
أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية ،على أهمية 
تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل 
بني بالدن���ا ودّول التحال���ف العربي 
لتحقي���ق االهداف والتطلع���ات التي 
تخ���دم اجلمي���ع لتحقي���ق أه���داف 
األم���ل  وإع���ادة  احل���زم  عاصف���ة 
واالنتصار لهويتن���ا وأهدافنا اآلنية 

واالستراتيجية. 
واش���اد فخام���ة الرئي���س خ���الل 
استقباله ،أمس األربعاء، قائد قوات 
التحالف العربي بعدن العميد الركن/ 
عوض سعيد االحبابي ونائبه العميد 
الركن/ سلطان بن فهد ،والوفد املرافق 

لهما من االشقاء في اململكة العربية 

ش���دد رئي���س ال���وزراء الدكت���ور 
أحمد عبيد ب���ن دغر ،عل���ى ضرورة 
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 
2216 واملتضمن انسحاب املليشيا 
احلوثية وتس���ليم الس���الح وعودة 
الس���لطة الش���رعية إل���ى العاصم���ة 
صنع���اء وإط���الق كاف���ة األس���رى 
واملعتقل���ني مب���ا فيهم وزي���ر الدفاع 
اللواء محمود الصبيح���ي، واللواء 
ناصر منصور، واللواء فيصل رجب، 

ومحمد قحطان.
خ���الل  ال���وزراء  رئي���س  وأك���د 
اس���تقباله، الثالثاء املاضي السفير 
البريطاني لدى بالدنا مايكل أرون، 

على متان���ة العالق���ات الثنائية بني 
البلدي���ن والش���عبني الصديق���ني.. 
مشيدًا باملواقف البريطانية الداعمة 
للشرعية والشعب اليمني في رفض 

االنقالب واستعادة الدولة.
وقال: الدكتور بن دغر »إن أسباب 
احل���رب ف���ي اليم���ن واضح���ة وهي 
االنق���الب عل���ى الس���لطة الش���رعية 
أردن���ا  وإذا  الوطني���ة،  واالرادة 
حتقي���ق الس���الم علين���ا النظ���ر في 
جوهر القضية ومعاجلة أس���بابها 
،وعلى املجتمع الدولي أن اليس���مح 
باالنقالب على الشرعية املنتخبة من 

قبل الشعب اليمني

قام ي���وم أمس رئيس هيئ���ة األركان 
طاه���ر  د.  الرك���ن/  الل���واء  العام���ة 
العقيلي بزيارة تفقدي���ة إلى مقر دائرة 

االستخبارات العسكرية.
حيث تفقد رئيس هيئة األركان آلية 
العمل في الدائرة، ووقف على خططها 
وبرامجها في املرحلة احلالية، وطاف 
على مكوناته���ا وش���عبها واطلع على 
مهامها والوقوف على العراقيل احلالية 
التي تقف أمام عملها لتذليل الصعوبات 

والعراقيل.

كما ألتقى رئيس هيئة األركان العامة 
بجميع قيادات الدائرة، والقى فيهم كلمة 
توجيهية، حثهم فيها على بذل اجلهود 
ومضاعفة العمل، بهدف إجناح العمل 

االستخباراتي.
كم���ا ش���دد عل���ى ض���رورة االهتمام 
بالعمل االستخباراتي في هذه املرحلة، 
مؤكدا لقيادات الدائرة، أهمية املعلومة 
في صناعة القرار حيث قال : نحن اليوم 
في عالم يدار عن طريق املعلومة » فمن 

... ص)2(ميلك املعلومة ميلك القرار«.

... ص)2(

... ص)2(

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية أن عدن ستظل رمز املدنية 

وأيقونة التعايش والسالم.
وقال خالل لقاء موسع عقد أمس األربعاء، 
ض���م ع���ددًا م���ن الش���خصيات السياس���ية 
واالجتماعية والوجاهات واملرأة والش���باب 
مبحافظة عدن إن مدينة عدن عرفت مبدنيتها 
وهذا ما يج���ب أن تكون، بعيدًا عن عس���كرة 
املدينة من خالل املظاهر الغريبة التي المتت 

لعدن بصلة. 
وأكد أن مخرجات احلوار الوطني الشامل 
أولت خصوصية لعدن لتعي���د لها مكانتها، 
واالرتق���اء به���ا لتناف���س من خ���الل موقعها 
وكوادرها وإرثها اإليجابي الثري لبناء واقع 

املدينة وبناء االنسان. 
وفي اللقاء الذي حضره مستش���ار رئيس 
اجلمهورية ياسني مكاوي، عبر فخامة الرئيس 
عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي للوقوف على 

اوضاع محافظة عدن ومالمسة احتياجاتها 
ومتطلباتها في قطاع اخلدمات وكل ما يتصل 

مبعيشة املواطن اليومية. 
وأك���د فخام���ة الرئي���س أنه س���يولي عدن 
وابنائها ما تستحقه نظير ما قدمته واجترحه 
ابناؤها في مختل���ف املراحل لنصرة الثورة 

والوطن«.
وأش���اد مبواق���ف أبن���اء ع���دن الس���باقني 
كعادته���م ف���ي الدفاع ع���ن مدينته���م وأهلهم 
وعرضهم وس���طروا البط���والت واملالحم في 
مواجهة قوى التمرد واالنقالب من املليشيا 
احلوثية االيرانية وانتصروا لعدن وقضايا 

الوطن العادلة. 
وبشر فخامة الرئيس أبناء عدن بعدد من 
النجاحات واملشاريع الطموحة التي سيكون 

لها األثر اإليجابي على اجلميع.
من جهته عبر مستشار رئيس اجلمهورية 
ياس���ني م���كاوي وع���دد م���ن احلاضرين عن 

س���رورهم بهذا اللق���اء مع فخامت���ه للوقوف 
على واقع عدن واحتياجاتها وما يتطلع اليه 

ابناؤها في ظل الظروف الراهنة.
وأكد مكاوي وقوفهم خلف القيادة الشرعية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية لتحقيق تطلعات شعبنا 

اليمني وآمال وطموحات ابناء عدن. 
وقدم احلاضرون صورة موجزه لألوضاع 
التي تعيش���ها املدينة على مختلف الصعد، 
معلقني اآلم���ال على فخام���ة الرئيس بعودة 
األمن واالستقرار وتطبيع احلياة العامة من 
خالل توفير اخلدمات االساسية التي يتطلع 
اليها املواطنون وغيرها من اخلطوات التي 
يثقون بأنها س���تتحقق وتنالها عدن في ظل 
اهتمام ورعاية فخامة الرئيس بعدن وابنائها 

على الدوام. 
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة اجلمهورية 

الدكتور عبدالله العليمي.

 

وحــــــدة املــــصــير 
حني تتوحد الرؤى وتلتحم املواقف معززة 
بارادة صادقة التعرتيها حس�ابات خاصة 
تتحقق االهداف وتسمو الغايات محلقة يف 
فضاءات االنتماء الوطني والعروبي الصادق 
واملخلص لثوابت االمة وقواسمها املشرتكة، يف 
لقائه مع قيادة التحالف العربي يف العاصمة 
املؤقتة عدن أكد رئي�س الجمهورية القائد 
االعىل للقوات املسلحة املشري الركن عبد ربه 
منصور هادي عىل استمرار التمسك بوحدة 
الهدف واملصري وحشد كل الجهود والطاقات 
ملواجه�ة مهددات أم�ن اليمن وأم�ن االمة 
العربية التي تق�ود زمامها وتمول حراكها 
االنتقام�ي التدمريي دولة اي�ران االرهابي 
التي مافتئت تح�رك اذرعه�ا االرهابية يف 
اليمن وسوريا ولبنان والعراق أمال يف تنفيذ 
مرشوعها االرهبي ق�را عىل االمة العربية 
وخنق اقتصادها من خالل الس�يطرة عىل 
املم�رات واملضائق البحري�ة ويف مقدمتها 
مضيق باب املندب األكثر حيوية يف املنطقة 

وصوال إىل السيطرة عىل األماكن املقدسة.
تحذيرات فخامة الرئيس تنطلق من واقع 
مايجري وهو واقع كاشف لغايات وأهداف 
دولة إيران اإلرهابية وهي يف اآلن تحذيرات 
ترمي اىل رضورة اإلرساع يف عملية الحسم 
وقطع داب�ر القوم الذين ظلم�وا ومن لف 
لفهم من دول تنتهج سياسة برجماتية بحتة 
تتخذ مما يجري عىل االرض اليمنية سبيال 
الس�تنزف دول اإلقليم ورفع كلفة الحرب 
اىل مس�تويات تتجاوز الالمعق�ول كثمن 
للسالح ودعم إنس�اني لقطاع واسع مسه 
الرض بسبب إطالة أمد الحرب وهو ماتصب 
تكلفته يف أوعية اقتصاد دول رأت يف استمرار 
الحياة ملليشيا االرهاب الدولية مجلبة ملنافعها 

االقتصادية والسياسية البحتة.
إن كل ه�ذه املمارس�ات التدمريي�ة 
واملخاطر واملس�تقبلية العالج لها سوى 
الحس�م والحس�م الريع وهو مايأمله 
شعبنا وشعوب املنطقة ويتحفز لتنفيذه 
برعة خاطفة الجيش الوطني الحامل 
ألهداف ش�عب وإرادة أمة معززا بخربة 

قتالية عالية.
 االح�رتاف وادراك من خ�الل واقع املرح 
العملياتي أن املليش�يا أصبحت يف أش�د حاالت 
ضعفها وانكس�ارها بفعل رضباته املس�تمرة 
واس�ناد قوات التحال�ف العربي الت�ي تقوده 
اململكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من 

دولة االمارات العربية املتحدة.

تقدم مستمر باتجاه خدير بتعز

اجليش الوطني يرفع العلم على مشارف مران ويقترب من اجناز الوعد

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.
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ص����ف����ح���������ة

من أقوال الرئيس

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة

عقد لقاًء موسعًا بشخصيات سياسية واجتماعية والمرأة والشباب

رئيس اجلمهورية: عدن ستظل رمز املدنية وأيقونة التعايش والسالم

www.26sep.info

»ل�وال تدخ�ل التحال�ف لكان�ت 
هناك حرب اهلية يف اليمن أطول 
من الحرب األهلية يف الصومال«

إيران دولة إرهابية.. واحلسم في اليمن يصيبها في مقتل

     تقرير/ فؤاد العلوي
تتواصل العمليات العسكرية للجيش الوطني 
يف مختل�ف جبهات القتال مح�رزة انتصارات 
جديدة يف صع�دة وحجة وتع�ز، بالتزامن مع 
خس�ائر فادح�ة يف األرواح واملعدات أوس�اط 

املليشيا بجبهات أخرى.
ورفع أبطال الجيش الوطني الثالثاء املايض 
وبحضور وزي�ر اإلعالم معم�ر اإلرياني العلم 
الوطني عىل مشارف مران، بعد اقرتاب أبطال 
الجيش من منطقة مران معقل زعيم مليش�يا 

الحوثي.
وأك�د مص�در عس�كري أن ق�وات الجيش 
الوطن�ي باتوا ع�ىل بع�د كيلو م�رت واحد من 

م�ران، وأن أبط�ال الجيش يس�ابقون الزمن 
للبدء بمعركة تحرير مران لريتفع عليها العلم 
الجمهوري الذي طامل�ا أكد عليه فخامة رئيس 
الجمهورية منذ بدء معركة التحرير مع مليشيا 

الحوثي يف مارس 2015.
ويخ�وض أبط�ال الجيش الوطن�ي معارك 
عنيف�ة ض�د مليش�يا الحوث�ي االنقالبية عىل 
مش�ارف مران محرزي�ن انتص�ارات ميدانية 
كبرية من جهة املالحيظ أقرب الجبهات إىل مران 

وفق املصدر العسكري.
وفيم�ا تتواص�ل املعارك بمختل�ف جبهات 
صع�دة، أعلن الجي�ش الوطني إط�الق عملية 
عسكرية لتحرير مديرية ش�دا غرب محافظة 

... ص)2(صعدة، حيث تمكن أبطال الجيش

قال: إن عاصفة الحزم من أنجح القرارات في العالم العربي

الرئيس يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بني بالدنا ودول التحالف

الشهيد كان ينفذ مهمة تدريبية بمأرب
الرئيس يعزي نائبه في استشهاد العميد محمد صالح

 الدفاع واألركان: الشهيد عرف بوفائه لقسمه العسكري 
عبر فخام���ة الرئيس عبدربه منص���ور هادي رئيس 
اجلمهورية عن أحر التعازي وصادق املواس���اة لنائبه 
الفريق الركن/ علي محسن صالح في استشهاد امللحق 
العسكري بس���فارة بالدنا لدى مملكة البحرين العميد 
الركن/ محمد محم���د صالح األحمر وهو يؤدي واجبه 

الوطني في ميدان العزة والكرامة.
وأكد فخامة الرئيس في اتصال هاتفي أن تضحيات 
أبن���اء الش���عب اليمن���ي س���تكلل بتحقيق مش���روعهم 
الوطني في الدولة املدنية االحتادية احلديثة والقضاء 
على املشروع الفارس���ي التي تنفذه املليشيا احلوثية 

االنقالبية. 
من جهته بعث

بحضور قائد قوات التحالف العربي وقائد القوات اإلماراتية

محسن يترأس اجتماعًا لقيادات املؤسسة العسكرية ويلتقي قيادات البيضاء
 تحرير البيضاء قادم المحالة في إطار تحرير اليمن وبناء دولته االتحادية

خالل زيارته لدائرة االستخبارات العسكرية

اللواء العقيلي:العالم يدار اليوم باملعلومات فمن امتلكها امتلك القرار

أشاد بمواقف بريطانيا الداعمة للشرعية اليمنية
رئيس الوزراء للسفير «أرون»: لتحقيق السالم يجب معاجلة أسباب احلرب 

أكد رفض الحكومة تجزئة حل األزمة اليمنية

اليماني: تقييم األمم املتحدة للجانب اإلنساني في اليمن «غير منصف»
وصف وزير اخلارجية خالد 
اليمان���ى تقيي���م األمم املتح���دة 
للجان���ب االنس���انى ف���ي اليمن 

ب�«غير املنصف«.
ونقل���ت قن���اة احل���دث ع���ن 
اليمان���ى تأكي���ده أن املبع���وث 
األممي إلى اليمن مارتن جريفث 
عمل منذ اللحظات األولى لتوليه 
منصب���ه على ممارس���ة ضغوط 

شديدة على احلكومة والتحالف 
عبر اجلانب االنساني للوصول 

إلى نتائج سياسية.
وأكد اليماني رفض احلكومة 
اليمني���ة جتزئ���ة ح���ل األزم���ة 
اليمنية، منوها بأن مبدأ القبول 
باالنس���حاب وتس���ليم األسلحة 
ج���اء مبوج���ب الق���رار األمم���ى 

.2216

أكد الفريق الركن/ علي محسن صالح نائب 
رئيس اجلمهورية نائ���ب القائد األعلى للقوات 
املس���لحة أن املؤسس���ة العس���كرية، ه���ي أم���ل 
اليمني���ني في اس���تعادة الدولة ودحر مش���روع 
إيران التخريبي في اليم���ن واملنطقة، كما أنها 
صم���ام أمان البلد والن���واة األولى لبناء الدولة 

االحتادية املكونة من ستة أقاليم.
ج���اء ذلك خ���الل ترأس���ه، الثالث���اء املاضي، 
اجتماعًا ضم رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
الرك���ن/ دكت���ور طاهر العقيل���ي واملفتش العام 
للقوات املس���لحة الل���واء الركن ع���ادل القميري 
وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة 

املناطق العسكرية الثالثة 

... ص)2(... ص)2(

... ص)2(

يجب أن تبقى عدن بعيدة عن المظاهر الغريبة التي ال تمت لها بصلة

صمت مطبق من منظمات حقوق اإلنسان
املليشيا ترتكب مجزرتني في استهداف 
عرس نساء باجلوف ومنزل سكني بتعز

خاص:
ارتكبت مليشيا احلوثي اإلرهابية هذا األسبوع مجزرتني جديدتني 
بحق املدنيني تسببت في استشهاد 8 مدنيني بينهم ثالث نساء وثالثة 
أطفال جراء قصف صاروخي استهدف األحياء املدنية مبحافظتي اجلوف 

وتعز.
وأقدمت مليشيا احلوثي  األحد املاضي على قصف عرس نساء مبدينة 
احلزم بصاروخ كاتيوش���ا ما أدى إلى استش���هاد ثالث نس���اء وطفلني 

وإصابة أخريات.
وعبر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية، عن احر 
التعازي وصادق املواساة ألسر وذوي أقارب الشهداء من النساء واألطفال 
الذين استشهدوا ،امس، اثر استهداف حفل زفاف مبحافظة اجلوف من 

قبل ميليشيا احلوثي اإلرهابية. 
واكد رئيس اجلمهورية ان استهداف وترويع األبرياء يعد من اإلفساد 

في األرض، وانتهاك صارخ حلقوق االنسان 
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الرئيس يؤكد
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة بجهودهم ومواقفهم 
املشرفة وتضحياتهم اجلس���يمة التي قدموها في ميادين الشرف 
والبطولة جنبا الى جنب مع أشقائهم  من أبناء الشعب اليمني. 

وثمن رئيس اجلمهورية مواقف اخوانه في قيادة اململكة العربية 
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة على كل ما قدموه لليمن 
ونصرة شعبه وش���رعيته الدستورية.. مش���ددًا على أهمية تعزيز 
التنسيق بني مختلف األجهزة االمنية والعسكرية الستتباب األمن 
في العاصمة املؤقتة عدن واملناطق احملررة وحتقيق سكينة املواطن 

واالستقرار املنشود. 
وأش���ار فخامة الرئيس الى ان مخاطر ايران وأدواتها احلوثية 
واذرعها االرهابية التزال تترب���ص باجلميع ألطماعها التي تعمل 
عليها خدمة للمشروع الفارسي املستهدف لليمن واملنطقة العربية 
بصورة عامة.. مؤكدًا على واحدية الهدف واملصير املشترك لليمن 

ودول املنطقة. 
وعبر قائد قوات التحالف العربي ونائبه عن سرورهم بهذا اللقاء 
مع فخامة الرئيس ..مؤكدين على وحدة االهداف التي يعمل اجلميع 
من اجلها وقدم في س���بيلها التضحيات لنصرة اليمن وش���رعيته 

الدستورية وحتقيق األمن والسالم في عدن واملناطق احملررة. 
وأكدوا على بذل العمل املتواصل لتحقيق الهدف وهزمية العدو 
والذي يتجس���د في مختلف اجلبهات واملواق���ع مع ابطال اجليش 

الوطني. 
حضر اللق���اء مدير مكتب رئاس���ة اجلمهورية الدكت���ور عبدالله 

العليمي.
كما أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية أن 
عملية »عاصفة احلزم« بقيادة اململكة العربية السعودية هي من أجنح 

القرارات التي مت اتخاذها في العالم العربي.
وقال في مقابلة أجرتها معه قناة »بي بي س���ي« البريطانية إنه لم 
يندم على قرار االستعانة بالتحالف العربي على اإلطالق »وإال ملا كنا 

قد حررنا أجزاء من البالد من عدن إلى املهرة«.
وأكد أن���ه لوال دعم التحالف العربي لكانت املناطق احملررة حاليا 

حتت سيطرة احلوثيني.
وتابع: لوال تدخل التحالف  »لكان���ت هناك حرب أهلية في اليمن 

أطول من احلرب األهلية في الصومال«.
وأكد فخامة الرئيس أن احلرب وإن طالت إال أن هزمية احلوثيني 

لم تصل إلى طريق مسدود.
الرئيس يعزي نائبه

نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح برقية 
عزاء ومواساة إلى محمد صالح أحمد األحمر في استشهاد جنله 
العميد الرك���ن/ محمد محمد صالح األحمر امللحق العس���كري في 

سفارة بالدنا لدى مملكة البحرين.
وج���اء ف���ي البرقية: »نعب���ر عن أص���دق التعازي واملواس���اة في 
استش���هاد العميد محمد محمد صالح األحم���ر وهو يؤدي مهمته 
التدريبية التي طامل���ا حقق إجنازًا كبيرًا فيه���ا طيلة انخراطه في 

السلك العسكري«.
وأضاف نائب الرئيس :«لقد كان الشهيد رحمه الله من الضباط 
الذين خدموا بصدق وش���جاعة وأدى مهامه العس���كرية على أكمل 
وجه وقاوم مع بقية أحرار القوات املسلحة وأحرار اليمن املشروع 

احلوثي الكهنوتي اإلمامي اإليراني«.
وعب���ر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي واملواس���اة 
لرئاس���ة هيئة األركان العامة ومنتس���بي اجليش وزمالء الش���هيد 
وأسرته وأقاربه، سائاًل الله أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن 

يرحم كل الشهداء األبرار.
ه���ذا ونع���ت وزارة الدفاع ورئاس���ة هيئ���ة األركان العامة ،أمس 
األربعاء، استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح األحمر امللحق 
العس���كري لبالدنا لدى مملكة البحرين وهو يؤدي واجبه الوطني 

املوكل إليه في محافظة مأرب.
وقال���ت وزارة الدفاع ورئاس���ة هيئة االركان العام���ة: »لقد عرف 
الش���هيد بوفائ���ه لقس���مه ومبدئ���ه العس���كري، كما ع���رف بحنكته 
وشجاعته وحس���ن قيادته في مختلف املناصب التي تقلدها وهو 
من خيرة الضباط الذين انحازوا للشرعية ولداعي الوطن وواجه 
مع زمالئه ببسالة ميليشيا احلوثي االنقالبية منذ نشأتها األولى«.
وأش���ار البيان إلى املناصب العس���كرية التي توالها في السلك 
العسكرية ومنها قيادته للواء حفظ السالم الذي ساهم بشجاعة في 
كس���ر امليليشيا الغازية وفي مساندة الشرعية، وظل حريصًا على 
اإلسهام واملشاركة مع زمالئه من أبطال اجليش الوطني حتى بعد 
انتقال مهامه للعمل كملحق عس���كري لدى سفارة البحرين، ولقي 
رب���ه وهو ي���ؤدي مهام التدري���ب ألبطال اجليش.. مش���يدًا مبناقب 

الشهيد وبطوالته.
وأكد بيان النعي بأن أبناء الشعب اليمني لن يدخروا جهدًا في 
مواجهة هذه العصابة اإلمامية الكهنوتية، وأن الدماء الطاهرة التي 
يقدمها أحرار اليمن في مختلف امليادين لن تذهب هدرًا وستحقق 

النصر القريب العاجل بإذن الله.
وعب���ر البيان عن أحر التعازي واملواس���اة ملنتس���بي املؤسس���ة 
العسكرية وزمالء الفقيد وأسرته ومحبيه.. سائاًل الله العلي القدير 
أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
محسن يترأس اجتماعًا

والسادسة  والس���ابعة، بحضور قائد قوات التحالف في مأرب 
العميد الركن علي بن ساير العنزي وقائد القوة اإلماراتية العميد 

الركن أحمد املسافري.
وق���ال نائ���ب الرئي���س إن املس���ؤولية الكبي���رة عل���ى املؤسس���ة 
العسكرية تقتضي التحلي باجلندية واالنضباط وااللتزام بالقواعد 

العسكرية والبناء الصحيح للوحدات واحملاور واملناطق«.
ون���وه إلى توجيهات القيادة السياس���ية بقيادة فخامة الرئيس 
املش���ير الرك���ن عبدربه منص���ور هادي رئي���س اجلمهوري���ة القائد 
األعل���ى للقوات املس���لحة التي تقض���ي بض���رورة مضاعفة اجلهد 
للبناء الوطني للمؤسسة العسكرية وتصحيح كل االختالالت التي 
رافقت إعادة بناء اجليش في الفترة األخيرة كأي أخطاء حتدث ملن 
يعمل وينفذ مهامه، وضرورة جتسيد قيم اجلندية والضبط والربط 

والوالء للوطن وألهداف الثورة واجلمهورية.
وأش���اد نائب رئي���س اجلمهورية ف���ي كلمت���ه التوجيهية خالل 
االجتم���اع باالنتصارات الت���ي حققها أبطال اجلي���ش في مختلف 
اجلبهات والتضحيات التي يبذلونها في سبيل حترير اليمن ودحر 
عصاب���ة احلوثي اإليرانية.. مثمنًا دعم األش���قاء في دول التحالف 
بقيادة اململكة العربية الس���عودية وإسناد كبير من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وما قدموه من دعم شمل مختلف املجاالت.
وح���ث نائب الرئيس القادة على الصب���ر واملرابطة وأن يكونوا 
على ق���در املهام العس���كرية وعل���ى ق���در التضحيات الت���ي بذلتها 
املؤسسة العسكرية من خيرة رجالها مع األحرار من أبناء الشعب 

اليمني في ميادين البطولة والعزة والشرف.
من جانبه حتدث رئيس هيئة األركان العامة عن مسرح العمليات 
وسير املعارك القتالية في مختلف اجلبهات ومستوى تنفيذ اخلطط 
العس���كرية.. منوهًا إلى املعنوية القتالية الت���ي يتحلى بها أبطال 
اجليش الوطن���ي والبطوالت التي يس���طرونها ف���ي ميادين العزة 

والشرف.
كما قدم رؤس���اء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة املناطق الثالث 
تقاري���ر اإلجناز كاًل ف���ي مجال اختصاصه ومس���توى تنفيذ املهام 
املوكل���ة إليهم.. معبرين عن تقديرهم وش���كرهم الهتم���ام ومتابعة 

نائب رئيس اجلمهورية.
إلى ذلك أكد نائب رئيس اجلمهورية نائب القائد األعلى الفريق 
الركن/ علي محسن صالح أن  استكمال حترير محافظة البيضاء 

قادم ال محالة في إطار حترير اليمن وبناء دولته االحتادية.

وبارك لدى استقباله ،أمس األربعاء، القيادات العسكرية حملافظة 
البيضاء )قانيه، وناطع( االنتصارات التي يحققها أبطال اجليش 
واملقاوم���ة واملالحم اخلالدة التي يس���طرونها في مختلف جبهات 

احملافظة. 
وحمل نائ���ب الرئيس حتيات���ه وتهانيه للمرابط���ني في جبهات 
القتال م���ن أبطال اجليش وأح���رار اليمن وق���وات التحالف الذين 
يسطرون بدمائهم الزكية مالحم لن ينساها التاريخ وبطوالت ضد 

الكهنوت ستدرسها األجيال.
وثمن الفريق محسن الدعم األخوي الصادق لألشقاء في التحالف 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماته في حتقيق 

االنتصار في البيضاء وفي مختلف اجلبهات.
وشدد نائب الرئيس على مضاعفة اجلهود ومواصلة السير حتى 
استكمال حترير البيضاء ورفع املعاناة التي خلفتها املليشيا على 
أبناء احملافظة خالل السنوات املاضية والعمل على تنفيذ اخلطط 

العسكرية واجلاهزية القتالية وتفقد أحوال املقاتلني.
من جانبهم قدم القادة موجزًا عن األوضاع امليدانية واستكمال 
تنفيذ التوجيهات العسكرية واملعنويات القتالية العالية لألبطال 
املقاتل���ني، معبرين عن الش���كر والتقدير الهتم���ام ومتابعة القيادة 

السياسية ودعم األشقاء في التحالف.
رئيس الوزراء

وبإش���راف االمم املتحدة وهو ماحدث في انتخاب���ات عام 2012م 
بانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية«.

واض���اف« أن امليليش���يا احلوثي���ة ال تس���تطيع أن حتك���م اليمن 
وعليه���ا أن تعي وتفه���م ذل���ك وأن ثقافة االنقالبات بقوة الس���الح 
وخرافة احل���ق االلهي في احلكم لم تعد مجدية وأن اس���هل طريق 

للوصول الى السلطة هي صناديق االقتراع«.
ونوه رئيس الوزراء إلى ان احلكومة ستقدم كل الدعم للمبعوث 
االمم���ي مارتن غريفي���ث لنجاح مهمت���ه للوصول إلى س���الم عادل 
وش���امل وفق املرجعي���ات الث���الث املتمّثلة في املب���ادرة اخلليجية 
واليته���ا التنفيذي���ة، ومخرجات احل���وار الوطني، وق���رار مجلس 

االمن الدولي 2216.
واستعرض اللقاء األوضاع في محافظة احلديدة خاصة وتهامة 
بشكل عام، وأكد رئيس الوزراء أن امليليشيا االنقالبية تعمل على 
عرقلة وصول املساعدات االنسانية واإلغاثية وتفرض حصارًا على 
مدين���ة تعز كما تقوم بحفر اخلنادق وه���ذا دليل على عدم جديتها 

لسالم.
وأش���ار إلى أن س���بب إطالة أمد احلرب هي التدخالت اإليرانية 

وحزب الله البناني ودعم املليشيا بالسالح واملقاتلني.
وطالب رئيس الوزراء املجتمع الدولي القيام مبسؤولياته بتنفيذ 
قرارته ووضع ح���د للتدخل اإليراني في املنطق���ة عامة وِفي اليمن 

خاصة.
من جانبه عبر السفير البريطاني عن دعم حكومته لليمن ووحدته 
وأمنه واس���تقراره.. مجددًا دع���م بالده لعملية الس���الم والتوصل 
حلل شامل وفق للمرجعيات االساسية وخاصة قرار مجلس األمن 

الدولي رقم 2216.
واشار إلى تفهمه من املخاطر واملخاوف التي تبديها احلكومة 
الش���رعية من وجود امليليش���يا في املدن.. مؤكدًا على ضرورة دعم 
حتركات املبعوث الدولي مارتن غريفيث لتحقيق السالم في اليمن.
حض���ر اللقاء وزي���را اإلدارة احمللية عبدالرقي���ب فتح، والصحة 
العامة والس���كان ناصر باعوم، ونائ���ب مدير مكتب رئيس الوزراء 

متعب بازياد.
اللواء العقيلي:العالم يدار اليوم

وأضاف » املرحلة تقتضي التحري والدقة في جميع املعلومات 
التي بها يتم اتخاذ القرار الصحيح.

