
رفضوا المزاعم الواردة في تقرير فريق الخبراء األممي

وزراء اخلارجية العرب يؤكدون استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن
أكد عادل اجلبير وزير اخلارجية السعودي 
أن اململكة العربية الس���عودية مس���تمرة في 
التزاماتها بوحدة اليمن وسيادته واستقراره 
وس���المة أراضيه م���ن خالل دع���م احلكومة 

الشرعية.
وجدد اجلبير خالل كلمة له في الدورة 150 
لوزراء اخلارجية العرب على تعاون اململكة 
م���ع جهود املبع���وث األممي لليم���ن مادامت 
تتواف���ق م���ع املب���ادرة اخلليجي���ة وآلياتها 

التنفيذية 

.. واقترب وأد الفتنة  
يخطئ من يعتقد أن تأخر حسم املعركة 
مع مليش�يا الحوثي املتم�ردة املدعومة من 
إيران، ناتج عن قوة املليشيا أو عجز وضعف 

يف الرشعية وجيشها الوطني.
األم�ر ليس كذل�ك فاملعركة مع املليش�يا 
املتمردة تقوم عىل عامل�ن، أوالهما : حرص 
الرشعية عىل تجنب وقوع ضحايا يف صفوف 
املدنين الذين تتخذهم املليشيا دروعا برشية 
يف مخالفة رصيحة للقانون الدويل اإلنساني 

إذ دأبت املليشيا عىل فعل ذلك بينما الرشعية 
تتعامل مع املعركة من موقع الدولة املسؤولة 

عن حياة ودماء كل اليمنين دون استثناء .
العام�ل الثاني : يعود �� يف تأخر حس�م 
املعركة وتحرير بع�ض املدن أو املحافظات 
�� يعود إىل حس�ابات بعض القوى الدولية 
التي رفعت طوال الفرتة املاضية يافطة امللف 
اإلنساني ، رغم ما تمارسه املليشيا اإليرانية من 
جرائم قتل وانتهاكات وحصار وتجويع بحق 
اليمنيين وبدعم من املنظمات الدولية املسيسة 
التي ظلت تتاج�ر بمعان�ات وآالم اليمنين 
خدمة للمليش�يا، يف الوقت الذي تمارس فيه 
ضغوطات عىل الرشعية وضد تحرك قواتها 
لتحري�ر اليمن وتخلي�ص اليمنين من تلك 

املعانات. 
لكن يبدو أن املجتمع الدويل- خاصة بعض 
الدول الك�رى النافذة يف السياس�ة الدولية 
التي كانت ضمن املنظومة الراعية للمرشوع 
اإليراني يف املنطقة العربي�ة- قد ملت خداع 
وأالعيب مليش�يا هذا املرشوع، وبدأت برفع 
اليد عنها والتخيل عن دعمها ومساعدتها يف 
االس�تمرار عىل تمردها، ورفضه�ا االمتثال 
لقرارات الرشعية الدولية.. كل ذلك بس�بب 
تعنت املليش�يا الحوثية التي فوتت األسبوع 
املايض، آخر الفرص إلمكانية  الحل السيايس 
وإنهاء الحرب التي أشعلتها قبل أربع سنوات 
ضد الشعب اليمني، عندما رفضت الذهاب إىل 

مشاورات جنيف.
تعنت املليش�يا دف�ع بالرشعي�ة اليمنية 
والتحالف الداعم لها، إىل اتخاذ قرار الحسم 
العس�كري وم�ا التقدم�ات واالنتص�ارات 
الس�احقة التي أحرزته�ا وتحرزه�ا قوات 
الجيش الوطني بمساندة ودعم من تحالف 
دعم الرشعية، خالل الثالثة األيام املاضية ، يف 
كثري من جبهات العزة والكرامة، وخصوصا 
يف جبهات الساحل الغربي ومحافظات حجة 
وصعدة والجوف. إذ التهمت قوات الرشعية 
املليش�يا وطوت األرض من تحت أقدامها يف 
س�اعة ولحظة زمن , إال تأكي�د أن الرشعية 
وجيشها الوطني هما اللذان يتحكمان بسري 
املعركة مع املليشيا التي تتهاوى من أمام قوات 
الجيش، لتصبح أثرا بعد عن يف جبهات مدينة 

