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مشروع دعامة الحياة

مشروع توزيع المساعدات للعاجزين عن العملمشروع كفالة األيتام

مشروع توزيع الحقيبة المدرسية 
للفقراء ألبناء الشهداء الشامل  الجماعي  العرس  مشروع 

والمساكين في عموم محافظات الجمهورية

500.000.000   ريال

ستة أقداح من الحبوب لكل مستحق600.000.000  ريال  سنويًا

شراء وتجهزي جهاز قسطرة
 القلب بالمستشفى العسكري

120.000.000 ريال
700.000.000  ريال

للجرحى  والعينية  النقدية  الهدايا  توزيع  مشروع 
من أبطال الجيش واللجان الشعبية .

15.000.000 ريال
1.500  مستفيد

5.000   يتيم
10.000  مستفيد

1.000  مستفيد20.000   مستفيد

بإجمايل 2.235.000.000 ريال 

الهيئة العامة للزكاة - مشاريع المولد النبوي 1442هـــ

مدير مكتب الرئاسة يؤكد استمرار تطوير أداء السلطات احمللية باحملافظات
اللواء المداني: المس��ؤولية تفرض علينا تطهير كل ش��بر ف��ي أرض اليمن من المحتلين والغزاة

متحدث القوات المسلحة يلتقي ب� 300 من العائدين إلى الصف الوطني

ضبط أخطر عصابة مرتبطة 
بالعدوان لترويج المخدرات

مأرب تطرد الغزاة وتعود إلى حضن صنعاء .. 

رئيســــــا.. التهريـــــب  سمسار  يصبح  ًحني 
؟كيف قوض عفاش اليمن  وسّلمه رهينة بيد األمريكيين والسعوديين

مأرب اقترب الحسم..صنعاء حصٌن منيع
مجلة ذا ويك البريطانية:  اليمن أول دولة تنتصر على كورونا
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تمكن���ت إدارة العام���ة للبح���ث الجنائ���ي م���ن ضب���ط 1098 جريم���ة مختلف���ة في 
فروعها في العاصمة والمحافظات خالل نوفمبر المنصرم.

وأك���د ناط���ق وزارة الداخلي���ة العمي���د عب���د الخال���ق العج���ري أن اإلدارة العامة 
للبح���ث الجنائي ضبطت عبر فروعها في العاصم���ة والمحافظات 1098 جريمة 

مختلفة خالل نوفمبر المنصرم.
وأش���ار العج���ري إل���ى أن اإلدارة العامة للبح���ث الجنائي الق���ت القبض على 98 
عنص���را تابعا للعدوان االمريكي الس���عودي… كما ضبطت 171 قضية س���طو على 

األراضي بلغ عدد المتهمين المضبوطين فيها 233 متهم .
باإلضاف���ة إل���ى ضبط 159 جريمة س���رقة في مختلف المحافظات وتس���تعيد 7 

سيارات ، و14 دراجة نارية مسروقة.

الوطن���ي محم���د  الوف���د  رئي���س  أك���د 
عبدالسالم أن أي مقاربة ال تأخذ في 
االعتبار وقف العدوان ورفع الحصار 

معا فهي مقااربة محكومة بالفشل.

وقال عبدالس���الم في تغردية له على 
للحص���ار  األمم���ي  التجاه���ل  تويت���ر: 
المفروض على اليمن أمر غير مفهوم 
ف���ي الوق���ت ال���ذي يش���كل الحص���ار 

الوج���ه اآلخ���ر للع���دوان، مضيفا ” أي 
مقارب���ة ال تأخ���ذ ف���ي االعتب���ار وقف 
الع���دوان ورف���ع الحص���ار مع���ا فه���ي 

مقاربة محكومة بالفشل” .

أم���س  سياس���ية  مص���ادر  كش���فت 
جدي���دة  دفع���ة  انش���قاق  الثالث���اء، 
م���ن  المخدوعي���ن الموالي���ن لتحالف 
العدوان ، ووعودتهما للصف الوطني 

وأوضح���ت المص���ادر أن “ل���واء آخ���ر 
عاد إلى صنعاء م���ع قيادته وأفراده، 
فيم���ا لم تكش���ف عن اس���م الل���واء أو 
الت���ي  العس���كرية  المنطق���ة  أو  قائ���ده 

ينتمي إليها اللواء المنشق.
ورحب نائب وزير الخارجية  حسين 
الع���زي بالعائدي���ن إلى صنع���اء، قائال 
ف���ي تغري���دة نش���رها ام���س الثالثاء 
“ش���كرا لألح���رار الذي���ن ع���ادوا ه���ذا 
الي���وم”، معتب���را أن “وتي���رة الع���ودة 
به���ذا الزخ���م الرائ���ع صح���وة ضمي���ر 
ومؤشر وعي كبير وهذا الشك محل 

احترامنا وتقديرنا”.
ف���ي  ارتف���اع  االس���بوع  ه���ذا  وش���هد 
وتيرة المنشقين عن تحالف العدوان 
مطل���ع  انش���ق  حي���ث  وعودتهم���ا 
وضب���اط  جن���ود  م���ن   300 األس���بوع 
المنطق���ة العس���كرية الس���ابعة بقوات  
ف���ي مأرب وعودته���م بكامل عتادهم 

العسكري.

دش���نت بمديرية ذي الس���فال محافظة إب حملة “أش���داء 
على الكفار” للتعبئة العامة والتحشيد الى الجبهات.

وأعل���ن أبن���اء حبير والعدان���ي خالل وقفة قبلية مس���لحة 
بالمديري���ة االثني���ن النفيي���ر العام ورفد الجبه���ات بالرجال 

لإلسهام في تحقيق اإلنتصار.
وأوض���ح بي���ان صادر ع���ن الوقف���ة أن المس���ؤولية الدينية 
التفاع���ل  الجمي���ع  م���ن  تتطل���ب  والوطني���ة  واألخالقي���ة 
والتح���رك الس���ريع للتص���دي للع���دوان ومواصل���ة تحقي���ق 
اإلنتصارات ، مشيدين بمالحم النصر والبطوالت العظيمة 
التي يس���طرها المرابطين ف���ي الجبهات والميادين وأثمرت 

انتصارات كبيرة أذهلت قوى العدوان.
وأكد المش���اركين أن مش���روع البناء والتنمي���ة الذي تتجه 
إليه الدولة بصنعاء كفيل بإيصال رس���الة قوية للعالم بأن 

أح���رار اليم���ن كما تص���دوا وصم���دوا أمام الع���دوان ها هم 
يتوجهون لبناء دولتهم ومؤسس���اتهم. داعيين من ال زالوا 
ف���ي صفوف العدوان إلى اإلس���تفادة من ق���رار العفو العام 

والعودة إلى وطنهم.

نظم���ت وزارة النق���ل والهيئ���ة العام���ة 
للطيران المدني واألرصاد أمس األول 
بمط���ار  احتجاجي���ة  وقف���ة  االثني���ن، 
صنعاء الدولي بمناس���بة اليوم العالمي 
 7 يص���ادف  ال���ذي  المدن���ي  للطي���ران 

ديسمبر من كل عام.
الوقف���ة  ف���ي  المش���اركون  واس���تنكر 
الدول���ي  للمجتم���ع  المخ���زي  الصم���ت 
والمنظمات اإلنسانية والحقوقية إزاء 
ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم 
قتل لألطفال والنس���اء وإبادة جماعية 
للش���عب اليمن���ي م���ن قب���ل دول تحالف 

العدوان بقيادة السعودية.
ورفع المش���اركون في الوقفة الالفتات 
مط���ار  ع���ن  الحص���ار  برف���ع  المطالب���ة 
صنع���اء واس���تئناف الرح���الت المدنية 

والتجارية واإلنسانية بشكل فوري.
وأكد المش���اركون أن تحال���ف العدوان 
بقيادة الس���عودية يقوم بتضليل الرأي 
العام على مدى 6 س���نوات من العدوان 
عما يحدث في اليمن من قتل وجرائم 
وحشية وتدمير للبنى التحتية المدنية.
وخ���الل الوقف���ة الت���ي حضره���ا رئي���س 
المدن���ي  للطي���ران  العام���ة  الهيئ���ة 
واألرصاد محمدعبدالرحمن عبدالقادر 
جب���ل  طال���ب   رائ���د  الهيئ���ة  ووكي���ل 
والوكالء المساعدون لقطاعات الهيئة 
ومدي���ر مط���ار صنع���اء الدول���ي خال���د 
الش���ايف، أصدرت وزارة النقل والهيئة 

العامة للطيران المدني واألرصاد بيان 
تاله مدير النقل الجوي.

وأك���د في���ه أن تحالف الع���دوان بقيادة 
السعودية مستمر في استهداف البنية 
وف���رض  المدن���ي  للطي���ران  التحتي���ة 
حص���ار جوي عل���ى المط���ارات المدنية 

اليمنية.
وأك���د البي���ان أن العال���م الي���وم يحتفل 
باليوم العالمي للطيران المدني من كل 
عام بينما دول تحالف العدوان تواصل 
تقيي���د حرية المواطني���ن اليمنيين من 
الس���فر دون أي مب���رر ضارب���ًة بع���رض 
الحائ���ط كاف���ة القواني���ن والمعاه���دات 

والمواثيق الدولية.
وأش���ار إلى أن قطاع الطي���ران المدني 
واألرصاد في الجمهورية اليمنية يشهد 
شلل تام بسبب األعمال اإلجرامية التي 

تقوم بها دول تحالف العدوان.
وأوض���ح البيان ب���أن إحصائيات وزارة 

الصحة تشير إلى وفاة أكثر من 80 الف 
مريض بس���بب عدم تمكنهم من السفر 
للع���الج بالخ���ارج وأكث���ر م���ن 450 ال���ف 
مري���ض بحاج���ة ماس���ة للس���فر للعالج 
مرضي���ة  حال���ة   30-25 منه���م  يتوف���ى 
يومي���ًا ينتظره���م مصي���ر مجه���ول في 

حالة استمرار الحصار الجوي.
كم���ا تش���ير االحصائيات إل���ى أكثر من 
65 أل���ف مري���ض ب���األورام الس���رطانية 
المحق���ق  بالم���وت  مهددي���ن  أصبح���وا 
ال���ف مري���ض بالفش���ل  وأكث���ر م���ن 12 
الكل���وي بحاج���ة إل���ى عملي���ات زراع���ة 

الكلى بصورة عاجلة في الخارج.
كل  ف���ي  مس���افر  وف���اة  البي���ان  وأك���د 
للس���فر  اضط���روا  مس���افرين  عش����رة 
عب���ر الط���رق البرية عن طري���ق صنعاء 
عدن وصنعاء س���يئون بسبب حوادث 
طرقات ومش���قة كبيرة في الس���فر بين 

تلك المدن.

ُعق���دت بصنعاء أمس الورش���ة الثالث���ة لحكومة اإلنقاذ 
الوطني من أجل استكمال بناء أولويات خطة الحكومة 
للع���ام 2021م، ف���ي إط���ار الرؤي���ة الوطنية لبن���اء الدولة 

اليمنية الحديثة.
وف���ي الورش���ة الت���ي حضرها عض���و المجلس الس���ياسي 
األعلى محمد النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية 
أحم���د محمد حامد، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عب���د العزيز بن حبتور أهمية اس���تمرار انعقاد مثل هذه 
الورش الستكمال أولويات خطة الحكومة للعام 2021م.
وش���دد عل���ى أهمي���ة تنفي���ذ األولويات الت���ي خرجت بها 
ال���ورش والعم���ل وفق���ًا للموجه���ات الت���ي حدده���ا قائ���د 
الثورة الس���يد عبد الملك بدرالدين الحوثي في الورشة 

السابقة.
وأش���ار إلى أهمية استش���عار قيادات الدولة للمسؤولية 
الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف االس���تثنائية التي 
يمر بها الوطن نتيجة العدوان والحصار وما أحدثه من 
معاناة إنسانية، ما يتطلب العمل على تخفيفها بحسب 

اإلمكانات المتاحة.
وتط���رق رئي���س ال���وزراء إلى ض���رورة تعزيز الش���راكة 
م���ع القط���اع الخ���اص ف���ي العم���ل التنم���وي وتش���جيع 
االس���تثمارات .. مؤك���دًا أن رئاس���ة ال���وزراء س���تضطلع 
بدورها في متابعة تنفيذ مخرجات الورشة على الواقع 
وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات 

التابعة لها.
فيما اس���تعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهداف 
الورش���ة الختامي���ة المحددة الس���تيعاب نتائ���ج تحليل 
الوض���ع الراهن حس���ب مح���اور الرؤي���ة الوطني���ة بغية 

الخروج بأولويات خطة العام 2021.
وأش���اد بتفاعل الجمي���ع مع الورش الس���ابقة التي رعاها 

بص���ورة مباش���رة رئي���س المجل���س الس���ياسي األعل���ى 
فخامة المشير مهدي المشاط.

وق���ال" إن تفاعل الجميع كان بناء وأوجد حراك إداري 
وتخطي���ط اس���تراتيجي بش���كل كبي���ر عل���ى مس���توى 
الس���لطة المحلية وال���وزارات، وهذا ما نطم���ح إليه وما 

نتمنى من خالله تحقيق نجاحات كبرى خالل 2021 ".
كم���ا أك���د حام���د أهمي���ة أن تك���ون خط���ة الع���ام المقبل 
وتنف���ذ  أولوي���ات حقيق���ة وطموح���ة  تحم���ل  واقعي���ة 
على الواقع..واس���تعرض توجيه���ات وموجهات رئيس 
المجل���س الس���ياسي األعل���ى الس���ابقة والالحق���ة والت���ي 
تضمن���ت ف���ي المقدم���ة االكتف���اء الذات���ي ف���ي اإلنت���اج 
الزراع���ي بدرجة أولى وبقية االحتياج���ات وكذا تنمية 
الث���روة الحيواني���ة ومش���تقاتها باإلضاف���ة ال���ى ضب���ط 
األس���عار للس���لع والمخزون من الس���لع األساس���ية وبناء 

قاعدة بيانات واضحة.
ولفت مدير مكتب الرئاس���ة إل���ى أن توجيهات الرئيس 
المشاط، تؤكد أهمية التشغيل الكامل لخدمات الهيئات 
والمستشفيات وايصال الخدمات الطبية وفقًا لخارطة 
واضح���ة وك���ذا تش���غيل الكهرب���اء وتفعي���ل مؤسس���ات 
المياه ليس���تفيد منها المجتمع، وإنجاز مخطط المس���تر 

بالن في المحافظات.
بدوره اس���تعرض نائ���ب رئيس الوزراء لش���ؤون الرؤية 
الوطنية رئيس المكتب التنفيذي إلدارة الرؤية محمود 
الجني���د نتائ���ج تقيي���م الف���رق المحوري���ة للمجموع���ات 
واألولويات المستنبطة من واقع تحليل الوضع الراهن.
 2020 األول���ى  المرحل���ة  تنفي���ذ  إل���ى خالص���ة  وتط���رق 
والتج���ارب المس���تفادة باإلضافة إل���ى العوامل المؤثرة 
األول���ى  المرحل���ة  تنفي���ذ  واجه���ت  الت���ي  والتحدي���ات 

والتوصيات للتغلب عليها في العام المقبل.

رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

محليات

البحث الجنائي يضبط 1098 جريمة مختلفة 
خالل نوفمبر المنصرم

رئيس الوفد المفاوض محمد عبدالسالم: 

ستفش��ل أي مقارب��ة ال تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار 
وقف العدوان ورفع الحصار

ارتفاع أعداد المنشقين عن تحالف العدوان 
وعودتهم إلى الصف الوطني 

تدشين حملة “أشداء على الكفار” في ذي السفال بإب

المدن��ي  للطي��ران  العام��ة  والهيئ��ة  النق��ل  وزارة 
تنظمان وقفة منددة باستمرار إغالق مطار صنعاء

انعقاد الورشة الثالثة لحكومة اإلنقاذ من 
أجل استكمال بناء أولويات خطة 2021
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إلقاء القبض على أخطر 
عصابة لترويج المخدرات مرتبطة بالعدوان السعودي 
اإلماراتي.. وقال المتحدث الرس���مي ل���وزارة الداخلية 
العمي���د عبد الخال���ق العجري، في بياٍن، إن عملية إلقاء 
القب���ض تم���ت خ���الل مداهم���ة األجه���زة األمني���ة ألحد 

أوكار ه���ذه العصاب���ة بأمانة العاصمة، 
بع���د الرص���د والتح���ري ف���ي متابع���ة 

العصابة وأخذ اذٍن من النيابة.
وأش���ار إل���ى أنَّ أفراد العصاب���ة بادروا 
إلط���الق الن���ار خ���الل المداهم���ة، لكن 
أحكم���وا  ق���د  كان���وا  األم���ن  رج���ال 
الس���يطرة على وكر العصابة، موضًحا 
أن االش���تباكات أسفرت عن استسالم 
زعي���م وأفراد العصابة، وإصابة اثنين 

من رجال األمن.
العصاب���ة  أف���راد  أن  العج���ري  ���د  وأكَّ
اعترفوا بارتباطهم بقيادات عسكرية 
عل���ى  تش���رف  وإماراتي���ة،  س���عودية 
توصيل المخ���درات إلى داخل اليمن، 
كما أن للعصابة ارتباٌط بقيادات نافذة 
للمرتزق���ة لتس���هيل عملي���ة التهري���ب 

والتوزيع داخل األراضي اليمنية.
وأوض���ح أنه���م عث���روا عل���ى أس���لحة 
وعدد من السيارات المسروقة بحوزة 
العصابة، الفًتا إل���ى أن أفراد العصابة 
اعترف���وا بقيامه���م بتهري���ب أكثر من 
286 طًنا من المواد المخدرة بأنواعها.

د عل���ى أن األجه���زة األمنية تقف  العمي���د العج���ري ش���دَّ
بالمرص���اد ل���كل م���ن تس���ّول ل���ه نفس���ه العب���ث بأم���ن 
واس���تقرار اليمن، ُمش���يًدا بتعاون المواطنين مع رجال 
اليم���ن  بأم���ن  والعابثي���ن  المجرمي���ن  وفض���ح  األم���ن، 

واإلبالغ عنهم.

محليات

المجل���س  اهتم���ام  أحم���د محم���د حام���د  أك���د 
الس���لطات  أداء  بتطوي���ر  األعل���ى  الس���ياسي 
المحلي���ة بالمحافظ���ات من خالل عقد سلس���لة 
م���ن ال���ورش الكفيل���ة بالنه���وض بواق���ع العم���ل 

المحلي.
وأوضح مدير مكتب رئاس���ة الجمهورية أحمد 
محمد حامد خالل اختتامه بمحافظة الحديدة 
ي���وم الجمع���ة ورش���ة العم���ل الثاني���ة لتوحي���د 
المفاهيم وتنسيق التراتبية الذهنية والمعرفية 
لكادر السلطة المحلية نحو التخطيط التنموي 
المحل���ي المتجانس م���ع قواعد وأس���س اعداد 
الموازنة لمحافظات الحديدة، إب، ريمة، حجة 
والمحوي���ت، نظمته���ا وزارة المالية واس���تمرت 
ثالث���ة أيام "أن الورش���ة تأتي امتدادا لسلس���لة 
الورش المنعقدة بتوجيهات قائد الثورة السيد 
عب���د الملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس 
الس���ياسي األعلى المش���ير الركن مهدي المشاط 
بما يجس���د حرص القيادة على المضي في بناء 
الدول���ة اليمني���ة الحديثة وفق���ًا لرؤية واضحة 

وخطط دقيقة وكادر متمكن".

وأش���ار إلى الورشة التي ٌعقدت مؤخرا لحكومة 
اإلنق���اذ الوطني والهيئات العليا التابعة لرئاس���ة 
الجمهورية، ما يعكس الحراك اإلداري والتحرك 

الجاد للنهوض بأداء مؤسسات الدولة.
وقال “نح���ن بأمس الحاجة في ه���ذه المرحلة 
لتطوي���ر وبن���اء الق���درات، خاص���ة ونح���ن على 
أعت���اب عل���ى عام جدي���د، نري���د أن نحدث في 
هذا العام ثورة يلمس المواطن توجهًا آخرًا منا 
جميعًا نبن���ي على رؤية واضحة وخطط دقيقة 

ومفاهيم محددة وعلى أولويات مدروسة”.
وش���دد حام���د عل���ى أهمي���ة إدارة الموازن���ات 
المتوف���رة ف���ي الظروف الراهنة بش���كل س���ليم 
والتص���رف بحكم���ة م���ع األم���وال المتاح���ة من 
خ���الل تحدي���د األولوي���ات المطلوب���ة بما يكفل 
المش���اريع  تنفي���ذ  ف���ي  نوعي���ة  نقل���ة  إح���داث 

وتقديم الخدمات للمواطنين بأقل التكاليف.
وأضاف” إذا وجهت اإلمكانات المتاحة بشكل 
صحيح ستحدث نقلة نوعية وسيلمس الناس 
أن  أهمي���ة  مؤك���دًا   .. والمش���اريع”  الخدم���ات 
تك���ون المش���اريع المنفذة بحس���ب المواصفات 

لعم���ل  تؤس���س  الت���ي  المطلوب���ة  والمقايي���س 
مستقبلي بطريقة صحيحة ومتقنة.

ض���رورة  ال���ى  الرئاس���ة  مكت���ب  مدي���ر  ولف���ت 
م���ن  البش���رية واالنط���الق  بالتنمي���ة  االهتم���ام 
خالله���ا في مواجهة التحديات وتوفير البدائل 

الممكن���ة والمتاح���ة .. وق���ال” الحظ���وا هن���اك 
محافظ���ات قف���زت رغ���م اإلمكان���ات البس���يطة 
وحققت إنجازات نوعية ومحافظات لم تعرف 
كيف تدير اإلمكانيات التي لديها، لكننا سندخل 

في عام 2021م بقوة ووضوح”.

ون���وه باهتم���ام قائ���د الث���ورة الس���يد عبدالملك 
لبن���اء  الوطني���ة  بالرؤي���ة  الحوث���ي  بدرالدي���ن 
اليمني���ة الحديث���ة ومتابع���ة تنفيذه���ا  الدول���ة 

بصورة مستمرة.
الجمي���ع  استش���عار  أهمي���ة  حام���د  أك���د  كم���ا 
وفق���ًا  اليم���ن  لبن���اء  واالنط���الق  للمس���ؤولية 
للمنهجي���ة القرآني���ة الت���ي مت���ى ما تمس���ك أبناء 
اليمن بها إيمانًا صادقًا وانطلقنا على أساس���ها، 

سيكون هناك نقلة نوعية في كافة المجاالت.
وتطرق إلى الواقع المخزي الذي يعيشه العرب 
اليوم من االرتهان واالرتماء في أحضان العدو 
اإلس���رائيلي نتيج���ة ابتعاده���م ع���ن المنهجي���ة 

القرآنية.
وح���ث على االس���تفادة م���ن ال���ورش المنعقدة 
والعمل بمخرجاتها في تنظيم عمل الس���لطات 
المحلي���ة وفق���ًا لألولويات المح���ددة والخطط 
الدقيقة والسياس���ات المدروسة .. مشددًا على 
اس���تمرار عملي���ة التقييم وتكري���م المحافظات 
وتقدي���م  خططه���ا  تنفي���ذ  ف���ي  نجح���ت  الت���ي 

الخدمات العامة للمواطنين.