وفي اللقاء استمع رئيس هيئة األركان إلى ما مت طرحه من قيادة 
الدائرة ورؤساء الشعب، ومت مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق 

بالعمل وتطويره.

هذا وقد شدد رئيس هيئة األركان على سرعة توفير احتياجات 
الدائرة لتمكينها من عملها ومهامها .

هذا وكان في استقباله كل من العميد/ محمد طواف نائب مدير 
دائرة االس���تخبارات والعميد الركن/ عبدالل���ه اليمني مدير دائرة 

األمن العسكري ورؤساء الشعب بدائرة االستخبارات .
كم���ا رافقة في الزي���ارة العميد/ محمد مهدي جاب���ر نائب مدير 

مكتب رئيس هيئة األركان العامة .
الجيش الوطني يرفع

 خالل الس���اعات األولى من حترير قرية احلصامة وجبال كعب 
اجلابر، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا احلوثي االنقالبية.

وأك���د قائ���د الل���واء الثالث عاصف���ة العمي���د محمد ب���ن عبدالله 
العجابي أن قوات اجليش مسنودة بالتحالف العربي كّبدت مليشيا 
احلوثي خسائر كبيرة في األرواح واملعدات وسط استمرار املعارك.

وبات أبطال اجليش الوطني يالحقون مليشيا احلوثي مبديريات 
كتاف وباقم ورازح وغمر وشدا ومنبه، وهي جبهات حتيط مبعقل 

احلوثيني من ثالث جهات هي الشرق والشمال والغرب.
وف���ي محافظة حجة غ���رب البالد ب���دأ اجليش الوطن���ي معركة 
التحري���ر في رابع مديرياتها بعد حتري���ره مديرية ميدي، وحترير 

أجزاء واسعة من حرض وحيران.
وأكد رئيس شعبة التوجيه باملنطقة العسكرية اخلامسة العقيد/ 
محمد س���الم اخلوالني، أن قوات اجليش متكن���ت من حترير قرية 

»حبل« أولى قرى مديرية عبس احملاذية ملديريتي حيران وميدي.
وذك���ر أن قوات اجلي���ش الوطن���ي تواصل التوغل ف���ي مديرتي 
حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع 

األلغام التي زرعتها مليشيا احلوثي قبل أن تلوذ بالفرار.
وفي محافظة تعز أحرز أبطال اجليش الوطني، الثالثاء املاضي، 
تقدمًا جديدًا باجتاه مديرية خدير جنوب شرق محافظة تعز ،بعد 

معارك عنيفة مع ميليشيا احلوثى االنقالبية.
وقال مصدر عس���كري لوكالة سبأ إن مواجهات عنيفة خاضتها 
قوات اللواء 35 مدرع مع مليشيا احلوثي أسفرت عن حترير منطقة 

الكمب بالقرب من مثلث الراهدة.
وذك���ر املصدر أن قوات اجليش الوطني تواصل تقدمها باجتاه 
اخلط الرئيسي الواصل بني تعز وعدن الواقع في دمنة خدير ..الفتًا 

إلى أن مليشيا احلوثي االنقالبية فرت باجتاه دمنة خدير.
وفي محافظة احلديدة شنت مقاتالت التحالف العربي،  الثالثاء 
املاضي، غارات جوية استهدفت مواقع وجتمعات ملليشيا احلوثي 

شمال احملافظة. 
وقالت مصادر محلية ل�«سبتمبر نت« ان غارات جوية استهدفت 
مواقع وجتمعات تتمركز فيها مليش���يا احلوثي في إحدى املزارع 
في كيلو 16، حيث أس���فرت الغارات عن س���قوط أع���داد كبيرة بني 

قتلى وجرحى ملليشيا احلوثي.
المليشيا ترتكب مجزرتين في تعز

والقوانني الدولية.
وفي محافظة تعز استشهد ثالثة مدنيني وأصيب ستة آخرون، 
الثالثاء املاضي، بينهم طفل في مجزرة جديدة ارتكبتها مليش���يا 

احلوثي االنقالبية في تعز.
وقال ش���هود عيان لوكال���ة )س���بأ( إن قذيفة مدفعي���ة )الهاوزر( 
أطلقتها مليشيا احلوثي واستهدفت منزال في حي صينه السكني 

وسط املدينة.
وأكدت مصادر طبية استشهاد 3 مدنيني، بينهم شقيقان وطفل 
ثال���ث فيم���ا يتلق���ى 6 آخ���رون معظمهم اطف���ال العالج ف���ي احدى 

املستشفيات باحملافظة .
 وتواصل مليشيا احلوثي قصف املدن والقرى اآلهلة بالسكان 
املدني���ني ف���ي محافظات تع���ز والبيضاء واجلوف وم���أرب مرتكبة 
مجازر مروعة بحق املدنيني، وسط صمت مطبق من قبل املنظمات 

الدولية وناشطي حقوق اإلنسان.

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 ...

اس���تقبل فخامة الرئيس عبدربه منص���ور هادي رئيس 
اجلمهوري���ة، الثالث���اء، ف���ي العاصمة املؤقتة ع���دن، وكيل 
محافظة حلج املساعد، اجلريح علي حسن ثابت األغبري. 
وأش���اد فخامة الرئي���س مبواق���ف وتضحي���ات املقاوم 
الوكيل االغبري التي جس���دها نص���رة للوطن في مختلف 
اجلبهات في مواجهة قوى التمرد واالنقالب من املليش���يا 
احلوثية اإليرانية..موجهًا مبا يلزم ملعاجلة الوكيل االغبري 

واالهتمام بأوضاعه وصحته نظير ملواقفه املشرفة. 
من جانب���ه عبر اجلري���ح االغبري عن س���روره باهتمام 
فخام���ة الرئي���س الدائ���م بأوض���اع الش���هداء واجلرح���ى 
وايالئه���م عنايت���ه واهتمام���ه الدائم..مؤك���دًا مواصل���ة 
تضحياته لالنتصار للوطن وش���رعيته الدس���تورية ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية. 
حضر اللقاء نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني 

عبدربه احملولي.

تفقد رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
الركن الدكتور طاهر العقيلي، يوم اإلثنني، 
س���ير العمل في ع���دد من الدوائ���ر التابعة 

لوزارة الدفاع.
واطلع رئيس األركان على س���ير العمل 
في كل من دائرة الرعاية االجتماعية ودائرة 

التسليح وقيادة الشرطة العسكرية.
ودش���ن الل���واء العقيلي، خ���الل زيارته 
دائرة الرعاية االجتماعي���ة، صرف مكرمة 

خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزي���ز آل س���عود لش���هداء وجرح���ى 
اجلي���ش الوطن���ي ألش���هر يناي���ر وفبراير 

ومارس من العام اجلاري.
وش���دد نائب الرئيس على متابعة آلية 
الص���رف وتس���هيل وصوله���ا إل���ى أس���ر 
الش���هداء واجلرحى.. مثمنًا دعم األش���قاء 

في اململكة العربية السعودية.
وأشاد اللواء العقيلي بجهود العاملني 

في دائ���رة الرعاي���ة االجتماعية وش���عبها 
املختلفة وم���ا تقدمة من جه���ود في رعاية 
وإيصال مستحقات الش���هداء واجلرحى، 
مش���دًدا عل���ى ض���رورة عمل التس���هيالت 

الالزمة لذلك.
من جانب���ه، ق���ال مدي���ر دائ���رة الرعاية 
االجتماعي���ة العمي���د الرك���ن داوود يحيى 
داوود »إن عملية الصرف تتم عبر شركات 
الصراف���ة مباش���رة، وأن ش���عب الدائ���رة 
املختصة بعملية الصرف في حالة جاهزية 

لتق���دمي خدماته���ا وتس���هيالتها اإلداري���ة 
املختلفة ألس���ر الش���هداء واجلرحى طوال 

فترة عملية الصرف«.
كم���ا زار رئيس األركان قيادة الش���رطة 
العسكرية واطلع على س���ير العمل فيها.. 
مش���ددًا عل���ى ض���رورة مضاعف���ة اجلهود 
والقيام بدورها في عملية الضبط مبا ميكن 
املؤسسة العسكرية من القيام بدورها على 

الوجه األمثل.

رئيس اجلمهورية يشيد مبواقف وتضحيات اجلريح علي االغبري

تدشني صرف مكرمة امللك سلمان لشهداء وجرحى اجليش الوطني

استشهاد 40 مدنيًا بهاونات املليشيا في حيس
احلديدة – خليل الزكري

تواصل مليشيا احلوثي االنقالبية استهدافها 
األحياء الس���كنية في مدينة حيس في وقت تش���ن 
فيه���ا هجم���ات متكررة عل���ى مواقع مترك���ز قوات 

اجليش الوطني واملقاومة الشعبية.
وحتدث���ت مص���ادر ميداني���ة وأخ���رى محلية ل� 
»26س���بتمبر« أن مليش���يا احلوثي متطر األحياء 
الس���كنية بقذائ���ف الهاونات بش���كل ش���به يومي 
مخلفة ضحايا في اوساط املدنيني وأضرار بالغة 

في املمتلكات العامة واخلاصة.
ورصد تقرير حقوقي اعده ناشطون في حيس 
مقتل اكثر من 40 مدنيا جراء الهاونات وعمليات 
القنص والقصف بينهم 14طفال واصابة اكثر من 
100اخرين بينهم 40طفال -ووفقا للتقرير- حصلت 
»26سبتمبر« على نسخة منه تعرض اكثر من 100 
منزال ومحال جتاريا واربعة مرافق حكومية وثمان 
مزارع وخمسة مساجد جراء عمليات القصف التي 

طالت مدينة زبيد منذ حتريرها.
وتس���بب القص���ف املتواصل بالهاون���ات التي 
تشنه مليشيا احلوثي على االحياء السكنية بنزوح 
آالف االسر الى مناطق امنة في املناطق القريبة من 

حيس واحملافظات االخرى.
ويؤك���د مس���ؤول جلن���ة اخلدمات ف���ي املجلس 

احمللي ملديرية حيس صادق بجاش عكيش نزوح 
ما يقارب من عشرة الف نازح من مدينة حيس ستة 
أآلف منهم نزحوا الى احملافظات فيما 4000 آخرين 

الى املناطق اآلمنة في اطار احملافظة.
وحت���اول املليش���يا احلوثي���ة اس���تعادة »مركز 
مديرية حيس« بعد ان مت حتريره في فبراير املاضي 
اال ان أبط���ال اجليش الوطني م���ن ألوية العمالقة 
واملقاومة التهامية تتصدى لها وتكبدها خس���ائر 

فادح���ة. كان آخره���ا األحد املاضي حي���ث تكبدت 
املليشيا عددا كبيرا من القتلى واجلرحى.

في غضون ذلك اليزال العش����رات من املدنيني 
يتعرضون ملخاطر األلغام التي زرعتها املليشيا 
ف����ي الطرق����ات واملس����احات الواس����عة احمليط����ة 

باملدينة.
على صعيد تطبيع األوضاع في مدينة حيس أكد 
عدد من االهالي ل� »26س���بتمبر« ان اللواء السابع 
عمالقة وال���ذي ينخرط 
ف���ي إط���اره املئ���ات من 
أبن���اء تهامة يعمل على 
ضبط األمن في املنطقة 
مهام���ه  جان���ب  إل���ى 
الدفاعي���ة والتأميني���ة 

للمدينة.
ومي���ارس املواطنون 
البال���غ من تبق���ى منهم 
ف���ي  170000نس���مة 
مدين���ة حي���س البالغ���ة 
مساحتها 16كيلو متر 
مربع حياته���م اليومية 
م���ع  طبيع���ي  بش���كل 
بعض احلذر من قذائف 

املليشيا.

ويؤكد األهالي أن املساعدات اإلنسانية واملواد 
اإلغاثية تتدفق بش���كل مس���تمر إلى مدينة حيس 
عبر اخلط الرابط بني حي���س واخلوخة من املنفذ 
الغرب���ي مقدم���ة من بي���ت هائل س���عيد أنعم مركز 
امللك س���لمان والهالل األحم���ر اإلماراتي وعدد من 

املنظمات الدولية.
ويق���ول ص���ادق بج���اش عكي���ش ان منظم���ة 
اليونيس���ف تكفل���ت بح���ل ج���زء م���ن ازم���ة املياه 
حي���ث قدمت ما يق���ارب من 60 خزان���ًا وزعت على 
االحياء ف���ي املدينة ويتم تعبئته���ا يوميا. بعد ان 
دمرت املليشيا احلوثية مشروع املياه الذي كانت 
احلكومة الهولندية تكفلت به في وقت سابق وخرج 

عن اخلدمة بشكل نهائي.
وفيم����ا يخ����ص اخلدم����ات الصحي����ة وبعد ان 
قصفت املليشيا املستش����فى الوحيد في املدينة 
اكثر من مرة وخرجته عن اخلدمة اكد عكيش ان 
فريقا طبيا مدعوما من اليونيس����يف يعمل على 
تقدمي اخلدم����ات الطبية للمواطن����ني الى جانب 

املستشفى امليداني.
وفي خدمة الكهرباء يعتمد املواطنون في حيس 
بشكل كلي على الطاقة الشمسية وحتى االن لم يتم 
تزويد املدينة منذ حتريره���ا باملولدات او البدائل 

املناسبة خصوصا في فترة الصيف.

الدفاع اجلوي السعودي 
يعترض صاروخًا باليستيًا 

اطلقته املليشيا
اعترض���ت قوات الدف���اع اجلوي امللكي الس���عودي ،ي���وم األربعاء، 
صاروخًا باليستيًا اطلقته املليشيا احلوثية االيرانية من مدينة صعدة 

باجتاه أراضي اململكة.
وقال املتحدث الرس���مي باس���م قوات التحالف العقيد الركن تركي 
املالك���ي:  إن الص���اروخ الذي اطلقته املليش���يا احلوثي���ة كان باجتاه 
مدينة )جن���ران( وأطلق بطريق���ة ُمتعمدة الس���تهداف املناطق املدنية 
واآلهلة بالس���كان، وقد متكنت قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي 
من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات«.
وأض���اف املتح���دث الرس���مي ف���ي بي���ان نش���رته وكال���ة االنب���اء 
الس���عودية)واس(« أن هذا العمل العدائي من قبل املليش���يا احلوثية 
اإلرهابية التابعة إليران يثبت اس���تمرار تورط النظام اإليراني بدعم 
املليش���يا احلوثية املس���ّلحة بقدرات نوعية في حتٍد واضح وصريح 
للقرار األمم���ي رقم )2216(، والق���رار رقم )2231( به���دف تهديد أمن 

اململكة العربية السعودية وتهديد األمن اإلقليمي والدولي«.
وأكد املالكي أن إطالق الصواريخ الباليستية باجتاه املدن والقرى 

اآلهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي واإلنساني.  

نائب رئيس اجلمهورية يطلع على أوضاع أمانة العاصمة
اطلع نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن علي 
محسن صالح خالل لقائه ،األربعاء، وزير الدولة أمني 
العاصمة اللواء عبدالغني جميل على املس���تجدات 
واألوضاع في العاصمة صنعاء مع استمرار سيطرة 
املليشيا احلوثية اإليرانية وانتهاكاتها بحق أبناء 

العاصمة.
ونوه نائب الرئيس إلى ما تكبده أبناء العاصمة 
من معان���اة وما حتلوا ب���ه من صب���ر وحكمة جراء 
تعن���ت املليش���يا ونهبه���ا للحق���وق ومصادرته���ا 
للحريات وحتويلها م���ن عاصمة كانت حتتضن كل 
اليمنيني إلى قرية تفتقر ألبس���ط مقومات اخلدمات 

واألمن والسكينة العامة.
وأشاد نائب رئيس اجلمهورية مبا يسطره أبناء 
اجليش وأحرار اليمن مبساندة أخوية من األشقاء 
ف���ي التحال���ف م���ن انتص���ارات كبيرة ف���ي مختلف 
اجلبه���ات في طريق اس���تعادة الدول���ة اليمنية وما 
يتطلبه ذلك من وقفة كل أبناء الشعب اليمني للحفاظ 

على اجلمهورية واملكتسبات الوطنية.
م���ن جانبه عبر وزي���ر الدولة أم���ني العاصمة عن 
تقديره الهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكدًا 
وق���وف أبن���اء العاصم���ة مبختل���ف مكوناته���م م���ع 

الشرعية وخيار الدولة.
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احلديدة – خليل الزكري
دفعت ق���وات اجلي���ش الوطني 
واملقاومة الش���عبية في الس���احل 
الغربي بتعزيزات عسكرية كبيرة 
لفتح مسارات جديدة في معركتها 
م���ع مليش���يا احلوث���ي االنقالبية 
انطالق���ا من مدين���ة التحيتا التي 

حررتها االسبوع املاضي.
وتعم���ل ق���وات اجلي���ش عل���ى 
تطهير ما تبقى من جيوب تتمركز 
فيها املليشيا احلوثية في مزارع 
الفازة والسويق واملغرس جنوبي 
غ���رب التحيت���ا، بتنفي���ذ عمليات 
ضغط مس���تمرة عل���ى حتصينات 
املليشيا االنقالبية فيها ومحاولة 
فت���ح خط���وط االم���داد ال���ى مركز 

التحيتا.
وفي الشرق واجلنوب الشرقي 
م���ن مدينة التحيت���ا قالت مصادر 
ميدانية ل�»26 س���بتمبر« إن قوات 
اجليش الوطني من ألوية العمالقة 
تواص���ل  التهامي���ة  واملقاوم���ة 
اس���تكمال تطهير مناطق القرمية 
احمل���اددة  واملناط���ق  واملس���لب 

ملديرية زبيد.
وخاضت قوات اجليش الوطني 
امس االربعاء مع���ارك ضارية مع 
عناص���ر املليش���يا االنقالبية بعد 
هجوم عاكسي شنته على مواقعها 
في املس���لب والقرمي���ة واالطراف 

اجلنوبية لوادي زبيد.
وحققت قوات اجليش الوطني 
تقدما كبيرا مبشاركة من طائرات 
للتحال���ف  التابع���ة  االباتش���ي 
العربي، وس���ط انهي���ارات كبيرة 
ف���ي صف���وف مليش���يا احلوث���ي 
استس���لم  حي���ث  االنقالبي���ة، 
العش���رات م���ن مقاتلي املليش���يا 
ووقع آخرين في االسر، فيما قتل 

واصيب اعداد كبيرة جراء املعارك 
وهجمات االباتشي.

وكانت قوات اجلي���ش الوطني 
استعادت السيطرة مطلع االسبوع 
اجل���اري عل���ى قرية نوب���ة عياش 
اهيف الفاصلة بني زبيد والتحيتا 
والواقع���ة عل���ى اخلط االس���فلتي 

الرابط بينهما.
ومب���وازاة تدف���ق التعزي���زات 
الكبيرة ال���ى مدين���ة اخلوخة من 
االف���راد قادم���ني م���ن املعس���كرات 
التدريبية للمش���اركة في عمليات 
التحرير للساحل الغربي ينخرط 
اآلالف م���ن أبن���اء تهام���ة ضم���ن 
قوات اجليش واملقاومة التهامية 
املشاركة في العمليات العسكرية.
ودفع���ت ق���وات اجلي���ش امس 
االربع���اء بتعزي���زات كبي���رة م���ن 
املعدات العس���كرية واالف���راد الى 
منطق���ة التحيت���ا والتي س���تكون 
منطلق���ا ملعاركه���ا القادم���ة ف���ي 
اجلبهات الشرقية للحديدة، وفقا 

ملا حتدثت به املصادر.

واك���دت ان الق���وات م���ن الوي���ة 
العمالقة والوية املقاومة التهامية 
تعمالن على التحرك باجتاه تنفيذ 
عمليات واس���عة لتحري���ر مديرية 
زبي���د مب���وازات التح���رك لتحرير 
مناط���ق اجل���اح واحلس���ينية في 

بيت الفقيه.
وتس���عى ق���وات اجلي���ش وفقا 
للمصادر من خالل نقل العمليات 
العس���كرية الى املناطق الش���رقية 
الى قطع خطوط االمدادات وس���د 
الثغ���ور الت���ي حت���اول املليش���يا 

االنقالبية التسلل منها.
وعلى صعيد الغ���ارات اجلوية 
كثف���ت مقات���الت اجل���و التابع���ة 
للتحالف العربي من اس���تهدافها 
وتعزي���زات  وحت���ركات  مواق���ع 
املليش���يا االنقالبي���ة ف���ي عدي���د 
مناطق في احلديدة. اس���فرت عن 
تدمير ما يق���ارب من اربع دبابات 
واس���لحة ثقيلة ومقتل العشرات 
من العناص���ر االنقالبية في زبيد 

والتحيتا ومدينة احلديدة.

قوات اجليش تدفع بتعزيزات كبيرة الى 
الساحل الغربي لنقل مسار املعركة شرقًا

أثنى في االجتماع الموسع لقيادات وزارة الدفاع على القيادات العسكرية في خطوط التماس مع ابطال الجيش الوطني:

رئيس اجلمهورية: مرحلة جديدة وحاسمة ستشهدها املؤسسة العسكرية مبختلف وحداتها

أك���د فخام���ة الرئيس املش���ير الرك���ن عبدربه 
منص���ور ه���ادي رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د 
األعل���ى للق���وات املس���لحة، أن مرحل���ة جدي���دة 
وحاس���مة ستش���هدها املؤسس���ة العس���كرية 
مبختل���ف وحداته���ا لتطهي���ر ذاتها م���ن مكامن 
وعناص���ر الفس���اد وتصحيح األخط���اء ووضع 
حد للعش���وائية واألس���ماء الوهمية واملزدوجة 
لترش���يد اإلنفاق وتس���خير االمكانات احملدودة 
للبناء النوع���ي وتوفير االحتياجات واخلدمات 

االساسية.
وفي االجتماع املوسع، الذي عقد، االثنني، في 
قصراملعاشيق بالعاصمة املؤقتة عدن، لقيادات 
وزارة الدف���اع ومنتس���بي املنطق���ة العس���كرية 
الرابع���ة بحض���ور نائب رئي���س ال���وزراء وزير 
الداخلي���ة املهن���دس احم���د امليس���ري ومحافظ 
البنك املركزي الدكتور محمد زمام، أثنى فخامة 
الرئيس، عل���ى القيادات العس���كرية في خطوط 
التماس مع ابطال اجليش الوطني ملواجهة قوى 
التمرد واالنقالب ويسطرون املالحم ويصنعون 
االنتص���ارات ويقدمون التضحي���ة رخيصة في 

سبيل الوطن.
وق���ال: »لهم منا كل التحية وس���نولي الرعاية 
الكاملة ألسر الشهداء واجلرحى الذين قدموا كل 

ما ميلكون دفاعًا عن االرض والعرض«.
وحي���ا رئي���س اجلمهوري���ة ف���ي ه���ذا الصدد 

املواق���ف املش���رفة لألش���قاء ف���ي دول التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية السعودية واسناد 
من االمارات وباقي دول التحالف الذين شاركونا 
محطات الفداء والبناء في جتسيد اصيل لروح 

األخوة ووحدة الهدف واملصير املشترك.
ووض���ع القائ���د االعل���ى للق���وات املس���لحة، 
القيادات العس���كرية امام مس���تجدات األوضاع 
على الساحة الوطنية.. مستعرضا االنتصارات 
املتوالية للجي���ش الوطني واملقاومة الش���عبية 
بإس���ناد من قوات التحالف العربي في مختلف 
اجلبه���ات لهزمية املش���روع الفارس���ي وأدواته 

احلوثية في اليمن.
وش���دد فخامة الرئي���س على أهمي���ة الضبط 
والرب���ط العس���كري ومبدأ االلت���زام واالنضباط 
بتنفي���ذ امله���ام والواجب���ات باعتباره���ا معيار 
العس���كرية وس���ماتها الت���ي يج���ب التحل���ي 

واالتصاف بها.
وق���ال: »ن���درك حتدي���ات املرحل���ة الراهن���ة 
وتداعي���ات احل���رب وآثاره���ا الكارثي���ة الت���ي 
اثقل���ت كاه���ل الوط���ن املنه���ك وطال���ت مقومات 
احلياة ومعيش���ة ش���عبنا بكل ش���رائحه وفئاته 
على مختلف املس���تويات اال ان ذل���ك لن يعفينا 
م���ن حتم���ل مس���ؤولياتنا الوطني���ة واالخالقية 
جتاه املجتمع من خالل رص الصفوف وحش���د 
االمكانات والطاقات لتحقي���ق التطلعات املاثلة 

أمامنا وِفي مقدمتها هزمية املشروع االنقالبي 
ملليشيا احلوثي املدعومة من ايران واالنتصار 
لليم���ن االحت���ادي اجلدي���د املبني عل���ى العدالة 

واملساواة واحلكم الرشيد«.
وأضاف فخامته »على املؤسس���ة العس���كرية 
ان تك���ون عنوان���ًا وق���دوة لالنتص���ار والنجاح 
باعتبارها س���ياج الوطن وحصنه املنيع اذا ما 
بنيت على أس���س صحيحة بعيدًا عن الوالءات 
واالنتم���اءات الضيق���ة وهن���ا تق���ع املس���ؤولية 
عل���ى عاتقكم في ارس���اء تلك اللبنات وس���يكون 
مب���دأ الث���واب والعقاب حاضرا ملن اخل بقس���م 
العس���كري ومس���ؤولياته التي أنيطت به وعلى 

عاتقه».
وكان مدي���ر مكت���ب القائ���د األعل���ى للق���وات 
املس���لحة اللواء ركن احمد العقيلي قدم ايجازًا 
تضمن نتائج املهام والواجبات اآلنية والعاجلة 
التي وضعت امام القادة خالل االجتماع السابق 
ومستوى التنفيذ وفق توجيهات فخامة الرئيس 

القائد األعلى للقوات املسلحة.
واص���در فخامة الرئي���س توجيهات���ه الالزمة 
واحلازم���ة املتصل���ة بتفعي���ل العم���ل واالرتقاء 
بامله���ام والواجب���ات بص���ورة فاعل���ة ودقيق���ة 
وتصحيح االخت���الالت وضبط الق���وام بصورة 
عام���ة وتفعيل واس���تكمال عمل اللجن���ة املعنية 

بذلك وفق املهام املناطة بها.

المسؤولية الملقاة على عاتقنا تحتم علينا رص الصفوف وحشد االمكانات والطاقات للقضاء على المشروع االنقالبي الحوثي اإليراني
ن���درك حتدي���ات املرحل���ة الراهنة وتداعيات احل���رب وآثارها الكارثية.. لكنها لن تعفينا من حتمل مس���ؤولياتنا الوطنية واالخالقية جتاه املجتمع
على المؤسس��ة العس��كرية ان تكون عنوانًا وقدوة لالنتصار والنجاح باعتبارها س��ياج الوطن وحصنه المنيع اذا ما بنيت على أس��س صحيحة بعيدًا عن الوالءات واالنتماءات الضيقة

الرئيس مينح وسامي الشجاعة للشهيدين اللواء 
علي ناصر هادي والعميد عمر الصبيحي

منح فخامة الرئيس املشير الركن عبدربه 
منصور ه���ادي رئيس اجلمهوري���ة القائد 
األعلى للقوات املسلحة، وسامي الشجاعة 
لكل م���ن قائد املنطق���ة العس���كرية الرابعة 
األسبق الش���هيد اللواء علي ناصر هادي، 
وقائد محور ذباب قائد اللواء الثالث حزم 
السابق الش���هيد العميد الركن عمر سعيد 

الصبيحي. 
وس���امي  اجلمهوري���ة  رئي���س  وقل���د 
س���ند  الش���هيدين  لنجل���ي  الش���جاعة 
عل���ي ناصر ه���ادي ووض���اح عمر س���عيد 
الصبيح���ي.. مش���يدًا مبناقب الش���هيدين 
الوطنية والفدائية البطولية التي قدماها 
خالل مش���وار حياتهم���ا احلاف���ل باإليثار 

والتضحية والعطاء. 
وقال فخام���ة الرئيس »س���تظل األجيال 
املتعاقبة تستذكر املواقف الشجاعة التي 

اجترحه���ا الش���هيدين وبصماتهم���ا التي 
التزال حاضرة وشاهدو في ضمير ووجدان 
ابناء شعبنا اليمني، حيث قدما حياتهما 
في س���بيل حتري���ر الوط���ن م���ن عصابات 
الكهنوت من املليش���يا احلوثي���ة االيرانية 
واالنتصار إلرادة شعبنا اليمني احلقة«. 

