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سياسة اإلمبريالية اجلديدة ..
 لفرض الهيمنة ونهب الثروات 

احتالل املخا.. استكمال ملشروع 
استعماري قدمي !

اإلمربيالية الجديدة هي السياسة أو  
األيديولوجية املُعتمدة حاليا من قبل 
القوى األوروبية والواليات املتحدة األمريكية 

لفرض هيمنتها وسلطتها السياسية والعسكرية 
واالقتصادية عىل الشعوب واألوطان األخرى 

باالعتماد عىل التطورات والتقدمات التكنولوجية، 
واستخدامها لتنفيذ مهمة التثقيف "الحرب 

الناعمة "..

يف عام 1820م مدافع الربيطانيني تضرب   
ميناء املخا وعام 1920م بريطانيا تستكمل 

احتالل الساحل اليمني بدءاً من ميناء املخا حتى 
ميناء اللحية بعد ضربها باملدافع مدينة الحديدة 

واحتاللها وخالل الحرب العاملية الثانية عام 
1941م بريطانيا تستويل عىل جبل الشيخ سعيد 

املطل عىل مضيق باب املندب، ويف عام 2017م 
وكالء بريطانيا وأمريكا يحتلون ميناء املخا بعد 

شنهم العدوان عىل اليمن عام 2015م.
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في تقرير قدمه ملجلس الوزراء..
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حتت غطاء اماراتي ..

 مشروع لقاعدة 
جوية إسرائيلية 

في ميون

محمد عبدالسالم في حديث ملنتدى "مجال":

من الصعب تقدمي ضمانات  متس سيادة واستقالل اليمن
 املصلحة احلقيقية للسعودية هي أن يكون 

اليمن دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة
ثبات املوقف الوطني واستحالة تغيير استحقاقات 

الهدنة املتمثلة بصرف املرتبات ورفع احلصار
أك���د رئ��ي��س ال���وف���د ال��وط��ن��ي، ن��اط��ق أن���ص���ار ال���ل���ه، م��ح��م��د عبد 
ال�����س�����ام، أن م����خ����اوف ال���س���ع���ودي���ة م����ن ن����ه����وض ال���ي���م���ن ال���ق���وي 
وامل�����س�����ت�����ق�����ل، ل����ي����س����ت م���ن���ط���ق���ي���ة وال أح��������د ي���س���ت���ط���ي���ع أن ي��ض��م��ن 
ل���ل���ري���اض ال���ت���خ���ل���ص م����ن ه�����ذه امل�����خ�����اوف؛ ألن ذل�����ك ي��ع��ن��ي ب��ق��اء 
اليمن مستباحاً، مشرياً إىل أن املرتزقة يعملون عىل تضخيم 

هذه املخاوف الستثمارها عىل حساب أمن ومصلحة البلد.

ويف ح������دي������ث ن������ش������ره م�����ن�����ت�����دى )م��������ج��������ال( ض�����م�����ن ورق�����������ة ح���م���ل���ت 
ع��ن��وان )ه��ل يمثل اليمن ال��ج��دي��د ت��ه��دي��دا ل��ل��س��ع��ودي��ة؟(، قال 
ع��ب��دال��س��ام إن: "م��خ��اوف ال��س��ع��ودي��ة م��ن وج���ود دول���ة يمنية 
ق��وي��ة مستقلة ه��ي م��خ��اوف غ��ري واق��ع��ي��ة وغ���ري منطقية؛ ألن��ه 
من املفرتض أن تكون هناك رؤية لدى الجانب السعودي ألن 

يكون اليمن دولة قوية".

وأض���������اف: "ن����ح����ن ن��ع��ت��ق��د أن م����خ����اوف ال���ج���ان���ب ال���س���ع���ودي؛ 
ب���اع���ت���ب���ار أن����ه����ا أم������ر واق��������ع ت����ع����ود ل���ل���م���وق���ع االس����رتات����ي����ج����ي ل��ل��ي��م��ن 
والكثافة البشرية الهائلة وامل���وارد الكبرية التي ال زال��ت بكراً، 
وأي�����������ض�����اً ال�����ع�����اق�����ات ال����ت����اري����خ����ي����ة ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت�����ص�����اب ب���ك���ث���ري م��ن 

التذبذب واإلشكاالت".
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بعد إدانتهم باخليانة العظمى وقتل وتعذيب األسرى

 أحكام قضائية  بإعدام  مدانني  مينيني 
وأمريكيني..  وحبس  آخرين

 الطرد من اخلدمة العسكرية وتغرمي آخرين من اخلونة

الّسالم العدوانّي 
واحلرب العادلة

أك�����د وزي�������ر ال�����دف�����اع ال�����ل�����واء ال����رك����ن م���ح���م���د ن����اص����ر ال���ع���اط���ف���ي ال����ت����زام 
صنعاء بآخر هدنة تم االتفاق عليها، وحرصها عىل خفض مستوى 
ال��ت��وت��ر وع����دم ال��ت��ص��ع��ي��د، ب��ال��رغ��م م���ن ال���خ���روق���ات وج��ل��ب امل��ع��ت��دي��ن 
واملحتلني وعمائهم للمزيد م��ن األس��ل��ح��ة للمحافظات واملناطق 

والجزر املحتلة.
وأش�������ار يف ت���ق���ري���ر ق���دم���ه وزي������ر ال����دف����اع اىل م��ج��ل��س ال����������وزراء أن م��ا 
يقومون به من استعدادات عىل كافة املستويات العسكرية يؤكد 
أن ل���ج���وءه���م ل���ل���ه���دن���ة ك�����ان إلع��������ادة ت���رت���ي���ب أوض����اع����ه����م ل���اس���ت���ع���داد 
ملواصلة عدوانهم السافر والباغي ع��ىل اليمن.. م��ؤك��داً أن الهدف 
ال��رئ��ي��ي ال����ذي ي��س��ع��ى إل��ي��ه ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان وداع����م����وه ال��دول��ي��ون 
امل���ب���اش���رون ه���و إط���ال���ة أم����د ال����ع����دوان ع���ىل ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل��ض��م��ان 
استمرار نهبهم للرثوة الوطنية، واستخدام املوائن والجزر اليمنية 
الواقعة تحت االحتال، لخدمة مصالحهم االقتصادية وغاياتهم 

السياسية.

تمثل مخلفات الحرب  
العدوانية من القنابل 

العنقودية واأللغام وغريها من 
القذائف القابلة لالنفجار، حربا 

خفية تفتك بأبناء اليمن لعقود ما 
بعد انتهاء العدوان.

حيث وثق املركز الوطني للتعامل مع 
األلغام مقتل وإصابة 145 طفال 

وطفلة، بمخلفات تحالف 
العدوان من القنابل 

العنقودية منذ التوقيع 
عىل الهدنة األممية يف 

مطلع أبريل املايض، وحتى 
منتصف نوفمرب الجاري 

يف 11 محافظة يمنية تخضع 
لسلطة املجلس السيايس األعىل 

يف صنعاء.
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األمم املتحدة حتتفل على أشالء 
الطفولة في اليمن!

 تواطؤ املجتمع الدولي بإسقاط قتلة أطفال اليمن من قائمة العار



   حامد: أهمية دعم وتشجيع املبادرات املجتمعية ملساندة اجلهود الرسمية

   مجلس الوزراء يعتمد اجراءات وزير الدفاع بشأن تعزيز مستوى رعاية أسر الشهداء

02 محليات

ن��اق��ش م��ج��ل��س ال�����وزراء يف اج��ت��م��اع��ه ال�����دوري، أم����س، ب��رئ��اس��ة 
رئيس املجلس، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، املواضيع 

املدرجة يف جدول أعماله.
واستمع مجلس ال��وزراء إىل تقرير وزير الدفاع، اللواء الركن 
م��ح��م��د ن���اص���ر ال���ع���اط���ف���ي، ح�����ول األوض��������اع يف ال���ج���ب���ه���ات يف ظ��ل 
استمرار خروقات تحالف العدوان وعمالئه ومرتزقته التفاق 

ستوكهولم، ال سيما يف الساحل الغربي.
ك���م���ا اس���ت���م���ع م���ج���ل���س ال����������وزراء م����ن وزي�������ر ال�����دف�����اع إىل ش�����رح ع��ن 
ج������وان������ب ال����ع����ن����اي����ة ب�����أس�����ر ال������ش������ه������داء وض��������������رورة ت����ع����زي����ز م���س���ت���وى 
رعايتهم من ِقبل مختلف الجهات املعنية وذات العالقة وتوفري 
احتياجاتهم األساسية لها، وملا فيه ضمان العيش الكريم لها 
وأف����راده����ا، ب��م��ا ي��ل��ي��ق وت��ض��ح��ي��ات آب��ائ��ه��م وأب��ن��ائ��ه��م ل��ل��دف��اع عن 
اليمن، واالنتصار لحقه يف االستقالل والحياة الحرة الكريمة 
دون هيمنة أو وصاية ألي كان عىل قراره وسيادته أو املساس 

بأراضيه.
وح�����ي�����ا امل����ج����ل����س ع����ال����ي����ا ال����������دور ال������ب������ارز ل���ل���م���ؤس���س���ت���ن ال���ع���س���ك���ري���ة 
واألم��ن��ي��ة يف م��واج��ه��ة امل��ع��ت��دي��ن وخ��ط��ط��ه��م ال��س��اع��ي��ة إىل تدمري 
ال���وط���ن، وض����رب أم��ن��ه ال���داخ���ي ع���ىل م���دى ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، 
وجاهزيتها للتعامل مع أي تصعيد للمعتدين وعمالئهم عىل 

نحو حاسم ورادع.
وأكد أن صنعاء، وهي تحرص عىل تهيئة كافة العوامل التي 
تخدم أي توجه صادق إلحالل السالم العادل واملشرف، فإنها 
يف الوقت ذاته عىل أتم االستعداد ملواجهة أي تصعيد من ِقبل 
تحالف العدوان األمرييك - السعودي - اإلمارايت، وعىل النحو 
ال�����ذي س��ي��ث��ل��ج ق���ل���وب ك���اف���ة ال��ي��م��ن��ي��ن األح�������رار وامل��ت��ع��اط��ف��ن مع 

عدالة قضيتهم حول العالم.
واعتمد مجلس ال��وزراء اإلج���راءات التي تقدم بها وزي��ر الدفاع 
بشأن تعزيز مستوى الرعاية ألسر الشهداء.. واعتربها ملزمة 
ل��ك��اف��ة ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وذات ال��ع��الق��ة يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��م��ا ي��واك��ب 
توجيهات القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل بهذا الشأن.
واط�����ل�����ع م���ج���ل���س ال������������وزراء ع�����ىل امل�����ذك�����رة امل����ق����ّدم����ة م�����ن ِق����ب����ل وزي�����ر 
ال�����داخ�����ل�����ي�����ة، ال�������ل�������واء ع����ب����دال����ك����ري����م أم��������ري ال������دي������ن ال�������ح�������ويث، ح����ول 
م��ش��روع ق��ان��ون بتعديل ال��ق��ان��ون رق��م )3( لسنة 1993م بشأن 
م����ك����اف����ح����ة االت���������ج���������ار، واالس������ت������ع������م������ال غ�������ري امل��������ش��������روع ل����ل����م����خ����درات 
واملؤثرات العقلية، الذي يأيت ليواكب الظروف الراهنة وتحديد 
العقوبات والضوابط الثابتة والواضحة واإلج��راءات الصارمة 
والرادعة والحازمة ضد كل من يمارس أي فعل من األفعال 

ذات العالقّة باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية.
وش����ك����ل امل���ج���ل���س ل���ج���ن���ة ب����رئ����اس����ة ن����ائ����ب رئ����ي����س ال�����������وزراء ل���ش���ؤون 
األم������ن وال������دف������اع، ال���ف���ري���ق ال����رك����ن ج�����الل ال����روي����ش����ان، وع��ض��وي��ة 
وزراء الداخلية والشؤون القانونية والعدل والصحة العامة 
وال���س���ك���ان وال�����زراع�����ة وال�������ري، إض���اف���ة إىل األم�����ن ال���ع���ام ملجلس 
الوزراء، ملراجعة املشروع من كافة الجوانب، والرفع بالنتائج 

إىل املجلس للمناقشة واتخاذ القرار الالزم بهذا الخصوص.
ووافق مجلس الوزراء عىل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء 
بشأن الئحة تنظيم النشاط امل��ؤق��ت ملُ��الك امل��ول��دات الكهربائية 
الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكن، املقدم 
م���ن ِق��ب��ل وزي����ر ال��ك��ه��رب��اء وال���ط���اق���ة، ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��ب��خ��ي��ت��ي.. 

موجهاً باستكمال اإلجراءات القانونية إلصدارها.
وتهدف الالئحة، التي جرى مراجعتها من ِقبل وزاريت العدل 
والشؤون القانونية، إىل ضمان حق املستثمر واملواطن عىل حد 
سواء من خالل تنظيم كافة الجوانب املتصلة بهذا النشاط، وملا 
فيه حماية حقوق املستهلك والتأكد من حصوله عىل خدمة 
ذات جودة مناسبة وبأسعار معقولة، وحمايته من االستغالل 

أو جباية أي مبالغ مالية مخالفة للقوانن واللوائح املنظمة.
ك�����م�����ا ت������ه������دف ال������الئ������ح������ة إىل ت�����ع�����زي�����ز م������ب������دأ ال�����ت�����ن�����اف�����س ب�������ن ُم�������الك 
املولدات الكهربائية الخاصة بما يكفل جودة الخدمة املقّدمة 
للمستهلك إىل جانب م��راع��اة توفريهم ل��الش��راط��ات البيئية، 

واختيار املواقع املالئمة للمولدات، وتحديد اإلجراءات والتدابري 
اإلداري�����ة لتطبيق اإلج������راءات ال��ع��ق��اب��ي��ة ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ن ألح��ك��ام 

القانون والالئحة التنفيذية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهد املبذول من ِقبل وزارة الكهرباء 
ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع وزاريت ال�����ع�����دل وال������ش������ؤون ال���ق���ان���ون���ي���ة يف إع������داد 
ال��الئ��ح��ة، ال��ت��ي ت��م��ث��ل ض�����رورة م��ل��ّح��ة لتنظيم ه���ذا ال��ن��ش��اط من 
كافة الجوانب وضمان حقوق مالك املولدات واملواطنن عىل 

نحو عادل.
ك��م��ا اّط���ل���ع م��ج��ل��س ال�������وزراء ع���ىل م���ذك���رة وزي�����ر ال����دول����ة ل��ش��ؤون 
م��ج��ل��ي ال����ن����واب وال����ش����ورى، ال���دك���ت���ور ع���ي أب����و ح��ل��ي��ق��ة، ح��ول 
املصفوفة املعّدة من قبله بشأن قاعدة بيانات مشاريع القوانن 
الدائرة بن الحكومة ومجلس النواب، بما يف ذلك املتعرث منها 
وتلك التي تم سحبها من ِقبل الحكومة للمزيد من الدراسة، 

وباألخص تلك املشاريع التي مىض عليها سنوات.
واتخذ املجلس عدداً من اإلجراءات بشأن التعامل مع قاعدة 
ال����ب����ي����ان����ات، وم���ن���ه���ا ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة وزاري���������ة ب���رئ���اس���ة ن����ائ����ب رئ��ي��س 
ال�����وزراء ل��ش��ؤون ال��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة، م��ح��م��ود ال��ج��ن��ي��د، وعضوية 
وزراء اإلدارة املحلية والدولة لشؤون مجلي النواب والشورى 
والشؤون القانونية والدولة، الدكتور حميد املزجاجي، وأمن 
ع��ام مجلس ال����وزراء، ملراجعة ق��اع��دة البيانات بغية تحديثها 
واتخاذ ما يلزم اتخاذه بشأنها، بما يف ذلك الوقوف أمام تلك 

ال��ق��وان��ن ال��ت��ي ل���م ت��ص��در ل��وائ��ح��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وع���ىل أن ت��رف��ع 
اللجنة بنتائج أعمالها إىل مجلس الوزراء للمناقشة، تمهيداً 
الس��ت��ك��م��ال اإلج�������راءات ال��دس��ت��وري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ش��أن م��ش��اري��ع 
القوانن واللوائح التنظيمية الخاصة بالقوانن التي لم تصدر 

لوائحها.
ون�����ّوه م��ج��ل��س ال������وزراء ب��ج��ه��د ال���وزي���ر أب���و ح��ل��ي��ق��ة يف إع�����داد ه��ذه 
القاعدة التي من شأنها خدمة عالقات التكامل بن مجلي 
النواب والوزراء يف مجال العرض واملناقشة ملشاريع القوانن 

واستكمال إجراءاتها الدستورية.
ووافق املجلس عىل مشروع القرار املقدم من ِقبل وزير النقل، 
عبدالوهاب الدرة، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )96( 
لعام 2008م، الخاص بتحديد مناطق حرم مطار تعز الدويل، 
إضافة إىل الخطة املستقبلية التطويرية ملطار تعز ملدة 50 عاماً 
قادمة، الذي يأيت يف إطار إعادة تأهيل وتطوير املطار وتشغيله، 
انطالقا من وظيفته الحيوية التي تخدم كثافة سكانية كبرية 

تقدر ب�عشرة مالين نسمة.
وش��ك��ل مجلس ال����وزراء لجنة ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ��ي��س ال���وزراء 
لشؤون الرؤية الوطنية وعضوية كافة الوزارات والجهات 
ذات ال�������ع�������الق�������ة، إض�������اف�������ة إىل أم����������ن ع����������ام م����ج����ل����س ال��������������وزراء 
ومحافظ تعز، الستكمال اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار 
مع التعديل املقر، وضمان تطبيقه، ووضع اآللية التنفيذية 

للخطة التطويرية للمطار.
ويأيت القرار لتحديد حرم املطار عىل نحو علمي، وملا فيه توفري 
االحتياج الفعي اآلين واملستقبي من األرايض ملدة 50 عاماً عىل 
نحو دقيق، وضمان اإليفاء بمتطلبات أم��ن وسالمة الطريان 
والحفاظ عىل أرايض وممتلكات الدولة املسلمة للهيئة العامة 
للطريان املدين واألرصاد الجوية الستخدامها ألغراض تشغيل 
م��ط��ار ت��ع��ز ال����دويل وال��ت��وس��ع��ة املستقبلية ل��ل��م��ط��ار وامل���ح���ددة يف 

الخطة املستقبلية.
وأك����������د م����ج����ل����س ال����������������وزراء أن م����خ����ط����ط����ات ح��������رم امل�������ط�������ار، امل����رف����ق����ة 

بمشروع التعديل، تعترب جزءاً ال يتجزأ من هذا القرار.
وأدان املجلس موافقة صندوق النقد الدويل عىل تغذية حساب 
فرع البنك املركزي يف محافظة عدن ب�300 مليون دوالر من حقوق 
ال��س��ح��ب ال��خ��اص��ة ب��ال��ي��م��ن، ال���ذي يمثل إه�����داراً ل��ح��ق��وق الشعب 
اليمني ال���ذي ي��ك��اب��د أوض���اع���اً م��أس��وي��ة ط��اح��ن��ة فيما ي��ت��م التالعب 
بأمواله ونهبها بتواطؤ من قبل صندوق النقد وبتوجيه من الدول 

الراعية للعدوان، ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية.
وأشار مجلس الوزراء إىل أنه كان األحرى بالصندوق االستجابة 
ل��ط��ل��ب ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ال��ي��م��ن��ي ب��ت��خ��ص��ي��ص ذل�����ك امل���ب���ل���غ ل���س���داد 
جزء من قيمة الدين العام املحي املستحق للبنوك العاملة يف 
اليمن بداًل من تسخريها للفاسدين من عمالء العدوان الذين 
يستخدمون أموال الشعب للرثاء الشخيص وزيادة أرصدتهم 
يف البنوك اإلقليمية والدولية الذين أضحى فسادهم حديث 

اإلعالم الدويل.
ون����وه امل��ج��ل��س ب��ب��ي��ان ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ي��م��ن��ي ال���ص���ادر ي���وم أم��س 
األول بهذا الشأن.. مؤكداً دعمه ملا تضمنه البيان حول رفضه 
ال�����ت�����ام ألي ق��������رار ي���ت���خ���ذه ص�����ن�����دوق ال���ن���ق���د ال���������دويل ب����ش����أن ح���ق���وق 
ال��س��ح��ب ال��خ��اص��ة، ال����ذي ي��س��اه��م ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر وغ���ري مباشر 
يف إه�����دار ح��ق��وق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، وك����ذا ح��ق��ه يف م��ق��اض��اة أي 
طرف يحمل اليمن التزامات مالية غري مشروعة تسخر لصالح 

فاسدين ويف تمويل الحرب عىل اليمن.
وك����ان امل��ج��ل��س ق���د ق����رأ ال��ف��ات��ح��ة ع���ىل روح امل���غ���رب ع���ي ع��اط��ف 
العليي، امل��غ��دور ب��ه م��ن ِق��ب��ل النظام ال��س��ع��ودي، واع��ت��رب ذلك 
عماًل إج��رام��ي��اً يعكس النهج ال��وح��ي للنظام ال��س��ع��ودي ضد 

أبناء وطنه وغريهم وتعديه املستمر عىل الحياة.
وأك������د ت��ض��ام��ن��ه ال���ك���ام���ل م����ع أس������رة ال���ع���ل���ي���ي.. م���ط���ال���ب���اً امل��ن��ظ��م��ات 
الدولية الحقوقية بإدانة هذه الجريمة البشعة والسعي إىل 

إجراء تحقيق بشأنها.

ن��اق��ش اج��ت��م��اع ب��م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة، ض���م م��دي��ر 
مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ونائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية 
ال����دك����ت����ور رش����ي����د أب������و ل����ح����وم، وم���ح���اف���ظ ص��ع��دة 
م��ح��م��د ج���اب���ر ع�����وض، م��س��ت��وى ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع 

املبادرات املجتمعية باملحافظة.
وت��ط��رق االج��ت��م��اع ال����ذي ح��ض��ره رئ��ي��س مجلس 
إدارة وكالة األنباء اليمنية سبأ- رئيس التحرير 
ن��ص��ر ال���دي���ن ع���ام���ر، وأم�����ن ع����ام امل��ج��ل��س امل��ح��ي 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة م��ح��م��د ال��ع��م��اد ووك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة 
كمال خالد، ووكالء املحافظة ومدراء املديريات 
واملكاتب التنفيذية، إىل ما تم إنجازه من قبل 
وح�������دة ال����ت����دخ����الت امل����رك����زي����ة ال���ت���ن���م���وي���ة ال���ط���ارئ���ة 
ب���وزارة املالية، يف إط��ار املرحلة األوىل من تنفيذ 

املبادرات املجتمعية يف مديريات املحافظة.
ويف االج�����������ت�����������م�����������اع، أك���������������د م���������دي���������ر م������ك������ت������ب رئ��������اس��������ة 
الجمهورية، عىل أهمية وجود مصفوفات عمل 
متكاملة للمبادرات املجتمعية وقواعد بيانات 
شاملة لتسهيل عمل وحدة التدخالت الطارئة.. 
م��ش��رياً إىل ض���رورة أن تشمل املصفوفات كافة 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال������ت������ي ت����ت����ض����م����ن ال����ت����ف����اص����ي����ل ال����خ����اص����ة 
بمتطلبات التنفيذ ومستويات اإلنجاز والفرات 
ال�����زم�����ن�����ي�����ة، واالح������ت������ي������اج������ات ال�������الزم�������ة الس���ت���ك���م���ال 

األعمال املطلوبة.
وش��������������دد ع���������ىل أه������م������ي������ة ت������ض������اف������ر ال�������ج�������ه�������ود ل�����دع�����م 
وتشجيع املبادرات املجتمعية ملساندة الجهود 

الرسمية لتنفيذ املشاريع التي تلبي احتياجات 
املواطنن.

م������ن ج����ان����ب����ه أوض����������ح ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال������������������وزراء، أن 
وح�������دة ال����ت����دخ����الت امل����رك����زي����ة ال���ت���ن���م���وي���ة ال���ط���ارئ���ة 
بوزارة املالية وتنفيذاً لتوجيهات رئيس املجلس 
السيايس األعىل قامت بإنجاز عدد من مبادرات 
الطرق واملتمثلة يف أعمال الشق واملسح والردم 

والرصف يف عدد من مديريات املحافظة.
ول����ف����ت إىل أن ال�����وح�����دة وب���ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع ق���ي���ادة 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ة وم�����ك�����ت�����ب األش���������غ���������ال ت����م����ك����ن����ت خ�����الل 
الشهرين املنصرمن من إنجاز عدد من دراسات 

م���ش���اري���ع امل�����ب�����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ك��م��رح��ل��ة أوىل، 
ت���ل���ي���ه���ا م�����راح�����ل أخ�������رى ل���ت���ش���م���ل ك����اف����ة م���دي���ري���ات 
صعدة يف مختلف املجاالت لتعويض املحافظة 
ع����ن ال����ح����رم����ان ال�������ذي ع����ان����ت م���ن���ه خ�����الل امل����راح����ل 

السابقة.
وشدد الدكتور أبو لحوم، عىل أهمية اضطالع 
مدراء املديريات بدور فاعل يف تحديد املبادرات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وإع������داد ال����دراس����ات ال��خ��اص��ة ب��ه��ا، 
وااله�����ت�����م�����ام ب����دع����م وت���ش���ج���ي���ع امل�������ب�������ادرات ت��ن��ف��ي��ذا 
مل��وج��ه��ات ق��ائ��د ال��ث��ورة، ال���ذي ي��ؤك��د ع��ىل أهمية 
دع����م وت��ف��ع��ي��ل امل�����ب�����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 

أساس عملية التنمية.
ولفت إىل أهمية الركيز عند اعتماد امل��ب��ادرات 
عىل املناطق األكرث حرماناً واحتياجا وفق املعايري 

املوضوعة لذلك.
ب������������دوره أش����������اد م����ح����اف����ظ ص������ع������دة، ب������������أداء وح������دة 
ال��ت��دخ��الت ب�����وزارة امل���ال���ي���ة.. م��ث��م��ن��ا اه��ت��م��ام م��دي��ر 
مكتب رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء 
ب���م���ت���اب���ع���ة ت���ن���ف���ي���ذ امل��������ب��������ادرات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت����وف����ري 

املشاريع الخدمية ألبناء املحافظة.
وأش��������������������ار امل��������ح��������اف��������ظ ع����������������وض، إىل أن امل������������ب������������ادرات 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة س���ت���ح���ظ���ى ب����امل����س����ان����دة م�����ن ال��س��ل��ط��ة 
املحلية يف مختلف مديريات محافظة صعدة.

 إىل ذلك افتتح مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
أح���م���د ح���ام���د، ون���ائ���ب رئ���ي���س ال��������وزراء ل��ل��ش��ؤون 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وزي����������ر امل�����ال�����ي�����ة ال������دك������ت������ور رش�����ي�����د أب����و 
لحوم، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض، 

فرع املخترب املركزي بمحافظة صعدة.
واط���ل���ع���وا وم��ع��ه��م رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة وك��ال��ة 
األن���������ب���������اء ال����ي����م����ن����ي����ة س�������ب�������أ- رئ�������ي�������س ال�����ت�����ح�����ري�����ر ن���ص���ر 
الدين عامر، ووكيل وزارة املالية كمال خالد، 
ع�����ىل أق�����س�����ام امل���خ���ت���رب وال�����خ�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة ال���ت���ي 

سيقدمها.
واس���ت���م���ع���وا م����ن م���دي���ر امل����رك����ز ال���وط���ن���ي مل��خ��ت��ربات 
الصحة العامة عبداالله الحرازي، إىل شرح عن 
املخترب والتجهيزات التي تم تزويد فرع املخترب 
بها، ودوره يف تقديم الخدمات ألبناء املحافظة.

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي التزام صنعاء 
بآخر هدنة تم االتفاق عليها، وحرصها عىل خفض مستوى التوتر 
وعدم التصعيد، بالرغم من الخروقات وجلب املعتدين واملحتلن 
وع���م���الئ���ه���م ل���ل���م���زي���د م�����ن األس����ل����ح����ة ل���ل���م���ح���اف���ظ���ات وامل����ن����اط����ق وال����ج����زر 

املحتلة.
وأشار يف تقرير قدمه وزير الدفاع اىل مجلس الوزراء أن ما يقومون 
ب������ه م������ن اس������ت������ع������دادات ع������ىل ك�����اف�����ة امل����س����ت����وي����ات ال����ع����س����ك����ري����ة ي�����ؤك�����د أن 
لجوءهم للهدنة كان إلعادة ترتيب أوضاعهم لالستعداد ملواصلة 
ع��دوان��ه��م ال��س��اف��ر وال��ب��اغ��ي ع��ىل ال��ي��م��ن.. م��ؤك��داً أن ال��ه��دف الرئيي 
ال���ذي يسعى إل��ي��ه ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان وداع���م���وه ال��دول��ي��ون امل��ب��اش��رون 
هو إطالة أمد العدوان عىل الشعب اليمني لضمان استمرار نهبهم 
ل��ل��رثوة الوطنية، واس��ت��خ��دام امل���وائن وال��ج��زر اليمنية الواقعة تحت 

االحتالل، لخدمة مصالحهم االقتصادية وغاياتهم السياسية.
وأكد اللواء العاطفي أن القوات املسلحة اليمنية بمختلف تشكيالتها 
عىل أتم االستعداد ملواصلة معركة البطولة والعزة والكرامة ضد 

املعتدين، وعىل نحو أشد إيالما وقوة مقارنة بالسنوات املاضية.
وذكر التقرير أن القوات املسلحة لديها املقدرة الكاملة للتعامل مع 
أي عمل ع���دواين وردع���ه يف معقل داره.. م��وض��ح��اً أن صنعاء تطرح 
ه��دن��ة ت��ل��ب��ي م��ص��ال��ح أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ح���اض���راً وم��س��ت��ق��ب��اًل، فيما 
املعتدون يريدون هدنة ضد الشعب اليمني وحقه يف العيش الكريم.

كما استمع مجلس ال���وزراء من وزي��ر ال��دف��اع إىل ش��رح عن جوانب 
ال����ع����ن����اي����ة ب�����أس�����ر ال�����ش�����ه�����داء وض�������������رورة ت����ع����زي����ز م����س����ت����وى رع����اي����ت����ه����م م��ن 
ِق��ب��ل م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وذات ال��ع��الق��ة وت���وف���ري اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
األساسية لها، وملا فيه ضمان العيش الكريم لها وأفرادها، بما يليق 
وتضحيات آبائهم وأبنائهم للدفاع عن اليمن، واالنتصار لحقه يف 
االستقالل والحياة ال��ح��رة الكريمة دون هيمنة أو وص��اي��ة ألي كان 

عىل قراره وسيادته أو املساس بأراضيه.
وح��ي��ا املجلس عاليا ال���دور ال��ب��ارز للمؤسستن العسكرية واألمنية 
يف مواجهة املعتدين وخططهم الساعية إىل تدمري الوطن، وضرب 
أمنه الداخي عىل مدى السنوات املاضية، وجاهزيتها للتعامل مع 

أي تصعيد للمعتدين وعمالئهم عىل نحو حاسم ورادع.
وأكد أن صنعاء، وهي تحرص عىل تهيئة كافة العوامل التي تخدم 
أي توجه صادق إلحالل السالم العادل واملشرف، فإنها يف الوقت 
ذاته عىل أتم االستعداد ملواجهة أي تصعيد من ِقبل تحالف العدوان 
األمرييك - السعودي - اإلم��ارايت، وعىل النحو الذي سيثلج قلوب 
كافة اليمنين األحرار واملتعاطفن مع عدالة قضيتهم حول العالم.

واعتمد مجلس الوزراء اإلجراءات التي تقدم بها وزير الدفاع بشأن 
ت���ع���زي���ز م���س���ت���وى ال����رع����اي����ة ألس�����ر ال����ش����ه����داء.. واع����ت����ربه����ا م���ل���زم���ة ل��ك��اف��ة 
ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وذات ال��ع��الق��ة يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��م��ا ي���واك���ب ت��وج��ي��ه��ات 

القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل بهذا الشأن.
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حيا عاليًا الدور البارز للمؤسستني العسكرية واألمنية ..

مجلس الوزراء: صنعاء حريصة على تهيئة كافة العوامل التي تخدم أي توجه صادق إلحالل السالم العادل واملشرف
   أدان املجلس موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك املركزي في عدن بـ300 مليون دوالر من حقوق السحب اخلاصة باليمن

حامد وأبو حلوم يفتتحان فرع املختبر املركزي باحملافظة

مناقشة مستوى تنفيذ املبادرات املجتمعية مبحافظة صعدة

في تقرير قدمه مجلس الوزراء:

قواتنا املسلحة مستعدة ملواصلة معركة البطولة بصورة اشد قوة وايالمًا
وزير الداخلية: تأتي مدّونة السلوك الوظيفي 

وأخالقيات العمل لتصحيح مفهوم الوظيفة العامة
دشنت وزارة الداخلية، أمس، العمل بمدّونة 
السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل يف ديوان 
عام وزارة الداخلية واملصالح والهيئات التابعة 

لها.
وخ��الل التدشن، أك��د وزي��ر الداخلية، اللواء 
ع���ب���دال���ك���ري���م أم������ري ال�����دي�����ن ال������ح������ويث، أن م����دّون����ة 
ال����س����ل����وك ال����وظ����ي����ف����ي وأخ�����الق�����ي�����ات ال����ع����م����ل ت����أيت 
لتصحيح م��ف��ه��وم ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة، م��ا يجب 
ع���������ىل ال�����ج�����م�����ي�����ع ال������ن������ظ������ر إىل أه�����م�����ي�����ت�����ه�����ا ل����خ����دم����ة 
امل�����ج�����ت�����م�����ع، ت�����رج�����م�����ة مل�������وّج�������ه�������ات ق�������ائ�������د ال��������ث��������ورة، 
السيد عبدامللك الحويث، وتوجيهات املجلس 
ال��س��ي��ايس األع����ىل ل���الرت���ق���اء ب��م��س��ت��وى ال��وظ��ي��ف��ة 

العامة وتطوير العمل.
وأش���������اد ب���ال���ج���ه���ود ال����ت����ي ُب�����ذل�����ت إلع���������داد م����دّون����ة 
السلوك الوظيفي، التي تأيت يف إطار ما يشهده 
اليمن من تحوالت وحراك تنموي يف مختلف 
امل���ج���االت، ب��م��ا ينسجم م��ع أه����داف وتطلعات 

ثورة 21سبتمرب.
وب��������������ّن ال����������وزي����������ر ال���������ح���������ويث أن م����������دّون����������ة ال�����س�����ل�����وك 
الوظيفي أع���ادت االع��ت��ب��ار للمسؤولية العامة 
ودور الوظيفة يف خدمة املواطن، وبما يجّسد 
م�����ب�����ادئ وق����ي����م وأخ���������الق وال�����ت�����زام�����ات م���س���ؤول���ي���ة 
الدولة يف خدمة الشعب بكل كفاءة واقتدار 

والصمود والثبات يف مواجهة أعدائها.
وأش���ار إىل أن م��دّون��ة السلوك الوظيفي ترتكز 
ع�������ىل م�����رج�����ع�����ي�����ات أس�����اس�����ي�����ة ت����ت����م����ث����ل يف ال������ق������رآن 
الكريم واملنهج النبوي وموّجهات قائد الثورة 
وال��دس��ت��ور وال��ق��وان��ن وال��ل��وائ��ح ال��ن��اف��ذة ك��ن��واة 
أس�����اس�����ي�����ة ل����ب����ن����اء م�����ؤس�����س�����ات ال�������دول�������ة ووس����ي����ل����ة 
رئ�����ي�����س�����ي�����ة ل����ت����ح����س����ن أداء ال�����وظ�����ي�����ف�����ة ال�����ع�����ام�����ة، 
وتقديم خدمة عامة للمواطن، وتعزيز سيادة 

القانون واحرامه.
واع��ت��رب وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��م��ل ب��امل��دون��ة خطوة 
أس��اس��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ة اإلص����الح����ات.. الف���ت���اً إىل أن 
عملية اإلصالح تبدأ بالنفوس وتزكيتها واألهم 

من إنجاز املدّونة هو تطبيقها عىل الواقع.
ك������م������ا أك������������د أه������م������ي������ة اض���������ط���������الع م�����ن�����ت�����س�����ب�����ي وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة ب��امل��س��ؤول��ي��ة ب��ال��ق��ي��م وال���ق���وان���ن ال��ت��ي 
ج��اءت يف م��دّون��ة السلوك الوظيفي.. مشدداً 
عىل ضرورة استيعاب املدّونة والتوقيع عليها 
يف كل القطاعات واملصالح والوحدات األمنية، 
ووضع آليات عمل لتطبيقها عىل مستوى كل 

مصلحة.
وأوضح اللواء الحويث أنه سيتم التنسيق مع 
وزارة ال����خ����دم����ة امل����دن����ي����ة إلع����������داد م���ل���ح���ق خ����اص 
يراعي خصوصية وظيفة عمل هيئة الشرطة، 
وب��ح��س��ب ال��ض��واب��ط واآلل���ي���ات ال��ت��ي ستحددها 

وزارة الخدمة املدنية.
وحّث عىل رفع مستوى األداء األمني والعمل 
ب������������روح ال������ف������ري������ق ال���������واح���������د مل��������ا م��������ن ش������أن������ه خ����دم����ة 
امل�����واط�����ن، وإح���������داث ن���ج���اح���ات أم���ن���ي���ة ت���ح���د م��ن 
ال��ج��ري��م��ة، وت��س��ه��م يف ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ ال��ص��م��ود 

تحت شعار " يد تحمي .. ويد تبني".
ويف ال���������ت���������دش���������ن، ال�����������������ذي ح���������ض���������ره ن���������ائ���������ب وزي�����������ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ال���ل���واء ع��ب��دال��ح��م��ي��د امل���رت���ىض ووك����الء 
ال�����وزارة ورؤس�����اء امل��ص��ال��ح األم��ن��ي��ة، أش���ار ناطق 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة - م��دي��ر ال��ع��الق��ات واإلع����الم يف 
ال��وزارة، العميد عبدالخالق العجري، إىل أن 
املدّونة تضم مجموعة من القيم واملبادئ التي 
تسهم يف تطوير العمل واالنضباط يف املهام، 
وصوال إىل تجويد خدمات الوظيفة العامة يف 

عالقتها باملجتمع.

أوض�����������ح ن������ائ������ب م������دي������ر دائ�������������رة ال�����ت�����وج�����ي�����ه امل����ع����ن����وي 
العميد عبدالله بن عامر يف سلسلة تغريدات 
ع�������ىل ص����ف����ح����ت����ه يف ت������وي������ر ان ل������ق������اء س������ري������ا ج���م���ع 
ال����ج����ان����ب االس�����رائ�����ي�����ي م�����ع االم�����������ارايت ويف ال���ل���ق���اء 
تحدث الجانب االسرائيي عن مشروع القاعدة 
الجوية يف ج��زي��رة م��ي��ون للتحكم بمضيق باب 
امل���ن���دب وأن اإلش�������راف ع��ل��ي��ه��ا ي��ت��م ع���رب ال���والي���ات 
امل�������ت�������ح�������دة إش�����������������راف اس�������م�������ي وإس���������رائ���������ي���������ل إش�����������راف 
مباشر بغطاء امارايت وأن أحدى مهام القاعدة 
التحشيد االسراتيجي األمرييك ملواجهة روسيا 

والصن وإيران.
ويف اللقاء تحدث الجانب اإلسرائيي عن عدة 
جزر منها سقطرى, مؤكداً أن هناك ست جزر 

يف األرخبيل تحتل موقعاً اسراتيجياً يف املحيط 
ال��ه��ن��دي وق��ب��ال��ة ال���ق���رن االف���ري���ق���ي وق����رب خليج 
ع��دن واق���رح ان يتم ات��خ��اذه��ا م��ق��راً للعمليات 
الخاصة, وبعد هذا اللقاء بعدة أسابيع 2020م 

تم البدء يف التنفيذ.
وب�����ن ب����ن ع����ام����ر أن رئ����ي����س ال���ج���ان���ب اإلس���رائ���ي���ي 
ت��ح��دث م��ازح��ا م��ع اإلم�����ارايت ب��ال��ق��ول: "ت����رون يف 
أنفسكم إمرباطورية بحرية "وأضاف عضو آخر 
يف الوفد اإلسرائيي "نعم.. اسربطة الصغرية".
ثم تحدث الجانب اإلم���ارايت: "أرخبيل حنيش 
ي�������وف�������ر ل�����ن�����ا ب�������دي�������ال م�����ن�����اس�����ب�����ا, ف����������رد رئ�������ي�������س ال�����وف�����د 
اإلسرائيي: "نعم تصرفوا فيه ونحن لنا جزيرة 

ميون".

حتت غطاء إماراتي .. 

مشروع لقاعدة جوية إسرائيلية في ميون



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

الطبقات
2- بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة البالد  

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

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

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بن األمم. ية
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بعد إدانتهم باخليانة العظمى وقتل وتعذيب األسرى

 أحكام بإعدام مدانني مينيني 
وأمريكيني..  وحبس آخرين

قضت محاكم عسكرية يف كل من املنطقة العسكرية املركزية واملنطقة 
العسكرية الخامسة بإصدار أحكام باإلعدام للعديد من الخونة واملدانني 

عسكريني يمنيني وأمريكيني- مدانني بالخيانة وبالتواطؤ مع األعداء لإلضرار 
باليمن وسيادتها واإلضرار بالقوات املسلحة..

احلكم بإعدام عمار صالح وحبس 12 
أمريكيًا عشر سنوات

ادانت املحكمة العسكرية املركزية يوم أمس بصنعاء 
عدد 13 متهماً اولهم عمار محمد عبدالله صالح األحمر 
- وكيل جهاز االمن القومي سابقا واخرون عدد 12من 
الـــجـــنـــســـيـــة االمـــريـــكـــيـــة بــــارتــــكــــاب جـــريـــمـــة تــــدمــــر مــــقــــدرات 
الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي. 
وذلك يف القضية رقم 31 لسنة 1442 هجرية - نيابة 

املنطقة العسكرية املركزية.
وقىض منطوق الحكم بما ييل:-

1- اإلعــــــدام حــــداً وتـــعـــزيـــراً عـــى الــعــمــيــد-  عــمــار محمد 
عبدالله صالح األحمر - وكيل جهاز االمن القومي سابقا.

2- الحبس عشر سنوات لكل من :-
- لينكون بلومفيلد - مساعد وزير الخارجية األمريكية 

للشؤون العسكرية.
- إدمــــــونــــــد جـــمـــيـــس هــــــول - الـــســـفـــر االمــــــريــــــي األســـبـــق 

لليمن خالل 2٠٠1- 2٠٠4م.
- دينيس هادريك - رئيس مكتب ازالة األسلحة بوزارة 

الخارجية األمريكية.
- جــرال-  روبرت رومن - امللحق العسكرية بالسفارة 

األمريكية بصنعاء سابقاً.
- هــــيــــزم فــــرانــــك مـــســـاعـــد املـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري بـــالـــســـفـــارة 

األمريكية بصنعاء.
- سانتو بوليتزي - ضابط االرتباط بمكتب إزالة األسلحة 

بوزارة الخارجية األمريكية.
- نــيــلــز تــالــبــوت - الــخــبــر الــفــنــي بــمــكــتــب إزالـــــة األســلــحــة 

بوزارة الخارجية األمريكية.
- مايك وبلش - خبر متفجرات بمكتب إزالة األسلحة 

بوزارة الخارجية األمريكية.
- كــال كيجو - خبر متفجرات بمكتب إزالـــة األسلحة 

بوزارة الخارجية األمريكية. 
- راى زهـــــــــاروفـــــــــش - خـــــبـــــر مـــــتـــــفـــــجـــــرات بــــمــــكــــتــــب إزالـــــــــة 

األسلحة بوزارة الخارجية األمريكية.
- ستيفاين يكر - موظفة يف السفارة األمريكية بــوزارة 

الخارجية األمريكية.
- هــنــيــا ســلــوبــر - مــوظــفــة يف الــســفــارة األمــريــكــيــة بــــوزارة 

الخارجية األمريكية.
3- التصدي لعدد ستة متهمني آخرين واحالتهم اىل 

النيابة العسكرية للتحقيق معهم.

احلكم باإلعدام تعزيرًا على أربعة من 
قيادات اخلونة

حكمت محكمة املنطقة العسكرية املركزية يوم أمس  
بــصــنــعــاء عــى أربــعــة مــن الــقــيــادات الــعــســكــريــة بــاإلعــدام 
تعزيراً الرتكابهم جريمة الخيانة واعانة العدو وتسهيل 
دخــــولــــه اىل إقـــلـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة ووقـــــائـــــع أخــــرى 
تــضــمــنــتــهــا صــحــيــفــة االتــــهــــام وذلـــــك يف الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة 
رقم 35 لسنة 1442 هجرية - نيابة املنطقة العسكرية 

املركزية.
حيث قىض منطوق الحكم بما ييل:-

1- إدانــة املتهمني االربعة بالوقائع املنسوبة إليهم يف 
قرار االتهام ومعاقبتهم جميعاً باإلعدام تعزيراً.

2- معاقبة املدانني بالعقوبتني التكميليتني املتمثلة يف 
الطرد من الخدمة يف القوات املسلحة ومصادرة جميع 

أموالهم املنقولة وغر املنقولة يف أي يد كانت داخل البالد 
او خارجها وتحت أي مسمى كان وذلك لصالح القوات 

املسلحة.
والخونة األربعة املحكوم عليهم هم:-

 1- لواء ركن – عبدربه احمد منصور القشيبي
2- عميد ركن - عبدالله عبدامللك عبدالله اليمني

3- عميد - منصور محمد ناجي أبو اصبع
4- رائد – احمد صالح عيل الرحبي

احلكم باإلعدام لـ11 من اخلونة املدانني 
بجرائم قتل االسرى في الساحل الغربي

ادانت محكمة املنطقة العسكرية الخامسة يوم أمس 
بصنعاء 11 من الخونة بارتكاب جريمة قتل وتعذيب 
11 اســـــراً مـــن أســــرى الــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة اثــنــاء 
وقوعهم يف االسر يف الساحل الغربي وذلك يف القضية 
الــجــنــائــيــة رقـــم 7 لــســنــة 1443 هــجــريــة - نــيــابــة املنطقة 

العسكرية الخامسة.
وقىض منطوق الحكم بما ييل:-

1- إدانــة املتهمني جميعاً عــدد 11 بالوقائع املنسوبة 

إلــــيــــهــــم يف قــــــــرار االتــــــهــــــام ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً بـــــاإلعـــــدام 
قصاصاً وتعزيراً.