مدير مكتب الرئاسة يؤكد استمرار تطوير أداء السلطات المحلية بالمحافظات

اللواء المداني: المسؤولية تفرض علينا تطهير كل شبر في أرض اليمن من المحتلين والغزاة
ان  المدان���ي  يوس���ف  الل���واء  اك���د  
المس���ئولية الوطني���ة تف���رض علين���ا 
تحوي���ل التهديدات ال���ى فرص وان 
نعمل م���ن اجل تطهير كل ش���بر في 
ارض اليم���ن م���ن المحتلي���ن والغزاة 

وهذا عهد علينا.
العس���كرية  المنطق���ة  قائ���د  الق���ى 
حس���ن  يوس���ف  الل���واء  الخامس���ة 
المداني كلمة ب���ارك فيها للخريجين 
العم���ل  ال���ى  وانتقاله���م  تخرجه���م 
تحي���ات  إليه���م  ناق���ال   .. الميدان���ي 
قي���ادة وزارة الدف���اع ورئاس���ة هيئة 

األركان العامة بمناسبة تخرجهم.
قائ���د المنطق���ة العس���كرية الخامس���ة اللواء يوس���ف حس���ن 
المداني في كلمته بالحفل الذي أقيم السبت بمناسبة تخرج 
دورة جدي���دة م���ن قادة االلوي���ة والكتائب ” دفعة الرس���ول 
األعظ���م ” م���ن معه���د الش���هيد الثاليا " أش���ار ال���ى ان تخرج 
دفع���ة جديدة من ق���ادة األلوية والكتائب واس���تمرار عملية 

التدري���ب والتأهي���ل رغ���م الع���دوان والحص���ار يؤك���د عزمنا 
واصرارن���ا عل���ى تحقي���ق النص���ر وهي نعمة م���ن هللا نحمده 

عليها.
وق���ال” لق���د تعلمنا من الع���دوان ان نطور م���ن امكاناتنا وان 
نكتس���ب الخبرات الالزم���ة ونعتمد على أنفس���نا وكلنا ندرك 
كي���ف كن���ا ف���ي بداية الع���دوان ال نمتل���ك طائرة مس���يرة وال 

صاروخ باليس���تي واليوم أصبح الوض���ع مختلف حيث لدينا 
الي���وم جي���ش ق���وي ومت���درب ويمتلك خب���رات كبي���رة في 

خوض الحروب الحديثة بكل مستوياتها”.
وأوضح ان السياسات في السابق ضيعت الجيش كما لعب 

االستهداف الخارجي دورًا في ذلك.
وأض���اف” أصبحن���ا بفض���ل هللا نمتل���ك خب���رات عس���كرية 
وتصنيع عس���كري ف���ي مختلف أنواع وصنوف االس���لحة ال 

تمتلكها إال الدول العظمى وهذا فخر لنا”.
وأش���ار اللواء المداني الى ان العدوان في بدايته كان يأخذ 
مناط���ق ويس���يطر عليها والي���وم تغيرت المعادل���ة وأصبحنا 

نطهر ونسيطر على أغلب المناطق من المحتلين. 
واك���د قائ���د المنطق���ة العس���كرية الخامس���ة ان المس���ئولية 
الوطني���ة تف���رض علينا تحوي���ل التهديدات ال���ى فرص وان 
نعمل من اجل تطهير كل شبر في ارض اليمن من المحتلين 

والغزاة وهذا عهد علينا.
وأردف قائ���الً” بفض���ل هللا حققنا انتص���ارات كبيرة ووصلنا 
ال���ى مراح���ل متقدم���ة ف���ي المي���دان وأصب���ح جيش���نا ليس 

للدفاع بل لتحقيق االنتصارات”.

وح���ث اللواء المداني الخريجين عل���ى ترجمة ما تلقوه في 
ال���دورة ال���ى الواق���ع العمل���ي وان يك���ون أداة لتحقي���ق نقلة 

نوعية في العمل واالرتقاء بالعمل الميداني.
كما ألقيت كلم���ة الخريجين ألقاها المقدم محمد الجرموزي 
أش���ار فيه���ا الى ان ال���دورة كانت محطة عس���كرية وتربوية 
اكس���بت المش���اركين على مدى )420( يوما كثي���ر من العلوم 
العس���كرية والمه���ارات التدريبية والتي في مجملها س���تمثل 

بعون هللا إضافة نوعية وعملية لألداء في الميدان.
وعب���رت الكلم���ة عن الش���كر والتقدير للمش���رفين والمدربين 

وكل من أسهم في إنجاح الدورة.
كم���ا ج���ددت الكلمة العهد والوالء لقائد الثورة الس���يد القائد 
عبد الملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية والعسكرية 
ولكل المجاهدين في الميدان وللشهداء األبرار وان يحافظ 
الخريجين على مكتس���بات الدورة والعمل على تفعيلها في 

الميدان حتى تحرير كل شبر في الوطن من العدوان.
وف���ي ختام الحف���ل قام قائد المنطقة العس���كرية الخامس���ة 
ورئيس هيئة التدريب ومساعد رئيس هيئة األركان بتكريم 

أوائل الخريجين وتوزيع الشهادات على المشاركين.

أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث 
الرس���مي باس���م الق���وات المس���لحة العمي���د 
يحي���ى س���ريع أن ق���وى الع���دوان باتت في 
مراحله���ا األخي���رة بع���د أن تكب���دت الهزائم 
المتوالي���ة عل���ى أي���دي المرابطي���ن االبطال 
م���ن ابناء الجي���ش واللج���ان الش���عبية في 

مختلف جبهات القتال.
وأوضح العميد س���ريع خالل لقائه بصنعاء 
ب 300 م���ن المخدوعي���ن الذين ع���ادوا الى 
العاصم���ة صنعاء م���ن مختلف معس���كرات 
المعتدي���ن ومرتزقتهم أن القي���ادة الثورية 
اص���درت  العلي���ا  والعس���كرية  والسياس���ية 
ق���رار العف���و العام ل���كل من يرغ���ب بالعودة 
ال���ى الص���ف الوطن���ي ف���ي اط���ار الح���رص 
عل���ى تفويت الفرص���ة على اع���داء الوطن 

والشعب وحقن دماء اليمنيين.
وجدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة 

الدع���وة لبقية المخدوعي���ن الذين اليزالون 
في ص���ف المعتدين الى اس���تغالل الفرصة 
والعودة واالس���تفادة من ق���رار العفو العام 
.. مؤك���دا ان فرص���ة العفو العام لن تس���تمر 

طويالً.
واك���د العميد س���ريع أن المحتلين والعمالء 
ف���إن  الدم���اء  س���فك  ف���ي  أوغل���وا  ومهم���ا 
مصيره���م ال���ى ال���زوال كأس���الفهم الذي���ن 
المقاوم���ة  بفع���ل  الرحي���ل  عل���ي  أجب���روا 
الوطنية الرافضة للضيم والخنوع للمحتل 
.. الفت���ا ال���ى أن الوط���ن أكبر م���ن أن يتآمر 
علي���ه حفنة م���ن العم���الء والمرتزقة الذين 
المدن���س  الم���ال  باع���وا ضمائره���م مقاب���ل 
لتنفي���ذ أجن���دة المحتلي���ن م���ن الصهاين���ة 

واالمريكان وأدواتهم في نجد والحجاز.
م���ن جانبهم أوض���ح العائدون ب���أن تحالف 
الع���دوان يمته���ن كرام���ة المخدوعي���ن م���ن 

خالل التعامل الالإنس���اني والتعذيب الذي 
فاق كل التصورات.

وثمن العائدون الروح الوطنية والمسئولية 
التي اتسمت بها القيادة الثورية والسياسية 
والعس���كرية العلي���ا ف���ي العاصم���ة صنع���اء 
بإصدارها قرار العفو العام واستيعابها لكل 
العائدين الذين انخدعوا بشعارات العدوان 

ومرتزقته الزائفة.
م��ؤك��دي��ن أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��رج��ال��ه 
ال��م��خ��ل��ص��ي��ن ف���ي ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية يصنعون اليوم مالحم بطولية 
في مواجهة أعتى عدوان همجي على 
مر التاريخ .. ودعوا بقية المخدوعين 
ال���ى اس��ت��غ��الل ال��وق��ت ل��ل��ح��اق بركب 
ال��م��ن��اض��ل��ي��ن ل���م���واج���ه���ة ال��م��ح��ت��ل��ي��ن 
وخيرات  ث���روات  نهب  ف��ي  الطامعين 

الوطن والشعب.

ضبط أخطر عصابة مرتبطة بالعدوان لترويج المخدراتمتحدث القوات المسلحة يلتقي ب� 300 من العائدين إلى الصف الوطني



االربعاء  9/  12 /  2020م الموافق 23 ربيع ثاني 1442هـ  العدد )383(4 www.alhagigah.net

تحليالت

يوم����ًا إث����ر ي����وم، تقت����رب ق����وات صنع����اء من إس����قاط آخ����ر معاقل 
التحال����ف الس����عودي ���� اإلماراتي ف����ي الجبهة الش����رقية من اليمن، 

والمتمّثل في مدينة مأرب، بعدما باتت في ضواحيها.
تقّدم كبير يوازيه تكثيف االتصاالت مع المش����ائخ والوجهاء بحثًا 
ع����ن مخ����رج س����لمي، وتقابل����ه حال����ة انهزام ف����ي صفوف المعس����كر 
الموالي ل�«التحالف«، حيث عمليات الفرار المتواصلة من المدينة، 
واالنس����حابات الس����عودية المتتالية من أبرز المعسكرات المحيطة 

بها.
ه����ذا المش����هد لي����س إال حلق����ة أخي����رة في مسلس����ل بدأ من����ذ مطلع 
العام الجاري، تمّكن في خالله الجيش اليمني و«اللجان الش����عبية« 
من اس����تعادة مساحات شاس����عة كانا قد خسراها في تلك الجبهة، 
حيث استطاعت القوات الموالية ل�«التحالف« فتح ثغرة ُتهّدد من 

خاللها العاصمة صنعاء بشكل مستمّر.
أّم����ا الي����وم، فق����د انقلب����ت الص����ورة تمام����ًا: صنع����اء أصبح����ت آمنة 
بش����كل ت����اّم م����ن أّي هجم����ات خارجي����ة وه����ي اآلمن����ة أص����الً م����ن 
الداخ����ل، والج����وف لم تع����د خاصرة ضعيفة كما ف����ي الماضي، فيما 
مأرب المدينة على وش����ك الس����قوط، الذي سيستتبع حتمًا سقوط 
المنش����آت النفطي����ة والغازية المحيطة بها، بما يتيح س����حب ورقة 

تجويع اليمنيين من يد »التحالف«.
أّما إذا اختار األخير االنتقام من صنعاء، عبر قصف تلك المنشآت، 
فلن يكون الرّد إاّل بالمثل، من خالل تصعيد الهجمات الجوية على 
المنشآت الحيوية السعودية، وإعادة تفعيل جبهة الحّد الجنوبي، 

وفق ما تؤّكد مصادر مّطلعة.

منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، عاد التصعيد العسكري 
في جبهات مأرب إلى أعلى مس����توياته، حيث اس����تطاعت 
قوات صنعاء تحقيق إنجازات متتالية، تمّثلت في تقّدمها 

في تسع مديريات.
وسيطر الجيش اليمني و«اللجان الشعبية« على مديريات 
العبدي����ة والمأهلي����ة ورحب����ة، ووص����ال إل����ى ح����دود مركَزي 
َ����ي الجوب����ة وجب����ل م����راد جنوب مأرب ف����ي غضون  مديريت
َ����ي ص����رواح ومج����زر، واس����تكمال  أش����هر. كم����ا أّمن����ا مديريت
الس����يطرة على ما تبّقى من مديريتَي مدغل ورغوان غرب 
المدين����ة، وتقّدم����ا باتج����اه جبه����ات النض����ود والعلم ش����رق 
منطق����ة صاف����ر النفطي����ة. وفيم����ا ال ت����زال المواجهات على 
أش����ّدها في ع����دد من جبه����ات جبل مراد وأط����راف رغوان 
وبع����ض مناط����ق مدغ����ل، ُيس����ّجل تق����ّدم ملح����وظ لق����وات 
صنع����اء ف����ي األطراف الش����مالية لمدينة م����أرب، من اتجاه 

وادي نخالء ومنطقة السحيل.
ف����ي ظ����ّل تل����ك التط����ّورات، لم تع����د مدين����ة م����أرب جاذبة 
للقيادات العس����كرية والمدنية والحزبية الموالية لحكومة 
الرئي����س المنتهي����ة واليت����ه عبد رب����ه منصور ه����ادي، مثلما 
كان����ت قبل س����نوات، بل أصبح����ت طاردة له����م، وخصوصًا 
بعد اقتراب الجيش و«اللجان« من محيطها من اتجاهات 

متعّددة، وانهيار خطوط دفاع قوات هادي.
وفي حين تمّكنت بعض القيادات من تأمين س����كن لها في 
عواص����م عربي����ة وأجنبي����ة، وال س����يما القاه����رة والخرطوم 
وإس����طنبول، غ����ادرت أخرى المدينة التي كانت قد ش����هدت 
نهض����ة عمراني����ة كبي����رة خالل الس����نوات الماضي����ة مّتجهًة 
نحو المحافظات الجنوبية، وخصوصًا شبوة وحضرموت 

والمهرة.
����ن تركوا أس����رهم ف����ي منازلهم في  أّم����ا القس����م الثال����ث، ِممَّ
صنع����اء قبل س����نوات متوّعدي����ن بالعودة عل����ى ظهر دبابة 

خالل أشهر حينذاك، فيتدارس الكثيرون منهم االستفادة 
م����ن ق����رار العف����و الع����ام الص����ادر ع����ن »المجلس الس����ياسي 
األعلى« في صنعاء. وبفعل ذلك النزوح، انكمشت الحركة 

التجارية واالستثمارية في مأرب إلى أدنى المستويات.
ووس����ط مخ����اوف من س����حب كّمي����ات كبيرة م����ن العمالت 
الصعب����ة م����ن الداخ����ل وتهريبه����ا، وذل����ك بعدم����ا أحبط����ت 
س����لطات مط����ار القاهرة خ����الل األش����هر الماضي����ة عمليات 
تهري����ب ماليي����ن ال����دوالرات م����ن ِقَب����ل قي����ادات عس����كرية 
وسياسية مقّربة من حكومة هادي أثناء محاولتها إدخال 
تلك األموال إلى القاهرة، أفادت مصادر مطلعة في مدينة 
عت����ق ف����ي محافظة ش����بوة بنق����ل عدد م����ن االس����تثمارات 

التابعة لقيادات في حزب »اإلصالح« من مأرب إلى شبوة 
والمهرة خشية سقوط المدينة.

وكان����ت األش����هر الفائت����ة ق����د ش����هدت، بالتزامن م����ع تجّدد 
المع����ارك، ركودًا ف����ي الحركتي����ن التجارية واالس����تثمارية، 
وهبوط����ًا في أس����عار العقارات جّراء تراج����ع الطلب عليها، 

على عكس ما كان عليه الوضع قبل سنوات.
عل����ى خّط مواٍز، علمت »األخبار«، م����ن مصادر مّطلعة في 
مدين����ة م����أرب، أن قوات ه����ادي بدأت بنقل مق����اّر المناطق 
العس����كرية الثالث����ة والس����ابعة والسادس����ة م����ن م����أرب إلى 
مناطق واقعة في نطاق محافظة ش����بوة، في وقت تجري 
فيه مش����اورات لنقل مق����ّر وزارة الدفاع أيض����ًا إلى منطقة 

العب����ر في محافظة حضرم����وت، بعدما أصبح تحت رحمة 
الضربات الصاروخية لقوات صنعاء، واقتراب األخيرة من 

مركز المحافظة.
كذل����ك، أفادت المصادر بأن قوات ه����ادي تمارس تحريضًا 
المس����اجد  مناب����ر  عب����ر  و«اللج����ان«  الجي����ش  ض����ّد  كبي����رًا 
والم����دارس، وُتخّوف التّجار من دخولهما المدينة، واصفًة 
إّياهم����ا ب�«المغول«، وداعية الناس إلى االلتحاق بالجبهات 
للتصّدي لهما. وهو ما دفع بمحافظ مأرب الموالي لصنعاء، 
محم����د بن عل����ي طعيم����ان، إل����ى طمأن����ة أبن����اء المحافظة، 

والتأكيد أن قرار الحسم صدر من القيادة.
وف����ي ظ����ّل التق����ّدم الكبي����ر لق����وات صنع����اء ف����ي ضواحي 
والش����عبية،  الش����بابية  المكّون����ات  م����ن  ع����دد  دع����ا  م����أرب، 
الس����لطة المحلية في المدينة وحكوم����ة صنعاء، إلى حقن 
الدم����اء والتوصل إلى اتفاق ينه����ي الصراع، وُيجّنب مركز 
المحافظة، الذي يس����كنه قرابة ثالثة ماليين نس����مة، منهم 
حوالى مليون نازح موجودون في 13 مخيمًا، القتال، على 
أن تبقى الس����لطة المحلي����ة الحالية تمارس عملها حتى يتّم 

التوافق على منصب المحافظ.
لك����ن تل����ك الس����لطة ال ت����زال ترف����ض االس����تجابة لمب����ادرة 
صنع����اء المكّون����ة من تس����عة بنود، ُملّوحة بحرب ش����وارع. 
وهي فرضت، منذ أيام، حالة طوارئ غير معلنة، ونش����رت 
اآلالف م����ن الجن����ود عل����ى أس����طح المن����ازل وف����ي مداخل 
المدين����ة وفي الش����وارع، في مش����هد يعيد إل����ى األذهان ما 
ش����هدته صنع����اء قبي����ل س����قوطها أواخ����ر ع����ام 2014 تحت 
س����يطرة »أنصار هللا«. في المقابل، انتش����رت في ش����وارع 
مدينة مأرب ش����عارات مؤّيدة ل�«أنصار هللا« بشكل واسع، 
ما أثار حالة هلع في أوس����اط الجهات األمنية التي اعتقلت 

عددًا من المواطنين على خلفية ذلك.

مأرب تطرد الغزاة وتعود إلى حضن صنعاء .. ملف متكامل يرصد التفاصيل منذ اللحظة األولى

مأرب اقترب الحسم..صنعاء حصٌن منيع

هجمات قوات صنعاء ُتعّطل معسكر تداوين

الوعد بدخول صنعاء على ظهر دبابة يتبّخر:

اليومي���ن  خ���الل  صنع���اء،  ق���وات  واصل���ت 
الجبهتي���ن  ف���ي  العس���كري  تقّدمه���ا  الماضيي���ن، 

الشمالية والغربية لمدينة مأرب.
 وعل���ى رغم كثافة الغارات الجوية، اس���تطاعت 
إس���قاط العدي���د من المواق���ع العس���كرية التابعة 
لق���وات الرئيس المنتهية واليته عبد ربه منصور 
ه���ادي ف���ي أط���راف رغ���وان، وألحق���ت خس���ائر 
الت���ي حاول���ت اس���تعادة  فادح���ة بتل���ك الق���وات 

مناطق كانت قد خسرتها الخميس الماضي.
 وأكدت مص���ادر قبلية ل�”األخبار” َتمّكن الجيش 
و”اللجان الش���عبية” من إسقاط مواقع اللواءين 
141 مش���اة و113 مدّرع والس���يطرة على سالحها 

وعتادها.
 وأشارت إلى قيام طيران العدوان بشّن سلسلة 
غ���ارات على مناطق التم���اس بهدف إعاقة تقّدم 
ق���وات صنع���اء، مضيف���ة إن بعض تل���ك الغارات 

اس���تهدفت مجاميع قبلية موالي���ة لقوات هادي 
وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

الصاروخي���ة  الق���وة  كّثف���ت  الوق���ت،  ه���ذا  ف���ي 
الموالية لصنعاء هجماتها على المقاّر العس���كرية 

التابعة ل�”التحالف” في محيط المدينة.
َتع���ّرض مق���ّر  الماضي���ة،  ال���� 72 س���اعة  وخ���الل 
المنطقة العس���كرية الثالث���ة الواقع في األطراف 
الش���مالية من مأرب لسلس���ة هجمات صاروخية 

أّدت إل���ى مقت���ل وإصاب���ة عدد كبير م���ن القوات 
الموالية لهادي..  كذلك، تعّرض معس���كر تداوين 
لع���دد من الهجم���ات الصاروخية يوَمي الخميس 
والجمع���ة، م���ا دفع اللجن���ة الس���عودية التي كانت 
موجودة فيه للتحقيق في هجمات س���ابقة، إلى 

الفرار مساء أمس والعودة إلى الرياض.
 وتزامن���ت تل���ك الخطوة مع س���حب الس���عودية 
م���ا َتبقى من جنودها من معس���كر تداوين، الذي 

أصب���ح فارغ���ًا، وف���ق مص���ادر مّطلع���ة، م���ا يؤّكد 
نج���اح الهجم���ات الجوي���ة لق���وات صنع���اء ف���ي 

تعطيله وإخراجه عن جاهزيته.
وبعدما سقط مركز االتصاالت الخاص بمحافظة 
مأرب في منطقة نخالء مساء األربعاء، حاولت 
قوات هادي اس���تعادة عدد م���ن المناطق، وقطع 
طري���ق الجي���ش و”اللج���ان” إل���ى مدين���ة مأرب، 

لكنها فشلت في ذلك.

م����أرب تط�����رد الغ����������زاة
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تقارير

تح���ت ذريع���ة التع���اون م���ع حرك���ة »أنص���ار هللا«، حاول���ت 
ميليشيات »اإلصالح«، في خالل األعوام الماضية، إخضاع 
قبائل مأرب بالقّوة، فش���ّنت حمالت أمنّية ضّد قبائل عبيدة 
وجه���م والدماش���قة، وقصفت مناطق آل س���مرة وآل حتيك 
في العرقين قرب صافر النفطية، وفي الوادي خاضت حربًا 

غير متكافئة مع األشراف وقبائل آل مثنى.
تحت الذريعة نفسها، ارُتكبت جريمة إبادة أسرة آل سبيعان 
أواخر حزيران/ يونيو الفائت، بعدما رفض الش���يخ محس���ن 
صالح سبيعان دعم قّوات تحالف العدوان، لترّد ميليشيات 
»اإلص���الح« بالهجوم على منزله وقتله مع س���تة آخرين من 

إخوته وأبنائه.
 جريمٌة أثارت استياء أبناء القبائل اليمنية، ووّحدت معظم 
قبائل مأرب والجوف وصنعاء وعمران ضّد القوات الموالية 

ل�«التحالف« في المحافظة.
»اإلص���الح« ال���ذي تمّك���ن م���ن االس���تفراد بمحافظ���ة مأرب، 
وتحويلها إلى معقٍل رئيسي له في خالل السنوات الماضية، 
تجاه���ل إص���الح األخطاء الت���ي ارتكبت على يد ميليش���يات 
موالي���ة له في حّق القبائل المأربّية، ومضى على نهج النظام 
الس���ابق في التعام���ل بالقمع والتهميش واإلقص���اء مع أبناء 
المحافظ���ة؛ فم���ارس سياس���ات الترهيب ضّد أبن���اء القبائل 
وتعام���ل بتوّجس م���ع الموالي���ن ل�«التحالف«، مّتهم���ًا الكثير 
منه���م بالتماه���ي م���ع ق���ّوات صنع���اء، وتعّم���د ال���زج بهم في 
مع���ارك خاس���رة في ع���دد من مح���اور القتال ف���ي مديريات 
م���أرب، ليدفع الكثير منهم إلى االنس���حاب من جبهات العلم 
والنض���ود ش���رقًا، وجبهات الجوب���ة وحريب ورحب���ة جنوبًا، 
وجبهة المخدرة وصرواح وحلحالن ورغوان ومدغل غربًا.
حكوم���ة هادي وميليش���يات »اإلص���الح« الت���ي تقاطرت إلى 

م���أرب كق���ّوات نازح���ة، تمّكن���ت م���ن تعزي���ز حضوره���ا ف���ي 
المحافظ���ة بمس���اندة أبن���اء القبائل. وبعد اس���تحواذها على 
الدعم المالي والس���الح المقّدم م���ن تحالف العدوان، انقلبت 

على هؤالء.
 دفع هذا ش���يخ مش���ائخ قبائل عبيدة، محس���ن ب���ن علي بن 
معيل���ي، إل���ى توجي���ه رس���الة إلى زعي���م »أنص���ار هللا«، عبد 

الملك الحوثي، في آذار/ مارس 2018، هي عبارة عن عدد من 
أبيات الش���عر، يطالبه فيها بإرسال قوات الجيش و«اللجان 
الش���عبية«، بعدم���ا ضّيقت ممارس���ات »اإلص���الح« خيارات 
العيش الكريم للناس، مختتمًا رسالته بالقول: »وأهل مأرب 

رجال الحرب والفزعة بعد هذا البالء معاد أحد صابر«.
    مض���ى »اإلص���الح« عل���ى نهج النظام الس���ابق في التعامل 

مع أبناء مأرب
تعاملت صنعاء مع قبائل مأرب كأصحاب قرار كونهم سكان 
األرض األصليي���ن، فقّدم���ت عروض س���الم مقنعة، ومنحت 
هؤالء الحّق الكامل في إدارة شؤون المحافظة، بشرط عدم 
السماح ألّي طرف من تحالف العدوان باستخدامها كمنطلق 

للعمليات العسكرية ضّد الجيش و«اللجان الشعبية«.
 وزاد ثقة قبائل مأرب ب�«أنصار هللا«، اعتمادها على قيادات 

عسكرية ومدنية كبيرة تنحدر من المحافظة.
ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت عملية التواصل مع القبائل، 
وت���م عقد لقاءات متع���ّددة؛ أبرزها لق���اء الحوثي مع زعماء 
قبائل مأرب أواخر نيسان/ أبريل الماضي، حين تم تسليمهم 

مبادرة سرعان ما وافقوا عليها.
 وبعدم���ا وصل���ت أص���داء المبادرة إل���ى الجانب الس���عودي، 

رّدت الرياض على مشائخ مأرب، بالتهديد والوعيد.
عل���ى رغ���م ذل���ك، اس���تمر التواصل بي���ن صنع���اء وقبائل 
مأرب، إذ تمّكنت األولى، عبر وس���اطات قبلّية، من إبرام 
ع���دد من االتفاقيات مع قبائل كانت موالية ل�«التحالف« 
في مديري���ات رحبة والماهلية والجوبة ومراد ورغوان، 
سّهلت تقّدم قوات الجيش و«اللجان الشعبية« في عدد 
م���ن مديري���ات المحافظ���ة خالل األش���هر الماضي���ة، كما 
عقدت قيادات عس���كرية في صنعاء، على رأس���ها اللواء 
أبو علي الحاكم، رئيس جهاز االس���تخبارات العس���كرية، 
ع���ّدة لق���اءات م���ع كب���ار مش���ائخ مأرب ف���ي الفت���رة بين 
حزيران/ يونيو وتش���رين الثاني/ نوفمبر، استطاعت من 
خاللها تبديد المخ���اوف القبلّية من تقّدم قوات صنعاء، 
واالتفاق على التعاون في تحرير المحافظة من القوات 

الموالية للعدوان.

