
    الكثير من الناس قد يتجه لفعل اخلير في مجال معني مثاًل، وقد ال يكون ملتزمًا بتقوى الله 

يف بيان لها..  القوات املسلحة اليمنية  :

 أعلنت القوات املسلحة اليمنية  
االل���ت���زام ب��ال��وق��ف ال��ش��ام��ل للعمليات 
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والعسكرية حيز التنفيذ.
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العسكرية طاملا استمر الطرف اآلخر 
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اسبوعية 
سياسية . عامة

نعلن اإللتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية

لنا الله إياها قائد الثورة:  عندما نلتزم بالتقوى ننهض مبسؤولياتنا التي حَمّ

تفاصيل ص 3

  نتوجه بالتهنئة لشعبنا اليمني واملرابطني في اجلبهات ورجال القوات املسلحة واألمن

يف كلمة للرئيس املشاط بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك

لن نألو جهدًا من أجل كسر وإنهاء احلصار الظالم

  التقوى تشمل االلتزام جتاه ما أمرنا الله به، من مسؤوليات وأعمال

يف املحارضة الرمضانية الثانية 

وزير الدفاع:  على دول العدوان استيعاب معطيات املرحلة الراهنة 

يف إطار الحفاظ عىل الجهوزية القتالية العالية، وتفقد األوضاع يف خطوط التماس األوىل واملواقع املتقدمة التي يرابط فيها املقاتلون األبطال واملجاهدون الشجعان منتسبو 
الجيش واللجان الشعبية، واالطالع عىل أحوالهم وتلمس همومهم والحرص عىل توفري كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما من شأنه تعزيز مستوى الثبات والصمود 

واليقظة العالية واالستعداد الكامل للتعامل مع أي ظرف طارئ قد يحدث إذا ما نكث العدو بالهدنة اإلنسانية والعسكرية ونقض اتفاقية وقف األعمال العسكرية.. يف هذا 
اإلطار وهذا السياق جاءت زيارة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، التفقدية للمواقع املتقدمة وخطوط التماس األوىل التي يرابط فيها املجاهدون األبطال يف 

جبهة محور نجران، وكذا االطالع عىل أحوال املقاتلني الشجعان يف محور همدان بن زيد.
تفاصيل ص 4

خالل زيارته التفقدية للمرابطني يف   محور   نجران..
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هدنة
 "جروندبرج"

احتياطات ومالحظات  
سياسية  !!

ص 04

   نشيد مبا مت تنفيذه من مبادرات ملساعدة املواطنني وتخفيف األعباء املعيشية عنهم

  هنأ فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل أبناء الشعب اليمني العظيم يف 
الداخل والخارج، وأبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال األمن البواسل، وأبناء األمة العربية واإلسالمية 

بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأشار الرئيس املشاط يف خطاب له بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك 1443ه�، إىل أن من أهم ما يجب االهتمام 

به يف شهر رمضان هو املواساة، والعناية بالفقراء واملساكني واملحتاجني، والغوث للملهوفني.
وأكد أن الحصار الظالم املفروض عىل اليمن بإشراف أمرييك وبريطاين كان وما يزال هو السبب الرئييس للمعاناة 

غري املسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني الذي تشتد وطأته للعام الثامن عىل التوايل.
تفاصيل ص 2

الســـــــالم .. ورمـــــــــــال
 بني سعود املتحركة

عبدالرحم مراد

شذرات 
رمضانية

ص 14



  هنأ فخامة املشري الركن مهدي املشاط 

رئيس املجلس السيايس األعىل أبناء الشعب 
اليمني العظيم يف الداخل والخارج، وأبطال 

الجيش واللجان الشعبية ورجال األمن 
البواسل، وأبناء األمة العربية واإلسالمية 

بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأشار الرئيس املشاط يف خطاب له بمناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك 1443هـ، إىل أن 
من أهم ما يجب االهتمام به يف شهر رمضان 

هو املواساة، والعناية بالفقراء واملساكني 
واملحتاجني، والغوث للملهوفني.

وأكد أن الحصار الظالم املفروض عىل اليمن 
بإشراف أمرييك وبريطاين كان وما يزال هو 

السبب الرئييس للمعاناة غري املسبوقة التي 
يعيشها الشعب اليمني الذي تشتد وطأته 

للعام الثامن عىل التوايل.
فيما ييل الخطاب:

أتـــقـــدم بــأطــيــب الـــتـــهـــاين وأحـــــر الـــتـــريـــكـــات إىل كـــافـــة أبــنــاء 
شعبنا اليمني العظيم يف الداخل والخارج، وإىل أبطال 
الجيش واللجان الشعبية ورجـــال األمــن الــبــواســل، وإىل 
أبـــــنـــــاء أمـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة واإلســـــالمـــــيـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول شــهــر 
رمضان املبارك، شهر الرحمة والركة والغفران، وشهر 
الصر، وشهر القرآن، والذي يعتر محطة سنوية للتزود 

بالتقوى، وتزكية النفس، وارتقاء القيم اإلنسانية.
وإن من أهم ما يجب االهتمام به يف شهر رمضان املبارك 
هــو املـــواســـاة، والــعــنــايــة بــالــفــقــراء واملــســاكــني واملحتاجني، 

والغوث للملهوفني.

شعبنا اليمني العزيز:
كــــــــان ومــــــــا يــــــــــزال الـــــحـــــصـــــار الـــــظـــــالـــــم املـــــــفـــــــروض عــــــىل بـــلـــدنـــا 
بــإشــراف أمــريــيك وبــريــطــاين هــو السبب الرئييس للمعاناة 

غـــري املــســبــوقــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا والــــــذي تــشــتــد وطــأتــه 
للعام الثامن عىل التوايل.

إنه ورغــم كل املبادرات املنصفة والعادلة التي قدمناها 
والـــتـــي أثــبــتــت حــرصــنــا عـــىل الـــســـالم وحـــســـن الــــجــــوار لكنها 
لألسف قوبلت بالتعنت واملماطلة وعــدم االستجابة من 
قبل دول الــعــدوان ومــن يقف وراءهــــا، لنؤكد لكل أبناء 
شــعــبــنــا أنـــنـــا بــاالســتــعــانــة بــالــلــه ســنــعــمــل بــكــل جــهــد إلنــهــاء 
الحصار واستعادة حقوق شعبنا املشروعة يف الحصول 
عـــىل الـــغـــذاء والـــــــدواء والــــوقــــود دون أي قـــيـــود، وسيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

أيها اإلخوة واألخوات:
إنـــنـــا يف هـــــذا الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل نــشــيــد بـــمـــا تــــم تـــنـــفـــيـــذه مــن 
مــبــادرات تهدف إىل مساعدة  املواطنني وتخفيف األعباء 
املعيشية عليهم نتيجة احتجاز سفن املشتقات النفطية 
والحصار الظالم عىل الشعب اليمني للعام الثامن عىل 
الــــــتــــــوايل، كــــمــــشــــروع مـــتـــكـــافـــلـــون، و"ســـــقـــــيـــــا"، و"الــــرغــــيــــف 

الخريي"، واإلفراج عن أكرث 1500 من الغارمني.
وإننا ندعو كافة مؤسسات الدولة إىل توسيع خدماتها 
كل فيما يخصها، والعمل عىل إطالق العديد من املبادرات 
التي ستعزز التكافل االجتماعي والرتابط بني أبناء شعبنا 

لتعم أكر قدر ممكن من املحتاجني.
كــــــــمــــــــا نـــــــــدعـــــــــو الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــــــخـــــــــــاص والــــــــــتــــــــــجــــــــــار إىل الــــــقــــــيــــــام 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم تــــجــــاه مــجــتــمــعــهــم واإلســــــهــــــام يف تــخــفــيــف 
مــعــانــاتــهــم، فــالــتــجــارة مــع الــلــه هــي الــتــجــارة الــرابــحــة التي 

ال تعرف الخسران.

شعبنا اليمني العزيز:
إننا نعلم أن الحصار واملــتــغــريات الــدولــيــة تمثل السبب 
الرئييس يف ارتــفــاع األســعــار، إال أننا نوجه وزارة الصناعة 
والــــــتــــــجــــــارة وأجــــــهــــــزة الــــــدولــــــة املـــعـــنـــيـــة والــــســــلــــطــــات املـــحـــلـــيـــة 
باليقظة والنزول امليداين الفعال ملراقبة األسعار، واتخاذ 
اإلجــــراءات الــصــارمــة والــالزمــة ملنع أي مــحــاوالت للتالعب 
بــاألســعــار بــالــشــكــل الـــذي يحقق الــهــدف يف الـــواقـــع وليس 

ملجرد االستعراض اإلعالمي.
ونـــــــدعـــــــو الــــــغــــــرفــــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة يف الــــعــــاصــــمــــة 
واملـــحـــافـــظـــات إىل الــتــنــســيــق مــــع وزارة الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
لتنفيذ تلك املهمة بما يحفظ للتجار حقوقهم، وحماية 

املواطنني من جشع بعض التجار.
ويف الـــــــخـــــــتـــــــام: نــــــــبــــــــارك لــــلــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي املــــجــــاهــــد 
وفــصــائــلــه املـــقـــاومـــة الــعــمــلــيــات الــبــطــولــيــة الـــتـــي هــــزت كــيــان 
الـــعـــدو اإلســـرائـــيـــيل،  وأكـــــدت إرادة الــشــعــب الفلسطيني 
الصلبة يف مواجهة املحتل بكل الوسائل املتاحة، وندين 
جرائم االحتالل اإلسرائييل التي ارتكبها يف جنني وغريها 
من املدن الفلسطينية، وبهذه املناسبة نجدد التأكيد  عىل 
مـــوقـــف الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة الـــثـــابـــت إىل جـــانـــب الــشــعــب 

الفلسطيني.
ونجدد اإلدانـــة لكل أشكال التطبيع والتآمر مع العدو 
الـــصـــهـــيـــوين، ونــعــتــر الـــلـــقـــاءات الــتــطــبــيــعــيــة مــعــه مـــن قبل 
بــــعــــض األنـــــظـــــمـــــة خــــيــــانــــة تـــتـــطـــلـــب مــــــن الـــــشـــــعـــــوب الـــعـــربـــيـــة 
واإلسالمية كافة أن تتصدى لها انتصارا للقضية املركزية 

فلسطني.

الرحمة للشهداء
والشفاء للجرحى

والفرج لألسرى
تحيا الجمهورية اليمنية.

   نشيد مبا مت تنفيذه من مبادرات ملساعدة املواطنني وتخفيف األعباء املعيشية عنهم  نتوجه بالتهنئة لشعبنا اليمني واملرابطني في اجلبهات ورجال القوات املسلحة واألمن

في كلمة للرئيس املشاط مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

لن نألو جهدًا من أجل كسر وإنهاء احلصار الظالم وتأمني حصول شعبنا على كامل حقوقه

  ندعو كافة مؤسسات الدولة لتوسيع خدماتها وإطالق املبادرات التي ستعزز التكافل االجتماعي لتعم أكبر قدر من احملتاجني
   ن��ب��ارك للشعب الفلسطيني 
العمليات  وف��ص��ائ��ل��ه  امل��ج��اه��د 
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عبدالفتاح حيدرة

بـــــــــــدأت مــــــحــــــاضــــــرات الـــــســـــيـــــد الــــقــــائــــد 
الرمضانية للعام الجديد 1443هـ، 
والـــــــــتـــــــــي بـــــــــــــــدأت بــــــتــــــذكــــــري أبــــــــــــــــــواب الـــــلـــــه 
سبحانه وتعاىل لإلصالح والتقوى، 
وكــيــفــيــة تــهــيــئــة الـــلـــه اإلنـــســـان لــلــتــذكــر 
واالســـــتـــــقـــــامـــــة واالرتـــــــــقـــــــــاء األخــــــالقــــــي، 
وهــــــــــــــــذه الـــــتـــــهـــــيـــــئـــــة الــــــــربــــــــانــــــــيــــــــة، وشـــــهـــــر 
رمضان محطة تهيئة للصفاء النفيس 
و الـــــــذهـــــــنـــــــي، وهـــــــــــي فـــــــرصـــــــة لــــلــــتــــذكــــري 
والــــــــــــــذكــــــــــــــرى الـــــــــتـــــــــي تــــــنــــــفــــــع املـــــــؤمـــــــنـــــــني، 
والـــــــغـــــــايـــــــة املـــــــــرجـــــــــوة مــــــــن الــــــصــــــيــــــام هـــي 
التقوى وهذا له عالقة كرى بالقرآن 
الـــكـــريـــم ، والـــتـــذكـــري بـــالـــقـــرآن بــالــتــدبــر 
والـــــتـــــأمـــــل والـــتـــقـــيـــيـــم ألنــــفــــســــنــــا، وركـــــز 
حديث املحاضرة األوىل حول الغاية 
املـــرجـــوة مـــن الــصــيــام وهــــي الــتــقــوى ، 
وهــي الثمرة العملية والرتبوية التي 
تــقــي اإلنـــســـان مــن األعـــمـــال الــســيــئــة و 

نتائجها السيئة.. 
إن الكثري من األزمــات واالختالالت 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة نــــتــــيــــجــــتــــهــــا اخــــــتــــــاللــــــني، 
املـــــــــــــعـــــــــــــايص،  هـــــــــــــــي  األول  االخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــالل 
واالخـــــــــتـــــــــالل الـــــــثـــــــاين هـــــــو الـــــعـــــقـــــوبـــــات، 
ومــــــصــــــدر الـــــشـــــر يف هــــــــذه الـــــحـــــيـــــاة هــي 
األعــــــــــــمــــــــــــال الـــــــســـــــيـــــــئـــــــة، والـــــــــتـــــــــقـــــــــوى هــــو 
الـــســـالح الـــوحـــيـــد الـــــذي يــقــي اإلنـــســـان 

مـــــــن هـــــــــذه األعـــــــــمـــــــــال، ومـــــــــا يــــنــــتــــج عـــن 
اإلهـــــمـــــال والـــتـــقـــصـــري والــــتــــفــــريــــط الـــتـــي 
تساعد األشرار واملفسدين عىل إيذاء 
الجميع، ولذلك يجب أن نستحضر 
مــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــزيك الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس واالســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــامـــــــــــة 
الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة، والـــــــتـــــــقـــــــوى يـــــــرتتـــــــب عـــلـــيـــه 
األجر والخريات وهو الثمرة العملية، 
واالهتمام بهدى الله يجعل اإلنسان 
يـــــكـــــتـــــســـــب الـــــــــتـــــــــقـــــــــوى، والـــــــــتـــــــــقـــــــــوى هــــنــــا 
تــــعــــنــــي ان يـــــقـــــي اإلنــــــــســــــــان نــــفــــســــه مـــن 
األعـــــــــمـــــــــال الـــــســـــيـــــئـــــة، وديـــــــــــــن اإلســــــــــالم 
نــعــمــة عــظــيــمــة، واملــجــتــمــع املــســلــم ال 
ينقصه اإلقرار واملعرفة بالله والقرآن 
والحالل والحرام، لكن هناك تفريط 
وتــــــجــــــاوز عــــــن جــــهــــل بـــــأســـــس وثـــــوابـــــت 
واضـــحـــة، ولـــكـــن يــعــنــي أن مـــا ينقص 

مجتمعنا املسلم هو التقوى.. 
أهــــــمــــــيــــــة الــــــــــتــــــــــزود بــــــالــــــتــــــقــــــوى تـــــربـــــويـــــا 
وعمليا، حتى ننجو من العقوبات، 
واكـــــر ثـــمـــرة لــلــتــقــوى هـــي الـــنـــجـــاة من 
عذاب الله سبحانه يف الدار اآلخرة، 
حــــيــــث يـــــــأيت الــــوعــــيــــد اإللـــــهـــــي القـــــــرتاف 
املعايص والتفريط بمهمات وأعمال 
أســاســيــة أمـــر الــلــه بــهــا، والــلــه يــذكــرنــا 
يف الــــقــــرآن ان نــســعــى جــمــيــعــا التـــقـــاء 
النار بقوله تعاىل )َيا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا 

ُقـــوا أَنْــُفــَســُكــْم َوأَْهـــِلـــيـــُكـــْم َنـــــاًرا َوُقـــوُدَهـــا 
ــــــــاُس َواْلـــــــــِحـــــــــَجـــــــــاَرُة َعـــــَلـــــْيـــــَهـــــا َمـــــاَلِئـــــَكـــــٌة  الــــــــَنّ
ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن الَلَّه َما أََمَرُهْم 
َوَيــْفــَعــُلــوَن َمــا ُيـــْؤَمـــُروَن( وهــذا التنبيه 
املــــهــــم يـــعـــنـــي الـــســـعـــي الـــعـــمـــيل التـــقـــاء 
نفسه وأســرتــه مــن الــنــار، والــخــســارة 
الــكــرى آن يــتــهــاون اإلنـــســـان ويــخــادع 
نـــفـــســـه ويــــتــــســــاهــــل ويـــــفـــــرط يف بــعــض 
املــســئــولــيــات الــتــي تــوصــلــه لــلــنــار، وإذا 
كانت عواقب التفريط وهوى النفس 
هو الخلود يف نار جهنم، ويف عاجل 
الدنيا سبب ما نعانيه هو تفريطنا يف 
مسئولياتنا، وما يواجه اإلنسان من 

متاعب سببه أعمال اإلنسان.. 
يف واقــــــــــــــع املـــــجـــــتـــــمـــــع املــــــســــــلــــــم هــــنــــاك 
الـــــــكـــــــثـــــــري مــــــــــن املــــــــــــعــــــــــــايص، ولـــــــــكـــــــــن الـــــلـــــه 
يــؤخــر الــعــقــاب، وهــي رحــمــة واسعة 
مــــــــن الــــــــلــــــــه، حــــــتــــــى يـــــنـــــيـــــب الــــــــنــــــــاس إىل 
الــلــه والـــرجـــوع إلــيــه، طــريــق الــخــالص 
وســــبــــيــــلــــه هـــــــو الــــــــرجــــــــوع إىل الـــــــلـــــــه، مـــا 
نــــعــــانــــيــــه الــــــيــــــوم يــــدفــــعــــنــــا إىل الـــــرجـــــوع 
العميل إىل الله، الرجوع الذي نتفقد 
فـــيـــه أنــفــســنــا مــــا فـــرطـــنـــا بــــه ، الـــرجـــوع 
الــــــــــــــذي فــــــيــــــه تـــــــضـــــــرع وتـــــــــوبـــــــــة وإصــــــــــــالح 
لـــواقـــع الــعــمــل والــقــصــور يف الــعــمــل، 
هـــــــــــذا الــــــــــرجــــــــــوع يــــقــــبــــلــــه الــــــــلــــــــه، وثــــــمــــــرة 

الــتــقــوى الــعــظــيــمــة يف الــحــيــاة األبــديــة 
هـــــــي الـــــجـــــنـــــة، ولــــــلــــــوصــــــول إىل الـــجـــنـــة 
البـــد مــن الــتــقــوى، وهــــذه هــي الــثــمــرة 
الـــعـــظـــيـــمـــة، وبــــــــدون الـــتـــقـــوى والـــســـري 
وراء مـــــزاج الـــنـــفـــس، فـــســـوف يخسر 
هــــــذه الــــثــــمــــرة الـــعـــظـــيـــمـــة، ويف الـــدنـــيـــا 
فـــــإن الـــلـــه مــــع الــــذيــــن اتــــقــــوا يــنــصــرهــم 
ويــــــرعــــــاهــــــم بــــرعــــايــــتــــه الـــــشـــــامـــــلـــــة، مــمــا 
يــعــنــي أنــــك اذا اتــقــيــت الـــلـــه لـــن تــكــون 

وحدك فإن الله معك.. 
مــــــــــــن مــــــــــجــــــــــال الــــــــــتــــــــــقــــــــــوى يف شــــــــــــؤون 
حـــــيـــــاتـــــنـــــا، املـــــســـــئـــــولـــــيـــــة يف تـــــــقـــــــوى الــــلــــه 
حق تقاته يف التصدي ملــؤامــرات أهل 
الــــــكــــــتــــــاب، وهــــــــــذا أمــــــــر إلـــــهـــــي مــــبــــاشــــر، 
كــذلــك األمـــر اإللــهــي يف تــقــوى الــلــه يف 
إصـــــالح ذات الـــبـــني، ألنــــه يـــرتتـــب عىل 
ذلـــــك مـــفـــســـدة جـــمـــاعـــيـــة كـــــرى والبــــد 
مـــــــن اســـــتـــــحـــــضـــــار الــــــتــــــقــــــوى يف إصـــــــالح 
ذات الـــــــــبـــــــــني، كـــــــذلـــــــك االنــــــــضــــــــبــــــــاط يف 
املـــعـــامـــالت املـــالـــيـــة والـــبـــعـــد عـــن الـــربـــا، 
وتـــــقـــــوى الــــلــــه يف الــــتــــعــــاون عـــــىل اإلثـــــم 
والـــــــــــــــعـــــــــــــــدوان وخــــــــــاصــــــــــة يف اســـــتـــــمـــــالـــــة 
الـــــبـــــاطـــــل والــــعــــصــــبــــيــــات، ويـــــــــأيت األمــــــر 
بــالــتــقــوى يف عــــدم الــتــفــريــط بــالــتــقــوى 
أثـــنـــاء املـــرابـــطـــة، وتـــقـــوى أتـــبـــاع الــقــرآن 

الكريم..

من وعي محاضرات السيد القائد الرمضانية 
احملاضرة األولى

الرئيس املشاط يهنئ قادة الدول 
العربية واإلسالمية بحلول شهر رمضان

بعث فخامة املــشــري الــركــن مــهــدي املــشــاط رئــيــس املجلس الــســيــايس األعـــىل، بــرقــيــات تــهــاٍن إىل إخــوانــه قـــادة الــدول 
العربية واإلسالمية، بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.

وأعـــرب الرئيس املــشــاط يف الــرقــيــات، عــن أحــر التهاين وتمنياته الصادقة لهم بموفور الصحة ولشعوبهم اطــراد 
التقدم واالزدهار.

وأشار إىل أهمية هذه املناسبة املباركة وما تجسده من مواعظ إيمانية لتحقيق الصالح يف الدنيا واآلخرة، والعمل 
عىل ترسيخ الوعي بني شعوبنا ثقافياً واجتماعياً وسياسيا بما من شأنه توحيد أمتنا يف مواجهة أعدائها.. سائال الله 
عز وجل أن يسود األمة العربية واإلسالمية اإلخاء والنأي عن كل شقاق وتطرف وغلو لتكون خري أمة أخرجت للناس.
واخــتــتــم الــرئــيــس املــشــاط، الــرقــيــات بــالــتــضــرع إىل الــلــه الــعــيل الــقــديــر أن يعيد هـــذه املــنــاســبــة الــروحــانــيــة وقـــد تحقق 

للشعوب العربية واإلسالمية كل ما تصبو إليه من عزة وازدهار.

  ندين جرائم العدو اإلسرائيلي في جنني وغيرها وجندد التأكيد 
على موقفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني

حذر محافظ املهرة القعطبي عيل حسني 
الــــــــفــــــــرجــــــــي، مـــــــــن اســــــــتــــــــمــــــــرار قــــــــــــوى االحــــــــتــــــــالل 
وأدواتــــهــــا يف تــنــفــيــذ مــخــطــطــات نــهــب ثـــروات 
املحافظة وزعزعة األمن واالستقرار والسلم 

االجتماعي.
وأوضـــــــــح املــــحــــافــــظ الـــقـــعـــطـــبـــي أن املــجــتــمــع 
املـــــــــــــهـــــــــــــري وقــــــــــبــــــــــائــــــــــل املـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة واملــــــــــكــــــــــونــــــــــات 
السياسية، باتوا اليوم أكرث درايــة ومعرفة 
بــــمــــخــــطــــطــــات دول الــــــــعــــــــدوان ومـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا 

املوالية يف تسهيل نهب ثروات املحافظة.
وأشــــاد بــاملــواقــف املــشــرفــة ألبــنــاء املحافظة 
ورفضهم للمشاريع الدخيلة عىل املجتمع 
املــهــري .. مــؤكــداً رفــض أبــنــاء املــهــرة لــدعــوات 
حــــــــــــــــــوار مــــــــشــــــــبــــــــوه يف الـــــــــــــريـــــــــــــاض بـــــــــــني أدوات 
االحـــــتـــــالل، وأنــــهــــم لــــم يـــنـــخـــدعـــوا بـــشـــعـــارات 
كـــــــاذبـــــــة أطــــلــــقــــهــــا مـــــــن نـــــــفـــــــذوا الـــــــــعـــــــــدوان عـــىل 
وطــــــنــــــهــــــم ومــــــــــــا زالــــــــــــــــــوا مـــــــســـــــؤولـــــــني عـــــــــن آالف 
الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء بلدهم يف 

مختلف املحافظات.
وأكد أن أي حوار يجب أن يكون بني القوى 

الوطنية املــواجــهــة لــلــعــدوان ودول التحالف 
مباشرة بعد إيقافهم العدوان ورفع الحصار 
وااللـــــــتـــــــزام بــــعــــدم الــــتــــدخــــل يف شـــــــؤون الــيــمــن 
واحـــــــــــــرتام ســـــيـــــادتـــــه .. مــــبــــيــــنــــاً أن املـــــشـــــاركـــــة يف 
مــشــاورات تعقد يف بلد هو أســاس العدوان 
عــىل اليمن يمثل طمساً لجرائم وانتهاكات 

تحالف العدوان عىل اليمن.
وأشـــــــار إىل مــــا تـــعـــرضـــت لــــه مــحــافــظــة املـــهـــرة 

واليمن بشكل عام، من عدوان وحصار بري 
وجوي وبحري منذ أكرث من سبع سنوات، ما 
تسبب يف أزمة إنسانية لم يشهد لها العالم 

مثيل، يف ظل صمت دويل وأممي معيب.
ودعـــــــا املـــحـــافـــظ الــــفــــرجــــي، أبــــنــــاء املــــهــــرة إىل 
التنبه ملــؤامــرات ودسائس تحالف العدوان 
الـــــــذي يـــســـعـــى إليــــجــــاد ثـــــغـــــرات، يـــنـــقـــض مــن 

خاللها عىل ما تبقى من ثروات وخريات.
وعــــــّرج مــحــافــظ املـــهـــرة عـــىل مــــبــــادرة رئــيــس 
املــجــلــس الــســيــايس األعــــىل .. مــعــتــراً املــبــادرة 
مـــدخـــاًل فــعــلــيــاً ألي مــــشــــاورات جــديــة تحقق 
تطلعات الشعب اليمني ويف املقدمة وقف 
الــــــعــــــدوان ورفــــــــع الــــحــــصــــار وإنـــــهـــــاء االحــــتــــالل 

وعدم التدخل الخارجي يف الشأن املحيل.
ودعــــــــا دول االحــــــتــــــالل إىل األخــــــــذ بـــمـــبـــادرة 
الرئيس املشاط، سيما وأن الشعب اليمني 
الــــيــــوم يـــدخـــل الــــعــــام الـــثـــامـــن مــــن الـــصـــمـــود، 
وهو أكرث ثباتاً وقوة وصالبة، ويمتلك قوة 
ردع اسرتاتيجية يف مواجهة قوى العدوان 

واالستكبار.

محافظ املهرة يحذر من مخططات قوى االحتالل في نهب ثروات احملافظة

 قبائل املهرة ومكوناتها السياسية باتوا اليوم 
أكثر دراية ومعرفة مبخططات دول العدوان

   أي حوار يجب أن يكون بني القوى الوطنية املواجهة للعدوان 
ودول التحالف مباشرة بعد إيقافهم العدوان ورفع احلصار
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أوضح عضو الوفد الوطني عبدامللك العجري أن  الهدنة ال تلبي الحد األدىن من متطلباتنا 
وهدفنا هو الرفع الكامل للحصار وكل اإلجراءات التي تمس حياة املواطنني.. مضيفا انه 
بسبب التعنت الذي واجهه الوفد الوطني من تحالف العدوان يف املسائل االقتصادية وعدم 

دخول املشتقات واقرتاب شهر رمضان تم التوصل إىل هذه الهدنة املؤقتة.

وقـــال الــعــجــري: تــحــالــف الـــعـــدوان يــركــز عــىل الــحــصــار لخنق الــشــعــب اليمني بعد 
إخــفــاقــه عسكريا وســيــاســيــا فلجأ إىل الــحــرب االقــتــصــاديــة والــتــجــويــع”.. مــوضــحــا أن  
هــــذه الــهــدنــة تــــأيت لــتــخــفــيــف املـــعـــانـــاة عـــن شــعــبــنــا والــتــمــهــيــد لــلــرفــع الــشــامــل لــلــحــصــار 

والوصول إىل حل نهايئ”.

ولفت إىل أن سماح قوى العدوان يف هذه الهدنة بدخول السفن النفطية دليل 
عــىل أنــهــم يــقــفــون خــلــف مــعــانــاة شعبنا االقــتــصــاديــة .. مــؤكــدا أن تــحــالــف الــعــدوان 
أوقف السفن النفطية تعسفا ودون أي مرر واليوم ظهر للجميع أنهم يستغلونها 

للضغط السيايس.

العجري:  بسبب تعنت قوى العدوان ودخول شهر رمضان مت التوصل إلى الهدنة املؤقتة



  واصل قائد الثورة يف محاضرته 
الرمضانية الثانية حديثه عن اهمية التقوى 
وأثرها يف حياة االنسان وتقويم سلوكه بما 

يحقق الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة وملا 
للتقوى من اثر عظيم باعتبارها أساساً لقبول 

االعمال الصالحة.. وقال السيد القائد: "يتجىل 
من خالل التقوى قيمة التوجيهات اإللهية، 

وأهميتها، وفائدتها".. وألهمية هذه املحاضرة 
القيمة ننشر نصها فيما ييل:  

ِبْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـْيـِم
ال��ح��م��ُد لله رَِبّ ال��ع��امل��ن، وأَش��َه�����ُد أن ال إل���َه إاَلّ ال��ل��ُه امل��ل��ُك ال��ح��ُقّ 

��داً عبُدُه وَرُس��ْوُله خاتُم النبين. املُبن، وأشَهُد أَنّ سيَدنا ُمَحَمّ
��������ٍد  ��������د، وب�����ارِْك ع��ىل ُم��َح��َمّ ��������ٍد وع���ىل آِل ُم��َح��َمّ ال��ّل��ه��م َص����ِلّ ع��ىل ُم��َح��َمّ
����ْي����َت وب�����ارَْك�����َت ع���ىل إب���راه���ي���َم وع����ىل آِل  �����������د، ك��م��ا َص����َلّ وع����ىل آِل ُم���َح���َمّ
إب���راه���ي���َم إن����ك ح��م��ي��ٌد م��ج��ي��ٌد، وارَض ال��ل��ه��م ب���رض���اك ع���ن أص��ح��اب��ه 

األخيار املنتجبن، وعن سائر عبادك الصالحن.
أُيّها اإلخوة واألخوات

�اَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ الَسّ
اللهم اهدنا، وتقَبّل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، 

إنك أنت التواب الرحيم.
ن����واص����ل ال���ح���دي���ث ع����ن ال����ع����ن����وان األس���������ايس: ال����ت����ق����وى، ال������ذي ه��و 
ال���ه���دف ال��ع��م��يل وال���ث���م���رة ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن وراء ص���ي���ام ش��ه��ر رم��ض��ان 
كفرٍض عظيم، وركٍن عظيٍم ومهٍم من أركان اإلسالم، }َلَعَلُّكْم 

َتَتُّقوَن{]البقرة: من اآلية183[.
تحدثنا ب��األم��س ع��ن أهمية التقوى، وع��ن بعٍض م��ن مجاالت 
ال����ت����ق����وى، وأله����م����ي����ة ال����ت����ق����وى يف ال������ق������رآن ال����ك����ري����م، ف���ه���ي ال���ع���ن���وان 
ال���رئ���ي���ي ال������ذي ي����يل اإلي�����م�����ان، ي����يل ع����ن����وان اإلي�����م�����ان، ب���ع���ده ع���ن���وان 
التقوى، فنجدها يف القرآن الكريم تتكرر، وتتضمن يف كثرٍي أيضاً 
م���ن امل���واق���ع يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ال��ح��دي��ث  ع���ن م��واص��ف��ات امل��ت��ق��ن، 
وع������ن ث����م����ار ون����ت����ائ����ج ال����ت����ق����وى يف ع����اج����ل ال����دن����ي����ا ويف آج������ل اآلخ��������رة، 
فالحديث عن التقوى يف القرآن الكريم حديٌث واسع، وحديٌث 
مفيٌد ومهٌم؛ ولذلك نجد أَنّ التقوى ركيزة أساسية تتفرع عنها 
املواصفات اإليمانية، فالتقوى هي ثمرة اإليمان الواعي ونتاجه، 
وتتفرع عنها املواصفات اإليمانية التي تجسد التزام اإلنسان عملياً 
يف مسرية حياته يف كل مجاالت الحياة، فالحديث عنها حديٌث 

مهٌم، واستيعاب ذلك أيضاً هو يشٌء مهٌم.
ي������أيت يف ال������ق������رآن ال����ك����ري����م ال����ح����دي����ث ع�����ن ال����ت����ق����وى، ال����ح����دي����ث ع��ن 
ا يرتتب  التعريف بها، عن عالماتها، عن مواصفات املتقن، عَمّ
ع����ىل ال���ت���ق���وى م����ن ن���ت���ائ���ج ع��ظ��ي��م��ة م���ه���م���ة ل����إن����س����ان، وال����ع����ن����وان يف 
أساسه بما يعنيه من وقاية اإلنسان من الشرور، وقاية اإلنسان 
من األخطار، وقاية اإلنسان من الهالك، وقاية اإلنسان من عذاب 

الله "سبحانه وتعاىل"، هو يدل- بحد ذاته- عىل أهميته.
م������ن أه��������م م������ا ي���ت���ع���ل���ق ب�����ال�����ت�����ق�����وى: أن�����ه�����ا أس�����������اٌس ل����ق����ب����ول األع�����م�����ال 
ال��ص��ال��ح��ة، ل��ق��ب��ول األع����م����ال ال��ص��ال��ح��ة، ال���ل���ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل" 
قال يف القرآن الكريم: }إَِنَّما َيَتَقَبُّل الَلُّه ِمَن امْلَُتِّقَن{]املائدة: من 
اآلية27[، كلنا نعي وندرك أهمية األعمال الصالحة؛ ألننا ننال 
من خاللها رض��وان الله "سبحانه وتعاىل"، ألننا نحقق ألنفسنا 
من خاللها الخري يف الدنيا واآلخرة، ويقرتن بذلك ما وعد الله به 
من األجر والثواب، وما لألعمال الصالحة من فضٍل وأثٍر إيجابٍي 
مهٍم يف نفس اإلنسان، يف واقع حياته، ثم ما يتحقق له من وراء 
ذل��ك، وع���ادًة ما يكون العنوان الرئيي لذلك ه��و: عنوان األجر 
وال����ث����واب، وم����ا ن��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه م���ن ج��ان��ب ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل" 

فيما وعد به.
ب  ونجد يف القرآن الكريم الحديث عن الوعد اإللهي، الذي يرِغّ
اإلنسان إىل حٍد كبري يف فعل العمل، ويف القيام بالعمل؛ ألنه 
ي���درك م��ا سيحصل عليه م��ن خ���الل ذل���ك ال��ع��م��ل، ف��اإلن��س��ان هو 
��������ا ال��ل��ه  امل��س��ت��ف��ي��د م����ن وراء م����ا ي���ع���م���ل م����ن األع�����م�����ال ال���ص���ال���ح���ة؛ أَمّ
"سبحانه وتعاىل" فهو غنٌي عنا، وغنٌي عن أعمالنا، وكما يقول 
ال���ل���ه "س���ب���ح���ان���ه وت����ع����اىل" يف ال����ق����رآن ال���ك���ري���م: }َم�������ْن َع����ِم����َل َص���اِل���ًح���ا 
َفِلَنْفِسِه{]فصلت: من اآلية46[، فاإلنسان هو املستفيد، }َوَمْن 
َجاَهَد َفإَِنَّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه{]العنكبوت: من اآلية6[، هو املستفيد 
ه��و، وه��و امل��ح��ت��اج إىل أن يعمل ه��ذه األع��م��ال ال��ت��ي فيها نجاته، 
فيها فالحه، فيها فوزه، فيها ما يتحقق له ما يرغب به ويحتاج 
إليه من الخري لنفسه يف الدنيا واآلخرة، وفيها ما يسمو بنفسه، 
فيها م��ا يحقق لنفسه الكمال اإلن��س��اين، فيها م��ا يحقق لنفسه 
ع��ىل املستوى امل��ع��ن��وي، م��ا يرغب ب��ه، م��ا يأمله، م��ا يحتاج إليه، 
وك��ذل��ك ال��رع��اي��ة اإللهية ال��واس��ع��ة، ال��ت��ي تشمل ال��ج��وان��ب امل��ادي��ة 

واملعنوية، هذا عىل املستوى الشخيص.
ث����م ع����ىل امل����س����ت����وى امل���ج���ت���م���ع���ي، ك���م���ج���ت���م���ٍع ي���ت���ح���رك ع����ىل أس������اٍس 
من اإلي��م��ان، والتقوى، والعمل الصالح، والسعي ملرضاة الله 
"سبحانه وت��ع��اىل"، وأن تكون ل��ه صلته بالله، الصلة اإليمانية 
التي يحظى من خاللها بمعونة الله، برحمة الله، بتوفيق الله، 
بالنصر م��ن ال��ل��ه، بالعون م��ن ال��ل��ه، بالرعاية الواسعة الشاملة 
م��ن ال��ل��ه "سبحانه وت��ع��اىل"، ف��األع��م��ال الصالحة ال��ت��ي نعملها، 
ل ما وراءها من الخري،  والتي عادًة ما نتجه إىل عملها ونحن نؤِمّ
م��ا وع��د الله ب��ه عليها م��ن ال��ث��واب، م��ا يرتتب عليها م��ن النتائج، 
قبولها م��ره��وٌن ب��ال��ت��ق��وى، ب��ه��ذا ال��ت��أك��ي��د يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م: }إَِنّ���َم���ا 

َيَتَقَبُّل الَلُّه ِمَن امْلَُتِّقَن{.
فاإلنسان قد يعمل يف مسرية حياته، وبالذات يف ظل االنتماء 
اإلسالمي، يف ظل انتمائنا لإسالم كمجتمٍع مسلم، نتجه لفعل 
ال��خ��ري هنا وه��ن��اك، وال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��اس ق��د يتجه لفعل ال��خ��ري يف 
م��ج��ال م��ع��ن م���ث���اًل، وق���د ال ي��ك��ون م��ل��ت��زم��اً ب��ت��ق��وى ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه 
وت�����ع�����اىل"، ق����د ي���ك���ون م���م���ن ي����ص����ُرّ ع����ىل االس����ت����م����رار يف م����ع����ايص، يف 
ذن���وب، البعض حتى يف ج��رائ��م معينة، وه��و يظن أن��ه ق��د فعل 
ه����ن����اك ال����ب����ع����ض م�����ن أع�����م�����ال ال�����خ�����ري، م�����ن أع�����م�����ال اإلح�������س�������ان، م��ن 
األع���م���ال ال��ص��ال��ح��ة، وأن����ه س��ي��ح��ظ��ى ب���األج���ر، س��ي��ح��ظ��ى ب��ال��ث��واب، 
سيحظى بالعفو اإللهي، مع إصراره، ومع استمراره عىل انتهاك 
حرمات الله، وتجاوز حدود الله، وإصراره عىل ذنوب ومعايص 
معينة، وهذا كثرياً ما يحصل، وبالذات أنه أحياناً ُيسند بثقافٍة 
خاطئة، وبمفاهيم خاطئة، تسهل للبعض أن ينحو يف مسرية 
حياته هذا املنحى، يكتفي بأن يعمل أحياناً األعمال الصالحة، 
أن يتحرك يف إطار القيام ببعٍض من الشعائر الدينية والشكليات 
العملية، ويستمر يف ات��ج��اٍه آخ��ر يف أع��م��ال سيئة، أو يف مواقف 
سيئة، يف مواقف يخدم بها الباطل، يتجند من خاللها يف صف 
الباطل، يسعى من خاللها لسيطرة الباطل، أو يحمل والءات 
باطلة، والءات ألعداء الله، والءات ألعداء اإلسالم واملسلمن، 
ارتباطات تخدمهم ضد أمته، ضد دينه، جوانب كثرية يمكن أن 
يكون اإلنسان من خاللها بعيداً عن التقوى، ال يلتزم بالتقوى، 
ال يتقي الله "سبحانه وتعاىل"، تحدثنا باألمس عن أن التقوى 
تشمل االلتزام تجاه ما أمرنا الله به، من مسؤوليات، وأعمال، 
وما يتصل بذلك، وأيضاً تتعلق بالحذر مما نهى الله "سبحانه 

وت����ع����اىل" ع���ن���ه، م����ن امل���ن���اه���ي وامل����ح����رم����ات، ي��ش��م��ل ذل�����ك ال���ج���وان���ب 
ال��س��ل��وك��ي��ة، ال��ج��وان��ب ال��ت��ي تتصل أي��ض��اً ب��امل��واق��ف، وال������والءات... 

وغري ذلك، ال تتجه فقط تجاه جانٍب واحد.
اإلنسان قد يتحسر كثرياً عندما يكون ممنياً لنفسه بأنه يعمل 
ال��ب��ع��ض م���ن األع����م����ال ال���ص���ال���ح���ة، وأن ه����ذا ك�����اٍف يف أن ي���ف���وز بما 
وع���د ال��ل��ه ب��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل" م��ن ال��خ��ري، وال���ث���واب، وال��ج��ن��ة، 
���ن مستقبله اآليت األب���دي عند الله  وال��رض��وان، وأن��ه بذلك ق��د أَمّ
"س��ب��ح��ان��ه وت����ع����اىل"، وق����د ض��م��ن ل��ن��ف��س��ه ال���ن���ج���اة، ال��ب��ع��ض حتى 
يحمل يف نفسه حالة وكأنه من املتأكدين والقاطعن قطعاً بأن 
تلك األع��م��ال التي يقوم بها كافية، يف أن يحظى بمرضات الله 
"سبحانه وت��ع��اىل"، وب��ع��ف��وه، وبجنته، فيتعامل ع��ىل ن��ح��ٍو من 
االستهتار، وال��ت��ه��اون، وال��الم��ب��االة، تجاه م��ا ي��ص��ُرّ عليه ويستمر 
فيه من األعمال السيئة، وهذه مسألٌة خطرية، قد يأيت اإلنسان 
ي��وم القيامة مفلساً، ليس له رصيٌد من العمل الصالح، ليس 
ل��ه أي أج��ر، أي ث��واب ع��ىل م��ا ق��دم م��ن أع��م��ال صالحة، مل���اذا؟ إما 
ألنها لم تقبل من األساس، لم تقبل من األساس، من البداية، 
أو أنه أحبطها؛ ألنه لم يلتزم بالتقوى، كانت قد قبلت، ثم أىت 
منه من األعمال السيئة التي أصَرّ عليها واستمر عليها ما أحبط 
به عمله ذلك، عمله ذلك من صالة، من صيام، وأعمال أخرى، 
البعض حتى ق��د يكون م��ن ضمن أعماله أع��م��ال تصنف يف إط��ار 
الجهاد يف سبيل الله، أو اإلنفاق، أو اإلحسان، أو فعل الخري، 
�����ل أن ي��ك��ون ق���د ح��ص��ل- عىل  ج���وان���ب ك��ث��رية ق���د ي��ك��ون اإلن���س���ان أَمّ

األقل- من خاللها هي عىل األجر والثواب.
والله "سبحانه وتعاىل" يقول يف القرآن الكريم: }َوَقِدْمَنا إىَِل َما 
َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا{]الفرقان: اآلية23[، هذا 
ا، األعمال التي يعولون عليها أنه ربما يكون لهم  أمر رهيب جًدّ
م��ن خاللها أج��ر وث���واب وح��س��ن��ات، أو ت��ك��ون سبباً لنجاتهم يوم 
القيامة، لعتق رقابهم من النار، للفوز بما وعد الله به "سبحانه 
وتعاىل" عباده املؤمنن املتقن، ولكنهم يجدون كل تلك األعمال 
التي يؤملون أنها ستصنف يف عداد األعمال الصالحة، األعمال 
املرضية املقبولة، فيجدونها ال قيمة لها، ال أجر عليها، ال فضل 
ل��ه��م ع��ل��ي��ه��ا؛ ألن��ه��ا أح��ب��ط��ت أو ل���م ت��ق��ب��ل م���ن األس������اس، }َوَق���ِدْم���َن���ا 
إىَِل َم��ا َع��ِم��ُل��وا ِم���ْن َع��َم��ٍل َف��َج��َع��ْل��َن��اُه َه��َب��اًء َم���ْن���ُث���وًرا{، ه��ب��اًء كالغبار، 
كضوء الشمس الذي يدخل من النافذة وفيه ذرات من الغبار، 
يعني: ال قيمة له، ال أثر له، ال إيجابية له، وفعاًل حتى يف واقع 
الحياة ال إيجابية للعمل الذي ال يقرتن مع التقوى، فعاًل ال يرتك 
أث����ره يف ن��ف��س اإلن���س���ان، يف م��ش��اع��ر اإلن���س���ان، وب��ال��ت��ايل يف أع��م��ال 
ا، ه��ذا م��ن أهم  اإلن��س��ان واستقامة أع��م��ال��ه، فاملسألة مهمٌة ج���ًدّ

ما يتعلق بالتقوى.
ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل" أي���ض���اً ي��ض��رب ل��ن��ا م��ث��اًل م��ه��م��اً يف ال��ق��رآن 
ال����ك����ري����م ع�����ن إح�����ب�����اط ال����ع����م����ل، ع���ن���دم���ا ق������ال "ج���������َلّ ش������أن������ه": }أََي�������������َوُدّ 
���ٌة ِم���ْن َن��ِخ��ي��ٍل َوأَْع����َن����اٍب َت���ْج���ِري ِم���ْن َت��ْح��ِت��َه��ا  أََح����ُدُك����ْم أَْن َت���ُك���وَن َل���ُه َج���َنّ
���ٌة ُضَعَفاُء  َيّ اأْلَنْ��َه��اُر َل��ُه ِفيَها ِم��ْن ُك��ِلّ الَثَّمَراِت َوأََص��اَب��ُه اْلِكَبُ َوَل��ُه ُذِرّ
��ُه َل��ُك��ُم اآْلَي���اِت  ُ ال��َلّ َف��أََص��اَب��َه��ا إِْع��َص��اٌر ِف��ي��ِه َن���اٌر َف��اْح��رَتََق��ْت َك��َذِل��َك ُي��َب��ِنّ
ُروَن{]البقرة: اآلية266[، هذا أيضاً يف اإلحباط؛ ألن  َلَعَلُّكْم َتَتَفَكّ
اإلن��س��ان إم��ا أن��ه م��ص��ٌرّ ع��ىل امل��ع��ايص، ع��ىل ال��ذن��وب، ع��ىل األعمال 
السيئة، وهو يعلم أنها أعمال سيئة ويصر عليها، فما أىت منه 

خالل ذلك من األعمال الصالحة ال يقبل منه.
أو أن���ه أت��ب��ع فيما ب��ع��د ال��ع��م��ل ال��ص��ال��ح، ق��د ك���ان يف م��رح��ل��ة من 
املراحل يعمل األعمال الصالحة، وهو ذلك اإلنسان الذي يرجع 
إىل الله، ال يصر عىل ذنوبه، عىل خطيئاته، يتوب منها، يتدارك 
ن��ف��س��ه م����ن أي زل������ة، وي����رج����ع إىل ال���ل���ه "س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل"، ل��ك��ن��ه 
فيما بعد عمل أعمااًل سيئة أصَرّ عليها، وأحبط بها كل أعماله 
تلك، وقد تكون املسألة خطرية عندما تكون مثاًل إحباطاً ألعمال 
ع��ظ��ي��م��ة، أج���ره���ا ك���ب���ري، ف��ض��ل��ه��ا ع��ظ��ي��م، م���ث���اًل: ال���ج���ه���اد يف سبيل 
ال��ل��ه، فعل الخري بكله م��ج��االت اإلح��س��ان ال��واس��ع��ة، التي تقدم 
فيها ال��خ��دم��ة ل��ل��ن��اس م��ن ح��ول��ك ب��ن��ي��ٍة ص��ادق��ٍة وط��ي��ب��ٍة ومخلصٍة 
لله "سبحانه وتعاىل"، ووفق التعليمات اإللهية، فاملسألة تكون 

خطرية عىل اإلنسان.
أو م��ث��اًل ب��ع��د ع��م��ٍر ط��وي��ل، ع��م��ٍر ط��وي��ل م��ن األع���م���ال ال��ص��ال��ح��ة، 
والتوبة، والرجوع إىل الله، فإذا باإلنسان يف مرحلة من املراحل 
يتجه اتجاهاً آخر من أجل هوى النفس، والبعض أيضاً من أجل 
ه��وى النفس إم��ا يف رغباتها وشهواتها، وإم��ا فيما يتعلق بحالة 
الغضب لدى اإلنسان واالنفعال، أو بحالة املخاوف التي تؤثر عىل 

البعض من الناس، فتدفعهم نحو االنحراف.
أيضاً عندما ال يأيت العمل الصالح بنفسه طبقاً لتعليمات الله 
"سبحانه وتعاىل"، العمل الصالح يرتبط بالتوجيهات اإللهية، 
يف أصله، ويف كيفيته، أن تعمله وفق توجيهات الله "سبحانه 
وت�������ع�������اىل"، وت���ع���ل���ي���م���ات���ه "س����ب����ح����ان����ه وت�������ع�������اىل"، م����ط����اب����ق����اً ألم�������ر ال���ل���ه 
وتوجيهاته، وقد ال يقبل منك أصاًل؛ ألنه شابه من الخلل، شابه 
من املخالفات ما أحبطه، فتكون يوم القيامة من املتحسرين، من 
النادمن، عندما تجد أن تلك األعمال التي أّملت أن تكون مقبولًة 
منك أنك ستؤجر عليها، لم تؤجر عليها، ولم تحسب لك، لم 
ا  تحسب لك يف عداد أعمالك الصالحة، فهذه مسألٌة مهمٌة جًدّ

تبن لنا أهمية التقوى، كما ق��ال الله "سبحانه وت��ع��اىل": }إَِنّ��َم��ا 
َيَتَقَبُّل الَلُّه ِمَن امْلَُتِّقَن{.