2- مــعــاقــبــة املـــدانـــني جــمــيــعــاً بــالــعــقــوبــتــني التكميليتني 
املــــتــــمــــثــــلــــة يف الـــــــطـــــــرد مـــــــن الـــــخـــــدمـــــة يف الــــــــقــــــــوات املـــســـلـــحـــة 
ومـــصـــادرة جــمــيــع أمــوالــهــم املــنــقــولــة وغـــر املــنــقــولــة يف أي 
يد كانت داخل البالد او خارجها وتحت أي مسمى كان 

وذلك لصالح القوات املسلحة.
3- إلــــزام املــحــكــوم عليهم جــمــيــعــاً بــدفــع مبلغ اجــمــايل 
ثالثمائة وثالثون مليون ريال لصالح اسر املجني عليهم 
تقسم بينهم بالتساوي وكــذا مخاسر التقايض حسب 

ما تقرره املحكمة.
والخونة الـ11 املحكوم عليهم هم:-

1- العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح األحمر  
2- العميد مراد الشراعي  

3- عبدالله حسن عبدالله الزورقي  
4- طالل يوسف عيل  

5- محمد عبدالله قحطان  
6- مجاهد عزي حضرمي  

7- بسام األعجم  
8- محمد عبدالله صالح البصالين  

9- محمد الحربي  
1٠- سامي حاجي  

11- عبدالله األعجم

احلكم بإعدام 18 من اخلونة املدانني 
بقتل وتعذيب 26 أسيرًا

ادانـــت محكمة املنطقة العسكرية املــركــزيــة يــوم أمس  
بـــصـــنـــعـــاء عــــــدد ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر مــــن الـــخـــونـــة املـــــدانـــــني بــقــتــل 
وتعذيب 26 من أسرى الجيش واللجان الشعبية وذلك 
يف الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة رقــــم 21 لــســنــة 1443 هــجــريــة - 

نيابة املنطقة العسكرية املركزية.
وقىض منطوق الحكم بما ييل:-

1- إدانــــة املتهمني جميعاً عـــدد ثمانية عــشــر بالوقائع 

املــــنــــســــوبــــة إلــــيــــهــــم يف قـــــــــرار االتــــــهــــــام ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً 
باإلعدام قصاصاً وتعزيراً.

2- معاقبة املدانني بالعقوبتني التكميليتني املتمثلة يف 
الطرد من الخدمة يف القوات املسلحة ومصادرة جميع 
أموالهم املنقولة وغر املنقولة يف أي يد كانت داخل البالد 
او خارجها وتحت أي مسمى كان وذلك لصالح القوات 

املسلحة.
3- إلــــزام املــحــكــوم عليهم جــمــيــعــاً بــدفــع مبلغ اجــمــايل 
ثالثمائة وثالثون مليون ريال ألسر املجني عليهم تقسم 

بينهم بالتساوي.
4- إلــــــزام املـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بـــدفـــع خــمــســة مــلــيــون ريـــال 

اجور ومخاسر تقايض.
5- الزام املحكوم عليه سيف عبدالرب قاسم الشدادي 
بدفع مبلغ سبعة وعشرون الف دوالر امريي تعويضاً 

الحد املجني عليهم.
والخونة ال18 املحكوم عليهم هم:-

1- عبدربه منصور هادي
2- عيل محسن صالح األحمر
3-  محمد عيل احمد املقديش

4- طارق محمد عبدالله صالح االحمر
5-  صغر بن عزيز السفياين

6- هاشم عبدالله حسني األحمر
7- هاين احمد بن بريك

8- حمدي حسني شكري الصبيحي
9- عبدالغني عيل احمد شعالن

1٠- عيل حسن احمد غريب
11- مبخوت عبود ربيع الشريف

12- سالم احمد صالح سمران
13- ناجي عيل سعيد عامر منيف

14- خالد مبخوت العرادة
15- مهدي مهدي جابر الهاتف

16- احمد عيل حنشل أبو أسامة
17- نصر عيل عوشان

18- سيف عبدالرب قاسم احمد الشدادي

محمد عبدالسالم في حديث ملنتدى "مجال":

من الصعب تقدمي ضمانات متس سيادة واستقالل اليمن

مخاوف غير منطقية
ويف حـــديـــث نـــشـــره مــنــتــدى )مــــجــــال( ضــمــن ورقـــــة حملت 
عنوان )هل يمثل اليمن الجديد تهديدا للسعودية؟(، قال 
عبدالسالم إن: "مخاوف السعودية من وجود دولة يمنية 
قوية مستقلة هي مخاوف غر واقعية وغر منطقية؛ ألنه 
من املفرتض أن تكون هناك رؤية لدى الجانب السعودي 

ألن يكون اليمن دولة قوية".
وأضاف: "نحن نعتقد أن مخاوف الجانب السعودي؛ 
باعتبار أنها أمر واقع تعود للموقع االسرتاتيجي لليمن 
والكثافة البشرية الهائلة واملوارد الكبرة التي ال زالت 
بكراً، وأيـضاً العالقات التاريخية التي كانت تصاب 

بكثر من التذبذب واإلشكاالت".
وأشار عبدالسالم إىل أنه حتى 
يف السياق التاريخي 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الــجــانــب 

الــســعــودي هــو مــن يعتدي عــى اليمن ومــن يــتــجــاوز الــحــدود التاريخية، 
وقد شن الكثر من الحروب عى اليمن الذي كان يف موقف املدافع.

وأوضح أن "النظام السعودي يخىش حتى من دول يف مجلس التعاون 
الخليجي وغرها من الــدول يف املنطقة أن تكون مستقلة وقوية فكيف 
باليمن الــرقــعــة األكـــرب بعد اململكة يف شبه الــجــزيــرة، مــن حيث املساحة 

والكثافة البشرية واإلمكانات واملوقع االسرتاتيجي".
وتــابــع: أن وجـــود دولـــة قــويــة مستقرة يف الــيــمــن مــعــنــاه االســتــغــنــاء عن 
وصاية أو حاجة ألية دولة أخرى، وأن اعتبار هذا األمر مصدر قلق يعرب 
عن قراءة غر صحيحة؛ ألن "املصلحة الحقيقية للسعودية هي أن يكون 

يف اليمن دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة أيضاً".
ولفت عبدالسالم أنه "ال يوجد أي طرف يستطيع أن يقدم ضمانات 
ملخاوف اململكة من وجــود دولــة مستقلة وذات سيادة يف اليمن؛ ألن 
معنى هـــذا أن يبقى الــيــمــن مستباح الــســيــادة واالســتــقــالل، وهـــذه من 
العوامل الرئيسية النهيار أو لعدم وجود دولة حقيقية؛ ألن الدولة إذا 
لم تكن تدار من الداخل وفقاً ملصالحها االسرتاتيجية والتزاماتها أمام 
شعبها، فهي بــذلــك ستجعل مــن حــاجــة أو مطالب الــخــارج مصلحة 
أكــرب مــن مصالح الــداخــل، وهـــذه كــانــت مشكلة األنــظــمــة األخـــرة التي 
كانت ترتهن للخارج؛ كونها لم تستطع أن تحقق لليمن أية مصالح 

اسرتاتيجية".
وأردف بقوله: "لذلك من الصعب تقديم ضمانات ملثل هــذه املخاوف 
الـــتـــي تـــمـــس الــــســــيــــادة واالســــتــــقــــالل، لـــكـــن إذا كـــــان هـــنـــاك مــــخــــاوف أخــــرى 
متعلقة بالحدود والجوار واألمن فمن الطبيعي أن يكون هناك التفاتة 
لنقاش مثل هذه القضايا بني البلدين كما يحصل بني أية بلدان أخرى".

وتوضح هذه القراءة استحالة تحقق أهداف العدوان عى اليمن؛ ألنها 
مبنية عى هذه املخاوف غر املنطقية التي ال سبيل لتأمينها إال بإبقاء اليمن 

تحت الوصاية، وهو أمر لن يقبل به الشعب اليمني مهما كان الثمن.
املرتزقة يضخمون املخاوف السعودية الستثمارها

يف سياق الحديث عن املــخــاوف السعودية أيـضاً، أوضــح رئيس الوفد 
الوطني أنه "إىل جانب الرؤية غر الواضحة من الجانب السعودي تجاه 

اليمن، هناك دور لبعض املرتزقة الذين يقفون إىل جانب السعودية يف 
تضخيم الــكــثــر مــن املـــخـــاوف واســتــجــرار الــكــثــر مــن الــصــراعــات اإلقليمية 

للساحة اليمنية".
وأوضح أن هذا الدور الذي يقوم به املرتزقة "يجعل السعودية ال تنظر 
إىل فرص السالم". هذا ما تؤكـده بوضوح أيـضاً مساعي املرتزقة لتفجر 
األوضــاع منذ بدء الهــدنة وخطابهم املعرب بشكل واضح عن قلقهم من 

صرف املرتبات ورفع الحصار.
معالجة امللف اإلنساين لها األولوية والكرة يف ملعب الرياض

وحـــــول مــلــف الــتــهــدئــة، أكـــــــد رئـــيـــس الـــوفـــد الــوطــنــي ملــنــتــدى "مـــجـــال" أن 
انتهاء الهــدنة جــاء كنتيجة لنهاية االتفاقات السابقة التي تمت برعاية 
األمـــم املــتــحــدة؛ بــاعــتــبــار أنــهــا استكملت أو اســتــنــفــذت خــيــاراتــهــا، وأصــبــح 

صرف املرتبات مطلباً أساسياً.
وأشـــار إىل أن الــكــرة يف ملعب الــنــظــام الــســعــودي؛ ألن "الــعــالقــات بني 

صنعاء والــريــاض ترتبط يف األســاس بموقف األخــرة وطريقة تعاطيها، 
فصنعاء يف موقف الدفاع وهذا أمر واضح".

ويحمل هذا الحديث تأكيًدا جليا عى ثبات املوقف الوطني واستحالة 
تغير استحقاقات تجديد الهــدنة املتمثلة بصرف املرتبات ورفع الحصار، 
وهـــي األمــــور الــتــي تــحــاول دول الـــعـــدوان ورعــاتــهــا الــدولــيــون الــضــغــط عى 

صنعاء للتخيل عنها أو لتجزئتها وفقا لرغباتهم.
ولتعزيز هذا التأكيد، أوضح رئيس الوفد الوطني أن "الرياض هي من 
تــقــود تحالفاً دولــيــاً كــبــراً، وهــي مــن تعمل يف األروقـــة الــدولــيــة الستمرار 
الــــحــــصــــار عـــــى الــــيــــمــــن، واســـــتـــــمـــــرار الــــضــــغــــط الـــــدبـــــلـــــومـــــايس، ومـــــــن خــلــفــهــا 

الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا".
وحــــــول الـــتـــفـــاهـــمـــات والــــــزيــــــارات املـــتـــبـــادلـــة األخـــــــرة لـــلـــوفـــود، أوضــــــح عــبــد 
السالم أنــه "مــن الطبيعي أن تحصل لــقــاءات وزيـــارات بني األطـــراف عى 

املستوى اإلنساين أو السيايس وما شابه ذلك".
وأضاف: "نحن ندعم هذه التوجـهات، واألهم أن يكون هناك اتجاه لكل 
الجوانب اإلنسانية وليس فقط ملف األسرى الذي يعترب من األساسيات، 
بل أيـضاً فتح املطارات واملوائن وإزالة القيود عى البضائع ورفع الحصار 
الظالم عن اليمن" مؤكـداً أن "هذه العوامل اإلنسانية هي املحطة األوىل 
التي يجب أن تكون عنواناً ألية تفاهمات أو زيارات أو لقاءات مع الجانب 

السعودي".
املستجدات الدولية 

وفيما يخص املتغرات عى الساحة الدولية واإلقليمية وعالقتها بامللف 
اليمني، أكـد رئيس الوفد الوطني أنه "قد يكون ألية مستجدات دولية 
أو إقليمية أو تباينات معينة مــع الــنــظــام الــســعــودي أو غــره تــأثــر معني 
عى امللف اليمني أو عى اليمن، لكن نحن نعتقد أنــه ليس ذلــك التأثر 
الكبر؛ ألن الزاوية التي ينطلق منها األمريي والربيطاين وكذلك لألسف 
السعودي واإلمارايت ال تبتعد كثراً عن الرؤية املشرتكة بني األطراف والتي 
تتقاطع فيها املصالح املختلفة، ولكن هذا يعود إىل مستوى ما يمكن أن 
يـــدرك فــيــه الــجــانــب الــســعــودي أن الــحــرب والـــعـــدوان عــى الــيــمــن لــم يعد 
فيه مصلحة للنظام الــســعــودي وال للعالقات الــقــادمــة بــني البلدين وال 

ملستقبل الشعبني".
ووجه رئيس الوفد الوطني النصح بقوله: "نتمنى أن تكون مثل هذه 
املـــســـتـــجـــدات فــــرصــــًة إلعــــــــادة الــتــقــيــيــم لـــلـــوضـــع يف الـــيـــمـــن؛ ملــــا فـــيـــه الـــســـالم 
واالستقرار"، مؤكـداً أن مصلحة البلدين هي التفاهم والتعايش والحوار 

وإزالة اإلشكاليات.

أكد رئيس الوفد الوطني، ناطق أنصار الله، محمد عبد السالم، أن مخاوف السعودية من 
نهوض اليمن القوي واملستقل، ليست منطقية وال أحد يستطيع أن يضمن للرياض التخلص 

من هذه املخاوف؛ ألن ذلك يعني بقاء اليمن مستباحاً، مشراً إىل أن املرتزقة يعملون عى 
تضخيم هذه املخاوف الستثمارها عى حساب أمن ومصلحة البلد.

 الــــــــطــــــــرد مــــــــن اخلــــــــدمــــــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وتــــــــغــــــــرمي آخــــــــريــــــــن مــــــــن اخلــــــونــــــة

 املصلحة احلقيقية للسعودية هي أن يكون 
اليمن دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة

 ال يـــوجـــد أي طـــــرف يــســتــطــيــع تـــقـــدمي ضـــمـــانـــات ملـــخـــاوف 
اململكة من وجود دولة مستقلة وذات سيادة في اليمن

 اعــتــبــار وجـــود دولـــة مينية قــويــة مــصــدر قلق 
يعبر عن قراءة غير صحيحة من السعودية

صنعاء في موقف الدفاع والكرة في ملعب النظام 
الـــســـعـــودي ألن الـــعـــالقـــات بــــني صـــنـــعـــاء والــــريــــاض 

ترتبط مبوقف اململكة وطريقة تعاطيها
 صــــــرف املــــرتــــبــــات مـــطـــلـــب أســــاســــي وانـــتـــهـــاء 
الــــهــــدنــــة جــــــاء كــنــتــيــجــة لـــنـــهـــايـــة االتــــفــــاقــــات 

السابقة التي استنفدت خياراتها
 املرتزقة يضخمون مــخــاوف اململكة واستجرار 

الصراعات اإلقليمية إلى الساحة اليمنية
ثــــبــــات املـــــوقـــــف الــــوطــــنــــي واســــتــــحــــالــــة تــغــيــيــر 
اســــتــــحــــقــــاقــــات الـــــهـــــدنـــــة املـــتـــمـــثـــلـــة بـــصـــرف 

املرتبات ورفع احلصار



أت��������ق��������دم ب�����ال�����ش�����ك�����ر ال�������ج�������زي�������ل ل������ق������ائ������د ال�������ث�������ورة 
والقيادة السياسية عىل دعمهم الالمحدود 
ل�����ل�����م�����رك�����ز ل����ي����س����ت����م����ر يف خ�������دم�������ات�������ه اإلن�����س�����ان�����ي�����ة 

والجليلة للمحتاجني لها..
مركز األطراف والعالج الطبيعي يقوم يف 
الوضع الراهن بتقديم األطراف االصطناعية 
بجميع أنواعها العلوية والسفلية والكنديان 

والشوبر..
وت�����������ق�����������دم خ���������دم���������ة األج�������������ه�������������زة ال�����ت�����ع�����وي�����ض�����ي�����ة 
امل��������س��������اع��������دة ب�����ج�����م�����ي�����ع أن��������واع��������ه��������ا م������ث������ل أج������ه������زة 
الكيفو والجبائر الطبية والحزامات الطبية 
وال��ع��ك��اك��ي��ز وامل���ش���ي���ات وت��ع��وي��ض ال��ن��ق��ص يف 

القدم والفالت فوت..
وت���������ق���������دم ال�������خ�������دم�������ة امل������ن������اس������ب������ة ل������ك������ل م�����ع�����اق 
بحسب نوع إعاقته، كما يقوم املركز بتقديم 
خ����دم����ات ال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي ب��ج��م��ي��ع أن���واع���ه 
وب����م����ع����دل ي����وم����ي ي����زي����د ع�����ن م����ائ����ة وخ��م��س��ني 

حالة مرتددة.
وح�����������ول م���������دى ت������وف������ر األط����������������راف ال����ص����ن����اع����ي����ة 
ل��ج��م��ي��ع امل���ع���اق���ني واألم�������راض امل���زم���ن���ة ت��ح��دث 

الدكتور األعوج قائاًل: 
تأثرت خدمات املركز لألطراف االصطناعية 
بسبب ال��ع��دوان ال��غ��اش��م وال��ح��ص��ار الجوي 
وال������ري وال���ب���ح���ري ع���ىل ال��ي��م��ن ال��ح��ب��ي��ب مما 
أدى إىل ع��دم اس��ت��راد مستلزمات األط���راف 
واألجهزة من الخارج عدا ما تقدمه اللجنة 
ال����دول����ي����ة ل��ل��ص��ل��ي��ب األح����م����ر م����ن م��س��ت��ل��زم��ات 
أط���راف ال��روب��ب��ل��ني سنويا وبشكل منتظم، 
وم��ا يستطيع امل��رك��ز ت��وف��ره م��ن املستلزمات 

من الدعم املقدم من صندوق رعاية وتأهيل 
املعاقني..

مضيفاً أن ع���دد املستفيدين م��ن خ��دم��ات 
املركز سنوياً يفوق املائة ألف حالة يف السنة 
ت����ق����ري����ب����اً وأك����������ر ال�����ف�����ئ�����ات امل����ت����ق����دم����ة م��ع��ظ��م��ه��ا 

ح���������االت م������������رتددة، وأك���������ر ال������ح������االت ال����������واردة 
ل��ل��م��ع��اق��ني ب��س��ب��ب ال��ق��ص��ف ل����دول ال��ت��ح��ال��ف 

البغيض لألحياء والتجمعات السكانية..
ويؤكد دكتور عيل األع��وج ان أب��رز ضحايا 
و م��خ��ل��ف��ات ال���ح���رب وال����ع����دوان م���ن امل��دن��ي��ني 
وج����رح����ى ال����ح����رب يف زي�������ادة امل���ع���اق���ني ب��ن��س��ب��ة 
٣٠٠% ت�����ق�����ري�����ب�����اً ع�������ن م�������ا ك������ان������ت ع����ل����ي����ه ق���ب���ل 

العدوان.. 
وع����ن دور امل��ن��ظ��م��ات ال���خ���ارج���ي���ة يف ت��ق��دي��م 
ال������دع������م ل����ل����م����رك����ز ي�����ق�����ول األع������������وج ان ال���ل���ج���ن���ة 
ال�����دول�����ي�����ة ل���ل���ص���ل���ي���ب األح������م������ر دوره�����������ا إي���ج���اب���ي 
وذل������������������ك م�����������ن ص������م������ي������م واج���������ب���������ه���������ا . وم�����ن�����ظ�����م�����ة 
اليونيسيف ساهمت بمستلزمات األط��راف 
ل�����ألط�����ف�����ال امل�����ع�����اق�����ني ون������أم������ل اس�����ت�����م�����راره�����م يف 

ال��دع��م.. أم��ا بقية املنظمات ال وج���ود لها يف 
نشاط املركز )أذن من طني وأذن من عجني( 

.
وي�����ح�����دث�����ن�����ا األع��������������وج ع�������ن أب������������رز ال����ص����ع����وب����ات 
والتحديات التي تواجه املركز هي عدم توفر 
املستلزمات باملستوى الذي نريده للمعاقني 
وال�����س�����ب�����ب ال��������ع��������دوان ال����ب����غ����ي����ض، وط���م���وح���ن���ا 
ب�����ت�����ق�����دي�����م خ��������دم��������ات أف�������ض�������ل ل�����ل�����م�����ع�����اق�����ني م���ن 
املوجود وإن شاء الله نحقق ذلك يف القريب 
ال��ع��اج��ل وان ه��ن��اك االن ي��ج��ري ال��ت��وس��ع يف 
املبنى الرئييس اىل جانب افتتح مراكز جديدة 

يف الحديدة وصعدة..
أما عن جانب تأهيل الكادر الطبي العامل 

يف املركز:
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور االع����وج ان ال���ك���ادر ال��ع��ام��ل 
يف املركز مؤهل بنسبة ٨٠ يف املائة يف مجال 
األطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية.. 
ف������امل������ؤه������ل������ون ق�����ل�����ة وال������ت������أه������ي������ل م����س����ت����م����ر ل���ن���ي���ل 
البكالوريوس يف نفس املجال لعدد ال باس 
ب������ه يف ج����ام����ع����ة ص����ن����ع����اء ع������ىل ن����ف����ق����ة ال���ل���ج���ن���ة 

الدولية للصليب األحمر..
ويف خ����ت����ام ح���دي���ث���ن���ا ق������ال ال����دك����ت����ور األع������وج 
أهمية املركز تكمن يف موقعه االسرتاتيجي 
ويف ت���ق���دي���م خ����دم����ة أله������م ش���ري���ح���ة امل���ع���اق���ني 
ل��ت��ع��ي��د ل��ه��م األم����ل وه���و ب��ذل��ك ي��ق��وم ب��إع��ادة 
دم���������ج���������ه���������م يف امل��������ج��������ت��������م��������ع ك���������������أف���������������راد ف������اع������ل������ني 
ومنتجني، ونطمح يف تطوير خدمات املركز 
م���ن خ���الل ت���ع���اون ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات املختصة 

ذات العالقة يف هذا املجال.

زيادة نسبة املعاقني 
الى 300% جلهم من 
املدنيني بسبب قنابل 
ومخلفات العدوان 

نعاني من نقص 
في املستلزمات 
واألطراف 
واألجهزة 
الصناعية بسبب 
العدوان واحلصار

04
نائب وزير التخطيط والتنمية الدكتور / عبدالسالم املهذري   لـ "26 سبتمبر" :

نائب مدير مكتب التربية والتعليم مبحافظة عمران   لـ "26 سبتمبر" :

د. مغلي: تكتسب املدونة أهمية في تعزيز األداء واالرتقاء بعمل املؤسسات احلكومية

التوجه الصادق للقيادة الثورية يترجم  اليوم 
مبشاريع واستراتيجيات وطنية

 الطرف اآلخر لم يقدم شيئًا ألنه ال يجيد إال 
اخلنوع والتمسح بنعال احملتل وتنفيذ أجندته

أك�����د ن���ائ���ب م���دي���ر م��ك��ت��ب ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب��م��ح��اف��ظ��ة 
عمران االس��ت��اذ صالح سعد عيل الزافني، أن العدوان 
والحصار الجائر من قبل تحالف الشر أثر عىل العملية 
التعليمية، وانقطاع مرتبات الكادر التعليمي.. مشيداً 
ب����ح����رص امل���ج���ت���م���ع وامل������درس������ني وامل������درس������ات ع����ىل اس���ت���م���رار 
العملية التعليمية، ف��ك��ان للمساهمة املجتمعية دور  
يف إي��ج��اد ال��دع��م البسيط للمدرس ليستمر التعليم يف 

ظل هذه الظروف. 
وأش������������ار ال������زاف������ن������ي إىل أن ال�����ت�����ف�����اف امل����ج����ت����م����ع واس�����ت�����م�����رار 
املدرسني يف التواجد يف مدارسهم رغم انقطاع املرتبات 
وعدم توافر الكتاب املدريس، مثل  رسالة قوية للعدوان 

بأن الجبهة الرتبوية صامدة صمود الجبال. 
وقال مدير مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة عمران   
إن ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ش���ع���ب م���ع���ط���اء ذو ح��ك��م��ة وإي���م���ان 
ص�����ادق ف��ل��ذل��ك ي���ق���وم ب������دوره وي���س���اه���م م���ن أج����ل إن��ج��اح 

العملية التعليمية واستمرارها
وأوض����������������ح ال�������زاف�������ن�������ي س������ع������ي امل������ك������ت������ب ل�����ت�����ط�����وي�����ر ال����ع����م����ل����ي����ة 
التعليمية وانتظامها ب��اإلم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة والشحيحة، 
مؤمنني بتدخل الرعاية اإللهية مادمنا مرتبطني بالله 

سبحانه وتعاىل. 
وت�������ط�������رق  إىل أن وج����������ود 12٠٠ م������درس������ة ب���م���ح���اف���ظ���ة 
عمران، وجميعها مستمرة يف أداء رسالتها التعليمية 
ب���ح���ض���ور ج���ي���د م����ن ق���ب���ل امل�����درس�����ني وامل�������درس�������ات، ب���ص���ورة 

تجسد شعورهم  باملسؤولية تجاه الوطن وأبنائه.. 
ولفت الزافني إىل أن هناك خططاً وبرامج للمساهمة 
يف ع��ق��د ورش ال��ع��م��ل ال��ت��دري��ب��ي��ة ل���الرت���ق���اء ب������أداء م����دراء 
امل��دارس وامل��درس��ني والعمل عىل رف��ع مستوى العملية 
التعليمية.. مثمناً جهود قيادة مكتب الرتبية والتعليم 

بمحافظة عمران ممثلة باألستاذ زيد رطاس مدير عام 
م��ك��ت��ب ال��رتب��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ال����ذي ال ي��أل��و ج��ه��داً يف خدمة  
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، وك�������ل م����وظ����ف����ي امل����ك����ت����ب وم���ك���ات���ب 
امل���دي���ري���ات، ف��ال��ك��ل يف ح��ال��ة اس��ت��ن��ف��ار إلن���ج���اح واس��ت��م��رار 

العملية التعليمية.
وأش����اد ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب ال��رتب��ي��ة ب��ال��دور ال���ذي لعبته  
املراكز الصيفية يف خلق جيل متسلح بالعلم واملعرفة،  
وإيجاد جيل يحمل هوية إيمانية وثقافة قرآنية.. مؤكداً 
أن قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث، ومن 
خالل توجيهاته باملراكز الصيفية! قد وجه بالفعل رسالة 
ل��ل��ع��دوان ب���أن ال��ج��ي��ل ال���ق���ادم امل��ت��س��ل��ح ب��ال��ق��ي��م واألخ����الق 

والروح الجهادية سيكون لهم باملرصاد. 
ووجه نائب مدير مكتب الرتبية بعمران رسالته لقوى 
العدوان بانهم مهما حاصروا ، ومهما قصفوا وقطعوا 
امل��رت��ب��ات، ونهبوا نفط اليمن وغ���ازه ، سيظل اليمنيون  
ثابتني يف مختلف الجبهات، وأن الجبهة الرتبوية ال تقل 
شأناً عن جبهات املواجهة العسكرية، فاملعركة كما قال 
الشهيد القائد رضوان الله عليه: " املعركة التي ال تتوقف 
ه���ي م��ع��رك��ة ال����وع����ي".. م��ض��ي��ف��اً : ون��ح��ن يف ه���ذه امل��ع��رك��ة 
ن��س��ت��ن��ف��ر ون����ت����ح����رك ون����ب����ذل ك����ل ق����ص����ارى ج���ه���دن���ا إلن���ج���اح 
العملية التعليمية، ون��دع��و م����دراء امل����دارس واملعلمني 

واملعلمات ملواصلة الجهود والصمود. 
وأشاد الزافني بالعملية التي نفذها الطران املسر عىل 
سفن االحتالل التي تمتص ثروات اليمن النفطية وقال: 
"  ت���ل���ك ال���ض���رب���ة أث���ل���ج���ت ص�����دورن�����ا وه������ي ب���م���ث���اب���ة إن���ص���اف 
ل��ل��م��درس��ني وك���ل م��وظ��ف��ي ال���دول���ة امل��ن��ق��ط��ع��ة م��رت��ب��ات��ه��م، 
وال��وق��ت قد ح��ان ليدفع ال��ع��دو  ما نهبه من مرتباتنا أو 

من مخزوننا النفطي".

 دش�����ن ال���دك���ت���ور ع����يل ن���اص���ر م���غ���يل امل���دي���ر 
التنفيذي لصندوق رعاية وتاهيل املعاقني 
ال��������ع��������م��������ل ب���������م���������دون���������ة ال���������س���������ل���������وك ال������وظ������ي������ف������ي 
وأخ����الق����ي����ات ال���ع���م���ل يف وح�������دات ال��خ��دم��ة 

العامة يف صندوق املعاقني.
ويف ال��������ت��������دش��������ني أك�������������د امل����������دي����������ر ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي 
ل����ل����ص����ن����دوق ع������ىل األه����م����ي����ة ال�����ت�����ي ت��ك��ت��س��ب��ه��ا 
مدونة السلوك الوظيفي يف تعزيز األداء 
واالرت�������������ق�������������اء ب�����ع�����م�����ل م�����خ�����ت�����ل�����ف امل������ؤس������س������ات 
الحكومية.. م��ش��راً إىل أن ص��ن��دوق رعاية 
وتأهيل املعاقني من الجهات السباقة إىل 
ت��ن��ف��ي��ذ م����دون����ة ال���س���ل���وك ال���وظ���ي���ف���ي، ك���ون 
ع��م��ل م��وظ��ف��ي ال���ص���ن���دوق م��رت��ب��ط��اً ارت��ب��اط��اً 
مباشراً باملستفيدين من ذوي اإلع��اق��ة يف 

املجتمع. 
وحث الدكتور مغيل موظفي الصندوق 
يف مختلف اإلدارات واألقسام، عىل بذل 
أقىص الجهود واملثابرة والتفاين واإلخالص 
يف خ��دم��ة  شريحة امل��ع��اق��ني وال��ع��م��ل عىل 

إن���������ج���������از امل��������ع��������ام��������الت ب���������أس���������رع وق������������ت وأع���������ىل 
جودة، وترجمة مدونة السلوك الوظيفي 
ع��ىل أرض ال���واق���ع.. وق�����ال:" إن��ن��ا محملني 
مسؤولية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ف��ي��ج��ب ال��ق��ي��ام بمهامنا ع��ىل أك��م��ل وج��ه، 
واستشعار املسؤولية والرقابة اإللهية يف 
أع��م��ال��ن��ا، وم���راع���اة ظ���روف ه���ذه الشريحة 
ال����ت����ي ت���ع���د خ���دم���ت���ه���ا أم����ان����ة وواج������ب������اً ن��س��أل 

عليه أمام الله عز وجل". 
وأض�������������������اف امل����������دي����������ر ال������ت������ن������ف������ي������ذي ل������ص������ن������دوق 
املعاقني: " سيكون هناك رقابة ومتابعة 
م����س����ت����م����رة ل�����س�����ر ت����ن����ف����ي����ذ ال�����ع�����م�����ل ب����م����دون����ة 
السلوك الوظيفي من قبل جميع موظفي 
الصندوق وبما ينعكس إيجاباً عىل تجويد 
وتحسني األداء الخدمي واإلداري داخل 
ال��������ص��������ن��������دوق".. إىل ذل��������ك ت�����ح�����دث االس�����ت�����اذ 
م��ع��م��ر ال���ع���زي م���دي���ر ع����ام امل�������وارد ال��ب��ش��ري��ة 
ب���ص���ن���دوق رع���اي���ة وت���أه���ي���ل امل���ع���اق���ني، ح��ول 
م������دون������ة ال�����س�����ل�����وك ال����وظ����ي����ف����ي وأخ�����الق�����ي�����ات 

ال��ع��م��ل ب����وح����دات ال���خ���دم���ة ال���ع���ام���ة وال��ت��ي 
ص����در ب��ه��ا ق����رار ج���م���ه���وري، وم����ا ت��ح��ظ��ى به 
م����ن أه���م���ي���ة يف امل���ن���ظ���وم���ة اإلداري���������ة وب���رام���ج 
اإلصالح اإلداري الذي تتبناه وزارة الخدمة 

املدنية والتأمينات. 
 واس���ت���ع���رض ال����ع����زي يف ال���ت���دش���ني ال����ذي 
ح���������ض���������ره ع�������ث�������م�������ان ال��������ص��������ل��������وي ن���������ائ���������ب امل�������دي�������ر 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ص���ن���دوق امل���ع���اق���ني، م��ض��ام��ني 
م������دون������ة ال�����س�����ل�����وك ال����وظ����ي����ف����ي وم��������ا ت���ح���وي���ه 
م�������ن ال�����ق�����ي�����م وامل���������ب���������ادئ األس������اس������ي������ة يف أداء 
امل����س����ؤول����ي����ات، س��������واًء م����ا ي���خ���ص امل���وظ���ف���ني 
يف وح��������دات ال����خ����دم����ة ال����ع����ام����ة، أو ت��ن��ظ��ي��م 
ال����ع����الق����ة ب�����ني ال����رئ����ي����س وم�����رؤوس�����ي�����ه وب����ني 
امل�����وظ�����ف�����ني وم�������درائ�������ه�������م، إىل ج�����ان�����ب امل��������واد 
واألح�����ك�����ام ال���ت���ي ت���ع���زز م����ن ت���رس���ي���خ ال��ه��وي��ة 

اإليمانية واإلخالص يف العمل. 
م����ش����را إىل أن ت����دش����ني ال���ع���م���ل ب���م���دون���ة 
ال������س������ل������وك ال������وظ������ي������ف������ي يف ص��������ن��������دوق رع������اي������ة 
امل��ع��اق��ني يعد م��ؤش��راً اي��ج��اب��ي��اً واس��ت��ش��ع��اراً 

م������ن ق������ي������ادة ال�����ص�����ن�����دوق وج����م����ي����ع م���وظ���ف���ي���ه 
بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه األشخاص 
ذوي اإلع���اق���ة وخ��دم��ت��ه��م وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

معاناتهم.  
م����������ن ج������ان������ب������ه������م ع����������ر ع�������������دد م����������ن م�����وظ�����ف�����ي 
ص���������ن���������دوق رع���������اي���������ة وت�������أه�������ي�������ل امل�������ع�������اق�������ني ع���ن 
ت���ط���ل���ع���ه���م يف أن ت���س���ه���م م�����دون�����ة ال���س���ل���وك 
امل���������وظ���������ف  أداء  ت��������ح��������س��������ني  يف  ال���������وظ���������ي���������ف���������ي 
وح����ص����ول����ه ع�����ىل ال����ح����ق����وق ال���وظ���ي���ف���ي���ة وف���ق 

السلم والتسلسل الوظيفي الذي تضمنته 
امل�����دون�����ة.. م���ؤك���دي���ن ال��ع��م��ل ب������روح  ال��ف��ري��ق 
ال��������واح��������د م�������ع إدارة ال������ص������ن������دوق ل���ل���ن���ه���وض 
واالرت��������ق��������اء ب����خ����دم����ات ال�����ص�����ن�����دوق وت���م���ك���ني 
األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول عىل 

خدماتهم واحتياجاتهم املختلفة. 
ع���ق���ب ذل�����ك ت����م ت����وزي����ع م����دون����ة ال���س���ل���وك 
الوظيفي عىل قيادات وموظفي الصندوق 

للتوقيع عليها وفق اإلجراءات املتبعة.
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إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

مدونة السلوك الوظيفي من اإلجنازات واالستحقاقات املهمة للقطاع اإلداري للدولة

استمرار التعليم رغم انقطاع املرتبات رسالة 
قوية للعدوان بصمود اجلبهة التربوية

تدشني العمل مبدونة السلوك الوظيفي في صندوق رعاية وتأهيل املعاقني

   مركز األطراف الصناعية والعالج الطبيعي من املنشآت الصحية املتخصصة بإعادة 
تأهيل املعاقني، وتقديم كافة الخدمات املتعلقة بالعالج الطبيعي واألجهزة التعويضية 

يف مختلف محافظات الجمهورية.
وق���د ش��ه��د امل���رك���ز م��ن��ذ اف��ت��ت��اح��ه ع���ام 1982م ال��ك��ث��ر م���ن ال���ت���ط���ورات وال��ت��ح��دي��ث س����واء من 
الناحية التقنية أو الخدمية بالرغم من تضاعف عدد املصابني باإلعاقة يف مختلف محافظات 
ال��ج��م��ه��وري��ة، يف ظ��ل ال��ح��رب وال��ق��ص��ف ع��ىل األح��ي��اء والتجمعات السكنية وال��ح��ص��ار عىل 
بالدنا خاصة الجانب الصحي، أضف إليها حاالت اإلعاقة الناتجة عن الحوادث املرورية 
والتي أضافت عبًئا جديًدا عىل قطاع الصحة العامة ويجري اآلن التوسع يف املبنى الرئييس 
اىل ج��ان��ب اف��ت��ت��اح م���راك���ز ج���دي���دة يف ال��ح��دي��دة وال���ج���راح���ي وص���ع���ده ول��ل��ح��دي��ث أك���ر ع���ن ه��ذا 
املركز صحيفة "2٦سبتمرب"استضافت مدير عام املركز الدكتور عىل محمد االعوج والذي 

بدوره تحدث قائال:

كتب : وليد الريمي

 استمرار التعليم 
في 1200 مدرسة 

مبحافظة 
عمران يجّسد 

شعور املعلمني   
باملسؤولية جتاه 

الوطن وأبنائه

نحيي مدراء 
املدارس
 واملعلمني 
واملعلمات 
على جهودهم 
وندعوهم ملواصلة  
الصمود

أطيب التهاين وأجمل التريكات القلبية نزفها  لألخ/  بدر عباس محرم

بمناسبة ارتزاقه املولود البكر والذي أسماه "ياسر" جعله الله قرة عني والديه وأنبته نباتاً حسناً.. 
فألف ألف مروك

املهنئون:   إخوانك الدكتور/ ياسر واملهندس جهاد واملهندس رياض ومروان وعبدالكريم
 أوالد املرحوم/ أحمد حسن محرم- عمك الحاج/ محرم صالح محرم وأوالده

 عمك الحاج/ يحيى حسن محرم وأوالده.- عمك/ محمد صالح محرم وأوالده
إبراهيم محمد حسن محرم- أوالد املرحوم/ صالح محمد محرم.

تهانينا

100 ألف حالة سنوية تستفيد من خدمات املركز معظمهم من معاقي احلرب ومخلفاتها
مدير عام مركز اإلطراف والعالج الطبيعي لـ"26 سبتمبر"

عميد /
عبدالسالم 

السياين

رمال الهدنة
  ألن امل�����م�����ل�����ك�����ة ال������س������ع������ودي������ة ب�����ح�����اج�����ة م������اس������ة اىل 
ال���ت���وق���ي���ع ع����ىل ه����دن����ة ج����دي����دة ب���ع���د ع����دوان����ه����ا ك����ل ي���وم 
طوال ثماين سنوات عىل الشعب اليمنى العظيم.. 
ف�����إن ذل�����ك ي���ل���زم ح���ك���وم���ة امل���م���ل���ك���ة إب��������داء ح���س���ن ال��ن��ي��ة 
وال����رغ����ب����ة ال����ص����ادق����ة يف ال���ت���ع���اي���ش ال���س���ل���م���ي وح���س���ن 
الجوار, وذلك باتخاذها قرار املوافقة عىل متطلبات 
ال�����ج�����ان�����ب اإلن�������س�������اين ال����������ذى ي�����ف�����رض ع��������دم ت����أج����ي����ل����ه او 
اس��ت��خ��دام��ه ورق�����ة ض��غ��ط ل��ت��م��ري��ر أي ب��ن��د م���ن ال��ب��ن��ود 

السياسية او العسكرية او غرها.
ك����م����ا ان اس����ت����ج����اب����ة امل����م����ل����ك����ة ال�����س�����ع�����ودي�����ة ل���ل���ج���وان���ب 
اإلن��س��ان��ي��ة م���ن ص���رف ال���روات���ب م���ن اي������رادات الشعب 
وفك حصار املوائن واملطارات ليس ضعفا أو عيبا اذا 
ك�����ان ه����ن����اك ع����ق����الء ي��ه��م��ه��م ش�����أن وم���ص���ل���ح���ة وط��ن��ه��م 

وشعبهم..

وب������ه������ذا ت���ق���ط���ع ال����س����ع����ودي����ة ش�����وط�����ا ك�����ب�����را يف ت���ع���زي���ز 
وتقريب وجهات النظر عىل طاولة املفاوضات وتقطع 
الطريق ع��ىل ك��ل م��ن ي��رغ��ب يف االس��ت��ف��ادة م��ن إطالة 

أمد الحرب..

ك��م��ا أن امل��م��ل��ك��ة ت��ت��م��ك��ن ب��ع��ده��ا م���ن ت��ن��ف��ي��ذ خططها 
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة دون ع��وائ��ق ومنغصات, 
وينتقل الجميع بعدها اىل مراحل وخ��ط��وات الحل 
الشامل إليقاف الحرب وطي ملفاتها, لتضع الحرب 
بذلك أوزارها, ويتجه الجهد األكر للتنمية والبناء.. 
وح��ي��ن��ه��ا س��ت��ق��وم ق��ائ��م��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة 
وبريطانيا اللتني خططتا منذ س��ن��وات ع��دي��دة لهذه 
ال���ح���رب ال���ق���ذرة وق���د ي��وج��ه��ان امل��م��ل��ك��ة ب��االس��ت��م��رار يف 
غيها وج��رائ��م��ه��ا غ��ر م��درك��ني ان ال��ي��م��ن اص��ب��ح اق��وى 
واش����د م���ن أي وق����ت م����ى.. ع��ن��ده��ا س��ي��ض��ط��ر شعبنا 
وجيشنا أن يحرق آمالهم الخبيثة وينسفها يف اليم 
نسفا.. فهل تتحرك رمال الهدنة بصدق ويتم إثبات 
حسن النية وتنفذ طلبات الشعب اليمنى العظيم؟!

< يعلن األخ إبراهيم محمد أحمد خديف 
عن فقدان لوحة معدنية رق�����م)116525 / 
1(.. ف��ع��ىل م���ن ي��ج��ده��ا إي��ص��ال��ه��ا إىل أق���رب 

قسم شرطة.

< ي���ع���ل���ن م����اج����د ع�����يل إب����راه����ي����م م���ق���ب���ول ع��ن 

ف��������ق��������دان ب�����ط�����اق�����ت�����ه ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ة ف������ع������ىل م���ن 
يجدها إيصالها إىل أق���رب قسم شرطة أو 

االتصال عىل الرقم 770305140.

ت
انا

قد
ف

عن ُقرب

          خاص: عبدالحميد  عبدالله

 أك�������د ن�����ائ�����ب وزي���������ر ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة 
الدكتور عبد السالم محمد املهذري، أن 
مدونة السلوك الوظيفي من اإلنجازات 
واالس��ت��ح��ق��اق��ات امل��ه��م��ة ل��ل��ق��ط��اع اإلداري 
يف امل����رح����ل����ة ال�����راه�����ن�����ة، ال����ت����ي ي���ن���ط���ل���ق ف��ي��ه��ا 
ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ل���ب���ن���اء دول������ة ق���وي���ة ق�����ادرة 
ع����������ىل ت�����ح�����ق�����ي�����ق ت������ط������ل������ع������ات امل���������واط���������ن���������ني يف 
ح���ي���اة ك��ري��م��ة ت��ن��ش��د ال��ت��ن��م��ي��ة يف مختلف 

املجاالت. 
وأش�������������ار ال������دك������ت������ور امل��������ه��������ذري يف ت���ص���ري���ح 
خ��������اص ل������������"2٦ س����ب����ت����م����ر" إىل أن م����دون����ة 
السلوك الوظيفي وأخ��الق��ي��ات العمل، 
جاءت إلعادة االعتبار للوظيفة العامة، 
وت���ح���ق���ي���ق االل�������ت�������زام ال����دي����ن����ي واألخ������الق������ي، 

وم���ب���ادئ األم���ان���ة وال���ص���دق وك��س��ب رىض 
ال������ل������ه يف ك�������ل ال������وظ������ائ������ف واألع���������م���������ال ال����ت����ي 
ي��ت��ق��ل��ده��ا امل��وظ��ف يف مختلف امل��س��ت��وي��ات 

القيادية واإلدارية والتنفيذية. 
وأوض������ح أن ال���ت���وج���ه ال����ص����ادق ل��ل��ق��ي��ادة 
الثورية الحكيمة ممثلة بالعلم املجاهد 
ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب��������در ال������دي������ن ال�����ح�����ويث، 
وتوجيهاته املستمرة بإصالح مؤسسات 
ال����������دول����������ة وم������ع������ال������ج������ة ك��������اف��������ة االخ���������ت���������الالت 
ال����ت����ي راف�����ق�����ت ال������ف������رتات امل����اض����ي����ة، ي���رتج���م 
اليوم  من قبل املجلس السيايس األعىل 
وح������ك������وم������ة اإلن���������ق���������اذ ال������وط������ن������ي ب����م����ش����اري����ع 
واس���������رتات���������ي���������ج���������ي���������ات وط�������ن�������ي�������ة ع�����������ىل رأس�������ه�������ا 
مشروع الرؤية الوطنية، الذي تعمل من 
خ��الل��ه ك��اف��ة مؤسسات ال��دول��ة لتحقيق 
أفضل املؤشرات واألهداف االسرتاتيجية 

يف جانب بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها 
لخدمة املواطن والتنمية الشاملة. 

