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ــا طفيفا  ــاد ارتفاع ــي لألرص ــز الوطن ــع املرك توق
ــالل اليومني  ــرارة عما كانت عليه خ ــات الح يف درج

املاضيني.
ــة األنباء  ــه تلقتها وكال ــز يف نرشة ل ــح املرك وأوض
ــط  ــل خرائ ــالل تحلي ــن خ ــه م ــبأ) أن ــة (س اليمني
ــات النماذج  ــة ومخرج ــطحية والعلوي الطقس الس
العددية وبيانات الرصد الجوي، تبني تراجع نسبي 
ــة للمرتفع الجوي  ــة الهوائية الباردة املصاحب للكتل
ــيبريي وتدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب  الس

عىل السواحل الجنوبية والرشقية.
ــاعة املقبلة  ــار إىل أن األجواء خالل الـ 24 س وأش
ــر عىل  ــاح الباك ــل والصب ــاء اللي ــاردة أثن ــتكون ب س
ــران،  ــدة، عم ــات "صع ــة ملحافظ ــات الجبلي املرتفع
ــزاء من الهضاب  ــاء، ذمار والبيضاء" وعىل أج صنع
ــرارة  ــات الح ــل درج ــة, وتظ ــة والصحراوي الداخلي

الصغرى حول معدالتها السنوية إجماال.
ونبه املركز املواطنني وخاصة كبار السن واألطفال 
والعاملني خالل الليل يف املحافظات اآلنفة الذكر من 
األجواء الباردة أثناء الليل وساعات الصباح األوىل.
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ــة، إال إذا  ــى، وللدين غاي ــاة معن ــتقيَم للحي ــن يس ل
ــؤوليَّتَه التي كُلِّف بها يف هذه الحياة  أخذ اإلنساُن مس
ــؤول عنه خريا  ــار يف عمله، ومس ــاس أنه مخت عىل أس
ــاد بتمكني الله له يف اختيار  ــا من االعتق أو رشا، انطالق
ــري، أو الرش،  ــلوك أي النجدين، الخ ــني، وس أيِّ الطريق
ــرض والحياة  ــداوي وامل ــالج والت ــا الع ــت قضاي وليس

واملوت ببعيدة عن هذا الناموس اإللهي.
ــَمًما، ويكتظُّ وطنية وِغريَة،  كان يل صديٌق يمتلُئ َش
ــذي كان ينِزع به  ــل، ال ــْرِف املْجِد األثي ــن ع ويفيض م
ــن، لكنه يف ظل  ــد كان أحد رجال األم ــو العلياء، لق نح
ــر التاريخ، انطلق  ــع عىل م هذا العدوان األفظع واألبش
ــة، ويباري  ــة العظيم ــاط الغاي ــاِبق الريح عىل بس ُيس
ــىل  كؤوس  ــهم ع ــب الكرامة، وينافس ــاء يف ملع العظم
ــهيدا يف  ــه الذي لم يبارْحه إالّ ش ــزة، فكان له مرتُس الع

الشهر املايض، رحمة الله تغشاه.
ــة  القري ــن  اب ــايش،  الح ــور  ــل منص البط ــي  صديق
ــة  واملدرس ــة  الطفول ــق  وصدي ــي،  لقريت ــاورة  املج
ــِري قاتلة يف  ــه بإصابٍة غ ــِهد يف مرتس ــباب، استُْش والش
ــك الجبهة  ــعاف الحربي يف تل ــادة، ولكن ألن اإلس الع
ــية،  ــِتطع الوصول إليه برسعة قياس ــاخنة لم َيس الس
ــك األرض املباركة،  ــن دمائه الطاهرة، فرّوى تل نزف م
ــذا  ــّجل أن ه ــخ ُيس ــهادة، والتاري ــه بالش ــه الل فأكرم
ــعفني بغاراٍت حتى يف  ُد قتل املس ــدوان املَقيت يتعمَّ الع
ث  ــا يف الجبهات فحدِّ ــكنية، وأم ــق املدنية، والس املناط
ــتمر ال يمكن أن يدع جريحا  ــكل مس وال حرج، فهو بش
ــفى عىل  ــفى، ولربما قصف املش ــص إىل مش ــأن يخلُ ب
ــل مجاهد جريح  ــني فيه من أج ــه والنازل رأس مرتادي

