
منذ تأسيسها، الدولة السعودية الثالثة، منذ تأسيسها، الدولة السعودية الثالثة، 
سعود،  آل  عبدالعزيز  الملك  يد  سعود، على  آل  عبدالعزيز  الملك  يد  على 
الناهض  الجديد،  الكيان  هذا  الناهض وجغرافية  الجديد،  الكيان  هذا  وجغرافية 
العربية،  الجزيرة  صحراء  وسط  العربية، من  الجزيرة  صحراء  وسط  من 
للقرن  الزمني  الخط  طول  وعلى  للقرن تتسع.  الزمني  الخط  طول  وعلى  تتسع. 
عشرات  باليمن  عصفت  عشرات العشرين،  باليمن  عصفت  العشرين، 
بائسة طوال  بائسة طوال الحروب والنزاعات، وظلت  الحروب والنزاعات، وظلت 
في  اليمن  تستقر  ولم  الملكية،  في العهود  اليمن  تستقر  ولم  الملكية،  العهود 
اإلنجاز  رغم  طويال،  الجمهوري  اإلنجاز العهد  رغم  طويال،  الجمهوري  العهد 
الثقافة  صعيد  على  والتحول،  الثقافة النوعي  صعيد  على  والتحول،  النوعي 
والحكم،  االدارة  ونظم  والحكم، السياسية  االدارة  ونظم  السياسية 
نظرية  ألغى  الذي  الجذري  نظرية واالنقالب  ألغى  الذي  الجذري  واالنقالب 

"الحق اإللهي" لصالح األمة والشعب."الحق اإللهي" لصالح األمة والشعب.
اليمن  السعوديون  الملوك  حارب  اليمن لقد  السعوديون  الملوك  حارب  لقد 
جمهورية،  حاربوها  ثم  ملكية،  جمهورية، وهي  حاربوها  ثم  ملكية،  وهي 
وتصدوا لها جنوبية وشمالية، وموحدة!   وتصدوا لها جنوبية وشمالية، وموحدة!   
جانب  على  السعودية،  العربية  تكن  جانب لم  على  السعودية،  العربية  تكن  لم 
في  واالعاقات  الحروب  هذه  من  في بعيد  واالعاقات  الحروب  هذه  من  بعيد 
الوطنية،  التحرر  حركة  أجيال  الوطنية، طريق  التحرر  حركة  أجيال  طريق 
سواء في الشمال أو الجنوب، فقد وقفت سواء في الشمال أو الجنوب، فقد وقفت 
السعودية دائما على الضد في وجه أي السعودية دائما على الضد في وجه أي 

تحول يجري في اليمن.تحول يجري في اليمن.
لمشروع  الرافض  موقفها  من  البداية،  لمشروع   الرافض  موقفها  من  البداية،   
الدستور، الذي اعدته الحركة القضائية الدستور، الذي اعدته الحركة القضائية 
من  ثم  الوزير.  ال  بقيادة  من   ثم  الوزير.  ال  بقيادة   19481948 سنة سنة 
والتحول  الثورة  لفكرة  القاطع  والتحول رفضها  الثورة  لفكرة  القاطع  رفضها 
الثورة  قبل  و  الجمهوري،  النظام  الثورة الى  قبل  و  الجمهوري،  النظام  الى 

أعلنت  قد  "الرياض"  كانت  أعلنت بسنتين،  قد  "الرياض"  كانت  بسنتين، 
االصالح  برنامج  لفكرة  القاطع  االصالح رفضها  برنامج  لفكرة  القاطع  رفضها 
العهد  لولي  والسياسي،  العهد االقتصادي  لولي  والسياسي،  االقتصادي 
وعندما  متحولة.  كخطوة  البدر،  وعندما محمد  متحولة.  كخطوة  البدر،  محمد 
ثارت اليمن على النظام الملكي وطردت ثارت اليمن على النظام الملكي وطردت 
البدر ليال من صنعاء، تحولت السعودية البدر ليال من صنعاء، تحولت السعودية 
على  المعترض  السابق  موقفها  على عن  المعترض  السابق  موقفها  عن 
سيفها  وأشهرت  وإمامته،  البدر  سيفها سياسة  وأشهرت  وإمامته،  البدر  سياسة 
الـ  حرب  وبدأت  الـ ،  حرب  وبدأت   ،26/926/9 ثوار  وجه  ثوار في  وجه  في 
العربية  "الجمهورية  على  سنوات  العربية ثمان  "الجمهورية  على  سنوات  ثمان 
عجلة  لكن  مهدها،  في  وهي  عجلة اليمنية"،  لكن  مهدها،  في  وهي  اليمنية"، 
التأريخ مضت وباءت المملكة بالهزيمة. التأريخ مضت وباءت المملكة بالهزيمة. 
القبايل  "شيوخ"  دعم  قررت  إنها  ثم  القبايل   "شيوخ"  دعم  قررت  إنها  ثم   
لهم،  شهرية  وامتيازات  مرتبات  لهم، واعتماد  شهرية  وامتيازات  مرتبات  واعتماد 
داخل  الفعلية  السلطة  أصحاب  داخل ليكونوا  الفعلية  السلطة  أصحاب  ليكونوا 
الدولة  ووظائف  ومؤسسات  الدولة سلطات  ووظائف  ومؤسسات  سلطات 
للنهج  المملكة  إعاقة  ومعروف  للنهج اليمنية.  المملكة  إعاقة  ومعروف  اليمنية. 
التأسيسي الذي حاولت مرحلة الرئيس التأسيسي الذي حاولت مرحلة الرئيس 
إرساءه،  اإلرياني  عبدالرحمن  إرساءه، القاضي  اإلرياني  عبدالرحمن  القاضي 
وتعرض   ، الوطنية"  "الحركة  وتعرض فتضررت   ، الوطنية"  "الحركة  فتضررت 
والمالحقات  للسجن  ورموزها  والمالحقات رجالها  للسجن  ورموزها  رجالها 

والتشويه. والتشويه. 
الذي  الحمدي،  ابراهيم  المقدم  أن  الذي ورغم  الحمدي،  ابراهيم  المقدم  أن  ورغم 
متفاهم  قيادة،  مجلس  ضمن  الحكم  متفاهم تسلم  قيادة،  مجلس  ضمن  الحكم  تسلم 
مع المملكة، إال ان سنوات الحمدي الثالث، مع المملكة، إال ان سنوات الحمدي الثالث، 
عموم  لدى  الوطنية  الروح  عززت  عموم التي  لدى  الوطنية  الروح  عززت  التي 
منفتحة  خارجية  سياسة  مع  منفتحة المواطنين،  خارجية  سياسة  مع  المواطنين، 

فقررت  الرياض،  أزعجت  منحازة،  فقررت وغير  الرياض،  أزعجت  منحازة،  وغير 
بالموازاة   ، "صنعاء"  في  منه  بالموازاة التخلص   ، "صنعاء"  في  منه  التخلص 
الرئيس  من  التخلص  نفسها:  الرئيس الزمنية  من  التخلص  نفسها:  الزمنية 
مرحلة  وبدأت  "عدن".  في  مرحلة "سالمين"  وبدأت  "عدن".  في  "سالمين" 
جنوبا  اليمنيين  بين  ملتهبة  جنوبا جديدة،  اليمنيين  بين  ملتهبة  جديدة، 
اساسيا  فاعال  السعودية،  كانت  اساسيا وشماال  فاعال  السعودية،  كانت  وشماال 
االقتتال  وتأجيج  الحرب،  نار  إضرام  االقتتال في  وتأجيج  الحرب،  نار  إضرام  في 
دعمها  خالل  من  الشطرين،  بين  دعمها الداخلي  خالل  من  الشطرين،  بين  الداخلي 
في  االسالمية"،  بـ"الجبهة  عرف  في لما  االسالمية"،  بـ"الجبهة  عرف  لما 
بـ"الجبهة  حينها  في  عرف  ما  بـ"الجبهة مواجهة  حينها  في  عرف  ما  مواجهة 
الوطنية"، أو ما بات يعرف بأحداث أو حرب الوطنية"، أو ما بات يعرف بأحداث أو حرب 

"المناطق الوسطى". "المناطق الوسطى". 
بين  اليمن  توزع  عن  النظر  بين وبصرف  اليمن  توزع  عن  النظر  وبصرف 
لغة  أن  اال  الباردة،  الحرب  لغة معسكري  أن  اال  الباردة،  الحرب  معسكري 
استنهضت  قد  العنف  على  استنهضت التحريض  قد  العنف  على  التحريض 
الضد  على   ، ومذهبية  مناطقية  الضد هويات  على   ، ومذهبية  مناطقية  هويات 
التي  الجامعة  الوطنية  الهوية  وعي  التي من  الجامعة  الوطنية  الهوية  وعي  من 
الرسمي  الوجدان  الرسمي كانت، رغم ذلك، توحد  الوجدان  كانت، رغم ذلك، توحد 
توقفت  القتال.  طرفي  عند  توقفت والشعبي  القتال.  طرفي  عند  والشعبي 
الحرب، لكن العبث بـ"الهوية"، من خالل الحرب، لكن العبث بـ"الهوية"، من خالل 
اليمن  في  (الدينية)  العلمية  اليمن المعاهد  في  (الدينية)  العلمية  المعاهد 
المدعومين  المتشددة،  السلفية  المدعومين والقوى  المتشددة،  السلفية  والقوى 
من قبل هيئات رسمية وغير رسمية داخل من قبل هيئات رسمية وغير رسمية داخل 
التجريفي  نهجه  في  استمر  التجريفي السعودية،  نهجه  في  استمر  السعودية، 

الى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. الى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 
افترقت  التي  اليمن  أن  افترقت والمالحظ  التي  اليمن  أن  والمالحظ 
الشرق  بين  االنقسام  بفعل  الشرق بنادقها  بين  االنقسام  بفعل  بنادقها 
مايو  مايو    2222 في  السالح  تركت  في والغرب،  السالح  تركت  والغرب، 
ذلك  وكان  الوحدة.  الى  وذهبت  ذلك ،  وكان  الوحدة.  الى  وذهبت   ،19901990
منطق  الى  استنادا   ، "للرياض"  منطق مزعجا  الى  استنادا   ، "للرياض"  مزعجا 
وقد  موحدا".  يمنا  احذروا  وقد الوصية:"  موحدا".  يمنا  احذروا  الوصية:" 
عبرت المملكة، عن رفضها لهذا التحول، عبرت المملكة، عن رفضها لهذا التحول، 
من  وأيضا  أوال،  سياساتها  خالل  من من  وأيضا  أوال،  سياساتها  خالل  من 
لفكرة  الرجعية،  القوى  رفض  لفكرة خالل  الرجعية،  القوى  رفض  خالل 
اعالنها  عشية  االساس،  من  اعالنها الوحدة  عشية  االساس،  من  الوحدة 
القوى  تلك  رفضت  حيث  القوى التاريخي،  تلك  رفضت  حيث  التاريخي، 
الدستور،  مواد  بعض  قاطع  الدستور، بشكل  مواد  بعض  قاطع  بشكل 
الديمقراطية  فكرة  على  الديمقراطية وتحفظت  فكرة  على  وتحفظت 
باعتبارها مستوردة، ويجب ان تستبدل باعتبارها مستوردة، ويجب ان تستبدل 

على  اعترضت  انها  كما  على بـ"الشورى".  اعترضت  انها  كما  بـ"الشورى". 
وعلت  للمرأة،  السياسية  وعلت المشاركة  للمرأة،  السياسية  المشاركة 
اصوات التكفير، والتحريض ضد قيادات اصوات التكفير، والتحريض ضد قيادات 
ورموز  وشخصيات  االشتراكي،  ورموز الحزب  وشخصيات  االشتراكي،  الحزب 

ثقافية وسياسية.ثقافية وسياسية.
الموقف  من  فقط  تغضب  لم  الموقف "الرياض"  من  فقط  تغضب  لم  "الرياض" 
احتالل  تجاه  الوحدة  لدولة  احتالل الرسمي  تجاه  الوحدة  لدولة  الرسمي 
الشعب  عاقبت  وإنما  للكويت،  الشعب العراق  عاقبت  وإنما  للكويت،  العراق 
اليمني، واتخذت قرارات متهورة وجائرة اليمني، واتخذت قرارات متهورة وجائرة 
معتمدة  اليمنيين،  المغتربين  كل  معتمدة تجاه  اليمنيين،  المغتربين  كل  تجاه 
منهم  الكثير  وتعرض  الكفيل"،  منهم "نظام  الكثير  وتعرض  الكفيل"،  "نظام 
من  االالف  مئات  لخروج  وكان  من للطرد،  االالف  مئات  لخروج  وكان  للطرد، 
آثاره  المملكة،  في  اليمنيين  آثاره المغتربين  المملكة،  في  اليمنيين  المغتربين 

الجسيمة على االقتصاد الوطني.الجسيمة على االقتصاد الوطني.
لتجد  لتجد ،   ،19941994 صيف  حرب  صيف وانفجرت  حرب  وانفجرت 
االنفصال،  خندق  في  نفسها  االنفصال، المملكة  خندق  في  نفسها  المملكة 
وعلى   ، والمالحظ  موحد".  "يمن  وعلى وضد   ، والمالحظ  موحد".  "يمن  وضد 
التي  الكبيرة  التحوالت  مراحل  التي طول  الكبيرة  التحوالت  مراحل  طول 
شهدتها اليمن، كانت "الرياض" تعترض شهدتها اليمن، كانت "الرياض" تعترض 
أن  غير  دائما،  التحوالت  هذه  أن وتواجه  غير  دائما،  التحوالت  هذه  وتواجه 
الثابت من جهة اليمن، ان هذه السياسة الثابت من جهة اليمن، ان هذه السياسة 
تنهزم  كانت  الوصية،  بنص  تنهزم الملتزمة  كانت  الوصية،  بنص  الملتزمة 
أمام تصميم اليمنيين وارادتهم، بل أمام أمام تصميم اليمنيين وارادتهم، بل أمام 

قانون حركة التأريخ.قانون حركة التأريخ.
الوحدة  من  فقط  الرياض  تنزعج  الوحدة لم  من  فقط  الرياض  تنزعج  لم 
اليمنية"  "الوحدة  ولكن  كقوة.  اليمنية" اليمنية  "الوحدة  ولكن  كقوة.  اليمنية 
قيما  اليمنيين  دنيا  الى  معها،  قيما جلبت  اليمنيين  دنيا  الى  معها،  جلبت 
القيم  وتلك  جديدة.  وسياسية  القيم ثقافية  وتلك  جديدة.  وسياسية  ثقافية 
قوة  اسرار  إحدى  تعد  مجملها  قوة في  اسرار  إحدى  تعد  مجملها  في 
التعددية   : المتحولة  التعددية المجتمعات   : المتحولة  المجتمعات 
والمشاركة  التعبير،  وحرية  والمشاركة السياسية،  التعبير،  وحرية  السياسية، 
وحق  المواطنين،  لجميع  وحق السياسية  المواطنين،  لجميع  السياسية 
االنتخاب والترشح لكل مواطن ومواطنة، االنتخاب والترشح لكل مواطن ومواطنة، 
وبث نقاشات مجلس النواب على شاشة وبث نقاشات مجلس النواب على شاشة 
للدولة،  الرسمية  التلفزيونية  للدولة، القنوات  الرسمية  التلفزيونية  القنوات 
من  وغيرها  الفساد،  ومكافحة  من الشفافية  وغيرها  الفساد،  ومكافحة  الشفافية 
اليمني،  للمجتمع  الثقافية  اليمني، االمتيازات  للمجتمع  الثقافية  االمتيازات 
اليها  االنتقال  "المملكة"  تخشى  اليها التي  االنتقال  "المملكة"  تخشى  التي 

كـ"عدوى".كـ"عدوى".

مكتب النائب العام يتجاوب مع مكتب النائب العام يتجاوب مع 
ما تنشره ما تنشره 

/  
وجه النائب العام القايض ماجد مجاهد 
ــتئناف محافظة  الدربابي رئيس نيابة اس
ــالع والتحقيق وتوثيق األدلة  صعدة باالط
ــريان  ــا ط ــني  ارتكبهم ــني اللت يف الجريمت
ــعودي  الس ــدوان األمريكي  الع تحالف 
ــهيداً  ــب ضحيتهما 23 ش ــني  ذه واللت

وجريحاً يف مديرية رازح.
ــة  ــرش صحيف ن ــر  إث ــك  ذل ــاء  ج
ــول ارتكاب طريان  (الثورة) خرباً ح
ــعودي  الس ــي  األمريك ــف  التحال
ــني بمديرية رازح محافظة  مجزرت
صعدة , نرش يف العدد (19378) 

وبتاريخ 9/ 12 /2017م.
ــر  تحري ــة  هيئ ــن  تثم وإذ 

صحيفة (الثورة) التفاعل االيجابي مع أخبار 
وتقارير الصحيفة من قبل النائب العام . فإنها تؤكد أن جميع 

ــورة هدفها إيصال املعلومات الحقيقية  أخبارها وتقاريرها وتحقيقاتها املنش
ومناقشة قضايا املجتمع ونقلها لقرائها والجهات ذات االختصاص للتفاعل 

االيجابي معها .

  /حسن حمود
ــة  التنموي ــان  بني ــة  مؤسس ــنت  دش
امس املرشوع التدريبي األول بتدريب 25 
ــي جمعيات   ــا مجتمعيا من متطوع باحث
يف   ــة  مجتمعي ــادرات  مب و  ــات  ومنظم

محافظتي حجة والحديدة.
ــب  لتدري ــج  برنام ــن   ضم ــك  ذل ــي  يأت
ــال  ــك يف مج ــي , وذل ــث مجتمع 100 باح
ــاركة  ــث الكمي والبحث الرسيع باملش البح
ــر  ــداد التقاري ــة وإع ــات القطاعي واملعلوم

وذلك ملدة اسبوعني.
ــة  ملؤسس ــذي  التنفي ــر  املدي ــح  واوض
ــي ان الربنامج  ــان املهندس محمد املدان بني
ــز الرشاكات  ــي يف إطار تعزي ــي يأت التدريب
ــع  م ــة  التنموي ــان  بني ــة  ملؤسس ــة  املحلي
ــة يف امليدان  ــات املحلي ــات واملنظم الجمعي

ــل  بعم ــان  بني ــة  مؤسس ــتقوم  س ــث  حي
ــة يف املناطق  ــاريع التنموي العديد من املش
ــات  ــج الدراس ــىل نتائ ــاًء ع ــتهدفة بن املس
التقييمية االولية التي يتدرب عىل إعدادها 

املتدربون املتطوعون يف هذا املرشوع.
وأكد املهندس املداني أن املؤسسة تزداد 
ــعادة بأن عدد املتطوعني  فخرا واعتزازا وس
ــزداد يوما بعد آخر بالذات يف هذه املناطق  ي

ــعب  ــاد بالش ــار كما أش ــف خطوط الن خل
ــح الذي  ــر واملكاف ــد والصاب ــي الصام اليمن
مازال يمارس أنشطته االقتصادية من رعي 
ــف خطوط  ــس فقط خل ــد لي ــة وصي وزراع
ــعب  ــل يف خطوط النار وأن هذا الش ــار ب الن
ــازح يف الخيام  ــش كن ــي يرفض أن يعي األب
ــار الجائر  ــتجدي اآلخرين رغم الحص يس

والعدوان الوحيش ;
وأوضح  أن مؤسسة بنيان ستظل تعمل 
ــني الراغبني  ــدرات كل املتطوع ــع ق ــىل رف ع
ــة التطوير  ــم يف عملي ــاركة مجتمعه يف مش
ــاء  ــج إنش ــك النه ــه ذل ــن أوج ــاء وم والبن
ــن أجل  ــئت م ــي أنش ــان الت ــة بني أكاديمي
ــال املتطوعني  ــى تكون أعم ــني حت املتطوع

ذات كفاءة وفعالية.

عباد : حمالت إزالة المخلفات وا�سواق العشوائية من أولويات قيادة ا�مانة عباد : حمالت إزالة المخلفات وا�سواق العشوائية من أولويات قيادة ا�مانة 
ــاد " إن إزالة  ــد عب ــة حمود محم ــال أمني العاصم ق
ــاء  األحي يف  ــوهات  والتش ــات  واملخلف ــوائيات  العش
ــي ضمن  ــام يأت ــارع الع ــط الش ــادة ضب ــوارع وإع والش

أولويات قيادة أمانة العاصمة يف املرحلة الراهنة".
ــبأ) إىل أن  ــح لـ(س ــة يف ترصي ــني العاصم ــار أم وأش
ــطات  ــوائية والبس ــواق العش ــذ حمالت إزالة األس تنفي
ــن األرصفة والتي بدأ قطاع البلديات والبيئة ومرشوع  م
إىل  ــدف  ته ــا  تنفيذه يف  ــغال  األش ــب  ومكت ــة  النظاف
ــري وتوفري  ــهيل حركة الس ــف من االزدحام وتس التخفي

الحق للجميع يف االستفادة من الطريق والرصيف.

ــتهدف من  وأكد عباد أن قيادة أمانة العاصمة ال تس
ــطات  ــع أرزاق أصحاب البس ــذه الحمالت قط ــذ ه تنفي
ــيابية الحركة  ــم انس ــا تنظي ــني، وإنم ــة املتجول والباع
ــر الجمايل  ــرور بما يحفظ املظه ــواق وحركة امل يف األس
ــببه  ــا تس ــريا إىل م ــن.. مش ــة اليم ــاري لعاصم والحض
ــن مظهر غري حضاري  ــطات والباعة املتجولون م البس
ــال النظافة  ــة أعم ــروري كبري وإعاق ــام م ــق ازدح وخل

املستمرة.
وقال " إن قيادة األمانة لن تسمح باستمرار الفوىض 
ــوائية، حيث أصبحت بعض البسطات تمتد من  والعش

ــيس ويصل بعضها  ــوق الرصيف الرئي ــار ف 5 إىل 10 أمت
إىل نصف اإلسفلت".. الفتا إىل أن قيادة أمانة العاصمة 
ستعمل عىل مضاعفة الجهود وإلزام الباعة املتجولني 
ــتخدام أرصفة الشوارع  ــطات بعدم اس وأصحاب البس

الرئيسية.
ــة وإزالة  ــتمرار أعمال النظاف ــدد عىل أهمية اس وش
ــوائيات واملخالفات والتشوهات وتنظيم األسواق  العش
ــوارع وأحياء مديريات األمانة بما يضمن الحفاظ  يف ش

عىل الرونق الجمايل للعاصمة صنعاء.

 إب - سبأ
ــظ  املحاف ــة  برئاس ــس  أم إب  ــة  بمحافظ ــاع  إجتم ــش  ناق
ــكاليات املتصلة بأرايض األوقاف وقضايا  عبدالواحد صالح، اإلش

التخطيط العمراني وإنزال مخططات وحدات الجوار.
وأقر اإلجتماع بحضور وكيل املحافظة الدكتور أرشف املتوكل 
ــي ومدير  ــف املعلم ــاد عبداللطي ــاف واإلرش ــب األوق ــر مكت ومدي
ــي  باملحافظة  ــاحة والتخطيط العمران ــة األرايض واملس ــرع هيئ ف
ــاف والهيئة، آلية   ــب األوق ــى واملعنيني بمكت ــدس عصام مثن املهن

ــة العمل لعام  ــا العالقة وخط ــة القضاي ــيق بينهما ملعالج التنس
2018م.

ــن املعنيني بهيئة األرايض  ــتمع املحافظ صالح إىل رشح م واس
حول املهام املنفذة يف إنزال املخططات الجديدة بوحدات الجوار 
ــاث وآلية تخطيط  ــاري والدحث ــره والضب ــة القاعدة وعيق بمدين
ــدار تراخيص البناء  ــات العمرانية وإص ــزال املخطط األرايض وإن

بعد تسجيلها بالسجل العقاري.
وتطرق االجتماع إىل إجراءات معالجة االختالالت واملخالفات 

ــط العام  ــد التام باملخط ــي والتقي ــط العمران ــة بالتخطي الخاص
ووحدات الجوار وتنفيذها بالتنسيق بني الجهات ذات العالقة.

ــزال  إن ــة  رسع ــىل  ع ــالح  ص ــظ  املحاف ــدد  ش ــاع  االجتم ويف 
ــة بمركز املحافظة  ــدة لوحدات الجوار الخاص املخططات الجدي
ــذه وتحديد  ــددة لتنفي ــط املح ــا للضواب ــدة وفق ــق املعتم واملناط

مناطق الحجز الزراعي والسياحي فيها.
وحث عىل رضورة حماية أرايض الدولة واألوقاف من االعتداء 

وضبط املعتدين بما يحقق املصلحة العامة.

مناقشة ا9شكاليات في أراضي ا�وقاف وقضايا التخطيط العمراني بإبمناقشة ا9شكاليات في أراضي ا�وقاف وقضايا التخطيط العمراني بإب

أعطى القضاء الفرنيس الحق ملستشفى يف باريس طرَد 
ــه التي اعتُربت  ــذيب لحيت ــا متدرًبا مرصًيا رفض تش طبيًب

بمثابة "تباٍه بانتماء ديني“.
ــة  محكم ــربت  اعت  19 ــخ  بتاري ــادر  الص ــا  قراره ويف 
ــس، أنه إذا  ــاي يف منطقة باري ــتئناف اإلدارية يف فرس االس
ــكل "وحَده“  ــت طويلة“ ال يش ــة "وإن كان ــالق لحي كان إط
ــفى  مظهرًا لالنتماء الديني، فإن "الظروف“ تعطي املستش

الحق يف قرارها.
وتعود الوقائع إىل أواخر 2013، عندما كان الطبيب الذي 
ــري تدريًبا تخصصًيا ملدة  ــن العمر 35 عاًما يج بات يبلغ م
ــان دوني االستشفائي،  ــاء يف مركز س عام يف جراحة األحش
ــد  ــد الكب ــع "معه ــم م ــاق تفاه ــار اتف ــس، يف إط ــمال باري ش

القومي“ التابع لجامعة املنوفية املرصية.
وكان الطبيب قد حرض "بوجٍه تغطيه لحية كبرية جًدا“ 
ــذيب لحيته  ــرارًا، وطلبت منه تش ــتدعته اإلدارة م ــد اس وق

"التي اعتربها العاملون بمثابة مظهر لالنتماء الديني“.
واعتربت املحكمة أن اللحية الطويلة "يف هذه الظروف“ 
ــرتام العلمانية ومبدأ  ــه لجهة اح ــكل انتقاصًا من واجب تش

الحياد يف القطاع العام.

طرد طبيب عربي من مستشفى طرد طبيب عربي من مستشفى 
فرنسي لطول لحيتهفرنسي لطول لحيته  

ــد  ــالدي الجدي ــام املي ــة الع ــع بداي م
ــود  الوق ــعار  أس ــاع  ارتف  ، ــح  مس ــر  أظه
ــا يف أربع دول خليجية هي  املباعة محلي
ــعودية لشهر  اإلمارات وقطر وُعمان والس

ينايرالجاري، مقارنة بديسمرب املايض.
وتأتي هذه الزيادات وفقا ملسح  وكالة 
"األناضول" الرتكية اعتمادا عىل تغريات 
ــواق العاملية، عالوة عىل  ــعار يف األس األس
ــة املضافة يف  ــدء بتنفيذ رضيبة القيم الب
ــعودية، وتطبيق الدعم يف  ــارات والس اإلم

سلطنة ُعمان.
ــي الثانية عىل التوايل  وهذه الزيادة ه
ــان، والرابعة يف قطر منذ  يف اإلمارات وُعم
ــة للدوحة قبل 7  ــدء مقاطعة دول عربي ب

أشهر بتهمة "دعم اإلرهاب".
يف  ــات  املحروق ــعار  أس ــدت  وصع
ــب  ــس بنس ــن ام ــارا م ــعودية، اعتب الس

وصلت 127%.
ــن  ــة م ــات املعلن ــتنادا إىل البيان واس
ــارات األوىل  ــاءت اإلم ــت، ج ــدول الس ال
ــني دول الخليج  ــود ب ــعار للوق كأعىل أس

خالل يناير.

ــعار الوقود باإلمارات بني  وارتفعت أس
ــزل،  للدي و5.9%  ــن  للبنزي و4.2%   3.9
ــبة 20%  ــزت خالل 2017 بنس بعد أن قف
ــن 95، و22 % لبنزين  ــن 98، وبنزي لبنزي

"91 بلس" والديزل.
ــاز يف  ــن املمت ــرت البنزي ــعر ل ــغ س وبل
ــود اإلماراتية 2.24  محطات التزود بالوق
درهم (0.58 دوالر)، و"بنزين 95" (األكرث 

ــعبية) 2.12 درهم (0.58 دوالر)، فيما  ش
وصل "بنزين 91" إىل 2.05 درهم (0.558 

دوالر).
ــن 2.2 درهم  ــزل م ــعار الدي وزادت أس
 0.634) ــم  دره  2.33 إىل  دوالر)   0.599)

دوالر).
ــعر لرت  ــع س ــان، ارتف ــلطنة عم ويف س
البنزين املمتاز (95) نحو %2 إىل 0.213 

ــوع  الن زاد  ــا  كم دوالر)،   0.554) ــال  ري
العادي (بنزين 91) 7 % إىل 0.199 ريال 

(0.517 دوالر).
ــرار  ــذ ق ــو األول من ــاع، ه ــذا االرتف وه
ــد 0.186  ــقف املحدد عن ــة بالس الحكوم
ريال (0.48 دوالر) يف فرباير املايض دعما 

للفئات املتأثرة.
وقفز سعر لرت الديزل يف ُعمان %5 إىل 

0.230 ريال (0.598 دوالر).
ــعار  أس ــت  ارتفع ــد  فق ــر،  قط يف  ــا  أم
إىل  ــو 2.8%  ــوبر 95) بنح ــن (س البنزي
ــن  والبنزي دوالر)،   0.51) ــال  ري  1.85
ــال  ري  1.80 إىل   %  2.85  (91) ــاز  املمت
ــعر اللرت الواحد  (0.49 دوالر)، وصعد س
ــزل إىل 1.75 ريال (0.48 دوالر)،  من الدي

بنسبة زيادة 3 %.
ــود يف الكويت  ــعار الوق فيما بقيت أس
ــتوياتها  مس ــس  نف ــد  عن ــن،  والبحري

السابقة، وفق املسح ذاته.

أربع دول خليجية ترفع أسعار الوقودأربع دول خليجية ترفع أسعار الوقود

هاشم أحمد رشف الدين 
يوميات الثورة

قرارات تدشين مرحلة قرارات تدشين مرحلة 
البناء الجديدةالبناء الجديدة

السياسي  المجلس  رئيس  قرارات  إن  القول  يمكن 
اليوم  في  صدرت  التي  الجمهورية  والقرارات  األعلى 
األول من العام الميالدي الجديد هي تدشين (للمرحلة 
عبدالملك  السيد  الثورة  قائد  دعا  التي  الجديدة) 
بدرالدين الحوثي أبناء الشعب للدخول فيها، خالل 
كلمته األخيرة بمناسبة مرور 1000 يوم من الصمود في 
وجه تحالف العدوان والحصار األمريكي السعودي، 
بقوله "إن مواجهة العدوان ال تعني  اليوم عدم العمل 
دخول  تستلزم  وإنما  اقتصادية،  نهضة  بناء  على 
إلى  جنبا   - فيها  يتواءم  جديدة،  مرحلة  في  الجميع 

جنب - كل من  حريتنا، كرامتنا، استقاللنا، نهضتنا".
فالقرارات تلك بدت معنية بالتهيئة للشروع في بناء 
في  تغييرات  إحداث  على  ركزت  حينما  النهضة  تلك 
قيادات مفاصل الجانبين المالي واألمني وفق المعادلة 
اإللهية (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، كما أن 
إنجاح  في  المباشر  باإلسهام  المعنية  الجوانب  بقية 
عملية البناء قد شملتها تلك القرارات أيضا، ليس على 
في  األجهزة  بعض  قيادات  في  تغييرات  إحداث  صعيد 
الدولة وحسب، بل على صعيد ما عبرت عنه من توجه 
الجديدة  البناء  عملية  في  الجميع  إشراك  نحو  جاد 
القائد  السيد  لدعوة  ترجمة  يعد  ما  وهو  إقصاء،  دون 
التي شملها بالتأكيد على "أن علينا االنتقال من مرحلة 
(تثمير)  هي  جديدة  مرحلة  إلى  والتآخي  الوحدة 

الوحدة والتعاون والتفاهم والتآخي والتماسك عمليا".
الدخول  بقراراتها  دشنت  قد  السلطة  كانت  وإذا 
في المرحلة الجديدة عمليا فإن الشعب أيضا مطالب 
السريع  بالتحرك  القائد  السيد  لدعوة  باالستجابة 
لنجاحها  القائد  السيد  اشترط  حيث  فيها،  للدخول 
اشتراك مؤسسات الدولة مع الشعب في أنشطة عملية.
فكما استنهض السيد القائد همم األجهزة الحكومية 
فرصة،  إلى  التحدي  تحويل  نحو  العملي  للتوجه 
وتقديم  المبادرة  على  والكفاءات  المواطنين  حث  فقد 
إلى  ورؤاهم،  وطاقاتهم،  وكفاءاتهم،  خبراتهم، 
من  اإلطار  هذا  ن  "ستؤمِّ إنها  قائال  الدولة،  مؤسسات 
على  تقع  المسؤولية  ألن  الشعب،  أبناء  مع  التالقي 

الجميع اليوم".
سيكون  بالقرارات  المواطنين  استبشار  وبقدر 
وانتظار  فقط  الحكومة  على  االتكال  عدم  عليهم 
زر،  بكبسة  واالقتصادية  المالية  لألوضاع  تغييرها 
البناء،  عملية  في  الجاد  الجماعي  التحرك  وإنما 
لتفعيل الشراكة الحكومية والشعبية، لكونها المسار 
الذي يجب أن تتجه إليه األذهان والرؤى، واألعمال، 
القائد  والمواقف، واالهتمامات، وهو ما وصفه السيد 
ومسار  مشاكل،  معالجة  ومسار  بناء،  "مسار  بأنه 

