: موىس الحبابي - تصوير: فهد الجويف

اخ��ت��ت��م��ت يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���خ���ام���س���ة ال��������دورة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ل��ل��دف��ع��ة ال��������23 م��ن 
العائدين إىل صف الوطن.

ويف االخ��ت��ت��ام، أك��د وزي���ر الصناعة وال��ت��ج��ارة، ع��ب��دال��وه��اب ال����درة، أهمية استمرار 
التواصل مع املغرر بهم ممن ال يزالون يف صف العدوان، لعودتهم إىل جادة الصواب 

وصف الوطن قبل فوات األوان.
وأش����ار إىل م��ا ي��ت��ع��ّرض ل��ه ال��وط��ن م��ن م���ؤام���رة صهيونية - أم��ري��ك��ي��ة تنفذها 
أدوات ق���وى ال��ط��غ��ي��ان يف امل��ن��ط��ق��ة ال��س��ع��ودي��ة واإلم��������ارات، وت��س��ت��ه��دف اليمن 

أرضا وإنساناً.
وق����ال: "ن��س��ت��غ��رب م��ن اس��ت��م��رار وق����وف ب��ق��ي��ة امل��غ��رر ب��ه��م م��ن ع��ص��اب��ات امل��رت��زق��ة إىل 
جانب العدوان ضد وطنهم وأبناء شعبهم، بعد أن تكشفت أمامهم الحقائق عن 
طبيعة املخططات واألهداف واملطامع التي يسعى تحالف العدوان بقيادة الصهاينة 
واألمريكان ونظامي آل سعود وآل نهيان إىل تحقيقها يف اليمن باستغالل موقعه 

الجغرايف املهم، ونهب ثرواته ومقدراته".
ولفت الوزير الدرة إىل أن ما تشهده املحافظات املحتلة من فوىض وانفالت أمني، 
وت���ده���ور اق��ت��ص��ادي، وان��ه��ي��ار يف س��ع��ر ال��ع��م��ل��ة، دل��ي��ل واض����ح ألب��ن��اء ال��ي��م��ن ويف كافة 
املحافظات عى مدى خطورة املؤامرة العدائية التي تستهدف اليمن شماله وجنوبه 

شرقه وغربه.
من جانبه، أشار قائد لواء الدفاع الساحي - مدير الكلية البحرية، العميد الركن 
محمد عي القادري، إىل تعمد أنظمة العدوان واالحتالل محاوالت إذالل الشعب 

اليمني، ال���ذي ك��ان لها ب��امل��رص��اد يف تمريغ أن���وف املعتدين يف ال����رتاب. وأك���د ع��ى دور 
العائدين إىل ص��ف ال��وط��ن يف ال��وق��وف إىل ج��ان��ب أب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
وأح���رار اليمن يف التصدي للعدوان وعصابات امل��رت��زق��ة، وتطهري الساحل الغربي، 

وكل شر يف أرض اليمن من رجس الغزاة واملحتلن، وصنع فجر النصر املبن.
ب����������دوره، أوض�����ح�����ت ك���ل���م���ة امل�����رك�����ز ال����وط����ن����ي ل���ل���ع���ائ���دي���ن، ال����ت����ي أل����ق����اه����ا ال���ع���ق���ي���د ش���رف 
ال��ق��اع��دي، أن معركة التحرير واالن��ت��ص��ار للوطن ماضيًة ق��دم��اً يف كسر شوكة قوى 

العدوان واالحتالل.
وأش���ار إىل أن األب��ط��ال امل��ي��ام��ن يلقنون ق��وى ال��ع��دوان وعصاباتها أق��ى ال���دروس 

وأشدها إيالماً.
من جانبهم، أكد منتسبو الدورة - يف كلمتهم- أنهم سيكونون اليوم خط الدفاع 
األول يف ال��ذود عن حياض الوطن، ومواجهة املعتدين حتى تحقيق النصر الكامل 

للشعب اليمني.

فيما أسطقت طائرة استطالع مقاتلة صينية الصنع في العميشة 

الدفاعات اجلوية ُتسقط طائرة جتسسية أمريكية في مأرب
أس��ق��ط��ت ال��دف��اع��ات ال��ج��وي��ة بالجيش وال��ل��ج��ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ط����ائ����رة ت��ج��س��س��ي��ة أم���ري���ك���ي���ة ال���ص���ن���ع يف 

محافظة مأرب.
وأوضح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
ال���ع���م���ي���د ي���ح���ي���ى س����ري����ع يف ب����ي����ان ل�����ه أن ال����دف����اع����ات 
الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع 
)س������ك������ان إي�����غ�����ل )Scan Eagle أم����ري����ك����ي����ة ال���ص���ن���ع 

بسالح مناسب.
وأف������������اد ب��������أن اس������ق������اط ال������ط������ائ������رة ت������م أث������ن������اء ق���ي���ام���ه���ا 
بأعمال عدائية يف أجواء منطقة الجوبة بمحافظة 
م����أرب. وأش����ار إىل أن ال��ط��ائ��رة ال��س��اب��ع��ة م��ن نوعها 
التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خالل 

هذا العام.
وأكد العميد سريع أن القوات املسلحة لن تألو 
جهداً يف القيام بواجبها يف حماية األجواء اليمنية 

بكل الوسائل املتاحة واملمكنة.
م���ن ج���ان���ب آخ����ر ت��م��ك��ن��ت ال���دف���اع���ات ال��ج��وي��ة من 
إس����ق����اط ط����ائ����رة اس����ت����ط����الع م���ق���ات���ل���ة ص��ي��ن��ي��ة ال��ص��ن��ع 
CH4 ت���اب���ع���ة ل���س���الح ال���ج���و ال����س����ع����ودي يف أج�����واء 
منطقة العمشية بن محافظتي صعدة وعمران.

وأوض�����������ح امل����ت����ح����دث ال����رس����م����ي ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة 
ال���ع���م���ي���د ي���ح���ي���ى س����ري����ع يف ب����ي����ان ل����ه أن ال����ط����ائ����رة ت��م 
إس����ق����اط����ه����ا أث������ن������اء ق����ي����ام����ه����ا ب�����أع�����م�����ال ع�����دائ�����ي�����ة وذل������ك 

بصاروخ أرض - جو لم يتم اإلعالن عنه.

دورة تنشيطية مبخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات احلرب مبحافظة احلديدة
كتب: نبيل السياغي

ن��ظ��م امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع األل����غ����ام دورة 
ت���دري���ب���ي���ة ان���ع���اش���ي���ة ل����ل����ك����وادر امل����ي����دان����ي����ة ح������ول م��خ��اط��ر 
األل�������غ�������ام وال�����ق�����ن�����اب�����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة وم����خ����ل����ف����ات ال����ح����رب 
وال�������غ�������ارات ال����ج����وي����ة يف خ���م���س م����دي����ري����ات ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ال����ح����دي����دة وه������ي ال�����ح�����ايل ال�����ح�����وك ال����دري����ه����م����ي ال��ت��ح��ي��ت��ا 
وب��ي��ت ال��ف��ق��ي��ه, ب��م��ش��ارك��ة 30 ن���اش���را ون���اش���رة وخ���الل 
ف���ع���ال���ي���ات ال����������دورة ال����ت����ي ن���ف���ذه���ا امل����رك����ز ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع 
املجلس األعى إلرادة الشؤون اإلنسانية وبدعم من 
منظمة اليونسف اك��د العميد محمد العبديل نائب 
م���دي���ر امل����رك����ز ل����ش����ؤون ال���ت���وع���ي���ة وال���ض���ح���اي���ا ان ال������دورة 
التنشيطية ت���أيت يف ظ��ل ال��ح��اج��ة امل��اس��ة للتقليل من 
عدد الضحايا املدنين األبرياء بكافة فئاتهم العمرية 

ومن كال الجنسن يف محافظة الحديدة..
م������ش������رياً ب�������أن امل������دي������ري������ات امل����س����ت����ه����دف����ة ه������ي م����ن����اط����ق ت��م 

تحريرها بعد ان جثم عليها ادوات العدوان والغزاة 
ض��م��ن عملياتهم ال��ق��ت��ال��ي��ة يف ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي وال��ت��ي 
زرعوا فيها آالف األلغام وألقت الطائرات مئات القنابل 
وال��ص��واري��خ املحرمة والقذائف املتفجرة والتي تشكل 
ت��ه��دي��داً حقيقاً وخ��ط��راً م��ب��اش��راً ع��ى امل��واط��ن��ن وال���رثوة 
الحيوانية خاصة وقد تم االنسحاب منها وتمت عودة 
امل��واط��ن��ن ال��ن��ازح��ن اىل م��ن��اط��ق��ه��م وق���راه���م وم��ن��ازل��ه��م 

ومزارعهم التي تعتر مؤبوءة والحياة فيها خطرة.
وأوض���ح ال��ع��ب��ديل ان��ه عقب ان��ت��ه��اء ال����دورة ستباشر 
لجان التوعية والتثقيف املجتمعي مهامها اإلنسانية 
وال������وط������ن������ي������ة يف ت�����وع�����ي�����ة امل�������واط�������ن�������ن ع�����م�����ا ت����ح����م����ل����ه ت���ل���ك 
امل��خ��ل��ف��ات م���ن م��خ��اط��ر ع���ى ح��ي��ات��ه��م وك��ي��ف��ي��ة تجنبها 
واإلب��الغ عنها للمختصن وستستمر الفرق امليدانية 

ملدة 30يوماً يف املديريات واملناطق املستهدفة..
ح����ض����ر ف����ع����ال����ي����ات ال������������دورة ال���ع���ق���ي���د خ�����ال�����د ال����روي����ع����ي 

مشرف مشروع التوعية بمحافظة الحديدة.



 

ال������������دور امل������خ������اب������رايت امل�����ت�����ع�����دد وامل���ت���ش���ع���ب 
ال��ذي تقوم به املخابرات األمريكية يصل 
اىل املقاولة بالخدمات يف أكرث من مجال 

وأكرث من اتجاه..
فقد تبني مما تسرب من بعض الوثائق 
أنها تتدخل يف عمل الشركات وتمارس 
املضاربة باألموال وتستحوذ عىل بورصات 
م����ن خ�����ال ع��م��ائ��ه��ا وم�����ن خ�����ال ن��ف��وذه��ا 

الطاغي..
وم����������ع����������روف أن ال�����ص�����ح�����اف�����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة 
تتقمص عن الدور املشبوه لهذه املخابرات 
األم���ري���ك���ي���ة، ول��ك��ن��ه��ا س����رع����ان م����ا ت��ت��ع��رض 
اىل ال���ت���ك���م���ي���م واىل اإلخ�����������راس إذ ي��ت��دخ��ل 
ال����ك����ون����ج����رس األم�����ري�����ي إلي�����ق�����اف ن���ش���ر أي���ة 

قضايا تحت مسمى لدواٍع أمنية..
وق����������د ف����ض����ح����ت ال�����ص�����ح�����اف�����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة 
املمارسات الا شرعية والا إنسانية لهذا 
الجهاز االستخباري القذر وسمع العالم 
ع���ن ذل����ك ال��ت��ق��ري��ر ال��ض��خ��م ال����ذي يحتوي 
ع�����ىل وق�����ائ�����ع م���ذه���ل���ة وم����ري����ب����ة ع�����ن ن���ش���اط 
امل����خ����اب����رات األم���ري���ك���ي���ة، ول�����م ي���ت���س���رب من 
ذل���ك التقرير إال القليل القليل عما ورد 
يف ذل���ك ال��ت��ق��ري��ر، ألن امل��خ��اب��رات تدخلت 
وح�����ال�����ت دون ن���ش���ر ت���ل���ك ال����وث����ائ����ق امل��ه��م��ة 
وال�����خ�����ط�����رة، ل����ك����ن ص���ح���ي���ف���ة "ري ف��ي��ل��ي��ج 
فويس" نشرت بعض أجزاء من التقرير 
ال��ت��ي ت��س��رب��ت ل��ه��ا ق��ب��ل أن ي��ت��دخ��ل البيت 
األب�������ي�������ض وي�������أم�������ر ب������إي������ق������اف ال�����ن�����ش�����ر ح��س��ب 
ال���دس���ت���ور األم������ري������ي.. ف��إن��ن��ا ن��ن��ش��ر يف ه��ذا 
ال��ك��ت��اب م���ا ت��م��ك��ن��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة م���ن ن��ش��ره 

بعد ترجمته اىل اللغة العربية..
وتفخر هذه الوكالة القذرة بأنها تقوم 

بأنشطة عديدة.. منها:
- مساهمتها يف البحث والتنمية..

- س��ي��ط��رت��ه��ا ع����ىل امل���ع���اه���د وامل���ؤس���س���ات 
التعليمية.

- ق��������درت��������ه��������ا ع����������ىل ال��������ن��������ف��������اذ اىل م����ف����اص����ل 
الشركات الخاصة وتوجيهها لخدمتها..

كيف تصطاد املخابرات األمريكية زعماء 
الطلبة

وه������ذا م���ج���ال ب���رع���ت ف��ي��ه ه�����ذه ال��وك��ال��ة 
الخطرة ويف هذا اإلطار يأيت تصريح "سام 
براون" الرئيس السابق ملجلة االتحاد.. بأن 
املخابرات اكتفت يف ما يتعلق بالجمعية 
ب���إق���ام���ة ع����اق����ات م����ع واح�������د أو أث����ن����ني م��ن 
زع�����م�����اء االت������ح������اد، وق������د أب��ل��غ��ت��ه��م��ا ب��أن��ه��م��ا 
س��وف يطلعان ع��ىل بعض أس���رار الدولة 
ومن ثم طلب منهما التوقيع عىل تعهد 
ب���������أن ال ي�����ب�����وح�����ا ب������������يء، م�����م�����ا س���ي���ط���ل���ع���ان 
عليه.. وبعد التعهد قبيل لهما أنتما اآلن 
يف خدمة املخابرات األمريكية، وبالفعل 
أص��ب��ح��ت أق��دام��ه��م��ا يف ال��ف��خ باعتبارهما 
قد وقعا عىل ذلك التعهد، حيث أصبح 
ال��رج��ان مرتبطني ب��امل��خ��اب��رات األمريكية 

بشكل ال فكاك منه..
لكن الغريب ب��أن زع��م��اء الطلبة الذين 
جندتهم املخابرات األمريكية لم يظهروا 
أي ض����ي����ق أو ت������������رم.. ب������ل أن ك������ث������راً م��ن��ه��م 
أص����ب����ح����وا م�����ن أن����ش����ط ال����ع����م����اء ال���س���ري���ني 
وأص������ب������ح أح������ده������م ال����س����اع����د األي������م������ن مل���دي���ر 
امل���������خ���������اب���������رات األم��������ري��������ك��������ي��������ة، وك���������������ان أح������ي������ان������اً 
يمثل امل��خ��اب��رات األمريكية رسمياً ليقوم 
ب��ت��س��ج��ي��ل ع�������دد آخ�������ر م�����ن زع�����م�����اء ال��ط��ل��ب��ة 

أعضاء االتحاد.
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جمال القيز

هستيريا عدوانية سعودية تستهدف األعيان 
المدنية واألحياء السكنية

أدان ع���ض���و امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع��������ىل م��ح��م��د 
ع��ي ال��ح��ويث اق����دام ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��ي م��ع زي��ارت��ه 
ل��ل��س��ع��ودي��ة ع���ىل ارت���ك���اب م���ج���زرة ب��ح��ق امل��واط��ن��ني 
واالطفال يف محافظة تعز مقبنة من قبل تحالف 

العدوان 
وغ����������رد ال������ح������ويث يف ت����وي����ت����ر ق�����ائ�����ا "ن������دي������ن اق��������دام 
ال����رئ����ي����س ال����ف����رن����ي م������ع زي������ارت������ه ل����ل����س����ع����ودي����ة ع��ىل 
ارت��������ك��������اب م�������ج�������زرة ب�����ح�����ق امل������واط������ن������ني واالط���������ف���������ال يف 

محافظة تعز مقبنة".
وأض��اف "ونذكره بان دعواته للدول األوروبية 
الس����ت����م����رار ب���ي���ع ال����س����اح ل�������دول ت���ح���ال���ف ال����ع����دوان 
املشارك فيه يرتكب جرائم حرب يف اليمن والتي 
يقال بان االحصائية االولية منها اىل 18شهيداً 

وعدد من الجرحى".
وتعد فرنسا أح��د م��وردي األسلحة الرئيسيني 
ل��ل��س��ع��ودي��ة، غ���ر أن���ه���ا ت���واج���ه ض��غ��وط��ا م��ت��زاي��دة 
إلعادة النظر يف مبيعاتها بسبب العدوان الذي 
يشنه تحالف العدوان بقيادة الرياض وابوظبي 

ملا يقارب الست سنوات .
وكان الرئيس الفرني قد وصل إىل السعودية 
م��ط��ل��ع االس����ب����وع يف إط�����ار ج���ول���ة خ��ل��ي��ج��ي��ة شملت 

اإلمارات وقطر.

ازدواجية 
وح���������ول ك����ث����اف����ة ال�������غ�������ارات ال����ج����وي����ة ال�����ت�����ي خ��ل��ف��ت 
ع�����������ش�����������رات ال����������ش����������ه����������داء وال����������ج����������رح����������ى يف ع���������������دد م����ن 
املحافظات اوضح رئيس الوفد املفاوض االستاذ 
محمد عبد السام ب��ان املجتمع ال��دويل يتعامل 
ب���ازدواج���ي���ة يف م���ع م���ا ي��ق��وم ب���ه ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 

بحق املدنيني يف مختلف املحافظات 
جاء ذلك يف تغريدة له عر "تويرت" حيث قال: 
"ال����ت����ع����ام����ي ال���������دويل ع�����ن م���ظ���ل���وم���ي���ة ال���ي���م���ن ش��ج��ع 
امل��ع��ت��دي ع��ىل تصعيد ع���دوان���ه وح���ص���اره بتكثيف 

الغارات واستهداف املدن مرتكبا مزيداً من املجازر 
بحق املدنيني".

وأضاف: "وملا يكون رد مشروع ال يقارن بحجم 
ج��ري��م��ة امل��ع��ت��دي ي��ت��ع��اىل ص�����راخ إق��ل��ي��م��ي ودويل، 
وهذه االزدواجية لن تزيد شعبنا العزيز إال مضياً 

يف معركته الدفاعية املقدسة".

جرائم لن تسقط بالتقادم 
اس����ت����ن����ك����ر امل������واط������ن������ون م������ن اب������ن������اء م�����دي�����ري�����ة م��ق��ب��ن��ة 
بمحافظة تعز الجريمة البشعة التي اقدم عليها 
ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ب���ش���ن غ�������ارات ج���وي���ة ع����ىل اب���ن���اء 
قرية الحكيمة الواقعة غ��رب املديرية, وبحسب 
مصدر محي يف مديرية مقبنة فقد وصل  تسبب 
قصف العدان باستشهاد 18 شخصا وجرح و8 

آخرين بينهم أطفال.
وي�����������������أيت ه��������������ذا االس����������ت����������ه����������داف ل������ل������م������دن������ي������ني يف ظ����ل 
ال�����ت�����ص�����ع�����ي�����د ال���������������ذي ي��������ق��������وم ب���������ه ت������ح������ال������ف ال���������ع���������دوان 
ض�����د امل����دن����ي����ني م�����ن خ������ال ش�����ن ع�����ش�����رات ال�����غ�����ارات 

الهسترية التي تعكس افاس املعتدين.. 
ويف ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء ش������ن  ط�������ران ال����ع����دوان 
ال�����س�����ع�����ودي األم������ري������ي غ��������ارة ع�����ىل ه����ن����ج����را ل���ل���م���واد 
الغذائية يف حي االعناب بمديرية معني خلفت 
ع���������دداً م�����ن ال����ج����رح����ى وت�����دم�����ر م���س���اك���ن امل���واط���ن���ني 
امل��������������ج��������������اورة ل�����ل�����ه�����ن�����ج�����ر ووق���������������������وع اض���������������������رار م�����������ادي�����������ة يف 

ممتلكاتهم.
وقد ارتفعت حصيلة جرحى جريمة العدوان 
األم��ري��ي السعودي بحق مواطني ح��ي األعناب 

السكني إىل 16 جريحا بينهم إصابات خطرة.
ك���م���ا ش����ن ط�������ران ال������ع������دوان 3 غ��������ارات ع����ىل ح��ي 
ال����ن����ه����ض����ة وغ��������������ارة ع�������ىل م�������ن�������ازل امل������واط������ن������ني يف ح���ي 
م���ذب���ح، و4 غ������ارات ع���ىل م��ح��ي��ط ال��ك��ل��ي��ة ال��ح��رب��ي��ة 

ومطار صنعاء الدويل.
ويف تعز أصيب رجل وامرأة جراء سقوط قذيفة 
مل����رت����زق����ة ال������ع������دوان ع�����ىل ح�����ي ج����ول����ة ال����ق����ص����ر.. ويف 
صعدة شن طران العدوان السعودي األمريي 
غارة عىل منطقة ِلية بمديرية الظاهر واستهدف 
ال�������ع�������دوان ب���ق���ص���ف ص������اروخ������ي وم����دف����ع����ي م���ن���اط���ق 

متفرقة من مديرية رازح الحدودية.
ويف م�����ارب ش���ن ط�����ران ال����ع����دوان 6غ�������ارات عىل 
مديرية صرواح و5 غارات عىل مديرية الجوبة, 
ويف ال������ج������وف ش������ن ط����������ران ال��������ع��������دوان ال����س����ع����ودي 
األم����ري����ي غ����ارت����ان ع����ىل م���دي���ري���ة خ����ب وال���ش���ع���ف , 
ويف حجة شن طران العدوان غارة عىل منطقة 

الجر بمديرية عبس.
وص���ع���د ط������ران ال�����ع�����دوان األم����ري����ي ال���س���ع���ودي 
م�����ؤخ�����را م�����ن ج����رائ����م����ه ب����ح����ق امل����دن����ي����ني يف م��خ��ت��ل��ف 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات، يف ظ������ل ص����م����ت أم�����م�����ي م����ط����ب����ق غ��ر 

مكرتث بالضحايا يف صفوف الشعب اليمني.

خيانة للضمري األممي 
اىل ذلك أدان مكون "اشرتاكيون ضد العدوان" 
ج��ري��م��ة اس���ت���ه���داف ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان امل���دن���ي���ني يف 
قرية الحكيمة يف مديرية مقبنة بمحافظة تعز، 
التي راح ضحيتها اكرث 20 شخصا ما بني شهيد 

وجريح من املدنيني بينهم نساء وأطفال.
وأش������ار امل���ك���ون، يف ب���ي���ان ل���ه إىل أن ه����ذه امل���ج���زرة 
ال����وح����ش����ي����ة ت����ع����ررّ ع�����ن ال����س����ل����وك اإلج�������رام�������ي ل�����دول 
ت�����ح�����ال�����ف ال����������ع����������دوان، وع������������دم اح��������رتام��������ه ال�����ق�����وان�����ني 

واملواثيق الدولية التي تحررّم استهداف املدنيني.
 واستنكر البيان صمت األمم املتحدة وتواطؤها 
غر املباشر مع قوى العدوان، من خال اإلغفال 
والتمييع ملثل ه��ذه ال��ج��رائ��م، معترا ذل��ك ج��زءا 

من الجريمة وخيانة للضمر األممي.
�������ل م������ك������ون "اش�������رتاك�������ي�������ون ض�������د ال��������ع��������دوان"  وح�������مرّ
دول ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان م���س���ؤول���ي���ة ارت�����ك�����اب ه���ذه 
الجريمة.. مطالبا الهيئة األممية وكافة املنظمات 
بتشكيل لجنة حيادية للتحقيق بهذه الجريمة، 

وتقديم الجناة  إىل القضاء الدويل.
 كما طالب املجتمع الدويل وكافة أحرار العالم 
ب���ال���ت���ض���ام���ن م�����ع ال����ي����م����ن، وال����ض����غ����ط ع�����ىل ت��ح��ال��ف 
ال���������ع���������دوان إلي�������ق�������اف ع����������دوان����������ه.. م�������ؤك�������دا ع�������ىل ال�������رد 

وتصعيد هذه القضية إىل أعىل املستويات.
ويرى محللون سياسيون وكتاب واكاديميون 
أن عربدة العدوان بغارات الجوية فوق رؤوس 
امل����دن����ي����ني ي���ع���ك���س ح����ال����ة ال������ع������دوان امل���ن���ه���زم���ة ال���ت���ي 
وصلت اىل مرحلة من االنهيار النفي واملعنوي 
م�����م�����ا ج����ع����ل����ه ي����ت����خ����ب����ط يف ش�������ن ك�������ل ه���������ذا ال�������غ�������ارات 
غ����ر امل��������ررة يف م���ح���اول���ة ل��ل��ت��ع��وي��ض ع���م���ا ل���ح���ق ب��ه 
وبمرتزقته م��ن ه��زائ��م ن��ك��راء يف مختلف جبهات 
القتال ويف عمق اراضيه مما فرض عليه ان يغامر 

بتلك الغارات الهسترية الشنعاء.