كتب: دعاء سويدان
 

كثي���رة هي المع���ارك التي خّلده���ا التاريخ. بعضها 
دخلته بوصفها محورية غّيرت مس���ارات وبّدلت 
مصائ���ر؛ وأخ���رى ولجته م���ن بّوابة كونه���ا األغبى 
كم���ا هي »معركة كارانس���يبيس« الت���ي قاتل فيها 
الجيش النمس���وي نفسه، بينما كان من المفترض 

أن يحارب العثمانيين.
 أّم���ا معرك���ة »تحري���ر« صنع���اء، فلرّبم���ا تك���ون 

الَمضحكة األكبر في التاريخ العسكري.
يكاد المتتّبع لمس���ارها ال يعثر، أصالً، على النقطة 
الصف���ر النطالقه���ا م���ن كثرة م���ا ُأطلق���ت على مّر 
س���نوات. م���ن »قادمون ي���ا صنعاء«، إل���ى »نصر 
1«، ث���م »نص���ر 2«، وص���والً إل���ى »نص���ر 3«، كان 
»تحرير صنعاء«، بالنسبة إلى التحالف السعودي 
������� اإلمارات���ي، »مس���ألة وق���ت«، مثلم���ا رّدد كثيرًا 
الناطق السابق باسم »التحالف«، أحمد عسيري. 
عل���ى أن مس���ألة الوقت ه���ذه ظّل���ت عصّية على 
التحّقق طوال أربعة أعوام )ما بين 2016 و2019(.
ل�«التحال���ف«  الموالي���ة  الق���وات  أن  صحي���ح 
اس���تطاعت الس���يطرة ������� عل���ى مراح���ل ������� عل���ى 
البّواب���ة الش���رقية للعاصم���ة م���ن جه���ة محافظ���ة 
م���أرب، والُمتمّثل���ة ف���ي مديرية نهم الت���ي ال تبعد 
ع���ن وس���ط صنعاء أكث���ر من 60 كيلومت���رًا، إال أن 
ه���ذا »اإلنجاز« لم ُيِفد الس���عوديين واإلماراتيين 
س���وى ف���ي اجت���رار »االنتص���ارات« ف���ي وس���ائل 
إعالمهم، وتقديم المهازل التي َمّثل »المراس���لون 

الحربيون« لتلك الوسائل بطلها المطلق.
»نح���ن هن���ا، أي���ن أنتم؟«؛ عب���ارة اش���ُتهر بها أحد 
أب���رز ه���ؤالء خ���الل تغطيت���ه مع���ارك نه���م، حيث 
كان يتنّقل، والقيادات العسكرية التابعة للرئيس 
المنتهي���ة واليته عبد ربه منصور ه���ادي، من ُتّبة 
���رًا بق���رب »س���حق االنقالبيي���ن«،  إل���ى ُتّب���ة، مبشِّ
إل���ى  اليم���ن  و«اس���تعادة  الش���رعية«،  و«إع���ادة 

الحضن العربي«.
انطف���أ ص���وت أولئ���ك بم���ا ُيمّثل���ون، فيم���ا ب���ات 
معس���كرهم محص���ورًا داخل مس���احات محدودة 

من محافظة مأرب.
 أّم���ا »االنقالبي���ون« فاس���تطاعوا، خ���الل أش���هر 

معدودة منذ مطلع العام الجاري، اس���تعادة كامل 
مديرية نهم، والس���يطرة على مس���احات واس���عة 
م���ن محافَظتي الج���وف ومأرب، حت���ى باتوا اليوم 
عل���ى أب���واب مدين���ة م���أرب، التي يبدو س���قوطها، 
بالحرب أو بالتفاوض، قاب قوسين )بدأ مسلسل 
تمّك���ن  م���ع   ،2018 أواخ���ر  عملي���ًا،  االنتكاس���ات، 
الجي���ش واللج���ان الش���عبية م���ن الس���يطرة على 
معظم مديرية صرواح في مأرب، كاشَفين بذلك 
ظه���ر القوات المناوئة لهما في نهم، وهو ما جعل 
ص���رواح تنال نصيبًا كبيرًا من القصف الجوي بلغ 

أكثر من 25 ألف غارة(.
دائم���ًا ما ع���زا »التحال���ف« المراوحة ف���ي معركة 
صنع���اء إل���ى س���ببين رئيس���يين: الح���رص عل���ى 

أرواح المدنيين، والضّن بأرواح العسكريين.
 س���ببان يس���تبطنان الكثي���ر م���ن التضلي���ل ال���ذي 
ب���ات مالِزم���ًا للمنّص���ات اإلعالمي���ة الس���عودية ���� 
اإلماراتية، وخصوصًا في ما يتعّلق بالحرب على 

اليمن.
 على مس���توى الخس���ائر المدنية، أثبتت الرياض 
وأب���و ظب���ي أنهم���ا ال تحتاج���ان إل���ى معرك���ة بّرية 
كب���رى حتى ُتوقعا مجازر ف���ي صفوف العّزل، وما 
أرقام الضحايا الذي���ن حصدتهم الغارات الجوية 
الت���ي بلغ���ت حت���ى ع���ام 2019، 257 أل���ف غ���ارة، إال 

أوضح دليل على ذلك.
 أّما السعي إلى تفادي الزّج بعدد كبير من القوات 
البّري���ة، فتل���ك »كذب���ة« أخ���رى ي���راد م���ن ورائها 
تموي���ه حقيق���ة العج���ز ع���ن خ���وض هك���ذا غمار، 
وال���ذي تجّلى نموذج مصّغر منه في معارك الحّد 
الجنوبي، حيث ال يس���تطيع الجنود الس���عوديون 
الثب���ات أم���ام هجم���ات المقاتلين اليمنيي���ن، فيما 
الس���عودية  الطائ���رات  تك���ون  ت���كاد  الج���ّو  ف���ي 
عمي���اء تمامًا لوال الس���ند المعلوماتي من الحلفاء 
الغربيي���ن، ومع ذل���ك فهي تضرب خبط عش���واء 

في معظم األحيان.
    منذ البداية، ظهر أن كاّلً من الرياض وأبو ظبي 

تعزف على وتر منفرد
لكن، حت���ى المقاتلون من القوى المحلية الحليفة، 
اكت���راث  أدن���ى  »التحال���ف«  يب���دي  ال  والذي���ن 
لحيواته���م، لم يفلح الزّج بأعداد كبيرة منهم في 

الميدان، هو اآلخر، في قلب المعادلة في صنعاء 
لمصلحة السعودية واإلمارات.

ب���دا هؤالء، خالف���ًا لمقاتلي »أنص���ار هللا«، أعداء 
لدودي���ن ل���ألرض الت���ي يقاتل���ون عليه���ا، جاهلي���ن 
تضاريس���ها وخفاياها وسبل مؤالفتها، ولم تشفع 
لهم في ذلك محاولتهم استنساخ تجربة الحركة 

في توليد الحماسة في صفوف عناصرها.
زاد األم���َر تعقي���دًا فق���داُن الدافعي���ة المش���تركة 
لتحقي���ق اله���دف. من���ذ البداي���ة، ظه���ر أن كاّلً من 

الرياض وأبو ظبي تعزف على وتر منفرد.
 كان الهّم الرئيسي، بالنس���بة إل���ى األخيرة، كيفية 
قض���م النف���وذ الس���عودي ف���ي الجبه���ة الش���رقية، 
س���واء عب���ر اس���تمالة القبائ���ل الموالي���ة تاريخي���ًا 
للمملك���ة، أو من طري���ق مناكفة حزب »اإلصالح« 
)إخ���وان مس���لمون( الحلي���ف التقلي���دي للرياض، 
أو م���ن خالل محاولة إنش���اء تش���كيالت ش���بيهة 
بتل���ك التي ُبني���ت في الجنوب ك�«الح���زام األمني« 
و«النخب���ة الش���بوانية« و«النخب���ة الحضرمي���ة«، 

أو حت���ى عب���ر تنفيذ عمليات اغتي���ال وقصف ضّد 
القيادات والقوات التابعة لهادي مثلما حدث في 
استهداف اجتماعات تضّم وزير دفاعه غير مّرة.
 وعل���ى رغ���م أن اإلم���ارات فش���لت ف���ي انت���زاع 
الس���يطرة عل���ى الجبه���ة المذك���ورة قبي���ل إعالن 
انس���حابها م���ن قاعدتها في مديري���ة صرواح في 
محافظ���ة مأرب مطل���ع تموز/ يولي���و 2019، إال أن 
الخالف���ات بينه���ا وبي���ن وكالء الس���عودية خّلفت 
آثارًا مريرة على معسكرهما، حيث بات التشرذم 
والحقد وغياب الحافز العنوان األبرز، إن لم يكن 

الوحيد.
وهي س���مات يضاعف تأثيراِتها استمرار أبو ظبي 
في مساعيها إلى تضييق الخناق على منافسيها، 
عب���ر رئيس األركان الموالي له���ا، صغير بن عزيز، 
الذي لم يترك وسيلة إلضعاف »اإلصالح« إال لجأ 

إليها.
عل���ى رغ���م كّل م���ا َتق���ّدم، ل���م يي���أس »التحالف« 
م���ن إمكانية النفاذ إلى صنع���اء. راَهن في كانون 

انفج���ار  يدف���ع  أن  عل���ى   2017 ديس���مبر  األول/ 
الخ���الف بين »أنصار هللا« والرئيس الراحل علي 
عب���د هللا صال���ح نحو إس���قاط العاصمة، لكن ذلك 

لم يحدث.
 وف���ي ع���ام 2018، أخذت���ه »األح���الم« إل���ى تصّور 
إمكاني���ة بلوغ صنعاء من خ���الل الحديدة، إال أن 

رمال الساحل الغربي لم تثبت تحت قدميه.
وف���ي ع���ام 2019، أراد الوص���ول إل���ى هدف���ه هذه 
المّرة عبر إش���عال فتن قبلي���ة متنّقلة في محيط 
صنع���اء )كم���ا حدث ف���ي مديري���ة كش���ر، المعقل 
الرئيسي لقبائل حجور، في محافظة حجة(، غير 
أن الجيش و«اللجان الشعبية« سرعان ما تحّركا 
إلخم���اد تل���ك الفتن وتأمي���ن المناطق التي ش���ّبت 

فيها.
هك���ذا، كانت صنع���اء ���� الحصن، وف���ق ما ُتترجم 
به تس���ميتها في اللغة الس���بئية، تزداد بعدًا، عامًا 
بعد عام، عن الغزاة، إلى أن باتت اليوم في أمان 

مطلق.

… »رجال الحرب والفزعة« 

صنعاء ما بعد مأرب: هنا الحصن السبئي الكبير
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قال���ت مجل���ة ذا وي���ك البريطاني���ة 
أن اليم���ن أول دول���ة يكس���ب فيه���ا 
الش���عب مناعة القطي���ع مؤكدة في 
ذات الوق���ت أن اليم���ن انتص���ر على 
كورون���ا وه���ذا م���ا أث���ار اس���تغراب 

المهتمين والمتابعين. 
ونش���رت المجل���ة تقري���ر موس���ع لها 
ع���ن كورونا ف���ي اليمن واس���تغراب 
االجانب من عدم ارت���داء اليمنيين 
العاصم���ة  ش���وارع  ف���ي  الكمام���ة 
اليمني���ة صنع���اء وحاول���ت المجل���ة 
البح���ث ع���ن اس���باب ع���دم تفش���ي 
كورون���ا في اليم���ن رغم ظهوره في 
فت���رة س���ابقة وس���ألت باحثين عن 
ذل���ك فمنه���م من تحدث ع���ن الروح 

اليمن���ي  للش���عب  العالي���ة  المعنوي���ة 
وطريق���ة حيات���ه ومنه���م من اش���ار 
الى بعض الظواه���ر كتعاطي القات 

وطبيعة المجتمع اليمني اضافة الى 
اليمنيي���ن ذوي اجس���اد  ان معظ���م 

نحيلة. 

ط��ال��ب��ت م��ن��ظ��م��ة “ ه��ي��وم��ن راي��ت��س 
ال��م��ت��ح��دة بوقف  ال���والي���ات  ووت���ش “ 
حتى  اإلم����ارات  إل��ى  األسلحة  مبيعات 
القانونية  غير  الجوية  غاراتها  تقلص 

على اليمن
أراد  إذا  لها  بيان  في  المنظمة  وقالت 
يكافئوا  أن  األمريكيون  المسؤولون 
اإلم������ارات ع��ل��ى اع��ت��راف��ه��ا ب��إس��رائ��ي��ل 
في  ال��ت��واط��ؤ  ذل���ك  يشمل  أال  فيجب 

القتل غير القانوني في اليمن.
 وأضافت” إن على الواليات المتحدة 
إلى  األمريكية وقف مبيعات األسلحة 
المبيعات  جميع  وت��ع��ل��ي��ق  اإلم������ارات، 
المستقبلية حتى تقلص غاراتها الجوية 

غير القانونية في اليمن وليبيا”.
ال��دع��م  ت��وق��ف  إل���ى  المنظمة  ودع���ت   
المحلية  ال��ق��وات  إل��ى  األسلحة  ون��ق��ل 

المدنيين،  بحق  انتهاكات  ترتكب  التي 
وت��ح��ق��ق ب��م��ص��داق��ي��ة ف��ي االن��ت��ه��اك��ات 

المزعومة السابقة في كال البلدين.
وزارة  ف��ان  المنظمة،  ب��ي��ان  وبحسب   
ال����خ����ارج����ي����ة األم����ري����ك����ي����ة أخ���ط���رت 
نوفمبر/  10 ف��ي  األمريكي  الكونغرس 
تشرين الثاني 2020، رسميا عزم اإلدارة 
دوالر  مليار   23.37 بقيمة  أسلحة  بيع 
أمريكي لإلمارات، بما في ذلك طائرات 
 ،)35-F( “إف-35”  ط���راز  م��ن  مقاتلة 

 – ب��دون طيار، وذخيرة جو  وطائرات 
جو وجو-أرض.

 وق��ال��ت س���ارة ه��ول��وي��ن��س��ك��ي، م��دي��رة 
م��ك��ت��ب ه��ي��وم��ن راي���ت���س ووت����ش في 
األسلحة  ببيع  “باستمرارها  واشنطن: 
لإلمارات، تتجاهل السلطات األمريكية 
الجوية  ال��غ��ارات  على  الوفيرة  األدل���ة 
ال���ت���ي شنها  ال��ه��ج��م��ات  وغ���ي���ره���ا م���ن 
واإلم��ارات  السعودية  بقيادة  التحالف 
في اليمن، والتي قتلت المدنيين بشكل 

غير قانوني “.
أراد  إذا  ه��ول��وي��ن��س��ك��ي،  وأض����اف����ت   
يكافئوا  أن  األمريكيون  المسؤولون 
اإلم�����ارات ع��ل��ى اع��ت��راف��ه��ا ب��إس��رائ��ي��ل، 
في  ال��ت��واط��ؤ  ذل���ك  يشمل  أال  فيجب 

القتل غير القانوني في ليبيا واليمن”.

ح���ذر برنام���ج األغذي���ة العالم���ي التاب���ع األم���م المتحدة، 
من أن ماليين األش���خاص في اليمن على ش���فير مجاعة 
جدي���دة.. وق���ال المدير الع���ام لبرنامج األغذي���ة العالمي  
ديفي���د بيزلي، إن عدد األش���خاص الذين يواجهون ثاني 
أعل���ى مس���توى النع���دام األم���ن الغذائ���ي باليم���ن س���وف 
يتزايد من 3.6 مليون ش���خص إلى 5 ماليين شخص في 

النصف األول من 2021.
وأك���د أن اليم���ن عل���ى “ش���فير المجاع���ة مج���ددا”، داعيا 
المجتم���ع الدولي إلى “عدم التخلي عن ماليين العائالت 

التي في أمس الحاجة إلى المساعدات”

كيتلين  األمريكية  الصحفية  سخرت 
جونستون من حديث إدارة ترامب عن 
الحوثيين  أنصار هللا  إلدارج  مساعيها 
في الئحة اإلرهاب، معتبرة إياها نكتة 

ساذجة.
وقالت جونستون إن اليمنيين يموتون 
بسبب المجاعة، مضيفة: “عندما يسمع 
ما  عادة  فإنهم  “مجاعة”،  كلمة  الناس 
الناجم  الجماعي  الجوع  في  يفكرون 
ع��ن ال��ج��ف��اف أو غ��ي��ره م��ن ال��ظ��واه��ر 
تحدث  ال��واق��ع،  ف��ي  ول��ك��ن  الطبيعية، 
وف��ي��ات ال��ج��وع ال��ت��ي ن��راه��ا ف��ي اليمن 
سن  دون  أط��ف��ال  منهم  كبيرة  )نسبة 
طبيعية  أكثر  ليس  بشيء  الخامسة( 
من الموت جوعا الذي تراه في حصار 

القرون الوسطى.
عن  ناتجة  المجاعة  ه��ذه  أن  وأك���دت 
السعودي  ال��ع��دوان  تحالف  استخدام 
للمزارع  المتعمد  واستهدافه  للحصار 
وق����وارب ال��ص��ي��د واألس�����واق وم��واق��ع 
عالج  ومراكز  الغذائية  المواد  تخزين 
ال��ك��ول��ي��را ب��ض��رب��ات ج��وي��ة ت��ه��دف إلى 
جعل األجزاء التي يسيطر عليها أنصار 
ضعيفة  ال��ي��م��ن  ف���ي  ال��ح��وث��ي��ون  هللا 

وبائسة لدرجة أنها تنكسر.
وقالت إن الواليات المتحدة وحلفاؤها 
من  ه��م  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة 
المدنيين  من  وغيرهم  األطفال  قتلوا 
عمًدا على نطاق واسع من أجل تحقيق 
ه���دف س��ي��اس��ي، وه����ذا م���ا ي��ع��د م��ث��اال 

للجماعات اإلرهابية.
وت���ق���ول ال��ك��ات��ب��ة: ن��ح��ن اإلره���اب���ي���ون. 
والواليات  السعودية  العربية  المملكة 
وأستراليا  المتحدة  والمملكة  المتحدة 
وك��ن��دا وف��رن��س��ا وك���ل ال����دول األخ���رى 
الجماعية  الفظائع  ارتكاب  سهلت  التي 
القوى  تحالف   – اليمن  ف��ي  ال��م��روع��ة 
ال��ك��رة  ع��ل��ى  يمتد  ال���ذي  ه���ذا  المحكم 

لم يشهد  إرهابية  األرضية هو منظمة 
العالم مثلها من قبل.. إن فكرة تصنيف 
الوحشية  األم��ري��ك��ي��ة  اإلم��ب��راط��وري��ة 
كمنظمة  للحوثيين  للدماء  المتعطشة 
على  مضحكة  نكتة  أق��ل  هي  إرهابية 
اإلرهابيون.  وتضيف:نحن  اإلط���الق.. 
ألننا  من حكوماتنا  ب��دالً  “نحن”  أق��ول 
فإننا  أن��ف��س��ن��ا،  م���ع  ص��ادق��ي��ن  ك��ن��ا  إذا 
كمدنيين متواطئون في هذه المذبحة، 
إن ال��ف��ظ��ائ��ع ف��ي ال��ي��م��ن ب��ال ش��ك هي 
أس���وأ ش���يء ي��ح��دث ف��ي ال��ع��ال��م اآلن، 
وعينا  في  ومضة  تشكل  بالكاد  لكنها 

االجتماعي.
ص��ور  ش��اه��دت  م��ن��ا  العظمى  الغالبية 
وم���ق���اط���ع ف���ي���دي���و ألط����ف����ال ي��م��ن��ي��ي��ن 
غرار  على  شيء  في  وفكروا  جائعين، 
وع��ادوا  للغاية”  محزن  ه��ذا  “مجاعة، 
هراء  أي  أو  الرياضة  في  التفكير  إلى 

آخر يستحوذ على معظم انتباهنا.
تم  أنه  نعم، صحيح  اإلرهابيون.  نحن 
اإلره���اب،  ه��ذا  م��ع  لتواطؤنا  ال��ت��روي��ج 
ولو كانت وسائل اإلعالم تقوم بعملها 
ال��م��زع��وم، ل��ك��ان��ت ال��ي��م��ن ف��ي ص���دارة 
ما  متواطئين،  زلنا  ما  لكننا  اهتمامنا، 
في  نعيش  زلنا  وم��ا  فيه،  ن��ش��ارك  زلنا 
م��ج��ت��م��ع م��ن��س��وج م���ن ن��س��ي��ج ال��ذب��ح 
ونستخدم  ننهض  أن  دون  والوحشية 
قوة أعدادنا لفرض التغيير، فقط ألنك 

غير مدرك أنك تنام على سرير أطفال 
ذبح ال يعني أنك ال ترقد فيه.

يمني  أل����ف   233 ع���ن  ي��ق��ل  ال  م���ا  ل��ق��ي 
م��ص��رع��ه��م ف����ي ال����ح����رب األم��ري��ك��ي��ة 
البريطانية السعودية على بالدهم، في 
تقدير جديد )متحفظ( لألمم المتحدة.
م��ًع��ا،  االس��ت��ي��ق��اظ  ف���ي  ال���ب���دء  يمكننا 
إي���ق���اظ أص��دق��ائ��ن��ا وج��ي��ران��ن��ا، ون��ش��ر 
ال���وع���ي ب��م��ا ي���ج���ري، ورف�����ع م��س��ت��وى 
الوعي باألهوال التي ترتكبها حكوماتنا 
ال��دول األخ��رى باسم  في اليمن، وف��ي 
بعضنا  ومساعدة  اإلمبريالية،  الهيمنة 
البعض في رؤية مدى الحياة والحياة 
م��ن خ���الل ح��ج��اب ال��دع��اي��ة، ك��م من 
الموارد يتم إنفاقها على ارتكاب أعمال 
إرهابية ال توصف على عالمنا بدالً من 

إفادة البشرية.
ي��م��ك��ن ل��ح��ك��وم��ة ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة 
على  اليمن  في  للفظائع  ح��ًدا  تضع  أن 
الفور تقريًبا إذا أرادت ذلك حًقا، إذا تم 
القطب  أحادية  الهيمنة  على  الحفاظ 
فجأة من خالل منح الحوثيين النصر 
ف���ي ال��ي��م��ن ب����دالً م���ن ال��ق��ت��ال لضمان 
فإن  واش��ن��ط��ن،  م��ع  المتحالف  الحكم 
وستنتهي  سينسحبون  ال��س��ع��ودي��ي��ن 
الحرب في غضون أيام، يمكننا تحقيق 
الكافي  الوعي  نشر  تمكنا من  إذا  ذلك 

بواقع ما يحدث في اليمن.

تتعرض جزيرة سقطرى لعملية تجريف واسعة ألحيائها 
ال��ب��ح��ري��ة، وت��ن��وع��ه��ا ال��ح��ي��وي 
الفريد، من قبل دولة اإلمارات 
ال��ت��ي ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ى ال��ج��زي��رة.

