
جهوزية عالية وعمل تعبوي واسع

مجلسا الشورى والوزراء يناقشان التحضيرات لالجتماع مع احملافظني

خالل لقائه عدد من املسؤولني والوزراء .. الرئيس املشاط :

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس ال��س��ي��ايس األع���ى، هيئة رئ��اس��ة مجلس 
ال���������ن���������واب، ب������رئ������اس������ة رئ������ي������س امل�����ج�����ل�����س األخ ي���ح���ي���ى 
الراعي جرى خالل اللقاء الذي ضم نواب رئيس 
م���ج���ل���س ال������ن������واب، ع����ب����دال����س����الم ه�����ش�����ول، وأك������رم 
ع���ط���ي���ة، وع����ب����دال����رح����م����ن ال����ج����م����اع����ي، اس���ت���ع���راض 
ج��ه��ود هيئة رئ��اس��ة مجلس ال��ن��واب يف التصدي 
للعدوان األمرييك السعودي والحصار اإلجرامي 

املفروض عى اليمن.
وناقش اللقاء املستجدات عى الساحة الوطنية 
يف ظ��ل اس��ت��م��رار ال��ح��ص��ار وال���ع���دوان وم��ا يفرضه 
ذل�������������ك م����������ن ض�����������������������رورات االس����������ت����������م����������رار يف ال������ت������ص������دي 
للعدوان، وتعزيز صمود الشعب اليمني وبما 

يحقق النصر الكامل.

وت���ط���رق ال���ل���ق���اء، إىل ب���رن���ام���ج ال���ص���م���ود ال��وط��ن��ي، 
ودور مجلس النواب يف العمل عى الربنامج بما 
يعزز من صمود الشعب اليمني ويلبي طموحاته 
وآماله، ويسهم يف تقديم الخدمات للمجتمع 
يف ظ������ل ال�����ص�����ع�����وب�����ات ال����ق����ائ����م����ة ب����س����ب����ب ال������ع������دوان 

والحصار.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل��ش��اط 
رئيس املجلس السيايس األعى، رئيس حكومة 

اإلنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
ج����������رى خ����������الل ال�������ل�������ق�������اء، م�����ن�����اق�����ش�����ة ب������رن������ام������ج ع���م���ل 
ال���ح���ك���وم���ة ل���ل���ع���ام ال���ه���ج���ري ال���ج���دي���د 1444، وم���ا 
ت��ض��م��ن��ه م���ن خ��ط��ط وب���رام���ج وأن��ش��ط��ة، لتحسني 
م������س������ت������وى األداء ال�������خ�������دم�������ي وال�������ت�������ن�������م�������وي وت����ل����ب����ي����ة 
االح���ت���ي���اج���ات ال���ض���روري���ة ل��ل��م��واط��ن��ني وال��ت��خ��ف��ي��ف 

من معاناتهم.
وت��ط��رق ال��ل��ق��اء، إىل ج��وان��ب ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل 
ب������ني م���خ���ت���ل���ف ال����������������وزارات وامل������ؤس������س������ات واألج������ه������زة 
الحكومية، لتنفيذ ال��ربن��ام��ج وتحقيق أه��داف��ه، 
والتغلب ع��ى الصعوبات وال��ت��داع��ي��ات الناجمة 

عن العدوان والحصار.
كما تطرق إىل الجوانب املتصلة بالنزول امليداين 
ل����ت����ل����م����س اح�����ت�����ي�����اج�����ات وم����ت����ط����ل����ب����ات امل������واط������ن������ني يف 
م����خ����ت����ل����ف امل���������ج���������االت، وال�����ع�����م�����ل ع�������ى ت�����وف�����ريه�����ا يف 

حدود اإلمكانيات املتاحة.
والتقى كذلك فخامة املشري الركن مهدي املشاط 
رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع����������ى ن�����ائ�����ب رئ���ي���س 
الوزراء للشؤون االقتصادية - وزير املالية الدكتور 
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اسبوعية 
سياسية . عامة

افتتاحية

العــــــــــــدو  الصــهــــــيـــــــوني 
والعدوان علــى بالدنا

ال��ت��ح��رك��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ض��د ب��ادن��ا ليست 
ب��������ج��������دي��������دة ف������ال������ك������ث������ر م�����������ن ال��������ت��������ق��������اري��������ر خ�������ال 
السنوات املاضية تناولت مستوى الدعم 
الصهيوين للعدوان عىل بادنا واملشاركة 
ال��ف��ع��ل��ي��ة يف ه���ذا ال���ع���دوان م��ن��ذ ال��ت��ح��ري��ض 
ع����ىل ث������ورة ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ض����د ال���وص���اي���ة 
الخارجية والهيمنة األجنبية يف 21سبتمرب 

2014م
ووص����������������واًل اىل م�������ا ص���������در وي�������ص�������در م�������ن ت�����ص�����ري�����ح�����ات ل�����ق�����ادة  

ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين امل���ع���ربة ع���ن ال��ق��ل��ق ال��ش��دي��د م��م��ا وص��ل 
ال��ي��ه ال��ي��م��ن يف ظ���ل ال��ص��م��ود ال��ت��اري��خ��ي أم����ام ق����وى ال��غ��زو 
والشر والعدوان عى صعيد بناء عوامل القوة وامتالك 
إرادة الفعل وفرض معادالت لم تكن يف حسبان أعداء 
اليمن، وم��ن املؤكد ان ما حققته ال��ق��وات املسلحة وهي 
بصدد التصدي للعدوان الظالم لفت أنظار الجميع بما 
يف ذل�����ك امل����رب����ص����ون ب��ش��ع��ب��ن��ا وه�����و ي���م���ي ب���ك���ل ع�����زم ن��ح��و 

تحقيق الحرية واالستقالل. 
ولعل الجميع تابع التسريبات الصهيونية املتعمدة التي 
تدعي شن عدوان عى بالدنا مطلع الشهر الجاري وهو 
ما لم يحدث، إال أن استمرار العدو يف تسريب مثل تلك 
االدعاءات وبذلك الشكل املقصود يكشف عن نوايا خبيثة 
لذلك الكيان املجرم تجاه شعبنا العظيم وبلدنا العزيز 
األم��������ر ال��������ذي ي���ح���ت���م ع�����ى ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة وم������ن م��ن��ط��ل��ق 
ال���واج���ب ال���ج���ه���ادي ل��ل��دف��اع امل���ق���دس ع���ن ال��ش��ع��ب وال��ب��ل��د 
االس���ت���ع���داد وال���ج���اه���زي���ة مل���واج���ه���ة أي����ة ت���ه���دي���دات محتملة 
فالتصريحات املعادية لقادة الكيان الصهيوين ليست اال 
مؤشر عى حجم ومستوى العداء الصهيوين لليمن الحر 
املستقل، والتناوالت اإلعالمية الواسعة لتلك التسريبات 
تحمل يف طياتها نوايا عدوانية واضحة وه��و ما تتعامل 
معه الجهات املعنية يف ب��الدن��ا بكل ج��دي��ة السيما وتلك 
التسريبات لم تتوقف عند وسائل إعالم العدو الصهيوين 
فقد تلقفتها وسائل إعالم العدوان وبما يوحي بالتنسيق 
ضمن التهيئة والتمهيد لتطورات يعتقد العدو أنه القادر 
عى التحكم بمسارها وهو ذات الوهم الذي ركب عقول 
عمالء واشنطن يف الرياض وأبوظبي عند شن العدوان 
ع��ى اليمن قبل أن ي��ج��دوا أنفسهم أم��ام شعب مجاهد 

مؤمن ال يركع إال لله عز وجل. 
ومن هنا فإن اليمن الحر األبي الصامد لن يقف مكتوف 
االي�������دي أم������ام أي�����ة ح���م���اق���ة ق����د ت���رت���ك���ب ب���ح���ق ه�����ذا ال��ش��ع��ب 

املتطلع دوماً ملواجهة العدو الصهيوين.
وع��������ى ض��������وء ذل��������ك ف��������إن ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة ت�����ح�����ذر ال����ع����دو 
ال��ص��ه��ي��وين م��ن م��غ��ب��ة ارت���ك���اب اي���ة ح��م��اق��ات ك���ون االق����دام 
عى أي ع��دوان عى اليمن الحر األب��ي الصامد لن يقابل 
بالصمت، بل بالرد املناسب والقوات املسلحة جاهزة ألية 
خ���ي���ارات ت��ح��دده��ا ال���ق���ي���ادة يف أي ل��ح��ظ��ة وم����ا ع���ى ال��ع��دو 
اال ان يأخذ ه��ذا التحذير بمحمل الجد فاليمن بقيادته 
وش��ع��ب��ه وق���وات���ه امل��س��ل��ح��ة ل��ن ي����ردد يف ت��س��دي��د ال��ض��رب��ات 
ال��ق��اس��ي��ة وامل��ؤمل��ة رداً ع��ى أي���ة ع�����دوان.. وم���ا ال��ن��ص��ر إال من 

عند الله.

ن�������اق�������ش رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س ال��������������������وزراء ال�����دك�����ت�����ور 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ص����ال����ح ب�����ن ح����ب����ت����ور، م�����ع رئ���ي���س 
مجلس الشورى محمد العيدروس، عدداً 
من املواضيع ذات الصلة بالبعدين الوطني 

واالجتماعي لنشاط الحكومة والشورى.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال��ت��ح��ض��ريات امل��ش��رك��ة لعقد 
اج��ت��م��اع م���وس���ع مل��ج��ل��ي ال�������وزراء وال���ش���ورى 
وأم������ني ال���ع���اص���م���ة وم���ح���اف���ظ���ي امل���ح���اف���ظ���ات، 
ل�������ل�������وق�������وف أم���������������ام ق������ض������اي������ا ال�����س�����ل�����ط�����ة امل����ح����ل����ي����ة 
وال������ب������ح������ث يف م�����ع�����ال�����ج�����ت�����ه�����ا، وك�������������ذا ال����ق����ض����اي����ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ووض������ع اآلل����ي����ات امل���ن���اس���ب���ة ال��ت��ي 
ت��ك��ف��ل ت��رس��ي��خ ال��ج��ه��ود ال��ح��ك��وم��ي��ة واملحلية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف م��ع��ال��ج��ة ال��ق��ض��اي��ا س��ي��م��ا ما 
يتصل بمشكلة الثأر والتوعية واستنهاض 
امل���ج���ت���م���ع، وش���خ���ص���ي���ات���ه ال���ف���اع���ل���ة يف م���ج���ال 
التواصل مع املغرر بهم والرتيب لعودتهم 
اآلمنة إىل مدنهم وقراهم ووفقاً لإلجراءات 

املقرة.
وأش����ار ال��ع��ي��دروس إىل خ��ط��ة ع��م��ل مجلس 
ال�����������ش�����������ورى ل������ل������ع������ام 1444ه�������������������������، وال���������ت���������ي ج������رت 

م����واءم����ت����ه����ا م�����ع م������ح������ددات ال������رؤي������ة ال���وط���ن���ي���ة 
وخطتها املرحلية الثانية.. الفتاً إىل توصيات 
املجلس بشأن جوانب األداء املؤسي لعدد 
م�����ن ال��������������وزارات وال�����ج�����ه�����ات ال����ح����ك����وم����ي����ة، وم����ا 
تضمنته من مقرحات من شأنها املساهمة 

يف توطيد األداء العام لتلك الجهات.
وأوضح أن تلك التوصيات التي تم التوصل 
إل������ي������ه������ا يف ض������������وء م�����ن�����اق�����ش�����ت�����ه�����ا م���������ع ال�����ج�����ه�����ات 
املختصة ج��اءت يف إط��ار املهمة االستشارية 
امل�����ن�����وط�����ة ب����امل����ج����ل����س ت�����ج�����اه ك�����اف�����ة م����ؤس����س����ات 

الدولة.
وت��ط��رق اللقاء ال��ذي حضره القائم بأعمال 
وزي��������ر ح����ق����وق اإلن������س������ان ع�����ي ال����دي����ل����م����ي ، إىل 
نشاط مجلس الشورى فيما يتصل بقضايا 
حقوق اإلنسان التي يتم مناقشتها من قبل 
ال�����ل�����ج�����ان امل����خ����ت����ص����ة يف امل�����ج�����ل�����س، ف����ض����ال ع��ن 
أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز األداء امل��ؤس��ي ل���ل���وزارة تجاه 
ك��اف��ة ال��ق��ض��اي��ا املتصلة ب��ال��ح��ق��وق األس��اس��ي��ة 
وال����ع����ام����ة ل���إلن���س���ان ال��ي��م��ن��ي ووف����ق����ا مل����ا ن��ص��ت 

عليه القوانني النافذة.

حماية  وتصحيح  وانصاف

ل��ج��ن��ة أرايض وع����ق����ارات ال���ق���وات 
املسلحة تشكلت يف 2017/7/6م 
األخ/  ت�����������وج�����������ي�����������ه�����������ات  ب�����������م�����������وج�����������ب 
رئ�������ي�������س ه�����ي�����ئ�����ة األرك������������������ان ال�����ع�����ام�����ة 
رق������م )7/993( ب����رئ����اس����ة ال�����ل�����واء/ 
ع��ب��دال��ل��ه اح��م��د ج��ح��اف مساعد 
رئ�������ي�������س ه�����ي�����ئ�����ة األرك������������������ان ال�����ع�����ام�����ة 
وع����������ض����������وي����������ة ال����������ج����������ه����������ات امل������ع������ن������ي������ة 
م��ن��ه��ا دائ������رة ال��ق��ض��اء ال��ع��س��ك��ري 
ودائ����������������������رة ال������ع������م������ل������ي������ات ال�����ح�����رب�����ي�����ة 
ودائ������������������������رة ال������������ش������������ؤون ال������ق������ان������ون������ي������ة 
ودائ������������������������������������������رة امل��������������س��������������اح��������������ة ودائ������������������������������رة 

األش���������غ���������ال ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة وج������ه������از 
امل����ف����ت����ش ال�����ع�����ام واالس����ت����خ����ب����ارات 
العسكرية وهناك فروع للجنة 

يف املحافظات..
ص���ح���ي���ف���ة "26س����ب����ت����م����رب" ال���ت���ق���ت 
بنائب رئ��ي��س اللجنة وع���دد من 
األعضاء وناقشت معهم عددا 
م�����ن امل����واض����ي����ع ال����ه����ام����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بعمل اللجنة إىل التفاصيل:- 

"26سبتمرب" – خاص.

تفاصيل ص05

"                             "  تنفرد بنشر أبرز القضايا املاثلة أمام اللجنة العسكرية ألرايض وعقارات القوات املسلحة:

  عاطف: أكرب مشكلة واجهت اللجنة هي االعتداء عىل 
أغلب األرايض العسكرية ونهب ساحات كبرة من حمى 

املعسكرات واملواقع العسكرية تحت عدة مسميات
 ف���ي���ص���ل: ال��ل��ج��ن��ة ت��ح��م��ل��ت ع�����بء ت��ص��ح��ي��ح ن���ت���ائ���ج ف��س��اد 

استمر لعقود
  ج����دي����ب: وج����دن����ا أن أغ����ل����ب ال���ج���م���ع���ي���ات م����ج����رد واج���ه���ة 

لاستياء عىل األرايض
  الجال: تم تشكيل لجان مشرتكة لدراسة اإلشكاليات 

ووضع الحلول املناسبة
القطني: حجم االعتداءات عىل األرايض العسكرية كبر 

يف أنحاء الجمهورية



التقى هيئة رئاسة مجلس النواب مفتي الديار ورئيس مجلس القضاء ووزير املالية ووزير األشغال واللجنة التحضيرية لبرنامج الصمود الوطني 

الرئيس املشاط يناقش مع رئيس الوزراء برنامج حكومة اإلنقاذ للعام 1444هـ 

محليات

التقى فخامة امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئ��ي��س املجلس 
ال��س��ي��ايس األع�����ى، ه��ي��ئ��ة رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال����ن����واب، ب��رئ��اس��ة 
رئيس املجلس األخ يحيى الراعي جرى خالل اللقاء الذي 
ض���م ن�����واب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب، ع��ب��دال��س��الم ه��ش��ول، 
وأكرم عطية، وعبدالرحمن الجماعي، استعراض جهود 
هيئة رئاسة مجلس النواب يف التصدي للعدوان األمرييك 

السعودي والحصار اإلجرامي املفروض عى اليمن.
ون��اق��ش ال��ل��ق��اء امل��س��ت��ج��دات ع��ى ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ظل 
استمرار الحصار والعدوان وما يفرضه ذلك من ضرورات 
االستمرار يف التصدي للعدوان، وتعزيز صمود الشعب 

اليمني وبما يحقق النصر الكامل.
وتطرق اللقاء، إىل برنامج الصمود الوطني، ودور مجلس 
النواب يف العمل عى الربنامج بما يعزز من صمود الشعب 
ال����ي����م����ن����ي وي�����ل�����ب�����ي ط�����م�����وح�����ات�����ه وآم���������ال���������ه، وي�����س�����ه�����م يف ت���ق���دي���م 
ال���خ���دم���ات ل��ل��م��ج��ت��م��ع يف ظ���ل ال��ص��ع��وب��ات ال��ق��ائ��م��ة بسبب 

العدوان والحصار.
ك����م����ا ال����ت����ق����ى ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ر ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط رئ���ي���س 
املجلس السيايس األع��ى، رئيس حكومة اإلن��ق��اذ الوطني 

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
جرى خالل اللقاء، مناقشة برنامج عمل الحكومة للعام 
ال��ه��ج��ري ال��ج��دي��د 1444، وم����ا ت��ض��م��ن��ه م���ن خ��ط��ط وب���رام���ج 
وأن���ش���ط���ة، ل��ت��ح��س��ن م���س���ت���وى األداء ال���خ���دم���ي وال��ت��ن��م��وي 
وتلبية االحتياجات الضرورية للمواطنن والتخفيف من 

معاناتهم.
وتطرق اللقاء، إىل جوانب التنسيق والتكامل بن مختلف 
الوزارات واملؤسسات واألجهزة الحكومية، لتنفيذ الربنامج 
وتحقيق أه��داف��ه، والتغلب ع��ى الصعوبات والتداعيات 

الناجمة عن العدوان والحصار.
ك��م��ا ت��ط��رق إىل ال��ج��وان��ب املتصلة ب��ال��ن��زول امل��ي��داين لتلمس 
اح���ت���ي���اج���ات وم���ت���ط���ل���ب���ات امل����واط����ن����ن يف م��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت، 

والعمل عى توفرها يف حدود اإلمكانيات املتاحة.
وال��ت��ق��ى ك��ذل��ك ف��خ��ام��ة امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئيس 
امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ى ن����ائ����ب رئ����ي����س ال����������وزراء ل���ل���ش���ؤون 

االقتصادية - وزير املالية الدكتور رشيد أبو لحوم.
وخالل اللقاء استمع الرئيس املشاط إىل شرح مستفيض 

عن جهود وزير املالية أبو لحوم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس 
امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس يف م��ج��ال ال��ت��ط��وي��ر واإلص���الح���ات املالية 
لخفض كلف اإلنتاج والتشغيل للوحدات االقتصادية يف 
مجال الطاقة والذي تم االتفاق عى توليد ٢ ميجا بالطاقة 
الشمسية ملؤسسة املوائن، ووضع حجر األساس لتوليد ٢ 
ميجا لشركة كمران بالطاقة الشمسية، وتدشن العمل 
بإنشاء املرحلة األوىل بسعة ١٠ ميجا من املشروع الوطني 
للطاقة املتجددة من أصل ٥٠ ميجا بتمويل صندوق دعم 

وتنمية محافظة الحديدة.
واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور أب��و ل��ح��وم م��خ��رج��ات زي��ارت��ه ملحافظة 
املحويت وفقاً لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعى 
وال���ت���ي ق���ام م���ن خ��الل��ه��ا ب��ال��ت��وق��ي��ع ع���ى م��ص��ف��وف��ة امل���ب���ادرات 
املجتمعية للمحافظة للعام 1444 ه� والتي تبلغ 36 مبادرة 

ما بن شق طرق ورصف وترميم وتأهيل مدارس.
وقد شدد الرئيس املشاط عى االهتمام البالغ بإنجاز تلك 
املشاريع بالسرعة والكفاءة الالزمة، ومراعاة وضع أبناء 

الحديدة، وحاجتهم األساسية للطاقة.
وأش��������������ار إىل أن ت�����ل�����ك امل������ش������اري������ع س����ت����س����ه����م يف ت������وف������ر ال����ت����ي����ار 
الكهربايئ بشكل أكرب وبسعر أقل، كما ستوفر فرص عمل 
ألبناء املحافظة، وتؤدي إىل ازده��ار مجاالت االستثمار يف 

املحافظة.
وأكد فخامة الرئيس الجدية يف إصالح مؤسسات الدولة 
وال����رك����ي����ز ع����ى ت��ث��ب��ي��ت م���ش���اري���ع خ���دم���ي���ة ون���وع���ي���ة ت���ص���ب يف 

خدمة املواطن يف املقام األول.

والتقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
ال����س����ي����ايس األع��������ى ، رئ����ي����س وأع������ض������اء ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ح���ض���ري���ة 

لربنامج الصمود الوطني.
وخالل اللقاء استمع الرئيس املشاط، إىل شرح موجز من 
رئيس اللجنة التحضرية، عن أنشطة الربنامج ومهامه 
وأهدافه يف تعزيز الصمود والتعبئة يف مؤسسات الدولة، 
والتحامها بالشعب، وأن تسهم امل��ؤس��س��ات يف مالمسة 
ه����م����وم امل���ج���ت���م���ع وح������ل م���ش���اك���ل���ه وااله�����ت�����م�����ام ب�����ه م�����ن خ���الل 
النزول امليداين، باإلضافة إىل التحضرات إلطالق الربنامج 

خالل األيام املقبلة.
وأش���������اد ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط، ب���ال���ج���ه���ود امل����ب����ذول����ة م�����ن ال��ل��ج��ن��ة 
التحضرية للربنامج الوطني للصمود.. مؤكدا عى ضرورة 
أن يسهم الربنامج يف الحفاظ عى تماسك الشعب اليمني 

والجبهة الداخلية.
ول���ف���ت إىل أه���م���ي���ة أن ي���ظ���ل ال���ش���ع���ب م��ت��م��س��ك��اً ب���ث���ب���ات���ه ع��ى 
موقفه يف مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر بإذن الله.. 
وق����ال" إن��ن��ا م��ع��ن��ي��ون ب���أن ن��ح��اف��ظ ون��رع��ى م��ص��ال��ح الشعب 
اليمني لتعزيز تمسكه بقضاياه الكربى وثباته يف معركة 
االستقالل والحرية حتى تحرير كل شرب من أرض الوطن".
وأك��د الرئيس امل��ش��اط، أن الوضع ال��راه��ن ويف ظل الهدنة 
ال��ق��ائ��م��ة، يتطلب أن ي��ك��ون الجميع ع��ى درج���ة ع��ال��ي��ة من 
الوعي واليقظة واالنتباه والجهوزية كون الحرب لم تنته 
ب����ع����د.. م����ش����ددا ع����ى ض�������رورة ال���ع���م���ل وف�����ق األول�����وي�����ات ال��ت��ي 
وضعها قائد الثورة وعدم االنصراف إىل قضايا هامشية.. 

م���ش���راً إىل أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع���ى ت��ص��ح��ي��ح وض����ع م��ؤس��س��ات 
ال���������دول���������ة وإص�������الح�������ه�������ا وف�������ق�������ا ل����ل����م����م����ك����ن وامل���������ت���������اح وم����ع����ال����ج����ة 

الصعوبات التي تواجهها.
وجدد رئيس املجلس السيايس األعى، التأكيد عى ضرورة 
البقاء عى درج��ة عالية من الجهوزية والنشاط التعبوي 
الواسع، والتنبه للمخططات واملؤامرات التي يتحرك بها 

األعداء.
 إىل ذلك التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األع��ى، وزي��ر األشغال العامة والطرق 
غ������ال������ب م�����ط�����ل�����ق، وم�������دي�������ر ال��������ربام��������ج ب����م����ك����ت����ب األم�����������م امل����ت����ح����دة 

لخدمات املشاريع "اليونبس" خلدون سالم.
ن�����اق�����ش ال�����ل�����ق�����اء ال�����ج�����وان�����ب امل����ت����ص����ل����ة ب����ان����ه����ي����ار ش���ب���ك���ة ال����ط����رق 
نتيجة العدوان األمرييك الغاشم، ونهب ثروات الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ازي���ة، ال���ت���ي ك���ان���ت ت��س��ه��م يف ص��ي��ان��ة 
ش��ب��ك��ة ال���ط���رق، وش���ق ط���رق���ات ل��ل��م��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة، وأه��م��ي��ة 
بذل جهود إليجاد بدائل تغطي الجزء اليسر من صيانة 

الطرق.
ووجه الرئيس املشاط، وزير األشغال برسم خارطة ملسار 
السيول يف كل االتجاهات، وعمل دراسة لكل الطرق التي 
ت���م���ر ع����ربه����ا، وت��ص��م��ي��م��ه��ا وف�����ق م���ع���اي���ر ت���ض���م���ن دي��م��وم��ت��ه��ا 
ومقاومتها للعوامل املختلفة ويف مقدمتها املياه، إضافة 
إىل عمل مصدات للسيول يف الجبال املحيطة بالعاصمة.. 
م��ؤك��داً ع��ى أهمية استغالل ال��دع��م لتنفيذ ه��ذه املشاريع 

االسراتيجية.

ودعا الرئيس املشاط املواطنن إىل تجنب البناء يف مجاري 
ال�������س�������ي�������ول.. ح������اث������ا وس�������ائ�������ل اإلع�������������الم ع�������ى ال�����ت�����وع�����ي�����ة ب���أه���م���ي���ة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين واالل�����ت�����زام ب��امل��خ��ط��ط��ات ال���ع���ام���ة ح��ت��ى 
ال ت��ت��ك��رر امل�����آيس ال��ن��ات��ج��ة ع���ن ال��ع��ش��وائ��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء 

للمساكن واملنازل. 
ويف س��ي��اق آخ��ر التقى فخامة امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي املشاط 
رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع��������ى، م���ف���ت���ي ال�����دي�����ار ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال����ع����الم����ة ش����م����س ال�����دي�����ن ش�������رف ال������دي������ن، ورئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
ال���ق���ض���اء األع������ى ال����ق����ايض أح���م���د امل���ت���وك���ل، وأع����ض����اء ال��ه��ي��ئ��ة 

العليا لرابطة علماء اليمن.
ج�����رى خ�����الل ال���ل���ق���اء م���ن���اق���ش���ة ال���ك���ث���ر م����ن ال���ق���ض���اي���ا ال���ه���ام���ة 
املتصلة بحياة ال��ن��اس وأح��وال��ه��م، وكيفية تحسن األداء 

الحكومي لتقديم الخدمات لهم.
وأكد الرئيس املشاط خالل اللقاء، عى دور هيئة اإلفتاء يف 
توعية الناس وتبصرهم يف كل شؤون حياتهم، خصوصا 
وأن اليمن يتعرض لعدوان إجرامي بقيادة أمريكا يرافق 
معه ح��ص��ار ظ��ال��م وح���رب تستهدف وع��ي املجتمع وقيمه 
األص�����ي�����ل�����ة.. م����ش����ي����داً ب������ال������دور ال�����ه�����ام ال���������ذي ق�������ام ب�����ه ال���ع���ل���م���اء 
ال���ع���ام���ل���ون يف ال���ت���ص���دي ل��ل��ح��رب األم���ري���ك���ي���ة ال��غ��اش��م��ة عى 
اليمن أرضا وإنسانا وهوية، وكذا دورهم يف تعزيز وحدة 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وت��ح��ص��ن ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة ال���ت���ي سعى 
العدوان لخلخلتها من خالل مسارات متعددة ومتنوعة.

كما ناقش االجتماع قضايا األرايض املراكمة نتيجة املايض، 
وال���س���ب���ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���وض���ع م���ع���ال���ج���ات وح����ل����ول ج����ذري����ة ل��ه��ا 

تضمن حقوق الناس وتحافظ عى أرايض الدولة.
وأكد الرئيس املشاط عى ضرورة االهتمام بحسن االختيار 
للقضاة وتأهيلهم علميا بما يمكنهم من تحقيق العدالة 
ال���ت���ي ه���ي غ���اي���ة م���ق���دس���ة.. الف���ت���ا إىل ض������رورة أن ي��ت��م اخ��ت��ي��ار 
القضاة ممن يتحلون بالنزاهة ويحملون القيم اإليمانية 
والوطنية بما يضمن رفد املحاكم بقضاة من ذوي العدل 

واإليمان.
ووج������ه ال���رئ���ي���س امل����ش����اط ب���إن���ج���از ال���ق���ض���اي���ا امل���ت���أخ���رة يف ه��ي��ئ��ة 
رفع املظالم نتيجة تراكمات املايض قبل ثورة 21 سبتمرب، 
من خ��الل تعزيزها بقضاة مؤهلن للبت يف تلك القضايا 

وإنجازها. 
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  ضرورة االهتمام بحسن االختيار للقضاة وتأهيلهم علميًا مبا ميكنهم من حتقيق العدالة
   التأكيد على اجلهوزية العالية والعمل التعبوي الواسع

  التوجيه بإجناز القضايا املتأخرة في هيئة رفع املظالم نتيجة تراكمات املاضي قبل ثورة 21 سبتمبر

  اجلدية في إصالح مؤسسات الدولة والتركيز على مشاريع 
خدمية ونوعية تصب في خدمة املواطن في املقام األول

   التوجيه بإعداد دراسة ملسار السيول وتصميم 
الطرق وفق معايير تضمن دميومتها

    العلماء يقومون بدور كبير في التصدي 
للعدوان وحتصني اجلبهة الداخلية 

ثمنت هيئة رئاسة مجلس النواب يف اجتماعها برئاسة 
رئيس املجلس رئيس الهيئة، األخ يحيى عيل الراعي، 
تأكيد املجلس ال��س��ي��ايس األع���ى، يف اجتماعه األخ��ر 
ال����ح����رص ع����ى ال����ح����ف����اظ ع����ى وح�������دة ال���ي���م���ن وس���ي���ادت���ه 

الكاملة والحفاظ عى ثرواته ومقدراته.
ونددت الهيئة، بما يقوم به العدوان ومرتزقته، من 
ع��ب��ث ب��م��ك��ت��س��ب��ات وم����ق����درات ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ون��ه��ب 
ث����روات����ه وس��ع��ي��ه ل��ت��م��زي��ق ال��ي��م��ن وال���ن���ي���ل م���ن وح���دت���ه، 
م��ح��ّم��ل��ة ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان وأدوات�����ه امل��س��ؤول��ي��ة امل��رت��ب��ة 

عن ذلك العبث والتفريط برثوات الشعب اليمني.
ك����م����ا ح����م����ل����ت ه����ي����ئ����ة رئ������اس������ة م����ج����ل����س ال��������ن��������واب، األم������م 
امل���ت���ح���دة وم��ب��ع��وث��ه��ا إىل ال���ي���م���ن وال���ه���ي���ئ���ات وامل��ن��ظ��م��ات 
اإلنسانية والحقوقية التابعة لها، املسؤولية القانونية 
واإلنسانية واألخالقية بسبب صمتها املعيب وتخاذلها 
املخزي، تجاه معاناة الشعب اليمني، وسياسة الكيل 
ب��م��ك��ي��ال��ن، وم����ا ت��رت��ب وي���رت���ب ع���ى ذل����ك م���ن ح��رم��ان 
الشعب اليمني من االستفادة من ثرواته يف تحسن 
الخدمات الضرورية، وصرف مرتبات موظفي الدولة.

ولفتت الهيئة، إىل مدى إخفاق تلك الهيئات الدولية 
يف أداء دورها وعدم القيام بوجباتها يف تقديم اإلغاثة 
العاجلة يف الجوانب اإلنسانية ملواجهة اآلثار الكارثية 
املرتبة عى العدوان والحصار وتجاوز اآلثار الناجمة 
عن األض��رار التي خلفتها األمطار والسيول يف البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وم����ن����ازل آالف امل���واط���ن���ن وال����ن����ازح����ن، ف��ض��اًل 
عن األضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات 

ال�������ص�������رف ال�����ص�����ح�����ي، يف أم�������ان�������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة وع�����������دد م���ن 
املحافظات.

وأقرت االستمرار يف مخاطبة األمم املتحدة ومبعوثها 
إىل اليمن والهيئات واملنظمات التابعة لها، ورؤساء 
وأع��ض��اء الربملانات العربية واإلقليمية والدولية غر 
امل���ش���ارك���ة يف ال����ع����دوان ع���ى ال���ي���م���ن، ل��ك��ش��ف ودح���ض 
أباطيل وزيف ما يروجه تحالف العدوان ومرتزقته، 
والتحذير من تحركاتهم املشبوهة واملضرة بمصالح 
وم��������ق��������درات ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي، وذل���������ك ل���ل���ض���غ���ط ع��ى 
دول��ه��م وحكوماتهم للخروج ع��ن صمتها وممارسة 
دوره��ا يف تبني مظلومية الشعب اليمني يف املحافل 

الدولية.
وج������ددت ال��ه��ي��ئ��ة ت��ح��ذي��ره��ا م���ن ال��ت��ح��رك��ات امل��ش��ب��وه��ة 
مل���ا ي��س��م��ى "امل��ج��ل��س ال����رئ����ايس" ل��ل��خ��ون��ة وأول���ئ���ك ال��ن��ف��ر 
م��ن ف��اق��دي ال��ش��رع��ي��ة ال��ذي��ن ينتحلون ص��ف��ة مجلس 
النواب، ولم تعد لهم أية صفة شرعية أو دستورية 
أو ق���ان���ون���ي���ة أو ج���م���اه���ري���ة ب���ع���د خ��ي��ان��ت��ه��م وت��ف��ري��ط��ه��م 
ب����ال����س����ي����ادة ال����وط����ن����ي����ة م������ا أدى إىل إس������ق������اط ال���ع���ض���وي���ة 
عنهم، وبالتايل فإن أي تعامل أو اتفاقات يتم إبرامها 
من قبلهم مع دول أو شركات أو هيئات تعترب باطلة، 
وال تحمل أي صفة دستورية أو قانونية وال يتحمل 
الشعب اليمني تبعاتها ألن مجلس النواب الشرعي 
واملمثل للشعب اليمني م��ق��ره ال��دس��ت��وري العاصمة 

صنعاء.
وأكدت الهيئة، احتفاظ الجمهورية اليمنية والشعب 

ال��ي��م��ن��ي ب��ال��ح��ق ال���ق���ان���وين وال���دس���ت���وري يف م��ق��اض��ات��ه��م 
أمام املحاكم الوطنية والدولية ومالحقتهم بصفتهم 

مجرمي حرب.
ودع�����ت أع���ض���اء امل��ج��ل��س إىل اس��ت��ئ��ن��اف ع��ق��د ج��ل��س��ات 
امل����ج����ل����س ل����ل����ف����رة األوىل م������ن ال�������������دورة األوىل م������ن دور 
االنعقاد السنوي الثامن عشر ابتداء من اليوم االثنن 

2 صفر 1444ه� املوافق 29 أغسطس2022م.
إىل ذلك وقفت هيئة رئاسة املجلس يف اجتماعها أمام 
ج��م��ل��ة م���ن ال��ق��ض��اي��ا وامل���واض���ي���ع ال���ع���ام���ة ال���ت���ي تتطلب 
ت�����وح�����ي�����د وت�����ك�����ام�����ل ج������ه������ود م����خ����ت����ل����ف س�����ل�����ط�����ات ال������دول������ة 
التشريعية والتنفيذية والعمل عى تجاوز االختالالت 

ومكامن الضعف والقصور أينما وجدت.
وأك��دت عى أهمية تفعيل وتطبيق القوانن وص��واًل 
إليجاد املعالجات والحلول املمكنة واملتاحة للكثر من 
املشاكل، ومنها اآلث��ار الكارثية الناتجة عن تداعيات 
العدوان والحصار، وكذا األضرار التي خلفتها األمطار 
والسيول األخ��رة، واتخاذ التدابر الالزمة لتخفيف 

معاناة املواطنن إزاء ذلك.
واس��ت��ع��رض��ت ال��ه��ي��ئ��ة، ع����ددا م���ن ال��ق��ض��اي��ا وامل��واض��ي��ع 
امل����درج����ة يف ج������دول أع���م���ال���ه���ا يف ال���ج���ان���ب���ن ال��ت��ش��ري��ع��ي 

والرقابي، واتخذت إزاءها القرارات املناسبة.
وكانت الهيئة قد استعرضت، يف مستهل اجتماعها 
بحضور أمن عام املجلس الدكتور رشاد الرصاص، 
واألمن العام املساعد عبدالرحمن املنصور، محضر 

اجتماعها السابق ووافقت عليه.

اطلع على سير العملية التعليمية في عدد من كليات جامعة صعدة 

السامعي يترأس اجتماعًا ملناقشة احتياجات 
محافظة صعدة من املشاريع واخلدمات

ن����اق����ش اج���ت���م���اع ب��م��ح��اف��ظ��ة ص����ع����دة ب���رئ���اس���ة ع���ض���و امل��ج��ل��س 
ال��س��ي��ايس األع���ى سلطان ال��س��ام��ع��ي، اح��ت��ي��اج��ات املحافظة 
م���ن امل���ش���اري���ع وال���خ���دم���ات، خ���اص���ة يف ظ���ل ت���دم���ر ال���ع���دوان 

املمنهج للبنية التحتية للمحافظة.
وتطرق االجتماع الذي ضم محافظ املحافظة محمد جابر 
ع��������وض، وق�������ي�������ادات ال���س���ل���ط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة وال����س����ل����ط����ة امل��ح��ل��ي��ة 
وال�������ق�������ي�������ادات األم�����ن�����ي�����ة وأع�������ض�������اء امل����ك����ت����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي وم����������دراء 
املديريات، إىل أوضاع املكاتب الخدمية ومديريات املحافظة 
والصعوبات التي تواجه سر العمل، ومتطلبات التنمية 

املحلية والسبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنن.
ويف االج�����ت�����م�����اع أك�������د ع����ض����و ال����س����ي����ايس األع��������ى ال����س����ام����ع����ي أن 
ملحافظة صعدة مكانة يف قلوب أبناء اليمن ومحور املقاومة 
ن��ت��ي��ج��ة ت��ض��ح��ي��ات أب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ة وص���ربه���م وص���م���وده���م يف 
م���واج���ه���ة ف���س���اد ال���ن���ظ���ام ال���س���اب���ق، وال���ح���ف���اظ ع���ى اس��ت��ق��الل 
البلد وكرامة أبنائه.. مشراً إىل الصعوبات واألوضاع التي 
ي��ع��ي��ش��ه��ا أب����ن����اء ص���ع���دة يف ال����ج����وان����ب ال���ص���ح���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال����خ����دم����ي����ة وأب������رزه������ا وع���������ورة ال�����ط�����رق .. م������ؤك������داً أن امل��ج��ل��س 
ال���س���ي���ايس األع������ى س��ي��ه��ت��م ب���امل���ح���اف���ظ���ة ل���ت���وف���ر م����ا أم���ك���ن ب��م��ا 
يسهم يف تخفيف معاناة أبنائها ولو من باب إع��ادة بعض 

الوفاء.
وحث عضو السيايس األعى السامعي، أبناء املحافظة عى 

استمرار الصمود والثبات حتى تحقيق النصر املبن.
ويف س��ي��اق متصل ن��اق��ش اج��ت��م��اع بجامعة ص��ع��دة برئاسة 
عضو املجلس السيايس األعى سلطان السامعي، أوضاع 

ال����ج����ام����ع����ة واح����ت����ي����اج����ات����ه����ا م�����ن ال����ب����ن����ى ال���ت���ح���ت���ي���ة ال�����ت�����ي دم�����ّره�����ا 
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت بصورة ممنهجة.

وتطرق االجتماع الذي ضم محافظ املحافظة محمد جابر 
ع����وض وق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة ال���راب���ع���ة ال����ل����واء ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف امل��ه��دي 
ونائب مدير مكتب قائد الثورة اللواء طه جرفان، ورئيس 
الجامعة الدكتور عبدالرحيم الحمران، إىل سر العملية 
التعليمية بكليات الجامعة ومتطلبات إعادة البنية التحتية.
ويف االج������ت������م������اع أك���������د ع�����ض�����و ال������س������ي������ايس األع������������ى ال����س����ام����ع����ي، 
استعداد املجلس دعم الجامعة باإلمكانات املتاحة .. مشراً 
إىل أن ما تشهده املحافظة من نقص يف الخدمات ومختلف 
البنى التحتية، يأيت نتيجة اإلقصاء والتهميش خالل الفرة 

املاضية والتدمر املمنهج لقوى العدوان.
ولفت إىل أهمية اضطالع التجار وأصحاب رؤوس األموال 
بدعم الجامعة .. مشراً إىل جهود قيادة الجامعة وكوادرها 
اإلداري������������ة واألك����ادي����م����ي����ة يف ت�����ج�����اوز ال����ص����ع����وب����ات ال����ت����ي ت���واج���ه 

التعليم يف الجامعة.
وأوض���ح السامعي أن محافظة صعدة تعرضت للحرمان 
س���اب���ق���اً، م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود ل��ت��ع��وي��ض��ه��ا وااله��ت��م��ام 
ب���ت���وف���ر م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ج���ام���ع���ة واح���ت���ي���اج���ات���ه���ا وإع�����������ادة ال��ب��ن��ي��ة 

التحتية لكلياتها. 
إىل ذل��ك اط��ل��ع عضو ال��س��ي��ايس األع���ى السامعي ومحافظ 
ص��ع��دة ورئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ع��ى س��ر ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية يف 
ع���دد م��ن ك��ل��ي��ات ال��ج��ام��ع��ة واس��ت��م��ع��وا إىل م��ش��اك��ل ال��ط��الب 

وهمومهم. 

دعت أعضاء املجلس الستئناف جلسات الفترة االولى التي ستبدأ اليوم

هيئة رئاسة مجلس النواب تندد بعبث العدوان ومرتزقته مبكتسبات اليمن ونهب ثرواته
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 عقدت املحكمة العسكرية املركزية جلساتها العلنية 
للنظر يف القضية رقم )٣١( لسنة 1443هـ بواقعة تدمري مقدرات 
الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي واملتهمني 

فيها عمار محمد عبدالله صالح األحمر  - وكيل جهاز االمن 
القومي سابقا وآخرون من الجنسية االمريكية وبإشراف القائد 

االعىل للقوات املسلحة يف حينها عيل عبدالله صالح عفاش 
تمهيداً وتوطئة للعدوان املخطط والذي شنه العدوان حاليا 

عىل اليمن. 

وق�������ررت امل��ح��ك��م��ة م���ن���ح امل���ح���ام���ني امل��ن��ص��ب��ني ع����ن امل��ت��ه��م��ني ص������ورة م����ن م��ل��ف 
القضية وتقديم ما لديهم من ردود، كما اقرت املحكمة منح النيابة فرصة 

لتقديم ما لديها من ادلة خالل الجلسة القادمة.
واملتهمون الذين تجري محاكمتهم هم: -  

1 -  العميد -  عمار محمد عبدالله صالح األحمر وكيل جهاز االمن القومي 
سابقا  - فار من وجه العدالة.

2 -  ل��ي��ن��ك��ون ب��ل��وم��ف��ي��ل��د  - م���س���اع���د وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ش��ؤون 
العسكرية   - فار من وجه العدالة.

3 -  إدموند جميس هول  - السفري االمرييك األسبق لليمن خالل ٢٠٠١ 
- ٢٠٠٤م  -  فار من وجه العدالة.

4 -  دي��ن��ي��س ه����ادري����ك  - رئ���ي���س م��ك��ت��ب ازال������ة األس���ل���ح���ة ب�������وزارة ال��خ��ارج��ي��ة 
األمريكية  - فار من وجه العدالة.

5 -  ج������رال -  روب�������رت روم�������ن  - امل���ل���ح���ق ال���ع���س���ك���ري���ة ب���ال���س���ف���ارة األم��ري��ك��ي��ة  
بصنعاء سابقاً   - فار من وجه العدالة.

6 -  هيزم فرانك مساعد امللحق العسكري بالسفارة األمريكية بصنعاء  
- فار من وجه العدالة.

7 -  س���ان���ت���و ب����ول����ي����ت����زي  - ض����اب����ط االرت������ب������اط ب���م���ك���ت���ب إزال���������ة األس����ل����ح����ة ب��������وزارة 
الخارجية األمريكية  - فار من وجه العدالة.

8 -  نيلز تالبوت  - الخبري الفني بمكتب إزال��ة األسلحة ب��وزارة الخارجية 
األمريكية  - فار من وجه العدالة.

9 -  مايك وبلش  - خبري متفجرات بمكتب إزالة األسلحة بوزارة الخارجية 
األمريكية  - فار من وجه العدالة.

10 -  كال كيجو  - خبري متفجرات بمكتب إزالة األسلحة بوزارة الخارجية 
األمريكية  - فار من وجه العدالة. 

11 -  راى زه�����اروف�����ش  - خ���ب���ري م���ت���ف���ج���رات ب��م��ك��ت��ب إزال�������ة األس���ل���ح���ة ب������وزارة 
الخارجية األمريكية  - فار من وجه العدالة.

12 -  س��ت��ي��ف��اين ي���ك���ر  - م���وظ���ف���ة يف ال���س���ف���ارة األم���ري���ك���ي���ة ب��������وزارة ال��خ��ارج��ي��ة 
األمريكية  - فار من وجه العدالة.

13 -  ه���ن���ي���ا س����ل����وب����ر  - م���وظ���ف���ة يف ال����س����ف����ارة األم����ري����ك����ي����ة ب����������وزارة ال���خ���ارج���ي���ة 
األمريكية  - فار من وجه العدالة.

بتنفيذ  العدوان  تحالف  استمرار  إطار  يف   

املناسبة  البيئة  مخططات ترسيخ االحتالل وتهيئة 
لنهب ثروات ومقدرات الوطن يف املحافظات الجنوبية 
املحتلة  من خالل إذكاء نار الحروب العبثية وإشعال 
فتيل الصراعات الدموية بني مكونات وأدوات العمالة 
واالرتزاق ، لم يبق أمام مليشيات انتقايل اإلمارات 
استكمال  وإعالن  األخرية  اللمسات  وضع  سوى 
سيطرتها عىل محافظة أبني وتطهريها بالكامل من 
املوالية  عناصر مليشيات حزب اإلصالح والعناصر 
للفار هادي يف املحافظة.. ليبقى السؤال : ماذا بعد 
الجديدة  بصورته  االحتالل  تنفيذ مهمة  استكمال 

ملحافظة أبني؟!.. تفاصيل أكرث يف السياق التايل:

ال ي���زال ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان واالح���ت���الل مستمرا يف تنفيذ 
مخطط الهدم والتدمري املمنهج ملقومات الحياة اآلمنة 
وامل���س���ت���ق���رة يف امل���ح���اف���ظ���ات ال���ج���ن���وب���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة ال��خ��اض��ع��ة 
لسلطة إدارت����ه الفعلية وسلطة إدارة م��ك��ون��ات العمالة 
واالرت������������زاق ال���ش���ك���ل���ي���ة، س�������واء أك����ان����ت ت���ل���ك امل����ك����ون����ات ذات 
العراقة التاريخية ويف مقدمتها حزب اإلص��الح وتنظيم 
القاعدة أو تلك املكونات الجديدة التي أوجدتها أنظمة 

العدوان واالحتالل ويف مقدمتها انتقايل اإلمارات.

آخر مواقع اإلصالح 
ويف هذا السياق أكدت مصادر محلية يف محافظة أبني 
أن مليشيات انتقايل اإلم���ارات نجحت يف اقتحام ، آخر 

مواقع قوات اإلصالح يف املحافظة.
وأوض������ح������ت امل������ص������ادر أن "ك���ت���ي���ب���ة ب�����ن م����ع����ي����يل"، امل���وال���ي���ة 
ل���������إص���������الح أخ��������ل��������ت م�����ع�����س�����ك�����ره�����ا وم�������واق�������ع�������ه�������ا يف م���ن���ط���ق���ة 

العرقوب، بعد تسليمها لقوات االنتقايل.
وأض�������اف�������ت امل�������ص�������ادر أن "ك����ت����ي����ب����ة ب������ن م����ع����ي����يل" ت����ع����د آخ����ر 
ال���ف���ص���ائ���ل ال���ت���اب���ع���ة ل�����إص�����الح، ال����ت����ي ت���س���ل���م م��ع��س��ك��رات��ه��ا 
دون م��واج��ه��ة ل��ل��ف��ص��ائ��ل اإلم���ارات���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��وس��ط��ى 
باملحافظة، م��ش��رية إىل أن الكتيبة انسحبت إىل أط��راف 

محافظة شبوة الحدودية.
إىل ذل���ك ويف إط���ار التفكيك للفصائل امل��ن��اوئ��ة النتقايل 
اإلمارات واملحسوبة عىل تحالف حزب اإلصالح والعناصر 

املوالية للخائن هادي.
أف������ادت م���ص���ادر م��ح��ل��ي��ة أن م���ا ي��س��م��ى ق�����وات ال��ع��م��ال��ق��ة 
بدأت ترتب ل���ن���ق���ل ف���ص���ي���ل ج����دي����د م����ن ش����ق����رة إىل ع����دن، 
م���ؤك���دة إبالغ املرتزق ل��ب��ي��ب ال��ع��ب��د ق��ائ��د م���ا ي��س��م��ى ق���وات 
األم����ن ال��خ��اص��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة برتتيب 

انتقال قواته إىل معسكر جديد يف خور مكسر.
ي����ش����ار إىل أن ال����ع����ب����د أح�������د ال�����ق�����ي�����ادات ال����ت����ي ع����رف����ت م��ن��ذ 
أغسطس ٢٠١9 ب��خ��وض م��ع��ارك ض��د االنتقايل ضمن 
ت��ح��ال��ف ي��ض��م خ��ل��ي��ط��ا م���ن ع��ن��اص��ر م���ا ك����ان ي��س��م��ى ب��ق��وات 
األمن والجيش التابعة للفار هادي واملرتزق عيل محسن 

ومليشيات حزب اإلصالح.

ترتيب وانسحاب 
كما تجدر اإلش��ارة إىل أن ترتيب نقل ما يسمى بقوات 
األم�����ن ال��خ��اص��ة م���ن ل��ح��ج وال���ض���ال���ع وأبني إىل ع����دن ج��اء 
عقب تسليم مليشيات ما يسمى بقوات األمن الخاصة 
م����ع����س����ك����رات����ه����ا يف أب����������ني ض�����م�����ن خ�����ط�����ة ت�����ح�����ال�����ف ال��������ع��������دوان 

واالح���ت���الل ال��ج��دي��دة ال��ه��ادف��ة إىل تصفية م��ح��اف��ظ��ة أب��ني 
وكل املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة من القوات 
املناهضة النتقايل اإلم��ارات بما يف ذلك تلك املتمركزة يف 

مدينة شقرة.
ويف هذا السياق جاء انسحاب كتيبة بن معييل املوالية 

للمرتزق عيل محسن وحزب اإلصالح 
م����ن م����واق����ع ت���م���رك���زه���ا يف ال���ع���رق���وب آخ�����ر م���ع���اق���ل ح���زب 

اإلصالح شرق املحافظة.
ي����ش����ار إىل أن ه������ذه ال�����ت�����ط�����ورات ال����ت����ي ش���ه���دت���ه���ا وال ت�����زال 
ت��ش��ه��ده��ا م��ح��اف��ظ��ة أب���ني امل��ح��ت��ل��ة ج����اءت ، ب��ع��د أن ك��ان��ت 
مليشيات االنتقايل قد أعلنت سابقا عن إطالق  عملية 
عسكرية جديدة الجتثاث القوات التابعة لحزب اإلصالح 
يف محافظة أبني وذل��ك بعد أي��ام من سيطرتها املسلحة 

عىل مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

سهام الشرق
وقالت وسائل إع��الم تابعة ملليشيات االنتقايل، إن ما 
أس��م��ت��ه��ا ب���� "ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة" أع��ل��ن��ت ان��ط��الق 
ع���م���ل���ي���ة ع����س����ك����ري����ة يف م����ح����اف����ظ����ة أب���������ني، أس����م����ت����ه����ا "س����ه����ام 
الشرق"، ل� "محاربة الجماعات املتطرفة"، يف املحافظة، 

يف إشارة إىل حزب اإلصالح ومليشياته .
وأوضحت أن من بني أهداف ما يسمى عملية "سهام 
الشرق" هو تأمني تحركات مليشيات االنتقايل بني عدن 

ومحافظات شبوة وحضرموت واملهرة.
وأف��ادت مصادر مطلعة، أن رئيس ما يسمى املجلس 
االنتقايل املرتزق عيدروس الزبيدي، وجه بإطالق العملية 
العسكرية يف أبني دون موافقة أعضاء ما يسمى مجلس 

القيادة الرئايس وصمت رئيسه املرتزق رشاد العليمي.
املهمة القادمة 

ويف ظل استمرار ومواصلة مليشيات انتقايل اإلمارات  
بسط سيطرتها ونفوذها العسكري يف محافظة أبني عىل 
تلك املناطق التي ظلت خالل السنوات املاضية خاضعة 
ل���س���ي���ط���رة ح�������زب اإلص����������الح أو م����ح����ل ت����وت����ر ب�����ني م��ل��ي��ش��ي��ات��ه 
ومليشيات االن��ت��ق��ايل وه���ي مهمة أص��ب��ح��ت ش��ب��ه منجزة 

بالنسبة ملليشيات االنتقايل.. 
تشري معطيات الواقع العسكري والسيايس وتطورات 
ال����وق����ائ����ع واألح����������داث أن م��ه��م��ة ال���ق���ض���اء ع����ىل اإلص�������الح يف 
حضرموت هي املهمة القادمة بالنسبة لتحالف العدوان 
واالحتالل ال سيما بعد استكمال مهمة القضاء عليه يف 

محافظة أبني ؟! 