أُْسِعف لتّوه إليه.
ــعوديٍة  ــد قُِتل صديقي هذا إذن بجريمِة حرٍب س لق
ــدي  ــت أرُض مي فَ ــه ترشَّ ــن قبل ــٍة، وم ــٍة إماراتي أمريكي
ُق من  ــْرشِ ــِن كان النوُر ُي ــني، اللَّذي ــن التقي ــدم األخوي ب
ــد األهنومي، ابنا إحدى  ــعد وأحم َوجهيهما، وهما أس
ــة  ــان يف خدم يركض ــا  ــهادة وهم الش ــاال  ن ــي،  خاالت
ــِعفنَي يف اإلسعاف الحربي،  الجرحى، باعتبارهما ُمْس
ــة من  ــة الباقي ــم، والبقي ــُد أمه ــا وحي وكاد أن يلحقَهم
ــوال إلحاُحنا  ــا الثالث، عبدالله، ل إخوته، وهو أخوهم
ــد حفظه الله تقيض  ــيد القائ عليه، بأن توجيهات الس
بمغادرة أمثالِه للمواقع األمامية يف الجبهة، إىل أعماٍل 

جهادية أخرى.
ــرار اليمن، يف  ــكل أح ــر ل ــيٌّ مصغَّ ــهد يوم ذلك مش
ــي يكتبها التاريُخ بماٍء  ــة البطوالت العظيمة الت ملحم

ــي األصيل  ــع هذا اليمن ُ لنا كيف صن ــرسِّ ــن ذهب، يف م
ــدة يف الصمود والثبات  ــطورة اليمانية الخال هذه األس
ألربع سنوات، وكيف يبني مجده التليد من تضحيات 
ــعة، وذلك  ــم البش ــك الجرائ ــك أن كل تل ــاء؛ ذل العظم
ــَن الحر عن  ــا اليمنيَّ املؤِم ــع لم يرصف ــرام الفظي اإلج
ــا ال يلوي عىل يشء  ــي انطلق من أجله ــؤوليته الت مس

سوى رضوان الله والدفاع عن بلده. 
لقد وجد التجربُّ والغطرسة والطاغوت واالستكبار 
ــم، وتلقاه بقلوب  ــوت وهي تبتس ــا أمة تتقّدم إىل امل هن
ــدا  ــرا خال ــا نه ــن دمائه ــع م ــة، وتصن ــة مطمئن راضي

للحرية، وتفتُق من أرواحها فضاء واسعا لالستقالل.
ــؤولية الكاملة  لون املس ــن يتحَمّ ــَرم أن املعتدي ال ج
تجاه جرائم قتل الجرحى واملُسعفني، وأنهم مسؤولون 
أمام الله عن هذه الجريمة، لكنَّ هناك مجرمني آَخرين، 
ــار، وكانوا ما بني  ــه بجانب القتلة الكب ــد يحُرشهم الل ق
، أو  ــعف مهمل، أو طبيب غري مباٍل، أو جّراٍح ُمقرصِّ مس

ممرِّضة تائهة.
ــور أو  ــل الدكت ــن قب ــح م ــاُل الجري ــى إهم ــد يرق وق
ــة إىل درجة القتل، وهو  ــعف أو املمّرض الجّراح أو املُس
ــي من  ــة، وه ــؤولية التقصريي ــوم باملس ــمى الي ــا يس م
ــأَُل عنها املرء أمام الله تعاىل،  ــؤوليات التي سُيْس املس

الذي يعلم الرس وأخفى.
ــه ُيجِربُ  ــم أن الل ــدة التي تزع ــرب (العقي ــدة الج عقي
ــرة) والتي يبرشِّ  ة والرشي ــه الخريِّ ــاَن عىل أعمال اإلنس
ــعودي الوهابيون منذ  ــالط الس ــاة وعلماء الب ــا دع به
ــون وال  ــا تحّمل املجرم ــة مل ــو كانت صحيح ــود ، ل عق
ــهداء ومن  ــؤولية؛ فَمْن قتل من الش ــّرصون أية مس املق
الجرحى حتى وإن كان بسبب إهماِل َمن ذكرنا، فإنما 
ــربي، لكن  ــاه أجلُه الج ــه وقدره، وواف ــات بقضاء الل م
ــان،  ــُف مبدأ التكليِف اإللهي لإلنس ذلك بالتأكيد ينِس
واستخالِفه، عىل أساس عقله واختياِره أيَّ النجدين، 
ــدة القائمة عىل  ر العقي ــرش، ويدمِّ ــري ونجد ال نجد الخ
أساِس مبدأ الثواب للمحسن، والعقاب للميسء، وهي 