وع���رض���ت م���واق���ع ب��ري��ط��ان��ي��ة 
على االنترنت بيع أحياء نادرة 
م����ن ج����زي����رة س���ق���ط���رى، ع��م��ل 
في  تجريفها  على  اإلماراتيون 

وقت سابق.
التي عرضت  بين األحياء  ومن 
 Black(  للبيع، ما سوقه موقع

ُيدعى  السقطرية  العناكب  م��ن  ون����ادرًا  ن��وع��ًا    )Pool
أن��واع  إل��ى  ينتمي  ال���ذي  األزرق(  السقطري  )ال��ب��اب��ون 

النادرة  األحياء  جمع  لهواة  المرغوبة  الطائرة  العناكب 
محددا    , األليفة  والحيوانات 
بمبلغ  350 جنيه  الواحد منهم 

إسترليني.
أح�������ي�������اء ب�����ح�����ري�����ة أخ�������رى 
ع���رض���ت���ه���ا اإلم����������ارات ل��ل��ب��ي��ع 
ال�”مونوسينتروبوس  بينها 
“ال����ب����اب����ون  أو  ب�����ال�����ف�����وري” 

السقطري األزرق .
وت��ح��دث ت��ق��اري��ر ع��ن تجريف 
اإلم�������ارات ل��ل��ث��روة ال��ب��ح��ري��ة، 

والنباتية، والحيوانات النادرة، ونقلها إلى أبوضبي

متابعات صحفية

مجلة ذا ويك البريطانية:  اليمن أول دولة تنتصر على كورونا

اليمن يواجه ثاني أعلى مستوى النعدام األمن الغذائي

مقابلة مع ميدل إيست  آي :عضو الكونغرس روخانا :
السعودية فقدت مصداقيتها وعليها دفع تعويضات لليمن

هيومن رايتس : واشنطن تكافئ أبو ظبي على 

التطبيع بدعمها في قتل اليمنيين

الصحفية األمريكية جونستون: 

نحن اإلرهابيون وليس الحوثيون وإدراجهم نكته ساذجة

:)Black Pool(  موقع

 اإلمارات تعرض سقطرى في المزاد العلني

إذاعة مس��قط : أنصار الله يدافعون عن أنفس��هم 

وحان الوقت ألن يستريح اليمن
قالت إذاعة مسقط آن األوان ألن يستريح اليمن وعلى دول 

تحالف العدوان ان تكف أذاها عن اليمن.
المعشني الذي  أ. علي  الكالم هنا لضيف برنامج هنا مسقط 
ل��م يحقق ش��يء م��ؤك��دًا أن أنصار  ال��ع��دوان  أك��د أن تحالف 
هللا يدافعون عن أنفسهم وان العالقات قد تعود بين اليمن 

ودول الجوار حال توقفت تلك الدول عن مهاجمة اليمن.
في  يتسبب  ق��د  اليمن  على  ال��ح��رب  اس��ت��م��رار  أن  وأض���اف 

مخاطر أكبر على السعودية واالمارات.
حربه  في  العدوان  تحالف  إخفاقات  عن  المعشني  وتحدث 

الظالمة على اليمن.

السعودية  أن  روخ��ان��ا  االمريكي  الكونغرس  عضو  أك��د 
فقدت مصداقيتها وعليها دفع تعويضات عن عدوانها في 
اليمن داعيا االدارة االمريكية الجديدة إلى سرعة إنهاء 
البلد  هذا  ضد  الوحشية  الحملة  في  االمريكي  التدخل 
الذي مزقته الحرب.. وقال روخانا في مقابلة مع ميدل 
إيست  آي يوم الثالثاءإن سرعة إنهاء التدخل االمريكي 
في العدوان الذي  يقوده التحالف بقيادة السعودية في 
اليمن سيكون خطوة جيدة بالدفع بمحادثات السالم التي 
يتوسط فيها المبعوث االممي مارتن غريفيث.. وأضاف 
ببيان  اليمن  إنهاء حرب  )يمكننا مساعدة غريفيث في 
قوي من الرئيس ينهي الدعم اللوجيستي واالستخباراتي 
أو قطع الغيارالمقدم للتحالف السعودي (.. وتابع : “إذا 
فعلنا ذلك ، فسيمنح ذلك غريفيث النفوذ الذي يحتاجه 
الحزب  ف��ي  الكونغرس  عضو  ودع���ا  ال��ح��رب.”.  إلن��ه��اء 

رئيس  شغل  وال��ذي  كاليفورنيا  والي��ة  عن  الديمقراطي 
الحملة الرئاسية للسيناتور بيرني ساندرز .. دعا المملكة 
إلى دفع تعويضات عن العدوان من خالل تقديم حزمة 
ال��ي��م��ن.. وفق  ال��ى  م��ل��ي��ارات دوالر   5 بقيمة  م��س��اع��دات 
روخانا  الكونغرس  عضو  وك��ان  الصحيفة.  مع  مقابلته 
قد قدم مشروع قرار في سبتمبر 2017 م إلنهاء الدعم 
األمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن لكنه 
الكونغرس وبدا االمر أشبه ببيان ضد  لم يحضى بدعم 

العنف مع فرصة ضئيلة لتمريرة.
وقال خانا “لم يعد لدى السلطات السعودية تفويًضا مطلًقا 

في واشنطن لقد فقدوا بالفعل مصداقيتهم”
ومن المقرر ان يتولى بايدن منصبه في 20 يناير حيث تعهد 
للتحالف  األمريكي  الدعم  بإنهاء  م���راًرا  المنتخب  الرئيس 

الذي تقوده السعودية في اليمن.
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جرائم العدوان

تقرير الفريق الوطني: 

وأطف��ال،  نس��اء  جله��م  16802مواطن��ًا  نح��و  استش��هاد 
وتدمير  483 مستشفىً ومرفقًا صحيًا و14 ميناًء بحريًا وبريًا

الفريق الوطني يسرد باألرقام جرائم وانتهاكات العدوان في اليمن

طي���راُن الع���دواِن ال ينفك عن العرب���دة في أجوائن���ا، وجرائمه ال تتوق���ف منذ بدء 
العدوان السعودي األمريكي على اليمن في ال� 26 من مارس ال� 2015م.

كل ه���ذه اإلج���رام يحدث أمام مراء العالم، ممن يدعون حقوق األنس���ان، الذي لم يحرك 
ساكنًا، مكتفيًا بالتفرج على كل االنتهاكات بحق الشعب اليمني أرضًا وأنسانًا.

وليعل���م العال���م أن ه���ذه الجرائ���م لن تس���قط بالتقادم، وأن ال���رد حاضر أم���ام كل جريمة 
يرتكبها العدوان، وما يتلقاه العدو في الميدان من ضربات منكله جزءًا منها.

وق���د حرص���ا ف���ي صحيفة الحقيقة على رصد ونش���ر كل م���ا يقترفه الع���دوان خالل أيام 
األسبوع، لكي تكون وقودًا للمجاهدين من أبناء الجيش واللجان الشعبية، تحرق وتنكل 

باإلعداء في كل ميادين الجهاد وبكل الوسائل الممكنة. 

يوم األربعاء | 2 ديسمبر | 
ش����ن  األمريك����ي  الس����عودي  الع����دوان  يواص����ل 
غارات����ه وقصف����ه عل����ى ع����دد م����ن المحافظ����ات 
مخلف����ا أضرارا مادية في الممتلكات ومس����تمرا 

في خرق وقف إطالق النار بالحديدة.
ف����ي العاصم����ة صنع����اء ش����ن طي����ران الع����دوان 
السعودي األمريكي، غارتين على مطار صنعاء 

الدولي.
وفي مارب ش����ن طيران العدوان 9 غارات على 

مديرية مدغل.
وف����ي حجة ش����ن طيران الع����دوان غارتين على 

مدينة حرض.
أما في الحديدة فسجلت غرفة عمليات ضباط 
االرتب����اط والتنس����يق لرصد خروق����ات العدوان 

بالمحافظة، 176 خرقا.
أن  العملي����ات  غرف����ة  ف����ي  مص����در  وأوض����ح 
الخروقات ش����ملت تحليق 15 طائرة تجسس����يه 
في أج����واء الف����ازة والجبلية والتحيتا وش����ارع 
الخمس����ين و5 غ����ارات لطي����ران تجس����سي عل����ى 

شارع الخمسين.
وفي وقت الحق ألقت طائرة تجسسيه معادية 
قذيف����ة على مطار الحديدة م����ع قصف مدفعي 
وباألس����لحة الرشاش����ة باتج����اه الضبياني وكلية 

الهندسة وشارع ال�50.

يوم الخميس | 3 ديسمبر |
ع����اود طي����ران الع����دوان الس����عودي األمريك����ي، 

استهدافه مطار صنعاء الدولي.
وكان طيران العدوان شن خالل األيام الماضية 
سلس����لة غ����ارات عل����ى مط����ار صنع����اء الدول����ي 

مستهدفا مرافق المطار الجديد قيد االنشاء.

يش����ار الى أن ق����وى العدوان ومنذ ب����دأ عدوانها 
عل����ى اليم����ن جعل����ت من مط����ار صنع����اء الدولي 
هدف����ا دائما لغارات طيرانها طوال س����تة أعوام 
كل  مس����تهدفة  الغ����ارات،  مئ����ات  بلغ����ت  والت����ي 

المرافق الحيوية للمطار.
ف����ي حي����ن اس����تنكرت وزارة حق����وق اإلنس����ان 
بش����دة اس����تمراِر تحال����ف الع����دوان ف����ي ارتكاب 
االنتهاكاِت والُخروقاِت التفاِق س����توكهولم في 

الحديدة.
وأوضح����ت ال����وزارة ف����ي بي����ان له����ا أن تحال����ف 
الع����دوان مس����تمر في قص����ف العاصم����ة صنعاء 
والمحافظات وكذا استمرار خروقاته بمحافظة 

الحديدة.
وجددت وزارَة حقوِق اإلنسان مطالبة الُمجتمِع 
الدولّي بإنقاِذ مبادئ وحقوِق اإلنسان والقوانين 

لة من استهتار  والقرارات والُمعاهداِت ذاِت الصِّ
والمباالِة دول الُعدواِن.

وح����ذرت م����ن فق����داِن الثق����ة والمصداقي����ة في 
كّل م����ا يتعل����ُق بحق����وِق اإلنس����ان م����ن ق����راراٍت 
وُمعاه����داٍت واتفاقي����اٍت وبروتوك����والٍت ج����راَء 

عدم احترامها من قبل تحالِف الُعدوان.
وأكدت وزارة حقوق اإلنسان التزامها بالمعايير 
الدولي����ٍة ف����ي رص����د انته����اكاِت وجرائ����م تحالف 

العدوان وتوثيقها.

يوم الجمعة | 4 ديسمبر | 
واصل العدوان السعودي األمريكي، شن غاراته 
وقصف����ه عل����ى ع����دد م����ن المحافظ����ات مخلف����ا 
ضحاي����ا ومحدث����ا دمارا ف����ي الممتل����كات العامة 
والخاص����ة، فيم����ا واص����ل الغ����زاة والمرتزقة في 

الحديدة خروقهم التفاق السويد.
فف����ي الحدي����دة س����جلت غرفة عملي����ات ضباط 
االرتب����اط والتنس����يق لرصد خروق����ات العدوان 
78 خرق����ًا ش����ملت 4 غ����ارات لطي����ران تجس����سي 
مقاتل على شارع الخمسين وتحليق 13 طائرة 
تجسس����ية في أج����واء الفازة والجبلية وش����ارع 
الخمسين وكيلو16.و17 خرًقا بقصف صاروخي 

و مدفعي و43 خرًقا باألعيرة النارية..
وف����ي صع����دة أصيب مواط����ن بقص����ف مدفعي 
سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه، وشن 
طي����ران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر، 

كما شن 4 غارات على مديرية باقم.
وف����ي م����ارب ش����ن طي����ران الع����دوان الس����عودي 
مج����زر  مديريت����ي  عل����ى  غ����ارات   5 األمريك����ي 
ومدغ����ل، كم����ا اس����تهدف بغ����ارة ب����رج اتصاالت 
لش����ركة "ام ت����ي ان" في منطق����ة الوعيل مخلق 

بمديرية العبدية.
وشن طيران العدوان السعودي األمريكي غارة 

على مطار صنعاء الدولي.
وفي الجوف فقد شن طيران العدوان 4 غارات 
عل����ى منطقة االقش����ع بمديرية الح����زم ومنطقة 

الخنجر بمديرية خب والشعف.

يوم السبت | 5 ديسمبر | 
األمريك����ي، ش����ن  الس����عودي  الع����دوان   واص����ل 
غارات����ه وقصف����ه عل����ى ع����دد م����ن المحافظ����ات 
مخلف����ا ضحاي����ا ومحدث����ا دمارا ف����ي الممتلكات 
العام����ة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة 

في الحديدة خروقهم التفاق السويد.
ففي صعدة أصي����ب 9 مواطنين إصابة أحدهم 
خطي����رة بقصف مدفعي س����عودي عل����ى منطقة 

الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وف����ي الحدي����دة س����جلت غرفة عملي����ات ضباط 
االرتب����اط والتنس����يق لرصد خروق����ات العدوان 
113خرقًا ش����ملت غارة لطيران تجس����سي مقاتل 
على الفازة ومحاولة تسلل في الجبلية وتحليق 
5 طائ����رات حربية ف����ي أجواء كيل����و16 والمنظر 
وش����ارع ال�����50 و15 طائرة تجسس����ية في أجواء 
الف����ازة والجبلي����ة وش����ارع الخمس����ين وكيل����و16 
والمنظ����ر وحيس والدريهمي و 15 خرًقا بقصف 

مدفعي و75 خرًقا باألعيرة النارية المختلفة
وف����ي م����ارب ش����ن طي����ران الع����دوان الس����عودي 

األمريكي غارتين على مديرية مدغل.
وف����ي عس����ير ش����ن طي����ران الع����دوان الس����عودي 

األمريكي غارة على مجازة.
وشن طيران العدوان السعودي األمريكي غارة 

على منطقة الشرفة قبالة نجران.

يوم األحد | 6 ديسمبر | 
واصل طيران العدوان السعودي االمريكي شن 
الغارات المناط����ق اليمنية وبلغت خمس غارات 

على مناطق صعدة وصنعاء ومارب ونجران .
وذلك كالتالي : صعدة: غارتان لطيران العدوان 
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فن����د الفري����ق الوطن����ي المعن����ي بالتعام����ل م����ع فري����ق الخب����راء 
الدوليي����ن واإلقليميي����ن البارزي����ن المعن����ي باليمن، م����ا تضمنه 

التقرير الثالث لفريق الخبراء.
وبي����ن الفري����ق الوطن����ي ف����ي مؤتم����ر صحفي موق����ف حكومة 
اإلنق����اذ الوطني م����ن التقرير الثالث لفريق الخب����راء الدوليين 
المعروض على الدورة الحالية الخامس����ة واألربعين لمجلس 
حقوق اإلنسان المنعقدة بجنيف خالل الفترة من 14 سبتمبر 

– 2 أكتوبر.
وُيبّي����ن التقري����ر استش����هاد نح����و 16802 منه����م 10688 رج����اًل 
و3753 طف����اًل و2361 امرأة. وتدمير  483 مستش����فى ومرفقا 
ومنشأة صحية بين تدمير كلي أو جزئي مما أدى الى توقف 

المستشفيات عن العمل بنسبة ٪60. 
وتس����بب الع����دوان بتض����رر 3553 منش����أة تعليمي����ة وتربوي����ة 
حكومي����ة وخاص����ة حي����ث تس����ببت الغ����ارات في تدمي����ر 402 

مدرسة تدميرًا كليًا.
وُيضيف التقرير أن العدوان عمد إلى تدمير 14 ميناء بحريا 
وبري����ا بالقص����ف المباش����ر تقري����ر الخب����راء، في حي����ن قدرت 

خسائر قطاع الكهرباء جراء العدوان بمليارات الدوالرات.

كم����ا تم تدمير 41 م����ن المحاكم والمجمعات القضائية تدميرا 
الخب����راء  الع����دوان، بحس����ب تقري����ر  أو جزئي����ا ج����راء  كلي����ا 

الوطنيين. 
وبلغ عدد الغارات التي شنها العدوان على مختلف المنشئات 
األمني����ة 1748 غ����ارة نت����ج عنه����ا تدمي����ر 477 منش����أة أمني����ة 

واستش����هاد 178 عنص����رًا أمني����ًا وإصاب����ة 139 آخري����ن بجروح 
بليغ����ة.. وذك����ر التقرير تدمير نحو 4976 ك����م من الطرق و101 
جسر علوي وإحراق أكثر من 6278 وسيلة نقل مختلفة بمن 
فيه����ا، باإلضاف����ة إلى تدمير أكثر م����ن 472 محطة وقود وغاز 
تدمي����رًا كلي����ًا وجزئي����ا وإح����راق وتعطيل أكثر م����ن 291 ناقلة 

نف����ط وغاز.. كما دمر العدوان أكثر من 47 مؤسس����ة إعالمية 
إل����ى جان����ب تدمير وتضرر أكث����ر من 28 مركز إرس����ال إذاعي 
وتلفزيوني. فيما تعرض أكثر من 131 منشأة رياضية لغارات 

مباشرة تسبب بتدمير جزئي أو 
ونف����ذ تحالف العدوان هجمات عس����كرية متعمدة دمرت من 
خالله����ا عدد من المس����اجد واألماكن األثري����ة والبنى الثقافية 
إل����ى قص����ف أكث����ر م����ن 1324 مس����جدا  والس����ياحية، وعم����د 
وتدميره����ا كلي����ًا أو جزئي����ا وتدمي����ر 417 موقعًا أثري����ًا ومعلما 

تاريخيا. 
وف����ي الس����ياق، أك����د التقري����ر اس����تخدم الع����دوان من����ذ بداية 
دوره اإلجرامي على الش����عب اليمني أسلحة محرمة كالقنابل 

)العنقودية، الصوتية، الفراغية، الفوسفورية وغيرها(. 
على المس����توى الطبي، أدى الع����دوان إلى تعثر نقل 362 صنفا 
م����ن األدوي����ة ومنها 12 صنف����ا خاصا باألمراض المس����تعصية، 
وتس����بب ف����ي عج����ز 320 أل����ف مريض ع����ن تلقي الع����الج في 

الخارج جراء إغالق مطار صنعاء الدولي.
ويض����اف إلى ذلك، إغالق 7مراكز غس����يل كل����وي من إجمالي 

28 مركزا وانعدام أكثر من 19نوعا من المستلزمات الطبية.
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بوابة الموساد طريق صالح 
للوصول إلى الحكم

مس���يرة عف���اش ال���ذي حكم اليم���ن أكثر م���ن 33 عام���ا بدأت 
مهربًا للممنوعات وخالل عمليات التهريب التي كان يقوم بها 
توطدت عالقاته مع الموساد الصهيوني الذي كانت انشطته 
تنطلق من القاعدة الصهيونية في اثيوبيا "وبحسب الوثائق 
الص���ادرة عن جه���از األمن القومي بصنعاء، َف����إنَّ عفاش كان 
يتطلع للوصول إلى الحكم منذ بداية السبعينيات، وكان يرى 
أن إقام���ة عالقة مع اليهود الذين يعتبرهم »أوالد العم« يعد 
بواب���ة الوصول إلى س���دة الحك���م، وألن اليه���ود كان يعلمون 
بطم���وح عف���اش ف���ي الحك���م والنف���وذ داخ���ل اليم���ن وتولية 
منص���ب الرئاس���ة، فق���د س���عوا لتمكين���ه م���ن ذلك عب���ر إقناع 

أمريكا وبريطانيا." 
من���ذ انض���م عفاش للجيش تس���لق في فت���رة وجيزة درجات 
السلم العسكري حتى وصل لقائد لواء تعز ثم تصاعدت شهرته 
من خالل توطيد عالقاته برموز القبائل وبالنظام الس���عودي 
ال���ذي ظل مركزًا على اليمن ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة 

منذ اغتيال الحمدي وإلى وأد النظام العفاشي.
  

تصفية الحمدي وتقويض الدولة 
اليمنية

كان الرئي���س الش���هيد إبراهي���م الحمدي قد تمكن من إرس���اء 
قواع���د الدولة اليمني���ة الحديثة وفق رؤية نهضوية يس���عى 

بكل جد إلى تحقيق نهضة شاملة واستطاع إرساء مؤسسات 
النظام والقانون وعاش الش���عب اليمن���ي في ظل حكمه زمنه 
الذهب���ي ولكن أيادي الغدر والخيانة التي كانت تش���اركه مأكله 
ومقيل���ه ل���م تدع���ه يواص���ل مس���يرته النهضوية فق���د أغراها 
هيلمان الس���لطة، ودفعه مكر األعداء الذين رأوا في الش���هيد 
الحم���دي خط���را يه���دد عروش���هم فاش���تروا ضع���اف النفوس 
أمثال المهرب عفاش وبقية أخوياء الهديان فقتلوا الش���هيد 
الرئيس الحميدي وأخاه بعد أن استدرجوهم لعزومة غداء..

وبمقت���ل الرئي���س الحم���دي تس���لق اللصوص اكتاف الش���عب 
وأت���ت الس���عودية بنظام المش���يخة المتولي���ة للرياض ليكون 
رديفا لنظام العس���كر الموالي لها..فانهارت مؤسس���ات الدولة 
وضاع���ت إنج���ازات الحم���دي ونهب���ت الث���روة اليمني���ة وفقد 
الن���اس االم���ن وأدخلوا الش���عب دوامة الصراع���ات واألزمات 
االقتصادي���ة وتحولت عصابات المافي���ا والمهربين إلى قادة 

للسلطة ورجال الدولة..

كرسي معّمد بالدم
ل���م ت���كاد أق���دام عف���اش تس���تقر في القص���ر الجمه���وري حتى 
تعرض � كما نشره معهد مالكوم ديل كارينغي لدراسة الشرق 
األوس���ط �  له���زة عنيفة كادت أن ت���ودي به من خالل محاولة 
االنق���الب الفاش���لة الت���ي قاده���ا الناصريون الموالي���ن للرئيس 

األسبق إبراهيم الحمدي.
وكان )علي محسن األحمر( أبرز من أفشل حركة الناصريين 
وق���د كاف���أه عف���اش بمكاس���ب س���لطوية كبي���رة وجعل���ه أبرز 

ش���ركائه ف���ي الحك���م حتى تف���كك تحالفهم الضمني ف���ي العام 
 .2011

وبع���د أش���هر أخرى، خ���اض صالح حربًا مع جن���وب اليمن في 
أواخر سبعينات القرن الماضي، حيث واجه ضغطًا وصل حد 
الهزيم���ة من قبل نظام عدن االش���تراكي، ل���وال تدخل العراق 
وس���وريا والس���عودية والجامعة العربية أكثر من مرة إلنقاذه 
م���ن تبع���ات تلك الهزيم���ة، على الرغ���م من اس���تمرار الصراع 
م���ع عدن ع���ن طريق "الجبه���ة الوطنية" أو ح���روب المناطق 
الوسطى التي استمرت حتى مطلع الثمانينات، وانتهت بحوار 

وطني بين الطرفين مّهد لفترة من االستقرار.

تفكيك الوحدة اليمنية وتفجير 
الحروب الداخلية

كان���ت الجهود الت���ي بذلها الرئيس���ان ابراهي���م الحمدي وعلي 
س���المين ربّي���ع في تحقيق الوحدة اليمني���ة قد أتت أكلها في 
الع���ام 1990م وللمصادف���ة أن عف���اش كان قد اصب���ح الرئيس 
واعتبر تحقيق الوحدة انجاز حصري له ولكن اتفاق الوحدة 
تع���رض بع���د 4 س���نوات له���زة عنيف���ة من خ���الل الح���رب التي 
قاده���ا عف���اش ضد ش���ركائه في الوح���دة جنوبًا م���ن الحزب 
االش���تراكي اليمني، وقد اعترف الش���يخ األحمر في مذكراته 
ان عف���اش وراء إنش���اء ح���زب االصالح ليك���ون معارضا ضد 
أي نش���اط للجنوبيي���ن وبخاص���ة الح���زب االش���تراكي الذين 
كان���وا يعتبرون المنتمين إليه كفارا وبس���بب سياس���ة عفاش 
االقصائية تفجرت حرب 94م وقد اضطر الجنوبيون إلعالن 

االنفص���ال خالل الحرب وكان الخط���أ الكارثي الذي وقع في 
الحزب االش���تراكي ولكن عفاش اس���تغل موضوع االنفصال 
والشيوعية باعتبارها تحمل فكرا إلحاديا وماركسيا كما في 
ادبيات االصالح ليقود جناح االصالح والمشائخ ومن خلفهم 
السعودية الحرب لتنتهي بدخول قوات علي محسن االحمر 
وعف���اش إلى الجن���وب وتتحول مؤسس���ات الدولة هناك إلى 

غنيمة وفيد لكبار تجار الحرب.