خالصة 

وت����ب����ق����ى ال�����خ�����الص�����ة أن��������ه م����ن����ذ ث����م����ان����ي����ة أع������������وام وه��������ي امل������دة 
الزمنية لعدوان تحالف العدوان واالحتالل واملحافظات 
الجنوبية والشرقية تعيش حالة من الضياع والتيه وعدم 
االس���ت���ق���رار ال���س���ي���ايس واالق����ت����ص����ادي، ف��ه��ل ح��ق��ق ت��ح��ال��ف 
ال�����ع�����دوان ال����ك����وين ألب����ن����اء ت���ل���ك امل���ح���اف���ظ���ات ت���ل���ك األه������داف 
والطموحات التي كانوا يأملونها،؟!.. بطبيعة الحال لم 
يتحقق شيئا من ذلك وعىل العكس تماما أصبحت كل 
م��ق��درات وث���روات محافظاتهم العسكرية واالقتصادية 

بيد املحتل.
ويمكن القول أن ما قدمه املحتل اإلم��ارايت السعودي 
ل��ك��ل م���ن أي������دوه وس����ان����دوه اس���ت���ب���دال ع��م��ي��ل ب��ع��م��ي��ل آخ��ر 
ال ي��ق��ل ع��م��ال��ة ووض���ع���ي���ة ع���ن س��اب��ق��ه ول���ع���ل يف س��اب��ق��ة - 

العليمي- خري دليل. 
تلك هي حقيقة الواقع املؤسف واملؤلم الذي آلت إليه 
ع��دد م��ن املحافظات الجنوبية والشرقية ال��ت��ي أصبحت 
ح��ي��اة امل��الي��ني م��ن أب��ن��ائ��ه��ا يف م��ه��ب ري���ح ع��اص��ف��ة ل��ن تبقي 

لهم أمناً وال استقرارا وال حياة كريمة.

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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اسبوعية 
سياسية . عامة

محكمة املنطقة العسكرية املركزية 
توالي محاكمة 60 من قيادات اخلونة

حتالف العدوان واالحتالل.. 

ماذا بعد استكمال مهمة القضاء على اإلصالح في أبني؟! 

 عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية لـمحاكمة 
60 من الخونة الفارين من وجه العدالة واملتهمني بوقائع االنضمام وتسهيل دخول 

العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى.

ويف الجلسة تم استعراض ادلة االتهام وردود املحامني املنصبني عن املتهمني. 
وأقرت املحكمة تكليف النيابة العسكرية بتنفيذ قرارات املحكمة السابقة والخاصة 

بإعالن النشر عن املتهمني يف الجريدة الرسمية. 
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:

: خاص

الباحث بن عامر: 

هناك معلومات مهمة لم 
تكشف عن أحداث يناير

أكد الباحث والكاتب عبدالله بن عامر أن هناك حلقات مفقودة من 
قصة يناير القاسية وقد حان الوقت لكشفها.

وق������ال ب����ن ع���ام���ر يف ت��ع��ل��ي��ق��ه ب���ش���أن م����ا ك��ش��ف��ت��ه ق���ن���اة ال���ج���زي���رة ع����ن ت��ل��ك 
االح�����������داث أن ال������ع������ودة اىل ال����ت����اري����خ م���س���ؤول���ي���ة وش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي م��رت��ب��ط 
بتاريخه ولكن هل وصلت اليه كافة املعلومات الخاصة بأبرز األحداث 

والتحوالت؟
وت����ح����دث ع����ام����ر أن ه����ن����اك م���ع���ل���وم���ات م���ه���م���ة ل����م ت���ك���ش���ف م����ن ق���ب���ل ع��ن 
ت��ل��ك االح�����داث وي��م��ك��ن ال���وق���وف أم��ام��ه��ا ب��م��س��ؤول��ي��ة دون أي���ة ت��وظ��ي��ف أو 
إسقاطات عىل واقعنا الحايل مشرياً أن األخطاء لم تكن من عدن ويف 
ع��دن ب��ل وم��ن صنعاء ويف صنعاء وك��م��ا اس��ت��خ��دم ال��ش��م��ال ع��دة م��رات 

ضد الجنوب يستخدم الجنوب ضد الشمال.
وعن نوعية املعلومات التي سوف تكشف قال عامر ان استدعاء تلك 
االحداث ينسحب كذلك عىل ما أخفي عمداً وغيب قسراً وهي معلومات 
قد تبدو للبعض صادمة فال هؤالء يريدون الحديث عنها وكشفها وال 

أولئك يرغبون يف التطرق اليها وتوضيحها.
وأض������اف ع���ام���ر ال�����ذي ي��س��ت��ك��م��ل ك��ت��اب��ه ال���خ���ام���س ال�����ذي ي��ت��ت��ب��ع ال��ت��دخ��ل 
األج���ن���ب���ي يف ال���ي���م���ن خ�����الل ال����ق����رن ال���ع���ش���ري���ن إن ه���ن���اك م����ن ي��ع��م��ل وم��ن��ذ 
عقود عىل توظيف أحداث يناير عىل أنها ضد الرفاق يف عدن وأن هذه 
الروايات لم تجد من يوضحها لتحرج أطرافها يف الحديث عنها ألسباب 
عدة وعىل رأسها أن الطرفني معاً وقعا يف فخ كبري وتالعب وتحريض 
وتحفيز ودفع مباشر وغري مباشر حتى مع انفجار الوضع ظلت غرفة 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ش��رتك��ة ت��ع��م��ل ع���ىل ت��أج��ي��ج االش��ت��ب��اك ل��ي��س ل��الن��ق��الب عىل 
ه��ذا الطرف او اإلطاحة بذلك الطرف بل لتدمري كيان ونظام له ك��وادر 
مؤهلة يف م��ج��االت ع��دة ول��ه��ذا امل��ؤام��رة كانت أك��رب م��ن أن يتم الحديث 
عنها من زاوي��ة ذك��ر بعض تفاصيلها بل مخطط تدمريي للقضاء عىل 
دولة لها حضور وموقف وتأثري وكانت تشكل إزعاجاً عابراً لإقليم بل 

عابراً للبحار.
وعن التوقيت املتوقع لنشر هذه املعلومات أكد أنها ضمن كتابه غري 
أن االس���ت���دع���اء ال���ط���ارئ ل��ل��ح��دث ي��م��ك��ن أن ي��دف��ع ب��ات��ج��اه ال��ح��دي��ث عنها 
خ��الل األي���ام املقبلة ب��ه��دف تعزيز ح��ال��ة ال��وع��ي ب��ال��ت��اري��خ وح��ت��ى ال تتكرر 
م��ث��ل ه���ذه االح������داث ف��ه��ن��اك م��س��ؤول��ي��ة ت��ج��اه ال��ج��م��ي��ع ح��ت��ى ال ي��ق��ع��وا يف 

نفس املصائد واالفخاخ. 

احملكمة العسكرية بصنعاء تواصل محاكمة املتهمني بتدمير بطاريات وصواريخ الدفاع اجلوي

عبدالله بن عامر
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من العوامل التي عززت الصمود 
وساهمت يف تحقيق النصر عىل األعداء 

هي تماسك الجبهة الداخلية يف ظل 
االستهداف املمنهج الذي حاول من  خالله 

العدوان ضرب الجبهة الداخلية وتفتيت 
وحدة وتماسك املجتمع بوسائل وأساليب 
متعددة , خالل أكرث من سبع سنوات وال 

تزال مساعي العدوان ومخططاته مستمرة 
ولهذا فإن الوعي واليقظة والتوعية مطلوبة 

حتى نفوت الفرصة عىل األعداء الذي 
يحيكون املؤامرات لنشر الفوىض وزعزعة 

األمن واالستقرار.. "26سبتمرب" التقت 
بعدٍد من الشخصيات السياسية والثقافية 

وأجرت معهم اللقاءات التالية: 

أجرى اللقاءات / عفاف الشريف 

يف البداية أوضح د/ عبدالعزيز البكري أن عدالة القضية 
التي آمن بها الشعب وقيادته العليا الثورية والسياسية 
ع�����ززت اإلرادة ووح������دت ال���ه���دف ال�����ذي خ��ل��ق ت���الح���م���اً بني 
الشعب وقواته املسلحة واألم��ن ليشكل وح��دة موحدة 
مهامها مواجهة التحالف العسكري للعدوان ومرتزقته 
الذين يستهدفون   اليمن أرضاً وإنساناً ومقدرات وثروات 

وأمجاد وتأريخ ووجود دون استثناء ألحد.
وأكد عىل اهمية محاربة الشائعات واألخبار السياسية 
واإلع���الم���ي���ة امل��ض��ل��ل��ة  ال��ت��ي ي��ن��ش��ره��ا امل���دس���وس���ون امل���وال���ون 
ل���ل���ع���دوان ل��خ��ل��ق ع�����دم االس����ت����ق����رار وض������رب وح������دة ال��ص��ف 
ال������وط������ن������ي وال������س������ي������ايس وال����ت����ق����ل����ي����ل م�������ن ح�����ج�����م اإلن��������ج��������ازات 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة وال��ت��ي الم��ج��ال 

للشك منها فالواقع والوقائع شاهدة عليها.
 وق���������ال: "ال�����ق�����ي�����ادة ال���ع���ل���ي���ا ت���ع���م���ل وف������ق خ���ط���ط وب����رام����ج 
ورؤى وطنية سياسية وعسكرية وأم��ن��ي��ة م��دروس��ة عىل 
مختلف الجوانب وتدرك جيدا أبعاد الشائعات والحرب 
الناعمة ال��ت��ي ي���روج لها تحالف ال��ش��ر وال���ع���دوان  فتقوم 

بتحليلها ومعرفة أصحابها والجهات التي 
تقف خلفها واألهداف التي تريد تحقيقها 
وعىل الرغم من هشاشة تلك الشائعات 
إال أنه يجب علينا أيضاً كشفها ومحاربتها  
لتعزيز ت��م��اس��ك الجبهة ال��داخ��ل��ي��ة وث��ب��ات 

وحدة الصف الوطني".
وأض������اف: "ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان يف س��ن��وات 
حربه وحصاره ألكرث من سبع عىل بالدنا 
ل������م ي����ح����ق����ق أه�������داف�������ه امل�������رج�������وة ك����ام����ل����ة وق����د 
ح���������اول ج�������اه�������داً ت���ح���ق���ي���ق���ه���ا إال أن ال����ق����ي����ادة 
العليا الثورية والسياسية العليا صنعت 
ال������ص������م������ود ب�����أج�����ه�����زت�����ه�����ا امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة وع����م����ل����ت 
ع�������ىل إف�������ش�������ال ت�����ل�����ك امل�����خ�����ط�����ط�����ات وب������ع������د أن 
ف���ش���ل ال�����ع�����دوان ب��ال��ح��س��م ال���ع���س���ك���ري ب���دأ 
ي����ع����ي����د ت����ك����ت����ي����ك س����ي����اس����ت����ه وب��������ل��������ورة خ���ط���ط���ه 
االستخباراتية والعسكرية والسياسية من 
جديد ومنها الحرب النفسية واإلعالمية 
ون��ش��ر ال��ش��ائ��ع��ات ال��ت��ي تستهدف تماسك 
الجبهة الداخلية وخلق الفنت والصراعات 
ل��ت��ف��ك��ي��ك امل���ج���ت���م���ع وت���ش���ك���ي���ك���ه ب��ح��ق��ي��ق��ة م��ا 

تقوم به الدولة والحكومة من مواقف وأدوار كبرية".
وب����ني أن ال������دور ال���وط���ن���ي وال����واج����ب ال���دي���ن���ي وامل��س��ؤول��ي��ة 
ال���س���ي���اس���ي���ة واإلع�����الم�����ي�����ة ت���ح���ت���م ع�����ىل ال����ع����ل����م����اء وامل���ث���ق���ف���ني 
وال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وم��خ��ت��ل��ف وس���ائ���ل إع��الم��ه��ا 
وعرب وسائل التواصل االجتماعي تعزيز الجبهة اإلعالمية 
وال���وق���وف ب��أم��ان��ة وم��س��ؤول��ي��ة مل��واج��ه��ة ه���ذه ال��ح��رب التي 
ت��س��ت��ه��دف اليمنيني ج��م��ي��ع��اً وال��ت��ص��دي ل��ه��ا ح��ت��ى يتحقق 

النصر الذي نحن منه قاب قوسني أو أدىن.

العدوان فشل سياسيا وعسكريًا 
ف���ي���م���ا ت�����ح�����دث ال����ش����ي����خ م���ح���م���د ح���م���ي���د ال�����ط�����وق�����ي– ع��ض��و 
سابق يف مجلس النواب بالقول: يجب علينا جميعا أن 
نعمل وف��ق التوجه ال��ع��ام للقيادة ال��ث��وري��ة والعمل من 
أج���ل ت��ج��اوز ك��ل امل��ش��اك��ل وال��ص��ع��اب , ويف ال��وق��ت نفسة 
تتحمل الحكومة مسؤوليتها وواجبها الديني والوطني 
للعمل عىل سد الثغرات والتخفيف من تلك املعاناة التي 
سببها العدوان وفاقمها بجرائمه وحصاره الجائر ونهبه 

عائدات النفط والغاز عرب أدواته يف املناطق املحتلة .
إىل ج��ان��ب ذل����ك ل��ج��أ ال����ع����دوان ب��ع��د أن  ف��ش��ل عسكريا 
وس��ي��اس��ي��ا إىل اس���ت���خ���دام ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة ال���ت���ي ت��ع��ددت 
أساليبها ووس��ائ��ل��ه��ا ب��ص��ور مختلفة ف��ق��د ك��ث��ف ال��ع��دوان 
ح���م���الت���ه اإلع���الم���ي���ة ال��ت��ض��ل��ي��ل��ي��ة ون���ش���ر ال���ش���ائ���ع���ات ب��ه��دف 
ض��رب وح��دة الجبهة الداخلية يف اط��ار السعي لتحقيق 
ما عجز عنه العدو يف ميادين املواجهة مع أبطال القوات 

امل����س����ل����ح����ة خ���������الل أك���������رث م�������ن س�����ب�����ع س�������ن�������وات م�������ن ال����ص����م����ود 
واملواجهة ويف ظل هذه الهجمة الشرسة وحربه الناعمة 
ت����ق����ع أم���������ام ال����ج����م����ي����ع ويف م���ق���دم���ت���ه���م ال����ع����ل����م����اء وال���ن���خ���ب 
ال����ث����ق����اف����ي����ة واإلع������الم������ي������ة ت���ف���ن���ي���د ه��������ذه ش�����ائ�����ع�����ات ال������ع������دوان 
وم��رت��زق��ت��ه��م وت��ح��ص��ني ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة م���ن م���ؤام���رات 

العدوان ومرتزقته .

الوعي املجتمعي 
د. عبده حسني عبده القادري.. استهل 
ح����دي����ث����ه ب�����ال�����ق�����ول: يف ظ������ل ال�������ظ�������روف ال���ت���ي 
تمر بها ب��الدن��ا , يجب علينا ان ن��ك��ون يدا 
واح�������دة ل������ردع ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ال��غ��اش��م 
الذي تقوده أمريكا وإسرائيل مع حلفائها 
السعودية واالمارات, وبفضل الله  ووعي 
اب�����ن�����اء امل���ج���ت���م���ع ل�����ن ت���ت���ح���ق���ق ل����ل����ع����دوان أي 
م��ن م��خ��ط��ط��ات��ه ال��ت��دم��ريي��ة فشعبنا أثبت 
قدرا كبريا من الوعي املجتمعي فقد كان 
وال ي���������زال  ل���ل���ت���الح���م ال����وث����ي����ق ب�����ني ال��ش��ع��ب 
وال������ق������ي������ادة االث����������ر ال����ك����ب����ري يف ت����ع����زي����ز ال����ث����ب����ات 
وال��ص��م��ود ودح���ر امل��ع��ت��دي��ن, وال ب��د م��ن أن 
ن����ظ����ل ع������ىل ق�������در ك����ب����ري م������ن ال������وع������ي ب���أه���م���ي���ة 
تعزيز وتقوية عرى الجبهة الداخلية وبما 
يعزز مسار الثبات والصمود ويتوج مسرية 
النضال بالنصر الكبري ع��ىل أع���داء الوطن 

والشعب عما قريب إن شاء الله. 

صمود وثبات 
ال����ش����ي����خ/ دره��������م أب������و ال�����رج�����ال ت����ح����دث ب����ال����ق����ول: ش��ع��ب��ن��ا 
ش��ع��ب االي���م���ان.. ش��ع��ب ت��رب��ى ت��رب��ي��ة م��ح��م��دي��ة ف��ه��ذا سر 
ان��ت��ص��اره يف م��واج��ه��ة االع�����داء ف��ان��ط��الق��اً م��ن ه���ذه امل��ب��ادئ 
الربانية مثل الشعب شرياناً أساسياً يمد جيشنا باملال 
والرجال االبطال من جميع قبائل اليمن فشكل تالحماً 
قوياً وثباتاً اسطورياً يصنع املعجزات ففي ظل الحصار 
الظالم والعدوان الهمجي من تحالف الشر والعدوان 
ال���������ذي ارت������ك������ب ج������رائ������م ب���ش���ع���ة ب����ح����ق ش���ع���ب���ن���ا م���س���ت���خ���دم���ا 
السالح الفتاك والقنابل املحرمة  التي خلفت كثرياً من 
ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى امل��دن��ي��ني, ول��م تؤثر ه��ذه ال��ج��رائ��م أو 
ت��ن��ال م��ن عزيمة ال��رج��ال فقد ك��ان صمودهم أق���وى من 
اسلحة العدو الفتاكة فقد توالت االنتصارات عىل العدو 

يف مختلف جبهات القتال.
هذا التالحم الشعبي واالسناد بالرجال واملال والسالح 
ل���ل���م���راب���ط���ني يف ج���ب���ه���ات ال����ق����ت����ال م���ث���ل اح������د رك����ائ����ز ال��ن��ص��ر 
وح��ط��م م��خ��ط��ط��ات امل��ع��ت��دي��ن  ال����ذي ت��أك��د ل��ه��م ال���ي���وم أن 
ك��ل ال��ح��ل ال��س��ي��ايس ه��و امل��خ��رج ال��وح��ي��د لهم بعد فشل 
كل الخيارات العسكرية التي استخدمها خالل اكرث من 

سبع سنوات.
وم��م��ا ي��ج��ب اإلش������ارة ال��ي��ه ه���و ال��ب��ق��اء ع���ىل درج����ة ع��ال��ي��ة 
من الجاهزية إلفشال كل املساعي الخبيثة التي يسعى 

من خاللها العدو إىل بث سمومه يف أوساط املجتمع. 
وحدة الجبهة الداخلية 

هشام عبدالقادر تحدث بالقول: يف ظل الهدنة املؤقتة 

ي���ج���ب أن ن���ع���م���ل ج���م���ي���ع���ا يف ت���رج���م���ة األول�������وي�������ات ال���ث���الث 
ال��ت��ي أورده����ا ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث 
يف خ��ط��اب��ه األخ�����ري يف ذك�����رى اس��ت��ش��ه��اد اإلم������ام زي����د عليه 

السالم. 
حتى نعزز من وح��دة الصف ونستمر مسرية النضال 
والكفاح حتى يتحقق لشعبنا النصر الكامل عىل تحالف 
العدوان وأدواته من املرتزقة ونحرر املناطق املحتلة التي 
تنهب اليوم خرياته وثرواتها النفطية والغازية وتذهب 
عائداتها من مليارات الدوالرات إىل جيوب الخونة الذين 
ال يبالون بالوضع املعييش الصعب  ملوظفي الدولة وكل 

ابناء الشعب اليمني املحاصر واملعتدى عليهم .  
أمام كل هذا الصلف والغطرسة والنهب املنظم ملوارد 
ال��ب��الد ي��ف��رض علينا ال��واج��ب ال��وط��ن��ي وال��دي��ن��ي أن نكون 
ع��ن��د م��س��ت��وى امل��س��ؤول��ي��ة وأن ي���ؤدي ك��ل ف���رد يف املجتمع 
دوره لتتكامل الجهود يف التصدي للمعتدين ومرتزقتهم 
حتى يكتب الله النصر لشعبنا ويندحر الغزاة والعمالء 

إىل مزبلة التاريخ كما اندحر اسالفهم من قبل.

الحرب الناعمة 
اإلعالمية الطاف املناري أشارت إىل االستهداف املباشر 
وغري املباشر  للغرب للمرأة املسلمة ومنها املرأة اليمنية 

بقولها:  
ع�����ن�����دم�����ا ج����������اء ال�������غ�������رب ب�����ع�����ن�����اوي�����ن ب�������راق�������ة ك�����ح�����ري�����ة امل����������رأة 
وحقوقها املسلوبة يف نظره لم يكن من أجل سواد أعني 
نساء أهل اليمن، بل أنه يريد أن ينتزع الثقة بينها وبني 
ال���رج���ل, وأراد  ال���غ���رب م���ن خ���الل امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق امل���رأة 
املزعومة  أن تنتقم النساء من الرجال، فتشتت األسرة 
وتتمزق أواصر الرتابط األسري بفعل الخالفات، وبذلك 
ي��ض��م��ن ن��ش��أة ج��ي��ل ه���ش، غ��ري واث����ق م��ن ن��ف��س��ه، يمقت 
العيش يف أحضان العائلة، فيسهل عليهم استقطابه 
وزرع ب������ذور ال���ش���ر يف ق���ل���ب���ه، ويف أول ع���ط���اء ل���ه���م ي���راه���م 
امل���ن���ق���ذ وامل����خ����ل����ص، ي����ك����ره ك����ل ع��������ادات وت���ق���ال���ي���د م��ج��ت��م��ع��ه 
ويف املقابل ينجذب نخو أفكارهم وثقافتهم املغلوطة، 
حتى يصلوا بالشباب والنساء إىل تبني أفكارهم، حتى 
يصبحوا مدافع لهم يف املجتمع ينفثوا فيه سموم أدعياء 
الحرية.. وتركيزهم يف حربهم الناعمة عىل نساء اليمن 
ي����دل ع���ىل م��ع��رف��ت��ه��م ب���م���دى م���ا ت��ح��ظ��ى ب���ه امل������رأة ال��ي��م��ن��ي��ة 
من تقدير واحرتام كبريين، فحاولوا استهدافها أخالقياً 
وثقافياً ، لتسهل عليهم الحرب العسكرية، فمتى ما 
فسدت امل��رأة فسد املجتمع، وتجرد من غريته وحميته 
وقل اهتمامه نحو القضايا املصريية، وأصبح ال يهتم إال 
بأكله وشربه، وهذا ما حاول العدو تحقيقه إال أنه فشل 
ب��ف��ض��ل وع����ي امل������رأة ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ت��م��س��ك��ة ب��ق��ي��م��ه��ا وم��ب��ادئ��ه��ا 

وعاداتها وتقاليدها. 
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:»  سياسيون ومثقفون  لـ »

 صمود وتماسك الجبهة الداخلية ركزية أساسية لتحقيق النرص 

العدوان �  
يعيد بلورة 

خططه السياسية 
واالستخبارية بصور 

مختلفة 

تعددت وسائل � 
وأساليب العدو 
التي يستهدف من 

خاللها وحدة الجبهة 
الداخلية

التالحم الوثيق � 
بين الشعب 

والجيش والقيادة عزز 
الصمود وأسهم في 

تحقيق النصر 

القادري :الطوقي :د . البكير :

فشلت كل �   
خيارات العدو 

العسكرية التي جربها 
خالل اكثر من سبع 

سنوات 

يفرض علينا � 
الواجب الوطني 
والديني أن نكون عند 
مستوى المسؤولية 

في التصدي للمعتدين 

هشام :أبو الرجال :

مجاهدون مؤمنون في 
وجه العدوان

ال���ي���م���ن ع���ظ���ي���م���ة ب���رج���ال���ه���ا امل����ؤم����ن����ني ال��ي��م��ن 
ع��ال��ي��ة ال���ش���أن ب��م��وق��ف امل��ج��اه��دي��ن االوف���ي���اء 
ال���ذي���ن ي��س��رتخ��ص��ون ال����دم����اء ال���زك���ي���ة دف���اع���اً 
عن اليمن وفداء وتضحية الهداف سامية 

عظيمة..
ويف مسار املواجهة ضد اعداء االمة وضد 
ع��������������دوان اس������ت������ك������ب������اري غ������اش������م ن�����ق�����ف ج���م���ي���ع���اً 
م����وق����ف اك�����ب�����ار واج����������الل وم����ه����اب����ة الن ه�����ؤالء 
ال�������رج�������ال االف��������������ذاذ رج����������ال ال�������رج�������ال امل����ؤم����ن����ني 
الصادقني هم من يكتبون التاريخ الحقيقي 
ل������ل������وط������ن.. الن ه�����������ؤالء ال��������رج��������ال يف م���ق���دم���ة 
ال����ص����ف����وف ويف ج����ب����ه����ات ال����ق����ت����ال وامل����واج����ه����ة 
ك����ون����ه����م ال����س����ن����د وامل����ع����ت����م����د وك�����ون�����ه�����م االط�������ار 
ال��������ق��������وي ال��������������ذي ي������ت������ص������در امل��������وق��������ف وي�����ت�����ص�����دى 
بفاعلية وق��وة لذرائع العدوان ومحاوالت 
اس�����ت�����ف�����زازات�����ه�����م واخ������رتاق������ات������ه������م ل�����ل�����ه�����دن�����ة.. يف 
محاولة بائسة لفرض واق��ع ح��ال عسكري 
وبحثا عن انتصار رات وسط كومة الهزائم 
ال�������ت�������ي ل�����ح�����ق�����ت ب������ه������ا وال���������ت���������ي اص������ح������ب������ت س���م���ة 
رئيسية تالزم قوات املعتدين وازالمهم من 

املرتزقة املأجورين يف كل الجبهات..
ان االس������ت������ع������داد وال�����ج�����ه�����وزي�����ة ال���ع���س���ك���ري���ة 
واالم����ن����ي����ة اص���ح���ب���ت م��ط��ل��ب��ا م���ل���ح���ا ف����ال ي��ج��ب 
ان ن����ث����ق ب�����اول�����ئ�����ك االع��������������داء ال������ذي������ن ت���س���ريه���م 
االموال القذرة وتحركهم مثل الدمى لجان 
خاصة مرتبطة باجهزة املخابرات االقليمية 
والدولية والصهيونية والبد من اتخاذ كافة 
االجراءات االحتياطية تجاه تحديات عديدة 
ل����ع����ل اب�������رزه�������ا ت�����ح�����دي�����ات االم����������ن وم������ح������اوالت 
ض�����������رب االس��������ت��������ق��������رار ال�������ت�������ي ت����ع����ي����ش����ه ص����ن����ع����اء 
وعواصم املدن التي تقع تحت مسؤوليات 
املجلس ال��س��ي��ايس االع���ىل وح��ك��وم��ة االن��ق��اذ 

الوطني..
وال م����ف����ر م�����ن ش����ح����ذ ال����ه����م����م وم�������ن ت��ك��ث��ي��ف 
ال��ج��ه��ود وم���ن ال��ع��م��ل امل���ت���وازن امل��خ��ط��ط من 

مختلف املستويات القيادية.
ولالمانة فان املجاهدين االبطال الذي يمأل 
االيمان قلوبهم الذين ال يبخلون بدمائهم 
وه������م ي���ق���ت���ح���م���ون دروب ال����ج����ه����اد وال���ك���ف���اح 
وال���ق���ت���ال الع����الء ك��ل��م��ة ال��ل��ه واس���ن���اد م��وق��ف 
ل�����الم�����ة وال�����ش�����ع�����ب يف م�����واج�����ه�����ة اع������������داء ال���ل���ه 
واعداء التاريخ والحضارة والهوية اليمنية 
االي�����م�����ان�����ي�����ة ال������ت������ي ه�������ي ق���������وة وع�����������زة ال���ي���م���ن���ي���ني 
وزادهم االوفر يف مواجهة التحديات واولها 

تحديات االحتالل والغزو واالرتزاق..
وبكل امانة ان املجاهدين االوفياء هم تاج 
ال�����رؤوس ال��ذي��ن ن��ف��خ��ر ب��ه��م وس��ن��ظ��ل نفخر 

بتضحياتهم وبطوالتهم..
وس���ن���ظ���ل س���ن���س���ت���زي���د م�����ن ارث�����ه�����م ال���ن���ض���ايل 
والجهادي طوال السنوات يف املسار الحكيم 

للمسرية القرانية.
# محلل عسكري وامني

العميد انور املاوري #

فاعلية املنظومة األمنية 
واالستخبارية

يف ظل تحديات أمنية عديدة ويف واقع ميلء 
ب���ك���اف���ة امل���ش���ك���الت ال���ت���ي يف م��ج��م��ل��ه��ا م��ص��ط��ن��ع��ة 
يجب ان تقوم املنظومة األمنية واالستخبارية 

بواجبها وبعملها باداء عال واحرتاف رفيع..
ولقد ضاعف من أهمية هذه املنظومة األمنية 
واالستخبارية قدرتها عىل مواجهة العديد من 
املشكالت األمنية بأداء امني احرتايف عاٍل وعىل 
كشف شبكات تخريبية وتجسسية عديدة مما 
ج��ع��ل ال����ع����دوان وم��ت��ح��ال��ف��ي��ه ي���ص���اب���ون ب��ال��ذع��ر 
وي��ق��ع��ون يف دوام����ة م��ن االرب�����اك ال���ذي ل��م تفق 
اجهزته االمنية واملخابراتية من هول الصدمات 
املتوالية التي اصابت تلك االجهزة ولقد كشفت 
عن مقدرات امنية واستخبارية واوضحت ان 
املنظومة االمنية واالستخبارية قد قادت عمال 
امنيا اسبتاقيا ض��د املندسني وض��د املتسلليني 
وض�����د امل���خ���رتق���ني ال����ذي����ن اف����اق����وا م����ن اواه���ام���ه���م 
وه���م مكبلني ب��االص��ف��اد وق���د اص��ي��ب��ت ك��ل تلك 

الحسابات بانتكاسة االمنية..
وقد وقفت املخابرات السعودية واملخابرات 
االم�������ارات�������ي�������ة يف وض��������ع ال�����ع�����اج�����ز ف����ق����د اح����������اط ب��ه��ا 

الفشل من كل جانب..
وي���ك���ف���ي ان ن���ط���ل���ع ع�����ىل م���ح���ت���وي���ات م�����ا ي��ع��ل��ن��ه 
امل�������ت�������ح�������دث ال�������رس�������م�������ي ل�������������������وزارة ال�������داخ�������ل�������ي�������ة ح���ت���ى 
ت����ص����ل اىل ت����اك����ي����د ان ال�����ن�����ج�����اح�����ات االم�����ن�����ي�����ة ه��ي 
ال��رس��ال��ة االق���وى ال��ت��ي ترسلها االج��ه��زة االمنية 
وامل����خ����اب����رات����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة اىل االع���������داء يف ال����داخ����ل 
والخارج واىل كل الحاقدين واملغرضني فحوى 
ه�����ذه ال����رس����ال����ة ان اخ��������رتاق ج�������دار ام���ن���ن���ا م��س��أل��ة 
تصل حد االستحالة النه اوال عناية الله تحفظ 

اليمن وتحفظ صنعاء..
وث��ان��ي��اً الن ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل وهبنا قيادة 
ح����ك����ي����م����ة وع�����ظ�����ي�����م�����ة وف������اع������ل������ة وت������ح������ت ق����ي����ادت����ه����ا 
تتحقق االن���ج���ازات االم��ن��ي��ة واالس��ت��خ��ب��اري��ة ويف 
املقدمة االنجازات العسكرية الفاعلة يف كافة 

جبهات القتال..
وث������������ال������������ث������������اً ان االح������������������������������رتاف وامل���������ه���������ن���������ي���������ة االم�������ن�������ي�������ة 
واالس������ت������خ������ب������اري������ة ه��������ي ال�����ف�����ي�����ص�����ل ال����������ض����������روري يف 
معادلة املواجهة االمنية مع عدوان يمتلك من 
القدرات ومن اللوجستيات ومن املعلومات ما 

يجعله يقع يف اوهام القوة املفرطة..
ولكن هؤالء نسوا ان الله محيط بالفاسدين 
وبالظاملني وبالحاقدين.. كما تناىس اولئك ان 
اليمن اصبح يمتلك منظومة امنية واستخبارية 
ك��ف��ؤة وم��ق��ت��درة وال��دل��ي��ل ال��ن��ج��اح��ات ال��ع��دي��دة 

التي تتحقق يف ميادين املواجهة..
ول�������وال ان ال�����دواع�����ي االم���ن���ي���ة الوض���ح���ن���ا ح��ج��م 
النجاح وحجم االنجاز االمني واالستخباري..

تحية لرجال االمن واملخابرات..
تحية لرجال هيئة االستخبارات واالستطالع.. 
تحية للمواطن املحب لوطنه املتعاون مع كل 

االجهزة االمنية واالستخبارية.

جمال القيز

ال����ي����م����ن ت����س����ري ع������ىل ال�����ط�����ري�����ق ال�����ق�����وي�����م وع��������ىل امل����س����ار 
االنسب وهي تحت ظالل قيادة حكيمة ومقتدرة.. 
وك���ف���ؤة اخ��ت��اره��ا امل����وىل ع���ز وج���ل ع���ن ب��ي��ن��ة وع���ن قيم 

روحية واختربتها املراحل العديدة.. 
وهي مرحل جد صعبة, وعظيمة ولكنها تسري وفق 
ما هو مرتب ومخطط وال مخاوف من أية تراجعات 
ألن األهداف محددة وواضحة والخطوات مرسومة 
ب���دق���ة وم���س���اق���ات ت��ن��ف��ي��ذه��ا ول����ه����ذا ف�����إن م����واك����ب م��ن 
االن����ت����ص����ارات ك���ان���ت وم�����ا زال������ت ت����ت����واءم م����ع ت��ح��رك��ات 

القيادة ومع توجهاتها.. 
وقد تأكد ان الوطن يسري إىل طريق الخري والسداد, 
وان م��رح��ل��ة ج��دي��دة وج����ادة ت��رس��خ يف ه���ذا االت��ج��اه, 
ف����ق����د ت�����ع�����زز امل������وق������ف ب����ب����ن����اء ن�����وع�����ي ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة 
ال������ج������دي������دة وم���������ن خ���������الل ت����ن����ف����ي����ذ ع���������دد م�������ن ال��������������دورات 
العسكرية التخصصية التي تعددت وتوزعت عىل 
الخارطة الوطنية حتى اصبحت بارزة يف يمن االيمان 

والحكمة..
القوة الصاروخية .. مقدرات عالية 

وإن ق��رأن��ا يف السفر العظيم ل��ه��ذه ال��ق��وة النوعية 
ف��إن��ن��ا ن����رى ف��ي��ه��ا اس��رتات��ي��ج��ي��ة ق��وي��ة ف��رض��ت م��ع��ادل��ة 
ي���م���ن���ي���ة ردع���������ت امل����ع����ت����دي����ن واع������������ادت ال�������ت�������وازن مل���ف���ه���وم 
ال���ص���راع ال��ع��س��ك��ري��ة وأع�����ادت ح��س��اب��ات يمنية قوية 
م���ن���ع���ت ال������ع������دوان م�����ن ال���ت���ن���م���ر ال������ع������دواين ال��������ذي ظ��ل 
س���ائ���داً يف ف�����رتات س��اب��ق��ة ح��ت��ى دخ����ل م��ف��ه��وم ال��ق��وة 
ال��ص��اروخ��ي��ة فجعل ال���ع���دوان يعيد ح��س��اب��ات��ه آالف 
امل�������رات وخ����اص����ة ع���ن���دم���ا وص���ل���ت اذرع����ن����ا ال���ص���اروخ���ي���ة 

ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة ل��ت��ض��رب ق��ل��ب االق���ت���ص���اد يف ال��س��ع��ودي��ة 
"ارام���������ك���������و" ح����ت����ى اس����ت����ش����ع����ر وأدرك ان ورق����������ة األل������م 
والوجع املؤثر خط وتوجه تجيد القيادة والحكيمة 

وال���ق���وي���ة يف ال��ي��م��ن اس��ت��ث��م��اره��ا ب��ش��ك��ل أك����رث ف��اع��ل��ي��ة 
وأك�����رث اض��������راراً ل��ي��س ع���ىل االق���ت���ص���اد االق��ل��ي��م��ي وأن��م��ا 
ع����ىل االق���ت���ص���اد ال����ع����امل����ي.. ويف ف������رتات س���اب���ق���ة أك����دت 
ال����ق����ي����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة أن ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ات 
اليمنية قادرة عىل أن تصل إىل ما بعد الرياض وأبو 
ظبي ان استدعت الحاجة وأوجبت االسرتاتيجيات 
ال�����ت�����ي ت����ل����ت����زم ب����ه����ا ال����ي����م����ن ق������ي������ادة وش������ع������ب������اً.. وه����������ذا م��ا 
حبيت قراءته بدقة وبوعي .. ألن عىل هذه القراءة 
س������وف ن���ص���ل إىل االه�����������داف ال���ع���ظ���ي���م���ة ل��������دور وم���ه���ام 
القوة الصاروخية التي افضت إىل أن توصل قيادة 
تحالف العدوان ومن يؤازرهم يف واشنطن ويف لندن 
ويف ت���ل أب���ي���ب إىل م��ف��ه��وم أن ص��ن��ع��اء ال ت��ل��ع��ب وان 
لديها قدرات قادرة عىل هز اركان االقتصاد العاملي 
ول��دي��ه��ا ب��ن��ك أه�����داف دس����م ب��م��واق��ع س��ه��ل ال���وص���ول 
إل��ي��ه��ا ع���رب ش��ب��ك��ة ال���دف���اع ال���ج���وي م���ن ب��ات��ري��وت وم��ن 
ص���������واري���������خ اخ�������������رى م��������ض��������ادة ت�����ق�����ف م�������وق�������ف ال�����ع�����اج�����ز, 
حينها ادرك ال���ع���دوان ان خ��س��ائ��ره س��ت��ك��ون ف��ادح��ة 
وان ال�����ع�����ال�����م س��������وف ي������واج������ه ازم����������ة ط�����اق�����ة وم��������ن ه����ذا 
امل��ن��ظ��ور ف���إن م��ع��ط��ي��ات ج���دي���دة ارس���ي���ت ج����راء ف��رض 
ه���ذه امل��ع��ادل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ج��دي��دة يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��وة 
الصاروخية والطريان املسري الذي اصبح سالح ردع 
م��ه��م وم��ط��ل��وب يف م��ف��ه��وم ه���ذه ال���ص���راع وامل��واج��ه��ة 
م����ع ع�������دوان غ���اش���م وظ����ال����م وم���س���ن���ود م����ن م��ن��ظ��وم��ة 

استكبار عاملي .. 

"نواصل العدد القادم"..

قوات مسلحة متاكملة .. عالية االداء واالنجاز

عميد ركن
 عبدالرحمن االديمي

   القوة الصاروخية اداة 
ردع مشروعه أمام تغول 

وتوحش العدوان؟

هنا قد يقول قائل كيف لهذه الخواطر يف سطور بسيطة 
شرح كيفية تنفيذ تلك املراحل التي اشار اليها قائد املسرية 
والتي تأىت من هم وحرص املؤمن القائد  بأمته , وألن قائد 
املسرية القرآنية قد خصص يف خطابه مراحل محدده يجب 

تنفيذها ...
فهو ال يعنى هنا مجرد الحديث فقط ولذلك وجه بدقة 
ومعرفة اهم الواجبات املرحلية يف هذه الفرتة ويجب عىل 
ال��ح��ك��وم��ة ب��ج��م��ي��ع م��س��ؤول��ي��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذ وك���ذل���ك امل��ؤس��س��ات 
املجتمعية وعامة الشعب العظيم كل يف مجال  اختصاصه 
والش������������ك ه������ن������اك م�������س�������ؤول�������ون ي�������واك�������ب�������ون ال������ق������ائ������د يف ه����م����وم����ه 
وت��ط��ل��ع��ات��ه وخ��ط��ط��ه فيثبتهم ال���ل���ه  ب���ال���رأي وال���س���داد وح��ت��ى 
ال����ق����درة يف  ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك ال���خ���ط���وات و امل����ح����ددات واألول����وي����ات 
ال���ت���ي وج�����ه ب���ه���ا ع���ل���م األم������ة وه����ن����اك أي���ض���ا ويف ك����ل ع���ص���ر م��ن 

يستغشون ثيابهم ويصرون ويستكربون استكبارا.
وم�����ن ه���ن���ا ت���ج���د ال���خ���واط���ر وق��ل��م��ه��ا ي��ك��ت��ب م����ن ن��ف��س��ه ك��ي��ف 
ت��ن��ف��ذ ت��ل��ك ال��ت��وج��ي��ه��ات وي��ل��م��ح اىل اه����م ال���ط���رق وال��خ��ط��وات 
التي يجهلها او يتجاهلها الكثري من االشخاص ولذلك نبدأ 

باملرحلة األوىل من األولويات..
-1 مواجهة العدوان ولن نتحدث عن رفد الجبهات باملال 
وال��س��الح فقط وامل��واج��ه��ة االقتصادية والسياسية فحسب 
فهذا يعرفه الجميع لكن الخواطر تشري إىل اه��م خطوات 

التنفيذ فبالنسبة للمرحلة االوىل يف مواجهة العدوان..
1 -  أوال اص�����دار ق���ان���ون م�����دروس ي��س��م��ى )ق���ان���ون م��واج��ه��ة 

الحصار( ملا لذلك من اهمية عاملية ومحلية 
-االهتمام والحفاظ عىل اسر الشهداء ورعايتهم 

2 - االه������ت������م������ام ب������ال������رج������ال ال������ذي������ن ب������ذل������وا ام������وال������ه������م ب���س���خ���اء 
ل���ل���م���س���رية ال���ق���رآن���ي���ة يف م���واج���ه���ة ال�����ع�����دوان ورب���ط���ه���م ب���إك���رام 

القائد ورعايته
3 - ال����ت����وض����ي����ح االع�������الم�������ي امل������ت������واص������ل  وب����ج����م����ي����ع ال����وس����ائ����ل 

الحديثة عن االنجازات الخاصة بالثورة 
-5 توعية املجتمع بأهمية الثبات عىل مبدأ الدولة املستقلة 
ومالها من مردود وفوائد كبرية مستقبلية لألمة وأجيالها 

القادمة

-6 االستفادة من الخربات والقدرات املعرفية يف مواجهة 
العدوان ودراسة مقرتحاتهم وبحوثهم وحتى مالحظاتهم 

العادية
-7 اي��ج��اد ال��ط��رق امل��ن��اس��ب��ة ال��ف��ع��ال��ة إلع����ادة امل��غ��رر ب��ه��م من 

قيادات املرتزقة 
-8 تنفيذ قانون الرتقيات للرتب العسكرية ولو إداريا

-9 إع������ادة ال��ن��ظ��ر يف خ��ط��ط ال��ج��ب��ه��ة اإلع���الم���ي���ة وب���ح���ث كل 
انجازاتها واخفاقاتها ورفع جاهزيتها ودعمها اىل مستوى 
ارق����������ى ي������واج������ه اآلل����������ة االع�����الم�����ي�����ة ال�����ك�����ب�����رية ل�����ل�����ع�����دوان وي���ف���ش���ل 

خططها.
وألن املجال غري واسع لذكر الكثري من البنود لتنفيذ املرحلة 
األوىل سننتقل اىل بنود تنفيذ املرحلة الثانية وهي تماسك 
الجبهة الداخلية.. وهنا لن اذكر ما يذكر من سنوات ولكني 
ات��ح��دث بقلم الخواطر ال��ذي نظرتها بعيدة فيتحقق البند 

الثاين من األوليات باالهتمام باآليت:- 
- رف����ع ج��اه��زي��ة ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي��ش يف امل��ح��اك��م وم��ص��ل��ح��ة 

السجون ..
- االستمرار يف حل قضايا الثأر والبحث عن مصادر تمويل 

لها 

- دعم توجه وخطط الجهاز األمني ملا فيه خدمة الشعب
- االه���ت���م���ام اك����رث ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال���زراع���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا وح��ل 
مشاكل الجمعيات الزراعية املرتاكمة والتوضيح للرأي العام 
بكل االختالالت السابقة يف ادارة الجمعيات والتعاونيات .

بما يعزز الثقة بني املجتمع وأي خطوات جديدة ألنشاء 
جمعيات وفق القوانني واللوائح 

- دع������م االس��������ر ال����ف����ق����رية يف ال�����ع�����زل وال�����ن�����واح�����ي  ب���إدخ���ال���ه���م 
يف ج���م���ع���ي���ات ت���س���اه���م���ي���ة وزراع������ي������ه ب���م���ا ي���ج���ع���ل���ه���م ي���ت���ذوق���ون 

ويلمسون بركة الثورة وخرياتها.
- وتتعزز الجبهة الداخلية باالستمرار يف اقامة الفعاليات 
والندوات واملناسبات وتبديل وتغيري اوجه املتحدثني فيها .

- م��ت��اب��ع��ة ال���ط���اب���ور ال���خ���ام���س وم���الح���ق���ة خ��ط��ط��ه واح���ب���اط 
ازالمه والداعمني له.

