
توزيع مبالغ نقدية على أبناء الشهداء في حجة وكسوة العيد على أيتام الجندية

ضبطت األجهزة األمنية بمحافظة عمران 
ــة  ــة ثالث ــة حج ــن محافظ ــع أم ــيق م بالتنس
ــني  ــدوان يف عمليت ــة للع ــارص التابع ــن العن م

منفصلتني.
ــاء  األنب ــة  لوكال ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــىل أحد  ــض ع ــم القب ــه ت ــبأ) أن ــة (س اليمني
مرتزقة العدوان بعد تأكد التحريات من قيامه 
ــدوان ..  ــوف الع ــاق يف صف ــيد لاللتح بالتحش

ــتالمه مبالغ  ــرتف باس ــوط اع ــا أن املضب مبين
ــأرب للقيام  ــرب مرتزقة م ــن العدوان ع ــة م مالي

بهذه املهمة.
ــط اثنني من  ــدر إىل أنه تم ضب ــار املص وأش
ــالل محاولتهما  ــة للعدوان خ ــارص التابع العن
ــلل إىل مأرب الستالم مبالغ مالية، مقابل  التس

أنشطتهما التي يقدمانها خدمة للعدوان.
ــدر أن ضبط املذكورين جاء بعد  وأكد املص

ــا إىل أنه  ــة .. الفت ــد ومتابعة دقيق ــة رص عملي
ــات املختصة  ــني إىل الجه ــم إحالة املضبوط ت

الستكمال إجراءات التحقيق.
ــة القبض عىل  ــزة األمني ــت األجه ــا الق كم
ثالثة عنارص من مرتزقة العدوان يف محافظتي 

حجة والجوف .
ــبأ) ان اثنني من  واوضح مصدر أمني لـ(س
املرتزقة ضبطا يف محافظة حجة، فيما املرتزق 

الثالث ضبط يف محافظة الجوف.
ــة القبض عىل  ــدر إىل ان عملي ــار املص واش
ــعة دلت عىل  ــت بعد تحريات واس املرتزقة تم
ــدوان  الع ــف  ــح تحال ــال لصال ــم بأعم قيامه

وعملياته العدائية ضد الشعب اليمني.
ــت إىل انه تم إحالة املضبوطني لجهات  ولف
التحقيق الستكمال اإلجراءات الالزمة تمهيدا 

لتقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون .

أجهزة ا/من تضبط أجهزة ا/من تضبط ٦٦ من العناصر التابعة للعدوان في عمران وحجة والجوف من العناصر التابعة للعدوان في عمران وحجة والجوف

وجهت النيابة العامة باستدعاء عدد من رؤساء الجهات الحكومية 
ــبة، يف القيام  ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــع الجه ــم تتعاون م ــي ل الت

بواجباته القانونية يف الفحص واملراجعة.
ــبأ) أن نيابة األموال  ــة العامة لـ(س ــدر قضائي بالنياب وأوضح مص
ــاز املركزي  ــام للتواصل مع الجه ــات ثالثة أي ــة منحت تلك الجه العام

للرقابة وموافاته بما يطلب منها.
ــتمرار عرقلة عمل الجهاز املركزي  ــار املصدر إىل أنه يف حال اس وأش

فإن النيابة العامة ستتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك.
ــة  ــزي للرقاب ــاز املرك ــن الجه ــواردة م ــات ال ــدر أن امللف ــد املص وأك
ــتقبالها وإحالتها للتحقيق  ــم اس ــة األموال العامة يت ــبة لنياب واملحاس
ــون. وكان الجهاز  ــا أوال بأول وفقا للقان ــا، والترصف فيه ــب أطرافه وطل
ــن امللفات  ــب العام عدداً م ــبة أحال إىل النائ ــة واملحاس ــزي للرقاب املرك

بخصوص مخالفات.

