
أك���د رئي���س ال���وزراء الدكت���ور 
أحمد عبيد بن دغر أن عدن س���تظل 
مدينة الس���ام والتعايش والبوابة 
لليم���ن  والتجاري���ة  االقتصادي���ة 

االحتادي اجلديد.
جاء ذل���ك خال اس���تقباله امس 
األربع���اء نخب���ة من املش���اركني في 
اللقاء التشاوري االول ألبناء وآهالي 

عدن ورؤساء 
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أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية أن مليشيا احلوثي ال تعي 
مفهوم ومعنى السام الذي ميثل رغبته ورغبة 

الشعب اليمني ودّول التحالف العربي.
وقال لدى اس���تقباله املبعوث األممي إلى 
اليمن م���ارت غريفث والوف���د املرافق له يوم 
األح���د املاضي في عدن إن مليش���يا احلوثي 
تستدعي السام ظاهريًا فقط عند شعورهم 
بالتراجع واالنكسار لكسب مزيد من الوقت 
لزرع األلغ���ام والدمار والتي حتصد األبرياء 

من أبناء شعبنا اليمني.
وفي اللق���اء الذي حضره رئي���س الوزراء 
الدكت���ور أحمد عبي���د بن دغر رح���ب فخامة 
الرئيس باملبعوث األممي.. مشيدًا مبساعيه 
وجهوده  احلميدة نحو السام املرتكز على 
املرجعيات الثاث املتمثلة باملبادرة اخلليجية 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر احلوار 
الوطني والقرارات االممية  ذات الصلة  وِفي 

مقدمتها القرار)2216(.
ولفت فخامة الرئيس إلى معاناة املواطنني 
مبحافظة احلديدة من  ممارس���ات املليش���يا 
احلوثي���ة االيراني���ة وعبثه���ا باملس���اعدات 
اإلنسانية وتهريب األسلحة اإليرانية وتكريس 
موارد امليناء  إلطالة أمد حربها على الشعب 
اليمني، فضًا عن اعتداءاتها  املتكررة على 

املاحة الدولية وتهديد دول اجلوار.
من جانبه عبر املبعوث األممي عن سروره 
بهذا اللقاء الذي يأتي  في إطار التشاور الدائم 
مع فخامة الرئيس والذي يستش���عر نواياه 
الصادقة نحو السام انطاقًا من مسؤولياته 

التي يحملها جتاه شعبه ووطنه.
وعبر غريفيث عن ارتياح���ه لألفكار التي 
دائمًا يطرحها فخام���ة الرئيس على صعيد 

ارساء السام الدائم في اليمن.
 وق���ال مارت���ن غريفي���ث: "س���نعمل عل���ى 
التشاور مع مختلف األطراف لبلورة الرؤى 

واألفكار املمكنة املتسقة مع مرجعيات السام 
والتأكي���د على اجلوانب اإلنس���انية في هذه 

املرحلة". 
كما خرج اللقاء بعدد من األفكار التي عبر 
عنها املبعوث  األممي في تصريحه لوسائل  
االعام حيث قال: "عقدنا لقاًء مثمرًا مع فخامة 
الرئيس وركزنا على اجلوانب اإلنسانية في 
عموم اليمن وحتدثنا عن إطاق سراح جميع 
األسرى  واملعتقلني من كل األطراف" .. معبرًا 
عن ش���كره لفخامة الرئيس على مبادرته في 

هذا االطار.
وش���كل فخام���ة الرئي���س جلنة بإش���راف 
رئي���س الوزراء الدكتور أحم���د عبيد بن دغر 
لبلورة األفكار حول املش���اورات التي تسبق 
َاي مفاوضات مباشرة بني األطراف ولدراسة 

اي مقترحات يقدمها املبعوث األممي.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة اجلمهورية 

الدكتور عبدالله العليمي.  

 

إلى متى العبث األممي؟ 
منذ االنقالب املش�ؤوم عىل شعبنا اليمني 
وقيادته الرشعية واألمم املتحدة تعمل جاهدة 
عرب مبعوثيها عىل رشعنة االنقالب بل ومنحه 
فرصا كربى الس�تعادة نش�اطه ورفع وترية 
خبثه وحقده وجرائمه التي يرتكبها كل يوم يف 
حق ابناء الشعب اليمني قتال وتدمريا وترشيدا 

وتجويعا ونهبا للحقوق واملمتلكات.
بن عم�ر املبعوث األممي األول س�هل بكل 
ما أوتي من قدرة سياسية وخدع دبلوماسية 
لالنقالبيني عملية اقتحام العاصمة صنعاء اثر 
اجتماع عقده مع زعيم املليش�يا يف صعدة يف 
معالجة كثرياً ماتعتمده�ا املنظمة الدولية يف 
حل مش�كالت الدول تتمثل بما تسمى عملية 
الصدمة التي تمكن أحد االطراف من السيطرة 
عىل الوض�ع دون مراعاة الرادة الش�عوب أو 
رشعي�ة الحكومات املنتخب�ة ديمقراطيا من 
قبل الجماهري وهذه تمثل الجريمة االوىل التي 

ارتكبتها األمم املتحدة يف حق شعبنا اليمني.
ولد الشيخ مبعوث األمم املتحدة الثاني اىل 
اليمن س�ار عىل نهج سلفه باذال كل جهده يف 
سبيل منح املليش�يا فرصا اضافية الستعادة 
االنفاس وترتيب االوض�اع لبدء جولة جديدة 
من حربها عىل الشعب اليمني من خالل ايقاف 
العمليات العس�كرية للجيش الوطني وقوات 
التحال�ف العربي تمهيداً لب�دء جوالت حوار 
الطائ�ل منها س�وى كبح جم�اح انتصارات 
الجيش الوطني وهي الجريمة الثانية املرتكبة 

من قبل األمم املتحدة يف حق الشعب اليمني.
غريفيث املبعوث األممي الثالث اىل اليمن هو 
االكثر وقاحة وخبثا وخداعا وانحيازا ملليشيا 
االنقالب وال ادل عىل ذلك من احاطته األخرية 
ملجلس األمن التي ط�رح فيها رضورة اجراء 
حوار حول ميناء الحديدة طرفاه األمم املتحدة 
ومليش�يا االنقالب الحوثي�ة يف عملية رشعنة 

وقحة االنقالب وتدويل أكثر 

معارك مستمرة وخسائر المليشيا بالجملة

اجليش الوطني يحرر التحيتا ويتقدم في حلج وصعدة وتعز واجلوف

أهداف الثورة اليمنية
التح��رر من االس��تبداد واالس��تعمار ومخلفاتهم��ا وإقامة حكم 

جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس��ك بمبدأ 
الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الس��الم العاملي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

1

2
3
4
5
6

ت�������ص�������در ع��������ن »دائ����������������رة ال�����ت�����وج�����ي�����ه امل�������ع�������ن�������وي» ب�����اجل�����ي�����ش ال������وط������ن������ي ال����ي����م����ن����ي
السعـر 50 ريـااًل

الخميس: العدد »1840« 12 يوليو 2018م - الــمــوافـــق 28 شــــوال 1439هـ
 16 

ص����ف����ح���������ة

من أقوال الرئيس

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة

غريفيث يصف اللقاء بالمثمر

الرئيس للمبعوث األممي: مليشيا احلوثي تستدعي السالم ظاهريا عند االنكسار

www.26sep.info

تس�تدعي  الحوث�ي  »مليش�يا 
عن�د  فق�ط  ظاهري�اً  الس�ام 

شعورهم بالرتاجع واالنكسار«

وص���ي ال  وس����ي����ط  امل����ت����ح����دة..  األمم 

    فؤاد العلوي - مراسلون
من سهول الحديدة إىل صحاري وقيعان 
الج�وف، ومن أودي�ة صع�دة وجبالها إىل 
هضاب تعز والبيضاء يواصل أبطال الجيش 
الوطني معارك التحرير ضد مليشيا الحوثي 
اإلرهابية ملحقني بهم هزائم مدوية وخسائر 

التكاد تحىص.
خالل ه�ذا األس�بوع خ�رت مليش�يا 
الحوث�ي مديري�ة جدي�دة م�ن مديري�ات 
محافظ�ة الحدي�دة، وُقِط�َع اإلم�داد ع�ن 
مديريت�ني أخريت�ني، فيما يواص�ل أبطال 
الجيش الوطني تضييق الخناق عىل معقل 

املليشيا يف صعدة.

أم�ا يف تع�ز والج�وف ولح�ج فخرت 
املليش�يا مزيداً م�ن املواقع االس�راتيجية، 
فيما املوت الزؤام يالحق عنارصها يف شعاب 
البيضاء وس�فوح نه�م وصح�اري ميدي 
وحرض عىل أيدي أبط�ال الجيش الوطني 

وطائرات التحالف العربي.
يف مديري�ة التحيتة بمحافظ�ة الحديدة 
غرب البالد احتفل السكان  الثالثاء املايض 
بتحرير مدينتهم من مليشيا الدمار الحوثية، 
بينما يواصل أبطال الجيش الوطني ممثالً يف 
ألوية العمالقة عملياتهم العسكرية لتحرير 

باقي مديريات محافظة الحديدة.
يوم أمس األربعاء تمكنت ألوية العمالقة 
مسنودة بالتحالف العربي من قطع خطوط 

إمداد امليليشيا بني مديريات التحيتا وزبيد 
وبيت الفقيه بشكل نهائي، عقب سيطرتها 

عىل مثلث التحيتا – زبيد.
وذكر موقع سبتمرب نت أن الوية العمالقة 
تخ�وض مواجه�ات عنيف�ة ضد مليش�يا 
الحوثي رشق مدينة التحيتا، باتجاه مدينة 
زبيد، بالتزامن مع معارك عنيفة تش�هدها 

عدد من الجبهات جنوب مدينة الحديدة.
ويف لحج جنوب غرب البالد تمكن أبطال 
الجيش الوطني من تحرير عدد من املواقع 
يف جبهة القبيط�ة أبرزها منطقة الجالحيم 
وتطهري منطقة نجد املشقر ومدرسة الخرض 

بعد السيطرة الكاملة عليها.
... ص)2(وبحسب مصدر عسكري

أكد أن مليشيا الحوثي فقدت حاضنتها الشعبية
رئيس اجلمهورية يحث على توحيد اجلهود لفتح 

جبهات جديدة في حجة ورمية

أشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة للشرعية
نائب الرئيس يطلع على جهود السلطتني احملليتني باملهرة وسقطرى 

دعا لاللتفاف حول الشرعية كونها طوق النجاة للجميع
رئيس الوزراء: عدن ستظل مدينة السالم والتعايش وبوابة اليمن االحتادي
بناء الوطن لن يبدأ إال من عدن التي يجب أن تعاد لها مدنيتها الحضارية

حث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
على توحيد وتعزي���ز اإلمكانات في محافظتي 
حجة ورمي���ة لفتح جبه���ات فاعلة ف���ي هاتني 

احملافظتني ملواجهة مليشيا احلوثي.
ووجه خال استقباله أمس األربعاء محافظي 
محافظتي حجة عبدالكرمي الس���نيني، ورمية 
محمد علي صالح احلوري بتوفير االحتياجات 
العاجل���ة للمحافظت���ني ملواجه���ة التحدي���ات 

واالرتقاء باملهام نحو األفضل.
وأكد فخام���ة الرئيس أن مليش���يا احلوثي 
فق���دت حاضنتها الش���عبية، وتعيش أس���واء 
مراحله���ا، بس���بب ممارس���اتها االقصائي���ة 
الكهنوتي���ة التي تكش���فت أوراقها ومطامعها 

أمام املغرر بهم.
واس���تمع فخام���ة الرئي���س م���ن احملافظني 

السنيني واحلوري إلى شرح 

اطلع نائب رئيس اجلمهورية الفريق 
الركن/ علي محسن صالح الثاثاء املاضي 
على طبيعة األوضاع في محافظتي املهرة 
وس���قطرى وجهود الس���لطة احمللية في 
توفي���ر اخلدم���ات وتلبي���ة احتياج���ات 

املواطنني وتثبيت األمن واإلستقرار.
وأش���اد نائب الرئيس خال استقباله 
حملافظ���ي امله���رة وحضرم���وت ب���دور 
الس���لطتني احملليت���ني ف���ي احملافظت���ني 
وجهودهما في تطبيع األوضاع، كما ثمن 
دور األشقاء في اململكة العربية السعودية 

الشقيقة ودور التحالف في مساندة الدولة 
ومنع أعمال التخريب والتهريب.

وخال استقباله محافظ محافظة املهرة 
راجح س���عيد باكريت حث نائب الرئيس 
عل���ى مضاعفة اجله���ود والدف���ع بعجلة 
التنمي���ة لألمام في ظ���ل أمن واس���تقرار 

احملافظة والعمل على محاربة التهريب.
وأك���د نائب الرئي���س اهتم���ام القيادة 
السياسية باحملافظة وتوفير احتياجاتها 
وإعطاء أولوية قصوى لتأهيل أبناء املهرة 

وتوفير فرص العمل.

عقد رئيس هيئ���ة األركان العامة الل���واء الركن 
الدكتور/ طاهر العقيلي، أمس األربعاء، اجتماعًا 
ضم رؤس���اء هيئات ودوائر وزارة الدفاع لاطاع 
على سير العمل وأداء الدوائر خال الفترة املاضية.
واس���تعرض االجتماع األوضاع واملس���تجدات 
امليدانية ودور الدوائر وجهودها في إسناد املناطق 
العسكرية والوحدات القتالية املرابطة في امليدان 

وسبل تعزيزها.
وشدد رئيس األركان على أهمية ترسيخ العمل 
املؤسسي لكل الهيئات والدوائر ورفع كفاءة جهات 

اإلسناد اللوجستي والعملياتي وحتقيق الفاعلية 
ف���ي عمل أجهزة االس���تخبارات مب���ا يحقق تنفيذ 
اخلطط العسكرية املرسومة مبا ميكن من استكمال 
عملية التحرير وتخليص الشعب اليمني من جور 

املليشيا االنقابية وممارساتها االجرامية.
وأشاد اللواء العقيلي باالنتصارات التي حققها 
أبطال اجليش ضد مليشيا احلوثي االنقابية في 
مختلف اجلبهات بدعم وإس���ناد من األش���قاء في 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية، 

مؤكدًا أن اجليش أصبح على قدر عال

اللواء العقيلي يعقد اجتماعًا برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع 

تدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا احلوثي باجتاه اململكةاليمن يرحب بنتائج زيارة رئيس الوزراء االثيوبي الى اريتريا
رح����ب اليم����ن بزي����ارة رئيس 
ال����وزراء االثيوب����ي اب����ي أحم����د 
ال����ى اريتري����ا ولقائ����ه بالرئيس 
اسياسي افورقي وما حققته من 
نتائج تخدم املصالح املش����تركة 

للبلدين.
وقال����ت وزارة اخلارجي����ة في 

بي����ان له����ا: »تابع����ت احلكوم����ة 
اليمني����ة زي����ارة رئيس ال����وزراء 
االثيوب����ي الى اريتري����ا باهتمام 
كبير ونرح����ب بنتائجها الهامة 
والت����ي من ش����أن ه����ذه اخلطوة 
السياسية املتقدمة ، طي صفحة 
املاضي وتشكل مدماكًا قويا في 

العاق����ات التاريخية الراس����خة 
بني البلدي����ن الصديقني وإلعادة 
االمن واالس����تقرار والتنمية في 
البلدين وتطورا هاما لترس����يخ 
االم����ن واالس����تقرار اإلقليمي����ني 
الدولي����ني ف����ي منطق����ة الق����رن 
االفريقي وجنوب البحر األحمر«.

متكنت ق����وات الدفاع اجلوي 
امللكي الس����عودي م����ن اعتراض 
وتدمير صاروخ بالستي اطلقته 
مليشيا احلوثي االنقابية، من 
مدين����ة صع����دة باجت����اه أراضي 

اململكة العربية السعودية.
الرس����مي  املتح����دث  وق����ال 

باس����م ق����وات التحال����ف العربي 
العقي����د الرك����ن ترك����ي املالك����ي 
»إن الص����اروخ ال����ذي اطلقت����ه 
املليش����يا ،كان باجتاه محافظة 
)الشقيق( وأطلق بطريقة ُمتعمدة 
املدني����ة  املناط����ق  الس����تهداف 
واآلهلة بالسكان ومت اعتراضه 

ولم ينتج أية إصابات«.
وأضاف في بيان نشرته وكالة 
االنباء السعودية)واس(«أن هذا 
العمل العدائي من قبل املليشيا 
احلوثية اإلرهابية التابعة إليران 
يثب����ت اس����تمرار ت����ورط النظام 

اإليراني بدعم 

الرئيس هادي يستقبل املناضل السبتمبري اللواء أحمد قرحش
استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية صباح أمس األربعاء بالعاصمة املؤقتة عدن 

املناضل السبتمبري اللواء/ أحمد عبدالرحمن قرحش.
وأش���اد فخامة الرئيس باملواقف الوطنية والنضالية 
لل���واء قرحش في س���فر الث���ورة واجلمهوري���ة باعتباره 
من الرعي���ل األول الذين أوقدوا ج���ذوة النضال والتحرر 
م���ن أدران التخلف والعبودية االمامية التي أطلت اْلَيْوم 
بش���كلها ووجهها القبيح كأداة إقصاء وتدمير ملصلحة 

املشروع الفارسي في اليمن واملنطقة.
واستطرد اللواء قرحش خال اللقاء العديد من املواقف 
والذكريات االصيل���ة لنضاالت أبناء اليمن وتضحياتهم 
واالنتصار لوجودهم ومش���روعهم التحرري احلضاري 

وهويتهم العربية االصيلة.

اإلمارات تؤكد التزام التحالف العربي 
بحماية األطفال في اليمن

أكدت دولة اإلمارات االلتزام اجلاد للتحالف العربي الداعم 
للشرعية في اليمن، حتمل كامل مسؤولياته املتعلقة بحماية 
جميع املدنيني وخاصة األطفال، ومواصلة جهوده الهادفة إلى 
حمايتهم وتخفيف آثار النزاع عليهم بالتنس���يق مع وكاالت 
األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية العاملة على األرض.

واس���تعرضت املندوبة الدائمة لدولة اإلم���ارات لدى األمم 
املتح���دة النا زكي نس���يبة، خال البي���ان الذي أدل���ت به أمام 
املناقش���ة املفتوحة الت���ي عقدها مجلس األم���ن حتت عنوان 
»حماي���ة األطفال اليوم متنع الصراعات غ���دا«، اجلهود التي 
يبذله���ا التحالف لتحقيق ه���ذه الغاية مبا في ذلك إنش���اؤه 
بالتنسيق مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعني�ة باألطفال 
والن�زاعات فيرجينيا غامبا، وحدة متخصصة حلماية األطفال 

مبقر قيادتها في املنطقة.
واشارت السفيرة حسب وكالة أنباء اإلمارات، إلى النتائج 
اإليجابية التي حققتها جهود التحالف املستمرة لتعزيز حماية 
األطفال في اليمن مبا ف���ي ذلك إعادة إدماج األطفال الذين مت 

جتنيدهم من قبل مليشيا احلوثيني في مجتمعاتهم. 
وأعربت عن إدانة دولة اإلمارات وبشدة

... ص)2(

... ص)2(

... ص)2(

طالب باتخاذ ما تراه مناسبا إليقاف السلوك العداوني للحزب

اليمن يسلم لبنان رسالة احتجاج رسمية 
على تدخالت حزب الله 

أعرب وزير اخلارجية خالد اليماني عن احتجاج وادانة احلكومة 
الشرعية على تصريحات وممارسات حزب الله ضد اليمن.. 

وطالب اليماني احلكومة اللبنانية باتخاذ ما تراه مناسبًا إليقاف 
هذا السلوك العدواني متاش���يًا مع سياسية النأي بالنفس، التي 
حتترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية احملبة للخير والسام، 

ومبا يصون ويحفظ املصالح املشتركة للبلدين.
جاء ذلك في رساله بعثها اليماني لنظيره اللبناني جبران باسيل 
، سلمها س���فير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس امس األربعاء 

ملديرة املراسيم في اخلارجية اللبنانية رحاب ابو زين .
وأضاف في الرسالة » اننا في اجلمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا 
في عرض املسألة على مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر 
االسامي ومجلس األمن الدولي والتي تنادي وتدعو جميعها الى 
احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو االضرار 

مبصاحلها وحقوقها املشروعة وفقًا لقواعد القانون الدولي«.
وأعرب وزير اخلارجية عن اسفه خلروج حزب الله عن هذا النهج 

وإساءته للعاقات املتينة بني البلدين من خال 

 المليشيا التعي مفهوم السالم الذي يرغب به شعبنا والتحالف العربي
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رئيس الجمهورية يحث على توحيد الجهود
عن الوضع في احملافظتني في إطار إقليم تهامة واجلهود املبذولة 
إلس���ناد اجليش الوطني واملقاومة الشعبية لتطهيرها من مليشيا 

احلوثي االنقابية املدعومة من ايران.
وعبر احملافظان الس���نيني واحلوري عن سرورهما بلقاء فخامة 
الرئيس الذي ذلل العديد من الصعوبات وأعطى موجهات أساسية 
للعمل اآلني واملستقبلي على الصعيد امليداني والعسكري وتنظيم 

اجلبهات وتعزيزها لتحقيق االهداف املنشودة.
وأشادا باهتمام فخامة الرئيس مبحافظتي حجة ورمية كغيرها 
من احملافظات لتعزيز اجلبهة الداخلية وهزمية املش���روع احلوثي 

اإليراني واالنتصار لليمن االحتادي اجلديد.
حضر اللق���اء مدير مكت���ب رئاس���ة اجلمهورية الدكت���ور عبدالله 

العليمي.
كلمة سبتمبر

وقاح���ة مليناء ميني منذ ان خلق الله الك���ون وأوجد فيه العنصر 
البشري وهي شرعنة وتدويل ال ميكن القبول بهما مهما كان حجم 

الظروف واملؤامرات.
مامتارس���ه االمم املتح���دة عبر مبعوثيها ال���ى اليمن من يجعلها 
شريكة اساسية للمليشيا االنقابية في انقابها على السلطة الشرعية 
وحربها االجرامية على الش���عب اليمني وكاف���ة االنتهاكات حلقوق 
االنسان التي متارسها املليشيا كل يوم ضد املواطنني العزل في كثير 
من احملافظات وفي حصارها حملافظة تعز منذ اكثر من ثاثة اعوام..

على األمم املتحدة - شرطية العصابات االجرامية في العالم - ان 
تعل���م اننا في اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية لن نأبه جلوالت 
مبعوثها اخلادعة وال لبياناتها الكاذبة املطعمة مبصطلحات السام 
وحقوق االنسان، ولكننا سننجز مهمتنا التي اوكلها الينا شعبنا ولن 
نخذله وان تكالب علينا كل مجرمي العالم، نعم سننجز مهمة حترير 
ماتبقى من ارضنا حتت نير ودنس املليشيا االجرامية املدعومة من 
دولة االرهاب العاملي ايران ولن نتوقف عند حترير احلديدة أبدًا بل 
سنواصل عمليات حترير صنعاء وصعدة وعمران وحجة واحملويت 
ورمية وذمار واب ونستكمل حترير البيضاء وتعز وكل شبر من ثرى 
الوطن احلبيب .. فاالرض أرضنا نحن وليس الحد غيرنا حق التدخل 
في ارادتنا كائنا من كان دواًل أو منظمات عدا من كان عونا لنا وسندا 

.. والله اكبر وهو موالنا ونعم النصير.
نائب الرئيس يطلع

من جانبه قدم محافظ احملافظة تقريرًا عن األوضاع في احملافظة 
وجهود البناء واالحتياج���ات املطلوبة في مجال اخلدمات وجتويد 

أداء املؤسسات املدنية واألمنية والعسكرية.
كما التقى نائب رئيس اجلمهورية محافظ محافظة أرخبيل سقطرى 
رمزي محروس واطلع على املستجدات في االرخبيل واجلهود املبذولة 

في تطبيع احلياة وتوفير اخلدمات.
واطم���أن نائب الرئي���س على أوض���اع احملافظة وأبنائه���ا جراء 
اإلعصار الذي ضرب اجلزر مؤخرًا ،وجهود إعادة اخلدمات واستئناف 

النشاط اليومي.
وأش���اد نائب رئيس اجلمهورية بدور احملافظة وقيادة الس���لطة 
احمللية واملواطنني في التكاتف للعمل والبناء.. مثمنًا الدور األخوي 
والدعم اإلنساني والتنموي لألشقاء في اململكة العربية السعودية 

وإس���ناد ودعم كبير من األش���قاء في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة.

وأكد نائب الرئيس بأن الش���رعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس اجلمهورية تس���عى جاهدة الس���تعادة الدولة 
واالجتاه نحو بناء اليمن االحتادي املكون من س���تة أقاليم.. مشددًا 
على مضاعف���ة اجلهود والدف���ع بعجلة التنمية لألم���ام في ظل أمن 

واستقرار االرخبيل.
وقدم محافظ احملافظة تقريرًا عن األوضاع في احملافظة في شتى 
املجاالت واجلهود املبذولة لتحس���ني اخلدم���ات وتلبية احتياجات 
املواطن���ني في ظ���ل دعم القيادة السياس���ية ومس���اندة األش���قاء في 
التحالف، معبرًا عن الش���كر والتقدير الهتمام ومتابعة نائب رئيس 

اجلمهورية.  
رئيس الوزراء: عدن ستظل مدينة السالم

منظمات املجتمع املدني، الذين اطلعوا رئيس الوزراء على عدد من 
القضايا الهامة التي تخص املدينة. 

وناقش اللقاء األوضاع اخلدمية في العاصمة املؤقتة عدن ودور 
منظمات املجتمع املدني واملثقفني واخلطباء وغيرهم في اإلسهام في 
رفع مستوى الوعي والعمل من أجل االستقرار والتنمية في محافظة 
عدن التي شهدت تدميرًا لكل بنيتها التحتية بسبب احلرب العدوانية 

التي شنتها مليشيا احلوثي على الدولة والسلطة الشرعية. 
وقال: »حظيت ع���دن باهتمام فخامة رئيس اجلمهورية واحلكومة 
خال الفترة الس���ابقة ونعم���ل على توفير اخلدمات لس���كانها وكافة 
احملافظات احملررة وفقًا لإلمكانات املتاحة وهناك عدد من املش���اريع 
يجري تنفيذها وسيتم قريبا افتتاحها ومنها محطة احلسوة الكهرو 
حرارية والتي بلغت تكلفتها ما يقارب 31 مليون دوالر بتمويل حكومي«.
وأش���ار الدكتور بن دغ���ر إلى الظروف والصعوب���ات التي تواجه 

احلكومة من شحة املوارد وقلة اإلمكانات وتوفر العملة الصعبة.
وأك���د أن احلكومة تبذل كل اجلهود من أجل تذليل الصعاب أمام 
املواطنني وقطعت شوطًا في تثبيت األمن واالستقرار في احملافظات 
احملررة، وصرفت مرتبات املوظفني بانتظام وفعلت عمل املؤسسات 

احلكومية والوزارات من العاصمة املؤقتة عدن.
وقال: إن القادم سيكون أفضل لعدن وجلميع محافظات اجلمهورية، 
وذلك بعد إنهاء االنقاب واستعادة الدولة وتأسيس اليمن االحتادي 

الذي اتفق عليه اليمنيون في مؤمتر احلوار الوطني.
ودعا رئي���س الوزراء أبناء عدن واليمن عام���ة إلى االلتفاف حول 
الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
ق النجاة لصناعة مستقبل واعد باخلير  رئيس اجلمهورية كونها طَوّ
والعطاء ألبناء اليمن جميعًا وإنهاء الظلم واالستبداد الذي عانى منه 

أبناء اليمن طوال الفترة املاضية.
كما دعا إل���ى احترام النظ���ام والقانون والوظيف���ة العامة للدولة 
وجتنب الصراع���ات واخلافات اجلانبية التي ال يس���تفيد منها إال 

أعداء الوطن.
وأكد أن احلوار هو الطريق األمثل حلل اخلافات واإلميان بالرأي 
اآلخ���ر دون إقص���اء أو تهميش وأن بناء الوطن لن يب���دأ اال من عدن 
التي يجب أن تعاد لها مدنيتها احلضارية ومينع فيها حمل الساح 
واحلف���اظ على األرواح واملمتل���كات العامة واخلاص���ة ونبذ العنف 
والتطرف بكل أنواعه وصوره، فيها وذلك لن يتم إال بتطبيق النظام 

والقانون.
من جهتهم أشاد احلاضرون مبا تقوم به احلكومة من مهام وطنية 

وخدمية من أجل عدن وما حققته خال الفترة املاضية من إجنازات 
،متطلعني من كل القطاعات احلكومية للقيام مبسؤولياتها والنزول 
امليداني لتلمس احتياجات املواطنني واالهتمام باملنظر العام للمدينة 

وازالة العشوائيات.
كما طالبوا باشراك أبناء عدن في الوظائف العامة للدولة وبحسب 

الدستور ومخرجات احلوار الوطني.
وتطرقوا الى عدد من القضايا املتعلقة بقطاعات التعليم، والكهرباء، 

والنظافة، والطرقات، واملياه. 
وبهذا اخلصوص وجه رئيس ال���وزراء، الوزراء املعنيني للنزول 
امليداني واالطاع على األوضاع في عدن واحملافظات احملررة وتلمس 

احتياجات املواطنني وتذليل الصعاب أمامهم.
اليمن يسلم لبنان رسالة احتجاج

مش���اركته في التدريب والتخطيط والتحريض والدعم مليليشيا 
احلوثي التي انقلبت على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م 
، واس���تولت على مؤسس���ات الدولة واجتاحت احملافظات وفرضت 

سيطرتها بقوة الساح تنفيذًا ملشروع توسعي إيراني.
كما جاء في رس���الة االحتجاج » لقد ظهر دعم حزب الله مليلش���يا 
احلوث���ي جليًا في الكلمة املتلف���زة التي ألقاها أمني ع���ام حزب الله 
حسن نصر الله بتاريخ 2018/06/29م، والتي حرض خالها على 
قتال القوات احلكومية اليمنية وعبر فيها عن طموحه ومسلحي حزبه 
للقتال في اليمن لصالح امليليشيا ومساندتها ضد السلطة الشرعية 
املعترف بها دوليًا في تدخل سافر في شؤون اليمن الداخلية مبا من 
شأنه االضرار الكبير والفادح مبصلحة اليمن العليا وأمنه القومي 
وتأجيج نيران احلرب التي س���يؤدي اس���تمرارها الى زعزعة األمن 

واالستقرار في املنطقة في سلوك عدواني غير مبرر«.

اللواء العقيلي يرأس اجتماعا
 من احلرفية واجلاهزية القتالية، وأن املليشيا احلوثية أصبحت 

في حالة انهيار تام وتعيش أيامها األخيرة. 
حضر االجتماع املفت���ش العام بوزارة الدفاع الل���واء الركن عادل 

القميري.
تدمير صاروخ بالستي

املليشيا احلوثية املسّلحة بقدرات نوعية في حتٍد واضح وصريح 
للقرار األممي رقم)2216(، والقرار رقم )2231( بهدف تهديد أمن اململكة 

العربية السعودية وتهديد األمن اإلقليمي والدولي«.
واكد املالكي أن اطاق الصواريخ البالستية باجتاه املدن والقرى 

اآلهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي واإلنساني.
الجيش الوطني يحرر التحيتا

حتدث لوكالة سبأ فإن قوات اجليش الوطني توغلت في عمق العدو 
وحررت مناطق جديدة في احملور الغربي منها شرف حفيض ومنطقة 
جولة عرمي وجبل املستكا واللكمة السوداء قبل جولة عرمي ومنطقة 

املوشج جنوب املغصوب ومنطقة املغصوب كاملة.
ولفت إلى أن التقدم مستمر باجتاه منطقة شرق عرمي لتحرير جند 

ظمران وجبل اللجاح االستراتيجي .
أما في صعدة شمال الباد فقد متكنت قوات اجليش الوطني من 
حترير مواقع جديدة في مديرية كتاف شرق احملافظة، إثر مواجهات 

عنيفة ضد ميليشيا احلوثي اإلنقابية يوم السبت املاضي.

وذك���ر »س���بتمبر ن���ت«، أن قوات الل���واء 84 في اجلي���ش الوطني 
متكنت من حترير ساس���ل جب���ال الزور واخلش���باء، وقطع خطوط 
إمداد املليشيا في جبهة العطفني واملليل شرق صعدة.. مشيرًا إلى 
أن االش���تباكات أس���فرت عن مصرع 10 من عناصر املليشيا وجرح 
آخرين، واغتنام أس���لحة متنوعة، فيما الذت بقية عناصر املليش���يا 

بالفرار، وسط استمرار املعارك حتى اآلن.
كما متكنت ق���وات اجليش الوطني من إحكام س���يطرتها النارية 
على اخلط الرابط بني مركز املديرية ومنطقة الفرع، لتضييق اخلنق 
على املليشيا في مركز املديرية من جميع االجتاهات، فيما تستخدم 

املليشيا املدنيني كدروع بشرية إلعاقة تقدم اجليش.
وفي باقم شمال محافظة صعدة نفذت قوات اجليش الوطني عملية 
عسكرية نوعية، كبدت ميليشيا احلوثي خسائر بشرية ومادية فادحة.
وق���ال قائد الل���واء اخلامس حرس حدود العمي���د، صالح قروش، 
لس���بتمبر نت إن وح���دة قتالية خاصة من الل���واء جنحت في تنفيذ 
عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع املليشيا في منطقة أبواب 
احلديد مبديرية باقم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من املتمردين .
وأض���اف ان أبطال اللواء متكنوا من اس���تعادة كميات كبيرة من 
االس���لحة كانت بحوزة املليش���يا االنقابية ش���ملت قذائ���ف “آر بي 
جي” وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من األلغام املتنوعة، وعشرات 

الصفائح من الذخائر املختلفة.
ولف����ت اللواء قروش الى انه مت العث����ور على كميات كبيرة من مادة 
“T.N.T” ، كانت تستخدمها املليشيا االنقابية في صناعة املتفجرات.

واكد قائد اللواء اخلامس حدود أن املليشيا تعيش ايامها االخيرة 
اثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي 
تنفذها قوات اجليش الوطني والتحالف العربي والتي كان آخرها 
تدمير مخازن للساح ومنظومة اتصاالت تابعة لها مما أدى الى عرقلة 

حتركاتها وارباك صفوفها.
وفي تعز متكن أبطال اجليش الوطني من حترير الطريق املؤدي إلى 
مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادي العقمة بعد عملية عسكرية 

ناجحة كبدت ميليشيا احلوثي االنقابية خسائر بشرية فادحة.
وأف���اد القائد امليداني في لواء باب املندب أبو أس���امه الصاحلي 
لوكالة س���بأ أن أبطال اجليش الوطني في جبهات البرح والوازعية 
شنوا بدعم وإس���ناد من قوات التحالف العربي هجومًا عنيفًا على 
مواقع املليشيا على الطريق ومتكنت من حترير املواقع التي كانوا 

يتمركزون فيها .
وأضاف أن قوات اجليش الوطني تواصل عملية متشيط املنطقة 
احملررة ولتأمينها بعد توزيع األلوية التي شاركت في العملية على 

املواقع التي مت حتريرها .
أما في محافظة اجلوف فتمكن أبطال اجليش الوطني من حترير 
تبة اللقم والفليخ مبنطقة املهاش���مة في مديرية خب الش���عف عقب 

معارك ضارية خاضتها مع مليشيا احلوثي االنقابية .
اإلمارات تؤكد التزام التحالف

جلميع أعمال الترويع وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي التي 
يواصل انتهاجها مليشيا احلوثي لترويع سكان اليمن، مبا في ذلك 
اس���تهتارهم التام باألطفال واس���تخدامهم كجنود ودروع بش���رية، 
واستغالهم للمستشفيات واملدارس لألغراض العسكرية وزرع األلغام 
بصورة عشوائية، فضا عن شنهم للهجمات الصاروخية ضد السكان 

املدنيني في اململكة العربية السعودية.

أحــــمـــد منصـــــــور  رائـــــــــد/ عارف عبدالعزيز شمسانرائـــــــــد/ 

رئيس قسم اإلخراج الفني:سكرتير التحرير:مساعد مدير التحرير:

رائـــد/ عبدامللك محـمـد السامعي 

للتواصل مع هيئة حترير الصحيفة 
على اإلمييل التالي:

26september.yemen@gmail.com

... تتمات ...

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف 
منحة مالية ألس���ر املختطفني في سجون مليشيا احلوثي 
االنقابية استشعارا من احلكومة ملس���ؤوليتها الوطنية 

جتاه كل أنباء الوطن.
جاء ذلك خال لقائه امس األربعاء في قصر املعاش���يق 
بالعاصمة املؤقتة عدن، برئيسة رابطة أمهات املختطفني 

أمة السام احلاج.
وأك���د بن دغ���ر أن احلكومة لن تألو جه���دا في الضغط 
على املجتمع الدولي بأن يقوم بدوره في إرغام املليش���يا 
احلوثي���ة للخضوع لقرارات مجلس األم���ن واحترام كافة 
املواثي���ق الدولي���ة التي تؤكد على ممارس���ات االنقابيني 
اإلجرامي���ة واس���تمرارهم ف���ي االنته���اكات س���واء كان���ت 
للمدني���ني أو الصحفي���ني الذي���ن يقبع���ون ف���ي الس���جون 

ويتعرضون للتعذيب والتنكيل.
كما أكد أن احلكومة لن تس���مح باس���تمرار ممارس���ات 
املليشيا التي انتهكت حقوق اإلنسان وكل املواثيق الدولية 
ف���ي إعان صارخ على تعنتها املس���تمر وع���دم خضوعها 
لق���رارات مجل���س األم���ن وجترده���ا الت���ام ع���ن كل القي���م 

اإلنسانية واألخاقية.
ون���وه رئي���س ال���وزراء باجلهود الت���ي تقدمه���ا رابطة 
أمهات املختطفني الاتي يناضلن من أجل حرية أبنائهن 
وذويه���ن ويظهرن ش���جاعة كبيرة في مواجه���ة االنقاب 

احلوثي الغاش���م الذي انتهك احلقوق وقتل النفس ودمر 
مقدرات الوطن.

وكانت رئيسة رابطة أمهات املختطفني قد استعرضت 
اجله���ود التي تبذلها الرابطة ف���ي مواجهة تعنت وصلف 
املليش���يا في إخفاء املختطفني وما يتعرض له املعتقلون 

واملخفيون من ممارسات إجرامية ووحشية.

وأش���ارت إلى حجم املعاناة التي تكابدها أس���ر وذوو 
املختطفني من أوضاع معيشة بالغة في السوء والتعقيد 
وتعنت املليش���يا واس���تمرارها في ممارس���ة االنتهاكات، 
آخره���ا ملف محاكم���ة ٣٦ مختطف���ا بتهم زائف���ة وباطلة، 
باإلضاف���ة إل���ى مل���ف االختطاف���ات الت���ي يتع���رض له���ا 

الصحفيون بشكل مستمر.

فتح يدين قصف املنشآت اخلدمية في احلديدة رئيس الوزراء يوجه بصرف منحة مالية ألسر املختطفني لدى املليشيا
من قبل مليشيا احلوثي

اللواء الرابع مشاة في حلج يقر خططًا جديدة للتحريرتشييع جثمان أركان حرب اللواء الثامن حرس حدود

قيادة محور بيحان تستقبل األسرى واملعتقلني املفرج عنهم

عقد العمي���د أبو بكر اجلبولي قائ���د اللواء الرابع 
مش���اة جبلي مبقر قيادة اللواء في طور الباحة حلج 
اجتماعا بقيادات اللواء وقادة اجلبهات القتالية في 

نطاق متركز اللواء ووحداته املساندة.
ونقل قائد اللواء، لقي���ادات اللواء وقادة اجلبهات 
حتي���ات رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د األعل���ى للقوات 
املسلحة واألمن، ونتائج لقائه األخير بفخامة رئيس 

اجلمهورية في العاصمة املؤقتة عدن.
وأك���د حرص رئي���س اجلمهورية عل���ى بناء جيش 
وطني وفق أسس وطنية منظمة ومبا يحقق اجنازات 
عل���ى األرض وتطهير م���ا تبقى من الوط���ن من بقايا 

الشرذمة االنقابية.
وأقر االجتماع خططًا جديدة الستكمال حترير املناطق 
في قط���اع جبهات الل���واء واس���تكمال إع���داد التجهيزات 

الازمة للتقدم وتأمني ما مت حتريره خال األيام املاضية.
وتطرق االجتماع الستكمال تدريب كتيبتني وتدشني 
املرحلة الثاني���ة من برنامج الع���ام التدريبي القتالي 
خال أيام ليواكب األعمال القتالية في امليدان وبصورة 

احترافية وأكثر فاعليه.
في السياق دشن قائد اللواء العمل في معمل خياطة 
املهمات العس���كرية )امليري( اخلاص باللواء وممول 
منه، وكذلك تدشني العمل في ورشة صيانات املركبات 
بعد رفدها مبعدات عمل متنوعة، وكذلك تدشني العمل 
في وحدة اخلراطة التابع لورش���ة صيانة األس���لحة، 

وتدشني اإلنتاج في املخبز )الفرن( داخل اللواء.
كما اطلع قائد اللواء من ركن التسليح على املعدات 
واألس���لحة اجلديدة التي مت شراؤها لرفع اجلاهزية 

القتالية في اللواء.

اس���تقبلت قي���ادة مح���ور بيحان، 
األح���د املاض���ي، دفع���ة من األس���رى 
م���ن أبن���اء بيح���ان املف���رج عنهم من 
معتقات مليشيا احلوثي االنقابية.
وخال االس���تقبال ال���ذي حضره 
عضو مجلس الشورى اللواء حسني 
الس���عدي رحب قائد مح���ور بيحان 
اللواء الركن/ مفرح بحيبح باألسرى 
واملعتقل���ني املف���رج عنه���م والبال���غ 
عددهم 130 اسيرا من أبناء بيحان.

وهن���أ الل���واء بحيب���ح األس���رى 
بسامة العودة الى أهلهم وديارهم 
وحترير  مديري���ات بيحان من فلول 

املليشيا االنقابية الباغية.
وأع���رب اللواء بحيبح عن أس���فه 
العمي���ق مل���ا يتع���رض ل���ه األس���رى 
واملعتقل���ون ف���ي س���جون املليش���يا 
االجرامي���ة وتعريضه���م لصن���وف 
االذالل والتعذيب اجلسدي والنفسي 
ومختلف انواع االنته���اكات املنهي 

عنها شرعا وقانونا.
وأك���د عل���ى االهتم���ام مب���ا تبقى 
من األس���رى واملعتقلني في س���جون 
املليش���يا الباغية واملتابعة احلثيثة 

من اجل اطاق سراحهم.