وعبرا جنلي الش���هيدين عن اعتزازهما 
وتقديرهما لفخامة الرئيس املش���ير الركن 
عبدرب���ه منص���ور ه���ادي ال���ذي كان دومًا 
وأب���دًا معهم حاضرًا ووفي���ًا ملناقب ومآثر 
الشهداء كتقدير وعرفان ملا قدموه وتوجت 
به حياتهم من انتصارات ومواقف مشرفة..
مؤكدين ان هذه األوسمة تعد وسامًا على 
ص���دور كل رفاق الش���هيدين مم���ن قضوا 
حياته���م او الزال���وا ي���ؤدون واجباته���م 
لالنتص���ار للوطن ال���ذي قدما الش���هيدين 

حياتهما من اجله واالنتصار له.

عدن - خاص:
ف���ي اط���ار تنفي���ذ توجيه���ات فخامة 
رئي���س اجلمهوري���ة املش���ير عب���د ربه 
منصور ه���ادي لتفعيل اجلهاز املركزي 
للرقابة واحملاس���بة  التقى امس  وكيل 
اجله���از املرك���زي للرقاب���ة واحملاس���بة 
الدكتور فهمي محمد منصور  بالعاصمة 
املؤقتة عدن مبدير عام املؤسسة العامة 
للكهرب���اء املهن���دس مجيب الش���عيبي 
لالطالع عل���ى وضع املؤسس���ة العامة 
للكهرباء وتقييم مستوى اخلدمة فيها.
وفي اللق���اء الذي ضم مدي���ر القطاع 
االقتص���ادي باجله���از املرك���زي عل���ي 
مقبل، وفريق املراجعة ومديري اإلدارات 
باملؤسس���ة ، أكد الدكتور فهمي محمد 
منصور حرص اجلهاز املركزي للرقابة 
واحملاس���بة عل���ى تطبي���ق اإلج���راءات 
القانونية بحق كل من ثبت إدانته ألعمال 
مخالفة للقانون لكافة منتسبي اجلهاز 

العام وتنفيذ االجراءات بحقهم وإحالة 
ملفاتهم إلى النيابة العامة.. مبينًا بان 
اجلهاز يتبني املعايير والقواعد املهنية 
والط���رق املناس���بة  للقي���ام بالرقاب���ة 
من خ���الل مراحل  التخطي���ط والتنفيذ 

وإعداد التقارير.
واشار وكيل اجلهاز املركزي للرقابة 
واحملاس���بة إل���ى أن ف���رق املراجع���ة 
باجلهاز املركزي تباش���ر مهام النزول 
الى كافة املرافق واملؤسسات احلكومية 
تنفي���ذًا لتوجيه���ات فخام���ة رئي���س 
اجلمهوري���ة خ���الل اجتماع���ه بقي���ادة 
اجله���از املرك���زي للرقابة واحملاس���بة 
لتفعيل دوره في الرقابة وتقييم األداء 
للوح���دات اإلداري���ة واملالي���ة م���ن أجل 
احملافظ���ة عل���ى امل���ال الع���ام وايق���اف 
العبث بامل���وارد االيرادية واملالية ذات 
الصلة بأنش���طة املؤسس���ات اخلدمية 
واحليوية.. مثمنًا سبل التعاون البناء 
للمؤسسة العامة للكهرباء في تسهيل 

مهام عم���ل جهود الفرق الرقابية اثناء 
النزول.

وك���رس اللق���اء ملناقش���ة املش���اكل 
والصعوب���ات املالي���ة الت���ي تواج���ه 
املؤسس���ة وطرق معاجلتها وأس���باب 
منظوم���ة  خدم���ات  مس���توى  تدن���ي 

الكهرباء في احملافظات احملررة.
م���ن جانب���ه اس���تعرض مدي���ر ع���ام 
املؤسس���ة العام���ة للكهرب���اء املهندس 
مجي���ب الش���عيبي اجلوان���ب املالي���ة 
املتعلق���ة بعم���ل حتصي���ل املديوني���ة 
املتأخرة للمؤسس���ة وطرق معاجلتها، 
وك���ذا نتائج حمل���ة الربط العش���وائي 
اجل���اري تنفيذه���ا وااله���داف املرجوة 
منها.. مشيرًا الى أهمية اللقاء للوقوف 
أمام القضايا التي تهم قطاع الكهرباء 
مبا يكفل حتسني مؤش���رات اجلوانب 
املالي���ة واإلدارية، خصوصًا في ظل ما 
تواجهه املؤسس���ة من حتديات كبيرة 

خالل الوضع الراهن.

سالمين يتفقد الخدمات األساسية بعدد من المديريات
كتب/ عبدالسالم هائل 

ق���ام صب���اح يوم أم���س القائ���م باعم���ال محاف���ظ محافظة 
عدن/ أحمد س���الم ربيع عل���ي بجولة اس���تطالعية لعدد من 
مديري���ات العاصمة ع���دن. رافقه املهندس/ غس���ان الزامكي 
وكيل احملافظة لقطاع املشاريع. تفقد خاللها سير العمل في 
اخلدمات االساس���ية في كل من مديريات املنصورة والشيخ 

عثمان واملعال وصيرة وخور مكسر.
ففي مديرية الش���يخ عثمان دش���ن القائم باعمال احملافظ 
أحم���د س���الم ربيع حمل���ة النظاف���ة الش���املة ف���ي منطقتي 
املمدارة و الس���ايلة والتي تشارك فيها عدد من اليات النقل 
الكبيرة والشيوالت التي مت استئجارها من قبل الصندوق 
لتنفيذ اعمال احلملة إضافة الى فريق عمل خاص باحلملة 
والت���ي تترافق مع تواص���ل اعمال حم���الت النظافة في كل 

من منطقة البساتني واللحوم واحملاريق مبديرية دار سعد، 
وكذا حمالت النظافة في خط ال وشارع السجن في مديرية 

املنصورة.
كما شملت زيارة القائم باعمال احملافظ عددًا من شوارع 
منطق���ة الدري���ن واملنطق���ة الصناعية واالس���واق الش���عبية 
واالحي���اء القدمي���ة، ووجه اجله���ات املختصة بب���ذل مزيدًا 
من اجلهود لتحس���ني وتطوير اخلدمات االساس���ية، ومنها 
خدمات النظافة والصرف الصحي. ووضع حدًا لظاهرة طفح 
مي���اه املجاري، كما أطلع القائم باعم���ال محافظ عدن احمد 
سالم ربيع من املهندس/ غسان الزامكي على خطة وبرنامج 
املشاريع اخلدمية اجلاري تنفيذها والقيد التنفيذ في بعض 
املديري���ات س���يما مش���روعات الرص���ف لعدد من الش���وارع 
الرئيس���ية والفرعية ومنها مش���روع رصف تقاطع املمدارة 
باجتاه عبد القوي الذي من املقرر ان يبدأ العمل به قريبًا.

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ينفذ نزوال

الى المؤسسة العامة للكهرباء في عدن

ً
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 ال��������ف��������ري��������ق ال������������رك������������ن/ ع�������ل�������ى م������ح������س������ن ص������ال������ح 
نائب رئيس اجلمهورية

باستشهاد العميد الركن/
م����������ح����������م����������د م����������ح����������م����������د ص��������������ال��������������ح األح�����������م�����������ر

 امللحق العسكري لبالدنا في مملكة البحرين الشقيقة 
والذي استشهد اثناء ادائه ملهمة تدريبية

للفقيد الرحمة والرضوان وألهله وذويه وجيشنا الوطني
قادة وضباطًا وصفًا وأفرادًا الصبر والسلوان

»إنا لله وإنا إليه راجعون«
امل�������ع������زون:

 قيادة دائرة التوجيه املعنوي وصحيفة «26سبتمبر»
 وجميع منتسبي الدائرة 

»وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل الله أم���واتًا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون«

أص�����دق التعازي وامل�واس�اة
نرفعها إلى 
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تواصل قوات الجيش الوطني واملقاومة الش�عبية يف محافظة البيضاء 
تقدماتها يف عدد من جبهات املحافظة املختلفة، وتخوض معارك ضارية 
ضد مليشيا الحوثي االنقالبية، بإسناد من التحالف العربي لدعم الرشعية 
يف اليمن بقيادة اململكة العربية الس�عودية، حيث اح�رز أبطال الجيش 
الوطن�ي واملقاومة الش�عبية انتصارات كبرية خالل املع�ارك األخرية يف 
جبهات رشقي املحافظة، محررة للعديد من املناطق واملواقع االسرتاتيجية 
من سيطرة املليشيا الحوثية، وسط انهيار شديد وغري مسبوق يف صفوف 
املليشيا التي خرت معظم عنارصها يف تلك املعارك، مما دفعها إىل تحشيد 
املزيد من عنارصها من محافظات ذمار وصنعاء وعمران وصعدة، للحفاظ 
عىل ما تبقى من املواقع التي ال تزال تحت س�يطرتها يف البيضاء، وسعيا 
منها ملنع تقدمات الجيش املتسارعة، من خالل شنها للهجمات التي تبوء 

بالفشل يف كل محاولة أمام صالبة وبسالة أبطال الجيش الوطني.

بع��د الضرب��ات املوجع��ة الت��ي تلقتها مليش��يا 
احلوثي االنقالبي��ة من قوات اجلي��ش الوطني في 
جبه��ات محافظ��ة البيضاء ف��ي املع��ارك األخيرة، 
حتاول املليشيا جاهدة استعادة بعض املواقع التي 
حررتها قوات اجليش من خالل الهجمات الفاش��لة 
الت��ي تنفذها، حي��ث أحبط��ت قوات اجلي��ش، يوم 
اإلثنني املاضي، هجوما ش��نته املليشيا على مواقع 
وحتصينات أبطال اجليش في جبهة ناطع ش��رقي 

محافظة البيضاء.
وق��ال قائ��د كتائب النص��ر العقي��د/ ناصر علي 
القحيح احلارثي ل�«26س��بتمبر« إن قوات اجليش 
في محور بيحان متكنت من إفشال هجوم للمليشيا 

االنقالبية على مواقع اجليش في  جبهة ناطع.
وأوضح العقيد احلارثي أن املليش��يا فش��لت في 
إحراز أي تقدم في اجلبهة، مؤكدا أن املليشيا تكبدت 

خالل املعارك قتلى وجرحى في صفوفها.
وأكد العقيد احلارث��ي أن أبطال اجليش الوطني 
باملرصاد ألي اختراقات أو محاوالت تسلل تقوم بها 

املليشيا احلوثية املدعومة من إيران.
ذي ناعم.. مقاومة ال تتوقف

إلى ذلك ش��ن أبطال املقاومة الش��عبية في جبهة 
ذي ناعم مبحافظة البيضاء، األحد املاضي، هجوما 
عنيف��ا على مواقع مليش��يا احلوث��ي االنقالبية في 

اجلبهة.
وذك��ر مص��در ميدان��ي أن أبطال املقاومة ش��نوا 
هجم��ات متزامنة عل��ى مواقع املليش��يا في مناطق 
“جرجرة” و”كع��واش” و “منعض” و”عباس” 
مبديري��ة ذي ناع��م، مؤكدا أن املعارك أس��فرت عن 

تكبيد املليشيا خسائر بشرية كبيرة.
وبالت��وازي م��ع العملي��ات الت��ي تنفذه��ا قوات 
اجليش الوطني، يواصل أبطال املقاومة الش��عبية 
نضالهم ضد املليشيا بطريقتهم، حيث نصبوا كمينا 
محكما ألحد أطقم املليش��يا في منطقة ذي مخش��ب 
بجبه��ة احلازمي��ة، أس��فر ع��ن مص��رع ثمانية من 
عناصر مليشيا احلوثي االنقالبية اخلميس املاضي.
وقال��ت مص��ادر ميداني��ة ل�”26س��بتمبر” أن 
املقاوم��ة الش��عبية ف��ي جبه��ة احلازمي��ة، نصبت 
كمينا محكما ألحد أطقم مليشيا احلوثي االنقالبية 

مبنطقة ذي مخشب، الواقعة بني مديريتي مكيراس، 
والصومعة.

وبحس��ب املصادر فإن العملية أسفرت عن مقتل 
ثماني��ة م��ن عناصر املليش��يا احلوثي��ة، فضال عن 

تدمير الطقم الذي كانوا على متنه.
كما شهدت عدة جبهات ميدانية مبحافظة البيضا 
الثالث��اء املاضي، معارك عنيفة ب��ني قوات اجليش 
الوطني مسنودة باملقاومة الشعبية من جهة وبني 

مليشيا احلوثي االنقالبية من جهة أخرى.
وقالت مصادر ميدانية ل�»26سبتمبر« ان معارك 
عنيف��ة دارت بني قوات اجلي��ش الوطني واملقاومة 
الشعبية من جهة وبني املليش��يا احلوثية من جهة 

أخرى في منطقة آل حميقان، مبديرية الزاهر.
وبحسب املصادر فإن املعارك اندلعت إثر هجوم 
للمليش��يا احلوثية حاول��ت من خالل��ه التقدم إلى 
مواقع ف��ي منطقة جل��ردي، غير أن ق��وات اجليش 

واملقاومة تص��دت للهجوم واجبرت املليش��يا على 
التراجع والفرار.

وأف��ادت املص��ادر أن مع��ارك مماثل��ة اندلع��ت 
بالتزامن ف��ي منطقتي احلجلة، وطي��اب، مبديرية 

ذي ناعم.
وأسفرت املعارك عن مقتل أكثر من 9 من عناصر 
املليشيا احلوثية وإصابة آخرين في حصيلة أولية.

االعداد ملا بعد التحرير
وفي س��ياق م��ا تش��هده محافظ��ة البيض��اء من 
عمليات عسكرية واالستعداد ملا بعد تلك العمليات 
ف��ي اجلان��ب األمن��ي واخلدم��ي، اس��تقبل فخام��ة 
الرئي��س املش��ير الرك��ن/ عبدربه منص��ور هادي 
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املس��لحة، 
السبت املاضي، في العاصمة املؤقتة عدن، القيادات 
التنفيذية واخلدمية واألمنية في محافظة البيضاء 
بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وِف��ي اللق��اء الذي ض��م محاف��ظ البيض��اء ناصر 
اخلضر الس��وادي ووكالء احملافظة الش��يخ/ خالد 
احمد عبدربه العواضي، والش��يخ/ س��نان جرعون 
وسليمان احلميقاني، والشيخ/ أحمد العسلي، حيث 
رحب فخامة الرئيس باجلميع، واضعا أمامهم صورة 

موجزة ملجمل التطورات على الساحة الوطنية.
وتط��رق فخامته إلى جه��ود الدولة ف��ي تطبيع 
األوضاع وتق��دمي اخلدمات واالحتياج��ات املمكنة 
لتجاوز تداعيات معاناة احلرب الظاملة التي شنتها 
مليشيا احلوثي االنقالبية املدعومة من إيران والتي 

طالت كافة شرائح املجتمع املختلفة.
أنصار اجلمهورية

وأش��ار رئيس اجلمهورية إلى املواقف املش��رفة 
ألبن��اء محافظ��ة البيض��اء ف��ي نص��رة الدول��ة 
واجلمهوري��ة ومواجه��ة اإلمامة والكهن��وت، وما 
قدمت��ه ف��ي س��بيل ذل��ك م��ن تضحي��ات جس��يمة، 
مش��دداً عل��ى أهمي��ة توحي��د الصف��وف وتعزي��ز 
اجلبهات الستكمال حترير احملافظة، لتنعم باألمن 

واالستقرار والسكنية.
وقال فخامة الرئيس: »سنقدم الدعم للبيضاء بكافة 
أشكاله املادية واملعنوية وبإسناد من االشقاء في دول 
التحال��ف العربي بقي��ادة اململكة العربية الس��عودية 
ومش��اركة فاعلة من دولة االم��ارات العربية املتحدة، 
ومعاملة ش��هداء وجرحى البيضاء وفق��اً للتوجيهات 
السارية للحكومة في هذا اإلطار اسوة بشهداء وجرحى 
جبهات احملافظات التي تقع في إطار الشرعية وتواجه 

مليشيا االنقالب احلوثية اإليرانية«.
العفو عند املقدرة

وأك��د رئي��س اجلمهوري��ة عل��ى أهمي��ة العف��و 
والصفح عن املغرر بهم ألس��باب كثيرة ومتعددة، 
والتي م��ن ضمنها عدم والءهم للمش��روع احلوثي 
الكهنوتي أو املغرر بهم، والترحيب بهم واستيعابهم 

من منطلق العفو عند املقدرة.
م��ن جانب��ه عب��ر محاف��ظ البيض��اء وال��وكالء 
والقي��ادات التنفيذي��ة واألمنية عن س��رورهم بهذا 
اللقاء الذي وض��ع العديد من النقاط على احلروف 
والم��س تطلع��ات واحتياج��ات احملافظ��ة عل��ى 
صعيد تعزيز جبهتها الداخلية الس��تكمال حتقيق 

االنتص��ارات املتوالي��ة الت��ي حتقق��ت في ع��دد من 
املناط��ق بفض��ل توجيه��ات فخامة الرئي��س بدعم 
وتفعيل جبهات البيضاء بإسناد من االشقاء في دول 
التحالف العربي، مثمنني دعمه وتوجيهات فخامة 
الرئي��س حملافظ��ة البيض��اء في مختل��ف املجاالت 

واالهتمام مبقاومتها وشهدائها وجرحاها.
مناقشة مستجدات اجلبهات

إلى ذل��ك التقى نائ��ب رئي��س اجلمهورية نائب 
القائد األعلى للقوات املس��لحة الفريق الركن/ علي 
محسن صالح ،أمس األربعاء، بالقيادات العسكرية 
حملافظ��ة البيض��اء )قاني��ه، وناط��ع( ملناقش��ة 

املستجدات امليدانية.
وبارك نائب الرئيس االنتص��ارات التي يحققها 
أبط��ال اجلي��ش واملقاوم��ة واملالحم اخلال��دة التي 
يس��طرونها في مختل��ف جبهات احملافظ��ة، مؤكداً 
بأن اس��تكمال حتري��ر احملافظة ق��ادم ال محالة في 

إطار حترير اليمن وبناء دولته االحتادية.
وحمل نائب الرئيس حتياته وتهانيه للمرابطني 
في جبهات القتال م��ن أبطال اجليش وأحرار اليمن 
وق��وات التحالف الذين يس��طرون بدمائهم الزكية 
مالحم لن ينساها التاريخ وبطوالت ضد الكهنوت 

ستدرسها األجيال.
وثم��ن الدع��م األخ��وي الص��ادق لألش��قاء ف��ي 
التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وإس��هاماته في حتقيق االنتصار في البيضاء وفي 

مختلف اجلبهات.
وش��دد نائ��ب الرئي��س عل��ى مضاعف��ة اجلهود 
ومواصلة الس��ير حتى اس��تكمال حترير البيضاء 
ورف��ع املعان��اة الت��ي خلفتها املليش��يا عل��ى أبناء 
احملافظة خالل السنوات املاضية والعمل على تنفيذ 
اخلطط العسكرية واجلاهزية القتالية وتفقد أحوال 

املقاتلني.
م��ن جانبهم ق��دم الق��ادة موج��زاً ع��ن األوضاع 
امليدانية واس��تكمال تنفيذ التوجيهات العس��كرية 
واملعنوي��ات القتالي��ة العالي��ة لألبط��ال املقاتلني، 
معبرين ع��ن الش��كر والتقدي��ر الهتم��ام ومتابعة 

القيادة السياسية ودعم األشقاء في التحالف.

اجليش الوطني يخوض معارك متواصلة في البيضاء وانكسارات متتالية للمليشيا 
  محمد التميمي

وقال اللواء الركن/ يحيى صالح _ قائد املنطقة 
العسكرية اخلامس��ة أن مليشيا احلوثي املتمردة 
تعيش في انهيارات متواصلة وحتديداً في جبهة 
حيران التابعة حملافظة حجة بعد سيطرة اجليش 
الوطني عل��ى مدين��ة وميناء مي��دي وأن اجليش 
الوطني يواصل تقدمه في اجلبهة وكبد املليش��يا 

في حيران خسائر كبيرة في األرواح واملعدات.
وقال اللواء/ صالح: إن ابطال األلوية التابعة 
للمنطق��ة يس��طرون كل ي��وم مالح��م بطولية في 
مواجهة املليش��يا احلوثية املتم��ردة املدعومة من 
ايران التي تتوالى هزائمها يوما بعد آخر وتعيش 
حال��ة تقهقر مس��تمرة ..  ال��ى أن مديرية عبس ال 
يفصلها ع��ن مواقع اجلي��ش الوطني ف��ي حيران 
س��وى 7 ك��م .. وقريب��ا س��يصلها اجلي��ش ويتم 

تطهيرها من املليشيا الى األبد.  

      خسائر فادحة
ومتكنت قوات اجليش الوطني في جبهة حرض 
ش��مال محافظة حجة الثالثاء من استعادة جبال 

الفج والشبكة والكس��ارة الواقعة شرق املدينة 
ودحر املليشيا احلوثية منها .

وكش��ف قائد ل��واء الق��وات اخلاص��ة العميد/ 
محمد احلج��وري، ف��ي تصريح ل«26س��بتمبر« 
،عن خس��ائر فادح��ة  تكبدتها املليش��يا احلوثية 
في األرواح والعتاد، خالل املع��ارك التي خاضها 
اجلي��ش الوطني مبس��اندة م��ن ق��وات التحالف 
العربي، حيث مت اس��تعادة جبال الفج والش��بكة 

والكسارة، وتطهيرها من املتمردين .
يش��ار الى ان أهمية املناطق احمل��ررة تكمن في 
أنها متثل ش��رياناً مهماً للمليش��يا ميتد بني حجة 
وصعدة، كما ان اجليش الوطني بسيطرته عليها 
يكون ق��د وض��ع مدينة ح��رض حت��ت احلصار، 

وقريبا سنعلنها منطقة محررة  .
 

     التوغل في حيران
 وقال العقيد/ محمد اخلوالني _ رئيس ش��عبة 
التوجيه املعنوي باملنطقة اخلامس��ة، : إن التقدم 
مس��تمراً من محورين الس��تكمال حترير مديرية 

حيران بإجتاه الش��رق والس��يطرة عل��ى مديرية 
عبس بإجتاه اجلنوب .

مضيف��اً، بأن ق��وات اجليش الوطني مس��نودة 
بطي��ران التحالف العرب��ي، متكن��ت الثالثاء، من 
حتري��ر أول��ى مناط��ق مديري��ة عب��س مبحافظة 
حجة، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا احلوثي 

املتمردة.
وأكد العقي��د/ في تصريح ل�»26س��بتمبر« أن 
ق��وات اجليش ح��ررت قري��ة »حبل« أول��ى قرى 
مديرية عبس احملاذية ملديريتي حيران وميدي.. 
مضيف��ا أن املع��ارك بني ابط��ال اجلي��ش الوطني 
ومليشيا احلوثي مستمرة، حيث يواصل األبطال 
التوغل في مديرت��ي حيران وعبس، ويرافقهم في 
هذا التقدم الفرق الهندسية، التي تقوم بدورها في 
عملية متش��يط املنطقة ونزع األلغ��ام منها، التي 
تعمدت املليشيا زرعها في مساحات كبيرة بهدف 
إعاق��ة تقدمات اجلي��ش الوطني.. مش��يرا إلى أن 
املعارك التي تش��هدها املنطق��ة فضال عن الغارات 
التي ش��نتها مقات��الت التحالف العرب��ي، أوقعت 

خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا 
احلوثي املتمردة .

صراع القيادات احلوثية في احملافظة  
وتعيش محافظة حجة أوضاعا صعبة وحتديدا 
في املديريات اخلاضعة لسيطرة املليشيا املتمردة، 
جراء االنتهاكات املستمرة التي متارسها املليشيا 
بحق املواطنيني من جرائ��م قتل وتعذيب وابتزاز 
ونهب للممتلكات العامة واخلاصة وحتت اشراف 
قياداتها ومشرفيها في مختلف املديريات، عالوة 
على قيامهم بالتجنيد االجباري لألطفال وأخذهم 
من امل��دارس والش��وارع واحل��واري والقرى في 
أري��اف احملافظة والزج به��م الى جبه��ات القتال 
في معارك الس��احل الغربي في احلديدة وحرض 

وحيران .
عصيان ومترد

 ومع تزايد هذا اإلجرام احلوثي بحق أبناء حجة، 
أكد أحد وجه��اء محافظة حج��ة _ حتتفظ صحيفة 
»26س��بتمبر« باس��مه _ أن معظم ابن��اء احملافظة 

يعيشون في حالة غليان ومنتظرين تقدم اجليش 
ال��ى مناطقهم ليعلن��وا انضمامهم بش��كل طوعي 
لقت��ال املليش��يا بع��د ان أذاقتهم الويالت _ حس��ب 
قوله، و اس��تنزفت ابناء احملافظة ماديا وبش��ريا 
وتهديدهم بالقوة وتعري��ض أي منهم للقتل حال 
اعتراضها، وأضاف أن هن��اك صراع داخلي كبير 
بني القي��ادات احلوثية داخ��ل احملافظة، وعّد ذلك 
انعكاسا للصراع احلاصل على مستوى القيادات 

العليا للمليشيا .
وأش��ار ال��ى ح��االت العصي��ان والتم��رد التي 
بدأت تظهر على الس��طح من قبل بعض  القيادات 
واملش��رفني واملتحوث��ني ايض��ا، ورفضه��م تنفيذ 
األوام��ر والتوجيه��ات لتعارض ذلك م��ع ما اتفق 
عليه مس��بقا م��ن ناحي��ة، وتضاؤل الدع��م املالي 

واإلمداد من ناحية أخرى.  
وكان القي��ادي احلوث��ي املدع��و » أبو هاش��م« 
مبديرية بني قيس، قد أعلن مترده  على املليش��يا 
بع��د محاولتها ال��زج بأبن��اء منطقته ال��ى جبهة 
الس��احل الغربي، وبحس��ب املصادر ان مسؤول 
العمليات مبديرية بني قيس القيادي عبدالس��الم 
النه��اري امللقب »أبو هاش��م« تبادل اط��الق النار 
الثالثاء مع أحد األطقم القادمة من مركز احملافظة 

في منطقة اللوحة غرب املديرية .
وأف��اد مص��در  »قبل��ي » داخل محافظ��ة حجة 
ل�»26س��بتمبر«: إن القي��ادات احلوثية في حجة 
حاولت ايقاع املدعو ابو هاش��م في مصيدتها بعد 
ان ش��عرت ببوادر مترده عليه��ا وعمدت عبر أحد 
القياديني مواجهته في مرك��ز احملافظة ومحاولة 
الزج به ومرافقيه وبعض املتحوثني من قبيلته الى 
جبهة الساحل الغربي، بعد ان طلب منهم مرافقته 
لزي��ارة مقاب��ر قتاله��م ش��مال املديري��ة، ولكنهم 
فوجئوا بتجاوز املديرية والتوجه بهم غربا نحو 

محافظة احلديدة . 
وأض��اف املصدر ب��أن املدع��و ابو هاش��م تنبه 
للمؤامرة تلك وقام باطالق النار بطريقة مباشرة 
على مقدمة الس��يارة بعد رفض س��ائقها التوقف 
والعودة الى املديرية، مما أضطر القيادي احلوثي 
ومرافقيه الى ترك الطقم والفرار بعيدا بعد اطالق 

النار عليهم.

مع اقتراب أبطال الجيش من عبس وعزمهم تحرير كافة المديريات 

ُق��م» «ع��ب��دة  م��ن  للمحافظة  التحرير  م��وع��د  يسابق  غليان   .. حجة 
 أكدت قيادة املنطقة العسكرية اخلامسة مواصلة التقدم في 
اجلبهات لتحرير مديريات حيران وعبس وحرض ومحافظة 
حجة كاملة وتطهيرها من عناصر املليشيا احلوثية املتمردة، 
حيث اس���تعاد ابطال اجلي���ش أولى مناط���ق مديرية عبس، 
فضاًل عن استعادة جبال الفج والشبكة والكسارة في مديرية 
حرض، عالوة على تقدم اجليش واالقتراب من مركز مديرية 
حيران .. كما تشهد مدينة حجة ومديرياتها املجاورة حالة 
غليان في أوس���اط املواطنني وصراعات داخلية بني قيادات 
احلوثيني، ماينذر ذلك بقدوم انتفاضة ابناء حجة  في وجه 

املليشيا وقرب انهيارها.



الخميس: العدد »1841«  19 يــوليـو 2018م 
حماة الوطن6 الموافق 5 ذي القعدة 1439هـ

   تقرير: عمار زعبل

يتوق أبن��اء تعز إلى حترير محافظتهم بش��كل 
كامل، مع ازدياد االنتهاكات والقصف العش��وائي 
التي تشنه مليش��يا احلوثي االنقالبية من مواقع 
متركزها، شمال وشرق املدينة، حيث أودت قذيفة 
حوثية بحي��اة 5 وجرح آخرين من أس��رة واحدة 
في منطق��ة صينة جنوب املدينة مطلع األس��بوع، 
لذا تتزايد املطالب الشعبية بدعم اجليش ليخوض 
معركته األخيرة باجت��اه املديريات غير احملررة، 
وه��و ما ابت��دأه الل��واء 35 م��درع الذي ب��دأ أولى 
معاركه في مديرية دمنة خدير الرابضة حتت جبل 
الصلو، الذي حترر مؤخراً بشكل كامل من املليشيا. 