الحديدة وحجة وصعدة.
أبطال الجيش الوطني
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حي����ا فخامة الرئيس عبدربه منص����ور هادي رئيس 
اجلمهورية أبطال اجليش الوطني في مختلف جبهات 
القتال في الس����احل الغرب����ي ومأرب ونه����م، وصعدة، 
وتع����ز، والبيضاء، وحل����ج، وابني، والضال����ع وغيرها 
الذين يناضلون لالنتصار للنظام اجلمهوري واستعادة 

مؤسسات الدولة وبناء اليمن االحتاد اجلديد.
وقال فخامته في خطاب متلفز وجهه ألبناء الشعب 
اليمني يوم اجلمعة  املاضية إن » نضالكم وتضحياتكم 
أوقف����ت نق����ل التجرب����ة اإليرانية إل����ى اليم����ن وان هذه 

التضحيات لن تذهب هدرا «.
وأضاف: »سبق وان تكلمت أنا و عبدامللك احلوثي 
وأبلغته وأنا في صنعاء أن التجربة اإليرانية لن متضي 
في اليمن ولو ذهب رأس����ي، ولم يرض، ال هو وال نصر 
الله في لبنان، واليوم نذكره وأذكر الشعب اليمني أيضا 
أننا قلنا له اعمل جامعة في صع����دة لتدريس الزيدية 

مثل جامعة األحقاف في حضرموت، وجامعة اإلميان 
ف����ي صنعاء، وجامعة الش����ريعة في احلدي����دة، لكنه لم 

يرض بهذا الكالم.
وأش����ار ال����ى اجلهود الت����ي بذلت لصياغ����ة املبادرة 
اخلليجية على مدى ستة أشهر وإعداد النظام الداخلي 
ملؤمتر احلوار الوطني ملدة س����تة أشهر أيضا وما تال 
ذلك من حوار بني جميع أطياف الشعب اليمني وتكلل 
بالنج����اح لينقل����ب احلوثيون بع����د ذلك على مس����ودة 
الدستور التي شارك في إعدادها جلنة من كافة األحزاب 

واملكونات السياسية، واملرأة والشباب. 
وأع����رب رئي����س اجلمهورية ع����ن تعاطفه م����ع أبناء 
الشعب الذين يعانون أوضاعًا اقتصادية وأمنية صعبة 
.. مؤكدًا اطالعه على كافة ما يدور في البلد من مآسي 
ومعاناة جراء ممارس����ات وتداعيات انقالب املليش����يا 

احلوثية االيرانية على اليمن وطنا وشعبا.

وقال: »أنتم جميعًا من املهرة إلى صعدة في مقلتّي، 
وإن ش����اء الل����ه س����يخرج اليمن م����ن محنت����ه ».. داعيا 

اجلميع الى الصبر حتى يأتي الفرج.
وأض����اف فخامته: »لن يبقى إال ما س����نرثه ألجيالنا 
أما نحن فمن 60 سنة ونحن نناضل وعشنا صراعات 
واقتت����ال ول����م نوفر لش����عبنا اخلمس����ة املطال����ب.. فال 
اس����تطاع نظام صنعاء توفيرها وال نظ����ام عدن، وهي 
املاء، والكهرباء، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق«.

وأكد رئيس اجلمهورية أن إنشاء األقاليم هو السبيل 
لتوفير هذه اخلدمات في سنة واحدة.

وأضاف: »وفيما يتعلق بصحتي، أنا أش����كر جميع 
الناس الذي����ن اتصلوا ويتصل����ون والذين يكتبون في 
وس����ائل التواص����ل االجتماعي، وأطمئنك����م جميعا أن 
صحت����ي طيب����ة واحلمد لل����ه، وقريب����ا س����أكون عندكم 

وبينكم.