مبادئ أساسية يف اإلسالم ويف القرآن الكريم.
ــاىل يف اآلية  ــه تع ــوُل الل ــق يأتي ق ــذا املنطل ــن ه وم
ــَك كَتَْبنَا َعَىل  ــدة، (ِمْن أَْجِل َذلِ ــورة املائ الـ(32) من س
ــاٍد ِيف  ــاً ِبَغْريِ نَفٍْس أَْو فََس اِئيَل أَنَُّه َمن قَتََل نَفْس َبِني ِإْرسَ
ــاَس َجِميعاً َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما  األَْرِض فَكَأَنََّما قَتََل النَّ
ــلُنَا ِبالَبيِّنَاِت ثُمَّ  ــا النَّاَس َجِميعاً َولَقَْد َجاءتُْهْم ُرُس أَْحَي

فُوَن). نُْهم َبْعَد َذلَِك ِيف األَْرِض لَُمْرسِ ِإنَّ كَِثرياً مِّ
ــة جميعا أن ال  ــة أن عىل األم ــة الكريم ــّدث اآلي تتح

ــا، وتحثُّ  ــا وعدوان ــٍس واحدة ظلم ــِل نف ــتهني بقت تس
ــِذه أينما  ــس وأخ ــب قاتِل النف ــىل تعقُّ ــَع األمة ع جمي
ــه، أو الكون  ــرت علي ــف، واالمتناع من إيوائه، أو الّس تق
ــىل  ــٌب ع ــه، وكلٌّ مخاطَ ــت لوائ ــواء تح ــه، أو االنض مع
ــطة يده يف األرض، .. فكيف  ــب مقدرته، وبقدر بس حس
لو كان الحال أن ذلك املجرم الطاغية يقتل اآلالف من 

األبرياء، واملظلومني، بغيا وعدوانا؟.
إن اآلية ال تنظر إىل كمِّ القتل، ولكن إىل كيفيته، فمن 
ــانية الواحدة فقد  ــتهان بمبدأ حرمة النفس اإلنس اس
استهان بكل البرشية؛ لذا فإن عىل البرشية أن ال تضيع 
ــان واحد، ويجب أن تعترب نفسها مسؤولة عن  دم إنس

ذلك.
ــاُس  ــّرك الن ــة أن يتح ــا أهمي ــة أيض ــنيِّ اآلي ــا تب كم
ــدٍة، (َوَمْن  ــٍس واح ــاِة نف ــاِذ حي ــِل إنق ــا من أج جميع
ــاً)، واإلحياُء هنا  ــاَس َجِميع ــا أَْحَيا النَّ ــا فَكَأَنََّم أَْحَياَه
ــرية، إنقاذ الغريق،  ــاُذ من املوت، وهو أنواع كث هو اإلنق
ــبَّب  ــض، من اليشء الذي كان سيتس ــح، واملري والجري
ــة بأهمية  ــي اآلي ــل وتوح ــه، ب ــاق روح ــه، وإزه يف قتل
ــقط يف بحار  ــك أن يس إنقاِذ الضال أيضا، والذي يوش
الهاوية، وأودية الضالل، وموت الكفر، فالكفر والضالل 
والزيغ والقتال تحت رايات املستكربين من أشدِّ املوت، 
ــع النهايات، وأفظَِع الخواتم، وَمْن يتحرَّك إلنقاذ  وأبش
ــة ُيحييها، وكأنه يحيى  ــن ذلك فإنه يف الحقيق نفٍس م
ــة كلها؛ ومن هذا الباب جاء قول الله تعاىل: (َيا  البرشي
ُسوِل ِإَذا َدَعاكُم لَِما  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِجيُبواْ لِلِّه َولِلرَّ

ُيْحِييكُْم) [األنفال: 24].
ــورة  ــك الص ــل، بتل ــم للقت ــرآن الكري ــح الق إن تقبي
ــٌل  ــو قت ــخٍص ه ــَل ش ــرآن، وكأن قت ــا الق ــي صّوَره الت
ــك الصورِة  ــاء واإلنقاذ بتل ــنُي اإلحي ــة، وتحس للبرشي
ل  ــِة والرائعة، لهو دليٌل قطعي ُيبنيِّ أهميَة تحمُّ الجميل
ون يف أفعالهم،  ــؤولية يف اإلسالم، وأن الناَس ُمَخريَّ املس
ــريُ إىل أن عقيدة  ــا، وُيِش ــؤولون عنه ــايل فهم مس وبالت
ــان منا  ــُعُر كلُّ إنس ــْربِ من الضالل املُِبني، الذي َيْش الَج
قطعا بانحرافها عن الحق؛ كونها نتاًجا خبيثا ألنظمة 
الطغيان، بقصد استغباء املغفَّلني، وقتل كل إرادة حرة 