البند الثالث من األوليات :
م��واج��ه��ة ال��ف��س��اد يف امل��ؤس��س��ات ول���ن ات���ح���دث ع��م��ا يعرفه 

الجميع ولكنى سأقول.
أوال قبل محاربة الفساد والفاسدين إغ��الق باب الفساد 
بالطرق القانونية واإلدارية قبل محاسبة الفاسد باإلمكان 
وضع السندات والضوابط والطرق اإلدارية واالمن اإلداري 

قبل محاسبة الفاسد وهي من الطرق الناجحة
- ادخال النظام اإللكرتوين يف املتابعة واالي��رادات العامة 

للمؤسسات والوزارات الخدمية وااليرادية
- ال���ت���ع���ام���ل ب���ن���ظ���ام ال���ش���ي���ك���ات وال����ت����ح����وي����الت يف االي���������رادات 

والنفقات والصرفيات
- ت��ف��ع��ي��ل ن���ظ���ام ال���ري���ال اإلل����ك����رتوين ب��ع��د دراس���ت���ه وم��ع��رف��ة 

ايجابياته وسلبياته قبل اصدار قانون يحميه .
- وهناك الكثري من الطرق الهامة التي استخدمتها بعض 
ال��دول التي كانت محاصرة من املستكرب األمرييك ونجحوا 
يف مواجهتهم واستطاعوا بناء ال��دول��ة املستقلة والناجحة 
من جديد كما هو حال فنزويال وغريها من البلدان .واتخذوا 
خطوات خاصة اربكوا بها خطط االعداء ال يسع املجال هنا 

لتوضيحها .
)والله يرزق من يشاء بغري حساب(

أهمية تنفيذ األولويات  

عميد:
عبدالسالم السياين
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القضية املركزية لألمة الفلسطينية. خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية والضحية، ولعل األدهى واالمر تلك املواقف تدعو لضبط النفس، بل تساوي بني الجالد الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة والحقوقية، التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية  وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة املحتلة.الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية الشعب الفلسطيني سواًء يف القدس أو الضفة باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،  إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف 

تقرير: عبدالحميد الحجازي

وتعليمية اإلسرائييل خّلف أضرارا يف 650 وحدة سكنية ومؤسسات خدمية وك����������ان اإلع������������الم ال����ح����ك����وم����ي يف ق�����ط�����اع غ��������زة ق������د أك��������د أن ال������ع������دوان مستمرة.احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت 5 أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ وزارة ال���ص���ح���ة يف غ������زة- إىل اس���ت���ش���ه���اد ت��ي��س��ري ال���ج���ع���ري ال��ق��ائ��د أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غّزة، أدت - بحسب العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد 

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إن ص�����واري�����خ امل����ق����اوم����ة وص����ل����ت إىل ج���ن���وب���ي ت����ل أب���ي���ب، باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ وب��ال��ف��ع��ل ل���م ت��م��ض س����وى س���اع���ات ح��ت��ى أع��ل��ن��ت س���راي���ا ال��ق��دس الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة جاهزية الفصائل

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.ال����وس����ط����ى وال����ج����ن����وب����ي����ة، وت����غ����ي����ري م������س������ارات ال�����ط�����ائ�����رات يف م����ط����ار ب��ن ف���ي���م���ا أش���������ار اإلع�����������الم ال����ص����ه����ي����وين إىل ف����ت����ح امل������الج������ئ يف امل���ن���ط���ق���ت���ني الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" غزة يف العام املايض.م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة. ك��م��ا اس��ت��دع��ى وزي����ر األم����ن ال���داخ���يل اإلس��رائ��ي��يل، استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل ب���ع���د ص������واري������خ ال��������رد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي اص����ي����ب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب���ح���ال���ة م��ن حالة ذعر إسرائيلية

املستوطنني".أي���ض���ا وع����ىل ك���ل ال���س���اح���ات أن ت��ف��ت��ح ن���ريان���ه���ا ع���ىل ال���ع���دو وق��ط��ع��ان يف ك����ل امل�����ع�����ارك ويف ك����ل ال����س����اح����ات، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ه������ذه امل���ع���رك���ة وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته ال���ب���اس���ل���ة س���ت���داف���ع ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وأه���ل���ن���ا يف ال���ق���ط���اع وب���ك���ل م����ا ت��م��ل��ك م�����ن ج���ان���ب���ه ذك������ر امل����ت����ح����دث ب����اس����م ح����رك����ة "ح�����م�����اس" أن امل���ق���اوم���ة تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، زي����اد ال��ن��خ��ال��ة أم���ني ع���ام ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���الم���ي يف ت��ص��ري��ح��ات تل أبيب هدفًا

وطالب جماهري األمة بأن ُتعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة.. مبيناً أن القضية العربية ستظل إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة، وال يمكن ونقلت وك��ال��ة "ش��ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م، قوله: الفلسطينيني.إىل أن ه���ذه االت���ف���اق���ات ش��ج��ع��ت ال���ع���دو ع���ىل ت��ص��ع��ي��د ج��رائ��م��ه ضد الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل، مشرياً قاسم، قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب وك����ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة )ح���م���اس( ح���ازم التطبيع شجع العدو

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل�����ش�����روع ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ي���س���ت���ه���دف ال��ش��ع��ب ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 

العدوان الصهيوين املتواصل.ال��س��ب��ع وع���س���ق���الن ون��ت��ي��ف��وت وس����دي����روت ب���� 60 ص����اروخ����اً رداً عىل قصفها يف تمام ال�12 "تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ وأع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ض���م���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�������دة ال����س����اح����ات" ع��ن أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله"."نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف القدس، استمرار القتال رداً عىل ال��ع��دوان الصهيومي.. وقالت: وب����ح����س����ب وك������ال������ة "ف����ل����س����ط����ني ال������ي������وم االخ��������ب��������اري��������ة.. أك����������دت س����راي����ا بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.يف ف��ل��س��ط��ني، ي����وم ال��س��ب��ت، ع���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�����دة ال���س���اح���ات" ال��ت��ي أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عملية وحدة الساحات

واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم األرايض املحتلة.وان����ت����زاع ح��ق��وق��ه امل��غ��ت��ص��ب��ة وط�����رد اإلح����ت����الل ال��ص��ه��ي��وين م���ن جميع وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه لألمة.العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة ال��ص��ه��ي��وين ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.. م���ؤك���داً أن ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت ال��ي��م��ن ح��ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك���ان���ت م���ن أوائ������ل امل���ن���ددي���ن ب��االس��ت��ه��داف املوقف اليمني

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم وامل���ح���اف���ظ���ات، م���ؤك���دة أن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين ع���ىل غ����زة وش��ع��ب��ه��ا واالح��������������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل اإلسالمي. ول����ك����اف����ة امل����ج����اه����دي����ن واألح��������������رار ف����ي����ه وع�������ىل رأس������ه������م ح�����رك�����ة ال���ج���ه���اد وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني الجبانسعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين واض�����اف ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ..ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ي��س��ري ال��ج��ع��ري ارت��ق��ى الوحشية بحق الشعب الفلسطينيال��ج��دي��د ع���ىل غ���زة يف وح��ش��ي��ة ج���دي���دة ت��ض��اف إىل س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م��ه وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، العدوان وضرب عمق العدو.يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له الفلسطينيني.وع�����ن�����ج�����ه�����ي�����ة ال��������ع��������دو ال������ص������ه������ي������وين، وم�����������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه م��������ن ج��������رائ��������م ب���ح���ق ال�����ع�����ال�����م إىل م�����س�����ان�����دة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف م�����واج�����ه�����ة ص��ل��ف ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار األرايض الفلسطينية.جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.وأك�������د امل����ص����در وق�������وف س����وري����ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال وق���ال م��ص��در رس��م��ي م��س��ؤول يف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اإلنسانية.الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ال��ت��ص��ع��ي��د ال��خ��ط��ري يف ق���ط���اع غ�����زة، وط���ال���ب���ت ب��م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني ح��م��ل��ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين م��س��ؤول��ي��ة املوقف السوري

ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي س���الم���ي خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���س���ب���ت، ل���ألم���ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس���الم���ي���ة ل���ألن���ب���اء )إرن�������ا( ع���ن ال���ل���واء جرائمه األخرية.وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء ت�����دل وب�����ال ش����ك ع����ىل أن امل����ق����اوم����ة ت��ع��ي��ش ف���ص���ال ج����دي����دا م����ن ال���ق���وة السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد املوقف االيراين

عىل إدارة حروب كبرية".ق��ائ��اًل: إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة وت��ط��رق ال��ل��واء س��الم��ي إىل ت��ط��ور ق���درات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية.. بال تراجع، وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار، هي مسرية ماضية لألمام 

والتأثري يف سري املعارك"."العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام ن��ق��اط ض��ع��ف ال��ع��دو واالس��ت��ف��ادة منها يف امل���واج���ه���ة".. الف��ت��اً إىل أّن وت���اب���ع ق���ائ���اًل: إّن����ه "ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع���ىل إظ���ه���ار ن��ق��اط ق��وت��ن��ا وك��ش��ف يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا"."التجربة أثبتت أيضاً أّن أمريكا ُتهزم سياسياً وميدانياً كما جرى أّن ج��ي��ش االح���ت���الل ُي��ق��ه��ر وُي���ه���زم وُي����ذل وُت��ك��س��ر ه��ي��ب��ت��ه".. مضيفاً: وق������ال ال���س���ي���د ن���ص���ر ال����ل����ه: " امل���ق���اوم���ة يف ل���ب���ن���ان وف��ل��س��ط��ني أث��ب��ت��ت تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم وأوض������ح أن "ال���ع���دو ي��خ��ط��ئ ع��ن��دم��ا ي��ت��ص��ور أن����ه ي���ره���ب امل��واط��ن��ني الفصائل".األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا "رد امل��ق��اوم��ة ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وض��ع ت��أي��ي��د وم��س��ان��دة م��ن الجميع يف ه����ذا ال���ع���ال���م أن ي���دع���م ه����ذا ال���ح���ق وأال ي��ش��ك��ك ب������ه".. وت����اب����ع: إن حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".السبت: "من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء وق����ال ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل��ج��ل��س ال���ع���اش���ورايئ "الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".أن ي���د امل���ق���اوم���ة س��ت��ك��ون ه���ي ال��ع��ل��ي��ا يف م��ع��رك��ة غ������زة.. الف���ت���اً إىل أن أك���د األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ل��ب��ن��اين ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه، املقاومة هي األعىل 

اعتقلت ق��وات ال��ع��دو الصهيوين، أم��س األح���د، 21 فلسطينيا تصعيد صهيوين

مخيم الفوار.الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من ال��ش��م��ال��ي��ة أث���ن���اء ت����واج����ده ع��ن��د أح����د امل���واط���ن���ني يف امل���ن���ط���ق���ة.. وم��ن كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار عنزة.تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت داهمت منازلهم وفتشتها.اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن  ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان بلدة بيت فجار.ح���اج���ز ال��ك��ون��ت��ي��ر ال���ع���س���ك���ري ش�����رق ب���ي���ت ل���ح���م، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن اث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ه����ن����دازة، وث���الث���ة آخ����ري����ن، أث���ن���اء ع���ب���وره���م عىل اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني ب��ع��د م��داه��م��ت��ه��ا ع���دة م��ن��اط��ق ب��ال��ض��ف��ة.. ف��ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��ت لحم، 

��ة الدفاع عن أرضه ومقدساته.إَنّ شعبنا الفلسطيني يف كّل أماكن وجوده يقف اليوم موّحداً يف ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها، القول: التنّبؤ بها، يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غّزة.الصهاينة باقتحام املسجد األق���ىص امل��ب��ارك، ونتائجه ال��ت��ي ال يمكن ال���ص���ه���ي���وين امل���س���ؤول���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ع����ن ت����داع����ي����ات س���م���اح���ه ل��ل��م��ت��ط��ّرف��ني إىل ذل��������ك ح����م����ل����ت ح�����رك�����ة امل������ق������اوم������ة اإلس������الم������ي������ة )ح�������م�������اس( ال����ع����دو )ج( لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة وق��ض��ي��ت��ه وح���ق���وق���ه، وي����ن����درج يف إط������ار م���ح���اوالت���ه���ا إلل����غ����اء ال���وج���ود جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو وم���خ���اط���ره ع���ىل س���اح���ة ال����ص����راع وامل��ن��ط��ق��ة ب���رم���ت���ه���ا.. وق����ال����ت: إن ما واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، وعن تداعياته الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية وحملت الخارجية الفلسطينية، العدو الصهيوين املسؤولية تسمى منظمات "جبل الهيكل".ايتمار بن غافري، وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما امل��ت��ط��رف��ني ال���ي���ه���ود ل��ب��اح��ات��ه ب��م��ش��ارك��ة ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت امل��ت��ط��رف ك��ان آخ��ره��ا االق��ت��ح��ام��ات الجماعية ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ق��ام بها غالة املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، والتي وأدانت الخارجية  االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني وع����دوان����ه ال���وح���ي وال����دم����وي ع���ىل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف ق���ط���اع غ��زة أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين اقتحام املسجد األقىص "إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون."ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون.. وموقع كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.ضمن عملية »وح��دة الساحات«.. واستهدفت تجمع لآلليات يف وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية بعدد من قذائف الهاون.. وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا برشقات صاروخية.ش����ه����داء األق������ىص ل������واء ن���ض���ال ال����ع����ام����ودي م���دي���ن���ة ع���س���ق���الن امل��ح��ت��ل��ة سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب ويف عملية مشرتكة ضمن عملية »وحدة الساحات« استهدفت بعدد من قذائف الهاون.وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز" الهاون.. وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.ك���م���ا دك�����ت س����راي����ا ال����ق����دس م���وق���ع ك��ي��س��وف��ي��م ب���ع���دد م����ن ق���ذائ���ف من قذائف الهاون.ال��ه��اون.. واستهدفت تجمع لآلليات يف أح���راش كيسوفيم بعدد صاروخية.. ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف س�������راي�������ا ال�������ق�������دس ال�������ق�������دس امل����ح����ت����ل����ة وم����غ����ت����ص����ب����ة س��������دي��������روت ب���رش���ق���ة ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث: قصفت العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً عىل ب����رش����ق����ات ص����اروخ����ي����ة ض���م���ن ع���م���ل���ي���ة "وح���������دة ال�����س�����اح�����ات" رداً ع��ىل م����س����ؤول����ي����ت����ه����ا ع������ن ق����ص����ف ال������ق������دس امل����ح����ت����ل����ة وم���غ���ت���ص���ب���ة س�����دي�����روت وب���ح���س���ب ال���ع���دي���د م����ن امل����راق����ب����ني، أع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ال���ي���وم "وحدة الساحات".أدخ���ل���ت يف ص��ب��اح أم����س األح�����د، ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية وذك�������رت وك����ال����ة "ف��ل��س��ط��ني ال����ي����وم" اإلخ����ب����اري����ة أن س����راي����ا ال���ق���دس يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي وال���������ذي أس����ف����ر ع�����ن ارت�����ق�����اء 32 ش����ه����ي����داً وأك�������ر م�����ن 275 ج���ري���ح���اً، للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر  لليوم الثالث عىل التوايل تفوق املقاومةتحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.ال���ّدف���اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم��س��رى ال���َرّس���ول األم����ني، حتى العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكّل الوسائل، يف معركة كما دعت األمة العربية واإلسالمية، قادة وشعوباً، إىل التحّرك الخطرية.األي���������ام امل�����ب�����ارك�����ة، ت����ص����ّدي����اً ل����ه����ذه االق����ت����ح����ام����ات، وإف������ش������ااًل أله���داف���ه���ا ال����ّرح����ال وال����ّرب����اط وم���واص���ل���ة االع���ت���ك���اف يف امل��س��ج��د األق����ىص يف ه��ذه وامل���راب���ط���ني يف ال����ق����دس، وأه�����ل ال���ث���ب���ات يف ال����داخ����ل امل��ح��ت��ل إىل ش��ّد ودع����ت ال��ح��رك��ة ج��م��اه��ري ال��ش��ع��ب الفلسطيني يف ال��ض��ف��ة األب��َيّ

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني
السيد نصرالله:  املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أّن جيش االحتالل ُيقهر وُيهزم وُيذل وُتكسر هيبته

   الشامي:  العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة 
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة

    سوريا: عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني 
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي

    سالمي: الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم 
الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فصاًل جديدًا من القوة

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة
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 لجــــــــــــــــنة أراضــــــــــــــي وعـــــــــــــقارات القــــــــــــــــــــــوات 

املسلحة تشكلت يف 2017/7/6م بموجب 
توجيهات األخ/ رئيس هيئة األركان العامة 
رقم )7/993( برئاسة اللواء/ عبدالله احمد 
جحاف مساعد رئيس هيئة األركان العامة 
وعضــــــــــــــوية الجهـــــــــــــــــات املعــــــــــــــــــنية منها دائرة 
العــــــــــــــــمليات  العسكـــــــــــــــــــــري ودائرة  القضاء 
الحربية ودائرة الشؤون القانونية ودائرة 
املساحة ودائرة األشغال العسكرية وجهاز 
املفتش العام واالستخبارات العسكرية 

وهناك فروع للجنة يف املحافظات..
صحيفة "26سبتمرب" التقت بنائب رئيس 
اللجنة وعدد من األعضاء وناقشت معهم 
عددا من املواضيع الهامة املتعلقة بعمل 

اللجنة إىل التفاصيل: 

حصر وتوثيق
* كانت البداية مع نائب رئيس اللجنة العقيد عبدامللك 

عاطف الذي تحدث عن مهام اللجنة بالقول: 
** تضمن امر تشكيل اللجنة تحديد مهام اللجنة ومنها 
حصر وتوثيق أرايض وع��ق��ارات ال��ق��وات املسلحة واسقاطها 
وأي مهام ذات عالقة اىل جانب التنسيق مع الجهات ذات 
ال���ع���الق���ة ووض������ع امل���ع���ال���ج���ات وال���ح���ل���ول وامل����ق����رح����ات واع������داد 
ال�������دع�������اوي امل����رت����ب����ط����ة ب����������أرايض ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة م����ث����ل ق���ض���اي���ا 
االع��������ت��������داء ع������ى األرايض ال����ع����س����ك����ري����ة او االس������ت������ح������داث ف��ي��ه��ا 
وت���ح���دي���د ال���ج���ه���ات امل��ك��ل��ف��ة ب��ال��ح��م��اي��ة خ���اص���ة ل��ل��م��واق��ع ال��ت��ي 
ت�����م اخ�����الؤه�����ا م�����ن ال����خ����دم����ات وال�����ح�����راس�����ة ال����خ����اص����ة ب���أول���ي���ات 
ال��ج��م��ع��ي��ات ب��س��ب��ب م��س��اه��م��ت��ه��م يف ال��ت��الع��ب��ات يف ال��ت��ص��رف 
ب����امل����واق����ع ال���ع���س���ك���ري���ة وح���م���اه���ا وط���ب���ع���اً ب���ال���ت���واط���ؤ م����ع ب��ع��ض 
قادة املعسكرات وبإجراءات مخالفة للقانون، وهذه اهم 
األسباب التي عرقلت اللجنة يف اعداد املعالجات واملقرحات 
ب��ال��ح��ل��ول الن ت��ح��دي��د امل��ش��ك��ل��ة يعترب ن��ص��ف ال��ح��ل اض���ف اىل 
ذلك وجود استحداثات ومباين يف بعض املواقع العسكرية 
ب��س��ب��ب ت��ق��ص��ر ب��ع��ض ق����ادة امل��ع��س��ك��رات وامل����واق����ع يف ح��م��اي��ة 
حمى وحرم املواقع التي يف نطاق مسؤوليتهم قبل العدوان 

واثناء املماحكات السياسية عام 2011م وما قبلها.
وأض����������اف ال���ع���ق���ي���د ع�����اط�����ف: "أي������ض������اً م�����ن اإلش�����ك�����ال�����ي�����ات ال���ت���ي 
واج��������ه��������ت ال�����ل�����ج�����ن�����ة ب������ع������د م�����ب�����اش�����رت�����ه�����ا مل�����ه�����ام�����ه�����ا ظ�������ه�������ور ح���م���ل���ة 
اس������ت������ح������داث م���ك���ث���ف���ة وزادت وت����������رة االع��������ت��������داء ع������ى األرايض 

العسكرية".
وح���������ول اإلج�����������������راءات ال�����ت�����ي ت������م ات�����خ�����اذه�����ا ح�����ي�����ال امل����خ����ال����ف����ات 
واملخالفني أوضح نائب رئيس اللجنة انه تم اتخاذ إجراءات 
من قبل قيادة وزارة الدفاع بعد اطالعهم عى مواقع املشكلة 
وذلك بالتعميم للعموم باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع أي 
اس��ت��ح��داث او اع���ت���داء او ت��م��ل��ي��ك يف أرايض ال���ق���وات املسلحة 
كل يف نطاق مسؤوليته وتحميلهم مسؤولية التقصر وقد 
صدرت عدة تعاميم مماثلة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة 

العسكرية.
وتابع بالقول: "ت��م ال��ن��زول امل��ي��داين واللقاء بالشخصيات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��ق��ال وتطمينهم ب��ب��ق��اء ال��وض��ع ع��ى م��ا هو 
عليه حتى يتم وضع املعالجات املناسبة والرفع بها وتعاون 
م�����ع ال���ل���ج���ن���ة ال���ك���ث���ر ام������ا م�����ن اس���ت���م���ر يف امل���خ���ال���ف���ة واالع������ت������داء 
ع���ى األرايض ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ت��م ض��ب��ط��ه��م م���ن ق��ب��ل ال���وح���دات 
العسكرية والشرطة واملباحث العسكرية والتحقيق معهم 
وم���ن ال��ت��زم ب��ع��دم االس��ت��ح��داث امل��ؤق��ت ح��ت��ى وض���ع ال��ح��ل��ول 
وامل���ع���ال���ج���ات ت���م اح���ال���ت���ه اىل ال���ج���ه���ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ل��ل��ف��ص��ل يف 

تلك الوقائع".
واردف ال�����ع�����ق�����ي�����د ع�������اط�������ف ب�������ال�������ق�������ول: "ت�����������م وض�����������ع ل������وح������ات 
ت���ح���ذي���ري���ة يف األرايض ال��ع��س��ك��ري��ة مل���ن���ع ال���ب���ي���ع وال�����ش�����راء ف��ي��ه��ا 
ولحماية املواطن حسن النية من الوقوع يف براثن عصابات 
بيع األرايض".. م��ؤك��دا ب��أن��ه يتم التنسيق م��ع ال��ج��ه��ات ذات 
العالقة للمشاركة يف وضع الحلول واملعالجات وعى رأس 

تلك الجهات الهيئة العامة لألرايض.
وع���ن اه���م اإلش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة اث��ن��اء تنفيذ 
م��ه��ام��ه��ا اش���ار ال��ع��ق��ي��د ع��اط��ف اىل ان ال��ل��ج��ن��ة ب���اش���رت  تنفيذ 
مهامها وكانت أكرب مشكلة واجهتها هي االعتداء عى اغلب 
األرايض ال���ع���س���ك���ري���ة وت�����م ن���ه���ب م���س���اح���ات ك���ب���رة م����ن ح��م��ى 
املعسكرات واملواقع العسكرية تحت عدة مسميات سواء 
ب��أس��م��اء ن��اف��ذي��ن او ب��م��س��م��ى ال��ج��م��ع��ي��ات ال��س��ك��ن��ي��ة واغ��ل��ب��ه��ا 
غ����ر م��ع��ت��م��د ل�����دى ال���ج���ه���ات امل���ع���ن���ي���ة ن���اه���ي���ك���م ع����ن االس���ت���ي���الء 
عى مساحات اك��رب مما تقرر لها ان سلمنا بصحة الصرف 
ك��م��ا واج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة مشكلة ت��ه��رب امل��س��ؤول��ني ع��ن مسمى 
الجمعيات السكنية خوفاً من مساءلتهم عما تم االستيالء 
ع��ل��ي��ه م���ن ق��ب��ل��ه��م او ب��واس��ط��ت��ه��م م���ن األرايض ال��ع��س��ك��ري��ة او 
تالعب البعض منهم يف إيصال الحقوق للمستفيدين وكذا 
الصرف املزدوج ألكرث من شخص وكذا االستيالء عى أرايض 
املرافق العامة من حدائق ومدارس او التصرف يف الشوارع 

وتغير املخططات يف الواقع عن املخططات املعتمدة.
مضيفا: ومن املشاكل التي واجهت اللجنة يف بداية عملها 
ع����دم ت���ع���اون ب��ع��ض ال���ج���ه���ات م��ث��ل ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل����ألرايض 
وفروعها وامانة العاصمة يف موافاتنا باملعلومات الالزمة".

تصحيح فساد عقود
وف�����ي�����م�����ا ي�����خ�����ص اإلج�������������������راءات ال������ت������ي ات�����خ�����ذت�����ه�����ا ال����ل����ج����ن����ة يف 
س��ب��ي��ل وض���ع امل��ع��ال��ج��ات إلش��ك��ال��ي��ة ال��ب��س��ط ع��ى األرايض 
العسكرية ونهبها أكد عضو اللجنة ممثل دائرة القضاء 

العسكري العقيد فيصل الكبش:
 أن ال���ل���ج���ن���ة ت��ح��م��ل��ت ع�����بء ت��ص��ح��ي��ح ن���ت���ائ���ج ف����س����اد اس��ت��م��ر 
ل��ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن وه����ي ت���رك���ة ي��ص��ع��ب ح��ل��ه��ا يف ف����رة زم��ن��ي��ة 
قصرة اال ان اللجنة اتخذت عدة إجراءات تعترب عاجلة لحل 
إشكالية املتضررين من التصرفات السابقة غر القانونية من 
بيع وشراء لألرايض العسكرية املنهوبة واشكالية املتضررين 
م����ن م���ن���ع االس����ت����ح����داث م��ن��ه��ا ف���ب���اش���رت ال���ل���ج���ن���ة ب���رف���ع ال���ض���رر 
عن أصحاب البناء املستحدث اثناء ص��دور ق��رار املنع وذلك 
بالسماح بإكمال البناء بغض النظر عن صحة امللك والوثائق 

من عدمه واالكتفاء بتعهد بما يرتب عليه قانوناً.

معالجات ومعايري دقيقة
وت�������اب�������ع ال����ع����ق����ي����د ف����ي����ص����ل ب�������ال�������ق�������ول: "ب������ع������د ذل����������ك ت�������م وض�����ع 
امل����ع����ال����ج����ات ال����ع����ام����ة ع�����ى م���س���ت���وى ك�����ل م���ن���ط���ق���ة ي����وج����د ف��ي��ه��ا 
استحداث وبناء بشكل كبر وص��درت التوجيهات بمراعاة 
ما أصبح امرا واقعا بما ال يخل باألمن العسكري للمواقع 
العسكرية يف تلك املناطق املأهولة بالسكان وتم االستعانة 

بالجهات املختصة مثل العمليات الحربية 
واالس��ت��خ��ب��ارات وغ��ره��م ل��ت��ح��دي��د األرايض 
ذات الخطورة واحتياج الدفاع لها، وكذا 
تحديد األرايض التي يمكن معالجتها وتم 
ب���م���وج���ب ت���ح���دي���د ث���الث���ة اىل ارب����ع����ة م��ع��اي��ر 
وت����م ت��ق��س��ي��م األرض ال��ع��س��ك��ري��ة اىل ث��الث 

مناطق وهي: -
 أ. املنطقةA : وهي املنطقة ذات خطورة 
ع��س��ك��ري��ة وال ي��م��ك��ن ال���ت���خ���ي ع��ن��ه��ا وي��م��ن��ع 
ف����ي����ه����ا االس������ت������ح������داث وت�����ع�����وي�����ض ال����واق����ع����ني 
فيها تعويضا عادال بسعر الزمان واملكان.

 ب. امل������ن������ط������ق������ةB : وه�����������ي امل�����ن�����ط�����ق�����ة األق���������ل 
خ���������ط���������ورة وزي���������������������ادة االس���������ت���������ح���������داث وال������ب������ن������اء 
ب��ش��ك��ل خ���ط���ورة وي��م��ك��ن إب���ق���اء ال���ح���ال عى 
ما هو عليه ما تحديد اشراطات كالسماح 
ب���ارت���ف���اع م���ح���دد ل��ل��ب��ن��اء او وض����ع س���ات���ر ملنع 

االطاللة او اتخاذ إجراءات امنية.
 ج. امل����ن����ط����ق����ةC: وه�������ي امل���ن���ط���ق���ة ال����ت����ي ي��ت��م 
السماح بالبناء فيها واخراجها من كونها 
أرايض ع����س����ك����ري����ة ب����ع����د ال�����ت�����أك�����د م������ن ص��ح��ة 
الوثائق والصرف وخضوعها للمعالجات 

القانونية.
 د. امل�����ن�����ط�����ق�����ةD: وه���������ي امل����ن����ط����ق����ة امل������ح������ددة 
ل�����ل�����ت�����ع�����وي�����ض وامل��������ع��������ال��������ج��������ات ل������ل������واق������ع������ني يف 

املنطقةA بسعر الزمان واملكان.

مجرد واجهات لالستيالء
* وعن الوضع القانوين للجمعيات السكنية الواقعة 
يف األرايض العسكرية تحدث عضو اللجنة ممثل الدائرة 

القانونية العقيد حقوقي  ثابت جديب بالقول:
** مسمى الجمعيات السكنية الواقعة يف حمى وحرم 
املواقع العسكرية ومن خالل االطالع عى الوثائق واالوليات 
املتوفرة ل��دى اللجنة وجدنا ان اغلبها ان لم يكن جميعها 
م����ج����رد واج����ه����ة ل���الس���ت���ي���الء ع����ى أرايض ال�����دول�����ة ب���ش���ك���ل ع���ام 
واألرايض ال��ع��س��ك��ري��ة ب��وج��ه خ���اص وي��ظ��ه��ر ذل���ك م���ن خ��الل 

اآليت: -
اواًل من الناحية القانونية: 

لم تنشأ اغلب تلك الجمعيات باعتبارها شخصا اعتباريا 
وف��ق إج���راءات قانونية سليمة حسب م��ا ن��ص عليه قانون 
الجمعيات واالتحادات 39 لسنة 1998م وحسب افادة 

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
إض�����اف�����ة اىل ان م���س���م���ي���ات ال���ج���م���ع���ي���ات اش���������ارت اىل ال��ف��ئ��ة 
امل���س���ت���ف���ي���دة وه�������ي م���ن���ت���س���ب���و وح����������دات ع���س���ك���ري���ة ك����ون����ه����م م��ن 
ذوي ال���دخ���ل امل���ح���دود اال ان��ن��ا وج���دن���ا ال���ص���رف وال���ت���وزي���ع لم 
يستفد منه املنتسبون اال بنسبة ضئيلة جداً واغلب األرايض 
اس���ت���ح���وذ ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���ائ���م���ون ع����ى ت���ل���ك ال���ج���م���ع���ي���ات ب���إدخ���ال 
أقاربهم او تصرفوا بها لتجار واشخاص من خارج الوحدة 

العسكرية او الفئة املستهدفة.
ثانيًا: من ناحية إجراءات الصرف.

ف��ل��م ت��ك��ن إج������راءات س��ل��ي��م��ة وغ���ر م��واف��ق��ة ل��ق��ان��ون أرايض 
وع������ق������ارات ال�����دول�����ة ح���ي���ث ت����م ال����ص����رف ب���ال���ت���واط���ؤ ب����ني ب��ع��ض 
ال��ق��ادة املكلفني لحمايتها وب��ع��ض م��وظ��ف��ي الهيئة العامة 
ل��ألرايض ويظهر ذل��ك من خ��الل ما نص عليه قانون أرايض 
وع��ق��ارات ال��ق��وات املسلحة فيما يخص األرايض التي تحت 
ي��د وح���ي���ازة وان��ت��ف��اع وزارة ال���دف���اع ال ي��ت��م ال��ت��ص��رف فيها من 
ق����ب����ل ه���ي���ئ���ة األرايض اال ب����ع����د ان����ت����ه����اء ال�����غ�����رض م�����ن االن����ت����ف����اع 
وتسليمها بمحضر رس��م��ي ...ال�����خ.. اال ان��ه تبني ان��ه ل��م يتم 
اخالء أي معسكر وتسليمه من قبل وزير الدفاع او رئيس 
ه���ي���ئ���ة األرك�����������ان ال����ع����ام����ة ب�����ل ال����ت����ص����رف ب�����������األرايض ال���ع���س���ك���ري���ة 
وال���ت���ق���س���ي���م وال�����ت�����وزي�����ع واالس�����ت�����ي�����الء ع���ل���ي���ه���ا م�����ن ق���ب���ل ال����ق����ادة 
املكلفني بحماية تلك املواقع وبإجراءات شكلية واحتيالية 
وغر قانونية وتعد تلك األفعال جرائم التعدي واالستيالء 

ملا تحت مسؤوليتهم ومكلفني بحمايته واستغالل الوظيفة 
لالستيالء عى املال العام والتسهيل للغر وتضع املتورطني 

بتلك األفعال تحت طائلة املساءلة القضائية.

لجان مشرتكة
* ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����أوج����ه ال��ت��ن��س��ي��ق ب����ن ال���ل���ج���ن���ة وال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل�������أرايض وه���ي���ئ���ة األوق��������اف ت���ح���دث ع���ض���و ال��ل��ج��ن��ة 
ممثل دائرة العمليات الحربية العقيد عيل الجالل قائال:

** بالنسبة لهيئة العامة ل��ألرايض تم تشكيل ع��دة لجان 
مشركة لدراسة اإلشكاليات الخاصة باألرايض العسكرية 
ووض��ع رؤى عملية لحلحلة تلك اإلشكاليات بشكل عام.. 
وك������ذا ت��ش��ك��ل��ت ل���ج���ان م���ش���رك���ة ل��ب��ح��ث إش���ك���ال���ي���ة وم���واض���ي���ع 
منفردة حسب ما يقدم للجنة من تظلمات وشكاوى ايضاً 
يوجد تعاون يف اآلونة األخرة من قبل هيئة األرايض بشأن 

م����واف����اة ال��ل��ج��ن��ة ب����أول����ي����ات ووث����ائ����ق م��ت��ع��ل��ق��ة ب�������أرايض ال���ق���وات 
املسلحة والتعويضات وبعض الجمعيات.

وأض���������اف: "ي����وج����د ت��ن��س��ي��ق ب���ش���أن ت��ك��ل��ي��ف ال���ل���ج���ن���ة ب��ح��م��اي��ة 
أرايض الدولة املعرضة للنهب والتعاون معها يف تسويرها 
وح�����م�����اي�����ت�����ه�����ا ع�������رب ال������ش������رط������ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة وال������ج������ه������ات األم����ن����ي����ة 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل����ألوق����اف ف��ي��وج��د ق���ن���وات ات��ص��ال 
ول�����ق�����اءات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ب���ش���أن امل���ح���اف���ظ���ة ع����ى أرايض األوق������اف 
خاصة امل��ج��اورة او الواقعة يف حمى امل��واق��ع العسكرية ويف 

مناطق املعالجات".

اعتداءات كبرية
* وع��ن االع��ت��داءات التي تطال أرايض ال��ق��وات املسلحة 
وكيف يتم التعامل معها أشار مقرر اللجنة العسكرية 

الرائد بشري القطني: 

إىل أن اغلب املواقع العسكرية مفتوحة 
وال يوجد لها أسوار أو عالمات وكان أفراد 
ال������ح������راس������ة ي�����ق�����وم�����ون ب����ح����م����اي����ة م����واق����ع����ه����م 
م���ن أي اع����ت����داءات او اس���ت���ح���داث وب��س��ب��ب 
امل���ؤام���رات ع��ى م���ق���درات ال���ق���وات املسلحة 
وب��ن��ي��ت��ه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ت���ي ت��ك��ش��ف��ت م���ع ق��ي��ام 
ال������ع������دوان ال�����ربب�����ري ال���س���ع���وص���ه���ي���وام���ري���ي 
ع������ى ب������الدن������ا وظ������ه������ور ظ������اه������رة ال����ب����س����ط ع��ى 
األرايض إضافة اىل الزحف العمراين الذي 
ط�����ال ت���ل���ك امل����واق����ع وب����ذل����ك ن���ج���د ان ح��ج��م 
ال����ع����س����ك����ري����ة  االع��������������ت��������������داءات ع���������ى األرايض 
وخ���اص���ة ح��م��ى امل���واق���ع وامل���ع���س���ك���رات كبر 
يف أنحاء الجمهورية وخاصة تلك املواقع 
التي وقعت فيها جرائم تعدي عليها من 
قبل املكلفني بحمايتها وتم التعامل معها 
اواًل ب�����إع�����ادة ال�����ح�����راس�����ات اىل ت���ل���ك امل����واق����ع 
وتثبيت الوضع عى ما هو عليه ومنع أي 
استحداثات مستقبلية واتخاذ اإلجراءات 
القانونية تجاه تلك االعتداءات ومنفذيها.

الشكاوي والتظلمات
وعن آلية استقبال الشكاوى املقدمة 
م�����ن امل�����واط�����ن�����ن وامل����ع����ال����ج����ات ال����ت����ي ت���ق���وم 
ب��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة أوض����ح ال���رائ���د ع��م��رو الشلح 

مسؤول التظلمات:
 أن ال�������ل�������ج�������ن�������ة ق����������ام����������ت ب������ت������ك������ل������ي������ف ف������ري������ق 
الس��ت��ق��ب��ال ال��ش��ك��اوى وال��ت��ظ��ل��م��ات م��ن امل��واط��ن��ني وخصصت 
ارق����ام����ا ه��ات��ف��ي��ة ون��ش��رت��ه��ا ل��ت��س��ه��ي��ل وص�����ول امل����واط����ن وت��ق��دي��م 
شكاويهم من كل املحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة 
اإلن��ق��اذ وع��ن��د تقديم امل��واط��ن ل��ش��ك��واه او تظلمه يطلب فيه 

ارفاق الوثائق التالية:-
- صورة البطاقة ووكالة ان كان وكيال.

- صورة لوثائق األرض محل الشكوى او التظلم.
- أي مستندات أخرى تخص الشكوى.

وأض����اف ال��ش��ل��ح: "ب��ع��د ق��ي��د ال��ت��ظ��ل��م ي��ت��م تكليف مهندس 
ل��ل��ن��زول م��ع املتظلم وف��ق األرض محل التظلم ورف���ع تقرير 
ف���ن���ي وإس���ق���اط���ه���ا ع����ى ص������ورة ج���وي���ة ح���س���ب رواي�������ة امل��ت��ظ��ل��م.. 
ب���ع���ده���ا ي���ت���م إح���ال���ت���ه���ا إىل ال���ف���ري���ق ال���ق���ان���وين ل����دراس����ة األوراق 
وم��ط��اب��ق��ة األص����ول وإب�����داء ال����رأي ال��ق��ان��وين وع���رض ك��ل ذل��ك 
عى اللجنة املجتمعية ملناقشة ما جاء يف إقرار ما يلزم وتم 
ت��خ��ص��ي��ص األرق���������ام ال���ت���ال���ي���ة ل���ل���ت���واص���ل الس���ت���ق���ب���ال ال���ش���ك���اوى 

والتظلمات:
)01/835732(   -     )776194411(
)01/835701( -     )775093455(

وفيما يتعلق بمزاعم بعض من املواطنني عن قيام اللجنة 
العسكرية بتسوير أراضيهم أكد الشلح أن اللجنة لم تقم 
بتسوير أي ارض اال اذا كانت موقعا عسكريا او ج��زءا منه 
م��ع��رض للزحف ال��ع��م��راين مثلما ه��و ال��ح��ال بتسوير الجزء 
الجنوبي ملعسكر النهدين وفج عطان او تسوير أرايض هي 
يف األص���ل أم���الك دول���ة وواق���ع���ة يف ح��م��ى م��ن��ش��آت عسكرية 
وبالتنسيق مع الهيئة العامة لألرايض كما هو الحال بتسوير 
األرايض ال�����واق�����ع�����ة يف ح����م����ى ال���ك���ل���ي���ة ال����ح����رب����ي����ة واألك����ادي����م����ي����ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ل��ي��ا )م��ن��ط��ق��ة ال��ج��م��ن��ة( او ت��س��وي��ر أرايض يتم 
شراؤها لصالح وزارة الدفاع لتستوعب الحلول واملعالجات.

مضيفا: "يف كل األحوال تقوم اللجنة باستقبال أي تظلم 
او متضرر من التسوير او يدعي امللك الخاص داخل األرض 
امل����س����ورة ووزارة ال����دف����اع م��م��ث��ل��ة ب��ل��ج��ن��ة األرايض ال��ع��س��ك��ري��ة 
مستعدة لتعويض كل من ثبت له أي ملكية بموجب وثائق 
صحيحة وسليمة وشرعية وبسعر الزمان واملكان إضافة اىل 
ذل���ك ت��وج��د لجنة مجتمعية تستقبل تظلمات أي م��واط��ن 
ل���ل���ج���ن���ة األرايض ت����ت����ج����اوب م�����ع ق�����رارات�����ه�����ا وه�����ن�����اك ب�������اب ث���ال���ث 
لإلنصاف ممثل باللجنة الرئاسية املشكلة بقرار من املجلس 

السيايس األعى برئاسة القايض/ احمد عباس الجرايف".

الشكاوي والتظلمات
* وع�������������ن االدع�����������������������������اءات ح�������������ول ح����������������دوث ان��������ه��������ي��������ار ج�������������زيئ يف 
ال����خ����م����س����ن ل����ب����ع����ض امل�������ن�������ازل ب����س����ب����ب م���ن���ع���ه���م م������ن ت���رم���ي���م 

منازلهم أكد مهندس اللجنة ماجد السبئي:
** إن ه���ذا ال��ك��الم غ��ر صحيح وال ي��وج��د م��ا يسمى انهيار 
منزل بسبب منع الرميم ولكن الحاصل ان هناك من يقوم 
ب��ال��ب��ن��اء يف م���ج���اري ال���س���ي���ول او ي���ق���وم ب��ال��ب��ن��اء ع���ى ارض غر 
ص��ال��ح��ة ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا وع��ن��د ه��ط��ول االم���ط���ار ت��ت��ع��رض امل��ب��اين 
امل����ق����ام����ة يف م�����ج�����اري ال����س����ي����ول ل���ل���ت���ه���دم وك���������ذا ت���ش���ق���ق امل�����ن�����ازل 
الشعبية املبنية عى األرض الهشة او الصابونية، ويف مثل 
ه��ذه ال��ك��وارث الطبيعية ت��س��ارع اللجنة ب��ال��ن��زول بالتنسيق 
مع املجلس املحي والجهات ذات العالقة بمعالجة االضرار 
الناتجة عن سيول االمطار بالسماح بعمل جدران ساندة او 
تغير مجاري السيول او بناء ما تهدم كحالة إنسانية فالعام 
امل��ايض ك��ان ع��دد ال��ح��االت املتضررة وامل��ص��رح لها من اللجنة 
بمعالجة االضرار ح��وايل)73( وهذا العام )96( حالة قام 
اغلبهم ب��ال��ب��ن��اء وت��ع��ذر ع��ى ال��ب��ع��ض بسبب حالتهم امل��ادي��ة 
وت���ض���اع���ف���ت م��ش��ك��ل��ت��ه ب��س��ب��ب ذل�����ك ورغ������م ان اض��������رار س��ي��ول 
االمطار بسبب غزارة االمطار التي من الله بها علينا ظهرت 
يف اغ���ل���ب امل���ن���اط���ق وال����ق����رى وامل������دن اال ان ه���ن���اك م���ن يستغل 
تضرر املواطنني من السيول ويقوم بتوظيفها ملآرب سياسية 
هدفها التشويه واث���ارة الخوف والهلع ل��دى املواطنني وبما 

يخدم اجندات مرتبطة بقوى العدوان.  

حـــمـــــــــــــاية وتصـــحــــــيـح وانصــــــــــــــــاف

: خاص

"                                                     " تنفرد بنرش أبرز القضايا املاثلة أمام اللجنة العسكرية ألرايض وعقارات القوات املسلحة:

هناك من �  
يقوم بالبناء 

في مجاري السيول 
وأراضي غير صالحة 

للبناء عليها

السبئي :

اللجنة �  
خصصت 
ارقام للتواصل 

الستقبال الشكاوى 
والتظلمات 

الشلح :

حجم �  
االعتداءات 

على األراضي 
العسكرية كبير في 

أنحاء الجمهورية

القطني :

اللجنة �  
تحملت 

عبء تصحيح 
نتائج فساد 
استمر لعقود

أكبر مشكلة �    
واجهت 
اللجنة هي 

االعتداء على أغلب 
األراضي العسكرية

وجدنا أن أغلب � 
الجمعيات 
مجرد واجهة 

لالستيالء على 
األراضي

تم تشكيل �  
لجان مشتركة 
لدراسة اإلشكاليات 

ووضع الحلول 
المناسبة

فيصل: الجالل :جديب :عاطف :



ش���������ي���������ع ب��������ص��������ن��������ع��������اء ج���������ث���������م���������ان ال������ش������ه������ي������د 
املساعد محمد محمد العمييس، الذي 
اس��ت��ش��ه��د وه����و ي����ؤدي واج���ب���ه يف ال��دف��اع 

عن الوطن .
كما تم تشييع جثمان الفقيد العقيد 
ي��ح��ي��ى ح��س��ن ش��ري��ف��ة ، وخ����ال م��راس��م 
ال����ت����ش����ي����ي����ع ال������ت������ي ش������������ارك ف����ي����ه����ا ع���������دد م���ن 
ال�����ق�����ي�����ادات ال���ع���س���ك���ري���ة واألم�����ن�����ي�����ة ، أك����د 
املشيعون االستمرار يف السري عىل نهج 
ودرب ال�������ش�������ه�������داء األب�����������������رار يف ال����ت����ص����دي 
ل��ت��ح��ال��ف ال���ش���ر وال�����ع�����دوان، يف مختلف 

جبهات العزة والكرامة .
ج�������������رت م����������راس����������م ال������ت������ش������ي������ي������ع ل����ج����ث����م����اين 
ال����ش����ه����ي����د ال����ع����م����ي����يس وال�����ف�����ق�����ي�����د ش����ري����ف����ة 
اللذين توشحا بالعلم الجمهوري بعد 
الصاة عليهما يف جامع الشعب بأمانة 
العاصمة ، لتوارى عقبها الرثى كل يف 

مسقط رأسه.

تشييع الشهيد 
العميسي والفقيد 

شريفة بصنعاء

94 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 

خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 94 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني خروقات 
ال������ع������دوان، 11 غ�������ارة ل���ل���ط���ريان ال���ت���ج���س���يس ع����ىل ح��ي��س، 
وتحليق 10 طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأش���������������ار امل��������ص��������در إىل أن ال���������خ���������روق ش����م����ل����ت اس�����ت�����ح�����داث 
ت����ح����ص����ي����ن����ات ق����ت����ال����ي����ة يف ال�����ج�����ب�����ل�����ي�����ة، و16 خ������رق������ا ب���ق���ص���ف 
صاروخي ومدفعي و54 خرقا باألعرية النارية املختلفة.

132 خرقًا للهدنة
ارتكبت ق��وى ال��ع��دوان ومرتزقتها 132 خ��رق��اً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوض��ح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 29 خ�������رق�������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ريان االس�����ت�����ط�����اع�����ي امل���س���ل���ح 
وال��ت��ج��س��يس يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م�����أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، 
الجوف، الضالع، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود.

وأش��������ار امل����ص����در إىل أن������ه ت����م رص������د خ������رق ب���ض���رب���ات ج��وي��ة 
للطريان االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة، عىل منازل 
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف الروضة 

بمحافظة مأرب.
وذك�������ر امل�����ص�����در أن خ�����روق�����ات ال������ع������دوان ش���م���ل���ت خ���رق���ني 
بعملية تسلل ملجموعة من مرتزقة العدوان عىل مواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف الشبكة بنجران، ويف شمال 

حيس بمحافظة الحديدة.
ول����ف����ت امل����ص����در إىل رص������د خ������رق ب���ق���ص���ف ص�����اروخ�����ي ع��ىل 
م������واق������ع ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ع������ىل ش��������رق ح��ي��س 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ال�����ح�����دي�����دة، وخ����م����س����ة خ������روق������ات ب���اس���ت���ح���داث 
تحصينات يف جبهة حمري ويف تبة البلس بمنطقة الضباب 
يف م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز ويف م��ن��ط��ق��ة ح���دب���ة س���ف���ي���ان يف ال���ص���وح 
ب���ن���ج���ران ويف ت���ب���ة ال���ع���ل���م وج�������وار م����زرع����ة م���س���ت���ور ب��م��ن��ط��ق��ة 

الجبلية يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأكد املصدر تسجيل 81 خرقاً بإطاق نار عىل منازل 
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف محافظات 
مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات 

الحدود.
وأف��اد املصدر برصد 13 خرقاً بقصف مدفعي ملرتزقة 
ال����������ع����������دوان، ع�������ىل م�����ح�����اف�����ظ�����ات م�������������أرب، ص�������ع�������دة، ح����ج����ة، 
ال����ح����دي����دة وج����ب����ه����ات ال������ح������دود، ح���ي���ث اس����ت����ه����دف م���رت���زق���ة 
العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 

الشعبية يف البلق الشرقي بمحافظة مأرب.
كما استهدف قصف مدفعي ملرتزقة ال��ع��دوان مواقع 
الجيش واللجان يف حرض وبني حسن وحريان بمحافظة 
ح��ج��ة ويف ش���م���ال ش����رق ح��ي��س ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة ويف 

مقبنة بمحافظة تعز.
وبني املصدر أن قصفاً مدفعياً ملرتزقة العدوان استهدف 
م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية ال��روك��ي��ة ويف املطعن 

بجيزان وباتجاه ميمنة البقاع يف نجران.
يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة 

اإلنسانية والعسكرية بلغت 27 ألفاً و559 خرقاً.

47 خرقا في احلديدة و130 خرقًا للهدنة
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة، 47 خرقا.
وأوض���ح م��ص��در بغرفة العمليات أن م��ن ب��ني ال��خ��روق 
ت����ح����ل����ي����ق خ������م������س ط���������ائ���������رات ت����ج����س����س����ي����ة يف أج����������������واء ح���ي���س 

والجبلية، وغارتني لطريان تجسيس عىل حيس.
وأش����ار امل��ص��در إىل رص���د ارب��ع��ة خ����روق ب��ق��ص��ف مدفعي 

و36 خرقا باألعرية النارية املختلفة.
ك���م���ا ارت����ك����ب����ت ق������وى ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 130 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت 
يف خرق بتحليق الطريان الحربي املعادي يف أجواء مديرية 
م��ري��س بمحافظة ال��ض��ال��ع و42 خ��رق��اً بتحليق ل��ل��ط��ريان 
االستطاعي املسلح والتجسيس ع��ىل أج���واء محافظات 
م��������������أرب، ت������ع������ز، ح������ج������ة، ال���������ج���������وف، ص�������ع�������دة، ال������ح������دي������دة، 

وجبهات الحدود.
وأش���������ار امل�����ص�����در إىل رص������د ث����اث����ة خ������روق������ات، م���ن���ه���ا خ���رق 
باستحداث بتحصينات ملرتزقة العدوان يف منطقة الشبكة 
بنجران، وخرقني بضربات جوية للطريان االستطاعي 
امل���س���ل���ح ال���ت���اب���ع ل��ل��م��رت��زق��ة ع����ىل م����ن����ازل امل���واط���ن���ني وم���واق���ع 
الجيش واللجان الشعبية يف الطلعة الحمراء بمحافظة 

مأرب ويف شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.
وأك�������������د امل��������ص��������در ت����س����ج����ي����ل 69 خ��������رق��������اً ب��������إط��������اق ن�����������ار ع���ىل 
م�����ن�����ازل امل�����واط�����ن�����ني وم������واق������ع ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف م���ح���اف���ظ���ات م�������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص����ع����دة، ال���ض���ال���ع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد 14 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، حجة، صعدة، 
الحديدة، وتعز، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف 
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق 

الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة، مواقع الجيش 
واللجان الشعبية يف بني حسن وحرض واملزرق بمحافظة 

حجة، ويف املدافن واملاحيظ بمحافظة صعدة.
وأف�����������اد امل������ص������در ب�������أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م����ك����ث����ف����اً 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 ش��م��ال 
ش�������رق ح����ي����س ب���م���ح���اف���ظ���ة ال�����ح�����دي�����دة ويف ال����ص����ل����و وم���ق���ب���ن���ة 

بمحافظة تعز.

71 خرقا في احلديدة و167 خرقًا للهدنة
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 

خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 71 خرقا.
وأوض��ح مصدر بغرفة العمليات أن من بني خروقات 
ق���وى ال���ع���دوان اس��ت��ح��داث تحصينات قتالية يف الجبلية 
وح�����ي�����س، وت���ح���ل���ي���ق ث�������اث ط������ائ������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف أج�������واء 

حيس.
وأش����ار امل��ص��در إىل أن ال���خ���روق ش��م��ل��ت أي��ض��ا 17 خ��رق��اً 

بقصف مدفعي، و46 خرقا باألعرية النارية املختلفة.
ك���م���ا ارت����ك����ب����ت ق������وى ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 167 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض��ح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 38 خ�������رق�������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ريان االس�����ت�����ط�����اع�����ي امل���س���ل���ح 
وال��ت��ج��س��يس يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م�����أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، 
الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات 

الحدود.
وأشار املصدر إىل رصد خرق ملرتزقة العدوان بضربات 
جوية للطريان االستطاعي عىل منازل املواطنني ومواقع 
ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال���زي���ل���ة ب���م���دي���ري���ة م��ري��س 

محافظة الضالع.
وأف�����������اد امل������ص������در ب���ت���س���ج���ي���ل س����ت����ة خ������روق������ات ب���اس���ت���ح���داث 
مرتزقة ال��ع��دوان لتحصينات يف ش��رق ال��ح��رز ويف مزرعة 
س�����راج ب��م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ب��ل��ي��ة يف م���دي���ري���ة ال��ت��ح��ي��ت��ا ويف ش��م��ال 
وجنوب حيس بمحافظة الحديدة وكذا يف موقع نهوقة 

الشرقية بالصوح يف نجران.
وأك�������د امل����ص����در رص�����د 90 خ����رق����اً ب����إط����اق ن�����ار ع����ىل م���ن���ازل 
امل���������واط���������ن���������ني وم�����������واق�����������ع ال�������ج�������ي�������ش وال���������ل���������ج���������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف 
م�����ح�����اف�����ظ�����ات م�������������أرب، ت������ع������ز، ح������ج������ة، ص�������ع�������دة، ال�����ض�����ال�����ع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
وبني املصدر أنه تم تسجيل 32 خرقاً بقصف مدفعي 
ل����ل����م����رت����زق����ة، ع������ىل م����ح����اف����ظ����ات م������������أرب، ص������ع������دة، ح���ج���ة، 
ال����ح����دي����دة وج����ب����ه����ات م�����ا وراء ال������ح������دود، ح���ي���ث اس���ت���ه���دف 
مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش 
وال��ل��ج��ان الشعبية يف ال��ب��ل��ق ال��ش��رق��ي وم��ل��ع��اء بمحافظة 

مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع 
الجيش واللجان يف بني حسن وحرض وحريان بمحافظة 

حجة، ويف املدافن واملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.
ول���ف���ت امل���ص���در إىل أن ق��ص��ف��اً م��دف��ع��ي��اً م��ك��ث��ف��اً ل��ل��م��رت��زق��ة 
استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال شرق 
وجنوب حيس بمحافظة الحديدة، ويف مقبنة بمحافظة 

تعز.
واس���ت���ه���دف ق��ص��ف م��دف��ع��ي ل��ل��م��رت��زق��ة م���واق���ع ال��ج��ي��ش 
وال���ل���ج���ان يف ال���ع���م���ود ب������وادي ج�����ارة ويف ال��ك��ع��ب وال��ك��م��ب 

القديم وجبل تويلق يف جيزان ويف الصخرة بعسري.

186 خرقًا للهدنة 
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 186 خرقاً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف خ�����رق ب��ت��ح��ل��ي��ق ل���ل���ط���ريان ال���ح���رب���ي األب�����ات�����ي يف أج�����واء 
نجران و43 خرقاً بتحليق للطريان االستطاعي املسلح 
وال��ت��ج��س��يس يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، حجة، 
الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات 

الحدود.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن م��رت��زق��ة ال���ع���دوان ارت��ك��ب��وا ع��ش��رة 
خروقات باستحداث تحصينات يف جنوب شرق الهناجر 
وت�����ب�����ة ال����ع����ل����م ويف م�����زرع�����ة م����س����ت����ور ب���م���ن���ط���ق���ة ال���ج���ب���ل���ي���ة يف 
م��دي��ري��ة التحيتا ويف ج��ن��وب ح��ي��س بمحافظة ال��ح��دي��دة 

ويف الصوح والبقاع وتبة فارس بالطلعة يف نجران.
وذكر املصدر أنه تم رصد خرق بضربات جوية للطريان 
االستطاعي املسلح عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش 

واللجان الشعبية يف األقروض بمحافظة تعز.
وأك�������د امل�����ص�����در رص������د 105 خ�����روق�����ات ب�����إط�����اق ن������ار ع��ىل 
م����ن����ازل امل����واط����ن����ني وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف م��ح��اف��ظ��ات م�����أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص���ع���دة، ال��ض��ال��ع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وبني املصدر أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، صعدة، حجة، 
ال���ح���دي���دة، وج��ب��ه��ات ال���ح���دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة 
العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء والطلعة والكسارة 

وروضة جهم يف محافظة مأرب.
ك�����م�����ا اس�����ت�����ه�����دف ق�����ص�����ف م�����دف�����ع�����ي ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة، م�����واق�����ع 
الجيش واللجان الشعبية يف بني حسن وحرض واملزرق 

بمحافظة حجة،.
وأف��اد املصدر بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً ملرتزقة العدوان 
اس��ت��ه��دف م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية ش��م��ال شرق 
وج��ن��وب حيس بمحافظة ال��ح��دي��دة ويف مقبنة بمحافظة 
تعز، وكذا يف وادي جارة بجيزان ويف جبل العمدة بنجران.