انهيارات 
وتعي��ش املليش��يا االنقالبية ف��ي جبهات ريف 
تعز انهياراً كبيراً، بعد التقدم الذي يحرزه اجليش 
الوطني في جبل حبشي ومقبنة والصلو، ودخول 
مناطق جدي��دة في مديري��ة دمنة خدي��ر عمليات 
املعركة، إذ أصبحت مواقع املليشيا مكشوفة وحتت 
نيران كتائب اللواء 35 مدرع، وقال مصدر ميداني، 
إن املليشيا حتاول اس��تعادة ما خسرته في األيام 
القادم��ة، والدفع نحو جبهات أخ��رى بعناصرها 
لتعويض خسائرها، مشيراً إلى أن مدفعية اجليش 

تتعامل مع االنقالبيني في أكثر من جبهة. 

مطالب شعبية
وه��ي العملي��ات العس��كرية الت��ي رافقها دعم 
شعبي، يطالب باستكمال التحرير، ودعم اجليش 
إلكمال معركته ودحر املليشيا االنقالبية من بقية 
مديري��ات احملافظ��ة، إذ خرج��ت الس��بت املاضي 
مسيرة جماهيرية حاشدة دعت إلى سرعة استكمال 
التحري��ر وفك احلصار املفروض عل��ى املدينة من 
ثالث جهات، مثمن��ة دور التحالف العربي بقيادة 
اململك��ة العربية الس��عودية واإلم��ارات العربية 
املتحدة ملس��اندتهم الش��رعية اليمنية، في طريق 

استرجاع الدولة ومؤسساتها. 

الوقوف مع مطالب احملافظة
وجدد بيان ص��ادر عن املظاه��رة ثقة احملافظة 
برئيس اجلمهورية عبدربه منصور هادي، ملواقفه 
ومواقف الشرعية الصلبة في التمسك باملرجعيات 
الثالث والسعي اجلاد إلى بناء اليمن االحتادي، من 
جهتها قيادة محور تع��ز أكدت وقوفها مع مطالب 
أبناء احملافظة، في اس��تكمال التحرير، وكش��فت 

في بيان لها اهتمام القيادة السياسية ممثلة 
بالرئيس عبدربه منصور هادي القائد األعلى 
للقوات املس��لحة وأنه يولي مهمة حترير ما 

تبقى من احملافظة اهتماماً ال حدود له.

جبهات مشتعلة
إلى ذلك يخ��وض اجلي��ش الوطني طيلة 
األي��ام املاضي��ة مع��ارك، وصف��ت باملهم��ة، 
منيت فيها املليشيا االنقالبية خسائر فادحة 
في األرواح والعتاد، إضافة إلى اش��تباكات 
متقطع��ة في جبهات الصل��و ومقبنة، وجبل 

حبشي.

الصلو.. خسائر فادحة للمليشيا
فف��ي الصل��و وبهج��وم مباغ��ت متكن��ت قوات 
اجلي��ش الوطني م��ن اس��تعادة مواق��ع مهمة من 
قبضة املليشيا احلوثية، في سائلة موقعة والقرى 
الواقعة في أس��فل نقيل الصلو لتمتد املعارك  إلى 

قري��ة اخليامي، ف��ي مديري��ة دمنة خدي��ر، متكن 
خاللها اجليش من إحلاق هزمية قاسية باملليشيا 
احلوثية وتكبيدها خس��ائر بش��رية كبيرة ما بني 

قتيل وجريح.
عملية نوعية

ونفذت قوات اجليش الوطني عملية نوعية ضد 
مواقع تابعة ملليشيا احلوثي االنقالبية، في أطراف 
مديرية خدير جنوب شرق محافظة تعز، العملية 
أس��فرت عن س��قوط قتل��ى وجرحى ف��ي صفوف 
املليش��يا، ع��الوة على اس��تعادة أس��لحة واليات 
عس��كرية تركتها مليش��يا احلوثي االنقالبية بعد 

فرارها من مواقعها.
غنيمة اجليش

وفي العملية متكن اجليش من السيطرة على 
كمب هيئة تطوير الصلو، الواقع في أسفل نقيل 
الصلو واحمل��اذي ملديرية خدي��ر، وأصبح على 
مقرب��ة من اخل��ط الرئيس الرابط ب��ني مدينتي 
عدن وتع��ز مبس��افة 2 كيلو مت��رات، وأوضح 
مصدر بأن ه��ذه العملية هي جل��س قوة العدو 
في األماك��ن التي يتواج��د فيها، داخ��ل أراضي 
مديرية خدير، وقد أس��فرت العملية إلى اغتنام 
أسلحة منها معدل 14 روسي الصنع، و2 شيكي 
وآليات كالشينكوف ومدفع دوشكا، إضافة إلى 

دراجتني ناريتني.

خسائر املليشيا
أما في مقبن��ة غربي احملافظة ترك��زت املعارك في 
محي��ط عزلة القحيف��ة، ومنطقة النوب��ة، واملضابي، 
بإصرار من املليشيا بتعويض خسائرها في اجلبهات 
األخرى، بعد س��قوط قتل��ى وجرحى لها ف��ي مواقع 
اخلط األمامي مبحيط جبل العويد، وتبة عبدالقوي، 

والبركنه، وأطراف عزلة القحيفة، مبديرية مقبنة.
تدمير آليات

وفي جبل حبشي خسرت املليشيا احلوثية عدداً 
من عناصره��ا إضافة إلى تدمي��ر مدفعية اجليش 
لعدد من آلياتها، إذ احتدمت  املواجهات في منطقة 
العن��ني وجبل اخلض��ر وتب��ة اجلبوري��ة والتبة 
الصفراء، ودفعت املليشيا في األيام املاضية حسب 
مصدر ميدان��ي بعدد من عناصرها، واس��تحدثت 
مواقع جديدة في منطقتي مكائر، وهيجة سجنبة، 

في أطراف مديرية جبل حبشي.

جرائم متواصلة
ويذك��ر أن مليش��يا احلوث��ي ج��ددت قصفه��ا 
للمدنيني إذ سقطت قذيفة على أحد املنازل مبنطقة 
صين��ة أودت بحي��اة 5 وج��رح آخري��ن، ودع��ت 
الس��لطة احمللي��ة باحملافظ��ة األمم املتح��دة وكل 
املنظم��ات املعني��ة بحقوق اإلنس��ان إل��ى التدخل 
السريع إليقاف هذه اجلرائم التي ترتكبها املليشيا 

احلوثية بحق األبرياء واملدنيني اآلمنني في تعز.

    تقرير: توفيق احلاج

تعيش محافظ��ة رمية وضعا انس��يانيا صعبا 
وانته��اكات للحري��ات ونه��ب للحق��وق وعب��ث 
باملمتلكات بشكل مس��تمر ويومي من قبل مليشيا 
احلوث��ي التي تف��رض س��يطرتها عل��ى احملافظة 
محاول��ة ترويض الس��كان الرافض��ني لتواجدها 
واملتشبعني بالوطنية والوالء املطلق للجمهورية 

والشرعية الدستورية .
األوضاع الصعبة التي يعيشها سكان احملافظة 
ذات التضاريس اجلبلية الوع��رة واحملرومة منذ 
عق��ود م��ن خدم��ات احلي��اة األساس��ية حاول��ت 
قي��ادة احملافظة التغل��ب عليها وتلبي��ة ولو جزء 
م��ن احتياج��ات املواطن��ني، فعملت جاه��دة على 
تقدمي ملفات إلى رئاس��ة الدولة ورئاسة الوزراء 
واملنظمات اإلنسانية واالغاثية احمللية والدولية 
موضحة احتياجات املواطنني ومعاناتهم في ظل 
غطرس��ة مليش��يا احلوثي واس��تمرار انتهاكاتها 
ونهبه��ا للمس��اعدات االغاثي��ة وبيعه��ا لصال��ح 

املجهود احلربي .

انتهاكات يومية  
انتهاكات مليش��يا احلوثي االنقالبية مس��تمرة 
بحق املواطنني في محافظة رمية وكل يوم تستقدم 
مزيدا من عناصرها واطقمها وتختطف املواطنني 
وتط��ارد الط��الب واالطفال واملزارع��ني والعمال، 
ونظراً للرفض املجتمع��ي املتزايد والتوتر األمني 
احلاصل في محافظة رمية بني املواطنني ومليشيا 
احلوث��ي االنقالبية التي حتاول إخضاع الس��كان 
الرافض��ني لتواجدها بالقوة مس��تخدمة معهم كل 
األساليب وهي آخذة حذرها، ألنها ال تريد الدخول 
معهم في صراع نظرا لصعوبة تضاريس املنطقة 
وشراس��ة املواطن��ني، لكنه��ا مت��ارس انتهاكاتها 
املعتادة ففي مديرية السلفية قامت مليشيا احلوثي 
االنقالبي��ة ي��وم اجلمع��ة  باختط��اف  املواطن /
مجاه��د صالح الثميلي صاحب بقالة واالس��تاذ/

علي عبدالله علي الثميلي واقتادتهما الى سجونها 
اخلاصة .

وف��ي املديرية نفس��ها قام��ت مليش��يا احلوثي 
االنقالبية مطلع االس��بوع بقيادة مشرف املديرية 
املدع��و أب��و نص��ر احلس��ني مبحاص��رة من��ازل 
املواطنني في عزل��ة بني الواحدي واقتحمت منزل 
املواط��ن /اك��رم محمد غال��ب الش��باطي وروعت 
الناري��ة  األعي��رة  األطف��ال والنس��اء وأطلق��ت 

والرصاص احلي وعبثت مبحتوياته .

نهب اإلغاثة واملساعدات 
مص��ادر خاص��ة أك��دت ل�«26س��بتمبر«  قيام 
القيادي يحيى املؤيدي مش��رف احلوثي في رمية 
األحد املاضي بنهب املساعدات الطبية والعالجية 
املقدمة للمحافظة م��ن الدول املانحة عبر منظمات 
تابعة لالمم املتحدة وتس��ييرها كقافل��ة دعم إلى 

جبه��ة الس��احل القافل��ة الطبي��ة املنهوب��ة والتي 
قدمه��ا مش��رف احلوثي��ني ف��ي احملافظ��ة كرف��د 
ملقاتلني احلوثي في جبهة احلديدة  شملت العديد 
من األدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة الت��ي تقدر ب� 

15مليون ريال .
وأفادت املصادر ان مش��رف املليشيا اجبر عددا 
من الكوادر الصحية من مختلف املراكز والوحدات 
الصحية في مديريات احملافظة على مرافقة القافلة 
الطبية املنهوبة وإلزامه��م  املرابطة لعدة أيام في 
جبهة الس��احل الغربي لغ��رض معاجلة جرحى 

مليشيا احلوثي.  
وفي مديرية كسمة قام مش��رف املليشيا املدعو 
أبو قصي جحاف باإلساءة إلحدى الطالبات، التي 
بدورها قامت بصفعه أمام اجلميع لينتفض طالب 
املرك��ز التعليم��ي والذين هم م��ن مختلف مدارس 
املديرية في وجه عناصر املليشيا ويتركون أوراق 

االمتحانات ويغادرون املركز أالمتحاني.
وخالل أيام األس��بوع كادت تندلع معركة بعد 
أن وصلت س��تة أطقم عليها عشرات املسلحني من 
عناصر املليش��يا وحاصرت منطقة »مسور«، في 
مديرية مزهر في محافظة رمية  وروعت النس��اء 
واألطفال واستدعت مزيداً من التعزيزات القتحام 
املنطقة وذلك بحجة وجود ضابط في اجليش وهو 
أحد املطلوبني للمليش��يا في املنطقة، لكن األهالي 
رفضوا السماح لهم بالدخول إلى املنطقة ومتترس 
الطرفان وحصلت اشتباكات قبل أن تتدخل وساطة 

قبلية وتوقف معركة انطلقت شرارتها . 
والى ذلك تس��تمر مليش��يا احلوثي ف��ي تعزيز 
عناصره��ا ف��ي جب��ال رمية ونق��ل اس��لحة ثقيلة 
وصواريخ، كما تعمل على صيانة الطرق الرئيسية 
والفرعية راس��مة مخطط اس��تراتيجي عس��كري 

اجلميع يعلم ابعاده . 

أوضاع احملافظة أمام الرئيس  
وفي إطار اجلهود التي يبذلها محافظ احملافظة 
واهتمام القيادة السياسية مبحافظة رمية  التقى  
احملاف��ظ الش��يخ محمد احل��وري فخام��ة رئيس 
اجلمهوري��ة في العاصم��ة املؤقتة ع��دن وقدم له 
شرحا مستفيضا عن الوضع في احملافظة وجهود 
حتريرها من مليشيا احلوثي وسبل توحيد وتعزيز 
اإلمكانات لفتح جبهات فاعله في احملافظة ملواجهة 
املليشيا االنقالبية  التي فقدت حاضنتها الشعبية 
وتعي��ش أس��وأ مراحله��ا ملمارس��اتها االقصائية 
الكهنوتية التي تكش��فت أوراقه��ا ومطامعها أمام 

املغرر بهم.
وف��ي اللق��اء وج��ه فخام��ة الرئي��س بتوفي��ر 
االحتياجات العاجلة للمحافظة ملواجهة التحديات 
واالرتق��اء بامله��ام نحو األفض��ل، ودع��ا الى فتح 
جبهات جديدة في احملافظة فيما عبر احملافظ عن 
س��روره بلقاء فخام��ة الرئيس الذي ذل��ل العديد 
من الصعوبات وإعطاء موجهات أساس��ية للعمل 
اآلني واملستقبلي على الصعيد امليداني والعسكري 
وتنظي��م اجلبه��ات وتعزيزها لتحقي��ق األهداف 

املنشودة.

تضحيات جسيمة
كم��ا التقى محافظ محافظة رمي��ة  نائب رئيس 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية املهندس أحمد امليس��ري 
في العاصمة املؤقتة عدن وأستعرض احملافظ مع 
الوزير العمليات العس��كرية واملالح��م البطولية 
التي يس��طرها أبن��اء رمي��ة والوض��ع األمني في 
احملافظ��ة وف��ي اللق��اء أش��اد الوزي��ر امليس��ري 
بالتضحيات اجلسام التي يسطرها أبناء رمية في 

مختلف اجلبهات .
فيما حت��دث محافظ رمي��ة عن األوض��اع التي 
تعيش��ها احملافظ��ة ف��ي ظ��ل س��يطرة املليش��يا 
االنقالبي��ة عليه��ا ، وجه��ود الس��لطة احمللية في 
مواجه��ة التم��رد احلوث��ي وأعماله��م التخريبية 

التي أحلقت الضرر باملمتل��كات العامة واخلاصة 
للمواطن��ني ف��ي احملافظة..مش��يراً ال��ى انتفاضة 
أبناء احملافظة على املليشيا في عاصمة احملافظة 
مؤخراً مستعرضاً عدداً من القضايا امللحة والهامة 

املتصلة باحتياجات احملافظة . 
م��ن جانب أخ��ر التقى الش��يخ محم��د احلوري 
محافظ رمية األخ جمال بلفقيه املنسق العام للجنة 
العليا لإلغاثة وناقش معه الوضع اإلنس��اني في 
احملافظة وم��ا يعانيه الس��كان جراء املمارس��ات 
التي تقوم بها ميلشيا التمرد واالنقالب وعرقلتها 
لألعمال اإلغاثية بل ومصادرتها كمجهود حربي.. 
كم��ا مت مناقش��ة أوض��اع النازح��ني ف��ي املناطق 

احملررة من أبناء  رمية .

معاناة مستمرة
ونتيج��ة للجه��ود الت��ي يبذله��ا محاف��ظ 
احملافظة الش��يخ محمد احلوري ملا من شأنه 
التخفيف من معاناة أبناء رمية اثمرت اللقاءات 
املوسعة التي اجراها مع قيادات الدولة خالل 
االسبوع اطالق رواتب املوظفني النازحني من 
أبناء رمي��ة إلى احملافظ��ات احمل��ررة والذين 
أجبرتهم مليش��يا احلوثي وظلمها وطغيانها 

على النزوح والتشرد .
وقد متكن قرابة 97 معلم��ا في رمضان املاضي 
من استالم مرتباتهم لشهري 1،2 من عام 2018م 
وخالل هذا األسبوع مت حتويل مرتبات شهري 3،4 
لعام2018م على مصرف الكرميي إلى كل املناطق 
احملررة كما استطاع محافظ احملافظة اعتماد عدد 
من املستحقات واالتفاق مع جهات حكومية وغير 
حكومية على اغاثة سكان رمية وتخفيف معاناتهم 
املوظف��ون النازحون الذين متكنوا من اس��تالم 
مرتباته��م عبروا عن س��عادتهم وقدموا ش��كرهم 
اجلزيل حملافظ احملافظة وللقيادة السياسية على 

مابذلوه من جهود وتسهيلهم استالم مرتباتهم .

انضمام شخصيات ووالء مطلق
ال ش��ك ف��ي والء أبن��اء رمي��ة املطلق لش��رعية 
الرئيس هادي ودفاعهم باستبسال عن اجلمهورية، 
فالتضحيات التي قدموها منذ بداية انقالب املليشيا 
تع��د جس��يمة وال زال التحاقه��م بجبه��ات القتال 
وبركب الشرعية مستمر ففي مطلع األسبوع انضم 
إلى صف الشرعية عضوا مجلس النواب األستاذ/
محم��د مهدي الكويت��ي واالس��تاذ /إبراهيم أحمد 
صغي��ر املزلم بعد أن اس��تطاعا اإلف��الت من أيدي 

املليشيا ووصولهم عدن ثم السعودية .
الس��لطة احمللي��ة ف��ي محافظ��ة رمي��ة رحب��ت 
بانضمام البرملانيني ع��ن محافظة رمية إلى صف 
الش��رعية معتبرة انضمامهم إضافة مهمة ملسيرة 
النضال الوطني ضد قوى التمرد واإلنقالب ويعزز 
وح��دة وق��وة الص��ف الرمي��ي ويق��وي صم��وده 
الداخلي  واإلس��هام ف��ي العمل س��وياً لتحقيق ما 

يصبو إليه أبناء  محافظتنا األبية.

دعم شعبي للجيش والشرعية والتحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية

تعز.. يٌدّ واحدة نحو التحرير 

محافظة ريمة ... رفض لتواجد المليشيا وجهود حكومية لتخفيف معاناة المواطنين 

إشادة رئاسية مبحافظة رمية وتوجيه بتوفير االحتياجات العاجلة ملواجهة التحديات

} جبهات مشتعلة وخسائر 
متتالية للمليشيا واللواء 

35 مدرع في مهمة تحرير 
»دمنة خدير«
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• جميعنا يعلم أن املوازنة العامة للدولة كانت 
تعتمد يف معظم إيراداتها عىل صادرات النفط.. 
ولكن منذ حدوث االنقالب قبل ثالث س�نوات 
ونص�ف توقف هذا املورد.. األم�ر الذي ذهب 
بوضع البلد االقتصادي اىل الكارثي، إضافة اىل 
اىل أن عمل الرشكات النفطية من نشاط تنقيب 

وإنتاج متوقف، فما هو تقييمكم للوضع؟
 - بالفعل املوازنة العامة للدولة في الس��ابق 
كانت تعتم��د في معظ��م إيراداتها عل��ى عائدات 
النفط ومبا يصل حلوالي )75%(؛ ولكن نتيجة 
لالنقالب احلوثي توقفت كافة القطاعات النفطية 

في البلد عن أعمال االستكشاف واإلنتاج.
 ومنذ أغس��طس 2016م مت إع��ادة اإلنتاج في 
بعض القطاعات مثل قطاع املسيلة في حضرموت 
حيث مت تصدير أول ش��حنة آن��ذاك، ليتم الحقا 
انتظام الوضع في بعض القطاعات النفطية في 
محافظ��ة حضرموت عل��ى التصدي��ر؛ حيث يتم 
تصدير كمية تبلغ )2( مليون برميل كل شهرين.

حترير االسعار
• لوحظ ب�ان أس�عار املش�تقات النفطية يف 
املحافظات املحررة ماتزال خاضعة ألس�عار 
الس�وق وال توجد تس�عرية ثابتة، فهل يعني 
ان�ه لم يعد لوزارة النفط أي�ة عالقة يف فرض 

تسعرية محددة؟!
- بالتأكيد متت عملية حترير أسعار املشتقات 
النفطي��ة، كم��ا مت الس��ماح للتجار والش��ركات 
بعملي��ة االس��تيراد وفق��ا ألس��عار املش��تقات 
النفطي��ة عاملي��ا، وتعمل وفق ذلك ش��ركة النفط 
اليمنية على ش��راء املش��تقات النفطية اجلاهزة 
عبر مناقصة ش��هرية يتم اإلعالن عنها بواسطة 
جلنة املناقصات وعن طريق شركة مصافي عدن 
لتوفير وتغطية االحتياج الفعلي للسوق احمللية 

من املشتقات النفطية.
أما بالنس��بة لتقلب أسعار املش��تقات النفطية 
ف��إن ذلك يع��ود نتيج��ة لالعتم��اد على أس��عار 
البورصات وتقلب اسعار النفط اخلام في السوق 
العاملي��ة، فكلما زادت أس��عار النفط اخلام زادت 
باملقابل أس��عار املشتقات النفطية اجلاهزة التي 
يتم استيرادها وادخالها إلى البلد، و كلما نقصت 
أس��عار اخلام نقصت باملقابل أس��عار املشتقات 
النفطية اجلاهزة واملكررة، علما بأن هذه األسعار 
وكما اسلفنا هي وفق أسعار البورصات العاملية 

واخلاضعة لقانون العرض والطلب.

سوق سوداء
• تلق�ت الصحيفة ع�دداً من الش�كاوى من 
قبل مواطن�ني حول ظاهرة الغ�ش والتالعب 
باملشتقات النفطية، فما طبيعية الدور الرقابي 
املفروض من قبل الجهات التابعة للوزارة تجاه 

هذه الظاهرة؟
- بداية ن��ود التوضيح أن املش��تقات النفطية 
اجلاه��زة يت��م اس��تيرادها رس��مياً عبر ش��ركة 
مصافي عدن التي يوجد لديها مختبر خاص يتم 
فيه عملي��ة فحص املش��تقات النفطي��ة اجلاهزة 
قب��ل تفريغها م��ن البواخر، كم��ا أن هناك مفتش 
أو طرف آخر )س��ي بولت( والذي يقوم بعملية 
فحص املواد النفطية وكميته��ا ومدى مطابقتها 

للمواصف��ات، م��ع العل��م ب��أن ذات 
اآللي��ة يتم تطبيقه��ا في حضرموت 

قبل عملية تفريغ بواخر الوقود.
أما في م��أرب فإنه يت��م تكرير ما 
يقارب ) 8 إلى 10( اآلف برميل من 
النفط اخلام يومياً عبر مصفاة مأرب 
من إجمالي النفط اخل��ام املنتج من 
قطاع )18( صاف��ر، وعملية الغش 
احلاصل��ة إمنا ه��ي نتيج��ة اعتماد 
بعض املواطن��ني في احلصول على 
املش��تقات النفطي��ة )م��ن الس��وق 
الس��وداء( التي تقوم بخل��ط املواد 
بهدف حتقي��ق أرباح زائ��دة؛ وهي 
بالطب��ع مواد نفطي��ة غير خاضعة 

لرقابة الدولة.

دور طبيعي
• يتحدث البعض عن ازدواجية يف 
العمل بني اإلدارة العامة لرشكة 
النفط وفرعيه�ا يف كل من عدن 

وحرضموت، ما صحة ذلك؟!

- ليس هن��اك ازدواجي��ة أو حت��ى تداخل في 
امله��ام والصالحي��ات؛ وإمن��ا هن��اك إدارة عامة 
لشركة النفط تتولى عملية األشراف وإدارة فروع 
الشركة س��واء في عدن أو في حضرموت؛ ولكن 
ما حصل انه ونتيجة لالنقالب احلوثي واألحداث 
املؤسفة التي شهدتها البالد وحتديدا خالل فترة 
احلرب على املناطق احملررة وقبل حتريرها فإن 
كل فرع قد اجتهد في عمله لفترة معينة حتى مت 
استتباب األمن واس��تقرار األوضاع في املناطق 
احملررة؛ وبالتالي عادت اإلدارة العامة للشركة 
ملمارس��ة دوره��ا الطبيع��ي ف��ي األش��راف على 

فروعها.

مشتقات مستوردة
•.. وماذا عن املساعدات النفطية التي تصل من 
دول التحالف يف إطار الجانب االغاثي املقدم يف 
هذا الجانب.. وكيف يتم التعامل معها.. ومن 

املخول باستالمها وتوزيعها؟!
- ف��ي الواقع كثي��راً ما يخل��ط الناس وبعض 
وس��ائل االعالم ف��ي هذا األم��ر، خصوص��اً وأن 
طبيعة املس��اعدات االغاثي��ة الت��ي تلقيناها في 
الس��ابق وبالتحديد عند حتري��ر العاصمة عدن 
كانت عبارة ع��ن دعم مخصص حملط��ات توليد 
الكهرب��اء لفت��رة وجيزة؛ أّما بالنس��بة للس��وق 
احمللي��ة فإننا لم نتل��ق أي كمية م��ن احملروقات 
وكافة املشتقات النفطية يتم شراؤها عن طريق 

استيرادها وتسديد قيمتها.

البنك املركزي
• بالنس�بة لقيم�ة امل�واد النفطي�ة املباعة يف 
الس�وق املحلية.. إىل أين يت�م توريدها؟ وهل 

تستفيد منها الحكومة؟! 
- بالتأكيد يتم توريد قيمة املش��تقات النفطية 
املباعة في الس��وق احمللية في حس��ابات شركة 
النف��ط ل��دى البن��ك املركزي،ويق��وم كل فرع من 
فروع الش��ركة بتوريد القيمة إلى فرع البنك في 
احملافظ��ة التي يقع ف��ي نطاقها؛ أّم��ا عن طبيعة 
استفادة احلكومة من تلك املبالغ فإنها تتمثل فقط 
في كونها توفر السيولة النقدية للبلد؛ كما أنه يتم 
االس��تفادة من تلك املبالغ عن طريق استخدامها 
في عملية شراء مشتقات نفطية للسوق احمللية.

ترميم وجتهيز
• عقب توجيهات فخام�ة رئيس الجمهورية 
بشأن تفعيل دور الوزارات.. ماهي اإلجراءات 
أو الخط�وات الت�ي قمتم بها يف إط�ار وزارة 

النفط؟!
- تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس اجلمهورية؛ 
فإنه جت��ري حاليا أعمال إع��ادة ترميم وجتهيز 
مبن��ى وزارة النفط الكائن ف��ي مديرية املعال من 
العاصمة املؤقتة عدن، ومن ش��أن هذه اخلطوة 
بالتأكيد إعادة تفعيل دور الوزارة في اإلش��راف 
على كافة أعمالها وإع��ادة ترتيب اوضاعها على 

النحو األفضل واملنشود.

قطاعات نفطية
• تعترب كل من محافظات حرضموت ومأرب 
وش�بوة محافظات محررة وم�ن املحافظات 
الغنية بالنفط والغاز؛ فما هو مصري الرشكات 

النفطية العاملة فيها.. وما هي اسباب احجام 
تلك الرشكات عن الع�ودة للعمل فيها؟ وملاذا 
ال تتواصل الوزارة م�ع رشكات نفطية عاملية 
اخ�رى يف حالة رفض تلك ال�رشكات العودة، 
اما ان هناك اشكاليات محددة تقف وراء عدم 
امكاني�ة اقدامك�م يف الوزارة ع�ىل مثل هكذا 

خطوة؟!!
- رداً عل��ى س��ؤالكم ن��ود التوضي��ح أن��ه في 
حضرم��وت مت إع��ادة تش��غيل أربع��ة قطاعات 
نفطية عبر املشغل )ش��ركة بترو مسيلة إلنتاج 
واستكش��اف النف��ط( كما جت��رى حالي��اً عملية 
االعداد والتجهيز لقطاع )9( واملشغل عبر )شركة 

كالقالي بتروليم الكندية(، وبحيث ستبدأ عملية 
االنتاج من هذا القطاع خالل الش��هرين القادمني 

بأذن الله تعالى .
ايضا لدينا قطاعاً )43( و)32( اللذان كانا مع 
املشغل )شركة dno النفطية النرويجية(، ويتم 
حالياً االعداد إلدراجهما حتت اش��راف )ش��ركة 
بترو مسيلة( بهدف قيامها بإعادة تشغيل وإدارة 

هذين القطاعني. 
أّم��ا بالنس��بة حملافظة ش��بوه فق��د مت في 21 
مارس م��ن العام احلالي 2018م إع��ادة االنتاج 
 O .M . ( واملش��غل فيها ش��ركة )S2( في قطاع
V( النمساوية وذلك عبر الضخ لقطاع )4( غرب 
منطقة عياد بالتعاون مع ش��ركة االس��تثمارات 
النفطي��ة به��دف ضخ النف��ط إلى مين��اء رضوم 
متهي��دا إلج��راء عملية تصدي��ره؛ وس��يتبع هذا 
االج��راء ب��إذن الل��ه تعال��ى تش��غيل العديد من 
الشركات النفطية في محافظة شبوة مثل قطاع) 
5( واملشغل له شركة)جنة هنت النفطية( وقطاع 
)S1( واملشغل له ش��ركة أوكسيدنتال بتروليم 
)OXY(والشركة اليمنية للغاز الطبيعي املسال.
عموماً لقد قمنا في الوزارة بالتواصل مع عدة 
شركات نفطية عاملية لعرض فرص االستثمار في 

مختلف قطاعات النفط في اجلمهورية.
كما يتم حاليا دراس��ة ملفات الش��ركات املقرر 
االتفاق مع أفضلها بالطبع، أّما فيما يخص املجال 
االستكشافي فاجلميع يعلم بأن الشركات حاليا 
متخوفة نوعاً ما في اليمن نتيجة الوضع السائد 
في البلد ولكن م��ا إن يتم القض��اء على االنقالب 
وعودة األمور لنصابها الصحيح فإنه س��يكون 
هناك مستقبل حافل وواعد للبلد في مجال النفط.