أي�����ض�����اً ي���ت���ج���ىل م�����ن خ������الل ال����ت����ق����وى ق���ي���م���ة ال���ت���وج���ي���ه���ات اإلل���ه���ي���ة، 
وأهميتها، وفائدتها، توجيهات الله "سبحانه وتعاىل" وأوامره 
لنا ونواهيه، هي كلها ملصلحتنا نحن، فوائدها لنا، ما أمرنا الله 
به؛ ففيه الخري لنا، ويتحقق لنا من خالله نتائج مهمة، ومصالح 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، وم���ا ن��ه��ان��ا ع��ن��ه؛ ف��ف��ي��ه ض���ٌر ع��ل��ي��ن��ا، ش���ٌر ع��ل��ي��ن��ا، مخاطر 
����ا الله  علينا، وأض�����راره ون��ت��ائ��ج��ه السيئة ه��ي ت��ؤِثّ��ر علينا ن��ح��ن؛ أَمّ

"سبحانه وتعاىل" فلن نضره بيشٍء من أعمالنا السيئة.
ف���ع���ن���دم���ا ن���ل���ت���زم ب����ال����ت����ق����وى، ف���ن���ع���م���ل م�����ا أم�����رن�����ا ال����ل����ه ب������ه، ن��ن��ه��ض 
��ل��ن��ا ال��ل��ه إي���اه���ا، فنحن س���رى قيمة ذل��ك،  ب��م��س��ؤول��ي��ات��ن��ا ال��ت��ي ح��َمّ
أثره، نتائجه يف مسرية حياتنا، يف واقع حياتنا، يف كل املجاالت، 
ي��ع��ن��ي: ت��وج��ي��ه��ات ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل"، ت��وج��ي��ه��ات ال��ل��ه ال��ت��ي 
تتعلق بالجوانب االقتصادية يف حياتنا، ستظهر آثارها ونتائجها 
يف الواقع االقتصادي يف حياتنا، ويف معيشتنا، وتأتينا مع ذلك 
البكات والخريات؛ ألن لها ثمرة مباشرة، إيجابية مباشرة لكل 
توجيه من توجيهات الله، لكل أم��ٍر من أوام��ر الله، له أث��ر جيد 
م��ب��اش��ر، ول����ه ن��ت��ي��ج��ة أي���ض���اً إض��اف��ي��ة ف��ي��م��ا ي����أيت م���ن ال���ل���ه "س��ب��ح��ان��ه 
وت���ع���اىل" م���ن ال���بك���ات وال����خ����ريات، وم����ا ي��ت��ح��ق��ق ب���ه ل��إن��س��ان عىل 
املستوى الشخيص وللمجتمع الذي يتحرك وفق توجيهات الله 
ك��م��ج��ت��م��ع، وه������ذا م����ا ن��ل��ح��ظ أه��م��ي��ت��ه ت���ج���اه ك���ث���رٍي م����ن األم�������ور ال��ت��ي 
ف��َرّط فيها مجتمعنا املسلم، فكان لتفريطه فيها اآلث��ار السيئة، 

والخسائر الكبرية يف واقع مجتمعنا املسلم.
ع��ن��دم��ا ن����أيت م���ث���اًل إىل م���ا أم����ر ال���ل���ه ب���ه م���ن ت���وح���د امل��س��ل��م��ن، من 
اجتماع كلمتهم، من الجهاد يف سبيل الله "سبحانه وتعاىل"، 
من السعي إلقامة القسط، وإقامة العدل، من األمر باملعروف 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، وه��ك��ذا امل��س��ؤول��ي��ات ال��ج��م��اع��ي��ة: م��ن ال��ت��ع��اون 
عىل ال��ب والتقوى، أن يكونوا مجتمعاً يسوده الحق، ويسوده 
ال��ع��دل، ي��س��وده ال��خ��ري، أن ي��ك��ون��وا أم���ًة ت��دع��وا إىل ال��خ��ري، وت��أم��ر 
ب��امل��ع��روف، وتنهى ع��ن امل��ن��ك��ر، عندما ف��َرّط��وا يف ه��ذه املسؤوليات 
ال��ج��م��اع��ي��ة امل���ه���م���ة وال����ك����ب����رية، ف�����َرّط�����وا يف ال���ج���ه���اد يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه، 
وفَرّطوا يف أن يعدوا ما يستطيعون من القوة، أن يبنوا أنفسهم 
وا َلُهْم َم��ا اْسَتَطْعُتْم ِمْن  كأمٍة قوية، كما ق��ال الله لهم: }َوأَِع����ُدّ
ٍة{]األنفال: من اآلية60[، كم كانت الخسائر الكبرية ملجتمعنا  ُقَوّ
ل���ت واق����ع ه���ذه األم����ة إىل واق���ٍع  ا، ح���َوّ امل��س��ل��م، خ��س��ائ��ر ره��ي��ب��ة ج������ًدّ
ض��ع��ي��ف، ي��س��وده ال��ض��ع��ف، ت��س��وده ال��ف��رق��ة، ي��س��وده ال��ش��ت��ات؛ 
وب��ال��ت��ايل يتمكن أع���داؤه���ا م��ن اإلض���ع���اف ل��ه��ا أك����ر، م��ن السيطرة 
عليها، م��ن امل��ؤام��رة عليها، م��ن الظلم لها، م��ن االضطهاد لها، 

من االخرتاق لها.
عندما نجد جوانب كثرية تتعلق بالسعي ألن تكون هذه األمة 
أمًة مهتدية، مستنرية، مستبصرة، واعية، عىل هدًى من الله، 
م���ه���ت���دي���ًة ب����آي����ات ال����ل����ه، ت��م��ت��ل��ك م����ن خ�����الل ن�����ور ال���ل���ه ال����وع����ي ال��ك��ب��ري 
وال���ك���ايف، تتحصن ب��ال��ه��دى ت��ج��اه ك��ل أش��ك��ال ال��ض��الل وال��ب��اط��ل، 
ع��ن��دم��ا ف����َرّط����ت يف ذل�����ك؛ ك��ي��ف ك���ان���ت اآلث������ار ال��س��ي��ئ��ة وال���ره���ي���ب���ة يف 
انعدام حالة الوعي لدى الكثري من أبناء مجتمعنا املسلم، وكان 
ا عىل واقع أمتنا بشكٍل عام. لذلك آثار خطرية ونتائج خطرية جًدّ

ولكن ألن الله "سبحانه وتعاىل" هو أرحم الراحمن، فاملسألة 
ال ت��رت��ب��ط دائ���م���اً ب��ال��ج��ان��ب ال��ج��م��اع��ي ل���ألم���ة ب��ك��ل��ه��ا، ي��ع��ن��ي: ال��وع��د 
���ب���ة، ال  اإلل����ه����ي ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ت���ق���وى، ون���ت���ائ���ج���ه���ا، وث���م���اره���ا ال���ط���ِيّ
ي��ت��وق��ف ع��ىل أن تستجيب األم���ة ك��ل األم����ة، م��ن ك��ل أب��ن��ائ��ه��ا، من 
كل مناطقها وبلدانها، إذا تحَرّكت من داخل األمة ولو أمة، بل 
حتى عىل املستوى الشخيص، هناك ثمار ونتائج طِيّبة، لكن هناك 
بالتأكيد م��س��ؤول��ي��ات ج��م��اع��ي��ة، ت���أيت النتيجة فيها ع��ىل املستوى 
الجماعي، فإذا تحَرّكت أمة، أو مجتمع معن من داخل األمة، 

فهو بالتأكيد سيحصل عىل ما وعد الله به "سبحانه وتعاىل".
م��م��ا يف ال����ق����رآن ال���ك���ري���م م��م��ا ي��ت��ح��دث ع���ن ع��ظ��م��ة ال���ت���ق���وى، عن 
اي��ج��اب��ي��ات��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ح��ق��ق ب��ه��ا ل��إن��س��ان م���ن رع���اي���ٍة إل��ه��ي��ة ع��ج��ي��ب��ة، 
وي���ت���ح���ق���ق ب���ه���ا ل��ل��م��ج��ت��م��ع ك��م��ج��ت��م��ع، امل���ج���ت���م���ع ال������ذي ي��س��ت��ج��ي��ب، 
يتقي الله "سبحانه وتعاىل" يف التزاماته العملية، يف مواقفه، 
يف والءات�����ه، يف ن��ه��وض��ه ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه، يف استجابته ال��ك��ام��ل��ة لله 
"سبحانه وت��ع��اىل"، م��اذا يرتتب ع��ىل ذل��ك؟ يقول الله "سبحانه 
����َه َي���ْج���َع���ْل َل�����ُه َم����ْخ����َرًج����ا )2( َوَي�������ْرُزْق�������ُه ِم���ْن  ����ِق ال����َلّ وت����ع����اىل": }َوَم��������ْن َي����َتّ
ْل َعىَل الَلِّه َفُهَو َحْسُبُه إَِنّ الَلَّه َباِلُغ  َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَم��ْن َيَتَوَكّ
ٍء َق��ْدًرا{]ال��ط��الق: 2-3[، ه��ذه اآلية  ��ُه ِل��ُك��ِلّ يَشْ أَْم���ِرِه َق��ْد َجَعَل ال��َلّ
امل���ب���ارك���ة م���ن أه����م اآلي������ات ال���ت���ي ت��ب��ن ل��ن��ا ع��ظ��م��ة ال���ت���ق���وى، ب���ل أن��ه��ا 
اب إىل حٍد كبري، يجذبنا نحو تقوى  ا، وجَذّ م ما هو مغٍر جًدّ تقِدّ
ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل"، ف��ق��د تضمنت وع����داً م��ن ال��ل��ه "سبحانه 
وتعاىل"، وهو الذي ال يخلف وعده، وعداً عظيماً، وعداً مهماً: 
������َه{، ه�����ذا ع����ىل امل���س���ت���وى ال���ش���خ���يص وع�����ىل امل��س��ت��وى  �����ِق ال������َلّ }َوَم���������ْن َي�����َتّ
الجماعي، }َوَمْن َيَتِّق الَلَّه{ أي شخص، وكذلك أي مجتمع، أي 
أمة تتجه عىل هذا األساس: }َوَمْن َيَتِّق الَلَّه{، يتق الله يف التزاماته 
العملية، يتق ال��ل��ه فيما يعمل، يتق ال��ل��ه فيما ي��ق��ول، يتق الله 
يف النهوض بمسؤولياته، يتق الله فيلتزم بأوامر الله "سبحانه 
وت����ع����اىل"، ي��ت��ق ال���ل���ه ف��ي��ج��ت��ن��ب امل���ح���رم���ات، ال ي��ع��ت��م��د ع���ىل م���ا نهى 
الله "سبحانه وت��ع��اىل" عنه، وي��رى أن��ه م��ن خالله سيتوصل إىل 

ما يبتغيه لنفسه، إىل ما يريده لنفسه، فريى فيه وسيلة العمل 
ال��ت��ي تحقق أه��داف��ه، أو تحقق رغ��ب��ات��ه، ي��ح��ذر م��ن ذل���ك، فيتقي 
الله، ويتجه وفق أوامر الله "سبحانه وتعاىل"، من منطلق الثقة 
بالله، أَنّ الله لن يخذله، لن يرتكه، أَنّ الله سيحقق له النتائج 

التي وعد بها، سيفي بوعده له.
���َه َي���ْج���َع���ْل َل����ُه َم���ْخ���َرًج���ا{، م��خ��رج��اً م���ن ك���ل ض��ي��ق؛  ���ِق ال���َلّ }َوَم������ْن َي���َتّ
ألن��ه يف م��س��رية ال��ح��ي��اة ق��د تضيق ب��ك األم����ور، ق��د تتصعب عليك 
األم�����ور م���ن ج���وان���ب ك���ث���رية، ت��ت��ع��ق��د األم�����ور ع���ىل امل��س��ت��وى املعييش 
مثاًل، تعيش ظروفاً صعبة، ولكن لتطمنئ أنها مرحلية، أو عىل 
مستوى أوسع، مثلما هو حال تقوى الله "سبحانه وتعاىل" يف 
النهوض بمسؤولية الجهاد يف سبيل الله، والسعي للتحرر من 
سيطرة أع��داء الله، والسعي لالستقالل كأمٍة مؤمنٍة، تتحرك 
وفق توجيهات الله "سبحانه وتعاىل"، فيتكالب عليها األع��داء 
بالعدوان، والحصار، واملؤامرات الكثرية، فينتج عن ذلك كثري 
م��ن امل��ت��اع��ب، وال��ظ��روف الصعبة، وال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية، وتضيق 
األمور عىل املستوى املعييش، عىل املستوى االقتصادي، وتتعقد 
ع���ىل امل��س��ت��وى امل����ي����داين، ف��ت��ج��د األم����ة ن��ف��س��ه��ا يف وض��ع��ي��ٍة ص��ع��ب��ة، 
م الشهداء، تعاين، لها جرحى، تعاين من الحصار، تعاين  تقِدّ
من الضائقة يف املعيشة، فالبعض قد يتأثر نتيجًة لذلك، ويصل 
إىل حالة اليأس، وانعدام األمل، وكأن املسألة تستمر عىل ذلك 
النحو بال نهاية، وكأنه ليس هناك أي إنفراجه ت��أيت، فهذا عىل 

املستوى الجماعي.
وأحياناً حتى عىل املستوى الشخيص، البعض من الناس تجربته 
العملية فيما يعانيه، وهو يتجه اتجاه الحق، يتجه عىل أساس 
تقوى الله "سبحانه وتعاىل" يف مواقفه، يف التزاماته، يف أعماله، 
يف تصرفاته، حتى يف شؤون معيشته، ويف بيعه وشرائه، وقد 
ي��ت��ص��ور أَنّ ال��ب��ع��ض اآلخ���ر ي��ت��وص��ل��ون م��ن خ���الل ان��ف��الت��ه��م، وع��دم 
ال���ت���زام���ه���م، وت��ل��ع��ب��ات��ه��م، وأس��ال��ي��ب��ه��م ال��س��ي��ئ��ة، وأس��ال��ي��ب��ه��م ال��ت��ي 
هي معصية لله "سبحانه وتعاىل"، وخ��روٌج عن التقوى، أنهم 
ي��ت��وص��ل��ون إىل تحقيق ن��ج��اح��ات ل��ش��ؤون��ه��م امل��ع��ي��ش��ي��ة، ول��ظ��روف 
حياتهم، فقد يضيق، وتضيق حاله، وتضيق نفسه، ويستاء، 
ويفقد األمل، ثم قد يدفعه ذلك إىل أاَلّ يصب، أاَلّ يواصل التزامه 
وم���ش���واره ع��ىل أس����اٍس م��ن ت��ق��وى ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل"، وه��ذا 
ق��د يدفع ب��ه إىل أن يتجه لفعل م��ا يفعله اآلخ����رون؛ فيخسر يف 

نهاية املطاف.
يف طريق الحق تحصل املعاناة، ال نتوقع أنها ال تحصل، ولكنها 
معاناة يرتافق معها يسر، كما قال الله "سبحانه وتعاىل": }َفإَِنّ 
َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا )5( إَِنّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا{]الشرح: 5-6[، ويكون 

لها يف نفس الوقت آثار إيجابية حتى عىل املستوى الرتبوي.
ط����ري����ق ال����ح����ق ه�����ي ط�����ري�����ٌق ي���س���ل���ك ف���ي���ه���ا اإلن�����س�����ان م�����ش�����وار ح��ي��ات��ه 
ومسرية حياته وفق تعليمات الله "سبحانه وتعاىل"، ونحن يف 
ه��ذه ال��دن��ي��ا يف دار االخ��ت��ب��ار، يف م��ي��دان م��س��ؤول��ي��ة، لسنا يف عالم 
الجنة، الذي هو عالٌم كله راحة، ليس فيه أي منغصات، ليست 
فيه أي متاعب، ليست فيه أي معاناة، ليست فيه أي مشاق، 
وال نتوقع عن الحالة اإليمانية وحالة التقوى أنها حالٌة يسري فيها 
اإلنسان مدلاًل، تكون طريقة الرعاية اإللهية له أاَلّ يحصل له أي 
معاناة، وال أي مشاق، وال أي متاعب، وال يواجه أية مخاطر، 
وال... لو كانت األم��ور عىل ه��ذا النحو؛ لكان كل الناس متقن، 
ومؤمنن، وصالحن، لو كانت املسألة مسألة دالل، رعاية فيها 
دالل، ال يحصل لإنسان أي معاناة عىل اإلطالق، وال يواجه أي 
مخاطر، وال يواجه أي شدائد، بل تتحقق اآلمال والرغبات عىل 
أعىل مستوى من دون أي تعب، وال أي تضحية، وال أي مشاق، 
وال أية مخاطر؛ لكان كل الناس متقن، لكان كل الناس متقن، 

يتجهون للتقوى، واإليمان، والعمل الصالح.
ن��ح��ن يف ه���ذه ال��ح��ي��اة يف م���ي���دان م��س��ؤول��ي��ة، يف م���ي���دان اخ��ت��ب��ار، 
وت����ح����ص����ل امل������ش������اق، وت����ح����ص����ل امل����ت����اع����ب ب���ش���ك���ل اع�����ت�����ي�����ادي يف ح���ي���اة 
ال����ن����اس، ح���ت���ى يف ك����ل م����ج����االت ح���ي���ات���ه���م، وع��������ادًة م����ا ي���ك���ون امل��ه��م 
ل�����دى اإلن�����س�����ان ه����و م����ا وراء ذل�����ك م����ن ن���ت���ائ���ج، ف���م���ث���اًل: ع���ن���دم���ا ن���أيت 
إىل ال��ف��الح��ن )امل���زارع���ن(، ه��و ي���درك أَنّ ال���زراع���ة، وأَنّ الفالحة، 
وأَنّ العمل يف ال��زراع��ة فيه متاعب، فيه م��ش��اق، لكنه ينظر إىل 
النتيجة، إىل م��ا يتحقق ل��ه م��ن وراء ه��ذا امل��ج��ه��ود، إىل م��ا تثمره 
هذه املتاعب، ما يحصل عليه من وراء ذلك، فيستطيب متاعبه؛ 
ألنها متاعب مثمرة، ويستطيب ج��ه��وده، بل يفتخر بجهوده، 
أنها جهود أنجزت، حققت نتائج، كان لها ثمرة مهمة، ويرتاح 
ب��ذل��ك، ح��ت��ى وه���و ي��ع��م��ل، ح��ت��ى وه���و ي��ت��ع��ب، ح��ت��ى وه���و ي��ع��اين، 
حتى وهو يتصدى للمشاق، هو يتذكر، يتذكر- من خالل أحياناً 
تجارب ماضية- ما قد تحقق له، ما قد نتج نتيجًة لذلك؛ فيزداد 
عزماً، وعندما يصل إىل النتيجة املرجوة؛ يرتاح، يشعر بالراحة، 
التاجر... الناس يف مختلف مجاالت حياتهم وأعمالهم، عادًة ما 

يتجهون عىل هذا األساس.
فكذلك يف مسرية العمل الصالح واإليمان والتقوى، ما يحصل 
من مشاق، أو متاعب، أو مخاطر معينة، يكسب اإلنسان من 
طها، ويأيت حتى معها اليسر من الله  نها، ما يبِسّ ورائها ما يهِوّ
"س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل" ك��م��ا وع���د، اآلث����ار اإلي��ج��اب��ي��ة، ل��ك��ن م��ع توطن 
ال��ن��ف��س ع���ىل ال���ص���ب، م���ع ال���ع���زم ع���ىل االس���ت���م���راري���ة، ث���م ي����أيت من 

الله "سبحانه وتعاىل" التدخل الكبري والرعاية الواسعة يف نهاية 
املطاف، فتنفرج األمور، وانفراجات كبرية.

ف��ال��ص��ع��وب��ات م��رح��ل��ي��ة، م���ع األع���م���ال ه���ي ص��ع��وب��ات م��رح��ل��ي��ة، 
يعقبها انفراجات، يعقبها من الله "سبحانه وتعاىل" ما يحقق 
به النتائج العظيمة، واآلث��ار الطيبة، وإذا قارنا يف طريق الحق، 
يف ط��ري��ق اإلي���م���ان وال��ت��ق��وى م��ا ف��ي��ه��ا م��ن م��ش��اق وص��ع��وب��ات، مع 
البديل اآلخر، الذي هو اتجاه بعيداً عن التقوى، االتجاه البعيد 
عن التقوى فيه صعوبات، فيه مخاطر، فيه عسر، فيه خسائر 
ك������ب������رية، ف����ي����ه أس���������وأ وأق���������ى وأش���������د ع������ن������اًء م����م����ا يف ط�����ري�����ق اإلي�����م�����ان 
وال��ت��ق��وى، وع��واق��ب��ه ال��خ��س��ران امل��ب��ن، عاقبته يف اآلخ����رة جهنم، 

عواقبه يف الدنيا الخسران.
���ُرُه  ���ى ط��ري��ق��ه ب��ال��ي��س��رى، }َف���َس���ُن���َي���ِسّ ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل" س���َمّ
ِلْلُيْسَرى{]الليل: اآلي���ة7[، هي اليسرى مقارنًة بالطريق اآلخ��ر، 
ال������ط������ري������ق امل������ن������ح������رف ع��������ن اإلي���������م���������ان وال�������ت�������ق�������وى وال������ع������م������ل ال�����ص�����ال�����ح، 
واالس��ت��ق��ام��ة وف���ق منهج ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل"، ال��ط��ري��ق اآلخ��ر 
اه بالعسرى، فمسألة املشاق والصعوبات واملتاعب تحصل،  سَمّ
وه��ي م��رح��ل��ة، وأح��ي��ان��اً ي��ك��ون فيها أي��ض��اً أس��ب��اب لتقصري معن، 
اإلنسان مثاًل يتجه عىل أساٍس من اإليمان والتقوى، ولكنه يقصر 
يف بعض األمور، يقصر يف مستوى األداء، يف مستوى االهتمام، 
يف مستوى االلتزام، فيكون لتقصريه ذلك أيضاً آثار سلبية تؤثر 
عليه نوعاً ما، أو أحياناً حتى يف املوقف الواحد، يقصر الناس، 
يحصل بعض من الشدائد، من املعاناة، لكن مع التزام التقوى 
��َه َيْجَعْل  ��ِق ال��َلّ واإلي��م��ان تنفرج، ه��ذا وع���ٌد إل��ه��ٌي عظيم: }َوَم����ْن َي��َتّ
َل������ُه َم�����ْخ�����َرًج�����ا{]ال�����ط�����الق: م����ن اآلي����������ة2[، م��ه��م��ا ض���اق���ت ب����ك األم������ور، 
مهما تعقدت، مهما اشدت الصعوبات، فهي ستنفرج حتماً، 
فلينطلق اإلنسان بثقة، فلينطلق بثقة واطمئنان، وليسعى إىل 
أن يحقق يف واق��ع��ه ال��ت��ق��وى ع��ىل امل��س��ت��وى ال��ك��ام��ل؛ ألن القصور 

أحياناً يسهم يف املزيد من الضيق.
}َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب{]الطالق: من اآلية3[، هاجس 
ال�������رزق ي�����أيت أح���ي���ان���اً ك���ه���اج���س ك���ب���ري، ال���ه���اج���س امل���ع���ي���يش وامل���ع���ان���اة 
املعيشية ت��ؤث��ر ع��ىل ال��ن��اس، وت��ض��غ��ط ع��ىل ال��ن��اس، وه��م��ه��ا يقلق 

الكثري من الناس فيبعده عن التقوى:
ال����ت����ق����وى يف م�����وق�����ف: أن ي����ق����ف م����وق����ف ال����ح����ق ال��������ذي ي�������ريض ال���ل���ه 

"سبحانه وتعاىل".
أو ع�����ىل م���س���ت���وى امل�����ع�����ام�����الت: ال����ت����ق����وى يف امل�����ع�����ام�����الت، ح���ت���ى يف 

معامالت البيع والشراء، واألعمال املعيشية واالقتصادية.
أو ع��ىل امل��س��ت��وى ال��س��ل��ويك بشكٍل ع���ام: فيؤثر ع��ىل اإلن��س��ان إما 
مخاوفه، وإما أطماعه، قلقه عىل مسألة الرزق، ضغط الحالة 
املعيشية عىل نفسه، عىل واقعه، وأيضاً األطماع لدى البعض، 
ال��ت��ي ت��دف��ع بهم إىل أن ي��ت��ج��اوزوا، إىل أن يقفوا م��وق��ف الباطل، 
إىل أن يخونوا الحق، إىل أن يتجهوا االتجاهات الباطلة، إىل أن 
يعملوا األع��م��ال ال��س��ي��ئ��ة، إىل أن ي��غ��ش��وا يف م��ع��ام��الت��ه��م، إىل أن 

ينهبوا الحرام، أن يأخذوا الحرام... إىل غري ذلك.
ف��ي��أيت ال��وع��د م��ن ال��ل��ه "سبحانه وت��ع��اىل ب��ال��رزق حتى م��ن حيث 
ال يحتسب اإلن��س��ان املتقي لله، بالتأكيد ال يعني ه��ذا أن��ه يرزقه 
م�������ن ح�����ي�����ث ي����ح����ت����س����ب، إن������م������ا ي�����ع�����ن�����ي: م�������ن ح�����ي�����ث ي����ح����ت����س����ب، وم�����ن 
ح����ي����ث ال ي���ح���ت���س���ب، ح����ت����ى م�����ن ح����ي����ث ال ت����ت����وق����ع، أن�������ت ع���ل���ي���ك أن 
ت���أخ���ذ ب���األس���ب���اب، ع��ل��ي��ك أن ت���واص���ل م���ش���وار ح���ي���ات���ك، أن تنهض 
ب���م���س���ؤول���ي���ات���ك، أن ت�������ؤدي واج����ب����ات����ك، وأن ت���ث���ق ب���ال���ل���ه "س��ب��ح��ان��ه 

وتعاىل".
}َوَي��������ْرُزْق��������ُه ِم������ْن َح����ْي����ُث اَل َي����ْح����َت����ِس����ُب{]ال����ط����الق: م����ن اآلي���������ة3[؛ ألن 
اإلن��س��ان أح��ي��ان��اً ق��د ي��ك��ون ض��م��ن ح��س��اب��ات��ه ق��د وص���ل إىل مستوى 
امل�����ش�����ك�����ل�����ة، إىل م�����س�����ت�����وى ال������ع������ائ������ق وال�������خ�������ط امل���������س���������دود، م�������ن ح���ي���ث 
ح���س���اب���ات���ه، وت����ق����دي����رات����ه، وأس����ال����ي����ب����ه، ووس����ائ����ل����ه امل����ت����اح����ة، ض��اق��ت 
م��ن ه��ن��ا، وض��اق��ت م��ن ه��ن��اك، وت��ع��ق��دت م��ن ه��ن��ا، وت��ع��ق��دت من 
هناك، فيفِرّج الله من حيث ال تتوقع، ويأيت من حيث ال تتوقع، 
فتنفرج الهموم، تنفرج األمور، هذا يشجع اإلنسان عىل املستوى 
ال��ش��خ��يص، وامل��ج��ت��م��ع كمجتمع أن ي��ث��ق ب��ال��ل��ه، أاَلّ ي��ي��أس إذا م���َرّ 
بضائقه، إذا مَرّ بمعاناة، مثل ما هو حال شعبنا تجاه الحصار 
الذي يعانيه من تحالف العدوان، املهم هو أن نأخذ باألسباب، 
امل���ه���م ه���و أن ن��ع��م��ل يف إط�����ار ال���ت���ق���وى، أن ن��ج��د يف إط�����ار ال��ت��ق��وى، 
ْل َعىَل  واالنفراجات تأيت من الله "سبحانه وتعاىل": }َوَمْن َيَتَوَكّ
��ِه َف��ُه��َو َح��ْس��ُب��ُه{]ال��ط��الق : م��ن اآلي����ة3[، م��ن يتوكل ع��ىل الله؛  ال��َلّ
ألن التوكل أيضاً مرتبٌط بالتقوى، فهو يثق بالله، ويعتمد الله، 
وي��ث��ق ب��وع��د ال��ل��ه أن��ه سيتحقق، وأن ال��ل��ه ل��ن ي��خ��ذل��ه، مهما كان 
حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واث��ق��اً بالله "سبحانه 
وتعاىل"، ومواصاًل لتقوى الله "سبحانه وتعاىل"، فالله حسبه، 
كافيه، كافيه، }َوَكَفى ِبالَلِّه َوِلًيّا َوَكَفى ِبالَلِّه َنِصرًيا{]النساء: من 

اآلية45[، كفى بالله معيناً.
الله "سبحانه وتعاىل" الذي إذا توكلت عليه هو كافيك، وهو 
معينك، وه��و ن��اص��رك، وه��و ال���ذي ي��ت��وىل رع��اي��ت��ك ف��ي��ف��ِرّج عنك، 
}إَِنّ الَلَّه َباِلُغ أَْمِرِه{]الطالق: من اآلية3[، فما أراد الله أن يمضيه 
أمضاه، ما أراد أن ينفذه نفذه، فهو القادر عىل تحقيق وعده، 
ٍء َق����ْدًرا{]ال����ط����الق: من  ���ُه ِل���ُك���ِلّ يَشْ وإن���ج���از م��ا وع����د، }َق����ْد َج���َع���َل ال���َلّ
اآلي�������������ة3[، ج����ع����ل ل����ك����ل يشٍء م�����ن األم�����������ور، ع�����ىل م����س����ت����وى األرزاق 
واآلج��ال، عىل مستوى النتائج لألشياء، عىل مستوى التأثريات 
لألشياء، عىل مستوى النتائج لألشياء، كل يشٍء له قدر معن، 
ك��ل يشٍء مضبوط بمعيار الحكمة اإلل��ه��ي��ة، ف��األم��ور يف سيطرة 
الله "سبحانه وتعاىل"، ال تخرج عن سيطرته أبداً، يقول أيضاً: 
}َوَم��ْن َيَتِّق الَلَّه َيْجَعْل َلُه ِمْن أَْم��ِرِه ُيْسًرا{]الطالق: من اآلي��ة4[، 
���ُه َب��ْع��َد  ي��ي��س��ر م���ا ت��ع��س��ر، م��ث��ل��م��ا ق���ال يف آي����ٍة أخ�����رى: }َس���َي���ْج���َع���ُل ال���َلّ
ُع��ْس��ٍر ُي��ْس��ًرا{]ال��ط��الق: م��ن اآلي���ة7[، وي��أيت باليسر أحياناً ليرتافق 
م��ع العسر، فتنفرج آف���اق وأب���واب إذا اغتلقت أب���واب، كما قال 
��َه َي��ْج��َع��ْل َل���ُه ِم���ْن أَْم�����ِرِه ُي���ْس���ًرا{، وكما  ��ِق ال��َلّ "ج���َلّ ش��أن��ه": }َوَم����ْن َي��َتّ
ق���ال: }َف�����إَِنّ َم���َع اْل��ُع��ْس��ِر ُي��ْس��ًرا )5( إَِنّ َم���َع اْل��ُع��ْس��ِر ُي��ْس��ًرا{]ال��ش��رح: 
5-6[، فهنا تكون هواجس العسر، العسر يف الحالة املعيشية، 
العسر يف الظروف العملية، ظروف عملية فيها صعوبات، فيها 
عسر، فليطمنئ اإلنسان بتقوى الله "سبحانه تعاىل"، وبالسعي 
للكمال يف التقوى، يعني: أحياناً قد تضيق األم��ور أك��ر إلغفال 
ج��وان��ب م��ن ت��ق��وى ال��ل��ه "سبحانه وت��ع��اىل"، ج��وان��ب عملية فيها 
وقاية من كثرٍي من الشرور، من كثرٍي من املعاناة، فعندما يتجه 
الناس لألخذ باألسباب وتكامل التقوى، يأيت من الله "سبحانه 

وتعاىل" التيسري ألمورهم، فبعد العسر يأيت اليسر.
ْر َعْنُه َسِيَّئاِتِه{]الطالق: من اآلية5[، سيئات  }َوَمْن َيَتِّق الَلَّه ُيَكِفّ
ما قبل، والسيئات التي ت��أيت عىل نحو ال���زالت، فيتوب اإلنسان 
منها، ويرجع منها إىل الله "سبحانه وتعاىل"، }َوُيْعِظْم َلُه أَْجًرا{

���م ل���ه األج�����ر ال���ك���ب���ري، ف��ي��ح��ص��ل عىل  ]ال����ط����الق: م���ن اآلي��������ة5[، ُي���َع���ِظّ
مكاسب كبرية م��ن الله "سبحانه وت��ع��اىل"، تتجىل يف رعايته يف 

عاجل الدنيا، وما أعده لك يف آجل اآلخرة من جنته ورضوانه.
ه���ك���ذا ن��ج��د أن ال��ت��ق��وى ه���ي ال��خ��ي��ار ال��ص��ح��ي��ح، ل���ص���الح ح��ي��ات��ن��ا، 
النفراجة همومنا ومضائقنا ومعاناتنا، بها صالح حال اإلنسان 

يف عاجل الدنيا ويف آجل اآلخرة.
نكتفي بهذا املقدار...

ن��س��أل ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل" أن يتقبل م��ن��ا وم��ن��ك��م ال��ص��ي��ام، 
والقيام، وصالح األعمال، وأن يرحم شهداءنا األبرار، وأن يشفي 
جرحانا، وأن ي��ف��ِرّج عن أس��ران��ا، وأن ينصرنا بنصره، إن��ه سميع 

الدعاء.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َورَْح�َمُة اللِه َوَبَرَكاُته؛ َوالَسّ

    الكثير من الناس قد يتجه لفعل اخلير في مجال معني مثاًل، وقد ال يكون ملتزمًا بتقوى الله   التقوى تشمل االلتزام جتاه ما أمرنا الله به، من مسؤوليات وأعمال

ِقنَي ( َتّ ُ ُه ِمَن المْ ُل الَلّ ا َيَتَقَبّ َ ) ِإَنّ
في احملاضرة الرمضانية الثانية 

لنا الله إياها قائد الثورة: عندما نلتزم بالتقوى ننهض مبسؤولياتنا التي حَمّ
  العمل الصالح يرتبط بالتوجيهات اإللهية، في أصله، وفي كيفيته، أن تعمله وفق توجيهات الله

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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 الي
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ف 
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ا
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خالل زيارته التفقدية للمرابطني في محور جنران..

وزير الدفاع: على دول العدوان استيعاب معطيات املرحلة الراهنة 

مآثر خالدة
وخالل الزيارات التفقدية التي قام بها وزير الدفاع إىل 
م���ح���وري ن���ج���ران وه���م���دان ب���ن زي����د، أش����اد خ��الل��ه��ا ب�����األدوار 
الجهادية العظيمة واملآثر البطولية الخالدة، التي اجرتحها 
املقاتلون الشجعان منتسبو الجيش واللجان، دفاعاً عن 
األرض والعرض والدين، فسطروا بتلك األدوار الشجاعة 
واملآثر العظيمة، سفر انتصار يماين عزيز وحاسم وملحمة 

بأس كسرت شوكة تحالف العدوان اآلثم.
حيث خاطب ال��ل��واء العاطفي، األب��ط��ال امليامني قائاًل: 
"أن��ت��م م��ن صنعتم امل��آث��ر ال��خ��ال��دة واالن���ت���ص���ارات العظيمة 
دفاعاً عن شعبكم ووطنكم ضد ق��وى ال��ع��دوان الغاشم 
وقد ترجمتم ذلك عملياً عىل أرض الواقع، منطلقني من 
إيمانكم بالله سبحانه وتعاىل وثقتكم بنصره، مستمدين 
معنوياتكم العالية وأنتم تقاتلون يف سبيل الله من نهج 
الثقافة الجهادية للمسرية القرآنية بقيادة السيد عبدامللك 
ب��در الدين الحويث ال��ذي غ��رس يف نفوسنا جميعاً مبادئ 
وقيم الهوية اإليمانية وسننتصر عىل أعداء الله واليمن".

خيارات حاسمة
وح��م��ل��ت ك��ل��م��ات وزي���ر ال���دف���اع يف ط��ي��ات��ه��ا رس��ائ��ل ع��دي��دة 

وت������ح������ذي������رات ش������دي������دة ون�����ص�����ائ�����ح إذا اس����ت����وع����ب����ه����ا وأخ���������ذ ب��ه��ا 
العدو فإنها ستفيده، وَسُيسلم نفسه من سعري ضربات 
ال��������رد وال�����������ردع وال������ب������أس ال����ي����م����اين ال�����ش�����دي�����د، ه�������ذه ال����رس����ائ����ل 
والتحذيرات وجهت ألنظمة العدوان، بان عليهم إدراك 
واس��ت��ي��ع��اب م���ا ب����ات ي��م��ت��ل��ك��ه ج��ي��ش��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م م���ن ق����درات 
رد م�����ت�����ط�����ورة وق�����������وة ردع م�����زل�����زل�����ة وأس�����ل�����ح�����ة اس����رتات����ي����ج����ي����ة 
فتاكة وم��دم��رة، ستسحق وت��دك م��ا تبقى م��ن قواعدهم 
وم���ط���ارات���ه���م ال��ع��س��ك��ري��ة وس���ت���ح���رق ك���ذل���ك ك���ل م��ن��ش��آت��ه��م 
الحيوية النفطية واالقتصادية وستهدم أيضاً قصورهم 
ف����وق رؤوس���ه���م إذا م���ا ج��ن��ح��وا ل��ل��س��ل��م وأوق����ف����وا ع��دوان��ه��م 
ورف������ع������وا ح����ص����اره����م ع�����ن وط����ن����ن����ا وش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ال���ع���زي���ز 
ال��ح��ر األب�����ي.. ح��ي��ث دع���ا ال���ل���واء ال��ع��اط��ف��ي، دول ال��ع��دوان 
إىل استيعاب معطيات ومستجدات املرحلة الراهنة بكل 
أبعادها االسرتاتيجية وأن توقف عدوانها وترفع حصارها 
وت��ج��ن��ح مل��ق��ت��ض��ي��ات ال��س��ل��م واالس���ت���ق���رار يف امل��ن��ط��ق��ة، م���ا لم 
فخيارات الشعب اليمني وقواته املسلحة متعددة وقادرة 
عىل فرضها دفاعاً عن األرض والعرض والحرية والكرامة.. 
م���ؤك���داً أن ال���ع���ام ال��ث��ام��ن م���ن ال��ص��م��ود، س��ي��ك��ون ان��ط��الق��ة 
نحو املزيد من االنتصارات الساحقة ضد املعتدين الغزاة 

ومن يساندهم.

وق���ال "م���ا ك��ن��ا ن��ت��ص��ور يف ي���وم م��ن األي����ام أن ي��ك��ون هناك 
اعتداء من دولة إسالمية عىل دولة إسالمية أخرى، لكن 
الكيان الصهيوين املحتل أجرب دول العدوان عىل االعتداء 
عىل اليمن، األمر الذي أجربنا ومن منطلق الدفاع املشروع 
ع���ن أن��ف��س��ن��ا وأرض���ن���ا وع���رض���ن���ا، أن ن����رد ع���ىل ه����ذا االع���ت���داء 
الجبان، وسنواصل القتال والكفاح والجهاد والصمود 

والثبات حتى تحرير كامل األرايض اليمنية".

االلتحاق باملعركة
وع������ن اس����ت����م����رار االن������دف������اع ال���ش���ع���ب���ي ن���ح���و م����ي����ادي����ن ال���ع���زة 
والكرامة والشرف والبطولة، والبذل والعطاء، وتنامي 
ثقافة الجهاد وحب االستشهاد يف سبيل الله ودفاعاً عن 
الوطن والشعب، وتصدياً للمعتدين اآلثمني، أكد وزير 
الدفاع أن هناك املاليني من اليمنيني األحرار أيديهم عىل 
الزناد وجاهزون لاللتحاق باملعركة الهجومية الشاملة، 
إذا اس���ت���م���ر امل���ع���ت���دون يف ع���دوان���ه���م وح����ص����اره����م.. ق����ائ����اًل ان 
األس��ود ال تجوع أب��دا.. يف إش��ارة إىل قدرة شعبنا وجيشنا 

العظيم عىل كسر الحصار.

أخالقيات احلرب
وع������ن أخ����الق����ي����ات ال����ح����رب ال����ت����ي ي���ج���س���ده���ا وي����س����ري ع��ل��ي��ه��ا 
أب��ط��ال جيشنا ولجاننا الشعبية وال��ت��ي ه��ي مستمدة من 
تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف، خاطب اللواء العاطفي 
امل�������واط�������ن�������ني يف ج�������ي�������زان ون���������ج���������ران وع������س������ري وم������ن������اط������ق ح����ائ����ل 
والقصيم وتبوك وعموم سكان نجد والحجاز، قائال" إن 

جيش الجمهورية اليمنية يتمتع بأخالق املجاهدين ولم 
ولن يستهدف املدنيني عىل اإلطالق".

تهنئة املقاتلني
وك�����������ان وزي�����������ر ال���������دف���������اع، ق�������د اس�����ت�����ه�����ل ك����ل����م����ات����ه ال�����ص�����ادح�����ة 
بالعنفوان اليماين واملعربة عن ملحمة النصر املبني التي 
صنعها األب��ط��ال ال��ص��ن��ادي��د أول���و ال��ق��وة وال��ب��أس الشديد، 
ب��أن نقل إىل املقاتلني األبطال يف جبهات نجران وهمدان 
بن زيد، تهاين وتربيكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
ال���دي���ن ال���ح���ويث ورئ���ي���س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ىل ف��خ��ام��ة 
امل���ش���ري ال����رك����ن م���ه���دي امل����ش����اط ب��م��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى ال��وط��ن��ي��ة 
ل���ل���ص���م���ود، واالن�����ت�����ص�����ارات ال���ح���اس���م���ة ال����ت����ي ح��ق��ق��ه��ا أب���ط���ال 
ج����ي����ش����ن����ا ال����ع����ظ����ي����م ول�����ج�����ان�����ن�����ا ال����ش����ع����ب����ي����ة، ع�������ىل ق���������وى ال����ش����ر 

والطغيان يف كل امليادين والجبهات.

فخر واعتزاز
من جانبهم أعرب أبطال الجيش واللجان الشعبية عن 
فخرهم واع��ت��زازه��م ب��زي��ارة وزي��ر ال��دف��اع لخطوط التماس 
األوىل م��ع ال���ع���دو.. م��ج��ددي��ن ال��ع��ه��د وال����والء ل��ل��ه وال��وط��ن 
والقيادة باستعدادهم الدائم للتضحية دفاعاً عن األرض 
والعرض والكرامة والحرية والسيادة الوطنية.. مشريين 
إىل أن مشاركة قيادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك��ان 
العامة وتقدمها الصفوف األمامية يف الجبهات، يصيب 
العدو بالرعب، ويعد ذلك عاماًل مهماً من عوامل النصر 

يف معركة اليمن املصريية.

في برقيتهما للقيادة الثورية والسياسية العليا 

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان : نستلهم من شهر رمضان القيم واملبادئ  التي حتثنا على اجلهاد والرباط في سبيل الله 

بروحانية شهر رمضان املبارك.. شهر القرآن والجهاد الذي يحل 
علينا وعىل جميع شعوب األمة العربية واإلسالمية ضيفاً كريما، 
متزامناً م��ع عظمة االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي يحققها أبنائكم وإخوانكم 
يف امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وك����ل ش���رف���اء ال��وط��ن 
يف ميادين ال��ع��زة وال��ك��رام��ة، يسعدنا ويشرفنا أن نرفع ملقامكم 
ال��ك��ري��م ولجميع أب��ن��اء شعبنا ال��ص��اب��ر امل��ج��اه��د ب��اس��م ق��ي��ادة وزارة 
ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك���ان العامة وك��اف��ة املجاهدين املرابطني 
يف م��واق��ع ال��ش��رف وال��ب��ط��ول��ة م��ن أب��ن��اء ال��ق��وات املسلحة واللجان 
الشعبية أسمى وأص��دق آيات التهاين والتربيكات بهذه املناسبة 
الدينية املباركة داعني املوىل العيل القدير بربكات أيام هذا الشهر 
الفضيل أن يمنحنا رضاه ونصره وتأييده عىل أعداء الله والدين 
وال��ح��ي��اة واإلن��س��ان��ي��ة، وأن ي��م��ن عليكم ب����دوام ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة 
بما يمكنكم من تنفيذ مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية الجسيمة 
مل����واج����ه����ة م�������ؤام�������رات وك����ي����د وم����ك����ر األع������������داء وب����م����ا ي���ح���ق���ق ال����غ����اي����ات 
ال���س���ام���ي���ة ال����ت����ي خ������رج ش��ع��ب��ن��ا ال�������ويف م����ن أج����ل����ه����ا.. وأن ي���ع���ي���د ه���ذه 
املناسبة الدينية العظيمة وأمثالها عليكم وع��ىل شعبنا وجميع 

شعوب أمتنا العربية واإلسالمية يف مشارق األرض ومغاربها وقد 
تحقق لها النصر والعزة والكرامة والفتح املبني.

إننا ونحن نستقبل شهر القرآن الذي نستلهم منه قيم وتعاليم 
ديننا االسالمي العظيمة التي تحثنا عىل الجهاد والرباط يف سبيل 
ال���ل���ه وال�����دف�����اع ع����ن ال����دي����ن واألرض وال����ع����رض وال����ك����رام����ة وال���ح���ري���ة 
وال����س����ي����ادة وال�����ق�����رار ن��ح��ت��ف��ي ب���ك���ل إب������اء وش����م����وخ وإي����م����ان ب���ال���ذك���رى 
الثامنة ليوم الصمود الوطني الذي أثبت فيه شعبنا بأنه شعب 
إيمان وحكمة وأصالة وتاريخ جسد فيه أبناؤكم املجاهدين من 
منتسبي القوات املسلحة واللجان الشعبية يف كل ميادين العزة 
والشرف أروع صور الوفاء والفداء والتضحية مؤكدين بذلك أنهم 
عند مستوى املسؤولية التي منحتموهم إياها، متوكلني عىل الله 
لتحقيق الغايات العظيمة يف االستقالل والتحرر والبناء والعطاء 
منطلقني من قول الله تعاىل يف كتابه الحكيم: )إِن َينُصْرُكُم الَلُّه 
ْن َبْعِدِه َوَعىَل  َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوإِن َيْخُذلُْكْم َفَمن َذا اَلِّذي َينُصُرُكم ِمّ

ِل املُْؤِمُنوَن(. الَلِّه َفْلَيَتَوَكّ
ن��ع��ل��م ج��م��ي��ع��اً أن ه����ذه ال���ح���رب ال��ع��دوان��ي��ة ال��ت��ي ي��ش��ن��ه��ا ت��ح��ال��ف 

ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي اإلم������ارايت ع���ىل ب��ل��دن��ا وش��ع��ب��ن��ا وال���ت���ي دخ��ل��ت 
ع��ام��ه��ا ال��ث��ام��ن ه���ي ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ق���وى ال��ش��ر وال��ط��غ��ي��ان أم��ري��ك��ا 
وإسرائيل، وما أنظمة العمالة واالنبطاح ومنافقيهم يف الداخل 
وال��خ��ارج إال أدوات للتنفيذ وأي م��ن��اورات سياسية أو اقتصادية 
يسعى من خاللها تحالف العدوان السعودي اإلمارايٍت لتصوير 
نفسه أمام العالم بأنه من دعاة السالم يجب أن يقابلها خطوات 
عملية ع��ىل األرض، ولكنه وم��ن منطلق سلوكه اإلج��رام��ي قابل 

دعوته للحوار املزعوم يف الرياض بتشديد الحصار واغالق املنافذ 
وت���ن���ش���ي���ط ع����ن����اص����ره اإلج������رام������ي������ة، ول����ي����س ب����غ����ري����ب ع���ل���ي���ه م����ث����ل ه����ذا 
ال���ت���ص���رف ف��ه��ن��اك م����ب����ادرات ودع�������وات م��ح��ل��ي��ة وأم���م���ي���ة س��اب��ق��ة قد 
دع��ت إىل إح��ي��اء م��ب��ادرات ال��س��الم إال أن ال��ع��دو قابلها بمزيد من 
التصعيد وتشديد الحصار القاتل مما جعلنا جميعاً ندرك جيداً 
أننا أمام عدو ال يؤمن إال بلغة القوة والرد باملثل ولعل القرارات 
الحكيمة ال��ت��ي اتخذتموها يف م��واج��ه��ة الصلف ال��ع��دواين وكسر 

حصاره القاتل وردعه بإعصار يماين إيماين هي القرارات الصائبة 
وه��ي رس��ال��ة واض��ح��ة لعله يتعظ منها، مالم فعليه أن يستعد 
لضربات موجعة وخاطفة يكون لها وقعها وأثرها عليه اقتصادياً 

وعسكرياً بإذن الله تعاىل.   
مرة أخرى نهنئكم وكافة أبناء شعبنا اليمني الشرفاء بحلول 
شهر رمضان املبارك .. شهر الصوم والعبادة والرباط.. مجددين 
العهد وال���والء لكم ولكل أب��ن��اء ال��وط��ن األح���رار وللشهداء األب��رار 
وك�����ل ال���ج���رح���ى واألس���������رى ال����ذي����ن أرووا ب���دم���ائ���ه���م ال����ط����اه����رة ت����راب 
ال������وط������ن ال������غ������ايل م������ن أج��������ل ال������ع������زة وال������ك������رام������ة وال�����ح�����ري�����ة ب����أن����ن����ا ع��ىل 
خ��ط��اه��م ون��ه��ج��ه��م س���ائ���رون ح��ت��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر.. ش��اك��ري��ن لكم 
دع���م���ك���م ورع���اي���ت���ك���م ال���دائ���م���ة ل���ه���ذه امل���ؤس���س���ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��م��الق��ة 
لتطوير قدراتها القتالية بمختلف صنوفها وتشكيالتها ملواجهة 
صلف املعتدين املجرمني الذين ولألسف الشديد لم يتعظوا ولم 
ي��س��ت��وع��ب��وا ب��ع��د أن م��ا ن��س��ط��ره م��ن ان��ت��ص��ارات عظيمة يف ميادين 
الجهاد هي الحقيقة التي يجب أن يفهموها، وأن ما يتجرعونه 
من هزائم نكراء وخسائر فادحة يف األرواح والعدة والعتاد هو 
ما لم يستعرضوه يف احالمهم العبثية وعىل العدو أن يعلم بأن 
العام الثامن من الصمود سيكون عليهم أشد من سعري الجحيم 
ب���إذن ال��ل��ه ت��ع��اىل سبحانه ف��ه��و وح���ده ن��ع��م امل���وىل ون��ع��م ال��ن��ص��ري.. 

ألننا عاهدنا الله وأنفسنا بأنه لن ترى الدنيا عىل أرضنا وصيا.

النصر للوطن.. والرحمة للشهداء األبرار.. والشفاء للجرحى.. والفرج 
لألسرى.. وعاش يمننا حراً ابياً منتصراً.. وكل عام وأنتم بخري.

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن 
محمد عبدالكريم الغماري برقية تهنئة إىل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث ورئيس 

املجلس السيايس األعىل - القائد األعىل للقوات املسلحة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس 
السيايس األعىل بمناسبة حلول شهر رمضان 1443ه� فيما ييل نصها :

هدنة "جروندبرج" احتياطات ومالحظات سياسية !!

اإلعالن عن الهدنة الذي جاء عىل لسان غروندبرغ من عاصمة اململكة السعودية 
ال��ري��اض أث��ب��ت��ت حقيقة أن دول ال���ع���دوان امل��ت��ورط��ة ب��ص��ورة م��ب��اش��رة يف ع��دوان��ه��ا عىل 
وطننا اليمني هي املتورطة أيضا بصورة مباشرة يف الحصار االقتصادي الذي تجلت 
أب��رز ص��وره اإلجرامية مؤخراً ومشاكله األك��ر حدة يف أزم��ة املشتقات النفطية التي 
ع��اىن منها امل��الي��ني م��ن أب��ن��اء شعبنا اليمني خ��الل اآلون���ة األخ���رية بسبب منع دخ��ول 

البواخر املحملة بالوقود إىل ميناء الحديدة.
وعىل الرغم من ترحيب رئيس الوفد الوطني املفاوض محمد عبدالسالم بإعالن 
املبعوث األممي لليمن عن هدنة ملدة شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية 
ويفتح م��ط��ار صنعاء ال���دويل ل��ع��دد م��ن ال��رح��الت وك��ذل��ك فتح ميناء ال��ح��دي��دة أم��ام 

املشتقات النفطية لعدد من السفن خالل شهري الهدنة.
ال ي�������زال ُي����ن����َظ����ر إىل م����وض����وع ال����ه����دن����ة امل���ع���ل���ن���ة ب����ق����در ال ب������أس ب����ه م����ن ال����ش����ّك وت����ت����واىل 
املالحظات النقدية والتساؤالت واالستفسارات املتعلقة بحقيقتها بصورة مستمرة 
يف ك��ت��اب��ات وم��ن��ش��ورات وك���الم الكثري م��ن ال��خ��رباء واملحللني وال��ن��اش��ط��ني اإلعالميني 
وال���س���ي���اس���ي���ني ع����ىل م����واق����ع ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي وم���خ���ت���ل���ف وس����ائ����ل اإلع��������الم امل���رئ���ي���ة 
واملقروءة واملسموعة عىل مستوى الداخل اليمني وعىل املستويني اإلقليمي والدويل.