ال���دور   بحيب���ح  الل���واء  وثم���ن 
واجلهود التي بذلتها جلنة الوساطة 
برئاسة الشيخ علي صالح الهديبي 
من اجل االفراج االسرى واملعتقلني، 
منوها باندفاعه���م القوي لانضمام 
الى قوات اجليش الوطني ورغبتهم 
في مقاتلة  املليش���يا االنقابية التي 
عاثت في اليمن اخلراب وجرت عليها 

الويل والنكبات.
وف���ي كلمة لألس���رى املفرج عنهم 
القاها مساعد ابو حمراء، استعرض 
فيها معاناتهم القاس���ية في سجون 

املليش���يا،  التي ال تراع���ي حرمة وال 
حقوقًا لألسرى.

كما القيت في االس���تقبال قصائد 
لش���عراء عبدالل���ه القمل���ة وس���مير 

املساح واالسير صالح الكرف.
حض���ر االس���تقبال أركان مح���ور 
بيحان العميد  محمد االحول ومدير 
عمليات مح���ور بيح���ان العقيد ركن 
مب���ارك العلم احلارث���ي وقائد اللواء 
163 مش���اه العمي���د صال���ح لقص���م 
احلارثي ومس���اعد مدير امن شبوة 

العميد علي الدهولي.

دان وزي���ر اإلدارة احمللي���ة رئيس اللجن���ة العليا 
لإلغاثة عبدالرقيب فتح، استمرار اإلرهاب املمنهج 
ال���ذي متارس���ه مليش���يا احلوث���ي االنقابي���ة بحق 
املدني���ني مبحافظ���ة احلدي���دة، وقص���ف املنش���آت 
احملافظ���ة،  ف���ي  واملدني���ة  واخلدمي���ة  الصحي���ة 
واستهداف خزانات املياه مبديرية التحيتا وزيادة 

معاناة سكان احملافظة.
ودعا فتح املنظمات االغاثية واإلنسانية التابعة 
للمنظم���ات األممي���ة، ال���ى التج���اوب الس���ريع م���ع 
احتياجات املواطنني، وتكثيف املساعدات االغاثية 
واإلنسانية الشاملة الى سكان احملافظة، واغاثتهم 
في أماكن النزوح ومدهم بامل���واد االغاثية والطبية 

وااليوائية الازمة.
وطال���ب ف���ي تصري���ح لوكال���ة س���بأ املنظم���ات 
اإلنسانية واملجتمع الدولي بإدانة اجلرائم الوحشية 
التي متارسها بحق سكان محافظة احلديدة، معتبرًا 
الصمت حيالها أمرا غير مقبول ويتنافى مع املبادئ 

اإلنسانية لألمم املتحدة.
واك���د فت���ح أن الوض���ع اإلنس���اني ف���ي محافظة 

احلدي���دة كارثي���ًا من���ذ س���يطرة مليش���يا احلوث���ي 
االنقابي���ة عل���ى احملافظة، وفرضه���ا للحصار على 
املدينة منذ م���ا يقارب اكثر من ثاثة أع���وام، داعيًا 
املجتمع الدولي الى الضغط على املليشيا لوقف كافة 

اجلرائم املمنهجة بحق أبناء احملافظة وغيرها .

أسامة فراج 
ش���يعت قيادة وأفراد اللواء الثامن 
حرس حدود مبحافظة صعدة الثاثاء 
املاض���ي  جثم���ان أركان ح���رب اللواء 
الشهيد العقيد/ س���لطان ضيف سالم 
فراش���ة ، ال���ذي استش���هد ف���ي مي���دان 
البطول���ة أثن���اء تأدية واجب���ه الوطني 
في مواجهة مليشيا احلوثي االنقابية.

وخال التشييع الذي حضره ضباط 
وأفراد م���ن اللوائني الس���ابع والثامن 
حرس ح���دود ، ثمن قائد اللواء الثامن 

العقيد/ رعد املعيني مواقف الش���هيد 
البطولية وأدواره الوطنية في مواجهة 
عصابات الش���ر احلوثية وبسالته في 
إحل���اق الهزائ���م املتتالية ف���ي صفوف 

املتمردين.
 واستعرض املعيني مناقب الشهيد 
“س���لطان” وحيات���ه احلافل���ة بالعطاء 
والتضحي���ات ، الفت���ا إلى أن الش���هيد 
مثل منوذجا للجندية الفذة ، مؤكدا في 
الوق���ت ذاته بأنهم ماضون الس���تكمال 
م���ا س���طره الش���هداء من أه���داف وفي 
مقدمتها حماية الوطن من كل املؤامرات 

التي ته���دد أمن���ه واس���تقراره ، داعيا 
املول���ى عزوج���ل أن يتغم���ده بواس���ع 
رحمت���ه ويله���م أهل���ه وذوي���ه الصب���ر 

والسلوان  .
هذا ويعد الشهيد سلطان احد ابناء 
منطقة رازح مبحافظة صعدة ، وشارك 
ف���ي املع���ارك الت���ي خاضه���ا اجلي���ش 
الوطن���ي ض���د املليش���يا االنقابية في 

عدة جبهات خاصة في علب ورازح .
ش���ارك في التشييع عدد من مشايخ 
قبائ���ل رازح وف���ي مقدمتهم الش���يخ /

جمال منصور العزام.

بع���ث املفت���ش العام في اجلي���ش الوطن���ي اللواء 
الركن/ عادل هاش���م القميري برقية عزاء ومواس���اة 
إلى مدي���ر دائرة النق���ل العميد أحمد احلس���اني في 

وفاة والده.
وعبر اللواء القميري في البرقية عن خالص العزاء 
واملواس���اة ألس���رة الفقيد ومحبيه في ه���ذا املصاب 
األلي���م، مبته���ا للمولى عز وجل أن يتغمده بواس���ع 
رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.

اللواء القميري يعزي مدير 
دائرة النقل في وفاة والده

نتقدم بخالص العزاء واملواساة  الى اسرة الشهيد املقاوم املالزم ثاني
جهاد عبداجلليل محمد سعيد السامعي

الذي استشهد وهو يدافع عن عزة وكرامة وشرف واستقالل اليمن احلبيب من براثن 
اإلمامة والعمالة  املتخلف إثر قذيفة هاون غادر أدت الى استشهاده وبعض رفاقه في 

جبهة نهم موقع املنارة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم اهله وذويه
الصبر والسلوان .. »إنا لله وإنا اليه راجعون«

األسيفون: العميد/ أحمد شمسان السامعي ، رائد/ عبدامللك السامعي، م/1ورفيق وعارف السامعي 
وجميع منتسبي اجليش الوطني في محافظة مأرب 
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في لقاء ناقشا فيه تنفيذ مشروع جامعة أبين

باسالمة يسلم وزير االشغال تصورًا بإعادة اإلعمار في جامعتي تعز وحضرموت
«باعوم» يبحث مع مركز امللك سلمان دعم مراكز غسيل الكلى

خاص 
التعلي���م  وزي���ر  معال���ي  ناق���ش 
العالي والبحث العلمي أ.د/ حسني 
عبدالرحم���ن باس���امة ف���ي مكتب���ه 
بالعاصم���ة املؤقت���ة ع���دن ووزي���ر 
األش���غال العامة والط���رق الدكتور/ 
مج���االت  س���عيد  عبداملل���ك  مع���ني 
التنس���يق املش���ترك ب���ني الوزارتني 
اإلستش���ارية  باملراك���ز  وخاص���ة 
الهندسية في اجلامعات ودورها في 

إعادة اإلعمار.
الترتيب���ات  الوزي���ران  وتن���اول 
إعم���ار  إع���ادة  خلط���ة  األولي���ة 
املؤسسات التعليمة ومشروع إنشاء 
جامعة أبني، وسلم الوزير باسامة 
للوزير معني تصور إلعادة إعمار ما 
تضرر من مباني ومنشآت جامعتي 

حضرموت وتعز كمرحلة أولى.
ولف���ت الوزي���ر باس���امة اُن���ه مت 
اإلتف���اق مع دول���ة الكوي���ت لترميم 

املبانى التي قامت بانش���ائها دولة 
الكويت الشقيقة وقد أبدى االشقاء 
ف���ي الكوي���ت اس���تعدادهم بدف���ع 
تكاليف إعادة الترميم لتلك املنشآت.
حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم 
العالي لقط���اع البعث���ات والتعاون 
الدول���ي الدكت���ور/ م���ازن مه���دي 
اجلف���ري ووكي���ل وزارة التعلي���م 
العال���ي الدكت���ور/ عل���ي ش���وعي 

عرجاش.

بح����ث وزي����ر الصح����ة العام����ة والس����كان الدكتور 
ناص����ر باع����وم، أم����س، م����ع مدي����ر إدارة املس����اعدات 
الطبية والبيئية مبركز امللك سلمان لإلغاثة واالعمال 
اإلنس����انية الدكتور عبدالل����ه املعلم، توفي����ر محاليل 
ومستلزمات غس����يل الكلى لكافة مراكز غسيل الكلى 
في عموم احملافظات لستة أشهر والذي سيبدأ تنفيذه 

هذا األسبوع، بتكلفة 21 مليون ريال سعودي.
وناقش����ا اس����تكمال جتهي����زات مختب����ر األورام 
مبحافظة شبوة والذي سيبدأ تنفيذه األسبوع القادم، 
ومش����روع توفير أدوية تكسر الدم، وزراعة األعضاء 
حملافظة حضرموت، واملستش����فيات في اجلمهورية، 
مبا فيها أجهزة الرنني املغناطيس����ي وجهاز األشعة 

املقطعية وجتهيزات مستشفى الغيظه وبيحان.
كما ناقش باعوم مع املسؤول السعودي استكمال 
التجهي����زات ملستش����فى اجلمه����وري مبحافظة عدن، 
والدع����م الطب����ي والصح����ي لس����كان ومستش����فيات 
محافظة احلدي����دة والنازحني من أبناء احملافظة في 
عدد من احملافظات وتوفير الدعم الطبي الازم لهم.

التق���ى رئي���س جامعة ع���دن االس���تاذ الدكتوراخلض���ر لصور 
مبعية عميدكلية احلقوق الدكتور محمد صالح محسن في مكتبه 
الثاثاء برئيس بعثة منظمة )Geneva call( األس���تاذ منصور 

أحمد واألستاذة متارا شهاب مديرة املشاريع في البعثة. 
وتبادال الطرفان احلديث حول أوجة العمل املشترك بني اجلامعة 
واملنظمة فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني اخلاص باملوضوعات 
التي ينظمها القانون الدولي اإلنس���اني، وأهمها: منع استخدام 
األلغام وحماية احلقوق اخلاصة لألشخاص وممتلكاتهم في أثناء 
احلرب، منهم الطفل واملرأة والعاملني في املجال الطبي وغيرهم.

واتف���ق الطرف���ان عل���ى وض���ع برنامج مش���ترك لنش���ر الوعي 
القانوني ف���ي هذا اجلانب من خال اس���تهداف كافة الفئات في 
اجلامعة من أس���اتذة وموظفني وطلبة، وإقام���ة دورات تدريبية 

لهذا الغرض ينفذها خبراء أجانب ومحليني.
حضر اللقاء الدكتور مصطفى أحمد صالح مدير مكتب رئيس 
اجلامع���ة والدكتورهادي محم���د املنصوري مدير عام الش���ؤون 
القانوني���ة باجلامع���ة ونب���راس الش���رمي الس���كرتير الصحفي 
اخل���اص لرئيس جامعة ع���دن وجهاد باحداد مدي���ر عام اإلعام 

بجامعة عدن.

 رئيس جامعة عدن يلتقي برئيس بعثة منظمة )چنيڤا كول(

التقى أ.د خال���د الوصابي نائب وزير التعليم العالي أمس 
رئيس األكادميية العربية للعل���وم املالية واملصرفية الدكتور 

مصطفى هديب في مقر األكادميية بالقاهرة.
ورحب رئيس األكادميية بالنائب ومرافقيه وأوضح الدور 
ال���ذي تقدم���ه األكادميي���ة للدارس���ني اليمنيني ف���ي برامجها، 

الدراسية ومبستوياتها املختلفة.
من جانبه حتدث األخ النائب عن دور األكادميية في اليمن 

وما تقدمه من برامج يستفيد منها الدارسني.
وعب���ر الوصابي ع���ن حرص ال���وزارة بقي���ادة معالي وزير 
التعلي���م العال���ي والبح���ث العلمي األس���تاذ الدكتور حس���ني 
عبدالرحم���ن با س���امة على تس���هيل كاف���ة اإلج���راءات التي 

حتتاجها األكادميية لتسيير عملها في اليمن.
حض���ر اللقاء املستش���ار الثقافي األس���تاذ الدكت���ور محمد 
العبادي واملستش���ار املساعد للش���ؤون املالية األستاذ هشام 

املخافي.

بحث أوجه التعاون املشترك بني اليمن واثيوبيانائب وزير التعليم العالي يزور األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية بالقاهرة
متابعات:

بحث س���عادة الس���فير يحيى االرياني القائم 
باالعم���ال في س���فارة بادن���ا بادي���س ابابا، مع 
رئي���س دائ���رة الش���رق األوس���ط ف���ي اخلارجية 
اإلثيوبية، ي���وم أمس، أوجه التعاون املش���تركة 

بني البلدين الصديقني. 
وأكد الس���فير االريان���ي في اللق���اء على عمق 
الروابط املشتركة بني البلدين والشعبني اليمني 
واالثيوبي، مشيدا بالعاقة التاريخية الراسخة 

التي حتكم مسار التعاون املشترك.
 وثم���ن االريان���ي املوق���ف املبدئ���ي للحكوم���ة 
اإلثيوبية من األزمة اليمنية ودعمها السياس���ي 
ف���ي احملافل الدولي���ة للحكومة الش���رعية ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وجهودها 
املس���تمرة من أجل احال السام في اليمن. من 
جانبه أكد املس���ؤول األثيوبي على ثبات موقف 
باده جتاه أزمة اليمن، مشيرا الى ان التفاوض 

املرتب���ط بالثوابت التي تتمس���ك به���ا احلكومة 
الشرعية وتنطلق على ضوءها، هي احلل األمثل 

للوصول إلى سام مستدام في اليمن.

تعز: المخالفي يطلع على األوضاع العامة لمحكمة اإلستئناف بالمحافظة
ق���ام ي���وم أم���س وكي���ل أول محافظ���ة تع���ز 
الدكتورعبدالق���وي املخاف���ي بزي���ارة حملكمة 
تفعيله���ا  بع���د  احملافظ���ة  ف���ي  اإلس���تئناف 
وإس���تئجار مق���ر له���ا وذل���ك لإلط���اع عل���ى 
األوضاع العام���ة فيها واالحتياج���ات الازمة 
لها بع���د تعرض مقره���ا الرئيس���ي للدمار من 
قبل املليشيا االنقابية حيث كان في استقباله 
القاضي أحمد محمد احلمودي رئيس محكمة 
اإلستئناف وعدد من رؤساء احملاكم اإلبتدائية 
والشعب القضائية وعدد من القضاة وموظفي 

احملكمة.
ه���ذا وق���د ت���رأس املخاف���ي إجتماع���ًا ضم 
رئيس محكمة اإلس���تئناف وعددًا من رؤس���اء 
القضائي���ة  والش���عب  اإلبتدائي���ة  احملاك���م 
باحملكم���ة بحضور مديرعام ش���رطة احملافظة 
العميد منصور االكحلي حيث ناقش اإلجتماع 
إحتياج���ات محكم���ة اإلس���تئناف والش���عب 
القضائي���ة واحملاكم اإلبتدائية ف���ي املديريات 
م���ن موازن���ة تش���غيلية وجتهي���زات مكتبي���ة 
وحماية أمنية ليتمكن القضاة من أداء مهامهم 
القضائية والبت في القضايا املختلفة املنظورة 

لديهم.
وفي اإلجتماع حت���دث املخافي عن أهمية 
القضاء في الوقت الراهن ودوره الكبير في حل 

الكثيرمن القضاي���ا العالقة باعتباره الضامن 
لألمن واإلستقرار ومحاكمة اجلناة واملجرمني 
وحفظ احلقوق واحلريات واملمتلكات العامة 
واخلاص���ة، وه���ذا اليأت���ي إال اذا كان هن���اك 
إستشعار باملس���ؤولية ودعم حقيقي للقضاء 
وإعتماد موازنة تشغيلية لتسييرأداء السلطة 
القضائية موضحا بأن زيارته وتفقده للوضع 
الع���ام للمحكم���ة ج���اء بع���د زيارت���ه لنياب���ة 
االس���تئناف يوم أمس من أج���ل تلمس هموم 
واحتياج���ات القضاة والوق���وف الى جانبهم 
وتشجيعهم ليتمكنوا من أداء عملهم وتقديرا 
لظروفهم الراهنة املتمثلة في انعدام املوازنة 
التش���غيلية لهم وع���دم توفير مقرات رس���مية 

ألداء مهامها القضائية بالشكل املطلوب.
وخال اإلجتم���اع أكد الدكت���ور أمني أحمد 
محمود محافظ احملافظ���ة عبر اتصال هاتفي 
من العاصمة املؤقتة عدن إهتمامه الكبير في 
تفعيل النيابة واحملاكم ف���ي احملافظة ودعمه 
لهم مبا يحتاجونه لألستمرار في أداء أعمالهم 
وكما أكد حرصه البالغ ومتابعته للحكومة كل 
ما حتتاجة الس���لطة القضائي���ة في احملافظة 
من موازنة تشغيلية وغيرها حتى تتكمن من 
أداء دورها بالش���كل املطلوب شاكرا جهودهم 
املبذولة ومايقومون به م���ن جهود في تفعيل 

دور القض���اء والب���ت ف���ي القضاي���ا املنظورة 
لديه���م على الرغ���م من الظروف ال���ذي ميرون 
بها ومت���ر بها احملافظة بش���كل ع���ام، متمنيًا 
للجمي���ع التوفيق ف���ي أداء مهامهم القضائية 

خدمة للمصلحة العامة وإستقرار احملافظة.
ووجه املخافي مدير عام ش���رطة احملافظة 
بتوفي���ر احلماي���ة األمنية للقض���اة وللمقرات 
التابع���ة له���م والتع���اون الكامل م���ع القضاء 
والنياب���ة ف���ي احملافظ���ة ف���ي كل اإلحتياجات 
األمنية، مؤكدا بأن الس���لطة احمللية ستسعى 
جاه���دة ف���ي دعمه���ا للنياب���ة واحملاك���م مب���ا 
تس���تطيع رغم ش���حة اإلمكانات حتى اعتماد 
تنفي���ذ كل  التش���غيلية، مؤك���دًا  موازنته���م 
التوجيه���ات القضائي���ة ودعمه���ا ف���ي س���بيل 
إس���تعادة األمن واالس���تقرار وتطبيع احلياة 

في املدينة.
وثمن رئيس محكمة اإلستئناف باحملافظة 
القاضي أحمد محمد احلمودي جهود السلطة 
احمللية وما تقدمه من دعم مادي ومعنوي في 
ه���ذا الظرف الذي متر به احملاك���م والنيابات، 
من انعدام املوازنة التشغيلية وتدميرمقراتها 
وع���دم متكنه���ا م���ن أداء مهامها كم���ا ينبغي، 
شاكرا زيارة الوكيل األول باحملافظة وجهوده 
املبذول���ة واملس���تمرة ف���ي الدع���م والتش���جيع 

واملتابع���ة من���ذ تفعي���ل احملاك���م والنياب���ات 
مشيرا بضرورة تعاون اجلميع وتقدمي الدعم 
احلقيق���ي لتلبي���ة االحتياج���ات الضروري���ة 
ليتمكن القضاة من االستمرار في أداء أعمالهم 
مؤكدا استمرارهم في أداء مهامهم القضائية 
مهما كانت الظ���روف وحتملهم للمصاعب في 

سبيل استقرار احملافظة.
من جانب���ه أك���د مديرعام ش���رطة احملافظة 
التزام���ه بتوجيهات الس���لطة احمللية بتوفير 
احلماي���ة األمني���ة للقض���اة ومقراته���م ب���كل 
مايستطيع واعتماد النفقة التشغيلية مؤكدا 
التزام األمن ف���ي تنفيذ التوجيهات القضائية 
والتع���اون الكام���ل م���ع القض���اء والنيابة في 
سبيل إستتباب األمن وضبط اجلناة واستقرار 

الوضع.
وف���ي خت���ام اإلجتماع أك���د جمي���ع القضاة 
حرصه���م عل���ى تأدي���ة مهامه���م والب���ت ف���ي 
القضايا املنظورة لديهم واإلسراع في الفصل 
فيها رغم الظروف ال���ذي يعانوها لكن ذلك لن 
مينعه���م من تأدي���ة واجبهم استش���عارا منهم 
باملس���ئولية امللق���اة عل���ى عاتقه���م في س���بيل 
حفظ وصيانة األعراض واحلقوق واملمتلكات 
العامة واخلاصة وضبط األمور وترسيخ األمن 

واإلستقرار في احملافظ.

سقطرى: مشروع «اليونب» ينظم حمالت ملكافحة األنواع الدخيلة على بيئة األرخبيل
سقطرى/ احمد جمعان

قام فريق مشروع اليونب )جف( بالتعاون 
والتنس���يق م���ع ف���رع الهيئة العام���ة حلماية 
البيئ���ة ومكت���ب الزراعة والري ف���ي محافظة 
سقطرى ومش���روع التراث السقطري بتنفيذ 
مس���وحات ميداني���ة اولي���ة وجم���ع البيانات 
عن األن���واع الدخيلة ف���ي احملافظة من خال 
تنظيم ع���دد من الن���زوالت امليدانية للمناطق 

على مستوى االرخبيل.
وأوض���ح مدي���ر مك���ون األن���واع الدخيل���ة 
مبشروع اليونب اخلبير أحمد سعيد سليمان 
أن الفريق اكتش���ف من خال مس���وحاته عن 
وجود أنواع عديدة غازية لبيئة سقطرى من 
نبات���ات وآفات مثل آف���ات الدوبأس ونباتات 
الت���ني الش���وكي Opuntia stricta ونباتات 
أخرى قد تهدد بيئة سقطرى واإلنسان فيها.

وأك���د اخلبي���ر س���ليمان ان بع���د م���ا تبني 
للمش���روع املخاط���ر الت���ي حتي���ط بالتن���وع 
احليوي لارخبيل عزم على سرعة إعداد خطة 
شاملة ملكافحة تلك األنواع حيت قام املشروع 
خال يومي الثاثاء واالربعاء واليوم بتنفيذ 
حملة توعوية للمجتمع احمللي حضرها 200 
مشارك ومش���اركة في مناطق )سوق - كدحة 
دلفده���ن- قس���قس ( التي تتكاث���ر فيها التني 
الش���وكي الغازي���ة لبيئة س���قطرى مت خالها 
توعي���ة املجتم���ع وتعريفه باالن���واع الدخيلة 

وأثرها السلبي على الغطاء النباتي واالنسان 
الس���قطريه وما يتوج���ب أن يقوم به املجتمع 
جتاه حماي���ة بيئته من كافة املخاطر التي قد 

حتيط به.
من جانبه أشاد ضابط التوعية والتواصل 
مبش���روع اليون���ب علي يحي���ى محروس مبا 
قام ب���ه املجتمع احمللي ف���ي املناطق التي مت 
استهدافها في التوعية من قبل فريق اليونب 
باملش���اركة الفاعل���ة وااليجابي���ة إل���ى جانب 
الفريق العامل من خ���ال إزالة 120 نبتة من 
نبات التني الش���وكي للتخلص من���ه بطريقة 
علمية الت���ي تتمثل بحفر حف���رة متر في متر 
ودفن تلك األنواع وردمه���ا للتخلص من تلك 
اآلف���ات وحماي���ة البيئ���ة والطبيع���ة اخلابة 

لارخبيل منها.

وأش���اد مش���روع اليونب بتعاون السلطة 
احمللي���ة في احملافظة ممثل���ة باحملافظ رمزي 
محروس وتس���هيل مهام عمل املشروع وكذا 
مش���اريع كافة املنظمات الدولي���ة العاملة في 

احملافظة.
وكان���ت جلنة التراث العامل���ي قد أكدت في 
اجتماعه���ا األخي���ر ف���ي بداية الش���هر يوليو 
اجلاري باملنامة ان النظام البيئي في األرخبيل 
تعرض للخل���ل من قبل األنواع الغريبة، وهو 
العامل األساس���ي ال���ذي يهدد جمي���ع مواقع 
التراث العاملي الطبيعي تبعًا لتقييم النظرة 
االستشرافية لاحتاد الدولي لصون الطبيعة 
وهو تقييم مستقل، إن هذه األنواع الدخيلة قد 
دخلت األرخبيل من خال ناقات الشحن غير 
اخلاضعة للتفتي���ش ونباتات الزينة الغريبة 

التي مت زراعتها على جوانب الطرق.
وحثت جلن���ة الت���راث العامل���ي اليمن على 
وقف أي نش���اط قد يؤثر س���لًبا عل���ى احلياة 
البرية واملناظر الطبيعي���ة الفريدة في موقع 
التراث العاملي في أرخبيل سقطرى، كما طلبت 
اللجنة من الدولة الطرف بتيسير إيفاد بعثة 
مش���تركة لاحت���اد الدول���ي لص���ون الطبيعة 
واليونيسكو إلى املوقع لتقييم اآلثار الناجمة 
عن التطورات غير احلكومية والتصدير غير 
املستدام للثروة السمكية وإدخال االنواع غير 

األصيلة إلى اجلزيرة.

عدن/ عبدالسام هائل
تصوير/ زكي اليوسفي

اس���تقبل ام���س القائ���م بأعم���ال 
احملافظ أحمد سالم ربيع علي مبكتبه 
بالعاصمة عدن، فريق الدائرة العامة 
للس���لطة احمللي���ة باألمان���ة العام���ة 
لرئاسة الوزراء برئاسة مقبل محسن 

القائم بأعمال رئيس الدائرة.
باعم���ال  القائ���م  اس���تهل  وق���د   
محاف���ظ ع���دن اللق���اء بكلم���ة رح���ب 
فيه���ا بفريق الدائرة العامة للس���لطة 
احمللية برئاس���ة ال���وزراء في زياتهم 
لدي���وان محافظة عدن، واس���تعرض 
مجمل نش���اط قيادة السلطة احمللية 
اخلدمي���ة  املج���االت  مختل���ف  ف���ي 
واآلمني���ة وتفعي���ل نش���اط املكات���ب 
واملراف���ق احلكومي���ة والت���ي وصلت 
ال���ى مانس���بته اكث���ر م���ن 99% ف���ي 
العاصمة عدن وه���ذا بفضل من الله 
ثم بفض���ل املتابعة املس���تمرة لقيادة 
الس���لطة احمللي���ة والرغب���ة االصيلة 
لدى ابن���اء عدن في االلت���زام بالدوام 
والعمل الوظيفي كونه مصدر دخلهم 
الوحي���د باالضافة الى دع���م القيادة 
السياس���ية ممثلة بفخامة الرئيس/ 
عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس 
الوزراء الدكتور/ احمد عبيد بن دغر 
ف���ي العم���ل عل���ى تطبي���ع األوض���اع 
وتوفير اخلدمات األساسية في جميع 

مديريات العاصمة عدن.
كما تط���رق القائم بأعمال احملافظ 
الى جه���ود قي���ادة الس���لطة احمللية 
االي���رادات  حتس���ني  مج���ال  ف���ي 
وضبط امل���وارد واالوعي���ة االيرادية 
واالجراءات املتخذة في هذا اجلانب 

م���ا يتعل���ق بتحصي���ل  خصوص���ا 
الضرائ���ب واجلم���ارك واالي���رادات 
احمللي���ة واالش���كاليات القائمة فيما 
يتعلق بتحصي���ل االيرادات املركزية 
النش���اطات  تل���ك  كل  ان  واض���اف 
وغيره���ا يتم الرف���ع بها ف���ي تقارير 
يومي���ا وبش���كل مس���تمر ابت���داء من 
املرافق واملكاتب في املديريات وكذا 
عبر مدراء عموم املديريات واملكاتب 
التنفيذية الى قيادة السلطة احمللية 
املراجع���ة  تتول���ى  بدوره���ا  الت���ي 
والتدقيق ومن ثم الرفع الى السلطات 

العليا في الوزارة واحلكومة.
وجدد ساملني تأكيده ان عدن كانت 
وس���تظل واجه���ة الوطن مب���ا متثله 
الي���وم م���ن اهمي���ة كعاصم���ة للباد 
وم���ا يتراف���ق ذل���ك م���ع احتضانه���ا 
لكاف���ة االنش���طة السياس���ية لقي���ادة 
الدولة واحلكومة ومقرات الوزارات 
واملؤسسات العامة ومكاتب املنظمات 
الدولية ناهيك عن اس���تقبالها آلالف 
القادم���ني اليه���ا يوميا م���ن مختلف 
اف���واج  ذل���ك  مباف���ي  احملافظ���ات 
النازح���ني م���ن الس���احل الغرب���ي.. 

واض���اف ان قي���ادة احملافظ���ة تعمل 
ليل نهار ملواكب���ة كل تلك التطورات 
واملس���تجدات الراهنة بدعم مباش���ر 
اجلمهوري���ة  رئي���س  فخام���ة  م���ن 
ورئيس احلكومة وهو ما كان له االثر 
الطيب في حتسن اخلدمات وتطبيع 

االوضاع في العاصمة عدن.
م���ن جانب���ه اش���اد مقب���ل رئي���س 
فريق الدائرة العامة للسلطة احمللية 
باألمان���ة العام���ة ملجل���س ال���وزراء 
باجلهود التي تبذلها قيادة السلطة 
احمللية في العاصم���ة ممثلة بالقائم 
باعم���ال احملاف���ظ احمد س���الم ربيع 
مؤك���دا تعاون���ه ف���ي دع���م الس���لطة 
احمللية باحملافظة لتفعيل نش���اطها 
في جميع املجاالت وبالذات مايخص 
تفعيل قانون السلطة احمللية هذا وقد 
خ���رج اللق���اء باالتفاق عل���ى عدد من 
االجراءات الهادفة الى حتقيق مزيد 
من التنس���يق ب���ني الس���لطة احمللية 
والدائ���رة العام���ة للس���لطة احمللي���ة 
باألمان���ة العام���ة ملجل���س ال���وزراء. 
حضر اللقاء خالد اجلعيماني وكيل 

محافظة عدن.

خالل لقائه فريق دائرة السلطة المحلية برئاسة الوزراء 

ساملني: مت تفعيل نشاط املكاتب احلكومية بنسبة 99% في العاصمة عدن

البقاء لله
ببالغ األسى واحلزن تلقينا نبأ وفاة والد الزميل 

رشاد مهيوب املخالفي
 وبهذا املصاب اجللل تتقدم قيادة دائرة التوجيه املعنوي 

وهيئة حترير صحيفة 26سبتمبر وسبتمبر نت وكافة 
العاملني في الدائرة  بأحر التعازي وعظيم املواساة للزميل 

وألسرة املغفور له بإذن الله سائلني املولى عز وجل ان 
يتغمد الفقيد  بواسع الرحمة واملغفرة ويلهم اهله وذويه 

الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

ببالغ األسى واحلزن تلقينا نبأ استشهاد خال الزميل 
محمد الشيباني 

وهو يقارع مليشيا التمرد واالنقالب في الساحل الغربي 
وبهذا املصاب اجللل تتقدم قيادة دائرة التوجيه املعنوي 
وهيئة حترير صحيفة 26سبتمبر وسبتمبر نت وكافة 

العاملني في الدائرة  باحر التعازي وعظيم املواساة للزميل 
وألسرة الشهيد البطل املغفور له بإذن الله سائلني املولى 

عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع الرحمة واملغفرة وأن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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ميكن للمرء أن يرى عبثاً ما ملنظمة األمم املتحدة 
- الت��ي ينظر له��ا الش��عوب املضطه��دة والدول 
النامي��ة ملجأها األخير واآلمن.. لكن أن يصل بها 
هذا العبث إلى االنحطاط االخالقي واالس��ترزاق 
وس��فك دم��اء البش��رية واالنس��ان الت��ي وجدت 
هذه املؤسس��ة الدولية حلمايت��ه واحلفاظ عليه 
من غول وإج��رام أباطرة كوك��ب االرض ومراكز 
النفوذ الدولي..صارت األمم املتحدة من مؤسسة 
ش��رعية تقف مع من اغتصبت شرعيته، ومنظمة 
دولية حلفظ االمن والس��لم الدولي��ن، الى مافيا 
أفعالها تخالف اقوالها وقراراتها ومنظمة لرعاية 
التكوينات والكانتونات غير الشرعية- املليشيا 
واجلماعات املسلحة والتنظيمات االرهابية-من 
خالل اثارة الفنت واحلروب التي اشعلتها في اليمن 
واملنطقة العربية، والعمل على استمرارها وإطالة 
أمدها، من خالل تقدمي الدعم والرعاية للمليش��يا 
املس��لحة واجلماع��ات االرهابي��ة والتنظيم��ات 

املتطرفة.
«املسيرة» األممية 

ففي انق��الب املليش��يا املس��لحة االيرانية على 
الش��رعية في اليمن، ب��رزت األمم املتح��دة وعبر 
جمي��ع مس��ؤوليها وف��ي مقدمته��م مبعوثيه��ا 
الثالثة، منظمة راعية ومجاهرة في دعم االنقالب 
احلوث��ي على الش��رعية من��ذ الوهل��ة االولى له، 
فجميع املسؤولن األممين قدموا كل أشكال الدعم 
للمليشيا االنقالبية ونفذوا سيناريوهات واحدة 
وإن اختلفت في الش��كل واإلط��ار، فحواها متكن 
االنقالبين من السلطة وتفجير احلرب واملتاجرة 

بدماء اليمنين. 
واختلف��ت أدوار ومرحل��ة كل واح��د منه��م، 
فاملبعوث جمال بن عمر، ساعد املليشيا على تنفيذ 
االنقالب واالس��تيالء على الس��لطة ومعسكرات 
ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وجميع 
احملافظ��ات، ولكي يوهم الرأي الع��ام أن العالقة 
له بس��يناريو االنقالب حث مجلس االمن الدولي 
على اصدار بيان يرفض االنقالب ويدعم شرعية 
الرئيس هادي وحكومته، وزاد على ذلك استصدار 
قررات دولي��ة تعاقب املعرقل��ن وتدين االنقالب 
وتطالب املليشيا بتسليم السالح واالنسحاب من 
املدن واملؤسسات احلكومية- بالطبع لم جتد هذه 
القرارات طريقها ال��ى التنفيذ، لتصبح حبراً على 
ورق، ب��ل ان فاعلية قيمتها ال ترقى الى مس��توى 
قيمة الورق التي كتبت عليها، وكل هذا كان بفضل 
جهود املبعوث بن عمر الداعم للمليشيا االنقالبية 
الذي لم يغادر منصبه إال بعد ان أوقد نار احلرب 
ودفع باملليش��يا الى تفجيرها، ليكم��ل مهمته في 
حماي��ة املليش��يا واحلف��اظ على مص��ادر متويل 
حربها خلف��ه ولد الش��يخ الذي س��ار على خطى 
س��لفه، ليأتي دور ثالثهم )مارت��ن غريفيث(وقد 
تفوق عليهما، الذي يعمل جاهدا على منع هزمية 
املليش��يا االيرانية واحلفاظ عل��ى مصادر متويل 

حربها والبح��ث عن توفير مصادر متويل جديدة 
من أجل إطالة أمد حربها في اليمن واملنطقة.

حتريك اللوبي
حينم��ا ش��عرت األمم املتح��دة بق��رب س��قوط 
املليشيا احلوثية، س��ارعت الى انقاذها وحتريك 
أذرعه��ا، أو باألص��ح اللوب��ي اخلاص باملليش��يا 
املتح��دة  ال��ى داخ��ل األمم  املتس��لل  االيراني��ة 
ومنظماته��ا الدولي��ة، ففي االس��بوعن املاضين 
حترك هذا اللوبي في كل االجتاهات، واس��تقبلت 
مليشيا احلوثي في العاصمة صنعاء رئيسة بعثة 
االحتاد األوربي والتقت بهم، في الوقت الذي كان 
املبع��وث األممي مارت��ن غريفيث يغ��ادر صنعاء 
ليقدم تقري��ره ملجلس األم��ن بعد أن قدم الش��كر 
للحوثين ولس��يئهم، وقال فيهم مال��م يقله مالك 

في اخلمر.
وتزام��ن تواف��د الدبلوماس��ين الدولي��ن الى 
صنعاء وااللتقاء بقيادة مليشيا احلوثي مع زيارة 
ملبعوث مملكة السويد الذي هو اآلخر التقى قيادة 
املتمردين.. ولم يقتصر األمر على زيارة البعثات 
الدبلوماسية الغربية للمليشيا في كهوفها باليمن، 
بل شملت التحركات أروقة مجلس األمن الذي عقد 
خالل شهر 3 جلسات بشأن اليمن كل هذا االهتمام 
جاء عن��د اقت��راب حتري��ر احلدي��دة.. وحتركت 
أيضاً املنظمات اإلنس��انية وب��رز دورها وخوفها 
على حياة املدنين وحتميل التحالف والش��رعية 
التبعات في الوقت الذي ظلت صامتة أربع سنوات 

وإلى اآلن عن جرائم املليشيا ضد اليمنين.
ولم يكن توقيف معركة حترير مدينة احلديدة 
ومينائه��ا، وذه��اب املبع��وث غريفي��ث والوفود 
الدبلوماس��ية املتس��ابقة لزي��ارة املليش��يا ف��ي 
صنع��اء الى مله��اة املفاوض��ات غي��ر املثمرة مع 
املليشيا االيرانية، إال من أجل اعطاء املليشيا الوقت 
الكافي إلرسال املزيد من التعزيزات نحو احلديدة 
واالس��تعداد ملعركة تدمر احلديدة، وكذلك اتاحة 
الفرص��ة أمام إيران في إمداد املليش��يا بأس��لحة 
ومقاتل��ن للقتال ف��ي صفوفها، فها هي مليش��يا 
احلش��د الش��عبي في الع��راق تعلن اس��تعدادها 
للقتال م��ع مثيالته��ا احلوثي��ة في اليم��ن، وفي 
االس��بوع املاضي اعترف زعيم ح��زب الالت في 
لبن��ان بقتلى لهم في اليمن، ومتن��ى أن يقاتل مع 

أحبابه احلوثين في اليمن.
 استبسال غريفيث 

وعن الدع��م اللوجس��تي الذي قدم��ه غريفيث 
للمليش��يا احلوثي��ة املتم��ردة، ظه��ر جلي��ا ف��ي 
استبس��اله لوقف تق��دم قوات اجلي��ش الوطني 
واملقاومة الش��عبية والتحال��ف العربي لتحرير 
مدين��ة احلدي��دة ومينائه��ا م��ن قبضة املليش��يا 
احلوثية االيرانية املتمردة، وجنح الى حد ما في 
ذلك حيث التقطت املليشيا انفاسها وإعادة ترتيب 
صفوفها والتخندق واحلصول على أسلحة جديدة 

وخبراء ايرانين، ب��ل وصل به األمر الى محاولة 
ايجاد حلول جزيئة ترقيعية للتحايل على القرار 
األممي 2216 إلفشاله كونه كل متكامل ال يتجزأ.

التقاط األنفاس 
وحس��ب س��كان محلي��ن وش��هود عي��ان فان 
املليش��يا اس��تحدثت خالل ثالثة أي��ام من إعالن 
توقف العمليات العسكرية باجتاه ميناء ومدينة 
احلديدة أكثر م��ن 100 خن��دق وحفرية وحاجز 
اس��منتي وس��واتر ترابي��ة ف��ي مدين��ة احلديدة 
ومداخلها والتزال البوكلينات مستمرة في عملية 

احلفر.
ودم��رت مقاتالت التحال��ف العربي في غارات 
مطلع هذا األس��بوع، آليات حديثة حصلت عليها 
املليش��يا احلوثية قبل أس��ابيع، في مفرق وخط 
الالوية في بيت الفقيه، ومنطقة الكديهة في منطقة 

الزرانيق- جنوب مدينة احلديدة.

وهنا يبرز التس��اؤل األهم، وه��و ملاذا تتدفق 
س��فن وطائرات االغاثة كلما اشتدت املعارك ضد 
املليشيا احلوثية، وملاذا تتزايد رحالت الطائرات 
االغاثية األممية الى مطار صنعاء، كلما كان هناك 

زيارة للمبعوث غريفيث.؟!!!
طائرات مشبوهة 

إذ أن مطار صنعاء استقبل فقط يوم اجلمعة 
املاضية، طائرت��ن تابعتن لألمم املتحدة، يقال 
انهما حتمالن مساعدات اغاثية، في الوقت الذي 
حتتجز فيه املليشيا احلوثية السفن االغاثية و 
السفينة »G Muse« في ميناء احلديدة منذ 61 

يوماً.
ووفقا ملصادر عسكرية ميدانية، فان مقاتالت 
التحالف استهدفت منتصف هذا األسبوع خبراء 
أجانب بينهم خبير صواريخ تابع حلزب الالت 
اللبناني، كانوا متوجهن من صنعاء الى صعدة، 
وال تس��تبعد املص��ادر ان يكون ه��ؤالء اخلبراء 
قدم��وا الى اليمن على منت إح��دى تلك الطائرات 

األممية..!!!.
غريفيث املجنون

املبعوث غريفيث املهووس بجنون املفاجآت، 
جتاوز ف��ي فضائح��ه س��ابقيه من املس��ؤولن 
األممين الداعمن إليران ومليشياتها في اليمن، 
فذهب الى املجاهرة عالني��ة دون خجل وتقدمي 
الدعم غير احملدود ملليش��يا احلوثي االنقالبية، 
فباإلضاف��ة الى مواصل��ة ما بدأ به س��ابقيه بل 
زاد عليهما، نراه اليوم يعمل جاهدا على تعزيز 
عملية الدعم املادي واملعنوي للمليشيا احلوثية 
االيراني��ة والش��رعنة النقالبه��ا والس��عي الى 
اس��تبعاد املرجعيات الثالث وعلى رأسها إلغاء 
ق��رارات مجلس االم��ن الدول��ي الص��ادرة بهذا 
اخلص��وص، ومحاوالته املس��تميتة في احالل 
االنقالبين محل الش��رعية اليمني��ة، والتصدي 
لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية في انهاء التمرد 
على الش��رعية الدس��تورية املعترف بها دوليا 
واملدعوم��ة من التحالف العرب��ي بقيادة اململكة 

العربية السعودية.
إحاطة مستفزة

وبدا ه��ذا واضحا من خ��الل االحاطة األخيرة 
املقدم��ة ملجل��س األم��ن الدول��ي- ثان��ي احاطة 
للمدع��و غريفي��ث- قدمه��ا للمجل��س من��ذ فترة 
توليه منصب مساعد األمن العام لألمم املتحدة 
ومبعوثه اخلاص الى اليمن، والتي أرفقها بطلبه 
من مجلس األمن الدولي في اجللسة املغلقة التي 
عق��دت اواخ��ر االس��بوع املاض��ي، إص��دار قرار 
يعطي املليش��يا احلوثية صفة الش��رعية بحكم 
اليمن واالعتراف بها، واملطالبة باعتماد صيغة 
تسليم ميناء احلديدة من احلوثين لألمم املتحدة 
باعتبار احلوثي طرف أصيل ومستبعداً الشرعية 

من ذلك االتفاق ولم يشر اليها في احاطته.
غير أن أعضاء مجلس األمن، كانوا عقالنين، 
وأدرك��وا املخاطر الت��ي يقودهم اليه��ا املجنون 
غريفي��ث، ول��م ينزلقوا م��ع مطالب��ه التي كانت 
س��تكون فضيحة القرن في تاريخ مسيرة األمم 
املتحدة مع ان خمس��ة عقود مض��ت من تاريخها 
تخلو من اي ش��يء أو اجن��از أممي.. لذلك رفض 

أعضاء مجلس األمن االس��تجابة لطلب غريفيث 
املعتوه.

