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اس��ت��ع��رض امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى يف اج��ت��م��اع��ه أم���س، برئاسة 
ف��خ��ام��ة امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي محمد امل��ش��اط رئ��ي��س امل��ج��ل��س، آخ��ر 

املستجدات بشأن املفاوضات الجارية حول الهدنة.
حيث أطلع فخامة الرئيس أعضاء املجلس عى تفاصيل املقرتحات 
امل��ق��دم��ة واإلع���اق���ات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ج��ان��ب ال���ع���دوان ح��ت��ى ال تكون 
هناك التزامات واضحة تجاه امللف اإلنساين املتعلق باملرتبات وفتح 

املطارات واملوائن.
وأقر املجلس الخطوط العريضة والنقاط األساسية بشأن املرحلة 
القادمة بناء عى الخطوات التي أعلنتها صنعاء ووجه بها فخامة 
ال���رئ���ي���س ي�����وم أم�����س م����ع ت���ح���دي���د م��خ��ت��ل��ف امل����ه����ام امل���ط���ل���وب���ة م����ن ك��ل 

الجهات املختصة.
وأكد املجلس، أنه يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع املرحلة 
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اسبوعية 
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وضع فخامة املشر الركن مهدي 
امل����ش����اط رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس 
األع�������������ى ح�����ج�����ر األس���������������اس وت�����دش�����ن 
ال����ع����م����ل يف ع��������دد م������ن امل������ش������اري������ع يف 
ق��������ط��������اع امل����������ي����������اه وال�����������ص�����������رف ال�����ص�����ح�����ي 
بأمانة العاصمة بتكلفة إجمالية 

17 مليوناً و326 ألف دوالر.
ح���������ي���������ث وض������������������ع ال�����������رئ�����������ي�����������س امل���������ش���������اط 
ومعه وزي��ر املياه والبيئة املهندس 
ع�����ب�����دال�����رق�����ي�����ب ال�������ش�������رم�������اين، وأم�������ن 
ال�������ع�������اص�������م�������ة ح��������م��������ود ع��������ب��������اد ون�������ائ�������ب 
امل���������������ي���������������اه ح����������ن����������ن ال��������������������دري��������������������ب، ح�����ج�����ر 
األس������������اس مل������ش������روع إع������������ادة وت����أه����ي����ل 
الخط الرئييس الناقل يف السائلة 
وم����ح����ط����ة م����ع����ال����ج����ة م�����ي�����اه ال����ص����رف 

الصحي.
وش���م���ل���ت امل���ش���اري���ع ال���ت���ي ت����م وض���ع 
حجر األساس لها، توريد وتركيب 
ث��اث��ة م���ول���دات ب���ق���درة 4300 كيلو 
وات مل����ح����ط����ة ض�������خ امل�������ي�������اه وم���ح���ط���ة 
م���ع���ال���ج���ة م���ي���اه ال����ص����رف ال��ص��ح��ي، 
وإع�����������������������������ادة وت����������أه����������ي����������ل م�������ح�������ط�������ة ض�����خ 
امل������ي������اه ال����رئ����ي����س����ي����ة وت����ن����ف����ي����ذ ش���ب���ك���ات 
م�����ي�����اه وص���������رف ص����ح����ي يف ع�������دد م��ن 
م��������دي��������ري��������ات األم�������������ان�������������ة.. وت������������م وض������ع 
ح�������ج�������ر األس���������������������اس مل�����������ش�����������روع إع��������������ادة 
وتأهيل محطة ضخ املياه الرئيسية 
وت������ن������ف������ي������ذ ش�������ب�������ك�������ات م���������ي���������اه وص�����������رف 
صحي يف عدد من مديريات أمانة 
العاصمة، ومشروع تركيب طاقة 
ش���م���س���ي���ة ب������ق������درة 3400 ك��ي��ل��و 
وات لآلبار ومحطة ضخ املياه. 

وض�������������ع ف�������خ�������ام�������ة امل��������ش��������ر ال�������رك�������ن 
م���ه���دي امل����ش����اط رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
السيايس األعى حجر األساس 
وت�������دش�������ن ال�����ع�����م�����ل يف ع���������دد م���ن 
املشاريع يف قطاع املياه والصرف 
ال��������ص��������ح��������ي ب����������أم����������ان����������ة ال������ع������اص������م������ة 
بتكلفة إجمالية 17 مليوناً و326 

ألف دوالر.
ح�����ي�����ث وض����������ع ال������رئ������ي������س امل�����ش�����اط 
وم�����������ع�����������ه وزي���������������������ر امل�������������ي�������������اه وال�������ب�������ي�������ئ�������ة 
امل���������������������ه���������������������ن���������������������دس ع��������������ب��������������دال��������������رق��������������ي��������������ب 
ال������ش������رم������اين، وأم����������ن ال���ع���اص���م���ة 
ح��م��ود ع��ب��اد ون��ائ��ب امل��ي��اه حنن 
الدريب، حجر األساس ملشروع 
إع�������ادة وت���أه���ي���ل ال���خ���ط ال��رئ��ي��يس 
ال������ن������اق������ل يف ال������س������ائ������ل������ة وم����ح����ط����ة 
معالجة مياه الصرف الصحي.
وش�������م�������ل�������ت امل���������ش���������اري���������ع ال���������ت���������ي ت����م 
وض����������������ع ح��������ج��������ر األس������������������������اس ل������ه������ا، 
ت����وري����د وت���رك���ي���ب ث���اث���ة م���ول���دات 
ب��ق��درة 4300 ك��ي��ل��و وات ملحطة 
ض�������خ امل�������ي�������اه وم�����ح�����ط�����ة م���ع���ال���ج���ة 
مياه ال��ص��رف الصحي، وإع��ادة 
وت����������أه����������ي����������ل م�������ح�������ط�������ة ض������������خ امل��������ي��������اه 
الرئيسية وتنفيذ شبكات مياه 
وص�������������������رف ص��������ح��������ي يف ع����������������دد م����ن 

مديريات األمانة.
وت�������������������م وض�������������������ع ح����������ج����������ر األس�������������������اس 
مل����ش����روع إع�������ادة وت���أه���ي���ل م��ح��ط��ة 
ض�������خ امل�������ي�������اه ال�����رئ�����ي�����س�����ي�����ة وت���ن���ف���ي���ذ 
ش�����ب�����ك�����ات م������ي������اه وص������������رف ص���ح���ي 
يف ع����������دد م��������ن م�������دي�������ري�������ات أم�����ان�����ة 
ال����ع����اص����م����ة، وم������ش������روع ت���رك���ي���ب 

ط������اق������ة ش����م����س����ي����ة ب�������ق�������درة 3400 
ك��ي��ل��و وات ل���آلب���ار وم��ح��ط��ة ضخ 
امل������ي������اه وم����ح����ط����ة م����ع����ال����ج����ة م���ي���اه 

الصرف الصحي.
وأك������د ال���رئ���ي���س امل����ش����اط، أه��م��ي��ة 
مشاريع املياه والصرف الصحي 
التي تم وضع حجر األساس لها 
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ل��إس��ه��ام يف 
ت������وف������ر خ�������دم�������ات امل�������ي�������اه ل���س���ك���ان 
ال�������ع�������اص�������م�������ة ص���������ن���������ع���������اء.. وأش��������������ار 
إىل اه���ت���م���ام امل���ج���ل���س ال��س��ي��ايس 
األع�������ى ب����إي����ص����ال خ�����دم�����ات امل���ي���اه 
إىل امل�����واط�����ن�����ن، خ����اص����ة يف ظ��ل 
األوض�������اع ال���راه���ن���ة ال���ت���ي ت��م��ر بها 
الباد جراء العدوان والحصار، 
وم����������ا س����ب����ب����ه م�������ن ت������دم������ر ل���ل���ب���ن���ي���ة 
التحتية لقطاعي املياه والبيئة.

إىل ذل������������ك ق������������ام ف������خ������ام������ة امل�����ش�����ر 
ال��������رك��������ن م������ه������دي امل��������ش��������اط رئ����ي����س 
امل����������ج����������ل����������س ال������������س������������ي������������ايس األع���������������ى 
بصنعاء ب��وض��ع حجر األس��اس 
مل���������س���������ت���������ش���������ف���������ى ال������������ن������������ب������������ي األك������������������������رم 

التخصيص ألمراض الكى.
وي���ه���دف امل��س��ت��ش��ف��ى إىل ت��ق��دي��م 
ال������خ������دم������ات ال����ص����ح����ي����ة وال���ط���ب���ي���ة 
ل��������ل��������ف��������ق��������راء وامل�����������س�����������اك�����������ن ال��������ذي��������ن 
ي���������ع���������ان���������ون م�����������ن أم����������������������راض ال������ك������ى 

والفشل الكلوي واملسالك.
وخ�����������ال وض���������ع ح�����ج�����ر األس���������اس 
عرب الرئيس املشاط عن الشكر 
ل���������ج���������ه���������ود ك��������������ل م��������������ن س������������اه������������م يف 
اإلعداد لهذا املشروع الذي يعد 

األفضل..

وضع حجر األساس ملستشفى النبي األكرم التخصصي ألمراض الكلى

الرئيس املشاط يضع حجر األساس ملشاريع مياه في أمانة 
العاصمة بكلفة إجمالية 17 مليونًا و326 ألف دوالر

تفاصيل ص03تفاصيل ص02

خالل االحتفاء  بذكرى املولد النبوي الشريف.. وزير الدفاع:

ال  تفريط بالسيادة طاملا ظلت 
شراييننا تتدفق بالدماء

أع��ل��ن��ت ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة، م��س��اء ام��س 
األحد، منح الشركات النفطية العاملة 
يف ال��س��ع��ودي��ة واإلم�������ارات م��ه��ل��ة لرتتيب 

وضعها واملغادرة قبل استهدافها.
وقال املتحدث الرسمي للقوات املسلحة 
ال����ع����م����ي����د ي����ح����ي����ى س������ري������ع يف ت������غ������ري������دة ل���ه 
ع�����������ى ت���������وي���������رت ال������������ق������������وات امل������س������ل������ح������ة ت����م����ن����ح 
الشركات النفطية العاملة يف اإلمارات 
وال������س������ع������ودي������ة ف������رص������ة ل�����رتت�����ي�����ب وض���ع���ه���ا 
وامل���������������غ���������������ادرة م������������ادام������������ت دول ال����������ع����������دوان 
األمرييك السعودي غر ملتزمة بهدنة 
تمنح الشعب اليمني حقه يف استغال 
ث����روت����ه ال��ن��ف��ط��ي��ة ل���ص���ال���ح رات�������ب م��وظ��ف��ي 
الدولة اليمنية.. وأضاف العميد سريع 

قائا : وقد أعذر من أنذر.

العميد سريع: 
القوات املسلحة متنح 

الشركات النفطية العاملة في 
اإلمارات والسعودية فرصة 

لترتيب وضعها واملغادرة

ك��ش��ف  م��ص��در خ����اص ل���"26س��ب��ت��م��رب" ت��ف��اص��ي��ل م��غ��ال��ط��ات 
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ح����ول ص����رف م���رت���ب���ات م��وظ��ف��ي ال����دول����ة.. 
مؤكداً أن املقرتح لم يتضمن ما يؤكد استمرارية الصرف 
يف الهدنة وما بعدها وأن صنعاء تعترب هذه النقطة حقا 
مستداما ال يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب 

العدوانية. 
وأش������ار امل���ص���در ب���أن���ه ت���م رب����ط اإلج��������راءات ب��امل��رت��زق��ة ون��رف��ض 
ذل�������ك ت����م����ام����اً وال ن����م����ان����ع أن ت�����ك�����ون اإلج����������������راءات ب���ي���ن���ن���ا وب����ن 
األمم املتحدة حصراً..وأضاف املصدر "لم يتضمن املقرتح 
أي ض��م��ان��ات ل��ل��وف��اء ب���ه ول��دي��ن��ا ت��ج��رب��ة م���ع دول ال���ع���دوان 
ومرتزقته يف تنصلهم عن أمور أبسط من موضوع املرتبات 

ومثال ذلك الرحات إىل القاهرة".
موضحاً أنه تم استبعاد شريحة واسعة من املوظفن من 
بينهم مرتبات وزارة الدفاع والداخلية وكذلك معاشات 
م��ت��ق��اع��دي وزارة ال���دف���اع وال���داخ���ل���ي���ة ول���ف���ت امل���ص���در ب���أن���ه ال 
ي���وج���د ل��ه��م م����ربر ك��ون��ه��ا وف����ق م���وازن���ة 2014 وه����م ش��ري��ح��ة 

يمنية خدمت الجمهورية ولهم حقوق. 
وبن املصدر أن املرتزقة رفضوا ضمان الصرف من عائدات 
ال��روة اليمنية وجعلوا النقطة عائمة خاضعة للتعطيل 

الحقاً. 
وت�����اب�����ع امل�����ص�����در ب�������أن امل�����رت�����زق�����ة رف�����ض�����وا ت����ح����دي����د ن�������وع ال���ع���م���ل���ة 
ال���ت���ي س��ي��دف��ع��ون ب��ه��ا امل���رت���ب���ات ب���ه���دف ال��ت��ن��ص��ل أو م��ح��اول��ة 
ف��رض القبول بعملتهم وال��ت��ي س��ت��ؤدي إىل انهيار الوضع 

االقتصادي عى املواطنن كما هو حاصل لديهم.
وقال املصدر "لم يتضمن املقرتح ضمانات ملعالجة صرف 
مرتبات املوظفن ومعاشات املتقاعدين املنقطعة منذ نهاية 
2016 وهذه حقوق ال تسقط وال يمكن لنا أن تتجاهلها".

مصدر خاص لـ"26سبتمبر":

صرف مرتبات املوظفني  ومعاشات املتقاعدين 
حقوق التسقط وال ميكن أن نتجاهلها

تواصل الفعاليات االحتفائية بذكرى املولد النبوي الشريف

وصل  واتصال وتعظيم واجالل

ي�������ت�������م�������ي�������ز وت��������������ف��������������رد ع�����ن 
ك������������ل ش����������ع����������وب األم������������ة 
اإلس�����������ام�����������ي�����������ة ي����ج����س����د 
أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 
العظيم أهل اإليمان 
وال���������ح���������ك���������م���������ة وال�����������رق�����������ة 
وال��ل��ن، أرق��ى معاين 
ال������������ف������������رح وال������ت������ع������ظ������ي������م 
واالج�����������������ال وال�������س�������رور 
ب�������ذك�������رى م������ول������د ال�����ن�����ور 
وال�������������������������ه�������������������������دى س����������ي����������دن����������ا 
م��������ح��������م��������د ص���������������ى ال��������ل��������ه 

عليه وآله وسلم.. 

تفاصيل ص04

ُِّنحمل قوى العدوان مسؤولية تعطيل عملية السالم



استعرض املجلس السيايس األعىل يف اجتماعه أمس، برئاسة 
فخامة املشري الركن مهدي محمد املشاط رئيس املجلس، آخر 

املستجدات بشأن املفاوضات الجارية حول الهدنة.
ح����ي����ث أط�����ل�����ع ف����خ����ام����ة ال����رئ����ي����س أع�����ض�����اء امل����ج����ل����س ع�����ىل ت���ف���اص���ي���ل 
املقرتحات املقدمة واإلعاقات التي يقوم بها جانب العدوان حتى 
ال ت��ك��ون ه��ن��اك ال��ت��زام��ات واض��ح��ة ت��ج��اه امل��ل��ف اإلن��س��اين املتعلق 

باملرتبات وفتح املطارات واملوائن.
وأق������ر امل���ج���ل���س ال���خ���ط���وط ال���ع���ري���ض���ة وال����ن����ق����اط األس����اس����ي����ة ب��ش��أن 
املرحلة القادمة بناء عىل الخطوات التي أعلنتها صنعاء ووجه 

بها فخامة الرئيس يوم أمس مع تحديد مختلف املهام املطلوبة 
من كل الجهات املختصة.

وأك�������د امل���ج���ل���س، أن�����ه ي�������درس م��خ��ت��ل��ف ال����خ����ي����ارات ل��ل��ت��ع��اط��ي م��ع 
املرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته وأنه 
سيقوم باتخاذ الالزم ملا من شأنه الحفاظ عىل املصلحة الوطنية 
العليا وتضحيات الشعب اليمني.. منوها بأنه لن يسمح بأن 
ت��ت��ح��ول ال��ه��دن��ة إىل غ��اي��ة ك��ون��ه��ا ك��ان��ت م��ج��رد وس��ي��ل��ة ل��ل��وص��ول 

التفاق نهايئ.
ك��م��ا اس��ت��ه��ج��ن امل��ج��ل��س ت��ل��ك��ؤ األم����م امل��ت��ح��دة وط��رح��ه��ا ل���ورق���ة ال 

ت���رق���ى مل���ط���ال���ب ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وال ت���ؤس���س ل��ع��م��ل��ي��ة ال���س���الم، 
مؤكدا عىل أن الشعب اليمني لن تنطيل عليه الوعود الكاذبة 
وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية 

التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته.
ودع��ا الجميع إىل اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع 
أي موقف نتيجة اإلع��اق��ات التي يقوم بها تحالف العدوان 
ال���������ذي ي���ت���ح���م���ل م���س���ئ���ول���ي���ة ت���ع���ط���ي���ل ع���م���ل���ي���ة ال�����س�����الم ورف����ض����ه 
للحقوق امل��ش��روع��ة ألب��ن��اء الشعب اليمني ال��ص��ام��د يف وجه 

كل املؤامرات.

دعا اجلميع إلى اليقظة واجلهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف ..  السياسي األعلى:

نحمل قوى العدوان مسؤولية تعطيل عملية السالم
   ندرس مختلف اخليارات للتعاطي مع املرحلة اجلديدة وحريصون للحفاظ على املصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني

بتوجيهات من الرئيس املشاط.. 

وض����ع ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل���ش���اط رئ��ي��س 
املجلس ال��س��ي��ايس األع���ىل حجر األس���اس وتدشني 
العمل يف عدد من املشاريع يف قطاع املياه والصرف 
الصحي بأمانة العاصمة بتكلفة إجمالية 17 مليوناً 

و326 ألف دوالر.
حيث وضع الرئيس املشاط ومعه وزير املياه والبيئة 
املهندس عبدالرقيب الشرماين، وأمني العاصمة 
ح����م����ود ع����ب����اد ون�����ائ�����ب امل�����ي�����اه ح����ن����ني ال�������دري�������ب، ح��ج��ر 
األس���������اس مل�����ش�����روع إع���������ادة وت����أه����ي����ل ال����خ����ط ال���رئ���ي���ي 
الناقل يف السائلة ومحطة معالجة مياه الصرف 

الصحي.
وش���م���ل���ت امل���ش���اري���ع ال���ت���ي ت����م وض�����ع ح���ج���ر األس�����اس 
ل���ه���ا، ت���وري���د وت��رك��ي��ب ث���الث���ة م���ول���دات ب���ق���درة 4300 
كيلو وات ملحطة ضخ املياه ومحطة معالجة مياه 
الصرف الصحي، وإعادة وتأهيل محطة ضخ املياه 
ال��رئ��ي��س��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ش��ب��ك��ات م��ي��اه وص����رف ص��ح��ي يف 

عدد من مديريات األمانة.
وت����م وض����ع ح��ج��ر األس������اس مل���ش���روع إع������ادة وت��أه��ي��ل 
م�����ح�����ط�����ة ض��������خ امل��������ي��������اه ال�����رئ�����ي�����س�����ي�����ة وت�����ن�����ف�����ي�����ذ ش����ب����ك����ات 
م���ي���اه وص������رف ص���ح���ي يف ع�����دد م����ن م���دي���ري���ات أم���ان���ة 
العاصمة، ومشروع تركيب طاقة شمسية بقدرة 
3400 كيلو وات لآلبار ومحطة ضخ املياه ومحطة 

معالجة مياه الصرف الصحي.

وأك������������د ال������رئ������ي������س امل���������ش���������اط، أه�����م�����ي�����ة م������ش������اري������ع امل�����ي�����اه 
وال�����ص�����رف ال���ص���ح���ي ال���ت���ي ت����م وض�����ع ح���ج���ر األس�����اس 
لها بأمانة العاصمة، لإلسهام يف توفري خدمات 

املياه لسكان العاصمة صنعاء.
وأش������������������ار إىل اه�������ت�������م�������ام امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع���������ىل 
ب���إي���ص���ال خ����دم����ات امل����ي����اه إىل امل����واط����ن����ني، خ����اص����ة يف 
ظ����ل األوض����������اع ال����راه����ن����ة ال����ت����ي ت���م���ر ب���ه���ا ال����ب����الد ج����راء 
ال���ع���دوان وال���ح���ص���ار، وم���ا س��ب��ب��ه م���ن ت��دم��ري للبنية 

التحتية لقطاعي املياه والبيئة.
إىل ذل���ك ق���ام ف��خ��ام��ة امل��ش��ري ال���رك���ن م��ه��دي امل��ش��اط 
رئ���ي���س امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل ب��ص��ن��ع��اء ب��وض��ع 
حجر األس��اس ملستشفى النبي األك��رم التخصيص 

ألمراض الكىل.
ويهدف املستشفى إىل تقديم الخدمات الصحية 
وال���ط���ب���ي���ة ل���ل���ف���ق���راء وامل����س����اك����ني ال����ذي����ن ي����ع����ان����ون م��ن 

أمراض الكىل والفشل الكلوي واملسالك.
وخ����الل وض���ع ح��ج��ر األس�����اس ع���ر ال��رئ��ي��س امل��ش��اط 
عن الشكر لجهود كل من ساهم يف اإلع��داد لهذا 
امل�������ش�������روع ال����������ذي ي����ع����د األف������ض������ل م������ن ح����ي����ث ال����ف����ك����رة 
وال������خ������دم������ة اإلن������س������ان������ي������ة ال������ت������ي س����ي����ق����دم����ه����ا ل����ل����ف����ق����راء 
وامل��س��اك��ني، وم��ن حيث ت��زام��ن��ه م��ع مناسبة دينية 
ع���ظ���ي���م���ة ه�����ي ذك���������رى امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف ع��ىل 

صاحبها وآله أفضل الصالة وأزىك التسليم.

وأوض����ح أن ع��ن��وان امل��ن��اس��ب��ة ع��ن��وان ش��ام��ل ال يرقى 
مل���س���ت���واه إال امل���ش���اري���ع ال���ت���ي ت���س���اه���م يف إن����ق����اذ ح��ي��اة 
ال��ن��اس، عمال بقوله ت��ع��اىل " َوَم���ْن أَْح��َي��اَه��ا َف��َك��أََنّ��َم��ا 
أَْحَيا الَنّاَس َجِميعاً".. وقال :"عندما نلحظ املقاصد 
الشرعية ملصارف الزكاة، أنها توجه إىل إنقاذ حياة 
ال��ن��اس، ف��ه��ذا ه��و الفخر واالع��ت��زاز بثورتنا املباركة 
وبهيئتنا الكريمة، وإحيائها لفريضة ال��زك��اة التي 
جعلت من أولوياتها حياة الناس، بعد أن كانت 
ال����زك����اة ت���ذه���ب إىل ال���ل���ص���وص وج����ي����وب ال���ن���اف���ذي���ن، 
لكنها أصبحت اليوم تصرف يف مصارفها الشرعية 

التي ذكرها الله يف كتابه الكريم".
وأك������������د ال������رئ������ي������س امل��������ش��������اط االس��������ت��������م��������رار يف االه�����ت�����م�����ام 
واملتابعة واملساندة لهيئة الزكاة من أجل تحقيق 
كافة املقاصد الشرعية واألهداف النبيلة عىل أوسع 

نطاق.
واستمع الرئيس املشاط إىل شرح موجز من رئيس 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��زك��اة ح����ول امل���ش���اري���ع ال��ت��ي سيتم 
إط��الق��ه��ا ب��م��ن��اس��ب��ة امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف، ووج��ه 

بإطالقها بالتزامن مع هذه املناسبة العظيمة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان 
أب��و نشطان إىل أن الهيئة تنفذ مشاريع يف املجال 
الطبي للمستشفيات العامة التي تقدم خدماتها 

للفقراء واملساكني بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وضع حجر األساس ملستشفى النبي األكرم التخصصي ألمراض الكلى

الرئيس املشاط يضع حجر األساس ملشاريع مياه في أمانة العاصمة بكلفة إجمالية 17 مليونًا و326 ألف دوالر

  لن نسمح بأن تتحول الهدنة 
إلى غاية كونها كانت مجرد 

وسيلة للوصول التفاق نهائي

   اهتمام املجلس 
السياسي بإيصال خدمات 

املياه إلى املواطنني خاصة 
في ظل األوضاع التي متر بها 

البالد جراء العدوان واحلصار
   كانت الزكاة تذهب إلى 
اللصوص وجيوب النافذين 

لكنها أصبحت اليوم تصرف 
في مصارفها الشرعية التي 
ذكرها الله في كتابه الكرمي

االقتصادية العليا تخاطب الشركات 
بالتوقف عن نهب ثروات اليمن

أص�����در ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل���ش���اط رئ���ي���س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع�����ىل، ت��وج��ي��ه��ات 
لتحرير املخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العالقة بنهب الرثوات 

السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
وأوض��ح بيان ص��ادر عن اللجنة االقتصادية العليا أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع 
الجهات املختصة، عىل تحرير تلك املخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، 
بأن عليها التوقف بشكل نهايئ عن نهب ال��رثوات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة 
السادسة من مساء غد األحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع األول 
1444ه� املوافق 2 أكتوبر 2022م، عىل أن تتحمل الشركات أو الكيانات املسؤولية الكاملة 

يف حال عدم االلتزام.
وأش��������ارت ال��ل��ج��ن��ة إىل أن امل���خ���اط���ب���ات ال���ت���ي س���ت���وج���ه ل���ل���ش���رك���ات وال���ك���ي���ان���ات امل���ت���ورط���ة ب��ن��ه��ب 
ال��رثوة اليمنية، ستستند إىل النصوص الدستورية والقوانني اليمنية النافذة، ومواثيق 
وم��ع��اه��دات األم���م امل��ت��ح��دة، وع���ىل رأس��ه��ا امل����ادة رق���م 19 م��ن ال��دس��ت��ور ال��ي��م��ن��ي، ال��ت��ي تلزم 

الدولة وجميع أفراد املجتمع بحماية وصون الرثوات الوطنية.
وأك��دت االقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوين للتعامل مع 
كل عمليات النهب للرثوة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع األول 1444ه� املوافق 

2 أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خالل الفرتات املاضية.

أدانت وزارة الخارجية يف حكومة صنعاء، 
اللغة اإلجرامية املستفزة التي دأبت عليها 
خ���ارج���ي���ة امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة يف ال���ت���ع���اط���ي م��ع 
م������وض������وع ال�����ح�����ق�����وق اإلن����س����ان����ي����ة وال�����ح�����اج�����ات 

األساسية للشعب اليمني.
واس��ت��ن��ك��رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة يف ب��ي��ان ص���ادر 
عنها، بيان خارجية اململكة املتحدة الصادر 
عنها الذي ينطوي عىل تهديد مقزز بحرمان 
أب��ن��اء ال��ي��م��ن م��ن ح��ق��ه��م يف ال��س��ف��ر والتنقل 
وم������������ن ح�����ق�����ه�����م يف ال�������ح�������ص�������ول ع���������ىل ال��������وق��������ود 
وال���س���ل���ع ال��غ��ذائ��ي��ة وال���دوائ���ي���ة .. م���ؤك���دة أن 
أي يشء م����ن ذل������ك ل����ن ي��س��ت��م��ر يف ح������ال ل��م 

يقبل أبناء اليمن التمديد.
وق�������������ال ال�������ب�������ي�������ان" ل�����ق�����د ع�����ك�����س�����ت ه����������ذه ال����ل����غ����ة 
م���ح���اول���ة ب��ائ��س��ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة ع���ىل ت��ع��ن��ت دول 
ال�������ع�������دوان ك����م����ا ع���ك���س���ت ه���م���ج���ي���ة ب���ري���ط���ان���ي���ة 
معتادة لكنها من زاوية أخرى تقدم اعرتافاً 
واضحاً وإق���راراً علنيا بأن بريطانيا وتحالف 
ال����������ع����������دوان ي������ت������خ������ذون م��������ن ح�������ص�������ار ال����ش����ع����ب 
ال���ي���م���ن���ي وح����رم����ان����ه م�����ن ح����اج����ات����ه األس���اس���ي���ة 
سالحا عسكريا وهذه جريمة حرب وجريمة 

ضد اإلنسانية".
وأض�����اف" وإذ ت��س��ج��ل ح��ك��وم��ة ص��ن��ع��اء ه��ذا 
اإلق���رار املهم، فإنها تؤكد احتفاظ الشعب 
اليمني بحقه القانوين يف مالحقة الحكومة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة وب����اق����ي دول ال������ع������دوان ع����ن ك��ل 
ج������رائ������م ال������ح������رب ال�����ت�����ي ط�����ال�����ت ال����ي����م����ن أرض��������اً 

وإنساناً".
وأك����دت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة أن ص��ن��ع��اء أثبتت 
ل�����ل�����ش�����ع�����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي وك�����������ل ش�������ع�������وب ال�����ع�����ال�����م 
حرصها عىل السالم .. وقالت "وبخصوص 
ال����ت����م����دي����د ل�����م ت����ت����ق����دم ص����ن����ع����اء ب����أي����ة م���ط���ال���ب 

ت���ع���ج���ي���زي���ة ق�����د ت���س���ت���دع���ي م�����ث�����اًل أي�������ة ت�����ن�����ازالت 
م����ن دول ال�����ع�����دوان أو ت��ن��ت��ق��ص م����ن ح��ق��وق 
ال����ش����ع����وب يف ه�������ذه ال�����ب�����ل�����دان أو غ�����ريه�����ا أب�������داً 
وإن��م��ا ك��ان��ت ه���ذه امل��ط��ال��ب وم���ا زال���ت ت��ن��درج 
ضمن الحقوق اإلنسانية الخالصة للشعب 
اليمني".. وأضافت" وبالتايل فإن من يرفض 
حق الشعب اليمني يف االستفادة من ثرواته 
النفطية ويف الحصول عىل الوقود والغذاء 
وال���������������������دواء دون ع��������وائ��������ق ه��������و ال��������ط��������رف ال��������ذي 
س���ي���ت���ح���م���ل امل����س����ؤول����ي����ة ال����ك����ام����ل����ة ع�����ن ع���رق���ل���ة 

وإعاقة التمديد".
وت��اب��ع بيان وزارة الخارجية" وإزاء التهديد 
ال����ري����ط����اين ب����م����ع����اودة ج����رائ����م ال����ح����رب وم��ن��ع 
ال���������ش���������ع���������ب ال��������ي��������م��������ن��������ي م�������������ن أب�����������س�����������ط ح������ق������وق������ه 
اإلنسانية، ف��إن صنعاء تفرغ يف أذن لندن 
وك���ل ال��ع��واص��م ال��ت��ي ت��ش��ارك��ه��ا ه���ذه ال��ن��واي��ا 
اإلجرامية أن الشعب اليمني لن يتخىل عن 

حقوقه".
وأك��������������د ال�������ب�������ي�������ان أن م������ث������ل ه������������ذه ال������ت������ه������دي������دات 
الهمجية ل��ن ت��زي��د ح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ الوطني 
إال إص��������راراً ع���ىل ال��ت��م��س��ك ب��ح��ق��وق ال��ش��ع��ب 
ال�����ي�����م�����ن�����ي ك�����ام�����ل�����ة غ��������ري م�����ن�����ق�����وص�����ة، وت����ت����ع����ه����د 
ب���م���واص���ل���ة ال���ن���ض���ال م����ن أج�����ل ال����س����الم ال����ذي 

لن يتحقق إال باحرتام الحق اليمني.
وج���������ددت وزارة ال����خ����ارج����ي����ة دع����وت����ه����ا ل���أم���م 
امل���ت���ح���دة إىل االض�����ط�����الع ب��م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ت��ج��اه 
ه�����ذه األس���ال���ي���ب امل��ع��ي��ق��ة ل���ل���س���الم .. م���ؤك���دة 
يف ذات الوقت أن الشعب اليمني لن يبقى 
ي�����ع�����اين ل������وح������ده إىل م������ا الن�����ه�����اي�����ة وأن ال���ي���م���ن 
حكومة وشعباً سيكون معنياً فقط باحرتام 
حقوق ومصالح من يحرتم حقوق ومصالح 

الشعب اليمني.

دع�����ا ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع����ىل 
م���ح���م���د ع�����يل ال�����ح�����ويث أب�����ن�����اء م���دي���ري���ت���ي 
قفل شمر والشاهل بمحافظة حجة 
إىل امل��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 
االح������ت������ف������ال������ي������ة ب���������ذك���������رى امل���������ول���������د ال�����ن�����ب�����وي 

الشريف.
وأك��������������د يف ل�������ق�������اء م�������وس�������ع ض���������م ع����ل����م����اء 
ومشايخ وأعيان ووجهاء املديريتني يف 
إط��ار االستعدادات للفعالية املركزية 
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س 
مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي 
وامل���ح���اف���ظ ه����الل ال���ص���ويف ون���ائ���ب وزي���ر 
ال����������زراع����������ة ال�������دك�������ت�������ور رض���������������وان ال�����رب�����اع�����ي 
وع���������ض���������و م������ج������ل������س ال������������ن������������واب ال�������دك�������ت�������ور 
محمود ال��ه��ارب أن احتفال اليمنيني 
ب���ذك���رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي، ي��ع��ك��س م��دى 
حبهم وق��وة ارتباطهم بالنبي الخاتم 

صىل الله عليه وآله وسلم.
وأش����������������ار إىل م��������ا ت����م����ث����ل����ه امل�������ش�������ارك�������ة م���ن 

أهمية يف تصدر أبناء اليمن وتميزهم 
ع�����ن ب���ق���ي���ة دول ال����ع����ال����م اإلس�����الم�����ي يف 
االح����ت����ف����ال ب���ال���رح���م���ة امل�����ه�����داة واألس�������وة 
الحسنة.. الفتاً إىل أهمية حضور أبناء 
ومشايخ وأعيان ووجهاء وعلماء قفل 
ش���م���ر وال����ش����اه����ل امل�����ش�����رف ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
االح���ت���ف���ال���ي���ة، ك��م��ا ع��ه��ده��م ال���وط���ن يف 
ج��ب��ه��ات ال����دف����اع ع���ن ال��ي��م��ن وس��ي��ادت��ه 

واستقالله.
كما أكد أهمية إحياء املناسبة الدينية 
ال�����ج�����ل�����ي�����ل�����ة يف ال�����������ع�����������ودة ل������ل������ه ورس��������ول��������ه 
وال������ت������ويل ال������ص������ادق آلل ال���ب���ي���ت ع��ل��ي��ه��م 
السالم وأعالم الهدى وتجديد الوالء 
ل���ل���ن���ب���ي ال����خ����ات����م ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�����ه 
وس�����ل�����م .. م�����ؤك�����دا ع�����ىل دور ال���خ���ط���ب���اء 
وال�����ع�����ل�����م�����اء وامل������رش������دي������ن يف ال���ت���ح���ش���ي���د 

للفعالية املركزية.
فيما أش��ار محافظ حجة ون��ائ��ب وزي��ر 
الزراعة والري إىل أهمية إبراز مظاهر 

االح���������ت���������ف���������اء ب����������ذك����������رى م��������ي��������الد ال��������رس��������ول 
الكريم صىل الله عليه وآله وسلم.

وأوض��������ح��������ا أن ت����ع����ظ����ي����م أه���������ل ال���ح���ك���م���ة 
واإليمان بكافة شرائحهم وانتماءاتهم 
ل������ل������رس������ول األع���������ظ���������م، ي�����ع�����ك�����س اع�������ت�������زاز 

وفخر أبناء اليمن بنبيهم الكريم.
ب�����دوره�����م أك������د ع���ض���و م���ج���ل���س ال����ن����واب 
الدكتور الهارب ومديرا مديريتي قفل 
ش��م��ر إب��راه��ي��م أب���و خ��رف��ش��ة وال��ش��اه��ل 
وليد أبو دنيا، الحرص عىل االستعداد 
مل��ش��ارك��ة أب��ن��اء امل��دي��ري��ت��ني يف الفعالية 
الكرى بهذه املناسبة الدينية وتشكيل 
لجان تنظيمية للحشود الجماهريية.
وأش�������������������������اروا إىل ح�������������رص ال������ج������م������ي������ع ع����ىل 
االح�������ت�������ف�������ال ب������امل������ول������د ال�������ن�������ب�������وي، يف ظ���ل 
س����ع����ي األع�������������داء وم����ح����اول����ت����ه����م ط��م��س 
الهوية اإليمانية وإبعاد أبناء الشعب 
اليمني عن النبي الكريم عليه الصالة 

والسالم.

افتتح عضو املجلس السيايس األعىل محمد صالح 
ال��ن��ع��ي��م��ي وم����ع����ه وزي��������را ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل وال���ب���ح���ث 
العلمي حسني ح��ازب والثقافة عبدالله الكبي 

أمس األول جامعة الجيل الجديد بصنعاء.
وأك������د ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ىل أن اف��ت��ت��اح 
الجامعة يف ظل العدوان يعكس صمود الشعب 
ال����ي����م����ن����ي يف م������واج������ه������ة ال���������ع���������دوان ال�����������ذي اس����ت����ه����دف 
م��ق��درات ال��وط��ن وامل��ؤس��س��ات التعليمية .. منوهاً 
ب�����������دور ال�����ق�����ط�����اع ال�������خ�������اص ورأس امل�����������ال ال�����وط�����ن�����ي يف 
ت���ح���ق���ي���ق إن�������ج�������ازات وم����ت����ط����ل����ب����ات ال���ت���ن���م���ي���ة س���ي���م���ا يف 

مجايل التعليم والصحة.
واعتر النعيمي افتتاح جامعات حكومية وأهلية 
يف ظل العدوان رسالة للعالم بميض الشعب يف 
جبهة التسلح بالعلم واملعرفة ملقاومة العدوان .. 
مؤكداً حرص املجلس السيايس األعىل عىل دعم 
وت���ش���ج���ي���ع ال���ق���ط���اع ال����خ����اص ل���الس���ت���ث���م���ار يف م��ج��ال 

التعليم.
وحث قيادات التعليم العايل ورؤساء الجامعات 
ع���ىل ت��أس��ي��س م��ن��ط��ل��ق��ات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ت��واك��ب 
ال����ت����ط����ورات وامل���ت���ط���ل���ب���ات ال���ع���امل���ي���ة ل����الرت����ق����اء ب���ج���ودة 
التعليم إلح����داث نهضة تحقق م���س���ارات التنمية 

وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
م����ن ج���ان���ب���ه أش�������اد وزي�������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل وال���ب���ح���ث 
ح����س����ني ح��������ازب ب�����رج�����ال امل��������ال واألع�������م�������ال ال��ي��م��ن��ي��ني 
الذين أسهموا يف تأسيس الصرح العلمي الكبري 
امل����ت����م����ث����ل يف ج����ام����ع����ة ال����ج����ي����ل ال�����ج�����دي�����د ال�����ت�����ي ت��ع��ت��ر 
سادس جامعة خاصة يتم افتتاحها خالل سنوات 

الصمود.
م��������ؤك��������داً ان ال�����ن�����ج�����اح ال ي����ت����م����ث����ل ف�����ق�����ط يف األج������ه������زة 
واملعدات الحديثة بل يف الكادر البشري الذي هو 

أساس النجاح

م��ه��ي��ب��اً ب��ال��ج��ام��ع��ات وال���ك���ل���ي���ات ذات ال��ت��خ��ص��ص��ات 
الطبية بسرعة استيفاء متطلبات ومعايري إنشاء 
ال��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة خ����الل ع����ام م���ا ل���م ف��س��ي��ت��م إغ���الق 
ه�������ذه ال����ج����ام����ع����ات وال����ك����ل����ي����ات وات������خ������اذ اإلج������������راءات 

القانونية حيالها.
ب����دوره أش����ار رئ��ي��س م��ج��ل��س أم��ن��اء ج��ام��ع��ة الجيل 
ال���ج���دي���د ال����دك����ت����ور م��ح��م��د ع���ب���دال���ل���ه اآلن������ي اىل ان 
إن��ش��اء ه��ذه الجامعة ج��اء ب��م��ب��ادرة م��ن مجموعة 
من رجال املال واألعمال الوطنيني الذين حرصوا 
عىل إنشاء صرح تعليمي وعلمي يتوافق ويواكب 
اح���دث ال��ط��رق العلمية يف م��ج��ال التعليم العايل 

س���������واء م�����ن ح����ي����ث امل������ع������دات واألج�������ه�������زة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واالل�������ي�������ك�������رتون�������ي�������ة ال������ح������دي������ث������ة أو م���������ن ح������ي������ث ال�������ك�������ادر 

التعليمي.
معلنا خالل كلمته اىل ان جامعة الجيل الجديد 
س���ي���ت���م رف�����ده�����ا يف امل���س���ت���ق���ب���ل ال����ق����ري����ب ب��امل��س��ت��ش��ف��ى 
ال���ج���ام���ع���ي ل��ل��ج��ي��ل ال���ج���دي���د ل���ض���م���ان ت��ح��ق��ي��ق أع���ىل 

معايري التعليم الطبي املهني التطبيقي.
حضر حفل االفتتاح عدد من وكالء وزارة التعليم 
ال�����ع�����ايل وال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م ورؤس����������اء ال���ج���ام���ع���ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��خ��اص��ة ون��خ��ب��ة م��ن ك��ب��ار رج���ال امل��ال 

واألعمال يف اليمن.