حروب صعدة الست خوفًا من 
العصا الغليظة

بعد س���نوات قليلة م���ن حرب 94م وقبل أن يتعافى الش���عب 
م���ن أث���ر الج���رع االقتصادي���ة التي فرضه���ا نظام عف���اش بعد 
ح���رب الجن���وب وبتوجيه ورغبة أمريكي���ة اعلن حروبه على 
أبن���اء محافظة صعدة والمحافظات المجاورة التي اس���تمرت 
اكثر من 6 س���نوات وب� 6 حروب اكلت األخضر واليابس وقد 
اعت���رف مؤخ���رًا أن حروبها التي كان يدع���ي ان يواجه إيران 
في صعدة لم تكن س���وى من أجل شعار الصرخة جدير ذكره 
أن السفير الفرنسي آنذاك "جيل غوتييه" في مقابلة مع قناة 
"فران���س 24" أن الحكوم���ة اليمنية في عه���د صالح اعترفت 
ل���ه خ���الل فترة عمله في اليمن أنها تتعم���د ادعاء دعم إيران 
لجماع���ة "أنصار هللا" )الحوثيي���ن( لتبرير الحروب التي كانت 

تخوضها ضد محافظة صعدة.
وأض���اف أن الوزي���ر اليمني آن���ذاك قال له إنهم ف���ي الحكومة 
يدع���ون أن ش���ن الح���رب عل���ى صعدة بحج���ة دع���م إي���ران 

ك���ي���ف ق�����وض ع���ف���اش ال���ي���م���ن وس���ّل���م���ه ره���ي���ن���ة ب���ي���د األم���ري���ك���ي���ي���ن وال���س���ع���ودي���ي���ن؟
إعداد: صادق البهكلي

المآسي والحروب والنكبات والفش���ل ال���ذي عانى ويعاني منه اليمن ليس 
ولي���د اللحظ���ة إنها ثمار ونتائج عق���ود من التآمر والخيان���ة واللصوصية التي ميزت 
ش���خصية رئي���س اليمن الس���ابق عل���ي عفاش فمن���ذ عرفه الش���عب اليمني ل���م يعرف 
االستقرار أو يرى النور يومًا واحدًا فكل عام كان لألسواء وصوالً ألن يصبح اليمن 
فريس���ة س���هلة للطامعين والمتآمرين ولص���وص الثروات، فيقينا أن ل���وال عفاش لما 

كان اليمن بهذا الضعف والسوء والفقر والعوز والمشاكل واألزمات..
في هذا التقرير سنحاول باختصار التعرف على محطات من تقويض الدولة اليمنية 

التي قاد المهمة علي عفاش بكل كفاءة:

حيـــــــــــن يصبـــــــح سمســــــــــار التهريـــــــــــب رئيســـــــــــــــــا..
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لجماعة "أنصار هللا" )الحوثيين( وأنه ال يوجد لدى الحكومة 
أي دليل على وجود دعم إيراني للجماعة.

ولم يحدد السفير الفرنسي اسم الوزير اليمني غير أنه تعاقب 
عل���ى وزارة الداخلي���ة خالل فترة حروب صع���دة بين عامي 
2003 و2009 وزيران، هما رش���اد العليمي وأعقبه مطهر رش���اد 

العليمي، واستمر األخير من 2007 إلى 2012.
وف���ي حديثه عن الوجود اإليراني ف���ي اليمن قال: "ال يوجد 
إيراني���ون في اليمن وهذه دعاي���ة كبرى واألمريكان يعرفون 
ذلك جيدا، وال يوجد هناك أي دليل يثبت الوجود اإليراني".

بيع السيادة واألرض اليمنية 
لقوى خارجية

كان اعتل���ى عف���اش العميل المزدوج س���دة الحك���م في اليمن 
بداي���ة تس���ليم اليمن س���يادة وارض وثروات لق���وى خارجية 
ف���ي المقدمة النظام الس���عودي وأمريكا الل���ذان كان لهما دور 
رئيس���ي ف���ي تنصيب عفاش رئيس���ا للجمهورية وقد أكد ذلك 
الش���يخ عب���د هللا حس���ين ال���ذي يعتب���ر الكاهن األكب���ر للنظام 
الس���عودي في اليمن أن السعودية وراء تنصيب عفاش وأنه 
عندم���ا زع���ل قال���وا ل���ه بالحرف الواح���د أي ش���خص يعارض 
س���يتم التخلص منه ومما قاله ف���ي مذكراته"  أصر اإلخوان 
ف���ي المملك���ة العربية الس���عودية اس���تدعوني إل���ي جدة فعالً 
وج���اءوا بطائ���رة تنقلن���ي إل���ي هن���اك إلقناع���ي بعل���ي عبدهللا 
صالح. لقد أيدت السعودية بشكل واضح ودعمت بقوة علي 
عبدهللا صالح، وبذل العميد صالح الهديان الملحق العسكري 

للمملك���ة جهودًا كبيرة إلقناعنا، كما خرج علي بن مس���لم من 
الس���عودية يقنعني ويقنع بقية المش���ائخ وجل���س في صنعاء 

حتي تمت األمور.
وق���د كاف���أ عفاش النظام الس���عودي بأن تن���ازل لهم عن آالف 
الكيلومترات من األراضي اليمنية وتخلى نهائيًا عن المطالبة 
باستعادة األراضي اليمنية المعروفة )نجران � عسير � جيزان( 
كما كان جنديا مخلصا للنظام الس���عودي في تقويض الدولة 

اليمنية..
كم���ا فتح الب���الد أرض وس���ماء للتدخ���الت األمريكية وظلت 
أمريكا تس���رح وتمرح وتنهب وتقتل وتفعل ما تش���اء لدرجة 
أنه���م ل���م يس���توعبوا انتص���ار ث���ورة الواح���د والعش���رين م���ن 

سبتمبر فتم شن الحرب عليها.

ثروة اليمن في أرصدة عفاش
ومع تمكن صالح من السيطرة على السلطة بدأ تغلغل أسرته 
ومقربيه وشركائه في الحكم أمثال آل األحمر في نهب الثروة 
اليمنية وش���راء العقود وعقد الصفقات ليتحول وضعهم من 
أسر غير معروفة إلى ثراء فاحش تمتلك مليارات الدوالرات 
وآالف المشاريع والش���ركات والمشاريع العقارية حول العالم 
وق���د ق���درت ثروة عفاش لوحده ما يزيد ع���ن 70 مليار دوالر 
م���ن غي���ر المش���اريع العقارية كمدينة س���ام في دب���ي وغيرها 
كما تجذر الفس���اد في عه���ده وأصبحت رائحة الفس���اد تزكم 
األن���وف وكان يتش���ارك مع���ه األحم���ر وأوالده وبقي���ة ش���لته 
العس���كرية كعلي محس���ن الذي اش���تهر بهام���ور األراضي وقد 

كان���ت صفقة الغاز مع كوريا أش���هر صفقات الفس���اد في عهد 
عف���اش ويكفي أن نعرفه حقيقة ما يتملكه ابن أخيه توفيق 
عفاش الذي تبلغ مس���احة قصر واح���د من قصوره التي بنيت 
م���ن ث���روات الش���عب  والت���ي  تقدر بمس���احة ع���ن 300,000 متر 
مرب���ع، عبارة عن تبة كاملة والتي تع���د من أرقى المناطق في 
العاصمة صنعاء والذي اس���تولى عليها توفيق صالح عبدهللا 
صال���ح عف���اش نجل ش���قيق الرئي���س المخلوع عل���ى عبدهللا 
صالح. . إضافة إلى امتالك عفاش لمزارع ضخمة في تهامة 
منه���ا مزرع���ة الج���ر التي تق���ارب مس���احتها مس���احة البحرين 
وكان���ت تمول نفق���ات زراعتها واج���ور عمالها من المؤسس���ة 

االقتصادية اليمنية..

تاجر اآلثار اليمني
اليم���ن كانت تملك من اآلثار م���ا يؤهلها بأن تكون رقما كبيرا 
عالمي���ا وم���وردا هام���ا يدع���م القط���اع الس���ياحي و كثي���ر من 
اليمنيي���ن اس���تغربوا اإلهم���ال بل التدمي���ر الممنهج بموضوع 
االث���ار و ع���دم االهتم���ام ب���ه عل���ى االط���الق ب���ل كان الوض���ع 
بمنتهى الس���وء و هناك ظواهر اكتش���فها اليمنيون بأنفس���هم 
بأن المسؤولين ضالعين بشكل كبير بالعملية و قضيه تدمير 
مقاب���ر مل���وك حمير اكتش���ف اليمنيون بعدها ان المس���ؤولين 
بالدول���ة س���رقوا مقاب���ر المل���وك و بع���د إتم���ام الس���رقة دمروا 

ماتبقى و اغرقوها بالمياه لضياع آثار الجريمة
ولكن الحقيقة التي ظهرت بعد هروب الش���رعية و تكش���ف ما 
كان يح���دث بأن عفاش اوكل إلى مهدي مقولة مهمة متابعة 
قضايا اآلثار و الحصول عليها و التواصل مع جهات خارجية 

لبيعها
كان مهدي مقولة يقوم بالشيء هذا باحترافية كبيرة و يوكل 
كتابة التفاصيل لمختصين و يرس���ل التفاصيل و الصور إلى 
المش���ترين بالخ���ارج و كان المن���زل ال���ذي اقتحم���ه الجي���ش 
و اللج���ان بصنع���اء وفض���ح ه���ذه الجريم���ة هو مرك���ز لعملية 
اس���تقطاب و تجهي���ز القطع للبي���ع بالخ���ارج و يحصل مهدي 
مقول���ة عل���ى عمول���ة عل���ى كل قطعة بنس���بة مئوي���ة و تكون 

حصة األسد لعلي عبدهللا صالح

تدمير المؤسسة العسكرية 
اليمنية 

كان���ت وزارة الداخلي���ة ق���د كش���فت مؤخرا فضيح���ة حارس 
البواب���ة الش���رقية!! م���ن خ���الل تدميره���ا الممنه���ج للق���درات 
الدفاعي���ة اليمني���ة وفت���ح مخ���ازن األس���لحة الت���ي اش���تراها 
بقوت الش���عب اليمن���ي للمجندات األمريكي���ات ليقمن بتدمير 
الصواري���خ اليمنية وإفق���اد اليمن فاعليته���ا الدفاعية لتكون 

لقمة س���ائغة في أي تدخل أمريكي قادم وقد كش���فت وثائق 
ويكليك���س أن أمري���كا بدأت بجمع الصواري���خ وتعطيلها منذ 
أغس���طس 2004م، وفي فبراي���ر 2005م أدت الحملة األمريكية 

إلى تعطيل وتدمير 1161 من صواريخ سام.

أول صوت نادى بالتطبيع مع 
الكيان الصهيوني

ل���م يك���ن عف���اش يعَل���ُم أن محض���َر لقائ���ه برؤس���اء الجاليات 
َث دون  اليهودي���ة س���يخُرُج للعل���ن ف���ي يوم م���ا؛ ولذلك تح���دَّ
حرج، معبرًا عن ذاته وتطلعاته، مجّددًا التأكيَد على شرطين 
للتطبيع مع إسرائيل، ومحددًا أن ما يخشاه فقط هو رد فعل 
اآلخرين في اليمن، لكنه مس���تعدُّ دائمًا لمواجهة أية عراقيل 

طالما حصل على الدعم األمريكي والمال.
في هذا السياق، عرض رؤساء الجاليات اليهودية على صالح 
مس���ألة مصافحة السفير اإلسرائيلي، فالكياُن الصهيوني في 
ذل���ك الوق���ت كان يعتب���ر أن نجاَحه بمصافح���ة رئيس عربي 

يمّثُل خطوًة كبيرًة لتعزيز وجود إسرائيل.
كعادته أجاب صالح قائالً “نحن نعمل بالمكش���وف، المطلوُب 
منكم مس���اعدتنا لدى اإلداَرة األمريكية لنحصل على الدعم؛ 
ألّنن���ا مجرد أن نصافح أي يهودي يقوم علينا اإلْس���اَلميون”، 
ويضي���ف صالح “أنا التقيت الرئي���َس األمريكي كلينتون في 
المغ���رب وكان ج���واره مستش���ار األم���ن القومي اإلس���رائيلي 
وطل���ب من���ي مصافحَته، فقلت له ليس لدّي مش���كلة في ذلك 
بمج���رد تحقي���ق الس���الم.. خّلونا نب���دأ عالقات جي���دة معكم 
وه���ذه الخطوة تليها خط���وات”. كما جّدد صالح طلَبه للدعم 
قائالً “أنتم س���اعدونا لدى اإلداَرة األمريكية ويمكن أن نصل 

لنتائج إيجابية”.

خيانة الشعب اليمني والتآمر مع 
أعدائه

ل���م يكت���ف عفاش بما نهبه من ثروات الش���عب وبما دمره من 
مقدرات���ه وما فكك���ه من منظوم���ات ومؤسس���ات الدولة التي 
بناه���ا وش���يدها الحم���دي ومن س���بقه ولك���ن خس���ته ونذالته 
دفعت���ه للتآمر م���ع الغ���زاة المعتدين ضد وطنه وش���عبه الذي 
صب���ر عليه 33 عاما فكانت فتنة 2 ديس���مبر 2017 م التي أعلن 
فيه���ا صراح���ه وقوفه م���ع الع���دوان اإلجرامي ودعا الش���عب 
لينتف���ض ضد م���ن يدافع عنه وعن كرامته وس���يادته فكانت 
آخ���ر حلق���ه من فص���ول التآم���ر العفاش���ي الطوي���ل ليلقى في 

النهاية حتفه وجزاءه الذي يستحقه.

ك���ي���ف ق�����وض ع���ف���اش ال���ي���م���ن وس���ّل���م���ه ره���ي���ن���ة ب���ي���د األم���ري���ك���ي���ي���ن وال���س���ع���ودي���ي���ن؟

ًحيـــــــــــن يصبـــــــح سمســــــــــار التهريـــــــــــب رئيســـــــــــــــــا..
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ثقافة عسكرية

س����الح يستخدم  ك���ل  ال���ن���اري  ال���س���الح 
القنابل.  أو  ال��رص��اص  ال��ب��ارود إلط���الق 
األسلحة  إلى  عامة  بصورة  يشير  وهو 
ال��ن��اري��ة ال��ف��ردي��ة ال��خ��ف��ي��ف��ة ك��ال��ب��ن��ادق 
ال���رش وال��م��س��دس��ات. ويطلق  وب��ن��ادق 
عليها اسم األسلحة الصغيرة والخفيفة، 
أما األسلحة الثقيلة، فيشار إليها عادة 
احتياطات  هنالك  ال��رش��اش��ات.  ب��اس��م 
األمن والسالمة العامة عند التعامل مع 
السالح والذخيرة سواءًا الستخدامات 

الصيد أو في السياق العسكري.
 

� احتياطات األمان العامة للرماية
ول��وائ��ح  ق��وان��ي��ن  ال���دول تضع  ك��ل  نجد أن 
صارمة للتعامل مع السالح وذلك لخطورته 

وهي تتلخص في اآلتي :
إاّل عند  الزناد  ال تدخل إصبعك إلى قنطرة 

الجاهزية التامة
بقصد  أي شخص  على  ال��س��الح  ت��ص��وب  ال 

المزاح
ال ُتَذَخر السالح )تلقمه بطلقة ببيت النار( إال 

أثناء توجيه السالح للهدف

يجب التأكد من عدم وجود أي أشخاص أو 
حيوانات باتجاه هدف الرماية

إذا كنت ترمي أهداف بقصد التدريب فيجب 
عليك وضع علم أحمر على يمين الهدف

الذخيرة  صالحية  من  التأكد  عليك  يجب 

وعدم إصابتها بالرطوبة أو التلف
أثناء تسلمك السالح من أي شخص عليك 

التأكد من عدم وجود طلقات في جوفه
دائما  األع��ل��ى  إل��ى  ال��س��الح  تصويب  يجب 

وعدم تصويبه على األرض

عدم المزاح مع الشخص الذي على وشك الرماية
األرض  على  البندقية  ض��رب  لعدم  االنتباه 

وهي معبأة بالذخيرة
ال��ت��ي رم��ي��ت من  ال��ت��أك��د م��ن ع��دد الطلقات 

خالل احتساب الفوارغ
ال تترك السالح في متناول األطفال

��� التخزين الصحيح للسالح والذخيرة
مكان  ف��ي  ال��ذخ��ي��رة  حفظ  عليك  يجب   *

جاف
* إذا كنت بقرب البحر عليك وضع قليل من 

الشحم على الذخيرة حتى تقاوم الرطوبة
قماش  بقطعة  ج��ي��دا  ال��س��الح  ل��ف  يجب   *

خشنة لتجنب ارتطامه بأي شيء حاد
يتعرض  ال  حتى  ال��س��الح  تشحيم  يجب   *
التخزين  أثناء  تستخدم  )وه��ذه  للرطوبة 

الطويل(
العالية تجنبا  الحرارة  الذخيرة عن  إبعاد   *

النفجارها
����� التعامل مع األسلحة النارية كأنها محملة 

بالذخيرة 
وأننا  حريصين  بأننا  نعتقد  أن  الخطأ  م��ن 

رميناه  ول��و  حتى  ال��س��الح  على  مسيطرين 
بالمقلوب! نعم هناك شباب كثيرين وأكثرهم 
يتعاملون مع السالح باستهتار وكأن السالح 
قطعة خ��ش��ب. ي��رم��ون ال��س��الح وال��ذخ��ي��رة 
السيارة، يجب علينا أن نكون  متناثرة في 
ع��ل��ى ق���در ال��م��س��ؤول��ي��ة ون��ح��ت��رم ال��س��الح 
ومشاكله  خطورته  ونقدر  أيدينا  بين  الذي 
وتوابعها من ندم ومساءلة قانونية ليست 

بسهله تحكم علينا من جراء أخطائنا
وهي  السيارة  في  البندقية  تبادل  ع��دم   *

مجهزه للرماية
في  وتركه  بالذخيرة  السالح  تعبئة  عدم   *

السيارة  
* يجب وضع فوهة البندقية لألسفل أثناء 

قيادة السيارة
* ع��دم ت��رك ال��ذخ��ي��رة ف��ي ال��س��ي��ارة لفترة 

طويله
أن  يمكن  ال��ذي  األخير  المدى  من  التأكد   *

تصل إليه الطلقة

سالمة التعامل مع والذخيرة والتخزين الصحيح للسالح 

حركات المسير 

الدورية االستطالعية:
تعري���ف :� ه���ي عب��ارة عن أف���راد مدرب��ة، ولديه���ا اط��الع واٍف 
به���دف كس�����ب األخب������ار والمعلوم�����ات ع���ن الع���دو الحقيق���ي 

والمحتمل .
الهدف من دورية االستطالع :

1 – كسب األخبار والمعلومات عن ) األرض ، الجو ، العدو (  .
2 – دراسة المعابر والطرقات المناسبة للتحرك .

3 – منع المباغتة .
4 – اإلبالغ عن المستجدات بشكل سريع . 

أ - مشي العجوز : 
يس���تفاد من���ه للتح���رك خل���ف س���اتر  يغطي الجس���م ف���ي حال 
االنحن���اء أو عن���د التح���رك ف���ي الخن���ادق أو  إثن���اء التس���لل أو 

االشتباكات بمنطقة واقعة تحت نيران العدو .

ب - مشي القرفصاء : 
يستفاد منه للتحرك خلف ساتر يغطي الجسم بحالة القرفصاء.

ج - مشي النمر : 
1� يس���تفاد منه للتحرك خلف س���اتر بارتفاع اقل من متر) ساتر 

ترابي ، خندق ، صخور ، أعشاب (.
  2�  يستفاد منه أيضا للتسلل في بعض األحيان .

د – الدحرجة : 
1� يستفاد منها بتغيير المواضع الخطرة والمكشوفة بعد عملية 

االنبطاحش.
2� أثناء تبادل النار . 

ه� - الوثبة : 
وهي المس���افة التي يجتازه���ا المقاتل بقفزة أفقية فوق األرض 

الجتياز عائق معين ) خنادق ، مجاري مياه ( .

الشروط :
 1 - السرعة في االنطالق .

2 - القفز بمحاذاة طرف العائق .
3 - أن ال يكون العارض اكثر من قدرة المقاتل على القفز .

ز - القفزة :  تس���تخدم لالنتقال من مكان مرتفع الى مكان اقل 
انخفاضا أو إلجتياز عارض ما .

األخطاء الواجب تجنبها : 
1� عدم ترك الس�الح عند القفز . 

2�  النزول على قدم واحدة.
3�  الهبوط  على كعب القدم . 

مميزات نقطة الهبوط : 
خالي���ة من العوائق ومن األفضل وج���ود ما يخفف من الضغط 

الناتج عن  الهبوط مثل:) الرمل، المياه ، إسفنج ... (.

ح - السقطة : 
يس���تفاد منه���ا لتغيي���ر الموقع القتال���ي ) اش���تباك � تبديل محل 
( وذل���ك ف���ي األراض���ي المس���توية ) زق���اق ، بي���ن األلي���ات ، بين 

الصخور (

مايجب فعله أثناء الهجوم :

استخدام القنابل اليدوية:

1. تجنب التحرك في الش���وارع والممرات والساحات الخالية 
والمناطق األخرى المكشوفة ألنها تشكل حقول نيران جيدة 
، وف���ي الح���االت التي ال نس���تطيع فيها تحاشي ه���ذه المناطق 
فإننا نقوم بعبورها بأقصى سرعة ممكنة مستخدمين الدخان 

لتغطية تحركاتنا أو الغطاء الناري .
2. نختار طريق التقدم الذي ال يعيق نيران الحماية .

3. إن انتق���اء الس���واتر يتم مس���بقًا والس���ير يك���ون بمالصقة 
الج���دران والتح���رك بس���رعة من س���اتر إلى آخ���ر ومن مدخل 
بيت إلى مدخل بيت آخر وإطالق النيران من خلف السواتر 
يتم من الكتف األيمن إذا كان مطلق النار يرتكز على الجانب 

األيمن للساتر والعكس بالعكس .

4. أم���ا إط���الق النار م���ن فوق الس���واتر فإنه مس���تبعد إال في 
الح���االت الت���ي يندم���ج فيه���ا الرام���ي م���ع الس���اتر إل���ى درجة 

يصعب فيها تميزه
5. ف���ي الح���االت الت���ي يصعب علين���ا فيها حماي���ة مجموعاتنا 
وتس���تدعي س���رعة التح���رك عب���ر الش���وارع والمم���رات دون 
تطهي���ر األبنية مس���بقًا يلجأ إل���ى اس���تخدام المدفعية نتبعها 

مباشرة مجموعة التفتيش مدعومة بنيران مدفعية.
6. عدم الرمي من منتصف الشارع .

7. عدم العمل بصورة منفردة بدون المجموعة .
8. ع���دم إث���ارة القناصة وعدم كش���ف المواق���ع إذا كانت غير 

مشخصة

القت���ال ف���ي المناط���ق الحضري���ة غالبا 
ما يتطلب اس���تخدام القناب���ل اليدوية 
بش���كل واسع. ما لم تحظر استخدامها 
ش���روط العملي���ة أو أوام���ر معينة تمنع 
اس���تخدامها، استخدم القنابل اليدوية 
قب���ل اقتحام أي منطق���ة فيها مقاومة، 
والثق���وب،  الفوه���ات  اجتي���از  قب���ل 
ولدخ���ول مناط���ق غي���ر آمن���ة.  يك���ون 
لليدوي���ة  للقنبل���ة  الفع���ال  االس���تخدام 
في المناطق الحضري���ة بمعرفة كيفية 
رميها نحو األعلى أو نحو األس���فل, إما 

باليد اليسرى أو باليد اليمنى.

تقنية طبخ القنبلة::<
لتحقي���ق انفجار القنبلة لحظة وصولها 
إلى س���طح األرض أو انفجارها بسرعة 
في مكان قريب منك, قم بنزع مس���مار 
األمان وترك القنبل���ة لمدة ثانيتين في 
ي���دك ث���م قم بإلقائه���ا. وهذا ما يس���مى 

بتقنية طبخ القنبلة.
 فعل���ى س���بيل المثال تس���تغرق القنبلة 
م���دة 4 إل���ى 5 ثوان���ي النفجاره���ا بع���د 
ن���زع مس���مار األم���ان الخاص به���ا, فإذا 
حافظت عليها لمدة 2 ثانية قبل إلقائها 
فإنه���ا س���تنفجر بس���رعة بعي���د إلقائه���ا 
تج���اه م���كان قري���ب منك أو س���تنفجر 
لحظ���ة ارتطامه���ا ب���األرض. الهدف من 

ذل���ك أال يتبقى وق���ت كاف للعدو الذي 
بالداخ���ل بإرجاعها إلي���ك مرة أخرى أو 

بالهروب منها قبل انفجارها.
يرج���ى الح���ذر أثن���اء اس���تخدام تقنية 
طب���خ القنبل���ة, فأن���واع القنابل تختلف 
فيم���ا بينها بالزمن الفاص���ل بين لحظة 
ن���زع صمام األم���ان ولحظ���ة انفجارها, 
لذل���ك اح���ذر من القي���ام بطب���خ القنبلة 
ذات الزم���ن القصي���ر, عندها س���تنفجر 

بك. 

