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ال���ت���ق���ى ف���خ���ام���ة امل����ش����ر ال����رك����ن م����ه����دي امل����ش����اط رئ��ي��س 
املجلس السيايس األعىل أمس رئيس حكومة اإلنقاذ 

الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
ج��رى خ��ال ال��ل��ق��اء، مناقشة س��ر األداء الحكومي 
ل��وزارات ومؤسسات الدولة ومستوى تنفيذ الخطط 
ال��س��ن��وي��ة وأول���وي���ات ال��ع��م��ل ال��ت��ن��ف��ي��ذي ويف امل��ق��دم��ة ما 

يتصل بتنفيذ مسارات الرؤية الوطنية.
وأطلع رئيس الوزراء، فخامة الرئيس املشاط، عىل 
مجمل الجهود والنشاط الحكومي لتخفيف معاناة 
امل����واط����ن����ن واس�����ت�����ق�����رار ال����خ����دم����ات وم����واك����ب����ة ت���وج���ي���ه���ات 
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل فيما يتعلق 

بالصمود الوطني ومواجهة العدوان.
ويف ال����ل����ق����اء أش��������اد ال����رئ����ي����س م����ه����دي امل�����ش�����اط ب���ال���وع���ي 
ال��ج��م��اه��ري ال��ع��ايل وال��ح��ض��ور ال��ح��اش��د وال��ك��ب��ر ال��ذي 
شهدته مسرات “الحصار حرب” بالعاصمة صنعاء 

ومختلف املحافظات اليمنية.
وأكد أن الشعب اليمني لديه الوعي الكبر واملعرفة 
ال�������واس�������ع�������ة ب�����أس�����ال�����ي�����ب ال����������ع����������دوان ال������ت������دم������ري������ة وس����ع����ي����ه 

ملضاعفة معاناة املواطنن يف مختلف الجوانب.

كشفت األج��ه��زة األم��ن��ي��ة، ع��ن تفاصيل وم��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة تتعلق 
ب��ع��م��ل��ي��ة اغ��ت��ي��ال ال���وزي���ر ح��س��ن زي����د وع����دة ع��م��ل��ي��ات وم����ح����اوالت اغ��ت��ي��ال 
ن��ف��ذت��ه��ا ع��ن��اص��ر ت��اب��ع��ة ل��اس��ت��خ��ب��ارات ال��س��ع��ودي��ة يف ال��ع��اص��م��ة صنعاء 

وإب وذمار.
وي������ع������رض ال���ف���ي���ل���م األم������ن������ي "يف ق���ب���ض���ة األم���������ن " ال������ح������رب ال�������دائ�������رة ب��ن 
امل��خ��اب��رات اليمنية واالس��ت��خ��ب��ارات السعودية يف ظ��ل ال��ع��دوان، والتي 

ت��ع��م��ل ع���ىل ت��ف��ج��ر ال���وض���ع م���ن ال����داخ����ل، ف��ي��م��ا ت��ق��وم األج���ه���زة األم��ن��ي��ة 
بدورها للحفاظ عىل السكينة العامة والجبهة الداخلية.

ويكشف الفيلم ع��ن آلية عمل االس��ت��خ��ب��ارات السعودية يف تشكيل 
ال��خ��اي��ا اإلج��رام��ي��ة، وي��ف��ض��ح ب��امل��ع��ل��وم��ات وال��ص��ور ع����دداً م��ن املرتبطن 

باالستخبارات السعودية تورطوا يف هذا الجانب الخياين.
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املللقللدشللي واملللصللقللري هللمللا ملللن شللّكللا 
خليتني إلقاق األمن واالغتياالت  

اخللية األوللللى أوكلللللت إلللى املللدعللو الللغللزالللي لفتح 
جبهة في بعدان مبحافظة إب لزعزعة األمن 

تفاصيل ص 3  

»ليندركينغ«..
 إلى أين؟!!

بدأ املبعوث األمريك "تيم  
ليندركينغ" عديم الثقة- بالنظر 

إىل نتائج جوالته السابقة- جولة 
دبلوماسية جديدة للدفع، بحسب بيان 
لوزارة خارجيته، نحو ما أسمته "عملية 

سام يمنية شاملة"، وتعزيز الجهود 
اإلقليمية بقيادة األمم املتحدة من أجل 

دعم األطراف يف التوصل إىل اتفاق سام 
موسع.

مسيرات مليونية غاضبة..

 إنهـــــــاء احلصـــار وصرف املرتبات..
 أولويات  التفاوض مع العدو ان 

بعد تنفيذها لعمليات ومحاوالت اغتيال في صنعاء وإب وذمار 

عناصر تابعة لالستخبارات السعودية في قبضة األمن  
األجهزة األمنية  تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الوزير زيد وعمليات أخرى  

التقى رئيس حكومة اإلنقاذ ملناقشة سير األداء احلكومي..

الرئيس املشاط: الشعب لديه الوعي الكبير واملعرفة بأساليب العدوان التدميرية

اخلريطة اجليولوجية لنفط حضرموت  واملهرة وسياسة الشركات األجنبية 
يرجع تاريخ أول محاولة للتنقيب 

عن النفط يف اليمن إىل الثالثينيات 
من القرن املايض والتي قامت بها 

شركة نفط العراق وهي شركة 
بريطانية خالل العام 1938م 

يف املنطقة الشرقية )حضرموت 
واملهرة( حيث قامت بتنفيذ بعض 
االعمال والدراسات الجيولوجية 

والجيوفيزيائية خالل فرتات 
متقطعة حتى بداية الستينيات.

ويعترب الباحث الجيولوجي 
)جيوكنز( أول من وضع خريطة 

جيولوجية لليمن و لقد كان 
لألبحاث دور فعال يف توضيح 

البيئة الجيولوجية يف اليمن ويف 
تحديد طبيعة املناطق والبقاع 

اليمنية والتي دلت األبحاث 
وأعمال التنقيب املختلفة عىل 

مالءمتها لتواجد النفط أو الغاز او 
كليهما معا.

زار املرابطون في جبهات مقبنة والبرح وكرش واحلشا مبحافظات تعز وحلج والضالعاملواطنون محور اهتمام حكومة اإلنقاذ الوطني وبوصلتها

يف ت��������أك��������ي��������د ع�����������ىل االس�����������ت�����������م�����������رار يف درب 
ال������ج������ه������اد وال����������دف����������اع ع�������ن س�������ي�������ادة ال������ب������اد، 
وال�����ت�����ص�����دي ل�����ق�����وى ال��������ع��������دوان واالح������ت������ال 
وع���ص���اب���ات ال���ع���م���ال���ة واإلرت�����������زاق وإف���ش���ال 
كل املخططات وامل��ؤام��رات الحاقدة عىل 
اليمن أرضاً وانساناً، وامليض قدماً بخطى 
واث��ق��ة وإرادة ق��وي��ة وع��زي��م��ة ج��ب��ارة فتية 
يف معركة امل��واج��ه��ة حتى تحقيق النصر 
الكامل وامل��ب��ن وتحرير وتطهر ك��ل شرب 
وك�������ل ذرة رم�������ل م�����ن أرض�����ن�����ا ال���ي���م���ن���ي���ة م��ن 

دنس الغزاة املحتلن.. 
يف هذا االتجاه العظيم جاءت الزيارات 
امليدانية لرئيس املجلس السيايس األعىل 
ال����ق����ائ����د األع��������ىل ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة امل���ش���ر 
ال���������رك���������ن م�������ه�������دي امل����������ش����������اط، إىل ع�����������دد م���ن 

جبهات املواجهة والقتال.

املللللللللللللرابللللللللللللطللللللللللللون 
فللللللللللي اجلللللللبللللللهللللللات 
التاريخ  يخطّون 

الناصع لليمن

الرئيس املشاط يؤكد االستمرار في درب اجلهاد حتى حترير كل شبر من أرض الوطن 
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أش��������رف ع����ض����و امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع�������ى، 
محمد عيل الحويث، عى صلح أنهى قضية 
ق���ت���ل ب�����ن أب�����ن�����اء ع���زل���ت���ي ال���ق���ح���ص���ة ب���م���دي���ري���ة 
ع��ت��م��ة وع���ن���ب���ان يف م���دي���ري���ة امل����ن����ار ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ذم�������ار اس����ت����م����رت 40 ع�����ام�����ا، وراح ض��ح��ي��ت��ه��ا 
س��ت��ة أش��خ��اص وع��ش��رات ال��ج��رح��ى وت��دم��ر 
منازل ومبان عامة ونزوح عدد من األسر.

ويف ل��������ق��������اء ق�������ب�������يل ت��������ق��������ّدم��������ه ع�������ض�������و امل�����ج�����ل�����س 
السيايس األعى الحويث ومستشار املجلس 
السيايس األعى، محمد حسن املقديش، 
ورئ�����ي�����س م���ح���ك���م���ة ع���ت���م���ة ال������ق������ايض، م��ح��م��د 
ال��ش��ج��اع، وم���دي���ر أم���ن امل��ح��اف��ظ��ة، العميد 
أحمد الشريف، ومسؤول التعبئة العامة، 
أحمد الضوراين، أعلن الشيخ عبد الوهاب 
ال��ج��ه��م��ي وال��ع��م��ي��د، إس��م��اع��ي��ل ال��ش��ري��ف��ي، 
ع��ن آل الجهمي وأب��ن��اء القحصة ومشايخ 
ع����ت����م����ة، وال����ش����ي����خ ن�����اي�����ف ال������ع������ريش، ع�����ن آل 
ال�����ع�����ريش، وأب�����ن�����اء ع���ن���ب���ان ب����امل����ن����ار، ال��ت��ص��ال��ح 
والتنازل يف كل ما خلفه النزاع بن الطرفن 

وطي صفحة املايض بالعفو الشامل.
وأوض��ح��وا أن العفو ي��أيت إرض���اء لله تعاىل 
وت��ش��ري��ًف��ا ل��ل��ح��اض��ري��ن، واس��ت��ج��اب��ة ل��دع��وة 
ق�����ائ�����د ال������ث������ورة ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب�������در ال����دي����ن 
الحويث يف حل القضايا املجتمعية وتعزيز 

وحدة الصف يف مواجهة العدوان.
وخ������������������ال ال����������ل����������ق����������اء، أش������������������اد ع�������ض�������و امل�����ج�����ل�����س 
ال������س������ي������ايس األع������������ى ال��������ح��������ويث، ب������م������واق������ف آل 
الجهمي وآل العريش يف التسامح والعفو، 
وبجهود كل من أسهموا يف إنهاء القضية، 
م�����ب�����ي�����ًن�����ا أن ه����������ذه امل���������واق���������ف ت�����ج�����س�����د ش����ه����ام����ة 

وأصالة قبائل اليمن.
إىل  ال�������������ع�������������ريش  ال��������ج��������ه��������م��������ي وآل  آل  ودع���������������������ا 
ت��ع��زي��ز رواب�����ط اإلخ�����اء وق��ي��م ال���وف���اء وامل��ح��ب��ة 
وت�����ج�����ن�����ب ال������ش������ح������ن������اء، واإلل������������ت������������زام ب����ال����ص����ل����ح 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م.. م��ب��ي��ن��اً أن ال���ع���دو ي��ع��م��ل عى 
استهداف النسيج االجتماعي وإثارة الفنت 
والصراعات بن أبناء املجتمع بعد أن فشل 

يف حربه العدوانية العسكرية.

وح�������ث م���ح���م���د ع������يل ال������ح������ويث، ع������ى ت���ض���اف���ر 
ال���ج���ه���ود وت����ع����اون ال��ج��م��ي��ع يف إص������اح ذات 
ال����ب����ن وح������ل ال���ق���ض���اي���ا امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت���وح���ي���د 

الصفوف والتفرغ ملواجهة العدوان.
من جانبه، نوه مستشار املجلس السيايس 
األع����������������ى امل�����������ق�����������ديش، ب����������������دور ع�������ض�������و امل�����ج�����ل�����س 
السيايس األعى الحويث ومساعيه الحثيثة 
يف حل القضايا املجتمعية وتعزيز تماسك 
ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة يف م���واج���ه���ة ال����ع����دوان.. 
مثمناً مواقف طريف القضية من آل الجهمي 
وآل ال����ع����ريش يف إي����ث����ار ال����ت����آخ����ي وال���ت���س���ام���ح 
والعفو لوجه الله تعاىل، وجهود كل من 

أسهموا يف الوصول للصلح.
ودعا املستشار املقديش، قبائل ذمار وكافة 
ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن ل��اق��ت��داء ب��م��ث��ل ه���ذه امل��واق��ف 
والسر يف نهج التصالح والتسامح وإنهاء 
ال��ث��ارات وال��ن��زاع��ات والتوجه لحل القضايا 
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة وال���������ت���������اح���������م مل��������واج��������ه��������ة ال�������ع�������دو 

الخارجي.

اشرف على إنهاء قضية قتل بني مديريتي عتمة واملنار بذمار..

محمد علي احلوثي: العدو  جلأ في حربه إلى استهداف النسيج االجتماعي وإثارة الفنت والصراعات 

التقى رئيس حكومة اإلنقاذ ملناقشة سير األداء احلكومي..

الرئيس املشاط يشيد باحلضور والوعي اجلماهيري في مسيرات »احلصار حرب«

ن���اق���ش رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس، مع 
ن���ائ���ب���ه ل����ش����ؤون ال����رؤي����ة ال���وط���ن���ي���ة م��ح��م��ود 
ال����ج����ن����ي����د، ع������������دداً م������ن ال�����ج�����وان�����ب امل���ت���ص���ل���ة 
بتحسن األداء املؤسيس يف كافة وحدات 

الخدمة العامة.
حيث استعرض الجنيد، الجهود املبذولة 
م��ن ق��ب��ل امل��ك��ت��ب التنفيذي إلدارة ال��رؤي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ب���ن���اء ال����دول����ة ال���ح���دي���ث���ة يف ه���ذا 
امل��ج��ال ال��ذي يمثل واح���داً م��ن األول��وي��ات 
األساسية املتصلة بتنفيذ الخطة املرحلية 
ال���ث���ان���ي���ة ل��������ل��������رؤي��������ة1442-1446ھ / 2021-

2025م .
وأش�������ار إىل س����ر إج����������راءات ت��ن��ف��ي��ذ م���دون���ة 

السلوك الوظيفي وأهميتها يف تحسن 
األداء وارت��ب��اط��ه��ا امل��ب��اش��ر ب��م��ح��اور ال��رؤي��ة 

الوطنية ومسارات تنفيذها.
وأك������������������د رئ���������ي���������س ال����������������������������وزراء أه�������م�������ي�������ة ات�������خ�������اذ 
ك�������اف�������ة اإلج������������������������راءات واع��������ت��������م��������اد ال������ع������وام������ل 
امل����ح����ف����زة ل���ت���ح���س���ن األداء ع������ى م���س���ت���وى 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع التخيل 
ع��ن امل��م��ارس��ات السلبية ال��ت��ي تعيق سر 

األداء العام.
وش��������دد ع�����ى ال������ت������زام ك����اف����ة األط������������راف ع��ى 
امل������س������ت������وي������ن ال�����������������رأيس واألف����������ق����������ي ب�����م�����دون�����ة 
السلوك الوظيفي، كونها إحدى األدوات 
امل�����ح�����س�����ن�����ة وامل��������ح��������ف��������زة ل������������������أداء وامل�����ح�����ق�����ق�����ة 

ألهداف الرؤية الوطنية.

ناقش وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي 
م����ع م���ح���اف���ظ ح����ض����رم����وت ل���ق���م���ان ب������اراس 
أمس، انتهاكات قوى االحتال وأدواتها 
ب������ح������ق امل��������واط��������ن��������ن يف امل�������ن�������اط�������ق ال�����ش�����رق�����ي�����ة 
وت���������ح���������دي���������دا يف م������ح������اف������ظ������ت������ي ح������ض������رم������وت 

واملهرة.
ويف ال��ل��ق��اء أوض����ح وزي����ر ح��ق��وق اإلن��س��ان 
أن ال����������وزارة ت���ت���اب���ع ب���اه���ت���م���ام ب����ال����غ م����ا آل���ت 
ال����ي����ه األوض���������اع اإلن���س���ان���ي���ة يف امل���ح���اف���ظ���ات 
ال��ش��رق��ي��ة وامل���ن���اط���ق امل��ح��ت��ل��ة ع��م��وم��ا، وم��ا 
ي����م����ر ب�����ه امل�����دن�����ي�����ون م�����ن م����ع����ان����اة م��ت��ف��اق��م��ة 
وأزم�������������ات م���ف���ت���ع���ل���ة واس������ت������ه������داف م��م��ن��ه��ج 
بجرائم القتل واالختطافات والتعذيب 

من قبل قوى العدوان ومرتزقتها. 
وأك������������������د ال�������دي�������ل�������م�������ي ح��������������رص ال����������������������������وزارة ع����ى 
م��ن��اص��رة أب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ات املحتلة بكافة 
ال���س���ب���ل امل���ت���اح���ة وامل���م���ك���ن���ة، وال���ع���م���ل ع��ى 
إق��ام��ة فعاليات وأنشطة لكشف جرائم 
وان���������ت���������ه���������اك���������ات ق��������������وى ال�����������غ�����������زو واالح�����������ت�����������ال 

وأدواتها بحق أبناء املناطق املحتلة.
فيما استعرض محافظ حضرموت جانبا 
م����ن امل����م����ارس����ات اإلج����رام����ي����ة واالن���ت���ه���اك���ات 
التي يمارسها تحالف العدوان األمرييك 
السعودي وأدواته من املرتزقة والعماء 
ب���ح���ق أب����ن����اء ه������ذه امل����ن����اط����ق يف ظ����ل ص��م��ت 

وتواطؤ دويل وأممي.

أك����د رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ص����ال����ح ب�����ن ح����ب����ت����ور، أن م����ح����ور امل����ق����اوم����ة ال ي��م��ك��ن 
ه��زي��م��ت��ه أو اس��ت��ئ��ص��ال��ه م��ن ال��خ��ارط��ة، س��ي��م��ا بعد 
م�����ا ات����س����ع ن����ط����اق����ه وأص�����ب�����ح م������ص������دراً ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

العسكرية.
وأش��������������ار رئ������ي������س ال������������������وزراء خ���������ال ف����ع����ال����ي����ة ال������ذك������رى 
ال������س������ن������وي������ة ل�������ش�������ه�������داء م�������ح�������ور امل��������ق��������اوم��������ة، أُق�����ي�����م�����ت 
بصنعاء، إىل أن الفعالية ُتجسد معنى التاحم 
وال�����ت�����ض�����ام�����ن مل�����ح�����ور امل������ق������اوم������ة ال����������ذي ت����ش����ك����ل وف���ق���ا 
إلرادة شعبية وإنسانية ودينية، لدعم األشقاء 

يف فلسطن املحتلة.
وت�������������ط�������������رق إىل م�������������ا ت�����������ع�����������رض ل���������ه���������ا أب�������������ن�������������اء ال������ش������ع������ب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ن��ذ م���ا ي���زي���د ع���ن 70 ع���ام���اً م���ن نكبة 
كربى تجرعوا خالها م��رارات املشروع الصهيوين 
ال��غ��رب��ي االس��ت��ع��م��اري األم���ري���يك، صاحبها تهجر 
وط���������رد وق�����ت�����ل واح�������ت�������ال ل�����������أرايض ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
ع�����اوة ع���ى امل���ش���اري���ع امل���ت���ع���ددة الس��ت��ئ��ص��ال��ه��م من 

وطنهم.
وأوض�����������ح ال�����دك�����ت�����ور ب������ن ح����ب����ت����ور أن األم���������ة ال���ع���رب���ي���ة 
واإلسامية ال يمكن أن ُتقهر أو تموت ألن األحرار 
فيها ي��ت��وال��دون دوم���ا وي��ن��م��ون وي��ك��ربون وي��ت��أًص��ل 
فيهم فكر الجهاد واملقاومة.. وقال "لذلك جاءت 
اللحظة التاريخية ليتشكل هذا املحور الذي يبدأ 
من الضفة الغربية وقطاع غزة يف فلسطن ومن 
طهران يف الشرق مروراً بسوريا والعراق وصنعاء 
ول��ب��ن��ان ل��ي��ن��ض��م إل��ي��ه ح��ال��ي��اً ب��ق��ي��ة األح�����رار ال���ث���وار يف 

ال�����ج�����زي�����رة ال����ع����رب����ي����ة وت������ح������دي������داً يف أرض ال���ح���رم���ن 
الشريفن".

وأض����������اف" ص���ن���ع���اء ت���ن���س���ج���م ان����س����ج����ام����اً ك�����ام�����ًا م��ع 
م���ح���ور امل���ق���اوم���ة ب��اع��ت��ب��اره م���ح���وراً ي���رف���ض امل���ش���روع 
ال���غ���رب���ي االس����ت����ع����م����اري ال���ص���ه���ي���وين ال�������ذي ي���واج���ه���ه 
أب����ن����اء ال���ي���م���ن م���ن���ذ ث���م���اين س����ن����وات ت���ج���رع���وا خ��ال��ه��ا 
وم����ا ي����زال����ون وي�����ات ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار م���ن قبل 
دول هي صنيعة هذا املشروع االستعماري الذي 

كلفهم بقتل أبناء الشعب اليمني".
وحيا رئيس الوزراء الشهداء القادة املحتفى بهم 
.. وق���ال" التحية واإلج����ال لكل ال��ش��ه��داء ال��ق��ادة 
الذين نحتفي بهم اليوم وبعطائهم وأرواحهم من 
ك��ل دول م��ح��ور امل��ق��اوم��ة، ون��ذك��ر منهم العامة 
محمد سعيد البوطي الذي اُستشهد يف املسجد 
وه����و ُي��ل��ق��ي إح�����دى م��ح��اض��رات��ه وال���رئ���ي���س ال��ش��ه��ي��د 
صالح الصماد، الذي اُستشهد وهو يؤدي واجبه 
يف محافظة الحديدة متحدياً كافة التهديدات، 
وم���ق���دم���اً روح�����ه ف�����داء وت��ض��ح��ي��ة وع���ط���اء للشعب 

اليمني".
وأك�����د أن ال��ج��م��ي��ع م��ع��ن��ي ب��ت��م��ج��ي��د ق�����ادة امل��ق��اوم��ة 
وال���ع���ظ���م���اء يف ه�����ذه األم�������ة ب���م���ا يف ذل�����ك ال���ش���ه���داء 
ب����اع����ت����ب����اره����م األع������ظ������م واألك�������������رم م������ن ال����ج����م����ي����ع ع��ى 

مستوى األمة.
وح���������ث ال������دك������ت������ور ب�������ن ح�����ب�����ت�����ور ع�������ى ت�����وس�����ي�����ع م����ح����ور 
املقاومة ليشمل دواًل أخرى، ألن املشروع الغربي 
هدفه اضطهاد الشعوب العربية واإلسامية دون 

اس��ت��ث��ن��اء وك����ذا ال��ش��ع��وب ال��ف��ق��رة ح���ول ال��ع��ال��م .. 
معترباً املقاومة أداة لتحرير إرادة اإلنسان ليس يف 
املنطقة العربية بل ويف أي مكان يف العالم.. والفتاً 
إىل أن م��ب��دأ امل��ق��اوم��ة ت��س��ق��ط م��ع��ه ك��اف��ة املفاهيم 
ال��ق��وم��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة وك���ل ما 

يتصل بتمزيق اإلنسان كإنسان.
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي ح����ض����ره����ا ع��������دد م������ن ال������������وزراء 
وأع�������ض�������اء م���ج���ل���يس ال�������ن�������واب وال�������ش�������ورى وق������ي������ادات 
عسكرية وأمنية وعلماء وشخصيات اجتماعية، 
أش���ار وك��ي��ل الهيئة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة أس���ر ال��ش��ه��داء 
ع��ب��دال��س��ام ال��ط��ال��ب��ي، إىل أه��م��ي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي 
ُي����ح����ي����ي����ه����ا ال�����ش�����ع�����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي م��������ع م������ح������ور امل�����ق�����اوم�����ة 
الس��ت��ل��ه��ام ال������دروس وال���ع���رب ال���ت���ي س��ط��ره��ا ال���ق���ادة 

من شهداء محور املقاومة.
وأكد السر عى درب ونهج القادة الشهداء الذين 
وح����������دوا األم���������ة وح������������ددوا ال����ب����وص����ل����ة ن����ح����و ال���ق���ض���ي���ة 
الفلسطينية التي حاول ويحاول الكيان الصهيوين 

حرف األنظار باتجاه قضايا أخرى.
واعترب الوكيل الطالبي، الشهداء القادة املحتفى 
ب�����ه�����م، رم�������������وزاً ل����ك����ل األح�������������رار ع������ى م����س����ت����وى م���ح���ور 
امل����ق����اوم����ة يف ف���ل���س���ط���ن ول����ب����ن����ان وس�����وري�����ا وال�����ع�����راق 

وسوريا واليمن.
وأُل����ق����ي����ت يف ال���ف���ع���ال���ي���ة ك���ل���م���ات م����ن ع���ض���و امل��ك��ت��ب 
السيايس لحركة الجهاد اإلس��ام��ي يف فلسطن 
خ�����ال�����د ال����ب����ط����ش ورئ������ي������س امل����ج����ل����س األع����������ى مل��ج��م��ع 
أه������ل ال���ب���ي���ت ورئ�����ي�����س ل���ج���ن���ة ال�����دف�����اع ع�����ن ال��ق��ض��ي��ة 

الفلسطينية وال��ث��ورة اإلس��ام��ي��ة يف إي���ران الشيخ 
م���ح���م���د ح����س����ن اخ���������ري وأم���������ن ع�������ام ك����ت����ائ����ب س��ي��د 
ال��ش��ه��داء ال���ع���راق ال���ح���اج أب���و آالء ال�����واليئ وع��ض��و 
لقاء املعارضة يف الجزيرة العربية الشيخ جاسم 
املحمد عيل، أشارت يف مجملها إىل أن تضحيات 
ال������ش������ه������داء، أرس����������ت ق����ي����م وم�������ب�������ادئ ال�����ن�����ض�����ال ض��د 
ق���وى االس��ت��ع��م��ار والهيمنة األم��ري��يك الصهيونية 

الغربية.
وق���������ال امل�����ت�����ح�����دث�����ون" ال�����ش�����ه�����داء ال������ق������ادة ه�����م اإلرث 
ال���ح���ق���ي���ق���ي ل�����ه�����ذه امل�������س�������رة، وال�������������زاد ال����ط����ي����ب ال������ذي 
نتزود منه كل يوم، وبحضورهم من خال آبائهم 
وعوائلهم، يمكن لنا أن نخطوا إىل األمام، ونكون 
ع����ى االس����ت����ع����داد ل��ل��م��واج��ه��ة ال�����ك�����ربى".. م��ؤك��دي��ن 
أن ال���ق���ادة ال��ش��ه��داء ه���م رم����وز األم����ة ال��ت��ي تسعى 
إىل إظ��ه��ار اإلس����ام وج��ع��ل��ه ال��ح��اك��م وال��ق��ائ��م عى 
م���س���رة األم�����ة وامل�����ي ب��ه��ا ن��ح��و ال��ت��ح��رر واالن��ع��ت��اق 

من قوى الهيمنة والتبعية.
ول���ف���ت امل���ت���ح���دث���ون إىل أن ال���ق���ائ���د س��ل��ي��م��اين وب��ق��ي��ة 
الشهداء القادة شكلوا حاضنة إسامية للقضية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���ع���ي���داً ع����ن ال���ط���ائ���ف���ي���ة وأي ع���ن���اوي���ن 
أخ������رى .. م���ؤك���دي���ن ض�������رورة إح����ي����اء ث���ق���اف���ة ال��ج��ه��اد 
باستحضار مواقف الشهداء وعظمة تضحياتهم 
وت����رس����ي����خ����ه����ا يف ن�����ف�����وس أب������ن������اء األم���������ة وال������س������ر ع��ى 
نهجهم لتنتصر األم��ة االسامية لقضيتها األوىل 
املتمثلة يف تحرير املسجد األقىص وإفشال مشاريع 

االستكبار العاملي "أمريكا وإسرائيل".

خالل املشاركة في الذكرى السنوية لشهداء محور املقاومة..

رئيس الوزراء: ال ميكن أن ُتقهر األمة العربية واإلسالمية
 ألن األحرار فيها يتوالدون دومًا وينمون ويكبرون

   املشروع الغربي هدفه اضطهاد الشعوب العربية واإلسالمية دون استثناء 

ناقش مع نائبه اجلنيد اجلوانب املتصلة بتحسني األداء املؤسسي

رئيس الوزراء يؤكد أهمية حتسني 
األداء على مستوى مؤسسات الدولة

ال����ت����ق����ى ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ر ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط رئ�����ي�����س امل���ج���ل���س 
السيايس األع��ى أم��س رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني الدكتور 

عبدالعزيز بن حبتور.
ج�����رى خ�����ال ال���ل���ق���اء، م��ن��اق��ش��ة س����ر األداء ال���ح���ك���وم���ي ل�������وزارات 
ومؤسسات الدولة ومستوى تنفيذ الخطط السنوية وأولويات 
العمل التنفيذي ويف املقدمة ما يتصل بتنفيذ مسارات الرؤية 

الوطنية.
وأط���ل���ع رئ���ي���س ال��������وزراء، ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س امل���ش���اط، ع���ى مجمل 
الجهود والنشاط الحكومي لتخفيف معاناة املواطنن واستقرار 
الخدمات ومواكبة توجيهات القيادة الثورية واملجلس السيايس 

األعى فيما يتعلق بالصمود الوطني ومواجهة العدوان.
ويف ال���ل���ق���اء أش�����اد ال���رئ���ي���س م���ه���دي امل���ش���اط ب���ال���وع���ي ال��ج��م��اه��ري 
ال������ع������ايل وال�����ح�����ض�����ور ال�����ح�����اش�����د وال�����ك�����ب�����ر ال���������ذي ش����ه����دت����ه م����س����رات 
“ال�����ح�����ص�����ار ح���������رب” ب����ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء وم���خ���ت���ل���ف امل���ح���اف���ظ���ات 

اليمنية.
وأكد أن الشعب اليمني لديه الوعي الكبر واملعرفة الواسعة 
بأساليب العدوان التدمرية وسعيه ملضاعفة معاناة املواطنن 

يف مختلف الجوانب.

وأشار فخامة الرئيس إىل أن املواطنن هم محور اهتمام حكومة 
اإلن��ق��اذ الوطني وبوصلتها، خصوصاً يف ظل ما يعانونه جراء 
العدوان والحصار منذ أكرث من سبعة أعوام، استهدف الجانب 
الخدمي بشكل كبر ملضاعفة معاناة املواطنن وإعاقة التحرك 

الرسمي.
كما أكد أهمية تكامل الجهود والعمل عى تحسن الخدمات 
وت����ب����س����ي����ط اإلج�����������������راءات يف وح������������دات ال�����خ�����دم�����ة ال�����ع�����ام�����ة، وإن�����ج�����از 
م��ع��ام��ات امل��واط��ن��ن واس��ت��ش��ع��ار امل��س��ؤول��ي��ة أم����ام ال��ل��ه وال��رق��اب��ة 
واملتابعة واإلشراف عى تسهيل الخدمات املقدمة للمواطنن.

وش��دد عى أهمية التقيد واالل��ت��زام بمشروع الدليل اإلرش��ادي 
ل���ت���ط���وي���ر ال����خ����دم����ات وت���ب���س���ي���ط اإلج������������راءات يف وح��������دات ال���خ���دم���ة 
ال���ع���ام���ة، وم���واص���ل���ة ج���ه���ود إص������اح ت���ح���دي���ث وت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة 

القوانن واللوائح.
وج����������دد ف����خ����ام����ة ال�����رئ�����ي�����س ال����ت����أك����ي����د ع������ى ض������������رورة ال�������ت�������زام ج��م��ي��ع 
ال��������وح��������دات وق�����ي�����ادات�����ه�����ا ب��������ال��������دوام ال�����رس�����م�����ي وم����ت����اب����ع����ة إج�����������راءات 
م���س���ت���وى ت���ق���دي���م ال����خ����دم����ات ل���ل���م���واط���ن���ن وت���خ���ص���ي���ص ي������وم ع��ى 
األقل يف األسبوع الستقبال املواطنن واالستماع إىل مشاكلهم 

وقضاياهم والعمل عى معالجتها.

الديلمي وباراس يناقشان الوضع 
اإلنساني في املناطق الشرقية احملتلة



جبهة مقبنة
جبهة مقبنة شهدت مواجهات شرسة ومتواصلة مع العدو وعصابات 
م��رت��زق��ت��ه ح��ي��ث رك���ز ال��ع��دو ع��ى ه���ذه ال��ج��ب��ه��ة وح����اول ب��اس��ت��م��رار اخ���راق 
صفوف أبطال جيشنا املجاهدين وحشد لها حشود كبرية بهدف كسب 
املعركة يف هذه الجبهة لكن دون جدوى فقد كان أبطال الجيش باملرصاد 
لكل تلك الحشود وافشلوا كل محاوالت ال��ع��دوان ومرتزقته يف إح��راز 
أي ت��ق��دم وك��ب��دوه��م خسائر ف��ادح��ة يف األرواح وال��ع��ت��اد، ون��ظ��راً ألهمية 
هذه الجبهة ومنطقتها الهامة والحساسة فقد حرص فخامة الرئيس 
املشاط عى زيارتها يوم الخميس امل��ايض وتفقد أح��وال املرابطني فيها.. 
وخالل الزيارة التي رافقه فيها رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن 
م��ح��م��د ع��ب��دال��ك��ري��م ال���غ���م���اري وق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���راب���ع���ة ال��ل��واء 
عبداللطيف امل��ه��دي وق��ائ��د املنطقة العسكرية الخامسة ال��ل��واء يوسف 
املداين، أشاد الرئيس املشاط، بدور أبناء تعز األحرار يف مواجهة العدوان 
األمرييك السعودي ورف��د الجبهات، وموقفهم الرافض لكل إغ��راءات 

دول العدوان، وانحيازهم إىل وطنهم وشعبهم.
ونوه بمعنويات أبطال الجيش العالية، والجهوزية الكاملة واليقظة 
يف ظل املرحلة الراهنة، واملواقف البطولية التي سطرها أبطال الجيش 
ال��ي��م��ن��ي يف ج���ب���ه���ات م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز دف����اع����اً ع����ن ال���ي���م���ن وأم����ن����ه واس���ت���ق���راره 
وسيادته واستقالله.. وتأيت زيارة فخامة الرئيس مهدي املشاط - القائد 
األع���ى ل��ل��ق��وات املسلحة إىل جبهة مقبنة ض��م��ن ب��رن��ام��ج زي����ارات سابقة 

قام بها فخامته إىل املنطقة العسكرية الرابعة.

مدينة تعز وجبهة الربح 
ومن ضمن زيارته امليدانية لجبهات العزة والكرامة التي نفذها يف إطار 
م��ح��ور ت��ع��ز، ك���ان ال��ق��ائ��د األع���ى ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة، امل��ش��ري ال��رك��ن مهدي 
املشاط، قد قام يوم االربعاء امل��ايض، بزيارة مدينة تعز وجبهة ال��رح.. 
وأشاد خالل الزيارة بدور أبناء محافظة تعز األحرار يف مواجهة العدوان 

األمرييك السعودي اإلمارات ورفد الجبهات.

وقال "إن التصدي للعدوان وتعزيز الجانب العسكري ورفد الجبهات 
م��ا ت��زال أول��وي��ة لدينا، م��ا يجب أن نتحى باليقظة وال��ج��ه��وزي��ة، فنحن 

ننتظر عودة الحرب يف أي وقت، وجاهزون لها".
وأك������د ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي���س أن امل���راب���ط���ني يف ال���ج���ب���ه���ات وق����ادات����ه����م ي��خ��ط��ّون 
بثباتهم وصرهم التاريخ الناصع لليمن ورجاله الذين ال يقبلون الذل 

والهوان والغزو واالحتالل.
وأشار إىل أن الشعب اليمني يستمد من املرابطني اليوم الصر والثبات 
وال���ع���زة واإلب�����اء وال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ف���داء، مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، ويف امل��ق��دم��ة 

العدوان والحصار.

جبهتي الحشا وكرش
إىل ذل�������ك ك�������ان 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����ى ال��ق��ائ��د األع����ى ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة، ق��د زار ي���وم ال��ث��الث��اء 
امل��ايض، جبهتي الحشا يف محافظة الضالع، وك��رش بمحافظة لحج.. 

واطلع الرئيس املشاط خالل الزيارة عى أوض��اع املرابطني يف الجبهتني 
واستعداداتهم ألي مستجدات.

والتقى الرئيس املشاط، بأبطال القوات املسلحة املرابطني يف الجبهتني، 
منوها بصمودهم وتضحياتهم يف مواجهة العدوان وما يتحلون به من 

معنويات عالية.
وأش����������اد ب��������دور ق�����ي�����اديت امل���ح���اف���ظ���ت���ني يف م����واج����ه����ة ق�������وى ال�������ع�������دوان ورف�����د 

الجبهات بالرجال واملال.
وعر الرئيس املشاط عن اعتزازه بأبطال الجيش الذين يمثلون مصدر 
فخر لكل أبناء اليمن وهم يجاهدون يف سبيل الله ويذودون عن الوطن.. 
مؤكداً االستمرار يف هذا النهج حتى تحرير كل شر من أرض الوطن من 

الغزاة واملحتلني.
ك���م���ا أش��������اد ب���م���ا ت�����م ت����ح����ري����ره م�����ن م���ن���اط���ق واس�����ع�����ة يف م���ح���اف���ظ���ت���ي ل��ح��ج 
والضالع وطرد الغزاة منها.. مشريا إىل أن العدو ما يزال يربص ويحيك 
املؤامرات ما يتطلب استغالل كافة اإلمكانيات والطاقات لرفد الجبهات.

وي��ك��ش��ف ال��ف��ي��ل��م ع���ن آل���ي���ة ع��م��ل االس���ت���خ���ب���ارات ال���س���ع���ودي���ة يف 
تشكيل الخاليا اإلج��رام��ي��ة، ويفضح باملعلومات وال��ص��ور ع��دداً 
من املرتبطني باالستخبارات السعودية تورطوا يف هذا الجانب 

الخياين.
ك���م���ا ي��ك��ش��ف ع����ن ه���وي���ة امل����رت����زق م��ح��م��د ع����ي امل����ق����ديش وامل����رت����زق 
فضل حسني املصقري كعنصرين رئيسيني توليا تشكيل خليتني 
ل��ل��ع��دوان، أوك���ل إىل األوىل ب��ق��ي��ادة ط���ارق محمد أح��م��د ال��غ��زايل 
املشهور ب�"طارق البعداين الغزايل" فتح جبهة يف منطقة بعدان 
إب إلق��الق األم��ن وزعزعة الجبهة الداخلية، لكن املهمة بحمد 

الله وفضله فشلت.
فيما ت��ول��ت الخلية ال��ث��ان��ي��ة تنفيذ عمليات اغ��ت��ي��ال وم��ح��اوالت 
اغ���ت���ي���ال ض����د ع�����دد م����ن ال���ش���خ���ص���ي���ات االج���ت���م���اع���ي���ة وال���رس���م���ي���ة يف 

صنعاء وإب وذمار.
الفيلم يكشف أيضا عن تفاصيل واحدة من عمليات مضادة 
لألجهزة األمنية اليمنية سجلت خاللها نجاحاً بوجه مؤامرات 
االس��ت��خ��ب��ارات ال��خ��ارج��ي��ة امل��ع��ادي��ة، وت��ع��زي��ز موقفها ونجاحاتها 

بعد إعادة توحيدها وتوحيد والئها لله وشعبها.
كما يكشف تكليف املدعو طارق محمد أحمد الغزايل بتشكيل 
خلية ت��ك��ون مهامها فتح جبهة إلق���الق األم���ن يف محافظة إب، 
وكيف تم تحويل األموال وعمليات شراء وإرسال السالح بغرض 

تفجري الوضع عسكرياً بمنطقة بعدان بمحافظة إب.
ويف ال����ت����ف����اص����ي����ل ات����ج����ه����ت االس�����ت�����خ�����ب�����ارات ال����س����ع����ودي����ة ل���ت���وج���ي���ه 
ع���ن���اص���ره���ا إىل ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل���ي���ات اغ����ت����ي����االت ت���س���ت���ه���دف م����ن خ��الل��ه��ا 
الشخصيات الوطنية املناهضة للعدوان، وجرى تشكيل خلية 
تحت قيادة املدعو محمد عي أحمد الحنش، أُوكل إليها تنفيذ 
عمليات اغتياالت يف محافظتي ذمار وإب والعاصمة صنعاء، 

كان آخرها عملية اغتيال الوزير الشهيد حسن زيد.
يفسح فيلم "يف قبضة األمن" مساحة كبرية لتفاصيل اغتيال 
ال���وزي���ر ال��ش��ه��ي��د ح��س��ن زي����د، وال���ت���ي أت����ت ح��ي��ن��ه��ا ل��ت��ض��رب سكينة 
املجتمع اليمني ولتضع السعودية بصمتها وتحاول أن تسجل 

انتصاراً لتغطي بها هزائمها العسكرية.
وي��ع��ي��د تمثيل م��س��رح ال��ج��ري��م��ة لعملية رص���د واغ��ت��ي��ال ال��وزي��ر 
الشهيد حسن زيد، وقدم ممثلو املشاهد أعضاء الخلية أنفسهم 
وفقاً العرافاتهم، كيف جرت متابعة الوزير وكيف تمت عملية 

االغتيال عى لسان املجرم، وكيف توارى عقب االغتيال.
ويوضح الفيلم كيف حددت األجهزة األمنية مسار املجرمني 
واآلل��������ي��������ات امل����س����ت����خ����دم����ة يف ال����ج����ري����م����ة يف أق��������ل م������ن س�����اع�����ة ب���رغ���م 
تعمدهم اس��ت��ه��داف ال��وزي��ر برفقة ابنته يف منطقة عمياء أمنياً 
آن���ذاك بالعاصمة ص��ن��ع��اء، م��ّك��ن ذل��ك م��ن تعقب ال��ج��ن��اة قبيل 

فرارهم إىل املناطق املحتلة من قبل دول العدوان.

ويف غضون ساعات أّمنت عملية تبادل سلسة للمعلومات 
بني األجهزة األمنية "املعلومات التفصيلية" عى طاولة قيادة 
ال����دول����ة، ول���ت���داه���م ق����وة م���ن األج����ه����زة األم���ن���ي���ة م��ق��ر اخ���ت���ب���اء ع��دد 
من أعضاء الخلية يف العاصمة صنعاء وتقتل يف اليوم التايل 
منفذي الجريمة يف منطقة حورور بمحافظة ذمار بعد رفضهم 
االستسالم ومقاومتهم لألجهزة األمنية، قبل أن يتم القضاء 
عى رأس الخلية أثناء مقاومته لألجهزة األمنية بعملية تالية 

قبيل فراره من مخبئة باتجاه املناطق املحتلة.
وأظ������ه������ر ال����ف����ي����ل����م ال����ت����ف����اص����ي����ل األخ������������رية ل����رئ����ي����س ال����خ����ل����ي����ة امل����دع����و 
ال��ح��ن��ش وإق��������راره ب��ج��ري��م��ة اغ���ت���ي���ال ال����وزي����ر ال��ش��ه��ي��د ح��س��ن زي���د، 

ودور املجتمع يف الحصول عى معلومات ساعدت يف تفكيك 
الخلية اإلجرامية.

ويكشف الفيلم كذلك الغموض عن عمليتي اغتيال وقعتا 
يف محافظة ذم��ار طالت إحداهما الشهيد عبد الله السالمي، 
واألخ����رى م��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال األس��ت��اذ عبد ال��ك��ري��م الحبيس وال��ذي 

نجا بعد إصابته بجروح خطرية.
كما يكشف أيضاً الستار عن عملية اغتيال فاشلة استهدفت 
وكيل محافظة إب عبد الواحد املروعي، ويوثق باألسماء رصد 
ال��خ��ل��ي��ة ش��خ��ص��ي��ات يف ال��ح��ك��وم��ة وش��خ��ص��ي��ات وط��ن��ي��ة مناهضة 

للعدوان.
يعرج فيلم "يف قبضة األم��ن " عى أثر التحوالت التي نتجت 
ع����ن إع��������ادة ص���ي���اغ���ة أج����ه����زة األم�������ن وف�����ق ق����واع����د ت��ج��ع��ل��ه��ا أج���ه���زة 
للشعب ال للسلطة، وآلية التعاون الخالق بني األجهزة األمنية 
وفق الرؤية الجديدة لعملها يف تبادل املعلومات وتحقيق األثر 
املطلوب وتجاوز إرث املايض، مثل كشف املتورطني باغتيال الوزير 
ال��ش��ه��ي��د ح��س��ن زي���د يف ظ���رف س���اع���ات وإن���ه���اء ال��خ��ل��ي��ة وتفكيكها 
يف ظ������رف ث����م����اين وأرب������ع������ني س����اع����ة أح������د أه������م اآلث�����������ار، وك��������ذا ال������دور 
الخياين للمرتزقة يف تمكني االستخبارات الخارجية من تجنيد 

الجواسيس لخدمة العدوان عى بلدهم دون وازع أو ضمري.
إىل جانب املعلومات الجديدة والتفصيلية يف واحدة من ثنايا 
امل���واج���ه���ة واالس���ت���ه���داف ل��ل��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، يستضيف 
ال��ف��ي��ل��م ش��خ��ص��ي��ات ع��س��ك��ري��ة وأم���ن���ي���ة واس���ت���خ���ب���ارات���ي���ة وع��ل��م��ائ��ي��ة 
وازن���ة ت��ري مشهد ال��ح��رب األمنية واالستخباراتية ضمن آفاقه 
الواسعة، حرب يراد منها تدفيع الشعب اليمني ثمن الصمود 

وكسر أحالم طغاة العالم وأذنابهم اإلقليميني.
فيلم "يف قبضة االمن " يوثق إحدى محطات النجاح لألجهزة 
األم��ن��ي��ة، يف ح���رب مستمرة ل��ن ت��ت��وق��ف بصمت امل��داف��ع ورف��رف��ة 

رايات السالم.