خالل لقاء موسع مع أبناء مديريتي قفل شمر والشاهل مبحافظة حجة 

محمد علي احلوثي يدعو للمشاركة الواسعة في فعالية املولد النبوي

النعيمي: إفتتاح اجلامعات يعكس صمود
الشعب اليمني في مواجهة  العدوان

الرويشان يدعو أبناء السودة إلى 
املشاركة في الفعالية املركزية 

باملولد النبوي
دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع الفريق جالل 

ال���روي���ش���ان، أب���ن���اء م��دي��ري��ة ال���س���ودة إىل امل���ش���ارك���ة ال���واس���ع���ة يف 
ال��ف��ع��ال��ي��ة االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ق��ام ب��م��رك��ز امل��ح��اف��ظ��ة بمناسبة 

ذكرى املولد النبوي الشريف.
ج����اء ذل����ك يف ال��ف��ع��ال��ي��ة االح��ت��ف��ال��ي��ة ب��م��دي��ري��ة ال���س���ودة أم���س، 
ب��ح��ض��ور وزراء ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��واء ع��ب��دال��ك��ري��م ال���ح���ويث،  املحلية 
عيل القيي والنفط واملعادن أحمد دارس والسياحة أحمد 

األمري ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان.
وأش����ار ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة إىل أه��م��ي��ة إح��ي��اء 
ذكرى املولد النبوي محمد صىل الله عليه وآله وسلم الستلهام 

الدروس والعر من سريته وأخالقه العظيمة وجهاده.
ولفتا إىل أهمية عودة األمة إىل الرسالة املحمدية وما تضمنته 
من منهج سماوي عظيم، ملا فيه صالح األمة يف الدنيا واآلخرة 
واالم����ت����ث����ال ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس���ل���م وال��ت��ح��يل 

بسريته املليئة باملعجزات واملنجزات لأمة جمعاء.
وأك������د ال����روي����ش����ان وال�����ح�����ويث، أن االح���ت���ف���اء ب���م���ول���ده ال���ش���ري���ف، 
لتجديد الوالء لله ولرسوله وتبجياًل وتقديراً له فهو من أرسله 

الله رحمة وهادياً للبشرية.
واع���ت���را، إح��ي��اء ذك���رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي، محطة إي��م��ان��ي��ة لتعزيز 
االرتباط واالقتداء بسرية ونهج الرسول األعظم محمد صىل 

الله وسلم عليه وآله وسلم.
ح��ض��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة أم����ني ع����ام م��ح��يل امل��ح��اف��ظ��ة ص���ال���ح امل��خ��ل��وس 
ورئيس الهيئة العامة لأوقاف عبداملجيد الحويث ووكيل أول 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز أب��وخ��رف��ش��ة ووك���ي���ل وزارة ال��ث��ق��اف��ة عيل 
ابراهيم املؤيد ومدير أمن املحافظة العميد عبدالله الخضري 
ومدير القوى البشرية ب��وزارة الداخلية إبراهيم املؤيد ومدير 
مكتب الصناعة باملحافظة يحيى عطيفة ونائب مدير مصنع 

اسمنت عمران محمد الصريمي.

اخلارجية تدين اللغة املستفزة  خلارجية بريطانيا
 في التعاطي مع احلقوق اإلنسانية للشعب اليمني
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 أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر 
العاطفي، أن أرايض الجمهورية اليمنية ومياهها 

وبحارها وثرواتها هي أساس السيادة اليمنية 
والقوات املسلحة ملتزمة بحمايتها ولن تسمح 

لكائن من كان أن يمسها أو حتى يناقشها عن بعد.

ال تفريط بالسيادة
وقال اللواء العاطفي، يف الحفل الذي نظمته وزارة الدفاع 
ورئ��اس��ة هيئة األرك���ان العامة ي��وم أم��س "يجب أن يستوعب 
ال��ج��م��ي��ع ان����ه ال ت��ف��ري��ط ب��ال��س��ي��ادة ط��امل��ا ظ��ل��ت ش��راي��ي��ن��ن��ا ت��ت��دف��ق 

بالدماء وقلوبنا تنبض بالوالء واالنتماء لليمن".

دالالت ورسائل 

وأش������ار وزي�����ر ال����دف����اع يف ال��ح��ف��ل ال�����ذي ح���ض���ره امل��ف��ت��ش ال��ع��ام 

للقوات املسلحة اللواء الركن عبدالباري الشمريي ومساعد 
وزي���ر ال��دف��اع للتكنولوجيا ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات ال��ل��واء ال��رك��ن أبو 
بكر الغزايل ومساعد رئيس هيئة األركان ومدير ديوان وزارة 
ال���دف���اع ال���ل���واء ال���رك���ن م��ح��م��د ال��ع��وام��ي وم��س��اع��د رئ��ي��س هيئة 
األركان اللواء عيل العريمي وعدد من قيادات وزارة الدفاع، 
إىل االهمية العظيمة دالالت االحتفاء بهذه املناسبة بما يليق 

بعظمة ومكانة الرسول األعظم.
مؤكدا أن عىل األمة املسلمة االقتداء بسرية الرسول األعظم 
وأفعاله وأقواله يف حياتها اليومية وكل ممارساتها العملية 
من خالل االلتزام بالقرآن الكريم وترسيخ املفاهيم العظيمة 
بكل معانيها ودالالتها.. موضحاً أن االحتفاالت بمولد الرسول 

األعظم تحمل رسائل ألعداء اإلسالم.

نعتز بذكرى املولد 
وأض��������اف إن����ن����ا ال����ي����وم يف ه������ذه األرض ال���ط���ي���ب���ة ال����ت����ي وص������ف أه��ل��ه��ا 
الرسول ب�"اإليمان يمان والحكمة يمانية" نعتز أيما اعتزاز بذكرى 
م��ول��ده ون����رى يف ذل���ك زي����ادة يف اإلي���م���ان وق����وة يف ال��ح��ج��ة وث��ب��ات��اً يف 
امل���وق���ف، وم���ن ال��ت��اري��خ اإلس���الم���ي نستمد ال��ق��وة ون���واص���ل الجهاد 

والكفاح وتأكيد موقف التضحية واملواجهة مع أعداء الله وأعداء 
اإلسالم.

انتصارات عىل قوى الشر
وقال اللواء العاطفي "إننا اليوم نعرب عن وفائنا للرسول األعظم 
من خالل هذه االحتفاالت الواسعة ويحق لشعبنا أن يفخر ويعتز 
أي���ض���اً ب��م��ا ح��ق��ق��ه أب���ط���ال ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة واألم������ن م���ن ان���ت���ص���ارات 
ع����ىل ق�����وى ال���ش���ر واالس���ت���ك���ب���ار ووك���الئ���ه���م يف امل��ن��ط��ق��ة وأدوات�����ه�����م يف 
ال��داخ��ل، وب��م��ا أح��رزت��ه م��ن إن��ج��ازات ومكاسب ك��ب��رية ع��ىل صعيد 
ال���ب���ن���اء وال���ت���ح���دي���ث وال���ت���ط���وي���ر وال���ت���ي ت��ج��ل��ت ع��ظ��م��ت��ه��ا أم�����ام شعبنا 
وأحرار األمة والعالم من خالل العروض العسكرية واألمنية التي 

شهدتها العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات الحرة".

رسائل مؤثرة 
وأشار إىل أن هذه العروض أوصلت رسائل مؤثرة وقوية وعىل 
الجميع أن يدركوا أنهم أمام إرادة وطنية إيمانية حرة يقودها قائد 
وطني يمتاز بالوعي والحكمة وُب��ع��د النظر، ه��و السيد عبدامللك 
ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث ال���ذي واج���ه أع��ت��ى ق���وى اس��ت��ك��ب��اري��ة وصهيونية 

وأفشل كل أجنداتهم العدائية والتآمرية واستنهض مكامن القوة 
يف املؤمنني الصادقني ليس يف اليمن فحسب ب��ل ويف ك��ل محور 

املقاومة واملنطقة العربية واإلسالمية.

منعطف تاريخي 
وأكد وزير الدفاع" إننا اليوم أمام منعطف تاريخي عظيم وقد 
س���خ���رن���ا أن��ف��س��ن��ا وإم���ك���ان���ي���ات���ن���ا ل���ن���ك���ون يف م���ق���دم���ة م����واك����ب امل���واج���ه���ة 
وامل��ق��ارع��ة ل��ل��م��ش��روع ال��ص��ه��ي��وين االس��ت��ك��ب��اري يف املنطقة ول���ن ن��أل��وا 
ج��ه��داً يف ام��ت��الك ال���ق���درات واإلم��ك��ان��ي��ات وامل�����وارد واألس��ال��ي��ب التي 

توفر لنا والسري بثقة يف هذه املواكب املباركة".

اليقظة والجهوزية
وتوجه وزير الدفاع بالتحية للقوات املسلحة وألبطالها امليامني 
ورجالها األب��اة األش���داء الذين يرابطون يف كل موقع وجبهة من 
أج������ل ع������زة ه������ذه األم�������ة وس����ن����ده����ا يف م����واج����ه����ة أع�����دائ�����ه�����ا.. ح����اث����اً ع��ىل 
م��زي��د م��ن اليقظة وال��ج��ه��د وال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل وأن ي��ك��ون��وا دوم��اً 
يف ج���ه���وزي���ة ل���ل���ذود ع���ن ح���ي���اض األم�����ة وال���ق���ي���م ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��رس��ال��ة 

املحمدية.

االرتباط الوثيق 

فيما تطرق نائب مدير الدائرة الجهادية العقيد عبدالعظيم 
عدالن، إىل عظمة املناسبة وداللة إحياء الشعب اليمني لها 
ب���زخ���م وح����ض����ور ك���ب���ري وم����ش����رف ي���ؤك���د ارت����ب����اط����ه ال���وث���ي���ق ب��ال��ن��ب��ي 

الكريم وبالنهج الرباين.
واستعرض جوانب من حياة الرسول الكريم الجهادية وما 
أرساه من نهج ومسار قويم يف الجهاد يف سبيل الله وإرساء 

دعائم الدولة اإلسالمية.

عظمة املناسبة 

بدوره تطرق رئيس شعبة التوجيه املعنوي بهيئة التدريب 
وال���ت���أه���ي���ل ال��ع��ق��ي��د أح���م���د ال���ب���ص���ري، إىل ع��ظ��م��ة م��ن��اس��ب��ة امل���ول���د 
النبوي الشريف وأهمية إحيائها يف حياة األمة ليستقيم حالها 

وتتجاوز الصعاب والعرثات التي تعرتضها.
ت��خ��ل��ل��ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ق���ص���ي���دة ل���ل���ش���اع���ر راج������ح ع����ام����ر، وف���ق���رات 
إن�����ش�����ادي�����ة م�����ع�����ربة ع������ن امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ل����ف����رق����ة ال����ش����ه����ي����د ال���ق���ائ���د 

وأوبريت لفرقة أنصار الله.

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
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خالل االحتفاء  بذكرى املولد النبوي الشريف.. وزير الدفاع:

ال  تفريط بالسيادة طاملا ظلت شراييننا تتدفق بالدماء
 نحن أمام منعطف تاريخي عظيم وسخرنا إمكانياتنا لنكون في مقدمة 

مواكب املواجهة ضد  املشروع الصهيوني االستكباري
 نحث القوات املسلحة على مزيد من اليقظة واجلهد والتأهيل 

وأن يكونوا دومًا في جهوزية للذود عن حياض األمة

 بعد انتهاء الهدنة حسمت قيادة الشعب 
اليمني قرارها وأعلنت موقفها الواضح تنصل تحالف 

العدوان عن التزاماته.. استئناف املعركة العسكرية 
ضد تحالف العدوان وتنفيذ تحذيراتها للشركات 

األجنبية النفطية داخل الحدود اليمنية وعدم القبول 
بتمديد الهدنة دون تنفيذ بنود تمديدها ويف مقدمتها 
صرف رواتب موظفي الدولة، وهو تحذير عكس أعىل 

مستويات الجهوزية العسكرية والقتالية للقوات 
املسلحة ، ووضع قيادة تحالف العدوان عىل محك 

الجدية، التي أثبتتها القيادة  خالل لقائها األخري 
باملبعوث األممي هانز غراندبرغ  برفضها الستمرار 

سياسة التمييع للهدنة.. وباملقابل ظلت دول العدوان 
تتعنت يف رفضها لشروط قيادة الوطن حتى ساعات 

قليلة من زمن انتهاء الهدنة، غري أن استنفارا غربيا 
وحراكا سياسيا واسعا وسعيا حثيثا لتمديد الهدنة 

عكس مخاوف  دول منظومة االستعمار النفطي 
الغربي لليمن السيما عقب تهديدات صنعاء 
باستهداف شركات النفط األجنبية يف اليمن.. 

التفاصيل يف السياق التايل:
"26سبتمرب"- خاص

بعيدا عن محاوالت ذر الرماد عىل العيون وتمييع الهدنة 
وت���زي���ي���ف ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ب��ت��وص��ي��ف��ه��ا ب��ال��ه��دن��ة ب���ني أن���ص���ار ال���ل���ه وم��ا 
يسمى بالشرعية تبقى الحقيقة التي ال يمكن ألحد إنكارها 
هي حقيقة أن الدول املشاركة يف العدوان والحصار وتتواجد 
ق���وات���ه���ا ع����ىل األرايض وامل����ي����اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ه����ي ال���ط���رف 
ال���رئ���ي���ي األول يف ال���ه���دن���ة، ح��ي��ث ُت��م��ث��ل ال����ري����اض وأب��وظ��ب��ي 
ال������ط������رف اإلق����ل����ي����م����ي ل����ل����ه����دن����ة، ف���ي���م���ا ُت����م����ث����ل واش����ن����ط����ن ول����ن����دن 
ال��ط��رف ال���دويل، وباملقابل ف��إن صنعاء ه��ي ال��ط��رف الرئيي 
الذي ُيمثل اليمن يف هذه الهدنة، ولذا فالهدنة بما تحمله 

من معطيات ومصالح هي ُهدنة يمنية- إقليمية- دولية. 

حراك سيايس وعسكري 
وب���ال���ت���ايل ف����إن ش����روط ال���ق���ي���ادة ال��ي��م��ن��ي��ة يف ص��ن��ع��اء لتمديد 

ال����ه����دن����ة ون���ج���اح���ه���ا م�����ن خ������الل ال�����ق�����وة ب���م���خ���ت���ل���ف أب����ع����اده����ا يف 
رف����ع وت�����رية ال����ح����راك ال���س���ي���ايس وال���دب���ل���وم���ايس ال�����ذي ي��ش��ه��ده 
امل��ل��ف ال��ي��م��ن��ي، وم���ا وج��ه��ت��ه م��ن رس��ائ��ل ع��س��ك��ري��ة وسياسية 
غ��ري مسبوقة ه��و م��ن جعل ق��ي��ادة تحالف ال��ع��دوان السيما 
السعودية واإلمارات تقبل بشروط اليمن لتمديد الهدنة وإن 
بشكل م��ب��ديئ ك��ض��رورة ق��ص��وى ومصلحة وطنية سعودية 
- إم����ارات����ي����ة ب���امل���ن���ظ���ور ال���ق���ري���ب وم��ص��ل��ح��ة أم���ري���ك���ي���ة ص��ه��ي��ون��ي��ة 
ب���ري���ط���ان���ي���ة ف���رن���س���ي���ة ب����امل����ن����ظ����ور ال���ب���ع���ي���د األم�����ن�����ي واالق�����ت�����ص�����ادي 

والسيايس .
ل��������ذا ف����ال����ه����دن����ة ل����ي����س����ت م���ص���ل���ح���ة ي���م���ن���ي���ة ف����ح����س����ب, ب������ل ه��ي 
ال������ق������در مصلحة سعودية- إم������ارات������ي������ة- أم���ري���ك���ي���ة،  وب����ن����ف����س 
وتتضمن تلك املصلحة شقني رئيسيني، الشق األول وقف 
إطالق النار وُيمثل مصلحة وأولوية قصوى يف هذه املرحلة 

لدول تحالف العدوان. 
أم�����ا ال���ش���ق ال����ث����اين ف���ه���و ت���ق���دي���م ال���ه���دن���ة م���ع���ال���ج���ات وح���ل���ول 
فورية للمعاناة اإلنسانية التي يرزح تحت وطأتها الشعب 
اليمني نتيجة العدوان والحصار منذ قرابة ثماين سنوات، 
وُي���م���ث���ل ه����ذا ال���ش���ق م��ص��ل��ح��ة وأول����وي����ة ق���ص���وى ل����دى ال��ق��ي��ادة 

الثورية والسياسية يف صنعاء.
وع�����ىل ال���ع���ك���س م����ن ذل�����ك ت��س��ع��ى دول ال�����ع�����دوان الخ���ت���زال 
ال����ه����دن����ة يف ع���م���ل���ي���ة وق�������ف إط���������الق ال�����ن�����ار دون اع����ت����ب����ار ل��ل��م��ل��ف 
اإلن���س���اين، وت��ت��ض��ح ه���ذه امل��س��اع��ي م��ن خ���الل أس��ل��وب تحرك 
فضفاض يتخلله نقاش ممل للمبعوث األممي إىل اليمن 
ال������ذي ُي���س���خ���ر ج����ه����وده م����ن أج�����ل ت���م���دي���د ات����ف����اق وق�����ف إط����الق 
النار ألط��ول فرتة ممكنة، مع اتفاق عىل إط��ار عام للقضايا 
اإلن��س��ان��ي��ة دون اع��ت��ب��ار ل��ع��ام��ل ال���وق���ت ال�����ذي ُي��ف��اق��م امل��ع��ان��اة 
اإلنسانية يف اليمن ويقتيض ضرورة بدء املعالجات اإلنسانية 

املُلحة، وتحسني مزايا الهدنة وفق جدول زمني.

مراوغة مكشوفة
وعىل سبيل املثال تتضح عملية التنصل واملراوغة املكشوفة 
م���ن خ����الل م���ح���اول���ة ت��ص��وي��ر امل���ب���ع���وث األم���م���ي ل��ق��ض��ي��ة ص��رف 
ال���روات���ب بالعملية ال��ش��ائ��ك��ة وأن��ه��ا ت��ح��ت��اج امل��زي��د م��ن ال��وق��ت 
وال�����ن�����ق�����اش واإلع���������������داد، ف���ي���م���ا ح���ق���ي���ق���ة األم��������ر أب����س����ط م����م����ا ي��ت��م 
تصويره، فبند الرواتب واألجور ملوظفي الدولة يف املحافظات 
الشمالية والجنوبية هو مبلغ  1.5 مليار دوالر تقريباً وفق 
ميزانية الدولة للعام 2014 ما نسبته 30% من متوسط 
اإلي�������رادات ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ي��م��ن م���ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از وه���و م��ب��ل��غ 5 
مليارات دوالر يتم نهبه من قبل تحالف ال��ع��دوان وأدوات��ه 

املحلية.

ويف ه��ذا السياق ج��اء املقرتح األمرييك املتضمن تعديالت 
عىل مقرتح املبعوث األممي إىل اليمن، هانس جرودنربغ،  
لتمديد الهدنة حيث أفادت مصادر دبلوماسية بأن التعديل 
األمرييك شمل إسقاط بنود كانت السعودية وضعتها منها 
اشرتاط صرف املرتبات  من عائدات ميناء الحديدة واإلبقاء 
عىل اآللية الحالية لتفتيش السفن ما يعرقل حركة دخول 

وخروج السفن من وإىل ميناء الحديدة.   
إىل ذلك تظل سياسة املراوغة املكشوفة قائمة وقد تجىل 
ذلك بوضوح  يف تأكيد مساعد رئيس صحيفة عكاظ عبدالله 
ال هتيله، األحد رضوخ بالده ملطالب صنعاء متوقعا إعالن 

تمديد جديد للهدنة.
ع���ق���ب ات�����ص�����ال أج���������راه وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة األم������ري������يك، ان���ط���وين 
ب��ل��ي��ن��ك��ني، ب���ن���ظ���ريه ال����س����ع����ودي، ف���ي���ص���ل ب����ن ف�����رح�����ان، ك���رس 
وف���ق وس���ائ���ل إع�����الم، مل��ن��اق��ش��ة م��س��ت��ج��دات ال��ه��دن��ة يف اليمن 
وشمل تعديل يف مقرتحات املبعوث الدويل إىل اليمن هانس 

جرودنربغ ليشمل صرف مرتبات موظفي الخدمة املدنية.
أقوى الرسائل 

ويف حني تحاول مملكة ال��ع��دوان السعودية التهرب من 
استحقاقات تمديد الهدنة عرب ترحيلها للملفات اإلنسانية 

وأبرزها صرف املرتبات.
تستمر القيادة السياسية بصنعاء يف إرسال أقوى رسائل 
ال������ح������رب وال�������س�������الم وب�����ال�����ت�����زام�����ن م������ع ت����وج����ي����ه أق����������وى ال����رس����ائ����ل 
العسكرية لقيادة تحالف العدوان واملجتمع الدويل، ظلت 

عىل املستوى السيايس والدبلومايس تمد يد السالم عرب عدد 
من الرسائل التي تتضمن الدعوة إلنهاء العدوان والحصار، 
واالس��ت��ع��داد للتعاون م��ن أج��ل ط��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة م��ن خالل 

معالجة آثارها.
ثالثة مسارات 

رغم وجود إجماع دويل عىل توسيع بنود الهدنة لتشمل 
ص���������رف روات��������������ب م�����وظ�����ف�����ي ال���������دول���������ة، وزي����������������ادة ع���������دد ال������رح������الت 
والوجهات الجوية عرب مطار صنعاء ال��دويل، ورفع القيود 
امل��ف��روض��ة ع��ىل س��ف��ن ال���وق���ود، وف��ت��ح ال��ط��رق��ات وغ��ريه��ا، إال 
أن����ه م���ن ال���واض���ح أن األط������راف امل��ع��ن��ي��ة ل���م ت��ت��وص��ل ح��ت��ى اآلن 
إىل إت����ف����اق ن����ه����ايئ ح������ول ت���ف���اص���ي���ل وآل�����ي�����ات وض����م����ان����ات ت��ن��ف��ي��ذ 
ب���ن���ود ال���ت���وس���ع���ة الس���ي���م���ا م����وض����وع ص�����رف ال������روات������ب، وب���ذل���ك 
ت������واج������ه ال�����ه�����دن�����ة ث�����الث�����ة م��������س��������ارات، األول ي�����ت�����ج�����اوب م������ع ك��ل 
دع�������وات ال���ت���م���دي���د امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة، وذل������ك يف إط������ار ات���ف���اق 
ج�����اد وواض�������ح ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ف����وري ل���ب���ن���ود ال���ت���وس���ع���ة دون ت��ل��ك��ؤ 
أو ت���س���وي���ف م����ع ت���ق���دي���م ض���م���ان���ات دول�����ي�����ة، ف��ي��م��ا ي���ق���ود ع���دم 
التجاوب مع مطالب صنعاء املشروعة إىل املسار الثاين وهو 
انهيار، والعودة إىل العمليات العسكرية التي قد يكون من 
الصعب قبول صنعاء بإيقافها، بل وسيكون لها تداعيات 
أكرب عىل املستويني اإلقليمي والدويل، أما املسار الثالث فقد 
يكون رسالة عاد بها املبعوث األممي خالل زيارته األخرية إىل 
صنعاء، حيث قد يتم القبول بتمديد إضايف قصري للهدنة إذا 
حصلت صنعاء عىل تعهدات بإبرام اتفاق سريع وضمانات 

دولية حقيقية بااللتزام بسرعة تنفيذ بنود التوسعة للهدنة 
ويف مقدمتها بدء عملية صرف الرواتب بانتظام.

صراع اإلرادات السياسية 
وم���������ن امل��������������������������ؤك��د أن ح���ك���وم���ة اإلن�����ق�����اذ ال����وط����ن����ي  ال����ت����ي ك��س��ب��ت 
املعركة عسك��رياً تتجه نحو كسب صراع اإلرادات السياسية 
من خالل فرض إرادتها يف تحويل الهدنة إىل مدخل حقيقي 
إلنهاء العدوان والحصار وإحالل السالم يف اليمن واملنطقة، 
أو إنهائها للهدنة واالنتقال إىل ترجمة مصطلح “القوة تصنع 
السالم” الذي أطلقه رئيس املجلس السيايس األعىل مهدي 
امل��ش��اط م��ن خ��الل تصعيد عمليات نقل املعركة العسكرية 
صوب العمقني السعودي واإلمارايت مع استهداف التواجد 
وامل�����ص�����ال�����ح ال����ح����ي����وي����ة ل��������دول ال�������ع�������دوان يف ال����ب����ح����ر األح�����م�����ر ب��م��ا 
فيها التواجد غ��ري امل��ش��روع للقوات األمريكية وك��ي��ان العدو 

اإلسرائييل.

سالم عادل ومشرف 
وتبقى الحقيقة ه��ي حقيقة ح��رص ق��ي��ادة ال��وط��ن اليمني 
عىل توظيف املعطيات املحلية واإلقليمية والدولية كفرصة 
سانحة ومواتية قد ال تتكرر لتصويب مسار الهدنة والدفع 
ب�����ق�����ي�����ادة دول ال��������ع��������دوان ن����ح����و إن������ه������اء ال��������ع��������دوان وال�����ح�����ص�����ار، 
وال������دخ������ول يف م����ف����اوض����ات ُت����ف����يض إىل ت���س���وي���ة وس�������الم ع����ادل 

ومشرٍف لكل أطرافه وللمنطقة.

حتذيرات القوات املسلحة.. تضع حتالف العدوان على احملك 

 عواصم العدوان هي في أمس احلاجة إلى الهدنة وترسيخها 

صنعاء هي الطرف األقوى في فرض الهدنة وااللتزام بها 

  أراضي اجلمهورية 
اليمنية ومياهها وبحارها 

وثرواتها هي أساس 
السيادة

  سنواصل جهودنا في 
امتالك القدرات واملوارد 
واألساليب القوية لضرب 

املشروع الصهيوني



* ما الرتتيبات والتجهيزات إلحياء ذكرى املولد 
النبوي الشريف يف محافظة ذمار؟

**  االح���ت���ف���ال ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف اب��ت��ه��اج��ا وت��ع��ظ��ي��م��ا 
بهذه املناسبة لنا يف اليمن ويف بقية اقطار األمة اإلسالمية، 
ليعرف العالم من هو الرسول محمد صىل الله عليه وعىل 

آله وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعاملني.
أب����ن����اء األم������ة ب����ات����وا ي���س���ت���ش���ع���رون ال���ت���ف���ري���ط وال���ت���ق���ص���ر ف��ي��م��ا 
يتعلق بتعظيم الرسول صىل الله عليه واله وسلم، وأيضا 
االحتفال باملولد رسالة لألعداء الذين باتوا يتجرأون باإلساءة 
للرسول، ولكن يف جوهر االحتفال هو تكريم ملولده الشريف 
يف إح��ي��اء ه��ذه املناسبة ال��ت��ي شكلت محطة ف��ارق��ة يف تاريخ 

األمة العربية وبقية األمم وشعوب العالم.
ل����ذل����ك االس�����ت�����ع�����دادات ج����اري����ة الس���ت���ق���ب���ال امل���ن���اس���ب���ة ب���ص���ورة 
م��ب��ك��رة، ت��م تجهيز س��اح��ت��ني منفصلتني ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء، 
وال���ت���ن���س���ي���ق ب�����ني ك����اف����ة ال����ج����ه����ات مل���خ���ت���ل���ف ال����رت����ي����ب����ات األم���ن���ي���ة 
وتحديد خطوط السر وغرها التي تسهل وصول املواطنني 

إىل الساحات.

قيم اإلخاء والتسامح
* م�����ا ال��������ذي س���ي���م���ي���ز االح����ت����ف����ال ب����امل����ول����د ال���ن���ب���وي 
ال�����ش�����ري�����ف خ��������ال ه��������ذا ال������ع������ام م�����ق�����ارن�����ة ب������األع������وام 

السابقة؟
** يف كل ع��ام ي��زداد اهتمام الشعب اليمني بإحياء هذه 
امل��ن��اس��ب��ة، س����واء ب��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��دد ال��ح��ش��ود يف ي���وم امل��ول��د، 
أو ب��م��ظ��اه��ر ال���زي���ن���ة يف ال�����ش�����وارع وامل�����ن�����ازل، وااله�������م م����ن ذل���ك 
ك��ل��ه ه���و ات���س���اع االم��س��ي��ات يف االح���ي���اء ال��س��ك��ن��ي��ة وال���ح���ارات، 
وإشراك النشء والشباب لحضور هذه املناسبة ليتجذر حب 
الرسول صىل الله عليه وآله وسلم يف قلوبهم، وأن يدركوا 
عظمة مولده عىل حاضر ومستقبل األمة، تعزيزا لهويتهم 
اإليمانية اليمنية، أمام ما يتعرضون له من غزو ثقايف يهدف 

إىل ابعادهم عن الدين اإلسالمي.
كما اصبحت مناسبة املولد النبوي حاضرة يف تعزيز قيم 
االخاء والتسامح والتصالح بني أبناء املحافظة لحل مختلف 
القضايا االجتماعية وتنفيذ املشاريع الخرية اإلنسانية التي 
ترجم أخالقه صىل الله عليه وآله وسلم بني أبناء املجتمع 
ال��واح��د لتكون مستمرة ط��وال ال��ع��ام لبناء مجتمع مرابط 
وقوي ادراكا منها التحديات التي تواجه األمة التي تتكالب 

عليها االعداء من كل حدب وصوب.

تقديم األخاق القرآنية
* م��ا ال���دور ال��ذي يقع ع��ى عاتق اإلع���ام تجاه 

هذه املناسبة؟
** يقع عىل عاتق اإلعالم املسؤولية الكاملة يف نقل املفاهيم 
الصحيحة وأن تعرف األمة والعالم بعظمة الرسول صىل 

الله عليه وعىل آله وسلم، وتقديم أخالقه القرآنية العظيمة 
ل��ل��ب��ش��ري��ة، ألن امل���ن���اس���ب���ة ل��ي��س��ت م���ظ���اه���ر ل���الح���ت���ف���ال وال���زي���ن���ة 
والتباهي فقط، بقدر ماهي ترسيخ لقيم ومبادئ النبي الذي 
أرسله الله رحمة للعاملني.. وعلينا نحن العرب واملسلمني 
تقع املسؤولية م��ن ب��ع��ده إلظ��ه��ار رسالته القرآنية لشعوب 

العالم سواء من االصدقاء واالعداء.

يمنية خالصة 
*خال األيام املاضية احتفلنا بثورة 21سبتمرب 
ب����ال����ذك����رى ال����ث����ام����ن����ة.. ب�����راي�����ك م�����ا ال����ت����ح����والت ال���ت���ي 

شهدتها عى املستوى اإلقليمي؟ 
** يف مرحلة معينة كانت السياسة األمريكية مطمئنة بأن 
اليمن أصبح يتحرك يف سياق املصالح األمريكية اإلسرائيلية، 
رغم أن الحكومات اليمنية السابقة سواء كانت يف عهدي 
"ع�����ف�����اش وه�������������ادي"، ك����ان����ت ت��������ؤدي دور ال�����ت�����خ�����ادم ل���ألم���ري���ي 
دون م���ق���اب���ل، وك�����ان ي��ك��ل��ف ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال���ك���ث���ر، إال أن 
ث�������ورة ال������� ٢١ م�����ن س���ب���ت���م���ر اط�����اح�����ت ب���ال���ه���ي���م���ن���ة األم����ري����ك����ي����ة يف 
ال��ق��رار ال��س��ي��ايس، ول��ه��ذا ال ي��زال الشعب اليمني يتحرك يف 
س��ي��اق تحقيق االس��ت��ق��الل ال��ش��ام��ل ل��ل��س��ي��ادة اليمنية ضمن 
املصالح العربية واإلسالمية، واليزال املستقبل أمام اليمن 
ال���ذي اص��ب��ح يمثل ال��ي��وم رأس ال��ح��رب��ة يف م��واج��ه��ة امل��ش��روع 

الصهيوأمريي باملنطقة العربية.
ه�������ذه ح���ق���ي���ق���ة أص�����ب�����ح األع������������داء واالص��������دق��������اء ي������درك������ون ه����ذه 
امل��������ع��������ادل��������ة، وق�����������د ت�������ح�������دث ع�����ن�����ه�����ا ال������س������ي������د ح������س������ن ن�����ص�����رال�����ل�����ه، 
عندما ق��ال "إن اليمن ه��ي محور امل��ق��اوم��ة"، وعندما نتابع 
التصريحات األمريكية والصهيونية التى باتت تتخوف من 
ال���������دور ال�����ق�����ادم ل���ل���ي���م���ن، خ���ص���وص���ا وأن ال����ن����ص����وص ال���ق���رآن���ي���ة 
وال���ن���ب���وي���ة ت���ؤك���د دور ال���ي���م���ن ال���ح���اس���م، يف م���ع���رك���ة امل���واج���ه���ة 
مع العدو، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعاىل وبفضل 
ثورة ال� ٢١من سبتمر التي هي يمنية خالصة وطاهرة من 

الوالءات والتبعية الخارجية.

* م��������ا ه��������ي ال�������رس�������ائ�������ل ال������ت������ي اوص�����ل�����ت�����ه�����ا ال������ق������وات 
املسلحة من خال العروض العسكرية املهيبة 

التي  شهدتها العاصمة صنعاء ؟
ع����رض ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ب��م��خ��ت��ل��ف ت��ش��ك��ي��الت��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ة 
م���ن���ظ���وم���ات م���ت���ق���دم���ة م����ن ال����ص����واري����خ وال���ص���ن���اع���ات ال��ح��رب��ي��ة 
ال����ج����دي����دة يف ال����ح����دي����دة، ويف م����ي����دان ال���س���ب���ع���ني ب��ال��ع��اص��م��ة 
صنعاء، ال سيما سالح البحرية اليمنية، التي كانت رسالة 
واضحة ادركها العالم وفهم مضامينها بان  اليمن اليوم غر 
األم���س، ال يستطيع أح��د أن ي��ف��رض إم��الءات��ه ع��ىل الشعب 

اليمني.
ول��دي��ن��ا ال��ق��درة العسكرية الكافية ل��خ��وض غ��م��ار املواجهة 
حتى تحقيق ك��اف��ة مطالب الشعب اليمني، واي��ق��اف نهب 

ثرواته النفطية والغازية بينما هو يف أمس الحاجة لتعزيز 
االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي، واي��ق��اف ال��ت��ده��ور للعملة الوطنية ام��ام 

العمالت االجنبية وخصوصا يف املحافظات املحتلة.

تحذيرات حقيقية 
* كيف تنظر إىل تحذيرات السيد القائد لنهب 
ال����ش����رك����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة األج���ن���ب���ي���ة ث��������روات ال��ش��ع��ب 

اليمني؟
** يدركون جيدا ما بعد تحذيرات السيد القائد عبدامللك 
بن بدر الدين الحويث، للشركات األجنبية واخذوها بمحمل 
الجد، جعلهم يبحثون عن تمديد الهدنة، الن التحذيرات 
ال��ت��ي يطلقها أن��ص��ارال��ل��ه، وت��ح��دي��دا عندما ت��ك��ون ع��ىل لسان 

السيد القائد سالم الله عليه تحذيرات حقيقية.
ت��ل��ك ال��ت��ح��ذي��رات ح��ق��ي��ق��ة وض��ع��ت دول ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
والشركات النفطية التابعة لها واملتواطئة معها أمام خيارين 
ال ثالث لهما، إما رفع يدها عن نهب وسرقة ثروات اليمن 
النفطية وال��غ��ازي��ة، وإال ان��ه��ا ستتكبد الكثر م��ن الخسائر، 
ألننا ل��ن نقف مكتويف االي���دي ونحن نشاهد تلك الشركات 
تنهب الرثوات، يحرمون الشعب اليمني من حق شراء تلك 

املشتقات من السوق العاملي.

السيادة واالستقال
* م����ع م����ا ت������روج ل����ه األم������م امل����ت����ح����دة.. ه����ل ه��ن��اك 

نوايا جادة لتحقيق السام يف اليمن؟
**حقيقة الشعب اليمني تواق للسالم، ويمدون ايديهم 
ل��ل��س��الم املُ���ش���رف ال����ذي ي��ك��ف��ل ح��ري��ة واس���ت���ق���الل ال��ي��م��ن ارض���ا 
وإن���س���ان���ا، وف�����اء واخ����الص����ا ل��ل��ت��ض��ح��ي��ات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا األح�����رار 
الشرفاء قرابة 8 سنوات من الحرب والحصار والتجويع، 
ول�����ن ن���خ���ون دم������اء ال���ش���ه���داء ال���ع���ظ���م���اء اال ب���ح���ق���وق ال��ش��ع��ب 

كاملة غر منقوصة من السيادة واالستقالل.
ل���م ن��ع��ت��د ع���ىل أح����د ي���وم���ا م�����ا.. وق��ف��ن��ا م���داف���ع���ني ع���ن أرض��ن��ا 
وك���رام���ت���ن���ا ول�����ن ي��س��ت��ط��ي��ع م���ص���ادرت���ه���ا أح�����د ع����ىل وج�����ه األرض 
م��ا ح��ي��ي��ن��ا.. ن��م��د أي��دي��ن��ا ل��ل��س��الم ال���ع���ادل ال����ذي ي��ح��ف��ظ لليمن 
وح���دت���ه وس���ي���ادت���ه ع���ىل ت���راب���ه ال��وط��ن��ي ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��دخ��الت 

الخارجية.
وبالتايل ترى دول تحالف العدوان بأن تحقيق السالم يف 
اليمن يتعارض مع تحقيق املشروع الصهيوين باملنطقة، التي 
فتحت بعض األنظمة العربية ذراعيها للكيان يف خيانة لم 
يشهد لها تاريخ األمة من قبل عىل حساب شعوب العربية.
ك��م��ا أن اس��ت��م��رار ت���واج���د االح���ت���الل األج��ن��ب��ي يف امل��ح��اف��ظ��ات 
الجنوبية من اليمن بحد ذاته يتعارض مع تحقيق السالم، 
أض�����ف إىل ذل�����ك ان األش����خ����اص ال����ذي����ن ل����م ي�������ؤدوا دوره�������م يف 
م���واج���ه���ة ال�����ع�����دوان ي���ت���وق���ون ل���ل���س���الم ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��م��ع��ان��اة ال��ت��ي 

سببتها الحرب.

مصالحهم بالحرب
*  أين تكمن املشكلة؟

** املشكلة تكمن يف تضليل الرأي العام الداخيل والدويل 
ال���خ���اط���ئ م����ن ق���ب���ل دول ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ب���م���ا ي��ن��س��ج��م م��ع 
تحقيق مصالحها، لذلك من أج��ل تحقيق السالم الب��د أن 
يكون هناك حوار بني أطراف الصراع وبني أنصار الله ومن 
معهم م��ن الحكومة اليمنية ك��ط��رف، وب��ني دول ال��ع��دوان 
ك���ط���رف ث�����اين، ب���اإلض���اف���ة إىل ح�����وار ب���ني امل���ك���ون���ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
اليمنية املوجودة عىل األرض.. لكن لألسف الشديد أن توجه 
دول ال��ع��دوان، مرتزقتها ل��ل��ح��وار دون أن يملكوا أن يكون 
ل��ه��م أي ق����رار وال ي��م��ث��ل��ون أي ط����رف، م��ث��ال ع���ىل س��ب��ي��ل امل��ث��ال 
"هادي"، هو ال يمثل طرف ولذلك فشلت كل جوالت الحوار 
دون أن يتمكن الشعب اليمني من هو املتسبب، ألنه عندما 
ن��ت��ح��اور ك���أط���راف ص����راع "ال��ي��م��ن و دول ال����ع����دوان"، ف���إن أي 
ط���رف سيعطل ال��ت��وص��ل إىل ح��ل سيتحمل امل��س��ؤول��ي��ة ام��ام 

الرأي العام املحيل والخارجي.
أيضا عندما يكون الحوار بني املكونات السياسية اليمنية، 
ع��ن��دم��ا تجتمع ت��ل��ك امل��ك��ون��ات ع��ىل ط��اول��ة م��س��ت��دي��رة ف���إن أي 
ط�����رف س��ي��ع��رق��ل ال���ت���وص���ل إىل ح����ل أو ي���ق���وم ب���ط���رح م��ط��ال��ب 

تعجيزية سيكون عرضة لنقمة الشعب التواق للسالم.
أض�����ف إىل ذل�����ك يف ال���س���اب���ق "ه���������ادي"، واآلن ج����اب����وا رش����اد 
ال���ع���ل���ي���م���ي، م��ص��ال��ح��ه��م م���رت���ب���ط���ة ب���اس���ت���م���رار ال����ح����رب وب���ع���دم 
تحقيق السالم يف اليمن، ألن تحقيق السالم يعني انتهاء 
دوره��م بشكل كامل، وعلينا كشعب يمني أن ن��درك هذه 
الحقيقة حتى نتمكن من تحقيق السالم والوقوف يف وجه 

من ال يريدون السالم.

الخدمات التنموية 
* ل����و ت��ح��دث��ن��ا ع����ن أب������رز م��ت��ط��ل��ب��ات واح���ت���ي���اج���ات 
أب�����ن�����اء م���ح���اف���ظ���ة ذم��������ار ال���خ���دم���ي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة يف 

الوقت الراهن؟
** اح���ت���ي���اج���ات اب����ن����اء م��ح��اف��ظ��ة ذم������ار ت��ك��م��ن يف ال���ك���ث���ر م��ن 
الخدمات األساسية  "مياه الشرب، الطرقات، الصحة"، 
ألن مثل هذه الخدمات مهمة ونوليها جل االهتمام الكبر، 
وقطعنا ش��وط��ا ال ب���أس ب��ه رغ���م ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��اب التي 

نواجهها.
ك���م���ا ن���ت���ج���ه إىل ت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل���ي���ة اإلداري������������ة، ألن ال���ن���ص���ر ل��ن 
يتحقق بشكل امل��ط��ل��وب إال ع��ن��دم��ا ن��ك��ون ج��اه��زي��ن م��ن أج��ل 
ملء الفراغ وربما تأخر النصر نتيجة بعض االختالالت هنا 
أوهناك، وبالتايل علينا أن نعمل عىل معالجتها وتصحيحها 

وإصالحها، ألن هذا يعزز من وضع الجبهة الداخلية.
ك��م��ا ن��س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����واق����ع ال�����ذي ن��س��ت��ح��ق ع���ىل اس��اس��ة 
النصر اإللهي، يقول الله تعاىل: )َلْيَس ِبأََماِنِيُّكْم َواَل أََم��ايِنِّ 
أَْه���ِل اْل��ِك��َت��اِب َم��ْن َيْعَمْل ُس���وًءا ُي��ْج��َز ِب��ِه َواَل َي��ِج��ْد َل��ُه ِم��ْن ُدوِن 

الَلِّه َوِلًيّا َواَل َنِصرًا(.. صدق الله العظيم.
ينبغي علينا أن نعمل بجد عىل إصالح مؤسسات الدولة 
م����ن أج������ل ت���ق���دي���م خ���دم���ت���ه���ا ب���ش���ك���ل ج���ي���د ووف�������ق اإلم���ك���ان���ي���ات 
امل���ت���وف���رة، وال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي س��ي��ع��ذرن��ا ف��ي��م��ا س��ي��ك��ون خ���ارج 

عن قدرتنا واستطاعتنا.
وأول������وي������ات������ن������ا ال�����ح�����ف�����اظ ع������ىل م����س����ت����وى األم����������ن واالس������ت������ق������رار، 
وت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دل واإلن����ص����اف ب���ني ال���ن���اس يف امل��ن��اط��ق ال���ح���رة، 
ب��ع��ك��س م����ا ي���ح���دث يف امل���ن���اط���ق امل��ح��ت��ل��ة م����ن ان���ت���ش���ار ال���ف���وىض 
وجرائم االغتياالت والتفجرات، وهذا هو ما يريده تحالف 
العدوان اغراق اليمن بشكل عام يف الفوىض ليتسنى له نهب 

الرثوات النفطية والغازية.