نيابة ا/موال تستدعي عددًا من رؤساء نيابة ا/موال تستدعي عددًا من رؤساء 
الجهات المعرقلة لعمل جهاز الرقابةالجهات المعرقلة لعمل جهاز الرقابة

تحت شعار(( نقلة نوعية لتعليم أفضل))

دشن مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة أمس املرحلة األوىل من مرشوع خدمة البوابة 
التعليمية الذكية تحت شعار " نقلة نوعية لتعليم أفضل".

ــبأ) أن خدمات البوابة  وأوضح مدير مكتب الرتبية والتعليم باألمانة زياد الرفيق لوكالة (س
الذكية التي تم تدشينها تتضمن عملية تسجيل بيانات الطالب والطالبات واملعلمني واملعلمات 
عربها,باإلضافة إىل العديد من الخدمات االلكرتونية الذكية الخاصة بالعملية التعليمية. مثمناً 

دعم قيادتي أمانة العاصمة ووزارة الرتبية والتعليم يف دعم العملية التعليمية.
ــدارس الحكومية واألهلية ورياض  ــل بخدمة البوابة الذكية للم ــد الرفيق أنه تقرر العم وأك

األطفال ابتداء من هذا العام الدرايس 2018م - 2019م.
ــم بيانات  ــتكمال وتقدي ــدارس إىل رسعة اس ــة امل ــة والتعليم كاف ــب الرتبي ــا مدير مكت ودع
ــاض األطفال عرب خدمة  ــالت الخاصة باملدارس األهلية وري ــجيل وإدخالها لكافة املعام التس
ــة باملدارس  ــد للرتاخيص الخاص ــل أي معاملة تجدي ــرياً إىل أنه لن تقب ــة .. مش ــة الذكي البواب

األهلية ورياض األطفال إالّ عرب البوابة الذكية.

مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة 
يدشن البوابة الذكيةيدشن البوابة الذكية

ــة الداخلية  بمحافظة  ــريت حرائر مديرية الحيم س
صنعاء أمس قافلة غذائية  للمرابطني يف جبهات العزة 

والكرامة بالساحل الغربي.
ــيري القافلة  ــر الحيمة الداخلية  أن تس وأكدت حرائ
ــد أقل ما يمكن تقديمه ملن يبذلون أرواحهم رخيصة  يع

يف سبيل الدفاع عن حياض الوطن.
ودعت كافة امليسورين  ورجال األعمال وكل األحرار 
ــد من القوافل  ــن إىل رفد الجبهات باملزي ــن أبناء الوط م

الغذائية حتى تحقيق النرص املؤزر.
ــة يف وقفتهن أثناء  ــادت حرائر الحيمة الداخلي وأش
ــال  ــطرها رج ــي يس ــارات الت ــة  باالنتص ــيري القافل تس
ــات والثغور  ــي وكافة الجبه ــاحل الغرب الرجال يف الس

وتكبيدهم لقوى العدوان خسائر يف األرواح والعتاد.

قافلة غذائية للمرابطين في ميادين العزة والكرامة من نساء الحيمة الداخليةقافلة غذائية للمرابطين في ميادين العزة والكرامة من نساء الحيمة الداخلية

الحوثي مبادرة جديدة  الدين  بدر  السيد عبدالملك  قدم 
في ما يتعلق باالقتصاد اليمني وتضمنت هذه المبادرة تحييد 
المرتبات  يخص  ما  في  وبالتحديد  الصراع  من  االقتصاد 
للتباحث  جهوزيتهم  عن  وأعلن  الغذائية  والمواد  والعملة 
مع دول العدوان ومرتزقتهم حول اإلجراءات التي تضمن أن 
تكون لصالح المواطن فقط ، وإلزالة الشكوك والتبريرات التي 
يختلقها العدوان أكد على ان تكون هذه اإلجراءات ضامنة أن ال 
يستغلها إي طرف سياسي وان تصب لصالح المواطن فقط ،  
وتتضمن هذه اإلجراءات استيعاب اإليرادات المالية من النفط 
والغاز والجمارك والضرائب وغيرها وصرفها كمرتبات وفي ما 