51 خرقًا في احلديدة و136 خرقًا للهدنة
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة 51 خرقاً.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات ان من بني الخروقات 
استحداث تحصينات قتالية يف مقبنة وحيس، وتحليق 
خ���م���س ط�����ائ�����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف أج��������واء ح���ي���س وال��ج��ب��ل��ي��ة 

وغارة لطريان تجسيس عىل الجبلية .
واشار املصدر إىل رصد اربع خروقات بقصف مدفعي 

لعدد 19 قذيفة و39 خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
ك���م���ا ارت���ك���ب���ت ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 136 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض�����������������ح م��������ص��������در ع������س������ك������ري أن خ����������روق����������ات ال���������ع���������دوان 
ت���م���ث���ل���ت يف خ������رق ب��ت��ح��ل��ي��ق ال�����ط�����ريان ال����ح����رب����ي امل�����ع�����ادي يف 
أج������واء م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���وف و27 خ���رق���اً ب��ت��ح��ل��ي��ق ل��ل��ط��ريان 
االس��ت��ط��اع��ي امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��يس يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات 
م�������������أرب، ت������ع������ز، ح������ج������ة، ال��������ج��������وف، ص�������ع�������دة، ال�����ح�����دي�����دة، 

الضالع، وجبهات الحدود.
وأش�������ار امل����ص����در إىل أن�����ه ت����م رص�����د خ�����رق ب���ض���رب���ات ج��وي��ة 
للطريان االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة، عىل منازل 
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف منطقة 

الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وذك���������ر امل������ص������در أن�������ه ت������م رص�������د خ�������رق ب���ق���ص���ف ص�����اروخ�����ي 
مل��رت��زق��ة ال���ع���دوان ع���ىل م��ن��زل امل���واط���ن ه��ش��ام ع��ب��دال��س��ام 
عبدالرحمن يف منطقة ال��ذك��رة قرية العلمة بمحافظة 
تعز، وخرق بعملية تسلل ألف��راد من مرتزقة العدوان 
ب�����ات�����ج�����اه م������واق������ع ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال������رح 

بمحافظة تعز.
ول����ف����ت امل�����ص�����در إىل رص������د ث����اث����ة خ�����روق�����ات ب���اس���ت���ح���داث 
تحصينات يف شرق حيس بمحافظة الحديدة ويف مقبنة 

بمحافظة تعز.
وأك������������د امل�������ص�������در ت����س����ج����ي����ل 86 خ�������رق�������اً ب�������إط�������اق ن����������ار ع���ىل 
م����ن����ازل امل����واط����ن����ني وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف م��ح��اف��ظ��ات م�����أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص���ع���دة، ال��ض��ال��ع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
وأفاد املصدر برصد 16 خرقاً بقصف مدفعي ملرتزقة 
العدوان، عىل محافظات مأرب، تعز، حجة، الحديدة، 
ال����ض����ال����ع وج����ب����ه����ات م�����ا وراء ال�������ح�������دود، ح����ي����ث اس���ت���ه���دف 
مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش 
واللجان الشعبية يف البلق الشرقي والروضة بمحافظة 

مأرب.
كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش 
وال�����ل�����ج�����ان يف ح�������رض ب���م���ح���اف���ظ���ة ح����ج����ة ويف ج���ب���ه���ة ج��ب��ل 
ح��ب��ي ويف م��دي��ري��ة ال��ص��ل��و ويف م��ق��ب��ن��ة ب��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز، 

ويف حجر بتار بمحافظة الضالع.
وبني املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً ملرتزقة العدوان 
اس���ت���ه���دف م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ش���رق 
وش���م���ال ش����رق ح��ي��س ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة ويف ال��ع��م��ود 

بوادي جارة بجيزان.
يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة 

اإلنسانية والعسكرية بلغت 28 ألفاً و178 خرقاً.

164 خرقًا للهدنة و61 خرقا في احلديدة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 164 خرقاً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف خ�������رق ب���ت���ح���ل���ي���ق ل����ل����ط����ريان ال����ح����رب����ي األب������ات������ي امل�����ع�����ادي 
يف أج������واء م��ن��ط��ق��ة ال���ص���وح ب���ن���ج���ران و37 خ���رق���اً بتحليق 
ل����ل����ط����ريان االس����ت����ط����اع����ي امل����س����ل����ح وال����ت����ج����س����يس يف أج�������واء 
م����ح����اف����ظ����ات م������������أرب، ت�����ع�����ز، ح�����ج�����ة، ال�������ج�������وف، ص����ع����دة، 

الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل رصد خرق بقصف صاروخي ملرتزقة 
ال����ع����دوان ب��ات��ج��اه م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف 
جبل ظريبة بمديرية ناطع يف محافظة البيضاء، وكذا 
خ���رق ب��ت��ع��زي��زات ع��س��ك��ري��ة ب��ع��دد م���ن ع��ن��اص��ر امل��رت��زق��ة يف 
الخطوط األمامية يف الصليب بماوية يف محافظة تعز.

وأفاد املصدر بتسجيل أربعة خروقات بضربات جوية 
ل����ل����ط����ريان االس����ت����ط����اع����ي ع�����ىل م�����ن�����ازل امل�����واط�����ن�����ني وم�����واق�����ع 
الجيش واللجان الشعبية يف باب غلق بمحافظة الضالع 

ويف شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.
ول��������ف��������ت امل���������ص���������در إىل أن������������ه ت���������م رص������������د أرب���������ع���������ة خ��������روق��������ات 
باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات يف عقبة بواره 
شعب أراك بمديرية حريب بمحافظة مأرب ويف منطقة 

الكدحة ويف الرح ويف مقبنة بمحافظة تعز.
وأك�����د امل���ص���در رص����د 72 خ���رق���اً ب���إط���اق ن����ار ع���ىل م��ن��ازل 
امل��������واط��������ن��������ني وم����������واق����������ع ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف 
م����ح����اف����ظ����ات م������������أرب، ت�����ع�����ز، ح�����ج�����ة، ص������ع������دة، ال����ض����ال����ع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل 44 خرقاً بقصف مدفعي 
ل����ل����م����رت����زق����ة، ع������ىل م����ح����اف����ظ����ات م�����������أرب، ح�����ج�����ة، ص����ع����دة، 
ال����ح����دي����دة، ال���ب���ي���ض���اء وج���ب���ه���ات م����ا وراء ال�����ح�����دود، ح��ي��ث 
اس����ت����ه����دف م����رت����زق����ة ال������ع������دوان ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي م��ك��ث��ف، 
م�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ال���ب���ل���ق ال���ش���رق���ي 

والروضة والدشوش والطلعة بمحافظة مأرب.
ك����م����ا اس����ت����ه����دف م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، 
مواقع الجيش واللجان يف غرب حرض وحريان والطينة 
بمحافظة حجة، ويف الزاهر ومكرياس وناطع بمحافظة 
البيضاء وكذا يف منبه ورازح ورشاحة الشرقية واملاحيظ 

بمحافظة صعدة.
ووف������ق������اً ل����ل����م����ص����در، اس����ت����ه����دف ق����ص����ف م����دف����ع����ي م��ك��ث��ف 
م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ب��ل��ي��ة 
ب����م����دي����ري����ة ال���ت���ح���ي���ت���ا ويف ش�����م�����ال ش�������رق ح����ي����س ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ال���ح���دي���دة ويف م��ق��ب��ن��ة ب��م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز، وك�����ذا يف ال��ع��م��ود 
وال����ص����ب����اي����ة ب����������وادي ج��������ارة يف ج�����ي�����زان ويف ط���خ���ي���ة وأب��������واب 
ال���ح���دي���د وال����رب����وع����ة ب��ع��س��ري ويف ال����ص����وح وال����ب����ق����اع وج��ب��ل 

العمدة والشرفة يف نجران.
كما سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 61 خرقا.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بني خروقات 
ق�������وى ال�������ع�������دوان ث�������اث غ����������ارات ل����ل����ط����ريان ال���ت���ج���س���يس ع��ىل 
ح�����ي�����س، وت����ح����ل����ي����ق ت����س����ع ط�������ائ�������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف أج��������واء 

الجبلية وحيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروق تضمنت 15 خرقا بقصف 

مدفعي، و33 خرقا باألعرية النارية املختلفة.

06 26sept26@gmail.com      www.26sep.netعسكرية   26september.net   26september.net
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للهدنة اإلنسانية 
هيئة التدريب والتأهيل حتتفل بتخرج دفعتني »مدّربي تكتيك«والعسكرية

 ما تزال الجمهورية اإلسامية يف إيران تقدم املزيد من االنجازات والنجاحات املذهلة يف 
مجاالتها الدفاعية خصوصاً ما يتعلق برنامجها الصاروخي، فخال مطلع العامني 

املاضيني أزاحت إيران الستار عن أجيال جديدة ومتطورة من املنظومات الصاروخية التكتيكية 
واالسرتاتيجية، كما كشفت أيضاً عن صواريخ فضائية حاملة لألقمار الصناعية وعن تجارب 

تقنية وفنية ناجحة  لها .

األم����ر امل��ه��م أن إي�����ران ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ت��ع��اىل وب��ج��ه��وده��ا 
الذاتية من علماء ومتخصصني إيرانيني استطاعوا  أن 
يضعوا طفرة جديدة يف القدرة الصاروخية والوصول 
ب����ه����ا إىل م����س����ت����وى ت���ص���ن���ي���ع ص������واري������خ م���ت���ق���دم���ة ت���ن���اف���س 
بعضها احدث ما توصلت له ) أمريكا - روسيا- كوريا 
ال��ش��م��ال��ي��ة- ال��ه��ن��د - ب��اك��س��ت��ان ..وغ���ريه���ا ( ،ف��ق��د حقق 
ال��ع��ل��م��اء اإلي���ران���ي���ون ب��ع��ون ال��ل��ه ت��ع��اىل ق��ف��زة ك��ب��رية يف 
مجاالت العلوم والتقنيات الصاروخية والوصول إىل 
ال��ن��ادي ال���دويل لصناعة  الصواريخ الذكية وص��واري��خ 
الدقة العالية من عائات الكروز املجنحة والصواريخ 
النقطوية ذات امل��س��ار ال���واح���د، إض��اف��ًة إىل ال��ص��واري��خ 
الفضائية التي تعتر تقنيا خاصة بالصناعات الدفاعية 

للدول العظمى.

حتما أن إي����ران ال��ي��وم  وق���د ت��ح��ول��ت إىل ق���وة عظمى 
يف الشرق األوسط  تعدت بشكل مذهل كل املعوقات 
والتحديات التي كانت تقف ممانعاً رئيسياً يف تطوير 
برنامجها الصاروخي  خصوصا املعوقات التي فرضتها 
آل����ي����ات ال���ض���غ���ط و ال���ح���ص���ار األم����ري����ي - ال���غ���رب���ي ع��ل��ي��ه��ا  

ألكرث من 40 عاماً .
ف��ل��م تحبط أو تتعطل ال��ع��ق��ول اإلي��ران��ي��ة يف البحث 
والعلوم بل تجاوزت  العوائق بثورة علمية ومعرفية 
هائلة وصلت اليوم  إىل القدرة عىل صناعة الصواريخ 

الفضائية التي تعتر أهم تقنيات القرن .
ف���خ���ال ع���ام���ي 2020 و2021 ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ت��ج��ارب 
ص�����اروخ�����ي�����ة ل����ل����ف����ض����اء ع������ر ن�����وع�����ني م������ن ال������ص������واري������خ ه��ي 
"ق���اص���د وس���ي���م���رغ" ال����ذي ح��ق��ق��ا ن��ج��اح��اً ك���ب���رياً يف ع��ب��ور 

املسافات الجوية لألرض والوصول إىل املدارات املحددة 
خارج الغاف الجوي  لوضع األقمار الصناعية .

  إي����ران ل��م ت��ع��د ت��ل��ك ال��دول��ة ال��ت��ي ي��ت��ص��وره��ا البعض 
دولة محاصرة محصورة االمكانيات، فهي بفضل الله 
ت��ع��اىل وب��ج��ه��ود ع��ل��م��ائ��ه��ا وق��ي��ادت��ه��ا امل��خ��ل��ص��ة أصبحت 
رق�����م�����اً ص���ع���ب���اً ل���ي���س ف���ق���ط ع�����ىل امل����س����ت����وى اإلق���ل���ي���م���ي ب��ل 
ال��ع��امل��ي يف ك��ل امل��ج��االت وصناعتها ل��ص��واري��خ الفضاء 
تأكيد عميل أنها أصبحت عىل عتبة صناعة الصواريخ 
 ntercontinental Ballistic ل����ل����ق����ارات  ال����ع����اب����رة 
MissileI أو ICBM ال��ت��ي تمثل ج��وه��ر اسرتاتيجية 
الردع الصاروخي يف موازين القوى العاملية، فهي من 
النواحي العلمية والتكنولوجية والتصنيعية، قادرة 

عىل تصنيع صواريخ بمدايات تغطي قارات .

زين العابدين عثمان

الصواريخ اإليرانية الفضائية...

حتــول  جديد فـــــي مــــيزان القوة

ن���ّظ���م���ت ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����ب وال���ت���أه���ي���ل يف وزارة ال������دف������اع، ح���ف���ل ت��خ��رج 
الدفعتني العسكريتني 25 و 27 "مدربي تكتيك" ل�100 متدرب، 

تحت شعار "مدربي جحافل جيشنا".
ويف الحفل، أشار مساعد رئيس هيئة التدريب والتأهيل، العميد 
حميد العزي، إىل ما تلقاه الخريجون يف الدفعتني من علوم ومعارف 

عسكرية.. موضحاً أن هذه الكوكبة من املدربني سيكون لهم الدور 
البارز يف االرتقاء بالعملية التدريبية يف مختلف الجوانب العسكرية.

وأكد حرص هيئة التدريب والتأهيل عىل االرتقاء بمنتسبي القوات 
املسلحة وبنائهم بناًء نوعياً.. حاثا الخريجني عىل ترجمة ما تلقوه 

من علوم ومعارف يف ميادين العمل.

وأُل���ق���ي���ت ك��ل��م��ة ع���ن ال��خ��ري��ج��ني، أش�����ادت ب��م��ا ت��ل��ق��اه امل���ش���ارك���ون من 
علوم وم��ع��ارف وم��ه��ارات عسكرية يف مختلف امل��ج��االت.. معرًة عن 

الشكر والتقدير لكل القائمني عىل إعداد وتأهيل الدفعتني.
ويف خ�����ت�����ام ال�����ح�����ف�����ل، ال���������ذي ت���خ���ل���ل���ت���ه ق����ص����ي����دة ش�����ع�����ري�����ة، ت������م ت����وزي����ع 

الشهادات وتكريم الخريجني.

تغطية: أحمد طامش
تصوير: وضاح الذيفاين

ن����������ظ����������ّم����������ت م������������دي������������ري������������ة ال���������س���������ب���������ع���������ني ب���������أم���������ان���������ة 
ال��ع��اص��م��ة، ع���رض���اً ل���وح���دات رم���زي���ة، ضمن 
ح���م���ل���ة ال���ت���ح���ش���ي���د وال���ت���ع���ب���ئ���ة ال����ع����ام����ة ت��ح��ت 

شعار "انفروا خفافاً وثقااًل".
وبدأ عرض الوحدات من شارع تعز مروراً 
ب���ج���ول���ة امل�������رور وص�������واًل إىل ش������ارع 22 م���اي���و، 

بمشاركة، قيادات محلية وتنفيذية وأمنية 
وعسكرية وشخصيات اجتماعية ومشايخ.
وأعلن أبناء مديرية السبعني، الجهوزية 
والنفري لرفد الجبهات باملال والرجال دفاعاً 
ع��ن ال��وط��ن وس��ي��ادت��ه واس��ت��ق��راره ومواجهة 

قوى العدوان وإفشال مخططاتها.
وردد امل����ش����ارك����ون ال���ه���ت���اف���ات وال����ش����ع����ارات 
امل��������ؤك��������دة ع�������ىل م�����واص�����ل�����ة ال�����ص�����م�����ود وال�����ث�����ب�����ات 
وتقديم قوافل البذل العطاء لدعم الجيش 

واللجان الشعبية املرابطني يف الجبهات.
ودع������������������������ا أب���������������ن���������������اء ال����������س����������ب����������ع����������ني، إىل ت�������ع�������زي�������ز 
االص�����ط�����ف�����اف وال�����ت�����اح�����م إلف�����ش�����ال م�����ؤام�����رات 
قوى العدوان .. مؤكدين أن جرائم العدوان 
وال���ح���ص���ار ل���ن ت��زي��ده��م إال ت��م��اس��ك��اً وق����وة يف 

مواجهته.
وج������������������ددوا دع������م������ه������م وت������أي������ي������ده������م ل��������ق��������رارات 
القيادة الثورية .. معترين العرض رسالة 
ل�������ق�������وى ال�����������ع�����������دوان وامل���������رت���������زق���������ة ب������االس������ت������ع������داد 

والجهوزية للرد إذا لم يتم التزامها بالهدنة 
املعلنة والجنوح للسام.

واس�������ت�������ن�������ك�������روا ب�������ش�������دة اس�������ت�������م�������رار خ�������روق�������ات 
ت�����ح�����ال�����ف ال���������ع���������دوان ل����ل����ه����دن����ة وإص������������������راره ع���ىل 
م��ض��اع��ف��ة م��ع��ان��اة ال��ي��م��ن��ي��ني، وم��م��اط��ل��ت��ه يف 
تنفيذ بنود الهدنة وصرف مرتبات املوظفني.

وحمل املشاركون، األمم املتحدة واملجتمع 
الدويل مسؤولية املمارسات التعسفية التي 

ترافق الهدنة وعدم تنفيذ بنودها كاملة.

نفذه أبناء مديرية السبعني.. 

استعراض عسكري لوحدات رمزية وأمنية

س��ريّت أس��رة الشهيد أدي��ب يحيى محمد عيظة مرعي السحاري قافلة عينية للمرابطني يف 
الجبهات.

احتوت القافلة عىل عدد من األغنام وفاكهة الرمان، دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية.
وعىل هامش تسيري القافلة، نظم أبناء قبيلة ولد مسعود بمديرية سحار لقاًء قبلياً للتأكيد 
عىل استمرار الصمود والتحشيد ملواجهة العدوان وإحياًء للذكرى السنوية الثانية الستشهاد 

أديب يحيى مرعي السحاري.
واعتر املشاركون يف الوقفة، تسيري القافلة وفاًء لتضحيات املرابطني يف مواقع العزة والكرامة 

الذي يقدمون أرواحهم يف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقاله.
وأكدوا استعدادهم تقديم املزيد من قوافل البذل والعطاء حتى تحقيق النصر .. معترين 
ال��ق��اف��ل��ة أق����ل واج�����ب ت���ج���اه م���ا ي��ق��دم��ه ال���ش���ه���داء م���ن ت��ض��ح��ي��ات وب���ط���والت يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان 

وإفشال مخططاته.
ودعا املشاركون يف الوقفة إىل مواصلة إمداد املرابطني باملال والغذاء والرجال حتى تحقيق 

النصر .. مشيدين بتضحيات شهداء الوطن وبطوالتهم يف دحر قوى العدوان واملرتزقة.

اللجنة العسكرية 
واألمنية الوطنية 

تصل عمان
غ������ادرت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ب���رئ���اس���ة ال�����ل�����واء ال����رك����ن ي��ح��ي��ى 
ع�������ب�������دال�������ل�������ه ال����������������رزام����������������ي، م���������ط���������ار ص�����ن�����ع�����اء 
الدويل، متجهة إىل العاصمة األردنية 

عّمان.
وستناقش اللجنة يف جولة املفاوضات 
الثالثة يف العاصمة األردنية، خروقات 

العدوان وفتح املعابر والطرقات.

صعدة .. أسرة الشهيد أديب يحيى مرعي السحاري ُتسير قافلة للمرابطني



وأش����������������ار ال�������ن�������اط�������ق ال�������رس�������م�������ي ل��������ل��������وزارة 
ال����دك����ت����ور أن����ي����س األص���ب���ح���ي يف م��ؤت��م��ر 
ص����ح����ف����ي ب�����ص�����ن�����ع�����اء، ب�����ح�����ض�����ور وك����ي����ي 
ال�����������������������������وزارة ل��������ق��������ط��������اع ال���������ط���������ب ال������ع������اج������ي 
ال�������������دك�������������ت�������������ور ع��������������ي ج��������������ح��������������اف، وق����������ط����������اع 
السكان، نجيب القباطي، حول "آثار 
العدوان والحصار وتبعات استمراره 
عىل القطاع الصحي"، إىل أن الفتح 
املحدود ملطار صنعاء الدويل، وميناء 
ال�������ح�������دي�������دة، خ����������ال ال�������ه�������دن�������ة، ال ي���ف���ي 
ب����������أدىن اح�����ت�����ي�����اج�����ات ال�����ق�����ط�����اع ال���ص���ح���ي 

وحاجة املرىض.
وأوضح أن معاناة املرىض املحتاجني 
للسفر للخارج مازالت مستمرة، ولم 
ت����ت����وف����ر رح��������ات إىل م���خ���ت���ل���ف ال����ب����ل����دان 
للعاج، مبيناً أنه يتم تسيري رحلتني 
أس����ب����وع����ي����اً إىل األردن ف���ي���م���ا االح���ت���ي���اج 
إلج���اء جميع امل���رىض امل��س��ج��ل��ني ل��دى 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ط���ب���ي���ة وع������دده������م 30 أل����ف 
ح��ال��ة، ي��ص��ل إىل 150 رح��ل��ة خاصة 

الستيعابهم.
وأف��اد ب��أن ألفاً و800 حالة توفيت 
ب�����س�����ب�����ب ت��������أخ��������ر س������ف������ره������ا إىل ال��������خ��������ارج 
ل���ل���ع���اج، ب���م���ا ي����ع����ادل 15 ب���امل���ائ���ة م��ن 
إجمايل عدد الحاالت املحتاجة للسفر 

لتلقي العاج.
وط��ال��ب��ت وزارة ال��ص��ح��ة ب��ف��ت��ح م��ط��ار 
صنعاء أمام جميع الرحات التجارية 
واألم�����م�����ي�����ة وامل�������س�������اع�������دات اإلن����س����ان����ي����ة، 
ب���ص���ورة م��س��ت��م��رة، وك�����ذا ف��ت��ح جميع 
املوائن اليمنية ورفع الحصار، وتيسري 
دخ����ول امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��ي ي��ؤث��ر 
عرقلتها عىل تشغيل القطاع الصحي.
ك��������م��������ا ط��������ال��������ب��������ت ب��������ال��������س��������م��������اح ب��������دخ��������ول 
امل�����������س�����������اع�����������دات اإلن���������س���������ان���������ي���������ة ال���������دوائ���������ي���������ة 
والغذائية ب��دون ش��روط أو احتجاز، 
وال���ت���س���ل���ي���م ال�����ف�����وري مل����رت����ب����ات م��وظ��ف��ي 
ال���������دول���������ة ع������م������وم������اً وال�������ق�������ط�������اع ال����ص����ح����ي 
خ��اص��ة، وإع����ادة ب��ن��اء وت��أه��ي��ل م��ا دمر 
م������ن م������راف������ق ص���ح���ي���ة وم����ن����ش����آت وزارة 

الصحة.
وأش�������������ار األص�����ب�����ح�����ي إىل أن اس�����ت�����م�����رار 
ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار يتسبب يف زي���ادة 
ع���دد ال��وف��ي��ات ب��ني امل����رىض وخ��ص��وص��اً 
يف األري������������������اف، الف������ت������ا إىل ع���������دم س����م����اح 
ال�����ت�����ح�����ال�����ف ب���������إدخ���������ال ب�����ع�����ض األج������ه������زة 
وامل������س������ت������ل������زم������ات ال�����ط�����ب�����ي�����ة وال�����ع�����اج�����ي�����ة 
خ����اص����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����أم�����راض ال���س���رط���ان 

واألورام واألمراض املزمنة.
وذك������������������������ر ن������������اط������������ق ال����������ص����������ح����������ة أن ع����������دد 
ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى نتيجة ال��ع��دوان 
ب���ل���غ 47 أل����ف����اً و81 ش���ه���ي���داً وج���ري���ح���اً 
م��ن��ذ 26 م�����ارس 2015، ح��ت��ى 27 
أغسطس 2022م، منهم 15 ألفاً 
أل�������ف�������اً و598  ش�����ه�����ي�����دا و31  و483 
ج�����ري�����ح�����ا، 25 يف امل������ائ������ة م����ن����ه����م ن���س���اء 

وأطفال.
وأكد أن استمرار العدوان والحصار 
ي�����ه�����دد امل����ن����ظ����وم����ة ال����ص����ح����ي����ة يف ال���ي���م���ن 
ب�����ال�����ت�����وق�����ف وع�����������دم إم�����ك�����ان�����ي�����ة اس�����ت�����م�����رار 

تقديم الخدمات للمواطنني.
وبنينّ أن مؤشرات االنهيار تتمثل يف 
تدمري ط��ريان ال��ع��دوان بشكل مباشر 
ل������ل������م������ن������ش������آت ال������ص������ح������ي������ة ح�������ي�������ث وص�������ل 
ع��������دد امل�����ن�����ش�����آت امل�������دم�������رة ك����ل����ي����ا وج����زئ����ي����ا 
537.. الف��ت��ا إىل اس��ت��ه��داف ال��ع��دوان 
ب������ش������ك������ل م�������ب�������اش�������ر ل���������ل���������ك���������وادر ال����ص����ح����ي����ة 
حيث استشهد 66 طبيبا وأخصائيا 
وم���س���اع���دي���ن وك�������وادر ص��ح��ي��ة وت��دم��ري 

70 سيارة إسعاف.
وذك�������ر أن ال������ع������دوان ت���س���ب���ب يف ع���دم 
حصول أكرث من 48 ألف موظف يف 
القطاع الصحي عىل املستوى املركزي 
واملحافظات واملديريات عىل مرتباتهم 
منذ أكرث من ست سنوات، مؤكداً أن 
العدوان تسبب أيضاً يف مغادرة أكرث 

من 95 يف املائة من الكادر األجنبي.
ال��������ص��������ح��������ة،  وزارة  ن������������اط������������ق  واع��������������ت��������������ر 
استهداف العدوان ملحطات الكهرباء 
ال���ع���م���وم���ي���ة ان���ت���ه���اك���اً م����ب����اش����راً ل��ل��ق��ط��اع 
غ���������رف  ت�����������وق�����������ف  إىل  وأدى  ال���������ص���������ح���������ي 
ال���ع���م���ل���ي���ات وال���ع���ن���اي���ة امل����رك����زة وم���راك���ز 
الغسيل الكلوي وحاضنات األطفال 
الخدج وثاجات املوىت التي تحتاج إىل 

الكهرباء عىل مدار 24 ساعة.
وأوضح أن الحصار الشامل أدى إىل 
زي�����ادة م���ع���دالت س����وء ال��ت��غ��ذي��ة حيث 
ت������م ت���س���ج���ي���ل أك��������رث م������ن 2.3 م���ل���ي���ون 
ط�����ف�����ل دون ال�����خ�����ام�����س�����ة ي������ع������ان������ون م���ن 

س��وء التغذية و632 أل��ف طفل من 
س��وء التغذية الحاد والوخيم املهدد 
لحياتهم بالوفاة خال العام الحايل، 
ب���������اإلض���������اف���������ة إىل أن ه���������ن���������اك أك�������������رث م����ن 
1.5 م��ل��ي��ون م���ن األم����ه����ات ال��ح��وام��ل 
واملرضعات يعانني من سوء التغذية 
ام���������������رأة  و495  أل�����������ف�����������اً   650 م������ن������ه������ن 

مصابات بسوء التغذية املتوسط.
ولفت إىل أن الوضع الغذايئ السيئ 
يف ال�����ي�����م�����ن ج������������راء ال����������ع����������دوان أدى إىل 
ضعف شديد للمناعة وسرعة انتشار 
األم���������������راض واألوب�����������ئ�����������ة.. م������ش������ريا إىل أن 
استخدام العدوان لألسلحة املحرمة 
ت���س���ب���ب يف ارت������ف������اع ن���س���ب ال���ت���ش���وه���ات 
ال���خ���ل���ق���ي���ة وإج������ه������اض األج�����ن�����ة ب���م���ع���دل 
350 أل���ف ح��ال��ة إج��ه��اض و12 أل��ف 

حالة تشوه.
وبنينّ األصبحي، أن وفيات األمهات 
بسبب الحمل وال��والدة بلغت 500 
وف�����اة ل��ك��ل 100 أل����ف والدة ح��ي��ة أي 
أن ع����دد وف���ي���ات األم����ه����ات خ����ال ف��رة 
ال���ع���دوان ب��ل��غ 40 أل��ف��اً و320 ام���رأة 
ح�����������ام�����������ل، ف������ي������م������ا ي������ب������ل������غ ع��������������دد وف�������ي�������ات 
األط����ف����ال دون س����ن ال���خ���ام���س���ة 288 
طفًا يومياً وبلغ خال فرة العدوان 
727 ألف و760 طفل، كما تسبب 
الحصار يف رفع نسبة املواليد الخدج 
إىل ث���م���ان���ي���ة يف امل����ائ����ة م���ق���ارن���ة ب��ال��وض��ع 
ق�����ب�����ل ال���������ع���������دوان ب�����م�����ع�����دل 22 أل�������ف�������اً و 

599 حالة.
وأوضح أن العدوان والحصار تسببا 
يف زي��������������ادة أع��������������داد امل������ص������اب������ني ب��������������األورام 
ب��ن��س��ب��ة 50 ب���امل���ائ���ة ع����ن امل����ع����دل ب���داي���ة 
ال�������ع�������دوان يف 2015م وب����ل����غ����ت 46 
أل���������ف���������اً و204 ح���������������االت خ������������ال ال������ع������ام 
2021م، كما منع تحالف العدوان 
إدخال معدات طبية حيوية وعزفت 
شركات دولية عن توريد األدوي��ة إىل 
ال���ي���م���ن ن���ت���ي���ج���ة ل���ل���ح���ص���ار .. م�����ؤك�����دا أن 
شحنات مساعدات انتهت صاحيتها 
ن���ت���ي���ج���ة ب����ق����ائ����ه����ا يف ج����ي����ب����ويت ك��م��ح��ط��ة 

قسرية ملرور املساعدات إىل اليمن .
وأش�������������������ار إىل ت�����س�����ج�����ي�����ل أرب����������ع����������ة آالف 

و320 حالة ملرىض الفشل الكلوي، 
وتم تأمني جلسات غسيل ألكرث من 
أرب�������ع�������ة آالف م������ري������ض ي������ت������وزع������ون ع���ىل 
16 مركزاً مهددة بالتوقَف، كما تم 
ت��س��ج��ي��ل أل��ف��ي ح��ال��ة ل��وك��ي��م��ي��ا أط��ف��ال 

وألفني حالة زراعة قرنية.
وذكر أنه تم تسجيل 46 ألفاً و239 
ح�����ال�����ة م�����������رددة ع������ىل م������راك������ز األورام، 
وان��������ع��������دام 50 يف امل������ائ������ة م������ن األدوي����������ة 
ال�����خ�����اص�����ة ب�����م�����رىض ال������س������رط������ان خ���اص���ة 
األدوي������������ة ال����ك����ي����م����اوي����ة امل����وج����ه����ة وامل���������واد 
املشعة، وتوقف خدمات التشخيص 
والعاج باإلشعاع جراء منع العدوان 
دخول أهم التجهيزات واملستلزمات 
ك����امل����ع����ج����ل ال�����خ�����ط�����ي و"ال������ك������وب������ال������ت ب���ي 
س�����ت�����ة" وال�������رن�������ني امل����غ����ن����اط����ي����ي ال����ق����ائ����م 
عىل تقنية غاز الهيليوم واليود املشع 

ومستلزمات املسح الذري.
وفيما يخص األوب��ئ��ة ت��ط��رق الناطق 
باسم وزارة الصحة إىل أنه تم تسجيل 
131 ألفاً و528 حالة ماريا مؤكدة 
مخريا، تويف منها 139 حالة، وكذا 
ت��س��ج��ي��ل 65 أل����ف����اً و655 ح���ال���ة داء 
كلب تويف منها 139 حالة .. مؤكدا 
أن تحالف العدوان منع دخول املصل 

املخصص لعاج حاالت داء الكلب.
وب������ني أن������ه ت�����م ت���س���ج���ي���ل ث���م���ان���ي���ة آالف 
و51 حالة دفترييا، تويف منها 516، 
باإلضافة إىل تسجيل 58 ألفاً و277 
ح������ال������ة إص�������اب�������ة ب����ال����ح����ص����ب����ة ت���������ويف م���ن���ه���ا 
461 ح�������ال�������ة، ب������اإلض������اف������ة إىل ت����دم����ري 
ال���ب���ن���ى ال���ت���ح���ت���ي���ة ل���ل���ط���رق���ات وال���ج���س���ور 
م���م���ا أع������اق وص������ول ال����ح����االت ال��ح��رج��ة 

إىل املرافق الصحية.
كما أك��د أن ت��داع��ي��ات الحصار أث��رت 
ع������ىل األدوي��������������ة وامل�����س�����ت�����ل�����زم�����ات ال���ط���ب���ي���ة 
م���������ا أدى إىل ارت����������ف����������اع س������ع������ر األدوي���������������ة 
وان������خ������ف������اض ال��������ق��������درة ال�����ش�����رائ�����ي�����ة ل�����دى 
امل����������رىض ن���ت���ي���ج���ة ال������ح������رب االق����ت����ص����ادي����ة 
وص��ع��وب��ة وص�����ول ع����دد م���ن األص���ن���اف 
الدوائية التي تحتاج إىل ظ��روف نقل 
خ���اص���ة ب���ال���ت���ري���د ل����ألدوي����ة ال��ه��رم��ون��ي��ة 

ومخرثات الدم وغريها.

وأش�����������اد ال���ن���ع���ي���م���ي ب�����ح�����رص ق������ي������ادة ج����ام����ع����ة س��ب��أ 
ع��ىل تنظيم املؤتمر للسنة الخامسة ع��ىل التوايل 
يف ظ������ل ال�������ع�������دوان وأه����م����ي����ت����ه يف االرت�������ق�������اء ب����إح����دى 
ال��ت��خ��ص��ص��ات امل���ه���م���ة وامل���رت���ب���ط���ة ب��ص��ح��ة امل����واط����ن.. 
مشرياً إىل أن املؤتمرات تعد من األدوات العملية 
امل��ه��م��ة ل��ت��ق��ي��ي��م وت��ط��وي��ر أداء ال��ج��ام��ع��ات العلمي 
واألك���ادي���م���ي وال��ب��ح��ث��ي، وم�����دى ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��رج��ات 

املؤتمرات وانعكاس ذلك عىل املجتمع.
ودع������ا ال��ج��م��ي��ع ل��ل��ع��م��ل ب��������إرادة وع���زي���م���ة وإي���م���ان 
وإص����������������رار وت������ح������وي������ل ن������ق������اط ال�����ض�����ع�����ف واإلم������ك������ان������ات 
امل����������ح����������دودة إىل ع�������وام�������ل ق����������وة إلن�������ج�������از اإلب���������داع���������ات 
وت���ح���س���ني وت���ط���وي���ر م���س���ت���وي���ات األداء يف م��خ��ت��ل��ف 
امل���ج���االت.. م��ؤك��داً أن ال��ب��ل��د ت��ع��ول ع��ىل مخرجات 
الجامعات اليمنية لتحقيق نهضة تنموية علمية.
م����ن ج���ان���ب���ه أش������اد وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ب��ح��رص 
جامعة سبأ عىل مواكبة التطورات ووضع مجال 
ط����ب األس�����ن�����ان ض���م���ن أول����وي����ات����ه����ا ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
وذل�������ك م����ن خ������ال إع��������داد وت���ن���ظ���ي���م امل���ؤت���م���ر ل��ل��س��ن��ة 
الخامسة وإقامة الفعاليات املصاحبة له ال سيما 
يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الباد جراء 

العدوان .
وأك������د أن امل���ؤت���م���ر ي���ع���د ح����اف����زاً ل��ب��ق��ي��ة ال��ج��ام��ع��ات 
األهلية يف إقامة مؤتمرات علمية مماثلة تساهم 
يف تحقيق األه����داف امل��ن��ش��ودة للتعليم ال��ع��ايل يف 
مجال خدمة املجتمع وتشجيع البحث العلمي 
وع��رض آخ��ر م��ا توصل إليه العلم يف مجال طب 

وجراحة الفم واألسنان.
وأش����ار ال���وزي���ر ح����ازب إىل دع���م وت��ش��ج��ي��ع ال����وزارة 
إلق����������ام����������ة م�������ث�������ل ه�������������ذه امل����������ؤت����������م����������رات يف ال������ج������ام������ع������ات 
الحكومية واألهلية التي ترز كوكبة من العلماء 
وال����خ����راء يف أح����د امل����ج����االت ال��ط��ب��ي��ة امل���ه���م���ة، ال��ت��ي 
تزخر بهم اليمن، مشدداً عىل ضرورة االستفادة 
م���ن م��خ��رج��ات امل���ؤت���م���رات ال��ع��ل��م��ي��ة وت��ح��وي��ل��ه��ا إىل 

برامج يلمسها الطالب واملجتمع .
ويف امل�����ؤت�����م�����ر ال����������ذي ش����������ارك ف����ي����ه أك��������رث م������ن 400 
م��������ش��������ارك وم�������ش�������ارك�������ة م��������ن ط����������اب وأس����������ات����������ذة ط���ب 
األس�����������ن�����������ان يف م�����خ�����ت�����ل�����ف ال�������ج�������ام�������ع�������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة 
واأله�����ل�����ي�����ة م������ن م���خ���ت���ل���ف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات، 42 ورق������ة 
وع����م����ل، وورش وم����ح����اض����رات ع��ل��م��ي��ة ح������ول آخ���ر 
م��ا ت��وص��ل��ت إل��ي��ه ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف مجال 
ج�������راح�������ة ال�������وج�������ه وال�������ف�������ك�������ني، وت������ق������وي������م األس�������ن�������ان، 
وج�������راح�������ة ال�����ف�����م واألس���������ن���������ان، وامل�����ع�����ال�����ج�����ة ال���ل���ب���ي���ة، 
وال����رم����ي����م����ي����ة ، وال����رك����ي����ب����ات ال����ث����اب����ت����ة وامل����ت����ح����رك����ة، 
وطب أسنان األطفال.. استعرض رئيس جامعة 
سبأ ال��دك��ت��ور عمرو النجار أه���داف املؤتمر ملواكبة 
ال��ت��ط��ورات واالك��ت��ش��اف��ات العلمية يف مجال طب 
األسنان، وتبادل الخرات بني الباحثني وتمكني 
أطباء األسنان من إجراء بحوث مشركة يف هذا 
امل�����ج�����ال وامل����س����اه����م����ة يف ت���ش���ج���ي���ع ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

التطبيقي واالرتقاء به.
وأك�����������د أن ان�����ع�����ق�����اد امل�����ؤت�����م�����ر ي���������أيت إي������م������ان������اً ب���أه���م���ي���ة 
التعليم يف النهوض والرقي باملجتمعات وحرص 
ال���ج���ام���ع���ة ع����ىل االرت�����ق�����اء ب���م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي 
وت��أه��ي��ل وت��ط��وي��ر ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ج��ام��ع��ة م���ن خ��ال 
ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وت��ع��زي��ز وع���ي ال��ط��اب ب��أخ��اق 
امل���ه���ن���ة وروح االن����ت����م����اء وامل�����س�����اع�����دة ع�����ىل اك���ت���ش���اف 

الذات ومواصلة التعلم والتدريب لتقديم حلول 
تسهم يف إحداث نهضة تنموية شاملة.

بدوره اعتر عميد كلية طب األسنان بالجامعة- 
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور غمدان 
الحرازي، املؤتمر تظاهرة علمية فريدة ونوعية من 
خال املشاركني الذين يمثلون نخبة من الكوادر 
الطبية من أبناء الوطن وخرتهم التي أسهمت يف 
االرتقاء بالجامعات الوطنية فضًا عن مشاركات 

عربية واسعة عر تقنية الزوم.
وأوضح أن املؤتمر جاء انطاقاً من رؤية وأهداف 
الجامعة وكلية طب األسنان يف االهتمام بتبادل 
ال��خ��رات وامل��ع��ارف وال��ت��ج��ارب الحديثة إىل جانب 
عرض التقنيات والتجهيزات واملستلزمات الطبية 

املتطورة يف هذا املجال.
حضر املؤتمر رئيسا جامعتي 21 سبتمر رئيس 
املجلس الطبي األع��ىل الدكتور مجاهد معصار، 
وع�����������م�����������ران ال��������دك��������ت��������ور خ��������ال��������د ال������������ح������������وايل، ورؤس���������������اء 
الجامعات األهلية وعمداء كليات طب األسنان 
بالجامعات اليمنية، وأع��ض��اء مجلس االعتماد 
األك������ادي������م������ي ورئ������ي������س ات������ح������اد ال����ج����ام����ع����ات األه���ل���ي���ة 
ال��دك��ت��ور يحيى أب���و ح��ات��م واألم����ني ال��ع��ام ال��دك��ت��ور 
محمد الخامس امل��خ��ايف وع��م��داء وأم��ن��اء كليات 

جامعة سبأ .
إىل ذل��ك اط��ل��ع عضو ال��س��ي��ايس األع���ىل النعيمي 
ووزي���������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل ح�������ازب وامل����س����ئ����ول����ون ع��ىل 
املعرض املصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه أكرث 
من 25 شركة يف مجال مستلزمات طب األسنان.
واس���ت���م���ع���وا إىل ش�����رح ح�����ول أه��������داف امل����ع����رض يف 
إبراز ما توصلت إليه العلوم والتقنيات الحديثة 
ب����م����س����ت����ل����زم����ات وأدوات وأج���������ه���������زة ط��������ب األس������ن������ان 
العاملية وكيفية االستفادة منها يف عاج املشكات 
الصحية التي يعاين منها اليمن يف طب وجراحة 

الفم واألسنان.

الحديدة - عيل الشرعبي:

وضع نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير املالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ومعه 
م��ح��اف��ظ ال���ح���دي���دة م��ح��م��د ع���ي���اش ق��ح��ي��م، حجر 
األس����اس مل��ش��روع ت��وري��د وت��رك��ي��ب منظومة طاقة 
ش���م���س���ي���ة ل���ت���ش���غ���ي���ل خ����م����س آب���������ار م�����ي�����اه يف امل����وق����ع 
الشرقي حقل البيضاء بمديرية ال��ح��ايل، بقدرة 
ت���ول���ي���دي���ة 326 أل�����ف و400 وات، ب��ت��م��وي��ل م��ن 

صندوق دعم وتنمية الحديدة.
ك����م����ا ق��������ام ال�����دك�����ت�����ور أب��������و ل�����ح�����وم وق����ح����ي����م وامل�����دي�����ر 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ل������ص������ن������دوق دع�����������م وت�����ن�����م�����ي�����ة ال������ح������دي������دة 
ال����دك����ت����ور ري�������اض م����اط����ر وم����دي����ر امل����ؤس����س����ة امل��ح��ل��ي��ة 
للمياه والصرف الصحي باملحافظة عبد الرحمن 
اس����������ح����������اق، ب������ت������دش������ني م���������ش���������روع ت���������وري���������د وت�����رك�����ي�����ب 
منظومة طاقة شمسية بقدرة 187 ألفاً و200 
وات لتشغيل أربع آبار مياه باملوقع الرويس حقل 

البيضاء بمديرية الحايل.
وخ���ال ال��ت��دش��ني أش���ار ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء إىل 
أن ه���ذه امل��ش��اري��ع ت��ع��ك��س ال��ت��وج��ه ال��ج��اد ل��ل��دول��ة 
لاتجاه نحو إيجاد البدائل املتاحة إلنتاج وتوليد 
ال�����ت�����ي�����ار ال�����ك�����ه�����رب�����ايئ ل���ت���ش���غ���ي���ل آب����������ار امل������ي������اه ال���ت���اب���ع���ة 
ل��ل��م��ؤس��س��ة خ���ال ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة.. م���ؤك���داً أهمية 
هذا املشروع ملؤسسة املياه التي تعمل عىل توفري 
امل����ي����اه ل���ل���م���واط���ن���ني ع����ىل م������دار ال���س���اع���ة م����ا ي��ت��ط��ل��ب 
إيجاد مثل هذه املشاريع التي تقلل من االعتماد 

عىل الوقود.

م��ن ج��ان��ب��ه أش����ار م��دي��ر امل��ؤس��س��ة امل��ح��ل��ي��ة للمياه 
والصرف الصحي املهندس عبد الرحمن إسحاق 
إىل أن هذا املشروع سيقلل من األعباء املالية التي 
تتحملها املؤسسة نظرا لحاجة املولدات التابعة 
ل���ل���م���ؤس���س���ة إىل ال�������وق�������ود.. الف����ت����ا إىل أن امل����ش����روع 
س��ي��خ��ف��ض م����ن ت��ك��ال��ي��ف ال���ص���ي���ان���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا 
امل�����ؤس�����س�����ة ل������ل������م������ول������دات.. وث������م������ن دع���������م ال����ح����ك����وم����ة 
والسلطة املحلية وصندوق دعم وتنمية محافظة 

الحديدة، للمؤسسة وتوفري احتياجاتها والذي 
سينعكس ع���ىل ت��ج��وي��د ال��خ��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 

للمواطنني.
ف����ي����م����ا أش������������ار امل�������دي�������ر ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ل������ص������ن������دوق دع�����م 
م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة ال��دك��ت��ور ري����اض م��اط��ر إىل أن 
ه��ذا التدشني يمثل املرحلة الثانية ملشاريع املياه 
بتكلفة 200مليون ريال يف إطار دعم الصندوق 

لجوانب التنمية باملحافظة.

26سبتمرب - عبدالقادر سفيان:

ش��ارك طفل وطفلة من أطفال امل��درس��ة الديمقراطية 
يف االج����ت����م����اع����ات ال���ت���ح���ض���ريي���ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل��ألم��م 
املتحدة لتأيت هذه املشاركة ضمن الحراك الذي تقوده 
امل���درس���ة يف م��ج��ال م��ن��اص��رة ق��ض��اي��ا ال��ط��ف��ول��ة يف ال��ي��م��ن..
حيث عقد اللقاء ع��ر شبكة االن��رن��ت وبحضور أطفال 
دول��ت��ي لبنان وال���ع���راق، وت��م ذل��ك بتنسيق م��ش��رك بني 

املدرسة الديمقراطية ومنظمة رعاية األطفال.
وامل���������درس���������ة ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ة م����ن����ظ����م����ة غ�������ري ح����ك����وم����ي����ة غ���ري 
رب��ح��ي��ة ت��ه��ت��م ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��ح��ق��وق ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
)ح��ق��وق ال��ط��ف��ل(، ت��ع��م��ل امل���درس���ة ب��ح��ي��ادي��ة وت��ه��دف إىل 
التوعية والتثقيف بمفاهيم حقوق اإلن��س��ان والحقوق 
ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ع�����ر خ���ل���ق ت���ج���م���ع���ات )أط������ف������ال، ش���ب���اب، 
ن����س����اء( وب���ال���ت���ع���اون وال����ش����راك����ة م����ع ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 

وغري حكومية. 

أك��د عضو ال��س��ي��ايس األع���ى محمد النعيمي 
ض�����م�����ان ال����ح����ص����ول ع�����ى م����خ����رج����ات ق����������ادرة ع��ى 

إحداث نهضة تنموية شاملة .
ج�����������اء ذل�����������ك خ�����������ال ت�������دش�������ن ع������ض������و ال�����س�����ي�����ايس 
األع�����ى م��ح��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي وم���ع���ه وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل والبحث العلمي حسن حازب أعمال 
م��ؤت��م��ر س��ب��أ ال��ع��ل��م��ي ال��خ��ام��س ل��ط��ب األس��ن��ان 

بمشاركة علمية محلية وعربية واسعة.

النعيمي:  أهمية انعقاد املؤمترات العلمية ملواكبة 
التطورات وحتسني األداء  وجتويد العملية التعليمية

حــــــــــــازب : ضرورة االســــــــــــتــفـــــــادة مـــــــــن مخــــــــــــرجـــــــــــــــــات
 املؤمترات العلمية وحتويلها إلى برامج يلمسها اجلميع

 الصحة تطالب بفتح مطار صنعاء أمام جميع 
الرحالت  ورفع احلصار  ودخول املشتقات النفطية

400 مشارك من مختلف اجلامعات ناقشوا 42 ورقة عمل

في مؤمتر صحفي حول آثار وتبعات العدوان واحلصار على القطاع الصحي

في  مؤمتر سبأ العلمي اخلامس لطب األسنان :

متابعات 07 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net

إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازياالثنني   :    2   صفر     1444هـ     |    29    أغسطس    2022م    |    العدد  2273      |    12  صفحة

 النجار: نسعى
 ملواكبة التطورات 

واالكتشافات العلمية في 
مجال طب األسنان 

484 حالة من املدنيني
 ضحايا خروقات العدوان 

ومرتزقته للهدنة اإلنسانية

 30 ألف حالة مسجلة  للعالج 
في اخلارج  توفي 

منهم1800بسبب تأخر سفرهم 

47 ألفًا و81 شهيدًا وجريحًا 
نتيجة العدوان منذ مارس 

2015حتى أغسطس 2022م 
ال������ص������ح������ة  وزارة  أع���������ل���������ن���������ت 
العامة والسكان، أن عدد 
ض���ح���اي���ا خ������روق������ات ال�����ع�����دوان 
األم���ري���ي ال��س��ع��ودي وم��رت��زق��ت��ه 
للهدنة اإلنسانية والعسكرية 

بلغ 484 حالة من املدنين.
وأشار الناطق الرسمي للوزارة 
ال�������دك�������ت�������ور أن������ي������س األص������ب������ح������ي يف 
م����������ؤت����������م����������ر ص���������ح���������ف���������ي ب��������ص��������ن��������ع��������اء، 
ب���ح���ض���ور وك���ي���يل ال����������وزارة ل��ق��ط��اع 
ال����ط����ب ال����ع����اج����ي ال����دك����ت����ور ع��يل 
ج������������ح������������اف، وق������������ط������������اع ال��������س��������ك��������ان، 
ن����ج����ي����ب ال�����ق�����ب�����اط�����ي، ح���������ول "آث���������ار 
ال����������ع����������دوان وال�������ح�������ص�������ار وت�����ب�����ع�����ات 
اس�����������������������ت�����������������������م�����������������������راره ع�����������������������ى ال�������������ق�������������ط�������������اع 
الصحي"، إىل أن الفتح املحدود 
مل����ط����ار ص���ن���ع���اء ال���������دويل، وم���ي���ن���اء 
ال��������ح��������دي��������دة، خ����������ال ال�������ه�������دن�������ة، ال 
ي���ف���ي ب������أدىن اح���ت���ي���اج���ات ال��ق��ط��اع 

الصحي وحاجة املرىض.