فضيحة كبرى 
والفضيحة الكبرى ملا يسمى املبعوث األممي 
الثالث الى اليمن سيء الصيت واملنشأ، اآلتي من 
بريطانيا املتبني الرئيس��ي للمش��روع االمامي 
وااليراني في اليم��ن واملنطق��ة العربية، مقابل 
تن��ازل اي��ران عن بن��ود ف��ي إتفاقي��ة البرنامج 
الن��ووي االيراني، والت��ي تأتي ضم��ن اتفاقية 
س��رية ابرمته��ا إي��ران م��ع الوالي��ات املتح��دة 
اإلمريكية و املجموعة االوروبي��ة مقابل دعمها 
ومس��اندتها في س��يطرة مليش��ياتها ذات الفكر 
واملنه��ج الش��يعي الصف��وي على الس��لطة في 
عدة دول عربية ذات املذهب الس��ني.. فضال الى 
العالقة التاريخية والرعاية القائمة بن مشروع 
اإلمامة في اليم��ن وإيران وب��ن اململكة املتحدة 
البريطانية وامري��كا، والتي تعود الى منتصف 
القرن املاضي وتصديهما لثورة 26 سبتمبر عام 

1962م ونظامها اجلمهوري.
موظف املليشيا

ال يخفى على أحد ان هذا الطلب جاء نزوال عند 
رغبة املليشيا احلوثية املتمردة االيرانية األصل 
واملنبع، في زيارته األخي��رة لصنعاء والتقائه 
قيادة املليش��يا، كان من ضمن م��ن التقى بهم - 
حد تصريح��ات املبع��وث غريفي��ث دون دالئل 
لذلك- السيء عبدامللك احلوثي، والذي كال فيه 
املدح واإلشادة محاوال تصويره بأنه رجل سالم 
وحوار بل وصفه بأنه مش��اركاً في وضع أفكار 
ايجابية، ال قائد جماعة ارهابية ومليشيا مسلحة 

متمردة على الشرعية..
غري��ب ذاك الوج��ه ال��ذي يرتدي��ه غريفيث، 
والوقاح��ة الت��ي تش��رب منها، فالرجل مش��بع 
بوقاح��ة العال��م والدني��ا كله��ا، ومن��زوع منه 
احلياء، فبعد أن مني بهزمية وتلقى صفعة قوية 
من مجلس األمن وهو يحاول منع هزمية املليشيا 
االنقالبية احلوثية االيرانية في اليمن، ليعود في 
جولة جديدة الى عاصم��ة قيادة التحالف والى 
العاصمة املؤقتة للشرعية اليمنية عدن وااللتقاء 
بقي��ادة الش��رعية، وهو باألم��س كان يلح على 
اعضاء مجلس األمن باس��تبعادها من مفاوضة 
األمم املتحدة حول مصير مين��اء احلديدة فقط، 
بينما املدينة تبقى حتت ادارة املليشيا املتمردة..
ماذا لو كانت الش��رعية اليمنية تعاملت ولو 
مل��رة واح��دة فق��ط مبنط��ق املليش��يا ورفضت 
اس��تقبال غريفي��ث، وس��فهته بأب��ذأ األلف��اظ 
والعب��ارات ونعتت��ه ب��كل الصفات والس��باب، 
ورفعت به مذكرة رسمية إلى األمن العام لألمم 
املتحدة ومجلس األمن واملطالبة باستبداله ألنه 
صار عائقا امام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
و معرقال للشرعية اليمنية، و أخل مبهامه التي 
أوكلت إليه وخالف ميثاق األمم املتحدة وأصبح 
ج��زءاً من املش��كلة ال وس��يطاً دولي��اً بانحيازه 
لط��رف االنقالب الذي صدر بحق��ه قرار مجلس 
األم��ن الدول��ي 2216 والقرارات الس��ابقة ذات 

الصلة حتت الفصل السابع.

يعمل جاهدًا للحفاظ على المليشيا وعلى مصادر تمويل حربها ضد اليمنيين 

غريفيث.. الوجه األقبح في املؤسسة الدولية..!!!
حاول التنصل من القرارات الدولية امللزمة للمليشيا باالنسحاب من املدن وتسليم السالح

ماذا يريد غريفيث من اليمنيني؟!، وملاذا عاد الى العاصمة 
املؤقت���ة ع���دن ليلتقي م���ن جدي���د بالرئيس الش���رعي لليمن 
وحكومته الش���رعية واملعترف بها دولي���ا؟!، وهو الذي قدم 
مطلع األسبوع احاطته الى مجلس األمن الدولي، مشفوعة 
باقتص���ار مفاوض���ة األمم املتح���د )غريفي���ث( مع املليش���يا 
االنقابي���ة االيراني���ة بعي���دا ع���ن الرئي���س الش���رعي هادي 
وحكومت���ه الش���رعية املعت���رف بها م���ن قب���ل األمم املتحدة 
واملجتمع الدولي... ملاذا هذا االنزالق واالنحطاط االخاقي 

والقانوني الذي وصل إليه املسؤولون األمميون..؟!!!.

  منصور أحمد

}  ب��ن عم��ر س��اعد المليش��يا عل��ى تنفي��ذ االنق��الب واالس��تيالء على الس��لطة 
الح��رب ن��ار  أوق��د  أن  بع��د  إال  ول��م يغ��ادر منصب��ه  المختلف��ة  بمؤسس��اتها 
} ولد الشيخ أكمل مهمة سابقه في حماية المليشيا والحفاظ على مصادر تمويلها
موارب��ة دون  المليش��يا  ص��ف  إل��ى  الفاض��ح  انحي��ازه  أعل��ن  غريفي��ث    {

منذ الوهلة األولى ظهرت األمم املتحدة مبواقف علنية في دعم احلوثيني واملتاجرة بدماء اليمنيني

}  الق��رارات األممي��ة لم 
تجد طريقها إلى التنفيذ 

لتصبح حبرًا على ورق

}  ق��دم معزوف��ة فيه��ا 
من المدح واإلطراء والثناء 

لزعيم المتمردين 
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 العميد الجرادي: الشهيد األبارة كان يتمتع بروح وطنية جياشة
وفي الفعالية التي نظمت بالتعاون مع ملتقى 
اللواء الشهيد أحمد يحيى األبارة وحضرها عدد 
من املسؤولن وقادة عسكرين ومدنين وممثلي 
األحزاب والتنظيمات السياسية وجمع غفير من 
رفاق درب وزمالء ومحبي الشهيد ألقيت العديد 
م��ن الكلم��ات والقصائ��د الش��عرية والوصالت 
االنشادية التي تناولت مناقبه ومحطات نضاله 

الوطنية على الصعيدين املدني والعسكري.

الوفاء للشهيد
وفي الكلمة التي ألقاها رئيس امللتقى املنتصر 
الزبير اكد  على أهمية االسترشاد بفلسفة الشهيد 
ورؤاه لبن��اء الدولة االحتادية التي ينش��دها كل 
أبناء الوطن دولة العدالة واملساوة، واألخذ بعن 
االعتبارات باألس��س التي رآها منطلق��ا للتنمية 
وأهمها جتويد التعليم ومحاربة الفس��اد وقواه 

الظالمية أينما وجدت.
وحث املنتص��ر الزبير أبناء رمية على تعريف 
التهمي��ش  ملواجه��ة  علم��ي  بش��كل  مش��اكلهم 
واملخاوف من استمرار االقصاء رغم التضحيات 

الكبيرة.
داعي��ا األح��زاب والتنظيمات  السياس��ية في 
محافظة رمية إلى تفعيل الشراكة كضامن حقيقي 

للنجاة من التهميش.
وأكد املنتصر سنظل أوفياء لدماء الشهيد اللواء 
االب��اره وكل ش��هداء اجليش الوطن��ي واملقاومة 
الش��عبية الباس��لة،  وجن��دد العه��د لقيادتن��ا 
السياس��ية والعس��كرية بأننا لن نألوا جهدا في 
مواصلة املشوار على درب الشهيد الذي استشهد 
وهو يسطر بدمائه الزكية والطاهرة تربة وثراء 
هذا الوطن الغالي وسنضحي بدمائنا وأرواحنا 
حت��ى نس��تعيد الدول��ة املخطوف��ة م��ن قبض��ة 
املليش��يا االنقالبية اإلجرامية الت��ي انقلبت على 
الدولة ومؤسس��اتها املختلفة وعبثت بكل شيء 
جمي��ل،و أهلك��ت احلرث والنس��ل وتس��ببت في 
الفقر واملجاعة الذي جترعه أبناء الشعب اليمني 

مبختلف تكويناتهم وأطيافهم. 

  مناهض لالنقالب
واس��تمع احلاض��رون لكلم��ة مس��جلة م��ن بلد 
االغتراب للدكت��ور عبد الرقيب أحم��د األبارة جنل 
الش��هيد الراحل ثمن فيها كافة اجله��ود التي بذلت 
النعقاد هذه الفعالية والذكرى الثالثة الستش��هاد 
والده وهو يخوض معارك التحرير في مواقع العزة 

والكرامة ضد فلول وأزالم املليشيا االنقالبية.
مؤكدآ الس��ير قدما م��ع كل الش��رفاء واألحرار 
عل��ى درب القائ��د املله��م نح��و اس��تئصال تل��ك 
العصاب��ة الكهنوتيه اإلجرامية من كل ش��بر من 
وطنن��ا احلبي��ب، وتخليص الش��عب اليمني من 
الظلم واملعاناة التي طالته من قبل تلك املليش��يا 

الكهنوتية. 
وأض��اف ب��أن وال��ده الش��هيد كان م��ن أوائل 
الش��خصيات املدنية والعس��كرية التي ناهضت 
الفك��ر املتط��رف للحرك��ه الس��اللية املناطقي��ة 
والعنصري��ة وأفعاله��ا الدخيلة عل��ى مجتمعنا 
اليمني،  وظ��ل صامدا في تعريته��ا عبر مختلف 
الوسائل االعالميه واحملافل الرسمية والشعبية، 
وكان  رحمه الله يدعونا دائمآ  ملواجهتها بصالبة 

وحزم.

قدوة لآلخرين
وف��ي كلمته الت��ي ألقاها ف��ي الذك��رى الثالثة 

الستشهاد القائد اللواء أحمد األبارة.
حتدث العميد الركن محمد اجلرادي قائد اللواء 
81  عن احملطات العظيمة والسيرة العطرة،  وكذا 
الثقافة والش��جاعة التي كان يتميز بها الش��هيد 
رحمه الله تعالى في حياته املدنية والعس��كرية 
والنضالية ومش��اركاته الفاعلة والواس��عة في 

الدفاع عن الثوابت الوطنية ومكتس��بات الوطن، 
وأهداف الثورة والوحدة اليمنية املجيدة  من كيد 
املتآمري��ن واملتربصن بها عل��ى امتداد اخلارطة 
الوطنية استش��عارآ بالواج��ب الديني والوطني 
واألخالقي  امللقاة على عاتقه والدفاع عن أهداف 
الثورة ومداميك اجلمهورية التي حاولت مليشيا 
التمرد الكهنوتية النيل واملس��اس منها وذلك من 
خالل انقالبها املشؤوم على الدولة ومؤسساتها 
املختلف��ة وعبثت بكل ش��يء جميل خ��الل الفترة 

املاضية.

مقارعة الفساد
وأضاف العميد اجلرادي لقد أفنى الشهيد القائد 

أحمد األبارة حياته وهو يدافع عن احلق،  ويقارع 
الفس��اد والظلم واجلبروت بكل أشكاله وأنواعه 
ف��ي عهد النظ��ام الس��ابق حت��ى جاءت مليش��يا 
اخل��راب والدم��ار واالجرام من كه��وف مران في 
محافظة صعدة وانقلبت على الدولة ومؤسساتها 
املختلفة، ولن يقبل الشهيد األبارة بهذا االنقالب 
املشؤوم وغيره من أحرار الوطن، وانتقل مع رفاق 
دربه إل��ى منطقة العبر ف��ي محافظة حضرموت 
وبدأو بتأس��يس طالئع اجليش الوطني األولى، 
قاطع��ن العهد عل��ى أنفس��هم في الوق��وف ضد 
التمرد واالس��تبداد الكهنوتية م��ن أرض الوطن 
واس��تئصاله مهما كلفهم ذلك من تضحيات حتى 

ارتقى شهيداً إلى جوار ربه.

 مؤكدا لقد عم��دت تلك العصاب��ة اإلجرامية 
قب��ل أربع س��نوات من اآلن  إل��ى االنقالب على 
الش��رعية الدس��تورية والنظ��ام اجلمه��وري 
ودم��رت كل مؤسس��ات الدول��ة، واس��تباحت 
احلرم��ات وهي جتت��اح املدن والق��رى واحدة 

تلوى األخرى. 
موضحاً بأن الشهيد األبارة - رحمه الله تعالى 
- بع��د أن توجه إل��ى منطقة العبر ف��ي محافظة 
حضرموت، هناك بدأ في حشد املئات من املقاتلن 
وتأس��يس ن��واة اجلي��ش الوطن��ي والدف��ع بهم 
نحو جبهات العزة والش��رف الس��تعادة الدولة  
املخطوف��ة من يد املليش��يا االنقالبي��ه االيرانية، 
فمنه��م من استش��هد ومنهم من ج��رح ومنهم من 

اليزال ف��ي مقدم��ة الصف��وف األولى حت��ى اآلن 
يس��طرون بتضحياته��م  أروع املالحم البطولية 

والفداء.
وق��ال العمي��د اجلرادي س��نظل أوفي��اء لدماء 
الش��هيد اللواء أحمد األبارة وكل شهداء اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة،  وسنمضي 
سويا مع كل األحرار والش��رفاء من أبناء الوطن 
في التص��دي والوق��وف بحزم حت��ى حترير كل 
شبر من أرض الوطن وتطهيره من رجس وصلف 
أجندة إيران في اليمن املتمثلة في مليشيا الكهوف 
والكهنوت االنقالبية، واستعادة الدولة املخطوفة 

من قبضة تلك املليشيا االجرامية.

تضحيات  لن تذهب هدرا 
بينم��ا كان��ت كلمة الس��لطة احمللي��ة حملافظة 
رمية القاها االستاذ محمد العسل  وكيل احملافظه 
املساعد لشؤون الشباب نالت إعجاب واستحسان 
احلاضرين ملا تخللها من انصاف للشهيد الراحل 
وحتدثت ع��ن محط��ات نضالية بالغ��ة األهمية 

للشهيد األبارة. 
حيث قال الوكيل العس��ل : في هذا اليوم األغر 
نحي��ي الذكرى الثالثة الستش��هاد القائ��د اللواء 
أحمد األبارة الذي استشهد وهو يدافع عن الدين 
والعرض والكرامة ضد مليشيا احلوثي االنقالبية 
املدعوم��ة من إيران ف��ي منطقة العب��ر مبحافظة 
حضرموت، ويعتبر الش��هيد األب��ارة من طالئع 

ومؤسسي اجليش الوطني منذ نشأته. 
مضيفاً الش��هيد اللواء أحمد األبارة كان يتمتع 
بروح وطنية جياش��ة قلما جنده��ا اليوم، وكان 
رحم��ه الله مقارع��ا للظل��م واالس��تبداد في عهد 
النظ��ام الس��ابق،  ونؤكد في ه��ذه الذك��رى أننا 
على دربه ودرب جميع ش��هداء جيش��نا الوطني 
ومقاومتنا الشعبية الباسلة سائرون ولن نحيد 
أو منيل عن األهداف السامية التي استشهدوا من 
أجلها وهم يخضب��ون بدمائهم الزكية والطاهرة 

تربة وثراء هذا الوطن الغالي. 

على درب الشهيد
من جانبه أشاد العميد الركن حيدر محفل مدير 
عام دائرة املشاة باملواقف الوطنية الشجاعة التي 
كان يتمتع بها الش��هيد اللواء األب��ارة في حياته 
املدنية والعسكرية حيث قال: لقد عرفت وعايشت 
الش��هيد عن قرب وخضنا سوياً العديد من املهام 
التي أسندت لنا، فلم أجد في الشهيد اللواء أحمد 
األبارة إال اإلصرار والعزم والش��جاعة املنقطعة 
النضير الت��ي كان يتمتع بها عن أقرانه،  فقد كان 
رحمه الله أخاً صادق��اً ومقداماً هصورا ال يعرف 
اخلن��وع أو االستس��الم،  وكان مناهض��ا ألفكار 
ومعتق��دات ه��ذه الس��اللة الظالمي��ة من��ذ بداية 
تأسيس��ها على يد الهالك حس��ن احلوثي مطلع 
الثمانيني��ات،  وكان يح��ذر دائم��ا م��ن خط��ورة 
وأفكار هذه املليش��يا االنقالبي��ة اإلجرامية التي 
أصبح اليوم أغلب أبناء الش��عب اليمني يتجرع 

ظلمها وجهلها املقيت.
وأضاف العمي��د محفل نؤكد للش��هيد الراحل 
بأننا لن نخون ش��رفه وقس��مه العسكري،  ولن 
نخون دمائه الزكية والطاهرة التي استشهد وهو 
يروي بها تربة الوطن الغالي في مواقع الشرف 
والبطولة، وسنسعى بكل ما أتينا من قوة لتحقيق 
حلمه املتمثل في اجتثاث تلك املليشيا الكهنوتية 
من أرض الوطن،  واس��تعادة الدول��ة املخطوفة 

ومؤسساتها املختلفة. 
فيم��ا رك��زت بقية الكلم��ات على دور الش��هيد 
الراح��ل في مقارعة الفس��اد،  والتص��دي له بكل 
عزم وإخالص مبختلف الطرق والوسائل نصرة 
للمظلومن حتى استشهد رحمه الله  مع عدد من 

رفاق دربه على ذلك النحو الذي لم يتمناه أحد.

أحيت قيادة الجيش 

الوطني مطلع 

األسبوع يف محافظة 

مأرب الذكرى الثالثة 

الستشهاد القائد اللواء 

أحمد األبارة الذي 

استشهد يف منطقة العرب 

بمحافظة حرضموت، 

وهو يدافع عن الدين 

والعرض والكرامة 

ضد مليشيا الحوثي 

االنقابية املدعومة من 

إي�ران. 

   تقرير/ رفيق السامعي

   قيادة الجيش الوطني تحيي الذكرى الثالثة الستشهاد القائد اللواء أحمد األبارة

زمالء ورفاق الشهيد: سنمضي سويا لتحقيق األهداف 
التي استشهد من أجلها األبارة 
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نفذت قوات اجليش الوطني في محور بيحان عمليات عسكرية 
واسعة من عدة محاور في جبهات شرق وشمال محافظة البيضاء 
الت��ي تواص��ل تقدمه��ا لتحريرها من س��يطرة مليش��يا احلوثي 
االنقالبية، محرزة انتص��ارات كبيرة، ومحررة ع��دد من املواقع 
االس��تراتيجية.وعن العمليات العس��كرية وأهمي��ة املواقع التي 
حررها أبطال محور بيحان في جبهات محافظة البيضاء، حتدث 
قائ��د اللواء 26مش��اه قائ��د محور بيخ��ان اللواء الرك��ن/ مفرح 
بحيبح، ف��ي تصريح خاص ل�»26س��بتمبر« قائ��ال: »العمليات 
العسكرية التي نفذها أبطال محور بيحان مؤخرا حققت اجنازات 
كبيرة وأحرزت تقدمات واسعة على األرض بدءا من ناطع ونعمان 
وصوال إلى مديرية املالجم ومشارف السوادية«. وأضاف اللواء 
بحيب��ح: »املواق��ع التي حت��ررت مؤخ��را جعلت عملي��ة حترير 
محافظة البيضاء سهال وسريعا، وهو ما ستسعمونه قريبا، ألن 
قيادتنا السياسية والعسكرية عازمة على تخليص هذه احملافظة 
وكل احملافظات من سيطرة املليشيا، وأبطالنا على أهبة االستعداد 

واجلاهزية لتنفيذ ذلك«.

رعب غير مسبوق 
معنويات وصالبة أبطال اجليش الوطني وبسالتهم القتالية 
احدث��ت حالة من الضعف واخلور اللذين وصلت إليهم املليش��يا 
ف��ي صفوفها، فض��الً عن الرعب ال��ذي زرعه األبط��ال في نفوس 
عناصرها، في محافظة البيضاء. وقال اللواء بحيبح: »املليش��يا 
تعيش حالة رعب كبير وغير مس��بوق في البيضاء، الس��يما مع 
وصول طالئع اجليش الوطني إلى أولى مناطق مديرية السوادية 
آخر معاقل املليشيا في البيضاء، والتي بتحريرها تكون محافظة 
البيضاء قد حتررت بالكامل، ألنها تسيطر على آخر خطوط امداد 

املليشيا في اخلط الدولي«.

فرار جماعي للمليشيا
وفي محافظة البيضاء خس��رت املليش��يا العديد م��ن قياداتها 
وعناصرها، ج��راء الضربات املوجع��ة التي تلقتها ف��ي املعارك 
األخيرة من أبطال اجليش، مما أجبر معظم عناصرها على الفرار 
م��ن مواقع متركزها تاركة ورائها العديد من األس��لحة املتنوعة، 

وكذلك جثث قتالها املرمية في اجلبال.

وازدادت حالة من الرعب واالنهيار لدى املليشيا بعد التقدمات 
التي احرزها أبطال اجليش في عدد من جبهات محافظة البيضاء 
عقب اختراق سياجها املتمثل في عقبة القنذع واملواقع التي تليها، 
فعمليات التحرير التي نفذه��ا األبطال انطالقاً من نعمان وناطع 

وقاني��ة اربكت املليش��يا وأث��ارت الرعب واخلوف ف��ي صفوفها 
وقلبت عليها كل موازين القوى.

وأكد الل��واء بحيبح أن املليش��يا تعان��ي من انهيار ش��ديد في 
صفوفه��ا، حيث تكب��دت خالل الفت��رة املاضية خس��ائر كبيرة ال 
حتصى في األرواح والعتاد واملعدات واآلليات، مما دفعها لسحب 
ما تبقى من عتادها وأفرادها من منطقة فضحة واملناطق املجاورة 

لها إلى منطقة جند اجلاح في رداع احملاذية حملافظة ذمار.

دعوة لالنتفاضة
ودعا قائد محور بيحان أبناء محافظة البيضاء لالنتفاضة ضد 

املليشيا لتحرير احملافظة، قائالً: »نعرف جيدا أن املليشيا احلوثية 
ال توجد لها حاضنة ش��عبية في محافظة البيض��اء، ولهذا ندعو 
كل املكونات السياس��ية واالجتماعية في البيضاء إلى االنتفاض 
ملساعدة اخوانهم في اجليش الوطني على حترير محافظتهم من 
هذه املليش��يا االجرامية التي ال ميك��ن لها أن تقبل به��م يوما من 

األيام، ولن يقبلوا بها«.

التفنن في زرعة األلغام
وتعتمد املليش��يا في حربها على زراعة حقول األلغام بش��كل 
هستيري، وهذا ما يؤخر التحرير في جميع جبهات القتال. وقال 
اللواء بحيبح: »لكونها مليشيا تخريبية وتدميرية ليس لها نظام 
وال قانون عسكري، تعتمد في حربها على األلغام املزروعة بشكل 
عشوائي وهس��تيري أش��به بالبالط، إلعاقة تقدم قوات اجليش 
الوطن��ي«. مردفا: »إال أن ذلك لم يث��ن أبطال اجليش تاوطني في 
محور بيحان عن التقدم، ولن يثنيهم أي شيء في طريق حتقيق 

هدفهم املتمثل بتحرير البيضاء في هذه الفترة«.

بوابة التحرير
وعن أهمية حترير البيضاء يقول بحيبح: »إن حترير محافظة 
البيضاء سيفتح أبواب التحرير لعدة محافظات منها محافظة ذمار 
وإب والضالع، وكذلك محافظة تعز، ثم العاصمة صنعاء، والتي 

عادة ما يتم حتريرها من هذا االجتاه«.

معنويات عالية
معنويات وصالبة أبطال اجليش الوطني وبسالتهم القتالية 
احدث��ت حالة الضعف واخل��ور في صفوف املليش��يا، فضالً عن 

الرعب الذي زرعوه في نفوس عناصرها، في محافظة البيضاء.
وأكد اللواء بحيبح أن: »معنوي��ات أبطال اجليش الوطني في 
محور بيحان عالي��ة، وجاهزيتهم القتالية أعلى، وإرادتهم أقوى 
من كل االمكانات، وبإذن الله وبعزمية هؤالء األبطال األشاوس 
سنس��تكمل حترير م��ا تبقى م��ن محافظة البيض��اء، وعما قريب 

ستسمعون ما يسركم ويثلج صدوركم«.

واحدية الهدف واملصير املشترك
وأش��اد قائد محور بيح��ان بجهود التحال��ف العربي ودعمهم 

ألبطال اجليش، وقال: »اخواننا في التحالف العربي بذلوا جهودا 
كبيرة في دعم اجليش الوطني في حترير محافظة البيضاء وكل 

احملافظات التي تخطو نحو التحرير«.
وأضاف: »اخواننا في التحالف العربي يقدمون لنا أقوى دعم 
وهو الغطاء اجلوي م��ن خالل املقاتالت التي تش��ارك في معظم 
املعارك، وكذلك احتياجات املعارك، ألننا نعتمد في ذلك على الله 

ثم عليهم«.
ولفت اللواء بحيبح إلى واحدية الهدف واملصير املش��ترك بن 
بالدن��ا ودول التحال��ف العربي م��ن خالل قتالهم املليش��يا جنبا 
إل��ى جنبا في مختل��ف جبهات القت��ال، قائالً: »لقد بذل أش��قاؤنا 
في التحالف العرب��ي دماءهم إلى جانب دماء أبطالنا في اجليش 
الوطني، وما يؤكد كالمي هؤالء الذين يقفون معنا اليوم في هذه 
اجلبال وغيرها من املواقع التي يرابطون فيها«، وأشار إلى جنود 
وضباط من قوات التحالف العربي الذين كانوا بجواره في جبهة 

املالجم أثناء حديثه ل�»26سبتمبر« .
وكان الس��بت املاضي قد زار قائد محور بيحان اللواء الركن/ 
مف��رح بحيب��ح، ومعه من��دوب التحالف العرب��ي أبطال اجليش 
الوطن��ي في اخلطوط األمامي��ة بجبهة املالجم م��ن اجتاه ناطع.

ونقل اللواء بحيبح حتيات وتهاني فخامة الرئيس املشير الركن/ 
عبد ربه منصور هادي رئيس اجلمهوري��ة القائد األعلى للقوات 
املس��لحة، ونائب��ه الفريق الركن/ على محس��ن صال��ح، ألبطال 
اجليش في جبهات البيضاء مبناسبة االنتصارات التي حققوها 

خالل األيام املاضية.
وأش��اد اللواء بحيبح باجلهود اجلبارة التي س��طرها أبطال 
اجليش الوطني واملقاومة الشعبية في جبهات احملور في ناطع 
ونعمان والتي على اثرها انتقلت املعارك الى املالجم، مشيرا إلى 
ثقة القيادة بقدرة األبطال عل��ى القيام بواجبهم على أكمل وجه 

وحتت أي ظروف.

عمليات التحرير مستمرة
وأكد قائد محور بيحان على اس��تمرار العمليات العس��كرية 
حتى تطهير محافظة البيضاء وكل شبر في أرض الوطن، مثمنا 
اهتمام القيادة السياسية والعسكرية باجليش الوطني، والتي 
تعمل جاه��دة من أجل توفير كل االمكاني��ات املتاحة وبدعم من 
األشقاء في التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية 
الذين ل��م يبخل��وا يوما عن تق��دمي الدع��م واملس��اندة واإلغاثة 

ألشقائهم اليمنين.
وش��هدت عدة جبهات ميدانية في محافظة البيضاء الس��بت 
املاضي، مواجهات عنيفة بن ق��وات اجليش الوطني واملقاومة 
الش��عبية من جهة وب��ن مليش��يا احلوثي االنقالبي��ة من جهة 

أخرى.
وأكد مصدر عسكري ل�»26س��بتمبر« أن معارك عنيفة دارت 
بن قوات اجليش الوطني واملليش��يا احلوثية في مناطق سبال 

عناء، وجبل حسان، وذي كالب األسفلد في مديرية القريشية.
وطبق��ا للمصدر فإن املعارك أس��فرت عن س��قوط العديد من 
القتلى واجلرحى في صفوف املليشيا، فضال عن تكبيدها خسائر 

فادحة في العتاد واملعدات.

تعدد األساليب اإلجرامية
وكلم��ا تلقت املليش��يا االنقالبية ضربات موجع��ة من أبطال 
اجلي��ش الوطن��ي في جبه��ات القتال تص��ب ج��ام غضبها على 
املدنين، من خالل قصفها للمنازل والقرى السكنية كوسيلة من 
وسائل االنتقام االجرامية التي متارسها في حربها، حيث شنت 
يوم االثنن املاضي، قصفا مكثفا على قرى ومنازل املواطنن في 
منطقة عبل الشواهرة، مبديرية ولد ربيع بكافة أنواع األسلحة 

الثقيلة واملتوسطة، ملحقة أضرارا بالغة مبنازل املواطنن.

الجيش يواصل تقدمه في البيضاء وسط فرار جماعي للمليشيا باتجاه ذمار

حالة رعب وارتباك غير مسبوق للمليشيا مع وصول طالئع اجليش مشارف مديرية السوادية
اللـــواء بحيبـــح: تحريـــر البيضـــاء ســـيفتح أبـــواب التحريـــر للعاصمـــة صنعاء

  محمد التميمي

شهدت جبهات رشق وشمال محافظة البيضاء خالل األيام 
املاضية معارك ضارية بني قوات الجيش الوطني ومليشيا 
الحوثي االنقالبية، تمكن خاللها أبطال الجيش الوطني من 
تحرير عدد من املواقع االس�راتيجية من س�يطرة املليشيا 
وتكبيدها خس�ائر فادح�ة يف األرواح والعتاد، واس�تعادة 
العديد من األس�لحة املتنوعة من املليش�يا ج�راء العمليات 
العسكرية املباغتة التي نفذها أبطال الجيش يف محور بيحان 
مس�نودين باملقاومة الش�عبية ومقاتالت التحالف العربي 
لدعم الرشعية يف اليمن، فيما وقع العديد من عنارص املليشيا 
يف قبضة أبطال الجيش، وسط فرار جماعي للمليشيا أمام 
وقع الرضبات املوجعة من قوات الجيش وأبطال املقاومة.

وكشفت املعارك األخيرة مدى هشاشة املليشيا 
الت��ي جلأت إل��ى زرع األلغ��ام وتفخي��خ املدارس 
والطرق��ات كما في أس��فل نقي��ل الصل��و، بعد أن 
باغته��ا اجلي��ش الوطن��ي م��ن ق��وات الل��واء 35 
مدرع، الذي استطاع أن يتقدم تقدماً ملحوظاَ بأقل 
اخلس��ائر، بينما يقتل 6 من عناصر املليش��يا ومت 
أسر عنصرين، وقال قائد جبهة األقروض العقيد 
محمد العيد لصحيفة 26 س��بتمبر إن سالح اجلو 
استهدف تبة الصاحلن وتبة املنارة في األقروض 
وجبهة الشقب، إضافة الى استهداف طقم متحرك 
في منطق��ة اخللل، أدت إلى وقوع ع��دد من القتلى 
واجلرحى ف��ي صفوف املليش��يا، كما اس��تهدفت 
املدفعية املس��اندة جلبهة الشقب أوكار املتمردين 
في منطقة حب��ور وأدت إلى مصرع أربعة وجرح 

ثمانية آخرين من عناصر املليشيا.

دمنة خدير
عن سير املعارك في جبهة الصلو ودمنة خدير، 
أوضح الناطق الرسمي باسم محور تعز العقيد/ 
عبدالباسط البحر أن األبطال متكنوا من استكمال 

تطهي��ر نقي��ل الصل��و كام��الً وس��ط حال��ة من 
االنهيارات والفرار للمليش��يا االنقالبية باجتاه 
مف��رق الصلو خدي��ر وأكد أن كتائ��ب اللواء 35 
مدرع عمل��ت عل��ى الس��يطرة النارية إث��ر ذلك 
على سائلة وجسر ووادي موقعة أولى مناطق 

مديريات دمنة خدير من اجتاه الصلو سامع..

إسناد مقاتالت التحالف
املع��ارك رافقته��ا ضرب��ات ملقات��الت التحالف 
العربي إذ ش��نت 5 غارات مركزة، أصابت أهدافها 
بدقة و أدت إلى تدمير 3 أطقم قتالية للعدو وقتلى 
وجرحى ف��ي صف��وف تعزيزاته، حس��ب العقيد 
البحر وأش��ار إلى أن ف��رق األلغام اس��تطاعت أن 
تفكك ش��بكة ألغام زرعتها املليش��يا ف��ي املدارس 

والطرقات ومزارع ومساكن املواطنن املدنين.

أقل اخلسائر
من جهته أكد قائد جبهة األقروض العقيد محمد 
العيد بأن معارك الصلو كانت ناجحة استطاع من 
خاللها اجليش السيطرة على نقيل الصلو، بشكل 

كامل، وكانت اخلسائر الناجمة عن املواجهات هي 
ستة قتلى واثنن أسرى في صفوف العدو وجريح 
واحد من منتسبي اجليش الوطني حسب مصادر 

في اجلبهة.

القبيطة
وسرد الناطق الرسمي حملور تعز سير املعارك 
في جنوب ش��رق تعز، حيث جبهة القبيطة، التي 
يش��ترك ف��ي القتال فيه��ا أكثر من لواء عس��كري، 
ففي احملور الشرقي من القبيطة مت السيطرة على 
عدد م��ن املواق��ع وتطهيرها من مليش��يا االنقالب 
احلوثية اإليرانية على النح��و االتي إذ مت تطهير 
منطقة اجلالحيم بعد الس��يطرة عليه��ا، وتطهير 
منطقة جند املشقر ومدرسة اخلضر بعد السيطرة 
الكاملة عليها، إضافة إلى مباشرة األعمال القتالية 

املس��تمرة بهدف الس��يطرة على قمة جبل جالس 
االستراتيجية، وأكد البحر أن قوات اجليش تتوغل 
في عمق العدو والسيطرة على مناطق جديدة ألول 

مرة تصلها قوات اجليش الوطني.

احملور الغربي
أما ف��ي احملور الغرب��ي من القبيط��ة، فقد حقق 
اجليش الوطن��ي واملقاومة الش��عبية اإلجنازات 
التالي التقدم شماال والسيطرة على شرف حفيض، 
كما مت الس��يطرة على منطقة جولة عرمي، وجبل 
املس��تكا، إضافة إلى اللكم��ة الس��وداء قبل جولة 
عرمي ومنطقة املوش��ج جنوب املغصوب ومنطقة 
املغصوب كاملة، وأضاف أن األعم��ال القتالية ما 
تزال مس��تمرة بوتيرة عالية حت��ى االن، ويهدف 
اجليش حس��ب البحر إلى حتقي��ق التقدم باجتاه 

جند ضم��ران والس��يطرة على جبل 
اللج��اح االس��تراتيجي 2145م عن 
مس��توى س��طح البحر وه��ي أعلى 

قمة على مستوى مديرية القبيطة.

مقبنة.. التحرير نحو الساحل
وتعاني مليشيا احلوثي االنقالبية 
ف��ي مقبنة من انهيارات واس��عة في 
صفوفها في ظل املواجهات العنيفة 
مع قوات اجليش الوطني، إذ متكنت 
قوات اجليش الوطني من اللواء 17 
مش��اة خالل األيام القليل��ة املاضية 
من دح��ر عناصر املليش��يا احلوثية 
االنقالبي��ة من ع��دد م��ن املواقع في 
املديري��ة، ج��راء عملي��ات نوعي��ة 
ومباغت��ة أربكت صفوفه��ا وأنهكت 

قدراتها العسكرية.

انهيارات
وأوضح��ت مص��ادر ميداني��ة أن 
اجليش متكن من حترير سبع قرى تقدر مساحتها 
ب�60كيل��و مت��ر مرب��ع، باإلضافة إلى س��يطرتها 
على عدد م��ن املواقع املهمة أبرزها سلس��لة جبال 
العويد االستراتيجية وقرى أخرى محيطة بجبل 
احلصن، املطل��ة على عزلة األخل��ود، وهو التقدم 
الذي س��يتواصل باجتاه اخلط الرئيسي الواصل 
بن تع��ز – احلدي��دة حيث أصبحت الق��وات على 
مقربة منه ويفصلها بن اخلط الرئيسي الواصل 
ب��ن احملافظت��ن 4 ك��م فق��ط”، وتكم��ن األهمي��ة 
االس��تراتيجية جلبهة مقبنة، بالنس��بة حملافظة 
تعز، فهي البوابة الغربية للمحافظة، وبتحريرها 
س��ينفك احلصار عنها، وس��يصبح املم��ر الدولي 
البحري مفتوحاً وسترتبط احملافظة باحملافظات 

اجلنوبية عبر الساحل بأمان.

بإسناد من قوات التحالف )تعز(.. ضربات موجعة للمليشيا االنقالبية

اللواء 35 مدرع يبسط سيطرته النارية على سائلة وجسر ووادي موقعة أولى مناطق مديرية خدير
العقيد البحر: قوات اجليش تتوغل في عمق العدو والسيطرة على مناطق جديدة ألول مرة تصلها في القبيطة

تلقت مليش���يا احلوثي ضربات موجعة في أكثر من جبهة في 
تعز، وسط الباد، وس���ط تقدمات وصفت باملهمة خصوصًا في 
جبه���ات مقبنة والوازعي���ة واألقروض والصل���و وباجتاه دمنة 
خدير، ناهيك عن املعارك، التي تشتد في القبيطة ومحور كرش 

الراهدة االستراتيجي، بإسناد من مقاتات التحالف العربي.

  تقرير/ عمار زعبل
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   خليل علوان

اطلقت قوات اجليش الوطني واملقاومة الشعبية 
عملية التفاف نوعية على متركز مليشيا احلوثي 
االنقالبية في مركز مديرية التحيتا جنوبي البالد 
مطلع االسبوع اجلاري انتهت باستعادة السيطرة 

عليه وتطهيره بشكل كامل.
وخ��اض ابط��ال الوي��ة العمالق��ة وق��وات م��ن 
املقاومة التهامية مسنودين بتغطية جوية مكثفة 
م��ن مقات��الت اجل��و وطي��ران االباتش��ي التابعة 
للتحال��ف العربي اش��رس املع��ارك بع��د مباغتة 
املليشيا احلوثية في مدينة التحيتا، تكبدت خاللها 
أكثر من 100قتيل وعشرات اجلرحى واألسرى من 

العناصر االنقالبية.

التفاف مباغت
انطلقت ق��وات اجلي��ش الوطني فج��ر اجلمعة 
املاضية في عمليتها االلتفافية من منطقة املجيليس 
الواقع��ة على اخلط الس��احلي غرب��ا عبر طرقات 
فرعي��ة في الرمال لتتجه ش��ماال بعم��ق يصل الى 

عشرين كم حتى وصلت مشارف مدينة التحيتا.
وفي حديثهم عن مسار العملية حتدث عدد من أفراد 
الوية العمالقة املشاركن في العملية ل� "26سبتمبر" 
ان عنصر املفاجئ��ة اربك املليش��يا احلوثية وتهاوت 
انس��اقها الدفاعية امام التقدمات واحلش��ود الكبيرة 

لقوات العمالقة واملقاومة التهامية.
ويضيفون "كان للغطاء اجلوي الذي اس��ندت 
به قوات التحالف دور محوري في التقدم املتسارع 
الذي حتقق على ارض املعرك��ة خصوصا طيران 
االباتشي الذي لم تستطع عناصر املليشيا الصمود 
امام هجماته التي مهدت الزحف واقتحام املدينة.

