
ــايض العالمة  ــاء اليمن الق ــة علم ــت رابط نع
ــذي وافاه  ــوع ال ــن عيل األك ــن محمد ب ــد ب أحم
األجل عن عمر ناهز الـ 80 عاما قىض معظمه يف 

خدمة العلم والوعظ واإلرشاد.
ــارت الرابطة يف بيان تلقت وكالة األنباء  وأش
ــد  الفقي أن  ــه، إىل  ــخة من ــبأ) نس ــة (س اليمني
ــم حياته  ــد األكوع خت ــن محم ــة أحمد ب العالم
ــان  ــام طغي ــق أم ــة الح ــدع بكلم ــة بالص العلمي
ــعودي واإلماراتي وكان  ــني الس ــدوان النظام وع
ــرشف إزاء جرائم ومجازر  له املوقف الرصيح وامل

العدوان عىل الشعب اليمني.
ــوع لم يكن  ــان إىل أن العالمة األك ــت البي ولف
ــدوان، كما زل  ــدا لتحالف الع ــه وقلمه مؤي صوت

ــهم أن يكونوا  ــم ممن ارتضوا ألنفس ــوبني عىل العل ــان والقلم والقدم ببعض املحس اللس
شاهدي زور لنظامي العمالة والخيانة السعودي واإلماراتي.

ــاة ألرسة الفقيد وأهله  وعربت رابطة علماء اليمن عن خالص التعازي وصادق املواس
ــع رحمته  ــيل القدير أن يتغمده بواس ــاب .. مبتهلة إىل الع ــذا املص ــه وطالبه يف ه ومحبي

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

  / مجدي عقبة
ــه مطهر ناجي  ــن املرييس وفهمي ــان اليمنيتان رباب محس ــت الطبيبت حصل
ــن العربي يف  ــتوى الوط ــي والثالث عىل مس ــن الثان ــىل املركزي ــة التويتي ع عقب
امتحانات شهادة البورد العربي املعادل للبورد الربيطاني والتابع لجامعه الدول 
ــي الختصاص الوالدة وأمراض  ــذي يقام  تحت إرشاف املجلس العلم العربية وال

النساء الذي يتخذ من األردن مقراً له
ــوري بصنعاء عىل  ــفى الجمه ــاب املرييس من املستش ــة رب ــت الطبيب وحصل
املركز األول عىل مستوى اليمن اىل جانب املركز الثاني عربيا فيما جاءت الطبيبة 
ــتوى  ــبعني بصنعاء يف املركز الثاني عىل مس ــفى الس ــه التويتي من مستش فهمي
ــا يف امتحانات الجزء الثاني من البورد  ــن أيضا إىل جانب املركز الثالث عربي اليم

العربي، فيما حصدت العراق املركز األول عىل مستوى الوطن العربي.
ــي تواجهها اليمن حيث  ــارا كبريا عىل التحديات الت ــرب هذا التفوق انتص ويعت
ــني ونجاحهم وتفوقهم ولم ينجح  ــروف االقتصادية حائال بني اليمني لم تقف الظ
ــة أو توقيفها يف  ــل العقول اليمني ــدوان والحصار عىل مدى أربعة أعوام يف ش الع
مختلف املجاالت العلمية والتقنية والصناعية، بل زادهم ذلك إرصارا عىل الظفر 

بالنجاح والتميز

رابطة علماء اليمن تنعي القاضي رابطة علماء اليمن تنعي القاضي 
أحمد بن محمد ا�كوعأحمد بن محمد ا�كوع

طبيبتان يمنيتان تحصدان المركز الثاني طبيبتان يمنيتان تحصدان المركز الثاني 
والثالث في شهادة البورد العربيوالثالث في شهادة البورد العربي

صنعاء/سبأ
بدأت اللجنة املكلفة من قبل جهاز املفتش العام بوزارة الداخلية 
ــزة الرشطة ، واالطالع عىل  ــس النزول امليداني لتقييم أداء أجه ، أم

أوضاع السجون وأحوال السجناء بأمانة العاصمة.
ــواء إبراهيم املؤيد أنه  ــش العام بوزارة الداخلية الل وأوضح املفت
ــكيل لجنة لتقييم أداء أجهزة الرشطة وتصحيح االختالالت  تم تش
، مع الرتكيز عىل السجناء والسجون االحتياطية واملركزية وأقسام 

الرشطة واملناطق األمنية.
ــجناء من أهم  ــجون ورفع املظلومية عن الس وأكد أن قضية الس

أولويات عمل اللجنة.
ــألداء واالنضباط رئيس  ــاعد املفتش العام ل ــن جانبه ذكر مس م
ــتقف عىل  ــة س ــايس، أن اللجن ــر املي ــور طاه ــواء الدكت ــة الل اللجن
ــة، بهدف  ــال الرشط ــة ألداء رج ــالالت املصاحب ــاوزات واالخت التج