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن لتلك املواقف التي ال يزال يعرتيها الشك املتعلق بحقيقة 

الهدنة ومربراتها.. السيما إذا ما أعدنا النظر فيما شهدته السنوات املاضية من عقد 
للمشاورات املتكررة بوساطات خليجية وأمريكية لعل أبرزها الجولة التي استضافتها 
ال��ع��اص��م��ة ال��ُع��م��ان��ي��ة مسقط يف 2016م ب��ح��ض��ور وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم����رييك األس��ب��ق 

جون كريي والتي لم ُتفض إىل نتائج ملموسة.
ث��م دخ���ول ال��ك��وي��ت ع��ىل خ��ط��ى امل���ش���اورات م��ن ش��ه��ر أب��ري��ل وح��ت��ى ي��ول��ي��و م��ن ال��ع��ام 
2016م يف إطار جوالت مستمرة ومتصلة ببعضها البعض من املفاوضات بني الوفد 

الوطني ووفد حكومة ما يسمى بالشرعية دون أن تخرج بنتيجة تذكر.
وك����ذل����ك م����ا ج������رى يف س���ت���وك���ه���ول���م خ������الل ش���ه���ر دي���س���م���رب م����ن ال����ع����ام 2018م م��ن 
م���ف���اوض���ات ج����رت يف س��ت��وك��ه��ول��م ب��رع��اي��ة األم����م امل��ت��ح��دة أف��ض��ت إىل ت��ف��اه��م م��ش��رتك 
حول كثري من النقاط واألم��ور الخالفية غري أنه سرعان ما تم خرق تلك االتفاقات 

من قبل تحالف العدوان.
وإذا كان موقف القيادة الثورية والسياسية الصامدة يف وجه العدوان ومشاريع 
الهيمنة والطغيان األمرييك واشرتاطها إنهاء الحصار قبل الدخول يف أّي مفاوضات 
ورفضها للمبادرة التي أعلنت عنها مملكة العدوان السعودي يف مارس من العام 
2021م.. قد أكد حقيقة نجاحها يف تحقيق انتصار سيايس مواٍز ملا يحققه شعبنا 
اليمني من انتصارات عسكرية متتالية.. هذا االنتصار السيايس تمثل يف إعالن املبعوث 

األم���م���ي ع���ن ه��دن��ة إن��س��ان��ي��ة مل���دة ش��ه��ري��ن أس��اس��ه��ا ف���ك ال��ح��ص��ار امل���ف���روض ع���ىل ميناء 
الحديدة ومطار صنعاء الدويل.

يمكن القول أن أبرز الحقائق املاثلة ذات الصلة الخاصة والرئيسية بالهدنة املعلنة 
من قبل املبعوث األممي واألسباب الرئيسية أيضاً لحدوث التغيري الحاد يف أولويات 

السياسة الخارجية لدول العدوان والواليات املتحدة األمريكية تتمثل فيما ييل:
- ال��ص��م��ود ال��ي��م��ن��ي األس���ط���وري ال����ذي ك���ان ل���ه أث����ره ال��ك��ب��ري يف إي���ج���اد ت��غ��ي��ري ج���دي يف 
ميزان القوى وخلق ردع وتهديد اسرتاتيجي ململكة آل سعود ومن يقف وراءها من 

الصهاينة واألمريكان.
- ق��وة ال���ردع الهجومية والدفاعية التي ت��م إن��ش��اؤه��ا وصنعها ب��أي��اٍد يمنية ووفقاً 
للموقف واملبدأ الثابت وغري املتغري للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية اليمنية 

املخلصة يف إيمانها ووالئها لله.
- التوقيت الزمني لعملية كسر الحصار الثالثة التي نفذتها القوات الصاروخية 
اليمنية ولم تكن سوى مؤشر لحصول ما هو أبعد خالل عام الصمود الوطني الثامن 

يف وجه العدوان وما يحمله معه من بشائر النصر .
- املبادرة التي أعلن عنها رئيس املجلس السيايس األع��ىل املشري مهدي املشاط يف 

خطابه بمناسبة اليوم الوطني للصمود.

وبالتايل فإن قبول مملكة العدوان السعودي ملبادرة رئيس املجلس السيايس بعد 
سبع س��ن��وات م��ن ال��ع��دوان ه��و دل��ي��ل ع��ىل ال��ت��ح��ول الكبري ال���ذي اس��ت��ط��اع أن يصنعه 
شعبنا اليمني يف موازين القوى العسكرية وموازين اللعبة السياسية ومدى نجاحه 
يف ال��ت��أث��ري ع��ىل ال���ق���رار ال��س��ي��ايس داخ���ل مملكة ال���ع���دوان ال��ت��اب��ع��ة وامل��ن��ق��ادة لألمرييك 
الذي أوعز إليها مرغماً قبول الشروط املقدمة من صنعاء العتبارات خاصة تتعلق 

بمصالحه وما لحقها من أضرار نتيجة الحرب الروسية مع أوكرانيا.
ول��ع��ل خ���ري دل��ي��ل ع���ىل ذل���ك ه���و ت��رح��ي��ب ال��رئ��ي��س األم���ري���يك "ج���و ب���اي���دن"، ب��ال��ه��دن��ة 
التي أعلن عنها املبعوث األممي الخاص لليمن "هانز جروندبرج" واملتضمنة قبول 
جميع األطراف مقرتحاً لعقد هدنة ملدة شهرين، معربا عن امتنانه ملا أسماه "الدور 

القيادي" للمملكة السعودية وسلطنة عمان يف التوصل لهذه الهدنة.
ورغم كل ذلك يبقى األمر املهم بل واألهم هو أن عىل القيادة الثورية والسياسية 
اليمنية إيالء مزيد من االهتمام للمتغريات الظرفية يف مواقف دول العدوان وجعل 
ذلك االهتمام عنصراً إضافياً يف اسرتاتيجية الصمود والبقاء عىل أهبة االستعداد 

الدائم للرد عىل أي خرق للهدنة وردع أي عدوان خارجي محتمل. 
واالح��ت��ف��اظ ب��ط��ري��ق��ة أو ب���أخ���رى، ب��م��وق��ف ث��اب��ت وأس����اس واض����ح ل��ل��ن��ش��اط امل��ن��اه��ض 

والرافض للهيمنة ومحاوالت فرض الوصاية عىل القرار اليمني.

بشكل ملفت للنظر يرتدد صدى الهدنة التي أعلن عنها هانس جروندبرج مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل اليمن الجمعة بقوله 
إن الطرفني املتحاربني يف اليمن اتفقا عىل وقف إطالق النار ملدة شهرين ابتداء من السبت، والسماح لسفن الوقود بدخول ميناء 

الحديدة وتشغيل رحالت جوية محددة من مطار صنعاء.
"– خاص  "

يف إطار الحفاظ عىل الجهوزية القتالية العالية، وتفقد األوضاع يف خطوط التماس األوىل واملواقع املتقدمة 
التي يرابط فيها املقاتلون األبطال واملجاهدون الشجعان منتسبو الجيش واللجان الشعبية، واالطالع 

عىل أحوالهم وتلمس همومهم والحرص عىل توفري كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما من شأنه تعزيز 
مستوى الثبات والصمود واليقظة العالية واالستعداد الكامل للتعامل مع أي ظرف طارئ قد يحدث إذا 

ما نكث العدو بالهدنة اإلنسانية والعسكرية ونقض اتفاقية وقف األعمال العسكرية.. يف هذا اإلطار وهذا 
السياق جاءت زيارة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، التفقدية للمواقع املتقدمة وخطوط 

التماس األوىل التي يرابط فيها املجاهدون األبطال يف جبهة محور نجران، وكذا االطالع عىل أحوال 
املقاتلني الشجعان يف محور همدان بن زيد.

امل��الي��ني م��ن اليمنيني األح�����رار أي��دي��ه��م ع��ل��ى ال��زن��اد 
وجاهزون لاللتحاق باملعركة

قراءة وتحليل مقدم/ موىس محمد حسن
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06متابعات

أشاد ناطق حكومة اإلنقاذ الوطني- وزير اإلعالم، ضيف الله الشامي، 
بتضامن األشقاء يف العراق مع الشعب اليمني ومظلوميته.

وعيييي�رّ نيياطييق حييكييوميية اإلنييييقيييياذ، يف كييلييميية وجييهييهييا أمييييس لييلييمييشيياركيين يف 
فعاليات مهرجان العراق التضامني مع الشعب اليمني، عن األمل 
يف إقامة فعاليات مماثلة يف بلدان ودول أخييرى، ليعرف العدو بأن 
الييشييعييوب ال يمكن أن تييقييهيير، وأن لييهييا كلمتها، وإن حيياولييت األنظمة 
والييحييكييومييات أن تييسيييييطيير عيييى مييجييرييياتييهييا.. ميييؤكيييدا أن اليييشيييارع الييعييربييي 
واإلسيييييييالميييييييي كييييلييييه يييييقييييف عيييييى قييييلييييب رجيييييييل واحييييييييييد، ضييييميييين قييييضييييايييييا األمييييية 

الواحدة.
وقال: "السالم عليكم أيها األشقاء يف العراق، وأنتم تقفون إىل جانب 
شعبنا بضمائركم الحية، ونفوسكم األبية، ورؤوسكم الشامخة، 
السالم عليكم من جميع أبناء شعبنا اليمني املظلوم الذين ينظرون 
إليييييكييم بيييإعيييزاز وإكيييبيييار وافيييتيييخيييار، ألنيييكيييم مييين الييشييعييوب اليييحيييرة، بيييل ويف 
مقدمتها، التي تقف إىل جانب مظلومية الشعب اليمني، وقضاياه، 

ويعلو صوتكم مع صوته، وتنئ جوارحكم مع جوارحه".
وأضاف: "شعبنا اليمني يكن لكم كل املحبة واالحرتام، ويرى فيكم 
ويف حييركيياتييكييم املييجيياهييدة، ويف سعيكم املييتييواصييل ليينييصييرتييه، أميييال كبريا 
ووعيييييا مييتييزايييدا، وحييجيية عييى بقية الييشييعييوب الييتييي تييقييف متفرجة عى 

مظلومية الشعب اليمني".
وأكييييد وزييييير اإلعيييييالم أن الييحييمييليية، الييتييي أطييلييقييهييا شييبيياب اليييعيييراق والييييدور 
الييييييريييييييادي اليييييييذي يييييقييييومييييون بييييييه، ال ييييميييكييين أن ييييضيييييييع عييينيييد الييييلييييه سييبييحييانييه 
وتعاىل، فهو من يمتلك الجزاء األوفر.. الفتا إىل أن الشعب اليمني 
ال ينىس هذه املواقف الصادقة، وهذا الدور والتضامن منقطع النظري.

وقال: "بفعالياتكم ونشاطكم وأنتم تسمعون العالم صوتكم بأنكم 
ضيييد قييتييل شييعييبيينييا وتييجييويييعييه وحييييصيييياره، نييقييول لييكييم ثييقييوا بييييأن الييشييعييب 
اليييييميينييي لييين يييخييذلييكييم، فييقييد حييمييل عيييى عيياتييقيية مييسييؤولييييية أن ييييكيييون يف 
مييييقييييدميييية اليييييشيييييعيييييوب اليييييتيييييي تييينيييتيييصييير لييييقييييضييييايييييا أميييييتيييييهيييييا، وتيييييتيييييحيييييرك يف إطييييييار 
مسؤوليتها، وتنطلق نييحييو القضية الييكيي�ى واملييركييزييية لييأميية العربية 

واإلسالمية قضية فلسطن".
وأشار إىل أن "الشعب اليمني، رغم ما يتعرض له من حصار وتجويع 
وعييييدوان، إال أنييه ييينئ مييع أي مظلوم يف سييوريييا أو الييعييراق أو لبنان أو 
فلسطن أو يف أي بقعة من العالم العربي واإلسالمي، ورغم جراحه 
إال أنه ال ينىس جراح اآلخرين".. مؤكدا اعتزاز الشعب اليمني بكل من 
يقف إىل جانب مظلوميته، سواء من أفراد أو مسؤولن أو منظمات 
أو أحيييزاب أو حييركييات يف كييل الييعييالييم، وعندما يييرى أخيييوة لييه وشعوبا 
تتحرك بكل ثقة ومصداقية، وأن هناك ضمائر حية ونفوس أبية تأبى 

الضيم والذل والهوان.
ولفت ناطق الحكومة إىل أن الشعب اليمني دشن العام الثامن من 
الصمود يف وجه العدوان، الذي دمر الشجر والحجر، وقتل البشر 
واألطييييفييييال والييينيييسييياء، ودمييييير كيييل ميييقيييوميييات اليييحييييييياة، وحييياصييير الييشييعييب 
اليمني بييرا وبييحييرا وجيييوا، ووصيييل بييه إىل مييحيياصييرة حتى الييييدواء ومنع 
املرىض من السفر إىل الخارج لتلقي العالج، والتدخل يف لقمة العيش 

وكل املستويات التي يعمل فيها عى حصار اليمن.
وأضاف: "ومع ذلك بقي شعبنا اليمني صامدا وقويا وصابرا ومثابرا 
تحرر من العبودية، ونفض عنه غبار الهوان، وانتفض ماردا ليتحرك 
يف كل املسارات واألصعدة، من التصنيع العسكري إىل التصنيع املدين 
إىل االكييتييفيياء الييييذايت إىل بيينيياء املييسييتييشييفيييييات، وتعبيد الييطييرق، وتجهيز 
الجيوش إىل كل ما يمكن تحقيقه ملواجهة هييذا الييعييدوان، ليخوض 
هذا التحدي يف ممارسته العملية ليقف يف مواجهة إم�اطورية املال 
الخليجي، وإميي�اطييورييية الييسييالح األمييريييي واإلسييرائيييييي واليي�يييطيياين، 
وأميييييييييام مييييييؤامييييييرات األعيييييييييييداء يف كيييييل املييييييجيييييياالت  ليييييييكيييون حيييجييية عيييييى بييقييييية 

الشعوب".

وأكييييد أن الييشييعييوب إذا تييحييركييت واسييتييعييانييت بييالييلييه، فييإنييهييا قيييييادرة عى 
تغيري واقعها يف مواجهة الطغاة واملستك�ين.. مشرياً إىل أن الشعب 
اليمني يييرى األمييل يف أبيينيياء الشعب الييعييراقييي والييشييعييوب اإلسالمية، 
ويتطلع ألن يكون لهم دور بناء يف قضايا األمة وصوت مسموع، وأن 
يتنامى هذا الدور لتكون هناك لحمة واحدة لتحقيق الهدف والغاية 
الواحدة، وهي تحرير األقىص من دنس الغزاة واملحتلن، واستعادة 
هويته األميية العربية واإلسييالمييييية، ألنها األميية التي وعييدهييا الله بأنها 

خري أمة أخرجت للناس.
وقيييال: "نيييرى يف فعالياتكم وهيييذا املييهييرجييان، ونيييرى هييذه الييهييامييات من 
رجال الساسة والعلماء وقادة الفصائل والكتائب والحركات املجاهدة 
هييذه النخبة ميين الشباب العراقين ميين الييرجييال والييشيييييوخ والييقييادة، 
رجييياال ونييسيياء كييبييارا وصييغييارا، نتطلع يف وجييوهييكييم ونيييرى فيها شموخ 
اليييعيييربيييي األصيييييييييل، نييتييطييلييع إىل هيييامييياتيييكيييم وهيييييي تييييطيييياول اليييبييينيييييييان وعييينيييان 
السماء، شموخا واعتزازا، ونرى يف نفس الوقت وأنتم تنظرون إىل 
شعبنا بكل فخر واعتزاز، ونزداد فخرا وعزة ومنة لكم، فأنتم شعب 

عظيم عرف بأنه شعب الثورات والحرية".
وع�رّ عن التطلع يف خروج األمة العربية من محنتها، فالنصر أصبح 
قيييياب قيييوسييين أو أدىن، وقييييد تيييهييياوت قييييوى اليييشييير وقيييييوى الييظييلييم وقيييوى 

الطغيان يف كل العالم.
ييييه وزيييييير اإلعييييييالم لييلييمييشيياركيين يف امليييهيييرجيييان بييأسييمييى آييييييات الييتييهيياين  وتييييوجرّ
واليييتييي�ييييكيييات بييميينيياسييبيية حيييليييول شييهيير رميييضيييان املييييبييييارك  وأن يييجييعييلييه الييلييه 
شهر خري وبركة ورحمة لإلسالم واملسلمن.. متمنيا للشعب العراقي 
الييتييكيياتييف واليييوعيييي املييتيينييامييي ملييواجييهيية امليييؤاميييرات الييتييي تييحيياك ضييييده، كما 

يستهدف الشعب اليمني.
وأضاف: "عدونا واحد وقضيتنا وغايتنا واحدة، نتحرك يف هذا اإلطار 

حتى يحقق الله النصر والغلبة لشعوبنا املستضعفة والحرة".
وأكيييييد امليييشييياركيييون يف ميييهيييرجيييان الييييعييييراق دعييييم شيييبييياب الييييعييييراق املييتييواصييل 

للشعب اليمني حتى تحقيق النصر عى قوى العدوان.
وتتضمن فعاليات املهرجان إطالق حملة دعم ملساندة "أنصار الله" 
ملدة أسبوع، وإطالق بالونات تحمل صور قائد الثورة السيد عبد امللك 
بدر الدين الحويث وصور االنتصارات، وكذا رفع صور جرائم العدوان 

األمريي - السعودي بحق الشعب اليمني.
كييمييا تييتييضييميين الييفييعيياليييييات تيينييظيييييم ميييسيييرية بييمييخييتييلييف اليييعيييجيييالت تييجييوب 
شوارع بغداد، حاملة الالفتات والصور وأعالم اليمن، دعما لصمود 
الشعب اليمني عى مدى سبع سنوات، وكييذا إقامة مهرجان يضم 

الشباب والشيوخ والوجهاء واملفكرين.

خيييييييياص: أكييييييد اليييشيييييييخ فيييهيييد أبييييييو راس وكيييييييييل ميييحيييافيييظييية اليييييجيييييوف أن 
الييتييعييامييل االييييجيييابيييي مييين قييبييل املييجييلييس اليييسيييييييايس األعيييييى وحييكييوميية 
اإلنقاذ الوطني مع الهدنة اإلنسانية التي ترعاها األمييم املتحدة، 
يؤكد أن شعبنا اليمني وقيادته مع كل دعوات السالم الصادقة 
التي تحقق العزة واالستقالل والتخفيف من معاناة املواطنن يف 

كل مناطق اليمن.
وأشيييييار ابييييييوراس يف تييصييريييح خييياص ملييوقييع "26سييبييتييميي�نييت" إىل أن 
اليييبيييدء بييالييجييانييب اإلنييييسيييياين وتييييبييييادل األسيييييييرى، وفيييتيييح ميييطيييار صيينييعيياء 
والييسييميياح لسفن اليينييفييط واليييغيييذاء بييالييدخييول إىل مييييينيياء الييحييديييدة، 
هي بنود تبنتها قيادتنا الثورية يف كل املبادرات التي أطلقتها خالل 
الييييفييييرتة املييياضييييييية والييييتييييي آخييييرهييييا امليييييبيييييادرة اليييشيييجييياعييية ليييرئيييييييس املييجييلييس 
السيايس األعيييى، والييتييي شكلت بيييادرة حقيقية إليييقيياف الييعييدوان 
والحرب وإحالل السالم واألمن يف اليمن ودول الجوار واملنطقة.

وتطرق وكيل محافظة الجوف إىل مواقف املرتزقة وردة فعلهم 
الغاضبة تجاه مبادرات الهدنة، واصفاً إياهم بأنها من ال يريدون 
تحقيق السالم يف املنطقة، ويخضعون إلمالءات خارجية هدفها 
استمرار األمة يف الفنت والحروب والدمار، خدمة ملصالح العدو 
األول أمريكا وإسرائيل ومن يف ركبهم من دعاة الشر والعدوان.

وقال "كما غضب البعض وتألم البعض األخر من صلح أو هدنة 
الييحييديييبييييية هيينيياك مييين أغييضييبييتييه ميييبيييادرة الييسيييييد الييعييلييم  قييائييد الييثييورة 
والتي أعلنها املجلس السيايس األعى ممثاًل بفخامة الرئيس املشري 
مهدي املشاط، وتم مبدئيا تطبيقها عى أرض الواقع، لذلك نقول 
للذين لييم يييروا فيها مييا يلبي آمالهم بأنه مييا زال هناك الكثري من 
املظلومية، بأن السالم هو الذي يدعوا إليه السيد العلم وال عجب 

يف ذلك كونه يحمل مشروع قومي إسالمي عظيم".
ونيييييوه أبييييو راس إىل أميييييور قيييد ال تيييكيييون واضيييحييية أميييييام الييبييعييض وهييي 
امليييتيييغيييريات واألحييييييييداث املييتييسييارعيية عييياملييييييياً واليييتيييي تييسييتييوجييب أن يييكييون 
لأمة العربية واإلسالمية موقف واضح، ومواكبة التطورات عى 
الساحة الدولية، ألن األمر لن يكون ببقاء الوضع كما هو، كون 

الوضع يشري إىل مخاض ميالد نظام عاملي جديد.
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عبدالرحمن مراد 

السالم.. ورمال
 بني سعود املتحركة

 النظام السعودي أضحى  يشعر بالهزيمة يف كوامن 
نفسه وال يستطيع مصارحة نفسه بها, فهو عاجز عن 
التأثري وعن القيادة كما كان يف سوالف أيامه سواء يف 

الدول التي زعزع استقرارها أو يف غريها, وهو أكرث عجزا يف 
اليمن وخاصة يف مناطق سيطرة حكومة اإلنقاذ, وعاجز 

عن القيام بأي عملية عسكرية نوعية يف تلك  املناطق.

 يستطيع املييييرء أن يييييدرك عييالمييات الييييذل والييهييزيييميية واالنييكييسييار عى 
نييظييام بيينييي سييعييود مييين ردة فييعييل نيياطييق تييحييالييفييهييم  تييييريك املييياليييي عى 
عملية "كييسيير الييحييصييار الييثييالييثيية" ألييتييي أصابتهم بمقتل, حيث ذاقييوا 
من ذات الكأس التي شربها اليمن يف ذات التوقيت من عام 2015م, 
وكانت الرسالة واضحة وقوية وقاتلة, حتى أن ناطق التحالف بدا 
مرتبكا وتلعثم وهو يتناقض ويقول إن السعودية قد تسامح لكنها 
قد تغضب وقد تدمر لكنها لن ترتك أحداً يمس أمنها الداخي هكذا 
بمثل ذلك االرتباك والتناقض, ويف علم النفس ما يفسر التناقض, 
ومييا يفسر قسمات الييوجييه يف مقاطع الفيديو الييتييي تناقلتها شبكة 

التواصل االجتماعي.
لييقييد هيييربيييت الييسييعييودييية اىل فيييكيييرة املييييشيييياورات بييحييثييا عييين ميييخيييرج لها 
من مأزق اليمن وفشلت يف استقطاب رموز صنعاء رغم اإلغراءات 
والييحييركيية اليييدءوبييية يف هيييذا االتيييجييياه, حيييييث حييياوليييوا بييكييل الييسييبييل ضم 
أي أحييد ميين الييذييين ينتمون اىل أنييصييار الييلييه, أو ميين الييذييين يناهضون 
ميييشيييروع احييتيياللييهييا لييليييييميين فييفييشييلييوا, وليييذليييك كيييانيييت دعيييييوة أميييين عييام 
مجلس الييتييعيياون الخليجي مطية لييقييبييول فييكييرة صيينييعيياء يف الييهييدنيية, 
والييشييروع يف حييوار جيياد لكن بغطاء مبطن, تريد حيييوارا مييع صنعاء 
غري معلن ولذلك سوف تتخذ من املشاورات مطية لتمرير اتفاقها 
ميييع صيينييعيياء حييتييى ال تييبييدو أمييييام شييعييبييهييا وأميييييام اليييييرأي اليييعيييام الييعييربييي 

والعاملي منكسرة ومهزومة .
السعودية تييدرك أن اللفيف الييذي جمعته يف الرياض من سكان 
الفنادق ومرتادي البارات والشاليهات واملقاهي ومن شذاذ االفاق ال 
قيمة لهم , فال طائل من حوار طبلة املهرج مع العب الشرح الذي 
ال يجيد فن الشرح وال رقصته , فهو حوار أجوف دون قيمة , لكن 
يييبييدو أن ضيييييرورة مييؤتييميير املييييشيييياورات تيينييبييثييق مييين املييحييمييول الييتييي سييوف 
يحمله ميين نتائج الييحييوار اليييذي سييوف يييحييدث بييالييتييزاميين مييع صنعاء 
, لذلك أضحى من املعيب عى الذين حضروا املشاورات أن يكونوا 
مطايا للسعودية يف مقابل ثمن بخس لكرامتهم دراهم معدودات .
تنتعل السعودية وجوها يمنية لتصل اىل غاياتها , وثمة تجارب 
ليييتيييليييك اليييييوجيييييوه خييييييالل اليييسييينييين الييييسييييالييييفييييات ليييكييينيييهيييا يف ميييقيييابيييل املييييييييال ال 
تتعظ وربييمييا أبييدت استعدادها ملييا هييو أفظع وأنييى , فالذين تداعوا 
اىل الرياض  كما يتداعى األكلة اىل قصعتهم تعبث السعودية يف 
مصائرهم كما تعبث بالجنود يف حدها الجنوبي من املرتزقة الذين 
أغييراهييم الييريييال السعودي فكانوا حطبا يحرتق ويييرتمييد دون فائدة 
تذكر سوى األذى الذي يصيب بعض املؤمنن ,اليوم ثمة خ� يقول 
أن السعودية سوف تنقل أولئك املرتزقة اىل حدها الشمايل املتاخم 
للعراق , فهي ال تملك جنودا يحمونها سوى أولئك الذين أج�هم 
الفقر عى االرتزاق فكانوا جنودا يف صفوفها من أبناء بعض املناطق 

الواقعة تحت سيطرة التحالف .
صنعاء لها مطالب ال يمكنها تجاوزها وتتمثل : يف وقف العدوان 
, ورفييييييع اليييحيييصيييار, وانييييهيييياء االحييييتييييالل ,واالعييييييتييييييذار لييليييييميين وتيييعيييوييييضيييه , 
مالم فاملعركة قائمة حتى يحكم الله بيننا وبن الظاملن , فال قيمة 
لوقف العمليات العسكرية, والحصار ما يزال مستمرا , وال قيمة 
لوقف العلميات , واالحتالل لليمن ما يزال مستمرا , فتلك القضايا 
جوهرية ملن أراد سالما حقيقيا وصادقا , وما دون ذلك فهو تهريج 
يشبه تهريج مشاورات الرياض , وال وقت لدى صنعاء حتى تهرقه 

عى رمال متحركة . 
حييقييائييق اليييواقيييع كييلييهييا ومييفييرداتييه ومييعييطييييياتييه تييقييول: إن الييسييعييودييية 
هييييزمييييت يف اليييييييييميييين, وخييييييياب ميييشيييروعيييهيييا وخيييييسييييير, وهييييييي اليييييييييييوم تييتييجييرع 
ويالت الهزائم واالنكسارات بعد أن ظنت أن املال قادر عى تحقيق 
االنييتييصييار لييهييا يف اليييييميين , بييل كييانييوا يييقييولييون إن الييحييرب نييزهيية ربيييييع يف 
اليمن وسوف يعودون منها يف ظرف يوم أو يومن حتى طال بهم 
األمد, فوجدوا أنفسهم يف شباك ال يمكن الخالص منه إال بقبول 
شييييروط االسييتييسييالم, ومييثييل ذليييك صييعييب عييى نييفييوسييهييم الييتييي أغييراهييا 
املييال فوقعت يف املييأزق حتى ال تكاد تجد لنفسها خالصا منه , وقد 

نصحها عقالء القوم فلم  تعي ما كانوا يقولونه .
ال يمكن ملييشيياورات الييرييياض أن تهدي السعودية سالما وليين تجد 
الييسييالم إال يف صنعاء وميين صنعاء , وعييى قييادة الغباء السعودية 
أن ينزلوا اىل مستوى هذه الحقيقة إن أرادوا سالما حقيقيا , وقد 
قالت صنعاء ماهي مالمح السالم , أما يحدث يف الرياض  فال نراه 
إال مهزلة ال معنى لها , كما أن وقف العلميات العسكرية مهزلة ال 
قيمة لها طاملا واليمن تحاصر ويمنع عنها الغذاء والدواء واملشتقات 
النفطية وكل مقومات الحياة املعاصرة , فال جزيرة عربية وال خليج 
عربي بييدون اليمن , لن يكون هناك بلد آميين دون أن يشعر اليمن  
باألمن ,  وال يمكن أن يعيش اليمن ويده مكتوفة ويستسلم للجوع 
والقصف والحصار , وقد قالت االيام للسعودية وملن تحالف معها 
أن اليمن عيص عى أشداقهم وعى بطونهم , وقالت لهم عمليات 
كيييسييير اليييحيييصيييار أن اليييييييمييين بيييعيييد سيييبيييع سييينييين عيييجييياف عييياشيييهيييا قييييد شييب 
عن الطوق ولن يكون لقمة سائغة تلوكها أشداق الطامعن مهما 

بلغت درجة قوتهم .
فالعالم يتحرك اليوم ويعيد ترتيب نسقه وبناء ذاته خارج النظام 
القديم , وربما بدأت املالمح تتضح للنظام العاملي الجديد من خالل 
مييا يحدث اليييييوم ميين كشف حقائق كييان النظام القديم يتخذ منها 
ذرائع حتى يستمر يف ممارسة ثنائية الهيمنة والخضوع عى الدول 
, كشفت املعامل البيولوجية كيف كان  يتم صناعة الجائحات التي 
تصيب الييبييشيير ومييين كيييان يييديييرهييا , وكيييييف يييتييم تييقييويييض أمييين الييبييلييدان 
واسييتييقييرارهييا , فييأمييريييكييا  تييتييداعييى أركييانييهييا وييينييهييار نييظييامييهييا , وهيييي آيلة 
للسقوط , وكما تركت أوكرانيا تواجه مصريا مجهوال سوف ترتك 
ربائبها يف الجزيرة والحليج يواجهون مصريا مجهوال , وعليهم أن 
يتعظوا من ذلك.. فالسالم يف اليمن يشكل اليوم بعدا اسرتاتيجيا 
للجزيرة والخليج وعى السعودية أن تعي ذلك جيدا قبل أن ينهار 

الجدار عى املعبد ثم ال يبقي وال يذر  .
فيييكيييل الييييتييييفيييياعييييالت الييييدولييييييييية تيييصيييب يف صييييالييييح اليييييييمييين , فييياليييتيييبيييدل يف 
املوازين الدولية سوف يحشر التحالف ومن شايعه يف زوايا أخالقية 
ومصريية بالغة الدقة , لذلك فالبحث عن حل للملف اليمني يج� 
السعودية ومن تحالف معها عى الشروع فيه , ولذلك  البد للقوى 
الييوطيينييييية أن  تقتنص الييفييرص , وتييصيينييع اليييييميين الييجييديييد الييييذي ناضل 
ابييينييياؤه عيييى مييييدى أعييييييوام سييبييعيية سييلييفييت مييين أجييييل كييرامييتييه وسيييييادتييه 
وعزته  وحريته واستقالله بعيدا عن مدار الوصاية التي كان عليها 

الحال يف سالف االيام والعقودٍ . 

أكد أن شعبنا اليمني الصابر الصامد حترر من العبودية ونفض عنه غبار الهوان:

ناطق حكومة اإلنقاذ يشيد بتضامن األشقاء في العراق مع الشعب اليمني ومظلوميته
   الشعب اليمني ال ينسى هذه املواقف الصادقة وهذا الدور والتضامن منقطع النظير

أبو راس: 

شعبنا وقيادته مع كل 
دعوات السالم الصادقة 

 أكد مدير عام الهيئة العامة للزكاة 
يف محافظة ذمار األستاذ إبراهيم 

عبدالرحمن املتوكل، أن مشروع تحديث 
بيانات املستفيدين من الفقراء واملساكن 

يستهدف ١٠٠ ألف أسرة يف كافة 
مديريات املحافظة.

وأشار املتوكل إىل أن هيئة الزكاة تسعى 
إليجاد قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة 

تضمن ايصال الزكاة إىل مستحقيها.
> ما أهمية تدشن مشروع تحديث 

بيانات الفقراء واستكمال عملية الحصر 
التكميي؟

>>  تحديث مشروع بيانات املستفيدين 
من الفقراء واملساكن لها أهمية كبرية 

باعتبار املشروع أحد أهم الركائز األساسية 
الذي سيسهم يف التخفيف من حدة الفقر 
ومعاناة شريحة واسعة من أبناء املجتمع 

جراء استمرار العدوان والحصار.
من خالل مشروع تحديث البيانات نسعى 

لتأسيس قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة 
تضمن إيصال الحق إىل مستحقيه، 

باإلضافة إىل تحقيق الغاية والخروج من 
العبث الذي اعتاد عليه الناس يف املنظمات.

> ما حييجييم املييسييتييفيييييدييين مييين عييمييلييييية الييحييصيير 
التكميي يف محافظة ذمار؟

>> مييا حييجييم املييسييتييهييدفيين يف مييحييافييظيية ذمييار 
مييييين اليييييفيييييقيييييراء وامليييييسييييياكييييين يف عيييميييلييييييية تيييحيييدييييث 
البيانات ما يقارب ١٠٠ ألف اسرة موزعن 

عى مديريات املحافظة.
> كيييييييييف تييييينيييييظيييييرون اىل تييييأكيييييييييد واهيييييتيييييميييييام قيييائيييد 

الثورة عى االرتقاء بالزكاة؟
>> حقيقة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
سييييييالم الييييلييييه عيييليييييييه، شييييييدد عييييى قيييضييييييية الييييزكيييياة 
وجييعييلييهييا اولييييوييييية كيييأحيييد أركييييييان اإلسييييييالم ليتم 
ترجمتها عى أرض الواقع، ومنذ قيام ثورة 
2١ سبتم� كانت الزكاة هي أحد البنود التى 
راهن عليها السيد القائد لحل مشكلة الفقر 
والعوز وتغطية احتياجات الفقراء يف مرحلة 
الحرب،  واليزال هو املتابع عليها أوال بأول، 
ألنيييييه ييييييرى يف الييييزكيييياة اليييينييييمييييوذج الييييقييييرآين الييييذي 
سيييييحييقييق مييينيييه اليييغيييايييية املييييرجييييوة واألميييييييل الييييذي 
أراده الييلييه عييز وجيييل بيييأن تييصييرف يف مصارفها 

الثمانية.
نييييعييييرف جيييييييييدا أن اليييييزكييييياة اذا أخييييرجييييت كييامييليية 
وشييييامييييليييية سيييتيييحيييقيييق اليييييهيييييدف وال يييييعييييود هييينييياك 

فقري وال مسكن يف املجتمع.
كييمييا ييييأيت مييشييروع تييحييديييث وتصحيح بيانات 
الييفييقييراء واملييسيياكيين املييسييتييحييقيين لييلييزكيياة وفييقييا 
لييتييوجيييييه الييسيييييد اليييقيييائيييد عيييى إنيييجييياز امليييشيييروع، 
من خالل حصر املستحقن للزكاة والتحري 
يف صحة ودقة البيانات عنهم ضمانا لوصول 

الزكاة إىل مصارفها الشرعية.

> عى ماذا ركزت توجيهات السيد؟
>> توجيهات السيد عبدامللك بن بدر الدين 

الييحييويث سييالم الله عليه، ركييزت عييى إصييالح 
االخييييييييتييييييييالالت اليييييتيييييي كيييييانيييييت حيييياصييييليييية يف اليييييزكييييياة 
وإعييييييادتييييييهييييييا إىل ميييفيييهيييوميييهيييا اليييييديييييينيييييي اليييصيييحيييييييح 
باعتبار الزكاة ركناً من أركان الدين اإلسالمي 
وقيييييييمييية عييظيييييميية يف رفييييييع الييييحيييياجيييية عيييين كيياهييل 
الفقراء واملستضعفن، واسهامها يف التنمية 
املييجييتييمييعييييية، واخييييييييراج اليييفيييقيييراء ميييين االحيييتييييييياج 

والعوز إىل االكتفاء.

> ميييا مييييدى تيييعييياون الييسييلييطيية املييحييلييييية ميييع فييرع 
هيئة الزكاة لتصحيح قاعدة البيانات؟

>> ميييييييييشيييييييييروع تييييييحييييييديييييييث بيييييييييييييييانيييييييات ميييسيييتيييحيييقيييي 
اليييزكييياة عييمييل تييكييامييي وميييشيييرتك ميييع الييسييلييطيية 
امليييحيييلييييييية، حيييييييث تيييييم تيييشيييكيييييييل ليييجييينييية اشيييرافييييييية 
عى مستوى املحافظة برئاسة األخ املحافظ 
وعضوية املكاتب التنفيذية األخيييرى، وحتى 
الييييجييييانييييب االشييييييييييييييرايف، ألن الييييعييييمييييل انييييبييييثييييق ميينييه 
ليييجيييان اشييييرافييييييييية يف املييييديييييريييييات ولييييجييييان فييرعييييية 
عييييى ميييسيييتيييوى الييييقييييرى واليييييعيييييزل بيييحيييييييث يييكييون 
الييتييكيياتييف واليييتيييعييياون ميييا بييين الييسييلييطيية املييحييلييييية 
ومكتب الهيئة العامة للزكاة لنحقق بذلك 
الغاية ونخرج هذا الحق من عاتقنا إىل عاتق 
املجتمع بأن يتفقد الفقراء واملساكن ويرفع 
إلينا ونكون خداما لهم وعونا لهذه الشريحة 

التي اوىص الله عباده عليهم. 
> ماذا عن التسهيالت التي تقدمها االحوال 

املدنية للفقراء واملساكن؟
>> بييياليييتيييأكيييييييد هيييينيييياك تييييعيييياون كيييبيييري وميييليييميييوس 
مييين مييكييتييب األحيييييوال املييدنييييية يف املييحييافييظيية من 
خالل تقديم خدمة منح البطائق الشخصية 
اإلكيييرتونييييييية لييلييفييقييراء وامليييسييياكييين بييكييل سييهييوليية 
ويييسيير، األميييير الييييذي سييهييل وصييييول اليييزكييياة إىل 
مستحقيها بحسب اثبات الهوية الشخصية 

خدمة لهذه الشريحة الهامة يف املجتمع.
 

> ما مستوى أداء للهيئة العامة للزكاة يف 
محافظة ذمار؟

>>  نيييييعيييييميييييل بيييييييييوتيييييييييرية عييييييالييييييييييييية ونييييييتييييييجييييييه وفييييييق 
الييخييطييط املييرسييوميية ميين الييهيييييئيية، بييمييا يرتقي 
بأعمال الزكاة وتوسع برامجها يف اوساط 

املجتمع.
ونسعى من خالل التوجه العام الستهداف 
أكيييييييي� عييييييييدد ميييييين اليييييفيييييقيييييراء وامليييييسييييياكييييين جييييييراء 
الييتييدهييور االقييتييصييادي نتيجة الحصار الييذي 
يفرضه التحالف، وسياسة التجويع التي 

يفرضها عى أبناء الشعب اليمني.
كما تبذل فرع هيئة الزكاة يف ذمار جهودا 
كييييبييييرية إلنييييجيييياح ميييهييياميييهيييا ميييين خيييييالل اليييينييييزول 
امليييييييييييييداين يف اوسييييييييياط امليييجيييتيييميييع وحيييثيييهيييم عييى 
أهمية الزكاة وتحصيلها وتوريدها ليتسنى 

للهيئة صرفها بحسب مصارفها الشرعية.

> ميييييييييياذا عيييييين تيييحيييقيييييييق امليييييقييييياصيييييد اليييييتيييييى فيييرضيييت 
مييين أجييلييهييا اليييزكييياة وتييوزيييعييهييا وفييييق مييصييارفييهييا 

الشرعية؟
>> هيينيياك الييعييديييد ميين املييقيياصييد الييتييي فرضت 
مييين أجييلييهييا اليييزكييياة، ونييسييعييى دائيييميييا لييلييوصييول 
إليييييييييييييييهيييييييا وبييييييييييييدأنييييييييييييا يف امليييييييقيييييييصيييييييد األول اليييييييفيييييييقيييييييراء 
وامليييسييياكييين ميييشيييروع 5٠٠ ألييييف يييتييم الييصييرف 
لييييييهييييييم كيييييييييل سييييييينييييييية، وهييييييييييييييذا هيييييييييو اليييييييييعيييييييييام اليييييثييييياليييييث 
يييييتييييم الييييييصييييييرف ليييييهيييييم، بييييياإلضيييييافييييية إىل مييييشييييروع 
الغارمن وهييو مقصد من املقاصد الشرعية 

وللمحافظة جزء من ذلك.
ثم انتقلنا إىل مشروع كسوة العيد ويحقق 
ميييييقيييييصيييييد اليييييييفيييييييقيييييييراء وامليييييييسييييييياكييييييين وميييييقيييييصيييييد ابييييين 
الييسييبيييييل وميييفيييتيييوح مييين بيييدايييية ميييا تيييم الييتييوجيييييه 
من قبل قائد الثورة سالم الله عليه، ورئاسة 
املييييجييييلييييس اليييييسيييييييييييايس األعييييييييييى ورئييييييياسييييييية اليييهيييييييئييية 
العامة للزكاة عى أسيياس ان يكون الصرف 
غيييييري ميييييركيييييزي وبيييييدأنيييييا مييييين أكييييتييييوبيييير 2٠2١م، 
وهذا العام بدأنا بقوة وعمل منظم ومرتب 
لييه وتحديدا للمقاصد الشرعية ميين ضمنها 
الييييفييييقييييراء واملييييسيييياكيييين لييييلييييحيييياالت املييييرضييييييييية ميينييهييا 

العاجلة واملزمنة والخطرية وغريها.
 كييذلييك مييقييصييد يف سييبيييييل الييلييه لييلييمييرابييطيين يف 
الييييجييييبييييهييييات ميييييين خييييييييالل اعييييانييييتييييهييييم عييييييى اكييييمييييال 
نيييييصيييييف ديييييينيييييهيييييم مييييييين خيييييييييالل ميييييشيييييارييييييع اليييييييييييزواج 
الييجييميياعييي، والييحييمييد لييلييه تيييقيييام مييشيياريييع عى 
مستوى املحافظة وهناك صدى كبري وجانب 

رسمي.

> ما الرسالة التي توجهها يف نهاية اللقاء ؟
>> نييييييؤكييييييد أن اليييييليييييجيييييان املييييجييييتييييمييييعييييييييية الييييييتييييييي تيييم 
اخييتيييييارهييا هييي ميين خييرية أبيينيياء املجتمع نفسه 
بييييييدءاً مييين األمييييين اليييشيييرعيييي وخييطيييييب املييسييجييد 
وغريهم، من أزىك الناس وأكرثهم احسانا، 
وتييعييتيي� ثييييورة شييعييبييييية إذا اسييتييطييعيينييا الييوصييول 
إىل بيانات دقيقة نستطيع من خاللها تنمية 

املشاريع املجتمعية.
كيييييذليييييك نيييييدعيييييو املييييجييييتييييمييييع امليييييحيييييي إىل اليييصيييميييود 
والييثييبييات يف وجيييه اليييعيييدوان املييتييغييطييرس ورفيييد 
اليييجيييبيييهيييات بييييالييييرجييييال وامليييييييييال وأن نيييعيييميييل وفيييق 
التكافل املجتمعي، حتى يوفقنا الله بالنصر 

والثبات.

مدير عام هيئة الزكاة في محافظة ذمار لـ"26 سبتمبر":

مشروع حتديث بيانات الفقراء واملساكني
 يستهدف 100 ألف أسرة باحملافظة

 تــــــــأســــــــيــــــــس قــــــــاعــــــــدة 
تضمن  صحيحة  بــيــانــات 
وصــول الزكاة ملصارفها 

الثمانية

اعالن فقدان 
يــعــلــن حـــمـــزة عـــبـــداإللـــه عــلــي ابــــو طــالــب 
عن فقدان بطاقته الشخصية وبطاقته 
الــعــائــلــيــة فــعــلــى مــن وجــدهــمــا ايصالهما 
الى اقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر 

والتقدير 



ن��������ظ��������م��������ت ق���������������ي���������������ادة ال������������ق������������وات 
ال���������ج���������وي���������ة ال�������������دف�������������اع ال���������ج���������وي، 
ف��������ع��������ال��������ي��������ة خ��������ط��������اب��������ي��������ة ب��������ال��������ي��������وم 

الوطني للصمود.
ويف ال����ح����ف����ل أش���������ار م���س���اع���د 
قائد القوات الجوية والدفاع 
ال�������ج�������وي ل����ل����ت����وج����ي����ه امل�����ع�����ن�����وي، 
ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن أح����م����د ش���رف 
م������خ������ط������ط������ات  أن  إىل  ال�������������دي�������������ن 
تحالف العدوان فشلت أمام 
ث��ب��ات وص���م���ود أب���ن���اء ال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي وب��س��ال��ة وق����وة أب��ط��ال 

القوات املسلحة.
فيما أشار املحلل العسكري 

ال����������ل����������واء خ�������ال�������د غ��������������راب إىل أن 
القوات املسلحة تدشن العام 
ال�������ث�������ام�������ن م��������ن ال�������ص�������م�������ود وه������ي 
أك����ر ق����وة وت����ط����وراً يف مختلف 
م��������ج��������االت ال������ب������ن������اء ال����ع����س����ك����ري 

تدريباً وتأهيًل وتسليحاً.
وأوض������������ح أن س����ب����ع س����ن����وات 
ال�������������������ص�������������������م�������������������ود يف وج����������������ه  م������������������������ن 
ال�������������ع�������������دوان، م�����ث�����ل�����ت ان�������ت�������ص�������اراً 
كبرياً لإلرادة الوطنية وأثبتت 
ق��وة وتلحم الشعب اليمني 
ال���������راف���������ض ل������ل������غ������زاة وامل����ح����ت����ل����ن 

وأدواتهم.
وأك������د غ������راب أن ال��ن��ج��اح��ات 

ال����������������ت����������������ي ح���������ق���������ق���������ت���������ه���������ا ال����������������ق����������������وات 
امل�������س�������ل�������ح�������ة أع����������������������ادت ال�����������ت�����������وازن 
يف م���������ج���������ال ال��������������������ردع م����������ع ق�������وى 
العدوان وجعلت من القوات 
امل���س���ل���ح���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ق�����وة ل��دي��ه��ا 
م����ن ال������ق������درات وال�����ك�����ف�����اءات م��ا 
ي��م��ك��ن��ه��ا م����ن ح���م���اي���ة ال���س���ي���ادة 
ال����ي����م����ن����ي����ة ض�������د ك������اف������ة امل����خ����اط����ر 

والتحديات.
ت�����خ�����ل�����ل ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ب����ح����ض����ور 
م������������������دراء امل���������دي���������ري���������ات ورؤس���������������اء 
ال���ش���ع���ب يف ال�����ق�����وات ال���ج���وي���ة 
وال����������دف����������اع ال���������ج���������وي، أوب�������ري�������ت 

وقصيدة شعرية.

يف عملية "كسر الحصار الثالثة"، والتي تعد أوسع ضربة 
توجهها ق���وات صنعاء للسعودية ب��ال��ص��واري��خ الباليستية 
وال����ط����ريان امل��س��ري م��ن��ذ ب����دء ع�����دوان األخ�����رية ع���ى ال��ي��م��ن قبل 
س��ب��ع س����ن����وات، دك����ت ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م��ج��م��وع��ة 
أه���داف تسبب أح��ده��ا ب��ان��دالع ح��ري��ق ه��ائ��ل بمنشأة نفطية 
لشركة أرامكو يف مدينة ج��دة، وتقع تلك املنشأة بمنطقة 
قريبة من حلبة تستضيف سباق )فورموال ون(، وهو سباق 
عاملي يشارك فيه متسابقون من دول عدة، منها: بريطانيا 
وأسبانيا وأملانيا وكندا وأسرتاليا وإيطاليا وفرنسا والدنمارك 

وفنلندا واليابان والصن وتايلند واملكسيك.
وم����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن ت��ت��س��ب��ب ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات ال��ي��م��ن��ي��ة عى 
م��دي��ن��ة ج����دة ال��س��ع��ودي��ة يف ظ���ه���ور م���خ���اوف ل����دى ع����دد كبري 
من ِف��رق وسائقي سباق )فورموال ون(، ورغبتهم يف قطع 
ال���س���ب���اق، وم����غ����ادرة ال��س��ع��ودي��ة؛ مِل����ا خ��ل��ق��ت��ه ت��ل��ك ال��ض��رب��ات 
الصاروخية العنيفة من قلق كبري لدى املشاركن يف السباق.
وبعد نقاشات موسعة قامت بها السلطات السعودية 
م���ع ال���ِف���رق وال��س��ائ��ق��ن امل��ش��ارك��ن يف ال��س��ب��اق، ق���رر منّظمو 
ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��س��ب��اق��ات )ف���ورم���وال ون(، واالت���ح���اد ال���دويل 
للسيارات )فيا( مواصلة السباق رغم وقوع سلسلة هجمات 

جدة.
��ده موقع رسمي ألخبار سباق  واللفت يف األم��ر هو ما أَكّ
)ف�����ورم�����وال ون( )ESPN F1( ن���اط���ق ب��ال��ل��غ��ة اإلن���ج���ل���ي���زي���ة يف 
مقال بعنوان )ملاذا لم يتم إلغاء سباق "الفورموال ون" يف 
السعودية؟ وهل ستعود "الفورموالون" للسعودية مرة 
أخرى؟( من أن السلطات السعودية قد تمكنت من إقناع 
السائقن وِفرقهم بالبقاء عى أراضيها ومواصلة السباق 
بعد أن أثبتت لرئيس االتحاد الدويل للسيارات، والرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة )ف���ورم���وال ون( ب���األدل���ة وال���وث���ائ���ق أن ما 
ي��س��م��ون��ه��م )ال����ح����وث����ي����ن( ال����ذي����ن ت���ب���ن���وا ع��م��ل��ي��ة ال���ه���ج���وم ع��ى 
أرام������ك������و، ومل��������دة س���ب���ع س�����ن�����وات م�����ن ال�����ح�����رب م���ع���ه���م، ك���ان���ت 
ض��رب��ات��ه��م ت��رتك��ز بنسبة 100% ع��ى امل��ن��ش��آت العسكرية، 
وال�����ب�����ن�����ى ال���ت���ح���ت���ي���ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ح����ي����وي����ة، ول�������م ي�����ح�����دث أن 
اس���ت���ه���دف���وا ي����وم����اً امل���دن���ي���ن ب��ق��ص��ف��ه��م، أو امل���ن���ش���آت امل���دن���ي���ة، 
وب�����ال�����ت�����أك�����ي�����د ل�������ن ي�����س�����ت�����ه�����دف�����وا ح����ل����ب����ة ال�������س�������ب�������اق، وق����������د أك�������دت 
ال���س���ل���ط���ات ال���س���ع���ودي���ة ذل�����ك ل���ل���م���ش���ارك���ن ب���إث���ب���ات���ات م��وث��ق��ة 
ب���س���ج���لت ه����ج����وم����ات ال���ح���وث���ي���ن ال���س���اب���ق���ة ع�����ى م������دى س��ب��ع 

سنوات عى الطاقة والبنى التحتية، وليس املدنين.
األم�����������������ر ال�����������������ذي ي������ك������ش������ف ب�������ك�������ل وض�����������������وح م�������������دى ك�������������ذب اآلل����������ة 
اإلع������لم������ي������ة ال����ض����خ����م����ة ل���ل���م���م���ل���ك���ة ال������س������ع������ودي������ة، وم���������ن ي�������دور 
يف ف��ل��ك��ه��ا، وت����زوي����ره����ا ل��ل��ح��ق��ائ��ق ط��ي��ل��ة ف�����رتة ع����دوان����ه����م ع��ى 
اليمن، واتهامهم للجيش اليمني ولجانه الشعبية بأنهم 
ي��س��ت��ه��دف��ون ب���ص���واري���خ���ه���م وم���س���ريات���ه���م امل���دن���ي���ن األب����ري����اء، 

ناهيك عن )محاولتهم الفاشلة( قصف الكعبة املشرفة.
وه��ك��ذا يتضح للعالم أج��م��ع ن��زاه��ة ط���رٍف ش��ري��ٍف عفيٍف 
ي������داف������ع ع������ن وط�����ن�����ه وِع�������رض�������ه وش������رف������ه ض������د ع�����������دوان غ����اش����م، 
متمسكاً يف دفاعه بكل أخلقيات الحرب التي تفرضها عليه 
إنسانيته قبل دينه، وذلك رغم تمادي خصمه يف جرائمه، 
وتنصله فيما ي��ق��وم ب��ه م��ن ج��رائ��م ع��ن ك��ل القيم واألخ���لق 
العرفية والدينية واإلنسانية، وعدم تفريقه يف عدوانه بن 

الحجر والشجر والبشر.
، وبما ال يدع مجااًل للشك، من  وهو أمٌر ُيبِنّ لكل ذي لٍبّ

صاحب الحق، ومن هو الظالم املجرم املعتدي.