أنواع القنابل اليدوية::<
م���ن  أن���واع  ثالث���ة  اس���تخدام  يمك���ن 
القنابل اليدوية أثناء اقتحام المناطق 
الحضري���ة )داخ���ل الم���دن( : الصاعقة، 
االرتجاجي���ة، والمفكك���ة، حيث يعتمد 
البن���اء  م���واد  ن���وع  عل���ى  االختي���ار 

المستخدمة في البناء المستهدف.
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الثوري  ال��ح��رس  باسم  المتحدث  أك��د 
اإلسالمي »العميد رمضان شريف« أن 
الصهاينة يعلمون جيدًا بأن ممارساتهم 
وأن  رد،  دون  ت��ب��ق��ى  ل���ن  اإلج���رام���ي���ة 

السنوات االخيرة قد برهنت ذلك. 
رمضان  العميد  أش��ار  له  تصريح  وفي 
إلى أن األمريكيين ومنذ انتصار الثورة 
يتوقفوا  ل��م  ال��ي��وم،  لغاية  االس��الم��ي��ة 

موضحًا  االيراني،  الشعب  معاداة  عن 
البالد في مرحلة ما  أن جميع ش��ؤون 
لسيطرة  خاضعة  ك��ان��ت  ال��ث��ورة  قبل 
واشنطن و130 مستشارا امريكيا، لكن 
مصالح  تعرضت  الثورة  انتصار  عقب 
المنطقة  ف��ي  والصهاينة  االمريكيين 

إلى الخطر.
وأضاف »الصهاينة يعلمون أن الشعب 

االيراني العظيم أصبح سدًا منيعًا أمام 
المنطقة«،  على  وتطاولهم  جرائمهم 
الفتًا إلى أن الكيان الصهيوني المحتل 
الذي يفتقر إلى أي جذور حضارية، قام 
على مدى 7 عقود مضت باغتيال 2700 

من النخب االسالمية في المنطقة.
الصهاينة  أن  رم��ض��ان،  العميد  ورأى 
ي��ف��ت��خ��رون ع��ن��د اس��ت��ع��راض��ه��م ل��ه��ذه 
االغ��ت��ي��االت االج��رام��ي��ة وق��د أدرج���وا 

أسماء الضحايا في عدد من الكتب. 
وال  االسالمية  ال��دول  »ح��رم��ان  وتابع 
سيما إيران من التقدم العلمي والتقني 
اليوم«.  الصهاينة  أه��داف  أهم  يشكل 
مشددا على أن الجمهورية االسالمية 
اإلي���ران���ي���ة اس��ت��ط��اع��ت ب��ب��رك��ة دم���اء 
الشهداء الطاهرة أن تحقق الكثير من 
ف��ي ضوء  وذل��ك  العلمية،  االن��ج��ازات 
وتأكيده  الخامنئي  اإلم���ام  توجيهات 
على بلوغ كافة المجاالت العلمية في 

البالد.

وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى العاصمة اإليرانية طهران، مساء األحد، في زيارة 
رسمية إلى الجمهورية اإلسالمية تلبية لدعوة من نظيره اإليراني محمد جواد ظريف.

وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له لدى وصوله إلى طهران عدد من كبار مسؤولي 
اإلي���ران���ي���ة  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة 
في  السورية  السفارة  وأع��ض��اء 
خالل  المقداد  ويجري  طهران.. 
ال���زي���ارة ع���دة ل��ق��اءات م��ع كبار 
تتركز  اإلي��ران��ي��ي��ن،  المسؤولين 
ح����ول س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 
الصديقين  البلدين  بين  الثنائية 
إضافة  ال��م��ج��االت،  مختلف  ف��ي 
القضايا  حول  اآلراء  تبادل  إلى 
ذات  وال�����دول�����ي�����ة  اإلق���ل���ي���م���ي���ة 

االهتمام المشترك.
المنار مساء أمس األول مشاهد جوية  بثت قناة 
صورتها طائرة استطالع تابعة لحزب هللا وضمت 

مشاهد في الجليل ومزارع شبعا المحتلة.
عنوان  يحمل  وثائقي  خ��الل  المنار  قناة  وذك��رت 
لمراكز  ه��ي  المشاهد  ه��ذه  أنَّ  الثاني«  »التحرير 
قيادية عسكرية في الجليل ومزارع شبعا اللبنانية 
التابعة  االستطالع  طائرة  أن  المحتلة..وأضافت 
المشاهد  تصوير  م��ن  تمكنت  اللبنانية  للمقاومة 
أن  إلى  االحتالل..ولفتت  جيش  من  كشفها  دون 
المقاطع المصورة أظهرت قاعدة »رويسات العلم« 
في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع عسكري 

سري آخر يسمى ب�«ثكنة براينط«.

أزمة  السعودية بحدوث  ارامكو  اعترفت شركة 
المملكة,  ج��ن��وب  مناطق  ف��ي  نفطية  مشتقات 
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ح����دوث ع��ط��ل ف��ن��ي ب��إح��دى 
البترولية  المشتقات  توزيع  بمحطة  المضخات 
في جيزان، ما أدى إلى نقص في بعض المشتقات 
البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في 

المنطقة.
وزارة  تعمل  ال��س��ع��ودي��ة،  األن��ب��اء  لوكالة  ووف��ق��ا 
الطاقة مع أرامكو، بالتنسيق مع الجهات األخرى 
ذات العالقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات 

البترولية في منطقة جيزان،  
واللجان  للجيش  الصاروخية  ال��ق��وة  أن  يذكر   
 23 ف��ي  ن��اج��ح��ة  وبعملية  اس��ت��ه��دف��ت  الشعبية 
لشركة  تابعة  ت��وزي��ع  محطة  المنصرم  نوفمبر 
أرامكو في مدينة جدة بصاروخ قدس 2, وقال 
سريع  يحيى  العميد  المسلحة  ال��ق��وات  متحدث 

حينها ان القوة الصاروخية تمكنت من استهداف 
بصاروخ مجّنح  أرامكو في جدة  توزيع  محطة 
الخدمة مؤخرا بعد  ن��وع ق��دس 2 وال��ذي دخ��ل 
تجارب عمالنية ناجحة في العمق السعودي لم 

يعلن عنها بعد.

اع���ت���ب���رت »ح���رك���ة م��ق��اط��ع��ة »إس����رائ����ي����ل« وس��ح��ب 
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها« )BDS( أن 
“االعتراف بمنتجات المستوطنات هو بمثابة مشاركة 

في جرائم الحرب التي يرتكبها االحتالل”.
ج����اء ذل����ك ت��ع��ق��ي��ًب��ا ع��ل��ى ت��ص��ري��ح وزي�����ر ال��ص��ن��اع��ة 
الزياني  راشد  بن  زايد  البحريني  والسياحة  والتجارة 
تمنع بضائع  لن  المنامة  إن  قال  الذي  الخميس،  أمس 
الفلسطينية  األراض����ي  ع��ل��ى  ال��م��ق��ام��ة  ال��م��س��ت��وط��ن��ات 
ال��م��ح��ت��ل��ة م��ن دخ����ول ب����الده، وس��ت��ع��ام��ل��ه��ا ع��ل��ى أنها 
منتجات “إسرائيلية”.. وأفاد الصحفيان اإلسرائيليان 
أهارين  رفائيل  إس��رائ��ي��ل”  أوف  “تايمز  موقعي  ف��ي 
و”واال” العبري باراك رافيد في تغريدتين منفصلتين 
الزياني جاءت في مقابلتين  أقوال  أن  على “تويتر” 

خاصتين، سُتنشران الحًقا في الموقعين اإلخبارّيين.
المنسق  ق��ال  جهته،  من 
مقاطعة  ل���”ح��رك��ة  ال��ع��ام 
“إس����رائ����ي����ل”” م��ح��م��ود 
“إن  إن�������ه  ال����ن����واج����ع����ة 
ص��ح ه���ذا ال��خ��ب��ر، فذلك 
ي����ع����ُد خ�����روًج�����ا س����اف����ًرا 
ع����ن ال���م���وق���ف ال��ع��رب��ي 
واإلس������الم������ي ع���م���وًم���ا، 
البحريني  النظام  ويجعل 
حرب  جرائم  في  ضالًعا 
ال��دول��ي”..  القانون  وف��ق 
وأوض�����ح ال��ن��واج��ع��ة أن 
المقامة  “ال��م��س��ت��ع��م��رات 

في األراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب 
بحق الفلسطينيين”، معتبًرا أن “هذه الخطوة ستجعل 
النظام البحريني مشارًكا بدوره في جرائم الحرب ضد 

الشعب الفلسطيني”.
وت���اب���ع أن “ه����ذه ال��خ��ط��وة ت��ش��ي��ر ك��ذل��ك إل����ى عمق 
األمريكية  اإلدارة  أه��واء  إلى  البحريني  النظام  تبعية 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة”،  نتنياهو  بنيامين  وح��ك��وم��ة  الحالية 
مؤكًدا أن “الشعب البحريني سيقاطع كافة المنتجات 

اإلسرائيلية، ال منتجات المستعمرات فحسب”.
دول  ضمنها  م��ن  ال��ع��ال��م،  دول  م��ن  الكثير  وي��رف��ض 
في  المنتجة  البضائع  معاملة  األوروب����ي”،  “االت��ح��اد 
تقوم  إذ  إسرائيلية،  منتجات  أنها  على  المستوطنات 
مكان  المستهلك،  أم��ام  واض��ًح��ا  يكون  ك��ي  بوسمها، 

تصنيعها.

عربي دولي

للجبهة  ال���ع���ام  األم���ي���ن  ن���ائ���ب  أوض�����ح 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن ال����ل����واء أب��و 
مرتبط  السعودي  ال��دور  أن  ف��ؤاد  أحمد 
بالواليات المتحدة فيما يتعلق بالعالقة 
التي  والمؤامرات  اإلسرائيلي،  العدو  مع 
المنطقة  ف��ي  ال��س��ع��ودي  ال��ن��ظ��ام  لعبها 

صبت في مصلحة الكيان اإلسرائيلي
وقال نائب األمين العام للجبهة الشعبية 

تطبيعا  ليس  المنطقة  في  مايجري  أن 
العدو  م��ع  عقدها  ي��ج��ري  تحالفات  ب��ل 
الصهيوني ، مؤكدا في الوقت ذاته بأن 

النظام السعودي يمر بوقت صعب.
من  اليمن  ف��ي  مايجري  أن  ال��ى  واش���ار 
في  ي��ت��ك��رر  ان  يمكن  وح��ص��ار  ع����دوان 
سوريا وإيران ولبنان بعد تشكل محور 

الخيانة مع العدو الصهيوني.

نائب األمين العام للجبهة الشعبية في فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد:
مؤامرات السعودية في المنطقة 

صبت جميعها لصالح” إسرائيل”

مش��تقات  أزم��ة  الس��عودية  المملك��ة 
نفطية في الرياض  و أرامكو تعترف

BDS : االعتراف البحريني بمنتجات 
المستوطنات “جريمة حرب”

الجمهورية العربية السورية :في أول نشاط دبلوماسي 
له كوزير للخارجية.. المقداد في طهران

 ألقت القوات األمنية العراقية، أمس األول القبض 
على 25 مطلوًبا بينهم متورطون بجرائم إرهابية، 
ومصادرة أسلحة كحصيلة لعمليات الوعد الصادق، 
بحسب تصريح قائد شرطة البصرة اللواء عباس 
الركن  اللواء  البصرة  عمليات  قائد  وك��ان  ناجي.. 
أكرم صدام مدنف قد أعلن، اليوم السبت، انطالق 
الوعد  لعمليات  الثالثة  للمرحلة  األول��ى  الصفحة 

الصادق في محافظة البصرة.
وأشار إلى أن جميع القطعات العاملة ضمن قاطع 
المسؤولية شاركت في واجب اليوم ومن الساعات 

األولى النطالقها«.

ومص��ادر  مطلوًب��ا   25 عل��ى  القب��ض  الع��راق.. 
أسلحة ضمن عمليات الوعد الصادق

إيران:الحرس الثوري: ممارسات الصهاينة لن تبقى دون رّد

لبنان :حزب الله ينشر مشاهد جوية لمراكز عسكرية 
إسرائيلية في الجليل ومزارع شبعا المحتلة
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الخبر وإعرابه
الخبر:

بعد الزيارة غير المسبوقة للسفير األمريکي في اليمن 
إل����ی محافظ����ة “المهرة”، تعرض����ت س����فينة بريطانية 
أيضا للهجوم قبالة س����واحل ه����ذه المحافظة الواقعة 

شرق اليمن.
التحليل:

فيم����ا تزداد انتصارات قوات أنصار هللا يوما بعد يوم 
ف����ي مأرب ويقت����رب هؤالء المقاوم����ون من فتح هذه 
المدين����ة توج����ه س����فير أمري����کا ف����ي اليمن ف����ي تحرك 
غير مس����بوق إلی المهرة، حيث تحدثت بعض األنباء 
ع����ن ان مفاوض����ات ج����رت خالل ه����ذه الزيارة بش����أن 
إنش����اء قاعدة عس����کرية أمريكية في هذه المحافظة 
المحاذي����ة لعمان. هذا وبعد م����أرب فإن منصور هادي 
الرئي����س اليمن����ي المس����تقيل والف����ار يعل����ق آمال����ه علی 
قوات����ه وأنصاره المتناثري����ن في محافظتي حضرموت 
والمه����رة. ف����ي الواق����ع إن حض����ور س����فير أمري����کا الى 
المه����رة يأت����ي يمثابة اع����الن عن دع����م أمريکي لفلول 
ح����زب اإلص����الح في ه����ذه المنطق����ة، کما أن����ه نوع من 
الطمأن����ة ب����أن أمريکا س����وف تق����دم الدعم للس����عودية 

وهادي في اليمن حتی بعد نقل السلطة فيها.
بع����د أي����ام قليلة م����ن رحل����ة كريس����توفر إل����ى المهرة ، 
تعرض����ت س����فينة بريطاني����ة للهج����وم قبال����ة س����واحل 
المحافظ����ة ، وبينما ق����ال مس����ؤولون بريطانيون إنهم 

يجهلون هوية منفذي الهجوم ، حاولت وسائل إعالم 
س����عودية نس����ب هذا الحادث إلى هجمات ألنصار هللا 

على السفينة.
وأتى هذا في وقت كان المتحدث باسم التحالف في 
اليم����ن قد زع����م قبل أيام ، اكتش����اف عدد م����ن األلغام 
البحري����ة “اإليرانية الصنع”! ، محاوال التأكيد على أن 

ه����ذه األلغام يتم نصبه����ا من قبل أنصار هللا في البحر 
وه����ي تهدد األم����ن البح����ري العالمي. من خ����الل تأمل 
بسيط في هذه األخبار والمزاعم اليمكن إال ان يتبادر 
ال����ى الذهن س����وى الفرضي����ة القائلة ب����أن الهجوم علی 
السفينة البريطانية أتی بتدبير من السعودية وأنه تم 
تنفيذه به����دف تقديم أنص����ار هللا کإرهابيين، وبهدف 

تحقيق نوع من اإلجماع العالمي ضد هذه الحركة.
من الواضح أنه إذا نجحت السعودية في ترويج مثل 
هذه الفرضية الخبيثة في المجتمع الدولي، فسيكون 
أمامه����ا فرصة في تقريب موع����د تنفيذ قرار الواليات 

المتحدة بوضع أنصار هللا على قائمة اإلرهاب.
وق����د يك����ون لج����ّر الوالي����ات المتح����دة وبريطانيا إلى 
قضية اليمن، وفي إطار أكثر تخصيص من قبل، فإن 
ذل����ك س����يعود بالكثي����ر من المناف����ع على الس����عوديين، 
أوله����ا: ح����رف أذه����ان أنص����ار هللا وقوات����ه ع����ن فت����ح 
مأرب. ثانيا: مساعدة هادي في تعبئة وحشد القوات 
اإلصالحي����ة المتناث����رة وخائ����رة الق����وی علی مس����توی 

اليمن. 
ثالًث����ا : التخفي����ف م����ن تصعي����د الصراع بي����ن المجلس 
االنتقال����ي والق����وات الموالية لهادي ف����ي جنوب اليمن 
، وأخيرًا کس����ب موافق����ة أوروبا ودعمه����ا ألمريکا في 

قضية إدراج أنصار هللا على قائمة اإلرهاب.
إضاف����ة إل����ى كل ه����ذه القضاي����ا، تش����ير بع����ض األخبار 
والتقارير إلى احتمال هجوم قوات هادي على مدينة 
ع����دن الخاضعة لس����يطرة القوات الجنوبي����ة. لكن في 
ح����ال فرضن����ا صحة ه����ذا الخبر ف����إن آمال الس����عودية 
في تحقيق أهدافها المشتركة مع اإلمارات ستتحول 
هب����اء منث����ورا، وفي ح����ال حصل هذا األمر فس����يكون 
تأكي����دا للمث����ل التاريخ����ي القائل: من ل����م یؤدبه الزمن 

یؤدبه الیمن.

تقرير: لقمان عبدالله
 

الري���ال  قيم���ة  انخف���اض  وتي���رة  تس���ارعت 
اليمني، وسّجل انهيارًا قياسيًا في التعامالت 
ابت���داًء من ي���وم االثني���ن، ف���ي المحافظات 

»المحّررة«.
ف���ي  األميرك���ي  ال���دوالر  ص���رف  ووص���ل   
العاصم���ة االقتصادي���ة، عدن، إل���ى 895 رياالً 

يمنيًا للبيع، و890 للشراء.
 أما ف���ي العاصمة صنعاء، فقد حافظ س���عر 
الص���رف على اس���تقراره ب���� 590 ري���االً مقابل 
الدوالر، بس���بب مجموعة إجراءات اّتخذتها 
حكومة صنعاء للحفاظ على استقرار العملة 

العام الماضي.
وعل���ى أثر انهيار العملة الوطنية في مناطق 
االحتالل، دعت جمعية الصرافين في عدن 
جمي���ع ش���بكات التحوي���ل المالي���ة المحلية، 
وجميع مالكي شركات الصرافة ومؤسسات 
ومنش���آت وش���بكات القط���اع المصرفي في 
المحافظ���ة إلى إغ���الق محاّلها، اعتب���ارًا من 

أول من أمس.
ب���ه مح���اّل  التزم���ت  ال���ذي  ق���رار اإلغ���الق   

الصرافة، انسحب على مدينة تعز أيضًا.
وه���ذه ليس���ت الم���ّرة األولى الت���ي تغلق فيها 
المص���ارف ومح���ال الصراف���ة أبوابه���ا، إذ إن 
جمعي���ة الصرافي���ن ف���ي ع���دن ق���ّررت ف���ي 
حزي���ران/ يوني���و الماض���ي اإلغ���الق، بس���بب 
عدم توصله���ا إلى اتفاق م���ع البنك المركزي 
اليمني حول أس���عار العم���الت األجنبية، قبل 
أن تعاود فتحها، وس���ط مطالب���ات الجمعية 
ل�«المرك���زي« بالتدخ���ل م���ن أج���ل وضع حّد 

النهيار العملة.
جدير بالذك���ر أن »برنامج األغذية العالمي« 
التاب���ع لألم���م المتح���دة أفاد، قبل أي���ام، بأن 
الري���ال اليمن���ي فق���د 250٪ م���ن قيمت���ه خالل 
الس���نوات الخم���س الماضية، بينم���ا ارتفعت 

أسعار السلع الغذائية بنحو ٪140.

 وأّك���د البرنام���ج األممي أن الحي���اة اليومية 
تزداد صعوبة على الماليين من األش���خاص 
المحاصرين في األزمة اليمنية، مش���يرًا إلى 
أن نط���اق المس���اعدات الغذائي���ة توّس���ع من 

مليون شخص إلى 13 مليونًا حاليًا.
واتجهت حكوم���ة هادي، منذ بداية الحرب، 
إل���ى طباع���ة كمي���ات كبي���رة من النق���ود من 
دون غط���اء نقدي، لمواجهة أزمة الس���يولة، 
ما فاقم من أزمات االقتصاد وتسّبب بمزيد 

من االنخفاض في سعر العملة المحلية.
وعلى رغم مناشدات الخبراء االقتصاديين 
بوق���ف طباعة الريال، ل���م تلَق تلك الدعوات 

صدًى.
الش���يء الوحيد ال���ذي فعلت���ه حكومة هادي 
بأن عمدت إلى تغيير مكان إرس���ال األموال 
إل���ى مين���اء الُم���كاّل ب���دالً م���ن مين���اء ع���دن 
بعدما تعّرضت ش���حنة من األموال المرسلة 

إل���ى »المرك���زي« ف���ي عدن للس���طو من قبل 
وأف���رج  الجنوب���ي«،  االنتقال���ي  »المجل���س 
عنه���ا في حزيران/ يونيو الماضي بعد تدّخل 

السلطات السعودية.
 وي����وم أمس، وصلت إلى مين����اء المكال، مركز 
محافظ����ة حضرم����وت، ش����حنة مؤلف����ة من 200 
ملي����ار ري����ال يمن����ي ه����ي إجمال����ي المطبوع����ات 
النقدية الجدي����دة مخّزنة في 11 حاوية، األمر 
ال����ذي القى اس����تهجانًا واس����تنكارًا م����ن أهالي 
المدين����ة، حي����ث خ����رج العدي����د م����ن النش����طاء 
لالعتص����ام أمام البن����ك احتجاجًا عل����ى إيداع 
تل����ك األم����وال خزائ����ن ف����رع »المرك����زي« ف����ي 
المكال، وس����ط مخاوف من األثر الكارثي لهذه 
المبالغ عل����ى االقتصاد المحل����ي وقيمة العملة 
الوطنية في ظل استمرار ما يسمى الحكومة 

الشرعية انتهاج سياسة طباعة األموال.
 ه���ذه العملي���ة ������� وم���ا يتبعه���ا م���ن إص���دار 

نق���دي ���� ينتج منه ارتف���اع في عرض النقود 
بالعمل���ة المحلي���ة، مع محدودي���ة المعروض 
من النقد األجنبي بسبب انخفاض التدفقات 
ال���واردة بالعمل���ة الصعب���ة، وكذل���ك نتيج���ة 
الرتف���اع الطلب على النق���د األجنبي من ِقَبل 
التجار لتغطية فاتورة االس���تيراد، ومن قبل 
المواطني���ن لع���دم ثقته���م بالعمل���ة المحلي���ة 

وتوقعاتهم بانخفاض قيمتها.
    اتجه���ت حكومة هادي إلى طباعة كميات 

كبيرة من النقود من دون غطاء نقدي
ال���ى  النق���ود  وعل���ى رغ���م اس���تمرار تدف���ق 
ال  الروات���ب  أن  إاّل  المحتل���ة،  المحافظ���ات 
ت���زال متوقف���ة ع���ن الموظفي���ن ������� المدنيين 
والعس���كريين ������� من���ذ أكثر من س���تة أش���هر، 
لل���وزارات  العام���ة  الموازن���ات  وكذل���ك 

والمؤسسات الحكومية األخرى.
عليه���ا  حصل���ت  الت���ي  المعلوم���ات  ووف���ق   

»االخبار«، فإن الكثير من مشاريع االستثمار 
السياسي واإلعالمي واألمني بالعملة الصعبة 
م���ن ِقَب���ل التحال���ف الس���عودي ������� اإلماراتي 
ق���د توّقف���ت، باس���تثناء تغذية الح���رب بين 
»المجل���س االنتقال���ي الجنوب���ي« وحكوم���ة 

هادي في محافظة أبين.
والشيء ذاته ينطبق عل����ى الصراع القائم بين 
»اإلص����الح« والفصائ����ل المدعوم����ة م����ن دولة 
اإلم����ارات ف����ي محافظ����ة تع����ز. يذك����ر أن أه����م 
م����ورد اقتصادي للخزين����ة اليمنية ي����دّر أمواالً 
بالعمل����ة الصعبة على خزينة الدولة هو النفط، 

وال سيما حقول المسيلة في حضرموت.
إاّل أن التصدي���ر توق���ف في األش���هر األخيرة 
عل���ى خلفية الص���راع على حماية المنش���آت 
النفطي���ة وأنابي���ب النق���ل عبر مين���اء الضبة 
النفط���ي في مديرية الش���حر الس���احلية في 
محافظة حضرموت بين النخبة الحضرمية 

الموالية لإلمارات وحكومة هادي.
حكوم���ة صنع���اء، قب���ل عامي���ن، تنّبهت إلى 
ق���رارًا،  الري���ال واتخ���ذت  خط���ورة طباع���ة 
أواخ���ر العام الماضي، منع���ت بموجبه تداول 
طبعته���ا  الت���ي  النقدي���ة  األوراق  حي���ازة  أو 

الحكومة الشرعية.
 وعّلل بيان »المركزي«، حينها، قراره بالقول 
إن تداول وحيازة تلك العملة يشكالن ضررًا 

على االقتصاد الوطني.
 وتعقيب���ًا عل���ى االنهيار الحاد للري���ال اليمني 
ف���ي المحافظ���ات المحتل���ة، أوض���ح وكي���ل 
وزارة المالي���ة لقطاع التخطيط في حكومة 
صنعاء، أحمد حج���ر، أن قيام قوى العدوان 
بالدف���ع بكمي���ات كبي���رة م���ن النق���د المحلي 
مقابل تهري���ب العمالت الصعبة تس���بب في 
انهيار الريال، مش���يرًا إل���ى أن قوى العدوان 
اليم���ن  أبن���اء  بي���ن  الش���رخ  تعزي���ز  تح���اول 
باالعتماد على الفوضى االقتصادية، فيصبح 
االرتزاق هو الس���بيل الوحيد للحصول على 

الدخل.