تجويد العمل األمني وتقديم خدمات أفضل للمواطنني .
ــح أن اللجنة تضم يف عضويتها عدداً من القيادات األمنية  وأوض
ــهود لهم  ــال العمل األمني واملش ــربات يف مج ــن ذوي الخ ــا، م العلي

بالكفاءة والتميز.
ــزول امليداني رفع  ــن الن ــب االنتهاء م ــيتم عق ــه س ــار إىل أن وأش
تقرير إىل الوزارة يتضمن كافة املالحظات واالختالالت والتجاوزات، 

للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

الداخلية تبدأ نزوًال ميدانيًا لتقييم أداء أجهزة الداخلية تبدأ نزوًال ميدانيًا لتقييم أداء أجهزة 
الشرطة وأوضاع السجون بأمانة العاصمةالشرطة وأوضاع السجون بأمانة العاصمة

والبارجات  المدافع والصواريخ  حينما تزمجر أصوات 
هذه  مثل  في  الرؤية  تختفي  الرصاص،  ولعلعة  الحربية 
األثناء وتُحجب أمام أنظار الغالبية الُعظمى من الرأي العام 
العالمي. هنا وِفي لحظٍة كهذه  المحلي واإلقليمي وربما 
يتم استبدال المفردات الصحيحة من قواميس المفردات 
والمفاهيم العامة وتجري االستعاضة عنها بمفردات ليس 
القرار  الُمحرِّفين من صناع  لها معنى سوى في قواميس 
وعي  تزييف  في  والمحترفين  واأليديولوجي  اإلعالمي 
العامة من الناس، ليحشدوا لنا مفرداٍت جديدًة تتناسب 

مع هوى اللحظة في المعركة اإلعالمية الجديدة.
تنفيذ  في  المناسبة  األدوات  اعتماد  يتم  إذ  وهنا   
علم  في  متخصصة  جماعات  تكون  الشيطانية  المهمة 
النفسية،  والحرب  الدعايات  وِفي  واأليديولوجيا،  النفس 
العامة، وتستند  المتلقين من  للتأثير على جمهور  ًة  ُمعدَّ
في تنفيذ المهمة على جيش محترف من اإلعالميين، أو 
لنقل على إمبراطوريتها اإلعالمية المعروفة كي تحاصر 
ولو  له  تسمح  أن  دون  وصوب،  حدٍب  كل  من  الُمتلقي 
يشاهده  ما  في  بهدوء  والتفكير  بالتمعن  واحدة  للحظة 
هائلة  حصيلة  لديه  تتراكم  وبالتالي  يقرأه.  أو  يسمعه  أو 
من المعلومات المغلوطة والمشوهة من خالل المشاهدة 
اليومية واألسبوعية. وتتكرر عليه المشاهد واألخبار على 
هذا النحو؛ فال يكون بمقدوره التمييز بين الغث والسمين، 
والصادق والكاذب من المعلومات. وهكذا تستمر الحكاية، 
بينما لم يعد لديه من الفطنة والوقت ما يكفي  لتصحيح 

ما ُيعرض أمامه.
هذه الحالة تنطبق تماماً على كل األحداث التي مرت 
على اليمن منُذ أن شنَّ حلف العدوان بقيادة كُلٍّ من المملكة 
حربه  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
الظالمة على الجمهورية اليمنية في صبيحة يوم الخميس 
26 مارس 2015م وحتى اليوم، مع فارق طفيف في التكتيك 

اإلعالمي فحسب.
وبالمناسبة، فإن اآللة اإلعالمية الخادعة لدول العدوان 
تساعدها في هذا الميدان الحربي اإلعالمي مجموعة من 
القرارات الدولية لذوي النفوذ العالمي وهم أعضاء مجلس 
األمن الدولي الذي تتساوى فيه مصالحهم المادية والجيو-
تحقيق  بهدف  العدوان  شن  ومدلول  مغزى  مع  سياسية 
السياسات االستراتيجية المخطط لها مسبقاً وكذلك في 
العسكري  المجال  في  التجارية  الصفقات  وقيمة  حجم 
على  المشهد  ضبابية  تزداد  وهنا  الخصوص.  وجه  على 

ن يتابعونه عن كثب. الكثيرين ِمَمّ
يبدو للبعض من المتلقين للمادة الخبرية بأن المشهد 
من  رسمه  يتم  ما  ذاته  هو  العامة  السياسة  في  الحقيقي 
وهي  اإلعالمية،  المفردات  مشاهد  من  يعرض  ما  خالل 
لألسف مشاهد غامضة وُمَضلِّلة تحجب العديد من خيوط 
النفوذ  ذات  المستقبلية  المخططات  جوهر  وعناصر 