تنزع نحو التحرر والثورة عىل الظاملني.
ــاِن  ــل اإلنس ــرآن يف تحمي ــج الق ــىل منه ــا ع وجري
ــهيد القائد  ــه وتروكه، جاء النص للش ــؤولية أفعال مس
ــالم  ــأن الصحة يف اإلس ــني بدر الدين الحوثي بش حس
ــع من دروس  ــص يف الدرس التاس ــا جدا، وهو ن متقدم
ــل، حيث ذكر "أن  ــان، أنقله هنا بترصٍُّف غري مخ رمض

ــن كل جهة"، وأن من  ــان م دين الله يتناول بناَء اإلنس
ــبة  ــب الصحي بالنس ــه "الجان ــات الل ــداف ترشيع أه
لجسم اإلنسان، والجسم الصحيح، والجسم السليم"، 
وأن "الصحة، وسالمة الجسم هي أيضاً هامة يف مجال 
ــبيل الله، يف  ــزام بُهدى الله، يف مجال العمل يف س االلت
إقامة دين الله"، وذكر يف مسألة املرض "أنه ال يصح أن 
ــن نرى يف ترشيعاته ما  ــب كلَّ َمَرٍض إىل الله، ونح ننس

هي ذاُت أهميٍة كربى يف مجال صحة الجسم".
ــارة إىل أنه يف بعض  ــألَة بـ(دائما) إش وتقييُده املس
ــل اإلرادة اإللهية  ــد تتدخ ــا النادرة، ق ــان، وربم األحي
ــا التي  ــن فطرته ــة ع ــس الكوني ــذه النوامي ــاف ه إليق
ــذا ما أطلق  ــرا كان مفعوال، وه ــا، ليقيض الله أم فطره
ــالمية (االخرتاع)، ومنه  ــفة اإلس عليه يف تاريخ الفلس
ــا منََع اللُه  ــة) يف اليمن؛ إذ لربم ــاءت فرقة (املخَرتِع ج
ــم املريض، أو العكس.  أثَر الدواء من التفاعل مع الجس
وهذا أمر خالُف األصل؛ ألن كلَّ يشٍء مرتبط بنواميس 
ــن تخرج يف  ــبَّبات، وبالطبع ل ــباٍب ومس ــني، وأس وقوان

مجملها عن املشيئة اإللهية العامة.
ــول  ــه ح ــح رؤيت ــد يف توضي ــهيُد القائ ــُف الش ُيضي
ــا: "نحن نرى  ــام به ــة االهتم ــة وأهمي ــرض والصح امل
ــاٍم  ــا هي بحاجة للنهوض بها إىل أجس يف ترشيعاِته م
صحيحٍة وسليمة، كالجهاد يف سبيل الله، وهي تتناىف 
ــبُّ األمراَض صبًّا عىل  ــع القول بأن الله هو الذي يص م
ــان  ــان املؤمن، وأن عالمة اإلنس ــاس، أو عىل اإلنس الن

املؤمن أنه يصب عليه املرض صبًّا". 
ــن الله  ــؤوليات يف دي ــرياً من املس ــف بأن "كث ويضي
تحتاج إىل صحة الجسم، فإذا كان الجسم منهكا تتأثر 
ــبة لغالب الناس، وتتأثر  تلك املسؤوليات أيضاً بالنس
ــُرص نظرتُه، ويكون قريباً  ــان، تق حتى اهتمامات اإلنس
ــليماً فإن  ــمه س ــا إذا كان جس ــل والضجر. أم ــن املل م

ذهنيته تكون صافية، ُمتَفتِّحة". 
: وبهذا يتبنيَّ

ــات ويف  الجبه ــة يف  ــال الصح ــْعفني ورج املُْس -أن 
ــطورة اليمانية املعارصة،  ــايف هم أحد صناع األس املش
ــود واإلخالص واملبادرة  ــتلزم املزيد من الجه التي تس