وبني نائب وزير التخطيط والتنمية، أن 
مدونة السلوك الوظيفي تعد مجموعة 
م�������ن ال�����ق�����ي�����م وال�����س�����ل�����وك�����ي�����ات امل����ن����ب����ث����ق����ة م���ن 
ه��وي��ت��ن��ا اإلي��م��ان��ي��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة، ك��م��ا تنشد 
تعزيز روح ال��والء لله وتصحيح مفهوم 
ال����وظ����ي����ف����ة ال������ع������ام������ة، واح��������������رتام ال����ق����وان����ني 
وال������ل������وائ������ح، وح�����ف�����ظ ال�����ك�����رام�����ة اإلن���س���ان���ي���ة 
واالح������رتام امل��ت��ب��ادل ل��ل��م��وظ��ف وامل���واط���ن، 
ب�������اإلض�������اف�������ة إىل ت�����رس�����ي�����خ أس����������س ال�����رق�����اب�����ة 

الذاتية والحد من التجاوزات.
وق�������ال ال����دك����ت����ور امل������ه������ذري: " يف ال���وق���ت 
ال���ذي ت��ق��دم قيادتنا ال��ث��وري��ة والسياسية 
العديد من املشاريع والرامج التطويرية 
ل�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق ال���������ب���������ن���������اء ب������م������ف������ه������وم������ه ال�����ع�����م�����يل 

والشامل، نرى الطرف اآلخر من املرتزقة 
بائعي األوطان، لم ولن يقدموا أي ئش 
لهذا الوطن، فهم ال يجيدون إال الخنوع 
والتمسح بنعال املحتل وتنفيذ أجندته 
وأه����داف����ه ال��خ��ب��ي��ث��ة ال���ت���ي ال ت��ح��م��ل ال��خ��ر 
ألي ي��م��ن��ي س�����وى اح����ت����الل األرض ون��ه��ب 

الروات. 
وأضاف،  بأن وزارة التخطيط والتنمية 
وان��ط��الق��اً م��ن مهامها وال��ت��زام��ه��ا األوس��ع 
واألش���������م���������ل ك������ان������ت م��������ن أوائ���������������ل ال�����������������وزارات 
التي دشنت مدونة السلوك الوظيفي، 
وت������وق������ي������ع ال������ق������ي������ادة وامل������وظ������ف������ني ب��������ال��������وزارة 
والجهاز املركزي لإلحصاء عىل استمارة 
امل�����دون�����ة واالل������ت������زام ب��ت��ط��ب��ي��ق م����ا ورد ف��ي��ه��ا 
م����ن ق���ي���م وم�����ب�����ادئ وس���ل���وك���ي���ات يف واق����ع 

تعامالت الوزارة مع مختلف الجهات.
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 مبخلفات العدوان
 منذ مطلع

 العام اجلاري

  تمثل مخلفات الحرب العدوانية من القنابل 
العنقودية واألل��غ��ام وغريها من القذائف القابلة 
لالنفجار، ح��رب��ا خفية تفتك بأبناء اليمن لعقود 

ما بعد انتهاء العدوان.

ح���ي���ث وث�����ق امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع األل���غ���ام 
م����ق����ت����ل وإص�������اب�������ة 145 ط����ف����ال وط�����ف�����ل�����ة، ب���م���خ���ل���ف���ات 
ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان م������ن ال����ق����ن����اب����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة م��ن��ذ 
ال�����ت�����وق�����ي�����ع ع�������ى ال������ه������دن������ة األم������م������ي������ة يف م����ط����ل����ع أب�����ري�����ل 
امل����������ايض، وح����ت����ى م���ن���ت���ص���ف ن����وف����م����ر ال������ج������اري يف 11 
محافظة يمنية تخضع لسلطة املجلس السيايس 

األعى يف صنعاء.

خاص "26سبتمر": محمد العلوي

ذكرت إحصائية صادرة عن املركز الوطني للتعامل 
م���ع األل����غ����ام، أن م��خ��ل��ف��ات ال���ح���رب ق��ت��ل��ت 32 طفال 
وطفلة، وأصيب 113 آخرين، معظمهم يف املناطق 
امل��ح��ررة بمحافظة ال��ح��دي��دة، ب��واق��ع 14 قتياًل و60 
م����ص����اب����اً ج���ل���ه���م م�����ن رع���������اة األغ������ن������ام وال�������ط�������الب، م��ث��ل��ت 
انتهاكا صارخا بحق الطفولة يف اليمن، الذي احتفلت 
األمم املتحدة أمس األحد باليوم العاملي للطفولة يف 
ال�����20 ن��وف��م��ر م��ن ك��ل ع����ام، دون أي ت��دخ��الت تذكر 

إلنقاذ أرواح األطفال واملدنيني األبرياء.

ثالثة أشهر

وح������ص������دت م���خ���ل���ف���ات ال�������ع�������دوان ب�����������راءة 12 ط���ف���ال، 
وإص���اب���ة 91 آخ���ري���ن يف ت��ل��ك امل��ح��اف��ظ��ات، م��ن��ذ ب��داي��ة 
العام الجاري وحتى توقيع الهدنة األممية يف 2 أبريل 
املايض، واحالت مخلفات الحرب الكثري من األطفال 
إىل خ��ان��ة اإلع��اق��ة ال��دائ��م��ة، ب��ال��رغ��م أن توثيق ضحايا 
مخلفات الحرب يف أوساط األطفال لم يكن بالشكل 
امل��ط��ل��وب، ال سيما يف امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة ال��ت��ي ال تتوفر 
فيها املراكز الصحية وال زال��ت تعاين العزلة تماما يف 

شتى الخدمات األساسية.

فرتة الهدنة 

وم�����ن�����ذ ت����وق����ي����ع ال�����ه�����دن�����ة األم�����م�����ي�����ة س���ج���ل���ت م���ح���اف���ظ���ة 
البيضاء املرتبة الثانية من حيث القتىل بواقع 7 قتىل 
من األطفال، و3 مصابني، بعد فيما احتلت صعدة 
املرتبة الثانية من حيث املصابني بواقع 14مصاباً و4 

قتىل.

وأص��اب��ت مخلفات ال��ح��رب م��ن القنابل العنقودية 
واأللغام 14 طفال يف حجة، فيما أزهقت روح طفل 
واحد، و7 مصابني يف محافظة صنعاء، بينما أصيب 
خمسة أطفال يف الجوف، وسقط طفل قتيل وإصابة 
6 آخرين يف محافظة تعز، خالل الفرتة ذاتها، وسط 

تسجيل إصابة طفلني يف ذمار دون خسائر أخرى.

وقتل 3 أطفال يف مأرب وإصابة طفل آخر، ومقتل 
طفلني يف ع��م��ران وإص��اب��ة آخ���ر، ب��اإلض��اف��ة إىل إصابة 

طفل بمخلفات قوى التحالف يف محافظة لحج.

عاهات مستدامة 

ت����خ����ت����ل����ف إص�������اب�������ة األط��������ف��������ال ب����ش����ظ����اي����ا امل�����خ�����ل�����ف�����ات م���ن 
القنابل العنقودية واألل��غ��ام وامل��ق��ذوف��ات املتفجرة، 

واألجسام الغريبة التي تبدو بالنسبة لهم كاأللعاب، 
دون إدراك بأنها ستكون قاتلته أو سبباً يف اعاقته، 
دون ان تشفع لهم الرامج التوعية التي ينفذها مركز 

األلغام، يف مختلف املناطق امللوثة.

تعددت اإلص��اب��ات منها املباشرة وغ��ري املباشرة، يف 
أوساط األطفال، منهم من برتت قدماه أو إحداها، 
وال�������ب�������ع�������ض اص��������اب��������ت م������ع������دت������ه واخ����������رج����������ت اح�����ش�����ائ�����ه�����ا، 
والبعض اآلخر قطعت كلتا يديه أو احداها، ومنهم 
من فقد عينيه، باإلضافة إىل إصابات أخرى، مخلفة 
ع��اه��ات مستديمة، م��م��ن ك��ت��ب ل��ه��م ال��ب��ق��اء ع��ىل قيد 

الحياة.

مساحات ملوثة 

تكمن االحتياجات الرئيسية أبرز املعوقات لتطهري 
مختلف املناطق امللوثة االفتقار إىل األجهزة الكاشفة 
لأللغام، خصوصا وأن البعض منها ال تتناسب مع 
حجم املساحات الشاسعة امللوثة باأللغام ومخلفات 
ال��ح��روب والقنابل العنقودية، يف محافظات م��أرب 
والحديدة والبيضاء باإلضافة اىل املحافظات السابقة 

يف صعدة وحجة وصنعاء.

لم يكن ذلك فحسب، بل أن انعدام الدعم إلجراء 
املسح غري الفني، تسبب بعدم معرفة حجم كارثة 
التلوث املوجود باستثناء مسح محدود يف محافظات 
البيضاء وصنعاء والجوف والحديدة، التي قام بها 
امل��رك��ز ب���دون دع��م مل��ش��روع امل��س��ح نتيجة ك��رة سقوط 

الضحايا، جلهم من األطفال، باإلضافة إىل النقص 
ال�������ح�������اد يف وس�������ائ�������ل ال�����ح�����م�����اي�����ة ال����ش����خ����ص����ي����ة وم������ع������دات 
التطهري املعمول بها بموجب املعايري الدولية، علما 

أن آخر توفري لها كان يف عام 2009م.

مشكلة حقيقية

وي�����ع�����م�����ل امل�������رك�������ز ال������وط������ن������ي ل����ل����ت����ع����ام����ل م�������ع األل�������غ�������ام، 
باإلمكانيات املتاحة، وس��ط مطالباته لألمم املتحدة 
بإدخال األجهزة الكاشفة التي يمنع التحالف إدخالها 
للمركز، ب��اإلض��اف��ة إىل ع��دم تأهيل ال��ك��ادر امل��ي��داين يف 
ب����ع����ض ال���ت���خ���ص���ص���ات ال���ف���ن���ي���ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ال���ق���ن���اب���ل 
ال��ع��ن��ق��ودي��ة وق��ن��اب��ل ال���ط���ريان، وش��ح��ة امل����واد ووس��ائ��ل 

التفجري للمكتشفات منها.

وب��رزت القنابل العنقودية ومخلفات الحرب التي 
ت����ح����ص����د أرواح ال�����ع�����ش�����رات م������ن امل�����دن�����ي�����ني دون ت��م��ي��ي��ز 
للصغار والكبار، مشكلة حقيقية وانسانية وتنموية 
وب���ي���ئ���ي���ة، ظ����ه����رت م���خ���اط���ره���ا ون���ت���ائ���ج���ه���ا ع����ىل اإلن����س����ان 
وال������ح������ي������وان ب����وح����ش����ي����ة ت����ح����ت����وي ع������ىل م����������واد ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة 
شديدة الخطورة، منها عالية السمية ملوثة للمياه 
وال������رتب������ة وال�������ه�������واء، م�����ن امل�����رج�����ح أن ت���س���ت���م���ر ت���أث���ريات���ه���ا 
لعقود قادمة، تهدد جهود األعمار والتنمية وحياة 

املواطنني العائدين إىل قراهم ومناطقهم.

أمريكية وبريطانية 

وان�����ت�����زع م����رك����ز ال���ت���ع���ام���ل م�����ع األل������غ������ام، وف������ق رئ���ي���س 
امل�������رك�������ز يف ع�����ال�����ي�����ة ال�������ي�������وم ال������ع������امل������ي ل����ل����ت����وع����ي����ة ب���م���خ���اط���ر 
االل��غ��ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة، مطلع أب��ري��ل امل���ايض، 
من الذخائر الفرعية الصغرية بلغت 3 ماليني و133 
أل������ف������اً و36 ذخ�����������رية، يف امل����ح����اف����ظ����ات امل������ت������أث������رة، ب���ع���دد 

2500 غارة بالقنابل العنقودية.

وأك��د أن املركز وث��ق استخدام 15 نوعاً وط���رازاً من 
ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت 70 م��دي��ري��ة يف 
15 محافظة يمنية، منها 9 أنواع أمريكية الصنع، 
ون��وع��ان صناعة بريطانية، و4 ان���واع منها برازيلية، 
باإلضافة إىل 3 أنواع من القنابل العنقودية مجهولة 

الهوية.

مسؤولية قانونية وأخالقية 

األمم املتحدة تتحمل املسؤولية القانونية واإلنسانية 
واألخالقية يف حماية أطفال اليمن سواء من مخلفات 
ال���ح���رب ب��دع��م وت��م��وي��ل ب���رام���ج ت��ط��ه��ري امل��ن��اط��ق امل��ل��وث��ة 
ب��ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة واألل���غ���ام وغ��ريه��ا م��ن األج��س��ام 
امل���ت���ف���ج���رة ال���ت���ي ت��ن��ت��ش��ر يف م��خ��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق ال��ي��م��ن��ي��ة، 
باإلضافة إىل حمايتهم من األم��راض املنتشرة ودعم 
برامج التعليم والصحة والحد من انتشار األمراض 
ال��ت��ي ت��ف��ت��ك ك��س��وء ال��ت��غ��ذي��ة ب��ق��راب��ة 800 أل���ف طفل 
م�����ص�����اب يف ال�����ي�����م�����ن، م����ن����ه����م ق������راب������ة 100 أل��������ف ط��ف��ل 

مهددون باملوت، محتاجون للغذاء والدواء.

أط�������ف�������ال ال�����ي�����م�����ن ح�����ال�����ه�����م ه�������و االس�������������وأ م�������ن ب�������ني دول 
العالم، زادت االنتهاكات بحقهم واالتجار بدمائهم 
وس����ط ت���غ���ايض األم�����م امل��ت��ح��دة وت���واط���ؤه���ا م���ع ك���ل من 
قتل وسفك دماء األطفال، بإسقاط حق أكر من 8 
آالف طفل وطفلة سقطوا قتىل وج��رح��ى م��ن قائمة 
العار مرارا وتكرارا، متجاوزة كافة الشرائع السماوية 
واإلن���س���ان���ي���ة ال���دول���ي���ة، ل��ت��غ��رق أط���ف���ال ال��ي��م��ن يف بحر 
الجراح واملتاجرة بمعاناتهم الستمرار جحيم الحرب 

التي تفتك بهم قبل كل يشء. 

 اإلم�����������ري�����������ال�����������ي�����������ة ال������������ج������������دي������������دة ه��������������ي ال���������س���������ي���������اس���������ة أو 
األيديولوجية املُعتمدة حاليا من قبل القوى األوروبية 
والواليات املتحدة األمريكية لفرض هيمنتها وسلطتها 
السياسية والعسكرية واالق��ت��ص��ادي��ة ع��ى الشعوب 
واألوطان األخرى باالعتماد عى التطورات والتقدمات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، واس��ت��خ��دام��ه��ا لتنفيذ م��ه��م��ة التثقيف 
"الحرب الناعمة " والزج بشعوب البلدان املستهدفة 
إىل م��س��ت��ن��ق��ع ال����ص����راع����ات ال��ب��ي��ن��ي��ة وال�����ح�����روب األه��ل��ي��ة 
الوحشية ، وتدمري القيم واألخالق واملبادئ اإلنسانية 
، وتجويع وتشريد املاليني من أبناء هذه الشعوب أو 
ق��ت��ل��ه��م ب���آالت���ه���ا ال��ع��س��ك��ري��ة امل���ت���ط���ورة أو ب�����األم�����راض أو 
بكليهما ، حتى تتمكن شركاتها املتعددة الجنسيات 

من نهب خريات وثروات هذه البلدان.

يف ه��������ذا ال�����س�����ي�����اق ت��������أيت امل��������ؤام��������رة األم�����ري�����ك�����ي�����ة ال���ف���رن���س���ي���ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ال����ه����ادف����ة إىل اس���ت���ع���ب���اد وإذالل 
شعبنا اليمني واح��ت��الل واغ��ت��ص��اب أرض���ه ون��ه��ب ث��روات��ه 
وإف�������س�������اد اآلالف م������ن أب�����ن�����ائ�����ه ف����ك����ري����ا وأخ�����الق�����ي�����ا وم���ع���ن���وي���ا 
ون��ف��س��ي��ا وم��ال��ي��ا وت��ح��وي��ل��ه��م إىل ع��م��الء وت���ج���ار ح����روب أو 
متعاونني وقحني أو خ��دام وعبيد وأتباع أذالء وأدوات 
تنفيذ للسياسات اإلمريالية الجديدة خدمة للمصالح 

األوروبية واألمريكية.

وقد  أصبح الجميع عىل علم ودراية أن ما شهدته وال 
ت��زال تشهده محافظات شبوة وامل��ه��رة وحضرموت من 
معارك ومواجهات عسكرية دامية بني أدوات العدوان 
واالحتالل األمرييك السعودي اإلمارايت الصهيوين تأيت يف 

إطار سباق السيطرة عىل منابع وحقول ومنشآت وموائن 
تصدير النفط وال��غ��از اليمني وتحقيق أه���داف ومطامع 
أنظمة االحتالل الخليجية والغربية  يف هذه املحافظات 
النفطية واالس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب وش���رق الوطن 
اليمني التي اشتدت فيها وترية املعارك الدائرة بني أدوات 
ال��ع��م��ال��ة واالرت���������زاق م���ؤخ���را وال ت�����زال م��س��ت��م��رة ب��ال��ت��وس��ع 
واالن���ت���ق���ال م���ن م��ح��اف��ظ��ة إىل أخ�����رى يف ظ���ل إدارة غ��رب��ي��ة 
أمريكية بريطانية فرنسية صهيونية وخليجية إماراتية 
سعودية باتت حقيقة أهدافها ومطامعها االستعمارية 
واض����ح����ة رغ�����م ادع��������اء ح���رص���ه���ا زي����ف����ا ع����ىل م���ص���ال���ح ال��ي��م��ن 

وأمنه واستقراره ومكتسباته.

أص��ب��ح الجميع يعلم أي��ض��ا أن ال��ش��ع��ب اليمني أصبح 
يعيش ظروفا وأوضاعا مأساوية بل كارثة إنسانية بكل 
امل��ع��اي��ري وامل��ق��اي��ي��س وأص���ب���ح هناك املاليني م���ن أب���ن���اء ه��ذا 
الشعب الصامد وال��ص��اب��ر وامل��ن��اض��ل واملكافح  يعيشون 
أس�������وأ ص����ن����وف وأش�����ك�����ال امل����ع����ان����اة ال����ت����ي ت���ج���س���د ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا 
األرق��������ام واإلح���ص���ائ���ي���ات ال���ت���ي ك��ش��ف��ت م����ؤخ����را ع����ن وج����ود 
أك��ر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من 
سوء التغذية ، إضافة إىل وجود 632 ألف طفل يعانون 
من سوء التغذية الحاد الوخيم املهدد لحياتهم بالوفاة 
خالل العام الحايل بحسب منظمة انتصاف لحقوق املرأة 
والطفل ، وكذا وجود مليوين طفل خارج املدراس َو 3,7 
مليون طفل آخر معرضون لخطر التسرب من التعليم، 

بحسب منظمة اليونيسيف.

ب�����امل�����ق�����اب�����ل ه������ن������اك إح�����ص�����ائ�����ي�����ات وأرق����������������ام م�����ه�����ول�����ة ت���ك���ش���ف 
قيام  م������ن ي������دع������ون ال�������دف�������اع ع������ن ح�����ق�����وق اإلن�������س�������ان وع����ن 
حقوق الشعب اليمني ويف مقدمتهم الواليات املتحدة 

األم����ري����ك����ي����ة وب����ري����ط����ان����ي����ا وأدوات������ه������م������ا ال���ع���م���ي���ل���ة يف امل��ن��ط��ق��ة 
بالنهب الفظيع لرواته النفطية والغازية يف الوقت ينزف 
فيه ه��ذا الشعب ، وي��ع��اين ، وي��رت��ج��ف م��ن آالم املعاناة 
الناتجة عن استمرار العدوان والحصار يأيت مثل هؤالء 

ويدينون عمليات دفاعه عن حياته وحقوقه وثرواته.

وأك�����ر م���ن ذل����ك وص����ل م��س��ت��وى االن���ح���ط���اط وال��س��ق��وط 
األخ��������الق��������ي ب����م����ن����ظ����وم����ة اإلم������ري������ال������ي������ة ال������ج������دي������دة ال�����ه�����ادف�����ة 
إىل اح����ت����الل ون���ه���ب ث�������روات ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي .. إىل إدان�����ة 
م���ط���ال���ب���ات ال���ق���ي���ادة يف ص���ن���ع���اء ب���ص���رف م���رت���ب���ات م��وظ��ف��ي 
ال�����دول�����ة م����ن ع�����ائ�����دات ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از ك���م���ا ج�����اء يف ال���ب���ي���ان 

األمرييك الفرنيس الريطاين مؤخرا . 

ويف س���ي���اق ال�����رد ع���ىل ه�����ؤالء ج�����اءت ت���غ���ري���دات ال��ب��اح��ث 
عبدالله بن عامر  يف صفحته عىل تويرت بالقول  مؤخراً 
اق�������رتب اإلن�����ت�����اج ال���ي���وم���ي م����ن ال���ن���ف���ط امل���خ���ص���ص ل��ل��ت��ص��دي��ر 
م��ن 100 أل��ف برميل وع��ائ��دات��ه املنهوبة تكفي لتغطية 
املرتبات مع بنود خدمية أخرى فكيف كان األمر عندما 
كان  اليمن ينتج يف اليوم ما يقارب نصف مليون برميل 
ولعدة سنوات ترى أين ذهبت العائدات وكان جزء كبري 

من املشاريع هبات ومساعدات وقروض؟

مضيفا  أكر عملية نهب تعرض لها  اليمن يف تاريخه 
ن��ه��ب ال��ن��ف��ط ال��خ��ام وامل��س��ت��م��رة م��ن��ذ 1986م ح��ت��ى قبل 
أسابيع عندما قررت  صنعاء اتخاذ إجراءات ملنع النهب 

وعىل من يشكك يف هذا أن يسأل نفسه إىل أي مستوى 
وص���ل االن��ت��اج خ���الل ال��ع��ق��دي��ن امل��اض��ي��ني؟ ومل����اذا ك���ان يتم 

إخفاء الرقم الحقيقي؟ وأين كانت تذهب العائدات؟

وب���ش���ك���ل ع������ام ت���ب���ق���ى ال���ح���ق���ي���ق���ة ال����ت����ي ي���ج���ب أن ت���درك���ه���ا 
أنظمة اإلمريالية الجديدة هي حقيقة أن عهد الرضوخ 
وال����ق����ب����ول ب����ال����وص����اي����ة يف ال���ي���م���ن وىل إىل غ�����ري رج����ع����ة ول���ن  
يبتعد شعب اليمن العظيم والصامدة يف وجه العدوان 
والحصار ومؤامرات نهب الروات عن طريق النضال من 
أج���ل ال��ح��ري��ة واالس��ت��ق��الل ون��ي��ل ك��اف��ة ال��ح��ق��وق الوطنية 
واإلن����س����ان����ي����ة ، ول�����ن ي����رك����ع ه�����ذا ال���ش���ع���ب ال���ع���ظ���ي���م ، ول���ن 

يتوسل أو يستسلم أبًدا!!.

تقارير05 12 صفحةالعدد   212285   نوفمبر  2022ماالثنين:  27   ربيع ثاني 1444هـ

@26septnet126sept26@gmail.comwww.26sep.net https://t.me/september26news

األمم املتحدة حتتفل على أشالء الطفولة في اليمن!

سياسة اإلمبريالية اجلديدة ..
 فرض الهيمنة ونهب الثروات 

   يواجه األطفال حربا 
خفية لعقود ما بعد انتهاء 

احلرب
 تواطؤ املجتمع الدولي 

بإسقاط قتلة أطفال اليمن 
من قائمة العار

العميد أنور املاوري

األمن واملخابرات
 جهد كبير

االم������ن وامل����خ����اب����رات م���ن���ذ ان ت����م ان���دم���اج���ه���ا ب��ني 
االم�������������ن ال������س������ي������ايس واالم����������������ن ال������ق������وم������ي وت�����وح�����ي�����د 
الطاقات وال��ق��درات االمنية بهذا املفهوم يأيت 
ن��ش��اط ج��ه��از االم����ن وامل���خ���اب���رات ال����ذي اس��ت��ط��اع 
ان يحقق انجازات ملموسة عى واق��ع الحياة 

االمنية يف اليمن كلها..

وم�������ن ي����ت����اب����ع ن�����ش�����اط االم���������ن وامل������خ������اب������رات وق����ي����ادت����ه 
الكفؤة اللواء عبدالحكيم الخيواين فانه يصل اىل 
رؤية ان هذه القيادة استطاعت ان تؤسس لعمل 
امني ومخابرايت فاعل ومتعدد االوجه وتمكن هذا 
الجهاز من بناء منظومة امنية عىل مستوى عال 
م���ن امل��ه��ن��ي��ة االم���ن���ي���ة.. وع����ىل م��س��ت��وى م���ن ال���ق���درات 
امل���خ���اب���رات���ي���ة ال���ت���ي ت���ح���دد ن��ق��اط��ا م��ه��م��ة ل��ع��م��ل ام��ن��ي 
متكامل وم��ؤث��ر وح��اض��ر يف املفصلية االم��ن��ي��ة وم��ن 
ي��ق��رأ النتائج املحققة ع��ىل واق���ع ال��ح��ي��اة ف��ان��ه يصل 
اىل مؤكدات تشري اىل ان االمن واملخابرات استطاع 
ان ي����ك����ون ح�����اض�����راً يف م���خ���ت���ل���ف ال����ت����ح����دي����ات االم���ن���ي���ة 
واك���ت���س���ب خ�����رات ام��ن��ي��ة ج��ع��ل��ت االع�������داء ي��ف��ك��رون 
ال����ف م����رة ق��ب��ل ان ي��دخ��ل��وا يف ت��ح��د م��ب��اش��ر م���ع ه��ذا 

الجهاز االمني املحرتف..

ول��ي��س ب��خ��اف ع���ىل اح���د ال���ق���درات ال��ع��ال��ي��ة ل��الم��ن 
وامل���خ���اب���رات يف ال��ع��م��ل امل���خ���اب���رايت االس��ت��ب��اق��ي ال���ذي 

حقق خطوات متقدمة يف عمله ويف نشاطه..

وق���������د م����ك����ن����ه ه���������ذا ال�����ع�����م�����ل االس�����ت�����ب�����اق�����ي م�������ن ان�����ج�����از 
ن�������ج�������اح�������ات ع��������دي��������دة وح��������������ال دون ن�������ج�������اح االه��������������داف 
املشبوهة لقوى العدوان ومتآمريه واملرتبطني به.. 
حتى صارت اجهزة املخابرات املعادية يف وضع مزر 

ويف حالة من االنهاك..

ك����ل ال���ت���ح���اي���ا وال���ت���ق���دي���ر ل���ج���ه���از االم������ن وامل����خ����اب����رات 
وخ��اص��ة ب��ع��د ك��ل ت��ل��ك ال��ن��ج��اح��ات وب��ع��د امل��ن��ج��زات 
االمنية التي ص��ارت عنوانا ب��ارزا ووساما يف صدور 
كل منتسبي هذا الجهاز وقيادته الكفؤة واملقتدرة..

نشد عىل اياديهم النجاز املزيد من االعمال االمنية 
النوعية وترسيخ قيم االمن واالستقرار.. ومواجهة 
ت����ح����دي����ات االره�����������اب وال����ج����ري����م����ة امل���ن���ظ���م���ة وال����ج����رائ����م 
االلكرتونية والجرائم السرانية التي اصبحت اخطر 
تحد يواجه املنطقة ونحن عىل ثقة بمقدرة االمن 

واملخابرات يف مواجهة كافة التحديات.
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63 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 63 خرقاً.
وأوض������������������ح م��������ص��������در يف غ��������رف��������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات، 
أن خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال��������������ع��������������دوان، ت���ض���م���ن���ت 

استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروق تضمنت أيضا 
خ���م���س���ة خ�����روق�����ات ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، و39 

خرقا باألعرية النارية املختلفة.

36 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 36 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
خروقات قوى العدوان، تضمنت استحداث 
ت����ح����ص����ي����ن����ات ق�����ت�����ال�����ي�����ة يف ال�����ج�����ب�����ل�����ي�����ة، وأرب������ع������ة 
خ��������روق��������ات ب����ق����ص����ف م������دف������ع������ي، و26 خ�����رق�����اً 

باألعرية النارية املختلفة.

85 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، 85 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
خ���روق���ات ق����وى ال����ع����دوان، ت��ض��م��ن��ت تحليق 
طائرة تجسسية يف أجواء الجبلية، وقصف 

مدفعي وباألعرية النارية املختلفة.

51 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، 51 خرقاً.
وأوض������������������ح م��������ص��������در يف غ��������رف��������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات، 
أن خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال��������������ع��������������دوان، ت���ض���م���ن���ت 
اس���ت���ح���داث ت��ح��ص��ي��ن��ات ق��ت��ال��ي��ة يف ال��ج��ب��ل��ي��ة، 
وت��ح��ل��ي��ق أرب�����ع ط���ائ���رات ت��ج��س��س��ي��ة يف أج����واء 

الجبلية وحيس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت 
س���ب���ع���ة خ�������روق�������ات ب���ق���ص���ف م�����دف�����ع�����ي، و37 

خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

25 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 25 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث 
ت����ح����ص����ي����ن����ات ق����ت����ال����ي����ة يف ال����ج����ب����ل����ي����ة وح�����ي�����س، 
وخرقني بقصف صاروخي ومدفعي، و21 

خرقا باألعرية النارية املختلفة.

131 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 131 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث 

تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس.
وأش�������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت 
31 خ��رق��ا بقصف ص��اروخ��ي وم��دف��ع��ي عىل 
الجبلية وحيس، و21 خرقا باألعرية النارية 

املختلفة.

49 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 49 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات، أن 
خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث 
تحصينات قتالية يف الجبلية، وتحليق طائرة 

تجسسية يف الجبلية وحيس.
وذك�������ر امل�����ص�����در أن ق������وى ال������ع������دوان ارت���ك���ب���ت 
أربعة خروقات بقصف مدفعي، و37 خرقاً 

باألعرية النارية املختلفة.
ك�����م�����ا اس�����ت�����ش�����ه�����دت ط����ف����ل����ة وأص�������ي�������ب أرب�����ع�����ة 
مواطنني، بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان 
عىل منازل املواطنني يف محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن مرتزقة 
ال��ع��دوان استهدفوا بقصف مدفعي منازل 
امل���واط���ن���ني ش���م���ال م��دي��ري��ة ح���ي���س، م���ا أس��ف��ر 

عن سقوط شهداء وجرحى.
وأك����������د امل������ص������در اس����ت����ش����ه����اد ط����ف����ل����ة وإص�����اب�����ة 
أرب��ع��ة م��ن أسرتها ج��راء اس��ت��ه��داف منزلهم 

بقصف مدفعي من قبل املرتزقة.
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خالل زيارته التفقدية لدائرة التقاعد العسكري ..

اللواء الكحالني: املرحلة تتطلب مضاعفة اجلهود ملواكبة النجاحات التي حتققت في كافة املستويات

أك�������د 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�����يل م��ح��م��د 
ال���ك���ح���اين،أن امل��رح��ل��ة ت��ت��ط��ل��ب م��ض��اع��ف��ة ال��ج��ه��ود وال��ع��م��ل ال������دؤوب وامل���واك���ب 
للنجاحات واالنتصارات التي تتحقق عىل كافة املستويات ويف مقدمتها الجانب 

العسكري.
وأش��ار، خال زيارته التفقدية لدائرة التقاعد العسكري، إىل أن ما حققته 
ال�����ق�����وات ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ي���م���ن���ي���ة م�����ن إن������ج������ازات ون����ج����اح����ات ب����ق����در م�����ا ت���ج���س���د رؤي�����ة 

وتوجهات القيادة الثورية واملجلس السيايس األع��ىل واإلرادة واإلص���رار فإنها 
تضع الجميع أمام مسؤولياتهم يف تحقيق مزيد من النجاحات يف شتى جوانب 

العمل العسكري إداريا وقتاليا وفنيا وميدانيا.
وأطلع اللواء الكحاين عىل سري أعمال اللجان املختصة باملتقاعدين ،واستمع 
اىل ش���رح ح���ول طبيعة ع��م��ل ال��ل��ج��ان، م��ش��ي��داً ب��ج��ه��ود ق��ي��ادة ومنتسبي دائ���رة 
التقاعد العسكري وعملهم ال����دؤوب ، ال���ذي يعكس م��دى م��ا تمتلكه قيادة 

الدائرة وكافة منتسبيها من إرادة وتوجه لارتقاء بالعمل وتجاوز الصعوبات 
واملعوقات املاثلة.

وأوض���ح أن ق��ي��ادة دائ���رة التقاعد ق��دم��ت ان��م��وذج��اً مشرفاً يف تحسني األداء 
والعمل بهمة وعزيمة بالذات خال الثمانية األعوام من الصمود يف مواجهة 
ال����ع����دوان، م���ع���راً ع���ن ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ق��ي��ادة ال���دائ���رة وك���اف���ة منتسبيها عىل 
م��ا يبذلونه م��ن ج��ه��ود وطنية مخلصة وملموسة يف مختلف ج��وان��ب العمل 

املتعلقة باملتقاعدين العسكريني.
واس��ت��م��ع ال��ل��واء ال��ك��ح��اين وم��راف��ق��وه إىل إي��ض��اح��ات م��ن م��دي��ر دائ���رة التقاعد 
العسكري، العميد عبدالله غالب الكبودي، حول سري املهام املنوطة بالدائرة 

والتحديات والصعوبات والطموحات املستقبلية للدائرة.
فيما أشار نائب مدير الدائرة، العميد احمد الحسيني، إىل أن دائرة التقاعد 

تحرص عىل تحقيق النجاح وبناء قاعدة معلوماتية دقيقة وسلسة.

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم مشروع 
التوعية الطارئة مبحافظتي إب والضالع

...ويختتم برنامج التوعية مبخاطر 
األلغام مبحافظة حجة

متابعات/نبيل السياغي

اخ��ت��ت��م يف م��ح��اف��ظ��ت��ي إب وال���ض���ال���ع م���ش���روع ال��ت��وع��ي��ة ال���ط���ارئ���ة ب��م��خ��اط��ر األل����غ����ام وال��ق��ن��اب��ل 
ال��ع��ن��ق��ودي��ة وم��خ��ل��ف��ات ال��ح��رب وال���غ���ارات ال��ج��وي��ة ال���ذي ن��ف��ذه امل��رك��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي للتعامل مع 

األلغام، بالتنسيق مع املجلس األعىل إلدارة الشؤون اإلنسانية والسلطة املحلية.
وه��دف الرنامج، عىل مدى 4٠ يوما إىل توعية )81691( ألف مواطن من املحافظتني 
)واملديريات املتأثرة يف الضالع ( بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب وكذا 
مخاطر االقذائف غري املتفجرة وكيفية تجنبها والتعرف عىل املناطق الخطرة وحاالت الطوارئ 
وخطوات السامة . ويف االختتام أوضح وكيل محافظة الضالع صادق االدرييس، أن الضالع 

تعرضت إىل الغارات والقنابل العنقودية التي ألقاها طريان العدوان.. 
من جانبه أوضح مشرف مشروع التوعية يف محافظتي إب والضالع أحمد الهريشة، أن 
فرق التوعية امليدانية نفذت مهامها اإلنسانية يف التوعية بمخاطر هذه املخلفات، بالشكل 

املطلوب ، مشيدا بالدور الذي بذلته فرق التوعية إليصال الرسالة لكافة شرائح املجتمع. 

مؤخرا اختتم املركز التنفيذي للتعامل 
م��������ع األل���������غ���������ام ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة ح������ج������ة ب�����رن�����ام�����ج 
ال������ت������وع������ي������ة ب������م������خ������اط������ر األل�����������غ�����������ام وال������ق������ن������اب������ل 
العنقودية ومخلفات الحروب بالتنسيق 
م���ع ف����رع امل��ج��ل��س األع�����ىل إلدارة وت��ن��س��ي��ق 
ال��������ش��������ؤون اإلن�����س�����ان�����ي�����ة وال�����س�����ل�����ط�����ة امل���ح���ل���ي���ة 

باملحافظة بتمويل اليونيسف.
حيث ه��دف الرنامج ال��ذي استمر عىل 
م�����دى 44 ي���وم���ا إلي����ص����ال رس����ال����ة ال��ت��وع��ي��ة 
امل�������ي�������دان�������ي�������ة ب������م������خ������اط������ر األل�����������غ�����������ام وال������ق������ن������اب������ل 
العنقودية ومخلفات الحروب والقذائف 
غ��ري املتفجرة للمواطنني وكيفية تجنبها 
وال��ت��ع��رف ع��ىل املناطق املشبوهة وح��االت 
ال����ط����وارئ وخ����ط����وات ال���س���ام���ة ب��م��دي��ري��ات 
:م����س����ت����ب����أ وع������ب������س وأس�������ل�������م وأف�������ل�������ح ال�����ش�����ام 

وأفلح اليمن،
ويف االخ�����ت�����ت�����ام ن��������وه أم��������ني ع��������ام امل���ج���ل���س 
امل������ح������يل ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة، إس�����م�����اع�����ي�����ل امل����ه����ي����م، 
ب���ح���ض���ور وك����ي����ل امل����ح����اف����ظ����ة، ع�������ادل ش���يل، 
ومدير فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق 

ال��������������ش��������������ؤون، ع��������������ان ف��������ض��������ائ��������ل، ب�����ال�����ج�����ه�����ود 
املبذولة يف رفع الوعي لدى أفراد املجتمع 
حول مخاطر األلغام والقنابل العنقودية 

واملتفجرات.
وأك�����������د ض��������������رورة ت�����وس�����ي�����ع دائ��������������رة أن���ش���ط���ة 
التوعية واستهداف املديريات األكرث تضررا 
يف ه���ذا ال��ج��ان��ب، م���ش���رياً إىل أن ال���ع���دوان 
اس���ت���خ���دم األس���ل���ح���ة امل���ح���رم���ة ب���م���ا يف ذل���ك 
ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وال��ص��واري��خ املحظور 

استخدامها وفًقا للمواثيق الدولية.
فيما استعرض مشرف الرنامج، عبد 
ال����ع����زي����ز راج��������ح، ب����رام����ج ال���ت���وع���ي���ة ال����ت����ي ت��م 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا وع����دد امل��س��ت��ف��ي��دي��ن ال����ذي ت��ج��اوز 
5٠ أل����ف م����واط����ن، م��ث��م��ًن��ا اه���ت���م���ام ودع���م 
ال�����س�����ل�����ط�����ة امل�����ح�����ل�����ي�����ة ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة يف ت���ن���ف���ي���ذ 

الرنامج.
وأشار إىل أن الرنامج ركز خال 4 أيام 
عىل أعمال املسح يف املديريات و4٠ يوًما 
يف ت���ن���ف���ي���ذ ال����ت����وع����ي����ة ب��������امل��������دارس وامل����س����اج����د 

واألسواق ومراكز تجمعات النازحني .

العميد عامر: اإلعالم العسكري كان له الدور البارز في املعركة التي يخوضها شعبنا وقواته املسلحة

أكد اجلهوزية الكاملة للقوات البحرية اليمنية

اللواء القادري: اليمن متتلك حق السيادة على املياه اإلقليمية ولديها القدرة الكاملة حلماية املمرات الدولية

أك���د ن��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي، العميد ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ام��ر، أه��م��ي��ة دور 
اإلعام العسكري املريئ واملسموع واملقروء واإللكرتوين التابع للدائرة يف املعركة التي 
يخوضها الشعب اليمني وقواته املسّلحة يف مواجهة الحرب العدوانية العسكرية 

واإلعامية والحرب النفسية خال سبع سنوات ونيف.
ج��اء ذل��ك يف لقاء موّسع ُعقد يف دائ��رة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة، ضم 
رؤساء القطاعات اإلعامية يف الدائرة ملناقشة محددات النهوض بالعمل اإلعامي 

التخصيص الشامل، وبما يتواكب مع التطورات التي يشهدها العالم.
ويف اللقاء، تم وضع محددات إحياء الذكرى ال���55 للثاثني من نوفمر املجيد 

1967م، وبلورتها من خال الخطة اإلعامية الخاصة بهذه املناسبة.

واعتر العميد بن عامر ذك��رى ال���3٠ من نوفمر محطة مهمة يف تاريخ النضال 
الوطني، الذي تاحم فيه أبناء اليمن شماله وجنوبه لدحر املحتل، وتحرير جزء 

غاٍل من اليمن رزح تحت نري وجروت املستعمر 129 عاماً.
وأشار إىل أن ذكرى ال�3٠ من نوفمر تأيت اليوم والشعب اليمني يناضل ويكافح 
لتحقيق الحرية واالستقال وتطّلعات أبنائه وأهداف املناضلني من أحرار اليمن يف 
شماله وجنوبه الذين سطروا ماحم بطولية وهم يواجهون املحتل يف جنوب الوطن.
كما أك��د نائب مدير دائ��رة التوجيه املعنوي أن عظمة ه��ذه املناسبة تستدعي أن 
تأخذ حقها من التغطية اإلعامية، وتوضيح سياسة املحتل القديم "فّرق تسد"، 

التي تتجّسد اليوم من خال ما تشهده املناطق املحتلة يف جنوب الوطن.

ُشيع بصنعاء جثمانا شهيدي الوطن والقوات املسلحة النقيب صادق محمد قطيمة واملازم 
ثاين سيف عبدالله عاطف .. اللذان استشهدا وهما يؤديان واجبهما يف الدفاع عن السيادة 

الوطنية..
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها قيادات عسكرية وأمنية واهايل واقارب الشهيدين.. 
أش���������اد امل����ش����ي����ع����ون ب���������دور ال����ش����ه����ي����دي����ن وزم����ائ����ه����م����ا م������ن أب������ط������ال ال����ج����ي����ش ع������ىل امل������واق������ف ال���وط���ن���ي���ة 

واالستبسال الذي أظهروه وهم يدافعون عن الوطن يف عدد من الجبهات.
جرت مراسم التشييع لجثماين الشهيدين اللذين توشحا بالعلم الجمهوري بعد الصاة 
عليهما يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم موراتهما الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيع بصنعاء، جثامني ثاثة من شهداء الوطن والقوات املسلحة، الذين استشهدوا 
وهم يؤدون واجبهم الديني والوطني يف جبهات الغزاة والكرامة، وهم العقيد طارق محمد 

عايض والنقيب جميل محمد القشوي واملساعد فؤاد عادل اليتيم.
ش��ارك يف التشيع ع��دد من القيادات العسكرية والشخصيات االجتماعية وأه��ايل وأق��ارب 

الشهداء.
جرت مراسم التشييع للشهداء، الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري، بعد الصاة 

عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذلك ُشيع بصنعاء جثامني شهداء الوطن والقوات املسلحة واألمن املقدم فؤاد ناجي 
زياد، املازم أول محمد منصور الزبريي واملازم أول إيهاب عيل الوصابي، الذين استشهدوا 

وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.

كما تم تشييع فقيد الوطن وكيل محافظة صعدة حسني بن ناجي حسني عوفان الذي 
وافاه األجل وانتقل إىل جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل يف خدمة الوطن.

وأُقيمت لجثامني الشهداء والفقيد عوفان مراسم تشييع رسمية حضرها وزي��ر النفط 

وامل����ع����ادن أح���م���د دارس ون���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ش����ورى ض��ي��ف ال���ل���ه رس�����ام وم��س��ت��ش��ار وزي���ر 
الداخلية لشؤون الوحدات األمنية اللواء الركن ناصر الشوذبي وقائد لواء النقل الخفيف 
العميد ال��رك��ن أح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ي��اين وم��دي��ر دائ����رة تقييم ال��ق��وى ال��ب��ش��ري��ة العميد ال��رك��ن 
عبدالعزيز صاح وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وأهايل وأقارب الشهداء 

والفقيد عوفان.
جرت مراسم التشييع للشهداء والفقيد الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري 
ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج��ام��ع ال��ش��ع��ب ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال����رثى يف مسقط 

رأس كل منهم.
كما ُشيعت بصنعاء يف موكب جنائزي مهيب جثامني أربعة من شهداء الوطن والقوات 

املسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية.
حيث تم تشييع جثامني الرائد يحيى عبدالعزيز البكري واملساعد مناع عيل راحة واملساعد 

حسني يحيى زقر واملساعد أحمد معروف الوصابي ..
وخ���ال م��راس��م التشييع ال��ت��ي ش���ارك فيها ع���دد م��ن ال��ق��ي��ادات ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة وأه���ايل 
وأقارب الشهداء، أكد املشيعون االستمرار يف السري عىل نهج الشهداء يف التصدي لتحالف 

العدوان يف مختلف جبهات العزة والكرامة.
ج��رت م��راس��م التشييع للشهداء ال��ذي��ن توشحت جثامينهم بالعلم ال��ج��م��ه��وري بعد 
ال��ص��اة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة لتتم م��وارات��ه��ا ال��رثى يف مسقط رأس 

كل منهم .