إصاحات إدارية 
* مستوى ال��ت��زام امل��ك��ات��ب التنفيذية بالخطط 
ال����ت����ن����م����وي����ة ع������ى ال�������واق�������ع ال س����ي����م����ا يف امل�����دي�����ري�����ات 

لتخفيف معاناة املواطنني؟
** دعني اكون صريحا، والكمال هو لله سبحانه وتعاىل.. 
ال ي����زال ه��ن��اك ال��ك��ث��ر م��ن االخ���ت���الالت وال��ت��ق��ص��ر وال��ت��ف��ري��ط، 
وخ������ص������وص������ا يف ب�����ع�����ض امل�������ك�������ات�������ب  ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي�����ة ع��������ىل م����س����ت����وى 
املحافظة، وقمنا بتنفيذ الكثر من اإلصالحات اإلدارية فيها 
يف صندوق النظافة والتحسني ومكتبي الصحة والصناعة 

والتجارة، وهناك تحسينات موجودة عىل أرض الواقع.

لوبي الفساد
* ماذا عن بقية املكاتب التنفيذية؟

**  لألسف بعض املكاتب والهيئات لم تستجب ألي عملية 
إص���الح���ي���ة ب��س��ب��ب ع�����دم ت����ع����اون ب���ع���ض ال���س���ل���ط���ات امل���رك���زي���ة، 
ف����ق����دن����ا ال����ك����ث����ر م�����ن اإلي���������������رادات ب����امل����ح����اف����ظ����ة، ألن����ن����ا رف����ض����ن����ا أن 
ن��ك��ون ج����زءاً م��ن ل��وب��ي ال��ف��س��اد، ف��ي��م��ا الي�����زال، ه��ن��اك بعض 
االختالالت باملحافظة، ولكننا نميض إىل عملية التصحيح يف 
بقية املكاتب، التي نشاهدها بأعيننا، وندرك كل تفاصيلها 
ل���ك���ن ع�����دم ت����ع����اون ب���ع���ض ال���ج���ه���ات امل����رك����زي����ة ل����م ي��م��ك��ن��ن��ا م��ن 
إصالحها، ولكن نحن مستمرون فهذا توجه موجود وأكد 
عليه السيد ال��ق��ائ��د عبدامللك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث يف أكرث 

من مناسبة بأن هناك اختالالت، وأنه البد من إصالحها.
يف الوقت الراهن ندرك بأن األولوية هي يف مواجهة تحالف 
العدوان، باإلضافة إىل أن هناك توجهاً حقيقياً من القيادة 
ال���ث���وري���ة وال���س���ي���اس���ي���ة، وق����ي����ادة ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 

إلصالح الوضع، والحمدلله حققنا الكثر من اإلنجازات.
الب�����د أن ن���ك���ون واض����ح����ني وص���ري���ح���ني ب���أن���ن���ا اآلن ل����م ن��ح��ق��ق 
إن��ج��ازات ك��ب��رة ع��ىل مستوى امل��دي��ري��ات، والزال����ت م��ح��دودة 
ج����دا ج����دا ون���أم���ل م���ن ج��م��ي��ع أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة ذم�����ار ال��ت��ع��اون 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ت����وج����ه ال������ص������ادق ل�����الرت�����ق�����اء ب���م���س���ت���وى ال����خ����دم����ات 

املقدمة للمواطنني.

  أكد محافظ محافظة ذمار األستاذ محمد ناصر البخيتي، أن تحقيق السالم يف اليمن، يتعارض مع تحقيق املشروع الصهيوين باملنطقة 
العربية.. وأضاف يف حوار أجرته "26سبتمر"، أن تحذيرات السيد القائد والقيادة السياسية والقوات املسلحة، وضعت دول تحالف العدوان 
والشركات النفطية التابعة لها واملتواطئة معها أمام خيارين، إما رفع يدها عن نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والغازية، وإال انها ستتكبد 

الكثر من الخسائر.. وأشار إىل أن اليمن أصبح رأس الحربة يف مواجهة املشروع الصهيوأمريي باملنطقة العربية.
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يتميز وتفرد عن كل شعوب األمة اإلسالمية يجسد 
أبناء شعبنا اليمني العظيم أه��ل اإلي��م��ان والحكمة 
وال��������رق��������ة وال��������ل��������ني، أرق������������ى م������ع������اين ال�������ف�������رح وال����ت����ع����ظ����ي����م 
واالجالل والسرور بذكرى مولد النور والهدى سيدنا 
محمد صىل الله عليه وآله وسلم.. فيسمو ويتسامى 
ي���م���ن امل���ح���ب���ة وال���ن���ص���رة ب��م��ش��اه��د ال��ت��ع��ظ��ي��م واالج������الل 
وال��������وص��������ل واالت����������ص����������ال وك�������م�������ال امل�����ح�����ب�����ة ل�������رس�������ول ال����ل����ه 
األعظم محمد صىل الله عليه وآله وسلم.. ويف هذا 
ال��س��ي��اق ت��ت��واص��ل يف ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء وامل��ح��اف��ظ��ات 
ال�����ح�����رة ف���ع���ال���ي���ات االح������ي������اء واالح�����ت�����ف�����اء ب�����ذك�����رى امل���ول���د 
النبوي الشريف عىل صاحبه أفضل الصلوات وأتم 

التسليم وذلك يف مختلف املدن واملديريات واالحياء 
والحارات ويف العزل والقرى ومختلف املناطق دون 
استثناء.. وتتميز هذه الفعاليات برامجها وفقراتها 
امل��ت��ن��وع��ة م��ن ك��ل��م��ات وم��ح��اض��رات وق��ص��ائ��د وان��اش��ي��د 
وقراءة السرة والشمائل املحمدية وكذا منظومات 
املوالد النبوية وتزيني كافة األماكن واملباين والشوارع 
باالضواء والشارات واألعالم الخضراء وأيضاً املركبات 
والسيارات ب��االل��وان واألض���واء السندسية الخضراء 
تعبراً عن الفرح والسرور واملحبة والحضور والوالء 
واالن������ت������م������اء وال�������ت�������أيس واالق���������ت���������داء وال�����ص�����ل�����ة واالرت�������ب�������اط 
ال���وث���ي���ق ب���ال���رس���ول األع����ظ����م س���ي���دن���ا م��ح��م��د ص����ىل ال��ل��ه 

عليه وآله وسلم. . ويف كل يوم جديد من هذه األيام 
امل��ب��ارك��ة وال��ع��ظ��ي��م��ة م��ن ش��ه��ر رب��ي��ع األن������وار، تتعاظم 
ف��ي��ه االح���ت���ف���اءات أك���رث ف��أك��رث، وه��ك��ذا يستمر ال��ح��ال 
يف ت���س���ام���ي م���ش���اه���د ال��ت��ع��ظ��ي��م واالج���������الل وص������وال إىل 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل���رك���زي���ة ال���ك���رى يف ي����وم ال�������١٢ م���ن رب��ي��ع 
األول، ال���ذي يعكس ف��ي��ه ال��ي��م��ان��ي��ون أع��ظ��م املشاهد 
وال��ص��ور يف التعظيم ل��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��دي��ن��ي��ة امل��ب��ارك��ة 
وت��ج��س��ي��د ح���ق���ائ���ق ال����ص����دق يف إت����ب����اع إم������ام ال���ص���ادق���ني 
والنصرة لخاتم النبيني وأشرف املرسلني سيد األولني 
واآلخرين محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وعىل 

آله الطيبني الطاهرين.

بمشاركة محافظ تعز ص��الح عبدالرحمن بجاش انطلقت من محافظة تعز 
م��ط��ل��ع األس�����ب�����وع م���س���رة ض���وئ���ي���ة ل����� ١00 ق����اط����رة ب����رول����ي����ة، م���ت���وش���ح���ة ب����األض����واء 

الخضراء، متجهة إىل محافظات إب والحديدة والعودة إىل املحافظة.
وي���أيت ان��ط��الق امل��س��رة الضوئية امل��ت��وه��ج��ة، ال��ت��ي تنفذها ش��رك��ة النفط اليمنية 
ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع ات�����ح�����اد م�������الك امل����ح����ط����ات ال����ب����رول����ي����ة ب����امل����ح����اف����ظ����ة، م����ّزي����ن����ة ب�����األل�����وان 
الخضراء، احتفاًء بذكرى املولد النبوي الشريف - عىل صاحبه وآله أفضل الصالة 
وأزىك ال��ت��س��ل��ي��م، وت��ع��ك��س امل���س���رة ال��ض��وئ��ي��ة، ل��وح��ة ف��ن��ي��ة ت��ع��ب��ري��ة ع���ن ال��ف��رح��ة 
ب��ق��دوم امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف، ورس��ال��ة تجسد ارت��ب��اط اليمنيني بالنبي الخاتم 

صىل الله عليه وآله وسلم.

اكرم االشول

أُف��������ت��������ت��������ح ي�������������وم أم�������������س ب������ص������ن������ع������اء م�����رك�����ز 
ال����ع����م����ادي ل���ل���ن ال���ي���م���ن���ي )ح���������راز ك������ويف(، 
وخالل االفتتاح بحضور امني العاصمة 
حمود عباد ووزي���ر حقوق اإلن��س��ان عيل 
ال�����دي�����ل�����م�����ي وأم������������ني ع����������ام امل�����ج�����ل�����س امل����ح����يل 
ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ام����ني ج��م��ع��ان وم��دي��ر 
ع������ام ش����رط����ة أم������ن األم�����ان�����ة ال�����ل�����واء م��ع��م��ر 
ه��������راش ووك�����ي�����ل ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل���ل���زك���اة 
ع�����يل ال����س����ق����اف وع�������دد م�����ن ال��ش��خ��ص��ي��ات 
ورج����������ال األع��������م��������ال.. أش���������ار وزي���������ر ال�����زراع�����ة 

وال����ري ع��ب��دامل��ل��ك ال���ث���وران ال���ن اليمني 
ه����و ال�����ن ال���وح���ي���د يف ال���ع���ال���م امل����رغ����وب 
وال���ذي عليه الطلب بكرثة وق��د سمي 

بالذهب األحمر ملا يمتلك من قيمة.
ول���ف���ت ال���ث���ور اىل أه��م��ي��ة ال��ت��وج��ه اىل 
زراع�����ة وإن���ت���اج وت��ص��دي��ر ال����ن ال��ي��م��ن��ي.. 
وق�����ال ان���ن���ا ن��ش��ج��ع ون���ق���ف م���ع ك���ل من 
ي��م��ت��ل��ك م���ث���ل ه�����ذا اإلص���������رار وال���ع���زي���م���ة 

والنوايا لزراعة الن.
من جانبه أشاد أمني العاصمة حمود 
ع��ب��ادب��ه��ذا امل���ش���روع ال��ك��ب��ر وال�����ذي يعتر 
نقلة نوعية يف مجال االستثمار الزراعي 

ل�����ل�����ب�����الد ون�����ه�����ض�����ة زراع��������ي��������ة واق������ت������ص������ادي������ة.. 
وأش�������ار ع���ب���اد أن االح���ت���ف���ال ب���اف���ت���ت���اح ه���ذا 
املشروع الكبر يأيت تزامناً مع هذه األيام 
الروحانية التي نعيشها ونحتفل خاللها 

ب��ق��دوم ذك���رى م��ول��د خ��ر األم���ة وسيد 
ال���ب���ش���ري���ة ل������رى ال����ع����ال����م م������دى ص���م���ود 
وث���������ب���������ات وق���������������وة ب������������أس أب���������ن���������اء ال����ش����ع����ب 

اليمني.
ب���������دوره رح������ب رئ����ي����س م���ج���ل���س إدارة 
مركز ح��راز ك��ويف الشيخ غالب جرمة 
ب�������ال�������ح�������اض�������ري�������ن م����������ع����������راً ع����������ن س������ع������ادت������ه 
ال���غ���ام���رة ب���ح���ض���ور ج��م��ي��ع م����ن ش���رف���وه 
وش�������ارك�������وه االف�����ت�����ت�����اح ال�����ك�����ب�����ر.. م���وج���ه���اً 
ال���ش���ك���ر ال���ج���زي���ل ال����خ����اص مل����ن ق�����ام ب��دع��م 
وت�������وف�������ر وت����س����ه����ي����ل ك�������ل ال������ص������ع������اب ح���ت���ى 

االنتهاء من بناء هذا املشروع العظيم.

ال����ع����رض ال���ع���س���ك���ري امل���ه���ي���ب ك�����ان اك���ر 
واه��������م واخ�����ط�����ر رس�����ال�����ة ق�������وة ع���م���ل���ت ع��ىل 
زل������زل������ة وب�����رك�����ن�����ة االح�������������داث وك����ش����ف����ت ع��ن 
هشاشة العدوان وجماعاته ومليشياته 
ال��������ذي��������ن ارت����������ع����������دت ف������رائ������ص������ه������م وت����غ����ش����ت 
م���خ���اوف���ه���م.. وظ����ن����وا ان ك����ل ح��س��اب��ات��ه��م 
قد تحققت وانهم قد تمكنوا من ضرب 
قدرات القوات املسلحة اليمنية وماهي 

اال مرحلة وترضخ صنعاء..
ه���������������ذه اض�����������غ�����������اث اح���������الم���������ه���������م امل������ري������ض������ة 
واوهامهم البغيضة ولكن ثبت بالفعل 
وال�������ق�������ول وال������ت������داب������ر امل�����ت�����خ�����ذة ان االرادة 
ق��وي��ة وان االن���ت���ص���ارات ه���ي ال���ت���زام يمني 
ب������ح������ت ال������ت������زم������ت ب��������ه ال�������ق�������ي�������ادة وال��������ق��������وات 
املسلحة والشعب اليمني.. ولهذا ملسنا 
ك�����ل ه�������ذا ال�����زخ�����م ال���ع���ظ���ي���م امل����ت����دف����ق ق����وة 
واي����م����ان����اً وش������دة وب����أس����ا م���ت���ع���اظ���م���اً س����واء 
يف العروض العسكرية التي هي اختيار 
ن�����م�����وذج�����ي رم����������زي وخ����ل����ف����ه ق�����������درات اش����د 
واق����������وى واع�������ظ�������م.. ب���م���ع���ن���ى ان االع�����ت�����داء 
امل���ت���واص���ل ل����م ي���ت���وق���ف ول�����ن ي���ت���وق���ف وق���د 
ب��������ن��������ي اس������������������اس ق���������������وي ل������ل������ج������ي������ش ال�����ي�����م�����ن�����ي 
ال�������ح�������دي�������ث.. وذل������������ك م�������ن خ����������الل ال����ت����وج����ه 

ال���ص���ادق وامل��ت��واص��ل ل��ب��ن��اء ق����وات بحرية 
ق����وي����ة وق��������وة ردع ب����ح����ري����ة ت����ب����دت ال����ن����واي����ا 
ال����ص����ادق����ة وال���ب���ن���ي���ة االس����اس����ي����ة ب��������دءاً م��ن 
فكر وثقافة اننا دول��ة بحرية ومخاوفنا 
وت�������ه�������دي�������دات�������ن�������ا ت������������أيت دوم���������������ا م���������ن ال������ب������ح������ر.. 
واخ�����ت�����ارت ال���ج���غ���راف���ي���ة ان ت���ك���ون يف اه���م 
مضيق بحري ومايئ تمر فيه كل تجارة 
العالم بدءاً من النفط ووصوال اىل سلع 
وب��ض��ائ��ع ال ح��ص��ر ل��ه��ا ب��ني ال���ق���ارات اسيا 
اف��ري��ق��ي��ا اوروب��������ا.. اي ان م��ص��ال��ح ال��ع��ال��م 
ك���ل���ه ي���م���ر ع�����ر ه������ذا امل���ض���ي���ق ال����ع����امل����ي ب���اب 
امل���ن���دب ال���ت���ي ت��ح��ت��ك��م ال��ي��م��ن ع���ىل ب��واب��ت��ه 

الجنوبية..
ولذا فان انشاء قوة بحرية وتأسيس 
مداميك قوية لقوة ردع بحرية اصحبت 
م���ل���ح���ة وض��������روري��������ة وه���������ذا م������ا اس���ت���وع���ب���ت���ه 

االس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة ال����ع����س����ك����ري����ة ال����ي����م����ن����ي����ة يف 
صنعاء التي اعلنت عن توجهها الجاد يف 
هذا املسار الجيوبولتيي الحيوي الذي ال 
غنى عنه وال حياء عنه.. بل يتوجب ان 
ي��ت��ج��ه ك���ل ال��ث��ق��ل ل���ي ت��ك��ون ق���وة بحرية 
رادع������ة وف���اع���ل���ة ت���ب���دأ م���ن ح��م��اي��ة االرض 
وال���ج���غ���راف���ي���ة وح���م���اي���ة امل����الح����ة ال���دول���ي���ة 
وضمان استقرارها.. هذا ما اوصله من 
رسالة قوية العرض العسكري وما ظهر 
اال ال���ق���ل���ي���ل وه����ن����اك اس���رات���ي���ج���ي���ة ك��ام��ل��ة 
س�����وف ت��س��ت��ك��م��ل ب���ان���ش���اء م��ن��ظ��وم��ة رع���د 

بحرية متكاملة.. ولهذا يجب ان ال يهمل 
العدوان او يتغابى عن حسابات اليمن 
القوي الجديد املستقل الحر الذي التزم 
بالخيار الوطني االسراتيجي ولن يقبل 
باي اجتياز او تجاوز من اي كان ومن اي 
طرف.. اما املرتزقة الذين ال هم لهم غر 
جني االموال القذرة واملدنسة فال تعويل 
عليهم وع���ىل ق���ي���ادات ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان 
ان ي�����ع�����ي�����دوا ح����س����اب����ات����ه����م الن ي���ت���خ���ل���ص���وا 
من اعباء ما صنعوا الن هذه املليشيات 
ستتحول اىل الغام وقنابل موقوتة ضد 

املنطقة وضد استقرارها وامنها..
ص����ن����ع����اء ه�����ي امل����ف����ت����اح ال����رئ����ي����ي ل���الم���ن 
واالستقرار ومنها يستمد القرار الوطني 
السيادي وعليها تعول وال حلول قادمة 
اال م���������ن خ������������الل ص������ن������ع������اء وع������������ر ص����ن����ع����اء 

والهوامش تبقى هوامش ال وزن لها..
العرض العسكري رسالة اقوى ينبغي 
ان ي��س��ت��وع��ب��ه��ا ال���ج���م���ي���ع وق����ب����ل ال��ج��م��ي��ع 
قوى العدوان الدويل واالقليمي الن اي 
اختالالت بهذه الحسابات ستكون وباال 

عىل املنطقة بكاملها.

ك���ل ال���ث���ن���اء وال���ش���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ق��ائ��د 
ال��ث��ورة.. فقائد املسرة القرآنية القائد 
ال�����ع�����ل�����م ال�����س�����ي�����د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب���������در ال�����دي�����ن 
ال��ح��ويث-ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه- ألن���ه أك���د وش��دد 
ع����ىل ض�������رورة ص�����رف امل���رت���ب���ات امل���وق���وف���ة 
م���������ن���������ذ س�������������ن�������������وات م���������ض���������ت ه�����������������ذا ال�������ق�������ائ�������د 
ال������ح������ك������ي������م اس������ت������ش������ع������ر أوض�������������������اع ال�������ن�������اس 
ورغ����������������م أه�������������������وال ال�������������ع�������������دوان وال�������ح�������ص�������ار 
وال�����������������ح�����������������رب االق������������ت������������ص������������ادي������������ة ال��������ش��������رس��������ة 
وال����ق����ذرة ال���ت���ي ت��ش��ن ع���ىل ال��ي��م��ن وع��ىل 
املجلس السيايس األعىل وعىل القوات 
امل���س���ل���ح���ة وع������ىل ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ك��ل��ه 
ش����م����ال����ه وج������ن������وب������ه.. ف������ال ي����ظ����ن امل����رت����زق����ة 
أنهم بعيدون عن لؤم وقذارة العدوان 

وأالعيبهم.. 
ب���األم���س ال��ق��ري��ب أن���ش���أوا م��ل��ي��ش��ي��ات 
خدمتهم واليوم بدأوا يتخلصون من 

ب��ع��ض��ه��م.. وواض�����ح م���ا ج����رى يف ش��ب��وة 
من تسريح عناصر املليشيا التي تنتمي 
إىل ش�������ب�������وة.. وغ������������داً س��������وف ي��������أيت ال��������دور 
عىل الباقي.. ولقد اثبتت األيام صدق 
أن��ص��ار ال��ل��ه وص���دق توجههم رغ���م كل 
امل�������ؤام�������رات ال����ت����ي ت����ح����اك ض����ده����م وض���د 
هزالة موقف املتفرجني عن بعد الذين 

ال هم لهم غر كيل االتهامات..
ل��ق��د ص����دق ان���ص���ار ال���ل���ه وت����ول����وا رؤي���ة 
ال����ش����ع����ب وص�������ارع�������وا م������ن اج�������ل إح����ق����اق 
الحق ومن أجل صرف رواتب املوظفني 
جميعاً ش��م��ااًل وج��ن��وب��اً الن��ه��م يمثلون 
شرعية وطنية ودينية واخالقية ولهذا 
ج���������اء م����وق����ف����ه����م م����ن����س����ج����م����اً ت�����م�����ام�����اً م���ع 

اقوالهم وتحركاتهم.. 
ل�����ه�����ذا ك������ل ال����ش����ك����ر وال�����ث�����ن�����اء ل����ف����رس����ان 
أن����ص����ار ال����ل����ه ورج�����االت�����ه�����م.. وك�����ل ال���ث���ن���اء 

وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��م��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل 
ويف امل������ق������دم������ة م�����ن�����ه�����م رئ�������ي�������س امل����ج����ل����س 
ال��س��ي��ايس األع����ىل امل��ش��ر ال���رك���ن م��ه��دي 
املشاط الذي اثبت بجد وصدق وبحق 
ان���ه رب����ان م��اه��ر لسفينة ال��ي��م��ن امل��ب��ح��رة 
يف بحر متالطم من التحديات وحقق 
ال�����ك�����ث�����ر وان�������ج�������ز ال�����ع�����دي�����د م�������ن امل����ك����اس����ب 

للشعب والوطن.. 
وهؤالء الرجال االشداء الصادقون 
املؤمنون انجزوا لليمن ما عجزت عنه 

قيادات سابقة.. 
ي����ك����ف����ي أن ال���������ق���������رار ال������وط������ن������ي ال���ي���م���ن���ي 
س�����ي�����ادي ب�����درج�����ة رئ���ي���س���ي���ة وأن ال���ع���ال���م 
أص����ب����ح ي���س���م���ع ال���ي���م���ن وي����رض����خ ل����ق����راره 
ال��������وط��������ن��������ي ف�������ل�������م ت�������ع�������د ال�������ي�������م�������ن ح�����دي�����ق�����ة 
خلفية ألحد.. ولم يعد يقبل بالوصاية 
وال������ت������ب������ع������ي������ة.. ه����������ذا م�������ا ي�����ج�����ب ان ي����ك����ون 

معلوماً للجميع.. 
تحية لألبطال املجاهدين يف كل واد 
وك����ل س��ه��ل ي���رس���م���ون ل���وح���ة امل��واج��ه��ة 
وامل���������������ق���������������اوم���������������ة ض���������������د ك���������������ل امل������������ش������������روع������������ات 
التخاذلية واالنهزامية.. ولسوف ننتصر 
ب��إذن الله .. ونحتفي باالنتصار األك��ر 

يف القريب العاجل.

تواصل الفعاليات االحتفائية بذكرى املولد النبوي الشريف

وصل واتصال وتعظيم واجالل

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
ال��ع��ام��ة ال��ش��ي��خ محمد ب��ن ع��يل ب��ن خ��ال��د العجي 
ب��ن شطيف ال���ذي واف���اه األج���ل بعد ح��ي��اٍة حافلٍة 

بالعطاء يف خدمة الوطن.
وأش�����اد ب���ي���ان ال��ن��ع��ي، ب�����دور ال��ش��ي��خ ب���ن شطيف 
ومواقفه الوطنية والنضالية خالل مسرة حياته 
ومنها مشاركته وإسهامه الفاعل مع أبناء قبيلة 

ال���ف���ق���م���ان ب��م��ح��اف��ظ��ة ال����ج����وف ل��ل��ت��ص��دي ل��ت��ح��ال��ف 
العدوان ومرتزقته.

وأش���������������ار ال������ب������ي������ان إىل أن ال�����ف�����ق�����ي�����د ك����������ان م��������ن أب��������رز 
ال����ش����خ����ص����ي����ات االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ب����م����ح����اف����ظ����ة ال�����ج�����وف 
الذين كرسوا جهودهم لخدمة الوطن والدفاع 
عنه وإص���الح ذات البني والسعي لحل كثر من 

القضايا.

وع������ر ال����ب����ي����ان ع����ن أح������ر ال����ت����ع����ازي ل���ن���ج���ل ال��ف��ق��ي��د 
الشيخ صالح بن محمد بن شطيف وكافة أفراد 
أس������رت������ه، واىل م���ش���اي���خ وأب������ن������اء ق���ب���ي���ل���ة ال���ف���ق���م���ان.. 
س��ائ��اًل امل���وىل ع��ز وج��ل أن يتغمده ب��واس��ع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصر 

والسلوان.. )إنا لله وإنا إليه راجعون(.

الدفاع واألركان تنعيان الشيخ محمد بن شطيف

افتتاح مركز النب اليمني "حراز كوفي"

الرسالة 
األقوى

مسيرة ضوئية لـ  100  قاطرة من محافظة   تعز احتفاًء باملولد النبوي

محطات

جمال القيز

العميد الركن 
انور املاوري

أنصار الله  .. رجال صادقون
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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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عيل الشراعي

)فليس هناك سوى موقف واحد يتخذه الشعب اليمني وهو أن 
يتجند اليمنيون جميعا م��ن رئ��ي��س الجمهورية إىل آخ��ر مواطن 
عادي وأن تعطى املكاتب والكرايس واملناصب إجازة حتى تنتهي 
املعركة مع السعودية داخل أراضيها.. فالهجوم هو خري وسائل 

الدفاع(.
ف���ال���ت���دخ���ل ال����س����ع����ودي ب�����ش�����ؤون ال���ي���م���ن م���������ازال ي���م���ث���ل دور ال��غ��ن��ى 
الطامع تجاه الجريان، ومنها اليمن املستقل وغري الخاضع حيث 
ت��س��ع��ى ج����ارة ال���س���وء ألض���ع���اف ال��ي��م��ن يك ال ي��س��رد س��ي��ادت��ه عىل 
أرض���ه، وال يسيطر ع��ىل م��ق��درات��ه االق��ت��ص��ادي��ة وال يتحكم ب��ق��راره 

السيايس.
مكافحة الجمهورية

ل��م ي��ك��ن ال��ت��دخ��ل ال��س��ع��ودي يف ال���ش���ؤون اليمنية م���ع  ق��ي��ام ث��ورة 
26سبتمرب 1962م  بغرض مساندة امللكيني بقدر ما كان يهمها  
اب��ت��اع أرايض يمنية ج��دي��دة م��ع ك��ل اض��ط��راب سيايس يحدث يف 
صنعاء يقود إىل ضعف وفويض، وهذا هو اسلوب جارة السوء 
وم���ا ع����دوان 2015م اال حلقة م��ن حلقاتها ال��ع��دوان��ي��ة امل��ت��واص��ل��ة 
ت��ج��اه ال��ي��م��ن م��ن��ذ م��ا ي��ق��ارب 220 ع��ام��اً ب��ذري��ع��ة اس��ت��ع��ادة شرعية 
السلطة او أن ما يحدث باليمن يهدد أمنها واستقرارها او لتطبيق 
منهجها الوهابي ومحاربة البدع واعتبار ارض االخرين دار حرب.. 
فقد جاء يف كتاب )تاريخ اليمن املعاصر -1917 1982م( ملجموعة 
م��ن م��ؤل��ف��ني س��وف��ي��ي��ت ان���ه يف 6 اك��ت��وب��ر 1962م ب��ع��د ق��ي��ام ال��ث��ورة 
ب��ع��ش��رة اي����ام. أع��ل��ن رادي����و ج��ي��ب��ويت اخ����راق م��ائ��ة ج��ن��دي س��ع��ودي 
أرايض الجمهورية العربية اليمنية يف املنطقة الشرقية اال انهم 
صدوا، ويف 10 اكتوبر احتل امللكيون بمساندة السعودية مدينة 
ص��ع��دة ك��ذل��ك ط�����ردوا ال��ج��م��ه��وري��ني م���ن م��دي��ن��ة م����أرب وح��ري��ب، 
ويف األول من اكتوبر تسلل اىل مدينة حجة 200 فرد من قوات 
القبائل ملحاولة االستياء عىل مخازن األسلحة، ومع استعادة 
ال���ج���م���ه���وري���ني  م���دي���ن���ة م�������أرب وح����ري����ب يف م�������ارس 1963م، وص���د 
لهجوم امللكيني يف مناطق متعددة، انعقد يف الرياض يف ابريل 
1963م م��ؤت��م��ر أرب����اب ال��ن��ظ��ام امل��ل��ي ب��م��ش��ارك��ة ض��ب��اط سعوديني 
حيث أق��ر يف ه��ذا املؤتمر إن��ش��اء لجنة ع��رف��ت ب�)مجلس مكافحة 
الجمهورية(، ودخل يف هذه اللجنة عائلة حميد الدين وضباط 
سعوديون- وكأن القضية ال تعدو عن مصالح شخصية ألسرة 
ح��م��ي��د ال����دي����ن ب��ن��ظ��ر ال����ري����اض م���ق���اب���ل ت����ن����ازالت م���ن���ه���م، وم��ق��اي��ض��ة 
أله����داف وم��ط��ام��ع س��ع��ودي��ة وه����ذا م��ا ك��ش��ف حقيقة ال��س��ع��ودي��ة 
ل��ل��م��ل��ك��ي��ني أن��ف��س��ه��م ب��ع��د ف��ش��ل ح���ص���ار ص��ن��ع��اء ل��س��ب��ع��ني ي���وم���اً 7 

ديسمرب -1967 8فرباير 1968م.

التعبئة العامة
يشري محسن العيني يف كتابه )خمسون عاماً يف الرمال املتحركة( 
أن رئيس ال���وزراء أحمد محمد نعمان يف 25 ابريل 1965م قدم 
ردا الستفسار سفري مصر يف اليمن حول األسباب التي قادت اىل 
إع��ان انعقاد مؤتمر خمر يف 2 مايو 1965م، حيث أش��ار رئيس 
ال������وزراء آن�����ذاك يف رده  ب��ال��ق��ول: )إن���ن���ا ن��م��د أي��دي��ن��ا ل��ل��س��ع��ودي��ة وال 
نضمر شراً ألحد ففي مؤتمر خمر سوف يعلن رغبة الجمهوريني 
يف حل الخاف القائم بينهما وبني السعودية بالطرق السلمية 
ل���ك���ون األخ������رية امل��ن��ب��ع األص�����ي ل�����إم�����دادات ال���ت���ي ت��ص��ل إىل ال��ف��ل��ول 
ال������ه������ارب������ة م�������ن امل�����ل�����ك�����ي�����ني، وال������ي������م������ن ت�����م�����د ي�������د األخ�������������وة وال��������س��������ام إىل 
ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ال���س���ع���ودي���ة ح���ك���وم���ًة وش���ع���ب���اً وال���ي���م���ن���ي���ون ال ي��ض��م��رون 
ل��ه��م ش���را، ون��دع��وه��م إىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ىل ح��ق��وق األخ����وة وال��ج��وار 
وإع��ادة العاقات الطبيعية بني البلدين.. لذا قرر املؤتمر إرسال 
وفد لدول عربية وإسامية وصديقة لتوضيح حقيقة ما يجري 
ع��ىل أرض ال��واق��ع يف ال��ي��م��ن ول��ش��رح الحقيقة مل��أس��اة ال��ي��م��ن التي 

تعترب اململكة السعودية املسؤولة األول عن تلك املأساة وما لحق 
بالجمهورية من تشويه من قبل السعودية.. وإذا استنفدت كل 
هذه الوسائل بالتواصل مع الدول العربية واإلسامية والدول 
الصديقة يف ش��رح موقفنا وفشلت دع���وة األخ���وة وال��س��ام بعد 
أن نكون عبأنا الرأي العام العاملي، والرأي العام الشعبي فليس 
هناك سوى موقف واحد يتخذه الشعب اليمني، وهو أن يتجند 
اليمنيون جميعاً من رئيس الجمهورية إىل آخر مواطن عادي، 
وأن تعطى املكاتب والكرايس واملناصب إجازة حتى تنتهي املعركة 
مع السعودية داخل أراضيها فالهجوم هو خري وسائل الدفاع(.

وفد السالم 
 إن اليمنيني قد ملوا وتضرروا من العنف الذي تعيشه بادهم 
م���ن���ذ ن���ح���و ث�����اث س�����ن�����وات، وق�����د ت�����داع�����وا ل��ل��م��ؤت��م��ر ال������ذي دع�����ا إل��ي��ه 
شهيد اليمن القايض محمد محمود الزبريي واجتمعوا يف خمر 
وت�������دارس�������وا أوض���������اع ب�����اده�����م وخ������رج������وا م�����ن ه������ذا امل����ؤت����م����ر ب��م��خ��ط��ط 
متكامل إلنهاء الحرب وإح��ال السام يف بادهم، هذا ما قاله  
عبدالرحمن االرياين رئيس الوفد اليمني الذي زار عدداً من الدول 
العربية يف ال��ف��رة امل��م��ت��دة م��ن 2-5 م��ن م��اي��و 1965م عقد مؤتمر 
خ���م���ر ال������ذي ض����م 5 آالف ش���خ���ص وق�����د رف���ض���ت ك���ث���ري م����ن ال��ق��ب��ائ��ل 
امللكية أن تحضر املؤتمر بسبب انعقاده يف منطقة جمهورية، وقد 
ترأس املؤتمر القايض عبدالرحمن االرياين وافتتحه النعمان الذي 
أعلن استعداده ملد يد الصداقة للسعودية، وق��د اص��در املؤتمر 
ع����دة ق������رارات م��ن��ه��ا إرس�����ال ال���وف���ود إىل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة للحصول 
عىل التعاون يف انهاء الحرب اليمنية برئاسة القايض عبدالرحمن 
األرياين لزيارة بعض الدول العربية إلقناع السعودية بالكف عن 
التدخل يف شؤون اليمن الداخلية، وعدم تقديم املساعدات إىل  
امل��ل��ك��ي��ني واالع������راف ب��ال��ن��ظ��ام ال��ج��م��ه��وري ك��ن��ظ��ام اخ���ت���اره الشعب 
اليمني وله الحرية الكاملة يف ذلك، بالرغم انه كان هناك اتجاه 
عام يف مؤتمر خمر الستبعاد أسرة حميد الدين حتى من جانب 
املشايخ األعضاء يف الوفد امللي، فرفضت السعودية استبعاد 
أس�������رة ح���م���ي���د ال�����دي�����ن  ك���ون���ه���م ال�����ورق�����ة ال����ت����ي ت���س���م���ح ل���ه���ا ب��ال��ت��دخ��ل 
بشؤون اليمن الداخلية، وكان آخر زيارة لوفد السام إىل القاهرة 

يف 24م���اي���و 1965م ل��ت��ع��رف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ان م���ا ي��ط��رح��ه ال��وف��د 
اليمني هو وجهه نظر صنعاء.

الرفض السعودي
رف����ض م���ن���دوب وف����د ال��س��ع��ودي��ة يف ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة مناقشة 
الشأن اليمني وذلك خال اجتماعات رؤساء الحكومات العربية 
ب��ح��ض��ور وزراء ال��خ��ارج��ي��ة وال���دف���اع يف م��ق��ر ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
وب���ح���ض���ور رئ���ي���س ال����������وزراء األس�����ت�����اذ أح���م���د م��ح��م��د ن���ع���م���ان ح��ي��ث 
طرحت قضية اليمن تحت بند )تنقية الجو العربي(، وأحيط 
امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��م��اً ب��امل��وق��ف يف ال��ي��م��ن ورغ���ب���ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف 
الخروج من دوامة الحرب، وان اليمن ال تشكو من أحد ولكننا 
نريد أن يعلموا أننا من جانبنا نبذل كل جهد داخي وخارجي 
إلن��ه��اء ال��ن��زف ال��دم��وي وامل���ايل ال���ذي ال تعانيه اليمن وح��ده��ا بل 
األم������ة ال���ع���رب���ي���ة ك���ل���ه���ا، وإن����ن����ا ن��ع��ت��ق��د أن  أي ج���دي���ة ل��ع��م��ل ع��رب��ي 
م��ش��رك ض��د ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين  تتوقف ع��ىل تصفية ال��ح��رب يف 
اليمن وتسوية حتى توضع جميع الجهود والطاقات وتوظف 
لخدمة القضية العربية الكربى، وقد اعرض الوفد السعودي 
ع���ىل م��ن��اق��ش��ة امل���وض���وع ف��ف��ي االج���ت���م���اع  ل���رؤس���اء ال��ح��ك��وم��ات يف 
ال����ج����ام����ع����ة ال����ع����رب����ي����ة اح�����ت�����ج األم���������ري س����ل����ط����ان  ع������ىل أي ح�����دي�����ث يف 
موضوع اليمن!.. ويظهر التناقض هذا يف عدوانهم عىل اليمن 
2015م ح���ي���ث اس����ت����ن����دوا اىل ال���ج���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة ت����ح����ت  ت��ف��ع��ي��ل 

اتفاقية الدفاع العربي املشرك..

ذبح الجمهورية
وقع  اتفاق جدة يف 23 أغسطس 1965م بني الرئيس جمال وامللك 
ف���ي���ص���ل وم������ن أه������م ب����ن����وده����ا ع���ق���د م���ؤت���م���ر يف م���دي���ن���ة ح������رض ال��ي��م��ن��ي��ة 
يحضره خمسون عضواً تختار منهم الجمهورية العربية املتحدة 
خمسة وعشرين واململكة السعودية خمسة وعشرين ملكياً فكان 
ه�����ذه ن��ك��س��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ني ف���ق���د وص���ف���ت ب���ع���ض ال���ص���ح���ف ال��ع��رب��ي��ة 
ات���ف���اق���ي���ة ج�����دة ب���أن���ه���ا )ذب������ح ل���ل���ث���ورة ال��ي��م��ن��ي��ة م����ن ال����وري����د إىل ال����وري����د( 
ل����ي����أيت م���ؤت���م���ر ح������رض ض���م���ن م����خ����رج����ات ات���ف���اق���ي���ة ج������دة وال��������ذي ع��ق��د 
يف 23 نوفمرب 1965م وف��ش��ل قبل ان ينعقد بسبب م��ا ف��رض عىل 
الجمهوريني من ش��روط يصعب عليهم القبول بها، ولذلك وجه 
رئ��ي��س ال��وف��د ال��ج��م��ه��وري ال��ق��ايض ع��ب��دال��رح��م��ن األري�����اين م��ن مدينة 
حرض إىل الرئيس جمال وامللك فيصل برقية جاء فيها  )نزواًل عند 
رغبتكما وتنفيذا التفاقكما وحرصا عىل تحقيق السام واالستقرار 
باليمن حضرنا إىل حرض لتمثيل وفد الجمهورية اليمنية والجانب 
الجمهوري عىل أمل أن نصل إىل حل مع إخواننا الخارجني عىل هذا 
ال��ن��ظ��ام، ورغ���م أن التمثيل غ��ري ع���ادل وال ص��ح��ي��ح.. إن أب��ن��اء اليمن 
ف���رض���ت ع��ل��ي��ه��م ال���ح���رب وزرع������ت ب��ي��ن��ه��م ال��ف��ت��ن��ة ال��ع��م��ي��اء وال���ف���وىض 
واألحقاد واملطامع ووضعت يف أيديهم أسلحة الدمار املختلفة من 
الدولتني الشقيقتني وأنفقتا عليهم األموال بسخاء واستغل ذلك 
تجار ال��ح��روب واملنتفعون بها.. إن الجمهوريني متمسكني بنظام 
ش��رع��ي ق��ائ��م م��ع��رف ب��ه يف األم���م املتحدة وجامعة ال���دول العربية 
وذلك هو مكسب الشعب نتيجة تضحياته وذبح خرية رجاله من 
مشايخ وعلماء وشباب وأن إلغاء نظام قائم معرف به يف مقابل 
إلغاء نظام غري معرف به ستكون نتائجه حرباً أهلية ال تبقي وال 

تذر ولن يستفيد منها سوى أعداء العرب واإلسام(..

مظاهرات ومسريات
يف أغ���س���ط���س 1967م ان���ع���ق���د م���ؤت���م���ر ال����خ����رط����وم ورؤس����������اء ال������دول 
وال���ح���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة وخ�����ال اإلع�������داد ل���ه���ذا امل���ؤت���م���ر ص����رح ممثل 
مصر بأن حكومته عىل استعداد لتنفيذ اتفاقها مع امللك فيصل 
ح��ول امل��س��أل��ة اليمنية وال���ذي ت��م ال��ت��وص��ل إل��ي��ه يف ج��دة أغسطس 
1965م ويف 31 أغسطس 1967م تم التوصل اىل اتفاقية مصرية- 
سعودية جديدة حول القضية اليمنية التزم املصريون بموجبها 
بسحب قواتهم من اليمن خال ثاثة أشهر، ويعقب ذلك خال 
س���ت���ة أش����ه����ر وي���ع���ق���ب ذل������ك يف خ������ال س���ت���ة أش����ه����ر إج��������راء اس��ت��ف��ت��اء 
شعبي حول شكل نظام الدولة والتزم الجانب السعودي بإيقاف 
امل���س���اع���دات ل��ل��م��ل��ك��ي��ني وأن��ش��ئ��ت ل��ج��ن��ة خ��اص��ة م���ن وزراء خ��ارج��ي��ة 
ال���ع���راق وال����س����ودان وامل���غ���رب مل��راق��ب��ة ت��ن��ف��ي��ذ االت��ف��اق��ي��ة، ويف ال��ي��م��ن 
قوبلت اتفاقية الخرطوم من قبل الجمهوريني بالرفض الذين رأوا 
ب��أن االع���راف بالنظام الجمهوري ش��رط أس��ايس ألي حل سيايس 
للقضية اليمنية وجرت يف الباد املظاهرات واملسريات التي تدعم 

موقف السال ضد االتفاقية.
ول����ق����د ق���وب���ل���ت إزاح��������ة ال����س����ال وأن������ص������اره يف ح����رك����ة 5 ن���وف���م���رب 1967م 
ب��ال��رف��ض م���ن ق��ب��ل ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة يف ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
واع���ت���رب ذل���ك خ��ط��وة يف ال��ط��ري��ق إىل ال��ق��ض��اء ع���ىل ال��ج��م��ه��وري��ة ودع���م 
االنقاب النوفمربي بعض القوى اليمنية واإلخوان املسلمني والتيار 
ال��ق��ب��ي ال���واق���ع���ني ت��ح��ت ت���أث���ري ال���س���ع���ودي���ة وال���س���اع���ني إلق���ام���ة ال���دول���ة 
اإلس���ام���ي���ة يف ال���ي���م���ن، ك���ل ذل����ك ق����اد إىل أح������داث أغ��س��ط��س 1968م 
وازدياد الصراع داخل الصف الجمهوري فاستغلت ذلك السعودية 
فدفعت بامللكيني لحصار صنعاء، فقد كان امللكيون يرقبون فرصة 
انسحاب ال��ق��وات املصرية ليقوموا ب��دوره��م بحصار صنعاء الشهري 
بهدف إسقاط النظام الجمهوري وك��ان املحرك الفعي وراء عملية 
ال��ح��ص��ار ه��و األم���ري محمد ب��ن ال��ح��س��ني.. أم��ا ال��ب��در فلم يعد ل��ه تأثري 
بني صفوف امللكيني فحصار صنعاء بدأ بالفعل يف اليوم األول من 

ديسمرب بعد انسحاب آخر جندي مصري يف الثاثني من نوفمرب.