كشفت األجهزة األمنية، عن تفاصيل ومعلومات جديدة تتعلق بعملية اغتيال الوزير حسن 
زيد وعدة عمليات ومحاوالت اغتيال نفذتها عناصر تابعة لالستخبارات السعودية يف العاصمة 

صنعاء وإب وذمار.
ويعرض الفيلم األمني "يف قبضة األمن " الحرب الدائرة بني املخابرات اليمنية واالستخبارات 
السعودية يف ظل العدوان، والتي تعمل عى تفجري الوضع من الداخل، فيما تقوم األجهزة 

األمنية بدورها للحفاظ عى السكينة العامة والجبهة الداخلية.

بعد تنفيذها لعمليات ومحاوالت اغتيال في صنعاء وإب وذمار ..
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 املرابطون في اجلبهات يخطّون التاريخ الناصع لليمن ورجاله الذين ال يقبلون الذل والهوان والغزو واالحتالل

عناصر تابعة لالستخبارات السعودية في قبضة األمن

 اخللية الثانية تولت تنفيذ 
عمليات اغتيال عدد من 

الشخصيات االجتماعية والرسمية 
في صنعاء وإب وذمار

يف تأكيد عى االستمرار يف درب الجهاد والدفاع عن سيادة البالد، والتصدي لقوى العدوان واالحتالل وعصابات 
العمالة واإلرتزاق وإفشال كل املخططات واملؤامرات الحاقدة عى اليمن أرضاً وانساناً، وامليض قدماً بخطى 
واثقة وإرادة قوية وعزيمة جبارة فتية يف معركة املواجهة حتى تحقيق النصر الكامل واملبني وتحرير وتطهري 
كل شر وكل ذرة رمل من أرضنا اليمنية من دنس الغزاة املحتلني.. يف هذا االتجاه العظيم جاءت الزيارات 

امليدانية لرئيس املجلس السيايس األعى املشري الركن مهدي املشاط القائد األعى للقوات املسلحة، إىل عدد 
من جبهات املواجهة والقتال، وتفقده ألحوال املجاهدين الشجعان األبطال املرابطني يف تلك الجبهات ويف 

خطوط التماس واملواقع األمامية فيها، مشيداً بصمودهم وتضحياتهم يف مواجهة العدوان وما يتحلون به 
من يقظة ومعنويات عالية ، وبما سطروه من مواقف شجاعة وعظيمة وما اجرحوه من مآثر بطولية خالدة 

جهاداً ودفاعاً عن الوطن والشعب، ومعراً عن اعتزازه بأبطال الجيش امليامني الذين يمثلون مصدر فخر لكل 
اليمنيني، مؤكداً أيضاً عى االستمرار يف درب الجهاد ويف مسار االنتصار والتحرير ودحر الغزاة املحتلني.

زيارات الرئيس املشاط إىل جبهات القتال لها دالالتها العسكرية وتحمل رسائل قوية للمعتدي املعتوه األحمق.. 
ومن ضمن أهم وأبرز دالالتها أنها تمثل تدشيناً ملرحلة جديدة عى طريق حسم معركة املواجهة مع العدوان 

ومرتزقته.. كما أن من أهم رسائلها هو عدم القبول باستمرار حالة الالسلم والالحرب التي يسعى العدوان 
ألن تظل  مستمرة ليستمر يف التهرب واملرواغة والتنصل من تنفيذ بنود الهدنة العسكرية واإلنسانية وعدم 

االلتزام بشروط صنعاء والتي من أهمها فتح املوائن واملطارات وصرف املرتبات.. وبعد أن وصلت املفاوضات إىل 
طريق مسدود، وعدم جدية املعتدي واستمراره يف املراوغة ومحاوالت االلتفاف والتهرب من تنفيذ بنود الهدنة 

وشروط صنعاء، فهنا البد من اتخاذ طريقة أخرى تكون مجدية مع العدو تجره رغم أنفه عى ترك املراوغة 
واالنصياع لشروط صنعاء وملطالب شعبنا اليمني املشروعة واملحقة والعادلة، ويف هذا السياق جاءت زيارة 
القائد األعى للقوات املسلحة إىل جبهات العزة والكرامة وميادين الشرف والبطولة ومواقع البذل والعطاء 

والتضحية والفداء، ألنها الوسيلة األجدى والطريقة املثى للتعامل مع العدو األرعن ولقطع دابره املغري وكف 
شره املستطري عن وطننا وشعبنا اليمني.

سنتناول هنا بإيجاز وتفصيل زيارات الرئيس املشاط إىل عدد من جبهات املواجهة والقتال وهي جبهات مقبنة 
ومدينة تعز والرح بمحافظة تعز، وكرش والقبيطة بمحافظة لحج، والحشا بمحافظة الضالع، فإىل 

التفاصيل:

خاص : صحيفة 26سبتمرب

خالل زياراته امليدانية ملدينة تعز وجبهات مقبنة والبرح وكرش واحلشا مبحافظات تعز وحلج والضالع

الرئيس املشاط يؤكد االستمرار في درب اجلهاد حتى حترير كل شبر في أرض الوطن

 األج����ه����زة األم���ن���ي���ة  ت��ك��ش��ف ت��ف��اص��ي��ل ج���دي���دة عن 
اغتيال الوزير زيد وعمليات أخرى  

 املقدشي واملصقري هما من شّكال خليتني 
إلقالق األمن واالغتياالت  

 اخللية األولى أوكلت إلى املدعو الغزالي لفتح جبهة 
في بعدان مبحافظة إب لزعزعة األمن
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اخلريطة اجليولوجية لنفط حضرموت واملهرة وسياسة الشركات األجنبية 

 ي���ع���ت���ر ال���ب���اح���ث ال���ج���ي���ول���وج���ي )ج���ي���وك���ن���ز( أول م����ن وض���ع 
خريطة جيولوجية لليمن و لقد كان لألبحاث دور فعال 
يف توضيح البيئة الجيولوجية يف اليمن ويف تحديد طبيعة 
امل����ن����اط����ق وال�����ب�����ق�����اع ال���ي���م���ن���ي���ة وال�����ت�����ي دل�������ت األب������ح������اث وأع����م����ال 
ال��ت��ن��ق��ي��ب امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ى م��اءم��ت��ه��ا ل��ت��واج��د ال��ن��ف��ط أو ال��غ��از 

او كليهما معا.
وعى هذا األساس وبالنظر إىل امكانيات تواجد املكامن 
ال����ن����ف����ط����ي����ة ت������م ت���ق���س���ي���م ال����ي����م����ن إىل ث��������اث م����ن����اط����ق ال���غ���رب���ي���ة 
والجنوبية )تهامة والساحل( واملنطقة الشرقية وهي التي 
ح��ظ��ي��ت ب���االه���ت���م���ام ال���خ���اص م���ن ال���ش���رك���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وم��ن 
الجيولوجيني واملنقبني منذ عام 1938م وال تزال اىل وقتنا 
ال��ح��اض��ر محطة اط��م��اع ال��ش��رك��ات النفطية األج��ن��ب��ي��ة وم��ن 
يقف خلفهم من قوى استعمارية تتجسد اليوم بعدوان 
2015م والخارطة الجيولوجية للمنطقة الشرقية تمتد 
عى طول املشرق وعى مساحات واسعة عر محافظات 

الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت واملهرة.
سياسة الغموض 

ب��ص��ورة ع��ام��ة ف���إن ال��خ��ص��وم��ات ب��ني س��ل��ط��ن��ات القعيطي 
والكثريي بحضرموت والنزاعات مع السعودية، لم تكن 
هي السبب الرئييس للتأخري املتعمد الستخراج نفط اليمن 
الجنوبي آنذاك.. حيث كانت توجد يف الوقت نفسه دواع 
أخرى كانت مرتبطة بسياسة الشركة ذات االمتياز, حيث 
ق��ام��ت س��ي��اس��ة ش��رك��ة )اآلي. ب���ي. يس( ع��ى ال��ح��ص��ول عى 
احتكار التنقيب وعى انتظار الوقت املناسب لانتقال إىل 
االستثمار كانت الشركة التي تعمل بوساطة البرتوليوم 
كونسسيون ليمتد تعتر نفط محمية ع��دن كمحزون يف 
حالة النقص وما كانت تريد اللجوء إىل نفطها إال عندما 
تبدأ مراكزها االنتاجية األخ��رى يف الشرق االوس��ط الغنية 
والسهلة االس��ت��غ��ال بالنضوب أو االن��ف��ات م��ن مراقبتها 
وحتى ترر سياستها اعتمدت عى عدد من الحجج منها 
ع�����دم االس����ت����ق����رار ال���س���ي���ايس وع������دم اس���ت���ق���رار األم������ن وك���ذل���ك 
ال���ن���ق���ص���ان ال���ك���م���ي يف االك����ت����ش����اف����ات وص����ع����وب����ة االس����ت����خ����راج 
وه��ك��ذا كانت الشركة تأمل أن تكسب وقتا م��ن جهة وأن 
ت���خ���م���د ن����ش����اط ال����ش����رك����ات ال����ت����ي ي���م���ك���ن أن ت���ه���ت���م ب���األب���ح���اث 
وال��ت��ش��ك��ي��ك يف م����ردودي����ة امل����راك����ز امل��ع��دن��ي��ة م���ن ج��ه��ة أخ���رى 
وس���م���ح ل��ه��ا ه����ذا ال��ت��ك��ت��ي��ك أن ت��غ��ط��ي ه����ذه امل����راك����ز امل��ع��دن��ي��ة 

بغطاء من الغموض.
شركات إنجليزية - امريكية 

خال األعوام 1938- 1961م منحت أربعة امتيازات 
بالتساوي لشركات انجليزية وأخرى أمريكية 

ففي 12 يناير 1938م منحت رخ��ص��ة اب��ح��اث لشركة 
انجليزية "اآلي ب��ي يس" ع��ى شكل تنقيب لكل محميات 
عدن وألربع سنوات وقابلة للتجديد كل سنتني وقد كلفت 
ال��ش��رك��ة ف��رع��ا م��ن ف��روع��ه��ا ال��ب��رتول��ي��وم كونسسيون ليمتد 

باألبحاث. 
حيث قسمت الشركة التنقيبات ليمتد االقليم إىل ثاث 
م��ن��اط��ق ك��ب��رية امل��ن��ط��ق��ة األوىل ح��ج��ر وامل��ن��ط��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة ث��م��ود 

والثالثة عدن. 
وبدأت التنقيبات منذ سنة 1938م ولكنها توقفت خال 
ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة )1939- 1945م( واستعيدت 

بنشاط سنة 1946م. 
وح����ت����ى س���ن���ة 1954م ق����ام����ت ال����ب����رتول����ي����وم ك��ون��س��س��ي��ون 
ليمتد بتكتم كامل رافضة إرسال نتائج تلك االستقصاءات 

امللموسة إىل السلطات.
 وم�����ن�����ذ ي����ول����ي����و 1953م م����ن����ح����ت ال�����ش�����رك�����ة دوا ال�����رج�����وع 
ل��ل��س��ل��ط��ات ام���ت���ي���ازي���ن ل��ش��رك��ة "ري��ت��ش��ف��ي��ل��د أوي������ل" أم��ري��ك��ي��ة 
وامتياز لشركة "سيتيز أويل" انجليزية مما عرض الشركة 
الن���ت���ق���ادات ال��ص��ح��اف��ة امل��ح��ل��ي��ة ان���ت���ق���ادا الذع�����ا وق����د أس��رع��ت 
ال���ص���ح���اف���ة امل���ح���ل���ي���ة ل����إع����ان ع����ن اك���ت���ش���اف ع�����دة م���ن���اج���م يف 
ح������روت وث����م����ود وح���ج���ر وش����ب����وة ول�����م ت���ك���ذب ال���ش���رك���ة ت��ل��ك 
املعلومات وبخاف ذلك فقد أكد سعيها لدى حاكم عدن 
للحصول عى استبدال رخصة األبحاث باتفاقية استثمار 

عى وجود النفط. 
وام���ام ذل��ك اتفقت الشركة م��ع السلطات االستعمارية 
يف ع���������دن ان ي����ط����ل����ب م�������ن ال�����س�����اط�����ني امل����ح����ل����ي����ني يف ك�������ل م���ن 
محمية ع��دن ب��أن يأذنوا للحاكم ببدء املباحثات باسمهم 
م��ع ال��ش��رك��ة، وه��ك��ذا ك���ان ال��ح��اك��م االن��ج��ل��ي��زي يف ع���دن قد 
ط��ل��ب م���ن األم������راء أن ي��ع��ط��وه ت��وق��ي��ع��ا ع���ى ب��ي��اض م��م��ا أث���ار 
ع���ل���ي���ه ال���وط���ن���ي���ني ف���ق���ام���وا ب���ه���ج���وم ق�����وي ج�����دا ع����ى ال���ش���رك���ة 
والسلطات االستعمارية مما قاد ذلك إىل توقف املفاوضات 
ل��س��ن��وات ح��ت��ى ع���ام 1959م ب��ع��د ان ت��م إع���ان م��ا يسمي 
)اتحاد الجنوب العربي( وتقسيم جنوب اليمن إىل امارات 
واتحادات،- وهذا ما يعاد اليوم رسمه كسياسة العدوان 
يف حضرموت املهرة- اتصلت خالها اآلي. بي. يس مباشرة 
بساطني حضرموت لوضع مشروع موافقة تحت أيديهم 
ويف سنة 1960م بدأت املفاوضات يف املكا وبعد سلسلة 
مقابات عرضت خالها املشاريع واملشاريع املضادة وبعد 
م��ب��اح��ث��ات ق�����ررت ال���ش���رك���ة أن ت��ت��خ��ى ع���ن ح��ق��وق��ه��ا يف 13 
اب���ري���ل 1960م، وم����ع ت���وق���ف امل���ب���اح���ث���ات أع��ل��ن��ت سلطنتا 
ال���ق���ع���ي���ط���ي وال����ك����ث����ريي ف���ت���ح م���ن���ط���ق���ة ث����م����ود )5000ك������������م2( 
لامتيازات النفطية ودعت الشركات التي يهمها العرض 
إىل تقديم اقرتاحاتها وعى الفور اتصلت شركات امريكية 
وامل��ان��ي��ة ب��ال��ح��ك��وم��ات املحلية ب��ح��ض��رم��وت ل��ت��ف��وز باملناقصة 
شركة "ال��ب��ان ام��ري��ك��ان" األمريكية . لتحصل الشركة عى 
امتيازين يشمان مساحة 200000 كم2 أي كل املحمية 
الشرقية وق��د عقد اول ات��ف��اق م��ع س��اط��ني ح��ض��رم��وت يف 

5 نوفمر 1961م وعقد اتفاق ثان مع سلطات املهرة يف 
4 ي��ول��ي��و 1962م واوج������دت ال��ش��رك��ة ف��رع��ني ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب يف 

حضرموت ويف املهرة وسقطرى.
ف����خ����ال ال����ف����رتة 1961- 1966م ن����ف����ذت ش����رك����ة ال���ب���ان 
امريكان التنقيب عن النفط يف حضرموت وشبوة وقامت 
بإجراء املزيد من املسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية 
وح�����ف�����رت أرب�����ع�����ة آب��������ار اس���ت���ك���ش���اف���ي���ة ه�����ي )ح�����������وارم وت�����راف�����ت( 
وال����ت����ي ظ���ه���رت ف��ي��ه��ا م����ؤش����رات ن��ف��ط��ي��ة وك����ذل����ك ب�����ري )85 
و88( وانسحبت هذه الشركة يف عام 1966م قبل عام 
واح����د م��ن االح���ت���ال االن��ج��ل��ي��زي ل��ج��ن��وب ال��ي��م��ن ورح��ي��ل��ه يف 
30نوفمر 1967م لينتهي بذلك اطماع امريكا يف نفط 
ح����ض����رم����وت وامل������ه������رة ل���ي���ت���ج���دد اط���م���اع���ه���م ال�����ي�����وم م�����ن خ���ال 
عدوان 2015م وما تقوم به ادواتهم باملحافظات املحتلة 

من نهب للرثوات النفطية وغريها.
شروط مجحفة 

طبيعة شركات النفط بشكل ع��ام وشروطها يف الشرق 
االوس�����ط ل��ه��ذا ال���ن���وع م���ن االح���ت���ك���ار ت���أث���ريات س��ي��ئ��ة بالنسبة 
إىل ال���ب���ل���دان امل��ان��ح��ة ل��ام��ت��ي��ازات ف��ق��د ك����ان ب��اه��ظ ال��ت��ك��ال��ي��ف 
حتى ذلك الوقت عى الصعيد التقني بصورة خاصة ألن 
الشركات تميل إىل عدم تنقيب واستغال سوى اآلبار التي 

تبدو لها أكرث نفعا )آبار غنية واستخراج سهل(.
وبالنسبة إىل جنوب اليمن آنذاك الذي ال يملك الوسائل 
ليستخرج النفط بنفسه يبدو التنازل ملصلحة شركة حتميا 
وأن ات����ف����اق����ي����ات م����ن����ح االم������ت������ي������ازات ال ت���ن���ش���ر دائ�����م�����ا ف��ي��ك��ت��ف��ي 
الرسميون ب��اإلع��ان للصحافة ب��أن ال��ش��روط مفيدة للبلد 
ومع ذلك دون التفاصيل حول االمتيازات! فاألمر يتعلق 
باتفاقيات ذات ط��اب��ع ع��ام أن��ه��ا تتناول ك��ل م��راح��ل االن��ت��اج 

)أبحاث تنقيب استخراج نقل تكرير(.
فالشروط الرئيسية لاتفاقية املعقودة مع شركة البان 
امريكان مع ساطني حضرموت واملهرة يف نوفمر 1961م 
وي��ول��ي��و 1962م اح��ت��وت ع��ى 34ش��رط��ا م��ن اه���م بنودها 
م�����دة ال���ص���اح���ي���ة ت���ت���ن���اول االت���ف���اق���ي���ات م���رح���ل���ة أب����ح����اث ع��ش��ر 
سنوات )خمس سنوات فقط بالنسبة لجزيرة سقطرى( 
مع إمكانية تمديد لخمس سنوات ومرحلة استثمار مدتها 

ثاثني سنة بالنسبة لكل حقل نفطي مكتشف. 
وبالنسبة للغاز يعود الغاز الطبيعي الذي ال تستخدمه 

ال���ش���رك���ة الس��ت��ه��اك��ه��ا ال���خ���اص إىل امل��ح��م��ي��ات وإذا أظ��ه��رت 
امل������ح������م������ي������ات رغ�����ب�����ت�����ه�����ا يف ت�����خ�����ص�����ي�����ص ه������������ذا ال���������غ���������از ل����ل����ص����ن����اع����ة 

البرتوكيماوية فيكون للشركة حق األولوية.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ت��ك��ري��ر وال��ت��س��وي��ق ت��ل��ت��زم ال��ش��رك��ة ب��إن��ش��اء 
م��ص��ف��اة بقصد س��د ال��ح��اج��ات املحلية إىل ال��ن��ف��ط والبنزين 
وغريهما وغاية هذا اإللزام تحسني التصنيع وهذا اإللزام 

غري صالح إال لحضرموت.
 يحق للحكومات املحلية أن تمتلك 12.5% من االنتاج 
ال���خ���ام ال�����ذي ي��م��ك��ن��ه��ا ب��ي��ع��ه ب��وس��ائ��ل��ه��ا ال���خ���اص���ة ول��ح��س��اب��ه��ا 
ال����خ����اص وه������ذا ال����ش����رط م���ع���م���ول ب����ه ت��ق��ري��ب��ا يف ك����ل ال���ب���ل���دان 
امل���ن���ت���ج���ة ول����ك����ن اغ����ل����ب ال����ب����ل����دان امل���ن���ت���ج���ة ل���ل���ن���ف���ط ح���ت���ى وق��ت��ن��ا 
الحاضر ال تجد من يشرتي حصتها من النفط مما يجعلها 

مضطرة غالبا ان تبيعه للشركات نفسها.
ك�����ل ذل������ك وج��������دت ب���ع���ض االن�����ت�����ق�����ادات ل���ت���ل���ك االت���ف���اق���ي���ات 
وشروطها منها ما هو ذات طابع مايل والبعض اآلخر ذات 
طابع سيايس تتعلق االوىل بنظام األج��ر والتسليف بينما 

تتعلق االنتقادات األخرى بشروط الا إقليمية.
نفط ثمود 

يف س���ن���ة 1963م ك����ان����ت االح���ت���ي���اط���ي���ات امل���ك���ت���ش���ف���ة ت��ق��در 
ب��ث��م��ان��ني م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يف ث��م��ود وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة ال 
ت�����زال امل���خ���زون���ات غ���ري ك��اف��ي��ة ألن األم�����ر ال ي��ق��ت��ص��ر ع���ى ثقب 
آبار فحسب وإنما ينبغي أيضا ان تكون هذه اآلبار ُمنتجة 
ويف هذا املنطقة الصحراوية تؤثر الظروف الجغرافية تأثريا 
ح��اس��م��ا س��ي��م��ا ع���ى ال���وت���رية امل��س��ج��ل��ة يف األب���ح���اث ب��واس��ط��ة 
رجال العمليات كما تؤثر عى كلفة اإلنتاج بالطن الواحد.
ون��ظ��را ل��ك��ون ث��م��ود ب��ع��ي��دة ع��ن ال��ب��ح��ر )ح����وايل 300 ك��م( 
ف��أن ثمن الكلفة يتعرض ل��ارت��ف��اع ارت��ف��اع��ا ك��ب��ريا وم��ن هنا 
ت��خ��وف ال��س��ل��ط��ات م��ن رؤي���ة األع���م���ال ت��ت��وق��ف وب��ال��رغ��م من 
ذل����ك ال���ت���زم���ت ال���ب���ان ام���ري���ك���ان ب���إن���ش���اء م���رف���أ وأن���اب���ي���ب لنقل 
النفط الخام إىل أقرب نقطة من الساحل وعدا ذلك فليس 
من املستبعد ان تطرأ من وقت آلخر اكتشافات جديدة أهم 
وع���ى األخ���ص واق��ع��ة ع��ى م��س��اف��ة ق��ري��ب��ة م��ن ال��ب��ح��ر لتغري 

جذري ظروف االستثمار.
وباملختصر فان وجود الزيت املعدين مرهنا عليه بطريقة 
ال تقبل النقاش وجود كميات من النفط قابلة لاستثمار 
اق���ت���ص���ادي���ا وم���م���ا ي��ث��ب��ت آن������ذاك ان ال��ن��ت��ائ��ج ال��ح��اص��ل��ة عليها 

شركة البان امريكان من االبحاث والتنقيب بوجود كميات 
م����ن ال���ن���ف���ط ب���ث���م���ود م����ب����ادرة ال���ش���رك���ة ل��ل��ب��ن��اء ل��ت��ق��دي��م ع���رض 
لسلطنات حضرموت ح��ول تمويل اعمال البنية التحتية 
وتعبيد الطرقات وترفض الشركة بان يعوض عليها فيما 

بعد عندما تصبح العائدات النفطية منتظمة. 
فمن الوهم ان ايجاد صناعة نفطية يشكل عامل تنمية 
يف ظ������ل االس����ت����ع����م����ار االن����ج����ل����ي����زي ل����ج����ن����وب ال����ي����م����ن ألن ه����ذه 
الصناعة النفطية م��ا كانت س��وى وسيلة لجر امل���وارد نحو 

الخارج بدل ان تستثمر يف التنمية.
املشروع اليمني- السوفيتي 

ويف عقد السبعينيات قامت شركة "سيابكو" الجزائرية 
بأعمال التنقيب يف منطقة املهرة وشمال حضرموت حتة 
ع�������ام 1976م ن����ف����ذت ال����ش����رك����ة م���س���ح���ا زل�����زال�����ي�����ا يف ح�����دود 
2500ك�������م خ���ط ط����ويل وت����م ح��ف��ر ب���ر اس��ت��ك��ش��اف��ي��ة واح����دة 
أع��ط��ت ب��ع��ض ظ��واه��ر ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة وان��س��ح��ب��ت طوعيا 

من الباد.
ونتيجة لتواجد عدد من الرتاكيب الجيولوجية املكتشفة 
م���ن ق��ب��ل ش���رك���ة س��ي��اب��ك��و ت���م وض����ع ب���رن���ام���ج ت���ع���اون ي��م��ن��ي– 
كوبي يف مجال الحفر االستكشايف ع��ام 1974م وسمى 
امل����ش����روع ال��ي��م��ن��ي– ال���ك���وب���ي وخ�����ال ت��ل��ك ال���ف���رتة وح���ت���ى ع��ام 
1976م نفذ املشروع حفر أربعة آبار استكشافية يف شمال 
حضرموت أعطت بعضها مؤشرات للهيدروكربونات ثم 

انتهى هذا العمل باتفاق الطرفني.
ويف ع����ام 1975م وق��ع��ت ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال��ن��ف��ط 
مع شركة "سيرت" الكندية يف املنطقة املغمورة من جنوب 
س��ق��ط��رى وق��ام��ت بتنفيذ م��س��ح زل����زايل إىل ج��ان��ب ح��ف��ر بر 
اس���ت���ك���ش���ايف أع����ط����ت م�����ؤش�����رات غ�����ازي�����ة وان���س���ح���ب���ت ال���ش���رك���ة 

نتيجة لظروف مالية يف العام 1979م.
ويف ابريل 1977م وقعت اتفاقية مع شركة "أجيب" 
اإلي��ط��ال��ي��ة للعمل يف منطقة سيحوت اليابسة وامل��غ��م��ورة 
)املياه اإلقليمية يف البحر العربي( ووقعت اتفاقية اخرى 
م��ع��ه��ا يف ع�����ام 1979م ل��ل��ع��م��ل يف م��ن��ط��ق��ة امل���ك���ا وخ��ل��ي��ج 
ال��ق��م��ر يف امل��غ��م��ورة وال��ي��اب��س��ة وق��ام��ت ب���إج���راء م��س��ح زل���زايل 
وح��ف��رت تسعة آب��ار استكشافية أعطت اثنتان منها نفطا 
ب���ل���غ اإلن�����ت�����اج امل����ق����در ألح���ده���م���ا 3 آالف ب���رم���ي���ل ي���وم���ي���ا إال أن 
الشركة انسحبت يف العام 1986م بحجة ع��دم جدوى 

املشروع.
م���ن ن��اح��ي��ة اخ����رى ف��ق��د ت���م ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ي��م��ن واالت���ح���اد 
ال��س��وف��ي��ت��ي يف م��ج��ال ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال��ن��ف��ط واإلن���ت���اج ع���ر ما 
عرف باملشروع اليمني– السوفيتي للتنقيب عن النفط الذي 
ق��ام بعمل دراس���ات استكشافية عى مساحة قدرها 10 

آالف كيلومرت مربع شمال حضرموت.
ب���ع���ض  االع���������������������وام 1976- 1982م  وان�����������ج�����������زت خ������������ال 
امل���س���وح���ات ال��ج��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة يف ك���ل م���ن ش���م���ال ح��ض��رم��وت 
وخليج القمر توجت نتائجها بحفر ثاثة آبار استكشافية 
ك��ان��ت نتائجها سلبية وذل���ك خ���ال ال��ف��رتة ي��ول��ي��و 1981- 

يوليو 1984م.. 
ويف م����ارس 1986م ح��ص��ل��ت ش��رك��ة "ك��ن��دي��ان أوك���يس" 
الكندية عى رخصة للتنقيب يف منطقة جنوب املسيلة يف 
م��ح��اف��ظ��ت��ي ح��ض��رم��وت وامل���ه���رة ع��ى م��س��اح��ة ت��ق��در ب��ح��وايل 
36 ألف كم2 وقامت عى إثرها بإجراء املسوحات املختلفة 
وال��ت��ي ع��ى ض��وئ��ه��ا ت��م اك��ت��ش��اف ال��ن��ف��ط فيها يف مطلع ع��ام 

1990م.. 
ويف دي������س������م������ر 1987م وق�������ع�������ت ات������ف������اق������ي������ة ب���������ني ش�����رك�����ة 
"اك����ت����ي����ني" ل���ل���ع���م���ل يف م���ن���ط���ق���ة ع�������دن– أب������ني وع������ى م��س��اح��ة 
قدرها 19400كم2 وقامت بحفر بر استكشافية واحدة 
واتضحت بأنها جافة ويف ديسمر 1988م وقعت اتفاقية 
أخرى معها للعمل يف منطقة سر– حرز يف محافظة املهرة 
وعى مساحة قدرها 47 ألف كم2 قامت الشركة بتنفيذ 
1493كم2، مع مطلع عام 1990م ومع اعان الوحدة 
اليمنية يف 22مايو 1990م وتوحد شطري اليمن بدولة 
واح������دة دخ���ل���ت االس��ت��ك��ش��اف��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة م��رح��ل��ة ج���دي���دة، 
ل��ي��ظ��ل اس��ت��خ��راج ال��ن��ف��ط م��ره��ون ب��درج��ة اس��اس��ي��ة بتحقيق 
االستقرار السيايس واالقتصادي والتدخل السعودي بمنع 

الشركات من استخراج نفط اليمن بكميات تجارية. 

ف����������وض ش����ع����ب����ن����ا ال�����ي�����م�����ن�����ي ال������ص������ام������د ال������ص������اب������ر ال�������ق�������ي�������ادة ال�����ث�����وري�����ة 
والسياسية اتخاذ ما تراه مناسباً من خيارات وإج��راءات ألزمة 
ل���رف���ع ال���ح���ص���ار ال���س���ع���ودي األم����ري����ي امل����ف����روض ع��ل��ي��ه م��ن��ذ ث��م��اين 
س���ن���وات، ك��م��ا اي����د امل���ش���ارك���ون يف م��س��رية "ال���ح���ص���ار ح����رب "ال��ت��ي 
شهدتها العاصمة واملحافظات الحرة أي إج���راءات تتخذ بهذا 
الشأن كون الحصار يمثل عدواناً اقتصادياً صارخاً بحق شعباً 
بأكمله يف ظل تواطؤ وتجاهل املجتمع ال��دويل ملعاناته الناتجة 
ع�����ن س���ي���اس���ي���ات ال���ت���ج���وي���ع ال����ت����ي أص���ب���ح���ت إح��������دى أه������م خ����ي����ارات 

العدوان يف حربه عى الشعب اليمني.
ه�����ذه امل���ش���ارك���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���واس���ع���ة يف امل����س����رية ال���غ���اض���ب���ة ت��ع��د 
بمثابة استفتاء شعبي واسع عى ضرورة إنهاء حالة الا حرب 
وال�����ا س��ل��م وت���ض���ع ال��ي��م��ن م����ج����دداً أم�����ام م���ف���رتق ط����رق أم����ا س��ام 
ج��اد يبدأ برفع الحصار ال��ري والبحري وال��ج��وي، أو استئناف 

العمليات العسكرية واستكمال مشروع التحرير. 
ال شك بأن املشاركة الشعبية بهذا الحجم تعزز موقف القيادة 
الرافض ألي حلول منقوصة تبقي الحصار، ولكنها تضع حدوداً 
لحالة املراوحة واستثمار الوقت من قبل العدو وتعيد الوضع 

إىل املسار الصحيح. 
ف��ت��ج��رب��ة ث��م��ان��ي��ة أش��ه��ر م��ن ال��ه��دن��ة ك��ش��ف��ت ال��ك��ث��ري م��ن األوراق 
واك�������دت ب�����ان دول ال�����ع�����دوان ت��ت��خ��ذ م����ن ال���ه���دن���ة وامل����ه����ادن����ة خ���ي���اراً 
لتجنيب مصالحها ضربات قواتنا املسلحة، وال نوايا جادة لها 
يف االنتقال من حالة الحرب إىل السام، بل ترغب ببقاء الوضع 
يف ح��ال��ة ت��ه��دئ��ة ب��م��ا ي��ت��واف��ق م��ع مصالحها دون امل���ي يف تنفيذ 
خطوات بناء ثقة إلنهاء حالة الحرب، ويف نفس الوقت تحرص 
ع��ى ب��ق��اء ال��ح��ص��ار ك��خ��ي��ار ل��ف��رض ع��ق��اب ج��م��اع��ي ع��ى اليمنيني 

وتضييق ما تبقى من خيارات العيش الكريم عى اليمنيني.
ووس����ط إص����رار ام��ري��ي ع��ى اس��ت��م��رار ال��ع��ق��اب ال��ج��م��اع��ي ال��ذي 
ي��ع��ان��ي��ه م��وظ��ف��و ال���دول���ة م��ن��ذ س��ب��ع س���ن���وات ب��س��ب��ب وق����ف ص��رف 
م��رت��ب��ات��ه��م األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م��ص��در دخ���ل أس����ايس ل��ع��ش��رات 
اآلالف من األسر اليمنية، يرفض العدوان مطالب فصل امللف 
اإلن�����س�����اين واالق�����ت�����ص�����ادي ع����ن امل����ل����ف����ات ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة، 
وي����ت����ع����م����د ع���������دم ت����ن����ف����ي����ذ أي ت�����ف�����اه�����م�����ات ت����ت����ع����ل����ق ب����ف����ت����ح ال�����ط�����رق�����ات 
العامة لتخفيف معاناة املواطنني ويرفض كافة املبادرات التي 

قدمتها صنعاء يف ه��ذا الجانب م��ن ط��رف واح���د ليبقى معاناة 
ال��ي��م��ن��ي��ني م��ت��ف��اق��م��ة، إىل ج��ان��ب ت��ح��ك��م��ه ب��م��س��ار امل���اح���ة ال��ج��وي��ة 
والبحرية واستمراره يف إعاقة اي جهود تفي إىل فتح وجهات 
س����ف����ر ج�����دي�����دة ل����ل����رح����ات ال����ت����ج����اري����ة ال����ج����وي����ة م�����ن م����ط����ار ص���ن���ع���اء 

ل���ل���خ���ارج ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ع���ان���اة ال��ي��م��ن��ي��ني م����ن امل����رىض 
وامل����س����اف����ري����ن وال��������دارس��������ني، ي����ض����اف إىل ت���ش���دي���ده 
ال����ق����ي����ود ع�����ى دخ���������ول س����ف����ن امل����ش����ت����ق����ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 
إىل ميناء ال��ح��دي��دة، ورغ��م أن ح��ق الحياة وحق 
السفر حقوق أساسية ال عاقة لها بالصراعات 

وي��ح��رم ال��ق��ان��ون ال����دويل اإلن���س���اين اس��ت��خ��دام��ه��ا ك�����أدوات ح��رب، 
ك��م��ا يعتر م��ن��ع دخ���ول ال����دواء وال���غ���ذاء وال���وق���ود ج��ري��م��ة ترقى 
إىل جريمة إب��ادة جماعية، ف��ان دول ال��ع��دوان تسعى ملساومة 
اليمنيني بتلك الحقوق مقابل تقديم تنازالت قد تمس السيادة 
الوطنية واالستقال، لذلك اتخذ شعبنا اليمني 
الصامد ق���رارة ملواجهة الحصار بكافة السبل، 
ك��ون الحصار س��اح امريي غري اخاقي ودون 
ذلك سيبقى سيفاً مسلطاً عى رقاب اليمنيني. 
ف��ع��ى ال��ص��ع��ي��د االق���ت���ص���ادي، ت��س��ب��ب ال��ح��ص��ار 

برتاجع ص��ادرات اليمن غري النفطية، وتراجع مستوى الدخل 
الوطني من العمات األجنبية، وسط ارتفاع فاتورة االسترياد 
لتلبية اح��ت��ي��اج��ات ال��س��وق، ون��ت��ج ع��ن��ه ض��ائ��ق��ة اق��ت��ص��ادي��ة كبرية 
يف أوس�����اط امل��ج��ت��م��ع ب��س��ب��ب ت���راج���ع م���ع���دالت ال���دخ���ول وان���ع���دام 
ف��رص االع��م��ال، م��ا أدى إىل ارت��ف��اع البطالة وال��ف��ق��ر، ع��ى مدى 

الفرتة املاضية.
وعى مدى السنوات املاضية كانت تداعيات الحصار االقتصادي 
اشد ضرراً عى مختلف األنشطة وانعكست بشكل سلبي عى 
حركة مختلف القطاعات وأبرزها اإلنتاجي والخدمي، وادى إىل 
تراجع االستثمار األجنبي وأع��اق تنفيذ الكثري من االستثمارات 
املحلية ، ونتيجة إغ���اق ميناء ال��ح��دي��دة وم��ن��ع دخ���ول أك��رث من 
470 سلعة إىل امليناء االسرتاتيجي واجبار دول العدوان عى 
تحويل مسار السفن التجارية من الحديدة إىل م��وائن خارجة 
عن سيطرة صنعاء، ارتفعت أسعار السلع واملنتجات بنسب 
ت���ت���ف���اوت م����ا ب����ني 25% إىل 35%، ب��س��ب��ب ارت�����ف�����اع أج������ور ال��ن��ق��ل 
ال��ب��ح��ري وأج�����ور ال��ن��ق��ل ال�����ري، ي��ض��اف إىل وق����وف ال��ح��ص��ار وراء 
ان���ع���دام ال���ع���ش���رات م���ن األص���ن���اف ال���دوائ���ي���ة يف األس������واق وت��راج��ع 

قدرات املستشفيات املحلية.
ال���ت���داع���ي���ات ال���ك���ارث���ي���ة وامل����أس����اة اإلن���س���ان���ي���ة ال���ت���ي س��ب��ب��ه��ا ال��ح��ص��ار 
جسيمة، ووف��ق��اً إلح��ص��ائ��ي��ات وزارة ال��ص��ح��ة، ف���إن اغ���اق مطار 
ص����ن����ع����اء وت�������راج�������ع ال��������ق��������درات ال����ص����ح����ي����ة أدت إىل وف����������اة أك��������رث م��ن 
120 ألف مريض ممن كانوا بحاجة ماسة إىل السفر للعاج 
ب��ال��خ��ارج، م��ن إج��م��ايل أك���رث م��ن 480 أل���ف م��ري��ض ب��ح��اج��ة إىل 
السفر للعاج يف الخارج يتوفى منهم 25- 30 حالة مرضية 
ي���وم���ي���اً وي��ن��ت��ظ��ره��م م���ص���ري م���ج���ه���ول يف ح�����ال اس���ت���م���رار ال���ح���ص���ار، 
ونتيجة لغياب اإلمكانيات تشري اإلحصائيات إىل أن امرأة وستة 
اطفال يموتون يف اليمن كل ساعتني بسبب انعدام 70%، من 

األدوية الازمة.
لو حصرنا تداعيات الحصار عى الوضع االقتصادي واإلنساين 
سندرك أهمية رفضه ومقاومته بل ومواجهته عسكرياً إذا لزم 
األمر، ألن فاتورة الحصار اكر من العدوان العسكري، ومخاطر 
بقائه يتهدد الوطن واملواطن، ويمنح العدو قتل الشعب اليمني 

ببطء.

يرجع تاريخ أول محاولة للتنقيب 
عن النفط يف اليمن إىل الثالثينيات 
م���ن ال���ق���رن امل�����ايض وال���ت���ي ق���ام���ت بها 
شركة نفط العراق وهي شركة بريطانية 
خالل العام 1938م يف املنطقة الشرقية 
)ح���ض���رم���وت وامل����ه����رة( ح��ي��ث ق���ام���ت بتنفيذ 
بعض االع��م��ال وال��دراس��ات الجيولوجية 
وال���ج���ي���وف���ي���زي���ائ���ي���ة خ������الل ف�������رات م��ت��ق��ط��ع��ة 

حتى بداية الستينيات.

احلصار عدوان اقتصادي مدمر

عيل الشراعي

رشيدالحداد



واس����ت����ن����ك����رت م����م����ارس����ات ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ب���ت���ش���دي���د ال���ح���ص���ار 
ومواصلة احتجاز سفن املشتقات النفطية واستمراره يف نهب 
ن����ف����ط وث�����������روات وخ����������رات ال������ب������اد، وإن������ش������اء ق�����واع�����د ع���س���ك���ري���ة يف 

املحافظات املحتلة.
وأعلن املشاركون يف املسرات 

ت������ف������وي������ض������ه������م ل��������ق��������ائ��������د ال����������ث����������ورة 
واملجلس السيايس األعىل 

يف ق������������������������رار رف�������������������ض ح�������ال�������ة 
ال�����������ت�����������م�����������اه�����������ي ل�������ل�������ه�������دن�������ة 

امل��������زع��������وم��������ة، وح������ال������ة 
ال�����������������اس�����������������ل�����������������م وال����������������������ا 

ح������رب، ويف أي ق����رار 
ي�����������ت�����������م ات������������������خ������������������اذه ل����������������ردع 

ال����������ع����������دوان وإج����������ب����������اره ع���ىل 
وقف عدوانه ورفع حصاره.

امل�����ش�����ك�����ل�����ة  أن  إىل  وأش��������������������������اروا 
أم��������������������ام ت������ح������ق������ي������ق ال������������س������������ام ه����ي 

ت�����ع�����ّن�����ت ال����������ع����������دوان يف امل����ل����ف 
اإلن������س������اين، وأن ال��ش��ع��ب 

ال������������ي������������م������������ن������������ي ل��������������������ن ي�������ق�������ب�������ل 
ب���وض���ع���ه يف خ���ي���ارات 
غ����������������ر م��������ن��������ص��������ف��������ة وال 
ع���ادل���ة، ول���ن ي��ت��ن��ازل 

عن حقوقه املشروعة، 
واستعداده ألي خيارات.

وج�����������������������������������������������ددت ال�������������ح�������������ش�������������ود 
ال�������ج�������م�������اه�������ري�������ة ال�������ت�������أك�������ي�������د ع����ىل 

ت�����������ع�����������زي�����������ز ال�������������ث�������������ب�������������ات وال�����������ص�����������م�����������ود 
وال��ت��اح��م وال��وع��ي بالحفاظ ع��ىل وح��دة الجبهة الداخلية، 

والتصدي ملؤامرات قوى العدوان وأدواتها، وإفشال محاوالتها 
لتمزيق النسيج املجتمعي وزع��زع��ة األم��ن واالس��ت��ق��رار وخلخلة 

الصف الداخيل.
ك��م��ا أك���دت ال��ح��ش��ود ال��ج��م��اه��ري��ة ال��ن��ف��ر ال��ع��ام مل��واج��ه��ة ق��وى 
العدوان واالستكبار العاملي، حتى تحقيق النصر وتحرير األرايض 

اليمنية من دنس الغزاة واملحتلني.
وطالب املحتشدون برفع الحصار عن الشعب اليمني والكف 
عن نهب ثرواته.. مؤكدين أن خيار الشعب اليمني هو مواصلة 
التحشيد ورفد الجبهات بقوافل املال والرجال لدحر قوى الغزو 

واالحتال واملرتزقة.
وح�����ّذر ب��ي��ان امل���س���رة ال��ج��م��اه��ري��ة، ال����ذي ت���اه م��س��ت��ش��ار رئ��ي��س 
امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع����������ىل ال�����ع�����ام�����ة م����ح����م����د م�����ف�����ت�����اح، ت���ح���ال���ف 
ال���ع���دوان م���ن م��غ��ب��ة وع���واق���ب أي ت��ص��ع��ي��د ع��س��ك��ري ُي���ق���دم عليه 
يف أي جبهة وبأي شكل، وعواقب استمرار الحصار عىل اليمن 

واحتجاز سفن الوقود والبضائع والسلع.