استجابة واعداد
• فيما يتعلق بالغاز املسال واشكالية التسعرية 
القديمة املجحف�ة.. ماذا عملتم أو اتخذتم من 

خطوات ازاء هذا األمر؟!
- نح��ن في ال��وزارة حريصون على 
الدوام ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن، 
وقد قمنا ف��ي اطار ذلك بعقد العديد من 
االجتماعات مع الش��ركة اليمنية للغاز 
الطبيعي املس��ال بهدف إعادة تش��غيل 
املشروع، وهناك لألمانة استجابة لذلك 
يت��م االعداد حالي��اً لإليف��اء مبتطلبات 

اعادة التشغيل .
كم��ا أنن��ا قمن��ا ف��ي ال��وزارة ايض��اَ 
بالتعاق��د م��ع بي��ت استش��اري عاملي 
يق��ع مق��ره في س��نغافورة؛ وه��و يعد 
م��ن البي��وت االستش��ارية العاملية من 
الدرجة األولى وسيتم االستعانة بهذا 
البيت االستشاري للحصول على كافة 
النصائ��ح واالستش��ارات القانوني��ة 
الالزم��ة للوزارة بهدف مس��اعدتنا في 
حتقيق افضل ما ميكن حتقيقه من نتائج 

فيما يخص عمل الوزارة.
مؤمتر خاص

• املواط�ن يعق�د ام�االَ عريض�ة ع�ىل 

الحكومة بتفعيل اتفاقي�ات التنقيب واإلنتاج 
و اس�تقطاب رشكات عاملي�ة أخ�رى جديدة 
غري السابقة التي عملت يف البلد، فما تعليقكم 
عىل ذلك، وماذا عن نسب و حصة املحافظات 

املنتجة للنفط؟!!
- س��تتم قريباً عملية اإلع��داد للمؤمتر اخلاص 
ببيع و تس��ويق القطاعات النفطية انطالقا من 
كون اليمن بلد واعد، وعقب االنتهاء من االنقالب 
احلوث��ي و اس��تتباب األم��ن و ع��ودة احلي��اة 
لطبيعتها س��تكون هناك خطوات ج��ادة و أكثر 
إقداما؛ حيث أننا س��نتمكن من ج��ذب العديد من 
الش��ركات املؤهلة و القادرة على االس��تثمار في 

البلد.
أم��ا فيم��ا يخ��ص حص��ة احملافظ��ات املنتجة 
للنف��ط فإن محافظ��ة حضرموت حتص��ل حاليا 
على حصتها من النفط اخلام و البالغة ما نسبته 
)20%( من إيرادات النفط؛ وهو األمر الذي سيتم 
العمل به في كافة احملافظات النفطية و الغازية 

والتي سيتم توريد نسبتها عبر وزارة املالية.
وفق االمكانات

• ماذا عن أبرز اإلشكاالت القائمة والتي ترون 
بأنها تحد أو تعيق عملكم يف الوزارة؟!

- ال يخلو أي عمل ناجح من بعض الصعوبات 
والعراقيل، ولكننا نعمل بقدر اإلمكان على جتاوز 
تلك اإلش��كاليات التي تواجهن��ا بفضل اهتمام و 
توجيهات فخامة املشير عبد ربه منصور هادي – 
رئيس اجلمهورية و بفضل اهتمام و متابعة دولة 
الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر – رئيس احلكومة.

خطط وبرامج
• يف ظل اهتمامكم و حرصكم، هل لنا معرفة 
أبرز او أهم خطط وبرامج الوزارة خالل الفرتة 

املقبلة؟!
- تتمثل أبرز وأهم خطط و برامج الوزارة في 
بناء و جتهيز أنب��وب لتصدير النف��ط من قطاع 
)S2( الى قطاع )4(وملا من ش��أنه اعادة تصدير 
النف��ط عب��ر ميناء رض��وم الواق��ع عل��ى البحر 

العربي.
وتعك��ف الوزارة حالي��اً على إجراء الدراس��ة 
الالزمة ملشروع إنش��اء أنبوب تصدير من قطاع 
جنة هنت قطاع ) 5 ( الى غ��رب عياد لكي يكون 
لدى اليمن خيارين اس��تراتيجيني في التصدير، 
س��واء عن طريق ميناء رأس عيس��ى الواقع في 
احلديدة او عن طريق ميناء الرضوم في محافظة 

شبوة.
كما أن من ضمن خطط و برامج الوزارة إعادة 
تشغيل كافة القطاعات النفطية ومن ضمنها قطاع 
)47( و املشغل له شركة ) d.n.o( و قطاع )9( 
و املش��غل له شركة كالفالي و قطاع جنة هنت و 
قطاع )S1(و املشغل له شركة ) O.X.Y( و أيضا 
إعادة تشغيل شركة الغاز الطبيعي املسال خالل 

الفترة القليلة القادمة.
آلية عمل

• بالعودة ملوضوع استرياد املشتقات النفطية، 
ه�ل لديكم من ألية عمل تنظ�م ذلك و ما هي 

إن وجدت؟!
- بالتأكي��د لدين��ا ف��ي ال��وزارة آلي��ه عمل مت 
إعدادها بالتنس��يق فيما بني شركة مصافي عدن 
و ش��ركة توزيع املنتج��ات النفطي��ة واملعروفة 
في السوق احمللية باسم ش��ركة النفط اليمينة، 
وذلك اس��تناداَ لتوجيهات و ق��رار فخامة رئيس 
اجلمهورية بشأن حترير السوق النفطية، ونحن 
حالياَ بصدد متابعة عملية اإلقرار واملصادقة على 
اآللية من قبل مجل��س الوزراء الذي من املقرر أن 
يصادق عليها خالل األسبوعني القادمني مبشيئة 
الله، حيث س��تنظم ه��ذه االليه عملية اس��تيراد 
املش��تقات النفطي��ة لكونها تتضم��ن ضوابط و 
التزامات لتنظيم س��وق املشتقات النفطية عطفاَ 
على قرار رئيس اجلمهورية الصادر في 4 مارس 

2018م.
توفير االحتياجات

• أخريا ماذا بخصوص احتياجات املواطنني.. 
مادة الغ�از املنزيل والرقابة عىل اس�عارها يف 
الس�وق املحلي�ة ودور ال�وزارة تج�اه عملية 

التالعب بأسعار املادة أو إخفائها؟!
- فيما يخص ه��ذا األمر فإن الش��ركة اليمنية 
للغاز تقوم بدورها في عملية توفير الغاز املنزلي 
بسعر محدد، كما مت وضع ضوابط و آليه رقابية 
مشددة يتم على ضوئها فرض عقوبات على أية 
جهات مخالفة أو تقوم بالتالعب بأس��عار الغاز 
املنزلي، كون هذه املادة تهم املواطن وتلعب دورا 
حيويا في حياته اليومية و نحن بدورنا سنعمل 
قصارى جهدنا على متابعة هذا األمر أوالَ بأول.

:» « وزير النفط والمعادن المهندس/أوس العود ل�

هناك استجابة العادة تشغيل مشروع الغاز املسال ويجري حاليًا اإليفاء مبتطلباته

  حاوره/ أنور العامري

تحدث حول جملة م�ن القضايا واملوضوعات املتعلقة بعمل وزارة 
النفط والقطاعات التابعة سواء ما يتعلق باعادة تفعيل دور الوزارة 
أو مايتعلق بأهمية تفعيل القطاعات النفطية أو املوضوعات األخرى 
املتعلقة باستقطاب رشكات نفطية جديدة للعمل يف اليمن وموضوع 
الغاز املس�ال وتحرير الس�وق املحلية وخضوع اس�عار املش�تقات 
للبورصات العاملية كما قال وتوفري الغاز املنزيل للمواطنني وباسعار 

معقولة.
املهندس أوس عبدالله العود- وزير النفط واملعادن يف حوار شفاف 
لصحيفة 26سبتمرب تحدث وبأسلوب دبلومايس وبايجاز شديد فإىل 

التفاصيل: 

}  الكميات المعروضة في 
السوق تستوردها شركة 

النفط وعائداتها تورد 
الى البنك المركزي لتوفير 

السيولة النقدية
} نسعى الى بناء وتجهيز 
انبوب لتصدير النفط عبر 

ميناء رضوم في البحر العربي 
كخيار استراتيجي بديل 

لرأس عيسى

}  ليس هناك ازدواجية بين ش��ركة النفط وفروعها.. ولكن كانت هناك اجتهادات في الس��ابق تم تجاوزها
}  تواصلنا مع ش��ركات نفطية عالمية لكنها ال تزال متخوفة من الوضع الحالي للبالد
} الس��وق المحلي��ة حررت واألس��عار خاضع��ة لتقلب البورص��ات العالمية
}  نعم��ل بقدر االمكان على تجاوز الصعوبات واالش��كاالت التي تواجه عملنا

عيد تشغيله العام قبل الماضي
ُ
كافة القطاعات النفطية متوقفة بسبب االنقالب، وبعضها أ
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وترتكب املليشيا احلوثية بهذه اخلطوة إعتداًء سافر 
على مدينة زبيد التاريخي��ة املدرجة في قائمة التراث 
العاملي ويعد تواجدها العسكري في املعالم التاريخية 
وخصوصا تلك املدرجة ضمن قائمة التراث العاملي من 

جرائم احلرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
واتخ��ذت املليش��يا االنقالبية هذه اخلط��وة لتضع 
ق��وات اجلي��ش الوطني وق��وات التحالف ف��ي موقف 
العجز إلدراكها اس��تحالة اس��تهداف املعال��م االثرية 
ملدين��ة زبيد فاتخ��ذت املدين��ة التاريخي��ة حماية لها 
ومكان تتحصن في��ه من أي ضربات جوية او مدفعية 

محتملة.
واكد اهالي زبيد ان مليش��يا احلوثي مارست جملة 
من االعتداءات عل��ى معالم املدينة القدمية االثرية منذ 
تواجدها فيها كان أبرزها تغيير معاملها عبر طالء قباب 
املس��اجد باللون االخضر والكتابة ورس��م شعاراتها 

على جدران املباني االثرية.
وطالب وزير الثقافة في احلكومة الشرعية مروان 
دماج مليش��يا احلوثي االنقالبية اخل��روج من مدينة 
زبيد التاريخية وان ال جتعلها س��احة للقتال، محمال 

اياها مسؤولية حتويل املدينة الى منطقة عسكرية.
ويوكد دماج ل� »26 س��بتمبر« ان املليشيا احلوثية 
س��بق له��ا وأن متركزت ف��ي مواق��ع تاريخي��ة مهمة 

تعرضت اثر ذلك لألض��رار كما حصل في مدين��ة براقش التاريخية 
في اجلوف.

 وش��دد وزير الثقافة على مليش��يا احلوثي املس��لحة اخلروج من 
املدين��ة معتبرا بقائها فيها ميثل تهديدا كبيرا لإلرث االنس��اني الذي 
حتتويه زبيد التي تعد اهم املدن اليمنية املدرجة ضمن قائمة التراث 

العاملي االنساني.
وقال دماج: إن حشد املليش��يا للمقاتلني والسالح الى زبيد يلحق 
اضرارا جسيمة باملعالم االثرية لها كمدينة ضمن املوروث التاريخي 

اليمني.
ويكشف هذا النهج املتكرر للمليشيا في استهداف وتعريض االثار 
التاريخية عن جماعة عصبوية ال تنتمي الى قيم وطنية وال تربطها أي 
روابط تاريخية بالتراث والثقافة الوطنية، ومن الشواهد حني اقدمت 
املليشيا على حرق واتالف مخطوطات اثرية في املتحف الوطني بتعز 
تعود الى عه��د الدولة الرس��ولية وغيرها من املخطوط��ات والقطع 
االثري��ة التي يع��ود تاريخها الى عص��ور قدمية ومتث��ل قيمة اثرية 
بالغ��ة االهمية، عالوة على حتويل قلعة القاهرة الى ثكنة عس��كرية 

ومن ثمة استهدفتها بالقذائف بعد حتريرها.
يقول »محمد الزبيدي« وهو اس��م مس��تعار تتحفظ صحيفة »26 

سبتمبر« على اسمه احلقيقي لدواعي تتعلق بسالمته ان اكبر اعتداء 
متارسه املليشيا احلوثية على اثار مدينة زبيد هو تواجدها العسكري 

فيها فهذا يعرضها خلطر حقيقي.
ويضي��ف »الزبيدي« ان وضع املخطوط��ات االثرية التي تعد كنز 
زبي��د االثري بل وكن��ز العالم يتهدده��ا خطر بالغ بتواجد املليش��يا 
احلوثية بأطقمها القتالية وعناصرها امام مركز املخطوطات في دار 
الضيافة امللحق بالدار الناصري »قلعة زبيد« غير مستبعد ان تكون 
املخطوطات قد تعرضت للنهب من قبل املليشيا مستغلة الظروف التي 
متر بها بعد ان جرت زبيد وكل مناطق البالد الى اتون حرب عبثية.

منوذج داعشي اخر
ويرى الباحث في علم االثار عبد الله مهيوب اجلبزي ان استهداف 
املليشيا االنقالبية ومحاولتها تعريض مدينة زبيد التاريخية للدمار 
توجه يعزز النهج التدميري الداعش��ي في استدعاء سيناريو تدمير 

مدينة املوصل التاريخية على يد داعش.
ونصب املليشيا وفقا للجبزي املدافع على ابواب واسوار ومباني 
مدينة زبيد االثرية خير شاهد على الفكر الداعشي املتوغل في اوساط 

املليشيا احلوثية.
ويق��ول ان تعريض معال��م زبيد االثري��ة من قبل املليش��يا كونها 

تكتس��ب اهمي��ة علمية مثلت منبر اش��عاع علم��ي وديني 
لليمن خاص��ة والعالم العربي عام��ة اضافة الى الرمزية 
السياس��ية التي اكتس��بتها زبيد من كونه��ا اول عاصمة 

للدولة الزيادية.
ويضيف »جسدت زبيد التعايش والتسامح الديني اذ 
كان يلتقي فيها طلبة العلم من مختلف الطوائف واملذاهب 
خصوص��ا ف��ي فت��رة حك��م الرس��وليني، فضال ع��ن ذلك 
متثل زبيد بالنس��بة لليمنيني حالة قدس��ية في وجدانهم 
الحتضانها مسجد الصحابي اجلليل أبو موسى االشعري، 
معتبرا مدين��ة زبيد ال تقل اهمية ع��ن مدينة القيروان في 

تونس او فاس في املغرب.
ودع��ا اجلب��زي منظم��ة اليونس��كو للثقاف��ة والعلوم 
واألداب التح��رك العاج��ل إلنق��اذ املدين��ة قب��ل تدميره��ا 
وتعريضها للمخاطر من قبل املليشيا كونها ارث انساني 

ال ميكن تعويضه. 

مبادرة جتنب زبيد احلرب
امام تعنت املليش��يا احلوثية ورفضها مغادرة املدينة 
التاريخي��ة لتجنيبه��ا الدم��ار يق��ول »الزبي��دي« يعكف 
مثقفو وعلماؤها على صياغة مبادرة خاصة مبدينة زبيد 

التاريخية جتنبها احلرب.
وترتكز املبادرة وفقا ل� »الزبيدي« على ممارسة الضغط 
على املليش��يا للخروج م��ن املدينة وتت��رك ادارتها للس��لطة احمللية 
واهالي زبيد وتسلم إيرادات املديرية للبنك املركزي في عدن وتلتزم 
احلكومة الش��رعية بدفع الرواتب وتوفير كل االحتياجات للمديرية 

بشكل عام، مع جتنب دخول أي قوات عسكرية للمدينة التاريخية.
كما تتضمن املب��ادر مطالبة األحرار واملهتمني بالتراث االنس��اني 
العاملي ف��ي العالم الضغ��ط عل��ى األمم املتحدة وخصوص��ا منظمة 
اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم لتبني املبادرة اخلاصة مبدينة 

زبيد لتجنيبها عبث املليشيا وما قد تتعرض له جراء احلرب.
ويرى االعالمي هائل الشارحي ان تعمد املليشيا احلوثية التمركز 
في مدينة زبيد التاريخية وحتويل معاملها االثرية الى ثكنات عسكرية 
قد يعرضها ملخاطر التدمير، االمر الذي سيعمل على اخراجها حتما من 
قائمة التراث العاملي. في ظل التهديدات التي سبق وان تلقتها احلكومة 
اليمنية اكثر من مرة إلخراج مدينة زبيد التاريخية من قائمة التراث 

العاملي بسبب ما تتعرض له من اهمال.
واستغرب الشارحي حالة الصمت احمللية والدولية التي تسود ازاء 
هذه املمارسات االجرامية بحق التراث اليمني التي ترتكبها املليشيا 
احلوثية خصوصا منظمة اليونسكو وغيرها من املنظمات واملهتمني 

بالتراث االنساني.

االهمية واملوقع
تعتبر زبيد حاضرة املدن التهامية قدمياً وحديثاً ولها أهمية كبيرة 
من الناحية السياسية حيث كانت عاصمة للدولة النجاحية والزيادية 

وكلتيهما إمتد حكمهما ملناطق واسعة في اليمن.
وتقع مدينة زبيد في منتصف املسافة بني البحر واجلبل وتبعد عن 
اجلبل مبسافة 28 كيلومتر ومثلها عن البحر وترتفع عنه 128متر فيما 
تبلغ مساحة املديرية كاملة 585 كم²، ويقدر سكان املدينة بحوالي 90 
ألف نسمة حيث تعتبر مدينة ذات كثافة سكانية عالية بالنظر للمساحة 
السكنية الصغيرة، فيما يبلغ تعداد سكان املديرية بشكل عام ما يقارب  

200ألف نسمة.
وتعد مديرية زبيد ذات موقع اس��تراتيجي مه��م بالنظر للمديريات 
واحملافظات املجاورة لها حيث حتدها من اجلنوب مديرية اجلراحي و 
تبعد عنها مبسافة 10 كم ومن الغرب مدينة التحيتا وتبعد عنها مبسافة 
10 كم ومن الشمال مدينة احلسينية في مديرية بيت الفقيه مبسافة 15 

كم ومن الشرق جبال وصاب محافظة ذمار.
وتكمن اهمية زبيد من الناحية الدينية في كونها السباقة وصاحبة 
املبادرة في االستجابة للدعوة احملمدية حيث كانت هي نقطة االنطالق 
لوفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رأس الوفد 

الصحابي اجلليل أبي موسى األشعري رضي الله عنه.
ولزبيد أهميتها العلمية في ازدهار العلم ونبوغ العلماء فيها أشهرهم 
الفي��روز آبادي صاح��ب القاموس احملي��ط وكثر فيها العلم��اء القدماء 

واملعاصرون.

معاملها االثرية
 أبرز املعالم األثرية ملدينة زبيد هي جامعة األشاعر »مسجد األشاعر« 
الذي بناه أبي موسى األشعري بأمر الرسول في السنة الثامنة للهجرة 
فكان أول مسجد يبنى خارج املدينة املنورة وتأتي بعده في األهمية الدار 
الناصري وهي قلعة زبيد التاريخية واجلامع الكبير وأبوابها األربعة 

وهما باب النخيل وباب القرتب وباب السهام.
كما يوجد في املدينة التاريخية اهم املخطوطات التاريخية في التراث 
االسالمي وتعد كنزا عامليا كبيرا تتمثل في امهات الكتب الفقهية واللغوية 
وفي االدب والطب وغيرها .. حيث تتواجد في مركز املخطوطات الواقع 

في دار الضيافة امللحق بقلعة زبيد »الدار الناصرية«.
ويعرف عن زبيد كثرة مساجدها حيث بلغت خمسة وثمانني مسجدا 
ومدرسة علمية منها اثنني وثمانني قدمية وأثرية في مساحة تقدر ب�2كم 
مربع مساحة املدينة القدمية التي تبعد عن مدينة زبيد اجلديدة بضع 

مئات من األمتار فقط.
وادرجت مدينة زبيد ضمن قائمة الت��راث العاملي في العام 1993م 
وتعهدت احلكومة اليمنية حينها بحمايتها واحلفاظ عليها باعتبارها 

ارث انساني يخص العالم اجمع.
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وزير الثقافة: بقاء المليشيا الحوثية في زبيد يمثل خطرًا كبيرًا على اإلرث االنساني 
احلوثيون جماعة عصبوية ال تنتمي الى قيم وال يربطها أي رابط تاريخي بالتراث والثقافة والوطنية

  خليل الزكري

مع تقدم قوات الجيش الوطني يف جبهة الساحل الغربي واقرتابها من مديرية زبيد 
التاريخي�ة بعد تحرير مركز مديري�ة التحيتا املحاددة لها عمدت املليش�يا االنقالبية 
وبشكل سافر عىل نرش اسلحتها الثقيلة وآليات قتالية والعرشات من املسلحني والقناصة 

التابعني لها يف ازقة وشوارع مدينة زبيد التاريخية وفوق أسطح معاملها األثرية.
وتقول مصادر محلية من اهايل زبيد ل�»26س�بتمرب« ان مليشيا الحوثي االنقالبية 
نرشت عددا من املدافع واالسلحة الثقيلة واملتوسطة عىل أسطح املباني االثرية يف مدينة 
زبيد القديمة اضافة اىل باب النخيل من الجهة الغربية وباب القرتب وباب الس�هام، 
كما تنترش اطقمها القتالية ومس�لحيها يف وامام قلعة زبيد التاريخية املعروفة بالدار 

النارصي.

  املكال/محمد سعيد احلامدي

تتواص��ل في مدينة امل��كال االف��راح واأليتهاجات 
وفعاليات وبرامج »مهرجان جنم البلدة السياحي« 
في نسخته التاس��عة حتت شعار »بعد املكال شاق« 
الذي دش��نته قي��ادة الس��لطة احمللية ف��ي محافظة 

حضرموت االثنني املاضي وتستمر ألسبوع كامل.
صحيفة« 26 س��بتمبر« تشارك ابناء مدينة املكال 
مهرجانه��م الذي حرصوا هذا الع��ام ان يحيوه رغم 
االوضاع الصعبة التي عانتها مدينتهم اثر السيول 
واالعاصير التي ضربت ساحل حضرموت مؤخراً في 
رسالة واضحة على االصرار نحو صناعة الفرح رغم 
كل املنغصات، راصدين مرحلة التدش��ني والبرامج 

واالنشطة املصاحبة.

حضور رسمي وشعبي
م��ع تباش��ير صباح ي��وم االثن��ني املاض��ي وعند 
الساعة السادسة والنصف صباحا كانت املكال على 
موعد مع تدشني مهرجان جنم البلدة السياحي لهذا 
العام بحضور رس��مي ممثال في اللواء فرج س��املني 
البحس��ني قائد املنطق��ة العس��كرية الثانية محافظ 
حضرموت واركان املنطقة العسكرية الثانية العميد 
الركن/ عويضان س��الم عويضان ووكيل محافظة 
حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد 
العمودي والوكيل املس��اعد لش��ؤون الشباب فهمي 
باضاوي ومدي��ر عام مديرية مدين��ة املكال املهندس 
عوض بن هامل وحضور ش��عبي الفت برغم املوعد 
املبكر لتدشني املهرجان ملا يحمله من دالالت تتوافق 
مع موسم جنم البلدة في الساحل »سيف حميد« بحي 

الشهيد خالد.

املكال وجهة للزوار 
وف��ي كلمة ل��ه مبناس��بة تدش��ني املهرج��ان قال 
محاف��ظ حضرموت الل��واء البحس��ني: حرصنا في 
الس��لطة احمللية في محافظة حضرموت على إقامة 

هذه الفعالية السياحية السنوية التي تبرز اجلانب 
التراثي حلضرموت وكذلك الفوائ��د العالجية ملياه 
البحر في هذا املوس��م م��ن جنم البل��دة الذي يضفي 
أجواء رائعة عل��ى املكال هذه األيام بس��بب البرودة 

النادرة ملياه بحر العرب.
مضيف��ا ان مهرجان البلدة يع��د وجهة للزوار من 
مختل��ف محافظ��ات اجلمهورية وم��ن دول اجلوار 
بغرض االغتس��ال في بحر املكال واالستشفاء مبياه 
البحر الب��اردة واالس��تمتاع بالبرام��ج والفعاليات 
الس��ياحية والترفيهية التي اعدته��ا جلنة املهرجان 

في املناسبة.

خيمة التراث
تخلل حفل التدش��ني أغاٍن فرائحية لزهرات املكال 
بعد ذل��ك قام احملاف��ظ وضيوف��ه بافتت��اح اخليمة 
التراثية التي احتوت على مقتنيات تراثية وتاريخية 

من معروضات املنزل في حضرموت.
وأعلن رسميا عن بدء االغتسال اجلماعي للحضور 
بش��كل منظم في شاطئ سيف حميد تلى ذلك افتتاح 
خيمة األكالت الشعبية والتي شملت مجموعة اطباق 
واكالت ش��عبية حضرمي��ة متنوع��ة منه��ا طبخات 
متنوعة من اكالت السمك وأنواع مختلفة من التمور 
الذي تتميز به حضرموت في هذا املوس��م من العام 
وكان خلبز التنار وجود على مائدة احلضور أضافة 

الى قهوة النب وغيرها من الوجبات الشعبية.

اوبريت »حنني وطن« في ساحة العروض
وألن مهرج��ان البل��دة ارتب��ط بالف��ن وااليق��اع 
والرقصات الش��عبية حرصت جلن��ة املهرجان على 
عمل اوبري��ت »حنني الوط��ن« الذي حمل��ت كلماته 
اش��واق املغترب لوطنه و الذي شارك فيه نخبة من 
فنان��ي حضرموت في س��احة العروض في ش��ارع 
الستني بحضور جماهيري غفير من النساء والذكور 
مش��اركني الف��رح واالبته��اج والس��مر كم��ا حض��ر 
الفعالي��ة عدد من ابن��اء محافظة حضرم��وت الذين 
قدموا من دول اخلليج العربي للمش��اركة وحضور 

مهرجان البلدة و قدمت كذلك فق��رات غنائية اخرى 
ممزوجة بالرقصات التراثية احلضرمية التي أضفت 

إلى املهرجان معاٍن رائعة من اجلمال.

فعاليات رياضية
وكان للرياض��ة حضوراً في املهرج��ان من خالل 
الرياض��ات البحرية فقد انطلقت تزامنا مع تدش��ني 
املهرجان بطولة كرة اليد الشاطئية مبشاركة ثمان 
فرق تنافست بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة 
كما انطلق��ت كذلك بطولة ك��رة الطائرة الش��اطئية 
املفتوحة بش��اطئ شارع الستني مبش��اركة عدد من 

جنوم اللعبة باحملافظة.
كما شارك منتخب بالدنا الوطني للناشئني في كرة 
القدم ابناء املكال افراحهم مبهرجان البلدة السياحي 
وعبر عدد من الالعبني عن اعجابهم مبستوى التنظيم 
لفعاليات املهرجان مش��يدين مبس��توى االس��تقرار 

االمني الذي تتميز به مدينة املكال .

املكال ترحب بكل القادمني اليها
مدي��ر ع��ام مكت��ب وزارة الس��ياحة ف��ي س��احل 
حضرم��وت االس��تاذ س��الم الكثي��ري ق��ال ل��� 26 

س��بتمبر :حرصنا ه��ذا العام على تن��وع الفعاليات 
وتعددها مبا يساهم في تزايد االقبال على فعاليات 
املهرجان وزوار املدينة مضيفا انه برغم قصر فترة 
االعداد والتحضير ملهرجان ه��ذا العام الى ان هناك 
فعالي��ات فنية وكرنف��االت بحرية ون��دوات ثقافية 
بالتنسيق مع صندوق التراث والثقافة في محافظة 
حضرموت اضافة الى مسابقات وجوائز تشجيعية 

يومية للزوار واملشاركني في فعاليات املهرجان.
وعن مس��توى اخلدمات الفندقية ف��ي املكال قال 
الكثيري: يوجد اكثر م��ن 63 فندق بفئات متنوعة 
واكثر من 10 شقق مفروشة حتوي اكثر من 15000 
سرير واكثر من 8000 غرفة يقوم مكتبنا باإلشراف 
على ه��ذه الفن��ادق للتأكد م��ن التزامه��ا باملعايير 
الفندقية لتقدمي اخلدمة للنزالء ومستوى النظافة 
كما نق��وم عبر فريق م��ن مكتب الس��ياحة بإعطاء 
االرش��ادات الالزمة للقائمني على هذه الفنادق من 

خالل التعامل احلسن مع ضيوف املدينة.
و خالل اسبوع املهرجان يصدر مكتب السياحة 
نشرة احصائية بعدد الزوار من جميع احملافظات 
او مواطن االغت��راب او من بقية مديريات محافظة 

حضرموت.