ينفع المواطن ويخفف عنه غالء المعيشة ... 
هذه المبادرة تؤكد صدق توجه السيد عبدالملك بدرالدين 
من  عيشهم  لقمة  وتحييد  الناس  معاناة  لتخفيف  الحوثي 
لكن  االقتصادي  بالوضع  واهتمامه  حرصه  وتثبت  الحرب 
العدوان ومرتزقته ال يأبهون بكل ما يطرح  في هذا الجانب الذي 
يمس كل المواطنين في المحافظات الحرة والمحتلة بما في 

ذلك المرتزقة أنفسهم التابعون للعدوان .. 
وهنا فرق بين حرص قيادة الثورة على أبناء الشعب اليمني 
وبين موقف العدوان ومرتزقته الذين ال يأبهون بأبناء الشعب 
لكنهم في وسائل إعالمهم يحملون الحوثي السبب ويقدمون 

أنفسهم أنهم مع الشعب ويعملون لخدمته ..
فإذا كانوا كذلك فلماذا ال يحيدون لقمة عيش الناس من 
الصراع كما كان البنك يعمل بكل حيادية عندما كان في صنعاء 

وتحت إشراف سلطة أنصار الله ؟ 
الحوثي فلماذا يجوعون  أنهم يحاربون  إذا كانوا يدعون 

الشعب بأكمله ؟ 
إذا كانوا مع الشعب فأين المليارات التي يستلمونها من 

الخارج وال تصل إلى هذا الشعب ؟  
إذا كانوا صادقين فلماذا لم يقبلوا بمبادرة ميناء الحديدة 

السابقة والتي قدمها السيد لصرف مرتبات الناس ؟ 
فهل سيقبلون بهذه المبادرة ام سيظلون يحاربون الشعب 
الحوثي  لتحميل  الشيطانية  وأبواقهم  مرتزقتهم  ويتحرك 

المسؤولية ؟ .. 
مبادرة ميناء الحديدة ومبادرة تحييد االقتصاد تكشف بكل 
وضوح من يقف مع شعبه ومن يقف ضد شعبه وتفضح مرتزقة 
والمناسبات  والباصات  المقايل  في  يسعون  الذين  العدوان 

لتحميل الحوثي المسؤولية  ... 
حتى  القرار  يمتلكون  ال  المرتزقة  قيادات  أن  جيدا  نعلم 
ان هذه  بلغة حاسمة  السيد أشار  لكن  الشخصية  لشؤونهم 
المبادرة إلقامة الحجة أمام دول العدوان فإما أن تقبلها وإما 
الخناق على  أن تتحمل مسؤوليتها في استمرارها بتضييق 

الشعب اليمني ... 
تستجيبوا  لن  إنكم  نعرف  أننا  ذلك  معنى  الحجة  إقامة   
،  لكن عليكم أن تفهموا إننا لسنا  لكل التنازالت والمبادرات 
في موقف ضعف حتى تصروا على تعنتكم ألن بيدكم القرار 
، و إذا لم تستجيبوا لهذه المبادرة فال تلوموا إال أنفسكم فال 
الصواريخ  سمعناه حول  عويلكم كما  نسمع  أن  بعدها  نريد 
البالستية ..   لن تحصلوا على هدفكم بإركاع الشعب حتى يبيع 
نفسه لكم  فكرامته وعزته وحريته ستحتم عليه أن يستخدم 
كل اإلمكانيات الستهداف اقتصادكم وما تدمير شركة ارامكوا 
إالّ  ظبي  وأبو  دبي  مطار  واستهداف  كليا  تدميرا  جيزان  في 

البداية لعلكم تعقلون ... 
إجرامكم  فكل  واألغبياء  الخامس  والطابور  المرتزقة  أما   
وتبريركم لجرائم العدوان لن تنفعكم وانتم الخاسرون فالشعب 
يعرف عدوه الذي يستهدف اقتصاده وكل شيء واضح فإذا ما 
ثار عليكم الشعب قد تصبحون يوما وانتم وعوائلكم على أبواب 
المساجد في مصر وماليزيا وأبو ظبي تشحتون الكرامة لكنكم 

لن تجدوها.