واع���ت���ر ال��ب��ي��ان 
استمرار الحصار 
ح���رب���اً س���ت���واج���ه ب��رد 
فعل عسكري سيؤثر 
ويوجع تحالف العدوان 
ب�����ش�����ك�����ل غ���������ر م������س������ب������وق وال 

متوّقع.
وأك�������د ال����ب����ي����ان ض������رورة 
رف����������������������������������������������ع ال�������������������ح�������������������ص�������������������ار 
امل���������������������������ف���������������������������روض ع��������ىل 
م����������ط����������ار ص�����ن�����ع�����اء 
دون  ال������������������������������������دويل 
ق����ي����ود أو ش�����روط 
أو انتقاص.. محّذراً 
م������ن ت����ج����اه����ل م���ط���ال���ب 
ال�����������ش�����������ع�����������ب ال���������ي���������م���������ن���������ي يف 
ف��ت��ح امل���ط���ار أم�����ام ال���رح���ات 
ال�������������ج�������������وي�������������ة وك����������������������ل م��������������ط��������������ارات 

العالم.
وجدد البيان تحذير تحالف العدوان من االستمرار يف رفض 
صرف رواتب املوظفني من عائدات الرثوات النفطية والغازية، 
ال���ت���ي ن��ه��ب��ت إىل ال���ب���ن���ك األه������يل ال����س����ع����ودي.. م�����ؤك�����داً أن ح��ص��ول 
املوظفني ع��ىل رواتبهم حقوق مستحقة ال تقبل االنتقاص وال 

املساومة.
وأعلن البيان وقوف الشعب اليمني إىل جانب القيادة التخاذ 
م���ا ي���ل���زم ل�����ردع ال����ع����دوان ويف م���ا ت�����راه م��ن��اس��ب��اً م���ن خ���ي���ارات ل��رف��ع 
الحصار.. داعياً القوات املسلحة إىل أن تكون عىل مستوى عاٍل 

من الجهوزية واليقظة.

ول������ف������ت ال������ب������ي������ان إىل أن 
ال���������ص���������ف���������ق���������ات امل��������ش��������ب��������وه��������ة، 

ال��ت��ي يعقدها م��رت��زق��ة ال��ع��دوان 
م��������ع م����ش����غ����ل����ي����ه����م، ب������اط������ل������ة والغ�������ي�������ة، 

وال ي���ع���رف ب��ه��ا ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، وم��ن��ه��ا 
صفقة بيع ميناء قشن وقطاع العقلة النفطي 

وغرهما.. مبيناً أن بيع األوطان خيانة ال مشروعية 
لها.

كما حّذر بيان املسرات الشركات والكيانات واألنظمة، التي 
تتعامل مع مرتزقة العدوان، بأن كل إجراءاتها باطلة وال أصل 

لها، وهي بيع ممن ال يملك ملن ال يستحق.
ودع��������ا ال����ب����ي����ان ك����اف����ة أب�����ن�����اء ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي إىل ال����ح����ف����اظ ع��ىل 
ت��م��اس��ك ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة، وال���ح���ذر م���ن م��خ��ط��ط��ات ال���ع���دو يف 
إثارة اإلشكاالت وزعزعة التماسك والصمود الشعبي.. محذراً 

من مساعي الفرقة التي يشتغل عليها األعداء.
وح��ّث ع��ىل اس��ت��م��رار التعبئة الشاملة واالستنفار للجبهات، 

وإسنادها بالرجال واملال، حتى يتحقق النصر املؤزر.
وأكد البيان أن القضية الفلسطينية هي األساسية واملركزية.. 
مندداً بالجرائم الصهيونية التي ترتكبها عصابات يهودية بحق 
الشعب الفلسطيني، واقتحامها للمسجد األق����ى.. داع��ي��اً 

إىل موقف إسامي واسع لصد الصلف اليهودي املتواصل.
واعتر حرب التجويع والحصار أحد أوجه الحرب األمريكية 
عىل الشعب اليمني، وجريمة موصوفة يف مواثيق وقوانني 
األم���م امل��ت��ح��دة بجريمة اإلب����ادة الجماعية وال��ش��ام��ل��ة، وح��رب��اً 
وعدواناً هدفه قتل أكر عدد من اليمنيني، واالنتقام منهم 

بتوسيع املعاناة وتضييق املعيشة عليهم.
وقال البيان: "ال يخفى عىل أحد أن الحصار، الذي يفرضه 
تحالف العدوان األمرييك - السعودي، براً وبحراً وجواً منذ 
ب��داي��ة ال��ح��رب اإلج��رام��ي��ة، مستمر وأف���ى إىل م��ع��ان��اة كارثية 
لحقت بجميع أبناء الشعب اليمني، وليس خافياً عىل أحد 
أن ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان أغ���ل���ق امل�����وائن وامل����ط����ارات وامل���ن���اف���ذ، وم��ن��ع 
وص��ول سفن السلع والوقود وال��دواء واملساعدات، وأوقف 
رحات الطران أمام املرىض واملسافرين، وتعّمد تدمر املصانع 
واملقّومات االقتصادية واملعيشية، واستهدف البنك املركزي، 

وقطع مرتبات 
امل��������������������������وظ��������������������������ف��������������������������ني، 

ون�������������ه�������������ب ال�������������������������رثوات 
وامل�����������������������وارد إىل ب����ن����وك����ه 

الخاصة".
وأف��������������������������اد ب�����������ي�����������ان امل���������س���������رة 

ب�������أن ت����ح����ال����ف ال������ع������دوان 
اس�������ت�������خ�������دم ال�����ح�����ص�����ار 

وال��������������������������ت��������������������������ج��������������������������وي��������������������������ع 
ال���������������������ج���������������������م���������������������اع���������������������ي 

ك������������������������������������������س������������������������������������������اح 
ح���������������������������������������رب ض����������د 

أب���������ن���������اء ال����ش����ع����ب 
ال�����ي�����م�����ن�����ي يف ك�����اف�����ة 

املحافظات.
وأض������������������اف "ال ت���خ���ف���ى 

امل������������ع������������ان������������اة ال������������ت������������ي ل�����ح�����ق�����ت 
ع������������������دن  يف  ب��������������������امل��������������������واط��������������������ن��������������������ني 

وحضرموت واملهرة وتعز وغرها، كما هي يف املحافظات الحرة، 
فقد ارتفعت األسعار، وانعدمت السلع، وانتشرت األمراض، 
ومات اآلالف من األطفال واملرىض، وصار الحصول عىل القوت 
ال��ض��روري أم���راً صعباً ل��دى جميع أب��ن��اء الشعب اليمني، حتى 

وصفت املعاناة بأنها األسوأ يف العالم".
وأوض������ح ال���ب���ي���ان أن ف�����رات ال���ه���دن���ة وم����ا ب��ع��ده��ا م���ن م���راوح���ات 
وم����ف����اوض����ات أث���ب���ت���ت أن ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ب���ق���ي���ادة أم���ري���ك���ا ل��ي��س 
يف وارد االل��ت��زام ب��أي خ��ط��وات تخفف م��ن معاناة اليمنيني، بل 
ع���ىل ع��ك��س ذل����ك ي���رف���ض رف���ض���اً م��ط��ل��ق��اً ص����رف روات������ب امل��وظ��ف��ني 
من الرثوة الوطنية، ويشدد الحصار أكرث وبشكل أشد، ويعتر 

امل��ط��ال��ب امل���ش���روع���ة ش���روط���ا م��س��ت��ح��ي��ل��ة وغ����ر م��ق��ب��ول��ة، وي���ح���اول 
استغال املعاناة لتفكيك الجبهة الداخلية وزعزعتها بما يمكنه 
م��ن تحقيق أه��داف��ه، وض��م��ان ع��دم ت��ع��ّرض منشآته للضربات 
ال��������ص��������اروخ��������ي��������ة وال���������ج���������وي���������ة، وه���������ذه 
معادلة غر منصفة وال مقبولة.
وت�������������������اب�������������������ع ال�����������������ب�����������������ي�����������������ان: "ك����������م����������ا 
ال ي���������خ���������ف���������ى ع���������������ىل أح��������������������د أن 
ت������������������ح������������������ال������������������ف ال��������������������������ع��������������������������دوان 
األم���������ري���������يك م����س����ت����م����ر يف 
م�������ح�������اص�������رة ال����ش����ع����ب 
ال������ي������م������ن������ي وت�����ج�����وي�����ع�����ه 
ب���م���ن���ع وص���������ول ال�����وق�����ود 
واألغ������������������������ذي������������������������ة واألدوي������������������������������������ة 
وال�������������������س�������������������ل�������������������ع ال�������������������ض�������������������روري�������������������ة 
واألس���اس���ي���ة إل���ي���ه، وب��اس��ت��ث��ن��اء 
ك������م������ي������ات ض����ئ����ي����ل����ة م��������ن ال��������وق��������ود، 
وع������دد م����ح����دود م����ن ال���رح���ات 
ال����ج����وي����ة ال����ت����ي ي���س���م���ح ب���ه���ا، 
وي��ض��ع قائمة طويلة من 
االحتياجات األساسية 
يف ق�������ائ�������م�������ة امل������ح������ظ������ور 
دخ��������ول��������ه��������ا ب�����������ل ي����م����ن����ع 
س������ف������ن ال������ب������ض������ائ������ع م���ن 
ال������������������دخ������������������ول ع���������������ر م���������������وائن 

الحديدة".
وذك����������ر ب�����ي�����ان امل������س������رة أن م��ا 
ي����س����م����ح ب�������ه م�������ن س�����ف�����ن ال������وق������ود 
ل��ي��س��ت إال ك��م��ي��ات ض��ئ��ي��ل��ة يتعمد 
م����ض����اع����ف����ة أس������ع������اره������ا وت�����ك�����ال�����ي�����ف ش�����رائ�����ه�����ا ب����ال����ق����رص����ن����ة وال����ح����ج����ز 
وإج�����������������������راءات ال����ت����ف����ت����ي����ش ال������ط������وي������ل������ة، ال�������ت�������ي ت�����ض�����اع�����ف ال������غ������رام������ات 
وال����ت����ك����ال����ي����ف، م�����ا ي���س���ب���ب ارت�����ف�����اع�����ا يف األس�������ع�������ار، وي����ف����اق����م األزم�������ة 
امل��ع��ي��ش��ي��ة ألب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وم��ض��اع��ف��ة م��ع��ان��ات��ه��م بشكل 

ال يطاق.
واستطرد البيان: "وعىل مستوى املرتبات يرفض تحالف العدوان 
صرف رواتب املوظفني، إال بحسب كشوفاته هو وبشروطه ولفئات 
محدودة جداً من املوظفني، ودون أي التزامات عملية، ويف املقابل 
ي����ري����د اس����ت����م����رار ن���ه���ب وس����رق����ة ال���������رثوات ال��ن��ف��ط��ي��ة وال����غ����ازي����ة وامل��������وارد 
الوطنية وجبايتها إىل بنوكه، وب��ك��ل وق��اح��ة ي��رف��ض حتى أن يرك 

الفتات من هذه املوارد والرثوات للشعب اليمني".
وب��نّي أن تحالف ال��ع��دوان بقيادة أمريكا يسعى لفرض واقع 
م��ع��ي��ي وإن����س����اين م������أزوم وم��ع��ق��د ب���امل���ع���ان���اة واألزم���������ات، وف���رض 
حياة قاسية وصعبة عىل الشعب اليمني، كما يسعى ليساوم 
ال���ي���م���ن���ي���ني ع������ىل س����ف����ره����م وأق������وات������ه������م وم����رت����ب����ات����ه����م، ل����ي����ق����دم����وا ل��ه 

التنازالت مقابل كل رحلة أو سفينة أو مرتب.

لقاءات/ عفاف الشريف 

متابعة: هالل محمد
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خالل املسيرات اجلماهيرية احلاشدة في العاصمة صنعاء  واحملافظات

املشاركون ينّدُدون بجرائم احلصار ونهب ثروات الشعب

يف ال�����ب�����داي�����ة ت�����ح�����دث ال����خ����ب����ر االق������ت������ص������ادي ال�����روف�����ي�����س�����ور ع��ب��د 
ال��ع��زي��ز ال���رب ان خ���روج شعبنا يف امل��ح��اف��ظ��ات اليمنية ال��ح��رة  
يف مسرات تندد بالحصار وتخاذل األمم املتحدة هو تفويض 
واضح وكامل للقيادة باتخاذ الخيارات املناسبة تجاه العدوان 
والحصار وقد شاهد العدو خرج اآلالف من اليمنيني بصورة 
تؤكد عزم اليمنيني عىل انتزاع حقوقهم بكافة الوسائل املتاحة 

سلما او حربا.
وأض���اف الروفيسور ال���رب: "ان تحالف ال��ع��دوان وبعد ان 
ف��ش��ل يف امل���واج���ه���ات ال��ع��س��ك��ري��ة ط����وال 8 س���ن���وات ات��ب��ع ح��رب 
جديدة وهي الحصار ونعترها اشد ضرارا وخطرا من الحرب 
كونها ت��ام��س ح��ي��اة ال��ن��اس ب��درج��ة أس��اس��ي��ة وي���راد منها اث��ارة 
الجبهة الداخلية والفوىض تحت شعارات الجوع وعدم توفر 
متطلبات املواطنني وه��ذا ال يمكن ان يتحقق ل��دول العدوان 
ك�������ون ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ي����ع����ي ال������ي������وم م������ن ي���س���ت���ه���دف���ه ب���ال���ح���رب 

والحصار". 
وأش���ار ال��روف��ي��س��ور ال���رب اىل ان ال��ق��ي��ادة يف صنعاء قدمت 
العديد من املبادرات للوصول لحلول مرضية للجميع ولكن 
ويف ظ����ل ان�����س�����داد األف�������ق ال����س����ي����ايس، وات�����ب�����اع س���ي���اس���ة امل����راوغ����ة 
وال��ك��ي��د ال��س��ي��ايس الس��ت��م��رار ع���دوان���ه، وارت���ك���اب ج��رائ��م االب���ادة 
ض������د ال����س����ك����ان امل�����دن�����ي�����ني، وح���������رب ال����ح����ص����ار االق������ت������ص������ادي، ف����إن 
حكومة صنعاء التي أخ��ذت عىل عاتقها حماية ث���رْوات البلد 
املحاصر وصون حقوق الشعب اليمني وخدمة مصالحه لن 

تفرط بمصالح شعبها  وال باستمرار سياسة التجويع وانتهاك 
الحقوق االنسانية. 

ونوه الروفيسور الرب اىل انه وعىل مدى السنوات الثمان 
امل����اض����ي����ة دأب ال�������ع�������دوان ع�����ىل ح����ص����ار ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ب���ك���اف���ة 
ال��وس��ائ��ل امل��م��ك��ن��ة ب��ه��دف إج���ب���اره ع��ىل ال��خ��ض��وع واالس��ت��س��ام، 
وم�����ن ب����ني ذل������ك، ن���ق���ل ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي م����ن ص���ن���ع���اء إىل ع����دن، 
وم��ا ت��رت��ب عليه بعد ذل��ك م��ن ان��ق��ط��اع ل��ل��روات��ب وال��ت��ي أض��رت 
بشريحة واسعة من الشعب، أضف إىل ذلك إقدام العدوان 
عىل قصف املنشآت الحيوية واالقتصادية وتدمرها بالكامل، 
وإغاق املطارات، وإيقاف تحويات املغربني، وطباعة كميات 
ك���ب���رة م���ن ال��ع��م��ل��ة ال���ورق���ي���ة، وك��ل��ه��ا وس���ائ���ل ض����رب ل��اق��ت��ص��اد 
ال��ي��م��ن��ي يف م��ق��ت��ل ول���ك���ن ن���ق���ول ل�����دول ال����ع����دوان ان���ن���ا م���ن ال��ي��وم 
وص������اع������دا ل�����ن ن���س���ك���ت ول�������ن ن����ت����ن����ازل ع�����ن ح���ق���وق���ن���ا م���ه���م���ا ك���ان���ت 
النتيجة وم��س��رات ام��س أرس��ل��ت رس��ائ��ل واض��ح��ة بالجهوزية 
الكاملة لكافة االحتماالت التي تضمن للشعب حقوقه، ومن 
يتحمل مسؤولية التداعيات والتبعات القانونية هو من يحتل 

األرض ويواصل العبث بخراتها ومقدراتها،.
عظمة الشعب 

ن���اص���ر ج������ران ت���ح���دث ب���ق���ول���ه: "خ�������روج ال���ج���م���اه���ر ال���ح���اش���دة 
ألب��ن��اء ال��ي��م��ن ه��ي ت��أك��ي��د لعظمة شعبنا يف رف���ض ك��ل أش��ك��ال 
الظلم والركيع , وه��ي صرخة يف وج��ه ال��ع��دوان ب��أن الحصار 
اإلق��ت��ص��ادي ه��و ح��رب بحد ذات��ه ولكن تمسك ال��ع��دوان بهذه 

ال����ورق����ة ل����ن ول�����ن ي��رك��ع��ن��ا ول�����ن ي��خ��ض��ع��ن��ا أو ي��ث��ن��ي��ن��ا ع����ن ك��رام��ت��ن��ا 
وال����دف����اع ع���ن ح���ري���ة وش��ع��ب��ن��ا وس��ن��س��ت��م��ر ح��ت��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر 

املبني.
السخط الشعبي 

محمد حسن زي��د تحدث بالقول: اليمنيون  خرجوا ليقولوا 

ان م��ا ع��ج��ز ال��ع��دو ع��ن تحقيقه ب��ال��ح��رب ف��ه��و أع��ج��ز أن يحققه 
بالسياسة والتحريض، وأن استمرار سياسية الحصار والتجويع 
واس����ت����غ����ال����ه����ا ل�����رف�����ع م����ن����س����وب ال����س����خ����ط ال����ش����ع����ب����ي ه������ي س���ي���اس���ة 
م���ف���ض���وح���ة ُي�����درك�����ه�����ا ال����ش����ع����ب وال ي���م���ك���ن أن ي����ن����خ����دع ب�����ه�����ا،  وأن 
الشعب سيوجه سخطه إىل التحالف الذي يحاصره ويجوعه..

استشعار املسؤولية 
ع���ىل اح���م���د ش����رف ال���دي���ن ت���ح���دث ب���ال���ق���ول: "ال���ك���ل م���ن اح����رار 
الشعب قد استشعروا  املسؤولية تجاه املعاناة وظلم وحصار 
العدوان بقيادة النظامني السعودي واالمارايت, ومن ورائهم 
العدو االمرييك واالسرائييل, مرت ثماين سنوات حرب وحصار 
ومؤامرات كثرة وبأساليب شيطانية وقد فشلوا يف تحقيق اي 
هدف اسراتيجي، رغم االمكانيات الضخمة التي يمتلكونها  
اال ان���ه���م ف��ش��ل��وا ب��ف��ض��ل ال���ل���ه ام�����ام ص���م���ود وع���ن���ف���وان ال��ش��ع��ب 
اليمني العظيم وجيشه ول��ج��ان��ه ال��ذي��ن س��ط��روا اروع املاحم 
البطولية وال زالوا وسيستمرون حتي يتحقق النصر املبني بإذن 
ال���ل���ه.. خ����روج ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال���ي���وم رس���ال���ة ق��وي��ة ج���دا ل��ق��وي 
ال��ع��دوان ومرتزقته ب��أن الشعب اليمني ل��ن يفرط بتضحيات 
الشهداء وسيواصل السر عىل نهجهم حتى تطهر كل شر 

دنسه املحتل وأدواته.
رفع احلصار 

 فيما استهل عيل عبدالله الدومري حديثة قائا : " خروج 
أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل��ف��ض��ح زي���ف دول ال���ع���دوان الصهيوين 
االم��ري��يك وادوات��ه��ا يف املنطقة النظامني العميلني السعودي 
واإلمارايت املتسرين بالهدنة والزال الحصار شامًا لكل املنافذ 
الرية والبحرية والجوية والخروج مفاده تأكيد بأن  الشعب 
ال����ي����م����ن����ي ي�����ع�����رف م������ن ال���������ذي ي����ت����اع����ب وي����ت����ن����ص����ل ع������ن االت�����ف�����اق�����ات 
ويتهرب من السام واستحقاقاته املفروضة عىل دول العدوان 

وخروجه أمس رسالة كافية إلنهاء الحصار حرب..
جرمية حرب 

م��ن جانبه ت��ح��دث فضل دم���اج بالقول : "  الحصار جريمة 
حرب إبادة جماعية  وهو أيضا يعد جريمة اخاقية وإنسانية 
.ويف ت��اري��خ ال��ح��روب جميعها. ل��م يقم امل��ع��ت��دون بحصار كيل 
ب���ح���را وج������وا وب������را ع����ىل ب���ل���د م���ع���ت���دى ع��ل��ي��ه ب���ل���د ج�����ار اال يف ح��ال��ة 
عدوان التحالف األمرييك الريطاين السعودي االم��ارايت عىل 
اليمن وحصارهم الظالم عىل الشعب ومنع الغذاء والدواء 

عنه.
رسالة قوية 

االع����ام����ي����ة ن���ع���م���ة األم��������ر اش���������ارت ب���ق���ول���ه���ا : "  م���ث���ل ال����خ����روج 
الجماهري الكبر رسالة قوية  لدول العدوان والدول مفادها 
أن ال���ح���ري���ة وال���س���ي���ادة م��ط��ل��ب ك���ل ي��م��ن��ي ح���ر وان ال س����ام ملن 
فرض عىل اليمن الحصار وسينتزع الشعب حقوقه  ويستعيد 

اراضيه وثرواته املسلوبة مهما كان الثمن.

شهدت العاصمة صنعاء، واملحافظات الحرة  مسرات جماهرية كرى بعنوان "الحصار حرب" للتنديد باستمرار العدوان والحصار األمرييك السعودي اإلمارايت 
عىل الشعب اليمني.

ورددت الحشود الجماهرية الهتافات والشعارات املؤكدة رفض الحصار، ومماطلة تحالف العدوان عن صرف مرتبات موظفي الدولة، وإنهاء معاناة الشعب 
اليمني. ورفعت الجماهر التي جابت عدداً من الشوارع، الافتات املعّرة عن رفض أبناء الشعب اليمني ملساومة العدو وإمعانه يف إجرامه وحصاره وعدوانه، 

واستكثاره عىل اليمنيني حصولهم عىل حقوقهم املكفولة واملشروعة.

مسيرات مليونية غاضبة.. إنهاء احلصار وصرف املرتبات أولويات  للتفاوض مع العدوان  
مايني اليمنني اكتظت بهم عشرات الساحات يف العاصمة صنعاء واملحافظات الحرة.. الذين 

احتشدوا للتعبر عن رفضهم الستمرار الحصار الجائر عىل الشعب منذ ثماين سنوات من 
عمر العدوان الظالم عىل بادنا.. هذه الحشود الكبرة اوصلت رسائل هامة لتحالف العدوان 

ومرتزقته أن سياسة الحصار والتجويع لن تثني ابناء الشعب اليمني عن مواصلة الكفاح 
والنضال املشروع الستعادة ثرواته املنهوبة والسيادة الكاملة عىل االرض اليمنية وتحرير القرار 

الوطني من سياسة الهيمنة التي ظلت لعقود من الزمن تفرض عىل الشعب اليمني .
بهذا الوعي الوطني الذي تجىل يف اوساط املجتمع يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن اليمن 

سينتصر عما قريب بفضل وثبات وتاحم ابناء الشعب اىل جانب ابناء القوات املسلحة ملواجهة 
كافة املخاطر املحدقة باليمن أرضا وانسانا.. "26سبتمر" خال تغطيتها للمسرات الجماهرية 

التقت بعدد ممن شاركوا فيها واجرت معهم اللقاءات التالية: 



ن�����ظ�����ّم�����ت ال�����ش�����ع�����ب�����ة ال�����ط�����ب�����ي�����ة ب����امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة 
الخامسة، حفل تخرج دفعة من املتدربني يف مجال 
اإلس���ع���اف ال��ح��رب��ي امل��ت��ق��دم امل��س��ت��وى ال���ث���اين وق��وام��ه��ا 
49 ك�������ادراً، ت��ح��ت ش���ع���ار "دف���ع���ة ش���ه���داء اإلس���ع���اف 

الحربي".
وخ�������������ال ال������ح������ف������ل أش�������������اد رئ�������ي�������س ش�����ع�����ب�����ة ال������ت������دري������ب 
وال���ت���أه���ي���ل ال���ص���ح���ي ب���������وزارة ال�����دف�����اع ال����دك����ت����ور ي��وس��ف 
إس����م����اع����ي����ل امل������������داين، ب����ت����خ����رج ال����دف����ع����ة ال�����ج�����دي�����دة م��ن 
اإلسعاف الحربي التي ستعزز من مستوى خدمات 
اإلس��������ع��������اف ال�����ح�����رب�����ي وال�������خ�������دم�������ات ال����ط����ب����ي����ة ب���امل���ن���ط���ق���ة 

العسكرية الخامسة والساحل الغربي.
وع���ر ع��ن ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز مل��ا وص��ل��ت إل��ي��ه املنطقة 
العسكرية الخامسة من تقّدم يف تأهيل املسعفني 
الطبيني ملواكبة ما تحتاجه جبهات الدفاع عن الوطن 

من كوادر يف مختلف التخصصات االسعافية.
وأش����ار ال��دك��ت��ور امل����داين إىل األه��م��ي��ة ال��ت��ي تكتسبها 
ال�������خ�������دم�������ات ال�����ص�����ح�����ي�����ة واإلس�����������ع�����������اف ال�������ح�������رب�������ي، ال����ت����ي 
ت��س��ع��ى وزارة ال���دف���اع إىل ت��وف��ره��ا ب��م��خ��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 
ال��ع��س��ك��ري��ة، ب��ه��دف ت��أم��ني ال��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة لكل 
أف��راد ال��ق��وات املسلحة. وأك��د الحرص عىل مواصلة 
تأهيل الكوادر الطبية لرفع معنويات أبطال الجيش 
واإلسهام يف صناعة نصر اليمنيني .. مشدداً عىل أن 
النصر ال��ذي يتحقق يف الجبهات ينبغي أن يتحقق 

يف مختلف مجاالت وميادين العمل.

ودع������ا امل�������داين إىل إص�������دار ق������رار ب���إن���ش���اء ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
وال��ع��ل��وم ال��ص��ح��ي��ة ب��ال��ق��وات امل��س��ل��ح��ة ن��ظ��راً للحاجة 

املاسة له يف امليدان يف املجاالت الصحية والطبية.
ف����ي����م����ا أوض����������ح م������س������ؤول ال������ت������دري������ب امل�������ي�������داين ع���اص���م 
ال������ح������م������زي، أن امل������ش������ارك������ني ت�����ل�����ق�����وا ت������دري������ب������ات ع���م���ل���ي���ة 
مكثفة بهدف تأهيلهم لتقديم الخدمات اإلسعافية 
وال����رع����اي����ة ال���ط���ب���ي���ة مل����ن ي����ق����ّدم����ون أرواح������ه������م يف س��ب��ي��ل 

الدفاع عن اليمن.
م��ن جانبه ثمن مدير مديرية بيت الفقيه حسني 

س��ه��ل، ج��ه��ود تأهيل ال��ك��وادر الطبية اإلسعافية يف 
امل����ج����ال ال���ح���رب���ي ض���م���ن م����س����ارات امل���واج���ه���ة م����ع ق���وى 

العدوان.
حضر الحفل ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب الصحة الدكتور 
أحمد عطا، ومسؤول التدريب امليداين رياض صاح 
ورئ�����ي�����س ق���س���م ال����ج����راح����ة ب�����دائ�����رة ال����خ����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 
ال������دك������ت������ور م�����اج�����د ع������ي ال�������خ�������زان وم�������س�������ؤول ال����ت����دري����ب 
امليداين بالساحل الغربي وشخصيات وقيادات أمنية 

باملنطقة الخامسة.
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 93  خرقًا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 93 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من 
ب���ني خ����روق����ات ق����وى ال����ع����دوان ت��س��ع غ����ارات 
لطائرات تجسسية وتحليق يف أجواء حيس 

ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي����ض����اً، 28 خ���رق���اً ب��ق��ص��ف م���دف���ع���ي، و46 

خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

74 خرقًا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 74 خرقاً.
وأوض���������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات أن 
م���ن ب���ني خ���روق���ات ق����وى ال����ع����دوان، خمس 
غ���ارات لطائرات تجسسية وتحليق مكثف 

يف حيس ومقبنة.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي�������ض�������ا اس��������ت��������ح��������داث ت�����ح�����ص�����ي�����ن�����ات ق�����ت�����ال�����ي�����ة يف 
ال����ج����ب����ل����ي����ة وح�������ي�������س، ب������اإلض������اف������ة إىل ق���ص���ف 

مدفعي وباألعرة النارية املختلفة.

57 خرقًا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 57 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من 
بني خروقات قوى العدوان، تحليق وغارة 

للطران التجسيس عىل حيس.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي����ض����اً، 12 خ���رق���اً ب��ق��ص��ف م���دف���ع���ي، و43 

خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

109 خروقات في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 109 خروقات.
وأوض���������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات أن 
من بني خروقات قوى العدوان، 17 غارة 
للطران التجسيس عىل الجبلية وحيس، 
وم��ح��اول��ة ت��س��ل��ل يف ال��ج��ب��ل��ي��ة، واس��ت��ح��داث 

تحصينات قتالية يف حيس.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي���ض���اً ت��ح��ل��ي��ق 25 ط���ائ���رة ت��ج��س��س��ي��ة، و11 
خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً باألعرة 

النارية املختلفة.

64 خرقًا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 64 خروقات.
وأوض���������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات أن 
من بني خ��روق��ات ق��وى ال��ع��دوان، محاولة 
تسلل يف حيس وتحليق طائرات تجسسية 

واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية.

106 خروقات في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 106 خروقات.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من 
بني خروقات قوى العدوان، غارة للطران 
ال�������ت�������ج�������س�������يس ع������������ىل ح����������ي����������س، واس���������ت���������ح���������داث 

تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات تضمنت 
أي�����ض�����اً ت���ح���ل���ي���ق ث������اث ط�����ائ�����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف 
أجواء حيس، و16 خرقاً بقصف مدفعي، 

و82 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

164 خرقًا في احلديدة
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال����ت����ن����س����ي����ق ل�����رص�����د خ�������روق�������ات ال��������ع��������دوان يف 

محافظة الحديدة 164 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من 
بني خروقات قوى العدوان، محاولة تسلل 
يف ح���ي���س و12 غ�������ارة ل���ل���ط���ران ال��ت��ج��س��يس 

عىل حيس والجبلية.
وأش�����������������ار امل���������ص���������در إىل أن ق������������وى ال���������ع���������دوان 
ارت��ك��ب��ت أي��ض��ا 44 خ��رق��اً ب��ق��ص��ف ص��اروخ��ي 

و87 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
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املنطقة العسكرية الثالثة تنظم فعالية بذكرى استشهاد اللواء مجاهد الهبيري

العسكري: ذكرى الشهيد ُتعد مبثابة إحياء روح اجلهاد واالستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن
عاصم: إحياء الذكرى السنوية للشهيد الهيبري تأتي الستذكار البطوالت والتضحيات التي قدمها

ن��ظ��م��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��خ��ام��س��ة بمحافظة ال��ح��دي��دة ح��ف��ل ت��خ��رج دورة تسليح 
أللوية وكتائب املنطقة العسكرية الخامسة وق��وات االحتياط باملنطقة" دفعة الشهيد 

اللواء ابو ثائر جحيز ".
ويف الحفل بحضور عضو مجلس الشورى عبدالرحمن مكرم، اعتر محافظ الحديدة 
محمد ع��ي��اش ق��ح��ي��م، ت��خ��رج دف��ع��ة ج��دي��دة يف م��ج��ال التسليح ال��ع��س��ك��ري راف����دا نوعيا 
ل��ل��ق��وات املسلحة لتعزيز م��س��ارات ال��ع��ط��اء يف مختلف الجبهات بعد أن تحقق للوطن 

انتصارات ميدانية يف معركة املواجهة مع العدو.
ون����وه ب��أه��م��ي��ة ال�����دورة ل��ت��ع��زي��ز ال���ق���درات ال��ن��وع��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي تتحقق للمؤسسة 
االمنية والعسكرية التي أثبتت صمودها وعنفوانها يف كسر آمال العدو عىل مدى الثماين 

األعوام املاضية
ولفت اىل ان ما يتحقق للوطن يف الجانب االمني والعسكري كان نتاج تضحيات كل 
أح�����رار ال��ي��م��ن يف م��ع��رك��ة ال��ف��ص��ل ب���ني ال��ح��ق وال���ب���اط���ل.. م��ب��ي��ن��ا أن ال���ح���رب ال��ع��دوان��ي��ة عىل 

ال��ش��ع��ب اليمني ل��ن ت��ن��ال م��ن ال��ص��م��ود اليمني وأن م��ؤش��رات ال��خ��س��ران ب��ات��ت وب���اال عىل 
تحالف العدوان االمرييك السعودي اإلمارايت.

ويف الحفل الذي حضره قائد محور الحديدة العميد ابراهيم السايس ونائب رئيس 
ش��ع��ب��ة االس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��س��ك��ري��ة باملنطقة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��خ��ام��س��ة ال��ع��ق��ي��د خ��ال��د رف��ع��ت.. 
أش����ارت كلمة ق��ي��ادة املنطقة العسكرية ال��خ��ام��س��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا العقيد ع��ب��دال��ل��ه سبنة، 
اىل أهمية الدورة لتعزيز دور املتدربني واكسابهم مهارات نوعية يف التسليح والتطوير 
العسكري. وأكد أن الخريجني تلقوا علوما ومعارف عسكرية جديدة يف إطار ما توليه 
القيادة العليا من اهتمام لتعزيز قدرات منتسبي املؤسسة االمنية والعسكرية، مؤكدا 

امليض خلف القيادة حتى يتحقق للوطن النصر عىل قوى العدوان.
فيما أوضحت كلمة الخريجني التي القاها الرائد عارف الحسام أنه تم االستفادة من 

الدورة معارف عسكرية جديدة يف التسليح وبناء القدرات.
تخلل حفل التكريم قصيدتان وأناشيد وتكريم الخريجني.

نظّمت املنطقة العسكرية الثالثة فعالية خطابية إلحياء الذكرى السنوية األوىل 
الستشهاد قائد اللواء 107 مشاه اللواء مجاهد أحمد صالح الهبري.

ويف الفعالية التي أُقيمت برعاية عضو املجلس السيايس األعىل قائد املنطقة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��ال��ث��ة ال���ف���ري���ق م���ب���ارك امل���ش���ن ال�����زاي�����دي، أش�����ار ن���ائ���ب رئ���ي���س مجلس 
الشورى ضيف الله رسام إىل أن اللواء الهبري كان أحد األبطال الذين شاركوا 
يف معركة النفس الطويل ض��د ال��غ��زاة واملحتلني وسطر أروع امل��اح��م البطولية 

يف مختلف الجبهات.
ب�����دوره أوض����ح وك��ي��ل أول م��ح��اف��ظ��ة ص��ن��ع��اء ح��م��ي��د ع���اص���م، أن إح���ي���اء ال��ذك��رى 

السنوية للشهيد ال��ه��ب��ري ت��أيت الس��ت��ذك��ار ال��ب��ط��والت والتضحيات ال��ت��ي سطرها 
ودوره يف الدفاع عن تراب الوطن.

ويف الفعالية التي حضرها قائد محور صرواح العميد صالح العوبي، أكدت 
كلمة املنطقة العسكرية الثالثة التي ألقاها العقيد مرتىض العسكري، أن إحياء 
ذك���رى الشهيد ال��ه��ب��ري ت��ع��د بمثابة إح��ي��اء روح ال��ج��ه��اد واالس��ت��ش��ه��اد يف سبيل 

الدفاع عن الوطن.
وك����ان وال����د ال��ش��ه��ي��د ال��ش��ي��خ أح��م��د ص��ال��ح ال���ه���ب���ري، أل��ق��ى ك��ل��م��ًة ع���ر ف��ي��ه��ا عن 
ام���ت���ن���ان���ه ل���ل���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ع���س���ك���ري���ة ال��ع��ل��ي��ا ع����ىل االه���ت���م���ام وال����رع����اي����ة ب��أس��ر 

الشهداء.
يف حني أكد نجل الشهيد قيس مجاهد الهبري، أن إحياء الفعالية السنوية 
تعد فخراً واع��ت��زازاً واح��ي��اًء لألخاق والقيم التي تحىل بها الشهيد وتحرك من 

أجلها نتيجة ما ارتكبه العدوان من جرائم بحق النساء واألطفال.
تخللت ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ح��ض��ور رئ��ي��س ع��م��ل��ي��ات ف���رع األم����ن امل��رك��ز ب��أم��ان��ة العاصمة 
العميد عبدالفتاح صر والعميد محمد مفضل ومشايخ وشخصيات اجتماعية 
ب��م��دي��ري��ة ن��ه��م ومحافظتي ص��ن��ع��اء وم����أرب، ق��ص��ائ��د ش��ع��ري��ة م��ع��رة وع���رض عن 

حياة الشهيد الجهادية.

حفل تخرج دورة تسليح أللوية وكتائب املنطقة العسكرية اخلامسة وقوات االحتياط

س�������ب�������ن�������ة: ه�������������ذه ال�����������������������دورة ت���������أت���������ي ل������ت������ع������زي������ز دور امل���������ت���������درب���������ني وإك��������س��������اب��������ه��������م م������������ه������������ارات ن�����وع�����ي�����ة 
قحيم: الدفع اجلديدة رافد نوعي للقوات املسلحة لتعزيز مسارات العطاء في مختلف اجلبهات

رسام: الشهيد الهبيري سطر أروع املالحم البطولية في مختلف جبهات القتال

حفل تخرج 49 كادرًا » تخصص إسعاف حربي« باملنطقة العسكرية اخلامسة

احلرب الناعمة..
 اإلستراتيجية األمريكية للعدوان على اليمن

ح���ي���ث ظ���ه���رت ال����ق����وة ال���ن���اع���م���ة ب���ال���ط���اب���ع االم���ري���يك 
وتطورت اىل مشاريع وخطط وبرامج عمل 

ل������ض������رب امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ات وال�������ش�������ع�������وب م���ن 
ال�������داخ�������ل، وه���������ذا م������ا ت������م م���اح���ظ���ت���ه 

يف م���خ���ت���ل���ف ال�����������دول اإلس����ام����ي����ة 
ف��ق��د ظ��ه��ر ال��ت��أج��ي��ج اإلع���ام���ي 

امل������وج������ه وال�������ف�������وىض ال���خ���اق���ة 
امل�����غ�����ذي�����ة ل����ل����ت����ن����اح����ر امل����ذه����ب����ي 
وال��������ع��������رق��������ي وال������ط������ب������ق������ي ب���ني 
القوميات واملذاهب ودعم 
أطراف عىل حساب أطراف 

وج����������ع����������ل ال����������ك����������ل ي�������خ�������وض�������ون 
يف ص������راع������ات ب���ي���ن���ي���ة وداخ����ل����ي����ة 

طاحنة طويلة األم��د وتدفعهم 
وخ�������ص�������وص�������ا األن�������ظ�������م�������ة وال�����ط�����ب�����ق�����ات 

ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة ال�����ح�����اك�����م�����ة وال�����ع�����م�����ي�����ل�����ة إىل 
التمسك بأمريكا واالرت��م��اء اليها وتسليمها 

زمام الحكم وقيادة نظام وسيادة الدولة.
العدوان على اليمن 

ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���ع���دوان وال����ح����رب ع����ىل ال���ي���م���ن وال����ت����ي ي��ش��ن��ه��ا 
ت���ح���ال���ف أم���ري���ك���ا وال����س����ع����ودي����ة واالم������������ارات م���ن���ذ اك������ر م���ن8 
س���ن���وات ف��ه��ي ال ت��ت��وق��ف ع��ن��د ال���ح���رب ال��ع��س��ك��ري��ة أو حتى 
االق����ت����ص����ادي����ة واالس����ت����خ����ب����اري����ة وال���ن���ف���س���ي���ة إن����م����ا اع���ت���م���د ه���ذا 
التحالف ع��ىل وسيلة )ال��ح��رب الناعمة( ال��ت��ي تمثل ثاثة 
أرب���������اع اه���ت���م���ام���ه وأول�����وي�����ات�����ه يف إط��������ار ع������دوان������ه ك���ك���ل وال���ت���ي 
اعتمدها منذ ال��ي��وم األول ال���ذي ب��دأ فيها ع��دوان��ه وحربه 
ع�������ىل ال������ي������م������ن، ح�����ي�����ث اع������ت������م������دت األدم��������غ��������ة االس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة 
األم���ري���ك���ي���ة وال����ت����ي ت����ق����ود ال�����ع�����دوان وب�����إش�����راف م���ب���اش���ر ع��ىل 
ت���ف���ع���ي���ل ودم���������ج ال������ق������وة ال����ن����اع����م����ة وب�������رام�������ج ح���������روب ال���ج���ي���ل 
الخامس مع القوة العسكرية وتعزيز االوىل بالتكنولوجيا 
والرسانات اإلعامية الضخمة املتعددة الوظائف بهدف 
تحقيق أكر مستوى من التأثر يف طمس هوية الشعب 
اليمني واتاف قيمه ومبادئه ..حيث كان لوسائل اإلعام 

وب���رام���ج ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وك��ذل��ك امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
والخايا النائمة )العماء بالداخل( دور محوري ورئييس 
يف إطار هذه الحرب الاعسكرية ،اذ كان من أبرز أهدافها 

ومساراتها:
1- تركيز وسائل اإلعام للخوض يف القضايا الداخلية 
والطائفية والعرقية والقومية وإشعال الفنت والنعرات 

وإماتة الروح املقاومة والقضايا االسراتيجية.

2- ن����ش����ر ال�������رذائ�������ل وامل�����ف�����اس�����د غ������ر األخ�����اق�����ي�����ة وم����ح����اول����ة 
ال��دف��ع ب��امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ي��م��ن��ي��ة اىل ح����االت م��ن ال��ف��وىض 
واالن��ف��ت��اح��ي��ة ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة امل��ت��ع��ارض��ة م��ع القيم 

واملبادئ.
3- زي����������������������ادة ت����������أث����������ر م�����������واق�����������ع ال��������ت��������واص��������ل 
اإلل���ك���رون���ي���ة يف ص��ن��اع��ة وت���وج���ي���ه ال����رأي 
ال�����ع�����ام وج����رف����ه����ا ع�����ر ن����ش����ر ال����داع����ي����ات 
واالش�������������������������اع�������������������������ات ن�����������ح�����������و ال����������ت����������وج����������ه����������ات 
األم�������ري�������ك�������ي�������ة وخ������ط������ط������ه������ا وب������رام������ج������ه������ا 

التخريبية .
4- توجيه وتحفيز اإلعام بأشكاله 
امل��������ت��������ع��������ددة يف ال�������رك�������ي�������ز ع���������ىل األف��������ك��������ار 
ال����س����ط����ح����ي����ة وإم���������ات���������ة ال�����ي�����ق�����ظ�����ة وال������������روح 
امل���ع���ن���وي���ة و ال���ج���ه���ادي���ة و ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

املوجهة ملقاومة العدوان..
5- ض�����رب وه������دم امل���ن���ظ���وم���ة االم���ن���ي���ة وال��ج��ب��ه��ة 
الداخلية للشعب اليمني وك��س��ر ص��م��وده وتماسكه 
االسراتيجي بصورة عامة ومحاولة ضرب وتفريغ البيئات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة امل���ق���اوم���ة م����ن وح������دة امل����وق����ف ال����واح����د وال���ت���ح���رك 

املقاوم ضد العدوان.
ب���ال���ت���ايل ك���ان���ت خ����ط����ورُة ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة وم����ا ت��م��ث��ل��ه من 
ت���داع���ي���ات وآث������ار ت��ع��ت��ر ك���ارث���ي���ة ع���ىل واق�����ع ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
وم��س��ت��ق��ب��ل��ه ك��ش��ع��ب م��س��ل��م ب���ال���درج���ة األوىل ال�����ذي يتميز 
بُهوَيّته اإليمانية َورصيده من القيم واملبادئ واألخاق عن 
باقي الشعوب اإلسامية وكذلك كعشب مقاوم لحرب 

كونية عدوانية تشن عليه من قبل أمريكا وحلفائها.
وبفضل الله تعاىل استطاع الشعب اليمني ان يحقق 
م���واج���ه���ة م��ت��م��ي��زة ض����د ه�����ذه ال����ح����رب ال��ه��ج��ي��ن��ة وال���خ���ط���رة 
واف����ش����ال����ه����ا ب�����ص�����ورة ك����ام����ل����ة ف����ال����وع����ي ال������راس������خ وامل����وج����ه����ات 
وال������رام������ج ال���ث���ق���اف���ي���ة ال����ت����ي وض���ع���ت���ه���ا ق����ي����ادة ال��������روة م��م��ث��ل��ة 
بالسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث للمواجهة كان 
لها التأثر الكبر يف تعميق حالة الوعي واالدراك لكل ابنا 
امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي ت��ج��اه م��خ��اط��ر وك��ارث��ي��ة ه���ذه ال��ح��رب بكل 

انماطها ومساراتها.