ظ���������ل امل�������������ن�������������اورون وأدع���������ي���������اء 
ال����ح����رب اإلع���ام���ي���ة وال���ح���رب 
ال���ن���اع���م���ة وال����ح����رب ال��ن��ف��س��ي��ة 
ي�����ف�����رزون ك����ل م����ا ل���دي���ه���م م��ن 
ح���������رب ش������رس������ة ض�������د ج���ي���ش���ن���ا 
وضد لجاننا الشعبية وضد 
شعبنا اليمني العظيم لعل 
وعىس يحدث شقاً ينفذون 
إليه ويف محاوالت مستمرة 
ب�����ائ�����س�����ة ع����ل����ه����م ي�����ن�����ف�����ذون إىل 
أوس����������������اط ال����������ق����������وات امل����س����ل����ح����ة 
واىل أوس��������اط امل���ج���اه���دي���ن يف 
ال�������ل�������ج�������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة ل���ك���ن���ه���م 
يصابون بالخيبات املتتالية.. 
وال ي�����ج�����دون غ�����ر األك�����اذي�����ب 
والشائعات املفرطة املريضة 
ال���������ت���������ي س�����������رع�����������ان م�����������ا ت������ت������اىش 

مثلما يتاىش املاء يف الرمال املتحركة.
وما جرى من شن حرب ناعمة وحرب نفسية وحرب إعامية يف معارك 
م���أرب يكفي الن��ه��ي��ار ج��ي��وش ب��ك��ام��ل��ه��ا.. ألن ك��ث��اف��ة ت��ل��ك ال��ح��رب تصيب من 

يتابعها بالدوار والتوهان واالرتباك..
ل���ك���ن أول����ئ����ك امل������رىض ت���ن���اس���وا ان رج������ال ال�����رج�����ال وامل���ج���اه���دي���ن األب�����ط�����ال ق��د 
ت��ح��ص��ن��وا ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��رآن��ي��ة وب���اإلي���م���ان ول���ذل���ك س��ت��ذه��ب ح��رب��ه��م النفسية 

هباًءا منثوراً..
واالن����ت����ص����ار س��ي��ظ��ل م����ازم����اً إلرادة ال��ي��م��ان��ي��ني وم�������أرب ل����ن ت���ك���ون إال ي��م��ن��ي��ة 
وستعود إىل أحضان الوطن.. وباألصح ما تبقى من مديريات مأرب وهن 

مديريتان ال غر.
لقد كتب األبطال تاريخاً مشرقاً من النضال والكفاح والبطولة سيظل 
التاريخ يتحدث عن هذه املآثر والبطوالت وسيكتب يف ناصية التاريخ اليمني 
الحديث واملعاصر ان إرادته اقوى من الفوالذ واصلب ومن اجل مأرب تهون 
التضحيات ومن اجل الوطن اقسم الشعب اليمني انه سيواصل إرسال 
مواكب املجاهدين ليذودوا عن غول التآمر والتدخل والغزو واالحتال.. 
لذا عىل املحتل الغازي ان يصل اىل اليقني أن بقاءه يف ارض العرب والعزة 
وال���ك���رم ارض ال��ي��م��ن ل���ن ي���ط���ول ألن ق���واف���ل وم���واك���ب األب���ط���ال أق��س��م��ت ان 

تدحره وتذهب به اىل هامش النسيان..
ويكفي ان نشر اىل األب��ط��ال األف���ذاذ الذين يتسابقون اىل الجبهات غر 
مبالني باملخاطر ومؤمنني اشد ما يكون اإليمان ان الشعب اليمني سوف 
ينتصر وان العدو يتعرض يومياً اىل انكسارات واىل هزائم وهاهي ميادين 

القتال تشهد ببطوالت رجال الرجال..
أما مأرب فإنها هي عنوان الثورة اليمنية ولذا فإن اإلسرتاتيجية العسكرية 
واألمنية للقوات املسلحة واللجان الشعبية تضع لها األولوية وتدفع بكامل 
ثقلها لتحريرها من براثن الغزاة واملرتزقة املتواطئني مع الغزاة واالحتال..
ول��ن يمر وق��ت ط��وي��ل حتى يتم استكمال تحرير م��ن تبقى ن��م م���أرب ثم 
سوف تتجه اىل ما بعد مأرب.. اليمن الكبر.. اليمن العظيم.. اليمن املحرر 

من كل مستعمر وكل مرتزق مرتهن ذليل

أق���رت الجمعية العمومية ال��ع��ادي��ة وغ��ر ال��ع��ادي��ة لبنك اليمن ال���دويل يف اجتماعها 
امس برئاسة رئيس مجلس اإلدارة كمال الجري رفع راس مال البنك بمبلغ خمسة 

مليارات ريال ليصبح إجمايل رأس مال البنك 21.5 مليار ريال.
كما أقرت الجمعية إضافة 8 مليار و400 مليون ريال إىل االحتياطي العام للبنك.

وص��ادق��ت ع��ىل ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة وت��ق��ري��ر م��دق��ق ال��ح��س��اب��ات املستقل للبنك ع��ن السنة 
املالية املنتهية ديسمر 201٩.

ويف االجتماع أشار رئيس مجلس إدارة البنك إىل أهمية االجتماع ملناقشة جملة من 
املواضيع املتعلقة بنشاط البنك وجهود التطوير والتحديث ملواجهة املنافسة املصرفية 

الحادة وكسب رضاء العماء.
وتم خال االجتماع استعراض تقرير رئيس مجلس اإلدارة للسنة املنتهية ديسمر 
201٩، والذي أشار إىل أن أرباح البنك بلغت بعد الضرائب واالحتياطي القانوين 13 
مليار و400 مليون ريال للسنة املالية املنتهية ديسمر 201٩، مقابل ٧ مليار و600 

مليون ريال يف العام 2018.
وأوضح التقرير أن إجمايل أصول البنك وصلت بنهاية العام 201٩ إىل ٧02 مليار 
ري��ال، فيما بلغ إجمايل ودائ��ع العماء بنهاية العام 201٩، مبلغ 4٩6 مليار ريال 

مقارنة ب� 48٩ مليار ريال نهاية 2018م.

مارب وما بعد مارب

 الجمعية العمومية لبنك اليمن الدويل 
تقر رفع رأس املال اىل 21.5 مليار ريال

في اعتداءات سافرة على املدنيني في صنعاء وعدد من احملافظات:

يف الذكرى السنوية للشهيد "الشهداء هامات شامخة"  )2-1(
املخابرات األمريكية تشارك يف املضاربات 

وتقديم خدمات شخصية

عقيد حقوقي:
عبدامللك حمود االشموري

انور املاوري

سبعة أعوام انقضت وبدأ عام جديد 
وش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي األب��������ي ي�����واج�����ه ع�����دوان�����اً 
ك�����ون�����ي�����اً م������ن ق����ب����ل أع�����������داء ال�����ح�����ي�����اة "ن����ظ����ام 
م��م��ل��ك��ة آل س����ع����ود" ه������ذا ال����ن����ظ����ام ال����ذي 
ب����اع ن��ف��س��ه ل��ل��ش��ي��ط��ان وت���ج���رد م���ن ك��اف��ة 
ال��ق��ي��م وامل��ث��ل األخ��اق��ي��ة وت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن 

اإلسامي الحنيف.
س���ب���ع���ة أع�����������وام م������ن ب��������دء ال��������ع��������دوان يف 
م���������������ارس م���������ن ال���������ع���������ام 2015م وج������������ارة 
ال����س����وء وم�����ن م��ع��ه��ا م����ن دول ال��ت��ح��ال��ف 
وال����������ع����������م����������اء وامل������������رت������������زق������������ة م������������ن امل������ق������ات������ل������ني 
املستأجرين من مختلف دول العالم، 
اس��ت��ه��دف��وا اليمنيني واألح���ي���اء السكنية 
وامل����س����ت����ش����ف����ي����ات وال�������ط�������رق�������ات وامل�������������دارس 
وال���������ج���������ام���������ع���������ات وال����������ج����������س����������ور وامل��������ن��������ش��������آت 
املدنية والحكومية واألس���واق الشعبية 
وامل��ص��ان��ع وم��ح��ط��ات ال��ك��ه��رب��اء وال��وق��ود 
واملياه إىل غر ذلك من الحصار الجوي 
وال���ب���ح���ري وال�����ري امل���ف���روض ع���ىل ال��ي��م��ن 
وال��������دع��������م ال�����ل�����وج�����س�����ت�����ي واالس������ت������خ������ب������ارايت 
وامل�����ع�����ل�����وم�����ايت وال�����ع�����س�����ك�����ري م������ن م��ع��ظ��م 

دول العالم.
حرب همجية عىل بلد وشعب اإليمان 
وال����ح����ك����م����ة وال�������ق�������وة وال�������ب�������أس ال����ش����دي����د، 
ورغ��������م االن����ت����ه����اك����ات ال�����ص�����ارخ�����ة ل���ل���ق���ان���ون 
ال����������������دويل اإلن���������س���������اين وات�������ف�������اق�������ي�������ات ج���ن���ي���ف 
ول���ك���ل أخ����اق����ي����ات وق�����وان�����ني ال����ح����رب م��ن 

استخدام األسلحة املحرمة دولياً.
سبعة أعوام من املعارك املصرية التي 
خ���اض غ��م��اره��ا ش��ع��ب ال��ي��م��ن ض���د ق��وى 
الشر استشهد فيها او خالها الكثر من 
أبناء اليمن األحرار ومنهم أبناء القوات 
امل������س������ل������ح������ة ورج������������������ال ال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة 

والكثر من أبناء القبائل املتطوعني.
ن�������ع�������م س������ب������ع������ة أع���������������������وام م�����������ن ال������ص������م������ود 
واملعاناة بكل تجلياتها املؤملة واملأساوية 
وال���ش���دي���دة ال����وط����أة ع���ىل ال���ن���ف���وس أم���ام 
ترسانة قوى االستعمار واالستكبار من 
طائرات وصواريخ وقنابل محرمة اثبت 
خالها شعبنا اليمني وق��وات��ه املسلحة 
وال��ل��ج��ان الشعبية للعالم حقيقة قوة 

وبأس وبسالة وشجاعة اليمنيني.
س����ن����وات م����ن ال���ق���ت���ال امل����ري����ر وال���ص���م���ود 
والثبات والعزة ألبطال الجيش واللجان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل امل��ت��ط��وع��ني يف 

وج���ه ال���ع���دوان ال��غ��اش��م تمكن األب��ط��ال 
امل�����ت�����ط�����وع�����ني م�������ن ك�����س�����ر إرادة ال�������ع�������دوان 
وق���ل���ب امل�����وازي�����ن يف ال��ت��ك��ت��ي��ك ال��ع��س��ك��ري 
والصمود األسطوري "ضربات موجعة 
وم���ح���ك���م���ة وج���ه���ت ل���ل���ع���دو رغ�����م ال���ف���ارق 
ال����ك����ب����ر وال�����ه�����ائ�����ل يف ال�����ع�����ت�����اد وال�����ت�����دري�����ب 
وال����������ت����������أه����������ي����������ل وال�������������������ق�������������������درات ال������ع������س������ك������ري������ة 
املختلفة.. اثبت رجال الرجال "الجيش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة أن������ه������م ع������ص������اة ع���ىل 

الخنوع واالستسام.
ول���ي���ع���ذرين ال����ق����ارئ م����ن ذك�����ر ت��ف��اص��ي��ل 
وج��������رائ��������م ال�������ع�������دو ال������غ������اش������م ع�������ىل وط���ن���ن���ا 
وش�������ع�������ب�������ن�������ا ال�������������ح�������������ر.. ف���������ه���������ذا ب��������ح��������اج��������ة إىل 
مجلدات وإىل ن���دوات.. وم��ا ذك��ر سالفاً 
م���ق���دم���ة مل���وض���وع���ن���ا ف��ش��ع��ب��ن��ا ال����ي����وم ويف 
مثل ه��ذه األي���ام امل��ب��ارك��ة م��ن مطلع كل 
ع�����ام ج���دي���د ن��ش��ه��د م��ن��اس��ب��ة ع����زي����زة ع��ىل 
قلب كل يمني وهي ذكرى يوم الشهيد 
"ش����������ه����������داء ال������ي������م������ن األب����������������������رار" م���������ن ق�����ض�����وا 
ن����ح����ب����ه����م ش�������ه�������داء يف م����خ����ت����ل����ف امل�����ي�����ادي�����ن 
والجبهات يف مواجهة الغزاة واملرتزقة 
املعتدين.. سبع عشرة دولة تم حشدها 
املهيب بدول التحالف بقيادة السعودية 
واإلم�����������ارات وأم����ري����ك����ا وال����ت����ي راه����ن����ت ع��ىل 
ك�����س�����ر إرادة ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي يف م�����دة 
م�������ح�������دودة ال ت�����ت�����ج�����اوز ع������ىل أك��������رث ت���ق���دي���ر 
س�����ت�����ة أش�������ه�������ر، وك�����������ان ال�����ف�����ش�����ل اإلخ������ف������اق 
وح�������ص�������اد ال�����خ�����ي�����ب�����ات وال�������ه�������زائ�������م ال�����ن�����ك�����راء 

بفضل صمود الشعب اليمني والجيش 
واللجان الشعبية وهذا ليس بخاف عىل 
أحد.. وكلنا عارفني كمتابعني وكمهنني 
وكباحثني ومواطنني وجند لهذا الوطن 
ال�����غ�����ايل، ع�����ارف�����ني ح���ق���ي���ق���ة ه������ذه ال���ح���رب 
وآث�������اره�������ا امل�������دم�������رة، وق�������د ي�����ق�����ول ق�����ائ�����ل أو 
ي����س����أل مل�������اذا ه������ذا االس�����ت�����ذك�����ار ب���ال���ش���ه���داء 

وهم موجودون بقلب كل يمني؟
ن��ق��ول ل��ه��م ن��ع��م- ال��ش��ه��داء يف قلوبنا 
ويف ع����ق����ول����ن����ا ويف وج�����دان�����ن�����ا ن���ش���ع���ر ب��ه��م 

دائماً يف كل وقت وحني.
ف������ش������ه������داؤن������ا ل��������م ي�������م�������وت�������وا- ب��������ل أح������ي������اء 
ع����ن����د رب������ه������م- وه���������ذا ق��������ول ال�����ل�����ه س���ب���ح���ان���ه 
وت����������ع����������اىل"وال ت����ح����س����ن ال�������ذي�������ن ق�����ت�����ل�����وا يف 
س�����ب�����ي�����ل أم������������وات������������اً ب���������ل أح���������ي���������اء ع������ن������د رب�����ه�����م 

يرزقون" 
ول��ه��ذا ت��ح��ظ��ى ذك����رى س��ن��وي��ة الشهيد 
ب����اه����ت����م����ام واس����������ع وك�����ب�����ر م������ن ق����ب����ل ق���ائ���د 
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
وال����ق����ي����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة م��م��ث��ل��ة ب��امل��ج��ل��س 
السيايس األعىل وأبناء الشعب اليمني 
يف التذكر باملواقف املشرفة التي سجلها 
ش��������ه��������داء ال��������وط��������ن يف م����خ����ت����ل����ف ج����ب����ه����ات 
مواجهة ال��ع��دوان السعودي األمريي 
وس������اح������ات ال������ع������زة وال������ك������رام������ة وت���ت���ع���اظ���م 
م��ك��ان��ة ال��ش��ه��داء ي��وم��اً ت��ل��و اآلخ���ر تسابق 
األحرار من خرة أبناء اليمن لنيل شرف 
الدفاع عن الوطن وسيادته واستقاله 
يف صورة تجسد معاين اإلباء والشموخ 
يف التصدي لقوى العدوان ومخططاتها 
ال����ت����آم����ري����ة ال�����رام�����ي�����ة اىل ت����م����زي����ق ال���ن���س���ي���ج 
االجتماعي واللحمة الوطنية وتعريف 
ال���ش���ه���ي���د ه�����و ذل�������ك ال�����ف�����رد امل����س����ل����م ال�����ذي 
م���������ات أو ق�����ت�����ل يف س����ب����ي����ل ال������ل������ه ع�����زوج�����ل 
ل���ل���دف���اع ع����ن ال����دي����ن وال�����ع�����رض ت�����ارك�����اً أي 
م����ت����اع دن����ي����وي وراء ظ����ه����ره غ����ر م����ب����اٍل ب��ه 
ويحظى بشرف التلقب بكلمة الشهيد 
من كان مسارعاً إىل ساحة القتال وقام 
بقتال أعداء الله سبحانه وتعاىل وكذا 
األسر الذي يتوفى أثناء فرتة أسره مع 
ال��ع��دو وامل��ف��ق��ود بعد إع��ان استشهاده 
وال����ق����ان����ون رق�����م "6٧" ل��س��ن��ة 1٩٩1م 
ب�������ش�������أن ال������خ������دم������ة يف ال���������ق���������وات امل����س����ل����ح����ة 
واألمن نص يف املادة رقم "2" عىل ذلك 

التعريف للشهيد.

في كتاب عن اجلاسوسية للصحفي سعيد اجلزائري

يف صورة تعر عىل الفشل الذريع والهزيمة التي مني بها 
تحالف العدوان يف ميادين وجبهات القتال ويف موقف 
يطغى عليه االضطراب يف القرار واالهتزاز يف اإلجراءات 
العسكرية التي تنم عن انسحاق داخي أصيب به قادة 
تحالف العدوان يف املقدمة منهم القيادة السعودية 
العدوانية التي انزلقت يف عمل مدان واجرامي.. كثف 
تحالف العدوان من شن غاراته الهسترية ضد املدنيني 
يف عدد من املحافظات يف انتهاك خطر للقانون الدويل 
االنساين الذي طاملا يتحجج به العدوان بقيادة النظام 
السعودي.. ويف ظل الصمت املخزي للمنظمات التابعة 
لألمم املتحدة واملعنية بحقوق االنسان يواصل املعتدون 
العبث بدماء األبرياء بارتكاب هذه الجرائم املروعة التي 
تضاف اىل سجله الدموي االسود.. وقد نجمت عن هذه 
االعمال العدوانية املتوحشة وقوع ضحايا عديدة من 
اطفال وشيوخ ونساء يف االحياء السكنية املستهدفة 
ومهما برر العدوان وسوق ألوهامه فإنه لن يفلح يف 
تحقيق ما يخطط له وسيكون حق الرد عىل كل هذه 
الجرائم مكفول من قبل الجيش واللجان الشعبية يف 
دك االهداف العسكرية املعادية لقتل املدنيني وتدمر 
املقدرات التنموية واالقتصادية.. يف سياق هذا التقرير 
اىل  األخرة  العدوان  جرائم  من  بعضا  نستعرض 

التفاصيل: 

"26 سبتمر" – خاص 

��
طيران العدوان يرتكب 

مجازر دموية متوحشة ضد 
النساء واألطفال

صمت أممي ودولي مريب عن 
االنتهاكات الجسيمة لطيران 

العدوان



 

رؤى وقضايا تعليمية..!!
يف ال��ب��دء ك��ان التعليم.. ويف الختم ك��ان التعليم.. ألن 
التعليم هو حجر الزاوية يف العملية التنموية.. ال تنمية 
إال بالتعليم امل��م��ي��ز امل��رم��ج وامل��خ��ط��ط.. وال رق���ي وال تقدم 
وال ازده���ار إال بتطوير أن��واع التعليم وتحديث مناهجه..

هناك عدة عوامل وفرضيات ينبغي وضعها يف الحسبان 
عند تحديث املناهج أو معالجة قضايانا التعليمية، أي��اً 
كانت عىل املستوى الوزاري أو املكاتب أو املدارس.. فمسألة 
ت���ط���وي���ر وت���ح���دي���ث امل���ن���اه���ج، وم���ع���ال���ج���ة س��ل��ب��ي��ات اإلدارات 
امل��درس��ي��ة غ��ر املتخصصة وغ��ر ال��رب��وي��ة، ه��ذه مسؤولية 
ال�������وزارة وم��ك��ات��ب ال��رب��ي��ة ع���ىل م��س��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ات وع��ىل 
ال����ب����اح����ث����ن يف م�����ج�����ال ال�����رب�����ي�����ة أن ي�������راع�������وا ذل��������ك وي����ق����دم����وا 
م��ع��ال��ج��ات، ورؤى وأف��ك��اراًت��ن��ه��ض بالعملية التعليمية.. 
فهناك عدة عوامل محورية وهامة نورد منها عىل سبيل 

املثال ال الحصر لضيق الحيز:
• عوامل سياسية: وهي ترتكز عىل منظومة فلسفية 
محددة أو نظام التعليم يف الدولة الهيكلة والتشريعات 

والقرارات ...الخ.
• ع�����وام�����ل اج����ت����م����اع����ي����ة: م���ن���ظ���وم���ة ال�������ع�������ادات وال���ت���ق���ال���ي���د 

الثقافية والراثية والحضارية والدينية ...الخ.
• ع�������وام�������ل اق������ت������ص������ادي������ة: م�������ص�������ادر ال�����ت�����م�����وي�����ل وال���ت���ن���س���ي���ق 

والتعاون بن الجهات املختصة داخلياً وخارجياً.
ويف ضوء أوضاعنا الراهنة والحرب العدوانية الجائرة 
عىل اليمن يحتم علينا إع��ادة النظر يف نظامنا التعليمي 
وت���ح���دي���ث م���ن���اه���ج���ه، وت���ش���ذي���ب م����ف����ردات����ه ب��ح��ي��ث ت���واك���ب 
م����ت����ط����ل����ب����ات واح�����ت�����ي�����اج�����ات ال������ح������اض������ر، ول��������ي ن�����ب�����دأ ب���خ���ط���وة 
متقدمة البد أن يكون التخطيط الربوي يرافقه تخطيط 

اقتصادي يدعمه ويلبي حاجاته وأهدافه..
من هنا تأيت العالقة الوثيقة بن االقتصاد والربية ألن 
التخطيط االقتصادي، والتخطيط الربوي يسران جنباً 
إىل جنب.. ال ينفصمان أب���داً.. الب��د من دراس���ات وبحوث 
يف الشأن الربوي والتعليمي عىل كافة مستوياته العام 
والعايل.. هناك مدارس وكليات جامعية ومعاهد تخرج 
كماً هائاًل من الدارسن دون احتياج السوق إليهم.. ملاذا 
ال يُعاد النظر يف مثل هذه القضايا بحيث تلغى الكليات 
ال��ت��ي ال ل����زوم ل���ه���ا.. وت��ن��ش��أ ك��ل��ي��ات ج���دي���دة ت���واك���ب ال��ق��ف��زة 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة وال���ت���ق���ن���ي���ة ال����ه����ائ����ل����ة وم���ت���ط���ل���ب���ات 

السوق ومواكبة روح العصر الحديث.. 
وعىل هذا املنوال ُيعاد النظر يف نظامنا التعليمي العام 
ومن نافلة القول أن نؤكد أن إيجاد نظام تعليمي متطور، 
ومناهج حديثة وم��دارس مواكبة لروح العصر الحديث 
ليس باألمر السهل بل يحتاج إىل الكثر من الوقت واملال 
وال��ج��ه��ود الفكرية وال��ط��اق��ات امل��ب��دع��ة.. ول��ك��ن األل���ف امليل 
يبدأ بخطوة واحدة إذا وجدت النية الصادقة والعزيمة 
القوية كل يشء يهون من أج��ل االرت��ق��اء بالتعليم شكاًل 
ومحتوى.. أنا عىل يقن تامأن نظامنا التعليمي الحاضر 
ال��ع��ام وال���ع���ايل ال ُي����ريض ص��دي��ق��اً وال ع������دواً.. ه��ن��اك قضايا 
تعليمية م��راك��م��ة وم��ع��ق��دة م��ن��ذ ع��ق��ود وك���ل ع���ام ت��رح��ل 
إىل ع�����ام آخ�������ر.. وال داع������ي ل��ن��ب��ش ال����ق����ب����ور.. ي��ك��ف��ي م����ا ن��ح��ن 

ف���������������ي���������������ه م�����������������������ن أوض������������������������������اع 
م�����������������أس�����������������اوي�����������������ة ب�������س�������ب�������ب 
ال�����ح�����رب ال������ق������ذرة ال���ت���ي 
ي��ش��ن��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ت��ح��ال��ف 
ال���ع���دوان وأزالم����ه من 
العمالء واملرتزقة من 
أعراب آل سعود وآل 
زايد.. لذا عىل باحثينا 
ومختصينا يف شؤون 
ال���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م أن 
ي�����������ق�����������وم�����������وا ب�������واج�������ب�������ه�������م 
املهني وال��وط��ن��ي تجاه 
ال��������وط��������ن ح�����ت�����ى ي���ت���ض���ح 
ل��ن��ا ال���ط���ري���ق ال���س���وي.. 
ون��������ن��������ه��������ض ب�����ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة 
ال������رب������وي������ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
إىل األم�����������������ام.. الب���������د أن 
ن������������ق������������دم ال��������ت��������ف��������س��������رات 
ال����������ج����������زئ����������ي����������ة وال��������ك��������ل��������ي��������ة 
ل���ك���ل م�������ادة وأه����داف����ه����ا 
ال������خ������اص������ة وال�������ع�������ام�������ة.. 
أولها طرائق التدريس 
الحديثة مع االهتمام 
ب���������امل���������ن���������اه���������ج ال�������ح�������دي�������ث�������ة 
وب���امل���ن���اش���ط ال��الص��ف��ي��ة 
ل���������ك���������ل م���������������������ادة إلي���������ج���������اد 

ج���وان���ب وق������درات إب���داع���ي���ة م��ت��م��ي��زة ب���ن ال����دارس����ن، وه���ذا 
يتوقف عىل اهتمام اإلدارات املدرسية باملناشط الالصفية 
ك��ال��ج��م��ع��ي��ات األدب����ي����ة وال��ع��ل��م��ي��ة وال���ري���اض���ي���ة وامل��وس��ي��ق��ى 
واملسرح والتمثيل... الخ.. لذا البد للمناهج الدراسية أن 
تعتمد عىل النتائج وتؤثر عىل الدارسن وعىل سلوكياتهم 

وأنماط ا تفكرهم.
فالتعليم ومناهجه هو انعكاس لثقافة قائمة وموروث 
ح��ض��اري وت���رايث م��ت��ج��ذر.. ف��إن وظيفة املناهج ومفرداتها 
هي إعادة إنتاج القيم واملبادئ واملعارف والخرات بصورة 
أفضل وأسمى.. فاملناهج –أساساً- هي جزء من منظومة 
السياسة التعليمية وفلسفة الدولة التعليمية للحفاظ 
ع��ىل ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة أو تغير ب��ع��ض امل��واق��ف 
واالت��ج��اه��ات والسلوكيات واملفاهيم املغلوطة وتعديلها 

وتقويمها..
هناك مفاهيم وقرارات مفصلية طارئة تحتمها طبيعة 
امل�����رح�����ل�����ة واألوض���������������اع وال��������ظ��������روف ال�����راه�����ن�����ة ت���س���م���ى س���ي���اس���ة 
الخطوط العريضة أو القرارات االسعافية وهي سياسات 
تتطلب نهج أو خطة أو عمل مطلوب عىل وجه السرعة 
يف ظ��ل ظ���روف وم���واق���ف خ��اص��ة وح����االت متباينة تشمل 
إص������دار ق���وان���ن أو ق�������رارات ج���دي���دة أو ت��ع��دي��ل يف م��ح��ت��وى 
مناهج محددة أو ما شابه ذلك وهناك سياسة الوصفات 
العالجية الفورية وهي تقوم أساساً عىل تحديد موضع 
الداء يف العملية التعليمية أياً كان يف املناهج أو مفردات 
امل���ق���رر ال������درايس أو اإلدارات امل��درس��ي��ة أو خ��ل��ل وق���ص���ور يف 

األداء اإلداري أو اإلشراف والتوجيه الربوي أو الفني..
ل���������ذا الب���������د أن ت������ك������ون ه������ن������اك س�����ي�����اس�����ة م�������ح�������ددة أو خ���ط���ة 
واضحة لتحليل مفردات العملية التعليمية ترتكز عىل 

أربعة محاور رئيسية هي:
"األهداف- الخرات- التنظيم- التقويم" وهي األساس 

عند وضع املناهج أو تحديثها.