منه أيضا.
ــح أو  ــة جري ــال يف معالج ــري أو إهم -وأن أي تقص
مريض من أي طبيب أو جراح أو مسعف أو ممرضة أو 
أي شخص مسؤول، بحيث يؤدي إىل موته، أو إصابته 
ــة والجناة، الذين  ــائر القتل بإعاقة، فإنهم يعتربون كس

آذوا األبرياء، وشاركوا يف مآسيهم.
-وأنه كلما بادر مبادر من أولئك العاملني يف الصحة 
إلنقاذ جريح، بأي جهد، فإنه حظي بفضل الله، حيث 
ــارك يف  ــاه، وأنقذه، وكأنه إنما ش ــه أنه أحي ــب الله ل كت
ــة جمعاء االهتمام  ــاء البرشية كلها، وأن عىل األم إحي
بهذا الجانب، فال يسمحوا للمقرص أن يقرص، ويعملوا 

عىل تشجيع املبادر يف االستمرار يف مبادرته.
ــه كانت لديه  ــد رضواُن الله علي ــهيَد القائ -وأن الش
ــي رؤية ضمن  ــب الصحي، وه ــة يف الجان ــة متقّدم رؤي
ــرآن الكريم،  ــن خالل الق ــاملة لنهضة األمة م ــة ش رؤي

وذلك أمٌر خليٌق باالطَّالِع عليه، والعمِل به.
Hamoodalahnomi@gmail.com

التاريخ يصنع وعينا (التاريخ يصنع وعينا (٣٤٣٤):):
مسؤولية العاملين في الصحة والخدمات الطبيةمسؤولية العاملين في الصحة والخدمات الطبية

حمود عبداهللا األهنوميحمود عبداهللا األهنومي

وزير التربية والتعليم يتفقد أيتام دار الرحمة في صنعاءوزير التربية والتعليم يتفقد أيتام دار الرحمة في صنعاء
ٹ/ خاص

ــن  ــى بدرالدي ــم يحي ــة والتعلي الرتبي ــر  ــع وزي اطل
الحوثي أمس عىل دار الرحمة لرعاية األيتام بصنعاء.

ــدار إىل أبرز  ــىل ال ــن القائمني ع ــر م ــتمع الوزي واس
ــول الناجحة  ــي يواجهها الدار والحل ــكاليات الت اإلش
ــؤولني  املس ــع  يضطل أن  رضورة  ــىل  وع ــا  لتجاوزه

بواجباتهم تجاه األيتام.
ــم عىل  ــة والتعلي ــرص وزارة الرتبي ــر ح ــد الوزي وأك
نجاح العمل يف دار الرحمة لأليتام وتوفري احتياجاته 
ــه املركز من  ــري ما يقوم ب ــات املتاحة نظ ــق اإلمكاني وف

جهود كبرية يف رعاية وتربية األيتام.
ــم األطفال األيتام يف  ــا تفقد وزير الرتبية والتعلي كم

الدار واستمع إليهم وتلمس احتياجاتهم عن قرب.
ــذل املزيد  ــال األعمال إىل ب ــر الرتبية رج ــا وزي ودع
ــاندة املراكز  من االهتمام يف رعاية األيتام، ودعم ومس
ــانية، خصوصا وأن العدوان عىل اليمن  الخريية اإلنس
ــام وهو ما يوجب عىل الجميع  ضاعف من أعداد األيت
ــيخ قيم الرتاحم بني  ــز التكافل االجتماعي وترس تعزي

أوساط املجتمع.

مجلس جنيف للحقوق: التعذيب واالبتزاز الجنسيمجلس جنيف للحقوق: التعذيب واالبتزاز الجنسي
أصبحا سلوكا ممنهجا في سجون اإلمارات باليمنأصبحا سلوكا ممنهجا في سجون اإلمارات باليمن

ضبط متهمين بارتكاب جريمة ضبط متهمين بارتكاب جريمة 
قتل وتزوير بمحافظة صنعاءقتل وتزوير بمحافظة صنعاء

القبض على عصابة لتهريب اآلثار اليمنية النادرةالقبض على عصابة لتهريب اآلثار اليمنية النادرة

أكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة 
ــزاز  واالبت ــب  التعذي أن  ــني  االثن ــوم  ي
يف  ــاً  ممنهج ــلوكاً  س ــح  أصب ــيس  الجن
ــا اإلمارات  ــجون التي ترشف عليه الس