  انطاقا من موقع اليمن الجغرايف الهام الذي يطل 
عىل البحرين العربي واألحمر ك��ان الب��د من االهتمام 
بتطوير القوات البحرية بحيث تكون قادرة عىل حماية 

املياه اإلقليمية اليمنية واملمرات الدولية .
وق����ال ال���ل���واء ال��رك��ن م��ح��م��د ع��يل ال���ق���ادري ق��ائ��د ل��واء 
ال������دف������اع ال����س����اح����يل م�����دي�����ر ال���ك���ل���ي���ة ال����ب����ح����ري����ة ان�������ه ت���ق���ري���ب���ا 
ت�����م إع����������ادة ب�����ن�����اء ال������ق������وات ال����ب����ح����ري����ة م�����ن ال����ص����ف����ر ن��ت��ي��ج��ة 
االس�����ت�����ه�����داف امل���م���ن���ه���ج م�����ن ق���ب���ل ق������وى ال������ع������دوان خ���ال 
ث����م����ان س�����ن�����وات ووف�����ق�����ا ل����ل����م����ح����ددات وال����ت����وج����ه����ات ال���ت���ي 
وض��ع��ت��ه��ا ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة ك��ح��ق م��ك��ف��ول 
يف ال���ت���ط���وي���ر وال���ت���ح���دي���ث ف���ق���د ت����م وض������ع خ���ط���ة إلع������ادة 
ال��ج��ه��وزي��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة وأص��ب��ح��ت ال��ي��وم 
ق��وة ال يستهان بها وق��د أك��د ذل��ك  قائد ال��ث��ورة السيد 
ع���ب���د امل����ل����ك ال�����ح�����ويث ح���ي���ث ق������ال إن ال������ق������وَة ال����ب����ح����ري����َة يف 
اليمن، قوٌة دفاعية، وتستطيُع ضرَب البوارج الحربية 
وال��ع��ت��اد ال��ح��رب��ي ال���ق���ادم م��ن دول ال���ع���دوان بمختلف 
أش���ك���ال���ه وأن������واع������ه، ول����ك����ن ن���ج���د أن دوَل ال������ع������دوان ل��م 
تتعلم من دروس التاريخ يف اليمن، ولم تأخذ العرَة 
م��ن انتكاساته امل��دوي��ة خ��ال امل��راح��ل السابقة، س��واء 
عىل صعيد ميدان ال��ر، أَو ميدان البحر، وم��ا يخبُئه 
من مفاجآت سبق أن أعلن السيد القائد عن قدراتها 

عىل تغيري املعادالت وصنع املتغريات االسرتاتيجية.
وأضاف اللواء القادري : "  اليمن تمتلك حق السيادة 
عىل املياه االقليمية  ولديها القدرة الكاملة عىل حماية 
امل��م��رات ال��دول��ي��ة وط���رق ال��ت��ج��ارة ف��ي��ه وس��ح��ب البساط 
م���ن ت��ح��ت ق����وى ال����ع����دوان ال��ت��ي ت��ت��ح��ج��ج ب��أم��ن امل��م��رات 
الدولية وهذه طبعا اعذار واهية وأصبحت مكشوفة 
ل��ل��س��ي��ط��رة ع���ىل م��وق��ع ال��ي��م��ن ال��ب��ح��ري ال��ج��غ��رايف وه���ذا 
لن يكون فقد تنامت قدرات القوات البحرية اليمنية 
ي����وم����اً ت���ل���و اآلخ������ر وب����ص����ورة أذه����ل����ت ال���ع���ال���م ب��ش��ك��ل ع���ام 
وال���ع���دوان األم��ري��ي ال��س��ع��ودي ع��ىل وج���ه الخصوص 
وخ�����ال س���ن���وات ال����ع����دوان ع���ىل ال��ي��م��ن ال���ث���م���ان ت��ن��وع��ت 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ح��ّق��ق��ت��ه��ا ال���ق���وة ال��ب��ح��ري��ة، وم��ض��ت يف 

م��س��ار ت��ص��اع��دي وت��رج��م��ة ال���ق���واِت ال��ب��ح��ري��َة جهوزيَتها 
ب��أك��رث م��ن عملية دف��اع��ي��ة  عكست جانباً م��ن ال��ق��درات 
البحرية اليمنية يف مرحلة حّساسة من تاريخ صناعة 
م��س��ت��ق��ب��ل ب���ل���د ي����ق����دم يف س���ب���ي���ل ال����ح����ف����اظ ع�����ىل ك���رام���ت���ه 

وسيادته الغايل والنفيس.
وأشار ان القوات البحرية تمتلك اليوم ما يؤهلها ان 
تكون صاحبة القول الفصل يف املياه اإلقليمية اليمنية 
وق������د ش����اه����د ال���ج���م���ي���ع م�����ا ت�����م يف ال�����ع�����روض ال��ع��س��ك��ري��ة 
األخرية والتي  عكست التطور املتسارع الذي طرأ عىل 
القدرات الهجومية والدفاعية للبحرية اليمنية خال 

األعوام القليلة املاضية .
ون���������وه ال�������ل�������واء ال�������ق�������ادري ان ت����ع����اظ����م ال������ق������وة ال���ب���ح���ري���ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال��ي��م��ن ي���ؤك���د  ان امل���ي���اه ال��ي��م��ن��ي��ة محمية 
ب������رج������ال ال����ب����ح����ري����ة وان���������ه ويل زم��������ن ال�����ع�����رب�����دة يف ال���ب���ح���ار 
ان���ط���اق���ا م���ن ادراك����ن����ا ان ال���ح���دي���دة وم��ع��ه��ا ب����اب امل��ن��دب 
أص���ب���ح���ت ض���م���ن دائ��������رة ال���ت���ه���دي���د ال���ع���س���ك���ري األم����ري����ي 
املباشر فمسألة السيطرة عىل البحر األحمر ومضيق 
باب املندب، ومعهما خليج عدن وبحر العرب، باتت 
ض��م��ن ال���دواف���ع األس��اس��ي��ة ل��ل��ع��دوان ع��ىل ال��ي��م��ن وه��ذا 
لن يكون ابدا طاملا وهناك من القدرات العسكرية ما 

يكفل بقطع يد املعتدين .
واكد اللواء القادري ان القوات البحرية اليمنية وصلت 
إىل مرحلة من التطور العسكري العايل ولدينا قوة ردع 
ب��ح��ري��ة غ���ري ع���ادي���ة وك���س���ر امل���ع���ادل���ة ال��س��اب��ق��ة ال���ت���ي ك��ان��ت 
تحقق التفوق البحري لدول العدوان وسيكون لساح 
البحر اليمني دور مهم جداً يف املستقبل اذا ما فكر العدو 

بأي مغامرة وستكون نهايتهم يف البحر بإذن الله.
وق������ال ال����ل����واء م��ح��م��د ال�����ق�����ادري ان األع��������داء ي��ع��رف��ون 
ت����م����ام����اً اإلم�����ك�����ان�����ات ال����ك����ب����رية ال����ت����ي وص������ل إل���ي���ه���ا ال���ج���ان���ب 
ال���ي���م���ن���ي يف م����وض����وع ال����ق����وة ال���ب���ح���ري���ة، وم�������دى ت���أث���ريه���ا 
يف أي ع���م���ل ع���س���ك���ري ق����د ت���ق���دم ع��ل��ي��ه أم����ري����ك����ا، س����واء 
ع����ر ال���ت���دخ���ل ال���ع���س���ك���ري م����ن خ�����ال إن��������زال ب����ح����ري، أو 
استهداف املوائن اليمنية، أو من خال دعم التحالف 
فيما يتعلق ب���أي م��ع��رك��ة عسكرية ق��د ي��دخ��ل ال��س��اح 
ال��ب��ح��ري ف��ي��ه��ا ف��ل��دي��ن��ا م���ن ال���ق���وة ال��ع��س��ك��ري��ة وال���س���اح 
نستطيع م��ن خالهما ف��رض م��ع��ادل��ة ال���ردع يف البحر 

األحمر وباب املندب.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة 

ال���������������ع���������������دوان م���������������ع  امل�������������واج�������������ه�������������ة  خ��������������������الل  األداء  م������������ش������������رف������������ًا  أمن��������������������وذج��������������������ًا  ال����������ت����������ق����������اع����������د  دائ�����������������������������رة 

احلديدة وباب املندب أصبحت 
ضمن دائرة التهديد العسكري 

األمريكي املباشر
ق����وات����ن����ا ال����ب����ح����ري����ة ص���اح���ب���ة 
القول الفصل ولدينا أسلحة  

ردع لكسر املعادلة

خالل لقاء موسع عقد بدائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة 
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عيل الشراعي

  يف ع��ام 1820م م��داف��ع الربيطانيني ت��ض��رب ميناء 

املخا وع��ام 1920م بريطانيا تستكمل احتالل الساحل 
اليمني بدءاً من ميناء املخا حتى ميناء اللحية بعد ضربها 
باملدافع مدينة الحديدة واحتاللها وخالل الحرب العاملية 
الثانية عام 1941م بريطانيا تستوىل عىل جبل الشيخ 
س��ع��ي��د امل��ط��ل ع���ىل م��ض��ي��ق ب����اب امل���ن���دب ويف ع����ام 2017م 
وك��الء بريطانيا وأم��ري��ك��ا يحتلون ميناء املخا بعد شنهم 

العدوان عىل اليمن عام 2015م.

 تنافس استعماري

ب������دأ ال����ن����ش����اط ال����ري����ط����اين يف ال����س����واح����ل ال���ي���م���ن���ي���ة م���ن���ذ ال���ق���رن 
ال���س���اب���ع ع���ش���ر امل����ي����ادي وذل������ك ع���ن���دم���ا م��ن��ح��ت ال���ي���زاب���ث األوىل 
م��ل��ك��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا ش��رك��ة ال��ه��ن��د ال��ش��رق��ي��ة ام��ت��ي��ازا ي��خ��ول��ه��ا إق��ام��ة 
م���ش���اري���ع ت���ج���اري���ة يف امل��ن��ط��ق��ة إال أن ال���ش���رك���ة أق��ت��ص��ر ن��ش��اط��ه��ا 
ع��ى ح��م��اي��ة ط���رق امل���واص���ات ب��ن أوروب����ا وال��ه��ن��د وك���ذا حماية 
ال����ت����ج����ارة ال���ري���ط���ان���ي���ة يف ح������وض امل���ح���ي���ط ال����ه����ن����دي؛ س���ع���ي���ا إىل 
استبعاد القوى الغربية التي تنافسها يف املنطقة كالرتغال 

والفرنسين واألمريكين . 

وقد كانت أوىل محاوالت الشركة الهندية الريطانية الجادة 
لدخول السواحل اليمنية يف ع��ام 1610م، حينما أرسلت 
ال��س��ر ه����ري م��ي��دي��ل��ت��ون ب��رح��ل��ة إىل امل��خ��ا ب��ث��اث س��ف��ن  إال أن��ه 
وق��ع يف أس��ر حاكم ميناء املخا وق��د تم ترحيله ومعه ثاثون 

بحارا إىل صنعاء..

ورغم ذلك استمر سعي الريطانين من أجل الوصول إىل 
البحر األح��م��ر ع��ن طريق س��واح��ل اليمن  ففي ع��ام 1618م 
ن����ج����ح����وا يف ت����أس����ي����س أول وك�����ال�����ة ب���ري���ط���ان���ي���ة وم����ق����ر ل���ل���م���ن���دوب 
الريطاين يف ميناء املخا  حيث سمح لهم  بأن يتاجروا بحرية 
عى امتداد سواحل اليمن وأن يتبادلوا السلع التجارية مع 
السفن الهندية فيها  وأن يتزودوا بكل ما يحتاجونه من ميناء 
املخا ، كما حدد لهم ضرائب االستراد والتصدير بنسبة %3

وعندما ظهر الفرنسيون كقوة عظمي يف الشرق باحتالهم 
م��ص��ر ع����ام 1798م أص���ب���ح���وا ي��ش��ك��ل��ون ت���ه���دي���دا م���ب���اش���را عى 
امل���ص���ال���ح ال��ري��ط��ان��ي��ة ال���ت���ج���اري���ة يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر وك���ذل���ك عى 
درت����ه����م ال��ث��م��ي��ن��ة م��س��ت��ع��م��رة ال���ه���ن���د م����ن ه���ن���ا ش���ع���رت ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ب��ال��خ��ط��ر م���ن وج�����ود ال��ف��رن��س��ي��ن ومل���س���ت ت���ه���دي���دا واض���ح���ا عى 

مصالحها  بدأت بريطانيا تهتم بالبحر األحمر اهتماما كبرا 
وقامت بعدة إج���راءات منها� إرس��ال بارجة إىل مدخل البحر 
األح�����م�����ر ل��ت��ف��ت��ي��ش ال���س���ف���ن س��������واء ك����ان����ت ف���رن���س���ي���ة أو أوروب�����ي�����ة 
وبعد كل ذلك أقدم الريطانيون عى خطوة أكرث جرأة  وهي 
اح���ت���ال���ه���م � ب���ال���ق���وة ال���ع���س���ك���ري���ة � ج����زي����رة م���ي���ون ال���ي���م���ن���ي���ة  ال��ت��ي 
ت���ش���رف ع���ى م��ض��ي��ق ب����اب امل���ن���دب يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر وق����د ب����رروا 
تصرفهم هذا لحكومة صنعاء بأن الفرنسين اتخذوها مقرا 
لهم للسلب والنهب وأن الريطانين سيقومون بإرسال سفن 
م��ص��ح��وب��ة ب���امل���داف���ع ل��ل��ح��م��اي��ة ال���ع���ام���ة ومل���راق���ب���ة م���دخ���ل ال��ب��ح��ر 

األحمر من هجمات الفرنسين

بعثات تجارية

وم���ع ب���داي���ة ال���ق���رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر امل���ي���ادي  ب��ع��ث��ت ال��ح��ك��وم��ة 
الريطانية السر هوم بوفهام عى رأس بعثة إىل البحر األحمر 
من أجل إحياء التجارة بن موائن املنطقة ومستعمرة الهند 
الريطانية من جديد وذلك بعد النشاط األمرييك امللحوظ يف 
املوائن اليمنية . لذا أعطت بريطانيا مبعوثها بوفهام صاحيات 
تمكنه من عقد صفقات واتفاقيات من شأنها توطيد املصالح 
الريطانية وتدعيم تجارتهم يف سواحل اليمن ليك يتمكنوا من 
حماية مصالحهم يف البحار الشرقية .نجح بوفهام يف عقد 
اتفاقية صداقة وتبادل تجاري مع السلطان أحمد عبد الكريم 

العبديل سلطان لحج وعدن عام 1802 م

ويف نفس العام استقبل اإلمام املنصور عيل بصنعاء الطبيب 
برنجل املقيم ال��ري��ط��اين يف ميناء امل��خ��ا ال���ذي أرس��ل��ت��ه حكومة 
الهند الريطانية يف مهمة خاصة إىل صنعاء فمنحه املنصور 
امتيازات خاصة  كما أص��در أم��را إىل عماله يف امل��وائن اليمنية 
امل���ط���ل���ة ع����ى ال���ب���ح���ر األح����م����ر )امل����خ����ا� ال����ح����دي����دة� ال���ل���ح���ي���ة( ب��ت��ق��دي��م 
جميع التسهيات واالحتياجات ال��ازم��ة للسفن الريطانية 
وباألسعار العادية وذهب اإلمام إىل أبعد من ذلك بإعطائه 
م���واف���ق���ت���ه ع����ى ب����ن����اء م��س��ت��ش��ف��ى ع���س���ك���ري ب���ري���ط���اين ع����ى أرض 

مدينة املخا. 

 والحقيقة أن ذلك يعد نجاحا كبرا للسياسة الريطانية يف 
السواحل اليمنية فقد أصبح لها وضع مميز يف تهامة اليمن 
استطاعت من خاله بعد ذلك فرض هيمنتها عى الشريط 

الساحيل الغربي لليمن.

ب���ع���د ذل�����ك ه������دأت األوض��������اع يف ال���ب���ح���ر األح����م����ر م����ا ب����ن ع��ام��ي 
)1806م إىل 1816م( إذ لم تقم بريطانيا بأي عمل سيايس 
أو ع��س��ك��ري يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ل م��ارس��ت ال��ت��ج��ارة- والس��ي��م��ا ت��ج��ارة 
النب � الذي أصبح استثماره مربحا يف ميناء املخا  والذي أصبح 
يف ت��ل��ك ال���ف���رة أه����م س����وق ل��ل��ح��ص��ول ع���ى ال����نب ال��ي��م��ن��ي  ن��ظ��را 

ملوقعه الهام عى البحر األحمر لذلك دخل يف دائ��رة اهتمام 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وأص���ب���ح ه��دف��ا ل��ه��ا ف��ب��ع��د دخ����ول ق�����وات  م��ح��م��د عيل 
باشا الجزيرة العربية � بحجة القضاء ع��ى ال��دع��وة الوهابية 
وم��ط��اردة أتباعها يف تهامة اليمن وأص��ب��ح  املتحكم األول يف 
سواحل البحر األحمر وتجارته وهذا ما أثار قلق بريطانيا تجاه 
ت���ح���رك���ات م��ح��م��د ع���يل يف امل��ن��ط��ق��ة ف��ق��د أص���ب���ح ي��ش��ك��ل ت��ه��دي��دا 

ملصالحها التجارية يف البحر األحمر .

العدوان األول

وبحلول عام 1817م حدث خاف بسيط بن حاكم املخا 
والضابط الريطاين املقيم يف الوكالة الريطانية التجارية يف 
املخا مما جعل الحكومة الريطانية تسارع إىل وضع خطط 
ل��ح��ص��ر ن���ف���وذ م��ح��م��د ع���يل خ���اص���ة يف ال��ي��م��ن وذل�����ك م���ن خ��ال 
استغالها حادثة ترحيل عامل املخا للوكيل الريطاين التي 

مىض عليها عامن.

ف��ل��م ت��ج��د س����وى أن ت��ط��ال��ب ب����رد اع��ت��ب��ار ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن ع��ام��ل 
املخا رغم مرور عامن، لكنها قبل ذلك قامت بعدة إجراءات 
م���ن���ه���ا ق����ام����ت ح����ك����وم����ة ب����وم����ب����اي ب������دراس������ة م����ي����ن����اء امل����خ����ا وامل��������وائن 
األخرى ووضعت الخرائط والخطط استعدادا للحملة وبهذا 
استطاعت بريطانيا دراس��ة موقف محمد عيل باشا وضعف 
حكومة صنعاء آنذاك وعدم تمكنها من حماية أراضيها  لذا 
أرسلت أول سفينتن حربيتن ملكيتن إىل املخا  كما أمرت 
قواتها املرابطة يف الخليج العربي كذلك بالتوجه صوب املخا 

مباشرة.

وكانت تلك القوات بقيادة القائد وليام بروس الذي وصل 
إىل م��ي��ن��اء امل���خ���ا يف 3أك���ت���وب���ر ع����ام 1820م و أع���ل���ن أن م��ي��ن��اء 
املخا يف حالة حصار  وظل الوضع يف حالة توتر إىل أن وصلت 
من الخليج السفينة امللكية الحربية )توباز( والسفن األخرى 
التابعة لها ويف 3 ديسمر من عام 1820م بقيادة الكابنت 
ل��وم��يل إىل ميناء امل��خ��ا ق��رر بعد أن أطلعه ب���روس ع��ى ك��ل ما 
حدث بينه وبن حاكم املخا وحكومة صنعاء من مفاوضات 
ضرب املخا باملدافع ويف صباح يوم 4 يناير من عام 1821م 
نزل بروس من سفينته الحربية إىل املخا بالتحية العسكرية، 
وسط الدمار والخراب وجثث األبرياء من األطفال والشيوخ 
وال�����ن�����س�����اء ل����ي����ف����رض ب����ع����د ذل�������ك ش������روط������ه يف م�����ع�����اه�����دة ت���ج���اري���ة 
م����ع ح���ك���وم���ة ص���ن���ع���اء يف 15 ي���ن���اي���ر 1821م ك��ف��ل��ت ل��ل��وك��ي��ل 
ال���ري���ط���اين يف م���ي���ن���اء امل���خ���ا أن ي���ك���ون ب��م��ث��اب��ة امل����ن����دوب ال��س��ام��ي 
ال���ري���ط���اين وأك�����رث م���ن ه����ذا ع��م��ل��ت ان���ج���ل���را ع���ى إخ���ض���اع م��ي��ن��اء 
عدن بعد ان تبينت اهميته الكرى يف التحكم بالبحر االحمر 
من الجنوب فاحتلته يف 19 يناير 1839م وكذلك تصدت 

م��ن ق��ب��ل الم��ت��داد ن��ف��وذ محمد ع��يل يف الخليج ال��ع��رب��ي شرقا 
وم��ض��ي��ق ب����اب امل���ن���دب ج��ن��وب��ا وع�������اودت ال��س��ي��ط��رة ع���ى ج��زي��رة 
م��ي��ون ب��ن��اء ع��ى تقرير املقيم ال��س��ي��ايس ال��ري��ط��اين يف ع��دن اىل 
حكومة بومباي يف سنة 1856م، وه��ك��ذا سيطرت انجلرا 
عى املدخل الجنوبي للبحر االحمر واصبحت صاحبة السيادة 
يف ع���دن وب����اب امل��ن��دب وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي ب��أك��م��ل��ه واس��ت��خ��دم��ت 
لتحقيق ذلك كافة الوسائل الدبلوماسية والعسكرية املتاحة 

لها.

العدوان الثاين

مع قيام الحرب العاملية األوىل )1914- 1918م( انضمت 
الدولة العثمانية ألملانيا والنمسا ضد بريطانيا وفرنسا وبذلك 
كانت أهم املعارك البحرية التي نشبت بينهما وكانت ساحتها 
ال����ب����ح����ر االح�����م�����ر ف����ق����د ق����ام����ت االس�����اط�����ي�����ل ال����ب����ح����ري����ة ال���ري���ط���ان���ي���ة 
باحتال جزر يمنية كجزيرة كمران وتشديد الخناق والحصار 
البحري عى موائن وسواحل اليمن ومع هزيمة املانيا والدولة 
العثمانية نهاية الحرب وبذريعة عدم استسام كافة القوات 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف ال��ي��م��ن اق���دم���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ع���ى اح���ت���ال ال��س��اح��ل 
اليمني بما فيه ميناء امل��خ��ا إىل ميناء اللحية واق��دام��ه��م عى 
ضرب ميناء الحديدة باملدافع واحتاله ويف ذلك  اورد الدكتور 
سيد مصطفي سالم يف كتابه )تكوين اليمن الحديث( )ففي 
أواخ�������ر ع�����ام 1918م ه���ج���م االن���ج���ل���ي���ز ع����ى ال���ح���دي���دة ب���إح���دى 
ع����ش����رة س���ف���ي���ن���ة ع�����ى ح�����ن غ���ف���ل���ة ب����ع����د ط����ل����وع ال����ف����ج����ر م�����ن غ��ر 
إعان وال استعداد وضربوها باملدافع وخربوها وذهبت أموال 
كثرة وفر أهلها اىل التهايم يف حالة بؤس ولم يأخذوا معهم 
شيئا وكل واحد نجا بنفسه واملدافع تطلق قنابلها ثم احتل 

االنجليز الحديدة..(

وباحتالها انقطعت ال��رواب��ط وال��ص��ات بن مناطق اليمن 
الداخلية والجبلية واملناطق الساحلية التهامية وتوقف بذلك 

القسم األكر من طريق التجارة الخارجية لليمن.

وب��ذل��ك أصبح الساحل الغربي تحت السيطرة الريطانية 
م���م���ا ش���ك���ل ورق�������ة ض���غ���ط س���ي���اس���ي���ة واق����ت����ص����ادي����ة ع����ى ح��ك��وم��ة 
ص����ن����ع����اء اق�����ت�����ص�����ادي�����ا ح��������رم ص����ن����ع����اء م������ن م����ن����ف����ذه����ا االق�����ت�����ص�����ادي 
واتصالها بالعالم الخارجي وحول تجارتها نحو ميناء عدن.. 
وسياسيا حاولت بريطانيا الضغط عى صنعاء لاعراف بها 
يف ج���ن���وب ال��ي��م��ن م��ق��اب��ل ت��س��ل��ي��م ال���ح���دي���دة ل��ص��ن��ع��اء وح��ي��ن��م��ا 
رف���ض���ت ص���ن���ع���اء االن����ص����ي����اع ل��ل��م��ح��ت��ل واالع����������راف ب��ش��رع��ي��ت��ه يف 
احتال جنوب اليمن اق��دم املحتل يف ع��ام 1921م بتسليم 
الحديدة للشريف االدرييس بعسر مما دفع صنعاء عسكريا 
لتحرير ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي يف ع���ام 1925م واس���رج���اع ميناء 

الحديدة .

وق��ب��ل ن��ش��وب ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة زاد ن��ف��وذ بريطانيا يف 
اليمن بصورة كبرة فكانت السلطات الريطانية ق��ادرة عى 
م��م��ارس��ة ض��غ��ط اق��ت��ص��ادي ع��ى ح��ك��وم��ة ص��ن��ع��اء ف��ع��ر ميناء 
ع����دن ك���ان���ت ت���ج���رى ك���ل ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ص��دي��ر واالس����ت����راد واث���ن���اء 
الحرب مارس االنجليز ضغطا سياسيا وعسكريا عى حكومة 
صنعاء ففي ع��ام 1941م وب��اس��م ضمان سامة امل��اح��ة يف 
مضيق باب املندب احتلت بريطانيا منطقة جبل الشيخ سعيد 

والتي تقع ضمن نطاق مدينة املخا 

وج������اء ذل�����ك االح����ت����ال يف ظ����ل ت���ن���اف���س اس���ت���ع���م���اري م��ح��م��وم 
فرنسا وايطاليا وامريكا واملانيا عى السيطرة عى مضيق باب 
امل��ن��دب وال��س��واح��ل اليمنية امل��ش��رف��ة عليه وأه��م��ه��ا ميناء املخا 
ملوقعه االسراتيجي واالقتصادي كذلك ملا يمتلك من مخزون 
نفطي لم يكتشف ومحاولة امريكا بالخمسينيات من القرن 
املايض عقد اتفاقيات مع حكومة صنعاء للتنقيب عن النفط 

يف املخا والساحل الغربي .

مشروع استعماري

ومع شن العدوان عى اليمن يف 26م��ارس 2015م كان 
ذلك استكمااًل ملشروع استعماري لم يكتمل منذ ثاثة قرون 
ي��ه��دف اىل ال��س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ع��ى ال��س��واح��ل اليمنية وفصل 
ت���ه���ام���ة ك����دول����ة س���اح���ل���ي���ة م��س��ت��ق��ل��ة ع����ن ال���ي���م���ن وت����أم����ن ط��ري��ق 
التجارة البحرية وخاصة نقل النفط من املنطقة عر مضيق 

باب املندب .

وب��ع��د ع��ام��ن م���ن ال���ع���دوان ع���ى ال��ي��م��ن ت��م��ك��ن امل��ح��ت��ل��ن من 
احتال مدينة املخا سنة 1917م تدفعهم اطماعهم القديمة 
بتحقيق ما عجزوا عنه يف املايض واالخطر من ذلك فأحداث 
التاريخ ومجرياته تشر أن بقاء الغازي واملحتل يف السواحل 
والجزر اليمنية بمثابة تهديد  مباشر وخطر محدق بصنعاء 
فهو بمثابة خنجر مغروس يف خاصرتها البد أن تتخلص منه 
بتحرير املناطق الساحلية.. فاملحتل باملايض حينما عجز عن 
االن��ت��ص��ار عسكريا ع��ى صنعاء تمسك ب��ال��س��واح��ل ودخ���ل يف 
ه��دن��ة م��ع حكومة صنعاء مستغا أي ص���راع داخ���يل للنفوذ 
ن��ح��و ال����داخ����ل وه�����ذا م���ا ح����دث إب�����ان ال��س��ي��ط��رة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة عى 
اليمن حيث استولوا عى ساحل تهامة عام 1849م لكنهم 
دخ���ل���وا ص��ن��ع��اء ع���ام 1872م ب��ع��د أن س��ن��ح��ت ال��ف��رص��ة لهم 

وقبل ذلك ايضا بالسيطرة االوىل عى اليمن. 

وال��س��ؤال هل ت��درك صنعاء خطورة بقاء ال��غ��زاة واملحتلن 
يف املخا وجزيرة ميون؟!
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احتالل املخا.. استكمال ملشروع استعماري قدمي !

دش������ن������ت امل������ؤس������س������ة ال������ع������ام������ة ل���ل���ت���أم���ي���ن���ات 
االجتماعية يوم أمس بصنعاء بدء العمل 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���دون���ة ال��س��ل��وك ال��وظ��ي��ف��ي داخ���ل 
املؤسسة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة 
الثورية والسياسية نحو تعزيز مسار بناء 
الدولة وتحقيقاً ملتطلبات االرتقاء بالعمل 
املؤسيس وإرساء مداميك الخدمة العامة 

عى قواعد الحقوق والواجبات.

وخ���ال فعالية ال��ت��دش��ن ب��ح��ض��ور نائب 
رئ���ي���س  امل��ؤس��س��ة ه��ي��ث��م ب��اص��ي��د وع����دد من 
��ن  م�����دراء ال��ع��م��وم وم��ن��ت��س��ب��ي امل��ؤس��س��ة ث��َمّ
ش�������رف ال�����دي�����ن ال����ك����ح����اين رئ����ي����س امل���ؤس���س���ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات اإلج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ج��ه��ود 
امل�����ب�����ذول�����ة ل���ت���ط���ب���ي���ق ب�����ن�����ود م�����دون�����ة ال���س���ل���وك 
ال���وظ���ي���ف���ي ع����ى ال�����واق�����ع ال���ع���م���يل يف أروق������ة 
املؤسسة التي تسعى ألن تشكل نموذجا 
راق����ي����اً ي��ح��ت��ل امل���رت���ب���ة األوىل ب���ن م��ؤس��س��ات 
ال��������دول��������ة يف ت����ن����ف����ي����ذ امل����ن����ط����ل����ق����ات األخ�����اق�����ي�����ة 
ال��ت��ي تضمنتها م��دون��ة ال��س��ل��وك الوظيفي 
والتي تعتر بمثابة اإلنتصار الجديد  الذي 
ي��ح��ق��ق��ه��ا ال���ي���م���ن يف م���ج���ال ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل 
اإلداري والعاقة بن مختلف مستويات 

العمل الوظيفي يف الخدمة العامة.

م�����������ش�����������راً إيل أن ه���������ن���������اك ق������������ص������������وراً ش�������اب 
ال���ع���اق���ة ب����ن م���س���ت���وي���ات ال���ع���م���ل اإلداري�������ة 
خ������������ال ال�����������ف�����������رات ال������س������اب������ق������ة وأن امل��������دون��������ة 
ج�������اءت ب���ت���ف���ص���ي���ات دق���ي���ق���ة ل���ت���ع���ال���ج ذل���ك 
ال���ق���ص���ور. وم����ن م��ن��ط��ل��ق��ات إي��م��ان��ي��ة ق��رآن��ي��ة 
تجسد الهوية اليمنية عيل مبدأ العدالة 
ال������وظ������ي������ف������ي������ة ال��������ت��������ي الت�������م�������ي�������ز ب����������ن م����ن����ت����س����ب����ي 
الوظيفة العامة وفقاً الختاف التوجهات 
ال��س��ي��اس��ي��ة أو امل��ن��اط��ق��ي��ة أو امل��ذه��ب��ي��ة أو أي 

شكل من أشكال التمييز.

وأكد الكحاين أن املدونة تعتر ضرورة 
ملحة لتحديد وتنظيم العاقات املختلفة 
عى اعتبار أن الواقع يحَتّم إيجاد قواعد 

تنظم  العاقات يف العمل الوظيفي.

الف������ت������اً إىل أن امل�������دون�������ة ت����ع����رض����ت ل��ح��م��ل��ة 
كبرة وشرسة من مختلف الشرائح وذلك 
بسبب جهل وقصور عما تضمنته املدونة 
م����ن م����ب����ادئ وق����ي����م وأخ��������اق راق����ي����ة ت��م��ي��زت 

بخصوصية يمنية تعالج متطلبات الحياة 
اليومية وتعيد النظر يف العاقات اإلدارية 

بن مختلف املستويات الوظيفية.

وق���������������ال ال��������ك��������ح��������اين: إن امل�����������دون�����������ة ل���ي���س���ت 
تسّلطاً للمسئول عى املوظف أو انتقاص 
م���ن ال��ح��ق��وق امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل��ك��ت��س��ب��ة ل���ه كما 
أنها ليست سلطة تمنح رؤس���اء الجهات 
تفويضاً مطلقاً وف��ق الرغبات الشخصية 
ب��������ل ج��������������اءت ل������ت������ح������دد ال��������ت��������زام��������ات امل�����س�����ئ�����ول 
ورس����م����ت ط����ري����ق واض�������ح ل����ق����ي����ادات ال����دول����ة 
مروراً بأدىن موظف يف مؤسسات ومرافق 
الدولة وذلك بهدف السر يف طريق البناء 
املؤسيس الجماعي املوحد واملشرك متمنياً 
م��������ن ج�����م�����ي�����ع م����ن����ت����س����ب����ي امل������ؤس������س������ة ال����ع����م����ل 
باملدونة حتي تمثل التأمينات اإلجتماعية 
نموذجاً سَبّاقاً يف تطبيق مخرجات املدونة 
وص��ق��ل وإث���راء التجربة فيها،مضيفاً: ان 
املدونة يف شكلها الحايل عبارة عن خطوط 
ع���ري���ض���ة إلدارة ال����ع����اق����ة ب�����ن امل����س����ئ����ول يف 
امل�������ؤس�������س�������ة وامل�����������وظ�����������ف وامل������ج������ت������م������ع امل�����رت�����ب�����ط 

بخدماتها

ويف أرضية إدارية مشركة التخص فئة 
معينة بل تمثل الهوية اليمنية اإليمانية 
ال����ت����ي ع���م���ل أع���������داء اإلس���������ام ع�����ى ط��م��س��ه��ا 
يف اوس���اط مجتمعاتنا وه��ي انطلقت من 

خال القرآن الذي يجمع الناس بمختلف 
توجهاتهم وانتماءاتهم.

وح���������������ث ال���������ك���������ح���������اين ق�������������ي�������������ادات امل������ؤس������س������ة 
وج���م���ي���ع م��وظ��ف��ي��ه��ا وم��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا ع����ى ب���ذل 
م��زي��د م��ن ال��ج��ه��ود واإلن��ف��ت��اح ف��ي��م��ا بينهم 
عى مبدأ التعاون والتكامل وعى قاعدة 
ال����������ه����������دف وال���������ب���������ن���������اء امل����������ش����������رك خ��������اص��������ة وأن 
دة  املؤسسة مطالبة بتقديم خدمات مجَوّ

للمستفيدين من خدماتها.

داع���ي���اً ال��ج��م��ي��ع إىل م��راج��ع��ة ال��ت��ج��اوزات 
ال������ت������ي ت������ح������دث م�������ن ق�����ب�����ل ب�����ع�����ض امل����وظ����ف����ن 
ت���ج���اه امل���ؤم���ن ع��ل��ي��ه��م ك����ون امل���ؤس���س���ة م��ل��ك��اً 
ل����ه����م ول�����ل�����ش�����رك�����ات وال������ق������ط������اع ال������خ������اص وال 
يجوز التغول عليهم وفرض آراء ال تحقق 
مصلحتهم  و م��دون��ة ال��س��ل��وك الوظيفي 
ج��������������اءت ل����ت����ن����ظ����م ت������ل������ك ال��������ع��������اق��������ات وش��������دد 
الكحاين عى أن  تقييم أداء املوظفن يف 
امل��ؤس��س��ة ب��م��خ��ت��ل��ف م��س��ت��وي��ات��ه��م س��ي��ك��ون 
ط��ب��ق��اً ل��أس��س وامل��ن��ط��ل��ق��ات وامل����ب����ادئ ال��ت��ي 

حددتها مدونة السلوك الوظيفي.

ويف خ����ت����ام ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����دش����ن ت����م ت���وزي���ع 
ن�������س�������خ�������ة ورق������������ي������������ة م������������ن م������������دون������������ة ال�������س�������ل�������وك 
الوظيفي ونموذج تعهد اإللتزام باملدونة 

عى منتسبي املؤسسة .

مؤسسة التأمينات االجتماعية تدشن مدونة السلوك ما الذي أصاب االحتياطي الفيدرالي األمريكي؟
هالل جزيالن

مع ارتفاع التضخم ملستويات غر مسبوقة عقب 
ن��ش��وب ال��ح��رب األوك���ران���ي���ة، ب���دأ ال��ف��ي��درايل األم��ري��يك 
يف ت��ش��دي��د ال��س��ي��اس��ة ال��ن��ق��دي��ة يف م�����ارس 2022م، 
م����ن خ�����ال رف�����ع أس����ع����ار ال���ف���ائ���دة ب��ش��ك��ل م���ت���ت���اٍل، إىل 
جانب تخفيض امليزانية العمومية، وإن��ه��اء برنامج 
ش����������راء األص������������ول وم�����ن�����ذ ذل��������ك ال�����ح�����ن ق��������ام ال�����ف�����ي�����درايل 
برفع أسعار الفائدة ست م��رات عى التوايل بنسب 
مختلفة، وه���ذا ال��رف��ع امل��ت��ت��ايل أودى ب��خ��س��ائ��ر كبرة 
ع��ل��ي��ه، الرت����ف����اع األع����ب����اء امل���ال���ي���ة ق��ي��م��ة اإلي���������رادات ال��ت��ي 
يتحصلها، من محفظة األوراق املالية، وتوضح عدد 
م���ن ال��ت��ق��اري��ر أن ت��ح��وي��ات األرب������اح ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��زان��ة 
األمريكية، أصبحت بالسالب ووصلت بالسالب إىل 
2.9 مليار دوالر، يف الخامس م��ن أكتوبر امل��ايض، 
وه����ذا ي��ؤك��د أن إذا م���ا اس��ت��م��ر ارت���ف���اع س��ع��ر ال��ف��ائ��دة، 
س��ت��ت��زاي��د ال��خ��س��ائ��ر، ول���ذل���ك س��ت��ت��وق��ف ال��ت��ح��وي��ات، 
امل��ال��ي��ة ل��ل��خ��زان��ة األم��ري��ك��ي��ة، وه����ذا س���ي���ؤدي إىل ات��ك��اء 

االقتصاد األمرييك، إلنشاء األصول املؤجلة.

أثناء جائحة كورونا سياسة مختلفة

لقد لجأ الفيدرايل األمرييك إىل سياسة ناجعة أثناء 
جائحة ك��ورون��ا، فهو لم ي��زد من سعر الفائدة، بل 
عمل ع��ى ش��راء األص���ول وتطبيق برنامج لشرائها؛ 
بهدف تعزيز السيولة يف األسواق، ودعم االئتمان، 
األم�����ر ال�����ذي أدى إىل ارت����ف����اع ح��ج��م م��ح��ف��ظ��ة األوراق 
امل����ال����ي����ة ال����ت����ي ي���م���ت���ل���ك���ه���ا االح����ت����ي����اط����ي ال�����ف�����ي�����درايل وال����ت����ي 
ت����ض����م س������ن������دات ال�����خ�����زان�����ة واألوراق امل����ال����ي����ة امل����دع����وم����ة 
ب���ال���ره���ن ال����ع����ق����اري ض���م���ن ح����س����اب ال����س����وق امل���ف���ت���وح، 
ب��أك��رث م��ن الضعف خ��ال ع��ام��ن لتبلغ ح���وايل 8.5 
تريليون دوالر يف مارس 2022م، مقارنة بأقل من 
4ت��ري��ل��ي��ون��ات دوالر يف م����ارس 2020م، يف ال��وق��ت 
الذي ارتفع فيه تحويل االحتياطي الفيدرايل جميع 
دخ����ل����ه ال����ص����ايف ل���خ���زان���ة ال������والي������ات امل����ت����ح����دة، ون��ت��ي��ج��ة 
لتوسع إي���رادات الفائدة م��ن محفظة األوراق املالية 
الخاصة بالفيدرايل خال فرة الجائحة، وتجاوزها 
م���������دف���������وع���������ات ال����������ف����������ائ����������دة، ارت����������ف����������ع دخ�������������ل االح������ت������ي������اط������ي 
ال������ف������ي������درايل، وم��������ن ث������م زادت ال����ت����ح����وي����ات إىل وزارة 
الخزانة األمريكية، من ح��وايل 55 مليار دوالر عام 
2019م إىل 108 م��ل��ي��ارات دوالر ع���ام 2021م، 

لكن مع الحرب الروسية األوكرانية فاألمر مختلف 
وعكيس، أي أن التضخم كان بشكل مهول إىل جانب 
رفع سعر الفائدة بشكل كبر، وهذا ما سيؤثر سلباً 
ع��ى امل��رك��ز امل��ايل لاحتياطي ال��ف��ي��درايل ع��ى ع��دد من 
الجوانب، كانخفاض قيمة محفظة األوراق املالية، 
ال���ت���ي ت���أث���رت ق��ي��م��ت��ه��ا ال��س��وق��ي��ة م���ن س���ن���دات ال��خ��زان��ة 
واألوراق امل���ال���ي���ة ت���ب���ع���ا ل���ل���ت���غ���رات يف أس����ع����ار ال���ف���ائ���دة 
بطريقة عكسية ارتفاعا، أي أن ارتفاع سعر الفائدة 

يؤدي إىل تراجع يف القيمة السوقية للمحفظة.

قلة يف إيرادات الفوائد لألوراق املالية

أيضا تراجع يف إيرادات الفوائد من األوراق املالية، 
ع����ن����د ت������زام������ن ارت�������ف�������اع أس������ع������ار ال������ف������ائ������دة، م������ع ت��ق��ل��ي��ص 
ح��ج��م امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة، امل��ت��ض��خ��م��ة أص����ا، وه���ذا 
م�����ا س���ُي���س���ه���م ب���ش���ك���ل غ�����ر م����ب����اش����ر يف ارت������ف������اع خ���س���ائ���ر 
الفيدرايل األمرييك، وإزاء ذلك، تشر التوقعات إىل 
ت���راج���ع ح��ج��م م��ح��ف��ظ��ة األوراق امل��ال��ي��ة ال��ت��ي يمتلكها 
ال���ف���ي���درايل إىل 6.3 ت��ري��ل��ي��ون دوالر ع����ام 2024م، 
م���ق���ارن���ة ب����ح����وايل 8.3 ت���ري���ل���ي���ون دوالر يف 2 ن��وف��م��ر 
2022م، إىل ج��ان��ب تسبب ارت��ف��اع أس��ع��ار الفائدة 
يف تحول محفظة األوراق املالية الخاصة بالفيدرايل 
األمرييك إىل وضع خسارة غر محققة، وصلت إىل 
330 مليار دوالر، أو حوايل 4% من القيمة االسمية 
للمحفظة، وذلك يف مارس 2022م، بينما بلغت 
م��ك��اس��ب امل��ح��ف��ظ��ة غ���ر امل��ح��ق��ق��ة ح�����وايل 400 م��ل��ي��ار 
دوالر يف ع�����ام 2020م، ون���ح���و 128 م���ل���ي���ار دوالر 
ع�������ام 2021م، وم�������ع االرت�������ف�������اع يف أس�����ع�����ار ال����ف����ائ����دة 
امل��ت��ت��ايل ه����ذا ال���ع���ام، م���ن امل��ت��وق��ع أن ت��رت��ف��ع ال��خ��س��ائ��ر 

غر املحققة لتبلغ نحو 670 مليار دوالر، أو حوايل 
8% من القيمة االسمية للمحفظة، لتنخفض بعد 

ذلك تدريجيا.

خسائر تشغيلية

وال ي����م����ك����ن����ن����ا أن ن�����غ�����ف�����ل ال������خ������س������ائ������ر ال����ت����ش����غ����ي����ل����ي����ة، 
ل��اح��ت��ي��اط��ي ال����ف����درايل ال���ت���ي ارت���ف���ع���ت ألن م��دف��وع��ات 
ال����ف����ائ����دة دائ����م����ا م����ا ت����ك����ون ع����ى ال����ت����زام����ات االح���ت���ي���اط���ي 
األم��������ري��������يك، ك����ات����ف����اق����ي����ات إع������������ادة ال�������ش�������راء ال����ع����ك����يس، 
واح������ت������ي������اط������ي������ات امل�����������ص�����������ارف، ال�������ت�������ي أص������ب������ح������ت ت�����ت�����ج�����اوز 
إي����������رادات ال����ف����ائ����دة م����ن م��ح��ف��ظ��ة األوراق امل���ال���ي���ة ال��ت��ي 
يمتلكها، وال��ت��ي تبلغ ح���وايل 8.3 ت��ري��ل��ي��ون دوالر، 
ول�����������ذا ي�����ت�����وق�����ع م������ص������رف ب�����ارك�����ل�����ي�����ز أن ت�����ص�����ل ال����خ����س����ائ����ر 
ال��ت��ي ي��ح��ق��ق��ه��ا االح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درايل؛ ن��ت��ي��ج��ة ت��ج��اوز 
م��دف��وع��ات ال��ف��ائ��دة إلي��رادات��ه��ا، إىل 60 م��ل��ي��ار دوالر 
عام 2023م، و15 مليار دوالر يف عام 2024م، 
وإذا م���ا ت��ح��ق��ق ع���ج���زا، يف ص���ايف االدخ������ار، ستتوقف 
ال����ت����ح����وي����ات إىل وزارة ال�����خ�����زان�����ة األم����ري����ك����ي����ة م���ؤق���ت���ا، 
ليكر العجز امل���ايل، وق��د تصل التحويات إىل صفر 
حتى 2025م بسبب استمرار رف��ع سعر الفائدة، 
إذا فاالحتياطي ال��ف��ي��درايل األم��ري��يك ب��ات ع��ى وشك 

السقوط، حتى سعر الفائدة لم يعد يسعفه.

ل��ك��ن س��ي��ظ��ل ال���س���ؤال ال���ت���ايل دون إج���اب���ة مل����اذا يف ح��ال��ة 
الحرب بن موسكو وكييف، لجأ الفيدرايل األمرييك إىل 
االستمرار يف رفع الفائدة للتغلب عى التضخم، عوضا 
ع���ن ش���رائ���ه األص������ول وت��ط��ب��ي��ق ب���رن���ام���ج ل���ش���رائ���ه���ا؛ ب��ه��دف 

تعزيز السيولة يف األسواق، ودعم االئتمان؟



احمد  الفقيه

تلوث البيئة وأرضارها..!