كلمات مضيئة 
ي��ؤك��د ع��ل��م��اء ال��رب��ي��ة وال��ب��اح��ث��ن يف ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م أن 
التعلم يمثل اس��ت��ث��م��اراً ضخماً وح��ي��وي��اً ل���رؤوس األم���وال 
إذا اس��ت��غ��ل االس���ت���غ���الل األم���ث���ل ألن دور ال��ت��ع��ل��ي��م م��رت��ب��ط 
ارت�����ب�����اط�����اً وث����ي����ق����اً ب���ال���ت���ن���م���ي���ة االق����ت����ص����ادي����ة ال����ت����ي ت���ع���ن���ى ب��ك��اف��ة 
املناشط االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 
ع�����ىل أس��������اس ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����ش����ام����ل امل����س����ت����دام ال��������ذي ي��ل��ع��ب 
ف��ي��ه ال��ت��ع��ل��ي��م دوراً م���ح���وري���اً وأس���اس���ي���اً وي���خ���دم االق��ت��ص��اد 

والسياسة وغرها من الجوانب األخرى.. 
صفوة ال��ق��ول: علينا أن نتخلص من أساليب التعليم 
التقليدية التي تعتمد عىل التلقن الفردي واإللقاء اململ، 
واألخ�����ذ ب��ط��رائ��ق ال��ت��دري��س ال��ح��دي��ث��ة  ال��ت��ي ت��ؤك��د مفاهيم 
ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل ال���خ���رات واألف���ك���ار وال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ش��رك 
مل��واج��ه��ة ق��ض��اي��ا وم��ش��ك��الت ال���دارس���ن أي����اً ك���ان ن��وع��ه��ا مع 
االه���ت���م���ام ب��ت��ش��ج��ي��ع ال��ب��اح��ث��ن ال���رب���وي���ن ل��ع��م��ل دراس�����ات 
وب������ح������وث ت�����ت�����ن�����اول ق����ض����اي����ا وم�����ش�����ك�����الت ال���ت���ع���ل���ي���م ب���ال���ب���ح���ث 

والدراسة وتقديم الرؤى واملعالجات املناسبة لها.. 
لذا البد من تفعيل مؤسسات التعليم العايل وكليات 
الربية بالبحث العلمي والتطبيق العميل وهي الخطوة 
األس��اس��ي��ة ن��ح��و ت��ح��دي��ث امل��ن��اه��ج وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م..وه��ذا 

غيض من فيض!!.

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  ) 100(
كما ذكرنا سابقاً بأن املقيم الريطاين بعدئذ  أرسل خطاب 
ل��إم��ام امل���ؤرخ 23رم��ض��ان 1351ه��ج��ري��ة امل��واف��ق 26ي��ن��اي��ر 1933م 
الذي يوافق فيه عىل ما جاء باملأدة  الثالثة يف مشروع املعاهدة 
ب����خ����ص����وص ال�������ح�������دود أم��������ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ل����ج����زر ف�����إن�����ه ي�����ري�����د ت���س���وي���ة 
أوض��اع��ه��ا ب��ال��ع��دل وي��ري��د أن ي���درج ف��ق��رة )يف امل��ع��اه��دة ( تحفظ 
حقنا يف تلك الجزر إىل األبد ونرى أنه بحكم مسئوليتنا ال نقر 
أي تغير فيه إج��ح��اف يف حكومتنا  يف الحاضر أويف املستقبل 

ونريد أن نصيغ عبارة تحقق هذا الغرض وال يشء غر ذلك. 
وقد ردت وزارة املستعمرات إىل املقيم برأيها بشكل عام يف 
خطاب االمام وقد جاء فيه بخصوص الجزر أن حكومة جاللة 
امل���ل���ك ال ي��م��ك��ن أن ت��ض��م ل��ل��م��ع��اه��دة أي����ة إش������ارة ل��ل��ج��زر وي��ن��ب��غ��ي 
ل��ل��م��ق��ي��م أن ي��خ��ر االم������ام أن����ه ب��ع��د ع��ق��د ت��ل��ك امل���ع���اه���دة وع��ن��دم��ا 
يصبح مستقبل هذه الجزر التي عند النهاية الجنوبية للبحر 
األح��م��ر وال��ت��ي تشملها امل���ادة )16( م��ن م��ع��اه��دة ل���وزان وعندما 
ي���ك���ون م��وض��وع��ه��ا م���ع���روض���اً ل��ل��ب��ح��ث س��ي��ؤخ��ذ ب��االع��ت��ب��ار جميع 
آراء اإلمام التي يرغب يف وضعها بهذا الخصوص وأنهت وزارة 
امل��س��ت��ع��م��رات برقيتها ب���أن ع��ىل امل��ق��ي��م أن ي��خ��ر االم����ام أن���ه ليس 
هناك أية تنازالت لدى حكومة جاللة امللك لتتقبل أراء اإلمام 
ف��ي��م��ا ج����اء ب��م��ش��روع امل���ع���اه���دة ع��م��وم��اً وأن�����ه إذا ح�����اول ال��ض��غ��ط  

بمقرحاته أبعد من ذلك فإن املراسالت سوف تتوقف.
ويالحظ أن وزارة املستعمرات قد تعمدت أال ُتسمي الجزر 
امل��ق��ص��ودة ب��ل ح��ددت��ه��ا ب��امل��وق��ع وبارتباطها ب��امل��ادة م��ن معاهدة 
ل��������وزان ول���ع���ل ه�����ذا ي���رج���ع إىل م���الح���ظ���ة امل���ق���ي���م ال����ري����ط����اين راي����يل 
الذي أشار إىل أن االمام لم يذكر أسماء الجزر التي يطالب بها 
وذلك كما ذكرنا من قبل وعندما رفضت الحكومة الريطانية 
إض���اف���ة أي����ة إش������ارة إىل ه����ذه ال���ج���زر ب���ن ن���ص���وص ت��ل��ك امل��ع��اه��دة 

وضع اإلمام يف نهاية تلك املعاهدة املعروضة عليه ملحقاً سرياً 
ت��ض��م��ن أي���ض���اً اإلش������ارة إىل ت��ل��ك ال���ج���زر وق����د ذك����ر يف ه����ذا امل��ل��ح��ق 
أن ج���زر ال��ي��م��ن ي��ج��ب أن ت��ع��ود ال��ي��ه��ا وه���ي اآلن ال��ت��ي ل���م ت��رج��ع 
إىل أصحابها منذ ال��ح��رب العظمى وي��ج��ب أن تتعهد حكومة 
جاللة امللك أن تحافظ عىل هذا الحق وعىل أال تساعد يف خلق 
أي��ة صعوبات أم��ام حقوق اليمن األساسية والطبيعية، وقد 
رفضت الحكومة الريطانية إضافة امللحق إىل نصوص املعاهدة 
وإزاء ه�����ذه امل�����ح�����اوالت ج��م��ي��ع��ه��ا ع���م���د اإلم�������ام يف ي�����وم 20ش������وال 
1352ه������ امل���واف���ق 11ف���راي���ر 1934م وه���و ي���وم ت��وق��ي��ع امل��ع��اه��دة يف 
صنعاء بينه وب��ن املقيم ال��ري��ط��اين راي��يل أن يوجه إليه خطاباً 
ب��اس��م��ه ي��ط��ل��ب م��ن��ه رف��ع��ه إىل ال��ح��ك��وم��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة وج����اء فيه 
بعد الديباجة والحمد لله الذي وفق الطرفن إىل عقدت هذه 
املعاهدة فإننا نسرع بأخبار سعادتكم بأن الحقيقة  بأنه طاملا 
لم يكن هناك مناقشات أو إشارات يف املعاهدات التي عقدة أآلن 
إىل تلك الجزر التي سبق احتاللها أثناء الحرب العظمى والتي 
لم ترجع أو تسلم لليمن أمها الحقيقي فإن هذا ال يضعف وال 
ينقص م��ن ح��ق��وق ملكيتنا األس��اس��ي��ة والطبيعية ل��ه��ذه الجزر 
وال يضر بحقنا ال��ك��ام��ل وال��ت��ام يف اس��رج��اع��ه��ا واس��رج��اع هذه 
الحقوق وسيستمر حقنا الواضح واملنطقي ثابتاً إىل األبد وقد 
رد عليه املسر راييل يف نفس اليوم بأنه تسلم خطابه الذي به 
إشارة إىل الجزر وأنه عند عودته إىل عدن سوف يرسل خطابه 
ب��دون تأخر إىل حكومة جاللة امل��ل��ك، وال ن��دري السبب ال��ذي 
دف��ع اإلم���ام يحيى إىل ع��دم ذك��ر أس��م��اء ال��ج��زر ال��ت��ي ط��ال��ب بها 
حتى انتهى  من عقد املعاهدة رغم الصعوبات التي وضعتها 
الحكومة الريطانية أمامه, ورفضها اإلشارة إىل مسألة الجزر 
ب��ن نصوص املعاهدة أو حتى يف مالحقها  السرية ب��ل اكتفى 

يف اإلش���ارة إليها: بأنها الجزر التي احتلت 
أثناء الحرب العظمى فهل يرجع ذلك إىل 
أن������ه ك������ان ي��ج��ه��ل��ه��ا أم أن������ه ي���ق���ص���د ال��ت��ع��م��ي��م 
ف��اس��ت��ع��م��ل ت��ل��ك ال���ع���ب���ارة ألن���ه���ا ك���ان���ت ج��زر 
كثرة وتحتوي عىل صخور وج��زي��رات؟ أم 
ألن����ه ي��ع��د ن��ف��س��ه خ��ل��ي��ف��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ن وأن���ه 
ي���ج���ب أن ي�����رث ك����ل م����ا خ���ل���ف���وه ب������راً وب����ح����راً؟ 
أم ك��ان ي��درك أن بريطانيا كانت تعرف ما 

يقصده من وراء تلك العبارة؟ 
وك����ي����ف����م����ا ك��������ان األم����������ر ف����ق����د ُس����م����ي����ت ه����ذه 
ال��������ج��������زر م��������ن ق������ب������ل ع��������ىل ل�������س�������ان م����س����ت����ش����اره 

ل��ل��ش��ئ��ون ال��خ��ارج��ي��ة ال���ق���ايض راغ����ب ب���ك غ��ال��ب وب��ح��ض��ور ص��ال��ح 
جعفر الوكيل السيايس لريطانيا يف الحديدة الذي استدعاه 
االمام إىل صنعاء فحضر اليها مرتن بموافقة املقيم الريطاين 
يف عدن للمشاركة يف شرح بعض بنود مشروع املعاهدة وقد 
أك����د راغ�����ب ب���ك أث���ن���ا امل���ح���ادث���ة أن ع���ب���ارة "ال����ج����زر" ل���م ي��ق��ص��د بها 
ج����زي����رة ب����ري����م )م�����ي�����ون( وق�������ال أن����ه����ا ت���ش���ر إىل م���ج���م���وع���ة ف���رس���ان 
وك�����م�����ران وح���ن���ي���ش وال�����ج�����زر األخ��������رى األص����غ����ر يف ال���ب���ح���ر األح���م���ر 
وق������د ُش�������رح ل����إم����ام ك���م���ا ج������اء يف ت���ق���ري���ر م���س���ر راي��������يل  إىل وزارة 
امل��س��ت��ع��م��رات أن ب��ري��ط��ان��ي��ا ال تستطيع أن ت��ع��ق��د ات��ف��اق��اً م��ن��ف��رداً 
خاصاً بتلك الجزر دون الرجوع إىل باقي دول الحلفاء املوقعن 

عىل معاهدة لوزان.
غ���ر إن ص���ال���ح ج��ع��ف��ر ل���م ي��س��ت��ط��ع أن ي��ق��ن��ع اإلم������ام وأم�����ل أن 
ي���ن���ج���ح م���س���ر راي��������يل يف إس�����ق�����اط م�����وض�����وع ال�����ج�����زر م�����ن امل���ع���اه���دة 
ع��ن��دم��ا ي���أيت إىل ص��ن��ع��اء وه����ذا م���ا ح���دث ع��م��ل��ي��اً ك��م��ا رأي���ن���ا وك���ان 
ال��ق��ايض راغ����ب ب��ي��ك م��س��ت��ش��ار اإلم����ام ي��ح��ي��ى وال����ذي ك���ان بمثابة 

وزير خارجيته دائم اإلشارة  يف أحاديثه 
م��ع عناصر أورب��ي��ة إىل ه��ذه ال��ج��زر وإىل 
غرها من مشاكل الحدود مع بريطانيا 
فقد صرح يف وقت مبكر بالنسبة لعقد 
امل���ع���اه���دة يف رس���ال���ت���ه إىل م���س���ئ���ول امل����اين 
بالنسبة لعالقاتنا مع جراننا )ويقصد 
بريطانيا( نحن مستعدون للتوقيع عىل 
كل ما يريدون ويأمرون به ومستعدون 
لقبول الوضع بكامله كما هو عليه اآلن 
وعىل املدى الطويل ولكن بشرط واحد 
وهو أن يعرفوا لنا بأن األرايض اليمنية 
جغرافياً وتاريخياً وه��ل نستطيع أن نفعل أك��ر م��ن ه��ذا ؟ أن 

اليشء املفقود حتى اآلن هو النية الطيبة والرغبة الصادقة.
ه����ك����ذا ي���ت���ض���ح م����وق����ف ال���ي���م���ن ال����رس����م����ي يف م���ط���ال���ب���ت���ه���ا ب��ح��ق��ه��ا 
يف ج����زره����ا يف ال���ب���ح���ر األح����م����ر م���ن���ذ إع������الن اس��ت��ق��الل��ه��ا ح���ت���ى ع��ق��د 
م��ع��اه��دة ال��ص��داق��ة م���ع ب��ري��ط��ان��ي��ا ع���ام 1934م غ���ر أن ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ظلت يف موقف متعنت م��ع اإلم���ام يحيى حميد ال��دي��ن بحكم 
أن��ه حاكم غ��ر صديق لريطانيا ث��م م��ا ج��اء يف ن��ص امل���ادة "16" 
م��ن م��ع��اه��دة ل���وزان وي��رج��ع ه��ذا وذاك إىل مصالحها الخاصة 
يف ع����دن وم����ا ح��ول��ه��ا م���ن م��ح��م��ي��ات وإىل م��وق��ف��ه��ا م���ن ح��ل��ف��ائ��ه��ا 
إي��ط��ال��ي��ا وف��رن��س��ا بالنسبة ل��ل��ج��زر اليمنية وق���د س��ب��ق وأن أش��رن��ا 
إىل ال���ت���ن���اف���س االس����ت����ع����م����اري ب�����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا وإي����ط����ال����ي����ا يف ال��ب��ح��ر 
األح��م��ر وازداد ال��ت��ن��اف��س ح���دة ع��ن��دم��ا أح��ت��ل��ت إي��ط��ال��ي��ا الحبشة 
يف عامي 1936/35م فأسرعت بريطانيا إىل عقد معاهدة معها 

يف 1938م.. يتبع إن شاء الله تعاىل.
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تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد        )10(
يف الحرب العاملية األوىل لم يتم الدفاع عن  مجال نفوذ  
بريطانيا يف اليمن وت��م ط��رد ال��ق��وات حتى م��ن لحج أرس��ل��وا 
إشارة من حامية عدن  وظلوا هناك حتى عام ١٩١٨م وكان 
اهتمامهم األك���ر ب��ال��ط��رق البحرية م��ن الهند إىل السويس 
ضد اإلم��ام يحىي وبعد الحرب العاملية األوىل اإلم��ام يحيى 
ب��ن عامي ١٩١٨- ١٩٣٤م غ��زا معظم اليمن وأق���ام فيه 
دولة الشمال الذي كما يقرح آر جي جافن ظهر الجنوب  
كحليف عىل النقيض من ذلك   لذلك كان وجود الدولة يف 

الشمال معنوًيا لليمنين.. 
السيطرة عىل اليمن

 يف أوائ���������ل دي���س���م���ر 1918م أب����ل����غ ال����ح����اك����م ال��������ريك اإلم������ام 
يحيى أن القوات العثمانية يجب أن تنسحب وأن الفرنجة 
ويقصد هنا األوروبيون سيسيطرون عىل اإلمراطورية فقام 
اإلم������ام ي��ح��ي��ى ب��ت��ح��ص��ن ال��ج��ب��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة إىل ص��ن��ع��اء وب��ع��د 
يومن دخل صنعاء بنفسه وأقام يف منزل القايض حسن 
العمري الذي كان معلمه يف السابق والذي يف عام ١٩١١م 
ل��ع��ب دور ال��وس��ي��ط م���ع األت������راك ويف غ���ض���ون أس��اب��ي��ع وص��ل 
الريطانيون إىل الحديدة وبعدها غادر العقيد ه�.ف.يعقوب 
م��ن ه��ن��اك يف أغسطس ع��ام ١٩١٩م متوجهاً إىل صنعاء 
وم��ع ذل��ك فشل يعقوب يف ال��وص��ول إىل اإلم���ام يف صنعاء 

وبداًل من ذلك  تم إيقاف جاكوب 
وب������ع������ث������ت������ه يف ب����������اج����������ل  واح��������ت��������ج��������زوا 
س���ج���ن���اء ف���ع���ل���ي���ن ألك������ر م�����ن ث���الث���ة 
أشهر من قبل شيوخ قبيلة القرة 

يف تهامة.
وق�����������������د ن���������ق���������ل امل���������ق���������ي���������م ال�������س�������ي�������ايس 
الريطاين يف عدن أنباء عن مهمة 
ج����������اك����������وب امل���������ش���������ؤوم���������ة يف رس�������ائ�������ل 
إخ���������ب���������اري���������ة  ش������ه������ري������ة إىل امل��������ن��������دوب 
السامي الريطاين يف القاهرة وقد 
تم خطف جاكوب ملنعه من إتمام 
صفقة ال��ت��ف��اه��م م��ع اإلم����ام يحيى 
ل������ذل������ك ق������ام������ت ق�����ب�����ائ�����ل ت�����ه�����ام�����ة م���ن 

منعه من الوصول للقاء اإلمام.
ب����ع����د اإلف��������������راج ع������ن ج������اك������وب ل��م 
ي�����رك ال���ري���ط���ان���ي���ن ال����ح����دي����دة ك��م��ا 
تم االتفاق مع األمام يحيى ولكن 
ب���دال م���ن ذل���ك ت���م دع���م اإلدري����ي 

بقوات وأمر الريطانين قواتهم التحفظ عىل مناطق جبل 
ش��ع��ي��ب وال��ك��ت��ي��ب وال���ض���ال���ع ك���ل ه�����ؤالء ك���ان���وا ج���ن���وب ال��خ��ط 

ألنجلو- تريك القديم وكانت الحاميات 
م��أخ��وذة م��ن القبائل ال��زي��دي��ة بالقرب 

من صنعاء.
ك�������ت�������اب ال�����ش�����اف�����ع�����ي�����ة يف وق�����������ت الح������ق 
م��������ث��������ل أح���������م���������د م������ح������م������د ن��������ع��������م��������ان ك��������ان��������وا  
ي����ص����ورون  ف����رة ال��ف��ت��ح ال����زي����دي مل��ن��اط��ق 
ال��������ن��������ف��������وذ ال�������ش�������اف�������ع�������ي ل����������م ت�������ك�������ن س����ه����ل����ة 
أب������دا ك���ان���ت ه���ن���اك خ����الف����ات ك���ب���رة ب��ن 

ال������ق������ادة امل���ح���ل���ي���ن ج�����ن�����وب ص����ن����ع����اء و 
ك�����������ان ب������ع������ض ال���������ذي���������ن ك������ان������وا 

ب��ارزي��ن تحت الحكم 
ال�������������������ريك ي���������أم���������ل���������ون يف 

االس����ت����ق����الل ب��ال��س��ل��ط��ة 
)ل���������م ي���������ؤد ل������ق������اء وج�����ه�����اء 

ال����ش����اف����ع����ي����ة يف ال���ع���م���اق���ي 
إىل يشء يف األم����اك����ن ال��ت��ي 

ت���م ف��ي��ه��ا رف���ع ال��ع��ل��م ال���ريك( 
ومع ذلك  قاتل الكثرون من 

أجل اإليجابيات  تحت سيادة األمام يحيى يف حملة 
ي��ح��ي��ى ض����د ال��ح��ب��ي��ش يف م���خ���در ش���م���ال إب ع����ىل س��ب��ي��ل 

املثال كان مدعوًما من شيوخ إب والعدين وقد حدث نزاع 
ب��ن شيخن )أح��ده��م��ا ش��ي��خ ص���ويف( م��ن ج��ب��ل ص��ر بجانب 
تعز امتد نفوذهما إىل املخاء عىل ساحل البحر األحمر أدى 
إىل قتال خطر وواحد عارضه مشايخ النعمان الشافعيون 
مالك أرايض الحجرية الذين ازدهرت يف ظل الحكم الريك  
عندما حاول أحد الشيوخ األقل مرتبة عدم االنصياع لسلطة 

النعمان وكانت هذه املعركة وحشية جداً.
ت���ن���ازع���ت ال���ق���ب���ائ���ل ال����زي����دي����ة ع����ىل ال���ت���ق���رب م��ن 
اإلم�����������������ام ي�����ح�����ي�����ى ك������م������ا ك�������ان�������ت ت�����ف�����ع�����ل دائ���������م���������اً، 
وخالل عشرينيات القرن العشرين خاضت 
ال�����ع�����دي�����د م������ن امل������ن������اوش������ات ض������د امل����ت����م����ردي����ن 
ش�������م�������ال ص�����ن�����ع�����اء ج�������ن�������وب�������اً، ح�������اش�������د ع���ىل 
سبيل املثال دعمت اإلمام يحيى ضد 
األت���������������راك يف ق�����������ت�����������ال١٩١٠م وك����ن����ت 
ق��������د ع�����ش�����ت ب����ي����ن����ه����م خ����������الل م���ع���ظ���م 
الحرب العاملية األوىل  ومع ذلك 
اق�����ت�����ح�����م�����ت ال����������ق����������وات األم������ام������ي������ة 
أم��������اك��������ن س�����ي�����ط�����رة ح�������اش�������د م���ث���ل 
مدينه خمر وفرضت سيطرتها 

عليها.
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د اإلمارات يف ظل توُدّ

ا  أين تركيا مَمّ
ُيحاك ضدها من 

مؤامرات؟
ألَنّ ت���رك���ي���ا ت��ع��ت��ر ن��ف��س��ه��ا -ُم������ذ ت����وال����ت أح�����زاب 
"ال�������رف�������اه وال���ف���ض���ي���ل���ة وال�����ع�����دال�����ة وال����ت����ن����م����ي����ة" ع��ىل 
السلطة فيها- أهَمّ واجاهات اإلسالم السيايس، 
يف ال�����وق�����ت ال��������ذي ت����ت����ج����اوز اإلم������������ارات يف م��ن��اص��ب��ة 
ال���دي���ن وامل��ت��دي��ن��ن ال���ع���داء ك���ل م��س��ت��وى ق��ي��ايس، 
ف��ق��د ك���ان���ت ع��الق��ت��ه��م��ا -م���ن���ذ ع����دة ع���ق���ود وإىل ما 
قبل ه��ذه األث��ن��اء- متسمة بشدة البغضاء التي 
ج����ع����ل����ت س����ي����اس����ت����ي ال����ب����ل����دي����ن ع������ىل ط��������ريف ن��ق��ي��ض 
وحملتهما عىل التبني املتبادل لحمالت التشويه 

والتحريض.