 زيادة أعداد املصابني باألورام بنسبة 50 % فيما 
بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي 4 آالف و320 حالة 

أك������د ن����ائ����ب رئ����ي����س ال���������وزراء 
ل��������ش��������ؤون ال���������رؤي���������ة ال����وط����ن����ي����ة 
رئ��������ي��������س امل������ك������ت������ب ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي 
م������ح������م������ود  ال���������������رؤي���������������ة  إلدارة 
ال�������ج�������ن�������ي�������د، أه�������م�������ي�������ة ت�����ض�����اف�����ر 
ال������������������ج������������������ه������������������ود ال�����������ح�����������ك�����������وم�����������ي�����������ة 
وامل���������ج���������ت���������م���������ع���������ي���������ة وال����������ق����������ط����������اع 
الخاص لتحسني مخرجات 
ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ال������ف������ن������ي وك�����ل�����ي�����ات 
امل����ج����ت����م����ع ل�����إس�����ه�����ام يف رف����د 

سوق العمل املحي.
وأش�������������������اد ال�������ج�������ن�������ي�������د، خ�������ال 
ح��������ف��������ل ت���������خ���������رج 70 ط������ال������ب������اً 
م������������ن ك�������ل�������ي�������ة ال������ت������ك������ن������ول������وج������ي������ا 
ال����ح����دي����ث����ة ، يف ت���خ���ص���ص���ات 
"ميكا ترونكس، والتحكم 
ال����������ص����������ن����������اع����������ي واالت�����������������ص�����������������االت 
واملعدات الطبية" بالجهود 
امل�����ت�����م�����ي�����زة مل�����ؤس�����س�����ت�����ي "ك����ف����ل 

وال���ي���ت���ي���م ال���ت���ن���م���وي���ة" يف رع����اي����ة األي����ت����ام وال����دف����ع ب��ه��م 
ودم��ج��ه��م يف م��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ل��إس��ه��ام يف بناء 

الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إىل أن توجيهات القيادة الثورية واملجلس 
السيايس األعىل، وموجهات الرؤية الوطنية، أولت 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً مل���ا ل���ه م���ن م��خ��رج��ات 
متنوعة تساهم يف تحقيق االكتفاء الذايت والتمكني 

االقتصادي يف املجتمعات.
وشدد نائب رئيس الوزراء، عىل ضرورة االهتمام 
بالتخصصات الفنية والتطبيقية وتحديث مناهج 
التعليم الفني وك��ل��ي��ات املجتمع مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 

واحتياجات سوق العمل.
ويف الحفل الذي حضره القائم بأعمال وزير حقوق 
اإلن���س���ان ع���ي ال��دي��ل��م��ي، ورئ���ي���س ال��ج��ه��از ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لكيات املجتمع الدكتور وليد الريايش ووكيل وزارة 
التعليم الفني لقطاع املناهج الدكتور محمد قحوان 
ووك�����ي�����ل أم�����ان�����ة ال����ع����اص����م����ة م���ح���م���د ال����ب����ن����وس وم����دي����ر 
مكتب التعليم ال��ف��ن��ي ب��األم��ان��ة ع���ادل امل��ه��دي، أك��د 
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ش���رف ال��دي��ن أح��م��د، وم��دي��ر 
التعليم بمؤسسة اليتيم التنموية يوسف الخضمي 
أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة لتنفيذ 
برامج تعليمية وتأهيلية لطاب الكلية من األيتام 

وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التنمية.
وأشادا بجهود مؤسسة "كفل التنموية" يف دعم 
ورع������اي������ة أن����ش����ط����ة م����ؤس����س����ة ال���ي���ت���ي���م وك����ل����ي����ة امل��ج��ت��م��ع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���خ���ري���ج ه����ذه ال��ك��وك��ب��ة م���ن ال���ط���اب يف 

مختلف التخصصات التقنية والهندسية.
فيما استعرض رئيس مؤسسة "كفل التنموية" 
ع����ي ب���ي���ض���ان وم����دي����ر امل����ش����اري����ع ب���امل���ؤس���س���ة ي����اس����ر أب���و 

ه������������م������������ي������������ل������������ة، األن������������ش������������ط������������ة 
وامل������������������������������ش������������������������������اري������������������������������ع ال���������������ت���������������ي 
ت��������ب��������ن��������ت��������ه��������ا امل�������������ؤس�������������س�������������ة يف 
م����������خ����������ت����������ل����������ف ال��������������ج��������������وان��������������ب 
ال�����خ�����ريي�����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 

والتعليمية.
وأك����دا أن ه���ذا امل��ش��روع 
ي���������������������أيت يف إط��������������������������ار رع�����������اي�����������ة 
وكفالة عدد من الطاب 
يف كلية مجتمع العلوم 
ال����������ح����������دي����������ث����������ة ب�������م�������ؤس�������س�������ة 
ال������������ي������������ت������������ي������������م ب������������ال������������ش������������راك������������ة 
م�������������ع ع�����������������دد امل���������ؤس���������س���������ات 

الخريية.
إىل ذل����������ك اط�������ل�������ع ن����ائ����ب 
رئ�����ي�����س ال��������������وزراء ل���ش���ئ���ون 
ال������������رؤي������������ة ال�������وط�������ن�������ي�������ة ع����ىل 
أقسام كلية التكنولوجيا 
ال�������ح�������دي�������ث�������ة يف م�����ؤس�����س�����ة 
ال���ي���ت���ي���م، واس���ت���م���ع م����ن ع��م��ي��د ال���ك���ل���ي���ة إىل ش�����رح ع��ن 
م����ش����اري����ع ال����ت����خ����رج وإب������داع������ات ال����ط����اب يف األق����س����ام 
ال��ه��ن��دس��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، وامل���ع���ام���ل وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي 
ت��ض��م��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة يف أق���س���ام ه��ن��دس��ة امل��ي��ك��ات��رون��ك��س، 
واإلت������������ص������������االت، وامل����������ع����������دات ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ة وال����ط����ب����ي����ة، 
واإلل�����ك�����رون�����ي�����ات وال���ت���ح���ك���م ال����ص����ن����اع����ي، وال���ت���ص���م���ي���م 
ال�����������������داخ�����������������ي، واألزي�������������������������������������اء، وب����������رم����������ج����������ة ال����������ح����������اس����������وب، 

والجرافيكس، والوسائل املتعددة، والتمريض.
ون���������������وه ال�����ج�����ن�����ي�����د ب�������اإلم�������ك�������ان�������ي�������ات وال������ب������ن������ي������ة ال����ت����ح����ت����ي����ة 
والتجهيزات الحديثة التي تمتلكها الكلية وكادرها 
األكاديمي املؤهل والتخصصات النوعية التي تلبي 
احتياجات س��وق ال��ع��م��ل.. ح��اث��ا ع��ىل تبني مشاريع 
التخرج للطاب كونها مشاريع إبداعية وابتكارية 

وريادية. 

اجلنيد: الرؤية الوطنية أولت التعليم الفني مخرجاته 
اهتمامًا كبيرًا لتحقيق االكتفاء والتمكني االقتصادي

اطلع على أقسام كلية التكنولوجيا احلديثة في مؤسسة "اليتيم"

الدكتور أبو حلوم يدشن منظومات طاقة شمسية 
لعدٍد من آبار املياه في  احلديدة

مشاركة أطفال مينيني في االجتماعات التحضيرية 
للجمعية العامة لألمم املتحدة



احمد  الفقيه

املمرات املائية يف العالم العريب
ت��م��ث��ل امل��ض��ائ��ق امل��ائ��ي��ة ع��ص��ب ال��ت��ج��ارة يف ال��ع��ال��م؛ ملا 
للتجارة البحرية أهمية كربى يف تبادل ونقل البضائع 
التجارية يف شبكة ضخمة عىل طول البحار واملحيطات 

حول العالم.
وق�د أدت دوراً دولي�اً وإقليمي�اً مهم�اً منذ عدة قرون 
أسهم يف تط�وير التج�ارة الدولي�ة حيث وتؤدي املضايق 

إىل تقصري املسافات بني الدول.
ي���وج���د يف ال���ع���ال���م ال����ع����ش����رات م����ن امل���ض���ائ���ق وامل����م����رات 
املائية، ويحظى العالم العربي بنصيب وافر من أهم 

هذه املضايق واملمرات املائية الدولية.
وم���ن اه���م امل��ض��ائ��ق وامل���م���رات ع��امل��ي��ا  وض��م��ن ال��ح��دود 

العربية أربعة هي: 
مضيق هرمز والذي يقع عىل مدخل الخليج العربي 
و مضيق باب املندب والذي يصل ما بني البحر األحمر 
وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي و ك��ذل��ك م��ض��ي��ق ج��ب��ل ط����ارق وال���ذي 
يصل م��ا ب��ني البحر املتوسط و املحيط الهندي إضافة 
ل��ق��ن��اة ال���س���وي���س يف م��ص��ر و ال���ت���ي ت��ص��ل ال��ب��ح��ر األح��م��ر 

بالبحر املتوسط.
ف��امل��ض��ي��ق ي��ج��ب ان ي��ك��ون طبيعيا، اي ان���ه م��ن صنع 

ال���ط���ب���ي���ع���ة وال دخ�������ل ل����إن����س����ان يف 
ت���ك���وي���ن���ه، وب����ذل����ك ي����خ����رج م��ف��ه��وم 
ال������ق������ن������وات ال�����ب�����ح�����ري�����ة م�������ن ت���ع���ري���ف 
امل�����ض�����اي�����ق، ك����ون����ه����ا ق������د ت������م ح���ف���ره���ا 

ومن صنع االنسان .
 وهو عبارة عن ممر بحري يصل 
ب��ني مسطحني مائيني او بحرين  
وي���ف���ص���ل ج����زأي����ن م����ن ال���ي���اب���س���ة أو 
أك����ر ع���ن ب��ع��ض��ه��م��ا ش��ري��ط��ة ان ال 
ي����زي����د ات����س����اع����ه ع����ن ض���ع���ف ال��ب��ح��ر 
اإلقليمي للدولة او ال��دول املطلة 
ع������ل������ي������ه، وان ي��������ك��������ون م����س����ت����خ����دم����ا 
للمالحة الدولية التي يجب ان ال 
تكون مختصرة عىل موائن الدولة 
او ال������������دول امل����ش����اط����ئ����ة ل���ل���م���ض���ي���ق.. 
حيث ان السفن التجارية تتمتع 

ب���ح���ق امل��������رور يف ت���ل���ك امل���ض���ائ���ق ش���ري���ط���ة ان ت����راع����ي ن��ظ��م 
وقوانني الدولة الساحلية.

ان املرور العابر والربيء للسفن فيه هو حق وليس 

رخ�����������ص�����������ة، ل���������������ذا ف����������إن����������ه ال ت�����ت�����وق�����ف 
ال���������دول���������ة  إدارة  ع�����������ىل  م��������م��������ارس��������ت��������ه 
املشاطئة ل��ذل��ك امل��ض��ي��ق، ب��ل عىل 
ال�����ع�����ك�����س م�������ن ذل���������ك اذ ي�����ق�����ع ع���ىل 
ال��دول��ة املشاطئة ل��ه ع��دم عرقلته 
و ب��������اإلع��������الن ع�������ن اي خ�����ط�����ر ي����ه����دد 

املالحة.
وي��ج��وز إي��ق��اف ه��ذا الحق خالل 
ع�������ب�������ور ال�����س�����ف�����ن يف امل�������ض�������اي�������ق، اذا 
اخ�����ل�����ت ال���س���ف���ي���ن���ة ب�����أم�����ن وس����الم����ة 

الدولة الساحلية.
وكذلك فان نظام املرور الربيء 
يشرتط عىل الغواصات التي تريد 
ان ت��ع��رب امل��ض��ي��ق، ب���ان ت��ب��اش��ر ه��ذا 
العبور وهي طافية عىل وجه املاء 
وراف���ع���ة اع��الم��ه��ا ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة، وال 

يجوز لها ان تمارس العبور تحت املاء.
ومن الشروط األساسية لهذا املرور الربيء هي:

ان ت��س��ري ال��س��ف��ي��ن��ة ب��س��رع��ت��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة دون اب��ط��اء 

ب���������داخ���������ل امل������ض������ي������ق وك���������ذل���������ك ان ت�����م�����ت�����ن�����ع ع���������ن ال�����ت�����ه�����دي�����د 
ب��اس��ت��ع��م��ال ال��ق��وة او اس��ت��خ��دام��ه��ا ض��د س��ي��ادة أي من 
ال������دول امل��ط��ل��ة ع���ىل امل���ض���ي���ق، وم����ن امل���ه���م ال���ح���ف���اظ عىل 
إج�����راءات م��ن��ع ال��ت��ل��وث وع���دم اج����راء أي م��س��وح��ات او 
عمليات للبحث العلمي دون اخذ موافقة من الدولة 
امل����ط����ل����ة ع�����ىل امل����ض����ي����ق وان ت���م���ت���ث���ل مل�����م�����ارس�����ات ال���س���الم���ة 

البحرية وقوانني منع التصادم يف البحار.
وت��ت��م��ث��ل أه��م��ي��ة ت��ل��ك امل���ض���ائ���ق وامل����م����رات يف منطقتنا 
العربية بانها توفر ال��وق��ت وامل���ال والجهد ألنها اقصر 
امل������س������اف������ات ال�����ت�����ج�����اري�����ة ل���ل���س���ف���ن ح����ي����ث ان امل�����س�����اف�����ة م��ن 
بريطانيا اىل الهند مثال عرب راس الرجاء الصالح كبرية 
ج��دا حيث ان السفينة بحاجة اىل ان ت��دور عىل كافة 
السواحل ل��ق��ارة افريقيا الغربية والجنوبية بمسافة 
ت����ص����ل اىل )30( ال�������ف ك�����������م... يف ح������ني ان امل�����س�����اف�����ة ع��رب 
امل��ض��ائ��ق ت��ص��ل اىل اق����ل م���ن ن��ص��ف��ه��ا  أي اق����ل م���ن )15( 
ال���ف ك��م ول��ق��د ش��ك��ل ه���ذا االخ��ت��ص��ار ال��ك��ب��ري يف امل��س��اف��ة 
وال��ج��ه��د وامل������ال  وه��ن��ا ت���ربز أه��م��ي��ة ت��ل��ك امل���م���رات  وال��ت��ي 
أدى استخدامها اىل تطور يف عمليات التجارة الدولية 

واستمرارها.

قبطان / خالد أبو الخري

)اإلنسانّية( آخر حروب أمرياك اإلرهابّية

 

عبدالسالم التويتي

ومضات متناثرةبوح الرياع

المنطقية األرضار 
االقتصادية للحرب 
الروسية األوكرانية

)٢-٢(
��ا م��ن المنطقية  بيَنّا يف الحلقة املاضية وج��هً
أض���������رار ال�����ح�����رب ال����ت����ي ت��������دور رح�����اه�����ا ب�����ني روس���ي���ا 
وأوك��������ران��������ي��������ا م����س����ن����دي����ن م�������ا خ����ال����ط����ه����ا م�������ن خ�������رٍق 

للمألوف إىل عدد من العوامل والظروف.
وم�������ن الم���ن���ط���ق���ي���ة آث���������ار ت����ل����ك ال������ح������رب -أي������ًض������ا- 
أن����ه����ا -ب����ال����رغ����م م����ن م����ح����دودي����ة آث�����اره�����ا يف واق����ع 
ال��ط��رف��ني امل��ذك��ي��ني أواره�����ا- ق��د أل��ح��ق��ت أض����راًرا 
يف االقصادات األوروبية املجاروة باإلضافة إىل 
إن��ه��اك��ه��ا اق���ت���ص���ادات ب���ل���دان ب��ع��ي��دة ع���ن م��س��رح 

العمليات، نلمح إىل أبرزها يف ما هو آت:
1 - ال����ي����م����ن: م���ن���ذ ع������دة ع����ق����ود زم���ن���ي���ة ي���ع���اين 
ال��������ي��������م��������ن -ب��������س��������ب��������ب ال��������ت��������ن��������اق��������ص ال���������ت���������دري���������ج���������ي يف 
ك��م��ي��ات ه��ط��ول األم���ط���ار وع���ش���وايئ ح��ف��ر اآلب����ار 
واس������ت������ن������زاف ن���س���ب���ة ك�����ب�����رية م������ن امل������ي������اه ال���ج���وف���ي���ة 
ل�������ري ش����ج����رة ال������ق������ات- م�����ن أزم��������ة م����ائ����ي����ة خ���ان���ق���ة 
ان��س��ح��ب��ت ب��ظ��الل��ه��ا ال��ق��ات��م��ة ع���ىل االح���ت���ي���اج إىل 
امل�����ي�����اه يف م���ن���اح���ي ال����ح����ي����اة ال����ع����ام����ة ال س���ي���م���ا ري 
امل�����زروع�����ات وم��ح��اص��ي��ل ال���ح���ب���وب ب����ال����ذات ال��ت��ي 
ب��ات��ت -ل��ش��ح��ت��ه��ا- ع��ىل رأس ق��ائ��م��ة ال������واردات، 
وق��د س��اد ال��ب��الد ه��ذا ال��وض��ع املعييش املتفاقم 
يف ظ�����روف ال��س��ل��م، وم����ا م���ن ش���ك أَنّ م��س��ت��وى 
امل���ع���ي���ش���ة -ب�����ع�����د ان����ت����ص����اف ال����س����ن����ة ال����ث����ام����ن����ة م��ن 

الحرب والحصار- آخٌذ يف االنحدار.
ال ش�����ك أن إق�����ح�����ام ال����ي����م����ن -م����ن����ذ ف����ج����ر ال��������26 
من م��ارس -2015 يف دوام��ة الحرب والحصار 
اآلخ���ذة يف االس��ت��م��رار ق��د فاقمت أزم���ة ال��غ��ذاء 
وال�������������دواء إىل أع�������ىل م����س����ت����وى، ب����ي����د أن ال����ح����رب 
ال�������روس�������ي�������ة األوك��������ران��������ي��������ة ال������ت������ي م�������ا ت������������زال ن����ريان����ه����ا 
م��ش��ت��ع��ل��ة ق���د زادت ال���ط���ني ب���ل���ة، ويف ت��وص��ي��ف 
ل�����ل�����وض�����ع امل�����ع�����ي�����يش ل����ل����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي يف ه�����ذه 
املرحلة نقتطف م��ن تقرير الصحفي »ب��وع��الم 
غ��ب��يش« امل��ن��ش��ور يف م��وق��ع »ف��رن��س 24« مساء 
ال����2 م��ن م���ارس امل���ايض ق��ول��ه: )وال��ي��م��ن أول بلد 
ع��رب��ي م��ه��دد ب��ت��أزي��م وض��ع��ه ال��غ��ذايئ أك���ر مما 

هو عليه.
ف����ه����ا ه�����و امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ربن����ام����ج األغ����ذي����ة 
ال�����ع�����امل�����ي امل�������وج�������ود يف ال����ي����م����ن »دي�����ف�����ي�����د ب���ي���س���ي« 
يشرح لوكالة األنباء الفرنسية صعوبة الظرف 
ال��ح��ايل ق��ائ��ال: »ك��ن��ا ن��ظ��ن أن��ن��ا وص��ل��ن��ا إىل ال��ق��اع 
يف توفري الحِدّ األدىن من طعام الجياع، لكن 
قبل ب��ل��وغ ذل��ك ال��ح��د األدىن ان��ح��در ال��ح��ال إىل 
األسوأ، ألننا كنا نحصل عىل نصف طلباتنا من 
الحبوب من روسيا وأوكرانيا اللتني تخوضان 
حرًبا بينية غري محددٍة بمدى يتخللها تهديد 
ال��رئ��ي��س ال�����رويس ب��إم��ك��ان��ي��ة اس���ت���خ���دام ال��س��الح 
ال��������ن��������ووي، ل�����ذل�����ك أت������وق������ع أن ي�����رتت�����ب ع������ىل ه����ذه 
ال������ح������رب -يف م���ع���ي���ش���ة غ����ال����ب����ي����ة أب������ن������اء ال���ش���ع���ب 

اليمني- أثر مأساوي«(.
2 - لبنان: من نافلة القول أَنّ لبنان العالقة 
-عىل مدى العقود الزمنية السالفة- يف شرنقة 
رة  املحاصصة الطائفية تعاين من أزم��ةٍ متجِذّ
عنوانها العريض الطائفة، وم��ن أه��م سمات 
تلك األزم���ة أنها ت���زداد م��ع م��رور األي���ام تفاقًما 

وكثافة. 
وال ري�������ب أن ال�����ح�����رب ب�����ني روس�����ي�����ا وأوك�����ران�����ي�����ا 
ال����ت����ي ي���م���ث���ل ق���م���ُح���ه���ا امل�����ص�����در ال����رئ����ي����س ل���ل���غ���ذاء 
لسكان هذا البلد الذي أرهقه تصارع الفرقاء 
إىل أب���ع���د ح���د س��ت��ض��ع��ه وج���ًه���ا ل���وج���ه م���ع أزم���ة 
خ������ب������ز س�������اح�������ق�������ة، ورب��������م��������ا رم�����������ت ب��������ه ب�����������نَي أن������ي������اب 
م���ج���اع���ة م���ح���ق���ق���ة، وق������د أوردت ع������دة م���ص���ادر 
إع��الم��ي��ة -وب����ق����دٍر م���ن ال��ت��ط��اب��ق- وم��ن��ه��ا امل��ص��در 
السابق م��ا ي��ي: )أم��ا يف لبنان ال��ذي يتخبط يف 
أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، قد تتأزم 
ال���ح���ي���اة امل��ع��ي��ش��ي��ة مل��واط��ن��ي��ه أك����ر ف���أك���ر، سيما 
وق���د ص���رح م��م��ث��ل م��س��ت��وردي ال��ق��م��ح يف لبنان 
»أحمد حطيط« لوكالة األنباء الفرنسية قائاًل: 
��ا محملة  »ل��دي��ن��ا خ��م��س ب���واخ���ر يف ال��ب��ح��ر ح��ال��ًيّ
بالقمح، جميعها من أوكرانيا، لكن املخزون 
ال���ح���ايل ب��اإلض��اف��ة إىل ال��ب��واخ��ر ال��خ��م��س يكفي 

لشهر ونصف فقط«.
وأضاف: »إَنّ لبنان يستورد بني 600 و650 
���ا، %80 م��ن��ه��ا من  أل����ف ط���ن م���ن ال��ق��م��ح س���ن���وًيّ

أوكرانيا«(.
3 - م����ص����ر: وألن ك�����ل م�����ن روس�����ي�����ا وأوك����ران����ي����ا 
امل���ت���ح���ارب���ت���ني م�����ن أك������رب م�����ص�����دري ال����ق����م����ح، ف��ق��د 
تركت الحرب الدائرة بينهما وتأثريها السلبي 
عىل إنتاجيتهما أثًرا عاملًيّا عىل أسعار الغذاء، 
وك�����ون م��ص��ر ال���ب���ال���غ ع����دد س��ك��ان��ه��ا ح�����واىل 100 
م�����ل�����ي�����ون ن����س����م����ة م�������ن أك���������رب م������س������ت������وردي ال���ق���م���ح 
األوك���������������راين، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل أن�����ه�����ا ك�����ان�����ت ِوج����ه����ة 
رئيسة لألفواج السياحية الروسية واألوكرانية 
من ناحية ثانية، فقد منيت بضرر اقتصادٍيّ 
مزدوج، إذ ارتفعت ديونها الخارجية -بحسب 
تقرير اقتصادي نشره »عربي بوست« يف ال�17 
م���ن أغ��س��ط��س ال����ج����اري- )م����ن 50 م��ل��ي��ار دوالر 
إىل ح�����وايل 150 م��ل��ي��ار دوالر، وه����و م���ا جعلها 

من أكر الدول تأثًرا باألزمة(.
4 - األرج��ن��ت��ن: بالرغم م��ن أنها دول��ة غنية 
باملوارد الزراعية، فإن ركونها املتوارث -شأنها 
ش�������أن ال����ك����ث����ري م������ن ب������ل������دان ال�����ع�����ال�����م ال�����ث�����ال�����ث- إىل 
االق����������������������رتاض م����������ن س�������������وق ال�����������دي�����������ون ال������رخ������ي������ص������ة، 
واس����������ت����������خ����������دام����������ه����������ا ه�����������������ذه األم������������������������������وال يف ت������م������وي������ل 
م������ش������روع������ات ب����ن����ي����ة أس������اس������ي������ة غ�������ري ض��������روري��������ة يف 
األغلب وألهداف شعبوية يف كثري من األحيان، 
واألهم أنها مشروعات ال تؤدي إىل إدرار عوائد 
����ن����ه����ا م������ن س����������داد ه��������ذه ال������دي������ون،  ب��������ال��������دوالر ُت����م����ِكّ
ف����ق����د ب����ات����ت -ب����ح����س����ب ال������خ������رباء االق����ت����ص����ادي����ني- 
دة ب��ال��ت��ع��ر ع���ن س�����داد دي���ون���ه���ا ب��ال��ت��زام��ن  )م�����ه�����َدّ
مع جداولها، ولن تلبث أن تثقل كاهلها جدا 

ألطول ما يمكن من مدى(.
ال�������ح�������رب  ت���������داع���������ي���������ات  5 - س���������ريالن���������ك���������ا: وألن 
ال�����روس�����ي�����ة األوك�������ران�������ي�������ة ال�����ش�����دي�����دة ال���ح���س���اس���ي���ة 
والبالغة الخطورة قد بلغت بآثارها كافة أرجاء 
املعمورة، ولم تسلم من تأثرياتها القاتلة حتى 
تلك البلدان التي ال تمت إىل روسيا وأوكرانيا 
ب��أدىن صلة، فها هي سريالنكا التي ال تربطها 
أي���ة ع��الق��ة ُت���ذك���ر ب�����أٍيّ م���ن ال��ب��ل��دي��ن امل��ت��ص��ارع��ني 
تمر -يف ضوء أحدث التقارير املتداولة يف أيدي 
عامة الناس- بحالة غري مسبوقة من اإلفالس.

األنظمة العربية.. 
كابوس العرص..!!

ش�����اء ال����ق����در أن ت���م���وت ع���ص���اف���ري وط���ن���ي يف 
وض���ح ال��ن��ه��ار، يف زم���ٍن ت��م��وت ف��ي��ه صبابات 
السنابل، وخلجات القلوب، كقطرٍة ثكىل 
تناغي صدى الردى من وراء القرون.. ماذا 

جرى..؟!
ال يشء يلمع سوى دخان وحرائق وأرٍض 
شاخت أشجارها وأزه��اره��ا.. حتى السماء 
انحنت لألرض، وتالىش الزمان واملكان وال 
يشء سوى بقايا أوجاع ودموع، وحسرات 
وأن���������ات ت���ك���س���و وج��������وه ال����ده����م����اء وال���ب���س���ط���اء 
تبعرت عىل أزق��ة األح��ي��اء العتيقة يف زمٍن 
م�����ئ ب����ال����ج����راح وال�������دم�������اء.. ويف واق���������ٍع ع���رب���ٍي 

كليٍل عليٍل.. 
امل�������ؤس�������ف ح������ق������اً أن واق������������ع األم������������ة ال����ع����رب����ي����ة 
واإلس��������الم��������ي��������ة ال��������ي��������وم واق������������ع داٍم ي����������رىث ل��������ه.. 
ش���ع���وب ت��ت��س��اب��ق ن���ح���و ال���ف���ض���اء، وش���ع���وب 
ت�����ل�����م�����ل�����م ج�������راح�������ه�������ا وأوج���������اع���������ه���������ا يف ص�����م�����ت، 
وش�������ع�������وب ت����س����ع����ى ب�����ك�����ل م�������ا أوت�������ي�������ت ل���ب���س���ط 
ن��������ف��������وذه��������ا وس�������ط�������وت�������ه�������ا ع����������ىل ج��������ريان��������ه��������ا دون 
استحياء.. فيما الوطن العربي واإلسالمي 
يعيش حالة ضياع وتمزق وشتات وصراع.. 
وي�������م�������ي ك��������ل ط�������������رٍف إلث��������ب��������ات وج����������������وده ع���ىل 

حساب وطنه وأمته وهوية شعبه..
ويف زخ������������������م امل����������ش����������اح����������ن����������ات وال������������ص������������راع������������ات 
ال���ط���ائ���ف���ي���ة، وامل����ذه����ب����ي����ة، وال����ج����ه����وي����ة ت��ض��ي��ع 
األوط�����������������������ان، وت�������ت�������م�������زق ال�������ش�������ع�������وب واألم��������������م، 
وت�������ن�������اىس ه�����������ؤالء ال�������ق�������وم أن������ن������ا أم���������ة واح�����������دة، 
"ك��ل��ن��ا آلدم وآدم م���ن ت������راب".. )ك���ون���وا ع��ب��اد 

الله إخواناً(.. )إنما املؤمنون إخوة(..
إزاء ه���������ذا ال��������ص��������راع ال���������دام���������ي، وال����ت����ش����ظ����ي 
امل�����ت�����ف�����اق�����م، ت����ط����ال����ع����ن����ا ب��������ؤر ال�����ف�����ن واألط������م������اع 
م���ن أب���ن���اء ع��روب��ت��ن��ا ت��ح��ت م��س��م��ي��ات زائ���ف���ة، 
وش���������������ع���������������ارات ك���������ي���������دي���������ة، ظ���������اه���������ره���������ا ال������رح������م������ة 
والشفقة وباطنها العذاب واالنتقام.. حتى 
راح بعضنا يضرب رقاب البعض اآلخر دون 
هوادة أو شفقة.. بل يعني ويساند األعداء 
ض���د ال����وط����ن، وي��ص��ب��ح ب���وق���اً م���ن أب���واق���ه���م، 
ي����أت����م����ر ب�����أم�����ره�����م، وي������أت������م ب���ت���وج���ي���ه���ات���ه���م م��ن 
أج�������ل امل��������ال امل������دن������س، ال����ت����ي س���ل���ك���ت م��س��ل��ك��اً 
دون����ي����اً إلش����ع����ال ال���ف���ن ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة 
وال�����ج�����ه�����وي�����ة ل�����ت�����ف�����رق ش�����م�����ل األم�����������ة ال����ع����رب����ي����ة 

واإلس�������الم�������ي�������ة، 
وت�������ج�������ع�������ل�������ه�������ا يف 
ح����������ال����������ة غ������ل������ي������ان 
وجيشان حتى 
يف  ت��������������ف��������������ك��������������ر  ال 
ب��ن��اء أوط��ان��ه��ا، 
واالرت�����������������������������������ق�����������������������������������اء 
ب���������ش���������ع���������وب���������ه���������ا.. 
ألن��������������ه��������������ا ت�����������������درك 
األم��������������������������������������م  أن 
وال����������������ش����������������ع����������������وب 
ع���ن���دم���ا ت���ص���اب 
أخ�����������الق�����������ه�����������ا  يف 
وق�����������������������ي�����������������������م�����������������������ه�����������������������ا 
وم�����������������ب�����������������ادئ�����������������ه�����������������ا 
وع������������ق������������ي������������دت������������ه������������ا 
ي��س��ه��ل ه��وان��ه��ا 
واالس���������������ت���������������ي���������������الء 

عليها..
وخ������������ري دل�����ي�����ل 

وب������ره������ان ال�����غ�����زو ال����ف����ك����ري ال���������ذي غ�������زا ع���ق���ول 
الكثري م��ن شبابنا ال��ي��وم.. ع��ىل سبيل املثال 
ال ال��ح��ص��ر ك���ان���ت ق��ض��ي��ة ف��ل��س��ط��ني، قضية 
عربية إسالمية كربى.. فهوى بها التعصب 
األحمق.. والخالفات السياسية، العربية- 
العربية، واالنقسامات املذهبية والجهوية 
وال����ح����زب����ي����ة اىل ج���ع���ل���ه���ا ق���ض���ي���ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
ب��ح��ت��ة.. ب��س��ب��ب س��ي��اس��ة ال��ت��ط��ب��ي��ع واالرت���ه���ان 

العربي واألنظمة العربية العميلة..
ب��ك��ل أس���ف ح��ت��ى ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
أصبحت بوقاً للكيان الصهيوين تعمل تحت 
مظلته، وتنفذ توجهاتها أياً كانت عىل علٍم 
مسبق من تلك األنظمة العربية العميلة.. 
ش�������ع�������ارات ج������وف������اء ت�������رف�������ع.. وس����ي����ن����اري����وه����ات 
م����اورائ����ي����ة ت�������دار وراء ال���ك���وال���ي���س ض����د األم����ة 

العربية..
ه��ن��اك أح����داث م��ش��وه��ة ع��ب��ث��ت بتاريخنا، 
وح��������رف��������ت م�����������س�����������اره.. وش��������وه��������ت ب����ص����ف����ح����ات����ه 
البيضاء، فسالت دم���اء، وم��زق��ت أش��الء، 
وتالشت صروح وأمم بسبب تلك األحداث 
ال��ك��ي��دي��ة، واألق������وال امل��ض��ل��ل��ة، ال��ت��ي م��ازال��ت 
آثارها شاخصًة حتى يومنا هذا يف كثري من 

سماء دول املنطقة..
أما تكفي تلك الدروس والعرب لتكون لنا 
نرباساً نيء بها سبل السالم واملحبة بدل 
ال��ص��راع��ات وال��خ��الف��ات التي تعيشها األم��ة 
العربية واإلسالمية من املحيط اىل ما وراء 

البحار.. ومن الخليج اىل املحيط..
من هنا جاءت الرسالة اإلسالمية الخالدة 
ال���ت���ي ت��ح��م��ل يف م��ض��م��ون��ه��ا وج���وه���ره���ا ب���ذور 
امل��ح��ب��ة وال���س���الم وامل����س����اواة ب���ني أب���ن���اء البشر 
ع�������������ىل اخ�������������ت�������������الف أج���������ن���������اس���������ه���������م وم��������ش��������ارب��������ه��������م 
وأطيافهم وألوانهم كرسالة محبة وسالم 
ورح���م���ة ل��ل��ع��امل��ني م��ص��داق��اً ل��ق��ول��ه ع��زوج��ل: 
)وم�����ا أرس���ل���ن���اك إال رح���م���ًة ل��ل��ع��امل��ني( راف���ض���اً 
لكل النعرات الطائفية واملذهبية والجهوية 
حيث يقول املصطفى ص��ىل الله عليه وآل��ه 
وس����ل����م: "دع�����وه�����ا ف���إن���ه���ا م��ن��ت��ن��ة أو أب����دع����وى 

الجاهلية وأنا بني أظهركم"..

كلمات مضيئة:
ذهب الذين تحبهم، ذهبوا

فإما أن تكون 
أو ال تكون

سقط القناع عن القناع عن القناع..
سقط القناع

وال أحد..
إالك يف ه������������ذا امل���������������دى امل�������ف�������ت�������وح ب���������األع���������داء 

والنسيان..
فأجعل كل مرتاٍس بلد

ال.. ال أحد
سقط القناع

عرب أطاعوا رومهم
عرب.. وباعوا روحهم

عرب.. وضاعوا..
"محمود درويش"

عىل مدى سبع سنوات ونيف عجزت الواليات املتحدة 
األمريكّية وحلفها الّسعودي اإلمارايت العدوايّن عن تغيري 
املعادالت يف اليمن أو حسم املعركة بل عىل العكس تماماً 
ويبدو ذلك جلّياً من خالل ما حّققته ق��ّوات صنعاء من 
ت����ق����ّدٍم وان�����ت�����ص�����اراٍت وات����س����اع رق���ع���ة س��ي��ط��رت��ه��ا ال���ج���غ���راف���ّي���ة 
ونجاحها بنقل املعركة إىل العمق الّسعودي واإلم���ارايّت 
واس��ت��ه��داف م��ص��ايف ال��ّن��ف��ط وم���راك���ز وأه�����داٍف دق��ي��ق��ٍة أّدت 
إىل ف���رض م���ع���ادالت ردٍع ج���دي���دٍة ع���دا ع���ن ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي 
ت��ك��ّب��دت��ه��ا ال�����ّري�����اض وأب������و ظ���ب���ي ج������راء ت���ل���ك ال���ع���م���ل���ّي���ات ال��ت��ي 
فرضت أيضاً عىل واشنطن ضرورة اعادة النظر باستمرار 
ال��ع��دوان يف ظل إع��الن روسيا الحرب عىل أوكرانيا، مّما 
اس��ت��دع��ى إدارة البيت األب��ي��ض ل��ل��م��ب��ادرة إىل ال��ّدخ��ول من 
ال��ب��اب اإلن��س��ايّن إىل اليمن م��ن خ��الل الهدنة بعد انسداد 
ك������ّل األف�������ق أم����ام����ه����ا. وب������ني ل���ي���ل���ة وض����ح����اه����ا أص����ب����ح ال����ّس����الم 
غ���اي���ًة س��ام��ي��ًة ل���والي���ات اإلره�����اب ال��ت��ي أم��ع��ن��ت ق��ت��اًل وذب��ح��اً 
بالّشعب اليمنّي وأصبحت أكر حرصاً عىل تثبيت الهدنة 
ليس حرصاً عىل اليمن وشعبه بل مل��آرَب أخ��رى وأه��داٍف 

متعّددٍة منها:
1 -  ت���ع���زي���ز ال����ح����ض����ور األم������ري������ّي يف ال���ي���م���ن وع������ىل ال��ب��ح��ر 
األحمر وبالّتحديد عىل باب املندب ألهمّيته االسرتاتيجّية.
2 - وق��ف العملّيات الحربّية يف اليمن مع ب��دء الحرب 
الروسّية عىل اوكرانيا لتأمني املالحة البحرّية وإم��دادات 

الّنفط.
3 -ق���ط���ع ال���ّط���ري���ق ع����ىل روس����ي����ا وال����ّص����ني وإي��������ران ل��ت��ع��زي��ز 

وجودها يف جنوب البحر األحمر.
4 - ضمان أمن الكيان الّصهيويّن وحمايته من الّصواريخ 

البالستّية والّطائرات املسرّية اليمنّية.
5 - م���ح���اول���ة ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ت���ج���زئ���ة م���ح���ور امل���ق���اوم���ة 

وإضعافه والحّد من قّوته يف أّية عملّيٍة قادمٍة تستهدف 
الكيان.

هكذا ارتدت الواليات املتحدة األمريكّية قناع اإلنسانّية 
ل��ت��ت��خ��ذه وج���ه���اً ج���دي���داً م���ن وج����وه ال���ح���رب ب��ع��ن��وان أس��م��ى 
وأك��������ر ح�����ض�����ارة ل���ك���ن ذل������ك ل�����م ول������ن ي���ن���ط���ي ع�����ىل ال��ي��م��ن��ي��ني 
ال��ذي��ن أل��ب��س��وه��ا ث���وب ال����ذّل وال��ع��ار ه��ي وحلفها وأوق��ع��وا 
ب��ه��ا ه��زي��م��ًة ن���ك���راَء ال ت��ق��ّل أه��م��ّي��ًة ع��ن هزيمتها يف فيتنام.  
فالعدوان الذي أعلن من واشنطن يف عهد أوباما واستمّر 
يف ع��ه��د ت���رام���ب وص�����واًل إىل إدارة ب���اي���دن ف��ش��ل يف تحقيق 
أه���داف���ه واألّي������ام ال��خ��م��س��ة ع��ش��ر ال��ت��ي ح���ّدده���ا ب���ن سلمان 
ل��ل��ّس��ي��ط��رة ع���ىل ص��ن��ع��اء اس��ت��ح��ال��ت س���ن���وات ذٍلّ ل��ل��ع��دوان 
أّما صنعاء التي كانت حلمهم فتحّولت إىل كابوٍس قاتٍل 
ولعنٍة تاريخّيٍة تالحقهم أبد الّدهر، وهنا كان ال بّد من 
أسلوٍب جديٍد للحرب من قبل الواليات املتحدة وحلفها 
ال�����ع�����دوايّن ي��ع��ي��د ب��ع��ض��اً م���ن م����اء وج���ه���ه وي��س��ت��ع��ي��د ب��ع��ض��اً 
من هيبة جيوشه التي هّشمته قبضات اليمنيني فكانت 
اإلنسانّية املدخل الجديد للواليات املتحدة التي تعمل عىل 
تثبيت وجودها وزيادة عديدها نظراً ملا يشّكله هذا املعرب 
االسرتاتيجّي من تهديٍد ملصالح الواليات املتحدة والكيان 
الّصهيوين امل��ؤّق��ت وللعالم ال سّيما ع��ىل مستوى حماية 
��ق ال��ّن��ف��ط و  امل��الح��ة ال��ب��ح��رّي��ة وم��م��رات��ه��ا لتأمني ض��م��ان ت��دُفّ
ال���غ���از م���ن خ���الل���ه، وم����ا ي���ؤّك���د ت��ل��ك األه������داف ه���و م���ا أع��ل��ن��ه 
تشارلز برادفورد كوبر قائد األسطول األمرييك الخامس، 
لوسائل اإلعالم، أّن الواليات املتحدة تصّب كّل تركيزها 
عىل استقرار حركة املالحة يف البحر األحمر وضمان األمن 
البحرّي يف باب املندب وخليج عدن، معلناً عن إنشاء قّوٍة 
ج��دي��دٍة ب��اس��م )ق����ّوة ال��واج��ب امل��ش��رتك��ة( ومهمتها حماية 
ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة م���ش���رياً إىل أّن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��ع��م��ل عىل  

نشر أحدث أسطول طائراٍت من دون 
طيار يف املنطقة لتعزيز، ضمان األمن 
ال����ب����ح����ري اإلق���ل���ي���م���ي ورص��������د أّي ن���ش���اٍط 
ي���ه���ّدد اس���ت���ق���رار امل��ن��ط��ق��ة، وه�����ذا ي��ؤّش��ر 
إىل خطورة تداعيات الحرب الّروسّية 
األوكرانّية واستهدافاً لكّل من يناوئ 
الواليات املتحدة ويف مقّدمتهم إيران 
وق�����������������ّوات ص�����ن�����ع�����اء وأن���������ص���������ار ال������ل������ه ال����ت����ي 
ب�����ات�����ت ت����ش����ّك����ل ب����ق����درات����ه����ا ال�����ّص�����اروخ�����ّي�����ة 
وط��ائ��رات��ه��ا امل��س��رّية خ��ط��راً حقيقّياً عىل 
ال���ك���ي���ان ال���ّص���ه���ي���وين امل����ؤق����ت وال����والي����ات 
امل����ت����ح����دة األم�����ري�����ك�����ّي�����ة وح���ل���ف���ائ���ه���ا ح��ي��ث 
بات الجميع يدرك حقيقة مّرًة شربوا 
من كأسها علقماً ال زال طعمه حتى 
اليوم، تلك الحقيقة تقول إّن أنصار 

ال��ل��ه ب���ات���وا ق�����ّوًة ع��س��ك��رّي��ًة إق��ل��ي��م��ّي��ًة ت���ج���اوزت ح����دود اليمن 
ب���ق���درات���ه���ا ال���ع���س���ك���رّي���ة وه������ي ت����ك����اد ت����ك����ون ت�������وأم ح������زب ال��ل��ه 
ًة ك��ربى وم��ؤّث��رًة وفاعلًة  الّلبناين وأّن كالهما يشّكالن ق���وّ
راكمت املزيد من االنتصارات وهي الجزء األك��رب من قّوة 
املقاومة املحورّية التي تمتّد من فلسطني إىل لبنان وسوريا 
والعراق وإيران واليمن وهي كالجسد الواحد إذا اشتىك 
منه عضو تداعت سائر األعضاء للّدفاع والّتصدي. وعليه 
فإّن تعزيز الواليات املتحدة األمريكّية لتواجدها يف املنطقة 
وزي�����ادة ع��دي��ده��ا ورف����ع م��س��ت��وى ع��ت��اده��ا ل��ن يسقطها من 
قائمة القوى االستعمارّية املستهدفة ولن يلغي العداء 
لها ول��ن يمحو م��ن ذاك���رة ال��ّش��ع��وب ت��اري��خ ج��رائ��م��ه��ا. وما 
هدنتها )اإلن��س��ان��ي��ة( يف اليمن إاّل وج��ه م��ن وج���وه الحرب 
والعدوان الذي تمارسه عىل اليمنيني من خالل احتجاز 

س��ف��ن ال��ّن��ف��ط وم���ا ينتج ع��ن ذل���ك من 
تبعاٍت يف القطاع الّطبي وقطاعي املاء 
والكهرباء ومختلف القطاعات وعدم 
االلتزام بعدد الّرحالت من وإىل مطار 
ص������ن������ع������اء ال�������������������ّدويل وإدخ�������������������ال ال�����ّس�����ف�����ن 
إىل م���ي���ن���اء ال����ح����دي����دة، واالم����ت����ن����اع ع��ن 
دف����ع روات������ب م���وّظ���ف���ي ال����ّدول����ة يف ك��ّل 
املحافظات التابعة لحكومة صنعاء 
وبالتايل فإّن كّل ذلك ال يعني سوى 
م��م��ارس��ة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة امل��زي��د من 
ال�������ّض�������غ�������وط�������ات ع��������ىل ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ني وألّن 
فاقد ال��يّشء ال يعطيه ف��إّن الواليات 
امل���ت���ح���دة األم���ريك���ّي���ة ال���ت���ي ت���م���ارس ك��ّل 
ه��ذا اإلره���اب غ��ري مؤّهلة الن تحارب 
اإلره��������������اب وإّن م������ن ي����ت����س����ّب����ب ب���ح���ص���ار 
وت���ج���وي���ع ال���ّش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ه����و ف����اق����ٌد ل���إن���س���ان���ّي���ة وب���ال���ت���ايل 
ه����ي غ����ري م���ؤّه���ل���ة ل���ل���م���ب���ادرات اإلن���س���ان���ّي���ة وع���ل���ي���ه���ا ال���خ���روج 
ل��ي��س م���ن ال��ي��م��ن وح���س���ب ب���ل م���ن امل��ن��ط��ق��ة ب��أك��م��ل��ه��ا وك��م��ا 
ق��ال األم���ني ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ّس��ي��د حسن نصر ال��ل��ه يف 
إحدى خطاباته )عىل األمريكيني أن يخرجوا من منطقتنا 
عامودّياً أو أفقّياً( وعىل ما يبدو لن يخرجوا إاّل أفقّياً كما 
أخ��رج��ت نخبة ق��ّوات��ه��م م��ن امل��اري��ن��ز ع��ام 1982 م��ن ب��ريوت 
وكما ب��دأ املشهد يتكّرر اآلن يف سوريا عىل أي��دي املقاومة 
ال�������ّس�������ورّي�������ة ك�����ذل�����ك س����ي����ك����ون خ�����روج�����ه�����م م������ن ال����ي����م����ن ح��ي��ث 
س���ي���ع���ودون ب���ت���واب���ي���ت ي��ل��ّف��ه��ا ال�������ذّل وال����ع����ار م��ه��م��ا ت���ع���ّددت 

عناوين وجودهم يف منطقتنا.

*كاتب واعالمي لبناين

شوقي عواضة #

م���اذا ل��و ل��م ت��ق��ل روس��ي��ا أن���ا ه��ن��ا العتقدت 
أم��ري��ك��ا ب��أن��ه��ا س����وف ت��ب��ت��ل��ع ال��ع��ال��م ح��ت��ى أن 
الكثري من املهولني ينظرون من هذه الزاوية 
ال��ض��ي��ق��ة ب��ي��ن��م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ت���ق���ول ب����أن أم��ري��ك��ا 
لم تنتصر عىل أحد مهما بلغ حجم قوتها 
ال��ع��س��ك��ري��ة وك����ل م���ا ت��ف��ع��ل��ه ه���و إش���ع���ال ن��ار 
الفتنة بني الشعوب وملا ال يكون هذا األمر 
وه���ي امل��س��ب��ب ال��رئ��ي��س يف ال���ح���رب ال��روس��ي��ة 

إذ تعتقد بأنها قد أوقعتها يف املستنقع غري 
م����درك����ة ب�����أن روس����ي����ا ب����ات����ت ال����ي����وم أك�����ر وع��ي��ا 
وأن األم��ر سيكون نفسه فشل أمريكا كما 
ح��دث مؤخراً يف محاولتها إشعال الحرب 
بني الصني وتايوان وعىل الرغم من خطورة 
خططها وأحكامها إال أنها باتت مكشوفة 
فقد يتغري امل��ك��ان وال��زم��ان وتتنوع األه��داف 
ع����ىل م���س���ت���وى ال����ع����ال����م إال أن ك����ل ف���ت���ي���ل ن���ار 

الب��د أن يحمل ال��ط��اب��ع األم��ري��ي بالشراكة 
املخفية لكل من بريطانيا وإسرائيل. 

يف أوكرانيا تقوم أمريكا حاليا بمناورات 
إع����الم����ي����ة ال������غ������رض م���ن���ه���ا أن ال������ح������رب ه���ن���اك 
م�����ازال�����ت ب�����ني ال����ك����ر وال�����ف�����ر  ي���راف���ق���ه���ا يف ذل���ك 
تكتيم إعالمي لتقدم روسيا والقضاء عىل 
األذيال األمريكية قد يقول البعض أن إطالة 
أمد الحرب يف أوكرانيا يعد استنزافاً لروسيا 

وهذا يشكل أبرز األهداف األمريكية هناك 
ف��إن القمع ال���رويس للثعابني األمريكية يف 
أوك���ران���ي���ا س��ي��ف��ش��ل ال���ع���دي���د م���ن امل��خ��ط��ط��ات 
األم��ري��ك��ي��ة ل��ع��ل م���ن أب���رزه���ا ت��ج��م��ي��د ال��ن��ف��وذ 
األم����ري����ي ع����ىل م���س���ت���وى ال����ق����ارة ال���ب���ي���ض���اء يف 
ق�������ادم األي���������ام ل������ذا س���ن���ك���ون يف ان����ت����ظ����ار ن��ت��ائ��ج 
ان����ع����ك����اس����ات ال�����ح�����رب ال�����روس�����ي�����ة األوك�����ران�����ي�����ة 

وآثارها السلبية عىل أمريكا وحلفائها..