06 26sept26@gmail.com      www.26sep.netتقارير 26september.net   26september.net

االثنني   :    7   ربيع أول    1444هـ     |    3    أكتوبر    2022م    |    العدد  2278      |    16  صفحة

صنعاء  ُتعلن التعبئة العامة لنقل املعركة إلى داخل  األراضي السعودية
220  عامًا.. من التدخالت السعودية في الشؤون اليمنية )3(

  وصفت بعض الصحف العربية 
اتفاقية جدة بأنها  ذبح للثورة اليمنية 

من الوريد إلى الوريد 
  قوبلت إزاحة السالل بالرفض واعتبر 

ذلك خطوة في الطريق إلى القضاء على 
اجلمهورية حتت تأثير السعودية والساعني 

إلقامة الدولة اإلسالمية في اليمن
 رفضت السعودية استبعاد أسرة 

حميد الدين  كونهم الورقة التي تسمح 
لها بالتدخل بشؤون اليمن الداخلية 
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08 عسكرية

العميد أبو مهدي: احتفاالتنا باملولد النبوي جتديد 
للوالء لله ورسوله وتأكيد على استمرار الصمود

ن����ظ����م����ت ق�������ي�������ادة امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة 
ال����س����ادس����ة ف���ع���ال���ي���ة خ���ط���اب���ي���ة ب��م��ن��اس��ب��ة 
ال���������ذك���������رى ال�����ث�����ام�����ن�����ة ل��������ث��������ورة ال 21 م���ن 
سبتمرب وق���دوم امل��ول��د النبوي الشريف 
عىل صاحبها وآل��ه أفضل الصالة وأتم 
التسليم تحت شعار "وانك لعىل خلق 

عظيم".
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال������ت������ي ح�����ض�����ره�����ا ع���ض���و 
مجلس ال��ش��ورى يحيى ال��ن��م��س وق��ائ��د 
محور صعده قائد اللواء 133 مشاه 
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ص���ال���ح م��ح��م��د م��ع��ي��وف 
ورئ�����ي�����س ع���م���ل���ي���ات امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة 
ال���س���ادس���ة ال��ع��م��ي��د ع���ي ال���ع���اق���ل وق��ائ��د 
اللواء 310 العميد عي زايد الصباري 
وق������ائ������د ل���������واء امل����دف����ع����ي����ة ال����ع����م����ي����د ال����رك����ن 
أح����م����د ال������ح������اوري ..أل�����ق�����ى م���س���اع���د ق���ائ���د 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���س���ادس���ة ال��ع��م��ي��د 
ج������اب������ر اب������وم������ه������دي ك����ل����م����ة ت����رح����ي����ب����ي����ة أك�����د 

فيها ع��ىل أه��م��ي��ة إح��ي��اء مناسبة ذك��رى 
امل��ول��د النبوي الشريف وإظ��ه��ار الفرحة 
واالب�������ت�������ه�������اج ب�������ق�������دوم ذك������������رى م������ول������د ن���ب���ي 
اإلن��س��ان��ي��ة ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وع���ىل آل��ه 

وسلم .
وحث عىل التمسك باملنهج املحمدي 
والسري عىل درب الشهداء واالستمرار 
يف رف����د ج��ب��ه��ات ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ب��امل��ال 
والرجال ملواجهة قوى الغزو واالحتالل 

حتى تحقيق النصر.
واع����ت����رب أن االح����ت����ف����اء ب���ه���ذه ب��امل��ن��اس��ب��ة 
ال����دي����ن����ي����ة ال���ج���ل���ي���ل���ة ل���ت���ج���دي���د ال�����������والء ل��ل��ه 
ورسوله وتأكيداً عىل استمرار الصمود 

يف التصدي لقوى الغزو واإلرتزاق.
واس������ت������ع������رض ال����ع����م����ي����د أب��������و م�����ه�����دي يف 
كلمته الصفات املحمدية وقيم العدالة 
ال���ت���ي أرس���اه���ا ال��ن��ب��ي ال��ك��ري��م يف امل��ج��ت��م��ع 

اإلسالمي .

م�������������ن ج���������ان���������ب���������ه أش���������������������ار رك�����������������ن ال�������ت�������وج�������ي�������ه 
باملنطقة العسكرية ال��س��ادس��ة العقيد 
ن�����������ور ال���������دي���������ن ش�����������رف ال���������دي���������ن إىل أه����م����ي����ة 
إحياء هذه املناسبة الذي تمثل محطة 
إيمانية لتعزيز الوعي والبصرية والوالء 
ل��ل��رس��ول األع���ظ���م وال��ت��ع��ب��ئ��ة ض���د أع���داء 

الله ورسوله واألمة .
واع���������������ت���������������رب ه��������������������ذه امل����������ن����������اس����������ب����������ة ال��������دي��������ن��������ي��������ة 
ال�����ع�����ظ�����ي�����م�����ة، م�����ح�����ط�����ة إي������م������ان������ي������ة ت�����رب�����وي�����ة 

للعودة إىل الله والرسول األعظم.
ت��خ��ل��ل��ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ب���ح���ض���ور ع�����دد م��ن 
أع��ض��اء السلطة املحلية والشخصيات 
االج�����������ت�����������م�����������اع�����������ي�����������ة ب���������م���������ح���������اف���������ظ���������ة ال�����������ج�����������وف 
ومنتسبي املنطقة العسكرية السادسة 
أناشيد لفرقتي الشهيد القائد وأنصار 
الله والبأس الشديد وقصيدة شعرية 
ل��������ل��������ش��������اع��������ر أم�����������������ن ال�������������ج�������������ويف ع�����������������ربت ع�����ن 

املناسبة.

دائرة التوجيه املعنوي تنظم فعالية احتفالية بذكرى املولد النبوي

يي النفوس بأنوار احملبة والصلة بالرسول األعظم العميد سريع: املولد النبوي محطة إميانية تحُ
نظمت دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة فعالية خطابية احتفاًء بذكرى 

املولد النبوي الشريف.
ويف الفعالية التي حضرها مستشار الرئاسة الربوفيسور عبدالعزيز ال��رب، 
أش��ار مدير دائ��رة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع إىل أن 
االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى امل��ول��د النبوي محطة إيمانية وت��رب��وي��ة وثقافية وروح��ي��ة تحيي 
النفوس بأنوار املحبة والصلة بالرسول األعظم محمد صىل الله عليه وآله وسلم.
وأك������د أن ت��ع��ظ��ي��م وإج�������الل ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���دي���ن���ي���ة، ي���وص���ل م����ن خ���الل���ه���ا أح���ف���اد 

األن���ص���ار رس���ائ���ل ع����دة م��ف��اده��ا أن ش��ع��ب اإلي���م���ان ال��ح��ك��م��ة ك���ان���وا وم����ا ي���زال���ون هم 
أهل املدد والنصرة واألك��ر ارتباطاً بالله والنبي الكريم عليه وآله أفضل الصالة 

وأتم التسليم.
واعترب العميد سريع، االحتفال بذكرى املولد النبوي محطة مهمة للوقوف 
أمام مولد خري املرسلن الذي أكرم الله بمولده البشرية ليخرجهم من الظلمات 

إىل النور.
وأوضح أن االحتشاد الجماهريي الذي تشهده الساحات يف 12 من ربيع األول 

من كل عام هجري، يؤكد أن أع��داء الرسول والرسالة والدين واالنسانية، لن 
يستطيعوا النيل من الهوية اإليمانية والثقافة القرآنية ما دام الشعب اليمني 

متمسكاً بكتاب الله ورسوله الكريم.
ودعا العميد سريع الجميع إىل املزيد من التفاعل واملشاركة يف االحتفاء بذكرى 
املولد النبوي والتحشيد للحضور يف الفعالية الكربى التي ستشهدها الساحات 

يف العاصمة صنعاء وعواصم املحافظات.
تخللت الفعالية فقرات تطرقت إىل الصفات والشمائل املحمدية.

القوات البحرية والدفاع الساحلي تنظم  فعالية 
خطابية  بذكرى املولد النبوي الشريف

الحديدة / عىل الشرعبى 

ن��ظ��م��ت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة وال����دف����اع ال��س��اح��ي ف��ع��ال��ي��ة 
خ��ط��اب��ي��ة ب��م��ن��اس��ب��ة ذك�����رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف عىل 

صاحبه أفضل الصالة وأزىك السالم.
ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي أق���ي���م���ت ت���ح���ت ش���ع���ار " ف��ب��ذل��ك 
فليفرحوا " أش��ار  العميد احمد سعيد مقبل رئيس 
ع����م����ل����ي����ات ال�������ق�������وات ال����ب����ح����ري����ة وال��������دف��������اع ال�����س�����اح�����ي  اىل 
أه���م���ي���ة ذك������رى م���ول���د ال����رس����ول ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م 
و  أن االح���ت���ف���اء ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ي��م��ث��ل رس���ال���ة واض��ح��ة 
ألع�����داء األم����ة ب��ت��م��س��ك أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��رس��ول 
ال��ل��ه وال��س��ري ع��ىل نهجه يف ال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود ملواجهة 

العدوان.
ولفت إىل ما تحقق للوطن رغم العدوان وتصعيده، 
بفضل صمود أبناء الشعب وثباتهم عىل نهج الرسول 

الكريم.
مستعرضا جانباً من محاوالت أعداء األمة يف طمس 
االحتفاء باملولد النبوي يف إطار مؤامراتهم عىل اإلسالم، 

م����ؤك����دا أن م���ص���ريه���ا ال���ف���ش���ل أم�������ام ع���زي���م���ة وه����م����ة أب���ن���اء 
ال��ي��م��ن ، الرت���ب���اط���ه���م ال���وث���ي���ق ب��خ��ات��م األن���ب���ي���اء وامل��رس��ل��ن 

عليه أفضل الصالة وأزيك السالم.
كما اوض���ح  الشيخ ص��ال��ح ال��ح��رازى م��س��ؤول  وح��دة 
العلماء واملتعلمن بمربع  املدينة والشيخ عىل صومل 
نائب وحدة العلماء واملتعلمن كلمة اوضحا فيها  أن 
إح��ي��اء ذك��رى امل��ول��د النبوي يؤكد م��دى ارت��ب��اط وتمسك 
أب��ن��اء الشعب اليمني بنبيهم  األع��ظ��م ال��ذي بعثه الله 

رحمه للعاملن .
مؤكدين  أن من أهم صور االحتفاء بمولد رسول الله 
هو اإلحسان إىل الناس من خالل تفقد أحوال الفقراء، 
والتخفيف من معاناتهم و. العودة إىل نهج النبي صىل 
الله عليه وآله وسلم، والتعرف عليه من خالل القرآن 
، وما صح وتوافق معه من كتب السنة واالبتعاد عن 

ما احدثه علماء  الوهابية من تشويش لإلسالم. 
تخللت الفعالية بحضور ق���ادات ال��وح��دات البحرية 
والدفاع الساحىل والشرطه العسكرية  قصيدة شعرية 

للشاعر اسد باشا.

تزامنًا مع ذكرى املولد النبوي الشريف

قحيم والوادعي يدشنان تشغيل فرن مصنع 
إسمنت باجل بطاقة إنتاجية 750 ألف طن سنويًا

متابعة: نبيل السياغي

دشن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم تشغيل فرن مصنع إسمنت 
باجل بطاقة إنتاجية 750 أل��ف طن سنوياً من م��ادة الكلينكر، بعد توقف 

منذ 2009م.
ويف التدشن ومعه وكيل أول املحافظة أحمد البشري، ورئ��ي��س مجلس 
إدارة امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ص��ن��اع��ة وت��س��وي��ق اإلس��م��ن��ت ق��اس��م ال����وادع����ي، أش���اد 
املحافظ قحيم بجهود قيادة املؤسسة واملصنع والفنين الذين أعادوا تشغيل 

الفرن باإلمكانيات املتوفرة، رغم العدوان والحصار.
ونوه باهتمام قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس وحرصهما عىل تطوير 
مختلف القطاعات الخدمية وم��ن بينها القطاع الصناعي ال��ذي يعتمد عىل 

املواد الخام املحلية.
ف��ي��م��ا أش������ار وك���ي���ل أول امل���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ش���ري إىل أن إع�������ادة ت��ش��غ��ي��ل ال����ف����رن يف 
املصنع، بعد توقف ألك��ر من 13 ع��ام��اً، يؤكد اإلص���رار عىل تجاوز تداعيات 

العدوان.
وأك��د أن اهتمام املجلس السيايس األع��ىل ب��إع��ادة تشغيل مصنع أسمنت 
باجل سيسمح بوصول اإلنتاج لألسواق املحلية خالل األيام القليلة القادمة .. 
معرباً عن تقديره للجهود املبذولة من كافة الكوادر الفنية واإلدارية يف املصنع.
ب��دوره أوض��ح رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناعة وتسويق اإلسمنت أن 
املرحلة املقبلة التي ت��ي تشغيل ال��ف��رن يف التوسعة وإن��ت��اج م��ادة االسمنت، 

تحديث وتطوير الخط القديم الذي سيسهم يف رفع إنتاجية املصنع.
وأش���اد بجهود الفنين ال��ذي واص��ل��وا الليل بالنهار وسابقوا ال��زم��ن إلع��ادة 
تأهيل الفرن وتشغيله .. الفتاً إىل أن العدوان ساهم يف عرقلة تشغيل املصنع 

ضمن محاوالته البائسة والفاشلة الحتالل محافظة الحديدة.
وثمن الوادعي حرص واهتمام القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل بتطوير 

القطاع الصناعي .. منوهاً بجهود إدارة املصنع والفريق الفني يف إعادة تأهيله.
ح��ض��ر ال��ت��دش��ن وك��ي��ل امل��ح��اف��ظ��ة مل��دي��ري��ات امل��رب��ع ال��ش��رق��ي ع��ام��ر مثنى عامر 
ونائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة الدكتور محمد الحيفي، ومدير مصنع 
إسمنت باجل فيصل عبده أحمد، ومدير مصنع إسمنت عمران يحيى أبو 

حلفه ومدير مديرية باجل عبد املنعم الرفاعي.

فعالية خطابية لدائرة الثقافة 
اجلهادية احتفاًء بذكرى املولد النبوي

نظمت دائرة الثقافة الجهادية بصنعاء فعالية خطابية احتفاًء بذكرى 
املولد النبوي الشريف.

ويف الفعالية التي حضرها ع��دد من رؤس��اء ال��دوائ��ر العسكرية وعلماء 
ومثقفن، أشار رئيس دائرة الثقافة الجهادية حسن الجبن، إىل أهمية 
إح��ي��اء ذك��رى مولد رس��ول رب العاملن محمد ص��ىل آلله عليه وآل��ه وسلم 

الستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة.
وأكد أن االحتفاء باملولد النبوي يجّسد االرتباط والتمسك بهدي الرسول 
واالقتداء بسريته وأخالقه يف كافة املسارات، وتصحيح املفاهيم واألفكار 
املغلوطة التي يحاول األعداء غرسها يف أوساط أبناء األمة اإلسالمية .. الفتاً 
إىل أن احتفال أبناء اليمن بهذه املناسبة يمثل فرصة الستحضار مواقف 

النبي الخاتم وشجاعته وجهاده وتضحياته.
ول���ف���ت ال��ج��ب��ن إىل أن ال���ت���ف���اف وت���الح���م أب���ن���اء ال��ي��م��ن وارت���ب���اط���ه���م ب��رس��ول 
ال��ل��ه - ص��ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م- أف��ش��ل ره���ان���ات ال���ع���دوان، وس��اه��م يف 
صناعة مالحم النصر وتعزيز الصمود والثبات يف مواجهة العدو وإسقاط 
م��ش��اري��ع��ه. وأك����د ض�����رورة ت��ج��س��ي��د امل���ع���اين وامل��ع��ال��م ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي رسمها 
الرسول الكريم يف حياة األمة، واالقتداء بنهجه وسريته العطرة .. معترباً 
ه��ذه املناسبة محطة مهّمة لتوعية األج��ي��ال بمكانة املصطفى -ص��ىل الله 
عليه وآله وسلم- وما تضمنته الرسالة املحمدية من مبادئ وقيم سامية 

يجب التأيس بها.
وأوضح رئيس دائرة الثقافة الجهادية أن هذه املناسبة ُتحيي يف النفوس 
معاين وأهداف الرسالة املحمدية وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الذي 
أنزله الله عىل رسوله وأمرنا بإتباعه والسري عىل نهجه .. داعياً إىل املشاركة 

الواسعة يف الفعالية املركزية بهذه املناسبة يوم 12 من ربيع األول.
تخللت ال��ف��ع��ال��ي��ة ع���رض م��س��رح��ي ب��ع��ن��وان "ال��ن��ع��م��ة امل���ه���داة"، وأوب��ري��ت 
إنشادي لفرقتي أنصار الله ووعد الحق وقصيدة للشاعر عبدالعزيز عجالن 

عربت عن املناسبة.

معاقو وجرحى احلرب يحتفون بقدوم ذكرى املولد النبوي الشريف

عطي الذكرى حقها من االهتمام لتجديد ارتباطنا بالنور احملمدي العقيد الشميري: سنحُ
نظمت جمعية معاقي وجرحى الحرب 
وال��واج��ب ورع��اي��ة أس��ر ال��ش��ه��داء للقوات 
امل������س������ل������ح������ة واألم�����������������������ن، ب������ص������ن������ع������اء ف����ع����ال����ي����ة 
خ��ط��اب��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة اح��ت��ف��اًء ب���ق���دوم ذك���رى 
امل����ول����د ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف ل��ل��ن��ب��ي امل��ص��ط��ف��ى 

محمد صىل الله عليه وآله وسلم .
وخالل الحفل، الذي حضره عدد من 
ال����ق����ي����ادات امل���دن���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة وج���رح���ى 
ومعاقي ال��ح��رب وأس��ر ال��ش��ه��داء .. ألقى 
رئ����ي����س ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ق���ي���د / ي����وس����ف ع��ي 
ال�����ش�����م�����ريي ك����ل����م����ًة أش���������ار ف���ي���ه���ا إىل أه���م���ي���ة 
االستعداد والتحشيد لحضور الفعالية 
الكربى التي ستشهدها العاصمة صنعاء 
وع����واص����م امل��ح��اف��ظ��ات ال���ح���رة ي����وم ال����� 12 

من ربيع األول .
وقال : " يجب أن ُنعطي مناسبة ذكرى 
امل��ول��د النبوي حقها م��ن االهتمام كونها 
م���ح���ط���ة ه�����ام�����ة ل���ت���ج���دي���د ارت����ب����اط����ن����ا ب���ذل���ك 
النور املحمدي لالستفادة من ال��دروس 
وال���������ع���������رب، واس��������ت��������ع��������ادة ال�����ث�����ق�����ة واس�����ت�����ق�����اء 

األم������ل ال����ك����ايف ل��ت��ع��زي��ز إرادة ص���م���ودن���ا يف 
وجه الطغاة واملعتدين ومواصلة السري 
ع��ىل خ��ط ال��ه��داي��ة الشاملة واالستبشار 
ب�����ال�����خ�����ري وال�����ت�����م�����ك�����ن وال��������ف��������وز وال����ت����ح����ق����ي����ق 

للنصر املبن"
ودع������ا ال���ش���م���ريي ال���ج���م���ي���ع إىل ال��ت��ف��اع��ل 
مع دعوة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحويث بصورة عملية وفعلية من 

خالل التحشيد والحضور الفاعل والكبري 
يف م��خ��ت��ل��ف ال����س����اح����ات ال����ت����ي س��ت��خ��ص��ص 
إلح��ي��اء الفعالية ال��ك��ربى لنؤكد لتحالف 
العدوان واملطبعن مع أعداء الله وأعداء 

ال��دي��ن اإلس���الم���ي م��ن ال��ي��ه��ود والصهاينة 
ال��غ��اص��ب��ن أن أب���ن���اء ي��م��ن األن����ص����ار، يمن 
اإلي����م����ان وال���ح���ك���م���ة س��ي��ظ��ل��ون م��ت��م��س��ك��ن 

بدينهم ونهج وسرية نبيهم الكريم.
م��������ن ج������ان������ب������ه ث������م������ن م�������دي�������ر دور ال������رع������اي������ة 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ب������أم������ان������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة م���ح���م���د 
أب�����و ع���ري���ج دور ج���رح���ى وم���ع���اق���ي ال���ح���رب 
والشهداء األبرار يف النضال والدفاع عن 

الوطن وسيادته وأمنه واستقراره .
وأش��ار إىل أن االحتفاالت بذكرى املولد 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ت��أيت ه��ذا ال��ع��ام واليمن 
وقواته املسلحة أكر قوًة وعزًة وشموخاً 
بما تحقق من االنتصارات والنجاحات يف 

مختلف املجاالت .
تخلل الحفل خواطر ثقافية تطرقت إىل 
الشمائل املحمدية وأهمية إحياء ذكرى 
ميالده الشريف وقصائد شعرية معربة 
ق���دم���ه���ا ال����ش����ع����راء زي������د ال����ط����اه����ش وح���ي���در 
ال��������ج��������ع��������وري وال�������ش�������ب�������ل امل�����������وه�����������وب م���ح���م���د 

الحسني نالت االستحسان .

مركز القلب العسكري يحتفي بذكرى املولد النبوي الشريف

العميد الشامي: املولد محطة الستلهام الدروس والعبر من سيرة سيد املرسلني

نظم مركز القلب العسكري بصنعاء فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف 
عىل صاحبها وآله أفضل الصالة وأزىك التسليم.

ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ح��ض��ره��ا م��س��اع��د وزي�����ر ال���دف���اع ل���ل���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة ال���ل���واء ال���رك���ن عي 
الكحالين، ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء عبدالله البزاغي، ونائب رئيس هيئة اإلسناد 
ال��ل��وج��س��ت��ي ال���ل���واء ال��رك��ن ع��ب��دامل��ل��ك ال�����درة، ون��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة العميد 
عبدالرحمن الدمشقي، أكد مدير مركز القلب العسكري العميد عي الشامي أن االحتفال 

بذكرى املولد النبوي هو تعظيم لنبي األمة وتعبري عن االرتباط الوثيق به.
ول���ف���ت إىل أه��م��ي��ة إع���ط���اء ه����ذه ال���ذك���رى ح��ق��ه��ا م���ن االه���ت���م���ام ح��ت��ى ي��س��ت��ف��ي��د ال��ج��م��ي��ع من 

السرية العطرة للرسول الكريم يف أخالقه ومبادئه يف الحياة كونه القدوة الحسنة ألمته.
وأوض����ح م��دي��ر امل��رك��ز أن ذك���رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف محطة ه��ام��ة الس��ت��ل��ه��ام ال���دروس 

والعرب من سرية الرسول واستحضاره يف كل السلوكيات األعمال.
من جانبه اعترب الدكتور أحمد الشامي االحتفال باملولد النبوي محطة مهمة لالرتقاء 

بالسلوكيات اإلنسانية، وتجسيد األخالق واملبادئ العظيمة التي رسخها رسول األمة.
وأش����ار إىل أن اإلن���ج���ازات املحققة للشعب اليمني يف مختلف امل��ج��االت وم��ن��ه��ا التصنيع 

العسكري تمثل ثمرًة للصمود والثبات عىل الحق والسري عىل نهج الرسول األعظم.
تخللت الفعالية قصيدة للشاعر أحمد الديلمي، وأنشودة لفرقة أنصار الله.

في فعالية أقامتها التعبئة العامة بوزارة الدفاع 

العقيد املتوكل: احتفاالت شعبنا اليمني باملولد 
النبوي تعزيز للوالء الصادق للرسول الكرمي

أق��ام��ت التعبئة ال��ع��ام��ة ب����وزارة ال��دف��اع فعالية خطابية ب��ذك��رى 
املولد النبوي الشريف 1444ه�.

ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة ب���ح���ض���ور م��س��ت��ش��ار رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك��������ان ال��ع��م��ي��د 
الركن عي غالب الحرازي ومدير دائ��رة االستخبارات العسكرية 
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع���ي م��ح��م��د أب����و ح��ل��ي��ق��ة وم���دي���ر ال����دائ����رة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
العميد محمد العظيمة وم��س��اع��د م��دي��ر دائ����رة ال��ت��وج��ي��ه املعنوي 
العميد الركن عابد الثور ونائب مدير دائرة التقاعد العميد أحمد 
الحسيني، أوضح مدير مكتب التعبئة العقيد محمد عبدالكريم 
املتوكل أن االحتفال بذكرى املولد النبوي يعّزز من الوالء الصادق 
ل��ل��رس��ول ال���ك���ري���م. ول��ف��ت إىل أن أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف طليعة 
املحتفلن بهذه الذكرى عىل مر التأريخ .. مشرياً إىل عظمة هذه 

املناسبة وأهمية إحيائها كونها محطة الستلهام الدروس والعرب 
من سرية الرسول األكرم وتأصيل الهوية اإليمانية اليمانية.

من جانبه اعترب الناشط الثقايف العقيد يحيى الشهاري، ذكرى 
املولد النبوي محطة تربوية من خاللها يتم التعرف عىل شخصية 

الرسول األكرم السلوكية واألخالقية.
وقال" ما يعيشه الشعب اليمن واألمة العربية من تحديات يف 
هذه املرحلة يجعلنا يف أمس الحاجة إلحياء هذه املناسبة والتعرف 
ع��ىل ن��ه��ج ال��رس��ول يف ج��ه��اده لنستطيع م��واج��ه��ة ق���وى ال��ط��اغ��وت 

واالستكبار".
ت����خ����ل����ل ال����ف����ع����ال����ي����ة االح����ت����ف����ال����ي����ة ق����ص����ي����دة ش����ع����ري����ة ل����ل����ش����اع����ر ص��ق��ر 

الالحجي وفرقة انشادية ومسرحية بعنوان "مولد النور" .
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:" املدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل املعاقني لـ" 

عن ُقرب09

مستمرون في تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية 
لكافة األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى اجلمهورية

ول����ف����ت امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ص����ن����دوق رع�����اي�����ة وت���أه���ي���ل 
املعاقني إىل التوسع يف ش��راء األجهزة التعويضية، 
وخصوصاً الكرايس الكهربائية والسماعات الطبية 
ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن، وغ��ره��ا م��ن األج���ه���زة، رغ���م الحصار 
امل�������ف�������روض وارت�������ف�������اع األس�������ع�������ار، إىل ج�����ان�����ب االه����ت����م����ام 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ���ال ت��ش��ج��ي��ع ال���ط���اب ذوي اإلع��اق��ة 
ع���ى م���واص���ل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م، واع���ت���ب���ار ص����رف امل���س���اع���دات 
ال��دراس��ي��ة وامل��س��ت��ل��زم��ات التعليمية ض��م��ن  أول��وي��ات 
ال��ص��ن��دوق، األم���ر ال���ذي أدى إىل زي���ادة ع��دد الطاب 

املعاقني امللتحقني يف التعليم بمختلف مراحله.

نظام األمتتة
وتطرق الدكتور مغيل إىل ح��رص إدارة الصندوق 
ع������ى ت����ق����دي����م ال������خ������دم������ات ل����������ذوي اإلع�������اق�������ة م������ن خ����ال 
نظام إلكرتوين حديث ومتطور، وتوفر اإلمكانيات 
ال��������خ��������اص��������ة ب����������ه م����������ن أج����������ه����������زة ك������م������ب������ي������وت������ر وغ����������ره����������ا م����ن 
ال��ت��ج��ه��ي��زات، ل��ارت��ق��اء بمستوى العمل يف صندوق 
امل���ع���اق���ني وف�����ق أس�����س وم���ع���اي���ر ذات ج������ودة ع��ال��ي��ة، 
وضمان  وتسهيل حصول األشخاص ذوي اإلعاقة 

عى مختلف الخدمات.
وأض������اف ان ال���ص���ن���دوق ع��م��ل اي���ض���اً ع���ى اس��ت��ي��ع��اب 
ال�����ع�����ش�����رات م�����ن األش������خ������اص ذوي اإلع������اق������ة امل���ؤه���ل���ني 
ل��ل��ع��م��ل داخ������ل ال����ص����ن����دوق، ان���ط���اق���اً م����ن م���ب���دأ دم���ج 
ذوي اإلع���اق���ة يف ك��اف��ة األع���م���ال وف��ق��اً لتخصصاتهم 
وم����ؤه����ات����ه����م، ك���م���ا ت�����م ع���م���ل ت�����دوي�����ر وظ���ي���ف���ي داخ�����ل 
ال������ص������ن������دوق وف��������ق امل�������ؤه�������ات وال�������ك�������ف�������اءات وال������خ������رة، 
ومازالت عملية التصحيح اإلداري متواصلة وجارية 
عى قدم وساق، وتحقق نجاحات كبرة وملموسة.

دعم البرامج
وف����ي����م����ا ي����خ����ص دع�������م ال���ج���م���ع���ي���ات وامل�������راك�������ز، ي���ق���ول 
ال��دك��ت��ور ع��يل م��غ��يل: إن ه��ن��اك تنسيقاً م��س��ت��م��راً مع 
جمعيات ومراكز األشخاص ذوي اإلعاقة من خال 
دعم العديد من الرامج واملشاريع يف أكرث من 51 
جمعية ومركزاً.  وزيادة الدعم املخصص لها، عكس 
ما كانت تحصل عليه يف السابق،  إىل جانب إقامة 
األع������راس ال��ج��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ع��اق��ني وامل��ك��ف��وف��ني وال��ص��م 
والبكم، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة وبعض 
ال��ج��ه��ات، ب��اإلض��اف��ة إىل ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت إلع��ادة 
تفعيل االتحاد الوطني لجمعيات املعاقني اليمنيني 
م���ن خ����ال إي���ج���اد امل��ب��ن��ى ودع���م���ه ل��ي��ق��وم ب������دوره ت��ج��اه 

قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة. 

متكني اقتصادي
 وع�����ن م���ش���اري���ع ال���ت���م���ك���ني االق����ت����ص����ادي ل��أش��خ��اص 
ذوي اإلع���������اق���������ة.. أش���������ار امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ل���ص���ن���دوق 
إىل ت���ن���ف���ي���ذ 750 م�����ش�����روع�����اً م������ن م�����ش�����اري�����ع ال���ت���م���ك���ني 
االق����ت����ص����ادي وذل������ك ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال���ل���ج���ن���ة ال���زراع���ي���ة 

وم������ؤس������س������ة ب������ن������ي������ان، ب����ق����ي����م����ة م�����ل�����ي�����ار و500 م����ل����ي����ون 
ري������ال، ك��م��ا ُي���ج���رى ح���ال���ي���اً م��س��ح امل���ن���اط���ق امل��س��ت��ه��دف��ة 
يف ال��ح��دي��دة وإب وب��ع��ض امل��ح��اف��ظ��ات وال��ت��ح��ق��ق من 
الحاالت.. إىل جانب التنسيق مع عدد من الجامعات 
لتوجيه البحث العلمي يف مجال اإلعاقة والخدمات 
املقدمة لهم يف العام 2021م، وتمت املوافقة من 

جامعات حكومية وخاصة.

 دراسات ومسوحات
وب�������ني ال�����دك�����ت�����ور م����غ����يل ان ال�����ص�����ن�����دوق ق�������ام ب�����إع�����داد 
ال��ع��دي��د م���ن ال����دراس����ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��ت��م بقضايا 

األشخاص ذوي اإلعاقة، والتخطيط 
مل�����واج�����ه�����ت�����ه�����ا، ب�������ه�������دف ت�����ح�����دي�����د ح���ج���م 
اإلع��������اق��������ة وم����س����ب����ب����ات����ه����ا واح����ت����ي����اج����ات����ه����ا 
وأم�������اك�������ن ت������واج������ده������ا، ك����م����ا ت������م إن����ج����از 
ال��ع��دي��د م���ن ال����دراس����ات م��ن��ه��ا دراس����ة 
مسح بالعينة لتحديد حجم اإلعاقة 
يف ال���ي���م���ن، وت���ح���دي���د اح���ت���ي���اج���ات ك��ل 
ف����ئ����ة، وال����ت����ي ت����م إع�����داده�����ا ب���ال���ش���راك���ة 
مع الجهاز املركزي لإلحصاء يف العام 
2021م، وتمكن صندوق من رعاية 
وتأهيل املعاقني وإعداد دراسة إنشاء 
مصنع لأجهزة التعويضية، وإنجاز 
التصاميم الهندسية، وإعداد دراسة 
الجدوى االقتصادية للمشروع كجزء 
م��������ن االس������ت������ث������م������ار ل����ت����ح����ق����ي����ق االك�����ت�����ف�����اء 

ال������ذايت وت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات األش����خ����اص ذوي اإلع���اق���ة 
من األجهزة التعويضية الضرورية واملساندة، والتي 
يعاين الصندوق من صعوبة يف توفرها نظراً الرتفاع 
االح�����ت�����ي�����اج، وك�����ذل�����ك ص���ع���وب���ة ت����وري����ده����ا م�����ن ال����خ����ارج 

نتيجة الحصار والعدوان وارتفاع تكلفتها.

 نظام وطني
وت�����ح�����دث ال�����دك�����ت�����ور م����غ����يل ع�����ن ق����ي����ام ال�����ص�����ن�����دوق يف 
ال���ع���ام 2020م ب���ال���ش���راك���ة م���ع م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي��س��ف 
ب���ت���أس���ي���س ن�����ظ�����ام وط�����ن�����ي إلدارة ال����ح����ال����ة ل���أش���خ���اص 
ذوي اإلع�������اق�������ة، وإع������������داد دل�����ي�����ل ن�����ظ�����ام إدارة ال���ح���ال���ة 
واالستمارات والنماذج، وذلك بهدف دراس��ة حالة 
األش������خ������اص ذوي اإلع������اق������ة واح����ت����ي����اج����ات����ه����م وت���ن���س���ي���ق 
ال����خ����دم����ات امل����ق����دم����ة ل���ه���م م�����ن ال����ص����ن����دوق وال���ج���ه���ات 
ذات العاقة، كما قام الصندوق يف العام 2020م 
ب����إع����داد م�����ادة ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ح��ق��وق األش���خ���اص 
ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم ضمن املقرر الدرايس يف 
قسم الخدمة االجتماعية جامعة صنعاء، ويجرى 
حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العايل إلضافة مادة 
علمية )متطلب( ملختلف األقسام والكليات، وكذلك 
ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع امل����ج����ل����س األع��������ى ل����ل����ش����ؤون اإلن���س���ان���ي���ة 
بإدراج أسئلة حول األشخاص ذوي اإلعاقة، وتكون 

ضمن النماذج املستخدمة لدى الجهات الحكومية 
وامل����ن����ظ����م����ات ال����دول����ي����ة وامل���ح���ل���ي���ة وأدل����ت����ه����ا ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 

للحصول عى قاعدة بيانات دقيقة.

مبنى وجتهيزات 
 وت��ط��رق امل��دي��ر التنفيذي ال��دك��ت��ور مغيل إىل تمكن 
الصندوق م��ؤخ��راً من االنتقال إىل املبنى الخاص به 
بعد أن كان يدفع مايني الرياالت سنوياً  من حقوق 
املعاقني كإيجارات للمبنى السابق،  وتم العمل عى 
اس��ت��ك��م��ال وت��ج��ه��ي��ز مبنى ال��ص��ن��دوق ال��ج��دي��د، وب��ن��اء 
إدارة خدمة الجمهور وتجهيزها باألجهزة واملكاتب 

اإلدارية. 
م����ض����ي����ف����اً: ان��������ه وب����ت����ك����ات����ف ج���ه���ود 
كافة العاملني يف الصندوق، تم 
صرف كافة االلتزامات واملديونية 
املالية التي تراكمت عى  اإلدارات 
ال����س����اب����ق����ة ل����ت����ي وص�����ل�����ت يف ال����ع����ام 
2018م ن�����ح�����و 2 م�����ل�����ي�����ار ري���������ال، 
وع����������م����������ل ال�����������ص�����������ن�����������دوق اي������������ض������������اَ ع����ى 
ش����راء م��س��ت��ل��زم��ات ط��ب��ي��ة وأج��ه��زة 
ت��������ع��������وي��������ض��������ي��������ة ل�����������أش�����������خ�����������اص ذوي 
اإلعاقة كانت متوقفة ومرتاكمة 
ك��ال��س��م��اع��ات ال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي ك��ان��ت 
م���ت���وق���ف���ة م���ن���ذ ال�����ع�����ام 2012م.. 
ويف امل�������ق�������اب�������ل ت���������م م�����ت�����اب�����ع�����ة دي���������ون 
ال�������ص�������ن�������دوق امل�������رتاك�������م�������ة وامل�����ت�����وق�����ف�����ة 
ل��������دى ال�����ج�����ه�����ات ال������داع������م������ة وت����ح����ص����ي����ل م������ا ي������ق������ارب م��ن 
700 م������ل������ي������ون م���������ن ت������ل������ك ال����������دي����������ون امل��������ت��������ع��������رثة، ال�����ت�����ي 
خ��ص��ص��ت ج��م��ي��ع��ه��ا مل��واج��ه��ة اح��ت��ي��اج��ات األش��خ��اص 
ذوي اإلع���اق���ة، وص����رف امل��س��اع��دات ال��دراس��ي��ة آلالف 
الطاب والتي كانت مرتاكمة عى اإلدارات السابقة، 
إضافة إىل ذل��ك تابعت إدارة الصندوق وزارة املالية 
الستخراج التعزيزات املالية، وااللتزامات املستحقة 

للجمعيات واملستشفيات وغرها من الجهات. 

مراكز ومشاريع خدمية
ح���ول امل��ش��اري��ع وال��خ��دم��ات ال��ت��ي ل��أش��خ��اص ذوي 
االعاقة.. أشار املدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل 
املعاقني، إىل مجموعة من تلك املشاريع التي نفذها 

الصندوق بالشراكة مع عدد من الجهات، منها: 
- امل������س������اع������دات ال����ن����ق����دي����ة ألس��������ر األط�������ف�������ال م������ن ذوي 
اإلعاقة الذي تم تنفيذه عى ثاث مراحل، واستفاد 
منها ما يقارب 12.000ألف اسرة وبمبلغ تقريبي 

600 مليون ريال.
- امل����س����اع����دات ال���ن���ق���دي���ة ال���رم���ض���ان���ي���ة ل������ذوي اإلع���اق���ة 
املقدمة من الهيئة العامة للزكاة 2021- 2022م 

بمبلغ تجاوز 400مليون ريال.
-  م���ش���روع األل���ب���س���ة ال��ض��اغ��ط��ة ل��ل��ح��د م���ن االع���اق���ة 

ب�����ال�����ش�����راك�����ة م������ع ال������ه������ال األح������م������ر ال�������ق�������ط�������ري.2021-
2022م.

-  مشروع رصف حوش مبنى الصندوق 2021م 
بتمويل من الصندوق االجتماعي.

-  م��ش��روع ت��وف��ر ع��دد 1000ج��ه��ازش��ف��ط سوائل 
دم�����������������اغ، وع��������������دد 1000ع�������م�������ل�������ي�������ة ل�����ش�����ف�����ط ال������س������وائ������ل 
الدماغية املقدم ملرىض االستسقاء الدماغي بالشراكة 

مع الهال األحمر القطري. 
-  باإلضافة إىل مشروع املابس الشتوية، ومشروع 
األجهزة التعويضية )عربيات – سماعات عكاكيز(، 
وم���ش���روع ت��وزي��ع حقيبة ال��ن��ظ��اف��ة، وم���ش���روع ت��وزي��ع 

العربيات لذوي اإلعاقة الحركية.
وأض��������اف ال����دك����ت����ور م���غ���يل أن������ه م����ن خ������ال ال��ت��ش��ب��ي��ك 
وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع م��ق��دم��ي ال���خ���دم���ات )ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 
ل�����أخ�����ص�����ائ�����ي�����ني االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ني وال�����ن�����ف�����س�����ي�����ني( ق����دم����ت 
خ������������ال ال���������ع���������ام 2021م ال�������ع�������دي�������د م���������ن ال������خ������دم������ات 
ل�����أش�����خ�����اص ذوي اإلع��������اق��������ة وأس��������ره��������م يف م���ح���اف���ظ���ة 
ص���ن���ع���اء واس���ت���ه���داف���ه���م ض���م���ن خ�����دم�����ات م��ش��اري��ع��ه��ا 
)مساعدات نقدية مرحلة أوىل وثانية وثالثة(، كما 
قدمت النقابة حقائب مطبخ متكاملة لعدد 403 

من ذوي اإلعاقة .
ك����م����ا ت�����م إن�����ش�����اء )3( م�����راك�����ز ل����ل����ع����اج ال���ط���ب���ي���ع���ي يف 
محافظة الحديدة وتجهيزها بالتجهيزات واملعدات 
ال�����ازم�����ة وت����دش����ني ال���ع���م���ل ف���ي���ه���ا، وإن�����ش�����اء وت��ش��غ��ي��ل 
مركزين للعاج الطبيعي والرتبية الخاصة يف أمانة 
العاصمة، االول يف مستشفى السبعني، والثاين يف 
بيت بوس، وتزويدهما بالتجهيزات، وإنشاء مركز 
للعاج الطبيعي يف صعدة عام 2021-2022م.