يف اليمن.
ــان «إن اإلمارات  وقال املجلس يف بي
ــىل  ــات ع ــؤولية أي تداعي ــل مس تتحم
ــا  له ــع  تاب ــجن  ــني يف س ــة املرضب صح

بمحافظة عدن اليمنية».
ــزاز  واالبت ــب  ”التعذي أن  ــاف  وأض
ــا  ممنهج ــلوكا  س ــا  أصبح ــيس  الجن
ــرشف  ت ــجون  س يف  ــني  املعتقل ــق  بح
ــار املجلس إىل  ــارات“.. وأش ــا اإلم عليه
ــاكات  ــف االنته ــا وق ــارات عليه أن اإلم

املروعة بحق املعتقلني يف سجون ترشف 
عليها يف مناطق يمنية.

ــجن  ــر بالذكر أن معتقلني يف س جدي
ــه االحتالل  ــد الذي يرشف علي برئ أحم
ــي يف مدينة عدن أعلنوا يف وقت  اإلمارات
ــن  ع ــاإلرضاب  ب ــتمراريتهم  اس ــابق  س

الطعام حتى تحقيق مطالبهم.
ــدة للمعتقلني  ــور جدي ــرت ص وأظه
ــب عليها أنهم  ــون الفتات كت وهم يحمل
ــى املوت؛ يف  ــم حت ــيواصلون إرضابه س
ــتجابة ملطالبهم املتمثلة  حال عدم االس
ــم، وتقديمهم ملحاكمات  يف حل قضاياه
ــوري عّمن لم تثبت  نزيهة، واإلفراج الف

ضدهم أي تهم.

ــكاب جريمة قتل  ــاء متهماً بارت ــة بمحافظة صنع ــت األجهزة األمني ضبط
ــث الجنائي لـ  ــدر أمني بالبح ــر.. وأوضح مص ــة قضايا تزوي ــا عىل ذم مطلوب
(سبأ) أن األجهزة األمنية باملحافظة بالتنسيق مع رشطة بيت بوس، ضبطت 

املتهم بقتل املجني عليه صالح النوفة.
ــة يف البحث تمكنت من ضبط مطلوب  ــار املصدر إىل أن األجهزة األمني وأش
ــوازات بعد عمليات تحر ومتابعة .. الفتا إىل  ــىل ذمة قضايا تزوير بطائق وج ع

أنه تم إحالة املتهمني للجهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية.

ٹ/ معني حنش
ــن رجال األمن يف مديرية الظهار   تمك
ــخصني  بمحافظة إب من القبض عىل ش
ــع  ــب وبي ــة لتهري ــن عصاب ــالن ضم يعم
ــدر أمني   ــح مص ــة.. وأوض ــار اليمني اآلث
باملديرية  يف ترصيح خاص لـ"الثورة" أن 
كال من  املدعو " ع. م. ا " واملدعو "ع. ن.  ا 
ــا وبحوزتهما تمثال أثري ،  " تم ضبطهم

حيث اعرتفا انهما كانا بصدد بيعه.
كان  ــني  املتهم أن  ــدر  املص ــاف  واض

ــع  القط ــن  م ــدد  لع ــور  ص ــا  بحوزتهم
ــا موجودة  ــا انه ــادرة اعرتف ــة الن األثري
ــاء العصابة..  ــن اعض ــخصني م لدى ش

يتواجدان يف محافظة أخرى.
ــزة  األجه أن  إىل  ــدر  املص ــار  واش
ــة منفصلة يف  ــت يف عملي ــة ضبط األمني
ــن باآلثار  ــة  أحد املتاجري ــس املديري نف
ــو املدعو " س.ش" وبحوزته  اليمنية وه
ــن الذهب الخالص  ــة أثرية نادرة م قطع
ــزن 400  ــة وت ــور  الحمريي ــود للعص تع

جرام.

استعراض الصعوبات التي تواجه استعراض الصعوبات التي تواجه 
عمل هيئة النقل البري بالحديدةعمل هيئة النقل البري بالحديدة

استعرض اجتماع بمحافظة الحديدة 
ــال املحافظ  ــم بأعم ــة القائ أمس برئاس
ــات التي  ــم، الصعوب ــاش قحي محمد عي
تواجه عمل الهيئة العامة لتنظيم شؤون 

النقل الربي باملحافظة.
ــم وكيل  ــذي ض ــاع ال ــش االجتم وناق
ــة  واإلداري ــة  املالي ــؤون  للش ــة  املحافظ
ــة عبدالجبار محمد أحمد  واملوارد املالي
ــر  ــي ومدي ــد الوادع ــة ولي ــس الهيئ ورئي
ــويدي،  فرع الهيئة باملحافظة محمد الس
ــة  ــل املحلي ــوم النق ــل رس ــات تحصي آلي

واملركزية وتوريدها.