بالتزامن مع وصول الجيش إلى مديريات عبس في محافظة حجة

اجليش الوطني يحرر كيلو 16 باحلديدة ويقترب من الكلية البحرية

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�������ات

من أقوال الرئيس

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة

طـمــأن الجــميع بـشـــأن صـــحــتـه

الرئيس للجيش الوطني: التجربة اإليرانية لن متضي في اليمن حتى لو ذهب رأسي
تضحياتكم أوقفت نقل التجربة اإليرانية إلى اليمن

www.26sep.info
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    خاص:
تسابق قوات الجيش الوطني ممثلة يف ألوية العمالقة 
الزمن لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة تحت ربقة 
مليش�يا الحوثي، وتخليص هذه املحافظة وس�كانها 
األحرار من سنوات مظلمة عاشتها تحت جور وطغيان 

املليشيا.
ويخوض أبطال الجيش الوطن�ي منذ أيام معارك 
بطولية حاسمة يف الحديدة تمكنوا خاللها من الوصول 
إىل كيل�و 16 وقط�ع رشيانها الرئييس م�ع العاصمة 

صنعاء والذي كان يمدها بالسالح واملقاتلن.
ويف حن تتواصل املعارك املحتدمة يف محيط مدينة 
الحديدة أكدت مصادر عسكرية سيطرة أبطال الجيش 
الوطني عىل السيطرة منطقة كيلو 10 ومطاحن البحر 

األحمر ومصانع نانا.
ووفق مصادر عسكرية فقد لقي أحد قيادات مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعو ) أبو تمام(، مرصعه مع عدد 
من مرافقيه يف كيلو )16( بغارة جوية ش�نها طريان 

التحالف العربي.
ويوم الثالثاء تمكن أبط�ال الجيش الوطني يف لواء 
العمالقة مس�نودا بقوات التحالف العربي من إحراز 
تقدم يف الجهة الغربية باتجاه دوار الجمل والجامعة 
والكورنيش وص�والً إىل الكلية البحري�ة بعد تأمينها 
منطقتي املنظر واملنصة حيث باتت مناطق دوار املطار 
والربصة ويمن موبايل باتجاه الحوك تحت السيطرة 
النارية لقوات الجيش وه�ي مناطق تقود مبارشة إىل 

ميناء الحديدة االسرتاتيجي.
وبالتزامن مع معارك الحديدة واصل أبطال الجيش 

الوطني يف محافظ�ة حجة تقدمهم امليداني، محرزين 
انتصارات جديدة وصلت إىل مديرية عبس.

ووف�ق مص�در عس�كري يف املنطق�ة العس�كرية 
الخامسة فقد ش�نت قوات الجيش الوطني يوم األحد 
املايض هجوماً مباغتا عىل مواقع تمركز املليشيا الحوثية 
شمال مديرية عبس، تمكنت عىل إثره من تحرير عدة 

مواقع يف املديرية.
وأك�د املصدر أن قوات الجيش حقق�ت تقدماً آخراً 
باتجاه مثلث عاهم، وتمكنت من السيطرة النارية عليه.

ويف مديري�ة باق�م بمحافظة صعدة لق�ي عدد من 
عنارص مليش�يا الحوثي مرصعهم وأصي�ب آخرون، 
أمس األربع�اء، يف هجوم مباغت ش�نته قوات الجيش 
الوطني عىل مجاميع من املليشيا يف جبهة باقم شمايل 

... ص)2(غرب محافظة صعدة شمايل البالد.
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»نضال وتضحيات الش���عب 
اليمن���ي أوقف���ت نق���ل التجربة 
اإليراني���ة إلى اليم���ن وان هذه 

التضحيات لن تذهب هدرا«

نسخة الكترونية

أكد مضي القيادة السياسية في استكمال تحرير الوطن من مليشيا إيران

نائب رئيس اجلمهورية يبارك انتصارات اجليش في احلديدة وحجة وصعدة

أشاد باالنتصارات التي تحققها ألوية العمالقة

رئي���س ال���وزراء: حتري���ر احلدي���دة وإنه���اء معان���اة أهله���ا ميث���ل أولوي���ة قص���وى
أدعو أبناء الحديدة لمساندة قواتنا المسلحة لرفع الجور عن شعبنا اليمني