عقيل زيد الشامي

جناح كبير لعمليات 
"كسر احلصار"
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 في أسبوع.. خروقات قوى العدوان في احلديدة
185خرقًا   

سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان 
بمحافظة الحديدة 185 خرقاً.

وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات أن م��ن ب��ن خ��روق��ات ال��ع��دوان ثلث 
غ��ارات لطريان حربي عى املدينة وتسلل يف حيس واستحداث تحصينات 

قتالية وتحليق مكثف لطائرات حربية وتجسسية.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا 48 خرقا بقصف مدفعي 

و94 باألعرية النارية املختلفة.

115 خرقًا 
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان 

بمحافظة الحديدة، 115 خرقاً.
وأوض����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات أن م��ن ب��ن ال��خ��روق��ات غ����ارة ل��ط��ريان 
تجسيس عى حيس وتحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأشار إىل أن الخروقات شملت 17 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و 

80 خرقا باألعرية النارية.

12غارة لطيران العدوان و62 قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا 
شن ط��ريان العدوان الحربي واالستطلعي 12 غ��ارة فيما واصلت قوى 
العدوان ومرتزقتها قصفها الصاروخي واملدفعي عى عدد من املحافظات، 

بعد مبادرة الرئيس املشاط لوقف العمليات العسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن طريان العدوان األمرييك السعودي الحربي 
شن غارتن عى اليتمة بمحافظة الجوف وغارتن عى العكد وشرق البلق 
بمحافظة مأرب، فيما شن طريان العدوان االستطلعي ثمان غارات عى 

الحجر والفاخر بالضالع.
وأش���ار امل��ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل 62 عملية قصف مدفعي وص��اروخ��ي 

لقوى العدوان.
وبن املصدر أن قصف مدفعي ملرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش 
واللجان الشعبية يف مثلث عاهم وبني خمج وحرض وجنوب وغرب حرض 
وشرق الفندق باإلضافة إىل إطلق صاروخي كاتيوشا عى حرض بمحافظة 

حجة.
وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مواقع الجيش واللجان 
يف الحمراء وشمال وجنوب الحمراء وجوار املدرس بحرض وشمال وادي 
أم الخشب وجنوب وجنوب شرق الشبكة وجنوب الطينة وخط هارب يف 

حريان بحجة.
ويف محافظة البيضاء أوضح املصدر أن مواقع الجيش واللجان الشعبية 

يف ناطع تعرضت لقصف مدفعي من قبل مرتزقة العدوان.
ك���م���ا ت���ع���رض���ت م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف رغ��������وان وال��خ��س��ف 

بمحافظة الجوف لقصف مدفعي من قبل الطرف اآلخر.
وأش����ار امل��ص��در إىل أن ق���وى ال���ع���دوان اس��ت��ه��دف��ت ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م��واق��ع 
الجيش واللجان الشعبية يف مسرية الفليحة وجنوب العكد وقرية الزور 
يف البلق بمحافظة بمأرب.. الفتا إىل أن قوى العدوان استحدثت تحصينات 

قتالية يف الجوبة.
ويف محافظة الضالع تعرضت مواقع الجيش واللجان الشعبية لقصف 

بقذائف الدبابة يف تبة الخزان وقصف مدفعي يف حجر.
وأك�����د امل���ص���در ال��ع��س��ك��ري أن ق��ص��ف م��دف��ع��ي ل��ل��م��رت��زق��ة اس���ت���ه���دف م��واق��ع 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ع��س��لن ورش���اح���ة ال��غ��رب��ي وأم م��ح��ج��وب��ة يف 

البقع كما تعرضت مدينة باقم بمحافظة صعدة لقصف مدفعي
وبحسب املصدر فإن قوى العدوان ومرتزقته استهدفت بقصف مدفعي 
م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان يف م����ج����ازة ال���ش���رق���ي���ة، وزب����ي����د وال���ع���م���دة وال����وج����رة 

ونجران.

103 خروق 
سجلت غ��رف��ة عمليات ض��ب��اط االرت���ب���اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات ق��وى 

العدوان يف محافظة الحديدة 103 خروق.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن الخروقات من بينها  تحليق طائرات 

تجسسية يف أجواء حيس والجبلية، وأربع  4 غارات لطريان تجسيس.
وأشار املصدر  إىل رصد ستة  خروق بقصف مدفعي و71 خرقاً باألعرية 

النارية املختلفة.

123 خرقًا 
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان 

بمحافظة الحديدة، 123 خرقاً.
وأوض����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات أن م��ن ب��ن خ��روق��ات ق���وى ال��ع��دوان 
استحداث تحصينات قتالية يف مقبنة، وغارة للطريان التجسيس عى حيس 

وتحليق 11 طائرة تجسسية يف أجواء حيس والجبلية ومقبنة.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا 20 خرقا بقصف مدفعي 

لعدد 66 قذيفة و88 خرقا باألعرية النارية املختلفة.

34 خرقًا 
ارت���ك���ب���ت ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه 34 خ����رق����اً ل��ل��ه��دن��ة ال���ت���ي أع��ل��ن��ه��ا 

تحالف العدوان.. 
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان تمثلت يف تحليق 
للطريان الحربي يف أجواء محافظات مأرب والجوف وعمران وتحليق 
ل��ل��ط��ريان االس��ت��ط��لع��ي يف أج�����واء "م������أرب، ال���ج���وف، ح���ج���ة، ص��ع��دة، 

عمران، الضالع، وما وراء الحدود".
وأك��������د امل�����ص�����در أن م���م���ت���ل���ك���ات امل����واط����ن����ن وم������واق������ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
الشعبية يف محافظتي حجة وصعدة تعرضت إلطلق نار كثيف من 

قبل مرتزقة العدوان.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل 11 عملية قصف صاروخي ومدفعي 

ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش واللجان الشعبية.
ح��ي��ث اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة ال���ع���دوان ب��ث��لث��ة ص���واري���خ ك��ات��ي��وش��ا م��واق��ع 

الجيش واللجان يف األجاشر بمحافظة الجوف.
ك��م��ا اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة ال����ع����دوان ب���ع���دد م���ن ق���ذائ���ف ال���دب���اب���ة م��واق��ع 
ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف امل���لح���ي���ظ ب��م��ح��اف��ظ��ة ح���ج���ة، يف ح��ن 
اس����ت����ه����دف امل�����رت�����زق�����ة ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي م���ك���ث���ف وق������ذائ������ف دب�����اب�����ة م����واق����ع 
الجيش واللجان الشعبية يف الحطيمي والعمود والبتول والرماديات 

يف جيزان.
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احلوثي: شعبنا اليمني مليئ بالقيادات وال يخاف من أي شيئ
بن حبتور: التصدي للعدوان ومرتزقته مهمة اجلميع في املؤسسات العسكرية واملدنية

في حفل تخريج دفعات "قادمون بجحافل جيشنا" من الكليات العسكرية..

اح��ت��ف��ت ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���ب وال��ت��أه��ي��ل يف وزارة ال���دف���اع ب��ت��خ��رج دف����ع "ق����ادم����ون ب��ج��ح��اف��ل 
جيشنا" من طلب الكليات العسكرية " الحربية، البحرية، الطريان والدفاع الجوي"، 
برعاية رئيس املجلس السيايس األع��ى القائد األع��ى للقوات املسلحة "فخامة املشري 
الركن مهدي املشاط". شملت الدفعات املتخرجة "الدفعة ال���54 من الكلية الحربية 

والدفعة ال�29 من الكلية البحرية والدفعة ال�36 من كلية الطريان والدفاع الجوي.
ويف االح���ت���ف���ال ه���ن���أ ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ى م��ح��م��د ع����ي ال����ح����ويث، ال���ق���ي���ادات 

العسكرية والشعب اليمني بتخرج دفع "قادمون بجحافل جيشنا".

وخاطب الخريجن "أنتم أحرارنا ونريد أيضا أن نرى ذلك مثمراً يف ميدان العمل، 
كما عهدنا ذلك يف الدفعات التي سبقتكم". وأضاف عضو السيايس األعى الحويث": 
نحن نراهن عى شعب أهل بالقيادات، شعب يتواجد يف كل مكان وال يخاف من يشء 

وال يحب االرتزاق وال يمكن أن يقبل بأولئك املرتزقة".
فيما ألقى رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور كلمة، أشاد 
فيها ب���دور ال��ك��ل��ي��ات العسكرية يف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وم��واج��ه��ة ال���ع���دوان .. م��ؤك��داً أن 

التصدي للعدو مهمة الجميع يف املؤسسات العسكرية واملدنية.

وأك��د أن عى دول العدوان القبول بنصيحة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
ال��ح��ويث وم���ب���ادرة رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى ق��ب��ل أن ي��ن��دم��وا ك���ون ال��وض��ع أصبح 
صعبا للغاية عليهم .. مبيناً أن املبادرة تأيت من منطلق قوة وليس من ضعف أو انكسار.
وق��د أدى الخريجون القسم العسكري وت��م تكريم األوائ����ل م��ن ال��دف��ع��ات املتخرجة 

بشهادات تقديرية وهدايا رمزية.
ش����ارك يف ال��ح��ف��ل ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�������وزراء ل���ش���ؤون األم����ن وال����دف����اع ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ج��لل 
ال��روي��ش��ان ووزي����ر ال���دف���اع ال���ل���واء ال��رك��ن محمد ال��ع��اط��ف��ي ورئ��ي��س هيئة األرك�����ان العامة 

اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية عبدالله 
الحاكم ورئيس جهاز األمن واملخابرات عبدالحكيم الخيواين ونائب رئيس هيئة التدريب 
والتأهيل بوزارة الدفاع العميد عبداملجيد الرمام وقائد املنطقة الخامسة اللواء يوسف 

املداين ومدراء الكليات العسكرية.
تخلل ال��ح��ف��ل ع���رض ع��س��ك��ري مهيب ن��ف��ذه ال��خ��ري��ج��ون وف��ق��رات م��ت��ن��وع��ة، يف رس��ال��ة 
للعالم بامتلك اليمن لجحافل من الجيوش القادرة عى حمايته وردع قوى االحتلل 

الطامعة يف ثرواته.

الدائرة املالية بوزارة الدفاع تنظم فعالية في اليوم الوطني للصمود

تغطية: أحمد طامش - تصوير: نبيل شبيل

ن��ظ��م��ت ال����دائ����رة امل���ال���ي���ة ب�������وزارة ال����دف����اع ب��ص��ن��ع��اء ف��ع��ال��ي��ة ب��م��ن��اس��ب��ة 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي للصمود ت��ح��ت ش��ع��ار "ص��م��ود وث��ب��ات وان��ت��ص��ار رغ��م 
ال��ق��ص��ف وال���ح���ص���ار". وخ����لل ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ح��ض��ره��ا م��دي��ر ال���دائ���رة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة العميد ح��ق��وق��ي محمد العظيمة وم��دي��ر دائ����رة التقاعد 
العميد عبدالله الكبودي ومدير دائرة الرعاية العميد مهند املتوكل 
وعدد من القيادات العسكرية ورؤساء الشعب والضباط ومنتسبي 
الدائرة املالية، ألقى مدير الدائرة املالية العميد عي أحسن املطري 
كلمة بارك يف مستهلها »عملية كسر الحصار الثالثة« التي نفذتها 
ال����ق����وة ال���ص���اروخ���ي���ة وس������لح ال���ج���و امل���س���ري يف ال����ع����دو ال���س���ع���ودي وم���ا 
ح��ق��ق��ت��ه م���ن ن��ج��اح��ات يف إص���اب���ة أه���داف���ه���ا ب��دق��ة ع��ال��ي��ة .. م��ش��ريا إىل 
دالل���ة إح��ي��اء ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ي��وم��اً وط��ن��ي��اً للثبات 
والصمود يف مواجهة أعتى ع��دوان بربري وتحالف شيطاين تجرع 

مرارة الهزائم عى مدى سبع سنوات.
وأوضح العميد املطري أن ما يتحقق يف جبهات العزة والكرامة 
من انتصارات هو بفضل الله وبثبات وصمود شعبنا وبتضحيات 
شهدائنا األب���رار وشجاعة مقاتلينا األب��ط��ال ال��ذي��ن تسلحوا بثقافة 

ال���ج���ه���اد وال�������والء ل��ل��ه ول���رس���ول���ه وت��ح��ق��ق��ت ع���ى أي���دي���ه���م االن���ت���ص���ارات 
املتوالية يف مختلف ساحات وميادين املواجهة وعى كافة املستويات.
ولفت إىل أن اليوم الوطني للصمود يف ال� 26 من مارس من كل 
عام هو مناسبة إلحياء القيم واملبادئ العظيمة والسامية املتمثلة 
يف السيادة والعزة والحرية والكرامة التي جسدها ويجسدها أبناء 
شعبنا األح���رار يف مواجهة تحالف الشر وال��ع��دوان وق��وى الهيمنة 
واالستكبار والطغيان. وأشار العميد املطري إىل أن شعبنا اليمني يف 
موقف الدفاع املشروع عن سيادته وكرامته وعن قضيته العادلة .. 
معرباً عن  الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلها منتسبو الدائرة 
املالية خلل سبع سنوات من الثبات والصمود والذين عملوا بكل 
ج���د وإخ������لص ج��ن��ب��اً إىل ج��ن��ب وح���ق���ق���وا ن���ج���اح���ات م���واك���ب���ة وم��ك��م��ل��ة 

للميدان وما يتحقق من انتصارات مؤزرة.
وج�����دد م���دي���ر ال����دائ����رة امل���ال���ي���ة ال��ع��ه��د وال����وف����اء ل��ق��ائ��د ال����ث����ورة ال��س��ي��د 
عبدامللك بدرالدين الحويث وللقيادة السياسية والعسكرية العليا 
ممثلة ب���األخ امل��ش��ري ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئ��ي��س امل��ج��ل��س السيايس 
األع�������ى ال���ق���ائ���د األع�������ى ل���ل���ق���وات امل���س���ل���ح���ة ول���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ب��امل��ي 
قدما عى درب االنتصار للدين وللسيادة ونيل االستقلل والحرية 

الكاملة والتحرر من الوصاية والتبعية.

فيما ألقى العميد عزيز راشد كلمة أشار فيها إىل أن شعبنا وعى 
مدى سبع سنوات من الصمود والثبات استطاع أن يثبت للعالم 
ان الشعب القوي والعيص عى االنكسار هو الصخرة الصلبة التي 

تحطمت عليها أوهام ومخططات العدوان.
وأوض���ح أن ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة وس���لح ال��ج��و امل��س��ري أصبحا اليوم 
ق��وة يمنية ال يستهان بها وق���ادرة عى تغيري كل معطيات املعركة 
وت��ن��ف��ي��ذ م���زي���د م���ن ال���ض���رب���ات ال��ن��وع��ي��ة يف ع��م��ق ال���ع���دو إن اس��ت��م��ر يف 
عدوانه وحصاره. الفتا إىل أن اليمن أصبح اليوم رقما صعبا يقلق 
األع���داء وغ��دت قدراتنا العسكرية ت��ؤرق ال��ع��دو يف عقر داره. وأك��د 
العميد راش��د ض��رورة استذكار عطاءات الشهداء يف ه��ذه املناسبة 

واستلهام الدروس من تضحياتهم وعطاءاتهم.
كما أل��ق��ى العقيد م��اج��د ال��غ��م��اري كلمة ترحيبية أش���ار فيها إىل ما 
ي��م��ث��ل��ه ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ل��ل��ص��م��ود م���ن إح���ي���اء ل��ق��ي��م ال��ث��ب��ات واالن���ت���ص���ار يف 
م��ع��رك��ة امل��واج��ه��ة م��ع ال���ع���دوان خ���لل س��ب��ع س��ن��وات .. م��ن��وه��ا بأهمية 
ال��ت��م��س��ك ب��ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا أح����د ع���وام���ل ال���ق���وة وال��ن��ص��ر .. 
محذرا من خطورة الحرب الناعمة واالنجرار وراء الشائعات والدعاية 

التي يبثها العدوان ومرتزقته بهدف التأثري عى الجبهة الداخلية.
تخلل الفعالية قصيدة شعرية وأنشودة عن املناسبة.

الدفاعات اجلوية تسقط طائرة 
جتسسية أمريكية الصنع في 

مديرية الوادي مبأرب

أسقطت الدفاعات الجوية، طائرة تجسسية 
أم��ري��ك��ي��ة ال��ص��ن��ع يف م���دي���ري���ة ال�������وادي ب��م��ح��اف��ظ��ة 

مأرب.
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 أن ال������دف������اع������ات ال����ج����وي����ة 
تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع )سكان 
إي���غ���ل( أم��ري��ك��ي��ة ال��ص��ن��ع، أث���ن���اء ق��ي��ام��ه��ا ب��أع��م��ال 

عدائية يف أجواء مديرية الوادي.
وأك�����د ال��ع��م��ي��د س���ري���ع أن����ه ت���م إس���ق���اط ال��ط��ائ��رة 

بسلح مناسب.

القوات اجلوية والدفاع اجلوي تنظم 
فعالية باليوم الوطني للصمود

فعالية خطابية  للمنطقة العسكرية اخلامسة والقوات البحرية 
الحديده / عىل الشرعبى 

ن��ظ��م��ت ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��خ��ام��س��ة وال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة 
اليوم فعالية خطابية باليوم الوطني للصمود يف وج��ه العدوان 

وتدشن الربنامج الرمضاين 
ويف الفعالية اعترب محافظ الحديدة محمد عياش قحيم إحياء 
ي��وم الصمود الوطني محطة امتزجت ب��االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي حققها 
أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية وال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة وال��ط��ريان 

املسري وألحق الهزائم بدول العدوان.
  ودعا الجميع إىل استغلل الشهر الكريم إلحياء لياليه بالتقرب 
إىل الله والطاعات لرتسيخ الهوية االيمانية وتجسيد الغاية من 
الصيام لصلح األمة واالستمرار يف دعم حملة إعصار اليمن، لرفد 

الجبهات باملال والرجال ومواجهة التصعيد األمرييك وحصاره.
فيما أشار وكيل أول املحافظة أحمد مهدي البشري إىل أن إحياء 
اليوم الوطني للصمود يعد محطة فاصلة أنطلق منها الشعب 

اليمني يف ع��ام��ه ال��ث��ام��ن بصمود أك��رب وأش���د وأق���وى ، بكل بسالة 
وش��ج��اع��ة وع���زة وك��رام��ة يف م��واج��ه��ت��ه ل��ق��وى ال���ع���دوان واالس��ت��ك��ب��ار 

العاملي.

وثمن دور املؤسسة العسكرية يف املواجهة والتصدي لكل من 
يعتدي عى الشعب اليمني ويسعى الحتلل أراضيه .

ب�����دوره أوض����ح ق��ائ��د ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة وال���دف���اع ال��س��اح��ي  ال��ل��واء 

م��ح��م��د ف��ض��ل ع��ب��د ال��ن��ب��ي أن إح���ي���اء ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ل��ل��ص��م��ود ي��ؤك��د 
م��ش��روع��ي��ة وص���واب���ي���ة خ���ي���ار امل���واج���ه���ة وال���ص���م���ود يف م���واج���ه���ة ق��وى 

العدوان واملرتزقة مهما كان حجم التضحيات والتحديات.
ولفت إىل ما تحقق من انتصارات وإنجازات عسكرية وسياسية 
خ��لل سنوات الصمود الوطني رغ��م ما حشده ال��ع��دوان وأذنابه 
من إمكانيات حربية متطورة وتقنيات عسكرية أمريكية وغربية 

حديثة.
وأك���د أن ك��اف��ة منتسبي املنطقة العسكرية الخامسة وال��ق��وات 
البحرية سيظلون رهن إشارة القيادة الثورية واملجلس السيايس 
األعى يف تنفيذ املهام املطلوبة يف الدفاع عن الوطن واتخاذ خطوات 

منكلة بالعدو.
تخلل الفعالية بحضور وكيل املحافظة أحمد دهموس ومدير 
االس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��س��ك��ري��ة باملنطقة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��خ��ام��س��ة العميد 
ري���اض ب��ل��ذي وع���دد م��ن ض��ب��اط املنطقة وال��ق��وات البحرية قصيدة 

شعرية  وفقرات انشادية.

اختتام الدورة التأهيلية الـ 27 
للعائدين  إلى الصف الوطني

مستشفى القدس العسكري يحيي يوم الصمود 
خالل أفتتاح  مبنى العيادات اخلارجية

ن��ظ��م��ت ق��ي��ادة امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��خ��ام��س��ة، 
حفل اختتام ال��دورة التأهيلية ال� 27 لعدد 49 

من العائدين إىل الصف الوطني.
وخ������لل االخ����ت����ت����ام، أش������ار م���س���اع���د م���دي���ر دائ�����رة 
التوجيه املعنوي العميد الركن عابد الثور، إىل 
أن ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة وه���ي ت��دش��ن ع��ام��ه��ا ال��ث��ام��ن 
م�����ن ال����ص����م����ود اس���ت���ط���اع���ت أن ت���ح���ق���ق ال���ك���ث���ري م��ن 
اإلن��������ج��������ازات وال�����ن�����ج�����اح�����ات ع������ى ص���ع���ي���د ال���ت���ص���دي 
واملواجهة لتحالف العدوان والتصنيع للطريان 
امل�����س�����ري وال������ص������واري������خ وم���خ���ت���ل���ف أس����ل����ح����ة ال�����ق�����وات 

الربية والبحرية.
م������ن ج����ان����ب����ه أش���������ار م���م���ث���ل ه���ي���ئ���ة االس�����ت�����خ�����ب�����ارات 
ال����ع����س����ك����ري����ة ال����ع����م����ي����د ال������رك������ن ج�����م�����ال ال�����ق�����ي�����ز، إىل 
أن االن�������ت�������ص�������ارات ال������ت������ي ح����ق����ق����ه����ا أب�������ط�������ال ال���ج���ي���ش 

وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة أع��������ادت ال������ت������وازن يف م��ع��رك��ة 
ال������ردع م���ع ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان وك���ب���دت���ه خ��س��ائ��ر يف 

العدة والعتاد 
وأك����د ع���ى أه��م��ي��ة االس���ت���م���رار يف رف���د ال��ج��ب��ه��ات 
بالرجال واملال والسلح حتى دحر الغزاة وتحرير 
ك�������ل ش�������رب م�������ن أرض ال������ي������م������ن.. م�����وض�����ح�����ا أن ق�������رار 
العفو العام مثل فرصة استفاد منها الكثري من 
املخدوعن الذين عادوا إىل صف الوطن بعد أن 
اتضحت لهم حقائق ال��ع��دوان وم��ا يمارسه من 

تضليل إعلمي.
فيما أكدت كلمة املشاركن يف الدورة، العهد 
وال�����وف�����اء ل���ل���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وال���ع���س���ك���ري���ة ال��ع��ل��ي��ا، 
وال��ت��ح��رك ل��لل��ت��ح��اق بجبهات ال��ش��رف والبطولة 

لنيل شرف الدفاع عن الوطن.

 ن������ظ������م م����س����ت����ش����ف����ى ال������ق������دس 
العسكري، فعالية احتفالية 
وت����������ك����������ري����������م����������ي����������ة ل���������ل���������ع���������ام���������ل���������ن يف 
امل�����س�����ت�����ش�����ف�����ى ب�����م�����ن�����اس�����ب�����ة ال������ي������وم 
ال�������وط�������ن�������ي ل�����ل�����ص�����م�����ود وت������دش������ن 

العام الثامن من الصمود.
وخ�������������������������لل ال���������ف���������ع���������ال���������ي���������ة ال��������ت��������ي 
حضرها مدير دائرة الخدمات 
ال���ط���ب���ي���ة ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ن���اش���ر 
ال������ق������ع������ود ون��������ائ��������ب م������دي������ر دائ����������رة 
ال��������خ��������دم��������ات ال������ط������ب������ي������ة ال����ع����م����ي����د 
عبدالرحمن الدمشقي ومدير 
م����س����ت����ش����ف����ى ال�������ق�������دس ال���ع���م���ي���د 
عبدالكريم القدمي وعدد من 
القيادات العسكرية ومنتسبي 
مستشفى القدس العسكري 
ت���ط���رق ن���ائ���ب م���دي���ر امل��س��ت��ش��ف��ى 
ال����دك����ت����ور م����ع����اذ ال���ش���ب���ع���اين إىل 
االن�����������ت�����������ص�����������ارات ال���������ت���������ي ت����ح����ق����ق����ت 
خ�����������������������لل س������������ب������������ع س�����������������ن�����������������وات م������ن 

العدوان.
وأوضح ان العام الثامن من 
الصمود سيكون عام االنتصار 
وستتواصل العمليات املزلزلة 

ضد املعتدين يف عقر دارهم.
وألقيت يف الفعالية كلمات 
أش����������������ادت ب������امل������لح������م ال����ب����ط����ول����ي����ة 
ال��ت��ي ي��س��ط��ره��ا اب��ط��ال الجيش 
وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة ب����ط����ول����ي����ة 
يف م�����خ�����ت�����ل�����ف ج�������ب�������ه�������ات ال�������ع�������زة 

والكرامة.
ويف ال��خ��ت��ام ت��م تكريم دائ��رة 
ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة ب��������درع ي���وم 
ال�������ص�������م�������ود ال��������وط��������ن��������ي، ك������م������ا ت���م 

تكريم مدير املستشفى والكادر 
الطبي عى جهودهم يف رعاية 

الجرحى واملرىض.
وع�����ى ه���ام���ش ال���ف���ع���ال���ي���ة ق���ام 
م���دي���ر دائ�������رة ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة 
ون�����������ائ�����������ب�����������ه وم��������������دي��������������ر امل������س������ت������ش������ف������ى 
ب����������اف����������ت����������ت����������اح م��������ب��������ن��������ى ال�����������ع�����������ي�����������ادات 
الخارجية باملستشفى واملتمثل 
يف ص��ي��ان��ة وت��رم��ي��م ال�����دور األول 

والثاين وإنشاء الدور الثالث.
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:» عدد من الشخصيات االجتماعية لـ»

متاسكنا وتوحدنا والتكافل االجتماعي السائد فيما 
بيننا هو من أصاب العدوان باخليبة والهزمية

ها هو شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقيام والخري والربكات قد حل يف أوساطنا ووجداننا وقلوبنا ضيفاً كريماً نحيي 
أيامه  بالصيام والصالة والدعاء وتالوة القرآن، رغم انعدام الكثري من املواد األساسية وارتفاع أسعارها، وكذلك عدم 

توفر املشتقات النفطية وشحة الكثري من األدوية وغذاء األطفال.. رغم الظروف املادية الصعبة لدى غالبية أبناء اليمن.. 
رغم قساوة املعيشة اليومية كنتاج طبيعي الستمرار العدوان السعودي الصهيو أمرييك الرببري الغاشم وحصاره املطبق 

عىل بلدنا منذ سبع سنوات حتى يومنا هذا. 
رغم كل هذا ظل شعبنا اليمني الحر صامداً وسيصمد بكل قوة يف وجه العدوان إىل أن يمن الله علينا بالنصر املؤزر الذي 

بات قريباً.. وهذا ما يؤكده املتحدثون من خالل االستطالع التايل:

<< تحدث العقيد صالح السياين قائاًل: يف البداية 
ق��ائ��اًل: إن تماسكنا وت��وح��دن��ا وال��ت��ك��اف��ل االجتماعي 
السائد فيما بيننا، وكذلك صمودنا املستمر هو من 
أص���اب ال��ع��دوان بالخيبة وال��ه��زي��م��ة،  ألن��ه ك��ان وال 
يزال بعدوانه وحصاره وتجويعه لليمنيني يراهن 
عىل خلق الفوىض يف البالد.. مضيفا : أدعو جميع 
أب���ن���اء ال��ي��م��ن األح�������رار إىل االس���ت���م���رار يف ال���ص���م���ود يف 
وج���ه ال���ع���دوان ورف����د ج��ب��ه��ات ال��ع��ز وال���ش���رف ب��امل��ال 
وال������������رج������������ال، وك��������ذل��������ك أدع��������������و امل������ي������س������وري������ن وال������ت������ج������ار 
إىل م�����د ي�����د ال�����ع�����ون خ����اص����ة يف ه�������ذا ال����ش����ه����ر ال���ك���ري���م 
للفقراء واملتضررين واملحتاجني وتقديم ما أمكن 
تقديمه لهم من مساعدات مالية وعينية وغذائية 

للتخفيف من معاناتهم. 
 كسرنا شوكة العدوان

<< املالزم عبده سعد عيل السدرة  قال : الهزائم 
املزلزلة التي لحقت بالعدوان طيلة السبع السنوات 
املاضية هي التي دفعته إىل تضييق الحصار عىل بلدنا 

وذلك باحتجاز سفن املشتقات 
النفطية والغذائية ومنعها من 
ال������وص������ول إىل األس��������������واق، وه����ي 
أي����ض����اً ال���ت���ي دف���ع���ت���ه الس���ت���ه���داف 
وض�������رب م����ط����ار ص���ن���ع���اء وم���ي���ن���اء 
ال���������ح���������دي���������دة، ل�����ك�����ن�����ن�����ا ب�����ال�����ص�����م�����ود 
األسطوري وبالصرب الكبري عىل 
املعاناة وقساوة العيش كسرنا 
شوكة هذا العدوان، وعازمون 
ع���������ىل االس���������ت���������م���������رار يف ال�����ص�����م�����ود  
حتى يرفع هذا العدوان الراية 
م����س����ت����س����ل����م����اً م������ه������زوم������اً إن ش�����اء 

الله. 
وأضاف السدرة: يجب علينا 

جميعا أن ن��ظ��ل متماسكني م��ح��اف��ظ��ني ع��ىل وح��دة 
جبهتنا الداخلية التي يراهن العدوان عىل تفكيكها، 
ومن مظاهر صمودنا أيضاً االستمرار يف تفقد ودعم 
امل����ح����ت����اج����ني وأب������ن������اء ال�����ش�����ه�����داء ال����ع����ظ����م����اء وال����ج����رح����ى 
وال��ن��ازح��ني، ك���ون ذل���ك واج���ب���اً دي��ن��ي��اً وإن��س��ان��ي��اً يجب 

علينا القيام به. 
شهر اخلير

<< املهندس  منتصر عيل صالح الكينعي  يقول 
: ه��اه��و ش��ه��ر ال��خ��ري وال���ربك���ات ق��د ح��ل علينا ضيفاً 
ك�����ري�����م�����اً يف ه���������ذه ال��������ظ��������روف ال�����ق�����اس�����ي�����ة ال�����ن�����ات�����ج�����ة ع���ن 
العدوان والحصار، وما علينا إال االستمرار يف صربنا 
وصمودنا ومواصلة تقديم املساعدات الخريية لكل 
املحتاجني للتخفيف ولو القليل من معاناتهم التي 

تسبب بها العدوان الرببري وحصاره الهمجي. 
وأض��اف: العدوان مهزوم والخالص منه أصبح 
قريباً جداً والنصر حليفنا بإذن الله كوننا مظلومني 

وأصحاب حق ومعتدى علينا. 
املتضررون في املقدمة

<< االس����ت����اذ ن���اص���ر ع��ب��دال��ل��ه ع���يل ال���ق���ديس ب����دوره 
قال : الغالبية من الناس يف وقتنا الراهن أصبحوا 
ي�����ع�����ان�����ون اش��������د امل������ع������ان������اة ن���ت���ي���ج���ة ان�������ع�������دام امل���ش���ت���ق���ات 
النفطية والغاز والكثري من املواد الغذائية وارتفاع 
أسعارها بشكل كبري، لذلك البد أن يسود التكافل 
االجتماعي بني اليمنيني، وأن يقف امليسورين  إىل 
ج��ان��ب امل��ح��ت��اج��ني ك���اًل ب��ق��در م���ا ي��س��ت��ط��ي��ع يك ي��ن��ال��وا 
ال������ج������زاء وال�����خ�����ري ال���ك���ب���ري م�����ن ال����ل����ه س���ب���ح���ان���ه وت���ع���اىل 
خ���اص���ة يف ه����ذا ال��ش��ه��ر ال���ك���ري���م ال�����ذي ت��ض��اع��ف فيه 

الحسنات إىل إضعاف كثرية. 
 العدوان مهزوم

<< ال�������دك�������ت�������ور ع�����ب�����دال�����ل�����ه اح�������م�������د ال������ن������م������ريي ق����������ال : 
ص��م��ودن��ا يف وج���ه ال���ع���دوان سيستمر ووق��وف��ن��ا إىل 
جانب املحتاجني لن يتوقف بحسب اإلمكانيات، 
سنقدم ما يمكن تقديمه من مساعدات وعالجات 
و ت���خ���ف���ي���ض���ات  إلخ�����وان�����ن�����ا امل����������رىض، وس���ي���س���ت���م���ر ه����ذا 
ال����ن����ه����ج اإلن������س������اين س����������واًء يف ش����ه����ر رم�����ض�����ان أو ب��ق��ي��ة 
ال��ش��ه��ور الن وض���ع ال��ن��اس حقيقة أص��ب��ح م��أس��اوي��اً 
جراء استمرار العدوان والحصار وارتفاع األسعار 
يف ك�����ل ال���س���ل���ع األس����اس����ي����ة وال������ض������روري������ة.. م���ض���ي���ف���اً: 

ب��ال��ت��أك��ي��د وم����ن خ����الل ق������راءة ال����واق����ع ف����إن ال���ع���دوان 
مهزوم ومنهار وقريباً سنحتفل إن شاء الله بيوم 

النصر عىل املعتدين الجبناء. 

 التكافل االجتماعي
<< أك������د ال����دك����ت����ور ص����ال����ح ع����ب����دال����ق����وي ع����ام����ر : أن 
ال����ت����ك����اف����ل االج����ت����م����اع����ي م����ه����م ج����������داً، وع�������ىل امل���ج���ت���م���ع 
ال���ي���م���ن���ي ال����ح����ف����اظ ع���ل���ي���ه وت����وس����ي����ع ن���ط���اق���ه يك ت�����زول 
معاناة كل املتضررين واملحتاجني وليك يعم الخري 
كل أرجاء اليمن.. وقال: إن امليسورين والخرييني يف 
بلدنا لن يقصروا يف االلتفات للمحتاجني وتقديم 
م���ات���ج���ود ب���ه أن��ف��س��ه��م م���ن م���س���اع���دات ل��ك��ل معسر 

ومحتاج. 
وأض������اف: س��ن��س��ت��م��ر يف ت��ق��دي��م م���ا ن��ق��در ع��ل��ي��ه من 
أعمال خريية للمرىض املتضررين ولن نبخل بجهدنا 

وما نستطيع تقديمه من أدوية لهم.
 <<ال�������دك�������ت�������ور ل����ط����ف ع������يل اح�����م�����د ال������زم������ال������ة ق��������ال : 
حقيقة ال��وض��ع املعييش ل��دى الغالبية م��ن الناس 
أص��ب��ح يف اآلون�����ة األخ�����رية ص��ع��ب��اَ 
ل��ل��غ��اي��ة ح���ي���ث ل����م ي���ع���د ب��م��ق��دور 
الكثري منهم  تغطية احتياجاته 
من املواد األساسية والضرورية 
ج�������������������راء ان���������خ���������ف���������اض أو ان����������ع����������دام 
ال������دخ������ل وارت��������ف��������اع األس�������ع�������ار غ��ري 
امل���������س���������ب���������وق، خ��������ص��������وص��������اً أس�������ع�������ار 
ال�����������ب�����������رول وال�������ب�������ن�������زي�������ن وال����������دي����������زل 
وال��غ��از والدقيق وال��رب واألدوي���ة  
ال���������ط���������ب���������ي���������ة وأغ������������������ذي������������������ة األط�������������ف�������������ال 
وال�������������������زي�������������������وت وال�������������س�������������م�������������ون وغ����������ري 
ذال��ك، وم��ع ه��ذا نجد اليمنيني 
ص�����������اب�����������ري�����������ن ص�����������ام�����������دي�����������ن ص�������م�������ود 
ال���ج���ب���ال ل���م ي��ث��ن��ه��م ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار امل��ط��ب��ق عن 
مواصلة الصرب والصمود والتحمل، وهذا ماجعل 
العدوان يعيش يف حرية من أمره عاجزاً عن تحقيق 
أهدافه.. مضيفاً :  لن  نراجع عن مواصلة الصمود 
يف وجه كل التحديات وسنستمر يف تقديم املعاينة 
امل��ج��ان��ي��ة وامل���س���اع���دات ال��ع��الج��ي��ة وك����ل ال��ت��س��ه��ي��الت 
التي نستطيع تقديمها لكل متضرر. ودعا الزمالة 
رجال الخري والتجار وامليسورين إىل األخذ بيد كل 
م���ح���ت���اج وم���ت���ض���رر وذل������ك ب��ت��ق��دي��م امل����س����اع����دات ل��ه��م 
للتقليل من معاناتهم ال سيما يف هذا الشهر املبارك 

شهر الرحمة. 
انتصارات كبيرة

 << ال���دك���ت���ور ف��ي��ص��ل م��ح��م��د ص���ال���ح ق����ال : نهنئ 
أواًل قائد الثورة ورئيس وأعضاء املجلس السيايس 
األع�����������������ىل، وأب����������ط����������ال ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة 
وك����ل أح������رار ال��ي��م��ن ب��ح��ل��ول ش��ه��ر رم���ض���ان ال��ك��ري��م، 
واالن������ت������ص������ارات ال����ك����ب����رية ع�����ىل ال�������ع�������دوان، ك���م���ا ن���ؤك���د 
بأننا نقف بكل إمكاناتنا إىل ج��ان��ب امل��ت��ض��رري��ن من 
املرىض يف رمضان وبقية أيام السنة وذلك لتقديم 

ما يقدرنا الله عليه من عون طبي وعالجي.

 الــــــــــــــعــــــــــــــدوان مـــــــهـــــــزوم 
ومنهار وقريبًا سنحتفل 
إن شاء الله بيوم النصر 

على املعتدين
 رمضان فرصة ملضاعفة 
احلــــــــســــــــنــــــــات وأعـــــــــمـــــــــال 
اإلحسان وتفقد أحوال 
املتضررين واحملتاجني

األستاذ عارف العامري املتحدث باسم حتالف األحزاب
: »  والقوى السياسية املناهضة للعدوان لـ»

صمود شعبنا اليمني على مدى سبع 
سنوات صمود سيخلده التاريخ

خيوط اللعبة
وق��ال الناطق باسم األح���زاب املناهضة للعدوان 
أن م������ن أه��������م ث�����م�����ار ال�����ص�����م�����ود ال�����ي�����م�����اين يف امل����س����اري����ن 
العسكري والسيايس، أن أصبح الجيش واللجان 
الشعبية من املؤسسات املنتجة واملصنعة محلياً، 
وظهر ذلك التطور الكبري يف الطريان املسري والقوة 
الصاروخية.. ويف املسار السيايس استطاعت سلطة 
ص���ن���ع���اء أن ت���ت���ح���ك���م وت���ف���ض���ح خ����ي����وط ال���ل���ع���ب���ة ال���ت���ي 
أرادت أنظمة تحالف الشر  أن تحيكها، من فرض 
سياسات إمالئية وفرضيات عىل القرار السيادي،  
ك��م��ا تحكمت سلطة ص��ن��ع��اء يف ه���ذا امل��س��ار ،ال���ذي 

فرضه الواقع امليداين يف أرض املعركة. 

مبدأ إمياني 
وأض���������اف ال�����ع�����ام�����ري: أن خ����ط����اب����ات ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د 
عبدامللك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث يحفظه ال��ل��ه قائد 
الثورة ، تؤكد عىل مواصلة الصمود كخيار مبديئ 
إي�����م�����اين إن�����س�����اين ق���ي���م���ي أخ�����الق�����ي وط�����ن�����ي، إذا ي��ج��ب 
علينا ونحن يف العام الثامن تعزيز هذا الصمود، 
وأن نكون عىل قدر عاٍل جداً من املسؤولية، ورفد 
الجبهات باملال والرجال، ودعم القوة الصاروخية 
وال�������ط�������ريان امل�����س�����ري مل�����واص�����ل�����ة ال�����ت�����ط�����ور ال�����ن�����وع�����ي ال������ذي 
اث����ب����ت ن���ج���اح���ه يف ك���ث���ري م����ن ال���ع���م���ل���ي���ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
واملخابراتية التي استهدفت عمق الدول الغازية، 
وآمل���ه���م ب���ق���وة واس���م���ع ال���ع���ال���م ك��ل��ه ع���وي���ل���ه���م.. الف��ت��ا 
إىل حرص السيد القائد عبدامللك الحويث يحفظه 
الله عىل وجوب التوجه نحو التصنيع املدين ودعم 
االخ���راع���ات، وص����واًل إىل تحقيق االك��ت��ف��اء يف ع��دد 

من املجاالت.

اهتمام باألولويات
وع�����������رج األس��������ت��������اذ ع�����������ارف ال������ع������ام������ري ع�������ىل ال����ج����ان����ب 
االجتماعي والثقايف يف خطاب قائد الثورة بمناسبة 
مرور سبعة أعوام من الصمود، بالقول: " تحدث 
ال���س���ي���د ال����ق����ائ����د ع�����ن ض���������رورة االه����ت����م����ام ب����األول����وي����ات 
ال���������الزم االه����ت����م����ام ب���ه���ا يف ال���ش���ه���ر ال���ف���ض���ي���ل، وم��ن��ه��ا 
قراءة القران الكريم وتدبر آياته، وتزكية النفس، 
وال������ع������م������ل ال������ص������ال������ح ال�������������ذي ي�������������روي ال�����ظ�����م�����أ ال�������روح�������ي 
ويشعرنا بالقرب اىل ال��ل��ه، وال��ت��ح��رك اإلي��ج��اب��ي يف 
واقع الحياة، والعطاء الربوي والتجلد والتماسك 
والتحمل والصرب، ومواجهة االغراءات الدنيوية.. 
وك���ذل���ك ت��وج��ي��ه أص���ح���اب رؤوس األم������وال وال��ت��ج��ار 
ل����ل����ع����م����ل ع��������ىل ال�����ت�����خ�����ف�����ي�����ف م��������ن م�������ع�������ان�������اة امل������واط������ن������ني 
وتخفيض األسعار، مع وضع هامش ربحي قليل 
يف هذا الشهر الكريم،حتى ال تضيق أحوال الناس 
من الحصار الذي فرضته أنظمة تحالف العدوان 
وع��ىل رأسهم اإلدارة األمريكية والغرب وأذنابهم 

يف املنطقة".

وأش��ار إىل أهمية التصدي ألشكال العبث الذي 
ي���ح���ص���ل م�����ن ال�����داخ�����ل خ����ص����وص����اً م���اي���م���س م��ع��ي��ش��ة 
امل����واط����ن، ك���االح���ت���ك���ار وال���ت���الع���ب ب���األس���ع���ار، وع���دم 
ض�����ب�����ط امل����ت����س����ب����ب����ني يف ت�����ل�����ك امل��������ع��������ان��������اة، األم�������������ر ال��������ذي 
ي���ت���ط���ل���ب ال����ت����ع����اون م�����ن ال���ج���م���ي���ع وق��������رب امل���س���ؤول���ني 
م���ن امل���واط���ن���ني، وال���ن���زول وال���ت���واص���ل م���ع امل��ج��ت��م��ع، 
وت������وج������ي������ه اإلع���������������الم ل����ي����ج����ع����ل ن�����ش�����اط�����ه م�����س�����اه�����م�����اً يف 
معالجة املعاناة وليس الستغالل املعاناة، هذا ما 

يجب أن نلمسه يف شهر املواساة. 

سياسات خاطئة
وأك�������د ال����ع����ام����ري ان ال���ح���ص���ار ال�����ع�����دواين ال���ش���ام���ل 
ال���ذي ف��رض��ه ال���ع���دوان ع��ىل شعبنا اليمني وع��ان��ت 
م����ن����ه ك������ل ف�����ئ�����ات ال�����ش�����ع�����ب، ب������ل وت����س����ب����ب يف وج������ود 
ح����االت م���ن امل��ج��اع��ة يف ع����دد م���ن امل��ن��اط��ق ال��ي��م��ن��ي��ة، 
ه���و م���ن ال��س��ي��اس��ات االق���ت���ص���ادي���ة ال���دول���ي���ة ال��غ��رب��ي��ة 
الخاطئة التي تسعى إىل إفقار وتجويع الشعوب 

الحرة املناهضة لالستكبار واالستعمار. 

قضية كل اليمنيني 
وفيما يخص املبادرة التي أطلقها رئيس املجلس 
ال��س��ي��ايس األع����ىل ل��وق��ف إط����الق ال���ن���ار ب��ال��ت��زام��ن مع 
ت�����دش�����ني ال������ع������ام ال�����ث�����ام�����ن ل�����ل�����ص�����م�����ود.. أوض����������ح ع������ارف 
العامري انها مبادرة شجاعة كشفت عورة ذرائع 
وح��ج��ج دول ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال��واه��ي��ة يف ال��ح��رب 
عىل اليمن، ووضعها يف زاوية ضيقة، كما أكدت 
ص����ن����ع����اء ل���ل���ع���ال���م أج�����م�����ع أن�����ه�����ا م�����ع ال�����س�����الم وت���ن���ش���د 
ال���������س���������الم.. ح�����ي�����ث وض������ع������ت م��������ب��������ادرة ال�������س�������الم ك����اف����ة 
الخيارات املفتوحة أمام دول التحالف والكرة اآلن 
يف ملعبهم للتعامل معها بايجابية وجدية عالية، 
الس��ي��م��ا ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي إم���ا ن��ح��و ط��ري��ق السلم 
وال��س��الم، أو التصعيد ال��ذي بال شك سيؤثر سلباً 
عىل وضع السعودية اإلقليمي والدويل السيايس 

واالقتصادي والعسكري.
م����ؤك����داً أن ت���ح���ال���ف األح��������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة امل��ن��اه��ض��ة 
للعدوان دائماَ يدعو إىل السالم، ومع أي مبادرة تقر 
عملية السالم لليمن وفق مبادئ الثوابت والسيادة 
اليمنية، وما دون ذلك سنقف ضدها، وندافع عن 
الحرية والكرامة التي تمثل قضية كل اليمنيني دون 
استثناء. وأضاف: ال تزال مبادرة املجلس السيايس 
األعىل للسالم هي بصيص األمل إليقاف الحرب عىل 
الشعب اليمني الذي يتطلع للحياة كبقية شعوب 
العالم، وإع���ادة أج��واء األم��ن واالستقرار لكل أبناء 
ال��ي��م��ن، ويف ح���ال���ة امل���ك���اب���رة وال��ت��ل��ك��ؤ وت��ف��وي��ت ف��رص��ة 
ع����ن امل�����ب�����ادرة ك���م���ا ق�����ال ق���ائ���د ال����ث����ورة ال���س���ي���د ع��ب��دامل��ل��ك 
الحويث، "سيندمون"، وهم يدركون جيداً العواقب 

السياسية والعسكرية الستمرار الحرب.

استغالل عناوين السالم 
واخ��ت��ت��م ال��ن��اط��ق ب��اس��م تحالف األح����زاب وال��ق��وى 
السياسية املناهضة ل��ل��ع��دوان تصريحه بالحديث 
ع�������ن م�����ؤت�����م�����ر ال��������ري��������اض امل������ش������ب������وه ال�����������ذي ع�����ق�����د ب����اس����م 
مشاورات السالم اليمنية.. فقال: " دول التحالف 
وعىل رأسها السعودية عىل مدى السنوات املاضية 
تستغل مفهوم وعناوين السالم و الحوار لتحقيق 
أهدافها السياسية والعسكرية يف اليمن عن طريق 
عدد من العمالء واملرتزقة الذين ال يمثلون الشعب 

اليمني.

أكد األستاذ عارف العامري املتحدث باسم تحالف األحزاب والقوى 
السياسية املناهضة للعدوان أن صمود شعبنا اليمني وهو يواجه 

العدوان الغاشم عىل مدى سبع سنوات، صمود سيخلده التاريخ يف 
أنصع صفحات التضحية واالستبسال من أجل الحرية والعزة والكرامة. 

وأوضح العامري يف تصريح خاص ل�"صحيفة 26 سبتمرب" أن 
الشعب اليمني استطاع أن يحقق أكرب وأقوى االنتصارات يف مواجهة 

العدوان، بثبات مبادئه وأحقية قضيته، األمر الذي ظهرت ثماره عىل 
الصعيدين املحيل واإلقليمي والدويل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً 

واجتماعياً وثقافياً.

 أصبح اجليش واللجان الشعبية من املؤسسات املنتجة واملصنعة محليًا للطيران املسير والصواريخ

 الــتــطــور الــنــوعــي العسكري 
واألمــــنــــي اثـــبـــت جنـــاحـــه فــي 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي 
دول  عــــــمــــــق  اســــــتــــــهــــــدفــــــت 

العدوان
 احلــــــصــــــار مــــــن الــــســــيــــاســــات 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة 
اخلـــاطـــئـــة الـــتـــي تــســعــى الـــى 
افــــــقــــــار وجتــــــويــــــع الــــشــــعــــوب 
احلرة املناهضة لالستكبار 

واالستعمار
مـــــبـــــادرة الـــرئـــيـــس املـــشـــاط 
شـــــجـــــاعـــــة كــــشــــفــــت ذرائـــــــــع 
الـــــــــعـــــــــدوان   دول  وحـــــــجـــــــج 
الــــواهــــيــــة فـــــي احلــــــــرب عــلــى 

اليمن
 نــحــن مـــع أي مـــبـــادرة تــدعــو 
للسالم وفق مبادئ الثوابت 
والسيادة اليمنية ومــا دون 

ذلك سنقف ضدها

 استطاع الشعب اليمني بثبات مبادئه وأحقية قضيته ان 
يحقق أكبر وأقوى االنتصارات في مواجهة العدوان

خـــطـــابـــات قـــائـــد الــــثــــورة تـــؤكـــد عـــلـــى مــواصــلــة 
الصمود كخيار مبدئي إمياني إنساني ووطني

في التقرير السابع للجمهورية اليمنية

أكثر من 45 ألفًا و400 شهيد وجريح استهدفهم العدوان خالل السبع سنوات املاضية

وأكد املؤتمر أن تحالف العدوان استهدف أبناء الشعب اليمني، 
ول���م يستنث ام����رأة أو ط��ف��اًل أو ش��ي��خ��اً أو ش��اب��اً، ك��م��ا ان���ه تعمد تدمري 
كافة املصالح واملنشآت واملؤسسات الخدمية واملدنية بهدف زيادة 
معاناة الشعب اليمني يف محاولة يائسة لركيعه.. م��ش��ريا إىل أن 
الشعب اليمني واجه كل ذلك التعنت واالستهداف والحصار بكل 

تحٍد وعزيمة ال تلني، وصرب وصمود، وثبات منقطع النظري.
وتناول التقرير السابع ملخصا إلحصائية جرائم وانتهاكات دول 
تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية واإلمارات عىل اليمن، 
م����ن����ذ 26م�������������ارس 2015م وح�����ت�����ى 26 م���������ارس 2022م، واآلث���������ار 
واالن���ع���ك���اس���ات ل��ت��ل��ك ال���ج���رائ���م واالن���ت���ه���اك���ات امل��خ��ال��ف��ة ل��ك��ل ال��ش��رائ��ع 

واألعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
وأش������ار ال��ت��ق��ري��ر إىل أن ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان األم����ري����يك - ال���س���ع���ودي - 
اإلمارايت تعمد، منذ اليوم األول، تجويع املدنيني من خالل فرض 
حصار شامل وقيود تعسفية، منها منع دخول املشتقات النفطية 
وال�����غ�����از وامل���������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وال�����دوائ�����ي�����ة، وع���رق���ل���ة وإع�����اق�����ة امل���س���اع���دات 
اإلن��س��ان��ي��ة، وإغ�����الق م��ط��ار ص��ن��ع��اء ال������دويل، م���ا أوج����د 16,2م���ل���ي���ون 
شخص يعانون م��ن ان��ع��دام األم���ن ال��غ��ذايئ ال��ح��اد، وت���دين مستوى 
الدخل، وضعف القدرة الشرائية، وارتفاع معدالت سوء التغذية 
وانتشار األوبئة واألم��راض القاتلة، وارتفاع نسبة تشوهات األجنة 

واملواليد حديثي الوالدة، وارتفاع نسبة اإلجهاض.
ول���ف���ت إىل أن ن��ق��ل وظ���ائ���ف ال��ب��ن��ك امل���رك���زي م���ن ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء 
إىل ع�����دن أدى إىل ح����رم����ان م���ل���ي���ون و25 أل�����ف م����وظ����ف م����ن م��وظ��ف��ي 
الخدمة املدنية من مرتباتهم، وبذلك ارتفعت نسبة الفقر إىل  95 
ب���امل���ائ���ة، وارت����ف����اع م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة إىل أك����ر م����ن  65 ب���امل���ائ���ة، وت��ده��ور 
العملة الوطنية، وارتفاع مطرد ومستمر يف سعر الصرف، خاصة 
يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة، إض��اف��ة إىل ارت���ف���اع أس��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

والدوائية، وصلت يف بعض املواد إىل 40 ضعف سعرها السابق.
وت�����ط�����رق ال����ت����ق����ري����ر إىل امل�����م�����ارس�����ات واألع�������م�������ال ال����ع����دائ����ي����ة وه���ج���م���ات 
ال����������ع����������دوان ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة، ال������ت������ي اس������ت������ه������دف م��������ن خ�����الل�����ه�����ا امل�����ؤس�����س�����ات 
وال���ق���ط���اع���ات، ال���ت���ي ال ي��م��ك��ن االس���ت���غ���ن���اء ع��ن��ه��ا إلب����ق����اء ال���س���ك���ان ع��ىل 
ق����ي����د ال�����ح�����ي�����اة، ك����امل����ص����ان����ع واألس��������������واق وامل�������ح�������الت ال����ت����ج����اري����ة وم�����خ�����ازن 

امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�������زارع وامل��ح��اص��ي��ل ال���زراع���ي���ة، وامل������وايش وامل��ن��ت��ج��ات 
الحيوانية، ومصادر مياه الشرب والروة السمكية.