وإلبراز الوعي السياحي قمنا بطباعة بروشور 
س��ياحي تعريفي ع��ن مدين��ة املكال وجن��م البلدة 

وصفاته وفوائده العالجية واالستشفائية.
وختم الكثيري حديثه بدعوة اليمنيني في الداخل 
واخلارج لزيارة مدينة املكال خالل موسم مهرجان 
جنم البلدة لالس��تمتاع باألجواء اجلميلة والتمتع 

مبا متتلكه املدينة من مقومات سياحية.
ومن وس��ط احلش��ود املبتهجة مبهرجان البلدة 
استطلعت 26 سبتمبر آراء عدد من زوار املهرجان 

ورصدت انطباعاتهم حيث
يق��ول عبدالله عم��ر بابطني: ان ما تش��هده مدن 
س��احل حضرم��وت وحاضرته��ا امل��كال م��ن أم��ن 
واستقرار هي من اعادة الروح لهذا املهرجان الذي 

بدون شك يعني لنا جميعا الكثير والكثير.
اما محم��د علي احملمدي فق��ال: ان مهرجان جنم 
البلدة السياحي رس��الة للخارج مفادها ان مدينة 
امل��كال الت��ي حرره��ا طالئ��ع اجلي��ش الوطني في 
املنطقة العسكرية الثانية من قبضة تنظيم القاعدة 
االرهابي والذي ميثل الوجه اآلخر ملليشيا االنقالب 
احلوثية مدينة احلب والس��الم واجلمال وترفض 

التطرف واالرهاب أيا كانت صوره و اشكاله.

تحت شعار »بعد المكال شاق«

توافد كبير لزوار مهرجان «جنم البلدة السياحي»
حضرموت.. صناعة للفرح رغم املنغصات

زب�ي�د.. ت�راث عاملي يهدده س��الح املليشيا
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وبع���د عام كام���ل م���ن التعذي���ب االجرامي 
بوس���ائل تعذيب ال ميكن أن تخط���ر على بال 
انسان رمت مليشيا احلوثي الدكتور الشرقي 
في سائلة نخلة في منطقة شرعب السالم بعد 
اعتقادهم أنه سيفارق احلياة جراء التعذيب 
الوحشي الذي حصل له، أهالي املنطقة رأوا 
الطقم احلوثي الذي رمى به وبادروا بانقاذه 
وتقدمي املعاجلات األولية له ثم تس���فيره إلى 
تعز بعد تردد املليشيا للبحث عنه والتحقيق 
مع األهالي حني أصبحت قضيته أمام الرأي 

العام.
نفسية صعبة وجسد محترق

آثار الصدمة هي وحدها من تس���يطر على 
الدكتور الش���رقي فيما بش���اعة آثار التعذيب 
البادية على جس���ده تصفع ضمير كل انسان 
يطالعها ليكتشف اجرام املليشيا االنقالبية.
ويخضع الشرقي للعالج من حروق شديدة 
نتجت عن اس���تخدام املليش���يا ملادة األسيد 
احلارقة في تعذيبه اضافة إلى كل ما أحلقته 
بجس���ده فأذنه املبتورة باداة حادة ليس���ت 
إال جزءًا بس���يطا مما تع���رض له من تعذيب 
وحشي اضافة إلى آثار الضرب البادية في 
جانب جسده واثار الكي باالت حادة وتورم 
قدميه من الضرب الش���ديد ال���ذي تعرض له 

طوال عام اختطافه في سجون املليشيا.
موت حتت التعذيب

منظم���ة حقوقية اعلنت ع���ن رصدها وفاة 
121 مختطفا خالل السنوات الثالث املاضية 
جراء التعذيب الشديد الذي تعرضوا له في 

سجون املليشيا االنقالبية.
وقالت منظمة »رايت���س رادار«، ان حاالت 
الوفيات حتت التعذيب في معتقالت مليشيا 
احلوثي في احملافظات التي ال تزال تسيطر 
عليها تصاعدت بش���كل مخيف خالل الفترة 

األخيرة، حيث بلغت عدد حاالت الوفيات حتت 
التعذيب في ه���ذه املعتقالت 121 حالة وفاة، 
منذ بداية احلرب قبل ثالث سنوات ونصف.

وطالب���ت املنظم���ة األمم املتح���دة بضرورة 
إدراج قضية ضحايا التعذيب بش���كل خاص 
وقضايا املعتقلني بش���كل ع���ام، ضمن جدول 
أعمال املبع���وث اخلاص لألم���ني العام لألمم 
املتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، النقاذ حياة 
املعتقلني قبل أن يفارق الكثير منهم احلياة.

واستنكرت املنظمة ما يتعرض له املعتقلون 
واملخفي���ون قس���ريًا ف���ي معتق���الت مليش���يا 
احلوثي، من ممارس���ات التعذيب الوحش���ية 
الت���ي تص���ل ح���د الوف���اة ج���راء التعذيب في 

الكثير من احلاالت.
يونيو في  وفاة  حاالت   3

وذكر راصدو رايتس رادار ان شهر يونيو 

املاضي ش���هد ثالث حاالت وفاة ملعتقلني في 
اليمن وأن ع���دد حاالت الوفيات في معتقالت 
مليش���يا احلوثي ج���راء التعذيب في تصاعد 
مستمر، باالضافة الى ما يتعرض له املعتقلون 
واملخفيون قس���ريا م���ن إهم���ال متعّمد وعدم 

توفير الرعاية الطبية لهم.
ووفقًا لراصدي رايتس رادار فإن الس���جن 
املرك���زي ف���ي مدينة ذم���ار والذي تس���تخدمه 
املليش���يا كس���جن ملناهضيها يزدحم بأعداد 
كبيرة م���ن املختطفني واملعتقل���ني، مبا يفوق 

طاقته االستيعابية، تضاعفت إثر ذلك املخاطر 
الصحية على نزالء هذا السجن احملرومني من 

الرعاية الصحية والنفسية.
وقض���ى 6 من مختطفي محافظة ذمار على 
األق���ل حت���ت التعذي���ب في س���جون مليش���يا 
احلوثي خالل الفترة املاضية، بعضهم رفض 
احلوثيون تس���ليم جثمانهم إال بتنازل خّطي 
من أسرهم إلخفاء أسباب الوفاة والهروب من 
املالحقات القانونية للحوثيني مستقبال بعد 

انتهاء احلرب.
ماروك ضحية أخرى

م���اروك  اجلنس���ية  الفرنس���ي  املواط���ن 
عبدالقادر والذي اختطفته املليشيا ألكثر من 
سنتني ونصف في معتقالتها في صنعاء، منذ 
يناير 2016 حني اختطفه مسلحوها من مطار 
صنعاء الدولي أثناء محاولته مغادرة اليمن، 
حت���ى أفرجت عن���ه منتصف يولي���و اجلاري 

2018م.
وقال ماروك في جلسة استماع عقب اطالق 
سراحه ووصوله الى مدينة مأرب، اخلميس، 
إن السجانني احلوثيني مارسوا ضده مختلف 
أن���واع التعذيب اجلس���دي والنفس���ي، كانت 
بع���ض آثارها واضح���ة على جس���ده، وانهم 
كانوا يجبرونه عل���ى االعتراف بتهم ُمختلقة 
وح���ني كان يرف���ض ذلك يس���تأنفوا ممارس���ة 

تعذيبه.
وأض���اف ماروك أنه ش���اهد أثن���اء اعتقاله 
في سجن األمن السياسي في صنعاء تعرض 

عدد من املختطفني اليمنيني للتعذيب، بينهم 
املختطف جمال املعمري الذي تعرض للشلل 
التام واإلعاقة الدائمة جراء تعذيب احلوثيني 

له في سجونهم.
 وكش���ف ماروك أن مواطن���ًا أمريكيًا يدعى 
ج���ون هيمن توف���ي نتيجة تعرض���ه للتعذيب 

الشديد من قبل احلوثيني.
وتوفي هيمن عقب اختطافه بنحو أسبوعني 
من قبل مسلحي مليشيا احلوثي أثناء وصوله 
الى مطار صنعاء عبر رحلة جوية تابعة لألمم 
املتحدة، وقالت جماع���ة احلوثي حينذاك انه 

انتحر.
وكان���ت اخلارجي���ة األمريكي���ة أك���دت ف���ي 
نوفمب���ر 2015 أن املواط���ن األمريك���ي ج���ون 

هيمن توفي في اليمن.
ويس���تمر اج���رام املليش���يا احلوثية بحق 
اليمني���ني فيما حتذر احصائي���ات غير دقيقة 
من مصير غامض يكتنف 4000 مختطف في 
سجون مليشيا احلوثي االرهابية وسط صمت 
أممي غير مبرر ويدين ضمير القانون الدولي 
ال���ذي تنص امل���ادة الثامنة منه على »يش���كل 
التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 
احلاّطة من قدر اإلنسان جرميتي حرب« فيما 
يشدد في املادة 85 من البروتوكول اإلضافي 
األول لع���ام 1977 للقانون الدولي اإلنس���اني 
»يحظر التعذيب في النزاعات املسلحة، وُيعّد 
التعذيب مخالفة جس���يمة وانته���اكًا خطيرًا 
وجرمي���ة ح���رب« وهنا يس���أل اليمني���ون هل 

سيصحو الضمير األممي؟!.

فيما رصدت منظمة حقوقية وفاة 121 مختطفًا تحت التعذيب في سجونها..

)منير الشرقي(.. شهادة حية على إجرام املليشيا بحق املختطفني

لس���ت أبالغ بالقول أن فرعون موسى لو 
كان موج���ودا اليوم بيننا لس���وف يقلد آل 
حوث وس���ام الفراعنة الطغ���اة من الدرجة 
األولى وذلك للدور الذي التزال مليشياتهم 
تلعبه في ارتكاب أبشع اجلرائم في اليمن 
وم���ن أبرزها اغتي���ال الطفول���ة كاختطاف 
األطفال وجتنيدهم وحرمانهم من التعليم 
وقتلهم وب���دم بارد.. ولق���د كان أطفال تعز 
أكثر عرضة جلرائم القتل البش���عة والتي 
كانت وس���ائلها قذائف اله���اوون والهوزر 
التي كان احلوثيون يطلقونها على األحياء 
السكنية.. فجميعنا لم ينس مجزرة )أطفال 
امل���اء( ف���ي ح���وض األش���راف والت���ي راح 
ضحيتها عدد من األطفال األبرياء والذين 
كان���وا يصطفون في طوابي���ر آمنني خلف 
بابور املاء من أج���ل احلصول على بعض 
الليت���رات من امل���اء.. وكذا مج���زرة )أطفال 
احلقيبة املدرس���ية( في بير باش���ا والذين 
س���قطت عليه���م قذيف���ة حوثي���ة ف���ي أثناء 
عودتهم من مدارس���هم فمزقت أجس���ادهم 
الطفولي���ة وجعلته���ا أش���الء متناثرة على 
أرصفة الش���وارع ومنهم من م���ات وهو ال 
يزال يحم���ل على ظهره حقيبته املدرس���ية 
حت���ى تك���ون ش���اهدة عل���ى تفاصي���ل هذه 
املجزرة البش���عة وتبعتها مج���زرة منطقة 
الدمينة في غرب مدينة تعز وراح ضحيتها 

خمسة أطفال..
وحتى اآلن اليزال احلوثيون مستمرين 

ف���ي قت���ل أطفال تع���ز.. ول���م يكتف���وا بقتل 
األطف���ال بل أنهم يقدم���ون على اختطافهم 
وجتنيدهم والزج بهم إلى ساحات املعارك 
فقد رصدت منظمة وفاق أكثر من )4000( 
طفل يقاتلون في صفوف املليشيا احلوثية.. 
كما أن وزيرة الشؤون اإلجتماعية والعمل 
أك���دت مؤخ���را عل���ى أن مليش���يا احلوثي 
جندت ما يزيد عن )23000( طفل وبصورة 
مخالفة لإلتفاقيات الدولية وقوانني حماية 

حقوق الطفل..
وأخي���را.. اس���تطيع القول ان املليش���يا 
احلوثية لم تخالف فقط االتفاقيات الدولية 
وقوان���ني حماي���ة حق���وق الطف���ل ب���ل أنها 
خالفت ايضا تعاليم الدين اإلسالمي.. فقد 
جاءت ش���ريعة الله تعال���ى راعية للطفولة 
ومحيطة بحقوق الطفل املعنوية واحلسية 
من ح���ني كون���ه جنينا إل���ى أن يبل���غ مبلغ 
الرج���ال.. فقد قال رس���ول الله )ص( )ليس 
من���ا من لم يرح���م صغيرنا(.. كما وس���عت 
شريعته )ص( حتى أوالد البهائم فأمر من 
أخذ ف���راخ طائر أن يردها.. وقال )ص( من 
فج���ع هذه بولدها.. وأخ���رج إبن حبان في 
صحيح���ه عن أب���ي هريرة رض���ي الله عنه 
كان النبي )ص( ليدلع لس���انه للحس���ن بن 
علي في���رى الصبي حمرة لس���انه فيبهش 

إليه )إي يسرع إليه(..
فإي���ن ه���م احلوثي���ون م���ن رس���ول الله 

)ص(؟!..

حرية وانصاف: مليشيا الحوثي ارتكبت ما يزيد عن اغتيال... الطفولة
1200 انتهاك لحقوق اإلنسان في الضالع

ق���ال تقري���ر حقوق���ي اطلقته 
منظمة حرية وانصاف للعدالة 
والتنمي���ة إن مليش���يا احلوثي 
املتم���ردة ارتكبت م���ا يزيد عن 
1200 انتهاك حلقوق االنس���ان 
ف���ي محافظ���ة الضال���ع خ���الل 
الفت���رة يولي���و2017 – يونيو 

2018م.
وق���ال رئي���س منظم���ة حرية 
وإنص���اف للعدال���ة والتنمي���ة 
احملامي خالد القاضي في بيان 
املنظم���ة رص���دت 1317 حال���ة 
انته���اك، ش���ملت القت���ل خارج 
نطاق القان���ون، واالعتداء على 
س���المة اجلس���م،، واالختطاف 

املمتل���كات  التعس���في، ومص���ادرة  واالعتق���ال 
واالعتداء عليها والتهجير القس���ري، والتعذيب 
وغيره���ا ارتكبت منه���ا مليش���يا احلوثي 1246 

انتهاكًا من مجموع االنتهاكات املرصودة.

وباالضافة إلى 36 حالة قتل منها 4 حاالت قتل 
أطف���ال و3 حاالت قتل نس���اء و53 حال���ة اصابة، 
وث���ق البيان قيام مليش���يا احلوث���ي ب�45 جرمية 
اختطاف واخفاء قسري و جرمية واحدة تعذيب 

حتى املوت.

وبحس���ب البي���ان الت���زال مئات 
األس���ر ممنوع���ة م���ن الع���ودة إلى 
ش���ديد  منازله���م وس���ط حص���ار 
تفرضه املليش���يا على قرى مريس 
وحمك للع���ام الثالث على التوالي، 
فيما هجرت املليشيا 124 اسرة من 
س���كان قرى مديري���ات دمت وجنب 

وقعطبة قسريا.
املليش���يا  قي���ام  البي���ان  وأك���د 
اطف���ال   109 بتجني���د  احلوثي���ة 
اجباريا اضافة إل���ى 253 انتهاكا 

للمتلكات العامة واخلاصة.
ودع���ا البيان منظم���ات املجتمع 
املدني واملنظمات الدولية االنسانية 
الى لفت االنتباه إل���ى ما يدور من 
انتهاكات حلقوق اإلنس���ان في احملافظة والعمل 
على ضمان عدم افالت قادة املليش���يا من العقاب 
جراء ما ارتكبوه ويرتكبونه من انتهاكات جسيمة 

بحق االنسان اليمني.

قال تقري���ر ملنظمة األمم املتحدة، االثنني، أن 35 ألف 
أسرة تقريبًا نزحت من محافظة احلديدة.

وبحسب تقرير ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنس���انية في اليم���ن، فإن���ه وبالتعاون م���ع مجموعة 
الش���ركاء اإلنس���انيني، لرصد احلالة اإلنس���انية، من 4 
حتى 13 يوليو 2018م، »مت التحقق من وجود 35 ألف 
أس���رة نازحة تقريبًا، م���ن محافظة احلدي���دة، 20 ألف 

منها، تلقت مساعدات«.
وأكد التقرير أن العمل في ميناء احلديدة، »مستمر، 
مع مين���اء الصليف )في احملافظة ذاته���ا(«. مضيفًا أن 
»الشركاء اإلنس���انيني، واصلوا تقدمي املساعدات، إلى 

النازحني في املناطق التي وصلوا إليها«.
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 
اليمن كان أعلن في اخلامس من يوليو اجلاري، نزوح 
أكث���ر من 17 ألف أس���رة م���ن محافظة احلدي���دة، أو ما 
يع���ادل أكثر من 121 ألف ش���خص، من���ذ مطلع يونيو 

املاضي.

هربًا من جحيم المليشيا.... 
35 ألف أسرة نزحت من الحديدة

في حالة نفسية س���يئة يخضع الدكتور منير الشرقي 
للعالج ف���ي هيئة مستش���فى م���ارب وعلى جس���ده آثار 
تعذيب اجرامي تعرض له خالل عام كامل قضاه مختطفًا 
ف���ي س���جون مليش���يا احلوث���ي االرهابية كش���اهد حي 
ودليل اثبات ال ميكن انكاره في وجه الضمير االنساني 

واملنظمات األممية.
  محمد احلريبي

نبيل داوود
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تقوم مليشيا احلوثي بعمليات نصب وابتزاز 
لشركات الصرافة واحملالت التجارية الكبيرة في 
العاصمة صنع��اء وبقية احملافظ��ات التي تقبع 
حتت سيطرتها عبر حمالت املداهمات التي تقوم 
بها عناصرها، احد اشكال النصب التي تقوم بها 
هذه العصابة االرهابية يرويها أحد أقارب صاحب 
ش��ركة صرافة كبي��رة ف��ي صنع��اء، طل��ب عدم 
اإلفص��اح عن هويته حفاظاً على س��المته، قصة 
االبتزاز التي تعرض لها قريبه بقوله :«)إن أحد 
التجار من أتباع احلوثي  يعمل في بيع وش��راء 
الس��يارات، اتفق قب��ل عامني م��ع قريبه صاحب 
الصرافة على متويل تنفيذ مشروع جتاري خاص 
على ان تكون الفائدة بالش��راكة بينهما، كما أخذ 
منه قرابة 4 ماليني ريال سعودي من أجل استيراد 

النفط وبيعه في اليمن بضمانة عقار ميلكه رجل 
األعمال احلوثي قدرت قيمته بنفس املبلغ.

ضمان وهمي
بعد مرور ع��ام من االتفاق ق��ام مالك الصرافة 
مبطالب��ة رجل األعم��ال احلوث��ي بإع��ادة املبلغ 
ولكنه طلب منه ثالثة ماليني ريال سعودي اخرى 
مختلقاً مبررات وأعذار تارة والتهديد والترهيب 
تارة اخرى حتى وافق الصراف على إعطائه املبلغ 

حتت وطأة الضغوط.
الصدمة

 املفاجأة الكبرى لصاحب شركة الصرافة كانت 
حينما وصل اجمالي مامت دفعه للمستثمر احلوثي 

مع االرباح قرابة 9 ماليني ريال س��عودي عالوة 
على احل��واالت اإلضافية التى مت س��حبها، وهنا 
كانت الصدمة حيث أدرك أن��ه تعرض لالحتيال 
وتب��ني أيضاً أن العق��ار - الضمانة ل��م يعد ملكاً 
لرجل األعمال احلوثي، الذي رفض إعادة املبالغ 
للصراف، متهماً إياه بخيانة الوطن والتعامل مع 

قيادات وأطراف غير وطنية.
 ايداعه السجن 

هذا األمر دفع ش��ركاء صاحب شركة الصرافة 
ورجال أعمال ومستثمرون كانوا يتعاملون معه 
خالل تل��ك الفترة إل��ى تقدمي بالغات وش��كاوى 
تطالب��ه بتس��ديد أمواله��م والتي تقدر بعش��رة 
ماليني ريال سعودي كديون والتزامات متراكمة 

عل��ى صاحب الصراف��ة، وانتهى األم��ر بصاحب 
ش��ركة الصرافة إلى الزج به في السجن بطريقة 

غير قانونية.
ووفقاً للمصادر فإن الص��راف املنصوب عليه 
ال ي��زال في الس��جن حت��ى اآلن ولم يت��م حتويل 
قضيت��ه إل��ى النياب��ة العام��ة، وأك��دت املصادر 
أن ه��ذه احلالة ليس��ت األولى، بل هن��اك العديد 
من احل��االت املش��ابهة والتي ارتكبتها املليش��يا 
س��ابقاً وخصوصاً خالل الفت��رات األخيرة بحق 
الصراف��ني اليمني��ني ف��ي صنع��اء، وكان آخرها 
اس��تدعاء عش��رات الصراف��ني س��راً وتهديده��م 
بإغالق ش��ركاتهم ومحالتهم إذا ل��م ينصاعوا ملا 

يطلب منهم.
مصادرة الطبعة اجلديدة

كثف��ت املليش��يا احلوثي��ة االنقالبي��ة خ��الل 
األسبوعني املاضيني من حمالت املداهمة لشركات 
الصراف��ة في صنعاء وقامت بنه��ب اموال طائلة 
بحجة منع التعامل بالطبعة اجلديدة من العملة 
الوطنية فئ��ة 500 و1000 ري��ال وصادرت كل 
املبال��غ التي وجدته��ا ورفضت اعادته��ا او حتى 

حترير محاضر رسمية باملبالغ املنهوبة.
وقال أصحاب شركات صرافة إن األمن القومي 
اخلاضع لس��يطرة احلوثي��ني، طردهم م��ن أمام 
بوابات��ه رافض��اً إعطاءه��م إش��عارات أو إع��ادة 
أمواله��م الت��ي مت مصادرته��ا خالل األس��بوعني 
املاضي��ني وذلك م��ن العملة اجلدي��دة فئة )500 
ري��ال( و)1000 ري��ال( والت��ي مت أخذه��ا منهم 

بقوة السالح.
وقال رجل أعمال - مت نه��ب أمواله - إن املبلغ 
ال��ذي مت نهبه م��ن ش��ركته يصل ال��ى قرابة 10 
ماليني ري��ال، وأن اجلماعة رفضت حتى إعطائه 
إشعارا أو استالماً باملبلغ بعد أن داهمت عناصر 
املليشيا شركته فجراً وقامت بنهب كل األموال ذات 

الطبعة اجلديدة.
نهب وتهديد

صاحب شركة صرافة أخرى يقول: )نهب مني 

مبل��غ 450 ألف ريال ميني م��ن الطبعة اجلديدة 
من قبل املليشا احلوثية ومت استدعائي إلى األمن 
القومي وعن��د ذهابي إلى هن��اك وكنت اظن انهم 
سيرجعون لي اموالي التي نهبوها، واذ بي أفاجأ 
بتحذير ووعيد لي وملجموعة كبيرة من املصرفيني 
الذين مت نهب اموالهم م��ن التعامل بهذه العملة، 
وانه س��يتم معاقبتنا واغالق ش��ركاتنا اذا عدنا 

للتعامل بها مجدداً(.
وأضاف طلبنا من املليشيا احلوثية إشعارات 
رس��مية باملبالغ التي س��لبت منا ولكن املليش��يا 
ردت علينا »احمدو الله انكم م��ش في الزنزانة« 
ومت طردنا من بوابات األمن القومي بشكل مستفز 

وغير أخالقي.
جبايات وشراكة اجبارية

وعن طرق واساليب االبتزاز واجلبايات التي 
يتع��رض لها اصحاب ش��ركات الصرافة ورجال 
األعمال يقول أحد العاملني في شركات الصرافة 
في صنعاء: إن املضايقات خالل الفترات األخيرة 
لم تقتصر على االبتزاز والتهم الكيدية، بل هناك 
اجلباي��ات اإلجبارية املتك��ررة لتمويل ما يعرف 
ب�»املجهود احلربي« والتي أصبحت تشكل عبئاً 
في ظل تراجع سوق الصرافة مع اضطراب العملة 

الوطنية بني فترة وأخرى.
وأضاف أن التهم تكون جاهزة لكل من يرفض 
التعامل مع هؤالء املبتزين والذين ليست لهم أي 
صفة قانونية س��وى أنهم ينتمون الى املليش��يا 
احلوثي��ة ومحس��وبون عليه��ا، كم��ا ان بعضهم 
يأت��ي لطلب الش��راكة في مح��ل الصرافة ويقوم 
بالتفاوض على حتديد نسبته والتهديد بتعريض 
صاحب احمل��ل لإلفالس أو الس��جن إذا لم يوافق 

على ذلك.
سوق مالية موازية

خبراء اقتصاديون واكادمييون قالوا إن مليشيا 
احلوثي عقب االس��تيالء على صنعاء والسيطرة 
على البنك املركزي اليمني ومصادرة االحتياطي 
النق��دي احلكوم��ي، قامت بإنش��اء س��وقاً مالية 
موازية للنظ��ام املصرفي اليمني وبذلك أصبحت 

هي املتحكم الوحيد باحلركة النقدية في البلد.
وأضافوا أن مجموعة من الصرافني اجلدد الذين 
ميتلكون املخزون املال��ي احلكومي بعد توزيعه 
عليهم من قبل جماعة احلوثي، يتالعبون بش��كل 
كبير في القوة الشرائية للريال اليمني، ما أدى إلى 
انخف��اض قيمته نتيجة لعدم وج��ود غطاء مالي 
قانوني رسمي مس��يطر عليه ومعروف، وأيضاً 
بسبب غياب الرقابة الدولية على اجلهة احلكومية 
البنكية املمثلة بالبنك املركزي اليمني، وبالتالي 
كانت النتيجة انخفاض القدرة االئتمانية للريال 
اليمني على املس��توى الدولي بالتزامن مع غياب 

اإليرادات الواضحة من العمالت األجنبية.
 تدمير احلركة النقدية

ويرى اقتصاديون أن��ه إلى جانب نفوذ بعض 
األش��خاص احملس��وبني عل��ى احلوث��ي وابتزاز 
أصحاب الصرافة وتأثيرات هذا األمر على السوق 
اليمنية، تس��ببت السوق املوازية لعمل الصرافة 
بأزمة حادة أدت إلى تدمير احلركة النقدية للدولة 
بش��كل عام وانخفاض كبير في القدرة الشرائية 

للريال اليمني.
مشيرين الى ان األمر ذاته ينطبق على مجموعة 
من أصحاب رؤوس األموال التي أنشأها احلوثي 
وأصبحت تعمل إلى جانب التجار الس��ابقني في 
مج��ال الصرافة، بحي��ث يصعب حتدي��د قدرات 
أصحاب مح��الت الصرافة وكيفي��ة تعاملهم مع 
الس��وق املس��تحدثة التي اس��تفاد منها احلوثي.

تعددت اساليب النهب واالبتزاز للبنوك وشركات 
الصرافة حتى باتوا مهددين باإلفالس..