الطاقة النووية.. قوة إلنقاذ العالم

يف زح�����م�����ة ال������ن������اس وح��������ن ن����ش����ب ذل��������ك ال����ش����ج����ار 
ال������دام������ي أم��������ام واح��������د م�����ن م����ح����ات ب���ي���ع األس����م����اك 
التي تقول يافطته بأنها طازجة وكما هو معتاد 
من أبناء الشعب اليمني التجمع السريع حول 
كل شجار يندلع طبعا هذا املحل يقع بالقرب من 
م��رك��ز ت��س��وق ه��اي��ر ش��م��ان وال��س��ب��ب يف ال��ش��ج��ار 
كان أمراً يف غاية األهمية فقد كان أحد املواطنن 
ي�����ص�����رخ ب�����أع�����ى ص�����وت�����ه وي�����ق�����ول ب�������أن ب�����ائ�����ع ال���س���م���ك 
ق���د ق����ام ب��ب��ي��ع��ه ك��م��ي��ة م���ن ال��س��م��ك ال��ف��اس��د ت��م��ام��ا 
ال��������ذي ب���ق���ي���ت ت���ن���ب���ث���ق م����ن����ه راح��������ة ش�����دي�����دة ال���ع���ف���ان���ة 
ح��ت��ى ب��ع��د ق��ل��ي��ه ب���ال���زي���ت إال أن أس�����رة امل����واط����ن لم 

ت���ل���ح���ظ ذل������ك إال ب���ع���د ت���ن���اول���ه���م ق���ط���ع ال ب������اس ب��ه��ا 
منه األمر الذي تسبب بحالة تسمم قصوى لدى 
ب���ع���ض أف�������راد األس��������رة، ال���ك���ث���ر م���م���ن ش����ه����دوا ه���ذه 
ال��واق��ع��ة أب�����دوا ب����رأي ال���ذه���اب إىل م��ك��ت��ب الصحة 
وه��������ذا ل���ي���س م���ن���ط���ق���اً, وذل��������ك ألن م���ك���ت���ب ال��ص��ح��ة 
ليس مخفر شرطة, ل��ذا الب��د من تواجد مندوب 
ملكتب الصحة وبشكل يومي لدى جميع محات 
بيع امل��أك��والت الجاهزة مثل: املطاعم والبوفيات 
وم��ح��ات ب��ي��ع األس���م���اك وأن ي��ك��ون ه��ن��اك ح��رص 
ومتابعة مباشرة م��ن قبل ال���وزارة نفسها وأيضاً 
إش��راك مكاتب البلدية يف مديريات األم��ان��ة بهذا 

األم��������ر ك�������ون اإله������م������ال وال����ت����ق����ص����ر ب���امل���ت���اب���ع���ة ي��ع��ن��ي 
ال���ام���ب���االة ب��ح��ي��اة امل���واط���ن���ن ول���ي���س م���ن ال��ص��ح��ي��ح 
ام��ت��ن��اع األس����ر ع���ن ع��م��ل��ي��ة ش����راء األط��ع��م��ة بسبب 
عدم نظافة محاتها التي تعبث دون رقابة بحياة 
امل��واط��ن��ن ك��ون��ه��ا متطلب غ����ذايئ ب��ل ح��ل املشكلة 
م��ن ج���ذوره���ا وه���ذا األم���ر ي��ض��ع ل��دي��ن��ا ال��ع��دي��د من 
ال����ت����س����اؤالت م����ن أب�����رزه�����ا م����ا ال������ذي ي��ن��ق��ص��ن��ا ل��ن��ق��وم 
بتنفيذ اللوائح القانونية؟ وملاذا نتغاىض عن أشياء 
نعتقدها سهلة وهي بغاية األهمية فإذا لم تكن 
ح��ي��اة اإلن��س��ان ه��ي ض��م��ن أول���وي���ات ق��وائ��م ال��دول��ة 

خالد الصرابيفعى الدنيا السام.

 

 

عبدالسالم التويتي

ريم عبيد 

ومضات متناثرةبوح الرياع

 ما الذي لم تسرقه 
أميركا بعد من اليمن؟

إن�������ه�������ا ك��������رام��������ة أب��������ن��������ائ��������ه.. ال�������ت�������ي ال ت����ب����اع 
وال ت������ش������رى.. م�����ا زال ال���ي���م���ن���ي ص����ام����دا 
رغ�������م ال����ق����ت����ل وال�����ت�����ج�����وي�����ع، وال����ق����ص����ف، 
واالعتداءات املتكررة، والحصار، وقلة 
امل�����وارد ال��ص��ح��ي��ة، وان���ع���دام أس��اس��ي��ات 
ال���ح���ي���اة.. ح��ت��ى أن ج�����زءا م���ن ال��ي��م��ن��ي��ن 
خلفتهم ال��ح��رب ال��ض��اري��ة العبثية يف 
ال����ع����راء، ورغ����م ذل����ك ل���م ي��س��ت��س��ل��م��وا.. 
امل������وت أوىل م����ن رك������وب ال�����ع�����ار.. وال���ع���ار 

أوىل من دخول النار..
يدافعون عن أرضهم با كلل، علما 
أن ال��ن��ف��ط ي���س���رق، امل������وارد امل��ع��دن��ي��ة يف 
بواطن االرض تصادر، حتى اآلثار التي 
ت�������دل ع������ى ع������راق������ة ال����ي����م����ن ه������ي األخ�������رى 
ت��������س��������رق، اذ ك������ش������ف م�������رك�������ز "ال������ه������ده������د 
ل��������ل��������دراس��������ات األث�����������ري�����������ة" يف ال������ي������م������ن ع���ن 
تقرير يوثق عملية سرقة اآلثار اليمنية 

وبيعها يف املزادات الدولية.
امل��رك��ز أك��د أن أك��ر م��ن 4265 قطعة 
أث�������ري�������ة م�����ه�����رب�����ة ب����ي����ع����ت يف س�������ت دول، 
هي أمريكا عر 5 م��زادات، بريطانيا 4 
م���زادات، فرنسا 3 م���زادات، وم��زادان 
يف ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين وم������زاد ل��ك��ل من 

أملانيا وهولندا. 
وب������������������������ننّ أن ع��������������������دد ال����������ق����������ط����������ع امل��������ب��������اع��������ة 
وامل���ع���روض���ة خ����ال ف����رة ال����ع����دوان بلغ 
2610 ق��ط��ع��ة، أم��ري��ك��ا يف امل��رك��ز األول 
2167 ق���ط���ع���ة أث�����ري�����ة، ث�����م ه����ول����ن����دا ويف 
امل����رك����ز ال���ث���ال���ث ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين 501 

قطعة أثرية.
وأش���������������ار امل��������رك��������ز إىل أن ع����������دد ال����ق����ط����ع 
األث������ري������ة امل����ب����اع����ة خ�������ال ف�������رة ال�����ع�����دوان 
2523 قطعة، بلغت قيمتها التقديرية 
12 م�����ل�����ي�����ون دوالر، الف�������ت�������اً إىل أن م���ن 
ض����م����ن ال����ق����ط����ع ال�����ت�����ي رص������ده������ا ال���ت���ق���ري���ر 
ق��ط��ع وص��ل��ت يف س��ع��ره��ا إىل أك����ر من 
800 ألف دوالر مثل مخطوطة تعود 

إىل القرن الخامس عشر امليادي.
ام������رك������ا ه������ي رأس األف������ع������ى اذا، ه��ي 
ك�����ان�����ت ت����ع����ل����م ج�����ي�����دا م������ا يف ال����ي����م����ن م��ن 
ث�������������������روات، وخ������ط������ط������ت ل������ك������ل م���������ا ح���ص���ل 
وي��������ح��������ص��������ل، وه�������������و م����������ا ي��������دف��������ع امل��������راق��������ب 
اىل ال�����ب�����ح�����ث أك���������ر ع�������ن االس��������ب��������اب ال����ت����ي 
دفعت دول العدوان بمعاونة امركا 
ل��ل��دخ��ول ب��ه��ذا ال���زخ���م اىل ال��ي��م��ن، بل 
أب���ع���د م����ن ذل������ك، مل������اذا ت��س��ت��م��ر ال���ح���رب 
اىل ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة، ال���ق���رار ع��ن��د ام��رك��ا 
ح��ص��را، وم���ا ال��س��ع��ودي��ة اال أداة تنفذ 

حن تؤمر.
ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي ت��ك��ب��دت��ه��ا ه���ذه ال���دول 
ك�����ب�����رة، اال ان ح����ج����م االس�����ت�����ف�����ادة م��ن 
م����������������وارد ال������ي������م������ن ق��������د ت�������ك�������ون اك��������������ر، ه���ي 
اس���ت���ه���ل���ك���ت ق���ط���ع���ا ب����ال����ي����ة م������ن ع���ت���اده���ا 
ال��ع��س��ك��ري، ووض���ع���ت ال��س��ع��ودي��ة يف 
فوهة املدفع، ودفعتها امواال طائلة، 
ف���ي���م���ا ك�����ان�����ت ه������ي ت���ن���ف���ذ خ���ط���ط���ه���ا ال���ت���ي 
وض���ع���ت���ه���ا م���ن���ذ س�����ن�����وات ل���ن���ه���ب ال��ي��م��ن 

وثرواته، وافقار شعبه عى فقره.
م�������ن ق���������ال ان ح���������رب ال�����ي�����م�����ن ع���ب���ث���ي���ة، 
ع��وق��ب، وش��ن��ت ح��رب ش��ع��واء عليه، 
ه��و أص����اب يف ج��ان��ب، ول��ك��ن��ه أخ��ط��أ يف 
جانب آخر، ألن الحرب فعا لم تكن 
ع���ب���ث���ي���ة، ب����ل ه����ي ح������رب م�����دروس�����ة م��ن��ذ 

سنوات.
وال���ح���ق���ائ���ق امل�����ذك�����ورة يف ه�����ذا امل���ق���ال، 
ي������ج������ب ان ت��������دف��������ع ال������ي������م������ن������ي ل�����ال�����ت�����ف�����اف 
ح�������ول ح����ك����وم����ة ص����ن����ع����اء ال�����ت�����ي اوق����ف����ت 
املحتل عى اجر ونصف، ودفعته ألن 
ي���ح���س���ب ال������ف ح����س����اب ق���ب���ل ان ي��ك��م��ل 
ح����رب����ه، ون���ه���ب���ه وس����رق����ت����ه، وف�������وق ه���ذا 
املطلوب هو تضافر الجهود الستعادة 
ك��ام��ل ال��ي��م��ن، وب��ال��ت��ايل اي��ق��اف النهب 
الحاصل ملوارده، الن كل فلس يخرج 

من اليمن، يجوع مقابله طفل..
اليمن يحتاج وقفة، فلتكن قريبة.. 

ليكن النصر قريب إن شاء الله.

اإلعالم العربي.. 
وغرابيل العمالء..!!

ال��ت��اري��خ ال��ث��ق��ايف وال��ح��ض��اري واإلن��س��اين 
ذاك��������رة ال����ش����ع����وب، ف���ك���ل ي�����وم ي���م���ر ي��ث��ب��ت 
لنا أنه مع كل وسيلٍة جديدٍة، تظهر لنا 
ثقافة فريدة، ومرحلة تاريخية حضارية 

متنوعة..
ف�������ال�������ع�������اق�������ة ال������ت������ف������اع������ل������ي������ة ال�������ق�������ائ�������م�������ة ب����ن 
اإلع���ام وث��ق��اف��ة ال��ش��ع��وب واألم���م عاقة 
ح���م���ي���م���ة ت��ح��ك��م��ه��ا ال����ع����اق����ات ال���ت���اري���خ���ي���ة 
وال��ح��ض��اري��ة امل��ت��ج��ذرة ع��ر ال���ق���رون ل���ذا ال 
غ���راب���ة أن ن��ج��د اإلث������ارة امل��ب��ت��ذل��ة وال��ن��اع��م��ة 
عر إعامنا العربي املؤدلج ال��ذي تناىس 
ق�����ي�����م�����ه وأخ���������اق���������ه وه������وي������ت������ه وراح ي���س���ب���ح 
يف ت�����ي�����ارات األم����������واج ال���ن���اع���م���ة, واإلث����������ارات 
امل���ب���ت���ذل���ة، ال���ق���ائ���م���ة ع����ى ال���ق���ف���ز م����ن ف���ك���رٍة 
اىل أخ������رى م����ن دون ت��خ��ط��ي��ط أو م���راع���اة 
ألح����������������داث وث�������ق�������اف�������ات وت������ب������اي������ن ال�����ش�����ع�����وب 
اج���ت���م���اع���ي���اً وأي���دي���ول���وج���ي���ا واث����ن����ي����اً.. وه���ك���ذا 
يظل الصراع بن الحق والباطل والخر 
والشر صراعاً بشرياً قديماً ُمنذ أن خلق 
الله األرض ومن عليها.. سواء أكان هذا 
ال����ص����راع ف���ك���ري���اً أو ع���ق���ائ���دي���اً أو ع��س��ك��ري��اً.. 
امل����ؤس����ف امل���ش���ن أن امل���ن���ظ���وم���ة االت��ص��ال��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة م���ازال���ت ت��ن��ظ��ر ل��إن��س��ان ال��ع��رب��ي 
ن�����ظ�����رة اس�����ت�����ع�����اء ودون�������ي�������ة يف آن واح���������د.. 
وه���ذا راج���ع إىل"ال��ب��اران��وي��ا" القائمة عى 
السلطة والقوة والنفوذ.. وهذا ما أفىض 
إىل نتاج ثقافة قائمة عى العنف والتنمر 

والتنكيل..
ويف ظل االنعكاسات التي رافقت تلك 
ال���س���ي���اس���ات امل���س���ت���ب���دة م����ن ت���ل���ك األن��ظ��م��ة 
العربية املأفونة أف��رزت لنا واق��ع��اً ثقافياً 
واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً معقداً, 
وه���������ك���������ذا ت���������������دور دورات ال�������ح�������ي�������اة يف ظ���ل 
األي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ات امل�����ع�����اص�����رة وامل����ت����ص����ارع����ة 
من أجل البقاء والتنافس عى السلطة 
وال����روة.. وت��ن��اىس ه��ؤالء وأول��ئ��ك دورات 
ال����ت����اري����خ وس����ق����وط ال����ح����ض����ارات ال����راق����ي����ة.. 
ون�����ظ�����ري�����ات ال����ص����ع����ود وال�����س�����ق�����وط ل����ل����دول 

وال�������������������������س�������������������������ف�������������������������ر 
ع��ك��س ال��زم��ن 

االفرايض..
ف��������ي��������ات��������رى يف 
ظ��������������������������ل ه�������������ك�������������ذا 
"أن�������������������������ظ�������������������������م�������������������������ة 
عربية مهرئة 
وم��������س��������ت��������ب��������دة" 
ق�����������ائ�����������م�����������ة ع������ى 
سياسة "فرق 
ت������س������د" س�������واء 
ع����ى م��س��ت��وى 
أو  ال������������������������������ف������������������������������رد 
الجماعات أو 
امل�������ج�������ت�������م�������ع�������ات 
أن ننتظر منها 
ج�������ي�������ًا م�����ؤم�����ن�����اً 
م�������������ت�������������س�������������ل�������������ح�������������اً 
ب���������������������ال���������������������ع���������������������ل���������������������م 
وامل����������������������ع����������������������رف����������������������ة 
م�������������������خ�������������������ل�������������������ص�������������������اً 
وف��������ي��������اً ل����وط����ن����ه 

وأمته..؟!
- لذا ينبغي 
ع�������������������������������������ى ت�������������ل�������������ك 

األنظمة العربية أن تدرك وتعي خطورة 
ت��ل��ك امل��م��ارس��ات ال��خ��اط��ئ��ة وأن ال��ع��ن��ف ال 
ي��ول��د إال ال��ع��ن��ف وم��ه��م��ا ط���ال ال��زم��ن ف��إن 
ك�����ل ح�����ض�����ارة وأن����ظ����م����ة اىل زوال.. ه���ك���ذا 
تقول نظرية الكون: مهما يكن ال يكون 
وم������ه������م������ا ي������ك������ن ال ي�������������������دوم.. ف�����������ال�����������دوام ل���ل���ه 

وحده..
- ل���ذا ع��ى ال����دول ال��راق��ي��ة واملجتمعات 
الحضارية أن ُتدرك مزايا التنظيم وتوزيع 
ال������ص������اح������ي������ات وت����خ����ص����ي����ص امل�����س�����ؤول�����ي�����ات 
يف ش��������������ؤون ت�����س�����ي�����ر م�������ؤس�������س�������ات دول�����ت�����ه�����ا 
وأج��ه��زت��ه��ا ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة وه���ذا األم��ر 
م����ل����ح����وظ يف ع����ل����م ال����س����ي����اس����ة واالق����ت����ص����اد 

والحكم الرشيد..
فالحرية الثقافية والفكرية هي حرية 
منظمة مضبوطة وموجهة تحدها حرية 
اآلخ�����ري�����ن.. وت��ق��ي��ده��ا األن���ظ���م���ة وال���ق���وان���ن 
والشرائع واألع���راف والتقاليد واألخ��اق 
دون ذلك تصبح حرية سائبة غر مقننة 
ألن ب��ن ال��ح��ري��ة وال��ف��وىض خيط رف��ي��ع ال 

يدركه إال العاملون..
صفوة القول:

امل���ف���ارق���ة امل��ت��ب��اي��ن��ة أن اإلع������ام س����اح ذو 
ح��������دي��������ن.. ق�������د ي����س����ت����خ����دم ل�����ب�����ن�����اء ال����ع����ق����ول 

واألوطان وقد يكون العكس.
ل�������ذا ع������ى ال����ق����ائ����م����ن ع���ل���ي���ه أن ي���ح���س���ن���وا 
إدارته وتوجيهه نحو البناء واألعمار.. ال 
ن��ح��و ال���ه���دم وال���ت���دم���ر.. ف���اإلع���ام رس��ال��ة 
إن������س������ان������ي������ة ي�����س�����ع�����د ب������ه������ا ج�����م�����ي�����ع ال������ب������ش������ر.. 
فالعبث بنعمة العقل والفهم واإلدراك 
أشد أنواع الكفر تلك النعمة التي خص 
الله بها كل البشر عى اختاف مشاربهم 
وأطيافهم وأجناسهم وأعرافهم وجعلها 

سبيلهم اىل الخر والحق والجمال.
فاملشكلة اليوم التي تعاين منها البلدان 
العربية وشعوبها ومجتمعاتها الراهنة 

هي مشكلة أخاقية يف املقام األول.
ف��ا س��ي��اس��ة وال اق��ت��ص��اد وال تعليم وال 
صحة وال غرها من الوسائل والغايات 
واإلمكانات القادرة عى النهوض والرقي 
والتقدم واالزدهار بشعوب تلك البلدان 
من أزماته وكبواته إال إذا صلحت أخاق 
أمته وشبابه ونسائه ورجاله.. دون ذلك 
ن����ظ����ل ع����اج����زي����ن ح����ائ����ري����ن ك������ال������ذي ي���س���اف���ر 
ع�����ك�����س ال��������زم��������ن ال ب��������ن ه�����������������ؤالء.. وال ب���ن 

أولئك..!!.

اح����رام  ن��ح��و      
ال�����ذات واآلخ���ري���ن 
روح  وت���ع���م���ي���ق 
املشاركة االجتماعية 
ب���ن أب���ن���اء ال��وط��ن 

الواحد

رسالُة  اإلع���ام            
ه��ادف��ُة وس��ام��ي��ُة.. 
أنظمة  ه��ن��اك  لكن 
منبطحة  ع��رب��ي��ة 
ف���اش���ي���ة ٌت���ح���اول 
مستنقع  يف  إغراقه 
األثنية  ال��راع��ات 

واملذهبية

ف�����ي�����م�����ا ي������ك������ر ال�������ن�������ق�������اش ح������������ول ال�������ط�������اق�������ة ال������ن������ووي������ة 
باعتبارها إحدى املصادر املهمة القادرة عى تلبية 
االحتياجات املتزايدة يف مجال الطاقة، إىل جانب 
امل��خ��اوف التي يثرها بعضهم م��ن آث��اره��ا السلبية 
ع��ى ال��س��ام��ة ال��ص��ح��ي��ة للبشر ي���أيت ال��ك��ت��اب ال��ذي 
ن����ع����رض����ه ال������ي������وم ل���ل���ص���ح���ف���ي���ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة »ج���ي���ن���ي���ث 
ك��راي��ف��ي��ن��ز« ب��ع��ن��وان ال��ق��وة إلن��ق��اذ ال��ع��ال��م: حقيقة 
الطاقة النووية، ليفند جميع األس��اط��ر املحيطة 
ب����ال����ذرة م�����رزا ق���درت���ه���ا ع���ى إن���ق���اذ ال���ع���ال���م ف��ب��ت��ن��ام��ي 
املخاوف الدولية حول ظاهرة االحتباس الحراري 
التي باتت تؤرق املسؤولن واملهتمن بالبيئة أصبح 
م�����ن ال�������ض�������روري ال���ت���ف���ك���ر يف ب�����دائ�����ل أخ���������رى ل���ت���ول���ي���د 
ال����ط����اق����ة واالب����ت����ع����اد ع����ن ال�����وق�����ود األح������ف������وري ال����ذي 
ي���ل���وث ال���ب���ي���ئ���ة، وي��ت��س��ب��ب يف ان���ب���ع���اث ث�����اين أك��س��ي��د 
الكاربون وإذا كان الخوف متنامياً حول مستقبل 
الكرة األرضية بسبب التغرات املناخية وارتباطها 
ب��االح��ت��ب��اس ال���ح���راري ك��م��ا ب���دأ ي��ت��ج��ى واض���ح���اً من 
خال ذوب��ان الجليد يف القطب املتجمد الشمايل 
ف��إن ه��ذا التحدي الخطر ال يعادله س��وى ان��دالع 

حرب نووية ال تبقي وال تذر.
وبن هذين التحدين احتار العلماء واملسؤولون 
بشأن الطاقة النووية بن مؤيد ومعارض ومحذر 
من خطورتها أما مؤلفة الكتاب الذي نعرضه هنا 
فقد حسمت أمرها معلنة انحيازها الواضح إىل 
صف املدافعن عن الطاقة النووية باعتبارها خيار 
امل��س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ادر ع���ى ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ب���أق���ل تكلفة 
بيئية ممكنة ل��ك��ن ق��ب��ل تبني »ج��ي��ن��ي��ث كرايفينز« 
لهذا الطرح ودفاعها عن الذرة بوصفها مستقبل 
ال��ع��ال��م وف��رص��ت��ه ال��وح��ي��دة ل��ل��ت��خ��ل��ص م���ن ال��وق��ود 
األح���ف���وري امل��ل��وث للبيئة انتظمت يف ال��ع��دي��د من 
ال��ج��م��اع��ات امل��ن��اه��ض��ة ل��ب��ن��اء امل���ف���اع���ات ال���ن���ووي���ة يف 
أمريكا وكثرا ما عرت عن رأيها من خال مقاالتها 
الصحفية ولم يأت التحول يف نظرتها للذرة والتي 
تعرف املؤلفة ذاتها يف كتابها أنها كانت مبنية عى 
الجهل بتفاصيلها وطريقة عملها إال بعد التقائها 
ب��ال��ع��ال��م األم���ري���ي »ري�����ب ري���ت���ش���اردس���ون« ل��ت��ب��دي��د 
مخاوفها وإقناعها بقيمة ال���ذرة يف إن��ت��اج كميات 

هائلة م��ن ال��ط��اق��ة وروي����داً روي����داً تحولت أسئلتها 
للعالم إىل عناوين تتصدر فصول كتابها مثل:أال 
ي���ن���ط���وي اإلش����ع����اع ع����ى خ����ط����ورة ك����ب����رة؟ أال ي��م��ك��ن 
ل��إره��اب��ي��ن أن ي��س��ت��غ��ل��وا ه���ذه ال��ط��اق��ة ألغ��راض��ه��م 
ال����خ����اص����ة ؟ك�����ي�����ف ي���م���ك���ن ال���ت���خ���ل���ص م������ن ال���ن���ف���اي���ات 
ال������������ذري������������ة؟.. ل����ت����ك����ت����ش����ف يف ال�����ن�����ه�����اي�����ة أن م����خ����اوف����ه����ا 

السابقة ال أساس لها من الصحة.
وهكذا ان��رت املؤلفة لدحض أهم الحجج التي 
ي��س��وق��ه��ا م��ن��اه��ض��و ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة م��وض��ح��ة عى 
سبيل امل��ث��ال أن نسبة اإلش��ع��اع ال��ت��ي يتعرض لها 
ال����ف����رد يف أح�����د أن����ف����اق امل������رو ت���ف���وق م����ا ي���ت���ع���رض ل��ه 
ع���ام���ل يف أح����د م��ن��اج��م اس���ت���خ���راج ال���ي���وران���ي���وم وأن 
معدل اإلشعاع املنبعث من األرض يف تشرنوبل 
وهروشيما ه��و أق��ل مقارنة م��ع امل��ع��دل يف دينفر 
األم����ري����ك����ي����ة، ك���م���ا ال ي����وج����د ب���ال���ق���رب م����ن امل���ح���ط���ات 
النووية أي ارتفاع يف حاالت اإلصابة بالسرطان كما 
يروج لذلك بعضهم وإلبراز مزايا الطاقة النووية 
وإظهار منافعها ملستقبل األرض تقارن كرايفينز 

بينها وبن الطاقة املستخرجة من محطات الفحم 
الحجري املنتشرة بكرة يف الواليات املتحدة فرغم 
اح��ت��م��االت ال��ت��س��رب اإلش��ع��اع��ي ال��ت��ي ت��ظ��ل بعيدة 
ع����ى ك����ل ح�����ال ت��ب��ق��ى ال���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة ن��ظ��ي��ف��ة وال 

تتسبب يف انبعاث الغازات امللوثة واملسؤولة عن 
االح����ت����ب����اس ال������ح������راري وال����ت����غ����رات امل���ن���اخ���ي���ة وت��ش��ر 
املؤلفة إىل خريطة توليد الكهرباء يف أمريكا حيث 
تلبي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة 75 % م��ن احتياجاتها من 
ال����ك����ه����رب����اء ب����اع����ت����م����اده����ا ع������ى امل�����ح�����ط�����ات ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب���ال���وق���ود األح����ف����وري امل��س��ب��ب��ة ل��ل��ت��ل��وث 
مضيفة أن النفايات السامة الناتجة عن احراق 
الفحم تقتل س��ن��وي��اً  24أل���ف أم��ري��ي ورغ���م زي��ادة 
االس���ت���ث���م���ار يف ب����دائ����ل ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة ال ت��ش��ك��ل 
هذه األخرة سوى %5 من إجمايل إنتاج الكهرباء 
بينما تشكل الطاقة النووية20 % منها علماً بأنها 
ال تطلق ال��غ��ازات السامة واألك���ر م��ن ذل��ك تقول 
املؤلفة أنه عى امتداد الخمسون عام املاضية لم 
ت��ت��س��ب��ب امل���ح���ط���ات ال����ن����ووي����ة يف م���ق���ت���ل أي ش��خ��ص 
وت��واص��ل امل��ؤل��ف��ة دف��اع��ه��ا ع��ن ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة عر 
س�������رد م���ج���م���وع���ة م�����ن ال����ح����ق����ائ����ق امل����رت����ب����ط����ة ب����ت����ا م��ث��ل 
ع��دم ح��رق امل��ح��ط��ات ال��ن��ووي��ة ل��وق��ود م��ل��وث، كما 
أن ال��ي��وران��ي��وم ي��ح��ت��وي ع���ى ط��اق��ة م��ك��ث��ف��ه ال تنتج 
سوى كميات قليلة من النفايات ويف هذا السياق 
ي����م����ك����ن ل����ش����خ����ص ق�������ىض ح�����ي�����ات�����ه يف االع������ت������م������اد ع���ى 
ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه م���ن ال��ك��ه��رب��اء 
أن ي���ن���ت���ج م�����ا ي�����ع�����ادل ع���ل���ب���ة ص����غ����رة م�����ن ال���ن���ف���اي���ات 
خ����اف����اً ل��ل��ف��ح��م ال���ح���ج���ري ال������ذي ي��ن��ت��ج خ�����ال ح��ي��اة 
فرد كاملة 146  طنا من النفايات السامة وفيما 
يتعلق باحتمال التعرض لإشعاعات النووية، 
تؤكد املؤلفة أن شخصا يعيش عى بعد خمسن 
ميًا من محطة نووية يتلقى من اإلشعاعات أقل 
ما يتلقاه إنسان يأكل حبة موز بيد أن املؤلفة التي 
تستميت يف الدفاع عن الطاقة النووية باعتبارها 
وس���ي���ل���ة ن���ظ���ي���ف���ة وغ������ر ض��������ارة إلن�����ت�����اج ال����ك����ه����رب����اء ل��م 
ترسم الصورة كاملة السيما فيما يتعلق بتكلفة 
إنشاء املحطات النووية بحيث تصل كلفة املحطة 
ال�����واح�����دة إىل ث���اث���ة م���ل���ي���ارات دوالر وح���ت���ى ع��ن��دم��ا 
أصدرت الهيئة الدولية للتغرات املناخية تقريرها 
األخر لم تشر إىل الطاقة النووية كمنقذ للعالم 
كما ذهبت املؤلفة بل كبديل ضمن بدائل أخرى 

للتخفيف من حدة االحتباس الحراري.

49(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
يف م�����������ذك�����������رة ح��������������ول ال������ت������ط������ور 
ال��س��ي��ايس ل��ل��ي��م��ن ق���ال روب���رت 
ستويك بشكل واض��ح يف عام 
1982  أن ن��ص��ي��ح��ت��ه امل��وس��ع��ة 
ل����أم����راء ح�����ول أف���ض���ل ال��س��ب��ل 
إلدارة موارد النفط يف جنوب 
ال�����ي�����م�����ن أص�����ب�����ح�����ت ب�������ا ج�������دوى 
ب����س����ب����ب ال�����ف�����ش�����ل يف اك����ت����ش����اف 
أي منها ألن النفط يف الشمال 
والجنوب عى حد سواء كان 
ب��م��ث��اب��ة ع��ق��ي��دة ل���دى اليمنين 
وك�������ان ي���ت���م ال���ح���دي���ث ع���ن���ه ب��ن 
ال���ن���اس ب��م��ث��اب��ة ال��ك��ن��ز امل���دف���ون 
ج������ع������ل������ت م��������رك��������زي��������ة ال�������ي�������م�������ن يف 

ال���ت���اري���خ ال���ق���دي���م ح��ق��ي��ق��ة أن�����ه يف ال���ع���ص���ر ال��ح��دي��ث 
فقط اليمن من دون بقية الجزيرة العربية تفتقر 
إىل ال������������روة ال�����ب�����رول�����ي�����ة ت�����ب�����دو يف أح�����س�����ن األح����������وال 
مفارقة  وقد فسر البعض ان عدم اكتشاف نفط 
ُتعزى عى نطاق واسع إىل مؤامرات أجنبية  ولكن 
يف الواقع  تم تشجيع املسوحات النفطية يف كل 
اليمن من قبل املانحن األجانب وصناديق البنك 
الدويل التي دفعت مبالغ طائلة لبعثات التنقيب 
عن النفط وبذلت جهد كبر يف الجنوب بن عامي 
)1977-1980  ( وجدت مجموعة روسية عامات 
م��ش��ج��ع��ة ب���ال���ق���رب م���ن ش���ب���وة ت��ت��م��ث��ل يف اك��ت��ش��اف 
مخزون نفطي و قامت شركة إيطالية باكتشاف 
ص��غ��ر يف ال��ب��ح��ر ب��ال��ق��رب م���ن امل��ك��ا يف ع����ام  1982 

وأي���ض���ا ش���رك���ة أم��ري��ك��ي��ة ت��دع��ى 
ه�����ان�����ت أوي����������ل وق�����ع�����ت ات���ف���اق���ي���ة 
ل���ل���ع���م���ل يف ال�����ش�����م�����ال ب����ال����ق����رب 
م���ن م�����أرب يف ع����ام 1981  و يف 
نهاية عام 1983  وقع اشتباك 
ح����������������������������دودي ب��������������ن ال�������ش�������م�������ال�������ي�������ن 
وال������س������ع������ودي������ن وال�������������ذي ن���س���ب���ه 

ال���������ب���������ع���������ض إىل 

اس������ت������ك������ش������اف ال����ن����ف����ط 
ع���������������������������ى ال���������������������������رغ���������������������������م م���������ن 

ي���������ك���������ون  أن  اح��������������ت��������������م��������������ال 
ال�������ت�������ه�������ري�������ب ه����������و امل����ش����ك����ل����ة  

يف م������������ارس 1984  ح��������وايل 
ك��������������������������������������������������ان 60  ك�������ي�������ل�������وم�������ًرا م���������ن م���������أرب 

بكميات تجارية اول اك���ت���ش���اف ل��ل��ن��ف��ط وال����غ����از 
من قبل شركة هنت األمريكية .

 يف يناير 1985  ك��ان الشماليون وال��س��ع��ودي��ون 
ع������ى خ��������اف م��������رة أخ������������رى  وأدى ذل��������ك إىل ت���ح���رك 
ال��������ح��������ك��������وم��������ة ل���������ل���������ق���������وات ل�������ق�������م�������ع ال��������ق��������ب��������ائ��������ل وال����������ت����������زم 
ال���س���ع���ودي���ون ب���ق���وات يف م���ك���ان ق���ري���ب ع���ى ال��رغ��م 
م�������ن أن م����ع����ظ����م ال�����ت�����ف�����اه�����م�����ات ت�����ق�����ع داخ�����������ل أرايض 

اليمن ثم انخرط الجنوب ليس فقط يف استفزاز 
السعوديون لكن شيوخ الشمال حشدوا رجالهم 
ل���ل���دف���اع ع����ن ال���ن���ف���ط ال���ي���م���ن���ي ال������ذي ك����ان����وا ي��ت��ه��م��ون 
ال��س��ع��ودي��ن ب��س��رق��ت��ه ك���ان���ت ه����ذه ه���ي امل�����رة األوىل 
م���ن���ذ ع�����ام 1934  ال���ت���ي ت���ك���ون ف��ي��ه��ا ال����ح����دود م��ح��ل 
ن����زاع ب���ن ال��س��ع��ودي��ن وال��ي��م��ن ال��ش��م��ايل وق���د رأى 
ال���ج���ن���وب���ي���ون أن م��ن��ط��ق��ة ال����ودي����ع����ة ق����د خ����س����رت يف 
ع�������ام 1969 ل����ص����ال����ح ال����س����ع����ودي����ة ب��������دون اي داع�����ي 
ك����ان����ت امل����ش����اك����ل ال�����ح�����دودي�����ة يف ال����ش����م����ال ع�����ى أي����ة 
ح������ال ع�������ادة م����ا ي���ت���م ال���ت���ق���ل���ي���ل م����ن ش���أن���ه���ا م����ن ق��ب��ل 
ال��ج��م��ي��ع ب��اس��ت��ث��ن��اء ح���ك���وم���ة ال���ج���ن���وب ال���ت���ي أث�����ارت 
يف ب���ع���ض األح������ي������ان م���س���أل���ة ن�����ج�����ران ال����ت����ي خ��س��ره��ا 
اليمن لصالح السعودية للمرة األوىل منذ أواخر 
ال���س���ت���ي���ن���ي���ات ك������ان م�����ن امل���ح���ت���م���ل أن ي����ك����ون ش���م���ال 
وج������ن������وب ال����ي����م����ن يف ن����ف����س ال�����ج�����ان�����ب ل���ل���م���ط���ال���ب���ة 
باملناطق املسلوية من اليمن والتي كانت غنية 
باملوارد الطبيعية ولكن الخافات حالت دون 
ذلك وعى الرغم من إبرام اتفاق وإن لم يتم 
العمل به بن صنعاء وعدن عى أن تمتد حقول 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ع���ى ح���وض ش��ب��وة - م����أرب بأكمله 
يف امل��ن��ط��ق��ة ن��ف��س��ه��ا ال���ت���ي ت���ن���اف���س ف��ي��ه��ا ع����ي ن��اص��ر 
القردعي مع الريطانين يف الثاثينيات من القرن 
املايض وبحلول أوائل عام 1986   كانت الخطط قد 
تقدمت جيًدا إلنشاء مصفاة صغرة يف الشمال 

لكن الجنوب لم يحرز تقدًما يذكر .
 ال���دخ���ل ال���س���ن���وي امل���ت���وق���ع ق���ري���ًب���ا ل��ل��ش��م��ال فقط 
من التحويات املالية كان بن  600-700  مليون 

دوالر قبل بدء تدفق النفط والغاز وتشر امليزانية 
ال���ع���م���وم���ي���ة إىل ال����ت����أث����ر ال���ه���ي���ك���ي ل�������ل�������واردات ح��ي��ث 
ك���ان���ت ال��ح��ك��وم��ة امل���رك���زي���ة يف ال��س��اب��ق ت��ع��ت��م��د عى 
دعم الدول األخرى واآلن جاءت الروة يف اليد إىل 
حد كبر من خال استخراجها وأصبحت الروة 
ت�����ايت م���ب���اش���رة إىل ال���ح���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة وع���ل���ي���ه ف��ق��د 
توسعت رع��اي��ة ال��دول��ة ويف التحضر لانتخابات 
املحلية عام  1985 قيل يف وقت كان من املفرض 
أن ت��واج��ه فيه ال��ب��اد اإلف���اس أن ع���دًدا ك��ب��رًا من 
ال�����س�����ي�����ارات ال����خ����اص����ة ت�����م ش���ح���ن���ه���ام���ن ق����ب����ل م��ك��ت��ب 
ال����رئ����ي����س ل���ت���ك���ون ب���م���ث���اب���ة ه�����داي�����ا ل����أع����ي����ان امل��ح��ل��ي��ن 
اتسع نطاق املحسوبية والرشوة وكذلك االمتداد 
الفعال للدولة ويف عام 1982 قبل اكتشاف النفط 
والغاز قدم الشيخ زايد من أبو ظبي أموااًل لتطوير 
س�����د يف م�������أرب وب����ال����ت����ايل إح�����ي�����اء س�������ورة م�����ن ال����ق����رآن 
الكريم يف مشروع هنديس ضخم "لقد كان لسبإ 
يف مسكنهم آية جنتان عن يمن وشمال كلوا من 

رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور“ 
 ت������م اف����ت����ت����اح ال�����س�����د ع�������ام 1986م  ل����ك����ن ال���ق���ب���ائ���ل 
س���رع���ان م���ا اش��ت��ك��ت م���ن ف���ق���دان أراض���ي���ه���ا مل���ن لهم 
ص��ات رئاسية  وال��ت��ي استحوذت يف النهاية عى 
ح���وايل 20000  ه��ك��ت��ار ح���ول م���أرب وال���ج���وف مما 
أدى إىل ت��ق��زي��م م��ع��ظ��م ح����ي����ازات األرايض يف تلك 
امل��ن��ط��ق��ة ول����م ي��س��ت��ف��د ال���س���ك���ان امل��ح��ل��ي��ون م���ن ذل��ك 
التطوير للسد ول��م يستفيدو مباشرة م��ن النفط 
يف منطقتهم وقد تم طرح أسئلة حول أين ذهبت 

اموال النفط وأموال املنح لتطوير سد مأرب .

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

عيل محمد الحباري

تنويه واعتذار
يعتذر الزميل عبد السالم 

التويتي عن الكتابة هذا 
االسبوع وذلك بسبب وعكة 
صحية أملت به عىل ان يواصل 

الكتابة األسبوع القادم.
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الّسالم العدوايّن والحرب العادلة
خال ما يقارب ثماين سنواٍت من العدوان عى 
��ح��ال��ف ال���ع���دوايننّ األم��ري��ي  ال��ي��م��ن اس��ت��ن��ف��د فيها ال��تنّ
عودي اإلمارايت كلنّ طاقته وترساناته العسكرينّة  السنّ
دة الجنسينّات  وتكتيكاته وتحشيده للمرتزقة املتعدنّ
دون تحقيق أينّ هدٍف من أهدافه املعلنة للعدوان، 
خ��رج اليمن منتصراً بعد عجز ال��ري��اض وأب���و ظبي 
ائرات  واريخ البالستينّة والطنّ عن منع هجمات الصنّ
�����ف�����ط وأه������������داٍف  �����ات ال�����ننّ ة ض��������دنّ أرام�������ك�������و وم�����ن�����صنّ امل�������س�������رنّ
اسة ع��ى أراضيهما أو ال��ح��دنّ منها بالرنّغم من  حسنّ
رة،  فاعينّة املتطونّ امتاكهما ألح��دث املنظومات الدنّ
ومع إعان الهدنة يف اليمن يف نيسان املايض وتوقنّف 
فت أوه���ام املعتدين مع  ال��ع��دوان ال��ع��س��ك��رينّ تكشنّ
ت�����س�����ارع األح�����������داث ب���ت���غ���ي���ر األس�����ال�����ي�����ب وال���ت���ك���ت���ي���ك���ات 
ي��اً  ��ح��ال��ف ال���ع���دواين ن��ف��س��ه وت��ط��وي��ر آل��ي��ات��ه م��ت��ع��دنّ ل��ل��تنّ
ح��دود اليمن ليشمل العديد من دول املنطقة يف 
��ة يف امل��ن��ط��ق��ة  ��ي��اس��ينّ م���ح���اول���ٍة ل��ت��غ��ي��ر ال��ج��غ��راف��ي��ا ال��سنّ

وإضعاف دول محور املقاومة وفقاً ملا يي:
1 – تحويل الهدنة يف اليمن إىل أداة حصاٍر وحرٍب 
اقتصادينٍّة بعد الهزيمة املدوية ل��دول العدوان يف 
م���ح���اول���ٍة ل��ت��ح��ق��ي��ق م����ا ع���ج���ز ال�����ع�����دوان ع����ن ت��ح��ق��ي��ق��ه 

عسكرينّاً.
2 – ف���������رض امل�������زي�������د م�������ن ال�����ع�����ق�����وب�����ات االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
ع���ى ل��ب��ن��ان وس���وري���ا وال���ع���راق ب��ع��د ه��زي��م��ة امل��ش��روع 

األمريينّ املتمثنّل بإمارة داعش اإلرهابينّة 
3 – ف��������������رض امل����������زي����������د م����������ن ال��������ح��������ص��������ار وال�������ع�������ق�������وب�������ات 
اً ع���ى رف����ض إي������ران ال��ق��ب��ول ب��ح��ل��وٍل  االق���ت���ص���ادينّ���ة ردنّ

جزئينٍّة للملف النووينّ واالنصياع ألمريكا.
��اً م��ن خ��ال دع��م )ربيع  4 – اس��ت��ه��داف إي���ران أم��ن��ينّ
ل رأس  بيع العربي( كونها تشكنّ ( مشابه )للرنّ إيرايننّ
الحربة يف مواجهة املشاريع األمريكينّة االسرائيلينّة 
��ل��ه م���ن ق���اع���دة دع�����ٍم ل��ح��رك��ات  يف امل��ن��ط��ق��ة ومل����ا ت��ش��كنّ

املقاومة يف املنطقة
ع��ى م��دى س��ن��وات ال��ع��دوان يف اليمن واملواجهة 

ياسة  وم��ا شهدته دول م��ح��ور امل��ق��اوم��ة أثبتت السنّ
ري�������ع م�����ن ل����ب����ن����ان إىل س����وري����ا  �����ة ف���ش���ل���ه���ا ال�������ذنّ األم�����ري�����ك�����ينّ

والعراق وإيران واليمن.
حيث نجحت اسراتيجينّة دول املحور يف تحويل 
م  ���ق���ت ل���ه���ا امل����زي����د م����ن ال���ت���ق���دنّ األزم��������ات إىل ف������رٍص ح���قنّ
ي  والثبات وصواًل إىل االنتصار أو عى األقل التصدنّ
ل���ل���ع���دوان ع��ل��ي��ه��ا ف��ف��ي ال��ي��م��ن ال�����ذي ع����اىن ال���ع���دوان 
طوال ثماين سنوات مرافقة بحصاٍر مطبق حول 
ة املستويات  اليمنينّون الحصار إىل فرصٍة عى كافنّ
ا  ��ن��اع��ات ال��ع��س��ك��رينّ��ة ممنّ ��ة وال��صنّ ��ن��اع��ينّ ���ة وال��صنّ راع���ينّ ال���زنّ
ياً للعدوان وأثمر انتصاراً  أنتج صموداً مروعاً وتصدنّ
عى أعتى تحالٍف شيطايٍننّ أمريٍينّ سعودٍينّ إمارايٍتنّ 
ا يف لبنان وسوريا والعراق حيث تمنّ دحر  . أمنّ دويٍلنّ
��ل��ة ب��داع��ش  ��ة ذات��ه��ا امل��ت��م��ثنّ م��ش��روع ال��ق��وى ال��ع��دوان��ينّ
���ٍة  �����ة ب����������إدارٍة أم���ري���ك���ينّ وغ����ره����ا م����ن امل���ن���ظ���م���ات اإلره�����اب�����ينّ
وتمويٍل سعوديٍ؟ وخليجي ودع��م اسرائيينّ منذ 
العام 2011 حيث أسقط املشروع اإلرهابينّ ببسالة 
���ة يف  ���ع���ب���ينّ ����ج����ان ال���شنّ �����وري وال����لنّ ال���ج���ي���ش ال���ع���رب���ي ال�����سنّ
س���وري���ا وإق�������دام ح����زب ال���ل���ه وب�����أس ف��ص��ائ��ل ال��ح��ش��د 
عبي والجمهورية االسامية االيرانية التي كان  الشنّ
ور األب�����رز يف إدارة امل��ع��رك��ة ب��ق��ي��ادة ال��ج��رال  ل��ه��ا ال�����دنّ
الشهيد قاسم سليماين إضافًة إىل دورها يف دعم 
فصائل املقاومة يف فلسطن وإعطائه االول��وينّ��ة يف 
امل��ع��رك��ة ب���ل ت��ب��ن��ى ال��ق��ض��ي��ة ك��ق��ض��ي��ٍة ع��ق��ائ��دينّ��ٍة. وم��ع 
����ه����ي����وين امل������ؤق������ت وإع�����ان�����ه  إدراك ك�����ي�����ان ال�������ع�������دونّ ال����صنّ
���ة يف ظ���لنّ  ���ف���ة ال���غ���رب���ينّ ع����ن ص���ع���وب���ة امل���واج���ه���ة يف ال���ضنّ
���ة ل��ل��م��ق��اوم��ن  ���ات ال���ع���س���ك���رينّ ارت�����ف�����اع وت��������رة ال���ع���م���ل���ينّ
فة أدرك  ضدنّ جنوده وقطعان مستوطنيه  يف الضنّ
العدونّ وباعرافه أننّ اي��ران نجحت يف نقل املعركة 
إىل الداخل ومواجهته يف ظلنّ تنامي قدرات إيران 
العسكرينّة واستمرارها يف برنامجها الننّووي وعدم 
ة  ����ة وب����ع����د إن�����ج�����از ع�����دنّ �����روط األم����ري����ك����ينّ ال�������رنّض�������وخ ل�����ل�����شنّ
����ة ب������ن م����وس����ك����و وط������ه������ران ال���ت���ي  �����اٍت ع����س����ك����رينّ ات�����ف�����اق�����ينّ

��ق��ت إن���ج���ازاٍت  ة ال��ت��ي ح��قنّ ���ائ���رات امل���س���رنّ دت����ه����ا ب���ال���طنّ زونّ
مًة يف الحرب الرنّوسية األوكرانينّة. متقدنّ

وإذا م�������ا أح����ص����ي����ن����ا م�����ج�����م�����وع ت�������راك�������م االن������ت������ص������ارات 
���ح���ري���ر األونّل  مل���ح���ور امل���ق���اوم���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ب����دأ م���ن ال���تنّ
يف ج�����ن�����وب ل����ب����ن����ان ع�������ام 1985م إض������اف������ة إىل ت���ح���ري���ر 
���ه���ي���وين  ع�������ام 2000م وان�������دح�������ار ج����ي����ش ال�����ع�����دو ال���صنّ
���ل ح�����زب ال��ل��ه  ���ة ال���ت���ي ش���كنّ ���ب���ن���ان���ينّ ع����ى ي����د امل���ق���اوم���ة ال���لنّ
مدعوماً من الجمهورية اإلسامينّة اإليرانينّة رأس 
م من إسقاط  الحربة يف املواجهة  إضافة إىل ما تقدنّ
اع��ش��ي��ة وص����واًل إىل  ��ة ال��دنّ م��ش��روع ال���والي���ات اإلره��اب��ينّ
��ة ل����دول ال����ع����دوان يف ال��ي��م��ن ك��لنّ  ال��ه��زي��م��ة ال��ت��اري��خ��ينّ
تلك ال��راك��م��ات م��ن االن��ت��ص��ارات أف��ق��دت واشنطن 
��ه��ي��وين ص��واب��ه��ا. ف��ال��والي��ات  ي���اض وال��ك��ي��ان ال��صنّ وال���رنّ
����ة ال����ت����ي م�����ا اع�����ت�����ادت االن����ك����س����ار يف  امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ينّ
منطقتنا باتت عاجزًة عن حماية األنظمة والكيانات 
متها النظامن  ال��ت��ي أوج��دت��ه��ا يف الخليج ويف مقدنّ
���ع���ودي واإلم��������ارايت وه����ي ب���ات���ت ت�����درك ت��م��ام��اً أننّ  ال���سنّ
ق����ي����ام����ة ال����ي����م����ن ب����ع����د ث�����م�����اين س������ن������وات م������ن ال������ع������دوان 
ل تهديداً حقيقينّاً عى تلك الكيانات وعى كيان  شكنّ
العدونّ املؤقنّت تهديد أشبه ما يكون بالتهديد الذي 

أحدثه انتصار الثورة اإلسامينّة يف إيران بقيادة آية 
ال��ل��ه روح ال��ل��ه امل���وس���وي ال��خ��م��ي��ن��ي ت��ه��دي��د أق�����رنّت به 
ت عن مخاوفها  هيوين التي عرنّ قيادات العدونّ الصنّ
�����م�����ا ع���ى  �����ة ال س�����ينّ م��������ن ت�����ن�����ام�����ي ال����������ق����������درات ال�����ع�����س�����ك�����رينّ
ة  ���ائ���رات امل��س��رنّ ��ة وال���طنّ ��واري��خ ال��ب��ال��س��ت��ينّ م��س��ت��وى ال��صنّ
ا  التي اعتروها تهديداً حقيقينّاً ومرعباً للكيان. أمنّ
عودي املرعوب تاريخينّاً من  بالنسبة إىل الكيان السنّ
اليمن ودوره ف��ا ي��ق��لنّ قلقه ع��ن قلق ك��ي��ان ال��ع��دونّ 
املؤقنّت من التهديد اليمنينّ ال سينّما بعد العروض 
العسكرينّة التي جرت يف صنعاء يف األشهر املاضية 
رغم تلظي دول العدوان خلف الهدنة التي حونّلوها 
إىل أداة حرب أثبتت أننّ سامهم حتنّى هو عدوان. 
ل���وا األزم������ة إىل ف���رص���ٍة خ��ال  ف��ال��ي��م��ن��ي��ون ال���ذي���ن ح���ونّ
ال��ع��دوان عليهم ل��س��ن��وات ط���وال وخ��اض��وا معركة 
ة بأكملها أثبتوا أننّهم قادرون عى  فاع عن األمنّ الدنّ
داً  اج���ت���ي���از ه�����ذه امل���رح���ل���ة وف�������رض م���ع���ادالت���ه���م م����ج����دنّ

تهم وتثبيت قواعد اشتباٍك جديدٍة. بقونّ
فأينّ عدواٍن عسكرٍينّ جديٍد عى اليمن سيتحونّل 
ه�����ذه امل������رة اىل م���ع���رك���ة اس����ق����اط ل��ل��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي 
هيوين  الحليف األك��ر يف املنطقة لكيان العدونّ الصنّ
���ت. وع���ى دول ال���ع���دوان أن ت��ع��ي��د ق����راءة تلك  امل���ؤقنّ
امل���ع���ادالت ال��ت��ي ان��ت��ص��رت يف ال��ي��م��ن وس���وري���ا ولبنان 
والعراق وأن تستخلص من تلك املعادالت العرة 
التي تقول إننّ العدوان ال��ذي أذلته قبضات رجال 
الله يف اليمن وسوريا ولبنان والعراق سيسحق هو 
وأدوات����ه يف إي���ران وإننّ م��ا عجز التحالف الشيطاين 
عن تحقيقه يف دول املحور يف )خريفه العري( لن 
يطان  يكون إالنّ ربيع انتصارات ومواسم هزائم للشنّ

األمريي وحلفائه ووعد الله كفيل بذلك.