أمرياك واملوج الرويس

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

     وطن يزنف دمعًا 
أرصفته  وعلى  ودمًا، 
الضحايا  آالف  تنام 
امل�����أى ب��ال��ش��ج��ون 

والجنون

            من أجل أن تحيا 
ع��ص��اف��ري وط����ي ال 
أو  ي��ك��رن��ا  يشء 
من  يوهن  أو  يرهبنا 
تحقيق  حىت  عزيمتنا 

النرص

كان التوسع يف التعليم قوياً عىل 
جانبي الحدود وخالل السبعينيات 
ق��������اد ال�����ج�����ن�����وب م�����س�����رية ال���ت���ع���ل���ي���م يف 
ال������ي������م������ن  يف ح��������ني ك����������ان يف ال����ش����م����ال 
ح������وايل 30 % م����ن األط����ف����ال يف س��ن 
ال���������ع���������اش���������رة يف امل�����������درس�����������ة و ب�����ح�����ل�����ول 
1976-1975 ف�����إن ال���ج���ن���وب ح��س��ب 
إحصائيات حكومة الجنوب أن عدد 
األطفال يف املدارس يف سن العاشرة 
كان ضعف عدد األطفال يف شمال 
اليمن وكانت نسبة ممن يجيدون 
ال������ق������راءة وال���ك���ت���اب���ة ب��ن��س��ب��ة 40 %يف 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ق��د  بينما يف ال��ش��م��ال 20 
% فقط بشكل عام مع وجود نساء 
متعلمات يف أقلية صغرية كان من 
الصعب معرفة األع��داد الحقيقية 

ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني م�����ن ال�����ذك�����ور أو اإلن����������اث  وم������ع ذل������ك ، ت��ح��دث��ت 
التصريحات الرسمية الجنوبية بشكل خ��اص ع��ن مرحلة 
جديدة يف مجال التعليم ومجموعة أه��داف جديدة منها 
هدف مكرس ليس فقط يف التعليم ولكن يف مجال األسرة 
وعىل سبيل املثال يف قانون األسرة لعام 1974 م بنى ثقافة 
ج��دي��دة س��ي��ك��ون أس���اس خ��ل��ق وع���ي ج��دي��د وع��ق��ل��ي��ة ج��دي��دة 
وت���ل���م���ي���ع وع�������ي ال�����ن�����اس وم����ش����اع����ره����م ب���ق���ي���م روح�����ي�����ة ج����دي����دة 

وم�������ش�������روع ب�����ن�����اء ال����ش����خ����ص ال����ج����دي����د  
ح����ص����ل ت����الم����ي����ذ امل��������������دارس ال���ج���ن���وب���ي���ة  
ع�����ىل األق���������ل يف ب����ع����ض األم������اك������ن ع��ىل 
زي م���وح���د م���ن ال���س���راوي���ل ال��ق��ص��رية 
أو ال������ت������ن������ان������ري وال�������ق�������م�������ص�������ان ال�����ب�����ي�����ض�����اء 
وامل��ل��ون��ة  م��ن��ادي��ل ل��ل��رق��ب��ة م��ن ال��ط��راز 
األوروب���������������������������������ي ال����������ش����������رق����������ي و أص������ب������ح������ت 
وج��ه��ة ن��ظ��ر ع��دن��ي��ة ب���األح���رى م��ع��ي��اًرا 

ن يف ال���ج���ن���وب م���ف���اده���ا  أ
ال��ش��م��ال��ي��ني 

ك�����������ان�����������وا غ�����������ري م����ت����ع����ل����م����ني 
وغ����ري م��ن��ظ��م��ني وغ���ارق���ني 

يف ال���ت���خ���ل���ف ,ال����ش����م����ال����ي����ون 
ال��������ذي��������ن ي�����م�����ل�����ك�����ون أم�������������������وااًل يف 

جيوبهم ويؤمنون يف حوزتهم 
ل�����ت�����اري�����خ ث�����ق�����ايف واس����������ع ك������ث������رياً م��ا 

كانوا ينعمون بوضع أفضل من 

الجنوبيني  ونقاًل عن السالل يف خطابه أثناء الحرب األهلية 
حيث قال  بأنه  حاكم لخمسة ماليني مجنون 

ك���������ان أس�������ل�������وب اإلم�������������ام م������أل������وًف������ا ل���������دى ال����ي����م����ن����ي����ني وم����ق����ب����وال 
ومندمجا م��ع ثقافة وأس��ل��وب اليمنيني يف الحياة اليومية 
وتقاليدهم التي ن��ش��أوا عليها وحتى مرحلة الستينات لم 
ت��خ��ت��ل��ف ع������ادات وت��ق��ال��ي��د ال��ي��م��ن��ي��ني ك���ث���ريا ول����م ي���ت���أث���روا ك��ث��ريا 
بالتغريات التي حصلت وتم تعزيز هذه الطريقة من خالل 
ال��ك��ث��ري م���ن األش���خ���اص ال���ذي���ن ك����ان ل��دي��ه��م أم�����وال ون���ف���وذ يف 
شمال اليمن  وكان أسلوب التخاطب الدارج بني اليمنيني 
ب��ل��ف��ظ األخ أو األخ�����ت ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن امل��ك��ان��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

أو الرتبة 
اشتىك بعض كبار السن من انهيار األخ��الق ُمنذ ما قبل 
الثورة  حيث كان هناك علم ودين وتنشئة لم يعد لها وجود  
وال��ش��ب��اب ل��ي��س ل��دي��ه��م ف��ك��رة ع��ن ال��ك��ت��اب أو س��ن��ة ال��رس��ول 
أو ال���دي���ن  أن��ه��م ب����دأوا ي��ت��ج��ه��ون ن��ح��و ال��ش��ي��وع��ي��ة  لكنهم ال 
ي���ع���رف���ون م����ا ه�������ذا  ل����م ت���ك���ن ح����ال����ة األخ��������الق اإلس����الم����ي����ة يف 
الواقع بائسة أكر من حالة األخ��الق اليومية للشباب 

من الجيل الجديد
عىل الرغم من ع��دم تدريب القضاة إال أن مفتي 
ال���ج���م���ه���وري���ة  ت����م ت��ع��ي��ي��ن��ه يف ظ����ل ح���ك���وم���ة اإلري������اين 
وب��ال��ت��ايل اس��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ة م��راج��ع��ة ال���اله���وت ال��ت��ي 
ب������دأت يف ع���ه���د اإلم�������ام ي��ح��ي��ى وت����ط����ورت خ�����الل ال���ح���رب 
األهلية من منظور سيايس  فإن اإلسالم هو الدين الرسمي 

وم������ع ذل������ك ال ي���ب���ش���ر اآلن إال ب�����األم�����ل ال���������ورع يف أن ي��ت��ص��رف 
الحكام بأمانة وكان دور مفتي الجمهورية هو تحفيز الناس 

لالمتثال للسلطة وللحاكم ودفع الزكاة
م����ع ذل�����ك اس���ت���م���ر ال��ي��م��ن��ي��ون يف ال���ح���ي���اة ال���ي���وم���ي���ة ب��ب��س��اط��ة 
يف ك��ون��ه��م م��س��ل��م��ني وم����راع����ني ل��ل��ش��ري��ع��ة اإلس���الم���ي���ة ب���دون 
أي ت��ط��رف و ظ��ل��ت األش��ك��ال التقليدية للتقوى س��اري��ة عىل 
املستوى املحي ولم يتم تصورها بأي حال من األحوال عىل 
أنها تتعارض مع ما يعتقد الناس أنه تقدم , لكن فرتة ثالثة 
كانت واضحة بحلول ذلك الوقت و منذ أوائل السبعينيات 
يجد امل��رء ذك��ره يف الشمال بتكوين جماعات من الوهابية 
يتم تمويلها من خارج الحدود وأيضا كان اإلخوان املسلمني 
يف ال�����ق�����اه�����رة ُم�����ن�����ذ األرب�����ع�����ي�����ن�����ي�����ات  م����ف����ت����ون����ني ب����ال����ي����م����ن ك����دول����ة 
م��س��ل��م��ة ل����م ي��م��س��ه��ا ال���ن���ف���وذ ال���غ���رب���ي  ,ع������اد ال���ش���ب���اب ال���ذي���ن 
تم إرسالهم إىل القاهرة يف الخمسينيات والستينيات من 
القرن املايض ليصبحوا علماء سنيني يساريني   وعندما تم 
طرد املتحمسني آلراء اإلخوان من القاهرة لم يجدوا سوى 
القليل من الدعم يف موطنهم األص��ي يف محافظة تعز يف 
السبعينيات ، ومع ذلك ، تم االستيالء عليها كثقل موازن 
لقوات الدفاع الوطني من قبل حكومة صنعاء  عىل صعيد 
آخ���ر ع���نّي ع��ب��د امل��ج��ي��د ال���زن���داين وه���و رج���ل ذو م��ي��ول وه��اب��ي��ة 
عميقة  ك�مرشد يف اليمن  وبتمويل من السعوديني بدأت  
امل���ع���اه���د  ب��ال��ظ��ه��ور يف ش���م���ال ال��ي��م��ن ون���ش���رت ف��ك��ر ال��وه��اب��ي��ة 

وكانت وظيفتها منع االشرتاكيني من التغلغل يف اليمن

40(تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

الحلقة  رقم 16 من تاريخ مديرية دمت.. األرض واإلنسان

 احمد القردعي

كلك نظر

س��أل��ت��ه ع���ن أم��ث��ل��ة أخ����رى م���ن غ���ري ظ��ل��م امل��ث��ام��رة ق��ال 
نعم وسرد حكاية ملخصها:

أن أح��د تجار القماش يف م��أرب قتل أح��د املواطنني 
وهرب إىل مديرية دمت واستقر يف قرية بيت اليزيدي 
وع����ن����دم����ا ع�������رف أول������ي������اء ال��������دم ب����م����ك����ان وج����������وده أت��������وا م��ن 
م��ن��ط��ق��ة م�����أرب وق���ت���ل���وه ب��ال��ف��ي��س��ان يف إح�����دى ال��س��وائ��ل 
ال��خ��ال��ي��ة.. وع��ن��دم��ا ع��ل��م اإلم�����ام ي��ح��ي��ى أم���ر ب��س��ج��ن كل 
رجال وشباب القرى املجاورة ملكان الحادث وبقيوا يف 
السجن حتى يخرجوا القاتل وف��ع��اًل بقوا يف السجن 
س��ن��ت��ني ح���ت���ى ب������ادر ال���ث���الث���ة اإلخ�������وة م����ن م������أرب وق���دم���وا 
رس��ال��ة ل��إم��ام ي��ح��ي��ى اع���رتف���وا ب��ق��ت��ل ال��ت��اج��ر ك��ون��ه قتل 

أخاهم.
سألت املعمر: كيف كان عهد اإلمام؟ أجاب: اإلمام 
أح���م���د ك����ان أظ���ل���م م���ن وال������ده ك����ان ب���ط���اش ح��ت��ى بعض 
أخوانه قتلهم بعد فشل ثورة 1948م وحركة 1955م 
لكن إيجابيته أنه ترك مسألة تقدير الزكاة أمانة بذمة 

الرعية – يقصد املزارعني.
ما ذكرت أعاله مثالني فقط من حاالت كثرية يف عهد 
حكم بيت حميد الدين وقد استبشر الناس خرياً بقيام 
ث���ورة 26 سبتمرب ع���ام 1962م وإع����الن أه��داف��ه��ا الستة 
لكن لألسف استمرت املظالم وكان أكربها ما حصل يف 
صنعاء حيث تم إقصاء العشرات املوظفني عسكريني 
ومدنيني م��ن أب��ن��اء مديرية دم��ت بعد أح���داث 23-21 
أغ���س���ط���س ع�����ام 1968م ل����م ي���رت���ك���ب أول����ئ����ك امل���وظ���ف���ون 
أي ذن��ب وك��ان ك��ل ذنبهم أنهم يساريون وق��د طالبوا 

بإعادتهم إىل أعمالهم دون جدوى..
 وبعد تأسيس منظمة املقاومني الثوريني اليمنيني 
ع��������ام 1969م ات������خ������ذت ال�������دول�������ة آن������������ذاك ق�������������راراً ب���ت���ج���ري���د 
امل��ن��اط��ق ال��وس��ط��ى م��ن ال��س��الح وم��دي��ري��ة دم��ت إح��داه��ا 
و لطفوا التسمية بتسمية "مصادرة السالح يف كافة 
مناطق الجمهورية العربية اليمنية" وقام بهذه املهمة 
ض��اب��ط م��ن ال��ج��ي��ش واألم����ن ب��م��س��اع��دة ع����دول وأع��ي��ان 
ووج��ه��اء ومشايخ ال��ق��رى وك��ان��وا يقولون ال��س��الح هذا 
ي��ع��ت��رب م��س��اه��م��ة الس���ت���ك���م���ال ت��س��ل��ي��ح ال���ج���ي���ش واألم�����ن 
وال����دول����ة س��ت��ع��وض��ك��م ع��ن��د ت��ح��س��ن ال���ظ���روف وس��ت��ب��ن��ي 

منذ مئات السنني لم يقصر أبناء مديرية دمت يف 
تأدية واجبهم الوطني يف التصدي للغزوات األجنبية 
عىل سبيل املثال عند تقدم جيش املماليك عام 1517م 
اىل منطقة عمار جوبه بمقاومة شرسة من قبل أهايل 
ج��ن��وب م��خ��الف ع��م��ار ال��ذي��ن ه��زم��وا ال��ج��ي��ش اململويك 
وق�����ت�����ل�����وا 200 م������ن ج������ن������وده ب���ي���ن���ه���م ق�����ائ�����ده�����م ب����رس����ب����اي 
الغوري حسب ما أك��ده األستاذ الباحث عبدالله بن 
ع���ام���ر يف ك��ت��اب��ه امل���ع���ن���ون )ال���ي���م���ن م���ق���ربة ال����غ����زاة( راج���ع 

الكتاب..
وه���ن���اك م���واق���ف م��م��اث��ل��ة ألب���ن���اء م��دي��ري��ة دم����ت أث��ن��اء 
تصديهم للغزو الحبيش والعثماين لكن لألسف لم 
ي��وث��ق.. ويف ال��ق��رن امل���ايض س��اه��م أب��ن��اء امل��دي��ري��ة بشكل 
ال ي���س���ت���ه���ان ب����ه يف ال�����ث�����ورات ال���ي���م���ن���ي���ة: 1948 م����ن ث����ورة 
أو ح����رك����ة ال�����ث�����الي�����اء ع�������ام 1955م ث�����م ث�����������ورة26 س��ب��ت��م��رب 
ع��ام 1962م ثم ث��ورة 14 أكتوبر ع��ام 1963م ثم حرب 
الدفاع عن العاصمة صنعاء الشهرية بحرب السبعني 
ي��وم��اً م��ن أوائ���ل ديسمرب ع��ام 1967م اىل 8 ف��رباي��ر من 
ع���ام 1968م ك��م��ا أن أه���ايل م��دي��ري��ة دم���ت ل��م يقصروا 
يف املساهمة يف البنية التحتية يف إط��ار منطقتهم من 
بداية القرن املايض وما بعده.. إال أن أبناء املديرية قد 
ع��ان��وا م��ن املظالم املتنوعة م��ن ب��داي��ة عهد بيت حميد 

الدين وما بعده.
الحروب واملظالم التي عانت منها مديرية دمت:

منذ بداية عهد اإلم��ام يحيى 1918م عانت مديرية 
دمت من العديد من املظالم أبرزها ظلم املثامرة الذين 
ك��ان��وا ي��ق��درون أو يخمنون ال��زك��اة أك���ر م��ن املحصول 
نفسه!! ع��ىل سبيل امل��ث��ال ول��ي��س الحصر ق��ال يل أحد 
امل���ع���م���ري���ن أح���ت���ف���ظ ب���اس���م���ه أن امل����ث����ام����رة خ���م���ن���وا ال���زك���اة 
81 ق�����دح�����اً وأن وال���������ده اع��������رتض ع�����ىل امل���ب���ال���غ���ة ف���ن���ه���روه 
ول���م ي��ل��ت��ف��ت��وا إىل ام��ت��ع��اض��ه واع���رتاض���ه وع��ن��د ال��ص��راب 
وتجهيز غلة حبوب الذرة اتضح أن املحصول الكي 12 
قدحاً فقط واضطر والده بيع بقعة أرض زراعية من 
أج��ل تسليم ال���18 قدحاً املفروضة عليه: قلت: ليش 
ما قدم تظلماً؟ قال: قد غريه قدموا تظلماتهم وكان 

جزاهم السجن!!

لكم املشاريع املفيدة مثل امل���دارس واملستشفيات وشق 
الطرقات وغريها.. وصدق املواطنون الوعود وبعد أشهر 
الحقة عرفوا أنها وعود كاذبة وطبعا يف تلك األيام كانت 
املدارس شبه منعدمة ما عدى كتاتيب الفقهاء يف القرى 
وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات م��ع��دوم��ة وم��ش��اري��ع ال��خ��دم��ات املختلفة 
كذلك أيضاً وقد تصاعد عدد املنظمني املقاومني يف أواخر 
عام 1969م وثلث أعضائها تقريباً هم من أبناء مديرية 
دم����ت وب�����داًل م���ن م��ع��ال��ج��ة األم�����ور ب��ال��ت��ي ه���ي أح���س���ن من 
قبل الدولة شنت الحرب عىل املناطق الوسطى ومديرية 
دمت هي أهم منطقة من املناطق الوسطى وتقع وسط 
املناطق الوسطى وق��د أستمر ال��ص��راع املسلح يف املناطق 
ال���وس���ط���ى ب���ني ال��س��ل��ط��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة وامل���ع���ارض���ة امل��س��ل��ح��ة 
من أوائل عام 1970م إىل أواخر عام 1982م اي 13 عاماً 
وه��و أط��ول ص��راع مسلح يف اليمن هلك فيه اآلالف من 
ط��ريف القتال وامل��واط��ن��ني وت��ه��دم 1379م��ن��زاًل وت��ش��رد أكر 
من واحد وعشرين ألف نسمة وفوق ذا وذاك أطلقت ما 
تسمى دولة تسمية املخربني عىل أبناء املناطق الوسطى 

ويف ال������واق������ع ه�����م ط���ي���ب���ون ل�����م ي����خ����رب����وا ش���ي���ئ���اً ال������دول������ة ه��م 
املخربون خربوا بيوت املواطنني وخربوا سكينه حياتهم 

واستقرارهم..
مالحظة : مواد هذا البحث ذات صبغة تاريخية لذا 
ل��م أك���ن أرغ���ب ذك���ر م��ف��ردات ت��خ��ص ال��س��ي��اس��ة وال��ح��رب 
ول����ك����ن ال����ت����اري����خ ك����ل ال ي���ت���ج���زأ وي���ص���ع���ب ع����ىل ال����ك����ات����ب ان 
يغفل 13 دقيقة سفكت فيها دماء أبرياء فكيف الحال 
عندما يكون 13عاما من الصراع املسلح وقد كتبت عن 
كل تفاصيل الصراع املسلح يف املناطق الوسطى يف هذه 
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال�����غ�����راء يف وق�����ت س����اب����ق ل����ذل����ك ف���ض���ل���ت ع���دم 
تكرار ما كتبته سابقاً عىل األق��ل تجنباً لتقليب املواجع 
ول��و ان نبش ال��ج��رح وتنظيفه أفضل م��ن أن يظل ال��دم 

متخراً فيه..
ع���ودة اىل امل���وض���وع: إن ال���ح���روب يف ك��ل زم���ان وم��ك��ان 
بشعة وه��ذه حقيقة ال ينكرها أح��د وال يختلف حولها 
ع������اق������الن ول�����ك�����ن ال���ح���ق���ي���ق���ة ب����ح����د ذات������ه������ا ت���ع���ت���رب ن���س���ب���ي���ة يف 
ع����ل����م ال���ف���ل���س���ف���ة واالي����ج����اب����ي����ة ال���ن���س���ب���ي���ة ال�����وح�����ي�����دة آن�������ذاك 
ه���و ال��ت��ع��ل��ي��م، أب���ن���اء ال��ي��س��اري��ني ت��ع��ل��م��وا يف امل�����دن وأب���ن���اء 
اليمينيني تعلموا يف صنعاء وت��ع��ز وغ��ريه��ا ومخرجات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ي��س��اري��ني وال��ي��م��ي��ن��ي��ني ص���ب يف ب��وت��ق��ة خ��دم��ة 

الوطن..
وم���دي���ري���ة دم�����ت وم�����ا ت��م��ت��ل��ك��ه م����ن م���م���ي���زات ج��غ��راف��ي��ة 
وس��ي��اس��ي��ة وس��ي��اح��ي��ة ه���ي ج����زء م��ه��م م���ن وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل 

اليمن..
وب����ه����ذه األس����ط����ر أع������اله أك���ت���ف���ي ب���م���ا ك��ت��ب��ت��ه ع����ن امل��ظ��ال��م 
أو ب���األص���ح خ����الل ق����رن ع���ان���ت م��ن��ه م��دي��ري��ة دم����ت خ��الل 
ال���س���ن���وات امل���اض���ي���ة أو ب���األص���ح خ����الل ق����رن م���ى وب��ه��ذه 
امل������ادة اس��ت��ك��م��ل��ت ال���ج���زء األول م���ن ال��ك��ت��ي��ب: م���ن ت��اري��خ 

مديرية دمت.. األرض واإلنسان..
أم����ا ال���ج���زأي���ن ال���ث���اين وال���ث���ال���ث وب����ال����ذات ي��خ��ص��ان ت��ط��ور 
الرتبية والتعليم والصحة وغريها سأعدها خالل األربعة 
األسابيع القادمة وبعد تدقيق املعلومات الرقمية مع 
املسؤولني يف املديرية كل يف مجال اختصاصه سأقدمها 
للنشر يف هذه الصحيفة الغراء يف شهر اكتوبر من العام 

الجاري 2022م إن شاء الله تعاىل.
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الزراعة  وزير  نائب  أكد  السياق  هذا  ويف 
والري الدكتور رضوان الرباعي أن مشاريع 
الري الطارئ بأودية تهامة ستعمل عىل ري 
مساحات أكرب من األرايض الصالبة وستحقق 
زيادة يف اإلنتاج من محاصيل الحبوب، وأشار 
الدكتور الرباعي أن هذا املشروع سيستفيد 
منه املزارعون الذين حرموا من مياه السيول 
خالل العقود املاضية، مؤكدا أهمية التوجه 
لزراعة األرايض الصالحة للزراعة والتوسع يف 
الزراعية يف سهل  املحاصيل  زراعة مختلف 

تهامة، الذي يمثل سلة اليمن الغذائية
واشار نائب وزير الزراعة والري أنه تم تكليف 
خمس لجان ميدانية إلدارة هذا املشروع اربع 
فرق يف تهامة منها ثالث يف محافظة الحديدة 
وفريق يف محافظة حجه، وفريق يف محافظة 
السلطات  بإشراف  الفرق  وهذه  الجوف، 

املحلية.. 
ودعا الرباعي املزارعني لالستفادة من موسم 
األمطار واستغاللها يف ري أراضيهم وزراعتها 
بمحاصيل الحبوب والبقوليات، والتي تعد 
التي  االسرتاتيجية  الزراعية  املحاصيل  من 

ترتبط باألمن الغذايئ لليمن.
االهتمام بالقطاع الزراعي 

من جانبه اشار رئيس الهيئة العامة لتطوير 
تهامة االستاذ عيل هزاع قايض أن مشروع 
قائد  لتوجيهات  تنفيذا  جاء  الطارئ  الري 
يويل  الذي  الحويث،  السيد عبدامللك  الثورة 
اهتماما خاصا بالقطاع الزراعي والري عىل 
وجه الخصوص، مؤكدا أن اهداف املشروع 
الزراعية وخصوصا  الرقعة  زيادة  تكمن يف 
الحبوب، وايصال املاء إىل األرايض الزراعية 
وكذا  السنني،  عشرات  منذ  حرمت  التي 
توزيع املاء بعدالة بني املزارعني، باإلضافة إىل 
إرتفاع منسوب املياه يف اآلبار الجوفية، وزيادة 

املخزون املايئ يف السهل التهامي. 

واشار هزاع أن الهيئة قامت بعمل حواجز 
ترابية وتحويل املياه إىل األرايض املحرومة من 
مياه االمطار والسيول منذ عقود، موضحا 
أن هذه األرايض تمتاز بخصوبتها، وانتاجها 
لجميع انواع املحاصيل وعىل راسها الحبوب. 
موضحا أن االدوية التي ينفذ فيها مشروع 
الري الطارئ هي األودية الرئيسية يف تهامة 
رماع-  -سردود-  سهام  زبيد-  مور-  )وادي 
األرايض  من  أن70%  مشريا  جاحف(، 
املستهدفة تم سقيها وايصال  مياه األمطار 
والسيول اليها خالل املوسم الحايل ، مؤكدا 
أن  العمل جاري لحصر  املساحات بشكل 

نهايئ.
وقال : "  أن املجتمع هو الداعم الرئييس 
املخطط مشريا  الطارئ، وهو  الري  ملشروع 
الجمعيات  بالتخطيط مع  تقوم  الهيئة  ان 
مع  وكذلك  املزارعني   تمثل  التي  الزراعية 
القنوات  عىل  واملشرفني  العقوم،  وكالء 
والشرج، وانهم يقومون باألشراف عىل كل 

تلك االعمال.. 
تأهيل وصيانة 

الري  التنفيذي ملشروع  املدير  اشار  بدوره 
املهندس فواز العذري  أن املشروع  الطارئ 
الذي اعد دراسته قطاع الري باللجنة الزراعية 
والسمكية العليا يتكون من مكونني اساسيني 

هما:
- تأهيل وصيانة العقوم الرتابية او ما تسمى 
بالعقوم واملنادب والحوامل الرتبية، والتي 
تعمل عىل تحويل مياه السيول إىل األرايض 

الزراعية الواسعة جدا. 
- تأهيل وصيانة القنوات يف األودية الخمسة 
الرئيسية يف تهامة )مور-سردود- رماع- زبيد- 
سهام( التي عانت من االهمال خالل السنوات 
بالرتسبات،  وامتألت  فتضررت  املاضية 
فيتم حاليا صيانتها وتنظيفها وتوسيعها، 
لتستوعب مياه السيول بشكل اكرب وتسقي 

ارايض زراعية أوسع واكرب كذلك. 
واكد أن مشروع الري الطارئ الذي بدأ فيه 
العمل يف 20 يوليو املايض ، قد وصلت نسبة 
املشروع  هذا  أن  %60، مشريا  فيه  اإلنجاز 
جاء تلبية لتوجيهات السيد القائد عبدامللك 
الله - لالستفادة من مياه  الحويث- حفظة 
أن  البحر، مبينا  السيول وعدم ذهابها إىل 
يختلف عن مشاريع  الطارئ  الري  مشروع 
العقود  يف  انشأت  والتي  السابقة  الري 
املاضية والتي تروي مساحات زراعية يف أعايل 
األودية فقط، وال تستفيد منها بقية األرايض 
الزراعية، رغم انها مشاريع مستدامة. بينما 
مشروع الري الطارئ كانت خطواته سريعة 
الرتابية  واملنادب  العقوم   بتأهيل  وجريئة 
أرايض  والتي ستسقي  األودية،  السفىل يف 
زراعية محرومة لم تصلها مياه السيول منذ 

عقود..

تاريخ  تشويه  يحاولون  الذين  األقزام  كل  إىل 
عليهم  مواقعهم،  كانت  أينما  اليمن  وحضارة 
تطهري قلوبهم وألسنتهم وأجسادهم ألنهم يقفون 

يف حضرة التاريخ اليمن السعيد. 
التاريخ  ذاكرة  يف  أتجول  سوف  املقال  هذ  يف 
عن  مختصرة  مقتطفات  العربي  للقارئ  ألقدم 
تاريخ اليمن الكبري الذي ساح أبناؤه شرقاً وغرباً 
للتجارة والسيطرة وحكموا األرض قبل اإلسالم 
وبعد اإلسالم حملوا رسالة الخري والسالم والعلوم 

املختلفة إىل العالم.

من هنا بدأ التاريخ
ُوجدت اليمن قبل التاريخ البشري كأقدم حضارة 

عىل وجه األرض إذ يرجع تاريخها ألكرث من 10 آالف سنة. اليمن هي 
املوطن األول للجنس البشري، وأصل الهجرات البشرية، والحضارة 
اليمنية لن تتكرر حتى قيام الساعة فهي أقدم من الحضارة الفرعونية 
والبابلية وغريها من الحضارات التي تعترب امتداداً لحضارات اليمن 

القديم، واليمن سابقة يف تمدنها عىل مصر وبابل، 
اليمن هي البالد التي هاجر منها إىل مصر الفراعنة 
العظام وحملوا معهم العلم والحكمة والصناعة 
واآلشوريني  البابليني  أسالف  ومنها  والزراعة 

وغريهم.
اليمني هو  األوىل والشعب  العرب  أرض  اليمن 
اليمن  وقبائل  األصيل،  العربي  الجنس  أصل 
الشهرية عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وجرهم، 
والعمالقة، والهكسوس، والفينيقيون، وأميم، 
وغريها هي قبائل العرب القديمة التي انتشرت يف 
الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وشمال 
إفريقيا، وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان، 
والعرب املستعربة قبائل عدنان، ويف عصر اإلسالم 
فتح اليمنيون العالم حتى وصلوا إىل الصني وفرنسا وفتحوا بالد 
املغرب العربي واألندلس ومصر التي أسسوا فيها مدينة الفسطاط 
القديمة حتى اآلن  القاهرة  القاهرة حالياً والجيزة والتزال شوارع 

بأسماء قبائل يمنية.
القرآن يصف حضارة اليمن "إرم" و"سبأ"

أبناء اليمن سبقوا العالم يف التمدن والحضارة والتجارة والعلوم 
والفنون والهندسة، وفتحوا األرض من مشرقها إىل مغربها، ونشروا 
اإلسالم يف مختلف بقاع الدنيا، وكان ألبناء حضرموت اليمنية الفضل 
بعد الله يف إسالم قرابة نصف مليار مسلم يف )شرق آسيا( ماليزيا 
وإندونيسيا والصني والهند، ومنطقة القرن اإلفريقي، ومختلف دول 

العالم.
قال تعاىل عن املدينة العظيمة إرم وقوم عاد وثمود: "إرم ذات 
العماد التي لم يخلق مثلها يف البالد". اإلنسان اليمني معجزة الله يف 
هذه األرض، حَوّل من الجبال قصوراً زينت بالذهب والفضة واألحجار 
الكريمة، للرتف فقط وحقق من التقدم والرخاء والديمقراطية ونظام 

الحكم، قديماً ما لم تستطع أي حضارة تحقيقه حتى اآلن.
مملكة سبأ من أعظم الدول وأغناها بلغت سمعتها ومكانتها اآلفاق
وصف القرآن مملكة سبأ }َلَقْد َكاَن ِلَسَبإٍ يِف َمْسَكِنِهْم آية َجَنَّتاِن 
َبٌة َورٌَبّ  ْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطِيّ َعن َيِمنٍي َوِشَماٍل ُكُلوا ِمن ِرّ
َغُفوٌر { تلك الجنان تمتد من اليمن حتى الشام يصعب وصف جمالها 
وعظمتها والخري الذي فيها، كانت خالية من الحشرات والزواحف، 

وكل ما يؤذي اإلنسان. 
مملكة سبأ تعترب ذروة الحضارة اليمنية، فيها عرش بلقيس، وسد 
مأرب ومعبد الشمس الذي ُيعترب من عجائب الدنيا، ومملكة سبأ 
ذكرها القرآن الكريم والكتب السماوية، وذكرها املؤرخون كأعظم 
الحضارات اإلنسانية يف التاريخ القديم. لقد تجاوزت حدودها الشام 
والعراق حيث كانت اليمن تمسك بزمام طريق التجارة الدولية التي 
كانت ُتعرف بطريق اللبان الذي يصُل بني أفريقيا الّشرقية وبالد الشام 
وبالد فارس وآسيا باإلضافة للعديد من أسواق الجزيرة العربية، 
والعالم حتى أن البحر األحمر كان اْسُمُه "بحـر اليمن"، وامللكة بلقيس 

أول من أسست نظام الشورى يف الحكم.

ملوك اليمن والكعبة ونبي آخر الزمان
ملوك اليمن أول من لبس التيجان، وأول من كسا الكعبة منهم 
التبابعة وذو القرنني الذي ملك األرض من مشرقها إىل مغربها، 
وأفريقس الذي أسس القارة األفريقية، والعظيمة بلقيس، وامللك 
ُتبع الحمريي ملك اليمن وهو أول من كسا الكعبة قبل اإلسالم، 
وصنع للكعبة باباً ومفتاحاً، ووضع أموااًل لخدمتها، وهدم األوثان 
حولها وجعل قوم جرهم أوصياء عليها، وتوارثه بقية ملوك اليمن 
يف كساء الكعبة، وبنى امللك تبع أسعد الحمريي بيتاً لنبي آخر الزمان 
يف املدينة وسكن فيه أجداد أبو أيوب األنصاري، وهو الذي وقفت 
ببابه ناقة النبي محمد عليه الصالة والسالم عندما هاجر إىل املدينة. 

الفخر عند امللك تبع ملك اليمن
أنا تبع األمالك من نسل حمري ... ملكنا عباد الله يف الزمن الخايل
ملكناهم قهراً وسارت جيوشنا ... إىل الهند واألتراك تردى بأبطال

وكل بالد الله قد وطئت لنا ... خيول لعمري غري نكس وأعزال

مرشوع الري الطارئ أسهم يف استغالل مياه 
األمطار يف أودية تهامة 

من اليمن.. بدأ التاريخ  

:» قيادات يف الزراعة والري  لـ »

ضمن أهداف الثورة الزراعية التي انطلقت في العام ٢٠٢٠ م، وفي مرحلتها الثالثة 
الثورة المائية جاء مشروع الري الطارئ لسقي وري مساحات شاسعة من األراضي 
الزراعية في تهامة، والتي حرمت لعقود من الزمن من مياه االمطار والسيول.. 
وحول مشروع الري الطارئ بتهامة واستغالل مياه األمطار وزيادة الرقعة الزراعية 
.."26سبتمبر" التقت بعدد من المسؤولين في الزراعة والري وأجرت معهم اللقاءات 

التالية : 

د . الرباعي: مشاريع الري 
الطارئ بأودية تهامة ستعمل 
من  ــر  أك مساحات  ري  على 

األرايض
هزاع: 70% من األرايض 
املستهدفة تم سقيها وايصال 

مياه األمطار اليها 

 اجرى اللقاءات / محمد صالح حاتم 

املياه والبيئة عن تكلفة األضرار  كشفت وزارة 
يفرضه  الذي  الحصار  عن  املرتتبة  والخسائر 
ثمان  منذ  والبيئة  املياه  قطاعي  عىل  العدوان 

سنوات بمبلغ ما يقارب 432 مليار ريال.
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي، نظمته وزارة املياه 
آثار  صنعاء، الستعراض  يف  أمس  يوم  والبيئة 
الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان عىل قطاعي 

املياه والبيئة.
والبيئة  املياه  لوزارة  املساعد  الوكيل  وأوضح 
أن  الصحفي،  املؤتمر  يف  الحكيمي  عبدالسالم 
آخر  بحسب  املتضررة  واملعدات  املنشآت  عدد 
تحديث لبيانات األضرار نتيجة الحصار ألف و344 
منشأة بكلفة 431 ملياراً و787 مليوناً و702 آالف 
ريال، فيما بلغت كلفة األضرار املباشرة للمنشآت 
واملعدات املتضررة 103 مليارات و813 مليوناً و553 

ألف ريال.
وأشار إىل أن كلفة األضرار غري املباشرة بلغت 
327 ملياراً و974 مليوناً و149 ألف ريال.. مبيناً أن 
قصف واستهداف طريان العدوان املباشر لشبكات 
للمياه  الضخ  ومحطات  ومنظومات  وخزانات 
والصرف الصحي، أدى إىل ضرر كيل وجزيئ عىل 
مشاريع املياه باملناطق الريفية، ما ساهم يف تراجع 

تقديم الخدمات بصورة عامة.
وتعطيل  الوقود  سفن  دخول  منع  أن  وبني 
استرياد األنابيب الحديدية وتوقيف شحنات قطع 
الغيار للشبكات واآلليات العاملة يف منظومات 
املياه والصرف الصحي، أدى إىل مفاقمة األوضاع 
بقطاعي املياه والبيئة وأضر بمؤسسات وهيئات 

املياه يف تقديم خدماتها.
باملتوسط  املياه  الفرد من  أن حصة  إىل  ولفت 
تدنت إىل أقل من 17 لرتاً للفرد باليوم ملياه الشرب 
بعد أن كانت بمتوسط 50لرتاً للفرد، كما تدنت 
املدن  30باملائة يف  إىل  للخدمات  التغطية  نسبة 

و20باملائة يف األرياف.
وأكد الوكيل الحكيمي، عزم وزارة املياه والبيئة 
االقتصادية  السياسة  يف  البيئية  القضايا  دمج 
والوفاء  املستدامة  بالتنمية  االلتزام  وتعزيز 
باالتفاقات الدولية ذات الصلة من خالل تفعيل 
السياسات والخطط الوطنية والتشريعات البيئية 
والتعاون مع كافة الشعوب لتخفيف الضغوط 

عىل املوارد الطبيعية وحمايتها من التلوث.
الخاصة  والبيانات  املعلومات  واستعرض 
بمنظومات املياه يف الريف والحضر واآلثار الجانبية 
للحصار عىل البالد يف قطاع املياه من خالل عدم 
أنواعها منذ  السماح بدخول األنابيب بمختلف 
انتظام  وعدم  الغيار  قطع  وانعدام  2015م، 
توفريها إىل جانب التكاليف املالية لخسائر قطاع 

املياه جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة ملشاريع مياه 
الريف عادل بادر، أن عدد مشاريع مياه الريف 
املتضررة بسبب حصار تحالف العدوان األمرييك 
السعودي اإلمارايت ألف و132 مشروعاً، يف 14 

محافظة.
وأوضح أن عدد املتضررين جراء ذلك 232 ألفاً 
و354 نسمة، و316 ألفاً و246 من النازحني .. مبيناً 
أن عدد املضخات التي تضررت بفعل الحصار 449 
مضخة، فيما كان االحتياج اليومي لها من مادة 

الديزل 125 ألفاً و667 لرتاً.
وأفاد بادر بأن عدد املعدات واملنشآت املتضررة 
جراء العدوان بنهاية 2020م، نحو 120 منشأة 
ومعدة بلغ إجمايل تكلفة أضرارها 88 ملياراً و385 
مليوناً و232 ألف ريال، منها عشرة مليارات ريال 
خسائر توقف املعدات واملنشآت عىل مدى ثمان 

سنوات.
وأكد بادر سعي الهيئة للعمل عىل تجاوز آثار 
العدوان والحصار من خالل االهتمام بمشاريع 
الدوليني  الشركاء  مع  بالتنسيق  الريف  مياه 

واملانحني، بما يخفف من معاناة املواطنني.
بدوره ذكر وكيل الهيئة العامة للموارد املائية 
عبدالكريم السفياين، أن العدوان دّمر أكرث من 
ألفني و995 منشأة مائية منها سدود وحواجز 
وخزان مايئ وقنوات ري وألفاً و338 مضخة مياه 
آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة وعشر وحدات 

طاقة شمسية وعشرة حفارات آبار.
يف  تسبب  االقتصادي  الحصار  أن  إىل  ولفت 
حدوث أزمة عىل مستوى الريف والحضر بنقص 
وارتفاع  املختلفة  لالستخدامات  املياه  إمدادات 
تكلفة الحصول عليها وما رافق ذلك من مشاكل 
صحية وتنموية واجتماعية وتدمري البنية التحتية 

واإلمكانات املادية والبشرية.
واعترب السفياين، الهيئة العامة ملشاريع للموارد 
املائية، الجهة املعنية بقطاع املياه وإدارة مصادرها 
ومراقبة جودتها .. موجهاً نداء استغاثة إنسانية 
اليمن بسبب ما  الكاريث يف  املايئ  الوضع  إلنقاذ 
يتعرض له من استهداف مباشر آلبار وخزانات 
قبل  من  املياه  وشبكات  واملنشآت  واملباين  املياه 

دول العدوان.
وبني أن العدوان دّمر أكرث من ألف و400 منشأة 
ضخ  ومحطات  وخزانات  آبار  بني  قطاع خاص 

وشبكات مياه وصرف صحي.
وأشار إىل التدهور الكمي والنوعي ملصادر املياه، 
حيث تؤكد إحصائيات املنظمات الدولية واألمم 
املتحدة إىل أن أكرث من عشرين مليون يمني ال 

يحصلون عىل املياه املأمونة والصالحة للشرب.
للشبكة  التحتية  البنية  يف  الخسائر  أن  وأكد 
الوطنية للرصد املايئ التابعة للهيئة تزايدت بسبب 
االستهداف املباشر وأكرث من 410 محطات رصد 
هيد ومناخي ملراقبة الوضع املايئ واملطري وقياس 
تدفقات السيول بتكلفة وصلت إىل أكرث من مليون 

دوالر.
وأشار وكيل هيئة املوارد املائية إىل أن الحصار 
تسبب يف عدم تمكن مختربات جودة املياه من 
املحاليل  دخول  منع  نتيجة  بمهامها  القيام 
إلجراء  الغيار  وقطع  املخصصة  واألجهزة 

الفحوصات الالزمة والدورية لجودة ونوعية املياه.
من جهته استعرض وكيل الهيئة العامة لحماية 
البيئة عابد أحمد طاووس، األضرار البيئية الناتجة 
عن العدوان والحصار عىل اليمن منذ 2015م.. 
مبيناً أن العدوان أثر بصورة مباشرة عىل البيئة ملا 
أحدثه من دمار يف عناصرها من ماء وهواء وتربة.

وذكر أن العدوان دّمر البنية التحتية ملشاريع 
والحواجز  والسدود  الشرب  وآبار  الريف  مياه 
ومرافق  والكهرباء  الصحي  الصرف  ومشاريع 
والجسور  والطرق  والصحة  والنقل  التعليم 
واملوارد الزراعية واالتصاالت، وعمل عىل تلويث 

املياه والهواء والرتبة.
وأشار إىل أن العدوان أحرق املحاصيل الخضراء 
واملحاصيل  الجمهورية،  محافظات  أغلب  يف 
املخزنة يف صوامع الغالل يف املعال بعدن وميناء 
من  كبرية  أعداد  نفوق  يف  وتسبب  الحديدة، 
املاشية والحيوانات والطيور وأطنان من األسماء 
يف البحار والسواحل اليمنية جراء تسرب النفط 
واملواد الكيميائية من بوارج وسفن دول العدوان.

ووفقاً لطاووس تسبب تحالف العدوان يف زيادة 
رقعة التصحر وبوجه خاص يف املناطق الغربية 
تهامة وتعز ولحج وأبني  للبالد من  والجنوبية 
واملحافظات الشرقية من وادي حضرموت وصعدة 
.. مؤكداً أن العدوان والحصار ساهما يف تدمري 
البيئة اليمنية واملوارد الطبيعية نتيجة استخدام 
أسلحة محرمة، ما أثر سلباً عىل صحة اإلنسان 
والحيوان والنبات والرتبة والهواء وتلوث البيئة 

والتسبب بأمراض خطرية لإلنسان.
وأكد أن العدوان تسبب يف تدمري النظام البيئي، 
ما أدى لتدهور مساحات من الغابات الحراجية 
بما يقدر 20باملائة من مساحات التنوع الحيوي 
موزعة ضمن مساحة تقدر بـ100كم2 تمتد عىل 
الصحراوية  واملناطق  الجبلية  السلسلة  طول 
لالحتطاب  األشجار  واستقطاع  والساحلية 
وتهجري العديد من الكائنات الحية نتيجة الغارات 

والقصف والعمليات العسكرية.
املحلية  املؤسسة  عام  مدير  تطرق  حني  يف 
للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة محمد 
الشامي، إىل أن مؤسسات املياه تواجه صعوبات 
يف ظل استمرار العدوان والحصار، خاصة احتجاز 
سفن املشتقات النفطية وعدم دخول قطع الغيار 

ملضخات املياه ومحطات املعالجة.
وأشار إىل أن قطاع املياه والصرف الصحي لم 
باستثناء  املعلنة  اإلنسانية  الهدنة  من  يستفد 
بواجباتها  القيام  عن  الدولية  املنظمات  هروب 
وعدم إيفائها بالتزاماتها لدعم قطاع املياه والبيئة.. 
الدولية  للمنظمات  أعطت  الهدنة  أن  مؤكداً 
مربراً لالنسحاب والخروج التدريجي من تنفيذ 
التزاماتها وما يزال الوضع أكرث سوءاً للمؤسسات 

املحلية للمياه والصرف الصحي.

وزارة املياه: 432 مليار ريال كلفة أرضار وآثار 
الحصار على قطاعي املياه والبيئة

فضل الصباحي



ويف ظل غياب التنفيذ للمخططات التي باتت حربا 
عللى ورق, فيما التوسع العشوايئ للعمران يواصل 
التمدد من شمال إىل جنوب العاصمة ومن الشرق 
إىل الللللغللللرب بللشللكللل تللللجللللاوز امللللنلللاطلللق الللصللنللاعلليللة و يللكللاد 
يتجاوز الجبال التي تحيط بالعاصمة, هللذه املناطق 
الجبلية واملنحدرات التي تتزاحم فيها البيوت, مهددة 
حلللتلللملللا بللللاملللللخللللاطللللر الللللجللللمللللة وفللللللللوق هلللللللذا يلللصلللعلللب إيللللصللللال 
اللللخلللدملللات اللللعلللاملللة  إللليللهللا نلللظلللرا للللللطللبلليللعللة الللجللغللرافلليللة 

للجبال.   
خسائر بشرية ومادية 

اضلللللللللرار وخللللسللللائللللر بلللشلللريلللة وملللللاديلللللة كللللبللللرة حللللدثللللت يف 
اآلونللللة األخللللرة منها جلللرف مللنللازل وتللهللدم جلللزيئ وكللي 
نتيجة الللبللنللاء الللعللشللوايئ يف مللمللرات الللسلليللول واملللواقللع 
غللر الللصللالللحللة للللللبللنللاء الللتللي تشققت وتللسللبللبللت بانهيار 
املللنللازل كما حللدث يف منطقة الخمسني يف العاصمة 
صلللللنلللللعلللللاء وملللللنلللللاطلللللق أخلللللللللللللللللللرى...  نلللللاهللللليلللللك علللللللن االزدحلللللللللللللام 
اللللسلللكلللاين وضللليلللق اللللللشلللللوارع اللللتلللي تللعلليللق حلللركلللة الللسللر 
وانعدام الخدمات من املدارس واملستشفيات وغرها 

من الخدمات الضرورية للحياة العامة. 
وبلللللسلللللبلللللب اللللللعلللللشلللللوائللللليلللللة الللللللتللللللي طللللللالللللللت أغلللللللللللللب ملللنلللاطلللق 
الللللعللللاصللللمللللة صللللنللللعللللاء وعلللللللواصلللللللم املللللحللللافللللظللللات تلللفلللاقلللملللت 
املعاناة الناتجة عن هذه األعمال التي أضرت باملجتمع 
وساهمت يف عدم تقديم الخدمات بالشكل املطلوب.

إنزال املخططات 
ويف املللقللابللل فلللإن الللهلليللئللة الللعللامللة للللللأرايض واملللسللاحللة 
والللللللتللللللخللللللطلللللليللللللط اللللللللللعلللللللللملللللللللراين وفلللللللللروعلللللللللهلللللللللا يف املللللللحللللللافللللللظللللللات 
والللجللهللات ذات العالقة كللاألشللغللال وغللرهللا تقع عى 
عاتق القائمني عليها مسؤولية  كبرة من خالل إنزال 
املخططات وتنفيذها ميدانيا ستضع حللدا لكل هذه 
العشوائية وتللرسللم مللسللارا واضللحللا للللللواقللع املللعللاش ال 
أن يظل الحبل عى الغارب وتللزاد تراكمات األخطاء 
لتصب يف مساق سابقاتها لتزيد الطني بلة كما يقال!! 

.
ايجاد الحلول 

هللنللاك أحللليلللاء سللكللنلليللة تللوسللعللت لللتللصللبللح ملللدنلللاً كللبللرة 
يف اطللراف العاصمة الشمالية والجنوبية ومحيطها 
ورغم ذلك ما تزال املخططات الخاصة بالشوارع يف 

ادراج الللهلليللئللة عللى كللمللا هللي لللم يللشللهللد اللللواقلللع امللليللداين 
شيئا منها, و إزاء كل هذه االشكاليات يتطلب الوضع 
القائم إيجاد الحلول واملعالجات وأن تتكامل الجهود 
وتللللللقللللللوم األشلللللللغلللللللال اللللللعلللللاملللللة واللللللللطلللللللرق بللللشللللق الللللللشللللللوارع 
وتللللسللللهللللم يف رسلللللللم مللللعللللالللللم تلللللللللك امللللللللللدن اللللللتلللللي اصلللحلللبلللت 
واقعا معاشا تكتظ بعشرات األالف من البشر .. تليها 
بقية الخدمات كاملجاري وغرها مثل شبكة الصرف 
الللصللحللي وملللجلللاري ملليللاه الللسلليللول, واللللطلللرق الللفللرعلليللة.. 
ومواقف السيارات .. أما حدائق األطفال واملتنفسات 
فهي أمور ترفيه لدى الجهات املعنية التي ال ترى سبباً 

لوجودها.
انزالقات وتشققات 

مللع غلللزارة األمللطللار رأيللنللا كيف انللزلللقللت الللربللة وكيف 
أثرت بشكل مباشر عى املنازل يف منطقة الخمسني 

ومناطق أخرى يف املحافظات  وتسببت بوفاة عشرات 
مللللن االشللللخللللاص وتللللهللللدم علللللدة ملللللنلللللازل.. وهلللنلللا يلللجلللب أن 
يعي املواطن الخطورة التي قد يعرض نفسه وأسرته 
للهالك بسبب البناء يف مجاري السيول وعدم التنبه 

إىل املنحدرات التي يبني فيها منزله .
األملللللطلللللار اللللتلللي ّملللللن الللللللله بلللهلللا عللللى بللللالدنللللا كلللانلللت خللللراً 
وبلللللللركلللللللة وغللللليلللللثلللللاً أروى األرض وأغلللللللللللللدق علللللللى الللللنللللفللللوس 
لللكللنللهللا كللشللفللت كلللثلللرا ملللن اللللعللليلللوب يف الللبللنلليللة الللتللحللتلليللة 

واللللتلللجلللملللعلللات الللسللكللنلليللة اللللتلللي إنللللهللللار مللعللظللمللهللا بللسللبللب 
غلليللاب الللعللمللل املللنللظللم والللصللحلليللح والللتللخللطلليللط السليم 
لتصريف املياه سواء يف املناطق حديثة النشأة  املحيطة 
بصنعاء أو يف قلب العاصمة التي تحولت فيه األنفاق 
والساحات إىل بحرات , خاصة بعد انسداد  مجاري 
تلللصلللريلللف املللللليلللللاه ويف ذات اللللللوقلللللت عللللللدم وجللللللللود مللنللافللذ 
لتصريف ملليللاه األمللطللار والللسلليللول وتللحللولللت إىل كارثة 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

يللبللقللى اللللسلللؤال األهلللللم هلللو أيللللن دور الللجللهللات املللعللنلليللة 
وملاذا تعمل كل جهة منفردة عن األخرى؟!! يف مجال 
التخطيط واالصلللالح واعلللادة الرميم للشوارع ومنح 
الللللتللللصللللاريللللح للللللللملللبلللاين اللللخلللدمللليلللة دون وضللللللع حلللسلللابلللات 
للللللجللوانللب األخلللللرى  املللتللعلللللقللة بللتللصللريللف امللليللاه واملللواقللف 

العامة وغرها من املواضيع املرتبطة بها . 
ولللللللللللذلللللللللللك فلللللللللللللإن اللللللللتلللللللكلللللللاملللللللل بللللللللللني الللللللللجللللللللهللللللللات املللللخللللتلللللللللفللللة 
كاألشغال واملرور والهيئة العامة لأرايض واملساحة 
والللللتللللخللللطلللليللللط اللللللعلللللملللللراين وأملللللللانلللللللة الللللعللللاصللللمللللة والللللبلللللللللديللللة 
والكهرباء واالتصاالت, مطلوب حتى تتوافق األعمال 
وتصل إىل حد االثمار والجدوى والنفع العام ليسهم 
اللللجلللمللليلللع يف بلللنلللاء امللللجلللتلللملللع بللللالللللصللللورة اللللتلللي تلللللريض الللللله 
وتسهم يف بناء الغد األفللضللل لأجيال الللقللادمللة وأن 
ال تلللتلللكلللر األخللللللطللللللاء الللللتللللي رافلللللقلللللت سللللللر  األعللللللمللللللال خلللالل 
الللعللقللود املللاضلليللة  فالجميع مللسللؤولللون أوال أملللام الله 

وأمام القيادة والشعب.

حقيقة امريكا

يف كلللتلللاب ) ملللللللاذا يلللكلللره اللللعلللاللللم املللريلللكلللا( اشلللللر اىل أن )الللللواليللللات 
املتحدة تملك اضخم مخزون من األسلحة البيولوجية ) الجدري 
– الللجللمللرة الللخللبلليللثللة وغللرهللمللا ( وهلللى تستمر يف اخللتللبللار وتللجللريللب 
أسلللللللحلللة جلللرثلللومللليلللة جللللديللللدة وللللديلللهلللا 30 أللللللف طللللن مللللن األسلللللحللة 
الكيميائية ورفضت بعناد دعم أية مبادرة لأمم املتحدة بفرض 
حظر عى تطوير األسلحة البيولوجية والكيميائية أو املوافقة عى 
اتخاذ أية إجراءات إلقرار معاهدة حول األسلحة البيولوجية (.

إن اللللللغلللللازات اللللسلللاملللة واألسلللللللحلللة اللللجلللرثلللومللليلللة تللقلللللب اللللحلللضلللارة 
رأسا عى عقب حينما يتم تطويرها ال ملكافحة االمراض واآلفات 
الللزراعلليللة بللل السللتللخللدامللهللا كللسللالح بلليللولللوجللي إنللهللا للليللسللت مجرد 
أسلحة آنية الضرر بزمان ومكان محددان  لكنها أسلحة سامة 
تصيب بللاملللرض وتقتل إنللهللا تللدمللر البيئة وتصحر األرض وتجرف 
الغطاء النبايت وتلللللوث امللليللاه وتقتل وتللشللوه األجللنللة وتنشر انللواع 
علللديلللدة ملللن األمللللللللراض  وكللللل ملللا هلللو حلللي بلللهلللذه األرض. فللخللريللطللة 
أمللريللكللا وسللجلللللهللا بللحللربللهللا الللبلليللولللوجلليللة والللكلليللملليللائلليللة قلللد يللمللتللد إىل 
اغلب دول العالم بجميع الللقللارات منذ االربعينيات من القرن 

املنصرم حتى وقتنا الحاضر .