مبادرة اقتصادية جديدة ...

 زيد احمد الغريس 

الشاعر معاذ الجنيد
إين أرى فيَك النبَيّاإين أرى فيَك النبَيّا

ـــا ـــيَّ ـــب ـــن ال فـــــيـــــَك  أرى  إنـــــــي 
ــا ــيَّ ــل ع أرى  ـــَن  ـــي ـــس ـــح ال وأرى 

الــــســــمــــاء ـــــكـــــَة  مـــــالئ وأرى 
ــــــا ــــــ% َســــــوّي تــــــنــــــزلــــــوا صــــــفَّ

ــــا أطــــــّلــــــوا مـــــن ُهــــــــداَك ــــن ول
ـــــا ـــــديَّ ـــــر/ َن ـــــج ــــــــوا ف وأشــــــــرق

ــــــــ6َت الــــــكــــــوَن إقـــــ ـــــن م ـــــا م ي
ســـرمـــديـــا  / وِعــــــــــــزَّ  ، ـــــــــ%  دام

ُهـــدًى للُمستضعفين  ـــَت  ـــي وأت
ـــــا ــــــَت َحـــــيَّ ــــــي ــــــَم أعـــــــــــــدَت ال

دَت فــــيــــنــــا أوســــنــــا َجــــــــــــــــدَّ
ــــا اBبــــّيــــا ــــن ــــزرج ــــَت خ ــــث ــــع وب

را لـــــــ6نـــــــصـــــــاِر  وأعـــــــــــــــــدَت 
ـــا ـــيَّ ـــوِص ال ــا  ــن ــق ــان ــع ف  ، يـــتـــُهـــم 

قــــريــــَش ـــــا  واجـــــهـــــن واJن 
ـــا ـــّي ـــا الـــــَشـــــرَّ َط ـــن ـــوي ــــــد ط وق

بـــــــأٌس ـــــار  ـــــص ـــــ6ن ل زاَل  ال 
ــــــرَك الـــعـــصـــّيـــا ــــــشِّ يـــــهـــــزُم ال

ـــة ـــالل ـــض ــــــاَم ال ويـــــــــــُدكT أصــــــن
ـــــــا ـــــــّي ــــى ُأَم ــــق ــــل حــــيــــثــــمــــا ي

ـــالء هـــنـــُتـــم ـــم ـــع ـــل ــــــقــــــوُل ل وي
ـــا واّتـــــبـــــعـــــُتـــــم نـــــجـــــَد غـــيَّ

فـــــــاضـــــــرب ِبــــــنــــــا مــــاشــــئــــَت
ــا ــرّي ــه ــم ــس تــلــقــانــا الــــســــالَح ال

ـــــــا شــــعــــبــــ% ـــــــن ـــــــــــــــــرى ب وت
ُمــحــمــدّيــا  ، ـــاء  ـــط ـــع ال ـــيَّ  ـــان ـــم ي

عــلــى فـــاطـــلـــقـــنـــا  ــــَت  ــــئ ش إن 
ــا ــــغــــزَو َكــيَّ الـــُمـــحـــتـــلِّ نـــكـــوي ال

صـــوا فـــاطـــلـــقـــنـــا  ـــــئـــــَت  ِش أو 
ـــا ـــدري ـــي ح وســــيــــفــــ%   ، ريـــــخـــــ% 

ـــَك ـــي ـــــــــا رأيــــــنــــــا الــــــحــــــقَّ ف إنَّ
ِعــــّيــــا ـــــرى الــــدَّ ـــــي ســــــــواَك ن وف

قــــد  bا إنَّ   bوا
ـــــا ـــــّي أهـــــــــــــداَك لــــلــــدنــــيــــا وِل