تطهير وتأمني
الثالثاء واصلت قوات اجليش الوطني من الوية 
العمالق��ة واملقاوم��ة التهامية اس��تكمال التطهير 
للمدينة بشكل كامل وتعقبت فلول املليشيا شرقا 
واحكمت الس��يطرة على مثلث "زبيد – التحيتا" 
وقطعت اهم خطوط امدادها الرابطة ملدينة التحيتا 

مبدينة زبيد التاريخية وبيت الفقيه املجاورة.
مب��وازات عملي��ات التطهي��ر جليوب املليش��يا 
وعملي��ات الهج��وم املس��تمر عل��ى آخ��ر معاق��ل 
املليشيا في منطقتي الفازة جنوبي غرب ومناطق 
الس��ويق جنوبي ش��رق تش��ارك قوات اخرى من 
الوية العمالقة في عمليات تأمن واسعة للمدينة 

والطرقات التي تؤدي اليها.
يقول قائد سرية في اللواء الرابع عمالقة حبيب 
الصبيح��ي ل��� "26س��بتمبر" ان عملي��ة التأمن 
تسير بشكل محكم ومتواٍز مع العمليات امليدانية، 
وتتركز بدرجة اساسة على كافة املمتلكات العامة 
واخلاصة ومداخل املدينة من كافة اجلهات اضافة 
الى الطرقات الرئيسية والفرعية املؤدية للمدينة، 
ومنع أي عملية اختراق او محاولة تسلل للمليشيا.
ويؤكد الصبيحي ان ق��وات العمالقة من اللواء 
االول والرابع وقوات من املقاومة التهامية حتاصر 
ما تبقى من عناصر للمليش��يا احلوثية في مزارع 
الفازة في اجلنوب الغربي للتحيتا ومزارع املغرس 

والسويق جنوبا.
واشاد الصبيحي باملساندة والدعم الذي قدمته 
قوات التحالف العربي والذي قال: إنه كان وال يزال 
محوريا في اسناد تقدم القوات املشاركة في عملية 

حترير التحيتا.
وال تزال املليش��يا االنقالبية حتتمي في املزارع 
املنتش��رة بكثاف��ة ف��ي مناط��ق الفازة والس��ويق 
وعملت على حفر انفاق عميق��ة وطويلة تقيها من 
الغارات اجلوية وهجمات قوات اجليش واملقاومة.
وتس��عى قوات اجليش من خالل تطهير مزارع 
السويق والفازة الى تأمن اخلط الساحلي بالكامل، 
اضافة الى فتح اخلط الرئيسي الذي يربط مدينة 
التحيتا باخلط الساحلي لتسهيل عمليات االمداد 
وادخ��ال املواد االغاثية الى كاف��ة مناطق املديرية 

بشكل سريع وآمن.

منطقة حاكمة
يكتسب حترير مدينة التحيتا أهمية استراتيجية 

كبيرة كونه��ا منطق��ة حاكمة لها ح��دود مع أربع 
مديري��ات هي زبي��د م��ن الش��مال واجلراحي من 
الشرق واحلسينية من الشمال الغربي واخلوخة 

من اجلنوب.
وبهذا املوقع املمتد بشكل قوس من منطقة الطور 
الواقعة على اخلط الس��احلي حتى منطقة املتينة 
احملاذية للخوخة الواقع��ة على اخلط ذاته بعمق 
يصل الى ما يقارب 18كم شرقا وعلى امتداد 30كم 
في اخلط الساحلي سوف تش��كل التحيتا منطلق 
لعمليات عس��كرية في عدة اجتاه��ات وهنا تكمن 

اهمية حتريرها.
ويقول قائد الوية املقاومة التهامية العقيد ركن 
احمد علي الكوكباني ل� "26سبتمبر": إن حترير 
التحيتا يفتح مس��ارين امام القوات املش��اركة في 

عملية حترير احلديدة.
ويرى ان قوات حترير الساحل الغربي مسنودة 
مبقاتالت التحالف العربي سوف تنطلق بعملياتها 
في املسار االول لتحرير مديرية زبيد، فيما املسار 
الثاني سوف يتجه نحو حترير مديرية اجلراحي.
واك��د الكوكبان��ي ان التحرك بهاذين املس��ارين 

سيعمل على قطع خط امداد املليشيا االنقالبية في 
املناطق الش��رقية للحديدة اهمها اخلط الرابط بن 
تعز واحلديدة كما انه سوف يعمل على تأمن اجزاء 

كبيرة من مديرية حيس وحترير ما تبقى منها.
من جانبه يرى القائد امليداني في الوية العمالقة 
حبيب الصبيحي ان عملية حترير التحيتا ستكون 
منطلقا لتحرير مديرية زبيد ومنها الى بيت الفقيه 
واملنصورية ش��رقا وص��وال الى منطق��ة كيلو16 
بش��كل يوازي تقدم القوات على اخلط الس��احلي 
غرب��ا في عملية تعم��ل على خنق املليش��يا من كل 

االجتاهات.

جرائم وانتهاكات املليشيا
ارتكبت املليشيا االنقالبية خالل فترة سيطرتها 
بالق��وة على مديرية التحيتا ابش��ع اجلرائم بحق 
املواطن��ن، ول��م تكتف مبا س��بق فف��ور هزميتها 
الس��احقة ف��ي مدين��ة التحيت��ا فج��رت املليش��يا 
االجرامية مدرس��تن وقصفت أخرى، اضافة الى 
تفجير املولد اخلاص مبش��روع املياه الذي يغذي 

املدينة وتسببت بأزمة في املياه.
زي��ارة  اثن��اء  املواطن��ن  م��ن  ع��دد  وش��كى 
"26سبتمبر" للمدينة يوم الثالثاء والتجول في 
احيائها من ان مليش��يا احلوثي طوال فترة بقائها 
في املدين��ة كانت تضي��ق اخلناق عل��ى املواطنن 
وتقي��د حتركاته��م وتختط��ف العش��رات منه��م 
وتفرج عنهم بعد كيل العديد من التهم لهم واجراء 
حتقيق��ات معهم ام��ا بضمانات العق��ال او التجار 
لكسب والئهم مرغمن او بدفع مبالغ مالية كبيرة 
كفدي��ة. مؤكدين ان اكثر من عش��رين مختطفا من 
ابن��اء مدينة التحيتا وحدها فق��ط الزالوا مخفين 

في سجون املليشيا.
ويضي��ف املواطن��ون ان املليش��يا االنقالبي��ة 

انتزع��ت م��زارع عدد م��ن املواطن��ن ف��ي التحيتا 
ومنعتهم من ممارس��ة أي نشاط فيها منذ دخولها 

املديرية ومتركزت بقواتها في عدد كبير منها.
ويؤكد املواطنون ان مليشيا احلوثي قبل فرارها 
من املدينة فجرت مدرسة عمار ابن ياسر الثانوية 
املكونة من دورين ومدرس��ة علي اب��ن ابي طالب 
االساس��ية القريبة م��ن مصنع التمور وس��وتهما 
باألرض، فيما ش��نت قصف مدفعي على مدرس��ة 

اخرى واحدثت اضراراً فيها.
وأوضحوا ان املليشيا كانت تتخذ من املدرستن 
مخ��ازن لألس��لحة وفور وص��ول ق��وات اجليش 
واملقاوم��ة فج��رت االس��لحة التي كان��ت مخزنة 
فيهما وهذا ما اكده عدد من االفراد الذين ش��اركوا 

في عملية اقتحام املدينة.
وأك��د األفراد من ألوية العمالق��ة خالل حديثهم 
ل� "26س��بتمبر" انه عند الس��يطرة على مديرية 
األم��ن ومبن��ى املجل��س احملل��ي للمديري��ة كان��ا 
مفخخن بعبوات ناسفة وان املليشيا كانت تستعد 
لتفجيرهما إال ان الضغط عليها اربكها فهربت قبل 

ان تنفذ جرميتها.
ومن��ذ حترير مدين��ة التحيتا تواصل املليش��يا 
كعادته��ا امط��ار األحي��اء الس��كنية بالقذائ��ف  
العشوائية ممايخلف العش��رات من الضحايا في 

اوساط املدنين.
والتقطت عدسة »26سبتمبر« صورا لألضرار 
التي خلفتها مليشيا احلوثي إثرقصفها على منازل 

املواطنن.
وأكد عدد من أهالي الضحايا ان أكثر من عش��رة 
قتل��ى من املدني��ن بينه��م طفلن وام��رأة وعدد من 
اجلرح��ى اصاب��ة بعضه��م خط��رة س��قطوا خالل 
عمليات القصف منذ حترير املدينة اجلمعة املاضية.
وتس��ببت احل��رب الت��ي تخوضه��ا املليش��يا 
االنقالبية ضد اليمنين الى نزوح عش��رات األسر 
من مدين��ة التحيتا مبا ميثل نصف س��كان املدينة 
الى مناطق آمنة مج��اورة والبعض نزح الى عدن 

وصنعاء وفق ما ذكره األهالي

عودة تدريجية للحياة
اثن��اء زي��ارة »26س��بتمبر« للمدين��ة الثالثاء 
املاضي الحظت عودة تدريجية للحياة في املدينة 
حيث بدأ بعض اصحاب احمل��ال التجارية بعد ان 
كانت توقفت بشكل تام بفعل املعارك مع املليشيا 

واستمرت ملدة ثالثة ايام.
ويتنقل املواطنون بشكل حذر من قصف املليشيا 
في احياء وس��وق املدينة القتناء احتياجاتهم. اال 
انهم ش��كوا معاناتهم من ازمة مي��اه حادة تعاني 
منها املدينة بعد ان فجرت املليشيا قبيل حتريرها 
املضخة الرئيسية التي ينقل املاء عبرها الى اخلزان 

الرئيسي الذي يغذي املدينة باملياه. 
واثناء لقائنا بهم عبروا عن س��عادتهم الكبيرة 
بتحرير املدينة وقالوا انهم استقبلوا قوات اجليش 
واملقاوم��ة اس��تقبال الفاحت��ن، وهذا ما اك��ده لنا 

األفراد الذين التقينا بهم وسط املدينة.

حت����ري����ر م���دين����ة الت���ح���يت���ا..
انت��ص���ار ن��وعي آخ�����ر في الساح���ل الغ����ربي

اهالي التحيتا يستقبلون اجليش بحفاوة وترحاب
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• نبدأ الحوار معك من معركة تحرير الساحل 
الغرب�ي.. حدثن�ا ع�ن طبيعة ومس�ار هذه 

املعركة؟
- بات��ت الي��وم معرك��ة الس��احل معركة ش��به 
محسومة.. املعركة مع املليش��يا االنقالبية بشكل 
عام معركة حرب عصابات ال يقاتلون قتال جيوش 
وهم ف��ي الس��احل يخس��رون أكث��ر ألن��ه منطقة 
مفتوحة وال وجود للمرتفعات اجلبلية التي تعود 
مقاتلو املليشيا التحصن واالحتماء بها لذلك تنهار 

صفوفهم ويتساقطون بشكل متسارع.
وبسقوط مدينة احلديدة ومينائها خالل األيام 
املقبل��ة تك��ون املعركة م��ع احلوثي��ن انتهت، ألن 
اعتمادهم الكل��ي على ميناء احلدي��دة في اجلانب 
االقتصادي والتس��ليح بتهريب مختلف األسلحة 
النوعي��ة القادم��ة له��م م��ن اي��ران، وباس��تعادة 
الس��يطرة على املين��اء وس��قوطها بيد الش��رعية  
س��يحاصرون وس��تتناقص أعداده��م وقدراته��م 
وعتاده��م القتال��ي بس��بب انقط��اع أه��م ش��ريان 
اقتصادي كانوا يستولون عليه وبالتالي سيكون 
حتري��ر احلديدة مفتتحا لتحري��ر صنعاء ونهاية 

املليشيا االنقالبية.
• من خ�الل قراءتك مل�رح عمليات تحرير 
الساحل الغربي كيف حدث انجاز التوغل حتى 

مطار الحديدة يف وقت قيايس؟ 
- كان هذا االجناز امليداني في الس��احل الغربي 
نتاج التدريب اجليد والتجهيزات العالية للمعدات 
العسكرية والتخطيط للمعركة بن مختلف القوات 
املش��اركة في عمليات التحرير، كم��ا كان للطيران 
دور رئيس��ي إضافة الى حالة الوهن التي تصيب 
قوات العدو بعد خسائرها في جبهة املخا واخلوخة 
ومقتل كثير من القيادات، حيث ان عناصرها كانت 
تقاتل من غير قيادات، كما ان هناك قيادات للمليشيا 
كانت تهرب م��ن أرض املعركة وتت��رك عناصرها 
بدون قيادة وهذا ما أضعف الروح املعنوية لديهم 
وف��روا م��ن الوهلة األول��ى للمعرك��ة.. فمن خالل 
املعارك التي خضناها مع العناصر االنقالبية كانوا 
في البداية يدافعون في اخلطوط األمامية ومبجرد 
س��قوط أول نس��ق دفاعي لهم تنهار كامل قواتهم 
فمنه��م من يول��ي الدب��ر ومنهم من يقت��ل ويجرح 
وآخرين يقعون في األس��ر وهم كثر بعدها تس��ير 

قواتنا ومدرعاتنا بدون أي مواجهة.
• ما مدى التنس�يق بني القوات املش�اركة يف 

عمليات تحرير الساحل الغربي؟
- التنسيق بن القوات املش��تركة على مستوى 
عاٍل جدا وتوجد عمليات مشتركة تربط كل القوات 
في ه��ذه العملية بضب��اط ارتباط مس��ؤولن عن 
التواصل والتنسيق وحتديد أماكن التأمن وأماكن 
الهجوم، والعمل على تفادي أي أخطاء قد حتدث.

• ما هو حجم الخس�ائر التي يتكبدها العدو 
خالل املعارك؟

- خسائر العدو هائلة، ومهما أخفى ذلك، فأعداد 
قتاله��م كثي��رة ج��دا ابتداء م��ن املخ��ا واخلوخة، 
وصوال ال��ى املع��ارك األخيرة والت��ي وصلت الى 
مشارف مدينة احلديدة.. فال يوجد احصائية دقيقة 
لدي، لكن ما كان يتم دفنه من جثث قتلى املليش��يا 
ف��ي اخلوخة واحلدي��دة عبر اس��تخدام اجلرافات 
تدل عل��ى ان الرقم كبير جدا، كذلك األس��رى هناك 
أعداد كبيرة منهم وقعوا في األس��ر خالل املعارك، 
ففي معركة اخلوخة وحدها فقط أس��رنا أكثر من 
150 مقاتال وكذلك احلال في بقية املناطق التي مت 
حتريرها، انهم يتساقطون باملئات لكن قياداتهم ال 

تأبه لذلك وتقدمهم وقوداً ملعاركها العبثية.
• من واقع خربت�ك العس�كرية.. كيف تقيم 
اليوم وضع املليشيا الحوثية شعبياً وعسكرياً؟
- ف��ي الواقع وعلى امت��داد الس��احل الغربي ال 
متتل��ك املليش��يا أي حاضنة ش��عبية، وه��ذا يعد 
واح��دا م��ن عوام��ل خس��اراتها.. عس��كريا متتلك 
املليشيا صواريخ نوعية منها الصواريخ احلرارية 
وصواريخ الكورنيت التي تأتيها طبعا من ايران، 
هذا السالح النوعي الذي تستخدمه فقط، أما فيما 
يتعل��ق بصف��وف مقاتليها فهي تعان��ي من نقص 
كبير في هذا اجلانب بس��بب عمليات االس��تنزاف 
املتواصل��ة الت��ي طال��ت عناصره��ا، وف��ي األونة 

االخي��رة جل��أت الى التحش��يد من ذم��ار وصعدة 
وعمران وغيرها وبينهم الكثير من األطفال وصغار 
السن وتدفع بهم الى املعارك دون أي تدريبات أو 
خب��رات قتالية ليلق��وا حتفه��م كس��ابقيهم الذين 
كانوا أكثر خبرة منهم.. لذلك نكرر دائما ان سقوط 
احلديدة من يد املليشيا احلوثية هي نهاية لها، ألنه 
لم يعد لديها املزيد م��ن املقاتلن لتدفع بهم، وأكبر 
دليل على ذلك ظهور حسن نصر الله وهو يعترف 
بإرس��اله مقاتلن الى اليمن نتيجة افتقار املليشيا 
احلوثية للمقاتلن.. وسوف تكون احلديدة مقبرة 
لعناص��ر ح��زب الله واملقاتل��ن االيراني��ن الذين 

يقاتلون الى جانب املليشيا احلوثية.
• كيف اس�تطعتم تسخري الحاضنة الشعبية 
لكم واملناهضة للمليش�يا الحوثي�ة يف خدمة 

عملية التحرير للساحل الغربي؟
- تش��كل احلاضنة الش��عبية في كاف��ة مناطق 
الساحل الغربي اسناداً معنوياً غير عادي للقوات 
املشتركة بشكل عام وأللوية القوات التهامية على 
وجه اخلصوص.. كما انها كانت تش��كل في كثير 
من املناطق دعماً غير عادي م��ن ناحية املعلومات 
االستخباراتية وعمليات االستطالع حيث يتم من 
خالل هذه احلاضنة حتديد نطاق انتش��ار وتركز 
العدو وكذلك أماكن تواجد أسلحته، فيتم استهدافها 

بعد التأكد من دقة املعلومات بسهولة.
• يخوض الجيش الوطني معركة موازية وهي 
معركة األلغام التي تتفنن املليشيا الحوثية يف 
تشكيلها وزراعتها يف حقول عشوائية وغدت 
الي�وم مش�كلة مجتمعية تهدد حي�اة االالف 
من املدني�ني.. كيف تتعاملون مع هذا الخطر 

خصوصا يف مناطق الساحل املفتوحة؟
- في بداي��ة األمر من خالل عمليات التقدم نقوم  
بتأمن خطوط سير قواتنا، لكن بعد اجناز عمليات 
التحري��ر تقوم فرق هندس��ية بالتعامل مع حقول 
األلغ��ام ف��ي املناط��ق احمل��ررة، ومع ان املس��احة 
واس��عة ومفتوحة ال تزال الكثير من املناطق حتى 
اآلن مزروعة باأللغام ونعمل على حتذير املواطنن 
من ع��دم االقت��راب اليه��ا أو العب��ور خاللها حيث 
تنشغل في هذه األثناء كافة الفرق في عمليات تأمن 
خطوط سير قواتنا لتفادي الصعوبات والعوائق 
في عمليات التقدم.. فاملليشيا احلوثية عملت على 
زرع كافة املناطق بأعداد مهولة من األلغام املختلفة 
واملتنوعة، ففي اخلوخة فقط حتى اللحظة توصلنا 
الى ن��زع أكثر م��ن 2000 لغم وعبوة ناس��فة هذا 
الرقم من األلغام انتزعته املقاومة التهامية وحدها، 
فما بال��ك ببقية القوات، علماً ان الكثير من املناطق 
في اخلوخة لم يتم تطهيرها من األلغام حتى اآلن.

• أظهرت املؤرشات امليدانية ان معركة تحرير 
الحدي�دة مفصلية وذات أهمية اس�راتيجية 

كبرية ..برأيك ملاذا تأخرت حتى اآلن؟
- رمب��ا يكون خط��أ ف��ي التقديرات السياس��ية 
في مرحلة كانت مربك��ة، مع ذلك نحن طرحنا هذا 
الكالم في اولى لقاءاتنا بقيادات من دول التحالف 
العرب��ي ان القض��اء عل��ى احلوثي��ن ل��ن يت��م إال 
بتحرير احلديدة، وذهبوا حينها لفتح جبهات في 
نهم وصرواح وغيرها وأضاعوا الكثير من الوقت 

واجلهد واالمكانات في الصحراء.. ولم يدركوا ان 
اسقاط صنعاء يأتي عبر اسقاط محافظة احلديدة 
وهذا ما يثبته التاريخ وليست املسألة اعتباطية.. 
فل��و كانوا رك��زوا على احلديدة حلس��مت املعركة 
مع االنقالبين مبك��راً، ومعركة حصار الس��بعن 
يوماً مع اإلمامين خلير شاهد.. لكن نقول ان تأتي 

متأخراً خير من ان ال تأتي.
• حدثنا عن دور االسناد والدعم الذي تقدمه 

قوات التحالف العربي يف الساحل الغربي؟
- تق��دم ق��وات التحال��ف بش��كل ع��ام والقوات 
االماراتية بش��كل خاص في الساحل الغربي دعما 
غي��ر مح��دود، فلو ال فضل ه��ذا الدعم بع��د الله ملا 
مت حتقي��ق ه��ذه االنتص��ارات، فالدع��م املقدم في 

مختلف اجلوانب عسكرياً ولوجستيا في عمليات 
اسعاف اجلرحى.. اضافة الى عمليات االسناد غير 
احملدودة من قبل املدرعات والطيران س��الح اجلو 
احلاسم حيث يرافق القوات على مدار ال�24 الساعة 
يوميا خ��الل املعارك.. كما ان هناك قوات تش��ارك 
ف��ي العملي��ات القتالية ف��ي اجلبهات م��ن القوات 
االماراتية والس��ودانية حتديدا وقدموا الش��هداء 

جنباً الى جنب مع اخوانهم اليمنين.
• ما ه�ي القضية األبرز الت�ي دفعت العقيد 
أحمد الكوكباني للتصدي ومواجهة املليش�يا 
االنقالبية منذ الوهلة األوىل وكيف خضتم غمار 

هذه املواجهة؟
- كنت انتم��ي جليش اجلمهوري��ة اليمنية وملا 
ادركت ان هذا اجليش لم يعد يؤدي مهمته الوطنية 
اجته��ت خلدمة املواطن��ن وقضاياهم فترش��حت 
وانتخبت للمجالس احمللية في اخلوخة واستمريت 
أقدم من موقعي ما استطيع عليه بحسب امكانياتي 
الكثير من اخلدمات للمواطنن ومتابعة قضاياهم 
العامة واخلاصة، لكن منذ انقالب مليشيا احلوثي 
وما رأيته بأم عيني كيف سلم اجليش -الذي كنت 
انتمي له يوماً- امره وس��لم البالد لهذه املليش��يا 
دفعني هذا الوضع الى العودة الى صفوف اجليش 
من جديد وحمل السالح دفاعا عن الوطن وبدأت في 
تشكيل مقاومة لهذه املليشيا في محافظة احلديدة 
بعش��رين فرداً منذ الوهلة األولى الجتياحها قبل 
ان تأت��ي عاصف��ة احل��زم بغاراتها اجلوي��ة التي 

استهدفت االنقالبين.
تش��كلنا في بداية األمر خمس��ة عش��ر ش��خصا 
في مدينة احلديدة وخمس��ة اشخاص في مديرية 
اخلوخة وبدأنا بتنفيذ عمليات بسيطة كان أبرزها 
تنفي��ذ عملي��ة نوعية في ح��ارة اليم��ن والتي قتل 
فيها الش��خص املس��ؤول عن تصفية القشيبي في 
عمران ويدعى ابو طه، بعدها غادرت احلديدة الى 
خارج اليمن عبر عدن وعقدنا لق��اءات مع قيادات 
عسكرية في قوات التحالف العربي وبعدها عدت 
الى احلدي��دة ومتكنا م��ن ادخال بعض األس��لحة 
الت��ي نحتاجه��ا وبدأن��ا بتنفي��ذ عملي��ات نوعية 
كنت أقودها اس��تهدفنا من خاللها نقاط املليش��يا 
االنقالبية في اخلوخ��ة وبيت الفقيه وحيس وفي 
مدين��ة احلدي��دة، وبعد ان وق��ع الكثير م��ن أفراد 
املجموعة في األسر والذين كانوا يشكلون قيادات 
ميدانية خلاليا تنش��ط س��راً في مواجهة املليشيا 
افتض��ح امرنا بعدها غادرت احلديدة، وس��أروي 
لك قصة ظريفة س��اعدتني عل��ى اخلروج ومنعت 
من وقوعي في األس��ر.. فبعد ان ع��رف اني القائد 
العسكري لهذه اخلاليا وحدد مكان سكني رغم أني 
كنت أغير مكان سكني بشكل مستمر وفي اللحظة 
التي بدأت املليش��يا ف��ي مداهمة احل��ي وحصاره 
وب��دأت عملية البحث عن��ي من بيت ال��ى بيت في 
اللحظة نفسها دخل احلي شاب من ابناء احلديدة 
يستقل سيارة »سنتافي« يحمل نفس اسمي األول 
م��ع اللقب أحم��د الكوكبان��ي وعند تفتيش��ه القوا 
القبض علي��ه معتقدين أنه أن��ا ومت االعتداء عليه 
بوحشية وكسروا س��يارته واقتادوه الى السجن 
في البحث اجلنائي ورفع احلصار وتوقفت احلملة 

على احلي وبعد خمسة أيام تبن لهم ان األمر فيه 
تشابه أسماء.. كانت هذه اخلمسة األيام كفيلة بأن 
تعطيني مساحة كافية للنجاة من قبضة املليشيا 
ومغادرة احلديدة مع أس��رتي ومتكنت من سحب 

الكثير من الشباب من اخلوخة الى عدن تهريبا.
• يعرف عنك أنك قائد معركة تحرير مديرية 
الخوخة.. حدثن�ا عن تفاصيل ه�ذه املعركة 
وكيف بدأت.. حيث أنها تكتسب أهميتها من 
كونه�ا أوىل املديري�ات التي ت�م تحريرها يف 

محافظة الحديدة؟
- بعد ان كلفت من قبل ق��وات التحالف العربي 
ب��أن أقود عملية حتري��ر مديرية اخلوخ��ة أعدينا 
العدة وكوني أحد ابناء مديرية اخلوخة كان الدافع 
أكبر لعملية التحرير وبدأنا في تنفيذ املهمة حتى 
طلب منا التوقف لكن لم نس��تجب ألن داعي األهل 
وانق��اذ الناس من عب��ث وانتهاكات املليش��يا كان 
أقوى، كما ان الفرصة كانت مهيئة لعملية التحرير 
الكامل حي��ث كانت قوات الع��دو منهكة متاما بعد 
مع��ارك اخلوخ��ة فتمت عملي��ة حتري��ر اخلوخة 
بنجاح ولو كنا واصلنا حينها لكنا حررنا مديرية 
حيس لك��ن وقتها كنا نفتقر لق��وات تؤمن املناطق 
احملررة، ففي هذه احلالة حتتاج الى قوات تهاجم 

وقوات تؤمن.
• هل نستطيع القول ان عملية تحرير الخوخة 
كانت معركة لقوات املقاومة التهامية بامتياز؟

- صحيح.. معركة حترير اخلوخة كانت معركة 
للقوات التهامية بامتياز ألنها كانت متثل لنا حترير 
أولى مديري��ات محافظة احلديدة وتهامة بش��كل 
ع��ام وكان يجب ان يكون للمقاوم��ة التهامية دور 
مح��وري في هذه املعرك��ة.. حينها كان قد تش��كل 
الل��واء األول واللواء الثاني ضمن ق��وات املقاومة 
التهامية بعد ع��ودة القوات من عص��ب االرتيرية 
حيث كانت تتلقى التدريبات املكثفة هناك، وكلفت 
بقيادة املعرك��ة وكانت اخلطة تقتض��ي ان اللواء 
الثاني ق��وات تهامية يتحرك ال��ى منطقة الهاملي 
لتحري��ر مرتفع��ات جبيل��ة هن��اك مب��وازات ذلك 
يتحرك الى منطقة الزهاري والسيطرة على اخلط 
االس��فلتي حت��ى منطقة يخت��ل وتس��ليمها لقوات 
هيثم قاس��م طاهر وكان اللواء األول قوات تهامية 
قد حترك حسب التوقيت في خوض معركة حترير 
اخلوخ��ة وكان اخل��ط الدفاع��ي األول للمليش��يا 
احلوثية في منطقة يختل ومن هناك شكلنا أول رتل 
للهجوم وس��قط أول نسق دفاعي للعدو في يختل 
في املنطقة الفاصلة بن املخ��ا واخلوخة وتقدمت 
قواتنا حتت غطاء ناري كثيف األمر الذي تس��بب 
بانهيار صف��وف املليش��يا االنقالبية واس��تطعنا 
اجتي��از املناطق بس��هولة حتى وصلن��ا في اليوم 
التالي الى منطقة موشج، وشارك معنا في معركة 
حترير اخلوخة الشيخ رائد بسرية فقط من الوية 
العمالقة وكانت هذه أول مشاركة أللوية العمالقة 

في مناطق احلديدة.
وكان األمر الذي س��اعد كثيرا في عملية حترير 
اخلوخ��ة افتق��ار املليش��يا االنقالبي��ة للحاضن��ة 
الشعبية فيها إضافة الى ان اخلوخة كانت النواة 
لتش��كل املقاومة التهامي��ة بأكثر م��ن خمس مائة 

:» « قال إن التاريخ يؤكد أن تحرير صنعاء يأتي عبر الحديدة.. قائد األلوية التهامية ل�

ن���ق���ات���ل حت����ت راي������ة ش���رع���ي���ة اجل���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة مم��ث��ل��ة
بالرئيس هادي وبدعم كبير من قوات التحالف العربي

  حاوره/ خليل الزكري

يشكل تحرير الحديدة »الساحل الغربي« منعطفا خطريا بالنسبة للمليشيا 
الحوثية وخطا مفصليا واس�راتيجيا بالنس�بة للحكومة الرشعية يف مسار 
معركة اس�تعادة الدولة والقضاء ع�ىل املرشوع االنقالبي، ع�ىل الرغم من 

الضغوط الدولية الكبرية إال ان املعركة تميض قدما يف عمليات التحرير.
وتخوض غمار عمليات التحرير للساحل الغربي  قوات املقاومة التهامية 
اىل جان�ب ألوي�ة العمالقة وغريه�ا الكثري م�ن القوات التي ع�ززت جبهة 
الساحل للمشاركة يف مسارات متعددة منها الهجومية والدفاعية والتأمينية 

واالقتحامية.
ومن الس�احل الغربي ومن قل�ب عملية التحرير كان لن�ا هذا الحوار مع  
قائد ألوية قوات املقاوم�ة التهامية قائد الل�واء األول تهامي العقيد ركن/ 
أحم�د الكوكباني الذي  تح�دث فيه عن كثري من تفاصي�ل  معركة تحرير 
الساحل الغربي ومساراتها وطبيعة مرح عملياتها العسكرية ودور املقاومة 
التهامية منذ لحظة التشكل حتى لحظات الخالص األخرية.. فإىل الحوار...

}  على امتداد الساحل 
الغربي المليشيا ال تمتلك أي 

حاضنة شعبية، وهذا يعد 
واحدًا من عوامل هزائمها

}  معركة تحرير الخوخة كانت 
معركة للقوات التهامية بامتياز
} تشكلت المقاومة التهامية 

في اطار الحراك التهامي.. 
وبعد انقالب المليشيا تحول 

الى حراك مسلح

}  نمضي في طريق عملية اس��تكمال بناء جيش وطني في اطار الش��رعية وقد نختلف مع من يعارضون ذلك
}  على القيادة السياسية دعم واستثمار كل أشكال المقاومة والعمل على تجنب االشكال 

المليشاوية المرتكزة على طائفة أو جهة بعينها
} س��تكون الحديدة مقبرة لعناصر حزب ألالت والمقاتلين االيرانيين في صف المليشيا الحوثية
}  قي��ادات المليش��يا تفر من أرض المعرك��ة تاركة عناصرها تواج��ه مصيرها المحتوم
}  خسائر العدو هائلة ففي معركة الخوخة وحدها أسرنا أكثر من 150 مقاتال من المليشيا
}  ُنّصر على ان تكون القوات التهامية في مقدمة الصفوف في عمليات تحرير الحديدة ألنها مدربة على اقتحام المدن
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مقاتل، بعد املوش��ج ج��اءت توجيه��ات بالتوقف 
حت��ى ان املش��اركن م��ن ق��وات العمالق��ة ع��ادوا 
للخل��ف اس��تجابة لألوام��ر اال ان ن��داء األهل كان 
أقوى واتخذنا القرار في القيادة امليدانية مبواصلة 
عمليات التحرير للخوخة كاملة واشعرنا القيادة 

العليا بالتحرك واستكمال العملية.
استكملنا العملية وكان معنا غطاء جوي لطيران 
التحال��ف العرب��ي ول��و كان معنا ق��وات اضافية 
تتولى عملية التأمن حينها حررنا مديريات حيس 
والتحيتا بالكامل حيث كانت قوات العدو منهارة 
بشكل كامل بعد الس��يطرة الكاملة على اخلوخة. 
وهناك اس��تقبلنا من قبل األهالي استقبال منقطع 

النظير باحلفاوة والزغاريد.
لم نفقد في املعركة غير خمسة شهداء فقط لكن 
ف��ي عملية التأمن فقدنا الكثير من الش��هداء وذلك 
بسبب ان التأمن وصل بش��كل متأخر واستطعنا 
ان ندافع ونؤمن بلوائن تهامين  يتجاوز عددهم 
األلفن ونيف مقاتل حينها ألنه تقتضي أي عملية 
عسكرية قوة تهاجم وقوة تؤمن لكن عودة املهاجم 
الى التأمن كان��ت عملية تفوق القدرات والطاقات 
مع ذلك استبس��لنا في الدفاع عن اخلوخة وساعد 
في ذلك وح��دة القيادة فكان اللوائ��ن حتت قيادة 
موحدة، صمدت أمام شراس��ة الهجمات التي كان 
يشنها العدو الستعادة اخلوخة بكل طاقاته وكان 
أكب��ر هجوم ما ع��رف بهجمة املُت��رات »الدراجات 
النارية« التي حش��د العدو فيها املئات من مقاتليه 
ومت العامل معها والتصدي للعدو ومبس��اندة من 
أهال��ي اخلوخ��ة الذين حمل��وا س��الحهم ملواجهة 
املليش��يا وبعدها تدخل الطيران وقتل العش��رات 
منهم واسرنا عددا كبيرا بينهم الكثير من األطفال.

• بعد معرك�ة تحرير الخوخة ما الدور الذي 
لعبته القوات التهامية خصوصا يف العمليات 
االخرية التي وصلت اىل مطار الحديدة الدويل؟
- في معركة احلديدة.. لألسف الشديد خصص 
للقوات التهامية دور تأميني ومبا ان التأمن ليس 
ثانوي لكن ليس بحجم حلم التهامي فحلم املقاتل 
التهام��ي ان يكون دوره حتري��ري وليس تأميني 
خصوص��ا وأن��ه اب��ن منطقته وف��ي أرض��ه لذلك 
اعطائنا الدور التأميني كان مضرا بنا أكثر مما هو 
مفيد، وكنا نتمنى من صناع القرار ان تكون الوية 
القوات التهامية في املقدمة، مع ذلك وعدنا ان تكون 
العملية تطويق حتى تأتي ساعة الهجوم ستكون 
الوية املقاومة التهامية في املقدمة.. ونأمل حتقيق 

هذا الوعد.
• يربز يف املش�هد الع�ام دور القوات األخرى 
أكثر من القوات التهامية ما مرد ذلك برأيك؟

- في حياتنا نحن اليمنين دائما ما يحتاج الناس 
الى »مطوف« أو وسيط، فالقوات األخرى قياداتها 
مرتبطة ومتواجدة باس��تمرار مع قيادة التحالف 
فبوجود ارتباط مباش��ر لقواتها تك��ون متصدرة 
املشهد، أما نحن في القوات التهامية ال يوجد لدينا 
أحد عند القي��ادة االماراتية بالتحديد في امليناء أو 
في مركز القي��ادة، مع ذلك نحن نتقبل.. فنحن أهل 
األرض واكث��ر حتم��ال وصالبة وف��ي األخير الكل 
يساعدنا في الوصول الى بيوتنا وال ننكر جهودهم 
جميعاً، ألوية العمالقة أو القوات األخرى املشاركة 
ه��م أخ��وة مش��اركون ونش��كرهم عل��ى أدوارهم 
ويقدمون التضحيات الكبيرة في عمليات التحرير.
• يعتقد الكث�ري ان تهام�ة وابناءها يميلون 
أكثر اىل الس�الم  لك�ن التاريخ ع�رب مراحله 
سجل لهذه املنطقة شواهد كثرية ألشكال من 
املقاومة والثورية ولعل انتفاضة الزرانيق ضد 
اإلمامة يف القرن املايض خري شاهد وما يعتمل 
اليوم من مقاومة تهامية للمليش�يا االنقالبية 
بوجهه�ا اإلمام�ي الجديد القديم ش�كل حي 
للتهامي الثائر ضد الظلم واالستبداد.. فكيف 
قاومت تهام�ة املرشوع االنقالبي.. حدثنا عن 

التشكل والبدايات لها؟
- تش��كلت املقاوم��ة التهامية في إط��ار احلراك 
التهامي وكان هذا احلراك وسيلة السترداد احلقوق 
وشعور املواطن التهامي انه مواطن ميني متساوي 
في احلقوق مع كل املواطنن.. بعيدا عن أي نزعات 
عنصري��ة أو مناطقي��ة غي��ر البحث ع��ن املواطنة 
املتساوية.. حيث كانت التعيينات في احملافظة في 
املكاتب التنفيذية وغيرها تتم لغير ابناء احملافظة 
رغم ان الكثير منهم يحمل��ون املؤهالت العليا هذا 
شكل فقط من التهميش الذي كانت تتعمده القيادة 
السياس��ية للدول��ة حينه��ا، بعد انقالب املليش��يا 
ودخوله��م احلدي��دة انتق��ل احل��راك التهامي الى 
احلراك املسلح وكان تواجد احلوثين في احلديدة 
غير مرغوب فيه، رغم محاولتهم التقرب من قيادات 

احلراك لتهيئة الناس والقبول بهم.
رفض��ت قي��ادات احل��راك التهام��ي كل عروض 
املليشيا االنقالبية وإغراءاتهم بإشراك احلراك في 
إدارة شؤون احملافظة، وأعلنت القيادة التحول الى 
الشكل املسلح ملواجهة املشروع االنقالبي وكانت 
البدايات للمواجهة بالش��كل الذي س��بق احلديث 
عنه في الرد على س��ؤالك السابق حيث نفذنا عدة 
عملي��ات نوعية كانت أبرزها تل��ك التي حدثت في 
حارة اليمن وقتل فيها قائد مجموعتهم املدعو ابو 

طه املسؤول عن تصفية القشيبي في عمران.
• بعد مغادرتكم للحديدة هربا من املليش�يا 
ما هي االس�راتيجية التي اتبعتموها ملواجهة 

املليشيا؟
- كان علين��ا ان نرتب��ط بالتحال��ف العرب��ي 
والتخطيط لعمل مسلح منظم ضد مليشيا احلوثي 
فكانت رحلتنا أنا والش��يخ عبد الرحمن احلجري 
الى القاهرة للوصول الى اململكة وفي مصر وصلنا 
الى أحد املشائخ الذي كان على أساس وسيطاً لنا 
لدى التحالف لكن لم يتقبلوا وجودي لكوني أقف 
ضد املشيخة املتنفذة في تهامة خاصة.. لكني ظللت 

انتظر في القاهرة ومن ثم غادرت الى تركيا ومنها 
الى عدن مرة أخرى.

مع كل ذلك لم أيأس، ول��م اترك باباً إال وطرقته 
وكان الش��باب املقاتل��ون موجودي��ن على األرض 
وكانت القيادة في اخلارج وكلما كنا نخطط لتنفيذ 
عملي��ة يطلب م��ن القي��ادة العودة حتى اس��تطاع 
الشيخ عبد الرحمن حجري التنسيق لنا مرة أخرى 
واستطعنا الدخول الى اململكة العربية السعودية 
وكانت فرصة لتمتلئ أرواحنا في بيت الله احلرام 

باإلميان واملعنوية العالية.
بع��د الع��ودة م��ن الس��عودية أمن��ت القي��ادة 
السياسية لنا مكانا للعمل وبدأ التخطيط للعمليات 
بعد ان وص��ل الدعم م��ن التحال��ف خصوصا من 
اململكة العربية الس��عودية بالسالح والعتاد الى 
احلديدة ارتفعت معنويات الش��باب للبدء بتنفيذ 
عمليات نوعية باستخدام مختلف االسلحة عملت 
على ارباك العدو في احلديدة وتوسعنا في املناطق 
األخرى ف��ي حيس واخلوخة وبع��ض املديريات، 
وكنا ننش��ط كخاليا س��رية حتى وق��ع الكثير من 
ش��بابنا في األس��ر من ضمنه��م عدد م��ن القيادات 
منهم أحمد غامن قائد اللواء الثاني مقاومة تهامية 
الذي أفرج عنه الحقا وكذلك مراد شراعي والزيلعي 
وغيرهم الكثير اليزالون حتى اللحظة في سجون 
املليش��يا احلوثية.. بعدها تلقي��ت التعليمات من 
القيادة السياس��ية مبغ��ادرة احلدي��دة الى عدن.. 
وبدأنا معاناة البحث عن سكن لي وللشباب ونقل 
الش��باب املقاتلن م��ن احلديدة حي��ث كانت تكلف 
عملية نقل الفرد الواحد ما يقارب املئتن ألف ريال.. 
ورغ��م األوضاع اآلمني��ة حينها في عدن س��اعدنا 
الكثير من الضباط الزمالء من عدن والضالع الذين 

التقيت بهم في عدن.
وكنت فور وصولي عدن قد ذهبت الى الشرعية، 
وعيدروس الزبيدي قبل ان يعن محافظا ووعدنا 
بالتدريب لألفراد وذهبت الى األخوة السلفين طلبا 

منهم الدعم واملساندة وكثير منهم كانوا متخوفن 
كوني ضابط سابق في اجليش من ان اكون عميال 

لعفاش وما الى ذلك.
وتوفق��ت بفت��ح املجال لي م��ع الل��واء أبو حمد 
من االستخبارات الس��عودية والتعرف عليه عبر 
جمعي��ة خيرية، هذا الرجل الذي لن انس��ى فضله 
على املقاومة التهامية في البداية، وبعد ان عجزنا 
ع��ن ايجاد م��كان تدريبي ف��ي عدن وأماك��ن إيواء 
للمقاتلن انتقلنا للمشاركة في عملية حترير اجلزر 
ومنها جزيرتي زقر وحني��ش ومن هناك بدأنا في 
تشكيل القوة الرئيسية للمقاومة التهامية في نهاية 
العام 2015 واستمرينا في املعسكرات التدريبية 
مل��دة س��نتن بدعم واش��راف مباش��ر م��ن القوات 
اخلاصة الس��عودية وكانت هذه املجموعة النواة 
األولى للمقاومة التهامية التي تلقت تدريبا نوعيا 
وكانوا من أفضل املقاتلن التهامين وس��قط منهم 
الكثير من الشهداء وحرصت على ان اقبرهم جوار 

بيتي لشعوري بالقرب واالنتماء لهم.
ففي بادئ األمر وبعد سنتن من عمليات اإلعداد 
والتدريب التي اعقبت معركة حترير زقر وحنيش 
اسندت لنا مهام تفتيش الس��فن واعتراض السفن 
املشبوهة وغيرها من السفن التي جتنح في البحر 

بالقرب من اجلزيرة.
بعد ذلك نزل��ت ق��وات اماراتية الى 
اجلزيرة وكان وقته��ا يجري الترتيب 
ف��ي  عس��كرية  لعملي��ات  واإلع��داد 
احلديدة والتقينا بهم ومت اعتمادنا من 
ضمن القوات املشاركة في العمليات.. 
بعده��ا اذن لن��ا ف��ي التجني��د وبدأن��ا 
بتش��كيل معس��كر ف��ي ع��دن بدعم من 
االمارات وبعد ان ش��كلنا أول لواء من 
املقاومة التهامي��ة انتقلنا الى االمارات 
للتدريب العس��كري املكثف الذي تركز 
على اقتحام امل��دن.. ولذلك نحن نصر 
ان تك��ون الق��وات التهامية ف��ي مقدمة 
الصفوف في عمليات التحرير للحديدة 
ألن قواتنا مدربة على اقتحام املدن فيما 
غيرنا من القوات غير مجهز قد يخوض 
عمليات قتال تصادمي��ة لكنه ال ميتلك 
خبرات كافية في اقتحام املدن وجتنيب 

املدنين أي اضرار.
بع��د الع��ودة من زق��ر ش��اركت في 
قوة بس��يطة مع هيثم قاس��م طاهر في 
منطق��ة ش��عب اجل��ن قبل حتري��ر ذو 
باب واس��تمريت باملشاركة الى جانب 
ق��وات اللحج��ي والرائد حت��ى معركة 
حتري��ر املخ��ا.. بعدها وصل��ت قواتي 
الت��ي كانت تتلقى تدريب��ات مكثفة في 
عصب االرتيرية الى املخا حينها تشكل 

أول لواء للمقاومة التهامية وقبل أن تتشكل الوية 
العمالقة. 

• قوات املقاومة التهامية.. وبما يوحيه االسم 
هل هي تشكل لقوات مغلقة عىل منطقة تهامة 

فقط؟
عملنا خالل هذه الفرة عىل استقطاب شباب 
مجاهدين وش��باب املقاومة وأصحاب قضية، 
الى الق��وات التهامي��ة حيث يبل��غ حاليا قوام 
القوات التهامية أكثر من ثالثة آالالف فرد فهي 
احتضن��ت الكثير م��ن أبناء الس��احل وكل من 
حب ان يلتحق بنا فهن��اك من ابناء احملافظات 
اجلنوبية التحقوا بنا ومن محافظة تعز ونعمل 

بعيدا عن أي نزعة عنصرية أو مناطقية.
  • بعد عقود من التهمي�ش والحرمان بفعل 
السلطات السابقة ها هي تهامة اليوم تعرب عن 
نفسها بقوة كيف تنظرون لهذا املسار الجديد 
واىل أي مدى يمك�ن ان يكون خالقا يف اإلطار 

الوطني الجامع؟
- نحن منض��ي بهذه املقاومة التي مت تش��كيلها 
وأصبحت اآلن أكثر قوة في مس��ار بناء وتش��كيل 
اليم��ن الواحد بأقليمه الس��ته ، ونح��ن نصر على 
الستة االقاليم ألنها الشكل الوحيد والفرصة الوحيد 
سوف يتساوى فيها اجلميع في احلقوق في السلطة 
والثروة على حد س��واء.. كما انه الطريق واخليار 
الوحيد ليعيش اليمن أمنا مستقرا، كما اننا جنتهد 
في القضاء على النعرات العنصرية واملناطقية التي 

تسعى الى تدمير املشروع الوطني.
فنح��ن ف��ي املقاوم��ة التهامي��ة ف��ي كل مواقعنا 
نرفع شعار اجلمهورية اليمنية ونقاتل حتت راية 
شرعية اجلمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه 

منصور هادي، أما غير ذلك فهو مقلق.
• م�ا ه�و دور القي�ادة السياس�ية يف دع�م 
املقاومة التهامية وهل من تواصل مع القيادة 

العسكرية؟
- نح��ن نع��رف امكانياته��م .. لذل��ك نق��در لهم 
تواصله��م املس��تمر بن��ا.. فدائم��ا م��ا يتص��ل بن��ا 
الرئيس عبد رب��ه منصور ه��ادي لالطمئنان على 
س��ير العمليات في الساحل الغربي ودور املقاومة 
التهامية ويقدم لنا الكثير من املوجهات والنصائح 
وكانت آخ��ر نصائح له في عملي��ات حترير املطار 
ونحن نعمل بها ونبلغ األخوة في قيادات اجلبهات 
للعمل مبوجبها، ف��األخ الرئيس يحرص على بناء 
جسور تواصل مع اجلميع.. أما فيما يخص القيادة 
العسكرية في وزارة الدفاع وهيئة األركان العامة 

فال وجود ألي تواصل من أي شكل كان.
• حققت قوات الجيش وكل أش�كال املقاومة 
للمليشيا حتى اللحظة ويف وقت قيايس توازناً 
قوياً ب�ل فاق ق�وى العدو االنقالب�ي يف كثري 
جوانب هل باإلم�كان البناء عىل ذلك يف طريق 
اس�تكمال بناء جيش وطني يحمي ما تحقق 

من مكتسبات وطنية حتى اآلن؟
- منضي في هذا الطريق في عملية استكمال بناء 
جيش وطني قوي في إطار الشرعية وبدعم من دول 
التحالف العربي، فالقوات املوجودة اليوم اكتسبت 
خبرات قتالية عالية خالل املعارك التي خاضتها مع 
مليش��يا االنقالب وبوجود التعاون بن الش��رعية 
والتحال��ف س��وف نتمكن من حتويل ه��ذه القوات 
املرابطة ف��ي ميادين القت��ال ف��ي كل اجلبهات الى 
جيش وطني، وهناك ميزة مهمة ميكن البناء عليها 
وهي ان كل من انتس��ب الى هذه الق��وات قاتل بكل 
مصداقية دون ان يكون هناك اطار رسمي للجيش، 
فما بالك عندما يكون هؤالء املقاتلون الصادقون في 

اطار جيش وطني بقيادة موحدة يحمي اليمن.
نحن نس��عى الى بناء جيش وطن��ي قد نختلف 
مع الكثيري��ن الذين يعارضون ذل��ك.. لذلك يجب 
عل��ى القيادة السياس��ية ان تدعم ذلك واس��تغالل 
كل اشكال املقاومة اينما تواجدت لكي تتحول الى 
جيش وطني وتعمل على جتنب األشكال واملشاريع 
املليش��اوية املرتكزة على طائف��ة أو جهة بعينها، 
فنحن في املقاومة التهامية نش��عر بالفخر كونها 
لم تقتصر في تشكلها على تهامة فقط ففيها الكثير 
من املناطق غير تهامة وفيها من كل األطياف.. فكم 
امتن��ى ان تكون كل أش��كال املقاومة إط��ارا وطنيا 

يجمع كل الناس.

}  لم اترك بابًا إال وطرقته وأنا 
في عدن لمساعدتنا في  قيادة 
عمل مسلح  لمواجهة المليشيا
}  نفـــذت المقاومـــة التهاميـــة 
عمليات نوعية منذ بداية اقتحام 
المليشيا الحديدة وكانت تنشط 

بشكل خاليا سرية

}  تش��كيل الق��وة الرئيس��ية للمقاوم��ة التهامي��ة ف��ي 
جزيرتي حنيش وزقر بعد المشاركة في عملية تحريرها

}  يق��دم التحالف بش��كل عام والق��وات االماراتية 
بشكل خاص في الساحل الغربي دعمًا غير محدود

}  الرئيس على تواصل دائم بنا ويقدم لنا الكثير من التوجيهات والنصائح

نبذة تعريفية للعقيد الكوكباني
- عقيد ركن/ أحمد عيل أحمد الكوكباني 

- متزوج وأب لخمسة أطفال ثالثة إناث واثنني ذكور.
- من ابناء مديرية الخوخة.

- خريج الكلية البحرية محافظة الحديدة وحاصل عىل 
املاجس�تري يف العلوم العس�كرية يف مج�ال القرصنة 

وحماية السفن.
- تنقل خ�الل فرة عمل�ه يف البحرية م�ن قائد زوارق 
صغرية اىل متوس�طة ومن ث�م اىل قائد س�فن انزال 

حربية.
- عضو املجلس املحيل يف مديرية الخوخة.

- يش�غل حاليا قائد قوات املقاومة التهامية قائد اللواء 
األول مقاومة تهامية.

خالل ترؤسه االجتماع األول إلدارة وقيادة كلية الشرطة بحضرموت

اللواء البحسني: لن نألو جهدًا في 
إجناز مشروع الكلية على الواقع

املنطقة العسكرية األولى تدشن 
املرحلة الثانية من العام التدريبي 

والعملياتي واملعنوي 2018م

 املكال 

رأس محاف��ظ حضرم��وت قائ��د املنطق��ة 
العسكرية الثانية رئيس املجلس األعلى لكلية 
الشرطة بحضرموت اللواء الركن فرج ساملن 
البحسني الثالثاء باملكال االجتماع األول إلدارة 
وقي��ادة كلي��ة الش��رطة بحضرم��وت املعينة 
بالق��رار اجلمهوري رقم )61( لس��نة 2018م 
والت��ي تض��م ف��ي عضويته��ا قي��ادات أمني��ة 

وعسكرية من محافظات إقليم حضرموت.
وأكد احملافظ في بداية االجتماع أهمية إنشاء 
كلية الشرطة بحضرموت والتي ستخدم جميع 
محافظ��ات اإلقليم ال��ذي يعد األكبر مس��احة 
على مستوى اجلمهورية، وقال: »إن ذلك يعد 
منجزاً عظيماً بعد أن عانت هذه احملافظات من 
التهمي��ش في املاضي«، ش��اكراً فخامة رئيس 
اجلمهورية املشير عبدربه منصور هادي القائد 
األعلى للقوات املسلحة على توجيهاته بإنشاء 

الكلية وإصدار قرار جمهوري بإدارتها.
وأش��ار احملافظ البحسني الى أن هذا املنجز 
انتظ��ره كثي��راً أبن��اء محافظ��ات )حضرموت 
وش��بوة واملهرة وس��قطرى (، وأك��د أنه على 
الرغ��م م��ن الظ��روف احلالي��ة االس��تثنائية 
سنعتمد على أنفسنا وسنس��عى جاهدين الى 
إظهار الكلية وجعلها حقيقة على أرض الواقع.

وأكد محافظ حضرموت أن األعمال االنشائية 
تتواصل في الكلية، وأن قيادة السلطة احمللية 
كلي��ة  إنش��اء  عل��ى  حريص��ة  بحضرم��وت 
مبواصف��ات حديثة وعالية يت��م تنفيذها على 
مراحل وتوفير لها هيئة تدريس من كوادر ذات 

كفاءة عالية من حملة املاجستير والدكتوراة.
وكلّف احملافظ البحسني إدارة الكلية بإعداد 
الالئح��ة التنظيمي��ة للكلية وش��روط القبول 

واالهتمام باملناهج واملراجع احلديثة في املواد 
القانونية والتعليمية ومحاضر الضبط واألدلة 
وكش��ف اجلرمية، كم��ا دعاهم الى استش��عار 
املسؤولية واملهمة الكبيرة امللقاة على عاتقهم 
والتجهيز األمث��ل لكلية حديثة ذات مواصفات 

عالية.
وحت��دث في االجتم��اع مدير كلية الش��رطة 
العمي��د الرك��ن محمد س��الم مديح��ج والعقيد 
الدكتور صالح عبد ناصر التميمي نائب مدير 
الكلية للشؤون التعليمية والعقيد الركن سعد 
مسلم س��الم س��عد نائب مدير الكلية للشؤون 
املالية واالدارية )من محافظة املهرة( والعقيد 
الدكت��ور مب��ارك عل��وي لزل��م كبي��ر املعلمن 
بالكلية )من محافظة شبوة( شاكرين محافظ 
حضرموت قائ��د املنطق��ة العس��كرية الثانية 
رئي��س املجل��س األعل��ى للكلية عل��ى جهوده 
ف��ي انش��اء الكلي��ة ومتابعت��ه الدؤوب��ة م��ع 
القيادة السياس��ية إلبرازها على حيز الواقع، 
مس��تعرضن ما قطعته إدارة الكلية من شوط 
ف��ي توفي��ر املراج��ع الدراس��ية وم��ا يس��تجد 
في مس��ارح اجلرمي��ة وجمع األدل��ة والبحث 
اجلنائي، والتنس��يق واملتابعة مع محافظات 

االقليم بخصوص الكلية.
كما أعرب ممثال محافظتي شبوة واملهرة في 
قوام إدارة الكلية عن ش��كرهما للسيد محافظ 
حضرموت على كرم الضيافة وحسن االستقبال 
والتواص��ل املس��تمر، ونقال حتي��ات محافظي 
محافظتي شبوة واملهرة وأبناء محافظات اقليم 
حضرموت للمحافظ البحسني جلهوده الكبيرة 
ومتابعته مع القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
الرئيس حتى نتج هذا املشروع الكبير، مؤكدين 
أن التاريخ سيس��ّجل للمحافظ البحس��ني هذا 

املنجز الوطني املهم.

سيئون / خاص:

 دش��نت املنطقة العسكرية 
األولى، أمس األربعاء، املرحلة 
الثاني��ة م��ن الع��ام التدريبي 
والعملياتي والقتالي واإلعداد 
وال��ذي  2018م،  املعن��وي 
يأت��ي برعاي��ة فخام��ة رئيس 
اجلمهوري��ة املش��ير الرك��ن/ 
عبدربه منصور هادي رئيس 
االعل��ى  القائ��د  اجلمهوري��ة 
للق��وات املس��لحة، وبحضور 
حضرم��وت  محاف��ظ  وكي��ل 
ال��وادي  لش��ؤون مديري��ات 
املنطق��ة  والصح��راء وقائ��د 
وقائ��د  األول��ى  العس��كرية 
مجموع��ة التحال��ف العرب��ي 

املتواجدة بوادي حضرموت.
وخ��الل احتفالية التدش��ن 
الق��ى االس��تاذ/ عص��ام ب��ن 
وكي��ل  الكثي��ري  حبري��ش 
محافظة حضرموت لش��ؤون 
مديريات ال��وادي والصحراء 
كلمة نقل من خاللها إلى قيادة 
املنطق��ة وكافة منتس��بيها من 
الضب��اط والص��ف واألف��راد 
الرك��ن/  املش��ير  حتي��ات 
عبدربه منصور هادي رئيس 
االعل��ى  القائ��د  اجلمهوري��ة 
للق��وات املس��لحة، مؤك��داً أن 
اليم��ن حت��ت قيادت��ه حلم��ة 
وق��وة واح��دة، وقدم الش��كر 
العس��كرية  املنطق��ة  لق��وات 
االول��ى والوح��دات األمني��ة 
املرابط��ة ب��وادي وصح��راء 
حضرم��وت عل��ى التضحيات 
واجله��ود الت��ي تقدمه��ا م��ن 
أجل حفظ االمن باالنتصارات 
الت��ي يجترحها ابط��ال قواتنا 
املس��لحة ف��ي كاف��ة اجلبهات 
القي��ادة  لتعليم��ات  تنفي��ذاً 
السياسية والعسكرية، معرباً 
ع��ن ش��كره لقي��ادة التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية 

الس��عودية، على وقوفهم الى 
جان��ب اخوانه��م اليمنين في 
معرك��ة مصيرية ضد األطماع 

االيرانية.
م��ن جانب��ه ألق��ى العمي��د 
الركن/ محمد ناجي املهش��مي 
رئيس عملي��ات املنطقة كلمة، 
أعلن من خاللها باس��م ضباط 
وصف وأف��راد املنطقة وقوات 
األمن العام واخلاص والنجدة 
التدريب��ي  الع��ام  تدش��ن 
والعملياتي والقتالي واالعداد 
املعن��وي 2018م مؤك��داً أن��ه 
س��يكون عاماً حافالً بالنشاط 
واحليوي��ة وأن يكون��وا عل��ى 
قدر ع��ال من الوع��ي واليقظة 
واحل��رص على حفظ س��يادة 
أمن��ه  وترس��يخ  الوط��ن 

وستقراره.
أن  املهش��مي  وأض��اف 
الق��وات االمنية والعس��كرية 
قيادة وأفراداً ستس��عى وبكل 
االمكان��ات املتاح��ة لتثيب��ت 
واس��تتباب األمن واالستقرار 
بوادي وصح��راء حضرموت، 
وأن هذه القوة ستكون صمام 
أم��ان لتنفي��ذ كل م��ا تتخ��ذه 
قيادتنا احلكيمة م��ن قرارات، 
مثمن��اً دور قي��ادة التحال��ف 

العرب��ي ممثلة بقي��ادة اململكة 
العربي��ة الس��عودية مل��ا تقدم 
م��ن دع��م ومس��اندة للجي��ش 
وحكوم��ة الش��رعية، مش��يداً 
بانتص��ارات جيش��نا الوطني 
في كافة اجلبهات عموما وفي 
الس��احل الغرب��ي خصوص��ا 
والذي يسطر أروع البطوالت 
واالنتصارات للذود عن وطننا 
احلبيب ومكتسباته الوطنية.

ه��ذا و ش��هد احلف��ل عرضاً 
عسكرياً رمزياً مهباً للوحدات 
املنطق��ة  م��ن  العس��كرية 
العسكرية األولى وقوات األمن 
العام واخلاص وقوات النجدة 
عكس اجلاهزي��ة واالحترافية 
العالية التي نالت استحس��ان 
اجلميع، وف��ي نهاية االحتفال 
ق��ام قائ��د املنطق��ة بالن��زول 
امليدان��ي للتفتي��ش على القوة 
واستعراض النقاط الدراسية.
العمي��د  احلف��ل  حض��ر 
الرك��ن س��عيد عل��ي العامري 
االم��ن بال��وادي  مدي��ر ع��ام 
والصح��راء والش��يخ عبدالله 
صالح الكثيري عضو مجلس 
الش��ورى ورؤس��اء الش��ُعب 
وق��ادة الكتائ��ب العس��كرية 

واألمنية.

9 حوار
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ف��ي البداية حت��دث العمي��د/ محم��د ب��ن عبدالله 
العجابي _ قائد اللواء الثالث عاصف ، بالقول : أتوجه 
بالشكر والتقدير وجزيل االحترام لألبطال في ميادين 
العزة والكرامة من منتس��بي الوحدات العسكرية في 
جبهة رازح  الذين يروون أرض الوطن بدمائهم الزكية 
لدحر ش��رذمة الش��ر االنقالبية، وحتري��ر الوطن من 
عبثهم الذي طال كافة مج��االت احلياة  وفي احلقيقة 
لقد ابلى ش��جعان اللواء الثالث عاصف بالء حس��ناً، 
ويح��رزون تقدم��اً ملحوظ��ا كل يوم، وهن��اك تراجع 

وانكسارات للمليشيا ، واصفا ذلك بقرب نهايتها .
وبّن ان هذه اجلبهة هدفها استكمال حترير املناطق 
واألج��زاء م��ن جب��ال رازح غ��رب محافظ��ه صع��دة 
وااللتح��ام   بالواحدات العس��كرية بح��رض.. وقال 
: كم��ا تتابعون ويتابع كافة أبن��اء الوطن في الداخل 
واخلارج كيف تتكبد املليشيا االنقالبية خسائر فادحة 
بش��كل يومي ف��ي األرواح والعت��اد، وأبط��ال اللواء 
الثال��ث عاصف قي��ادًة وأفراد عازم��ون على اجتثاث 
هذه الشجرة اخلبيثة من أرض الوطن لينعم الشعب 

بحياة آمنة . 
وأض��اف : كل يوم نحرز  تقدم��اً في اجلبهة بفضل 
من الله وبجهود األبطال واسناد من طيران التحالف 
العربي، واليفصل اجليش سوى بعض كيلو مترات،  
ليلتح��م ابط��ال الوحدات العس��كرية ف��ي صعدة مع 
املنطق��ة العس��كرية اخلامس��ة في حرض وس��نطهر 
صعدة، وكل أرض الوطن من املليش��يا وسنحتفل في 
قمم جبال رازح بصعدة، وس��نرفع العلم اجلمهوري 
على جب��ال مران كم��ا قالها  م��رارا الرئي��س عبدربه 
منصور هادي رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات 
املسلحة، وس��يتحقق حلم أبناء الشعب اليمني بيمن 
آمن ومستقر، ومن هنا نؤكد بأنه ال رجعة عن مواصلة 
معركة التحرير حتى النصر .. وقال : إن ما حتقق من 
انتصارات ميدانية وخاصة في رازح  يس��تحقق منا 
كل التقدير لكل منتسبي الواحدات العسكرية في رازح 

واملالحيظ .

تعرية إعالم املليشيا  
من جانبه ق��ال املقدم/ عبدالله س��عيد _ ركن دئراة 
التوجي��ه املعن��وي في الل��واء الثالث عاص��ف : نقدر 
اهتمامكم بجبهات صعدة وحتديدا جبهة رازح فهذه 
اجلبهة تختلف عن بقية اجلبهات كونها تقاتل املليشيا 
احلوثي��ة املتمردة ف��ي عقر داره��ا ومعق��ل زعيمها.. 
وندعو وس��ائل إعالم الش��رعية الى تعري��ة أكاذيب 
وزيف وحملة التضليل التي يضخها اعالم املليش��يا 
احلوثي��ة واالعالم اخلارجي املس��اند ل��ه ، والبد من 
التص��دي له م��ن خ��الل الكلم��ة الصادقة والرس��الة 
الوطنية التي من شأنها كشف مدي الزيف والتزوير 
للتاري��خ مبراحل��ه املختلفة التي اس��تهدفت ش��عبنا 

ووطننا .
مش��يرا الى ان توحيد املواقف واخلطاب االعالمي 
ملواجهة تلك السموم التي تنفثها املليشيا في أوساط 
املجتم��ع تعد مس��ألة في غاية األهمية م��ن خالل نقل 
احلقيقة ملن اليزال مرتهناً لهذه اجلماعات اإلجرامية 
والعم��ل عل��ى تبصيرهم باحلقيق��ة وإظه��ار الوجه 
القبي��ح له��ا وتعريته��ا أم��ام ال��رأي الع��ام وتوعية 
املجتمع مبخاطرها واس��اليبها اخلبيث��ة التي تروج 
لها ولثقافتها وفكرها التعصبي املقيت والدخيل على 

مجتمعنا اليمني العربي األصيل .

ضعف وانكسار
وحت��دث النقي��ب/ عم��ار املخالفي م��درب بجناح 
املهارات القتالية للقوات اخلاصة في  اللواء102  قوات 
خاصة ، عن الهجمات التي شنها ابطال اللواء في باقم 
، قائال : لقد وجدنا احلوثين في مختلف الهجمات في 
حال��ة ضعف وعن��د املواجهات كان فراره��م أكثر من 
ثباتهم ألنهم ال ميتلكون قضية س��وى أنهم يعيشون 
في ضالل ويتخبطون بع��د ان غرر بهم من قبل كهنة 

الكهف.
مش��يرا الى ان الكثير من أس��راهم كش��فوا ألبطال 
اجليش  كيف مت التغرير بهم، وقال: وجدنا رجل كبير 
في الس��ن ضمن مجموعة األس��رى ، تعرض للتهديد 
بالقتل إذا لم ينفذ أوامر احلوثين بالذهاب الى اجلبهة 
، وهددوه ايضا بالقول: »س��نأخذ ولدك ونضعه في 

املواقع األمامية » حسب كالمه .
حيث أفاد قائالً: استجبت ألوامرهم حتى اليأخذوا 
ولدي  .. ولم يشفع لي ذلك بل كذبوا علي  وأخذوا الولد 
وها هو اآلن لدى ابط��ال اجليش الوطني يتلقى كامل 

الرعاية واالهتمام .
وبعد ان س��يطر ابط��ال اجليش على تل��ك األجزاء 
من مديري��ة باقم ، ق��ال النقيب املخالف��ي : لقد تركوا 
خلفه��م العديد من األس��لحة بأنواعه��ا وكذلك ألواح 
شمس��ية ووس��ائل مواص��الت واتصاالت ال س��لكية 
وال��ى جان��ب العديد م��ن امل��الزم وكش��وفات القوى 
البش��رية وغرفة عملي��ات الى جانب مخ��ازن ذخائر 
ومعدات عس��كرية كثيرة وجدناها في الكهوف منها 
م��ا مت تدميره بالطي��ران ومنها ما اس��تعاده اجليش 
إضافة إل��ى   الكثير  م��ن العبوات الناس��فة واأللغام 
التي مت تفكيكه��ا وبعضها وجدناها في صناديقها إال 
ان فري��ق األلغام قد ق��ام بنزع ما يزيد ع��ن ٢٠٠ لغم 
وعبوه ناسفة وألغام متنوعة منها ألغام يتم تفجيرها 
عن بع��د وبعضها موجه وبهذا يتض��ح مدى اإلجرام 
ال��ذي وصل إليه هؤالء املتم��ردون .. ويضيف : نحن 
نتعامل في هجماتنا بطرق عس��كرية محكمة وراقية 
حيث نس��يطر اآلن على مؤخرة مواقعهم واس��تعدنا 

منها صواريخ كاتيوشا وغيرها من األسلحة املتنوعة.

 جثثهم مجندلة في الشعاب
النقيب/ أب��و رداد اجلب��ري ركن تدري��ب الكتيبة 
الثالث��ة، ق��ال: م��ن هذا امل��كان ال��ذي يبعد ع��ن مركز 
مديرية باقم  بضعة كيلومترات تس��يطر قواتنا على 
كل هذه املس��احة طوال وعرضا وقد ش��اركنا في أكثر 
من خمس هجمات لم نر من العدو احلوثي إال الضعف 
واالنهزام وذلك ما أكده لنا األس��رى واجلرحى الذين 
تركهم احلوثيون وراءهم بعد ان فر منهم من استطاع 
الفرار أما البقي��ة فال تزال جثثهم مرمي��ة في األودية 
واجلبال عل��ى امتداد أكث��ر من ثالثن ك��م حيث قمنا 
بدفنه��م .. وأضاف اجلبري كنا نتلقى منهم الش��تائم 
وس��ب الصحاب��ة وذلك م��ا وجدناه ف��ي املواقع التي 
كانوا يسيطرون عليها وهؤالء مغرر بهم ويسيرون 
في ضالل يستحيل معه ان يتقدموا خطوة واحدة في 

مواجهتنا .
جاهزية عالية

النقيب جنيب اإلبي _ نائب قائد املعسكر التدريبي، 
ق��ال : نحن في اللواء 102 قوات خاصة في املعس��كر 
التدريبي نقوم بإعادة تدريب وتأهيل منتسبي اللواء 
من ضباط وصف وجنود منتسبي اجليش واملنتسبن 
اجل��دد ويتلق��ون تدريب��اً متكام��الً م��ن لياق��ة بدنية 
وتدريب قتال��ي وتكتيكي مبختلف مه��ارات التكتيك 
العسكري وكذلك احلروب اجلبلية الى جانب تدريبهم 
على استخدام مختلف أنواع األسلحة الى جانب عملية 

نزع األلغام وغيرها من األعمال القتالية والفنية.
مش��يرا الى ان جميع منتس��بي الل��واء لديهم روح 
معنوي��ة قتالي��ة عالية ورغب��ة جهادي��ة قوية لدحر 
العدو، وهدفنا واضح هو دحر هؤالء احلوثين ونعد 
جمي��ع اليمنين اننا س��نعمل كل ما في وس��عنا على 
مالحقة احلوثين الى ان يتم تطهير الوطن منهم ومن 
شرهم وما النصر إال من عند الله وال بد ان يتحقق وعد 
الله وننتص��ر وينتصر الوطن ضد كل من تس��ول له 

نفسه املساس بأمنه واستقراره ووحدته .

استعداد قتالي
وحتدث  العقيد علي احليم��ي _ قائد الكتيبة األولى 
للق��وات اخلاصة في جبه��ة باقم ، عن االس��تعدادات 
القتالية والتكتيك العس��كري استعدادا لدخول مركز 
مديرية باقم ، وقال : استعداداتنا مستمرة ومعنويات 
أفرادن��ا عالي��ة لتنفي��ذ امله��ام املوكلة إليه��م لتحرير 
مديرية باقم ، وأضاف : نحن في امليدان  نحقق تقدمات 
في أكثر من ٣٥ كيلو ابتداء من جبال الضراوي وحتى 
جبال يفع ونحن على مش��ارف مرك��ز املديرية، وفي 
مواجهاتنا األخيرة مع املليش��يا س��قط من عناصرها 

مايقارب املائة قتيل وعشرات األسرى.

نتغلب على الصعاب
وقال احليمي : نؤكد لكل أبناء الوطن بأننا سنمضي 
قدما لتحرير كل شبر في هذا الوطن الغالي ولن تثنينا 
أي عراقيل في سبيل حترير الوطن وتطهيره من هذه 
املليش��يا اإلجرامية.. ونحن اليوم منضي بخطواتنا 
الواثق��ة لتحري��ر مديري��ة باق��م وبالتال��ي محافظة 
صعدة وصوال الى صنعاء وفق  إعداد عسكري محكم 
وبخط��ط عس��كرية ومدرس��ية ونهاج��م كل املناطق  
بتكتي��ك محكم حس��ب م��ا تدربن��ا عليه ف��ي اجليش 
وحتت إشراف مباشر من قياداتنا العسكرية وهذا ما 
نتبعه في كل هجماتنا ، ونحن اآلن في موقع الهجوم 
ال الدفاع  احلوثيون منكسرون ومنهزمون في مختلف 

اجلبهات .

حتقيق األهداف
وحتدث  العقيد/ كنعان األحصب  رئيس عمليات 
الل��واء١٠٢ خاصة جبه��ة باقم ، قائ��الً : دخولنا الى 
مديرية باق��م يعد من األهداف الرئيس��ية املرس��ومة 
حملور اقليم آزال وتطلعاتن��ا كبيرة جدا حتى حترير 
محافظة صعدة م��ن قبضة مليش��يا احلوثي وهدفنا 
حترير اليمن كام��ال مرورا بصعدة ألنه��ا تعد مركزا 
يتحصن فيه زعيم مليش��يا احلوثي وقياداتهم وهي 
مسقط رأسهم ، وبإذن الله ستكون نهايتهم  في صعدة 

ونبش��ركم أن اجليش الوطني يط��وق صعدة من كل 
االجتاه��ات وان النص��ر ص��ار قاب قوس��ن واألمور 

مبشرة بخير حلسم املعركة .
داعي��اً  ل��كل أبطال اجلي��ش الوطن��ي ف��ي باقم ان 
اصبروا واثبتوا وابشروا بقرب النصر على أيديكم فقد 
أذقتم احلوثي مرارة العذاب وهذه جبال باقم شاهده 
على جث��ث قتالهم في الش��عاب والودي��ان ويكفيكم 
أيها األبطال أنكم بصفوف احلق تقاتلون من أجل كل 
املظلومن واملشردين باليمن وإن طموحات وآمال هذا 
الشعب معلقة بكم بعد الله، فبكم أيهال الرجال يجتث 
الظلم ويرتفع احلق وبكم يقام العدل وترد املظالم الى 
أهله��ا نقبل جباهكم الش��امخة والطاه��رة التي تأبى 
الظلم وتنص��ر احلق، من بن أزي��ز الرصاص ودوي 
املدافع نسمع تكبيرات االبطال تصدح بالنصر من الله 
وتأييده لكم أيها الش��وامخ في كل اجلبهات أنتم فخر 
وعز لن��ا بجهادكم وصمودكم وعلى أيديكم س��يكون 

نهاية تلك املليشيا ونصرة احلق.

إلى املغرر بهم
موجهاً رسالة الى الش��باب املغرر بهم مع مليشيا 
احلوثي بصعدة على عدم االجنرار في صفوف املليشيا 
ضد إخوانهم الذين يبذلون الغالي والرخيص من أجل 
احلفاظ عل��ى عقيدتكم وكرامتكم والدفاع عن أرضكم 
التي دمرها احلوثي حتت مسميات وشعارات كاذبة 
ليستخدمكم وقوداً حلرب عبثية ضد اجليش الوطني.

مؤكداً: أننا قادمون فقد عزمنا النوايا لتحرير البالد 
فكونوا بصف اجليش الوطني لتحافظوا على ماتبقى 
لك��م وجتنبوا أس��ركم وأهاليكم مامتارس��ه مليش��يا 
احلوثي من العبث والدمار، وبإذن الله سنسمع جميعا 

تكبيرات النصر من أعالي جبال مران .

رسالة إلى أبناء الوطن
 كما وجه رس��الة الى أبناء الش��عب اليمني قائالً:  
رسالتي ألهالينا وأخواننا أبناء الشعب اليمني بعدم 
االس��تماع لألف��كار الضال��ة واألبواق اخلبيث��ة التي 
التريد لليمن سوى الدمار واخلراب والتريد له اخلير 
والنهوض، وندعوكم الى عدم الزج بأبنائكم وفلذات 
أكبادك��م ف��ي صف��وف املليش��يا ملقاتل��ة أخوانهم من 
اجليش الوطني يجب ان تدركوا حقيقة هذه املليشيا 
وأجندته��ا اخلبيث��ة باعتبارها أداة لتنفيذ املش��روع 
الفارس��ي وأطماعه ف��ي اليمن واملنطقة ، فش��عارهم 
احلقيقي ه��و املوت للش��باب اليمني ف��ال جتعلوا من 
أبنائكم جسر عبور ملشاريعهم التخريبية وملشاريع 
اي��ران باملنطقة فكم مقابر افتتحتها مليش��يا احلوثي 
لش��باب غ��ررت بهم ف��ي حروبه��ا وحول��ت املدارس 
واجلامعات ومس��تقبل االجيال الى ثكنات عس��كرية 

والزج باملزيد من الشباب الى التهلكة.
نك��رر دعواتن��ا إليك��م أن حافظ��وا عل��ى أبنائك��م 
وجتنبوا املشاركة مع املليشيا فاجليش الوطني عازم 
على احلسم ولن يتهاون مع أي مشارك أو متعاون مع 

جماعات ايران االرهابية .

 إعادة تأهيل 
وحتدث النقيب/ عبدالله احلجوري عن الدور الذي 
يقوم ب��ه التوجيه املعنوي م��ن مهام في إع��ادة تأهيل 
األس��رى قائالً : نحن في التوجيه املعن��وي للواء 102 
قوات خاصة نعمل على إعادة تأهيل األسرى وتعليمهم 
وحتفيظهم كتاب الله وأمور دينهم بعيدا عن تلك األفكار 
التي زرعت في عقولهم والتعبئة اخلاطئة التي زرعتها 
مليشيا احلوثي وتوعيتهم وارشادهم باملسائل الدينية 
وتعريفه��م بحقيق��ة أولئ��ك الروافض وكش��ف زيفهم 
وأكاذيبه��م ،  وتعريفهم بدينهم الصحيح بعيدا عن أي 
توجهات أخرى ومحاربة األفكار الضالة والسموم التي 
تروج لها وتبث سمومها في إعالمها ومن خالل افرادها 
ومش��رفيها ومالزمها وغير ذلك من وس��ائلها اخلبيثة 
الكاذبة ، كون رسالتنا وهدفنا نصرة دين الله واحلفاظ 
على الوطن وش��بابه وأبنائه من االنزالق في احلروب 
مع هذه اجلماعات واستخدامهم وقود حرب عبثية من 
أجل مصاحلهم الشخصية ومصالح ايران في املنطقة .

لذلك نحذر األهالي من الزج  بأبنائهم في املعارك مع 
مليشيات احلوثي  فاجليش الوطني عازم على تطهير 
البالد من مليشيا ايران ولن يتهاون في سبيل ذلك مع 
أي أحد يتعاون أو يش��ارك مع مليش��يا احلوثي بأي 
شكل من األشكال وس��يتم مالحقة تلك القيادات وكل 

من يتعاون معهم .

أبــطـــال الجــيــش فـــي صـــعــدة: 

عازمون على حترير احملافظة وتطهيرها من «عبيد» ايران

 بإمكاناتهم احملدودة وعلى الرغم قساوة التضاريس 
اجلبلية، يحقق ابطال اجليش الوطني تقدمات كبيرة 
وانتصارات ساحقة ضد مليشيا احلوثي االيرانية في 
مختلف جبهات محافظة صعدة.. ورغم العراقيل التي 
تضعها املليش���يا وتتفنن ف���ي صناعتها بزرع األلغام 
وفي مساحات شاسعة وبأرقام مهولة، كل ذلك يتاشى 
أمام عزمية األبطال  وإرادتهم الصلبة، مهما تعددت 
اس���اليب املليش���يا اإلجرامية ل���ن تثن���ي االبطال عن 
حتقيق الهدف األسما املتمثل بتحرير الوطن والقضاء 
على أدوات ايران في اليم���ن واملنطقة عدد من ابطال 
اجليش في جبهات صعدة يتحدثون ل�»26 س���بتمبر« 
في االستطاع التالي عن بطوالتهم التي يسطرونها 
في ميدان العزة والشرف والكرامة إليكم التفاصيل:

استطالع
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صحيف���ة »26 س���بتمبر« زارت مخي���م األس���ر 
النازح���ة م���ن محافظ���ة احلدي���دة بامل���كا خ���ال 
األس���بوعني املاضي���ني وال���ذي انش���ئ على عجل 
إليواء هذه األسر للتعرف على ما عانوه من بطش 
املليشيا األمر الذي اضطرهم إلختيار النزوح عن 
مس���اكنهم ومدنهم وما اصعبه من قرار وطبيعة 
الظروف التي يعيشونها في املخيم وما قدم لهم 

حتى اآلن.
مخيم إيواء عاجل

في منطقة الشافعي )بفوه( كانت وجهتنا حيث 
يق���ع املخيم في منش���أة ش���به حكومية ملش���روع 
الدواجن باملكا سابقا والتي وجهت بها السلطة 
احمللية مبحافظة حضرموت كموقع إيواء عاجل 
الستقبال النازحني من محافظة احلديدة وفي احد 
الهناجر التي يقطنونها استطلعنا عن كثب هول 
معاناة النزوح وجرم افعال املليشيا التي اوصلت 
اليمني���ني له���ذا احل���ال املؤلم...نس���اء وأطف���ااًل 
وشبابًا...وجوه حالكة تنتظر أي زائر لعله يأتيها 
بخبر مفرح او دعم انساني أو إغاثي لسان حالهم 
جميعا: رغم صعوبة ما نعانيه إال أن من ال يشكر 
الناس ال يشكر الله فهذا املخيم »الهنجر« وبسقفه 
أفضل من الشارع الذي افترشناه وسقفنا السماء 

منذ أيام مضت.
احلوثيون ارادونا دروعًا بشرية

يقول النازح ماجد يحيى أحمد ل�»26 سبتمبر«: 
نزحت من ش���دة ظلم احلوثة في احلديدة وتركت 
بيت���ي وس���يارتي الت���ي اطل���ق عليه���ا احلوث���ة 
الرص���اص عندم���ا علم���وا برغبت���ي ف���ي النزوح 
حتى مينعوني من ذلك فقد قالوا لي بالفم املليان 

»وجودكم هنا حماية لنا«.
ويضيف: حاولت مرات عديدة سابقة اخلروج 
من احلديدة باجتاه احملافظات اجلنوبية احملررة 
ولكن لألس���ف كان احلوثة مينعون���ا وارجعوني 
واسرتي مرتني س���ابقتني من أحد نقاط املليشيا 
التابعة لهم وكان خط س���ير رحلة النزوح صعب 
للغاية وبه مش���قة علي وعلى اسرتي املكونة من 
زوجتي وابنتي الصغي���رة فكنا ننتقل من مركبة 
ألخرى فكانت البداية الى باجل ثم ذمار وبعد ذلك 
الى إب ث���م احلوبان والتي منه���ا أرجعت مرتني 

ملدينة إب ملنعنا من اخلروج الى املدن احملررة.
ف���ي محاولت���ي الثالث���ة جنح���ت ف���ي الوصول 
للعاصم���ة املؤقت���ة ع���دن ولك���ن لألس���ف لم جند 

الظروف املناسبة الستقبالنا كنازحني فاضطررنا 
للخروج صوب محافظة ابني والتي مكثت بها يوم 
واحد ثم انتقلت الى مدينة املكا ويحدوني األمل 
في ظروف معيشية أفضل انسانيا لي وألسرتي.

افترشنا األرض أليام
ويحكي ماجد بحرقة ش���ديدة كي���ف وصل هو 
وعدد من األسر األخرى ملدينة املكا قارعني أبواب 
املؤسسات واجلمعيات اخليرية في محاولة منهم 
لتوفير سكن مناسب لهم وألسرهم ولكن كما قال 

»...لألسف ال حياة ملن تنادي«.
بعض األسر ممن لديها بقية من مال استطاعت 
السكن في فنادق والبعض اآلخر استأجر مسكنا 
ل���ه ولعائلته أما األخرين فكان البد مما ليس منه 
بد فصار الش���ارع لنا فراش���ا والس���ماء حلافا...
وهنا يس���تطرد ماجد لش���رح معاناتهم في بادئ 
األمر: لألسف لم يسأل عنا أحد في البداية وبعد 
ذلك زارتنا في موقعنا األول أسفل أحد اجلسور 
األرضي���ة بامل���كا الدكت���ورة أبه���ا باعويض���ان 
مديرة مؤسس���ة األمل النس���وية بامل���كا ووفرت 
لنا هذا املخيم اإليوائي وعب���ر صحيفتكم نرجو 
من املؤسس���ات اإلغاثية ان تلتف���ت الى معاناتنا 

فوضعنا بائس للغاية وينقصنا الكثير.
آسيا... اجهضت هلعا من قصف املليشيا

آس���يا نازح���ة ف���ي منتص���ف الثاثيني���ات من 
العم���ر نزحت من مديرية حيس م���ع جميع أفراد 
أسرتها تقول والعبرات تخنقها وبقايا خوف من 

هلع معاناتها من املليشيا احلوثية في احلديدة: 
»اجهض���ت جنين���ي خوف���ا م���ن ش���دة القص���ف 

العشوائي الذي تشنه املليشيا احلوثية«.
تنهدت آس���يا وهي تش���رح لنا ما ش���هدته من 
جرم املليش���يا لبيتها قائلة: املليشيا تستحل كل 
بيت مقفل فقد نهبت منزلنا وسرق اتباع مسيرة 
الش���يطان كل ما يس���تطيعون حمله ونحن اليوم 

أسرة معدمة.
وعن كيفية وصولها للمكا تقول أسيا: وصلت 
املكا مع زوجي وأطفالي وأمي على أمل أن جند 
من يساعدنا وعند وصولنا اليوم األول تكفل بنا 
أحد أبناء حضرموت ودفع لنا أجرة السكن أليام 
قليلة وحاولت ان اجلأ بعد ذلك ملدير عام مديرية 
املكا عله يجد لنا حا في معاناتنا فقال لألسف 
ال منلك مبالغ مادية لكن سنحاول نوفر لكم مخيم 
وننس���ق مع املؤسس���ات واملنظمات ما نستطيع 
فانضممت لبقية األسر للشارع الى ان جاؤوا بنا 

الى هنا وجزاهم الله خيرًا.
أكثر من 170 أسرة نازحة

الدكت���وره ابه���ا عبدالل���ه باعويض���ان رئيس���ة 
مؤسس���ة األم���ل الثقافي���ة االجتماعية النس���وية 
بامل���كا أول جهة خيرية احتوت نازحي احلديدة 

وتبنت معاناتهم قالت لنا:
على مدى تقريبا س���بعة ش���هر وصل���ت ملدينة 
امل���كا حوال���ي 170 أس���رة نازح���ة م���ن محافظة 
احلدي���دة وخال األس���بوع املاض���ي فقط وصلت 
عش���ر أس���ر نازحة من آث���ار احل���رب وكانت فعا 

بحاجة ماسة لتدخل انساني سريع كونهم كانوا 
يفترشون األرض بالشارع ومت التدخل بالتنسيق 
مع الس���لطة احمللية مبحافظة حضرموت وقمنا 
بنقلهم الى املخيم احلالي مبنطقة الشافعي بفوه.
وبس���ؤالنا عن طبيعة التدخل الذي مت لألس���ر 

النازحة قالت:
زارت القوات السعودية في حضرموت املخيم 
وتعرفوا على عدد النازحني واحتياجاتهم األولية 
وقدموا مبدئيا نامو مسيات شفافة لوقايتهم من 
البع���وض في املخيم وأبدوا اس���تعدادهم للتكفل 
مبتطلب���ات النازح���ني كامل���ة إذا مت االتف���اق مع 
الس���لطة احمللية على املقر النهائي للنازحني لذا 
فنحن لم جنهز املخيم الى اآلن بالش���كل املطلوب 
كنا نتوق���ع نقلهم ملكان آخر ولكن اس���تقر القرار 
مبوافقة محاف���ظ حضرموت اللواء فرج س���املني 
البحس���ني على ان يبقوا في هذا املخيم وس���يتم 
جتهيزه مبتطلباته كاملة خال يومني، وبصورة 
أولي���ة تكفلن���ا ف���ي املؤسس���ة بتوفي���ر الوجبات 
الغذائي���ة اليومي���ة لهم وماء للش���رب م���ع توفير 
الثلج لش���دة احلرارة وكذلك توفي���ر دورات مياه 

الئقة في نفس املوقع.
أوضاع النازحني أكبر من إمكانياتنا

وتضي���ف باعويض���ان: تواصلن���ا م���ع ائتاف 
اخلير في حضرم���وت والذين قدموا مش���كورين 

للنازحني بطانيات ومخدات. 
كما قمن���ا بحصر بيان���ات األس���ر النازحة في 
مدينة املكا التي اضطرت الستئجار سكن جماعي 
فكل خمس أسر استأجرت لها موقع حتى تخفف 

عنها عبئ ارتفاع كلفة االيجارات.
وعن س���ؤالنا عن هذه األس���ر الت���ي هي خارج 

مخيم النازحني قالت:
قمن���ا بزياراته���م ف���ي مواقع س���كنهم وتعرفنا 
عل���ى معاناته���م والتي حصرناه���ا أوليا في عدم 
توف���ر املواد الغذائي���ة وكذا صعوبة س���داد قيمة 
االيجارات الش���هرية فبعض األس���ر استنفدت ما 

لديها من نقود وليس لديها مصادر دخل هنا.
ووجه���ت الدكت���ورة ابها باعويضان مناش���دة 
عاجل���ة عب���ر صحيف���ة »26 س���بتمبر« للمنظمات 
الدولي���ة على األق���ل لتوفير مواد إيوائية لألس���ر 
املوجودة باملخيم وتوفير مواد غير إيوائية لألسر 
املس���تأجرة ونحن نتوق���ع زيادة في عدد األس���ر 

النازحة للمكا وامكانياتنا بسيطة.

دور السلطة احمللية
وع���ن دور الس���لطة احمللي���ة باحملافظ���ة قالت 
باعويض���ان: من���ذ اليوم األول والس���لطة احمللية 
ممثل���ة ف���ي احملاف���ظ البحس���ني يتواص���ل معنا 
ويطمئن أوال بأول على أحوال األسر النازحة من 
احلديدة وكلف اللواء البحسني مدير عام مديرية 
املكا األستاذ عوض بن هامل بتنسيق اجلهود مع 
اجلهات املختصة في حالة تزايد أعداد النازحني.

مركز امللك سلمان أول املبادرين
أم���ا األس���تاذ فهمي منص���ور املدي���ر التنفيذي 
إلئت���اف اخلي���ر لإلغاثة اإلنس���انية وال���ذي يعد 
الشريك االستراتيجي ملركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعم���ال االنس���انية فيق���ول ع���ن جه���ود إغاثة 
النازحني من محافظة احلديدة للمناطق احملررة 

من مليشيا احلوثي:
مرك���ز امللك س���لمان مع ش���ريكه االس���تراتيجي 
ائت���اف اخلي���ر كان أول املبادري���ن بالتدخ���ل في 
محافظة احلديدة والش���ريط الس���احلي اجلنوبي 
حت���ى العاصم���ة املؤقت���ة ع���دن. فق���د كان تدخلنا 
ف���ي محافظة احلديدة نفس���ها في جان���ب األعمال 
االنسانية منها مديريات التحيتا واخلوخة وحيس 
وكان لنا تدخل إغاثي وانساني في مديرية احلوك 
في مركز املدينة ومن خال التقارير التي ترفع لنا 
من الفريق امليداني في محافظة احلديدة نفس���ها 
فحقيقة تش���هد احملافظة مأس���اة انس���انية كبيرة 
جدا وزاد الطني بلة ان املليش���يا احلوثية تفرض 
سيطرتها وتقمع املنظمات االنسانية احمللية والتي 
ترفض اخلض���وع لس���يطرة املليش���يا واجندتها، 
ونناش���د عبركم املنظمات الدولية بفتح مس���ارات 
آمنه لدخول املساعدات االنسانية حملافظة احلديدة 
حتى نصل للمس���تفيدين هناك بشكل مباشر ولو 
توفرت هذه املس���ارات اآلمنة سيكون تدخل مركز 
امللك سلمان في مجاالت املياه واإلصحاح البيئي 

والتغذية العاجية واملواد الطبية. 
وع���ن تدخل ائت���اف اخلير لنازح���ي احلديدة 
باملكا قال: عدد األس���ر النازحة ف���ي املخيم قليل 
ومع ذلك كنا من املبادرين بتقدمي مساعدات أيواء 
أولية لهذه األسر وان زاد العدد فسيقدم االئتاف 

املساعدات اإليوائية والغذائية.
واهاب منصور بالسلطة احمللية توفير املكان 
اآلمن والائق لألسر النازحة من احلديدة والتي 

يتوقع زيادتها في األيام القادمة.

لم تس���لم مدينة مينية من آثار االنقاب احلوثي على الدولة ومؤسس���اتها الش���رعية 
وتكبدت كل فئات املجتمع أصنافًا مهولة من اجرام املليشيا احلوثية ولكن تظل معاناة 

النزوح ألسر كاملة عن منازلها ومسقط رأسها هي أصعب وأشد املعاناة.
سكان محافظة احلديدة كغيرهم من اليمنيني الذين ال زالوا يرزحون حتت سيطرة حكم 
هذه املليشيا اإلجرامية التي ال ترقب في مواطن إال وال ذمة فذاقوا مرارة حكم املليشيا 

وجبروتها وبطشها مما اضطر أعداد كبيرة من األسر للنزوح الى املدن احملررة.
املكا كغيرها من املدن اليمنية احملررة التي تستظل بظال احلكومة الشرعية استقبلت 
عددا من هذه األس���ر في ظل ظروف غاية في الصعوبة تعيش���ها قيادة الس���لطة احمللية 

ومؤسساتها.

استقبلت عشرات األسر النازحة من الحديدة هروبًا من بطش المليشيا

املكال.. أطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف

  املكال/ محمد سعيد احلامدي

• تعلن شرطة مديرية اجلوبة بأنه تقدم اليها 
املواطن/ محسن مسفر البحري ويفيد بفقدان 
ب��ص��ي��رة أرض ب��اس��م��ه وال��ب��ائ��ع/ ن��اج��ي ع��وض 
ع��دن وأخ��ي��ه محمد ع��وض ع��دن واالرض��ي��ة 
في املنطقة الشرقية ملدينة م��ارب في املطار 
وكاتب البصيرة األمني الشرعي احلعيرة وهذا 

ما تلقينا به بإدارة شرطة مديرية اجلوبة. 

اعالن مؤسسي
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة والعمل  يعلن مكتب وزارة 
مبحافظة مارب بأنه وفي يوم السبت املوافق 6/2/ 
2018م مت عقد االجتماع التأسيسي مللتقى: خريجي 
النفط مبارب والتي مت فيه مناقشة وإقرار مشروع 
النظام األس��اس��ي للملتقى وان��ت��خ��اب هيئة إداري��ة 
وجلنة رقابة وتفتيش للجمعية وقد فاز بعضويتها 

كل من التالية أسمائهم:
أوال الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:-

• صالح عبدالله محسن صالح حليان          رئيسًا
• زبن الله طالب محمد بليم               نائبًا للرئيس
• مسعد ناصر عبد ربه الدهمشي          أمينًا عامًا
• أحمد فيصل محمد الزائدي    أمينًا عامًا مساعد

• ناصر علي حمد محمد سهيل            مسؤوأل ماليًأ 
• علي صالح علي حسني حليان         م/عالقات
• نوح أحمد محسن الهمشلي            م/ اعالمي

• محمد أحمد الشريف                    م/ التدريب
• درهم عبدالله علي مشفى               م/ إداري

• عبدالرحيم ناجي علي جليب         م/ تعليمي
• علي مسعد صالح شداد              م/ قانوني

ثانيًا: الفائزون بعضوية جلنة الرقابة والتفتيش:
• عبداجلبار أحمد عبدالله العمري    رئيسًا

• ناجي مبارك طعيمان               نائبًا
• علي صالح عبدالله محمد التام     مقررًا
• علي أحمد عبدالله الطالبي          عضوًا

• فهيد شائف العمري                عضوًا

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم اليها األخ/ 
عيضة صالح عيضة القحاش، مدعيًا أنه وقع خطأ 
في االسم الثالث الذي هو أحمد واالسم الصحيح هو 
عيضة صالح عيضة أحمد القحاش. ويطلب إثبات 
ذلك بحكم فمن له أي اعتراض عليه تقدمي اعتراضه 

أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم اليها األخ/ 
سعد عبده قايد صالح ناجي عيسى، مدعيًا أن اسمه 
الصحيح ه��و سعيد عبد قايد صالح ناجي عيسى 
وليس كما ورد خطأ في كشف الراتب في شئون االفراد 
بإسم سعد عبده قايد. ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن 
له أي اعتراض عليه تقدمي اعتراضه أم��ام احملكمة 

خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم اليها 
األخ/ عبدالله أحمد خالد حسن، مدعيًا أنه 
سقط م��ن ج��واز سفره لقبه الشافعي حيث 
يكون اسمه عبدالله أحمد خالد الشافعي.  
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض 
عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة خالل شهر 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم اليها 
األخ/ عبده أحمد أبكر مقبول موسي، مدعيًا 
أنه وقع خطأ في ج��واز سفره حيث ورد اسمه 
عبده أحمد أبكر مقبول موسي حيث يكون 
االس��م الصحيح عبده أحمد محمود موسي.  
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض 
عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة خالل شهر 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة م��ارب االبتدائية بأنه تقدم اليها 
األخ/ أشرف أحمد مهيوب أحمد املليكي، مدعيًا 
أنه وقع خطأ في كشوفات املالية والبشرية تابع 
للقوات املسلحة حيث ورد اسمه في الكشوفات 
أش����رف م��ح��م��د م��ه��ي��وب أح��م��د امل��ل��ي��ك والصحيح 
اسمه أشرف أحمد مهيوب أحمد املليكي. ويطلب 
إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض عليه تقدمي 
اعتراضه أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ نشر 

هذا االعالن.

اعالن مؤسسي
والعمل  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة  مكتب  يعلن 
مبحافظة مارب بأنه وفي يوم االحد املوافق 7/8/ 
2018م مت عقد االجتماع التأسيسي األول ملؤسسة 
ب��ن��ات ال��س��ل��ط��ان ال��ت��ن��م��وي��ة ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
التنموية وال���ذي مت فيه مناقشة وإق���رار مشروع 
النظام األس��اس��ي، ومت تعني مجلس األمناء بقرار 
املؤسسة رقم )1( بعضويتها كل من التالية أسمائهم:

أوال: الفائزون بعضوية مجلس االمناء:-
• فاطمة أحمد عبدالله عبده الشجاع  رئيسًا
• افتكار علي سعيد نعمان               أمينًا عامًا

• جناه أحمد عبدالله عبده    مسؤواًل ماليًا
• نهله علي سعيد نعمان      مديرًا تنفيذيًا

ات
دان��

��ق��
ف

نازحون: تعرضنا لصور بشعة من العذاب على يد احلوثيني

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم اليها 
األخ/ ربيش عايض محسن جميح، مدعيًا أنه 
وق��ع خطأ ف��ي بطاقته الشخصية حيث ورد 
إسمة حمد عائض محسن جميح ويكون اسمة 
ال��ص��ح��ي��ح ه��و رب��ي��ش ع��اي��ض م��ح��س��ن جميح. 
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض 
عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة خالل شهر 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة م��ارب االبتدائية بأنه تقدم اليها 
األخ/ ي��ح��ي��ى م��ق��ب��ل ع��اي��ض أح���م���د، م��دع��ي��ًا أن��ه 
وقع عليه خطأ في ج��واز سفره وذل��ك أنهم ذكروا 
اسمه يحيى مقبل عايض أحمد ولم يذكروا لقبه 
ال��ش��اوري وي��ري��د إث��ب��ات ذل��ك بحيث يكون االس��م 
يحيى مقبل عايض الشاوري. ويطلب إثبات ذلك 
بحكم فمن له أي اعتراض عليه تقدمي اعتراضه 
أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن قضائي
تنفيذًا لقرار محكمة مارب االبتدائية »تعلن 
نيابة استئناف م��ارب« ب��أن على املتهم يحيى 
صالح س��وي��دان ف��ي القضية رق��م )20( لسنة 
2018م ج ج  نيابة مارب االبتدائية املثول أمام 
محكمة مارب االبتدائية خالل شهر من تاريخ 
هذا اإلعالن ما لم سيتم محاكمته طبقًا لنص 
امل��ادة )285( وما بعدها من قانون اإلج��راءات 

اجلزائية باعتبارهم فارين من وجه العدالة.
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يجلس درهم على كرسي مصنوع بالطريقة 
التهامية، على باحة منزله���م الصغير، يرقب 
األطف���ال بنه���م، وعيون���ه ال تف���ارق أقدامهم، 
تتنقل بني قفزاتهم، وهم يلعبون وميارس���ون 
ش���قاوتهم الطفولي���ة ب���كل حري���ة. حي���ث هو 
يكبله قيد أبدي رمبا، عن احلركة، لكنه بعناد 
واصرار وشقاوة، يتحفز للمشي على قدميه، 
ويحاول كس���ر ه���ذا احلاجز، ال���ذي منعه من 
حي���اة طفولته بش���كلها الطبيع���ي واملكتمل.. 
ومع كل محاولة منه، وفقدانه بصيص األمل، 
في ان يس���تعيد قدمية كما كان���ت، يتراكم في 

أعماقه، كم هائل من االنكسار وااللم.
فقد الطفل درهم ذو العش���رة أعوام قدميه، 
في انفجار عبوة عثر عليها بالقرب من موقع 
كانت مليشيا احلوثي األجرامية تتمركز فيه 
جوار منزلهم الكائن في منطقة املتينة التابعة 
ملديرية التحيتا جنوبي محافظة احلديدة قبل 

سبعة أشهر من اآلن.
كان دره���م حينها عائ���دًا من البح���ر برفقة 
والده بعد رحلة صيد موفقة مبا يسد احتياج 
األسرة اليومي –األبوان وخمسة من األبناء– 
مبلا بأحام طفولية متزاحمة، متخم بخياالت 
قص���ص يوم���ه م���ع البح���ر ليرويه���ا ألقرانه 
الصغار ووالدته التي تنتظره عائدًا مبا جاد 

البحر لهم من اخلير.

وضع���ه وال���ده من 
على منت الدراجة النارية التي كانا يستقانها، 
على جانبي الطريق بالقرب من منزله، ليوصل 
القليل من السمك الى البيت لطبخه، بينما هو 
سينتقل مباشرة الى السوق القريبة، لبيع ما 

تبقى من احملصول، وأخذ احتياجات األسرة 
اليومية. ولم يكن يعلم األب، ان زارعي املوت 
وحاص���دي أرواح األطف���ال، يتربصون بولده 

على جانبي الطريق.

عث���ر الطف���ل دره���م ف���ي طري���ق عودته، 
وبالقرب من املكان الذي تعسكر فيه مليشيا 
احلوثي، على عبوة ال يألفها، ظن أنها لعبة، 
قد تس���ليه واخوته الصغ���ار، فحملها معه 
الى البيت، وفور وصول���ه بدأ يعبث درهم 
بذلك الشيء الغريب، وحوله يحتلق اخوته 
ووالدته، وهم ينظرون بغرابة الى ما جلبه 

الولد معه.
كان���ت الس���اعة تش���ير ال���ى العاش���رة 
والنصف صباحا م���رت حلظات من الريبة 
على األس���رة املتحلقة حول درهم، لينفجر 
ذلك الشي الغريب مدويا في األرجاء، مخلفا 
كارثة ومأساة لم حتسب األسرة حسابها، 
أو أنه���ا س���تأتيها هدي���ة م���ن املليش���يا 

اإلجرامية على هيئة علبة متفجرة.
أصيب الطفل درهم بإصابات بالغة، فقد 
س���اقيه ونس���فت جمجمته، فيم���ا أصيبت 
اخت���ان ل���ه بش���ظايا ال ت���زاالن حت���ى اآلن 
واخوت���ه األخرين، كما أصيبت والدته هي 
األخرى بعدد من الشظايا، ودخلت منذ تلك 
اللحظة من هول الصدمة، بحالة من فقدان 

الذاكرة.
دخل���ت األس���رة ف���ي مرحل���ة م���ن تفاق���م 
املعاناة، بعد ان ضيقت املليش���يا احلوثية 
عل���ى اليمني���ني كل األف���اق، وخصوص���ا 
املواطن���ني ف���ي الس���احل الغرب���ي، الذي���ن 

يعتمدون في معيشتهم على البحر ومحصول 
مزارعهم املوسمي فقط، حيث ضيقت املليشيا 
على املواطن���ني فرص االصطياد ف���ي البحر، 
وزادت مترك���زت ف���ي الكثي���ر م���ن مزارعه���م 
املنتشرة على امتداد الساحل، وحولتها الى 

ثكنات عسكرية.
يق���ول وال���د الطف���ل دره���م »عاني���ت الكثير 
والزلت في عاج ولدي، وزوجتي واثنتني من 
بناتي التزال الشظايا في أقدامهن التي تعاني 
من التقرحات حتى اآلن، لقد بعت كل ما أملك 

ملعاجلتهم«.
ويضي���ف ان إحدى املنظمات تكفلت بعاج 
طفله درهم بعد أن كان بني احلياة واملوت في 
مستش���فى احلديدة ونقلته ال���ى صنعاء على 
حس���اب املنظمة واس���تخرجت الشظايا التي 

كانت ف���ي دماغه وكانت تس���ببت له بالش���لل 
النصف���ي، لكن���ه بع���د اس���تخراجها اس���تعاد 
حيويت���ه بع���ض الش���يء بالرغ���م م���ن وجود 
ش���ظية أخرى في الدماغ لم يس���تطع األطباء 

في صنعاء اخراجها.
حتدث إلينا طالب اثناء زيارتنا له في منزله 
املبني أج���زاء كبي���رة منه من الق���ش، مبرارة 
تختل���ط باألمل، في ان يس���تطيع ابنه املش���ي 
يوما، ولو بأطراف صناعية. طلبا منا ايصال 
صوته الى كل من ميكنه مس���اعدته في تبني 

حالته.
كثيرون هم الضحايا على امتداد الس���احل 
الغربي، مما خلفته مليشيا احلوثي من كميات 
هائلة من األلغام والعبوات املتفجرة، مبختلف 
أشكالها وزرعتها بطرق عشوائية في املزارع 

والطرقات.

الطفل درهم.. قصة تروى لألجيال إجرام احلوثيني

تذكر بع���ض التقاري���ر الصحفي���ة ان عمليات 
االغتص���اب الت���ي يق���وم به���ا تابع���ون جلماع���ة 
احلوثي بحق األطف���ال خال العام احلالي تقدر 
بالعشرات وكان آخرها في محافظة عمران التي 
ش���هدت حال���ة اغتص���اب بح���ق طف���ل ال يتجاوز 
العاش���رة من عمره في مديري���ة حبور ظليمة في 

محافظة عمران 
 مص���در محلي ف���ي احملافظة أك���د ل�»صحيفة 
26 س���بتمبر« ان أحد مش���رفي مليش���يا احلوثي 
االيرانية املسمى عادل املتوكل أقدم على اغتصاب 
طفل ال يتحاوز عمره 10 سنوات من ابناء مديرية 
حبور ظليمة محافظة عمران، أوضاًعا مأساوية 
ومؤمل���ة ف���ي احملافظ���ات الت���ي تس���يطر عليه���ا 
مليش���يا احلوثي االيرانية فحالة االغتصاب لم 
تكن األولى فقد اقدم املشرف االمني خلط مدينة 
الشرق باجل باغتصاب فتاة في الصف التاسع. 
مبدرس���ة احلرية اثناء خروجها من املدرسة في 

مدينة الشرق آنس ذمار.
حترش وقتل 

أم���ا ف���ي صنع���اء م���ا ب���ني التح���رش اللفظي 
واجلنس���ي واالنته���اكات اجلس���دية التي تصل 
إل���ى القتل، واالنتهاكات اجلنس���ية التي وصلت 
حد االغتصاب، هكذا تعي���ش معظم الفتيات في 
صنعاء وغيرها من احملافظات التي حتت سيطرة 
مليش���يا االجرام يتعرضن النتهاكات جس���يمة،! 
اغتصاب وعن���ف منزلي وزواج قاصرات وزواج 
باإلكراه وإيذاء بدني ونفس���ي وصدمات نفسية 
والعديد من أش���كال العنف األخرى ضد األطفال 

والنساء والفتيات.
جتنيد إجباري 

من���ذ ان ظه���رت كحركة متم���ردة عل���ى الدولة 
والنظ���ام والقان���ون قب���ل حوال���ي عق���د ونصف 
ل���م تتوقف مليش���يا احلوث���ي عن حص���د أرواح 
اليمنيني من مختلف احملافظات سواء من اجليش 
أو املدنيني، وخال حربها األخيرة على الشعب 

اليمن���ي، ومن���ذ بداي���ة انقابها في 21س���بتمبر 
2014م كش���رت املليش���يا أنيابه���ا لترتكب بحق 
اليمني���ني عش���رات آالف اجلرائ���م ومنها جتنيد 
األطفال والزج بهم في املعارك حيث جتاوز عدد 
األطف���ال املجندي���ن - وفقا الحصائية رس���مية - 
أكثر م���ن 15 ألف طفل، األمر ال���ذي يعد انتهاكا 

صارخا للقوانني احمللية والدولية واالنسانية.
انتهج���ت مليش���يا احلوث���ي طريق���ة التجنيد 
اإلجب���اري ف���ي املناطق التي تس���يطر عليها ولم 
تس���تثن  جتنيد األطف���ال بع���د اخلس���ائر الت���ي 
تتكبده���ا على أيدي أبطال اجلي���ش الوطني في 

جبهات القتال وخصوصا الساحل الغربي. 
مجند طفل  ألف   15

ومنذ بداية العام 2017م كثفت املليشيا وبشكل 
جنوني جتنيد األطفال والش���باب واملوظفني في 
جميع احملافظات اليمنية التي حتت س���يطرتها 
خاصة صنعاء وعمران وذمار وحجة وإب ورمية 
واحملويت وغيرها بالقوة وارسالهم الى جبهات 
القت���ال خاصة في البيضاء والس���احل الغربي.. 
ليرتفع عدد األطف���ال املجندين منذ االنقاب الى 

أكثر من 15 ألف طفل مجند. 
محم���د  اليمن���ى  اإلنس���ان  حق���وق  وزي���ر   
عس���كر، كش���ف عن انتهاكات واس���عة تقوم بها 
مليش���يا احلوث���ي بح���ق أطف���ال اليم���ن حي���ث 
أك���د أن املليش���يا جندت أكثر م���ن 15 ألف طفل 
من���ذ انقابه���ا عل���ى الش���رعية في الع���ام 2014 
واس���تخدمت االطف���ال وق���وًدا حلربه���ا العبثية 
وارتكب���ت في حقه���م انتهاكات جس���يمة كثيرة، 
كالضرب والضغوط النفسية، والقتل، واالصابات 
باإلعاقة، والتشويه، والعنف اجلنسي واحلرمان 
م���ن املس���اعدات، واإلصابة باحلاالت النفس���ية، 
مش���يرًا إل���ى أن املليش���يا قتلت أكث���ر من 1372 

طفًا وإصابة 3882 آخرين.
تعبئة للموت

م���ن ناحي���ة اخ���رى قال���ت مص���ادر اعامية 

ان مليش���يا احلوث���ي جن���دت منذ مطل���ع العام 
احلال���ي اكثر من 2500 طفل ف���ي 14 محافظة؛ 
منها: صنعاء وذمار وحج���ة واألمانة وصعدة 

واحملويت وإب
وأضافت املصادر ان مصير األطفال املجندين 
هو س���قوط 70% منهم قتلى في املعارك، و%8 
جرح���ى، و9% أس���رى ل���دى ق���وات الش���رعية، 
و13%  مازال���وا على جبهات القتال، وتتراوح 

أعمار األطفال املجندين ما بني 10 و17 سنة.
حيث واملليشيا تقوم بتجنيد األطفال والزج 
بهم وقود حرب مس���تغلة الظروف االقتصادية 
التي يعييش���ونها، كم���ا تق���وم باختطافهم من 
أس���رهم أو التغرير بهم، ثم تخضعهم لدورات 

تدريبية عقائدية طائفية لغسل أدمغتهم.

استغالل 
لي���زا الب���دوي الباحثة اليمنية ف���ي احلقوق 
واحلري���ات أش���ارت ال���ى أن نس���بة األطف���ال 
املجندين من قوام مقاتلي اجلماعة اإلجرامية، 
تقدر بنحو 3% وذلك وفق دراسة ميدانية قامت 
بها مؤسسة »وثاق« العاملة في مجال الرصد.

م���ن األطف���ال   %80 الدراس���ة أن  وبّين���ت 
ينخرط���ون ف���ي التجني���د بس���بب األوض���اع 
االقتصادية واحلاجة إلى املال. و10% ألسباب 
عقائدية وبسبب التعبئة التي تقوم بها جماعة 

احلوثي املسلحة في صفوف األطفال.
ان م���ن أه���م األس���باب الت���ي تعمل مليش���يا 
احلوث���ي اإليراني���ة عل���ى اس���تغالها وتدف���ع 
األطفال لالتحاق بجبهاتها هي سهولة التأثير 
على قناعات االطفال وقابليتهم على االستجابة 
الصائ���ب  التفكي���ر  دون  اجلدي���دة  لألف���كار 
للنتائج وبدون أي نق���د أو مقاومة، واألوضاع 
االقتصادي���ة الت���ي مير به���ا معظ���م املواطنني 
اليمنيني، وامل���وروث الثقاف���ي والديني الدافع 
نح���و العنف الص���راع وغياب س���لطة القانون 

دفع االطفال لاحتاق بجبهات القتال واستخدام 
الدعايات املظللة والوعود الكاذبة في وس���ائل 

االعام في املناطق التي حتت سيطرتها
آوامر قهرية

تستخدم مليشيا احلوثي االيرانية عمليات 
التهدي���د بالتصفية لكل م���ن يخالف أو يرفض 
آوام���ر التجني���د االجب���اري ف���ي احملافظ���ات 
اخلاضع���ة لس���يطرتهم، حي���ث جتبر أولي���اء 
األمور على إرسال أبنائهم إلى جبهات القتال، 
والضغ���ط عل���ى الوجاه���ات االجتماعي���ة م���ن 
مشائخ وأعيان ومؤثرين على القيام بهذا العمل 

أو تعريضهم للغرامات والعقاب.
كما استخدمت املليشيا القوة املفرطة جلمع 
املقاتلني األطفال وانتزعتهم بالقوة القهرية من 

بيوتهم وأسرهم.
إذالل البرملانيني

وذك���رت مصادر محلية أن مليش���يا االنقاب 
احلوثية في صنعاء اس���تدعت أعضاء البرملان 
املمثل���ني حملافظ���ة احلدي���دة ورمي���ة وحج���ة 
واحملويت وصنعاء بش���كل مفاج���ئ والزمتهم 
بضرورة قي���ام أعضاء مجلس النواب بحش���د 

املقاتلني بالقوة ملعركة الساحل اليمني. 
حيث قام ق���ادة جهاز األم���ن الوقائي التابع 
ملليش���يا احلوثي بتهديد محافظي احملافظات 
والبرملاني���ني ورؤس���اء املراك���ز والش���ركات 
اخلاص���ة إذا ل���م يقوم���وا بتجني���د املواطن���ني 
مب���ا فيه���م األطف���ال ف���ي دوائره���م االنتخابية 
وإال س���يتعرضون إلجراءات عقابية تصل إلى 

التصفية والقتل في حال الرفض.
وأفادت مصادر محلية ان مليش���يا احلوثي 
االيراني���ة اإلجرامي���ة فرض���ت عل���ى محافظ���ة 
احملويت القريبة من احلديدة جتنيد 15 شخصًا 
من كل قرية باحملافظة وألزمت املشايخ بفرض 
غرامات تصل إلى 100 ألف ريال ميني تدفعها 
كل أسرة ترفض التحاق أبنائها باجلبهات، مما 

جعل املواطنني يعيشون حالة من الرعب جراء 
جتنيد أبنائهم باإلكراه.

كم���ا قام���ت بحمل���ة مداهمات لق���رى ومنازل 
مواطن���ني ف���ي مديري���ة عتم���ة مبحافظ���ة ذمار 
واعتدت على النساء وأجبرت عشرات األطفال 
والشباب واآلباء بالقوة على اخلروج معها إلى 

معسكرات التدريب. 
بعد ان فشلت مليشيا احلوثي اإليرانية في 
فرض التجنيد اإلجب���اري على معظم املدنيني، 
جلأت مليش���يا اإلجرام إل���ى اس���تخدام منابر 
املساجد ورجال الدين في عدد من احملافظات، 
إلقناع القصر من األطفال وصغار الس���ن الذين 
يت���رددون عل���ى دور حف���ظ الق���رآن لالتح���اق 

بصفوفها
وافاد مصدر محلي في صنعاء، ان مليش���يا 
احلوث���ي االيرانية عملت على اقتياد عش���رات 
األطفال واخذهم بالقوة من أهاليهم وارسالهم 
من صنعاء إلى احلديدة للمشاركة في القتال .

ونقلت مص���ادر إعامية ميني���ة أن عددًا من 
القي���ادات احلوثية نزل���ت إل���ى محافظات إب، 
ذمار، عمران، وحجة، رمية واحملويت، وعقدت 
لق���اءات م���ع أئمة املس���اجد ف���ي محاولة جلمع 
املسلحني لتعويض النقص احلاد في صفوفها 
نتيج���ة الهزائ���م املتتالي���ة الت���ي أحلقه���ا به���ا 

اجليش الوطني.

صمت مخٍز
لم تتوقف املليشيا احلوثية منذ ظهورها قبل 
15 عام���ا وحت���ى اللحظة عن ارت���كاب اجلرائم 
املختلف���ة بح���ق اليمني���ني على مرأى ومس���مع 
املجتمع الدولي والذي لم يحرك س���اكنا حيال 
ذلك، في الوقت الذي تقوم فيه انس���انيتهم وال 
تقعد عندما يحدث خطأ ما في مناطق سيطرة 
الشرعية.. فهل س���يتحرك العالم لوقف جرائم 
جتنيد األطفال أم ان الصمت املخزي سيستمر؟

بعد أن خدعت البعض بمسيرتها »الُجرآنية«..

مليشيا «املسخ» اإليرانية.. مسيرة اغتصاب ألطفال اليمن!!

يظل الطفل درهم شاهدا حيا، وقصة 
وان بقى بدون قدمني، لكنه سوف يعرب 
لألجيال القادمة، ليحكي لهم كيف كان 
يف بلدهم جماعة اسمها مليشيا الحوثي، 
ال تهبهم إال املوت وتتفنن وتبدع يف خلق 

ادواته.

  خليل الزكري

كغيرهم من األطفال، تراودهم أماني وأحام طفولية، يلتهون مع أصدقائهم 
حينا ويعكفون على واجباتهم املدرسية حينا اخر، وبني هذا وذاك يصنعون 
البسمة على وجوه أسرهم، لكن ثمة وحوش بشرية يدعون أنهم )انصار الله( 
لم يعجبهم ذلك فس���لبت ه���ؤالء األطفال تلك األماني وس���رقت منهم أحامهم 
ب���ل واغتصب���ت براءتهم وطفولته���م وارتكب���ت بحقهم أفظ���ع اجلرائم والتي 
تنوعت بني القتل واألس���ر والتجنيد اإلجباري واالغتصاب، وقد شهدت هذه 
األخي���رة تصاعدًا كبيرًا خ���ال اآلونة االخيرة حيث تعرض ع���دد من األطفال 
الذكور واإلناث لاغتصاب من قبل قيادات وأفراد في جماعة احلوثي وآخرها 
اغتصاب مشرف حوثي لطفل في العاشرة من العمر في محافظة عمران وقبلها 
في محافظة ذمار.. صحيفة »26 سبتمبر« رصدت بعض جرائم احلوثي بحق 

أطفال اليمن خصوصًا جرميتي االغتصاب والتجنيد اإلجباري لألطفال.

  محمد احلاج
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وم���ع اختطافه���ا الصحف���ي اي���اد الوس���ماني 
واقتي���اده إل���ى جه���ة مجهول���ة تس���تمر مليش���يا 
احلوث���ي ف���ي ش���ن حملة اعتق���االت واس���عة ضد 
الصحفيني املتواجدين في املناطق التي تس���يطر 
عليها رغم اس���تمرارها في اختط���اف واخفاء 13 
صحفي���ًا منذ أربعة اع���وام، ضمن ملف طويل من 

االنتهاكات واجلرائم األخرى.
أشهر  6 في  انتهاكا   39

نقابة الصحافي���ني اليمنيني قالت إنها رصدت 
100 حالة انته���اك للحريات اإلعامي���ة في اليمن 
منذ مطل���ع الع���ام اجل���اري 2018م ارتكبت منها 
مليش���يا احلوث���ي 39 انتهاكا تنوع���ت بني القتل 

واالختطاف والتعذيب والنهب والتهديد.
وأكدت النقابة إن »احلوثيني ارتكبوا 39 حالة 
انتهاك، فيما ال يزال هناك 13 صحافيًا مختطفًا 
في سجونها أغلبهم منذ العام 2015 ويعيشون 
ظ���روف اختط���اف قاس���ية وال إنس���انية بينه���م 

صحافي مخفي قسريا هو وحيد الصوفي«.
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن ع���دد الش���هداء م���ن 
الصحافيني الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة من 
أجل حق املجتمع في احلص���ول على املعلومات 
منذ عام 2014م بلغ 27 صحافيًا ومصورًا وعامًا 

في مجال اإلعام.
ويستمر وأد احلقيقة

ثمانية صحفيني قتلوا خال األش���هر الس���تة 
املاضي���ة حس���ب تقري���ر حديث ملرص���د احلريات 
اإلعامي���ة التاب���ع ملرك���ز الدراس���ات واإلع���ام 

االقتصادي.
وقال التقرير »وس���ط بيئة عالية املخاطر على 
الصحفي���ني وثق املرص���د 53 حال���ة انتهاك ضد 
احلريات االعامية خال النصف األول من العام 
اجلاري فقط، تنوعت بني قتل واصابة واختطاف 

وتعذيب وايقاف واحراق مؤسسات إعامية ، كان 
ابرزه���ا مقتل 8 صحفيني مبدين���ة تعز واحلديدة 

والبيضاء«.
وأكد املرصد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك 
االنتهاكات باعتبارها جرائم ال تسقط بالتقادم ولن 
يفلت مرتكبوها من العقاب، مشيرًا إلى استمرار 
مليشيا احلوثي في تصدر قائمة منتهكي احلريات 
االعامية في اليمن وبواقع 27 حالة من احلاالت 

التي رصدها التقرير.
اختطاف 5 صحفيني في أقل من عشرين يومًا

وخال العش���رين اليوم املاضية فقط اختطفت 
مليش���يا احلوثي 5 صحفيني م���ن منازلهم حيث 
اقدمت على اختطاف الصحفي قاس���م البعيصي 

م���ن منزله ف���ي محافظ���ة احلديدة ف���ي 21 يونيو 
املاضي قبل ان تداهم منزل الصحفي سامي نعمان 
ف���ي مديرية ماوية ش���مال ش���رق تع���ز وتختطفه 
بعدها بي���وم واحد ف���ي 22 يوني���و 2018 لتفرج 

عنه بوساطات بعدها بعدة ايام.
لم يتوقف اجرام املليشيا باالفراج عن الصحفي 
نعمان فقد هاجمت عدة أطقم تابعة لها منزل كان 
يتواجد في���ه الصحفي الرياض���ي عباد اجلرادي 
وتختطفه إلى جهة مجهولة في 28 يونيو 2018م، 

لتس���تمر في حمل���ة وأد احلقيقة الت���ي انتهجتها 
باكرًا وذلك بقيامها ي���وم الثاثاء 3 يوليو 2018 
باختطاف الصحفي في وكالة األنباء اليمنية سبأ 
عبدالسام الدعيس ومصادرة حاسوبه الشخصي 

وهاتفه.
وف���ي تأكي���د منه���ا عل���ى اس���تمرار حملته���ا 
االجرامي���ة قالت مص���ادر محلية أن اطق���م تابعة 
للمليش���يا احلوثي���ة هاجم���ت الصحف���ي اي���اد 
الوس���ماني واعتدت عليه وأخيه ام���ام منزله في 
مدينة ذمار قبل ان تختطفه إلى جهة مجهولة يوم 

السبت 7 يوليو 2018م.
خذالن املنظمات الدولية

يرى رئيس منظمة سام للحقوق واحلريات نبيل 
األسيدي إن املنظمات الدولية خذلت كثيرًا قضية 
الصحفيني اليمنيني حيث يقول: »لألسف الشديد 
هن���اك خ���ذالن م���ن املنظم���ات الدولي���ة واملجتمع 
الدولي في قضية الصحافة والصحفيني، لم يكن 
هناك اداء يليق ويت���وازى مع حجم الكارثة التي 
حلت بالصحافة والصحفيني في اليمن، وقضيتهم 
مهمش���ة متاما كما هي قضية اليمن مهمشة ولم 
يقدم املجتمع الدولي للصحفيني اليمنيني أكثر من 

التنديد من قبل بعض املنظمات«.
ويؤكد األسيدي ان لدى مليشيا احلوثي خطة 
ممنهج���ة ل���وأد احلقيق���ة وتغييب صن���اع الرأي 
حيث قال: »اس���تمرار اختطاف املليشيا احلوثية 
ل�14 صحفيًا واستمرارها في اعتقال الصحفيني 
وآخره���م الزميل اياد الوس���ماني يؤك���د أن هناك 
خطة ممنهجة ومواصلة لنهج املليشيا احلوثية 

في تكميم األفواه واخفاء احلقائق والتوحش ضد 
الصحفيني لتغييب احلقيق���ة ومنع صناع الرأي 
من احلديث وهو انتهاك حلق املجتمع في معرفة 

احلقيقة«.
وح���ول امكاني���ة ماحق���ة املليش���يا احلوثي���ة 
قضائي���ا ف���ي احملاك���م الدولي���ة يق���ول احلقوقي 
وعضو نقابة الصحفيني األس���يدي: »رفع قضايا 
في محكمة اجلنايات الدولية يحتاج إلى اجراءات 
قانوني���ة ودولية ال متتلكه���ا املنظمات بل الدولة 

وهو ما ننتظره من احلكومة الشرعية«.
انتهاكات ضد املدنيني وتكميم للشهود

وح���ول ارتف���اع وتي���رة اس���تهداف مليش���يا 
احلوثي االنقابي���ة لاعاميني في املناطق التي 
تس���يطر عليها ترى الناش���طة احلقوقية أمة الله 
احلم���ادي ان ذلك مرتب���ط كليًا بتزاي���د جرائمها 
وانتهاكاته���ا بحق املدنيني حي���ث قالت: »تتزايد 
انتهاكات مليشيا احلوثي بحق املدنيني وتتزايد 
معها سياس���ة تكميم األفواه التي تنقل الصورة 
الواقعية حلجم االنتهاكات املمارسة على األرض«.
واضافت احلمادي: »ال نستغرب ارتفاع وتيرة 
استهداف االعاميني في اآلونة األخيرة وآخرها 
اخفاء الصحفي اياد الوسماني في محافظة ذمار 
فمنذ الي���وم األول ناصبت هذه املليش���يا اإلعام 
الع���داء والي���زال عديد م���ن الصحفي���ني معتقلني 
ومخفي���ني منذ دخولهم صنع���اء كبرهان ان هذه 
املليش���يا ل���ن تقب���ل بص���وت مع���ارض وال حتى 
بص���وت احلقيقة جتاه ما متارس���ه بحق األرض 

واالنسان«.

اإلعالميون في زمن املليشيا.. انتهاكات باجلملة وتخاذل حقوقي دولي مريب
}  نقابة الصحافيين: 39 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اإلعالم اليمني خالل الـ6  أشهر الماضية
}  مرصد الحريات اإلعالمية: تستمر المليشيا في تصدر قائمة مرتكبي االنتهاكات بحق اإلعالم

سلس���لة طويل���ة م���ن اجلرائ���م واالنتهاكات مارس���تها 
ومتارس���ها مليش���يا احلوث���ي االنقابي���ة بح���ق اإلعام 
اليمن���ي والعامل���ني فيه وس���ط  تخاذل دول���ي مريب من 
منظمات حقوقية دولية لطاملا تنطعت بحقوق االنس���ان 

ومتظهرت بالضمير االنساني.

  محمد احلريبي

أكد بيان صادر عن وزرة الشؤون 
االجتماعية والعمل جتنيد مليش���يا 
احلوثي االنقابية ألكثر من 23 ألف 
طفل منذ اقتحامها العاصمة صنعاء 

آواخر العام 2014م.
الش���ؤون  وزي���رة  وش���ددت 
االجتماعية والعم���ل ابتهاج الكمال 
في البيان الذي نش���رته وكالة س���بأ 
الرس���مية على ان »استمرار مليشيا 
احلوثي بتجنيد األطفال والزج بهم 
ف���ي مع���ارك القت���ال واختطافهم من 
املدارس والضغط على األسر وأولياء 
األمور إلرس���ال أطفالهم الى املعارك 
ُتع���د جرائ���م ح���رب، ومخالف���ة ل���كل 
القوانني الدولية اخلاصة بالطفل«.

احلوثي���ة  املليش���يا  وقام���ت 
»بتجنيد م���ا يزيد ع���ن 23000 طفل 
بصورة مخالفة لاتفاقيات الدولية 
وقوانني حماي���ة حقوق الطفل منهم 
2500 طف���ل من بداي���ة العام احلالي 
2018م« بحسب البيان الذي اضاف 
أن »املليش���يا احلوثي���ة جعلت أكثر 
من مليوني طفل عامل جراء ظروف 

احلرب الهمجية التي فجرتها«.
املليش���يا  ان  الكم���ال،  وأك���دت 
االنقابي���ة حرم���ت أكث���ر م���ن 4.5 
ملي���ون طف���ل م���ن التعلي���م، منه���م 
ملي���ون و600 ألف طف���ل حرموا من 
االلتحاق بامل���دارس خ���ال العامني 
املاضيني، بعد اقدامه���ا على قصف 
وتدمير 2372 مدرسة جزئيا وكليًا، 
واس���تخدام أكث���ر من 1500 س���جن 

وثكنة عسكرية.
وأشارت الى أن األطفال يتعرضون 
واملعان���اة  القت���ل  أن���واع  ألبش���ع 
والتجني���د واحلرم���ان م���ن حقوقهم 
التعليمية والصحي���ة واالجتماعية 
من قبل املليش���يا االنقابية بصورة 
تعكس مدى بش���اعة ه���ذه اجلماعة، 
وغطرس���تها واس���تهتارها بحق���وق 
األطف���ال، والقوان���ني الدولي���ة التي 
نصت على حمايتهم.. داعيًة مجلس 
األمم  ومنظم���ات  الدول���ي  االم���ن 
املتحدة، واملنظمات املهتمة بحقوق 
األطف���ال وحمايتهم ال���ى تبني قرار 
يجرم كل تصرفات انتهاكات املليشيا 

االنقابية بحق األطفال، وتصنيفها 
حلق���وق  منتهك���ة  جماع���ة  كأكب���ر 
الطفل، والعمل ب���كل الطرق على أن 
تنال هذه اجلماعة اجلزاء العادل ملا 
اقترفته من جرائم بشعة بحق أطفال 
اليمن، ومساندة ودعم احلكومة في 
تبني مش���اريع دعم األطفال وإعادة 
تأهيله���م، والعمل م���ع احلكومة في 
حماي���ة حق���وق األطفال م���ن طغيان 

وجرائم مليشيا احلوثي.
وكان البيان قد رحب بقرار البرملان 
العربي مبخاطبة األمني العام لألمم 
املتح���دة، ومجل���س االمن، ورؤس���اء 
البرملان���ات واالحت���ادات اإلقليمي���ة 
والدولية في العال���م، بإحالة جرائم 
احملكم���ة  إل���ى  احلوث���ي  مليش���يا 
اجلنائية الدولي���ة وماحقة قيادات 
مليشيا احلوثي وداعميهم من النظام 
اإليران���ي وتقدميهم للمحاكمة جراء 
م���ا اقترف���وه بحق أطف���ال اليمن من 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
باعتب���ار ان جتنيد األطف���ال جرمية 

حرب يتحمل مرتكبوها املس���ؤولية 
الكاملة.

23 ألف طفل جندتهم مليشيا الحوثي االنقالبية.. والحكومة تدعو 
إلى تبني قرار لتصنيفها كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الطفل

في احاطته أمام مجلس األمن عن وضع أطفال اليمن أثناء النزاع المسلح

نعمان: يتعرض أطفال اليمن ألبشع أنواع القتل 
والمعاناة والتجنيد على ايدي المليشيا

ش����ارك وفد بادن����ا الدائم ل����دى االمم 
املتحدة في نيويورك في جلسة النقاش 
املفت����وح ال����ذي عق����ده مجل����س األم����ن، 
الثاثاء، برئاس����ة السويد حول األطفال 
والن����زاع املس����لح حت����ت ش����عار )حماية 

أطفال اليوم مينع نزاع الغد(.
وأكد نائب من����دوب بادنا الدائم لدى 
األمم املتح����دة املستش����ار م����روان عل����ي 
نعم����ان، أن املليش����يا احلوثي����ة املتمردة 
دفع����ت بأكث����ر م����ن 2 ملي����ون طف����ل ال����ى 
البح����ث عن عمل ج����راء ظ����روف احلرب 
الهمجي����ة الت����ي فجرته����ا وتعم����ل عل����ى 
جتنيد األطفال واغراءهم ماليا مستغلة 
الوض����ع االقتص����ادي املت����ردي لألس����ر 
اليمنية حي����ث تقايضهم بق����وت يومهم 

للقتال في صفوفها.
جاء ذلك ف����ي كلمة وفد بادن����ا الدائم 
ل����دى األمم املتح����دة في نيوي����ورك أثناء 
مش����اركته ف����ي جلس����ة النق����اش املفتوح 
ال����ذي عق����ده مجل����س األم����ن، الثاث����اء، 
برئاس����ة الس����ويد حول األطفال والنزاع 
املسلح حتت شعار )حماية أطفال اليوم 

مينع نزاع الغد(.

وأوضح نعم���ان ان عملي���ات التجنيد 
التي قامت بها املليشيا احلوثية شملت 
دور األيتام وماجئ األحداث، مبا في ذلك 
جتني���د ما يزي���د ع���ن 23000 طفل منهم 
2500 طفل من بداية العام احلالي 2018م 
بص���ورة مخالف���ة لاتفاقي���ات الدولي���ة، 
وقوانني حماية حقوق الطفل.. الفتًا الى 
ان املليش���يا تس���ببت بحرم���ان أكثر من 
4.1 مليون طفل من التعليم، منهم مليون 
و800 أل���ف طف���ل حرم���وا م���ن االلتحاق 
باملدارس خال العام���ني املاضيني، بعد 
اقدامها على قصف وتدمير 2372 مدرسة 
جزئيا وكليًا، واستخدام أكثر من 1500 

مدرسة كسجون وثكنات عسكرية.
اليم����ن  أطف����ال  أن  الكلم����ة  واك����دت 
يتعرضون ألبشع أنواع القتل واملعاناة 
م����ن حقوقه����م  والتجني����د واحلرم����ان 
التعليمي����ة والصحي����ة واالجتماعية من 
قبل املليش����يا االنقابية بصورة تعكس 
مدى بش����اعة هذه اجلماعة، وغطرستها 
واستهتارها بحقوق األطفال، والقوانني 
الدولي����ة الت����ي نص����ت عل����ى حمايتهم.. 
منوهًا إن األطفال يتعرضون في مناطق 
سيطرة املليش����يا احلوثية الى عمليات 
غس����يل مخ من خال التعبئة العقائدية 
املش����وهة وتغيي����ر املناه����ج الدراس����ية 
وحش����وها بقيم متجد العنف واملفاهيم 
الطائفي����ة األمر الذي س����يكون ل����ه تأثير 

طويل األمد.
واس���تعرضت الكلم���ة اجله���ود الت���ي 

تبذلها احلكومة اليمنية حلماية األطفال 
ف���ي اليم���ن وجتنيده���م آث���ار الن���زاع 
املسلح.. مؤكدة التزام احلكومة اليمنية 
الت���ام بحماي���ة األطفال وع���دم جتنيدهم 
ف���ي النزاع���ات املس���لحة وه���و الت���زام 
عمل���ي ولي���س مج���رد أق���وال.. مش���يرة 
الى اتف���اق احلكومة اليمني���ة مع األمني 
الع���ام ف���ي التأكيد على أهمي���ة أن يكون 
من���ع االنته���اكات املرتكبة ض���د األطفال 
املتضررين م���ن النزاع ضمن الش���واغل 
الرئيسية للمجتمع الدولي وأهمية بذل 
املزي���د من أج���ل التصدي له���ذا التحدي 
ع���ن طريق إدراج مس���ألة حماية األطفال 
أي  م���ن  يتج���زأ  ال  ج���زءًا  باعتباره���ا 
استراتيجية شاملة ملنع نشوب النزاعات 
وحلها بهدف التمكني من إحال السام 

املستدام.
وشددت الكلمة على مسؤولية احلكومة 
اليمنية الشرعية والقانونية واالخاقية 
ف���ي حماي���ة حي���اة ومس���تقبل اليمنيني 
جميعًا دون استثناء واألشد حرصًا على 
حاضر ومستقبل األطفال في اليمن فهم 

أمل املستقبل وعماد السام املستدام.
وعبرت الكلمة عن التقدير لألمني العام 
لألمم املتحدة إلش����ادته في تقريره حول 
االطفال والنزاع املسلح، باجلهود التي 
بذلتها احلكومة اليمنية لتحسني حماية 
األطفال خال العام املاضي ورفع اس����م 
احلكومة اليمنية م����ن قائمة احلكومات 

التي لم تتخذ إجراءات في هذا االطار.

أك���د وزير حقوق االنس���ان الدكتور محمد عس���كر، األحد، أن املس���اعدات 
االنس���انية تصل تباعا الى محافظة احلديدة، وان التحالف العربي ال يزال 
يعطي التصاريح للسفن للدخول إلى احلديدة لكن املليشيا هي من تستحوذ 

عليها.
وأضاف عسكر في مداخلة تلفزيونية على قناة extra news، أن العمليات 
العسكرية لم تسبب أي أزمة إنس���انية في احلديدة، وإمنا املليشيا هي من 

تخلق األزمة باستحواذها على املساعدات االنسانية.
وأكد الوزير عس���كر ان احلكومة عازمة على حترير احلديدة واس���تعادة 
العاصم���ة صنعاء وذلك »بع���د عجز املجتمع الدولي إقناع املليش���يا بتنفيذ 
القرارات الدولية وتس���ليم املدن والس���اح« مؤكدًا على أن مليشيا احلوثي 
االنقابية عبارة عن مليشيا طفيلية جاءت إلى اليمن بدعم خارجي ال تؤمن 

إال بالقوة والساح.

عسكر: المليشيا االنقالبية تستحوذ 
على السفن في ميناء الحديدة
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املكال / خاص:
دش��نت مؤسس��ة موانئ البحر 
العربي الراعي الرس��مي لبرنامج 
تزويد كافة عمال الشحن والتفريغ 
مبالب��س وأدوات الس��المة املهنية 
للعامل��ن ف��ي مين��اء امل��كال ،  وفي 
احلفل الذي أقيم برصيف احلاويات 
بامليناء ، وبحضور املهندس سالم 
علي باس��مير رئيس مجلس إدارة 
مؤسس��ة موان��ئ البح��ر العرب��ي 
ونائبه األستاذ فؤاد تيسر الرباكي 

والعميد الركن عويضان سالم عويضان أركان 
قيادة املنطقة العسكرية الثانية وفريق مؤسسة 
صح حلقوق اإلنس��ان فرع حضرموت وقيادة 
نقابة عمال الشحن والتفريغ ،أكد رئيس مجلس 
االدارة أن مؤسس��ة موانئ البحر العربي تولي 
اهتمام��اً« بجوان��ب األم��ان والس��المة وتقوم 

بتزويد كاف��ة منتس��بيها العاملن ف��ي القطاع 
البحري والتش��غيل مبعدات وأدوات الس��المة 
بصورة دورية، وقد قامت في الس��ابق بتزويد 
عم��ال الش��حن والتفري��غ ب��أدوات الس��المة 

اخلاصة بعملهم .
و أوضح باس��مير ب��أن العم��ال التابعي���ن 
لنقاب��ة عم��ال الش��حن والتفري��غ  يعتب��رون 

مس��اهمن في حتس��ن أداء امليناء من 
خالل جهوده��م  ، معرجاً« على أهمية 
الس��المة املهنية أثن��اء العمل امليداني 
للعمال في عمليتي الش��حن والتفريغ 
للبواخر حفاظاً على سالمة األفراد من 
احلوادث العرضي��ة ، حاثاً« العاملن 
عل��ى اإللت��زام مبعايي��ر الش��خصية 
للس��المة وارت��داء املالب��س واخلوذ 
املخصص��ة  واملالب��س  واجلزم��ات 

للعمل.
و ثم��ن باس��مير جه��ود مؤسس��ة 
صح حلقوق اإلنس��ان فرع حضرموت 
في اإلشراف واملتابعة على تنفيذ مشروعها في 
السالمة املهنية فى كافة القطاعات اإلنتاجية في 
محافظة حضرموت ، شاكراً احلضور على تلبية 
الدعوة واملس��اهمة ف��ي إجناح التدش��ن الذي 
اعتبره انطالقة قوية ملؤسسة صح احلقوقية .

عدن / خاص :
 ناق��ش اجتم��اع موس��ع عق��د أول ام��س في 
العاصم��ة املؤقت��ة ع��دن برئاس��ة نائ��ب وزير 
الصناع��ة والتج��ارة الدكتور س��الم الوالي مع 
م��دراء هيئ��ة املنطق��ة احل��رة وهيئ��ة اجلمارك 
ومؤسس��ة موان��ئ عدن وع��دد من املؤسس��ات 
النقابية واألمنية جملة من املوضوعات املرتبطة 
بآليات تطوير النش��اط التج��اري والتطويري 

حلركة ميناء عدن .
خالل االجتماع أش��ار نائب وزي��ر الصناعة 
والتجارة الى أهمية تفعيل العمل املش��ترك بن 
الهيئ��ات التجاري��ة والصناعي��ة خ��الل الفترة 
القادمة مبا يحق��ق األهداف املرجوة وخلق بيئة 
مناسبة جلذب االس��تثمار ... الفتاً الى ضرورة 
اس��تمرار انس��ياب نش��اط حرك��ة مين��اء ع��دن 
للوصول الى اخلدمات والتسهيالت املثلى التي 

تخدم احلركة التجارية عبر الهيئات واملنافذ .
وأك��د الدكتور »الوال��ي« على أهمي��ة تكاتف 
جهود اجلميع والعمل كفريق واحد لتنفيذ كافة 
املهام واالختصاصات   لتنظيم العمل الصناعي 

والتجاري وفق خطط ودراسات واضحة .
من جانبه أوضح مدي��ر املنطقة احلرة بعدن 
حس��ن احليد  بان العمل في املنطقة يس��ير وفق 
اخلطط املعدة لها .. مس��تعرضاً جملة املشاريع 
التوس��يعية اجل��اري العم��ل بها بن االش��غال 
العامة ومؤسس��ة املوانئ وجم��ارك عدن تهدف 

الى االرتقاء مبستوى اخلدمات وتفعيل النشاط 
واحلركة التجارية في أرصفة املنطقة احلرة .

ووقف املجتمعون أمام  جملة من املش��اكل 
التي تواج��ه نش��اط امليناء واملنطق��ة احلرة  
الت��ي تش��مل الق��درة االس��تيعابية وحرك��ة 
نق��ل البضائ��ع وتوريده��ا للس��وق احمللية، 
إضافة الى خطط توس��عة خط��وط ومواقف 
الش��احنات به��دف التخفي��ف م��ن  االزدحام 
احلاصل في امليناء ، الس��يما ما يشهده ميناء 
عدن من حركة فاعلة واقبال غير مسبوق بعد 
تهديدات االنقالبين حلركة النشاط التجاري 

مليناء احلديدة .

هذا واطلع نائ��ب وزير الصناع��ة والتجارة 
الدكتور س��الم الوالي خالل زيارة تفقدية لعدد 
من املواقع  احمليطة باجلمارك وميناء احلاويات 
لألعم��ال التوس��يعية الت��ي م��ن املق��رر ان يتم 
حتويلها الى ممرات ومواقف للشاحنات  بهدف 

التخفيف من االزدحام امللحوظ .
رافق��ة خ��الل الزي��ارة وكي��ل أول وزارة 
الصناعة والتجارة علي عاطف ووكيل محافظة 
عدن لش��ؤون النقل خالد اجلعيمالني  ومدير 
أمن املنطقة احلرة العقيد عبد السالم العمري 
ومدير مكتب نائب وزي��ر الصناعة والتجارة 

راشد حازب .

قام��ت املليش��يا احلوثي��ة بتخصي��ص ميزانية 
شهرية ضخمة لقبر رئيس مجلس حكمها الصريع 
صالح الصماد وحتويله ملزار طائفي لعناصرها ، 
في الوقت الذي ال يجد املالين من السكان في مناطق 
س��يطرتها م��ا يكفيهم من امل��ال لس��د احتياجاتهم 
الضرورية، فضالً عن عجزهم عن توفير اخلدمات 

امللحة من أجل بقائهم على احلياة.
وقد أثار هذا األمر حالة من الس��خط لدى سكان 

العاصم��ة صنع��اء ، الذي��ن اعتب��روه اس��تفزازاً 
واس��تهتاراً بهم، وان اجلماع��ة ال تبالي بوضعهم 

املعيشي املتردي. 
وأف��ادت مص��ادر مالية مطلعة ف��ي صنعاء بأن 
جماعة احلوث��ي، رصدت ميزانية ش��هرية تعادل 
ما يقارب 10 آالف دوالر ش��هرياً، من أجل حراسة 
وإنارة وصيانة قبر رئيس مجلس حكمها الصريع 
صالح الصماد، الذي حولته ملزار ألتباعها وقياداتها 

في سياق س��عيها لتمجيده وتسويقه في صفوف 
السكان باعتباره رمزاً وطنّياً.

وقال��ت املص��ادر: إن مليش��يا احلوث��ي زودت 
القب��ر مبولد كهربائي، إلنارته على مدار الس��اعة، 
وخصصت امليزاني��ة التي قررتها م��ن أجل توفير 
الوقود للمولد، ومن أجل دفع رواتب للحراس الذين 
عينتهم من عناصرها حلماية القبر وحراسته، إلى 

جانب أعمال الصيانة للقبر واملنطقة احمليطة به.

ويق��ع القبر ف��ي الش��ق الغرب��ي م��ن ميدان 
السبعن عند ضريح اجلندي املجهول، الذي يعد 
أحد رم��وز )ثورة 26س��بتمبر  واجلمهورية(، 
وقام��ت جماع��ة احلوث��ي بتحوي��ل القب��ر إلى 
ضريح مزين بالرخام والزجاج األخضر بطريقة 
هندس��ية، كما عملت على تطري��زه باملصابيح 
اخلضراء، املضية على مدار الس��اعة، في هيئة 

مستفزة لسكان العاصمة.

وعب��ر مواطنون عن س��خريتهم واس��تهجانهم 
ملا قامت به املليش��يا احلوثية، بقولهم إنها جددت 
استفزاز مش��اعرهم بتخصيص ميزانية للقبر من 
أج��ل إضاءته ف��ي الوقت ال��ذي يفتقر في��ه مالين 
األحياء السكنية واملنازل لإلثارة، فضالً واالفتقار 
للقوت الضروري، خصوصاً بعدما أوقفت املليشيا 

دفع رواتبهم منذ 20 شهراً.
وعَدّ ناشطون، إنفاق املليش��يا على قبر الصماد 
وقبور مرافقيه الس��تة، بهذا الش��كل دليال إضافيا 
عل��ى تقدي��س اجلماع��ة ملا وصف��وه ب�»مش��اريع 
املوت« مقابل معاداتها لكل أسباب احلياة الكرمية 

واملواطنة اآلمنة.
وف��ي س��ياق االس��تفزازات واملمارس��ات الت��ى 
تقوم بها املليش��يا ضد أبن��اء املناطق التي تخضع 
لسيطرتها،أفادت مصادر مطلعة أن مليشيا احلوثي 
االنقالبية رفعت رسوم املعامالت املالية واإلدارية 
ف��ي ال��وزارات واملراف��ق احلكومي��ة اخلاضع��ة 
لس��يطرتها إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق 

بنسبة تصل الى 300 % .
 وأضافت املص��ادرأن املليش��يا لم تكت��ف برفع 
رس��وم املعامالت، وإمن��ا أيضا تواصل اس��تغالل 
حاجة الناس واضطرارهم الى ابتزازهم باألموال 
الطائلة مقابل ما يسمى تسيير املعامالت الضرورية 

بنظام الرشوة.
وبحسب املصادر فإن »هذه الزيادة القت استياًء 
واسًعا في أوساط املواطنن في الوقت الذي متتنع 
فيه اجلماعة االنقالبية من صرف مرتبات املوظفن 
ألكثر من س��نتن، وفي ظل ارتفاع األسعار وغالء 

املعيشة إلى حد غير مسبوق«.
 وأكدت املص��ادر أن »أمان��ة العاصمة أصبحت 
غارق��ة في الفس��اد املالي واإلداري عل��ى نحو غير 
مسبوق، وأمراء الفساد جميعهم من أتباع جماعة 

احلوثي االنقالبية.

االقتصادية14

متع���ن املليش���يا احلوثي���ة االنقابية 
ف���ي ممارس���اتها التجويعي���ة وتتف���نن 
ف���ي ابت���كار أس���اليب النهب والس���لب 
للمواطن���ني الذي���ن يعيش���ون ضروف���ًا 
معيشية صعبة ال يجدون قوت يومهم 
حتت العديد من املس���ميات في املقابل 
يعيش أعضاءها في ت���رف من العيش 
الفل���ل  لش���راء  امللي���ارات  وينفق���ون 
والسيارات الفارهة ويبنون العمارات 
الضخم���ة ب���ل ان األم���ر تع���دى الى ان 

يزخرفوا ويضؤا قبور قتاهم.

خصصت ميزانية ضخمة لقبر الصماد ورفعت رسوم المعامالت على المواطنين بنسبة %300 

املليشيا احلوثية تنهب املواطنني لتزخرف قبور قتالها

   تقرير /حميد محمد 

تصدرت اململكة العربية السعودية الدول 
املانحة خلطة االس��تجابة اإلنس��انية لألمم 

املتحدة في اليمن للعام احلالي 2018. 
وأف��اد التقرير ال��ذي أص��دره مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
ع��ن مس��توى التموي��ل الدولي لالس��تجابة 
اإلنس��انية ف��ي اليم��ن للع��ام 2018، ب��أن 
السعودية تصدرت الدول املانحة داخل خطة 
االستجابة اإلنسانية في اليمن مببلغ 530.4 
مليون دوالر م��ن املبلغ اإلجمالي الذي جرى 

تقدميه ويبلغ نحو 1.54 مليار دوالر.
وبن التقرير أن خطة االستجابة اإلنسانية 
حس��ب املجموعة القطاعية بلغت أعلى نسبة 
في األمن الغذائي والزراعة، والصحة، واملياه، 
والنظاف��ة، والص��رف الصح��ي، والتغذي��ة 

الصحية، واملأوى، والتعليم وغيرها.
وتأت��ي ه��ذه اخلط��ة كأكب��ر ن��داء تطلقه 
ال��وكاالت اإلنس��انية لليم��ن، حي��ث تتمث��ل 
األه��داف االس��تراتيجية خلطة االس��تجابة 
اإلنسانية في اليمن في إنقاذ األرواح؛ وحماية 
املدنين؛ وتعزي��ز التكافؤ في احلصول على 
املساعدات؛ وضمان أن العمل اإلنساني يدعم 
قدرات املرونة والتحمل واالنتعاش املستدام.

وقال الدكتور عبد الله الربيعة املشرف العام 
على مرك��ز امللك س��لمان لإلغاث��ة: » إن املركز 
خصص لليمن مش��روعات إغاثية وإنس��انية 
ونوعية منذ تأسيس��ه بلغت) 269 (مشروعا 
متنوعا اس��تهدفت اليمنين بجميع احملافظات 
دون متيي��ز، وم��ن تل��ك املش��روعات برام��ج 
الغذاء والتغذية وال��دواء واحلماية والرعاية 
واإلصحاح البيئي والنظافة والصرف الصحي 
وامل��أوى وتطعيمات األطف��ال واالهتمام باألم 

اليمنية وكبار السن وتقدمي التعليم«.
إلى ذلك، أف��اد الدكتور س��امي اجلطيلي، 
املتحدث الرس��مي باس��م مركز امللك س��لمان 
»بأن تص��در الس��عودية يدل��ل على حرص 
الب��الد عل��ى جل��ب االس��تقرار واس��تعادة 
الش��رعية في اليم��ن بالتوازي م��ع تخفيف 
املعاناة اإلنس��انية التي يعاني منها الشعب 
اليمني سواء أكانت في املناطق التي تسيطر 
عليه��ا احلكومة الش��رعية أو حتت س��يطرة 

املليشيا االنقالبية«.
وأف��اد اجلطيل��ي »أن املرك��ز يعم��ل من��ذ 
إنشائه على دعم جميع االتفاقيات التي تكفل 
االس��تقرار في اليمن بالتنسيق مع املنظمات 
الدولي��ة واملؤسس��ات املدني��ة العامل��ة في 
اليم��ن، كم��ا أن الس��عودية تدع��م جمي��ع 

اجلهود التي تكفل اس��تقرار اليمن سواء من 
الناحية االجتماعية أو االقتصادية أو البنية 

التحتية«.

ون��وه في ه��ذا الص��دد إل��ى أن إجمالي ما 
قدمته الس��عودية منذ بداية األزمة نحو 13 

مليار دوالر توزعت على قطاعات مختلفة.

وف��ق تق��ري��ر أمم��ي للع�ام 2018

السعودية تتصدر الدول املانحة خلطة االستجابة االنسانية في اليمن
نائب وزير الصناعة والتجارة يعقد اجتماعًا موسعًا في املنطقة احلرة وينفذ نزول مليناء احلاويات بعدن

مؤسسة موانئ البحر العربي تدشن برنامج تزويد عمال الشحن والتفريغ بأدوات السالمة املهنية 

 قال وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
املهندس لطفي باش��ريف: إن موعد افتتاح 
خدمة )عدن ن��ت( نهاية الش��هر اجلاري، 
عقب اقرار أسعار مناسبة للجميع وسيتم 
االع��الن عنها قب��ل التوزيع باس��بوع عبر 
موق��ع ش��ركة )عدن ن��ت(، الذي س��يكون 

تنزيل استمارات االشتراك عبره.
وكش��ف الوزير ع��ن الطريق��ة التي يتم 
عبرها احلصول على اخلدمة وذلك بواسطة 
شريحة تركب في املودم أوالتلفون وتقنية 

wttx عبر مودم مرفق بهوائي.
وأضاف أن الوضع الطبيعي الس��تقرار 
وضمان استمرار خدمة االنترنت في اليمن 
ه��و  وج��ود 4 بوابات ف��ي اجلمهورية في 

حالة توقفت احدها تنقل الى االخرى،
مش��يراً الى انه سيتم انش��اء شركة  في 
حضرموت )حضرموت ن��ت( وأخرى في 
احلديدة  بعد حتريرها، الفتاً الى أن شركة 
)عدن ن��ت( متتلك موق��ع إلكترونياً واآلن 
يتم جتهيزه باملميزات واخلدمات وس��يتم 

إطالقه قريباً.
وتقني��ة  االتص��االت  وزي��ر  واعتب��ر 
املعلوم��ات  ان مش��روع ع��دن ن��ت صرح 
كل  ميتل��ك  كبي��ر  وتنم��وي  اقتص��ادي 
االمكانات والتقني��ات احلديثة واملتطورة 

لتس��هيل عملي��ة حص��ول املواط��ن عل��ى 
اخلدمات بش��كل ميسر، موضحاً ان شركة 
)عدن نت( لديها عنوان دولي ومسجل في 

.RIPE منظمة
وعن املشاريع املس��تقبلية للوزارة قال 
 LTE باش��ريف: إن عدن نت تقدم ش��بكة
أول��ى،   4G . READY 5G، كمرحل��ه 
وبعد االفتتاح سيتم نشر احملطات وتركيب 
العدي��د منه��ا بامل��دن األخ��رى كمرحل��ة 
ثاني��ة،  اما مايخص املش��اريع املس��تقبلة 
جت��رى  بأن��ه  أوض��ح  واالس��تراتيجية 
الترتيب��ات واالس��تعدادات الع��الن ع��دن 
منطقة حرة للكيبالت البحرية، وس��يعمل 
ه��ذا املش��روع عل��ى انع��اش االقتص��اد 
الوطني ومدينة عدن، وس��يعيد لها بعض 
مكانتها االقتصادية إقليمي��اً وعاملياً حيث 
س��تمر الكيبالت البحري��ة لالتصاالت من 
عدن وس��يتم مد الدول املج��اورة بخدمات 
االتص��االت واالنترنت من ع��دن عبر هذه 

الكيبالت.

قال الش��يخ أحمد العيس��ي نائب مدي��ر مكتب رئي��س اجلمهورية رجل 
األعمال املعروف  أن املستقبل االقتصادي لليمن واعد من حيث وفرة املوارد 

الطبيعية واخلدمية وتنوعها، واملورد البشري الضخم واحليوي.
وأش��ار إلى أن اليمن ومؤهل��ة لتكون بل��داً اقتصادياً متقدم��اً، الفتاً إلى 

أن التعافي االقتصادي يحتاج ال��ى رؤية، وبرنامًج، 
وإدارة دقيقة.

جاء ذلك في حوار صحفي الى نش��رته مجلة املنبر 
اليمني ، مبيناً »إن املش��اريع الصغيرة والفوضوية، 
واألجندة البائس��ة ذات الطبيع��ة املصلحية اخلاصة 

والضيقة، تعيق اليمن من االستفادة من إمكاناته 
وقال«صحيح أمامنا تركة ثقيلة من االنهيارات، وما 
يتبعها من متطلبات. لكن بالنظر إلى جتارب مماثلة، 
ومش��ابهة ملا حصل في اليمن يعشمنا األمل والتفاؤل 
والعزمية، واإلصرار على أن نستمر في هدم وإسقاط 
االنق��الب احلوث��ي، والقضاء عل��ى بؤر اإلش��كاالت، 

ومعاجلة أسبابها ونتائجها«.
وذكر العيسي في إجابته عن سؤال كيف تقيم أداء 
احلكومة اليمنية في العاصمة املؤقتة عدن واحملافظات 
األخ��رى، أن هناك جناحات حتققه��ا احلكومة ويجب 

عليها الس��عي اجلاد لتجويد وحتس��ن عملها، وحتدي��د مصفوفات العمل 
وترتيبها وفق ُس��لّم األولويات، وتالفي األخطاء، والسلبيات، والقصور، 

ومحاربة الفساد، بشكل قوي وجاد وعلى كل املستويات واألطر.

وأش��اد العيس��ي بالدور ال��ذي تقوم به الس��عودية في اليم��ن، من دعم 
ومس��اندة اقتصادياً وتنمويا وعس��كرياً وسياس��ياً مجس��دة بذلك املعنى 
احلقيقي لالخاء واملصير املش��ترك للبلدين الش��قيقن وأعادت بذلك لألمة 

العربية حلمتها .
ودعا جميع القوى اليمنية الى تعزيز اصطفافها، 
ومتاس��كها مبا يخدم اليمن، واالستفادة مما حصل 
وأن يض��ع اجلميع نص��ب أعينه الثواب��ت الوطنية 

الكبرى.
وأك��د العيس��ي أن احلوث��ي كطائف��ة، ومش��روع 
تخريب��ي، وانقالب، وجماعة مس��لحة؛ مرفوض متاماً 
-  جملًة وتفصيالً- وأن إيران ال قبول لها في اليمن على 
اإلطالق، وما قامت وتقوم به مغامرة خاسرة، ومقامرة 
غبية، سقطت أمام اإلرادة اجلمعية اليمنية، والنصرة  

العربية األصيلة.
كما أوضح أن موقفه مع الوحدة اليمنية ومش��روع 
الدول��ة االحتادي��ة وف��ق مخرج��ات احل��وار الوطني 

الشامل.
وذك��ر  أن نظ��ام األقاليم يعد هو االس��تغالل األمثل 
للم��وارد، واألداء األفض��ل ف��ي اخلدم��ات، والتفعي��ل 
األكمل للقدرات احمللية في كل إقليم، وإيجاد صيغ وإطارات تنظيمية للدولة 
وأقاليمها، حتشد الطاقات، والوجدانيات على أسس مركبة؛ تسهم في تنمية 

اليمن ونهضتها.

كشف عن طريقة االشتراك في »عدن نت«

وزير االتصاالت: قريباعدن منطقة حرة للكيبالت البحرية
الشيخ العيسي: املشاريع الفوضوية تعيق اليمن من استثمار إمكاناته

مارب تعلن اجراءات عقابية ضد املتاجرين بالنفط والغاز في السوق السوداء 
وتقر آليات االستقرار التمويني للمشتقات النفطية في احملافظة 

ناقشت اللجنة الفرعية للنفط والغاز مبحافظة مأرب  في اجتماعها برئاسة وكيل 
احملافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عددا من القضايا املتعلقة باالس��تقرار التمويني 
ملش��تقات النف��ط والغاز ف��ي احملافظ��ة وتطوير آليات مكافحة الس��وق الس��وداء 

والتهريب للمشتقات النفطية عبر احملافظة.
واتخذ االجتماع عدداً من االجراءات اخلاصة باملقطورات املخالفة التي مت ضبطها 

وعليها مشتقات نفطية وغازية.
وفي االجتماع أكد وكيل احملافظة الدكتور مفتاح على ان النجاحات التي حتققت 
خ��الل الفترة املاضية بفعل تالحم جهود كافة أعض��اء اللجنة من مختلف اجلهات 
ذات العالقة، واملتمثلة في حتقيق استقرار متويني في السوق سواء من املشتقات 

النفطية أو الغازية،.
كما ش��دد مفتاح على عدم السماح لتجار السوق الس��وداء والعابثن باالنظمة 
واحتياج��ات الناس االساس��ة، من املس��اس بها ومعاقب��ة كل من يح��اول العبث 

واملتاجرة بأقوات الناس.
وحث الوكيل مفتاح اللجن��ة باحالة كل ملفات املقط��ورات املضبوطة وبجرائم 
تزوي��ر أوراق رس��مية أو مس��تندات أو غيرها م��ن اجلرائم اجلنائية ال��ى النيابة 
والقضاء، وتطبيق لوائح التأديب واجلزاءات على املقطورات التي ضبطت مخالفة 

للوائح الشحن والتفريغ.
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وظ��ل خ��الل عقود مض��ت وإل��ى يومن��ا هذا 
رائ��داً اليش��ق ل��ه غب��ار ف��ي مضم��ار األغني��ة 
الوطنية، فه��و من صدح ب���»رددي أيتها الدنيا 
نش��يدي« التي أصبحت نش��يداً وطنيا رس��ميا 
للجمهوري��ة اليمني��ة وأنتجت قريحت��ه جملة 
م��ن القصائ��د الوطني��ة اخلالصة الت��ي التزال 
متربع��ة على ع��رش الوج��دان اليمن��ي التواق 
للحري��ة واملتعط��ش للمج��د والس��يادة، وهو 
أيضا من المس شغاف القلوب بأشعاره الغزلية 
العذبة ذات املعاني الرقيقة والتراكيب الفردية 
ليختط مس��لكا خاصا تهوي إليه أفئدة احملبن 
والعش��اق، وهو املناضل اجلس��ور والصحفي 
البارع والقائ��د احملنك والرائ��د التنويري وكم 
حاول الباحثون واملهتمون سبر أغواره وإدراك 
كنه��ه فلما استيئس��وا خلصوا جني��ا من بحره 

العميق املتالطم أمواجه.
إطاللة على سيرته

هوالش��اعر اليمني عبدالله عبدالوهاب نعمان 
ولد عام 1917م في منطق��ة احلجرية مبحافظة 
تعز ثاني أبناء الشهيد عبد الوهاب نعمان الثائر 
األول على حكم أس��رة حميد الدين التي تس��لمت 
احلك��م م��ن األت��راك ع��ام 1918م، درس على يد 
والده ث��م على يد ابن عم��ه األس��تاذ أحمد محمد 
نعم��ان وانتق��ل إلى زبي��د ليتلقى تعليم��ه هناك 
على يد عبدالله املعزبي أحد أشهر علمائها، وفي 
أوائ��ل األربعينيات عمل في التدريس باملدرس��ة 
األحمدية فترة أربع سنوات، وحن علم أن اإلمام 
أحمد عازم على اعتقاله فر إلى عدن وأسس حزب 
األحرار اليمنين هو ومجموعة من حركة األحرار 
التي أصبح أحد أبرز كتابها وقادتها السياسين 
وخ��الل ه��ذه الفت��رة عم��ل ف��ي س��لك التدريس 
مبدرسة بازرعة اخليرية ثم ترك التدريس واجته 

نحو الصحافة.

نضال الكلمة
ابت��دأ الفض��ول نش��اطه النضالي مج��ددا من 
زاوية أخرى حيث أصدر صحيفة »صوت اليمن« 
الناطق��ة باس��م اجلمعي��ة الوطنية الكب��رى عام 
1947م ومثل��ت مقاالته فيها ردودا على جريدة 
اإلمي��ان املتوكلية التي تنال م��ن األحرار، إضافة 

إلى مقاالته السياس��ية في جريدة فتاة اجلزيرة، 
وبعد فشل ثورة 1948م في إقامة نظام دستوري 
قام بإصدار صحيفة الفض��ول وأطلق عليها هذا 
االس��م نس��بة إلى حلف الفضول الذي كان قائما 
في اجلاهلية بهدف إنصاف املظلومن، وقد اشتهر 
بلقب الفضول نس��بة إلى هذه الصحيفة، ومثلت 
هذه الصحيفة محطة هام��ة في حياته النضالية 
لتق��وم س��لطات االحت��الل البريطان��ي بإغالقها 
نتيج��ة ضغوط النظ��ام امللكي بع��د أن أصبحت 

تشكل قلقاً يقض مضاجع األئمة.
توق��ف الفضول بعد ه��ذا اإلجراء ع��ن الكتابة 
والش��عر وانخرط في العمل لتأمن لقمة العيش 
له وألسرته، غير أنه لم ينصرف كليا فقد استمر 
بكتابة صفحة أس��ماها البس��باس ف��ي صحيفة 
الكف��اح الصادرة من عدن م��ن خاللها كان يقاوم 
االحت��الل البريطان��ي ف��ي اجلن��وب وامللكية في 

الشمال.
عودة إلى الشعر

بع��د ث��ورة 26س��بتمبر 1964م ع��اد إل��ى 

كتابة الش��عر الغنائ��ي كان ذلك ف��ي عدن قبل 
انتقاله منها نهائيا إلى الش��مال س��بقتها فترة 
تنقل بن ع��دن وصنعاء وغنى له فنانون كبار 
أمثال محمد مرشد ناجي ومحمد صالح عزاني 
وفتحية الصغي��رة وأحمد علي قاس��م، بعدها 
بدأ تعاون��ه الفني والغنائي م��ع الفنان الكبير 
أيوب طارش عبس��ي بقصيدت��ي دق القاع دقه 
وعدن عدن، واس��تمر في عطائ��ه األدبي يكتب 
الشعرالغنائي واألناش��يد الوطنية والقصائد 
السياسية التي لم ينش��رها، وفي هذه املرحلة 
تكونت شخصيته اإلبداعية األخرى املتمثلة في 
قصائده العاطفية املتفردة التي كتبها للحبيب 
واملهاجر واملزارع واألرض والوطن فتمكنت من 
إلهاب مشاعر الناس وكس��ب أفئدتهم لتغلغها 

في تفاصيل حياتهم املختلفة.
قصائد للوطن 

أنت��ج الفضول العديد م��ن القصائد الوطنية 
منها »هذه يومي فسيروا في ضحاها« و»امألوا 
الدنيا ابتساما« و»هتافات شعب« و»ياسماوات 

بالدي باركينا« و»عطاياتربتي« وغيرها كثير، 
لكن أروعها »رددي أيتها الدنيا نش��يدي« الذي 
اختير ليكون نشيدا وطنيا للجمهورية اليمنية 

بعد حتقيق الوحدة.
نهاية املشوار

كان الفض��ول حريص��ا على جم��ع قصائده 
استعدادا لطبعها، وعزم على إصدارها في عمل 
يضم إليه بعض كتاباته الصحفية إال أن األجل 
وافاه قب��ل حتقيق ذلك وحت��ى ديوانه الوحيد 
الفيروزة ص��در له بعد وفاته بجهد ش��خصي 
م��ن أحد أبنائه، ومت نش��ر الكثير م��ن قصائده 
ف��ي املوق��ع االلكترون��ي اخلاص ب��ه »عبدالله 
عبدالوه��اب« ويظل ش��اعرنا ملهم��ا للباحثن 
واملهتم��ن ف��ي الش��ئون الثقافي��ة واألدبي��ة 
والصحفي��ة واملتخصص��ن مبج��ال التاري��خ 
اليمن��ي املعاص��ر فعطاءاته متعددة وس��يرته 
الذاتية والنضالية واألدبية أكبر من أن يحيط 

بها هذا التقرير.