أمريكا منذ أنشأت مفهوم القوة الناعمة Soft War طبقتها واعتمدها يف محاور اسراتيجياتها العدوانية نحو 
الشرق األوسط وبالتحديد ضد املجتمع العربي و اإلسامي، فقد ركزت االدارات االمريكية املتعاقبة عىل أن تصنع 

مناخا جديدا يف العالم اإلسامي يفيض إىل سلخ وتجويف هويته ومبادئه وتوجهاته وفق مايسمى " بالعوملة " وقد 
بدأ اإلدراك والوعي األمرييك لواقع املنطقة بالتحديد عىل " ضرورة التغير من الداخل كعامل رئييس لبسط النفوذ 

والهيمنة عىل البلدان " خصوصا منذ عام 2008 .

تشييع كوكبة من شهداء 
الوطن والقوات املسلحة

ُشيع بصنعاء جثمانا شهيدي الوطن 
وال��������ق��������وات امل����س����ل����ح����ة امل������ق������دم اس���م���اع���ي���ل 
عادل املهدي واملقدم غانم مطر جريش 
اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما 

يف الدفاع عن الوطن.
وخ��ال مراسم التشييع التي شارك 
ف����ي����ه����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 ع��������ي م���ح���م���د 
ال�����ك�����ح�����اين وق������ائ������د ال�������ل�������واء ال�����ث�����ال�����ث ف��ت��ح 
ال��ع��م��ي��د ال���ق���اس���م امل�������راين وم����دي����ر م��ك��ت��ب 
التعليم الفني بأمانة العاصمة الدكتور 
عادل حسن املهدي وقيادات عسكرية 
وأم����ن����ي����ة وأه����������ايل وأق������������ارب ال���ش���ه���ي���دي���ن، 
أشاد املشيعون بدور الشهيدين املهدي 
وجريش وزمائهما من أبطال الجيش 
ومواقفهما الوطنية واستبسالهما يف 

الدفاع عن الوطن.
ج�����������رت م��������راس��������م ال�����ت�����ش�����ي�����ي�����ع ل����ج����ث����م����اين 
ال�����ش�����ه�����ي�����دي�����ن ال������ل������ذي������ن ت�����وش�����ح�����ا ب���ال���ع���ل���م 
ال�����ج�����م�����ه�����وري ب�����ع�����د ال�������ص�������اة ع���ل���ي���ه���م���ا يف 
ج�������ام�������ع ال������ش������ع������ب ب�������أم�������ان�������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة، 
مل��وارات��ه��م��ا ال����رى ك��ل ش��ه��ي��د يف مسقط 

رأسه.
كما شيعت قبائل وادي مرحب قرية 
بني حسني بمديرية جحانة محافظة 
صنعاء جثمان الشهيد النقيب صالح 
ع������ب������د ال�����������وه�����������اب م�����ح�����م�����د األع������������������رج ال���������ذي 
استشهد يف معركة الدفاع عن الوطن.
وخ���������������������ال ال�������ت�������ش�������ي�������ي�������ع ب���������ح���������ض���������ور ع���������دد 
م�����ن أع�����ض�����اء ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة وامل���ك���ت���ب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���امل���دي���ري���ة، أش������اد امل��ش��ي��ع��ون 
ب���م���ن���اق���ب وم�����واق�����ف ال���ش���ه���ي���د يف ال���دف���اع 

عن الوطن.

وأك������������������������دوا أه�������م�������ي�������ة اس�������ت�������ل�������ه�������ام م�����ع�����اين 
ال��ت��ض��ح��ي��ة وال����ف����داء م���ن م���آث���ر وم���واق���ف 
الشهداء للميض يف مواجهة العدوان 
وال����������������ذود ع�������ن ت������������راب ال�������وط�������ن وس�����ي�����ادت�����ه 

واستقاله.
ف�����ي�����م�����ا أش�������������ار أق����������������ارب وذوو ال����ش����ه����ي����د 
وق���ب���ائ���ل وادي م���رح���ب، إىل ال��ج��ه��وزي��ة 
ال�����ك�����ام�����ل�����ة وم������واص������ل������ة ال�������ب�������ذل وال�����ع�����ط�����اء 

للدفاع عن األرض والعرض.
وق��������د ُووري ج����ث����م����ان ال����ش����ه����ي����د ال������رى 
ب������روض������ة ال������ش������ه������داء ب���م���س���ق���ط رأس����������ه يف 

قرية بني حسني.
ويف ن��ف��س ال��س��ي��اق ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء 
ج�����ث�����ام�����ني ك�����وك�����ب�����ة م�������ن ش�������ه�������داء ال�����وط�����ن 
وال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ال����ذي����ن اس���ت���ش���ه���دوا 
وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع 

عن الوطن.
ح���ي���ث ت����م ت��ش��ي��ي��ع ج���ث���ام���ني ال���ش���ه���داء 
ال�������رائ�������د م���ح���م���د م���ق���ب���ل ن�����اص�����ر ال�����ق�����ايض، 
ال���ن���ق���ي���ب ن����ذي����ر م���ط���ه���ر أح����م����د ال���ق���ح���وم، 
والنقيب ياسر محمد حسني السمحي.

وخال مراسم التشييع التي شاركت 
ف��ي��ه��ا ق���ي���ادات ع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة وأه����ايل 
وأق�������������������ارب ال��������ش��������ه��������داء، أك�����������د امل����ش����ي����ع����ون 
اس������������ت������������م������������رار ال�����������س�����������ر ع�������������ىل ن���������ه���������ج ودرب 
الشهداء يف التصدي لتحالف العدوان 

يف مختلف جبهات العزة والكرامة.
ج���������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل����ل����ش����ه����داء 
ال�������ذي�������ن ت�����وش�����ح�����ت ج����ث����ام����ي����ن����ه����م ب���ال���ع���ل���م 
ال������ج������م������ه������وري ب�����ع�����د ال��������ص��������اة ع����ل����ي����ه����م يف 
جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم 
م����وارات����ه����ا ال������رى ك����ل ش��ه��ي��د يف م��س��ق��ط 

رأسه.

حت��ق��ي��ق م��س��ت��وى اك��ب��ر من 
ال��ت��أث��ي��ر ف���ي ط��م��س ه��وي��ة 
ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي وم���س���خ 

قيمه ومبادئه



وأمام تلك اإلشكاليات والصعوبات وجدت لدى عشاق 
الرتاث ومحبيه من الحرفيني والحرفيات العزيمة  واإلصرار  
لالستمرار يف توارث هذا الرتاث ونقله لألجيال عرب املبادرات 
وم��راك��ز ال��ت��دري��ب واإلن��ت��اج ال��ح��ريف ال����رتايث، م��ؤك��دي��ن بذلك 
حرصهم رغم شحة اإلمكانات عىل تقديم أفضل ما لديهم 
م���ن م��ن��ت��ج��ات ذات ج����ودة ع��ال��ي��ة م��ن��اف��س��ة مل���ا ي��ت��م اس���ت���راده 

من الخارج.
* ال�������ب�������داي�������ة ك������ان������ت م��������ع ع�����ب�����دال�����خ�����ال�����ق اح������م������د ج������������ودم وه�����و 
متخصص يف ص��ي��اغ��ة ال��ع��ق��ي��ق وال��ف��ض��ة وأع���م���ال ال��ن��ج��ارة، 
ح����ي����ث ت�����ح�����دث ع������ن م�����ع�����ان�����اة ال����ح����رف����ي����ني وت�����ج�����اه�����ل ال���ج���ه���ات 
الرسمية ل��ه��م، وع���دم تقديمها أي دع��م م���ادي أو معنوي 

سوى وعود وتسويف لم تلق النور إىل اآلن. 
وق�������ال: ه���ن���اك أع����م����ال ح���رف���ي���ة ذات ج������ودة ع���ال���ي���ة أت��ق��ن��ت��ه��ا 
أيادي الحرفيني املهرة، لكن مع األسف وبسبب عدم وجود 
م��ن ي��دع��م��ه��م وي����روج ملنتجاتهم، م��ل ال��ك��ث��ر منهم وت��رك��وا 

حرفهم مما سيؤدي إىل اندثار هذا املوروث الثقايف. 
وطالب جودم الجهات الحكومية ومنها وزارة الثقافة، 
بحل املشاكل التي يواجهها الحرفيون خصوصاً يف إيجاد 
س��وق دائ���م للمنتجات الحرفية أس���وة بمنتجات الحبوب 

وغرها. 
التنوع والرثاء

<< ع���ن���ود اح���م���د ال���س���ق���اف- ص��اح��ب��ة م��ش��غ��ل س��ب��أ س��ت��اي��ل 
ل��الك��س��س��وارات واألش���غ���ال ال��ح��رف��ي��ة، وال��ت��ي تعمل يف ه��ذا 
امل����ج����ال م���ن���ذ خ���م���س س�����ن�����وات.. ق����ال����ت: إن ع��م��ل��ه��ا يف امل���ج���ال 
ال����ح����ريف ج������اء ب����داف����ع ال����ح����ب وال����ش����غ����ف ل����ل����رتاث ال���ت���اري���خ���ي، 
وأهمية الحفاظ عليه وتطوير منتجاته بحيث تلقى إقبااًل 

من املستهلك يف السوق املحلية والخارجية. 
وأضافت: أنها عملت عىل دمج الجانب الرتايث يف  تكون 
املشغوالت واملنتجات، بتصاميم من ابتكارها لكنها تراثية 

لتناسب مختلف األذواق واألعمار.  
وأوضحت عنود السقاف أن كل الحرفيني حريصون عىل 
التواجد واملشاركة يف أغلب املناسبات واملعارض والبازارات، 
ليظهروا للمجتمع واألجيال من خالل منتجاتهم وأعمالهم 
تراث اليمن العريق بجمالياته املتنوعة، لكنهم يواجهون 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ص���ع���وب���ات، ع���ىل رأس���ه���ا ال���دع���م امل������ادي ال���ذي 
يمكنهم من االستمرارية وتوسيع النشاط الستيعاب أعداد 

كبرة من املنتجني واملنتجات. 
وأش�������ارت إىل أه��م��ي��ة ت��ب��ن��ي ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة مل��ث��ل ه��ذه 
األع�����م�����ال، وإي�����ج�����اد س�����وق دائ������م ل���ل���م���ش���غ���والت وامل���ل���ب���وس���ات 
وامل����ن����ت����ج����ات ال���ح���رف���ي���ة ب��م��خ��ت��ل��ف أن�����واع�����ه�����ا.. م�����ؤك�����دة ع�����ىل أال 
يقتصر االهتمام بالرتاث الثقايف عىل العاصمة صنعاء بل 
يشمل مختلف املحافظات للمحافظة عىل التنوع املوجود 

والرثاء الرتايث الذي تتميز به بالدنا. 

نقاط بيع
<< أما خلود الحورش- وهي حرفية يف املالبس الرتاثية 
واإلكسسوارات وتشكيل املعدن-  فقد لخصت اإلشكاليات 
ال�����ت�����ي ت������واج������ه ال�����ح�����رف�����ي�����ني، وم����ن����ت����ج����ي األع�������م�������ال ال������رتاث������ي������ة يف 
ال��ت��س��وي��ق وع����دم وج����ود ن��ق��اط ب��ي��ع أو م��س��اح��ات يف أس���واق 

دائمة للمنتجات واملشغوالت الرتاثية. 
وأض���اف���ت: أن ش��ح��ة رأس امل����ال ي��ه��دد امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��رة 
ومشاغل األسر املنتجة باإلغالق، بسبب عدم القدرة عىل 
توفر املواد الخام خصوصاً مع تقلبات أسعارها وارتفاعها 

بني حني وآخر.
وط���ال���ب���ت ب��ت��ب��ن��ي ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل���ألس���ر امل��ن��ت��ج��ة وت��ط��وي��ر 
مشاريعها ودع��م��ه��ا معنوياً وم��ادي��اً ل��رف��ع مستوى اإلن��ت��اج 
وتنمية ثقافتنا وذلك ببناء مصانع ومشاغل وتوفر املواد 
واألدوات ال����الزم����ة، ب���اإلض���اف���ة إىل ع��م��ل م���ع���ارض وأم���اك���ن 
للبيع ك��ن��ق��اط ب��ي��ع وأس�����واق وال��ب��ح��ث ع��ن ك��ل ح���ريف لتنمية 

عمله، وتدريب وتأهيل من لهم رغبه بتعلم الحرف حتى 
ال يفنى تراثنا وتاريخنا. 

جمال إبداع 
<<  محمد القريطي- م��درب يف الفخاريات والخزفيات 
وأيضاً فنان تشكييل- تحدث عن مشكلة عدم توفر املعدات 
واآلل����ي����ات ال���ت���ي ي��م��ك��ن ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا يف م���ج���ال ال��ف��خ��اري��ات 
خصوصاً بعد أن ُسحبت امل��ع��دات التي ك��ان يتم التدريب 

عليها من دار الحمد. 
وأك����د ال��ق��ري��ط��ي أن ج��م��ال وإب�����داع ال��ح��رف��ي��ني ال��ي��م��ن��ي��ني يف 
الجانب ال��رتايث، من األمور املشهود لها داخلياً وخارجياً، 
وامل��ط��ل��وب ه��و إي���الء ه���ذا ال��ج��ان��ب االه��ت��م��ام وال��رع��اي��ة وتبنى 
امل������ب������ادرات ال��ش��خ��ص��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع����ىل ت��راث��ن��ا 
ال��ح��ض��اري واإلن���س���اين، ب��اإلض��اف��ة إىل دع��م ب��رام��ج التدريب 

عىل الحرف الرتاثية خصوصاً املعرضة لالندثار. 

سوق محيل
<< أم�����ة ال���رح���ي���م ال����خ����ي����واين- م��ص��م��م��ة أزي��������اء- أك������دت ع��ىل 
أه��م��ي��ة إي���ج���اد س����وق م��ح��يل ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���ح���رف���ي���ة، وت��ع��زي��ز 
الثقافة املجتمعية والرتويج اإلعالمي لرفع القوة الشرائية 

واإلقبال عىل املنتج الرتايث املحيل. 
وق����ال����ت: ه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن امل��ن��ت��ج��ات وامل���ش���غ���والت ال��ت��ي 
أصبحت تنافس املنتجات الخارجية املستوردة، ومع ذلك 
ال ي���زال امل��واط��ن يفضل امل��س��ت��ورد ع��ىل املنتج امل��ح��يل، وذل��ك 
ب��س��ب��ب غ��ي��اب ال��ث��ق��اف��ة االس��ت��ه��الك��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم االق��ت��ص��اد 

الوطني وتخدم املحافظة عىل الرتاث الثقايف.
وأضافت: البد أن يركز التوجه العام للدولة عىل كيفية 
االستفادة من املنتجات واملشغوالت املحلية خصوصاً التي 
تسهم يف تحسني معيشة العديد من األسر املنتجة، كما 
ي���ج���ب ع����ىل وس����ائ����ل اإلع�������الم أن ت���ق���وم ب����دوره����ا يف ال��ت��ع��ري��ف 

باملنتجات الرتاثية والرتويج لها بالشكل املطلوب. 

استمرار وتطوير 
<<  يف حني تطرقت سمرة املوشيك، مدرسة يف صناعة 
العطور والبخورة، إىل حالة اإلحباط التي تصل إليها األسر 
املنتجة خصوصاً يف مجال الخياطة والتطريز، بسبب عدم 

وجود جهة داعمة توفر لتلك األسر مكائن الخياطة. 
وأش��������������ارت إىل أن م����س����أل����ة إي������ج������اد س��������وق دائ����������م ب����������دون أي����ة 
رسوم ألصحاب املنتجات الحرفية واملصنوعات واألشغال 
اليدوية، من األولويات املهمة التي تعالج مشكلة تسويق 
ت��ل��ك امل��ن��ت��ج��ات وب���ال���ت���ايل اس���ت���م���رار اإلن���ت���اج وت��ط��وي��ر امل��ش��اري��ع 

املبتدئة والصغرة. 

التدريب والتأهيل
<< األس��ت��اذ عبدامللك ش��رف الدين القائم بأعمال رئيس 
م����ن����ت����دى ال������خ������ربات وال������ك������ف������اءات ال����وط����ن����ي����ة، وع�����ض�����و ال���ف���ري���ق 
الوطني املصغر لدعم جهود حماية ال��رتاث اليمني.. أشار 
إىل ضرورة  البحث عن دعم فني ملختلف األشغال والحرف 
ال�����رتاث�����ي�����ة ب����م����ا ي���ض���م���ن اس�����ت�����م�����رار ت����ل����ك األع������م������ال وت����ط����وي����ره����ا، 
وال���رتك���ي���ز ع����ىل ال���ت���دري���ب وال���ت���أه���ي���ل امل��س��ت��م��ر ل��ل��ح��ص��ول ع��ىل 
خرباء وطنيني يكون لهم اإلسهام الفاعل يف الحفاظ عىل 
الرتاث الثقايف اليمني.. وأكد ضرورة إنشاء كيان مجتمعي 
ن�����ق�����اب�����ة أو إت�������ح�������اد ج�����م�����ع�����ي�����ات ي����م����ث����ل ال�����ح�����رف�����ي�����ني وامل����ن����ت����ج����ني 
ل���ألع���م���ال ال����رتاث����ي����ة، وي���ت���ب���ن���ى ك���اف���ة اإلش�����ك�����االت ال���ص���ع���وب���ات 
التي يواجهونها، بما يف ذلك التشبيك والتنسيق مع وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة ووزارة التعليم ال��ف��ن��ي وامل��ه��ن��ي وأم��ان��ة العاصمة، 
وغرها من الجهات واملعاهد التدريبية، والبحث عن سوق 

دائم للمنتجات الحرفية.

املحرر 
وانطالقاً من مسؤولية الحفاظ عىل الرتاث الثقايف واملوروث 
الشعبي اليمني، وأهمية املحافظة عىل الحرف الرتاثية املتنوعة 
من االندثار.. طرحنا من خالل هذا االستطالع جزءاً من معاناة 
ال��ح��رف��ي��ن وامل��ن��ت��ج��ن، ال��ت��ي ت��ه��دد م��ث��ل ه���ذه ال��ح��رف ب��االن��دث��ار، 
يف الوقت الذي يجب أن يحظى املنتج املحيل بالدعم واإلقبال 
خصوصاً وبلدنا الحبيب يتعرض منذ ثمان سنوات للعدوان 
والحصار.. لذا نأمل من الجهات املعنية التحرك الجاد لتبني 
وم��ع��ال��ج��ة ت��ل��ك امل���ش���ك���الت، واع���ت���ب���ار االه���ت���م���ام ب���األس���ر امل��ن��ت��ج��ة 
وت������وف������ر أس������������واق دائ������م������ة مل���ن���ت���ج���ات���ه���ا ج�����ان�����ب�����اً م������ن ج������وان������ب ال����دع����م 
والتشجيع ملشاريع التمكن االقتصادي، واملنتج املحيل الذي 
يمكن أن ي��ك��ون ب��دي��اًل للمنتجات امل��س��ت��وردة إذا م��ا ت��م الرتكيز 
عىل مسألة الجودة واالستعداد للمنافسة والتواجد بقوة يف 

األسواق املحلية والعاملية.

هناك أعمال ومنتجات ذات 
جودة تفوق املستورد لكن 

ينقصها الترويج

وأش�������������������ار ال��������وج��������ي��������ه إىل أن ص��������م��������ود امل����ع����ل����م����ني 
وامل�����ع�����ل�����م�����ات رغ��������م ان�����ق�����ط�����اع امل������رت������ب������ات ب����ع����د ن��ق��ل 
امل���رت���زق���ة ل��ل��ب��ن��ك امل���رك���زي إىل ع����دن، ج����اء ل��ي��ؤك��د 
حرصهم تجاه مسؤوليتهم الوطنية وإفشال 
مخططات العدوان الذي أراد قتل أبناء اليمن 

وتجهيل األجيال من النشء والشباب.
وق������������������ال: أن������������ه ورغ���������������م ت��������ض��������رر ب������ع������ض امل���������������دارس 
وحاجتها ألعمال الرتميم العاجل، يف مديرية 
م���ع���ني ال����ت����ي ت���ع���د م����ن امل����دي����ري����ات ذات ال��ك��ث��اف��ة 
السكانية ال��ع��ال��ي��ة، إال أن العملية التعليمية 
تسر بشكل جيد، بل وحصدت بعض املدارس 
م�����راك�����ز م���ت���ق���دم���ة ب����ح����ص����ول ط����الب����ه����ا ع�����ىل أوائ�������ل 
الجمهورية يف الشهادتني األساسية والثانوية.

اختبارات موحدة
وح����ول ت��ج��رب��ة االخ���ت���ب���ارات امل���وح���دة لصفوف 
ال����ن����ق����ل س����������ادس وس������اب������ع وث������ام������ن م������ن ال���ت���ع���ل���ي���م 
األس�����������������������ايس.. ق������������ال األس����������ت����������اذ أس���������ام���������ة ال������وج������ي������ه: 
ه������ي ت����ج����رب����ة ج�����ي�����دة ل����ق����ي����اس م����س����ت����وى ال����ط����الب 
والطالبات وفق معاير موحدة، أظهرت مقدار 
التحصيل العلمي، وأوج��دت تنافساً مطلوباً 

بني املدارس سواء الحكومية أو األهلية.
وأض���������اف: ل���ك���ن ه�����ذه االخ����ت����ب����ارات ب���ح���اج���ة إىل 
تطوير وتجويد أكرث يف األع��وام املقبلة، وتاليف 
أية  أخطاء ظهرت بحكم أن تطبيق هذا النوع 
م�������ن االخ��������ت��������ب��������ارات ي������ج������رى ألول م���������رة يف ت�����اري�����خ 

التعليم يف اليمن.

استمرار العدوان 
وع������������ن ال�������ص�������ع�������وب�������ات واإلش����������ك����������ال����������ي����������ات.. ي�����ق�����ول 
الوجيه: بطبيعة الحال ومع استمرار العدوان 
وال��������ح��������ص��������ار، ت�����ظ�����ل م����ش����ك����ل����ة روات���������������ب امل����ع����ل����م����ني 
وامل����ع����ل����م����ات ال����ت����ي ك����ان����ت ت���م���ث���ل م����ص����در ال���دخ���ل 
ل�����ت�����وف�����ر اح�����ت�����ي�����اج�����ات�����ه�����م امل�����ع�����ي�����ش�����ي�����ة، ع�������ىل رأس 
املعاناة التي يعيشها كل موظفي الدولة رغم 
ال���ب���دائ���ل ال���ت���ي ح����اول����ت ق����ي����ادة ال���������وزارة إي���ج���اده���ا 
وم�����ن�����ه�����ا ال�������ح�������واف�������ز ال�����ن�����ق�����دي�����ة ال�������ت�������ي ت�������ص�������رف م���ن 

اليونسيف لكنها غر منتظمة.
وأش��������ار إىل إش���ك���ال���ي���ة ال���ك���ت���اب امل��������دريس وع����دم 

ال�������ق�������درة ع������ىل ت�����وف�����ر اح�����ت�����ي�����اج�����ات ك������ل امل����������دارس 
ال���ح���ك���وم���ي���ة الرت������ف������اع ت���ك���ال���ي���ف ال����ط����ب����اع����ة وع�����دم 
وج���ود دع��م يغطي ه��ذا ال��ج��ان��ب، أم��ا امل���دارس 
األهلية فاملناهج فيها متوفرة من الرسوم التي 
ت����أخ����ذ م�����ن ال������ط������الب.. الف�����ت�����اً إىل س���ع���ي امل��ن��ط��ق��ة 
التعليمية إىل توفر املمكن من الكتب واملناهج 
ال�������دراس�������ي�������ة وت����ش����ج����ي����ع ال������ت������ع������اون ب�������ني امل�����������دارس 

لتبادل الكتاب أو طباعته.

متابعة مستمرة 
وع�����������ن ت�����ق�����ي�����ي�����م امل��������������������دارس األه�������ل�������ي�������ة وال������خ������اص������ة 
وال��ت��زام��ه��ا باملعاير ال��ت��ي حددتها ال�����وزارة.. أكد 
مدير املنطقة التعليمية بمعني، التزام املدارس 
األهلية بتنفيذ جميع القرارات، وااللتزام بكافة 
الضوابط واملعاير.. الفتاً إىل أن هناك متابعة 

م���س���ت���م���رة ل���ك���ل امل���������دارس األه���ل���ي���ة وذل�������ك ض��م��ن 
إشراف وتوجيهات املنطقة.

نزول ميداين
ويف ج��ان��ب م��ت��اب��ع��ة س��ر ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية 
يف امل����دي����ري����ة.. ق�����ال األس�����ت�����اذ أس����ام����ه ال���وج���ي���ه إن 
عدد املدارس يف مديرية معني تزيد عن 160 

مدرسة، منها )43( مدرسة حكومية و)123( 
مدرسة أهلية. 

ف����ي����م����ا ي����ب����ل����غ ع��������دد ال������ط������الب وال�����ط�����ال�����ب�����ات ن��ح��و 
127259 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة م��ن��ه��م 106847 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م األس�������ايس و20412 يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ث���ان���وي.. وم���ع ذل���ك ن��ح��رص ع���ىل م��ت��اب��ع��ة كل 
املدارس والنزول امليداين للتأكد من تواجد كادر 
ال��ت��دري��س، وال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ق��س��م ال��ت��وج��ي��ه أو 

الرقابة والتفتيش.

يف الصدارة
وأض�������������اف ال�����وج�����ي�����ه أن م����ن����ط����ق����ة م�����ع�����ني ت���ح���ت���ل 
ال��رق��م األول ودائ���م���اً يف ال���ص���دارة ع��ىل امل��س��ت��وى 
التعليمي والثقايف، وكذلك يف مستوى تنفيذ 
كافة األنشطة والربامج والفعاليات سواًء عىل 

مستوى املدارس أو مديريات األمانة.
واخ���ت���ت���م م���دي���ر امل���ن���ط���ق���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��م��دي��ري��ة 
م������ع������ني ت������ص������ري������ح������ه ب������ت������وج������ي������ه رس���������ال���������ة ش������ك������ر إىل 
القيادات الرتبوية ابتداًء من قيادة وزارة الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م وم���ك���ت���ب ال���رتب���ي���ة ب����األم����ان����ة، وان���ت���ه���اًء 
باملعلمني واملعلمات يف املدارس عىل صمودهم 
وث��ب��ات��ه��م يف ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة رغ���م ال��ت��ح��دي��ات 

والصعوبات التي تمر بها البالد.

عن قرب07
إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

تتقنها أياٍد جمعت بني املهارة واإلبداع

مدير املنطقة التعليمية مبديرية معني بأمانة العاصمة  لـ"                                                             ":

 التسويق للمشغوالت ودعم األسر املنتجة أولويات ضرورية الستمرار اإلنتاج املطالبة برعاية احلرفيني واملنتجني وتوفير سوق دائم ملنتجاتهم

منتجات املوروث الشعبي واحلرفي  ..  تراث آيل لإلندثار

صمود املعلمني واملعلمات رغم انقطاع املرتبات أفشل مخططات العدوان
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يتميز  امل����وروث الشعبي اليمني بالتفرد 
وال��������������ت��������������ن��������������وع يف امل�����������ل�����������ب�����������وس�����������ات وال���������ف���������ض���������ي���������ات 
وإك��������������س��������������س��������������وارات ال������ت������ج������م������ي������ل وال�������ف�������ض�������ي�������ات 
وال���ف���خ���اري���ات وغ���ره���ا م���ن امل���ق���وم���ات امل���ادي���ة 

األخرى.
لكن ومع طغيان املستورد  والرتاجع الكبر 
يف ال����ع����م����ل ال�����ح�����ريف ل���ل���ع���دي���د م�����ن األس����ب����اب 
ومنها عدم وجود اهتمام ودعم للحرفيني 
ال������ي������م������ن������ي������ني واألس��������������������ر امل������ن������ت������ج������ة ل�������ل�������رتاث�������ي�������ات، 
وك�����ذل�����ك ع�������دم وج��������ود أس����������واق دائ�����م�����ة ل���ه���ذه 
املنتجات التي تعد جزءاً من تاريخنا وتراثنا 
ال����ح����ض����اري، ب���اإلض���اف���ة إىل غ���ي���اب ال���رتوي���ج 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���ح���رف���ي���ة وامل���ل���ب���وس���ات ال���رتاث���ي���ة 
بما تحمله م��ن جماليات تفننت فيها أي��اٍد 

جمعت بني املهارة واإلبداع.

مـــــشـــــاريـــــع صــــغــــيــــرة لـــأســـر 
املنتجة مــهــددة بــاإلغــاق 
لــعــدم الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر 

املواد اخلام

جــــمــــال وإبــــــــــداع احلـــرفـــيـــني 
اليمنيني في اجلانب التراثي 
مشهود له داخليًا وخارجيًا

أوضح مدير املنطقة التعليمية بمديرية معني بأمانة العاصمة األستاذ أسامة 
ع���ب���اس ال���وج���ي���ه، أن م��ن��ت��س��ب��ي ال��ج��ب��ه��ة ال���رتب���وي���ة م��ث��ل��وا ب��ح��رص��ه��م ع���ى اس��ت��م��رار 
ال���ت���ع���ل���ي���م رغ������م ال������ع������دوان وال����ح����ص����ار، أروع ص������ور ال����ث����ب����ات وال������وف������اء أم�������ام ص��م��ود 

وتضحيات شعبنا اليمني العظيم.

مستمرة  متابعة  هناك 
لـــــــلـــــــمـــــــدارس األهـــــلـــــيـــــة 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن الـــتـــزامـــهـــا 

بالضوابط والقرارات

مـــــدرســـــة    43 لـــــديـــــنـــــا   
أهلية  و123  حــكــومــيــة 
تضم أكثر من 127 ألف 

طالب وطالبة

 االختبارات املوحدة جتربة جديدة وجيدة بحاجة إلى تطوير في األعوام املقبلة
كتب/ محمد املطاع

ض���������م���������ن خ���������ط���������ة ق��������������ي��������������ادة امل������ت������ح������ف 
ال�����ح�����رب�����ي ب����ص����ن����ع����اء، ان����ت����ه����ت إدارة 
ال��������رتم��������ي��������م ب������امل������ت������ح������ف م����������ن امل������رح������ل������ة 
األوىل إلع����������داد ت����رج����م����ة مل��ج��م��وع��ة 
من النقوش التاريخية القديمة.
ي������������أيت ذل������������ك ض������م������ن ت�����وج�����ي�����ه�����ات 
ق��������������ي��������������ادات وزارة  واه����������ت����������م����������ام����������ات 
ال�������دف�������اع ورئ�������اس�������ة ه���ي���ئ���ة األرك���������ان 
العامة ودائرة التوجيه املعنوي 
االه����ت����م����ام ب���ال���ن���ق���وش ال���ت���اري���خ���ي���ة 

ال���ت���ي ت��ع��ك��س م���راح���ل م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال��ت��اري��خ 
اليمني القديم ومنها ما يتعلق بالجوانب الحربية.
وشملت الدراسة والرتجمة ع��ددا من النقوش 
امل����ع����روض����ة يف امل���ت���ح���ف وك������ذا ن���ق���وش���ا أخ������رى س��ي��ت��م 
ع����رض����ه����ا م���س���ت���ق���ب���اًل م����ص����ح����وب����ة ب����ب����ط����ائ����ق ت���ع���ري���ف���ي���ة 
تحيك تفاصيل وترجمة ما تحتويه هذه النقوش 

من معلومات تاريخية قيمة.
يشار إىل أن املرحلة الثانية من الدراسة والرتجمة 
ب�������������دأت م���������ؤخ���������راً ب������ال������ت������ع������اون م��������ع ج������ام������ع������ة ص����ن����ع����اء 
وب���إش���راف ال��ب��اح��ث معمر ال��ش��رج��ب��ي وم���ن املتوقع 
ان ينتج عنها اكتشاف وترجمة نقوش ذات أهمية 

تاريخية وتحمل معلومات قيمة.
وأك��د العقيد وليد محمد اليوسفي نائب مدير 
امل��ت��ح��ف ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال م���دي���ر امل��ت��ح��ف أن امل��ت��ح��ف 
أن�����ج�����ز ت����رم����ي����م م���ج���م���وع���ة م�����ن ال����ن����ق����وش واألدوات 
وامل����ع����دات ال��ح��رب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ع��روض��ة أو ال��ت��ي 

سيتم عرضها مستقباًل لزوار املتحف..
وق���������ال ال����ي����وس����ف����ي إن��������ه يف إط���������ار اه�����ت�����م�����ام ق�����ي�����ادات 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األرك��ان العامة ودائرة 

ال����ت����وج����ي����ه 
امل���ع���ن���وي ت���ح���رص إدارة امل��ت��ح��ف 

ع�������ىل أن ت������ك������ون م������ع������روض������ات امل�����ت�����ح�����ف ذات ق���ي���م���ة 
ومعلومة تاريخية عن جميع الحقب التي مر بها 

اليمن..
م�����ش�����راً إىل أن�������ه ت�����م ت����رم����ي����م ال����ع����دي����د م�����ن ال���ق���ط���ع 
الحربية والنقوش القديمة التي تحيك عن مراحل 
تاريخية مختلفة لليمن. وأك��د العقيد  اليوسفي 
أن إدارة املتحف تعمل ضمن خطة مزمنة عىل فتح 
أجنحة وأقسام جديدة سيتم اإلعالن عنها الحقاً.
من جانبه أكد العقيد محمد جحزر مدير إدارة 
الرتميم أن من ضمن النقوش، نقش تاريخي نادر 
يعد أح��د النقوش التوحيدية يف جنوب الجزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ذك��ر )رب ال��س��م��اء ال��ع��يل(، إض��اف��ة 
إىل ن��ق��ش آخ����ر ي��ت��ح��دث ع���ن م��ع��رك��ة ح��رب��ي��ة ج��رت 
بني السبئيني واألحباش يف القرن الثالث امليالدي 
ق������اده������ا م������ن ال�����ج�����ان�����ب ال����ي����م����ن����ي )ن����������وف ب������ن ه�����م�����دان( 
وقادها من جانب االحباش )جرمة بن النجايش( 

ملك اكسوم.

دراسة وترجمة عدد من اآلثار القدمية

املتحف احلربي يعرض نقوشَا تاريخية هامة

أ. أسامة الوجيه

نعمل على توفير املمكن 
مـــن  املــنــاهــج الــدراســيــة 
وتــشــجــيــع الـــتـــعـــاون بــني 
املدارس لتبادل الكتاب 

أو طباعته

مــــــــديــــــــريــــــــة مـــــــعـــــــني فــــي 
الــــــــــصــــــــــدارة مــــــــن حـــيـــث 
املـــــســـــتـــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــي وكــــــذلــــــك 
تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ  األنــــــشــــــطــــــة 

والفعاليات

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها للشاب الخلوق

محمد عبدالعزيز قاسم اجلنيد
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص الذهبي..

 فألف ألف مربوك..
املهنئون:

إبراهيم عبدالعزيز الجنيد – عبدالحميد الحجاري 
وكافة األهل واألصدقاء.

تهانينا  آل   اجلنيد



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

أبواق املرجفني.. 
والشائعات..!!

إن ال�������ت�������اري�������خ اإلس���������ام���������ي ح�������اف�������ل ب��������ال��������دروس 
وال��ع��ظ��ات وال���ع���ر.. خ���اص���ًة يف م��ج��ال ال��ح��رب 
ال�������ن�������ف�������س�������ي�������ة، ألن���������ه���������ا س���������������اح خ��������ط��������� ق�����������د ٌي��������غ���������رّ 
م������ج������رى امل��������ع��������ارك وال�����������ح�����������روب.. وي�����ل�����ع�����ب دوراً 
م����ه����م����اً يف ال�����ح�����ف�����اظ ع������ى األس�������������رار ال���ع���س���ك���ري���ة 
وم�������دى ت����أث�����ه����ا ع�����ى س������ امل�����ع�����ارك يف ال���ح���رب 
والسلم، فالتاريخ اإلسامي منذ الفتوحات 
اإلس���ام���ي���ة م������ارس ال����ح����رب ال��ن��ف��س��ي��ة يف ش��ت��ى 
م��ي��ادي��ن ال��ح��ي��اة، وخ���اص���ًة أث���ن���اء ن��ش��ر ال��دع��وة 
يف ب�����داي�����ت�����ه�����ا األوىل ورب������������ط ال�������ح�������رب ال���ن���ف���س���ي���ة 
ب��������اإلع��������داد ال������ق������ت������ايل.. م�����ص�����داق�����اً ل����ق����ول����ه ت����ع����اىل: 
)واع��������������دوا ل����ه����م م������ا اس���ت���ط���ع���ت���م م������ن ق���������وٍة وم����ن 
رب�����اط ال��خ��ي��ل ٌت���ره���ب���ون ب���ه ع����دو ال���ل���ه وع���دوك���م 
وآخ�����������ري�����������ن م����������ن دون����������ه����������م ال ت�����ع�����ل�����م�����ون�����ه�����م ال�����ل�����ه 
يعلمهم(.. فالرتهيب والتهديد والوعيد من 
أسلحة ال��ح��رب النفسية وال��ه��دف منه فرض 
إرادتنا عى العدو واملرجفني واملأزومني بهدف 
التحكم واالط���اع ع��ى اس��راره��م وافشالهم.. 
وقد يتخفى العماء واملرتزقة وراء مسميات 
مختلفة وش��ع��ارات ب��راق��ة، م���رًة ب��اس��م الدين 
أو امل��ن��ظ��م��ات اإلن���س���ان���ي���ة أو غ����ه���ا، أم����ا ال��ذي��ن 
يروجون أن تشيع الفنت والشحناء والبغضاء 
ب��ني األم���ة فقد ت��وع��ده��م ال��ل��ه يف ق��ول��ه تعاىل: 
)م��ا يلفظ من ق��وٍل إال لديه رقيب عتيد( وقد 
ح��ث��ن��ا رس���ول���ن���ا األع����ظ����م- ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل����ه 
وس�����ل�����م- إذ ي����ق����ول مل����ع����اذ ب�����ن ج����ب����ل- ريض ال���ل���ه 
عنه- يف حديث طويل: أخذ رسول الله- عليه 
الصاة وال��س��ام- بلسانه وق��ال: "ٌك��ف عليك 
ه�������ذا" ق���ل���ت ي�����ا ن���ب���ي ال�����ل�����ه، وإن�������ا مل������ؤاخ������ذون ب��م��ا 
نتكلم به؟، قال: )ثكلتك أمك يا معاذ: وهل 
يكُب الناس يف النار عى وجوههم إال حصائد 
أل���س���ن���ت���ه���م".. ف���ال���ل���س���ان وال����ش����ائ����ع����ات ح���ب���ل يف 
ي��د األع����داء، واالن��س��ان مخبوء تحت لسانه، 
ف���إذا ت��ح��دث ب���ان ح��ال��ه وان��ك��ش��ف س����ره.. وق��ال 
ع��ب��دال��ل��ه ب���ن م��س��ع��ود- ريض ال���ل���ه ع���ن���ه- وال��ل��ه 
الذي ال اله إال هو، ما عى وجه األرض يشء 
أح�����وج اىل ط����ول س���ج���ٍن م���ن ل���س���ان، ف���ج���وارح 
اإلنسان كلها مرتبطة باللسان يف االستقامة 
والقوامة واالعوجاج.. لذا علينا أن نتقي آفات 
اللسان فمن ٌكرث سقطه، كرثت عيوبه وتعرت 

مثالبه وزالته..
ف�������ال�������ح�������رب ال�����ن�����ف�����س�����ي�����ة ل�����ي�����س�����ت ق����������اص����������رًة ع���ى 

زم��������������������ن ال����������ح����������رب 
األزم�������������������������������������ات  أو 
ال�����������ط�����������وارئ،  أو 
ول�����ك�����ن�����ه�����ا س������اح 
ي����������س����������ت����������خ����������دم يف 
الحرب والسلم 
م����������������������ع����������������������اً.. ف�������ه�������ي 
ج�����������زء ال ي����ت����ج����زأ 
م����������������������ن ال���������������ح���������������رب 
الشاملة.. ومن 
أه������������م أه������داف������ه������ا 
ت������������������������ح������������������������ط������������������������ي������������������������م 
م������������������ع������������������ن������������������وي������������������ات 
ال�������ع�������دو، وق���ه���ر 
امل�������������������������������ن�������������������������������اوئ�������������������������������ني 
وأص����������������������������������ح����������������������������������اب 
األب������واق ال��ن��ش��از 
واألص������������������������������������������������������������وات 
امل�����أزوم�����ة.. ل��ه��ذا 
ي����ن����ب����غ����ي  وذاك 
ع�������������������������ى ج�������������ه�������������ات 
االخ���������������ت���������������ص���������������اص 

وامل������س������ؤول������ني ع������ى وس������ائ������ل االع������������ام امل���خ���ت���ل���ف���ة 
اص������دار ب���ي���ان���ات ال��ش��ج��ب واالس���ت���ن���ك���ار مل��واج��ه��ة 
تلك الحمات املغرضة، والشائعات املضللة..
ل��������ذا ع���ل���ي���ن���ا أن ن����������درك أن م����ع����ظ����م ال����ق����وان����ني 
وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة واألم��م��ي��ة ُت��ج��ررّم الشائعات 
املضللة وال��دع��اي��ات املغرضة يف حق الدين أو 
الشعب أو الدول.. ألنها تستهدف املعنويات، 
وُت��������م��������زق ش�����م�����ل األم�����������ة وال��������ش��������ع��������وب.. ف����ال����ذي����ن 
ي��ه��رف��ون بما ال ي��ع��رف��ون عليهم أن يكفوا عن 
اطاق الشائعات املضللة التي ال تخدم سوى 
األع��������������داء يف ال�������داخ�������ل وال���������خ���������ارج، وع��������ى دول 
تحالف العدوان أن تدرك أن شعبنا متمسك 
بهويته اإليمانية، وثوابته الوطنية مهما كلفه 

ذلك من تضحيات ودماء..
صفوة القول:

أما الذين يف قلوبهم مرض، عليهم أن يعوا 
أن بروج الشائعات مهما علت، البد لها من 
س����ق����وط م����������روع.. وأن ب�����ث ال����ش����ائ����ع����ات ع��م��ره��ا 
ق������ص�������.. ف������ا داع����������ي إلي������ق������اظ ال�����ف�����نت ال����ن����ائ����م����ة.. 
فلنئ لم ينته املرجفون واملأزومون والذين يف 
قلوبهم مرض، فسيدفعون الثمن مضاعفاً.. 
وصدق املوىل القدير القائل: )وال تقف ما ليس 
ل����ك ب����ه ع���ل���م إن ال���س���م���ع وال���ب���ص���ر وال�����ف�����ؤاد ك��ل 
أول���ئ���ك ك���ان ع��ن��ه م����س����ؤواًل(.. ف���اإلس���ام ح��ذرن��ا 
من القيل والقال، وخطورة الشائعة، والذين 
يف كل واٍد يهيمون.. وصدق رسولنا األعظم- 
ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م- ال���ق���ائ���ل: "ك��ف��ى 
باملرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع".. وعلينا 
أن ن���ق���ف ص����ف����اً واح�����������داً يف وج������ه ق������وى ال���ب���اط���ل 
وال��ض��ال أي��اً ك��ان يف ال��داخ��ل أو ال��خ��ارج، وأن 
ن����ع����ي دورن������������ا يف ح����ف����ظ األم����������ن ال������ع������ام وال�����وع�����ي 
ال��وط��ن��ي، وأن ن���درك خ��ط��ورة تلك الشائعات 
التي ُيرورّج لها األعداء وأذنابهم بعران الخليج 
واملأزومني من املرتزقة والعماء يف الداخل.. 

ويف الخارج..