اإلقليمي والدولي.
لم يعد خافياً على أحد ذلك الصراع الخفي والمعلن 
بين الدولتين المحوريتين في اإلقليم وهما المملكة العربية 
انتصار  منذ  اإليرانية  اإلسالمية  والجمهورية  السعودية 
الثورة اإليرانية بقيادة اإلمام آية الله الُخميني في فبراير 
1979م والناتج عن خوف المملكة من نظرية تصدير الثورة 
سياسات  من  النقيض  على  هو  الثورة  وفكر  مشروع  ألن 
وجوهر الحكم في المملكة السعودية ومن خلفها مصالح 

الواليات المتحدة األمريكية والغرب الرأسمالي كله.
نهجين  بين  التناقض  ونشأ  التحول  بدأ  هنا  من   
الحيوية  للمصالح  امتداد  هي  فالسعودية  متعارضين, 
كانت  بينما  أمريكا؛  بقيادة  االستعمارية  الغربية  للدول 
منذ  أعلنت  قد  اإليرانية  اإلسالمية  الثورية  الجمهورية 
عدائها  عن  فيها  المظلومين  ثورة  لقيام  األولى  اللحظة 
الحليف  بهلوي  رضا  محمد  الشاهنشاه  لنظام  الصريح 
القوي للدول الغربية وأهمها الواليات المتحدة األمريكية، 
وهنا  أنقاضه.  على  اإلسالمية  الجمهورية  قامت  والذي 
الحقيقي  الصراع  معادلة  وأساس  برمتها  القضية  جذر 
بين النظام السعودي وهو امتداد للمصالح الغربية للدول 
الذي  الجديد  الثوري  والنظام  االستعمارية،  الرأسمالية 
يتناقض كلياً مع المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة 
األمريكية بجميع سياساتها ومصالحها بما فيها الحفاظ 

على الكيان اإلسرائيلي الصهيوني بوجٍه خاص.
الحاد  التناقض  في  الموضوعية  المنطلقات  هذه  من 
بين المشروعين االستراتيجيين في المنطقة بدأ التسابق 
المحموم في التسلّح وكسب المزيد من الحلفاء بالمنطقة 
فريق  كل  فهم  مع  يتفق  أمر  وهذا  العالم،  مستوى  وعلى 
لمصالحه واستراتيجياته المستقبلية. وللتذكير فحسب، 
فإن السعودية قد حاربت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
بقيادة  العراقي  الوطني  النظام  دعم  خالل  من  بشراسة 
الرئيس صدام حسين في حربه الضروس ضد الجمهورية 
عجاف  سنوات  ثمان  دامت  التي  اإليرانية  اإلسالمية 
مجلس  دول  وكانت  (سبتمبر1980م-أغسطس1988م) 
التعاون الخليجي جميعها -باستثناء سلطنة ُعمان- قد 
ساندت العراق بجميع اإلمكانات والوسائل، وخسر طرفا 
النزاع من الشعبين الشقيقين العراقي واإليراني جراء تلك 
الخسائر  عن  ناهيكم  الضحايا،  من  اآلالف  مئات  الحرب 

المادية في البلدين.
وللتذكير أيضاً، فقد كان من أوائل قرارات القيادة الجديدة 
في إيران بعد انتصار الثورة، قطع العالقات الدبلوماسية مع 
دولة الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين، وتم ِفي ذات 
الوقت إغالق سفارتها في طهران وتسليمها سفارًة للشعب 
العربي الفلسطيني بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية 

ورئيسها الشهيد ياسر عرفات.
الموقف  يقف  ال  المصالح  وتناقض  التقاء  مبدأ  في 
البراجماتي للدول خلف ما يحدث بشكل عرضي أو تلعب 
الصدفة وحدها في تحديد مسار المعادلة السياسية؛ بل 
تحكمها أسـس الشراكة االستراتيجية العميقة بين الدول 
التي تختبرها األزمات الحادة المهددة ألسس تلك الشراكة.

 هنا يستطيع المشاهد والقارئ اللبيب فهم قول الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب في معرض دفاعه المستميت عن 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان في حادثة 
السعودي جمال خاُشقجي في قنصلية  مقتل اإلعالمي 
إلى  نظرتم  (إذا  قال:  حيث  إسطنبول؛  مدينة  في  بالده 
دون  من  كبيرة  ورطة  في  ستكون  إسرائيل  فإن  إسرائيل، 
رجل  بمفردات  ترامب  دونالد  الرئيس  قالها  السعودية)! 
األعمال غير المسيَّس في يوم الخميس بتاريخ 21 نوفمبر 
استراتيجي  حليف  السعودية  بالقول:  وأردف  2018م، 
السوق  في  كبيرة  عمل  فرص  لنا  ن  وتؤمِّ ألميركا،  موثوق 
المحلي وتعمل على تخفيض أسعار المشتقات النفطية 