ـــن ـــذي ـــى ال ـــل ــــكــــي يـــــُمـــــنَّ ع ول
ــا َســخــيَّ ــــــور/  ن  ، اســـُتـــضـــعـــفـــوا 

والــــــ  ، لـــلـــضـــعـــفـــاء  ــــــــــداَك  أه
ــــا ــــقــــيَّ َت قـــــــرآنـــــــ%   ، أحـــــــــــــرار 

ــــرُق ــــش وُن  ، ـــا  ـــك ـــري أم ـــتـــمـــوت  ل
.. ـــــا  ـــــيَّ ـــــِق ن ــــــ%  ــــــالم إس ـــــُن  ـــــح ن
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عباس الديلمي 
يوميات الثورة

ــة لم تنحصر  ــمية أو صف ــرة األناضول) تس (مقب
على اليمن إذ نشاركها مع سورية الشقيقة وما تميز 
ــي التاريخ فوصفه  ــتحقاق موغل ف ــه اليمن وباس ب
ــيتفرد بصفة أخرى  بـ(مقبرة الغزاة) وكان اليمن س
ــور) لوال تنبه إخوتنا في البانيا  هي (مصيدة النس
ــة العثمانية  ــا دفعتهم إليه اإلمبراطوري لمخاطر م

مع انتصاف القرن السادس عشر الميالدي.
ــجاعة  ــال وش ــا ووعورة أرضها واستبس لجباله
ــور إذ  ــا ببالد النس ــت الباني ــة وصف ــا القتالي أبنائه
ــه (البانيا بالد  ــورج حنا في كتاب ــول الدكتور ج يق
ــور) أن الدولة العثمانية "كانت عندما تقلقها  النس
ــرع  ــة تحررية ضدها في البالد العربية تس انتفاض
ــتقدام فرقة من الجيش األلباني إلخضاعها  إلى اس
ــة تحررية البانية  ــت عندما تقلقها انتفاض كما كان
ــة  ــوش العربي ــن الجي ــة م ــال فرق ــى إرس ــرع إل تس
ــعب  ــش العثماني إلخضاع الش ــى الجي ــا إل وتضمه

األلباني الثائر.
ــوء حظ األلبان أو لحسن حظهم أن إرسالهم  ولس
ــادس  ــي اليمن كان ألول مرة في القرن الس ــال ف للقت
ــالن اليمن أقوى  ــالدي (1567م) بعد إع ــر المي عش
ــام  ــادة اإلم ــن بقي ــه العثمانيي ــي وج ــه ف انتفاضات
ــرب عصابات  ــن قائد أول ح ــرف الدي ــر بن ش المطه
ــكريون،  في العالم العربي, كما يقول مؤرخون عس
ونتيجة لما واجهوه من بسالة وقوة وبأس اليمانيين 
ــوا بنتجيتين  ــائر لقد خرج ــا لحق بهم من خس ولم
ــداء,  ــال  اليمانيين األش ــم بقت ــأن له ــا أن ال ش أوالهم
ــة  ــي مقاوم ــن ف ــلك اليم ــلكوا مس ــا أن يس وثانيهم
ــال  ــوا القت ــة فتحاش ــة العثماني ــيطرة والهيمن الس
ــوا بهم  ــن أن يدفع ــدا بالعثمانيي ــا ح ــن مم ــي اليم ف
ــيعة, كما  ــنة وش تحت تأثير التحريض المذهبي س
أسلفنا, فلم يستجيبوا لذلك وبدأوا في انتفاضاتهم 
ــه مع اليمن  ــدى البعض منهم تعاطف التحررية وأب
ــراك وإال لكان  ــا قتل من األت ــم يقتل منهم كم ــذا ل وله
اليمن قد تسمى ووصف بمصيدة النسور كما وصف 