تقارير

لماذا أصبحت المهرة اليمنية مهمة ألمريكا وبريطانيا؟

انهيار كبير للريال في المحافظات المحتلة ..
وحكومة هادي تواصل ضرب العملة
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ف����ي وق����ت تش����ن الس����عودية في����ه عدوانا 
وحش����يا وترف����ع حص����ارا يخن����ق الش����عب 
اليمني ويمنع وصول المساعدات اإلنسانية 
عن����ه، يتفاق����م الوض����ع الصح����ي والغذائي 
ف����ي الب����الد بع����د 5 س����نوات ح����رب اغرقت 

اليمنيين في مستنقع األوبئة والمجاعة.
وفي هذا الس����ياق، حذرت األمم المتحدة 
م����ن أن »أكث����ر من 16 ألف يمن����ي يواجهون 
وأن  بالمجاع����ة،  ش����بيهة  ظروًف����ا  بالفع����ل 
الع����دد ق����د يتضاع����ف 3 مرات إل����ى 47 ألفا 
بين كان����ون الثاني/يناي����ر وحزيران/يونيو 

من العام المقبل«.
وأوض����ح المتح����دث باس����م األمي����ن الع����ام 
لألم����م المتحدة س����تيفان دوجاريك أمس 
الخميس في مؤتم����ر صحفي أن »األرقام 
الجديدة تكش����ف عن مس����تويات قياسية 
من انعدام األمن الغذائي الحاد في اليمن، 
وأن الوق����ت ينف����د لتجن����ب المجاع����ة ف����ي 

البالد«.

وأض����اف أن����ه وفق����ا لمعلوم����ات »منظم����ة 
 )FAO( »األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 )WEP( العالم����ي”  األغذي����ة  و”برنام����ج 
للطفول����ة”  المتح����دة  األم����م  و”منظم����ة 
)UNICEF(، فإن معاناة تجمعات سكانية 

من ظروف ش����بيهة بالمجاعة، أو المرحلة 
الخامس����ة م����ن انع����دام األم����ن الغذائي قد 
ع����ادت بالفع����ل إل����ى اليمن ألول م����رة منذ 

عامين.
بدوره، ق����ال المدير العام لبرنامج األغذية 

العالمي ديفي����د بيزلي إن “األرقام المقلقة 
يج����ب أن تك����ون بمثاب����ة ن����داء اس����تيقاظ 
للعال����م”، مضيف����ا أن “اليم����ن عل����ى ش����فير 
المجاع����ة، وعلينا أال ندير ظهورنا لماليين 

العائالت التي هي بأمس الحاجة”.
3 محافظات مهددة بخطر الموت جوًعا

وأف����ادت بيانات األمم المتح����دة أن قرابة 
الج����وف  محافظ����ة  ف����ي  يمن����ي  آالف   10
)ش����مال صنعاء( يعيش����ون ظروفا ش����بيهة 
بالمجاع����ة، وم����ن المرتق����ب أن يبل����غ ع����دد 
الذي����ن يعان����ون م����ن ظ����روف قريب����ة م����ن 
المجاع����ة ف����ي محافظ����ة عم����ران )القريبة 
م����ن صنعاء( نحو 12 ألفا، فضالً عن 15 ألفا 
و500 ش����خص في محافظة حجة )ش����مال 
صنع����اء( بنهاي����ة النص����ف األول م����ن العام 

المقبل.
وأض����اف برنامج األغذي����ة العالم����ي التابع 
لألمم المتحدة ف����ي بيان له أمس أن عدد 
الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن 

س����يزيد م����ن 3.6 ماليين إلى 5 ماليين في 
النصف األول من العام 2021.

النرويج����ي  المجل����س  ح����ذر  جهت����ه،  م����ن 
لالجئي����ن ف����ي اليم����ن م����ن أن 13.5 ملي����ون 
يمني يواجهون خطر المجاعة، وأن اآلالف 
يعيش����ون فعالً ظروف المجاعة حالًيا في 

اليمن.
وتوقع المجلس أن تتضاعف هذه األرقام 
ف����ي األش����هر القليل����ة المقبل����ة، وق����ال إن 5 
س����نوات من العدوان “حول����ت الغذاء إلى 
سالح ُيس����تخدم ضد الش����عب اليمني على 
عل����ى  وقي����ود  اقتص����ادي،  حص����ار  ش����كل 
الواردات، وهجمات قاس����ية على المزارع 

والصيادين”.
وأوض����ح المجل����س أنه “بس����بب انخفاض 
التمويل خفض مساعداته الغذائية بمقدار 
النصف”، وأشار إلى أنه ما زال هناك وقت 
لتغيي����ر هذا المس����ار، ومنع حدوث مجاعة 

تاريخية أخرى”.

تحركاته���ا  المتح���دة   الوالي���ات  كثف���ت 
اليم���ن  ف���ي  والعس���كرية  الدبلوماس���ية 
بالت���وازي م���ع مس���اعي بريطاني���ا  للدف���ع 
اقت���راب  م���ع  الش���امل   الس���الم  بعملي���ة 
دخ���ول    م���ن  البل���د  ه���ذا  عل���ى  الح���رب  

الع���ام الس���ابع وس���ط تحذي���رات دولي���ة 
م���ن مجاعة وش���يكة وه���و ما يش���ير إلى 
مس���اعي واش���نطن اجهاض أي مس���اعي 
ضغ���وط  تك���ن  ل���م  إن  المعان���ة   إلنه���اء 
لصالح تحقيق مكاس���ب بإبق���اء المناطق 

االستراتيجية تحت نفوذها.
وكش���ف وزي���ر الخارجي���ة العمان���ي  ف���ي 
تصري���ح صحف���ي ع���ن محاولة   مس���اعد 
وزير الخارجية األمريكي،  ديفيد شينكر 
،  اقن���اع الس���لطنة الت���ي تس���تضيف وف���د 

صنعاء  للمفاوضات بمس���اعي واش���نطن 
تصني���ف “الحوثيي���ن” جماع���ة إرهابي���ة، 
مش���يرا إل���ى أن الس���لطنة رفض���ت ه���ذه 
باعتب���ار “الحوثيي���ن” جماع���ة  الخط���وة 
فاعل���ة عل���ى األرض ومهم���ة ف���ي صناعة 
السالم، مجددا تمسك بالده  بدعم جهود 

المبعوث الدولي للسالم في اليمن.
يأت���ي  التح���رك األمريكي بم���وازاة تحرك 
بريطان���ي يق���وده المبع���وث األمم���ي إلى 
اليم���ن مارت���ن غريفي���ث ال���ذي أجرى في 
وقت س���ابق اتص���االت برئي���س المجلس 
الس���ياسي مه���دي المش���اط واتفق���ا خالله 

على تهيئة الوضع لمفاوضات مقبلة.
وكان ش���ينكر ب���دأ مطل���ع الش���هر الج���اري  
أس���بوع  تس���تغرق  المنطق���ة  ف���ي  جول���ة 
وتتضم���ن زي���ارة لمس���قط والري���اض في 
اس���تباق  ترام���ب  إدارة  مس���اعي  إط���ار 
موع���د نهاي���ة واليت���ه ف���ي يناي���ر المقبل، 
بإج���راءات تضم���ن تحقي���ق  الس���عودية 
الت���ي اغدقت عليه بتريلون���ات الدوالرات 
خ���الل س���نوات الح���رب الس���ت الماضية 
ألهدافها بالسيطرة على محافظة المهرة 
ومحيطها النفط في حضرموت وش���بوة 
وص���وال إلى س���قطرى وبم���ا يمنحه ورقة 
ضغ���ط لدف���ع الري���اض للتق���ارب م���ع ت���ل 
ابيب، وتلك اهداف رس���مها ترامب بداية 

توليه السلطة في الواليات المتحدة.
وتتزامن تحركات واشنطن الدبلوماسية 
العس���كرية  التح���ركات  تكثيفه���ا   م���ع 
وتحدي���دا في الس���واحل الش���رقية لليمن 
بعس���كرة محافظ���ة المه���رة بع���د جزي���رة 
سقطرى ونشرها وحدات في حضرموت 

وشبوة ومنطقة الهالل النفطي لليمن.
وم���ع أن الوالي���ات المتح���دة الت���ي أعل���ن 
وزي���ر خارجيته���ا في وقت س���ابق رفض  
الس���الم  ف���ي  االنخ���راط   ” “الحوثيي���ن 
تح���اول   تصوير نفس���ها على أنها تتحرك 
لتنفي���ذ  القص���وى  الضغ���وط  إط���ار  ف���ي 
اتفاق س���الم في اليمن يحم���ي مصالحها 
و حلفائه���ا في الس���عودية إال أن اتخاذها 
خط���وات م���ن جان���ب واح���د س���واء على 
الصعيدين العس���كري أو الدبلوماسي وما 
تاله م���ن تداعيات بالهجوم على س���فينة 
بريطاني���ة قبالة المهرة  يش���ير إلى أنها ال 
تري���د س���الم   لطالم���ا  طالبت ب���ه صنعاء 
وح���ددت ابع���اده مس���تقبال وبم���ا ال يبقي 
وج���ود اجنبي على ت���راب البالد وال يمس 
س���يادته وه���و ما ترفض���ه واش���نطن التي 
ب���دأت ت���وا اع���ادت التموض���ع ف���ي اه���م 
مناطق���ه االس���تراتيجية وتخطط لوجود 
بعي���د الم���دى ف���ي ه���ذا الج���زء اله���ام من 

اليمن.

تحليالت

حرب تجويع اليمنيين: 16 ألفًا يعيشون ظروفًا مشابهة للمجاعة

تصعيد عسكري ودبلوماسي أمريكي إلجهاض مساعي السالم في اليمن

كش���فت   وزارة الدف���اع االمريكي���ة، الس���بت، ترتيبات إلجالء  
كتيب���ة عس���كرية من الصومال  لتعزي���ز وجودها المتنامي في 

الساحل الشرقي لليمن.
وأش���ارت “البنتاغ���ون” في بي���ان  إلى تحضيره���ا لنقل قواتها 
المرابطة في قاعدة عس���كرية بالعاصمة، الصومالية، مقديشو 
إل���ى جهة لم تحددها، لكن تأكيده���ا على إبقاء وحدة صغيرة 
ف���ي القاع���دة الت���ي كان���ت تض���م 700 مجن���د   “دون اغالقه���ا” 
وتحركها المتصاعد في محافظة المهرة على الساحل الشرقي 
لليم���ن يش���ير إلى أن واش���نطن التي تحدثت مؤخ���را عن قربها 
إع���ادة جنوده���ا إلى الوطن تموه على عملي���ة إعادة التموضع 
ف���ي المنطق���ة خصوص���ا بع���د نش���رها الق���وات المنس���حبة من 

أفغانستان والعراق في بحر العرب ودفعها بتعزيزات جديدة 
اخرها ارس���ال المدمرة يو اس اس نبميتز  واجراء  مناورات 

جوية قبالة السواحل الشرقية والجنوبية في اليمن.
وكان الس���فير األمريك���ي ل���دى اليم���ن كريس���توفر هين���زل زار 
ف���ي وقت س���ابق األس���بوع الماض���ي  محافظة المه���رة اليمنية 
وس���ط انباء ع���ن زيارته لقاعدة أمريكية أنش���أتها مؤخرا  في 
إط���ار تأمين المصال���ح الس���عودية والتواقة لالس���تحواذ على 
أراض���ي المحافظ���ة المطل���ة على بح���ر العرب لتنفي���ذ مخطط 
يتضم���ن ش���ق قناة بحرية تربط الس���عودية ببح���ر العرب  بهد 
نقل امدادات النفط الس���عودية بدال عن مضيق هرمز الخاضع 

لسيطرة ايران.

القوات األمريكية تعزز وجودها في اليمن بكتيبة من الصومال
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ثقافي

كلمات من نور
السابقون بطبيعتهم عندهم روح املبادرة, وعندهم حرص على رضوان اهلل سبحانه وتعالى, يحرص على أن 
يحظى برضوان اهلل فيكون مبادرًا إلى أي عمل يحتمل أن فيه رضوان اهلل, خلي عنك نوعيتنا الذي يحاول 
مثاًل يسمع عن عمل فيه رضى هلل, بل هو واجب عليه وما زال محاول أن ال يتحرك, يكون محاول أن ال يكون 
ملزم��ًا بأن يتحرك فيه, هؤالء ليس��وا س��باقني, هذه النوعية ق��د يكونون يف األخير من أصحاب الش��مال. 

]آيات من سورة الواقعة[

يقول هللا س���بحانه وتعالى: }َوَس���اِرُعوْا ِإَلى 
���َماَواُت  بُِّك���ْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ ن رَّ َمْغِف���َرٍة مِّ
ُينِفُق���وَن  الَِّذي���َن  ِقي���َن  لِْلُمتَّ ْت  ُأِع���دَّ َواأَلْرُض 
اء َواْلَكاِظِمي���َن اْلَغْي���َظ  ���رَّ اء َوالضَّ ���رَّ ِف���ي السَّ
���اِس{)آل عم���ران134�133(  َواْلَعاِفي���َن َعِن النَّ
المس���ارعة معناها: المس���ابقة، عندما يقول: 
بُِّكْم َوَجنٍَّة{ ليست  ن رَّ }َساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّ
نس���ابق س���َبق؛  نس���ابق،  المس���ارعة معناه���ا 
أن المغف���رة موج���ودة هن���اك، والجن���ة هناك 

مطروحة  نسابق إليها!.
 نس���ارع: أي: نب���ادر إل���ى األعم���ال الت���ي به���ا 
الجن���ة.  نس���تحق  وبه���ا  المغف���رة،  نس���تحق 
يك���ون  الصالح���ة،  األعم���ال  إل���ى  المب���ادرة 
اق، مبادر، ما يكون فيه تثاقل،  اإلنس���ان س���بَّ
وكل م���ا ذك���ر م���ن صف���ات المتقي���ن يوح���ي 
ب���أن هذه هي من صف���ات المتقين: المبادرة، 

المسارعة إلى الخيرات .

المبادرة لها أهمية كبيرة 
في ميادين الصراع مع 

أعداء الله
قضية المبادرة، قضية المس���ارعة هي شيء 
مهم في اإلس���الم، شيء مه���م، وفي ميادين 
العمل لإلسالم، والصراع في مواجهة أعداء 
هللا، تج���د المب���ادرة له���ا أهمي���ة كب���رى جدًا؛ 
ولهذا جاء القرآن بعتاب ش���ديد، وس���خرية 
َلُك���ُم  ِقي���َل  ِإَذا  َلُك���ْم  }َم���ا  يتثاقل���ون:  مم���ن 
اَقْلُت���ْم ِإَلى اأَلْرِض{ انِف���ُروْا ِفي َس���ِبيِل الّلِه اثَّ
)التوب���ة38( تباطؤ، زحزحة، وممكن يحصل 
التثاق���ل عن���د الن���اس في األعم���ال الصالحة 
ولو عند واحد انه مستعد، سيقوم، سيعطي 
م���ن ماله، سيس���رح يجاهد، س���يقوم بالعمل 

الفالني، لكن ببطء، وتثاقل .
 عندم���ا يدعوهم إل���ى الجه���اد، وكان العادة 
أن يعس���كروا، أو يحدد مكان���ًا معينًا يجتمع 
الن���اس في���ه لينطلقوا بعدم���ا يجتمعوا، وقد 
يك���ون كثي���ر من الن���اس عنده اس���تعداد أنه 
يخرج ] لكن بقي معي باقي عمل، عاد معي 
حاجة من عند فالن باحتاج اسرح لها، ومتى 
م���ا غد إنش���اء هللا ب���ا نرجع نجاه���د [ بطء، 
تثاق���ل، ]وعاد معي باقي ش���غل في حديقة 
نخ���ل، أو ف���ي مزرع���ة، أو ع���اد معه مس���قاة 

يريد يكملها[! .
مع أنه قد حصل استنفار، واالستنفار معناه: 
الدع���وة إل���ى الخروج بس���رعة، مب���ادرة، }َما 
َلُك���ْم ِإَذا ِقي���َل َلُك���ُم انِف���ُروْا ِف���ي َس���ِبيِل الّلِه{ 
والقائ���ل من ه���و؟ محمد ) صلوات هللا عليه 
اَقْلُتْم ِإَلى اأَلْرِض  وعلى آله ( رس���ول هللا }اثَّ
ْنَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع  َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الدُّ
ْنَي���ا ِفي اآلِخ���َرِة ِإالَّ َقِليٌل{)التوبة  اْلَحَي���اِة الدُّ

38( }اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاالً{)التوبة41 ( .
أليس هذا أمر بالمبادرة، والمس���ارعة، هكذا؛ 
ألنه هذه الصفة مهمة جدًا بالنسبة للمسلمين، 

هي الصفة التي تجعلهم هم الس���باقين، وهم 
سادة األمم، تجعلهم هم أصحاب السبق في 
كل ميادي���ن العل���م، والمعرفة، في كل مجال 
م���ن مجاالت الصناعة، من مجاالت الزراعة، 
والهندس���ة،  الط���ب،  مث���ل:  المج���االت  وكل 
وغيرها، لكن مس���ألة التثاق���ل، التباطؤ، هي 
الت���ي  تؤخر األمم، وتؤخر الن���اس ما يعرفوا 

أشياء كثيرة، فيسبقهم اآلخرون .

غزوة تبوك درس هام 
على أهمية المبادرة

 فكان رس���ول هللا ) صلوات هللا عليه وعلى 
آل���ه (، كانت صف���ة المبادرة، المس���ارعة، من 
أبرز الصفات لديه، ال يوجد عنده تثاقل، وال 
ت���ردد، وال ترجيح���ات، وال ]عسى ما بو خلة، 

عسى[ كان لديه طبيعة المبادرة.
 ف���ي غ���زوة ]تبوك[ اس���تخدم ه���ذا الجانب، 
جان���ب المب���ادرة، وكان جانب المب���ادرة هذا 
ه���و ال���ذي جع���ل الروم���ان � وهم أكث���ر قوة، 
وأكث���ر ع���ددًا � يتراجع���ون، ويق���ررون ع���دم 
المواجهة مع رسول هللا ) صلوات هللا عليه 

وعلى آله (؛ ألنه حرك الناس .
 عندم���ا بلغ���ه بأنهم ق���د تجمعوا في الش���ام، 
يريدون أن يهجموا على بالد اإلس���الم حرك 
األمة، والقرآن حركهم أيضًا بآيات س���اخنة، 
يخرج���ون حتى وإن كانوا] في وقت ش���دة[، 
حت���ى عندم���ا ص���ادف وقت ش���دة، وقت قلة 

ثم���ر، أو الثم���ر ما ق���د حصل. ما ق���ال ننتظر 
حتى ينضج التمر، والثمار تحصل حتى يكون 

لدينا قدرة أننا نمول نفوسنا، ونخرج .
بالزح���ف،  ه���و  وب���ادر  أن يخرج���وا،  ب���د   ال 
وانطلق إلى تبوك، وبين تبوك وبين المدينة 
حوال���ي ]750  كيل���وا[! يعن���ي: دخ���ل ه���و إلى 
أق���رب منطق���ة من المناطق في بالد الش���ام، 
رس���ول هللا )صل���وات هللا علي���ه وعل���ى آله( 
ومع���ه ثالثي���ن ألف، قد حش���دهم من الناس 

جيد وفسل، هيا يخرجون .
 هكذا كانت س���يرة النبي ) صلوات هللا عليه 
وعل���ى آل���ه (؛ ألن رس���ول هللا ) صل���وات هللا 
علي���ه وعل���ى آل���ه ( كان رج���الً قرآني���ًا، رجل 
يتحرك بحركة القرآن، يجس���د القرآن، يفهم 
معاني الق���رآن، وغايات الق���رآن، ومقاصده، 

وأساليبه، ومنهجه .
 ف���ي قضية الم���ال جربن���ا ه���ذه، جربنا هذه 
مع المش���اريع، والمساهمات، يكون كثير من 
الناس مستعد أن يدفع، لكن عنده سيدفع ] 
يه  بعد غد، أو إنش���اء هللا يوم الخميس سألقِّ
أحيان���ا  علين���ا  يضي���ع  كان  مج���َرب،  أو...[ 
ش���هر كامل وواح���د منتظر، أو ش���هرين حتى 
يتجمع المبلغ، وهم مستعدين، لكن التثاقل، 
���ع علي���ك وقت كثي���ر، ويضيع  التثاق���ل يضيِّ
ف���رص كثي���رة أخرى ]عسى برج���ع ألقاه يوم 
الخمي���س، أو برجع إنش���اء هللا أعطي فالن 

أو بقي معي أو...[.

الله جعل المبادرة من 
صفات المتقين

 صف����ة المب����ادرة في كل ش����يء مهمة جدًا، 
المب����ادرة إل����ى األعم����ال الصالح����ة، حي����ث 
جعله����ا م����ن صف����ات المتقي����ن، وم����ن أه����م 
م����ا أثن����ى به����ا عل����ى أوليائ����ه: }ِإنَُّه����ْم َكاُن����وا 
اْلَخْيَراِت{)األنبي����اء90(   ِف����ي  ُيَس����اِرُعوَن 
كان����وا يس����ارعون في الخي����رات، وفي آية 
أخرى: }َفاْسَتِبُقوْا اْلَخْيَراِت{)البقرة148( .