في السوق العالمية.
هنا تتبيَّن الصورة بشكل أوضح من ذي قبل، فحينما 
مقاومة  حركات  جميع  األمريكية  المتحدة  الواليات  تضع 
حركات  باعتبارهم  قائمتها  ضمن  اإلسرائيلي  العدو 
الله في لبنان، وحركة حماس، وحركة  (إرهابية)، كحزب 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  وقبلهم  الفلسطينيتين  الجهاد 
العراق  في  المقاومة  حركات  جميع  تضع  كما  فلسطين، 
مصالح  مع  المتسـق  التصنيف  ضمن  واليمن  وسوريا 
إسرائيل وحلفائها بالمنطقة، فإنها بذلك تجعل من دولة 
االحتالل الصهيوني معياراً واضحاً في التفريق بين من هو 
مع مشروعها األمريكي الُمتصهين و بين من يقاوم االحتالل 
اإلسرائيلي من أجل تحرير األرض الفلسطينية الُمغتصبة 

منذ سبعين عام.
وهنا نعود إلى موضوع تبديل المصطلحات والمفردات 
العربي  الجمهور  على  للضحك  مفضوحٍة  محاولٍة  في 
االحتالل  ضد  المقاومة  كتوصيف  المتلقي،  واإلسالمي 
المحتل  الصهيوني  العدو  ووصف  باإلرهاب،  اإلسرائيلي 
بالشعب  الشقيق  المسلم  اإليراني  والشعب  بالصديق، 
التزييف  يستمر  وهكذا  المجوسي..  الرافضي  الفارسي 

اإلعالمي الموجه.
الحصار  عبر  والتجويع  بالقتل  يتعلق  ما  في  وحتى 
والعدوان على الشعب اليمني، تجد أنهم يصطنعون من 
الوحشية  جرائمهم  على  للتغطية  أداة  المفردات  تلك 
حدثت  التي  المأساوية  الحادثة  ولوال  الشعب.  هذا  بحق 
عليه  الله  رحمة  خاُشقجي  جمال  السعودي  لإلعالمي 
وما اتهمت به المملكة السعودية وولي عهدها من ضلوع 
في ارتكاب جريمتها، ومن أجل التخفيف عليها من وطأة 
وضغط التغطيات اإلعالمية العالمية، لما سمع العالم بأن 
العربية  اإلمارات  وحليفتها  السعودية  العربية  المملكة 
الشعب  على  العدوانية  الحرب  يشن  من  هما  المتحدة 
اليمني ويحاصره في معيشته ودوائه واحتياجاته ويغلق 
لتدمير  الحيوي ويسعى  الدولي  في وجهه مطار صنعاء 
فحسب  شهرين  وخالل  هكذا  الحديدة.  ميناء  وإغالق 
لألسلحة  المصدرة  الصناعي  العالم  دول  معظم  امتنعت 
اإلماراتي  السعودي  العدوان  دول  تزويد  عن  والذخائر 
بصادراتها تلك التي تسببت في قتل أطفال ونساء وشيوخ 

اليمن على مدى أربعة أعوام تقريباً.
تحديداً  السعودية  المملكة  حكام  يعد  لم  الخالصة: 
ضالعين في إزهاق أرواح اليمنيين وإهدار دمائهم الزكية 
فحسب.. ال ال ال؛ َبل إنهم ضالعون كذلك في تمويل وتدبير 
مشروع  تدمير كلٍّ من العراق العظيم وسوريا العروبة وليبيا 
الحرة، وفي إزهاق أرواح الجزائريين األحرار في ما ُسمي 
والنصف مليون شهيد؛  المليون  لبلد  السوداء  بالعشرية 
كما إنها ضالعة حتى النخاع في بيع أرض فلسطين من 
خالل الدعم واإلسناد والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني 

منُذ أن زُرعت وحتى لحظة كتابة مقالنا هذا.
أرض  من  يأتي  الشرور  هذه  كل  مصدر  أن  تصوروا 
فما  المقدسة!  اإلسالمية  واألراضي  الشريفين  الحرمين 
المتعاقبة  اإلسالمية  العربية  األجيال   ستقوله  الذي 
والمؤلمة  المخزية  الوقائع  تلك  عن  أجمع  العالم  في 

والحزينة؟!.. والله أعلُم ِمنَّا جميعاً.
*رئيس مجلس الوزراءوفوَق كُلِّ ِذي ِعلٍْم َعلِيم

مشروعان إقليميان يتصادمان يف املنطقة أحدهما سعودي 
واآلخر إيراين.. أين يكمن الفارق الجوهري؟ وملن ستكون الغلبة؟