قدرات ومهارات
ب����������ه����������دف ت��������ط��������وي��������ر ق�����������������������درات وم���������������ه���������������ارات ال������ع������ام������ل������ني 
ب����ال����ص����ن����دوق وش�����رك�����ائ�����ه ل���ي���ت���م���ك���ن���وا م�����ن ت���ن���ف���ي���ذ امل����ه����ام 
واألع��������م��������ال ب�����ك�����ف�����اءة وف�����اع�����ل�����ي�����ة.. ق��������ال ال������دك������ت������ور ع��يل 
م�����غ�����يل إن  إدارة  ال������ص������ن������دوق ح������رص������ت ع�������ى إع���������داد 
وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م���ن ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة يف م��ج��االت 
ال��ع��م��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة خ���ال األع������وام 2019-2021م 
وم�����ن�����ه�����ا دورات يف ال����ت����خ����ط����ي����ط االس������رتات������ي������ج������ي، ويف 
ال���خ���ط���ط ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة، ودورات ال���ت���أه���ي���ل يف م��ج��ال 
الحاسوب والسكرتارية واألرشفة وتدريب العاملني 
يف ال����ص����ن����دوق وش����رك����ائ����ه )ال���ج���م���ع���ي���ات وامل�������راك�������ز( يف 
املحافظات )األمانة – صنعاء - إب( عى آلية جمع 
البيانات لأشخاص ذوي اإلعاقة وآلية التحقق من 
املستفيدين، وت��دري��ب األخصائيني االجتماعيني يف 
م���ج���ال إدارة ال���ح���ال���ة وم�����ه�����ارات ال���ت���ع���ام���ل، وب���رام���ج 
ال������ت������وع������ي������ة ألس�����������ر األش����������خ����������اص ذوي اإلع����������اق����������ة ض���م���ن 
)م����ش����روع ال���ن���م���وذج امل���ت���ك���ام���ل(، ب���اإلض���اف���ة إىل ع��ق��د 
ال��ع��دي��د م��ن ورش العمل ب��ني ال��ص��ن��دوق والجهات 

ذات العاقة الحكومية واألهلية والدولية. 

أوضح املدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل املعاقني 
الدكتور عيل ناصر مغيل، أن التطوير الذي يشهده 
الصندوق يف مختلف اداراته وجوانب عمله، يصب 
يف خدمة شريحة ذوي اإلعاقة وتوفر احتياجاتهم 

الضرورية والتأهيلية ليكونوا عنصراً فاعَا يف املجتمع. 
وأشار الدكتور مغيل يف تصريح ل�"26 سبتمر" إىل 

استمرار الصندوق يف تقديم الخدمات الصحية 
والتعليمية والتأهيلية لكافة األشخاص ذوي اإلعاقة 

عى مستوى الجمهورية، ورفع سقف املساعدات 
النقدية للمعاقني والذي كان يف السابق ال يتجاوز 

عشرة آالف ريال، بينما تصل اآلن إىل عشرين ألفاً أو 
ثاثني ألفاً ويف بعض الحاالت إىل خمسني ألف ريال. 

قمنا بإعداد العديد من الدراسات لالهتمام بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة منها دراسة إلنشاء مصنع لألجهزة التعويضية

 رغــــم احلـــصـــار تــوســعــنــا فـــي شــــراء األجـــهـــزة الــتــعــويــضــيــة 
كالكراسي الكهربائية والسماعات الطبية باهظة الثمن

 نــــقــــوم بــــدعــــم الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــرامـــج 
واملـــشـــاريـــع فـــي أكـــثـــر مـــن 51 جمعية 

ومركزًا
نـــفـــذنـــا 750 مــــشــــروعــــًا مــــن مــــشــــاريــــع الــتــمــكــني 
االقـــتـــصـــادي وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــلــجــنــة الــزراعــيــة 

ومؤسسة بنيان  بقيمة مليار و500 مليون ريال
 متكنا من سداد كل التزامات ومديونية 
الــــصــــنــــدوق املـــتـــراكـــمـــة وحتـــصـــيـــل 700 
مــلــيــون مــن الــديــون املــتــعــثــرة للصندوق 

لدى اجلهات

انــــشــــاء 3 مـــراكـــز 
الطبيعي  للعالج 
فـــــــــي احلـــــــديـــــــدة 
ومــــــــــــــركــــــــــــــزيــــــــــــــن 
بــاألمــانــة ومــركــز 
مبــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــة 

صعدة

مع  أن النب اليمني يحتل املركز األول عامليا..

12 ألف طن سنويًا من النب اخلارجي املهرب يغزو السوق احمللية

رغم الجودة وامل��ذاق املعروف للنب اليمني، وشهرته 
ال����ع����امل����ي����ة ال�����ت�����ي ج���ع���ل���ت���ه ي����ح����ت����ل امل������رك������ز األول م������ن ح��ي��ث 
القيمة والطلب املتزايد عليه.. إال أن النب اليمني شهد 
يف السنوات األخرة إشكالية كبرة سببها اتجاه بعض 
ال���ت���ج���ار إىل اس�����ت�����راد ك���م���ي���ات ك���ب���رة م����ن ال�����نب ال���خ���ارج���ي 
وإغ��������راق ال����س����وق امل��ح��ل��ي��ة ب��ت��ل��ك ال���ك���م���ي���ات ذات ال���ج���ودة 

الرديئة جداً.
ويف اتجاه الدولة لحماية النب املنتج محلياً، أصدرت  
ق��������راراً ب��م��ن��ع ال���ت���ج���ار م����ن اس����ت����راد ال�����نب ال����خ����ارج����ي، ل��ك��ن 
ه��ن��اك ب��ع��ض ال��ت��ج��ار ال��ذي��ن م���ازال���وا ي��ق��وم��ون بعمليات 

تهريب للنب الخارجي، وبكميات تصل تقريباً إىل 1000 
ط���ن يف ال��ش��ه��ر، واألده�����ى واألم�����ر أن���ه ي��ت��م خ��ل��ط ال���نب ال��خ��ارج��ي ب��ال��نب 

اليمني وبيعه يف األسواق عى أنه بن يمني خالص.

عزوف املزارع 
< وه����ن����ا ي���ح���دث���ن���ا األخ م���ح���م���د ال����رم����ي����م- وه������و م���خ���ت���ص يف م��ؤس��س��ة 

الجودة إلنتاج وتصدير النب- عن هذه املشكلة بالقول:
قضيتنا الرئيسية أو املشكلة التي يعاين منها منتجو ومصدرو النب 
ه��و دخ���ول كميات ك��ب��رة م��ن ال��نب ال��خ��ارج��ي للسوق املحلية، وأدى 
ذلك إلرباك السوق املحلية والدولية للنب اليمني كونه أثر عى جودة 

النب وعى االقتصاد الوطني.
وأض���اف : كنا ن��ش��رتي الكيلو ال��نب م��ن امل����زارع بخمسة آالف ري��ال، 
اآلن هبط سعره إىل أك��رث م��ن 50% وه��و م��ا س��وف يؤثر مستقبًا يف 
عزوف امل��زارع اليمني عن زراع��ة النب، وكل ذلك بسبب تهريب النب 
الخارجي لليمن وبيعه بأسعار منخفضة، ألن جودته رديئة جداً وال 

يمكن مقارنته بالنب املحيل ذو النكهة والجودة.
ك��م��ا أن ب��ع��ض ض��ع��ف��اء ال��ن��ف��وس م���ن ال��ت��ج��ار ي��ق��وم��ون ب��خ��ل��ط ال��نب 
اليمني م��ع كميات م��ن ال��نب الخارجي ويبيعونه ع��ى أس��اس ان��ه بن 
يمني، وهذه كارثة كرى تيسء إىل سمعة وجودة النب اليمني داخلياً 

ويف األسواق العاملية.

مافيا التجار
وقال الرميم: من وجهة نظري ان من يقوم بتهريب النب الخارجي 
واإلساءة للنب اليمني، جريمة جسيمة تقوم بها مافيا التجار عديمي 
الوطنية الذين يجب أن يلقوا  جزاءهم الرادع، فهم يضرون باقتصاد 
اليمن ويسيئون إىل سمعة ال��نب اليمني امل��ع��روف منذ ق��رون طويلة 

بتصدره املركز األول عامليا من حيث جودته ومذاقه.

إجراءات رادعة
< أما األخ فؤاد عبيدل -املدير اإلداري لشركة موكا ميل- فقال:

رسالتنا بالدرجة الرئيسية إىل الجهات املعنية بدعم املنتج املحيل 
خ���ص���وص���اً إن����ت����اج ال�����نب ال������ذي ي���ع���د م���ح���ص���واًل اق���ت���ص���ادي���اً م���ه���م���اً ي��ح��ظ��ى 

باإلقبال عليه يف األسواق العاملية نتيجة جودته ونكهته املتميزة.
وأش������ار إىل أن ح��م��اي��ة م��ن��ت��ج ال����نب ي��ح��ت��اج إىل إج��������راءات رادع������ة ضد 
من يقوم بالتهريب والغش واإلساءة واإلضرار بسمعة ومكانة النب 

اليمني.
ول����ف����ت ع���ب���ي���دل إىل أن دخ�������ول ال������نب ال����خ����ارج����ي وت������داول������ه يف ال���س���وق 
املحلية، يضر ب��امل��زارع والتاجر واالقتصاد الوطني كسلسلة متصلة 

ببعضها.

طمس هوية النب
< يف حني يرى املهندس عبدالحميد محمد ال��رداع��ي- شركة أزىك 

موكا لتصدير النب-
أن سبب زيادة عملية التهريب للنب الخارجي هو استغال البعض  
لأوضاع األمنية التي تمر بها الباد، ليقوموا بإدخال وتهريب كميات 
م��ن ال��نب ال��خ��ارج��ي للسوق املحلية، وم��ن ث��م خلطه م��ع كميات من 

النب اليمني ويباع عى أنه بن يمني صايف.
وهذا بحد ذاته يمثل طمساً لهوية النب اليمني من حيث تغر يف 
امل���ذاق وف��ق��دان امل��ص��در اليمني وال��ت��اج��ر امل��ح��يل لعمائه، بسبب هذا 

األسلوب الرخيص.

توعية مستمرة 
وأض��������������اف ال����������رداع����������ي ان����������ه وب�����ال�����ت�����وع�����ي�����ة امل�����س�����ت�����م�����رة ل�������ل�������م�������زارع وال�����ت�����اج�����ر 
واملستهلك، فإن النب اليمني سيحافظ عى مكانته وشهرته وجودته، 
وه����ذا يتطلب ت��ك��ات��ف ج��ه��ود ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة م��ع ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
ووس��ائ��ل اإلع���ام للمحافظة ع��ى منتجنا ال��وط��ن��ي االق��ت��ص��ادي ال��ذي 

عرف عى مر التاريخ بأفضل أنواع النب وأطيبها.

بن خوالني 
وأضاف الرداعي: بالنسبة للنب الذي نشتهر به وهو بن خوالن بن 
ع��ام��ر ال���ذي يعتر م��ن أج���ود أن����واع ال���نب يف ال��ي��م��ن، وم���ع ذل���ك ي��واج��ه 
مشكلة تتمثل يف ترويج السعودية بأنها تنتج هذا النوع من النب، 
وهو غر صحيح فما تنتجه السعودية من بن يف مناطق قريبة من 

الحدود اليمنية ليس بجودة بن منطقة خوالن بن عامر.

ثقافة القهوة
< م��ح��م��د ال��ق��اس��م��ي - وح�����دة ال����نب يف ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة وال��س��ك��م��ي��ة 

العليا - تحدث قائًا :
نظمت وحدة النب يف اللجنة الزراعية مؤخراً املهرجان التسويقي 
الكبر " ثورة النب" بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف وبالتزامن 
مع يوم النب العاملي، وهو مهرجان  هدف إىل نشر ثقافة القهوة يف 
اليمن وتسويق النب اليمني محلياً وخارجياً، وإعادة الناس إىل النب 
اليمني بداًل من النب الخارجي، باإلضافة إىل تأهيل التجار واملصدرين 

للمشاركة يف املهرجانات الدولية الخاصة بالنب. 

كميات تهريب
وأوض�������ح ال���ق���اس���م���ي أن ق���������راراً  ص�����در يف وق�����ت س���اب���ق ب��م��ن��ع اس���ت���راد 

النب الخارجي، لكن هناك من يقومون بعمليات تهريب كبر للنب 
الخارجي للسوق املحلية، وتقدر كميات التهريب بنحو 1000 طن 
شهرياً أي 12 أل��ف ط��ن يف السنة، وه��و م��ا ي��ؤدي إىل إغ���راق السوق 
املحيل بالكميات املهربة، ويتضرر من ذلك املزارعون بالدرجة األوىل 
بسبب انخفاض أسعار النب املحيل، بل إن بعض النب املهرب يخلط 
ويباع عى أنه بن يمني، وهذا فيه خلط وغش وإساءة لبلدنا ومنتجنا 

املعروف بالجودة. 
مصادرة الكميات

وأش���ار القاسمي إىل أن اللجنة ال��زراع��ي��ة والسمكية العليا رفعت 
للمجلس السيايس األعى بمسودة قرار بحظر تداول النب الخارجي 
يف السوق املحلية، وقد تم إحالة مشروع القرار إىل مجلس الوزراء 
وبإذن الله يتم إقراره يف اقرب وقت، وبصدور قرار حظر تداول النب 
الخارجي سيتم مصادرة أي كميات تكتشف يف السوق املحلية واتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضد من يتداول النب املهرب.
مطالباً املجلس السيايس األعى وحكومة اإلنقاذ الوطني بسرعة 
إص�������دار ق������رار ح���ظ���ر ت������دول ال�����نب ال�����خ�����ارج، ح���م���اي���ة مل��ن��ت��ج ال�����نب ال��ي��م��ن��ي، 
وحماية ملصدر دخل نحو مليون مزارع، فا يمكن أن نفضل مصالح 
عشرات املهربني عى مصلحة الوطن، وساسل قيمة كبرة يستفيد 

منها االقتصادي الوطني بشكل عام.

الـــرمـــيـــم: خــلــط الــــنب احملـــلـــي بــاخلــارجــي 
كــارثــة كــبــرى تــســيء إلــى سمعة وجــودة 
النب اليمني داخليًا وفي األسواق العاملية

عــبــيــدل: البــد مــن إجــــراءات رادعـــة ضد 
مــن يــقــوم بــالــتــهــريــب والــغــش واالضــــرار 

بسمعة ومكانة النب اليمني
للمزارع  املستمرة  بالتوعية  الـــرداعـــي: 
والــــتــــاجــــر واملـــســـتـــهـــلـــك ســـيـــحـــافـــظ الـــنب 

اليمني على مكانته وشهرته وجودته
الـــقـــاســـمـــي: نــطــالــب املــجــلــس الــســيــاســي 
واحلــكــومــة بسرعة إصـــدار قـــرار َيحظر 
تداول النب اخلارجي في السوق احمللية

رغم الجودة واملذاق املعروف للنب اليمني، وشهرته العاملية التي جعلته يحتل املركز 
األول من حيث القيمة والطلب املتزايد عليه.. إال أن النب اليمني شهد يف السنوات 

األخرة إشكالية كبرة سببها اتجاه بعض التجار إىل استراد كميات كبرة من النب 
الخارجي وإغراق السوق املحلية بتلك الكميات ذات الجودة الرديئة جداً.

ويف اتجاه الدولة لحماية النب املنتج محلياً، أصدرت  قراراً بمنع التجار من استراد 
النب الخارجي، لكن هناك بعض التجار الذين مازالوا يقومون بعمليات تهريب للنب 

الخارجي، وبكميات تصل تقريباً إىل 1000 طن يف الشهر، واألدهى واألمر أنه يتم خلط 
النب الخارجي بالنب اليمني وبيعه يف األسواق عى أنه بن يمني خالص.

: عبدالحميد الحجازي 

: عبدالحميد عبدالله 

في دراسة بحثية للدكتورة فتحية العاليا قدمتها للمؤمتر العلمي الثالث بجامعة البيضاء

مدى إمكانية إنشاء جامعة وقفية في اليمن 

وتطرقت الدكتورة فتحية العايا إىل أهمية إصدار 
قانون يحث عى إنشاء األوقاف التعليمية باستخدام 
طرق جديدة مثل إنشاء وقف تعليمي مقابل إعفاءات 
ضريبية، أو قيام الواقفون باستخدام أموال الضريبة 
التي يدفعونها إلنشاء وقف تعليمي.. منوهة بضرورة 
االس��ت��ف��ادة م��ن ت��ج��ارب ان��ش��اء ال��ج��ام��ع��ات ال��وق��ف��ي��ة يف 
ب��ع��ض ال������دول ال��ع��رب��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، وم��ن��ه��ا 
ت���ج���رب���ة ت����رك����ي����ا، س����ن����غ����اف����ورة، ج���ام���ع���ة امل����ل����ك س���ع���ود، 

جامعة هارفارد، وتجربة الكويت.
وأوصت من خال دراستها البحثية الجهات املعنية 
بحصر أموال األوقاف التعليمية من مساكن وأرايض، 
عى أن تعود جزء من عائداتها إلنشاء جامعات عى 
غ�����رار ال���ج���ام���ع���ات يف ت��رك��ي��ا وغ���ره���ا م���ن ال�������دول، وك���ذا 
االستفادة من الوقف التعليمي بإنشاء جامعة تكون 
تابعة لجامع الشعب عى غرار الجامعات الشرعية 
يف كثر من ال��دول منها )األزه��ر الشريف(، باإلضافة 
إىل ت��س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ث��م��ار رج����ال امل����ال واالع����م����ال يف 

الجامعات الوقفية.

ضعف الوعي املجتمعي
وأض������اف������ت ال������دك������ت������ورة ال����ع����اي����ا ب�������أن ع������ائ������دات ال����وق����ف 
ال����ت����ع����ل����ي����م����ي ت�����ع�����د ث������������روة ي����م����ك����ن أن ت����ن����ه����ض ب���ال���ت���ع���ل���ي���م 
الجامعي يف بادنا، حيث ستكون الجامعات الوقفية 
معتمدة عى ذاتها يف الجانب املايل واإلداري، وتخضع 
يف ذات ال��������وق��������ت ل������ق������وان������ني وت������ش������ري������ع������ات وس������ي������اس������ات 
الجامعات الحكومية املواكبة ملتطلبات التنمية وسوق 

العمل.
وأوض�������ح�������ت أس�������ت�������اذة اإلدارة وال����ت����خ����ط����ي����ط ال�����رتب�����وي 
امل��س��اع��د ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء، أن األوق������اف ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
ال��ي��م��ن غ��ائ��ب��ة ع��ن م��ص��اري��ف��ه��ا ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، وع����زت ذل��ك 
إىل ض���ع���ف ال���ت���ش���ري���ع���ات وال�����ق�����وان�����ني امل���ن���ظ���م���ة ل��ل��وق��ف 
التعليمي، وضعف الوعي املجتمعي بأهمية الوقف 
ال����ت����ع����ل����ي����م����ي ب����ش����ك����ل ع���������ام وال��������وق��������ف ال�����ج�����ام�����ع�����ي ب���ش���ك���ل 
خ���اص، وع���دم التشجيع يف ال��ت��وج��ه ن��ح��و الجامعات 

الوقفية.

نظارة الترب
وتحدثت الدكتور فتحية عن النشأة املبكرة للوقف 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي يف ال�����ي�����م�����ن، أو م������ا ك�������ان ي���س���م���ى ب������� )ال���������رتب( 
ح����ي����ث أن�����ش�����اء اإلم����������ام ي���ح���ي���ى ب�����ن ح���م���ي���د ال�����دي�����ن ن����ظ����ارة 
ال�������رتب ع������ام 1344ه����������� ح�����ني اف���ت���ت���ح امل�����درس�����ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
التي انقىض عهدها بعد قيام الثورة كنظارة األوقاف 
ونظارة الوصايا، وك��ان لكل نظارة عامل من مشايخ 
وم���ج���ه���ت���دي ال����ع����ل����وم ال���ش���رع���ي���ة وال�����دي�����ن�����ي�����ة.. م���ب���ي���ن���ة أن 
أوق����������اف ال���������رتب ت����ك����ون����ت ح���ي���ن���ه���ا م�����ن وق����ف����ي����ات ووص�����اي�����ا 
متعددة منها وأهمها األوقاف عى ضرائح ما يسمى 
ب������األول������ي������اء ع������ى ط����ري����ق����ة ال����ص����وف����ي����ة، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل م��ا 
ك��ان يمثله ال��وق��ف م��ن م��ص��در رئ��ي��س للتمويل ودع��م 
امل��ش��اري��ع التعليمية وال��ث��ق��اف��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع اإلس��ام��ي 
وال���ع���رب���ي ق���دي���م���اً، ح��ي��ث ك����ان ل��ل��وق��ف دوٌر رائ�����ٌد ل��دع��م 
الجامعات يف املشاريع الدراسية العليا، كالدراسات 
واملؤلفات وأبحاث العلماء والباحثني وطلبة العلم يف 
شتى بقاع العالم اإلسامي، وكانت هناك مؤسسات 
ثقافية من مكتبات ودور نشر وزواي��ا يحتوي بعضها 
عى مايني الكتب وامل��ذك��رات العلمية واألدب��ي��ة وغر 
ذل������ك م�����ن م���س���ت���ل���زم���ات امل���ك���ت���ب���ات م�����ن ت���ص���وي���ر ون���س���خ، 

وكلها قائمة عى الوقف.

جامعة االحقاف
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال���دك���ت���ورة ال��ع��اي��ا إىل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

تواجه جامعات العالم نتيجة التغرات االجتماعية 
واالقتصادية والعلمية والتقنية، ودور البحث العلمي 
يف اي��ج��اد ح��ل��ول وب���دائ���ل ل��ل��ن��ه��وض ب��ال��ب��ل��دان وم��واك��ب��ة 
التغرات املتسارعة، وهو ما يؤكد عى أهمية التوسع 
يف اي�����ج�����اد ج����ام����ع����ات ح����دي����ث����ة وم���ت���خ���ص���ص���ة ت�����واك�����ب يف 
م�����خ�����رج�����ات�����ه�����ا اح������ت������ي������اج������ات س����������وق ال�����ع�����م�����ل وم����ت����ط����ل����ب����ات 
التنمية، ومن هذه الجامعات الجامعات الوقفية.. 
واس������ت������ش������ه������دت ب�����م�����ث�����ال ع��������ى ذل����������ك ج�����ام�����ع�����ة االح�������ق�������اف 
يف ح�����ض�����رم�����وت ال�����ت�����ي أن����ش����أت����ه����ا ه���ي���ئ���ة ال��������ر ال�����خ�����ري�����ة يف 
ال���������������ع���������������ام1995م، ك�����ج�����ام�����ع�����ة ال ت�������ه�������دف إىل ال�������رب�������ح، 
وتغطي مصروفاتها عن طريق الرسوم الدراسية من 
ال��ط��اب ال��ق��ادري��ن، وم��ع ذل��ك تقدم الجامعة سنوياً 
منحاً دراس��ي��ة ملن ال يستطيع دف��ع ال��رس��وم الدراسية 
من الطاب املتفوقني وذلك عن طريق صندوق خري 
ي��ج��م��ع ال���ك���ف���االت ب��ط��ري��ق��ت��ني، األوىل م���ن ع���وائ���د ن��ظ��ام 
الوقف، والثانية مما يدفعه الكفيل من رسوم سنوية 
للطاب بشكل مباشر، وتغطي الجامعة العجز يف 

النفقات بالترعات العامة.

حتسني مستوى اجلامعات 
كما اش���ارت ال��دراس��ة امل��ق��دم��ة م��ن ال��دك��ت��ورة فتحية 
إىل أه��م��ي��ة دور األوق�������اف يف ت��م��وي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، 
يف تخفيف ال��ع��بء ع��ن امليزانية الخاصة بالجامعات 
الحكومية، وخفض نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل 
أع��داد الطاب، وبالتايل تخفيف العبء عن ميزانية 
ال���ح���ك���وم���ة، ك��م��ا س��ي��س��ه��م ال���وق���ف ال��ج��ام��ع��ي يف دع��م 
األنشطة التي ت��ؤدي إىل تحسني مستوى الجامعات 
اليمنية يف التصنيفات العاملية وتعزيز جهود الدراسة 
وت����ط����وي����ر ال���ت���ع���ل���ي���م، خ����ص����وص����اً وأن ال����ي����م����ن يف ال����وق����ت 
ال���راه���ن ي���واج���ه ت���ع���رثاً يف ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي، وارت��ف��اع��اً 
يف األس��ع��ار، وزي���ادة أع��ب��اء ال��دي��ون، وي��راف��ق ك��ل ذلك 
زي��ادة يف ع��دد السكان، وزي��ادة يف الطلب االجتماعي 
عى التعليم العايل، وهو ما أدى إىل التوسع الكمي 
يف مؤسسات التعليم الجامعي؛ وكل ذلك انعكس 
ع��ى افتقار الجامعات اليمنية للتمويل ال��ذي يرتقي 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ج���ام���ع���ي، ل����ذا ي��ن��ب��غ��ي ال��ب��ح��ث ع���ن ن��م��اذج 
وآل��ي��ات حديثة للتمويل تعمل م��ن خالها ع��ى إزال��ة 
ت��ل��ك امل���ش���ك���ات أو ع���ى األق�����ل ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح��دت��ه��ا، 
ومن ذلك االتجاه إىل النموذج الوقفي وإمكانية إنشاء 

جامعة وقفية.

أكدت الدكتورة فتحية أحمد حسني العايا- أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد 
- جامعة صنعاء، أن الوقف يعتر من الوسائل التمويلية التي لها دور اقتصادي 
واجتماعي كبر إذا ما تم توظيفه بشكل جيد. وأشارت الدكتورة العايا يف دراسة 

بحثية قدمتها إىل املؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته جامعة البيضاء يف أغسطس 
املنصرم، بعنوان: " مدى إمكانية إنشاء جامعة وقفية يف اليمن يف ضوء بعض 

التجارب العاملية" إىل أهمية األوقاف التعليمية ودورها يف تمويل الجامعات وتمكينها 
من أداء مهامها.

 أهمية إصــدار قانون 
يـــــحـــــث عـــــلـــــى إنـــــشـــــاء 
األوقــــــــاف الــتــعــلــيــمــيــة 
بـــــــــاالســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مــــن 

جتارب بعض الدول
مقترح بإنشاء جامعة 
الشعب  جلامع  تابعة 
عــــلــــى غـــــــــرار جـــامـــعـــة 

األزهر الشريف

إعالن 
فقدان

يعلن االخ محمد لطف محمد الحويث عن فقدان لوحة معدنية رقم 2/67211 
لسيارة هيلكوكس تابعة للمؤسسة اإلقتصادية اليمنية كانت يف عهدته, فعىل 

من يجدها يسلمها مشكوراً لقسم شرطة 22 مايو بشارع هائل.
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كان لشعبية ساملني دور كبري يف 
اغتياله حيث كان من املعتاد رؤيته 
دائ��������م��������ا ي�������ن�������زل ال���������ش���������ارع ب�����ش�����ك�����ل غ���ري 
متوقع عىل أشخاص أو تجمعات 
أو منظمات قادًما إليهم يف سيارته 
من ماركة الند روفر يتصرف أحياًنا 
مثل امللوك الذين يتظاهرون بأنهم 
م�������ت�������واض�������ع�������ون ون�����������زل�����������وا ب���������ني ال������ق������وم  
ي��س��أل ال��ن��اس ع��ن أح��وال��ه��م ويهتم 
ب���ت���ق���ب���ي���ل س�����ي�����دة ع�����ج�����وز يف ال�����ش�����ارع 
أو إع���ط���اء م��س��ك��ني م��ب��ل��غ��ا م���ن امل���ال  
ك�����م�����ا ه�������و ال�������ح�������ال م�������ع ال������ح������م������دي يف 
ال�������ش�������م�������ال يف ال���������ع���������ام ال�������س�������اب�������ق ب������دا 
ل��ل��ب��ع��ض أن م���ا ك����ان غ���ري م��ن��ظ��م هو 
شعبية حكم فردي لآلخرين حكًما 

ف��ردًي��ا وت��ع��س��ف��ًي��ا ق���ال أع����داء س��امل��ني  إن ال��س��ع��ودي��ني ك��ان��وا 
يعتزمون الهيمنة عىل الجنوب من خالل حكم األسرة من 
قبيلة الفضي وادع���ى عبد ال��ف��ت��اح وع��ي عنرت وع��ي ناصر 
عىل النقيض من ذلك دعم املركزية الديمقراطية وبالتايل 
ال��ح��ك��م ال��ج��م��اع��ي يف ال��ش��م��ال ت���رك م��ق��ت��ل ال��غ��ش��م��ي ف��راًغ��ا 

س��ي��اس��ي��ا ك��ب��رياً وت���م تعييني ال��ق��ايض 
ع��ب��د ال���ك���ري���م ال���ع���ريش رئ���ي���ًس���ا ل��دول��ة 
ت��ص��ري��ف األع���م���ال م���ع إم��ك��ان��ي��ة ت��ويل 
رئ��اس��ة ال���دول���ة م��ن 24 ي��ون��ي��و إىل 18 
ي���ول���ي���و 1978 ول����ك����ن ت���م���ت ن��ص��ي��ح��ت��ه 
ب��������������أال ي���������ك���������ون رئ�������ي�������س�������ا ل������ل������ي������م������ن خ�������الل 

ه�����ذه ال����ف����رتة ال��ص��ع��ب��ة 
ب�����ت�����ك�����وي�����ن  ي���������ب���������دأ  وان 
ج����ي����ش ي����م����ن����ي ق����وي 
وم�����ن�����ظ�����م أوال ك���م���ا 
ش���������������غ���������������ل م��������ن��������ص��������ب 
ن���������������������ائ���������������������ب رئ�������������ي�������������س 
ال������������ج������������م������������ه������������وري������������ة 
ال�����������������������ع�����������������������رب�����������������������ي�����������������������ة 
ال������ي������م������ن������ي������ة م����ن 
1978م إىل 1990 م ورئيس مجلس 
الشعب التأسييس من 1978  م إىل  
1988 م ورئيس مجلس الشورى 

من عام 1988م إىل عام  1990م 
ت������م اخ�����ت�����ي�����ار ع������ي ع����ب����دال����ل����ه ص���ال���ح 

ال����ذي ك���ان م��ق��رب��اَ م���ن ال��ح��م��دي وزم���ي���اًل للغشمي يف يوليو 
1978م ت��م إع��الن��ه رئ��ي��س��اً لليمن وق���ى ال��رئ��ي��س ج����زءاً من 
الحرب األهلية كطاقم دبابة برتبة عريف وكان زوج والدته 
ال�������ذي ه����و ع���م���ه أخ������و وال��������ده ج����ن����دي����اً ع���ن���د اإلم��������ام ظ���ه���ر ج��ل��ي��ا 
ت��ن��اق��ض ال��ج��ي��ش م��ع ال��ق��ب��ائ��ل ك��م��ص��در ال��س��ل��ط��ة  يف ح��االت 
أخ��رى كانت هنالك م��ح��اوالت للجمع بني األدوار القبلية 
وال��ج��ي��ش يف ب��ع��ض األح�����داث  ل��ك��ن ه���ذه امل���ح���اوالت تحتاج 
اىل رس��م ح���دود للصالحيات ب��ني الطرفني 
عىل سبيل املثال القبائل  سنحان قبيلة 
عي عبد الله صالح املتاخمة للجانب 
ال��ج��ن��وب��ي م���ن ص��ن��ع��اء ج����زء م���ن ح��اش��د 
مثلها مثل همدان قبيلة الرئيس السابق 
أحمد الغشمي املتاخمة لشمال صنعاء 
لم يكن ألي منهما دورا واضحا يف الشؤون 
القبلية بداًل من ذلك كانت  كالتهما مصدًرا 
لجنود جيش اإلمام والذي لم يكن له دوًرا 
م���رم���وًق���ا , أدى ن���م���و ال���ج���ي���ش ال���ج���م���ه���وري يف 
أواخر الحرب األهلية إىل إبراز همدان وسنحان 
وارت����ف����ع ك����ل م����ن ال��غ��ش��م��ي وع�����ي ع���ب���د ال���ل���ه إىل 
الصدارة من خالل الجيش كما فعل الحمدي 

من قبلهم  وليس من خالل الصالت مع القبيلة .
كان مركز الرئيس غري آمن ألن اليمن السفىل كانت يف 
بعض األح��ي��ان منطقة ح��رب وك��ان لجميع زعماء القبائل 
يف ص��ع��ي��د ال���ي���م���ن أه���داف���ه���م امل���ت���ض���ارب���ة ورب����ط����ت امل��ن��اف��س��ات 
الحزبية هذه األهداف مع صنعاء ومع بعضها البعض  يف 
أكتوبر  م 1978 التي أفشلت محاولة انقالب ناصرية كان 
عي عبد الله اعتمد منذ البداية عىل من يعرفهم  لقد نشأ 
مع زوج والدته صالح األخ الشقيق لوالده املتوفى ووضع 
ثقته أواًل وقبل كل يشء يف أخيه غري الشقيق عي صالح 
ال���ذي أرس��ل��ه إىل ح��زي��ز  وال��ت��ي تعترب ب��واب��ة صنعاء كما برز 
محمد صالح األخ الشقيق للرئيس كرئيس لألمن املركزي  
وسرعان ما ظهر أقارب آخرون واضحون  مثل عي محسن 
األحمر عىل قوائم كبار الضباط فجأة بدون سابق خربة أو 
معرفة كما ظهر أف��راد عائالت مثل بيت إسماعيل وبيت 
القايض ممن تربطهم عالقات نسب بأسرة عىل عبد الله 
صالح يف أماكن مهمة وحساسة يف الدولة ليس لخربتهم 
أو معرفتهم بل بسبب عالقات أسرية مع عائلة الرئيس 
ك��ان��ت خ��ط��ة ع��ىل ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح أن يحيط نفسه ب��أق��ارب 
مخلصني لحمايته من أي محاولة اغتيال أو انقالب وكان 

يتأكد من والئهم له عن طريق املناصب واألموال .

احمد  الفقيه

صنعاء:  وقف العدوان مقابل أمن اخلليج

 

عبدالسالم التويتي

ومضات متناثرةبوح الرياع

في ذكرى مولد
 خير الورى

من نافلة القول أَنّ الله -تعاىل- قد منح 
َمِن اصطفاه لالضطالع بمهمة تبليغ رسالة 
اإلسالم إىل عموم األنام أحسن ما يف الربية 

من الصفات الخلقية والخلقية.
ومن هذا املنطلق فإن مولد سيدنا وقائدنا 
وق���دوت���ن���ا وح��ب��ي��ب��ن��ا وم��ع��ل��م��ن��ا م��ح��م��ٍد -ص��ىل 
الله وعىل آله وصحبه وسلم- وبعثته من 
- بالدين األكمل والخاتم هما  الله -عَزّ وجَلّ
ّ وأعظم النعم، بل إنهما النعمة 

من أج��ِلِ
األهم واألعم لكل األمم، ألنه -عليه صالة 
ال���ل���ه م����ا ه���ب���ت ال���ص���ب���ا- ن�����ال م����ن امل������وىل -ج�����َلّ 
د وال���ت���ف���ض���ي���ل  وع��������ال- م�����ن ال�����ح�����ف�����اوة وال������ت������ف������ُرّ
واالص������ط������ف������اء ع������ىل ج���م���ي���ع إخ������وان������ه األن����ب����ي����اء 
��ان  وامل��رس��ل��ني م��ا ج��ع��ل ف��ائ��دت��ه ون��ف��ع��ُه ي��ع��َمّ
أبناء البشرية أجمعني الذين اعترِبت بعثته 
ا منه -جل  إليهم رحمًة من الله بهم وحنًوّ
شأنه- عليهم، وم��ص��داق ذل��ك ق��ول الحق 
-ت���ب���ارك وت���ع���اىل: )َوَم������ا أَْرَس����ْل����َن����اَك إاِل رَْح���َم���ًة 
ِلْلَعامَلنَِي( سورة األنبياء اآلية رقم: )107(، 
ف��ض��ال ع���ن أن ب��ع��ث��ت��ه -ع��ل��ي��ه أف���ض���ل ال��ص��الة 
والسالم- التي اختصت بعناية ربانية بتلك 
الحقبة الزمنية ق��د ط��وت صفحة الحقبة 
الشركية الوثنية التي ك��ادت أن تمحو من 
ج����زي����رة ال����ع����رب م����ا ت���رك���ه األن����ب����ي����اء ق��ب��ل��ه م��ن 
م��ف��اه��ي��م دي��ن��ي��ة، ف��ج��اءت بعثته إح��ي��اء لها 
وه���ي���م���ن���ة ع���ل���ي���ه���ا، ل�����ق�����ول ال�����ل�����ه -ج�������ل ج���الل���ه 
وتباركت أسماؤه-: )ُهَو اَلِّذي أَرَْسَل َرُسوَلُه 
يِن ُكِلِّه  ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحِقّ ِلُيْظِهَرُه َعىَل الِدّ
َوَلْو َكِرَه امْلُْشِرُكوَن( سورة الصف اآلية رقم: 

.)9(
م، ف����������إن م����ول����د  وب������االس������ت������ن������اد إىل م�������ا ت����������ق����������َدّ
ال��رح��م��ة امل��ه��داة والنعمة امل��س��داة -ص��ل��وات 
رب���������ي وس�������الم�������ه ع����ل����ي����ه وع���������ىل آل���������ه وص����ح����ب����ه- 
وإس���ن���اد أش��م��ل م��ه��ام ه���داي���ة ال��ب��ش��ري��ة إل��ي��ه 
ُت�����ك�����ِس�����ب م����ن����اس����ب����ة م�������ول�������ده ال�����ش�����ري�����ف ط����اب����ع 
ال�����ع�����م�����وم�����ي�����ة األم�������م�������ي�������ة وال������ع������امل������ي������ة ه�����������ذا م���ن 
ن������اح������ي������ة، وم����������ن ن�����اح�����ي�����ة أخ������������رى ف����������إن م���ه���م���ة 
تعريف وتوعية كافة أبناء البشرية بقيمة 
ه������ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ول����ف����ت ان��ت��ب��اه��ه��م 
إىل م���ا ل��ه��ا م���ن ب���ال���غ األه���م���ي���ة ت��ق��ع -ب���ص���ورة 
حصرية وبدرجة أساسية- عىل عاتق أبناء 
األم���ت���ني ال��ع��رب��ي��ة واإلس����الم����ي����ة، ب��اع��ت��ب��اره��م 
-بالنظر إىل كونهم واريث آخر وأكمل وأخلد 
رس�����ال�����ة- م��ك��ل��ف��ني -ت���ك���ل���ي���ف ك���ف���اي���ة وت��ك��ل��ي��ف 
عني- بإنقاذ أبناء سائر األم��م من الضاللة 
وإخ����راج����ه����م -ك����م����ا ق�����ال ال���ص���ح���اب���ي ال��ج��ل��ي��ل 
"رب���ع���ي ب���ن ع����ام����ر"- )م����ن ع���ب���ادة ال���ع���ب���اد إىل 
ع���ب���ادة رب ال���ع���ب���اد، وم����ن ج����ور األدي�������ان إىل 
عدل اإلس��الم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة 

الدنيا واآلخرة(.
وال ي���م���ك���ن ل���ه���م االض�����ط�����الع ب����ه����ذا ال���ع���بء 
ال���������دع���������وي ال����ت����ب����ل����ي����غ����ي ك�����م�����ا ي�����ن�����ب�����غ�����ي، م�������ا ل���م 
يصبحوا قدوة حسنة يف انضباط السلوك 
وح���س���ن امل��ع��ام��ل��ة امل��ت��س��م��ة -ب��ص��ف��ة دائ���م���ة- 
ا  ا تاًمّ باملصداقية والحميمية الخالية خ��ل��ًوّ

من مظاهر التصُنّع واملجاملة.

فضيلة االحتفاء بمولد املصطفى
إن ما نقوم به يف يمننا امليمون من جهد 
رسمي وشعبي سنوي إلحياء ذكرى املولد 
ال���ن���ب���وي ب���م���ا ي���راف���ق���ه م����ن م���ظ���اه���ر اح��ت��ف��ائ��ي��ة 
وم��������������ن ت������ح������ش������د ال�������ج�������م�������اه�������ري يف ال�������ك�������ث�������ري م����ن 
ال������س������اح������ات وامل�������ي�������ادي�������ن ل�����ه�����و ج�����ه�����د م���ح���م���ود 
يسهم يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الحبيب محمد يف 
ن���ف���وس ال���ن���اس ب��ش��ك��ل م��ت��ن��اٍم وم��ت��ج��دد إىل 
الحد الذي يمكن أن يأخذ طابع التأُبّد هذا 
من ناحية، ويسهم يف تأهيل أبناء املجتمع 
-جيال بعد جيل- للذود عنه -صلوات ربي 
وسالمه عليه- والتصدي بكل بسالٍة وحزم 
لكل من يحاولون النيل منه واإلساءة إليه 

والتجني عليه من ناحية ثانية.
وب���ال���رغ���م م���ن ض������رورة ح���ص���ول امل��س��اه��م��ة 
امل������ج������ت������م������ع������ي������ة ال�������ج�������م�������اع�������ي�������ة يف أح�����������ي�����������اء ه�������ذه 
ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����دي�����ن�����ي�����ة امل����ح����ب����ب����ة إىل ال����ن����ف����وس 
بحيث يكون للمواطن املقتدر جهد تمويي 
ملموس، فال ينبغي -ال من قريب وال من 
بعيد- اللجوء -يف سبيل تحصيل أو انتزاع 
أعىل سقف من اإلسهام املجتمعي- إىل أي 
من أساليب اإلكراه والرتهيب، بل يتوجب 
-ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ل��ك ال���غ���اي���ة- ات���ب���اع أف���ض���ل ط��رق 
ال����رتغ����ي����ب، مل����ا م����ن ش����أن����ه امل����زي����د م����ن ت��رس��ي��خ 
م���ح���ب���ة ال���ح���ب���ي���ب امل���ص���ط���ف���ى يف ق����ل����وب ع��ام��ة 
املسلمني وخاصتهم عىل السواء، ال سيما 
األغ����ن����ي����اء ال����ذي����ن ال ي���ل���ب���ث���ون -إذا ج������يَء ل��ه��م 
ب����ال����ح����س����ن����ى- ان ي����ض����اع����ف����وا ال�����ع�����ط�����اء ب����م����ا ال 

يخطر عىل بال من الجود والسخاء.

تسخري االحتفاء لغاية االقتداء
م��م��ا ي��ح��س��ن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ي��ه وال��ت��ن��وي��ه إل��ي��ه 
أن ت����ك����ري����س ج�����ل ت����ل����ك ال����ج����ه����ود ال���ط���ي���ب���ة يف 
إبراز الجانب الشكي للمناسبة بما يجعل 
ل���ه���ا األول�����وي�����ة ع����ىل ال���ج���ه���ود ال���ت���وع���وي���ة ال��ت��ي 
م����ن ش���أن���ه���ا إب�������راز أه�����م ال���ج���وان���ب إش�����راًق�����ا يف 
ش���خ���ص���ي���ة ال����ن����ب����ي األك����������رم -ص�������ىل ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 
وع�����������ىل آل�����������ه وص������ح������ب������ه وس���������ل���������م- امل�����ت�����م�����ث�����ل�����ة يف 
حميد خصاله وعظمة مناقبه يجعل تلكم 

الجهود محدودة املردود.
وما أجدرنا بالعمل دون كلل أو ملل عىل 
اس��ت��ث��م��ار ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة امل��وس��م��ي��ة العظيمة 
ل����غ����رس م�����ا ت�����ف�����ردت ب�����ه ش���خ���ص���ي���ة ال����رس����ول 
األعظم -صىل الله عليه وعىل آله وصحبه 
وس������ل������م- م������ن خ�����ص�����ال ح����م����ي����دة وم�������ا رف�������د ب��ه 
-بسمو أخ��الق��ه وف���رادة مناقبه- اإلنسانية 
قاطبة من قيم سلوكية ومعامالتية جديدة 
م�������ن ش����������أن ال�����ت�����ح�����ي ب�����ه�����ا واألخ��������������ذ ب����أس����ب����اب����ه����ا 
االرت���ق���اء ب��أب��ن��اء ال��ب��ش��ري��ة ج��م��ع��اء م��ن ضيق 
ال����ب����ؤس وال���ش���ق���اء إىل رح������اب ح���ي���اة دن��ي��وي��ة 
س����ع����ي����دة، ف����ال����س����ع����ادة يف ف���ل���س���ف���ت���ه -ع���ل���ي���ه 
أفضل الصالة وأتم التسليم- تكمن -بعد 
ت���ق���وى ال���ل���ه ج�����َلّ يف ع�����اله- يف ن���ق���اء ال��س��رائ��ر 
وال�����ط�����واي�����ا ويف إخ��������الص ال�����ن�����واي�����ا ويف ح��س��ن 
الظن ويف ما يسود الواقع الدنيوي للناس 
يف ال��س��ر وال��ع��ل��ن م��ن ت��ع��ام��ل ب��ي��ن��ي حسن، 
فقد أجمل ذلك كله يف قوله -صلوات ربي 
وس���الم���ه ع��ل��ي��ه وع���ىل آل���ه وص��ح��ب��ه -: »َخ����رْيُ 
األَْصَحاِب ِعْنَد الَلِّه َخرْيُُهْم ِلَصاِحِبِه َوَخرْيُ 
ُه�������ْم ِل�������َج�������اِرِه« رواه  �����ِه َخ�������رْيُ اْل�������ِج�������رَياِن ِع�����ْن�����َد ال�����َلّ

الرتمذي، وصححه األلباين. 

شذرات من مولد 
رسولنا األعظم..!!

ه���ك���ذا ك�����ان دي������دن رس���ول���ن���ا األع����ظ����م ص����ىل ال��ل��ه 
ع��ل��ي��ه وآل������ه وس����ل����م، ال����ت����واض����ع ال����ج����م، وال���ُخ���ل���ق 
ال��رف��ي��ع، ال��ك��ل ع��ن��ده س���واء، ال ي��ف��رق ب��ني رفيع 
أو وضيع، وال بني قريب أو بعيد، عّلم أصحابه 
ال��ت��واض��ع ف��ارت��ق��وا، وال���ع���دل ف��أن��ص��ف��وا، ف��ك��ان��وا 
خري مثاٍل ُيحتذى، فسادوا فحكموا فعدلوا.. 
فهانت عليهم أنفسهم ف���زه���دوا.. ه��ك��ذا علمنا 
رس����ول����ن����ا األع�����ظ�����م أن رس�����ال�����ة اإلس���������الم ال���س���ام���ي���ة 
ه��ي رس��ال��ة اإلنسانية واملحبة وال��س��الم، رسالة 
امل�������س�������اواة ب������ني ال������ن������اس ك������اف������ة.. رس������ال������ة ال ت���ع���رف 
ال�����ف�����وارق، وال ال���ط���ب���ق���ات، وال ال���ت���م���اي���ز.. راف���ض���اً 
كل أن��واع التميز أي��اً كانت إال بالتقوى والعمل 
الصالح.. مصداقاً لقوله تعاىل: )يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقاكم إن 

الله عليم خبري( الحجرات: )13(..
فجعل سبحانه وت��ع��اىل ال��ت��س��اوي والتعارف 
بني الناس كافًة، ولكن أكرمهم عند الله التقي 
امل���خ���م���وم ال���ق���ل���ب، ال���ح���س���ن ال����ُخ����ل����ق، ف���األخ���الق 
الفاضلة الحسنة، والشمائل الكريمة هي من 

قواعد الدين وأصوله الثابتة الراسخة..
إن ال���خ���ل���ق ال���ح���س���ن م����ب����دأ ع���ظ���ي���م م����ن م���ب���ادئ 
اإلس�������������الم ال�������خ�������ال�������دة، وص�����������دق رس�����ول�����ن�����ا األع�����ظ�����م 
القائل: "الحياُء من اإليمان".. والحياء ال يأيت 
إال بخري.. وقد سئل صىل الله عليه وآله وسلم- 
عن أكرث ما يدخل الناس الجنة، فقال: "تقوى 
الله وُحسن الُخلق".. ومّر أحد الصالحني- عىل 
ق���وم ف��ق��ال��وا ل���ه: ش����راً، ف��ق��ال ل��ه��م خ����رياً، فقيل 
له: إنهم يقولون شراً، وأنت تقول لهم خرياً.. 

فقال: كل ينفق مما عنده..
ن���ح���ن يف زم�������ٍن ك������رثة ف���ي���ه امل�����ع�����ايص، وُس���ف���ك���ت 
ف��ي��ه ال���دم���اء، وس����اءت األخ�����الق، وع���م ال��ش��ق��اق 
وال��ن��ف��اق، وض��ع��ف اإلي���م���ان وال��ح��ي��اء، وت��ع��ام��ل 
بعض أنواع الناس بالغدر والخيانة، وفسدت 
ت������رب������ي������ة األب����������ن����������اء ب�����س�����ب�����ب س�����������وء األخ����������������������الق.. ج������اء 
رسولنا األعظم عليه الصالة والسالم بالرحمة 
والشفقة، وال��رف��ق.. م��ا ك��ان ال��رف��ق يف يشء إال 
زان���ه، وم��ا ن��زع م��ن يشء إال ش��ان��ه.. فلمثل هذا 
ف��ل��ي��ع��م��ل ال���ع���ام���ل���ون، إن ح���ق���اً ع����ىل ه�����ذه األم����ة 
حكاماً ومحكومني، وباألخص علماء وحكماء 
وم�����رش�����دي�����ن وم���ع���ل���م���ني أن ي���س���ت���ص���ح���ب���وا ال����رف����ق 
واللني يف األمر كله من غري مداهنة أو مجاملة 

م����������ح����������اب����������اة،  وال 
وم������ن غ�����ري غ��م��ط 
وال ظلم.. وعىل 
ق�������در م�����ا ي��م��س��ك 
اإلنسان نفسه، 
وي��ك��ظ��م غيظه، 
وي�����م�����ل�����ك ل���س���ان���ه 
ع�����ن�����د ال����غ����ض����ب، 
ت��ع��ظ��م م��ن��زل��ت��ه، 
وت�����ع�����ل�����و ه����م����ت����ه، 
وم��������ك��������ان��������ت��������ه ع����ن����د 
ال��������������������ل��������������������ه، وع����������ن����������د 
الناس، وصدق 
رس��ول��ن��ا األع��ظ��م 
ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه 
وآل�������������������������������������ه وس�����������ل�����������م 
القائل: "إنكم ال 
ت��س��ع��ون ال��ن��اس 
ب����������������أم����������������وال����������������ك����������������م، 
ول��ك��ن ليسعهم 
م�������������ن�������������ك�������������م ب��������س��������ط 
الوجه، وحسن 

الُخلق"..
ف���������������ال���������������ق���������������ل���������������وب 
م�����������������������ط�����������������������ب�����������������������وع�����������������������ة 
وم�����ج�����ب�����ول�����ة ع���ىل 

حب من أحسن إليها.. وكلما ازداد اإليمان يف 
القلب، وعّمر بذكر الله، ازدادت السماحة، 
ورق ال����ق����ل����ب، وازداد ال����ع����ل����م، وات�����س�����ع ال���ص���در 
للناس، وصدق قول املوىل القدير: )لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي الجاهلني( 
ال������ق������ص������ص: )55(.. ف������ذك������ر امل��������ول��������د ال������ن������ب������وي ع���ىل 
ص��اح��ب��ه أف���ض���ل ال���ص���ل���وات وأت�����م ال��ت��س��ل��ي��م فيها 
ه���داي���ة ون�����ور ل���ألم���ة، وف��ي��ه��ا ف��ض��ائ��ل وم��ك��رم��ات 
ت������م������أل س�������م�������اء ال������دن������ي������ا وأرض�����������ه�����������ا، ف�������ك�������ان م������ي������الده 
ط�����ال�����ع خ������ري وس�����ع�����د وب������رك������ة ل����ل����ن����اس أج����م����ع����ني.. 
فكان النبي املنتظر، وقرة عني لجميع البشر.. 
ف��ك��ان خ��ات��م األن��ب��ي��اء خ��ل��ق��اً، وأح��س��ن��ه��م ُخ��ل��ق��اً، 
فكان م��ول��ده بحق- ع��ىل العالم م��ن أق��ص��اه اىل 
أق��ص��اه، ب���رداً وس��الم��اً.. وأم��ن��اً وإي��م��ان��اً، وشفقة 
ورحمة.. اهتزت لوالدته أركان الوثنية والظلم 
وال��ظ��الم، وعلت أع��الم الحق وال��ه��دى وال��ن��ور.. 
ف���رج���ف���ت ق����ل����وب ال����ط����غ����اة ال����ب����غ����اة ال�����ع�����ت�����اة.. وآن 
ل��ل��رح��م��ة ال���س���م���اوي���ة أن ت����س����ود.. ول��ل��ف��ض��ي��ل��ة أن 
تغاث.. ولإلنسانية أن تنتصر.. ولقوى الباطل 
وال��ض��الل أن تندثر.. فيا مرحى بذكرى رسولنا 
األع�����ظ�����م- ص����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�������ه وس����ل����م- م��ح��رر 
ال��ع��ق��ول وال��ف��ك��ر م��ن ال��وث��ن��ي��ة وال���ش���رك، ومنقذ 
اإلن��س��ان��ي��ة م��ن ظ��ل��م��ات ال��ج��ه��ل وال���ض���الل.. فهو 
حكيم العلماء، قداسًة وسمو عقيدة، وطهارة 
ق��ل��ب وص������در، وق���ب���س إي����م����ان.. ب���م���ول���ده ال��ص��الة 
وال�����س�����الم ات����س����ع ال����ن����ور امل���ح���م���دي ل���ي���م���أل األرواح 
ن�������������وراً وه���������������دًى، ف����ي����س����ت����ل األض��������غ��������ان واألح��������ق��������اد، 
ويؤصل روح التآخي واملحبة والوئام والسالم، 
ح��ت��ى ص����ار امل���ؤم���ن���ون إخ�������وًة، م��ت��ح��اب��ني م��ت��آخ��ني 
متآلفني، وصار املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً.. ق��ال اإلم��ام ع��ي- عليه السالم- 
ك��رم ال��ل��ه وج��ه��ه- ك��ان ال��رس��ول ص��ىل ال��ل��ه عليه 
وآل������ه وس���ل���م دائ������م ال���ب���ش���ر، س���ه���ل ال���خ���ل���ق، ل��ني 
الجانب، ليس بفظ وال غليظ، وال سخاب يف 
األس�����واق، إذا تكلم أط���رق ج��ل��س��اؤه ك��أن��م��ا عىل 
رؤوسهم الطري، هيبًة له وتوقرياً، يعفو عمن 
ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، 
وال ينتقم لنفسه، بل يغضب لله عزوجل، ال 
يأنف أن يميش مع املسكني واألرم��ل��ة، ويقيض 
لهما حاجتهما، ويزور فقراء املسلمني، ويعود 

مرضاهم، ويشهد جنائزهم..
أي��ن األم���ة املحمدية ال��ي��وم م��ن ه��ذه الصفات 
والخصال والقيم واملبادئ العظيمة التي تحىّل 

بها رسولنا األعظم عليه الصالة والسالم..؟!.
ل������و ب����ع����ث رس����ول����ن����ا ال������ي������وم ل�����ح�����ار يف ش�������أن ه����ذه 
األم����ة امل��ح��م��دي��ة ال��ت��ي خ��ال��ف��ت ش��رع��ه، وات��ب��ع��ت 
ه��واه��ا، وض��ل��ت وأض���ل���ت.. ل���ذا علينا أن نقتدي 
بمنهجه وقيمه، وعظمة أخ��الق��ه يف قداستها 
وس������م������وه������ا، وع�����ظ�����م�����ة أق��������وال��������ه وأف������ع������ال������ه وآث�����������اره 
وام����ت����ث����ال أوام���������ره واج����ت����ن����اب ن����واه����ي����ه.. ويف ذل���ك 

فليتنافس املتنافسون..!!.

ف����ش����ٌل يف ت���ك���ري���س ال����ّت����ف����اه����م����ات وم�������راوغ�������اٌت يف االل�����ت�����زام 
بتنفيذ ب��ن��ود ال��ه��دن��ة وتبعية عمياء للمجلس ال��ّس��ع��ودي 
اإلم����ارايت يف عملّية تقويض االت��ف��اق��ّي��ات وتصعيد امل��واق��ف 
أّدى إىل انسداد األفق أمام أّي حٍلّ يسهم يف إنهاء العدوان 
عىل اليمن بوجهيه الحربي واالقتصادي، وفرص الوصول 
إىل تجديد التفاق الهدنة باتت ضئيلًة جّداً نتيجة ملا يي : 
1_ تعّمد دول العدوان تحويل الهدنة إىل أداة حرب 
اق�����ت�����ص�����ادّي�����ة ل���ل���ت���ض���ي���ي���ق ع������ىل ال����ي����م����ن����ي����ني وف����������رض ش������روط 

العدوان عليهم.
2_ محاولة دول العدوان ومجلسهم إنجاز ما فشلوا يف 
إنجازه خالل سبع سنوات ونصف من العدوان عىل اليمن
3_ رف����ع س��ق��ف ال���ق���ي���ود واالج����������راءات ال��ّت��ع��س��ف��ّي��ة ب��ش��ك��ٍل 
ت���ص���اع���دٍيّ ض���د ص��ن��ع��اء م��ن��ذ ال��ّل��ح��ظ��ة األوىل ل��ل��ت��وق��ي��ع عىل 

اتفاق الهدنة
4_ عدم االلتزام ببنود االتفاقّيات بدءاً من صرف رواتب 
املوظفني واملتقاعدين ورفع اإلجراءات والقيود التعسفّية 
ع����ن س���ف���ن امل���ش���ت���ق���ات ال��ن��ف��ط��ّي��ة وم���ع���ال���ج���ة ق��ض��ي��ة األس�����رى 

ورفع الحظر عن حركة مطار صنعاء
وبالّرغم من إبداء حكومة صنعاء حسن نّيتها وجديتها 
يف إن����ه����اء ال�����ع�����دوان م����ن خ�����الل ال���ق���ب���ول ب���ال���ت���م���دي���دي���ن األّول 
وال�������ّث�������اين إاّل أّن ذل�������ك ل�����م ي����ك����ن ن����اب����ع����اً م�����ن ض����ع����ف ال���ج���ي���ش 
والّلجان الّشعبّية التي فاجأت العالم بالعروض العسكرّية 
ك��ّم��اً ون���وع���اً يف ب��ل��ٍد ت��ع��ّرض ل���ع���دواٍن م���دّم���ٍر ع��ىل م���دى سبع 
سنوات ونصف بل إّن اإليجابّية التي أبدتها صنعاء أثبتت 

م���ص���داق���ي���ت���ه���ا يف االل������ت������زام ب���ب���ن���ود االت�����ف�����اق يف م����ح����اول����ٍة م��ن��ه��ا 
إلع���ط���اء ال���ف���رص���ة ل�����دول ال����ع����دوان إلث���ب���ات ج��دي��ت��ه��ا وص���دق 
نيتها بالعمل عىل إيقاف العدوان بكاّفة أشكاله فطموح 
صنعاء هو وقف الحرب وليس الّتوقيع عىل اتفاقية الهدنة 
التي حّولتها دول العدوان إىل وجٍه من وجوه الحرب من 
خ�����الل م���م���ارس���ة امل����زي����د م����ن امل����م����ارس����ات ال��ت��ع��س��ف��ّي��ة وف����رض 
املزيد من القيود دون أن ترتك هامشاً لتطوير الهدنة حتى 
أوص��ل��ت امل��ب��اح��ث��ات إىل ط��ري��ٍق م��س��دوٍد ق��د يعيد األم���ور إىل 

نقطة الّصفر واشتعال الجبهات مجّدداً.
وم����ع ان���ت���ه���اء م�����ّدة ال���ه���دن���ة يف ال����ّث����اين م���ن اك���ت���وب���ر ال���ج���اري 
وع���دم ال��ت��زام دول ال��ع��دوان بتنفيذ ش���روط االت��ف��اق ال��ذي 
ترعاه األمم املتحدة التي تحاول إلزام صنعاء فقط بتنفيذه 
دون أن ت��ل��زم دول ال���ع���دوان بتطبيق ش���روط االت��ف��اق ف��إّن 
م���ؤّش���رات ال��ّت��ص��ع��ي��د ب����دأت ب���االرت���ف���اع ب��ع��د س��ت��ة أش��ه��ر من 
إع�����الن ال���ه���دن���ة يف ظ����ّل ت��ه��دي��د ال��ج��ي��ش وأن����ص����ار ال���ل���ه أم��س 
لشركات النفط التي تستخرج الّنفط من مناطق مجلس 
دول العدوان، ويف بياٍن لها قالت الحركة، إّن "تفاهمات 
ال��ه��دن��ة وص��ل��ت إىل ط��ري��ٍق م����س����دودٍة"، م��ح��ّم��ل��ة التحالف 
العدواين بقيادة الّسعودية كامل املسؤولّية نتيجة عدم 
التزامها ببنود االتفاقيات لتخفيف املعاناة اإلنسانّية. وعىل 
ضوء ذلك دعا البيان الّشركات الّنفطية العاملة يف مناطق 
سيطرة مجلس دول العدوان إىل التوّقف عن العمل بدءاً 
م����ن ال���ّس���اع���ة ال���س���ادس���ة م���س���اء م����ن ي�����وم األح������د 2 أك���ت���وب���ر/

تشرين األول الجاري وهو تاريخ انتهاء مدة الهدنة.

ووف��������ق��������اً ل����ل����ب����ي����ان ال�����������ذي وّج�����������ه ت���ن���ب���ي���ه���اً 
ل�����ش�����رك�����ات امل�������الح�������ة ال������ت������ي ل�����ه�����ا وج�����ه�����ات 
إىل دول ال�������ع�������دوان وال������ّش������رك������ات ال���ت���ي 
تعمل يف األرايض اليمنّية إىل متابعة 
ت��������ح��������ذي��������رات وب��������ي��������ان��������ات ق����������������ّوات ص����ن����ع����اء 
ال���ت���ي أرادت اس���ت���ع���داده���ا وج��ه��وزّي��ت��ه��ا 
ألي ت����ط����ّورات م��ح��ّم��ل��ة ت��ل��ك ال���ّش���رك���ات 
م����س����ؤول����ّي����ة ت����ج����اه����ل م�����ا س����ي����ص����در ع��ن��ه��ا 

خالل الّساعات القادمة.
تهديدات صنعاء جاءت بعد إصدار 
رئيس املجلس الّسيايس مهدي املشاط 
توجيهات لتحرير املخاطبات الّرسمية 
ال����ن����ه����ائ����ّي����ة ل����ك����ّل ال�����ّش�����رك�����ات وال����ك����ي����ان����ات 
ذات العالقة بنهب الرّثوات السيادّية 
اليمنّية، للتوّقف الكامل عن عملّيات 

نهب الّنفط والرّثوات اليمنّية وعىل ضوء تسارع األحداث 
ث���م���ة ق���������راءاٍت س���ي���اس���ّي���ٍة وع���س���ك���رّي���ٍة ل���ت���ط���ورات األوض��������اع يف 
ال����ي����م����ن ت����ن����ذر ب����م����رح����ل����ٍة خ�����ط�����ريٍة وق������واع������د اش����ت����ب����اك ج����دي����دة 
س��ت��ت��خ��ّط��ى ح������دود ال���ي���م���ن وس��ت��ن��ع��ك��س س���ل���ب���اً ع����ىل ال��ع��ال��م 
أّواًل وع���ىل دول ال��خ��ل��ي��ج ث��ان��ي��اً ال س��ّي��م��ا ال���ري���اض وأب����و ظبي 
التي ليس بمقدورها أن تتحّمل املزيد من الّضربات التي 
ستستهدف شركات الّنفط وأهدافاً حّساسة وعليه فإّن ما 
يلوح يف األفق ينبئ بمعادالت جديدة ستفرضها صنعاء 

كما يي:

1_ إّن س�����ي�����ادة ال����ي����م����ن م����ق����اب����ل أم����ن 
الخليج ويف مقّدمته أمن الّسعودية 

واإلمارات 
ال�����ع�����م�����ق�����ني  امل���������ع���������رك���������ة إىل  ن�������ق�������ل   _2
الّسعودي واإلمارايت مجرد استئناف 
ال���ع���دوان م���ج���ّدداً ع��ىل ع��ك��س املرحلة 

املاضية من العدوان
3_ م����واج����ه����ة ال�����ح�����رب االق����ت����ص����ادّي����ة 
بحرٍب اقتصاديٍة معاكسٍة ستفرضها 
ال��������ّص��������واري��������خ ال����ب����ال����س����ت����ّي����ة وال�������ّط�������ائ�������رات 
امل��س��رّية اليمنّية التي ستطال مصايف 
النفط وغ��ريه��ا م��ن األه���داف الّدقيقة 

يف العمقني الّسعودي واإلمارايت
4_ ش�����������ّل ح�������رك�������ة امل��������الح��������ة ال�����ع�����امل�����ّي�����ة 
م��ن خ���الل إغ����الق ب���اب امل��ن��دب وف��رض 

حصار اقتصادي يطال معظم دول العالم 
5_ تعميق أزمة الّنفط يف ظّل استهداف مصايف وشركات 

النفط يف دول العدوان
أّما املعادلة األكرب يف كّل تلك املعادالت فهي تلك التي 
خّطها الّشعب اليمني بدمائه وتضحياته عىل مدى سبع 
سنوات ونصف من العدوان والتي تقول أّن اليمن عيٌصّ 

عىل كّل جباٍر عنيٍد والّتاريخ يشهد.

#كاتب واعالمي لبناين

شوقي عواضة #

ع��ىل م��دى ال��س��ن��وات ال��ع��دوان��ي��ة الثمان ظلت أب���واق ال��ع��دوان 
املشروخة يف نعيق مستمر بتلك املسرحيات  الساخرة حتى من 

نفسه إىل يومنا هذا.
وق������د ال ي��������درك ب����أن����ه يف م��������أزق ن���ت���ي���ج���ة ت���ه���ري���ج���ات���ه وم������ن ال���غ���ب���اء 
الشديد اعتقاده بأنه إنما يجيد التضليل للتغطية عىل مختلف 
ج���رائ���م���ه ب���ح���ق أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ف��م��ث��ل��م��ا ك���ش���ف ن��ف��س��ه يف 
تقرير متحدثه العسكري حول ميناء الحديدة وما أطلقوه من 
افرتاءات وادعاءات كاذبة عن وجود مصانع لألسلحة يف هذه 
املوائن هاهو اليوم يعاود وضع نفسه يف ذلك املحل من السخرية 
دون وعي منه بأنه يخاطب عقول أكرب من حجمه حتى مرتزقته 
أنفسهم يعرفون جيدا مدى تخبطه لكن ضمائرهم التي بيعت 

بثمن بخس أرغمتهم عىل التأييد الكاذب. 

رغم عدم اكتمال الجانب  الفني واملهني يف تقاريره الصحفية 
وال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ال���خ���ال���ي���ة ت���م���ام���ا م����ن األدل��������ة وال�����رباه�����ني ال����ت����ي ت��ع��د 
مقومات العمل اإلعالمي نالحظ تخبطه يف قوله بان الحكومة 
يف صنعاء قد قامت بإغالق محالت صوالني الكوافري باإلضافة 
إىل منع عام للنساء من ممارسة الوظيفة وكذا مزاعم خطف 

األطفال واقتيادهم إىل الجبهات.
ال���غ���ري���ب ه���ن���ا إن ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني ويف ع���م���وم امل���ح���اف���ظ���ات ل��م 
يسمعوا بهذه األخبار سوى من أبواقه فعندما يكون التهريج 
اإلعالمي بعيدا ومنافيا للواقع حتما يصبح الخرب وصاحبه يف 

محل سخرية
ن����ح����ن ال�����ي�����وم يف إط��������ار ب����ن����اء دول��������ة م���ت���ك���ام���ل���ة اإلط�����������راف ال���دي���ن���ي���ة 
والسياسية والعسكرية  وان إجراءات مثل هذه ال تليق يف مسار 

التصحيح والبناء الوطني ومع انه يدرك ذلك لكن حزنه يكمن 
يف دراي��ت��ه بأننا نقوم باجتثاث ج��ذري لوصايته النتنة ع��ىل هذا 

الوطن الذي عمل عىل تدمريه عقود من الزمن.
يش ج��م��ي��ل أن ي���ع���رتف ب����ان أط��ف��ال��ن��ا ه���م م���ن دم������روا م��درع��ات��ه 
وكسروا شوكة جنوده ومرتزقته عىل ارض الوطن وتم إعادتهم 

من حيث أتوا.
الحرب اإلعالمية لها مقوماتها وأساليبها ولكن عندما تكون 
العقول التي تقودها هشة فهي تتعرث يف مكانها وقبل أن تحقق 
أه���داف���ه���ا ق���د ت���ع���ود يف االت����ج����اه امل���ض���اد وم����ن ال��ع��ج��ي��ب أن يجند 
العدوان تلك الوسائل اإلعالمية لتنقل أخبار ال ترتقى أن تكون 
مادة إعالمية لتأكد مدى اإلفالس اإلعالمي الذي يعيشه بكل 

معداته ومقوماته املادية والبشرية.

أبواق العدوان املشروخة

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

رس��ول��ن��ا  ج���اء       
األع���ظ���م ل��ي��وايس 
ف����ق����راء ال����ن����اس، 
مظلومهم  وينرص 
وي�����ؤدب ظ��امل��ه��م، 
الناس  بني  ويؤاخي 
وال��س��ام..  باملحبة 
وي���خ���رج���ه���م م��ن 
ن��ور  اىل  ال��ظ��ل��م��ات 

الهدى والتوحيد

                ال تف��اض��ل وال 
ت��م��اي��ز ب��ني ال��ن��اس، 
الكل سواء إال بالتقوى 

والعمل الصالح
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 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

كاتبة السني.. اسم على مسمى

 احمد القردعي

كلك نظر

عبدالوهاب حقق هدف بريطانيا.
• أكد هيمرب: أن بريطانيا هي من صنعت الوهابية 

وتبنت محمد عبدالوهاب.
• أك���د ه��ي��م��رب: أن بريطانيا دع��م��ت فيصل ب��ن ت��ريك 

لتأسيس الدولة الوهابية الثانية.
وم���ن ج��ان��ب آخ���ر وي��ت��ص��ل ب��س��اب��ق��ه ق���ال ال��ج��اس��وس 
الربيطاين هيمرب يف مذكراته أن بريطانيا عملت عىل 
تفريق املسلمني من خالل خطة لهدم اإلسالم ووضع 
املسلمني تحت سيطرتها وأن��ه��م أوج����دوا للمسلمني 
دين جديد- حسب قوله- وغريها من العبارات التي 

ال تخلو من الوقاحة.
• السلسلة الثانية من مواد الرتجمة التي قدمتها 
كاتبة يحيى السني لصحيفة "26سبتمرب" وما زالت 
ت���ق���دم���ه���ا ه����و ت���رج���م���ة ال���ك���ت���اب امل����ع����ن����ون:"ت����اري����خ ال��ي��م��ن 
ال���ح���دي���ث" مل���ؤل���ف���ه:ب���ول دري�������ش- ج���ام���ع���ة أك���س���ف���ورد.. 
ن�����ش�����رت ال����ح����ل����ق����ة األوىل يف ال����ص����ح����ي����ف����ة ال������ع������دد 2228 
ال���������ص���������ادر يف 11اك�������ت�������وب�������ر م�������ن ال�������ع�������ام امل������������ايض 2021م.. 
ووصل عدد الحلقات املرتجمة للكتاب حتى األسبوع 
امل���ايض 44م����ادة.. أي أن امل���واد ال��ت��ي قدمتها الصحفية 
كاتبة يحيى السني لصحيفة "26سبتمرب" من تاريخ 
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مادة وتستحق التقدير لجهودها الكبرية.
أن امل�������راج�������ع م������ن ال����ك����ت����ب ال�����ت�����ي ت���رج���م���ت���ه���ا ك����ات����ب����ة م��ن 
االن����ج����ل����ي����زي����ة إىل ال����ع����رب����ي����ة ون����ش����رت����ه����ا ه��������ذه ال���ص���ح���ف���ي���ة 
ل��ق��راءت��ه��ا ب��ع��ض��ه��ا ك���ان���ت ت��ع��رب ع���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر ك��ت��اب��ه��ا 
املشبعني بالفكر الرأسمايل االمربيايل وبعضها واقعي 
ولو أستقرأنا ما جاء فيها سنحتاج إىل عدة صفحات 
م�������ن ال�����ص�����ح�����ي�����ف�����ة.. ويف ك�������ل ال��������ح��������االت ال ت����خ����ل����و ب���ع���ض 
كتاباتهم من الفائدة ومن صحة املعلومات ودقتها.

ويف ما تبقى من ه��ذا الحيز اكتب من كل موضوع 
مرتجم فكرته وأهدافه بإيجاز عىل النحو التايل:

• ال������ج������اس������وس ال������ربي������ط������اين يف ال�������ش�������رق األوس��������������ط يف 
م���ن���ت���ص���ف ال�����ق�����رن ال����ث����ام����ن ع���ش���ر اس����م����ه:"ه����ي����م����رب" وه���و 
واح��د من 5000 جاسوس بريطاين عملوا يف الشرق 
األوس�������������������������ط.. ح�������س�������ب ت�������ق�������ري�������ر م��������دي��������ري��������ة االس�������ت�������خ�������ب�������ارات 

م��ن امل��ؤك��د أن اإلخ����وة األع����زاء هيئة ت��ح��ري��ر صحيفة 
"26س���ب���ت���م���رب" ال�����غ�����راء ب��ش��ك��ل خ�����اص واإلخ���������وة ال���ق���راء 
بشكل عام يقدرون ويحرتمون عشرات املقاالت التي 
ترجمتها االستاذة املجتهدة كاتبة السني من مراجع 
وك����ت����ب ك����ت����اب أج����ان����ب ك����ب����ار ت���ح���ي ع����ن ب���ع���ض ح��ق��ائ��ق 

تاريخنا اليمني خالل القرنني املايض وقبل املايض.
ل���ذل���ك ف�����ان ك��ل��م��ة ال���ش���ك���ر ل���ك���ات���ب���ة ل��ي��س��ت ك���اف���ي���ة ب��ل 
رأي����ت أن اس��ت��ع��رض ه��ن��ا ال��ح��ص��ر ال��ك��ام��ل ل��ل��م��واد التي 
كتبتها أو ترجمتها لقراء صحيفة "26سبتمرب" وهي 

عىل النحو التايل:
• أوًل م���س���اه���م���ة ل���ل���ك���ت���اب���ة ل��ص��ح��ي��ف��ة "26س���ب���ت���م���رب" 
ب���م���وض���وع م���ع���ن���ون: "ث�������ورة 21س���ب���ت���م���رب ث������ورة إي��م��ان��ي��ة" 
ن����ش����رت يف ع�����دد ص��ح��ي��ف��ة "26س����ب����ت����م����رب" رق�����م )2211( 
الصادرة بتاريخ 21يونيو من العام املايض 2021م ص8.

• أول أعمال الرتجمة للكتابة كاتبة يحيى السني 
خصتها لصحيفة "26سبتمرب" املعنون: "الجاسوس 
ال����������ربي����������ط����������اين يف ال�����������ش�����������رق األوس����������������������ط ي�������ك�������ش�������ف ح����ق����ي����ق����ة 

السعودية".
ن��ش��رت الحلقة األوىل م��ن امل��وض��وع امل��رتج��م يف عدد 
ون����ش����رت  2021/6/28م،  ب�����ت�����اري�����خ   2212 ال����ص����ح����ي����ف����ة 
الحلقة الثالثة عشرة واألخرية عن أو حول الجاسوس 
ال��ربي��ط��اين يف ال��ش��رق األوس���ط يف ع��دد الصحيفة رقم 
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2021م.
أن ال�13 مادة التي ترجمتها كاتبة يحيى السني من 
م������ذك������رات ال����ج����اس����وس ال����ربي����ط����اين ه���ي���م���رب ق�����د ك��ش��ف��ت 
ح���ق���ي���ق���ة ال����ن����ظ����ام ال�����س�����ع�����ودي وذل��������ك م�����ن خ�������الل ذك�����ره 

لخمس حقائق وهي عىل النحو التايل:
• أك��د هيمرب أن��ه اتفق م��ع محمد عبدالوهاب عىل 
إنشاء املذهب الوهابي وال��ذي قام النظام السعودي 

عىل أساسه.
• ق����ال ه��ي��م��رب أن����ه س��ح��ب ش����ال اإلي���م���ان م���ن محمد 
ع���ب���دال���وه���اب وف������رض ع��ل��ي��ه االت����ج����اه ال������ذي ك�����ان ي���ري���ده 

الربيطاين.
• ق�������������ال ال���������ج���������اس���������وس ال���������ربي���������ط���������اين ه�������ي�������م�������رب: م����ح����م����د 

العسكرية العراقية العامة الصادر عام 2002م بعنوان: 
"ظ���ه���ور ال��وه��اب��ي��ة وج����ذوره����ا ال��ت��اري��خ��ي��ة" ووزارة ال��دف��اع 
األمريكية ترجمته ضمن ترجمات عدة وثائق للمخابرات 
ال���ع���راق���ي���ة يف ع���ه���د ص�������دام ح���س���ني وب���ح���س���ب م����ا أش������ارت 
إليه كاتبة السني بأن التقرير أعتمد اعتماداً كبرياً عىل 
مذكرات السيد هيمرب الذي اتفق مع محمد عبدالوهاب 
إلنشاء نسخة هدامة من اإلس��الم وه��ي الطائفة سيئة 
ال��س��م��ع��ة ال��وه��اب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ع��م��اد ال��ت��أس��ي��س للنظام 

السعودي.
• الكتاب املعنون: "تاريخ اليمن الحديث" ملؤلفه بول 
دري�����ش- ج��ام��ع��ة أك���س���ف���ورد وواض�����ح م���ن اس��م��ه أن����ه من 
أوروب����ا الغربية أو ك��ن��دا وامل��ؤل��ف��ني وال��ك��ت��اب الغربيني أو 
األم���ري���ك���ان غ���ال���ب���اً م���ا ت���ك���ون ات��ج��اه��ات��ه��م ال��ف��ك��ري��ة يمينية 
وبعض كتاباتهم تعرب عن وجهات نظرهم، ولكن عىل 
كل حال كتاب تاريخ اليمن الحديث ومن خالل قراءيت 
له أربعني حلقة مرتجمة إىل 29 أغسطس املايض ملست 
أن هناك معلومات جيدة تحي عن تاريخنا اليمني من 
القرن قبل املايض والقرن املايض تعيبها بعض املفردات 
ال���ت���ي ال ي��ح��ب��ذه��ا ال����ق����ارئ ال��ي��م��ن��ي م��ث��ل م����ف����ردات: ال��ي��م��ن 
األس���ف���ل وال��ي��م��ن األع����ىل وه���ي امل��ن��اط��ق ال��زي��دي��ة وامل��ن��اط��ق 
الشافعية وزيدي وشافعي حتى املرحوم عبد الله عبد 
العالم قال الكاتب أنه ينحدر من حضرموت ولم يكن 
هناك داعي لتلك التوصيفات الضيقة املهم أنه يمني.. 

واليمن كل ال يتجزأ.
إن امل��الح��ظ��ات أع����اله م��الح��ظ��ات وارده ل��ك��ن��ه��ا ال تنفي 
ج��������ودة ال����ك����ت����اب وب�������ال�������ذات م�����ا ك����ت����ب ع�����ن أح����������داث ع���ق���دي 
ال���س���ت���ي���ن���ات وال���س���ب���ع���ي���ن���ات م����ن ال����ق����رن امل������ايض يف ش��ط��ري 
ال�����ي�����م�����ن.. ق�������ال ب����ال����ح����رف ال������واح������د أن ال����س����ع����ودي����ة أرش�����ت 
مشايخ  القبائل يف شمال اليمن الستمالتهم إىل صفها 
يف م��ح��ارب��ة ال��ن��ظ��ام ال��ج��م��ه��وري كما ق��ال بما م��ع��ن��اه: إن 
ال��س��ع��ودي��ة وب��ح��س��ب وص���ي���ة م��ؤس��س��ه��ا ع��ب��د ال��ع��زي��ز لم 
تكن ترغب بوجود دولة يمنية قوية بل بقيادات يمنية 
ق����وي����ة ب����ش����رط أن ي����ك����ون����وا ت���اب���ع���ني ل����ه����ا.. وع������ن ال���ع���الق���ات 
ال��ي��م��ن��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة ب���ع���د ات���ف���اق���ي���ة ال����س����الم ع�����ام 1970م 
ق���ال ال��ك��ات��ب ب���ول دري����ش ل��ق��د وج����دت دول����ة يف ال��ح��دود 

ال���ج���ن���وب���ي���ة ل���ل���م���م���ل���ك���ة ال����س����ع����ودي����ة ل�����م ت����ك����ن ال���س���ع���ودي���ة 
تحلم بها- حسب تعبريه- كما تطرق الكاتب إىل بعض 
ح����االت ال��ت��ط��رف يف ال��ش��ط��ر ال��ج��ن��وب��ي ل��ك��ن��ه��م ب��ن��وا دول���ة 
م���ؤس���س���ات ق���وي���ة أح��ب��ط��ت ه��ج��م��ات ال��ت��ج��م��ع ال��ج��ن��وب��ي 
ال���������ذي ك�������ان ي���ن���ط���ل���ق م������ن األرايض ال����س����ع����ودي����ة وإج������م������ااًل 
ك�����ت�����اب ب��������ول دري����������ش غ����ن����ي ب����امل����ع����ل����وم����ات م������ن م����ص����ادره����ا 
آنذاك وبصراحة إن أغلب أسطر وفقرات الكتاب كانت 
دق��ي��ق��ة وم��وض��وع��ي��ة والم���س���ت ال����واق����ع وق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا لم 
تالمس الواقع اليمني وحتى بعض أسطر الكتاب التي 
ل��م ت��الم��س ال��واق��ع اليمني أو قللت م��ن ال��ش��أن اليمني 
ولكنها مع ذلك ال تخلو من الفائدة.. وفائدتها الوحيدة 
ك���دالل���ة ل��ل��ك��ت��اب��ات اإلف��رن��ج��ي��ة ال���ت���ي ال ت��خ��ل��و م���ن ال��ك��ذب 
أو الديماغوجية.. أما الكاتبة الشابة كاتبة السني فقد 
أدت وما زالت تؤدي دورها الوطني واملتمثل يف ترجمة 
عشرات املقاالت عن ما كتب عن وطنها اليمن من مقر 
إق��ام��ت��ه��ا ال��ح��ايل يف ك��ن��دا وه���ذا دل��ي��ل ع��ىل حبها لوطنها 
وخدمته يف مجال الرتجمات والكلمات وقبل الختام 
أقول: إن كاتبة السني استحقت اإلشادة واإلعجاب من 
قبل القراء كما استحقت الشكر والتقدير من قبل إدارة 
هذه الصحيفة الغراء والتحية موصولة لكل أهلها ويف 
ختام هذه املادة أقول: سالم الله عليك يا كاتبة السني 
ي����وم ول�����ديت وي�����وم ت���م���ويت ب��ع��د ع��م��ر ط���وي���ل إن ش����اء ال��ل��ه 

تعاىل ويوم تبعثي. 
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ق���ال م��ح��م��د ب��ن س��ل��م��ان وزي����ر ال���دف���اع ال��ّس��اب��ق وويل العهد 
ورئ����ي����س م��ج��ل��س ال���������وزراء ال����ّس����ع����ودي ال����ح����ايل، أث����ن����اء ت��س��ل��ي��م 
مقاليد وزارة الدفاع لألمري خالد،: "أّن الوزارة شهدت تطوراً 
مميزاً عىل مستوى االكتفاء الّذايّت من الّصناعات العسكرّية 
م����ن %2 اىل %15"، وع�����رب ع����ن أم���ل���ه ب�����أن ي���ك���ون ل�����دى ال���وزي���ر 
الجديد أرقاماً أكرب بعد توّليه.. والكّل يعلم أن هذا القطاع 
هو املسؤول األول عن العدوان الذي شنته السعودية عىل 
اليمن، بمعاونة كٍلّ من اإلمارات وأمريكا، فكانت الطائرات 
وال��ق��ص��ف العنيف ي��دّك��ان أح��ي��اء امل���دن وال��ق��رى اليمنية بأمر 

من القيادة، وبمباركٍة منها كانت  تسقط دماء األبرياء. 
  "الصراري" هي واحدة من املناطق التي وقعت تحت نري 
ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي، علما أن��ه��ا ل��م تنشد ال��ق��ت��ال ي��وم��اً، بل 
هي منطقة مساملة تزخر بالعلماء واملفكرين والعاملني يف 
املجاالت السياسية والثقافية واالجتماعية وغريها، كذلك 
ه�����ي ذات ط����اب����ع دي����ن����ي م����ت����ح����ّرر م�����ن ك�����ل ال���ت���ع���ّص���ب وال���ّت���ق���ل���ي���د 
األع���م���ى، وه���ي ق��ري��ة خ��ّرج��ت م��ن م��دارس��ه��ا امل��ت��ن��وع��ة ط��اق��اٍت 

ومبدعني، وخصوصاً من أبناء محافظة تعز.
الحديث عن "الصراري" يبدأ من العام 2016م، وتحديداً 
م������ع ال�����ح�����ص�����ار ال����������ذي دام ج����اث����م����ا ع������ىل ص������دره������ا ع�����ام�����ا ك����ام����ال، 
ل��ي��س��ح��ب م����ن أه���ل���ه���ا اع�����رتاف�����اً ب��ال��ت��ك��ف��ريي��ني إال أن���ه���ا أب�����ت ذل���ك 

يف ع��ام الحصار ه��ذا، شهدت املنطقة اس��وأ األي��ام والليايل، 
حيث قطعت عنها اإلمدادات الغذائية والحاجيات األساسية 
ب��ش��ك��ل ك��ام��ل م���ا ع���دا األش���ه���ر ال��ث��الث��ة األوىل، وك���ان���ت أس��ع��ار 
ال��س��ل��ع م��ض��اع��ف��ًة، ب��ع��د أن خ��ض��ع��ت ل��ج��ش��ع ال���ّت���ج���ار، وك���ان 
ال����ه����دف م����ن ذل�����ك ك���س���ر إرادت�����ه�����ا، ول����ك����ّن ال���ح���ص���ار ل����م ي��ف��ل��ح.. 
وحني فشلت الضغوط، تلقت املجموعات املسلحة املوالية 
لتحالف العدوان أمراً  باقتحامها، وكانت املجزرة الدامية.

  استطاعت املجموعات الدموية أن توقع فيها العشرات 
ب�������ني ش�����ه�����ي�����ٍد وج����������ري����������ٍح،  70 ش�����ه�����ي�����داً ف�����ق�����ط م�������ن آل ال����ج����ن����ي����د، 
وب����ق����ي����ت ال������ن������ريان ت����ن����ه����ال ع�����ىل أه��������ايل ال����ق����ري����ة ع�����ىل م�������دى ث���الث���ة 
أّي���اٍم متواصلٍة، كما تم خاللها أس��ر ما يزيد عىل الخمسني 
شخصاً.. ومن شهد املعركة، يؤكد أّن أهايل الصراري ليسوا 
أصحاب الطلقة األوىل، ولم ُيبدوا أي مظاهر مسلحة، ولم 
يكونوا قد امتلكوا أسلحة كتلك التي زودت بها املجموعات 
امل���س���ل���ح���ة، ول���ك���ن ح����ني ب�����دأ األع��������داء ح���رب���ه���م ُووِج������ه������وا ب��ب��أس 
ويشء من املقاومة، يتوافقان مع القدرات املتواضعة التي 
كان يمتلكها أبناء املنطقة.. وما زاد الطني بّلة، وعّمق األلم، 
ه���و أّن ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ات ال��ت��ي ي��دع��م��ه��ا اب���ن س��ل��م��ان ب��ال��س��الح 
واإلمكانّيات العسكرية ألكرث من عقد من الزمن وهي تابعة  
لحزب »اإلصالح« أول املؤيدين للعدوان عىل أبناء الشعب 

ال����ي����م����ن����ي، وت������ض������ّم يف ص����ف����وف����ه����ا ع���ن���اص���ر 
م��ن تنظيم »ال��ق��اع��دة« ،ل��م تكتف تلك 
املجموعات بالقتل واألسر والتعنيف، 
ب��������ل ت�������ع�������دت�������ه، ل������ت������ط������ال م�����س�����ج�����د ال�����ق�����ري�����ة 
فدمرت قّبته، وفرط الحقد املتجّذر عرب 
ال��س��ن��ني دف��ع��ه��ا إىل ن��ب��ش ض���ري���ح ال����ويّل 
ج��م��ال ال����دي����ن.. وه��ن��ا ال ب���د م���ن اإلش����ارة 
اىل أن القرية لها امتداد تاريخي وديني 
ع���ري���ق، إذ ت���ض���ّم ع������دداً م���ن أض���رح���ة آل 
البيت منها ضريح ومقام الّسّيد جمال 
الدين الجنيد، وتشري الّروايات اىل أّنه 
من أسرة الساده الَعلوّيني أبناء اإلمام 
ع����ي����ى امل�����ه�����اج�����ر ب������ن ع������ي ال�����ع�����ري�����يض ب��ن 
اإلمام جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ب��ن زي��ن العابدين ب��ن الحسني ب��ن عي 

بن أبي طالب عليهم السالم، وقد قِدم من  جنوب اليمن، 
من حضرموت إىل تعز، واستوطن هذه القرية ووضع البذرة 
األوىل ل��ل��ت��ص��ّوف اإلس����الم����ي، وه�����ذا ال���ت���اري���خ ه���و م���ن ح����ورب، 
ودفع التكفرييني إىل تفجري املسجد الشهري الذي يمتد ألكرث 

من 300 عام. 

إذن، فالحديث عن الصراري يغرق 
يف ال�������غ�������ص�������ة، ألن�������ه�������ا م����ن����ط����ق����ة ع����وق����ب����ت 
ل������ث������ق������اف������ة أب�������ن�������ائ�������ه�������ا وام�������������ت�������������داد ت�����اري�����خ�����ه�����ا 
ال����������ع����������ري����������ق، وه������������������ذه امل��������������ج��������������زرة  ت����س����ج����ل 
واح���دة م��ن م��ئ��ات امل��ج��ازر ال��ت��ي تسجل 
ال�������دف�������اع  إن�����������ج�����������ازات وزارة  يف ص�����ف�����ح�����ة 
ال���س���ع���ودي���ة ال�����س�����وداء، ح���ي���ث ت��ت��ح��م��ل 
هذه األخرية والواليات املتحدة، كامل 
املسؤولية باإلضافة إىل األم��م املتحدة 
»ال�������ت�������ي ل�������م ت������ص������در ح�����ت�����ى ب������ي������ان������اً واح������������داً 
ي����دي����ن امل�������ج�������زرة«، م�����ا ي����ؤك����د ازدواج������ي������ة 
معايريها.. تجدر اإلشارة إىل أنه وعىل 
ال��رغ��م م��ن ك��ّل التقديمات وال��ت��ن��ازالت 
وم��������ا راف�����ق�����ه�����ا م������ن خ����س����ائ����ر ت����ك����ب����ده����ا ب��ن 
سلمان يف حربه عىل اليمن، لم تضعه 
يف امل��ق��دم��ة، إذ ي��ق��در تلفزيون ف��رن��س 24 أن ال��س��ع��ودي��ة هي 
األضعف من حيث القوة العسكرية وقوة جيشها، وأن ابن 
س��ل��م��ان خ����الل ح���روب���ه ال��ع��ب��ث��ي��ة ال���ت���ي خ���اض���ه���ا، ع�����ّرض ال��ب��الد 
ل���ت���ه���دي���دات ع���س���ك���ري���ة أك�������رب، وت���ض���ي���ف ال����وك����ال����ة إن س��ي��اس��ات��ه 

أخافت املستثمرين األجانب.

 إجنازات وزارة الدفاع الّسعودّية..  مجزرة الصراري منوذجًا

ريم عبيد
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�S�c�a�n�n�e�d� �b�y� �C�a�m�S�c�a�n�n�e�r

الوزير املطهر يضع خططًا جديدة لتصحيح عمل الوزارة:

القيادة اجلديدة لوزارة الصناعة والتجارة حتقق 
جناحات يلمسها املواطن رغم التحديات 

خفض أسعار املواد الغذائية األساسية هدية املولد النبوي الشريف

ظلت مشكلة ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتصاعدها املستمر دون تراجع ،  معضلة مستعصية 
عىل الحلول حتى خلقت قناعة لدى الشارع اليمني بان أي سلعة يرتفع سعرها يستحال أن 

ينخفض سعرها مجددا ، وخصوصا السلع الغذائية املستوردة مثل القمح والدقيق والزيوت 
وغريها من السلع .

خاص – 26 سبتمرب 

غري أن القيادة الجديدة ل���وزارة الصناعة والتجارة 
اس���ت���ط���اع���ت ويف غ���ض���ون أش���ه���ر ق��ل��ي��ل��ة أن ت��ك��س��ر ه���ذه 
ال��ن��ظ��رة وت��ف��ت��ح ف��ت��ح��ة ل��ض��وء األم����ل يف ج����دار مشكلة 
األسعار املستعصية عىل الحلول منذ سنوات طويلة .
ال���وزي���ر ال��ش��اب م��ح��م��د ش���رف امل��ط��ه��ر ح��م��ل م��ع��ه اىل 
ك������ريس ال������������وزارة خ���ط���ة ع���م���ل ج�����دي�����دة ت����ق����وم ع�����ىل ب���ن���اء 
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ح��ول امل��خ��زون ال��غ��ذايئ وإدارة حركته 
ع�������ىل م�����س�����ت�����وى ال��������ب��������اد  وف���������ق م���ن���ه���ج���ي���ة ع�����م�����ل ح���دي���ث���ة 
ت��س��ت��ف��ي��د م���ن ال���ربام���ج ال��ك��رون��ي��ة وال���ت���ي ي��ت��م ت��غ��ذي��ت��ه��ا 
ب����ش����ك����ل م���س���ت���م���ر م������ن ق�����ب�����ل  م������������وردي وم����ن����ت����ج����ي امل��������واد 
ال���غ���ذائ���ي���ة األس����اس����ي����ة , وم���ك���ات���ب ال���ص���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 
يف ام������ان������ة ال����ع����اص����م����ة وامل�����ح�����اف�����ظ�����ات , وب�����م�����ا ي���س���ه���م يف 
توفري املعلومات الكافية التي تعزز من اتخاذ القرار 
ال��ص��ح��ي��ح , وق����د اس��ت��ط��اع ان ي��ح��رك امل���ي���اه ال����راك����دة يف 
مشكلة األسعار املستعصية رغم الصعاب والعراقيل 

الكبرية .
وبالتزامن مع قدوم املولد النبوي الشريف استطاع 
الوزير املطهر ان يهدي املواطنني مفاجأة سارة تتمثل 
يف اعان وزارة الصناعة والتجارة عن مراجعة أسعار 
عدد من السلع األساسية وخفض أسعارها بناء عىل 
م���ت���غ���ريات األس����ع����ار ال���ع���امل���ي���ة , وم���ث���ل���ت ه�����ذه ال��خ��ط��وة 
سابقة تعد األوىل م��ن نوعها يف اليمن ال��ت��ي شهدت 
ع�����ىل م������دى ع����ق����ود ارت������ف������اع أس�����ع�����ار دون ت�����راج�����ع م��ه��م��ا 

تقلبت أسعار البورصة العاملية .
م���راج���ع���ة ال���ق���ائ���م���ة ال���س���ع���ري���ة خ��ف��ض��ت س���ع���ر ك��ي��س 
ال����دق����ي����ق ح���ج���م 50 ك���ي���ل���و ج�������رام اىل 18200 ري�����ال 
يف م����ح����اف����ظ����ة ال������ح������دي������دة و 18700 ري�����������ال يف ب���ق���ي���ة 
امل��ح��اف��ظ��ات ب��ع��د أن ك����ان ال��س��ع��ر ال��س��ائ��د يف األس����واق 

يراوح ما بني 19800 ريال إىل 20400 ريال .
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة، فإن السلع التي 
ت����م ت���ح���دي���د س���ق���وف أس����ع����اره����ا ه����ي ال���دق���ي���ق وال����زي����وت 
وال�������س�������م�������ون، ح�����ي�����ث وج������ه������ت ال�������������������وزارة م��������������دراء ع����م����وم 
مكاتب الصناعة والتجارة يف أمانة العاصمة وعموم 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ب����ال����ع����م����ل ب����م����وج����ب ك�����ش�����وف�����ات األس�����ع�����ار 
الجديدة واملحددة لتلك السلع، واتخاذ اإلج��راءات 
القانونية حيال من يقوم بعمل استحداثات سعرية 

ألي سلعة.
واظ�����ه�����رت ق�����وائ�����م األس�����ع�����ار ال����ج����دي����دة ت���ح���دي���د س��ع��ر 
صفيحة سمن القمرية 14 كليو جرام للمستهلكني 
ب����������دال ع��������ن 25600 ري��������ال  ب����ق����ي����م����ة 21900 ري�������������ال 

بانخفاض قدره 3700 ريال
وصفيحة سمن البنت 14 كليو جرام للمستهلكني 

ب����������دال ع��������ن 25200 ري��������ال  ب����ق����ي����م����ة 21700 ري�������������ال 
بانخفاض قدره 3500 ريال

كما اظهرت القائمة تحديد سعر زيت القمرية عبوة 
15 لر للمستهلكني بقيمة 19200 ريال بدال عن 

22600 ريال بانخفاض قدره 3400 ريال
وزي���������ت ك�����ري�����م ع�����ب�����وة 20 ل������ر ل���ل���م���س���ت���ه���ل���ك���ني ب��ق��ي��م��ة 
21900 ري�����ال ب����دال ع���ن 26000 ري�����ال ب��ان��خ��ف��اض 

قدره 4100 ريال
وبحسب ال��ق��وائ��م ذات��ه��ا يصبح سعر الدقيق عبوة 
50 كيلو ج��رام للمستهلكني بقيمة 18700 ريال 
بدال عن 20100 ريال بانخفاض قدره 1400 ريال

وأوضحت الوزارة ان تلك األسعار تعترب الحد األعىل 
الذي يمنع تجاوزها ويمكن البيع بٌأقل منها او تقديم 
عروض التخفيضات يف ظل املنافسة املشروعة، داعية 
جميع املواطنني لإلباغ عن أي مخالفة سعرية عرب 
االتصال عىل الرقم املجاين الخاص بالوزارة )174(.

وك���ان���ت وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة ق���د ت��دخ��ل��ت منذ 
أس��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة ل���وض���ع ح���د ل���إلرت���ف���اع���ات غ���ري امل�����ربرة يف 
أس������ع������ار ال��������دواج��������ن يف امل�����ط�����اع�����م , واس�����ت�����ط�����اع�����ت ض��ب��ط 
األس��ع��ار عند 2200 ري���ال للحبة ال��دج��اج وزن الف 
كيلو ج���رام ب��ع��د ان ك��ان��ت ق��ف��زت اىل 2500 ري���ال و 
أك������ر م����ن ذل������ك , واش��������رف ال�����وزي�����ر امل���ط���ه���ر ب��ن��ف��س��ه ع��ىل 
ح�����م�����ات ال���ت���ف���ت���ي���ش امل����ي����دان����ي����ة ل���ض���ب���ط امل����خ����ال����ف����ني ع��ىل 
مستوى امانة العاصمة واملحافظات , وتحقق النجاح 

املطلوب يف ذلك .
هذا النجاح الكبري بمقياس الظروف املحيطة بالباد 
م���ن ع�����دوان وح���ص���ار ت��ق��ت��ي اإلش������ادة ب���ه���ذا اإلن���ج���از و 
ت���ض���اف���ر ج����ه����ود ك����اف����ة ال����ج����ه����ات ال���رس���م���ي���ة وامل����واط����ن����ني 
ل��ل��ت��ع��اون ل��ل��ح��ف��اظ  ع���ىل ه����ذا ال���ن���ج���اح وت��ح��ق��ي��ق م��زي��د 
من الخطوات يف ه��ذا الجانب للتخفيف من معاناة 
امل����واط����ن����ني , وع������ىل ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ال���������دور األب���������رز يف 

مراقبة األسواق وضبط املخالفني لألسعار .
م���راق���ب���ة أس���ع���ار ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة واح������دة م���ن م��ه��ام 
م���ت���ع���ددة ل��������وزارة ال���ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة ,  ح���ي���ث ت��ع��م��ل 
ال������ق������ي������ادة ال������ج������دي������دة ل���������ل���������وزارة ع�������ىل ك�����ث�����ري م�������ن امل����ل����ف����ات 
وم�����ن�����ه�����ا  ت���ن���ش���ي���ط ال�����ق�����ط�����اع ال����ص����ن����اع����ي وزي�������������ادة اإلن�����ت�����اج 
امل���ح���ي , وه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن ال��خ��ط��ط وامل���ش���اري���ع ال��ت��ي 
ي������ج������ري ال�����ع�����م�����ل ع����ل����ي����ه����ا ب����ص����م����ت وس������������رى ال�������ن�������ور ع���م���ا 
ق��ري��ب .. وال��ع��م��ل ع��ىل ان  ت��خ��رج امل��ش��اري��ع اإلن��ت��اج��ي��ة 
والصناعية يف املدينة الصناعية يف الحديدة إىل أرض 
الواقع وتذليل الصعوبات أمامها  , فضا عن العمل 
ع�����ىل ت����دش����ني ال���ع���م���ل يف امل����ن����اط����ق ال���ص���ن���اع���ي���ة يف ب��ق��ي��ة 

املحافظات .
وقد تم مؤخرا إعادة تشغيل مصنع أسمنت باجل 
ب��ع��د ت���وق���ف م��ن��ذ ال���ع���ام 2009 م  وب���ط���اق���ة إن��ت��اج��ي��ة 

750 ألف طن .
إىل ج�������ان�������ب ح�����ل�����ح�����ل�����ة امل�������ل�������ف�������ات امل�����ث�����ق�����ل�����ة ب����ت����ع����ق����ي����دات 
فساد العقود املاضية يف املؤسسات التابعة ل��ل��وزارة 

والشركات التي تشرف عليها.
ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح���ات يف ظ���ل ال��ك��ث��ري م���ن ال��ص��ع��وب��ات 
والتعقيدات والعراقيل يجعل م��ن ه��ذه النجاحات 
ملهمة للكثري , فنحن يف مرحلة تقتىض النجاح وعدم 

االستسام لليأس .

خاص - 

بنك اليمن والكويت يرفع 
رأس ماله الى 15 مليار ريال

أق�������رت ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة ال����ع����ادي����ة وغ���ري 
ال��ع��ادي��ة لبنك اليمن وال��ك��وي��ت يف اجتماعها، 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ حسني 
امل����س����وري رف����ع رأس م����ال ال��ب��ن��ك اىل 15 م��ل��ي��ار 

ريال.
وص����ادق����ت ال��ج��م��ع��ي��ة، ع����ىل ال���ب���ي���ان���ات امل��ال��ي��ة 
وت����ق����ري����ر م����راق����ب����ي ال����ح����س����اب����ات ال����ق����ان����ون����ي����ني ع��ن 

السنة املالية املنتهية ديسمرب 2021م.
ح�����ي�����ث اس������ت������ط������اع ب�����ن�����ك ال�����ي�����م�����ن وال�������ك�������وي�������ت ان 
يحافظ عىل زيادته يف السوق املالية واملصرفية 
اليمنية رغم العدوان والحصار ال��ذي تعيشه 
ب������ادن������ا وك���������ذا االن�����ك�����م�����اش االق������ت������ص������ادي ال���ع���امل���ي 

نتيجة تفيش فريوس كورونا.
ه�������ذا ال����ن����ج����اح ع���ك���س���ت���ه األرق�����������ام ال����ت����ي ق���دم���ت 
اىل االج������ت������م������اع ال�����س�����ن�����وي األرب�������ع�������ني ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال���ع���ادي���ة وغ�����ري ال����ع����ادي����ة  مل��س��اه��م��ي 
البنك املنعقد بحضور أعضاء الجمعية والذي 
ق�����دم�����ه رئ�����ي�����س م����ج����ل����س إدارة ال����ب����ن����ك األس�����ت�����اذ 
ح�����س�����ني م����ح����م����د امل��������س��������وري ض�����م�����ن ت�����ق�����ري�����ره ع���ن 
ن���ش���اط ال��ب��ن��ك ل��ل��س��ن��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 31 دي��س��م��رب 

2020م.
حيث تطرق التقرير اىل ما حققه البنك من 
ن���ج���اح���ات رغ����م إىل األوض�������اع االق���ت���ص���ادي���ة ال��ت��ي 
ت���ش���ه���ده���ا ب�����ادن�����ا وال�����ت�����ي أدت ل���خ���ل���ق ان���ك���م���اش 
اق�����ت�����ص�����ادي يف ال������س������وق ال����ي����م����ن����ي أث�������ر س����ل����ب����اً ع��ىل 
الحركة التجارية بصفة عامة والنشاط املصريف 
بشكل خاص يف ظل انتشار فريوس كورونا يف 

الفرة األخرية.
وأك����������د األس�������ت�������اذ ح����س����ني م����ح����م����د امل�������س�������وري يف 
ت����ق����ري����ره أن ب����ن����ك ال����ي����م����ن وال�����ك�����وي�����ت ت���م���ك���ن م��ن 
اإلي���ف���اء ب��ك��ل ال���ت���زام���ات���ه م���ع ج��م��ي��ع ال��ع��م��اء يف 
ظل بيئة العمل االقتصادية القائمة واستطاع 
االستمرار يف مواجهة املتغريات املحيطة بشكل 
اي���ج���اب���ي وب���ك���ف���اءة وم����رون����ة وال���ت���ي ك���ان���ت رك��ي��زة 

لنمو البنك وأعماله خال األعوام السابقة.
م������ض������ي������ف������ا ب���������������أن ال��������ب��������ن��������ك ت�������م�������ك�������ن م�����������ن ت����ح����ق����ي����ق 
امل���س���ت���ه���دف���ات ل���ل���ع���ام 2021م وع������زز م����ن ق���وة 
وأم�������������ان ال����ب����ن����ي����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة ل�����ض�����م�����ان اس�����ت�����م�����راري�����ة 
األع��م��ال يف مختلف ال��ظ��روف.. وأش���ار األستاذ 
ح���س���ني امل�����س�����وري اىل ج���م���ل���ة م����ن األرق���������ام ال��ت��ي 
ح��ق��ق��ه��ا ال���ب���ن���ك خ�����ال ال����ع����ام 2021م وم��ن��ه��ا 
زي���������ادة ح����ق����وق امل���س���اه���م���ني ب���م���ب���ل���غ 4.1 م��ل��ي��ار 
ريال وبنسبة زيادة تبلغ 29% وتتمثل يف صايف 
أرب������اح ال���ع���ام ب��ع��د ال���ض���رائ���ب وت��ت��ض��م��ن ح��ق��وق 
املساهمني بمبلغ 3.7 مليار ريال كأرباح قابلة 

للتوزيع بعد تحويل مبلغ 615 مليون ريال 
لاحتياطي القانوين.

م��ن��وه��ا اىل ان ص���ايف إي�����رادات ال��ب��ن��ك )النتائج 
ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة( ب���ل���غ���ت ع�����ن ال�����ع�����ام 2021م م��ا 
ق��ي��م��ت��ه 15.8 م���ل���ي���ار ري������ال م���ق���ارن���ة ب11.2 

مليار ريال يف 2020م.
وأوض�������������ح األخ ح�����س�����ني امل��������س��������وري يف ت����ق����ري����ره 
إىل أن إج�����م�����ايل أص��������ول ال����ب����ن����ك ب����ل����غ����ت  يف 31 
دي����س����م����رب 2021م م����ب����ل����غ 246 م����ل����ي����ار ري������ال 
ي��م��ن��ي م���ق���ارن���ة ب��م��ب��ل��غ 217 م���ل���ي���ار ري������ال ي��م��ن��ي 
يف 2020م ب���������زي���������ادة ت����ب����ل����غ 29 م�����ل�����ي�����ار ري��������ال 
يمني, وبلغ صايف قيمة القروض والسلفيات 
والتمويات اإلسامية مبلغ 28.8 مليار ريال 
يمني م��ق��ارن��ة بمبلغ 35.5 م��ل��ي��ار ري���ال يمني 

يف 2020م.
م��ض��ي��ف��ا ب���أن إج���م���ايل أرص�����دة ودائ�����ع ال��ع��م��اء 
بلغت 195.7 مليار ريال يمني مقارنة بمبلغ 

176.1 مليار ريال يمني يف 2020م.
وبلغ إجمايل أرصدة  حقوق املساهمني مبلغ 
18.3 مليار ريال  يمني مقارنة بمبلغ 14.2 
مليار ريال يمني يف 2020م والتي تمثل صايف 

أرباح العام2020م.
وب�����ل�����غ ص��������ايف إي���������������رادات ال�����ف�����وائ�����د م����ب����ل����غ 8.6  
م��ل��ي��ار ري�����ال ي��م��ن��ي  م���ق���ارن���ة ب��������7.8  م��ل��ي��ار ري���ال 
يمني عن 2020م وبزيادة تبلغ 741 مليون 
ري�����ال ي��م��ن��ي ب��ن��س��ب��ة ن��م��و 9.4% وب���ل���غ إج��م��ايل 
املصروفات والزكاة، مبلغ 10.2 مليار ريال 
يمني مقارنة بمبلغ 6.8 مليار ري��ال يمني يف  
2020م بزيادة تبلغ 3.4 مليون ريال يمني 

وبنسبة زيادة %49.
وب�������ل�������غ ص����������ايف ارب���������������اح ال�����ب�����ن�����ك ب�����ع�����د ال�����ض�����رائ�����ب 
ع����ن ال���س���ن���ة 2021م م��ب��ل��غ 4.1 م���ل���ي���ار ري����ال 
يمني مقارنة بمبلغ 3.4 مليار ري��ال يمني يف 

2020م.
وتطرق رئيس مجلس اإلدارة يف تقريره إىل 
الخطط املستقبلية لتطوير وتحديث البنك وبما 
يسهم يف تطوير أنشطة البنك املصرفية.. حيث 
أك���د ان األوض������اع ب����دأت ت��ت��ح��س��ن ع���ىل مستوى 
االق��ت��ص��اد ال��ك��ي وب���دأت ال��ش��رك��ات واألف����راد يف 
استئناف أنشطتها بشكل ايجابي بعد تخفيض 
املخاطر التي نشأت نتيجة جانحة كورونا وقد 
نجح البنك يف جني الثمار املالية والتشغيلية 

لكافة القرارات التي تم اتخاذها.
ك���م���ا ت�����م االس����ت����م����اع اىل م����اح����ظ����ات ال���ج���ه���ات 

املختصة واملحاسبة القانونية.

حدث املرحلة األبرز، زراعة الصحراء وتفعيل الجمعيات 
يف تهامة.. حدث بدء برشيح اللجان املجتمعية وفرسان 
ال���ت���ن���م���ي���ة وع����م����ل ل����ج����ان ت���ح���ض���ريي���ة وم����س����ان����دة ال���ج���م���ع���ي���ات 
ال�����ف�����اع�����ل�����ة يف ت������ه������ام������ة، وم����������ر ب�����ج�����ه�����ود ح����ث����ي����ث����ة يف ال���ت���ن���س���ي���ق 
والتشبيك إىل ان تم بحمد الله، زراع��ة 3000 معاد يف 
املراوعة و10000 معاد يف املنرية و8000 معاد يف باجل 
و1000 م��ع��اد يف ال��ض��ح��ي و1000 م��ع��اد يف السخنة، 

)حسب منسق بنيان باملرواعة عي خمج(.
ويف ال��ل��ح��ي��ة زرع 1070 م�����ع�����اداً، ويف ال����زه����رة 3897 
م�����ع�����اداً )ح����س����ب ال���ج���م���ع���ي���ت���ني(، أم�����ا يف ب���ي���ت ال���ف���ق���ي���ه، ويف 
ال����دري����ه����م����ي، وامل�����ن�����ص�����وري�����ة، ف����ل����م ن���س���ت���ع���ل���م ع�����ن ك�����م م���ع���اد 
زرع ه��ن��اك؟ فاملشهد املخضر بثمار حبوب ال��دخ��ن وال��ذرة 
الرفيعة وبقوليات الدجرى والقطن والفاصوليا كان هو 
األغ��ل��ب واألع���م، إذ أن ك��ل أرض ص��ح��راء كانت أو خصبة 
مررنا بها بشرت بخري باعث للتفاؤل بمستقبل إنتاج زراعي 
ي��ح��ق��ق االك���ت���ف���اء.. م��ش��ه��د ت��ج��ل��ت يف ث���ن���اي���اه ع��ظ��م��ة وروع����ة 
وق����وة اس��ت��ج��اب��ة األم����ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل���دع���وة ق��ائ��د ال���ث���ورة السيد 
عبدامللك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث، يحفظه الله إىل م��ا يحيياها 

ويرفع رأسها بني األمم.
ويف ص��ح��راء تهامة ك��ان��ت لنا وق��ف��ات م��ع م��زارع��ني )عبده 
مقبول من بيت الفقيه، عبدالرحمن عايش من املراوعة، 
محمد فرنتي من الزهرة( أوضحوا أن زراعة الصحراء مهنة 
م��ت��وارث��ة ع��ن اآلب���اء واألج�����داد، موضحني أن عمليات زراع��ة 
الصحراء فيما قبل الذري وأثناء مراحل النمو وما قبل وبعد 
ال��ح��ص��اد يف ال��ص��ح��راء تختلف يف طبيعتها عنها يف األرايض 
الخصبة، فالزراعة يف الصحراء تعتمد عىل موسم األمطار 
وال��رب��ة الرملية، ل��ذا فهي تحتاج إىل مسافات متباعدة يف 
الذري وخفة متناهية يف التشتيه، لكنهم جميعا أكدوا أن 
الله يجعل يف 8-9 كجم من ب��ذور الدخن للمعاد الواحد 
ب���رك���ة، ف��ي��ح��ص��دون م���ا ب���ني 200 إىل 300 ك��ج��م يف ال��ح��د 
األدىن، وم��ث��ل��ه��ا دج����رى وق��ط��ن )ب��ك��س��ر ال���ق���اف(، وي��ح��رث أو 
"ي��وك��ب" امل����زارع ال��ت��ه��ام��ي م��ن األرايض ال��ص��ح��راوي��ة متوسط 
10- 20 معادا لصغار املزارعني، وهناك من كبار املزارعني 

من يحرث ما بني 100- 200 معاد.
والح������ظ������ن������ا ح����ك����م����ة اإلن���������س���������ان ال�����ت�����ه�����ام�����ي يف ال�����ت�����غ�����ل�����ب ع���ىل 
إشكالية شدة الرياح وزحف الكثبان الرملية عىل املحاصيل 
باستخدام حواجز صد قوية بنيت من النخيل والحشائش 
ب���اإلض���اف���ة إىل ال��ع��ن��اي��ة ب���زي���ادة ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ايت م���ن أش��ج��ار 

السام والضهيه والحشائش والتني والسدر وغريها.
تذليل الصعوبات

ق�������ي�������ادات ال����س����ل����ط����ات امل����ح����ل����ي����ة م������ن ال������ذي������ن ال����ت����ق����ي����ن����اه����م يف 
امل�������ي�������دان م�����دي�����ر ع��������ام م�����دي�����ري�����ة ال�����دري�����ه�����م�����ي م����ح����م����د ع���ب���دال���ل���ه 
م����وىس، واس��ت��ق��ب��ل��ن��ا يف م��ك��ت��ب��ه م��دي��ر ع����ام م��دي��ري��ة امل���راوع���ة 
أب�����وم�����ج�����د امل�������������روين، أو راف�����ق�����ن�����ا إىل امل�������ي�������دان ه����ات����ف����ي����ا امل����ش����رف 
ال��ع��ام ب��م��دي��ري��ة ب��ي��ت الفقيه ع��ب��دال��س��ام ح��ي��در، أوض��ح��وا 
أن ال���ج���ان���ب اإلش��������رايف وال���س���ل���ط���ة امل��ح��ل��ي��ة وامل���ج���ل���س امل��ح��ي 
يف م��دي��ري��ات��ه��م وض��ع��ت إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وس���خ���رت ج��ه��وده��ا يف 
االس���ت���ع���داد ل��ت��ذل��ي��ل ك��اف��ة امل���ع���وق���ات وح����ل امل��ش��ك��ات ال��ت��ي 
تعيق الجمعيات التعاونية الزراعية يف املديريات عن أداء 
ع��م��ل��ه��ا س�����واء ف��ي��م��ا ي��خ��ص زراع������ة ال���ص���ح���راء أو ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال��زراع��ي��ة األخ�����رى، وم��س��ان��دت��ه��ا ب��ك��ل م��ا ه��و م��م��ك��ن وم��ت��اح 

من اإلمكانيات والجهود.
م���ؤك���دي���ن االس���ت���ع���داد ال���ت���ام وك���ام���ل ال���ج���ه���وزي���ة يف امل��ي 
ق���دم���ا ع���ىل م���س���ار م���وج���ه���ات ق���ائ���د ال����ث����ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك 
بدرالدين الحويث، يحفظه الله يف تنفيذ توجيهات رئيس 
املجلس السيايس األعىل املشري مهدي املشاط والحكومة 
ممثلة يف ت��ق��ره اللجنة ال��زراع��ي��ة والسمكية العليا ووزارة 
ال���زراع���ة وال�����ري م���ن خ��ط��ط وب���رام���ج زراع���ي���ة، وال��ع��م��ل عىل 
م���س���ان���دة ال���ج���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة وج����ه����ود ف����رس����ان ال��ع��م��ل 
الطوعي يف تعزيز املشاركة املجتمعية الواسعة يف التنمية 
يف إط�������ار م�����ا ت���ق���دم���ه م���ؤس���س���ة ب���ن���ي���ان ال���ت���ن���م���وي���ة م�����ن ب���رام���ج 

توعوية وتدريب وتأهيل وتمكني اقتصادي.

دخن الصحراء
م������ن ج���ه���ت���ه���م أك�������د )رئ������ي������س ج���م���ع���ي���ة ب����ي����ت ال����ف����ق����ي����ه ن������واف 
م��ش��ع��ش��ع، رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة ال���دري���ه���م���ي ج���اب���ر ح��س��ن ج��اب��ر 
ك�����ب�����ار، رئ����ي����س ج���م���ع���ي���ة اك����ت����ف����اء ب�����امل�����رواع�����ة م���ح���م���د ع���ط���ي���ة، 
رئيس جمعية اللحية عي عبدالله زقيل، املدير التنفيذي 
لجمعية ال��زه��رة حسن أف��ن��دي، رئيس جمعية الجراحي 
محمد مزجاجي( أن الجمعيات سارت عىل نهج تعليمات 
اللجنة الزراعية والسمكية العليا فيما وجه به قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث من التدخل يف املناطق 
الصحراوية باستغال موسم األمطار، حيث قامت بتوزيع 

بذور دخن عىل الخط الصحراوي واألرايض الواقفة.
مشريين إىل أن��ه، وبإسناد وإش��راف مباشر من قيادات 
السلطات املحليات واالشرافية يف املديريات ومراكز اإلرشاد 

الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية يف النزول امليداين املتكرر 
ل��ح��ث امل���زارع���ني ع��ىل زراع����ة األرايض ال��ص��ح��راوي��ة واألرايض 
الصالبة وتذليل الصعاب، كان لهذه الجهود األثر الكبري 
يف زراعة أكرب رقعة زراعية من األرايض الصحراوية، وهذا 
إنجاز كبري حققه املزارع الواقع عىل األرايض الصحراوية، 
وهذا من فضل الله أن من عىل هذه األمة بقيادة قرآنية 

رشيدة.
ون����������وه����������وا ب�����������أن ال�����ج�����م�����ع�����ي�����ات ت�����س�����ع�����ى ج��������اه��������دة إىل ت����وف����ري 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ت��دخ��ات امل��س��اع��دة ل��ل��م��زارع م��ن خ��دم��ات 
اإلرشاد الزراعي، وتكثيف التوعية بأهمية زراعة الصحراء 
ووض��ع الحلول وال��ربام��ج امليسرة والعملية ألي معيقات 

أو مشكات.

آفاق مبشرة
مسؤول اإلرشاد الزراعي يف مديرية بيت الفقيه م. عي 
محمد األك��وع الوضع ال��راه��ن يف زراع��ة الصحراء، امل��زارع 
ال��ت��ي تقع أراض��ي��ه ال��زراع��ي��ة يف ال��ص��ح��راء ي���زرع منها امل���زارع 
م���ا ه���و يف امل��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة م���ن امل���دي���ري���ة، ب��ح��س��ب امل�����وروث 
الشعبي املكتسب ع��ن اآلب����اء وف��ي��ه��ا ال ي��وج��د أي ت��دخ��ات 

من جانب مشروع زراعة الصحراء.
ول��ف��ت إىل أن أغ��ل��ب م���اك ه���ذه األرايض ال��ص��ح��راوي��ة يف 
بيت الفقيه وتهامة عامة هم من صغار املزارعني، وأنهم 
يقومون بزراعة هذه األرايض عند املوسم الزراعي يف موسم 
ه�����ط�����ول األم������ط������ار ب���م���ح���ص���ول ال�����دخ�����ن وال�������دج�������ري وال���ق���ط���ن 

)بكسر القاف نوع من البقوليات( وبطريقة التوكيب.
وق��������ال إن م�����ا ي���ع���ي���ق ال����ك����ث����ري م�����ن امل�������زارع�������ني يف ت����ه����ام����ة ع��ن 
زارع���ة م��ا يملكون م��ن األرايض ال��زراع��ي��ة بشقيها الخصب 
وال���ص���ح���راوي ه���و ض��ع��ف ال����ق����درة امل���ال���ي���ة يف ت���وف���ري ال��ح��راث��ة 
وش�����راء ال����دي����زل، إض���اف���ة إىل ع����دم ال���ق���درة ع���ىل ح��ف��ر اآلب����ار 

وشراء منظومات الطاقة الشمسية.
م��ؤك��دا أن األرايض ال��زراع��ي��ة ال��واق��ع��ة يف ص��ح��راء تهامة 
كلها أراض ص��ال��ح��ة ل��ل��زراع��ة، وي��وج��د فيها م��خ��زون م��ايئ 
مناسب لقيام نهضة زراعية مستدامة، فقط يحتاج فيها 
امل�����زارع�����ون إىل ق�����روض ب��ي��ض��اء ل��ت��م��وي��ل ح��ف��ر م��ن��ظ��وم��ة آب���ار 
ارتوازية وفق خطة مركزية تكفل توزيع عادل ومستدام 

للمخزون املايئ.

االرشاد املجتمعي
م�������س�������ؤول اإلرش���������������اد ال���������زراع���������ي امل����ج����ت����م����ع����ي امل�����ه�����ن�����دس ع���ي 
ال���خ���م���ويس أك�����د ب�������دوره ال���ع���م���ل ال����ج����اد وامل���س���ت���م���ر م����ن أج���ل 
اس���ت���ك���م���ال ت��ش��ك��ي��ل م��ن��ظ��وم��ة اإلرش��������اد ال�����زراع�����ي امل��ج��ت��م��ع��ي 
امل��ت��م��ث��ل يف ت��ش��ك��ي��ل امل������دراس ال��ح��ق��ل��ي��ة االرش����ادي����ة ال��زراع��ي��ة 
املجتمعية عىل مستوى العزل، وربطها بشبكة متكاملة 
باإلدارة العامة لإلعام واإلرشاد الزراعي والهيئة العامة 

للبحوث واإلرشاد الزراعي وكليات الزراعة بالجامعات.
وأشار إىل أن مهمة املدارس الحقلية االرشادية الزراعية 
املجتمعية تبدأ بتبادل الخربات واملهارات الزراعية فيما بني 
أعضاء كل مدرسة عىل حده، وعرب ميسر للمدرسة يتم 
ال��ت��واص��ل م��ع امل����دراس يف ح���دود امل��دي��ري��ة ل��ت��ب��ادل ال��خ��ربات 
ون��ق��ل ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة م��ن ح��ل��ول أو اب��ت��ك��ارات ح��ل��ول، 
وه�����ك�����ذا ت���ص���اع���دي���ا وال������ع������ودة ب���ال���ح���ل���ول أف���ق���ي���ا ورأس������ي������ا ب��ني 
خ���ط���وط ت���واص���ل ال��ش��ب��ك��ة ب��م��ا ي��س��ه��ل وي����س����ارع يف ح��ص��ول 
املزارع عىل ما يريد من إرشاد أو يبحث عن حلول لتمكينه 

من الحفاظ عىل جودة منتجاته الزراعية أو تحسينها.
وأك��د الخمويس أن ثمة مشروع إرش��ادي خاص بزراعة 
ال���ص���ح���راء ي��ج��ري اإلع������داد ل����ه، وم���ب���اش���رة ال��ع��م��ل ب���ه خ��ال 
امل������راح������ل ال�����ق�����ادم�����ة، م����ن����وه����ا ب�������أن االه�����ت�����م�����ام ب����ه����ذه ال���خ���ط���وة 
الجبارة يأيت يف مسار تحويل تحديات ما يفرضه العدوان 

الغاشم وحصاره الجائر إىل فرص.

دعم واسناد
م�����ن ج���ه���ت���ه���م أش���������اد م���ن���س���ق���و م����ؤس����س����ة ب����ن����ي����ان ال���ت���ن���م���وي���ة 
)املرواعة عىل خمج، بيت الفقيه والدريهمي عبدالرحمن 
ه��������������زاع، ال����ل����ح����ي����ة ح������ب������اب م�����ن�����س�����ي، ال��������زه��������رة ه������������ادي ه����ي����ج، 
الجراحي ابراهيم حجر( بما تبذله الجمعيات التعاونية 
من جهود يف بث روح التطوع واملبادرة يف نفوس ووجدان 

العاملني فيها ويف أوساط مجتمع املزارعني.
م���ش���ريي���ن أن ال���ج���م���ع���ي���ات ت��ح��م��ل ع����ىل ع���ات���ق���ه���ا م��س��ؤول��ي��ة 
التحرك يف الجبهة التنموية لاهتمام ببناء اإلنسان الذي 
يعد أساس التنمية الحقيقية واملساندة يف تغيري الثقافات 
التي عملت عىل توطني مبادئ االتكالية إىل تأصيل مبادئ 
ال���ع���م���ل ب���ج���ه���ود ح���ث���ي���ث���ة ب���ع���د ال����ت����وك����ل ع�����ىل ال����ل����ه ل���ل���ع���م���ل يف 
الجانب التوعوي واإلرشادي وبناء القدرات لتمكني املجتمع 
من تحسني ظ��روف معيشته من خ��ال الدفع به للتحرك 
نحو االستفادة من املوارد املحيطة به والعمل عىل تفعيلها 
للوصول إىل مجتمع واع متمسك بهويته اإليمانية قادر عىل 

الصمود يف وجه الحصار االقتصادي.

صحراء تهامة.. تاريخ عطاء، ومبشرات اكتفاء
تعّد تهامة من أكر مناطق اليمن الزراعية خرياً وبركة، والتي تجود بالكثري 
من الخريات عىل مدار العام بسبب تنوع تضاريسها وخصوبة تربتها ووفرة 

مياهها، وتعرف بسّلة غذاء اليمن، ويقال يف املثل الشعبي: »لو زرعنا تهامة 
ألكلنا إىل يوم القيامة«، وتعّد تهامة من أثرى املناطق الزراعية يف اليمن حيث 

يزرع فيها جميع أنواع الفواكه والخضروات والحبوب.

م������ئ������ات ال������ه������ك������ت������ارات م���ن 
األراض�������������ي ال����ص����ح����راوي����ة 

حبلى مبحصول الدخن
صحراء تهامة حتتوي على 
م��خ��زون م��ائ��ي ي��ؤه��ل لقيام 

نهضة زراعية مستدامة
اجلمعيات التعاونية تساند 
املزارع التهامية في اجناح 

خطوة زراعة الصحراء

يحيى الربيعي
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شواهُد وُحَجُج التنزيل .. على وجوب اإلحتفال باملولد الفضيل

وإين ألخ���ج���ل أن آيت ب���أدل���ة ع���ى ج�����واز اإلح���ت���ف���االت ب��امل��ن��اس��ب��ة 
النبوية؛ ألن تعظيم النبي _ صى الله عليه وعى آله وسلم _ 
والفرح به ال يحتاج إىل دليل، فهو أظهر من الشمس، وأبني 

من األمس،
 فتعظيمه -ص������ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس�����ل�����م- ي���ع���د م�����ن األم������ور 
املطلوبة ش��رع��اً، لعموم اآلي���ات ال��ت��ي أم��رت��ن��ا بتعظيمه وال��ف��رح 

به، صى الله عليه وآله وسلم ..
وإليك بيان ذلك :

 لقد أمرنا الله تعاىل بتعظيم النبي -صى الله عليه وعى آله 
وسلم- وتوقريه والفرح به، قال تعاىل :)ِلُتْؤِمُنوا ِبالَلِّه َوَرُسوِلِه 

ُروُه َوُتَسِبُّحوُه ُبْكَرًة َوأَِصيًل(]الفتح : 9[ ُروُه َوُتَوِقّ َوُتَعِزّ
د : ت��ع��زروه أي  ��وه، وق��ال امل���ِرّ ق��ال اب��ن ع��ب��اس: "ت��ع��زروه ت��ج��ُلّ

تبالغوا يف تعظيمه")1(
إذاً معنى تعزروه أي تعظموه مع إشهار تعظيمكم له.

ُروُه َوَنَصُروُه َواَتَّبُعواْ الُنّوَر  وقال تعاىل:)َفاَلِّذيَن آَمُنواْ ِبِه َوَعَزّ
اَلِّذَي أُنِزَل َمَعُه أُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن(]األعراف :157[.

فاملفلحون -كما يف ه��ذه اآلي��ة- هم الذين آمنوا به وأشهروا 
تعظيمهم له بكل مظاهر اإلجلل والتعظيم، ونصروه واتبعوا 

نهجه القويم.
وقال تعاىل: )ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحواْ ُهَو 

ا َيْجَمُعوَن(]يونس :58[. َمّ َخرْيٌ ِمّ
ومعنى )بفضل الله(: أي بنعمه املتواترة عليهم،

ُ���ه���داة إل��ي��ه��م، وه���و س��ي��دن��ا رس���ول  وم��ع��ن��ى )وب��رح��م��ت��ه(: أي امل
الله صى الله عليه وآل��ه وسلم، لقوله ت��ع��اىل:)َوَم��ا أَْرَس��ْل��َن��اَك 

إاَِلّ رَْحَمًة ِلّْلَعامَلنَِي(]األنبياء 107[.
وجاء يف الحديث: "إنما أنا رحمة مهداة")2(.

مما مَرّ سابقاً، تعلم أن الله تعاىل أمرنا بتعظيم النبي -صى 
الله عليه وعى آله وسلم- وإظهار هذا التعظيم، وأمرنا بالفرح 
به، وهذه اإلحتفاالت النبوية تدخل يف هذه األوامر العمومية 

..
ول��ي يتبني لك معنى ما ذكرته، الب��د أن أعطيك مثااًل، ثم 
أردفه بتفصيل كلمي السابق، وإليك ذلك: إن الشارع الحكيم 
حث عى الصدقة، وعى إعانة الفقراء واملساكني، كما جاءت 
اآليات الكريمة  واألحاديث النبوية صادعة بذلك، ولكنه -أي 
الشارع- لم يخرنا بالكيفية، وال باألسلوب يف ذلك، بل تركها 

الختيار املكلف لهذا املصداق أو ذاك، فبعض املكلفني يساعدون 
الفقراء بإيجاد فرص العمل لهم، والبعض اآلخر ُيعينونهم 
بصرف روات���ب شهرية لهم، والبعض يعطونهم )ال��ف��ل��وس(، 
أو يساعدونهم بتوفري كل ما يحتاجون إليه من طعام وثياب 

وهكذا..

ف�����ك�����ل م��������ا ف����ع����ل����ه امل�����ك�����ل�����ف�����ون م��������ن ه����������ذا ال��������خ��������ري، وإن اخ���ت���ل���ف���ت 
مصاديقه، يؤجرون عليه؛ ألنهم امتثلوا األمر الذي جاء عى 
العموم، وال يمكن أن نقول بأنهم ابتدعوا يف الدين، وجاءوا 
ب���ب���دع���ة ض���لل���ة ل����م ي��ف��ع��ل��ه��ا رس������ول ال���ل���ه -ص�����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل����ه 

وسلم-  أو أحدثوا يف الدين ما ليس منه !! ملاذا ؟
ألنهم امتثلوا األمر الذي جاء عى العموم، وما فعلوه كله 
ي��دخ��ل يف ع��م��وم اآلي���ات واألح���ادي���ث، ال��ت��ي تحث ع��ى الصدقة 
وإعانة الفقراء واملساكني، ولهذا قال سيدنا رسول الله صى 
ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م: »م���ن س��ن يف اإلس����لم س��ن��ة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غري أن ينقص من أجورهم 
يشء، وم��ن سن يف اإلس��لم سنة سيئة ك��ان عليه وزره��ا ووزر 
من عمل بها من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم يشء ..«.

وجاء هذا النص -يف صحيح مسلم)3(- بعد خطبته -صى 
الله عليه وآل��ه وسلم-  التي حثهم فيها عى الصدقة، وذلك 
ملا رأى أولئك القوم "الحفاة العراة" ...، وذكر راوي الحديث 
أنه ملا انتهى رسول الله "صى الله عليه وآله" من خطبته، جاء 
رجل من األنصار بصَرّة كادت كفه تعجز عنها .. ثم تتابع الناس 
بالعطايا، حتى رأي���ت ك��وم��ني م��ن ط��ع��ام وث��ي��اب، ف��رأي��ت وجه 
رسول الله -صى الله عليه وآله وسلم-  يتهلل كأنه ُمذهبة، 
ف��ق��ال رس���ول ال��ل��ه -ص���ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م- :»م���ن س��ن يف 

اإلسلم ... الحديث«.
وه��ك��ذا، ك��ل م��ن َس����َنّ "أي أن��ش��أ" ط��ري��ق��ة ح��س��ن��ة، م��ث��ل ذل��ك 
ال����رج����ل األن�����ص�����اري، أو ات���خ���ذ ط���ري���ق���ة ُم���ث���ى ف��ي��ه��ا ن���ف���ع ل��ل��ن��اس، 
وت����دخ����ل يف أي أم�����ر ع���م���وم���ي م����ن ال�����ش�����ارع، ف���إن���ه ي���ؤج���ر ف��اع��ل��ه��ا 
وله أجر عاملها، والِحظ أن اللفظة جاءت نكرة -غري َمعرفة-

)سنة(، وذلك لتشمل كل طريقة خريية، سواء طريقة ذلك 
ال�����رج�����ل يف أس����ل����وب����ه يف ال����ص����دق����ة، أو غ������ريه يف أي أم������ر ك������ان )يف 

الصدقة أو غريها (، وسواء كانت حسية أو معنوية.
وك������ذل������ك ح����ث����ن����ا ال�������ش�������ارع ع������ى ط�����اع�����ة ال�������وال�������دي�������ن، وع��������ى ص��ل��ة 
األرحام، ولم يبني الكيفية أو األسلوب الذي ننتهجه يف طاعة 
ال���وال���دي���ن وص���ل���ة األرح��������ام، وت�����رك األس����ل����وب وال��ك��ي��ف��ي��ة الخ��ت��ي��ار 
������ف، ف������أي أس�����ل�����وب أو ك���ي���ف���ي���ة، ي����ق����وم ب���ه���ا امل����ك����ل����ف، ت�����ؤدي  ُ������َك������َلّ امل
إىل رض����ا ال���وال���دي���ن، وإدخ������ال ال���س���رور ع���ى األرح�������ام، ف��ه��و عني 
امتثال األمر، الذي جاء عى العموم، بطاعة الوالدين، وصلة 

األرحام.
كذلك جاءت اآلي��ات، تحثنا وتأمرنا بمحبة النبي صى الله 
عليه وآله وسلم، والفرح به، وتعظيمه، وتوقريه، واحرتامه، 
واتباعه، ولكن لم تأت كيفية مخصوصة، أو أسلوب محدد، 
يبني لنا كيفية تعظيمه صى الله عليه وآله وسلم،  فبإمكان 
املكلف أن يختار ما شاء من املصاديق، التي تنطبق عليها تلك 
العناوين، وال يكون ذلك بدعة، وال إدخااًل ملا ليس من الدين 

يف الدين 
ن��خ��ُل��ص ه��ن��ا إىل أن م��ن م��ص��ادي��ق ال���دي���ن، اإلم��ت��ث��ال ب��أم��ر الله 
تعاىل يف كتابه الكريم، والتسليم لحكمة األمر اإللهي بربطنا 
به وبدينه بمحبة رسوله، واتباعه وتعظيمه وتوقريه وتعزيره، 
حتى تلمس أرواحنا تلك املذاقات الرافلة يف سماوات الوصلة 
والقربة، فتنفتح بصائرنا ببصيص من نور معرفته، وتنجيل 

أمامنا أكدار الجهل وظلمته، والتخلف عن معرفة حقيقته.. 
وال أجى من نشر البهجة بيوم مولده، بكل وسيلة، ومن هذه 
الوسائل اإلحتفاالت النبوية، التي تقام يف الساحات، مع رفع 
ال��ش��ع��ارات املحمدية، وال��راي��ات األح��م��دي��ة،  وال��ه��ت��اف ب��� )لبيك 
يارسول الله(، وإظهار الفرح باملولد النبوي بكل مظاهره، مع 
إلقاء الكلمات يف هذه املناسبة، وكذلك املحاضرات والندوات.
وم��ا تقوم ب��ه جميع الوسائل اإلعلمية )مرئية، وسمعية، 
وم����ق����روءة( وت��س��ل��ي��ط��ه��ا ال���ض���وء ع���ى ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، إض���اف���ة إىل 
مايقوم به الصوفية يف زواياهم وأربطتهم ومساجدهم، من 

املوالد املحمدية واملدائح املصطفوية ...،
فكل هذه االحتفاالت واملوالد بأنواعها ومظاهرها، إنما ُتَعُدّ 
من مصاديق اآليات، التي أمرتنا بالفرح برسول الله صى الله 
عليه وعى آله وسلم، وتوقريه وإشهار تعظيمه، وكلها أيضاً 

تدخل يف عموم تلك اآليات ..
فهي إذن من لب الدين، وفيها رىض الله ورىض سيد املرسلني 

صى الله عليه وآله أجمعني..
هذا مع العلم أن ذكرى املولد الشريف تعد تذكرياً بأيام الله 

ْرُهْم ِبأََيّاِم الّلِه(]إبراهيم :5(. تعاىل، قال تعاىل:)َوَذِكّ
وأيام الله هي األحداث، والوقائع العظام، والنعم الجسام، 
واملناسبات الفخام، وهل هناك حدث أعظم ونعمة أجسم من 

مولد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم ؟
لهذا صار لزاماً عى األمة، أن تتذكر هذه النعمة العظيمة، 
وذل����ك م���ن خ���لل إح���ي���اء ذك������راه، وغ����رس ش��م��ائ��ل��ه وس��ج��اي��اه يف 
ال���ق���ل���وب واألرواح، وت���أك���ي���د ه���وي���ت���ن���ا امل���ت���ص���ل���ة ب���ه���وي���ت���ه، وإح���ي���اء 
س��ريت��ه ق����واًل وع���م���ًل وأح�������وااًل، ب��اإلح��ت��ف��االت ال��ن��ب��وي��ة وال���ن���دوات 
ر املسلمني بهذا النبي العظيم  واملحاضرات املحمدية، التي تذِكّ
والرسول الكريم، فيجددون والئهم له وارتباطهم به ، وبهذا 

سيحصل لهم النصر والظفر والفوز بمقصود سيد البشر.
____

هوامش:
- )1( "الشفاء" ]2/35[ للقايض عياض.

-)2( رواه ال��ط��راين يف " املعجم الصغري " ]1/168[ برقم 
)264( ، وال��ب��ي��ه��ق��ي يف " ال����دالئ����ل " ع����ن أب�����ي ه����ري����رة ]1/74[ 

برقم )61(.
- )3( » صحيح مسلم «: )86/3( برقم)2398(.

األستاذ/ نعمان الحمري *

نحتفي يف هذه األيام والليايل املباركة والعظيمة بذكرى املولد النبوي 
الشريف عى صاحبها أفضل الصلة وأزىك التسليم، ال��ذي أرسله الله 
رحمة للعاملني بشرياً ونذيراً وسراجاً منريا، أضاء  الكون بنوره الوضاء، 
وأخرج البشرية من دياجري الظلم إىل نور اإليمان ومن جور األديان إىل 
عدل اإلسلم، وتجلت فيه كل معاين البهاء وأوصاف الجلل والجمال، 
فعم الخري والطمأنينة والسكينة والسلم وساد العدل واإلخاء والوئام 

بني األنام.
ويف غ��م��رة اس��ت��ع��دادات شعبنا اليمني إلح��ي��اء ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة العظيمة 
واملباركة التي يتوقع أن يكون االحتشاد لها يف الساحات وامليادين املحددة 
قياسياً ومنقطع النظري عن كل األعوام السابقة، يجدر بنا كيمنيني أن 
ن��س��ت��ل��ه��م ال��������دروس وال����ع����ر ال��ع��ظ��ي��م��ة م����ن ك����ل ت��ف��اص��ي��ل ال����س����رية ال��ع��ط��رة 
لرسولنا الكريم، فنقتفي أث��ره ونقتدي بهديه ونجدد العزائم يف السري 
عى خطى التضحيات العظيمة التي دافع بها رسولنا األعظم عن اإلسلم 
ووق��ف يف وج��ه ك��ّل املتغطرسني واملتجرين ليصنع بذلك أه��م تحول يف 

تاريخ البشرية جمعاء.
إن ميلد النبي عليه الصلة والسلم ليس يوًما عادًيا ولن يكون كذلك، 
إنما هو يوٌم مليلد أمة، وهي أمة اإلسلم التي فضلها الله تعاىل عى كّل 
األمم، وجعلها خري أمة أخرجت للناس، شعارها التوحيد وشهادة أّن 
ال إله إال الله وأن محمًدا رسول الله، ويا له من شرف عظيم ينتمي فيه 
امل��س��ل��م إىل أش����رف امل��رس��ل��ني وخ���ات���م ال��ن��ب��ي��ني وص���ف���وة خ��ل��ق ال��ل��ه أج��م��ع��ني 

سيدنا محمد بن عبدالله صى الله عليه وآله وسلم.
ومن حكمة أقدار الله تعاىل أن والدة الرسول األعظم كانت يف نفس 
ال��ع��ام ال���ذي أن��ق��ذ ال��ل��ه الكعبة م��ن ال��ه��دم ع��ى ي��د أب��ره��ة األش����رم وجيشه 
ال��ج��رار ب��م��ا ف��ي��ه م��ن فيلة وع��ت��اد، وح��دث��ت م��ع��ج��زة ال��ط��ي��ور األب��اب��ي��ل التي 
قضت عى جيش ابرهة وعى فيله التي كان يراد بها هدم البيت الحرام، 
لتشرق  األرض بنور ربها ويفيض هذا النور يف أنحاء املعمورة إيذاناً ببزوغ 
شمس االنعتاق من عصور ظلم الجاهلّية وعبادة األصنام ليعطي الدليٌل 

الواضح عى أنه ميلد خري البشر.
فاملولد النبوي الشريف ُيعطي دروساً مكثفة يف األمل بالتغيري، وثورة 
حقيقية تحتاج إىل التفّكر والتأمل، فكما تغريت الدنيا والحياة بوالدة 
سيد البشر ثم ببعثته، ال بد أن يتغرّي كل يشء بشكل غري متوقع مهما 
ت��ك��ال��ب األع�������داء ع���ى ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه ال���ص���اب���ر وال���ص���ام���د يف وج����ه امل��ع��ت��دي��ن 

والطغاة املستكرين.
ل��������ذا ل����ي����س غ�����ري�����ب�����اً أن ي���ش���ع���ر امل����س����ل����م����ون ع������ام������ة، وال����ي����م����ن����ي����ون ع������ى وج����ه 
الخصوص يف كل عام يحتفلون فيه بذكرى ميلد النبي أّن هذا اليوم هو 
خاٌص بهم ألنه يمأل قلوبهم بالصفاء والبهجة واملحبة والرتاحم وعزيمة 
التضحية جهاداً يف سبيل الله ودف��اع��اً عن دينه القويم ونصرًة لرسوله 
األعظم، فتبادر قلوبهم بتعظيم هذا اليوم الذي جاء فيه حامل نراس 
الهدى للبشرية، ما يدفعهم للفرح واالبتهاج، فتزدان الشوارع وتتزين 
باألعلم واألض��واء احتفاء باملناسبة وتعبرياً عن الفخر بالوالء واالنتماء 

إىل هذا النبي األعظم واألكرم واألرحم.
ومن املهم بمكان التذكري والتأكيد عى أن يكون االحتفال وإحياء هذه 
امل��ن��اس��ب��ة ب��ق��در عظمتها، وأن ن��ح��رص ك��ل ال��ح��رص ع��ى ال��ت��أيس والتحيل 
ب���األخ���لق ال��ن��ب��وي��ة امل��ح��م��دي��ة، ت��ل��ك األخ����لق ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي غ���ريت مجرى 

تاريخ وخارطة العالم فدخل الناس بسببها يف دين الله أفواجا.

* وكيل محافظة تعز

ميالد
 أمة

 إين ألعجب  من املخالفني واملوالفني، الذين يقولون إن هناك خلفاً بني علماء األمة يف حكم االحتفال باملولد النبوي الشريف، فمن قائل إنه مكروه، ومن قائل إنه 
بدعة، ومن قائل إنه مباح، ومن قائل إنه مندوب ..إلخ،

 وبعض  املجوزين لإلحتفال يحاولون أن يثبتوا جواز االحتفال، باملولد بإشارات وقرائن استنبطوها من بعض الروايات؛ يك يردوا بها عى الذين يطالبونهم بأدلة عى 
جواز اإلحتفال باملولد النبوي .. واختلفهم هذا، حول حكم املولد النبوي، إن دّل عى يشء، فإنما يدل عى قلة معرفتهم بحقيقة القرآن الكريم، فهم لم يسروا 
غوره، ولم يدركوا ُكنه مقاصده، ولم يعوا معانيه، ولم يفرقوا بني عمومياته وخصوصياته، ناهيك عن عدم معرفتهم بَعَظمة رسول الله -عليه وعى آله أفضل 

الصلة وأزىك التسليم .

العالمة / عدنان أحمد الجنيد

كان كثير احملبة والتعظيم للنبي الكرمي وليوم مولده الشريف:

الذكرى السنوية العاشرة لرحيل العالم الزاهد عبدالرحمن بجاش

أهمية التحشيد لالحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف 
القايض/محمد يحيى الشرعي

تأيت أهمية التحشيد لذكرى مولد املصطفى والعالم 
- وخ��ص��وص��ا ال��ع��رب��ي واالس����لم����ي - ي��ع��ي��ش ح��ال��ة من 
ال��ض��لل وق��د طغت ق��وى االستكبار وق���وى الشيطان 
ع��ى اف��ك��ار وع��ق��ول ومعتقدات املسلمني، واحكمت 
قبضتها الضللية والشيطانية عى عقولهم، فغريت 
يف امل���ع���ت���ق���دات ال���دي���ن���ي���ة ال���ص���ح���ي���ح���ة ب���م���ا ي���ت���ن���اس���ب م��ع 
مشروعها، وحرفت االنظار عن الشخصيات التي امر 
ال��ل��ه ب��اإلق��ت��داء بها وال��س��ري يف قيادتها اىل شخصيات 
ب���ع���ض���ه���ا وه���م���ي���ة وب���ع���ض���ه���ا ل���ي���س���ت ه�����ي ال���ش���خ���ص���ي���ات 
وال����رم����وز ال��ت��ي أم����ر ال��ل��ه ب��ات��ب��اع��ه��ا، وح��ت��ى وص����ل االم���ر 
اىل أن تحكمت يف منهاجنا الدراسية، فقد تم تغييب 
ك����ث����ري م�����ن األم����������ور امل����ه����م����ة ال�����ت�����ي ت�����ع�����زز ان����ت����م����اءن����ا ب���دي���ن���ن���ا 
وهويتنا وقرآننا ونبينا، وادخلوا فيها االفكار املغلوطة 
التي تبعد وتنفر من الدين، فلهذا أصبح وضع االمة 
ال����ي����وم وض���ع���ا م����أس����اوي����ا، وه����اه����م ال���ي���ه���ود ي��ع��ي��ث��ون يف 
بلد املسلمني الفساد ويف غري بلد املسلمني، ولهذا 
اصبحت الحاجة ملحة اىل ان تعود االمة اىل شخصية 
قوية عزيزة تلتف حولها لتنفض عنها غبار االنحطاط 
والذل والوهن، وليس هناك مخرج من هذا الوضع 
اال ب����ال����ع����ودة اىل ال�����ق�����رآن واىل ش���خ���ص���ي���ة ت���ل���ت���ف االم�����ة 

حولها  وليس هناك شخصية ورمز أعظم من رسول 
الله محمد، ولن يلتفت العالم اىل هذه الشخصية 
ويعود اليها اال بأن يرى األمة تعظمه وتبجله وتعزره 
وتوقره، فالحشود الكثرية والكبرية هي التي يلتفت 
اليها العالم، وهنا تأيت أهمية التحشيد لذكرى مولد 
رسول الله، فالحشد الكبري والخروج يف يوم ذكرى 
م���ول���د رس������ول ال���ل���ه ه����و ف���رص���ة ألن ن��ل��ف��ت ن���ظ���ر ال��ع��ال��م 
اىل ه���ذا ال��رم��ز ال��ع��ظ��ي��م فيتجهون ال��ي��ه وي���ق���رأون عنه 
ويبحثون يف سريته، وسرية رسول الله هي سرية قرآن 
ومنهج ومعاملة وصدق وعزة وكرامة ونظام وحفظ 
ال���ح���ق���وق وال���ح���ري���ات وع�����دل وان����ص����اف وح����ق ، ع��ن��ده��ا 
سيلقى العالم املخرج، هذا بالنسبة لغري املسلمني اما 
بالنسبة للمسلمني فهم احوج اىل ذلك، هم احوج 
اىل العودة والرجوع والتمسك باملنهج الصحيح ألن 
م��ع��ظ��م��ه��م ق����د اص���ب���ح���وا ع����م����لء وم���ط���ب���ع���ني وي����دع����ون 
انهم مسلمون واتباع رسول الله، وهذه قمة الضلل 
والتيه والعمى، فلبد أن نهتم بالتحشيد وان نجعل 
العالم يسمع وي��رى وينظر من هو رس��ول الله، وان 
ن��ج��ع��ل امل��س��ل��م��ني ي����ع����ودون ع�����ودة ح��ق��ي��ق��ة اىل رس���ول 
الله ليفهموا الدين الصحيح واملنهج الذي امرنا الله 
ب��ات��ب��اع��ه وف��ي��ه ن��ج��ات��ن��ا م���ن ال���ض���لل وال��ت��ي��ه وف��ي��ه عزتنا 

وفيه كرامتنا ويف نصرنا بعون الله .

قبل أي��ام قليلة وبالتحديد يف ال��ث��اين م��ن شهر ربيع األول، كانت ال��ذك��رى السنوية )حولية( 
الشيخ العارف بالله، العابد الزاهد، عبدالرحمن عبدالله بجاش، رحمه الله بواسع رحمته.
ه���و ال��ش��ي��خ ال����ع����ارف ب��ال��ل��ه ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ب���ج���اش ب���ن ق���اس���م ب���ن ص���ال���ح ال��ف��ق��ي��ه 
ال��ع��ام��ري، م��ن قبيلة ال��ع��ام��ري يف وادي األع��م��ور بمديرية ح��ي��ف��ان، ول��د ريض ال��ل��ه عنه يف قرية 
القرعامة عام 1370هجرية املوافق 1951م، وهي إحدى ضواحي الجند املشهورة.. بجامع 

الصحابي الجليل معاذ بن جبل، بمحافظة تعز املحروسة بإذن الله سبحانه وتعاىل.
كان رحمه الله رحمة األبرار وأسكنه أعى فراديس الجنان عاملا ومعلما فاضل ، وعابدا تقيا 
ونقيا، ووليا من أولياء الله الصالحني، اجتمع فيه رىض الله عنه  واجتمع فيه رسوخ يف العلم، 
ويف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م، وع��ل��وم ال��س��ن��ة امل��ط��ه��رة، وع��ل��وم ال��ف��ق��ه وأص���ول���ه، وع��ل��وم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
وع��ق��ائ��د أه���ل ال��س��ن��ة ق��دي��م��ا وح��دي��ث��ا، وع��ل��وم ال��رتب��ي��ة وال��س��ل��وك واألخ����لق إىل ج��ان��ب ال��دراس��ات 

اإلسلمية الحديثة ذات الصلة بمعطيات العصر، وكذا علوم السرية والتاريخ اإلسلمي. 
ك��ان دائ��م ال��ذك��ر والفكر يف ك��ل أوق��ات��ه، وك��ان م��ن أك��ر اهتمامه وتعظيمه ليوم والدة النبي 

صى الله وسلم عليه وعى آله، وشهد له بذلك كل من عرفه وخالطه من أهل عصره ومحبيه 
ومريديه وذويه "نحسبه كذلك وال نزيك عى الله أحدا". 

كما كان رحمه الله شديد الذكاء والفصاحة وفقيها لغويا" فقيه الصوفية وصويف الفقهاء 
" كثري الذكر كثري العبادة ال ينام الليل إال قليل، يقيض معظم وقته بالليل يف الصلة والتهجد 
والذكر  وقراءة األوراد. وكان رحمه الله مخلصا يف كل أعماله سواء عبادته أو عاداته فل يطلب 

إال وجه الله وال يدخل يف عمله الرياء أبدا، وشهد له بذلك كل من عرفه..
وكان رحمه الله بارا بوالديه أحياء وأمواتا ، دائم اإلحسان لهم بعد مماتهم.. وكان متواضعا 
يف ملبسه وب��ني جلسائه ويف جميع معاملته وأك���ر ال��ن��اس وف���اء. م��ر رح��م��ه ال��ل��ه بشتى املحن 
وأع��ظ��م ال��ش��دائ��د ول��ك��ن��ه ك���ان رج���ل ص��اب��را ح��ام��دا ع��ى أوض���اع���ه يف صحته وم���رض���ه  واج���ه املحن 
وال��ش��دائ��د ب��ال��ص��ر وع���دم ال��ي��أس وال��ض��ج��ر ب��ل ازداد ن��ش��اط��ه يف سبيل ال��دع��وة إىل ال��ل��ه وإي��ص��ال 

رسالة الحق لكل الخلق. 
ك��ان رحمه الله يقول: أك��روا من ذك��ر الله وم��ن الصلة وال��س��لم عى رس��ول الله صى الله 

عليه وآله وسلم بأي صفة يف كل أوقاتكم ويف أعمالكم ويف بيوتكم ويف تجارتكم فالصلة عى 
النبي صى الله عليه وآله، شيخ موصل ملن ليس له شيخ مربي".

 وكان يكر من قول "ال إله إال الله" ويقول هي أحب وأفضل  األذكار.. وكان أكر ما يأمر بأن 
يقول اهتموا بإقامة االحتفاالت الدينية ومن أهمها ذكرى املولد النبوي الشريف وكان يقول: 
دعوا الخلق للخالق وإياكم والتكر عى الخلق وتعهدوا الفقراء املساكني فل تنسوهم أبدا وال 
تردوا السائلني أبدا واعطوهم ما وجدتم ولو القليل وال تغلقوا األبواب دون الناس وأخرجوا 
لهم الطعام إىل الخارج ليأكل معكم الغرباء. وكان رحمه الله يقول: األطفال هم أحباب الله 

فأطعموهم وأحسنوا إليهم وارحموهم فالراحمون يرحمهم الله. 
تويف رحمه الله مساء يوم االثنني الثاين من ربيع األول عام 1434هجرية عن عمر ناهز 63 
عاما. كان كثري املحبة والتعظيم للنبي وليوم مولده، ووافق شهر وفاته شهر والدة النبي صى 
الله عليه وآله وسلم. كما وافق عمر وفاته عمر وفاة النبي صى الله عليه وآله وسلم.. رحمه 

الله رحمة األبرار وأسكنه مع النبي املختار.. ورزقنا الله التأدب معه ومع جميع أحباب الله.

تعازينا آل الحدي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة إىل اإلخوة/ 

عيل ومنصر وموىس وصدام ومحمد وإبراهيم، 
يف وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل 

والدهم حسني حسني منصر الحدي
كما نعزي إخوان الفقيد/ حدي وأحمد وصالح حسني منصر الحدي، وكافة أهايل 

وأقارب الفقيد..
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرتته ويسكنه فسيح جناته 

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
إنا لله و إنا إليه راجعون

االسيفون
الفريق سلطان السامعي عضو املجلس السيايس األعىل

الشيخ ماجد النصريي ووالده وجميع إخوانه
الشيخ منصور النصريي

تهانينا آل العجييل
أجمل التهاين وأطيب التربيكات 

نهديها للشاب الخلوق/

فتح عبدالله ناصر العجييل
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله 
القفص الذهبي.. فألف ألف مربوك

املهنئون:
العقيد عسكر قحطان – 
عقيد عصام القادري – 

مفيد الصويلحي – 
الشيخ إبراهيم العجييل -
 وكافة األهل واألصدقاء
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المدير الفني

إدارة ا�خراج الفني
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مدير التحرير
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صراع الدول الكبرى يخدم مشروع اليمن التحرري

 وال يستبعد أن يكون التهديد جديا كما فعلت 
الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة يف الـــــحـــــرب الـــعـــاملـــيـــة 
الثانية عندما دمرت مدينتي هريوشيما ونجازايك 
اليابانيتني بــالــســاح الـــذري وحسمت الــحــرب مع 
الــيــابــان لصالحها وأجــربتــهــا عــى اإلســتــســام لتربز 
بــعــد ذلــــك أمـــريـــكـــا كـــقـــوة عــظــمــى عـــاثـــت يف الــعــالــم 
فـــســـادا وتــحــكــمــت يف مــصــائــر الــعــديــد مـــن الــــدول، 
وبغض النظر عــن أي نتيجة قــد تنتهي إليها هذه 
الـــــصـــــراعـــــات بـــــني الـــــــــدول الـــعـــظـــمـــى يف عــــالــــم الـــيـــوم 
إال أنـــهـــا بــــا شــــك تـــصـــب يف صـــالـــح مــــشــــروع الــيــمــن 
الـــتـــحـــرري وإنــــهــــاء الـــوصـــايـــة الـــخـــارجـــيـــة عـــى الــيــمــن 
، وبناء دولــة وطنية حديثة بــإرادة يمنية خالصة 
ال يـــكـــون لـــلـــخـــارج يـــد فــيــهــا كــمــا كــــان يـــحـــدث خــال 

العقود الستة املاضية .
لكن لن يتم تحقيق هــذا الهدف ما لم يستغل 
اليمنيون ممثلني يف قيادتهم الثورية والسياسية 
الــــحــــكــــيــــمــــة ملــــــا يــــشــــهــــده عـــــالـــــم الــــــــــــدول الــــــكــــــربى مــن 
مــــــســــــتــــــجــــــدات وصــــــــــــــــراع مــــــصــــــالــــــح كــــــمــــــا أشــــــــرنــــــــا آنــــفــــا 
جــــعــــلــــتــــهــــم يـــــغـــــضـــــون الــــــــطــــــــرف نــــســــبــــيــــا عــــــــن الــــيــــمــــن 
وينشغلون بأنفسهم ، كما ال تفوتنا اإلشارة إىل 
أن أمريكا تحديدا بحاجة ماسة إىل هدنة طويلة 
يف الـــيـــمـــن كـــونـــهـــا مـــقـــبـــلـــة عـــــى عــــــدد مـــــن األحـــــــداث 
املــهــمــة سيشهدها شــهــر نــوفــمــرب املــقــبــل وقـــد تمتد 
تــأثــرياتــهــا اىل شهر ديسمرب وتــحــتــاج للنجاح فيها 
اىل تــهــدئــة جــديــة يف الــيــمــن ألن عـــودة الــحــرب من 
قــبــل تــحــالــف دول الـــعـــدوان ال يــصــب يف صالحها 
وربــــــــمــــــــا قــــــــد تـــــفـــــشـــــل أهـــــــدافـــــــهـــــــا ولــــــــذلــــــــك ســـــتـــــمـــــارس 
ضــــــغــــــوطــــــا لـــــلـــــقـــــبـــــول بــــــــشــــــــروط صــــــنــــــعــــــاء املــــــشــــــروعــــــة 
كـــضـــمـــانـــة لـــلـــتـــجـــديـــد ومـــــــن أهـــــــم مـــــا ســــتــــقــــدم عــلــيــه 
أمـــريـــكـــا خـــــال شـــهـــري نـــوفـــمـــرب وديـــســـمـــرب املــقــبــلــني 
إجراء االنتخابات النصفية  للكونغرس األمرييك 
والتي يتوقع أن ال تكون يف صالح الديمقراطيني 
وإجــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات يف إســـرائـــيـــل وهـــــو مــــا يـــحـــاول 
رئيس الـــوزراء الــحــايل بنت كسبها حيث ستكون 
انــــــتــــــخــــــابــــــات يــــــســــــودهــــــا الـــــتـــــنـــــافـــــس الـــــــقـــــــوي واملــــــهــــــدد 
لـــإطـــاحـــة بـــه مـــن قــبــل خــصــمــه الــــلــــدود نــتــنــيــاهــو ، 
والــحــدث الثالث الــذي تحرص أمريكا عى تأمني 
الــحــمــايــة لـــه وإنـــجـــاحـــه يــتــمــثــل يف اســتــضــافــة قطر 
لكأس العالم لكرة القدم حيث يخىش أن تعمل 
السعودية واإلمارات عى إفشاله انتقاما من قطر 

من خال احــداث تفجريات يف الدوحة يقوم بها 
تنظيما داعش والقاعدة اللذان تتبناهما الرياض 
وأبوظبي وتدعمهما سرا وعلنا ، وإن كان هناك 
سببان رئيسيان يجعان النظام السعودي يزداد 
عنادا واصـــرارا عى مواصلة عدوانه الرببري ضد 
الــيــمــن وشــعــبــه الــعــظــيــم مــتــحــديــا إرادة أمــريــكــا يف 
تــحــقــيــق الـــتـــهـــدئـــة يف الـــيـــمـــن بــــالــــرغــــم مــــن الــتــكــلــفــة 
الباهظة لهذه الحرب القذرة التي تستنزفه يوميا 
وتستنزف حلفاءه وتفضحه لدرجة ان مملكة قرن 
الشيطان قد أصبحت مضغة تلوكها كل األفواه 
بعد خروج ما كان مسترتا منها تحت الطاولة إىل 
فوق الطاولة ، السبب األول وهو األهم يتمثل يف 
: خـــوف الــنــظــام الــســعــودي مــن املــشــهــد الــســيــايس 
الــــذي بــــدأ يــتــشــكــل يف الــيــمــن عـــى خــــاف مـــا كــانــت 
تريده السعودية وسيدتها امريكا حيث اعتادت 
يف املايض ان تكون اليمن حديقة خلفية لها ، وهي 
صاحبة األمر والنهي فيها ، وهذا يذكرنا بجملة 
قــــالــــهــــا الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي الــــــراحــــــل صــــــــدام حــســني 
رحمه الله  عندما كان نائبا للرئيس احمد حسن 
البكر تعليقا عى إلغاء اتفاقية بضغط سعودي 
كانت  حكومة األستاذ محسن العيني قد وقعتها 
يف عهد الشهيد إبــراهــيــم الــحــمــدي  لبناء مصفاة 
لــتــكــريــر الــنــفــط يف الــيــمــن ويف نــفــس الـــوقـــت إلــغــاء 
اتفاقية أخــرى للحصول عى صفقة أسلحة من 
االتــــحــــاد الــســوفــيــتــي ســابــقــا وتـــعـــهـــدت الــســعــوديــة 
بـــأنـــهـــا مــــن ســـتـــقـــوم بــــذلــــك ولــــــم تــــف بـــوعـــدهـــا فــيــمــا 
بـــعـــد حـــيـــث قــــــال الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل صـــــــدام حــســني 
بحسه الثاقب : اذا قــدمــت السعودية لليمنيني 
مــا يفيدهم فنحن الــعــرب مستعدين أن نطالب 
بأن تكون الرياض هي عاصمة اليمن وهو محق يف 
قوله هذا فمنذ تدخل النظام السعودي يف اليمن 
بـــعـــد انــــســــحــــاب الــــــقــــــوات املــــصــــريــــة يف نـــوفـــمـــرب عـــام 
1967م وتسليم الرئيس جمال عبد الناصر امللف 
اليمني للملك السعودي الراحل فيصل بن عبد 
الــعــزيــز يف الـــخـــرطـــوم بــجــمــهــوريــة الــــســــودان عقب 
انعقاد القمة العربية التي عرفت بقمة الــاءات 
الــــــثــــــاث وهـــــــي : الصـــــلـــــح وال تــــــفــــــاوض وال اعـــــــرتاف 
بـــاســـرائـــيـــل لــــم تـــقـــم لــلــيــمــن قـــائـــمـــة ولـــــم يـــهـــدأ فــيــهــا 
الـــوضـــع أو يــســتــقــر ال يف الـــشـــمـــال وال يف الــجــنــوب 
سابقا وال حتى عقب اعادة تحقيق الوحدة وقيام 

الجمهورية اليمنية ألن السعودية بتعليمات من 
سيدتها امريكا كانت تنظر وما تزال إىل مايجري 
يف الــيــمــن بــعــني حـــمـــراء  وبــعــني الــريــبــة والـــشـــك ، 
وكـــل حــاكــم يــمــنــي كـــان يـــأيت ملــســك زمــــام األمـــــور ال 
يخضع لتوجهاتها ياقي مصري االنقاب عليه أو 
القتل والــشــواهــد عــى ذلــك تؤكدها ارض الــواقــع 

إىل يومنا هذا.
أمــــا الــســبــب الـــثـــاين أقــــل أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــلــنــظــام 
الــــــســــــعــــــودي فـــيـــتـــمـــثـــل يف خــــشــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــن 
انــتــهــاء الــحــرب فــرضــا عليها وهـــو مــا ســيــرتتــب عى 
ذلــك مــن تحميلها املسؤولية الكاملة عنها كونها 
مـــن أســـســـت تــحــالــف الــــعــــدوان وقـــامـــت بـــاالعـــتـــداء 
غــدرا ليلة 26 مــارس  عــام 2015 م وإلزامها بدفع 
التعويضات بل وال يستبعد ان تستدعي محكمة 
الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة املـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
وابــــنــــه مـــحـــمـــد وتـــقـــديـــمـــهـــمـــا لــلــمــحــاكــمــة كــمــجــرمــي 
حرب ، إضافة اىل الخافات العميقة التي ستطفو 
اىل الــســطــح حــتــمــا بـــني اعـــضـــاء األســـــرة الــســعــوديــة 
الحاكمة ، وهي خافات قد تطيح برؤوس كبرية 
وربــمــا بــالــنــظــام نفسه ألن عــورتــه اصــبــحــت ظــاهــرة 
ومعروفة للقايص والــداين كما تم كشف حقيقة 
هذا النظام الذي زرعته بريطانيا يف 23 سبتمرب عام 
1932م كخنجر مــســمــوم لطعن األمــتــني العربية 
واإلســامــيــة مــن الــخــلــف ، وهـــذا مــا حـــدث فــعــا ، 
فمنذ تأسيس هذا النظام وكل حكامه املتعاقبني 
عليه ينفذون السياسة الربيطانية االستعمارية: 
فرق تسد .. حيث لم يسلم منه أحد بما يف ذلك 
جريانه املقربون وال توجد مشكلة أو قضية معقدة 
يف العاملني العربي واإلسامي إال ووراءهــا النظام 
الــــــســــــعــــــودي الــــــــــذي لــــــم يــــكــــتــــف بــــتــــصــــديــــر الـــــفـــــن إىل 
الشعوب ليتقاتل أبناؤها مع بعضهم البعض وهو 
يــمــول بــالــســاح واملـــــال لــتــغــذيــتــهــا وزاد عــلــيــهــا أيــضــا 
اخــــرتاعــــه لــلــفــن الــطــائــفــيــة واملـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي قــدمــت 
الـــــديـــــن اإلســـــامـــــي الـــحـــنـــيـــف لـــلـــعـــالـــم عـــــى انــــــه ديـــن 
الذبح والقتل واإلرهــاب بهدف تشويه هذا الدين 
الــعــظــيــم الــــذي جــــاء بـــه الــنــبــي مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه 
بـــن عــبــد املــطــلــب بـــن هــاشــم عــلــيــه الـــصـــاة والــســام 
بتعاليمه السمحاء واملرسل رحمة للعاملني فحكم 
معظم باد املعمورة بعدله وتسامحه وبما حمله 

للبشرية من هداية ورحمة اكرث من ألف عام .

احمد الشريف

       ما يشهده عالم اليوم من مستجدات بني الدول الكربى تحولت إىل صراع مصالح دموية 

تدفع ثمنها الشعوب املستضعفة كما يحدث بني روسيا االتحادية والصني وحلفائهما من جهة 
وأمريكا وبريطانيا ودول اإلتحاد األوروبي من جهة أخرى والذين جعلوا من أوكرانيا ساحة 
لصراعهما وكل طرف منهما ينتظر اللحظة املناسبة لانتصارعى خصمه لدرجة أن صدرت 

تهديدات باللجوء إىل استخدام أسلحة نووية قد تتسبب يف إشعال حرب عاملية ثالثة..