ٌة من التخاُلف يف املواقف َمِسيرْ
�������اه�������م�������ا م���ن  ل�����ق�����د ك����ش����ف����ت م��������واق��������ُف ال�����ب�����ل�����دي�����ن إَيّ
ة التباين الحاصل  مختلف األحداث والقضايا حَدّ
بينهما، فبقدر ما وقفت "أنقرة" يف صف ثورات 
ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ال��ت��ي اش����رك بنصيب واف����ر منها 
ال�����ش�����ب�����اب امل�����ح�����س�����وب ع�������ىل اإلس�������������الم ال�����س�����ي�����ايس، 
وقفت اإلمارات والسعودية -بكل ثقلهما املايل- 
ل���ح���ي���اك���ة ال���خ���ط���ط وال�����ت�����آم�����رات يف س���ب���ي���ل إف���ش���ال 
تلك الثورات، ففي مقابل دعم تركيا وحلفائها 
-عىل سبيل املثال- ثورة الربيع العربي يف مصر 
وم��ب��ارك��ت��ه��ا االن���ت���خ���اب���ات ال���ت���ي أع��ق��ب��ت��ه��ا وأس���ف���رت 
عن فوز الراحل "محمد مريس" مرشح اإلسالم 
السيايس، تخندقت اإلمارات والسعودية لتلك 
ال��ث��ورة وم���ا ت��رت��ب عليها م��ن م��ت��غ��رات يف خندق 
العداء، وأجزلتا العطاء ال��ذي يتجاوز عشرات 
املليارات حسب ما تردد يف تلك األوقات للدولة 
العميقة حتى تتمكن من إحداث انقالب ينسف 
نتائج االنتخاب، فتمكن ذلك االنقالب املدعوم 
م���ن���ه���م���ا م������ن إس������ق������اط ال�����دك�����ت�����ور"م�����ح�����م�����د م������ريس" 
واع����ت����ق����ال����ه ب����واس����ط����ة وزي���������ر دف������اع������ه "ع����ب����دال����ف����ت����اح 
ال���س���ي���ي" ال������ذي س������ارع ف�����ور ت���ول���ي���ه ال����رئ����اس����ة إىل 
توقيع اتفاقية حدودية سلم بموجبها جزيريت 

"تران، وصنافر" املصريتن للسعودية.
وقد غدا موقف اإلمارات وحلفائها من جانب 
وم����وق����ف ت���رك���ي���ا وح���ل���ف���ائ���ه���ا م����ن ج����ان����ب آخ�����ر أك���ر 
ت��ب��اي��ًن��ا يف ال���دوري���ن املتناقضن ال��ل��ذي��ن لعبتاهما 
يف ليبيا، ففي مقابل تبني اإلم����ارات وم��ن يقف 
يف صفها اللواَء املتقاعد "حليفة حفر" ومن ثم 
دعمه باملرتزقة العتاد والسالح مهيئًة له أسباب 
االك��ت��س��اح ح��ت��ى أص��ب��ح -وب��ك��ل ت��غ��ط��ُرس- يقرع 
أبواب العاصمة "طرابلس"، سارعت تركيا -يف 
تلك األثناء- إىل عقد اتفاقية أمنية مع حكومة 
ال�������وف�������اق ال�����وط�����ن�����ي ال�����ح�����ائ�����زة ع������ىل اع�����������راف دويل، 
م���ع���ط���ي���ًة ن��ف��س��ه��ا ش���رع���ي���ة ال����ت����دخ����ل ال���ع���س���ك���ري، 
ف���رج���ح���ت ك���ف���ة امل�����ي�����زان ل���ص���ال���ح ح���ك���وم���ة ال����وف����اق 
بدحرها حفر الذي كان قد ضَيّق عليها الخناق 
-ب�����ف�����ع�����ل ال�������دع�������م اإلم�����������������ارايت ال������س������ع������ودي امل�����ص�����ري 

الرويس- إىل درجة ال تطاق.
أم�����ا ب���ل���وغ ال���ب���ل���دي���ن ذروة االخ�����ت�����الف، ف��ي��ت��م��ث��ل 
يف ك����رة م���ا ت��ن��اق��ل وم����ا ي�����زال ي��ت��ن��اق��ل ع���ن ت��م��وي��ل 
"اإلم����������ارات" االن����ق����الب ال���ف���اش���ل ض���د "أردوغ��������ان" 
وحكومة حزب "العدالة والتنمية" يف 15 يوليو 
2016 الذي رمى إىل إعادة إنتاج حكم العسكر، 
ف����ق����د ن����ق����ل م����وق����ع "ال�����ج�����زي�����رة ن�������ت" ي�������وم ال����ث����الث����اء 
امل���واف���ق 13 ي��ون��ي��و 2017 ع��ن ال��ك��ات��ب يف صحيفة 
"ي������ن������ي ش������ف������ق" ال������رك������ي������ة "م�����ح�����م�����د أس��������ي��������ت": )إن 
دول���ة "اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة" أن��ف��ق��ت ثالثة 
مليارات دوالر لإطاحة بالرئيس الريك "رجب 
طيب أردوغ��ان" والحكومة املنتخبة ديمقراطًيّا 
��ا- عن  يف "ت���رك���ي���ا"(، وق���ول���ه ه����ذا م��ن��ق��وٌل -ض��م��ن��ًيّ
"داوود ج�����اوي�����ش أوغ������ل������و" ال��������ذي ك�������ان ح���ي���ن���ذاك 

رئيًسا للوزراء.

د الكاذب تمثيلية التقارب والتوُدّ
لعل تمكن "تركيا" من تحجيم نفوذ اإلمارات 
وحلفائها يف ليبيا قد دفع "ابن زايد" إىل اعتماد 
تكتيك مختلف يف الكيد ل����"أردوغ���ان" يتمثل يف 
اإلق��ب��ال عىل التقارب بكل ما يتطلبه من تصنع 
التودد الكاذب حتى إذا ما شعر األخر باألمان 
وج������ه ل�����ه ال����ض����رب����ة ال���ق���اض���ي���ة م�����ن م����ك����ان ل���ي���س يف 

الحسبان.
إْذ ال ت�����ع�����د -م���������ن وج������ه������ة ن������ظ������ري ال���ش���خ���ص���ي���ة- 
ت���ل���ك ال�����زي�����ارة ال���ت���ي ق�����ام ب���ه���ا ويل ع���ه���د "أب���وظ���ب���ي" 
ل�"تركيا" يف ال���24 من نوفمر الفائت -ع��ىل كرة 
م����ا وق�����ع خ���الل���ه���ا م����ن م����ذك����رات ت���ف���اه���م ل��ت��ح��س��ن 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وات���ف���اق���ي���ات اس��ت��ث��م��اري��ة ذات 
��ا  م��واص��ف��ات م��غ��ري��ة- س���وى ن����وٍع م��ن اإلل���ه���اء ع��َمّ
ت��دب��ره اإلم���ارات -بمساعدة سائر الحلفاء- ضد 

حكومة "تركيا" من مكائد يف الخفاء.

"العتيبة" وراء منظمة تستهدف "تركيا"
ل���ع���ل ُع���م���ق ال���ع���الق���ات ب����ن ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين 
واإلم������������������������ارات ال������ق������ائ������م������ة ع��������ىل أس��������������اس م������ت������ن ال����ت����ي 
يفرض أنها سابقة التفاقية التطبيع بعشرات 
ال��س��ن��ن ق��د ح��م��ل الحليفن ع��ىل ت��م��وي��ل بعض 
الشخصيات اإلنجلوصهيونية األك���ر ت��ط��رًف��ا يف 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ي����ة إلن�����ش�����اء )م��ن��ظ��م��ة 
ج��������دي��������دة يف ال�����������والي�����������ات امل�������ت�������ح�������دة ت������ح������ت م���س���م���ى 
"م����ش����روع ال���دي���م���ق���راط���ي���ة يف ت���رك���ي���ا"( ب��ح��س��ب م��ا 
ن��ق��ل م���وق���ع "ال���ج���زي���رة ن����ت" يف ال������2 م���ن دي��س��م��ر 
الجاري عن تقرير استقصايئ أعدته هيئة بحثية 
أمريكية، ووف��ق املصدر ذات��ه ف��إن )تلك املنظمة 
ت����س����ع����ى ل����ت����م����ري����ر س�����ي�����اس�����ات أم�����رك�����ي�����ة ت���س���ت���ه���دف 
ت���رك���ي���ا، وه���ن���اك م����ؤش����رات ع���ىل أن ت��م��وي��ل��ه��ا ي��أيت 
م�����ن دول يف ال�����ش�����رق األوس������������ط، وي�����ق�����ف وراءه���������ا 
ناشطون وسياسيون موالون إلسرائيل ولدول 

عربية خليجية(.
بل لقد رجح تقرير تلك الهيئة البحثية أثناء 
م��ح��اول��ة ال��ت��ح��دي��د ال��دق��ي��ق ل��ل��م��ص��ادر ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
-م����ن خ����الل االس���ت���ن���اد إىل م��ج��م��وع��ة م���ن رس��ائ��ل 
الريد اإللكروين املسربة التي صدرت قبل بضع 
س��ن��وات- ت���ورط ال��س��ف��ر اإلم�����ارايت ل���دى ال��والي��ات 

املتحدة األمريكية املدعو "يوسف العتيبة".
فهل القيادة الركية عىل دراية بتفاصيل هذه 
الحكاية الدرامية الشِيّقة التي ُيخُطط لها بعناية 

صهيوخليجية فائقة؟

وب���ع���د س���ب���ع س����ن����وات م����ن ال����ح����رب ال�����ض�����روس ال���ت���ي ت��ش��ن��ه��ا 
مملكة آل سعود, وحلفائها عىل اليمن, تبدو هذه اململكة 
امل��ت��ه��اوي��ة يف م��وق��ف ح���رج ال ُت��ح��س��د ع��ل��ي��ه, وُت��ش��ب��ه بوضعها 
الهش هذا إىل حٍد بعيد ذلك العاجز املشلول الذي يبحث 

له عن حل ومخرج من الشرك الذي وقع فيه.
وهذا ما تؤكده تقارير استخبارية وصحفية غربيه, تشر 
ص�����راح�����ًة إىل أن ال���س���ع���ودّي���ة ت���ب���دو ال����ي����وم ع�����اج�����زٌة ع����ن إي���ج���اد 
م��خ��رج ل��ه��ا م��ن مستنقع ال��ي��م��ن ال���ذي أوق��ع��ت نفسها فيه, 
وت����ب����ح����ث ع�����ن م�����ن ي����س����اع����ده����ا ع�����ىل ال������خ������روج م����ن����ه ب���ق���ل���ي���ل م��ن 
األم���ان وبعض م��اء ال��وج��ه.. ي��أيت ذل��ك بالتزامن م��ع تعاُظِم 
انتصارات قوات صنعاء وزي��ادة قوة املوقف السيايس لها، 
ِم خسائر وانكسارات وعجز التحالف، حيث  يف مقابل تضُخّ
أصبحت هزيمُة اململكة والدول املتحالفة معها يف العدوان 
عىل اليمن أمًرا واضًحا لجميع املراقبن.. وقد انعكس ذلك 
وبكل وضوح يف تناوالت العديد من وسائل اإلعالم األجنبية 
للملف اليمني خالل الفرة املاضية، والتي أكدت جميعها 
وب��ش��ك��ل م���ت���ك���ّرر ع���ىل أن ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودّي ي���واج���ه خ��س��ارة 
م��دوي��ة ل��م ي��ع��د ب��إْم��َك��ان��ه ال���ه���روب م��ن��ه��ا أَو التغطية عليها.. 
ويف هذا السياق، عنونت مجلة )ذا إيكونومست( األمريكية 
تقريَرها األخَر عن املِلف اليمني بعبارة: “السعودّية عاجزة 

عن إيجاد مخرج من اليمن”.
وت���ط���رق ت��ق��ري��ر امل��ج��ل��ة إىل م��ع��رك��ة م����أرب املُ��س��ت��م��ّرة ح��ال��ي��اً.. 
م����ؤّك���������داً أن س���ي���ط���رَة ق������وات ص���ن���ع���اء ع����ىل م����ا ت��ب��ق��ى م����ن م����أرب 

سيكون انتصاراً اسراتيجياً َكبراً.
وأَش�������ارت امل��ج��ل��ة األم��ري��ك��ي��ة يف ت��ق��ري��ره��ا ال����ذي ن��ش��رت��ه قبل 
أيام إىل أن صنعاء تمتلك ما وصفته ب�“اليد العليا” يف هذه 

املعركة بصورة ُمستمّرة.
وقال التقرير: "إن النظام السعودّي يزداُد “يأساً بشكل 
ُمستمّر، وهو يحاول الوصول إىل نهاية تحّقق له مصالحه".
َوأََض�����������اَف ال��ت��ق��ري��ر أن: “ال����ص����راَع ال����ذي س��ّوق��ت��ه ال��س��ع��ودّي��ة 
للجمهور يف عام 2015 م كُنزهة سريعة أصبح مستنقًعا، 
ك��ل��ف امل��م��ل��ك��ة م���ل���ي���ارات م���ن ال���������دوالرات ال ح��ص��ر ل��ه��ا وأل��ح��ق 
ال��ض��رر ب��ال��ع��الق��ات م��ع ال��ش��رك��اء ال��رئ��ي��س��ي��ن”.. ول��ف��ت إىل أن 
م����س����اع����َي ال������ري������اض ل���ل���ح���ص���ول ع�����ىل امل�����زي�����د م�����ن األس����ل����ح����ة م��ن 
الواليات املتحدة األمريكية تأيت كمحاولة لتفادي املزيد من 
ت��ق��دم ق����وات ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ّي��ة الس��ي��م��ا يف 

معركة مأرب.
ك��م��ا ت���ط���رق ت���ق���ري���ر. امل��ج��ل��ة األم���ري���ك���ي���ة إىل م���ح���اول���ة ال��ن��ظ��ام 
ال���������س���������ع���������ودّي اس�������ت�������غ�������الل امل���������ف���������اوض���������ات ال��������ج��������اري��������ة ب�����ي�����ن�����ه وب������ن 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للخروج من م��أزق اليمن.. 
ُمشراً إىل إنه “حتى لو أرادت إيراُن املساعدة” َف�إَنّها ال تمتلُك 
“سيطرًة” عىل قرار صنعاء.. وخلص التقرير إىل القول: "إن 
السعودّية تبدو حريصًة عىل تقليل خسائرها، لكنها عاجزٌة 
ع��ن إي��ج��اد ط��ري��ق��ة ل��ف��ع��ل ذل����ك، يف م��ح��اول��ة م��ن��ه��ا لتخليص 
امل�������أزق ال������ذي ت��ع��ي��ش��ه امل���م���ل���ك���ة يف ال����ي����م����ن".. وم�����ا م����ن ش����ك أن 
مضمون ه��ذا التقرير. األمريي عما يحدث يف اليمن يؤكد 

وبمنتهى الوضوح أن صنعاَء قد استطاعت فرَض معادالتها 
عسكرًيّا وسياسًيّا، وأن “املخرج” الوحيد املتاح أمام النظام 
ال����س����ع����ودّي ه����و ال���ت���ع���اط���ي ال����ج����دي وال����ع����م����يل م����ع م����ح����ّددات 
ال�����س�����الم ال����ت����ي أع���ل���ن���ت���ه���ا ص����ن����ع����اُء وامل���ت���م���ث���ل���ة ب����إن����ه����اء ال�����ع�����دوان 
والحصار واالحتالل ودفع التعويضات، وأن ُك�َلّ محاوالت 
االلتفاف عىل هذه املحّددات محكوم عليها بالفشل الذريع.

وخالل الفرة القصرة املاضية سلطت العديُد من وسائل 
اإلعالم ووكاالت األنباء العاملية الضوَء عىل حتمية الهزيمة 
السعودّية يف اليمن، بعد االنتصارات الكبرة التي حّققتها 
ق�����واُت ص��ن��ع��اء يف م��ح��اف��ظ��ة م����أرب وال���ت���ي ت��س��ت��م��ر ب��ال��ت��ص��اع��د 
ٍب واسٍع الكتمال تحرير ما تبقى من هذه املحافظة  وسط ترُقّ

واستعادة ثرواتها النفطية والغازية.
وأش�����������ارت إىل أن ه�������ذه االن������ت������ص������ارات ال����ت����ي ح���ق���ق���ت���ه���ا ق�����وات 
صنعاء يف هذه املعركة أثبتت عدَم جدوى الضغوط الدولية 
التي عَوّلت عليها الرياض بشكل كبر، فيما ال زالت قوات 
صنعاء تثبت بشكل متواصل فشَل ُك�ّل وسائل “الحماية” 
األم��ري��ك��ي��ة أَْي�����ض��اً م��ن خ���الل ال��ض��رب��ات ال��ص��اروخ��ي��ة وال��ج��وي��ة 

العابرة للحدود.
وب��ح��س��ب م��ح��ل��ل��ن س��ي��اس��ي��ن م��ه��ت��م��ن ب��م��راق��ب��ة ت���ط���ورات 
ال���وض���ع يف ال��ي��م��ن ع���ن ك��ث��ب, ف��ف��ي ال���وق���ت ال����ذي ت��ب��ح��ث فيه 
ال��س��ع��ودي��ة عما وص��ف��وه بالحل ال��س��ح��ري ال���ذي يبعد عنها 
خسارتها املحتمة يف معركة مأرب الحالية التي شارفت عىل 
نهايتها لصالح ق��وات صنعاء, ج��اءت "عملية ت��وازن ال��ردع 
ال���ث���ام���ن���ة" م���ن خ����الل اس���ت���ه���داف ع��م��ق��ه��ا اإلس���رات���ي���ج���ي ب��أرب��ع 
عشرة ُمسرة يمنية من أنواع صماد 2 وصماد 3, وقاصف 
2-ك -, والتي توزعت بن قاعدة امللك خالد, وشركة أرامكو 
يف ال����ري����اض, وم���ط���ار امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز يف ج�����دة, وم���ط���ار أب��ه��ا 
يف ال����ج����ن����وب, ل��ت��ض��ع��ه��ا أم������ام اس���ت���ح���ق���اق آخ�����ر ال ي���ق���ل أه��م��ي��ة 
وخطورة عما تعانيه من فشل أصاب مسار عدوانها املستمر 

عىل اليمن منذ ما يقارب سبعة أعوام.
ويف م��ق��ال ت��ح��ل��ي��يل ن��ش��ر أواخ�����ر ن��وف��م��ر امل��ن��ص��رم. ي��ت��س��اءل 

الكاتب واملحلل اللبناين شارل أبي نادر, هل تختار السعودية 
البقاء يف مستنقع الضياع والال توازن يف حرب غريبة أرادتها 
خ���اط���ف���ة, أو ن���زه���ة ق���ص���رة, ل��ت��ج��د ن��ف��س��ه��ا ت��ع��ي��ش يف دوام����ة 
قاتلة, قد تمتد ألجيال طويلة لو بقيت تعيش حالة اإلنكار 
وعدم اإلعراف بالفشل وبالهزيمة وبإتخاذ القرار الخاطئ 

؟.".
ويستطرد الكاتب واملحلل اللبناين أبي نادر يف مقاله قائاًل: 
"يف م��أرب بشكل خ��اص, ويف كامل الجغرافيا التي أرادتها 
)السعودية( مسرحاً لحربها عىل اليمن بشكل عام, تعيش 
ال����ري����اض ح���ال���ة إن���ك���ار وض����ي����اع,, ف���امل���ي���دان داخ�����ل ال��ي��م��ن ال���ذي 
حاولت اإلمساك به والسيطرة عليه, أقفل بوجهها بشكل 
ُمحكم وطبيعة اإلنتشار والجاهزية لوحدات الجيش اليمني 
واللجان الشعبية تثبت بما اليقبل الجدل أن األمر أنتهى, 
وأن أكر مايمكن أن تكسبه السعودية يف الحرب, هو فقط 
إط��ال��ة ال��وق��ت ق��ل��ي��اًل, ورب��م��ا إس��ق��اط ع���دد أك���ر م��ن ال��ش��ه��داء 
اليمنين بن املدنين, أو املقاتلن, وإح��داث مراوحة أوسع 
من التدمر, وذل��ك ليس بفضل قدراتها أو ق��درات املُرتزقة 
واملُرتهنن لها, بل فقط بفضل القصف الجوي غر املسبوق 
ال������ذي ت���ن���ف���ذه ق���اذف���ات���ه���ا امل���دع���وم���ة م���ب���اش���رة م����ن األم���ري���ك���ي���ن, 
وب��ش��ك��ل الي��م��ك��ن ألح����د أن ي��ن��ك��ره أو ي��ن��ف��ي��ه, أو ي��خ��ف��ي��ه رغ��م 
اإلدع����اءات الكاذبة بوقف ال��س��الح األم��ري��ي الهجومي لها, 
إال إذا أعتروا أن قاذفات أف 16, وأف 15, وربما أف 35 مع 
صواريخها املوجهة من مئات الكيلو م��رات, وم��ع النماذج 
امل��ت��ط��ورة م��ن قنابلها ال��ذك��ي��ة, ه��ي أسلحة دف��اع��ي��ة, وليست 

هجومية".
وح����ول ع��الق��ات ال��س��ع��ودي��ة م��ع حليفتها, واش��ن��ط��ن التي 
يسودها املصلحة ويغلب عليها االبتزاز األمريي للمملكة, 
ي����ق����ول ال���ك���ات���ب ال���ل���ب���ن���اين ش�������ارل أب�����ي ن��������ادر: "ت���ع���ي���ش ال����ري����اض 
حالة إنكار بسبب ما تمارسه معها واشنطن من ابتزاز مايل 
ومعنوي عىل املكشوف من خالل ما تخلقه اإلدارة األمريكية 
من فرص ذهبية لتوقيع املزيد من عقود التسليح الضخمة 
معها بمليارات الدوالرات يتكلمون اليوم عن صفقة ضخمة 
لعشرات البطاريات من منظومة الدفاع الجوي األمريكية 
" ثاد " األغىل عاملياً, ُتضاف إىل صفقة مماثلة سبقتها, من 
الصواريخ جو - جو )إيه أي أم 120 يس(, وطوافات القتال 
القانصة, واملؤسف أن ذلك يرافق مع حملة ُمغطاة بغشاء 
من الخداع بعنوان " معارضة وهمية من الكونغرس لهذه 
الصفقات " والتي تعود لتسلك بسهولة يف النهاية يف وقتها 
املطلوب, ولتدخل هذه املنظومات يف دائ��رة الفشل يف منع 
وصول الصواريخ واملسرات اليمنية إىل العمق السعودي, 

حيث املنشآت الحيوية واملطارات الحساسة".
وللموضوع بقية البد من استكمالها والوقوف عند جملة 
من النقاط املتعلقة, إلث��راء هذا املوضوع املتشابك واملعقد, 

الذي له ما قبله, وما بعده !.
....... يتبع......
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صالح املقداد 

بوح الرياع

من تاريخ مديرية دمت .. األرض واالنسان ..   الحلقة ) الخامسة (  

 احمد القردعي

كلك نظر

مادة أحجار دمت الرسوبية والنارية والتي تحتوي عىل مادة 
الكوارتز وهي عىل النحو التايل:-

الكوارتز: كنز يف باطن االرض 
بقلم رؤوف وصفي 

يستخدم )الكواتز( يف العديد من املجاالت يف حياتنا اليومية 
كاملجوهرات والساعات والزجاج والعدسات وأجهزة التلفاز 
واملذياع والرادار- فما هي قصته؟ ومن أين تبدأ رحلته، وما هي 
مراحلها حتى يتم تصنيعه فيصبح جزءا من حياتنا العملية؟

تحتفظ األرض بكنوزها بن طيات الصخور يف شكل معادن 
نفيسة .. كا األمل��اس والذهب والبالتن والكوارتز )امل��رو( وهي 
تتألق بأحجامها املتباينة وألوانها املتعددة وبريقها األخاد كأنها 
ب��ع��ض أش���ع���ه ال��ش��م��س ق���د ت��ج��م��دت يف ت��ش��ك��ي��الت رائ���ع���ة بن 
هذه الصخور تتحدى الزمن ويعتر الكوارتز من أكر املعادن 
انتشارا يف قشرة كوكب االرض    فمعظم الرمال التي تغطي 
ش����واط����ئ األن�����ه�����ار وال����ب����ح����ار وامل���ح���ي���ط���ات م����ن ال����ك����وارت����ز وب��خ��اص��ة 
ال����رم����ال ال��ب��ي��ض��اء ال���ت���ي ت��ت��ك��ون م���ن ح��ب��ي��ب��ات )ال����ك����وارت����ز( ال��ن��ق��ي��ة 
ومن املعروف ان كوكب األرض يتكون من ثالث طبقات قشرة 
األرض ويراوح سمكها من ستة كليو مرات تحت املحيطات 
وسبعن كيلو مرا تحت سالسل الجبال وتليها طبقة الستار 
)غطاء النواة( التي يبلغ عمقها حوايل ثالثة آالف كيلو مر ثم 
نواه األرض التي يصل قطرها إىل حوايل سبعه آالف كيلو مر.
ويعتقد بأن النواة الخارجية هي يف حالة انصهار أما النواة 
الداخلية فهي صلبة.. ويحيط بباطن كوكب األرض غالف من 
الصخور التي تختلف يف كثافتها وطبيعتها وتركيبها وعموما 
ف���أن ال��ص��خ��ور ت��رك��ب م��ن مجموعه ع��ن��اص��ر م��ت��ح��دة يف ص��ورة 
م���رك���ب���ات ك��ي��م��ائ��ي��ة ت���ع���رف ب���امل���ع���ادن وي��ق��ص��د ب���امل���ع���دن ال��ج��س��م 