للكهرباء فرع عدن شحيحة جًدا.
مش��يرا الى ان هناك مش��كلتني أساسيتني 
تعاني منها املؤسس��ة هما الربط العشوائي 
ال��ذي أث��ر س��لًبا بق��وة التي��ار الكهربائي و 
يتس��بب في دمار كبير للش��بكة، وعدم دفع 
فاتورة الكهرباء من قبل املواطنني مما جعل 
إحتياجات املؤسسة أكثر من إيراداتها وهذا 
ينعك��س بص��ورة كبيرة عل��ى ق��وة الطاقة 

قال وزير الكهرباء عبدالله األكوع 
ان احلكومة تبذل جهدا كبيرا من أجل 
احلد من معاناة الناس في عدن بسبب 
االطف��اءات املتك��ررة، الناجت��ة ع��ن 
العجز في التوليد، مؤكدا أن احلكومة 
تدفع مبل��غ »مليون ونص��ف مليون 
دوالر،« يومًي��ا لتغطي��ة قيم��ة مادة 
الديزل لتشغيل احملطات الكهربائية 

بعدن فقط.
واوضح الوزير االكوع في تصريح 
صحفي ان إيرادات املؤسس��ة العامة 

ان ال��وزارة قام��ت الع��ام املاض��ي 
بتوقي��ع عق��د اع��ادة تأهي��ل محطة 
احلس��وة  من اجل تغطية  العجز في 
الطاقة الكهربائية، حيث بلغت ذروة 
االستهالك في الشتاء 145 ميجاوات، 
وبلغ��ت ال��ذروة ف��ي الصي��ف 450 

ميجاوات. 
مؤك��داً ان ال��وزارة تعم��ل عل��ى 
ح��ل مش��كلة الكهرب��اء في ع��دن من 
خالل انش��اء محطة توليد كهربائية 
كبيرة ستكون طاقتها التوليدية في 

الكهربائي��ة ويس��بب انقطاع��ات متك��ررة 
وعجز بتولي��د الطاقة الكهربائي��ة مع العلم 
ان التعرفة للكهرباء في حد ذاتها لالستهالك 
العادي تساوي ثمن التكلفة الفعلية فقط من 

قيمة الوقود لكل كيلو وات. 
وشدد الوزير على أهمية التزام املواطنني 
بدف��ع فات��ورة الكهرب��اء وايق��اف الرب��ط 
العشوائي، لتحقيق حتس��ن ملموس، وقال 

ق��ال املدي��ر التنفي��ذي لش��ركة 
أبوبك��ر  محم��د  ع��دن،  مصاف��ي 
والتيج��ان  الس��فن  إن  البك��ري، 
املتهالك��ة الت��ي طلب��ت الش��ركة 
م��ن احلكوم��ة التخل��ص منه��ا قد 
مت إخراجه��ا م��ن أصول الش��ركة 
ع��ام 2014 بعد إح��الل باخرتني 
جديدت��ني وقاطرت��ي س��حب، ألن 
انته��ى  ق��د  االفتراض��ي  عمره��ا 

وخرجت عن اخلدمة.
وأض��اف البك��ري ف��ي تصريح 
صحف��ي أن الس��فن البديل��ة التي 
مت إحالله��ا ه��ي »لول��وة كريتر« 
املوج��ودة حالياً في مين��اء الزيت 
و»أميرة عدن« التي الزالت خارج 
امليليش��يا  اجتي��اح  من��ذ  الب��الد 
االنقالبي��ة ملدين��ة عدن وتس��عى 
الش��ركة حالي��اً إلعادته��ا خ��الل 

الفترة املقبل��ة، إلى جانب قاطرتي س��حب هما 
»ن��ور عدن« الت��ي دخلت اخلدمة ع��ام 2012م 
و»س��قطرى« التي تسلمها الش��ركة قبل أشهر 

وهما اآلن يعمالن في ميناء عدن.
وأوضح البكري أن شركة مصافي عدن طلبت 
من احلكوم��ة التخلص م��ن الس��فن والتيجان 
املتهالكة ملا تش��كله من خطر على ميناء الزيت 
وتهديد ملم��ر املالحة إل��ى ميناء ع��دن الدولي، 

وبناء على رس��الة تلقتها من مؤسس��ة مواني 
خليج عدن حتمل املصافي فيها مسؤولية غرق 
هذه الس��فن املتوقفة في غاطس امليناء وآثارها 
الس��لبية عل��ى النش��اط املالح��ي ملين��اء ع��دن 

ومحطة احلاويات.
وأك��د أن املصف��اة وضم��ن خط��ط التطوي��ر 
والتحديث التي ستش��هدها، تسعى لشراء عدد 
من الس��فن والتيجان املتطورة ذات املواصفات 

الدولية احلديثة.
وثم��ن املدير التنفيذي لش��ركة مصافي عدن 

جتاوب القيادة السياسية واحلكومة مع مطالب 
املصفاة بالتخلص من هذه البواخر املتهالكة ملا 
لها من ضرر وخطر على نشاط امليناء والبيئة 
البحرية.. الفت��اً إلى أن هذا التجاوب هو امتداد 
للدعم واالهتمام الذي توليه احلكومة لش��ركة 
مصافي عدن من خالل دعم مشروع إعادة تأهيل 
محط��ة الكهرباء ومش��روع مد أنابي��ب الوقود 
إل��ى محطات الكهرباء بش��كل مباش��ر وغيرها 
من مشاريع التطوير والتحديث التي تقوم بها 

الشركة.

بسبب عمليات النهب واالبتزاز التي تقوم بها مليشيا الحوثي

البنوك وشركات الصرافة مهددة باإلفالس

البكري: السفن المتهالكة تشكل خطرًا على 
المالحة في ميناء عدن

ات
دان��

��ق��
الغليسي عن فقدان بطاقته ف ناصر عبدالله  • يعلن ص��الح عبدربه 

ال��ش��خ��ص��ي��ة ال����ص����ادرة م���ن م�����ارب ب��ت��اري��خ 29/ 10/ 2008م ورق��م��ه��ا 
.)14010017349(

الشخصية  بطاقته  ف��ق��دان  ع��ن  البقماء  مهدي  صالح  تركي  • يعلن 
الصادرة من مارب بتاريخ 5/ 12/ 2015م ورقمها )14010001492(.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه 
تقدم اليها األخ/ سعيد ناجي حمد 
ه��ادي، مدعيًا أن��ه سقط من اسمه 
لقب العبيدي ويريد اضافته بحيث 
ي��ص��ب��ح اس��م��ه س��ع��ي��د ن��اج��ي حمد 
هادي العبيدي.  ويطلب إثبات ذلك 
بحكم فمن ل��ه أي اع��ت��راض عليه 
تقدمي اعتراضه أمام احملكمة خالل 

شهر من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم 
اليها األخ/ عبداحلكيم عبداحلفيظ 
منصور مهيوب، مدعيًا أن��ه وق��ع خطأ 
في بطاقته الشخصية وذلك أنهم ذكروا 
اسم عبداحلكيم عبداحلفيظ منصور 
مهيوب والصحيح أن اسم االول محمد 
ويطلب  مهيوب  منصور  عبداحلفيظ 
إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض 
عليه ت��ق��دمي اع��ت��راض��ه أم���ام احملكمة 
خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
ت��ع��ل��ن م��ح��ك��م��ة م�����ارب االب��ت��دائ��ي��ة 
بأنه تقدم اليها األخ/ عبدالفتاح 
مسعد علي حسن، مدعيًا حصول 
غلط ف��ي االس���م ال��ث��ان��ي والصحيح 
ه���و ع��ب��دال��ف��ت��اح س��ع��د ع��ل��ي حسن 
الشقوري.  ويطلب إثبات ذلك بحكم 
فمن ل��ه أي اع��ت��راض عليه تقدمي 
اعتراضه أم��ام احملكمة خ��الل شهر 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه 
تقدم اليها األخ/ عبدالرحمن علي 
محمد عبدالله احلارثي، مدعيًا أنه 
وقع خطأ في تاريخ ميالده حيث ورد 
في جواز سفره 1956والصحيح هو 
1968. ويطلب إث��ب��ات ذل��ك بحكم 
فمن ل��ه أي اع��ت��راض عليه تقدمي 
اعتراضه أم��ام احملكمة خ��الل شهر 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

االعم���ال  رج���ال  يتع���رض 
واملس���تثمرون واصحاب شركات 
الصراف���ة ف���ي العاصمة صنع���اء 
حلاالت ابت���زاز ونه���ب وجبايات 
متعددة من قبل املليشيا احلوثي 
االنقالبية ونافذين ومس���تثمرين 
محس���وبني على جماعة احلوثي 
يت���م تنفيذه���ا بأس���اليب الق���وة 
القاه���رة وصل���ت ح���د الس���جن 
مل���ن يرف���ض التنفيذ. وه���و األمر 
ال���ذي يه���دد بتوق���ف أعمالهم بل 
وإفالس���هم إضاف���ة إل���ى تش���ويه 
س���معتهم ف���ي الس���وق التجارية 

واملصرفية. 

  تقرير / حميد محمد

قال إن تكلفة وقود كهرباء عدن 1.5 مليون دوالر يوميًا...

وزير الكهرباء: قريبًا انشاء محطة توليد كبيرة في عدن

مرحلتها االولى 600 ميجاوات، مشيرا الى انه 
سيتم تشغيل الغالية االولى بعد إعادة التأهيل 
خالل أيام، بعد ان دخل التوربني االول اخلدمة 
بقدرة 25 ميجاوات، وبعد اس��بوعني سيدخل 
التوربني الثاني بقدرة  25 ميجاوات في احملطة 
القطري��ة، وس��يرتفع معن��ا تولي��د التورب��ني 
الصيني في محطة احلسوة بفعل توفر البخار 

بعد تشغيل الغالية.
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أسس »املنصور« عمر بن رسول »الدولة 
الرسولية« عام »628ه�«، اإلمامة الزيدية 
حينه��ا كان��ت ُمنكمش��ة بفع��ل الضرب��ات 
املُوجعة التي تلقتها م��ن »األيوبيني«، كان 
لها إمام يدعى أحم��د بن عبد الله بن حمزة، 
صالح الرسوليني عام قيامهم، وظل وبعض 

أقربائه ُحكاماً باسمهم.
تولى »املظفر« يوس��ف احلكم بعد مقتل 
أبي��ه، أواخر الع��ام »647ه���«، كان حينها 
اإلمام »املهدي« أحمد بن احلس��ني في غاية 
القوة، س��يطر على صنعاء، وكان النضمام 
األمي��ر الرس��ولي املُتمرد أس��د الدين محمد 

إليه، أثره البالغ في ترجيح كفته.
»احلم��زات« م��ن جهته��م حتالف��وا م��ع 
»امله��دي«، ثم اختلف��وا، أرمت��وا بعدها في 
أحضان »الرس��وليني«، وبعودتهم وعودة 
األمي��ر أس��د الدين رجح��ت كف��ة »املظفر«، 
اس��تعاد صنعاء، واقتح��م صعدة، وحصر 

»املهدي« وأنصاره في »عالف«.
طلب اخلليفة العباسي »املُستعصم« من 

»املظفر« القضاء عل��ى »املهدي«، واعداً إياه 
بإقطاعه مصر إذا جنح في ُمهمته، وبالفعل 
اس��تطاع »احلمزات« وبدعم »رسولي« أن 
يقتلوا »املهدي«، وأرس��لوا برأسه إلى تعز 

سنة »656ه�«.
بع��د مقت��ل »امله��دي« بثالثة أي��ام، أعلن 
احلس��ن بن وهاس »احلمزي« نفسه إماماً، 
أسره األمير »أسد الدين« مرتني في حروب 
سابقة، وأسره للمرة الثالثة سنة »658ه�«، 
وف��ي ذات الع��ام متكن »املظف��ر« من فرض 
سيطرته النهائية على صنعاء، جاعالً عليها 

سنجر الشعبي. 
س��نة »660ه���« أعل��ن يحيى ب��ن محمد 
السراجي نفسه إماماً، هزمه »الرسوليون«، 
فلجأ إل��ى »احليم��ة«، أمس��ك به س��كانها، 
وس��لموه لألمير »س��نجر«، فكحله بعينيه 

حتى أعماه.
 

في ذات العام، أعلن من صعدة احلسن بن 
بدر الدين نفسه إماماً، جنح »الرسوليون« 

خالل عه��ده بدخول صعدة ث��الث مرات، 
إال أنهم لم ينجح��وا في القضاء عليه، وقد 

كانت وفاته سنة »670ه�«.
أعل��ن حينها ابن أخي��ه إبراهيم بن تاج 
الدين نفسه إماماً، كان كثير األنصار، ظفر 
به »املظفر«، واقتاده أس��يراً صوب مدينة 
تعز، حبسه في قلعة القاهرة، ليتوفى بعد 

»9« سنوات في دهاليزها.
»النب��ي األعزل مه��زوم دائم��اً«، حكمة 
»ميكافيلي��ة«، استش��عرها »املظفر« منذ 
البداية، عمل جاهداً عل��ى بناء جيش قوي، 
اس��تقدم ألج��ل تدريبه اخلبراء، ف��كان ذلك 
اجلي��ش مص��در عظم��ة الدول��ة، وأس��اس 
هيبته��ا، وبفضل��ه متكن من توحي��د اليمن 
للمرة الرابعة في تاريخها، وامتدت دولته 

من شرقي ظفار حتى املدينة املنورة.
كان »اإلماميون« حينها في غاية الضعف، 
اس��تدعوا املطهر بن يحيى ونصبوه إماماً، 
اقتحم��وا صع��دة س��نة »686ه���«، وقتلوا 
غدراً »80« جندياً رس��ولياً، كث��رت حينها 
األراجيف، وكاد »اليمن األعلى« أن يخرج من 
حتت سيطرة »املظفر«، وقد استطاع األخير 

بسرعة خاطفة أن يخمد تلك التمردات.
طوال فترة حكمه، بادل »املظفر« يوسف 
إساءات »اإلماميني« باإلحسان، وكان دائماً 
ما ميد يده للصلح، ويسعى لوحدة الصف، 
رغم طعنه��م إياه من اخلل��ف، وحني توفى 
س��نة »694ه�«، قال عنه »املطه��ر«: »مات 
الُتبع األكبر، م��ات من كانت أقالمه تكس��ر 

سيوفنا ورماحنا«.

الملك المظفر.. التبع األكبر
 ب��الل ال��ط��يب

 أعـــــ اليمــ )4 ــن ــــالم 
ُُ

أقرت وزارة الثقافة األحد املاضي استئناف 
إقامة مهرجان الشعر السقطري هذا العام بعد 

خمس سنوات من التوقف.
جاء ذلك خالل لقاء وزير الثقافة في مكتبه 
بع��دن مبدير ع��ام الثقافة بس��قطرى عمر بن 

قبالن.
وناقش اللقاء خطط ال��وزارة في محافظة 
س��قطرى وعلى نحو خ��اص مس��اعي تأمني 
موقع إلقامة مركز ثقافي يكون في املس��تقبل 

معلم من معالم اجلزيرة.
ومن املتوقع أن يقام مهرجان الشعر باللغة 
السقطرية أواخر شهر نوفمبر القادم ويستمر 
م��دة أس��بوع بتموي��ل م��ن صن��دوق التراث 

والتنمية الثقافية.

وزارة الثقافة تقر استئناف مهرجان الشعر السقطري

درع التميز الفني للموسيقار أحمد فتحي
من��ح النادي الدبلوماس��ي التابع ملركز الس��الم 
للدبلوماسية الدولية املوسيقار الكبير أحمد فتحي 

درع التميز الفني.
وخ��الل احتفالي��ة التك��رمي الت��ي عق��دت ف��ي 
جمهورية مصر العربية السبت املاضي قام السفير 
فيليب حبيب رئيس املركز والفنانة ندى بسيوني، 
ورجل األعمال املصري وجدي سعد بتسليم الدرع 
للموس��يقار فتحي تقدي��را ملس��يرته الفنية املميزة 

واحلافلة بالعطاء.
يذك��ر أن املوس��يقار أحم��د فتح��ي ن��ال تكرمياً 
واسعاً على املستوى العربي والدولي، وله بصمته 
الواضح��ة في املج��ال الفن��ي واس��تطاع أن يثري 
الساحة الفنية بأحلان غناها أهم املطربني العرب.

«دْهش���ٍة»

مللم جراحك أيها الّشاكي
وعاقر كأس فاتنٍة

تعتق في دنان جمالها العدني
ممتزجاً بعطر خديها

ولون شفاهها اجلمري
بالشهد اللمى الثلجّي

عاقر
ثم عاقر كأسها ُسكراً..

وحتى بلوغ روحك 
سدرة النجوى

ودهشة وصل من قالت لقلبك :
)كن(

فكان العابد الولهان
-في محراب عينيها-

يرتل آية االعجاز
-مرجتفا-
ينادي الله :

يا الله
سبحان الذي سّوى

واسرى بي
ألخشع في يقني املستزيد

ألن يرى آياته األخرى.

 } } }

مللم جراحك 
أيها الشاكي 

وقل:
يا أنِت 

يا نضج األنوثة
قّدك املشبوب في شفتيك

أغرى ثورة األشواق
في وجدي..
وأجرى بي

-ينابيع الظما-
تنساب في شجني املسافر

فيِك
يا أشهى نساء الكون

ياحلُمي الذي مللمته
 عشقاً تطاول

-في سنني العمر-
يرسم من فضاء الغيب 

فاتنًة
تضج الروح فيها

كلما ضج اشتهاء العاشق املجنون
-فيها-

يستقي أنقى كؤوس الوصل
امنية 

وأمنيًة
وحتى دهشة اللّقيا.

الشعر على حّد تعبير إدونيس هو: »رؤًي لعالٍم 
جديٍد ومحاولة للّنفاذ خ��الل احللم مّما هو كائن 
إلى ما ينبغي أن يكون، وليس بعالم الواقع املادّي 
فحسب بل في عالم احللم نفس��ه - أْي في العالم 
الّشعري- حيث نحلم بلغٍة جديدٍة غير مسكونة«.
من هذه الّنافذة الّش��فيفة نفذ أحد أجمل شعراء 
الغنائّي��ات ب��كل مدارك��ه الوجدانية ومش��اعره 
اإليقاعي��ة وإيقاعاته املموس��قة ش��جًى وش��جناً 

وث��ورًة وإثارًة أوركس��ترائية ه��ي األخيرة أكثر 
من متأث��رٍة نّصاً، مؤّثرٍة هجس��اً ّش��اعراً ومزاجاً 
ّشعورياً أو ُغنائياً »داْن وب�اْلة« حّتى »اندلسّيات« 
امتزجت بسالساتها الينبوعّية االنبثاقّية كحاالت 
شاعرّية منتقلة ولهاً سيمفونياً وانتقالّية متوّجعٍة 
حيناً وحيناً طريبٍة حّد املتعانقة تفاصيالً إيحائّية 
وال يجيد عزفها باعتباٍر رواقّي إالّ الّشاعر الُغنائي 
املُْثقل باحلب »عبداحلكيم الّشريحي« املترّبع ملِكاً 
في هذا الّنص املوس��وم بأغزر من عتاٍب أزهر هنا 
وأثم��ر هنالك واْخض��ّر بني ه��ذا أو ذاك من خالل 
عنوانه »دْهشة« كأحد العناوين الكاشفة للعمق 
الّدالل��ي املتقاف��ز طِرْيب��اً قبل أي ش��يء تفصيلي 
يتعّرض للعمق املشاعرّي للّش��اعر »الّشريحّي« 
ال��ذي اس��تلّذ العش��ق بطريقته املنس��ابة بني كل 
احلاالت الّذكّية عطفاً على ِس��عة امتداده ش��اعراً 
وامت��داده خي��االً وامت��داده انتص��اراً وامت��داده 
مواجع��اً ال ترتِق النكس��اراٍت كما يتب��نّيُ في هذا 
الّنص الذي حاكى الّدهشة نصاً والّدهشة ِمخياالً 
والّدهش��ة حاالً والّدهشة ش��كالً ومضموناً..إلخ 
وفي ذلك فليتنافس املتمّرسون بالّتخّيل والّذوقّية 

والّشاعرّية.
بالواقع لم تك��ن بداية الّنص »مللم جراحك ايها 
الّشاكي..« كاستنطاق تراجيدّي حلالة شعورّية 
»احتمالّية« ألّن فع��ل األمر »ملْلِ�ْم« يوحي بحاالت 
تناثرّية جراحّية قاسية في كل األعماق العاطفّية 
وأعماق األنني وأعماق الّنجوى مع الّذات العاشقة 
ومع اآلخر املس��تدرك كحالٍة آلخر يتجاور وْجداً 
ويتح��اور إيقاع��اً ويتعاص��ر واقع��اً صبغت��ه 
»الّشكوى« كمحصٍل جامٍع في طّياته كل األدوات 
الّنصّية والش��اعرّية والّنفس��ّية والفلسفّية وكذا 
القي��م الطبيعّي��ة واجلمالّية والصور الش��عرّية 

والشخصية كفاعلٍة هجساً متفاعلٍة تفّنناً.
ففعل األم��ر »مللم« يس��تنهض بكل ما س��بق ال 
فراغ��اٍت عاطفّية للحيلول��ة دون مزي��ٍد من مللمة 
اجل��راح والّش��كوى كرمزّي��ات لبنيوّي��ة وجدت 
ف��ي البداية للن��ص ال لتبقى لألب��د لكّنها جزء من 
حال��ة لتحذيرّيٍة طارئ��ٍة فيما لو حص��ل ما يعّكر 
صفو عالقة الوجدانّية بني وجدانّيتنْي متباعدتنْيْ 
جسداً ال روحاً هذا جانب ومن جانٍب كأن الّشاعر 
هنا قد تعّمد إبعاد كل العالم عن حياته وحبيبته 
العاطفّي��ة أمالً أن ميتلك العال��م »املبعود« كجزء 
مؤّكٍد من امتالكه قلب حبيبته وهو أهم بالّنس��بة 
لهما األمر الذي قد استدعاه ليحّذر كل العالم -في 

هذه اجلزئّية فقط- من فوزه العاطفّي االستحقاقّي 
عّبر عنه الّنص »دهش��ة« املبدوء بفقرة حتذيرّية 
أو توجيهّي��ة أو تنبيهّي��ة إْن أمك��ن التن��ازل، ث��م 
حلقها بأمر آخ��ر أكثر لطفاً ال ينتم��ي إلى العائلة 

الّتحذيراتّية حني قال:
»وعاقر كأس فاتنٍة

تعتق في دنان جمالها العدني
ممتزجا بعطر خديها

ولون شفاهها اجلمري
بالشهد اللمى الثلجّي

عاقر
ثم عاقر كأسها ُسكراً«

كتفاصي��ل عش��ق ذائب��ٍة ف��ي عم��وم تفاصيله 
الّروحّي��ة والّنفس��ّية العاطفّي��ة، كم��ا بحاالت��ه 
اخليالّي��ة الّتفكيرّي��ة وقراءاته الّذهنّي��ة أكثر من 
ثِمل���ة ح��ّد الُهي��ام املتدّفق كؤوس��اً تْت���رى وهي 
بالّنسبة لعاشق يتوافد شجًى حاالً وشجناً فاِرقاً 
ولش��اعٍر متوّقٍد حرف��اً ناطقاً ممعجون��اً بحرارة 
وجدان معش��وقته التي امتزجت به مشاعر دفئة 
ج��داً هي اآلخرى ثِملة عش��قاً مختلفاً أس��ماؤه أو 
توصيفات��ه املتنّوع��ة كتن��ّوع املش��هد الّش��عري 
واملرّص��ع بأكث��ر م��ن حكاي��ة فاخ��رة كال��كأس 
وكالعطر والّشهد واللُّمى، كلون يصبغ استجاباته 
التي يتلّذذ بها العاشق بشفاه املعشوقة وقد أتقن 
الّش��اعر بالتعّمق حينما تزاوج بذهنّيته الّش��هد 
كمادة عسلّية ب� »اللّمى الّثلجّي« كصورة خيالّية 
وهذه اإلضافة تتمايز بفارق بالغّي مغاير كحالٍة 
مذهلٍة أبدع رسمها »الّش��ريحي« ألجياٍل عاشقٍة 

للشعر بتقنّياته اللُّغوّية وأخرى.
فوصفه »اللّمى« بالّثلجّية في حني هي ُس��ْمرٌة 
أو سواد في باطن الّشفة يستلّذها الرجل باألنثى 
لكن الشاعر أرادها ثلجّية ليمنح نفسه امتيازاً قد 

ال يحظى به أحد.
وف��ي ص��ورة تش��بيهّية أخ��رى لّون ش��فاهها 
ب�لون«اجلْم�ِر« حينما قال ماِدحاً بارتياٍح واصٍف 

عاصٍف:
»ول��ون ش��فاهها اجلم��ري..« وبه��ذا اس��تفرد 
بتوظيف التناقض الفّني في التراجيديا الّشعرّية 
كتنّوع آلّي مرتبٍط بحرارة عش��ق املعش��وقة من 
جه��ة وجليدّي��ة اللّم��ى كخمٍر م��ن جه��ة موازية 
واجلليدّية كبياٍض س��ارٍد لتفاصي��ل لونّية غاية 

في اجلمال، فأخ��ذت مواقعها املوضوعية برواقة 
احترافّية.

ث��ّم اختتم ه��ذه الفق��رة بفع��ل األم��ر »ع�اِْق�ْر« 
كاستدامة »خمرّية« ال توصف، وخالصة خمرته 
هن��ا هي »مُل��ى ثلجّية« وكأن��ه ههن��ا أرادها بلون 
مختلف عن العادة ليس��تمتع منف��رداً مبعاقرتها 
وأراده��ا باملث��ل مختلط��ة بالثلج كحال��ة فاخرة 
لرّواد الّش��راب من ثّم اختتم مش��هده امليدياتيكّي 
»الّتصويرّي« بفعل األمر »عاقر« مسبوق ب� »ُث�ّم« 
وهو حرف عطف ي��دّل على الّترتي��ب مع التباعد 
الّزمني كإيحاٍء هو األخير ثِمْل الس��تدامة الّس��كر 
األجمل في تاريخ العاش��ق الّش��اعر ال��ذي ميّثله 
»الّشريحي عبداحلكيم« دون أّي اجنذاب تقليدّي 
ألّي مواجع أو شكوى أو جراح أو هزمية استفتح 
»الّشريحّي« بها الّنّص كتمويه عاطفي هو األذكى.
ثم انتقل الّشاعر من حاالت عشقه الّثملة والتي 
اختتمه��ا بعاقر ث��م عاقر كثنائيت��ني يوحي جزء 
من فلسفة املشهد إليه كطرف روحّي ومعشوقته 
كطرف لروحه فتكاملت تراتبّية احلال العشق بعد 

»ثّم عاقر« إلى أعلى املراتب عشقاً : 
»وحتى بلوغ روحك 

سدرة النجوى
ودهشة وصل من قالت لقلبك :

)كن(
فكان العابد الولهان

-في محراب عينيها-
يرتل آية االعجاز

-مرجتفا-
ينادي الله:

يا الله
سبحان الذي سّوى

واسرى بي
ألخشع في يقني املستزيد

ألن يرى آياته األخرى«
مبث��ل ه��ذه اللّحظ��ة بات��ت ص��ورة اس��تجراره 
بيقورية تتمّدد إلى كل قيعان »اجلدراية« للش��اعر 
الكبير »محمود درويش« اخلالق ألروع محاورات 

ْدرات« حني قال: »الِسّ
»في كل رْيٍح تعبُث امرأٌة بشاعرها

خِذ اجلهة التي أهديتني
اجلهة التي انكسرت

وهات أنوثتي..
لم يبق لي إالّ التّأّمل 
في جتاعيد البحيرة.

خذ غدي عنّي 
وهات األمس بعدك

سوف يرحُل أو يعود«.
وكان يحاك��ي ههنا م��ا فوق أل��ق امليكانيكا وهو 
يصل مبّكراً ليخاطب الله من محراٍب فاق الّتعّبدّي 
إلى امليتافيزيقي كاستبقاٍء اّتصالي بقيمة اجلمالّية 
التي تستوطن أعماقه العاش��قة وهنا تنبري حالة 
تزاوج غّنوصّية منغمس��ة كامتياز ب��أرواح اآللهة 
»زيوس« أطلقها الّش��اعر »الّش��ريحي« من قيعان 
احلبيبة وم��روراً بقيعانه املس��تِع�رة كأعمق حالة 
ل�»ِتلِيّباِثّي��ة« أنتج��ت احلبك��ة الدرامّي��ة املرتبطة 
ي  بالعالم األرضي والعالم امليتافيزيقي الذي أْس��رِ

به عشقاً فقال :
»واسرى بي

ألخشع في يقني املستزيد
ألن يرى آياته األخرى«

هذا ما جعل��ه بالفعل يتجاور »درويش��ّياً« ذاته 
واآلخر املقّدس إلى حٍدّ ما.

في س��ابقة اس��تعطافّية تذّكر »الش��ريحي« أنه 
يغ��وص ببحٍر من العش��ق ليتذّك��ر أوالً أّن ثّمة من 
يرص��د احتفاءاتهما العاطفّية حي��ث اخترق الكون 
إلى »الاّل كون« كجزء من استنطاق األزلّية املتواجدة 
في سائر حلظاتهما املسروقة من الزمن املمتلئ مبا 
ال مينح س��عادة كافية لهكذا عشق وخارق لعادات 
الكينون��ة لهذا عاد لتحذيره اآلن��ف اجلرح بانتقاٍل 

متويهي ال يعّبر عن حالٍة هو وعش��يقته يعيشانها 
مسترسالً:

»مللم جراحك 
أيها الشاكي 

وقل:
يا أنِت 

يا نضج األنوثة
قّدك املشبوب في شفتيك

أغرى ثورة األشواق
في وجدي..
وأجرى بي

-ينابيع الظما-
تنساب في شجني املسافر

فيِك
يا أشهى نساء الكون
ياعشقي الذي مللمته

 حلُماً تطاول
-في سنني العمر-

يرسم من فضاء الغيب 
فاتنًة

تضج الروح فيها
كلما ضج اشتهاء العاشق املجنون

-فيها-
يستقي أنقى كؤوس الوصل

امنية 
وأمنيًة

وحتى دهشة اللّقيا.«
وكأنه في أم��وره املتنّوعة هنا يريد ش��يئاً ليس 
كاألمر الّسابق حيث تفيد حتذيراته »مللم جراحك..« 
في ه��ذه الفق��رة الش��عورّية واجلزئّي��ة التراكمّية 
عواطف توالدت كيفاً فيصلياً وتكّيفاً خْمراً وُسْكراً، 
هو ما أبلغ عنه حتذيره الّتالي وكأنه يريد أن يعطي 
دروساً في العشق املعّتق بالذات ارتباطه بالّتوجيه 

بعد الّتنبيه »مللم«:
»ُق�ْل: يا أنت..«

متبوعة بتفاصيٍل لعالقة عشق منهجّية راقية 
ُتْنبئ ع��ن خبرة وجتربة كخالص��اٍت مهارّية في 
ممارس��ة العش��ق األزلي اجلاد الذي فلس��فها في 
هذه اجلزئي��ة واألخيرة من الّنص إل��ى أن أنتهى 
بحرف »حّتى« كحرٍف يكون جاّراً مثل »إلى« في 

انتهاء الغاية ك�»حّتى مطلع الفجر«.
 ابتداًء بالعنوان »دهشة« فهو يبتعد نوعاً ما عن 
مضامني املدلول الشعري في الّنص بفارق ضئيٍل 
ال يسّبب شْرخاً بنيوياً الفتاً -على األقل-، ورمبا 
اّتفق مع ش��عورّيته بتكراره للمفردة بالّنّص في 

عّدة مواقع بل وفي خامتته:
»وحت��ى دهش��ة اللّقي��ا«، وكذل��ك اس��تهالله 

القصيدة بقوله:
»مللم جراحك ايها الّشاكي«..