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*

  / أسامء البزاز 
ــم كال من نائب  ــارة اجتماعا ض ــة والتج ــد يف وزارة الصناع عق
ــالك  ــع م ــمي م ــد الهاش ــد أحم ــارة محم ــة والتج ــر الصناع وزي
واملستثمرين يف مجال املطاعم لتخفيض األسعار وفقا النخفاض 
ــعار عرب قوائم سعرية معروضة  ــهار األس ــعر رصف الدوالر وإش س
ــأة معاناة  ــعار والتخفيف من وط ــتهلك لتخفيض األس ــام املس أم

املواطنني املعيشية.
ــوزارة حددت  ــر الصناعة أن ال ــح نائب وزي ــاع أوض ويف االجتم
ــتوردين  ــة املخفضة مع كبار التجار واملس ــعرية األولي القائمة الس
ــة كل القوى  ــية وكمالية برشاك ــلعة أساس ــني لـعدد 20 س واملنتج

السياسية والحكومية واملجتمعية.
ــلع  ــض كافة الس ــعار وتخفي ــع األس ــة تراج ــا أن عملي موضح
ــل الحرب  ــوزارة يف ظ ــن أولويات ال ــي ضم ــة ه ــة والدوائي الغذائي

االقتصادية الكبرية عىل شعبنا.

وقال الهاشمي مخاطبا مالك ومدراء املطاعم: مثلما كنا رشكاء 
ــتوردي املواد الغذائية يف تخفيض األسعار سنكون  مع تجار ومس
ــدة لكافة  ــعرية مخفضة وموح ــة س ــد قائم ــم يف تحدي رشكاء معك

املطاعم ولن نقبل أي وسيلة لالبتزاز من أي جهة كانت.
ــي تعيق اصدار  ــة الصعوبات الت ــتعداده لتذليل كاف ــا اس مبدي
ــرتك مع القطاع  ــل الجاد واملش ــعرية املخفضة والعم ــة الس القائم
ــوق املحلية  ــات املفتعلة يف الس ــذه التأزم ــاص للخروج من ه الخ

وتحقيق التوازن واالستقرار السعري.
ــن من  ــه الوط ــد مايعاني ــىل أح ــى ع ــمي : ال يخف ــال الهاش وق
ــكرية يف العالم اجتمعت  ــة وعس ــانة مالي ــات من أكرب ترس ضغوط
ــك أقوى  ــم ذل ــا رغ ــة ولكنه ــة اقتصادي ــف دول ــد أضع ــا ض برمته

الشعوب عزيمة وثبات وصرب.
ــل التجارة  ــويل نعمانـ  وكي ــه عبدال ــه أوضح عبدالل ــن جانب م
ــعار مخرجات املطاعم  ــة بوزارة الصناعة إن تخفيض أس الداخلي

وإشهارها هو الهدف الرئيس الذي تسعى الوزارة لتحقيقه.

الصناعة تناقش مع مالك المطاعم إعداد قائمة تخفيض ا�سعارالصناعة تناقش مع مالك المطاعم إعداد قائمة تخفيض ا�سعار

صنعاء / سبأ
دعا وزير الثقافة عبد الله أحمد الكبيس إىل تعزيز دور املناهج الدراسية يف ما يربز عظمة 

التاريخ والرتاث اليمني وتكريس قيم الحفاظ عليه.
ــىل اآلثار والرتاث الخاصة  ــينه الحملة الوطنية التوعوية للحفاظ ع جاء ذلك خالل تدش
ــرتاث ومجلس الرتويج  ــي تنظمها منظمة محبي اآلثار وال ــدارس أمانة العاصمة الت بطالب م

السياحي، للفرتة 4 – 26 ديسمرب الجاري.
ــد املزجاجي أكد وزير الثقافة أهمية  ــني، الذي حرضه وزير الدولة الدكتور حمي ويف التدش

هذه الحملة باعتبارها معنية بتاريخ وتراث اإلنسان اليمني.
ــارة اليمنية ألنهم ال  ــدف إىل طمس الحض ــعودي اإلماراتي يه ــدوان الس ــار إىل أن الع وأش
ــرتاث والقائمني عليها لتفاعلهم  ــيداً بمنظمة محبي اآلثار وال ــون حضارة وال تراثاً، مش يمتلك

ونشاطهم يف مجال التاريخ والرتاث الثقايف.
ــال: نؤكد من  ــتظل مقربة الغزاة. وق ــد العليي أن اليمن س ــياحة أحم ــد نائب وزير الس وأك
ــدوان تدمري هذا التاريخ  ــتطيع دول الع ــعب له تاريخ ولن تس خالل هذه الفعالية أن اليمن ش