حرب اقتصادية 

يف 1977م كلللشلللفلللت وثلللللائلللللق أعلللللللللن علللنلللهلللا ملللللؤخلللللرا أن ) وكللللالللللة 
املخابرات املركزية األمريكية اجرت برنامجا سريا للبحوث لحرب 
إبادة املحاصيل الزراعية اتجه يف الستينيات نحو عدد من البلدان 
يف كل أنحاء العالم (. فدولة كوبا كانت امليدان االوسع والضحية 
األكلللللللرب للللللإرهلللللاب األملللللريلللللي بلللحلللربلللهلللا اللللبللليلللوللللوجللليلللة – اللللكللليلللمللليلللائللليلللة . 
فخالل عامي 1969-1970م نشرت وكالة املخابرات املركزية 
تكنولوجيا مستقبلية لتدمر محصول السكر الكوبي وتقويض 
االقللللتللللصللللاد حللليلللث طلللللللارت طلللللائلللللرات ملللللن مللللركللللز األسلللللللللحللللة اللللللربيلللللة يف 
صلللحلللراء كللاللليللفللورنلليللا فللللوق كلللوبلللا لللتللدمللر مللحللصللول الللسللكللر . ومللن 
قبل ذلللك حادثة السفينة التي كانت تحمل السكر الكوبي إىل 
االتحاد السوفيتي يف اغسطس 1962م والتي اضطرت لعطل 
فيها بالرسو يف احد موائن أمريكا اال دليل واضح لقذارة امريكا 
وكشف لوجهها االجللرامللي القبيح . فقد كشف مللسللؤول وكالة 
املللخللابللرات إنلله ) كانت هناك مقادير كبرة مللن السكر الللذي يتم 
تصديرها من كوبا إىل الخارج وكنا نضع فيه مقادير وافرة من 
املواد امللوثة (.. ويف 1971م سلمت وكالة املخابرات األمريكية 
املللنللفلليللني الللكللوبلليللني – هللكللذا هلللم خللونللة االوطلللللان – فلللروسلللا يسبب 
حمى الخنازير اإلفريقية  وبعد ستة أسابيع تفىش املرض يف كوبا 
. ووصفت منظمة األمم املتحدة لأغذية والزراعة تفىش املرض 
والذى كان األول من نوعه يف نصف الكرة الغربي وبانه )الحادث 
األكرث إثارة لالنزعاج (. وبعد عشر سنوات أصبح البشر يف كوبا 
هم الهدف حيث اكتسحت جانحة حمى الدنج النزفية مختلف 
كوبا فاملرض الذي ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى بالدم 
- البعوض- يحدث اعراضا حادة تشبه اإلنفلونزا وأملا يف العظام 
يسبب العجز وفيما بني مايو – اكتوبر 1981م ورد حدوث ما 
يزيد عى 300 حالة إصابة يف كوبا ومع وفاة 158 حالة كان 
101 حالة فيها من األطفال دون سن الخامسة عشرة وبذلك 
تسببت امريكا بحدوث أول جائحة من هذا النوع يف األمركتني 

بدأت بكوبا . حيث سمى )باسم دن- 2 (.

مراكز سرية
وبللللني علللاملللي 1956 و1958م كللشللفللت وثلللائلللق ألللغلليللت عنها 
الللسللريللة ان الللجلليللش األملللريلللي أطلللللق اسلللرابلللا ملللن الللبللعللوض اللللذى 
تلللم ) اسللتللجللالبلله بللطللريللقللة خللاصللة ( يف جللورجلليللا وفلللللللوريلللدا ليعرف 
إذا كللانللت الللحللشللرات الللنللاقلللللة للللللمللرض يمكن أن تللكللون سللالحللا يف 
الحرب البيولوجية وكان البعوض الذى تم استجالبه من أجل 
االختبارات من نوع البعوض الناقل للحمى الصفراء وهو عى 
وجلللله اللللدقلللة اللللنلللوع الللحللامللل لللحللمللى اللللدنلللج وأمللللللراض أخللللرى . ويف 
1967م أوردت مللجلللللة سللايللنللس أنلللله يف امللللركلللز األمللللريللللي كللانللت 
حمى الدنج من بني األمراض التي كانت موضع بحوث طويلة 
والتي يبدو أنها كانت من بني تلك التي اعتربت عوامل محتملة 

للحرب البيولوجية .
ويف 1984م شلللهلللد أحللللللد الللللعللللمللللالء الللللكللللوبللللني او ملللللا تللسللملليللهللم 
واشنطن املنفيني الكوبيني يف محاكمة جرت يف نيويورك بشأن 
أمر ال يتصل بجرائم امريكا البيولوجية يف كوبا . حيث اورد بأنه 
يف أواخر 1980م رحلت سفينة من فلوريدا إىل كوبا وحددت 
لها مهمة حمل بعض الجراثيم إلدخالها إىل كوبا الستخدامها 
ضلللللد اللللسلللوفللليللليلللت واالقلللللتلللللصلللللاد الللللكللللوبللللي للللللبلللللدء ملللللا سللللمللللى بلللاللللحلللرب 
الكيماوية . ويلللردف ذلللك الخائن بقوله: كنت اعتقد – بحسب 
ما ضلل عليه – بأنها ستستخدم ضد القوات السوفيتية فقط  
لكنها اسللتللخللدمللت ضللد شعبنا نفسه وهلللذا مللالللم نللوافللق عليه – 
فهل قرأ وادرك كل من يخون وطنه حقيقة ونواياه من يربصون 
بشعبه ووطنه ومقدراته وثروته من هذا الخائن واعرافاته ؟!- .

تدمري الزراعة
يف 21 اكتوبر 1996م تحليق طائرة  فوق كوبا تطلق 
ضبابا رقيقا من مادة ما وقد تبني للمراقبة الجوية لكوبا 
أنلللهلللا طللللائللللرة املللريلللكللليلللة للللللرش امللللحلللاصللليلللل تللسللتللخللدمللهللا وزارة 
الللخللارجلليللة األمللريللكلليللة ولللديللهللا إذن بالتحليق فللوق كللوبللا يف 
رحلللللللة إىل كللولللومللبلليللا . ويف 18 ديللسللمللرب ملللن نللفللس الللعللام 
 Thrips ( الحظت كوبا أول عالمات اإلصابة بوباء حشرة
palmi( وهللى حشرة - آكلة للنبات وهللي ناقل أساسية 
لفروسات النبات – لم تكتشف مطلقا من قبل يف كوبا 
وهي تدمر عمليا كل املحاصيل والبقوليات بصورة شديدة 
مثل الخيار والباذنجان والطماطم والفلفل والعديد من 
امللللحلللاصللليلللل واللللبلللقلللولللليلللات وتللللقللللاوم هلللللذه اللللحلللشلللرة عللللللددا مللن 

مبيدات اآلفات .

وطللالللبللت كللوبللا ملللن أمللريللكللا بللتللوضلليللح حلللادثلللة 21 اكللتللوبللر 
وملللضلللت سللبللعللة أسلللابللليلللع قلللبلللل ان تلللللرد واشلللنلللطلللن كلللذبلللا بلللأن 
طللللليلللللار زرارة اللللللخلللللارجللللليلللللة لللللللم يللللطلللللللللق سللللللللوى دخللللللللللان لللليلللحلللدد 
موقعه للطيار الكوبي – املراقب الجوي الكوبي- وحينما 
وصل الرد كانت الحشرة البيولوجية قد انتشرت سريعا 
وأثلللرت عللى محاصيل اللللذرة والللفللول والللقللثللاء وغللرهللا من 
املحاصيل والبقوليات .ويف ابللريللل 1997م قدمت كوبا 
تقريرا إىل األمم املتحدة يتهم الواليات املتحدة األمريكية 
)بللالللعللدوان البيولوجي( وقدمت وصفا تفصيليا لحادث 
21 اكللللتللللوبللللر 1996م) فلللملللن يلللنلللصلللر املللللظلللللللللوم ملللللن جلللللالده 
فاألمم املتحدة سوط بيد واشنطن! ( . إن النطاق الكامل 

للللللحللرب الللكلليللملليللائلليللة والللبلليللولللوجلليللة األمللريللكلليللة ضللد كللوبللا لن 
يعرف مطلقا والتي تسببت بخسارة لالقتصاد الوطني الكوبي 
ولللللرثوتلللله اللللحللليلللوانللليلللة ومللحللاصلليللللله الللللزراعلللليللللة وقللبلللللهللا ازهلللللللاق آلالف 

االرواح من الشعب الكوبي. 

جراثيم وبكترييا
يف عللللام 1952م خللللالل اللللحلللرب اللللكلللوريلللة 1950 -1953م 
القت امريكا كميات من البكريا والحشرات والريش والحيوانات 
املتحللة واجللزاء من السمك واشياء غريبة اخللرى تحمل املرض 
عللللى كللللوريللللا وشللللمللللال شلللللرق اللللصلللني واعلللللللنلللت اللللحلللكلللوملللة الللصلليللنلليللة 
انللللله وقلللعلللت إصللللابللللات وحلللللللاالت وفللللللاة سلللريلللعلللة مللللن جللللللراء اإلصلللابلللة 
بالطاعون والجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ بني أمراض اخرى 
وحلللصلللللللت عللللى شلللللهلللللادات مللللن 60 مللللن األسلللللللرى االملللريلللكللليلللني مللن 
رجللللال اللللقلللوات الللجللويللة اللللذيلللن طلللللاروا بلللطلللائلللرات مللحللملللللة بحمولة 
مميتة ونللشللرت الللصللني 25 مللن هللذه الللتللقللاريللر كللم تللم نشر صور 
عن القنابل الجرثومية والحشرات . وتم يف اغسطس 1952م 
تكليف لجنة علمية دولية مكونة من علماء من السويد وفرنسا 
وبريطانيا وايطاليا والربازيل واالتحاد السوفيتي وبعد تحقيق 
يف الللصللني اسللتللمللر اكللللرث ملللن شللهللريللن وضللعللت اللللللجللنللة تللقللريللرا من 
نللحللو 600 صللفللحللة وصللللور كللثللرة وانللتللهللت إىل أن شللعللب الللصللني 
وكلللوريلللا كللانللت هللدفللا لللأسلللللحللة الللبللكللريللولللوجلليللة وقلللد استخدمت 
هللللللذه األسلللللللللحللللة وحلللللللللدات ملللللن اللللللقلللللوات امللللسلللللللحلللة األمللللريللللكلللليللللة اللللتلللي 
استعانت بتشكيلة كبرة من األساليب املختلفة لهذا الغرض ( 
ويف 1979م أكتشف ان الجيش األمريي كان يجرى تجارب يف 
الواليات املتحدة عى استخدام ريش الديوك الرومية لشن حرب 
بيولوجية.. ففي ديسمرب 1951م امرت وزارة الدفاع االمريكية 
بتحقيق االستعداد الفعي يف وقت مبكر ألقىص حد يمكن التنبؤ 

به الستخدام االسلحة البيولوجية يف الهجوم (.

ازالة الحياة النباتية

واكلللتلللشلللف ألول مللللرة يف عللللام 1980م انلللله خللللالل اللللفلللرة 67- 
1969م رشت الواليات املتحدة العنصر األصفر عى الحدود 
الجنوبية للمنطقة منزوعة السالح بني شمال كوريا وجنوبها 
بغية إزاللللة الحياة النباتية وإحللبللاط تسلل الللكللوريللني الشماليني 
. ويف فلليللتللنللام ولللنللحللو عللقللد ملللن مللطلللللع الللسللتلليللنلليللات خللللالل احللتللالل 
أملللريلللكلللا لللفلليللتللنللام رشللللت املللريلللكلللا اآلالف ملللن األطللللنللللان ملللن مللبلليللدات 
األعشاب فوق ثالثة ماليني من األفدنة الزراعية يف جنوب فتنام 
وكذلك اجزاء من الوس وكمبوديا لتدمر غطاء اوراق االشجار و 
املحاصيل الزراعية .  وقد أدت مبيدات األعشاب خاصة العنصر 
األصللفللر)الللديللوكللسللني( اللللذي اسللتللخللدم بكثافة إىل تلويث فيتنام  
وهللو مللادة ملوثة غللر قابلة للفناء تقريبا وتعترب مللن أكللرث املللواد 
سمية يف العالم يعادل غاز األعصاب وتسبب السرطان بدرجة 
عللاللليللة وملللن اآلثللللار الللصللحلليللة األخللللرى املللرتللبللطللة بللالللتللعللرض للعنصر 
األصللللللفللللللر االضلللللللطلللللللرابلللللللات الللللعللللصللللبلللليللللة الللللنللللفللللسلللليللللة وضلللللعلللللف للللللللملللنلللاعلللة 
وامراض متعددة ) وثالث أوقيات منها توضع يف إمدادات املياه 
تكفى للقضاء عى كل سكان نيويورك ( . وقد أثرت هذه السموم 
عى ما يصل إىل مليوين نسمة يف فيتنام وقد اوردت تقارير عن 
ارتفاع مستويات عيوب املواليد الخلقية يف املناطق التي تشبعت 
بالعنصر األصفر وتقدر حكومة فيتنام أن مختلف الكيماويات 
اسهمت يف حدوث عيوب خلقية يف املواليد يف نصف مليون طفل 
وللللم تللدفللع امللريللكللا تللعللويللضللات للشعب الللفلليللتللنللامللي أو للحكومة 

الفيتنامية عن أي إضرار بالصحة .

حرب جرثومية
تعرضت اليمن عرب تاريخها للعديد من الغزاة الذين تسببوا 
ليس يف االحتالل والقتل ونهب الللرثوات بل يف تدمر االقتصاد 
الوطني واملحاصيل الزراعية ونشر األوبئة واالمراض وردم اآلبار 
وتسميمها وحللرق للغطاء النبايت . فاليمن أول شعب تعرض 
لحرب جرثومية يف التاريخ القديم فمع الغزو الحبيش لليمن 
سنة 525م كللان االمللر الللذي يحمله القائد الحبيش أريللاط فيه 
قسوة متناهية يف كيفية التعامل مللع اهللل اليمن شعبا وارضللا 
)إن أنت ظهرت عليهم فأقتل ثلث رجالهم وخرب ثلث بالدهم 
وأسب ثلث نسائهم وابنائهم ( انها حرب ابادة للبشر والشجر 
والللحلليللوان وقلللد نللشللروا اوبللئللة وسللمللمللوا آبلللار ملليللاه بللرمللي حلليللوانللات 
ميتة فيها ومن األمراض التي نشروها مرض الجدري . واحراق 
قصور وهدمها كقصر سلحني وظفار واحراق قصر غمدان من 

حريق ايام - انها حرب األرض املحروقة -

الكولريا والطاعون
ويف التاريخ الحديث واملعاصر احتلت بريطانيا عدن وجنوب 
اليمن يف عللام 1839م فقامت حللركللتللان مللقللاومللان منها حركة 
الشريف إسماعيل بللن الحسن يف اغسطس 1846م وعندما 
اقربت قوات الشريف إسماعيل من عدن تعرضت لنران كثيفة 
من الخطوط الدفاعية الربيطانية كما تعرضت ايضا لضرب مؤثر 
من مدفعية السفينة الحربية االنجليزية والتي اطلقت مدافعها 
نحو مواقع قوات الشريف فحطم جسر خور مكسر واستشهد 
عدد من املقاومني الذين احكموا الحصار حول عدن مما اوشكوا 
ان يسقطوها لكن حدث انه تفيش وباءا الكولرا والطاعون بني 
مقاتلني الشريف اسماعيل وفتك بهم فتكا ذريعا – وال يستبعد  
قيام املحتل اإلنجليزي بعدن باستخدام حرب جرثومية كسالح 
بيولوجي ضللد املقاتلني اليمنيني.. فالتاريخ يحدثنا أن الجرنال 
)أمهرست (قائد الجيش الربيطاين يف أمريكا الشمالية أمر عام 
1763م بقرار استخدام السالح البيولوجي ضد من تبقى من 
الللهللنللود الللحللمللر للتعجيل بفنائهم -  وقلللد بلللللغ ضللحللايللا الللوفللاة يف  
صللفللوف اليمنيني املللحللاصللريللن لللعللدن مللن هللذيللن الللوبللاءيللن 500 

مقاتل يمنيا .

الغاز السام
يف كتاب )اللللدول املللارقللة( ملؤلفه ويليام بلوم ذكللر انلله يف )سنة 
1969م كان الجيش األمريي يدرب منذ بضع سنوات خرباء 
أجللللللانللللللب عللللللى الللللللحللللللرب اللللكللليلللمللليلللائللليلللة والللللبلللليللللولللللوجلللليللللة وقللللللللد تلللللللقلللى مللا 
مجموعة 550 أجنبيا من 36بلدا منها مصر والعراق واألردن 
والسعودية والكيان الصهيوين ويوغوسالفيا وفيتنام الجنوبية 
. دورات يف مللللدرسللللة اللللجللليلللش اللللكللليلللملللائللليلللة يف فلللللللورت ملللاكللليلللالن يف 
الباما .وقد زعموا أن الخرباء املصريني استخدموا الدراية الفنية 
األمريكية الجديدة التي اكتسبوها – وان صح وقوع الحادثة فإن 
امللريللكللا هللي مللن بللاعللت تلك األسلللللحللة – يف تللدبللر عمليات هجوم 
بللالللغللاز الللسللام يف اللليللمللن سللنللة 1967م وحللقللق الصليب األحللمللر 
اللللللللدويل يف إلللللقللللاء اللللطللليلللاريلللن امللللصلللريلللني علللللبللا تلللحلللوى غلللللللازات سللامللة 
عللى اللليللمللن وبللعللد ذللللك تللطللوعللت وكللالللة املللخللابللرات بللللوزارة الللدفللاع 
االمريكية لتؤكد الخرب ! وقيل : إن 150 قرويا أصيبوا بالقيء 

والكحة ونزفوا حتى املوت (. 

جريمة فج عطان
مللع تللعللرض اللليللمللن للللعلللدوان 26ملللللارس 2015م استخدمت 
دول اللللللعلللللدوان  كلللافلللة انللللللواع األسلللللللحلللة الللكلليللملليللائلليللة والللبلليللولللوجلليللة 
ضللد الشعب اليمني ومنها الللغللازات الللسللامللة والعنصر األصفر 
والقنابل العنقودية واسلحة اليورانيوم املستنفد وهذا اخطره 
كونه يظل مشع بصورة خطرة بعد انفجاره ويطلق اليورانيوم 
املستنفد بواسطة  كروز توماهوك  - صاروخ الهجوم الربي- من 
السفن والغواصات الذى يصل شحنته املتفجرة ألف رطل من 
ملللللادة )ىت ان ىت( واللللتلللي تللنللفللجللر يف وسللللط مللديللنللة كللثلليللفللة الللسللكللان 
مللع اسللتللخللدام اللليللورانلليللوم يف رأسلللله الللحللربللى . وهللللذا مللا اسللتللخللدم 
ضد اليمن وبالتحديد عى العاصمة صنعاء منطقة فج عطان 
يف صللبللاح يلللوم اإلثللنللني 20 ابللريللل 2015 بللأطللالق صللللاروخ كللروز 
توماهوك من غواصة امريكية رابطة بالقرب من سواحل اليمن 
بالبحر األحمر . مخلفا استشهاد 84 مدنيا كما جرح قرابة 800 
شخص يف مساحة امتدت ألكرث من 3 كيلومرات مربعة داخل 
أحياء املدينة السكنية ونزح 80% من ساكني الحي الذي ألقيت 
فيه كما لحقت أضللرار بللل700 منزل ومنشأة خدمية باإلضافة 
إىل تدمر أكرث من 200 سيارة. وتناثرت أشالء عشرات الجثث 
يف شللللللللوارع اللللعلللاصلللملللة، مللللن املللللواطللللنللللني الللللذيللللن صلللللللودف مللللرورهللللم 
مللنللطللقللة فلللج علللطلللان اثلللنلللاء إللللقلللاء الللقللنللبلللللة. واكلللتلللظلللت مللسللتللشللفلليللات 
الللعللاصللمللة بللالللشللهللداء والللجللرحللى اللللذيلللن تلللم إخللراجللهللم ملللن تحت 
أنلللقلللاض علللشلللرات امللللنلللازل وملللقلللار عللملللللهللم وملللن امللللحلللاالت الللتللجللاريللة 

ومن الشوارع .

اضرار صحية وبيئية 
يللللقللللول اللللللجلللللرنال الللللفللللرنللللي بللليلللر ملللللللارى : )ان الللللللواليللللللات امللللتلللحلللدة 
األمريكية ترىس سوابق وإن كان بقانون القوة بأكرث مما هو بقوة 
القانون وتسهل القيام بسوابق أخرى إذ تزهر أعمال واشنطن 
يف بلليللع أسلللللحللة اللليللورانلليللوم املستنفد ( فللاللليللورانلليللوم املستنفد هو 
مشع وسام كيميائيا وعند اطالقه فإنه يتحول إىل رذاذ دقيق من 
ضباب رقيق من الجزئيات يمكن استنشاقه أو بلعه ومن ثم يتم 
احتباسه يف الرئتني والكليتني ويسبب بسرطان الرئة وسرطان 
الللعللظللام وملللرض الللكللى وعلليللوب وراثلليللة ومللشللاكللل طبية خللطللرة . 
ان استخدام  اليورانيوم املستنفد يتسبب بأضرار صحية وبيئية 
كحدوث أمراض نادرة وغر معروفة يف املحل األول يف األطفال 
وامراض اللوكيمياء واألورام السرطانية وسرطان الرئة والجهاز 
الهضمي وحللاالت اجهاض متأخرة وامللراض خلقية وتشوهات 
يف األجنة مثل )غيبة املخ ( - عدم وجود مخ- واألصابع امللتصقة 
يف الللليلللديلللن واللللقلللدملللني . وقللللد اكللللد احللللد علللللمللاء الللللللذرة أن جللزئلليللات 
اللللليللللورانلللليللللوم املللسللتللنللفللد الللللتللللي تللنللطلللللق يف الللللجللللو بلللتلللأثلللر اللللطلللللللقلللات او 
الحرائق واالنفجارات الناجمة يمكن ان تحملها الرياح مسافة 
52 ميال أو اكللرث . ومللن مللخللاطللرة اذا وصللل اللليللورانلليللوم املستنفد 
اىل املحاصيل الغذائية أو للمياه فستتضاعف املشكالت الصحية 

وقد يتغلغل يف الربة واملياه الجوفية .

 تقرير حكومي
ويف الللتللقللريللر األخلللر للللللوزارة الللصللحللة والللسللكللان الللعللامللة بصنعاء 
أوضلللللللللح أنلللللللله تللللللللويف خللللللللالل 8 سللللللنللللللوات مللللللن اللللللحلللللصلللللار املللللسللللتللللمللللر عللى 
الللللليلللللملللللن،40 أللللللفلللللا و320 امللللللللللرأة حلللللاملللللل، و 103ألللللللللللللف و680 
طلللفلللال. وفللليلللملللا  يلللخلللص االضللللللللرار الللصللحلليللة نللتلليللجللة اللللقلللصلللف املللكللثللف 
بلللاسلللتلللخلللدام اسلللللحللة مللحللرمللة دولللليلللا اشلللللار الللتللقللريللر بلللارتلللفلللاع نسب 
التشوهات الخلقية واالسقاط لأجنة بمعدل 350 ألف حالة 
إسقاط و12 ألف حالة تشوه. وكشف التقرير بأنه ارتفع املواليد 
الخدج إىل 8% مقارنة بالوضع قبيل العدوان وبمعدل 22 ألفا 
و599 حالة سنويا، كما تسبب الحصار يف زيادة أعداد املصابني 
بللاألورام بنسبة 50 % عن املعدل بداية العدوان يف 2015م، 
وبلللللغللت حللللاالت اإلصلللابلللة 46 ألللفللا و204 حللالللة مللسللجلللللة خللالل 

العام 2021م.

تقارير 10
مدننا وغياب التخطيط العمراني املتكامل حتديات قائمة ؟!
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مخاطر األسلحة البيولوجية!!

للمدن دوماً هوية عمرانية وهوية خدمية, وااللتزام بها دوماً يقيض إىل سالسة يف سري الحياة ومتغرياتها املعيشية 
والخدمية.. ولهذا فإن هذا اإلنجاز العمراين واألداء الخدمي املتكامل يحتاج إىل فلسفة التخطيط العمراين الذي يفيض إىل 

سالسة الحركة وإىل منع االختناقات وإىل األداء اإليجابي ملؤسسات الخدمة العامة والطرق والجسور ومرافق الخدمة 
العامة للمواطن.. ومن هنا نؤكد أن التخطيط العمراين للمدن من القضايا الهامة التي يجب أن توليها الدولة االهتمام 

الكبري, وأن تطبقها واقعا عىل املناطق التي اصحبت تكتظ بعشرات اآلالف من السكان وتحولت اطراف صنعاء ومحيطها إىل 
مناطق تنذر بعواقب وخيمة خاصة يف ظل  التوسع العمراين الكبري 

     ناصر  الخدري

اخل����������دم����������ات  أداء  وان�����������ت�����������ظ�����������ام  ال�������ت�������خ�������ط�������ي�������ط  ت�������ك�������ام�������ل�������ي�������ة    
وال��������ب��������ن��������ى األس���������اس���������ي���������ة خ����������ط����������وات ي�����ن�����ب�����غ�����ي االل��������������ت��������������زام ب�������ه�������ا؟!
         ك����ي����ف ي���ن���ب���غ���ي ال����ع����م����ل ع����ل����ى م�����واج�����ه�����ة ك������������وارث ال�����س�����ي�����ول؟!

يف حديث صحفي يف يناير 1999م قال الرئيس األمرييك كلينتون ) إن الخوف من وقوع حرب جرثومية يحرمه من النوم 
ليايل طوال( ولم يضع يف ذهنه أن وزارة الدفاع ووكالة املخابرات باعتبارهما املتعهد األصيل الذى يزرع هذا الخوف !. 

 والواليات املتحدة األمريكية نفسها كدولة استخدمت األسلحة البيولوجية كجزء من آليات حربها منذ استقاللها قبل 
قرنني ونصف يف إبادة جماعية ضد الهنود الحمر السكان األصليون ألمريكيتني .

قراءة أولية

عيل 
الشراعي

ج�������رمي�������ة ف���������ج ع�������ط�������ان اط��������������اق ص�����������������اروخ ك��������������روز ت��������وم��������اه��������وك م���������ن غ������واص������ة 
ام������ري������ك������ي������ة راب���������ض���������ة ب�������ال�������ق�������رب م���������ن س���������واح���������ل ال������ي������م������ن ب������ال������ب������ح������ر األح������م������ر

ت����ق����ري����ر وزارة ال����ص����ح����ة ارت�������ف�������اع ن����س����ب ال�����ت�����ش�����وه�����ات اخل����ل����ق����ي����ة واالس������ق������اط 
ت�����ش�����وه ح�������ال�������ة  أل�����������ف  و12  إس���������ق���������اط  ح�������ال�������ة  أل�����������ف   350 مب�������ع�������دل  ل������أج������ن������ة 

ق�������ي�������ام احمل�������ت�������ل اإلجن�������ل�������ي�������زي ب����ع����دن 
ب��اس��ت��خ��دام ح����رب ج��رث��وم��ي��ة ك��س��اح 
ب���ي���ول���وج���ي ض����د امل���ق���ات���ل���ن ال��ي��م��ن��ي��ن

تقارير تؤكد أن العدوان
 استخدم أسلحة محرمة دوليًا :

وكالة املخابرات املركزية األمريكية 
اج�������������رت ب�����رن�����ام�����ج�����ا س�������ري�������ا ل����ل����ب����ح����وث 
حل�������رب إب����������ادة احمل����اص����ي����ل ال����زراع����ي����ة 

الوقوف مبسؤولية إليجاد معاجلات وحلول
 حتول دون استمرار كوارث السيول؟!



أكد مدير الصحة العامة والسكان يف مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، الدكتور 
محمد عيل أبو سنه، أن عدد املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية والعالجية 
تجاوز عددهم 12 شخص، بحسب كشوفات املرافق الصحية خالل العام املايض 

1443هـ.
وأوضح أبو سنه أن املرافق الصحية "مستشفى ماهلية الريفي، ومركز قانية، 

ووحـــــدتـــــن صـــحـــيـــتـــن"، بـــحـــاجـــة مــــاســــة لــلــتــأثــيــث والـــتـــجـــهـــيـــزات، ويـــحـــتـــاج بــعــضــهــا 
للتأهيل والصيانة.

واســــتــــعــــرض ابـــــو ســـنـــه االحــــتــــيــــاجــــات الـــهـــامـــة والـــــضـــــروريـــــة مــــن األدويـــــــــة واألجــــهــــزة 
الضرورية، يف اطار اللقاء اآليت:

مجتمع 11

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

وتحتاج هذه املنتجات إىل تعزيز الهوية الوطنية من خالل 
التعريف بها بصنع يف اليمن االم���ر ال���ذي يتطلب إىل ترتيب 
وض����ع امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة ب��ت��س��وي��ق��ه��ا وف����ق أف���ض���ل األس��ال��ي��ب 

الحديثة التي تعزز مكانة املنتج اليمني خارجيا.
وال��ه��وي��ة الوطنية ه��ي ال��رك��ي��زة األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ينطلق منها 
امل����رء يف ان��ت��م��ائ��ه ل���دول���ة أو أم���ة م���ا؛ وه���ي امل���ح���رك ال����ذي ي��دف��ع 
الفرد إىل تقديم كل ما يستطيع من أجل موطنه، ومن ثم 
فإن للهوية الوطنية دوراً محورياً يف تقدم الدول وازدهارها 

ويف تحقيق أمنها واستقرارها.
وامل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ت��س��خ��ر ب��ه��ا ب���الدن���ا ك��ث��رة وم���ت���ع���ددة ب��ت��ع��دد 
التضاريس واملناخ والسهول والجبال والسواحل والصحاري 
االمر الذي يحث عىل االستفادة من هذه التنوع الفريد التي 
تتميز بها بالدنا بتوفر امل��واد الخام للصناعات ما يساهم يف 
تطور التنمية املستدامة واملجتمعات املحلية بتنوع منتجاتها.

ورغم الجودة التي تتميز بها منتجات بالدنا إال أن املنافسة 
يف األس���واق الخارجية تتطلب تعزيز الهوية الوطنية بصنع 
يف ال��ي��م��ن وال���ت���س���وي���ق ال��ج��ي��د م���ن خ����الل ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��ن��ت��ج��ات 
وامل��زاي��ا التي تتوفر فيها وال��ج��ودة التي تتصف بها عن غرها 

من املنتجات املشابهة لها.
ويأيت هنا اآللية الكفيلة بالدعاية والرتويج والتسويق الجيد 
للمنتجات اليمنية بما يعطي لها قيمتها األعىل بني مثيالتها 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات ال��خ��ارج��ي��ة وج��ودت��ه��ا امل��س��ت��ح��ق��ة ب��ال��ت��ع��ري��ف بها 

بما يليق بمكانتها.
فمثال ال���ن اليمني ي��ع��رف بتميز نكهته ع��ن غ���ره م��ن أن���واع 
ال�����ن يف ال���ع���ال���م، ال ب����ل ه���ن���اك أن�������واع م����ن ال�����ن ال��ي��م��ن��ي ك��ث��رة 
وك���ل ن���وع ل��ه نكهته وم��ذاق��ة ال��خ��اص، ي���أيت ه��ن��ا ت��ع��زي��ز هوية 
الن اليمني يف غالف املنتج بصنع يف اليمن باإلضافة إىل نوع 

ال��ن ومواصفاته والتعريف بعدد م��ن أن���واع ال��ن اليمني يف 
نفس غالف املنتج.

ويجب إلزام املنتجني أو التجار الذي ينتجون السلع اليمنية 
ب����إض����اف����ة ص����ن����ع يف ال����ي����م����ن ع�����ىل م���ن���ت���ج���ات���ه���م، ل���ت���ع���زي���ز ال���ه���وي���ة 
الوطنية، وال بأس أن يسمي املنتج باسمه أو شركته، ولكن 

يجب أن يضيف صنع يف اليمن.
فتعزيز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة بصنع يف ال��ي��م��ن يكسب املنتجات 
ال��ي��م��ن��ي��ة ح��ض��وره��ا يف األس�����واق ال��خ��ارج��ي��ة وي��ع��ط��ي��ه��ا مكانتها 
التي تعرف منذ القدم بجودتها وشهرتها وكرثة الطلب عليها 

للميزات التي فيها.
وعندما يكون املنتج معزز بالهوية الوطنية صنع يف اليمن 
يتم املحافظة عىل املنتجات اليمنية من التقليد وحقوق امللكية 
للمنتج من التزييف وبذلك تزداد مكانة املنتجات اليمنية يف 

األسواق الخارجية.
وهناك عوامل متعددة لتسويق املنتجات املحلية خارجيا 
منها البد أن تظل متطلًعا عىل أخر التحديثات، واالهتمام 
ب��ال��ع��الم��ة ت��ج��اري��ة ال��ج��ذاب��ة ذات ت��ص��م��ي��م ج��راف��ي��ك ج��ي��د كما 
أنها ُتعترب فعاًل نقلة لعالم املحرتفني هو ما يعزز من هوية 

املنتج الوطني.
وي��ح��ت��اج املنتج ال��وط��ن��ي ألي��ق��ون��ة أو ش��ع��ار لكل منتج وطني 
ال يمكن نسيانه حيث يصمم بحرفية وبشكل انيق وملفت 

يضفي انطباع للمستهلك جيد عن املنتج.
 اليمن ما زالت بكر وفيها الكثر من الرثوات الواعدة القادرة 
عىل املنافسة يف األسواق الخارجية والعاملية بقوة لجودتها 
وت���م���ي���زه���ا وش���ه���رت���ه���ا وال ب�����د أن ت���ت���ض���اف���ر ال����ج����ه����ود امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والرسمية لتعزيز املنتج الوطني بإضافة صنع يف اليمن من 

خالل التوعية بأهمية هذا الشعار.

املنتج وتعزيز الهوية الوطنية )صنع في اليمن(
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

كثري من املنتجات اليمنية ذات القيمة العالية محليا وخارجيا تلقى رواجا كبريا وقبول من املستهلكن لجودتها ومميزاتها 
دونا عن غريها، فاملنتجات الزراعية والسمكية والرثوة الحيوانية ومخرجات األرض من معادن واحجار متنوعة واعشاب 

يستخرج منها الدواء ومشتقات نفطية تزخر بها بالدنا يجب الحفاظ عليها بهوية املنتج.
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مدير الصحة العامة في مديرية ماهلية مبحافظة مارب لـ"                                                       ":

* بــــــــــــــدايــــــــــــــة حــــــــــدثــــــــــنــــــــــا عــــــــــــــن مـــــــســـــــتـــــــوى 
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة والـــــــعـــــــالجـــــــيـــــــة 
املـــــــقـــــــدمـــــــة لــــــلــــــمــــــواطــــــنــــــن يف مـــــديـــــريـــــة 

ماهلية؟
 **  تقتصر الخدمات الطبية والعالجية ألبناء 
م�����دي�����ري�����ة م����اه����ل����ي����ة يف ال�����رع�����اي�����ة ال����ص����ح����ي����ة األول�����ي�����ة 
التكاملية التي تستهدف صحة األم واملواليد يف 
ال��ت��غ��ذي��ة، تحصني ورع��اي��ة ال��ح��وام��ل واألم��ه��ات 
امل������رض������ع������ات يف م����خ����ت����ل����ف امل��������راف��������ق ال�����ص�����ح�����ي�����ة، أو 
العيادات املتنقلة خارج الجدران، وكذلك عرب 

 فريق االستجابة السريعة والطارئة لألمراض 
ال��وب��ائ��ي��ة، وت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ت��ل��ف االن��ش��ط��ة االي��ص��ال��ي��ة 
ح�����م�����الت ال�����ت�����ط�����ع�����ي�����م،   ب������اإلض������اف������ة إىل م���ع���ال���ج���ة 
األمراض الشائعة بشكل متفاوت لعدم التزام 

املنظمات بتوفر األدوية بصورة مستمرة.
 

العيادات املتنقلة

* مـــا الــــذي تـــم تــنــفــيــذه بــعــد تحرير 
مـــــــاهـــــــلـــــــيـــــــة لـــــلـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مـــــــــــن مــــــعــــــانــــــاة 

أبنائها؟
** بعد تحرير مديرية ماهلية كانت أولوياتنا 
ت���ه���دف إىل ت��ق��دي��م ال���خ���دم���ة ال��ص��ح��ي��ة واي��ص��ال��ه��ا 
ل������ل������م������واط������ن������ني ب���������ص���������ورة ع������اج������ل������ة ل����ل����ت����خ����ف����ي����ف م���ن 
م�������ع�������ان�������ات�������ه�������م ج������������������راء م�����������ا ش�������ه�������دت�������ه امل����������دي����������ري����������ة م����ن 
م���واج���ه���ات وغ��������ارات ل����ط����ران ال�����ع�����دوان، ون��ف��ذن��ا 
م����ش����روع ال����ع����ي����ادة امل��ت��ن��ق��ل��ة إىل م��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
امل������دي������ري������ة اس�����ت�����ف�����اد م����ن����ه����ا ع��������دد ٥٦٨٣ ش��خ��ص 
خالل 2021م، تلقى عدد 17٨٥طفال وطفلة 
خدمة عالج سوء التغذية بمختلف مستوياتها، 
وتلقى 141٣ طفال وطفلة خ��دم��ات املعالجة 
املختلفة، باإلضافة إىل معالجة 1012 من فئة 

الكبار بينهم ٥٦2 من اإلناث.
ك��م��ا اس���ت���ف���ادت م���ن خ���دم���ة ال��ص��ح��ة اإلن��ج��اب��ي��ة 
٣12 امرأة حامل خالل الفرتة ذاتها، باإلضافة 
إىل ع��دد4٣1 من األمهات املرضعات، و٣91 
تنظيم األسرة، وعدد ٨٥4 من فوليك أسيد، 

من العيادة املتنقلة. 

وت��م استئناف م��ش��روع ال��ع��ي��ادة املتنقلة خالل 
ال�����ع�����ام ال������ج������اري 2022م، ح����ي����ث ب����ل����غ إج����م����ايل 
املستفيدين منها قرابة 2147٨ شخصاً، منهم 
7٥4٣ حالة يف مجال سوء التغذية بمختلف 
م���س���ت���وي���ات���ه  وع��������دد 4124 يف ص���ح���ة ال���ط���ف���ل، 
وم��ع��ال��ج��ة ع���دد ٥022 م��ن ال��ك��ب��ار، واس��ت��ف��ادة 
104٣ م����ن ب���رن���ام���ج ال���ت���ح���ص���ني، ب���اإلض���اف���ة إىل 
ع���������دد ٣74٦ م�������ن ال�����ن�����س�����اء يف ب�������رام�������ج ال���ص���ح���ة 

اإلنجابية.
لم نكتف بذلك - بل تم استحداث نقاط صحية 
ثابتة مؤقتة يف بعض ال��ُع��زل واملناطق البعيدة 
لتقديم الخدمة والتخفيف من معاناة األهايل 

ومشقة التنقل إىل املستشفى واملركز الصحي.
وسعينا جاهدين من أجل فتح املرافق الصحية 
ال���ت���ي ك���ان���ت ش���ب���ه م��غ��ل��ق��ة، وال���ع���م���ل ع����ىل ت��وف��ر 
اب���س���ط ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة وت��ش��غ��ي��ل��ه��ا ل��خ��دم��ة 

األهايل. 

4 مرافق صحية
*  كـــــــــــــم عـــــــــــــــــدد املـــــــــــــــرافـــــــــــــــق الــــــصــــــحــــــيــــــة 

والعاملن فيها؟
** يف م����دي����ري����ة م���اه���ل���ي���ة ل����دي����ن����ا ع�������دد 4 م����راف����ق 
ص����ح����ي����ة "م����س����ت����ش����ف����ى م����اه����ل����ي����ة ال�������ري�������ف�������ي، م����رك����ز 
قانية الصحي، ووحدتني صحيتني يف منطقتي 
ح��������ت��������ال، وح����������الق����������ة"، ج����م����ي����ع����ه����ا ب�����ح�����اج�����ة م����اس����ة 
للتأثيث وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ف��ن��ي��ة، يعمل فيها 2٦ 
ع���ام���ال ص��ح��ي��ا، م���وزع���ني ب���ع���دد ٨ يف ال��وح��دت��ني 
ال���ص���ح���ي���ت���ني ب���م���ن���ط���ق���ت���ي ح����ت����ال وح������الق������ة، وع�����دد 
11ع���ام���ال ص��ح��ي��ا وط��ب��ي��ب ع����ام وق��اب��ل��ة يف م��رك��ز 
ق����ان����ي����ة ال����ص����ح����ي، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ع�����دد11ع�����ام�����ال 
ص���ح���ي���ا يف م��س��ت��ش��ف��ى م���اه���ل���ي���ة ال����ري����ف����ي، وأث���ن���ني 
أط����ب����اء وط���ب���ي���ب���ة ن����س����اء، ت���ت���وف���ر ك���م���ي���ة ق��ل��ي��ل��ة م��ن 
األدوية لصحة الطفل، وجزء بسيط من األدوية 

الخاصة باألمراض الشائعة واملزمنة.

بحاجة للتجهيزات
*مـــــــــــا مــــــســــــتــــــوى تــــــجــــــهــــــيــــــزات املـــــــرافـــــــق 

الصحية؟

** ط���ب���ع���ا م���ع���ظ���م امل�������راف�������ق ال����ص����ح����ي����ة ت���ع���رض���ت 
ل��ل��ن��ه��ب م���ن ق��ب��ل م��رت��زق��ة ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان قبل 
ع���م���ل���ي���ة ت����ح����ري����ر امل�����دي�����ري�����ة م�����ن ال����ج����ي����ش وال����ل����ج����ان 
الشعبية.. تجهيزات املرافق الصحية باملديرية، 
شبه منعدمة، ل��ع��دم ت��وف��ر اإلم��ك��ان��ات وال��دع��م 
امل�������ط�������ل�������وب، ح�����ي�����ث ت����ف����ت����ق����د ال����������وح����������دات ال���ص���ح���ي���ة 
ل��ألث��اث م��ن أس���رة ال��رق��ود وال��ك��رايس وال��ث��الج��ات 
لحفظ اللقاحات الضرورية، حتى أنها بحاجة 
للرتميم وصيانة املباين، ويفتقد الكادر املتواجد 
فيها للحوافز املالية التي تشجعهم عىل البقاء 

يف تقديم الخدمة.
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��رك��ز ال��ص��ح��ي يف ق��ان��ي��ة ت��ج��ه��ي��زات��ه 
ب��س��ي��ط��ة  ق���راب���ة 4 أس����رة ل���ل���رق���ود، وس���ري���ر واح���د 
للوالدة، وشبكة الصرف الصحي شبه معطلة 

بنسبة ٥0%.
أم�������ا م���ب���ن���ى م���س���ت���ش���ف���ى م����اه����ل����ي����ة ال�����ري�����ف�����ي، ف��ه��و 
ق���������دي���������م، وم������������ا ت�����ب�����ق�����ى م���������ن ال������ت������ج������ه������ي������زات ق����دي����م����ة 
وم����ت����ه����ال����ك����ة، م������ن م����ي����ك����روس����ك����وب وس�����ن�����رت ف���ي���وج 
واش��������ع��������ة إك�������������س، ح�����ت�����ى أن امل�����ب�����ن�����ى ل�����ي�����س ج����اه����ز 
ب����ال����ش����ك����ل امل�����ط�����ل�����وب، وب�����ح�����اج�����ة م�����اس�����ة ل���ل���ت���أه���ي���ل 
وال���ص���ي���ان���ة إىل س�����ور امل��س��ت��ش��ف��ى ب��ف��ع��ل االه���م���ال 

طوال الفرتة املاضية.

نهب املرافق الصحية
* هـــــل هــــنــــاك أضـــــــــرار طــــالــــت بــعــض 
املــرافــق جــراء املــواجــهــات أو الــغــارات 

الجوية؟
**م����دي����ري����ة م��اه��ل��ي��ة م���رتام���ي���ة األط���������راف، ت��ف��ت��ق��ر 
للمرافق الصحية يف البنى التحتية، كغرها من 
بقية مديريات م��أرب كانت مهمشة ومستثناة 
م��������ن م����خ����ت����ل����ف ال��������خ��������دم��������ات، ل�������ذل�������ك ل��������م ي���س���ج���ل 
اعتداءات عىل املرافق الصحية، ألنها قليلة جدا 
مقارنة م��ع مساحة وس��ك��ان امل��دي��ري��ة، تعرضت 

محتوياتها للنهب من قبل مرتزقة العدوان.
وت������ع������رض أح��������د امل�������راف�������ق ال����ص����ح����ي����ة ال�����خ�����اص�����ة يف 
س����وق ق����اين ل���الع���ت���داء وال��ن��ه��ب ب��ت��ه��م��ة أن م��ال��ك��ه 
"ح��������������ويث"، وه������ك������ذا ط�����ال�����ت األع�������م�������ال االج�����رام�����ي�����ة 

املرافق اإلنسانية التي تهتم بحياة البشر بذرائع 
مختلفة.

انتشار األمراض
* ما حجم معاناة االهايل الصحية 

بعد تحرير املديرية؟
** حقيقة عاىن أهايل مديرية ماهلية الويالت 
وس���ط اف��ت��ق��اره��م ألب��س��ط االح��ت��ي��اج��ات الصحية 
وان���ع���دام م��ق��وم��ات ال��ح��ي��اة أث��ن��اء ت��واج��د مرتزقة 

تحالف العدوان.
بعد تحرير املديرية خالل عملية النصر املبني، 
رص��دن��ا ان��ت��ش��ار واس���ع ل��ح��االت س��وء التغذية يف 
ص��ف��وف األط��ف��ال، ال��ت��ي زادت حينها ع��ن 200 
  ،)SAM( ح��ال��ة س����وء ال��ت��غ��ذي��ة ح����ادة وش���دي���دة
وأك����������������رث م����������ن 2٦0ح�������������ال�������������ة س�������������وء ت�������غ�������ذي�������ة ح����������ادة 
متوسطة )MAM(، وانتشار لألوبئة واألمراض 
منها الحصبة والنكاف والجدري واملالريا وغرها 
م��ن األم����راض، اس��ت��دع��ى األم���ر تنفيذ الخدمات 
اإلس��ع��اف��ي��ة ال��ط��ارئ��ة ب��واس��ط��ة ال��ع��ي��ادات املتنقلة 
ال��ت��ي اسلفنا ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا، والزال����ت مستمرة 

يف تقديم الخدمات الصحية لألهايل. 

12 ألف حالة
* ماذا عن تقديم تقديم الخدمات 

الطبية يف املرافق الصحية؟
** س����ع����ي����ن����ا خ����������الل األي��������������ام األوىل ب�����ع�����د ت����ح����ري����ر 
امل���دي���ري���ة ع���ىل ت��ط��ب��ي��ع األوض������اع ال��ص��ح��ي��ة واع�����ادة 
ف��ت��ح امل���راف���ق ال��ص��ح��ي��ة ل��ت��ق��دي��م خ���دم���ات ال��رع��اي��ة 

وفق االمكانات املتاحة.
حيث قدمت الخدمة ألكرث من 12 ألف حالة 
مرضية وفق سجالت العيادات املتنقلة واملرافق 
الصحية خالل العام الهجري املايض 144٣ه�.

انتشرت خالل الفرتة املاضية بعض. األمراض، 
منها اإلسهاالت املائية بحسب الفئات العمرية 
بني األطفال بسبب تلوث املياه، وح��االت سوء 
ال����ت����غ����ذي����ة ال������ح������اد وال�����وخ�����ي�����م ال�����ت�����ي ت�����ع�����ود ل��ن��ق��ص 
ال��ق��ي��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وإع��ت��م��اد األه�����ايل ع���ىل م��ص��ادر 

غذائية محددة بسبب الفقر، واعتمادهم عىل 
امل����س����اع����دات اإلن���س���ان���ي���ة ال����ت����ي ال ت���ف���ي ب���ال���غ���رض، 
وغ������ره������ا م������ن األم��������������راض، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ان���ت���ش���ار 
ب��ع��ض األم�������راض امل���زم���ن���ة ل����دى ف��ئ��ة ك���ب���ار ال��س��ن، 
م��ن��ه��ا ال���س���ك���ري وال���ض���غ���ط، إىل ج���ان���ب ه��ش��اش��ة 
ال�����ع�����ظ�����ام وف�����ق�����ر ال����������دم ع����ن����د األم�������ه�������ات ال����ح����وام����ل 

واملرضعات.

اسهامات محدودة
* مــا اسهامات الجهات الرسمية 

يف ذلك؟ 
** اسهامات الجهات الرسمية محدودة جدا 
لعدم توفر ما يتطلبه الوضع الصحي بالشكل 
املطلوب من األدوية الخاصة باألمراض الشائعه 
واملزمنة، ونحن نعمل وفق االمكانات املتاحة، 
ش��ح��ة امل������وارد ال��ت��ي ت��ع��ان��ي��ه��ا ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة، 
واس���������ت���������م���������رار ت������ح������ال������ف ال������������ع������������دوان ب�����ن�����ه�����ب امل���������������وارد 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ال���ن���ف���ط���ي���ة وال�����غ�����ازي�����ة ألب�����ن�����اء ال���ش���ع���ب 

اليمني. 

احتياجات ومتطلبات
* مــا نتائج زيـــارة وزيـــر الصحة إىل 

املديرية؟
** زي������������������ارة األخ وزي���������������ر ال������ص������ح������ة ال��������دك��������ت��������ور ط���ه 
امل������ت������وك������ل، إىل م�����دي�����ري�����ة م����اه����ل����ي����ة ب����ع����د ت���ح���ري���ره���ا 
ج�����اءت اس���ت���ش���ع���ارا م��ن��ه ب��امل��س��ؤول��ي��ة امل���ل���ق���اة عىل 
ع�����ات�����ق�����ه، واط�������ل�������ع ع�������ىل اح�����ت�����ي�����اج�����ات وم���ت���ط���ل���ب���ات 
ال��ص��ح��ة ب��امل��دي��ري��ة وح��ج��م امل��ع��ان��اة ل��أله��ايل ال��ذي 
لم ينزح منهم اال القليل، رغم موقعها الخدمي 
ل��ل��م��دي��ري��ات امل���ج���اورة يف ح��ري��ب وب��ي��ح��ان، وج��زء 
ك����ب����ر م�����ن م����دي����ري����ة رح�����ب�����ة، وم�����رك�����ز ق����ان����ي����ة ال�����ذي 

ي���خ���دم م��ن��اط��ق م����ج����اورة يف م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء، 
نتطلع كثرا وكلنا عىل أمل بإيالء  ماهلية املزيد 
م��ن االه��ت��م��ام يف ال��خ��دم��ات الصحية التنموية، 
خالل املرحلة الراهنة، وفاء وعرفانا للتضحيات 
ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ال���ش���ه���داء ال��ع��ظ��م��اء م���ن م��ج��اه��دي 
ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ت���ح���ري���ر امل���دي���ري���ة 
وب���ق���ي���ة م���دي���ري���ات امل���ح���اف���ظ���ة م����ن رج�����س م��رت��زق��ة 

التحالف.

الطوارئ التوليدية

* مــــــا االحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــــطــــــارئــــــة الـــتـــي 
تحتاجها املرافق الصحية باملديرية؟
** تكمن االح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ارئ��ة وال��ض��روري��ة يف 
توفر األدوي���ة بصورة مستمرة لكافة األم��راض 
الشائعة وامل��زم��ن��ة منها وامل��ع��دي��ة، ورف���د امل��راف��ق 
ب�������االط�������ب�������اء امل������خ������ت������ص������ني، وال�������ن�������ه�������وض ب�������ال�������ط�������وارئ 
ال�������ت�������ول�������ي�������دي�������ة ل�����ل�����ت�����خ�����ف�����ي�����ف م����������ن م��������ع��������ان��������اة ال������ن������س������اء 
الحوامل، وتوفر مركز "يت إف يس"، ملعالجة 
أم�����راض س���وء ال��ت��غ��ذي��ه ال���ح���اد ال��وخ��ي��م، وت��وف��ر 

أجهزة مخربية "يس بي يس".
وت��ربز الحاجة إليجاد غرفة العناية امل��رك��زة يف 
م��س��ت��ش��ف��ى م��اه��ل��ي��ة ال���ري���ف���ي، وت��أث��ي��ث��ه إىل ج��ان��ب 
م��رك��ز ق��ان��ي��ة وال���وح���دت���ني ال��ص��ح��ي��ت��ني ب��امل��دي��ري��ة، 

وسكن االطباء.