بمقبرة األناضول.
ــرنا إليه ما نقتبسه من  ــواهد على ما أش ومن الش
ــن والبانيا  ــن اليم ــد موفاكو "بي ــب محم ــث الكات بح
ــالت  ــذه الص ــول: إن ه ــث يق ــة".. حي ــالت نضالي ص
النضالية بين اليمنيين واأللبانيين ال نراها فقط في 
ــن أن نطالعها  ــق التاريخية بل يمك ــات الوثائ صفح
أيضا في األدب الشعبي األلباني وبشكل خاص في 
األغاني الشعبية التاريخية وإلى حد ما في األمثال 
ــل القائل "ما  ــى اليوم كالمث ــعبية المتداولة حت الش

يوجد في اليمن ال يمكن أن يسجله قلم" وغيره.
ــعبية حزينة منها   ويتطرق الباحث إلى أغان ش
ــدي الباني  ــا لجن ــزن يقال أنه ــح بالح ــة تنض أغني
أجبر على الذهاب للقتال في اليمن وألن الباحث لم 
ــة فإنه قد جاءنا بمطلع  ــرد أبياتاً  من تلك األغني يس
ــض الذهاب  ــن رف ــر ع ــة تعب ــعبية الباني ــة ش ألغني
ــي البانيا لمقاتلة الدولة  ــال في اليمن والبقاء ف للقت

العثمانية, ويقول مطلع هذه األغنية.
لسنا ممن يذهبون إلى اليمن
ولن نخرج أبداً خارج البانيا

كيف ال تصدر مثل تلك األغاني الشعبية األلبانية 
ــه إال أن  ــاءه محاربا ما علي ــذي من ج ــو اليمن ال وه
ــالءه مبعثرة  ــت أقدام جبالها وأش يترك عظامه تح
ــعبية قبل  ــه الذاكرة الش ــا، وهذا ما دونت ــوق رماله ف
ــرزه الوجدان  ــى ما أف ــن, وانظروا إل ــالم المؤرخي أق
ــاة األتراك  ــجل معان ــن أغان تس ــعبي التركي م الش
ــعبي األلباني " ما  في اليمن أو ما اختزله المثل الش
ــجله قلم" فهل يتعلم  يوجد في اليمن ال يمكن أن يس

غزاة ومرتزقة اليوم من غزاة ومرتزقة األمس؟!
ــي األغاني  ــور اليمن ف ــر حض ــم ينحص ــاً ل ختام
ــعبية التركية وال على األلبانية وحسب, وهذا ما  الش

قد تكون لنا معه وقفه قادمة.

اليمن والبانيا (اليمن والبانيا (٣٣))

لسنا ممن يذهبون إلى اليمنلسنا ممن يذهبون إلى اليمن

ــة صنعاء  ــيش بمحافظ ــريت قبائل بني حش  س
ــني  ــزت أكرث من مائة وخمس ــربى حيث جه ــة ك قافل
ــاب ومبلغ  ــواع مختلفة من األعن ــيارة محملة بأن س
ــزة والكرامة  ــات الع ــال  دعما لجبه ــة ماليني ري ثالث
ــداء يف مواجهة قوى  ــني األش ــال املقاتل ــال الرج رج

الغزو واالستكبار والعمالة واالرتزاق
ــائخ ووجهاء وأبناء بني حشيش دعوا أثناء  مش
ــيري القافلة كل االحرار والرشفاء من أبناء الوطن  تس
ــى  ــك حت ــتمرار يف ذل ــات واالس ــد كل الجبه اىل رف
ــان املتمثلة  ــرش والطغي ــوى ال ــال مخططات ق إفش

بأمريكا وإرسائيل وعمالئهما من الخونة و املنافقني 
واملرتزقة و كل شذاذ اآلفاق ..

ــق كامل  ــى تحقي ــات حت ــود والثب ــدوا الصم وأك
ــرب  ــارات وطرد كل الغزاة واملحتلني من كل ش االنتص

من أرض الوطن.

قافلة كبرى مقدمة من قبائل مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاءقافلة كبرى مقدمة من قبائل مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء


