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تشكيل  عىل  االتفاق 
ــة من  ــي ــن ــة وط ــوم ــك ح
االلتزام  ودون  الكفاءات 
الحزبية  باملحاصصات 
األولــويــات  أهــم  من  تعد 
يف  بها  األخذ  يجب  التي 
قاله  ما  ،هذا  املرحلة  هذه 
مطهر  أحــمــد  الــدكــتــور 
اإلعالم  أستاذ   – عقبات 
بجامعة صنعاء ،وأضاف: 
بجدية  ــوف  ــوق ال يجب 
التي  القائمة  األزمة  أمام 
أسعار  زيـــادة  سببتها 
النفطية  املــشــتــقــات 
بإحالة املوضوع إىل لجنة 
متخصصة  اقتصادية 
رفع  من  الجدوى  لدراسة 
الذي  وبالقدر  األسعار 
العليا  املصلحة  يحقق 
كما   ، الوطني  لالقتصاد 
ينبغي عىل اإلعالم اليمني 
بصفة عامة تقدير أهمية 
وحساسية املرحلة بتبني 
يساعد  إعالمي  خطاب 
عىل نرش التوعية بأهمية 
الحوار  مخرجات  بنود 
تنفيذها  وآليات  الوطني 
الواقع  أرض  عىل  مزمنا 
الفرقاء  وجميع  طــاملــا 
ومنظمات  السياسيني 
والشباب  املدني  املجتمع 
يف  شاركوا  قد  ..وغــريهــم 
صياغة محتوى النصوص 
الواردة فيها ، وتابع بالقول 
يف  اإلرساع  ينبغي  أيضاً: 
والظروف  األجواء  تهيئة 
يف  قدما  للسري  املالئمة 
الحوار  مخرجات  تنفيذ 
مصالحة  بتبني  الوطني 
وتجاوز  حقيقية  وطنية 
كــافــة الــخــالفــات ونرش 
والقبول  التسامح  ثقافة 
قواعد  وإرســـاء  باآلخر 
والقانون  النظام  ــة  دول
املتساوية  ــة  ــن ــواط وامل
للدفع  الجميع  ومشاركة 
بعجلة التنمية إىل األمام. 

ما تم التوافق عليه
ــن جــانــبــه قــال  و م
الكاتب واملحلل السيايس 
عبدالباري طاهر: إن البلد 
إىل  ونحتاج  بأزمة  تمر 
دعوة شاملة لكل اليمنيني 
لرفض الحرب واالحتشاد 
املربر للحرب وكذلك رفض 
العنف واإلرهاب والحروب 
املستدامة ،وكما أن البالد 
وبناء  تسامح  إىل  بحاجة 
والقانون  للنظام  ــة  دول
إليها  الناس  يحتكم  دولة 
السالح  مــن  ــالص  ــخ وال
ــروب  ــح ـــن دعــــاة ال وم
فيها  يتوافق  دولة  والفنت 
اليمنيون عىل أن يعيشوا 
واستقرار  ــالم  وس بأمن 
ويتجهوا للتنمية والبناء. 
أولوية  من  إن  ويضيف: 
ــوراً  ــات الــبــدء ف ــوي األول
بتنفيذ ما تم التوافق عليه 
الشامل  الحوار  مؤتمر  يف 
وهي  كاملة  ومخرجاته 
حكومة  بتشكيل  املتعلقة 
كفاءات  حكومة  جديدة 
والء،  حــكــومــة  ــس  ــي ول
واألمن  الجيش  وهيكلة 
الفاسدة  اإلدارة  وإصالح 

جهاز  بناء  إعادة  أن  كما 
ــة والــوصــول إىل  ــدول ال
عليه  يستفتى  دستور 
اتحادية  ـــة  دول ــاء  ــن وب
تعترب  قضايا  ديمقراطية 
أولويات  نقاط  أهــم  من 

مخرجات الحوار.

الخروج من األزمة املتصاعدة
فيما أكد ثابت حسني 
صالح – محلل سيايس أن 
األولوية امللحة أمام اليمن 
اآلن هي الخروج من األزمة 

خلفية  عىل  املتصاعدة 
املشتقات  عن  الدعم  رفع 
استغلتها  التي  النفطية 
لتصعيد  الــقــوى  بعض 
الدولة  االحتجاجات ضد 
تتطلب  األزمة  هذه  وقال: 
جانب  إىل   ، سياسيا  حال 
األمنية  ــاع  األوض تطبيع 
واإلدارية يف مناطق الرصاع 
وصعدة  والجوف  كعمران 
وشـــبـــوة وحـــرضمـــوت، 
الثقيلة  األسلحة  ــزع  ون
مختلف  من  واملتوسطة 

ــوى  ــق املــلــيــشــيــات وال
تطبيق  يف  ،والـــــرشوع 
مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
 ، متكاملة  كمنظومة 
واالنتهاء من مهام اللجنة 

الدستورية وغريها.

مصالحة وطنية 
ومعالجات

يشري  جهته  ومـــن 
سيف–  درهــم  الدكتور 
أستاذ االقتصاد يف املعهد 
اإلدارية   للعلوم  الوطني 
هناك  يكون  أن  أهمية  إىل 
حقيقية  وطنية  مصالحة 
الصدع  ورأب  واملصارحة 
والتنازل  الــفــرقــاء  بــني 
لبعضنا البعض من خالل 
ــىل طــاولــة  الــجــلــوس ع
السلمي  للحل  واحــدة 
مخرجات  مــع  املتوافق 
الــوطــنــي ،إىل  الــحــوار 
الفكري  االنفتاح  جانب 
الواعي واحرتام ما يطرحه 
ــة  ــارك ــش ـــــرون وامل اآلخ
األحزاب  لجميع  الفعلية 
والشباب  السياسية 
صنع  عملية  يف  ـــرأة  وامل
من  أن  ويضيف   ، القرار 
اإلصالح  أيضاً  األولويات 
من  يأتي  الذي  السيايس 
املبذولة  الجهود  خــالل 
ومخطط  متكامل  بشكل 
ــة  إلزال ومــوجــه  ومنظم 
الحلول  وإيجاد  الفساد 
ــة  املــالئــمــة وكــذلــك إزال
واالنتماءات  التعصب 
والقبلية  الــطــائــفــيــة 
والــطــبــقــيــة والــديــنــيــة 
وتنفيذ   ، ــددة  ــش ــت امل
مخرجات الحوار الوطني 

.
ــف عىل  ــي وأكــــد س
االهتمام بالعنرص البرشي 
الركيزة  يمثل  الفرد  ألن 
حيث  ــن  م ــة  ــي ــاس األس
تحسني املستوى املعييش 
الجوانب  يشمل  ــذي  ال
فيه  واإلنسانية  املادية 
ــة الــوســاطــة  ــارب ــح ،وم
واملحسوبية والفساد كون 
الفساد سبباً يف انهيار أي 
نظام سيايس ، وقال يجب 
وضع خطة شاملة إلعادة 
بناء الدولة سياسيا إداريا 
أسس  عىل  واجتماعيا 
الجميع  ومساواة  حديثة 
،وإعـــادة  القانون  ــام  أم
تــحــصــيــل الـــرضائـــب 
الجمركية  ـــوم  ـــرس وال
،واختيار أصلح الكفاءات 
وتحديد املؤهالت العلمية 
الالزمة لها ،ومىض الدكتور 
إعادة  يجب  يقول:  درهم 
والدولة  األفراد  بني  الثقة 
وفرض هيبتها وسيطرتها 
والقانون  النظام  وتطبيق 
األرض  من  شرب  كل  عىل 
القانون  وسيادة  اليمنية 
امليليشيات  أسلحة  ونزع 
القانون  عن  والخارجني 
يف  الــحــق  لها  فــالــدولــة 
 ، امــتــالك الــســالح فقط 
املجتمع  يشعر  حتى 
ألن  واالستقرار  باألمان 
الدولة هي املخولة بذلك ، 
وختم حديثه بالقول: كما 
األوضــاع  معالجة  يجب 
تشخيص  بهدف  املرتدية 
الحلول  وتقديم  املشكلة 
املناسبة  لها حتى يمكن 
التغلب عىل هذه املعوقات 
ويتحقق كل ما سبق ذكره 

.
العميد  يرى  ــرياً  وأخ
ناشط   - ــواس  ج محمد 
سيايس أن رسالة الرئيس 
هادي  منصور  عبدربه 
أنصار  مكون  إىل  املوجهة 
مجلس  بيان  وهذا   ، الله 
أبلغ تعبري  األمــن األخــري 
ملا هو مطلوب اآلن والذي 
فإنه  به  ــتــزام  االل تم  إن 
سيتم االنتهاء من صياغة 
النقاط  وتنفيذ  الدستور 
العرشين واإلحــدى عرش 
تمثل  هامة  كــأولــويــات 
مدخالً رئيسياً الستكمال 

املرحلة االنتقالية

رئيس  التوعيل  مصلح  الدكتور 
الصحة   وزارة  يف  الطبية  البعثة 
من  عدد  إجــراء  حالياً  يتم  أنه  أكد  
عن  اليمنيني  للحجاج  اللقاحات 
طريق الوكاالت السياحية بعد إلزام 
كل وكالة بتخصيص طبيب وممرض 
البعثة  وخربتهم  أوراقهم  عىل  تطلع 

الطبية.
وأوضح لـ(الثورة) خالل انعقاد 
اللقاء التوعوي الصحي واإلرشادي 
لحجاج بيت الله الحرام الذي نظمته 
الوكاالت  من  وعــدد  ــاف   األوق وزارة 
الحجاج  بتفويج  املعنية  السياحية 
والذي عقد بحضور عدد من الحجاج 
الوكاالت يقومون بتدوين  بأن أطباء 
األمراض املزمنة لدى الحجاج كضغط 
الدم والسكر بحيث إذا تعرض أحدهم 
لعارض صحي يكون التاريخ املريض 
للمريض معروفاً لدى األطباء و?يتم 

إعطاؤهم أي عالج خاطئ . 
التوعوي  اللقاء  أن  إال   : مضيفاً 
ناقش أهمية تعزيز التوعية الصحية 
اإلقبال  عدم  عىل  وحثهم  للحجاج 
عىل تناول األغذية املكشوفة واإلكثار 
من رشب املاء واالبتعاد عن استخدام 
األدوات الشخصية لبعضهم البعض 
استخدامهم  رضورة  عىل  مشدداً   ،
للكمامات حرصاً عىل عدم إصابتهم 

باألمراض املعدية.
تقوم  الصحة  وزارة  بــأن  وقــال 
بعمل تقييم ملستوى التزام الوكاالت 
املكان  واختيار  األدويـــة  بإحضار 
ومن  الحجاج  الستقبال  املناسب 
ثم يتم رفع التقييم إىل وزارة األوقاف 
بعثة  عن  املسؤولة  كونها  ــاد  واإلرش

الحج.
ولإلطالع عىل دور وزارة األوقاف 
حول هذا املوضوع أشار عيل محمد 
جعيل مدير عام الحج والعمرة بوزارة 
الوكاالت  جميع  التزام  إىل  األوقــاف 
بإجراءات الجوانب الصحية ، مؤكداً 
أن الوزارة قد اتخذت إجراءات مسبقة 
منذ ثالثة أشهر بالتعاون مع الوكاالت 
األيام  خالل  وتابع:   . الصحة  ووزارة 
التوعية  مراحل  من  املاضية  القليلة 
والصحي  التوعوي  اللقاء  أقمنا 
وممثلني  الـــوزارة  قيادة  وبحضور 
عن وزارة الصحة ، ويف هذا اللقاء تم 
 . للحجاج  اللقاحات  إعطاء  تدشني 
شاركت  الوكاالت  جميع  بأن  ونؤكد 
الصحية  التوعوية  الحملة  هذه  يف 
هي  وكالة   96 وعددها  واإلرشــاديــة 
املفوضة بتفويج الحجاج . ونستطيع 

القول إن %50 من الوكاالت قد أنهت 
الوكاالت  وستقوم  التوعوية  دوراتها 
خالل  املهمة  هذه  بإنجاز  املتبقية 

وقت قريب.

دور الوكاالت
بعثة  مسؤول  الــعــرايف  محمد 
عن  تحدث  حريضة  وكالة  يف  الحج 
ما  يف  الحجاج  تفويج  ــاالت  وك دور 
يتعلق بالتوعية اإلرشادية والصحية 
قائالً: نفذنا برنامجاً توعوياً وإرشادياً 
وصحياً ركزنا من خالله عىل الجانب 

الديني وتطرقنا  التوعوي اإلرشادي 
تنبيه  بهدف  اإلداري  الجانب  إىل 
لبس  يف  التهاون  عــدم  إىل  الحاج 
معصم  عىل  األسوارة  وتثبيت  الكرت 
مع  الجيد  التعامل  ورضورة  اليد 
حجاج بيت الله الحرام وبما يعكس 
 ، اليمني  الحاج  عن  إيجابية  صورة 
األوقاف  وزارة  قيام  يف  كبرية  وثقتنا 
بإنهاء مشكلة الجوازات مع السفارة 
استيعاب  يتم  بحيث  السعودية 
ألداء  للذهاب  اعتمادهم  تم  من  كل 
فريضة الحج . كما ندعو كل الوكاالت 
التي ستقوم بتفويج الحجاج بتقديم 

هذه  كون  للحجاج  التسهيالت  كل 
املهمة دينية وأخالقية قبل أن تكون 

ربحية. 
البعثة  مسؤول  قطران  عبده 
الطبية يف وكالة العوايض يقول: كغرينا 
من الوكاالت شاركنا يف حملة التوعية 
اإلرشادية والصحية وقدمنا من خالل 
كادرنا الطبي لقاح السحايا للحجاج 
ذلك  ودوَّنا  املرىض  بتسجيل  وقمنا   ،
عىل كرت كل حاج مصاب بأي مرض 
توعوية  محارضات  عمل  تم  كما   ،
الطبية  البعثة  خــالل  من  صحية 
بمشاركة  الصحة  لــوزارة  التابعة 
الوكاالت ونطمنئ الحجاج بأن هناك 
طاقماً طبياً يرافم يف حلهم وترحالهم.

نصائح صحية
فيما يقدم الطبيب خالد العطار 
رشحاً   - الطبية   للبعثة  مرافق   -
موجزاً عن الجانب الصحي للحجاج 
بالقول: قبل سفر الحجاج نقوم بعمل 
محارضات توعوية صحية نعرفهم من 
قد  التي  الصحية  باملشكالت  خاللها 
مصابني  هم  من  خصوصاً  تعرتضهم 
باألمراض املزمنة ونوضح للمسافرين 
عىل  الجلوس  كيفية  الرب  طريق  عن 
تحريك  ورضورة  السيارات  مقاعد 
أجسامهم والوقوف بني فينة وأخرى 
عن  تنتج  مضاعفات  أي  لــتــاليف 
 .. املقعد ولفرتة طويلة  الجلوس عىل 
ويف نفس الوقت رشحنا لهم األعراض 
الصحية التي قد تحصل للحاج خالل 
أداء املناسك كاالزدحام والذي يسبب 
نوعاً من االحتكاك مع الحجاج وهذا 
األمــراض  بعض  النتقال  يــؤدي  قد 
لذا نصحناهم بمحاولة عدم  املعدية 
كما   . املستطاع  وبالقدر  االحتكاك 
املظالت  استخدام  أهمية  إىل  نوهنا 

لتجنب رضبات الشمس الحادة.
أشار  انتشاراً  وعن أكرث األمراض 
تصيب  قد  الــحــاالت  أكــرث  بالقول: 
العلوي  بقسميه  التنفيس  الجهاز 
كدخول  الجو  لتغري  نتيجة  والسفيل 
الحاج من جو حار إىل جو بارد نتيجة 
الحالة  وهذه  التربيد  مكيفات  لعمل 
والحلق  اللوزتني  التهابات  إىل  تؤدي 
الرئتني  التهاب  إىل  تؤدي  قد  أيضاً   ،
الحمى  أن  كما   . الهوائية  والقصبة 
الشوكية هي األكرث خطورة لالنتقال 
بسبب سهولة عدواها والتي تأتي عن 
طريق الرذاذ املتطاير يف الهواء لذا قمنا 

بالتلقيح للحجاج قبل السفر.
املياه  رشب  من  العطار  ويحذر 
الكثري  كون  شخص  أي  بعد  املعدنية 
من حجاج املناطق األفريقية مصابني 
عن  ينتقل  الــذي  (ايبوال)  بفريوس 
كاللعاب  الجسم  ســوائــل  طــريــق 
فريوس  عن  سمعنا  وقــال:  والـــدم. 
كورونا الذي انترش يف بعض الحاالت 
ومن  السعودية  العربية  اململكة  يف 
املعروف بأنه ينتقل عن طريق الرذاذ 
والهواء ولتجنب هذا الفريوس ينصح 
بتقوية جهاز املناعة من خالل تناول 
بالنظافة  وااللتزام  الصحي  األكــل 
استعمال  وعدم  للحاج  الشخصية 
خاصة  لآلخرين  الشخصية  األدوات 

عند االستحمام.

سـياســيون يحددونسـياســيون يحددون  
األولويات الوطنية .. وصفة حلاألولويات الوطنية .. وصفة حل

الحجـــــاج تحـــت ميكـروســـــكوب الحجـــــاج تحـــت ميكـروســـــكوب 
االحرتازات الصحية..االحرتازات الصحية..

تمر اليمن اليوم بمرحلة مفصلية ومعها يطمح اليمنيون 
هذه  ومالمح  واملساواة  العدل  يسودها  مواطنة  بدولة 
تحتل  أولويات  هناك  لكن  الحوار  مخرجات  يف  مصاغة 
الحوار  مخرجات  بني  من  التطبيق  يف  قصوى  أهمية 
باملصالحة  وتتعلق  الراهن  مستجدات  تتطلبها  الوطني 
الوطنية  املصلحة  يحقق  ما  إىل  وصوالً  والوفاق  الوطنية 

وبناء املستقبل عىل أسس متينة ..
وهنا يحدد سياسيون وأكاديميون األولويات التي يجب 
تنفيذها من مخرجات مؤتمر الحوار لتجاوز كل الخالفات 
إىل  قدما  اليمن  لتميض  حقيقية  وطنية  مصالحة  وتبني 

األمام .. نتابع :

دشنت وزارة األوقاف واإلرشاد نهاية األسبوع الفائت بالتعاون مع  عدد من الوكاالت السياحية للسفريات 
والحج والعمرة املخولة بنقل وتفويج الحجاج إىل اململكة العربية السعودية لهذا العام الحملة التوعوية 
اإلرشادية والصحية وبإرشاف من البعثة الطبية يف وزارة الصحة واملرافقة لبعثة الحجاج . وخالل هذه 
الحملة والتي الزالت مستمرة ألقيت عدد من املحارضات التوعوية الصحية لعدد من الحجاج وتخللها 
بعض اإلجراءات الصحية حيث تم تلقيح الحجاج بعدد من اللقاحات املضادة لبعض األمراض املعدية 
والتي تنترش خالل أداء مناسك الحج ، ومواكبة لهذا املوضوع زارت تحقيقات الثورة موقع الحملة وهذه 

الحصيلة..

▼
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اســتطالع / رجاء عاطف 
متابعات/ حاشد مزقر

على اإلعالم مراعاة على اإلعالم مراعاة 
حساسية املرحلة حساسية املرحلة 

وتبني خطاب تهدئة وتبني خطاب تهدئة 
وتوعية وتوعية 

 د.عقبات: 

اليمن بحاجة إىل اليمن بحاجة إىل 
تسامح وبناء دولة تسامح وبناء دولة 

نظام وقانون بد نظام وقانون بد 
عن السالحعن السالح

 عبدالباري طاهر: 

  األزمة املتصاعدة   األزمة املتصاعدة 
اليوم تتطلب حال اليوم تتطلب حال 

سياسياسياسيا

 ثابت :

 معالجة األوضاع  معالجة األوضاع 
املرتدية بحاجة إىل املرتدية بحاجة إىل 
تشخيص املشكلة تشخيص املشكلة 

 درهم :

 تنفيذ النقاط  تنفيذ النقاط 
العشرين واإلحدى العشرين واإلحدى 

عشر أولويات هامة عشر أولويات هامة 

 جواس :

تحذيرات: فريوس ايبوال  ينتقل تحذيرات: فريوس ايبوال  ينتقل 
عرب السوائل والدم  وننصح الحجاج عرب السوائل والدم  وننصح الحجاج 

بتطبيق تعليمات األطباءبتطبيق تعليمات األطباء

وزارة األوقاف: وزارة األوقاف: 9696 وكالة ستقوم  وكالة ستقوم 
بتفويج الحجاج ونتابع اجراءاتها بتفويج الحجاج ونتابع اجراءاتها 

الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحةالصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة

أطباء البعثة: أكرث الفريوسات أطباء البعثة: أكرث الفريوسات 
المعدية تصيب الجهاز التنفسي المعدية تصيب الجهاز التنفسي 

والوقاية عرب الغذاء الصحي والوقاية عرب الغذاء الصحي 
والنظافة الشخصية والنظافة الشخصية 

18198العدد2014مسبتمرب143516هذوالقعدة21الثالثاء
Tuesday 21 Thu-Alqeadah 1435 - 16 September 2014 - Issue No. 18198