# كاتب واعامي لبناين 

شوقي عواضة #



اف������ت������ت������ح ن�������ائ�������ب وزي��������������ر ال������ص������ن������اع������ة وال���������ت���������ج���������ارة أح�������م�������د م���ح���م���د 
الشوتري بصنعاء معرض رواد اليمن تحديات ونجاح الذي 
ينظمه االت���ح���اد ال��ع��ام ل��ل��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة اليمنية 

والهيئة العامة لتنمية املشاريع الصغرية واألصغر .
وط������اف ن���ائ���ب وزي������ر ال���ص���ن���اع���ة والتجارة  ب���اق���س���ام وأج��ن��ح��ة 
امل���ع���رض ال�����ذي ي��ح��ت��وي ع���ى م��ن��ت��ج��ات وخ����دم����ات واب���ت���ك���ارات 
وابداعات أكرث من ٣٠ من رواد األعمال الناشئني وأصحاب 

املشاريع الصغرية يف مختلف الجوانب واملجاالت.
ويف االفتتاح أشار نائب وزير الصناعة والتجارة اىل أهمية 
ت����ع����زي����ز ال�����ش�����راك�����ة ب������ني ال����ح����ك����وم����ة وال�����ق�����ط�����اع ال������خ������اص ل���دع���م 

الشباب ورواد األعمال ومشاريعهم الريادية.
وأك����������د ان ال����ي����م����ن ي���م���ت���ل���ك ك������ل امل�����ق�����وم�����ات ال�����ت�����ي ت���م���ك���ن���ه م��ن 
ال������ن������ه������وض يف ك������اف������ة امل���������ج���������االت وس�����ي�����م�����ي ب������خ������ط������وات ث����اب����ت����ة 

ومتسارعة بجهود جميع ابنائه يف عملية البناء والتنمية.
وع��ر ع��ن ارت��ي��اح��ه مل��ا ش��اه��ده م��ن مشاريع نوعية وم��ا لدى 
ال��ش��ب��اب م��ن أف��ك��ار اب��داع��ي��ة وق�����درات ك��ب��رية ون��ش��اط انتاجي 
مميز.. ودع��ا نائب وزي��ر الصناعة والتجارة القطاع الخاص 
وك����اف����ة م����ؤس����س����ات ال���ت���م���وي���ل إىل رع����اي����ة وت���ش���ج���ي���ع امل���ب���دع���ني 
واملبتكرين  ورواد االع���م���ال ال��ش��ب��اب وااله���ت���م���ام ب��ه��م وتبني 
ابتكاراتهم وتوجيهها بما يخدم أول��وي��ات التنمية الشاملة 

املستدامة ويحقق أهدافها.
وح�����������ث ال��������ش��������وت��������ري ال�������ش�������ب�������اب وامل��������ب��������دع��������ني ورواد األع�������م�������ال 
وال���ش���ب���اب ع���ى االج���ت���ه���اد وت��ح��وي��ل ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات 
إىل فرص واالنطالق إىل سوق العمل بروح التحدي وتنفيذ 
م���ش���اري���ع���ه���م ال���خ���اص���ة ب���االس���ت���ف���ادة م����ن ال����ت����ج����ارب ال��ن��اج��ح��ة 
للمشاريع والشركات..  من جهته أشار رئيس الهيئة العامة 
ل��ت��ن��م��ي��ة امل���ش���اري���ع ال��ص��غ��رية واألص���غ���ر إىل أن ال��ه��ي��ئ��ة أن��ش��ئ��ت 
بهدف تنظيم وتنمية قطاع املشاريع الصغرية واألصغر يف 

اليمن ودعمه لرفع انتاجيته وكفاءته لينعكس إيجابا عى 
االقتصاد الوطني.. 

وتطرق اىل خطط الهيئة يف دعم رواد االعمال واالستفادة 
م��ن ال��ط��اق��ات ال��ك��ب��رية ل��ل��ش��ب��اب ال��ي��م��ن��ي القادر  ع��ى االب����داع 

واالبتكار واإلنتاج .
وح�������������ث ال�������ك�������ب�������ي رواد األع�����������م�����������ال ع����������ى م��������واص��������ل��������ة ال�����ع�����م�����ل 
والجهد واالنطالق إىل س��وق العمل ب��روح التحدي وتنفيذ 

مشاريعهم الخاصة.
حضر االف��ت��ت��اح م��دي��ر ع��ام االت��ح��اد ال��ع��ام للغرف التجارية 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ع���ص���ام ال����زب����ريي ون���ائ���ب رئ���ي���س ال���غ���رف���ة ال��ت��ج��اري��ة 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة م��ح��م��د م��ح��م��د ص����الح وال��ق��ائ��م 
بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد ورئيس 

الجمعية اليمنية لحماية املستهلك فضل منصور. 

ن���اق���ش اج���ت���م���اع يف م���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ي���ض���اء ب���رئ���اس���ة امل���ح���اف���ظ، 
ع����ب����دال����ل����ه إدري������������س، س����ب����ل ت����ع����زي����ز امل������������وارد امل����ال����ي����ة يف م���ك���ات���ب 
األش����غ����ال ال���ع���ام���ة وه��ي��ئ��ت��ي األرايض وامل���س���اح���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 

العمراين والزكاة ومصلحة الضرائب.
واس������ت������ع������رض االج������ت������م������اع ت�����ق�����ري�����ر م������دي������ر م����ك����ت����ب األش�������غ�������ال، 
املهندس محمد مكرم، عن سري العمل يف اإلدارات الفنية 
وامل���ال���ي���ة واإلداري��������ة ب��امل��ك��ت��ب واألن���ش���ط���ة امل��ن��ف��ذة خ����الل ال��ف��رة 
امل�����اض�����ي�����ة، وأب������������رز ال�����ص�����ع�����وب�����ات ال�����ت�����ي وج�����ه�����ت األداء وس���ب���ل 

معالجتها.
وأشار التقرير إىل املوارد املالية ونتائج اللجنة املالية املكلفة 
بحصر األوع��ي��ة اإلي���رادي���ة وال��ح��ل��ول الكفيلة ب��رف��ع مستوى 

اإليرادات املالية بمختلف أنواعها.
واّط����ل����ع االج���ت���م���اع ع����ى ت���ق���ري���ر م���دي���ر م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة األرايض 
واملساحة والتخطيط العمراين، محمد الظرايف، حول أبرز 
امل��ه��ام واألع��م��ال امل��ن��ف��ذة وال��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف ال��ح��ف��اظ عى 

أرايض وأمالك الدولة والخطط املستقبلية ملكتب الهيئة.
كما استعرض االجتماع تقرير مدير مكتب هيئة الزكاة، 
حيدر الغريب، حول عملية التحصيل ومستوى اإليرادات 
امل����ح����ق����ق����ة وال������ص������ع������وب������ات ال������ت������ي ت�������واج�������ه ال�����ع�����م�����ل ال��������زك��������وي يف 

مديريات املحافظة.
وع����رض م��دي��ر م��ك��ت��ب ال���ض���رائ���ب، ح��اف��ظ ال��ك��ب��ي، ت��ق��ري��راً 

ح���ول امل�����وارد امل��ال��ي��ة خ���الل ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري، 
وم���س���ت���وى ال���ت���ن���س���ي���ق م����ع امل���ك���ات���ب اإلي������رادي������ة ل���ت���ع���زي���ز امل�������وارد 

املحلية واملشركة.
ويف االجتماع، أكد محافظ البيضاء ضرورة تعزيز الجهود 
الهادفة إىل تنمية وتحصيل املوارد املالية، بما يعود بالنفع 

عى التنمية املحلية.
وش�����������دد ع�������ى ض�������������رورة رف���������ع م�����س�����ت�����وى أداء ك������اف������ة امل����ك����ات����ب 
التنفيذية والخدمية، ومعالجة الصعوبات والعمل عى 
حصر أم��الك ال��دول��ة والحفاظ عليها، وتطبيق املخططات 
ال���ع���ام���ة ووح���������دات ال������ج������وار، وم����ن����ع االس����ت����ح����داث����ات، وإزال�������ة 

العشوائيات، وتنظيم األسواق يف املدن الرئيسة.
وحث املحافظ إدريس عى التنسيق بني الجهات املعنية 
والسلطة املحلية لتجاوز الصعوبات ومنع االختالالت، التي 
راف��ق��ت األداء، ب����دءاً بتسجيل وت��وث��ي��ق امل���ح���ررات ال��ع��ق��اري��ة 

والحد من العشوائية التي شملها التخطيط الحضري.
ول�����ف�����ت إىل ض������������رورة اض������ط������الع ك�����اف�����ة ال�����ج�����ه�����ات ب�������دوره�������ا يف 
تطبيق القوانني واللوائح، بدءاً باألمناء واملوثقني والسجل 
العقاري والهيئة العامة للزكاة ومصلحة الضرائب ومكتب 

األشغال العامة املعنية بمنح تراخيص البناء.
ح���ض���ر االج����ت����م����اع م����دي����ر م����دي����ري����ة م���دي���ن���ة ال����ب����ي����ض����اء، أح���م���د 

الرصاص، وأمني محيل مدينة البيضاء، صادق القايض.

 ت�����ع�����د ال����ج����م����ع����ي����ات ال�����ت�����ع�����اون�����ي�����ة وامل���������ب���������ادرات 
املجتمعية ركيزة هامة من ركائز البناء والتنمية 
وامل���س���ت���دام���ة , وه�����ذا م���ا أك����د ع��ل��ي��ه ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د 
عبدامللك الحويث خالل تدشني برنامج التنمية 
امل����ح����ل����ي����ة وال�����ع�����م�����ل امل������ش������رك ب������ني أج������ه������زة ال�����دول�����ة 
وم����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع ح�����ث ع�����ى اه���م���ي���ة امل�����ب�����ادرات 

املجتمعية. 
وح����ول امل���ب���ادرات املجتمعية ودور الجمعيات 
يف ال��ن��ه��وض بالتنمية ال��زراع��ي��ة ت��ن��اول يف سياق 
ال����ت����ق����ري����ر ال������ت������ايل م������ن خ��������الل اس�����ت�����ع�����راض أه��������م م��ا 
تحدث به عدد من املختصني يف املجال التنمية 

الزراعية إىل التفاصيل : 

تقرير : محمد صالح حاتم

عن اهمية امل��ب��ادرات والجمعيات التعاونية أك��د املدير العام التنفيذي 
لالتحاد التعاوين الزراعي االستاذ عبده فرحان اشار إىل أنها تعد  ركيزة 
اساسية من ركائز البناء والتنمية، مؤكدا عى اهميتها يف النهضة الزراعية 
وتحقيق االك��ت��ف��اء ال����ذايت، م��ش��ريا اىل أن الجمعيات التعاونية ال��زراع��ي��ة 

بشكلها ومضامينها تعتر ظاهرة منظمة للعمل التعاوين. 
ولفت فرحان أن العمل التعاوين يف اليمن  شهد  تطوراً ملحوظاً من 
الناحية الكمية والكيفية،  معاً حيث يبلغ العدد اإلجمايل للجمعيات 
املسجلة يف االت��ح��اد ال��ت��ع��اوين ال���زراع���ي ع��ى مختلف أنشطتها واشكالها 
)774( جمعية  )متعددة األغراض – عامة – تخصصية – نسوية( ينخرط 

يف عضويتها نحو )15000( عضو واسرة تعاونية .مضيفا أن 
القطاع التعاوين بمختلف اشكاله يشكل قطاعاً رئيسياً إىل جانب القطاع 
العام والخاص واملختلط، موضحا ان الجمعيات التعاونية تمثل آداة من 
أدوات املشاركة املجتمعية يف التنمية كونها تعتمد عى تجميع القدرات 
واالمكانيات الفردية لتصبح كيانات اقتصادية وتسهم يف االكتفاء الذايت 

وتحقق االمن الغذايئ .
واش��ار املدير العام التنفيذي ان  املرحلة السابقة من العمل التعاوين 
املنظم تحقيق العديد من املشاريع التعاونية يف مجال توفري مستلزمات 
اإلن��ت��اج ال���زراع���ي وم��ش��اري��ع األس����واق ال��ت��ع��اون��ي��ة وم��راك��ز اع����داد ال��ص��ادرات 
وم��ش��اري��ع االل��ب��ان وال���رثوة الحيوانية وال��ت��ي مثلت ف��خ��راً لكل التعاونيني 

إال ان تلك املشاريع تأثرت بعوامل عديدة. 
اثار العدوان 

واشار االستاذ عبده فرحان أن العدوان الغاشم الذي استهدف الكثري 
من املقدرات واملشاريع التعاونية بصورة مباشرة وتسبب  يف تدمري العديد 
من األسواق واملشاريع التعاونية، قد آثر بشكل كبري عى التنمية الزراعية.
وق���ال :" ان��ن��ا يف االت���ح���اد ن��ؤم��ن ب���ال���دور امل��ل��ق��ى ع��ى ع��ات��ق��ن��ا ل��ل��م��ش��ارك��ة يف 
الجبهة ال��زراع��ي��ة م��ن خ��الل ق��ي��ادة ث��ورة تعاونية مجتمعية ي��ش��ارك فيها 
كل التعاونيني عر الجمعيات التعاونية للنهوض بالقطاع الزراعي وعى 
رأسه انتاج الحبوب والبقوليات وبقية املنتجات األخرى وصواًل إىل تحقيق 
أمن غ��ذايئ واالكتفاء ال��ذايت من امل��واد الغذائية األساسية واملساهمة يف 

تخفيض فاتورة االسترياد " 
م�����ؤك�����دا ع�����ى أه���م���ي���ة االن�����ط�����الق يف ال���ع���م���ل ال����ت����ع����اوين اس����ت����ج����اب����ًة وت���ن���ف���ي���ذاً 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب��ن ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث )ح��ف��ظ��ة ال��ل��ه ( 
وتوجيهات القيادة السياسية .مشريا أن العمل عى هدى الله والتوكل 
ع��ل��ي��ه يف م����س����ارات ال��ع��م��ل وإن����ج����از امل���ه���ام ب��م��ا ي��س��ه��م يف ت��ح��ق��ي��ق االه�����داف 
االسراتيجية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جنباً إىل جنب 

مع كافة شركاء التنمية واملخلصني من أبناء شعبنا اليمن العظيم .

تقييم فعيل 
واش���ار ف��رح��ان ب��أن االت��ح��اد يقوم حاليا بعمل تقييم فعيل للجمعيات 
املتواجدة حاليا والتي تمارس انشطتها والجمعيات املتعرثة ايضا ملعرفة 
ال����وض����ع ال����راه����ن ل���ه���ا واالس�����ب�����اب وامل����ع����وق����ات ال���ت���ي ح���ال���ت دون م��م��ارس��ت��ه��ا 
لنشاطها، وقد تم تقييم هذه الجمعيات مكتبيا ، مضيفا أنه تم االتفاق 
م��ع مؤسسة بنيان للقيام بتقييم الجمعيات السابقة وق��د ت��م االع���داد 
ل��ذل��ك وق��د ت��م معالجة جمعيات ع��دي��دة تمتلك رأس م��ال كبري واع���ادة 
تفعيلها يف م��ح��اف��ظ��ة امل��ح��وي��ت وه���ن���اك اي��ض��ا ت��ن��س��ي��ق وت���واص���ل م���ن قبل 

قيادات االتحاد مع جمعيات اخرى يف عدد من املحافظات. 
آلية تشكيل الجمعيات 

واشار املدير العام التنفيذي لالتحاد ان اآللية الجديدة التي يتم بموجبها 
تشكيل الجمعيات وفق لتوجهات ومنهجيات القيادة السياسية واللجنة 

الزراعية والسمكية العليا.
واوضح أن معايري  االنشاء هي  وفقا لهدى الله تبدأ من اختيار وتأهيل 
فرسان التنمية من ابناء املنطقة والذين يقومون بعد تدريبهم بتحريك 
املجتمع من خ��الل القيام ب��امل��ب��ادرات املجتمعية وتوعية املجتمع بأهمية 
العمل الطوعي والتعاوين. ثم يقوم الفرسان انفسهم بمشاركة املجتمع 

باختيار لجان تحضريية من الفرسان..
وي���ت���وىل اع���ض���اء ال��ل��ج��ان ج��م��ع امل��س��اه��م��ات م���ن ج��م��ي��ع اف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف 
القرى والعزل وعى مستوى ان يتم مشاركة جميع ابناء املديرية وبعدها 

يتم اشهار جمعية عى مستوى املديرية. 
وك����ش����ف ف����رح����ان أن ال����ع����دد ال���ج���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة ال�����زراع�����ي�����ة  ال����ت����ي ت��م 
تأسيسها م��ؤخ��را ح���واىل 30 جمعية وه��ن��اك اك���رث م���ن  خمسني جمعية 

قيد التشكيل.. 
أهمية الجمعيات

م��ن جانبه اش���ار ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال رئ��ي��س ات��ح��اد منتجي ال��ح��ب��وب االس��ت��اذ 
محسن ع��يل غ��ي��الن أن الجمعيات ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��زراع��ي��ة تعتر ه��ي االط���ار 
التنظيمي الذي ينظم املجتمع ، ويجمع طاقاته، وهي اساس العملية 
ال��ت��ن��م��وي��ة، م��ؤك��دا ع��ى ض����رورة ال��ت��وس��ع يف إن��ش��اء ال��ج��م��ع��ي��ات التعاونية 

الزراعية، بحيث تتواجد يف كل مديرية وعزلة. 

واضاف غيالن أن اليمن يف عهد الشهيد الحمدي شهدت نهضة زراعية 
واقتصادية والفضل يعود للجمعيات التعاونية. 

م��ش��ريا أن ات��ح��اد منتجي ال��ح��ب��وب ي��ض��م يف عضويته اك���رث م��ن خمسني 
جمعية متخصصة يف انتاج الحبوب. 

 واقع العمل التعاوين 
وأوض���ح غيالن أن العمل ال��ت��ع��اوين يف وض��ع غ��ري طبيعي، ويحتاج إىل 
ال���ت���ع���اون وت��س��خ��ري ك���ل االم��ك��ان��ي��ات ل��دع��م ال��ج��م��ع��ي��ات، وت��ص��ح��ي��ح م��س��ار 
العمل املجتمعي، بهدف خلق صورة حسنة للعمل املجتمعي، وتغيري 
النظرة السيئة التي كان قد وصل اليها خالل العقود املاضية، حيث كانت 
معظم الجمعيات التعاونية الزراعية عبارة عن جمعيات خاصة لتحقيق 

مصالح واغراض شخصية ممثلة يف الهيئات اإلدارية. 
 االرتقاء بالعمل التعاوين 

مؤكدا عى ضرورة  االرتقاء بالعمل التعاوين  من خالل تحسني مستوى 
ادارة الجمعية وتفعيلها بالشكل املطلوب واي��ج��اد مشاريع استثمارية 
للجمعية تعينها عى االستمرارية والبقاء، والعمل وف��ق التوجه التي 
توليه الدولة للوصول لالكتفاء الذايت ومساعدة املزارع يف زراعة  اراضيه
مشريا أن الجمعيات  النوعية هي األفضل للوصول لتحقيق اهدافها 
واألكرث تركيزا يف مهامه  بينما متعددة األغراض تشتت توجهها يف جميع 

األعمال وهذا يقلل من جودة وكفاءة الجمعية.
املبادرات املجتمعية 

من جانبه اشار رئيس قطاع التنسيق امليداين بمؤسسة بنيان التنموية 
االس����ت����اذ ع����يل م����اه����ر  أن امل������ب������ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���ه���ا اه���م���ي���ة يف  تعزيز روح 
التكافل بني أبناء املجتمع، وتماسك الجبهة الداخلية، و استغالل املوارد 
امل��وج��ودة ل��دى أب��ن��اء املجتمع كما ان��ه��ا ت��ع��زز م��ن تضافر وتكاتف الجهود 
بني أبناء املجتمع، موضحا  ب��أن امل��ب��ادرات املجتمعية تعمل عى  احياء 
العادات والتقاليد واملوروث الشعبي لدى املجتمع مثل)الغرم ، الفزعة 
، الجائش.....الخ(، و توحيد جهود الجانب الرسمي والجانب الشعبي، 
الفتا بأن امل��ب��ادرات تخرج  املجتمع من حالة االتكالية اىل حالة االعتماد 

عى النفس، و  تحقيق االكتفاء الذايت
واش�����������ار ال����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ح���ف���ظ���ه ال�����ل�����ه ع������ى اه����م����ي����ة امل��������ب��������ادرات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
ومنها يف  خطاباته يف العام الثالث للصمود قائاًل : "أيضاً هناك أهمية 
ل��ت��ف��ع��ي��ل امل����ب����ادرات ال���ذات���ي���ة إىل ج��ان��ب ال��س��ع��ي آلل���ي���ات ع��م��ل م��ش��رك بني 
الحالة الرسمية والشعبية، يجب تفعيل املبادرات الذاتية، وأنا أقسم 
ل���ك���م: وال���ل���ه ب��اع��ت��م��ادن��ا ع���ى ال���ل���ه »س��ب��ح��ان��ه وت����ع����اىل« وب���ك���ل م���ا ه���و م��ت��اح 
من إمكانات، وق��درات، وطاقات، إذا فّعلت، إذا جّمعت إذا نسّقت؛ 
سيعطينا ال��ل��ه ال���رك���ة، ويعطينا ب��ذل��ك ال��ن��ص��ر، ويعطينا ب��ذل��ك ال��خ��ري، 
ويعطينا ب��ذل��ك- بفضله وك��رم��ه ورع��اي��ت��ه وم��ع��ون��ت��ه، وه��و وع���د، ووع��ده 
صادق- يعطينا بذلك ما يغنينا حتى عن اللهث وراء ما لدى الخارج "  

 تفعيل املبادرات 
واوض����������ح  االس�����ت�����اذ ع�����يل م����اه����ر أن������ه س���ي���ت���م ت���ف���ع���ي���ل امل�������ب�������ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وتنشيطها يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ع��ن ط��ري��ق   ف��رس��ان التنمية،  كاشفا أنه 
يوجد )13850(  فارسا  تنمويا متطوعا ،  يقومون بتفعيل املجتمع لعمل 

مبادرات مجتمعية ذاتية. 
م����ش����ريا  ب���أن���ه س��ي��ت��م ع���م���ل ورش ت��ن��ش��ي��ط��ي��ة ل���ه���م وك����ذل����ك  ت����دري����ب امل���زي���د 
م��ن امل��ت��ط��وع��ني يف امل��دي��ري��ات ال��ت��ي ال ي��وج��د فيها ف��رس��ان التنمية ستتبنى 
ذلك الجهات الرسمية والجمعيات التعاونية والزراعية، واشار ماهر أن  
الوحدات التمويلية يف املحافظات ستتحرك يف هذا الجانب بما ال يؤثر عى 
اعمال املجتمع الطوعية  وكذلك الوحدة املركزية الطارئة للمبادرات التي 
شكلت يف وزارة املالية كذلك عمل تحفيز للمتطوعني وتكريم للمبادرات 

ونقل التجارب الناجحة اىل املناطق األخرى. 
وب���ني أن���ه ت��ح��ق��ق  خ���الل ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام 2022م 3913 م��ب��ادرة 
منوعة وموزعة عى املجال االقتصادي الزراعي والصناعي )1447( مبادرة، 
ويف مجال البيئة )161( مبادرة، ومبادرة واحدة يف مجال إعادة االعمار، 
ويف امل���ج���ال ال�����رايث و ال��ث��ق��ايف )239( م���ب���ادرة، ويف م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م )224( 
مبادرة، ويف مجال التكافل واالغاثة )270( مبادرة، ويف مجال الصحة 
)41( مبادرة، ويف الطرقات )979( مبادرة، ويف مجال املياه 551 مبادرة. 

توحيد الجهود 
من جانبه اكد رئيس جمعية الجراحي ملنتجي الحبوب االستاذ محمد 
يحيى امل��زج��اج��ي ان دور الجمعيات التعاونية ال��زراع��ي��ة ه��و دور اس��ايس 
ومحوري ألنها تنتقل بعمليات العمل من الفردية اىل الجماعية  ومن 
العشوائية  اىل العمل املخطط واملنظم ومن التلقائية إىل  العمل املؤسي 
ال�����ه�����ادف وب����ال����ت����ايل ن�������درك دور ه�����ذه ال���ج���م���ع���ي���ات وال���ت���ع���اون���ي���ات يف ت��ن��ظ��ي��م 
الجهود وتجميعها ورس��م خطط لتحقيق ه��ذه الجهود وااله���داف التي 

تسعى لتحقيقها بكفاءة وفاعلية.
م���ش���ريا  ان ال���ت���ع���اون ل���خ���دم���ة  االن����س����ان ه���و أع����ى درج������ات ال����ر وال��ت��ق��وى 
، م��ب��ي��ن��ا أن ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي ب��ش��ك��ل ع����ام ي���ع���اين م���ن ال��ع��ش��وائ��ي��ة  وي��ف��ت��ق��ر 
إىل  ال��ت��ن��ظ��ي��م وب���ال���ت���ايل ف��ال��ت��ع��اون��ي��ات دوره������ا م��ه��م ج����دا ل��ت��خ��ط��ي��ط اإلن���ت���اج 
والتسويق وجميع العمليات الزراعية لتحقيق االه��داف العظيمة التي 
ينشدها املجتمع وتدعو اليها القيادة وتحث عليها باستمرار وعى راس 

ذلك تحقيق االكتفاء الذايت. 
انجازات وقال : " أن  الجمعية  وليدة  النشأة  بالنسبة لعمر التعاونيات 
حيث تأسست يف يناير 2020 م. مشريا أن  ما اهم انجاز تم تحقيقه حتى 
اآلن ه���و  اع����ادة  ال��ث��ق��ة  بالعمل ال��ت��ع��اوين يف اوس����اط املجتمع ول���و بنسبة  
محدودة، مشريا أنهم يف جمعية الجراحي يسعون إىل تعزيز هذا املسار 
ون���ن���ش���ط يف اع���م���ال���ن���ا م����ن خ�����الل خ���ل���ق  وع�����ي ل������دى  امل��������زارع ب��أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل 
التعاوين، مؤكدا أن امل��زارع  هو رأس مال الجمعية  وخدمته  قربه  إىل  

الله عز وجل مهما عانينا من مصائب وعوائق " 
وف���ي���م���ا ي���خ���ص االن������ج������ازات امل�����ادي�����ة أوض�������ح ب���أن���ه���ا  ت��م��ث��ل��ت يف اف���ت���ت���اح م��ق��ر 
للجمعية  وتوزيع  البذور والطاقة الشمسية و تقليل كلفة االنتاج وهذا 
ما سيتم الركيز عليه يف املرحلة القادمة بإذن الله نفاجا مجتمعنا املحيل 

بإنجازات كبرية وملموسة قريبا. 
صعوبات العمل 

واش��ار املزجاجي ب��أن من اه��م الصعوبات التي تواجه العمل التعاوين 
واملجتمعي خالل الفرة هو  فقدان املجتمع يف  الجمعيات والتعاونيات 
بسبب التجارب السابقة،  وغياب الوعي لدى املزارع واملجتمع بأهميته 
وتأثري العمل التعاوين يف خدمة تحقيق اهدافه، و قلة وضعف امل��وارد 
البشرية واملالية ، كذلك غياب دور االرش��اد الزراعي والبحوث الزراعية 
الذي يحقق تأثريا حقيقيا يف امليدان باإلضافة اىل االرتجالية  والعشوائية  
يف تنفيذ االنشطة  واملشاريع وغياب روح الفريق الواحد اثناء العمل حيث 
تسود املزاجية  واالتكالية،  واالرتفاع املستمر ألسعار املشتقات النفطية 
واملدخالت واملستلزمات الزراعية بشكل عام وقلة رأس مال التعاونيات 
تشكيلية إلدارة انشطتها، ضعف الركيز عى املشاريع االستثمارية وجلب 
موارد مالية مناسبة للجمعيات، كذلك اقحام الجمعيات  يف مشاريع 
كبرية غري مدروسة، غياب  تدريب الكادر االداري للتعاونيات وقلة  خرته 

وعدم تفرغه للعمل يف الجمعية 
عدم وضوح الرؤية

واش���ار رئ��ي��س جمعية  ال��ج��راح��ي أن أه��م م��ا ينقص ال��ت��ع��اون��ي��ات ، عدم 
وض��وح الرؤية واالسراتيجية  للدولة يف القطاع ال��زراع��ي، مطالبا ببناء 
اسراتيجية متكاملة رسميا وشعبيا لتحقيق نهضة زراعية وال شك ان 
الخطوط العريضة  يف تحقيق االكتفاء ال��ذايت وتوفري الغذاء للمواطن 
محليا وتشجيع التعاونيات والنهضة بالقطاع ال��زراع��ي ام���ورا ملموسة 

وواضحة وبدأت تتحقق نتائج ايجابية 
وقال : " أن  وجود خطوط واضحه وآليات عمل مدروسة وناجحة تظل 

من اهم عوامل نجاح الجمعيات والتعاونيات "
العمل التعاوين 

وب�������ني  ان ال���ت���ع���اون���ي���ات ت���ح���ت���اج  ال���ت���ح���ول اىل ال���ع���م���ل امل����ؤس����ي امل��خ��ط��ط 
واملنظم )مأسسة العمل التعاوين( وه��ذه أولوية ينبغي الركيز عليها، 
واشاد بجهود مؤسسة بنيان يف هذا املجال،  مطالبا بتكامل العمل بني 
التعاونيات والجهود الرسمية )وزارة الزراعة والري، وزارة االعالم، وزارة 
الربية والتعليم، والصناعة والتجارة، ووزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، كذلك تكثيف التدريب والتأهيل للهيئات اإلدارية للتعاونيات، 
توفري قروض بيضاء طويلة االجل للتعاونيات وتنفيذ مشاريع استثمارية 
ذات ج�����������دوى، ال�����رك�����ي�����ز ع������ى دع��������م امل����ن����ت����ج امل�����ح�����يل ب���ت���ق���ل���ي���ل ك����ل����ف����ة االن�����ت�����اج 
باستخدام أساليب وطرق الزراعة الحديثة، وتسويقه محليا وخارجيا، 
والحد من استرياد املنتجات الخارجية، كما يتوجب توجيه مؤسسات 
ال����دول����ة ب���ك���ل م���ج���االت���ه���ا وم���س���ت���وي���ات���ه���ا ل���خ���دم���ة  امل��������زارع ورع����اي����ت����ه  وت���دري���ب���ه 
وب����ال����ذات اإلرش������اد ال����زراع����ي وت��ن��ف��ي��ذ  ب��ح��وث زراع���ي���ة وف����ق خ��ط��ة م��دروس��ة 
لتحسني البذور، وكفاءة استخدام املياه وترشيدها، ورفع كفاءة الربة 
وتحليلها وترشيد استخدام االسمدة واملبيدات الكيميائية والتحول نحو 
االسمدة العضوية،  والتحول من أساليب زيادة اإلنتاج بزيادة املساحة 

الزراعية اىل زيادة اإلنتاج من خالل رفع كفاءة انتاج املساحة نفسها . 
وط����ال����ب امل����زج����اج����ي  ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���ؤت���م���رات ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل 
التعاوين وزيادة وعي املجتمع بأهميته ودوره، مشريا إىل دور اإلعالم يف 
رفع الوعي لدى املجتمع عن طريق تكثيف الرامج التعاونية عر وسائل 

االعالم املختلفة لتطوير العمل التعاوين . 

دش�����ن م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل����أوق����اف يف أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة م��ش��روع��ي 
ال��ورش��ة املتنقلة لخدمات املساجد ونظافة وغسيل ف��راش املساجد يف 

أمانة العاصمة.
يستهدف املشروعان بإشراف الهيئة العامة لأوقاف ألفا و500 مسجد 
يف األم���ان���ة، ض��م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة مل���ش���روع "إن���م���ا ي��ع��م��ر م��س��اج��د ال��ل��ه"، 
ال��ب��ال��غ كلفته م��ل��ي��اري��ن ون��ص��ف م��ل��ي��ون ري�����ال.. فيما اك���د أم���ني العاصمة 
حمود ُعباد خالل التدشني حرص قيادة السلطة املحلية يف األمانة عى 
نظافة املساجد وصيانتها ورعايتها ونظافتها وتحسني أوضاع القائمني 

عليها.
والورشة املتنقلة، التي ستعطي تحوال إيجابيا يف مجال خدمة بيوت 
الله، وخاصة وأن من املهام األساسية لأوقاف هي االهتمام ببيوت الله.
 واشار نائب رئيس الهيئة العامة لأوقاف، عبدالله عالو: ان تدشني 
مشروعي ال��ورش��ة املتنقلة لخدمات املساجد، ونظافة وغسيل فراش 
املساجد يف األمانة، خطوة إيجابية باتجاه ترشيد النفقات، وهدر أموال 

الوقف، وإجراء املناقصات وغريها.
وإن ال��ه��ي��ئ��ة ت��خ��ط��و خ����ط����وات م���ت���ق���ّدم���ة يف رع����اي����ة ب���ي���وت ال����ل����ه، وص��ي��ان��ة 
املساجد ونظافتها والحفاظ عى مكانتها، وإعادة فتح املدارس العلمية 

بعد إهمال لعقود من الزمن.
واعتر وكيل أول أمانة العاصمة، خالد املداين:

ال���ورش���ة امل��ت��ن��ق��ل��ة ل��ص��ي��ان��ة امل��س��اج��د خ��ط��وة إي��ج��اب��ي��ة يف ت��رش��ي��د ال��ن��ف��ق��ات 
والحفاظ عى أموال األوقاف وخطوة يف تحقيق وصايا الواقفني.

ون��ع��رب ع��ن أملنا يف نجاح ه��ذه التجربة والعمل ع��ى تقييمها لتاليف 
أي قصور. ولتحقيق الغاية املنشودة منها.

واكد مدير مكتب هيئة األوقاف يف أمانة العاصمة، عبدالله عامر: ان 
مشروعي ال��ورش��ة املتنقلة لخدمات امل��س��اج��د، ونظافتها، يمثالن حاًل 

جذرياً لخدمات املساجد عى مدار العام وليس لفرة مؤقتة.
ان م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة ي��ن��ف��ق أم�������واال ك���ب���رية ع����ى ن���ظ���اف���ة امل���س���اج���د وص��ي��ان��ت��ه��ا 
وإع�����ادة ت��رم��ي��م��ه��ا م���ن خ���الل اس��ت��ئ��ج��ار ال��ش��رك��ات ب��ت��ك��ال��ي��ف ب��اه��ظ��ة.. وأن 
إنشاء وحدة تنفيذية تابعة إلدارة املساجد يف مكتب الهيئة بادرة إيجابية 
ستمكن م��ن العمل ع��ى نظافة امل��س��اج��د ب��ص��ورة مستمرة طيلة العام 

بكلفة أقل وجودة أفضل.
ون��ؤك��د ان���ه سيتم إن��ش��اء وح���دة ل��ل��م��ش��اري��ع ال��وق��ف��ي��ة، لتنفيذ مشاريع 

الوقف بجودة وتكاليف مناسبة، ووقت أسرع.

أهمية املبادرات املجتمعية واجلمعيات إلحداث التنمية الزراعية
الشوتري: اليمن ميتلك كل املقومات التي 

متكنه من النهوض

اجتماع في البيضاء يناقش سبل تعزيز املوارد 
املالية في عدد من املكاتب اإليرادية

أوقاف األمانة تدشن 
مشروعي الورشة املتنقلة 

خلدمات املساجد 

خالل افتتاحه معرض رواد اليمن

اقتصادية09
12 صفحةالعدد   242283   نوفمبر  2022ماالثنين:  27   ربيع ثاني 1444هـ

@26septnet126sept26@gmail.comwww.26sep.net https://t.me/september26news



10 12 صفحةالعدد   212282   نوفمبر  2022ماالثنين:  27   ربيع ثاني 1444هـتقارير

@26septnet126sept26@gmail.comwww.26sep.net https://t.me/september26news

في بيان صادر عن الوقفة االحتجاجية ملوظفي أوقاف إب :  

نطالب األجهزة األمنية بإلقاء القبض على عصابة نهب أراضي األوقاف 

ال يجوز التحكيم في أموال الوقف

ن��ظ��م م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة األوق�������اف ب��م��ح��اف��ظ��ة إب ي����وم أم����س وق��ف��ة 
احتجاجية تنديدا بقيام مافيا منظمة بنهب وتزوير محررات 
تهدف لالستيالء عىل مساحة واسعة من أرايض الوقف قدرت 
ب�7500 قصبة تقودها عصابة مكونة من 111 عنصراً منهم 

30 يف محافظة إب.. 
الدفاع عن الوقف 

وخ����������الل ال�����وق�����ف�����ة االح����ت����ج����اج����ي����ة ال�����ت�����ي ش����������ارك ف����ي����ه����ا ع��������دد م��ن 
ال��ع��ل��م��اء وال��ش��خ��ص��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ووج���ه���اء من 
ابناء املحافظة.. طالب العالمة مقبل الكدهي القيادة الثورية 
وال����س����ي����اس����ي����ة ال����ع����ل����ي����ا اص�����������دار ال����ت����وج����ي����ه����ات ال����ع����اج����ل����ة ل���ل���ج���ه���ات  
امل��خ��ت��ص��ة ب���اإلف���راج ع���ن م��دي��ر أوق�����اف إب االس���ت���اذ ب��ن��در العسل 
مل��واق��ف��ه امل��ح��ق��ة يف ال���دف���اع ع���ن ال���وق���ف ض���د ه���وام���ر وع��ص��اب��ات 

النهب والتزوير.

مسؤولية جماعية 
إىل ذلك ألقى نائب مدير أوق��اف ص��دام العمييس كلمة عرب 
من خاللها عن الرفض واإلدانة الشديدة ملا تتعرض له أموال 
الوقف من اعتداءات وأعمال اجرامية من قبل عصابات النهب 

والتزوير املسنودة ببعض النافذين.
وق����ال ال��ع��م��ي��يس: "إن��ن��ا م��ن خ���الل ه���ذه ال��وق��ف��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة 
ن�������وص�������ل رس��������ائ��������ل ه�������ام�������ة م������ف������اده������ا أن أم����������������وال ال��������وق��������ف م���ح���م���ي���ة 
ومحروسة بعون الله وبإخالص ووقوف شرفاء أبناء محافظة 
إب إىل ج����ان����ب االج�����ه�����زة األم���ن���ي���ة وال���ق���ض���ائ���ي���ة يف ص����د امل��ع��ت��دي��ن 
وال��ط��ام��ع��ن ال���ذي خ��اب��ت مساعيهم وك��ش��ف ال��ل��ه أم��ره��م عىل 
امل����أ ب��ع��د ان اع��ل��ن��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ج��زائ��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ق��ائ��م��ة تضم 
)111( ع��ن��ص��را منهم )30( يف محافظة إب م��م��ن اصطنعوا 
محررات بهدف االستيالء عىل أموال الوقف بمساحة تجاوزت 

7500 قصبة". 
وأض������������اف: "إن م����س����ؤول����ي����ة ال����ح����ف����اظ ع�����ىل أم����������وال ال�����وق�����ف ه��ي 
مسؤولية جماعية ويجب أن تتكامل الجهود مع دور مكتب 
األوقاف من أجل تعزيز حماية أموال الوقف والحفاظ عليها 
وخلق ثقافة وقفية تسهم يف  توضيح حرمة وج��رم االع��ت��داء 
ع�����ىل أم����������وال ال�����وق�����ف ال����ت����ي ل�����و ع����ل����م امل�����ع�����ت�����دون ب�����ه مل�����ا ط���اوع���ت���ه���م 
أنفسهم ع��ىل ارت��ك��اب ه���ذه ال��ج��رائ��م ال��ت��ي س��ت��ك��ون وب���اال ون��ك��اال 

عليهم وعىل أوالدهم".. 