وأك���د أن ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ت��ع��م��د، م��ن��ذ ب���دء ع���دوان���ه ع��ىل اليمن، 
اس���ت���ه���داف وق���ت���ل امل���دن���ي���ني، ح��ي��ث ش���ن ه��ج��م��ات ع��س��ك��ري��ة ج�����واً وب����راً 
وبحراً عىل مباٍن سكنية ملدنيني ومشمولني بالحماية الدولية.. مشريا 
إىل أن إجمايل الشهداء والجرحى من املدنيني، منذ مارس 2015م 
وحتى مارس 2022م، بلغ 45 ألفاً و402 مدين، منهم 17 ألفاً 

و581 شهيداً و27 ألفاً و821 جريحاَ.

وبحسب اإلح��ص��ائ��ي��ة، ف��إن ع��دد ال��ش��ه��داء م��ن األط��ف��ال بلغ ثالثة 
آالف و883 ش��ه��ي��دا، وال��ج��رح��ى أرب��ع��ة آالف و335 ج��ري��ح��ا، فيما 

استشهد ألفان و394 امرأة، وأصيب ألفان و862 امرأة.
كما تناول التقرير السابع املنشآت واملؤسسات الخدمية والصحية 
واألع�����ي�����ان امل���دن���ي���ة، ال���ت���ي أس��ت��ه��دف��ه��ا ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان، م����ا أدى إىل 
ت���دم���ريه���ا ك���ل���ي���اً أو ج���زئ���ي���اً ك��امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل�����راك�����ز وامل����ن����ش����آت ال��ط��ب��ي��ة 
وال��ص��ح��ي��ة وامل���س���اج���د وامل�������دارس وامل���ع���اه���د وال���ج���ام���ع���ات واالت���ص���االت 
وال����ك����ه����رب����اء وال���ن���ق���ل وامل���������وائن وخ������زان������ات ال�����وق�����ود وامل����ص����ان����ع وص����وام����ع 

الغالل، واملعالم التاريخية واملنشآت السياحية واألسواق وصاالت 
األعراس ومجالس العزاء، واألحياء السكنية والسجون ومخيمات 
الالجئني، إضافة إىل منع واحتجاز سفن املشتقات النفطية، وفرض 

الجبايات عىل قاطرات النفط والغاز.
وأكد التقرير أن تحالف العدوان استخدم أسلحة فتاكة وقنابل 
م��ح��رم��ة دول���ي���اً أدت إىل ان��ب��ع��اث إش��ع��اع��ات ق��وي��ة، وت��ل��وي��ث للبيئة، 
وظهور حاالت تشوه ألجنة وحديثي الوالدة، وإذابة الجلد، وحرق 

العظام لعدد من الضحايا املدنيني.

وت���ط���رق إىل ال���ك���ارث���ة اإلن��س��ان��ي��ة ل��ل��ض��ح��اي��ا امل���دن���ي���ني، ج�����راء ال��ح��ص��ار 
وال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة غ��������ري امل��������ب��������اش��������رة، ح�����ي�����ث ت����������ويف 676 أل�����ف�����اً 
و197مدنياً بطريقة غري مباشرة كسوء التغذية وتفيش األمراض 
ال���ح���دي���ث���ة وال����س����م����وم ال���ن���ات���ج���ة ع����ن امل��������واد ال���ك���ي���م���اوي���ة، ب����اإلض����اف����ة إىل 
املتوفني من األطفال واألمهات بسبب الوالدة، حيث ارتفع معدل 
وفيات األمهات عند ال��والدة أثناء العدوان بنسبة 160باملائة عما 
ك��ان عليه قبل ال��ع��دوان، وك��ذا 60 م��ول��وداً يموتون م��ن أص��ل ألف 
والدة ح��ي��ة، وي��م��وت 65 ط��ف��اًل دون س��ن ال��خ��ام��س��ة م��ن أص���ل أل��ف 

طفل.
ويف املؤتمر الصحفي، وإطالق التقرير السابع، أكد القائم بأعمال 
وزي������ر ح���ق���وق اإلن�����س�����ان، ع����يل ال���دي���ل���م���ي، أن ال���ت���ق���ري���ر ال���س���اب���ع، ال����ذي 
يتزامن إطالقه مع مرور سبعة أعوام من الصمود يف وجه العدوان 
والحصار األمرييك- السعودي- اإلمارايت، يلخص انتهاكات وجرائم 
تحالف العدوان التي ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية، 

وكشفها للرأي العام العاملي.
وع������ربرّ ع����ن االس���ت���ي���اء ل���ع���دم ق���ي���ام م��ن��ظ��م��ة األم������م امل���ت���ح���دة وه��ي��ئ��ات��ه��ا 
ل مسؤوليتها يف ردع دول  ب��دوره��ا اإلن��س��اين يف اليمن، وع���دم تحمرّ
تحالف العدوان جراء ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية 
ب��ح��ق امل���دن���ي���ني، واس��ت��ه��داف��ه��ا ل��ل��م��ن��ش��آت واألع����ي����ان امل���دن���ي���ة امل��ش��م��ول��ة 
ب���ال���ح���م���اي���ة ال�����دول�����ي�����ة. وأش���������ار إىل أن األم�������م امل����ت����ح����دة وم���ج���ل���س األم�����ن 
ومجلس حقوق اإلنسان واملجتمع ال��دويل لم يضطلعوا بدورهم، 
ولم يقوموا بأي إجراءات أو اتخاذ أي سياسات لحماية املدنيني يف 
اليمن، وهو ما يعترب انحيازاَ واضحاً إىل صف العدوان، ما شجعه 

عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات والجرائم.
وأك�����������د ال�����دي�����ل�����م�����ي أن األم�����������م امل�����ت�����ح�����دة ل�������م ت����ت����خ����ذ أي اح�����ت�����ي�����اط�����ات أو 
إج�����راءات، ول��م تفعل آلياتها لبحث سبل إلن��ق��اذ امل��دن��ي��ني، كما انه 
لم يتم التفاعل مع ضحايا العدوان والحصار، ولم تتخذ أي إجراء 
م��ن اإلج�����راءات ال��ت��ي م��ن امل��ف��رض ات��خ��اذه��ا، ب��ل يتم تكريس جميع 

اآلليات بما يخدم دول العدوان.
وأض�������اف أن م����واق����ف األم������م امل���ت���ح���دة وامل���ن���ظ���م���ات ال����دول����ي����ة، إزاء م��ا 
يحدث يف اليمن، كشف عن تواطؤ دويل تجاه الجرائم التي ترتكب 

بحق اليمنيني.
وأوضح أن األرقام، التي شملها التقرير السابع، ليست نهائية، 
لكنها بحسب ما توصلت إليه الوزارة من معلومات، وهناك بحث 
عن األرقام التي لم يتم التوصل إليها، وسيتم إضافتها حني توفرها.

وطالب القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان األمم املتحدة ومجلس 
األم��ن واملجتمع ال��دويل القيام بدورهم والعمل عىل إنهاء الحصار 
بشكل عاجل ونهايئ، وصواًل إىل إنهاء العدوان عىل اليمن .. داعياً 
األمم املتحدة إىل االنحياز إىل جانب املدنيني، وتشكيل لجنة دولية 
م��ح��اي��دة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف ج��م��ي��ع ال���ج���رائ���م ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا ال����ع����دوان بحق 

املدنيني.

وفـــاة 676 ألــفــًا و197مــدنــيــًا نتيجة ســوء التغذية وتفشي 
األمراض احلديثة والسموم الناجتة عن املواد الكيماوية

فــيــمــا  جــــريــــحــــًا  و4335  شــــهــــيــــدًا  طــــفــــاًل   3883  
استشهدت 2394 من النساء

 اآلثــــار الــكــارثــيــة الســتــمــرار احلــصــار تــعــد عقابًا 
جماعيًا بتواطؤ وصمت دولي

عقدت وزارة حقوق اإلنسان مؤتمراً صحفياً إلطالق التقرير الرسمي السابع للجمهورية اليمنية 
حول انتهاكات وجرائم العدوان األمرييك- السعودي- اإلمارايت بحق الشعب اليمني.

واستعرض التقرير جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق اليمن واليمنيني عىل مدى سبع 
سنوات، واستهدافه املتعمد لتدمري البنية التحتية واملنشآت الصحية والخدمية واألعيان 

املدنية، وانعكاساتها وآثارها عىل املدنيني.
وتطرق إىل اآلثار الكارثية الستمرار الحصار وانتهاكات وجرائم العدوان، التي أدت إىل زيادة 

معاناة املواطن اليمني وأنهكت كاهله، الذي يعد عقاباً جماعياً عىل الشعب اليمني من قبل 
تحالف العدوان، وبتواطؤ وصمت دويل مخٍز.

 الديلمي: جرائم حتالف العدوان 
تــرقــى لــتــصــنــف بــأنــهــا جـــرائـــم ضد 

اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية
  نـــدعـــو إلــــى تــشــكــيــل جلــنــة دولــيــة 
محايدة للتحقيق في اجلرائم التي 

ارتكبها العدوان بحق املدنيني
 16,2مليون ميني يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد إلى جانب ارتفاع معدالت سوء التغذية وانتشار األوبئة واألمراض القاتلة

حرمان 1,25مليون  موظف من مرتباتهم وارتفاع نسبة الفقر إلى  95% ومعدل البطالة إلى  %65
أسلحة فتاكة وقنابل محرمة دوليًا استخدمها العدوان وأدت إلى انبعاث إشعاعات وتلويث للبيئة وظهور حاالت تشوه األجنة

عن قرب
إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 



تهنئة 09 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net

االثنني   :    3   رمضان    1443هـ     |    4    ابريل    2022م    |    العدد  2254      |    16  صفحة



احمد  الفقيه

حرية االعالم يف الغرب والديمقراطية الزائفة
بما اننا نقرأ كثريا ع��ن األح���داث وال��ت��ط��ورات التي 
تحصل يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ويف اورب����ا وغ��ريه��ا من 
دول العالم املتحضر املزعوم وننظر بعني البصرية 
اىل م��ج��م��ل ال���س���ي���اس���ات امل��ن��ت��ه��ج��ة م����ن ق��ب��ل��ه��م ن��ح��و 
ب��ل��دان ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث ف��ق��د ك��ن��ا وم��ازل��ن��ا مستيقنني 
بزيف وكذب كل ادعاءات تلك األنظمة التي يقال 
عنها متحضرة يف انها تحرتم الحريات وتدافع عنها 
وتشجب وتدين كل من يقمع الحريات والتي عىل 
رأسها حرية التعبري عرب مختلف الوسائل اإلعالمية 
وك��ان��ت أص��اب��ع االت��ه��ام دائ��م��ا موجهة نحو شعوب 
وأن�����ظ�����م�����ة  ال������ش������رق األوس�����������ط وال�����ع�����ال�����م ال�����ث�����ال�����ث ك��م��ا 

يقولون.

ال�����ي�����وم ون����ح����ن ن���ع���ي���ش أح���������داث ال�����ح�����رب ال���روس���ي���ة 
األوك���������ران���������ي���������ة ب�����غ�����ض ال�����ن�����ظ�����ر ع��������ن امل�����ت�����س�����ب�����ب ف�����ي�����ه�����ا او 
امل��ح��ق م���ن امل��ب��ط��ل وب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��ش��ف��ي او م��ن��اص��رة 
ه���������ذا ال�������ط�������رف او ذاك ف�����ال�����ح�����رب ه�������ي ال�������ح�������رب ق���ت���ل 
ودم���ار وتهجري، إال ان للحرب ه��ذه محامد ولعل 
ابرزها  انها كشفت الستار وأسقطت األقنعة عن 

ت����ل����ك امل������ب������ادئ امل�����زع�����وم�����ة ل����ل����غ����رب يف أن�����ه�����م أص����ح����اب 
ديمقراطية وأنهم حماة الحرية، وبسبب أحداثها 
أصبح الجميع وخاصة يف منطقتنا العربية ينظرون 
اىل الوجه الحقيقي ألمريكا ودول أوربا ،فقد رأوا 
وس����م����ع����وا ك���ي���ف ت���ص���رف���ت ه������ذه ال��������دول ض����د روس���ي���ا 
املعتدية من وجهة نظرهم عىل أوكرانيا ،وأن��ا هنا 
ال أتطرق إىل جهودهم يف تزويد أوكرانيا بالسالح 
الفتاك وال��دع��م امل��ايل وغ��ريه وان��م��ا اقصد تصرفات 
الغرب وأمريكا يف منع وإغالق كل وسيلة إعالمية 
ت�����ن�����اص�����ر اوت������س������ان������د ال�������������روس ب�������ل ب�����ل�����غ ب�����ه�����م األم�����������ر اىل 
ح������ذف ال����ق����ن����وات ال����روس����ي����ة وم����ن����ع وص��������ول ب���ث���ه���ا إىل 
ال���ع���ال���م وح���ج���ب امل����ن����ش����ورات ع����رب وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل 
االج��ت��م��اع��ي واألده�����ى م���ن ذل���ك م��ق��اط��ع��ة روس���ي���ا يف 
مختلف ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��م��ا فيها ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��اض��ي��ة 
وح���ت���ى ك��م��ا س��م��ع��ت م���ن ال���ق���ن���وات م��ق��اط��ع��ة ش���راء 
ال����ق����ط����ط ال������روس������ي������ة.. ه�������ذا ك����ل����ه ش����ك����ل ص�����دم�����ة ل����دى 
اول�����ئ�����ك امل���ت���ب���ج���ح���ني م�����ن أوس�����اط�����ن�����ا اق����ص����د يف ب����الدن����ا 
وب������ل������دان ال�����ش�����رق األوس����������ط ب�������ال�������ذات، ف����ق����د ال���ج���م���ت 
أفواههم بعد ان قامت عليهم الحجة املتمثلة يف 

ان ح����ض����ارة ال����غ����رب ح����ض����ارة زائ���ف���ة 
ودي��م��ق��راط��ي��ت��ه��م ك���اذب���ة ،ف��وس��ائ��ل 
اإلع����������������������������������الم ان ل�����������������م ت������������ت������������م������������اىش م������ع 
س����ي����اس����ات����ه����م وت�����س�����اع�����د ع������ىل ف����رض 
ه��ي��م��ن��ت��ه��م يف امل���ن���ط���ق���ة ويف ال���ع���ال���م 
فهي وسائل إرهابية محرضة عىل 
ال��ع��ن��ف، وإذا م��ا ت��ص��رف��ت دول���ة يف 
إي����ق����اف ق����ن����اة أو إذاع��������ة أو ص��ح��ي��ف��ة 
أو ح�������ت�������ى ات����������ه����������ام ص������ح������ف������ي ب����ت����ه����م����ة 
ال����ت����خ����ري����ب او ال����ت����ح����ري����ض وإش�����اع�����ة 
ال������ف������وىض وض����ب����ط����ه ال�����ن�����ظ�����ام ق���ام���ت 
ال����ق����ي����ام����ة ول�������م ت���ق���ع���د ل�������دى ال����غ����رب 
وأم����ري����ك����ا وأدوات�������ه�������م وي������ب������دأون ع��رب 
وسائلهم املختلفة بكيل  االتهامات 

بقمع الحريات وتكميم األفواه.
ه����ذه ه���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ف�����دول ال���ح���ض���ارة ال���زائ���ف���ة لها 
أه����داف وم��ص��ال��ح وع���ىل ض��وءه��ا ت��ك��ون سياساتهم 
وتصرفاتهم ،ال وجود ملبادئ وال قوانني وال أعراف 

دولية كما يزعمون ،فميزانهم 
اع��������������رج وال������������وث������������وق ب������ه������م ح����م����اق����ة 
وغ������������ب������������اء وادع������������ائ������������ه������������م ال�����ت�����ح�����ض�����ر 
ال���������ذي  ث�����ق�����اف�����ت�����ه�����م  زائ��������������ف ورداء 
ي��ف��خ��رون ب��ال��ت��دث��ر ب��ه س��رع��ان ما 
ي�����رم�����ون ب�����ه ت���ح���ت االق�����������دام ح��ني 
ت�����ت�����ض�����رر م����ص����ال����ح����ه����م وت����ت����ع����رق����ل 
مشاريعهم التسلطية.. فنأمل 
ان ال ن���ج���د م���م���ن م�����اي�����زال ي��ؤم��ن 
ب��ح��ض��ارة ال��غ��رب ودي��م��ق��راط��ي��ت��ه 
وح�������ري�������ة ال����ت����ع����ب����ري ال������ت������ي ي������ت������وارى 
خلفها من اجل تحقيق أهداف 

وخطط تصب يف صالحهم.
وعلينا ان نعزز الوعي وننظر 
اىل األم�������ور وف���ق���ا مل����ا اخ����ربن����ا ب����ه ق���رآن���ن���ا ال���ك���ري���م ال����ذي 
حذرنا الله فيه من خدع وكذب اليهود والنصارى 
ف����ه����و األص����������دق واألع������ل������م واالوث�������������ق، وال�����ل�����ه م�����ن وراء 

القصد وهو املستعان.

عبد الحكيم عبيد
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تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد         
يف 19 ي�����ن�����اي�����ر 1839 ت�����ع�����رض�����ت م�����دي�����ن�����ة ع���������دن ال���س���اح���ل���ي���ة 
ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة لقصف س��ف��ن تابعة 
ل��ل��ب��ح��ري��ة ال���ه���ن���دي���ة واح���ت���ل���ت م����ن ق���ب���ل ج���ن���ود ش���رك���ة ال��ه��ن��د 
الشرقية  كان أول استحواذ استعماري بريطاين يف العصر 
ال����ف����ي����ك����ت����وري  ق����ب����ل ع�������ام واح��������د ف����ق����ط  ال����ت����ق����ى ال����ك����اب����ن ه��ي��ن��ز 
ال��رج��ل ال���ذي ق���اد ال��ه��ج��وم ع��ىل ع���دن فيما ب��ع��د بالسلطان 
م��ح��س��ن ب���ن ف��ض��ل ال��ع��ب��ديل م���ن ل���ح���ج   ال�����ذي اس���ت���وىل عىل 
امل��ي��ن��اء ك��ج��زء م��ن أراض���ي���ه  يف ذل���ك ال��وق��ت ن��اق��ش ال��رج��الن 
إمكانية تأجري البلدة لتخزين الفحم للبحرية امللكية  بعد 
م������داوالت م��ط��ول��ة  أع����رب ال��س��ل��ط��ان ع���ن رغ��ب��ت��ه يف ال��ت��وص��ل 
إىل ات��ف��اق ك��ت��ب ه��ي��ن��ز الح��ق��ا س����ردا ل��الج��ت��م��اع يف رس��ال��ة إىل 
امل���ش���رف ع���ىل ال��ب��ح��ري��ة ال��ه��ن��دي��ة وص���ف ف��ي��ه��ا امل���ح���ادث���ات مع  
ال��س��ل��ط��ان م��ح��س��ن ويف ال��ن��ه��اي��ة أع���ل���ن أن����ه ي��ف��ض��ل االن��ج��ل��ي��ز 
عىل العثمانيني وانهم سيستقبلونه كحليف  للربيطانيني 
ويحمون بالده من االعتداءات الخارجية  وان يكون االتفاق  
بنفس الشروط التي ابرمت مع السلطان البنغايل نابوب 
سورات وإن اإلشارة إىل هذا املوضوع مثري لالهتمام يف عدد 
من النقاط،  من ناحية أخرى   ُيظهر مدى إدراك سلطان 
من مجتمع زراع��ي صغري يف داخ��ل شبه الجزيرة العربية 

ل���ل���ع���الق���ة ال����ت����ج����اري����ة ال����ط����وي����ل����ة ب��ني 
ال��ي��م��ن وال��ه��ن��د واه��م��ي��ت��ه��ا للبلدين 
وال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��ت��ج��ارة ال���ن وم���وائن 
امل����خ����ا وس�����������ورات م�����ن ن���اح���ي���ة أخ�����رى 
تم اقرتاح مفهوم الهند كمشروع 
س����ي����ايس وث����ق����ايف ام����ت����د إىل م����ا وراء 
جنوب آسيا الجغرافية،  يف هذه 
الحالة كانت تجربة عدن مختلفة 
ت��م��ام��ا ع��ن ت��ج��رب��ة ال��ه��ن��د م��ن حيث 
أن امل�������وج�������ودي�������ن ف����ي����ه����ا ه������ن������اك ت���ب���ن���و 
امل��م��ارس��ات ال��ب��ريوق��راط��ي��ة املغولية 
وال�����ف�����ارس�����ي�����ة ك���ل���غ���ة إداري��������������ة  ل���ذل���ك 
ك��ان م��ن املعتاد توظيف مايسمى 
املنيش وهو كاتب اداري من الهند 
ي�������ك�������ون م���������س���������ؤوال ع���������ن امل�������م�������ارس�������ات 

اإلدارية وامور املحكمة. 
يف ع������ام 1833 ص�������درت ت���ع���ل���ي���م���ات ل���ل���ك���اب���ن ه���ي���ن���ز ب��م��س��ح 
جزيرة سقطرى كمحطة فحم محتملة للبواخر التي بدأ 
استخدامها عىل نطاق واسع  كان هذا قبل قناة السويس  

ل�������ك�������ن األف����������������������راد وال����������رس����������ائ����������ل ال ي��������زال��������ون 
ي�������ج�������دون أن���������ه م�������ن األس�������������رع ال�����س�����ف�����ر إىل 
م��ص��ر ب����راً ث��م إك��م��ال ال��رح��ل��ة م��ن البحر 
األح��م��ر  ل��ك��ن س��ل��ط��ان امل��ه��رة رف���ض بيع 
ال���ج���زي���رة وف��ش��ل��ت ال����ق����وات ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
يف االستيالء عليها  أقنع هينز حكومة 

م������������������ي������������������ن������������������اء بومباي بأن عدن ستكون 
أف���������ض���������ل اس����������رتات����������ي����������ج����������ًي����������ا 

م��ي��ن��اء م������������������������ن 

سقطرى ورب��م��ا تصبح 
م����������رك����������ًزا ت��������ج��������ارًي��������ا م�����ف�����ي�����ًدا  

ويف ع���ام 1837 أق��ن��ع هينز 
سلطان لحج ببيع عدن عىل 

الرغم من معارضة نجله الذي حاول خطف هينز إلفشال  
ال���ب���ي���ع ع�����اد ه��ي��ن��ز إىل ال���ه���ن���د   ول���ك���ن ب��س��ب��ب ال����خ����وف م����ن أن 
محمد عيل باشا   حاكم مصر  قد يستويل عىل عدن   عاد 
هينز م��ع 700 ج��ن��دي بنجاح القتحام املدينة ويف 19 يناير 
1839   تم تعيني هينز وكياًل سياسًيا  وأدار ع��دن من عام 
1839 حتى عام  1854 وقد تمت ترقيته إىل نقيب ويف عام 
1841  كانت مهامه األوىل إقامة التحصينات  والتآمر ملنع 
العرب من االتحاد لطرد الدخيل واستخدام اليهود إلنشاء 

شبكة استخبارات عالية الكفاءة.
 ب��ع��د أن ه����زم ث����الث ه��ج��م��ات الس���ت���ع���ادة ع����دن ك����ان هينز 
قادًرا عىل الرتكيز عىل خططه لتحويل بلدة متداعية حيث 
يعيش 600  شخص  نصفهم تقريًبا من اليهود يف حالة 
مزرية إىل املركز التجاري الرئييس للجزيرة العربية وشرق 
إفريقيا  ت��م رف��ض محاولة جلب إم��ام اليمن إىل التحالف 
من قبل الهند  لكنه لعب السياسة القبلية بمهارة بارعة  
وحافظ عىل السالم بثمن بخس برشاوى يف وضع جيد  
يف الوقت نفسه قدم إيجارات منخفضة ألولئك الذين 
ي��واف��ق��ون ع��ىل ال��ب��ن��اء ب��ال��ح��ج��ر وأق����ام م��دي��ن��ة أص��ب��ح ع��دد 
سكانها بعد سبع سنوات 25000   يخدمها ميناء مجاين.
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 احمد القردعي

كلك نظر

• 5--*محمد سالم باسندوه6--.
• أم��ا بقية األس��م��اء وه����م"169" شخصاً منهم 
م����واط����ن����ني ج���ن���وب���ي���ني ع�����ادي�����ني ل���ي���س���ت ل���ه���م ع���الق���ة 
ال ب���ال���ح���زب���ي���ة وال ب���ال���س���ي���اس���ة ان����ت����ق����ل����وا أو ب����األص����ح 
ه�����رب�����وا م�����ن ع�������دة م����ن����اط����ق م�����ن ج����ن����وب ال�����وط�����ن إىل 
شمال ال��وط��ن وب��ال��ذات تعز أو صنعاء والغرض 
األس��ايس لكل واح��د منهم هو املعاملة عىل فيزة 
بغية السفر إىل أحدى دول الخليج للعمل هناك.
• ان��ت��ه��ى – وج����ز ال���ق���ول ه����ذا ال��ك��ش��ف ل���م نطلبه 

وال نحتاجه.
• أما الكشف الثاين الذي يشمل قيادات الصف 
األول وال����ث����اين وال���ث���ال���ث م���ن امل���ع���ارض���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ل���ك���م امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ج��ب��ه��ة ال���وط���ن���ي���ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
وال��ذي يضم 379شخصاً فإنني أك��رر ذل��ك القول 
ب��أن��ن��ي أرف�����ض رف���ض���اً ب���ات���اً ت��س��ل��ي��م أي م��ن��ه��م إل��ي��ك��م 
ف���أخ���الق���ي���ات���ن���ا ال����ث����وري����ة ال ت���س���م���ح ل���ن���ا ب��م��ق��اي��ض��ة أو 
مبادلة املناضلني الثوريني إىل الغري، قاطعه عيل 
ع��ب��دال��ل��ه ص���ال���ح: م���ن ح��ق��ك ك��رئ��ي��س أن ت��ع��ف��ي أو 
تعاقب معارضيك وأنا من حقي أن أطلب منكم 
تسليم املخربني الذين يقلقوا أمننا واستقرارنا، 
ق��اط��ع��ه ع��يل ن��اص��ر: أم��ن��ك��م واس��ت��ق��رارك��م "م���ا بني 
أبسره" قالها ابن ناصر الحسني بتهكم وبنفس 

لهجة محدثه.
ثم أخ��ذ الكشف الثاين وضعه أم��ام نظريه عيل 
صالح ق��ائ��اًل م��رف��وض م��ج��دداً ق��ال ص��ال��ح: هيامه 
ق���ذا ش��ط��ب��ن��ا أك���ر م���ن ث��الث��م��ائ��ة اس����م: ط��ي��ب وأزي���د 

يف ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة: م���ن ال��ل��ق��اء ال��ث��ن��ايئ ال��س��ري 
ال���ذي عقد يف تعز أواخ���ر ع��ام 1980م ب��ني رئييس 
الشطرين: عيل عبدالله صالح وعيل ناصر محمد 
رفض األخ��ري قبول كشف ما أسماه األول كشف 
املطلوبني أمنياً من أبناء الجنوب كما رفض عيل 
ن���اص���ر ب��ش��ك��ل ب����ات أن ي��س��ل��م أي م���ع���ارض ش��م��ايل 

لسلطة الشطر الشمايل من الوطن.
وق������د اس����ت����ع����رض ال���ك���ش���ف���ني ل���ن���ظ���ريه ع�����يل ص���ال���ح 
بعد إفادته باملعلومات الالزمة للكشفني من قبل 
وزارة أمن الدولة ووزارة الداخلية يف عدن وذلك 

عىل النحو التايل:
• الكشف األول للمعارضني الجنوبيني ملخص 

معلوماته: 
• يتكون من 1960م اسم بينهم "526" شخص 
من يمني الجبهة القومية الذين نزحوا إىل شمال 
الوطن بعد إسقاط الرئيس قحطان الشعبي يف 
22يونيو عام 1969 أبرزهم العقيد حسني عثمان 
ع��ش��ال "2"وك���ذل���ك ال��ذي��ن ش����ردوا إىل ال��ش��م��ال يف 
أوائ��ل عام 1972م أبرزهم: محمد عيل هيثم "3" 

ويقال مبعدين.
• 1265شخص من أعضاء جبهة التحرير الذين 
نزحوا من جنوب الوطن إىل شماله قبل أيام قليلة 
من إعالن استقالل الجنوب عام 1967م وعدد ال 
بأس به منهم نزحوا يف أواخر الستينات أو أوائل 

السبعينات ومن أبرزهم: عبدالقوي مكاوي.
• 4--*عبدالله عبداملجيد االصنج.

ب�����ع�����ض األس��������م��������اء أه���������ه وذي�����������ه اس���������م ي����ح����ي����ى م���ح���م���د 
الشامي وأحمد عيل السالمي8-- عشان خاطرك 
يا عيل أهه وذيه اسم حميد جربان الحيدري9-- 
اشطبه عشان خاطرك يا عيل وما تبقى من أسماء 
بهذه الورقة اشطبها .. ضحك الرئيس عيل ناصر 
بسخرية ثم قام يتوضاء استعداداً لصالة الظهر 
ب��ع��د ن���ف���اذ وق����ت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة دون أن ت��ت��ق��دم 

خطوة واحدة بأي اتفاق.
يتبع عدد األربعاء القادم

الهوامش:
ال���������ش���������ع���������ب���������ي: أول رئ�������ي�������س  • ق���������ح���������ط���������ان م�������ح�������م�������د 
ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة اس��ت��م��ر يف 
الحكم م��ن 30ن��وف��م��رب ع��ام 1967م إىل يونيو عام 

1969م.
• العقيد/ حسني عثمان قائد الجيش يف عهد 
الرئيس قحطان الشعبي وهو محسوب من يمني 

التنظيم السيايس الجبهة القومية.
• محمد عيل هيثم: وزير داخلية ورئيس الوزراء 

يف جنوب الوطن إىل أوائل 1972م.
• ع����ب����دال����ق����وي م�����ك�����اوي: ال����ق����ي����ادي األول ل��ج��ب��ه��ة 

التحرير.
• ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دامل��ج��ي��د األص���ن���ج: ال���ق���ي���ادي ال��ث��اين 
لجبهة ال��ت��ح��ري��ر ووزي����ر خ��ارج��ي��ة س��اب��ق يف الشطر 

الشمايل من الوطن.
• محمد سالم باسندوه: القيادي الثالث لجبهة 

التحرير- تسلم عدة مناصب وزارية أخرها رئيس 
الوزراء من عام 2012م إىل 2014/9/20م.

• ي���ح���ي���ى م���ح���م���د ال�����ش�����ام�����ي: م����ن����اض����ل ب���������ارز وم����ن 
م�����ؤس�����س م���ن���ظ���م���ة امل�����ق�����اوم�����ني ال�����ث�����وري�����ني ال���ي���م���ن���ي���ني 
ع��ام 1969م والجبهة الوطنية الديمقراطية عام 

1978م.
• أح���م���د ع����يل ال���س���ام���ي م���ن���اض���ل ب�������ارز- ع���ض���و يف 

اللجنة املركزية للحزب االشرتايك اليمني.
• ح������ي������د ج�������������ران ال��������ح��������ي��������دري: م������ن������اض������ل ب�������������ارز م���ن 

مؤسيس منظمة املقاومني الثوريني.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

 

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

وألن������ك أي���ه���ا ال��ي��م��ن��ي أس���م���ى م��ع��ن��ى وق��������دراً وإع����ت����ب����ارا, 
واألع����رق م��اض��ي��اً وت��اري��خ��ا, واألش����رف م��وق��ف��اً واألص���دق 
ك�����الم�����ا, واألل���������ني ف�����������ؤادا, واألع���������ىل ش�����أن�����اً وم�����ق�����ام�����اً, ي��ص��ر 
أع��������دائ��������ك وخ������ص������وم������ك م�����م�����ن ت����ح����رك����ه����م ُع������ق������د ال���ن���ق���ص 
والشعور بالدونية عىل ُمناصبتك العداء, وإستهدافك 
بالشر والُضر والتآمر, ويحسدونك عىل ماخصك الله 
به من خري وشرف وعلو وسمو, وال يكفون عن إيذائك 

ماضياً وحاضراً ومستقبال .
ل����ك����ن����ك أي�����ه�����ا ال�����ي�����م�����اين ال�����ش�����ام�����خ األب����������ي ال�����ك�����ري�����م ال���ح���ر 
ك���ن���ت وس���ت���ظ���ل أق�������وى وأش��������رف م����ن ك����ل أول����ئ����ك ال���ذي���ن 
ي���س���ت���ن���ق���ص���ون���ك وي����ت����ع����ه����دون����ك ب���������������اإلزدراء وال����دس����ائ����س 
وامل������ؤام������رات واألخ�����ط�����ار وال����ت����دخ����الت يف ش�����ؤون�����ك, ول���ن 
ينالوا منك يف كل األحوال حتى ولو يؤملك ما يفعلون 
وي���ص���ن���ع���ون, ول����س����ان ح���ال���ك ي���ص���دع وي�������ردد م����اش����دا ب��ه 

الربدوين بكل أنفة وكربياء وطهارة يد ولسان قائاًل :
فال وراءك ملهى وال أمامك مصرْف.

فال من البعد تأىس وال عىل القرب تأسْف.
ألن همك أعىل ألن قصدك أشرْف.
ألن صدرك أمىل  ألن جيبك أنظْف.

قد يكسرونك، لكن تقوم أقوى وأعنف . 
قد يقتلونك، تأيت من آخر القتل أعصْف.

وين ت��وج��ي��ه  وي����واص����ل ش���اع���رن���ا ال���ك���ب���ري ع���ب���دال���ل���ه ال����������ربُدّ
ُ����س����ت����ه����دف م�����ن األع������������داء ب��ك��ل  خ����ط����اب����ه ل���ل���ي���م���اين ال�����ح�����ر امل
صنوف الشرور واألخطار يف قصيدته البليغة الرائعة 
التي تحمل عنوان )مصطفى( وبإسلوب بديع يطمئنُه 
فيه ويحثه فيه عىل الصمود والثبات يف وجه أعدائه 

قائاًل

فليقصفوا، لست مقصف  وليعنفوا، أنت أعنف.
وليحشدوا، أنت تدري  إن املخيفني أخوف .

أغنى، ولكن أشقى, أوهى، ولكن أجلف .
أبدى ولكن أخفى  أخزى ولكن أصلف.

لهم حديد ونار وهم من القش أضعف.
يخشون إمكان موٍت  وأنت للموت أألف.
وبالخطورات أغرى وبالقرارات أشغف.

ألنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف.
لذا تالقي جيوشًا من الخواء املزخرف.

ُيجزئون املجزا, يصنفون املُصنف.
يكثفون عليهم حراسة، أنت أكثف.

ويصف ال���ربدوين ه��ذا الشعب األب��ي الصامد بقوله 
يف ذات القصيدة :

كفجأة الغيب تهمي وكالرباكني تزحف
تنثال عيداً، ربيعًا تمتد مشتٍى ومصيف.
نسغًا إىل كل جذر نبضًا إىل كل معزف.

ما قال عنك انتظار: هذا انثنى، أو تحرف
ما قال نجم: تراخى، ما قال فجر: تخلف.

تسابق الوقت، يعيا وأنت ال تتوقف.
فتسحب الشمس ذياًل وتلبس الليل معطف.

أحرجت من قال: غاىل ومن يقول: تطرف.
إن التوسط موت أقىس ، وسموه: ألطف.

ألنهم بالتلهي أرىض وللزيف أوصف.
وعندك الجنب جنب ما فيه أجفى وأظرف.
وعندك العار أزرى وجهاً، إذا الح أطرف.

وع�������ىل ذات ال�����رم�����زي�����ة واإلس�������ل�������وب ال�������������ربدوين ال���ف���ري���د 
ي��واص��ل ُمبصر اليمن وال��ع��رب مخاطبته لليمنيني يف 

شخص أسماه مصطفى بقوله :
يا )مصطفى(: أي سر تحت القميص املنتف؟.

هل أنت أرهف ملحًا ألن عودك أنحف؟.
أأنت أخصب قلبًا ألن بيتك أعجف؟.

هل أنت أرغد حلمًا ألن محياك أشظف؟.
لم أنت بالكل أحفى من كل أذىك وأثقف؟.

من كل نبض تغني يبكون »من سب أهيف»
إىل املدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف.

وبالخيارات أدرى وللغرابات أكشف.
وباملهمات أمىض وللملمات أحصف.

وي�����ؤك�����د ال�����������ربدوين يف رائ����ع����ت����ه ال����ش����ع����ري����ة ه�������ذه أن 

اليمني ك��ان وسيظل ه��و األش���رف واألن���زه واألطهر 

واألسمى بكل مايعنيه واصفًا إياه بقوله :

فال وراءك ملهى وال أمامك مصرف.

فال من البعد تأىس وال عىل القرب تأسف.

ألن همك أعىل ألن قصدك أشرف.

ألن صدرك أمىل ألن جيبك أنظف.

قد يكسرونك، لكن تقوم أقوى وأرهف.

وهل صعدت جنياً إال لرتمى وتقطف.

قد يقتلونك، تأيت من آخر القتل أعصف.

ألن جذرك أنمى ألن مجراك أريف.

ألن موتك أحيا من عمر مليون مرتف.

فليقذفوك جميعًا فأنت وحدك أقذف.

سيتلفون، ويزكو فيك الذي ليس يتلف.

ألنك الكل فرداً,  كيفية، ال تكيف..

يا )مصطفى(، يا كتابًا من كل قلب تألف.

ويا زمانًا سيأيت يمحو الزمان املزيف.

....ِِ.. يتبع .......
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عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

الوجزي يف قضية 
الزميل العزيز )محمد 

عبدالعزيز(
م�������ن امل�����ض�����ح�����ك امل������ب������ي أن ال�����ن�����ظ�����ام ال�����������ذي ح��ك��م 
ال��ي��م��ن ألك����ر م���ن 3 ع��ق��ود م��ت��ت��ال��ي��ة وال�����ذي بلغت 
ب����رم����وزه ال��س��ي��اس��ي��ة أح���الم���ه���ا ال���ه���واوي���ة ال���وص���ول 
باليمن إىل مصاف البلدان النووية لم يؤثر عنه 
يف عرض اليمن وطوله -باعتباره الجهًة الوحيد 
املسئولة- حتى بناء مدينة سكنية واح��دة يؤمن 
-م������ن خ���الل���ه���ا- اس����ت����ق����رار ح���ت���ى ع������دد م����ح����دود من 
ذوي ال����دخ����ل امل�����ح�����دود ويف م��ق��دم��ت��ه��م م��وظ��ف��ي 
م��ؤس��س��ات ال����دول����ة وال���ع���م���ال امل��ك��دس��ني -بسبب 
ت���ف���يش ال���ب���ط���ال���ة وش����ح����ة ف������رص األع������م������ال- يف كل 
حراج وجولة وسائر الشرائح املجتمعية املعتمدة 
يف تأمني سكنها عىل االستئجار املثقلة كواهلها 

عىل الدوام بتصاعد أسعار اإليجار.
وبحسب ما نشر لم تفتأ سلطات ذلك النظام 
-ح�������ي�������ال ت����ض����ج����ر امل�����س�����ت�����أج�����ر ب����ش����ك����ل م����س����ت����م����ر م��ن 
تعسفات املؤجر- أن تصدر -عام 2006م- قانوًنا 
تم تفصيله عىل مقاسات املؤجر ومصلحته أواًل 
وأخريًا، ألن غالبية أعضاء مجلس النواب كانوا 
-وما زالوا إىل هذا الحني- من النواب كبار املالك 
واملؤجرين، ويف ضوء نصوص ذلك القانون التي 
اضطلعت بحماية مصالح املشرعني بقي معظم 
امل���س���ت���أج���ري���ن ال��ي��م��ن��ي��ني -ألك�������ر م����ن ع���ش���ر س��ن��ني- 

مرتًعا خصًبا لعتاة املؤجرين.
أم��ا بعد تعرض يمن الحكمة واإلي��م��ان أواخ��ر 
م����������ارس 2015 ل�����ح�����رب وح������ص������ار أض����������را ب���ال���ش���ع���ب 
اليمني من عدة جوانب منها انعدام فرص العمل 
وان����ق����ط����اع ال�����روات�����ب وال�����ن�����زوح ال���س���ك���اين امل���ت���واص���ل 
وغ����ري امل��ح��ت��م��ل ال�����ذي ي���ق���در -ب��ح��س��ب إح��ص��ائ��ي��ات 
األم�����������م امل�����ت�����ح�����دة إىل م�������ا ق����ب����ل ع�������ام�������ني- ب�������ح�������وايل 5 
م����الي����ني وال���������ذي ش���ج���ع امل����ؤج����ري����ن ع�����ىل م��ض��اع��ف��ة 
اإلي���ج���ارات وال��ل��ج��وء إىل ك��ل ال���ذرائ���ع واألس��ال��ي��ب 
ال��ت��ي تمكنهم م���ن إخ������راج امل��س��ت��أج��ري��ن يف سبيل 
إح������������راز ال����ك����ث����ري م������ن امل������ك������اس������ب، ف����ق����د أص����������در وزي������ر 
ال���ع���دل يف ال���ع���ام 2017 تعميًما ب��م��راع��اة ظ���روف 
املستأجرين لم ُيعمل بمقتضاه، بل تم التحايل 
عليه وتفريغه م��ن م��ح��ت��واه، ألن مصالح الذين 
ُي���ف���رتض ب��ه��م م���ن م��ن��ط��ل��ق م��س��ئ��ول��ي��ات��ه��م تفعيله 
اقتضت وم��ا ت���زال تقتيض العمل ع��ىل تعطيله، 
وع���ىل ال���رغ���م م���ن ت��ت��ايل ال��ت��وص��ي��ات وال��ت��وج��ي��ه��ات 
والتحذيرات ال��ص��ادرة عن الجهات املختصة بما 
فيها املجلس السيايس التي تجرم إجراءات رفع 
اإلي���ج���ار وت��ع��س��ف��ات وإخ�����راج امل��س��ت��أج��ري��ن يف ظل 
وقوع البالد تحت وطأيت الحرب والحصار، فقد 
بلغت حاالت املغاالة يف إيجار املساكن وعمليات 
ال������ت������ع������س������ف������ات ال��������ه��������ادف��������ة إىل ط������������رد امل�����س�����ت�����أج�����ري�����ن 

املعسرين أرقاًما قياسية.
وم���ا ت���زال وس��ائ��ل اإلض����رار واإلي�����ذاء ال��ت��ي تطال 
املستأجرين صباح مساء يف تنام له مبتدأ وليس 
ل����ه م���ن���ت���ه���ى، وه������ا ه����م ي�����ط�����ردون -يف ه������ذه األث����ن����اء 
باالستناد إىل أحكام صادرة عن محاكم القضاء.
ول����ع����ل أش����ه����ر وآخ��������ر ح����ال����ة ي��س��ت��ش��ه��د ب���ه���ا ع��ىل 
التعامل م��ع املستأجر ب��أس��ل��وب ج��ائ��ر الصحفي 
القدير الذي ندين له يف االرتقاء بمستوى أدائنا 
بالكثري أخونا العزيز األس��ت��اذ محمد عبدالعزيز 
ال������ذي اض��ط��ل��ع -ع�����ىل م�����دى ث���الث���ة ع���ق���ود أو أك����ر- 
برسالة صحفية ومتميزة يف الغَرّاء "26سبتمرب" 
��ا وف��اع��اًل -م��ن خ��الل تبوئه  مسهًما إس��ه��اًم��ا ن��وع��ًيّ
ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��اص��ب ال��ق��ي��ادي��ة ال���ت���ي ك����ان آخ��ره��ا 
م��ن��ص��ب ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ت��ح��ري��ر- يف م���ا ت��ح��ق��ق لها 

من تحديث وتطوير.
وب���ع���د ه�����ذا ال����ت����أري����خ امل���ه���ن���ي ال��ص��ح��ف��ي ال��ح��اف��ل 
بالجهد والبذل والعطاء والتفاين يف األداء الذي 
اس��ت��ح��وذ ع��ىل اهتمامه إىل درج���ة ل��م يعد معها 
ل����دي����ه م���ت���س���ٌع ل��ل��ت��ف��ك��ري يف ك��ي��ف��ي��ة ال����ح����ص����ول ع��ىل 
مسكن يؤويه ويؤمن االستقرار املستقبيل ألهله 

وذويه.
وح����ني ان��ق��ط��ع رات���ب���ه -ش���أن���ه ش����أن ك���ل موظفي 
ال����دول����ة- ب��ع��د دخ�����ول ال���ح���رب ع���ىل ال��ي��م��ن عامها 
ال����ث����ال����ث ل�����م ي������ت������واَن أس����ت����اذن����ا يف أداء واج�����ب�����ه ول���م 
ي��ق��ص��ر يف ع��م��ل��ه ويف ت��ن��ف��ي��ذ امل���ه���ام امل���س���ن���دة إل��ي��ه، 
وب����س����ب����ب ان����ه����م����اك����ه ال�������دائ�������م يف ت����ط����وي����ر م���ض���ام���ني 
ال�����رس�����ال�����ة ال���ص���ح���ف���ي���ة ب����م����ا ي����ت����ن����اس����ب واس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
امل��رح��ل��ة واس��ت��ش��راف امل��رح��ل��ة املقبلة ل��م يفكر -يف 
ظ��ل تصاعد إي��ج��ار املساكن وإي���ج���ارات العقارات 
بصفة عامة- أن املؤجر يرتبص به الدوائر، وأنه 
س��ي��س��ت��ص��در ض����ده ح��ك��ًم��ا م���ن امل��ح��ك��م��ة ب���اإلخ���الء 
ول������و إىل ال�����ع�����راء وب���ت���س���دي���د اإلي�������ج�������ارات امل���رتاك���م���ة 
بفعل تضاعف اإلي��ج��ار ال��ش��ه��ري للعني امل��ؤج��رة 

له بصورة دائمة.
واآلن ونحن بصدد صدور الحكم الجائر يجدر 
ب����ن����ا وب����ك����اف����ة امل���ن���ت���م���ني إىل م���ه���ن���ة امل����ت����اع����ب "امل���ه���ن���ة 
الصحفية" أن نتوجه إىل ال��ق��ايض -ع��رب مختلف 

املنصات واملنابر- بالتساؤالت التالية:
- ه���ل أخ�����ذَت - ف��ض��ي��ل��َة ال���ق���ايض- يف الحسبان 
وأنت تصدر حكمك ضد هذا املوظف مدة خدمته 
وم��������دى ان���ض���ب���اط���ه يف وظ���ي���ف���ت���ه وش��������دة ت���ف���ان���ي���ه يف 

خدمة وطنه وأمته؟
- ه���ل راع���ي���َت - ف��ض��ي��ل��َة ال���ق���ايض- وأن�����ت ت��ص��در 
حكمك ضد موظف إعالم حديدي االلتزام جانب 
مواظبة املحكوم عىل الدوام عدة أعوام بال راتب؟
- ه����ل ف����ك����رَت -ف���ض���ي���ل���َة ال�����ق�����ايض- أث����ن����اء إص������دار 
ح���ك���م���ك ض�����د امل����س����ت����أج����ر امل����ع����س����ر ب������اإلخ������الء -ق���ب���ل 
عثوره عىل مسكن بديل يلم شمل أسرته املغلوبة 

واملقهورة- بمآل عدد من األطفال والنساء؟
- ه�����ل اس����ت����ح����ض����رَت -ف����ض����ي����ل����َة ال������ق������ايض- وأن�����ت 
ب��ص��دد تسطري ن��ص��وص حكمك ال��ج��ائ��رة مجمل 
ال���ت���ع���م���ي���م���ات ال��������ص��������ادرة ع������ن امل����ج����ل����س ال���س���ي���ايس 
األع����������ىل وع��������ن وزي����������ر ال������ع������دل ال����������ذي ي���ع���ت���رب ال����رج����ل 
األول يف سلك القضاء وعن السلطات التنفيذية 
وسلطات ال��دول��ة األخ���رى عىل أك��ر من مستوى 
امل������ؤك������دة ج���م���ي���ع���ه���ا ع�����ىل ض�����������رورة م������راع������اة ظ�����روف 
املستأجرين عىل سبيل التفاعل اإليجابي والبَنّاء 

مع ما تتعرض له البالد من اعتداء؟

يف م��وس��م ث�����ورات م��اس��م��ي ب��ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي اس��ت��ع��ان ال��ع��دو 
االمريي االكرب بمملكة قرن الشيطان لتأجيج املسار الفوضوي 
يف ص��ف��وف ال���ث���وار ال���ع���رب لتنفيذ ع���دة ب��ن��ود واه�����داف ك���ان من 
أب��رزه��ا ت��دم��ري ال��ج��ي��وش العربية وال����دول املهيمنة منها وايضا 
ك����ان ل���ل���ع���دوان ال���س���ع���ودي ج��م��ل��ة اه������داف ح��ي��ث ي��ع��د ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
م��د ن��ف��وذ ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ىل ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة وب��ق��ي��ة ال����دول وب��ه��ذا 
الشأن فان الجميع كان يعرف مدى التوتر القائم آن��ذاك بني 
ليبيا وال���ع���دوان ال��س��ع��ودي فكانت ث���ورات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي هي 
ال��ف��رص��ة ال��ت��ي ل��م ت��ك��ن ال ام��ري��ك��ا وال ال��س��ع��ودي��ة تحلم ب��ه��ا غري 
ان بصماتهما التدمريية كانت واضحة املالمح وال تحتاج اىل 
تلك املعاينات املاكروسكوبية السياسية  فقد اصبحت امريكا 
اليوم تعرتف بجرائم كانت بالفعل مخفية اما عن خطتها يف 

تدمري نسيج الكيان العربي فهذا لم يكن خافيا
ف��ق��د ب��ات��ت ام��ري��ك��ا ال���ي���وم ت��ك��ش��ف ع���ن ج���رائ���م ارت��ك��ب��ت��ه��ا ك��ان��ت 
م��خ��ف��ي��ة ت���م���ام���ا ف���م���ا ب�����ال ح�����ال م���اه���و واض������ح ح���ي���ث ك�����ان غ���زوه���ا 
وتدمريها للعراق هي البداية ومثلما كانت السعودية وغريها 

م������ن ال�����������دول ق������د اس�����ت�����ف�����ادت م������ن ه�������ذا ال����ت����دم����ري ف����إن����ه����ا اي�����ض�����ا ق��د 
استفادة من االقدام االمريي عىل قتل الرئيس معمر القذايف.

