
ُعقد بمحافظة إب لقاء موسع برئاسة عضو املجلس السيايس األعىل محمد عيل الحويث، ملناقشة 
احتياجات املحافظة واملستجدات عىل الساحة الوطنية.

ويف اللقاء، ال��ذي ضم محافظ املحافظة عبدالواحد ص��اح وع���دداً من أعضاء مجلس الشورى 
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وال���وج���اه���ات، اس��ت��ع��رض ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع����ىل ال���ح���ويث، امل��س��ت��ج��دات ع��ىل ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة بعد 
ثماين سنوات من العدوان والحصار.

االثنين:     11   جمادى األولى 1444هـ       |       5   ديسمبر  2022م       |       العدد   2287       |       12 صفحة       |       50 ريااًل

www.26september.net Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept .(                                        تصدر عن : القوات المسلحة اليمنية - دائرة التوجيه المعنوي

أسبوعية - سياسية - عامة

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

كشف عاطف محمد حسني عاطف الذي عرف نفسه بنائب رئىس اللجنة التحضريية ألحرار 
املؤتمر يف حوار مع صحيفة »26سبتمرب« عن خفايا وأسرار فتنة الـ2 من ديسمرب ومن يقف خلفها 

وتفجريات جامع دار الرئاسة التي استهدفت الرئيس السابق حينها وقيادات الدولة  .
وأوضح أن طارق عفاش كان له الدور السلبي املرتبط بالعمالة بقوى اقليمية ودولية هي من 

عجلت باإلطاحة بعمه عيل عبدالله صالح ومن تسببت بكثري من املآيس بحق الشعب والوطن.. 
قضايا هامة تم التطرق لها يف سياق الحوار..

تفاصيل ص 04

مت ت��ق��س��ي��م ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء إل��ى 
أكثر  من ستة مربعات

تعامل الرئيس الشهيد الصماد مع 
املؤمتر وكأن  شيئا لم يكن 

فضيحة فساد املنح ..
وجه جديد من أوجه خيانة حكومة االرتزاق 

يف صباح الخميس 30نوفمرب  
1967م أعلن قيام جمهورية اليمن 

الجنوبية الشعبية كدولة مستقلة بعد رحيل 
آخر جندي بريطاين يف الساعة الثالثة من بعد 

ظهر يوم 29 نوفمرب 1967م.
ويف يوم االستقالل نفسه أصدرت القيادة 

العامة للتنظيم السيايس للجبهة القومية بيانا 
أعلنت فيه أن الجبهة القومية هي السلطة 
العليا يف الجمهورية وأعلن البيان عن اتباع 
النظام الرئايس للحكم وعن تعيني قحطان 
الشعبي أول رئيس للجمهورية ملدة سنتني 
وكلف الرئيس بتشكيل أول حكومة وطنية.

تفاصيل ص 07

العميد سريع: بطوالت ومآثر الشهداء رفعت رؤوس اليمنيني
كان العدو يقصف صنعاء واحملافظات بعشرات الغارات 

واليوم استطعنا أن نرد على الغارة بعدة صواريخ
لن ننسى تضحيات من وهبوا أرواحهم 

من أجل استقالل وحرية اليمن 

ص 03 

مــا بعـد االستقــالل
عدن.. حتديات داخلية 

ومؤامرات خارجية

قيادي مؤمتري يكشف خفايا فتنة 2 ديسمبر..

يقظة األجهزة األمنية أنقذت الشعب من الفتنة وإراقة الدماء

خالل تكرمي أسر الشهداء بدائرة التوجيه املعنوي..

تفاصيل ص 02

تفاصيل ص 05

في لقاء بإب استعرض املستجدات على الساحة الوطنية:

احلوثي: اجليش كان وما يزال وسيبقى صمام أمان اليمن 

املعادلة األخيرة التي فرضتها قواتنا حلماية الثروة السيادية أثبتت قوة الردع
أك��د م��دي��ر دائ���رة التوجيه امل��ع��ن��وي العميد يحيى سريع 
أن ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د ت��م��ث��ل م��ح��ط��ة ه���ام���ة  نقف 
من خالها يف محراب الشهادة وقداستها لنتذكر سرية 
وم���آث���ر م���ن ض��ح��وا ب���أرواح���ه���م يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه وال���وط���ن من 
منتسبي القوات املسلحة وأحرار الشعب الذين تاحموا 
يف خ��ن��دق واح���د ل��ل��دف��اع ع��ن ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ض��د أعتى 
عدوان غاشم شهده اليمن عرب مراحل التاريخ املختلفة.

ج���اء ذل���ك خ���ال ك��ل��م��ة ل���ه أم���س يف ف��ع��ال��ي��ة ت��ك��ري��م أس��ر 
ال���ش���ه���داء م���ن م��ن��ت��س��ب��ي دائ������رة ال��ت��وج��ي��ه امل���ع���ن���وي ل��ل��ق��وات 
املسلحة التي اقيمت بحضور مستشار رئيس هيئة األركان 
ال��ع��ام��ة العميد ال��رك��ن ع��يل غ��ال��ب ال���ح���رازي  وأب��ن��اء وأس��ر 

الشهداء.
وق��������ال ال���ع���م���ي���د س�����ري�����ع: "ن����ح����ن يف م���ع���رك���ة م���ق���دس���ة إم���ا 
نكون أو ال نكون, ولن ننىس تضحيات الشهداء العظماء 

الذين سطروا بدمائهم الطاهرة تاريخيا مشرفا وأسسوا 
مداميك قوية لبناء مستقبل اليمن ورسخوا دعائم األمن 

واالستقرار الذي ننعم به اليوم".
وأش���ار أن ب��ط��والت وم��آث��ر ال��ش��ه��داء رف��ع��ت رؤوس ابناء 
اليمن وجعلتهم يعتزون ويفتخرون بما قدمه الشهداء 
األب�����رار يف م��خ��ت��ل��ف ج��ب��ه��ات وم���واق���ع ال���ع���زة ال��ك��رام��ة وه��م 

تفاصيل ص 03 يتصدون بكل بسالة ألعداء الوطن.



ح���ي���ا ع���ض���و امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع��������ى أح���م���د 
غ���ال���ب ال����ره����وي ت��ض��ح��ي��ات ث������وار 14 أك���ت���وب���ر يف 
ط����رد امل��ح��ت��ل وج����اء آخ����ر ج��ن��دي ب��ري��ط��اين من 
األرايض اليمنية يف ال�30 من نوفمرب 1967م، 

بعد أن جثم نحو 128 عاماً.
وأك���د ال���ره���وي، يف الفعالية االح��ت��ف��ال��ي��ة التي 
ن���ّظ���م���ت���ه���ا األح������������زاب وامل������ك������ّون������ات ال����س����ي����اس����ي����ة يف 
صنعاء بمناسبة العيد ال�55 لاستقال ال�30 
م�����ن ن����وف����م����رب، أن أب�����ن�����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م��ن 
صعدة حتى املهرة شاركوا يف دحر املستعمر 
الربيطاين، بالرغم مما ك��ان يمتلكه من قوة 
ع����س����ك����ري����ة ت�����ف�����وق ال����ك����ث����ر م����م����ا ي���م���ت���ل���ك���ه أح��������رار 

اليمن.
وأش�����ار إىل أن ج����اء آخ����ر ج���ن���دي ب��ري��ط��اين من 
أرض ال���ي���م���ن ج������اء ب���ت���ض���ح���ي���ات ث�������وار ال���ي���م���ن يف 
شماله وجنوبه وشرقه وغربه، انطلقت من 
ج���ب���ال ردف�����ان ال��ش��م��اء ب��ق��ي��ادة امل��ن��اض��ل غ��ال��ب 
ب���ن راج����ح ل���ب���وزة ورف����اق����ه.. م���ؤك���داً أن����ه ب��ال��رغ��م 
مما أعد له املحتل الربيطاين من عدة لحصر 
الثورة يف مناطق محددة، إال أن املدد القادم 
من شمال الوطن عّجل بتحقيق النصر املؤزر 
وإع������ان ث�����ورة ال�������14 م���ن أك���ت���وب���ر ع����ام 1963م.. 
وق�����ال: "ال���ت���اري���خ ال���ي���وم ي��ع��ي��د ن��ف��س��ه، ب��وج��ود 
امل����ح����ت����ل ال�����ق�����دي�����م- ال�����ج�����دي�����د يف ج�����ن�����وب ال���ي���م���ن 
ب�����رع�����اي�����ة ق���������وى ال����ه����ي����م����ن����ة واالس������ت������ك������ب������ار ال����ع����امل����ي 
وأدوات�����������ه�����������ا يف امل�����ن�����ط�����ق�����ة وع�����م�����ائ�����ه�����ا م��������ن أب�����ن�����اء 
ج���ل���دت���ن���ا، ف���م���ا أش����ب����ه ال���ل���ي���ل���ة ب���ال���ب���ارح���ة ون��ح��ن 
نتصّدى لقوى ال��ع��دوان واالح��ت��ال".. مؤكداً 
أن معطيات التاريخ تؤكد أنه ال بقاء للمحتل 
وال������غ������ازي ع�����ى أرض ال����ي����م����ن، ب���اع���ت���ب���ار ال��ي��م��ن 

مقربة الغزاة.
واس������ت������غ������رب ال��������ره��������وي م�������ن أن ُي����ح����ت����ف����ل ب���ع���ي���د 
االس��ت��ق��ال م��ن ٓق��ب��ل ال��واق��ع��ن ت��ح��ت سيطرة 
االح���������ت���������ال يف ج�������ن�������وب ال�������ي�������م�������ن.. داع���������ي���������اً أب������ن������اء 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال����ج����ن����وب����ي����ة إىل ت�����ع�����زي�����ز ال����ت����اح����م 
واالصطفاف ملواجهة قوى االحتال األمرييك- 
ال����س����ع����ودي - اإلم������������ارايت، وإىل ج���ان���ب���ه���م ك��اف��ة 

أبناء الشعب اليمني.
وح�������������ّذر م�������ن االس������ت������س������ام ل������دس������ائ������س وم����ك����ائ����د 
املستعمر الربيطاين يف إيجاد حرب أهلية بن 
أبناء اليمن، كما حصل فيما مىض، باعتماد 
سياسة "فِرّق تسد".. الفتاً إىل أن كافة أطياف 
وم��ك��ّون��ات ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف خ��ن��دق ال��دف��اع 

عن اليمن وسيادته واستقاله.
ويف ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ال�������ت�������ي ح�����ض�����ره�����ا ن�������ائ�������ب رئ����ي����س 
ال����������������وزراء ل������ش������ؤون ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة م���ح���م���ود 
الجنيد ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز 
الرتب ورئيس اللجنة السياسية االستشارية 
ب����امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع����������ى ال�������ل�������واء م���ج���اه���د 
ال��ق��ه��ايل وع���دد م��ن ال�����وزراء وأع���ض���اء مجليس 

النواب والشورى، أكد رئيس مكون الحراك 
الجنوبي امل��ش��ارك يف مؤتمر ال��ح��وار الوطني، 
امل���وّق���ع ع���ى ات���ف���اق ال��س��ل��م وال���ش���راك���ة، ال��ل��واء 
خالد باراس، أن تحالف العدوان واالحتال 
يف اليمن امتداد لسياسة املستعمر الربيطاين 
يف تدمر ما تحقق من إنجازات، وما بناه أبناء 

اليمن يف خمسة عقود.
وأرج�����ع دح����ر االح���ت���ال ال���ربي���ط���اين يف ال��ث��اث��ن 
م��ن نوفمرب 1967م إىل وع��ي ال��ق��وى والنخب 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال����ث����وري����ة ب���خ���ط���ورة م����ا ي��خ��ط��ط ل��ه 
امل����س����ت����ع����م����ر ال������ربي������ط������اين م�������ن ت����غ����ي����ر يف ال����ه����وي����ة 

وتفكيك النسيج املجتمعي اليمني.
وأع������������رب ال�������ل�������واء ب������������اراس ع������ن األس����������ف ل����وق����وف 
البعض إىل جانب تحالف العدوان األمرييك- 
ال��������س��������ع��������ودي- اإلم���������������������ارايت يف ت�������دم�������ر م�������ق�������درات 
ال��ي��م��ن، ب��ال��رغ��م م���ن أن ال���ج���رائ���م ال���ت���ي ط��ال��ت 
األط���ف���ال وال��ن��س��اء وال��ش��ي��وخ ل��م ت��س��ت��ِن أح��دا 
بمن فيهم أهاليهم وأقاربهم ممن ال يزالون 
يف مناطقهم.. وقال: "يف الوقت الذي نحتفل 
فيه اليوم بعيد االستقال، نتطلع لاحتفال 
ب�����ت�����ح�����ري�����ر ك������اف������ة األرايض ال����ي����م����ن����ي����ة م�������ن دن�����س 

املعتدين واملحتلن".
وزير الدولة أحمد القنع أكد ضرورة استعداد 

كافة القوى واملكّونات وأبناء الشعب اليمني 
مل�������واج�������ه�������ة امل�����س�����ت�����ع�����م�����ر ال��������ج��������دي��������د، ال���������������ذي ج������اء 
بتحالفات مشبوهة تستهدف اليمن شمااًل 

وجنوباً.
ول��ف��ت إىل ح��اج��ة الشعب اليمني ال��ي��وم أكرث 
م��ن أي وق��ت م��ىض إىل رص الصفوف باتجاه 
ت�����ح�����ري�����ر األرايض ال����ي����م����ن����ي����ة امل�����ح�����ت�����ل�����ة، وإع�����������داد 
ال�����ع�����دة، وح����ش����د ال���ج���ه���ود وال����ط����اق����ات يف ه���ذا 
ال������ج������ان������ب.. م�����ش�����ي�����داً ب����م����ا س������ّط������ره األب�������ط�������ال م��ن 
ب��ط��والت وت��ض��ح��ي��ات ع��ى م���دى ث��م��ان��ي��ة أع���وام 

يف مواجهة العدوان.
رئ�����ي�����س ال����ل����ج����ن����ة امل������رك������زي������ة ل����ل����ح����زب االش����������رتايك 
اليمني، يحيى منصور أب��و أص��ب��ع، أش���ار من 
ج���ان���ب���ه إىل واح�����دي�����ة ال�����ث�����ورة ال���ي���م���ن���ي���ة وق���ض���اي���ا 
ال��ي��م��ن ش��م��ااًل وج��ن��وب��اً وش���رق���اً وغ���رب���اً.. وق���ال: 
"يف 4 ي���ن���اي���ر 1963م، اج���ت���م���ع أك������رث م�����ن 100 
ش��خ��ص��ي��ة ل���ت���دارس ق���ي���ام ث�����ورة ض���د امل��س��ت��ع��م��ر 
الربيطاين، ومنهم ضباط وأحرار وشخصيات 
م��������ن ج������ن������وب ال�����ي�����م�����ن ق�����ات�����ل�����ت إىل ج������ان������ب ث��������وار 
26سبتمرب".. الفتاً إىل اللقاءات واملؤتمرات، 
التي ُعقدت قبيل اندالع ثورة 14أكتوبر، من 
ِقبل املكّونات والنخب السياسية لبلورة آلية 
لتحرير جنوب اليمن من املستعمر الربيطاين.

وأضاف أبو أصبع: "الشعب اليمني بمختلف 
م��ك��ون��ات��ه وت��وج��ه��ات��ه ش����ارك يف ال���ث���ورة اليمنية 
26سبتمرب و14أكتوبر، وقّدم الغايل والنفيس 
يف سبيل تحقيق ذل��ك باستشهاد الكثر من 
أبناء اليمن يف شماله وجنوبه".. مؤكداً وحدة 
الشعب اليمني رغم املحاوالت املستميتة التي 
سعى البعض ممن ارتبطوا بقوى االستعمار 
إىل اع���ت���م���اد ت��س��م��ي��ة ج���ن���وب ال���ي���م���ن ب��ال��ج��ن��وب 

العربي.
ول���ف���ت إىل أن ال���س���ع���ودي���ة ال���ت���زم���ت ل��ربي��ط��ان��ي��ا 
ب�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف ب�����ق�����ائ�����ه�����ا يف ع�������������دن، ل����ت����م����ك����ي����ن����ه����ا م���ن 
إس����ق����اط ص����ن����ع����اء.. م�����ؤك�����داً أن ال���س���ع���ودي���ة ل��م 
ترتك لليمنين متنفساً لبناء الوطن وترسيخ 
ِقيم ومبادئ الثورة اليمنية، إال أنها فشلت يف 
تحقيق مأربها يف الشمال، واتجهت لتغذية 

الصراعات يف الجنوب.
وج������������������دد رئ���������ي���������س ال�������ل�������ج�������ن�������ة امل����������رك����������زي����������ة ل�����ل�����ح�����زب 
االش���رتايك اليمني التأكيد عى وح��دة مسرة 
ال��ش��ع��ب ال���ي���م���ن���ي.. وق������ال: "ي����ري����دون إم������ارة يف 
امل���ه���رة ي��ح��ك��م��ه��ا ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين ل��اط��م��ئ��ن��ان 
ع������ى ب��������اب امل�������ن�������دب، ف����ي����م����ا ت����ت����ق����اس����م اإلم������������ارات 
وال���س���ع���ودي���ة ج���ن���وب ال���ي���م���ن، ب��م��ا ي��م��ل��ك��ه من 
مناطق ومواقع إسرتاتيجية، ومنها أرخبيل 

سقطرى وجزيرة ميون".
وأّيد أبو أصبع الضربات الصاروخية ملنع نهب 
ث������روات ال��ي��م��ن ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ازي���ة، ليستفيد 
منها كافة أبناء الشعب اليمني الذي تتفاقم 
م���ع���ان���ات���ه ي����وم����اً إث�����ر آخ�����ر ج������راء ت���وق���ف امل���رت���ب���ات 

وعجلة التنمية بصورة عامة.
إىل ذل��ك، أك��د عضو املكتب السيايس ألنصار 
ال��������ل��������ه، ع��������ي ال�������ق�������ح�������وم، أن االح�������ت�������ف�������ال ب���ع���ي���د 
االس�����ت�����ق�����ال ي�������أيت الس�����ت�����ذك�����ار ال�����ت�����اري�����خ امل����ش����رق 
ل���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي، واس����ت����ل����ه����ام ال�����������دروس م��ن 
ت���ض���ح���ي���ات األح������������رار وامل����ن����اض����ل����ن ال�����ت�����ي ت����ّوج����ت 
بجاء آخر جندي بريطاين من أرض اليمن يف 

ال�30 من نوفمرب 1967م.
واع�������ت�������رب ال���������������30 م�������ن ن�����وف�����م�����رب ع������ام������ة ف�������ارق�������ة يف 
ت��اري��خ ال��ن��ض��ال ال��ي��م��ن، ال���ذي خ��اض��ه األج���داد 
واآلباء يف مواجهة الطغاة واملحتلن والغزاة 
ودح������ره������م م������ن األرايض ال���ي���م���ن���ي���ة وص�����������واًل إىل 
ط��رد االح��ت��ال ال��ربي��ط��اين.. م��ؤك��داً أن اليمن، 
ال���ذي اس��ت��ط��اع أب��ن��اؤه دح��ر املحتل يف امل��ايض، 
قادر عى طرد الغزاة الجدد وتطهر األرايض 

اليمنية من رجسهم.
ولفت القحوم إىل أن الوحدة اليمنية مكسب 
وطني للشعب اليمني ال يمكن التفريط به، 
م�����ا ي���س���ت���دع���ي أن ي����ك����ون ه����ن����اك إج�����م�����اع وط���ن���ي 
ب����أه����م����ي����ة ال������ث������واب������ت ال�����وط�����ن�����ي�����ة م����ه����م����ا اخ���ت���ل���ف���ت 
ال����ت����وج����ه����ات وال������������رؤى ب�����ن امل�����ك�����ّون�����ات وال���ن���خ���ب 

السياسية. 

02 محليات

ُع��ق��د ب��م��ح��اف��ظ��ة إب ل��ق��اء م��وس��ع ب��رئ��اس��ة ع��ض��و املجلس 
السيايس األعى محمد عي الحويث، ملناقشة احتياجات 

املحافظة واملستجدات عى الساحة الوطنية.
ويف ال���ل���ق���اء، ال������ذي ض����م م���ح���اف���ظ امل���ح���اف���ظ���ة ع���ب���دال���واح���د 
ص���������اح وع���������������دداً م�������ن أع�������ض�������اء م����ج����ل����س ال��������ش��������ورى ووك���������اء 
امل�������ح�������اف�������ظ�������ة وم����������������������دراء امل��������ك��������ات��������ب ال������ت������ن������ف������ي������ذي������ة وامل���������دي���������ري���������ات 
وال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ات االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وامل�������ش�������اي�������خ وال�������وج�������اه�������ات، 
اس��ت��ع��رض عضو ال��س��ي��ايس األع���ى ال��ح��ويث، املستجدات 
ع��ى ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ع��د ث��م��اين س��ن��وات م��ن ال��ع��دوان 

والحصار.
وأك������د أن آم������ال ق�����وى ال�����ع�����دوان وامل����رت����زق����ة وم��خ��ط��ط��ات��ه��م 
الخبيثة، تحطمت أم��ام وع��ي وص��م��ود الشعب اليمني 
بقيادة حكيمة وشجاعة وجيش كان وما يزال وسيبقى 
ص���م���ام أم������ان ال���ي���م���ن وح����ام����ي أم���ن���ه واس����ت����ق����راره وس���ي���ادت���ه 

واستقاله.
وأش����ار إىل أن ح��ال��ة ال��ض��ع��ف وال���ص���راع���ات ال��ت��ي يعيشها 
تحالف العدوان وفصائل املرتزقة جعلت أحرار اليمن، 
ي�������درك�������ون وب������وع������ي أن أول������ئ������ك ال ي����م����ل����ك����ون س��������وى ال�����دم�����ار 
والفوىض للشعب اليمني.. متحدياً ما يسمى بالشرعية 

أن يأتوا برؤية أو مشروع وطني لصالح اليمن.

وأوض�����������ح م���ح���م���د ع������ي ال������ح������ويث أن ال����ش����رع����ي����ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
للشعب اليمني ال��ص��ام��د وال���راف���ض ل��ل��ع��دوان وال��ت��دخ��ل 
الخارجي وليس ملن باعوا وطنهم وارتهنوا للخارج عى 
ح���س���اب ش��ع��ب ووط�����ن ب��أك��م��ل��ه ودم�����اء أب���ن���ائ���ه.. الف���ت���اً إىل 
أن م��ن ارت��م��وا يف أح��ض��ان ال��ع��دو ال��خ��ارج��ي ك��ان سعيهم 
وراء املال وتحقيق مصالح شخصية، وباعوا ضمائرهم 
ووط���ن���ه���م ب��ث��م��ن ب����خ����س.. وق��������ال" ال�����ع�����دوان ال ي��س��ت��ه��دف 
أن�����ص�����ار ال����ل����ه وح�����ده�����م ب�����ل ي���س���ت���ه���دف ك�����ل أب�����ن�����اء وش����رائ����ح 
وم������ق������درات ال���ي���م���ن، ح���ي���ث اس���ت���ه���دف األس���������واق وص������االت 
ال���ع���زاء واألع�������راس وامل�������دارس وال���ط���رق وامل���ن���ش���آت ال��ع��ام��ة 
وغرها من األماكن واملواقع التي هي ملك ألبناء الشعب 
اليمني ويتواجد فيها من مختلف الشرائح املجتمعية، 
سقط الكثر منهم شهداء بفعل غارات الحقد والكراهية 

لتحالف العدوان".
ونبه عضو السيايس األع��ى الحويث من مغبة االنصياع 
ألب�������واق ال�����ع�����دوان ووس����ائ����ل����ه اإلع����ام����ي����ة ال���ت���ي ت����ح����اول ب��ث 
اإلش��اع��ات الكاذبة لخدمة ق��وى ال��ع��دوان وص��رف انتباه 
ال���ن���اس ع���ن ج��رائ��م��ه وم��خ��ط��ط��ات��ه ال��خ��ب��ي��ث��ة ض���د ال��ش��ع��ب 

اليمني.
ودعا إىل تلمس احتياجات الناس وحل قضاياهم وتوفر 

ما يمكن من الخدمات وتشجيع املبادرات املجتمعية يف 
مختلف الجوانب.

ب�����دوره ن����وه م��ح��اف��ظ إب ب���زي���ارة ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
األع��ى وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه للمحافظة.. موضحا أن أبناء 
إب قّدموا التضحيات وسقط من خرة أبنائها شهداء، 
وه���م ال���ي���وم ي��داف��ع��ون ع���ن ال���وط���ن وس��ي��ك��ون��ون دوم����ا إىل 
جانب أحرار الشعب والقيادة الثورية واملجلس السيايس 

األعى يف مواجهة العدوان واملرتزقة.
وأش�����اد ب��ت��ع��اون ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع�����ى- رئ��ي��س 
املنظومة العدلية يف حل العديد من القضايا باملحافظة، 
م���ن م��ن��ط��ل��ق ال���ح���رص ع���ى ت��ع��زي��ز ال��ت��اح��م واالص��ط��ف��اف 

ملواجهة التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
وثمن محافظ إب اهتمام وحرص قيادة الثورة واملجلس 
السيايس األعى بتوفر احتياجات محافظة إب واملشاريع 
الخدمية والتنموية.. مبيناً أن املحافظة ورغم ما حظيت 
به من اهتمام خاصًة يف جانب املشاريع، إال أنها ما زالت 

بحاجة للمزيد سيما يف الجانب الخدمي.
ح���ض���ر ال���ل���ق���اء م���دي���ر أم�����ن م��ح��اف��ظ��ة ذم������ار ال��ع��م��ي��د أح��م��د 
الشريف ومساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة العميد 

محمد الخالد وقيادات أمنية وعسكرية باملحافظة.
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في لقاء بإب استعرض املستجدات على الساحة الوطنية:

احلوثي: اجليش كان وما يزال وسيبقى صمام أمان اليمن وحامي أمنه وسيادته استقراره 

واصل مجلس النواب يف جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس 
امل��ج��ل��س ع��ب��دال��س��ام ص��ال��ح ه��ش��ول زاب��ي��ة، مناقشة م��ش��روع 
قانون األرصاد الجوية لسنة 2022م، عى ضوء تقرير لجنة 

النقل واالتصاالت، والتقرير التكميي للجنة بشأن ذلك.
ويف ال���ج���ل���س���ة ال����ت����ي ح���ض���ره���ا وزي�������ر ال�����دول�����ة ل����ش����ؤون م��ج��ل��يس 
النواب والشورى الدكتور عي عبدالله أبو حليقة ووكيل هيئة 
الطران امل��دين واألرص��اد رائ��د طالب جبل، والوكيل املساعد 
ل��ق��ط��اع األرص����اد بهيئة ال��ط��ران امل���دين محمد سعيد حميد، 
ورئيس مصلحة الدفاع امل��دين اللواء عبدالفتاح عبدالكريم 
امل������داين وع�����دد م���ن امل��ع��ن��ي��ن يف ال���ج���ه���ات ذات ال���ع���اق���ة.. أرج���أ 
املجلس استكمال مناقشة املشروع إىل جلسة مقبلة بحضور 

الجانب الحكومي املختص.
ويف الجلسة تطرق أعضاء مجلس النواب يف سياق نقاشاتهم 
إىل عدد من القضايا العامة ومنها تفاقم بعض اإلشكاالت 

املتعلقة باألرايض يف محافظة الحديدة.
وش���ددوا ع��ى أهمية مناقشة التقارير ال��ت��ي أنجزها املجلس 
بهذا الخصوص بحضور الجانب الحكومي ووض��ع الحلول 
ال���ك���ف���ي���ل���ة ب�����إن�����ص�����اف امل�����واط�����ن�����ن ووض���������ع ح������د ألي ت�������ج�������اوزات أو 

مخالفات.
وأقر املجلس حضور وزيري اإلدارة املحلية والداخلية، ورئيس 
الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين ملناقشة 
تقرير اللجنة املكلفة بتقيص الحقائق بشأن مشكلة األرايض 
يف منطقة القصرة بالجروبة مديرية بيت الفقيه يف محافظة 
ال���ح���دي���دة واإلش�����ك�����االت ال��ن��ات��ج��ة ع���ن ت��ف��اق��م م��ش��ك��ل��ة األرايض 
وإي���ج���اد ال��ح��ل��ول امل��ن��اس��ب��ة وف���ًق���ا ل���ألط���ر ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ت���ي تكفل 

حماية ممتلكات املواطنن.
إىل ذل�������ك اس����ت����م����ع م���ج���ل���س ال������ن������واب م������ن ع����ض����و امل����ج����ل����س ع��ي 
ع��ي ح��س��ن امل��ن��ب��ه��ي إىل س����ؤال م��وج��ه ل��وزي��ر ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 

وال��س��ك��ان، فيما يتعلق ب��األس��ب��اب وال���دواف���ع ال��ق��ان��ون��ي��ة وراء 
إغ��اق ال���وزارة ملستشفى ي��وين مكس يف مديرية بني الحارث 
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة.. م��ط��ال��ب��اً ب��ح��ض��ور وزي���ر ال��ص��ح��ة، ل��ل��رد عى 

األسئلة واالستفسارات املوجهة إليه يف أقرب وقت.
ويف سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو املجلس 
ن����ج����ي����ب أح������م������د ال��������ورق��������ي إىل س�����������ؤال م������وج������ه ل�������وزي�������ر ال����ص����ن����اع����ة 
وال��������ت��������ج��������ارة، ب�����خ�����ص�����وص امل����������������ربرات ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة إلغ������������اق ب���ع���ض 
األفران واملخابز من قبل مكاتب الصناعة والتجارة يف بعض 
املحافظات، وما يتعلق باإلجراءات التي يتم اتخاذها إللزام 
امل��خ��اب��ز واألف����ران بالتقيد ب��األس��ع��ار واألوزان الفعلية، فضا 
عن تحري ال��ج��ودة وتفعيل الرقابة ال��دوري��ة عليها، وضبط 
املخالفن.وطالب عضو مجلس النواب الورقي، بحضور وزير 
الصناعة والتجارة، للرد عى األسئلة واالستفسارات املوجهة 

إليه يف أقرب وقت. 

ناقش مشروع قانون األرصاد اجلوية..

مجلس النواب يناقش إشكاالت متعلقة باألراضي في محافظة احلديدة 

  أبوأصبع: شعبنا موحد رغم محاوالت من 
ارتبطوا بقوى االستعمار إليجاد مسميات أخرى

  القحوم: هناك إجماع وطني بأهمية الثوابت 
الوطنية مهما اختلفت التوجهات والرؤى 

   املرتزقة ال ميلكون أية رؤية أو مشروع وطني سوى الدمار والفوضى  حتطمت مخططات قوى العدوان واملرتزقة أمام وعي وصمود الشعب اليمني

أدان مجلس الشورى التفجر اإلجرامي الذي 
اس���ت���ه���دف امل��ص��ل��ن يف م��س��ج��د ال����زي����ار ب��م��دي��ري��ة 
ي���ب���ع���ث غ�������رب س����اح����ل ح����ض����رم����وت وأس�����ف�����ر ع��ن 

استشهاد سبعة مصلن وجرح 22 آخرين.
واستنكر املجلس هذا العمل اإلجرامي املؤسف 
الذي راح ضحيته عدد من األبرياء اآلمنن يف 

بيت الله وهم يؤدون صاة الجمعة.
وأش�����ار إىل أن ه���ذا ال��ع��م��ل ال���غ���ادر ج���اء يف ظل 
االن����������ف����������ات األم��������ن��������ي واألوض����������������������اع غ��������ر امل����س����ت����ق����رة 
والتحركات املشبوهة لقوى تحالف العدوان 

يف املحافظة واملحافظات الجنوبية.
ودع��������ا ال����ب����ي����ان أب�����ن�����اء م���ح���اف���ظ���ة ح����ض����رم����وت إىل 
إدراك امل��خ��اط��ر وح���ج���م امل����ؤام����رات ال���ت���ي ت��ح��اك 
ض���د امل��ح��اف��ظ��ة وم��خ��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات م���ن قبل 

ت����ح����ال����ف ال������ش������ر، م�������ؤك�������داً أن ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
يرفض مثل ه��ذه األعمال اإلجرامية الدخيلة 
ع�������ى ق����ي����م����ه وم������ب������ادئ������ه وأخ��������اق��������ه وت�����ت�����ن�����اف�����ى م���ع 
تعاليم الدين اإلسامي الحنيف وكل األعراف 

اإلنسانية.
وح�������م�������ل ال�������ب�������ي�������ان ق�����������وى ال�����������ع�����������دوان وم�����رت�����زق�����ت�����ه�����ا 
املسؤولية األخاقية وتبعات مثل هذه األعمال 
اإلجرامية التي تهدد األمن والسلم االجتماعي 

يف املحافظة.
وعرب بيان مجلس الشورى عن خالص التعازي 
ألسر وذوي الشهداء ولوزير املغرتبن الدكتور 
محمد سعيد املشجري الذي فقد 6 من أقاربه 
يف ال��ع��م��ل اإلج���رام���ي ال���غ���ادر، م��ت��م��ن��ي��ا ال��ش��ف��اء 

العاجل للمصابن.

دعا أبناء محافظة حضرموت إلى إدراك املخاطر وحجم املؤامرات

مجلس الشورى يدين التفجير مبسجد الزيار في حضرموت

ناقش نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية- 
رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية محمود الجنيد 
م��ع عميد امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري�����ة ال��دك��ت��ور 
محمد ضيف الله القطابري، خطط ومشاريع املعهد 

خال املرحلة املقبلة.
واستعرض اللقاء دور املعهد يف إطار الرؤية الوطنية 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه يف ظ��ل األوض����اع الراهنة 

جراء العدوان والحصار.
ويف ال���ل���ق���اء أك����د ال��ج��ن��ي��د أه��م��ي��ة دور امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 
ل��ل��ع��ل��وم اإلداري������ة وق��ي��ادات��ه وك������وادره يف تنمية وب��ن��اء 
قدرات كوادر أجهزة ومؤسسات الدولة خال تنفيذ 

خطط وبرامج الرؤية الوطنية.
ولفت إىل أهمية تعزيز العمل املؤسيس وبناء وتنمية 
القدرات.. مشدداً عى استشعار الجميع للمسؤولية 

يف تنفيذ مشاريع وخطط الرؤية الوطنية.
وأش����������اد ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال��������������وزراء ب���������دور م���ع���ه���د ال���ع���ل���وم 

اإلداري���������ة يف امل����ج����االت ال���ت���دري���ب���ي���ة امل���واك���ب���ة ل��ل��ت��ط��ورات 
رغم شحة اإلمكانات املادية.

م��ن جانبه اس��ت��ع��رض عميد املعهد ال��وط��ن��ي للعلوم 
اإلداري���������ة م����ا ت����م إن����ج����ازه م����ن خ���ط���ط وم���ش���اري���ع خ���ال 

الربع األول للعام 1444ه .
وث��م��ن ج��ه��ود ق���ي���ادة امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة ال��رؤي��ة 
ال�������وط�������ن�������ي�������ة وك���������������������������وادره يف م��������س��������ان��������دة ودع�����������������م أج�������ه�������زة 
وم�����ؤس�����س�����ات ال�������دول�������ة يف وض��������ع ال����خ����ط����ط وامل�����ش�����اري�����ع 

ومراحل تنفيذها.
ح���ض���ر ال����ل����ق����اء ن����ائ����ب ع���م���ي���د امل���ع���ه���د ال����وط����ن����ي ل��ل��ع��ل��وم 
اإلدارية لشؤون الربامج الدكتور شاكر شائف ورئيسا 
وح���������دة ب�����ن�����اء ال�������ق�������درات وح���������دة ال����س����ك����رت����اري����ة ب���امل���ك���ت���ب 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي إلدارة ال�������رؤي�������ة م����ط����ه����ر ال�����ش�����ع�����ري وخ����ال����د 
ح���ي���در وم����دي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط رئ���ي���س ال����وح����دة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل���ل���رؤي���ة ال���وط���ن���ي���ة ب��امل��ع��ه��د ال���وط���ن���ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري�������ة 

عبدالحكيم سفيان.

كتب: صالح السهمي 

أك�����������د األس����������ت����������اذ أم�����������ر ع���������ي ال����������وري����������ث امل������دي������ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ص��ن��دوق ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب�����ان�����ه س����ي����ت����م ص��������رف امل������س������اع������دات ال���ن���ق���دي���ة 
ل��������ل��������دورة ال������راب������ع������ة ع�����ش�����ر ب�����������دءا م�������ن ص����ب����اح 
غ�����د االث�����ن�����ن ت�����اري�����خ 1444/5/11ه������������������ امل����واف����ق 
2022/12/5م وذلك من مشروع الحواالت 
ال�������ن�������ق�������دي�������ة ال���������غ���������ر م��������ش��������روط��������ة مل����س����ت����ف����ي����دي 
صندوق الرعاية االجتماعية وبكلفة مالية 
تقدر ب� ٢٢ مليار ريال لعدد مليون ونصف 

مستفيد. 
وقال املدير التنفيذي لصندوق الرعاية االجتماعية  يف 
ت���ص���ري���ح خ�����اص ل��������"26 س���ب���ت���م���رب": ب����ان����ه  ق����د ب�����دء ال���ص���رف 
االي����ص����ايل ل���ألس���ر ال���ف���ق���رة وال��ض��ع��ي��ف��ة غ���ر ال����ق����ادرة عى 
ال��������وص��������ول مل�������راك�������ز ال�������ص�������رف ب������ت������اري������خ ٢٨ ن�����وف�����م�����رب 2022 
وس���ت���دش���ن م���راك���ز ال���ص���رف ال��ث��اب��ت��ة ع��م��ل��ي��ة ال���ص���رف ي��وم 
٥ دي�����س�����م�����رب2022.. م����ؤك����دا ب�����ان إدارة ص����ن����دوق ال���رع���اي���ة 
االجتماعية قامت  بتوعية املستفيدين باالتصال بالرقم 
املجاين 8003090  اذا لديهم استفسار  او  للشكاوي او 
لطلب املساعدة.. حيث وان هناك فريقاً يعمل عى مدار 
الساعة لخدمة املستفيدين وتلقي اتصاالتهم والعمل 

عى معالجتها
وأضاف: ما زلنا يف كل دورة نعمل جاهدين عى استمرار 
ص����رف امل���س���اع���دات ل���ألس���ر ال���ف���ق���رة خ���اص���ة م���ع اس��ت��م��رار 

ال����ح����رب وال���ح���ص���ار ال���ج���ائ���ر م����ن دول 
ال���ع���دوان  ون��ت��ل��ق��ى وع�����وداً ب��اس��ت��م��رار 
تلك املساعدات  ونسعى اىل حشد 
ال��ج��ه��ود الس��ت��م��راره��ا للتخفيف من 
م��ع��ان��اة االس���ر ال��ف��ق��رة امل��ت��ض��ررة من 
ال����ح����رب ... وأش�������ار ع����ي ال����وري����ث ب���ان 
إدارة الصندوق خصصت ما يقارب 
٢٠٠٠ مركز صرف يف جميع أنحاء 
ال��ج��م��ه��وري��ة وي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا اك����رث من 
١٥٠٠ موظف عى تسهيل عملية 
الصرف وتوعية املستفيدين  وتنظيم 
وص����ول����ه����م اىل م�����راك�����ز ال�����ص�����رف وف���ق 
جداول زمنية محددة تمنع التزاحم والتدافع وتسهل 

تقديم الخدمة.
واختتم حديثه بانه تم االتفاق مع املانحن عى احتساب 
م����ب����ل����غ امل������س������اع������دة ب������ن������اء ع�������ى س�����ع�����ر ال�������ص�������رف يف م���ن���ط���ق���ة 
امل��س��ت��ف��ي��د..  م��وج��ه��اً الشكر للقيادة السياسية لدعمها 
املستمر للصندوق ومتابعة أنشطة الصندوق أوال بأول 
وتسهيل كل املشاكل واملعوقات التي تسهم يف تحسن 
حياة األسر الفقرة التي يستهدفها الصندوق إضافة إىل 
أفراد أسرهم والذين يصلون إىل 10 ماين فرد .. كما 
ن��وج��ه ش��ك��رن��ا للمجلس األع����ى م��م��ث��ل��ة ب��ق��ي��ادة املجلس 
وال�����ذي�����ن ك�����ان�����وا ع����ون����ا ل���ن���ا يف ك�����ل األن����ش����ط����ة ال����ت����ي ي��ن��ف��ذه��ا 
ال��ص��ن��دوق وامل��س��اه��م��ة م��ع��ن��ا يف خ��دم��ة األس����ر ال��ف��ق��رة و 

حل كل التحديات .

يي العيد الـ 55 الستقالل الـ 30 من نوفمبر اجلنيد يناقش مع عميد معهد العلوم اإلدارية  خطط ومشاريع املعهد نات السياسية حتحُ األحزاب واملكِوّ

الرهوي: كافة أطياف ومكّونات الشعب اليمني في خندق الدفاع عن اليمن وسيادته واستقالله
اللواء باراس: حتالف العدوان واالحتالل في اليمن امتداد لسياسة املستعمر البريطاني

»                                        مدير صندوق الرعاية االجتماعية  لـ »                              

 بدء صرف املساعدات النقدية لـ 1.5 مليون مستفيد بكلفة 22 مليار ريال
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خالل تكرمي أسر الشهداء

العميد سريع: لن ننسى تضحيات من وهبوا  أرواحهم من أجل استقالل وحرية اليمن 

أكد مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى سريع أن الذكرى 
السنوية للشهيد تمثل محطة هامة  نقف من خاللها يف محراب 
الشهادة وقداستها لنتذكر سرية ومآثر من ضحوا بأرواحهم يف 
سبيل الله والوطن من منتسبي القوات املسلحة وأحرار الشعب 
الذين تالحموا يف خندق واحد للدفاع عن السيادة الوطنية ضد 

أعتى عدوان غاشم شهده اليمن عرب مراحل التاريخ املختلفة.
جاء ذلك خالل كلمة له أمس يف فعالية تكريم أسر الشهداء 
من منتسبي دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة التي اقيمت 
بحضور مستشار رئيس هيئة األركان العامة العميد الركن عيل 

غالب الحرازي  وأبناء وأسر الشهداء.
وقال العميد سريع: "نحن يف معركة مقدسة إما نكون أو ال 
نــكــون, ولـــن نــنــى تــضــحــيــات الــشــهــداء الــعــظــمــاء الــذيــن ســطــروا 
بدمائهم الطاهرة تاريخيا مشرفا وأسسوا مداميك قوية لبناء 
مستقبل الــيــمــن ورســخــوا دعــائــم األمـــن واالســتــقــرار الـــذي ننعم 

به اليوم".
وأشـــار أن بــطــوالت ومــآثــر الــشــهــداء رفــعــت رؤوس ابــنــاء اليمن 
وجــعــلــتــهــم يـــعـــتـــزون ويـــفـــتـــخـــرون بــمــا قـــدمـــه الـــشـــهـــداء األبـــــــرار يف 
مــخــتــلــف جـــبـــهـــات ومــــواقــــع الــــعــــزة الــــكــــرامــــة وهـــــم يـــتـــصـــدون بــكــل 

بسالة ألعداء الوطن.
وأضاف العميد سريع: "كان العدو يقصف صنعاء واملحافظات 
بــعــشــرات الــــغــــارات، والـــيـــوم بــفــضــل الـــلـــه اســتــطــعــنــا أن نــــرد عىل 

الغارة بعدة صواريخ وطائرات مسرية وتمكنت قواتنا املسلحة 
من فرض معادلة يف موازين الردع والرعب مع العدو".

وبني أن املعادلة األخرية التي فرضتها القوات املسلحة يف إطار 
مهامها لحماية الـــروة الــســيــاديــة مــن النفط والــغــاز أثبتت قوة 

الـــــردع واملــســتــوى املــتــقــدم يف الـــرصـــد لــقــواتــنــا وقــدرتــهــا يف  حماية 
السيادة والروة.

موضحا بأن املرتزقة زجوا بالعشرات من املغرر بهم يف محارق 
املوت فيما هم وأبناؤهم مرتهنون وخانعون للعدو.