الطبيعي ال العضوي أي ما ليس له أصل نبايت أو حيواين.. 
الكوارتز كنز بن الصخور 

يبلغ ع��دد العناصر األك��ر شيوعاً يف الطبيعة ثمانية تكون 
يف معظم وزن قشرة االرض وهذه العناصر هي األوكسجن 

كنز أحجار الكوارتز يف دمت 

اس����ت����ن����اداً اىل م����ا ذك����رت����ه يف ال��ح��ل��ق��ة ق���ب���ل ال���س���اب���ق���ة وال��ح��ل��ق��ة 
ال���س���اب���ق���ة ف���أن���ن���ي أج�������دد ال���ت���أك���ي���د ع����ىل ان يف ب���اط���ن أرض دم���ت 
وظ��اه��ره��ا ك��م��ي��ات ك��ب��رة م���ن أح���ج���ار ال���ك���وارت���ز وم����ن امل���رج���ح ان 
أك���ره���ا يف م��دي��ن��ة ح��م��ام دم����ت وم��ح��ي��ط��ه��ا وت��ق��ل ال��ك��م��ي��ة كلما 
ب���ع���دت امل��س��اف��ة ح��ت��ى ت��ص��ل اىل 15ك�����م م���ن ك���ل ال��ج��ه��ات وه��ي 

املسافة املعروفة ببحرة املاء الكريتي.
وم��ع��ل��وم��ة ام���ت���الك دم����ت األح���ج���ار ال���ن���اري���ة وال��رس��وب��ي��ة ال��ت��ي 
ت����وج����د ب����داخ����ل����ه����ا م���������ادة اك�������وارت�������ز ع���رف���ت���ه���ا م�����ن خ�������الل ال������رواي������ات 
ال��ش��ف��ه��ي��ة وال����ت����ي ب������دأت م���ن���ُذ اك��ت��ش��اف��ه��ا ع�����ام 1851م وآخ������ر ما 
سمعت ع��ن ذل���ك يف ع���دن 1985م ع��ىل ل��س��ان ال���وال���د امل��رح��وم 
صالح أحمد املالحي وهو من أبناء رداع وكان يسكن مع أسرته 

يف عدن..
وال����ذي أك���د يل أن مكتشفها ال��ري��ط��اين ج���ون أدي��س��ون أل��ف 
كتاب عام 1865م معنون )مواقف ال تنىس( وخص دمت بست 
ص��ف��ح��ات  عنوانها )دم���ت وح��ك��اي��ة أح��ج��ار ال��ك��وارت��ز( وق���ال انه 
اش�����رى م���ن دم����ت 2600ح����ج����ر ب��م��ب��ل��غ زه���ي���د ج�����داً وأن قيمتها 

الحقيقة توازي مالين الجنيهات.
بعد ذلك بحثت عن أي مرجع يوضح أن األحجار الرسوبية 
وال���ن���اري���ة ت��وج��د ف��ي��ه��ا م����ادة ال���ك���وارت���ز وه����ذه امل�����ادة غ��ال��ي��ة الثمن 
تستخدم يف عدة صناعات أبرزها صناعة املجوهرات وصناعة 
ال����رادارات وبعد بحث طويل حصلت عىل املرجع املطلوب يف 
أواخ����ر ف��راي��ر م��ن ع���ام 1987م وه���و ع��ب��ارة ع��ن م��ق��ال يف مجلة 
العربي الكويتية العدد رقم 339 لشهر فراير من عام 1987م 
بعنوان )ال��ك��وارت��ز كنز يف ب��اط��ن األرض( لكاتبه رؤوف وصفي 
واملقال جزء منه يخص الصخور الرسوبية والنارية وأكد وجود 
مادة الكوارتز فيها الكاتب الحائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء..

وقد تنفست الصعداء وقلت يف نفي هذا املقال سأحتفظ 
به كمرجع لكتابة مادة عن دمت يف وقت الحق واليوم وبعد 
احتفاظي به ألربعة عشر عاماً  وستة أشهر هنا احتاجه لكتابة 

وال���س���ل���ي���ك���ون واألمل����ن����ي����وم وال����ح����دي����د وال���ك���ال���س���ي���وم وال����ص����ودي����وم 
والبوتاسيوم واملاغنسيوم يمثل األوكسجن والسليكون حوايل 
%75 من وزن الغالف الصخري ومن هذين العنصرين يتكون 

الكوارتز الذي يطلق عيه علمياً اسم ثاين أكسيد السليكون .
ي��خ��ت��ل��ف ت���رك���ي���ز امل�����ع�����ادن يف ط���ي���ات ال���ص���خ���ور ف���ه���ي ك��ث��ي��ف��ة يف 
بعضها ونادرة يف بعضها االخر وهذا يعني أنه ليس للصخور 
تركيب كيمايئ واحد  بل يمكن تقسيمها اىل ثالثة أنواع وهي :

الصخور النارية : هي التي صعدت من باطن الكرة األرضية 
يف هيئة كتل صخرية منصهرة يتصاعد منها البخار وتسمى ) 
الصهارة ( ثم تأثرت برودة سطح االرض خالل مالين السنن 
فتمدت وتتميز الصخور النارية بشدة صالبتها وبأنها عديمة 

املسام 
ال���ص���خ���ور ال���رس���وب���ي���ة : ه����ي ال����ت����ي ن����ش����أت ع����ىل س���ط���ح االرض 
نتيجة لتفتت ال��ص��خ��ور ع��ر ال��ع��ص��ور ال��ط��وي��ل��ة ول��ت��أث��ر ع��وام��ل 
التعرية وأث���ر ال��ك��ائ��ن��ات الطويلة وال��ت��أث��ر ع��ىل ع��وام��ل التعرية 
وأث����ر ال��ع��ض��وي��ة وت��ت��ك��ون ال��ص��خ��ور ال��رس��وب��ي��ة م��ن ع���دد طبقات 
تحتوي عىل بقايا عضوية نباتية وحيوانية تدل عىل نوع الحياة 
التي كانت موجودة يف األزمنة السحيقة املختلفة أي ان هذه 

الصخور تعتر بمثابة سجل للكائنات الحية .
الصخور املتحولة : هي التي كانت يف األصل صخور نارية أو 
رسوبية ثم تغر تركيبها املعدين بسبب عوامل الضغط الشديد 

والحرارة املرتفعة أو بكليهما معاً 
ويدخل الكوارتز يف تركيب معظم الصخور النارية واملتحولة 
من الصخور الرسوبية ألنه يقاوم عوامل التحلل والتفتت التي 
تتعرض لها هذه الصخور عر حقب الزمن وتوجد بعض أنواع 
الكوارتز يف بلورات كبرة الحجم أوقد توجد يف بلورات دقيقة 
جداً تستحيل رؤيتها إال بأستخدام املجهر وبأعداد كبرة كما 
ق����د ي���وج���د ال����ك����وارت����ز غ����ر ال���ن���ق���ي يف ش���ك���ل ع�������روق ض��خ��م��ة ي��ب��ل��غ 

سمكها عدة أمتار وطولها بضعه كليومرات ..
امل��رج��ع مجلة العربي الكويتية ال��ع��دد 339 ال��ص��ادرة لشهر 
ف��راي��ر م��ن ع���ام 1987م ص 120 وال��ع��م��ود األول م��ن ص 122 

و8 أسطرمن العمود من نفس الصفحة 
مالحظة : 

املقال املذكور الذي كتبه رؤوف وصفي وهو كما أسلفت حائز 
عىل جائزة نوبل يف الفيزياء هو من املقاالت الطويلة وتحديداً 
من ص 120 اىل ص 127 من املجلة – أي ثمان صفحات وانا لم 
اعرض يف هذه املادة غر ما يوازي حيز صفحه واحدة وبالذات 

التي تخص األحجار الرسوبية والنارية املوجودة يف دمت .
عودة إىل املوضوع : ومادام املوضوع املذكور يطابق األحجار 
امل��ذك��ورة فإننا ندعو االس��ات��ذة وال��دك��ات��رة املتخصصن يف علم 
ال���ف���ي���زي���اء يف ب����الدن����ا اىل ف���ح���ص االح�����ج�����ار امل������ذك������ورة رب����م����ا ت��ك��ون 

املطلوبة .

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

هزلية الكمني.. 

خالد الصرابي

أح���ي���ان���ا ي���ذه���ب ال��ف��ك��ر ال���خ���اس���ر اىل م���ا ه���و أب���ع���د من 
حواجزه الذاتية وفيلم الكمن اإلمارايت كان أنموذج 
للفريق الباحث عن القشة وماذا تريد ان تصنع من 
الخيال وهي معنا تعيش واقع حربي مخزي للغاية، 
الذين ذهبوا إىل تصنيف اإلم���ارات بالحذو األمريي 
أث���ن���اء ص��ن��اع��ة ال��س��ي��ن��م��ا م��ح��ق��ن ول���ك���ن االخ����ت����الف هنا 
يكمن يف م��دى ال��ق��درة االستيعابية للجمهور ولهذا 
ال ت���س���ت���ط���ي���ع اإلم�������������ارات ان ت����وه����م ش���ع���ب���ه���ا ب�������ان ل���دي���ه���ا 
ج���ي���ش ب���ط���ل وه������ي ت���ش���اه���د ان����ك����س����ارات����ه امل���ت���ت���ال���ي���ة ع��ىل 
أيدي األسود اليمانية حتى وان حاولت من خالل هذا 
الفيلم العكي رفع معنويات جنودها اال ان الهبوط 
املتدين يف الواقع ال ترفعه الخياالت الفنطازية وملاذا 
ل��م يطلبوا منا مشاهد املحرقة الحقيقية ملدرعاتهم 
وجنودهم وبالتأكيد لن نبخل يف هذا الجانب فنحن 
ن��ش��ج��ع األع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة ول���ك���ن ل��ي��س ك��ف��ي��ل��م ال��ك��م��ن 
ال��������ذي ي����س����رد ق���ص���ص خ��������ارج ن����ط����اق ال�����واق�����ع اإلم���������ارايت 
وج����ي����ش����ه����ا ال������ك������رت������وين ال�����������ذي ح�������اول�������ت م�������ن خ���������الل ه�����ذا 
الفيلم مللمت أشالءه املتناثرة عىل امتداد الصحاري 
اليمنية والجبال والوديان ونستطيع نحن يف اإلعالم 
العسكري ان نعرض مشاهد ميدانية وجيزة تضاهي 
كل ثانية يف الفيلم اإلمارايت الذي ربما بلغت ميزانيته 
اإلن��ت��اج��ي��ة م��الي��ن ال����دراه����م ويف األخ����ر ي��ص��ب��ح ك���اذب 
ونحن عىل حق طاملا نقلنا حقيقة الجيش اإلم��ارايت 
وم��ب��اش��رة م��ن واق��ع��ه امل��ي��داين امل��ري��ب أم���ام رج���ال الله 
ال���ي���م���ان���ي���ة ال����ذي����ن ت���ع���ج���ز ه���ول���ي���ود ع����ن ص���ن���اع���ة م��ش��ه��د 
ب������ط������ويل واح�����������د آلالف م�����ش�����اه�����ده�����م ال����ب����ط����ول����ي����ة وح����ت����ى 
ال���ج���ي���ش األم�����ري�����ي ب����ذات����ه ي���ع���ج���ز ع����ن ت���ق���دي���م م��الح��م 
أب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة امل����ع����ت����م����دي����ن يف 

حربهم عىل الله وعىل شجاعتهم وإرادتهم املتينة.
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تعلن محكمة املنطقة  العسكرية املركزية
أنه ووفقاً لنص املادة 28 إجراءات جزائية عسكرية فان عىل املتهمني الواردة 
أسماؤهم ادناه وعددهم 33 متهماً -بتهمة الخيانة وتسهيل دخول العدو اىل 
إقليم الجمهورية اليمنية وام����داده باملقاتلني وان��ت��ح��ال الصفات ووق��ائ��ع أخ��رى 
تضمنتها صحيفة االتهام- الحضور اىل املحكمة خالل الجلسة القادمة يف 8 يناير 
2022م مالم فسيتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وستقوم املحكمة 

بالتنصيب عن املتهمني والسري يف إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-
1 - اللواء الركن صالح محمد حسن سالم  

2 - اللواء الركن أحمد محسن صالح اليافعي
3 - اللواء الركن أحمد سالم عبدالله املرزوقي
4 - اللواء الركن أحمد حسني صالح العقييل

5 - اللواء الركن هيثم قاسم طاهر
6 - اللواء رداد مرزوق الهاشمي

7 - العميد الركن فضل محمد عبيد غرامة
8 - العميد الركن مهدي احمد عيل الشكلية
9 - العميد الركن ناصر عبد الرب ناصر عيل 

10 - العميد الركن سليمان ناصر سليمان الزاميك
11 -  العميد الركن قائد محمد مساعد

12 - العميد الركن فرج حسني ابوبكر العتيقي
13 - العميد الركن طالب سعيد عبدالله بارجاش

14 -  العقيد الركن. احمد عيل االشول
15 - العقيد الركن جميل احمد عوض االشول
16 - العقيد الركن محمد احمد عيل الحبييش

17 - العقيد الركن سمري شرف شمسان الحكيمي 
18 - العقيد الركن محمد احمد عبدربه الحلييس 
19 -  العقيد الركن هادي احمد مسعد العولقي 

20 - العقيد الركن ناصر سالم عبدالله العمري
21 -  العقيد طيار عادل احمد عيل الحاملي
22 - العقيد عيل محسن مصلح الحاريث 

23 - العقيد عيل محمد صالح القميل
24 - العقيد احمد حسني محمد النقح

25 - العقيد مانع عزيز جابر ناصر قابص
26 - املقدم يحيي أحمد مانع الوعيل
27 -  العقيد محمد صالح بن راسيه

28 - العقيد محمد عبدالعزيز العسودي
29 - الرائد عبده فارع عبدالله الربح 
30 - الرائد عيل حسني عيل الفالحي

31 -  النقيب مطلق احمد جوهر املعرويف
32 - املالزم ثاين فهمان محمد احمد الصبيحي 
33 -  الجندي محمد عبدالله محمد العجابي 

اعالن قضايئ

ويف اإلحتفال بارك السيد عبدامللك بدر الدين الحويث للعرسان.. سائال املوىل 
القدير أن يكتب لهم وألسرهم السعادة.. مؤكداً  أن العرس الجماعي الكبري 
مناسبة ذات قيمة إنسانية وأخالقية ودينية، يف رسالة للعالم أن الشعب 
اليمني بات اليوم متفرداً يف كل املجاالت ذات الطابع اإليماين.. وأشار قائد 
الثورة إىل أن هذه العرس يعد أكرب عرس جماعي يف اليمن عىل مر التاريخ، 

وأكرب عرس يف املنطقة العربية بكلها.
وقال: "هذا العرس الجماعي أقيم ونحن يف ذروة التحديات، ويف أشد 
الحصار واملعاناة، يف مرحلة صعبة جداً، شعبنا يواجه فيها عدواناً كبرياً، 

تحالفت فيه قوى الطغيان واإلجرام من الكافرين واملنافقني".
وأشار إىل أنه، بالرغم من كل املعاناة والصعوبات والتحديات والحصار 
والظرف االقتصادي الصعب، فإن الشعب اليمني ليس فقط يتّجه إىل 
ميدان التكافل والرتاحم وإنما يحافظ عىل مسرية حياته يف كل جوانبها، 

ويف مقدمتها الجوانب االجتماعية.
وأوضح قائد الثورة، أن األعداء حرصوا عىل محاربة كل ظواهر الحياة يف 
اليمن، فهم يقتلون بالسالح، ويسعون إىل إركاع الشعب وإذالله، واالنتقام 
منه، وإخضاعه بالتجويع والحصار، ويستهدفونه بالحرب الناعمة إلفساده 
شبابه وشاباته، وكباره وصغاره.. ولفت إىل أن الشعب اليمني من واقع 
هويته اإليمانية، وانتمائه لإلسالم االنتماء الصادق، وثباته عىل مبادئه 
وقيمه التي توارثها جيالً بعد جيل، يجّسد مبدأ الرتاحم والتعاون عىل الرب 

والتقوى والتكافل، ويقدم درسا يف التماسك االجتماعي.
وقال: "نحن اليوم كما نرى القيمة اإلنسانية واألخالقية واإليمانية ملبدأ 
التكافل يف اإلسالم الذي هو مبدأ إسالمي كما هو إنساين، ويقدم صورة 
مشرقة عن عظمة اإلسالم، ونقدم رسالة صمود يف مواجهة األعداء، وكل 
التحديات التي هي نتاج ملؤامراتهم ومكرهم وظلمهم وحصارهم الستهداف 
شعبنا العزيز".. وأكد السيد عبدامللك بدر الدين الحويث عىل األهمية الكربى 
لفريضة الزكاة، وثمرتها وأثرها عىل املستوى االجتماعي يف إغاثة امللهوفني 
القوت  ويف  املعيشة،  لقمة  يف  املستويات  باملحرومني عىل كل  والعناية 
الضروري، وكذلك يف مختلف املجاالت، ومنها هذا الجانب تزويج الشباب.

وقال: "عىل مدى عقود من الزمن، كانت هذه الفريضة مغّيبة وضائعة 
ومهدرة ومستغلة عىل نحو سلبي فيما يؤخذ منها، ولكن اليوم وألنه هناك 
توّجها من منطلق الهوية اإليمانية لهذا الشعب وجهات تتحرك للعناية 
بهذا الركن العظيم من موقع املسؤولية والحرص والوفاء عىل أن يكون 
أداؤهم مطابقا لتوجيهات الله وتعليماته، وتحرك بأمانة ومسؤولية لجمع 
هذه الزكاة وصرفها عىل نحو صحيح، يجسدون مبادئ اإلسالم وقيمه، 
ويحملون روحيته".. وشدد عىل أن "إخراج الزكاة حق ومسؤولية عىل كل 
املكلفني، واملسؤولية اليوم أكرب من أي وقت مىض، باعتبار الظروف واملعاناة 
والفقر".. مبينا أن اإلخالل بالزكاة نقص بالدين، وتفريط كبري يصل إىل درجة 

أال تقبل من اإلنسان حتى صالته من دون زكاة.
كما أكد قائد الثورة عىل أهمية الزكاة، باعتبارها فريضة الزامية عظيمة 
التكافل  إطار  يف  االجتماعي  املستوى  وأهميتها عىل  اإلنسانية،  وقيمتها 

والرتاحم والتعاون عىل الرب والتقوى وتعزيز الروح األخوية.
وأشاد بدور هيئة الزكاة والقائمني عليها، وحرصهم عىل أداء مسؤولياتهم 

بكل جد، واستشعار املسؤولية أمام الله تعاىل.. الفتا إىل أن هيئة الزكاة 
اهتماماتها واسعة بإيصال الرعاية ملئات آالف الفقراء، ومشاريع التمكني 
من  أخرجتها  التي  فع  الُدّ من خالل  بالغارمني  واهتمامها  االقتصادي، 
السجون، ونتائجها امللموسة والواضحة معروفة، وتتزايد كلما اتسعت 
دائرة العطاء، وإخراج هذه الفريضة.. وحّث قائد الثورة عىل إخراج الزكاة 
ملا لها من اعتبارات اجتماعية وغريها .. مشددا عىل أهمية تيسري الزواج 
وتخفيض تكاليفه، باعتباره عامال مساعدا، يك يتمكن املاليني من أبناء 

الشعب من الزواج.
وقال: "ال داعي ألن تكون نسبة املهور مرتفعة، والشروط والتكاليف، 

ألنها تشكل عائقاً أمام ضرورة اجتماعية وهي الزواج".
ولفت إىل ضرورة أن يكون يمن اإليمان متفردا ونموذجاً راقياً لكل الشعوب 
األخرى من أبناء األمة، تجسيداً لقول رسول الله -صىل الله عليه وعىل 
آله وسلم- "اإليمان يمان والحكمة يمانية".. ودعا املجتمع إىل اإلحسان 
واالهتمام بالفقراء وتيسري الزواج ومساعدة املحتاجني، وأن تكون حالة 
الرتاحم والتكافل دائمة عىل أوسع نطاق.. مبينا أن التكافل يمثل أهم وسيلة 

للتقرب إىل الله، ملواجهة التحديات واملشاكل، وسبباً لرحمة الله والربكات.
هذا وكانت قد القيت يف الحفل عدة كلمات.. حيث أكد مفتي الديار 
اليمنية، العالمة شمس الدين شرف الدين، أهمية إقامة مثل هذه الشعائر 
واملناسبات، تخفيفاً عىل كاهل الشباب والشعب اليمني املحافظ، الذي ُيراد 

له من خالل العدوان والحصار إذالله لخدمة مشاريع األعداء.
وثّمن جهود القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل وهيئة الزكاة يف هذا 
العمل الخريي، الذي سعى لتخفيف معاناة الشباب ورسم الفرحة والسرور 
الفعاليات واملناسبات  بادرة أمل ملزيد من  .. معترباً ذلك  عىل وجوههم 

الخرييّة واإلنسانية عىل امتداد اليمن الكبري.
ودعا العالمة شرف الدين، أولياء األمور إىل تخفيف املهور والشروط، 
التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبحت عائقاً كبرياً يف إقامة األعراس، 
وحالت دون إحياء شعرية من شعائر الله، واالبتعاد عن العادات السيئة 

من اإلسراف والتبذير وغريها.
من جانبه، بارك رئيس الهيئة العامة للزكاة، الشيخ شمسان أبو نشطان، 
للعرسان فرحتهم الغامرة بإكمال نصف دينهم يف العرس الجماعي األكرب 

الذي شاركهم فيه قائد الثورة، السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، وقيادات 
الدولة والحكومة.. وأشار إىل أن العرس الجماعي استهدف شرائح الفقراء 
واملساكني واملرابطني واألسرى واأليتام وأبناء الشهداء واملحتاجني إىل جانب 
مجموعة من األشقاء األفارقة، وذلك بربكة الركن الثالث من أركان اإلسالم.

وأكد أن املشروع أحد مئات املشاريع، التي تنفذها هيئة الزكاة يف املصارف 
الثمانية .. مشيداً بتفاعل ومبادرة رجال املال والتجار شركاء هيئة الزكاة.

وقال: "فرحتنا وسعادتنا ال توصف بهذا العرس الجماهريي األكرب، وهي 
رسالة للعالم أننا سنحتفل رغم األلم والجراح والعدوان والحصار، بفضل 
من الله ونعمة اإلسالم وبركة ركن عظيم من أركانه الذي تغيب عىل مدى 
عقود من الزمن".. ودعا الشيخ أبو نشطان إىل تعزيز دور املبادرات املجتمعية 
يف تيسري الزواج وتحصني الشباب واالبتعاد عن مظاهر املغاالة واإلسراف 
والتبذير، التي توجد املوانع والعوائق أمام الزواج امليسور .. مثمناً الجهود 

املبذولة يف تنظيم العرس الجماعي، وعىل رأسها األنشطة التوعوية.
تخلل االحتفال قصيدة للشاعر معاذ الجنيد، وفقرات إنشادية من الرتاث 
الشعبي، للفرق التابعة لوزارة الثقافة، وغريها من الفقرات التي صاحبت 

مراسم العرس الجماعي.
وعيل هامش االحتفال اجرت "26 سبتمرب" عدداً من اللقاءات سلطت 

من خاللها الضوء عىل هذا الحدث االجتماعي الهام..
وكانت البداية مع العريس محمد إبراهيم إسحاق – صومايل الجنسية 

تحدث الينا قائالً:
< نشكر أبناء اليمن وعىل رأسهم السيد عبدامللك بدر الدين الحويث قائد 
املسرية القرآنية وكذلك الهيئة العامة للزكاة عىل هذه اللفتة الكريمة بإقامة 
هذا العرس الجماعي الكبري والذي بفضله استطعت إكمال نصف ديني.. فأنا 
عاجز عن الشكر وخصوصا وقد تقدم بي السن وكربت يف العمر ولم استطع 
الزواج بسبب الظروف الصعبة وشحة االمكانات ولكن بفضل التوجيهات 
الكريمة من السيد القائد بتفعيل مصرف الزكاة واملساكني وابن السبيل 

تمكنا من إكمال نصف دييننا فجزاهم الله كل خري.. 
< العريس عثمان إسحاق- سوداين الجنسية- تحدث بقوله:

السيد  بالشكر  واخص  فرداً  فرداً  اليمن  أهل  اليمن واشكر  أشكر   >>
عبدامللك بدر الدين الحويث – حفظه الله – الذي بفضل توجيهاته الكريمة 
استطعت اليوم أن اكمل نصف ديني هنا يف بلدنا الثاين اليمن يمن اإليمان 
والحكمة بالفرحة ال تسعني وال استطيع أن اتمالك نفيس ألين وبرغم أنني 
من السودان إال أن أبناء اليمن اثبتوا أنهم نعم االهل واالخوان فلم اشعر 
بأية غربة أو اغرتاب.. فشكراً لكل اليمنيني وشكراً لهيئة الزكاة عىل هذه 

اللفتة الكريمة.
< العريس فرحان محمد عبدي- اثيوبي الجنسية أضاف قائال:

<< أشعر بالفرح والسرور عىل درجة أنني لم استطع ان امنع دموع الفرح 
من االنهمار فربغم أننا من اثيوبيا لم نشعر بالغربة واالغرتاب ونحن يف 
اليمن بلدنا الثاين.. اليوم تتجيل االخوة يف انصع صورها ألهل اليمن فنعم 
االخوة بإقامتهم لهذا العرس الجماعي الذي بفضله اتممت نصف ديني 
فالشكر الجزيل للسيد عبدامللك بدرالدين الحويث – حفظه الله – الذي 
وجه بإقامة هذه العرس الكبري وكذلك أتقدم بالشكر للهيئة العامة للزكاة 

والقائمني عليها.
<  العريس عبده صالح أحمد الحكيمي تحدث بالقول:

<< فرحتي ال توصف وأنا احتفل بعريس بعد هذا العمر النني لم استطع 
الزواج بسبب عدم قدريت عىل تحمل تكاليفه.. ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل 
للسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث – حفظه الله – وكذلك للهيئة 
العامة للزكاة والقائمني عليها عىل مساعديت يف زواجي واكمال نصف ديني 

فشكراً لهم جميعاً.
<  العريس هشام عبده عيل رزق املعطري تحدث بالقول:

<< شعوري ال يوصف وأنا احتفل اليوم بعريس وسط كوكبة من العرسان 
الذين ضمهم هذا العرس الجماعي الكبري الذي يمثل صدق املوقف والتوجه 
وهنا أتقدم بالشكر الجزيل للسيد القائد عبدامللك بدرالدين الحويث – حفظه 
الله – الذي وجه بتفعيل هيئة الزكاة واقامة هذه األعراس الجماعية التي 
يشنها علينا  التي  الناعمة  الحرب  الشباب ومواجهة  إىل تحصني  تهدف 
العدوان..  كذلك أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة العامة للزكاة والقائمني 

عليها عىل حسن التنظيم والرتتيب لهذا العرس الجماعي الكبري..
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يف عرس هو األكرب من نوعه على مستوى املنطقة العربية..

الهيئة العامة للزكاة تحتفل بزفاف 7200 عريس وعروس في العرس الجماعي الثانيالهيئة العامة للزكاة تحتفل بزفاف 7200 عريس وعروس في العرس الجماعي الثاني
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قائد الثورة: العرس الجماعي رسالة بأن الشعب اليمني متفرد في المجاالت ذات الطابع اإليمانيقائد الثورة: العرس الجماعي رسالة بأن الشعب اليمني متفرد في المجاالت ذات الطابع اإليماني



* يف ال����ب����داي����ة ن������ود أن ت���ع���ط���ون���ا مل���ح���ة م�����وج�����زة ع�����ن امل����ؤس����س����ة .. 
واألضرار التي لحقت مصانعها جراء العدوان ؟

** املؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق االسمنت مؤسسة اقتصادية 
إنتاجية مملوكة للدولة تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة 
بالوزير وتتكون من ثالث وحدات اقتصادية هي مصنع أسمنت باجل 
وأن�����ئ يف ال���ع���ام 1973م وم��ص��ن��ع أس��م��ن��ت ع���م���ران وأن�����ئ يف ال��ع��ام 
1982م ومصنع أسمنت الربح الذي أنئ يف العام 1993م وهذه 
الوحدات االقتصادية أو املصانع التابعة للمؤسسة تعرض اثنان منها 
ل��ق��ص��ف ال���ع���دوان خ���الل ال���ع���ام 2015م وه���ي م��ص��ن��ع أس��م��ن��ت ع��م��ران 
ومصنع أسمنت الربح ، أما مصنع أسمنت باجل فقد كان متوقفاً عند 
بداية العدوان بسبب تنفيذ مشروع تحديث وتطوير فيه كانت تقوم 
بتنفيذه شركة صينية ولذلك لم يتعرض للقصف حيث قام العدوان 
بقصف الخط اإلنتاجي الجديد يف مصنع عمران بقرابة 50 غارة جوية 
منها ثالث غارات استخدم فيها القنابل العنقودية ، أما مصنع الربح 
فقد تعرض ل� 17 غارة جوية ، استهدف العدوان بالغارات األخرية منها 
مخازن الديناميت يف مصنع اسمنت عمران  بهدف تدمري املصنع بشكل 
كامل ، ولكنه فشل يف تحقيق هذا الهدف والحمد لله ألن املختصني 

كانوا قد قاموا بسحب الديناميت من املخازن عند بداية العدوان .
وم����ن����ذ ال����ع����ام 2015م ب���ع���د أن ت����ع����رض امل���ص���ن���ع���ان ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ق��ص��ف 
ب�����دأ ب���ع���ض امل���ه���ت���م���ني م����ن ال���ش���ب���اب وال���ع���ام���ل���ني يف امل���ؤس���س���ة وك������ذا م��دي��ر 
مصنع عمران بالتواصل مع األم��م املتحدة واملطالبة بتحييد املصنع ، 

وبعد استالمي ملهمة إدارة املؤسسة يف العام 
2016م ، ع��م��ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ع����ى االس����ت����م����رار يف 
ال��ت��واص��ل م��ع األم���م امل��ت��ح��دة ح��ت��ى ت��م التوصل 
إىل ات����ف����اق ال��ت��ح��ي��ي��د مل��ص��ن��ع أس���م���ن���ت ع����م����ران يف 

شهر أغسطس عام 2017م .
* م���������اذا ع������ن ج�����ه�����ود امل����ؤس����س����ة إلع�������ادة 

عجلة اإلنتاج ؟
** ب��ع��د ت��ح��ي��ي��د م��ص��ن��ع أس��م��ن��ت ع���م���ران خ��الل 
ال�������ع�������ام 2017م وع���������ى ال�������ف�������ور ب�����ذل�����ن�����ا ال����ج����ه����ود 
املضاعفة من أجل إعادة عجلة اإلنتاج يف املصنع 

وبدأنا بواسطة أيادي وكوادر وخربات يمنية العمل عى إصالح األضرار 
التي تعرض خط اإلنتاج القديم يف املصنع حيث كانت أضرارا قليلة مقارنة 
ب���األض���رار ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا ال��خ��ط ال��ج��دي��د وق���د ن��ج��ح��ن��ا ب��ال��ف��ع��ل يف إع���ادة 
تشغيل خ��ط اإلن��ت��اج ال��ق��دي��م ، ويف ال��وق��ت ذات���ه اس��ت��م��رت ج��ه��ود إص��الح 
األضرار التي تعرض لها الخط الجديد حتى تم إصالحها وإعادة تشغيله 
، ثم التوجه إلعادة عجلة اإلنتاج يف مصنع أسمنت الربح ، وألن املصنع 
كان متوقفا منذ العام 2009م وبسبب ارتفاع كلفة املازوت فقد بدأنا 
ب���إع���ادة ت��ش��غ��ي��ل أح���د ال��ط��واح��ني وال��ت��غ��ل��ي��ف يف امل��ص��ن��ع ت��ش��غ��ي��ال ج��زئ��ي��اً يف 
العام 2018م .. ولم تتوقف جهود املؤسسة املبذولة بإتجاه إعادة عجلة 
اإلنتاج يف جميع املصانع عند هذا الحد ، بل ظلت مستمرة ، وتم التوجه 
نحو مصنع أسمنت الربح والبدء يف إصالح األضرار التي تعرض لها نتيجة 
ل���غ���ارات ال����ع����دوان وق����د ن��ج��ح��ن��ا يف إص����الح أج������زاء  م���ن ه����ذه األض������رار أي��ض��اً 
خالل العام 2018م و 2019م استمرت عملية التحديث يف املؤسسة 
واملصانع حيث بدأنا إنشاء منظومة اإلحراق يف مصنع أسمنت عمران يف 
العام 2019م كذلك تم توقيع عقد مع شركة محلية الستكمال تنفيذ 
مشروع التحديث الصيني يف مصنع باجل والبدء بإنشاء منظومة إحراق 
للمصنع وأص��ب��ح ال��خ��ط اإلن��ت��اج��ي يف مصنع أسمنت ب��اج��ل ح��ال��ي��اً ج��اه��زاً 
ب��ال��ك��ام��ل وب��ان��ت��ظ��ار دخ���ول امل����ازوت ل��ل��ب��دء يف اإلن��ت��اج ألن ال���ع���دوان ال ي��زال 
يحتجز السفن ، وك��ذل��ك ال ن��زال بانتظار إدخ���ال بقية الطواحني ملصنع 

أسمنت عمران من الخارج )طواحني الفحم (.
* ك����ي����ف أث��������ر ال�����ح�����ص�����ار وح�����ج�����ز ال��������ع��������دوان ل����س����ف����ن ال�������وق�������ود ع��ى 

املصانع؟
** استمرار الحصار واحتجاز العدوان للسفن وعدم دخول املازوت 

للمصانع ل��ه آث���ار سلبية ك��ث��رية ويتسبب بخسائر ك��ب��رية ول��م ت��دخ��ل لنا 
خ��الل السنة إال سفينتني أو ث��الث سفن ونتيجة ل��ذل��ك ف��إن العمل يف 
مصنع أسمنت عمران متوقف طيلة سبعة أشهر وهذا التوقف يرتتب 
عليه خسارة كبرية للمصنع وعجز عن الوفاء بالتزاماته من حيث اإلنتاج 

ومن حيث مرتبات العمال والتزامات ثابتة وغريها.
* ك��ان��ت ت��وج��د ل��دي��ك��م ك�����وادر أج��ن��ب��ي��ة ت��ع��م��ل يف امل���ص���ان���ع.. هل 

تركت فراغاً بعد مغادرتها ؟ 
** ن��ع��م ك��ان��ت ت��وج��د ل��دي��ن��ا ك�����وادر أج��ن��ب��ي��ة ت��ع��م��ل يف م��ص��ان��ع أسمنت 
عمران وباجل والربح ، وعند حصول عطل يف أحد هذه املصانع كانت 
ت���ق���وم ب���إص���الح���ه ه�����ذه ال�����ك�����وادر األج���ن���ب���ي���ة امل����ت����واج����دة س������واء م����ن ال���خ���رباء 
واملهندسني اليابانيني أو الروسيني أو األملانيني أو اإليطاليني، ومع ذلك 
فإن مغادرة هذه الكوادر لم يرتك أي تأثري أو فراغ، فهناك الكثري من 
الكوادر والخرباء واملهندسني اليمنيني الذي حلوا محل الكوادر األجنبية 
واستطاعوا القيام بمهامها، فعى سبيل املثال خط مصنع عمران الذي 
ت��ع��رض ل��أض��رار ج���راء غ���ارات ال��ع��دوان ت��م إص��الح��ه ب��ال��ك��وادر امل��وج��ودة 
م��ن املهندسني اليمنيني إىل جانب القيام بعملية صيانات ك��ربى منها 
صيانة الجريبوكس للطاحونة الكبرية الخط ال��ث��اين ال��ذي ينتج ح��واىل 

مليون طن .
* كيف تنظرون إىل ق���درات املهندسني اليمنيني .. وم���اذا عن 

خطط املؤسسة لصقل خربات هذه الكوادر ؟
** ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن ال���ك���وادر ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ؤه��ل��ة 
من املهندسني املحرتفني ولديهم من الخربات 
م�������ا ي���م���ك���ن���ه���م م�������ن إص�����������الح أي ع�����ط�����ل ي������ح������دث يف 
امل��ص��ان��ع ، ح��ت��ى أن ب��ع��ض ال��ج��ه��ات وال��ش��رك��ات 
وامل�������������ؤس�������������س�������������ات األخ��������������������������رى أص���������ب���������ح���������ت ت�����س�����ت�����ع�����ني 
باملختصني واملهندسني لدينا يف إصالح أجهزتها 
ال���ح���س���اس���ة ، وع������ى س���ب���ي���ل امل����ث����ال ش����رك����ة ي��دك��و 
ل���أدوي���ة ال��ت��ي اس��ت��ع��ان��ت ب��امل��ه��ن��دس��ني العاملني 
لدينا يف مصنع أسمنت عمران إلصالح العطل 
الذي أصاب خط املحاليل الخاص بإنتاج األدوية 
ونجح املهندسون لدينا بالفعل يف إصالحه وال 
شك يف أن لدى املؤسسة خططاً لتطوير قدرات لصقل خربات الكوادر 
واملهندسني ، ويف ظل الحصار املفروض عى البلد ونتيجة لعدم القدرة 
ع��ى تسفريهم ل��ل��خ��ارج لتلقي امل��زي��د م��ن التأهيل فقد ب��دأن��ا بالتواصل 
مع االتحاد العربي لالسمنت وطلب املساعدة يف تأهيل وصقل خربات 
ال��ك��وادر العاملة يف امل��ؤس��س��ة وه��ن��اك أي��ض��ا دورات عاملية يتم تنظيمها 
ع����رب )أون الي������ن( ي����ش����ارك ف��ي��ه��ا ع�����دد م����ن امل���ه���ن���دس���ني يف م��ص��ن��ع أس��م��ن��ت 
عمران ومصنع أسمنت باجل وجزء من الربح ويتلقون املزيد من املعارف 
ال��ن��ظ��ري��ة وامل����ه����ارات ال��ت��دري��ب��ي��ة ع���ى أي����دي م���درس���ني م���ن خ����ارج ال���وط���ن ، 
أي��ض��ا ه��ن��اك دورات تعليمية ت��دري��ب��ي��ة تنظمها امل��ؤس��س��ة وت��ق��وم خاللها 
الكوادر التي كانت تعمل يف املؤسسة وتم إحالتها إىل التقاعد بمهمة 
تدريب صقل وتطوير خربات ومهارات الكوادر الجديدة من املهندسني 

والفنيني.
* كيف قمتم يف املؤسسة بدوركم يف إطار الرؤية الوطنية ؟

** نستطيع ال��ق��ول أن املؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق االسمنت 
قد تحركت قبل إقرار الرؤية الوطنية ، وإذا كانت املرحلة األوىل للرؤية 
الوطنية هي مرحلة الصمود والتعايف وبناء القدرات التي يتم تنفيذها 
م��ن ال��ع��ام 2019 وح��ت��ى ال��ع��ام 2022م .. فإننا يف املؤسسة اليمنية 
لصناعة وتسويق االسمنت قد بدأنا العمل يف تنفيذ هذه املرحلة منذ 
العام 2017م وتحقيق االنتعاش والتعايف وبناء القدرات يف مصانع 
امل���ؤس���س���ة ، وخ�����الل ال���ع���ام 2019م ب���دأن���ا ت��ن��ف��ي��ذ م��رح��ل��ة إع������ادة ت��أه��ي��ل 
وتعزيز مقومات استقرار البنية املؤسسية والخطوط اإلنتاجية للمصانع 
ويف هذا السياق تم إنشاء منظومة اإلح��راق يف مصنع أسمنت عمران 
وكذلك توقيع عقد مع شركة محلية الستكمال تنفيذ مشروع التحديث 

الصيني يف مصنع باجل ال��ذي تم االنتهاء من تنفيذه حاليا.. كل هذه 
املخرجات واإلنجازات التي حققتها املؤسسة تأيت يف إطار التنفيذ للرؤية 
الوطنية، وال تزال الجهود التي تبذلها املؤسسة لصياغة وبلورة برنامج 
الرؤية الوطنية وترجمتها بصورة ملموسة عى صعيد الواقع العميل 
ل��ل��م��ؤس��س��ة م��س��ت��م��رة ح��ت��ى ي��ت��م ال���وص���ول إىل م��رح��ل��ة ال��ن��ه��وض وال��ت��م��ي��ز 
وتحقيق هدف التشغيل الكامل لوحدات املؤسسة وهو الهدف الذي 
نأمل أن يتحقق بإذن الله منتصف العام القادم2022م؛ لننتقل إىل 
مرحلة التطوير والبدء بتنفيذ أعمال التوسعة يف مصنع أسمنت باجل 
ومصنع ع��م��ران، وأيضا التوسع يف تنفيذ األع��م��ال املرتبطة باألسمنت 
مثل تصنيع ال��خ��رس��ان��ات ال��ج��اه��زة، أو أي م��ش��اري��ع أخ���رى ب��اإلم��ك��ان أن 
تنفذها املؤسسة بشكل فردي أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو القطاع 

العام.
* ما هو تقييكم ملستوى األداء والجودة اإلنتاجية يف مصانع 

أسمنت عمران وباجل والربح؟
** التقييم ي��ك��ون م��ن ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة، وم��ع ذل��ك وب��اع��ت��ب��اري الرجل 
ال���ذي ي��ق��وم بمهمة إدارة أع��م��ال امل��ؤس��س��ة يف أع��ى مستوياتها اإلداري���ة 
الهرمية، أستطيع القول أن مستوى األداء والجودة يف مصنع أسمنت 
عمران- وهو املصنع الذي يعمل يف تصنيع وإنتاج االسمنت يف الوقت 
الحايل- مستوى عاٍل ال سيما يف ظل استمرار العدوان والحصار وإغالق 
امل���وائن وم��ن��ع دخ���ول سفن ال��وق��ود وامل����ازوت وغ��ريه��ا م��ن امل��ع��وق��ات التي 
تمثل تحدياً كبرياً بالنسبة لنا يف اإلدارة العامة للمؤسسة وك��ذا إدارة 

املصنع وااللتزامات التي يجب عليها الوفاء 
بها كمرتبات العاملني ودفع رسوم الدولة 
وامل����س����اه����م����ات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة األخ����������رى ، ورغ�����م 
الكلفة اإلن��ت��اج��ي��ة املرتفعة نتيجة لأسباب 
سالفة الذكر فإننا يف بعض األحيان نضطر 
لبيع كيس األسمنت برأس املال ، من أجل 
ال��ح��ف��اظ ع���ى اس���ت���ق���رار ال���وض���ع االق��ت��ص��ادي 
ويف إط������������ار ال������ت������ص������دي ل�����ل�����ح�����رب االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
ال���ت���ي ت��ش��ن��ه��ا دول ال����ع����دوان ب���ه���دف إخ��ض��اع 
وت�����رك�����ي�����ع ال�����ش�����ع�����ب وإي��������ق��������اف ع����ج����ل����ة ن����ه����وض 

وتطور الوطن .
* هل لديكم خطط لتطوير عمل املؤسسة مستقبال ؟

** نعم .. توجد لدينا خطط لتطوير عمل املؤسسة ال سيما فيما يتعلق 
بالتوسع والزيادة يف االنتاج ، وإذا كان مستوى االنتاج الحايل 3 ماليني 
طن يف الثالثة املصانع فلدينا خطط وتوجهات للوصول بمستوى اإلنتاج 
اىل 6 م���الي���ني ط���ن يف ال���ع���ام 2025م ، أي���ض���ا يف إط�����ار دع����م االق��ت��ص��اد 
الوطني والحفاظ عى استقرار العملة لدينا توجه آخر للتوسع يف إنتاج 
الكلينكر وبيعه للمصانع والطواحني األخرى وهي منتشرة حاليا ويصل 
عددها إىل 8 أو 9 طواحني ، ال تستطيع إنتاج الكلينكر ولكنها تستطيع 
طحن االسمنت وبيعه يف ح��ال حصولها عى الكلينكر ، ال��ذي نسعى 

يف املؤسسة إىل التوسع يف إنتاجه وبيعه لهذه املصانع والطواحني.
* ه��ل ل��دى املؤسسة ال��ق��درة ع��ى تحقيق االك��ت��ف��اء ال���ذايت من 

االسمنت ؟
** ب��امل��ص��ان��ع وال���ط���واح���ني ال���خ���اص���ة األخ������رى امل����وج����ودة يف ال���وط���ن نعم 
. ي��م��ك��ن ت��ح��ق��ي��ق االك���ت���ف���اء ال������ذايت ، وب��م��ص��ان��ع امل���ؤس���س���ة ف��ق��ط ال يمكن 
؛ ألن إن��ت��اج امل��ؤس��س��ة ح��ال��ي��ا ال ي��ف��ي س���وى ب��� 30 % م��ن االح��ت��ي��اج الكيل 
ملادة االسمنت ، ولكن مع وجود ثالثة مصانع للقطاع الخاص وتوفري 
االح���ت���ي���اج ال���ك���ايف م���ن م����ادة ال��ك��ل��ي��ن��ك��ر ال����ذي ت��ق��وم ب���اس���ت���رياده ال��ط��واح��ني 
ال��خ��اص��ة ي��م��ك��ن ت��ح��ق��ي��ق االك���ت���ف���اء ال�����ذايت ، ويف ه����ذه ال��ح��ال��ة ي��ج��ب عى 
م����ص����ان����ع امل�����ؤس�����س�����ة   إن�����ت�����اج 6 إىل 7 م����الي����ني ط�����ن م�����ن ال���ك���ل���ي���ن���ك���ر ) م�����ادة 
األسمنت بعد خروجه من الفرن ( وهي املادة ذات املستوى األكرب تكلفة 

يف صناعة االسمنت.

* كيف تنظرون إىل دور وزارة الصناعة والتجارة يف دعم جهود املؤسسة؟
** من خالل الدارسة التاريخية لواقع املؤسسة ، يمكن القول أن دور 
وزارة الصناعة والتجارة يف دعم جهود املؤسسة كان سلبيا خالل املراحل 
السابقة ، ولكن يف الوقت الحايل أصبح للوزارة دور كبري ورائع جدا يف 
م��س��اع��دة امل��ؤس��س��ة ومصانعها ع��ى ال��ن��ه��وض وال��ت��ط��ور واالن��ت��ع��اش من 
خالل تقديم التسهيالت والدعم واملساندة الالزمة لنهوضها ونجاحها 
وليست الوزارة فقط من يقوم بدعم جهود املؤسسة فهناك توجه عام 
من قبل القيادة الثورية والسياسية وحكومة اإلنقاذ ويأيت يف مقدمة 
الداعمني لجهود املؤسسة وغريها من املؤسسات الحكومية والجهات 
اإلنتاجية األخ��رى املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
االع��ى ال��ذي يقدم الدعم والتسهيالت الالزمة والتجاوب السريع مع 
اح��ت��ي��اج��ات وط��ل��ب��ات امل��ؤس��س��ة وي���وج���ه ب��س��رع��ة ح���ل اإلش��ك��ال��ي��ات وإزال����ة 

العراقيل التي تعرتض عملها.
* ما هي أبرز الصعوبات واملعوقات التي تواجهونها؟

** أك���رب ال��ص��ع��وب��ات وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا ه��ي ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار 
الجائر ال��ذي أثر بشكل مباشر عى االقتصاد الوطني وعى واق��ع جميع 
املؤسسات الحكومية ومنها املؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق االسمنت 
، وألن امل��ؤس��س��ة ج��ه��ة حكومية ف��إن��ن��ا نعمل وف��ق��ا ل��أوض��اع االستثنائية 
ال��ت��ي تمر بها ال��ب��الد يف ظ��ل ال��ع��دوان وال��ح��ص��ار ، م��ع أن القطاع الخاص 
مستفيد بشكل كبري من قانون االستثمار وال ي��زال إىل حد اآلن يحصل 
م���ن ال���دول���ة يف ه����ذا ال���وض���ع ع���ى ال��ت��س��ه��ي��الت واالع�����ف�����اءات وي��ح��ص��ل عى 

التأمينات بشكل كامل .
* ب�����ال�����ع�����ودة إىل األض�����������رار ال����ت����ي ل���ح���ق���ت م���ص���ان���ع 
امل��������ؤس��������س��������ة ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة ل��������الس��������م��������ن��������ت.. ه����������ل ل�����دي�����ك�����م 
إح��ص��ائ��ي��ة ب��ح��ج��م ال��خ��س��ائ��ر امل���ادي���ة ال��ت��ي تسببت 

بها الغارات الجوية للعدوان ؟
** ت�����م ت���ق���دي���ر ال���خ���س���ائ���ر امل�����ادي�����ة ال����ت����ي ت���س���ب���ب ب��ه��ا 
ق���ص���ف ال�����ع�����دوان مل��ص��ن��ع أس���م���ن���ت ع����م����ران  ب����� 260 
م����ل����ي����ون دوالر ويف م���ص���ن���ع أس����م����ن����ت ب�����اج�����ل 180 
م���ل���ي���ون دوالر ت���ق���ري���ب���ا وب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���خ���س���ائ���ر امل����ادي����ة 
املرتتبة ع��ن قصف ال��ع��دوان  ملصنع أسمنت ال��ربح 
ف��ق��د ب��ل��غ��ت أك����ر م���ن 100 م��ل��ي��ون دوالر .. وه���ن���اك خ��س��ائ��ر أخ����رى غري 
مباشرة لحقت مصنع أسمنت باجل بسبب توقف الشركة الصينية عن 
تنفيذ مشروع التحديث والتطوير للمصنع واضطرارها ملغادرة البالد 
وما ترتب عن ذلك من خسائر متمثلة يف فوائد القرض الصيني حيث 