في الذكرى ال�36 لرحيله:

الفضول.. رافض اإلصرار إال أن يدوما

التق��ى وزي��ر الثقاف��ة م��روان دماج 
األح��د املاضي بديوان ع��ام الوزارة في 
العاصمة املوقت��ة عدن فري��ق اخلبراء 

التابع لألمم املتحدة.
وخ��الل اللق��اء اس��تعرض الوزي��ر 
أم��ام الفري��ق األوض��اع احلالي��ة التي 
مي��ر به��ا القط��اع الثقاف��ي ف��ي اليمن، 
مبيناً مايتع��رض له امل��وروث الثقافي 
واحلضاري م��ن تدمير وأعم��ال عبثية 
خصوصا في مجال اآلثار القطاع االكثر 
تضررا والذي يتع��رض ألعمال النبش 
والتدمير ف��ي املواقع األثري��ة واملباني 

التاريخية.
كما تطرق إلى ما يتعرض له املوروث 
الش��عبي ف��ي املناط��ق الت��ي تقع حتت 

الس��يطرة املليش��يا من نهب ومصادرة 
للمقتني��ات وبي��ع القطع األثري��ة التي 

يتم تهريبها إلى خارج البالد.
وأشار الوزير خالل حديثه إلى فريق 
اخلبراء ب��أن املتاحف تتعرض للتدمير 
الكلي أو اجلزئ��ي في بعض احملافظات 
خاصة في محافظتي ابن و تعز اللتن 
تعرضت��ا ألضرار جس��يمة نت��ج عنها 
فق��دان الكثي��ر م��ن املقتني��ات والقط��ع 
األثرية واملخطوطات التي ال تقدر بثمن.
كم��ا مت اس��تعراض اجلوان��ب الت��ي 
ميكن أن يسهم الفريق في تقدميها لدعم 
جهود الوزارة في هذا املجال، من جهته 
أب��دى فريق اخلبراء اس��تعداده لتقدمي 
الدعم الفني للوزارة من خالل املساعدة 

في تدريب فني��ن متخصصن في تتبع 
القط��ع األثري��ة اليمني��ة ف��ي الس��وق 

الدولية.
وق��دم منس��ق فري��ق اخلب��راء أحمد 
حميشي شرحاً ملعالي الوزير عن ماقام 
به الفريق م��ن أعمال في مج��ال حماية 
اآلثار اليمنية واحلفاظ عليها من خالل 
التخاطب مع منظمة اليونسكو والطلب 
منها التعميم جلمي��ع املتاحف العاملية 
بعدم البيع والشراء والتعامل واملتاجرة 

بالقطع واملقتنيات اليمنية.
ف��ي نهاية اللقاء س��لم معالي الوزير 
لفريق اخلب��راء نس��خة بقائم��ة االثار 
املفقودة الت��ي قامت بإعداده��ا الوزارة 

مؤخراً.

وزير الثقافة يسلم الفريق األممي قائمة باآلثار المفقودة

عسكر يدعو األمم المتحدة لحماية مدينة زبيد التاريخية 
دعا وزير حقوق اإلنسان محمد 
عسكر األمم املتحدة ومبعوثها إلى 
اليمن إلخراج مليش��يا احلوثي من 

مدينة زبيد التاريخية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تغريدة ل��ه على 
موقع التواص��ل االجتماعي تويتر 
قال فيه��ا: »مدينة العل��م والعلماء 
زبيد ضمن مدن التراث اإلنس��اني 
لدى اليونسكو«، مبينا أن »متترس 
مليش��يا احلوث��ي بداخلها يعرض 
ه��ذا املعل��م التاريخ��ي لإلضرار«، 
داعيا األمم املتحدة ومبعوثها لدى 
اليمن إلخراج مليش��يا احلوثي من 
وسط املدينة خصوصا وأن اجليش 

الوطني وصل إلى أس��وارها وذلك 
حفاظا على هذا الكنز التاريخي.

وأفاد س��كان محليون في مدينة 
زبي��د ل�»26س��بتمبر« أن مليش��يا 
احلوث��ي قامت يوم األح��د املاضي 
بتحويل قلعة زبيد األثرية إلى ثكنة 
عس��كرية من خالل نشر مسلحيها 
وقناصيها عليها، كما قامت بتخزين 
أس��لحتها الثقيل��ة بداخ��ل القلعة، 
وأضافت املصادر بأن املليشيا ظلت 
تس��تخدم مرافق القلع��ة ومبانيها 
س��جونا خاصة ومعامل لتصنيع 

األسلحة واملتفجرات.
ووفقاً للقانون الدولي اإلنساني 

فإن ه��ذا الفعل يع��د جرمية حرب 
مكتمل��ة األركان ويتطل��ب تدخ��الً 
عاجالً من املنظمات الدولية املعنية 
ومبع��وث األمم املتح��دة إلى اليمن 
على أن يفضي هذا التدخل إلى إلزام 
املليش��يا باالنس��حاب الفوري من 
هذه املعالم األثرية وترك االحتماء 
بها وحتويلها إلى أهداف عسكرية.
يذكر أن مدينة زبي��د التاريخية 
مليئ��ة باملعال��م واملبان��ي واآلثار 
عاملي��ا  املش��تهرة  التاريخي��ة 
ويقصدها الس��ياح من كل األرجاء 
تعكس هذه املعالم حضارات الدول 

املتعاقبة على هذه املدينة.

يبقى القاضي نش��وان بن س��عيد احلميري 
االس��م األكث��ر حض��وراً ف��ي قائم��ة األح��رار 
الوطنين، الذين عملوا على إذكاء مشاعر العزة 
والكرامة في قل��وب اليمنين، رغم أنه »زيدي« 
املذهب، مترد على اإلمامة وُمسلمتها اإلقصائية 
»البطنين«، وجعلها »رئاسة عامة مشاعة بن 

القادرين األمناء من املسلمن«.
وقال في ذلك:

إن أولى الناس باألم��ر الذي هو أتقى الناس 
واملؤمتن

أبي��ض اجلل��دة أو أس��ودها أنف��ه مخرومة 
واألذن

وقال منتقداً »األئمة«:
حصروا اخلالفة في قريش ضلة هم باليهود 

أحق باإلحلاق
جهالً كما حصر اليهود ضاللة إرث النبوة في 

بني إسحاق
أعل��ن »نش��وان« منتص��ف القرن الس��ادس 
الهجري نفس��ه َملكاً، ُمس��تغالً انتس��ابه ألحد 
ملوك »حمير«، إال أن القبائل خذلته، وانتصرت 
للوافد الغري��ب، اإلمام أحمد بن س��ليمان، وقد 
كانت له مناظ��رات عديدة م��ع ذات اإلمام، قال 

في إحداها شعراً:
عجائب الدهر أشتات وأعجبها إمامة نشأت 

في ابن اخلذيريف
ما أحمد بن س��ليمان مبؤمتن على البرية في 

خيط من الصوف
عنيف��اً،  بطاش��اً  س��ليمان«  »اب��ن  كان 
و»جارودياً« ُمتعصب��اً، كفر معارضيه، وأباح 
قتل من يجيز اإلمامة ف��ي غير البطنن، وقد رد 

على »نشوان« بالقول:
نشوان شيعي إذا جادلته وإذا كشفت قناعه 

فيهودي
كما أوعز ألنصاره تشديد اخلناق عليه، األمر 
الذي جع��ل »نش��وان« يغادر بلدت��ه »حوث«، 

متوجهاً إلى »مأرب، وبيح��ان«، وروى بعض 
املؤرخن أن أهل تلك البالد ناصروه، ونصبوه 

ملكاً.
أزعجت الطموحات »النش��وانية« كثيراً من 
األئمة، فهذا الطاغي��ة عبدالله بن حمزة، أصدر 
فتوى أباح من خاللها قتل أي ميني غير فاطمي 
يتطلع للرئاسة، ورد على »نشوان« بأرجوزة 
طويلة، تؤكد حقه وأسرته في السيادة، جاء في 

مطلعها:
ما قولكم في مؤمن صوام موحد مجتهد قوام

وماله أصل إلى آل احلسن وال إلى آل احلسن 
املؤمتن

بل هو من أرفع بيت في اليمن قد استوى السر 

لديه والعلن
ل� »نشوان« مؤلفات عديدة، أشهرها »شمس 
العل��وم ودواء الع��رب م��ن الكل��وم« مجلدان، 
وطبع��ت منتخبات منه تتعل��ق بأخبار اليمن، 
و»القصيدة احلميرية«، وتسمى »النشوانية«، 
نشرت مع شرحه لها في مجلة احلكمة اليمانية، 
و»كتاب القوافي«، و»احلور العن« مع شرحه 
ل��ه، و»الفرائ��د والقالئد« رس��الة، و»خالصة 
الس��يرة اجلامع��ة لعجائ��ب أخب��ار املل��وك 

التبابعة« جزء صغير.
ق��ال عن��ه امل��ؤرخ »عم��ارة«: »ه��و ش��اعر 
فحل، قوي احلبك، حس��ن الس��بك«، وقال عنه 
»اخلزرج��ي«: »كان أوحد أهل عص��ره، وأعلم 
أهل ده��ره، فقيه��اً نبي��الً، علم��ا متقن��اً، عارفاً 
بالنحو واللغة، واألصول والفروع، واألنساب 

والتواريخ، وسائر فنون  األدب«.
ترك »نشوان« آواخر عمره اجلدل والسياسة، 
وانقطع للزه��د والعبادة، وكانت وفاته س��نة 
»573ه�«، وحن وقف اإلمام »الهادي« عز الدين 

احلسن املؤيدي على قبره، قال فيه:
يا قبر نشوان لوال النصب فقت على  من كان 

من علماء العرب والعجم

نشوان.. الملك المخذول
 ب��الل ال��ط��يب

 أعـــــ اليمــ )3( ــن ــــالم 

تعز واإلصالحات 
الثقافية

أحمد عفيف

تس�ببت مليش�يا الحوثي يف إحداث دم�ار هائل 
للمعال�م واملرافق واملراكز واملؤسس�ات الثقافية يف 
كل املحافظ�ات اليمنية نالت مدين�ة تعز النصيب 
األك�رب م�ن ذل�ك، ويبق�ى املرك�ز الثق�ايف بتع�ز 
ش�اهداً عىل جرائم الدمار التي اس�تهدفت الثقافة 
ومرافقه�ا فقد ترضر املبنى كث�رياً نتيجة القصف 
املتعم�د للمليش�يا فضالً ع�ن محتويات�ه املختلفة 
وأصبح خراباً اليمكن تفعليه إال بعد إعادة الرميم 
واإلصالح، وهو األمر الذي حصل ملؤسس�ة السعيد 
الثقافي�ة ذات املراف�ق الثقافي�ة املتع�ددة وكانت 
هاتان املؤسس�تان الرائدتان مقص�داً ملثقفي تعز 
ومتنفس�ا ملبدعيه�ا ومفكريه�ا، م�ن جان�ب آخر 
عبثت املليش�يا باآلثار ومقتني�ات املتاحف باملدينة 
لتحولهما إىل سلع يتم بيعها وتهريبها، واستطاعت 
املليش�يا من خالل حصارها املطبق عىل املدينة أن 
توجد فراغ�اً كبرياً يف إدارة الش�ؤون املدنية، األمر 
الذي أدى إىل تفاقم العش�وائية والفوىض وظهرت 
أبني�ة حديث�ة يتم إنش�اؤها متالصقة م�ع األبنية 
األثري�ة والتاريخي�ة كما يحص�ل يف منطقة الباب 

الكبري.
تحاول قيادات السلطة املحلية والقيادات الثقافية 
بتعز ممثلة بمدير مكتب الثقافة عبدالخالق سيف 
إنعاش القطاع الثقايف بتعز وجهودهم ملموس�ة يف 
هذا االتجاه ومانراه من حراك ثقايف واس�ع يف هذه 
املدنية خري دلي�ل عىل ذلك وأمام الس�لطة املحلية 
يف الوق�ت الح�ايل أولوي�ات إلنعاش ه�ذا القطاع 
ومعالجة االختالالت املعيقة لتطبيع الوضع الثقايف 
ويأت�ي ع�ىل رأس ه�ذه األولوي�ات ترمي�م املركز 
الثقايف وتجهيزه كلياً فهو الحاضنة األوىل لألعمال 
الثقافي�ة والفنية والفكري�ة واإلبداعية، وهو أيضا 
م�ن س�يحتوي كل املهتمني بهذا الش�أن الذين لم 
يجدوا متنفس�ا طوال الفرة السابقة، كما يتوجب 
عىل قي�ادة الس�لطة املحلية إص�دار تعميم يجرم 
البن�اء الحديث ع�ىل املباني التاريخي�ة أو الزحف 
بالبناء حولها بش�كل يفقدها قيمتها، عىل أن يتبع 
ه�ذا التعمي�م عملي�ات مراقبة ومتابعة مس�تمرة 
تهدف إىل رصد االختالالت وتداركها قبل أن تحدث 

أثرا سيئا.
وهن�اك جمل�ة م�ن اإلصالح�ات الثقافي�ة التي 
تنتظرها مدينة تعز كإصالح كافة املرافق الثقافية 
وإنش�اء مكتبة عامة وتفعيل دور صندوق الثقافة 
والراث وغريها وه�ي مهمة ثقيلة نتيجة الظروف 
الصعب�ة الت�ي تمر به�ا املدين�ة، لكننا نث�ق بأن 
الس�لطات املحلية ومكت�ب الثقافة ع�ىل قدر هذه 

املسؤولية التاريخية التي تقع عىل عاتقهم.

 آفاق ثقافية

ه����������ذه ي������وم������ي ف������س������ي������روا ف��������ي ض����ح����اه����ا
ف����ال����ض����ح����ى أش������������رق م����ن����ه����ا واك����ت����س����اه����ا
ون���������س���������ج���������ن���������ا ش��������م��������س��������ه��������ا أل������������وي������������ًة 
حت������ت������ه������ا س�����������������ارت خ�������ط�������ان�������ا ت�����ت�����ب�����اه�����ا
وأت�����������������������ى اخل������������ي������������ر إل������������������ى ه������ام������ت������ن������ا
الث������������م������������ًا م��������ن��������ا أن������������وف������������ا وج�������ب�������اه�������ا
واس���������ت���������ع���������ار امل���������ج���������د م����������ن ق�����ام�����ات�����ن�����ا
ق��������ام��������ة ل���������م ي�����ع�����ط�����ه ط���������������واًل س������واه������ا

<  <  <
إن�������������������������������������ه ي�������������������������������������وم ع�������������ط�������������ائ�������������ي 
ف����ي����ه أغ����ن����ي����ت ت����اري����خ����ي ح����ي����اة ووج��������ودا
وب�������������������������������ه م�����������������������ارس�����������������������ت ج�����������������������ودي
ي�������ت اجل��������دودا وأط�����ع�����ُت س���م���اح���ات���ي وَب�������َرّ
��������������ا وب��������������������������������ه م��������������������دي��������������������ت ك��������������ف��������������َيّ
واحل�����م�����ت ش�����ط�����رّي�����ا.. وح���ط���م���ت ال���ق���ي���ودا

<  <  <
��������������ْت أع����ظ����م����ي ت������رب������ت������ي ف�����ي�����ه�����ا َت��������������رَبّ
وأت������������ى م��������ن ج��������وده��������ا ب������ذل������ي وج����������ودي
وب������������ه������������ا ش��������������ب ُم������������������ص������������������ّرًا ُح������ل������م������ي
ق�����ي�����ودي م�������ن  ط����ل����ي����ق����ًا  ف����ي����ه����ا  ُأرى  أن 
وي����������������������دي م�������������ن ش����������ه����������دائ����������ي ودم�������������ي
ك��������ن��������زت ف������ي������ه������ا ث����������رائ����������ي ورص��������ي��������دي

<  <  <

ك������ل������م������ا ف������������������اٍد م��������ض��������ى َص��������اَف��������َح��������َن��������ا
ب�������ال�������ف�������داِء ف����������خ����������ورًا  األرض  ش�����������رف 
زادن�������������������ا ع��������������ط��������������اًء  زدن������������������������ا  وإذا 
ط�����ب�����ع�����ه�����ا ال����������ب����������اذل ع������ش������ق������ًا ل����ل����ع����ط����اء
وس�������ن�������ع�������ط�������ي�������ه�������ا ول�������������������ن ت�����ب�����ه�����ض�����ن�����ا
أب���������������������دًا ف������ي������ه������ا ت������ك������ال������ي������ف ال������ب������ق������اء

<  <  <
ش������ض������ف������ي م������ه������م������ا ع�������ت�������ى ل����������ن أره�������ن�������ا
ش���������رف ال������ت������اري������خ ف�������ي ع������رض������ي وأرض���������ي
وه��������ن��������ا ق����������������د  حت�����������ت�����������ه  ق�����������ه�����������ر  أي 
ف������ي������ه إص���������������������راري أو أذع���������������ن رف�����ض�����ي
ل���������ي���������الق���������ي ف�����������������وق أرض���������������������ي وط���������ن���������ًا
آث���������������ٌم ف���������ي وط��������ن��������ي ب���������اإلث���������م مي���ض���ي
ع��������������ز أرض������������������������ي ك����������ل����������ه ِف��������������ّي��������������ا أن����������ا
ب����ع����ض����ي ه���������������ان  إن  ك��������ل��������ه  ف�������������ه�������������واٌن 

<  <  <
س��������ي��������دوم اخل������ي������ر ف��������ي أرض������������ي م���ق���ي���م���ا
ي������دوم������ا أن  إاّل  اإلص���������������������رار  راف���������������ض 
واّلدٍة م������������ن  ب��������������ورك��������������ِت  أرض������������ن������������ا 
ل������م ي����ع����ش ف������ي ع������م������رِك اخل�����ي�����ر ع��ق��ي��م��ا
ك��ل��م��ا وّل������ى ع����ن ال����س����اح����ات ف���ي���ِك ع��ظ��ي��م��ا
ع��������ظ��������ي��������ٌم ش����������ه����������دت م��������ن��������ا ع����ظ����ي����م����ا
ل����ن����ا خ������ل������ف������ه من����������ض����������ي.. وال خ�������ل�������ف 
م��������ا م������ض������ى ف�����ي�����ن�����ا أم������ي������ن������ا م���س���ت���ق���ي���م���ا

هذه يومي
 عبدالله عبدالوهاب نعمان

م�ن أي نافذة نطل عىل ش�اعر اليمن املقت�در عبدالل�ه عبدالوهاب نعمان 
الفض�ول، فقد ت�ويف يف 5 من يوليو ع�ام 1982م عن عمر يناهز الخامس�ة 
والستني بعد مرحلة طويلة من الكفاح الوطني واألدبي مثلت رافداً هاماً من 
روافد الحركة السياسية والثقافية يف بالدنا، وقد كان واليزال علماً ال يضاهى 

من أعالم الشعر الوطني والعاطفي يف اليمن ويف الوطن العربي..

   القسم الثقافي



مكتب التريبة بساحل حضرموت 
يكرم 118 طالبًا وطالبة 

الذمة المالية للرئيس التركي أردوغان.. هذه ممتلكاته وديونه
اس�تكماال لش�كل الدول�ة الرتكي�ة 
الجديد، كش�ف الرئي�س الرتكي رجب 
طي�ب أردوغان ع�ن ذمت�ه املالية وما 
يمتلكه م�ن أموال وأرص�دة وعقارات 
استباقا لرشوط أدائه القسم القانونية 

بعد فوزه باالنتخابات.
ونرشت الجريدة الرسمية، إىل جانب 
النتيجة الرسمية لانتخابات الربملانية 
والرئاس�ية املبكرة، ممتلكات وأرصدة 

أردوغان.
وبحسب موقع "ترك برس" ذكرت 
الجري�دة أن أردوغ�ان يمتلك 6 مايني 
و347 ألف لرية تركي�ة )تعادل مليون 

و300 ألف دوالر(، موزعة يف 3 بنوك.
ووفق ما نرش يف الجريدة الرسمية، 
يمتلك الرئيس أردوغان، دونَمي أرض يف 

واليته ريزة، وذلك بقيمة 10 آالف لرية 
تركي�ة )تع�ادل 2600 دوالر تقريبا(، 
وبيت يف حي "أوسكودار" بإسطنبول 
بقيم�ة 4 ماي�ني لرية )تع�ادل مليون 

و200 ألف دوالر تقريبا(.
وأضافت الجري�دة أن لدى أردوغان 
 ،"Audi A8" س�يارة من ط�راز أودي
وذل�ك بقيم�ة 234 أل�ف ل�رية تركية 

)تعادل 50 ألف دوالر تقريبا(.
ولفت�ت إىل أن الرئيس الرتكي يوجد 
عليه دين بقيمة 2 مليون لرية )تعادل 
420 ألف دوالر تقريبا( إىل رجل األعمال 

محمد غور.
وفاز الرئيس أردوغان يف االنتخابات 
الرئاس�ية املبك�رة الت�ي ج�رت يف 24 

حزيران/ يونيو املايض بنسبة 52 %.

أطلقت مجلة اإلس�تثمار محرك بح�ث دويل وقناة 
يوتيوب يعنيان باالس�تثمار واملال واألعمال وبش�تى 
التخصصات وأوضح نارش املجلة عبد القوي العديني، 
أن محرك البحث ، يقدم املعلومات ويحللها لكل رجال 

املال واألعمال ويف شتى التخصصات واملجاالت.
وقال العديني يف ترصيح صحفي: لقد عقدنا العزم 
يف مجلة االس�تثمار عىل تطوير أدائها ، وإحداث نقلة 
نوعي�ة يف وظائفها بم�ا يتواكب مع ه�ذه التحديات 
العرصية املتسارعة وتحويلها من مجرد مجلة تعنى 
بأخب�ار االقتص�اد واالس�تثمار يف اليم�ن إىل مح�رك 
بح�ث دويل نفتقده يف اليم�ن والخلي�ج ودول الرشق 
األوسط كافة؛ نهدف من خاله ليكون مجلة الشبكة 

العنكبوتية للعالم كله، وبكل اللغات.

موضح�ا ب�أن »ال�ذكاء االصطناعي وإنرتنس�يت 
األش�ياء متازم�ان وال يجب أن يتوق�ف دورهما عىل 

مسألة تجميع البيانات بل يجب تحليلها أيضا«.
مضيفا: إن محركات البحث قد اقترص دورها حتى 
اللحظة  عىل الصحافة السياسية فقط اآلن وألول مرة 

سيستفيد منها عالم الصحافة االقتصادية.
وأكد رئيس تحرير محرك االستثمار بأنه سيتم 
تحقي�ق الخدم�ة التس�ويقية والت�داول التجاري 
وربط الرشكات وأرباب األعمال باملوردين والعماء 
أينم�ا كانوا بمحرك بح�ث وتطبيق جديد اس�مه 
»مجلة االستثمار«.. ليتحقق بذلك اإلعام التنموي 
امل�وازي للجهود الخاقه الت�ي تبذلها الحكومة يف 

الوقت الراهن.

بخاف أن ممارس�ات مثل التعاطف واالمتنان 
والتفكري اإليجابي والتأمل واللطف مفيدة لصحتك 

ورفاهيتك، فهي كذلك مفيدة يف مجال العمل.
مجل�ة "إن�ك" األمريكية، وضع�ت 7 عادات 
ألسعد ناس يف العالم، والتي قد تشعرنا بالغرية، 
يف حال عدم توافرها يف كل منا، وذلك من وجهة 
نظر مارسيل ش�فانتز، رئيس ومؤسس موقع 

"ذا كور":
دراسة: املال ال يجلب السعادة

امتنانك عن  عبر   -  1
ك�ن حريصا يف كل صباح عىل أن تكتب ثاثة 
أشياء جديدة تش�عر باالمتنان تجاهها يف اليوم 
السابق، وذلك ملدة 21 يوماً، ومن هذه األشياء ما 
يتعلق بأحد زمائك يف العمل، أو مرشوع حديث 
س�يؤثر باإليجابية عىل منظمت�ك، أو يف تحقيق 

التقدم ملهنتك.
ويقول عالم النفس املشهور شون آشور، إن 
الهدف من ه�ذا التمرين ه�و تدريب عقلك عىل 
إجراء مسح إيجابي بدال من السلبيات، وأضاف 
أن هذا النش�اط املحدد هو أرسع طريقة لتعليم 

التفاؤل.   

أموالك شارك   -  2
وج�دت العدي�د من الدراس�ات أن الس�عادة 
تأتي من مش�اركة أموالك مع أشخاص آخرين 
يف أم�ور إيجابية، مثل االش�رتاك س�ويا يف لعبة 

غولف، أو الخروج لتناول العش�اء أو القهوة، إذ 
أن الناس الس�عداء الذين يفعلون ذلك كأسلوب 
حياة، يحس�نون م�ن آدميتهم، ب�دال من مجرد 

االستحواذ عىل ممتلكات مادية.

احلاضر من  جزءا  وكن  املاضي  انس   -  3
عندم�ا تتأرجح بني دفات الفش�ل يف املايض، 
وامل�آيس، وخيبات األمل التي تعرضت لها، أو أن 
يس�تحوذ املس�تقبل عليك بصورة كبرية، فإنك 

تمنع نفسك من االستمتاع الكامل بالحياة.
إن الن�اس الس�عداء ليس�وا مثالي�ني؛ فه�م 
يعان�ون من األل�م مثل أي ش�خص آخر، ولكن 
بمجرد ش�فاءهم والتعايف من آالمهم وتجاربهم 
القاسية، فإنهم يمضون يف طريقهم، ويرتكون 
الضغائن والغضب واأللم والخوف جنبا، ألن تلك 

األمور لم تعد تخدمهم.   

اآلخرين مع  تواصل   -  4
يق�ول كاتب املقال، إن أولئ�ك الذين هم أكثر 
عزلة هم عادة محبطون وغري سعداء، بينما عىل 
الجانب اآلخر، أسعد الناس هم الذين عىل اتصال 
وثيق م�ع األصدقاء وزماء العمل والعائلة، كما 
أنه�م يس�تثمرون يف صداقات جدي�دة، ويبنون 
شبكات جديدة من املعارف، ملنحهم نظام األمن 

والدعم للتغلب عىل األوقات الصعبة.   

متعاطفًا كن   -  5
إن تعري�ف التعاطف بش�كل موضوعي هو 

"امل�ي ملس�افة مي�ل يف ح�ذاء ش�خص آخر"، 
وعىل مس�توى القي�ادة، فإن املم�ارس البارز يف 
"اإلدارة الرحيمة" هو سوى جيف وينر، الرئيس 
التنفي�ذي لرشكة التوظي�ف "لينك�دإن"، فهو 
يعتقد أن كل رئيس يج�ب أن يحاول بذل كل ما 
يف وسعه إلزالة األلم وتخفيف معاناة املوظفني.   

السلبيني من  احترس   -  6
إن الس�لبية متفشية يف كل مكان حولنا، بما 
يف ذل�ك مواق�ع التواصل االجتماع�ي، التي ترى 
من خالها منش�ورات تحمل العديد من األفكار 
السلبية، ولكن يظل األشخاص السعداء يف وضع 
إيجابي ألنهم يتحكمون يف ما هم فيه، سواء عىل 
الشبكات االجتماعية أو يف تفاعات األشخاص، 
لذا اتخذ موقف ش�خص سعيد بحماية نفسك، 
عن طريق الحد من التعرض لألش�ياء الس�لبية 
واألش�خاص الس�لبيني، والبحث ع�ن صداقات 
مع الناس الذين سريفعونك، وقراءة قصص عن 

األشياء الجيدة التي تحدث حول العالم.   

املساعدة اطلب   -  7
يملك الش�خص السعيد نفسية سليمة، فهو 
يملك توازن مثايل من الثق�ة بالنفس، إىل جانب 
التواضع الش�خيص بم�ا فيه الكفاي�ة، وعندما 
تتج�اوز األمور قدراته�م، ال يخجلون من طلب 
املس�اعدة، وحت�ى ل�و كن�ت يف بيئ�ة عمل غري 
سامة، فإن طلبك املس�اعدة هو أضمن طريقة 

لنيلها.   

ك�رم مكت�ب وزارة الرتيبة 
والتعلي�م بس�احل حرضموت 
، 118 طالب�اً وطالباً من أوائل 
الشهادة األساسية )تاسع( يف 
مديريات الشحر وغيل باوزير 
والديس وقصيع�ر واملجمعات 
املس�ائية بمديريت�ي الش�حر 
وغي�ل باوزي�ر ومرك�ز الن�ور 
ل�ذوي االحتياج�ات الخاص�ة 

بالديس الرشقية.
و أك�د وكي�ل وزارة الرتبية 
املناه�ج  لقط�اع  والتعلي�م 
والتوجيه رئي�س اللجنة العليا 
لامتحان�ات الدكت�ور صال�ح 
ن�ارص الصويف ع�ىل نموذجية 
يف  الس�احل  حرضم�وت 
القط�اع الرتب�وي والتعليم�ي 
بجهود  بالجمهورية..مش�يداً 
وك�وادره  املكت�ب  قي�ادة 
االمتحاني�ة  العملي�ة  إلدارة 
الرشقي�ة  للمحافظ�ات 
والجوف  م�أرب  ومحافظت�ي 

ب�كل ج�ودة وإتقان..مهنئاً يف 
خت�ام كلمته التامي�ذ وأولياء 
أمورهم بهذا النجاح والتفوق. 
كما أشار وكيل وزارة الرتبية 
والتعلي�م نائب رئي�س اللجنة 
العليا لاختبارات جمال سالم 
عب�دون ،اىل أهمي�ة التحفي�ز 
الش�هادة  يف  الط�اب  ألوائ�ل 
سينطلقون  كونهم  األساسية 
يف املراح�ل الدراس�ية القادمة 
بعزيمة ونش�اط واعتماد عىل 

الذات.
ع�ىل صعي�د متص�ل تفقد 
الوكيل الصويف والوكيل عبدون 
م�ن  ع�دداً  ال�وزاري  والوف�د 
املش�اريع الرتبوية والتعليمية 
بمديري�ة الش�حر واطلعا عىل 
مستوى االنجاز لهذه املشاريع 
وما ستقدمه من خدمة نوعية 
يف العملية الرتبوية التعليمية يف 

العام الدرايس القادم.

األوقاف تحذر المواطنين 
من التعامل مع ما يسمى 
بتأشيرات الحج المجاملة

حذر قط�اع الحج والعم�رة بوزارة 
األوق�اف واإلرش�اد املواطنني يف الداخل 
من التعامل مع ما يس�مى بتأش�ريات 
الحج املجاملة تحت أي مسمى ومن أي 

مؤسسة أو رشكة أو أي جهة كانت.
وأوض�ح القط�اع يف بي�ان صحايف 
أن ه�ذه التأش�ريات ال تم�ت له بصلة 
وال تعني�ه وال يتحم�ل مس�ؤوليتها، 
مؤك�دا أن تأش�ريات الح�ج املمنوحة 
للجمهورية اليمنية قد استنفدت كلها 
ع�رب وكاالت الح�ج والعم�رة املعتمدة 
وانته�ى التس�جيل فيه�ا بتاري�خ 15 
رجب 1439ه�� املوافق 1 إبريل 2018 
م، وم�ا يت�م تداول�ه حالياً ب�أن هناك 
تأش�ريات يتم بيعها عرب س�مارسة أو 
مكات�ب وهمي�ة وأنها تابع�ة لقطاع 
األوق�اف  وزارة   - والعم�رة  الح�ج 
ومحاول�ة  مح�ض  ك�ذب  واإلرش�اد 
للرتويج واستغفال املواطنني للحصول 

عىل أموالهم عرب النصب واالحتيال.
ودع�ا القط�اع املواطن�ني إىل الحذر 
مث�ل  وراء  االنج�رار  وع�دم  الش�ديد 
االس�تجابة  وع�دم  الش�ائعات  ه�ذه 
لهؤالء املش�بوهني واالباغ عنهم بأية 
معلوم�ات إىل مكت�ب ش�ؤون حجاج 

اليمن - مكة املكرمة.

إلى عـــدن
العكفي القادم من األمم المتحدة 

= = أحم�د ع��اي��ض   أحم�د ع��اي��ض 

املبعوث الدويل الذي عاد مؤخرا إىل العاصمة املؤقتة عدن بعد 
إحاطة خبيثة ملجل�س األمن تعمد فيها الوقوف عالنية إىل صف 
املليشيا الحوثية، والنيل من الرشعية، عاد ليطرح عرضا, خارج 
إطار املرجعيات الدولية املعرف بها أمميا, والهدف هو مراضاة 
العصابات الحوثية، وانت�زاع أي موافقة من الحكومة الرشعية، 

لتلك األفكار.
املبعوث الدويل قدم للرئيس هادي عرضاً يطالبه باالنسحاب 
من محافظة صعدة، مقابل انسحاب املليشيا الحوثية من ميناء 
الحديدة وتسليمه لألمم املتحدة وليس للرشعية، إضافة إىل إلزام 
الرشعية بدف�ع رواتب املوظف�ني القاطنني يف مناطق س�يطرة 

الحوثيني .
تناىس الس�يد غريفيث أنه موفد دويل مهمته الرئيسية تنفيذ 
القرارات الدولية التي تؤكد عىل إنهاء االنقالب واستعادة الرشعية 
واس�تعادة العاصمة صنعاء من يد املليش�يا الحوثية، فما بالك 
بالحديدة التي حرضته لم تطب نفس�ه بتسليمها للرشعية ,بل 
وافق أن يكون هو ومؤسسته الدولية »األمم املتحدة » عبارة عن 
شقاة »وهو عكفي أجنبي سيتشغلون مع السيد »زعيم الكهف« 
لتحصي�ل عوائد مين�اء الحدي�دة وتوريدها إىل البن�ك املركزي 

بالعاصمة صنعاء. 
حقا إنك عكفي »جنتل« رضيت لنفسك التحول من موفد دويل 
يمثل أعىل مؤسسة دولية يف العالم لتتحول إىل عامل من الدرجة 
الثالثة كش�غال ومحصل إىل جيب املليش�يا الحوثي�ة، تبا لك يا 

غريفيت بأي مهمة تختتم مسريتك الديبلوماسية . 
تبحث وباس�تماته ع�ن انقاذ املليش�يا الحوثي�ة، وكأن تلك 
املليشيات »ابنة خالك«، تكيل الثناء لزعيم قاتل دمر كل يشء يف 
اليمن، وتتحدث عن لقاء مثمر ونقاش�ات بناءة، خالل أول لقاء 

لك مع مراهق مران. 
تق�دم ملجلس األمن إحاط�ة خبيثة، تجاهلت فيه�ا كل أنواع 
التعنت واالنقالب والتلون للمليشيا الحوثية، ثم مضيت للمطالبة 
بإجراء حوار دويل مع الحوثي�ني وليس مع الرشعية وال مع أي 
من دول التحالف، لقد فاق خبثك وتعديك عىل الرشعية والثورة 

مبلغا لم يسبقك فيه أحد من سابقيك. 
إن�ك مبعوث مش�كوك يف صدقك ومصداقيت�ك, ومجروح يف 

جهدك ومساعيك، خيب الله مساعيك، يا وسيط السوء.
حظيت بمقابلة الرئيس هادي وكبار مسؤويل الرشعية، الذين 
قدموا لك كل تسهيل، ومنحوك كل تنازل انجاحا ملهمتك وتقديرك 
لجهودك، واحراما للمؤسسة الدولية التي قدمت منها، فلم نجد 

منك إال إحاطة الثعالب، وحقد الغربان.
لقد خرت شعبيتك من أول شهر عرفناك فيه، وفقدت ثقلك 
من أول لقاء لك مع فل�ول الكهف والظالم، وبانت حقيقتك من 
أول احاطة، وأول تقرير، ووالله ما ننتظر منك بعد اليوم خريا وال 
أمال، فعىل يديك يمر الرش، وتستأنس الجريمة، وترقص الثعابني. 
تعرف الصحاف�ة الغربية املبعوث الدويل إىل اليمن بأنه واحد 
من أهم الدبلوماس�يني األوروبيني وهو املدير التنفيذي للمعهد 
األوروبي للسالم يف بروكسل، ولديه خربة واسعة يف حل النزاعات 

والتفاوض والشؤون اإلنسانية. 
يبدو أن ثمة مخططات يس�عى هذا الشخص لتمريرها ,عرب 
الق�رارات الدولية، وع�رب تغيري مس�ار القضي�ة والقايض، إىل 
وجهة أخرى، عرب التالعب بمسار امللف اليمني وخلطه باألوراق 
اإلقليمية، ترضية للمصالح الدولية وليس ملصلحة الشعب اليمني، 
لكن ال عليكم، فهو يف اليمن، وهو بيد الرئيس هادي فانتظروا.. 
هادي أمر بتشكيل لجنة لدراسات أفكار العكفي »غريفيت« .. 
دعونا مع هادي ندرس تلك األفكار، وقالت القبائل يوما.. املواعيد 
فيها الفرج، وقدما يارج�ال الجيش الوطني إىل ميناء الحديدة، 

فال نامت أعني الجبناء.. 

 تصوير/ خليل الزكري
تعليلق/ عبدامللك السامعي

مواطنو واطفال مديرية 
التحيتا يستقبلون طالئع 
اجليش الوطني بالفرحة 

والترحاب.
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 أوراق يمانية 

عامر دعكم

عندما تعود هيبة 
الدولة!

رئيسنا موجود بيننا، ما أجمل هكذا حدث !!
ع�ودة الرئيس إىل عدن أع�ادت األمل لليمنيني من 
جديد، الوطن برمته صفق وتنّفس الصعداء واستبرش 
خريًا، وسنرى كيف أن هذا الحدث الكبري والرضوري 
سيحقق للرشعية مكاس�ب كبرية، سيؤثر إيجاًبا عىل 

مسار معركة تحرير الوطن ..
الش�ّك بأن إدارة ش�ؤون البالد م�ن الداخل ليس 
كالقيام بذلك من دول�ة أخرى، بل ال مجال للمقارنة 
بني األمرين، فالدول ُت�دار من داخلها، عدا يف حاالت 
استثنائية كما حدث لليمن، غري أننا قد تجاوزنا ذلك 

االستثناء وعاد رئيسنا إىل وطنه ..
اليخفى عىل أحد، أن اللقاءين األخريين اللذين جمعا 
الرئيس هادي م�ع املبعوث األممي ليس�ا كاللقاءات 
الس�ابقة البتّة، إْذ أن الرئيس تحّدث من مصدر قوة، 
إّنه يف بلده يا قوم، يف العاصمة املؤقتة لوطنه، وليس 

يف عاصمة دولة أخرى..!
بعد عودة الرئيس ارتفع سقف الُحرية الذي كان قد 
انخفض كثريًا، حيث أُفرج عن عدد من األرسى الذين 
كانوا يقبعون داخل س�جون رسي�ة، يف مدينة عدن، 
دونما ُتَهم واضحة، وكي�ف ال ُيفرج عنهم والرئيس 

قد عاد ؟!!
ع�ودة الرئي�س إىل أرض الوط�ن لقي�ادة معركة 
تحرير الوطن م�ن الجائحة الحوثي�ة، تعترب خطوة 
يف املس�ار الصحيح، خطوة س�ُتعيد للدول�ة هيبتها 

وللقانون اعتباره..
س�تتعاىف اليمن تدريجيًا، وسُرىس مداميك الدولة 
أكثر فأكثر، وس�تتالىش كل الفصائ�ل الخارجة عن 

القانون ..
ن�درك جيًدا حج�م املطبات الت�ي تعرض طريق 
تحرير الوطن وبناء الدولة املنش�ودة، لكننا واثقون 
بحنكة رئيس�نا وبجدارته يف إيصال سفينة البلد إىل 
شاطئ السالم ومرفأ الدولة املدنية، الدولة التي لطاملا 

حلم بها اليمنيون .

»مجلة اإلستثمار« تطلق أول محرك بحث »اقتصادي« في الشرق األوسط

مؤسس فيسبوك ثالث أغنى شخص في العالم

وفاة ملياردير شهير .. بسبب صورة

تخطى مارك زوكربريج، مؤس�س موقع 
التواص�ل االجتماعي الش�هري »فيس�بوك«، 
رجل األعمال وارن بافيت ليصبح ثالث أغنى 
ش�خص يف العال�م، وفق م�ؤرش بلومبريج 

اليومي ألثرياء العالم.
كم تبلغ ثروات أغنى 25 عائلة يف العالم؟

وقالت بلومربج يف تقرير نرشته: »صعود 
مؤسس فيسبوك عزز التكنولوجيا باعتبارها 
أقوى داعم للثروة، مش�رية إىل صعود س�هم 

فيسبوك %2.4 وفقا ملؤرش بلومربج.
وقالت ه�ذه هي امل�رة األوىل التي يصنع 
فيها أغن�ى 3 أش�خاص يف الرتتيب ثرواتهم 
من التكنولوجيا. وتبلغ ثروة زوكربريج )34 
عام�ا( اآلن 81.6 ملي�ار دوالر بزيادة قدرها 
373 ملي�ون دوالر عن بافيت الذي يبلغ من 
العم�ر 87 عاماً والرئي�س التنفيذي لرشكة 

بريكشاير هاثاواي.
وقال�ت صع�ود زوكرب�ريج ج�اء بع�د 
استمرار احتضان املس�تثمرين للفيسبوك، 
وه�ي الش�بكة االجتماعية العماق�ة التي 
تخلت عن تداعيات أزمة خصوصية البيانات 

التي هبطت بأس�همها، ما أرس�لها إىل أدنى 
مستوياتها يف 8 أشهر عند 152.22 دوالر يف 

27 مارس املايض.
وقالت »بافيت، الذي كان يف يوم من األيام 
أغن�ى ش�خص يف العالم، ينزل�ق يف الرتتيب 
بفضل العطاء الخريي الذي بدأه بشكل جدي 
يف ع�ام 2006، لقد تربع بنح�و 290 مليون 
سهم من بريكشاير هاثاواي من الفئة ب إىل 

الجمعيات الخريية«.

قال�ت الرشط�ة الفرنس�ية إن مليارديرا 
صينيا تويف بعد أن سقط من ارتفاع 15 مرتا، 
بينم�ا كان يحاول التقاط صورة له يف رحلة 

عمل إىل جنوب فرنسا.
وقال مصدر م�ن الرشطة إن وانغ جيان 
الرشيك املؤس�س ملجموعة "إت�ش إن إيه"، 
وه�ي تكت�ل لراب�ع أك�رب رشكة ط�ريان يف 
الصني، تويف بعد تعرضه "إلصابات خطرية" 

يف بروفانس الفرنسية.
وتابع املصدر أن وانغ س�قط عىل حائط 

يف قري�ة بوني�و بالقرب من أفيني�ون، وهي 
منطق�ة خاب�ة معروفة بتوافد الس�ائحني 

بكثرة عليها.
أوضح�ت  س�قوطه،  س�بب  وع�ن 
الرشط�ة "لق�د وق�ف عىل حاف�ة حادة 
حتى تلتقط له وعائلته صورة تذكارية، 
قبل أن يس�قط أرضا" . يذك�ر أن وانغ، 
الذي تبلغ ثروته 1.7 مليار دوالر، ساهم 
يف إنش�اء رشك�ة HNA للط�ريان ع�ام 

.1993

تعرف على العادات السبع ألسعد 
الناس في العالم

رئيس التحــريــر