بيان الوقفة االحتجاجية 
وق���د ن��اش��د ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ال��وق��ف��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ق��ائ��د ال��ث��ورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله- ورئيس املجلس 
السيايس األعىل املشر الركن مهدي املشاط بتوجيه السلطات 
القضائية واألمنية بضرورة التحري وتعقب عصابات التزوير 
الصادر بحقهم أمر قهري من قبل النيابة الجزائية املتخصصة 
وعىل رأس تلك العصابة املدعو أحمد ناشر سعدان باعتباره 
واحدا من اخطر املطلوبن ضمن 30 عنصرا من مرتكبي جرائم 
النهب وال��ت��زوي��ر لنهب أرايض ال��وق��ف بمحافظة إب م��ن أصل 

املطلوبن )111( .
ودعا البيان األجهزة األمنية والقضائية  وكافة أفراد املجتمع 
ك��ل م��ن مكانه  وموقعه إىل تحمل املسؤولية التاريخية أم��ام 
الله وأمام الشعب يف القيام بواجبهم لصد املعتدين وتقديم 
ال����ح����م����اي����ة ألم����������وال ال�����وق�����ف ول���ل���م���وظ���ف���ن م�����ن ب����ط����ش ال���ن���اف���ذي���ن 

والطامعن.. 
وطالب الجهات األمنية والقضائية إىل انتهاج مبدأ الشفافية 
يف اطالع الشعب عىل جرائم عصابات النهب والتزوير وتحويل 
م���ن ت���م ال���ق���اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه إىل امل��ح��ك��م��ة ال��ج��زائ��ي��ة املتخصصة 
االبتدائية تنفيذا لقرار النيابة الجزائية حتى تأخذ هذه العصابة 

الجزاء العادل والرادع.
وأش���ار  الوقف م��ال الله ول��ه حرمة كبرة ويجب أن تتكامل 
الجهود يف الوقوف يف وجه املعتدين أياً كانوا وال مجال للتهاون 
أو ال���ت���س���اه���ل م����ع ك����ل م����ن ي���ع���ت���دي ع����ىل ال����وق����ف  أو ي���خ���ون���ه ب���أي 

شكل من األشكال.
وث��م��ن عاليا م��وق��ف علماء إب وق��ي��ادة السلطة املحلية وكل 
الوجهاء وأبناء القبائل الذين عربوا عن ادانتهم واستنكارهم 
للعمل االجرامي واملمنهج الذي أقدمت عليه عصابات تزوير 
محررات تهدف اىل االستيالء عىل أكرث من 7500 قصبة تابعة 

لأوقاف باملحافظة 
وع��رب ال��ب��ي��ان ع��ن التضامن ال��ك��ام��ل م��ع االس��ت��اذ امل��ج��اه��د بندر 

ال����ع����س����ل مل����واق����ف����ه امل����ش����رف����ة ال�����ت�����ي ح�����ال�����ت دون ب����س����ط ال���ن���اف���ذي���ن 
وع����ص����اب����ات ت�����زوي�����ر امل������ح������ررات ع�����ىل أم���������وال ال�����وق�����ف، ك���م���ا ط���ال���ب 
ال���ج���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة ب����ض����رورة اإلف�������راج ال����ف����وري ع���ن م���دي���ر مكتب 
أوق����������اف إب ك�������ون ت���غ���ي���ي���ب���ه ف����ت����ح ش���ه���ي���ة ال����ط����ام����ع����ن ال����ت����ي ب�����دأت 
تحركاتهم تعود مجددا للمنطقة طمعا يف نهب أموال الوقف.. 
وأك���������د ال����ب����ي����ان ب�������أن االح������ك������ام ال�������ص�������ادرة م�����ن ال����ق����ض����اء وامل�����ع�����ززة 
ب���امل���س���ودات واألدل������ة ال��ت��ي ت��ث��ب��ت م��ل��ك��ي��ة ال���وق���ف ل��ل��م��واض��ع ال��ت��ي 
ت���دع���ي ع��ص��اب��ات ال���ت���زوي���ر امل���س���ن���ودة ب��ال��ن��اف��ذي��ن م��ل��ك��ي��ت��ه��ا كفيلة 
بأن تعجل بمحاكمة املجرمن واالنتصار للحق وصون الوقف 

وردع املعتدين .
وأوضح البيان  بأن موظفي أوقاف إب لن يتهاونوا أو يقصروا 
يف أداء واج���ب���ات���ه���م  ت���ج���اه ح���م���اي���ة أم��������وال ال����وق����ف وس���ت���ت���واص���ل 
ال��وق��ف��ات االح��ت��ج��اج��ي��ة ح��ت��ى ت��ن��ف��ذ امل��ط��ال��ب امل��ح��ق��ة وامل��ش��روع��ة 
يف إنصاف الوقف من هوامر النهب وامل��زوري��ن الذين يمثلون 

سابقة خطرة ستؤثر عىل الوقف حاضرا ومستقبال . 
ووج���ه ال��ب��ي��ان دع���وة ل��ك��اف��ة أب��ن��اء إب م��ن ع��ل��م��اء وشخصيات 
سياسية واجتماعية ومواطنن اىل ال��وق��وف والعمل معا اىل 
ج���ان���ب م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة االوق�������اف  م���ن أج����ل ح��م��اي��ة أم������وال ال��وق��ف 
والحفاظ عليه واستشعار املسؤولية الدينية والوطنية بإعتبار 
الوقف مسؤولية الجميع كما أكد عىل ذلك قائد الثورة السيد 

عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله-. 

التحكيم في الوقف من احليل والوسائل التي ابتكرتها ثقافة املغالطة 
واالحتيال الدخيلة على مجتمعنا اليمني

في لقاء تنسيقي بني هيئة مكافحة الفساد ووزارة اإلعالم ..

التأكيد على أهمية  خلق وعي إعالمي مناهض للفساد
نظمت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد 
بالشراكة مع وزارة اإلعالم اللقاء التنسيقي الثاين 
م���ع ق���ي���ادات امل��ؤس��س��ات اإلع���الم���ي���ة، ح���ول تعزيز 
دور اإلعالم الوطني يف مكافحة الفساد والوقاية 
منه خلص  اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة القايض 
مجاهد احمد عبدالله ووزي��ر اإلع��الم ضيف الله 
ال����ش����ام����ي ون�����ائ�����ب وزي��������ر اإلع���������الم ف���ه���م���ي ال���ي���وس���ف���ي 

بعدد من املخرجات الهامة من أبرزها:
ت����ع����زي����ز ال�����ش�����راك�����ة ب������ن ال����ه����ي����ئ����ة ال����وط����ن����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا 
ملكافحة الفساد ومعها شركاؤها يف قطاع الرقابة 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، ووزارة اإلع����الم وامل��ؤس��س��ات 
والوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة 
واإللكرتونية الرسمية والحزبية واملستقلة، بما 
يسهم يف تنفيذ مضامن االسرتاتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد.
ٍوأكد عىل ضرورة تعزيز وتوطيد ثقة املؤسسات 
اإلعالمية بالتوجه الجاد من قبل هيئة مكافحة 
ال������ف������س������اد وخ������ل������ق ج����ب����ه����ة إع������الم������ي������ة ف�����اع�����ل�����ة ت���ن���اص���ر 
وت������س������ان������د أج��������ه��������زة وه������ي������ئ������ات ال�������رق�������اب�������ة وم����ك����اف����ح����ة 
ال�����ف�����س�����اد يف ت���ح���ق���ي���ق أه������داف������ه������ا، وح�����ش�����د وس����ائ����ل 
اإلع��������الم امل����رئ����ي����ة وامل���س���م���وع���ة وامل������ق������روءة ل���إس���ه���ام 
يف خ��ل��ق وع���ي إع���الم���ي م��ن��اه��ض ل��ل��ف��س��اد وت��ق��دي��م 
الدعم الفني واملشورة يف تأسيس وحدة إعالمية 
تسمى "اإلعالم الوقايئ ومكافحة الفساد" كأحد 
م��ش��اري��ع اس��رتات��ي��ج��ي��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ال���ه���ادف 
إىل ت����وج����ي����ه خ�����ط�����اب إع�����الم�����ي وت���ث���ق���ي���ف���ي وت�����وع�����وي 
يف امل��ج��ت��م��ع ب��م��خ��اط��ر ال���ف���س���اد وآث�������اره يف مختلف 

مناحي الحياة.
وأشار اللقاء إىل أهمية توسيع دور املجتمع يف 
األنشطة املناهضة للفساد ومكافحته, وتعميق 

إح����������س����������اس امل�����������واط�����������ن ب��������رس��������ال��������ة ال������ه������ي������ئ������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
ال����ع����ل����ي����ا مل����ك����اف����ح����ة ال�����ف�����س�����اد يف م�����ح�����ارب�����ة ال����ف����س����اد، 
وم������واص������ل������ة االه������ت������م������ام ب���ت���غ���ط���ي���ة أخ�������ب�������ار وأن����ش����ط����ة 
الهيئة، وب��ث ون��ش��ر ال��ف��الش��ات وامل����واد اإلعالمية 
املتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة 
والشفافية يف أوساط املجتمع، يف إطار املسؤولية 
الوطنية املنوطة بوسائل اإلعالم يف توعية املجتمع 

وتبصره بمخاطر الفساد والوقاية منه.
وأكد اللقاء عىل ضرورة تبني برامج تلفزيونية 
وإذاع����ي����ة ت��ع��ن��ى ب��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد وال���وق���اي���ة منه 
يف إط�����ار ت��ن��ف��ي��ذ م��ض��ام��ن االس���رتات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ملكافحة ال��ف��س��اد 2022 – 2026م، وض���رورة 
ت����ع����زي����ز ال�����ت�����ع�����اون وال������ش������راك������ة ب������ن ال���ه���ي���ئ���ة ووزارة 
اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية ووسائلها املختلفة 
يف م������ج������ال م����ك����اف����ح����ة ال�����ف�����س�����اد م�������ن خ���������الل ت�����زوي�����د 
ال���ه���ي���ئ���ة ب���امل���ع���ل���وم���ات واألدل����������ة وال�����وث�����ائ�����ق امل��ت��ع��ل��ق��ة 
باالختالالت واملمارسات التي تصنف بأنها فساد 
ي��ض��ر ب���امل���ال ال���ع���ام وم��ص��ل��ح��ة ال���دول���ة واق��ت��ص��اده��ا 
ال���ق���وم���ي وج����رائ����م اإلث��������راء وال���ك���س���ب غ����ر امل���ش���روع 
املوثقة واملنشورة التي تقف عليها وسائل اإلعالم 
وال�������ت�������ي ت�����ع�����د ب����م����ث����اب����ة ب����������الغ ي�����ت�����وج�����ب ع�������ىل ال���ه���ي���ئ���ة 
ال����ت����ح����ري ح����ول����ه����ا وب����ح����س����ب ال�����ق�����ان�����ون رق�������م )39( 
لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والئحته 
التنفيذية وال��ق��ان��ون رق���م )30( لسنة 2006م 

بشأن اإلقرار بالذمة املالية.
ال������ع������م������ل ع��������ىل إع����������������ادة اص����������������دار امل������ل������ح������ق ال������خ������اص 
ب��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ون���ش���ره وط��ب��اع��ت��ه يف صحيفة 

الثورة.     
ع������ىل ال����ه����ي����ئ����ة ت������زوي������د وس������ائ������ل اإلع������������الم ب���امل���ل���ف���ات 

املسموح بنشرها

العمييس: أموال الوقف محروسة بعون 
اهلل وبإخالص ووقوف رشفاء أبناء إب 

برسعة  نطالب  الكديه:  العالمة 
اإلفراج عن مدير مكتب أوقاف إب 

املدعو سعدان من أخطر العناصر املطلوبة بقضايا نهب وتزوير ملساحة بلغت أكثر من 7500  قصبة 

أ.د/ عبداملؤمن شجاع الدين

ال�����وق�����ف م�������ال ال�����ل�����ه ت�����ع�����اىل ، وم�������ن ه�������ذا امل���ن���ط���ل���ق ، ل���ل���وق���ف  
خ��ص��وص��ي��ت��ه ال���ت���ي ت��م��ي��زه ع���ن غ����ره م���ن األم������وال األخ�����رى ، 
ومن مظاهر خصوصية الوقف عدم جواز التصالح عليه 
أو ال���ت���ح���ك���ي���م ف����ي����ه، وال ري������ب أن ال���ت���ح���ك���ي���م يف ال�����وق�����ف م��ن 
الحيل والوسائل التي ابتكرتها ثقافة املغالطة واالحتيال 
ال����دخ����ي����ل����ة ع�����ىل م���ج���ت���م���ع���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ، وق������اع������دة ع�������دم ج�����واز 
ال��ت��ح��ك��ي��م يف أم�����وال ال���وق���ف ق���اع���دة ع��ام��ة م���ج���ردة مجملة 
ت����ح����ت����اج إىل ش�������رح وب�����ي�����ان وت����أص����ي����ل ، ول�����ذل�����ك ف����ق����د اخ����رتن����ا 
التعليق عىل الحكم الصادر من الدائرة املدنية باملحكمة 
ال���ع���ل���ي���ا يف ج���ل���س���ت���ه���ا امل����ن����ع����ق����دة ب����ت����اري����خ 27/12/2010م يف 
ال���ق���ض���ي���ة امل����دن����ي����ة رق������م )41612( ل���س���ن���ة 1431ه����������� وت��ت��ل��خ��ص 
وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن مزارعن اختلفا 
ع���ىل أش���ج���ار ن��اب��ت��ة يف ره����ق م��ل��ت��ص��ق وت���اب���ع ألرايض زراع���ي���ة 
مملوكة للوقف ، فقام املزارعان بتحكيم شخص لتحديد 
ملكية األشجار واألرايض النابتة فيها األشجار ؛ ويف أثناء 
إج��راءات التحكيم لم يفصح الطرفان عن ملكية الوقف 
حيث كان يبدو أنهما يسعيان إىل ثبوت حيازتهما للرهق 
بمعزل عن أرض الوقف حتى يكون حكم التحكيم وثيقة 
ت��ث��ب��ت ملكيتهما ل��ل��ره��ق ؛ وح��س��ب��م��ا ورد ب��ح��ك��م التحكيم 
ف��ق��د خ����اض ال���ط���رف���ان يف دع�����وى امل��ل��ك��ي��ة ف��ك��ل ط����رف ادع���ى 
ملكية األرض النابتة فيها األش��ج��ار ، وق��د توصل املحكم 
إىل الحكم )بقنوع الطرفن عن محل الخالف لعجز كل 
منهما عن  إثبات حيازته وثبوته وتملكه أو تبعية الرهق ملا 
هو تحت يده فال يجوز ألي من الطرفن االستئثار بالرهق 
لنفسه وعليهما القنوع منه ويبقى محل الخالف مراهق 
لجريان املاء حسب عادته حالياً بطبيعته يصب إىل العرب 
ويتفرع منه إىل جميع املواضع ويتحمل كل طرف أغرامه 
وم���ص���اري���ف���ه يف ال������ن������زاع( وع����ن����دم����ا وج������د ال����ط����رف����ان أن ح��ك��م 
امل��ح��ك��م ل���م ي���ت���ن���اول م��ل��ك��ي��ة ال���ره���ق ح��ي��ث أب���ق���ى ال���ره���ق عىل 
ح����ال����ه ق�����ام أح�����د ال���ط���رف���ن امل���ت���ن���ازع���ن ب����رف����ع دع�������وى ب��ط��الن 
ح��ك��م امل��ح��ك��م أم���ام محكمة االس��ت��ئ��ن��اف املختصة وذك���ر يف 
دع������واه أن ح��ك��م امل��ح��ك��م ل���م ي���أخ���ذ ب���أدل���ت���ه وال����رباه����ن ال��ت��ي 
ت���ث���ب���ت م��ل��ك��ي��ت��ه مل���ح���ل ال�����ن�����زاع ف������رد ع���ل���ي���ه خ���ص���م���ه أن دع����وى 
ال���ب���ط���الن ل����م ت��ت��ض��م��ن أي������ة ح����ال����ة م����ن ح�������االت ب����ط����الن ح��ك��م 
ال��ت��ح��ك��ي��م امل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا يف امل�������ادة )53( ت��ح��ك��ي��م ؛ وق���د 
خ���ل���ص���ت م���ح���ك���م���ة االس����ت����ئ����ن����اف إىل ال���ح���ك���م ب����رف����ض دع�����وى 
البطالن وتأييد حكم التحكيم ، فقام املحكوم عليه مدعي 
ال���ب���ط���الن ، ب��ال��ط��ع��ن يف ال��ح��ك��م االس���ت���ئ���ن���ايف أم�����ام امل��ح��ك��م��ة 
ال���ع���ل���ي���ا ال����ت����ي رف����ض����ت ال���ط���ع���ن وأق���������رت ال���ح���ك���م أالس���ت���ئ���ن���ايف 
، وق����د ورد يف أس���ب���اب ح��ك��م امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا )أن�����ه ق���د ورد 
يف أوراق ال���ق���ض���ي���ة أن م���ح���ل ال�����ن�����زاع أرض وق�����ف وال ي��ج��وز 
التحكيم يف ال��وق��ف ك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم (. وس��ي��ك��ون تعليقنا 

عىل هذا الحكم حسبما هو مبن يف األوجه اآلتية : 

الوجه األول : مفهوم  التحكيم يف أموال الوقف : 

ه�����و أن ي����ق����وم م����ت����ويل ال�����وق�����ف أو م�����ن يف ح���ك���م���ه ب���اخ���ت���ي���ار 
محكم أو محكمن للفصل يف النزاع مع الغر عىل مال 
الوقف ، وقد يكون هذا االختيار عن طريق تحرير وثيقة 
تحكيم مستقلة يتم التوقيع عليها من قبل متويل الوقف 
وح����ده أو ي��ق��وم ب��ال��ت��وق��ي��ع عليها م��ت��ويل ال��وق��ف م��ع غريم 
ال���وق���ف ، ك��م��ا ق���د ي��ك��ون اخ��ت��ي��ار امل��ح��ك��م ض��م��ن ش����رط يتم 
إدراج��ه أثناء تحرير عقد فيما بن األوق��اف والغر ؛ كما 
قد يكون ه��ذا االختيار بموجب الئحة توجب النص عىل 
أن يتم حسم الخالفات التي تحدث بشأن أموال الوقف 

عن طريق التحكيم.

الوجه الثاين : مخاطر التحكيم عىل مال الوقف : 

م��ع��رف��ة ه����ذه امل��خ��اط��ر ل��ه��ا أه��م��ي��ت��ه��ا يف م��ع��رف��ة خ��ل��ف��ي��ات 
ق��اع��دة ع��دم )ج���واز التحكيم يف أم���وال ال��وق��ف( فمخاطر 
التحكيم عىل مال الوقف كثرة يمكن اإلشارة إىل بعضها 

عىل النحو اآليت : 

- يخىش من التحكيم أن يتم التواطؤ بن أجر الوقف 
أو متويل الوقف وغريم الوقف حتى يكون حكم التحكيم  

لصالح غريم الوقف.

- التحكيم طريق غ��ر رسمي للفصل يف ال��ن��زاع��ات وهو 
طريق استثنايئ وغر نظامي للتقايض. 

- حكم التحكيم يختصر درجات التقايض حيث تصبح 
درج�������������ة م������وض������وع������ة واح���������������دة ف�����ق�����ط ح�����ي�����ث ت�������ك�������ون م���ح���ك���م���ة 
االستئناف بمثابة محكمة قانون ويرتتب عىل ذلك حرمان 

الوقف من درجة موضوع من درجات التقايض.

- ال���ت���ح���ك���ي���م يف ال���ي���م���ن غ����ال����ب����اً م�����ا ي���س���ن���د إىل أش�����خ�����اص أو 
ج���ه���ات غ����ر م��ت��خ��ص��ص��ة م���ث���ل م���ش���ائ���خ وك����ب����ار م���س���ؤول���ن، 

ولذلك ال يؤمن أن تكون أحكام هؤالء مضرة بالوقف. 

- ال��ت��ح��ك��ي��م يف ال���ي���م���ن ي��ع��ت��م��د يف ال���غ���ال���ب ع����ىل األع������راف 
القبلية ، وال ي��راع��ي ب��ع��ض امل��ح��ك��م��ن ال��ق��واع��د واألح��ك��ام 
القانونية ولذلك قد يكون التحكيم يف مال الوقف مضراً 

من هذه الناحية. 

- املحكمون عبارة عن أشخاص غر محرتفن أو مهنين 
يف ال���ق���ض���اء خ���اص���ة يف ال���ي���م���ن ول����ذل����ك ف�����إن أخ����ط����اء ه����ؤالء 

ليست نادرة. 

- امل��ح��ك��م��ون ي��ت��ع��رض��ون إلغ������راءات وض���غ���وط الس��ي��م��ا يف 
اليمن ، ولذلك يخىش أن تكون أحكامهم مضرة بالوقف. 

- ال��ت��ح��ك��ي��م االخ���ت���ي���اري ف��ك��رت��ه ت���ق���وم ع���ىل أن م���ال���ك امل���ال 
ن��ف��س��ه ه���و ال����ذي ي��ق��وم ب��اخ��ت��ي��ار امل��ح��ك��م ل��ل��ف��ص��ل يف ال��ن��زاع 
أم����ا يف ال���وق���ف ف����إن امل�����ال م����ال ال���ل���ه ت���ب���ارك وت���ع���اىل ف��م��ت��ويل 
الوقف مجرد مدير يدير أموال الوقف  فال يملك التصرف 
يف ام��وال الوقف بما يف ذل��ك التحكيم ال��ذي قد يكون يف 
غر صالح الوقف خاصة أن التحكيم يف مال الوقف دائر 
بن النفع والضرر ومتويل الوقف ممنوع من مباشرة هذا 

التصرف.

ال��وج��ه ال��ث��ال��ث : م��وق��ف ق��ان��ون التحكيم اليمني من 
التحكيم يف مال الوقف : 

أش��ار ق��ان��ون التحكيم إىل منع التحكيم يف م��ال الوقف 
حيث بينت املادة )5( تحكيم املسائل التي ال يجوز التحكيم 
ف��ي��ه��ا ؛ ح��ي��ث ق�����ررت ه����ذه امل�����ادة أن����ه ال ي���ج���وز ال��ت��ح��ك��ي��م يف 
الحدود واللعان وفسخ الزواج ورد القضاة ومخاصمتهم 
ومنازعات التنفيذ واملسائل التي ال يجوز فيها الصلح وكل 
ما يتعلق بالنظام العام، ومن خالل استقراء هذا النص 
القانوين نجد أن��ه قد ق��رر ع��دم ج��واز التحكيم يف املسائل 
التي ال يجوز فيها الصلح ، والفقه اإلسالمي يجمع عىل 
ع���دم ج����واز ال��ص��ل��ح ع��ىل م���ال ال��وق��ف ألن ال��ص��ل��ح يتضمن 
إسقاط أو تنازل فال يحق ملتويل الوقف إسقاط الوقف أو 
بعضه أو التنازل عنه ألن صالحية متويل الوقف قاصرة 
ع���ىل إدارة ال���وق���ف ورع���اي���ت���ه وح��م��اي��ت��ه ول���ي���س إس���ق���اط���ه أو 

التنازل عنه .

الوجه الرابع : موقف قانون الوقف اليمني وتوصيتنا  
للمشرع اليمني : 

م���ن خ����الل اس���ت���ع���راض ن���ص���وص ق���ان���ون ال���وق���ف ل���م نجد 
نصاً يصرح بعدم جواز الصلح أو التحكيم يف مال الوقف 
وهذا ما يؤخذ عىل القانون ، ولذلك نويص املشرع اليمني 
ب��ت��ض��م��ن ق���ان���ون ال���وق���ف ن��ص��اً ي��ص��رح ب��ع��دم ج����واز ال��ص��ل��ح 
أو ال����ت����ح����ك����ي����م م������ن أع������ي������ان ال������وق������ف ح����ت����ى ال ي�����ك�����ون ال���ص���ل���ح 

أوالتحكيم ذريعة لضياع الوقف والعبث به.

الوجه الخامس: ملاذا لم ينقض حكم املحكمة العليا 
حكم التحكيم يف الوقف  

م������ن خ��������الل امل����ط����ال����ع����ة ل���ل���ح���ك���م م����ح����ل ت���ع���ل���ي���ق���ن���ا ن����ج����د أن 
الطرفن املتنازعن كانا يهدفان إىل تملك الرهق الخاص 
ب��م��ال ال��وق��ف ع��ن ط��ري��ق االدع����اء بملكية األش��ج��ار النابتة 
يف ال���ره���ق ، ون���ج���د أن ال��ط��رف��ن امل��ت��ن��ازع��ن ك���ان���ا ح��ري��ص��ن 
ع���ىل ع����دم ذك����ر أن األرض ال��ت��ي ي��ت��ب��ع��ه��ا ال���ره���ق وق����ف فلم 
ي������ربز أح������د ال����ط����رف����ن ال���وق���ف���ي���ة إال ع���ن���د ال���ط���ع���ن يف ال��ح��ك��م 
االستئنايف أمام املحكمة العليا ، ولذلك لم يدرك املحكم 
أو محكمة االستئناف أن التحكيم قد وقع عىل مال وقف 
، إضافة إىل أن حكم املحكم والحكم االستئنايف لم يمسا 
ح��ق ال��وق��ف ب��ل أن حكم املحكم وك��أن��ه ل��م ي��ص��در أص��ال ؛ 
ألنه قىض ببقاء الحال عىل ما هو عليه أي أنه لم يحكم 
بملكية أح���د ال��ط��رف��ن امل��ت��ن��ازع��ن ع��ىل ال��وق��ف ؛ ورب��م��ا أن 
املحكم كان يدرك أن األرض وقف ويدرك مرامي وأهداف 
الطرفن املتنازعن يف االستيالء عىل رهق الوقف ، وربما 
أيضاً أن املحكمة العليا وجدت حكم املحكم املؤيد بالحكم 
أالستئنايف ق��د حكم أص��ال لصالح ال��وق��ف حيث أن��ه قىض 
ب���ع���دم أح��ق��ي��ة ال��ط��رف��ن يف م��ل��ك��ي��ة ره����ق ال���وق���ف ل���ذل���ك لم 

تنقض املحكمة العليا ذلك الحكم والله أعلم.

# األستاذ بكلية الشريعة والقانون

 جامعة صنعاء

يف  للفصل  رسمي  غري  طريق  التحكيم 
وغري  استثنايئ  طريق  وهو  الزناعات 

نظامي للتقايض
على  ق��ارصة  الوقف  متويل  صالحية 
إدارة الوقف ورعايته وحمايته وليس 

إسقاطه أو التنازل عنه

في بيان مهم صادر عن البنك املركزي اليمني

جتديد الرفض التام ألي قرار يتخذه 
صندوق النقد الدولي بشأن حقوق السحب 

اخلاصة باجلمهورية اليمنية

أص��در البنك املركزي اليمني بياناً مهماً فيما ييل 
نصه:

ت���اب���ع ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ال��ي��م��ن��ي ب��اه��ت��م��ام م���ا ت��ن��اق��ل��ت��ه 
وسائل اإلعالم من تصريحات صادرة عن أشخاص 
ل�����ي�����س�����وا ذوي ص�����ف�����ة ق�����ان�����ون�����ي�����ة يف ت����م����ث����ي����ل ال����ش����ع����ب 
اليمني، بشأن أن ص��ن��دوق النقد ال���دويل ق��د واف��ق 
عىل تغذية حساب فرع البنك املركزي بعدن بمبلغ 
)300( مليون دوالر م��ن ح��ق��وق السحب الخاصة 
بالجمهورية اليمنية اب��ت��داًء م��ن األس��ب��وع ال��ق��ادم، 
وب��ال��ت��ايل م��ن��ح ص��الح��ي��ة ال��ت��ص��رف ب��ه��ذا امل��ب��ل��غ ل��ف��رع 
ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي يف ع������دن، ال���خ���اض���ع ل���س���ي���ط���رة دول 
ال��������ع��������دوان ع������ىل ال�����ي�����م�����ن، ل����ي����ت����م ق����ي����د امل����ب����ل����غ ك���ق���رض 
ع���ىل ال��ي��م��ن ع��ن��د ب����دء ال��ت��ص��رف يف ح���ق���وق ال��س��ح��ب 
تلك من قبل البنك املركزي ف��رع ع��دن، وه��و األمر 
الذي يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق 
وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات 
س�����ي�����اس�����ي�����ة، وب������م������ا ي����ج����ع����ل����ه إح�����������دى أدوات ال�����ح�����رب 
االقتصادية بيد دول ال��ع��دوان لتنفيذ مخططاتها 
ت���ج���اه ال���ي���م���ن، م���ن خ����الل ت���وف���ر أم������وال خ�����ارج إط���ار 
ال���ق���ان���ون ل��ت��م��وي��ل ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة وال���ح���رب 
ع��ىل ال��ي��م��ن، وال���دف���ع ب��االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وال��وض��ع 
االج��ت��م��اع��ي ن��ح��و ح��اف��ة االن���ه���ي���ار ك��ج��زء م���ن أه����داف 
ال���ح���رب ال��ع��س��ك��ري��ة واالق���ت���ص���ادي���ة ع���ىل ال��ي��م��ن، إىل 
ج��ان��ب ت��م��وي��ل ع��م��ل��ي��ات ت��خ��ال��ف ق��واع��د ومتطلبات 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وق������������د س������ب������ق ل�����ل�����ب�����ن�����ك امل����������رك����������زي - امل���������رك���������ز ال�����رئ�����ي�����يس 
ص��ن��ع��اء- أن خ��اط��ب ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل بتاريخ 
وب����ت����اري����خ  8/6/2022م،  وب������ت������اري������خ  3/6/2021م، 
ب����ت����اري����خ 24/4/1444ه�����������������  24/10/2022م، وآخ������ره������ا 
إب�������الغ  ف����ي����ه����ا  ت�������م  امل���������واف���������ق 18/11/2022م، وال�������ت�������ي 
ال����ص����ن����دوق ب������اع������رتاض ال���ب���ن���ك امل������رك������زي ال���ي���م���ن���ي ع��ىل 
أي ق�������رار ي���ت���خ���ذه ال����ص����ن����دوق ب����امل����واف����ق����ة ع�����ىل ت��م��ك��ن 
ف���رع ال��ب��ن��ك امل���رك���زي يف ع���دن م��ن اس��ت��خ��دام حقوق 
السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض 
التزامات مالية غر مشروعة عىل الشعب اليمني 
ويف مخالفة للدستور اليمني، ويعمل عىل توفر 

تمويل للحرب عىل اليمن.
وانطالقاً من الحرص عىل حقوق الشعب اليمني 
ومبادئ تحييد االقتصاد، فقد أكد البنك املركزي 
اليمني- يف تلك املخاطبات أيضاً- مطالباته السابقة 
للصندوق بضرورة اعتماد أحد املطالب الواردة يف 

تلك املطالبات، وهي كالتايل:
-1 إدارة حقوق وحدات السحب عب�ر طرف ثالث 
بما يضمن استغالل قيمة تلك الوحدات يف تمويل 
الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال 
ال��ي��م��ن��ي ل���س���داد م���رت���ب���ات م��وظ��ف��ي ال����دول����ة، وه����و ما 
سيغطي سداد مرتبات الدولة لستة أشهر متوالية.
-2 اس��ت��خ��دام ق��ي��م��ة وح����دات ح��ق��وق ال��س��ح��ب يف 
سداد جزء من قيمة الدين العام املحيل املستحق 
للبنوك العاملة يف اليمن، بما يمكنها من سداد 
ج��������زء م������ن أم�����������وال امل�������ودع�������ن ل�����دي�����ه�����ا، وي����خ����ف����ف م��ن 
ال����ت����زام����ات ال���ب���ن���وك وأزم�������ة ال���س���ي���ول���ة ال���ت���ي ت���م���ر ب��ه��ا، 
وي���خ���ف���ف م����ن ال���ض���ائ���ق���ة امل���ال���ي���ة ل���ل���م���ودع���ن ل��دي��ه��ا، 

ويخفف الضغط عىل أسعار العملة املحلية.
-3 إيقاف أي تصرف لوحدات السحب الخاصة 
ب����ال����ج����م����ه����وري����ة ال����ي����م����ن����ي����ة، وذل�����������ك إىل ح�������ن ان����ت����ه����اء 
ال��ع��دوان ع��ىل ال��ي��م��ن، وب��م��ا يكفل اس��ت��ف��ادة كامل 

الشعب اليمني من وحدات حقوق السحب.
ك����م����ا س����ب����ق ل���ل���ب���ن���ك امل�������رك�������زي أن خ�����اط�����ب م��ج��ل��س 
النواب ووزارة الخارجية بشأن تصرفات وق��رارات 
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل، وال��ل��ذي��ن خ��اط��ب��ا ب��دوره��م��ا 
امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ذات ال��ص��ل��ة وم��ج��ل��س األم����ن، 
َري������ن م������ن ت�����ص�����رف�����ات ص������ن������دوق ال����ن����ق����د ال�������دويل  م������ح������ِذّ
ت�����ج�����اه ت���ح���م���ي���ل ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ال������ت������زام������ات م���ال���ي���ة 
ب��امل��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون وال���دس���ت���ور ال��ي��م��ن��ي، وأله�����داف 
وس�������ي�������اس�������ات وم�������ع�������اي�������ر ص��������ن��������دوق ال������ن������ق������د ال��������������دويل، 
وخاصة تلك املرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون 
وتعزيز الشفافية واملساءلة وع��دم االزدواج��ي��ة يف 
التعامل مع القضايا نفسها، وعدم منح وحدات 
حقوق سحب للدول التي تعاين من عدم استقرار 

سيايس.
وع��ل��ي��������������ه، ويف ح���ال رف���ض ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 
ألٍيّ م��������ن امل������ط������ال������ب امل����������ذك����������ورة أع���������������اله، ف����������إن ال����ب����ن����ك 
امل�������رك�������زي ال����ي����م����ن����ي ي�����ؤك�����د م�������ج�������دداً رف�����ض�����ه ال������ت������ام أي 
ق�����������رار ي�����ت�����خ�����ذه ال������ص������ن������دوق ب������ش������أن ح������ق������وق ال���س���ح���ب 
الخاصة بالجمهورية اليمنية، ويخيل مسؤوليته 
م���ن أي أع���ب���اء س��ت��رتت��ب ع���ىل ق�����رار ال���ص���ن���دوق، وأن 
ال��ج��م��ه��وري��ة اليمنية وال��ش��ع��ب اليمني يحتفظون 
بحقهم القانوين يف مساءلة ومقاضاة أي جهة أو 
طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو 
غ��ر مباشر يف استغالل وإه���دار ح��ق��وق وم��ق��درات 
ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي واالس������ت������ي������الء ع����ل����ي����ه����ا، وت���ح���م���ي���ل���ه 
التزامات مالية غر قانونية تسخر لصالح أشخاص 
وفئات ثبت فسادها، وتستخدم يف تمويل الحرب 
ع��ىل ال��ي��م��ن وال���وص���ول بمعيشة ال��ش��ع��ب إىل أدىن 
امل��س��ت��وي��ات ب������إدارة وإش������راف ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان عىل 

اليمن.

نحو  الوطين  باالقتصاد  الدفع 
أهداف  من  جزء  االنهيار  حافة 
الحرب العسكرية واالقتصادية 

على اليمن
ت��ن��اق��ض س��ي��اس��ات وق����رارات 
تعامله  وازدواجية  الصندوق 
مع نفس القضايا وفق أجندات 

سياسية
تحتفظ  اليمنية  ال��ج��م��ه��وري��ة 
ب��ح��ق��ه��ا ال��ق��ان��وين يف م��س��اءل��ة 
ومقاضاة أي جهة تعمل أو تسهل 
يف  م��ب��ارش  غ��ري  أو  م��ب��ارش  بشكل 
استغالل وإهدار حقوق ومقدرات 

الشعب اليمين

إب:



الحديدة / عيل الشرعبي 

 اختتمت كلية الطب والعلوم الصحية 
بجامعة ال��ح��دي��دة م���ؤخ���راً  وب��إش��رف من 
األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور /م��ح��م��د أح��م��د األه���دل 
رئ������ي������س ال�����ج�����ام�����ع�����ة واألس���������ت���������اذ ال������دك������ت������ور / 
محمد سهيل عميد الكلية  اإلمتحانات 
ال������س������ري������ري������ة وال��������ت��������ي ت������ج������رى ألول م����������رة يف 
محافظة الحديدة لطالب شعبة الطب 
ال��ب��ش��ري بكلية ال��ط��ب وال��ع��ل��وم الصحية 
الدفعة الخامسة البالغ ع��دده��م )38( 
طالب وطالبة يف قسم النساء وال���والدة 
ب��������ع��������د إج����������������راءه����������������ا يف أق������������س������������ام ال������ب������اط������ن������ي������ة 
واألطفال والجراحة يف األسابيع املاضية  
ب���رح���اب ه��ي��ئ��ة م��س��ت��ش��ف��ى ال����ث����ورة ال���ع���ام.. 
ويف ال������خ������ت������ام أش������������اد األس��������ت��������اذ ال������دك������ت������ور / 
م���ح���م���د س���ه���ي���ل ع���م���ي���د ال����ك����ل����ي����ة ب���ال���ج���ه���ود 
ال���ك���ب���رة ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا ق����ي����ادة ال��ج��ام��ع��ة 
ل���ت���ط���وي���ر وت����ح����دي����ث ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
يف ال���ك���ل���ي���ة م�����ن خ�������الل ت����ح����دي����ث ب���رام���ج���ه���ا 
وت���ط���وي���ر م��ن��اه��ج��ه��ا ال����دراس����ي����ة م����ن خ���الل 
إق�������ام�������ة ال������ع������دي������د م�������ن ال�������������ورش ال����ت����دري����ب����ي����ة 

وص��������������وال إىل اإلع��������ت��������م��������اد األك���������ادي���������م���������ي م���ن 
م��رك��ز اإلع��ت��م��اد ال���وط���ن���ي.. م��ش��را أن ه��ذا 
النوع من اإلختبارات يجرى ألول مرة يف 
الحديدة لتكون هذة الدفعة األوىل التي 

تتخرج من الكلية.. 
وأش��������اد س���ه���ي���ل ب���ص���م���ود ك��������وادر ال��ك��ل��ي��ة 
األكاديمية واإلدارية رغم مالحق بالكلية 

وب��ن��اه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ن آث����ار ت��دم��ري��ة ك��ارث��ي��ة 
ج������راء ال�����ع�����دوان وال����ح����ص����ار م���م���ا أخ��رج��ه��ا 
ع���ن ال��خ��دم��ة ت��م��ام��ا وال����ن����زوح إىل م��ق��رات 
ب��������دي��������ل��������ة ح��������ف��������اظ��������ا ع�����������ى س���������الم���������ة ال��������ط��������الب 

والكادرالتدرييس.
أشرف عى العملية اإلمتحانية األستاذ 
الدكتور / محمد األهدل رئيس الجامعة

* يف ال�������ب�������داي�������ة ح�����دي�����ث�����ن�����ا ع��������ن ب������داي������ة 
ع�������������م�������������ل�������������ك يف امل����������������������ج����������������������ال االن�������������������س�������������������اين 

والحقوقي؟ 
** ب�����دأت ال��ع��م��ل يف م���ج���ال ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ف��رة ت��زي��د ع��ن ع��ش��ري��ن س��ن��ة كمعلمة ومربية 
واداري����������ة وع�����ى ع���الق���ة ق���وي���ة ب���ال���ن���س���اء ال�����رائ�����دات 
ال������راغ������ب������ات يف ت����غ����ي����ر ح����ي����ات����ه����ن م������ن خ��������الل دع����م 
وم�������س�������ان�������دة األس������������ر ال������ت������ي ت����ف����ق����د م�������ن ي����ع����ول����ه����ا أو 
ي��رع��اه��ا.. ل��ذل��ك ق��م��ن��ا ك��ن��س��اء ب��إن��ش��اء "م��ؤس��س��ة 
خ���دي���ج���ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة" يك ت����ق����وم ب����ت����دري����ب وت���أه���ي���ل 
ودعم ومساندة النساء بالعديد من االنشطة.. 
وق�����م�����ن�����ا ب����ع����م����ل دراس����������������ات ل����ت����ح����دي����د اح����ت����ي����اج����ات 
امل���ن���ط���ق���ة وال����ن����س����اء ب���اع���ت���ب���ار امل���������رأة اس��������اس ال��ب��ي��ت 
وال����ح����ي����اة.. وق�����د أك������دت ال������دراس������ات ارت�����ف�����اع ع���دد 
امل����ع����اق����ن يف م���ح���اف���ظ���ة إب وخ����ص����وص����ا امل���ن���اط���ق 
الوسطي فعملت ع��ى تأسيس م��راك��ز خديجة 
ل���ت���أه���ي���ل وت�����دري�����ب وت���م���ك���ن امل���ع���اق���ن وت��س��ل��ي��م��ه��ا 
ماليا واداريا وفنيا لصندوق رعاية املعاقن الذي 
ل����م ي����ق����ص����روا يف خ����دم����ة امل����ع����اق����ن, وم������ع ال���ح���رب 
العدوانية  وتأثراتها عى األسرة اليمنية عملنا 
بشراكة مع العديد من املؤسسات والجمعيات 
وامل�����ن�����ظ�����م�����ات وال������ص������ن������ادي������ق امل����ح����ل����ي����ة ع�������ى ت���ق���دي���م 
خ����دم����ات ال����غ����ذاء وال����رع����اي����ة ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
وال��زراع��ة يف العديد م��ن امل��دي��ري��ات واملحافظات 
بمشاركة وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية واملجلس 

األعى لتنسيق الشؤون االنسانية.

* م�����اه�����ي أب���������رز األع������م������ال اإلن���س���ان���ي���ة 
ال�������������������ت�������������������ي اس������������ت������������ط������������ع������������ت������������م ت���������ق���������دي���������م���������ه���������ا 
للمحتاجني و إي��ص��ال ال��رس��ال��ة عن 

مظلومية اليمن إىل العالم؟
** ال���خ���دم���ات االن��س��ان��ي��ة ك����ان ل��ه��ا دور ك��ب��ر يف 
التخفيف من معاناة النساء خصوصا باملناطق 
ال���ري���ف���ي���ة وع���م���ل���ن���ا يف ت�����وزي�����ع ال������غ������ذاء ث�����م ان��ت��ق��ل��ن��ا 
ايل االه����م وه���و دع���م امل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة وامل�����دارس 
وانتقلنا اىل االه���م وه���و تحسن س��ب��ل املعيشة 
م����ن خ�����الل دع�����م امل�����زارع�����ن خ���ص���وص���ا ال���ن���س���اء يف 
زراع����ة ال��خ��ض��روات وت��رب��ي��ة امل����وايش وال���دج���اج يف 
م���ح���اف���ظ���ت���ي اب وذم��������ار وك����ان����ت ت����ج����ارب ن��اج��ح��ة 

ومثمرة. 
وس�����اع�����دت�����ن�����ا ه���������ذه االع��������م��������ال يف ت�����ك�����وي�����ن ع����الق����ة 
ج���ي���دة م����ع ال���ج���ه���ات ال���داع���م���ة وامل���ان���ح���ة وك���ن���ا يف 

اج���ت���م���اع���ات م���ع���ه���م س�������واء يف ص���ن���ع���اء او خ����ارج 
اليمن نوضح لهم الوضع االنساين واملعاناة التي 
ت��ع��اين م��ن��ه��ا االس����رة ال��ي��م��ن��ي��ة يف امل��ن��اط��ق الريفية 
وحجم االرق��ام املخيفة التي تتحدث عن غياب 
الدواء والغذاء وتوقف املنشآت الصحية بسبب 
العدوان والحصار وانعدام املحروقات وصعوبة 

التواصل فيما بن املناطق. 
كما اننا وعرب االئتالفات النسوية ننقل صوت 
امل���������رأة امل������ن������ادي ب���ح���ق االم���������ان وال���ت���ن���م���ي���ة وال����س����الم 
وم����راع����اة ال���وض���ع االن���س���اين ب��ع��ي��دا ع���ن ال��وص��اي��ة 
وم�����ن�����ح امل������ؤس������س������ات امل����ح����ل����ي����ة ح������ق ادارة ال���ع���م���ل 

االنساين والحقوقي.  

* كيف تقرأين صمود املرأة اليمنية  
املُناهض للعدوان؟

** ل����ق����د ص���ن���ع���ت امل�����������رأة اروع ص��������ور ال���ت���ض���ح���ي���ة 
االن��س��ان��ي��ة يف ع��م��وم ال��ي��م��ن ف��ق��د أخ���ذت ال��ح��رب 
الرجل املعيل لألسرة وظلت املرأة ترعى االسرة 
وم��ع انعدام الغاز واملشتقات النفطية وتقطع 
الطرق لم تستسلم املرأة وكانت والزالت  تجمع 
الحطب وترعي املاشية وتربي االطفال وتجلب 
امل��اء من مسافات بعيدة.. ه��ذه الصورة للمرأة 
اليمنية يف عموم اليمن من الصعب ان تجدها 

يف مجتمعات أخرى.
* ما هو ردِك عىل املزاعم العدوانية 
ال�����ت�����ي ت�����ق�����ول أن امل�����������رأة م�����ح�����روم�����ة م��ن 
ح������ق������ه������ا يف امل���������ش���������ارك���������ة يف ال�������ج�������وان�������ب 

اإلنسانية والحياتية؟
** لقد ضمنت القوانن حق مشاركة املجتمع 
املدين يف التنمية والحياة االجتماعية من خالل 
ال���ق���ان���ون رق����م 1 ل��س��ن��ة 2001م وال������ذي وض��ح 
حق املشاركة للنساء والرجال يف تكوين وعمل 
امل���ن���ظ���م���ات امل����دن����ي����ة.. ويف ال����وق����ت ال����ح����ايل ت��ن��ش��ط 
الكثر من املؤسسات والجمعيات واالتحادات 
ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ن���س���اء, وامل���ؤس���س���ات وال��ج��م��ع��ي��ات 
وامل��ب��ادرات  التي تديرها نساء نجدها يف امليدان 
يف خدمة املجتمع بالرغم من سعى البعض اىل 
تشويه دور بعض الجمعيات النسوية الفاعلة..
* ب���رأي���ِك ه���ل اس��ت��ط��اع��ت امل��ن��ظ��م��ات 
ال�������������ت�������������ي ت���������������ّدع���������������ي ب����������أن����������ه����������ا "إن����������س����������ان����������ّي����������ة 
ِ��س��ه��ا 

وح��ق��وق��ّي��ة" أن ت��ح��ق��ق أه���داف���ًا ملمَ
الشعب اليمني؟

** ت�����ت�����أث�����ر امل�����ن�����ظ�����م�����ات االن������س������ان������ي������ة وال����ح����ق����وق����ي����ة 
ب������ت������وج������ه������ات ال��������داع��������م��������ن ل��������ه��������ذه امل������ن������ظ������م������ات ك���م���ا 
أن أه���������������������داف ه��������������ذه امل�������ن�������ظ�������م�������ات و ال�����������وض�����������ع ع����ى 
االرض ق���د ي��ق��ل��ل م���ن ن��س��ب��ة وص����ول امل��س��اع��دات 

للمستهدفن.
وهناك بعض الجهود االنسانية ملنظمات األمم 
املتحدة التي تعمل مع املجلس األعى لتنسيق 
ال�����ش�����ؤون االن����س����ان����ي����ة ووزارة ال����رب����ي����ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
ووزارة الصحة واملياه عى تقديم الدعم االنساين 
وبما يسهم يف استمرارية خدمات هذه الوزارات 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ات, ون�����ج�����د أي�����ض�����ا اخ������ف������اق������ات ل��ب��ع��ض  
املنظمات يف تحقيق أهدافها والغاية التي جاءت 
من أجلها لتقديم الدعم االنساين والحقوقي. 