تدخالت محدودة

* مــــــا حــــجــــم الــــــتــــــدخــــــالت الـــصـــحـــيـــة 
للمنظمات الدولية يف املديرية؟

** امل����ن����ظ����م����ات ال����ص����ح����ي����ة ت����دخ����الت����ه����ا م�����ح�����دودة 

جدا وتقتصر عىل بعض التدخالت من منظمة 
اليونيسف، باالضافة إىل منح 4 عاملني حوافز 
ش������ه������ري������ة يف م�������رك�������ز ق������ان������ي������ة ال������ص������ح������ي م��������ن ال����ب����ن����ك 
ال���دويل، ودع��م العيادة املتنقلة م��ن اليونيسف 
ع�����رب م���ك���ت���ب ال���ص���ح���ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة، ودع��������م ف���ري���ق 
االس�����ت�����ج�����اب�����ة ال�����س�����ري�����ع�����ة وال�������ط�������ارئ�������ة ع�������رب ال���ص���ح���ة 
العاملية بنصف راتب فقط، ومنظمة االوتشا عرب 
املؤسسة الوطنية لالستجابة االنسانية، وحتى  
يونيو املايض لم يتم توفر أي  يشء سوى حافز 
العاملني وبعض أدوات النظافة، وجزء بسيط 

من األدوية.

تعزيز الصمود

الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات  يــــــــكــــــــمــــــــن دور  أيــــــــــــــــــن   *
املحلية يف تعزيز الخدمات الطبية 

والعالجية؟

** ال���س���ل���ط���ات امل���ح���ل���ي���ة ب����امل����دي����ري����ة ل���ي���س ب��ي��ده��ا 
يشء، ت��������ع��������اين م���������ن ش������ح������ة امل���������������������وارد وال������ن������ف������ق������ات 
التشغيلية، اال أننا نبذل ما بوسعنا من جهودا 
لتقديم الرعاية الصحية للمرىض بقدر ما لدينا 

من امكانات يتم تقديمها عرب وزارة الصحة.
ول��ه��ذا نعول كثرا ع��ىل الله سبحانه وتعاىل، 
وعىل قيادة وزارة الصحة ممثلة بمعايل الوزير 
ال��دك��ت��ور ط��ه امل��ت��وك��ل،  وق��ي��ادة السلطة املحلية 
باملحافظة ممثلة باللواء عيل محمد طعيمان، 
واألخ م�����دي�����ر ع�������ام م���ك���ت���ب ال����ص����ح����ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة، 
ال�����ذي ي��س��ع��ى ج���اه���دا ل��ت��ح��ق��ي��ق خ���دم���ات صحية 
ملموسة تخدم املديرية وتعزز صمود ابنائها يف 

وجه تحالف العدوان الجبان.

* حدثنا عن الوضع األمني 
يف مديرية جهران؟

** ت����س����ه����م األج�������ه�������زة األم�����ن�����ي�����ة ب���م���دي���ري���ة 
ج�������ه�������ران، وي����ن����ص����ب اه����ت����م����ام����ه����ا يف ح��ف��ظ 
األم���ن وال��س��ك��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة ع��ىل ممتلكات 
املواطنني، وبفضل الله سبحانه وتعاىل، 
وب����ي����ق����ظ����ة رج����������ال األم����������ن ت����ح����ظ����ى م����دي����ري����ة 
ج������ه������ران ب������األم������ن وال�����س�����ل�����م االج����ت����م����اع����ي، 
باإلضافة إىل تعاون أبناء املديرية الذين 
ي��ش��ك��ل��ون ح��ج��ز ال����زاوي����ة يف ت��ع��زي��ز األم���ن 

ومكافحة الجريمة قبل وقوعها.
م����دي����ن����ة م����ع����رب ع����اص����م����ة امل������دي������ري������ة ت��م��ث��ل 
ملتقى وسوقا تجاريا لعدد من املديريات 
املجاورة، ومنطقة تربط محافظة صنعاء 
بذمار، وشهدت خالل السنوات املاضية 
توسعا عمرانيا وكثافة سكانية كبرة من 
مختلف مديريات املحافظة واملحافظات 
املجاورة، السيما الحديدة التي استقبلت 
م��دي��ن��ة م��ع��رب امل���ئ���ات م���ن األس����ر ال��ن��ازح��ة، 
ن���ت���ي���ج���ة ت���ص���ع���ي���د ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان ع��ىل 

الساحل الغربي منذ العام 201٨م.
األك��رث أهمية م��ن ذل��ك أن مدينة معرب 
مثلت رم���زا ل��ألم��ن وال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي، 
التي يتواجد فيها مركز تعليمي لإلخوة 
السلفيني، ع��ززت املدينة قيم التعايش 

واملحبة بني أبناء الوطن الواحد.

* كـــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــدد الــــــــــــقــــــــــــضــــــــــــايــــــــــــا 
املضبوطة؟

** خالل الستة األشهر املاضية تمكنت 
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ب��امل��دي��ري��ة تحقيق نسبة 
9٣% م��ن ضبط الجريمة، حيث ضبط 

رج�����������ال األم�����������ن أك���������رث م�������ن ٥17 ق���ض���ي���ة، 
والقبض عىل ٥90 متهما عىل ذمتها، 
وإح��ال��ة 149 قضية و2٥0 متهما إىل 
ال�����ن�����ي�����اب�����ة، واح�������ال�������ة ع��������دد 72 ق����ض����ي����ة إىل 
ال����ق����ض����اء، وح������ل 22٦ ق���ض���ي���ة، ان��ت��ه��ت 
بعضها ب��ال��ت��ن��ازل وال��ص��ل��ح يف إدارة أم��ن 

املديرية.  
* كـــــــــــيـــــــــــف يـــــــــــتـــــــــــم الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل 
مـــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــضـــــــــــــــايـــــــــــــــا املـــــــــــــــواطـــــــــــــــنـــــــــــــــن 

وشكاويهم؟

** ن����������ويل ق�����ض�����اي�����ا امل�������واط�������ن�������ني االه�����ت�����م�����ام 
ال�����خ�����اص ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���ع���ل���ي���م���ات م����دي����ر أم����ن 
امل��������ح��������اف��������ظ��������ة، ال������ع������م������ي������د أح��������م��������د ع�����ب�����دال�����ل�����ه 
الشريف، وترجمة لتوجيهات قائد الثورة 
السيد عبدامللك الحويث، والحرص عىل 
حل قضاياهم أوال ب��أول، والتفاعل مع 
شكاويهم، والتقارب بالحلول والصلح 

أحيانا يف بعض القضايا بني الغرماء.
ت����ن����ط����ل����ق ح�������ل ق�����ض�����اي�����ا امل������واط������ن������ني وع�������دم 
ت�����أخ�����ره�����ا أو ال�����ت�����الع�����ب ب����م����ج����ري����ات����ه����ا، م��ن 
امل������س������ؤول������ي������ة ال�������واق�������ع�������ة ع�������ىل ع������ات������ق رج�������ال 
األم����ن يف ج���ه���ران، وف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة قضايا 
امل��واط��ن��ني يسهم ع��ىل رج���ال األم���ن حلها 
بالطرق املنصفة والقانونية، لقطع دابر 
الفنت واملشاكل بني أبناء املجتمع، دون 

استفحالها بني املتخاصمني. 
ول���ل���ع���ل���م ت����راك����م ق���ض���اي���ا امل����واط����ن����ني ل���دى 
أج�������ه�������زة ال������ش������رط������ة، ي����ن����ع����ك����س س����ل����ب����ا ع���ىل 
األداء األم�������ن�������ي، وت����ع����ي����ق ت���ن���ف���ي���ذ امل�����ه�����ام، 
ول������ي������س م�������ن م����ص����ل����ح����ة األج��������ه��������زة األم����ن����ي����ة 
اطالة وتعقيد قضايا املواطنني وابقائها 

عالقة ألشهر.
ل���ذل���ك ق���راب���ة 22٦ ق��ض��ي��ة م���ن اج��م��ايل 
٥17 ق�����ض�����ي�����ة، ع����م����ل����ن����ا ع�������ىل ح����ل����ه����ا وف�����ق 
االجراءات القانونية داخل ادارة األمن، 
خالل الفرتة ذاتها، واحالة بقية القضايا 
األخرى إىل النيابة والسلطات القضائية 
ب��ع��د ات��خ��اذ االج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة، للبت 

فيها.
* مـــــا أبـــــــرز الــــنــــجــــاحــــات الـــتـــي 
حـــــقـــــقـــــتـــــهـــــا األجـــــــــــهـــــــــــزة األمـــــنـــــيـــــة 

باملديرية؟
** بفضل الله وبتوجيه ومتابعة مدير 
األمن باملحافظة العميد الشريف، حققت 
األج��������ه��������زة األم������ن������ي������ة يف ج�������ه�������ران ن����ج����اح����ات 
ن�������وع�������ي�������ة يف ض�������ب�������ط ال�������ج�������ري�������م�������ة، وت������ع������زي������ز 
ألم�������ن وال�����ح�����ف�����اظ ع�����ىل ال���س���ك���ي���ن���ة ال���ع���ام���ة 
وممتلكات املواطنني،  وذل��ك من خالل 
االن�����ت�����ش�����ار األم������ن������ي، ال��������ذي ق����وب����ل ب����ارت����ي����اح 

املواطنني.

أص������ب������ح������ت األج�����������ه�����������زة األم�������ن�������ي�������ة ت���ح���ظ���ى 
ب��ث��ق��ة واح�����رتام أب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع، بتحقيق 
النجاحات التي تأيت يف مقدمتها القبض 
عىل عدد من املتهمني الفارين من وجه 
ال�������ع�������دال�������ة، ب����ق����ت����ل امل�����ج�����ن�����ي ع�����ل�����ي�����ه، ب�����الل 
ع���ب���درب���ه، وامل���ت���ه���م ب��ق��ت��ل امل���واط���ن���ة لطيفة 
البهلويل، من الذين صدر بحقهم أوامر 

قهرية وأحكام قضائية نافذة.
ك�������م�������ا ت������م������ك������ن رج�����������������ال األم�����������������ن ب������امل������دي������ري������ة 
م����������������ن  ض��������ب��������ط ع��������ص��������اب��������ة م������ن������ظ������م������ة ي������ت������ك������ون 
اعضائها  من مختلف املحافظات، وهي 
م���ت���خ���ص���ص���ة ب���س���رق���ة امل������ن������ازل وال����س����ي����ارات 
والدراجات النارية وشناط النساء، كان 
يتواجد اعضائها يف مدينة معرب، وبعد 
عملية تحريات ورصد ومتابعة دقيقة، 
تم االيقاع بأفراد العصابة وفتح محضر 
ت����ح����ق����ي����ق م�����ع�����ه�����م، واح������ال������ت������ه������م ل���ل���ج���ه���ات 

املعنية لينالوا جزائهم الرادع.
* مستوى التنسيق بينكم 
وبــــــــــــــن األجــــــــــــهــــــــــــزة األمــــــــنــــــــيــــــــة يف 

مديريات املحافظة؟
**  ال ي������م������ك������ن ل���������ألج���������ه���������زة األم���������ن���������ي���������ة أن 
تحقيق أي نجاحات واداء دون التنسيق 
وال����ت����ع����اون ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا وب���ع���ض ال��ج��ه��ات 
املختصة، ألن األمن منظومة متكاملة، 

ال����ج����م����ي����ع م���ع���ن���ي يف ن����ج����اح����ه����ا س���������واء م��ن 
امل�������واط�������ن أو ال����س����ل����ط����ة امل����ح����ل����ي����ة يف ت���ع���زي���ز 
ج�����ه�����ود رج����������ال األم����������ن وال������ت������ع������اون م��ع��ه��م 
لتنفيذ املهام األمنية ومكافحة الجريمة 
والحد منها قبل وقوعها.. أمن املجتمع 
م��س��ؤول��ي��ة ت��ق��ع ع���ىل ع��ات��ق ال��ج��م��ي��ع دون 

استثناء.
* مـــــــــــــــــا عــــــــــالقــــــــــتــــــــــكــــــــــم بــــــــــأبــــــــــنــــــــــاء 

املجتمع؟
** كما ذكرت سابقا، من الصعب جدا 
ت���ح���ق���ي���ق أي ن����ج����اح أم����ن����ي دون أن ي���ك���ون 
امل������واط������ن ش�����ري�����ك أس���������ايس وم�����ت�����ع�����اون م��ع 
رجال األمن، ألنه املستفيد األول واملعني 
باألمر، التي وجدت اقسام الشرطة من 

أجل حمايته واللجوء اليها لالنصاف.
وب��������ال��������ت��������ايل ت������وط������ي������د ال�������ع�������الق�������ة م��������ع أب������ن������اء 
امل�����ج�����ت�����م�����ع ي����ن����ط����ل����ق م��������ن م������س������ت������وى ال������وع������ي 
ال����ذي ي��ت��ح��ىل ب��ه��ا امل���واط���ن ورج����ل األم����ن، 
وت��ح��ق��ي��ق األم�����ن ب���داي���ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، 
ال��������ذي ال ي���م���ك���ن أن ت���ت���وف���ر ال���ت���ن���م���ي���ة دون 

األمن واالستقرار.
* ما الذي تود قوله يف نهاية 

هذا اللقاء؟
** أت��وج��ه ب��ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل أب��ن��اء 
ج�����ه�����ران ورج����������ال أم����ن����ه����ا ال�����ش�����رف�����اء ال����ذي����ن 
لهم بصمات ودور كبر يف تعزيز السلم 
االجتماعي، انطالقا من روح املسؤولية 
امل����ل����ق����اة ع�����ىل ع����ات����ق����ه����م، ووع����ي����ه����م األم����ن����ي 
خ������الل امل����رح����ل����ة االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة م�����ن ال���ح���رب 
وال��������ح��������ص��������ار ع���������ىل ب����������الدن����������ا، ال�������ت�������ي ت���ت���ط���ل���ب 
املرحلة الراهنة املزيد من اليقظة والحس 

األمني العايل.

متابعات  اكرم األشول
نظمت اإلدارة العامة للمرور فعالية 
استعرضت خاللها التقرير السنوي ملا 
حققته من إنجازات تم تحقيقها خالل 
ال������ع������ام امل�����ن�����ص�����رم 144٣ه������������� ، وج�����وان�����ب 
وم����الم����ح م����ن ال���خ���ط���ة ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ع��ام 
1444ه�����  وف���ق خ��ط��ة ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر 
ل����������وزارة ال����داخ����ل����ي����ة امل���ن���ب���ث���ق���ة ع�����ن ال����رؤي����ة 
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. 
ويف الفعالية أشاد نائب وزير الداخلية 
ال����ل����واء ع��ب��دامل��ج��ي��د امل���رت���ى ب��م��ا حققته 
اإلدارة ال����ع����ام����ة ل����ل����م����رور م�����ن إن�����ج�����ازات 
ش�������ه�������ده�������ا ال����������ع����������ام امل����������������ايض 144٣ه������������������������.. 
وأش�����ار إىل أن م���ا ح��ق��ق��ت��ه ش���رط���ة امل����رور 
م��������ن إن����������ج����������ازات خ����������الل ال��������ف��������رتة امل�����اض�����ي�����ة 
ت��ع��د إن����ج����ازات ك��ب��رة وت��س��ت��ح��ق ال��ش��ك��ر 
وال��ت��ق��دي��ر ن���ظ���راً أله��م��ي��ة خ���دم���ات امل����رور 
بالنسبة لحياة وممتلكات املواطنني يف 
هذه املرحلة الهامة التي يمر بها بلدنا، 
ورغ����م ال��ص��ع��وب��ات وش��ح��ة اإلم��ك��ان��ي��ات 
التي رافقت تلك النجاحات واإلنجازات 
ال���ت���ي س��اه��م��ت ب��ش��ك��ل ك��ب��ر وم��ل��م��وس 

ملسه جميع أبناء شعبنا اليمني.
وأكد املرتى أن النجاح الذي حققته 
شرطة املرور كان ثمرة للتخطيط الجيد 
واأله������������داف ال�����واض�����ح�����ة.. م�����ش�����راً إىل أن 
ال���س���الم���ة امل����روري����ة م��س��ؤول��ي��ة م��ش��رتك��ة 
بني شرطة املرور والجهات املشاركة يف 
ال���س���الم���ة.. ودع�����ا ن���ائ���ب وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

كافة الجهات ذات العالقة باملساهمة 
ال������ف������اع������ل������ة يف ح���������ل امل�������ش�������اك�������ل امل����ت����ع����ل����ق����ة 
بالطريق ألن املشكلة املرورية ال تختص 
ب����ش����رط����ة امل�����������رور وح������س������ب، وان������م������ا ت��ح��ل 
بتضافر وتعاون كافة الجهات املعنية 
ب����ه����ذه امل����ش����ك����ل����ة... م�����ش�����دداً ع����ىل أه��م��ي��ة 
ال����ت����أه����ي����ل وال������ت������دري������ب يف ش�����رط�����ة امل��������رور 
واس���ت���م���رار ال��ع��م��ل ع���ىل ت��غ��ي��ر ال���ص���ورة 
ال��ن��م��وذج��ي��ة ل������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وش��رط��ة 
امل�����رور وال���ت���ي ت��ش��ه��د ت��ح��س��ن ج���ي���د.. من 
ج����ان����ب����ه ق�������ال م����دي����ر ع�������ام امل����������رور ال��ع��م��ي��د 
الدكتور بكيل محمد الربايش "نستذكر 
يف ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة أه���م أع��م��ال وأن��ش��ط��ة 
وإن��������ج��������ازات ع�������ام م�������ى، وأب�����������رز م���الم���ح 

وط��م��وح ع��ام ج��دي��د، لنقف ع��ىل نقاط 
ال�������ق�������وة وال�����ض�����ع�����ف ول�������رس�������م ال����خ����ط����وط 
العريضة التي ننطلق منها نحو تحقيق 
األه������داف وال���غ���اي���ات امل��خ��ط��ط ل��ه��ا ب��دق��ة 

وفق خط�وات منهجية وعملية.
ونوه بإن تدشني العام 1444ه�، له 
دالالت كبرة كونه يأيت بني مناسبتني 
عظيمتني هما ذكرى استشهاد اإلمام 
زي�������د ع���ل���ي���ه ال������س������الم وال�������ذك�������رى ال���ث���ام���ن���ة 
لثورة الحادي والعشرين من سبتمرب 
ال��خ��ال��دة ويف املناسبتني دروس بالغة 
األه�������م�������ي�������ة ن����س����ت����ل����ه����م م�����ن�����ه�����ا ك��������ل م����ع����اين 
ال����ت����ض����ح����ي����ة وال���������ب���������ذل وال�������ع�������ط�������اء ل����ب����ل����وغ 

األهداف السامية.

مرتزقة حتالف العدوان نهبوا املرافق الصحية !!

ضبط 517 قضية واملواطن شريك في مكافحة اجلرمية
ضــبــطــت شــرطــة مــديــريــة جـــهـــران بــمــحــافــظــة ذمــــار عـــدد 590 مــتــهــمــا يف 517 قضية 
وجرائم جنائية مختلفة خالل الستة األشهر املاضية، وبنسبة ضبط تصل إىل 93 %.

وأشاد مدير عام شرطة املديرية املقدم ضيف الله حمود الخطيب، بدور املواطنن 

وتعاونهم مــع رجــال األمــن يف تعزيز األمــن والسكينة العامة، داعــيــا ايــاهــم إىل بذل 
املزيد من الجهود األمنية خالل الفرتة الراهنة.

لقاء: فهد عبدالعزيز

     يعمل 26 صحيا ف��ي 4 م��راف��ق ت��ع��ان��ي  ش��ح��ة اإلم��ك��ان��ات
           ت���س���ج���ي���ل 460 ح����ال����ة س������وء ت���غ���ذي���ة ح��������ادة ش���دي���دة 
وم�����������������ت�����������������وس�����������������ط�����������������ة ب�����������������ع�����������������د حت���������������������ري���������������������ر م�����������اه�����������ل�����������ي�����������ة
          قدمنا الرعاية الصحية ألكثر من 27 ألف مستفيد عبر 
العيادات املتنقلة ونحتاج إلى لألدوية والتجهيزات الطبية

لقاء : محمد العلوي

مدير أمن مديرية جهران  لـ"                                                       ":

 ت������ع������زي������ز ال����ي����ق����ظ����ة 
أولويات  األمنية من 
امل����رح����ل����ة ال����راه����ن����ة

اجمل التهاين والتربيكات املحملة 
باريج الفل والرياحني

 نزفها للشابني/
 حمزة  وعاصم صالح الشاهري 

بمناسبة زفافهما امليمون ودخولهما القفص الذهبي 
متمنني لهم حياة زوجيه سعيدة.

املهنئون: 
النقيب اسامه عبده راشد الحجري

أجمل التهاين والتربيكات القلبية نهديها 
للدكتور/ 

 فكري عيل ناصر العشبي
  بمناسبة تخرجة من املعهد العايل األهيل 
للعلوم الصحية محافظة عمران بتقدير 

امتياز نتمني لة التوفيق والنجاح يف حياتة  
العلمية والعملية  فألف مربوك  

املهنئون:
 االمن العام ملحافظة عمران العميد صالح زمان  املخلوس-  
العقيد / حسن احمد النمري-  قائد قوات االمن املركزي فرع 

م محافظة عمران والصحفي عبدالوهاب العشبي وأيهم 
عبدالوهاب محمد العشبي وارحب  عيل ناصر العشبي

تهانينا آل   
الشهري

مربوك التخرج 
أجمل التهاين وأطيب التربيكات  

معطرة بالفل والياسمني 
والرياحني نزفها للشاب 
الخلوق املجاهد/ أسامة 
نجيب حسن املطري 

بمناسبة زفافه امليمون فألف 
مربوك..

املهنئون:
والدك/ الشيخ نجيب حسن املطري، عمك/ 

العميد عبدالله حسن املطري، العقيد/ 
صالح السهمي، العقيد/ أحمد طامش، 

وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا آل املطري

أجمل التهاين وأطيب 
التربيكات نهديها 
للشاب الخلوق/ 
يوسف عيظة
 يحيى دومان

 بمناسبة زفافه امليمون 
.. تمنياتنا له بحياة زوجية 

سعيدة وبالرفاء والبنني، 
فألف مربوك..

املهنئون: عوض يحيى أبو ضياء 
وكافة الزمالء اإلعالميني واالعالم الحربي

أجمل آيات التهاين القلبية 
نتقدم بها اىل الشاب 

الخلوق/
محمد عبدالله
 لطف املغربي

بمناسبة دخوله القفص 
الذهبي.. متمنني له 

حياة زوجية سعيدة، ودام 
الله السرور وجعلت دياركم عامرة باألفراح 

واملسرات... فألف ألف مربوك
املهنئون: مقدم: محمود الوزان- عبدامللك 

يحيى الوزان- هاشم الوزان

تهانينا ال املغربيتهانينا آل دومان
نتقدم بتهانينا ومباركتنا للطالبة

 ياسمن محمد عيل القريي
 بمناسبة تفوقها يف الثانويه العامه بتقدير 

%90 يف نتيجة الثانوية العامة القسم 
العلمي امانة العاصمة مدرسة صفيه

فالف مربوك عىل النجاح والتميز
املهنئون:

والدك محمد عيل القريي
خالك الشيخ مالطف عبد الويل القريي

العقيد صالح السهمي
املقدم عبد الحميد الحجازي

املقدم عيل مبارك

من قلوب تغمرها مشاعر الغبطة نهنئ 
ونبارك للبنت املبدعة واملثابرة/

مالك عبدالعزيز
 أحمد الحنشيل

بمناسبة تفوقها يف الثانوية العامة، 
متمنني لها مزيًدا من التفوق وتحقيق 

مستقبل مشرق.
املهنئون:

 والدك العقيد/ عبدالعزيز أحمد 
الحنشيل- إخوانك كافة

أعمامك كافة وكافة آل الحنشيل

مربوك النجاحمربوك النجاح

شرطة املرور تدشن خطتها للعام اجلديد 
وتكرم عدد من اجلهات

تعازينا آل بريه
بقلوب مؤمنة بقضاء الله

 وقدره تلقينا نبأ وفاة الحاج

 عبدالله عيل 
محمد بريه

وبهذا املصاب الجلل 
نتقدم بخالص العزاء وصادق 

املواساة ألوالده:
محمد عبدالله عيل بريه
عيل عبدالله عيل بريه

صادق عبدالله عيل بريه
وأوالدهم جميعاً..

سائلن الله العيل القدير ان 
يسكن الفقيد يف واسع رحمته 

ويلهم أهله وذويه وكافة 
محبيه الصرب والسلوان..

)إنا لله وإنا إليه راجعون(..

األسيفون: 
كافة الزمالء يف دائرة التوجيه 

املعنوي والدفاع الجوي 
والشرطة العسكرية

< ي������ع������ل������ن األخ/ وس����������ي����������م ع����������ب����������ده م����ح����م����د 
السنيدار ع��ن ف��ق��دان بطاقته الشخصية 
وال�����������������������ص�����������������������ادرة م���������������ن م�������������رك�������������ز ع����������ص����������ر ب��������رق��������م 
وج�����ده�����ا  م��������ن  ف�����ع�����ىل   ،01010064069
اي��ص��ال��ه��ا ألق�����رب م���رك���ز ش���رط���ة ول����ه ج��زي��ل 

الشكر.
< يعلن االخ اح��م��د مجاهد ج��اب��ر املطري 
فقدان البطاقه الشخصيه 776750487..
ف��ع��ىل م���ن وج���ده���ا اي��ص��ال��ه��ا ألق����رب قسم 

شرطة وله جزيل الشكر.
<ي�����ع�����ل�����ن األخ دارس س������ال������م م����ح����م����د أب�����و 
راس ع��������ن ف��������ق��������دان ش��������ه��������ادة ص����������������ادرة م���ن 
املعهد العايل للعلوم الصحية فرع ذمار 
قسم التمريض للعام 2012م.. يرجى 
م��م��ن وج���ده���ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا إلدارة امل��ع��ه��د أو 
االت����ص����ال ع����ىل ال����رق����م 770730848.. ول��ه 

جزيل الشكر.
< يعلن األخ خالد ياقوت محسن ياقوت 
ع��ن ف��ق��دان��ه بطاقة شخصية ص����ادرة من 
أم��������ان��������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة ي�������رج�������ى م�����م�����ن وج�����ده�����ا 
االت������ص������ال ع�����ل ال�����رق�����م )775884080( او 
إي����ص����ال����ه����ا اىل اق����������رب ق����س����م ش�������رط�������ة.. ول����ه 

جزيل الشكر والتقدير.

فقدان

< ت���ع���ل���ن م��ح��ك��م��ة ش����ب����ام ك���وك���ب���ان 
االب���ت���دائ���ي���ة ان�����ه ت���ق���دم ام���ام���ه���ا االخ 
ج������م������ي������ل اح���������م���������د ع�������ب�������دال�������ل�������ه س����ع����د 
ب��ط��ل��ب ت��ص��ح��ي��ح اس���م���ه ال���������وارد يف 
ب�����ط�����اق�����ت�����ه ال����ش����خ����ص����ي����ة ح�����ي�����ث ورد 
ج������م������ي������ل اح���������م���������د ع�������ب�������دال�������ل�������ه س����ع����د 
ال�����ح�����ي�����م�����ي م���������ع ال������ع������ل������م ان االس���������م 
ال���������ص���������ح���������ي���������ح ه���������������و ج���������م���������ي���������ل اح��������م��������د 
ع�����ب�����دال�����ل�����ه س�����ع�����د امل������ه������ت������دي وع���ل���ي���ه 
ف����م����ن ل�����ه اي اع�����������رتاض ال����ت����ق����دم ب��ه 
اىل املحكمة خ��الل امل���دة القانونية 
مالم ستفصل املحكمة يف الطلب 

طبقا للقانون.

اعالن 

شكر وعرفان
لكل مبدع إنجاز ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير.. فجزيل الشكر والتقدير أهديه إىل الدكتور/  وهيب صالح عبدالودود ودود عىل عمله املمتاز واملتقن 
واخالصه وتفانيه يف مجال االسنان األكرث من رائع وايضاً يف إبداعه ببتكار فنه الجيد wrie BendingArt  فن الرسم باستخدام الوايرات)التقويم(.. فله كامل 

الشكر.. للتواصل 77٣1149٨٣          املمنت العميد ركن/  عبدالله شجاع الدين
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سكرتير  التحرير
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أتاحت يل فرصة ق��راءة الجزء الثالث من م��ذك��رات القايض عبد الرحمن 
اإلري�����اين رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ج��م��ه��وري األس��ب��ق رح��م��ه ال��ل��ه ال��ت��ع��رف ع��ىل ت��اري��خ 
م���رح���ل���ة م���ه���م���ة م�����ن ت�����اري�����خ ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي امل����ع����اص����ر وإن ك������ان م�����ا ي��ت��ع��رض 
ل�����ه ال�����وط�����ن ال�����ي�����وم م�����ن ع���������دوان غ�������ادر ي���ش���ك���ل ام�������ت�������داداً ل���ت���ل���ك امل����رح����ل����ة الس��ي��م��ا 
وأن امل��ت��س��ب��ب يف م��ع��ان��اة ال��ي��م��ن��ي��ن ه���و ط���رف واح����د ي��ت��م��ث��ل يف ال���ج���ارة ال��ظ��امل��ة 
ال��س��ع��ودي��ة وم���ن ارت���م���وا يف أح��ض��ان��ه��ا م��ن ال��ع��م��اء وامل��رت��زق��ة امل��ح��ل��ي��ن ، وم��ا 
تضمنه ال��ج��زء ال��ث��ال��ث م��ن م��ذك��رات ال��ق��ايض اإلري����اين يعترب ش��ه��ادة ح��ق من 
عالم وسيايس محنك وضعته األقدار ليكون الرجل األول يف اليمن فرة سبع 
سنوات تعامل خالها مع كل املتناقضات ورف��ض الوصاية الخارجية عىل 
الشعب اليمني رغم كلما كان يمارس عليه من ضغوط داخلية وخارجية 
لدرجة أنه فضل أن يقدم استقالته عىل أن يبقى دمية يف يد الخارج  ويكون 
ال��ي��م��ن  م��ق��اط��ع��ة ت��اب��ع��ة  ل��ل��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي وق��ب��ل ذل����ك ك����ان ق���د ع��اص��ر كل 
م��راح��ل ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي السابقة وت��ع��رض للسجن ورف���ع السيف م��ن عىل 
رقبته بعد أن ك��ان مسلطاً عليها لقطعها ول��م يثنه كلما مربه م��ن أح��داث 
ومواقف عن قول الحقيقة بإنصاف وأن يكشف ما كان يتجنب اآلخرون قوله 
خشية م��ن إح���راج ه��ذا ال��ط��رف أو ذاك واف��ت��ق��اره��م لشجاعة ق��ول الحقيقة 
وعليه فإن ما سأتناوله يف مقايل هذا األسبوع قد يكون له ارتباطاً باملراحل 

التي مر بها الشعب اليمني خال العقود املاضية.
لوعدنا قليا إىل الوراء ووقفنا أمام الحركات الوطنية وكيف انطلقت وما 
تاها م��ن ث���ورات لوجدنا أنها كانت بإيعاز خ��ارج��ي ول��م تكن يمنية خالصة 
ترجم إرادة شعبية ولذلك لم يكتب لها النجاح ألن أغلبية أبناء الشعب 
اليمني كانوا يقفون ضدها ، عىل سبيل املثال  الحركة الوطنية التي أسسها 
مجموعة من الرعيل األول يف عدن ضد حكم اإلمام يحيى حميد الدين رحمه 
الله وكان عىل رأس هذه الحركة الشهيد محمد محمود الزبريي واألستاذ 
أحمد محمد نعمان واألمري إبراهيم ابن اإلمام يحيى هذه الحركة انطلقت 
من عدن وتبنتها بريطانيا التي كانت تحتل الجنوب اليمني ودعمتها بهدف 

إس��ق��اط ح��ك��م اإلم����ام يحيى حميد ال��دي��ن 
ألن����ه رف����ض أن ي��ع��رف ل��ه��ا ب��اح��ت��ال ع��دن 
وقد تمخض عن هذه الحركة التي كانت 
تسمى وطنية انقاب فرباير عام 1948م 
ال��������ذي ب������دأ ب���ق���ت���ل اإلم���������ام ي���ح���ي���ى وب���ع���ض 
األم��������������راء م������ن أب�����ن�����ائ�����ه وأح��������ف��������اده ورئ����ي����س 
وزرائ�����������������ه ع�����ب�����د ال�������ل�������ه ال������ع������م������ري وت����زع����م����ه����ا 
ع������س������ك������ري������ا ال��������ض��������اب��������ط ال���������ع���������راق���������ي ج�����م�����ال 
جميل وكان مفتيها اإلخواين الجزائري 
الفضيل الورتاين وتم تنصيب عبد الله 
الوزير إماماً دستورياً خلفاً لإلمام يحيى 
، ل���ك���ن ألن����ه����ا ح����رك����ة ارت����ب����ط����ت ب���ال���خ���ارج 
وت����ح����دي����دا ب���ج���م���اع���ة اإلخ����������وان امل��س��ل��م��ن 
يف م��ص��ر ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ي��ن��ه��ا ح���م���راء عىل 
ال��ي��م��ن وم��ت��ح��ال��ف��ة م��ع امل��ل��ك ال��س��ع��ودي 
عبدالعزيز فلم يكتب لها النجاح فقد 

استطاع ويل العهد أحمد حميد الدين أن ينطلق من تعز ويحاصر صنعاء 
ويسقط االنقاب يف أقل من شهر ونصب نفسه إماما وملكا عىل اليمن .

ويف العام 1955م اعتدى الجنود يف تعز عىل املواطنن فقام اإلمام أحمد 
حميد ال��دي��ن بمعاقبتهم فأعترب العقيد أح��م��د ال��ث��اي��ا ذل��ك إه��ان��ة للعسكر 
وه��و األم��ر ال��ذي دفعه للتنسيق مع األم��ري عبد الله بن يحيى حميد الدين 
املدعوم أمريكياً للقيام بانقاب عىل اإلمام أحمد وإجباره عىل التنازل ألخيه 
ع��ب��د ال��ل��ه وق���د ن��ج��ح االن��ق��اب يف تحقيق ه��دف��ه ح��ي��ث ت��م ان��ت��زاع ال��ت��ن��ازل من 
اإلم���ام أحمد وتنصيب عبد الله إم��ام��ا وملكا ولكنه ل��م يصمد إال ثاثة أي��ام 
وتم إفشاله وبقية القصة معروفة ,ويف عام 1961م كان ضابط مستشفى 
الحديدة العلفي مصاباً بمرض استعىص عاجه يف اليمن فطلب من اإلمام 
أحمد منحة عاجية إىل إيطاليا ولكن اإلم��ام لم يلبي له طلبه فحقد عليه 
وأت��ف��ق م��ع زم��ي��ل��ن ل��ه ه��م��ا اللقية وال��ه��ن��دوان��ة إلط���اق ال��رص��اص ع��ىل اإلم���ام 
أحمد أثناء زيارته ملستشفى الحديدة وقد أصيب إصابة مباشرة ظل اإلمام 
أحمد يعاين منها حتى توفاه الله يف تعز ي��وم 19سبتمرب ع��ام 1962م  وقد 
تم القبض عىل الهندوانة واللقية وتمت محاكمتهما وإعدامهما أما العلفي 
فقد انتحر بإطاق الرصاص عىل نفسه ، ويف يوم 26سبتمرب عام 1962م قام 
الضباط الشباب بانقاب عىل اإلمام محمد البدر يف صنعاء الذي خلف والده 
ملكا عىل اليمن ولم يمر عىل توليه الحكم سوى أسبوع واحد وقد تحول هذا 
االنقاب إىل ثورة بعد مشاركة الجماهري فيها ,لكن اإلعدامات العشوائية 
لرجاالت اليمن وبدون محاكمة التي شهدتها األيام األوىل للثورة ملن كانوا 
يعتربونهم رجاالت العهد البائد وهي صفة أو تهمة تنطبق حتى عىل الثوار 
أنفسهم ف��ق��د ك��ان��وا جميعا م��ن رج����االت اإلم����ام وت��ع��ل��م��وا يف ع��ه��ده  وك��ذل��ك 
ال���ت���دخ���ل ال��ع��س��ك��ري امل���ص���ري امل���ب���اش���ر أف���ق���د ال����ث����ورة زخ��م��ه��ا وأن���ش���ق ال��ك��ث��ريون 
عنها لينضموا إىل امللكين احتجاجاً عىل التدخل املصري  وعىل اإلعدامات 
ف��ان��دل��ع��ت ح����رب أه��ل��ي��ة اس��ت��م��رت ث��م��ان س���ن���وات ك����ان ال��ج��ان��ب امل���ص���ري ط��رف 
ف��ي��ه��ا بجيشه وط��ائ��رات��ه ودب��اب��ات��ه مل���دة خ��م��س��ة أع����وام وق���د ح��وص��رت صنعاء 
عقب انسحاب الجيش املصري من اليمن عىل إثر هزيمة مصر من إسرائيل 
يف 5ي���ون���ي���و ع����ام 1967م ، ول�����وال اخ���ت���اف اإلم������ام ال���ب���در م���ع ال��س��ع��ودي��ة ال���ذي 
رفض أن يعرف لها بتبعية جيزان وعسري ونجران رسميا كما فعل الرئيس 
ال��ج��م��ه��وري ع���ي ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح يف 12 ي��ون��ي��و ع���ام 2000م  ل��ك��ان��ت صنعاء 
قد سقطت يف أي��دي امللكين لكن السعودية بقيادة ملكها ال��راح��ل فيصل 
سحبت الدعم عن اإلمام البدر الذي ذهب مغاضبا ليعيش يف لندن وفتحت 
خط مباشر مع الجمهورين فحققوا للسعودية مقابل اعرافها بالنظام 
الجمهوري ما لم تستطع تحقيقه من امللكين وقد كان امللك فيصل يتفاخر 
يف مجالسه الخاصة بهذه الحقيقة مدعيا أنه قهر جمال عبدالناصر وجري 
ال��ث��ورة يف اليمن لصالح النظام السعودي وه��ذا م��ا ح��دث فعا فقد ارتمى 
الجمهوريون يف أحضان النظام السعودي ليجعلوا منه هو الحاكم الفعي 
لليمن ، وعندما قامت حركة 13 يونيو عام 1974م  بزعامة الشهيد إبراهيم 
ال��ح��م��دي ح���اول ق��ائ��ده��ا أن ي��خ��رج باستحياء م��ن ت��ح��ت ال��ع��ب��اءة السعودية 
ودعا إىل اجتماع يف تعز ملناقشة وضع البحر األحمر فأستفز الدول الكربى 
بهذا االجتماع فقتلوه لتبقى بعد ذلك اليمن أسرية للخارج ما يقارب األربعة 
عقود حتى قيام ثورة 21سبتمرب الشعبية عام 2014م التي مثلت املشروع 
ال��وط��ن��ي الحقيقي للشعب اليمني كونها ث���ورة يمنية خالصة ليس لها أي 
ارتباط بالخارج كما كان يحدث مع الثورات السابقة فعملت ُمنذ أول يوم 
لقيامها عىل إعادة االعتبار للشعب اليمني ولثورته األم  )سبتمرب وأكتوبر( 
وت��ح��ري��ر ال���ق���رار ال��س��ي��ايس م���ن ه��ي��م��ن��ة ال���خ���ارج ، وألن���ه���ا ت��م��ث��ل إرادة ال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي ال���ت���ي ت��رج��م��ت��ه��ا ع���ىل أرض ال���واق���ع ف��ق��د ت��ح��ال��ف ض���ده���ا أع�����داء ال��ي��م��ن 
التاريخيون فشكلوا تحالفاً عدوانياً كونياً عىل اليمن ما يزال مستمرا للعام 
ال��ث��ام��ن ع���ىل ال���ت���وايل ش���ارك���ت ف��ي��ه دول ك����ربى ع���ىل رأس���ه���ا أم��ري��ك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
وإسرائيل عرب أدواتهم يف املنطقة السعودية وما يعرف باإلمارات ولكن رجال 
الرجال من الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا ألشرس عدوان عرفه 
التاريخ م��ن حيث حجمه وإمكانياته ع��ىل شعب فقري ل��م يعتدي ع��ىل أحد 
وإنما يكن لجريانه كل احرام وتقدير رغم ما ألحقوه به من ظلم ليس له 
ما يربره سوى ما يحملونه من حقد وغل ضده ألنه أراد أن يفك عن نفسه 

القيود التي فرضها عليه جريانه لحاجة يف أنفسهم.

احمد الشريف

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

مشروع اليمن الوطني

اللجنة العسكرية تؤكد تصديها لكل الطامعني في نهب أراضي القوات املسلحة

ال���س���ي���د ن���ص���ر ال����ل����ه ي��ل��ت��ق��ي وف�������دا ق���ي���ادي���ا م��ن 
حماس برئاسة العاروري

اس��ت��ق��ب��ل األم�����ن ال���ع���ام ل���ح���زب ال���ل���ه ال��س��ي��د 
ح����س����ن ن����ص����ر ال������ل������ه، يف ال����ع����اص����م����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
ب�����������������ريوت وف��������������د ق����������ي����������ادي م����������ن ح���������رك���������ة ح�����م�����اس 
برئاسة نائب رئيس مكتبها السيايس صالح 

العاروري.
ووف������������������ق ب���������ي���������ان ل���������ح���������زب ال�����������ل�����������ه، ف��������ق��������د ج��������رى 

استعراض وتقييم آلخر التطورات السياسية 
وامل�������ي�������دان�������ي�������ة يف ف����ل����س����ط����ن ول������ب������ن������ان وامل����ن����ط����ق����ة 
وخ��ص��وص��اً امل��واج��ه��ات األخ����رية يف ق��ط��اع غ��زة 
وال����ض����ف����ة ال���غ���رب���ي���ة وال������ق������دس، وأي������ض������اً ج���رى 
التداول حول ما يمكن أن تؤول إليه األوضاع 

يف املنطقة عىل ضوء التطورات الحاصلة.
وض�����������م وف�����������د ح��������م��������اس، ال������ق������ي������ادي������ن خ���ل���ي���ل 

الحية، وأسامة حمدان.

اطلع عضو املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي ومحافظ 
ص��ع��دة محمد ع���وض ع��ىل ح��ج��م ال��دم��ار واألض�����رار يف امل��رك��ز الثقايف 

ومبنى املعهد املهني الصناعي.
واستمع عضو السيايس األعىل السامعي واملحافظ عوض ومعهما 
أم��ن ع��ام املجلس املحي باملحافظة محمد العماد، من مدير عام 
مكتب التعليم الفني وال��ت��دري��ب املهني طاهر أب��و ط��ال��ب، إىل شرح 
عن األضرار التي خلفتها غارات طريان العدوان األمرييك السعودي 

يف املبنين.
وخ�����ال ال����زي����ارة أك����د ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع�����ىل ال��س��ام��ع��ي، م��س��ان��دة 
ك��ل امل��ؤس��س��ات ملحافظة ص��ع��دة إلع���ادة إع��م��ار امل��ن��ش��آت ال��ت��ي دمرها 

العدوان.
ف��ي��م��ا أش�����ار م��ح��اف��ظ ص���ع���دة إىل أن ال����ع����دوان دم����ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
باملحافظة، مؤكداً أن العدوان لن يستطيع إيقاف عجلة التنمية يف 

صعدة وستظل مصنعاً للرجال يف مختلف املجاالت.
وكان عضو املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي ومحافظ 
صعدة محمد ع��وض قد ناقشا بحضور أم��ن ع��ام محي املحافظة 

وعدد من الوكاء ومدراء املكاتب التنفيذية احتياجات املحافظة.
كما اطلعوا عىل سري العمل يف إذاع��ة صعدة املحلية، ومشروع 
بناء صالة 21 سبتمرب باملركز الثقايف والذي تنفذه وتموله السلطة 

املحلية باملحافظة.

السيد نصر الله يلتقي وفدا قياديا 
من حماس برئاسة العاروري

أك������������دت ل����ج����ن����ة أرايض وع���������ق���������ارات ال������ق������وات 
امل���������س���������ل���������ح���������ة، ح���������رص���������ه���������ا ع�������������ىل ق���������ان���������ون���������ي���������ة ك�����ل 
اإلج������������راءات ال����ت����ي ت���ت���خ���ذه���ا، وت���ص���دي���ه���ا ل��ك��ل 
امل������ت������ن������ف������ذي������ن وال��������ط��������ام��������ع��������ن يف ن�������ه�������ب أرايض 
وع����ق����ارات ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ك���واج���ب يمليه 

مبدأ الوفاء للوطن ولدماء الشهداء.
وأوض���ح���ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب���ي���ان ل��ه��ا أن����ه وب��ع��د 
س����������ن����������وات م����������ن ع�������ب�������ث اإلق�������ط�������اع�������ي�������ن ب�������������أرايض 
ال���������دول���������ة وال������ت������ع������ام������ل م�����ع�����ه�����ا م��������ن م����وق����ع����ه����م 
املربع عىل القوات املسلحة كملكية خاصة 
ل��ش��راء ال����والءات الشخصية، تنفذ اللجنة 
ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ب������������������وزارة ال���������دف���������اع س����ل����س����ل����ة م���ن 
اإلج�����راءات التصحيحية وال��ق��ان��ون��ي��ة حماية 

ألرايض وعقارات القوات املسلحة.
وق�����ال�����ت" اق���ت���ط���ع���ت ال���ت���وج���ي���ه���ات امل���ب���اش���رة 
من قادة عسكرين سابقن كعي محسن 
األحمر وغريه مساحات واسعة من أرايض 
وع���ق���ارات ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ل��ص��ال��ح تابعن 
ع���م���ل���وا ب�����دوره�����م ع�����ىل ب���ي���ع���ه���ا وال����س����ط����و ع��ىل 
مساحات أخرى ضمن حوامي املعسكرات 
وامل��واق��ع العسكرية وه��ي م��ا تعمل اللجنة 

عىل تصحيح أوضاعها".
وأك���د ال��ب��ي��ان أن ك��اف��ة األع��م��ال ال��ت��ي تقوم 
ب���ه���ا ال��ل��ج��ن��ة ت�����أيت يف إط������ار امل����ه����ام امل��ك��ل��ف��ة ب��ه��ا 
ويف إط���������ار امل����ص����ل����ح����ة ال�����ع�����ام�����ة وف������ق������اً ل���ل���ن���ظ���ام 
وال���ق���ان���ون ل���وض���ع ال��ح��ل��ول وامل���ع���ال���ج���ات ألي 

إش��ك��االت وإن��ص��اف أص��ح��اب ال��ح��ق��وق ممن 
يحملون وث��ائ��ق ق��ان��ون��ي��ة وم��ع��م��دة، ك��م��ا أن 
ب��إم��ك��ان��ه��م ال����رج����وع إىل ال��ل��ج��ن��ة امل��ك��ل��ف��ة م��ن 
رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ىل امل��خ��ت��ص��ة 
ب��م��ع��ال��ج��ة إش��ك��ال��ي��ات ال��ج��م��ع��ي��ات السكنية 

برئاسة القايض أحمد الجرايف.
ولفت البيان إىل أن اللجنة برئاسة اللواء 
ع����ب����دال����ل����ه ج������ح������اف، وه�������ي يف ط�����ري�����ق إص������اح 
االخ���ت���االت وتحقيق ال��ع��دل ل��ل��ح��االت التي 
ك��������ان��������ت ض������ح������ي������ة ل��������ف��������وىض وع��������ب��������ث األن������ظ������م������ة 
السابقة، تستغرب من محاولة التشويش 
عىل هذا املسار وتشويه دور اللجنة لخدمة 

أجندات مشبوهة.

أكد ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق 
العجري، أن مدرعة جديدة من فخر الصناعة 
املحلية تحت اسم "بأس 2" سيتم إزاحة الستار 

عنها ودخولها الخدمة يف األيام املقبلة.
ون������ق������ل م������وق������ع اإلع��������������ام األم�������ن�������ي ع�������ن ال���ع���م���ي���د 
العجري القول" إن مدرعة بأس 2 تم صنعها 
محليا وتجهيزها بأحدث التقنيات واملعدات، 
ستكون رافداً ملساندة رجال األمن ورادعا لكل 
م���ن ت���س���ول ل���ه ن��ف��س��ه امل���س���اس ب���أم���ن واس��ت��ق��رار 

الوطن".
وأش���������ار إىل أن امل�����درع�����ة ت������أيت ب���ع���د ع����ام����ن م��ن 
ت�����دش�����ن ال����ع����م����ل يف م�������درع�������ات "ب����������أس 1" ال���ت���ي 
أعلن عنها يف ديسمرب 2020م .. مشيداً بجهود 
وح������دة ال��ت��ص��ن��ي��ع األم����ن����ي، ال���ت���ي ت�����أيت اس��ت��ج��اب��ة 
لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد امللك 
ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث وت��ح��ق��ي��ق��ا ل���ش���ع���ار ال��رئ��ي��س 
الشهيد صالح الصماد "يد تحمي .. ويد تنبي".
ك�������م�������ا أك�������������د ال������ع������م������ي������د ال��������ع��������ج��������ري م����������ي وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة م��اض��ي��ة يف ت��ط��وي��ر وت��ص��ن��ي��ع امل���ع���دات 

األمنية حتى تحقيق االكتفاء الذايت.

قريبا.. بأس 2  اجلديدة تدخل اخلدمة

السامعي وعوض يطلعان على
 حجم الدمار في منشآت صعدة

هيئة املصائد تدين اختطاف 139 
صيادا من قبل القوات اإلرتيرية

أدان������������ت ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ل���ل���م���ص���ائ���د 
ال��س��م��ك��ي��ة يف ال���ب���ح���ر األح����م����ر ج��ري��م��ة 
اخ��������ت��������ط��������اف 139 ص����������ي����������ادا ي�����م�����ن�����ي�����ا م����ن 
ِق������ب������ل ال��������ق��������وات ال�����ب�����ح�����ري�����ة اإلرت��������ريي��������ة، 
أث��ن��اء ممارستهم االص��ط��ي��اد يف امل��ي��اه 

البحرية اليمنية بالبحر األحمر.
واس����ت����ن����ك����رت ال����ه����ي����ئ����ة يف ب�����ي�����ان ل���ه���ا،  
م����������ا أق�����������������دم ع������ل������ي������ه ع�������ن�������اص�������ر ال�����ب�����ح�����ري�����ة 
اإلرتريية من جريمة بحق الصيادين 
اليمنين، ال��ذي��ن ك��ان��وا يبحثون عن 
ُق����������وت ألس������ره������م يف امل������ي������اه اإلق���ل���ي���م���ي���ة 

اليمنية.
وأوض�������������������������������������ح ال���������������ب���������������ي���������������ان أن م�������������������ن ت�������م 

اخ���ت���ط���اف���ه���م ص����ي����ادون م����ن م��دي��ري��ت��ي 
امل���������خ���������ا م������ح������اف������ظ������ة ت���������ع���������ز، وال�������خ�������وخ�������ة 
محافظة الحديدة، بينهم 23 صيادا 

لم يتجاوزوا السن القانونية.
مشرياً إىل أنه تم اقتياد الصيادين 
امل������خ������ت������ط������ف������ن إىل أح�������������د م�����ع�����س�����ك�����رات 
ال����ت����ع����ذي����ب يف ال�����س�����واح�����ل اإلرت������ريي������ة، 

ومصادرة قواربهم.
وطالبت بسرعة العمل عىل إيقاف 
كافة األعمال اإلجرامية املتكررة بحق 
ك����اف����ة ال����ص����ي����ادي����ن، وال����ت����ح����رك ال���ج���اد 
وال���ع���اج���ل إلط�����اق س�����راح ال��ص��ي��ادي��ن 

املحتجزين.