وصلت قيمة القرض وفوائده إىل 90 مليون دوالر.
وأيضا ال ت��زال مصانع املؤسسة تعاين الكثري من األض��رار واآلث��ار التي 
ت��س��ب��ب ب��ه��ا ق��ص��ف ال����ع����دوان واس���ت���م���رار ال��ح��ص��ار م��ث��ل ح�����دوث األع���ط���ال 
املستمرة يف املصانع ، وما يتسبب به الحصار وحجز سفن الوقود من 

توقف للمصانع وخسائر مادية كبرية.
* كلمة أخرية تودون قولها لم نتطرق لها يف اللقاء ؟

** نتقدم بالتحية للسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث سالم 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه ول��ل��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة م��م��ث��ل��ة ب��امل��ش��ري ال���رك���ن م��ه��دي امل��ش��اط 
الراعي الرئييس لالقتصاد ، والتحية لرئاسة ال��وزراء وكل ال��وزراء يف 
حكومة اإلنقاذ الوطني ، وأيضا مكتب رئاسة الجمهورية ، والتحية 
والتقدير للمجاهدين من أبناء الجيش واللجان الشعبية املرابطني 
يف مختلف جبهات العزة والكرامة الذين يقدمون حياتهم ويبذلون 
دم��اءه��م ال��ط��اه��رة يف سبيل ال��دف��اع ع��ن ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة وامل��واج��ه��ة 
وال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان ال��ه��م��ج��ي ال��غ��اش��م وم���ن أج���ل ال��ح��ف��اظ ع��ى أم��ن 
واس��ت��ق��رار ال��وط��ن وم���ن أج��ل��ن��ا أم��ن��ن��ا واس��ت��ق��رارن��ا ن��ح��ن ال��ج��ال��س��ني عى 
ك���رايس إدارة م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ، ك��م��ا نثمن ع��ال��ي��ا ال��ج��ه��ود الوطنية 
واألع���م���ال امل��خ��ل��ص��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا م��وظ��ف��و امل��ؤس��س��ة اليمنية لصناعة 

وتسويق االسمنت .
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:» رئيس املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت لـ »

مستمرون في النهوض بواقع املؤسسة 
للوصول الى مرحلة التميز 

أكد رئيس املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت األستاذ قاسم الوادعي أن املؤسسة استطاعت النهوض وتحقيق التعايف االقتصادي رغم استمرار 
العدوان والحصار الجائر.. وبنينّ أن األضرار املباشرة وغري املباشرة التي لحقت مصانع املؤسسة جراء القصف واالستهداف الذي تعرضت له من العدوان قد تسببت 

بخسائر كبرية قدرت بأكر  من 540 مليون دوالر..
وأوضح أن املؤسسة قد استطاعت بفضل جهود كوادرها وقيادتها ودعم ومساندة قيادة الدولة تجاوز الكثري من العوائق والصعوبات والتحديات وإعادة عجلة 

اإلنتاج يف وحداتها االقتصادية واإلسهام واملشاركة الفاعلة يف دعم االقتصاد الوطني رغم الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن بسبب استمرار العدوان والحصار 
الجائر.. مواضيع وقضايا أخرى هامة متعلقة بتوجهات املؤسسة للتوسع يف مجال صناعة وتسويق االسمنت وخطط التطوير والتحديث املستقبلية تضمنها الحوار 

الذي أجرته الصحيفة مع رئيس املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق االسمنت.. إىل التفاصيل:

 لدينا خطط وتوجهات للوصول مبستوى اإلنتاج إلى 6 ماليني طن في العام 2025م

76 غارة جوية شنها حتالف العدوان على مصنعي أسمنت عمران والبرح 
540 مليون دوالر إجمالي اخلسائر املادية 

التي حلقت باملصانع جراء قصف العدوان 
بخبرات وكوادر مينية استطعنا إصالح األضرار 

التي حلقت باملصانع وإعادة عجلة اإلنتاج 

إنـــتـــاج املــؤســســة حــالــيــا ال يفي 
ســــــوى بــــــ 30 % م�����ن االح���ت���ي���اج 
الـــكـــلـــي ملــــــــــادة    االســـمـــنـــت مــن 

االنتاج احمللي 

       مصنع باجل أصبح 
جـــــــــاهـــــــــزًا وبـــــانـــــتـــــظـــــار 
دخول املازوت للبدء 

في اإلنتاج

حاوره / ناصر الخذري
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

أصدرت مؤسسة ميسرة التنموية كتيب التوجيهات اإلرشادية للشرطة والذي يحتوي عىل 
مفاهيم وارشادات للمواطنني عن الشرطة وعالقتها ودورها املجتمعي يف الحفاظ عىل األمن 

وتعقب خيوط الجريمة ملنع حدوثها وضبطها يف حال وقوعها.

وتضطلع الشرطة بدور هام يف إطار حفظ األمن 
واالستقرار، وضمان حقوق اإلنسان يف املجتمع، 
وع����������دم ان����ت����ه����اك����ه����ا وم�����ن�����ع ال����ج����ري����م����ة ق����ب����ل وق����وع����ه����ا 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ه��ي��ئ��ة م��دن��ي��ة ن��ظ��ام��ي��ة وم���ن أه���م أج��ه��زة 
الدولة املختصة بإنفاذ القانون، وتقوم بتلك املهام 
من خالل النصوص القانونية التي حددت ألجهزة 
األمن نظام اختصاصها والجهود الرامية إىل منع 

انتهاكات حقوق االنسان بشكل عام.
ف������م������ب������ادئ ح������ق������وق االن��������س��������ان وال������ع������م������ل ال����ش����رط����ي 
يسريان يداً بيد وال يمكن أن يعوق أحدهما األخر 
ب���ل إن ه����ذه امل���ب���ادئ س��ت��وف��ر ألف�����راد ال��ش��رط��ة ح��ي��زاً 
ملمارسة مهامهم واستخدام صالحياتهم بشكل 

قانوين.
وي��ع��د ال��ق��ان��ون امل��ن��ظ��م لعمل ج��ه��از ال��ش��رط��ة هو 
ق��ان��ون ه��ي��ئ��ة ال��ش��رط��ة والئ��ح��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، فضاًل 
ع�����ن ب���ع���ض ال����ق����وان����ن ال����خ����اص����ة ب���ت���ن���ظ���ي���م م���ج���االت 
عمل الشرطة مثل قانون السجون، قانون املرور، 

قانون الجنسية، وقانون األحوال املدنية.
ك��م��ا ي��رت��ب��ط ع��م��ل ال���ش���رط���ة وال���ض���ب���اط ب���ع���دد من 
القوانن مثل قانون اإلج��راءات الجزائية وقانون 
ال���ع���ق���وب���ات إذ ي���ع���د م��ن��ت��س��ب��ي ال���ش���رط���ة وال���ض���ب���اط 
مأموري ضبط قضايئ، ويقع عىل عاتقهم إنفاذ 
ال���ق���وان���ن وف����ق إج�������راءات ق��ان��ون��ي��ة م���ح���ددة تعمل 
ال��ش��رط��ة م��ن خ��الل��ه��ا ع��ىل ت��ع��زي��ز ال��ح��م��اي��ة األمنية 

والقانونية لحقوق االنسان وصون كرامته.
وي����ع����رف ال���ش���رط���ة يف ال���ل���غ���ة ال����خ����ري، ألن ش��رط��ة 
ك����ل يشء خ����ي����اره، وق���ي���ل أش�������راط ال������يء أوائ����ل����ه، 
منه اشراط الساعة وقيل األشراط اإلشراف، أما 
اص���ط���الح���ا ه���م ن��خ��ب��ة ال��س��ل��ط��ان م���ن ج���ن���ده، وه��م 
املكلفون باملحافظة عىل األمن الداخيل بمنع وقوع 
الجرائم، والقبض عىل الجناة، وعمل التحريات 
الالزمة، وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها القضاء، 

وإقامة الحدود.
واإلج����������������������������������راءات وف���������ق���������ا ل��������ق��������ان��������ون ه������ي������ئ������ة ال������ش������رط������ة 
متعلقة ب��اس��ت��ق��ب��ال ب��الغ��ات وش��ك��اوى امل��واط��ن��ن، 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع امل���واط���ن���ن ع���ىل ق����دم امل����س����اواة دون 
تمييز عند تلقي ال��ش��ك��اوى وال��ع��م��ل ع��ىل اإلس���راع 
يف سري إجراءاتها وذل��ك ضمناً ومراعاة ملا ورد يف 
الدستور اليمني.. ي��أيت بعد ذل��ك إج���راءات حفظ 
األمن والنظام العام والسالمة العامة واإلجراءات 

الوقائية ملنع حدوث الجريمة عن طريق االستعانة 
ب��امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ي���ط ب��ق��س��م ال����ش����رط����ة، ووض������ع آل��ي��ة 
ت�����ع�����اون وش������راك������ة م����ع����ه، ب����اإلض����اف����ة إىل إج���������راءات 
أخ���������رى م���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����ق����ان����ون وت����س����م����ى ب�������اإلج�������راءات 
الجزائية وما ورد يف قانون العقوبات مع مراعاة 
الحرية الشخصية والكرامة اثناء إجراءات القبض 

والتحقيق والتوقيف.
وي����ح����ظ����ر اإلك��������������راه ع������ىل االع��������������راف وال�����ت�����ع�����ذي�����ب أو 
املعاملة القاسية أو املعاملة بطريقة غري إنسانية.
ك���م���ا ي��ت��ض��م��ن ال��ك��ت��ي��ب اإلج����������راءات وف���ق���ا ل��ق��ان��ون 
ت���ن���ظ���ي���م ال����س����ج����ون ال������ص������ادر ب�����ق�����رار ج����م����ه����وري رق����م 
)48( وال�����ذي ي��ع��رف إج�������راءات ال��ح��ب��س واإلف�����راج 
للمحتجزين ب��أم��ر ق��ض��ايئ وي��رت��ب��ط ع��م��ل الشرطة 
به يف عدة إجراءات وفقا لنصوص القانون الذي 
ي����ؤك����د ع�����ىل ع������دم ارس���������ال األش�����خ�����اص إىل ال��س��ج��ن 
امل������رك������زي ل������إي������داع ب����اع����ت����ب����اره����م ل������م ي�����ص�����در ب��ح��ق��ه��م 

حكم قضايئ.
وت��ط��رق ال��ك��ت��ي��ب إىل دور ال��ش��رط��ة يف م��ن��ع وق��وع 
ال���ج���ري���م���ة ض���م���ن ال����واج����ب����ات امل����ن����اط ب���ه���ا وف������ق ن��ص 
ال�������ق�������ان�������ون وال������ع������م������ل ع��������ىل ال�������وق�������اي�������ة م��������ن ال����ج����ري����م����ة 
وم���ك���اف���ح���ت���ه���ا، وال����ب����ح����ث ع�����ن م���رت���ك���ب���ي���ه���ا وال���ق���ب���ض 
عليهم وفقا للقانون، وحماية األرواح واالعراض 
واملمتلكات، وكفالة األمن والطمأنينة للمواطنن 
وامل���ق���ي���م���ن وم���ك���اف���ح���ة ال����ش����غ����ب، واالش������������راف ع��ىل 

االجتماعات واملواكب العامة وتأمينها.
ك���م���ا ي��س��ت��ع��رض ال��ك��ت��ي��ب يف ص��ف��ح��ات��ه إج�������راءات 
وش������روط ال��ت��وق��ي��ف واإلح����ال����ة ل��ل��ق��ض��اء وإج�������راءات 
أث��������ن��������اء ال������ت������وق������ي������ف وإج������������������������راءات اإلح����������ال����������ة ل����ل����ج����ه����ات 
ال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة، وخ���������دم���������ات م����ت����ع����ل����ق����ة ب����ح����ف����ظ األم�������ن 
وال�����ن�����ظ�����ام ال������ع������ام وال�����س�����الم�����ة ال�����ع�����ام�����ة، وخ�����دم�����ات 

الشرطة النسائية وشرطة األحداث.
وي�����س�����ت�����ل�����زم أن ال ي�����ت�����م ات�������خ�������اذ أي إج�����������������راءات م���ن 
قبل الشرطة يف مواجهة النساء إال بنساء وفقاً 
للقانون اليمني لذلك تم إنشاء الشرطة النسائية 
يف ال��ي��م��ن وي���ع���ود ال���ت���ح���اق امل������رأة ال��ي��م��ن��ي��ة يف سلك 
ال����ش����رط����ة إىل ال�����ع�����ام 2005 ع����ن����د ص���������دور ال�����ق�����رار 
ال���ج���م���ه���وري رق������م )288( ب����ش����أن اإلدارة ال���ع���ام���ة 
لشئون املرأة واألحداث التي تم تعديل اسمها يف 
العام 2014 يف هيكل وزارة الداخلية إىل اإلدارة 

العامة لشؤون املرأة واألحداث.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

التوجيهـــات  اإلرشــادية للشرطــــة

فقدانات
< يعلن األخ جميل ع��ب��ده أح��م��د ع��ث��م��ان ال��ح��ج��ري عن 
فقدان بطاقته الشخصية فعىل من وجدها ايصلها اىل 

اقرب مركز شرطة مع جزيل الشكر.
< يعلن األخ محمد ع��ارف محمد عبدالله ع��ن فقدان 
ب���ط���اق���ة ش��خ��ص��ي��ة ت��ح��م��ل رق��������������������م)0451000٣٧2٣(.. 

فعىل من يجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة.
ي�����ع�����ل�����ن األخ/ ع��������يل ع��������يل ق�������اس�������م ال������ش������وي������ع ع��������ن ف������ق������دان 

محفظته الشخصية وفيها الوثائق التالية: 
بطاقته الشخصية صادرة من األمانة - بطاقة عسكرية 

بإسم ابنه نبيل عيل عيل قاسم الشويع

 ك���������رت س�������ي�������ارة س�����ن�����ت�����ايف رق���������م ال�����ل�����وح�����ة 160168 /2 
ب���إس���م���ه- ب����ي����ان ج����م����ريك ل���ل���س���ي���ارة ال���س���ن���ت���ايف رق������م ال���ل���وح���ة 
160168 /2 رخ����ص����ة س����واق����ه ب����إس����م ع����يل ع����يل ق��اس��م 
ال����ش����وي����ع.. وع�����ىل م����ن ي���ج���ده���ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا اىل اق�������رب ق��س��م 

شرطة.
< ي��ع��ل��ن األخ/ ع����يل ع���ب���دال���ل���ه ي��ح��ي��ى ن���اص���ر ال����ه����الين ع��ن 
فقدان بطاقة جامعية صادرة من جامعه صنعاء كلية 
الهندسة تحمل رقم قيد / 2022٧4265 فعىل من 
وجدها تسليمها للجامعة أو اىل أقرب قسم شرطة وله 

جزيل الشكر.

اإلعالن عن تصحيح اسم
تعلن املحكمة العسكرية املركزية بأن األخ محمد نجم الدين عباد سفيان يحمل بطاقة 
ع��س��ك��ري��ة رق����م )92323( ص������ادرة م���ن دائ������رة ش�����ؤون ال��ض��ب��اط ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ت��ص��ح��ي��ح اس���م���ه يف 
البطاقة العسكرية من محمد نجم الدين عباد سفيان اىل االس��م الصحيح محمد نجم 
عبدالجليل محمود احمد عباد سفيان.. كما يعلن األخ أصيل نجم الدين عباد سفيان 
يحمل بطاقة عسكرية رقم )87943( صادرة من دائرة شؤون الضباط تقدم بطلب تصحيح 
اسمه يف البطاقة العسكرية من أصيل نجم الدين عباد سفيان إىل اإلسم الصحيح/ أصيل  
نجم عبدالجليل محمود احمد عباد سفيان.. وقد قررت املحكمة النشر يف الصحيفة ومن 

لديه اعراض فعليه التقدم إىل املحكمة خالل الفرة القانونية املحددة للنشر.

يف أجواء من البهجة العائلية
 الغامرة  رزق

 األستاذ/ محمد عبدالسالم التويتي 

مولودته البكر التي أسماها  "ريتال" 
وبهذه املناسبة السعيدة نزف إليه

 أرق عبارات التهاين
سائلن الله عز وجل أن يصلحها وأن ينبتها نباتاً  حسناً  وأن 

يجعلها قرة عن والديها.
املهنئون: والدك العقيد/ عبدالسالم محمد التويتي

إخوانك األنجاب:
 نجاد – وسهيل – وزهري - وخطاب.

 نهنئ ونبارك
 لألخ/  عبدالله العافيش 

بمناسبة ارتزاقه مولودة جديدة 
اسماها  )جود (

نسأل الله ان يجعلها قرة عن والديها 
وان ينبتها نباتا حسنا ...

 فألف ألف مربوك
املهنئون:

جميع أعضاء املكتب التنفيذي
 للرؤية الوطنية

أجمل التهاين وأطيب 
التربيكات نهديها
 للشاب الخلوق/
عيل املقداد

بمناسبة زفافه امليمون.. 
ألف مربوك وبالرفاه والبنن 

والذرية الصالحة..
املقدم نجيب الكبش- الشيخ محسن املقداد 

االستاذ محمد محسن املقداد - املهندس ابو بكر 
املقداد - االخ عمر املقداد-  عثمان واملقداد والرباء 
وسعد وخالد ويوسف - وجميع االهل واالصدقاء

أجمل التهاين وأطيب التربيكات 
نهديها للشاب الخلوق 

عماد عيل محمد الصباحي
بمناسبة الزفاف امليمون، فألف 

ألف مربوك
املهنئون: والدك/ العميد عيل محمد 

الصباحي- بندر عيل الصباحي- الدكتور/ محمود 
محمد الصباحي- اسكندر عيل الصباحي- أمني 
صالح القديح- الدكتور/ ناجي محمد الصباحي- 

صخر عيل الصباحي.

ألف مربوك أبا ريتال

تهانينا أبا جود

تهانينا  آل الصباحي
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إمعان يف سفك الدم اليمني
امل����ش����اه����د امل�����ؤمل�����ة وال���������ال إن����س����ان����ي����ة ل����ت����واص����ل إج�������رام 
قصف العدوان الغاشم للمدن واألحياء بوحشية 
مفرطة وبغطاء أم��ري��ي مجرم وس��اف��ر، ضحاياه 
قتىل وجرحى مدنيون أبرياء فيهم أطفال ونساء 
كانوا آمنن يف منازلهم التي هدمت فوق رؤوسهم 
وف��ق��دوا حياتهم وممتلكاتهم، ذل��ك م��ا ح��دث يف 
ال���ج���ري���م���ة امل����روع����ة ب��ق��ص��ف م��ق��ب��ن��ة ب��ت��ع��ز وال��ق��ص��ف 
اليومي املستمر لألحياء بصنعاء وصعدة ومأرب 
بشكٍل مكثف.. والشك بأنها جرائم ضد اإلنسانية 
ول��������ن ت����س����ق����ط ب�����ال�����ت�����ق�����ادم، خ�����ص�����وص�����اً ب����ع����د إف����ش����ال 
محاوالت العدو السعودي إسكات األمم املتحدة 
وت���ج���دد دع�����وات امل��ن��ظ��م��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
املطالبة بإعادة تفعيل التحقيق يف جرائم الحرب 
واالنتهاكات بحرب اليمن.. ولن يضيع حق وراؤه 

مطالب.. فليخسأ املعتدون..

تطبيع أبو هجمة مرتدة
يف هذيان أعمى وتصريح بعيد عن الواقع تعهد 
امللك املغربي محمد ال��س��ادس بمواصلة الجهود 
لعودة املفاوضات بن اإلسرائيلين والفلسطينين 
وكأنه "تيهود من أجل فلسطن وقضيتها؟!.. فال 
ندري هل هو غبي أم يتغابى ألنه يلعب بالنار مع 
ع����دو ول�����دود ل��ل��ع��رب وامل��س��ل��م��ن ع���رب ال���ت���اري���خ، وال 
نظنه لم يفهم جراءة اليهود العسكرين يف جره 
ل��ع��ق��د ح���ل���ف وت���ح���ال���ف دف����اع����ي وأم����ن����ي وم���خ���اب���رايت 
شامل، وهذا أعىل األمنيات واألهداف لدى العدو 

ال���ص���ه���ي���وين أن ي���ص���ل إل���ي���ه���ا وي���ح���ق���ق���ه���ا م�����ن ع��م��ل��ي��ة 
ال���ت���ط���ب���ي���ع م���ع���ه أو م�����ع غ������ريه م�����ن ش���������راذم األع��������راب 
أم������ث������ال������ه.. ألن امل�����ع�����ت�����وه امل�����غ�����رب�����ي ب����ع����د ه��������ذا االت�����ف�����اق 
م��ل��زم أن يقتل ال��ع��رب وامل��س��ل��م��ن وي��ح��ارب بصف 
إسرائيل كل الدول املعادية، بل ويحمي جنودها 
وامل��س��ت��وط��ن��ن م���ن ك���اف���ة أش���ك���ال االع�����ت�����داءات كما 

يضمن سالمتهم وتحركاتهم حيثما تواجدوا..
هذا الحدث أحتفل به داخل إسرائيل واعتربوه 
نصراً لهم، فيما رفضته الجزائر واعتربت أنها أول 
املستهدفن من هذا االتفاق املثري للقلق والجدل..

شرذمة اإلمارات يعادون املسلمني
ال تزال اللعنات تالحق السفهاء حكام اإلمارات 
ع������ىل ج����رائ����م����ه����م يف ال������ح������رب ال����ع����ب����ث����ي����ة ع������ىل ال���ي���م���ن 
واحتالل أراضيها، وكإحدى الصفحات السوداء 
يف تاريخهم املظلم ولن تنىس األجيال وال املستقبل 
هذا الدور القبيح لهم ضدنا كبلٍد عربي مسلم له 

حرمته وسيادته املصانة شرعاً وقانوناً..
وت��ع��دى حقد ه���ؤالء البغاة ليفضحوا أنفسهم 
بأنهم وإمكاناتهم أع��داء لإسالم واملسلمن سراً 
وع�����الن�����ي�����ة ب�����إق�����دام�����ه�����م ع������ىل خ������ط������وات ت�����ؤك�����د ذل������ك، 
فمنحهم للجرم ناريندرا ماندي رئيس وزراء الهند 

أعىل وسام يف اإلمارات والدعم املايل الضخم له، 
كأنه مكافأة مقابل القتل البشع والحرق والتهجري 
ل��ل��م��س��ل��م��ن م����ن ق����راه����م وأرض�����ه�����م يف ال���ه���ن���د وك����ذا 
اضطهادهم يف حرية معتقدهم اإلسالمي، وزادوا 
يف ك���ف���ره���م وإل����ح����اده����م أن ت���ع���ه���دوا مل����ان����دي امل���ج���رم 
ال����ه����ن����دويس ب������أن ي���ب���ن���وا ل���ل���ه���ن���ود ال����ه����ن����دوس م��ع��اب��د 

هندوسية ليمارسوا عبادة أوثانهم يف اإلمارات..
وخ��������ط��������وة ق��������������ذرة أخ��������������رى ه��������ي ال�����ت�����ط�����ب�����ي�����ع ال�����ك�����ام�����ل 
والشامل مع دولة العدو اإلسرائييل املحتل وكانوا 
أول من اعتمد عليه األعداء لتنفيذ صفقة القرن 
الظاملة وال يزالون يعملوا لجر الدول للتطبيع بال 
كلل ويقايضونه باألموال والعالقات مع اآلخرين 

خدمًة للعدو الصهيوين..
وكذلك خطوة دنيئة لهم كشفت عنها صحف 
أم����ري����ك����ي����ة ب��������أن ح�����ك�����ام اإلم����������������ارات امل������الع������ن ي����م����ول����ون 
ب��م��الي��ن ال���������دوالرات ج���م���اع���ات وم��ن��ظ��م��ات يمينية 
متطرفة يف أم��ري��ك��ا وأوروب�����ا عملها ارت��ك��اب ج��رائ��م 
ال���ق���ت���ل وامل����الح����ق����ات وال��ت��ض��ي��ي��ق ع����ىل ع���ل���م���اء وأئ���م���ة 
املسلمن وك��ل معتنقي اإلس���الم وعائالتهم أينما 
وج���������دوا.. واآلن امل����ج����رم ي���ق���ف م����ع امل����ج����رم وي��ك��اف��ئ��ه 
بدليل فوز املجرم اإلمارايت محمد الرييس برئاسة 
ج����ه����از االن������رب������ول ال�����������دويل، ف���ن���ي���ل ه������ذا امل���ن���ص���ب ل��م 
يأت من فراغ بل يهدف حكام اإلمارات أن يكونوا 
ش������رط������ي������ا ع��������ىل ال�������ع�������ال�������م وي������س������ت������م������روا يف ج����رائ����م����ه����م 

وعدوانيتهم..
وآخ������ر س��ق��ط��ة ل��س��ف��ه��اء اإلم���������ارات ه����ي ت��رح��ي��ب��ه��م 
بزيارة عدو اإلسالم واملسلمن "ماكرون" وأبرموا 
معه صفقة بما يزيد عن 19 مليار دوالر لشراء 80 
ط��ائ��رة راف����ال م��ق��ات��ل��ة و12 ط��ائ��رة هيلوكبر حربية 
ن����وع ك����ارك����ال وه����ي ص��ف��ق��ة ت��ع��د أك����رب ع��م��ل��ي��ة طلب 
ع���ىل اإلط������الق، وه��دف��ه��م واض�����ح وه����و دع����م إع����ادة 
انتخاب م��اك��رون لرئاسة فرنسا وأي��ض��اً استخدام 

السالح ضد املسلمن..