* ل���م ت��م��ن��ع��ك اإلع���اق���ة م���ن ال��ن��ج��اح 
فكنتي منارة وشعلة تتوهج لتيضء 
دروب العمل االنساين.. حدثينا عن 

هذه التجربة؟
** املعاقون بالنسبة يل هم أوالدي وهم الفئة 
ال��ت��ي اس��ع��د ب���وج���ودي م��ع��ه��م ف��ب��ع��د ال���دراس���ات 
وإنشاء مراكز خديجة لتأهيل وتدريب وتمكن 
املعاقن بدعم واش��راف صندوق رعاية وتأهيل 
امل�����ع�����اق�����ن ل�����ه�����م ك�������ل ال�����ش�����ك�����ر اس�����ت�����ط�����اع�����ت امل������راك������ز 
ب�����م�����وق�����ع�����ه�����ا ب������م������دي������ري������ة ي�������ري�������م م�����ح�����اف�����ظ�����ة إب أن 
ت���ق���دم ال���خ���دم���ات ألك����ر م���ن 5000 م���ع���اق من 
ال���ج���ن���س���ن يف امل����ن����اط����ق ال����وس����ط����ى م�����ن م��ح��اف��ظ��ة 
اب وم�������������ن ه�������������ذه ال���������خ���������دم���������ات امل�������ج�������ان�������ي�������ة ال�������ع�������الج 
ال����ط����ب����ي����ع����ي, ال�����رب�����ي�����ة ال�����خ�����اص�����ة, خ������دم������ات ال���ص���م 
وال����ب����ك����م, امل���ع���اق���ن ح���رك���ي���ا, امل���ك���ف���وف���ن, االدوي������ة 
املجانية, االجهزة التعويضية, الدمج التعليمي 
ب������امل������دارس وال�����ج�����ام�����ع�����ات, اش����راك����ه����م يف ال������ورش 
التدريبة وال����دورات وك��ذل��ك ال��ن��دوات والتوعية 
ب�����ح�����ق�����وق�����ه�����م.. إىل ج������ان������ب ت����م����ك����ن امل�����ع�����اق�����ن م���ن 

ال����ج����ن����س����ن م������ن خ��������الل ت�����وف�����ر ف��������رص ع����م����ل ل��ه��م 
وإنشاء مشاريع صغرة مدرة للدخل لتحسن 

أوضاعهم املعيشية.
كما عملنا م��ع ال��ص��ن��دوق االجتماعي للتنمية 
ع������ى ت����ط����وي����ر ال����ب����ن����ي����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة ل����ل����م����راك����ز وم����رك����ز 
االط������راف وال��ص��ل��ي��ب األح���م���ر يف ت��ق��دي��م خ��دم��ات 
يف االط�����راف ال��ص��ن��اع��ي��ة, وي��ش��ارك��ن��ا ه���ذه ال��رع��اي��ة 
واالن�����������������ج�����������������ازات م������ك������ت������ب ال������������ش������������ؤون االج������ت������م������اع������ي������ة 
ب���م���ح���اف���ظ���ة إب واالت��������ح��������اد ال�����وط�����ن�����ي ل���ج���م���ع���ي���ات 
امل��������ع��������اق��������ن وال��������س��������ل��������ط��������ات امل������ح������ل������ي������ة واإلش���������راق���������ي���������ة 

باملحافظة. 

* ت����������م ت������ك������ري������م������ك وم�������ن�������ح�������ك أل�������ق�������اب 
حدثينا عن ذلك؟

** اللهم له الحمد اروع تكريم وافضل لقب 
ه���و ت��ك��ري��م ب���ن���ايت ال��ط��ال��ب��ات وأوالدي امل���ع���اق���ن.. 
ول��ك��ن أول ت��ك��ري��م ك���ان ب��م��ن��ح��ي وم��ن��ح مؤسسة 
خ������دي������ج������ة وس��������������ام ودرع ال�����ت�����م�����ي�����ز واالب����������������������داع م���ن 
ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ب��م��ح��اف��ظ��ة اب وال���ت���ك���ري���م م��ن 
قبل وزارة ال��رب��ي��ة والتعليم ل��س��ن��وات متعددة  

والتكريم بدرع املجلس الوطني للسكان..
والتكريم من قبل  وزراء الشؤون االجتماعية 
بدول مجلس التعاون الخليجي بدولة البحرين 
برشيح من وزارة الشئون االجتماعية والعمل 
وت����ك����ري����م االت������ح������اد ال����ع����رب����ي ل����ل����ت����ط����وع..  م���رش���ح���ة 
ض��م��ن أف��ض��ل س���ت ن��س��اء ح����ول ال��ع��ال��م ل��ج��ائ��زة 

النساء وبناء السالم.

* رسالة ختامّية تودين قولها؟
** اش���ك���ر ص��ح��ي��ف��ة "26س���ب���ت���م���رب" ع���ى دوره����ا 
ال������ك������ب������ر يف ت����غ����ط����ي����ة أخ��������ب��������ار وان������ش������ط������ة م����ؤس����س����ة 
خ������دي������ج������ة ل����ل����ت����ن����م����ي����ة وم����������راك����������ز خ������دي������ج������ة ل����ت����أه����ي����ل 
وتدريب وتمكن املعاقن، فلهم منا وكل فئات 

املجتمع كل التقدير واالحرام.
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الناشطــــــــة  رومـــــــــــــــــــــــا ..  إرادة صنعـت النـجــــــــــــــــــاح
 رشحت ضمن أفضل ) 6 (  نساء حول العالم.. 

واح��������دة م����ن ض���م���ن أف����ض����ل س����ت ن����س����اء ح������ول ال����ع����ال����م م���رش���ح���ة ل���ن���ي���ل ج����ائ����زة ال���ن���س���اء 
وب��ن��اء ال��س��ام.. إن��ه��ا الناشطة الحقوقية روم���ا ال��دم��ايس ال��ت��ي استطاعت بعزيمتها 
وإص�����راره�����ا أن ت��ح��ق��ق ن��ج��اح��ا ك���ب���را يف ت��ق��دي��م ال���خ���دم���ات آلالف امل���ع���اق���ني يف ال��ج��وان��ب 
املختلفة التعليمية والصحية والرعاية الطبية والنهوض بأهم شرائح املجتمع من 
ذوي االحتياجات الخاصة وعن دورها يف املجال االنساين وما استطاعت أن تقدمه 
سيما خال الفرتة االستثنائية من تاريخ شعبنا يف ظل العدوان والحصار من خال  
"مراكز خديجة للتنمية" وبالتعاون مع الجهات ذات العاقة قدمت الكثر والزالت 
واستطاعت أيضا ان توصل رسالة عدة اىل املعنيني بحقوق االنسان بالعالم توضح 
بشاعة الجرائم وتداعيات الحصار وال��ع��دوان عىل ابناء الشعب اليمني.. تفاصيل 
هامة عن الدور الرائد التي حققته الناشطة الحقوقية روما الدمايس رئيس "مؤسسة 

خديجة للتنمية" تضمنها الحوار التايل إىل التفاصيل:  

إعالن قضائي

محكمة املنطقة العسكرية املركزية توالي محاكمة اللواء البحسني و)33( آخرين
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية يف القضية الجنائية لسنة 1443ه� املتهم فيها اللواء فرج ساملن 
البحسني وآخرين عدد )33(  ثالثة وثالثون متهما بااللتحاق بصفوف معسكرات دول العدوان السعودي االمارايت الصهيو أمرييك 

وبوقائع تسهيل دخول العدو إىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال صفات ووقائع أخرى.
وقد قررت املحكمة الزام النيابة العسكرية باإلعالن والنشر عن املتهمن 

والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم وهم:

لواء ركن: فرج ساملني البحسني1

لواء ركن: حامد يحيى يحيى احمد الصوميل2

لواء: صالح عامر عيل معوضة3

عميد ركن: احمد عبدالله محمد العابيس4

عميد ركن: توفيق مسعد صالح الحربي5

عميد ركن احمد محمد محمد شمار6

عميد ركن: سعيد عبدالله صالح النعمي7

عميد: عبدالجبار عبده حسن زحزوح8

عميد: عبدالله سالم سعيد الحيدري9

عميد: فؤاد حامد محسن عطية10

عميد: ياسر حسني مجيل11

عميد: نور الدين محمد عيل اليامي12

عميد يحيى يحيى قمالن13

عميد ركن: عبدالله عايض عبدالله الراعي14

عقيد: محسن عيل ناصر مرصع15

عقيد: محمد محمد املكروب16

عقيد: هيثم ناجي محمد منشلني17

عقيد: عبدالله يحيى يحيى هدعش18

عقيد: فهد محمد ناجي الشايف19

لواء: عبدالكريم احمد يحيى السنيني20

عميد ركن: احمد يحيى صالح األشول21

عميد ركن: احمد عيل احمد محمد البعداين22

عميد ركن: عبدالسالم عيل قاسم العلياين23

عميد: عبده عبدالله احمد املخاليف24

عميد: عيل محمود احمد عيل يامن25

عميد: محمد عبدالله محمد محسن العذري26

عميد: احمد محمد عيل الحداد27

عميد: يحيى بن محمد الحاتمي28

عميد: يحيى صالح أبو حاتم29

عقيد ركن: يحيى يحيى زايد ناصر الحدمة30

عقيد ركن: مراد عيل ناصر طريق الكثريي31

عقيد: سالم احمد محمد الشبواين العبيدي32

عقيد: أمني احمد عيل محمد غالب الزكري33

عقيد: احمد عبده القطريفي34

إعالن قضائي

محاكمة اللواء االحمر   و)12( آخرين 
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية 

للنظر يف القضية الجنائية لسنة 1443ه� واملتهم فيها اللواء عيل صالح 
عبدالله األحمر وآخرين عدد )12( اثنى عشر متهما بااللتحاق بصفوف 
معسكرات دول العدوان السعودي االمارايت الصهيوامرييك وبوقائع 

تسهيل دخول العدو إىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال صفات 
ووقائع أخرى.

وقد قررت املحكمة الزام النيابة العسكرية باإلعالن والنشر عن املتهمن 
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:

لواء ركن: عيل صالح عبدالله األحمر1

لواء ركن: احمد سعيد محمد بن بريك2

عميد: عيل بن راشد احمد الحاريث3

مبخوت بن عبود ربيع صالح الشريف4

عقيد: عبدامللك عيل املداين5

عقيد: يحيى عيل عبدالله حميد6

مقدم ركن: محمد يحيى حسن الشريف7

عقيد: يحيى عيل سعيد حنشل8

رائد: عبدالغني عيل عبدالله شعالن9

مهدي مهدي جابر الهاتف10

رائد: عبدالغني طاهر نصر عبدالله العمراين11

منصور عيل حزام12

خطاب عبدالله محمد الياسري13

ت��ت��ع��دد امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف امل�����دن واالري�������اف ل��ت��ح��ق��ي��ق ن����وع م���ن االس���ت���ق���رار وال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ع���ىل م��س��ت��وى االف������راد أو 
الجماعات.. وتتكاتف الجهود املجتمعية يف املناطق النائية واالرياف لتحقيق مصلحة عامة تسهل متاعب الحياة مثل بناء 

حوض مايئ أو سد، او شق طريق يف االودية والجبال أو بناء مدرسة أو تقديم خدمات صحية يف قرية أو منطقة نائية.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

األم���ر اآلخ���ر امل��ه��م يف ه���ذا ال��ن��م��وذج ه��و ف��ك��رة أّن ال��ن��ج��اح يولد 
ال������ن������ج������اح، ف����������إذا اس�����ت�����ط�����اع م����ج����ت����م����ٌع م������ا أن ُي������ح������دث ت����غ����ي����رات، 
فستتحّسن ق��درت��ه ع��ى خلق م��زي��د م��ن التغيرات املجتمعية 
املتصلة برسالة املجموعة، وهذا بدوره يؤثر عى النتائج األبعد 
أي عى الغايات طويلة املدى التي تعمل من أجلها املجموعة.
 ويف النهاية، يمكن انتقاء امل��ب��ادرات املجتمعية الناجحة أو 
م��ك��ون��ات��ه��ا )م���ث���اًل، ال��ت��وع��ي��ة ال���ع���اّم���ة وال���ت���غ���ي���رات وال��س��ي��اس��ات( 
وت���ك���ي���ي���ف���ه���ا م�����ن ق����ب����ل م���ج���ت���م���ع���ات م���ح���ل���ّي���ة أخ��������رى ت����ط����رح ن��ف��س 

املسائل.
وتختلف غ��اي��ات امل��ب��ادرات االجتماعية وتوقعاتها، إذ يمكن 
ملجتمع م��ح��يل أن ي��ك��ون ل��دي��ه رس��ال��ة واح����دة وم���ح���ّددة بشكل 
ضّيق )كزيادة حصانة األطفال من األم��راض(، كما يمكن أن 
يكون له غايات واسعة تتضمن عدة أهداف مختلفة، فمثاًل، 
يمكن أن يرغب أعضاء املبادرة العمل عى مشكلتن: خفض 
اإلساءة لألطفال والعنف املنزيل، وهاتان املشكلتان تتشاركان 

نفس عوامل الخطر والحماية.
ولبعض املجتمعات املحلّيِة الحريُة املطلقة نسبياً يف اتخاذ 
ال����ق����رارات ح����ول م���ا س��ت��ق��وم ب����ه، ب��ي��ن��م��ا ي��م��ك��ن ألخ�����رى أن ت��ك��ون 
ُملَزمة ِمن قبل املؤسسات املانحة باستخدام وسائل "مجّربة 
وص��ح��ي��ح��ة" ، ب��اإلض��اف��ة إىل دور امل��ح��ّف��ز. ف��ي��ق��وم��ون ب��ذل��ك من 
خالل تطبيق مكونات أساسية تعمل عى التماسك املجتمعي 
ك����ال����رب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م وال����ص����ح����ة وت����ح����س����ن األوض������������اع امل��ع��ي��ش��ي��ة 

للفئات الضعيفة.
ي����ع����ّدل م��خ��ت��ل��ف امل�����ب�����ادرات ال����ربام����ج ل��ج��ع��ل��ه��ا ت��ع��م��ل ج����ي����داً يف 
م���ج���ت���م���ع���ات���ه���ا. ف���م���ث���اًل، ي���م���ك���ن أن ت����رغ����ب م���ج���م���وع���ات م��خ��ت��ل��ف��ة 
ب��ت��ط��وي��ر ن��ش��اط��ات ب��دي��ل��ة ي��ت��م اإلش������راف ع��ل��ي��ه��ا ل��ج��ع��ل اش����راك 
امل����راه����ق����ن يف س���ل���وك���ي���ات خ����ط����رة أق������ل ت���رج���ي���ح���اً. ول����ك����ن، ي��م��ك��ن 
للمجتمعات املحلية أن تبدأ بمجموعة مختلفة من التدخالت 
م��ث��ل ت��وس��ي��ع ال���ف���رص ال��رف��ي��ه��ي��ة أو ت��ق��دي��م وظ���ائ���ف ص��ي��ف��ي��ة أو 

إنشاء حدائق مجتمعية.
ه����ن����ال����ك إي����ج����اب����ي����ات ك�����ث�����رة ل���ت���ك���ي���ي���ف ال�����ت�����دخ�����الت ل������يك ت���ن���اس���ب 

حاجات املجتمع املحيل:
أواًل: يخلق ذلك مقاربًة "تنتمي" إىل أعضاء املجتمع املحيل: 
هم فخورون بها، ويشعرون أنهم صنعوها بأنفسهم، وهي 

حقاً لهم.
ثانياً: بما أّن��ه��ا ُع��ّدل��ت مل��الءم��ة ح��اج��ات املجتمع امل��ح��يل، فمن 

املرّجح أن تبقى السياسات أو الربامج موجودة.
ثالثاً: يحّسن أعضاء املجتمع املحيل قدراتهم عى االهتمام 
ب���م���ش���اك���ل���ه���م م������ن خ��������الل ت����غ����ي����ر ال������ت������دخ������الت وج����ع����ل����ه����ا ت���ن���اس���ب 

الحاجات املحلية.
يف ح��ال برهنت م��ب��ادرة مجتمعية م��ا )أو ب��رن��ام��ج أو سياسة 
جزء من هذه املبادرة( نجاحها ملّدة طويلة، يمكن استخدامها 
كمثال تحتذي به مجتمعات محلية أخرى. فمثاًل، مبادرات 
شاملة للتخفيف من أمراض شراين القلب أو أجزاء محّددة 
من التدّخل، كزيادة الوصول للطعام خفيف الدهون، يمكن 

أن تساعدنا كأمثلة ملجموعات أخرى. 
ع���ى ق�����ادة امل��ن��ظ��م��ات غ���ر ال��رب��ح��ي��ة أن ي��ع��رف��وا م���ا ي��ن��ف��ع، وم��ا 
ي��ج��ع��ل األم��������ور ت���ع���م���ل، وم�����ا ال ي���ن���ف���ع. ب���ه���ذه ال���ط���ري���ق���ة، ي��م��ك��ن 
للجهود املحلية أن تتعلم م��ن التجارب وامل��ش��اري��ع املجتمعية 
وتتبّنى م��ا يقرحه بعض األب��ح��اث واالخ��ت��ب��ارات "كممارسات 

فضى" عى األرض.

مبادئ التقييم املجتمعي وفرضياته وقيمه

ع�������ن�������دم�������ا ن������ن������ظ������ر إىل ع������م������ل������ي������ات دع�������������م امل���������������ب���������������ادرات امل����ج����ت����م����ع����ي����ة 
وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ن��ظ��ر إىل م���ا ت��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه أف���ك���ارن���ا. ت��خ��دم 
امل���ب���ادئ وال��ف��رض��ي��ات وال��ق��ي��م ال��ت��ال��ي��ة ك���أس���اس ل��ه��ذه امل���س���ارات. 
ستالحظون أنها تعكس تحديات طرح كٍلّ من هديَفْ التقييم 
األساسَيّْن معاً: فْهم املبادرات املجتمعية مع تمكينها لطرح 

همومها.
وغ��ال��ب��اً م��ا ت���ؤّدي امل���ب���ادرات املجتمعية وظيفة املحفز للتغير 
حيث يعمل أع��ض��اء املجتمع املحيل واملنظمات معاً لتحسن 
نوعّية الحياة، وامل��ب��ادرات املجتمعية شديدة التعقيد وتتغّر 

باستمرار ويجب تحليلها عى مستويات متعّددة.
وت���س���اع���د امل�����ب�����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع���ى إط�����الق ت���دخ���الت يخطط 
ل��ه��ا ويطبقها أع��ض��اء املجتمع امل��ح��ّل وي��ج��ب أن يفهم التقييم 
امل��ج��ت��م��ع��ي امل��س��أل��ة وي��ع��ك��س��ه��ا ب��اإلض��اف��ة إىل ف��ه��م اإلط�����ار ال���ذي 

تتم فيه.
 ي��ج��ب أن ُي���ش���رك ال��ت��ق��ي��ي��م امل��ج��ت��م��ع��ي أن���اس���اً م���ن ك���اف���ة أن��ح��اء 
املجتمع املحيل، يجب أن تكون معلومات التقييم املجتمعي 

مرتبطة بأسئلة ذات أهمية ألصحاب املصلحة.
ومن املهم أن ُيحّسن التقييم املجتمعي قدرة أعضاء املجتمع 
املحيل عى فهم ما يجري وتحسن املمارسات وزي��ادة الحكم 

الذايت.
ُتدخل املبادرات املجتمعية أعضاء املجتمع املحيل واملنظمات 
ك���م���ح���ّف���ز ل��ل��ت��غ��ي��ر: ه����م ي����ح����ّول����ون امل���ج���ت���م���ع امل���ح���يل م����ن أج�����ل أن 
ي��ك��ون ل��دي��ه��م ن��وع��ي��ة ح��ي��اة أف���ض���ل. ي��رت��ك��ز ال��ت��ق��ي��ي��م االج��ت��م��اع��ي 

عى فرضّية أن املبادرات املجتمعية شديدة التعقيد. 
ول�����������يك ت�������ك�������ون ف������ّع������ال������ة ف������ه������ي ت������ح������ت������اج مل������س������ت������وي������ات ع��������دي��������دة م���ن 
ال���ت���دخ���الت، وي���ح���اول ال��ب��اح��ث��ون ف��ه��م امل��س��أل��ة وت���اري���خ امل���ب���ادرة 
وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��يل ال����ذي ت��ع��م��ل ف��ي��ه، يف ال��ش��ك��ل امل���ث���ايل، يجري 
تخطيط امل��ب��ادرات املحلية وتطبيقها ب��إش��راك أع��ض��اء عديدين 
من املجتمع املحيل يشملون أناساً من خلفيات مختلفة. لهذا 
السبب، ُيعترب التقييم املجتمعي مساراً تشاركياً يتضّمن كثراً 

من التعاون والتفاوض بن أناس عديدين ومختلفن.
إذا تّم التقييم بشكل صحيح، يجب أن تساعد النتائج فعلّياً 
ع���ى إدام�����ة امل���ب���ادرة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ج��دي��ده��ا. وي��م��ك��ن اس��ت��خ��دام 
عة يف التقييم للحصول ع��ى م���وارد كأموال  املعلومات املجَمّ
م��ن��ح، وإلظ���ه���ار كيفية ال��ت��ح��س��ن، ول��ت��ق��دي��م ف��رص��ة لالحتفال 
باإلنجازات. وإذا تبّن أّن املبادرة فعالة عندها يمكن استخدام 

التقييم املجتمعي للرويج لتبّنيها ونشرها عى نطاق واسع.

املبادرات املجتمعية وحتقيق االستقرار 
والتنمية املستدامة   )2-2(

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

احلديدة : اختتام  االمتحانات السريرية للدفعة اخلامسة بكلية الطب

حاورتها  : عفاف الشريف

اجمل باقة الورد والفل والياسمن
 نهديها البنتنا الغالية

 الدكتورة /اشواق  قاسم عيل شريان
 ..بمناسبة تخرجها من كلية طب اسنان

 جامعة صنعاء فالف الف مليون مربوك 

املهنئون:
والدك الدكتور/قاسم عيل شريان ووالدتك 

واخوانها واخواتها وكافة ال شريان
وكما تهدى من  ال الربيهي وال الفقيه

 وال الباشا وال الصمدي

مربوك التخرج 

تهانينا
أجمل التهاين والتربيكات نهديها إىل 

الشاب الخلوق إمام وخطيب جامع الرباط 
الشيخ/  محمد بن فارع الثوابي

بمناسبة دخوله القفص الذهبي
فألف ألف مربوك

املهنئون: الشيخ ناصر عبدالله فارع 
الكبش- مقدم: نجيب حمود الكبش
مقدم: خالد عيل قاسم الحضرمي

األستاذ: معمر حمود الكبش
من األوالد تريك ومحمد وحمزة

ومن جميع آل الكبش

يف بساتن األفراح.. وانتشاء األزهار 
والورود والفل والرياحن يحتفل

 الشاب الخلوق/

ردمان الضاعي
بدخوله قفص الزوجية السعيدة بإذن 
الله تكلل رأسه الورود والزهور.. وسط 

فرحة غامرة من األهل واألحبة واألصدقاء 
والزمالء.. الذين ابتهلوا لله ان يجعله 

زواجاً ميموناً مباركاً..
وزفوا إليه التهاين والتربيكات وباقات من 
اإلزهار والعطور فألف ألف مربوك هذا 

الزواج املبارك.. وبالرفاه والبنن.
املهنئون:

جميع الزماء العاملني بدائرة التوجيه 
املعنوي وصحيفة "26سبتمرب" 

و"اليمن" و"سبتمربنت"
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 ما حدث يف اليمن قبل أكرث من ثمانية أعوام من عملية تغيري كربى 
عىل املستوى الشعبي قد غريت معادلة االنقالبات يف الوطن العربي 
ورسمت للشعوب العربية طريق املستقبل بل وأثبتت أن الشعوب 
ق��ادرة عىل أن تقوم بالتغيري عندما تتوافر لديها إرادة قوية وتكون 
ل��ه��ا يف ال��ن��ه��اي��ة ال��ك��ل��م��ة ال��ف��ص��ل ،ل���ك���ن ألن ه���ن���اك م���ن ل���م ي���ق���ووا عىل 
االعرتاف بهذه الحقيقة كونها تعترب هزيمة بالنسبة لهم ولتوجهاتهم 
وتكشف فشلهم وعجزهم عندما كانوا مرتبعني عىل س��دة الحكم 
فإننا نجد البعض ممن ال ي��زال يف قلوبهم م��رض وتحمل أنفسهم 
حقداً دفيناً ضد من يختلفون معهم فكرا واتجاها بل وينظرون إىل 
هذا التغيري عىل أنه انقالب وإلغاًء لآلخر ومتجاهلني أيضا حقيقة 
ما أتت به هذه الثورة الشعبية يف نفس يوم قيامها من اتفاق للسلم 
وال���ش���راك���ة ال��وط��ن��ي��ة ال����ذي أب��ق��ى ع���ىل ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه����ادي املنتهية 
شرعيته كرئيس للجمهورية وتضمن كذلك تشكيل حكومة شراكة 
ب��رئ��اس��ة خ��ال��د ب��ح��اح ت��م��ث��ل��ت ف��ي��ه��ا ك���ل األط�����راف بمختلف تناقضاتها 
السياسية ماعدا مكون أنصار الله صاحب املصلحة األوىل يف الثورة 
الشعبية حيث ل��م ي��ش��ارك يف الحكومة تجنباً الت��ه��ام��ه ب��أن��ه استوىل 
عىل السلطة بالقوة كما يحلو للبعض أن يعتقدوا ، ومن هنا يتضح 
ان عملية التغيري التي تمت وتصدرها مكون أنصار الله لم تقم ترفا 

بهدف خلط األوراق السياسية أو انتقاما لحروب صعده الستة.
ث����ورة 21س��ب��ت��م��رب ال��ش��ع��ب��ي��ة ع���ام 2014م أم��ل��ت��ه��ا وف��رض��ت��ه��ا ال��ظ��روف 
املوضوعية كضرورة حتمية من أجل إنقاذ شعب بأكمله من سيطرة 
الخارج عىل ق��راره السيايس واالقتصادي وحتى االجتماعي وفرض 
ال���وص���اي���ة ع��ل��ي��ه وك����أن����ه ل����م ي���ش���ب ب���ع���د ع����ن ال����ط����وق ويف ن���ف���س ال���وق���ت 
تصحيحا مل��س��ار ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ول��ت فيها ال��س��اح��ة اليمنية 
إىل س���اح���ة ص������راع ل��ت��ص��ف��ي��ة ح���س���اب���ات اق��ل��ي��م��ي��ة ودول�����ي�����ة  خ���اص���ة ب��ع��د 

قيام ثورة 26سبتمرب و14 أكتوبر دفع 
اليمنيون ثمنها غاليا ,ومن املفارقات 
أن نتحدث ال��ي��وم ع��ن عملية التغيري 
ال���ت���ي ت���م���ت وع������دن ال��ح��ب��ي��ب��ة م����ا زال����ت 
ت����ن ت���ح���ت وط������أة االح����ت����الل وث������روات 
اليمن تنهب ويف ظل ظروف صعبة 
وم��ع��ق��دة يعيشها ال��ش��ع��ب اليمني 
ال��ع��ظ��ي��م ن��ت��ي��ج��ة ع�������دوان آل س��ع��ود 
وح���ل���ف���اؤه���م ع���ل���ي���ه وه������و م����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا 
ن���س���ت���ذك���ر م����ا ل����ث����ورة 21 م����ن س��ب��ت��م��رب 
م�����ن ف����ض����ل وق����ي����م����ة ع���ظ���ي���م���ة أع�������ادت 
االع���ت���ب���ار ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وج��ع��ل��ت��ه 
يستيقظ م��ن س��ب��ات��ه ال��ع��م��ي��ق ال��ذي 
اس������ت������م������ر ألك�����������رث م���������ن خ�����م�����س�����ة ع�����ق�����ود 
وق���������������راره ال�����س�����ي�����ايس ره���������ن ال�������خ�������ارج، 
ول���ذل���ك ف����إن ال����زل����زال ال�����ذي أح��دث��ت��ه 

ه��ذه ال��ث��ورة من خ��الل رفعها شعار: التحرر من الوصاية الخارجية 
ق����د أج�����رب ت���ل���ك ال�������دول ال���ت���ي اع����ت����ادت ع����ىل ال���ت���دخ���ل يف ال����ش����أن ال��ي��م��ن��ي 
وع������ىل رأس�����ه�����ا ال����س����ع����ودي����ة وأم����ري����ك����ا ل���ت���ق���وم ب���ش���ن ع���������دوان ظ����ال����م ع��ىل 
ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه ال��ع��ظ��ي��م ب��ع��د أن وج�����دت ب����أن م��ص��ال��ح��ه��ا ال���ت���ي ك��ان��ت 
ت��ع��ت��ق��د أن��ه��ا ل���ن ت��ت��ح��ق��ق يف ال��ي��م��ن إال م���ن خ���الل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ق���راره 
السيايس وفرض عمالء ومرتزقة محليني عىل رأس الحكم لينفذوا 
لها أجندتها املرسومة بالطريقة التي تريدها الدول املتدخلة وليس 
من خالل إقامة عالقات ندية مع شعب يعترب بالدرجة األوىل العمق 
االسرتاتيجي لدول شبه الجزيرة والخليج، وألن هذه امليزة التي كانت 
تتمتع بها الدول املتدخلة يف الشأن اليمني امتدت لعقود طويلة دون 
أن ت��واج��ه أي ت��ذم��ر ي��ذك��ر ب��ال��رغ��م م��ن أن ال��س��ف��ري ال��س��ع��ودي ون��ظ��ريه 
السفري األمرييك كانا يتصرفان وكأنهما صاحبا القرار يف اليمن بدليل 
ان السفري األم��ري��يك ق��ال أثناء مغادرته العاصمة صنعاء قبل شن 
العدوان عىل اليمن يف 26 مارس 2015م بأنه لم يعد لنا يشء نفعله 

وهذا اعرتاف صريح منه بأنه كان الحاكم الفعيل لليمن.
ك������م ه������و م�����ؤس�����ف أن ن����ج����د ق�������ي�������ادات س����ي����اس����ي����ة وح�����زب�����ي�����ة ك�����ان�����ت ت��ع��د 
نفسها وطنية خاصة أصحاب شعار محاربة الرجعية واالستعمار 
واالمربيالية والعدو التاريخي لليمن قد ارتمت يف أحضان العدوان 
بل وباركته وهي قيادات معروفة وكانت مشاركة يف الحكم ومطلعة 
عىل ما كان يجري من امتهان للقرار السيايس اليمني، وإذا لم تغري 
هذه القيادات من نهجها السيايس املتمثل يف شخصنتها فإن الفشل 
س��ي��ظ��ل ح��ل��ي��ف��ه��ا ال���دائ���م ول����ن ت��خ��رج م���ن ال��ن��ف��ق امل��ظ��ل��م ال����ذي اخ��ت��ارت 
لنفسها السري فيه غري مقدرة صعوبة الوضع االقتصادي واالجتماعي 
الذي يعيشه الشعب اليمني يف ظل الحرب املفروضة والظاملة التي 
ت��ش��ن ع��ل��ي��ه م��ن��ذ م���ا ي���ق���ارب ث��م��ان��ي��ة أع�����وام وه���و وض���ع ال ي��ح��ت��م��ل ق��ي��ام 
نظام حزبي ت��ع��ددي ع��ىل األق��ل يف ال��وق��ت ال��راه��ن ب��ل ول��ن يجد مثل 
هذا النظام الحزبي القائم يف ظل وضع غري مهيء فرصته الحقيقية 
لدفع حركة التقدم والتطور إىل األم��ام وص��واًل إىل بناء دولة وطنية 
قوية وعادلة تخوض معركة التنمية والبناء وتعالج أوضاع ما بعد 
ه���ذه ال��ح��رب امل��ج��ن��ون��ة ال��ت��ي ت��ش��ارك فيها بشكل م��ب��اش��ر وغ���ري مباشر 
اق������وى دول ال���ع���ال���م ب���ق���ي���ادة أم���ري���ك���ا ول���ك���ن وب����ع����ون م����ن ال���ل���ه وب��ف��ض��ل 
االرادة ال��ج��ب��ارة للشعب ال��ي��م��ن��ي م��م��ث��ال يف ج��ي��ش��ه ول��ج��ان��ه الشعبية 
فقد استطاع التصدي لهذا العدوان الظالم ومقاومته بل واستطاع 
قلب معادلة اسرتاتيجية الحروب بشهادة مراكز أبحاث ودراسات 

عسكرية عاملية.

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(
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ملاذا كل هذا احلقد على عملية 
التغيير في اليمن..؟!

املواجهة 
البحرية القادمة

ك��������������ل امل������������������ؤش������������������رات ت�����������ؤك�����������د ان ال��������������ع��������������دوان 
ومتحالفيه يصرون عىل ممارسة القرصنة 
البحرية وان اتت تحت غطاء تآمري دويل 
ول������ه������ذا ف�������ان اس�����ت�����ع�����ادة ال�����س�����ي�����ادة ال���وط���ن���ي���ة 
وال��ب��ح��ري��ة لليمن س��ت��ك��ون واح����دة م��ن اب��رز 
التحديات التي تقف امام القوات املسلحة 
ال��ي��م��ن��ي��ة وام��������ام ال����ق����وة ال���ص���اروخ���ي���ة وام�����ام 
ال����ق����وات ال���ب���ح���ري���ة.. ام������ام ال����ط����ريان امل���س���ري.. 
الن ال����ت����م����ادي يف ف�����رض ال��ه��ي��م��ن��ة االج��ن��ب��ي��ة 
ع����ىل ال���ب���ح���ر االح����م����ر وت����ح����دي����دا ع����ىل ج��ن��وب 
البحر االحمر وخليج عدن وبالتايل امتداد 
ال�����ه�����ي�����م�����ن�����ة اىل م�����ح�����ي�����ط ارخ�������ب�������ي�������ل س����ق����ط����رى 
والبحر العربي امر من الصعب القبول به 
ومن املستفز للسيادة الوطنية ان تستمر 
مثل تلك الهيمنة الخارجية التي تأيت عىل 
خ���ل���ف���ي���ة امل���������ؤام���������رات ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة امل����ع����روف����ة 
باالحقاد املوتورة عىل شعبنا اليمني وعىل 
ش��ع��وب��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة وغ����ري خ����اف ع���ىل م��راق��ب 
ح��ص��ي��ف او م��ت��اب��ع او م��ه��ت��م ت��ل��ك االط���م���اع 
ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ال�����ت�����ي ب��������ات ج���ل���ي���ا ان ن������راه������ا يف 
ه���ذا ال��واق��ع امل��ؤل��م ع��ن��دم��ا ت��ح��ال��ف االع���راب 
واصبحوا وكالء للصهيونية عىل منطقتنا 

العربية وعىل اليمن..
ال م��ف��ر م���ن ق��ي��ام م��ع��رك��ة ب��ح��ري��ة طاحنة 
ح��������ت��������ى ي�������ف�������ه�������م االع����������������������������داء وي��������ف��������ه��������م ال����������غ����������زاة 
ال��ص��ه��اي��ن��ة ووك����الؤه����م ان ال��ي��م��ن ل���ن تقبل 
ب����ت����واج����د ك�����ل ه�������ذا ال����ح����ش����د م�����ن االس����اط����ي����ل 
وال���س���ف���ن وال������ط������رادات ال���ب���ح���ري���ة يف ج��ن��وب 

ال��ب��ح��ر االح���م���ر ويف خ��ل��ي��ج ع����دن ويف ال��ب��ح��ر 
العربي.. الن القبول بهذه االم��ور مساس 
بالسيادة الوطنية ومحاوالت انتقاص من 

سيادتنا البحرية..
ل������ذا ف����االم����ن ال����ب����ح����ري ل��ل��ي��م��ن خ����ط اح��م��ر 
ول������س������وف ن�����ؤك�����د ذل��������ك ب�����ق�����وة ويف اس����ال����ي����ب 
تكتيكية عسكرية ناجعة ومؤملة.. وسوف 
ت��ش��ه��د امل���رح���ل���ة ال����ق����ادم����ة ت�����ط�����ورات م��ذه��ل��ة 
يف ه�����ذه امل����واج����ه����ة ال���ب���ح���ري���ة ال����ق����ادم����ة ط��امل��ا 
اس�����ت�����م�����رت ال����ه����ي����م����ن����ة االج����ن����ب����ي����ة ال����ع����دوان����ي����ة 
ل����الم����ري����ك����ان وال����ص����ه����اي����ن����ة وم�������ن ي����ت����ع����اون او 

يتحالف معهم..
وم�������������ن امل����������ؤك����������د ان ال���������ق���������ي���������ادة ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة 
وال����ع����س����ك����ري����ة ق������د اع����������دت ك������ل االم����ك����ان����ي����ات 
وال��������������ق��������������درات ل��������ه��������ذه امل��������واج��������ه��������ة ال��������ق��������ادم��������ة.. 
وس���������ت���������ك���������ون وب�������������������اال ع������������ىل ال����������������ع����������������دوان وع��������ىل 
اس��اط��ي��ل��ه��م ف����ان ال���ع���دي���د م���ن ال����ق����درات قد 

تم وضعها موضع التنفيذ..
وم����ا ت��ب��ق��ى اال س���اع���ة ال��ص��ف��ر وخ���اص���ة ان 
اص�����������ر ال�������ط�������غ�������اة وامل�������س�������ت�������ك�������ربون ع��������ىل ف������رض 

هيمنتهم عىل بحارنا ومياهنا االقليمية.

جمال القيز

محطات

محمد علي احلوثي يدعو 
حتالف العدوان إلى إيقاف 

عدوانهم وحصارهم

إَنّ رس�������ال�������ة ال������ل������ه ت������ع������اىل ه�������ي ل����ت����ح����ري����ر اإلن��������س��������ان م�������ن ال����ع����ب����ودي����ة 
ل�����ل�����ط�����اغ�����وت، وه��������ي ل����ت����زك����ي����ة ن����ف����س اإلن�������س�������ان وال�����س�����م�����و ب������ه روح�����ي�����اً 
وأخالقياً، وهي نوٌر، ورشٌد، وحكمٌة، وبصريٌة، ووعٌي، ومشروع 

عزٍة وكرامة، وهي مشروع فالٍح وفوٍز يف الدنيا واآلخرة.

ص������������������در م������������������ؤخ������������������راً، ع�������������ن دار 
"ي����������س����������ط����������رون" يف ال��������ق��������اه��������رة، 
دي���������وان "ع������ىل ظ���ه���ر ال���ل���ح���ظ���ة" 
ل�����ل�����ش�����اع�����ر وال�������ن�������اق�������د وال������ك������ات������ب 
ال��ك��ب��ري ال����راح����ل م��ح��م��د يحيى 
املنصور )28 فرباير 1965 - 20 

نوفمرب 2020م(.

واع����������ت����������رب ال��������ن��������اق��������د وال�������ك�������ات�������ب 
ع�������������ل�������������وان ال����������ج����������ي����������الين أن ه���������ذا 
الديوان يمثل حضورا إبداعياً 
ي�����وازي يف أب��ه��ت��ه ج����الل ال��ف��ق��د 
وحرقة الغياب، السيما وهو 
يأيت يف الذكرى الثانية لرحيله 

املفجع.
وض����������م ال����������دي����������وان ع��������������دداً م���ن 
قصائد الشاعر املنصور الذي 

تميز بتعامله املختلف واملكثف 
مع الشعرية العالية؛ ولهذا 
ب������رزت ت��ج��رب��ت��ه م��ح��م��ول��ة ع��ىل 
خ������ص������وص������ي������ة ع����������������ززت م����ك����ان����ت����ه 
ش�������������اع�������������راً ك�����������ب�����������رياً ض�������م�������ن ج����ي����ل 
ش�������������ع�������������راء ال�������ت�������س�������ع�������ي�������ن�������ي�������ات يف 
ال�������������ي�������������م�������������ن، وم��������������م��������������ن ص��������ن��������ع��������وا 
ح���������ض���������ورا م����خ����ت����ل����ف����ا ل����ق����ص����ي����دة 

النرث.

دع����ت ل���ج���ان امل���ق���اوم���ة يف ف��ل��س��ط��ني، 
أمس األحد، إىل تنفيذ عمليات نوعية 
للجم وردع قطعان املستوطنني الذين 
ي�������ع�������ت�������دون ع���������ىل امل��������واط��������ن��������ني يف م����دي����ن����ة 

الخليل بالضفة الغربية املحتلة.
ونقلت وكالة )فلسطني اليوم( عن 
ال����ل����ج����ان ال������ق������ول: "ان ج�����رائ�����م ق���ط���ع���ان 
املستوطنني الرببرية يف مدينة الخليل 
ب�����ال�����ض�����ف�����ة امل������ح������ت������ل������ة، ل��������ن ت�����ك�����س�����ر إرادة 
ش��ع��ب��ن��ا وع���زي���م���ت���ه ال��ص��ل��ب��ة وم��ق��اوم��ت��ه 

الباسلة".
وح�����������ي�����������ت ال�����������ل�����������ج�����������ان، ث���������������������وار ال������خ������ل������ي������ل 
وشبابها املقاوم الذين تصدوا إلرهاب 
امل���س���ت���وط���ن���ني واع����ت����داءات����ه����م ال��ه��م��ج��ي��ة 
وداف����������ع����������وا ب�����ك�����ل ب�����س�����ال�����ة واق����������ت����������دار ع���ن 

م�������دي�������ن�������ت�������ه�������م وش��������ع��������ب��������ه��������م ب���������ص���������دوره���������م 
العارية.

وكانت مجموعات من املستوطنني 
ق������ام������ت ي���������وم ال�����س�����ب�����ت، ب������رش������ق امل�����ح�����ال 
ال��ت��ج��اري��ة وامل���واط���ن���ني ب��ال��ح��ج��ارة، كما 
اع����������ت����������دوا ع���������ىل م���������ن���������ازل يف ع�����������دة أح������ي������اء 
ب����ال����خ����ل����ي����ل ب����ح����م����اي����ة ك�����ب�����رية م������ن ج��ي��ش 

العدو.
وق������������د ت���������ص���������ّدى ال�������ش�������ب�������ان يف ال����خ����ل����ي����ل 
الع�������ت�������داءات امل���س���ت���وط���ن���ني يف أك������رث م��ن 
ش�������������ارع ب�������وس�������ط امل�������دي�������ن�������ة، م��������ا أّدى إىل 
وق����وع إص���اب���ات ب���ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني إث��ر 
االش����ت����ب����اك����ات ال�����واس�����ع�����ة، ال����ت����ي ش�����ارك 
فيها إىل جانب املستوطنني قوات من 

جيش العدو.

سلم مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
أح���م���د ح����ام����د، ون����ائ����ب رئ���ي���س ال�������وزراء 
ل������ل������ش������ؤون االق�������ت�������ص�������ادي�������ة وزي�������������ر امل�����ال�����ي�����ة 
ال���دك���ت���ور رش��ي��د أب����و ل���ح���وم، ع�����دداً من 

آليات النظافة ملحافظة صعدة.
وخالل التسليم عرب محافظ صعدة 
محمد جابر عوض، عن الشكر ملكتب 
رئ������اس������ة ال����ج����م����ه����وري����ة ووزارة امل����ال����ي����ة، 
عىل الدعم ال��ذي تحظى به محافظة 

صعدة يف كافة املجاالت.
وأش������������ار إىل أن ه��������ذه اآلل�������ي�������ات ت��م��ث��ل 
إض���������اف���������ة ن������وع������ي������ة ل�������ص�������ن�������دوق ال�����ن�����ظ�����اف�����ة 
ال�����������ذي ي����ش����ه����د ت����ع����اف����ي����ا م����ل����ح����وظ����ا ب���ع���د 
أن دم�����������ر ال�����������ع�����������دوان ال�����ب�����ن�����ي�����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة 

للصندوق بشكل كامل.. الفتا إىل أن 
ه�����ذه اآلل�����ي�����ات س��ت��ن��ع��ك��س إي���ج���اب���ا ع��ىل 

مستوى النظافة يف عاصمة املحافظة 
واملديريات.

ون����������������������وه امل����������ح����������اف����������ظ ع����������������������وض، ب�������دع�������م 
وزارة امل����ال����ي����ة ل����ص����ن����ادي����ق ال����ن����ظ����اف����ة يف 

املحافظات لتعزيز جهود النظافة

"على ظهر اللحظة" ديوان 
 للشاعر الراحل محمد املنصور

لجان املقاومة الفلسطينية تدعو 
للتصعيد ضد العدو الصهيوين

تسليم عدد من آليات النظافة ملحافظة صعدة

 ب������������ارك ع�����ض�����و ال������س������ي������ايس االع�������ىل 
م����ح����م����د ع�������يل ال�������ح�������ويث دول�����������ة ق���ط���ر 
وال����������ع����������ال����������م ع������������ىل اف���������ت���������ت���������اح ب�����ط�����ول�����ة 
ك�����اس ال���ع���ال���م ل���ل���ق���دم 2022 ال��ت��ي 

تستضيفها قطر.
وقال يف تغريدة له عىل " تويرت" 
 نبارك للعالم افتتاح  كأس العالم 
وش�����ع�����ب�����ه�����ا   2022 ول������������دول������������ة  قطر 
ولجميع مشجعي كرة القدم من 

جماهري يمننا الحبيب.
ودع�������������ا ع������ض������و ال������س������ي������ايس االع��������ىل 
ب�����������ه�����������ذه امل���������ن���������اس���������ب���������ة ت���������ح���������ال���������ف دول 
ال������������ع������������دوان اىل اي���������ق���������اف ال���������ع���������دوان 
وال��������ح��������ص��������ار امل�����س�����ت�����م�����ر ع���������ىل ال����ي����م����ن 
واس�����ت�����ل�����ه�����ام ال�����خ�����ري و األم���������ل وزرع 
ال�������ح�������ب ون�������ب�������ذ االح����������ق����������اد ل����ش����ع����وب 
امل����������ن����������ط����������ق����������ة ب����������������������������داًل ع�����������������ن االره����������������������������اب 

والعدوان والحصار.

بارك افتتاح كأس العالم 2022م

دعت لتنفيذ عمليات نوعية لردع قطعان املستوطنني 

فيما صحيفة 
"26سبتمرب"  تستعد 

للطباعة يف هذا العدد وصلنا نبأ مؤلم عن 

وفاة الزميل/ عبدالله حزام العنيس
أحد العاملني يف دائرة التوجيه املعنوي.. أثناء 
أداء واجبه العسكري وبهذا املصاب األليم ندعو 

الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن 
يعصم قلوب أهله وأصدقائه وزمالئه بالصرب 

والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

عبدالله 
حزام

 يف ذمة الله