تعاون وتكاتف، وتضافر للجهود".
واثقون   الجديدة،  بالمرحلة  جميعا  مشتبشرون 
بالله تعالى وبالقيادة الحكيمة المتحملة للمسؤولية 
المدركة للخطر، والتي ما برحت تبث في الشعب األمال 
أيضا  معولون  التحدي،  روح  فيه  وتحفز  العظيمة، 
على الكفاءات والمبدعين والمفكرين الذين سيبدأون 
كما  ألنه  انتظار،  أو  تردد  أي  دون  اليوم  من  التحرك 
حرة  وطنية  حكومية  إرادة  عن  القرارات  هذه  صدرت 
مستقلة، فإن أحرار الشعب سيتحركون أيضا لتكون 
العدوان  هذا  مواجهة  في  قوة  أكثر  وشعبها  اليمن 
الغاشم والحصار إن شاء الله تعالى، وإن غدا لناظره 

قريب.
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مشهدمشهد

 عيل حسني

٢وآل سعوداليمن 
"وصية" امللك عبدالعزيز، 

وبندقيته !

ــط  ــت ضب ــاهد وثق ــس مش ــي أم ــالم الحرب وزع اإلع
ــية  ــاحيل ملركبة تجسس ــة والدفاع الس ــوات البحري الق
ــدوان يف املياه اإلقليمية  ــرية عن بعد تابعة لقوى الع مس

اليمنية.
ــارة عن غواصة  ــبيهة بالطوربيد وهي عب ــة ش املركب
ذاتية التحكم من نوع ريموس تقوم بعمليات استكشافية 
ــاف األلغام وحطام السفن وجمع واستكشاف  كاستكش

ــال  ــات يف أعماق البحر، وتعمل بعدة أنظمة إرس املعلوم
ــل الغواصة  ــرب الواي فاي، وتعم ــرب الـ جي بي اس وع ع
ــع يف الثانية 3  ــاعة، وتقط بالطاقة الكهربائية ملدة 24 س

أمتار أي برسعة حوايل 0.833 كيلو يف الساعة.
ــع املعلومات  ــية بجم ــة التجسس ــذه املركب ــوم ه وتق
االستكشافية أو العسكرية وإرسالها إىل الجهة املرتبطة 

بها كسفينة أو قاعدة عسكرية أو زوارق.

اإلعالم الحريب يوزع مشاهد لعملية ضبط مركبة تجسسية تابعة اإلعالم الحريب يوزع مشاهد لعملية ضبط مركبة تجسسية تابعة 
للغزاة يف املياه اإلقليمية اليمنيةللغزاة يف املياه اإلقليمية اليمنية

تدريب تدريب ٢٥٢٥ باحثًا مجتمعيًا في مجال البحث الكمي والسريع باحثًا مجتمعيًا في مجال البحث الكمي والسريع

الجزء الثاني

وزير الداخلية يدشن المرحلة ا�ولى للعمل وزير الداخلية يدشن المرحلة ا�ولى للعمل بالنظام بالنظام 
اKلي 9صدار التصاريح ا9لكترونيةاKلي 9صدار التصاريح ا9لكترونية

حريق هائل يدمر حريق هائل يدمر ١٤٠٠١٤٠٠ سيارة في بريطانيا سيارة في بريطانيا

 صنعاء / سبأ
دشن وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم املاوري أمس يف اإلدارة العامة للرشطة السياحية وحماية اآلثار، 

املرحلة األوىل من العمل يف النظام اآليل إلصدار التصاريح اإللكرتونية. 
ــهم يف  ــني أكد وزير الداخلية أهمية العمل بالنظام اآليل إلصدار التصاريح اإللكرتونية والذي سيس  ويف التدش

رفع األداء األمني واإلداري عىل مستوى اإلدارة خصوصاً والوزارة بصورة عامة.
 حرض التدشني رئيس أكاديمية الرشطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري، والوكيل املساعد بالوزارة لقطاع األمن 
ــور محمد الهجري ، وعدد من  ــاعد لعمليات الرشطة اللواء الدكت ــة اللواء الركن رزق الجويف، والوكيل املس والرشط

قيادات الوزارة.

ــبب حريق ضخم اندلع بمرآب للسيارات، يف  تس
ــا، يف تدمري  ــي بريطاني ــمال غرب ــة ليفربول ش مدين

نحو 1400 سيارة.
ــا  موقعه يف  ــة  الربيطاني ــة  اإلذاع ــة  هيئ ــت  وقال
ــا اندلع األحد  ــي، االثنني، إن حريقا ضخم اإللكرتون
ــبب يف تدمري نحو 1400 سيارة كانت مصطفة يف  تس

مرآب متعدد الطوابق.

ــات  مئ ــرب  أج ــق  الحري ــدالع  ان أن  ــت  وأضاف
ــنة امليالدية يف  ــخاص عىل قضاء ليلة رأس الس األش

مالجئ مؤقتة.
ــة مقاطعة  ــة الربيطانية، عن رشط ــت اإلذاع ونقل
ــان، إن "التحقيقات األولية  ــايد، قولها يف بي مريزيس
تشري إىل أن حريقا عرضيا اندلع يف إحدى السيارات 

امتد إىل السيارات األخرى يف املرآب".