والحضارة التي هي ملك لإلنسانية.
ــتهداف  ــال وكيل أمانة العاصمة مدير مكتب الرتبية بأمانة العاصمة زياد الرفيق إن اس وق
ــعودي لآلثار والرتاث ليس األول وال األخري فقد قامت مملكة العدوان بهدم منزل  العدوان الس

رسول الله صىل الله عليه وسلم ومحو معامله.
ــوى قنبع لتضافر الجهود وامليض  ــاد والتثقيف بمكتب الرتبية نج ودعت مدير إدارة اإلرش
ــة والتعريف بأهمية الحفاظ عىل  ــالة الحمل ــدا تحمي ويدا تبني - والعمل عىل إيصال رس - ي
ــة من الحملة  ــة إىل أن املرحلة الثاني ــة املنظمة أفراح الضيع ــارت رئيس ــا وتراثنا. وأش تاريخن
ــة يف عرش مديريات بأمانة العاصمة، مضيفة أن الفعاليات سرتكز  ــتني مدرس ــتهدف س ستس
عىل التعريف باآلثار والرتاث والتاريخ وأهمية الحفاظ عليها بني الطالب من خالل مسابقات.

وزير الثقافة يدشن الحملة الوطنية وزير الثقافة يدشن الحملة الوطنية 
للحفاظ على اHثار والتراث اليمني للحفاظ على اHثار والتراث اليمني 

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ALTHAWRAHالثــــورة
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زيد البعوة
يوميات الثورة

ــذا  ــالل ه ــدأ خ ــوف تب ــدة س ــاورات جدي ــة مش جول
األسبوع بشأن العدوان على اليمن ليس في سويسرا وال 
ــقط بل في السويد ال يهم الزمان  في الكويت وال في مس
ــاورات  ــتكون هذه المش وال المكان كلما يهمنا هو هل س
ــتكون مختلفة؟ وما هو االختالف  كسابقاتها ام انها س
ــه عملي  ــذي نريده هو توج ــالف ال ــذي نريد؟ االخت ال
ــالم  ــة حقيقية للس ــاد فرص ــدوان وإيج ــف الع ــاد لوق ج
ووقف العدوان وفك الحصار عكس الجوالت التفاوضية 
السابقة الكثيرة التي حصلت في الماضي ولم تصل الى 
ــر وما نأمله  ــكل اكب ــة بل جعلت األمور تتفاقم بش نتيج
ــويد إيجابية  ــاورات الس ــعب يمني هو ان تكون مش كش
ــي تضع حداً  ــكل عملي في الواقع لك ــرة وتؤثر بش ومثم

للكارثة اإلنسانية التي يصنعها العدوان في اليمن.
ــة الى حد  ــادرات ميدانية أو عملي ــل أية مب ــم تحص ل
اآلن تثبت حسن نوايا دول العدوان في تحقيق أي تقدم 
ــالم  ــاورات للوصول الى س ــي ملف المفاوضات والمش ف
ــى لتلقي  ــة من الجرح ــروج مجموع ــوى خ حقيقي س
ــرى إال أن األمور  ــع ملف األس ــي الخارج وتوقي ــالج ف الع
ــتعمارية ال تزال  ــكرية واالقتصادية واالطماع االس العس
ــم تتوقف  ــكل اكبر، ل ــل انها تتفاقم بش ــا هي عليه ب كم
ــكري ال في الحديدة  المعارك ولم يتوقف التصعيد العس
وال في غيرها من الجبهات ولم تفتح المطارات ولم يفك 
ــالم وترتيبات  الحصار، كلما يحصل هو حديث عن الس
ــم انه لو تتوفر  ــن الجرحى فقط رغ ــل الوفد وعدد م لنق
ــم المتحدة في فرض ضغوطات  نية حقيقية لبدأت األم

على العدو لوقف العمليات العسكرية وفك الحصار.
ــتباق األحداث دعونا  ــير النوايا واس وبعيداً عن تفس
ــي والقيادة  ــعب اليمن ــف الش ــة وموق ــن رؤي ــدث ع نتح
ــيد  ــالم بداية من الس ــاء حول الس ــي صنع ــية ف السياس
ــوث  ــه للمبع ــا قال ــرز م ــذي كان اب ــك ال ــد عبدالمل القائ
ــة نوفمبر المنصرم  ــي في الزيارة األخيرة في نهاي األمم
حين خاطبه قائالً ان اهم ما ينبغي ان يحصل من اجل 
ــا صادقة وجادة  ــالم هو ان تكون هناك نواي تحقيق الس
ــد النبوي  ــبة المول ــر بمناس ــه األخي ــي خطاب ــك ف وكذل
ــالم متى ما توفرت النوايا  حين قال نحن حاضرون للس
ــال  ــك الح ــدوان وكذل ــدى دول الع ــادة ل ــة والج الصادق
ــذي القاه في  ــي خطابة ال ــاط ف ــبة للرئيس المش بالنس
ــتقالل حين اكد  ــبة عيد االس الثالثين من نوفمبر بمناس
ــذا يعني ان  ــالم وه ــعب اليمني للس ــتعداد الش على اس
ــه ولجانه لديهم توجه  ــعب اليمني بقيادته وجيش الش
ــالم وان الطرف الذي  ــاد وصادق من اجل تحقيق الس ج
ــد للمصداقية هو دول العدوان ومن  ال يزال يراوغ ويفتق
ــنعرف الصادق من الكاذب  ــويد س ــاورات الس خالل مش