ج����م����ي����ع����ن����ا ي�������ع�������رف ب�����������أن ال���������ق���������ذايف ك�����������ان م��������ن ت������الم������ي������ذ امل�������درس�������ة 
االشرتاكية السوفياتية وهذا بمعنى نديته ألمريكا وعىل هذه 
ال��خ��ل��ف��ي��ة ف���ان ال���ق���ذايف ك���ان اح���د اط�����راف ال���ص���راع ال��ي��م��ن��ي ال���ذي 
نشب يف سبعينيات القرن امل��ايض بني شمال وجنوب الوطن 
وق���د ق���دم ال���ق���ذايف ال��ك��ث��ري م���ن امل���س���اع���دات ألب���ن���اء ال��ج��ن��وب ضد 
اخوانهم يف الشمال لكن الوحدة اليمنية جبت ماقبلها ولم 
يبق اث��ر حقد يف ق��ل��وب اليمنيني ت��ج��اه الرئيس معمر ال��ق��ذايف 

كما هو الحال لدى سود القلوب والوجوه ال سعود.
ع��ن��دم��ا شكلت ام��ري��ك��ا ح��ل��ف االط��ل��يس مستغلة ال��ص��راع��ات 
العربية ب��ني الشعوب وحكوماتها فيما ع��رف ب��ث��ورات الربيع 
العربي وساعدت عن طريق اذيالها السعوديني يف صب الزيت 
عىل نريان الشعوب العربية  كان دور السعودية حينها شراء 
والءات وذم�����م ال���ق���ي���ادات امل��ن��اه��ض��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ك��م��اح��دث يف 

اليمن وايضا يف ليبيا 

عندما كانت امريكا تقصف ليبيا وتطارد معمر القذايف الذي 
كان موقفه بالفعل شجاع النه وكما نعرف قائد ثورة.فقد كان 
يطلق عبارات شتم وتحدي ألمريكا ولكن حينها كان الجميع 

يدرك بأنه لقمة صايغة يف فم االمريكان. 
ال���ي���وم ال���رئ���ي���س ال������رويس ف���الدي���م���ري ب���وت���ن ي��ط��ل��ق اش����د االع����رية 
ال��ن��اري��ة يف خ��ط��اب��ات��ه ت��ج��اه ال���ع���دوان االم���ري���ي ال����ذي ل��م يحرك 
ساكنا وكان االمريكان يقولوا هذا ليس القذايف وانا اقول بان 
القذايف يامملكة قرن الشيطان ايضا كان زعيما وان الخالفات 
التي كانت ناشبة بينكم وبينه كان يفرتض ان تصفوها بأيديكم 

وليس باالستعانة باآلخرين. 
اليوم العدوان السعودي الذي كان له اليد الطوىل يف تدمري 
معظم الدول العربية يتنحى جانبا من الحرب الروسية التي 
قد تتعدى اوكرانيا كاعرتاف بان التحالف مع االمريكان بات 
ام��ام القوة الروسية شبهة ستعود عليها بالضرر الكبري لكن 
ال��س��ع��ودي��ة ق��د اص��ب��ح��ت ج���زء الي��ت��ج��زأ م��ن ال���ع���دوان االم��ري��ي 
واالسرائييل ولهذا القبول لها يف محور املقاومة القوة القادمة..

بشائر رمضان
ه��ك��ذا يهل علينا شهر رم��ض��ان شهر العفو 
والتسامح واملواساة والغفران.. أكرم الله فيه 
ال��ص��ائ��م��ني ب��م��زاي��ا ل��م ت��ك��ن ل��غ��ريه��م م��ن األم��م 
ال��س��اب��ق��ة م��ن��ه��ا خ��ل��وف ال��ص��ائ��م��ني أط��ي��ب عند 
الله من ريح املسلك ألنه أثر العبادة والطاعة 
سبيل الرضوان والوصول اىل درجات املتقني 
وت��س��ت��غ��ف��ر امل���الئ���ك���ة ل��ل��ص��ائ��م��ني ح���ت���ى ي��ف��ط��روا 
ول��ل��ص��ائ��م��ني ب���اب يف ال��ج��ن��ة ي��ق��ال ل��ه ال���ري���ان ال 
يدخله اال الصائمون تكريماً وتشريفاً وجزاًء 

من رب غفور رحيم..
كما ج��اء يف قوله ع��ز وج��ل: )ك��ل��وا واش��رب��وا 
هنيئا بما أسلفتم يف األي��ام الخالية( الحاقة 

 .."24"
وكل يوم يمر هو من أعمارنا وكم رحل فيه 
ح��ب��ي��ب.. وك���م ذل ف��ي��ه ع��زي��ز ف��اع��ت��ربوا ي��ا أوىل 

األبصار..
األيام والليايل محطات نقطعها من أعمارنا 
دون أن نشعر وك��ل ي��وم ي��رح��ل ل��ن ي��ع��ود بل 

يبعدنا عن الدنيا ويقربنا اىل اآلخرة..
والله يقلب الليل والنهار للدروس والعرب..
ط���وب���ى مل���ن س�����ارع اىل م���رض���اة ورض�������وان ال��ل��ه 
وص�������ي�������ام رم�������ض�������ان م������ص������داق������اً ل�����ق�����ول�����ه ع�������ز وج�����ل 
)وسارعوا اىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات واألرض أعدت للمتقني( آل عمران 

 .."133"
وه�����ن�����ي�����ئ�����ا مل��������ن ص�����������ام وق��������������ام أي��������ام��������ه ول������ي������ال������ي������ه.. 
فالفرحة الكربى عند لقاء امللك الديان، جاء 
يف الحديث النبوي الشريف "للصائم فرحتان 

فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه"
رم��������ض��������ان أي��������������ام م�����������ع�����������دودات وف�������ي�������ه ن����ف����ح����ات 
روحانية ال تعوض فيه أنزل القرآن وفيه كل 
ي��وم عتقاء م��ن ال��ن��ار.. وفيه يتجىل رب العزة 
اىل السماء الدنيا قائال هل من مستغفر أغفر 

له.. هل من تائب أتوب عليه..
لذا علينا يف هذا الشهر املبارك شهر املواساة 
أن ال ننىس إدخال السرور والفرح عىل قلوب 
الفقراء واملساكني واأليتام واألرامل فإنها من 
أع��ظ��م ال��ف��ض��ائ��ل وأس��م��ى ال��خ��ص��ال ال��ت��ي حث 
ع���ل���ي���ه���ا دي���ن���ن���ا اإلس�����الم�����ي ون���ب���ي���ن���ا م���ح���م���د خ���ات���م 

األنبياء واملرسلني..
ح���������������ي���������������ث ق���������������ال 
ع�������ل�������ي�������ه ال���������ص���������الة 
وال��������������������������������������������س��������������������������������������������الم 
وآل����������������ه ال����ط����ي����ب����ني 
ال������������������ط������������������اه������������������ري������������������ن 
)م��������������������������������ن أدخ������������������������ل 
ع�������ىل أه���������ل ب���ي���ت 
م������������ن امل�����س�����ل�����م�����ني 
سروراً لم يرض 
ل�����������ه ال���������ل���������ه ث���������واب���������اً 

دون الجنة(
ف�������������������������ه�������������������������ي م�������������ن 
أح���������ب األع������م������ال 
وال�������������������������ق�������������������������رب�������������������������ات 
واإلح���������������������������������س���������������������������������ان 
إىل ال�����ل�����ه س������رور 
ت���������������دخ���������������ل���������������ه ع��������ىل 
ق�������������ل�������������ب م�������س�������ل�������م 
م��������ح��������ت��������اج ت������زي������ل 
ع����������������ن����������������ه ك�����������رب�����������ت�����������ه 

أو ت���ق���يض ع����ن دي���ن���ه أو ت���ف���رج ه����م����ه.. ف��ت��ف��ري��ج 
كربة أخيك املسلم أفضل وأحب اىل الله من 

اعتكاف يف مسجد..
ف�������م�������ن أع���������ظ���������م األس������������ب������������اب امل��������وص��������ل��������ة ل�������راح�������ة 
ال���ن���ف���س وال����ق����ل����ب، وس�����ع�����ادة امل���س���ل���م، ق��ض��اء 
حوائج الناس.. فهو دي��دن الصالحني الذين 
يسارعون يف الخريات، ويتنافسون يف أعمال 

الرب واإلحسان.. 
ل��ذا فلنغتنم ف��رص ل��ي��ايل رم��ض��ان بالعبادة 
وكرة تالوة القرآن، والتسبيح، وكرة الصالة 
والسالم عىل رسولنا األعظم صىل الله عليه 
وآله وسلم.. فالعبادة يف هذا الشهر املبارك.. 
ش������ه������ر ال����������ق����������رآن أج��������ره��������ا م������ض������اع������ف ع������ن������دال������ل������ه.. 
جاهدوا أنفسكم، وشمروا عن سواعدكم، 

حتى تنالوا رضا ربكم ورضوانه..
ف���امل���ت���ق���ون دائ�����م�����اً ي���ع���ي���ش���ون يف ال���دن���ي���ا غ���رب���اء 
يف خ������ل������وات ال�������زه�������د، ول����ك����ن����ه����م يف اآلخ�����������رة م��ن 
ال��ش��ف��ع��اء امل��ق��رب��ني.. أل���زم���وا أن��ف��س��ه��م ال��ط��اع��ة 
والعبادة والتمسك بالقرآن والسنة النبوية 
ال�����ش�����ري�����ف�����ة، ف���ج���ع���ل���ه���م ال������ل������ه م�������ن أه���������ل ال�����ف�����وز 
والسعادة وال��رض��ا وال��رض��وان وج��ن��اٍت تجري 
م���ن ت��ح��ت��ه��ا األن���ه���ار، ف��ع��اش��وا يف ال��دن��ي��ا س���ادة 
وق��ادة، وص��دق امل��وىل القدير القائل: )أولئك 
لهم عقبى ال��دار جنات ع��دن يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واملالئكة 
يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم بما 
صربتم فنعم عقبى الدار( الرعد: "24-22"..

صفوة القول:
لي تكون سعيداً، هادئ النفس، مستقر 
ال��ح��ال، يجب أن تتيقن أن ك��ل يشء يف هذا 
الكون الواسع الشاسع يسري وفق إرادة الله 
عزوجل.. مصداقاً لقوله عزوجل: )وكل يشء 
خلقناه بقدر(.. إذا أراد شيئاً أ، يقول له كن 
ف����ي����ك����ون.. ول����ه����ذا ال ت���ره���ق ن��ف��س��ك ب���أش���ي���اء ل��م 
يقدرها الله لك.. وأعلم أن الخري فيما اختاره 
الله لك، مصداقاً لقوله تبارك وتعاىل: )وربك 
ي��خ��ل��ق م����ا ي���ش���اء وي���خ���ت���ار م����ا ك�����ان ل���ه���م ال���خ���رية 
س���ب���ح���ان ال����ل����ه وت����ع����اىل ع���م���ا ي�����ش�����رك�����ون(.. ف��ك��ن 
ع��ىل ال��ي��ق��ني أن ال��ل��ه ل��ي��س ب��غ��اف��ٍل ع��م��ا يعمل 
الظاملون.. قد تشعر بالحزن الشديد عىل أمٍر 
م�����ا.. وي���ب���دل���ه ال���ل���ه ف���رج���اً م���ن ال���س���م���اء وأن�����ت ال 

تدري.. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.. 
ف������اإلم������ام ع�����يل ع���ل���ي���ه ال�����س�����الم ك�������ان زاه������������داً يف 
ال����دن����ي����ا، م���ط���ل���ق���اً ل����ه����ا، ك������ان ي���ش���ت���د خ����وف����ه م��ن 
اث�����ن�����ت�����ني: ط��������ول األم������������ل، وإت�������ب�������اع ال��������ه��������وى.. ألن 
طول األمل ينيس اآلخرة، ويورث حب الدنيا، 
وإتباع الهوى يصد عن الحق ويورث الباطل.. 
فالتزموا نهج الصالحني، وتمسكوا بالقرآن، 
واس�����رع�����وا ال���خ���ط���ى ن���ح���و األع����م����ال ال��ص��ال��ح��ات 
ق����ب����ل أن ت�����ق�����ول ن����ف����س ي������ا ل���ي���ت���ن���ي ات������خ������ذت م��ع 
ال�����رس�����ول س����ب����ي����اًل.. ي�����ا ل���ي���ت���ن���ي ق����دم����ت ل���ح���ي���ايت.. 
وجاء يف املأثور: "استكروا الزاد، فإن السفر 
ط������وي������ل، وأخ�����ل�����ص�����وا األع������م������ال ب����ال����ن����ي����ات، ف����إن 
الناقد ب��ص��ري".. وأع��ل��م أن العمل إذا ل��م يكن 
خ��ال��ص��اً ل��وج��ه ال��ل��ه ع��زوج��ل وام���ت���زج ب��ري��اء أو 
حظوظ النفس، لم ولن يقبل عند الله، إنما 
يتقبل الله العمل الصالح الخالص والخايل 
من الرياء.. وصدق  عزوجل القائل: )والذين 
اهتدوا زادهم ُهدى وآثارهم تقواهم( محمد-
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يبدد  ــور  ن الصيام 
الـــنـــفـــوس ويــذهــب 
ــــــــراض الـــقـــلـــوب  أم
من  الصائمني  ويطهر 

رجس الشيطان

وفوائد  فضل  مــن   
الصيام وأجل مقاصده 
من  يه  ـــي  ال ــوى  ــق ــت ال
أعــــظــــم الــفــضــائــل 
عز  اهلل  اىل  ــا  ــه ــب وأح

وجل

والقذايف زعيم ياقرن الشيطان



طالب عدد من أعضاء السلطة املحلية بمحافظة 
ذمار باملشاركة الفاعلة واالستمرار يف حملة 

اعصار اليمن مع تدشني العام الثامن من 
الصمود الوطني.

وأكدوا أن مواجهة تحالف العدوان والتحشيد 
للجبهات باملقاتلني، هو من سيصنع النصر، 

الفتني إىل أن مالم تستطع قوى العدوان تحقيقه 
باملواجهات خالل السنوات املاضية، لن يتحقق 

بدعوة تحت مسمى املشاورات يف الرياض.
واعتربوا استمرار الحصار ومنع دخول سفن 

املشتقات النفطية واألدوية واملواد الغذائية 
سقوطاً أخالقياً يضاف إىل رصيد التحالف ولعنة 
يف جبني األمم املتحدة املشاركة يف قتل وتجويع 

اليمنيني.

يلللقلللول وكللليلللل مللحللافللظللة ذملللللار ل ورئللليلللس الللتللالحللم الللقللبللي 
بلللامللللحلللافلللظلللة،  علللبلللاس اللللعلللملللدي :"إن  امللللشلللاركلللة يف حملة 
إعصار اليمن ورفللد الجبهات بالرجال واملللال والسالح، 
أولوية يف توجيه الضربات املتالحقة للتحالف ومرتزقته 
يف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود"، مؤكدا أن دعوة 
مللجلللللس الللخللللليللج إىل مللللا يللسللمللى "ملللللشلللللاورات الللللريللللاض"، 
لللم تنطل عللى أحللد الللتللي تهافت اليها املللرتللزقللة لتحصيل 
األمللوال التي رصدتها السعودية، رغم معرفتها بأنهم 

لن يغريوا بالخارطة العسكرية والسياسية شيئا".

وبني العمدي أن تحالف العدوان سيظل يحمل الروح 
االنهزامية، أمام األحرار من أبناء اليمن الذين يحملون 
قضية الدفاع عن وطنهم وترابهم املقدس، يقاتلون من 
أجل السيادة والحرية واالستقالل للقرار السيايس، ولن 
يتحقق السالم إال بحقق هذا لليمن ارضا وإنسانا وعدم 

التدخل بشؤوننا الداخلية.

وبال عىل العالم 

ونصح الوكيل العمدي  تحالف العدوان وكل من يقف 
إىل جانبهم من قلليللادات املرتزقة التفكري مليا بعد سبع 
سنوات من الفشل يف ابتالع احرار اليمن، التوقف عن 
القتل والتدمري لألعيان املدنية والحصار وفرض سياسة 
التجويع التي ستكون وبللاال ليس عى دول الخليج بل 

والعالم اذا اقتىض األمر ذلك.

طللللليلللللللللللة الللللللللسللللللللنللللللللوات امللللللللاضللللللليلللللللة ملللللللللن اللللللللصلللللللملللللللود للللللللللم نلللسلللملللع 
سللللللوى سلللخلللافلللة الللللللذرائللللللع واالدعللللللللللللللاءات يف قلللتلللل اللليللمللنلليللني 
وحصارهم، بمحاربة الوجود اإليراين واملجوس وغريها 
ملللللن امللللصلللطلللللللحلللات الللللتللللي تللللزيللللف وعللللللي املللللرتللللزقللللة ملللللن اللللذيلللن 
يلللعلللملللللللون بللللاألجللللر الللليلللوملللي يف مللخللتلللللف اللللجلللبلللهلللات، بلليللنللمللا 
ايران قريبة منهم جدا لم يسموها بيشء، بل يسارعون 

لتوطيد عالقتهم مع طهران والتودد اليها.

مشاورات مدفوعة األجر

وحللذر وكيل محافظة ذمللار مللن تآمر الللريللاض الجديد 
الذي يهدف إىل تمزيق اليمن وتصويره، معتربا ما يسمى 
"مللشللاورات الللريللاض" وصللايللة جللديللدة تللريللد دول تحالف 
اللللعلللدوان وأدوات امللللشلللروع الللصللهلليللوأمللريللي تللمللريللره عرب 

أولئك ممن يبحثون عن 100ألف ريال سعودي.

ودعلللللللللا اللللللعلللللملللللدي أبللللللنللللللاء الللللللوطللللللن الللللحللللبلللليللللب الللللللذيللللللن اثلللبلللتلللوا 
طيلة سبعة أعوام انهم قادرون عى العطاء وأن وقت 
الللعللطللاء الللكللبللري قلللد حلللان واقلللللرب الللنللصللر لللنللعللي الللهللامللات 
ونرفع الجباه عاليا والعصر الذي نعيشه هو عصر البقاء 

لألقوى واألمة  ذات القيادة واملنهج املوحد .

مواصلة الصمود 

من جانبه شدد وكيل محافظة ذمار محمد عبدالرزاق 
عى استمرار أبناء محافظة ذمار يف مواجهة دول تحالف 
الللعللدوان ورفللد الجبهات بللالللرجللال وامللللال والللسللالح حتى 
تللحللقلليللق اللللعلللزة واللللكلللراملللة لللللليللمللن، وللللللقلليللم وامللللبلللادئ الللتللي 
نللللاضللللل وقلللللاتلللللل ملللللن أجلللللللهلللا اآلبلللللللللاء واالجللللللللللللداد األوائلللللللللللل عللرب 
ملللراحلللل اللللتلللاريلللخ، ملللؤكلللدا أن الللشللعللب اللليللمللنللي للللن يللركللع 
للللللللهللليلللملللنلللة األمللللريللللكلللليللللة أو يلللسلللتلللسلللللللم ملللهلللملللا بلللللللغلللت حللجللم 

التضحيات 

وأوضح عبدالرزاق أن تعزيز جبهات الصمود هو الخيار 
املبديئ والثابت دفاعا عن الوطن طاملا استمر العدوان 
والحصار، مبينا أن دماء الشعب اليمني لن تذهب هدراً 

ولن تسقط بالتقادم.

ملللللشلللللريا إىل أن سللللبللللع سللللللنللللللوات مللللللن اللللللصلللللملللللود  أكلللسلللبلللت 
اللليللمللنلليللني قلللللوة مللللن بلللعلللد ضلللعلللف وأن اسلللتلللملللرار الللللعللللدوان 
وتللللصللللعلللليللللده سللليلللقلللابللللللله تلللصلللعللليلللد أكلللللللللرب، مللللشلللليللللدا بلللضلللربلللات 
القوة الصاروخية والطريان املسري يف العمق السعودي 
واإلمللللارايت، واالنللتللصللارات التي يسطرها أبللطللال الجيش 
واللللللللللجللللان يف كللللافللللة اللللجلللبلللهلللات، وعللللللى امللللجلللتلللملللع ملللواصلللللللة 

الصمود والجهوزية حتى تحرير اليمن .

يوم تاريخي

من جهته أشار مدير عام الهيئة العامة للموارد املائية 
املللللهللللنللللدس علللبلللداللللرحلللملللن امللللعلللللللملللي، إىل أن يللللللوم اللللصلللملللود 
الللوطللنللي تللاريللخللي وعلللنلللوان للللللدفللاع علللن اللللعلللزة والللكللرامللة، 
رغلللللم اللللهلللجلللملللات اللللوحلللشللليلللة واللللتلللدملللرييلللة للللللبللنلليللة الللتللحللتلليللة 
لللللللللليللللمللللن وارتللللللللللكللللللللللاب اللللللللجلللللللرائلللللللم واملللللللللللجللللللللللازر اللللللوحلللللشللللليلللللة بلللحلللق 
األطللللفللللال واللللنلللسلللاء طلليلللللة اللللسلللنلللوات امللللاضللليلللة ملللن الللحللرب 

عى اليمن.

وذكلللللللر امللللعلللملللي أن تلللحلللاللللف الللللللعللللللدوان كللللللان يلللللراهلللللن مللنللذ 
انللطللالق الللحللرب يف 26ملللللارس 2015م، عللى مرتزقته 
اللللذيلللن ال هلللم لللهللم سللللوى اللللفلللتلللات ملللن األمللللللللوال، وفلللرض 
حلللصلللاره الللللربي والللبللحللري واللللجلللوي علللى الللشللعللب اليمني 
الللللللذي كلللسلللر كللللل ذللللللك بلللصلللملللوده واعللللتللللمللللاده عللللى نللفللسلله، 
ونللقللل املللعللركللة إىل قلب املللنللشللآت النفطية الللسللعللوديللة يف 
عللمللللليللة كللسللر الللحللصللار ملللن اللللقلللوة اللللصلللاروخللليلللة واللللطلللريان 

املسري.

وأرجلللللللللللع املللللعلللللللللمللللي ذلللللللللك إىل وجللللللللللود اللللللقللللليلللللادة اللللحلللكللليلللملللة 
يف إدارة امللللعلللركلللة الللحللقلليللقلليللة بلللأنللله ملللع اللللكللليلللان الللصللهلليللوين 
واألمللللللللريللللللللي ومللللللللا اقللللللللللللزام الللللخللللللللليللللج إال أدوات رخلللليللللصللللة ال 
يمتلكون أي مشروع سوى تنفيذ االجندات الصهيونية 

القذرة يف قلب األمة العربية واإلسالمية.

وأشار إىل أن الشعب اليمني أعلن خروجه عن الوصاية 
األجنبية يف ثورة 21سبتمرب املباركة التي حاول العدوان 
اغتيالها منذ والدتها، إلعادة اليمن إىل حظرية الوصاية 
واالستعباد القديم ليبقى اليمن وابللنللاؤه خاضعا ذليال  

يف قراره وسيادته منقادا للخارج.

مفارقات عجيبة 

أمللللللا األخ علللبلللداللللكلللريلللم جلللبلللهلللان فلللقلللد قللللللال :" هللللللذا اللللعلللام 
كلللللغلللللريه مللللللن االعللللللللللللوام املللللاضلللليللللة يلللشلللهلللد اللللليللللمللللن الللللكللللثللللري مللن 
الصلف األمريي السعو إمارايت وأكرث من ذلك الحصار 
الخانق عى شعبنا املظلوم الحر األبي، لكنه يف املقابل 
حني يراهن األعداء عى انكساره يزداد شموخاً وإباء ولن 
ينكسر بحصارهم او ممارستهم ألبشع الجرائم بحقه 

وحق أبنائه األحرار". 

وأضاف أمام هذا العالم املنافق الذي يرى بازدواجية 
املعايري اىل الشعوب، نرى املفارقات العجيبة من خالل 
االحللللللللللداث امللللتلللسلللارعلللة يف امللللللللللف األوكلللللللللللراين الللللللللرويس حلليللث 
استنفر العالم وعى رأسه الشيطان األكرب أمريكا و من 
هم يف فلكها، لنجدة االوكرانيني ليس حبا فيهم و انما 
نكاية بللروسلليللا، وتللنللديللدا لللم يشهد للله الللعللالللم مثياًل منذ 

اليوم االول وتباعا عى مدى أيام قالئل وإدعاء لإلنسانية 
و يف مللقللدمللتللهللم دول الللللعللللدوان علللى بلللللللدنلللا، كللللان آخللرهللا 
املللوقللف الللسللعللودي حللني مللدد إقللامللة املقيمني والالجئني 

االوكرانيني يف السعودية و بدون مقابل.

واسلللتلللغلللرب جلللبلللهلللان :" لللللم نللللر ونلللشلللاهلللد هلللللذه اإلنللسللانلليللة 
منهم تجاه الشعب اليمني طيلة سبعة أعوام من القتل 
املمنهج وتدمري البنية التحتية بل انهم لم يركوا شربا 
يف هذا الوطن كان بإمكانهم ان يطالوه إال واستهدفوه 

وقصفوه".

ضربة قاصمة للعدو

وأكد جبهان أن اليمن اليوم و مع دعوة القيادة الثورية 
والسياسية اىل الهبة الشعبية تحت عنوان حملة إعصار 
الللليلللملللن، الللللللذي ال يللمللكللن أن نلللعلللول عللللى املللجللتللمللع اللللللدويل 
ومواقفه املتخاذلة واملتواطئة مع دول تحالف العدوان، 
كذلك ال يتم التعويل عى األمم املتحدة ومجلس األمن 
فهم الللذي يقدمون لللدول التحالف و الللعللدوان الغطاء 

ملمارسة عنجهيتهم وقتلهم ألبناء الشعب اليمني.

وأشلللللار إىل أنللله ال خلللالص ملللن تللحللالللف اللللعلللدوان وانللهللاء 
الحصار إال بالتوكل عى الله و التفاعل الجاد مع هذه 
اللللحلللملللللللة الللللتللللي نلللللراهلللللن علللللى الللللللللله بللللأنللللهللللا سللللتللللكللللون اللللضلللربلللة 

القاصمة للعدو  املحتل الذي يلفظ أنفاسه األخرية.

ودعا أبناء الشعب اليمني الحر املقاوم بالتفاعل الجاد 
مللللع هلللللذه اللللحلللملللللللة بللالللتللجللنلليللد واللللللدفلللللع بلللاللللشلللبلللاب و جللمللع 
الللقللوافللل املللاللليللة و تللسلليللريهللا اىل الللجللبللهللات دعللمللا وإسللنللادا 
لرجال الرجال يف الجبهات، باإلضافة إىل ضرورة دعم 
الللللقللللوة اللللصلللاروخللليلللة واللللللطلللللريان امللللسلللري ألنلللهلللا الللليلللد اللللطلللوىل 

لشعبنا ضد الغازي املحتل والله املعني.

معركة مصريية 

أحللللللد اللللشلللخلللصللليلللات االجلللتلللملللاعللليلللة واللللقلللبللللللليلللة يف مللحللافللظللة 
ذملللار، الشيخ إبراهيم محمد أحمد عتيق عللمللران، شدد 
عى مواصلة دعم حملة إعصار اليمن ملا تمثله من أهمية 
كبرية لنصرة أبناء الشعب اليمني، ومواجهة التصعيد 

بالتصعيد.

وبلللني أن املللعللركللة الللتللي يخوضها أبللطللال الللجلليللش اللجان 
الشعبية وبتعاون الشرفاء من أبناء الشعب اليمني هي 
معركة مصريية من أجل الحرية واالنعتاق من الوصاية 

السعودية واستقالل القرار السيادي اليمني.

وأوضح أن الحملة تأيت يف إطار تعزيز الصمود وحسم 
املللعللركللة وتحقيق االنللتللصللار العظيم واملللزيللد مللن الللثللبللات يف 
ملللواجلللهلللة تللحللالللف اللللللعلللللدوان، وتللجللهلليللز اللللقلللوافلللل وارسلللاللللهلللا 
للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة كأقل القليل بحقهم 
وهللللم يلللخلللوضلللون ملللواجلللهلللات شلللرسلللة ويللحللملللللون رؤوسلللهلللم 
عى اكفهم وفللاء واخالصا ألمن واستقرار اليمن، هم ال 
سواهم رفعوا اسم اليمن عاليا، واثبتوا بما ال يدع مجاال 
للشك بأن املقاتل اليمني استطاع كسر هيبة أعظم الدول 

املتقدمة بتسليحها وبسالحه التقليدي البدايئ.

وقلللال الشيخ عللمللران:" إن التحالف وبللتللواطللؤ مللن األمللم 
امللللتلللحلللدة فلللاقلللم الللللوضللللع اإلنللللسللللاين واالقللللتللللصللللادي مللللن خلللالل 
استمرار الحصار والتجويع، ولكن نؤكد أن صرب الشعب 
اليمني سينفد وسيكون سعريا للنظام السعودي خالل 

املرحلة القادمة.

ولللللفللللت إىل أن  إحلللليللللاء ذكلللللللرى يللللللوم اللللصلللملللود هللللو احلللتلللفلللاء 
بللللالللللصللللرب والللللتللللضللللحلللليللللات اللللللتلللللي قللللدمللللهللللا اللللللشلللللهلللللداء اللللعلللظلللملللاء 
والجرحى واملرابطون يف الجبهات، معتربا سبع سنوات 

ترجمة حقيقية للقوة واإلرادة اليمنية التي ال تنكسر.

أحفاد بالل

وبني نائب رئيس منظمة احفاد بالل يف اليمن، الشيخ 
حلللسلللن راشللللللد عللليلللاش كللللللليلللب، الللللعللللام اللللثلللاملللن مللللن الللصللمللود 
سيكون وباال عى مرتزقة التحالف يف كافة الجبهات الذي 
يللشللارك أحللفللاد بلللالل يف اللللدفلللاع عللن اللليللمللن بللاعللتللبللارهللم من 
أبناء الوطن، مقدمني العشرات من الشهداء والجرحى 
وال يزال يرابط املئات منهم يف الجبهات الداخلية وما وراء 

الحدود.

بللللعللللد 7 سلللللنلللللوات ملللللن اللللللحلللللرب واللللللحلللللصلللللار اسللللتللللطللللاع أبللللنللللاء 
الللشللعللب اللليللمللنللي تللغللريت امللللوازنلللة الللعللسللكللريللة الللتللي انتقلت 
الللللللحللللللرب وبللللللقللللللوة إىل الللللعللللمللللق اللللللسلللللعلللللودي بلللعلللمللللللليلللات كللسللر 
الللللحللللصللللار، ونللللؤكللللد أن اللللللقلللللادم اسللللللوأ وأنللللللى عللللى الللللعللللدو يف 

حملة إعصار اليمن.

وأوضلللللح علليللاش أن احلللفلللاد بللللالل حللظللوا بللاهللتللمللام املللسللرية 
القرآنية بقيادة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث، حظوا 
باهتمام كبري من العدل واملساواة بموجب أخالق املسرية، 
وتصعيد تحالف العدوان عى اليمن وتوسيع الحصار، 
سيقابله التحشيد األكرب واألوسع ألحفاد بالل من خالل 
الحملة الشعبية إعصار اليمن لتعزيز الجيش واللجان 

الشعبية يف كافة الجبهات.

ملللشلللريا إىل أن إمللللعللللان تلللحلللاللللف اللللللعلللللدوان فلللللرض الللحللصللار 
وتللللجللللويللللع اللللشلللعلللب الللليلللملللنلللي، لللللن يللللزيللللدهللللم إال إصللللللللللرارا عللى 
املللللواجللللهللللة، وللللللن تللعلليللش اللللشلللعلللوب األخلللللللرى ونلللحلللن نللمللوت 
جلللوعلللا، سللنللنللقللل املللعللركللة والللحللصللار للليللكللون الللعللالللم بنفس 
معاناتنا خصوصا مع إعالن السيد القائد عن تطور القوة 

البحرية.

مشاركة واسعة 

من جهته أكد الشيخ وضاح عرفان أحمد ربيع ل مشرف 
أحلللفلللاد بللللالل يف ملللديلللريلللة جللللهللللران، وقلللللوف أحلللفلللاد بللللالل إىل 
جانب أمن واستقرار اليمن، ومواجهة تحالف العدوان 
بللكللل قلللللوة، مللبلليللنللا أن احللليلللاء الللليلللوم اللللوطلللنلللي للللللصللمللود وقللد 
انكشفت االقنعة لكل من يعي ويدرك أهداف التحالف.. 
وأفاد أن سبع سنوات من الصمود شارك أحفاد بالل إىل 
جانب اخوانهم من الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة 
تللحللالللف اللللعلللدوان ومللرتللزقللتلله بللكللافللة الللجللبللهللات، ولللهللم دور 
كللبللري يف تللحللقلليللق االنللللتللللصللللارات وافللللشللللال مللخللطللطللات الللعللدو 

الرامية إىل احتالل اليمن.

قرار سيادي 

وقلللال الشيخ عللي أحللمللد املللأمللون أحللد مشايخ محافظة 
ذملللار :"تللدشللني حملة اعللصللار اللليللمللن جلللاءت بللالللتللزامللن مع 
يوم الصمود الوطني وتدشني العام الثامن من الصمود 
الذي سيكون أشد وانى من األعوام السابقة، بفضل الله 
أقوى وبعزته أعز وأمىض نمتلك قرارنا السيادي فقد وىل 
زمللان االرتللهللان والوصاية وأصبح يمننا حللرا ابيا مستقال، 
وأصللبللحللت اللليللمللن الللليلللوم قللللوة تللغلليللري املللللعللللادالت يف املللنللطللقللة 
والعالم، لتعود اليها مكانتها بعد تغييبها خالل العقود 

املاضية.

وشللللللللللدد الللللشلللليللللخ امللللللللأملللللللون عللللللى املللللللشللللللاركللللللة واللللللللدعلللللللم بللللاملللللال 
والرجال يف حملة إعصار اليمن والتي تجسد معاين العزة 
والكرامة والتضحية يف مواجهة أعتى عدوان عرفه التاريخ 
البشري، الفتا إىل أن سبعة أعوام من الصمود ترجم فيها 
الشعب اليمني إرادتلله الحرة النابعة من ايمانه بقضيته 
العادلة واملحقة وصحة املوقف وحقيقة املظلومية والتأييد 

اإللهي لشعب اليمني.

وطللللالللللب اللللشللليلللخ امللللللأملللللون أن يللضللطلللللع اللللجلللمللليلللع بلللدورهلللم 
يف هللللللذه اللللحلللملللللللة اللللحلللاسلللملللة ملللللن تلللللاريلللللخ الللليلللملللن ملللللن خلللالل 
الللتللحللشلليللد والللللتللللدريللللب وااللللللتللللحللللاق بللالللجللبللهللات واسللتللنللهللاض 
املجتمع ملواجهة العدوان عى بالدنا، داعيا إىل مواصلة 
اللللصلللملللود والللللثللللبللللات ورفللللللد اللللجلللبلللهلللات بللللالللللرجللللال واملللللللللال حللتللى 

تحقيق النصر بإذن الله.

لن نقف مكتويف األيدي وسنواصل الصمود والعطاء للجبهات
بمناسبة يوم الصمود الوطين.. سياسيون يف محافظة ذمار:

العمدي: تحالف العدوان يحمل الروح االنهزامية وحملة إعصار اليمن يه االنتصار

عمران: الشعب اليمين يخوض معركة مصريية والعام الثامن سيكون سعريا على التحالف

املعلمي: الشعب اليمين أعلن خروجه عن الوصاية األجنبية ولن يعود اليها

عياش : أحفاد بالل يشاركون يف الدفاع عن اليمن والقادم اسوأ على العدو

التضحيات بلغت  مهما  يخضع  أو  يركع  لن  اليمين  الشعب  عبدالرزاق: 

املأمون: اليمن اصبحت قوة تحمل تغيري املعادالت يف املنطقة والقادم أشد وأنكى

اليمن على  العدوان  لتحالف  القاصمة  يه  اليمن  إعصار  حملة  جبهان: 

استطالع: فهد عبدالعزيز
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قدمت املرأة اليمنية  دورا كبريا يف تعزيز ملحمة الثبات والصمود 
 :" اعالميات لـ"   

بشجاعة ورباطة جأش ودعت األم واألخت 
والزوجة أقاربها اىل جبهات القتال وهي  تدعو 

الله لهم بالنصر والتأييد وتسديد الخطى يف 
مهامهم الوطنية املقدسة يف الذود عن حياض 

الوطن.. لم تتزلزل املرأة اليمنية إزاء كل املخاطر 
والتحديات التي رافقت سري سبع سنوات من 

الصمود.. ظلت صامدة وبالزغاريد تستقبل 
الشهداء إيمانا منها بأن الشهادة منحة إلهية 

ملن وهبوا دماءهم يف سبيل الله والوطن.. دور 
كبري اظهرته املرأة اليمنية خالل سبع سنوات 
من الصمود فبادرت بتحريك قوافل الدعم 

واالسناد للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة 
وقدمن املال والذهب وكل ما يملكن من اجل 

الدفاع عن الوطن ضد تحالف الشر والعدوان..
"26سبتمرب" التقت بعدد من االعالميات 
واملثقفات واجرت معهن اللقاءات التالية 

حول دور املرأة اليمنية خالل سبع سنوات من 
الصمود.. اىل التفاصيل: 

* الكاتبة منار الشامي.. استهلت حديثها قائلة: وراء 
كّل رجٍل عظيٍم امرأة عظيمة!, جملٌة ومثٌل تناقلتها 
املجتمعات، إاّل أّن ثمَة تشكيٌك يف مصداقيتها ما لم 
ُتَر واقًعا ، وللوصوِل إىل يقنِي املعرفة واالعتقاد فنظرٌة 
بللزاويللِة التضحّية ُتظِهُر املللرأة اليمنية يف سبعِة أعللوام 

كفيلة لإلثباِت دون تربير .
اسللتللطللاعللِت امللللللرأُة اللليللمللنلليللة ِخلللللالَل أعلللللواٍم انللصللرمللت ما 
بنَي فقٍد وألٍم يف حرٍب ضروس أن تنتِزَع لنفسها تاَج 

مجِد البذِل يف قوافٍل امتدت بسلسالتها املتالحقة ما 
بني ُحلليٍّ ومللاٍل قليل إىل علياِء الكرِم يف اإلنفاِق دون 

استهانٍة لله ويف سبيله .
ويف دوٍر آخر سطعت لتظهَر يف دوِرها اآلخر كرافدٍة 
بللقلللللٍب وكللبللد نللحللو زوٍج وابللللٍن وأٍخ وأٍب وقلللريلللب، وهللي 
لله  تللتللطللّلللُع نللحللو املللسللتللقللبللِل األبلللللدي اآلجللللل يف مللسللتللقللِرّ اللللّٰ
، فلللللللرياهلللللللا املللللتللللعللللجللللبللللون تللللللرمللللللي بللللقلللللللللِبللللهللللا ملللللللع مللللجللللاِهللللدهللللا 
الللّذاهللب إىل ساحاِت الوغى لُتغِلَق بعدُه بللاَب األُنللِس 
تاركًة نفسها مع ألِم العاطفِة التّواق، ودموِع الفقِد 

واالشتياق!
ويف دوٍر بطويٍل ال ُتنتجُه األفالم الدرامية والبطوالت 
الهوليوودية، تستقِبُل فلذَة الكبِد وفؤاِد القلِب بقلِب 
زينب الللُكللربى يف كللربللالء، ويللِقللُف مشدوًها الناِظَر لها 
تقوُل "كلوه"، وِتلَك اّلتي تدعو اللّٰه أن يتقّبل وُتِلحُق 
من تبقى، وتتوّسع حدقاُت العيون يف حضرِة الوعوِد 

والعهوِد بالسرِي واللحاق واالنتظاِر دوَن استباق!
فمن ُتللراهللا تللوازي املللرأة اليمنية صللرًبا وإيماًنا ويقيًنا 
بصدِق املوعود وأحقّيِة النصِر واتباِع النهِج الُحسينّي 

األصيل؟
ومن ُتراها ُتنافُسها قّوًة وصموًدا وجهاًدا بالتقديِم 
واللللللللللللبلللللللللللذِل واإلنللللللللللللفللللللللللللاِق الللللللللالمللللللللحللللللللدود بللللللللللللالللللللللللللّروِح امللللللعلللللنلللللوّيلللللة 

والدفعات املادّية؟
ينحني القارُئ إجالاًل إن حاوَل اإلجابة!

* من جانبها تطرقت الكاتبة غيداء الخاشب عن دور 
امللللرأة اليمنية وعظمتها بللالللقللول: امللللرأة اليمنية دورهللا 
كلللبلللري وعلللظللليلللم كلللملللا أشللللللللاد بلللهلللا اللللسللليلللد الللللقللللائللللد- حللفللظلله 
الله- يف خطابِه األخري لليوم الوطني للصمود، ومن 
إحللللدى مللظللاهللر الللصللمللود األسللللطللللورَيّ الللللذي نللحللُن عليه 
وجودها ومساندتها للرجل بقوة وثبات، امرأة فيها 
مللن ُسللمللو الللكللرامللة والللشللجللاعللة مللا يجعل الللعللدو ذاَتلللُه 
خللاسللًرا أمللامللهللا، هللي امللللرأة رأت أن قللدوتللهللا يف الثبات 
والجالد والصرب ويف املقابل قدوتها يف الحشمة فاطمة 

الزهراء وزينب الحوراء- عليهَنّ السالم. 
مللللنللللذ بلللللدايلللللة اللللللللعلللللللدوان علللللى شللللعللللب اإليللللللمللللللان وهلللللللا هللو 
يدخل الللعللام الثامن وامللللرأة اليمنية ُتحقق أثلللراً فعااًل 
ملواجهته بجهادها املستمر وعطائها السخَيّ وعزمها 
الللللللللفللللللللوالذي، اخللللللتللللللارت طلللريلللقلللهلللا وحللللملللللللللت ملللسلللؤولللليلللتلللهلللا 

واتلللجلللهلللت بللبللوصلللللتللهللا نللحللو اللللجلللهلللاد بلللأبلللوابلللِه املللخللتلللللفللة، 
هلللنلللاك ملللن تللسللانللد اللللرجلللال يف سلللاحلللِة املللعللركللة بللالللدعللم 
املللللادي لتعطي مللا تللملللللك لللهللم مللن الللُحللي واملللللال ألنهم 
يدافعون عن أرٍض هي من ُصِلبها، وكذلك لها دعم 
مللللن اللللجلللانلللب امللللعلللنلللوي فلللهلللي ُتللللرسللللل رسلللائلللللللهلللا لللألبللطللال 
امللللجلللاهلللديلللن  وتلللقلللوم بللعللمللل الللللللزاد وأنللللللواع الللكللعللك وغللري 
ذلللللك ثلللم ُتللرسلللللهللا لللهللم بلللرسلللائلللل مللنللاطللهللا "دافللللعللللوا عن 

أرضنا أثبتوا واصربوا ها نحُن جميًعا خلفكم". 
هناك أيًضا من دفعت أبناءها ورجالها للنفري العام 
نحو الجبهات للذوِد عن األرض والعرض، تحفزهم 
للجهاد ُتخربهم بأن ال يعودوا إال بإحدى الُحسنيني 
إما النصر أو الشهادة، وتقف بكل صرب لربية األبناء 
تللربلليللة قللرآنلليللة جلللهلللاديلللة، كللمللا نللللرى يف شلللاشلللات الللتلللللفللاز 
عندما تظهر األم اليمنية وتقول بعزم : سأُقدم أبنايئ 

األول يتلوه اآلخر يف سبيل الله. 
وتضيف قائلة:

أما عن استقبال املرأة اليمنية العظيمة لشهدائها يف 
قّمة العظمة ودليل عى صدق إيمانها، هي تستقبل 
بكل فخر واعتزاز، يف حمٍد وشكٍر لله أن جعل منهم 
شللهللداء يف سبيل الللللله ولللسللان حالها ُيللردد:)اللللللهللم إن 

كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض(. 
تلك هي املرأة اليمنية وتلك هي بصمتها يف الصموِد 
والللللللللعللللللللزم، املللللللجللللللال واسلللللللللع للللللللللحللللديللللِث علللنلللهلللا والللللكلللللللللمللللات 
ُمتزاحمة، النصر قاب قوسني أو أدىن بإذن الله واملرأة 

والرجل ُشركاء يف صناعِة هذا النصر. 
* الكاتبة /ام الصادق الشريف تحدثت بالقول: لقد 
كلللان للللللمللرأة اللليللمللنلليللة دور كللبللري وعللظلليللم جلللدا يف تعزيز 

ملللللحللمللة اللللثلللبلللات واللللصلللملللود األسلللللطلللللوري اللليللمللنللي الللللذي 
اذهللل العالم وذلللك مللن خللالل مشاركتها املباشرة يف 
دعلللم املللرابللطللني بللمللا تملكه مللن امللللال والللحللي والتعبئة 
واإلعالم والوعي والتوعية والبصرية والصرب والثبات , 
رغم كل الصعاب، وشاركت املرأة اليمنية يف اطمئنان 
املللرابللط بتحملها أعباء مسؤولية إدارة األسللرة يف ظل 
وضع الحصار واألزمات الخانقة  فكانت املرأة اليمنية 
سواء كانت اما او اختا او زوجة صابرة ثابته يف بيتها 
ومللللللع اوالدهللللللللللا ويف مللللجللللال علللملللللللهلللا يف امللللللدرسلللللة واملللللركللللز 
واللللجلللاملللعلللة واللللللللللللدورات اللللثلللقلللافللليلللة واللللصلللحللليلللة.. فللكللانللت 
شللريللكللة أخلليللهللا اللللرجلللل يف صللنللاعللة الللنللصللر بللصللرب وثللبللات 
وعمل وجهد وجهاد وبذل وعطاء ثماين سنوات حتى 
تحول اليمن املحاصر اىل مهاجم للعدو اىل قعر داره 
ولم يبق متفرجا يستنجد جالديه، بل بثقته بوعد الله 
بالنصر صنع نصرا ال يشبه إال املعجزات التي حصلت 
يف زملللن األنللبلليللاء، كلليللف ال واللليللمللن شللعللب مللحللاصللر بللرا 
وبلللحلللرا وجلللللوا قللصللفللت وتللقللصللف فلليلله امللللدرسلللة واملللصللنللع 
واللللللطلللللريلللللق وامللللللشلللللفلللللى وامللللللللزرعلللللللة والللللللللللللللللللوزارات والللللكللللهللللربللللاء 
وامللعب وحتى قاطرات الغاز املنزيل.. بل اشتد الحصار 
حللتللى ال يللجللد امللللواطلللن اجللللرة الللبللاص الللللذي ارتلللفلللع  عليه 
سعر البرول والغاز حتى اضطر صاحب الباص سيارة 
األجرة يأخذوا  من املواطن اجرة خيالية بسبب الحصار 
الخانق، ومع هذا املرأة اليمنية تخرج الفعاليات وتبيع 
حليها لدعم القوة الصاروخية والطريان املسري ألنها 
وصلت من الوعي إىل أن كسر الحصار لن يكون إال عرب 
مللفللاوضللات املجنح واملللسللريات الللتللي تللذيللق مللن حاصرنا 
أللللللم أزملللللللات امللللشلللتلللقلللات الللنللفللطلليللة ويللللخللللاف مللللن خلللللفللهللم 
عى جفاف الضرع عندها يفهمون لغة التفاوض مع 
اليمن العظيم بعظمة قيادته وشعبه رجاله ونسائه 
بلغة احرام ندية، وهذا ما نرى بارقه يلوح يف سماء 
اليمن بعون الله تعاىل وقوته وما النصر اال من عند 

الله والعاقبة للمتقني..
* فللليلللملللا اسللللتللللعللللرضللللت اللللللللللللدور الللللللهللللللام للللللللللللملللللرأة الللليلللملللنللليلللة 
يف اللللللصلللللملللللود ودعلللللللللم جللللبللللهللللات اللللللقلللللتلللللال  اللللللكلللللاتلللللبلللللة  كلللوثلللر 
محمد بقولها: كما عرفت املللرأة بأنها شقيقة الرجل 
وشللريللكللة الللنللصللر بللكللل مللكللان كللانللت أيللضللاً املللللرأة اليمنية 
تللصللدر أبللللرز امللللواقلللف الللعللظلليللمللة طللللوال سللبللعللة أعلللللوام يف 

الصمود فقد شكلت ثبات الجبهة الداخلية وركيزة 
أساسية للجبهات الحدودية وها هي تجني ما قدمته 
نللصللرا وعللللزة وفلللخلللرا كلللل يللللوم حلليللكللت ضللدهللا ملللؤاملللرات 
وحروب ناعمة وبثت السموم لتغيري هويتها ومحاولة 
إفللسللادهللا، ولكنها كانت كالصخرة التي تتكسر فيها 
كللللللل مللللخللللطللللطللللات األعللللللللللللللداء، تلللحلللللللت بلللللاللللللوعلللللي واهلللتلللملللت 
بلللأخلللذ اللللللللللدروس اللللثلللقلللافللليلللة وتلللملللسلللكلللت بلللاللللنلللهلللج اللللقلللرآين 

العظيم 
كان دور املرأة يف تعزيز الجبهات والتصدي للعدوان 
دورا جللوهللريللا حلليللث أنللهللا شلللاركلللت بللكللل امللللقلللدرات الللتللي 
تلللوفلللرت لللهللا ملللن أملللللوال وحللللي أو تللقللديللم اللللقلللوافلللل من 
األغذية واملالبس وغريها أو من تقديم املساعدة بأي 
شكل كان، حيث أنها ساهمت يف تقديم صورة رائعة 
عن صمود املرأة اليمنية ووقوفها كجبهة قوية تعطي 
وتلللجلللود وكلللللهللا أمللللل يف تللقللبللل الللللللله لللعللطللائللهللا الللضللعلليللف 
حيث أنها ال تنتظر هللذا العطاء فقط بل تقوم بدفع 
رجللالللهللا نللحللو الجبهة وتللقللوم بشحذ هممهم وتلللداوي 
جريحهم وتفتخر بشهيدها وهي تدعوا الله أن يتقبل 
علللطلللاءهلللا، لللطللاملللا كللللان أهللللل اللليللمللن أهللللل حللكللملله ولللطللاملللا 

كانت نساؤه هن رمزاً للحكمة والصرب عرب االزمان .
ويف االخري تحدث الكاتبة صفية جعفر عضو اتحاد 

كاتبات اليمني بالقول :  
للللللللللللملللللرأة الللليلللملللنللليلللة دور مللللهللللم جلللللللللداً مللللللن حلللليللللث الللللدعللللم 
الللللنللللفللللي وامللللللعلللللنلللللوي وامللللللللللللللادي للللللللللمللللرابللللطللللني واللللتلللشلللجللليلللع 
املستمر لبذل النفس واملال فبالصرب استطاعت املرأة 
ان تزف ابنها شهيداً مودعاً الحياة إىل دار الخلد جوار 
االنللبلليللاء والللصللديللقللني، انللفللقللت مللالللهللا، وذهللبللهللا لتكون 
لباب الخري يف هذا املجال، ليثمر النصر، وتعتز املرأة 
بكونها هي املسبب الرئيي لتحقيق النصر، فبوعيها 
نلللصلللل إىل ملللرحلللللللة الللللقللللوة، مللللن ملللفلللرق الللللطللللرق، حلليللث 
وانها هي من تدفع باملجاهد ليستمر او تقوم بتثبيطه، 
هلللي ملللن تللنللفللق مللالللهللا وتللنللصللح بلللاإلنلللفلللاق، هلللي املللثللقللفللة، 
واملللللربلللليللللة، واالم، واألخلللللللللت، والللللللزوجللللللة، هللللي املللجللتللمللع 
بللأكللمللللله، فكما نللالحللظ ان مللكللانللة املللللرأة اليمنية اصبح 
ملللن اهللللم االملللللور الللتللي تللهللتللم بللهللا الللنللاحلليللة الللثللقللافلليللة من 
خالل التوعية الشاملة، والتي قد تزيد من تعزيز روح 

الجهاد واالستمرار يف مواجهة العدوان بكل ثبات.

اجرى اللقاءات / عفاف الشريف  

اليمنية  املرأة  تتزلزل  لم 
والتحديات  املخاطر  كل  إزاء 
اليت رافقت سري سبع سنوات 

من الصمود
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تمتلكها  التي  الزراعية  املقومات  ماهي   -
محافظة الجوف؟

-- محافظة الجوف تمتلك مقومات تجعلها 
سلة  غذائية لليمن من هذه 

املقومات خصوبة تربتها ومساحتها الزراعية 
زراعية  مساحات  امتالكها  بمعنى  الواسعة 
شاسعة خصبة وامتالكها العديد من الوديان 
مذاب  وادي  الخارد   ووادي  مذاب  كوادي 
الذي يصب من جبال نجران وصعدة  وصوال 
وادي  ان  ،حيث  بالحزم  الساعد   اىل منطقة 
الخارد  ووادي مذاب ووادي  الجوف العظيم 
الذي  يجمع وديان الجوف والعديد من الوديان 
األخرى الرئيسية والفرعية جميع تلك الوديان 
جعلت من الجوف يحوي  اكرب الخزانات املائية 
عىل مستوى اليمن، نعم ،االمطار تكون قليلة 
يف بعض املواسم صحيح ان االمطار  لكن  بفضل 
الوديان الكبرية التي تكون مصباتها من نجران 
منها   وارحب  هذه جعلت  وصعدة وصنعاء 
خزان مايئ ومناخ مناسب موسمي تتنوع فيه 
الزراعة ، كما أن الجوف يمتلك عنصر بشري  
وهو املزارع االنسان الذي الزال يمتلك العادات 
والتقاليد والعراقة واالسالف واألعراف ومحتفظ 
باملوروث الزراعي الذي خلفه اآلباء واألجداد ، 
كل هذه املقومات إضافة اىل  مقومات أخرى 
ذلك  وغري  موقع   , معادن   , ذهب  نفطية 
،جعلت من الجوف تمثل أهمية خاصة لذلك 
سميت الجوف فلها من اسمها نصيب بمعنى أن 
جوفها او ما تحويه يعترب ثروات وما عليها ثروات 
"باطنها وظاهرها ثروات" يف غري الجانب الزراعي 
معروف الجوف وهذا جعل للجوف أهمية كبرية 

خاصة يف الزراعة .
  - كما تحدثت ان الجوف تمتلك مقومات 
زراعية كبريه ومنها ما يخص زراعة القمح 

والحبوب ممكن تحدثونا عن هذا الجانب ؟
املحاصيل  جميع  تناسب   الجوف  نعم   -
والفواكه  والخضار  الحبوب  من  الزراعية 
النخيل وغري ذلك ولكن  النقدية   واملحاصيل 
االهتمام األول تجاه الحبوب بما يف ذلك القمح 
شتوي  القمح  موسم  األخرى كون  والحبوب 
صيفي  آخر  حبوب  محصول  معه  ويتعاقب 
الذرة الشامية الذرة الرفيعة وغريها من بقوليات 
وسمسم، فللجوف خصوصية يف زراعة الحبوب 
كونها األساس يف االكتفاء الذايت خاصة القمح  
تتناسب مع زراعته وهناك مساحات شاسعة تم 
زراعتها بالقمح وهناك مزارع نموذجية  بدأت 
بالكيلو مرتات مزارع   , بالهكتارات  االن  تقدر 
كبريه ذات نقاوة وتنظيم عايل وتم إدخال طرق 
الحديث مرشات محورية ونقاطات و... الري 

ذلك الذي  شجع املزارعني  وكذلك املستثمرين  
للتوسع يف استثمار  املساحات املرتوكة  يف الجوف 
إىل جانب كل ما ذكر فاملياه متوفرة   وهذا ما 

جعل من الجوف  سلة غذائية وجعل الوصول 
إىل االكتفاء الذايت  هدف حتمي 

تحقيقه وكان ذلك بفضل توجيهات القيادة 
الثورية و السياسية ممثلة بقائد 

الثورة  السيد عبد امللك بن بدر الدين الحويث  
واهتمامه يف هذا املجال 

اللجنة  جهود  وكذلك  الجوف  يف  وخاصه 
نحو  واتجاههم  العليا  والسمكية  الزراعية 
الزراعة والري  الزراعة بشكل كبري وكذا وزارة 
وجهودهم  املبذولة نحو زراعة الحبوب وخاصة 
القمح هي نقلة نوعية  عما كانت عليه  سابقا 
فلم يكن هناك أي اهتمام بالزراعة سواء حبوب 
او غريها كان يقال ان الجوف صحراء غري صالحه 
للزراعة العكس صحيح فالنسبة القابلة للزراعة 
اكرب من٪75 اي ما يقارب 3 ماليني هكتار وكان 
تلك  كل  ضعيف جداً  الهكتار  إنتاج  إن  يقال 
الدعايات واهية الهكتار ينتج كمتوسط بني 5-6 
اطنان وكان يقال بأن أهل الجوف عباره عن بدو 
قطاعني طرق ال يفقهون شيئاً كل هذا كان يروج 
له سابقا وينشر يف أبحاث ودراسات  ويف اوساط 
املجتمع  , ونحن اليوم نؤكد أن ال صحة لتلك 
الدعايات  فأرض الجوف أرض زراعية بشكل كبري 
وصالحه لزراعة القمح ومعول عليها  بتحقيق 
الغذايئ  األمن  إىل  والوصول  الذايت   االكتفاء 
عن طريق خفض فاتورة االسترياد اىل الصفر 
وبإذن الله تعاىل سوف نصدر ونحن وبالتعاون 
مع اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة متجهون يف 
هذا الصدد وإن شاء الله ان تكون هناك نتائج 
ونجاحات  يف الجبهة الزراعية " االقتصادية" كما 

هو الحال يف الجبهة العسكرية.
خصبة   وديان  الجوف  محافظة  يف  توجد 
ومنها واديا مذاب والخارد ممكن نتعرف من 

خاللكم عنهما ؟
بالنسبة للوديان ذكرنا سابقا أن هناك وديان 
كثرية جدا وهي التي  منحت الجوف خصوصية 
يف خزن  املياه وخصوبة تربتها وغري  ذلك  معنا 
مثال وادي الخارد وادي كبري جدا وهناك  نهر 

الخارد 
تاريخ  أن  قليال  سنجد  التاريخ  إىل  اذا عدنا 
الخارد عريق وان مجراه كان يمر بحضرموت 
بعض  مع  تقابلنا  العربي   البحر  إىل  متجهاً 
املزارعني القدماء  يف املنطقة من اين كنتم تروون 
ارضكم وعن طريق ماذا ؟ حدثونا بانه كان عن 
طريق نهر الخارد ، ما حدث االن من سياسات 

ممنهجة يف هذا الجانب من وقف املياه وتخريب 
قطاع الري الذي هو أهم قطاع يعتمد عليه اذا 
نظم فهذا سيحدث نقلة نوعية للزراعة اآلن يف 
صدد إقامة سد الخارد واذا وجد سيفيد الجوف 
وما جاورها ،وإقامة قنوات الدولة نحن االن يف 
صدد إقامة ,هذه القنوات وسيبدأ التنفيذ قريبا 
وكذلك وادي مذاب وإقامة سد تحوييل وقنوات 
يف تنظيم الري الن الري يف الجوف حاليا غري 
اىل 800 مرت  الوادي يصل عرضه  منظم مثال 
السابقة  االهماالت  نتيجة  تقريبا/ كيلو وهذا 
جعلت انجراف األرايض بسبب الوديان , ونحن 
االن نقوم بمعالجة هذه اإلشكاالت والوديان 
انشاء حواجز  لدينا خطط يف  األخرى وكذلك 

وقنوات وكرفانات  وغريها .
يف  دوركبري  لها  املجتمعية  املشاركة   -
..  ماذا عنها يف  بالقطاع الزراعي  النهوض 

محافظة الجوف؟
نشكر  أوال  املجتمعية  للمبادرات   بالنسبة 

مؤسسة بنيان التنموية  عىل ما
قامت به من األدوار املتميزة وهي من حركت 

الجهود املجتمعية كانت  
املجتمع  أبناء  بها  قام  مبادرات كثرية  هناك 

حيث  كان سابقا يتم االعتماد 
عىل املنظمات ولكن حاليا هناك مبادرات من 

املجتمع نفسه  باإلصالح 
االرشادية  بالحلقات  بالعالقات   والتوعية 
كبري  دور  لها  املجتمعية  الجمعيات  كذلك 
ايضا , ونحن حاليا يف صدد استكمال وانشاء 
فهذه  املديريات   من  عدد  يف  الجمعيات 
الجمعيات جمعيات منظمة  حيث انها حلقة 

وصل 
اإلقراض  وكذلك  التسويق  وتنظيم  للمزارع 

والحراثة املجتمعية , فمثال يتم 
من  يوجد  كم  املجتمعية  الحراثات  جمع 

الحراثات  وتوحيد الجهود، يعني 
كان من قبل أن جبت له حراثة حرث وإذا لم 

تجيب له  تقاعس حالياً بدأ 
السدود   مبادرة  قامت  املبادرات  تفعيل 
الطرقات وغري ذلك بالنسبة ملوضوع  الجمعيات 
وربطها باألسواق ومتابعتها هذا موضوع إن شاء 
الله سيتم قريبا وسيساعد املزارعني بشكل كبري 
التسويق  ومراحل  التسويق  معرفة  من  جدا 
فالتاجر  أحيانا ممكن يتعرض للخسائر ولكن 
بيع  لضمان  للجمعيات  املزارعون  يتجه  االن 

املنتج  ليك ال يخسر املزارع شيئاً  ويزرع أرضه 
, وهو مطمنئ بدل ما يضيع يف التفكري بعملية 
عن  املدخالت  تنظم  الجمعية  أيضا  التسويق 
طريق قروض أو غريها ,  وهذا األمر مهم جدا 
واملزارعون البد ان يتجهوا للجمعيات من اجل 

توحيد الجهود وتنظيمها  .
للنهوض  املستقبلية  خططكم  ماهي   -

بالقطاع الزراعي؟
للقيادة  الرؤية  املستقبلية من خالل  الخطة 
الحكيمة  يف الزراعة  وكذلك خطط  متكاملة 
الزراعة  ووزارة  العليا  الزراعية  اللجنة  من 
وجميع  املحافظة  يف  الزراعة  مكتب  وكذلك  
الجهود املشاركة يف املوضوع وهناك أولويات يف 
تنمية محاصيل الحبوب و  كذلك تنمية الرثوة 
الحيوانية والبناء املجتمعي والبناء املؤسيس  يف 
الجوف فالخطط حاليا نحن متجهون لتفعيل 
ومشروع  والدراسات  واملؤسسات   املكاتب 
املسح الزراعي وكذلك تفعيل املعاهد الزراعية 
مؤسس  الزراعي  املعهد  الجوف  محافظة  يف 
االن  فاتجاهنا  تفعيله  يتم  لم  ولكن   , سابقا 
أبناء  من  الزراعي  القطاع  ورفد  دوره  تفعيل 
بأبنائها  املحافظة  هذه  نغني  حتى  املحافظة  
ويكونوا مختصني ومؤهلني وتأهيل طالب من 
الكليات  لالنطالق يف تفعيل الزراعة يف املدارس 
يف مبادرات مجتمعية وكذلك الحراثة والتسويق  
ربطها  عىل  والعمل  مركزيه  أسواق  وهناك 
باملديريات واملحافظات  وانشاء قنوات  والهدف 
زراعة 50 الف هكتار حسب توجيهات  القيادة 
الف طن نسبة كبرية جدا  والتي ستنتج 200 
ستقلل من فاتورة االسترياد  بشكل كبري وهذا 
يحتاج اىل جهود وتكاتف الجميع  وفتح املجال 
كذلك  مهيأة   االستثمار  وبيئة  للمستثمرين 
مشاركة التجار والخدمات الزراعية ومؤسسة 
يف  بدوره  يقوم  والجميع  وغريها   الحبوب 
امليدان  فسبحان الله قال تعاىل : "بلدة طيبة 
ورب غفور" فما علينا إال توحيد الجهود لنصل 

لالكتفاء الذايت.
  - كلمة أخرية تودون قولها لم نتطرق لها 

يف اللقاء ؟ 
والجهات  والسياسية  الثورية  قيادتنا  نشكر 
و  أولوياتها  من  الزراعة  جعلت  التي  املعنية 
واننا  متواجدة  املوارد  ان  للمستثمرين  نقول 
مستعدون للعمل  يف كل متاح وكذلك نقول 
للمزارعني من أبناء الجوف بأن ال يرتكوا شرب من 
أراضيهم دون زراعة وبإذن الله ستصلكم كافة 
الخدمات التي تمكنكم من الزراعة حتى نتمكن 
من تحقيق  االكتفاء الذايت ونتمنى أن تتوحد 
والتنمية  الزراعية  النهضة  اىل  لنصل  الجهود 

االقتصادية املنشودة.

أكد مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة الجوف المهندس يحيى داوود 
أن المساحة القابلة للزراعة في الجوف تبلغ أكثر من %75 بمساحة تعادل 

حوالى 3 ماليين هكتار بإنتاج متوسط ما بين 6-5 طن للهكتار الواحد..
 موضحا بأن هناك خطة تهدف لزراعة 50 الف هكتار والتي ستنتج حوالى 
200الف طن , داعيا المستثمرين الى التوجه لالستثمار في زارعة القمح كون 
البيئة مهيأة لالستثمار في هذا القطاع الواعد بالخير والنماء خاصة ومحافظة 
الجوف تمتلك مقومات صالحة للزراعة بشكل كبير .. تفاصيل هامة تم التطرق 

لها في الحوار التالي نصه : 

 نسعى لزراعة 50 الف هكتار بالقمح إلنتاج 200 الف طن 

من   %  75 مــن  ــر  أك
قابلة  ــوف   ــج ال ارايض 

للزراعة 

غذائية  سلة  الــجــوف 
ونسعى اىل تحقيق االكتفاء 

الذاتي من محصول القمح 

حاوره :  محمد صالح حاتم

تحت شعار )وآتوا حقه يوم حصاده (

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع 
:» خدمات األعمال  لـ »

بدأنا التحول للعمل 
بالنظام الرقمي

مركز الحزم 
الجمركي يضبط 

500 كيلو من 
الحشيش املخدر

فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية سنحان يدشن 
توزيع زكاة الحبوب ألكرث من ١٧00 مستفيد

اكد وكيل وزارة  الصناعة والتجارة لقطاع خدمات األعمال محمد 
يحيى عبدالكريم  أن الوزارة استكملت تنفيذ النافذة اإللكرتونية يف إطار 
مشروع أتمتة جميع املعامالت , وذلك بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات 
الحصول عىل خدمات الوزارة بكل سهولة ويسر لجمهور املتعاملني مع 
الوزارة من  الشركات ورجال االعمال والتجار ورواد األعمال واملواطنني  .
وقال وكيل وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم , أن لدى الوزارة 
مع  بالتوازي   , الرقمي  بالنظام  العمل  نحو  للتحول  طموحة  خطة 
التجارة االلكرتونية وتشجيع االستثمار ورواد  إجراءات إلقرار قانون 
األعمال يف هذا املجال ملواكبة التطورات يف هذا الجانب ,   للتحول نحو 
العمل بالنظام االلكرتوين والربط الشبيك وتحديث البنية التحتية الفنية 

والتقنية.
وأضاف أن الوزارة عملت عىل تأهيل وتطوير البنية التحتية الخاصة 
بالوزارة للتحول نحو النظام الرقمي وانجزت الكثري من الخطوات  لتطوير 
وتحديث آليات العمل واالستفادة من التطورات التكنولوجية يف تحسني 
بيئة خدمات األعمال , يف إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 

الحديثة  لتحسني بيئة االعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
وأوضح وكيل وزارة الصناعة ان مشروع النافذة االلكرتونية الواحدة تم 
تصميه وفق اعىل املعايري الدولية وتم مراعاة تسهيل عملية االستخدام 
والحصول عىل خدمات الوزارة وإنجاز املعامالت بكل سهولة ويسر , من 

خالل  االستفادة من التجارب املختلفة يف هذا الجانب .
النافذة من  الوكيل محمد يحيى عبدالكريم إىل ما تقدمه  وتطرق 
خدمات يف تسهيل معامالت املواطنني وتبسيط اإلجراءات يف مجاالت 
السجالت واألسماء والعالمات التجارية والوكاالت والشركات وخدمات 
الفكرية ، وكذا مهام خدمة الجمهور وآلية استقبال وانجاز  امللكية 

املعامالت عرب نوافذ متعددة تتبع كل نافذة اإلدارة املختصة.
وأوضح ان الوزارة  قطعت خطوات كبرية يف مجال أتمتة العمل داخل 

الوزارة عن طريق النافذة االلكرتونية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم ان الوزارة تعمل 
وبشكل حثيث عىل تهيئة العوامل الالزمة لدعم قطاع األعمال بما ينمي 

أنشطته ويوسع انتشارها وتنوعها .
وأوضح ان قطاع خدمات االعمال انجز 28 ألف 698 معاملة خالل 
العام املايض 2021م  , كما استقبلت الوزارة عرب نافذة خدمة الجمهور81 

ألف و757 معاملة خالل العام املايض .
وبني ان القطاع انجز نظام السجل العام ) أفراد ( , والواجهة االلكرتونية 
نظام النافذة الواحدة , ونظام الحماية الفكرية والذي يشمل العالمات 
وبراءات االخرتاع و التصاميم الصناعية , كما انجز نظام حماية امللكية 
القانونيني و نظام  , ونظام املحاسبني   ) ) اإليداع االلكرتوين  الفكرية 

الشركات التجارية املحدودة و نظام الوكاالت التجارية .

ضبط  مركز الحزم الجمريك بمحافظة الجوف مؤخراً 
كمية كبرية من الحشيش املخدر كانت عىل منت قاطرة 

محملة باالسمنت.
 وأشارت  مصلحة الجمارك اىل أن الكمية املضبوطة تقدر 

بخمسمائة كيلو كانت محشوة يف أكياس .
ونوه البيان بيقظة موظفي الضابطة الجمركية يف اكتشاف 
الكمية التي كانت مخفية بطريقة محكمة تحت البودي 
يف مؤخرة املقطورة فوق املحاور الخلفية..وأن محاوالت 
تهريب املمنوعات بمختلف أنواعها تضاعفت يف ظل استمرار 
املتواجدين يف  الوطن األحرار  أبناء  أن  العدوان، مؤكدة 

مختلف املكاتب واملراكز الجمركية يقفون لهم باملرصاد.

دشن فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية سنحان بمحافظة 
صنعاء توزيع زكاة الحبوب العينية للفقراء واملساكني االشد 
فقرا يف جميع قرى وعزل املديرية.. وخالل فعالية التدشني 
التي حضرها الشيخ يحيى أبو نشطان مدير إدارة املصارف 
والشيخ محمد عبدالكريم قاسم نائب مدير عام فرع الهيئة 
املوارد..  إدارة  مدير  الساميك  محمد  واألستاذ  باملحافظة 
القى الشيخ حميد الغويل.. مدير عام الهيئة العامة للزكاة 
بمحافظة صنعاء.. كلمة اوضح فيها اهمية الزكاة وضرورة 
تأديتها كواجب ديني وايماين بإعتبارها الركن الثالث من 
الفرد إال  اركان االسالم والذي ال يستقيم ويكتمل إسالم 

بتأديته.
مشرياً اىل حجم العبث الذي طال هذه الفريضة من حرف 
مسارها وصرفها يف غري مصارفه املستحقة وتوزيعها بحسب 
ومعانيه  االسالمي  مفهومها  بل وضياع  والنفوذ  املحاباة 
الدينية.يف ظل استهداف ممنهج لإلسالم واملسلمني بغرض 

عزلهم عن شعائرهم الدينية االصيلة خدمة العداء الدين.
منوهآ اىل فضل املسرية القرآنية ورجالها يف إعادة املجتمع 
اليمني اىل هويته واحياء روح التكافل والرتابط بني ابنائه عن 

طريق هذا الركن الهام املتمثل يف الزكاة.
من جانبه القى االستاذ احمد محمد منيف مدير فرع الهيئة 

العامة للزكاة بمديرية سنحان..كلمة اشاد فيها بالجهود 
الكبرية واملضنية التي بذلت يف ايصال الزكاة ملستحقيها وقطع 
دابر العابثني .. من خالل  تصحيح البيانات واملعلومات عرب 
اللجان املجتمعية التي تم تشكيلها مؤخرا عىل مستوى قرى 

وعزل املديرية..وانتهاء بتسليمها ملستحقيها.
قرى وعزل  يف عموم  املستفيدين  اجمايل  ان  اىل  مشريا 

مديرية سنحان يلغ )1700( الف وسبعمائة مستفيد .
واختتم منيف كلمته..بالتأكيد عىل عظمة التكافل والرتاحم 
وتأدية فريضة الزكاة وايصالها ملستحقيها االمر الذي يسهم 
الفقر والفاقة..من خالل  االخاء ويندحر  روابط  تعزيز  يف 

تضافر كافة الجهود وعىل مختلف االصعدة..
فيما القى كلمة املشايخ واالعيان والشخصيات االجتماعية 
من أبناء مديرية سنحان الشيخ/ عبدامللك الشاطبي..مستشار 
املديرية..دعا فيها جميع ابناء الشعب اليمني اىل التكاتف 
والتالحم والتعاضد واإليثار فيما بينهم كون ذلك يعد سالحاً 

فعاالً يف مواجهة االعداء وافشال كل مخططاتهم.
كما اكد عىل وجوب البذل والعطاء سيما يف ظل ماتمر 
به اليمن من عدوان وحصار دون الركون اىل املنظمات التي 
تتشدق باالنسانية وتقدم الغذاء الفاسد بإسم مساعدات 

للشعب اليمني.

الوزارة  استقبلتها  معاملة  ألف   82
خالل 2021 
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ن��ف��ح��ات يف ه���ذا ال��ش��ه��ر امل���ب���ارك وش��ع��ائ��ر خ���ص ب��ه��ا شهر 
رم��ض��ان امل��ب��ارك ع��ن س��ائ��ر بقية ال��ش��ه��ور, فشهر رمضان 
ان������زل ف���ي���ه ال����ق����رآن وف���ي���ه ك����ل ي�����وم ع���ت���ق���اء م����ن ال����ن����ار وف��ي��ه 
ي���ت���ج���ى رب ال�����ع�����زة اىل ال����س����م����اء ال����دن����ي����ا ق�����ائ�����ًا: "ه������ل م��ن 
مستغفر اغفر له هل من تائب اتوب عليه فيه يتنافس 
ال����ص����ال����ح����ون ب���أع���م���ال���ه���م ال�����خ�����رة ال���ص���ال���ح���ة وامل���ح���س���ن���ون 
ب��إح��س��ان��ه��م وال���ذاك���رون وال���ذاك���رات ب��ت��اوة ق��رآن��ه وت��دب��ر 
آي���ات���ه ق����ال ال��ح��س��ن ال���ب���ص���ري – رح���م���ه ال���ل���ه –  :"إن ال��ل��ه 
جعل للمؤمن أج��ًا دون امل��وت ثم ق��رأ قوله عز وج��ل : 
"وأعبد ربك حتى يأتيك اليقني".. وقيل لبعض العارفني 
: إن قوماً يتعبدون ويجتهدون يف رمضان, فقال: بئس 
القوم ال يعرفون لله حقاً إال يف رمضان.. فرب رمضان 
هو رب شعبان ورب كل الشهور فتذكر نعم الله عليك 
وال ت��ك��ن م��ن ال��ج��اح��دي��ن.. ل���ذا ال داع����ي ل��ل��ف��زع وال��خ��وف 
طاملا هناك رب حكيم خبر يقسم األرزاق واآلج��ال بني 
ال����ع����ب����اد دون ع���ل���م اح��������د, وص��������دق امل��������وىل ال����ق����دي����ر : "اه�����م 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم يف 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خر مما يجمعون" 

الزخرف – )32(..
فشهر رم��ض��ان ش��ه��ر امل���واس���اة واإلح���س���ان وف��ي��ه األع��م��ال 
تتضاعف اج���وره���ا.. ق��ال ص��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م: " 
من ادخ��ل عى اهل بيت من املسلمني س��روراً لم يرض 

له الله ثواباً دون الجنة"..
فإدخال السرور عى قلوب الناس هي من احب األعمال 
والقربات إىل الله س��رور تدخله عى قلب مسلم تزيل 
ع���ن���ه ك���رب���ت���ه او ت���ق���ي دي����ن����ه او ت����ط����رد ع���ن���ه ش���ب���ح ال���ج���وع 
فتفريج ك��رب��ة اخ��ي��ك امل��س��ل��م اف��ض��ل وأح���ب اىل ال��ل��ه من 
عبادة اعتكاف يف مسجد يف ظل األوضاع الراهنة.. قال 
الحسن البصري – رحمه الله - : "ي��ا اب��ن آدم إنما انت 
ايام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك".. لذا عى املسلم أن ال 
يغرت بماله او سلطانه او جاهه كل من عى األرض زائل 
وراح���ل.. وص��دق الله عز وج��ل القائل: " كل من عليها 

فان ويبقى وجه ربك ذو الجال واإلكرام"..
وع��ل��ي��ن��ا ان ن�����درك ان ك���ل ي����وم ي���رح���ل ي��ب��ع��دن��ا ع���ن ال��دن��ي��ا 
ويقربنا اىل اآلخرة فالله يقلب الليل اوالنهار كيفما يشاء 
ل��ل��دروس وال��ع��ر, وص���دق امل���وىل ال��ق��دي��ر ال��ق��ائ��ل: "يقلب 
الله الليل والنهار إن يف ذلك لعرة ألويل األبصار" النور.. 

..)44(
لذا علينا ان نستقبل شهر رمضان بالتسامح والصفح 
والعفو وطوبى ملن يسارع اىل مرضاة الله ومغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السموات واألرض اعدت للمتقني" 

آل عمران )133(..
ومن فضائل هذا الشهر املبارك يسبغ الله عز وجل عى 

ال��ص��ائ��م��ني م��ن عظيم رح��م��ت��ه ورض���وان���ه وي��غ��دق عليهم 
من فضائل نعمائه وخ��رات��ه وبركاته وإك��رام��ه تعظيماً 
وت���ك���ري���م���اً ل���ه���ذا ال���ش���ه���ر امل�����ب�����ارك.. وك���م���ا ج�����اء يف ال��ح��دي��ث 
النبوي الشريف: " صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة 
ودع�������اؤه م��س��ت��ج��اب وذن���ب���ه م��غ��ف��ور وع��م��ل��ه م���ض���اع���ف".. 
فلنغتنم فرض هذا الشهر ولياليه بالعباده واإلكثار من 
ت��اوة القرآن والتسبيح والذكر وك��رة الصاة والسام 
عى نبينا عليه وآله الصاة والسام.. فالعبادة يف هذا 

الشهر مضاعفة واألجر عليها عظيم عند الله..
جاهدوا انفسكم يف نيل رضاه ومحبته وصدق الله عز 
وجل القائل: "اولئك هم املؤمنون حقاً لهم درجات عند 
رب��ه��م وم��غ��ف��رة وزق ك���ري���م" األن���ف���ال – )74(.. ف��ال��ث��م��رة 
ال����ح����ق����ي����ق����ي����ة م�������ن ال�����ص�����ي�����ام ال�����ت�����ق�����وى ال������ت������ي ه�������ي م�������ن اح�����ب 
ال��ف��ض��ائ��ل واك��م��ل ال��ص��ف��ات وم���ن اج��م��ل واح���ب اىل الله 

تبارك وتعاىل ألنها اشرف وأكرم وأعظم نسب للمؤمن.. 
وص��������دق امل��������وىل ال����ق����دي����ر ال����ق����ائ����ل: "إن اك����رم����ك����م ع���ن���د ال���ل���ه 
اتقاكم" فهي شعار اولياء الله الصالحني يف كل زمان.. 
فاملثقفون دائ��م��اً يعيشون يف الدنيا غ��رب��اء.. ولكنهم يف 
اآلخرة من الشفعاء ألنهم الزموا انفسهم طاعة ربهم 
والتمسك بما ج��اء يف ال��ق��رآن وس��ن��ة ن��ب��ي��ه.. اك��ل��وا ح��ااًل 
وت��ج��ن��ب��وا ال��ح��رام وال��ش��ب��ه��ات ف��ع��اش��وا يف ال��دن��ي��ا س��ع��داء 
يقتدي ال��ن��اس بفعالهم وآث��اره��م ويتأسون بهم يف كل 
ما يأتون ويذرون وصدق املوىل عز وجل القائل: "اولئك 
لهم عقبى ال��دار جنات ع��دن يدخلونها وم��ن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واملائكة يدخلون عليهم من 
ك��ل ب��اب س��ام عليكم بما صرتهم فنعم عقبى ال��دار" 
ال�����رع�����د – )22- 24(, وك����م����ا ج������اء يف ال����ح����دي����ث ال���ن���ب���وي 
الشريف من فضائل هذا الشهر املبارك: "اعطيت امتي 

يف شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبيل:
اما األوىل: فإذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله 
اىل عباده الصائمني ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابداً.

ام���ا ال��ث��ان��ي��ة: ف���إن خ��ل��وف اف����واه ال��ص��ائ��م��ني ح��ني يمسون 
اطيب عند الله من ريح املسك.

اما الثالثة: فإن املائكة تستغفر لهم يف كل يوم وليلة.
ام������ا ال����راب����ع����ة: ف������إن ال����ل����ه ت����ع����اىل ي����أم����ر ج���ن���ت���ه ف���ي���ق���ول ل��ه��ا: 
اس���ت���ع���دي وت���زي���ن���ي ل���ع���ب���ادي اوش����ك����وا ان ي���س���رتي���ح���وا م��ن 

نصب وعناء الدنيا اىل دار كرامتي
اما الخامسة: ف��إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر لهم 

جميعاً.
فقال رجل: يا رسول الله اهي ليلة القدر..؟! 

ف��ق��ال: " ال أل���م ت��ر أن ال��ع��م��ال ي��ع��م��ل��ون ف����إذا ف��رغ��وا من 
اعمالهم وفوا اجورهم".

وصفوة القول:
علينا ان ندرك ان عون الله لعباده عى قدر نياتهم كلما 
كانت النية صالحة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ثم عون 
الله لهم يف السراء والضراء وحني البأس, ألن الله عز 
وج���ل ال ي��ق��ب��ل م��ن ال��ع��م��ل إال م��ا ك���ان خ��ال��ص��اً ن��ق��ي��اً ل��ل��ه.. 
وصدق املوىل القدير القائل:"والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآث����اره����م ت���ق���واه���م" م��ح��م��د – )17(.. وم���ت���ى اك����ر ال��ع��ب��د 
من فعل الطاعات والر واإلحسان والبعد عن املعايص 
واآلثام اوجب ذلك له حب الله وقربه منه فيصر العبد 

ال يرى إال بنور الله..

   الشاعر الشاب نور الدين املقاتيل من 
الشعراء الشباب الذين لهم بصمة واضحة 

يف مواجهه العدوان بالكلمة والقصيدة 
والتي كان لها اثر كبر يف رفع معنويات 

الجيش واللجان الشعبية يف ميادين 
الجهاد والقتال ضد اعداء الوطن من 

العماء واملرتزقة يف كل جبهات القتال..
حول هذا املوضوع التقت "26سبتمر" 

بالشاعر نور الدين املقاتيل واجرت معه هذا 
اللقاء القصر: 

من هو الشاعر نور الدين املقاتيل؟
من مواليد 2000م من محافظة صنعاء مديرية 
م��ن��اخ��ة ح���راز وح��اص��ل ع��ى ع��ض��وي��ة ن��ق��اب��ة ش��ع��راء 

اليمن 
وامل��������دي��������ر ال�����ث�����ق�����ايف مل����ن����ط����ق����ة ح�����������راز م�����دي�����ري�����ت�����ي م���ن���اخ���ة 

وصعفان
ح���اص���ل ع���ى ش���ه���ادة م���ش���ارك���ة يف ش���اع���ر ال��ص��م��ود 

املوسم الثاين  
وحزت عى عدة اعمال وزوامل وشيات ال سيماء 

يف مواجهة العدوان السعوصهيو امرييك
ومن ابرز االعمال يل  زامل )ساعة الصفر دقت(

ال����ذي ت��م تلحينه وان���ش���اده ب��ص��وت م��ن��ش��د ال��وط��ن 

عبدالخالق النبهان 
وعدة اعمال اخرى

                    مييتييى بيييدأ الييتييحيياقييك بييمييسييرة الشعر 
والشعراء؟

ال���ت���ح���ق���ت م����س����رة ال���ش���ع���ر وال�����ش�����ع�����راء.. م����ن ب���داي���ة 
ال�����ع�����دوان ع����ى ال���ي���م���ن وال����ت����ي وم�����ن خ�����ال س���ن���وات 
ال������������ع������������دوان ق��������دم��������ت ع������������دة ق������ص������ائ������د ك��������ان��������ت ب����م����ث����اب����ة 

الرصاص يف خاصرة العدوان واملرتزقة 
 مييييا اهيييييم االحيييييييييداث اليييتيييي ميييرييييت بيييهيييا وال 

زالت عالقة يف ذهنك؟
االحداث التي مريت بها كثرة جدا غر محصورة 
خاصة يف ظل العدوان عى اليمن احداث تقشعر 

منها االبدان ويشيب من هولها الطفل..
ام����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل���أح���داث ال���راس���خ���ة يف ذه��ن��ي ل��ل��ي��وم 
ف���ه���ي اي����ض����ا م�����ا ي���ح���دث���ه رج�������ال ال�����رج�����ال يف ج��ب��ه��ات 
ال���ع���زة وال���ك���رام���ة وم����ا ت���ق���وم ب���ه ال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة 

واخرها عملية كسر الحصار الثالثة.. 
اليييشيييعييير اصيييبيييح جييبييهيية بيييحيييد ذاتييييهييييا كيييييف 
ترى ذلك!! وهل أثر الشعر والقصيدة 
يف مييييييييييعيييييييييينييييييييييويييييييييييات الييييييييييجيييييييييييييييييييييش والييييييييييلييييييييييجييييييييييان 

الشعبية؟
نعم للشعر والقصيدة دور هام يف رفع معنويات 

الجيش واللجان الشعبية 
ب�������ا ش������ك, ألن ال�����ح�����رف ب���م���ث���اب���ة ال����رص����اص����ة وال���ف���ك���ر 

بمثابة البندقية.
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عبدامللك الوزان

شهر الرحمة
  ان الصيام يف شهر رمضان املبارك هو تشريف 

ألمة اإلسام  ونعمة من البارئ سبحانه وتعاىل 
أنعم بها عى أمة محمد بن عبد الله بن عبد 
املطلب بن هاشم صلوات الله وسامه عليه 

وعى آله الطيبني الطاهرين   قال الله  سبحانه 
وتبارك وتعاىل: )يا أيها الذين آمنوا ُكتب عليكم 
الصيام كما ُكتب عى الذين من قبلكم(. نسأل 

الله الرحمن الرحيم أن  يبارك لنا يف شهرنا،  فهو 
ضيافة وإحسان وكرم من املوىل عز وجل، عى 
األّمة اإلسامية قاطبة وخاصة شعبنا اليمنى 

املؤمن الصابر  العزيز املجاهد وكما تحدثت 
اآلية الشريفة عن  الصوم، والذي فرضة علينا 

وعى االمم السابقة  فهو شهر الله وفيه  وقبول 
األعمال والطاعات وذكر الله والصاة والتعبد لله 
الواحد الديان فنحن بحاجة إىل مثل هذه األعمال 
والفرائض تشريفاً ونعمة تفضل بها الكريم علينا 
وفرصة ثمينة وغالية  ملن يوّفقون للصوم، وهو ال 

يخلو من املصاعب  بل إن جميع األعمال املباركة 
واملفيدة ال تخلو من املصاعب؛ واإلنسان بدون 

تحمل املصاعب ال يصل إىل الغاية املنشودة. ألننا 
نتقرب إىل الله فى شهر الصوم والخر والركة 

بالقليل فيجازينا الكريم بالكثر 

ف���االم���ت���ن���اع ع���ن ال���ط���ع���ام وال����ش����راب وس���ائ���ر امل���ح���ّرم���ات.  
فيها منافع ك��ث��رة؛ ألّن���ه بمثابة تعليم ل��ن��ا.. وروي���ا عن  
اإلم���������ام ال�����ص�����ادق ع���ل���ي���ه  ال�����س�����ام( وي�����ذك�����ر ف���ي���ه���ا ال���ص���وم 
ب����ق����ول����ه: )ل����ي����س����ت����وي ب�����ه ال����غ����ن����ي وال�����ف�����ق�����ر( الن ال����ف����ق����ر ال 
ي���س���ت���ط���ي���ع ال����ح����ص����ول ع�����ى ك�����ل م�����ا ت���ش���ت���ه���ي���ه ن���ف���س���ه م��ن 
األطعمة واألشربة طوال اليوم، بينما الغني يستطيع 

الحصول عى كل مايريد
ف��أن الغني ال ي��درك حالة الفقر وف��ق��ره وع��دم قدرته 
عى توفر كل ما تشتهيه نفسه. أّما عند الصوم فيصبح 
والجميع سواء وُيحرم كاهما من املشتهيات النفسية 
باختيارهما. ووردت عن اإلمام الرضا عليه السام ) ليك 
يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدّلوا عى فقر اآلخرة(   
اإلن�����س�����ان يف ي�����وم ال���ق���ي���ام���ة ف���ك���ر م����ا ي���واج���ه���ه ه�����و  ال���ج���وع 
وال���ع���ط���ش. ف���ع���ى امل����ؤم����ن م���ك���اب���دة ج���وع���ه وع���ط���ش���ه ف��ى 
شهر رمضان ليعرف حاله يوم القيامة وننتبه أجمعني  

إىل صعوبة ذلك املوقف الرهيب  
 أن الصوم يمنح املسلم ال��ق��درة عى الصر و تحمل 
الجوع والعطش. فاألشخاص الذين يرتبون عى الرتف 
ال  يذوقون  الجوع والعطش ال  قدرة لهم  عى الصر 
والتحمل  أّم��ا اإلنسان املؤمن  ال��ذي ذاق طعم الجوع 
وال��ع��ط��ش ل��ه ال��ع��ون وال���ق���درة م��ن امل����وىل ع��ز وج���ل عى  
تحمل الشدائد . وشهر رمضان يمنح املؤمنني  الصر 

وهذه القدرة عى التحّمل.
وع������ى ه��������ذا، ن���ف���ه���م م�����ن األح������ادي������ث اآلن��������ف ذك�����ره�����ا أن 
ه�������ذه امل����رت����ب����ة م�����ن ال�����ص�����ي�����ام، ه�����ي م����رت����ب����ة ت���ح���م���ل ال����ج����وع 
والعطش، وهي تشعر جميع املسلمني باملساواة بني 

الفقر والغنى. 
 أن خلّو البطن من الطعام واجتناب األعمال املباحة يف 
سائر األيام يزّود املؤمن  بنورانية وصفاء ونقاء؛ يجب 
عى املسلمني اغتنامها .  إن  الورع عن املحارم فى شهر 
الصوم يحفظ الجوارح  عن اقرتاف املآثم. فقد روي عن 
أم����ر امل��ؤم��ن��ني ع��ل��ي��ه ال���س���ام أن����ه ق����ال: )ال���ص���ي���ام اج��ت��ن��اب 

املحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب(
ش�����ه�����ر رم�������ض�������ان ف������رص������ة ث����م����ي����ن����ة ي�����ج�����ب ع�������ى امل���س���ل���م���ني 
اغتنامها و ترك املآثم. وعن سيدة نساء العاملني  فاطمة 
ال���زه���راء س���ام ال��ل��ه عليها وه���ي أن��ه��ا ق��ال��ت: )م���ا َيصَنع 
ال��ص��ائ��م ب��ص��ي��ام��ه إذا ل��م ي��ُص��ن ل��س��ان��ه وس��م��ع��ه وب��ص��ره 

وجوارحه(..
 إن الصوم ليس عن  الطعام والشراب، وإّنما جعل 
الله ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل 
وال����ق����ول أي أن ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه  ت���ع���اىل أراد م���ن اإلن���س���ان 

اجتناب الذنوب واملعايص واآلثام..
وم���ن ج��م��ل��ة اآلث�����ام ه���ي ال��ت��ي ي��ق��رتف��ه��ا ال��ل��س��ان وإه��ان��ة 
اآلخ������ري������ن واإلس��������������اءة إل����ي����ه����م. و ش����ح����ن ال����ق����ل����ب ب���ال���ح���ق���د 
والكراهية لآلخرين وعى املسلمني أن يروضوا أنفسهم 
ع������ى  اج����ت����ن����اب ال�����ذن�����وب وامل�����ع�����ايص واالج����ت����ه����اد يف ع��م��ل 
الطاعات ويروى عن رسول الله األعظم صّى الله عليه 
وآل����ه وس��ل��م )ي���ا رب، وم���ا م����راث ال��ص��وم ق����ال: ال��ص��وم 
ي�������ورث ال���ح���ك���م���ة، وال���ح���ك���م���ة ت�������ورث امل����ع����رف����ة، وامل���ع���رف���ة 
تورث اليقني؛ فإذا استيقن العبد ال يبايل كيف أصبح 

بعسر أم بيسر(
واليقني هو ما طلبه النبي إبراهيم عليه السام من 
ربه وكذا أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسامه عليهم 
أجمعني وعندما يكون اإلن��س��ان امل��ؤم��ن ع��ى يقني من 
رب��ه سبحانه وت��ع��اىل  ت��ه��ون عليه ك��ل مصاعب الحياة 
وم���ص���ائ���ب���ه���ا، ون��ن��ت��ب��ه م����ن س���ن���ة ال���غ���ف���ل���ة  وك�����ل م����ا ي����ؤدي 
ب��امل��ؤم��ن  إىل الغفلة ع��ن ذك���ر ال��ل��ه وب��امل��ج��اه��ده وال��ص��ر 
ع����ى ال����ط����اع����ات وت�����روي�����ض أن���ف���س���ن���ا ع����ى ف���ع���ل ال����خ����رات 

وترك املنكرات واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.. 
فهنيئاً ملن يستطيعون بلوغ هذه املرتبة العظيمة شهر 
رم��ض��ان امل��ب��ارك وال��ك��ري��م ف��ى األخ���ر . اللهم إّن���ا نسألك 
ب���ح���رم���ة س���ي���دن���ا م��ح��م��د وآل������ه األط����ه����ار أن ت��ج��ع��ل��ن��ا م��م��ن 
أخ���ل���ص ل���ك ال���ص���ي���ام، ووّف���ق���ن���ا ل��ب��ل��وغ ال����درج����ات ال��ع��ل��ي��ا 
للصيام، ومَنّ علينا بجميع الركات وراحمنا برحمتك 
الواسعة وتفضل علينا بالقبول واحفظ اللهم جيشنا 
وال���ل���ج���ان واح������رس ال��ي��م��ن وج��م��ي��ع امل��س��ل��م��ني واح��رس��ن��ا 
بحرستك وبعني عنايتك واجعلنا ف��ى كنفك وس��رتك 

يا ارحم الراحمني.

ةةةةة ةةةةةةة
  شهر الطاعات والقربات.. شهر يزيد فيه اخلير والبركات والنفحات 

الربانية وفيه تتجلى رحمة الله فاعتبروا يا أولى األبصار..

  م�����ن أع�����ظ�����م األس�����ب�����اب 
امل����وص����ل����ة ل�����راح�����ة ال��ق��ل��ب 
وس�����ع�����ادة امل���س���ل���م ال��ع��م��ل 
ال����ص����ال����ح وق�����ض�����اء ح����وائ����ج 

الناس

  إدخ��ال السرور والفرح 
ع��ل��ى ق��ل��وب امل��س��ل��م��ن من 
أع���ظ���م ال��ف��ض��ائ��ل ف���ي ه��ذا 
ال��ش��ه��ر امل���ب���ارك وه���ي من 
أخ�������اق وس�����م�����ات األن���ب���ي���اء 

والصاحلن

الشاعر نور الدين املقاتلي ل�"26سبتمبر": 

احلرف مبثابة الرصاصة 
والفكر مبثابة البندقية

بْني فيِه اىِل َمرضاِتَك، َوَجِنّْبني فيِه ِمن َسَخِطَك  اَلّلُهَمّ َقِرّ
قني فيِه ِلِقراَئِة اي��اِتِ��َك، ِبَرحَمِتَك يا أرَح��َم  َوَنِقماِتَك، َوَوِفّ

الّراحمنَي.
����ْن����ب����ي����ِه، َوب������اِع������ْدين ف���ي���ِه ِم����َن  ه�����َن َوال����َتّ اَل����ّل����ُه����َمّ اْرُزق�����ن�����ي ف���ي���ِه ال�����ِذّ
��ْم��وي��ِه، َواْج��َع��ل يل َنصيباً ِم��ن ُك��ِلّ َخ��ْرٍ ُت��ْن��ِزُل  فاَهِة َوال��َتّ الَسّ

فيِه، ِبجوِدَك يا اَجَوَد األْجَوديَن.
اَل���ّل���ُه���َمّ َق������ِوّين ف���ي���ِه َع����ى اِق����اَم����ِة اَم��������ِرَك، َواَِذق�����ن�����ي ف���ي���ِه َح�����اَوِة 
ِذْك������ِرَك، َواَْوزِْع����ن����ي ف��ي��ِه أِلداِء ُش���ْك���ِرَك ِب���َك���َرِم���َك، َواْح��َف��ْظ��ن��ي 

فيِه ِبِحفِظَك َوَسرْتَِك يا اَبَصَر الّناِظريَن.
اَل��ّل��ُه��َمّ اجَعلني ف��ي��ِه ِم���َن املُ��س��َت��ْغ��ِف��ري��َن، َواج��َع��ل��ن��ي ف��ي��ِه ِمن 
ِع���ب���اِدَك ال��ّص��ال��ح��نَي ال��ق��اِن��ت��نَي، َواج��َع��ل��ن��ي ف��ي��ِه ِم���ن اَْول��ي��اِئ��َك 

بنَي، ِبَرأَفِتَك يا اَرَحَم الّراحمنَي. املَُقَرّ
اَل���ّل���ُه���َمّ ال َت���ْخ���ُذل���ن���ي ف���ي���ِه ِل����َت����َع����ُرِّض َم���ع���ِص���َي���ِت���َك، َوالَت���ض���ِرب���ن���ي 
ِب���ِس���ي���اِط َن���ِق���َم���ِت���َك، َوزَْح���ِزح���ن���ي ف��ي��ِه ِم���ن م���ُوِج���ب���ات َس��َخ��ِط��َك 

ِبَمِنَّك َواَياديَك يا ُمنَتهى رَْغَبِة الّراِغبنَي.
��ب��ن��ي ف��ي��ِه ِم��ن  اَل���ّل���ُه���َمّ اَِع���ّن���ي ف��ي��ِه َع���ى ِص��ي��اِم��ِه َوِق���ي���اِم���ِه، َوَج��ِنّ
َهَفواِتِه َواثاِمِه، َواْرُزقني فيِه ِذْكَرَك ِبَدواِمِه، ِبَتْوفيِقَك يا 

لنَي. هاِدَي املُِضّ
عاِم َواِْفشاَء  اَلّلُهَمّ اْرُزْق��ن��ي فيِه رَحَمَة اأَلْي��ت��اِم َواِط��ع��اَم الَطّ

السام َوُصْحَبَة الِكراِم ِبَطْوِلَك يا َمْلَجاَ األِملنَي.
اَلّلُهَمّ اْجَعل يل فيِه َنصيباً ِمن رَحَمِتَك الواِسَعِة، َواْهِدين 
ف���ي���ِه ِل���َراه���ي���ِن���َك ال���ّس���اِط���َع���ِة، َوُخ�������ْذ ِب��ن��اِص��َي��ت��ي إىل َم���ْرض���اِت���َك 

الجاِمَعِة ِبَمَحَبِّتَك يا اََمَل املُشتاقنَي.

اَلّلُهَمّ اْجَعلني فيِه ِمَن املَُتَوِكلنَي َعَلْيَك، َواْجَعلني فيِه ِمَن 
بنَي اِليَك ِباِْحساِنَك  الفاِئزيَن َلَديَْك، َواجَعلني فيه ِمَن املَُقَرّ

يا غاَيَة الّطالبنَي.
ْه ف����ي����ِه اْل�����ُف�����ُس�����وَق  �������ْب ايَِلَّ ف����ي����ِه اإْلح��������س��������اَن، َوَك����������������ِرّ اَل������ّل������ُه������َمّ َح�������ِبّ
َوالِعصياَن َوَحِرّْم َعيَلَّ فيِه الَسَخَط َوالّنراَن بَعْوِنَك ياغياَث 

املُسَتغيثنَي.
��ب��اِس  ��رِت َواْل���َع���ف���اِف، َواْس�����رُتين ف��ي��ِه ِب��ِلِِ ���ي ف��ي��ِه ب��ال��ِسّ ���ِنّ اَل��ّل��ُه��َمّ َزِيّ
اْل��ُق��ُن��وِع َوال��َك��ف��اِف، َواْحِملني فيِه َع��َى اْل��َع��ْدِل َواإْلن��ص��اِف، 
َوآمِنّي فيِه ِمْن ُكِلّ ما اَخاُف ِبِعْصَمِتَك ياعصَمَة اْلخائفنَي.
ين فيِه َعى  نِس َواأْلْق��ذاِر، َوَص��ِرّْ ْرين فيِه ِمَن الَدّ اَلّلُهَمّ َطِهّ
ْقني فيِه ِللُتّقى َوُصْحَبِة اأْلبراِر ِبَعْوِنَك  كاِئناِت اأْلَقداِر، َوَوِفّ

َة َعنْي امْلَساكنِي. ياُقَرّ
اَلّلُهَمّ الُتؤاِخْذين فيِه باْلَعَراِت، َواَِقْلني فيِه ِمَن اْلَخطايا 
َواْلَهَفواِت، َوال َتْجَعْلني فيِه َغَرضاً ِلْلَبايا َواألفاِت ِبعَزِّتَك 

ياِعَزّ املُْسلمنَي.
اَلّلُهَمّ اْرُزْقني فيِه طاعَة الخاشعنَي، َواْش��َرْح فيِه َصدري 

ِباناَبِة املُْخِبتنَي، ِبأماِنَك ياأماَن الخائفنَي.
��ْب��ن��ي ف��ي��ِه ُم��راَف��َق��ِة  ُ���واَف���َق���ِة اأْلب������راِر، َوَج��ِنّ ��ْق��ن��ي ف��ي��ِه مِل اَل���ّل���ُه���َمّ َوِفّ
األش��راِر، َوآوين فيِه بَرحَمِتَك إىل داِر الَقراِر بإلهَيِّتَك يا إله 

العاملنَي.
اَلّلُهَمّ اهِدين فيِه ِلصاِلِح األْعماِل، َواقِض يل فيِه الحواِئَج 
َواآلماِل يا َمْن ال َيحتاُج إىل الَتّفسِر، يا عامِلاً ِبما يف ُصُدوِر 

ٍد َوآله الّطاهريَن. العاملنَي َصِلّ َعى ُمَحَمّ
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

تنمية مستدامة هي عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر 
بدون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها.

ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخيل عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك 
امل���س���اواة وال���ع���دل االج��ت��م��اع��ي.. وال ي��م��ك��ن ال��ن��ه��وض ب��امل��ج��ت��م��ع إال ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ال��ت��ي ت��ح��ق��ق االس���ت���ق���رار وال��ت��ط��ور بشكل 
تصاعدي يف جميع املجاالت املهنية بتأهيل املوارد البشرية واستغالل القدرات يف جميع التخصصات العلمية واملهنية والتقنية.

األعمال املعتادة
ق��ب��ل ادخ�����ال ال��ك��ري��ت م���داخ���ن ال���غ���از، 
ك����ان����ت االن����ب����ع����اث����ات امل����ل����وث����ة ب����ال����ه����واء م��ن 
محطه الطاقة يف نيو مكسيكو تحتوي 
ع��������ي ك������م������ي������ات زائ����������������ده م��������ن ث�����������اين أك����س����ي����د 
ال���ك���ري���ت. وإذا ك�����ان ل���ت���ده���ور راس امل����ال 
الطبيعي واالجتماعي مثل هذه النتيجة 
ال����ه����ام����ة، ي����ث����ور ال�����س�����ؤال ع�����ن ال���س���ب���ب يف 
ع����������دم ات��������خ��������اذ إج�������������������راءات أك����������ر م���ن���ه���ج���ي���ه 

للتخفيف من حدته. ]كوهن[ و ]وين[
أشرت إىل أربعه أنواع من سوق إخفاق 
ب��م��ا ان ي��م��ك��ن ش�����روح: أوال، يف ح���ن ان 
ف���وائ���د اس��ت��ن��ف��اد راس امل�����ال ال��ط��ب��ي��ع��ي أو 
االج���ت���م���اع���ي ي��م��ك��ن خ��ص��خ��ص��ت��ه��ا ع�����اده، 
ف�����ان ال��ت��ك��ال��ي��ف غ���ال���ب���ا م����ا ت���ك���ون خ��ارج��ي��ه 
)اي ان����ه����ا ال ي��ت��ح��م��ل��ه��ا ال�����ط�����رف امل����س����ؤول 
بل مجتمع بشكل عام(. ثانيا، غالبا ما 
يقدر املجتمع قيمه راس املال الطبيعي 
ألن��ن��ا ال ن����درك ت��م��ام��ا ال��ت��ك��ل��ف��ة الحقيقية 
الس���ت���ن���ف���اد راس امل�������ال ال���ط���ب���ي���ع���ي. وي���ع���د 
عدم تناسق املعلومات سببا ثالثا-فغالبا 
ما تحجب الصلة بن السبب والنتيجة، 
م��م��ا ي��ج��ع��ل م���ن ال��ص��ع��ب ع���ي ال��ج��ه��ات 
ال����ف����اع����ل����ة ان ت���ت���خ���ذ خ�������ي�������ارات م���س���ت���ن���رة. 
]ك��وه��ن[ و ]وي���ن[ يغلق م��ع اإلدراك ان 
عكس إىل نظرية اقتصاديه كثر شركات 
ليسوا محسنات مثاليه. وهي تعتر ان 
الشركات غالبا م��ا ال تحسن تخصيص 
امل��������وارد ألن���ه���ا واق����ع����ه يف ع��ق��ل��ي��ه "ال��ع��م��ل 

املعتاد".

التعليم
الب�����د م����ن ال���ن���ظ���ر إىل ال��ت��ع��ل��ي��م يف ض���وء 
ال����������رؤي����������ة امل��������ت��������ج��������ددة ل����ل����ت����ن����م����ي����ة ال�����ب�����ش�����ري�����ة 
واالج���������ت���������م���������اع���������ي���������ة امل���������س���������ت���������دام���������ة امل�����ن�����ص�����ف�����ة 
وال�����ق�����اب�����ل�����ة ل�����اس�����ت�����م�����رار ع�������ي ح�������د س���������واء. 
وي��ج��ب إن ت��اخ��ذ ه��ذه ال��رؤي��ة املستدامة 
يف اإلعتبار االبعاد االجتماعية والبيئية 
واالقتصادية للتنمية البشرية والطرق 
امل������خ������ت������ل������ف������ة ال���������ت���������ي ت������ت������ص������ل ب�������ه�������ا ال�������رب�������ي�������ة: 
"ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ال����ت����م����ك����ي����ن����ي ه��������و ال�������������ذي ي���ب���ن���ي 
املوارد البشرية التي نحتاج إىل ان تكون 
منتجه ومواصله التعلم، وحل املشاكل 
واإلب��������داع وال���ع���ي���ش م��ع��ا وم����ع ال��ط��ب��ي��ع��ة 
يف س����ام ووئ������ام. وع��ن��دم��ا ت��ض��م��ن األم���م 
ان ي���ك���ون ه����ذا ال��ت��ع��ل��ي��م م��ت��اح��ا للجميع 
ط���وال حياتهم إن ال��ث��ورة ال��ه��ادئ��ة ب��دات 
يف ال�����ح�����رك�����ة: ف���ال���ت���ع���ل���ي���م ي���ص���ب���ح م���ح���رك���ا 
ل���ل���ت���ن���م���ي���ة امل�����س�����ت�����دام�����ة وم�����ف�����ت�����اح�����ا ل���ع���ال���م 

أفضل ".

التمديد غري جوهري للمصطلح
وق�������د ق����ي����ل إن�������ه م����ن����ذ ال����س����ت����ي����ن����ات، ت��غ��ر 
م���ف���ه���وم ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة م����ن "إدارة 
ال����ح����ف����ظ" إىل "ال���ت���ن���م���ي���ة االق����ت����ص����ادي����ة"، 
حيث تم توسيع املعنى األصي للمفهوم 
إىل ح������د م������ا يف ال����س����ت����ي����ن����ات، وق��������د أدرك 
املجتمع ال���دويل أن ال��ع��دي��د م��ن البلدان 
األف������ري������ق������ي������ة ت������ح������ت������اج إىل خ������ط������ط وط����ن����ي����ة 
لحماية موائل الحياة الرية، وأن عىل 
املناطق الريفية أن تواجه الحدود التي 
ت����ف����رض����ه����ا ت������واف������ر ال������رب������ة وامل�������ن�������اخ وامل������ي������اه. 
وكانت هذه اسراتيجية إلدارة الحفظ. 
بيد أن الركيز تحول يف السبعينات إىل 
املسائل االوس��ع نطاقا املتمثلة يف توفر 
االح�������ت�������ي�������اج�������ات اإلن������س������ان������ي������ة االس�������اس�������ي�������ة، 
وم�������������ش�������������ارك�������������ة امل���������ج���������ت���������م���������ع���������ات امل��������ح��������ل��������ي��������ة، 
واس������ت������خ������دام ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل����ن����اس����ب����ة يف 
جميع البلدان النامية (وليس يف أفريقيا 
فقط). وكانت هذه اسراتيجية للتنمية 

االقتصادية واالسراتيجية بدرجه أكر 
ع����ن����دم����ا ان���ت���ق���ل���ت ال����ق����ض����اي����ا م�����ن ال��ص��ع��ي��د 
اإلق��ل��ي��م��ي إىل ال�����دويل م���ن ح��ي��ث نطاقها 
وتطبيقها.. يف ال��واق��ع، كانت مزدحمة 
ال����������دع����������اة ح������ف������ظ واس������ت������ب������دال������ه������ا م��������ن ق���ب���ل 
امل���ط���وري���ن.. ول���ك���ن ت���ح���ول ت��رك��ي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل��س��ت��دام��ة م��ن ال��ح��ف��ظ إىل التنمية ك��ان 
ل��ه اث���ر غ��ر م��ح��س��وس ه��و ت��م��دي��د ال��ف��رة 
االص�������ل�������ي�������ه ألداره ال�������غ�������اب�������ات م��������ن ال����غ����ل����ة 
املستدامة من استخدام املوارد املتجددة 
ف���ق���ط )م���ث���ل ال����ح����راج����ة( ، إىل اآلن أي��ض��ا 
ح��س��اب اس��ت��خ��دام امل�����وارد غ��ر امل��ت��ج��ددة 
)م����ث����ل امل�������ع�������ادن( ".. وق�������د ت�����م ال��ت��ش��ك��ي��ك 
يف ه������ذا ال���ت���م���دي���د ل���ل���م���ص���ط���ل���ح. وه����ك����ذا، 
ج�������ادل االق�����ت�����ص�����ادي ال���ب���ي���ئ���ي ك������ري ت���رن���ر 
ان��������ه ح�����رف�����ي�����ا، ال ي���م���ك���ن ان ي�����ك�����ون ه���ن���اك 
يشء م���ن ه����ذا ال��ق��ب��ي��ل ع��م��وم��ا "ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل���������س���������ت���������دام���������ة " يف االق����������ت����������ص����������اد ال�������ع�������امل�������ي 
ال���ص���ن���اع���ي ال������ذي ال ي������زال ي��ع��ت��م��د ب��ش��ك��ل 
ك���ب���ر ع�����ي اس����ت����خ����راج امل�����خ�����زون امل����ح����دود 
ل���أرض م��ن لاستنفاد امل���وارد املعدنية: 
"ال م����ع����ن����ي ل����ل����ح����دي����ث ع�������ن االس������ت������خ������دام 
امل���س���ت���دام ل���ل���م���وارد غ����ر امل���ت���ج���ددة )ح��ت��ى 
م������ع ال�����ج�����ه�����ود ال�����ك�����ب�����رة ألع������������اده ال����ت����دوي����ر 
وخفض معدالت االستخدام(. سيؤدي 
اي معدل إيجابي لاستغال يف نهاية 
املطاف إىل استنفاد املخزون املحدود. "

ق���ي���ل يف ال������واق������ع ان ال������ث������ورة ال���ص���ن���اع���ي���ة 
ككل ال يمكن تحملها.

وق�����د ج������ادل أح�����د ال���ن���اق���دي���ن ب�����ان ل��ج��ن��ه 
بروندتاند لم تروج ليشء سوي العمل 
كاسراتيجية معتاده للتنمية العاملية، 
م�����ع امل����ف����ه����وم امل���ب���ه���م وغ������ر ال����ج����وه����ري ل 
"ال����ت����ن����م����ي����ة امل������س������ت������دام������ة" امل�������رف�������ق ك���ش���ع���ار 

للعاقات العامة:
التقرير بشان مستقبلنا امل��ش��رك كان 
إىل ح����د ك���ب���ر ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��م��ل��ي��ه م���س���اوم���ه 
س��ي��اس��ي��ه ش��م��ل��ت ال��ع��دي��د م��ن ج��م��اع��ات 
امل��ص��ال��ح ال��خ��اص��ة، وك��ل��ه��ا وض��ع��ت معا 
ل��خ��ل��ق ن�����داء م���ش���رك ل��ل��ق��ب��ول ال��س��ي��ايس 
ع���������ر ال������������ح������������دود. ب������ع������د ال���������ح���������رب ال�����ع�����امل�����ي�����ة 
ال���ث���ان���ي���ة، ت���م ت��اس��ي��س م��ف��ه��وم "ال��ت��ن��م��ي��ة 
" يف ال�����������غ�����������رب ل�������ي�������ن�������ط�������وي ع�����������ي إس��������ق��������اط 
النموذج األم��ري��ي للمجتمع ع��ي بقية 
ال��ع��ال��م. ويف السبعينات والثمانينات، 
ات��س��ع��ت ه���ذه ال��ف��ك��رة إىل ح��د م��ا لتعني 
أي����ض����ا ح����ق����وق اإلن������س������ان، واالح����ت����ي����اج����ات 
االن���س���ان���ي���ه االس����اس����ي����ه، وأخ��������را امل���س���ائ���ل 
االي�������ك�������ول�������وج�������ي�������ه. وك��������������ان ت������رك������ي������ز ال�����ت�����ق�����ري�����ر 
ع������������ي م���������س���������اع���������ده األم�������������������م ال���������ف���������ق���������رة ع����ي 
ال��خ��روج م��ن ال��ف��ق��ر وتلبيه االح��ت��ي��اج��ات 
االساسيه لسكانها املتزايدين-كاملعتاد. 
وت��ت��ط��ل��ب ه���ذه امل��س��ال��ة م���زي���دا م���ن النمو 
االقتصادي، وكذلك يف البلدان الغنية، 
ال�����ت�����ي س����ت����س����ت����ورد ب����ع����د ذل��������ك امل������زي������د م��ن 
ال��س��ل��ع م���ن ال��ب��ل��دان ال��ف��ق��رة مل��س��اع��دت��ه��ا 
عي الخروج-كاملعتاد. وعندما تحولت 
امل���ن���اق���ش���ة إىل ح�������دود اي���ك���ول���وج���ي���ه ع��امل��ي��ه 
ل��ل��ن��م��و، ت��رك��ت امل��ع��ض��ل��ة ال��ب��دي��ه��ي��ة جانبا 
بالدعوة إىل النمو االقتصادي بتحسن 
ك����ف����اءه امل���������وارد، أو م����ا س���م���ي "ت���غ���ي���را يف 
نوعيه ال��ن��م��و". وم��ع ذل���ك، ف��ان معظم 
ال������ب������ل������دان يف ال������غ������رب ش�����ه�����دت م����ث����ل ه����ذا 
التحسن يف كفاءه استخدام املوارد منذ 
أوائ�������ل ال����ق����رن ال���ع���ش���ري���ن ال���ف���ع���ل امل��ع��ت��اد 
؛ ف����ق����ط، ف������ان ه������ذا ال���ت���ح���س���ن ق�����د ق���وب���ل 
ب��امل��زي��د م��ن ال��ت��وس��ع ال��ص��ن��اع��ي املستمر، 
الن االس��ت��ه��اك ال��ع��امل��ي ل��ل��م��وارد أص��ب��ح 
اآلن اع������ي م����ن اي وق������ت م�����ي-وق�����د ت��م 
ت���ج���اه���ل ه����ذي����ن االت����ج����اه����ن ال���ت���اري���خ���ي���ن 

تماما يف التقرير. وم��ع��ا، ظلت سياسة 
النمو االقتصادي الدائم لكوكب األرض 
ب���أك���م���ل���ه���ا س���ل���ي���م���ه ب����ال����ف����ع����ل. وم�����ن�����ذ ن��ش��ر 
ال���ت���ق���ري���ر، س������ار ال���ش���ع���ار ال���غ���ام���ض وغ���ر 
الجوهري "التنمية املستدامة" يف جميع 

انحاء العالم.

دور ت����ق����ن����ي����ة امل������ع������ل������وم������ات يف ت���ح���ق���ي���ق 
التنمية املستدامة

يف ه����������������ذا ال��������ع��������ص��������ر ال��������������������ذي ت����������ح����������دد ف����ي����ه 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات ال������ق������درات ال���ت���ن���اف���س���ي���ة، 
ت���س���ت���ط���ي���ع ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات أن ت��ل��ع��ب 
دوراً م���ه���م���اً يف ال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة، إذ 
ي��م��ك��ن ت��س��خ��ر اإلم����ك����ان����ات ال�����ا م��ت��ن��اه��ي��ة 
التي توفرها تقنية املعلومات من أجل 
إح��������������ال ت�����ن�����م�����ي�����ة م������س������ت������دام������ة اق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
واج���ت���م���اع���ي���ة وب���ي���ئ���ي���ة، وذل�������ك م����ن خ���ال 
ت���ع���زي���ز ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م�����ن أج������ل ال��ت��ن��م��ي��ة 

املستدامة كما يي:
    ت����ع����زي����ز أن����ش����ط����ة ال����ب����ح����ث وال����ت����ط����وي����ر 
ل�����ت�����ع�����زي�����ز ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا امل�����������������واد ال������ج������دي������دة 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات واالت������ص������االت، 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ات ال�����ح�����ي�����وي�����ة، واع����ت����م����اد 

اآلليات القابلة لاستدامة.
    ت���ح���س���ن أداء امل����ؤس����س����ات ال���خ���اص���ة 
م������ن خ�������ال م������دخ������ات م���ع���ي���ن���ة م���س���ت���ن���دة 
إىل التكنولوجيات الحديثة، فضًا عن 
اس������ت������ح������داث أن������م������اط م����ؤس����س����ي����ة ج����دي����دة 

تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
    ت�����ع�����زي�����ز ب������ن������اء ال���������ق���������درات يف ال����ع����ل����وم 
والتكنولوجيا واالبتكار، بهدف تحقيق 
أه����داف التنمية امل��س��ت��دام��ة يف االق��ت��ص��اد 
ال���ق���ائ���م ع���ىل امل���ع���رف���ة، والس���ّي���م���ا أن ب��ن��اء 
ال��ق��درات ه��و الوسيلة ال��وح��ي��دة لتعزيز 
ال���ت���ن���اف���س���ي���ة وزي�����������ادة ال����ن����م����و االق����ت����ص����ادي 
وت����ول����ي����د ف�������رص ع����م����ل ج�����دي�����دة وت��ق��ل��ي��ص 

الفقر.
    وض���������������ع ال��������خ��������ط��������ط وال���������������رام���������������ج ال������ت������ي 
ت��ه��دف إىل ت��ح��وي��ل املجتمع إىل مجتمع 
م��������������ع��������������ل��������������وم��������������ايت.. ب���������ح���������ي���������ث ي�����������ت�����������م إدم���������������������اج 
ال������ت������ك������ن������ول������وج������ي������ات ال��������ج��������دي��������دة يف خ���ط���ط 
واس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ات ال����ت����ن����م����ي����ة االج����ت����م����اع����ي����ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة، م��ع ال��ع��م��ل ع��ىل تحقيق 
أه������������������داف ع������امل������ي������ة ك������������األه������������داف اإلن������م������ائ������ي������ة 

لألفية.
    إع������������داد س�����ي�����اس�����ات وط����ن����ي����ة ل���اب���ت���ك���ار 
واس����رات����ي����ج����ي����ات ج�����دي�����دة ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
م���ع ال��رك��ي��ز ع���ىل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

واالتصاالت.

دور االت������ص������االت يف ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة

امل����������ع����������ارف وامل�������ع�������ل�������وم�������ات ت������ع������د ب����ال����ط����ب����ع 
ع����������ن����������ص����������راً أس������������اس������������ي������������اً ل���������ن���������ج���������اح ال������ت������ن������م������ي������ة 
امل���������������س���������������ت���������������دام���������������ة، ح������������ي������������ث ت������������س������������اع������������د ع������ىل 
ال����ت����غ����ي����رات االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت����ص����ادي����ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وت��س��اع��د ع���ىل تحسن 
اإلن�����ت�����اج�����ي�����ة ال�������زراع�������ي�������ة واألم��������������ن ال������غ������ذايئ 
وس����ب����ل امل���ع���ي���ش���ة يف ال������ري������ف.. غ�����ر أن������ه ال 
ب����د م����ن ن���ق���ل ه�����ذه امل�����ع�����ارف وامل���ع���ل���وم���ات 
ب������ص������ورة ف����ع����ال����ة إىل ال������ن������اس ل������ي ت��ح��ق��ق 
ال���ف���ائ���دة م��ن��ه��ا، وي���ك���ون ذل����ك م���ن خ��ال 
االت��������ص��������االت، ح����ي����ث ت���ش���م���ل االت�����ص�����االت 
م����ن أج�����ل ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ك���ث���ر م����ن ال���وس���ائ���ط 
م��ث��ل اإلذاع�������ة ال��ري��ف��ي��ة امل���وج���ه���ة للتنمية 
املجتمعية، والطرق املتعددة الوسائط 
لتدريب املزارعن وشبكة اإلنرنت للربط 
بن الباحثن ورجال التعليم واملرشدين 
ومجموعات املنتجن ببعضها البعض 

وبمصادر املعلومات العاملية.

)6(التنمية المستدامة ودورها في النهوض بالمجتمعات
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دشنت جمعية املنشدين اليمنين مهرجانها 
اإلنشادي والتكريمي يف مقر الجمعية بصنعاء 

بتكريم املتدربن يف الهندسة الصوتية.
 حيث اختتمت جمعية املنشدين اليمنين 
مشروع الحفاظ عىل الراث اإلنشادي اليمني 
بتكريم املتدربن يف مجال الهندسة الصوتية 
ومنحهم شهائد املشاركة إضافة إىل نسخة من 

كتاب روائع شعر النشيد الصنعاين.
وتأيت هذه الدورات بدعم وتمويل من منظمة 
تنمية  ووكالة  االوروبي  واالتحاد  اليونيسكو 
املنشآت الصغرة واالصغر، وهي الدورة الثالثة 
ضمن مشروع الحفاظ عىل الراث اإلنشادي 

اليمني.
لأستاذ  ألقيت كلمة  املهرجان  افتتاح  ويف 
عي محسن األكوع رئيس جمعية املنشدين 
بالحاضرين  فيها  رحب  والذي  اليمنين، 
من  ابدوه  ما  عىل  الدورة،  من  واملتخرجن 
تفان يف ثاثة أسابيع، راجيا بأن يكون كل ما 
تعلموه يف هذه الدورة، أن يسهم إسهاما كبرا 
اإلنساين  الحضاري  املوروث  الحفاظ عىل  يف 
اليمني، عىل اعتبار أنه هدف رئييس للجمعية، 
التدريب  لتحقيقه من خال  دائماً  وتسعى 
الراث  توثيق  بهدف  الصوتية  الهندسة  عىل 
التسجيل  وسائل  بأفضل  اليمني  اإلنشادي 
الحديثة، وحضر اختتام الدورة اعضاء الهيئة 
اإلدارية للجمعية، وخال اختتام الفعالية تم 
توزيع شهادات املشاركة عىل املتدربن وتكريم 

الحاضرين.  
فيما أقيم اليوم الثاين للمهرجان اإلنشادي 
الختامي التكريمي، الختتام الدورات التدريبية 
اليمنين،  املنشدين  جمعية  أقامتها  التي 
والهندسة  الصوتية،  واملقامات  اإلنشاد  يف 

املوسيقية.
الذي  وفقراته  املهرجان  فعاليات  وخال 

قدمته اإلعامية املتألقة عبر الزوقري، ألقيت 
كلمة لنائب وزير الثقافة محمد حيدره أوضح 
فيها أنه يف هذا اليوم الجميل، العظيم املفعم 
بروح االنتصار ومشاعر الوطنية التي تجمع كل 
من حضر هذه الفعالية، ال يسعني أن اعر 
لأستاذ القدير استاذنا جميعا عي محسن 

األكوع، بالشكر.
واضاف أن جمعية املنشدين لوال وجودها 
اعتقد أن الراث اليمني قد اندثر، لذلك نحرص 
عىل أن يكون للجمعية أنشطة بشكل مستمر 
وأكد عىل أهمية إقامة مثل هذه الدورات ملا 

لها من أهمية يف صقل مهارات املنشدين.
ويف املهرجان الذي حضره عبدالرحمن مراد 
املؤيد  وعي  للكتاب،  العامة  الهيئة  رئيس 
وكيل  شرف  وإبراهيم  الثقافة،  وزارة  وكيل 
وزارة الربية، قال األستاذ عي األكوع رئيس 
جمعية املنشدين اليمنين أننا نحتفل اليوم 
ويف املهرجان الختامي يف اليوم الثاين الختتام 
الدورات التدريبية، التي شارك وتخرج منها 

جمعية  مقر  يف  متدرباً  أو  منشداً  أربعون 
الرنامج  هذا  يف  مضيا  اليمنين،  املنشدين 
التدريبي الذي يعتر األول من نوعه يف مجال 
والهندسة  املوسيقية  واملقامات  اإلنشاد 
الصوتية، ضمن مشروع الحفاظ عىل الراث 
اإلنشادي اليمني الذي نفذته الجمعية، عىل 
مدى أربعة اشهر، من 18ديسمر 2021 إىل 

28مارس 2022م.
وأضاف األكوع لقد أىت هذا الرنامج التدريبي 
واملنشدون اليمنيون املبدعون يف أمس الحاجة، 
ملثل هذه الدورات التي يتطلب استمرارها من 
اجل صقل مهارات املنشدين، وتنمية قدراتهم 
اإلبداعية يف هذا املجال، وتحويل تلك املهارات 
األصيل،  اليمني  الراث  لخدمة  والقدرات 
أربعن  استهدف  الرنامج  هذا  أن  موضحا 
املبدعن من مختلف املحافظات  منشدا من 
اليمنية، من الفئة العمرية ما بن 18 سنة 

إىل  35.
وشكر املنظمات الدولية، الداعمة للرنامج 

التدريبي األول من نوعه، عىل مستوى اليمن، 
وشكرنا لكافة من ساهموا إلنجاح هذا املشروع) 
والعلوم  للربية  املتحدة  األمم  مثل منظمة 
الصغرة  املشاريع  تنمية  ووكالة  والثقافة، 
والشكر  األوروبي(،  واالتحاد  واالصغر، 
موصول ألعضاء الجمعية الذين ساهموا يف 
سنسعى  الله  وبإذن  الدورات،  هذه  إنجاح 
الدورات،  هذه  من  املزيد  لتنفيذ  جاهدين، 
وبتعاون املخلصن املهتمن بالثقافة والراث 

اليمني األصيل.
ملنظمات  الوطني  األتاف  رئيس  قال  كما 
لجمعية  الثقايف  واملستشار  املدين  املجتمع 
أنه  تقي  مطهر  األستاذ  اليمنين،  املنشدين 
يف صباح هذا اليوم أُرغم العدوان عىل وقف 
عدوانه، يف السادسة صباحا، وغدا سرغمه 
الله، ال زلة الحصار، فتحية إىل كل صامد، 
ضد العدوان، يف هذه الزمن الذي جعل منه 

الشعب اليمني رمزاً للتحدي.
 وشكر األستاذ تقي عي محسن األكوع رئيس 
الجمعية الذي وصفه بأنه شعلة من النشاط 
للمحافظة عىل الراث ومعه كل محب لليمن 

وتراثه..
انشاديتن قدمهما  وكانت قدمت فقرتن 
فرقة من أعضاء جمعية املنشدين اليمنين، 
واستمع الحاضرون ألناشيد مختلفة تعكس 
ألوان املقامات، قدمها مدرب املقامات الصوتية 

عامر عبدالله.
وقدمت يف املهرجان، ثاثة أناشيد قدمتها 
الفعالية  يف  وتم  العبيس،  مادلن  املنشدة 
تكريم اإلعامية مايا العبيس واملنشدة مادلن 

العبيس.
يف  للمشاركن  التكريم  تم  االختتام  ويف 
إنجاح الرنامج التدريبي عىل مدى أربعة أشهر 

بالشهادات التقديرية.

مارش الحسام

مايو   22 بمستشفى  أطباء  نجح 
يف   , همدان,  بضاع  التعليمي 
كيلو   5 يزن  كبر  ورم  استئصال 
جرامات من أحشاء سيدة، وذلك 
جميل  الدكتور  إشراف  تحت 
الجراحة  قسم  رئيس  الخالدي 

العامة باملستشفى.
سيدة  املستشفى  استقبل  حيث 
تبلغ من العمر 68 سنة وهى تعاىن 
من آالم والتضخم فى البطن، فتم 
عىل الفور عمل الفحوصات الطبية 
الازمة للمريضة، وتم تجهيزها قبل 
العملية، وبالفعل تم استخراج ورم 
كبر عىل املبيض يزن 5 كيلو جرامات 
 ،33cm x 24cm وإبعاده حواىل
كان  السيدة حيث  معاناة  وأنهت 
يمثل الورم عبئاً عىل أحشاء املريضة.

الدكتور  أشار  العملية  وعن   
الخالدي إىل أن الجراحة تمت بنجاح 
تام ولله الحمد, وان السيدة حالياً 
عقب  الازمة  الفحوصات  تتلقى 

العملية داخل املستشفى.

التدريب  أعمال  برنامج  األحد  أمس  بدأ 
املرأة  دراسة حول  بإعداد  الخاص  التشاريك 
اليمنية، الذي تنظمه وزارة حقوق اإلنسان، 
لحقوق  السامية  املفوضية  مع  بالتعاون 
اإلنسان.. ويهدف الرنامج، بمشاركة مجموعة 
من الجهات الحكومية ذات االتصال املباشر 
ويستمر  املختلفة،  وقضاياها  املرأة  بحقوق 
لثاثة أيام، إىل التدريب عىل منهجية إعداد  
التقارير املتعلقة باملرأة.. ويف افتتاح  الرنامج 
أكد وكيل وزارة حقوق اإلنسان، عي صالح 
تيسر، عىل أهمية هذه الدراسة التي ستشكل 
املتأثر  املرأة  بوضع  للتعريف  أساسية  وثيقة 
بحالة العدوان.. وأشار إىل أن الدراسة، التي 

يتم التحضر لها، ستشكل مدخاً مهماً ملعرفة 
التحديات التي تواجه املرأة وإقرار املعالجات 
بما  أوضاعها  وتحسن  بها،  للنهوض  املثىل 
يتواءم مع الثوابت الدينية والدستور والقوانن 

النافذة .
 من جانبه، أوضح منسق الرامج واملشاريع 
يف املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، رمزي 
العشاري  أن هذا التدريب تم اإلعداد له يف 
إطار مشاورات مكثفة مع وزارة حقوق اإلنسان  
بهدف  املرأة،  لتنمية  العامة  باإلدارة  ممثلة 
التمهيد إلعداد دراسة نوعية متخصصة تشمل 
جميع االحتياجات، وتناقش مجمل القضايا 

ذات الصلة باملرأة قانونياً وتنموياً وحقوقياً.

ألف  البيضاء  محافظة  رداع  بمدينة  ُوزع 
مصحف لكتاب لله عز وجل لعدد من الجوامع 
أبو  الخر عبدالله محمد يحيى  بدعم فاعل 

الرجال، بمناسبة شهر رمضان املبارك.
الحج  وشؤون  اإلرشاد  وزارة  وكيل  وأشاد 
مانع  محمد  الكريم  القرآن  لقطاع  والعمرة 
بمبادرة توزيع مصاحف ملساجد رداع بما يسهم 

يف االستزادة من القرآن الكريم وعلومه خال 
أيام وليايل الشهر الكريم.

ويف التوزيع بحضور أمن عام جامعة البيضاء 
محمد العنيس، أوضح مدير فرع الهيئة العامة 
لأوقاف بمديرية رداع عبدالواسع البابي، إىل 
أنه سيتم توزيع ألف مصحف عىل ٦٠ جامعاً 

ومسجداً يف املديرية.

جمعية املنشدين اليمنيني تقيم املهرجان اخلتامي اإلنشادي الختتام الدورات التدريبية

       كتب: عيل محمد مبارك

رمضان  شهر  حلول  وبمناسبة  الخرية  مشاريعها  ضمن 
املبارك دشنت مؤسسة الرائدة »حورية عباس املؤيد« توزيع 
مساعدات نقدية ألكر من 100 أسرة بصنعاء، ووفقا ملا صرحت 
به االستاذة/ بشرى السماوي- رئيسة املؤسسة، مؤكدًة أن ذلك 
يأيت يف إطار الجهود اإلنسانية التي ُتبذل لتعزيز قيم الراحم 
والتكافل املجتمعي والتخفيف من األعباء عىل الفقراء واألسر 

التي فقدت مصدر دخلها جراء تداعيات األزمة االقتصادية 
املمنهجة التي يفرضها تحالف العدوان عىل اليمن منذ مايقارب 

الثمان سنوات.
وأشارت رئيسة املؤسسة، إىل أن تلك املساعدات النقدية قد 
صرفت عر مصرف محي، وقد تراوحت املبالغ ما بن )15.000 
إىل 50.000( ألف ريال، وفقا ملسح ميداين أجرته املؤسسة لكل 
أسرة، كما أثنت السماوي عىل دعم فاعل الخر الذي ساهم 

يف دعم هذا املشروع الخري.

من جانبها أوضحت األخت/ جمانة السراجي- املدير التنفيذي 
للمؤسسة بأن هذه املبادرة تأيت ضمن سلسلة من املشاريع 
والرامج التي تنفذها املؤسسة لدعم الفئات الفقرة واألشد 
فقراً ولفاقدي مصدر الدخل وغرهم من الشرائح املجتمعية 
املحتاجة  بأمانة العاصمة صنعاء، وناشدت فاعي الخر ورجال 
األعمال بأن ال يتوانوا يف هذه املرحلة الحرجة  بتقديم املساهمة 
يف هذه املشاريع اإلنسانية ومد يد العون لأسر املتضررة جراء 

العدوان الجائر عىل اليمن.

الرائدة »حورية املؤيد« توزع مساعدات نقدية لـ 100 أسرة بصنعاء

<يعلن ورثة ثابت محمد عقان النجايش عن فقدان عقود 
إيجار يف موضع أحوال مقرة مزارع قرية املجيدي الجندية 
العليا مديرية التعزية تابع للوقف الجندي محافظة تعز..

فعىل من يجدها إيصالها ألقرب قسم شرطة.

< ي����ع����ل����ن األخ ع�����م�����ار إب������راه������ي������م م����ح����م����د أب��������و دن�����ي�����ا وزوج�����ت�����ه 
أسماء احمد عامر مجيديع امل��رادي عن فقدان بطاقتيهما 
الش�������������������خصية.. فعىل من وجدهما إيصالهما اىل أقرب قسم 

ش��������������رطة .

فقدانات

ت������ع������ل������ن ان����������ط����������اق م������ح������م������د ع�������ب�������د امل�����ل�����ك 
امل����ت����وك����ل ع����ن ت���ع���دي���ل اس���م���ه���ا ال���ت���ج���اري 
م�����ط�����ع�����م )ورد  م��������ن )ورد ك�������اف�������ي�������ه( اىل 
ل�������ل�������س�������ي�������دات( وت�������ع�������دي�������ل ال��������ع��������ن��������وان م���ن 

مديرية السبعن اىل مديرية الوحدة.
فمن له حق االعراض عىل التعديل 
عليه التقدم اىل وزارة الصناعة خال 

اسبوع من تاريخ النشر.

ألف مبروكتعديل اسم تجاري

مبروك التخرج

باقة ورد مزينة بعقد من الفل، ومعطرة بأريج الياسمن 
نهديها للدكتور/ عقيل زيد الشامي 
والدكتورة/ فادية حسني الديلمي

 بمناسبة عقد قرانهما.
جعل الله يف ذلك الخر، وبارك لهما وعليهما، وبالرفاء 

والبنن والسعادة الدائمة.
املهنئون:  محمد عبد الله الحوري-  محمد شرف 
املرتىض - محمد شويع الشيخ  - محمد الهندي 

وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا
يف جو فرائحي بهيج ووسط فرحة األهل واألصدقاء..

 احتفل الزميل املالزم أول/ أصيل منصور
 بخطوبته يوم الثاثاء املايض

وبهذه املناسبة السعيدة
 نتقدم بخالص التهاين والتريكات 

وعقبال الفرحة الكرى
املهنئون:

العقيد/ عبدالله املثايل- ركن القوى البشرية
املالزم أول/ حسني محمد الشعور

 مدير إدارة االستحقاق
وكافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي

 وصحيفتي "26سبتمرب واليمن".

استئصال ورم يزن 5 كيلو من أحشاء
  سيدة مبستشفى ضالع

برنامج تدريبي إلعداد دراسة حول املرأة اليمنية

توزيع مصاحف على عدد من اجلوامع مبديرية رداع

انطلقت مساء أمس املراحل األوىل من املسابقة الشعرية "شاعر الصمود" يف موسمها 
الرابع، التي ينظمها اتحاد الشعراء واملنشدين وتبث عىل قناة املسرة.. يتنافس يف املجموعة 
األوىل الشعراء ردفان الرقيمي، وإلياس املقديش، وإبراهيم حميد، وضحى الهمداين وخالد 

البصري، جميل جعفر، يتأهل أربعة منهم.
وأكد رئيس اتحاد الشعراء واملنشدين ضيف الله سلمان، عىل أهمية املسابقة التي تعكس 
صمود اليمنين يف وجه العدوان وتسليط الضوء عىل املوروث الثقايف لليمن واكتشاف املواهب 

يف الشعر الشعبي.
وكانت لجنة التحكيم للمسابقة، قسمت الشعراء املتأهلن ال�48 شاعراً وشاعرة، إىل ثماين 

مجموعات، كل مجموعة تضم ستة شعراء.

القراميش  حريب  بمديرية  لقاء  ناقش 
الرنامج  تنفيذ  خطة  مأرب  محافظة  يف 

الرمضاين للعام 1443هجرية.
ويف اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى 
ذياب أحمد ذياب وقيادات السلطة املحلية 
أكدت  كلمات  أُلقيت  ووجهاء،  ومشايخ 
أهمية االستفادة من شهر رمضان يف التقرب 
وإقامة  والعبادات،  بالطاعات  الله  إىل 
الكريم  القرآن  وحلقات  الذكر  مجالس 

والدروس اإليمانية.

النفوس  تهيئة  أهمية  الكلمات  وأكدت 
تعزيز  يف  واستغاله  رمضان  شهر  خال 
الصفوف  وتوحيد  واملحبة  اإلخاء  أواصر 
واإلسهام الفاعل يف إنجاح حملة "إعصار 
إقامة  عىل  الحرص  اللقاء  وأكد  اليمن".. 
القرى  مستوى  عىل  الرمضاين  الرنامج 
والعزل واملكاتب التنفيذية لاستفادة من 
الدروس اإليمانية التي تّزيك النفوس وتقربها 
إىل الله تعاىل وكذا إحياء روح التكافل بن 

أبناء املجتمع. 

انطالق املرحلة األولى من مسابقة "
شاعر الصمود" في موسمها الرابع

مناقشة تنفيذ البرنامج الرمضاني في حريب 
القراميش مبأرب

نتقدم بأجمل التهاين 
والتريكات  نهديها  

للدكتور 
عبد القادر نور 
الدين وهاس

وذلك بمناسبة 
تخرجه من

 الجامعة اإلماراتية 
كلية طب عام
  بتقدير امتياز ..

متمنن له النجاح والتقدم 
يف حياته العملية..

فالف مروك..

املهنئون: 
 والدكم/

 نور الدين وهاس 
 عبد الحميد الحجازي

 عيل محمد مبارك
 محمد القريي
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 هل يكون شهر رمضان 
محطة لراحة األنفس؟

ونــــحــــن نـــعـــيـــش الـــنـــفـــحـــات الــــروحــــانــــيــــة واإليــــمــــانــــيــــة لـــشـــهـــر رمـــضـــان 
املبارك الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار يجب 
علينا كيمنيني مسلمني أن نستشعر عظمة هذا الشهر الكريم من 
خـــال اســتــشــعــارنــا لعظمة الــخــالــق ســبــحــانــه وتــعــاىل والـــخـــوف منه 
وإنه لفضل ورحمة أن بلغنا شهر رمضان الفضيل الذي جاء حاما 
معه الفرج وبشارات تحقيق السام وإنهاء العدوان الظالم عىل 
اليمن بـــإذن الــلــه تــعــاىل وتقوية الــروابــط األخــويــة والــتــقــرب اىل الله 
بالطاعات وفعل الخريات سائلني الله أن يعيننا عىل صيامه وقيامه 
بالوجه األكمل الذي يرضيه وأن يغفر لنا ويعفو عن زالتنا وتقصرينا 
ويرفع عنا الباء والغاء والوباء و يوفقنا إىل ما يحبه ويرضاه وأن 
نستشعر كذلك يف هذا الشهر املبارك خطورة ما يقوم به البعض 
مـــن أعـــمـــال لـــم تــقــتــصــر عـــىل خــلــق عــــــداوات فــيــمــا بـــني أبـــنـــاء الــشــعــب 
الواحد وإيغال الصدور بالحقد والغل ضد من نختلف معه فكراً 
وسياسة ومذهباً وإنما وصلت درجة العداوة التي نكنها لبعضنا 
حد قتل األنفس الربيئة وإراقــة الــدم الحرام وسفكه يف كل مكان 
يوميا وكــأن من يقومون بهذا العمل الشنيع يتقربون به إىل الله 
ليمنحهم مقابله الحسنات ويدخلهم الجنة وقد ربما يعتقد من 
يقوم بمثل هذا الفعل املحرم شرعا واملُجرم قانوناً وُعرفاً أنه فعًا 
يعبد الله بدماء األبرياء نتيجة للتعبئة الخاطئة التي يتلقاها من 
أطـــراف محسوبني عــىل الــديــن كعلماء هدفهم العمل عــىل تفرقة 
األمة وزعزعة أمنها واستقرارها بفتاواهم التي يكّيفون لها النصوص 
الدينية بحسب أهوائهم لتكون معرّبة عن توجهاتهم الخاطئة وهي 

أطـــراف تجرد فكرها مــن كــل القيم 
الـــــديـــــنـــــيـــــة واألخــــــــاقــــــــيــــــــة واإلنـــــســـــانـــــيـــــة 
ولـــــــــم تــــكــــتــــف بــــــذلــــــك فــــحــــســــب وإنـــــمـــــا 

وقــــــــــــفــــــــــــت إىل جــــــــــــانــــــــــــب الـــــــــــــــعـــــــــــــــدوان 
الـــــــــــظـــــــــــالـــــــــــم عـــــــــــــىل الـــــــــيـــــــــمـــــــــن وشــــــعــــــبــــــه 
وشــــرعــــنــــتــــه فـــقـــهـــيـــا مــــجــــيــــزة بـــذلـــك 
قــتــل الــشــيــوخ والــنــســاء واألطـــفـــال 
وتــــدمــــري الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــمـــا فــيــهــا 
املساجد واملدارس واملصانع واآلثار 

والجسور والطرقات .
وعــــلــــيــــه نـــــقـــــول : لـــيـــكـــن مـــعـــلـــومـــاً 
لــــــــــــدى هـــــــــــــــؤالء ولـــــــــــــــدى كـــــــــل الــــــقــــــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة املــــنــــضــــويــــة تــــحــــت رايــــــة 
الــعــدوان ســـواًء كــانــت يف الــداخــل 

أو الــخــارج بمختلف اتجاهاتها الفكرية واملذهبية أنــه من الصعب 
عىل أي طرف إلغاء الطرف اآلخر مهما كان مختلفاً معه ومهما كان 
هذا الطرف السيايس أو ذاك مستنداً عىل نفوذ سلطوي أو شعبي 
، وأن الجميع يجب أن يتعايشوا مع بعضهم البعض ويعرتف كل 
منهم باآلخر وتكون املنافسة بينهم فقط عىل كسب ثقة الشعب 
اليمني وخدمة قضاياه الوطنية  وأن نجعل من شهر رمضان املبارك 
مــحــطــة ملــراجــعــة أنــفــســنــا وتــغــيــري مـــا بــداخــلــهــا مـــن أحـــقـــاد وعـــــداوات 
وبغضاء بل وتطهريها مما علق فيها من أدران لتحل محلها روح  
املــحــبــة والــتــســامــح والــصــفــح والـــوئـــام ألن مــســاحــة الــيــمــن أكـــرب بكثري 
من مساحة الخافات التي تكاد تعصف باألخضر واليابس والتي 

جعلنا منها وكأنها هي كل الوطن وكل الشعب. 
وحتى ال يظل كل طرف متمرتساً ملحاربة الطرف اآلخر العتقاده 
أنــه منافس لــه أو أنــه سيؤثر عــىل شعبيته ونــفــوذه فإننا نحذر من 
استمرار هذا النهج غري السوي وما سيرتتب عليه من عواقب وخيمة 
لــن تصيب فــئــة معينة مــن الــنــاس وإنــمــا ستعم الجميع ولـــن تزيد 
الـــطـــرف املــســتــهــدف أو املـــغـــضـــوب عــلــيــه إال شــعــبــيــة والـــتـــفـــاف الــنــاس 
حــولــه انــطــاقــاً مــن نــظــرتــهــم إلــيــه بــأنــه مــظــلــوم والــشــواهــد عــىل ذلــك 
كثرية نعيشها اليوم واقعاً عىل األرض  ونعتقد جازمني أن الطرف 
الـــســـيـــايس الـــــذي ال يـــعـــرتف بـــاآلخـــر ويــعــمــل عـــىل مــحــاربــتــه وافــتــعــال 
املــشــاكــل لــه بــهــدف إزاحـــتـــه عــن طــريــقــه وتــوجــيــه االتــهــامــات الباطلة 
إليه هو الطرف الفاشل والعاجز وغري الواثق من نفسه وصواًل إىل 
كــســب ثــقــة الــشــعــب إليــصــالــه إىل الــحــكــم حــيــنــمــا يــحــصــحــص الــحــق 
وتـــجـــرى االنــتــخــابــات الــربملــانــيــة والــرئــاســيــة واملــجــالــس املــحــلــيــة وذلـــك 
لسبب بسيط وهو أنه ال يمتلك رؤية وال برنامجاً سياسياً يعرضه 
عىل الشعب وينافس من خاله عىل ثقته ، وأيضاً فإن هذا الطرف 
الذي يلجأ إىل مثل هذا األسلوب أو النهج إللغاء اآلخر لم يؤمن بعد 
بالديمقراطية وال بحرية تقبل اآلخر مهما كان متعارضاً مع توجهه. 
صــحــيــح قــد يــعــود هـــذا الــتــصــرف إىل أن هـــذه األطـــــراف تــعــودت يف 
املايض عىل الهيمنة والسيطرة خدمة ملصالحها الخاصة عىل حساب 
مــصــالــح الــشــعــب والــوطــن ولــذلــك فــإنــهــا تــنــزعــج مــمــن تـــراه الــيــوم يف 
الــوضــع الجديد قــد أصــبــح منافساً لها ويــقــف حــائــًا دون فــرض ما 
تريده بالقوة وعليه فليس أمام هذه القوى السياسية إال استيعاب 
طــبــيــعــة واقـــــع الـــحـــال الـــــذي أفـــرزتـــه املــرحــلــة الــحــالــيــة بـــهـــدف الــتــغــيــري 
وقطع الطريق تماماً أمام عودة االستبداد والهيمنة من قبل طرف 
واحد وأن تؤمن وتدرك جيداً أنه ال مجال أبداً إللغاء اآلخر وعدم 
القبول به وأن التعايش السلمي بني كل القوى السياسية املختلفة 
أصبح ضرورة حتمية وحقيقة مسلماً بها ومن يحاول فرض رأيه 
الفردي سيكون ملفوظاً من قبل الشعب اليمني الذي شب أبناؤه 
عن الطوق وأصبحوا يتمتعون بوعي وإدراك يميزون من خالهما 
بني ما هو حق ومــا هو باطل وبــني من يعمل عىل خدمة املصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا ومـــــن يــســخــرهــا ويـــجـــريهـــا لــصــالــحــه ، والـــحـــكـــم هــو 
صندوق االقرتاع الذي من خاله سيحصل الطرف السيايس املوثوق 
به شعبياً عىل ثقة أبناء الشعب اليمني إليصاله إىل الحكم وحينها 
سيكون الشعب هو املرجعية والوطن هو اإلطار الذي يتحرك داخله 
هذا الطرف الذي با شك سيخضع للمحاسبة خال فرتة الحكم 
املــحــددة لــه واملــنــصــوص عليها يف الــدســتــور وعـــىل أســـاس مــا يقدمه 
مــن خــدمــات للشعب والــوطــن سيتم التقييم لتجديد الثقة بــه أو 
سحبها منه شعبياً ، ويبقى التأكيد هنا بأنه مطلوب من الجميع 
أن يـــدافـــعـــوا عـــن ســـيـــادة الـــوطـــن الــيــمــنــي واســـتـــقـــالـــه وتـــحـــريـــر قــــراره 
السيايس مــن الــوصــايــة الخارجية وأن يعملوا بــإخــاص بعيداً عن 

املناكفات واملشاحنات واملصالح الضيقة األفق .

احمد الشريف

ش��ه��ر رم��ض��ان ه��و م��ن ال��ف��رص ال��ت��ي أت��اح��ه��ا الله 
“س�����ب�����ح�����ان�����ه وت���������ع���������اىل” وم����������ا أك�������ره�������ا ال������ت������ي ي���ه���ي���ئ 
ال����ل����ه ل����إن����س����ان ف���ي���ه���ا ال�����ظ�����روف امل����ائ����م����ة ل��ل��رب��ي��ة 
اإليمانية، لتزكية النفس، لاهتداء بهدى الله 

»سبحانه وتعاىل«

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(

أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــــراين حــســني أمـــري عبد 
الــــلــــهــــيــــان، مـــبـــاحـــثـــات هـــاتـــفـــيـــة، مـــــع وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
ســلــطــنــة عـــمـــان بـــــدر بــــن حـــمـــد الـــبـــوســـعـــيـــدي، حـــول 
بعض القضايا الثنائية واإلقليمية والــدولــيــة ذات 
االهــتــمــام املــشــرتك، بما يف ذلــك اقـــرار وقــف إطــاق 

النار يف اليمن ومفاوضات فيينا.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة تـــــســـــنـــــيـــــم الــــــــدولــــــــيــــــــة لـــــــأنـــــــبـــــــاء عـــن 
عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان، قـــــولـــــه: "املـــــهـــــم اآلن الـــــرفـــــع الـــكـــامـــل 
للحصار اإلنساين بالتوازي مع استمرار وقف إطاق 
الــــنــــار، كـــذلـــك مـــن املـــهـــم لــلــغــايــة يف الـــوقـــت الـــراهـــن 

إرسال مساعدات إنسانية إىل الشعب اليمني".

وهنأ عبد اللهيان، نظريه العماين وسلطنة عمان 
حكومة وشعباً بحلول شهر رمضان املبارك.. معربا 
عـــن أمـــلـــه يف اســـتـــمـــرار وقــــف إطـــــاق الـــنـــار يف الــيــمــن 
بشكل دائم، وأعرب عن تقديره لدور عمان البناء 

يف هذا الصدد.
وبــشــأن مــفــاوضــات فيينا، انتقد وزيـــر الخارجية 
اإليــــــراين إعــــــادة فــــرض أمــريــكــا عــقــوبــات عـــىل بعض 
األفـــــراد والــشــركــات اإليـــرانـــيـــة، وأشــــار إىل أن بــاده 
مــســتــعــدة التــــفــــاق جـــيـــد ومــــســــتــــدام، لـــكـــن الــجــانــب 
األمرييك، من خال بعض االطماع، كان مسؤواًل 
بشكل مباشر عن إطالة أمد املفاوضات حتى اآلن.

بدوره هنأ وزير خارجية عمان يف هذه املباحثات 
الــــهــــاتــــفــــيــــة، إيـــــــــــران حــــكــــومــــة وشــــعــــبــــا بــــحــــلــــول شــهــر 
رمــــــضــــــان املــــــــبــــــــارك، ورحــــــــــب بـــــوقـــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار يف 
اليمن، وشكر إيــران عىل دورهــا وجهودها يف هذا 

الصدد.
وأعرب عن أمله يف أن يؤدي هذا األمر اىل توفري 
االرضــــيــــة الــــازمــــة لـــلـــمـــحـــادثـــات بــــني كـــافـــة األطــــــراف 

اليمنية وإعادة فتح حدود هذا البلد.
واتـــــــفـــــــق وزيـــــــــــــرا خـــــارجـــــيـــــة الـــــبـــــلـــــديـــــن عـــــــىل مــــواصــــلــــة 
املــــشــــاورات الـــجـــاريـــة حــــول الــقــضــايــا املـــطـــروحـــة عىل 

جدول أعمال البلدين.

مباحثات إيرانية عمانية تؤكد على ضرورة
 الرفـــع الكامل للحصــــــار عـــن اليمـــــن

شركة النفط:
 التحالف يفرج عن سفينة مازوت 

ويواصل احتجاز 3 سفن وقود
أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الــــيــــمــــنــــيــــة، يــــــــوم امــــــــس ، أن ســـفـــيـــنـــة  املــــــــــازوت 
"سيباندر سافري" وصلت  إىل غاطس ميناء  الحديدة بعد احتجازها 
ملدة قاربت ثاثة أشهر، فيما التزال 3 سفن بنزين إسعافيه محتجزة 

يف منطقة احتجاز العدوان.
وقال املتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى املتوكل، 
يف منشور عىل تويرت:  وصلت إىل غاطس ميناء  الحديدة سفينة  املازوت 

"سيباندر سافري"بعد احتجازها ملدة 88يوماً.
وأوضـــــح املــتــوكــل أن تــحــالــف الــــعــــدوان اليـــــزال يــحــتــجــز 3 ســفــن  بنزين 
اسعافية يف منطقة احتجاز التحالف قبالة جيزان، معربا عن أمله من 
املبعوث األممي، هانس غروندبرغ، بــاإلســراع يف تنفيذ اتفاق الهدنة 
املعلنة وتحريك باقي السفن إىل ميناء الــحــديــدة للتخفيف مــن ِحــدة 

أزمة الوقود.

وكيل أول محافظة مارب يزور 
املرابطني في جبهة صرواح

زار وكــيــل أول مــحــافــظــة مــــأرب مــحــمــد مــحــســن عــلــوان ، املــرابــطــني من 
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف ذنة والروضة والبلق بجبهة صرواح.  
ونــقــل الــوكــيــل عــلــوان إىل املــرابــطــني تــهــاين  وتــربيــكــات قــيــادة املحافظة 
باليوم الوطني للصمود وحلول شهر رمضان .. مثمنا صمود املرابطني 
يف مواقع العزة والكرامة بجبهات املحافظة وماحققوه من إنتصارات 

ضد قوى العدوان واملرتزقة.
ولفت إىل أن الزيارة تأيت ملشاركة األبطال أجواء رمضان  يف ميادين 
وســاحــات الــوغــى .. مــشــريا إىل أن ربــاطــهــم يف الجبهات، خــال الشهر 

الكريم من أفضل أعمال الجهاد.
بدورهم ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية زيارة وكيل املحافظة .. 
مجددين العهد والوالء لله والوطن والقيادة باستعدادهم للتضحية 

دفاعاً عن األرض والعرض والحرية والسيادة الوطنية.