ــف  تحال ــتمرار  اس ــاع  االجتم وأدان 
ــل الربية  ــوط النق ــع خط ــدوان يف قط الع
ــرى  األخ ــات  واملحافظ ــة  املحافظ ــني  ب
ــانية الدولية  ــذا قطع اإلمدادات اإلنس وك
ــدة، وتعنته  ــل عرب ميناء الحدي التي تص
ــادة  ــأن إع ــويد بش ــاق الس ــذ اتف يف تنفي
ــافرين  ــح الطرق أمام املس ــار وفت االنتش
واملساعدات اإلنسانية من وإىل الحديدة.
ــادة املحافظة  ــرص قي ــد قحيم ح وأك
ــرتض  ــي تع ــات الت ــل الصعوب ــىل تذلي ع
ــري عمل الهيئة وبما يعزز من نشاطها  س

ويحقق نموا يف اإليرادات املالية.

ال تغامر في المتاجرة بالسلع المهربة ومنها السجائر تجنب� للعقوبات الكبيرة التي فرضتها القوانين النافذة. 
مصلحة الضرائب – الرقم المجاني: (٨٠٠٠٠٣٣).
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ــاورات  ــوم مرحلة ما بعد مش ــرصم اىل الي ــام املن ــمرب الع ــذ نهاية ديس من
ــذ االتفاق  من قبل  ــة والتنصل عن تنفي ــت حالة من املماطل ــويد  حصل الس
ــاق والتي يف  ــي تضمنها االتف ــق بالبنود الت ــا يتعل ــه يف م ــدوان ومرتزقت الع
مقدمتها ملف األرسى وتهدئة الحديدة وايصال املساعدات إىل تعز ورصف 
ــكل  ــتمرة بش ــرتة حصلت خروقات مس ــالل هذه الف ــات املوظفني وخ مرتب
يومي لالتفاق من قبل العدوان ومرتزقته عىل الرغم من أن الجيش واللجان 
ــذ االتفاق كان أهمها  ــة تثبت جديتهم يف تنفي ــعبية قدموا مبادرات قوي الش
ــليم ميناء الحديدة لخفر السواحل والسلطة املحلية ورغم ذلك حصل  تس
ــوم األحد املايض  ــابق حتى ي ــل يف الس ــا كان يحص ــي ودويل كم ــت أمم صم
ــيد القائد عبد  ــاء والتقى بالس ــي إىل صنع ــه املبعوث األمم ــذي وصل في ال
ــتمع  امللك الحوثي ووزير الخارجية يف صنعاء ورئيس اللجنة الثورية واس
ــادة الذي يؤكد رضورة  ــعب اليمني من القي ــوث إىل املوقف الثابت للش املبع

تنفيذ االتفاق الذي تم عرقلته من قبل العدوان واملرتزقة
ــىل أي يشء حتى تحصل مواقف  ــالل هذه املرحلة ال يمكن التعويل ع خ
ــم يدخل حيز التنفيذ  ــويد ألن االتفاق ل عملية وتقدم ملموس يف اتفاق الس
ــا ان كل يشء أصبح  ــه، وبم ــدوان ومرتزقت ــات الع ــة وخروق ــبب مماطل بس
ــم املتحدة ان تتخذ موقفاً قوياً يف  ــوفاً فهذا يعني أن عىل األم واضحاً ومكش

الضغط عىل الطرف املعرقل لالتفاق
ــيد عبد  ــأن اللقاء الذي جمع بني الس ــف عنه بش ــن خالل ما تم الكش وم
ــيد أكد عىل رضورة تنفيذ االتفاق يف  امللك وبني املبعوث األممي نجد ان الس
ــويد وحّمل مسؤولية  ــعب اليمني باتفاق الس ــك الش أرسع وقت وعىل تمس
ــدة واملجتمع الدويل  ــه وكذلك األمم املتح ــدوان ومرتزقت ــة االتفاق الع عرقل
ــؤولية الضغط عىل الطرف املعرقل لالتفاق الذي هو العدوان  يتحملون مس
ــويد وأقره ودعا إىل  ــة حول اتفاق الس خصوصاً أن مجلس األمن عقد جلس
ــدوان ويف مقدمتها وزارة  ــل دول الع ــول من قب ــل مباركة وقب ــذه وحص تنفي
ــون يماطلون  ــت أنهم كانوا وال يزال ــعودية  ولكن الواقع أثب ــة الس الخارجي