والمخادع من الحريص والجاد.
ــاور  ــوف يتم التش ــي تفاصيل ما س ــل الخوض ف  وقب
ــعب يمني ان نفكر قليالً  حوله على العدوان وعلينا كش
في ما حصل خالل األعوام الماضية من احداث وجوالت 
ــم ومتغيرات وكيف يمكن  مفاوضات وتصريحات وجرائ
ــوف يحدث في  ــن اليمني لما س ــرة المواط ــون نظ ان تك
ــي؟ اكثر من  ــي الماض ــا حصل ف ــة بم ــتقبل مقارن المس
ــلت  اربع جوالت تفاوضية حصلت في اكثر من دولة فش
واطماع العدوان االستعمارية في احتالل اليمن تفاقمت 
ــة المجتمع  ــدوان ازدادت وكثرت ومصداقي ــم الع وجرائ
ــت ولم يتبق  ــت واضمحل ــم المتحدة تالش ــي واألم الدول
ــيء يمكن ان يراهن عليه الشعب اليمني يمكن ان  أي ش
ــويد إال شيء واحد هو الرهان على الله  ينقذ طاولة الس
تعالى وعلى التطورات العسكرية من خالل الصناعات 
العسكرية اليمنية التي دخلت المعركة وخلقت احداثاً 
ــات  المعطي ــك  وكذل ــدو  الع ــة  لمصلح ــت  ليس ــدة  جدي
الميدانية اليومية التي لم تكن لمصلحة العدو بل كانت 
وال تزال مؤثرة عليه في مختلف الجبهات وكذلك صمود 

وثبات وعزيمة الشعب اليمني في مواجهة العدوان.
ــعب يمني لم نعلق األمل يوماً على  ــبة لنا كش وبالنس
ــع الدولي فهم كاذبون وموقفنا  األمم المتحدة والمجتم
واضح وثابت، المواجهة والصمود والثبات حتى يتحقق 
ــي نفس الوقت لدينا ثقة مطلقة بالقيادة انها  النصر وف
ــات او بمعنى اصح  ــوف تتعامل مع موضوع المفاوض س
ــن  ــؤولية ول ــة وبمس ــالم بحكم ــف الس ــاورات ومل المش
ــي ال تزال  ــى األمور وه ــداث ولن نحكم عل ــتبق االح نس
ــس من المجتمع  ــا ولكننا نتمنى من الله ولي في بدايته
ــه ان يتوقف  ــدة وال أحد غير الل ــي وال االمم المتح الدول
ــي وان يفك الحصار  ــعب اليمن العدوان الظالم على الش
ــد جراحه ويوحد  ــعب عافيته ويضم ــتعيد الش وان يس
ــعبه  ــه وحرية ش ــتقالل وطن ــى اس ــظ عل ــه ويحاف صف
ــتقالل والحرية  ــن واالس ــالم واالم ــر والس ــم بالخي وينع
ــال الزمان او  ــوف يحصل ط ــزة والكرامة وهذا ما س والع

قصر ان شاء الله.

مشاورات السويد هل مشاورات السويد هل 
ستحقق السالم؟ستحقق السالم؟

/  
ــة  حول اعداد  ــدورة التدريبي ــت أمس ال اختتم
ــه التقارير التي نظمتها اإلدارة العامة للمرأة  وكتاب
ــة والطباعة  ــورة للصحاف ــة الث والطفل يف مؤسس
ــر االدارية ملدة 3ايام لـ  ــرش حول كتابة التقاري والن
20مشاركا ومشاركة من منتسبي مختلف االدارات 

باملؤسسة.
ــالء  نج ــة  الزميل ــتعرضت  اس ــام  االختت ويف  
ــيباني مدير عام االدارة العامة للمرأة والطفل  الش
ــة الثورة أهمية الدورة بالنسبة للموظفني  بمؤسس
ــب  ــة وكّل حس ــار املؤسس ــل إط ــات داخ واملوظف

ادارته. 
ــاركون  ــوة واالخوات املش ــم اكد االخ من جهته
ــدورة  ــن  ال ــوه م ــا تعلم ــون م ــوف يطبق ــم س انه
ــاد  ــا ..فيما أش ــل به ــي يعم ــب اإلدارة الت كل حس
ــي بتفاعل املوظفني  ــدرب منصور عثمان الرداع امل