 بع����د ما يقول ف����ي صف����ات المتقين، أول 
صف����ة مهم����ة، وصف����ة أيض����ًا م����ا ل����م تك����ن 
مطبوع����ة بطاب����ع المس����ارعة أيض����ًا تفق����د 
كثيرًا من إيجابياتها، وثمارها، عندما قال: 
اء{ هي  رَّ اء َوالضَّ رَّ }الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّ
أيض����ًا توحي بأنهم ينطلقون في مجاالت 
اإلنف����اق بمب����ادرة، بس����رعة، ال يوجد فيهم 
تثاقل، ]وس����اعة العون[ ؛ألن هذه القضية 

تفقد األمة أشياء كثيرة .
 مث����الً تأت����ي كم����ا كان يحص����ل ف����ي أي����ام 
رس����ول هللا ) صل����وات هللا علي����ه وعل����ى 
آل����ه ( حرك����ة جه����اد، فيدعو إل����ى اإلنفاق، 
وكل واح����د ج����اء بقلي����ل الي����وم، والثان����ي 
بقلي����ل،  وج����اؤوا  وب����دا مجموع����ة  ج����اء، 
ومجموع����ة ثاني ي����وم، ومجموع����ة ثالث 
ي����وم، ما هم س����يضيعون وقت����ًا كثيرًا؟ ما 
دام أنت س����تعطي على أساس بعد غد، أو 
ي����وم األربعاء، أو يوم كذا، فبس����رعة؛ حتى 

تتحرك المسألة .
ك����م س����يأخذون م����ن وق����ت! حت����ى يتوافد 
ل����وا، ويتجم����ع منهم،  أه����ل المدين����ة، ويكمِّ
وكل ي����وم م����ا بيب����دي إال مجموع����ة م����ن 
األش����خاص، يتجم����ع قلي����ل تم����ر، أو قليل 
ح����ب، ما هم س����يتأخرون على أقل تقدير 

أسبوع؟ والصراع يستدعي المبادرة.
 ال يحس����م الموض����وع ف����ي الح����روب، في 
المواجه����ة إال المب����ادرة، عنص����ر المب����ادرة 
أهم عنصر، المسارعة، تكون أنت صاحب 
السبق، تكون أنت سيد الموقف، لكن متى 
يمك����ن أن تك����ون س����يد الموق����ف؟ إذا كان 
م����ن حولك كلهم مبادري����ن، عندهم حركة 

المبادرة، المسارعة .
 فاآلي����ات هذه كله����ا توحي بأن المؤمنين، 
المتقي����ن، وهم من وصف����وا بأنهم ينفقون 
ينفق����ون  أنه����م  والض����راء،  الس����راء  ف����ي 

بمبادرة، ومسارعة .
 فاآلي����ة هذه من قوله: }َس����اِرُعوا{ طبعت 
صف����ات المتقين إلى أنهم فع����الً يبادرون، 
ويس����ارعون إل����ى م����ا وصف����وا ب����ه، وله����ذا 
َفَعُل����وْا  ِإَذا  }َوالَِّذي����َن  بع����د:  ق����ال  عندم����ا 
َفاِحَش����ًة َأْو َظَلُم����وْا َأْنُفَس����ُهْم َذَك����ُروْا الّل����َه 
َفاْس����َتْغَفُروْا{)آل عمران135( أليست هذه 
مبادرة؟ }َذَكُروْا الّلَه َفاْسَتْغَفُروا{، ترتيب 
الغاية في }َذَكُروْا الّلَه{ بعد الشرط، أيضًا 
اإلتيان بالفاء }َفاْس����َتْغَفُروا{ تدل على أن 

عندهم روح المبادرة، المسارعة.
 وله����ذا كانت المس����ارعة ف����ي الواقع تبدو 
أنه����ا مطلوبة ف����ي معظم األعم����ال، عندما 
بُِّكْم َوَجنٍَّة{  ن رَّ قال: }َساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّ
ألم يطبع المس����ارعة في كل ما تحصل به 
عل����ى المغف����رة، ف����ي كل ما تس����توجب به 
المغف����رة م����ن األعمال الصالح����ة أن تكون 
مس����ارعًا إل����ى م����ا تس����توجب ب����ه المغفرة 
م����ن األعم����ال الصالح����ة، ومس����ارع إلى ما 
تس����توجب ب����ه المغف����رة م����ن التوب����ة، إذا 
حصل منك أي خطيئة، ثم تكون مسارعًا 

إلى ما تستوجب به الجنة من األعمال .
 فتج����د أن الش����يء المطل����وب ف����ي الغالب 
ه����و  الصالح����ة  األعم����ال  إل����ى  بالنس����بة 

المسارعة، هو المبادرة .
وأب����رز صفات المتقين الت����ي نريد اليوم أن  
نتحدث عنها أيض����ًا: }َواْلَكاِظِمي����َن اْلَغْيَظ 
����اِس{ }الَِّذي����َن ُينِفُق����وَن  َواْلَعاِفي����َن َع����ِن النَّ
اء َواْلَكاِظِمي����َن اْلَغْيَظ  رَّ اء َوالضَّ ����رَّ ِفي السَّ
����اِس{ هم ث����الث صفات  َواْلَعاِفي����َن َع����ِن النَّ
مهم����ة ج����دًا، ال تتوف����ر إال فيم����ن ت����ذوب 
ش����خصيته في اإلس����الم، تذوب نفس����يته 
في العمل لله، بحيث نفسه هو ما يعطيها 

أهمية فوق كل شيء.
]سارعوا إلى مغفرة من ربكم من الصفحة 

] ]3 �� 1[

أهمية المبادرة في العمل
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ثقافي

اإليمان ومعطياته في الدنيا واآلخرة
عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أنَّ كثيرًا من الوعود 
اإللهي���ة العظيمة ارتبطت باإليمان، الوعد الش���امل الذي 
يجم���ع في ثناي���اه كل الخير وكل الف���وز، عندما قال هللا 
-س���بحانه وتعال���ى-: }َق���ْد َأْفَل���َح اْلُمْؤِمُنوَن{]المؤمن���ون: 
اآلي���ة1[، الفالح، الفالح: عنواٌن واس���ع يجم���ع في ثناياه 
كل الخير الذي يمكن أن يس���عى اإلنس���ان للوصول إليه، 
كل الفوز، النجاح الحقيقي، الوصول إلى مبتغى اإلنسان 
م���ن الخي���رات والس���عادة يدخل في عن���وان الفالح، هللا 

-جلَّ شأنه- يقول: }َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن{.

من معطيات اإليمان الوعد بالنصر
م وعدًا بالنصر، وعدًا  الوعد بالنصر، هللا -جلَّ ش���أنه- يقدِّ
ا  ���دًا بصيغٍة عجيبة، فيقول -جلَّ ش���أنه-: }َوَكاَن َحقًّ مؤكَّ
ا  َعَلْيَن���ا َنْص���ُر اْلُمْؤِمِنيَن{]الروم: من اآلي���ة47[، }َوَكاَن َحقًّ
َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن{، هذا وعد عجيب، بصيغة عجيبة، 
فيها تأكيد عجيب، يجعل اإلنس���ان يث���ق ثقة مطلقة أنَّ 

اإليمان صلة عظيمة بالله يترتب عليها النصر.
أيض���ًا ف���ي آيٍة أخ���رى يق���ول هللا -ج���لَّ ش���أنه-: }ِإنَّ اللََّه 
ُيَداِف���ُع َع���ِن الَِّذي���َن آَمُنوا{]الح���ج: م���ن اآلي���ة38[، رعاية 
عجيب���ة يحظى بها عباد هللا المؤمن���ون بإيمانهم، رعاية 
عجيب���ة، يتدخ���ل هللا -س���بحانه وتعال���ى- للدف���اع عنهم 
ف���ي مواجه���ة كل التحدي���ات واألخطار واألع���داء، ومن 
كان هللا س���يدافع عنه ألن يكون في أعظم حماية، وأعز 
موقع، وأمنع حصن؟ بلى، بلى، }ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن 

آَمُنوا{.

من معطيات اإليمان الوعد بالعزة
َولِْلُمْؤِمِني���َن{ َولَِرُس���ولِِه  ُة  اْلِع���زَّ ���ِه  }َولِلَّ بالع���زة:  الوع���د 
]المنافق���ون: م���ن اآلي���ة8[، }َولِْلُمْؤِمِني���َن{، ع���زٌة من هللا 
-س���بحانه وتعالى- يهبها لعباده المؤمنين بما يمنحهم به 
دهم،  م���ن نصر، وتأييد، ويدفع عنه���م، ويمكِّن لهم، ويؤيِّ
فيس���تنقذهم م���ن حال���ة اإلذالل، والقه���ر، واالضطه���اد، 

واالمتهان، فيكونون في موقع العزة والقوة والمنعة.

من معطيات اإليمان الوعد بالجنة
يأت���ي الوعد أيض���ًا في القرآن الكريم بالجن���ة، }َوَعَد اللَُّه 
���اٍت َتْج���ِري ِمْن َتْحِتَه���ا اأْلَْنَهاُر  اْلُمْؤِمِني���َن َواْلُمْؤِمَن���اِت َجنَّ
���اِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن  َبًة ِفي َجنَّ َخالِِديَن ِفيَها َوَمَس���اِكَن َطيِّ
ِم���َن اللَِّه َأْكَبُر َذلَِك ُه���َو اْلَف���ْوُز اْلَعِظيُم{]التوبة: اآلية72[، 
لوا في هذه اآلية المباركة، وعد ممن ال يخلف الوعد،  تأمَّ
م���ن هللا -س���بحانه وتعال���ى- ووع���ٌد بم���اذا؟ به���ذا النعيم 
العظي���م األب���دي، ال���ذي ال مثي���ل ل���ه وال نهاية ل���ه، أعظم 
نعي���م، وأرقى س���عادة، وأطي���ب حياة، وال نهاي���ة لها في 
���ُه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن���اِت{، يأتي  نف���س الوقت، }َوَع���َد اللَّ
ه���ذا الوع���د مرتبط���ًا بماذا؟ به���ذا العنوان المه���م: عنوان 
اإليم���ان، اإليمان، }اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت{، }َجنَّاٍت َتْجِري 
ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر{، جنات يعيش���ون فيها في مس���تقبلهم 
األب���دي والدائ���م ف���ي اآلخرة، ه���ذه الدنيا حي���اة مؤقتة، 
حي���اة لها نهاية، اإلنس���ان يولد فيها وله أجله المرس���وم، 
أجل���ه المح���دد، إل���ى حين يص���ل إلى ذلك األج���ل تنتهي 
هذه الحياة، لكنَّ ذلك المستقبل األبدي والدائم والعظيم 
ال���ذي ال نهاي���ة ل���ه، فيه أرق���ى نعي���م، }َجنَّاٍت َتْج���ِري ِمْن 

ه هللا في تل���ك الجنات من  َتْحِتَه���ا اأْلَْنَه���اُر{، ب���كل ما أعدَّ
المأك���والت، من المش���روبات، من الفواك���ه، من المطاعم، 
م���ن القص���ور، أتى قوله تعالى أيضًا بع���د قوله: }َخالِِديَن 
َبًة{، مساكن في الجنة، ليس هناك في  ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِّ
الدنيا في كل مساكن الدنيا، عندما تأتي مثالً لتتأمل في 
ناطحات السحاب، في قصور الملوك واألمراء واألثرياء 
الكبار في هذه الدنيا، كيفما كانت قصورهم، كيفما كانت 
ناطحات الس���حاب التي يمتلكونه���ا، كيفما كانت الفيالت 
والمباني التي يقطنون فيها، ال شيء منها يس���اوي مسكنًا 
ها هللا في الجنة، هذا النعيم،  من تلك المس���اكن التي أعدَّ
هذا التكريم، والذي هو أبدٌي ال ينقطع، مليارات السنين 
ال تعتب���ر حس���ابًا ل���ه؛ ألنه هن���اك ال زمن يحس���ب، الحياة 
َبًة  أبدية، العنوان هو الخلود، }َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِّ

ِفي َجنَّاِت َع���ْدٍن{، حيث البقاء الدائم في النعيم الدائم، 
البق���اء الدائم األب���دي، ولكن في النعي���م الدائم المتجدد 

المبارك الذي ال ينقطع، وإنما يزيدهم هللا من فضله.
م���ع كل هذا النعي���م المادي: الجنات، البس���اتين، الفواكه، 
المأك���والت، المش���روبات، الح���ور الحي���ن، القصور…إل���خ. 
م���ع كل ه���ذا النعي���م الم���ادي، هن���اك أيضًا ما يجع���ل لهذا 
النعي���م المادي اعتبارًا مهم���ًا، وما هو حتى أعظم من هذا 
النعي���م الم���ادي: }َوِرْضَواٌن ِم���َن اللَِّه َأْكَب���ُر{، )َأْكَبُر( تأملوا 
ه���ذه، وبالفع���ل رض���وان هللا هو أكبر من النعي���م المادي، 
ب���ل إن���ه الذي يجع���ل للجنة قيمته���ا، ولذل���ك النعيم فيها 
قيمته؛ ألنه نعيٌم وعطاٌء من محبة هللا، ومن رحمة هللا، 
ومن فضل هللا -س���بحانه وتعالى- وبتكريٍم من هللا -جلَّ 
شأنه- }َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكَبُر َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{، هو 

الف���وز الذي ال يماثله ف���وز، وال أعظم منه فوز، وال يمكن 
لإلنسان في هذه الحياة في أيِّ اتجاه، وبأيِّ عمل، وبأيِّ 
جهد، أن يصل إلى نعيٍم، وإلى فوٍز، وإلى مكاسب، وإلى 
رب���ح، من مثل ه���ذا الفوز، وهذا الربح، وهذه المكاس���ب 
العظيمة والمهمة، كل ذلك يرتبط بماذا؟ بعنوان اإليمان، 

اإليمان.
ا  وله���ذا يأت���ي ف���ي الق���رآن الكري���م الحديث الواس���ع جدًّ
ع���ن اإليم���ان، على مس���توى المئ���ات من اآلي���ات، المئات 
م���ن اآليات المباركة في الق���رآن الكريم التي تتحدث عن 
اإليمان من كل الجوانب: عن فضل اإليمان وشرفه، وما 
يترت���ب علي���ه في الدني���ا، وما يترتب علي���ه في اآلخرة، 
اآلي���ات الت���ي تأمر الن���اس وتدعوهم إل���ى اإليمان؛ ألن به 
نجاته���م، وب���ه فالحهم، وفيه الخير له���م في الدنيا وفي 
اآلخ���رة أيض���ًا، وهو ال���ذي يرتق���ي باإلنس���ان لتتحقق له 
إنس���انيته الكاملة، بدون اإليمان ينحط اإلنس���ان، ينحط 
ف���ي روحيت���ه، ينح���ط في أخالق���ه، ينحط في س���لوكه، 
يتح���ول في مس���يرة حياته إل���ى حي���وان ال يختلف عن 
س���ائر الحيوان���ات، إالَّ أن���ه قد يك���ون هو األس���وأ مقارنًة 
بم���ا منح���ه هللا من كم���االت ومؤه���الت، وم���ا أعطاه من 
فرص لالرتقاء والكمال، فخس���ر كل ذلك، فيكون الحال 
كم���ا في بع���ض اآليات المباركة: }ُأوَلِئ���َك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم 
{]األع���راف: من اآلية179[، اإليم���ان له أثره العظيم  َأَضلُّ
على اإلنس���ان في روحيته، في زكاء نفسه، في أخالقه، 
في أهداف���ه، في اهتماماته، في فهم���ه للحياة؛ وبالتالي 
في مس���يرته العملية في هذه الحياة، وهذا الذي يريده 
هللا لن���ا بانتمائن���ا لإليم���ان، ولذل���ك يعتب���ر ه���ذا االنتماء 
انتم���اء مس���ؤولية، انتم���اء مس���ؤولية، وهللا يذكِّرنا بهذا 
عندم���ا يقول ف���ي كتاب���ه المب���ارك: }َواْذُك���ُروا ِنْعَم���َة اللَِّه 
َعَلْيُكْم َوِميَثاَقُه الَِّذي َواَثَقُكْم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا{

]المائ���دة: م���ن اآلية7[، هذا االنتماء نبن���ي عليه- كما قلنا- 
مسيرة حياتنا في واقعنا العملي، في التزاماتنا العملية، 
في س���لوكياتنا، في مواقفنا، ف���ي أعمالنا، في تصرفاتنا، 

ا. في عالقتنا، في مواقفنا، وهذا مهٌم جدًّ

القول السديد
عندما يكون لألمة رجال ثابتون، راس��خون يف مواقفهم، ثبات على املبادئ، 
وثبات يف املوقف، وثبات يف امليدان، هؤالء هم ضمانة اليمن، هم من يحفظون 

للشعب اليمني كرامته
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في كل مرة تغتال أيادي الغدر الموسادية 
عالم���ًا أو قائ���دًا عس���كريًا إيراني���ًا، يخ���رج 
بعض���ه"  يكس���ر  "فخ���ار  جماع���ة  علين���ا 

بشماتتهم العجيبة...
في لبن���ان مثالً، يخرج عليك جماعة ش���و 
دخلن���ا نح���ن الفينيقيين بصراع���ات إيران 
م���ع إس���رائيل، ويتناس���ى ه���ذا الجهب���ذ أن 
عاصمت���ه اس���تبيحت وقصف���ت وس���ويت 
ب���األرض لثالثة أش���هر متتالي���ة في صيف 
1982، وأن قومه وش���عبه كانوا يجلس���ون 
معس���كر  ف���ي  التعذي���ب  خوازي���ق  عل���ى 
الخي���ام لم���دة 18 عام���ًا قب���ل أن يحرره���م 
رجاٌل أشداء لم يتلقوا بندقية واحدة من 
العرب ولم يقف بجانبهم في هذا الكوكب 
س���وى س���وريا األس���د وإيران، الذي���ن لوال 
دعمهم الالمحدود لكان اإلسرائيلي ال زال 
يعرب���د اليوم ف���ي بعبدا والش���وف والمتن 
وكس���روان وي���دوس عل���ى كراماتك���م كل 
ي���وم ع���ن طري���ق مق���ر الحاكم العس���كري 

الجديد في معراب...
ف���ي الع���راق، يخ���رج عليك جماع���ة إيران 
تتدخ���ل في ش���ؤوننا، ويتناسى هذا الفلتة 
أن إي���ران ل���م تدخ���ل بثقلها الس���ياسي إلى 
الع���راق إال بع���د أن فتك به الع���رب عندما 
اس���تقدموا جحاف���ل ج���ورج دبلي���و بوش 
ليدم���ر البلد عن بكرة أبي���ه ويحطم بنيته 

التحتي���ة ويع���دم رئيس���ه ويقت���ل ش���عبه 
ويعذبه���م ويذلهم في أبو غريب، وبعد أن 
س���محوا لرامس���فيلد أن يس���تبيح متاحف 
العراق ويزرع ترابه باليورانيوم المخضب 
لملي���ار س���نة قادم���ة، وبع���د أن أرس���ل لهم 
العرب كل دواعش األرض مع المفخخات 
اليومي���ة لتفجير أس���واقهم ومس���اجدهم 
وبي���وت  أئمته���م  ومراق���د  وحس���ينياتهم 

عزائهم وحتى مالعب كرة قدمهم...
ل���ك  فيق���ول  آخ���ر  جهب���ذ  علي���ك  يخ���رج 
الفلس���طينية  بالقضي���ة  إي���ران تتاج���ر  أن 

لتوسيع نفوذها!!
يا عزي���زي العبقري، أما بع���د، فإن التجارة 
هي نشاط يهدف إلى الربح، فأتحفنا بربك 
م���اذا ربحت إيران من كل التضحيات التي 

قدمتها من أجلك ومن أجل قضيتك؟
م���اذا رب���ح س���ليماني عندم���ا أفن���ى ش���بابه 
إليصال السالح إلى الفصائل الفلسطينية، 
وماذا رب���ح رحمه هللا عندما كّرس حياته 
ودم���ه وعرق���ه وتعب���ه لمحارب���ة أش���رس 
وح���وش تكفيري���ة دموية عرفه���ا التاريخ 

في سوريا والعراق؟
ماذا ربحت إيران عندما أرسلت جنراالتها 
ُيقت���ل أطفال���ك ولكي���ال  لكي���ال  وخبرائه���ا 
ُتس���بى نس���اؤك وُيح���َرق تراث���ك وتاريخك 
ومدن���ك األثرية ولكي���ال يحكمك مجاهدو 

النكاح ويجزوا رقبتك في الش���وارع على 
صيحات التكبير؟

ه���ل تعل���م عزي���زي الخائ���ف م���ن "النف���وذ 
اإليران���ي" أن إي���ران ل���و أنه���ا غ���دًا صباحًا 
ق���ررت أن تلق���ي بفلس���طين وقضيتها في 
س���لة الزبال���ة، ول���و أن القي���ادة اإليراني���ة 
ق���ررت أن ترتم���ي ف���ي أحض���ان نتنياه���و 
ف���ي حزي���ران 2016  إردوغ���ان  فع���ل  كم���ا 
معاه���دات  كاف���ة  توقي���ع  أع���اد  عندم���ا 
التطبي���ع والتع���اون مع الكي���ان الصهيوني 
ف���ي المج���االت االقتصادي���ة والعس���كرية 
لتحول���ت  واالس���تخباراتية،  والتجاري���ة 
إي���ران ف���ي لم���ح البص���ر إل���ى س���نغافورة 
والصطف���ت  بأكمل���ه،  األوس���خ  الش���رق 
الش���ركات الكب���رى على الطوابي���ر للتجارة 
مع إيران، ولفرشوا لقادتها السجاد األحمر 
في البي���ت األبي���ض وأقاموا له���م الموائد 

واألفراح والليالي المالح؟
ي���ا له���ا م���ن حال���ة َمَرضي���ة عجيب���ة غي���ر 
مسبوقة في تاريخ الشعوب عندما يعادي 
العربي أصدقاءه ويصادق أعداءه، ويا له 
م���ن ع���ار وعيب وقل���ة أخالق أن يش���مت 
عرب���ي ف���ي مقت���ل ه���ذا الصدي���ق على يد 
ومحت���ل  أهلن���ا  ومش���رد  أرضن���ا  س���ارق 

أوطاننا...

تنظم الهيئة العامة للزكاة غدًا األربعاء 
من  األك��ب��ر  الجماعي  ال��ع��رس  بصنعاء 
عريسًا   3300 ل��ع��دد  والمخصص  ن��وع��ه 
وعروس من شريحة الفقراء والمساكين 
وال���م���ع���اق���ي���ن وال����ج����رح����ى واألس�������رى 
ال��م��ح��رري��ن ،وك���ذل���ك ك��ب��ار ال��س��ن غير 
الزفاف..  نفقات  تحمل  على  القادرين 
ويأتي تتظيم العرس الجماعي بصنعاء 
للزكاة  العامة  الهيئة  في إطار مساهمة 
مختلف  في  الجماعية  األع��راس  لتبني 

محافظات الجمهورية وضمن اإلهتمام 
الكبير والصادق من قائد الثورة السيد 
الحوثي  بدرالدين  عبدالملك  المجاهد 
حفظه هللا، الذي يؤكد في كل خطاباته 
الشهداء  بأبناء  الكبير  االه��ت��م��ام  على 
الجيش  وجرحى  والمساكين  والفقراء 
أروع  سطروا  الذين  الشعبية  واللجان 
العزة  جبهات  ف��ي  البطولية  ال��م��الح��م 
وال���ش���رف ، وك��ذل��ك األس����رى األب��ط��ال 
الذين جادوا بأرواحهم نصرة لدين هللا 

المعتدين  سجون  م��ن  تحريرهم  وت��م 
ال��م��رت��زق��ة.. وت��ع��م��ل هيئة  وأع��وان��ه��م 
الجماعية  األع����راس  تبني  على  ال��زك��اة 
إكمال  في  المعسرين  دعم  على  حرصًا 
ن��ص��ف دي��ن��ه��م ع��ب��ر م���ص���ارف ال���زك���اة 
االسالمية  للشريعة  وف��ق��ًا  المستحقة 
ال��س��م��ح��اء ب��إع��ت��ب��اره��م م���ن ال��ف��ق��راء 
تقديم  يستوجب  ال��ذي��ن  وال��م��س��اك��ي��ن 
تعالى  هللا  لكتاب  مصداقًا  لهم  ال��ع��ون 

وأحكام الدين االسالمي الحنيف.

ن��اق��ش اج��ت��م��اع م��ش��ت��رك ض��م مصلحة ال��ت��أه��ي��ل واإلص���الح 
وصندوق تنمية المهارات امس الثالثاء بصنعاء أوجه التعاون 
المشترك وما سيقدمه الصندوق من دعم للمشاريع المختلفة 

في اإلصالحيات المركزية بالمحافظات.
بصندوق  العام  المدير  نائب  ضم  الذي  االجتماع  وأستعرض 
ال��ب��ه��ل��ول��ي، وم���دي���ر ع���ام التخطيط  ال���م���ه���ارات ع��ل��ي  ت��ن��م��ي��ة 
عام  ومدير  هللا،  عطف  محمد  العميد  بالمصلحة  والمشاريع 
البدري، ومدير عام الشؤون  العميد عادل  التأهيل واإلصالح 
حسين  العالقات  ومدير  المتوكل  عبدالرافع  العميد  الداخلية 
في  المركزية  اإلصالحيات  ومتطلبات  احتياجات  المختفي 

الجوانب التدريبية والمهنية المختلفة.
وفي االجتماع قدم نائب مدير الصندوق شرحا تفصيليا حول 
التجهيزات والدعم المقدم من قبل الصندوق لتجهيز معامل 
المركزية  البلك في االصالحيات  والنجارة ومعامل  الخياطة 

باألمانة والحديدة وإب والمحويت.

األمانة  إصالحية  في  العام  هذا  أنه سيتم خالل  إلى  مشيرا 
معامل  وتوفير  تجهيزات  تشمل  المشاريع  م��ن  ع��دد  تنفيذ 
كجزء  حديثة  بمواصفات  مكينيه  و15  وال��ن��ج��ارة  للخياطة 
إنتاجي وتعليمي إلى جانب إعادة تأهيل معمل البلك وتوفير 

ورشة لحام مع المواد الخام.

الهيئة العامة للزكاة  تنظم عرس جماعي ل�3300 عريس وعروس بالعاصمة صنعاء غدًا اإلربعاء

مصلحة التأهيل واإلصالح تبحث جواتب التعاون مع صندوق التنمية والمهارات

ُفخار يكسر بعضه!
كتب الكاتب العروبي األردني ) المحامي/ زيد عمر نابلسي ( :