بانوراما العالم
* وث���ائ���ق ت��ك��ش��ف أن ال���س���ع���ودي���ة ت�����درس م��ت��اب��ع��ة 
ال����ح����ال����ة ال���ن���ف���س���ي���ة ل���ج���ن���وده���ا ال���ع���ائ���دي���ن م����ن ح���رب 

اليمن..
* آخر خسوف جزيئ للقمر كان األطول منذ أكرث 

من خمسمائة عام..
* مدينة أمريكية تنتخب مجلسها بالكامل من 

املسلمن..
* م��س��ؤول أم��ري��ي رفيع يكشف ع��ن معلومات 
م���ذه���ل���ة ل����ص����اروخ اخ���ت���ربت���ه ال���ص���ن ال���ص���ي���ف امل����ايض 

يفوق سرعة الصوت وقد دار حول العالم..
* مسؤول صومايل يعلن مصرع ثالثة أشخاص 

بسبب الجوع والجفاف..
* ال������س������ف������ارة األم�����ري�����ك�����ي�����ة ت�����دع�����و رع������اي������اه������ا مل�����غ�����ادرة 
أثيوبيا قبل أن تعجز ع��ن إج��الئ��ه��م كما تحذرهم 

أال ينتظروا منها ذلك..
* إي�����������ران أع����ل����ن����ت ع������ن ت����ص����دي����ر س����ي����ارات����ه����ا م��ح��ل��ي��ة 

الصنع اىل 12 دولة بينها اإلمارات..
* أكرث من نصف الطالب املسلمن يف كاليفورنيا 
األم�����ري�����ك�����ي�����ة ال ي�����ش�����ع�����رون ب��������األم��������ان ب����س����ب����ب ال���ت���ن���م���ر 

والعداء لإسالم..
* ب��ن��اء م��ف��اع��ل ن����ووي ع���ىل ال��ق��م��ر.. ن��اس��ا تكشف 

تفاصيل الخطة الجريئة..
* وزي���ر ال��دف��اع ال����رويس ي��ق��ول أن أم��ري��ك��ا ت��درب��ت 

عىل توجيه ضربة نووية لروسيا..
* املناورات والحشود العسكرية الضخمة.. تولد 
امل���خ���اوف م���ن ان������دالع ح����رب ع���ىل أب������واب أوروب������ا بن 

الروس والغرب..
* الصن تسجل معدالت منخفضة للمواليد يف 

بكن هو األسوأ منذ 40 عاماً..
* ضجة عاملية تخوفاً من طفرة كورونا الجديدة 

"أوميكرون" سريع االنتشار حول العالم..
* مقتل ج��ن��دي أم��ري��ي يف ظ���روف غ��ام��ض��ة بعد 
أن أب�����ل�����غ ع������ن ان����ت����ه����اك����ات ال����ج����ي����ش األم������ري������ي ب��ح��ق 

املعتقلن.

       املرصد اإلعالمي
إعداد: قيس النقيب

تعازينا آل عامر
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بصادق العزاء واملواساة اىل األخ

 النقيب/ إبراهيم عامر .. وذلك بوفاة املغفور لها بإذن الله  )والدته( .
سائلن املوىل عز وجل ان يتغمدها بواسع الرحمة ويسكنها فسيح جناته وأن 

يلهم اهلها وذويها الصرب والسلوان .. إنا لله وإنا اليه راجعون
االسيفون: املقدم: عسكر الشريف - النقيب: خالد صالح املاطري 

محمد عيل مبارك الشريف وكافة آل عامر

تعازينا آل العريقي
نتقدم بخالص العزاء واملواساة القلبية اىل الزميل رياض عيل احمد 

العريقي – نائب رئيس قطاع اإلذاعة والتلفزيون للشؤون الفنية.. 
واىل كافة آل العريقي وذلك يف وفاة املغفور له بإذن الله )عمه(

املناضل/ عيل محمد مسعد العريقي
سائلن الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم املغفرة 

ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
            املعزون:كافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي

افراح آل املقداد 

أجمل التهاين وأطيب التربيكات 
نهديها لألخ/ شاكر أحمد عامر .. 
بمناسبة ارتزاقه باملولودة الجديدة 
التي أسماها "مها" جعلها الله قرة 

عن والديها وأنبتها نباتاً حسناً، فألف 
ألف مربوك
املهنئون:

عصام عبدالله قاسم- رائد العبيس
 آل عامر- آل النجار

 وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا   أبا مها



أمريكا تواجه في اليمن إرادة 
شعب ال تنكسر

 
س��ب��ق أن ت��ع��رض��ت مل��ض��م��ون ه���ذا امل���ق���ال يف وق���ت س��اب��ق وج��اءت��ن��ي ان���ت���ق���ادات من 
البعض ي���رؤون فيها أمريكا وينفون أي عالقة لها ب��ال��ع��دوان ع��ى اليمن حسب 
زعمهم وأن مشكلتنا فقط ه��ي م��ع ال��س��ع��ودي��ة  وب��ع��د أن أت��ض��ح م��ؤخ��را لكل ذي 
بصرية بأن أمريكا هي عدو الشعب اليمني الحقيقي وال تريد له الخري وقد خرجت 
مظاهرات عمت مختلف املحافظات اليمنية ضد هذا السلوك األمرييك املعادي 

استحسنت إعادة النشر بتصرف ألنه يحايك ما يحدث فعال عى أرض الواقع  :
 ) س�������ؤال ك���ب���ري وم����ه����م ي����ط����رح ن���ف���س���ه ب����ق����وة ع����ى أرض ال�����واق�����ع وه�����و : م�������اذا ت��ري��د 
أمريكا من الشعب اليمني وملاذا تقتله ؟ صحيح أن الجواب عى هذا السؤال قد 
يكون معقداً وربما صعباً، لكن من يتابع ما تشهده اليمن من أحداث مأساوية 
م��ت��س��ارع��ة ت��ق��ف وراءه������ا أم��ري��ك��ا وم��ع��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ك��ل م���ا أوت��ي��ت��ا م���ن ق����وة وك��ذل��ك 
إس���رائ���ي���ل ل���م ي��ش��ه��د ل��ه��ا ال���ت���اري���خ م��ث��ي��ال س��ي��ج��د االج���اب���ة ع���ى ه����ذا ال���س���ؤال امل��ط��روح 
بسهولة مطلقة وذل���ك م��ن خ���الل أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ك��دول��ة عظمى 
وتعتر نفسها سيدة عالم اليوم ولم يسبق ألي شعب من الشعوب أن قال لها : 
ال أو نرفض التدخل يف الشؤون الداخلية لبلدنا كما قالها الشعب اليمني بصوت 
ع��ال ومرتفع سمعه العالم بأسره وه��و ما اعترته االدارة األمريكية انتقاصا يف 
حقها السيما وهي تتعامل مع شعوب املنطقة املجاورة لليمن بتعال وبطريقة 
توحي لآلخرين بأن هذه الشعوب وحكامها هم عبارة عن اقطاعيات أمريكية ليس 
مسموحا فيها لحكامها أن ي��ع��رض��وا ع��ى يشء يقطعه السيد األم��ري��يك وليس 
عليهم إال السمع وال��ط��اع��ة لتنفيذه وإال فالعقاب سيكون إزال���ة ه��ذا الحاكم أو 

ذاك  من عى كرسيه املهزوز أصال. 
ق���د ي���ق���ول ال��ب��ع��ض أن ال���س���ع���ودي���ة م��م��ث��ل��ة يف ق��ي��ادت��ه��ا ال��ح��ال��ي��ة وم��ل��ك��ه��ا س��ل��م��ان 

واب���ن���ه امل��ت��ه��ور م��ح��م��د ه���ي ال��ت��ي اع���ت���دت عى 
الشعب اليمني وشكلت هذا التحالف كله 
ض����د ال���ي���م���ن ال������ذي دخ���ل���ت ف���ي���ه إم���راط���وري���ة 

ال���������س���������الح م�����م�����ث�����ل�����ة يف أم�������ري�������ك�������ا وب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا 
وإس�����رائ�����ي�����ل وإم�����راط�����وري�����ة امل�������ال م���م���ث���ل���ة يف 
ال����س����ع����ودي����ة واإلم�������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة 
وان ال��ط��ائ��رات تنطلق م��ن أراض��ي��ه��ا لقتل 
أب�������ن�������اء ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي ش�����ي�����وخ�����ا ون�����س�����اء 
وأط��������ف��������اال وت�������دم�������ر ال����ب����ن����ي����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة ت���ح���ت 
ح��ج��ج وم�����ررات واه���ي���ة ال ي��ق��ب��ل ب��ه��ا عقل 
وال م��ن��ط��ق وال ي���ق���ره���ا ش�����رع وال ع�����رف وال 
حتى تقاليد ، ونحن نقول إذا ما سلمنا 
بوجهة النظر ه��ذه فمعنى ذل��ك أن��ن��ا نقر 
ب��أن السعودية دول��ة وه��ي ليست كذلك 
ونعطيها حجما أكر من حجمها وأهمية 
وم�����ك�����ان�����ة ال ت���س���ت���ح���ق���ه���ا، ألن ال����س����ع����ودي����ة 

أساسا واإلمارات عبارة عن اقطاعيات تديرها أمريكا وحكامها ال يعدو عن كونهم 
تجار نفط وليس لهم من الحكم شيئا بل وال يملكون حتى أمرهم .

إذاً م��ن ي��ق��ول أن ال��س��ع��ودي��ة ه��ي ال��ت��ي ت��ق��ود ال��ح��رب ض��د اليمن وت��ق��رر مصريها 
ف��إن��م��ا ي��غ��ال��ط ن��ف��س��ه وي���ح���اول أن ي��ع��ط��ي ل��ل��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي أه��م��ي��ة ه��و غ��ري جدير 
ب��ه��ا ب��دل��ي��ل أن إع����الن ال���ح���رب ع���ى ال��ي��م��ن ي���وم 26 م�����ارس  2015م ج���اء ع���ى ل��س��ان 
السفري السعودي آنذاك عادل الجبري من واشنطن وليس من الرياض، والسفري 
األمرييك لدى اليمن هو من عطل مفاوضات جنيف ومنع اليمنيني من التوصل 
إىل حل سيايس خشية من أن يخرجوا عن اإلرادة األمريكية وهدد بأنه سيجعل 
العملة اليمنية ال تساوي قيمة الحر الذي طبعت به وقد أثبتت األحداث خالل 
السبعة األعوام املاضية التي لم تتوقف الحرب خاللها عى اليمن وشعبها العظيم 
حتى ساعة واحدة بأن السعودية واإلمارات العربية ومن يتحالف معهما ارضاء 
ألمريكا هم مجرد أدوات لتنفيذ الرغبة األمريكية يف قتل الشعب اليمني وتدمري 
بنيته التحتية انتقاما ملوقفه الوطني وبهدف تركيعه وإعادته اىل بيت الطاعة من 
جديد كما كان عليه الحال يف العقود املاضية حيث كان السفري األمرييك وربيبه 
ال��س��ع��ودي هما املتحكمان يف ال��ق��رار ال��س��ي��ايس اليمني ول��م يكن يقطع أي حاكم 
ي��م��ن��ي س��اب��ق أم����را إال ب��ع��د م��ش��اورت��ه��م��ا ورض��ائ��ه��م��ا ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ال���ق���رار ال����ذي سيتم 
ات��خ��اذه خاصة يف عهد العميل املنحوس الفار عبد رب��ه منصور ه��ادي ال��ذي فتح 
الباب عى مصراعيه امام التدخل األمرييك والسعودي يف الشأن الداخيل اليمني 
وجعل من السفري األمرييك هو الحاكم الفعيل لليمن والسفري السعودي مندوبا 

ساميا يشرف عى التنفيذ .
 وعندما اصطدمت االدارة األمريكية بالتوجه ال��ج��اد لليمنيني نحو بناء دول��ة 
وطنية حديثة وبعد ان سدت كل السبل يف وجه سفريها للتدخل يف الشأن اليمني 
أوعزت اىل أدواتها يف املنطقة لتشكيل تحالف شرير للقيام بشن عدوان عى اليمن 
وشعبها العظيم بهدف القضاء عى ثورة 21 سبتمر الشعبية وعودة األمور إىل 
طبيعتها ال��س��اب��ق��ة وذل���ك ب��ع��د ان م��ه��دت ل��ع��دوان��ه��ا ب��ش��ن حملة إع��الم��ي��ة شرسة 
أوحت من خاللها للبلهاء بأن ايران اصبحت هي التي تحكم اليمن وأن اليمن صار 
يشكل خطراً عى دول املنطقة وعى األمن القومي العربي ليجد هذا الخطاب أذنا 
صاغية حتى يف أروقة الجامعة العربية بفضل شراء الذمم والضمائر باألموال 
السعودية واإلماراتية وهو نفس السيناريو الذي اتبعته اإلدارة األمريكية عندما 

قامت بغزو واحتالل أفغانستان والعراق تحت مررات واهية وال أساس لها . 
وم��ن يتأمل يف ال��ح��روب التي شنتها اإلدارة األمريكية بتحالفاتها عى البلدان 
الثالثة افغانستان والعراق واليمن سيجد أن نتائجها كلها تصب لصالح اسرائيل 
وخ��دم��ة ل��ه��ا ب��ال��درج��ة األوىل الس��ي��م��ا فيما يتعلق ب��ال��س��ي��ط��رة امل��ط��ل��ق��ة ع��ى مضيق 
باب املندب وكذلك ما يحدث يف سورية لكن من يقنع لنا أولئك الذين تم غسل 
أدمغتهم من قبل إعالم العدوان وجعل منهم بالوعي يصعب عليهم التفريق 

بني الحق والباطل ( .
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أم���ت���ن���ا ال����ي����وم يف ح���رك���ت���ه���ا ويف ن���ه���ض���ة أح�����راره�����ا واح���ت���ض���ان 
شعوبها هي يف موقع متقدم، تشهد له التغريات الراهنة 
يف ك�����ل ال����ج����ب����ه����ات ب���������دءا م�����ن ف���ل���س���ط���ني ول����ب����ن����ان وال�����ع�����راق 

وسوريا ويف اليمن.

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

وزير العدل يوجه بتوفير 
املتطلبات الضرورية 

للمحكمة العمالية
ت���ف���ق���د وزي��������ر ال�����ع�����دل ال�����ق�����ايض ن���ب���ي���ل ن����اص����ر ال����ع����زاين 
ام��س سري العمل واالنضباط الوظيفي يف املحكمة 

العمالية.
وخالل الزيارة التي رافقه فيها وكيل الوزارة لقطاع 
امل����ح����اك����م وال����ت����وث����ي����ق ال�����ق�����ايض أح����م����د ع����ب����اس ال����ج����رايف 
اس��ت��م��ع م��ن رئ��ي��س امل��ح��ك��م��ة ال��ق��ايض أح��م��د ال��ح��راين 
إىل شرح عن آليات العمل ومستوى إنجاز القضايا 

وأهم االحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
وأشاد وزير العدل بجهود رئيس املحكمة والكادر 
الوظيفي يف سبيل إنجاز القضايا العمالية بالرغم 

من الظروف الصعبة وقلة اإلمكانات.
وأكد حرص الوزارة عى توفري املتطلبات الضرورية 
ل����ل����م����ح����ك����م����ة ل������ت������ق������وم ب����������دوره����������ا يف ت������ق������ري������ب ال������ع������دال������ة 

للمواطنني.
ووج���������ه ب����ت����وف����ري م���ب���ن���ى م����ن����اس����ب ل���ل���م���ح���ك���م���ة ب���أم���ان���ة 
ال��ع��اص��م��ة وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن ال���ك���ادر الوظيفي 
امل�����ؤه�����ل واألج������ه������زة وامل����س����ت����ل����زم����ات امل���ك���ت���ب���ي���ة وغ�����ريه�����ا.. 
مؤكدا عى أهمية إدخال البيانات املتعلقة بالقضايا 

أوال بأول يف النظام القضايئ اإللكروين.

تسلم جامعة الرازي اليوم االثنني جائزة أفضل بحث 
ع��ل��م��ي، وج���ائ���زة أف��ض��ل ك��ت��اب ل��ه��ذا ال��ع��ام 2021م، 
وذل�����ك ع���ى ه���ام���ش امل���ؤت���م���ر ال������دويل األول ل��الت��ج��اه��ات 
الحديثة يف صناعة تقنية املعلومات واالتصاالت الذي 

يختتم إعماله اليوم يف الجامعة. 
وق�����ال ال���دك���ت���ور ط�����ارق ال��ن��ه��م��ي رئ���ي���س م��ج��ل��س أم��ن��اء 
ج��ام��ع��ة ال������رازي يف ت��ص��ري��ح خ���اص ل������"26 س��ب��ت��م��ر" إن 
إطالق الجائزة يأيت يف إطار تشجيع البحوث العلمية 
التي تخدم التنمية انطالقاً من املسؤولية االجتماعية 

واسراتيجية جامعة الرازي لتفعيل البحث العلمي.
وأش�����ار ال��دك��ت��ور ال��ن��ه��م��ي إىل أن���ه س��ي��ت��م أي��ض��ا تسليم 
ج���ائ���زة أف���ض���ل ك���ت���اب ل���ه���ذا ال���ع���ام ب���اإلض���اف���ة إىل ج��ائ��زة 
أف��ض��ل بحث اج��ت��م��اع��ي.. م��وض��ح��اً أن اخ��ت��ي��ار األب��ح��اث 
العلمية ال��ف��ائ��زة خضع ل��ع��دة اش��راط��ات منها مجال 
البحث واالقتباسات واملراجع وأهمية التوصيات التي 
خ���رج���ت ب���ه���ا.. وأض������اف أن ال��ت��ك��ري��م ي��ت��ض��م��ن ش���ه���ادات 
ت��ق��دي��ر وم��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ت��ق��دم��ه��ا ال��ج��ام��ع��ة ت��ق��دي��راً لتميز 

الباحثني يف املجاالت املختلفة.

أك����������������������������د رئ������������������ي������������������س ق������������������ط������������������اع اإلذاع�����������������������������������ة 
والتلفزيون ب��دائ��رة التوجيه املعنوي 
ل��ل��ق��وات املسلحة ع��ب��دال��ع��زي��ز الشيخ 
أن ال������ق������ط������اع ح�����ق�����ق ق�������ف�������زة ن�����وع�����ي�����ة يف 

مجال الصناعة الوثائقية. 
مشرياً اىل انتاج ثالثة أعمال وثائقية 
س������ي������ت������م ت�������وزي�������ع�������ه�������ا ع�������م�������ا ق���������ري���������ب ع����ى 
القنوات الوطنية عى رأسها الوثائقي 
)العدوان املجهول( وكذلك الوثائقي 
)امل����رت����زق����ة وب����ئ����س امل����ص����ري( إض����اف����ة اىل 
وثائقي آخر يجري استكمال تنفيذه 

وهو )مقرة املدرعات(. 
وأك������������������د ال��������ش��������ي��������خ أن ق�����������ي�����������ادة دائ���������������رة 
ال��������ت��������وج��������ي��������ه امل����������ع����������ن����������وي ت����������������ويل اإلن����������ت����������اج 

ال��وث��ائ��ق��ي أه��م��ي��ة ق���ص���وى خ����الل ه��ذه 
املرحلة وبما يسهم يف تعزيز الوعي 
ال�����وط�����ن�����ي وك�����ش�����ف أس������ب������اب ال������ع������دوان 
وتوثيق جرائمه إضافة اىل ما يتعلق 
بتوثيق إنجازات املؤسسة العسكرية 
وب���������ط���������والت امل������ج������اه������دي������ن يف م���خ���ت���ل���ف 

الجبهات. 
وك���ش���ف ال���ش���ي���خ أن ق����ي����ادة ال����دائ����رة 
اع�����ت�����م�����دت ب�����رن�����ام�����ج�����اً ت�����دري�����ب�����ي�����اً ب����ه����دف 
ت��ن��م��ي��ة ق��������درات ال���ع���ام���ل���ني يف ال��ق��ط��اع 
عى الصناعة الوثائقية وسيتم البدء 
ب�����������دورات ال���ص���ن���اع���ة ال���وث���ائ���ق���ي���ة خ���الل 

األسابيع القادمة. 
الشيخ ت��ط��رق اىل أن ال��ف��رة املقبلة 

ستشهد ان��ت��اج��اً منتظماً للوثائقيات 
م��ن��ه��ا ال��وث��ائ��ق��ي��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة وأخ����رى 
ت����ت����ع����ل����ق ب������امل������ع������رك������ة ال������ح������ال������ي������ة إض������اف������ة 
اىل وث��������ائ��������ق��������ي��������ات خ���������اص���������ة ل�������ل�������وح�������دات 

العسكرية. 
ع������ى ص���ع���ي���د اإلن�������ت�������اج اإلذاع�������������ي اك����د 
ال������ش������ي������خ أن ال�������ق�������ط�������اع ي��������ق��������وم ب�����إن�����ت�����اج 
س��ل��س��ل��ة ت���اري���خ ال��ي��م��ن م���ق���رة ال���غ���زاة 
وس����ي����ت����م االن�����ت�����ه�����اء م������ن ان������ت������اج امل����وس����م 
الثالث من السلسلة خالل األسابيع 
امل����ق����ب����ل����ة ق�����ب�����ل ان ي�����ت�����م ت�����وزي�����ع�����ه�����ا ع���ى 
اإلذاع���������������������ات امل�����ح�����ل�����ي�����ة وك��������ذل��������ك اط��������الق 
منصة خاصة بالسلسلة عى شبكة 

االنرنت. 

ك���ان���ت ب�����ادرة ط��ي��ب��ة وروح ط��ي��ب��ة أن ب�����ادرت ق���ي���ادة دائ����رة 
التوجيه املعنوي أن كلفت عدداً من كبار الضباط ورؤساء 
ال����ش����ع����ب يف زي����������ارة خ�����اص�����ة ل���ل���ق���ام���ة ال���س���ي���اس���ي���ة وال����ك����ات����ب 
وال���ب���اح���ث ال��ك��ب��ري األس���ت���اذ س��ع��ي��د ال��ج��ن��اح��ي ل���الط���الع عى 
أحواله واالطمئنان عى صحته وقد حمل الزوار لألستاذ 

س����ع����ي����د ال����ج����ن����اح����ي ت����ح����ي����ات وت�����ق�����دي�����ر وس����������الم م�����دي�����ر دائ��������رة 
التوجيه املعنوي العميد الركن يحيى سريع قاسم..

 وب��دوره األستاذ الجناحي شكر هذه البادرة اإلنسانية 
ال������ص������ادق������ة.. م�����ع�����راً ع�����ن ت����ق����دي����ره ل����ق����ي����ادة دائ����������رة ال���ت���وج���ي���ه 

املعنوي والزائرين.

تنظم كلية الطب بجامعة الحكمة ال��ي��وم االثنني 
املخيم الطبي السابع مل��رىض الثالسيميا ، بالتعاون 
م�������ع ال����ج����م����ع����ي����ة ال����ي����م����ن����ي����ة مل���������رىض ال����ث����الس����ي����م����ي����ا وال���������دم 

الورايث.
وخ��الل املخيم ال��ذي يشرف عليه الدكتور رض��وان 
ال���ن���ج���ار ع��م��ي��د م���رك���ز األب����ح����اث، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 

البشري بالجامعة الدكتور لطفي املقطري  ، سيتم 
اس��ت��ق��ب��ال ال���ت���رع ب���ال���دم ل��ص��ال��ح م���رىض ال��ث��الس��ي��م��ي��ا، 

كما ستقدم الهدايا العينية للمرىض.
وتقام عى هامش املخيم فعالية توعوية عن مرض 
ال��ث��الس��ي��م��ي��ا وال�����دم ال������ورايث، وض�����رورة ال��ف��ح��ص قبل 

الزواج للحد من انتشار هذا املرض.

اليوم.. جامعة الرازي تسلم جائزة أفضل بحث علمي

رئيس قطاع اإلذاعة والتلفزيون بدائرة التوجيه لـ 26سبتمبر 

حققنا قفزة في مجال اإلنتاج الوثائقي 

سعيد اجلناحي

عطــــاٌء متميز.. وحضــــوٌر الفت

جامعة احلكمة تنظم مخيمًا طبيًا ملرضى الثالسيميا

ل�����م ت���ع���د ال����ع����رب����دة م���ت���اح���ة أم��������ام ال�����ط�����ائ�����رات األم���ري���ك���ي���ة 
"إس��ك��ان إيجل" يف سماء اليمن.. ك��ان رج��ال ال��رج��ال يف 
ان��ت��ظ��اره��ا ل��ت��ه��وي ب��ع��د اس��ت��ه��داف��ه��ا بشكل دق��ي��ق.. جدير 

ب����اإلش����ارة أن ه����ذه ال���ط���ائ���رة االم��ري��ك��ي��ة إس���ك���ان إي���ج���ل هي 
الطائرة السابعة التي تقع يف مصيدة الدفاعات الجوية 

وهي طائرة حديثة بتقنية متطورة .. 

الدفاعات اجلوية تصطاد االمريكية "إسكان إيجل"