ويسعون اىل عرقلة االتفاق واستمرار العدوان
ــه ولجانه الشعبية فإنه ثابت  ــعب اليمني بقيادته وجيش اما موقف الش
ــويد وهناك توجه عام لدعم أي جهود اممية او دولية للسالم  من اتفاق الس
يف اليمن إالّ ان العدوان ومرتزقته يقفون حجر عرثة يف طريق السالم وليس 
ــالم والدليل عىل ذلك مماطلتهم وخروقاتهم املستمرة  لديهم نية جادة للس
ــتحداثات  ــل أيام واس ــل يف املخا قب ــلحة كما حص ــن األس ــد م ــب املزي وجل
ــيس وهذا يعني أن عىل  ــكرية وتحليق مكثف للطريان الحربي والتجس عس
ــم عىل تنفيذ  ــدوان ومرتزقته وأن تجربه ــدة أن تضغط عىل الع ــم املتح األم

االتفاق الذي وقعوا عليه يف السويد
ــويف األيدي  ــعبية لن يقفوا مكت ــش واللجان الش ــي والجي ــعب اليمن الش
ــعب  ــتفزازات العدوان ومرتزقته ولنا الحق كل الحق كش امام خروقات واس
ــتمراً ولم يتوقف بعد وما قامت  ــي يف التصدي للعدوان ألنه ال يزال مس يمن
ــكر خالد يف تعز بصاروخ  به القوة الصاروخية قبل ايام عندما قصفت معس
ــت مؤخراً عرب ميناء  ــكرية التي وصل ــتهدف التعزيزات العس بدر1 الذي اس
املخا هي رسالة عسكرية للعدوان مفادها ان الجيش واللجان يرصدون كل 

تحركات العدو وأن صربهم عىل خروقات العدوان لن يدوم طويال
ــاورات كان موقف  ــن املش ــدة م ــة جدي ــاب إىل جول ــوص الذه ــا بخص ام
ــتعدون للذهاب لجولة  ــد الوطني واضحاً من ذلك حيث اكدوا انهم مس الوف
ــالم  ــة اإلطار العام مللف الس ــن برشط ان يتم مناقش ــاورات جديدة ولك مش
ــكرية  ــية واألمنية والعس ــمل كل الجوانب السياس ــذي يش ــكل عام وال بش
واالقتصادية واإلنسانية وغريها حتى يتم الخروج بنتائج إيجابية وحلول 
ــويد الذي لم  ــل يف اتفاق الس ــول جزئية كما حص ــس مجرد حل ــاملة ولي ش
ــذ بعد وعىل ما اعتقد أن الوفد لن يذهب إىل جولة جديدة اذا لم يحصل  ينف
ــور أي جولة  ــد هناك رضورة لحض ــويد ألنه ال يوج ــدم يف اتفاق الس أي تق
ــاورات جديدة مالم يتم تنفيذ ما تم االتفاق عليه يف املشاورات السابقة  مش

يف السويد.
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ــق  ــاط ــن عــــرض ال
ــقــوات  ــل الــرســمــي ل
املسلحة صورة لتصوير 
تابع  ملقر  التُقط  جوي 
يف  اإلماراتية  للقوات 

الساحل الغربي.
ــرت الــصــورة  ــه وأظ
القوات  مقر  الجوية 
ــة واملــدافــع  ــي ــارات اإلم
تقصف  التي  العمالقة 
ـــوت املــواطــنــني  ـــي ب
يف  السكنية  واألحياء 

كيلو 16 والدريهمي.
وأوضح العميد رسيع 
منطقة  يف  املــوقــع  أن 
جلب  تم  وقد  النخيلة 
املدافع مؤخرا للساحل 
يف  عرضها  وتم  الغربي 
كأحد   - أمس  مؤتمر- 

الخروقات الكبرية.
رسيع  العميد  وأكــد 
يشء  كل  رصد  يتم  أنه 
«بفضل  العدوان  لقوى 

الله».