خالصة الخالصة:
اعلموا أيها املرجفون إنكم راحلون.. وسوف 
تسألون عن كل وشاية وفرية أشعلت حرباً 
أو ف����ت����ن����ة.. ك���ل���ن���ا يف ق�����ط�����ار واح������������د.. ت����ب����ص����روا يف 
أيامكم قبل فوات األوان.. واغتنموا األعمال 
الصالحة يف حياتكم ودنياكم قبل أن تقولوا 
ياليتنا كنا معهم فنفوز فوزاً عظيماً..ٍ ٍ فطوبى 
للذين اغتنموا حياتهم بما يقربهم اىل الله، 
وان���ش���غ���ل���وا ب���ال���ط���اع���ات وال�����ق�����رب�����ات.. وات���ع���ظ���وا 
بالعظات واملواعظ وكيفما زرعتم ستحصدون 

ورداً أم شوكاً..!!.
وصدق املوىل القدير القائل: )كلوا واشربوا 
هنيئاً بما أسلفتم يف األي���ام الخالية( الحاقة 
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ال���ش���ائ���ع���ات     
س���ُم ن��اق��ٌع ي��روج��ه 
واملأفونون  املرجفون 
إلرض�����اء ك��رائ��ه��م 
يف  الذين  وساداتهم 

كل واٍد يهيمون

          الحرب النفسية 
ح��دي��ن  ذو  س����اح 
بث  يف  يستخدم  قد 
ال��ذع��ر وال���رع���ب يف 
قلوب األع��داء.. وقد 
تمزيق  يف  يستخدم 

الشعوب والدول

56(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
ر إح�����ص�����اء ع�������ام 1981م أن  ق���������درّ
نصف سكان شمال اليمن كانوا 
أق���ل م��ن خمسة ع��ش��ر ع��اًم��ا مما 
ي���ج���ع���ل ك����ف����ة ال����ف����ئ����ات ال���س���ك���ان���ي���ة 
ت���م���ي���ل أك�������رث إىل األع������م������ار ال���ش���اب���ة 
وإىل أن ت���ص���ب���ح أص����غ����ر س����ن����اً م��ع 
وص�����������ول م����ج����م����وع����ات����ه����م إىل س���ن 
ال���زواج لكن التأث� وال��واق��ع عى 
األرض يتجاوز اإلحصائيات مثا 
ت�����ش������ األرق�������������ام  يف ع����������ام 1986م 
التقديرية للسكان لجميع اليمن 
س���ن  دون  ك���������ان���������وا   62% أن  إىل 
العشرين وبالتايل ف��إن األغلبية 
م����������ن ال��������س��������ك��������ان ل����������م ت������ش������ه������د ف�������رتة 

ال��ح��روب التي م��رت عى اليمن حتى ف��رتة ال��ح��روب يف 
الستينيات من القرن املايض ناهيك عن وقوع األحداث 
ال���ت���ك���وي���ن���ي���ة ل����ل����ث����ورة، أص����ب����ح م����وض����وع اإلم��������ام يف ال��ي��م��ن 
وط����رد ال��ري��ط��ان��ي��ني م���ن ع���دن م��ج��رد ف���ق���رات يف الكتب 
املدرسية لم يشهدها معظم سكان اليمن وبعيًدا جًدا 
عن أولئك الذين يدرسون وكث� منهم ليسوا يمنيني، 
ارتفعت أعداد امللتحقني باملدارس يف الشمال يف بداية 
العقد من567,000 ألف طالب إىل مليون طالب يف عام 
1985/1986م ومن ثم ارتفع العدد مرة أخرى يف عام 

 1,300,000 إىل  1986/1987م 
شخص ومن بني 46 ألف شخص 
وص������ل������وا إىل امل�����رح�����ل�����ة ال�����ث�����ان�����وي�����ة يف 
آخ�������������ر ت�������ل�������ك ال���������س���������ن���������وات ك�������������ان أق�������ل 
م�����ن ال����ُع����ش����ر م���ن���ه���م م�����ن ال���ف���ت���ي���ات 
ك������ان ال���ف���ص���ل ب�����ني ال���ج���ن���س���ني م��ن 
األم��ور التي روج لها اإلساميون 

يف ك���������������������������������������������������������������ث���������������������������������������������������������������ً�ا  و

جامعة صنعاء جرت 
م�����������ح�����������اول�����������ة ع�������������������دم ح�����ظ�����ر 

اللباس اإلسامي كما يف 
ع����دن ب���ل ت���م ف���رض���ه بنسبة 

ك���ب����ة وك�����ان ال�����زي ال��ت��ق��ل��ي��دي 
قطعتني ب�����ال�����ل�����ون األس�����������ود وي�����ت�����ك�����ون م��ن 

ع��������������������������������������������ى ج���������������م���������������ي���������������ع لكن سرعان ما سيطر النشطاء 
اتحادات الطاب كان للحركات الطابية أوجه تشابه 
يف ب���ع���ض وح�������دات ال���ج���ي���ش وق�����د ش���ج���ع ب���ع���ض أق�����ارب 

ال��رئ��ي��س ال���دع���اة ال��رادي��ك��ال��ي��ني ول���م ي��ع��ارض��ه��م ال��رئ��ي��س 
ن���ف���س���ه ب���ي���ن���م���ا ُس����م����ح ل���إس���ام���ي���ني امل���رت���ب���ط���ني ب�����اإلخ�����وان 
امل��س��ل��م��ني ب���إط���اق ص��ح��ي��ف��ة م��م��ي��زة اس��م��ه��ا )ال��ص��ح��وة( 
ح��ي��ث ك���ان م��ح��م��د ال��ي��دوم��ي وه���و م��ح��رر ال��ج��ري��دة ك��ان 
يعتقد ع��ى نطاق واس��ع أن��ه يعمل م��ع األم��ن القومي 
وبشكل أعم كان بروز الحركة يعتمد عى التداخل بني 
اإلس��ام��ي��ني وال��دول��ة ول��ي��س ع��ى التحالفات الرسمية 
ويف عام 1986م حمود العودي وهو كاتب يف التنمية 
وال�����ث�����ق�����اف�����ة ال����ش����ع����ب����ي����ة ت������م ط����������رده م������ن ج����ام����ع����ة ص���ن���ع���اء 
إلنكاره عصمة النبي حيث لم يكن هنالك أي تسامح 
يف مناقشة األم���ور الدينية يف االنتخابات االستشارية 

عام 1988م. 
اج��ت��اح امل��رش��ح��ون اإلس��ام��ي��ون صنعاء وف���ازوا بستة 
م��ن أص��ل سبع دوائ���ر انتخابية ح��زب الرئيس املؤتمر 
ال���ش���ع���ب���ي ال�����ع�����ام األك��������رث اه����ت����م����ام����ا ب���س���ي���اس���ة األع����ي����ان 
اإلخ�����وان أخ���ذ ع��ى ح��ني غ���رة ول���م ي��ك��ن ي��ت��وق��ع ه��ذا 
ال����ف����وز ويف أم����اك����ن أخ������رى م����ن ال���ب���ل���د ن�������ادرا م����ا ك���ان 
املنتخبون أع��ض��اء يف الجمعية القديمة التي حل 
املجلس محلها بالكاد أكرث من اثني عشر عضوا من بني 
128عضوا وكان من الواضح حتى يف الظروف املشوشة 
لعدم وج��ود أح���زاب أو ب��رام��ج حزبية صريحة وأع��داد 
ك��ب���ة م���ن امل��رش��ح��ني أن ال���ن���اس ي��رغ��ب��ون يف ال��ت��غ��ي��� يف 
صنعاء بدا اإلساميون يروجون لهذا التغي� ويختلف 

امل���ؤل���ف���ون ح����ول م����دى س���رع���ة ن��م��و ال��ع��اص��م��ة ول���ك���ن من 
ح�����وايل 200,000 أل����ف ش��خ��ص يف ن��ه��اي��ة ع����ق����د1970م 
وقد تضاعف عدد سكان صنعاء بحلول عام 1986م 
أع���ل���ن ال���ت���ع���داد يف ذل����ك ال���ع���ام ع����دد ال��س��ك��ان 427,000 
ألف واستمر يف النمو إىل 780,000 ألف بحلول نهاية 
العقد ما كان حتى قبل عشر سنوات من مدينة زيدية 
أص��ب��ح��ت م��دي��ن��ه م���ت���ع���ددة األع�������راق أف����ارق����ة وأوروب����ي����ني  
وع���رب���ا م���ن أم���اك���ن أخ����رى ك���ان���وا ج��م��ي��ع��ا يف ه���ذه امل��دي��ن��ة 
وي���م���ك���ن م���ش���اه���دت���ه���م ي���وم���ي���ا وان����ت����ق����ل أص�����ح�����اب امل���ت���اج���ر 
وس��ائ��ق��ي س���ي���ارات األج����رة وع��م��ال امل��ي��اوم��ة م��ن ك��ل من 
ال���ي���م���ن ال����ع����ل����وي وال����س����ف����ي ب������أع������داد ه���ائ���ل���ة إىل ص��ن��ع��اء 
أع����ط����ت األض���������واء ال���س���اط���ع���ة وح����رك����ة امل��������رور وواج����ه����ات 
امل��ت��اج��ر ال��ح��دي��ث��ة ان��ط��ب��اع��ا ع��ن ال��ط��اق��ة غ��� ال��ع��ادي��ة من 
ناحية أخ��رى، كانت أم��اك الدولة ب��ارزة يف العاصمة 
ص���ن���ع���اء ح���ي���ث اس��ت��ك��م��ل ال���ق���ص���ر ال���ج���م���ه���وري ال������ذي ت��م 
االس�����ت�����ي�����اء ع����ل����ي����ه م������ن أم����������اك اإلم�����������ام يف ب������داي������ة ال�����ث�����ورة 
وأص������ب������ح ي�����ض�����اف إىل ال�����ق�����ص�����ور ال�����رئ�����اس�����ي�����ة، يف ص���ن���ع���اء 
تضاعفت السيارات الحكومية وازدادت هيبة الدولة 
وقوات األمن والشرطة التي يتم ماحظتها يف الشوارع 
بصورة قد تكون مبالغ بها أحيانا ليك تعطي انطباعا 
ع��ن شكل ال��دول��ة البوليسية الجديدة التي ال تختلف 
ك��ث���ا ع��ن دول ال��ج��وار ول��م يعد لليمن أي خصوصية 

كبلد له تاريخ عظيم.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

قناة السويس
 رمز عزة مصر

هل يتمَلّك ابن زايد 
املشروع املصري الرائد؟!

ل�����ط�����امل�����ا أط�����ل�����ق�����ت ع��������ى ج�����م�����ه�����وري�����ة م���ص���ر 
تسمياٌت تبعث عى االعتزاز والفخر من 
م��ث��ل »أرض ال��ك��ن��ان��ة« و»ب��ي��ض��ة اإلس�����ام« 
و»م�������ص�������ر ال��������ع��������روب��������ة«، وه��������ل��������َمرّ ج����������������َررّاء م���ن 
النعوت واألسماء،  وقد كانت أهًارّ لتلك 
التسميات ع��ى ال��رغ��م م��ن ال��ك��ب��وات التي 

تكبوها يف بعض األوقات.
ب���ي���د أَنرّ ب����داي����ة ان����ح����داره����ا ال��س��ل��ب��ي ال����ذي 
أخرجها -ملا يقرب من عقدين زمنيني- عن 
إط��اره��ا العربي ال��ع��ام ه��ي خطيئة توقيع 
أول اتفاقات »أبراهام« قبل أربعة عقود 

وأربعة أعوام.
وب�����ال�����رغ�����م م�����ن اق�����رتاف�����ه�����ا ت����ل����ك ال��خ��ط��ي��ئ��ة 
امل�������س�������ي�������ئ�������ة، ف�������ق�������د اس����������ت����������ع����������ادت ق���������������������دًرا م����ن 
مكانتها الريادية العربية بصورة نسبيرّة، 
لكنها لم تلبث أْن تفرط بمكانتها -بشكٍل 
أسايس- وربما تفقد سيادتها إىل مستوى 
ق���ي���ايس م��ن��ذ أن آل����ت م��ق��ال��ي��د األم������ور فيها 
إىل »ع���ب���دال���ف���ت���اح ال���س���ي���ي« ال�������ذي اع��ت��ى 
م�������������ا ال ي��������ن��������اس��������ب��������ه م�������������ن م���������ن���������ص���������ٍب س���������ي���������ادي 
ب����ت����واط����ؤ ]إم�����������ارايت س������ع������ودي[، ل���ي���ب���اش���ر يف 
ال�������س�������ن�������وات األوىل م��������ن ح�����ك�����م�����ه ال����ت����ف����ري����ط 
ب�����ح�����ق�����وٍق م�����ص�����ري�����ٍة س�����ي�����ادي�����ة م����ه����م����ة، وق����د 
كانت فاتحة مسلسل ذلك التفريط هي 
توقيعه -مطلع أبريل ٢٠١٦- عى وثيقة 
ن���ق���ل م���ل���ك���ي���ة ج�����زي�����ريت »ت����������ان و ص���ن���اف����« 
ال�����خ�����ط������  امل�����������وق�����������ع االس���������رتات���������ي���������ج���������ي  ذوايت 
��������������ه ت�������ق�������ررّب ب���ه���م���ا  ال�����ل�����ت�����ني ق�����ي�����ل -ح�����ي�����ن�����ه�����ا- أَنرّ
للنظام السعودي، أعقب ذلك التفريط 
ام -ب�������ع�������د ع�������ام�������ني ون�������ص�������ف ال�������ع�������ام-  ال������������ه������������َدرّ
إع���������اُن ال���س���ل���ط���ات ال���س���ي���س���اوي���ة ال���ش���راك���ة 
االس���رتات���ي���ج���ي���ة يف م��ل��ك��ي��ة ق����ن����اة ال���س���وي���س 
ذات األه�����م�����ي�����ة امل�����اح�����ي�����ة ال����ع����امل����ي����ة ب������ني م��ا 
ي��س��م��ى »ه��ي��ئ��ة ق��ن��اة ال��س��وي��س« امل��ص��ري��ة، 
و»ش����������رك����������ة دب�����������ي ل��������ل��������م��������وائن« اإلم���������ارات���������ي���������ة، 
فأصبحت »دبي للموائن« -يف ضوء ذلك 
اإلعان- شريكة يف القناة بنسبة ٤٩٪، 
تا تينك الصفقتني املشبوهتني التوقيع 
- مع حكومة اليونان- عى اتفاقية ترسيم 
ال������ح������دود ال����ب����ح����ري����ة ال����ت����ي ت������ن������ازَل ال���س���ي���ي 
-ب�������م�������وج�������ب�������ه�������ا- ل�������ل�������ي�������ون�������ان ب����������ح����������وايل ع�����ش�����رة 
آالف ك��ي��ل��وم��رت م���رب���ع م���ن امل���ي���اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
امل�������ص�������ري�������ة، ب�������اإلض�������اف�������ة إىل ك��������ل م��������ا ُي�����ش�����اع 
-م��������ن وق���������ٍت إىل آخ���������ر- ع������ن ص���ف���ق���ة س���ري���ة 
أب��رم��ه��ا ف��خ��ام��ت��ه م���ع رئ��ي��س وزراء إث��ي��وب��ي��ا 
ال��دك��ت��ور »آب����ي أح��م��د« ت��رت��ب عليها ت��ن��اُزل 
»السيي« بنسبٍة من الحصة املصرية يف 
م��ي��اه »ال��ن��ي��ل« لصالح إن��ش��اء وم���لء »سد 
ال����ن����ه����ض����ة« ب����ع����د أن ظ����ل����ت ق���ض���ي���ة إن���ش���ائ���ه 
وم������ل������ئ������ه ق������ض������ي������ًة خ������اف������ي������ة ط�����ي�����ل�����ة ال�����ع�����ق�����ود 

املاضية. 
بيد أَنرّ املث� يف األمر هو ميض السلطات 
اإلماراتية -بعد استحواذها عى ما يقرب 
نصف رأس مال القناة البحرية- يف شراء 
األص�����ول امل��ص��ري��ة ب��ح��م��اٍس ج���ن���وين، حتى 
بدأ املراقبون يخمنون أن »أبوظبي« مجَررّد 
واجهٍة تقوم بما تقوم به لحساب حاضر 

ومستقبل الكيان الصهيوين.
والجدير بالتذك� أَنرّ »اإلمارات« ممثلًة 
ب���»دب��ي ل��ل��م��وائن« ت��ح��رص أك���رث ف��أك��رث عى 
أح������ك������ام س���ي���ط���رت���ه���ا ع������ى امل�������م�������رات وامل����������وائن 
امل��ت��ص��ل��ة وامل���ط���ل���ة ع���ى ال��ب��ح��ر األح����م����ر، وال 
ُيستبعد أَنرّ الحرص الشديد عى تحقيق 
تلك السيطرة لغايٍة صهيونيٍة مسترتة. 

ول������ع������ل إن�������ش�������اء ال�����س�����ل�����ط�����ات امل������ص������ري������ة م���ا 
أس��م��ت��ه »ص���ن���دوق ه��ي��ئ��ة ق���ن���اة ال��س��وي��س« 
ال����ذي واف����ق ال���رمل���ان امل��ص��ري -ي����وم اإلث��ن��ني 
ال���١٩ من ديسمر- بأغلبية نسبيرّة- عى 
ق���ان���ون إن��ش��ائ��ه ب��ع��د اط���اع���ه ع���ى م���ا منح 
ال�����ه�����ي�����ئ�����ة اإلداري�������������������ة ل������ذل������ك ال�������ص�������ن�������دوق م���ن 
ص����اح����ي����ات واس�����ع�����ة ت���م���ك���ن���ه -ب����ح����س����ب م��ا 
ورد يف س����ي����اق ال����ت����ق����ري����ر ال�����خ�����ري امل���ع���ن���ون 
]قناة السويس: ما حقيقة ما أشيع عن 
ال�����ق�����ان�����ون امل���ت���ع���ل���ق ب���ب���ي���ع ق����ن����اة ال����س����وي����س؟ 
���ا واف�����ق ع��ل��ي��ه ال����رمل����ان امل���ص���ري؟[  وه����ل ح���ًقرّ
ال��������������ذي ن�������ش�������ره م�������وق�������ع »BBC ع��������رب��������ي« يف 
ال��ح��ادي والعشرين م��ن ديسمر امل��ايض- 
)م�������������ن ش�����������������راء وب���������ي���������ع وت����������أج����������� واس������ت������ئ������ج������ار 
واس�������ت�������غ�������ال األص��������������ول ال�����ث�����اب�����ت�����ة وامل����ن����ق����ول����ة 
ُد ت���م���ه���ي���ٍد ل����ط����رح م��ا  واالن�����ت�����ف�����اع ب����ه����ا( م������ج������َررّ
تبقى م��ن أس��ه��م ال��ق��ن��اة يف ملكية ال��دول��ة 
امل����ص����ري����ة يف ال�����ب�����ورص�����ة ب���ط���ري���ق���ٍة ص����وري����ة، 
فا تفتأ الصفقة ترسو -من خال تداب� 
إجرائية افتئاتية- عى الشركة اإلماراتية، 
وب����ذل����ك ي���س���ت���ويل ال���ن���ظ���ام اإلم���������ارايت -وم����ن 
ورائ����ه ال��ن��ظ��ام ال��ص��ه��ي��وت��ورايت- ع��ى »ق��ن��اة 
ال��س��وي��س« رم���ز ع���زة م��ص��ر ال��ح��دي��ث��ة التي 
ك���اد ح����دُث ت��أم��ي��م��ه��ا -يف ي��ول��ي��و م���ن ال��ع��ام 
ال���������رئ���������ي���������س »ج��������م��������ال  ق��������ب��������ل  ١٩٥٦- م�����������ن 
عبدالناصر« أْن يعِررّض أرض الكنانة ألكر 

عدواٍن عسكرٍيرّ معاصر.
فمنذ ال��ش��روع يف صياغة وإن��ش��اء م��واد 
ه�����������ذا ال�������ق�������ان�������ون امل�������ن�������ط�������وي ع��������ى س�������������وِء ن����ي����ٍة 
م��س��ب��ق وال�����ذي ي��وش��ك -ب��ع��د ت��م��ري��ره عى 
ال��رمل��ان السلطوي- أن يطبق، والشعب 
امل��ص��ري ي��ش��ع��ر ب��ال��ك��ث��� م��ن ال��ق��ل��ق، وح���َقرّ 
لُه أن يقلق إزاء ما تتعرض لُه مشاريعه 
االسرتاتيجية وأصوله السيادية -عى يد 

هذا النظام األخرق- من تفريٍط مطلق.
وب������امل������ج������م������ل ق��������د ق�������وب�������ل ت�������م�������ري�������ُر ال�������رمل�������ان 
ال����ش����دي����د اإلذع����������ان م�����ش�����روَع ه������ذا ال���ق���ان���ون 
الذي سيتمكن -عره وعى إثره- الحكام 
اإلم����ارات����ي����ون م���ن ت��ق��دي��م خ���دم���ٍة س��ي��اس��ي��ة 
واق����ت����ص����ادي����ة ن����وع����ي����ٍة ل���ح���ل���ف���ائ���ه���م م�����ن »آل 
ص��������ه��������ي��������ون« ب�������س�������خ�������ٍط ع�����������������ارم وان����������ت����������ق����������اداٍت 
اَء احتشائِه  ة وتوجساٍت كب�ة، ج��َررّ ح��اَدرّ
-ب�����ح�����س�����ب ق������������ادة ال��������������رأي امل�������ص�������ري وع�����م�����وم 
جماه�ه- بمضامني تشريعيٍة وإجرائيٍة 

تفريطيٍة وتنازالتَيرٍّة خط�ة.

الدولة والقبيلة في التاريخ اليمني

 احمد القردعي

كلك نظر

اليمن.
ال����ح����ق����ي����ق����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة: ال�������ث�������ورة ال����ي����م����ن����ي����ة واح��������دة 
ف��ال��ذي��ن س��اه��م��وا يف ق��ي��ام ث���ورة 26س��ب��ت��م��ر ع��ام 
1962م ه��م م��ن شمال اليمن وجنوبه والذين 
ساهموا يف قيام ثورة 14أكتوبر من عام 1963م 
ه������م م������ن ال�����ج�����ن�����وب وال�����ش�����م�����ال وه����������ذا ي��������دل ع��ى 

واحدية الثورة اليمنية شمااًل وجنوباً.
ع���������ودة إىل امل�������وض�������وع: خ�������ال ال�����ف�����رتة م�����ن ع����ام 
1800إىل 1918م ش���ه���د ال���ش���ط���ر ال���ش���م���ايل م��ن 
اليمن اضطرابات عدة من أبرزها تنازع اإلمامة 
الزيدية عى الحكم بني فرتة وأخرى يظهر إمام 
وي���ع���ل���ن ن���ف���س���ه ح����اك����م����اً ع�����ى ال���ي���م���ن م�����ن ب��ي��ن��ه��م 
األمام عي مقى إضافة إىل االضطرابات خال 
ف����رتة االس��ت��ع��م��ار ال��ع��ث��م��اين ل��ش��م��ال ال��ي��م��ن كل 
ذلك أدى إىل تنامي القبيلة يف الشطر الشمايل 

من الوطن خال الفرتة املذكورة.
يف امل��ادة السابقة ذك��رت أن عام 1846م كان 
ع����ام ب���داي���ة ذوب�����ان ال��ق��ب��ي��ل��ة يف ج��ن��وب ال��ي��م��ن يف 
إطار املكونات االستعمارية ثم ذوبانها يف إطار 

املكونات الثورية يف أوقات الحقة.
أم�����ا ال��ق��ب��ي��ل��ة يف ال���ش���ط���ر ال���ش���م���ايل م����ن ال���وط���ن 
م����ن ع�����ام 1846م إىل ع�����ام 1918م وه�����و ال���ع���ام 

• تكونت لجان الدفاع الشعبي كجزء من 
م��ك��ون��ات ال��دول��ة يف امل���دن واألري�����اف ومهمتها 
ت����ع����ري����ف امل������واط������ن������ني ل��������دى ال�����ج�����ه�����ات امل���خ���ت���ص���ة 
بإصدار البطائق الشخصية إىل جانب مهامها 
يف حل النزاعات البسيطة بني املواطنني بداًل 
ع�����ن امل����ش����ائ����خ أو ع����ق����ال ال��������ح��������ارات.. وم����رت����ب����ات 
أع�����ض�����اء ل����ج����ان ال������دف������اع ال���ش���ع���ب���ي م�����ن ال����دول����ة 
ويحرم  أو يجرم أخذ أي مبالغ من املواطنني 

مقابل عملهم.
• إنشاء مدارس داخلية ألبناء البدو الرحل 
وتوظيف شباب ورج��ال فئة البدو الرحل يف 
وظائف عسكرية ومدنية وإدم��اج تلك الفئة 

يف التجمعات السكنية الحضرية.
• ب��ن��اء مؤسستي ال��ج��ي��ش واألم����ن وح��رص 
الدولة أن يكون منتسبها من شطري الوطن 

وتطبيق املواطنة املتساوية.
• م����ج����ان����ي����ة ال����ت����ط����ب����ي����ب وم�����ج�����ان�����ي�����ة ال���ت���ع���ل���ي���م 

وانتشار املكتبات العامة واملراكز الثقافية.
• حق العمل مكفول لكل مواطن دستورياً.

• دعم السلع الغذائية األساسية وصل إىل 
%75 كحد أقىص أو %50 كحد أدىن.

• كانت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية دولة مهابة حقاً ال يحق ألحد فيها 

حمل الساح غ� الجيش واألمن.

القبيلة والدولة يف شمال اليمن خالل 
الفرتة 1800-1918م

ماحظة: لقد كررت يف هذه املادة واملادتني 
التي قبلها وستتكرر يف املادة القادمة عبارات 
ش��م��ال ال��ي��م��ن، ج��ن��وب ال��ي��م��ن، ش����رق ال��ي��م��ن 
وق�������ص�������دي ل�����ي�����س ش�����ط�����ري�����اً ب�������ل ق������ص������دي ات�����ج�����اه 
جغرايف ليس إال.. وهناك حقيقتان تاريخيتان 

أود إيرادها هنا وهما:
ال���ح���ق���ي���ق���ة األوىل: ال����ي����م����ن وح����������دة ت���اري���خ���ي���ة 
وك������ا ال ي����ت����ج����زأ.. ال�����ذي�����ن ش�����ط�����روه االس���ت���ع���م���ار 
األجنبي.. الريطانيون إىل حيث وصلوا قالوا 
هذا الشطر الجنوبي من اليمن.. واالستعمار 
العثماين حيث وص��ل ق��ال ه��ذه دول��ة شمال 

ال�����ح�����زب االش�����������رتايك ال���ي���م���ن���ي ه�����و أول ح����زب 
ي��س��اري يف ال��ي��م��ن ك��ل��ه وش��ب��ه ال��ج��زي��رة وال���ذي 
حكم دولة جنوب اليمن مدة 22عاماً.. ودولة 
الشطر الجنوبي من الوطن التي كانت تسمى 
ج����م����ه����وري����ة ال����ي����م����ن ال����دي����م����ق����راط����ي����ة ال���ش���ع���ب���ي���ة 
ه������ي ال�������دول�������ة ال����ع����ص����ري����ة ال����ح����دي����ث����ة أول دول������ة 
مؤسسات دول���ة ن��ظ��ام وق��ان��ون ع��ى مستوى 
ال����ي����م����ن إىل ال�������ي�������وم.. ك�����ان�����ت دول���������ة ب����ع����ي����دة ع��ن 
تأث�ات القبيلة أو مراكز القوى العسكرية.. 
وأدل����ل ق���ويل ه���ذا ب��ال��س��ط��ور أدن����اه امل��ك��ون��ة من 

ثمانية بنود وهي عى النحو التايل:
• م��ن ع��ام 1967م إىل 1981م ت��م استبعاد 
ال���ت���س���م���ي���ات ال��ق��ب��ل��ي��ة واس���ت���ب���دل���ت ب����ارق����ام ع��ى 

سبيل املثال:
• محافظة عدن سميت املحافظة األوىل.

• محافظة لحج سميت املحافظة الثانية.
• محافظة أبني سميت املحافظة الثالثة.

• محافظة شبوة سميت املحافظة الرابعة.
• م���ح���اف���ظ���ة ح���ض���رم���وت س��م��ي��ت امل��ح��اف��ظ��ة 

الخامسة.
• م�������ح�������اف�������ظ�������ة امل������������ه������������رة س�������م�������ي�������ت امل������ح������اف������ظ������ة 

السادسة.

الذي رحل فيه االستعمار العثماين من اليمن 
بعد هزيمة اإلمراطورية العثمانية يف الحرب 
ال��ع��امل��ي��ة األوىل ف��ق��د ح��اف��ظ��ت ع���ى اس��ت��ق��ال��ي��ة 
كياناتها بل ونمت وتوسع نفوذها ولم يستطع 
االس���ت���ع���م���ار ال��ع��ث��م��اين اس��ت��م��ال��ت��ه��ا إىل ص��ف��ه أو 
تأييد تواجده إال يف حاالت نادرة.. كما حافظت 
ع�����ى م����م����ي����زات ال�����ع�����رف ال����ق����ب����ي االي�����ج�����اب�����ي م��ث��ل 
الشهامة، الكرم، النخوة، نصرة املظلوم الخ.. 
ولألسف يف الوقت الحاضر اختفى الكث� من 
امل���ف���ردات اإلي��ج��اب��ي��ة ل���ألع���راف ال��ق��ب��ل��ي��ة ألس��ب��اب 
كث�ة سأتطرق إليها يف املادة القادمة إن شاء 
الله تعاىل.. وينطبق حال القبيلة اليمنية عى 
ال�������غ�������راب ال���������ذي ح���������اول ت���ق���ل���ي���د م������ي ال���ح���م���ام���ة 

فعجز وني مشيته السابقة األصلية..

الدولة والقبيلة يف اليمن 1918-1962م
خ������ال ال����ف����رتة م����ن 1918م إىل 1962م – أي 
44ع����ام����اً- ه���و ع��م��ر امل��م��ل��ك��ة امل��ت��وك��ل��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة.. 
حكمت أسرة آل حميد الدين الشطر الشمايل 
م�����ن ال�����وط�����ن ب����اس����م ال������دي������ن.. خ������ال ف������رتة ح��ك��م 
أي  1948م-  إىل  1918م  م�������ن  ي����ح����ي����ى  اإلم��������������ام 
30ع��ام��اً- أوج��د هيبة دول��ة ال تخلو من الظلم 
واالن����غ����اق ل��ك��ن��ه ف���رم���ل ن���ف���وذ ال��ق��ب��ي��ل��ة واب��ق��اه��ا 
يف ن��ط��اق م���ح���دود.. وع��ن��دم��ا ق��ت��ل اإلم����ام يحيى 
عام 1948م وحل مكانه اإلمام عبدالله الوزير 
ب��ن��ظ��ام امل��م��ل��ك��ة ال��دس��ت��وري��ة.. ق���ام اإلم����ام أحمد 
ب��ت��ج��ي��ي��ش ال���ق���ب���ائ���ل  م����ن ح���ج���ة وط������وق ص��ن��ع��اء 
وأب������اح ل��ه��م ن��ه��ب ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ول����م يقل 
أح���������د م�������ن م�����ش�����ائ�����خ ال�����ق�����ب�����ائ�����ل ال ي�������ا إم�����������ام أح����م����د 
النهب حرام.. ولم يقل أحد ال طاعة ملخلوق يف 
معصية الخالق بل هرعت جحافل من القبائل 
ودخ��ل��ت العاصمة صنعاء ونهبت م��ن املنازل 
واملحال التجارية كل ما خف وزنه وغى ثمنه..
وذاك النهب الذي مر عليه أكرث من 74عاماً 
ك��������ان وم��������ا زال وس����ي����ظ����ل وص�����م�����ة ع��������ار يف ج��ب��ني 

القبيلة اليمنية.

يتبع يف العدد القادم.
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وقفة تأمل.. أهمية تطوير التعليم
ص��ح��ي��ح ب����أن ج��ام��ع��ت��ن��ا الزال�����ت ت��ع��ي��ش ح��ال��ة ال��ه��در 
الكب� للطاقات اإلبداعية واإلمكانات املادية وتضييع 
ال����ف����رص ف���ال���ت���ع���ب���� ال�������ذي أع���ن���ي���ه ه���ن���ا ه����و ح���اج���ت���ن���ا اىل 
اع�����ادة ال��ن��ظ��ر ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل, ك��ون 
ال��ت��ع��ل��ي��م ي��م��ث��ل ق���ل���ب امل���ف���اع���ل ال�������ذري يف ان����ت����اج امل�����ادة 
املشعة للتفاعات واإلبداعات واإلنجازات العظيمة 
والخروج من الدائرة الضيقة وصور اإلحباط وتدم� 
الذات وهدر الطاقات اإلبداعية واملادية والتي ليست 
بعيدة من اليد العبثية وسياسة التدم� الكامل التي 

ينتهجها العدو االزيل لألمة )الغرب املتصهني(.
األم���ر ال���ذي ال ي��ح��ت��اج اىل م��زي��د م��ن إض��اع��ة ال��وق��ت 
السيما والقضية م��ن ال��ن��وع ال���ذي ال يحتاج للتأخ� 
ك��ون��ه��ا م��ن��س��ج��م��ة م���ع ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ح��ك��ي��م��ة للسيد 
القائد يحفظه الله والتي طاملا يؤكد بان األمة فقدت 
الكث� من الفرص يف تاريخها حيث لم تستثمر تلك 
الطاقات اإليمانية واالبداعية فعاشت مرحلة طويلة 
من فقدان الوعي واالح��س��اس من أي تفاعل خاق 
السيما مع أعام الهدى والتوجيهات اإللهية, فبقاء 
املنظومة التعليمية بدون تطوير سيضاعف من مبدأ 
الكم دون الكيف والتي ليس لها وزن أو قيمة فعلية 

ب��م��ي��زان ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ش��ع��وب واالم���م 
وال�����ت�����ي ب���ال���ت���أك���ي���د ل���ه���ا ط����ري����ق م�����س�����دودة ب���س���ب���ب ع��ق��م 
ال���رؤي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ول���دة مل���زال���ق االح���ب���اط وال��ش��ع��ور 
ب����ال����ي����أس ل���ت���ب���ق���ى االم���������ة ب�����ا ح�����اض�����ر وال م���س���ت���ق���ب���ل وال 
ه��وي��ة ايمانية تجمعها يقتات م��ن خ�اتها اع��داؤه��ا 
وج����ادوه����ا ال���ذي���ن ي��س��ع��ون إلج���ه���اض أي ب���ارق���ة أم��ل 
ب������ه������دف ال������ن������ه������وض واالس�������ت�������ق�������ال م�������ع س�����ب�����ق اإلص������������رار 
وال��رتص��د كما هو حاصل للمشروع ال��ق��رآين املبارك, 
وليك ندرك حجم هذا التآمر العاملي علينا النظر اىل 
نوع التحالف العدواين والذي تم إعانه من عاصمة 

الشر العاملي )واشنطن(.
وهنا تتضح لنا الصورة بشكل مذهل والحاجة اىل 
إع����ادة ال��ن��ظ��ر للمنظومة التعليمية وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج 
الرتبوية والبحث العلمي بما يغذي الروح االنسانية 
وي������ف������ج������ر ال��������ط��������اق��������ات اإلب��������داع��������ي��������ة وي������ع������ي������د اإلح�������س�������اس 

والنهوض باملسؤولية.  
بالتأكيد باننا نعيش يف مرحلة استثنائية ممهدة 
ان ش���اء ال��ل��ه ل��ل��ن��ه��وض وال��ت��ط��ور واالزده������ار االن��س��اين 

مشبعة بروح االستقال واالقتدار.  
مرحلة يشعر بخطورتها العدو تس� يف ظل قيادة 

حكيمة وخ��ط��ى متسارعة السيما يف جبهات العزة 
وال����ك����رام����ة وال����ت����ي ح��ق��ق��ت أرق����ام����ا ق��ي��اس��ي��ة م����ن ح��ي��ث 
التطوير واالبداع العلمي واملعريف وصور االبتكارات 
التي هي غيض من فيض من تلك الطاقات العظيمة 

التي الزالت كامنة بني جوانح أبناء االمة.
م���رح���ل���ة ن���ش���ع���ر ب���ه���ا وب��م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا امل�����ش�����رق الس��ي��م��ا 
ولدينا قيادة عظيمة ممثلة بالسيد القائد يحفظه 

الله والذي تتخلق فيه الحكمة والبص�ة العالية.
وال����ذي ال ي��م��ل االن���س���ان م��ن االس��ت��م��اع الط��روح��ات��ه 
والتفك� فيها كما حصل لنا ب��ال��ورش��ة االخ����ة التي 
ع���ك���س���ت ل��ل��ج��م��ي��ع م����ق����دار م����ا ع���ل���ي���ه امل�����ش�����روع ال����ق����رآين 
املبارك ولقيادته الحكيمة من القوة والعظمة ويقني 
التبصر..إطاالت جميلة بشرح عظيم وتفس� عميق 
م��ن��س��ج��م ك��ل��ي��ا م����ع ح���رك���ة ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م, ل��ح��ظ��ات 
معرفية وإيمانية وتربوية ليس باستطاعتنا وصفها 
لحظات كنا نتألم م��ن فراقها السيما عندما يطوي 

النهار اجنحته املمتدة. 
اخ�ا:

الش������ك ب������أن امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ة ب���ح���اج���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
وان امل���ش���روع ال���ق���رآين ه��و وح����ده ال���ق���ادر ع��ى تحقيق 

النجاحات واستيعاب التحديث والتطوير العلمي 
وامل���ع���ريف وه����و ال��ب��اع��ث يف ال�����روح االن��س��ان��ي��ة ال��ح��ي��وي��ة 
وال����ط����اق����ة اإلي���م���ان���ي���ة واالب����داع����ي����ة ال���ت���ي ت�������زداد ات��س��اع��ا 
باتساع استيعاب التوجيهات والنص القرآين املبارك 
والذي يعالج أوجاع األمة واسباب تخلفها وضعفها 

وانكسارها.
والله من وراء القصد

محمد عيل الذيفاين

لو أعطيت ملوضوع العنوان 
ال����ق����در ال����ك����ايف م����ن امل���ع���ل���وم���ات 
ال���ع���ام���ة وامل���ع���ل���وم���ات ال��رق��م��ي��ة 
ف��������س��������أض��������ط��������ر إىل ال���������ب���������ح���������ث ع�����ن 
املراجع الخاصة به وهي كثرية وتحتاج 
إىل ع����دة ص��ف��ح��ات م���ن ه����ذه ال��ص��ح��ي��ف��ة 

الغراء.
ك�����م�����ا أن������ن������ي ل�����س�����ت م����ت����خ����ص����ص����ًا ب����ت����اري����خ 
ال�����ي�����م�����ن ال�����ق�����دي�����م وال������وس������ي������ط وال�����ح�����دي�����ث 
وامل���ع���اص���ر ول��ك��ن��ن��ي  أع�����رف ق������دراً ال ب��أس 
به عن تاريخ بالدنا اليمن لذلك فضلت 
االك������ت������ف������اء ب����م����ا ت����خ����ت����زن����ه ذاك������������ريت يف ه����ذا 
الحيز املتاح ل�خمس حلقات وابتعدت 

عن التطويل اململ واإليجاز املخل.
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سيناريوهات السلم واحلرب في اليمن
�����رات  ����ا ح���م���ل���ه ال�����وف�����د ال�����ع�����م�����اينرّ م�����ن م�����ؤشرّ ب�����ال�����ررّغ�����م م����مرّ
تقدم يف جولته االخ����ة لتثبيت الهدنة وال��وص��ول إىل 
ياض وما لقاه من  حٍلرّ نهايٍئرّ وشامٍل للعدوان من الررّ
حرٍص وتجاوٍب من قيادة أنصار الله إالرّ أنرّ إدارة بايدن 
قابلت ذلك باملزيد من التعنرّت واملراوغة باإلصرار عى 
تجميد املشهد اليمنيرّ وإبقاء الوضع عى ما هو عليه 
وي���دل���ل ذل���ك ع���ى ع��ج��ز ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة ع���ن ات��خ��اذ 
ق�����راره�����ا وع�������دم ام���ت���اك���ه���ا ال�����ق�����درة ع�����ى ال���ح���س���م ن��ت��ي��ج��ة 
امل������راوغ������ة االم����ري����ك����ي����ة  ب����ال����ت����زام����ن م�����ع ت���س���اب���ق ال���خ���ي���اري���ن 
ياض  . ففي الوقت الذي طالبت به الررّ الحربيرّ والسلميرّ
د وُتسقط املخاوف  بضماناٍت أمنيرٍّة من أنصار الله ُتبدرّ
��ع��ودي��ة م���ن أيرّ ت��ه��دي��ٍد أم���ن���ٍيرّ ي��م��ن��ٍيرّ ل��ل��م��م��ل��ك��ة وه��و  ال��سرّ
مطلٌب قوبل بإيجابيرٍّة من قيادة أنصار الله التي أبدت 
استعدادها وتجاوبها لتبديد تلك املخاوف والترّعاون يف 
سبيل الوصول إىل حٍلرّ نهايٍئرّ وشامٍل معلنة شروطها 
األساسيرّة التي تقيض برفع الحصار ودفع الترّعويضات 
اخليرّة لليمن واالنسحاب  ؤون الدرّ وعدم الترّدخل بالشرّ
�����ة.. ش����������روط ص���ن���ع���اء  ������ع������ودي م������ن األرايض ال�����ي�����م�����ن�����يرّ ال������سرّ
���ٍة إلدراك����ه����ا  ي�����اض ب���م���رون���ٍة وإي���ج���اب���يرّ األرب����ع����ة ق��اب��ل��ت��ه��ا ال�����ررّ
ب���وج���وب ال���وص���ول إىل ح����ٍلرّ ب��ع��د إخ���ف���اق ال����ع����دوان عى 
اليمن وعجزه عن تحقيق أه��داف��ه بعد ثماين سنوات 
يطرة عى اليمن إىل  من الحرب التي حورّلت حلم السرّ
كابوٍس ولعنٍة أسقط عاصفة حزمهم وحورّل عاصفة 
��ة ال��س��ي��ط��رة ع���ى ال��ي��م��ن  أم��ل��ه��م إىل ي��أس��ه��م م���ن إم��ك��ان��يرّ
ت��ه ال��ع��س��ك��ريرّ��ة ح����دود اليمن  وش��ع��ب��ه ال����ذي ت���ج���اوز ب��ق��ورّ

����ًة وك����ب�����ًة يف  ����ًة وأس����اس����يرّ ًة إض����اف����يرّ ���ل ق�������ورّ ب����ل أص���ب���ح ي���ش���كرّ
ة م��ح��ور امل��ق��اوم��ة وص��ل��ت أص����داء ق��درات��ه��ا إىل عمق  ق����ورّ
ت���ل أب���ي���ب خ����ال ال����ع����دوان  وه����و أم����ر ي���درك���ه م��ح��م��د بن 
سلمان والقيادة العسكريرّة السعوديرّة ودول العدوان 
متها  التي دفعت ثمناً باهظاً نتيجة عدوانها ويف مقدرّ
عودية التي أصبحت ال��ي��وم أم��ام خيارين ال ثالث  السرّ

لهما:
1 -  الحرب التي تحاول فرضها إدارة البيت األبيض 

عودية وابتزازها وتدفيعها ثمناً باهظاً لها عى السرّ
لم الذي سينعكس إيجاباً اقتصاديرّاً وصناعيرّاً  2 – الِسرّ
رجة  عوديرّة أواًل وعى املنطقة بالدرّ واجتماعيرّاً عى السرّ

الثرّانية
يف الحرب يدرك محمد بن سلمان بعد ثماين سنوات 
�����ه ل���م ي���ج���ِن س����وى ال��ه��زائ��م  م���ن ال����ع����دوان ع���ى ال��ي��م��ن أنرّ
امل����رتاك����م����ة ب����ال����ررّغ����م م����ن ع�����دم ت�������وازن ال����ق����وى ال��ع��س��ك��ريرّ��ة 
فمجرد صمود صنعاء يف وجه العدوان هو انتصاٌر بحدرّ 
مود  ذاته رغم تجاوز الجيش وأنصار الله مرحلة الصرّ
ي إىل  �����ص�����درّ خ������ال ال������ع������دوان واالن�����ت�����ق�����ال م�����ن م���رح���ل���ة ال�����ترّ
ر العديد من املناطق  مرحلة الهجوم والترّحرير الذي حررّ
واملحافظات لتتسع دائرة اشتباكاته ويصنع املعادالت 
التي فرضت الهدنة من خال نقل املعركة إىل العمقني 
��ع��ودي واإلم����ارايت وال��ي��وم أي��ض��اً ه��و ع��ى ي��ق��نٍي أك��َر  ال��سرّ
ب�������أنرّ أيرّ ع���������دواٍن ع����ى ال���ي���م���ن ل����ن ت����ك����ون ن���ت���ائ���ج���ه ك���م���ا يف 
هتها  ابق ال سيرّما يف ظلرّ الررّسائل الحاسمة التي وجرّ السرّ
��ي��د عبد امللك  ق��ي��ادة أن��ص��ار ال��ل��ه ع��ى ل��س��ان ق��ائ��ده��ا ال��سرّ

ال��ح��ويث خ��ال لقائه بالوفد ال��ُع��م��اينرّ يف صنعاء قائًا: 
)سنستخدم ك��لرّ م��ا لدينا م��ن إم��ك��ان��اٍت ل��رف��ع الحصار 
��ع��ب ال��ي��م��ن��يرّ ل��اس��ت��ف��ادة م���ن م������وارده وث���روات���ه  ع���ن ال��شرّ
عب اليمنيرّ بعد اآلن( رسالة  ولن نسمح بتجويع الشرّ
��ة وال��واض��ح��ة ت��راف��ق��ت  ال��س��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك ال���ح���ويثرّ ال��ج��ل��يرّ
مع رفع سقف الجهوزيرّة العسكريرّة بالترّزامن مع زيارة 
الررّئيس مهدي املشاط لجبهات القتال يف رسالٍة تحمل 
رات عى جهوزيرّة أنصار الله العالية يف  الكث� من املؤشرّ
م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال ك��م��ا يف ج���والت امل��ف��اوض��ات ال��ت��ي أب���دوا 
فيها حرصهم عى الوصول إىل اتفاق إلنهاء العدوان 
���ل ب���ال���ح���ص���ار إض�����اف�����ًة إىل م����ا ش���ه���دت���ه امل���ح���اف���ظ���ات  امل���ت���م���ثرّ
اليمنيرّة من مس�اٍت مليونيرٍّة رفضاً للحصار. و يف ظلرّ 

التعنرّت األمرييكرّ املتجه نحو الترّصعيد وفرض خيارات 
د  داً فإنرّ نوعية املواجهة وشموليتها وتعدرّ الحرب مجدرّ
ج��ب��ه��ات��ه��ا س��ت��ن��ع��ك��س ع����ى ال���ع���ال���م ب���أك���م���ل���ه وس��ت��ف��رض 
حصاراً عليه من خ��ال استهداف البحر االحمر وباب 
املندب وشركات النرّفط يف اإلمارات وأرامكو يف العمق 
ركات التابعة ل��دول ال��ع��دوان يف ظلرّ  عودي والشرّ السرّ
تنامي القدرات العسكريرّة اليمنيرّة ال سيرّما عى مستوى 
ة  ������ائ������رات امل�����س������رّ ق����ي����ق����ة وال������طرّ ���ة ال����درّ ������واري������خ ال���ب���ال���س���ت���يرّ ال������صرّ
��ح��ة  ات امل��س��لرّ ���ة ال���ت���ي ع���رض���ت ال�����ق�����ورّ ����واري����خ ال���ب���ح���ريرّ وال����صرّ
اليمنيرّة ب��ع��ض��اً منها خ���ال االس��ت��ع��راض��ات العسكريرّة 
يف األشهر املاضية. حيث أظهرت تلك العروض قدرة 
اليمنيني العسكريرّة التي فرضت الهدنة عى العدوان 
ة مبدأ يقول  لم والحصار ثمرّ ويف حاالت الحرب والسرّ
سة عن أرضهم  إنرّ اليمنيني يخوضون حرب دفاٍع مقدرّ
وكرامتهم وعزرّتهم واستقالهم فا تختروا قدراتهم 
وال جديرّتهم وال عزمهم الذي تجىرّ صموداً وانتصاراٍت. 
ي���������اض أن ت�������ب�������ادر إلن�������ه�������اء ال����ح����ص����ار  وإزاء ذل���������ك ع�������ى ال���������ررّ
والوصول إىل حٍلرّ نهايٍئرّ يخدم اليمن والسعوديرّة وعى 
فر  ويل العهد استغال الفرصة والوقت قبل ساعة الصرّ
م م��ص��ل��ح��ة ب����اده ع���ى م��ص��ال��ح ال���والي���ات امل��ت��ح��دة  ل��ي��ق��درّ
ر م���ن هيمنتها ال  ��ة وأن ي��خ��وض ح��رب��ه ل��ل��ت��ح��ررّ األم��ري��ك��يرّ
بالعدوان عى اليمن الذي لن يجني منه إالرّ الخيبات 

واملزيد من الهزائم.

#كاتب واعامي لبناين

شوقي عواضة #



ن�������ائ�������ب وزي�������������ر ال�����������زراع�����������ة وال����������������ري ال�������دك�������ت�������ور رض�����������وان 
ال���رب���اع���ي اش�����ار ان ال��ت��وج��ه ن��ح��و االن���ت���اج امل���ح���ي من 
اهم السياسات لبناء االقتصاد الوطني والذي يعد 
احد ركائزه املهمة التي تعمل عىل تعزيز اإلنتاج، 
وتشغيل األيدي العاملة، وتقوية دعائم القطاع 
االق�����ت�����ص�����ادي يف ال����ي����م����ن، م�����ؤك�����دا أن ال�������زراع�������ة أه����م 
اع��م��دة االق��ت��ص��اد اليمني ح��ي��ث تسهم ب��م��ا نسبته 
%17 من الناتج املحي، وتشغل اكرث من %56 من 
األيادي العاملة، ويعتمد عليها أكرث من %70 من 
ال��س��ك��ان.. وأش����ار ال��رب��اع��ي أن ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي من 
اهم القطاعات الصامدة خالل ثماين سنوات من 

العدوان والحصار. 
واقع القطاع الزراعي 

واكد نائب وزير الزراعة والري ان القطاع الزراعي 
ح��ظ��ي ب��ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام م��ن ق��ب��ل ال��س��ي��د القائد 
عبد امللك بن بدر الدين الحويث يحفظه الله الذي 
دع���ا ل��اله��ت��م��ام ب��ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ب��اع��ت��ب��اره العمود 
ال��ف��ق��ري لالقتصاد ال��وط��ن��ي، وك���ذا رئ��ي��س املجلس 
ال������س������ي������ايس االع������������ىل م������ه������دي م����ح����م����د امل��������ش��������اط ال��������ذي 
وج�����ه ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���وج���ه���ات ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د وت��رج��م��ت��ه��ا 
اىل ب���رام���ج وم���ش���اري���ع وان��ش��ط��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة للنهوض 
بالجانب ال��زراع��ي وتحقيق االم��ن ال��غ��ذايئ وص��وال 
لتحقيق االكتفاء الذايت، مشريا أن القطاع الزراعي 
شهد حراكاً كبريا عىل جميع املستويات واملجاالت 
خ��ص��وص��ا خ����الل ال��ع��ام��ن امل��اض��ي��ن س�����واء يف اط���ار 
ال�����ب�����ن�����اء امل������ؤس������ي وال����ت����ن����ظ����ي����م����ي او ت����ع����زي����ز وت����ط����وي����ر 
العمل املجتمعي وتقوية املشاركة املجتمعية مع 
االس���ت���ف���ادة م���ن امل���ق���وم���ات ال���زراع���ي���ة وف����ق منهجية 
ت����ك����ام����ل االدوار ب�����ن م���خ���ت���ل���ف ال����ج����ه����ات ال���رس���م���ي���ة 
واملجتمعية، وتنظيم الجهود واالستغالل األمثل 
للموارد املتوفرة بمختلف أنواعها )أرضية- مائية- 

بشرية- مالية(..
وأوضح الدكتور رضوان أن ذلك التكامل وتنظيم 
الجهود أثمر عن زراعة  آالف الهكتارات من االرايض 
ال��ص��ح��راوي��ة ال��واس��ع��ة والصالبة واملهملة وامل��رك��ة 
باملحاصيل األساسية من الحبوب والبقوليات مع 
الركيز عىل االولويات واالستفادة من مياه االمطار 
الجارية باألودية وزي��اده عدد املنشآت املائية التي 
تم انشاؤها او صيانتها التي زادت املساحات املروية 
وتكامل التوجه املجتمعي مع التوجه الرسمي بعد 
ان مّن الله علينا بنعمه القيادة الربانية الحكيمة 

التي وجهت باالهتمام بالزراعة. 
واش������ار ن���ائ���ب وزي�����ر ال����زراع����ة أن ب���الدن���ا م��ي��زه��ا ال��ل��ه 
عىل سائر البلدان بان وصفها بالبلدة الطيبة قال 

تعاىل: )بلدة طيبٌة ورٌب غفور(. 
وقال الرباعي: إن بشائر الخري أصبحت واضحة 
من خالل زي��اده االنتاج من املنتجات املحلية التي 

تمتاز بجوده عالية. 
دعم وحماية املنتج 

واك����د ال��دك��ت��ور رض�����وان ال��رب��اع��ي ان االس���ت���م���رار يف 
ال����ت����وس����ع وزي����������ادة اإلن�����ت�����اج م�����ره�����ون ب����وع����ي ال��ج��م��ي��ع 
ب���أه���م���ي���ة دع������م وح����م����اي����ة امل���ن���ت���ج امل�����ح�����ي، م�����ن خ���الل 
اإلقبال عىل استهالك املنتج املحي أواًل، والعمل 
ع��ىل تنظيم االس��ت��رياد، م��ؤك��دا أن ه��ذا ل��ن يتحقق 
اال بتكاتف جميع ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة واملجتمعية 

وقطاع خاص ومجتمع. 
تحسني جودة املنتج املحيل 

واش������ار ال���رب���اع���ي أن���ه���م يف وزارة ال����زراع����ة ي��ع��م��ل��ون 
جاهدين مع جميع شركاء التنمية عىل االستمرار 
يف ال������ت������وس������ع وزي�����������������ادة االن����������ت����������اج، وت�����ح�����س�����ن ج��������ودة 
امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال�������زراع�������ي�������ة امل����ح����ل����ي����ة م�������ن خ���������الل ال����ت����وع����ي����ة 
واالرش�����������اد ل���ل���م���زارع���ن ب���أه���م���ي���ة م����ع����ام����الت م����ا ق��ب��ل 
وم��������ا ب����ع����د ال�����ح�����ص�����اد وال������ت������ي م������ن ش����أن����ه����ا أن ت��ع��م��ل 
ع��ىل تحسن ج��ودة املنتجات ال��زراع��ي��ة، وسيعود 

بالفائدة عىل املزارع نفسه.
 تطوير التسويق 

م����ض����ي����ف����ا س����ن����ع����م����ل ع��������ىل ت�����ح�����س�����ن وت������ط������وي������ر اداء 
التسويق الزراعي من خالل تحسن الخدمات التي 
تقدمها االسواق القائمة حاليا وتحفيز املستثمرين 
إلنشاء اسواق جديده يف املحافظات التي ال يوجد 
بها، إضافة إىل تنمية ال��ق��درات التصديرية واب��راز 
املنتج املحي كمنتج منافس يف االسواق العاملية. 

الخطط القادمة 
واش���������ار ن����ائ����ب وزي��������ر ال������زراع������ة وال���������ري أن خ��ط��ط��ه��م 
القادمة  هي ترجمة كل ما ورد بموجهات السيد 
القائد يحفظه الله يف املحاضرة الثامنة من دروس 
ع����ه����د االم����������ام ع�����ي ع���ل���ي���ه ال�����س�����الم مل�����ال�����ك االش���������ر إىل 
برامج عملية للنهوض بالقطاع ال��زراع��ي باعتباره 

الجبهة االوىل يف مواجهه العدوان والحصار.
الرقابة عىل املنتج املحيل 

ن������ائ������ب م������دي������ر ع���������ام ه����ي����ئ����ة امل�������واص�������ف�������ات وامل����ق����اي����ي����س 
الدكتور كمال عباس مرغم اكد أن الهيئة اليمنية 
للمواصفات واملقاييس تقوم بالرقابة الدورية عىل 
املنشآت واملنتجات املحلية، مشريا أن الهيئة قامت 
خالل النصف األول من العام 2022م بالرقابة عىل 

346 منشأة، 
واضاف الدكتور كمال مرغم أن الهيئة أصدرت 
3212 ت����ق����ري����راً ت���ق���ي���ي���م���اً م���ط���اب���ق���ة مل���خ���ت���ل���ف امل���ن���ت���ج���ات 

املحلية.
تحسني جودة املنتج 

واشار نائب مدير املواصفات واملقاييس أن املنتج 
امل��ح��ي ي��م��ك��ن ت��ح��س��ن ج���ودت���ه م���ن خ���الل االل���ت���زام 
بتطبيق بكافة املواصفات واالش��راط��ات واملعايري 
ال��ف��ن��ي��ة ال���الزم���ة خ���الل س��ل��س��ل��ة اإلن���ت���اج اب���ت���داء من 

املزرعة حتى الوصول إىل املستهلك. 
دور املواصفات 

ويف إط������ار دع�����م وت���ح���س���ن وح���م���اي���ة امل���ن���ت���ج امل��ح��ي 
امام املنتجات املستوردة أكد نائب مدير املواصفات 

وامل��ق��اي��ي��س أن الهيئة ت��ق��وم بتقديم ك��اف��ة أش��ك��ال 
ال������دع������م ال����ف����ن����ي ال�������الزم�������ة ل���ل���م���ن���ت���ج���ن ل���ل���ع���م���ل ع��ىل 
تحسن ج���ودة منتجاتهم بما ي��رف��ع ق���درات هذه 
امل��ن��ت��ج��ات ع��ىل امل��ن��اف��س��ة للمنتج امل��س��ت��ورد او اث��ن��اء 
التصدير للخارج، مشريا أن أشكال الدعم الفني 
الذي تقدمه الهيئة هو تزويدها بأنواع املواصفات 
ال���ق���ي���اس���ي���ة، و ت���ق���دي���م ال����ح����ل����ول امل���ن���اس���ب���ة مل��ع��ال��ج��ة 
ك��اف��ة اإلش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ح��دث للمنتجات خ��الل 
عملية اإلنتاج، باإلضافة إىل قيامها بمنح وإصدار 
 G.( شهادات املطابقة وشهادات التصنيع الجيد
M. P( ح���ي���ث ب���ل���غ ع�����دد امل���ن���ش���آت امل���ح���ل���ي���ة ل���ت���ي ت��م 
منحها هذه الشهادة 6 منشآت محلية، باإلضافة 
أن الهيئة تقوم بتعزيز املصدرين املحلين بكافة 
األدل��������ة ال���ف���ن���ي���ة او امل����واص����ف����ات امل���ط���ل���وب���ة يف ال������دول 
ال�������ت�������ي ي�����ت�����م ال�����ت�����ص�����دي�����ر ال������ي������ه������ا، ون��������ق��������وم ب����م����س����اع����دة 
املنتجن بحصولهم ع��ىل انظمة ال��ج��ودة وانظمة 
الرقابة عىل منتجاتهم وخاصة املتعلقة بالصحة 
والسالمة، باإلضافة لتنفيذ العديد من ال��ورش 
والندوات التوعوية للمنتجن واملصنعن بما يعزز 
قدرة منتجاتهم عىل املنافسة واإلنتاج بمواصفات 

قياسية معتمد.
وأش������ار ن���ائ���ب رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة امل���واص���ف���ات أن ال��ه��ي��ئ��ة 
تقوم بإجراء الفحص املجاين للمنتج املحي للتأكد 

من مطابقته للمواصفات القياسية املعتمدة. 
 دعم األسر املنتجة

 مشريا أن الهيئة قامت ويف إط��ار دعمها لألسر 
املنتجة املحلية بعمل دورات ت��دري��ب��ي��ة اس��ت��ف��ادت 
م�����ن�����ه�����ا ح���������������وايل ت�����س�����ع�����ن أس���������������رة يف م��������ج��������ال ك���ي���ف���ي���ة 
ال�����ت�����ص�����ن�����ي�����ع وال������ت������ح������ق������ق م���������ن م�����ط�����اب�����ق�����ة م����ن����ت����ج����ات����ه����م 
ل��ل��م��واص��ف��ات وامل���ع���اي���ري وال����ش����روط ال��ص��ح��ي��ة، كما 
ق�����ام�����ت ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م����ؤس����س����ه ب����ن����ي����ان يف ت���أه���ي���ل 
وت�����دري�����ب اس������ر م��ن��ت��ج��ة م��ض��ي��ف��ا ان ال���ه���ي���ئ���ة م����ؤخ����راً 
قامت بالتوقيع عل اتفاقية شراكة مع املؤسسة 
العامة لتنمية املشاريع الصغرية واألصغر والتي 
س�����وف ن��ت��ط��ل��ع م����ن خ�����الل ه�����ذه ال���ش���رك���ة ايل ق��ف��زة 
ن���وع���ي���ة ب����دع����م وت����أه����ي����ل األس�������ر امل���ن���ت���ج���ة ب���م���ا ي��س��ه��م 
يف تحسن ج��وده منتجات ه��ذه األس��ر، وقدرتها 
عي االستمرارية يف األسواق واملنافسة للمنتجات 
املستوردة وتصبح املنتج املحي هو الخيار االفضل 
ل���ل���م���س���ت���ه���ل���ك، وب������ذل������ك ن���س���ت���ط���ي���ع ت���ق���ل���ي���ل ف�����ات�����ورة 

االسترياد عىل املدى املتوسط والبعيد.
دور القطاع الخاص 

م�����دي�����ر االع�����������الم االق������ت������ص������ادي ب����ال����غ����رف����ة ال����ت����ج����اري����ة 
الصناعية بأمانة العاصمة األس��ت��اذ احمد حسن 
ال����ط����ي����ار  أش�������ار أن ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص ه�����و م�����ن ي���ت���وىل 
عملية اإلنتاج يف اليمن سواء الصناعي او الزراعي 
بنسبة %100، مبينا ان القطاع ال��خ��اص ه��و من 
يقوم باإلنتاج املحي الصناعي والخدمي باستثناء 

االنتاج املحي من النفط والغاز.. 
العوامل املؤثرة 

مشريا أن املنتج املحي ل��م يتمكن م��ن الحصول 
عىل بيئة اعمال منافسة تمكنه من القيام بدوره، 
والتي تمر بظروف سيئة، أثرت عىل نمو ونشاط 
وت������وس������ع امل����ن����ت����ج امل�����ح�����ي ف����ل����م ي���ت���م���ك���ن م������ن ت��غ��ط��ي��ة 

السوق املحلية. 
واوضح احمد الطيار أن الحرب والحصار تسبب 
يف ع���دم تهيئة ب��ي��ئ��ة االع���م���ال ح��ي��ث اص��ب��ح��ت بيئة 
غ�����ري م���ش���ج���ع���ة وغ�������ري م����وات����ي����ة ل�����إن�����ت�����اج، ب����اإلض����اف����ة 
اىل ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ت��ف��رض م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة االن��ق��اذ 
يف ص��ن��ع��اء، وح��ك��وم��ة ع����دن وال���ت���ي إع���اق���ة اإلن���ت���اج 
امل����ح����ي، ح���ي���ث أص���ب���ح���ت م���ع���وق���ات ب��ي��ئ��ة االع���م���ال 
ك��ب��رية ج���دا وم��ن��ه��ا ارت��ف��اع تكاليف اإلن��ت��اج وارت��ف��اع 
ال���ض���رائ���ب وال���ج���ب���اي���ات أث�����رت ع���ىل ع��م��ل��ي��ة اإلن���ت���اج، 
مشريا أن الحصول عىل ايرادات من منتج جديد 

يؤثر عىل قوته ونشاطه. 
وأش�����������������ار م�������دي�������ر اإلع�����������������الم االق���������ت���������ص���������ادي أن امل����ن����ت����ج 
امل�����ح�����ي ل������م ي����ح����ظ ب�������اي م�����س�����اع�����دة او م�����س�����ان�����دة م��ن 
ق�����ب�����ل ال�����ح�����ك�����وم�����ة، ب����ال����ع����ك����س ال��������رس��������وم امل�����ف�����روض�����ة 
عليه جعلته غ��ري ق���ادر ع��ىل تحمل تكلفة اإلن��ت��اج 
وال�����ذي اث����ر ع���ىل ن��م��و ن��ش��اط��ه، ب���اإلض���اف���ة إىل ع��دم 
توفر الطاقة لليمن وهو ما يعيق اي عملية انتاج 

صناعي. 
وأوضح أن منافسة املنتجات املستوردة خارجيا 

تعد احدى العوامل املؤثرة عىل املنتج املحي. 
وأضاف الطيار أن ما يؤثر عىل املنتج املحي كذلك 
هو افتقاد اليمن ملصادر تمويالت حقيقية، نظرا 
ل����ض����ع����ف ال������ق������ط������اع ال�����ت�����م�����وي�����ي، وان���������ع���������دام م�����ص�����ادر 
ال����ت����م����وي����الت ل���ل���ش���ب���اب وال�����ش�����رك�����ات ال����ن����اش����ئ����ة ال���ت���ي 
ت��ري��د فتح م��ش��روع��ات يف م��ج��ال االن��ت��اج ال��زراع��ي، 
ع���الوة ع��ىل ض��ع��ف بيئة االع���م���ال، وع���دم تهيئتها 
حتى تضخ االستثمارات للقطاع التمويي، والذي 
ب���دورة يقوم بتوفري التمويالت ال��الزم��ة واملناسبة 

للمنتج املحي سواء زراعي او صناعي. 
ودع����ا اح��م��د ال��ط��ي��ار ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي أن يكون 
م������رن������اً ي�����س�����ان�����د، ال ي������راق������ب ف����ق����ط ب�����ه�����دف ال���ح���ص���ول 
ع������ىل اي���������������رادات خ�����اص�����ة يف ظ������ل ال������ح������رب وال����ح����ص����ار 

االقتصادي. 
م������ؤك������دا أن ال�����ق�����ط�����اع ال������خ������اص م����م����ث����ال يف ال����غ����رف����ة 
ال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ورج�����ال امل����ال واألع����م����ال هم 
م����ن ي���ق���وم���ون ب���دع���م امل���ن���ت���ج امل���ح���ي وال�������ذي ي��ع��ت��م��د 

عىل أنشطتهم. 
غياب الدور الحكومي 

واكد مدير االعالم االقتصادي بالغرفة الصناعية 
والتجارية بأمانة العاصمة غياب الدور الحكومي 
يف دع�����م امل���ن���ت���ج امل����ح����ي، وان ت���ف���اخ���رت ب����ه اع��الم��ي��ا 

ولكن لم يلمس لذلك اثر.
وت���������س���������اءل أي�����������ن ال��������دع��������م ال�������������ذي ي������ق������دم������ه ال�����ج�����ان�����ب 
الحكومي؟ مشريا إىل بعض االج��راءات الخاطئة 

التي قامت بها الحكومة تجاه القطاع الخاص. 
م����وض����ح����ا أن ال�����ق�����ط�����اع ال������خ������اص ه������و م������ن ي��ت��ح��م��ل 
وس��ائ��ل االن��ت��اج بشكل ع��ام، وال وج��ود للحكومة 

يف ذلك. 
 تخفيض فاتورة االسترياد

امل��ه��ن��دس ول��ي��د ال��ح��دي رئ��ي��س الجمعية اليمنية 
لحماية وتشجيع اإلنتاج املحي اوضح أن ا لعالقة 
م���ا ب���ن اإلن����ت����اج امل���ح���ي واالس�����ت�����رياد ع���الق���ة عكسية 
ف���ك���ل���م���ا ت����وس����ع����ت دائ������������رة اإلن�������ت�������اج امل�����ح�����ي ت��ق��ل��ص��ت 
دائرة االسترياد والعكس، مؤكدا ان زيادة نسبة 
اإلن������ت������اج امل����ح����ي س��������واء ك�������ان زراع�������ي�������اً أو ص����ن����اع����ي����اً أو 
حيوانياً يوفر عىل االقتصاد الوطني مبالغ باهظة 
تخصص لالسترياد، وقال الحدي ان هذه املبالغ 
التي تذهب إىل الخارج تتسبب يف انهاك االقتصاد 
الوطني وتؤثر عىل ميزان املدفوعات وكذلك عىل 

العملة املحلية. 
واف���اد رئيس الجمعية حماية وتشجيع اإلنتاج 
امل�������ح�������ي أن اس�������ت�������خ�������دام أن�����ظ�����م�����ة ص�����ن�����اع�����ي�����ة ح����دي����ث����ة 
وت�����دري�����ب األي�������دي ال���ع���ام���ل���ة وت���أه���ي���ل���ه���ا ب��ش��ك��ل ج��ي��د 
يمكن أن يضمن انتاج صناعي محي بسعر جيد 

منافس للمنتج املستورد. 
 وط��ال��ب ال��ح��دي ب���ض���رورة دع���م وم��س��ان��دة املنتج 
ال���وط���ن���ي ال�����زراع�����ي وال���ص���ن���اع���ي وال����ح����ي����واين ب���ك���ل م��ا 
نمتلك م��ن وس��ائ��ل وإم��ك��ان��ي��ات، واالس��ت��ف��ادة من 
تجارب ناجحة لبلدان كانت إىل زمن قريب دول 
مستهلكة فقرية نهضت بفضل اهتمامها باملنتج 

املحي وغدت من دول العالم األول.
حماية وتشجيع املنتج املحيل

واش��������ار امل����ه����ن����دس ول����ي����د ال����ح����دي أن امل���ن���ت���ج امل��ح��ي 
ي��م��ك��ن تشجيعه وح��م��اي��ت��ه ع��ن ط��ري��ق ن��ش��ر ثقافة 
تشجيع املنتج الوطني، ومحو عقدة األجنبي أو 
ع��ق��دة ال��خ��واج��ة ال��س��ائ��دة ل��دى املستهلك املحي، 
وغ������رس ال���ث���ق���ة ب����ج����ودة امل���ن���ت���ج���ات ال��ي��م��ن��ي��ة وت��ن��م��ي��ة 
ال����ح����س ال����وط����ن����ي يف ن����ف����وس امل���س���ت���ه���ل���ك���ن ل��ح��ث��ه��م 
عي ش��راء واقتناء املنتجات املحلية ذات الجودة 
واألس�������ع�������ار امل����ن����اف����س����ة ل���ل���س���ل���ع امل������س������ت������وردة.. م���ن���وه���ا 
ب�������ض�������رورة ص����ي����اغ����ة إس����رات����ي����ج����ي����ة وط����ن����ي����ة إع����الم����ي����ة 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت����وع����وي����ة ل����غ����رس ه�����ذه امل���ف���اه���ي���م ل���دى 
الناشئة من أبناء املجتمع بدور املنتجات الوطنية 
يف دعم اقتصادنا الوطني من خالل القضاء عىل 
البطالة والفقر وتوفري عملة صعبة وتحقيق األمن 

الغذايئ. 
ودع�����ا اىل ت��ق��ن��ن ع��م��ل��ي��ة االس����ت����رياد ب��ش��ك��ل ع���ام، 
س��ي��م��ا امل���س���ت���وردات امل��ن��اف��س��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة 
وع��������دم ال����س����م����اح ل����ه����ا ب������إغ������راق ال�����س�����وق إال ب���م���ق���دار 
ال����ف����ج����وة ال�����ت�����ي ع����ج����ز امل����ن����ت����ج ال����وط����ن����ي ع�����ن س����ده����ا، 
م���ع رف����ع ال����رس����وم ال��ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا ب��ح��ي��ث ت��ك��ون 
غري ق��ادرة عىل إره��اق املنتجات الوطنية وبالذات 

الصاعدة.
م����ح����ذرا م����ن ت�����رك ال����س����وق امل��ح��ل��ي��ة م��ف��ت��وح��ة أم����ام 
املنتجات املستوردة دون ضوابط، مشريا أن ذلك 
يعترب وأد للمنتج املحي والصناعة الوطنية واعالن 
ح�������رب ض���������روس ع������ىل امل���ن���ت���ج���ن امل����ح����ل����ي����ن، م���ش���ي���دا 
ب���ال���ق���رار ال�����ذي ات���خ���ذت���ه وزارة ال����زراع����ة وال������ري بمنع 
استرياد الثوم والتفاح نتيجة توفر منتجات محلية 
يمكن أن تغطي الطلب يف السوق املحي، ويأمل 
الحدي من وزارة الصناعة والتجارة أن تتخذ مثل 
هكذا خطوات بالنسبة ألصناف مستوردة ال زالت 

تتسبب باضطهاد لبعض الصناعات الوطنية. 
وأك������د ول���ي���د ال����ح����دي ع����ىل ض�������رورة م���واك���ب���ة ب��ع��ض 
املنتجات املحلية للمقاييس واملواصفات العاملية، 
وض����ب����ط ال�����ج�����ودة م�����ن خ������الل رف������ع م���س���ت���وى ك���ف���اءة 
ال����ع����م����ال����ة وت������زوي������ده������م ب�����ال�����خ�����ربات واالع������ت������م������اد ع��ىل 
األج����ه����زة وامل���ك���ائ���ن ال��ح��دي��ث��ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن ت��ق��ل��ل من 
ت�����ك�����ال�����ي�����ف اإلن���������ت���������اج وب�������ال�������ت�������ايل ي������ك������ون ب������م������ق������دور ه�����ذه 
امل����ن����ت����ج����ات امل���ح���ل���ي���ة م���ن���اف���س���ة امل����ن����ت����ج����ات امل����س����ت����وردة 
ب��ال��س��ع��ر وال����ج����ودة، وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ب���ل وان��ع��اش 

النشاط التصديري. 
  طرق حماية املنتج املحيل: 

وب��ه��دف ح��م��اي��ة امل��ن��ت��ج امل��ح��ي واالرت���ق���اء ب��ه طالب 
املهندس وليد الحدي بضرورة خلق روح التنافس 

الشريف بن القطاعات اإلنتاجية املحلية املختلفة 
م��������ن اج����������ل إي��������ج��������اد م�����ن�����ت�����ج�����ات م����ح����ل����ي����ة ق���������������ادرة ع���ي 
امل���ن���اف���س���ة ت���ل���ب���ي اح���ت���ي���اج���ات امل���س���ت���ه���ل���ك, وت���ح���دي���ث 
ال���ت���ش���ري���ع���ات ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���ح���ال���ي���ة ب�����ص�����ورة ت��ض��م��ن 
الحماية للمنتج امل��ح��ي م��ن اإلغ����راق والتهميش, 
وت���ب���ن���ي ال���خ���ط���ط ال���ت���س���وي���ق���ي���ة ذات امل��������دى ال���ط���وي���ل 
واملتوسط والقصري للمنتجات املحلية, باإلضافة 
إلن�������ش�������اء م����ن����ظ����وم����ة م����ت����ك����ام����ل����ة ل����ل����م����ع����ل����وم����ات ت���ل���ب���ي 
اح���ت���ي���اج���ات امل���ن���ت���ج���ن امل���ح���ل���ي���ن ب���ت���زوي���ده���م ب��ك��اف��ة 
املعلومات والبيانات ألحدث املستجدات يف السوق 
العاملية وتغرياتها والفرص واملخاطر, وتبني إقامة 
الدورات التدريبية القصرية واملتوسطة والطويلة 
واالس���ت���ع���ان���ة ب���ال���خ���ربات ال��ي��م��ن��ي��ة واألج���ن���ب���ي���ة سعيا 
لتنمية املهارات والقدرات املختلفة لدي العاملن 
يف ال��ق��ط��اع��ات اإلن���ت���اج���ي���ة, وك���ذل���ك م��ن��ح ال���ق���روض 
ل����ل����ش����ب����اب ل����ت����أس����ي����س م�����ش�����اري�����ع ص�����غ�����رية يف امل����ج����ال 
الزراعي والصناعي والخدمي من أجل خلق طبقة 
منتجة مسؤولة بدال من أتباع سياسة التوظيف 
الفاشلة ملخرجات التعليم والتي أنتجت شريحة 
مستهلكة أض���اف���ت ع��ب��ئ��اً ع���ىل ال��ح��ك��وم��ة، وإع����ادة 
تفعيل نشاطات البنك الزراعي والصناعي لتمويل 

تلك املشاريع.
وشدد املهندس الحدي عىل ضرورة تفعيل دور 
ال�����زراع�����ة ال���ت���ع���اق���دي���ة وإي�����ج�����اد ح����ل����ول مل���ش���اك���ل امل���ي���اه 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ل����م����زارع����ن وت�����أس�����ي�����س ش������رك������ات وط���ن���ي���ة 
ل�����ت�����س�����وي�����ق امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال��������زراع��������ي��������ة ك������ال������ن وال������ف������واك������ه 
والعسل بصورة حديثة تعكس رقي املنتج الوطني.

 تشخيص واقع املنتج املحيل  
واش����������������ار امل�������ه�������ن�������دس ول�������ي�������د ال��������ح��������دي أن ال����ج����م����ع����ي����ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ح��م��اي��ة وت��ش��ج��ي��ع اإلن����ت����اج امل���ح���ي تسعى 
يف ال��������ف��������رة ال�������راه�������ن�������ة إىل ع������ق������د م������ؤت������م������ر اق������ت������ص������ادي 
وط����ن����ي ل���ت���ش���خ���ي���ص واق��������ع اإلن������ت������اج امل����ح����ي ال�����زراع�����ي 
والصناعي والخدمي وحصر جميع املشاكل التي 
تواجه املنتجن املحلين، ومحاولة وضع الحلول 
وإصدار التشريعات التي ترتقي باملنتج املحي، كما 
تسعى إىل تخصيص أس��ب��وع للمنتج الوطني كل 
عام بالتعاون مع الجهات املعنية بحيث يقام عىل 
هامش هذا األسبوع معارض للمنتجات الوطنية 
ب������أس������ع������ار ج�������ي�������دة ل�����ت�����ع�����ري�����ف امل����س����ت����ه����ل����ك ب���م���ن���ت���ج���ات 
ب��الده، وحملة إعالمية لتشجيع املنتجات املحي 
ع���ىل وس���ائ���ل اإلع�����الم امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��خ��ص��ي��ص غ��رف��ة 
ع��م��ل��ي��ات مل��ع��ال��ج��ة م��ش��اك��ل امل��ن��ت��ج��ن، ك��م��ا تسعى 
ال��ج��م��ع��ي��ة إىل ف���ت���ح ق����ن����وات ت����واص����ل م����ع ال���������وزارات 
وامل������ؤس������س������ات واالت���������ح���������ادات وال����ج����م����ع����ي����ات امل���ه���ت���م���ة 
باملنتج الوطني لتبادل الخربات والتجارب وتقديم 

النصح واملشورة..
  جودة عالية 

 اكرم يعيش احد تجار الحبوب املحلية أشار أن 
الحبوب املحلية بمختلف أنواعها وأصنافها تمتاز 
بجودة عالية، مقارنة بالحبوب املستوردة رديئة 
ال����ج����ودة وامل���ه���ج���ن���ة وم����ض����اف ل���ه���ا م������واد م��س��رط��ن��ه، 
وال تصلح ل��ل��زراع��ة.. واك���د اك���رم يعيش أن اسعار 
الحبوب املحلية مناسبة، خاصة بعد ارتفاع اسعار 
الحبوب املستوردة والتي ارتفعت اسعاره بشكل 

كبري. 
 توجيهات القيادة 

واوض����ح ال��ت��اج��ر اك����رم ي��ع��ي��ش أن ت��وج��ي��ه��ات قائد 
الثورة السيد عبدامللك الحويث كان لها اثر كبري يف 
توعية املجتمع بأهمية املنتجات املحلية، ن��ظ��را ملا 
ستعود به من فائدة عىل الشعب كله، باإلضافة 
ل��ت��خ��ف��ي��ض ف�����ات�����ورة االس������ت������رياد، وت���ش���غ���ي���ل االي�������ادي 

العاملة. 
واوض���ح يعيش أن اليمن ك��ان��ت سابقا ممنوعة 
من زراعة القمح والحبوب من قبل البنك الدويل، 
بهدف استخدام القمح ورق ضغط عىل الحكومة 

ملصادرة قرارها السيايس. 
واك��د أك��رم يعيش عىل أهمية س��وق الحبوب يف 
دع�����م امل���ن���ت���ج امل���ح���ي م����ن ال���ق���م���ح وال����ح����ب����وب، داع���ي���ا 
ال�����ج�����ه�����ات امل����خ����ت����ص����ة إىل ت����ط����وي����ر ال������س������وق وت����ش����ري����ع 
ق�����وان�����ن وض������واب������ط ل����ل����س����وق ب����م����ا ي�����خ�����دم امل��س��ت��ه��ل��ك 

واملنتج املحي.

ب�������������رز م�������ف�������ه�������وم ال�������ع�������م�������ل ال���������ت���������ش���������اريك ال������ح������ك������وم������ي- 
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي ك�������أح�������د امل�����������ؤش�����������رات ال�������ه�������ام�������ة ل���ت���ح���ق���ي���ق 
التنمية املستدامة يف ظ��ل ظ��روف كالتي تعيشها 
ال��ي��م��ن ح��اض��را يف ظ��ل ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار، حيث 
اعتمد املفهوم عىل تقسيم حمل مسؤولية تحقيق 
التنمية املحلية عىل مختلف األصعدة االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية بن ثالث مكونات أساسية 
ه�����ي: ال���ح���ك���وم���ة م����ن ج���ه���ة، وامل���ج���ت���م���ع���ات امل��ح��ل��ي��ة 
وال����ج����م����ع����ي����ات ال����ت����ع����اون����ي����ة وف�����رس�����اٍن�����ه�����ا م������ن ج���ه���ة، 
وم�����ك�����ون ث����ال����ث ه�����و ال����ق����ط����اع ال������خ������اص، ت����ق����وم ف��ي��ه 
ال��دول��ة ممثلة ب�����)ال����وزارات وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات 
ال��ع��ام��ة وال��ص��ن��ادي��ق وال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة( بتهيئة 
امل���ن���اخ امل���الئ���م أم����ام امل���ش���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��واس��ع��ة 
وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعرقل مسارها، 
باإلضافة إىل تقديم النصائح واالستشارات الفنية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ألط��راف، وامل��س��اه��م��ة ب��امل��ت��اح واملمكن 
من اإلمكانيات، واإلش���راف والرقابة عىل مجمل 
األنشطة واملشاريع وتقييم مدى التزامها بشروط 

ومعايري اإلنتاج وقوانن التسويق ...إلخ.
ف����ي����م����ا ت����ع����م����ل ال����ج����م����ع����ي����ات ال����ت����ع����اون����ي����ة وف�����رس�����ان 
التنمية ع��ىل تحشيد وتحفيز املجتمعات املحلية 
إلطالق املبادرات يف مختلف األنشطة االجتماعية 
واالق����������ت����������ص����������ادي����������ة وال�������ب�������ي�������ئ�������ي�������ة وت������ن������ظ������ي������م م������س������ارات������ه������ا 
وم������س������ان������دت������ه������ا ب�������ال�������دع�������م ال�����ل�����وج�����س�����ت�����ي م���������ن ن����اح����ي����ة 
التخطيط واالستشارات الربامجية وتنظيم برامج 
التدريب والتأهيل لرفع القدرات املهنية والتقنية 
وم�����ه�����ارات ال��ت��خ��ط��ي��ط واإلدارة، ورع����اي����ة امل��ب��دع��ن 

واملبتكرين ...إلخ.
ف��ي��م��ا ي���ع���ول ع����ىل ال���ق���ط���اع ال����خ����اص امل���س���اه���م���ة يف 
ت��ح��ري��ك ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة م���ن خ���الل دع���م امل���ب���ادرات 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة، ورف�����������د ال����ج����م����ع����ي����ات ال�����ت�����ع�����اون�����ي�����ة ب���م���ا 
يساعدها عىل تنمية املشاريع الصغرية واألصغر 
من ال��ق��روض البيضاء أو توفري مستلزمات املهن 
والحرف واملدخالت الزراعية والصناعية بأسعار 
مخفضة وأقساط ميسرة، واستيعاب منتجات 
تلك املشاريع بأسعار مجزية وتشجيعية يف مسار 
تكون من مؤشراته رفع مستوى دخ�ل أفراد وأسر 
املجتمعات املحلية، بمعنى أوضح عكس فاتورة 

االسترياد إىل الداخل.
وت��ه��ت��م ال���ش���راك���ة يف م��ف��ه��وم��ه��ا ال����واس����ع )ال��ع��م��ل 
التشاريك( بتنمية ثالثة أبعاد هي البعد االجتماعي 
والبعد االقتصادي والبعد البيئي، تركز يف البعد 
االجتماعي عىل تنمية قدرات املورد البشري، ويف 
ال���ب���ع���د االق�����ت�����ص�����ادي ع�����ىل إن�����ش�����اء وت���ن���م���ي���ة اق���ت���ص���اد 
مجتمعي مقاوم، ويف البعد البيئي يف املحافظة 
ع���ىل ن��ص��ي��ب األج���ي���ال ال���ق���ادم���ة يف امل���خ���زون البيئي 
بمختلف مكوناته النباتية والحيوانية والسمكية 

واملعادن.
املفهوم والهدف

لقد حظَيت الشراكة بن القطاعات الحكومية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال����ق����ط����اع ال����خ����اص ب���اه���ت���م���ام ك���ب���ري يف 
م��خ��ت��ل��ف دول ال���ع���ال���م خ���اص���ة ب��ع��د أن ات���ض���ح ب��أن 
عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذلك 
االع���ت���ن���اء ب��ال��ب��ي��ئ��ة ت��ع��ت��م��د ع���ىل ج��م��ع وح���ش���د ك��اف��ة 
إم����ك����ان����ي����ات امل����ج����ت����م����ع، م�����ن ه����ن����ا س����ع����ت ال����������دول إىل 
اس������ت������ح������داث ت�����ش�����ري�����ع�����ات ون������ظ������م ت����ت����ب����َن����ى امل�������س�������ارات 
التشاركية، وعىل وجه الخصوص منها تلك التي 
تسهم فيها كافة القطاعات الرسمية واملجتمعية 
والقطاع الخاص بالتخطيط والتنظيم والتوجيه 
وإدارة وت��ش��غ��ي��ل امل����ش����روع����ات وت��ن��ظ��ي��م م��ل��ح��ق��ات 
األع�����������م�����������ال امل������خ������ت������ل������ف������ة، وال��������ع��������م��������ل ع����������ىل ت�����ط�����وي�����ره�����ا 

وتنميتها.
وبناء عىل ذلك، يهدف مفهوم العمل التشاريك 
الحكومي- املجتمعي والقطاع الخاص يف الجانب 
ال����������زراع����������ي ال������������ذي وج����������ه إل������ي������ه ق������ائ������د ال���������ث���������ورة ال����س����ي����د 
عبدامللك بدرالدين الحويث، يحفظه الله، ويتبناه 
املجلس السيايس األعىل ممثال ب�)اللجنة الزراعية 
وال����س����م����ك����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا ب����ال����ت����ع����اون م������ع وزارة اإلدارة 
امل���ح���ل���ي���ة ووزارة ال������زراع������ة وال��������ري ووزارة ال����ش����ؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل واالت���ح���اد ال��ت��ع��اوين ال��زراع��ي 
وال����س����ل����ط����ات امل����ح����ل����ي����ة يف امل����ح����اف����ظ����ات وامل�����دي�����ري�����ات 
الحرة ومؤسسة بنيان التنموية وشركاء التنمية 
يف م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ذات ال���ص���ل���ة( إىل تحقيق 
ال���ن���ه���وض ب���ال���ج���ان���ب ال�����زراع�����ي وال����ح����ي����واين وال�������رثوة 
السمكية إىل طريق تحقيق االكتفاء الذايت وتعزيز 

األمن الغذايئ.
ي����س����ت����ن����د ال�����ع�����م�����ل ال�������ت�������ش�������اريك يف ت����ف����ع����ي����ل وإدارة 
م��ش��اري��ع��ه إىل م��ب��ادئ التنمية ال��ق��ائ��م��ة ع��ىل ه��دى 
الله واملشاركة املجتمعية الواسعة، انطالقا من 
اع���ت���ب���ار أن ال���ك���ل ب��م��ث��اب��ة ش���ري���ك رئ���ي���ي وف����اِع����ل يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة، ووج�����وب أن ي��ع��م��ل ال��ك��ل ب����روح ال��ف��ري��ق 
ال����������واح����������د م��������ن أج�����������ل ت����ح����ق����ي����ق م�������خ�������رج�������ات ت����ن����م����وي����ة 
م��ل��م��وس��ة ع��ىل ال���واق���ع ت��رج��م ب��أن��ش��ط��ة وم��ش��اري��ع 
م���ث���م���رة وم���ن���ت���ج���ة ت���ح���ق���ق م����ؤش����رات����ه����ا ب����ن����اء وت��ن��م��ي��ة 
اق����ت����ص����اد م���ج���ت���م���ع���ي ت����ص����ب م����خ����رج����ات����ه يف خ��ف��ض 
فاتورة االسترياد وتحقيق االكتفاء الذايت وتعزيز 
األم���������������ن ال�����������غ�����������ذايئ وف������������ق س��������الس��������ل ق�����ي�����م�����ة ت����ح����ق����ق- 
بالضرورة- استقرار سعري واستدامة خط إنتاج 

وجودة منتج.
وهذا ما أوجب االهتمام بعمل بحوث ودراسات 
ال������ج������دوى وس�����الس�����ل ال���ق���ي���م���ة ال������الزم������ة يك ي��ت��س��ن��ى 
م���ن خ��الل��ه��ا ت��ح��دي��د اح��ت��ي��اج��ات م���س���ارات التنمية 
والعمل ع��ىل تلبيتها، ورس��م خطط وب��رام��ج سد 
احتياجات النهوض التي عىل ضوئها يتم تحقيق 

الهدف املنشود.

ك��م��ا أص��ب��ح م��ن ال���ض���رورة أن ت��ك��ون ال��ع��الق��ة بن 
القطاعات الثالثة، عالقة شراكة تكاملية تبادلية 
ذات طابع تنموي تميز بقدرته عىل التغلب عىل 
كافة املتغريات، بحيث يسد كل منها أي��ة فجوة 
ق��د ت��ح��دث نتيجة ل��ظ��روف خ��ارج��ة ع��ن اإلرادة أو 
طارئة قد تجعل أحد األطراف يعجز عن أداء دوره 
أو جزئية منه تجاه أٍي من االلتزامات، كما يجب 
أن تنطوي هذه العالقة عىل مرونة تمتاز بالحكمة 
وال��ب��ص��رية يف إدارة مجمل التصرفات التنظيمية 
وال���ت���ش���ري���ع���ي���ة وامل����ؤس����س����ي����ة واإلداري�������������ة واإلج����رائ����ي����ة 
وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة وال����رق����اب����ي����ة واالت����ص����ال����ي����ة وال���ت���م���وي���ل���ي���ة 

واالئتمانية واالستثمارية.
املنطلق املنهجي

ول������������ي ت�����م�����ث�����ل اس������رات������ي������ج������ي������ة ال������ع������م������ل ال������ت������ش������اريك 
الحكومي- املجتمعي والقطاع الخاص، املنطلق 
االس������رات������ي������ج������ي ل���ت���ف���ع���ي���ل وإدارة أن�����ش�����ط�����ة م���ج���م���ل 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ُت��ع��ن��ى ب��اس��ت��غ��الل ق���درات 
وام�����ك�����ان�����ات ال�����ب�����الد ع�����ىل ك����اف����ة األص�����ع�����دة ال����زراع����ي����ة 
والصناعية والرثوة السمكية والحيوانية واملعادن 
والتسويق يف العمل عىل تحسن مستوى العيش 
يف الوقت الحاضر، وبما ال يخُلّ بحقوق األجيال 
ال��ق��ادم��ة يف ح��ي��اة أف��ض��ل، ويف أب��ع��اده��ا الرئيسية 

الثالثة االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
كان البد- وجوبا- يف أن يتخذ العمل التشاريك 
م��ن م��ب��ادئ التنمية املستدامة القائمة ع��ىل هدى 
الله واملشاركة املجتمعية الواسعة مرتكزا أساسيا 
يف مجمل خطوات مسار تنفيذ أولويات التزاماته 
يف بناء اقتصاد مجتمعي مقاوم متكامل يتحصن 
ب��رع��اي��ة وت��وج��ي��ه مباشر م��ن ق��ي��ادة حكيمة ممثلة 
يف ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ال��ع��ل��م ع��ب��دامل��ل��ك ب��درال��دي��ن 
ال���ح���ويث، ي��ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه، ال����ذي ح���ث ال��ج��م��ي��ع عىل 
امل������ي ن���ح���و ت��ح��ق��ي��ق ال����ع����دال����ة ال���ش���ام���ل���ة وال���ق���ائ���م���ة 
ع����ىل ال����دق����ة امل���ت���ن���اه���ي���ة يف ت��ط��ب��ي��ق م���ع���اي���ري ال���ك���ف���اءة 
واإلن������ج������از وال���ت���ق���ي���ي���م ال���ع���ل���م���ي، وال�����ت�����ي ت���ص���ن���ع م��ن 
امل����ش����ارك����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����واس����ع����ة ق����ط����ارا ي���س���ه���ل يف 
رك����اب����ه ال���ع���ب���ور إىل م��س��ت��ق��ب��ل م���ش���رق ت��ت��ك��ام��ل ف��ي��ه 
أدوار عناصر العمل التشاريك الثالثة بما يحقق 
رغبات وطموحات الجميع يف الوصول إىل تحقيق 

االكتفاء الذايت وتعزيز فرص العيش الكريم.
ضمانات النجاح

ومن أجل شراكة قوية بن القطاعات الثالثة، 
ي��س��ع��ى ال���ج���ان���ب ال���ح���ك���وم���ي يف ال���ع���م���ل ال���ت���ش���اريك 
م����م����ث����ال ب������)ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال��������زراع��������ي��������ة وال�����س�����م�����ك�����ي�����ة ال���ع���ل���ي���ا 
بالتعاون مع وزارة اإلدارة املحلية ووزارة الزراعة 
وال�������������ري ووزارة ال��������ش��������ؤون االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال����ع����م����ل 
واالت�����ح�����اد ال���ت���ع���اوين ال�����زراع�����ي وال���س���ل���ط���ات امل��ح��ل��ي��ة 
يف املحافظات وامل��دي��ري��ات ال��ح��رة ومؤسسة بنيان 
التنموية وشركاء التنمية يف مختلف القطاعات 
ذات ال��ص��ل��ة( ج��اه��دا يف أن يمثل املظلة الحاضنة 
والرعاية باإلشراف واإلسناد لنجاح هذه الشراكة 

من خالل:
- ب����������ذل امل��������زي��������د م��������ن ال�����ج�����ه�����د يف ت�����ح�����س�����ن ظ��������روف 
وب������ي������ئ������ة اإلن���������ت���������اج م��������ن خ�����������الل االه�������ت�������م�������ام ب����ال����ت����وع����ي����ة 
بمبادئ التنمية القائمة عىل هدى الله واملشاركة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���واس���ع���ة، وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي 
وت��وف��ري مناخات وش���روط زي���ادة اإلن��ت��اج وتحسن 
ال�����ج�����ودة م�����ن ت���ش���ري���ع���ات واس�����ت�����ش�����ارات وت��خ��ط��ي��ط 

وامكانات متاحة.
- إدارة وت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ن��س��ي��ق وال���ت���ك���ام���ل يف األدوار 
بن شركاء التنمية بما يكفل توطن مبدأ مراعاة 
استقاللية وخصوصية كل شريك يف إدارة نشاطه 
حتى يتسنى مواجهة تحديات املنافسة اإليجابية 
وتوجيه مساراتها نحو تحسن الجودة، وتوفري 
شروط ومعايري منافسة قوية للمنتج املحي أمام 

املنتج الخارجي.
- ت����ه����ي����ئ����ة أج��������������واء م����ن����اس����ب����ة إلس�������ه�������ام ال����ق����ط����اع����ات 
الثالثة يف التخفيف م��ن ظ��واه��ر الفقر والبطالة، 
ودف��ع الجميع نحو تمويل امل��ش��روع��ات التنموية 
الصغرية واألصغر املدرة للدخل، لضمان تحقيق 
ال��ن��ه��وض ب��امل��س��ت��وى امل��ع��ي��ي ل���ألف���راد واألس������ر من 
خالل تشجيع إنشاء الصناديق الخاصة لتمويل 
امل�������ش�������روع�������ات ال�������زراع�������ي�������ة وال����س����م����ك����ي����ة وال����ح����ي����وان����ي����ة 
وال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��س��وي��ق��ي��ة امل��ش��رك��ة ب��ن الحكومة 

والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية.
- تحفيز القطاع الخاص بتذليل العقبات أمام 
املستثمرين وتوفري بيئة استثمارية مشجعة تمتاز 
بوضوح وشفافية التشريعات القانونية وتحسن 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة وت����ق����دي����م امل����ع����ل����وم����ات وال���ن���ص���ائ���ح 
والدراسات والدعم الفني من خالل مراكز بحوث 

متخصصة.

مفهوم العمل التشاركي وسبل 
حتقيق التنمية املستدامة

        د. الرباعي: التوجه نحو اإلنتاج احمللي من أهم السياسات لبناء اقتصاد وطني

 ُي��������ع��������د امل�������ن�������ت�������ج امل��������ح��������يل ع��������م��������ود االق�������ت�������ص�������اد 
ال��وط��ن��ي، وإح����دى رك���ائ���زه امل��ه��م��ة ال��ت��ي تعمل 
ع�����������ىل ت��������ع��������زي��������ز اإلن���������������ت���������������اج، وت�������ش�������غ�������ي�������ل األي���������������دي 
ال��ع��ام��ل��ة، وت��ق��وي��ة دع���ائ���م ال��ق��ط��اع االق��ت��ص��اد 

الوطني.
وُي����ع����ت����ر ت���ع���زي���ز امل���ن���ت���ج امل����ح����يل يف األس���������واق، 
وح���م���اي���ت���ه م����ن امل���ن���ت���ج���ات امل����س����ت����وردة، ض�����رورة 
م��ل��ّح��ة يف ه���ذه امل��رح��ل��ة الصعبة ال��ت��ي ت��م��ر بها 
ال���ي���م���ن ج�������راء ال����ح����رب وال������ع������دوان وال����ح����ص����ار، 
والتي اثرت بشكل كبري عىل املنتج املحيل وهو 
ما يتطلب من الجميع دعم وتشجيع املنتج 
امل���ح���يل ل��ي��س��ه��م ب��ش��ك��ل ف���ع���ال وك���ب���ري يف دع��م 
االقتصاد الوطني وتخفيض فاتورة االسترياد. 
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استطالع: محمد صالح حاتم

 ركيزة أساسية للنهوض باالقتصاد الوطنياملنتج  احمللي..

يحيى الربيعي

احمل���������ل���������ي  امل�����������ن�����������ت�����������ج  ج���������������������������ودة  حت�����������س�����������ن  مي�����������ك�����������ن  ع�����������������ب�����������������اس:  د/       
م��������������ن خ�������������������ال ت�������ط�������ب�������ي�������ق امل��������������واص��������������ف��������������ات واالش�����������������ت�����������������راط�����������������ات ال������ف������ن������ي������ة 

ب��������ج��������ودة  ي��������ع��������ي��������ش: احل�����������ب�����������وب احمل��������ل��������ي��������ة مت���������ت���������از        
ع������������ال������������ي������������ة وه������������������ن������������������اك اق������������������ب������������������ال ع������������ل������������ى ش����������رائ����������ه����������ا

اإلن����������ت����������اج  دائ�����������������������رة  ت��������وس��������ع��������ت  ك�������ل�������م�������ا  احل�����������������������دي:        
احمل���������������ل���������������ي ت���������ق���������ل���������ص���������ت ف���������������������ات���������������������ورة االس��������������ت��������������ي��������������راد

تهانينا آل الهندي
وسط لفيف من األهل واألصدقاء واملحبني أعلن 

الشاب الخلوق 

غيمان عيل الهندي 
هذا األسبوع خطوبته وبهذه املناسبة الغالية 

يسعدنا أن نتقدم بأجمل التهاين وأطيب التريكات 
وعقبى الفرحة الكرى فألف ألف مروك..

املهنئون:
والدك/ عيل عيل الهندي، أخوالك، 
وإخوانك، عمك/ محمد  الهندي، 

وأوالده، محمد عيل الهندي، هاشم 
ورضوان الهندي، أحمد الخاريف، 

عبدالويل الحمدي، عبدالرحمن تلها
 كافة األهل واألصدقاء



اليمنيون يفشلون 
مخططات العدوان 

 ال��ح��ص��ار ح���رب ، ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ه��ت��ف ال��ش��ع��ب اليمني 
ح��ن خ��رج اىل  ال��س��اح��ات يف العاصمة صنعاء واملحافظات 
الحرة ليقول كلمته األخرية والفاصلة لدول تحالف العدوان 
عىل اليمن أن الهدنة لن تكون ورقة رابحة يحقق بها ما شاء 
م�����ن ال����ح����ص����ار وال����ت����ج����وي����ع وت���ح���ق���ي���ق م����ال����م ي���ت���ح���ق���ق ل�����ه ب���ال���ق���وة 

العسكرية عىل مدى ثمانية أعوام .

 خ������رج ه�����ذ ال����ش����ع����ب  اىل ال����س����اح����ات غ���اض���ب���ا ب���ع���د أن رأى أن 
دول العدوان تريد أن تذبحه من الوريد اىل الوريد ، فخرج 
م��ف��وض��ا ق��ي��ادت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ث��وري��ة ب��ات��خ��اذ م��ا ت���راه مناسًبا 
للتعامل م��ع ح��ال��ة ال��اس��ل��م وال���اح���رب ال��ت��ي ي��ري��د ال��ع��دوان 
أن يفرضها كأمر واقع ويحقق من خالها أهداف لم تتحقق 
ل���ه ع���ى م���دى ث��م��ان س���ن���وات م���ح���اواًل االس���ت���ف���ادة م���ن سياسة 
ال���ت���ج���وي���ع ال���ت���ي ص��ن��ع��ه��ا م���ن���ذ ف�����رة ط���وي���ل���ة ، وخ���ل���ق م��ش��اك��ل 
داخلية وصراعات تمكنه من نهب ومصادرة الرثوات وإبقاء 
اليمن تحت وصايته وتحويل البلد اىل كنتونات  يسهل بعد 

ذلك  تفتيته وتقسيمة واحتاله.
الرسالة التي أوصلها الشعب اليمني لدول تحالف العدوان 
أن اليمن ل��ن يكون حديقة خلفية مطلقا ، وأن الهدنة لن 
تمرر مشاريع التقسيم والفتنة واإلقتتال الداخيل ولن تكون 
وس���ي���ل���ة ج����دي����دة ل���ت���أل���ي���ب ال���ش���ع���ب ع����ى ق���ي���ادت���ه ال����ت����ي ض��ح��ت 
وك����ان����ت وال ت������زال ع����ى رأس ق���ائ���م���ة امل���ت���ص���دي���ن ل���ه���ذ ال����ع����دوان 

وافشال كل مخططاته.
ال م���ج���ال آخ�����ر أم������ام دول ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان س�����وى أن ت��دف��ن 
ط��م��وح��ات��ه��ا وأه��داف��ه��ا يف ال��رم��ال لعلها ت��ج��د م��ا تصبو ال��ي��ه،  
وت��ع��ل��م أن ال��ي��م��ن ل���ن ي���ك���ون  إال م��ن��ت��ص��را، وأن ال��ي��م��ن��ي��ن لن 

يتضورون جوعا ولديهم آالف من البالستيات واملسريات.

دشن ليندركينغ جولته الجديدة الخميس املايض 
م��ن األردن بلقاء جمعه باملبعوث األم��م��ي هانس 

غروندبرغ، 
ب��ح��ث��ا خ���ال���ه ع����ى م����ا ي���ب���دو ط�����رق وك���ي���ف���ي���ات ال��ع��م��ل 
سويا عى إيجاد وخلق م��ررات عرقلة املفاوضات 
وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني ورفض مطالبه 

اإلنسانية الحقوقية.
وعقب لقائهما الثنايئ كان لهما لقاءان منفصان 
مع رئيس مجلس االرتزاق السعودي املرتزق رشاد 

العليمي 
  امل�����������ايض ع�����ق�����د ل����ي����ن����درك����ي����ن����غ وغ��������رون��������دب��������رغ، ل����ق����اءي����ن 
منفصلن مع رئيس مجلس القيادة الرئايس اليمني 
رشاد العليمي، وكالعادة أشاد املبعوث األمرييك 
ع��دي��م الثقة بما أس��م��اه اس��ت��م��رار "دع���م الحكومة" 
ح�����ك�����وم�����ة االرت�������������������زاق" ل����ع����ن����اص����ر ال������ه������دن������ة، وال�����ج�����ه�����ود 
األم��م��ي��ة للتحرك ن��ح��و عملية سياسية ش��ام��ل��ة من 
أجل الشعب اليمني واالستقرار اإلقليمي".. ومن 
جانبه، ق��ال املبعوث األم��م��ي، عقب اجتماعه مع 
امل���رت���زق ال��ع��ل��ي��م��ي، أن���ه ش���دد ع���ى أه��م��ي��ة أن "ت��ك��ون 
العملية السياسية بقيادة يمنية، وعى امليض قدماً 

إليجاد تسوية شاملة للنزاع".
بعيدا عن محاوالت ذر الرماد عى العيون وتمييع 
ال��ه��دن��ة وت��زي��ي��ف حقيقتها ب��ت��وص��ي��ف��ه��ا ب��ال��ه��دن��ة بن 
أنصار الله وما يسمى بالشرعية تبقى الحقيقة التي 

ال يمكن ألحد إنكارها هي حقيقة أن الدول املشاركة 
يف ال�����ع�����دوان وال���ح���ص���ار وال����ت����ي ت���ت���واج���د ق���وات���ه���ا ع��ى 
األرايض واملياه اإلقليمية اليمنية هي الطرف الرئييس 
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، وب��امل��ق��اب��ل ف���إن ص��ن��ع��اء هي 
ال��ط��رف الرئييس ال��ذي ُيمثل اليمن يف ه��ذه الهدنة 
، ولذا فالهدنة بما تحمله من معطيات ومصالح 

هي ُهدنة يمنية-إقليمية-دولية. 
وب�������ال�������ن�������ظ�������ر إىل م�����������س�����������ريات ال������������خ������������روج ال������ج������م������اه������ريي 
ال���ي���م���ن���ي ال�����ت�����ي ش���ه���دت���ه���ا ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء وع������دد 
م������ن امل�����ح�����اف�����ظ�����ات امل����ط����ال����ب����ة ب�����وق�����ف ال��������ع��������دوان ورف������ع 
الحصار وإيجاد معالجات وحلول فورية للمعاناة 
اإلنسانية التي يرزح تحت وطأتها الشعب اليمني 
نتيجة العدوان والحصار منذ قرابة ثمان سنوات 
يمكن القول أن جولة املبعوثن األممي واألمرييك 
ال������ج������دي������دة ت���������أيت يف س������ي������اق ال�����ب�����ح�����ث ع�������ن م������ح������اوالت 
تخدير وتمييع جديدة للمطالب اليمنية املشروعة 
وتهدف إىل ذر الرماد عى العيون مجددا، ال سيما 
يف ظل استمرار االصطفاف املعلن لدول العدوان 
ورع�������ات�������ه�������ا األم������ري������ك������ي������ن وال������ري������ط������ان������ي������ن واألم�����م�����ي�����ن 
وس����ب����اق س��ي��ط��رت��ه��م ع����ى م���ن���اب���ع ال���ن���ف���ط ال س��ي��م��ا يف 
وادي ح����ض����رم����وت، ويف ظ����ل إدراك�����ه�����ا ل��ح��ق��ي��ق��ة أن 
م����ط����ال����ب ص��������رف م�����رت�����ب�����ات ج����م����ي����ع م����وظ����ف����ي ال�����دول�����ة 

مدنين وعسكرين من عائدات النفط اليمني كحق 
مشروع وكذا مناجزة كافة االستحقاقات اإلنسانية 
العاجلة م��ن م���وارد شعبنا اليمني وث��روات��ه ضمن 
دورة مالية واقتصادية متوازنة ومتكاملة، ال تزال 
ه���ي ش����روط ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وش���روط 
الوفد الوطني املشارك يف املسار التفاويض لتمديد 

الهدنة..
وم�����������ه�����������م�����������ا ك��������������ان��������������ت أه��������������������������������داف ال�������������ج�������������ول�������������ة ال�����������ج�����������دي�����������دة 
ل��أم��ري��يك"ل��ي��ن��درك��ي��ن��غ" ف���إن م��ن��اورات��ه ل��ن ت��غ��ري من 
أمر ثبات وصمود الشعب والقيادة اليمنية شيئاً 
ول��������ن ت�����ؤث�����ر يف م����وق����ف����ه����ا امل����ت����م����س����ك ب������ش������روط ت���م���دي���د 
الهدنة وهي ش��روط يؤكد الكثري من املراقبن أنها 
إن���س���ان���ي���ة ب��ح��ت��ة ت���ض���ع ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان يف م��وق��ف 
ف��اض��ح ي��ك��ش��ف دوره ال��خ��ب��ي��ث يف إش���ع���ال األزم����ات 
اإلق��ت��ص��ادي��ة امل��رك��ب��ة ع��ى الشعب اليمني، وخنقه 
ت���ح���ت ط���ائ���ل���ة ح���ص���ار آل�����ة امل������وت ال���غ���رب���ي���ة األم��ري��ك��ي��ة 

املشركة للعام الثامن عى التوايل.
ويف ه����������ذا ال������س������ي������اق ج������������اءت ت������غ������ري������دة ع�����ض�����و ال�����وف�����د 
ال����وط����ن����ي امل������ف������اوض ع����ب����دامل����ل����ك ال����ع����ج����ري ع�����ى ت���وي���ر 
ب��ال��ق��ول "س��ي��خ��رج ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل��ي��ق��ول للعالم 
إن ال������ح������رب ن��������ار وح�������ص�������ار، وم��������ا ل������م ي����ت����وق����ف ال���ق���ت���ل 
االقتصادي للشعب اليمني فالحرب قائمة" مؤكدا 
أن "أوىل ع����ام����ات وق�����ف ال����ح����رب إن اش��ت��ع��ل��ت ه��ي 
دفع املرتبات وعودة الخدمات والتشغيل الكامل 

للموائن واملطارات، وثاين تلك العامات هي إعادة 
اإلعمار وخروج القوات األجنبية".

وتكشف تغريدة عضو الوفد الوطني املفاوض أن 
حكومة صنعاء التي كسبت املعركة عسكرياً تتجه 
ن��ح��و ك��س��ب ص�����راع اإلرادات ال��س��ي��اس��ي��ة م���ن خ��ال 
فرض إرادتها يف تحويل الهدنة إىل مدخل حقيقي 
إلنهاء العدوان والحصار وإحال السام يف اليمن 
واملنطقة، أو إنهائها للهدنة واإلنتقال إىل ترجمة 
مصطلح “القوة تصنع السام” الذي أطلقه رئيس 
املجلس السيايس األع��ى مهدي املشاط من خال 
م����ن زي�����ارت�����ه إىل ع������دد م����ن ال���ج���ب���ه���ات ال���ع���س���ك���ري���ة يف 
محافظات الضالع ولحج وتعز، وتأكيداته السابقة 
ع����ى ام����ت����اك ال���ج���ي���ش ال���ي���م���ن���ي ق�������درة ن���ق���ل امل���ع���رك���ة 
العسكرية ص��وب العمقن ال��س��ع��ودي واإلم����ارات 
،م���ع إس��ت��ه��داف ال��ت��واج��د 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 ف��ي��ه��ا ال���ت���واج���د غري 
املشروع للقوات األمريكية وكيان العدو اإلسرائييل.
لتبقى ال��ح��ق��ي��ق��ة ه��ي حقيقة ح���رص ق��ي��ادة ال��وط��ن 
اليمني ع��ى توظيف املعطيات املحلية واإلقليمية 
وال�����دول�����ي�����ة ك���ف���رص���ة س���ان���ح���ة وم����وات����ي����ة ق�����د ال ت��ت��ك��رر 
ل�����ت�����ص�����وي�����ب م�������س�������ار ال������ه������دن������ة وال���������دف���������ع ب������ق������ي������ادة دول 
العدوان نحو إنهاء العدوان والحصار، والدخول 
يف م������ف������اوض������ات ُت������ف������يض إىل ت�����س�����وي�����ة وس�����������ام ع�������ادل 

ومشرف لكل أطرافه وللمنطقة.

أوىل اإلس���������������ام امل���������������رأة ع�����ن�����اي�����ة ك����ب����رية 
وأعطاها مكانة عظيمة، فأصبحت 
أيقونة العطاء وربة الصون والطهر 

والنقاء..
ب����ع����ك����س م�������ا ت�����ت�����ش�����دق ب�������ه ال����ش����ع����وب 
ال����غ����رب����ي����ة وال�����ي�����ه�����ود وال������ن������ص������ارى م��ن 
حقوق زائفة باسم املرأة؛ بينما هم 
- يف حقيقة األمر- يمتهنون كرامتها 
ويدنسون عرضها وشرفها يف سوق 
الدعارة والدعاية واإلعان منذ قدم 

التاريخ وحتى اللحظة.
وامل�����ت�����أم�����ل يف س����ي����اق ق����ص����ة ن����ب����ي ال���ل���ه 
م�����وىس ع��ل��ي��ه ال����س����ام _ ك���أن���م���وذج_ 
منذ طفولته إىل أن آتاه الله الرسالة 

وال����ن����ص����ر وال���ت���م���ك���ن..ي���ج���د إه����ت����م����ام ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م 
ب��م��ك��ان��ة امل�����رأة يف اإلس�����ام ف��ه��و ل���م ي��ق��ل��ل م���ن ش��أن��ه��ا 
ولم يحط من كرامتها بل جعل منها جبهة للنصر 
وم�����ن�����ارة ل���ل���خ���ري وإرس���������اء م���دام���ي���ك ال����ع����دال����ة وال���ق���ي���م 

اإلنسانية لأمة.
ت��ن��ط��ل��ق ال���ع���ن���اي���ة اإلل���ه���ي���ة ل��ت��ح��ي��ط )م�������وىس( يف امل��ه��د 
وفجر الطفولة ؛لتنقذه من بطش قوى اإلستكبار 
ال��ف��رع��وين ال��ظ��ال��م،وي��خ��ت��ار ال��ل��ه ل��ه��ذه امل��ه��م��ة إم���رأة 

هي أم موىس..
قامت أم موىس بدور كبري يف حفظ مستقبل األمة 
ومظلومية األجيال من خال إمتثالها لتوجيهات 
الله :)أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه يف اليم 
وال ت��خ��ايف وال ت��ح��زين إن���ا رادوه إل��ي��ِك وج��اع��ل��وه من 

املرسلن(.
وهكذا تميض يف تنفيذ األوامر والتوجيهات اإللهية 
يف مرحلة عصيبة يعد الله فيها طفًا سيكون له 
النصر والتمكن يف القضاء عى املشروع الفرعوين 

املتغطرس.
ما إن تسلم أم موىس هذا الدور حتى يأيت دور امرأة 
ث��ان��ي��ة ت��ق��ف ش��ام��خ��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��م��ة ك���ب���رية مل��رح��ل��ة 

أكر، وهي امرأة فرعون..

وك����أن ال��ع��ن��اي��ة اإلل��ه��ي��ة اخ��ت��ارت��ه��ا 
لتكن أفضل من يأمر باملعروف 
وي�����ن�����ه�����ى ع�������ن امل�����ن�����ك�����ر ب������رغ������م آالف 
امل�������ن�������ب�������ط�������ح�������ن يف ب�����������������اط ال������ق������ص������ر 

الفرعوين..
وق�������د خ����ل����د ال������ق������رآن ال����ك����ري����م ه����ذا 
ال��������������������������دور اإلي������������ج������������اب������������ي ال�������ع�������ظ�������ي�������م: 
)وق��ال��ت ام���رأة ف��رع��ون ق���ّرة عٍن 
يل ول��������������ك ال ت�������ق�������ت�������ل�������وه ع�����������ى أن 

ينفعنا أو نتخذه ولداً(..
صفحات زاهية تسطرها املرأة يف 
س���ج���ات ال��ن��ص��ر ب��ك��ل ح��ض��وره��ا 
ال���ف���اع���ل ال�����ذي رس���م���ه ل��ه��ا دي��ن��ه��ا 
اإلسامي،وهو ما تفتقده املرأة 
يف الغرب اليوم وتتمنى الحصول عى مثقال ذرة 

من كرامة.
وي����أيت ال���خ���اص م���رة ث��ال��ث��ة يف أن���م���وذج أن��ص��ع ت��ق��وم 

به املرأة..
حيث تقوم أخت موىس بعملية البحث والتقيص 
وإق��ن��اع��ه��م ب��أخ��ذ م��وىس إىل مرضعة تكفله إلتمام 
مرحلة الرضاعة الطبيعية, وكان لها ذلك ؛ تحقيقاً 
لوعد الله ألم موىس: )إّنا رادوه إليِك وجاعلوه من 

املرسلن(.
ويف م��رح��ل��ة أك���رث ت��ع��ق��ي��داً خ���رج ف��ي��ه��ا م���وىس خ��ائ��ف��اً 
يرقب..يرز دور املرأة وجهادها يف الحضور املشرف 

إلنجاح هذه املرحلة..
ن����ن����ظ����ر ك�����ي�����ف وص���������ف ال��������ق��������رآن ال������ك������ري������م م�����ك�����ان�����ة امل���������رأة 
وحشمتها فهي جوهرة العفاف والطهر والحياء:

» فجاءته إحداهما تميش ع��ى استحياء قالت إن 
أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه 
وقص عليه القصص قال ال تخف نجوت من القوم 

الظاملن }52{ القصص.
وهكذا تتجى داللة مكانة املرأة يف السياق القرآين 
أن���م���وذج���اً ل��ل��ت��ف��اين يف خ���دم���ة ال���ح���ق وال����ع����دل وق��ي��م 

الخري والسعادة والنصر والتمكن.

اجلولة اجلديدة للمبعوث عدمي الثقة

«ليندركينغ».. إلى أين؟!! 
"احلصار حرب "

  ف��ع��ا ال���ح���ص���ار ه���و ح�����رب، ح����رب واض���ح���ة ع���ىل ال��ش��ع��ب 
ال����ي����م����ن����ي وأح�����������د أس�����ال�����ي�����ب ال�������ح�������رب ال������ت������ي اس����ت����خ����دم����ه����ا ت���ح���ال���ف 
ال��ع��دوان يف ح��ص��ار و تجويع وإذالل الشعب اليمني، وقتل 
الشعب اليمني بدماء باردة، والحصار هو أشد خطر واشد 
إضرار عىل الشعب اليمني من الحرب املباشرة، ألن الحصار 
ي��س��ت��ه��دف ك��ل أب��ن��اء ال��ي��م��ن، وي��س��ت��ه��دف ك��ل ف���رد م��ن اف����راده، 

وكل فئاته.

 ال��ه��دف م��ن ال��ح��ص��ار ه��و ت��ج��وي��ع وت��رك��ي��ع أب���ن���اء  ال��ي��م��ن وقتله  
بدم بارد، وخلق سخط شعبي ضد  حكومة اإلنقاذ واملجلس 
السيايس فتخالف العدوان يستخدم الحصار كورقة لتحقيق 
أهدافه، هو مصر عى اغاق املنافذ واملطارات واملوائن، ومنع 
دخ����������ول األدوي��������������ة ال�����خ�����اص�����ة ب��������األم��������راض امل����س����ت����ع����ص����ي����ة، وق���ط���ع 
املرتبات، واستخدام الكثري من الوسائل التي الهدف منها كما 
ذكرنا هو قتل أبناء الشعب اليمني، وقد كان البد من خروج 
أب��ن��اء ه��ذا الشعب للمسرية الحصار ح��رب ول��ذل��ك ليعر عن 
رفضه القاطع الستمرار الحصار، وإدانة إستمراره، ومطالبة 
املجتمع ال���دويل بسرعة رف��ع ال��ح��ص��ار ع��ن��ه، وت��خ��وي��ل القيادة  
الثورية يف اتخاذ القرارات املناسبة وكذلك لنعر عن التفافنا 
حول القيادة السياسية، و وفائنا لهذه القيادة الثورية التي 
ت����خ����وض ح������رب ض�����د ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ال��������ذي ي���س���ت���ه���دف أم���ن 
وسيادة وكرامة هذا الشعب، فمن خال هذه املسرية حبينا 
ان ن��وص��ل رس��ال��ة ل��ل��ع��ال��م ب���أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ش��ع��ب صامد 
وشعب أبي ولن يستسلم ولن يركع إال لله  سبحانه وتعاىل، 
وانه ملتف حول قيادته الثورية، القيادة املوحدة والحريصة 
كل الحرص عى أمن وسامة وكرامة املواطن اليمني، مهما 
طال الحصار ومهما طال العدوان فهذا الشعب لن يستسلم  

ولن يعود للوصاية.
 ه��ذه ال��ح��رب وه��ذا ال��ع��دوان الظالم الءي استمر ألك��رث من 
ثمان سنوات، كان الهدف منه إعادة الشعب اليمني للوصاية  
وه����ذا عليهم أب��ع��د م��ن ع��ن ال��ش��م��س، الن ه���ذا ال��ش��ع��ب لن 
يستسلم ولن يعود للوصاية وكلما طال العدوان كلما زاد 
الشعب اليمني صمودا، وابتكار يف مواجهة  هذا العدوان، 
والدليل هو التطور الكبري يف صناعة وتطوير الطريان املسري، 
وبناء جيش وطني مؤمن موحد، قيادته وموحدة، يف ظروف 
استثنائية، ه��ذه امل���ؤش���رات، أو ه��ذه االن���ج���ازات ال��ت��ي حققها 
الشعب اليمني تحت قيادة السيد العلم، سواء بناء جيش 
وطني، أو التطور الكبري يف صناعة الصواريخ والطريان املسري 
او ال��ص��ن��اع��ات األخ�����رى، واي���ض���ا ال��ت��وج��ه ن��ح��و ال����زراع����ة، وك��ث��ري 
م���ن االس��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي ت��ع��ت��ر وج����دت يف ظ����روف اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
كلها اغاضت تحالف العدوان واجرته عى تشديد الحصار 
ومحاولة تجويع وتركيع الشعب اليمني، نحن سوف نقف 
يف وجه هذا التحالف بكل ما أوتينا من قوة، سنقف اىل جانب 
قيادتنا السياسية وقيادتنا الثورية، ونحن سائرون عى  درب 
املواجهة حتى النصر بمشيئة الله والنصر قريب أن شاء الله 

وليخسأ الخاسئون. 

*مدير مطار صنعاء الدويل

خالد الشايف *

حسن عردوم 

 بدأ املبعوث األمرييك "تيم ليندركينغ" عديم الثقة- بالنظر إىل نتائج جوالته السابقة- جولة دبلوماسية جديدة للدفع، بحسب بيان 
ل��وزارة خارجيته، نحو ما أسمته "عملية سالم يمنية شاملة"، وتعزيز الجهود اإلقليمية بقيادة األم��م املتحدة من أجل دعم األط��راف يف 
التوصل إىل اتفاق سالم موسع، وبالنظر إىل تصريحات وتأكيدات "ليندركينغ" وخارجيته األمريكية التي ال تختلف يف مضمونها ومعانيها 
وربما أهدافها عن تصريحات وتأكيدات سابقة له، وكذا تصريحات شريكه األممي هانس غروندبرغ يف تعقيد وعرقلة مفاوضات السالم 
وتمديد الهدنة، فإن التعويل وتعليق اآلمال عىل جولته الجديدة ليس كبريا، ال سيما وقد أثبتت تطورات الوقائع واألحداث فشل جوالته 
السابقة يف تحقيق أي نتائج إيجابية متعلقة بوضع حد للمعاناة اليمنية والتوصل إىل تسوية سياسية وتحقيق السالم املستدام واالستقرار 

يف اليمن.. املزيد من التفاصيل يف السياق التايل: 

26 سبتمرب- خاص 

داللة املرأة في قصة موسى..!!

أحمد النظامي.
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رئيس املجلس السيايس األعى الرئيس مهدي املشاط يف زيارة له إىل محافظة 
تعز ؛ وهي الزيارة االوىل له إىل هذه املحافظة ويف ظرف هام ومنعطف خطري 

ومفصيل.
ال��اف��ت يف األم���ر ب��أن ه��ذه ال��زي��ارة ت��أيت يف ظ��ل التصعيد للعدو ع��ى الصعيد 
االق��ت��ص��ادي والعسكري وال��ت��ي ه��ي ح��ال��ة ال��اس��ل��م وال��اح��رب ويف ظ��ل سعي 

العدو لتحقيق اخراقات يف الصف الداخيل.
جاءت زيارة الرئيس مهدي املشاط التي تحمل الكثري من الرسائل وبقدر ما 
ت��ك��ون رس��ال��ة س���ام ه��ي أي��ض��ا رس��ال��ة اإلس��ت��ع��داد امل��س��ت��م��ر ل��ل��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان 
وألي حرب قادمة وأننا عى جهوزية عالية.. فكانت الزيارات للجبهات والتي 
تاها لقاء موسع باألجهزة واملكاتب التنفيذية وقيادات السلطة املحلية لهذه 
املحافظات وهذه لها رسائل كثرية وهامة ويف مقدمتها امليض 

يف بناء الدولة.
وحينما نتساءل عن سبب البدء بزيارة الرئيس لهذه املناطق 
ال���ت���ي ه����ي م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز وم���ح���اف���ظ���ة ال���ض���ال���ع وم���ح���اف���ظ���ة اب 
وم��ح��اف��ظ��ة ذم����ار وه���ي رس���ال���ة ت��ق��ول ل��ل��ع��دو ب���أن مخططاتك 
مكشوفة والتي يركز فيها العدو يف اآلون��ة األخ��رية وبشكل 

كبري عى هذه املناطق.
رس��ال��ة فيها ط��م��أن��ة ل��ك��ل أب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع يف ه���ذه امل��ن��اط��ق بأننا 
معكم وإىل ج��ان��ب��ك��م ك��م��ا ك��ن��ا وس��ن��ظ��ل دائ��م��ا وب��امل��ق��اب��ل فيها 
دع����وة ل��ك��ل أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ب��ش��ك��ل ع���ام وه����ذه امل��ن��اط��ق بشكل 
خاص بأن العدوان لم يفهم السام ولن يفهم لغة السام 

وال يريد السام.
رسالة تؤكد بأن أبناء هذه املحافظات األحرار صامدون ضد 
العدوان ومنحازون إىل وطنهم رافضون كل املغريات وأنهم 
يف مقدمة الصفوف ملواجهة العدو وليس كما يصوره املرتزقة 

بأنهم سيستقبلون بالورود كما كانوا يصورون عن محافظة الحديدة.
الزيارة التي لم يعرف بها القريب والبعيد والتي جاء التصريح بها بعد أيام من 
الزيارة ومن القنوات الوطنية وحتى مواقع التواصل اإلجتماعي لم تعرف بها 
وهي رسالة تؤكد الضعف الكبري ألجهزة العدو االستخباراتية التي يتفاخرون 

بها وباملقابل قوة األجهزة األمنية الداخلية.
يف الزيارة التي التقى فيها الرئيس مهدي املشاط املرابطن يف الجبهات وأيضا 
اللقاءات بأبناء املجتمع والتي جمعت هذه اللقاءات رسالة السلم والحرب،  

هي رسالة اإلستعداد ورسالة تقديم الخدمات.
كثري هي الرسائل التي حملتها ه��ذه ال��زي��ارة للرئيس مهدي املشاط وم��ا عى 
ال���ع���دو اال م��راج��ع��ة ح��س��اب��ات��ه وع��ل��ي��ه أن ي��ت��أك��د ب���أن اج��ه��زت��ه ال��ت��ي ل���م تستطع 
الكشف عن الزيارة وعن التحرك للرئيس وقيادات الدولة هي نفسها عاجزة 
عى أن تحقق شيئا وأن كل ما قد تم البناء عليه حتما سيكون خاطئ وستكون 

رهاناته كلها خاطئة وحتما سيفشل.

رسائل الرئيس املشاط من تعز

أبو مالك الوشيل



الف�������ت�������ا إىل أن ه�����������ذه امل������������ب������������ادرات ت��������م ت����ن����ف����ي����ذه����ا 
ب����ال����ش����راك����ة م�����ع ش�����رك�����اء ال���ت���ن���م���ي���ة يف ال���س���ل���ط���ات 
امل������ح������ل������ي������ة ب������امل������ح������اف������ظ������ات وال��������ج��������ه��������ات ال�����رس�����م�����ي�����ة 
وال��ج��م��ع��ي��ات ال��زراع��ي��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة وب��رع��اي��ة من 
ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة وال��س��م��ك��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا.. وأوض����ح 
ال���ه���ارب أن إج���م���ايل ع���دد امل��ت��درب��ن م���ن ف��رس��ان 
ال���ت���ن���م���ي���ة وامل�����ش�����ارك�����ن م�����ن ال�����ق�����ي�����ادات امل���ح���ل���ي���ة، 
الذين تم تدريبهم يف إطار حرص إدارة املنطقة 
الشمالية الغربية بمؤسسة بنيان عىل تحقيق 
هدف التطوير للعمل التنموي التشاريك، بلغ 
م����ا يقارب 836 متدرباً م����ن ف����رس����ان ال��ت��ن��م��ي��ة 
ومشاركا من القيادات املحلية واملجتمعية يف 

املحافظات الثالث.
محافظة حجة 

وأش��������ار امل���ه���ن���دس ع����ب����ده ال�����ه�����ارب إىل أن أب���ن���اء 
م��ح��اف��ظ��ة ح��ج��ة ن���ف���ذوا خ����الل ال���ع���ام 2022م 
ما يقارب ال�3200 مبادرة مجتمعية ونشاطا 
اق�����ت�����ص�����ادي�����ا وت�����ن�����م�����وي�����ا ب���ت���ك���ل���ف���ة ت������ق������در ب������أك������ر م���ن 
700 م���ل���ي���ون و513 أل���ف���ا و35 ري�������اال، ح��ي��ث 
ب��ل��غ إج���م���ايل م��س��اه��م��ة امل��ج��ت��م��ع ف��ي��ه��ا أك����ر من 
454 م���ل���ي���ون���ا و490 أل����ف����ا و35 ري���������اال، ف��ي��م��ا 
بلغ إجمايل مساهمة مؤسسة بنيان التنموية 
ك��ش��ري��ك أس����ايس يف ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه امل����ب����ادرات 41 
م����ل����ي����ون����ا و766 أل��������ف ري��������������ال.. وأض��������������اف: ه���ن���اك 
ال���ع���دي���د م����ن ال����رام����ج واألن���ش���ط���ة األخ�������رى ال��ت��ي 
ن��ف��ذت��ه��ا م���ؤس���س���ة ب���ن���ي���ان يف م��ح��اف��ظ��ة ح���ج���ة يف 
إطار التوعية والتحشيد والتنسيق مع الجهات 
الرسمية واملجتمعية ومساندة وحدة التدخل 
الطارئة التابعة لوزارة املالية ومكتب األشغال.

مبادرات زراعية
وأوض�����ح امل��ه��ن��دس ال���ه���ارب أن ه����ذه امل���ب���ادرات 
واألنشطة التي تم تنفيذها يف محافظة حجة 
تتوزع عىل مجاالت الصحة والطرق والتعليم 
والبيئة وال��زراع��ة وال���روة الحيوانية، الفتا إىل 
أن أهم وأبرز هذه املبادرات التي تم تنفيذها يف 
ال��ج��ان��ب ال��زراع��ي ك��ان��ت م��ب��ادرة زراع���ة أك��ر من 
31 أل��ف م��ع��اد م��ن ص��ح��راء عبس بالحبوب، 

ح��ي��ث ت��م تنفيذ امل���ب���ادرة ب��ال��ش��راك��ة م��ع اللجنة 
ال��زراع��ي��ة السمكية ال��ع��ل��ي��ا وامل��ؤس��س��ة الوطنية 
ل����ل����ت����ن����م����ي����ة ووزارة ال����������زراع����������ة وال���������������ري وال����س����ل����ط����ة 
امل�����ح�����ل�����ي�����ة، وح�����ق�����ق�����ت ه����������ذه ال�����ت�����ج�����رب�����ة يف زراع����������ة 
ال����ص����ح����راء ن���ج���اح���ا ب�����اه�����را، ح���ي���ث ب���ل���غ ك���م���ي���ة م��ا 
ت��م ح��ص��اده م��ن محصول ح��ب��وب الدخن أكر 
من 5 آالف طن، وأشار املهندس الهارب أيضا 
إىل التجربة الناجحة لزراعة األرز يف مديريات 
املغربة وأسلم وبني قيس والجميمة ووشحة، 
م���ؤك���دا اس���ت���م���رار س��ع��ي امل��ؤس��س��ة ن��ح��و تحقيق 

هدف التوسع يف زراعته مستقباًل.
وأض������������اف : أن��������ه ويف إط����������ار التوسع يف زراع��������ة 
ال��ح��ب��وب وزراع����ة ال��ب��ق��ول��ي��ات وتشجيع ال��زراع��ة 
ال����ت����ع����اق����دي����ة ت�����م ح����ص����ر ع�������دد )1949( م����زارع����ا 
ب�����م�����س�����اح�����ة إج�����م�����ال�����ي�����ة )3,422( ه������ك������ت������ارا م���ن 
األرايض ال���������زراع���������ي���������ة ال������ص������ال������ح������ة ل��������ل��������زراع��������ة ع���ىل 
م���س���ت���وى امل����ح����اف����ظ����ة.. م����ؤك����دا أن ن����ج����اح ت��ج��رب��ة 
زراع�����ة ص���ح���راء ع��ب��س ج����اء ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث- 
حفظه الله- التي أك��د فيها ع��ىل أهمية زراع��ة 

الحبوب وخاصة القمح.

مبادرات تنموية 
 وت������ط������رق م�����دي�����ر امل����ن����ط����ق����ة ال����ش����م����ال����ي����ة ال���غ���رب���ي���ة 
بمؤسسة بنيان التنموية املهندس عبده الهارب 
إىل أبرز ما تم تنفيذه يف محافظة حجة خالل 
ال�����ع�����ام 2022م م�����ن م�������ب�������ادرات ش�����ق وإص�������الح 
ل��ل��ط��رق وم��ن��ه��ا ط��ري��ق س��م��ح وامل��ع��اي��ن بمديرية 
امل��ف��ت��اح، وط��ري��ق املسخط بمديرية املحابشة، 
وط���ري���ق الذيبة بمديرية م���ب���ن، وك�����ذا م���ب���ادرة 
رص وت����ح����س����ن ط����ري����ق����ي ال�����ج�����اه�����ي وال����غ����ول����ت����ن 
بتكلفة مالية بلغت 77 مليون ريال، وطريق 
اللوحة- رغية- كدر- القلعوس يف بني قيس، 
وطريق بني جل- الدانعي- بني جمال الدين- 
وب���ي���ت ب���ج���غ- ب��ي��ت م������راد- ال��ق��ط��ف وش���م���ر أع��ىل 
بمديرية قفل شمر، إضافة إىل تدشن العمل 

يف سد معن بمديرية خريان املحرق.

تدريب وتأهيل 
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���م���ج���ال ال����ت����دري����ب وال���ت���أه���ي���ل، 
أوض�������ح امل����ه����ن����دس ال�����ه�����ارب أن������ه ت����م ت����دري����ب أك���ر 
من 364 متدربا من فرسان التنمية يف جميع 
م�����دي�����ري�����ات امل����ح����اف����ظ����ة م���ن���ه���م 91 م����ش����ارك����ا م��ن 
القيادات املحلية والتنفيذية، تم تدريبهم حول 
مبادئ وسياسات ال��ث��ورة الزراعية والتخطيط 
ال�����ت�����ش�����اريك وال���ت���ن���م���ي���ة ال����ق����ائ����م����ة ع�����ىل ه�������دى ال���ل���ه 
واملشاركة املجتمعية الواسعة لتحقيق التنمية 
املحلية املستدامة واالرتقاء بالعمل التشاريك 

بن املؤسسات الحكومية واملجتمع. 

جهود متميزة
ويف ختام حديثه املتعلق باملبادرات التنموية 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة ال�������ت�������ي ت��������م ت����ن����ف����ي����ذه����ا خ����������الل ال�����ع�����ام 
2022م ب��م��ح��اف��ظ��ة ح���ج���ة، أوض�����ح امل��ه��ن��دس 
عبده الهارب أن هناك ج��ه��ودا متميزة بذلتها 
ع�������دد م�����ن ال����ج����ه����ات وامل�����ؤس�����س�����ات ال����رس����م����ي����ة يف 
امل��ح��اف��ظ��ة، م��ؤك��دا أن��ه��ا ج��ه��ود تستحق الشكر 

والتقدير، مشيدا بالدور الكبري للسلطة املحلية 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة م���م���ث���ل���ة ب����امل����ح����اف����ظ ه�������الل ال����ص����ويف، 
والهيئة العامة للزكاة ممثلة بمديرها العام 
األستاذ فايد املالهي، ووحدة التدخل الطارئة 
التابعة لوزارة املالية، وكذا دور مكتب األشغال 

يف الدعم واملساندة للتنمية يف املحافظة.

محافظة املحويت
وح�������������������ول امل�����������������ب�����������������ادرات ال�������ت�������ن�������م�������وي�������ة واألن��������ش��������ط��������ة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال�����ت�����ي ت������م ت����ن����ف����ي����ذه����ا يف م���ح���اف���ظ���ة 
امل�������ح�������وي�������ت ق������������ال امل�������ه�������ن�������دس ال������������ه������������ارب: إن ع������دد 
امل�������ب�������ادرات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة واألن����ش����ط����ة االق���ت���ص���ادي���ة 
ال����ت����ي ت����م ت���ن���ف���ي���ذه���ا، وك�������ذا ال����ت����ي ب������دأ ال���ع���م���ل يف 
تنفيذها خ���الل ال��ع��ام 2022م ب��ال��ش��راك��ة مع 
م����ؤس����س����ة ب����ن����ي����ان ال���ت���ن���م���وي���ة وال����س����ل����ط����ة امل���ح���ل���ي���ة 
ووح��دة التدخل الطارئة التابعة ل���وزارة املالية 
وب���رع���اي���ة ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة وال��س��م��ك��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، 
بلغ ما يقارب 1920 مبادرة ونشاطا، بتكلفة 
مالية قدرها مليار و592 مليونا و995 ألفا 

و915 رياال.
توعية وتحشيد 

وأش�������������ار إىل أن ث������م������ار ال������ج������ه������ود ال������ك������ب������رية ال����ت����ي 
ب���ذل���ه���ا ف����رس����ان ال��ت��ن��م��ي��ة وامل���ت���ط���وع���ون يف س��ب��ي��ل 
ت��ح��ق��ي��ق ه����دف ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ح��ش��ي��د للمجتمع 
وت��ع��ري��ف��ه ب��أه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون وال��ت��ك��ات��ف وإط����الق 
امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ق���د ت��ج��ل��ت ب���وض���وح من 
خ���الل نسبة امل��ش��ارك��ة امل��ال��ي��ة املجتمعية لدعم 
وتمويل املبادرات، حيث بلغت نسبة مساهمة 
أبناء املجتمع 90% وكان لهم الدور األسايس 
يف دع��م امل���ب���ادرات واألن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة التي 

نفذتها مؤسسة بنيان التنموية يف املحافظة.
وت���ط���رق امل���ه���ن���دس ال����ه����ارب إىل أه����م امل����ب����ادرات 
واألن��������ش��������ط��������ة ال�������ت�������ي ت���������م ت�����ن�����ف�����ي�����ذه�����ا يف م����ح����اف����ظ����ة 
امل������ح������وي������ت وم�����ن�����ه�����ا م���������ب���������ادرة ط�������ري�������ق يف م�����دي�����ري�����ة 
ال����رج����م، وإن����ش����اء 3 حواجز م���ائ���ي���ة يف م��دي��ري��ة 
ج��ب��ل امل���ح���وي���ت أه��م��ه��ا س���د ال��ض��ي��ق ب��ك��ل��ف��ة 50 
م����ل����ي����ون ري�����������ال، وح������اج������ز ال������ق������وازع������ة وال������ش������ب يف 
مديرية بني سعد، وبناء مدرسة متكاملة يف 
ج��ب��ل امل���ح���وي���ت ب��ك��ل��ف��ة 15 م��ل��ي��ون ري�����ال وب��ن��اء 
وحدة صحية، إضافة إىل مبادرات استصالح 
أرايض زراعية يف مديرية بني سعد ويف مديرية 
الخبت وك��ذا توزيع آلية إق��راض ال��ري البسيط 
ك��م��ا ت���م ال��ت��وس��ع ب��ش��ك��ل ك��ب��ري يف زراع�����ة ال��ق��م��ح 

وغربلة 5 أطنان من البذور املحسنة.
ول��ف��ت إىل أن���ه يف إط����ار ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط ال��ت��وس��ع 
امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة يف زراع�������������ة ال�����ح�����ب�����وب وال����ب����ق����ول����ي����ات 
وت���ش���ج���ي���ع ال������زراع������ة ال���ت���ع���اق���دي���ة ت����م ح���ص���ر ع���دد 
)575( م��زارع��ا بمساحة إجمالية )303.2( 
ه������ك������ت������ار م���������ن األرايض ال������ص������ال������ح������ة ل��������ل��������زراع��������ة يف 
ك���اف���ة م���دي���ري���ات امل���ح���اف���ظ���ة.. وأض��������اف: ل��ت��ط��وي��ر 
قدرات القيادات التنموية املحلية واملجتمعية 
ب����ال����ع����م����ل  ول��������الرت��������ق��������اء  امل�����ح�����اف�����ظ�����ة  يف مديريات 
ال��ت��ش��اريك التنموي ب��ن امل��ؤس��س��ات الحكومية 
وامل�����ج�����ت�����م�����ع ت��������م ت��������دري��������ب 106 م������ش������ارك������ن م���ن 

ال����ق����ي����ادات ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
إضافة إىل 60 متدربا من فرسان التنمية.

محافظة صعدة 
وع�������������������ىل ذات ال�����������س�����������ي�����������اق ت������������ح������������دث امل��������ه��������ن��������دس 
ع������ب������دال������ه������ارب أي������ض������ا ع�������ن امل����������ب����������ادرات واألن�����ش�����ط�����ة 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ت����ي ت�����م ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
يف م���ح���اف���ظ���ة ص����ع����دة ع�����ىل ح�����د س��������وى، م���ش���ريا 
إىل أن ع�������دد امل�������ب�������ادرات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة واألن����ش����ط����ة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال�����ت�����ي ت������م ت����ن����ف����ي����ذه����ا يف م���ح���اف���ظ���ة 
صعدة خ��الل ال��ع��ام 2022م، بلغ م��ا يقارب 
ال� 1320 مبادرة ونشاطا مختلفا يف مجاالت 
ال���ص���ح���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال����ط����رق وال�����زراع�����ة وامل����ي����اه، 
بكلفة تقارب 4 مليارات و832 مليونا و611 
ألفا و282 ري��اال بدعم ومساهمة مجتمعية 
وب����ال����ت����ش����ارك م�����ع ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة 
ومساندة من وح��دة التدخل الطارئة التابعة 
ل����وزارة امل��ال��ي��ة..  وأوض���ح أن أه��م تلك امل��ب��ادرات 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة واألن�������ش�������ط�������ة ال��������زراع��������ي��������ة ت����م����ث����ل����ت يف 
م�����ب�����ادرات إن����ش����اء 14 ح����اج����زا م���ائ���ي���ا يف م��دي��ري��ة 
الصفراء، إضافة إىل مبادرة شق وردم ومسح 
طريق ال عمار املقباب- وادع��ة- صعدة بطول 
17 كيلو مرتاً بمساهمة مجتمعية ومساندة 
م��ن وح���دة ال��ت��دخ��ل ال��ط��ارئ��ة ومكتب األش��غ��ال 
والسلطة املحلية، وكذا طريق مذاب الواصل 
إىل ق����ري����ة ال���ش���رق���ي���ة ب���ن���ف���س امل�����دي�����ري�����ة، وط���ري���ق 
دم������������اج ال���������واص���������ل إىل ص������ع������دة ب�����ع�����زل�����ة وادع������������ة، 
وطريق الجرشة بمسافة 9 كيلومرتات وكلفة 

30 مليون ريال وطريق مذاب بعزلة مذاب.
م�����ؤك�����دا أن�������ه ت�����م ت�����دري�����ب 306 م����ت����درب����ن م��ن 
فرسان التنمية بكافة مديريات املحافظة لرفد 
الجبهة التنموية لتوعية وتحشيد املجتمع نحو 
ال��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي وإط����الق امل���ب���ادرات املجتمعية 

لتحقيق التنمية املستدامة.
ويف خ���������ت���������ام ت�������ص�������ري�������ح�������ه ع�����������ر م���������دي���������ر امل�����ن�����ط�����ق�����ة 
ال��ش��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ب��م��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان ال��ت��ن��م��وي��ة 
امل���������ه���������ن���������دس ع���������ب���������دال���������ه���������ارب ع�����������ن ش���������ك���������ره ل����ل����ج����ن����ة 
ال������زراع������ي������ة وال����س����م����ك����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا ووزارة ال������زراع������ة 
وال����������ري وق�������ي�������ادات ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ووح���������دات 
التدخل الطارئة التابعة لوزارة املالية ومكاتب 
األش������غ������ال وال��������زراع��������ة وم����ك����ات����ب ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
ل����ل����زك����اة وال����ج����م����ع����ي����ات ال�����زراع�����ي�����ة ال����ت����ع����اون����ي����ة يف 
ج��م��ي��ع م��ح��اف��ظ��ات امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة 
وج�����م�����ي�����ع ش�������رك�������اء م�����ؤس�����س�����ة ب�����ن�����ي�����ان يف ال����ع����م����ل 

التنموي املجتمعي االقتصادي والزراعي.

أك����د م���دي���ر امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ب��م��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان ال��ت��ن��م��وي��ة امل��ه��ن��دس 
عبده الهارب يف تصريح خاص لصحيفة "26سبتمرب" أن املنطقة الشمالية 
الغربية التي تضم ث��الث محافظات "ص��ع��دة- حجة- املحويت" نفذت خالل 
العام 2022 ما يقارب 6440 مبادرة مجتمعية ونشاطا اقتصاديا بتكلفة 

مالية تقدر ب�7 مليارات و126 مليونا و120 ألفا و232 ريااًل.
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أبناء محافظات حجة واحملويت وصعدة ينفذون 6440  مبادرة مجتمعية ونشاطًا اقتصاديًا خالل العام 2022م

كرمت م��دارس السيادة بأمانة العاصمة األوائ��ل من طالبها 
امل��ت��ف��وق��ن خ���الل ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام ال�����درايس 2022م - 
2023م يف حفل تكريمي بحضور ع��دد م��ن م��س��ؤويل املنطقة 
التعليمية بمديرية شعوب وكان رئيس مجلس إدارة مدارس 
ال�����س�����ي�����ادة األس������ت������اذ خ�����ال�����د امل������رع������وي ق������د أل�����ق�����ى يف ح����ف����ل ال���ت���ك���ري���م 
ك���ل���م���ة ه���ن���أ ف���ي���ه���ا ال�����ط�����الب االوائ����������ل ب���ال���ت���ف���وق وح���ث���ه���م ع�����ىل امل���زي���د 
م��ن االه��ت��م��ام وال��ج��د يف م��واص��ل��ة م��ش��وار ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز.. من 
ج���ان���ب���ه���ا اش����������ادت م����دي����ر ع�������ام م����������دارس ال�����س�����ي�����ادة االس�������ت�������اذة آس���ي���ا 
ال��ض��ي��اء ب��امل��س��ت��وى امل��ت��ق��دم ال���ذي حققه ال��ط��الب األوائ����ل كونهم 
رم���زاً للمثابرة واس��ت��ح��ق��وا كلمات ال��ث��ن��اء وال��ت��ك��ري��م وح��ث��ت بقية 
ال��ط��الب ع��ىل الجد واالج��ت��ه��اد.. وك��ان ع��دد م��ن ط��الب وطالبات 
م��دارس السيادة قد حصلوا عىل ترتيبات العشرة األوائ��ل عىل 
مستوى مدارس منطقة شعوب التعليمية وتخلل الحفل عدداً 
من الفقرات الرائعة واملتنوعة.. ودشنت إدارة امل��دارس ملعب 
املدرسة بحضور عدد من نجوم منتخب الناشئن بإجراء بمباراة 

مع العبي ادارة املدرسة ونجوم منتخب الناشئن.

بتكلفة إجمالية بلغت أكرث من 7 مليارات ريال..

مدارس السيادة تكرم األوائل وتدشن امللعب بحضور جنوم الناشئني

 زراعة أكرث من 31 ألف معاد من 
صحراء عبس بحبوب الدخن.

فرسان  من  تدريب 836 فارسًا   
القيادات  من  ومشاركا  التنمية 
التخطيط  م��ج��االت  يف  املحلية 

التشاركي والتنمية
- خاص:  رضوان الشارف

امل���غ���رب���ة  م����دي����ري����ات  يف  األرز  ل�����زراع�����ة  ن���اج���ح���ة  ت���ج���رب���ة 
وأس���ل���م وب����ي ق��ي��س وال��ج��م��ي��م��ة ووش���ح���ة ب��م��ح��اف��ظ��ة حجة 

ال����ط����رق  م�����ن  ع���������دد   وت����ح����س����ن  ورص  إص���������اح   
وامل����ح����وي����ت وص������ع������دة  ح����ج����ة  م������دي������ري������ات  يف 

ال���ص���ال���ح���ة  األرايض  م������ن  ه�����ك�����ت�����ارا   3725 ح������ر 
وامل�����ح�����وي�����ت  ح�����ج�����ة  م�����ح�����اف�����ظ�����ي  يف  ل�������ل�������زراع�������ة 

<ي������ع������ل������ن األخ/ س�����ع�����ي�����د إب�������راه�������ي�������م ع��������ي م����ح����م����ود 
الشامي عن فقدان بطاقة شخصية ص��ادرة من 
محافظة ال��ح��دي��دة..ف��ع��ىل م��ن وج��ده��ا ايصالها 

إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< ي���ع���ل���ن األخ/ ع����ب����دامل����ل����ك ع������ىل س����ع����د ع���������روة ع��ن 
فقدان بطاقة شخصية ص��ادرة من األمانة  رقم 

01010691490.. فعىل من وجدها إيصالها إىل 
أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

<يعلن الزميل /عبده سيف الرعيني عن  فقدانه 
ب���ط���اق���ة دول����ي����ة ص��������ادرة م����ن م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��اف��ي��ن 
العاملية عام 2000م ودفرت بطاقة عائلية صادرة 

من أمانة العاصمة صنعاء..

< ك��م��ا ت��ع��ل��ن اب��ن��ت��ه ش�����ورى ع���ب���ده س��ي��ف ال��رع��ي��ن��ي 
ع�����ن ف���ق���دان���ه���ا ل�����ج�����واز س���ف���ر ص��������ادر م�����ن م��ح��اف��ظ��ة 

تعز ..
فعىل م��ن وج��د تلك امل��ف��ق��ودات اإلت��ص��ال بالرقم 
777801062او إي��ص��ال��ه��ا إىل أق����رب ق��س��م شرطة 

وله جزيل الشكر

فقدانات

تعازينا آل السهمي
خالص العزاء وعظيم املواساة لألخ محمد صالح السهمي وإخوانه 
وكافة أفراد األسرة الكريمة بوفاة املغفور له بإذن الله تعاىل والدهم

 النقيب/  صالح أحمد محمد السهمي
سائلن املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة 
أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصر والسلوان

 "إنا لله وإنا إليه راجعون"..
األسيفون: العقيد/ صالح عبدالله عيل السهمي، العقيد/ احمد 

طامش-  الشيخ/ احمد أحمد صالح السهمي، مبارك محمد صالح 
السهمي، الشيخ/ أمني احمد الشامي، الشيخ/ احمد أحمد الشامي-   

الحاج/ أحمد عبدالله هاجر وأوالده

تهانينا آل البكري
أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها 

للشاب الخلوق/  
فؤاد عيل محمد البكري.. 

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..
فألف ألف مروك..

املهنئون: الوالد أحمد صالح 
القريي وأوالده سليم وزياد وعارف 

وعبدالعزيز القريي وكافة
 آل القريي

تهانينا أبا وتني
أجمل التهاين وأعطر التريكات نزفها 

لألستاذين/  انور وشيماء 

بمناسبة ارتزاقهما مولودتهم البكر 

"وتني" جعلها الله قرة عن والديها 
والبسها اللباس الحسن.

املهنئون: 
معلمو وملعمات مدارس

 الرتبوية الحديثة

أهاًل آيات
أجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها لألخ

 العقيد/ أحمد غالب املهدي .. بمناسبة ارتزاقه 

املولودة الجديدة التي أسماها  )آية(.. جعلها الله قرة 
عن والديها وأنبتها نباتاً حسناً فألف ألف مروك.

املهنئون :  املقدم/ أحمد ياسني النهاري- األستاذ/ 
نور الدين ياسني النهاري- إسماعيل ياسني النهاري- 

يوسف نور الدين ياسني النهاري- إبراهيم محمد 
ياسني النهاري- محمد محمد ياسني النهاري

تهانينا آل القحوم
أجمل التهاين وأطيب التريكات للشاب املجاهد/ 

مختار عبدالله القحوم  بمناسبة الزفاف.. متمنن له 
حياة زوجية سعيدة وبالرفاء والبنن، فألف مروك..

املهنئون:
 العالمة شمس الدين شرف الدين- مفتي 
الجمهورية- العالمة يونس محمد املنصور

علوي بن سهل بن عقيل- مفتي محافظة تعز
الوالد عبدالله القحوم- املقدم/ محمود الوزان

عبدامللك الوزان- هاشم الوزان- بدرالدين القحوم
عبدالوهاب القحوم- حميد القحوم.

تعازينا آل حيدر
 نتقدم بخالص العزاء واملواساة  إىل االخوة/

مروان ووليد وخلدون وعيىس واسامة وعمر وابراهيم.. 
وكافة ال حيدر  ..  وذلك بوفاة الرتبوي واملعلم

االستاذ /   محمد سيف حيدر
سائلن املوىل عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته 

وان يلهم اهله وذويه الصر والسلوان.. "انا لله وانا اليه راجعون"..
االسيفون:

كافة الزمالء العاملني يف دائرة التوجيه املعنوي وصحيفة "26سبتمرب"
عنهم:املصمم/ عمر النظاري- مدير إدارة اإلعالنات
 املقدم/ عيل محمد مبارك - املدير الفني للصحيفة

تعازينا آل بريه
نتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة لألخ/ أمني عبدالله عيل بريه 

وإخوانه.. وذلك بوفاة املغفور لها -بإذن الله تعاىل-

جدتهم الفاضلة
وهي كذلك لألخ/ محمد عبدالله عيل بريه وإخوانه

يف وفاة املذكورة آنفاً  -        عمتهم الفاضلة

سائلن املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته 
وان يلهم أهلها وذويها الصر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون"..

األسيفون: عيل عيل بريه- األستاذ/ حمود حمود يحيى بريه- محمد محمد 
غازي- محمد عزي بريه- يوسف وإبراهيم حمود بريه- رمزي عيل بريه

الف مربوك النجاح والتفوق 
اجمل التهاين والتريكات القلبية نزفها للطالبة املتميزة واملتفوقة

 ) نور (.. بمناسبة نجاحها وحصولها عىل الرتتيب)الثاين(.. يف الصف 
الثالث.. فألف الف مروك التفوق وعقبال الشهادة الكرى ..
املهنئون / والدك فايز راجح املقدام- واملقدم / عيل الجويد

وكافة االهل واالصدقاء

أفراح آل الورد
تهنئة من القلب

 ل�”عبد امللك الورد” 
صاحب الخلق الطيب عىل زواجه 

امليمون املبارك و أسأل الله
 عز و جل أن يبارك له و أن يجعل 
أيامه كلها أفراح و يرزقه الذرية 

الصالحة و أخريا ال يسعني
 اال أن أقول له بارك الله لك 

وعليك وجمع بينكما يف 
خري أسأل الله أن يبارك لكما 

يف زواجكما.
املهنئون:

 الشيخ/ عبدالحبيب املغلس 
وأوالده

العميد الركن/مراد القديس 
وأوالده 

 الدكتور/أكرم القديس وأوالده
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 ف����ّن����د م����ص����در م�����س�����ؤول يف ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���س���ك���ري���ة 
ألرايض وعقارات القوات املسلحة الشائعات 

ال������ت������ي ت����ن����اق����ل����ت����ه����ا ع���������دد م�������ن وس�������ائ�������ل اإلع���������ام 
امل����������ع����������ادي ال�������ت�������ي زع�������م�������ت م��������ن خ������ال������ه������ا ع���ن 
ح��دوث اع��ت��داءات ع��ى أرايض مواطنني 
يف مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.. 
وأوض������������ح امل������ص������در ب��������أن م������ا ت����ن����اول����ت����ه ت��ل��ك 
ال�����وس�����ائ�����ل االع�����ام�����ي�����ة م������ن اف���������������راءات ال 
ت�����وج�����د إال يف م���خ���ي���ل���ة ال����ق����ائ����م����ني ع��ل��ي��ه��ا 

الذين دأبوا عى الزيف والتضليل.
وأك���������د امل������ص������در أن األرايض ال�����واق�����ع�����ة يف 

م��ن��ط��ق��ة ص��اف��ي��ة س��ه��م��ان ال����روي����ة ب��م��دي��ري��ة 
بني مطر تعد من أماك الدولة.

وق����������ال امل�������ص�������در: "ق������ام������ت ال����ل����ج����ن����ة امل����ش����ك����ل����ة م��ن 
السلطة املحلية بمحافظة صنعاء واملشايخ والعقال 

وم�������ن�������دوب م������ن ل���ج���ن���ة االرايض ال����ع����س����ك����ري����ة وم�������ن�������دوب م��ن 
الهيئة العامة لألرايض بحل االشكالية وسوء الفهم الذي حصل بني 

مستأجري أرايض الدولة وبني أفراد الحراسة يف 
منطقة الروية يف بني مطر.

وأض����������اف امل������ص������در: "ب������ن������اًء ع�����ى ت���وج���ي���ه���ات 
ق���ائ���د ال����ث����ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال��دي��ن 
الحويث تم منح األجراء ما نسبته 10% 
م������ن ق����ي����م����ة األرض أو م������ا ي����ع����ادل����ه����ا م��ن 

املساحة"..
وبني املصدر أن تعمد وسائل اإلعام 
امل���������ع���������ادي ل��������روي��������ج ال������ش������ائ������ع������ات ي������ن������درج 
يف إط���������ار ال������ح������رب ال���ن���ف���س���ي���ة واإلع�����ام�����ي�����ة 
ل��������ل��������ع��������دوان وم�������رت�������زق�������ت�������ه خ��������اص��������ة ب������ع������د أن 
ف��������ش��������ل��������وا وه�������������زم�������������وا ع�������س�������ك�������ري�������ا يف م������ي������ادي������ن 
وجبهات القتال أمام ابطال القوات املسلحة 

املسنودين بأحرار الشعب.
وأشاد املصدر بالوعي الوطني الذي يتحّى به أبناء 
املجتمع الذين أفشلوا كافة مخططات ووسائل العدوان 

الهادفة اىل النيل من األمن واالستقرار والوحدة الوطنية.
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 ال��ص��ورة السوداوية لتحالف ال��ع��دوان أصبحت 
م������ع������روف������ة يف ك��������ل ال�������ع�������ال�������م، وص������ي������ت ال�����س�����ع�����ودي�����ة 

واإلمارات صيت إجرامي ووحيش.

السياسة السعودية 
وأحالم األفاعي في اليمن  ) 2-2(

أشرنا يف الجزء األول من هذا املقال إىل إن حرب صيف 1994م 
ُحسمت لصالح بقاء الوحدة اليمنية عى عكس رغبة السعودية 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ه���دف م���ن وراء دع��م��ه��ا ل���ق���ي���ادات ال���ح���زب االش�����رايك 
اليمني إىل عودة األوضاع إىل ما قبل 22 مايو 1990م بدليل أنها 
أوعزت لعيل سالم البيض أن يعلن االنفصال يوم 21 مايو 1994م 
وقد تسبب البيض بهذا اإلعان املتسرع بهزيمة حزبه وخسارته 
للحرب واضعا بذلك يف تاريخه الوحدوي نقطة سوداء فدخلت 
ال���ع���اق���ات ال��ي��م��ن��ي��ة– ال��س��ع��ودي��ة يف م��رح��ل��ة م���ت���وت���رة وك�����ان ال��ي��م��ن 
دائ��م��ا يف م��وق��ف امل��داف��ع وي��ب��ذل ج��ه��ودا ك��ب��رة ل��ح��ل مشاكله مع 
الجارة السعودية باحثا عن جار وشقيق خال البال من قصص 
الغزو والتوسع الجغرايف بل إن اليمن كان يراهن عى الشهامة 
ال��ع��رب��ي��ة واالس���ت���ج���اب���ة ال���ص���ادق���ة ل���دخ���ول ال��ب��ل��دي��ن يف م��ف��اوض��ات 
ج���ادة ح���ول مشكلة ال��ح��دود ل��ك��ن ك��ان��ت امل��ف��اج��أة أن السعودية 
قامت بحشود عسكرية عى مقربة من الحدود اليمنية وطلبت 
ب��ك��ل وق���اح���ة أن ي��ن��س��ح��ب ال��ي��م��ن��ي��ون م���ن أرض���ه���م واف��ت��ع��ل��ت أزم���ة 
وبالغت يف تصعيدها إىل درجة مقلقة جعلت سوريا الشقيقة 
تستشعر خطورة املوقف فبعثت بنائب رئيس الجمهورية ووزير 
الخارجية إىل الرياض وصنعاء الحتواء األزمة التي كانت ستؤدي 
إىل مواجهة بني البلدين وقد نجحت سوريا بوساطتها يف إيجاد 
تهدئة وإن ك��ان ال��ص��ق��ور حينها يف ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ق��د ه��ددوا 
ب��ق��ص��ف ال���ي���م���ن ب���ال���ط���ائ���رات وال����ص����واري����خ وه�����م ي���ع���رف���ون ج����ي����داً أن 
اليمن بلد مسالم وال يطالب إال بالتعايش السلمي مع جرانه 
ون��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ع��ن��ت ال���س���ع���ودي ف��ق��د ت��ح��م��س��ت ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة 

اليمنية آنذاك وأعلنت رسميا أنها 
سرفع دعوى إىل محكمة العدل 
الدولية الستعادة األرايض اليمنية 

امل������ح������ت������ل������ة م�����������ن ق�������ب�������ل ال������س������ع������ودي������ة 
ج�����ي�����زان وع����س����ر ون������ج������ران وب�������دأت 
ف���ع���ا ب��ج��م��ع ال���وث���ائ���ق ال���ت���ي ت��ث��ب��ت 
أن ه���ذه امل��ن��اط��ق ي��م��ن��ي��ة وك��ن��ت أن��ا 
قد ُكلفت مع فريق تلفزيوين من 
دائ���رة التوجيه املعنوي بالذهاب 
إىل حضرموت لالتقاء بمن تبقى 
من جيش البادية ال��ذي أسسته 
ب��ري��ط��ان��ي��ا يف ال��ع��ه��د االس��ت��ع��م��اري 
ب�����ق�����ي�����ادة ال�������ل�������واء أح�����م�����د ال����ج����وه����ي 
رح��������م��������ه ال��������ل��������ه وأخ����������������ذ ش�����ه�����ادت�����ه�����م 

ع��ن امل��ن��اط��ق ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��وا ي��ت��واج��دون ف��ي��ه��ا وأص��ب��ح��ت بعد 
االستقال محتلة من قبل السعودية وعدنا بحصيلة جيدة من 
املعلومات وسجلنا شهاداتهم يف حلقتني أذيعتا يف التلفزيون 
ض���م���ن ب���رن���ام���ج ح���م���اة ال����وط����ن ف����أوع����زت ال���س���ع���ودي���ة ل��ع��م��ائ��ه��ا يف 
ال��ي��م��ن ل��ل��ت��أث��ر ع��ى ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة وص��رف��ه��ا ع��ن ه���ذا التوجه 
املقلق للرياض فسافر الشيخ عبدالله بن حسني األحمر للتفاهم 
م��ع��ه��م ون���ت���ج ع����ن ذل�����ك ال���ت���وق���ي���ع ع����ى م����ا ُع������رف ب���م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م 
وتشكيل لجان من الطرفني للبحث يف مسألة الحدود وإن كان 
الهدف منها ذر الرماد يف العيون وهنا تراجعت القيادة يف اليمن 
وق��ب��ل��ت بتشكيل ال��ل��ج��ان ك��م��ا ف��ع��ل ث����وار 26س��ب��ت��م��ر ع���ام 1962م 
حينما أصدروا بيانا بإلغاء معاهدة الطائف الحدودية وسحب 
اعرافهم بها لكنهم سرعان ما تراجعوا عندما احتاجوا إىل اعراف 
السعودية بالنظام الجمهوري يف صنعاء وإثباتا إلخاصهم سافر 
عضو املجلس الجمهوري ورئيس مجلس الوزراء القايض عبدالله 
الحجري عام 1974م ومعه نائبه األستاذ محمد أحمد نعمان إىل 
الرياض ووقعا عى تجديد معاهدة الطائف الحدودية لعشرين 
سنة قادمة وإن كان القايض عبدالرحمن اإلرياين رئيس املجلس 
الجمهوري آنذاك قد أنكر عليهما هذا التصرف من ذات نفسيهما 
دون تفويض من املجلس الجمهوري وطلب من القايض الحجري 
ت��ق��دي��م اس��ت��ق��ال��ت��ه ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن ال���ري���اض م��ن رئ��اس��ة الحكومة 
ليحل محله الدكتور حسن ميك رحمه الله وقد دفع الحجري 
وال��ن��ع��م��ان الثمن غاليا حيث ت��م اغ��ت��ي��ال محمد أح��م��د نعمان يف 
بروت وعبدالله الحجري يف لندن أما اللجان التي تشكلت عقب 
حرب صيف 1994م بعد إنفراد الرئيس األسبق وبطانته بالقرار 
فإنها لم تصل إىل حل بسبب تعنت الجانب السعودي وإصراره 
عى تبعية جيزان ونجران وعسر وشرورة والوديعة للسعودية 
وهنا بدأ عيل عبدالله صالح يقيص املعارضني من حوله ويقرب 
إليه من يؤيد ق��رارات��ه حتى لو كانت منتهكة للسيادة اليمنية ال 
سيما وأنه كان محتاجاً لتأييد السعودية لتوريث الحكم يف اليمن 
لنجله أحمد فتوىل ملف الحدود عن الجانب اليمني بنفسه وعن 
الجانب السعودي األمر عبدالله بن عبدالعزيز ويل العهد امللك 
فيما بعد فتمت الصفقة الخاسرة بالنسبة لليمن وتم التوقيع 
عى ما ُعرف باتفاقية جدة الحدودية التي اعرفت بتبعية جيزان 
وعسر ونجران رسميا للسعودية يوم 12 يونيو عام 2000م إىل 
ج���ان���ب ش������رورة وال���ودي���ع���ة وج�����زء ك��ب��ر م���ن ال���رب���ع ال���خ���ايل وه����و ما 
ل��م ي��واف��ق عليه م��ن ق��ب��ل أي ح��اك��م يمني س��اب��ق س����واًء يف العهد 
املليك أو الجمهوري وحتى اإلمام محمد البدر الذي كان بحاجة 
للدعم السعودي الستعادة عرشه رفض أن يعرف للسعودية 
بتبعية املناطق اليمنية جيزان ونجران وعسر وقال للملك فيصل 
بالحرف الواحد عندما طلب منه التوقيع مقابل مواصلة الدعم 
إلس��ق��اط صنعاء أث��ن��اء ال��ح��ص��ار: تقطع ي��دي ي��ا فيصل ل��و وقعت 
لك حرفاً واحداً، ومن املفارقات العجيبة أن الرئيس األسبق عيل 
عبدالله صالح بعد عدة سنوات من بيع املناطق اليمنية لم يطل ال 
بلح الشام وال عنب اليمن فقد خسر نظامه وخسر نفسه وكانت 
السعودية أول من تخى عنه وشنت عدوانا عى اليمن وشعبه 
مستعينة بتحالف دويل بهدف إضعاف اليمن وقضم املزيد من 
أراض���ي���ه وم����ا اح��ت��ال��ه��ا ال���ي���وم ل��ح��ض��رم��وت وامل���ه���رة وإص����راره����ا عى 
البقاء فيهما بالقوة إال نتيجة لخنوع النظام السابق وانبطاحه 
لها ولكن رجال الرجال سيظلون لها باملرصاد ولن يمكنوها من 
تحقيق أهدافها الشريرة مهما بلغت التضحيات وسيعود اليمن 

حرا رافعا راية سيادته واستقاله. 

احمد الشريف

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

إحياء الذكرى العشرين للشهيد املتوكل

ت����ح����ي����ي م�����ؤس�����س�����ة ال����ش����ه����ي����د ي����ح����ي����ى امل������ت������وك������ل ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ال����ث����ق����اف����ي����ة 
ي����وم ال��س��ب��ت ال���ق���ادم امل���واف���ق 14ي���ن���اي���ر 2023م ال���ذك���رى ال��ع��ش��ري��ن 
الستشهاد املناضل الوطني اللواء يحيى محمد املتوكل يف املركز 

الثقايف عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً والدعوة عامة.

اط���م���أن وزي�����ر اإلع������ام ض��ي��ف ال��ل��ه 
الشامي أمس، عى صحة الفنان 
الكبر يحيى إبراهيم، الذي يتلقى 
ال��������ع��������اج يف إح�������������دى امل����س����ت����ش����ف����ي����ات 

بأمانة العاصمة.
واطلع وزير اإلعام، عى الحالة 
ال����ص����ح����ي����ة ل����ل����ف����ن����ان إب������راه������ي������م، ح���اث���ا 
ال��ك��وادر الطبية ع��ى تقديم كامل 
ال�������رع�������اي�������ة ال����ط����ب����ي����ة ل����������ه، م����ت����م����ن����ي����ا ل���ه 

الشفاء العاجل.
وأش�������������������������������������اد ال����������������������وزي����������������������ر ال�������������ش�������������ام�������������ي، 
ب��إس��ه��ام��ات ال��ف��ن��ان ي��ح��ي��ى إب��راه��ي��م 
وم������������������ا ق�����������دم�����������ه م��������������ن أع��������������م��������������ال أث��������������رت 
ال�����س�����اح�����ة ال�����ف�����ن�����ي�����ة.. م������ش������را إىل أن 
الفنان يحيى إبراهيم من القامات 
الفنية املرموقة التي قدمت الكثر 
من األعمال الهادفة التي المست 

هموم وقضايا املجتمع.

أدان�����������������ت وزارة ح�������ق�������وق اإلن�������س�������ان 
-ب��أش��د ال���ع���ب���ارات- اس��ت��م��رار جيش 
وح�������������رس ال���������ح���������دود ال�������س�������ع�������ودي يف 
ارت����������ك����������اب ال�������ج�������رائ�������م ب������ح������ق امل�����دن�����ي�����ني 
وامل�����ه�����اج�����ري�����ن األف��������ارق��������ة يف امل����ن����اط����ق 
ال������������ح������������دودي������������ة، ال���������ت���������ي ك��������������ان آخ�������ره�������ا 
س���ق���وط 11 ش���خ���ًص���ا م����ا ب����ني ش��ه��ي��د 

وجريح.
واستغربت ال���وزارة يف بيان لها، 
اس�����ت�����م�����رار ص����م����ت امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل 
وال�����ه�����ي�����ئ�����ات وامل�����ن�����ظ�����م�����ات ال�����دول�����ي�����ة، 
وع�����ى رأس����ه����ا األم������م امل���ت���ح���دة، إزاء 
م���ا ي��ق��رف��ه ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي من 

جرائم.
وق�����ال�����ت: "ن�����ذّك�����ر ال����ع����ال����م، ب��ك��اف��ة 

ه����ي����ئ����ات����ه اإلن�����س�����ان�����ي�����ة، أن ض����ح����اي����ا االع��������ت��������داءات 
ال��س��ع��ودي��ة، منذ ب��داي��ة ال��ه��دن��ة، بلغت ألفني 
و258، منهم 285 شهيدا يف مديريات صعدة 
الحدودية، وال تزال الحصيلة يف تصاعد، وما 

ت������زال ت���ن���ه���ال ع����ى رؤوس امل���دن���ي���ني وامل���ه���اج���ري���ن 
ق����ذائ����ف امل���دف���ع���ي���ة واألس����ل����ح����ة ال����رش����اش����ة، ك��م��ا 
يمارس بحقهم أشد أنواع التعذيب والتنكيل".

وأط�������ل�������ق�������ت ال������������������������وزارة ن������������������داًء إن������س������ان������ي������ا ط����ال����ب����ت 
ف�����ي�����ه ال������ع������ال������م ال��������ح��������ر، وامل������ن������ظ������م������ات ال����ح����ق����وق����ي����ة 

واإلنسانية، بالضغط عى النظام 
ال���س���ع���ودي مل��ن��ع ارت����ك����اب امل���زي���د من 
ج���������رائ���������م اإلب�������������������ادة ب������ح������ق امل������واط������ن������ني 
اليمنيني واملهاجرين األفارقة عى 
الشريط واملناطق الحدودية، وأن 
ت����ت����ح����رك وف�������ق م����ب����ادئ����ه����ا اإلن���س���ان���ي���ة 
إلدان�����������ة ه��������ذه ال�����ج�����رائ�����م وم���ح���اس���ب���ة 

مرتكبيها.
وج�������ددت وزارة ح���ق���وق اإلن���س���ان 
ال���دع���وة ل��ل��ه��ي��ئ��ات امل��خ��ت��ص��ة وك��اف��ة 
امل��ن��ظ��م��ات اإلن��س��ان��ي��ة وال���دول���ي���ة إىل 
االط���������������اع ع��������ى م��������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه ال����ن����ظ����ام 
ال���س���ع���ودي م���ن ج���رائ���م يف امل��ن��اط��ق 
ال�������������ح�������������دودي�������������ة، وم���������������ا ي���������ت���������ع���������ّرض ل����ه 
امل��������واط��������ن��������ون وامل��������ه��������ج��������رون م��������ن ق���ت���ل 
وتعذيب يف ظل ارتفاع حصيلة الضحايا وشحة 
اإلم�����ك�����ان�����ات ال����ص����ح����ي����ة.. الف����ت����ة إىل أه���م���ي���ة ق���ي���ام 
امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ي��م��ن ب��ت��وف��ر املتطلبات 

الضرورية إلسعاف الجرحى.

دع�����������������ت ال�������������ق�������������وى ال�������ف�������ل�������س�������ط�������ي�������ن�������ي�������ة، أم���������س 
األح��د، يف غزة إىل التعبئة العامة ملواجهة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��خ��ط��رة ال��ت��ي تفرضها حكومة 
ال����ع����دو ال���ف���اش���ي���ة، ك���م���ا ح���ث���ت ع����ى ت��ص��ع��ي��د 

االشتباك مع الصهاينة.. 
ون�����ق�����ل م�����وق�����ع )ف���ل���س���ط���ني أون الي���������ن( ع��ن 
لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلس��ام��ي��ة 
يف ب���ي���ان ل���ه���ا ال�����ق�����ول:" إن ال����وح����دة امل��ي��دان��ي��ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة ل��ج��م��ي��ع م����ك����ون����ات ش��ع��ب��ن��ا ه��ي 

ال���رك���ي���زة األه�����م يف م��واج��ه��ة ه����ذه ال��ح��ك��وم��ة 
الصهيونية الجديدة".

ودع���ت اللجنة خ���ال اجتماعها للتعبئة 
ال�����������ع�����������ام�����������ة يف ص������������ف������������وف ش�������ع�������ب�������ن�������ا مل��������واج��������ه��������ة 
"التحّديات الخطرة القادمة عى القضية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن ق��ب��ل امل����ش����روع ال��ص��ه��ي��وين 
ال����ذي وص���ل ألع���ى م��س��ت��وي��ات ال��ت��غ��ّول عى 
ش����ع����ب����ن����ا..وح����ي����ت ال����ل����ج����ن����ة أب������ن������اء ش���ع���ب���ن���ا يف 
القدس املحتلة والضفة الغربية والداخل 

امل���ح���ت���ل، ودع���ت���ه���م ل��ت��ص��ع��ي��د االش���ت���ب���اك م��ع 
االح���ت���ال واالن���ت���ق���ال إىل م��رح��ل��ة االن��ت��ف��اض��ة 

الشاملة يف وجهه".. 
ووّج����ه����ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ي��ة إىل األس�������رى يف 
س������ج������ون ال���������ع���������دو، ال��������ذي��������ن ج���������ّس���������دوا م���ع���ن���ى 
الوحدة الوطنية يف وجه السّجان، وكانوا 
س��ّب��اق��ني ل��ه��ا، وه���ّن���أت األس����ر ال��ق��ائ��د الكبر 
ره من قيد السجن، بعد  كريم يونس بتحُرّ

أن أمىض 40 سنة من عمره.
وط����������������ال����������������ب����������������ت ال���������ل���������ج���������ن���������ة 
ال������������������ق������������������ي������������������ادة ال�����������رس�����������م�����������ي�����������ة 
ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي������ة ب����ت����غ����ي����ر 
س����ي����اس����ات����ه����ا وت����وّج����ه����ات����ه����ا 
ت����ج����اه اس����ت����م����رار ال���ع���اق���ة 

مع العدو.
وأك������������������������دت ال�������ل�������ج�������ن�������ة أن 
ال������������دع������������وات ل����ل����م����ص����ال����ح����ة 
وع������ق������د ح�����������وار وط������ن������ي ل���ن 
تغني شيئاً ما لم ترافق 
مع إجراءات عملية عى 
رأس�������ه�������ا ت����ط����ب����ي����ق ق������������رارات 
امل����������������ج����������������ال����������������س ال�����������وط�����������ن�����������ي�����������ة 
بسحب االع���راف بدولة 
ال���ك���ي���ان ووق�����ف ال��ت��ن��س��ي��ق 
األم���ن���ي واالن���س���ح���اب من 
ج��م��ي��ع االل����ت����زام����ات ال��ت��ي 
ترتبت عى اتفاق أوسلو 

والتزاماته كاّفة.

أكد نائب أمني عام حزب الله اللبناين 
ال������ش������ي������خ ن�����ع�����ي�����م ق���������اس���������م، أن ال���������والي���������ات 
امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ي����ة ف���ش���ل���ت ب���ع���دوان���ه���ا 
اإلع�������ام�������ي وال������س������ي������ايس واإلره���������اب���������ي ع��ى 

إيران.
ونقلت وك��ال��ة الجمهورية اإلسامية 
ل��ألن��ب��اء )إرن�����ا( أم���س األح����د، ع��ن الشيخ 
ق����������اس����������م يف ت���������غ���������ري���������دة ل������������ه ع������������ر ح�����س�����اب�����ه 

ال��خ��اص ع��ى "ت��وي��ر" ق��ول��ه: "ع��دت من 
إيران مطمئناً عى وضعها املستقر بعد 

أحداث الشغب األخرة."
وأض��������������������اف: "ل��������ق��������د ب������ن������ت أم�������ري�������ك�������ا وم������ن 
م��ع��ه��ا آم����ااًل ك��ب��رة ب��ع��دوان��ه��م اإلع��ام��ي 
وال�����������س�����������ي�����������ايس واإلره�������������������اب�������������������ي ع�������������ى إي�����������������ران 
وفشلوا، فالحياة عادية ونشطة.. إيران 

تتقدم وتتألق".

السبت القادم في املركز الثقافي

استغربت استمرار صمت املجتمع الدولي والهيئات واملنظمات الدوليةوزير اإلعالم يطمئن على صحة الفنان يحيى إبراهيم

حقوق اإلنسان تدين جرائم النظام السعودي بحق املدنيني واملهاجرين األفارقة

حزب الله :  أمريكا فشلت بعدوانهاالقوى الفلسطينية تدعو للتعبئة العامة وتصعيد االشتباك مع العدو
 اإلعالمي واإلرهابي على إيران

مصدر في اللجنة العسكرية ُيفند شائعات اإلعالم املعادي