فالّن��ص يتضّم��ن أغل��ب املش��اعر املتصاحل��ة 
واّلت��ي اّتفق عل��ى تأسيس��ها طرفا العش��ق وإن 
كانت مكّثفة ليست كصورة للشعرّية فحسب بل 
كظّل للمصاحلة املّتفق عليها وما أنتجه الّش��اعر 
هنا إالّ ليعّبر بوئامّية تواؤمّية جاءت على لسانه 
عن التفاصيل الّتكنوقراطّي��ة التي تعارف عليها 
الطرفان انطالقاً من قناعتهما الّتعاطفّية بجدوى 
عالق��ة بينهما كعاش��قنْي ميّس��رْين وجاّدين جداً 
بالعش��ق وجتانس��ه املترامي امل��داءات وبالّتالي 
كان اس��تهالله اآلِم���ر الّتحذي��ري أش��به بحال��ٍة 
ش��عرّية »ت�رِفّي�ٍة« قد ال يلزمها الّنص باعتبارها 
نتيجة لش��يء غائب م��ن حيث املبدأ وق��د يلزمها 
ِوْفق��اً حل��واٍر ذهنّي اس��تهّل ب��ه الّش��اعُر النّص، 
ويكأّنه��ا مفتاح أوطأ للمش��اعر ال ميكن الوصول 
إليه في القل��ب لكّنه يّتضح جزئّياً بأفعال تعنيها 
املش��اعر واملواق��ف الّذهنّية الت��ي تأخذها، وهي 
حكاية سخّية باملغازالت املتعاضدة بدون أّي من 
فواصل انشقاقّيٍة للشعورّية من تستهدف بسفور 

ِدينامّي وحدة نّص »الّدهشة« املوضوعية.

تجاورات الّدهشة ِشْعـِرّيًا، كموقف ذهنّي ومواقف شعورية في قصيدة 
»دْهشـــٍة« للشاعر عبدالحكيم الشريحي

 استعراض حتليلي : منصور األصبحي



علَّق��ت احملامية »بيان زه��ران« على منحها 
رخصة مكت��ب محاماة كأول س��عودية في هذا 
املج��ال، بقولها »العاطفة موجودة ل��دى املرأة، 
ولك��ن مج��ال عمل��ي أكس��بني خب��رة أكبر في 
السيطرة على عواطفي، ودراسة القضية بجانب 
عقالن��ي ومعرف��ة كاف��ة أبعاده��ا وتفاصيلها، 

مبوجب مستندات وحقائق«.. 
وأوضح��ت »بي��ان« أن املواقف اإلنس��انية 
تؤثر على عاطفة احملامية، خاصة إذا ما تأكدت 
من مدى الظلم الواقع على موكلها، بينما الترافع 
أمام القضاء يتطل��ب دالئل دامغة، مضيفة: »قد 
منر مبواقف من خالل املهنة، لكن هذا الش��عور 
يدفعني دائًما نحو النج��اح وإجناز القضية«، 

وفًقا ملا نقله »العربية نت«.
وعن خلفيات تقدميه��ا لطلب رخصة كتابة 
العدل، قالت: »النظام لم يس��تثِن امل��رأة، وبناء 
على التماس قدمته للوزير متت دراسة الطلبات 
والترخيص للنس��اء، وبالطبع فإن الترخيص 
للنساء هو مزاولة أعمال التوثيق، ويضمن عدالة 

بني العاملني في املجال املهني«.

وأشارت إلى أن عدًدا كبيًرا من النساء يفضلن 
التعامل مع املرأة احملامي��ة؛ ألريحية التعامل، 
قائلة: »املرأة السعودية أثبتت فعلًيا أنها جديرة 
بكل مهمة تقوم بها، وهذا ما جعلها في مكانة ثقة 

وترحيب مجتمعي كبير«.
وتابعت بيان: »كانت املهنة حكًرا على الرجال 
لسنوات طويلة، ثم متت املطالبة بشكل رسمي 
للحصول على رخصة احملاماة للمرأة، وبالتأكيد 
ف��إن حلمي في ممارس��ة املهنة يتطل��ب افتتاح 
مكتب، ووالدي شجعني على ذلك ودعمني في 

كل املراحل العلمية والعملية«.
وتابعت حديثها: »ف��ي بداية تخرجي كنت 
أواجه صعوبة في تقبل العمل القانوني للمرأة، 
ثم قررت أن ال أترك شهادتي معلقة على حائط 
املن��زل دون أن أم��ارس العم��ل املهن��ي، فبدأت 
متطوعة في قضايا النساء في املساكن اخليرية، 
ثم عينت مبسمى مستش��ارة قانونية بجمعية 
حماي��ة األس��رة؛ نظ��ًرا الحتياج النس��اء حول 
إرش��ادهن عن حقوقه��ن، وكيفية انت��زاع هذه 

احلقوق«.

مدير عام شرطة مأرب يلتقي بممثلي مركز سيفيك في اليمن

افتت��ح نائ��ب وزي��ر الداخلية 
اللواء علي ناصر خلش��ع ،أمس 
االربع��اء، مرك��ز اإلص��دار اآللي 
بالس��فارة اليمنية في جمهورية 

جيبوتي.
حض��ره  ال��ذي  االفتت��اح  وف��ي 
وزي��ر التربي��ة والتعلي��م الدكت��ور 
عبدالله س��الم مللس، وسفير بالدنا 

التق��ى مدي��ر ع��ام 
ش��رطة مأرب العميد 
املدان��ي،   عبداملل��ك 
فري��ق مرك��ز حماي��ة 
املدنيني في النزاعات 
برئاس��ة  »س��يفيك« 
الدوس��ري  ن��دوى 
مدي��رة مكت��ب املركز 

في اليمن.
العمي��د  وناق��ش 
عبداملل��ك املدان��ي مع 
الفري��ق االحتياجات 
الت��ي  التدريبي��ة 
األجه��زة  حتتاجه��ا 

األمني��ة ف��ي احملافظة، 
ضم��ن مش��روع تدري��ب وتأهي��ل 
كوادر األمن واجليش في محافظات 
)ع��دن -م��أرب- اجل��وف( ال��ذي 
ينف��ذه مركز س��يفيك ويس��تهدف 
تدريب 800 فرد من جنود وضباط 

األمن واجليش.
ونوه العميد املداني إلى أن إدارة 
الش��رطة باحملافظة نفذت دورات 
تدري��ب وتأهي��ل ك��وادر األجهزة 
األمنية ف��ي مختلف املج��االت وال 
تزال بحاجة إلى املزيد من دورات 
التدريب في مجال القانون وايصال 

رسالة االمن للمجتمع.
م��ن جانب��ه أطلع��ت 
ندوى الدوس��ري مدير 
عل��ى  م��أرب  ش��رطة 
ف��ي  املرك��ز  جت��ارب 
تدريب األمن واجليش 
في العراق وافغانستان 
ال��دول  م��ن  وع��دد 
الت��ي تش��هد نزاع��ات 
بهدف حتس��ني حماية 
املدني��ني ف��ي النزاعات 
م��ن االنته��اكات وع��ن 
اخل��اص  البرنام��ج 

باملركز في اليمن.
املش��روع  أن  يذك��ر 
التدريبي الذي يعده مركز املدنيني 
ف��ي النزاع��ات )س��يفيك( س��يتم 
تنفي��ذه على مدى ع��ام بعد بلورة 
امل��ادة التدريبي��ة مب��ا يتوافق مع 

االحتياج في االجهزة االمنية.

المجلس األوربي للعالقات 
الخارجية يتحدث عن مأرب 

ن�ر املجل�س األورب�ي للعالق�ات 
الخارجي�ة تقري�را مط�وال  للصحفي 
األمريك�ي آدم ب�ارون ع�ن محافظ�ة 
مأرب استعرض فيه العديد من القضايا 
»26 سبتمرب« تعيد نر أهم ما تطرق 
له املجلس األوربي للعالقات الخارجية 
حيث قال " لقد شهدت محافظة مأرب 
يف اليمن تحوالً ملحوظاً من محل رصاع 
إىل من�ارة مس�تقرة نس�بيا حت�ى مع 
استمرار الحرب يف اليمن والتي ال تبعد 

كثرياً عن مدينة مأرب.
وأض�اف " يكمن العن�ر املحوري 
له�ذا التطور يف قي�ادة محافظة مأرب 
بقيادة الش�يخ س�لطان الع�رادة الذي 
اس�تفاد من الالمركزي�ة التي كان من 
املف�رض أن تش�كل جزءاً م�ن عملية 
االنتقال السلمي بعد الثورة لكن ذلك لم 

يسجل اال نجاحاً متفاوتاً.
وق�ال " لق�د أتاح�ت االس�تقاللية 
التي اكتس�بتها مأرب حديثاً االحتفاظ 
بجزء م�ن ثرواتها من املوارد الطبيعية 
وتوس�يع  التحتي�ة  البني�ة  وتطوي�ر 
الخدم�ات الحكومي�ة بم�ا يف ذلك دفع 
روات�ب موظفي الدولة بش�كل منتظم 

ودعم نظام قضائي فعال.
وأضاف " عىل األوروبيني العمل عىل 
تعزيز االستقرار يف مأرب بالتزامن مع 
تطبي�ق نموذجها يف أماك�ن أخرى من 
اليم�ن ورب�ط جهودهم بتل�ك التابعة 
لألمم املتحدة والتعاون يف نفس الوقت 

مع الركاء اإلقليميني والدويل.

كاهن من مغارات صعدة 

= = أحم�د ع��اي��ض   أحم�د ع��اي��ض 

تبا لك يا بن حمالة الحطب، لقد زاد مرضك واستفحل عنادك، 
وأصبحت داعيا لهالك س�اللتك وش�يعة ش�وارعك، لقد أصبحت 

ناقوسا للرش، وعنواناً للسقوط، ومعلم للتوحش يف اليمن . 
التحق بك كل هابط وساقط والقط ولقيط، وهتف لك كل سارق 
وعاق ومارق ومختل, قدت أنصارك فأوصلتهم  إىل املقابر نعوشا، 
وتس�ببت يف فناء »ارس وعوائل » كانت يف قاموسك الساليل قناديال 
تضيئ، وأخرجتها من نعيم الحياة، وأمن العيش، وحسن العرشة  
مع م�ن حولهم، وحولته�م إىل بغاة عداه، وأه�ل تخصص  يف فن 
الجريمة, ففقت معلميك يف داعش والقاعدة خبثا وطوية وس�لوكا 

ومعاملة، فتبا لك من مسخ يعشق التسلط والتجرب.
 أوغلت يف س�فك الدماء وتفجري البيوت وتعذيب االبرياء ,ونهب 
أمالك الغري حتى أصبح الكل لك عدوا إال  من صف بصفك ورصخ 

بعويلك .
يف قاموسك املريض  من منتسبي ساللتك وطبقتك االجتماعية 
املقيت�ة التي خدعت فيك ويف »جنونك، ل�م يعد منهم أحد إال لعنك 
وومقت�ك، وكم م�ن أرسة من بني هاش�م ممن ن�ارصوك إال وهم 
يلعنون اليوم الذي فيه صدق�وك، ورموا أقالمهم وحملوا بنادقهم 
كي ينرصوك، لقد تغري الحال واملآل، فقد باتوا ينظرون إليك با�نك 
قد دخلت عليهم بدعوتك وأطماعك دخول املصيبة والوبال والنكال, 
ولم يجنوا من مسريتك سوى الويل والثبور، فزهرة رجالهم وشبابهم 

سقطوا نعوشا طاحئة وجيفا مرميا يف الجبال والوديان.
ليس لبني هاشم وغريهم من سيد الكهف واملغارة،  ممن تورطوا 
بإرسال أبنائهم إىل جبهات الحرب ونرصة االمامة من عائد وفائدة 
س�وى  ملصق يطبع عىل ظهور نع�وش أبنائهم، يصورهم بأنهم 
أبطال املس�رية، ولم يعد ممن ذهب أيضا إال خرب يف قناة أو صورة 
مزينة بحرب وألوان، موصولة بمحجرة تزغرد بمال مدفوع  كنائحة 

أجرية . 
 وعىل األرض التي أردتم أن تكون لكم ملكا وسلطانا ,وذبحتهم 
فيها الجمهوري�ة، وغنيتم لالمامة، تج�د يف كل يوم يقص رشيط 
مرشفي�ك فيها أبوابا جدي�دة ملقابر  عامرة بامل�وت والفناء، تزين 
أركانها بورود البالستيك وصور الهالكني، وينقش عليها عبارات 
»رجال صدقوا« ولم يعوا أنهم حمقى صدقوا دجاالً، وجهلة أمنوا 

بمريض، وأغبياء صفقوا لخريج مغارة .
ل�م يعلموا أن قائد مس�ريتهم تغذى طيلة حياة ش�بابة بأموال 
الكهانة  والشعوذة التي كان يمارسها والده, فلم تبق بقرة يف صعدة 
وما حولها إال ووضع لها بدر الدين الحوثي »حرزا« كي تدر اللبن 
أو تلد العجول »هكذا كان يؤمن طابور املس�رية بهذه الخرافات، 
وكان والد اليسء يقدم نفس�ه لبقايا املجتمع من أنصار االمامة أن 
بيده كل مشاكل البقر والبغال والحمري من البرش، وكلها موجودة 
تحت غطائة قلمه، وحرب مداده ,فما عىل الرعية أال أن تقدم املال، كي 
تنال املنال، فهل عرفتم من أين تخرج وغد املسرية وربيب الكهانة 

يا أهل اليمن وااليمان.
ش�خصيا س�معت رواية من أحد أولئك الذين قابلوا  بدر الدين 
الحوثي يف الثمانينيات، حيث التقاه شاكيا أن له بقرة صفراء فاقع 
لونها تر الناظرين لكنها ال تدر اللبن، فوعده بدر »الظالم« بحرز 
يجعلها تدر اللبن، فأعطى املس�كني ماله، كي ينال مراده، مقابل  
فمنحه ماال ومنحه حرزا، ناهيك عن قضايا »هاروت وماروت« فقد 
استفحل السحر والشعوذة يف تاريخ هذه االرسة، وبزغ نجمها، يف 
تفريق االرس، وتشتيت االوصال، فتباً لها من مسرية أرسة غارقة يف  

وحل أوساخ املجتمع . 
ما جعلني أكتب حول هذا املسخ القادم من كهوف مران هو علوه 
وتعاليه، ليس عىل أبناء اليمن فقط، بل حتى عىل املجتمع الدويل، فهذا 

الكائن لم يتعلم من الدروس ولم يستيقظ من الرضبات .
يف كل ي�وم يزداد طابور النادمني، لكن بع�د فوات األوان .. عىل 
الجمي�ع أن يعي أننا نقف أمام مس�رية تريد الني�ل من كل القيم 
والعادات والتقاليد، كي تف�رض جهلها وتغرقنا يف ماضيها، لكن 
هيهات،  فلل�ه رجال وهب�وا حياتهم، لتطهري اليمن من دنس�هم 

وخرافاتهم، وال نامت أعني الجبناء . 

لم يخطر على بال 
إنسان – والحتى في 

عالم مسلسالت الرعب 
وافالم االكشن - وحشية  

تعذيب وارهاب ليس له 
مثيل.. انه سلوك مليشيا 

احلوثي االجرامية 
صانعة املوت االسود.

الدكتور منير الشرقي 
مثال حي على جرائم 

كثيرة وانتهاكات فظيعة 
تقوم بها املليشيا 

االجرامية 
بحق اليمنيني 
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 أوراق يمانية 

د. عبده سعيد املغلس

بيان حصار السبعين
مت تداول بيان صادر عن شخصيات مينية داعمة لبيان 
عربي يطالب بوقف القتال وبهدنة لثالثة أشهر مع مليشيا 
االنقالب احلوثية ومش��روع إيران من أجل)تهيئة للبحث 
عن حلول سياس��ية عبر طاولة مفاوضات تتسع للجميع( 
كم��ا قال البي��ان متجاوزين أن هناك عملية سياس��ية متت 

وتضمنتها تفصيالً قرارات مجلس األمن رقم
٢١٤٠ع��ام)٢٠١٤(، ٢٠٥١ ع��ام)٢٠١٢(، ٢٠١٤ 
ع��ام)٢٠١١( والتي أنقل��ب عليها االنقالبي��ون وصدرت 
بحقهم قرارات باإلدانة والعقوبات من مجلس األمن أيضاً.
لق��د انعدمت لغ��ة احلياد ف��ي ه��ذا البي��ان واملصداقية 
واحلرص على الدم اليمني كم يدعي موقعو البيان إذ ساوى 
البيان بني الشرعية واالنقالب وحول األمر إلى صراع بني 
أطراف وه��ي نفس دع��وى االنقالبي��ني، ووصف احلرب 
الس��تعادة الوطن من االنقالبيني »بالعبث« وبأنها »عملية 
يق��وم بها جت��ار حرب من اليم��ن واجلوار« أه��ذا قول فيه 
حيادية وإنصاف، أم قول لشركاء في جرمية االنقالب باسم 
احليادية الزائفة  واحلرص على السالم الكاذب، والوطنية 

االنقالبية، الساعية حلماية االنقالب وتبني خياراته.   
في ص��راع احلق والباط��ل ال توجد حيادي��ة وال منطقة 
رمادية وال صمت، فاحملايد والصامت مش��ارك مع الباطل 
ضد احلق ، وملن أص��دروا البيان أقول لهم عندما اجتاحت 
جحافل االنقالبيني اليمن ناش��رة امل��وت والدمار، وعندما 
دمرت عدن وتعز وما زالت فوق الس��كان، وعندما نشرت 
األلغ��ام وما زال��ت لقتل املدني��ني، وعندما جن��دت األطفال 
وزجت بهم للمع��ارك، هل أصدرمت موقف أو بيان تدينون 
به إنقالبهم على اإلجماع الوطني والعملية السياسية، هل 
أدنت��م  جرائمهم وطالبتوه��م بوقف عدوانه��م على اليمن 

وشعبه، ملاذ اليوم حتديداً تصدرون هذا البيان.
وه��ذه الش��خصيات العربية الت��ي تتحدث ع��ن تفتيت 
املنطقة، أين كانت ومشروع التفتيت الصفوي الصهيوني 
يصول في املنطقة العربية، وعندما بدأت هزميته في اليمن 

تنادوا إلنقاذه.
أسميتم بيانكم »بيان الس��بعني« فضحكم الله من حيث 
ال تشعرون، فهذا يذكر الشعب اليمني بجوهر الدور الذي 
مت توظيفك��م له، فما أش��به الليل��ة بالبارح��ة، االنقالبيون 
قاموا بانقالبهم بتاريخ ٢١ سبتمبر يوم تتويج البدر إماماً 
على اليمن عام ٦٢ في داللة واضحة بإسقاط اجلمهورية، 
وبيانكم اختار الس��بعني بداللة واضحة حلصار السبعني 
إلس��قاط اجلمهورية. وه��ا أنتم تتماهون الي��وم مع هدف 

إسقاط اجلمهورية احلقيقية بدولتها االحتادية.
فبيانكم الي��وم هو إنقاذ لالنق��الب، مبنحه الوقت ومنع 
هزميته، ومتكينه ملزيد من احلروب ضد اليمنيني، وممارسة 
جرائمه ض��د الوطن والش��عب اليمني واجل��وار العربي ، 
وهذا ليس حباً في الس��الم واليمن، بل مشاركة في اجلرم 

واجلرمية إلسقاط اجلمهورية.

رئيـس التحــريــر

ل��دى جيبوتي عبدالله مس��لم 
السقطري، استمع نائب وزير 
الداخلي��ة إلى ش��رح تفصيلي 
ح��ول س��ير العم��ل في قس��م 
اإلصدار واإلج��راءات املتبعة 
م��ن خ��الل اس��تالم املعامالت 
وإدخ��ال البيان��ات وعملي��ة 
االرسال إلى املركز واإلصدار.

الل��واء خلش��ع،  كمااطل��ع 
عل��ى التجهي��زات الت��ي قامت 
بها الس��فارة للمرك��ز من كافة 

اجلوانب.

أشاد سفير بالدنا لدى اململكة العربية السعودية 
السفير الدكتور ش��ائع محسن الزنداني باخلدمات 
الثقافي��ة والفكرية الت��ي يقدمها مرك��ز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات االسالمية بالرياض.
واك��د الس��فير الزندان��ي خ��الل زيارت��ه ،ام��س 
األربع��اء، ان مرك��ز املل��ك فيص��ل للبح��وث اصبح 
منارة علمية وبحثية يقصدها الباحثون في مختلف 
مجاالت املعرفة اإلنسانية.. مشيدا باالهتمام الكبير 

الذي يوليه املركز بألشأن اليمني.

من جانبه اطل��ع األمني العام ملرك��ز امللك فيصل 
الدكتور س��عود السرحان ،الس��فير الزنداني، على 
الدور الذي يقوم به املركز في البحوث والدراس��ات 
االسالمية ونش��ر العلم واملعرفة بني اململكة ودّول 
العالم..مش��يراً الى ان املركز يعق��د على مدار العام 
مؤمت��رات ون��دوات علمي��ة من أج��ل إث��راء احلياة 

العلمية وتشجيع العمل املنهجي.
حضر اللقاء املستشار الثقافي بالسفارة عبدالله 

العولقي.

الزنداني يزور مركز الملك فيصل 

السوادن تسحب قنواتها الفضائية من النايل سات

من إجمالي 400 جريح سيتم تسفيرهم

رئيس االركان يدشن أول دفعة من جرحى اجليش )مبتوري األطراف( للعالج في اخلارج

اعتقال جاسوسة روسية.. بالواليات المتحدة

ق��ررت القنوات الفضائية الس��ودانية بدء 
تنفيذ االنتقال بش��كل جماعي إل��ى البث عبر 
أقمار منظم��ة االتص��االت الفضائية العربية 
“عرب سات”، بدال من الشركة املصرية املماثلة 

“نايل سات”.
وذكرت وكالة األنباء السودانية أن اجتماعا 
ض��م مدي��ري القن��وات واإلذاع��ات اخلاص��ة 
واحلكومية، قرر االنتقال بش��كل جماعي إلى 
البث عبر أقمار منظم��ة االتصاالت الفضائية 
العربي��ة »عرب س��ات”، م��ن دون ذكر “نايل 

سات«.
ولفتت الوكالة أن القرار اتخذ بعد “عرض 
تقدم به مندوب املنظمة )عرب سات( احتوى 
ميزات تفضيلية في النواحي املالية والفنية، 
على أن تتم مراعاة االلتزامات القانونية لعدد 

من القنوات جتاه األقمار األخرى«.
وُنقل عن أحمد ب��الل، نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اإلعالم في السودان الذي ترأس 
االجتماع إعالنه أنه »سيبذل كل جهد مطلوب 
مع األطراف املعنية في الدولة لتمكني القنوات 

من الوفاء بالتزاماتها، في ضوء العرض الذي 
تقدمت به مؤسسة عرب سات».

ويبلغ عدد القنوات التلفزيونية السودانية 
حوالي 20 قناة تلفزيونية حكومية وخاصة، 
معظمه��ا ينق��ل عبر أقم��ار الش��ركة املصرية 

لألقمار الصناعية “نايل سات«.
و»ع��رب س��ات« هي سلس��لة م��ن األقمار 
الصناعية لالتصاالت والبث، متتلكها جامعة 
الدول العربية، وحتظى السعودية بالنصيب 

األكبر حيث متتلك %36.7 منها.

خاص:
دشن رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن دكتور/ طاهر 
ب��ن علي العقيلي أمس األربعاء، إرس��ال أول دفعة من جرحى 

اجليش الوطني لتركيب أطراف صناعية في اخلارج.
والدفعة األولى التي س��تتلقى العالج في جمهورية مصر 
العربية مكونة من 40 جريحا من مبتوري األطراف، من إجمالي 
400 جريح فقدوا أطرافهم سيتم توفير األطراف الصناعية لهم 

وتركيبها في أفضل املراكز املتخصصة في اخلارج
وأك��د رئيس هيئة االركان العامة في كلمة خالل التدش��ني 
أن اجليش الوطني مس��تمر ف��ي معركة حتري��ر باقي أراضي 
اجلمهورية اليمنية حتى دحر املليش��يا االنقالبية واستعادة 

كامل اراضي الوطن.
وأش��اد اللواء العقيلي بالتضحيات التي يقدمها منتس��بو 
اجلي��ش الوطني، ف��ي معارك الش��رف والكرام��ة والدفاع عن 
الوط��ن والنظام اجلمهوري واس��تعادة الدولة الش��رعية من 

مليشيا اإلنقالب احلوثي اإليرانية.

وقال العقيلي: »إن الشهداء واجلرحى الذين سقطوا دفاعاً 
عن األرض والعرض والوطن يحق لهم أن يفاخروا ببطوالتهم 
وتضحياتهم ألنهم بذلوا أغلى ما لديهم للقضاء على ش��رذمة 
البغي واجلهالة وعصابة الكهنوت الس��اللية، لينعم شعبنا 

باألمن والرخاء والعدالة واملساواة«.
وأضاف »إن الواجب يحتم علينا االهتمام والرعاية باجلرحى 
واستكمال تركيب األطراف الصناعية الهيدروليكية لهم من أجل 
أن يعودوا وميارس��ون حياتهم بشكل طبيعي ويكونوا قدوة 
لألجيال القادمة في التضحية والفداء من اجل وطنهم وشعبهم 

ومبادئهم«.
وأضاف اللواء العقيلي: »لي الفخر ان أكون واحداً من جرحى 
اجليش الوطني وأن أكون اباً لش��هيد وأن أكون شهيداً، فلسنا 
أغلى من ابطالنا امليامني الذين قدموا ويقدمون أرواحهم في سبيل 

الدفاع عن األرض والعرض، واجلمهورية والشرعية«.
من جهته أكد رئيس اللجنة املالية في قيادة القوات املشتركة 
عبد العزيز العلوان وقوف اململكة العربية السعودية الى جانب 

الش��عب اليمني حتى اس��تعادة الدولة وانهاء انقالب مليشيا 
احلوثي وأن اململكة »ماضية إلى جوار إخوانهم اليمنني بكل ما 

متلك حتى يتحقق النصر الذي بدأت بشائره تلوح في األفق«.
إلى ذلك أوضح نائب رئيس دائرة اخلدمات الطبية العسكرية 
العميد دكتور محمد عبده عيس��ى أن ه��ذه الدفعة واملمثلة في 
أربعني جريحاً من جرحى اجليش الوطني هي أول دفعة أقرت 

اللجنة الطبية ارسالهم الى اخلارج نظراً لصعوبة حالتهم. 
مش��يراً الى ان هناك دفعات جديدة يت��م االعداد والتجهيز 
لها وهم جزء م��ن  )400( جريح فقدوا أطرافهم س��يتم توفير 
األطراف الصناعية لهم وتركيبها في أفضل املراكز املتخصصة 

في اخلارج.
م��ن جانبهم ش��كر اجلرحى االهتم��ام الذي تولي��ه القيادة 

السياسة والعسكرية لهم.
حضر التدش��ني الناطق الرس��مي للجيش الوطني العميد 
الركن/ عبده مجلي ورئيس هيئة االسناد اللوجستي وعدد من 

القيادات العسكرية.

أعلن��ت وزارة الع��دل األمريكي��ة اعتق��ال س��يدة 
روس��ية، تبلغ من العمر 29 عاًما، في واشنطن، بعد 
ساعات من اختتام قمة هلسنكي بني الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب، ونظيره الروس، فالدميير بوتني.
وأوضح��ت ال��وزارة، ف��ي بي��ان صحف��ي، أن 
الس��لطات ألقت القبض على »ماريا بوتينا« التي 
درست في اجلامعة األمريكية بواشنطن وأسست 
جماعة احلق في حمل السالح )رايت تو بير آرمز( 
الروس��ية، واتهمتها بالعمل بتوجيه من مسؤول 
رفيع املستوى في البنك املركزي الروسي يخضع 
لعقوب��ات فرضه��ا عليه مكت��ب مراقب��ة األصول 

األجنبية التابع لوزارة اخلزانة األمريكية.
وظهرت بوتينا في عدة صور على صفحتها على 

فيسبوك مع ألكسندر تورشني، نائب رئيس البنك 
املركزي الروسي، الذي فرضت عليه وزارة اخلزانة 
األمريكية عقوبات في أبريل املاضي، وفًقا ملا أوردته 

وكالة رويترز.
وقالت وزارة العدل، إَنّ بوتينا عملت مع مواطنني 
أمريكيني حملاولة التأثير على السياسات األمريكية 
واختراق منظمة أمريكية مدافعة عن حمل األسلحة.

وأضافت الوزارة أّن بوتينا رتبت مآدب عشاء في 
واشنطن ومدينة نيويورك وحاولت إقامة عالقات 
مع ساسة أمريكيني إلنشاء »قنوات اتصال خلفية« 
بهدف »اختراق منظومة صنع القرارات الوطنية في 

الواليات املتحدة«.

نائب وزير الداخلية يفتتح مركز اإلصدار 
اآللي بسفارة بالدنا في جيبوتي

أول سعودية تتحدى 
الوقوف أمام القضاء دفاعا 

عن الحقيقة