ــاركتهم وحضورهم  واملوظفات وذلك من خالل مش
ــتمرت  ــم بالخطة الزمنية للدورة التي اس والتزامه
لثالثة ايام عىل التوايل  وكذلك تقديم تقارير نهاية  
ــة  ــكر ادارة املؤسس ــت باملمتازة ..وش ــدورة، قيم ال
ــاألخ عبدالرحمن االهنومي رئيس مجلس  ممثلة ب
ــرأة والطفل عىل  ــر  وإدارة امل ــس التحري االدارة رئي
دورهما الفعال  يف إنجاح الدورة ..كما شكر اإلخوة 

املتدربني عيل تفاعلهم اإليجابي مع الدورة 
من جانبه أثنى الزميل حسن رشف الدين مدير 
ــىل دور املدرب  ــب رئيس مجلس اإلدارة ع عام مكت
ــدورة متحدثا عن  ــالء مع ال ــي وتفاعل الزم الرداع
ــة لعقد دورات  ــتقبلية تقدمها املؤسس ــط مس خط
ــر الصحفي  ــول التحري ــوة الزمالء ح الحقة لإلخ
ــي  الصحف ــني  الجانب يف  ــرى  أخ ــات  وتخصص
ــر األداء  ــا عىل تطوي ــس إيجاب ــا ينعك واإلداري بم

العام باملؤسسة.

اختتـــام تدريب اختتـــام تدريب ٢٠٢٠ من منتســـبي مؤسســـة "الثـــورة" على كتابـــة التقاريـــر اKدارية من منتســـبي مؤسســـة "الثـــورة" على كتابـــة التقاريـــر اKدارية

صنعاء/سبأ
دشن أمني العاصمة حمود عباد أمس، مرشوع إعادة 
ــوالت املرورية  ــة بكافة الج ــارات الضوئي ــغيل اإلش تش

والتقاطعات الرئيسية بمديريات األمانة.
ــاف املراني  ــه الوكيل قن ــني العاصمة ومع ــع أم واطل
ــاعد هاشم الوزير ومدير عام مرور األمانة  والوكيل املس
ــتوى تنظيم حركة السري  العقيد عيل الوشيل، عىل مس
ــوط  ــني الخط ــتخدام املواطن ــان واس ــة الرويش يف جول

الصفراء الطويلة للعبور واملخصصة للمشاة.
ــارات املرورية الضوئية  وأكد عباد أهمية تفعيل اإلش

وتنظيم حركة املرور بما يسهم يف الحد من االختناقات 
املرورية خاصة يف الجوالت والتقاطعات الرئيسية.

ــود والعمل  ــة الجه ــرور إىل مضاعف ــال امل ــا رج ودع
ــف االزدحام واالختناقات  ــالل الفرتة الراهنة للتخفي خ

يف الشوارع الرئيسية.
ــتوى الوعي املروري لدى  ــار إىل أهمية رفع مس وأش
ــائقي املركبات واملواطنني، ورضورة االلتزام بالقواعد  س
ــالمة املرورية... مشيداً بصمود وجهود  وإرشادات الس

رجال املرور يف أداء واجباتهم.
ــن جانبه أوضح مدير عام املرور باألمانة، أن إعادة  م

ــي ضمن  ــوالت يأت ــة بالج ــارات الضوئي ــغيل اإلش تش
ــن االختناقات املرورية..  اإلجراءات الهادفة إىل الحد م
ــات النارية مطلع  ــيتم البدء برتقيم الدراج مبينا أنه س

االسبوع القادم ويعقبه ترقيم املركبات.
ــاد بجهود ودعم قيادة أمانة العاصمة املستمرة  وأش
ــات  الصعوب ــة  كاف ــل  وتذلي ــرور  للم ــة  العام ــإلدارة  ل

والتحديات التي تواجهها ورجال املرور يف امليدان.
ــة محمد  ــني العاصم ــار أم ــني مستش ــرض التدش ح
ــح امليرسي وأمني  ــر مديرية الوحدة صال ــي ومدي الحوث

عام محيل املديرية الدكتور خالد حميد.

ـــي الــــجــــوالت الـــمـــروريـــة ــة ف ــي ــوئ ــض ــــــــارات ال ــــــادة تــشــغــيــل اKش ــة يـــدشـــن إع ــم ــاص ــع ـــي الــــجــــوالت الـــمـــروريـــةأمـــيـــن ال ــة ف ــي ــوئ ــض ــــــــارات ال ــــــادة تــشــغــيــل اKش ــة يـــدشـــن إع ــم ــاص ــع أمـــيـــن ال