ودعـــا العميد ســريــع الجميع إىل أهــمــيــة الــتــعــاون مــع الجهود 
التي تقدمها مؤسسة الشهداء تجاه خدمة ورعاية أسر الشهداء 
كواجب ومسؤولية تحتم علينا أن ال ننى تضحيات وبطوالت 
مـــن وهـــبـــوا أرواحــــهــــم مـــن أجــــل اســـتـــقـــالل الــيــمــن وحـــريـــتـــه وأمــنــه 

واستقراره.
مــــن جـــانـــبـــه أشــــــار الــعــمــيــد عـــبـــدالـــســـالم  الـــســـيـــاين يف كــلــمــة أســـر 
الشهداء إىل أن الجهاد يف سبيل الله والــوطــن غاية كل مؤمن 
ومسؤولية تحملها شباب اليمن الصادقني ومعهم كل احــرار 
الـــبـــلـــد يف مـــعـــركـــة الــــخــــالص الـــوطـــنـــي مــــن شــــــرور وأطـــــمـــــاع الـــغـــزاة 

املعتدين.
مـــؤكـــدا بــــأن الــتــضــحــيــات وقــــوافــــل الـــدعـــم واالســــنــــاد لــلــمــرابــطــني 
ستسمر حتى يكتب الله النصر للشعب والوطن ويندحر بقية 

الغزاة والعمالء وترتفع راية النصر عالية خفاقة.
وعــرب العميد الــســيــاين باسمه ونــيــابــة عــن أســر الــشــهــداء عن 
الـــشـــكـــر لـــقـــيـــادة دائــــــــرة الـــتـــوجـــيـــه املـــعـــنـــوي عــــىل االهــــتــــمــــام بــأســر 
الشهداء وتكريمهم يف هذه الذكرى الغالية عىل أبناء اليمن 

جميعا.
تخلل الحفل قصيدة شعرية معربة عن الشهداء للشاعر أمني 

أبو حيدر.
ويف اخــــتــــتــــام فـــعـــالـــيـــة الــــتــــكــــريــــم قـــــــام الـــعـــمـــيـــد ســـريـــع 

بتكريم اسر الشهداء.

نحن في معركة مقّدسة.. 
إما نكون أو ال نكون 

ب�����ط�����والت وم�����آث�����ر ال���ش���ه���داء 
رفعت رؤوس اليمنيني

كان العدو يقصف صنعاء واحملافظات بعشرات الغارات 
واليوم استطعنا أن نرد على الغارة بعدة صواريخ

رع��������������اي��������������ة أس����������ر 
ال��ش��ه��داء واج��ب 
وم���������س���������ؤول���������ي���������ة 
حت�������������ت�������������م ع�������ل�������ى 
اجل��م��ي��ع ال��ت��ع��اون 
م�������������ع م������ؤس������س������ة 

الشهداء 

فضيحة فساد املنح ..
وجه جديد من أوجه خيانة حكومة االرتزاق 

فصل جديد من فصول خيانة حكومة االرتزاق أبطالها عدد من أعضاء توليفة تلك الحكومة املرتهنني للخارج وملصالحهم الشخصية، سواء أكانوا من أولئك 
الذين باعوا الوطن واملواطن وجمعوا الروات الطائلة بالنهب واالستئثار باملناصب السلطوية لسنوات ولم يكتفوا بذلك بل تهافتوا وارتموا يف أحضان العدو 

عندما قرر العدوان واالحتالل للوطن أم كانوا من أولئك الذين صنعتهم االستخبارات السعودية واإلماراتية واألمريكية ودفعت بهم من الشوارع إىل مناصب 
السلطة الحكومية.. فضيحة الفصل الجديد من فصول خيانة حكومة االرتزاق كشفتها الوثائق الرسمية املسربة التي أظهرت حقيقة استحواذ أبناء املسؤولني 

وقيادات األحزاب املرتزقة عىل املنح الدراسية يف الخارج يف مشهد إثبات أن صفاتهم الغالبة هي انعدام الحياء وحب االرتزاق والحقد الدفني عىل الشعب الكبري 
لنهب ثرواته والوالء األول واألوحد ألنفسهم.. املزيد من التفاصيل يف السياق التايل:

أثارت وثائق رسمية كشفت تصدر أبناء املسؤولني 
يف حكومة االرتـــزاق قائمة املنح الدراسية 

املــمــنــوحــة لــلــيــمــن يف الــــخــــارج، جــدال 
وتــــــــنــــــــديــــــــدا واســـــــــعـــــــــني عـــــــــىل املـــــســـــتـــــوى 

الــــرســــمــــي والــــشــــعــــبــــي وعـــــــىل مـــنـــصـــات 
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم. 

وأظـــــهـــــرت وثـــــــاق الـــكـــشـــوفـــات الــتــابــعــة 
لوزارة التعليم العايل يف حكومة االرتزاق 

اســـــتـــــحـــــواذ أبـــــنـــــاء املـــــســـــؤولـــــني مـــــن قــــيــــادات 
االرتــــزاق ابــتــداء مما يسمى رئيس مجلس 

الــــــقــــــيــــــادة الـــــــرئـــــــايس املـــــــرتـــــــزق رشــــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي 
ورئـــيـــس مـــا يــســمــى بــالــحــكــومــة املــــرتــــزق معني 

عـــبـــداملـــلـــك ورئــــيــــس مــــا يــســمــى مــجــلــس الـــنـــواب 
املرتزق سلطان الربكاين وكذلك قيادات األحزاب 

املرتزقة عىل قائمة املنح الدراسية.
وأكـــــــــدت الــــوثــــائــــق حـــقـــيـــقـــة إقـــــــــدام أولـــــئـــــك املــــســــؤولــــني يف 
حــــكــــومــــة االرتـــــــــــــزاق عـــــىل ســـــرقـــــة املـــــنـــــح الـــــدراســـــيـــــة املـــقـــدمـــة 
لـــــلـــــطـــــالب املــــســــتــــحــــقــــني لــــلــــتــــعــــلــــيــــم )املــــــتــــــمــــــيــــــزيــــــن( ومـــنـــحـــهـــا 
ألوالدهــــــم يف فــضــيــحــة فــســاد ال يــمــكــن تـــربيـــرهـــا، تكشف 
مـــــــدى الــــعــــبــــث الـــــــــذي تـــــمـــــارســـــه تــــلــــك الــــــقــــــيــــــادات الـــعـــمـــيـــلـــة 
واملرتزقة بمقدرات الوطن وحقوق املواطنني حتى املنح 
الــــدراســــيــــة املـــقـــدمـــة ألبــــنــــاء الــــفــــقــــراء، الـــتـــي لــــم تــســلــم مــن 
االســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا وجــعــلــهــا تــذهــب بــعــيــًدا عـــن أصــحــابــهــا 
ومستحقيها مــن الــطــالب الــذيــن حصلوا عــىل الــدرجــات 
العالية الــذيــن سيعودون بالنفع عــىل الــوطــن لــو أعطوا 
هذه املنح بعيدا عن إعطائها أبناء املسؤولني والوزراء يف 

حكومة االرتزاق.

فضائح تقاسم 
وألقت فضائح تقاسم املنح الدراسية بني مسؤويل 

حــكــومــة وبـــرملـــان االرتــــــزاق ومـــا يــســمــى املــجــلــس الــرئــايس، 
بــظــاللــهــا عــىل املشهد اليمني، فــاتــحــة نــافــذة جــديــدة إىل 
عـــالـــم فـــســـاد وخــيــانــة عــصــابــات الــفــيــد والــنــهــب املــســتــغــلــة 

لــحــالــة اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان والـــحـــصـــار املــــفــــروض من 
قـــبـــل مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة واالســـتـــكـــبـــار 
األمـــريـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة اإلمـــاراتـــيـــة، 
وكـــــــاشـــــــفـــــــة يف الـــــــــوقـــــــــت ذاتـــــــــــــــه كـــيـــف 
تدار السلطة يف املحافظات املحتلة 
عرب "عصابة االرتزاق والفساد" التي 

تحمل مسمى "حكومة".

تنديد واسع 
 والقـــــــــــــت الـــــــوثـــــــائـــــــق الـــــــتـــــــي كـــــشـــــفـــــت تـــلـــك 
الـــفـــضـــيـــحـــة تــــنــــديــــدا واســـــعـــــا عـــــىل مــســتــوى 
جميع املــحــافــظــات اليمنية وعــىل منصات 
التواصل االجتماعي بالعديد من املنشورات 
الغاضبة من منِح أبناء أولئك  املسؤولني من 
قيادات االرتزاق منحاً دراسية يف الخارج عىل 

حساب من هم يف الوطن وأصحاب الدرجات العالية.
وال تزال مواقع التواصل االجتماعي، تعج بالتغريدات 

املتعلقة 
بــــــــــفــــــــــضــــــــــيــــــــــحــــــــــة 
فـــــــــــــــســـــــــــــــاد املــــــــــــــــــنــــــــــــــــــح، إذ 
يــــحــــاول كــــل ناشط  الــبــحــث 

يعرفه شخصيا وإن حاول  التخفي عن عائلة مسؤول 
بحذف كنيته من الكشوفات. 

أبعاد وتداعيات 
 الــتــعــلــيــقــات عــــىل الــفــضــيــحــة الـــتـــي كـــانـــت أصـــــال نــتــاج 
خالف داخل ما يسمى وزارة التعليم العايل يف حكومة 
املــــرتــــزق مـــعـــني الســـتـــثـــنـــاء الــــوزيــــر أبــــنــــاء مـــســـؤولـــني فــيــهــا 
أبرزهم رئيس البعثات واملنح يف الوزارة ومدير مكتب 
الــوزيــر، الـــذي تحدثت تــقــاريــر إعــالمــيــة عــن إيــقــافــه من 
قــبــل الوزير، لم تــقــتــصــر عىل سرد أســـمـــاء املــشــمــولــني 
من أبناء قيادات العمالة واالرتزاق باملنح بدءا برئيس 
مــــا يــســمــى بــاملــجــلــس الــــرئــــايس املــــرتــــزق رشــــــاد الــعــلــيــمــي 
ورئــيــس حكومته املــرتــزق معني ورئــيــس برملانه املــرتــزق 
الــــــربكــــــاين وطــــيــــف طــــويــــل مـــــن وزراء وســــــفــــــراء ووكـــــــالء 
وزارات حكومة االرتزاق، بل كشفت بعدا آخر يتعلق 
بتداعيات عملية النهب والفساد الحاصلة، ليس فقط 
عىل مستوى االستحواذ عىل املنح الدراسية، بل عىل 
مستوى النهب واالستحواذ عىل موارد وخريات الوطن 

األكر أهمية كالنفط والغاز.

موجة مطالبات 
وبــــالــــتــــوازي مــــع مـــوجـــة الـــتـــنـــديـــد واإلدانـــــــــة لــفــضــيــحــة 

فساد املنح هناك موجة 
مطالبات شهدتها مــواقــع التواصل 

االجــــتــــمــــاعــــي ووســــــائــــــل اإلعـــــــــالم عـــــىل مـــســـتـــوى جــمــيــع 
املــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة بــــمــــا فـــيـــهـــا املــــحــــافــــظــــات املـــحـــتـــلـــة 
بــإســقــاط حــكــومــة االرتـــــزاق والــتــحــقــيــق الـــواســـع ونشر 
كافة وثــائــق الفساد ليس فقط يف القطاع املــدين بل 
أيــضــا يف الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة، إضــافــة إىل مطالب 
الـــتـــحـــقـــيـــق وفـــــضـــــح صــــفــــقــــات الــــفــــســــاد األخــــــــــرى كــبــيــع 
القطاعات النفطية والكشف عن أرصــدة املسؤولني 

يف حكومة االرتزاق. 
وكخالصة ملــا سبق يمكن الــقــول أن تلك املطالبات 
الشعبية جميعها تعد مؤشرا عىل أن واقعا جديدا 
بدأ يتشكل يف املناطق واملحافظات املحتلة الخاضعة 
لــســيــطــرة أنــظــمــة الـــعـــدوان الفعلية وســيــطــرة أدوات 
ومــــكــــونــــات الـــعـــمـــالـــة واالرتـــــــــــــزاق، عــــنــــوان هــــــذا الــــواقــــع 
الـــجـــديـــد الــــــذي بـــــدأ يــتــشــكــل مـــالحـــقـــة فـــســـاد حــكــومــة 
االرتزاق التي تحاول تسويق فكرة املعاناة املالية بفعل 
منع صنعاء تصديرها للنفط يف وقت يستحوذ فيه 
مسؤولوها مــن قــيــادات االرتـــزاق عــىل الــركــة الكبرية 
من عائدات نهب الخريات والروات واملوارد السيادية 
للوطن وعدم االكتفاء بذلك بل القيام باالستحواذ 
عــــىل املــــنــــح الــــدراســــيــــة الـــخـــاصـــة بـــاملـــتـــمـــيـــزيـــن مــــن أبـــنـــاء 
الـــــوطـــــن الـــــذيـــــن يـــنـــتـــمـــي أغـــلـــبـــهـــم إىل األســــــــر الــبــســيــطــة 

والفقرية.

خاص-

أك�����دت ال���وث���ائ���ق س���رق���ة امل���ن���ح ال���دراس���ي���ة من 
أب��ن��اء مسئولي  ل��ص��ال��ح  ال��ب��س��ط��اء  مستحقيها 

حكومة االرتزاق ونافذيهم



إلتفاف  اجلماهير اليمنية  من مختلف القطاعات والشرائح املجتمعية   للمطالبة باالستقالل

املتتبع للوضع يف املناطق الجنوبية 
امل��ح��ت��ل��ة، ي����درك م���دى س���وء األوض����اع 
االقتصادية وما وصلت إليه معيشة 
امل��������������واط��������������ن يف ت��������ل��������ك امل����������ن����������اط����������ق، م������������ن ح������������االت 
ال��������خ��������وف وال����������ذع����������ر، وال������ق������ت������ل ال�������������ذي أض����ح����ى 
يهدد امل��واط��ن��ن بشكل ي��وم��ي، ناهيكم عن 
االنتشار املخيف للجرائم األخالقية وزيادة 
حاالت اإلدمان  عىل املخدرات والحشيش، 
أض�����ف إىل ذل�����ك االع����ت����ق����االت امل���س���ت���م���رة ل��ك��ل 
ص�������������وت م�������ن�������اه�������ض ل���������الح���������ت���������الل، وال�������س�������ج�������ون 
السرية وما يمارس فيها من جرائم وطرق 

تعذيب بحق املعتقلن. 
تلك األوضاع األمنية واالقتصادية املرتدية 
كشفت بالفعل زيف ما كان يدعيه العدوان 
وم��رت��زق��ت��ه وم����ا ك���ان���وا ي��ط��ل��ق��ون��ه م���ن أك���اذي���ب 
ووع������������ود ل������خ������داع امل�������واط�������ن ال����ب����س����ي����ط يف ت��ل��ك 
املحافظات، ال��ذي صار اليوم يصيح بأعىل 

صوته: " متنا جوعًا وفقراً وخوفًا". 

 وبحسب  ما أكده مراقبون بأن املحافظات 
الجنوبية وامل��واط��ن��ن فيها يعيشون أوض��اع��اً 
م����أس����اوي����ة م����ن ال����ت����م����زق واالق����ت����ت����ال وال����ح����روب 
وال���������ص���������راع���������ات وك�����������ل ذل�����������ك ب�����س�����ب�����ب ال��������ع��������دوان 
وم���رت���زق���ت���ه، خ����اف����اً مل����ا ت��ع��ي��ش��ه امل���ن���اط���ق ال���ح���رة 
م������ن اس�����ت�����ق�����ال ل�����ل�����ق�����رار ال������س������ي������ايس  واس�����ت�����ق�����رار 
أم�����ن�����ي، األم�������ر ال�������ذي ج���ع���ل ال���ك���ث���ر م�����ن س���ك���ان 
املحافظات الجنوبية يلجأون اىل محافظات 
ص�����ن�����ع�����اء وذم�������������ار وإب وص�������ع�������دة وغ�������ره�������ا م���ن 
امل��ن��اط��ق ال���ح���رة، ل��ي��ن��ع��م��وا ب���األم���ن واالس��ت��ق��رار 
وي������ح������ص������ل������ون ع���������ى اح������ت������ي������اج������ات������ه������م م���������ن امل������������واد 
ال����غ����ذائ����ي����ة وال���ت���م���وي���ن���ي���ة ب���ع���د ان�����ع�����دام ب��ع��ض��ه��ا 

وارتفاع أسعارها يف مناطقهم .
 وه������ن������ا ي���������رى م������راق������ب������ون أن ال���������ع���������دوان س���ع���ى 
ب����ك����ل ال����س����ب����ل وص�����ن�����ع ال����ك����ث����ر م������ن اإلش������ك������االت 
يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة، ل��ي��ت��س��ن��ى ل���ه تنفيذ 

م����ش����اري����ع����ه ال������خ������اص������ة،  وت�����غ�����ذي�����ة ال�����ص�����راع�����ات 
واملناطقية املقيتة، والتفرد بنهب الرثوات من 
النفط والغاز واالستئثار بالقرار عرب مرتزقتها 
الجدد بعد تخلصها من مرتزقتها القدامى.

انهيار شامل 
ت��س��ت��ف��ي��ُق امل���ح���اف���ظ���اُت ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة 
ال����ي����وَم م���ن ُس��ب��ات��ه��ا ال��ع��م��ي��ق امل��م��ت��د ع���ى م��دى 
7 س�������ن�������وات م�������ن زم���������ن ال����������ع����������دوان، ل���ي���ك���ت���ِش���َف 
س���اك���ن���وه���ا أن ال�����وع�����وَد ال���ت���ي س���اق���ه���ا االح����ت����اُل 
اإلم��������ارايت ال���س���ع���ودّي ل��ه��م ب��ت��ح��وي��ل ع�����دَن إىل 
رت  ُنسخٍة أُخرى من ُدِبي أَو أبو ظبي، قد تبَخّ
وذه���ب���ت أدراَج ال����ري����اح، ول����م ي���ج���دوا أم��ام��ه��م 
س�����������وى ال��������ج��������وع وال�����������خ�����������راب وال�����������دم�����������ار وال�����ق�����ت�����ل 
واالغ���ت���ي���ال واالغ���ت���ص���اب واالخ���ت���ط���اف وك����ل ما 

يقود إىل املوت.
ان��ه��ي��ار ش��ام��ل ت��ع��ي��ش��ه امل��ح��اف��ظ��ات وامل��ن��اط��ق 
املحتّلة عى مختلف ُك�ّل األصعدة “السياسية 
واالقتصادية واألمنية والصحية واالجتماعية” 
يف ظ���������ل االس�������ت�������ع�������م�������ار ال�������ج�������دي�������د وال��������������ا دول������������ة، 
ومستقبل قاتم ال َخاَص منه إال بالتحرر من 
التبعية والوصاية واالرتهان للخارج، بعكس 
االس�����ت�����ق�����رار األم�����ن�����ي واالق�����ت�����ص�����ادي وال���س���ي���ايس 
ال��������ذي ي�����س�����وُد ال����ح����ي����اَة ال����ع����ام����ة يف امل���ح���اف���ظ���ات 
ِة ال��واق��ع��ة تحت سلطة حكومة اإلنقاذ  ال��ُح��َرّ

الوطني.
موت مجهول

امل����ت����اب����ع����ون ل�����أح�����داث ي�����ؤك�����دون آن ال���ف���وىض 
وع��������������دم االس���������ت���������ق���������رار أص�������ب�������ح س������ي������د امل���������وق���������ف يف 

ل الجريمة  مدينة ع��دن، يف ظل ارت��ف��اع م��ع��َدّ
وت��ف��ي ظ��اه��رة القتل واالغ��ت��ي��ال واالخ��ت��ط��اف 
والنهب والتفجرات وغر ذلك من الحوادث 
وال����ج����رائ����م ال���ي���وم���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��ي��د ج��م��ي��ع��ه��ا ض��د 
م����ج����ه����ول،  وق������د س���ج���ل���ت ع�����ش�����رات ب�����ل م���ئ���ات 
الجرائم والحوادث ضد املدنين األبرياء خال 

السنوات املاضية..
ومن  ذلك مقتل طبيب يف منطقة أبو حربة 
ح���ي ال��ط��ي��اري��ن ال��ح��س��وة ب��م��دي��ري��ة امل��ن��ص��ورة، 
ب����ع����ب����ارات ن����اري����ة أث����ن����اء ع����ودت����ه إىل م���ن���زل���ه ال��ت��ي 
ت��ص��ادف��ت م���ع ت���ب���ادل إط����اق ن���ار ك��ث��ي��ف ح��دث 
ب����������ن ع��������ص��������اب��������ات م�����س�����ل�����ح�����ة ع����������ى خ�����ل�����ف�����ي�����ة ب����ي����ع 
الخمور يف الحي، األمر الذي دفع األهايل إىل 
االستغراب جراء سكوت الجهات املعنية عن 

بيع الخمور يف أوساط األحياء السكنية.
وتزامن مقتل الطبيب مع وق��وع تفجر هز 
حي اإلنشاءات قرب مكاتب املنظمات الدولية 
م���دي���ري���ة خ�����ور م���ك���س���ر، ك�����ان ن���ات���ج���اً ع����ن ق��ن��اب��ل 

ص��وت��ي��ة أل���ق���اه���ا م��س��ل��ح��ون أم�����ام م��ق��ر منظمة 
فرنسية. 

ي����ذك����ر أن ال����ح����ادث����ن ح���ص���ا يف ن���ف���س ال���ي���وم 
وأوردن���اه���م���ا ل��ت��وض��ي��ح م����دى ال���ف���وىض األم��ن��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ع��ي��ش��ه��ا م��دي��ن��ة ع����دن وغ���ره���ا م���ن امل���دن 

واملناطق املحتلة. 

فتاوى القاعدة
يف س���اب���ق���ة م����ن ن���وع���ه���ا، أص�������درت م����ا ي��س��م��ى 
الهيئة الشرعية لتنظيم “أنصار الشريعة” يف 
اليمن، فتوى بجواز قتل الصرافن  ومصادرة 
أم����وال����ه����م يف امل���ح���اف���ظ���ات ال���ج���ن���وب���ي���ة امل��ح��ت��ّل��ة؛ 
ب����ذري����ع����ة م���ح���ارب���ت���ه���م ل����ل����ه وث�����ب�����وت إف����س����اده����م 
يف األرض، وأج����ازت ال��ف��ت��وى م���ص���اَدرة أم���وال 
ال��ص��راف��ن التي اكتسبوها ع��ن طريق الحرام 
–بحسب زعم الجماعة اإلجرامية- واعتربت 
الفتوى القيام بهذه األعمال فرَض عن عى 

ُك�ّل مسلم يف ظل غياب الدولة اإلسامية.

وت�������������راف�������������ق ت���������ه���������دي���������ُد ال��������ج��������م��������اع��������ات اإلره���������اب���������ي���������ة 
ل����ل����ص����راف����ن ب������ع������دن، م������ع ت����ص����ري����ح����ات امل������رت������ِزق 
ال��ل��واء مطهر الشعيبي ال��ذي يشغل منصب 
مدير أمن عدن، والذي هّدد بزج الصرافن يف 
سجن املنصورة، وذل��ك عى خلفية التدهور 
املتسارع يف ذلك الوقت لقيمة العملة املحلية. 
ك���م���ا ق������ام م���س���ل���ح���ون ب����ق����ي����ادة ام��������رأة ن��اش��ط��ة 
فيما يسمى الحراك الجنوبي باملرور يف كريرت 
ات الصوت ملطالبة أصحاب  واستخدام مكرِبّ
محات الصرافة بإغاق محاتهم وتهديدهم 

باقتحام محاتهم بالقوة.

ذروة االنفالت
يف م����ح����اف����ظ����ة ش�����ب�����وة ب����ل����غ االن��������ف��������اُت األم����ن����ي 
ذروَت�������������������ه، َح�������ي�������ُث ش������ه������دت امل������ح������اف������ظ������ُة ال���غ���ن���ي���ة 
ب����ال����رثوات ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ازي���ة ت���ف���ج���رات ع���دًة 
ألنابيب النفط يف مديريتي حبان ميفعة من 

قبل مرتِزقة العدوان. 
ويف أب���ن امل��ح��ت��ّل��ة، ت��ق��وم ب��ن ال��ح��ن واآلخ���ر 
م�����ي�����ل�����ي�����ش�����ي�����ات م�����س�����ل�����ح�����ة ب������ن������ص������ب ال��������ح��������واج��������ز؛ 
ل��غ��رض التقطع ون��ه��ب ال��س��ي��ارات، أض��ف إىل 
ذلك اشتباك امليليشيا مع األطقم العسكرية 
وم�����اي�����س�����ف�����ر ع�������ن ذل���������ك م�������ن س������ق������وط ق�����ت�����ى ب���ن 

املواطنن املارين إثر تبادل إطاق النار.

 فوىض ممنهجة 
وب�������ح�������س�������ب أه�����������������ايل ض�������ح�������اي�������ا ج����������رائ����������م ال�����ق�����ت�����ل 
واالن��������ف��������ات، ف�������إن ال����س����ل����ط����ات ال����ت����اب����ع����ة ل�����دول 

االح�������ت�������ال ت�����رف�����ض اإلف�������ص�������اح ع������ن ش���خ���ص���ي���ات 
الجناة رغم علمهم بهم. 

وهنا أكد املرصد “األورومتوسطي” لحقوق 
اإلن����س����ان “وه�����و م��ن��ظ��م��ة غ���ر ح��ك��وم��ي��ة م��ق��ره��ا 
جنيف” يف بيان له  عى إثر اغتيال الصحفية 
رش����ا ال����ح����رازي، أن ت���ه���اون ال��س��ل��ط��ات األم��ن��ي��ة 
يف ع���دن وع����دم تحملها مل��س��ؤول��ي��ات��ه��ا أدى إىل 

تصاعد جرائم االغتياالت.
ول���ف���ت امل����رص����د يف ب���ي���ان���ه إىل أن ع�����دد ج���رائ���م 
ال��ت��ص��ف��ي��ة ال���ج���س���دي���ة يف م���دي���ن���ة ع�����دن ق����د ب��ل��غ 
200 جريمة منذ العام 2015م حتى العام 

2020م قيدت جميعها ضد مجهول.
وأك����������د امل������رص������د أن ع��������دم ب��������ذل ال����س����ل����ط����ات يف 
ع��دن أي ج��ه��ود حقيقية للتحقيق يف جرائم 
االغتيال أدى إىل إفات مرتكبي تلك الجرائم 
من العقاب ما أدى إىل تصاعدها وتحولها إىل 

ظاهرة تهدد املواطنن.

فرق تسد
لم تكتف دول االحتال باألطراف املتصارعة 
يف امل������ح������اف������ظ������ات ال�����ج�����ن�����وب�����ي�����ة امل������ح������ت������ل������ة، وإن������م������ا 
عملت عى تجزئة كل طرف ملجموعة أطراف 
متناحرة، ومن ذلك ما شهدته مدينة كريرت 
يف عدن مطلع أكتوبر املايض اندالع مواجهات 
ع�����ن�����ي�����ف�����ة ب����������ن ف�������ص�������ائ�������ل م����������ا ي������س������م������ى ب����امل����ج����ل����س 
االن����ت����ق����ايل ال����ج����ن����وب����ي، أدت إىل م���ق���ت���ل وج�����رح 
العشرات بينهم إعاميون واشتباكات أخرى 

يف شبوة وغرها من املحافظات املحتلة.
ويرى مراقبون أن ما يفتعل يف املحافظات 
الجنوبية يأيت يف إطار إبقاء الوضع األمني يف 
حالة من االنفات والصراع بن فصيل وآخر، 
يك تضمن دول ال��ع��دوان واالح��ت��ال تحريك 
ج��م��ي��ع ت��ل��ك ال��ف��ص��ائ��ل ب��م��ا ي��خ��دم س��ي��اس��ت��ه��ا، 
وال����ت����خ����ل����ص م������ن أط������������راف ب�����ات�����ت غ������ر م���ط���ل���وب���ة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ه���م يف امل����راح����ل ال����ق����ادم����ة، ك���م���ا ه��و 
ح����ال ح����زب اإلص�����اح وم����ن ل���ف ل��ف��ي��ف��ه وال����ذي 

انتهى دوره كفاعل يف مسرح العدوان .

        متابعة : هنية السقاف

ن��ظ��م��ت وزارة ح��ق��وق اإلن����س����ان، ورش����ة عمل 
توعوية حول القوانن الوطنية الحامية للمرأة 

وحمات املناصرة لقضايا النساء.
ون���������اق���������ش���������ت ال����������������ورش����������������ة، ال����������ت����������ي ش��������������������ارك ف����ي����ه����ا 
30م��������ش��������ارك��������ا وم�������ش�������ارك�������ة ي�����م�����ث�����ل�����ون ع������������ددا م���ن 
وس���ائ���ل اإلع������ام امل���رئ���ي���ة وامل���س���م���وع���ة وامل����ق����روءة 
وإدارات التوعية واإلعام بالجهات العاملة يف 
مجال املرأة، عددا من القضايا التي تهم املرأة 
واملشاكل والصعوبات واملعاناة التي تواجهها.
كما ناقشت ال��ورش��ة م��دى موائمة القوانن 
ال�������وط�������ن�������ي�������ة ال��������خ��������اص��������ة ب�����������امل�����������رأة و ح������ق������وق������ه������ا م����ع 
االتفاقيات و املعاهدات الدولية و اآلليات التي 
ي��ج��ب ات���خ���اذه���ا ل��ض��م��ان ت��ط��ب��ي��ق ت��ل��ك ال��ق��وان��ن 
عى أرض الواقع و بما يحقق الحماية للمرأة.
ويف االفتتاح أكد وزير حقوق اإلنسان، عيل 
ال���دي���ل���م���ي، أه���م���ي���ة ال�����ورش�����ة، ال���ت���ي ت���ت���زام���ن م��ع 
حملة ال����16 ي��وًم��ا ملناهضة العنف ض��د امل��رأة، 
مل����ن����اق����ش����ة ع��������دد م������ن ال����ق����ض����اي����ا ال�����ت�����ي ت����ه����م امل��������رأة 
وال����خ����روج ب�����رؤى ت���ع���زز م���ن ح��ق��وق��ه��ا ال��ش��رع��ي��ة 

و القانونية.
وأش����������ار إىل أه����م����ي����ة دور اإلع����������ام يف ال���ت���وع���ي���ة 
وم�������������ن�������������اص�������������رة ق����������ض����������اي����������ا ال������������ن������������س������������اء وح��������ق��������وق��������ه��������ن 
وح����م����اي����ت����ه����ن، م�����ؤك�����دا أه����م����ي����ة خ���������روج ال�����ورش�����ة 
ب��م��ق��رتح��ات و آل��ي��ات واق��ع��ي��ة ت��ع��زز م��ن حماية 
امل�������رأة م����ن االن���ت���ه���اك���ات وت���ض���م���ن ح��ص��ول��ه��ا ع��ى 

حقوقها الشرعية والقانونية.
وح������������ث امل��������ش��������ارك��������ن ع���������ى م�����ن�����اق�����ش�����ة م���خ���ت���ل���ف 

القضايا التي تهم املرأة وما تواجهه من مشاكل 
وص�������ع�������وب�������ات س�������������واء يف ال�����ق�����ض�����اي�����ا ال���ش���خ���ص���ي���ة 
واألسرية أو االقتصادية أو الجنائية والخروج 
ب��رؤى وأفكار ومقرتحات عملية يتم تطبيقها 
عى الواقع وإيجاد حلول ومعالجات جدية.

وأك������د أه���م���ي���ة ال����ت����ع����اون امل����ش����رتك ب����ن وس���ائ���ل 
اإلع���������������ام امل����خ����ت����ل����ف����ة وال����������������������وزارة وإع�����������������داد ب�����رام�����ج 
وت�����ق�����اري�����ر ت�����وع�����وي�����ة ت�����ت�����ن�����اول ح�����ق�����وق امل������������رأة ال���ت���ي 
ك��ف��ل��ت��ه��ا ال��ش��ري��ع��ة وال���ق���وان���ن وب���م���ا ي��س��اه��م يف 

حل املشاكل والصعوبات التي تواجه املرأة.
وأك���د أه��م��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه ال��ق��ض��اي��ا من 

منطلق املسؤولية ومن منظور أخاقي وديني 
وباعتباره التزاماً اجتماعياً، داعًيا إىل تنسيق 
ال���ج���ه���ود امل���ش���رتك���ة ل��ل��ت��غ��ل��ب ع����ى اإلش���ك���ال���ي���ات 

التي تواجهها املرأة.
وت���ن���اول���ت ال���ورش���ة ث����اث أوراق ع��م��ل ت��ن��اول��ت 
الورقة األوىل "حقوق املرأة عى ضوء القوانن 
الوطنية و امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة" وت��ط��رق��ت ال��ورق��ة 
الثانية إىل "ح��م��ات ال��دع��وة وك��س��ب املناصرة 
وال��ت��أي��ي��د ل��ق��ض��اي��ا امل�����رأة" و اس��ت��ع��رض��ت ال��ورق��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ج�����زءا م���ن م��ص��ف��وف��ة ال���ق���وان���ن امل��ق��رتح 

تعديلها الخاصة بحماية املرأة.

نال الباحث محمود يحيى النهمي درجة 
امل���اج���س���ت���ر ب���ام���ت���ي���از م�����ن ج���ام���ع���ة ال�����������رازي يف 
إدارة األعمال عن رسالته املوسومة ب�" أزمة 
انقطاع ال��روات��ب وأثرها عى أداء املوظفن 
يف امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال���ع���ام���ة ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة 

صنعاء".
وه�����������دف�����������ت ال���������������دراس���������������ة إىل ال���������ت���������ع���������رف ع����ى 
اآلث������������ار االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وال����ن����ف����س����ي����ة وال���ص���ح���ي���ة 
واالج���������ت���������م���������اع���������ي���������ة ال����������ت����������ي ل�������ح�������ق�������ت ب�����م�����وظ�����ف�����ي 
امل���س���ت���ش���ف���ي���ات ال����ع����ام����ة يف أم�����ان�����ة ال���ع���اص���م���ة 
ج���������������راء أزم���������������ة ان�������ق�������ط�������اع ال������������روات������������ب وت�����ح�����دي�����د 
مستوى أداء موظفي املستشفيات العامة 
يف ظل أزمة انقطاع رواتبهم واختبار الداللة 
اإلح��ص��ائ��ي��ة ألث���ر أزم���ة ان��ق��ط��اع ال���روات���ب عى 
أداء املوظفن يف املستشفيات العامة بأمانة 

العاصمة.
وأش��ادت لجنة املناقشة والحكم برئاسة 
وإش�����������راف ال�����دك�����ت�����ورة آم��������ال م���ح���م���د امل���ج���اه���د 
من جامعة صنعاء وعضوية الدكتور عبد 
ال��رح��م��ن محمد م��ان��ع ممتحناً خ��ارج��ي��اً من 
جامعة سبأ والدكتور عبد الفتاح القرص 
ممتحناً داخلياً من جامعة الرازي بأهداف 
وأه����م����ي����ة ال�������دراس�������ة وف����رض����ي����ات����ه����ا وامل���ن���ه���ج���ي���ة 
ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة ال�������ت�������ي ات�����ب�����ع�����ه�����ا وع������ي������ن������ة ال��������دراس��������ة 

وأدواتها والنتائج التي خلصت إليها.
وأظ���������ه���������رت ن�����ت�����ائ�����ج ال����������دراس����������ة أن م����س����ت����وى 
أب������ع������اد أزم����������ة ان�����ق�����ط�����اع روات������������ب امل�����وظ�����ف�����ن يف 
امل���س���ت���ش���ف���ي���ات ال����ع����ام����ة ب����أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة" 
عال" إضافة إىل اآلثار االقتصادية والنفسية 

واالجتماعية والصحية التي ألقت بظالها 
ع��������ى ض������ع������ف م������س������ت������وى أداء امل�������وظ�������ف�������ن يف 
امل����س����ت����ش����ف����ي����ات ال����ح����ك����وم����ي����ة ج����������راء اس����ت����م����رار 

انقطاع املرتبات .
وبينت الدراسة أن أزمة انقطاع الرواتب 
أل����ح����ق����ت أض��������������رارا ص����ح����ي����ة ع����ال����ي����ة ب���م���وظ���ف���ي 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ع��ام��ة يف أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة، 
ت����م����ث����ل أب��������رزه��������ا: يف ص����ع����وب����ة ت�����وف�����ر ال����������دواء 
ال����ازم وض��ع��ف ال���ق���درة ع��ى ت��وف��ر األغ��ذي��ة 
ال���ص���ح���ي���ة، وأن أدىن ت���ل���ك اآلث��������ار ت���م���ث���ل: يف 
ض��ع��ف ال���ق���درة ع���ى ت���وف���ر امل���ي���اه ال��ص��ح��ي��ة، 
وال������ت������ع������رض ل�����إص�����اب�����ة ب���������األم���������راض امل�����زم�����ن�����ة، 
وت����ده����ور ال���ح���ال���ة ال��ص��ح��ي��ة ب��س��ب��ب اس��ت��م��رار 

الحرب والحصار املفروضن عى البلد.

وأوص��������ت ال�����دراس�����ة ض��������رورة إي����ج����اد ب���دائ���ل 
ت��م��وي��ل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة للمستشفيات ال��ع��ام��ة، 
تعزز من قدرتها عى الصمود يف ظل أزمة 
ان��ق��ط��اع ال���روات���ب وك����ذا إدراج أزم����ة ان��ق��ط��اع 
رواتب املوظفن الحكومين ضمن أولويات 
أي ت����س����وي����ة س����ي����اس����ي����ة يف ال����ي����م����ن وم���ط���ال���ب���ة 
ال������ج������ه������ات ال�������دول�������ي�������ة وامل�����ح�����ل�����ي�����ة واإلق����ل����ي����م����ي����ة 
ب����ال����ض����غ����ط ع������ى دول ال����ت����ح����ال����ف واألط�����������راف 
ال���ي���م���ن���ي���ة ل��ت��ح��ي��ي��د ال����ق����ط����اع ال���ص���ح���ي ع�����ن أي 
خ�����اف�����ات أو ص�����راع�����ات م���س���ل���ح���ة، وت���ج���ري���م 
استهدافه، وإيجاد آليات مناسبة لضمان 
اس�����ت�����م�����راري�����ة روات������������ب ال����ع����ام����ل����ن يف ال����ق����ط����اع 

الصحي
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احملافظات اجلنوبية ومستنقع الفوضى املمنهجة

          االحتـــــــــــــــــالل  يغــــــــــذي 
الصــــــــــــــــراع  واالقــتتـــــــــــــــال 

ليتسنى له نهب الثروات

حاالت اخلوف والذعر اليومي تسود مناطق اجلنوب..ونزوح الكثير من املواطنني إلى املناطق احلرة بحثًا عن األمن ومتطلبات العيش
       ارتــفـــــــــــــــــــــــــــاع مخــيـــــــف

 ملعدل اجلرمية وسلطات 
االرتزاق الحترك ساكنا

املاجستير بامتياز للباحث النهمي في إدارة األعمال30 مشاركًا من وسائل اإلعالم يناقشون القوانني الوطنية احلامية للمرأة

وال ج������دال يف أن ال�����ث�����ورات دائ����م����اً ت���ت���ع���رض ل��ل��ت��ش��وي��ه 
والتضليل من قبل اع��داء الثورة التي اطلقت عليهم 
حينها )اسماء الثورة املضادة( أو املرتزقة واستنجادهم 

بالقوى االمربيالية والرجعية.
ك�������م�������ا ه����������و ال����������ح����������ال ب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة مل����������ا ت�������ع�������رض�������ت ل����������ه ث�������ورت�������ا 
26سبتمرب و 14 اكتوبر وتتعرض له حالياً ثورة 21 
س��ب��ت��م��رب وه�����ذا ل��ي��س ب��غ��ري��ب ع���ى اح����د م��م��ن ع����اش او 
ش��ارك يف ال��ث��ورة ألن ال��ق��وى امل��ع��ادي��ة تشعر ب��أن نجاح 
ال���ث���ورة ي��ش��ك��ل خ���ط���راً ع��ل��ي��ه��ا خ���اص���ة اذا م���ا ك���ان���ت ث���ورة 
متسلحة باإليمان بكتاب ا لله وسرة نبيه محمد صى 

الله عليه وعى آله وسلم.
ويساعد االعام الغربي والعربي الرجعي واملرتزقة 
م�����ن ك�����ل م����ك����ان ك������ان يف ح���ج���ب ال���ح���ق���ائ���ق دائ������م������اً واب��������داً 
مل�����ا ي��م��ت��ل��ك��ه م�����ن إم����ك����ان����ي����ات ول����ك����ن ال���ح���ق���ي���ق���ة ت���ض���ل ه��ي 

الحقيقة.
ل�������ذل�������ك ازداد ن�������ض�������ال ال������ش������ع������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي وت�����وس�����ع�����ت 
م����س����اح����ت����ه ل���ت���ش���م���ل امل�����ن�����اط�����ق ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت�����وج�����د ف��ي��ه��ا 
السلطنات واالمارات واملشيخات بل واإلنجليز أيضاً, 
ول���ق���د أدى ه����ذا ال���ت���وس���ع يف ال���ن���ش���اط ال����ث����وري ال��س��ل��م��ي 
واملسلح اىل احراز النصر يف ال� 30 من نوفمرب 1967م 
ولكن ما اشبه الليلة بالبارحة عندما تشكلت الجمعية 
ال����ع����دن����ي����ة ع�������ام 1936م وط����ال����ب����ت ب����ال����وظ����ائ����ف ألب����ن����اء 
عدن ورفعت شعار عدن للعدنين كما طالبت بضم 
ع���دن اىل ال��ك��وم��ن��ول��ث ال��ربي��ط��اين اآلن ي��ط��ال��ب البعض 
م��ن أص��ح��اب ال���رؤى الضيقة )ال��ذي��ن شبههم البعض 
بالضفادع التي يف قاعة البرئ والتي ال ترى السماء إال 
بحجم البرئ(, هؤالء يطالبون بفصل الجنوب اليمني 

عن الشمال. وفصل حضرموت عن الجنوب وسمعت 
لأسف أن البعض منهم يطالب ببناء عاقات مباشرة 

لحضرموت وكذلك عدن مع دول أخرى.
أليس يف هذا االمر وجه للتشابه..؟

ل��ن��خ��ت��ل��ف أي��ه��ا األخ�����وة ال���ق���راء يف ال�����رؤى ح����ول ب��رام��ج 
معينة أو تصورات أو نطالب بتصحيح وجهات النظر 
ال����ق����اص����رة غ����ر ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���س���ري���ع ل���ت���ك���ون أك���رث 
ش���م���ول���ي���ة وج�����دي�����ة ت��������ؤدي اىل خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ال��ي��م��ن��ي 
بأسره, ولكن أن نطالب باالنفصال وتقسم اليمن اىل 
دوي��ات او كانتونات يسهل ابتاعها من قبل القوى 
املعادية فإن يف ذلك إال تجاوزاً لحلم الشعب اليمني 

بأسره يف استمرار النضال الذي تقوده اآلن ثورة 21 
سبتمرب بقيادة السيد املجاهد عبدامللك بن بدر الدين 
ال������ح������ويث وم�����ع�����ه ك������ل ال������ث������وار امل���خ���ل���ص���ن ال���س���ب���ت���م���ربي���ون 

واالكتوبريون اىل ان يتحقق النصر بإذن الله.
أنا شخصياً أرى يف هذه الدعوات االنفصالية الفاشلة 
اىل تقسيم اليمن اىل دوي��ات وبناء عاقات مباشرة 
مع القوى املعادية تجاوزاً لحلم الشعب اليمني بأسره 
يف استمرار النضال والتحرر من االستعمار وقيام دولة 
ال��ي��م��ن امل��وح��د ب��ل واغ��ف��ال متعمد ل��دم��اء ال��ش��ه��داء يف 

مختلف املراحل.
أع�������ود م����ن ج����دي����د اىل ج����وه����ر امل�����وض�����وع وأع����������ذروين ل��و 

خ�����رج�����ت ب����ع����ض ال����������يء ع������ن ال����ت����ف����ص����ي����ل ف����ي����م����ا ي��ت��ع��ل��ق 
بالذكرى ال�52 لاستقال.

ل���م ي��ك��ن ن��ي��ل االس���ت���ق���ال ب���األم���ر ال��س��ه��ل ف��ق��د س��ال��ت 
دم�����������اء وازداد ال�����ن�����ض�����ال ع�����ن�����ف�����وان�����اً وت����ن����ظ����ي����م����اً ب���ح���م���اس 
م�����ن�����ق�����ط�����ع ال������ن������ظ������ر وال�������ت�������ف�������ت ال������ج������م������اه������ر م���������ن م���خ���ت���ل���ف 
القطاعات والشرائح املجتمعية حول الثورة واملطالبة 
ب��االس��ت��ق��ال.. وت��ع��رض البعض م��ن االح����رار للسجون 
والتعذيب والتنكيل من قبل االنجليز واعوانهم غر 

آبهن ومصممن عى نيل االستقال.
وب��ع��د 4 س��ن��وات م��ن ال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح ب���دأت ت��ل��وح يف 
األف������ق ب����ش����ارات ال���ن���ص���ر ف���واف���ق���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ع����ى اج�����راء 
امل�����ف�����اوض�����ات يف ج���ن���ي���ف ال���ع���اص���م���ة ال���س���وي���س���ري���ة ح���ول 
االس���ت���ق���ال, وح�����دد امل���وع���د ل��ل��ب��دء ب���ت���اري���خ 20 ن��وف��م��رب 
67 وتشكل ال��وف��د اليمني الجنوبي م��ن ستة اعضاء 

ورئيس للوفد وهم:
 • قحطان محمد الشعبي رئيساً.

 • عبدالفتاح إسماعيل عضواً.
 • فيصل عبداللطيف الشعبي عضواً.

 • محمد البييش عضواً.
 • سيف الضالعي عضواً.

 • خالد محمد عبدالعزيز عضواً.
 • عبدالله صالح سعد عضواً.

ورافق الوفد عدد من املختصن يف الجوانب املختلفة 
ال����ق����ان����ون����ي����ة واالق������ت������ص������ادي������ة وال����س����ي����اس����ي����ة وال����ع����س����ك����ري����ة 

ومرتجمن.
وواج������ه ال���وف���د ال��ك��ث��ر م���ن ال���ص���ع���وب���ات أه��م��ه��ا اص����رار 
اللورد شاكلتون رئيس الوفد الربيطاين املفاوض عى 

حضور رئيس مخابرات السعودية املفاوضات وتدويل 
جزيرة ميون وبعض الجزر االخرى وبعد نقاش طويل 
وجدل كبر تم انتزاع االستقال واالعرتاف بثورة 14 
اك���ت���وب���ر ان����ت����زاع����اً ب��ف��ض��ل ال��ت��ص��ع��ي��د امل��س��ت��م��ر ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
الفدائية وخروج املظاهرات التي ضلت تهتف )برع يا 

استعمار من أرض االحرار برع(.
ف���ت���ن���ازل���ت ب���ري���ط���ان���ي���ا ع����ن ك���ربي���ائ���ه���ا وص��ل��ف��ه��ا وع���ن���اده���ا 
ووس��م��ه��ا للجبهة ال��ق��وم��ي��ة ب����اإلره����اب.. وأن���ه���ا منظمة 

إرهابية.
وق���د ك���ان ل��ل��م��د ال���ث���وري وت���ط���وره يف ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة 
والعالم دوراً يف تغير سياسة بريطانيا التي ال تخلوا 
م��ن ال��دس��ائ��س وال��ف��ن ال��ت��ي ف��ج��رت ب��ؤره��ا ق��ب��ل وبعد 

خروجها من الجنوب ومنحه االستقال.
وب������س������ق������وط ال������ض������ال������ع وط�����������رد ام�������ره�������ا ت�������وال�������ت س����ق����وط 
امل��ن��اط��ق ل���ح���ج, امل��ف��ل��ح��ي, ال��ش��ع��ي��ب, ال����ع����واذل, دث��ي��ن��ة, 
يافع السفى, يافع العليا, احور, املحفد, حضرموت 
ال���ق���ع���ي���ط���ي, ح����ض����رم����وت ال����ك����ث����ري, ال���ع���ق���رب���ي, ب���ي���ح���ان, 
ح���ري���ب, امل����ه����رة, ال�����واح�����دي, ال���ع���وال���ق ال��ع��ل��ي��ا, ال��ع��وال��ق 
السفى يف ايدي ثوار الجبهة القومية قبل االستقال 
يف يونيو 67م اىل 17 ديسمرب 67, أي قبل االستقال 
ولم تبقى بريطانيا اىل يف عدن بعد أن تهاوت سلطات 
من عقدت معهم بريطانيا االتفاقيات واملعاهدات التي 
اشرنا اليها سلفاً.. فكان سقوط املناطق املذكورة فاتحة 
خر يف طريق االستقال وتعزيزاً ملوقف الوفد اليمني 

الجنوبي املفاوض.

* محافظ محافظة حضرموت

  بدايًة ونحن نحتفل بالذكرى ال� 
55 لعيد االستقالل أود أن أن��وه بأن 
الكتابة عن هذه الذكرى بما مثلته من 
ف�����������رح ك������ب������ر ون�������ص�������ر واع�����������ت�����������زاز ل������ي������س يف 
أوس���������������������������اط أب��������������ن��������������اء ال�����������ج�����������ن�����������وب ال������ي������م������ن������ي 
ف�������ح�������س�������ب, ب����������ل يف أوس��������������������اط ال�����ش�����ع�����ب 
ال���ي���م���ن���ي ب�����أس�����ره, وك����ذل����ك ك����ل االح�������رار 
ال��������ع��������رب وغ�����������ر ال��������ع��������رب م��������ن امل������ن������اوئ������ن 

لالستعمار بكل أشكاله.
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بقلم اللواء الركن: لقمان باراس* 

إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 



  كشف عاطف محمد حسني عاطف الذي 
التحضريية  اللجنة  رئيس  بنائب  نفسه  عرف 
ألحرار املؤتمر.. يف حوار مع صحيفة »26سبتمرب« 
ومن  ديسمرب  من  الـ2  فتنة  وأسرار  عن خفايا 
يقف خلفها وتفجريات جامع دار الرئاسة التي 
استهدفت الرئيس السابق حينها وقيادات الدولة.

وأوضح أن طارق عفاش كان له الدور السلبي 
املرتبط بالعمالة بقوى اقليمية ودولية هي من 

عجلت باإلطاحة بعمه عيل عبدالله صالح ومن 
تسببت بكثري من املآيس بحق الشعب والوطن.. 

قضايا هامة تم التطرق لها يف سياق الحوار 
التايل إىل التفاصيل:  

حوار / عفاف الشريف 

< ق������ب������ل خ������م������س س���������ن���������وات ت���������م ب��������ع��������ون ال�����ل�����ه 
القضاء عىل أحداث فتنة 2ديسمرب 2017م 

حدثنا عما تعرفه من تفاصيل عنها؟ 
<< مــــا أود تــوضــيــحــه هــــو أنـــــه تــــم اإلعــــــــداد والــتــحــضــري 
لتلك الفتنة مع االعداد والتحضري لالحتفاء بالذكرى 
السنوية لتأسيس املؤتمر الشعبي العام، وتم تقسيم 
العاصمة صنعاء إىل أكرث من ستة 6مربعات، وكل 
مــــــربــــــع أوكـــــــلـــــــت الــــــيــــــه مــــــهــــــام بــــــهــــــدف االنــــــقــــــضــــــاض عـــى 
الـــشـــريـــك يف املـــجـــلـــس الـــســـيـــايس األعــــــى واالنـــقـــضـــاض 
عى االجهزة االمنية التي كانت قوية وتتحى باليقظة 
الدائمة خاصة وبالدنا تواجه اعتى عدوان عاملي تقوده 
امــريــكــا واســرائــيــل عــرب أدواتـــهـــا املتمثلة يف السعودية 
الــــتــــي اعـــلـــنـــت الـــــعـــــدوان مــــن داخـــــــل الـــبـــيـــت األبــــيــــض يف 
أمـــريـــكـــا يف 26مــــــــارس 2015م، ومـــعـــهـــا بـــعـــض الـــــدول 
الــــعــــربــــيــــة مــــــع اآلســــــــــف واالمـــــــــــــــــارات الـــــتـــــي تــــنــــفــــذ أجــــنــــدة 
اســـرائـــيـــل يف املــنــطــقــة الــعــربــيــة بــأكــمــلــهــا عـــامـــة والــيــمــن 

خاصة.
< ب���رأي���ك م���اه���ي األدوات ال���ت���ي ك����ان يعتمد 
عليها يف تنفيذ مخطط 2 ديسمرب 2017م؟ 
<< أدوات اإلمـــارات ممثلة بالخائن والعميل الكبري 
طـــــــــــارق مــــحــــمــــد عـــــــفـــــــاش، الـــــــــــذي كـــــــــان يــــجــــنــــد ويـــحـــشـــد 
املجاميع يف معسكر الشهيد حسن املليص، يف الظاهر 
بحجة وذريـــعـــة رفـــد الــجــبــهــات بــاملــقــاتــلــني، بينما كــان 
يف بــــاطــــن األمــــــــر عــــكــــس ذلـــــــك وهـــــــو اخــــــــــراق الـــجـــبـــهـــات 
وأضـــــعـــــافـــــهـــــا وتــــســــلــــيــــمــــهــــا لــــــلــــــعــــــدو، ومـــــــــا يــــــؤكــــــد صـــحـــة 
ذلــك هو عند استالم طــارق عفاش، جــزءا من جبهة 
الساحل تم إسقاطها وتسليمها للعدو االمارايت وتلك 
املناطق هي "املــخــا- يختل- الخوخة" وبعض املناطق 

املجاورة لها.
< كيف تم افشال مخطط فتنة 2ديسمرب 

2017م بوجهة نظرك الشخصية؟ 
<< فـــشـــل الــــــعــــــدوان وأحــــبــــطــــت مـــخـــطـــطـــاتـــه وتـــبـــخـــرت 
آمـــالـــه، وفــشــلــت أدواتـــــه وعـــمـــالؤه عــى رأســهــم طــارق 
وعمار، وانتصرت صنعاء وتطهرت من خونة الداخل 
, وكما أسلفت سابقا أن يقظة األجهزة األمنية أنقذت 
الــشــعــب مــن فتنة تفجر الــوضــع وإراقـــــة دمـــاء االالف 

من االبرياء.
ولـــتـــوضـــيـــح حــقــيــقــة إفــــشــــال املـــخـــطـــط نـــطـــرح الــحــقــائــق 
كــمــا هـــي لـــلـــرأي الـــعـــام بـــأنـــه كــــان جـــامـــع الــشــعــب أكــرب 
وكــــر ُتـــحـــاك فــيــه املــــؤامــــرات و كــــان فــيــه غــرفــة عمليات 
يديرها ضباط يتبعون األخوين عمار وطارق، حيث ان 
عمار كان يديرها بارتباط مباشر مع االمارات ، بينما 
طــارق ينفذ التوجيهات ويرجمها عمليا يف امليدان .. 
حيث كانت مهمة تلك الغرفة رصد الجيش واللجان 
واملواقع ورفع احداثياتها اىل غرفة عمليات العدوان 

وبعدها يتم االستهداف . 
< كيف تم اكتشاف غرفة عمليات العدوان 

يف جامع الشعب ؟ 
<< رفض طارق عفاش دخول "انصارالله" إىل الجامع 
ألجل تأمني فعالية أحياء ذكــرى املولد النبوي، مما 
أثار ذلك الرفض القاطع الشكوك عند "انصارالله".. 
وبعد اقتحام الجامع تم كشف هذه الغرفة وكشف 
الشبكة التي كانت مرتبطة بالعدو رأســاً وتم إحباط 
كـــل املــخــطــطــات الـــقـــذرة ومـــصـــادرة أجـــهـــزة االتـــصـــاالت 

والتنصت.
األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة كـــشـــفـــت الــــنــــوايــــا الــخــبــيــثــة الــــتــــي كـــان 
يخفيها عمار وطارق واتضح سبب رفضهم وتمنعهم 
مــــن دخــــــول الـــجـــامـــع ، حـــيـــث عـــــرثت األجــــهــــزة األمــنــيــة 
داخـــــــــــــل الــــــجــــــامــــــع عــــــــى عــــــــــدد مــــــــن أجــــــــهــــــــزة االتــــــــصــــــــاالت 
الالسلكية التي ال تستخدمها ســوى الــدول املتقدمة 
وأجــهــزتــهــا األمــنــيــة والــعــســكــريــة، بـــاإلضـــافـــة إىل عــربــة 
فحص" إكس راي "متنقل 1، وعرثت أيضا عى أطقم 
مــدرعــة وعــاديــة وصــواريــخ لــو األمريكية وقـــواذف اآلر 
بي جي ومعدالت نوع شييك وغريها، مما يؤكد ذلك 
الكم الهائل من املعدات واآلليات واألسلحة الثقيلة 
والخفيفة سبب كايف لرفض تسليم الجامع النصار 

الـــلـــه إلحــــيــــاء ذكــــــرى مـــولـــد الــــرســــول األعــــظــــم، وبـــذلـــك 
تحولت شكوك األجهزة األمنية إىل حقائق واقعية.

وهـــنـــا يــنــبــغــي عـــى كـــل مـــواطـــن أن ال يــنــخــدع يف أســـرة 
عفاش خاصة ان الحقائق تكشف للجميع ليدركوا 
ان الوضع الداخيل كان مخرقا بشكل كبري جدا من 

قبل العدوان عرب ادواتهم يف داخل.
< م����ا ه����و األث�������ر االي����ج����اب����ي م����ن ك���ش���ف غ��رف��ة 
العمليات يف جامع الشعب وإفشال تلك 

املؤامرة؟
<< بــــــعــــــد كــــــشــــــف تــــــلــــــك الـــــــغـــــــرفـــــــة الـــــــتـــــــي وســـــــــــط جـــــامـــــع 
الــشــعــب، تــبــخــرت وفــشــلــت كــل مخططات الــعــدوان 
وتــــــم هــــــدم كــــل مــــا بــــنــــاه لـــهـــم ادواتــــــهــــــم وعــــمــــالؤهــــم يف 
الــداخــل طــارق وعــمــار عــفــاش, وبفضل الله بعد هذا 
اإلنـــــــجـــــــاز تـــحـــصـــنـــت الــــجــــبــــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة مــــــن االخــــــــــراق 
والخيانة وتقدمت صنعاء سياسياً وانتصرت عسكرياً 

وتحولت الجبهات من وضع الدفاع إىل الهجوم.
< ق�����ت�����ل رئ������ي������س امل�����ؤت�����م�����ر ال����ش����ع����ب����ي ال������ع������ام، 
ول��������ك��������ن ع����������������ددا ك��������ب��������را م����������ن اف��������������������راد ح������راس������ت������ه 
الشخصية اختفوا وخاصة انه كان رئيس 

الجمهورية.. فأين هم؟ 
<< حراسة عيل عبدالله صالح الشخصية لم يختفوا 
بـــــل هـــــربـــــوا بـــتـــوجـــيـــهـــات طــــــــارق النــــهــــم يـــتـــبـــعـــون طـــــارق 
ويــــتــــبــــعــــون تــــوجــــيــــهــــات طـــــــــارق وتــــــــم تـــعـــيـــيـــنـــهـــم حـــمـــايـــة 
شــخــصــيــة وجـــســـديـــه لــــ عـــيل عــبــدالــلــه صـــالـــح مـــن قبل 
طـــارق ولــم يــكــونــوا يتبعون عــيل عبدالله صــالــح رأســا 
وال يأتمرون بتوجيهاته، هربوا وتركوه يواجه موته 
املخطط من قبل طارق وحياة طارق اهم لهم من عيل 
عبدالله صالح.. اما بالنسبة اين هم، البعض منهم 
او الجزء الكبري منهم موجودون يف ساحة العمالة 
واالرتــــــــــــــزاق مـــــع طــــــــارق يف الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي يــحــمــونــه 
ويــــحــــمــــون مــــصــــالــــح االمــــــــــــــــارات، وجـــــــــزء بـــســـيـــط مــنــهــم 
موجودون يف صنعاء لم يغادروها النهم عارفني ان 

طارق هو من ورط عمه وورطهم.
< ت��������س��������اؤالت ك������ث������رة ح����������ول ط������������ارق ع����ف����اش 
ت����ث����ر ه�����اج�����س ال������������رأي ال������ع������ام .. وه��������ي ك��ي��ف 
ن��ج��ا ط����ارق ع��ف��اش م��ن امل����وت ال����ذي ي��ط��ارد 
ع��م��ه يف ح���ادث���ة ج��ام��ع ال���رئ���اس���ة.. وال��ث��ان��ي��ة 
يف فتنه 2ديسمرب.. مع ان طارق مسؤوال 
عن الحماية الرئاسية الشخصية لرئيس 
ال����ج����م����ه����وري����ة ح���ي���ن���ه���ا وك�����رئ�����ي�����س ل���ل���م���ؤت���م���ر 

الشعبي العام بعد ذلك؟
<< املـــــفـــــروض ال نــــقــــول طـــــــارق نـــجـــا مــــن املـــــــوت بــــل هــو 
مـــــــن صـــــنـــــع املــــــــــــوت لــــعــــمــــه ونــــــفــــــذ مــــخــــطــــطــــات اســــــيــــــاده 
االماراتيني والسعوديني للتخلص من عمه وتوريطه 
يف حـــــرب خــــاســــرة مــــع أنــــصــــار الــــلــــه والـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
ألن االمـــــــارات والــســعــوديــة هـــي املــخــطــط وهــــي املــوجــه 
لـــقـــتـــل عـــــيل عـــبـــدالـــلـــه صــــالــــح ألنــــهــــا تـــبـــحـــث عـــــن عـــمـــالء 
جدد وطارق وعمار اخيه هما أفضل العمالء يف نظر 
الدولتني اما بالنسبة لحادث جامع دار الرئاسة هي 
بــدايــة املخطط لقتل عــيل عبدالله صــالــح بتوجيهات 
السعودية واالمــارات عن طريق ابن اخيه الذي كان 
قائد الحرس الخاص "طارق" الذي أدخل املتفجرات 
اىل مسجد دار الــرئــاســة وال احــد يستطيع ان يدخل 
شيئا اىل دار الرئاسة متفجرات او غريها اال بتوجيهات 
قــائــد الــحــرس الــخــاص حــتــى بــعــد نـــزول عــيل عبدالله 
صــالــح مـــن الــســلــطــة لـــم يــتــابــع ولــــم يــوكــل مــحــامــيــا يف 
القضية ملتابعة املنفذين للحادثة ألنــه يعرف أن ابن 
اخيه متورط فيها وال يريد أن يفتضح ابن اخيه أمام 

الناس ويعرف من الذي كلفه للتخلص منه.
واســتــمــرار طـــارق يف حــمــايــة عــيل عــبــدالــلــه صــالــح بعد 
الـــــحـــــادثـــــة ومـــــعـــــرفـــــة عــــــيل عــــبــــدالــــلــــه صـــــالـــــح انــــــــه املـــنـــفـــذ 
لــجــريــمــة دار الـــرئـــاســـة كـــانـــت بــضــغــوط الــجــهــات الــتــي 
يــعــمــل مــعــهــا طــــارق وكــــان طــــارق يمتلك مــلــفــات يبتز 
بها عمه، امللفات كانت تدين عيل عبدالله صالح يف 
اشياء كثرية فسكوت عيل عبدالله صالح عى طارق 
لـــيـــس مــــن اجـــــل يشء بــــل مــــن اجـــــل املـــلـــفـــات الـــتـــي بــيــد 

طارق.
< ك�����ي�����ف ك�������ان�������ت م�����ع�����ام�����ل�����ة ان��������ص��������ار ال�������ل�������ه م���ع 
املتورطني يف احداث فتنة 2 ديسمرب ولقاء 
ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد ب��ع��ده��ا ب��ق��ي��ادة 

املؤتمر الشعبي العام؟ 
<< بـــــصـــــراحـــــة انــــــصــــــار الـــــلـــــه لــــــم نـــســـتـــطـــع ان نـــوفـــيـــهـــم 
حــقــهــم مــــن الـــثـــنـــاء بـــمـــا قــــدمــــوه ســــــواء مــــع الــــوطــــن او 
مـــــع املــــتــــورطــــني يف فـــتـــنـــة 2ديــــســــمــــرب تـــعـــامـــلـــوا بـــاخـــالق 
وانسانية وشيم وقيم ومروءة وتعامل قرآين والدليل 
عــــى ذلـــــك اطــــــالق ســــــراح كــــل املــعــتــقــلــني املـــتـــورطـــني يف 
الــفــتــنــة بــعــد الــفــتــنــة بــأيــام امـــا بالنسبة لــلــقــاء الرئيس 
الشهيد الصماد باملؤتمر بعد الفتنة كان لقاء رجوليا 
فيه الكثري من القيم واالخالق والرفع عن الصغائر 
وتعامل الصماد مع املؤتمر وكــأن شيئا لم يكن ألنه 
يمتلك اخالقا عالية قرآنية واكرب دليل عى ذلك بأنه 
قال لقيادات املؤتمر أنتم منا وفينا وانتم اخوتنا لنا 
ما لكم وعلينا ما عليكم ولن نسمح الي كائن كان ان 
يفرق بني اإلخوة سواء كانوا من االنصار او املؤتمريني 
اســتــمــروا يف حــزبــكــم الـــوطـــن يــتــســع لــلــجــمــيــع.. امـــا انــا 
بالنسبة يل لو كان االمر بيدي الغلقت املؤتمر الشعبي 
الـــعـــام اىل االبـــــد ولـــكـــن قـــيـــادة املـــســـرية عــظــيــمــة ممثلة 
بـــالـــقـــائـــد الـــعـــلـــم الـــســـيـــد عـــبـــداملـــلـــك بــــدرالــــديــــن الـــحـــويث 
دائما متسامح ومرفع واتمنى ممن يقابلهم السيد 

بإحسان ان يقابلوه بإحسان
ما سر اهتمام االم��ارات بطارق عفاش يف 
تنفيذ اجندتها الصهيونية يف اليمن والتي 

فشلت جميعها ؟
اهــتــمــام االمـــــارات بــطــارق لــيــس مــن اجـــل شخصه بل 
مـــن أجــــل مــصــالــح االمـــــــارات واســـيـــادهـــا االســرائــيــلــيــني 
واالمــــريــــكــــيــــني واالمــــــــــــارات لــــن تـــجـــد أفــــضــــل مــــن طــــارق 
واخــــــيــــــه عـــــمـــــار لــــــن تــــجــــد افـــــضـــــل مــــنــــهــــم عـــــمـــــالء هــــــؤالء 
عــــمــــالء يـــمـــلـــكـــون مـــعـــلـــومـــات عـــــن الـــيـــمـــن ومـــقـــدراتـــهـــا 
وجزرها وموانئها ونفطها وغازها وثرواتها وامكاناتها 
وجــغــرافــيــتــهــا وتـــضـــاريـــســـهـــا واســـــرارهـــــا واشــــيــــاء كــثــرية 
يعرفونها بصفتهم كانوا مقربني من عمهم اكرث من 
غريهم، والحديث عن اهتمام االمــارات بهم يحتاج 

شرحا مفصال، نركه لأليام.
< كشفت يف اح��دى لقاءاتك عن صفقات 
اس������ل������ح������ة ف�����������اس�����������دة.. ف������م������ا ه��������ي اس����������������رار ت���ل���ك 

الصفقات.. ومن الذي يقف خلفها؟
<< صفقات االســلــحــة وليست فقط صفقة اسلحة 
عـــــــــدة صـــــفـــــقـــــات يف جــــمــــيــــع املــــــــجــــــــاالت ولــــــكــــــن تــــحــــديــــدا 
صفقات االسلحة التي كان يستوردها الخائن عفاش 
واوالده وخصوصا صفقات ابنه احمد كانت صفقات 
فـــــاســـــدة اســـلـــحـــة مـــســـتـــخـــدمـــة ومـــنـــتـــهـــيـــة خــــرجــــت عــن 
الخدمة كان احمد عفاش عندما كان قائد الحرس 
الجمهوري للقوات الخاصة يستوردها عى أساس 
أنها جديدة وهي منتهية ومتهالكة كان احمد عفاش 
يوجه بإعادة تأهيلها مع أنها ال تصلح واطالئها برنج 
واالستعراض بها عى أنها جديدة سنزودكم بوثائق 
تــكــشــف فــســادهــم وكــذبــهــم عـــى الــشــعــب وســرقــتــهــم 
لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــــدوالرات عــــى أســــاس 
انهم كانوا يستوردون اسلحة جديدة وهــي خارجة 
عـــــن الــــخــــدمــــة ونـــتـــمـــنـــى مـــنـــكـــم يف الـــصـــحـــيـــفـــة بـــمـــا انـــهـــا 
تــتــبــع الــجــيــش كــشــف الــفــســاد الــــذي كـــان مـــوجـــودا يف 
املــؤســســة العسكرية يف عهد الــخــائــن عــفــاش وابنائه 
يك يــــعــــرف الـــشـــعـــب مــــن كــــــان يــحــكــمــه شـــلـــة لــصــوص 

وعمالء ومرتزقة.
< انت شخصيا ممن غادروا صنعاء بعد 
اح���������داث دي����س����م����رب.. ف���م���ا ال��������ذي ج������رى ب��ع��د 

خروجكم من صنعاء؟ 
<< انـــــــــــا لــــــــم اغــــــــــــــــادر صــــــنــــــعــــــاء مــــــــن ذات نــــــفــــــي ولــــكــــن 
استدعاين الخائن واملــرتــزق طــارق عفاش بــأن التحق 
به من اجل استعادة كرامتنا وعزتنا ولكن اتضح بأنه 
من يلتحق بطارق او بصفوف من يقاتلون مع العدو 
االمــــــارايت والــســعــودي بــال كــرامــة وال عـــزة وال شـــرف.. 

والحديث يطول.
< ما الذي دفعك للعودة اىل صنعاء وترك 

املرتزقة.. نريد التوضيح أكرث؟ 
<< عدت من أجل كرامتي التي كانت مستباحة من 
قبل االمارايت وعدت بعد اكتشافنا باننا ُخدعنا وبعد 
انكشاف الخديعة عدنا يك نرفع روسنا بني اخواننا 
الجيش واللجان الشعبة باستعادة وطنا املحتل من 
قبل اشباه الرجال سعودي وامــارايت والــذي اوهمنا 

الخائن طارق عفاش بانهم يساعدونا الستعادة وطنا 
بينما اكتشفنا بــانــنــا املــســاعــد الــرئــيــي لــلــمــحــتــل.. امــا 
بــالــنــســبــة ملـــا قـــدمـــت مـــن خـــدمـــات لــلــوطــن والـــتـــي عى 
قــــــول املـــجـــاهـــد مـــحـــمـــد الـــبـــخـــيـــتـــي انــــهــــا اربــــكــــت صــفــوف 
الـــعـــدوان ال تــعــتــرب شــيــئــا مــهــمــا قــدمــت مـــن تضحيات 
واشــيــاء كــبــرية ليست منة مني بــالــواجــب اين اضحي 
بدمي وكل ما املك يف سبيل هذا الوطن ويف سبيل 

الدين واالمة.
< عند عودتك للوطن كيف كان استقبالك 
م�����ن ق���ب���ل ق�����ي�����ادة ان�����ص�����ار ال����ل����ه ؟ وه������ل ف��ع��ا 
تعرضت لبعض املضايقات كما سمعنا؟

<< عــنــد عــــوديت وقـــد تــحــدثــت عــنــهــا أكـــرث مـــن مـــرة لم 
أجد إال الحب واالحرام والتقدير والشهامة والكرم 
واالخـــــــــــــالق الــــقــــرآنــــيــــة مــــــن قــــبــــل انــــــصــــــار الـــــلـــــه فـــســـالمـــي 
واحرامي وتقديري وموديت لهم وملواقفهم الرجولية 
واخالقهم القرآنية وتعاملهم الذي يجعلك تنحني 
اجــــــــالال واكــــــبــــــارا لـــهـــامـــاتـــهـــم الـــشـــامـــخـــة والـــــتـــــي ســتــظــل 
شامخة بإذن الله، يعجز لساين عن إعطائهم حقهم 
من الكالم ومن يقول اين تعرضت ملضايقات أقول له 
انــت كـــاذب فــأنــا اصبحت احــد املــجــاهــديــن بــقــيــادة ابو 

جربيل يحفظه الله.
< م����اه����ي رس����ال����ت����ك ألن�����ص�����ار ال����ل����ه ال���ش���ري���ك 
االس��������ايس م����ع امل���ؤت���م���ر ال���ش���ع���ب���ي ال����ع����ام يف 

املجلس السيايس األعىل ؟
<< رســالــتــي النـــصـــار الـــلـــه شـــكـــرا لــكــم بــحــجــم الــســمــاء 
واالرض وحجم املواقف التي قدمتموها انتم الدرع 
الحصني لهذا الوطن والصخرة الصلبة التي تتحطم 
عليها كل املؤامرات القذرة ورسالتي لكم يا انصار الله 
مرة أخرى طهروا مؤسسات الدولة من كل الخونة 
واملتذبذبني وامللونني ومن مواقفهم ضبابية ورسالتي 
لقيادة املؤتمر الشعبي العام التاريخ لن يرحم احدا 
عـــامـــلـــوا االحــــســــان بـــإحـــســـان وقــــدمــــوا لـــلـــوطـــن الــــيء 
الـــيـــســـري مــــن الــــــوفــــــاء.. الـــشـــعـــب وثـــــق بـــكـــم عـــــدة عــقــود 
ولكن لألسف اغلب من يقاتل مع املرتزقة ويقف مع 
العدو هم محسوبون عليكم وهــذه ستبقى وصمة 
عار يف جبينكم اذا لم تطهروا املؤتمر من كل الخونة 
واملرتزقة وعى رأسهم احمد عفاش وان تتحرروا من 
الــوصــايــة العفاشية وان يــكــون والؤكــــم لــلــه وللوطن 
وللشعب ولقضايا االمة، يكفي عقودا عديدة واليمن 
تــحــت الــوصــايــة الــســعــوديــة واالمــاراتــيــة واإلســرائــيــلــيــة 
واالمريكية فقد حان الوقت بأن تقفوا وقفة حقيقية 
وصادقة مع شركائكم انصار الله ليس بالكالم انما 
باملواقف فاألفعال ليست كاألقوال التاريخ لن يرحم 

احدا.
< ت��ش��ر ب��ع��ض امل���ص���ادر ان م��ع��ظ��م ض��ب��اط 
ال���ح���رس ال��ج��م��ه��وري ي��ق��ات��ل��ون يف ص��ف��وف 
ط��������������������ارق م������������ع ال����������������ع����������������دوان ت��������ح��������ت س��������ي��������ل م����ن 
التهديدات واالبتزازات واخرها بالتصفيات 

واالغتياالت فما صحة ذلك؟ 
<< الصحيح ان ليس اغلب ضباط الحرس الجمهوري 
مع طارق اغلب ضباط الحرس الجمهوري واالفــراد 
الــتــحــقــوا يف املـــســـرية الـــقـــرآنـــيـــة واملـــجـــاهـــديـــن يف املـــيـــدان 
وعــــــى راســـــهـــــم اخــــــي ورفـــــيـــــق دربــــــــي املــــجــــاهــــد الــعــظــيــم 
حسن املليص أما بالنسبة ملن هم مع طارق لم يتبق 
معه اال القليل من الحرس وهــم ممن يبحثون عن 
املصالح والبعض مرتزقة والبعض مخدوعني فمن 
لديه مصلحة بقي عند طــارق ومــن هــو مــرتــزق يلقى 
حتفه ويتم دفنه بدون حتى تشييع ومن هو مخدوع 
وانــكــشــف بــانــهــم خــدعــوه فــيــقــومــون بتصفيته لــيك ال 
يعود واغلب املخدوعني قد عادوا اىل حضن الوطن 
ولــم يتبق اال لفيف من الخونة واملرتزقة واللصوص 

فمصريهم مصري كل مرتزق.
< كلمة اخرة تودون قولها لم نتطرق لها 

يف اللقاء؟
<< رســـالـــتـــي اوجـــهـــهـــا يف الــــبــــدايــــة لـــقـــيـــادة انــــصــــار الــلــه 
وعى راسهم الحبيب والشهم الكريم واالب العظيم 
ســـيـــدي وقــــائــــدي الــســيــد عــبــداملــلــك بـــدرالـــديـــن الــحــويث 
عــز اليمن واالمـــة شــكــرا لــك ولــكــل رجــالــك الصادقني 
املــخــلــصــني املــحــســنــني املــثــابــريــن عـــى عــظــيــم مــواقــفــهــم 
ورجولتهم وانسانيتهم وشهامتهم وكرمهم ورسالتي 
لــكــل مــن تــبــقــى مــخــدوعــا ان يــصــحــوا فسفينة النصر 
ســـتـــصـــل يف الــــقــــريــــب الــــعــــاجــــل اىل بـــــر االمــــــــــان واىل بــر 
النصر بقيادة العلم السيد عبدامللك بدرالدين الحويث 
فــكــونــوا ركــــاب عـــى هـــذه الــســفــيــنــة عـــى االقــــل ولـــو لم 
يكن لكم مواقف يكفي انخداع ويكفي بيع وتهاون يف 
حق وطننا وشعبنا وامتنا واختم برساله واحدة مع 
ان الرسائل كثري هذه الرسالة لقيادة املؤتمر الشعبي 
العام التاريخ لن يرحم احدا ودماء الشهداء ايضا لن 
ترحم احدا التضحيات التي قدمها العظماء الشهداء 
والــجــرحــى والــيــمــنــيــون بشكل عـــام عظيمة وكــبــرية ال 
احــــــد يــســتــهــني بـــهـــا هــــي مــــن ســتــبــنــي الــــوطــــن وســتــبــنــي 
االمة وهي من ستكون كالبحر ال تقبل امليتة قلوبها 

وضمائرهم مرتزقة وخونه. 

قيادي في املؤمتر يكشف خفايا فتنة 2 ديسمبر ..

حراسة علي عبدالله صالح 
تركوه بتوجيهات من طارق 
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البحر األحمر 
  ت���وج���ه���ت أن����ظ����ار ال���ك���ث���ر م����ن امل���ت���اب���ع���ني وامل��ح��ل��ل��ني 
السياسيني والعسكريني وغرهم نحو البحر األحمر 
بعد خطاب فخامة الرئيس مهدى املشاط حفظه الله 
خ��������ال ال������ع������رض ال����ع����س����ك����ري ال����������ذي اق�����ي�����م يف م���ح���اف���ظ���ة 
الحديدة "وعد اآلخرة " حيث تحدث الرئيس بصدق 
ووض�������������وح ب�����م�����ا ت����ف����ض����ل ب�������ه ال������ل������ه ع�������ىل ال�����ج�����ي�����ش وال������ق������وة 
الصاروخية من التوفيق للوصول اىل نجاحات كبرة 
يف القدرات الصاروخية بعيدة املدى والتمكني لضرب 
أي نقطة م��ع��ت��دي��ة يف ال��ب��ح��ر م��ن أي منطقه يف ال��وط��ن 
ال��ح��ب��ي��ب وه�����ذا ب���ا ش���ك ج��ع��ل��ن��ا وال��ك��ث��ر ن��ت��اب��ع ون��وس��ع 
دائرة املعرفة حول البحر االحمر وأهمية االسرتاتيجية.

فـــــهـــــذا الــــبــــحــــر ال يـــســـتـــقـــر وال يــــمــــكــــن ألحــــــــد ان يـــتـــمـــكـــن مــن 
السيطرة عليه وتسخريه وحماية البشرية والفلك التي 
تــــجــــرى فـــيـــه إال قــــــوم ال يـــخـــضـــعـــون اال لـــلـــه وال يــنــتــهــجــون 
نــهــجــا غـــري مــنــهــج الــســمــاء الـــــذى انـــــزل عـــى جــمــيــع االنــبــيــاء 
والــرســل وهــو الــســالم وحماية الــســالم وفــرض الــســالم يف 
هـــذه املنطقة وهــنــا نــجــد ان الــشــيــطــان وأولـــيـــاه وعـــى مــرور 
عقود من الزمن قد عاثوا يف البحر فسادا واهلكوا وجرفوا 

االسماك والشعب املرجانية .
حتى اذن الله ألنصاره وقوته واوليائه أن يتمكنوا بفضل 
الله من تجهيز خطط وبرامج ومعدات وسالح حماية 
لــــهــــذا الـــبـــحـــر وتـــــأمـــــني املـــــالحـــــة فـــيـــه وتـــــأديـــــب املــســتــكــربيــن 
الذين يتعدون الخطوط الحمراء لنهب ثــروات اليمن 

السيادية .
ولذلك فــإن التنصل واملماطلة حتى عى مستوى حقوق 
الشعب ويف مقدمتها الــرواتــب يظهر ان خطوات امريكا 
واذنــابــهــا عــدم الرغبة املطلقة يف إظــهــار حسن النوايا وما 
يـــقـــومـــون بــــه مــــن قــــــــرارات وقـــــــروض لـــصـــالـــح املـــرتـــزقـــة وهــــذا 
دليل عى ان حكمة الله تتطلب أن يتحملوا تبعات غيهم 

وكربيائهم ألن الله سيجعلهم يمكرون عى انفسهم .

وقفة مع الندوة
 العلمائية واألكادميية

  ب�������ال�������ت�������أك�������ي�������د ب���������������أن ال�������������ل�������������واء األخ�����������ض�����������ر ب�����ع�����ل�����م�����ائ�����ه 
وأكاديمييه سيبقى صاحب قصب السبق يف أطاق 
املبادرات وإقامة الندوات العلمائية العامرة بكل ما 
هو جوهري وعميق بهموم وتطلعات الوطن واالمة 
وال����ح����ف����اظ ع����ىل م����ب����دأ اإلس����ت����ق����رار وال���س���ك���ي���ن���ة ال���ع���ام���ة 
وال������ط������اق������ات امل�������ادي�������ة وال������روح������ي������ة وال��������دف��������اع ع������ن اع����ي����ان 

االوقاف كالندوة العلمائية األكاديمية االخرة 

وكــمــا قــلــنــا بـــان هــاتــني الــشــريــحــتــني الــعــظــيــمــتــني ستضيئان 
الدروب املظلمة لألمة واإلنسانية السيما يف هذه الظروف 
الصعبة ولهذا تجد ذلك الحضور البارز واملشرف والتفاعل 
املــســتــمــر وهــــو الــســبــب الــرئــيــي إلنـــقـــاذ الـــلـــواء األخـــضـــر من 
أفخاخ النزاعات واالنقسامات وصور الصراعات املسلحة 
ومنطق الثارات السيما البيان العلمايئ الذي وصفه السيد 

القائد يحفظه الله بالبيان العظيم 
الشريحتني اللتني تمثالن رأس حــربــة يف معركة التغيري 
وبناء الوعي لرسم الصورة الكبرية للوطن الجريح خايل 

من سوس الفساد واإلفساد وهوامري أريض األوقاف 
بقيادة حكيمة مسكونة بحب الــدفــاع عــن األمـــة والــوطــن 

الذي يمتد من صعدة اىل املهرة 
قيادة مشجعة للمبادرات والندوات العلمائية التي تجتاز 
بـــاألمـــة الـــحـــواجـــز املــصــطــنــعــة لــتــبــقــى الــقــضــايــا املـــصـــرييـــة هي 
األساس التي يجب عى كل فرد منا أن يؤمن بها ويدافع 
عــنــهــا حــتــى تــعــاد لــألمــة مــجــدهــا وعــنــفــوانــهــا وكــامــل وعيها 

وللوطن هويته اإليمانية واستقالله 
ولهذا يأيت انعقاد الندوة العلمائية األكاديمية استجابة 
طبيعية للتوجيهات القرآنية والقيادة الحكيمة والتحذير 
من خطورة التفريط بأموال األوقاف وعدم األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر والتصدي لنوازع الشر والطاغوت الذي 
سيؤسس ملناخ مئل بالبؤس والظلم وضياع الحقوق عى 

مبدأ القهر والبسط والسيطرة 
اخريا مأمن بارقة أمل يف سماء األمة أال وكان العلماء هم 
أصحابها وان بارقة األمل اليوم اقامة الندوات العلمائية 
واالكـــاديـــمـــيـــة وهـــي خـــط الـــدفـــاع االول لــجــبــهــة بــنــاء الــوعــي 
وان الـــنـــتـــائـــج مـــرهـــونـــة دائــــمــــا بــــبــــذل الـــجـــهـــد واالنــــتــــقــــال مــن 
الـــحـــيـــز الـــنـــظـــري وجـــمـــع املـــــحـــــاور اىل مـــســـاحـــة مــــن الــتــفــاعــل 
وصـــنـــاعـــة الــــــراي الـــعـــام واالتــــصــــال بـــأصـــحـــاب الــــقــــرار لــوضــع 

حد لعصابات أرايض االوقاف واالموال العامة .

والله من وراء القصد

عميد/عبدالسام السياين

محمد عيل الذيفاين 

 تعامل الرئيس الشهيد الصماد مع املؤمتر 
وكأن شيئا لم يكن 

 يقظة األجهزة األمنية أنقذت الشعب 
من الفتنة وإراقة الدماء

  طارق عفاش كان يجند املجاميع 
في معسكر الشهيد امللصي الختراق 
اجلبهات وإضعافها وتسليمها للعدو

  كان جامع الشعب أكبر 
اك فيه املؤامرات من  وكر تحُ

خالل غرفة عمليات خاصة
 عثرت األجهزة األمنية في اجلامع على أجهزة اتصاالت السلكية متطورة 



06 عسكرية

للوهلة األويل قد يقول قائل إن الرياضة 
وكأس العالم أو ما يسمي املونديال حدث 
م����وس����م����ي ك������ل أرب���������ع س������ن������وات ي���س���ت���م���ت���ع ب��ه 
الرياضيون واملتابعون لكرة القدم وتكون 
فرتة اسرتاحة بعيداً عن منغصات الحياة 
ال���ي���وم���ي���ة ون�����ق�����ول ج��������داًل م�����ع أص�����ح�����اب ه���ذا 
ال���رأي أن األم���ر مناسب بكل امل���ررات التي 
تسوق لهذا االتجاه ونرجو ونأمل ان يكون 

كذلك. 
ول����ك����ن ال���ري���ب���ة وال�����خ�����وف أن ت����ك����ون ه��ن��اك 
أه����داف وأم����ور خفية ق��د ال ي��ع��رف��ه��ا الكثري 
من الناس وان وراء األكمة ما وراءها وكما 
ي��ق��ال )ان ال��س��م ق��د ي���دس يف ال��ع��س��ل(الن 
ال����ج����ه����ة امل�����م�����ول�����ة وامل�������ع�������دة وامل����س����ي����ط����رة ع��ي 
هذه املناسبة جهة تسيطر عليها مؤسسة 
غ���ري م��ؤت��م��ن��ة ت���ف���وح م��ن��ه��ا رائ���ح���ة ال���رش���اوى 
وال�����ف�����س�����اد وامل����س����ئ����ول����ن ال����س����اب����ق����ن ل��ل��ف��ي��ف��ا 
اليزالون يحاكمون بعدة تهم حتي اليوم..
ف��ك��ي��ف ال ي��س��ت��غ��ل��ه��ا األع�������داء وال���ط���اغ���وت 
ال���������ي���������ه���������ودي واألم�������������ري�������������ي ل������ن������ش������ر غ����س����ي����ل����ه����م 
وم���آدب���ه���م ال��خ��ب��ي��ث��ة م���ن ح����رب ن��اع��م��ة عي 
ال������دول ال��ب��س��ي��ط��ة وامل��س��ت��ض��ع��ف��ة ل��ل��وص��ول 

إيل غزو مريح ضمن هذا الكأس..
ف����ايل ج���ان���ب ال���رب���ح االق���ت���ص���ادي وال��ع��ائ��د 
املايل تمرر برامجهم التي يريدون إيصالها 
إيل شرائح واسعة يف دول العالم خاصة 
ال�������ت�������ي ي���������ري���������دون ال�����س�����ي�����ط�����رة ع�����ل�����ي�����ه�����ا، ف����ه����ذا 
امل������ون������دي������ال س�������وق ع�����ك�����اظ م����ن����اس����ب ل����ك����ل م��ا 

يهدفون الوصول إليه وتحقيقه.
ويف ال��خ��ت��ام ال����ذي أرج�����وه ه���و ال���ح���ذر من 
ك��ل ش����اردة وواردة تظهر ع��ي ال��س��ط��ح أو 
تكون مسترتة الن العدو ال يرتك مناسبة 
إال وي������دس أن���ف���ه ف��ي��ه��ا ..ح����ف����ظ ال���ل���ه ب���ادن���ا 
وح����م����اه����ا م����ن ك����ل س������وء وم�����ك�����روه ان������ه ع��ي 

كل يشء قدير. 

ال������س������ام ع���ل���ي���ك ب����ن����ي ... أي س������ر ف����ي����ك ي������ا ش��ه��ي��د 
...  ك��ل��م��ا  أزورك يف ري����اض ال��خ��ال��دي��ن، يخالجني 
ال���خ���ج���ل يف ال���ن���ظ���ر إل���ي���ك ، ه����ل ألن�����ك ت��غ��ل��ب��ت ع��ي 
وك���ن���ت ال��س��ب��ق ل��ش��اه��د ص����دق م���ع ال���ل���ه، أم  ألن��ك 
ص��رت ق��دوة وأن��م��وذج��اً لفيض العطاء، أم ألنك 
ممن صنع أسطورة الزمان للبطوالت التي مرغت 
قوى البغي والعدوان ،  وقهرت طاغوت العصر 
، أم ألن�����ك ص�����رت يل ك����ل ذل�������ك، م����ث����ال أت�������وق إل��ي��ه 
وافتخر به . بني  ليتني اعرف سر امتهان عنفوان 
ال����ش����ب����اب وال�����رج�����ول�����ة م����ث����ل����ك، ل����ق����د س���م���ي���ت ن��ف��ي 
م������ج������اه������دا ول������ك������ن ج�������ه�������ادي ُب������ن������ي ان�����ح�����ص�����ر يف ع���م���ل 
روتيني ... ممل .. يتصارع مع حشد غفري تقاطر 
ك��ج��ي��ش م����ن األط����م����اع وال����رغ����ب����ات واأله�����������واء  ، اي 
جهاد ذل��ك يابني ال��ذي ينتهي به املطاف بالبحث 
عن لقمة عيش و رغيف خبز .!!!   أي سر فيك ...  
ياشهيدي  .. اخفيته عني  .. سر لهوثك وشوقك 
و س���ع���ادت���ك اىل م����ح����راب ال����ج����ه����اد، س����ر ش���ع���ورك 
الذي يظهره محياك ، الدائم بالراحة والسكينة 
،  وأن�����ت ب��م��ح��راب��ك ُت��ت��م��ت��م ت��س��اب��ي��ح ال����ش����روق ، .. 
سر الهيام والعشق للجهاد و الفوز بالشهادة ، 
هل كنت أنت ذلك السر ،  يا سر الله الخالد  أي 
سر فيك بني كنت تحمله ،  وأنت ذاك الذي لم 
تزل بعد غصناً غضاً طرياً، عندما سمعت صوت 
الجهاد وداعي الله ، ومظلومية شعب تستصرخ 
األحرار فأبيت الخنوع والفتور، فلبيت ولبى اإلله 
باصطفائك ، وحباك الله أن تكون بجواره ، هنيئاً 
لك الشهادة وهنيئاً لك حسن الجوار . دمك بني 
وكل الشهداء هو حر التاريخ ال��ذي سطر انصع 
مجد للمسرية القرآنية . دمك بني اعلم انه أيقظ 
أُمة نست وسهت عن قضيتها، وغفلت وبعدت 
ع���ن دي��ن��ه��ا ،  ف���ا ي��ل��ي��ق ب���ك اال أن ت���ك���ون ض������وءاً ال 
ينطفئ، أن ت��ك��ون ورداً ال ي��م��وت، م���اء ال ي��ُج��ّف، 
ي���ل���ي���ق ب�����ك أن ت����ك����ون ك�����ل األش�����ي�����اء ال���س���ع���ي���دة ال���ت���ي 
ال ي��م��ك��ن أن ي��ع��ره��ا ال���ح���زن ي���وًم���ا م����ا. ن��ح��ن اليش 
ح��ت��ى ال��ه��وي��ة ال���ت���ي ن��ح��م��ل��ه��ا ت��ن��ت��ه��ي  ب��ه��وي��ة م����زورة 
، ف����ق����ط س������ر ه�����وي�����ة ال����ش����ه����ي����د وح����������ده ك�����ان�����ت ه���وي���ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة وت��ع��ل��ن ل��ل��م��أ ب���ش���رف ، وك���ن���ت يل ه��وي��ة 
ذل���ك ال���ش���رف . اف��ت��خ��ر ب���ك ب��ن��ي، ح��ي��ث ك��ن��ت ذل��ك 
اإليثار الذي آثر بنفسه علينا وعىل زمائه يف ميدان 
ال��ق��ت��ال ، لتسقط كشمعة أح��رق��ت نفسها لتنري 
الدرب للعابرين إىل نيل االنتصار والحرية والعزة 
وال��ك��رام��ة، فكنت ن���وراً ي��ب��دد ال��ظ��ام وي��ن��ري ال��درب 
ل��ج��ي��ل م���ن امل���ج���اه���دي���ن، أق����ف يف زي����ارت����ك م��ت��أم��ًا، 
وانظر إىل ما خط عنك القلم، لعي اكتب رواية 
سر عاشق، صنع بروحه بطولة بالهمم، ألرحل 
عنك ،  ويبقى سر طيفك ياشهيدي، يحلق عىل 
رأس الهرم، ويقف يف أع��ىل القمم،  ويجف عن 

سرد حكايتك القلم .

العقيد حسني عيل املطري

جميل عتيق

كأس العالم 
واحلرب الناعمة
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33 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 33 خرقاً.
وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن خ���روق���ات ق���وى ال���ع���دوان تضمنت، 
تحليق طائرتن تجسسيتن يف أج��واء 
ال���ج���ب���ل���ي���ة، وخ���م���س���ة خ�����روق�����ات ب��ق��ص��ف 
م��دف��ع��ي، و26 خ���رق���اً ب���األع���رية ال��ن��اري��ة 

املختلفة

30 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 30 خرقاً.
وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
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 
الجبلية، وتحليق طائرة تجسسية يف 

أجواء مقبنة.
وأش������ار امل���ص���در إىل أن ق����وى ال���ع���دوان 
ارتكبت أيضاً خمسة خروقات بقصف 
م��دف��ع��ي، و19 خ���رق���اً ب���األع���رية ال��ن��اري��ة 

املختلفة.

36 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 36 خرقاً.
وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن م������ن ب������ن خ�������روق�������ات ق�������وى ال������ع������دوان 
ت���ح���ل���ي���ق خ���م���س ط�����ائ�����رات ت��ج��س��س��ي��ة يف 

أجواء الجبلية وحيس ومقبنة.
وأش�����������������ار امل���������ص���������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
تضمنت أيضاً سبعة خروقات بقصف 
م��دف��ع��ي، و19 خ���رق���اً ب���األع���رية ال��ن��اري��ة 

املختلفة.

68 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 68 خرقاً.
وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن م������ن ب������ن خ�������روق�������ات ق�������وى ال������ع������دوان 
ت����ح����ل����ي����ق ث������م������ان ط���������ائ���������رات ت����ج����س����س����ي����ة يف 

أجواء الجبلية وحيس ومقبنة.
وأش�����������������ار امل���������ص���������در إىل أن ال�������خ�������روق�������ات 
ش����م����ل����ت أي�����ض�����ا اس������ت������ح������داث ت���ح���ص���ي���ن���ات 
قتالية يف الجبلية وحيس، و13 خرقاً 
بقصف مدفعي، و41 خ��رق��اً ب��األع��رية 

النارية املختلفة.

49 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 49 خرقاً.
وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن خ�����روق�����ات ق������وى ال������ع������دوان ت��ض��م��ن��ت 
خ�����رق�����ن ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي و47 خ���رق���ا 

باألعرية النارية املختلفة.

97 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 97 خرقاً.
وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن خ�����روق�����ات ق������وى ال������ع������دوان ت��ض��م��ن��ت 
غ���ارة ل��ل��ط��ريان التجسي ع��ىل حيس، 
واس����������ت����������ح����������داث ت�����ح�����ص�����ي�����ن�����ات ق������ت������ال������ي������ة يف 

الجبلية.
وأش������ار امل���ص���در إىل أن ق����وى ال���ع���دوان 
ارت����ك����ب����ت 16 خ����رق����ا ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، 

و75 خرقا باألعرية النارية املختلفة

93 خرقًا في احلديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة 93 خرقاً.
وأوض���ح م��ص��در يف غ��رف��ة العمليات، 
أن خ�����روق�����ات ق������وى ال������ع������دوان ت��ض��م��ن��ت 
تحليق للطريان التجسي، و35 خرقا 
بقصف م��دف��ع��ي، و50 خ��رق��ا ب��األع��رية 

النارية املختلفة.
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أشاد بدور اجلبهة اإلعالمية في املواجهة

العميد سريع: سنعمل وفق محددات النهوض مبستوى األداء في مجال اإلعالم العسكري

اع��ت��ر امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة - م��دي��ر دائ���رة 
التوجيه املعنوي العميد يحيى سريع، الجبهة اإلعامية 
جانباً مهماً من جبهات الصمود واملواجهة املفتوحة مع 

تحالف العدوان يف حربه عىل اليمن.
وأشار العميد سريع يف اجتماع بدائرة التوجيه املعنوي، 
ضم عدداً من املحللن العسكرين والباحثن يف الشؤون 
ال��ع��س��ك��ري��ة، إىل أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل وف���ق م���ح���ددات للنهوض 
ب���م���س���ت���وى األداء يف م����ج����ال اإلع��������ام ال���ع���س���ك���ري وال�����ق�����راءة 

وال���ت���ح���ل���ي���ل امل���ت���ع���م���ق يف ك����اف����ة ال���ق���ض���اي���ا ال����ت����ي ت���ه���م ال����ق����وات 
املسلحة.

وت�������ط�������رق إىل م�������ا ت������ق������وم ب�������ه ال��������ق��������وات امل����س����ل����ح����ة م�������ن م����ه����ام 
عملياتية ن��وع��ي��ة يف إط����ار واج��ب��ه��ا ل��ح��م��اي��ة ال����روة وس��ي��ادة 

اليمن براً وبحراً وجواً.
م����ن ج���ان���ب���ه أوض�������ح ن����ائ����ب م����دي����ر دائ��������رة ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي 
ال��ع��م��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ع���ام���ر، أن امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ت��س��ت��دع��ي من 
الباحثن واملحللن العسكرين ال��ت��وس��ع ملستوى التطور 

والتقدم الذي تشهده القوات املسلحة يف مختلف جوانب 
البناء العسكري تدريباً وتأهيًا وتسليحاً.

ت����خ����ل����ل االج������ت������م������اع م����ن����اق����ش����ة ل����ل����م����واض����ي����ع امل���ت���ع���ل���ق���ة 
ب�����اإلع�����ام ال���ع���س���ك���ري وأداء امل���ح���ل���ل���ن وال���ب���اح���ث���ن يف 
الشؤون العسكرية واالرتقاء بمستوى األداء ملواكبة 
املتغريات والتطورات املتسارعة يف اإلعام العسكري 
وال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ل��ي��ل يف ال���ش���ؤون ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ص��ورة 

عامة.

دوره تدريبية لتعزيز قدرات  منتسبي  فرع 
املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام باحلديدة

ُن��ظ��م��ت ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 
وت�����ح�����ت ش�����ع�����ار م������ن أج��������ل ي��م��ن 
خ��������اٍل م�����ن األل������غ������ام وم���خ���ل���ف���ات 
ال�������ح�������رب " ال����������������دورة ال����ت����دري����ب����ي����ة 
م����ن  ال�������ت�������خ�������ل�������ص  األوىل ح����������������ول 

مخلفات العدوان.
ه��دف��ت ال����دورة ال��ت��ي ينظمها 
امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
األل���غ���ام ب��ال��ش��راك��ة م���ع اللجنة 
ال�����دول�����ي�����ة ل���ل���ص���ل���ي���ب األح������م������ر يف 
ال����������ي����������م����������ن، ع�������������ىل م�����������������دى س�����ب�����ع�����ة 
إيام  إىل ب���ن���اء وت���ع���زي���ز ق�����درات 
م���ن���ت���س���ب���ي امل������رك������ز ال����ع����ام����ل����ن يف 
امل�������ي�������دان ب���ك���ي���ف���ي���ة ال����ت����ع����ام����ل م��ع 
القنابل العنقودية ومخلفات 

العدوان. 
وخال إفتتاح الدورة ، أشاد 
امل��ح��اف��ظ م��ح��م��د ع��ي��اش قحيم 
ووك�����ي�����ل أول امل����ح����اف����ظ����ة أح���م���د 
ال��������ب��������ش��������ري ب�������ال�������ج�������ه�������ود ال������ك������ب������رية 
ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا امل�����رك�����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للتعامل مع األلغام باملحافظة 
يف تطهري املحافظة من حقول 
األل����غ����ام وال���ق���ن���اب���ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة 
ال�����ت�����ي خ���ل���ف���ه���ا ال��������ع��������دوان، رغ����م 
ال����ض����ح����اي����ا ال������ذي������ن س����ق����ط����وا م��ن 

منتسبي املركز.
وأك��������دا أه���م���ي���ة إس����ت����م����رار ب��ن��اء 
ق��������������������درات وم��������������ه��������������ارات وخ��������������رات 
م����ن����ت����س����ب����ي امل����������رك����������ز، ل����ي����ص����ب����ح����وا 
ق����������ادري����������ن ع���������ىل ال������ت������ع������ام������ل مع  
القنابل العنقودية ومخلفات 

العدوان. 
وش������������������ددا ع���������ىل ض������������������رورة ب������ذل 
امل������زي������د م������ن ال�����ج�����ه�����ود يف ت��ط��ه��ري 
ب�����ق�����ي�����ة م������ن������اط������ق امل������ح������اف������ظ������ة م���ن 

مخلفات العدوان التي يسقط 
ن����ت����ي����ج����ت����ه����ا األب�����������ري�����������اء م��������ن أب������ن������اء 

املحافظة يوميا. 
م������ن ج����ان����ب����ه أش���������ار م�����دي�����ر ع����ام 
امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
األل��������غ��������ام ال����ع����م����ي����د ع�������ي ص����ف����رة 
وم����دي����ر ف������رع امل����رك����ز ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
ال���ع���ق���ي���د ي���ح���ي���ى ق����ائ����د صر  إىل 
أن الدورة تكتسب أهمية كبرية 
لرفع مستوى مهارات وخرات 
منتسبي املركز بكيفية التعامل 
م���������������ع ال����������ق����������ن����������اب����������ل ال��������ع��������ن��������ق��������ودي��������ة 
ومخلفات العدوان بمحافظة 
ال�����������������ح�����������������دي�����������������دة، وامل�����������ح�����������اف�����������ظ�����������ات 
األخ�������������رى، واس�����ت�����ع�����رض ص���ف���رة 
وص���������������ر  امل����������س����������اح����������ات ال���������ت���������ي ت����م 
ت����������ط����������ه����������ريه����������ا م�����������������ن م���������خ���������ال���������ف���������ات 
ال���ع���دوان ب��امل��ح��اف��ظ��ة ، ح��ي��ث، 
ب���ل���غ���ت امل����س����اح����ة امل������ؤش������رة ف��ن��ي��ا 
كحقول 3 ماين و 154 مرتاً 
مربعاً، وعدد الحقول املؤشرة 
ف��ن��ي��ا 95 ح���ق���ا ، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت 
امل�������س�������اح�������ة ال��������ت��������ي ت���������م ت����ط����ه����ريه����ا 
من مخلفات ال��ع��دوان مليون 
و486 الف مرت مربع، وعدد 
الحقول التي تم تطهريها 57 

حقا.
وب���ي���ن���ا أن امل����س����اح����ة ال����ت����ي ل��م 
ال��������ف  ت�������ط�������ه�������ريه�������ا 867  ي��������ت��������م 
م������رت م������رب������ع، وال������ح������ق������ول ال���ت���ي 
ل������م ت���ط���ه���ر 38 ح����ق����ا ، ف��ي��م��ا 
امل�����س�����اح�����ة ال������ت������ي ت�������م ت���ف���ت���ي���ش���ه���ا 
داخ���������������ل م�������دي�������ري�������ة ال������دري������ه������م������ي 
697 ال��ف م��رت م��رب��ع، وع��دد 
ال�����ح�����ق�����ول ال�����ت�����ي ي����ت����م م��س��ح��ه��ا 

حاليا 5 حقول.

مدير صندوق شهداء وجرحى القوات اجلوية والدفاع اجلوي لـ"26سبتمبر":

"387" أسرة شهيد وجريح  تتلقى دعمًا 
ماديًا واجتماعيًا طوال العام

الصندوق يحظى بدعم واهتمام مباشر من قيادة اجلوية واسهامات زمالء الشهداء
خاص: نبيل السياغي

أوض����ح ال��ع��ق��ي��د ج��م��ي��ل ال���ع���زب- م��دي��ر 
صندوق شهداء القوات الجوية والدفاع 
الجوي أن أسر وأبناء الشهداء يحظون 
ب��رع��اي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة واه���ت���م���ام ك��ب��ري وع��ن��اي��ة 
مباشرة من قبل قيادة القوات الجوية 
والدفاع الجوي يف شتى مناحي الحياة 
ول���ي���س ف��ق��ط يف ذك�����رى ال��ش��ه��ي��د، حيث 
ع�������م�������دت ال�������ق�������ي�������ادة اىل إن��������ش��������اء ص�����ن�����دوق 
خ��اص لرعاية أس��ر ال��ش��ه��داء والجرحى 
وت���ق���دي���م ك���اف���ة ال����دع����م امل��������ادي وامل���ع���ن���وي 
وااله���ت���م���ام ب��أب��ن��اء ال��ش��ه��داء يف م��ج��االت 
التعليم والدراسات يف املدارس واملعاهد 
وال�������ك�������ل�������ي�������ات وال��������ج��������ام��������ع��������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة 
واأله������ل������ي������ة وت�����ق�����دي�����م إك������رام������ي������ة ال����ع����ي����دي����ن 
وامللبوسات اىل جانب املبالغ املالية عر 
الصندوق وما يتم صرفه من مؤسسة 

الشهداء..
م�������ؤك�������داً ب��������أن ق������ي������ادة ال�������ق�������وات ال����ج����وي����ة 

وال����دف����اع ال���ج���وي ب��ص��دد إع�����داد وتجهيز 
فعالية احتفالية ألس��ر وأبناء شهدائها 
ب�����ال�����ت�����زام�����ن م������ع ذك����������رى أس������ب������وع ال���ش���ه���ي���د 
وس����ت����ق����دم ال�����ه�����داي�����ا وامل������س������اع������دات امل���ال���ي���ة 
ل���ع���دد 387 أس������رة يف أم����ان����ة ال��ع��اص��م��ة 
واملحافظات تخليداً ملآثرهم وتضحياتهم 
البطولية ومواقفهم الثابتة يف املواجهة 

مع قوى العدوان ومرتزقته يف جبهات 
العزة والكرامة والصمود..

وب����������������ن ال�������ع�������ق�������ي�������د ج�������م�������ي�������ل ال������������ع������������زب أن 
ال��ص��ن��دوق يحظى ب��دع��م ق��ي��ادة ال��ق��وات 
ال�������ج�������وي�������ة وال�����������دف�����������اع ال���������ج���������وي وال������ض������ب������اط 
والصف والجنود الذين لهم اسهامات 
واسعة يف تقديم الدعم املعنوي واملادي 
ألس��������ر زم�����ائ�����ه�����م ال�����ش�����ه�����داء وال�����ج�����رح�����ى، 
األم������������������ر ال������������������ذي س���������اه���������م يف ن���������ج���������اح م������ه������ام 
وواجبات الصندوق يف تحقيق الغايات 
ال�������دي�������ن�������ي�������ة وال�������وط�������ن�������ي�������ة ت��������ج��������اه ال�������ش�������ه�������داء 
ال���ع���ظ���م���اء ورع����اي����ة أس�����ره�����م.. م����ش����رياً اىل 
أن ال�����ص�����ن�����دوق ي����ع����د ال��������دراس��������ات إلن����ج����از 
ال����ع����دي����د م�����ن األن����ش����ط����ة وامل�����ش�����اري�����ع ال���ت���ي 
ت���ص���ب ج���م���ي���ع���ه���ا يف خ����دم����ة أس������ر وأب����ن����اء 
شهداء وجرحى القوات الجوية والدفاع 
الجوي وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم 
امل����ع����ي����ش����ي����ة ال�������داع�������م�������ة ل�����ه�����م يف م����واج����ه����ة 
ال���ظ���روف وال���واق���ع االق��ت��ص��ادي الصعب 

الذي فرضه العدوان والحصار..

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُش����ي����ع ب���ص���ن���ع���اء، ج���ث���ام���ن ث����اث����ة م����ن ش����ه����داء ال����وط����ن وال����ق����وات 
املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع 

عن الوطن.
ح�����ي�����ث ت�������م ت����ش����ي����ي����ع ج�����ث�����ام�����ن ال������ش������ه������داء ال����ن����ق����ي����ب ع���������زة إب�����راه�����ي�����م 
ال��ك��ي��ن��ع��ي، وامل������ازم أول ن��اج��ي ع���ي ي��ح��ي��ى أب���و دوم����ه وامل������ازم أول 

يحيى أحمد يحيى أبو دومة ومحسن حسن عمري.
كما تم تشييع فقيد الوطن الشيخ أحمد حاتم صالح الشهواين. 
وق��د أُقيمت لجثامن ال��ش��ه��داء والفقيد م��راس��م تشييع رسمية 
ش���ارك���ت ف��ي��ه��ا ق���ي���ادات ع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة وش��خ��ص��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة 

وأهايل وأقارب الشهداء.
ج�����رت م���راس���ي���م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل���ل���ش���ه���داء وال���ف���ق���ي���د ال����ذي����ن ت��وش��ح��ت 
ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب���ال���ع���ل���م ال����ج����م����ه����وري ب���ع���د ال�����ص�����اة ع���ل���ي���ه���م يف ج���ام���ع 
ال���ش���ع���ب ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة ل��ت��ت��م م��������واراة ال���ج���ث���ام���ن ال������رى ك����ل يف 

مسقط رأسه.
ك����م����ا ُش����ي����ع����ت ب����ص����ن����ع����اء، ج����ث����ام����ن أرب������ع������ة م������ن ش������ه������داء ال����وط����ن 
وال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة واألم������ن ال���ذي���ن اس���ت���ش���ه���دوا يف ج��ب��ه��ات ال��ع��زة 

والكرامة.
ح��ي��ث ت��م تشييع ج��ث��ام��ن، ك��ل م��ن امل��ق��دم م��ح��م��د عبدالرحيم 
النهاري والرائد مصطفى محمد صغري والنقيب عبود عبدالحكيم 

الصري والنقيب نبيل محمد املسمري .
وقد أقيمت لجثامن الشهداء مراسيم تشييع رسمية شارك 
فيها عضو مجلس الشورى حسن طه ومدير دائرة تقييم القوى 

ال���ب���ش���ري���ة ال��ع��م��ي��د ال����رك����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ص�����اح ون����ائ����ب م���دي���ر دي�����وان 
وزارة الدفاع العميد الركن مجاهد السهاقي ونائب مدير دائرة 
اإلمداد والتموين العميد عبدالله السباعي وعدد من القيادات 

والشخصيات االجتماعية وأهايل وأقارب الشهداء..
وج���رت م��راس��م التشييع للشهداء ال��ذي��ن توشحت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة 

العاصمة، لتتم مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذل���ك ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ن ك��وك��ب��ة م��ن ش��ه��داء ال��وط��ن 
وال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة ال����ذي����ن اس���ت���ش���ه���دوا وه�����م ي�������ؤدون واج���ب���ه���م يف 

معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء العقيد وليد سند مشعفل، 
العقيد شايف عمر الوعري، الرائد عبدالرحمن مرشد العديني، 
ال��ن��ق��ي��ب زي����ن ال��ع��اب��دي��ن ع���ي ال���ق���رع���ي، امل������ازم أول م��ح��م��د ح��م��ود 
جباره، املازم أول عبداملجيد أحمد الزهرات، املازم أول مبارك 
عي دحروج، املازم أول بسام عي صاح، واملازم ثاين عبدالله 

أحمد عقيي.
حيث أقيمت لجثامن الشهداء مراسم تشييع رسمية شاركت 
ف��ي��ه��ا ق�����ي�����ادات ع���س���ك���ري���ة وأم���ن���ي���ة وش���خ���ص���ي���ات اج���ت���م���اع���ي���ة وأه�����ايل 

وأقارب الشهداء.
وج���رت م��راس��م التشييع للشهداء ال��ذي��ن توشحت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة 

العاصمة، ليتم مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.

ما بعد عملية الضبة 2..

 من التحذير الى التدمير

ف��األم��ري��ي ال��ي��وم الزال ي��ح��اول ال��ذه��اب ب��ع��ي��دا عن 
االل������ت������زام ب���ب���ن���د امل����رت����ب����ات وك������ل ت���وج���ه���ه ال�����ح�����ايل م��رت��ك��ز 
ع���ىل وض����ع خ��ط��ط ل��ن��ه��ب وت���ه���ري���ب ال��ن��ف��ط م���ن م���وائن 
شبوة وحضرموت بوسائل وطرق متعددة التي كان 
أخرها اعتماده شركات تهريب دولية تمتلك ناقلة 
نفط تحمل اس��م )PRATIKAب��رات��ي��ك��ا( ومعها عدد 
2 لنشات، و6 قطع حربية مجهولة الهوية والتي 
اتجهت نحو ميناء الضبة لنهب ماقدره 2.1مليون 

برميل من النفط الخام .
لذا كان هذا أجراء جديد من تحت الطاولة حاولت 
ع�������ره أم�����ري�����ك�����ا وم����رت����زق����ت����ه����ا يف إن������ج������اح ع���م���ل���ي���ة ال���ن���ه���ب 
ووقفت له القوات املسلحة اليمنية باملرصاد منفذة 
عملية اعرتاضية للناقلة املذكورة فور وصولها املياه 

اإلقليمية ومحيط امليناء .
ل���ذا ك��ت��ق��دي��ر م��وق��ف ف���ان دول ال���ع���دوان وب��امل��ق��دم��ة 
أم�����ري�����ك�����ا وب����ري����ط����ان����ي����ا يف ظ������ل ه��������ذه امل����ع����ط����ي����ات وف���ش���ل 

املحاوالت لم يعد أمامهم سوى خياران :
األول :امل����ب����ادرة ب��إي��ق��اف ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ه��ب ب��اع��ت��ب��اره��ا 
م�����رص�����ودة وت����دخ����ل ض���م���ن األع�����م�����ال ال���ع���دوان���ي���ة ال��ت��ي 
ستاقي الرد العسكري املباشر من القوات املسلحة.

الثاين: إن تستمر يف محاوالت النهب التي ستكون 
يف النهاية مغامرات غري محسوبة ضحيتها السفن 

وال�����ش�����رك�����ات امل����ال����ك����ة ل����ه����ا ال�����ت�����ي س���ي���ت���م اس���ت���ه���داف���ه���ا 
وإغراقها يف عرض البحر.

إذ ن�����ؤك�����د أن ت���ك���ت���ي���ك ع����م����ل����ي����ات ال�����ق�����وات 
الذي امل���������س���������ل���������ح���������ة ال������ي������م������ن������ي������ة 
ه��������و م������ت������وق������ف ال������ي������وم 
ع�����������������������������������������������ىل ال���������������������ع���������������������م���������������������ل 

ال���ع���س���ك���ري ال��خ��ف��ي��ف 
"ل����ل����ت����ح����ذي����ر " ل�������ن ي�������دوم 

ط������وي������ا وق���������د ي�����ت�����م يف ال�����ف�����رتة 
القادمة اعتماد تكتيك االستهداف املباشر وإدخ��ال 
ك��ل ال��س��ف��ن وال��ن��اق��ات ال��ت��ي س��ت��ت��ج��اه��ل ال��ت��ح��ذي��رات 
بنك األهداف العسكرية الذي سيتم ضربها بهجمات 
ق������اص������م������ة ت�����ع�����م�����ل ع���������ىل ت����ع����ط����ي����ل����ه����ا وإل����������ح����������اق األض��������������رار 

التدمريية التي قد تؤدي إىل إغراقها .
ب���ال���ت���ايل ف��ع��م��ل��ي��ة م���ي���ن���اء ال���ض���ب���ة رق�����م 2 ه����ي رس���ال���ة 
ج�������واب�������ي�������ة وإن��������������������ذار أخ������������ري ل���������������دول ال������������ع������������دوان ب������األخ������ص 
األم���ري���ي وال��ش��رك��ات األج��ن��ب��ي��ة مل��راج��ع��ة امل��وق��ف قبل 
أي محاولة مستقبلية لتسيري سفنهم وناقاتهم نحو 
امل���ي���اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ك��ون م��ن��ط��ق��ة م���وت وم��ق��رة 

للناقات.

بأن  تؤكد  الثورية  قيادتنا 
للشعب  النفطية  الـــثـــروات 

اليمني ال للنهب والسرقة
األمريكي يراوغ في االلتزام 
بـــاملـــرتـــبـــات وتـــركـــيـــزه على 
نــهــب الــنــفــط وتــهــريــبــه من 

موانئ اليمن

العمليات التحذيرية التي نفذتها القوات املسلحة اليمنية تجاه مساعي دول تحالف العدوان األمريي السعودي 
اإلمارايت لنهب الروات النفطية من موائن شبوة وحضرموت التزال مستمرة وقد أتت عملية ميناء الضبة 2التي هي 
الثانية من نوعها تأكيداً للمؤكد عىل أن هذا السلوك التحذيري ترجمة لتهديدات القيادة يف العاصمة صنعاء التي 

أصبحت واقعاً ومعادلة ردعية ثابتة ضد مساعي دول العدوان والشركات األجنبية يف نهب الروات النفطية السيادية 
خصوصا وإنها التصب يف صالح الشعب اليمني وملف رواتبه.

زين العابدين عثمان 



مخلفات املحتل
خ��ل��ف امل��ح��ت��ل االن��ج��ل��ي��زي ت��رك��ة ث��ق��ي��ل��ة وم��ش��اك��ل ع��دي��دة 
وص��ع��وب��ات ب��ال��غ��ة التعقيد تستلزم وق��ت��ا ط��وي��ا لحلها 
وال يمكن لتغري ول��و ج��زيئ يف البنى امل��وروث��ة م��ن امل��ايض 
وإنشاء بنى جديدة أن يتم دفعة واحدة نظرا ألن ظروف 

االنطاق ستكون غري مواتية بصفة خاصة..
ف���ال���وض���ع االق����ت����ص����ادي ل��ل��ج��ن��وب يف م���رح���ل���ة االس��ت��ع��م��ار 
االن�����ج�����ل�����ي�����زي وال��������وض��������ع ال��������������دويل ال�����ص�����ع�����ب وإغ��������������اق ق����ن����اة 
السويس يف عام 1967م وكذلك القضاء عىل القاعدة 
ال��ح��رب��ي��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة يف ع���دن أدى إىل ظ��ه��ور ص��ع��وب��ات 
اق����ت����ص����ادي����ة م����ت����ع����ددة ف�����إغ�����اق ق����ن����اة ال����س����وي����س أدى إىل 
ان������خ������ف������اض ع�����������دد ال������س������ف������ن امل����������������ارة يف م������ي������ن������اء ع�����������دن ح���ي���ث 
ان�����خ�����ف�����ض�����ت م��������ن 520 س����ف����ي����ن����ة ت�����ق�����ري�����ب�����ا ق������ب������ل ال��������ع��������دوان 
ال��ص��ه��ي��وين يف 5ي��ون��ي��و 1967م إىل ع���ش���رات ال��س��ف��ن بعد 
العدوان وعليه فان ميناء عدن الذي كان يحقق سنويا 
أرب����اح����ا ص��اف��ي��ة ت���ق���در ب��م��ب��ل��غ 500 أل����ف ج��ن��ي��ة اس��رل��ي��ن��ي 
فقد بلغت خسائره يف عامي -1967 1968م ما يساوى 
700 ال�����ف ج��ن��ي��ة اس���رل���ي���ن���ي ون��ت��ي��ج��ة الن���س���ح���اب ال���ق���وات 
اإلن����ج����ل����ي����زي����ة امل���س���ل���ح���ة ح�������رم ق����ط����اع����ا ك����ب����ريا م�����ن م���وظ���ف���ي 
القاعدة العسكرية من العمل وكذلك أعدادا كبرية من 
ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ت��ج��ارة وال��خ��دم��ات وب��ل��غ ع���دد العاطلني 
عن العمل ما يقرب من 25 ألف شخص وعانت اليمن 
الجنوبية حديثة االستقال من نقصان شديد يف املوارد 
امل���ال���ي���ة ف��ق��د أوق���ف���ت ال��ح��ك��وم��ة اإلن��ج��ل��ي��زي��ة م��س��اع��دات��ه��ا 
املالية لجنوب اليمن ابتداء من مايو 1968م يف الوقت 
الذي انخفض الدخل الضريبي انخفاضا شديدا وذلك 

نتيجة للركود االقتصادي وانخفاض دخل السكان.. 
وت����ع����ب����ريا ع������ن اح����ت����ج����اج����ه����ا ض������د م�����وق�����ف ان����ج����ل����را م��ن��ع��ت 
حكومة عدن تصفية النفط العائد للشركات اإلنجليزية 
يف الخليج العربي يف مصايف النفط يف عدن ولهذا السبب 
عملت مصافى النفط يف الربيقة بما ي��ع��ادل %50 من 
طاقتها االنتاجية مع العلم إن جزءا من منشآت مصايف 
عبدان قد نقلتها شركة النفط الربيطانية إىل عدن بعد 

تأميم البرول االيراين الذي قام به مصدق..
م���م���ا دف�����ع ب���ات���خ���اذ ق��������رارات اق���ت���ص���ادي���ة يف امل���ؤت���م���ر ال���راب���ع 
للجبهة القومية الذي انعقد يف مارس 1968م منها قرار 
يقىض بسرعة تطبيق االصاح لصالح العمال الزراعيني 
وال����ف����اح����ني امل���ع���دم���ني ودع�������ا امل���ؤت���م���ر إىل ت���وج���ي���ه ال���ق���وى 
ل��ت��ح��ري��ر االق���ت���ص���اد م���ن االح����ت����ك����ارات وت���ح���وي���ل االق��ت��ص��اد 
م����ن اق���ت���ص���اد خ����دم����ات اىل اق���ت���ص���اد ي��ع��ت��م��د ع����ىل االن���ت���اج 
ال��ص��ن��اع��ي ك��م��ا دع����ا امل���ؤت���م���ر إىل ب���ن���اء ال���ق���ط���اع ال��ح��ك��وم��ي 
الذي يجب ان يلعب دورا قياديا يف التطور االقتصادي.

الصراع الداخيل
ب��ع��د ح��ص��ول ال��ج��ن��وب ال��ي��م��ن��ي ع���ىل االس��ت��ق��ال وت��ح��ول 
الجبهة القومية إىل التنظيم السيايس الحاكم أعلنت 
الجبهة أن املنظمات السياسية األخرى غري قانونية بما 
يف ذل����ك ج��ب��ه��ة ت��ح��ري��ر ال��ج��ن��وب ال��ي��م��ن��ي امل��ح��ت��ل وراب���ط���ة 
ال�����ج�����ن�����وب ال�����ع�����رب�����ي ال�����ل�����ت�����ان ع����ك����س����ت����ا م�����ص�����ال�����ح ال����ط����ب����ق����ات 
امل������ع������ادي������ة ل�����ل�����ث�����ورة ودخ�������ل�������ت م����ع����ه����م����ا ال����ج����ب����ه����ة ال����ق����وم����ي����ة 
ق��ب��ل االس��ت��ق��ال يف م��واج��ه��ات سياسية وع��س��ك��ري��ة كما 
شمل قرار املنع تنظيمات أخرى وبذلك شكلت مسألة 

اخ��ت��ي��ار ال��ط��ري��ق ال��اح��ق للتطور ال��س��ي��ايس واالق��ت��ص��ادي 
واالجتماعي للباد طابعا استثنائيا حادا حاولت قيادة 
الجبهة القومية برئاسة قحطان الشعبي اتخاذ مواقف 
م��ت��وازن��ة ب��ني مختلف التجمعات وال��ت��ي��ارات السياسية 
يف ج���ن���وب ال���ي���م���ن اال أن ال���ت���ق���ل���ب���ات ل����م ت���زي���د ال����وض����ع اال 
تعقيدا وعرقلت حل القضايا السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.
ش�����ه�����دت  1968م  ف���������رباي���������ر  إىل  1967م  دي������س������م������رب  ف������م������ن 
ج��ل��س��ات ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة م��ن��اق��ش��ات 
حادة وعاصفة حول مستقبل الثورة وبمطالبة الجناح 
اليسارى يف الجبهة القومية طرد من الجيش يف نهاية 
ي���ن���اي���ر 1968م م�����ا ي�����ق�����ارب 35 ض���اب���ط���ا م�����ن ح���م���ل���ة ال���رت���ب 
ال��ع��ال��ي��ة امل��ع��روف��ني ب��ارت��ب��اط��ات��ه��م بالرجعية وال��س��اط��ني 
ومثل ه��ذا اإلج���راء زاد م��ن ح��دة توتر ال��وض��ع السيايس 
ال��داخ��ي يف الباد اضافة أن��ه يف بداية 1968م أص��درت 
م��ح��ك��م��ة أم�����ن ال�����دول�����ة ح��ك��م��ه��ا ب�����إع�����دام ع�����دد م����ن ح��ك��ام 
ال���ج���ن���وب ال���ي���م���ن���ي امل���ت���ع���اون���ني م����ع امل��س��ت��ع��م��ر اإلن���ج���ل���ي���زي 
وف���ي���م���ا ب���ع���د اس���ت���ب���دل ح���ك���م اإلع��������دام ب��ال��س��ج��ن ال��ط��وي��ل 
املدى فيما هددت الحكومة اإلنجليزية بقطع العاقات 
الدبلوماسية م��ع جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 
إن ه���ي ل���م ت���وق���ف امل���ح���اك���م���ات غ���ري أن ح��ك��وم��ة ع����دن لم 

تخضع لهذا االبتزاز.
وبذلك دخلت الجمهورية منذ الشهر األول مليادها يف 
دوام����ة ص��راع��ات ح��زب��ي��ة داخ��ل��ي��ة وت���م���ردات وم��واج��ه��ات 
انتهى فصلها األول بإقصاء قحطان الشعبي من منصب 

رئيس الجمهورية يف يونيو1969م.

الزحف الرويس
يف 27 ف���رباي���ر 1968م ت���م ط����رد ج��م��ي��ع ال���خ���رباء االن��ج��ل��ي��ز 
من الجيش واألسطول والطريان التهامهم بالتجسس 
وتنفيذ توجيهات السفارة االنجليزية وقد تم استئجار 
ه����������ؤالء ال�������خ�������رباء ق����ب����ل االس������ت������ق������ال م������ن ق����ب����ل م������ا ي��س��م��ى 

حكومة اتحاد الجنوب العربي
وع��ىل أث��ر االط��اح��ة بالرئيس قحطان الشعبي وصعود 
ان��������ص��������ار ال������رادي������ك������ال������ي������ة ب����ال����ج����ب����ه����ة ال�����ق�����وم�����ي�����ة ذات امل�����ي�����ول 
ال���س���وف���ي���ت���ي إىل ال���س���ل���ط���ة وم�����ن�����ذ ب�������دء ه�������ذا ال����ت����ح����ول ب����دأ 
زحف النفوذ الرويس إىل عدن الذي أصبح وخال أقل 
م���ن ع���ام���ني م��س��ي��ط��را ع���ىل ك���ل م��ف��اص��ل ال���دول���ة يف ع��دن 
وعىل وجه الخصوص املفاصل االقتصادية والسياسية 

والعسكرية واألمنية. 
وف����ش����ل����ت ب����ع����د االس�����ت�����ق�����ال ك������ل امل�������ح�������اوالت األم����ري����ك����ي����ة- 
ال��س��ع��ودي��ة الح����ت����واء ال���ن���ظ���ام يف م���ا ك����ان ي���ع���رف ب��ج��ن��وب 
ال���ي���م���ن آن�������ذاك واب�����ع�����اده ع����ن االرت�����ب�����اط ال���ك���ام���ل ب���االت���ح���اد 
ال��س��وف��ي��ت��ي وامل��ن��ظ��وم��ة االش���راك���ي���ة ف��ق��د ل��ع��ب��ت موسكو 
وع�����رب اج���ه���زت���ه���ا ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة واألم���ن���ي���ة دورا 
ك��ب��ريا يف اف���ش���ال ك���ل م���ح���اوالت ال��ت��ق��ارب وال���ت���ع���اون بني 
عدن والرياض وذلك ملنع تسرب أي نفوذ أمرييك وعرب 
السعودية إىل عدن التي وصل اليها النفوذ السوفيتي 
بعد االستقال واعتربها أحد مواقعه االسراتيجية يف 

حربه الباردة مع الواليات املتحدة األمريكية .

العداء األمرييك
م���ن���ذ ال���ب���داي���ة ل���اس���ت���ق���ال وق���ف���ت أم���ري���ك���ا م���وق���ف���ا ع��دائ��ي��ا 
حيال حكومة عدن واثناء التمرد للقوى اليمينية يف 20 
مارس1968م  تسلم املتمردون من السفارة األمريكية 
املساعدات األمر الذي أدى فيما بعد اىل طرد القنصل 
ال��ع��س��ك��ري األم���ري���يك م���ن ع���دن وات��ه��م��ت وزارة خ��ارج��ي��ة 
ع�����دن أم���ري���ك���ا ب���دع���م امل���ش���رك���ني يف ال���ت���م���رد واالن���ت���ف���اض���ة 
امل��ن��اوئ��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��األس��ل��ح��ة وت��ع��ب��ريا ع��ن احتجاجاتها 
ض����د ال���س���ي���اس���ة االم���ري���ك���ي���ة وت���دخ���ات���ه���ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ك��ي��ان 
ال����ص����ه����ي����وين ف����ق����د ق���ط���ع���ت ج����م����ه����وري����ة ال����ي����م����ن ال���ج���ن���وب���ي���ة 

الشعبية عاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن .
واك����د امل��ج��ت��م��ع��ون م���رة أخ����رى يف امل��ؤت��م��ر ال���راب���ع للجبهة 
ال��ق��وم��ي��ة  ب���ان ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م���ن األم���ة 
ال���ع���رب���ي���ة ول�����ذل�����ك ي���ت���وج���ب ع���ل���ي���ه دع������م ح�����رك�����ات ال���ت���ح���رر 
ال����وط����ن����ي امل����وج����ه����ة ض�����د اإلم����ربي����ال����ي����ة وال����رج����ع����ي����ة يف ش��ب��ة 
ال����ج����زي����رة ال���ع���رب���ي���ة وامل�����ش�����ارك�����ة ب���ن���ش���اط يف ال����ن����ض����ال ض��د 
االس��ت��ع��م��ار واإلم���ربي���ال���ي���ة وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ك��م��ا دع����ا امل��ؤت��م��ر 
دعم الكفاح املسلح للشعب العربي الفلسطيني وبذلك 
فشلت ج��ه��ود واشنطن السياسية ب��اح��ت��واء جمهورية 
ال����ي����م����ن ال����ج����ن����وب����ي����ة ال���ش���ع���ب���ي���ة اىل اس���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا خ����ال 

صراعها مع االتحاد السوفيتي آنذاك .

الوحدة اليمنية
لقد حاولت بريطانيا يف خافها مع حكومة صنعاء أن 
تعمد م��ن��ذ ال��ب��دء إىل ت��ص��وي��ر ال��خ��اف يف شكله ال��ب��دايئ 
أي ع����ىل ش���ك���ل )م���س���أل���ة ن������زاع ع����ىل ال������ح������دود(  ح���ت���ى ت���ربر 
االحتال وتقلص أهمية النزاع يف حني أن صنعاء كانت 
تتهم انجلرا باحتال جزء من ال��راب الوطني اطلقت 
عليه اس���م )ال��ج��ن��وب امل��ح��ت��ل( وق���د ح��اول��ت إن��ج��ل��را منذ 
احتالها لعدن 1839م ان تستغل الصعوبات الداخلية 
لحكومة صنعاء )السيطرة العثمانية الثانية والحرب 
االهلية والصراع عىل السلطة .... ال��خ( من أجل فرض 
حل لهذا الخاف إال أن محاوالتها باءت بالفشل طيلة 
129عاما من احتالها لجنوب اليمن- وهذه السياسة 
يف تقسيم اليمن بمسميات املحتل الربيطاين الجنوب 
العربي نشهده اليوم لدى اطراف عميلة لدول العدوان 
2015م ب���م���ح���اوالت ي���ائ���س���ة ن���ح���و ت���ج���زئ���ه ال���ي���م���ن واع���ت���ب���ار 
جنوب الوطن ليس جزءا من الوطن األم وذلك يخدم 
مطامع املحتلني والغزاة خاصة بمحافظتي حضرموت 
وامل�����ه�����رة ف���م���ع االس����ت����ق����ال اك���ت���ش���ف ال�����ب�����رول ف��ي��ه��م��ا م��م��ا 
افقد املحتل لتلك ال��روة وايجاد سلطة عميلة له بعد 

االستقال (  
ففي املؤتمر الرابع للجبهة القومية الذي جرت أعماله 
عىل أرايض الجنوب اليمني املستقل يف زنجبار محافظة 
أبني من 2 – 8 مارس 1968م ويف ختامه صدرت العديد 
من القرارات وفيما يتعلق بالعاقة مع شمال الوطن  
اقرح املؤتمر ضرورة إقامة االتصاالت املباشرة مع القوى 
التقدمية يف الشمال اليمني بغرض وحدة قوى شطري 
ال��ي��م��ن يف ال��ن��ض��ال ال���ث���وري ودع����ا امل��ؤت��م��ر دع���م ال���ث���ورة يف 
الشمال األمر الذي يهيئ أرضية الواقع العمي لتحقيق 

الوحدة اليمنية. 

عيل الشراعي

  يف صباح الخميس 30نوفمرب 
1967م أعلن قيام جمهورية 

اليمن الجنوبية الشعبية كدولة 
مستقلة بعد رحيل آخر جندي 
بريطاين يف الساعة الثالثة من 

بعد ظهر يوم 29 نوفمرب 1967م.
ويف يوم االستقال نفسه أصدرت 
القيادة العامة للتنظيم السيايس 
للجبهة القومية بيانا أعلنت فيه 
أن الجبهة القومية هي السلطة 

العليا يف الجمهورية وأعلن البيان 
عن اتباع النظام الرئايس للحكم 

وعن تعيني قحطان الشعبي أول 
رئيس للجمهورية ملدة سنتني 

وكلف الرئيس بتشكيل أول 
حكومة وطنية.

تالحم الشعب  في ملحمة 
الدفاع عن الوطن

  التالحم الشعبي يف معارك التحرير واالستقالل والدفاع 
عن الوطن ليس وليد اليوم، ولكن يعود إىل مايض النضال يف 
ك��ل حقب االستعمار التي تعاقبت ع��ى ال��وط��ن، وك��ان آخرها 

االحتالل الربيطاين..

واليوم يف ظل العدوان واالحتال ألج��زاء من الوطن هاهو 
ال���ش���ع���ب ي���ج���دد ت���اح���م���ه م����ن ج���دي���د وي���ق���ف يف وج�����ه األط���م���اع 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة ال���غ���رب���ي���ة وي����ؤك����د واح����دي����ه 
الثورة والدم والنضال واملوقف من جديد منذ وقت مبكر لهذا 
العدوان وعىل مدار الثمانية األعوام سقط عشرات الشهداء 
م��ن أب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ات املحتلة يف ك��ل ج��ب��ه��ات ال��ع��زة وال��ك��رام��ة 
وهذا ليس بغريب عىل شعبنا يف تلك املحافظات رغم أخطاء 
األنظمة السابقة ومحاوالت العدوان تمزيق نسيج الشعب 
امل��ج��ت��م��ع��ي وي��ض��ع��ف امل���واق���ف وال��ج��ه��ود ل��ك��ن أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا لم 
تثنه أساليب الرغيب والرهيب عن انتمائه لوطنه وهويته 
ف��ل��ق��د اخ��ت��ار األح�����رار ال���وق���وف ج��ن��ب��ا إىل ج��ن��ب م��ع إخ��وان��ه��م يف 
املحافظات الحرة من اجل الذود عىل خياط الوطن وتحريره 
من دنس املحتل الجديد ولقد كان ألبناء املحافظات املحتلة 
أدواراً ب����ط����ول����ي����ة ع�������ىل ك�������ل األص��������ع��������دة ال����ث����ق����اف����ي����ة وال����س����ي����اس����ي����ة 
والتعبوية والعسكرية وم��ازال��وا رغ��م ما يشكله عليهم ذلك 
املوقف من مخاطر بلغة اىل استهداف بعض الصامدين من 
قبل عصابات العدوان والعمي اإلرهابية ورغم بعدهم عن 
ق��راه��م وذوي��ه��م لكن ذل��ك ل��م يعد إيمانهم ب��ل زاده���م إص��رار 
ع��ىل امل���ي يف درب ال��ك��رام��ة واالس��ت��ش��ه��اد ح��ت��ى ال��ن��ص��ر وه��ن��اء 
وإدراك�������������اً أله���م���ي���ة ال������وح������دة ال���وط���ن���ي���ة واالص�����ط�����ف�����اف وال���ت���اح���م 
ال��ش��ع��ب��ي ومل����ا ت��م��ث��ل��ه م���ن أه��م��ي��ة ف��إن��ن��ا ن��ه��ي��ب ب��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ث��وري��ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة االه���ت���م���ام ب��أب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة امل��ت��واج��دي��ن 
يف م��ح��اف��ظ��ات��ن��ا ال���ح���رة م���ن ال����دف����اع ع���ن ال���وط���ن وال���ث���واب���ت وان 
ي��ت��م ح��م��اي��ت��ه��م م���ن اس��ت��ه��داف��ات ب��ع��ض امل��ن��دس��ني يف صفوفنا 
الذين يريدون تكرار أخطاء األنظمة السابقة وتكريس ثقافة 
ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ش��ط��ري ال��ن��ف��ي وال��ن��زع��ات املناطقية بقية إف���راغ 
الساحة الوطنية من أي صوت وحدوي جنوبي يمني حر ليك 
يحققوا ألس��ي��اده��م مخططاتهم ال��رام��ي��ة إىل تمزيق الشعب 

والوطن ليك يسهل عليهم فرض احتالهم.

القبيلة اليمنية 
رافضة الغزو واالحتالل

 اح�����ت�����ف�����االت أب������ن������اء ش���ع���ب���ن���ا ال����ي����م����ن����ي ال�����ح�����ر ب�����ال�����ذك�����رى 55  
لالستقالل وطرد آخر جندي بريطاين من جنوب الوطن ُيعربرّ 
ع���ن ع��ظ��م��ة ال������30 م���ن ن��وف��م��رب ع��ظ��م��ة ن��ض��ال ال��ق��ب��ي��ل��ة اليمنية 
التي ترفض االستعمار والتي بذلت مالها ورجالها من اجل 

استقالل ونيل حرية اليمن الكبري يمن األيمان والحكمة..

 ولكن من ما يؤملنا ويؤسفنا ان تأيت هذه الذكرى العظيمة 
وج����ن����وب ال����وط����ن وأج��������زاء م����ن ال���ش���م���ال ت���ع���اين م����ن اس��ت��ع��م��ار 

وتدخل خارجي اجنبي احتل يمن اإليمان والحكمة..
  ولكن مثلما ما كان دور القبيلة اليمنية السباقة يف مواجهة 
امل��س��ت��ع��م��ر ال���ربي���ط���اين وط�����رده م���ن وط��ن��ن��ا ال��ح��ب��ي��ب، ف��ه��ا فهي 
ال����ي����وم ت����ب����ذل ال����غ����ايل وال���ن���ف���ي���س وت����دف����ع ب���م���ال���ه���ا ورج����ال����ه����ا اىل 
ال���ج���ب���ه���ات ل���ل���ج���ه���اد واالس����ت����ش����ه����اد يف س���ب���ي���ل ال����ل����ه ويف س��ب��ي��ل 
العزة والكرامة واالستقال وبإذن الله وتوفيقه سيتم تحرير 

األجزاء من شمال وجنوب الوطن..
اليوم اكرمنا الله بقياده حكيمة تشدنا اىل ثقافة الجهاد يف 
سبيل الله وتوجهنا اىل الله ورسوله صاة الله عليه وعىل آله 
ونحمد الله ونشكره ان من الله علينا بهذه القيادة ممثلة 
ب���ال���س���ي���د ال����ق����ائ����د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����درال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث ه������ذه ال���ق���ي���ادة 
ال��س��ب��اق��ة يف ال��ت��ض��ح��ي��ة يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه وال���ت���ي ت��ش��دن��ا اىل حب 
الجهاد واالستشهاد يف سبيل الله والحرية واالستقال من 
جميع طواغيت األرض وتأمرنا بتويل الله ورسوله اللهم صي 
ع��ل��ي��ه وع���ىل آل���ه وب���ت���ويل امل��ؤم��ن��ني وك���ذل���ك ال���رج���ال امل��ج��اه��دي��ن 
الصادقني من هم يف محل املسؤولية اىل جانب األح��رار من 

يرفضون الباطل ويقفون مع الحق..
ويف هذه األيام يمر علينا أسبوع الشهيد كمناسبة سنوية 
ي���ت���م خ���ال���ه���ا االح����ت����ف����اء واالح�����ت�����ف�����ال ب����ال����ش����ه����داء ال�����ذي�����ن ب���ذل���وا 
أرواحهم لله سبحانه وتعاىل من اجل دين الله والدفاع عن 
ال��ع��رض واألرض وال��ع��رض وط���رد ال��غ��ازي م��ن ب��ادن��ا فيجب 
علينا ان نقتدي بهم ونستلهم من مواقفهم العظيمة الدفاع 
عن الدين واألرض، فيجب ان تتضافر الجهود ويتم تطهري 
ك��ل ش��رب م��ن ه��ذا ال��وط��ن م��ن ال��غ��زاة امل��ع��ت��دي��ني.. فنسأل من 
الله ان يهدينا ويوفقنا وينصرنا عىل أعدائنا ويثبت املجاهدين 
امل����راب����ط����ني يف م����ي����ادي����ن اإلب����������اء، ون�����س�����أل م�����ن ال����ل����ه ال����ه����داي����ة ل��ن��ا 
وللناس أجمعني، وان ينصر ويمكن ويوفق قيادتنا ملا فيه 

الخري والسداد.

 الشيخ: جمال عوض الزاميك 

 الشيخ: ياسر احمد الجرف
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مــا بعـد االستقــالل :
عدن.. حتديات داخلية ومؤامرات خارجية )1(

 متابعة ورصد: صالح السهمي 

حضر السفري اليمني بسوريا عبدالله عي صربي اللقاء 
الطابي املنعقد بجامعة تشرين السورية يف محافظة 
الاذقية الذي يأيت بالتزامن مع الذكرى 55 الستقال 

جنوب اليمن وجاء آخر جندي بريطاين من عدن.  
ويف ال������ل������ق������اء ال�������������ذي ن�����ظ�����م�����ه ات��������ح��������اد ال��������ط��������اب ال���ي���م���ن���ي���ني 
بالجامعة أكد السفري صربي عىل دور وأهمية الجبهة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م��ل��ح��م��ة ال���ص���م���ود وال���ت���ح���دي وم���واج���ه���ة 
ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ال��س��ع��ودي األم��ري��يك ال��غ��اش��م ويف 
النهضة واالرتقاء باليمن يف مختلف املجاالت التنموية.  
وأش�����������ار ص�������ربي إىل أن ال����ي����م����ن ي�����خ�����وض ال������ي������وم م���ع���رك���ة 
االس����ت����ق����ال ال���ث���ان���ي���ة وأن األح�����������رار م�����ن أب�����ن�����اء ال���ي���م���ن ل��ن 
ي����س����ت����ك����ي����ن����وا ح�����ت�����ى إن�������ج�������از ه���������ذا االس�����ت�����ح�����ق�����اق ك�����م�����ا ف���ع���ل 

املناضلون الشرفاء يف املايض القريب.  
ويف ال��ل��ق��اء ال����ذي أداره رئ��ي��س ات���ح���اد ال��ط��ل��ب��ة اليمنيني 
بالجامعة حامد املدحني، استمع صربي إىل مداخات 
ال�������ط�������اب وت������س������اؤالت������ه������م ب������ش������أن أوض������اع������ه������م ال������دراس������ي������ة 
واملشكات والعوائق التي تواجه البعض منهم، مؤكدا 
أن السفارة بالتعاون مع امللحقية الثقافية تعمل عىل 
تذليل كل الصعاب بما يساعد الطاب عىل امل��ي يف 

مشوارهم التعليمي وتحقيق طموحاتهم املتسقة مع 
املصلحة العليا للوطن. 

كما أش��اد يف معرض ردوده بتعاون رئ��اس��ة الجامعة 
وفرع حزب البعث العربي االشرايك والتسهيات التي 
ق���دم���وه���ا وي��ق��دم��ون��ه��ا ل��ل��ط��اب ال��ي��م��ن��ي��ني وم��ع��ام��ل��ت��ه��م 
ب���م���ث���ل ال����ط����ال����ب ال�������س�������وري، وه�������و م�����ا س����اع����د ال����ك����ث����ري م��ن 
الطاب عىل االستمرار والتفوق، ومواصلة الدراسات 

العليا والعودة إىل الوطن. 
م��ن ج��ه��ت��ه أش����اد ن��ائ��ب رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ت��ش��ري��ن بمثابرة 
الطاب اليمنيني ومستواهم العلمي والسلويك املتميز 
م���ؤك���دا أن ال��ج��ام��ع��ة ت��ب��ذل ق���ص���ارى ج��ه��ده��ا يف خ��دم��ة 
ط����اب����ه����ا س�����وري�����ني وع���������رب وأن أب����������واب إدارة ال���ج���ام���ع���ة 
م��ف��ت��وح��ة مل��ع��ال��ج��ة أي����ة إش���ك���االت أو م��ع��وق��ات ت��ع��رض 

الطاب اليمنيني.  
وت��ح��دث يف اللقاء املستشار الثقايف بالسفارة اليمنية 
م��ح��م��د ح��ن��ظ��ل وم���س���ؤول ال��ط��ل��ب��ة ال��ي��م��ن��ي��ني ال���دارس���ني 
يف سوريا عن حزب البعث العربي االشرايك الدكتور 

معتز القريش.  
وك������ان ال���س���ف���ري ص�����ربي ق����د ش������ارك يف اف���ت���ت���اح م���ع���رض " 
وج��������وه م�����ن ن��������ور" يف ن���س���خ���ت���ه ال����ث����ال����ث����ة ال��������ذي اح��ت��ض��ن��ت��ه 
جامعة تشرين بمناسبة أعياد الثورة اليمنية وأعياد 

تشرين السورية برعاية أمينة فرع حزب البعث العربي 
االشرايك بالجامعة الدكتورة مرينا دالل. 

وحيت الدكتورة دالل التضحيات والدماء التي نزفت 
من أجل الحرية والسيادة يف اليمن وسوريا، وقالت: 

هذه الفعالية هي مناسبة إلحياء أعياد تشرين املجيدة 
يف سوريا وأعياد الثورة اليمنية، ومن جهة ثانية هي 
ع����رف����ان ل���ل���ش���ه���داء وم���ش���اع���ل ال����ن����ور ال����ت����ي ب�������ددت ع��ت��م��ة 

الطريق للوصول إىل مستقبل واعد ألجيالنا.

السفير اليمني بسوريا يلتقي الطالب اليمنيني في جامعة تشرين مبناسبة الذكرى 55 لالستقالل



احمد  الفقيه

شهداء اليمن مواقف خالدة وأسطورة تاريخية..

ألواُنّ الّبحُر األحّمُر..!  يف ذكرٰى الّجالء والّشهداء

ومضات متناثرة

"املقالح" رحيل 
املبدعني.. واألجوبة 

الصامتة
رح����ي����ل رائ�������د ال���ق���ص���ي���دة ال���ح���دي���ث���ة األدي������ب 
الشاعر الناقد الدكتور عبدالعزيز املقالح 
خسارة كبرية ليس عىل اليمن فحسب بل 

عىل العالم العربي والعالم قاطبة.. 
ع�������������اش امل��������ق��������ال��������ح م�������ن�������ذ ط������ف������ول������ت������ه خ������ي������وط������اً 
م��������ت��������ش��������اب��������ك��������ة م��������ت��������ن��������اغ��������م��������ة م��������������ن ال�����������ع�����������ذاب�����������ات 
ال�������ش�������خ�������ص�������ي�������ة ب�������������ن ال���������ط���������ف���������ول���������ة وامل����������راه����������ق����������ة 
وال����ش����ب����اب، وال���ل���ح���ظ���ة امل����ع����اص����رة ال��ح��اف��ل��ة 
ب�����امل�����ف�����اج�����آت امل�����ت�����ن�����وع�����ة، ك�����اش�����ف�����اً ع������ن ال���ق���ل���ق 
واالض���ط���راب، وبقية امل��ش��اه��د امل��أس��اوي��ة يف 
ه���ذا ال��ع��ال��م امل��ت��خ��م ب��ال��ف��وىض وال��ام��ب��االة، 

والجمود اإلنساين..
ه����ك����ذا ت���ظ���ل ذك�����ري�����ات ال���ط���ف���ول���ة م��ن��ح��وت��ًة 
يف ال������ذاك������رة ال ُت�����ن�����ى، رغ������م ب������ؤس ال���ح���ي���اة 
وش����ظ����ف����ه����ا، وق�����س�����وت�����ه�����ا.. رح�������ل ويف ن��ف��س��ه 
يشء م���ن ح��ل��م ل���ن ي��ت��ح��ق��ق.. رح����ل ج��س��داً 
ول��������م ي�����رح�����ل روح������������اً وك�����ل�����م�����ًة وم����������ن����������ارًة.. ك����ان 
يدرك دائماً استشراف املستقبل عرب دوامة 
األحداث وخلخلة الحواس، واضطرابات 
ال���������وم���������ض���������ات ال���������راه���������ن���������ة يف زم�������������ن ال�������ه�������وي�������ات 

الضيقة.. 
أل����ي����س ه�����و ال����ق����ائ����ل: "ث���ق���اف���ت���ن���ا ح���ت���ى ب��ع��د 
االن���ف���ت���اح ع���ىل ال���ع���ال���م م����ازال����ت- ت��ش��ك��و من 
الجفاف والضمور بسبب إهمال املكونات 
ال���ف���ن���ي���ة، واالع����ت����م����اد ع����ىل ال���ك���ل���م���ة، وك��أن��ه��ا 

بذلك ثقافة البعد الواحد"..
هكذا يرحل العظماء املبدعون يف صمٍت 
وت��واض��ع، دون ض��وض��اء.. تاركن خلفهم 
مرياثاً شامخاً، وبصماٍت واضحًة للحاضر 
وامل��س��ت��ق��ب��ل.. م��درك��ن ح��ق��اً أن األوط�����ان لم 
ول���ن ت��ب��ن��ى إال ب��ال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة وال��ت��ق��ارب 
وال������������ت������������واص������������ل االج���������ت���������م���������اع���������ي وامل��������������ع��������������ريف ب����ن 
الثقافات والحضارات املختلفة.. وهذا لن 
يتم إال بوجود التفاهم املشرتك واالحرتام 
امل��������ت��������ب��������ادل وت�������ع�������زي�������ز ال�����������������رؤى امل�������ت�������واف�������ق�������ة ب���ن 

الثقافات املختلفة..
رح������ل ع���ل���م ال���ي���م���ن يف ص����م����ٍت، ت�����ارك�����اً ك��ل 
يشء م���ن ب���ع���ده ل���أج���ي���ال ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون 

مشاعل الفكر 
وال�������������������������ت�������������������������اري�������������������������خ 
ب  د أل ا و
ب���ص���دٍق ووف����اٍء 
وأم����������������������������������������ان����������������������������������������ٍة.. 
وص�����������������������������������������������������������������������������������������دق 
ال������������������������������ش������������������������������اع������������������������������ر 

القائل:
"ص�����������������ن�����������������ع�����������������اء 
ي��������ا ن������ب������ع ال����ف����ك����ر 
وال�������������������������ت�������������������������اري�������������������������خ 

والحضارة..
ي��������������������������������ا م�����������ن�����������ب�����������ع 
ال��������������������������������������������������������خ��������������������������������������������������������ري 
وال����������������������ج����������������������م����������������������ال 

والفن..
ي��������������������������������������������ا م���������������ه���������������د 

الحضارات..
ش�����������������م�����������������س�����������������ك 
م���������������������������������������������ازال���������������������������������������������ت 

متوهجًة..
أرضك ُحبىل 

باملفاجآت..
ن������������������������������������������رح������������������������������������������ل 
وع��������ب��������ق امل���������ايض 
ب�����������������������اط�����������������������ن  يف 

الحجب"..
رح�����ل امل���ق���ال���ح امل���س���ك���ون ب��ع��ش��ق ال����وط����ن.. 
ك��ان يؤمن إيماناً يقينياً أن الثقافة والفن 
هي عاج الحروب والنزاعات والعصبيات 
ال���ت���ي ت��خ��ف��ف ع���ن���ا وط������أة ال����ح����روب وال��ع��ن��ف 

واألزمات..
أل��ي��س ه��و ال��ق��ائ��ل: "ه��ل التخلف املتطور 
وغ�����������ري امل������ت������ط������ور ال�������������ذي ي�������ع�������اين م������ن������ه ال������وط������ن 
العربي يعود اىل تخلف ثقافته ومثقفيه أم 
أن تخلف الثقافة واملثقفن هو الذي يصنع 
هذا الواقع املتخلف؟..- قد أكون مخطئاً- 
أن ت���خ���ل���ف ال����ث����ق����اف����ة وم�������ا ي���ع���ان���ي���ه امل���ث���ق���ف���ون 
م��ن ن��ق��ٍص يف ثقافتهم ه��و وراء م��ا تكابده 
األمة العربية من انكساراٍت، ومن تخبٍط 
يف امل��ن��ط��ل��ق��ات امل����ؤدي����ة اىل ال���ت���ح���رر وال��ت��ط��ور 
وامل��ش��ارك��ة يف ب��ن��اء ح��ض��ارة ال��ي��وم بأبعادها 

املادية واملعنوية"..
ال أدري ب�����رح�����ي�����ل ع�����ل�����م ال�����ي�����م�����ن ال����ش����ام����خ 
"امل�������������ق�������������ال�������������ح" ق�������������د دخ���������ل���������ن���������ا ع���������ص���������ر ال������ص������م������ت 

األدبي؟!..
ه������ل وي���������ات ال������ح������رب ال�����ت�����ي ان����ك����وي����ن����ا ب���ه���ا، 
ومزقت الوطن اىل كيانات متصارعة، حتى 
أص���ب���ح دور امل��ث��ق��ف ال���ي���وم ه���ام���ش���ي���اً، طغى 

عليه صوت العنف والقمع والبطش..
إذن ال س������������ام ب���������������دون ث������ق������اف������ة وت�����ع�����اي�����ش 

ومصالحة حقيقية..
صفوة القول:

عبدالله عبدالوهاب البيايت
"ملن تبيك هذه الزنابق؟..

ملن تيضء هذه النجوم؟..
ملن تدق هذه األجراس؟..

وأين يميض الناس؟..
هذا با أمس.. وهذا غده قيثارة خرساء.. 
داع�����������ب�����������ه�����������ا، ف�������ان�������ق�������ط�������ع�������ت أوت�����������������اره�����������������ا والذ 

بالصبهاء
وذا با وجه، با مامح، با قناع..

أشعل يف الرحيل ناراً وانتهى الصراع
سيصبح الصمت رهيباً عند الرحيل..

الريح تبيك كل يوم عند مجيء املساء..
علمتني غياب الكلمات.. عذاب الصمت 

والبكاء.."بتصرف".

مدرسة  املقالح      
عرصية فريدة تتسم 
ب��ال��ذك��اء واإلب����داع 
وامل����زج ب��ن امل��ايض 
وال��ح��ارض وال��رؤي��ة 
ال��ش��ف��اف��ة ل��ل��راث 

القديم- الحديث

عند  ال��ق��ص��ي��دة          
حياة  تجربة  املقالح 
ووج�������ود، وم��ي��اد 
الشاعر  واج��ه  عسري 
خالها مأساة الذات 
مازال  الذي  والعالم 
"م��أس��اة  يف  غ��ائ��ص��ًا 

األنا"

ُت���ح���ت���ل األوط�����������ان وُت������ع������اين م�����ن االم����ت����ه����ان واالس���ت���ع���م���ار 
وت��س��ت��وط��ن��ه��ا ال���ع���ب���ودي���ة وال��������ذل  إال ت���ل���ك األوط��������ان ال��ت��ي 
ي���ت���س���اب���ق أب���ط���ال���ه���ا األح���������رار ل����ل����ذود وال������دف������اع ع���ن���ه���ا و ع��ن 
اإلن����س����ان ف��ت��ن��ح��ن��ي ال���ه���ام���ات وي���ق���ف اإلن����س����ان خ����ج����واًل ال 
ي��س��ت��ط��ي��ع وص���ف���ه���م ‘ وت����ظ����ل ص���ف���ح���ات ال����ت����اري����خ ب��ي��ض��اء 
ناصعة ف��ا ينقش أج��م��ل سطورها إال  األب��ط��ال الذين 
تشبعت ع��ق��ول��ه��م ب��ال��ف��ك��ر املُ��ن��ري وح��م��ل��وا أرواح���ه���م عىل 
أك����ف����ه����م وس������ط������روا أروع امل�����اح�����م ب���ث���ب���ات���ه���م وص����م����وده����م  
وص�����ن�����ع�����وا امل�������واق�������ف ال�����ت�����ي ل������ن ت����ت����ك����رر م����ه����م����ا دار ال�����زم�����ان 
وتعاقبت األجيال فيحاُر اإلنسان وتنذهل األذهان أمام 
تضحيات الشهداء ومواقفهم التي خلدوها وسطروها 
ب��ال��دم��اء ال��ت��ي أع�����ادوا ب��ه��ا امل��ج��د وال��ك��رام��ة وح��ط��م��وا بها 
ق������ي������ود األن�����ظ�����م�����ة ال�����دك�����ت�����ات�����وري�����ة وس�����ل�����ط�����ات ال����ح����ك����وم����ات 

الجائرة.
عندما نتحدث ع��ن ش��ه��داء اليمن فإننا نتحدث عن 
األوف��ي��اء ألُم��ت��ه��م اإلس��ام��ي��ة وشعبهم ال��ع��رب��ي األصيل 
ُ�����ط�����ب�����ع وأع�����ل�����ن�����وا  ن�����ت�����ح�����دث ع�����م�����ن وق�������ف�������وا أم�����������ام ال�����ع�����ال�����م امل
موقفهم الثابت مسنوداً بأسلحتهم وبنادقهم املدافعة 

عن األم��ة ومقدساتها عندما نتحدث عن الشهداء يف 
ال��ي��م��ن ف��إن��ن��ا نظلمهم بالتسمية ف��ه��م ش��ه��داء اإلس���ام 
وأمته ,شهداء املبادئ واملوقف اإلسامي النبيل الذي 
ي��ح��ف��ظ ك��ي��ان األم����ة وك��رام��ت��ه��ا وس���ر وج���وده���ا ب��ن األم��م 
فقد سطر اليمنيون منُذ قديم األزل ومنذ ب��زوغ فجر 
اإلسام  أروع امل���اح���م ال��ف��دائ��ي��ة وك���ان���وا خ���ري م���ن ن��اص��ر 
الرسول صىل الله عليه وعىل آله وسلم وشارك يف نشر 
اإلسام حتى أوصلوه إىل األندلس ودول الغرب‘ وكانوا 
رواد ال��ف��ت��وح��ات اإلس��ام��ي��ة يف زم��ن ال��ش��رك واملشركن 
وتخلف الجاهلية ع��ن األت��ب��اع ,  ف��ه��ذا م��ا ميز اليمنين 
وق���د أش����اد ب��ه��م ال���رس���ول ص��ل��وات ال��ل��ه وس��ام��ه ع��ل��ي��ه و 
عىل آله وقال فيهم من القول ما لم يشرف به غرُيهم 
ع����رب ال���ع���ص���ور وال����ت����اري����خ ف���ق���د ن����اص����ر ال���ي���م���ن���ي���ون اإلس�����ام 
وق������دم������وا ال�����ش�����ه�����داء ب����ك����ل ث�����ب�����ات ول�������م ت����زح����زه����م م����واق����ف 
األع����راب وت��ق��ارب��ه��م م��ع أع���داء اإلس���ام واملسلمن ففي 
الوقت ال��ذي يغرق الخليج وغالبية الشعوب بالنفط 
واملصالح املتبادلة مع الكيان الصهيوين ' ُتحاصر اليمن 
أشد الحصار وتفتك بها الحروب العدوانية واملؤامرات 

املتوالية التي تستهدف اإلسام النقي يف اليمن وبينما 
تذهب األنظمة والحكومات العربية للتطبيع والتصالح 
م������ع ال�����ك�����ي�����ان ال����ص����ه����ي����وين ُي������ب������دي ال����ي����م����ن����ي����ون ع����ك����س ذل����ك 
ت���م���ام���اً ف��ت��ج��د اإلس��������ام ك���ل���ُه يف ال���ي���م���ن ف���ه���ي ال���ت���ي ت��ق��دم 

آالف الشهداء دفاعاً عن اإلس��ام واملقدسات واملوقف 
الثابت املناهض للتطبيع والرافض الستباحة املقدسات 
واس��ت��اب حقوق الشعوب العربية'  وال��رف��ض اليمني 
للمشروع الذي تفرضه دول الفاشية االستعمارية عىل 
الشعوب واألنظمة - أمركة العالم- بينما يتقبلُه غالبية 
عاملية يرفض ويناهض اليمنيون هذا املشروع ويقدمون 
الشهداء باآلالف بقيم إسامية ثابتة وموقف إسامي 
ع��رب��ي أص��ي��ل فيبقى ال��ي��م��ن��ي��ون يف امل����ايض وال��ح��اض��ر هم 
أه�����ل ال����ح����ض����ارات اإلن���س���ان���ي���ة وأص����ح����اب ال���ق���ي���م وامل����ب����ادئ 
اإلس������ام������ي������ة ال������ت������ي ال ت����ت����غ����ري ب����ت����غ����ري ال��������ظ��������روف واألزم�������ن�������ة 
ف���اإلس���ام ي��ف��رض ع��ىل امل��س��ل��م أن ي��ح��م��ي أخ����اه اإلن��س��ان 
ويحفظ كرامته وحقوقه ويحفظ املقدسات ويثبت عىل 
امل���ب���ادئ اإلس��ام��ي��ة وي��ب��ذل ال��ن��ف��س وال�����روح ح��ف��اظ��اً عىل 
األمة وعدم استسامها ورضوخها للمشاريع الغربية 
التي أتت لتدمري اإلسام واملسلمن ويبقى اليمنيون هم 
السباقون والشهداء يف زمن الصمت والخضوع ويبقى 
ش���ه���داء ال��ي��م��ن ه���م ش���ه���داء ال���دي���ن اإلس����ام����ي وش���ه���داء 

األمة العربية واإلسامية جمعاء.

*يف ال����زم����ن ال����غ����اّب����ر ّم��������ّرت اإلم������رباط������وري������اُت وامل����م����ال����ُك 
وال���������دوُل ال����غ����اب����رُة ب��ج��ح��اِف��ّل��ه��ا ال����غ����ازّي����ة م����ن أرِضّ ي��م��ن 
األح����������������ّرار، وم�������ن م������ّي������اه ال����ّب����ح����ر األح������ّم������ر ّم���������ّر ال���ط���ام���ع���ون 
والواهمون والحاقدون بأحامهم الشيطانية يحملون 
وْه�����َم االح���ت���ال؛ ف���ُدِف���ّن���ت اإلم����رباط����ورّي����ات وُغ���َزات���ه���ا يف 
بت اليمُن ّلقب  أرض وشواطئ البأّس الّشديد، فاكَتَسّ
مقربة الُغّزاة، واكَتّسب البحُر األحّمر لوَنُّه وعظمَتُّه 
��ه��داء ال��ّط��اه��رة، وأرواّح��ه��م الزكّية التي  م���اء ال��ُشّ من ِدّ
بّذلوها يف َسبيل الّدفاع عن أرض وحضارة واستقال 
اليمن القديم .* فَدَحّروا بها الغزو الربتغايل، وكّسروا 
أنَْف االحتال الَحبّش، وجْنّدلوا باملُستعّمر الُعثماين، 
وم����ّرغ����وا رؤوّس ق��ط��ع��ان ال���غ���زو ال���ربي���ط���اين يف ال���وح���ِلّ 
وَحَجبوا الشمّس عن إمرباطورّيتهم البائدة، وخرجوا 
م����ن ال���ي���م���ن ي����ج����ّرون أذي�������ال ال���خ���ي���َب���ة وه�����م ص����اغ����رون يف 
ِرّية بطلة  الثاثن من نوفمرب 1967م، بعد ث��ورة تحُرّ
ومقاومة نضالية شّجاعة قادها أبناُء الجنوب األحَرار 
بمساندة شرفاء اليمن من كّل أرجاء ومناطق الوطن 
الحبيب ال��ذي كان واح��دا ومتوحدا يف عقول وقلوب 
أب����ن����اء ي���م���ن اإلي����م����ان وال���ح���ك���م���ة ج���ن���وب���ا وش����م����اال وش���رق���ا 
وغ����رب����ا، رغ����م م���ح���اول���ة االس���ت���ع���م���ار ال���ربي���ط���اين ال��خ��ب��ي��ث 
زرع الّضغيَنة والُفرّقة والّنعرات فيما بينهم من خال 
ت��ق��س��ي��م��ات��ه ال���ج���غ���راف���ي���ة وأالع����ي����ب����ه ال���س���ي���اس���ي���ة، ون��ف��ث��ه 

للّسموم املناطقّية االستعمارية البغيّضة.. 
واليوم يحتفي أبناء يمن اإليمان والحكمة 

ب���ه���ذه ال����ذك����رٰى امل���ج���ي���دة ال���ت���ي ُط�����رد ف��ي��ه��ا آخ����ر ج��ن��دي 
ب���ري���ط���اين م��ح��ّت��ل م���ن ج���ن���وب ال��ي��م��ن ب��ع��د أن ان��ك��س��رت 
أن������وف امل��ح��ت��ل��ن وغ����اب����ت ع����ن إم���رباط���وري���ت���ه���م ال��ش��م��س 
ال�����ت�����ي ح����ول����ه����ا ال����ي����م����ن����ي����ون إىل ن��������ار ال����ت����ه����م����ت أط���م���اع���ه���م 
االس��ت��ع��م��اري��ة، واس��ت��ح��ال��ت آم��ال��ه��م ال���رام���ي���ة إىل نهب 
الرثوات الطبيعية إىل سراب زائف ورماد تذروه الرياح. 
ال�����ي�����وم ي���ح���ت���ف���ون يف ظ�����ل اح�����ت�����ال أم�����ري�����يك ب���ري���ط���اين 
صهيوين سعوامارايت ُمستعرب جديد يحمل نفّس 
األهداف واملخططات اإلجرامية واألطماع االستعمارية 
االستكبارية التي كانت يف امل��ايض، غري أنها ُتنّفذ عرب 
أدواٍت وأذُرٍّع عميلة باعت نفسها ووطنها للمحتل 
ب��أرخ��ص األث���م���ان. ويف ذات ال��وق��ت يحتفي اليمنيون 
ب��ذك��رى أس��ب��وع الشهيد ال��س��ن��وي��ة، يف ت��واف��ق وت��زام��ن 
يؤكد بما ال يدع مجاال للّشك أن دماء الشهداء هي 
ل����وُن االس��ت��ق��ال وب�����ذوُر ال��ح��رّي��ة وث��م��ار ال��ّن��ص��ر امل��وع��ود 
ال��������ذي وع�������د ال����ل����ه ب�����ه ع�����ب�����اده امل�����ؤم�����ن�����ن. ن����اه����ي����ك ع�����ن أن 
اليمنين الشرفاء مازالوا ثابتن عىل مواقف أجدادهم 

األوائل الرافضة للغزو والهوان واالستعمار. 
إن م�������ا ي����م����ي����ز ه���������ذه ال��������ذك��������رى ال������خ������ال������دة - يف ع���ي���ده���ا 
الخامس والخمسن- هو أن أحفاد الثوار املناضلن 
- ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ث��ورة ال��راب��ع عشر م��ن أك��ت��وب��ر 1963م 

أم��ث��ال املناضلة دع���رة وامل��ن��اض��ل ل��ب��وزة وب��اق��ي رفاقهم 
األب����ط����ال ال���ذي���ن ب������دأوا ال���ك���ف���اح امل���س���ّل���ح ض����ّد املُ��س��ت��ع��م��ر 
الربيطاين وفلوله، وانتصروا يف الثاثن من نوفمرب 
1967م- ي��ح��م��ل��ون ن��ف��س ج��ي��ن��ات أج���داده���م ال��راف��ض��ة 
ّنس تراب بلدهم  للّذل واالستعباد وال يقبلون بأن ُيَدّ
ال�����ط�����اه�����ر ب����������ق����������اذورات امل����ح����ت����ل����ن وأدوات����������ه����������م ال����ن����ج����ّس����ة. 
خصوصاً بعد أن أدرّكوا ُمخططات العدوان واملحتل 
الخبيثة وأهدافه اللصوصية التي يسعى من خالها 
إىل ن����ه����ب ال������������رثوات ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ال�����ت�����ي ت������زّخ������ر ب����ه����ا ب���ل���دن���ا 
كالنفط الخام والغاز واملعادن ،وهذا ما اتضح جلياً 
من خال التحركات األمريكية األخرية يف حضرموت 
وشبوة وعدن وسقطرى واملخا وميون واملهرة وباقي 

املحافظات املحتلة يف جنوب وشرق الوطن..
لذلك لن يمّر العدوان بسام وينعم بخريات اليمن 
يف الوقت الذي يموت فيه املواطن اليمني جوعا وأملا؛ 
ج����ّراء إي��غ��ال دول ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا يف اس��ت��خ��دام 
ال��ح��ص��ار ال��ج��ائ��ر وال��ح��رب االق��ت��ص��ادي��ة ال��وح��ش��ي��ة ضد 
أب��ن��اء ي��م��ن ال��ب��أس ال��ش��دي��د، إض��اف��ة إىل أق��دام��ه��ا عىل 
ج����ري����م����ة ن����ه����ب م�����رّت�����ب�����ات م����وظ����ف����ي ال������دول������ة ال����ت����ي ك���ان���ت 
ُت����ص����ّرف م����ن ع����ائ����دات ال���ن���ف���ط وال����غ����از ق���ب���ل أن ت��س��ت��ويل 

عليها أدوات الشيطان األمرييك وعمائه،
ف����������������أح����������������رار ج������������ن������������وب ال��������������وط��������������ن امل����������ح����������ت����������ل س�������ي�������ع�������ي�������دون 
أم������ج������اّد أج�������ّداده�������م وي���ن���ت���ف���ض���ون يف ك������ّف������اٍح م����س����ّل����ٍح يف 
وج������������ه االح����������ت����������ال وال�������������ع�������������دوان األم����������ري����������يك ال������س������ع������ودي 

ال��������ربي��������ط��������اين ال��������ص��������ه��������ي��������وام��������ارايت ال�������غ�������اش�������م وي�����ق�����ط�����ع�����ون 
�������ه ال��ع��م��ي��ل��ة دف���اع���اً ع��ن دي��ن��ه��م وأرض��ه��م  أذُرَّع������ه وأدواَتّ
وعرضهم؛وسيقفون يف صف واحد مع أحرار املهرة 
الذين يواجهون العدوان وفلوله بشجاعة وأنفة لنيل 

حياة كريمة وحرة ومستقلة، 
وم�����ا ي���ج���ب أن ي��ف��ه��م��ه ال�����ع�����دوان األم�����ري�����يك وأدوات�������ه 
القبيحة يف هاتن املناسبتن العظيمتن هو أن مصريه 
وم����ص����ري ج���ح���اف���ل���ه وق����ط����ع����ان����ه ل�����ن ي���خ���ت���ل���ف ع�����ن م��ص��ري 
ون��ه��اي��ة املحتلن ال��ق��دم��اء، وان زم���ن ال��وّص��اي��ة ونهب 
ث���روات الشعب اليمني الطبيعية أصبح ماضياً ميتاً 
ال يمكن أن يعود أب��دا مهما حاولت أمريكا وأدواتها 
ال��ق��ب��ي��ح��ة أن ت�����ربز ع��ن��ج��ه��ي��ت��ه��ا ال���ربوب���اق���ن���دي���ة ال���ه���ّش���ة، 
وعليها أن تفهم وتستوعب جيدا الرسائل التحذيرية 
التي وجهتها ال��ق��وات املسّلحة اليمنية عرب ُمتحدثها 
الرسمي العميد سريع، وممثلتها الفعلية صماد 3 
املسرية؛ كما أن عليها استيعاب تحذيرات القيادتن 
ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة واس���ت���غ���ال ف�����رّص ال����ّس����ام ال��ت��ي 
ت����ق����دم����ه����ا ص����ن����ع����اء ب������ن ال����ف����ي����ن����ة واألخ��������������رى ق����ب����ل ف������وات 

األوان..
*ول��ي��ت��أك��د ال��ع��دوان وم��ن س��ار ع��ىل ج��رم��ه أن اليمن 
وأهله لم ولن يتبّدلوا أو يتغرّيوا، وإن تغري الزمان؛ 
ف�����ه�����م أح�����������������ّرار ب������ال������ف������ط������رة، أع�����������������ّزاء ب��������ال��������وح��������دة، أق������وي������اء 
بالحكمة، أشّداء بمعرفة الله والّثقة به، ُمنتصرين 

بالتوّكل عليه وتأييّده وما النّصر إاّل من عند الله.

51(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
تم استبدال النظام االشرتايك 
يف أوروب�������������������ا ب������ال������ن������ظ������ام ال����ص����ن����اع����ي 
اإلق��������ط��������اع��������ي ون���������ظ���������ام رأس امل���������ال  
وك�����������������ان ي�����ع�����ت�����ق�����د أن ال����ن����س����خ����ت����ن 
ال���ش���ي���وع���ي���ة وال����رأس����م����ال����ي����ة ك���ان���ت���ا 
ال��������س��������ب��������ب ال���������رئ���������ي���������ي يف ت�����ح�����دي�����د 
اق���ت���ص���اد ال��ي��م��ن وم����ا ي��م��ل��ك��ه اآلن 
وك���������ان ال����ي����م����ن م����ث����ل ال����ع����دي����د م��ن 
دول العالم الثالث يمتلك نظاًما 
إدارًي������������������ا إق������ط������اع������ًي������ا ح�����ي�����ث ت���ع���ت���م���د 
ال������س������ل������ط������ة ع���������ىل م�����ل�����ك�����ي�����ة ال��������دول��������ة 
نفسها وك���ل م��ا يحتاجه املحلل 
االق���������ت���������ص���������ادي الق�������ت�������ص�������اد ال����ي����م����ن 
أن ي��ض��ي��ف��ه ه���و أن ق��ي��م��ة ال���دول���ة 

تنبع م��ن مكانتها يف ن��ظ��ام أوس����ع، يف ال��ي��م��ن السفيل 
كانت االستجابة متوقعة للمشاكل االقتصادية فكل 
اللوم كان يلقى عىل الزيدية كونهم السبب الرئيي 
مل����ش����اك����ل����ه����م إىل ح�������د ن�����س�����ي�����ان أن أغ������ل������ب ج������ن������ود وج�����ب�����اة 
الضرائب وموظفي اإلمام كانوا من الشافعية  ولكن 
ح���ت���ى ب���ع���د رح���ي���ل األئ����م����ة ال���زي���دي���ن اس���ت���م���ر ال����وض����ع يف 
اليمن السفيل وكان ال يزال جمع الضرائب يتم بالقوة 
وال��خ��داع أحياناً ويمكن أن تكون هناك ح��االت كثرية  
وج��دت يف الثمانينيات، تعرض الشافعين للسرقة 

والضرب والخداع وحتى قتلهم 
يف بعض األحيان ولم يجدوا أي 
تعويض من حكومتهم فاملواطن 
ي���ع���رف ح������دود ت��ط��ل��ع��ات��ه وس��ق��ف 
آم�����������ال�����������ه ال������ع������م������ل������ي������ة يف ال��������دس��������ت��������ور 
غ����ري امل���ك���ت���وب  ف���ه���و م��ق��ي��د م��ق��دم��ا 
ب����ط����ائ����ف����ت����ه وم�����ن�����ط�����ق�����ت�����ه، ال����ج����ي����ش 

واألم��������������������������������������������������������������������������������������������������ن 

ال��������ق��������وم��������ي م������ف������ت������وح������ان 
أمام أحدهما ومغلقان 

يف وج�����������ه اآلخ�������������ر وح�����������دود 
ال�����������س�����������ل�����������ط�����������ة ال ت����������ن����������ب����������ع م������ن 

وظ���ي���ف���ت���ه أو أه���م���ي���ت���ه ب�����ل م��ن 
منطقة. االنتماء إىل طائفة أو قبيلة أو 

منذ عهد الحمدي ارتفعت نسبة الزيدية يف املناصب 
الحكومية الرئيسية يف هذه الفرتة الزمنية من تاريح 
اليمن كان الجيش بارزا للغاية وكان الضباط املهمون 

ب���ش���ك���ل رئ�����ي�����ي م�����ن ج���م���ي���ع أن�����ح�����اء ص����ن����ع����اء ب����ع����د رب����ع 
ق��رن من ال��ث��ورة ك��ان الناس يتساءلون عما إذا كانت 
ه�����ذه ه����ي اإلم����ام����ة م����ن دون اإلم�������ام ف��ج��م��ي��ع امل��ن��اص��ب 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ك��ان��ت م��ح��ص��ورة يف امل��ق��رب��ن 
م����ن ال���رئ���ي���س وح���اش���ي���ت���ه وت�����م ال��ت��ح��ي��ز ب���امل���ث���ل يف م��ج��ال 
ال���ت���ج���ارة ال���ت���ي ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��اف��ع��ي��ون، أف��س��ح��ت 
ال���ت���ج���ارة امل���ج���ال ل����أذون����ات وال���رتاخ���ي���ص وك��ل��ه��ا ك��ان��ت 
تعمل بالوكالة فقد تكون لدى املرء وكالة لبيع عامة 
ت���ج���اري���ة م���ن ال���ش���وك���والت���ه  ف��ت��م ش�����راء ه����ذه ال���وك���االت  
وب�����ي�����ع�����ه�����ا ب�����م�����ب�����ال�����غ أع�����������ىل م������م������ا ي�����م�����ك�����ن مل�����ع�����ظ�����م ال�����ت�����ج�����ار 
ال��ح��ص��ول عليها وك���ل م��ا رأوه ه��و امل��زي��د م��ن التعقيد 
وامل��ت��ط��ل��ب��ات اإلداري�������ة وامل���واف���ق���ات وأن ال��ب��ريوق��راط��ي��ن 
ال���ذي���ن أداروه��������ا ك���ان���وا يف ال���غ���ال���ب م���ن ال��ي��م��ن ال��س��ف��يل 
حيث تجاوز التعليم أجزاء أخرى من الباد عندما 
كان الربيطانيون ال يزالون يف عدن  كما تم تشديد 
ال��ق��ي��ود ع���ىل امل���س���ت���وردي���ن امل��س��ت��ق��ل��ن ال���ذي���ن ك��ان��وا 
ي��س��ت��خ��دم��ون ال���ش���اح���ن���ات ال����ربي����ة ل���ص���ال���ح ال��ت��ج��ار 
ال�����ك�����ب�����ار ع������ىل ن�����ط�����اق واس����������ع ال������ذي������ن ي����ش����ح����ن����ون ع��رب 
ميناء الحديدة، كانت التحويات ال تزال ذات أهمية 
أساسية يف ع��ام 1987 م بلغت قيمتها م��ا يقرب من 
430  مليون دوالر لكن األموال كانت يف أيدي القطاع 
ال��خ��اص وك���ان االق��ت��ص��اد امل��ح��يل ي��م��ر ب��ظ��روف معقدة 
أتاحت العاقات السياسية عىل أي نطاق  الوصول 

إىل االقتصاد النقدي أو الفرص االستثمارية التي لم 
تكن متاحة ألغلبية الشعب م��ا ل��م تكن لهم صات 
سياسية أو معارف لم تكن معظم األرايض الزراعية 
م���ص���دًرا ك��ب��ريًا ل��ل��دخ��ل، ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي ح��ص��ل��ت بن 
ع���ام���ي 1970-1960م ل���م ت����أيت ب��ث��م��اره��ا ب���ل ب��ال��ع��ك��س 
أص����اب����ت ال������زراع������ة يف م���ق���ت���ل أغ����ل����ب األرايض ال��ص��ال��ح��ة 
ل���ل���زراع���ة ك���ان���ت يف أي�����دي ك���ب���ار ال��ش��خ��ص��ي��ات أو ش��ي��وخ 
ال���ق���ب���ائ���ل أم������ا األرايض ال����ص����غ����رية وال�����ت�����ي ك����ان����ت ت��ك��ل��ف��ة 
الزراعة والري فيها عالية جدا فقد تحولت إىل مزارع 
للقات وقليل منها مزارع للنب ولم تكن الدرجة التي 
يمكن عندها فصل علم االقتصاد باملعنى الذي تناوله 
املخططون عن االقتصاد السيايس  كبرية وأدى الحظر 
املفروض عىل واردات الفاكهة والخضروات إىل تحفيز 
الري باملضخات يف تهامة وهي منطقة غري ممثلة إىل 
ح��د كبري يف الحكومة اليمنية،  ك��ان م��ع��دل اإلن��ف��اق 
ل���أس���ر امل���ي���س���ورة إىل ح���د م���ا يف ال���ف���رتة 1985 1987-م 
تقريبا 4000  ريال ناهيك عن تكاليف تزويد مضخات 
ال�����ري ب���ال���وق���ود أك����رث م����ن  40000 أل����ف ري�����ال ي��م��ن��ي يف 
السنة  وتسويق املنتج   كانت ال��زراع��ة من ه��ذا النوع 
املكلف  ماديا يف حن شجعت املشاريع الكبرية التي 
ترعاها الحكومة ع��ىل بناء مجموعة م��ن ال��س��دود يف 
وادي مور عىل سبيل املثال ويعترب وادي مور أحد أكرب 

وديان تهامة اليمن من حيث املساحة.
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رسالة اسود العرين من فلسطني
بن عملّيات الّطعن والّدهس وإطاق الّنار وعملّيات 
ال�������ّت�������س�������ّل�������ل إىل امل������س������ت������وط������ن������ات وص������������������واًل إىل اس������ت������ه������داف 
م���س���ت���ع���م���رات غ�������اف غ��������ّزة أم�������س ب�����ال�����ّص�����واري�����خ رّداً ع��ىل 
االع��������ت��������داءات اإلس����رائ����ي����ل����ّي����ة ي���ع���ي���ش ال����ك����ي����ان ال���ّص���ه���ي���وين 
املؤقت مرحلة القلق العايل نسبياً يف ظّل تصاعد وترية 
العملّيات العسكرّية يف الّضفة التي استدعى القيادات 
األم����ن����ّي����ة وال����ع����س����ك����رّي����ة يف ل���ج���ن���ة ال����خ����ارج����ّي����ة واألم���������ن يف 
الكنيست الّصهيوين إىل الّتحذير من تصعيد املواجهات 
يف األشهر القادمة. الّتحذير صدر عىل أثر عقد اجتماع 
ل���ل���ج���ن���ة ال����خ����ارج����ّي����ة واألم����������ن يف ال���ك���ن���ي���س���ي���ت ال���ّص���ه���ي���وين 
ح�����ض�����ره ق����������ادة م������ن ج����ي����ش ال������ع������دو االس������رائ������ي������يل وج����ه����از 
)الشاباك( الذين ناقشوا ارتفاع معدل العملّيات ضّد 
جيش االحتال وأجهزته األمنّية وقطعان املستوطنن 
والتأكيد ع��ىل ارت��ف��اع ج���ودة ونوعية العملّيات وت��ط��ّور 
األداء ال��ت��ك��ت��ي��يك وال���ق���ت���ايل ل��ل��م��ق��اوم��ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن. 
يف ظّل دع��وات املسؤولن يف الكيان الّصهيوين املؤقت 
إىل الّتصعيد عسكرّياً ضّد الفلسطينين. أوىل املواقف 
ص������درت ع�����ن  رئ���ي���س ال���ّس���ل���ط���ة ال���ي���ه���ودّي���ة يف ال��ك��ن��ي��س��ت 
ايتمار بن غفري ، الذي تّم تعيينه وزيراً لأمن القومي 
يف الكيان الّصهيوين املؤقت إيتمار بن غفري ال��ذي قال 
أّن���ه ال ي��وج��د م��ح��ارب��ة وردع للعملّيات، داع��ي��اً القيادة 
ال��ع��س��ك��رّي��ة للقيام بتنفيذ اغ��ت��ي��االٍت م���رّك���زة، ب��ن غفري 
الذي التقى الجندي الذي قتل املواطن الفلسطيني يف 
نابلس عمار مفلح ب��ارك عملّية القتل م��ق��ّدراً ومباركاً 
ل���ج���ه���ود ال���ق���ات���ل. ت���ص���ري���ح���ات ل��ج��ن��ة ال���خ���ارج���ّي���ة واألم�����ن 
أّكدها الخبري )اإلسرائييل( بالّشؤون العربّية يوين بن 
مناحيم  ال���ذي أع��ل��ن أّن امل��ؤّس��س��ة األم��ن��ّي��ة اإلسرائيلّية 
ت��س��ت��ع��ّد ل��ت��ص��اع��د ال���ع���م���ل���ّي���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ة يف ال��ّض��ف��ة 
ال��غ��رب��ّي��ة وال��ق��دس، يف أع��ق��اب ت��زاي��د م��وج��ة الّتحريض 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل���زي���د م���ن ال��ع��م��ل��ّي��ات، ب��ع��د ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة 
)اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة( ال�����ج�����دي�����دة ب����زع����ام����ة ب���ن���ي���ام���ن ن���ت���ن���ي���اه���و، 
وت��س��ت��ع��ّد أي��ًض��ا إلط���اق ال��ّص��واري��خ م��ن ق��ط��اع غ����ّزة. ك��ّل 
تلك الوقائع واملؤّشرات كّرست يف العقل )االسرائييل( 

ما ييل:
1 - فشل كّل اإلجراءات وعملّيات الّردع التي تنفذها 
الوحدات العسكرّية واألمنّية للعدّو من منع أو الحّد 
من عملّيات املقاومة وعجز قّوة )الجيش الذي ال يقهر( 

يف تحقيق ذلك
2 -  –س��ق��وط اس��رتات��ي��ج��ّي��ة ال���ّدف���اع وال��ح��م��اي��ة للكيان 

الّصهيوين املؤّقت بفضل ضربات املقاومن الّنوعية
3 – تأكيد ب���أّن ال��ّص��راع م��ع ال��ك��ي��ان ال��ّص��ه��ي��وين املؤقت 

هو صراع وجود ال صراع حدود
-4 ي���ق���ن ال�����ع�����دّو ب��ح��ت��م��ي��ة زوال���������ه ال�������ذي ب������ات م��س��أل��ة 

وقت فقط منذ نشوء الكيان ولغاية اليوم قاد الكيان  
الّصهيوين املؤّقت معركة وج��وده بجناحيه الّسيايّس 
وال���ع���س���ك���رّي وب���ت���ي���ارات���ه ال��ّدي��ن��ي��ة وال��ي��م��ي��ن��ّي��ة )امل���ت���ط���ّرف���ة ( 
بالّرغم من أّنه كيان متطّرف بكّل جهاته إال أّنه فشل 
ع���ىل م����دى س���ن���وات االح����ت����ال ال����ط����وال م���ن ض���م���ان أم��ن 
قطعان مستوطنيه رغم امتاكه ألكرب ترسانٍة عسكرّيٍة 
مدعومٍة أمريكّياً وغربّياً إاّل أّن كّل ما مارسه من قهٍر 
وت���ع���س���ٍف واع����ت����ق����اٍل وق���ت���ل وت����دم����رٍي وت���ه���ج���رٍي وم����ص����ادرة 
أراٍض وبناء مستوطنات ورغم توقيع اتفاق اوسلو كّل 
ذلك لم يمُح من الّذاكرة الفلسطينّية بأّن )اسرائيل( 
غدة سرطانية يجب اجتثاثها من الوجود. عجز الكيان 
الّصهيوين املؤقت عن مواجهة أطفال الحجارة وقمع 
االنتفاضات املتتالية وعجز ع��ن تأمن األم��ن لقطعان 
مستوطنيه الذين تحّولوا إىل أسرى لصواريخ املقاومة 
وعملياتها. وما يجري اليوم ما هو إاّل استكمال لعملّية 
اجتثاث )اسرائيل الغّدة الّسرطانية من الوجود. وهي 

حقيقة يدركها العدو من خال 
ت���س���اؤالت���ه وق���ل���ق���ه امل���ت���ص���اع���د ال����ّل����ذي����ِن ي�����ؤّش�����ران إىل أّن 
ال��ع��ّد ال��ع��ك��ي ل��ن��ه��اي��ة ه���ذا امل���ش���روع ال��س��رط��اين ق��د ب��دأ 
م�����ن خ�������ال ت����ح����ذي����ر ق�����ادت�����ه ال����ّس����ي����اس����ّي����ن وال���ع���س���ك���ري���ن 

وح���دي���ث���ه���م ع����ن امل���س���ت���ق���ب���ل امل���ج���ه���ول ل���ك���ي���ان���ه���م يف ض���وء 
تنامي وارت��ف��اع ع��دد عملّيات امل��ق��اوم��ة وات��س��اع رقعتها 
وخ���رق���ه���ا ل������إج������راءات األم����ن����ّي����ة وال���ع���س���ك���رّي���ة ت���ح���ذي���رات 
عّززها استطاع رأي أجراه )ائتاف الحركات الّشبابية 
يف إس������رائ������ي������ل(، ك�����ان�����ت أب���������رز ن���ت���ائ���ج���ه أّن ث����ل����ث ال���ش���ب���اب 
اليهودي يف فلسطن املحتّلة يعتقدون بأَنّ الكيان لن 
يكون م��وج��وداً بعد 25 ع��ام��اً، إض��اف��ًة إىل ع��دم جدوى 

ال���ق���ت���ال م���ن أج����ل )دول�������ة( م��رش��ح��ة ل����ل����زوال ك����ام أّك����ده 
رئيس حكومة الكيان املؤقت نتنياهو يف أحد املناسبات 
بقوله سأجتهد لتبلغ إسرائيل عيد ميادها املئة، إن 
مسألة وجودنا ليست مفهومة ضمناً وليست بديهية، 
فالتاريخ يعلمنا أّنه لم تعّمر دولة للشعب اليهودي 
أكرث من 80 سنة وهو ما أّكده رئيس الحكومة السابق 
ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت يف ال����ذك����رى ال����� 74 ل��ق��ي��ام ك���ي���ان االح���ت���ال 
ع��ىل أرض فلسطن امل��ح��ت��ّل��ة، إىل أّن���ه )ل���م تصمد ف��وق 
هذه األرض دولة يهودية سيادّية وموحدة، ملدة تزيد 
ع���ن 80 ع���ام���اً( وم���ا ي��ج��ع��ل ه���ذا ال�����زوال ح��ت��م��ّي��اً وي��ق��ي��ن��ّي��اً 
ه��و ال��ش��ب��اب الفلسطيني امل��ق��اوم بعزمه وإص����راره عىل 
تحرير فلسطن من النهر إىل البحر بعملياته املتعددة 
ورسالة اسود عرين فلسطن من الشباب الذين وهبوا 
أن��ف��س��ه��م وأرواح����ه����م ل��ف��ل��س��ط��ن ب���ات���وا ي��ش��ك��ل��ون خ��ط��راً 
أكرب عىل الكيان املؤقت من خطر الّصواريخ التي تدّك 
مضاجع املستوطنن بل هم ساح فلسطن الذي لن 

يهزم ولو اجتمع عليه الكون بأسره.

#كاتب وإعامي لبناين

شوقي عواضة #

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

قطرات من
بحر الذكريات )3(

معظم النظريات التي تسري شؤون الحياة 
م�����ج�����رد اج�����ت�����ه�����ادات ف�����ردي�����ة ت���ت���ن���اس���ب وزم�����ن 
ت����أس����ي����س����ه����ا، وغ������ال������ًب������ا م������ا ي�����ع�����دل م���ؤس���س���ي���ه���ا 
-يف زمن الح��ق- إىل عكسها، لذلك يعِرّض 
ب�������ع�������َض ال�����ب�����ش�����ر م��������ا ي�����ت�����م�����ي�����زون ب��������ه ب�����ع�����د ن���ظ���ر 

للخطر.

املالزم )محمد املحويتي( سبق 
عصره بنضوج فكره

ي��������ق��������ال-يف ع�����ل�����م ال�����ن�����ف�����س ال�����ع�����س�����ك�����ري- إَنّ 
»ث����اث����ة أرب��������اع ال���ج���اه���زي���ة ال���ق���ت���ال���ي���ة ت���ك���م���ن يف 
ال����ح����ف����اظ ع�����ىل ال����������روح امل����ع����ن����وي����ة«، وه��������ذا م��ا 
تفتقر إليه الربامج التأهيلية »التدريبية منها 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة« امل���ت���ب���ن���اة م����ن ق���ب���ل امل���ؤس���س���ات 
الدفاعية واألمنية يف كافة أقطارنا العربية 
واإلس���������ام���������ي���������ة، وذل�������������ك م��������ا ج������ع������ل ج����ي����وش����ن����ا 
ال����ع����رب����ي����ة اإلس������ام������ي������ة ال����ح����دي����ث����ة وامل�����ع�����اص�����رة 
-ب�����ال�����رغ�����م م������ن إن������ف������اق ال����ك����ث����ري وال�����ك�����ث�����ري ت��ح��ت 
م���ربر ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر- يف ت��ن��اف��س دائ��م 
ع������ىل اح������ت������ال ذي����������ول ال������ق������وائ������م وع��������ىل ت���ج���رع 
َه إىل ذلك االختال  أقى الهزائم، وقد ن��َوّ
املنهجي األخطر منذ وقت مبكر -بحسب ما 

علق يف ذاكريت- املازم »محمد املحويتي«.

عرف بشكل معتاد شعلة من 
نشاط

بالعودة -للمرة الثانية- إىل زمن التحاقي 
يف سٍنّ مبكرة بالدفعة العاشرة يف مدرسة 
امل����ش����اة أواخ��������ر ع������ام ١٩٨٢ أت����ذك����ر أن ع���دد 
ال���ض���ب���اط وض���ب���اط ال���ص���ف امل��ع��ل��م��ن ل���م يكن 
يتجاوز ع��دد أصابع اليدين، كما أتذكر أَنّ 
ا نسبًيّا  هيئة تدريب املدرسة كان تخلو خلًوّ
من املازمن، إذ اقتصر وجودهم عىل املازم 
���ه قد  »م��ح��م��د امل��ح��وي��ت��ي« ال����ذي ل���م ي��ك��ن س���ُنّ
بلغ-آنذاك- العشرين، والذي أسندت إليه 
-نظًرا لحداثة سِنّه وحداثة عهده بالتخرج 
من الكلية الحربية- مهمة افتتاح الربنامج 
التدريبي والتعليمي اليومي بطابور الرياضة 
التي كانت تغلب عليها تسمية »الرتبية«، 
فكان بن زمائه الضباط شعلة من نشاط، 
وك����ان مل���ا ي��ب��ذل��ه م���ن م��ج��ه��ود ي���وم���ٍيّ م��ح��دود 
-ع�����������ىل أب����������������دان ون������ف������س������ي������ات ال��������ج��������ن��������ود- م��������رود 

محمود.
وب���ق���در م���ا ك����ان ذل����ك اإلف�������راط يف ال��ح��ي��وي��ة 
والنشاط يتناسب مع الطاب الذين كانوا 
م������ا ي�������زال�������ون يف س����������ِنّ ال�����ش�����ب�����اب، ك��������ان ي���ق���اب���ل 
ر  م��ن زم��ائ��ن��ا ك��ب��ار ال��س��ِنّ ب��شء م��ن التضُجّ
وال�����ت�����ذم�����ر، وغ����ال����ًب����ا م�����ا ك����ان����ت أل���س���ن���ت���ه���م -يف 
مسعى منهم إىل طعِنِه يف ظهره واالنتقاص 
من قدره- تلوك أكذوبة رسوبه »سقوطه« 
بمادة »السلوك« زاعمن- يف ذات الحن- 
ح��ت��م��ي��ة ت���أخ���ر ح���ص���ول���ه ع����ىل رت���ب���ة امل�������ازم إىل 
بعد تخرج الدفعة الاحقة لدفعته يف عام 
قادم، وكانت هذه األكذوبة تجد لها ما ال 
تستحق من األصداء لدى الطاب البلداء.

سبقه يف انتقاد أخطاء مطبقة
م���ن ال��ج��م��ل امل���ت���داول���ة ب��ش��ك��ل م��س��ت��دام يف 
األوس���������اط ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���رب���ي���ة ب���ش���ك���ل ع���ام 
ج��م��ل��ة »ال��ع��س��ك��ري��ة ط���اع���ٌة ع���م���ي���اء«، وف��ي��ه��ا 
ش���رع���ن���ة ل��ل��ف��رع��ن��ة ول���اس���ت���ب���داد ب���امل���رؤوس���ن 
م���ن ال��ع��س��ك��ري��ن ال���ب���ؤس���اء م���ن ق��ب��ل ال���ق���ادة 

أو الرؤساء. 
وع��ىل الرغم من أَنّ ه��ذه الجملة ما تزال 
إىل ي�����وم ال����ن����اس ه�����ذا س����اري����ة ال�������رتدد وق���اب���ل���ًة 
للتجدد، كان للمازم محمد املحويتي -قبل 
أربعة عقود- من هذه الجملة الباعثة عىل 
التبلد موقٌف توعوٌيّ متفرد، فقد كان يرى 
أن العسكرية -باعتبارها الوارثة الحقيقية 
للفروسية- »طاعٌة واعية«، عىل اعتبار أن 
ن���ج���اح ال��ع��س��ك��ري��ن يف م����ا ي��س��ن��د إل���ي���ه���م م��ن 
م����ه����ام ع���س���ك���رّي���ة م����رت����ب����ٌط ارت�����ب�����اط�����اٍت ج���ذري���ة 
ب����إي����م����ان����ه����م ب�����ع�����دال�����ة م������ا ي������داف������ع������ون ع����ن����ه م��ن 
ق���ض���ي���ة، م���ع���ت���رًبا أول����ئ����ك ال����ق����ادة أو ال��ض��ب��اط 
أو األف����راد ال��ذي��ن ي��ن��ظ��رون إىل ه��ذه الرسالة 
ال���وط���ن���ي���ة امل���ق���دس���ة ب���امل���ق���ل���وب ع���م���َي ال��ب��ص��ائ��ر 

والقلوب. 
لكننا لم نكن نفطن -بسبب حداثة سننا- 
إىل ما كان ينطوي عليه ذلك الطرح املهني 
ال���ع���ق���اين م���ن م���ع���اٍن ودالالٍت ق��ي��م��ي��ة ق��وي��ة 

تتناغم مع القيم اإلنسانية السوية.
وعىل افرتاض صحة افرتاء أولئك الزماء 
ع�����ىل امل����������ازم »امل����ح����وي����ت����ي« ب�������أن إدارة ال��ك��ل��ي��ة 
الحربية غري راض��ي��ٍة عن سلوكيات التي لم 
تكن -وفق معايريها البالية- سلوكيات غري 
مثالية، وأنها قد اتخذت يف حقِه إجراءاٍت 
عقابَيًّة قاسيًة تسبب بتأخر نيله رتبة املازم  
أو باألحرى تعزيزها املايل فلم يعتمد له إاَلّ 
ض���م���ن ال����ت����ع����زي����زات امل����ال����ي����ة ل���خ���ري���ج���ي دف���ع���ة 
عسكرية تالية، فإَنّ لجوء إدارة تلك املنشأة 
العسكرية االعتبارية إىل اتخاذ ذلك اإلجراء 
ا انفعالًيّا وغري واٍع  العقابي املخجل جاء رًدّ
عىل مواقف الرجل املعربة عن نضوج فكره 

إىل مستوى جعله سباًقا لعصره. 

مالحظة: 
ق�����ب�����ل ال���������ش���������روع يف ك�����ت�����اب�����ة ه����������ذه ال�����س�����ط�����ور 
بذلت جهوًدا مضنية بغية العثور عىل أية 
م���ع���ل���وم���ة ع�����ن ال����ع����زي����ز »م����ح����م����د امل���ح���وي���ت���ي« 
م�����ن ش���أن���ه���ا إث���������راء امل�����ق�����ال وإج���������اء م�����ا غ��م��ض 
م����ن ش��خ��ص��ي��ت��ه ال����ف����ذة مل����ن ل����م ي���ع���اص���ره م��ن 
األجيال، لكنني لم أعرث لذلك الرجل األغر 
عىل أَثر، ولهذا السبب اقتصرت -مضطًرا- 

عىل إيراد االسم واللقب.
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أحمد عبدالله الرازحي



يف ال�����ب�����داي�����ة أوض��������ح امل����ه����ن����دس خ����ال����د ال�����غ�����ويل م����دي����ر إدارة ت���ط���وي���ر 
اإلن���ت���اج  ب��ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة إلن��ت��اج ب���ذور ال��ب��ط��اط��س  أن ال��ه��دف من 
مشروع اكثار بذور البطاطس هو احالل املنتج ملحيل بديال للمنتج 
املستورد، ورف��ع اإلنتاجية من وح��دة املساحة، باإلضافة لزيادة 
حصة الفرد من بطاطس املائدة، املحافظة عىل ارضنا من املراض 

واآلفات التي تدخل مع البذور املستوردة..
خطوات إنتاج البذور 

وت�����ط�����رق امل����ه����ن����دس خ����ال����د ال�����غ�����ويل ل���ل���خ���ط���وات وامل�������راح�������ل  ال����ت����ي ت��م 
فيها إن��ت��اج ب���ذور البطاطس و ال��ت��ي اتخذتها ال��ش��رك��ة إلن��ت��اج ب��ذور 
ال���ب���ط���اط���س ب��ت��ق��ن��ي��ة االن���س���ج���ة م����ش����را أن ال����ب����داي����ة ك����ان����ت يف ال���ع���ام 
2018 م بعمل الدراسات واالبحاث االولية ودراسة ما هو ممكن 
ومتوفر يف البالد، واالستفادة من تجارب ال��دول االخ��رى، تلتها 
الخطوة الثانية يف عام 2019م والتي تم فيها تأسيس اللبنة األوىل 
إلنتاج بذور البطاطس مبينا  أن هذه املرحلة اشتملت عىل خمسة 
خطوط، مشرا أن املرحلة الخامسة واالخ���رة من مراحل إنتاج 
ب���ذور البطاطس ك��ان��ت يف ال��ع��ام 2022م وال���ذي ت��م  فيها  اعتماد 

بروتوكول انتاج بشكل رسمي.
واك������د امل���ه���ن���دس ال����غ����ويل أن م����راح����ل اإلن����ت����اج ك���ان���ت ت���ح���ت اش�����راف 
ورق����اب����ة ل��ج��ن��ة ف��ن��ي��ة م��خ��ت��ص��ة م���ح���اي���دة م���ن خ�����ارج ال���ش���رك���ة م��ك��ون��ة 
من مجموعة من املختصني من ال��وزارة وهيئة البحوث الزراعية 
ودك�����ات�����رة م����ن ج���ام���ع���ة ذم�������ار، وم�����ن إدارة م���راق���ب���ة ال����ج����ودة وإدارة 
اإلنتاج النبايت، مشرا أن مهام هذه اللجنة هو فحص مخرجات 
خطوط اإلنتاج والتأكد من خلو منتجاتها من األمراض الفروسية 

والبكترية. 
تقنية األنسجة 

اش������ار  امل���ه���ن���دس خ���ال���د ال���غ���ويل أن ت��ق��ن��ي��ة اإلك����ث����ار ب��األن��س��ج��ة تعد 
م����ن أح������دث ت��ق��ن��ي��ات اإلك����ث����ار يف ال���ع���ال���م، م����ؤك����دا أن ه�����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة 
تعترب حكرا عىل مجموعة محددة  من الدول، وأن هذه التقنية 
تعترب من أضمن الطرق التي تنتج نباتات خالية من الفروسات 
البكترية، واسرع الطرق واقصرها إلنتاج كميات كبرة من البذور 

والشتالت..   
االصناف املنتجة

موضحا أن الشركة اعتمدت عىل اكثار صنف واح��د فقط وهو 
"الدايمنت" الن هذا الصنف اصبح من األصناف املطلقة وتستطيع 
ك���ل دول����ة أو ج��ه��ة إن��ت��اج��ة دون م��ش��اك��ل او اع�����راض م���ن ال��ش��رك��ة 

املنتجة لهذا الصنف.
واك�����د أن ال��ش��رك��ة ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع���ىل ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج امل����زارع����ني يف 

ال��ج��م��ه��وري��ة اليمنية م��ن ب���ذور ال��ب��ط��اط��س بكميات ك��ب��رة وج���ودة 
عالية وبأسعار مناسبة جدا. 

وطمأن الغويل املزارع واملستهلك بعدم وجود مخاوف من نقص 
يف البذور او بطاط املائدة. 

سريعة النمو 
ام������ا امل����������زارع ه������الل ال�����ج�����ودة م�����ن م���ح���اف���ظ���ة ع�����م�����ران وال���������ذي ي��ع��م��ل 
يف زراع��������ة ب�������ذور ال���ب���ط���اط���س م���ن���ذ ال����ع����ام 1990م ف���ق���د ت����ح����دث ع��ن 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال���زراع���ي���ة إلن���ت���اج ب�����ذور ال��ب��ط��اط��س وال���ت���ي ت���ب���دأ بعملية 
تعقيم البذور ومن ثم التخزين، وبعد ذلك اخراجها وتقطيعها 
وت���ج���ه���ي���ز األرض، وم�������ن ث�����م ع���م���ل���ي���ة امل������������ذراة ب����ال����ح����راث����ة أو األي��������ادي 
ال��ع��ام��ل��ة، واض�����اف ه����الل ي��ت��م س��ق��ي اول م����رة ب��ع��د ال���ب���ذار 10 اي���ام 
إىل 15 ي���وم���ا، وت����رك ب����دون ري ح��ت��ى ظ��ه��وره��ا م���ن األرض وت���روى 
ب��امل��اء، ويتم رشها للوقاية م��ن األم���راض، بعد ذل��ك يتم الحراثة 
وازالة الحشائش واالعالف واالشجار الضارة وتستمر حتى ظهور 
الزهرة، ويتم التسميد واشار أن عمليات الري يف املوسم تكون من 
-10 12 مرة حتى موعد الحصاد، واشار أن البذور املحلية افضل 

بكثر من البذور املستوردة.
مؤكدا عىل أن البذور املحلية سريعة النمو، والشجرة و بشكل 
ممتاز، وخالية من األمراض، ويقل استخدام املبيدات واالسمدة  
ل��ه��ا ح����ال  ظ��ه��وره��ا ح��ت��ى ح��ص��اده��ا، ال ت��ح��ت��اج إىل م��ي��اه ك���ث���رة، ال 
تحمل أمراض مضرة بالربة، وتكاليفها قليلة، وكميات اإلنتاج 
ع���ال���ي���ة، ب���خ���الف ال����ب����ذور امل����س����ت����وردة وال����ت����ي ب���ت���ك���ون ك���م���ي���ات اإلن���ت���اج 
أق���ل، مضيفا أن ال��ب��ذور املحلية يتم زراع��ت��ه��ا اك��ر م��ن م��رة عكس 
البذور املستوردة والتي تزرع مرة واحدة فقط، مشرا أن البذور 
امل���س���ت���وردة ت��ح��ت��اج إىل م��ب��ي��دات واس����م����دة، وت��ح��م��ل ام����راض����اً ض���ارة 
ب���ال���رب���ة، م����ؤك����دا أن األرض ال���ت���ي ك���ان���ت ت������زرع ب���ال���ب���ذور امل���س���ت���وردة 

اصبحت غر صالحة للزراعة.. 
توجه جاد

امل����ه����ن����دس م����ن����ص����ور ال���ض���ب���ي���ب���ي اس�����ت�����اذ يف ك���ل���ي���ة ال�������زراع�������ة ب��ج��ام��ع��ة 
صنعاء اش��ار أن  دور القيادة الثورية والسياسية ال��ج��اد للتوجه 
نحو االكتفاء الذايت وتخفيض فاتورة االستراد ودعمها للمشاريع 
الزراعية الوطنية تم كسر حاجز الخوف الفني ال��ذي ك��ان سائداً 
خالل العقود املاضية، وكذلك حالة االحباط والعراقيل من قبل 

اصحاب املصالحة الشخصية والتي كانت تعيق العمل سابقا..
واشاد الضبيبي بدعم اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة 
الزراعة والري والذي ساعد ودعم قيادة الشركة ملعالجة املشكالت 
الفنية واإلدارية واملالية وتجاوز مرحلة التعايف إىل مرحلة التطوير 

والتحديث والبحث عن حلول علمية إلحداث نقلة نوعية لواقع 
الشركة، مشرا لنجاح أحد مختربات الزراعة النسيجية الخاصة 

)مخترب غراس(.. 
 ورشة التشبيك 

واش���ار أن ورش��ة التشبيك ب��ني املخترب وال��ش��رك��ة  التي عقدت يف 
نهاية العام 2019م بدعم من الصندوق االجتماعي للتنمية كان 
لها دور يف التخطيط السليم والتوجه نحو تحقيق االكتفاء الذايت. 
واك����د أن ال��ش��رك��ة خ���الل االع������وام 2020 إىل 2022م ت��م��ك��ن��ت من 
تغطية اك��ر من %50 من احتياجات اليمن من ب��ذور البطاطس 
بجودة أعىل من البذور املستوردة، وبتكلفة أقل ، مشيدا بتكريم 
رئيس الوزراء إلدارة الشركة وفريق العمل الفني واإلداري ومخترب 
غراس والذي كان له االثر الكبر يف تحفيز القائمني عىل املشروع 

لتجاوز الفرة الزمنية ملحددة يف االسراتيجية.
م��ب��ي��ن��ا ب���ان م���ا ح��ق��ق��ت��ه ال��ش��رك��ة امل��ت��م��ث��ل يف إن���ت���اج ب����ذور ال��ب��ط��اط��س 
بتقنية االنسجة سيسهم يف تخفيض فاتورة االستراد والتي تزيد 
عن 4 ماليني دوالر سنويا، وتجنب االمراض واآلفات الزراعية التي 
تدخل مع البذور املستوردة، باإلضافة لضمان حصول املزارع عىل 
بذور عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وتشغيل األيادي املحلية، 
وتنمية قدرات الكوادر الفنية الوطنية، واكتسابها للخربة والثقة 
العالية، مشرا أن هذا االنجاز سيجعل من اليمن مصدرا لبذور 

البطاطس من الرتب العليا لدول املنطقة وبميزات تنافسية..
زيادة 30%

اشار املزارع حسني اللسامي احد مزراعي  البطاطس بمحافظة 
ذم���ار م��دي��ري��ة  ع��ن��س أن ال��ش��رك��ة  ال��ع��ام��ة إلن��ت��اج ب���ذور البطاطس 
حملت اسمها الحقيقي من اآلن وتسعى لتحقيق االكتفاء الذايت، 
م��ؤك��دا أن  ب��ذوره��ا ت��ف��وق امل��س��ت��ورد ب��زي��اده ت�����راوح%30 م��ش��را أن 

الكمية  االنتاجية للهكتار من البذور املحلية وصل إىل76طنا
تنمو بقوة 

واضاف اللسامي أن البذور املحلية ينمو املجموع الخضري فيها 
بكرة مقارنة مع البذور  املستوردة و التي تتأثر مجموعها الخضري 
باللفحة وخ��اص��ة يف ال��س��ن��وات األخ����رة م��ن االس���ت���راد، م��ش��را أن 
البذور املستوردة تنتهي بذورها يف الجيل الثالث أما  البذور املحلية 

بدايتها بداية خر وجيلها الثاين ينمو بقوة. 
وقال اللسامي الذي يزرع بذور البطاطس منذ 22عاما أن سعر 
ال��ط��ن امل��س��ت��ورد يصل إىل مليون وم��ائ��ة وخمسني أل��ف��ا وه��و قابل 
ل���الرت���ف���اع، ام����ا ال���ب���ذور امل��ح��ل��ي��ة ف��س��ع��ر ال��ط��ن ث��م��ان��م��ائ��ة ال����ف ري����ال، 

موضحا  أن صنفي "ديمنت وبانمرا" أفضل األصناف.

صحيفة 26س��ب��ت��م��رب ال��ت��ق��ت ب��امل��دي��ر التنفيذي ل��ش��رك��ة م��ارب 
ل��ل��دواج��ن األخ ع��ب��دال��ل��ه ح��س��ن ال���ويل ال���ذي ت��ح��دث يف ال��ب��داي��ة 

عن الشركة بالقول:
تعترب شركة مأرب للدواجن إحدى مشاريع التنمية الرائدة 
يف ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ي���م���ن���ي���ة وت����أس����س����ت ال����ش����رك����ة ع������ام ١٩٧٩م 
برأسمال مختلط قدره ٦٦ مليون ريال يمني والذي عدل عدة 
مرات ليصبح حالياً بقيمة أسهم تجاوزت ملياراً و٧٥٠مليون 
ري��ال موزعة بنسب متفاوتة بني القطاع الحكومي والقطاع 

الخاص االستثماري
وحول ارتفاع تكاليف األعالف واملركزات والعالجات نتيجة 
إغ����الق م��ي��ن��اء ال���ح���دي���دة...وم���ا م���دى ت��أث��ر ال���ع���دوان ع��ىل قطاع 

الدواجن قال:
الش��������ك أن االس�����ت�����ث�����م�����ار يف ق�����ط�����اع ال��������دواج��������ن ق������د ت�����أث�����ر ك���غ���ره 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات ج����راء ال���ع���دوان ول���م ي��ك��ن االس��ت��ث��م��ار يف قطاع 
ال��دواج��ن بمنأى ع��ن األض���رار ال��ذي لحقت ب��ه ج��راء ال��ع��دوان 
الغاشم الذي استهدف كل مقومات الحياة للشعب اليمني 
وق�����د ن�����ال ق���ط���اع ال�����دواج�����ن ن��ص��ي��ب��اً ك����ب����راً م����ن األض��������رار وارت����ف����اع 
ال��ت��ك��ال��ي��ف ل���أع���الف وامل����رك����زات وال���ع���الج���ات وك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
ت��رب��ي��ة ال���دواج���ن نتيجة إغ����الق م��ي��ن��اء ال��ح��دي��دة م��م��ا ت��س��ب��ب يف 
ارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف ال��ت��ش��غ��ي��ل ل��ل��م��زارع��ني وه����ذا ي����ؤدي ب�����دوره إىل 
ارتفاع األسعار واىل الكثر من الخسائر التي تكبدها مربون 

الدواجن.
وعن خسائر قطاع الدواجن خالل العدوان قال الويل: هناك 
إحصاءات كبرة بعدد املزارع التي أعلنت إفالسها وتضاعفت 
مديونياتها ناهيك ع��ن اس��ت��ه��داف ال��ط��ران للكثر م��ن هناجر 
وم����زارع ال��دج��اج بشكل مباشر وقصفت الكثر م��ن املنشآت 
وامل��راف��ق وامل���زارع ال��ذي تهتم بهذا القطاع بعد أن تحولنا من 
ح���ال���ة ال����دف����اع إىل ح���ال���ة ال���ه���ج���وم وت���ح���ت ش���ع���ار ي����د ت��ب��ن��ي وي���د 

تحمي.
وعن التعويض ملا خسرته الشركات قال الويل :

ال زلنا يف إدارة الشركة نكافح ونناضل ونبذل الجهود الكبرة 
يك نحافظ عىل استقرار الشركة وخدماتها الذي تمثل عموداً 
رئ��ي��س��ي��اً الس���ت���ق���رار ال���س���وق ال��ي��م��ن��ي��ة ون��ح��ن ت���ج���اوزن���ا ال��ك��ث��ر من 
ال��خ��س��ائ��ر ال���ذي لحقت ب��ال��ش��رك��ة وخ��ص��وص��ا ال��س��ن��وات األوىل 
ل��ل��ع��دوان ول���ن ن��ك��ل أو ن��م��ل يف اس��ت��ك��م��ال أه��داف��ن��ا وال��ن��ه��وض 
ب��ال��ش��رك��ة إىل امل���س���ت���وى ال�����ذي ي��ش��رف��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ل��خ��دم��ة وط��ن��ن��ا 

الغايل

وعن قطاع الدواجن يف اليمن ودوره يف املنافسة الخارجية 
والتصدير أشار املدير التنفيذي: أن قطاع الدواجن يف اليمن ال 
زال يحتاج الكثر من التطوير وزيادة اإلنتاج لتغطية السوق 
امل��ح��ل��ي��ة وم���ن ث��م ال��ت��ط��ل��ع إىل ال��س��وق ال��خ��ارج��ي��ة والزال قطاع 
الدواجن يف اليمن يفتقر إىل  الكثر من اآلليات واملزارع والنظم 
ال��ح��دي��ث��ة وامل���واك���ب���ة ل��إن��ت��اج ب��ش��ك��ل ك��ب��ر وب���ج���ودة ع��ال��ي��ة ل��ه��ذا 

القطاع الحيوي الهام ملواكبة دول العالم املتقدمة .
وعن ابرز املشاكل واملعوقات التي تواجه االستثمار يف قطاع 

الدواجن أوضح الويل:
ه��ن��اك ال��ك��ث��ر م��ن امل��ع��وق��ات ل��أس��ف ال��ش��دي��د ي��ع��ان��ي��ه��ا قطاع 
ت���رب���ي���ة ال�����دواج�����ن أول����ه����ا م����ا ت��س��ب��ب ب����ه ال�����ع�����دوان ال���غ���اش���م ع��ىل 
ب�����الدن�����ا م�����ن ح����ص����ار وإغ���������الق م���ي���ن���اء ال����ح����دي����دة وزي����������ادة ت��ك��ال��ي��ف 
وشحن وتأخر األع��الف واألدوي��ة وغرها عىل املزارعني أيضاً 
منع دخول املشتقات النفطية وأيضا الغالء العاملي لأعالف 
واألدوي����������ة وامل������رك������زات ت���س���ب���ب يف ت���ف���اق���م ال����وض����ع أك�����ر وك���ذل���ك 
ضعف اإلنتاج الوطني للمقومات األساسية لربية الدواجن 
أعالف ومركزات وعدم وجود شركات وطنية مصنعة لأدوية 

البيطرية واملركزات وغرها من احتياجات تربية الدواجن.

تابعت الشركة العامة إلكثار البذور البطاطس 
م���ا ت���ث���ره ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع�����الم امل����أج����ورة، ال��ت��ي 
ت��ه��دف إىل اس��ت��ه��داف امل��ؤس��س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي 
تغلبت عىل الحصار امل��ف��روض عىل اليمن، من 
خ�������الل ت�����أم�����ني ال������غ������ذاء ل����ك����اف����ة امل�����واط�����ن�����ني ش����م����ااًل 
وج����ن����وًب����ا، ان����ط����الق����ا م����ن واق�������ع امل���س���ؤول���ي���ة امل���ل���ق���اة 

عىل عاتقها.
واس����ت����غ����رب����ت ال����ش����رك����ة ال���ح���م���ل���ة امل����س����ع����ورة غ��ر 
امل����ربرة، مستنكرة اإلش���اع���ات امل��غ��رض��ة وال��ت��ب��ايك 
امل��ح��م��وم م��ن ق��ب��ل ب��ع��ض ال���ج���راد ال��ب��ش��ري ال��ذي 
ي����س����ت����ه����دف ال�����ن�����ج�����اح خ�����دم�����ة ل����ج����ه����ات خ����ارج����ي����ة، 
ولوبي فساد لتحقيق مكاسب شخصية، مقابل 
اس�����ت�����ه�����داف االق�����ت�����ص�����اد ال�����وط�����ن�����ي، ول����ق����م����ة ع��ي��ش 

البسطاء من أبناء الشعب اليمني.
وقالت الشركة يف بيان لها:" إن تلك االدعاءات 
كشفت عن توجه الشركات األجنبية املتضررة 
من إع��الن االكتفاء ال��ذايت يف ب��ذور البطاطس، 
ج���راء ال��ض��رب��ة امل��وج��ع��ة ال��ت��ي تلقتها، إىل إع��اق��ة 
التوجهات الوطنية الصادقة بواسطة وكالئها 
ب��ال��داخ��ل الس��ت��ه��داف امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي، ب��ه��دف أن 
ت���ب���ق���ى ال���ي���م���ن س����وق����ا م���ف���ت���وح���ة أم�������ام ال�����ص�����ادرات 
األج����ن����ب����ي����ة، الس���ي���م���ا م�����ن ال�����ب�����ذور امل����ه����رب����ة ع��ق��ي��م��ة 
اإلنتاج والجدوى عىل املزارعني التي تلحق بهم 
أضرارا فادحة، باإلضافة إىل آثارها الكبرة عىل 

الربة.
واض��اف��ت أنها ت��ج��اوزت كافة الصعوبات التي 
ف���رض���ت���ه���ا ال�����ح�����رب ع�����ىل ب������الدن������ا، وأح������دث������ت ن��ق��ل��ة 
ن��وع��ي��ة يف إن���ت���اج ال���رت���ب ال��ع��ل��ي��ا م���ن ت���ق���اوي ب���ذور 
ال��ب��ط��اط��س، وص����وال إىل تحقيق األم����ن ال��غ��ذايئ 

واالكتفاء الذايت".
وب��ي��ن��ت أن���ه���ا "ع��م��ل��ت ع���ىل ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ف���ات���ورة 
االستراد ألكر من 1900 طن كمتوسط سنوي 
م������ن ال�������ب�������ذور، ب���ق���ي���م���ة ت�����ت�����ج�����اوز2 م����ل����ي����ون دوالر، 
وإن������ت������اج ق������راب������ة 14 ص���ن���ف���ا م������ن ب���������ذور ال���ب���ط���اط���س 
املحلية الجديدة املتنوعة، شكلت تطوراً نوعياً 
لبذور البطاطس ذات الجودة العالية، بأحدث 

التقنيات العلمية وب��أي��اٍد يمنية خالصة، مبينا 
أن ت���ل���ك األص����ن����اف امل��ح��ل��ي��ة اس���ت���ط���اع���ت م��ن��اف��س��ة 
األصناف الهولندية من حيث اإلنتاج واملقاومة 
للجفاف، مكن الشركة من رفد القطاع الزراعي 

بالبذور يف مختلف محافظات الجمهورية".
وأكد البيان أن الظروف االستثنائية من التدمر 
املتعمد ل��الق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي م��ن ق��ب��ل التحالف، 
الذي تسبب بأكرب كارثة إنسانية يف اليمن خالل 
ال����ع����ص����ر ال�����ح�����دي�����ث، ال�����ت�����ي ع���م���ل���ت ال�����ش�����رك�����ة ع��ىل 
م��ض��اع��ف��ة امل��س��اح��ات امل���زروع���ة وت��وس��ي��ع ال��ربام��ج 
البحثية وال��ع��ل��م��ي��ة، ورف���ع ال���ق���درات املجتمعية 
لفئات املزارعني، بما ينسجم مع التوجه العام 
للرؤية الوطنية ٢٠٢٠ – ٢٠٢٥م يف تحقيق 
االك���ت���ف���اء ال������ذايت، ب��اع��ت��ب��ار م��ح��ص��ول ال��ب��ط��اط��س 

أحد أعمدة األغذية األساسية الذي يعتمد عليه 
أكر من %85 من أبناء الشعب اليمني، وتوفر 

قرابة 7 آالف فرصة عمل.
وبينت الشركة انها استطاعت خالل السنوات 
املاضية من الحرب والحصار عىل اليمن، زراعة 
أكر من 130 هكتاراً لإنتاج الحقيل، باإلضافة 
إىل 20 هكتاراً لربامج التطوير النوعية، التي تعد 
هي األوىل يف زراعة 34 بيتاً إنتاجياً، تحت إدارة 
ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت ح��دي��ث��ا ب��ال��ش��رك��ة، ليصل 
معدل اإلنتاج الحقيل ألكر من 25 ألف طن من 
البذور، مثلت قفزة زراعية هي األوىل من نوعها 
منذ تأسيس ال��ش��رك��ة يف التعامل م��ع الحقول 

املكشوفة من الجيل السادس فقط.
وط��ال��ب��ت ال��ش��رك��ة ال��راغ��ب��ني يف ت��ص��دي��ر طلبات 
ت��������ق��������اوي ال������ب������ط������اط������س ع������ال������ي������ة ال�����������ج�����������ودة، ت����ق����دي����م 
ط���ل���ب���ات���ه���م رس���م���ي���ا ل���ي���ت���س���ن���ى ل���ه���ا إدراج������ه������ا ض��م��ن 
خططها القادمة، مؤكدة سعي الشركة تطوير 
زراعة محصول البطاطس وتحويله إىل صناعة 
وطنية وقومية تعطي امل��زارع اليمني تميزا عىل 

املستويني املحيل واإلقليمي.
ول��ف��ت��ت ال���ش���رك���ة إىل أن ل��دي��ه��ا ال����ق����درة ال��ك��ب��رة 
وال����واس����ع����ة ع����ىل ت���وف���ر ب������ذور ال���ب���ط���اط���س ل��ك��اف��ة 
امل�������زارع�������ني يف ك����اف����ة امل����ح����اف����ظ����ات ال���ي���م���ن���ي���ة، دون 
التأثر عىل محصول البطاطس الخاص بالطبخ 

وغره.
وج���ددت ال��ش��رك��ة مطالباتها ال��ن��أي باالقتصاد 
ال�������وط�������ن�������ي ول������ق������م������ة ع������ي������ش امل����������واط����������ن ال�����ي�����م�����ن�����ي ع���ن 
الصراعات واملماحكات السياسية، التي نفذت 
ال���ش���رك���ة ط�������وال ال����س����ن����وات امل���اض���ي���ة ال���ع���دي���د م��ن 
الربامج الزراعية من أجل مواجهة املجاعة التي 

تفتك بأبناء الشعب.
وأش�����ادت ال��ش��رك��ة ب��ال��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة م���ن قبل 
امل���������زارع���������ني وال�����ب�����اح�����ث�����ني ال�������ذي�������ن ك������اف������ح������وا وب������ذل������وا 
ج���ه���ودا ع��ظ��ي��م��ة ل��ي��ال ون���ه���ارا، لتحقيق االك��ت��ف��اء 
الذايت واألمن الغذايئ ألبناء الشعب من بذور 

ومحصول البطاطس.

على طريق حتقيق االكتفاء الذاتي.. شركة انتاج بذور البطاطس أمنوذجًا  
إغالق ميناء احلديدة أدى الى ارتفاع األسعار 

وتكاليف األعالف

في ظل تأثير العدوان واحلصار على تربية الدواجن

      األصناف احمللية 
استطاعت منافسة األصناف 
الهولندية  من حيث اإلنتاج 

واملقاومة للجفاف

       الولي: قطاع الدواجن بحاجة 
إلى التطوير وزيادة اإلنتاج لتغطية 

السوق احمللية 
      استهدف طيران العدوان لكثير 

من هناجر الدجاج وبعض  مالك املزارع 
أعلنوا إفالسهم 

      ارتفاع أسعار الدواجن بسبب 
احلصار وارتفاع تكاليف األعالف واألدوية

      عملت الشركة على 
مضاعفة املساحات املزروعة 

وتوسيع البرامج البحثية
      البذور املهربة عقيمة 
اإلنتاج واجلدوى ولها أثار 

سلبية على التربة

اقتصادية09 @26septnet126sept26@gmail.comwww.26sep.net https://t.me/september26news

 منذ أن  أنشئت الشركة العامة إلنتاج بذور 
البطاطس قبل أربعة عقود وهي تسعى لتحقيق 
ه������دف ان���ش���ائ���ه���ا يف ت��ح��ق��ي��ق االك����ت����ف����اء ال��������ذايت م��ن 
البذور، ولكن دون جدوى رغم وجود االمكانيات 
املادية والبشرية، وظل هذا الهدف حلما يراود 
كل املزارعني، واليوم ويف ظل الظروف الصعبة 
التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار، صار 
ال���ح���ل���م ح��ق��ي��ق��ة، وح���ق���ق���ت ال���ش���رك���ة ان����ج����ازا ك��ب��را 
ع��ج��زت ع��ن تحقيقه يف ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة اال وه��و 
االك������ت������ف������اء ال������������ذايت م������ن ب����������ذور ال����ب����ط����اط����س ب���رت���ب���ه���ا 
العليا.. وع��ن نجاحات الشركة يف ال��وص��ول اىل 
تحقيق االك��ت��ف��اء ال���ذايت وج���ودة ال���ب���ذور.. التقت 
"26س����ب����ت����م����ر" ب����ع����دد م�����ن امل���خ���ت���ص���ني وامل������زارع������ني 

واجرت معهم اللقاء التايل: 

هناك من يسعى ألن تكون اليمن سوقا مفتوحة أمام املنتجات اخلارجية
بعد إعالن االكتفاء الذاتي شركة إنتاج بذور البطاطس:

   ت������أث������ر ق������ط������اع ال����������دواج����������ن يف ال����ي����م����ن 

ك���غ���ره م���ن ال���ق���ط���اع���ات وت���ع���رض للكثر 
م��ن األض����رار امل��ب��اش��رة ك��االس��ت��ه��داف من 
ق��ب��ل ال���ط���ران وغ���ر امل��ب��اش��رة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
م���ع���ان���ات���ه ج������راء ال���ح���ص���ار ال������ذي أدى إىل 
ارت�������ف�������اع ال����ت����ك����ال����ي����ف ل������أع������الف وامل�������رك�������زات 
وال�������ع�������الج�������ات وك�������اف�������ة م����ت����ط����ل����ب����ات ت����رب����ي����ة 
الدواجن بسبب العدوان الغاشم عىل 

بالدنا.

لقاء: سامية القاسمي
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أبو مالك الوشيل

االستعمار احلديث
ع�����ي�����د االس������ت������ق������ال ال������وط������ن������ي امل���ج���ي���د 
ال�������������������������������30 م���������������ن ن�������������وف�������������م�������������ر.. ال�������������ذك�������������رى  
ال����خ����ام����س����ة وال����خ����م����س����ون ع�����ى ج����اء 
آخ������������ر ج��������ن��������دي ب�������ري�������ط�������اين م���������ن م����دي����ن����ة 
ع��������دن.. ه������ذا ه����و م����ا ن��ح��ت��ف��ل ب����ه ه���ذه 
األي��ام كيمنيني، ولكن الحقيقة أن 
اليمن بقي تحت االحتال الريطاين 
وأن دول االس������ت������ع������م������ار إت��������ح��������دت يف 

تغيري اسلوب االستعمار.

فاالستعمار ليس احتاال عسكريا 
ف�������ق�������ط وال ت�����ح�����ك�����م�����ا س������ي������اس������ي������ا ف����ق����ط 
وال س���ي���ط���رة اق���ت���ص���ادي���ة ال غ������ري، ه��و 
أي�����ض�����ا ت����س����ل����ط ح������ض������اري ث������ق������ايف، ألن 
الغزو الثقايف هو مكمل لاستعمار 
العسكري وال��س��ي��ايس واالق��ت��ص��ادي 
ب�����ل ه�����و أه�������م م�����ج�����االت االس����ت����ع����م����ار، 
وه����������������و أول وآخ��������������������ر خ���������ط���������وات���������ه وه��������ي 

كالتايل:

ل�����ل�����ق�����ب�����ول  ال��������ش��������ع��������ب  ي�������ه�������ي�������ئ  أواًل: 
باملستعمر عر أدواته.

ثانياً: بعد دخول االستعمار يعمل 
عى طمس معالم الثقافة والهوية 

للشعب املستعمر.

ثالثاً: يقوم املستعمر بعملية بناء 
ث������ق������ايف ج������دي������د ي����ك����ي����ف ال�����ش�����ع�����ب ع���ى 
مصالحه ويطمس هويته ومعامله، 

وبما يضمن استمرار تواجده.

رابعاً: يقوم بإعداد فريق من أبناء 
ال�����ب�����ل�����د ل�����ي�����ك�����ون�����وا س������دن������ة ل���اس���ت���ع���م���ار 
وأدوات لخدمة مصالحه والحفاظ 

عى نفوذه وسيطرته.

بمعنى: أن ال��ث��ق��اف��ة االس��ت��ع��م��اري��ة 
ت��س��ت��ه��دف دوم����ا غ��اي��ت��ني متكاملتني 
: ف�����������ص�����������ل ال�����������ش�����������ع�����������ب ع����������������ن م�������اض�������ي�������ه 
وح����ض����ارت����ه، وص����رف����ه ع����ن ح����اض����ره، 
وك��ذا تفكيك كيانه امل���ادي واملعنوي 
م������ن ج�����ه�����ة، وال�����ع�����م�����ل ع������ى ادم�����اج�����ه 
يف ك��ي��ان ال���دول���ة امل��س��ت��ع��م��رة ادم��اج��ا 
يجعل منه أداة لها ومطية من جهة 

أخرى.

إذاً يتضح لنا بأن املحتل خرج من 
ال����ي����م����ن ك����ج����ن����دي م����ح����ت����ل ول�����ك�����ن آث������ار 
االس��ت��ع��م��ار وث��ق��اف��ت��ه وأدوات������ه بقيت 
واس��������ت��������م��������رت ح������ت������ى ال�����������ي�����������وم، وظ�����ل�����ت 
تحكم وتتحكم بثقافته وبمنظومته 
ال��ت��ي غ��رس��ه��ا ورس��خ��ه��ا يف امل��ج��ت��م��ع، 
وجعل منها نظاماً للدولة ومنهجاً 
ل����ل����ش����ع����ب، ول��������م ي���س���م���ح ألي ث���ق���اف���ة 
ت��غ��ي��ري ه����ذه ال��ث��ق��اف��ة االس��ت��ع��م��اري��ة، 
واس�������ت�������م�������رت ال��������ق��������ي��������ادات ال�������ت�������ي ب����ن����اه����ا 
امل��س��ت��ع��م��ر يف ال���ح���ف���اظ ع����ى ال��ث��ق��اف��ة 
االس����ت����ع����م����اري����ة وت����ت����ل����ق����ى ت���وج���ي���ه���ات���ه���ا 
ب��������اس��������ت��������م��������رار ب���������ط���������رق م��������ب��������اش��������رة وغ�������ري 

مباشرة من املستعمر.

وه���ذا ك���ان ه��و ال��س��ب��ب لاستعمار 
ال���ح���دي���ث ال�����ذي اس��ت��ج��ل��ب ال���ع���دوان 
ال������ي������وم ع������ى ال����ي����م����ن وج�����ع�����ل امل���ن���اط���ق 

املستعمرة سابقاً تنخدع به؟ ملاذا؟

ألن�������������ه ل����������م ي�������ت�������م ال��������ق��������ض��������اء ع����������ى آث����������ار 
املستعمر وأدوات�����ه، وآث����ار املستعمر 
ه�����������ي ل�������ي�������س�������ت ف��������ق��������ط ت����������دم����������ري م��������ن��������ازل 
أو إع�����������ادة إع������م������ار أو م������ا ش�����اب�����ه وإن����م����ا 
ه�����ي ت����دم����ري ال����ث����ق����اف����ات وال����ح����ض����ارات 
واس�����ت�����ب�����دال�����ه�����ا ب����ث����ق����اف����ات وح������ض������ارات 
امل����س����ت����ع����م����ر، وه����������ذه ل������م ت����ك����ن م���ج���رد 
صدفة، وإنما هو عمل مخطط له، 
فالعدو خطط ألن تبقى املناطق التي 
اح��ت��ل��ه��ا ت���ح���ت س��ي��ط��رت��ه ي���ع���ود إل��ي��ه��ا 

متى يشاء ويف أي وقت شاء.

ال�����������ق�����������ض�����������اء ع��������������ى االس��������ت��������ع��������م��������ار  إذا 
وآث��������ار االس���ت���ع���م���ار الب�����د م����ن م���ش���روع 
ح���ض���اري ش��ام��ل ي��ع��م��ل ع���ى طمس 
آثار املستعمر وأبرزها اآلثار الثقافية 
وال����ت����ي ام����ت����دت إىل ح���اض���رن���ا ال����ي����وم.. 
وه������������ذا ه�������و م�������ا ي������خ������اف������ون م�����ن�����ه ال�����ي�����وم 
)م������ش������روع ح�����ض�����اري ش����ام����ل ي��ص��ح��ح 
وي������ب������ن������ي أم�����������ة ح�����������رة ك������ري������م������ة ع�������زي�������زة، 
م���س���ت���ق���ل���ة يف ك������ل امل��������ج��������االت( ألن��������ه ال 
ي����راج����ع ب���م���ج���رد ه��زي��م��ت��ه وخ���س���ارت���ه 
ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة، وإن�������م�������ا م�������ا ي����ق����ل����ق����ه ه���و 
م���ش���روع ي��ع��ي��ق ت����واج����ده وك���رت���ه م��رة 
أخرى، والتي هي وحدها الكفيلة يف 
تحقيق أهداف الثورات وأعيادها )أن 
يمتلك اليمن واملسلمون مشروعهم 

الحضاري الشامل واملتكامل(.

عقيد / يوسف عيل الشمريي 

الذكرى السنوية 
للشهيد  .. عظمة 

العطاء ودالالت الوفاء
إحياء الذكرى السنوية للشهيد 
تكتسب من األهمية أبلغها ومن 
ال�������������دالالت أع����ظ����م����ه����ا وم��������ن ال����ث����م����ار 
أطيبها ب��م��ا ي��رت��ب عليها م��ن آث��ار 
إيجابية وفوائد مرجوة زكية، يف 
جوانب ومجاالت عديدة وكثرية 
وم��ن��ه��ا اآلث������ار ال��ط��ي��ب��ة امل��رت��ب��ة عى 
زي�������������ارات أس��������ر ال�����ش�����ه�����داء ل��ت��ل��م��س 
ه���م���وم���ه���م وت�����وف�����ري اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
وت�����ل�����ب�����ي�����ة ك���������ل م�����ت�����ط�����ل�����ب�����ات ال�����ح�����ي�����اة 
الكريمة لهم وتقديم كافة أوجه 
ال�����دع�����م وال�����رع�����اي�����ة ال���ك���ام���ل���ة ل���ه���ذه 
األسر الكريمة التي جادت بأغى 
م��ا ت��م��ل��ك يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه وال��وط��ن 
وال�������ش�������ع�������ب وه�����������ي دم��������������اء وأرواح 
أبنائها الزكية الطاهرة الشهداء 
العظماء األبرار، ويف هذا الجانب 
من تقديم الدعم والرعاية ألسر 
الشهداء تجسد القيادة الثورية 
م��م��ث��ل��ة ب��ال��س��ي��د ال���ق���ائ���د ع��ب��دامل��ل��ك 
ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث وك��ذا املجلس 
ال����������س����������ي����������ايس وح����������ك����������وم����������ة اإلن�����������ق�����������اذ 
ال��وط��ن��ي ح��ق��ي��ق��ة ال���وف���اء العظيم 
ل��ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء وااله���ت���م���ام 
الكامل بأسرهم، وهذا ما يتجى 
ع�����ى أرض ال������واق������ع ب�����ص�����ورة ب��ه��ي��ة 

ناصعة مشرقة.

 ت�����ت�����ج�����س�����د أه������م������ي������ة إح���������ي���������اء ه������ذه 
املناسبة السنوية أيضا يف جانب 
آخ��������������ر ه�����������و ج���������ان���������ب ال����������������زي����������������ارات إىل 
روض������������ات ال������ش������ه������داء وال������ت������ي ت��ع��ر 
ع���ن ال���وف���اء وال���ع���رف���ان ب��م��ا ق��دم��ه 
الشهداء من تضحيات يف سبيل 
ع���������������زة وك�������������رام�������������ة وح�����������ري�����������ة ش����ع����ب����ن����ا 
العزيز وسيادة واستقال وطننا 

الحبيب.

 كما أن ه��ذه ال��ذك��رى السنوية 
ل��ل��ش��ه��ي��د ت���ك���ت���س���ب ب����ال����غ األه���م���ي���ة 
أي��������ض��������ا يف ك�������ون�������ه�������ا م������ح������ط������ة ه�����ام�����ة 
ي����ت����ج����دد ع�����ره�����ا ال����ع����ه����د يف ال���س���ري 
ع��������ى درب ال�������ش�������ه�������داء ال����ع����ظ����م����اء 
واستلهام وشحذ الهمم العالية 
وق�����وة ال���ع���زائ���م وح���ق���ائ���ق ال��ص��دق 
واإلخ�������������اص يف ال�����س�����ري ع������ى درب 
ال�����������وف�����������اء ل������ه������م وح������������ب ال����ت����ض����ح����ي����ة 
والفداء يف سبيل الله ويف سبيل 
حماية وطننا والدفاع عنه وصون 
م����ك����ت����س����ب����ات����ه وم��������ق��������درات��������ه وح����ف����ظ 
أمنه واستقراره لنحيا فيه أحرارا 
أع���زاء ك��رم��اء.. ولتبقى تضحيات 
الشهداء خالدة يف وجدان شعبنا 
اليمني العزيز وأجياله املتعاقبة 
ج��ي��ا ب��ع��د ج��ي��ل إىل أن ي���رث ال��ل��ه 
األرض وم���ن ع��ل��ي��ه��ا.. ف��ه��م ص��ن��اع 
النصر واملجد التليد وه��م عنوان 
ال��ع��زة وال��ك��رام��ة وال��ح��ري��ة واإلب���اء 
وب�����ه�����م وب���ت���ض���ح���ي���ات���ه���م ال���ع���ظ���ي���م���ة 
وبما سطروه من ماحم بطولية 
دف����������اع����������ا ع����������ن ال����������وط����������ن وال������ش������ع������ب 
وت��������ص��������دي��������ا ل������������أع������������داء ال������ح������اق������دي������ن 
وامل�����ع�����ت�����دي�����ن اآلث������م������ني يف م��خ��ت��ل��ف 
ال������������ج������������ب������������ه������������ات وامل������������������ي������������������ادي������������������ن ح������ت������ى 
ن������ال������وا ش��������رف ال������ش������ه������ادة ارت����ف����ع����ت 
واش��رأب��ت ه��ام��ات شعبنا اليمني 
ن������ح������و ال������ع������ل������ي������اء ب������ش������م������وخ وم�����ج�����د 
وك�����ري�����اء ل����ت����ط����اول ع����ن����ان ال���س���م���اء 
تأكيدا عى امليض قدما يف معركة 
ال�����ت�����ص�����دي ل����ل����م����ع����ت����دي����ن وت���ح���ط���ي���م 
غرورهم وكسر شوكة تحالفهم 
اآلثم حتى تحقيق النصر الكامل 
وامل���ب���ني وت��ح��ري��ر وت��ط��ه��ري ك���ل شر 
دن�������س�������ه امل������ح������ت������ل يف أرض ال����ي����م����ن 
األب����ي����ة ال����ت����ي ك����ان����ت وس���ت���ظ���ل ع��ى 
ال���دوام أرض العراقة والحضارة 
ال�����ع�����ص�����ي�����ة ال�����ع�����ص�����م�����اء وال����ع����ص����ي����ة 
ع����������ى األع�����������������������داء وم����������ق����������رة ل������ل������غ������زاة 

والطامعني .

إىل ساداتنا الشهداء العظماء، األماجد الكرماء:
• ل����ق����د رف����ع����ت����م رؤوس������ن������ا إىل ال�����س�����م�����اء، وأص�����ب�����ح ل��ن��ا 

الفخر بكم بما لنا إليكم من اإلنتماء..
• ه���ا ن��ح��ن ال���ي���وم ُن��ح��ي��ي ذك���راك���م، ف��ُن��ح��ي��ي نفوسنا 
امليتة ب��ذك��راك��م وُه��داك��م، فأنتم األح��ي��اء، وأن��ت��م من 
ت���ح���ي���ون ق����ل����وب م����وت����اك����م، ال����ذي����ن م������ازال������وا يف ال���دن���ي���ا، 
ل��م ي��رك��ب��وا سفينة ال��ش��ه��ادة؛ ل��رُس��َو ب��ه��م يف ساحل 
الحضرة الِعْندَيّة، حيث الحياة الحقيقية األبدية..

• فللِه َدُرّكم أيها الشهداء!
وم�������ا أرق���������ى ج�����ه�����ادك�����م، وأع������ظ������م ع�����ط�����اءك�����م، وأك�������رم 

جودكم!!
���������ة، وض����رب����ات����ك����م  ������ْن������ُت������م  ب�����س�����واع�����دك�����م األب���������َيّ • ل����ق����د ل������َقّ
ال�������ح�������ي�������دري�������ة، أع�����������داءك�����������م م���������ن ال��������ن��������ص��������ارى وال�������ي�������ه�������ود، 
وأح��ذي��ت��ه��م ال����ق����رود، م���ن اإلم���ارات���ي���ني وب���ن���ي س��ع��ود، 
وأدوات�������ه�������م يف ال������داخ������ل م�����ن امل����ن����اف����ق����ني، وُك�����������ِلّ ع��م��ي��ٍل 
وح���������ق���������ود، أب�������ل�������غ ال���������������������دروس، يف ال��������ع��������زة وال�������ك�������رام�������ة، 

والشهامة والوطنية، والرجولة واإلباء والفداء..
• أَلن�����ت�����م أي����ه����ا ال�����ش�����ه�����داُء ب����ِق����ّي����ُة ال����س����اب����ق����ن، وق�������دوُة 
ح����ق����ني، وأس��������وُة ل���ك���ل امل���ج���اه���دي���ن، أن���ت���م ال���رج���ال  ال����َاّ
الرجال بحق، من نزل فيهم الوحي اإللهي عى سيد 
األولني واآلخرين، بلسان الحق األزيِلّ، قائًا عنهم: 
ن َقَض  ]رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلَّه َعَلْيِه َفِمْنُهم َمّ

���ن َي��ن��َت��ِظ��ُر[، وه��و ال���ذي ل��م َي���ِذْل،  َن��ْح��َب��ُه[ ، ]َوِم��ْن��ُه��م َمّ
ولم يخضع ألعدائه، ولم ينكسر..

• ساديت الشهداء:
أن��ت��م م��ن تفانيتم بمحبة ال��دي��ن وال��وط��ن واألرض، 
ول�����ه�����ذا أث����م����ر ح���ب���ك���م ال����ك����ب����ري، ب������أن ض���ح���ي���ت���م ب���األن���ف���س 
وامل��ال، وبكل نفيٍس وغ��اٍل، فلم ُيْثِنُكْم عن الجهاد 
والشهادة يشٌء من رغباتكم وشهواتكم الدنيوية، 
وال أزواج��ك��م وأوالدك����م وك��ل محبوباتكم األُس��رَيّ��ة؛ 

ألنكم قد ِبْعُتم نفوسكم من رِبّ الرية..
ول�����وال ت��ض��ح��ي��ات��ك��م ال��ج��س��ي��م��ة، وب���ذل���ك���م ألرواح���ك���م 
العظيمة، من أجل نصرة دينكم وبلدكم وأرضكم، 

لكان تحالف العدوان -عر دواعشه ومرتزقته ومن 
ان- قد هتكوا األع��راض،  تبعهم من كل عميٍل وخ���َوّ
وقتلوا وذبحوا الشيوخ والنساء وال��ول��دان، يف َيَمِن 

اإليمان..
ناهيك عن نهبهم للرثوات والخريات، واحتالهم 

لأرض، لتكون طعمًة للصهاينة واألمريكان..
• ف���ا ي��ن��ك��ر ف��ض��ل��ك��م أي���ه���ا ال���ش���ه���داء إال ج���اح���د، وال 
يهمل أَُسَركم وأوالدكم إال جاهٌل ال يعلم عظيَم ما 
ق��دم��ت��م��وه م���ن ت��ض��ح��ي��اٍت وم����واق����َف وم���ش���اه���َد، حتى 

نلتم الشهادة يف سبيل اإلله الواحد..
• التحية لكم أيها الشهداُء، العظماُء األحياُء، يف 

كل وقٍت وحني..
• وال����ت����ق����دي����ر واإلج������������ال ألم����ه����ات����ك����م وأب�����ائ�����ك�����م ال����ذي����ن 
وكم محبة سيد األنبياء واملرسلني، وممد األولياء  َغُذّ
املتقني، وَرَبّْوكم عى اإلقتداء بإمام املجاهدين وَسِيِّد 
الوصيني، موالنا أمرِي املؤمنني، صلوات الله عليهم 

أجمعني..
��ْن سار  • وأخ���راً .. أس���أل ال��ل��ه ت��ع��اىل أن يجعلنا ِم��َمّ

عى نهجكم، وشرب من رحيق كأسكم..
• وس�������اٌم م����ن ال���ل���ه ع��ل��ي��ك��م، وع�����ى ك����ل م����ن آوى أو 
انتمى إليكم، وتعَلّق بكم وبحضرتكم، وكان منكم 

وإليكم.

العالمة: عدنان أحمد الجنيد

في يوم الشهيد.. سالم على الشهداء العظماء

قيم الوفاء للشهداء

اس����ب����وع ال���ش���ه���ي���د وال��������ذي ن��ح��ت��ف��ل ب����ه ك��ل 
ع������ام م�����ن اع�����ي�����اد ش���ع���ب���ن���ا ال���ع���ظ���ي���م امل���ج���اه���د 
ف��ع��ط��اء ال��ش��ه��ادة ن��ص��ر ع��ظ��ي��م لليمن فيه 
ات������ح������دت ال�����ق�����ل�����وب وال�����ج�����ه�����ود يف م���واج���ه���ة 
ق���������وى االح��������ت��������ال ال�����ص�����ه�����ي�����وام�����ري�����ي امل���ب���ط���ن 
ب��ل��ب��اس اإلع������راب ال�����ذي ت���ق���وده ال��س��ع��ودي��ة 
واإلم������ارات اآلم���رت���ان ب��ال��س��وء وامل��ك��ر وال��ش��ر 
ل����ن����ا ول����ل����ك����ث����ري م������ن ش�����ع�����وب األم����������ة ال���ع���رب���ي���ة 
واالسامية واللتان لم يكونا سوى أدوات 
رخيصة لقوى الطغيان واالستكبار العاملي 
وامل���ت���م���ث���ل���ة ب����ام����ري����ك����ا وب����ري����ط����ان����ي����ا وإس����رائ����ي����ل 
وارب�����اب�����ه�����م ق���ات���ل���ه���م ال����ل����ه س���ب���ح���ان���ه وت����ع����اىل 
ال��������ق��������ائ��������ل" ول������������ن ت������������رىض ع������ن������ك ال�������ي�������ه�������ود وال 
ال���ن���ص���ارى ح��ت��ى ت��ت��ب��ع م��ل��ت��ه��م ق���ل إن ه��دى 
الله هو الهدى ولنئ اتبعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم مالك من الله من 

ويل وال نصري((. 

وق������������ول ال��������رس��������ول ال������ك������ري������م ص�������ل�������وات ال����ل����ه 
وسامه عليه وعى آله الطيبني الطاهرين: 
)ع�����ي�����ن�����ان ال ت����م����س����ه����م ال�������ن�������ار ع�������ني ب�����ك�����ت م���ن 
خشية ال��ل��ه وع��ني ب��ات��ت ت��ح��رس يف سبيل 
الله( فمقام الشهادة هو اصطفاء ومنحة 
من الله سبحانه وتعاىل للمجاهدين قال 

ال����ل����ه س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل: )ول��ي��ع��ل��م 
ال���ل���ه ال����ذي����ن آم����ن����وا م��ن��ك��م وي��ت��خ��ذ 

منكم شهداء(.. 

واإلس���������������������������������������ام ج����������������������اء ل�������ت�������ك�������ري�������س 
االس�����������ت�����������ق�����������ال وال�����������ح�����������ري�����������ة وب��������ن��������اء 
املجتمع املسلم القوى وتوجيهه 

يف االت��������ج��������اه ال����ص����ح����ي����ح وال����س����ل����ي����م 
بحيث يكون املسلم مرتبطاً بالله 
وح������������ده ال ش������ري������ك ل�������ه وب�����رس�����ول�����ه 

االك���رم ص��ل��وات ال��ل��ه وسامه 
عليه وعى آله  وبمنهج واحد 
ه��و منهج ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ألن 
االم���������ة امل���س���ل���م���ة امل���س���ت���ق���ل���ة أم����ة 

ع��زي��زة منيعة وق��وي��ة وق����ادرة ع��ى االب���داع 
وال���ع���ط���اء وال���ج���ه���اد وال��ت��ض��ح��ي��ة يف جميع 

املجاالت لخدمة االمة العربية واالسامية 
بأكملها ونصرة املظلومني واملستضعفني 
وحتى ال تكون  ذليلة تكرث فيها االعوجاج 
واألخ���ط���اء وال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ت��ي ع��م��ل اع���داء 
االم�����ة ع���ى اس��ت��غ��ال��ه��ا ك���س���اح ف���ت���اك ضد 
االمة العربية واالسامية رغم استقالها 
وخروج املستعمرين من أرضها ما جعلها 
يف ت��ف��ك��ك وج��ع��ل��ه��ا يف ح��ال��ت��ه ال���ااس���ت���ق���رار 
تتخطفها النكبات املستمرة فتحقق للعدو 

امل�������������������������ح�������������������������ت�������������������������ل�������������������������ة اه�������داف�������ه يف ف��ل��س��ط��ني 
واف���������������غ���������������ان���������������س���������������ت���������������ان 
وال�����������ي�����������م�����������ن ول������ي������ب������ي������ا 

وال�����������������ب�����������������ح�����������������ري�����������������ن 
وال�����������ع�����������راق 

وسوريا 
ول���������ب���������ن���������ان 

وب��اق��ي وإي���������������������������������ران 

املسلمني يف انحاء العالم. 

حدث ذلك عندما حادت األمة 
ع����������ن دي�������ن�������ه�������ا وه����������ج����������رت م����ن����ه����ج����ه����ا 
ال�������ق�������رآن ال�����ك�����ري�����م وت�����ن�����ك�����رت ل��س��ن��ة 
وت����ع����ال����ي����م ن���ب���ي���ه���ا ص�����ى ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 
وآله وسلم فوالت بذلك أعداءها 
وه�������و م������ا ن����ه����ى ال�����ل�����ه ع����ن����ه يف ق���ول���ه 
تعاىل: )ال يتخذ املؤمنون الكافرين 
أول��ي��اء م��ن دون املؤمنني( مؤكداً 
يف ق���ول���ه ت���ع���اىل: )وم�����ن ي��ت��ول��ه��م 
م����ن����ك����م ف������ان������ه م�����ن�����ه�����م( ف�����رس�����ول 
ال��������خ��������ري واالن��������س��������ان��������ي��������ة ص�������ل�������وات 
ال����ل����ه وس����ام����ه ع���ل���ي���ه وع�����ى آل���ه 
أم���������ر ب��������إزال��������ة وت�����غ�����ي�����ري ك�������ل يشء 
ي�����ذي�����ب ال���ش���خ���ص���ي���ة اإلس����ام����ي����ة 
أو ي��ش��وه��ه��ا ، ل��ك��ن اع������داء االم���ة 
ال����ع����رب����ي����ة واالس�����ام�����ي�����ه اس���ت���ط���اع���وا 
عندما انحرفت امة االسام اخراق 
األم������������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة واالس��������ام��������ي��������ة وت���ف���ت���ي���ت���ه���ا 
لصالحهم حدث ذلك رغم وجود 
ال����ق����دوة ال��ص��ال��ح��ة ف���ى امل��ج��ت��م��ع 
امل���س���ل���م ألن امل����ؤم����ن ي����ف����رح ب���اي 
ان������ج������از ي�����ق�����وم ب������ه امل����س����ل����م ل��خ��ري 
االمة واالنسانية باسرها.. كما إن 
ديننا الحنيف العزيز دين التميز واالبداع 
وال������ت������ق������دم وال�������خ�������ري ل���ل���ج���م���ي���ع ون����ت����ط����ل����ع إىل 

املستقبل ال��ق��ادم ب��إذن الله ال��ذي ستكون 
ف����ي����ه ال�������ري�������ادة ل�����اس�����ام وامل����س����ل����م����ني وذل�����ك 
م����ا ن����ق����رأه يف إره�����اص�����ات وص���ف���ح���ات ج��ه��اد 
ابطالنا يف فلسطني املحتلة املبشر بالخري 
والنصر والتوفيق والعزة برغم اآلالم التي 
يعيشها إخوتنا االعزاء واالكارم واملؤمنني 
واملجاهدين االحرار يف فلسطني املحتلة..

وب����ف����ض����ل ال�����ش�����ه�����داء ال����ع����ظ����م����اء امل����ؤم����ن����ني 
امل��ج��اه��دي��ن االب�����رار املنتجبني ف��اب��د للظلم 
والظام والظاملني واملفسدين والقتلة أن 
ينجلوا ووعد الله ورسوله للمؤمنني قادم 

بإذن الله..

وبالنسبة ل��ن��ا يف ي��م��ن االي��م��ان والحكمة 
واملتمثلة يف جيشنا امل��ق��ت��در وامل��ع��ت��م��د عى 
ال��ل��ه ال����ذي اس��ت��ط��اع االب�����داع يف ال��ص��ن��اع��ات 
ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة وام���������ت���������اك ق�����������وة ال����������������ردع ال����ت����ي 
م��ك��ن��ت امل���ؤم���ن���ني وامل��س��ت��ض��ع��ف��ني واالح�������رار 
م��������������ن دح�������������������ر ال����������������غ����������������زاة وامل����������ح����������ت����������ل����������ني وك�������س�������ر 
الغطرسة األمريكية الخبيثة والريطانية 
واالس���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ت���ي ت���ري���د وت��س��ع��ى ج��اه��دة 
وع��ى ال��دوم اىل استعمار ال��دول العربية 
واالس��������ام��������ي��������ة وت��������دم��������ري اي ت�������ق�������دم ي���ح���ص���ل 
يف االم���������ة ال����ع����رب����ي����ة واالس�����ام�����ي�����ة وت���خ���ري���ب 
ال������ط������اق������ات واالم�������ك�������ان�������ات وال������ج������ه������ود ون����ش����ر 
ال�����رذي�����ل�����ة وال����ت����ف����س����خ وال�����ف�����س�����اد واالن�����ح�����ال 
ع���ن ط���ري���ق ال��ح��ري��ة ك���ذب���ا واف������راء وخ���داع���ا 
والعبث بخريات ومقدرات االمة العربية 
واالس���ام���ي���ة واب���ت���زاز االح�����رار يف ب��اق��ي دول 
العالم النهم ال ي��ري��دون الخري والرفاهية 
إال لهم أما باقي الشعوب ف��ريدون عبيدا 
ل������ه������م ول�������ك�������ن ب�������ع�������زم امل�������ؤم�������ن�������ني امل�����ج�����اه�����دي�����ن 
وب��ت��ض��ح��ي��ات ش��ه��دائ��ن��ا ال��ع��ظ��م��اء سيقطع 
داب����������������ر امل��������ج��������رم��������ني وال���������ظ���������امل���������ني وامل������ف������س������دي������ن 
واالش���������رار وي������رد ال���ل���ه ك���ي���ده���م يف ن��ح��وره��م 
ش���ه���دائ���ن���ا ال���ع���ظ���م���اء ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وع�����ن ام���ة 
االس���������ام وامل���س���ت���ض���ع���ف���ني وع������ن االن���س���ان���ي���ة 
ب�����أج�����م�����ع�����ه�����ا.. ف������س������ام ال������ل������ه ع�������ى ش����ه����دائ����ن����ا 

العظماء وعى البطون التي حملتهم.

ال�����������ش�����������ه�����������ادة يف س�������ب�������ي�������ل ال����������ل����������ه وال����������وط����������ن 
وس����������ام ال ي���م���ن���ح���ه ال�����ل�����ه إال مل������ن ي��س��ت��ح��ق��ه 
وم���������ن اخ��������ت��������اره ال������ل������ه ل����ن����ي����ل����ه م�����م�����ن ع���ش���ق���وا 
ال��ش��ه��ادة يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه وال���وط���ن وح��ن��ت 
إليها نفوسهم ومشاعرهم واستشعروا 
ح��ن��ني ت��رب��ة وط��ن��ه��م إىل دم��ائ��ه��م ف���ب���ادروا 
لنيلها واس��ت��م��ات��وا م��ن أج��ل��ه��ا غ��ري مبالني 
بما سواها قال تعاىل: )ِلَيْعَلَم الَلُّه اَلِّذيَن 
آَمُنوا َوَيَتِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َوالَلُّه اَل ُيِحُبّ 
ِ���نَي( وه����ذا ه���و أج���ل وأس���م���ى م��ع��اين  ���امِل ال���َظّ
العظمة لدى اإلنسان املؤمن الذي يجود 
بدمه وروحه طواعية لله والوطن والذي 
اس��ت��ح��ق ع��ن ج����دارة أن يكتب ل��ه الخلود 

والحياة األبدية.

هكذا قدر الله أن يكون الخلود يف الدنيا 
واآلخ������رة ل��ي��س ألح����د إال ل��ل��ش��ه��داء ال��ذي��ن 
واج����ه����وا امل�����وت ب��ش��ج��اع��ة وم��ح��ب��ة ف��ك��ان��ت 
الشهادة وسامهم الذي بحثوا عنه لتكتب 
ل���ه���م ب����ه ال���ح���ي���اة األب����دي����ة وت���خ���ل���د ذك���راه���م 

وم������آث������ره������م وب����ط����والت����ه����م 
ت����اري����خ����اً ح����ي����اً زك�����ي�����اً ت��ح��ي��ا 
ب����������ه األم����������������م وال�������ش�������ع�������وب 
وتفاخر به وتستمد منه 
عوامل قوتها ومنعتها 
وت��ت��ن��اق��ل��ه األج���ي���ال ج��ي��ًا 
بعد جيل أما يف اآلخرة 
ف��ك��م��ا ق����ال ت��ع��اىل : )وال 
ت������ح������س������َنّ ال�������ذي�������ن ق���ت���ل���وا 
يف س����ب����ي����ل ال�������ّل�������ه أم�������وات�������اً 
�������ه�������م  ب��������ل أح���������ي���������اٌء ع�����ن�����د رِبّ
ي��������رزق��������ون , ف������رح������ني ب���م���ا 
آت������اُه������ُم ال�����ّل�����ه م�����ن ف��ض��ل��ه 

ويستبشرون بالذين ل�م يلحقوا بهم من 
خلفهم أال خ�وٌف عليهم وال هم يحزنون 
, يستبشرون بنعمٍة من الّله وفضٍل وأَنّ 

الّله ال ُيضيُع أج�ر املؤمنني( ".

من هنا ت��أيت عظمة الشهادة يف سبيل 
الله والوطن ومنزلتها العظيمة عند الله 

س�����ب�����ح�����ان�����ه وت��������ع��������اىل وم�����ا 
تمثله من قيمة روحية 
ومعنوية للشهيد الذي 
ب�����������������ذل ن��������ف��������س��������ه وروح�����������������ه 
ل�����������ل�����������ه ول�������������وط�������������ن�������������ه ون�����������������ال 
ه�����������ذا ال��������ش��������رف وامل������ك������ان������ة 
ال����������ع����������ال����������ي����������ة وال���������رف���������ي���������ع���������ة 
وك������ي������ف ت����ت����ح����ق����ق ل����أم����ة 
ال��������������ح��������������ري��������������ة وال��������������ك��������������رام��������������ة 
ت�������ك�������ون ه����ن����اك  أن  دون 
ت���ض���ح���ي���ة وش�������ه�������داء م��ن 
خ������رية رج����ال����ه����ا وأب���ن���ائ���ه���ا 
التواقني لها الرافضني 
ال����ع����ب����ودي����ة ل����ل����ط����اغ����وت واإلذالل وال���ق���ه���ر 
واالمتهان وكيف تتجسد الوطنية بدون 
دماء تروي تراب الوطن الغايل وهذا ما 
أك����د ع��ل��ي��ه ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د يف أن ال��ش��ه��ادة 
ثقافة ت��ح��رر األم���ة م��ن ق��ي��ود ال��خ��وف من 
أغ������������ال امل�������ذل�������ة وت�����ج�����ع�����ل م�������ن األم������������ة ال����ت����ي 
ت���ت���ث���ق���ف ه������ذه ال���ث���ق���اف���ة ال����ت����ي ت���م���ت���ل���ك ه���ذا 

االستعداد العايل للتضحية أمًة شجاعة 
ال ت��ره��ب األع����داء وال ت��خ��اف منهم مهما 
ك��ان��ت إم��ك��ان��ات��ه��م وم��ه��م��ا ك����ان ج��روت��ه��م 

وطغيانهم.

ول���������ه���������ذا ف������������إن م���������ن أع��������ظ��������م ق������ي������م ال��������وف��������اء 
للشهداء أن نتذكرهم بكل فخر واعتزاز 
ع���رف���ان���اً ووف������اًء ل��ه��م ومل����ا ق���دم���وه وه�����ذا ما 
تحرص القيادة عليه والتي تجل وتهتم 
بالشهداء وأس��ره��م وتقدم لهم الرعاية 
ال����ك����ام����ل����ة وأن ت�����ك�����ون ت����ل����ك ال����ق����ي����م ث���ق���اف���ة 
اج����ت����م����اع����ي����ة ل��������دى ال����ج����م����ي����ع ك����م����ا ح������ددت 
أن ت���ك���ون ه���ن���اك م��ن��اس��ب��ة وط��ن��ي��ة س��ن��وي��ة 
إلحياء ذكرى الشهداء واستذكار مآثرهم 
وع�����ظ�����ي�����م م�������ا ص�����ن�����ع�����وه وم���������ا س�������ط�������روه م���ن 
ب��ط��والت وان��ت��ص��ارات وه��ي مناسبة يحق 
ل��ن��ا أن ن��ق��ف إج������ااًل وت��ع��ظ��ي��م��اً ل��ش��ه��دائ��ن��ا 
األب��������������رار وأن ن���س���ت���م���د م������ن ه��������ذه امل���ن���اس���ب���ة 
وال���������������ذك���������������رى ال��������س��������ن��������وي��������ة ع�����������وام�����������ل ال�����ن�����ص�����ر 

والتمكني.

عبدامللك الوزان

شرف محمد الهادي 

رسالة إلى الشهداء
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مجتمع 11
يقيض األطفال الذين يرتاوح أعمارهم بني سن الخمس سنوات و16 سنة، أكرث من ست ساعات يوميا أمام األجهزة 

االلكرتونية خاصة أجهزة الهاتف املحمول. 
ومع التقدم يف السن، يرتفع عدد هذه الساعات وتبدأ صحة الطفل يف التدهور. فماذا يمكن أن نفعل إزاء ذلك؟

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

القواعد التي يجب إتباعها:
 م����ن امل���م���ك���ن م���ن���ع األط�����ف�����ال م����ن اس���ت���ع���م���ال ال����ه����وات����ف ال��ذك��ي��ة 
وال��ح��واس��ي��ب ال��ل��وح��ي��ة أث��ن��اء ت��ن��اول ال��ط��ع��ام أو أث��ن��اء ال��ج��ل��وس 

والتحدث مع األولياء أو األصدقاء.
 يجب عىل األولياء أن يحددوا ألطفالهم الوقت املسموح به 

الستعمال الحاسوب أو الهاتف.
 يجب عىل الطفل أن يفهم أن الهاتف يشء خ��اص ال يجب 

استعماله من دون الحصول عىل إذن.
 ي���ن���ب���غ���ي ع�����ىل امل������راه������ق أن ي���ف���ه���م أن ال����ه����ات����ف ال����ذك����ي����ة وس���ي���ل���ة 
للتواصل مع العائلة واألصدقاء وليس وسيلة إلضاعة الوقت.

قواعد العلماء للتعامل مع األطفال
ي�����ب�����دو ه�������ذا األم���������ر م�����ن ال����ن����اح����ي����ة ال����ن����ظ����ري����ة س�����ه�����ا، إال أن ذل����ك 
ي��خ��ت��ل��ف ك���ل���ي���ا م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ع���م���ل���ي���ة. ويف ه������ذا ال�����ص�����دد، ق���دم 
ال����ع����ال����م وال�����روف�����س�����ر األمل����������اين، ن�����ورب�����رت ن�����وي�����س، ال���ب���ع���ض م��ن 
ال��ن��ص��ائ��ح العملية ل��أول��ي��اء للتمكن م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع أبنائهم 

يف هذا املجال.
وضع قواعد صارمة واالتفاق مع الطفل

ي��ج��ب ع���ىل األول����ي����اء أن ي���ش���رح���وا ألب��ن��ائ��ه��م أن ل��دي��ه��م أوق����ات 
م����������ح����������ددة ال ي�������ج�������ب ت���������ج���������اوزه���������ا الس�������ت�������ع�������م�������ال ج������م������ي������ع األج��������ه��������زة 
اإللكرتونية. ووفقا لهذا، يعتقد األطباء األمريكيني أن األطفال 
الذين ت��رتاوح أعمارهم من ثاث إىل سّت سنوات ال يجب أن 
يتسّمروا أمام شاشات الحواسيب أو الهواتف الذكية ألكرث من 
20 إىل 30 دقيقة. أما األطفال الذين يبلغون من العمر من 
سبعة إىل 10 سنوات فيجب أن يرتاوح الوقت الذي يقضونه 
أم����ام ه����ذه األج���ه���زة ب���ني 30 إىل 45 دق��ي��ق��ة. يف امل���ق���اب���ل، ت��ع��ّد 

ساعة كافية ملن ترتاوح أعمارهم بني 11 و13 سنة.
م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى، إذا ك������ان ال���ط���ف���ل س���ي���س���ت���خ���دم ال���ح���اس���وب 
ألغراض تعليمية وطالب بوقت إضايف، فعىل األولياء منحه 
ه��ذا الوقت اإلض��ايف ش��رط طرحه من الوقت املسموح به يوم 
غد. والجدير بالذكر أنه ينبغي عىل األهل مراقبة هذا الوقت 

وااللتزام به.
استخدام األجهزة االلكرتونية ألغراض تعليمية

يف الواقع، يوجد فرق بني من يستخدم الحاسوب أو الهاتف 
الذيك ألغراض تعليمية وتثقيفية وبني من يقتصر استعماله 
عىل اللعب وإضاعة الوقت يف القيام ب��ال��دردش��ات. باإلضافة 
إىل ذل�����ك، ه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل���ف���ي���دة ال���ت���ي يمكن 
تحميلها ع��ىل ال��ح��واس��ي��ب وال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة لتعليم ال��ل��غ��ات 

أو أية مهارات أخرى.
مراقبة محتوى الربامج التي يشاهدها الطفل

غالبا، ال توجد أية رقابة ُتذكر عىل مواقع االنرتنت التي قد 
يستعملها الطفل. ويف الحقيقة، يندهش بعض األولياء من 
استعمال أطفالهم لبعض امل��ف��ردات التي ك��ان��وا ق��د تعلموها 
م��ن مقاطع الفيديو وشبكات ال��ت��واص��ل االجتماعي. ولذلك، 
عىل األولياء مراقبة الرامج واملواقع التي يستعملها أطفالهم 
وفرض حظر عىل بعض املواقع فضا عن حسن اختيار الرامج 

والتطبيقات التي يتم تنزيلها عىل الحاسوب.
قواعد السالمة عىل شبكات التواصل االجتماعي

يف ه�����ذا ال���س���ي���اق، ع����ىل األول�����ي�����اء أن ي���ف���س���روا ألب���ن���ائ���ه���م ق���واع���د 
ال����س����ام����ة ع�����ىل ش���ب���ك���ات ال����ت����واص����ل االج����ت����م����اع����ي. ب���م���ع���ن���ى آخ�����ر، 
يجب ع��ىل امل��راه��ق أن يتجنب ال��ت��واص��ل م��ع ال��غ��رب��اء باإلضافة 
إىل وجوب عدم التطرق ألية تفاصيل متعّلقة به أو بعائلته، 
ك��م��ا ي��ج��ب أال ي��ع��ط��ي رق���م ه��ات��ف��ه أو ع��ن��وان��ه ألي ش��خ��ص ك���ان. 
وم����ن امل��س��ت��ح��س��ن أن ي��ت��ج��ّن��ب األط����ف����ال وامل����راه����ق����ون، ال��ح��دي��ث 
ع��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ع ال��غ��رب��اء واالق��ت��ص��ار عىل 

املعارف واألصدقاء.
عىل األهل أن يكونوا مثاال جيدا يحتذي به أبناؤهم

م��ن املهم أن يكون األه��ل بمثابة مثال جيد يحتذى ب��ه. ف��إذا 
ك��ان ال���وال���دان يقضيان امل��س��اء يف م��ش��اه��دة التلفاز واس��ت��خ��دام 
الهواتف الذكية أو الحواسيب، فسيكون من غر املمكن إقناع 

الطفل بعد ذلك بأن ذلك يعّد أمرا غر صحي.
يف حال أراد األولياء الحد من الوقت الذي يقضيه األطفال 
أمام األجهزة الذكية، فعليهم أوال مراقبة تعاطيهم مع هذه 
األج��ه��زة. وع��ىل ه��ذا األس����اس، يجب ع��ىل األول��ي��اء أن يحاولوا 
قضاء أوقات ممتعة مع أطفالهم بعيدا عن الهواتف الذكية 
والحواسيب، كأن يلعبوا معا أو يقوموا بقراءة الكتب بصوت 
ع���ال أو م��ش��ارك��ة ال��ط��ف��ل يف ط��ب��خ أك��ل��ة ش��ه��ي��ة. ك��م��ا م��ن املمكن 

أيضا دعوة األصدقاء وقضاء وقت ممتع.
باإلضافة إىل ذلك، من املمكن محاولة مأ وقت فراغ الطفل 
ب���أن���ش���ط���ة م����ف����ي����دة م�����ن ش����أن����ه����ا أن ت����ن����ّم����ي م�����ه�����ارات�����ه وت���م���ك���ن���ه م��ن 
التواصل مع أقرانه. وعىل الرغم من أن اإلفراط يف استعمال 
األج�����ه�����زة االل����ك����رتون����ي����ة م���ض���ر ب���ص���ح���ة ون���ف���س���ي���ة ال����ط����ف����ل، إال أن 
اس���ت���غ���ال ه�����ذه األج����ه����زة يف ت��ع��ل��م ب���ع���ض أس���اس���ي���ات ال��رم��ج��ة 
واستعمال الرمجيات، يعد م��ن أه��م امل��ه��ارات التي ق��د تفيد 

الطفل خال مستقبله العلمي واملهني.

استخدام األطفال لألجهزة االلكترونية
 خطر يهدد جيل صاعد )2-2(

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
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< تعلن األخ��ت/ عائشة محمد عيل أحمد الشظبي  عن فقدان  
ش������ه������ادة ت�����خ�����رج امل����ع����ه����د ال������ع������ايل ل���ل���ع���ل���وم ال���ص���ح���ي���ة ص����ن����ع����اء م��ع 
السجل األكاديمي التخرج 2006م..فعىل من وجدها ايصالها 

ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ/ بجاش عيل نصر ناجي العسايل عن فقدان بطاقة 
ش���خ���ص���ي���ة رق���������م  01010225086 ص����������ادرة م�����ن األم������ان������ة ب���ت���اري���خ 

19/5/2008.. فعىل من وجدها االتصال عىل الرقم  
686-868-777..وله جزيل الشكر. 

< ي���ع���ل���ن األخ/ ي���ح���ي���ى ع�����يل م���ح���س���ن ط����اه����ر ع�����ن ف�����ق�����دان ب��ط��اق��ت��ه 
ال���ش���خ���ص���ي���ة وال�����ت�����ي ت���ح���م���ل ال�����رق�����م ال����وط����ن����ي .-01010288983 

وال��ص��ادرة من مركز1االمانة..فعىل من وجدها ايصالها ألقرب 
قسم شرطة وله جزيل الشكر.

< ي��ع��ل��ن االخ/ م���ج���دي ع����يل ي��ح��ي��ى ك���ع���دش ع����ن ف����ق����دان ب��ط��اق��ت��ه 
الشخصية وال��ص��ادرة م��ن محافظة ح��ج��ة.. فعىل م��ن وجهدها 

ايصالها القرب قسم شرطة وله جزيل الشكر. 
< ي���ع���ل���ن األخ/ ع����ب����دال����س����ام ث����اب����ت ح���س���ن ال�������ح�������رازي ع�����ن ف���ق���دان 
بطاقة شخصية الكرتونية صادرة من أمانة العاصمة فعىل من 
وج��ده��ا إيصالها إىل أق���رب قسم ش��رط��ة أو االت��ص��ال ع��ىل الرقم 

)777155789(..وله جزيل الشكر.

< ت��ع��ل��ن األخ������ت/ دالل م��ن��ص��ر ع���ىل ال������داليل ع���ن ف���ق���دان بطاقتها 
الشخصية ص�����ادرة م���ن م��رك��ز اإلص������دار اآليل ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة..  
ف��ع��ىل م���ن وج���ده���ا إي��ص��ال��ه��ا إىل أق����رب ق��س��م ش��رط��ة أو االت��ص��ال 

عىل الرقم )777155789(..وله جزيل الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ/ م��ح��م��د ع��ت��ي��ق م��ح��م��د ال���ح���اج ع���ن ف���ق���دان بطاقته 

الشخصية فعىل من يجدها إيصالها إىل اقرب قسم شرطة.
< يعلن األخ/ ري����اض محمد ص��ال��ح ال���ع���روي ع��ن ف��ق��دان بطاقة 
شخصية رقم 01110110752 وكذلك جواز سفر فمن وجدهن 

عليه ايصالهن اىل اقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

فقدانات

بأسف بالغ وحزن عميق تلقينا 
نبأ وفاة عدد من أفراد أسرة آل الوادعي

 جراء حادث مروري مؤسف.
وبهذا املصاب الجلل نتقدم بصادق

 العزاء واملواساة إىل

 األستاذ/  وليد الوادعي
 رئيس الهيئة العامة للنقل الري

وإىل كافة آل الوادعي
نسأل املوىل العيل القدير أن يتغمد املتوفني 

بواسع رحمته وغفرانه وان يلهم أهلهم 
وذويهم كافة آل الوادعي بالصر والسلوان .. 

إنا لله وإنا إليه راجعون..

االسيف: العقيد إبراهيم حسن املؤيد

وهناك التقينا ب��األخ اك��رم عمر األه��دل 
مدير ع��ام مكتب اإلع��ام يف بداية اللقاء 
ح���دث���ن���ا ع����ن م����ا ق����دم����ه امل���ك���ت���ب م����ن اع���م���ال 
ومشاريع منفذة عىل ارضع الواقع.. ومن 

هذه املشاريع الخدمية يف هذا العام:-
اف����ت����ت����اح ق�����ن�����وات ت���ص���ري���ف م����ي����اه األم����ط����ار 
"امل�����ش�����روع االس���رتات���ي���ج���ي ال���ح���ي���وي" ال����ذي 
كان يشكل حجر الزاوية للبنية التحتية 
وض�������رورة ق���ص���وى ل��ت��م��اس��ك ال���رتب���ة حيث 
املحافظة تعاين من تراكم وتكدس مياه 
األم������ط������ار م����م����ا ي���س���ب���ب يف ان����ت����ش����ار األوب�����ئ�����ة 
وتآكل اإلسفلت والطرقات وهنا قاطعته 

بسؤايل عن مصدر ا لتمويل..؟
ي������ج������ي������ب األخ أك�������������������������رم:- ال�����������دع�����������م م����ح����يل 
وب���رع���اي���ة ال���رئ���ي���س م���ه���دي امل����ش����اط وت��ح��ت 
اش��������������راف امل������ح������اف������ظ وال���������وح���������دة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 

ل���ل���م���ش���اري���ع والزل������ن������ا يف ط����ري����ق اس���ت���ك���م���ال 
البقية.

مركز الشهيد الصماد
وي�����س�����رتس�����ل يف ح����دي����ث����ه ع������ن االن�������ج�������ازات 

ويقول: ايضاً من ضمن االنجازات:-
افتتاح مركز الشهيد الصماد للغسيل 
ال���ك���ل���وي يف ه������ذا ال����ع����ام ح���ي���ث ي���ع���ت���ر اول 
م������رك������ز غ����س����ي����ل م�������ن ن������وع������ه وي�����ح�����ت�����وي ع���ىل 
احدث األجهزة حيث كنا نعاين يف السابق 
من عدم وجودها وأضاف: ويستفيد من 
امل���رك���ز اك����رث م���ن 400 م���ري���ض س��ع��ة 62 
سريراً بتمويل السلطة املحلية بالحديدة 
بتكلفة بلغت 290 مليون ريال يمني.. 
وي���ن���وه م���دي���ر اإلع�����ام ان امل���رك���ز ي��ع��ت��ر من 
اكر املراكز للغسيل الكلوي عىل مستوى 

الجمهورية.. كما ينوه اىل االنجاز الثالث 
للمحافظة حيث يقول:

انجزنا مشروع  األثمتة والربط الشبيك 
حيث تم ربط املحافظة مركزياً..

س��ف��ل��ت��ة ع�����دد م����ن ال�����ش�����وارع ال���ف���رع���ي���ة يف 
داخ��������ل امل����دي����ن����ة وامل������دي������ري������ات ورص��������ف ع����دد 
من األحياء وايضاً بتمويل محيل وتنفيذ 
ال�����وح�����دة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ل���م���ش���اري���ع وم��ك��ت��ب 

األشغال العامة باملحافظة..

عوائق دعم
وه�����ن�����ا س����أل����ت����ه ع������ن ط���ب���ي���ع���ة ال����ص����ع����وب����ات 

والعوائق اجاب اكرم:
اه��������م ال�����ص�����ع�����وب�����ات ت���ت���م���ث���ل يف ال������ع������دوان 
والحصار عر اغاق امليناء ومنع الواردات 
ووصولها وال سيما سفن الحاويات مما 
سبب يف شح االمكانيات وقلة االيرادات 
وه�������ذه امل����ش����اري����ع ت���ت���م ب���م���واف���ق���ة واش�������راف 

ودعم رئاسة الوزراء ووزير املالية..
وع���ن دع���م امل��ن��ظ��م��ات.. ي���ق���ول: ن��ع��م لها 
وجود يف بعض االنشطة ولكنها ال تقدم 
اي دع���������م ل����ل����م����ش����اري����ع ال�����خ�����دم�����ي�����ة دع���م���ه���ا 
ي��ن��ح��ص��ر ف��ق��ط يف األم�����ن ال����غ����ذايئ واألم����ن 

الصحي.
طموح وأمل

وع����ن امل���ش���اري���ع وال�����دراس�����ات املستقبلية 
يقول األهدل:

 ط��ب��ع��اً ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة وض���ع���ت خطة 
م�����ش�����اري�����ع يف  امل������ج������ال ال�����خ�����دم�����ي وض���ع���ت 
ضمن خطة العام القادم وسيتم اإلعان 

عنها ومنها:

- سيتم توسعة مركز الشهيد الصماد 
ل����ي����ك����ون م�������رك�������زاً ل�������زراع�������ة ال�����ك�����ىل وس����ي����ك����ون 

بدعم من الهيئة العامة للزكاة..
- كذلك اعادة بناء وترميم 300 منزل 
يف م���دي���ن���ة ال���دري���ه���م���ي "م���دي���ن���ة ال���ص���م���ود" 
وه��������ي ب�����رع�����اي�����ة ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ل�����ل�����زك�����اة .. 
وي��ض��ي��ف: م��ن��ذ ان���دح���ار م��رت��زق��ة ال���ع���دوان 
من تخوم مدينة الحديدة عملت السلطة 
امل�����ح�����ل�����ي�����ة وب������م������س������ان������دة ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال�����رئ�����اس�����ي�����ة 
بإعادة تطبيع األوضاع وصيانة الطرقات 
واص��������اح م���ش���اري���ع امل����ي����اه يف امل���ن���اط���ق ال��ت��ي 

كانت تحت سيطرة املرتزقة..
ك����ذل����ك ق����ام����ت ع�����ىل ص���ي���ان���ة امل�����������دارس يف 
الدريهمي والتحيتا واملراكز الصحية بعد 
ان قام مرتزقة العدوان بتخريبها ونهبها 
وتحويلها اىل ثكنات عسكرية وهذا انجاز 

كبر يحسب للسلطة..
ويف الختام نشكر صحيفة 26سبتمر  
ع����������ىل ج��������ه��������وده��������ا ون������ت������م������ن������ى ل�������ه�������ا ال�����ت�����وف�����ي�����ق  

والنجاح الدائم.

دش���ن ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس األع����ىل م��ح��م��د عيل 
ال����ح����ويث م����ش����روع ت����وزي����ع ال����س����ال ال���غ���ذائ���ي���ة ل��ك��اف��ة 
أس���������ر ال�������ش�������ه�������داء، ال������������ذي ت�����م�����ول�����ه وت������ن������ف������ذه، ال���ه���ي���ئ���ة 
العامة لرعاية أسر الشهداء بالشراكة مع هيئتي 
الزكاة واألوقاف ووزارة الدفاع، بمناسبة الذكرى 

السنوية للشهيد 1444ه�.
ويف التدشني، أشار عضو السيايس األعىل أحمد 
غ��ال��ب ال���ره���وي، إىل ت��زام��ن ت��دش��ني ت��وزي��ع ال��س��ال 
الغذائية ألسر الشهداء مع مناسبة سنوية الشهيد 
والعيد ال� 55 لاستقال ال� 30 من نوفمر جاء 

آخر جندي بريطاين من جنوب اليمن.
ول���ف���ت إىل أه��م��ي��ة ت���وزي���ع ال���س���ال ال���غ���ذائ���ي���ة ألس��ر 
وذوي الشهداء لتخفيف معاناتهم يف ظل األوضاع 
الراهنة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار 
.. وق���������ال" إن إح�����ي�����اء ال������ذك������رى ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ش��ه��ي��د، 
ت����أيت ع���رف���ان���اً ووف������اًء ل���دم���اء ال���ش���ه���داء ال���ذي���ن ض��ّح��وا 
بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقاله"

وأك���د ال���ره���وي، اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ث��ورة واملجلس 
ال����س����ي����ايس األع�������ىل ب����أس����ر ال����ش����ه����داء ورع�����اي�����ة ذوي���ه���م 
.. داع�����ي�����اً ال���ج���م���ي���ع إىل ت���ل���م���س أح��������وال ذوي وأب����ن����اء 

الشهداء وتوفر الرعاية الكاملة لهم، كأقل واجب 
يمكن تقّديمه وفاًء ملن قّدموا أرواحهم رخيصة يف 
مواجهة تحالف العدوان واملرتزقة، ويف التدشني 
الذي حضره وزراء التعليم العايل والبحث العلمي 
ح��س��ني ح�����ازب وال����دول����ة ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د امل��زج��اج��ي 

وش�����ؤون م��ج��ل��ي ال���ن���واب وال����ش����ورى ال���دك���ت���ور عيل 
أب����و ح��ل��ي��ق��ة وأم����ني ال��ع��اص��م��ة ح��م��ود ُع���ب���اد، ون��ائ��ب 
رئ��ي��س الهيئة العامة لرعاية أس��ر ال��ش��ه��داء صالح 
حمزة، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة لأوقاف 
ع��ب��دال��ل��ه ع�����او، أن ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء ي��ن��ب��غ��ي أن 

تكون حاضرة يف وجدان وقلوب اليمنيني، خاصة 
يف الذكرى السنوية للشهيد.

وأشار إىل أن االهتمام بأسر وذوي الشهداء يجب 
أن ي���ك���ون ض���م���ن أول�����وي�����ات ال����دول����ة .. وق�������ال" ش���رف 
عظيم أن نكون خداماً ألسر الشهداء وعلينا توسيع 
دائ���رة الرعاية وااله��ت��م��ام بهذه الشريحة املهمة يف 
امل���ج���ت���م���ع ول�������ن ي����ت����م ذل�������ك إال ب���ت���ض���اف���ر ج�����ه�����ود ك���اف���ة 

الجهات ذات العاقة".
وأشاد عاو بدور قيادات هيئتي األوقاف والزكاة 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة أس����ر ال���ش���ه���داء وم��ؤس��س��ة 
ال�����ش�����ه�����داء وال�����ج�����ه�����ات ذات ال����ع����اق����ة ب����رع����اي����ة أب����ن����اء 
الشهداء وأسرهم الذين يحتاجون ليس للسال 
الغذائية فحسب، وإنما للغذاء والدواء والكساء 

والتعليم والصحة وغرها.
ب����������دوره أش���������ار وك�����ي�����ل ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل����ل����زك����اة ع��يل 
ال����س����ق����اف، إىل أه���م���ي���ة م�����ش�����روع ال�����س�����ال ال���غ���ذائ���ي���ة 
ال��ذي ي��أيت بالشراكة ب��ني هيئات ال��ش��ه��داء وال��زك��اة 
واألوق������������������اف ووزارة ال���������دف���������اع، ك������أق������ل واج�����������ب ت����ج����اه 
ت���ض���ح���ي���ات ال����ش����ه����داء ال�����ذي�����ن ع������ّم������دوا ت��������راب ال���وط���ن 

بدمائهم الزكية ليحيى جميعا كرماء.

وأكد أن هيئة الزكاة تويل أسر الشهداء اهتماماً 
بالغاً يف مختلف املشاريع، باعتبار ذلك أقل واجباً 
ألك�����رم ال���ن���اس وأه�����ل ال��ع��ط��اء وال���ب���ذل ووف������اًء أله��ل 
ال���وف���اء م���ن أع���ز ال��ل��ه ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي بتضحياتهم 
دف���اع���اً ع���ن ال���وط���ن يف م��واج��ه��ة ال����ع����دوان األم���ري���يك 

السعودي اإلمارايت.
م�������ن ج����ه����ت����ه أك����������د وك������ي������ل ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال������ع������ام������ة ل����رع����اي����ة 
أس������ر ال����ش����ه����داء ل���ق���ط���اع اإلع���������ام وال������ش������ؤون ال��ف��ن��ي��ة 
عبدالسام الطالبي، عىل عظمة الذكرى السنوية 
للشهيد التي هي أسمى وأغىل وشرف وتضحية يف 

الدفاع عن اليمن وسيادته واستقاله.
وأش���ار الطالبي إىل أن هيئة رع��اي��ة أس��ر الشهداء 
دش������ن������ت األس��������ب��������وع ال��������ج��������اري ص���������رف إك������رام������ي������ة ألس�����ر 
ال������ش������ه������داء ب����م����ب����ل����غ 40 أل���������ف ري�����������ال ع�������ر ال�������ح�������واالت 
ال����س����ري����ع����ة وس����ي����ت����م إط���������اق ع�������دة م����ش����اري����ع اح����ت����ف����اًء 

بالذكرى السنوية للشهيد.
وأش������������������اد ب�������رع�������اي�������ة واه��������ت��������م��������ام ال�������ج�������ه�������ات ال�����رس�����م�����ي�����ة 
وال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة ب�������أب�������ن�������اء وأس�������������ر ال��������ش��������ه��������داء، ل���ت���خ���ف���ي���ف 
معاناتهم ورعايتهم يف املجاالت االجتماعية واملادية 

والصحية والرتبوية والتعليمية وغرها.

لقاء : أحالم عبدالرحمن

يف شوارع وزقازيق وشواطئ محافظة الحديدة تجولت 
ك����ام����را ال��ص��ح��ي��ف��ة يف ه�����ذه امل���دي���ن���ة ال��ج��م��ي��ل��ة واس��ت��م��ت��ع��ن��ا 
برائحة البحر وتغطينا برمالها الذهبية وتكحلت اعيننا 
بغروب الشمس يف وقت األصيل وكان البد لنا ان نعرج 
اىل مكتب املحافظة ملعرفة طبيعة عمل امل��س��ؤول��ني من 

تحسني وتجميل املدينة.. فإىل املحصلة :- 

عروس البحر األحمر ..  بني الواقع والطموح

  افتتاح مركز الصماد 
للغسيل الكلوي بكلفة 

290 مليون ريال 
  جهود محلية كبيرة 

لتعزيز اخلدمات والتنمية

تهـــانينـــــــــا  آل العياني
وسط فرحة األهل واألصدقاء

 احتفل األخ املجاهد/

 يحيى محسن العياني
 بزفافه امليمون ..

وبهذه املناسبة نتقدم 
بأحر التهاين والتريكات

 إىل العريس الغايل
 وإىل والد العريس  وكافة آل العياين 
.. مع خالص تمنياتنا للعريس حياة 

زوجية سعيدة وبالرفاء والبنني..

املهنئون :

دائرة التوجيه املعنوي 
 وهيئة تحرير صحيفتي 

) 26سبتمرب واليمن(

صرباً آل الوادعي

صرباً 
آل العمري

بأسف بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة

  اللواء الركن/  محمد نائف فرحان العمري
  وبهذاملصاب الجلل ال يسعنا  إالَّ  ان نتقدم 

بأصد ق العزاء واملواساة لنجله/  أسامة واخوانه 
ووشقيقه عبدالرحمن نائف واخوانه..  والعزاء 
موصول  للقايض/ حمودالشرعبي وكافة آل 

العمري باألفيوش.
األسيفون:  القايض/ عبدالله النجار-  العميد/ عبدالله 

مرشد النجار -  الشيخ/ حمودعيل قاسم عياش 
الحميدي-  العقيد/ احمدسيف عيل الحاج واوالده-  

عبدالقوي االمري.

خالل تدشني توزيع السالل الغذائية ألسر الشهداء بحضور الحويث 

الرهوي: يجب تقدمي العون واملساعدة ألسر الشهداء وتلمس ما يحتاجونه كأقل واجب جتاههم

هال"جود"
نتقدم بأجمل التهاين وأطيب التريكات القلبية ممزوجة بأجمل الورود 

والياسمني للزميل املقدم/ احمد محمد طامش بمناسبة ارتزاقه 
املولودة الجديدة التي اسماها "جود" جعلها الله من مواليد السعادة 

وقر بها عني والديها وأنبتها نباتاً حسناً.. وألف ألف مروك.
املهنئون: كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي 

وصحيفتي "26سبتمرب" و "اليمن"

تهانينا آل الجهراين
أجمل التهاين وأطيب التريكات نهديها للشاب/  مالطف عيل محمد 
الجهراين بمناسبة ارتزاقه مولوداً اسماه )حسني(  جعله الله قرة عني 

والديه وأنبته نباتاً حسناً، فألف ألف مروك..
املهنئون: شايف محمد الغريس وأوالده، ناصر محمد الغريس وأوالده، 

إخوانك: جميل، عادل، مقبل، محمد، وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل العابد
أجمل التهاين وأطيب التريكات محملة بأريج الفل وعطر الورد وعبق 
الياسمني نهديها للعرسان/ أيمن عادل العابد وعابد العابد وعالء 

الصالحي واحمد عزام ومعني الحصن وذلك بمناسبة دخولهم 
القفص الذهبي فألف ألف مروك.. 

املهنئون: املقدم خالد سماره – يوسف حسني مخشوم – أسامة 
عيىس – حامس العلماين ومحي الدين عجله وصالح أمر العمراين 

وكافة األهل واألصدقاء



هناك نبوءة فلكية قديمة تقول: إن الواليات 
امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة م����ن ب���ع���د ال���رئ���ي���س ال���خ���ام���س 
واألرب����������ع����������ن ل��������ن ت����ش����ه����د اس��������ت��������ق��������راراً وأن ش���ع���ب���ه���ا 
س����ي����ع����ي����ش يف ظ��������ل وض����������ع م�����ض�����ط�����رب وغ����������ر آم�����ن 
وقد ربما تطالب بعض والياتها باالنفصال كما 
أن دوره�����ا ال����ري����ادي يف ال��ع��ال��م س��ي��ن��ح��ص��ر بسبب 
ان������ش������غ������ال ح����ك����ام����ه����ا ب������ال������وض������ع ال��������داخ��������ي وظ�����ه�����ور 
منافسن جدد عىل الساحة العاملية قد يشكلون 
خطراً عليها ويحجمون نفوذها السيما يف أوروبا 
ويف م���ن���ط���ق���ة ال�����ش�����رق األوس����������ط  وب����ال����رغ����م م�����ن أن 
ال���ت���ن���ب���وءات ت��ظ��ل ت���ن���ب���وءات وق����د ت���ص���دق أح��ي��ان��ا، 
لكن من يقف اليوم أمام الوضع يف أمريكا الذي 
ل��م يسبق للشعب األم��ري��ي أن شهد مثله ُمنذ 
استقالل أمريكا عن بريطانيا قبل أكرث من 240 
عاماً سيأخذ ما ذهبت إليه النبوءة عىل محمل 
ال�����ج�����د وي����س����ق����ط����ه����ا ع������ىل ال������وض������ع ال�����ح�����اض�����ر ل���ع���دة 

أسباب أهمها: 
أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الرئيس 
الخامس واألربعون للواليات املتحدة األمريكية 
وه���������و ال������رئ������ي������س األم��������ري��������ي ال������وح������ي������د ال������������ذي ض�����رب 
بالنظام االن��ت��خ��اب��ي األم��ري��ي ع��رض ال��ح��ائ��ط ولم 
يقبل بنتائج االنتخابات الرئاسية التي تفوق عليه 
ف��ي��ه��ا م��ن��اف��س��ه م���رش���ح ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي جو 
بايدن وما يزال مصرا حتى اآلن رغم ميض عامن 
عىل أنه كان هو الفائز يف االنتخابات املاضية ومن 
حقه االستمرار يف حكم أمريكا لوالية ثانية وقد 

ت��ق��دم م���ؤخ���را ب��رش��ي��ح ن��ف��س��ه ل��خ��وض ان��ت��خ��اب��ات 
ع����������ام 2024م وه������������ذا م�������ا أزع������������ج ال������رئ������ي������س ال�����ح�����ايل 
العجوز جو بايدن املنشغل بالعديد من القضايا 
السيما ما يتعلق بقضية أوكرانيا وخالفه الشديد 
م����ع ح���ك���ام روس����ي����ا االت����ح����ادي����ة وال����ص����ن ال��ش��ع��ب��ي��ة 
إض������اف������ة إىل أن ت������رام������ب ال�����رئ�����ي�����س ال�����وح�����ي�����د ال������ذي 
خ��ال��ف ك��ل ال��ق��واع��د امل��ؤس��س��ي��ة ال��ت��ي بنيت عليها 
أم��ري��ك��ا ووج���ه ات��ه��ام��ا صريحا ب��ت��زوي��ر االنتخابات 
والتالعب بالنتائج وأن النظام االنتخابي فاسد 
ورافض يف نفس الوقت االعراف بفوز منافسه 
ج��و ب��اي��دن وق���د ح���اول ع��رق��ل��ة ال��س��ع��ي آن����ذاك إىل 
نقل السلطة يف الفرة االنتقالية رغم تهنئة قادة 
العالم بالفوز للرئيس املنتخب ب��اي��دن، واألك��رث 
من ذلك أنه لم يتحمل نصائح قيادات جمهورية 
م�����ن ح�����زب�����ه ت����ش����ارك����ه ال���س���ل���ط���ة ب�������االع�������راف ب����األم����ر 
الواقع وتجنب تشويه صورة أمريكا التي عرفت 
ك�����دول�����ة م����ؤس����س����ات ي����س����وده����ا ال����ن����ظ����ام وال����ق����ان����ون 
وت��ح��وي��ل��ه��ا ب��ت��ص��رف��ات��ه وك��أن��ه��ا دول����ة متخلفة من 
دول ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث ف��ك��ان��ت ردة ف��ع��ل��ه امل��ت��ه��ورة 

أن قام بإقالة وزير الدفاع 
وآخ��������������ري��������������ن م������������ن م������ع������اون������ي������ه 
وأس�����ت�����ب�����دل�����ه�����م ب����م����س����ؤول����ن 
ال يجب عليهم إال السمع 

وال���ط���اع���ة وع�����دم م��ن��اق��ش��ت��ه أو االع�������راض ع���ىل ما 
ي��ق��وم ب��ه م��ن ت��ص��رف��ات ال تعكس ال��وج��ه امل��ش��رق 
ألمريكا وهو ما تسعى اإلدارة الحالية للتحقيق 
م��ع��ه وت��ق��دي��م��ه ل��ل��م��ح��اك��م��ة، ك���ل ه����ذه األح�����داث 
ال���ت���ي ت���زام���ن���ت م���ع إع�����الن ن��ت��ائ��ج االن���ت���خ���اب���ات قبل 
عامن قد جعلت %70 من املواطنن األمريكين 
ح��س��ب اس��ت��ط��الع��ات ال����رأي ي��ع��ت��ق��دون أن أمريكا 
تسر يف االتجاه الخطأ وأن ترامب إذا لم يتعقل 
فإنه سيقودها إىل ما ال يحمد عقباه إذا ما عاد 
ي���ح���ك���م أم����ري����ك����ا ل����والي����ة ث���ان���ي���ة وه����ن����اك م��ع��ل��وم��ات 
ص������ادرة م���ن ال��ح��ل��ق��ة ال��ض��ي��ق��ة ال���ت���ي ك���ان���ت تحيط 
بالرئيس السابق ترامب مفادها أن ترامب املتهور 
ق����د ي���ل���ج���أ إىل ارت�����ك�����اب ح���م���اق���ة ي�������ورط م����ن خ��الل��ه��ا 
أمريكا م��ن خ��الل تصرفاته غ��ر السوية يف حالة 
اص��������راره ع����ىل ال����رش����ح وف�������وزه ب���ال���رئ���اس���ة ال���ق���ادم���ة 

ك���أن ي��ق��وم ب��ح��رب ع���ىل إي�����ران أو عىل 
م��ا يعتقد ت��رام��ب أن��ه خصم ألمريكا 
ت������دخ������ل امل����ن����ط����ق����ة وال������ع������ال������م يف وض�����ع 
ت����ص����ع����ب ال�����س�����ي�����ط�����رة ع�����ل�����ي�����ه  وه�����������ذا م���ا 
جعل لجان مجلس النواب األمريي 
ت��دع��و إىل االح��ت��ف��اظ بملفات ت��رام��ب 
وما ارتكبه من مخالفات والتحقيق 
م���ع���ه ح������ول ق���ض���اي���ا م���رت���ب���ط���ة ب���والي���ت���ه 
أس��������اءت إىل أم���ري���ك���ا ب����ال����درج����ة األوىل 
وش������وه������ت ص�����ورت�����ه�����ا أم����������ام ال�����ع�����ال�����م ت���م���ه���ي���دا 
ل��ل��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه وت���ق���دي���م���ه ل��ل��م��ح��اك��م��ة وه����ذا 
م��ا ت��ح��اول اإلدارة الحالية القيام ب��ه خاصة بعد 
اقتحام مقره والعثور عىل وثائق خطرة وسرية 
كان ترامب يحتفظ بها لنفسه مخالفا القوانن 

األمريكية بهذا التصرف.
وخشية م��ن أن ي��واج��ه ت��رام��ب ه��ذا املصر فإنه 
ي��ت��م��س��ك ب��ق��ي��ادة ال���ح���زب ال��ج��م��ه��وري وال��ت��م��رس 
خلف يافطته تمسكا بكريس الحكم ومصرا عىل 
أن يكون ه��و امل��رش��ح ال��ق��ادم لخوض االنتخابات 
الرئاسية مهما حدث من  إشكاالت، وال يستبعد 
أن يسلك طريق العنف من خالل مليشيات يقال 
أن ترامب قد أعدها جيدا ملثل هذا اليوم الذي أىت 
وه���و ي��ح��م��ل م��ع��ط��ي��ات ل���م ت��ك��ن يف ص��ال��ح��ه وه��ي 
م���ق���دم���ات م��خ��ي��ف��ة ق����د ت���دخ���ل أم���ري���ك���ا يف م��رح��ل��ة 
خطرة وصعبة ال أحد يعلم كيف ستتمكن من 

الخروج منها والتغلب عليها.

ك����ش����ف ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر دائ����������رة ال����ت����وج����ي����ه امل�����ع�����ن�����وي  ال���ع���م���ي���د 
عبدالله بن عامر عن الدورين االسرائيي والسعودي يف 
محاولة  إعاقة استقالل جنوب الوطن ضمن مخططات 

التوسع واالحتالل ألهم املناطق يف جنوب الوطن . 
وأوض������ح خ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا دائ����رة 
ال����ت����وج����ي����ه امل����ع����ن����وي ب���م���ن���اس���ب���ة االح�����ت�����ف�����ال ب�����ي�����وم ال�������� 30 م��ن 
ن����وف����م����ر يف ذك����������راه ال�������� 55 ل����الس����ت����ق����الل ب����ح����ض����ور م���س���ت���ش���ار 
امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل ال��روف��ي��س��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��رب   
وع���دد م��ن األك��ادي��م��ي��ن وال��ب��اح��ث��ن يف م��ج��ال ال��ت��اري��خ  أن 
التحرك السعودي بالتزامن مع التحرك االسرائيي جاء 
يف اط������ار م���ح���اول���ة اي����ج����اد ك���ي���ان ال����ع����دو االس����رائ����ي����ي م��وط��ئ 
ق����دم ل���ه يف أه����م امل����واق����ع االس��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ي��م��ن م���ن امل����وائن 
واملنافذ البحرية يف البحر األحمر والبحر العربي ومضيق 
ب���اب امل���ن���دب .. وق����ال ب���ن ع��ام��ر : " ال���ع���دو االس���رائ���ي���ي ك��ان 
مستفيدا من تواجد املحتل الريطاين يف عدن التي كانت 

تمثل مركزا اقتصاديا متقدما له "
وأشار  بأن املحتل أوجد اسراتيجية بعد رحيله تقيض 
بإيجاد سلطة يف جنوب الوطن تكون موالية إلسرائيل من 
أجل السيطرة عىل ميناء عدن إال ان املقاومة الوطنية يف 

جنوب الوطن افشلت هذه املخططات .
وأض���اف : " كيان ال��ع��دو االس��رائ��ي��ي طلب م��ن بريطانيا 
ال��راج��ع ع��ن االن��س��ح��اب م��ن ج��ن��وب ال��وط��ن وأن���ه يف حال 
االن������س������ح������اب ي����ت����م االح������ت������ف������اظ ب�����ق�����اع�����دة ع����س����ك����ري����ة يف ع����دن 

واالحتفاظ بالجزر بحيث ال تخضع لالستقالل "
وتابع بن عامر بالقول : " وفد الجبهة القومية تفاجأ أن 
املندوب الريطاين جاء ومعه كمال أدهم مستشار امللك 

فيصل  وكان من ضمن املطالب أنه يف حال عدم االحتفاظ 
بقواعد عسكرية يف عدن وال يف الجزر يتم تسليم جنوب 
ال��وط��ن للسعودية ".. م��وض��ح��ا ب���أن الجبهة ال��ق��وم��ي��ة لم 
ترضخ للمطالب الريطانية خالل مفاوضات االستقالل 

فيما يخص بقاء قواعد عسكرية يف عدن أو يف الجزر..
وب����ن ب���ن ع���ام���ر ب����أن امل��ح��ت��ل ال���ري���ط���اين ق��ب��ل رح��ي��ل��ه عمد 
إىل رف�����ع م���رت���ب���ات م���وظ���ف���ي ال����دول����ة ب��ن��س��ب��ة %300 ب��ه��دف 
اث����ق����ال ك���اه���ل أول ح���ك���وم���ة ب���ع���د  االس���ت���ق���الل .. وأك������د ب���أن 
األط����م����اع ال���س���ع���ودي���ة يف ال��س��ي��ط��رة ع���ىل م��ح��اف��ظ��ت��ي امل��ه��رة 
وح��ض��رم��وت ب����دأت م��ن��ذ ال���ع���ام 1972 م اىل ج��ان��ب اي��ج��اد 

قاعدتن عسكريتن يف جزيريت سقطرى وميون .
وق����ال ب���ن ع��ام��ر : " ق��ام��ت ال��س��ع��ودي��ة ب��ت��أس��ي��س جيش 
"اإلن�����ق�����اذ" يف م��ن��ط��ق��ة ش�������رورة م����ن م���ه���ام���ه ال���س���ي���ط���رة ع��ىل 
ح�����ض�����رم�����وت وامل�������ه�������رة ".. وأردف ب�����ال�����ق�����ول : " م������ا ي���ح���دث 
اليوم من يف جنوب الوطن هي نفس املؤامرة التي كانت 
يف ال���س���اب���ق س������واء ج������اءت ب���وج���ه س����ع����ودي أو  إم��������ارايت يف 
ال�����س�����ي�����ط�����رة واالح����������ت����������الل ل������ل������م������وائن وال���������ج���������زر وأه������������م امل������واق������ع 
االس��رات��ي��ج��ي��ة يف ب���الدن���ا  , ول��ذل��ك ف���إن امل��ع��رك��ة ال��ي��وم هي 
معركة استقالل لليمن الذي يمتلك من الرثوات واملوقع 
االسراتيجي الهام مميزات  دفعت غزاة األمس للعودة 
ال������ي������وم ت����ح����ت م������������ررات واه������ي������ة ع������ر وك�����الئ�����ه�����م يف ال�����ري�����اض 
وأبوظبي ".. تخلل الفعالية كلمات وقصيدتن شعريتن 
ع������رت ع����ن االس����ت����ق����الل وال����������دور ال����وط����ن����ي ل��ل��م��ن��اض��ل��ن م��ن 
شمال الوطن وجنوبه يف مقاومة املحتل الريطاين الذي 
أجر آخر جنوده عىل الرحيل من مدينة عدن  يف الثالثن 

من نوفمر عام 1967م.
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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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م التضحيات، معنى ذلك: أننا سنكوُن  �ة تقِدّ  إَذا كنا أَُمّ
�������������ة ت���م���ت���ل���ك ال���ش���ج���اع���ة،  ���������������ًة ع������زي������زة، أب�����ي�����ًة ل���ل���ض���ي���م، أَُمّ أَُمّ
وتمتلك ال��ح��ري��ة، وتمتلك ق��وة اإلراَدة، تمتلك العزم 

الذي ال بَدّ منه يف مواجهة التحدياٍت.

هل تصدق تنبوءات الفلكيني 
بالنسبة ألمريكا..؟

احمد الشريف

        العمـيد بن عامر :

إســــــرائيل  والسعودية  عملتا على  إعاقة  استقالل  جنوب الوطن