ويثمن مشاركة السودان الفاعلة ضمن 
دول التحالف الداعمة للشرعية

أج���رى نائ���ب رئي���س اجلمهوري���ة نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة الفريق الركن/ 
علي محسن صالح، اتصاالً هاتفيًا مبحافظ 
محافظة احلديدة الدكتور حسن علي طاهر 
لالط���الع عل���ى س���ير العمليات العس���كرية 
واالنتصارات التي يحرزها األبطال في سبيل 

حترير احملافظة.
ونقل نائب الرئيس حتيات وتهاني فخامة 
رئي���س اجلمهوري���ة القائد األعل���ى للقوات 
املسلحة..مشيدًا مبا حققه اجليش الوطني 
من انتص���ارات كبي���رة وما قدم���ه املقاتلون 
األبطال من تضحيات جسيمة ألجل استكمال 
حترير احملافظة ورفع املعان���اة عن أبنائها 

ودحر املشروع احلوثي اإليراني.

كما ثمن نائب رئي���س اجلمهورية، خالل 
اتصاله الهاتفي، الدور األخوي الصادق لدول 
حتالف دعم الش���رعية وفي مقدمتها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة الش���قيقة عل���ى الدعم الذي 
ش���مل مختلف املجاالت وأسهم في حتقيق 
االنتصارات الكبيرة التي ستتكلل باستعادة 
الش���رعية وبناء اليمن االحتادي املكون من 

ستة أقاليم.
وأك���د نائ���ب الرئي���س بأن اخل���الص من 
مليشيا احلوثي التي أذاقت اليمنيني الويالت 
بات قريبًا وأن معاناة أبناء احلديدة وتهامة 
س���تنتهي، وأن نضاالته���م الكبي���رة ألج���ل 

اجلمهورية سيسجله

أكد رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد 
بن دغر أن حترير محافظة احلديدة وإنهاء 
معاناة أهله���ا من الظل���م والعبودية الذي 
جترعته خالل األربعة أعوام املاضية، على 
يد مليش���يا احلوث���ي، أولوي���ة قصوى في 

سبيل استعادة الدولة واجلمهورية.
ودعا رئيس الوزراء أبناء تهامة ومختلف 
أبناء محافظ���ة احلديدة، واليمن عامة إلى 
مساندة قواتنا املسلحة واجليش الوطني 
والوق���وف إل���ى جان���ب الش���رعية ممثل���ة 
بفخام���ة الرئي���س عبدربه منص���ور هادي 
رئيس اجلمهورية للقضاء على هذه الفئة 
اإلجرامية الباغية، ورفع اجلور الذي خيم 

على ش���عبنا ج���راء هذا االنق���الب الدموي 
والظلم والقهر الذي ميارسه بحق شعبنا 

الصابر.
وأش���اد رئي���س ال���وزراء خ���الل اتصال 
هاتف���ي أج���راه رئي���س ال���وزراء ، أم���س 
األربعاء، بقائد العملي���ات أللوية العمالقة 
ف���ي الس���احل الغرب���ي العمي���د اب���و زرعة 
احملرمي باالنتصارات العسكرية النوعية 
التي حققها اجليش الوطني ممثاًل بألوية 
العمالقة واملقاومة الوطنية بإسناد مباشر 
م���ن ق���وات التحال���ف العربي ف���ي هزمية 
املليش���يا االنقالبية املدعوم���ة ايرانيا في 

الساحل الغربي وإحراز 

أكد مجلس جامعة الدول العربية على 
املستوى الوزاري، استمرار دعم الشرعية 
الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد 
ربه منصور ه���ادي ودعم اإلجراءات التي 
تتخذها احلكومة الش���رعية الرامية إلى 
تطبيع األوض���اع وإنهاء االنقالب وإعادة 
األم���ن واالس���تقرار جلمي���ع احملافظ���ات 

اليمنية .
وشدد املجلس في قرار،

أكدت أن مليشيا الحوثي لن تستجيب لمطالبات المجتمع الدولي 

اململكة العربية السعودية جتدد التزامها بوحدة اليمن ودعم الشرعية
األمني العام للجامعة العربية: املليشيات املتمردة في اليمن متثل خطرا على األمن العربي

ق���ال أمني ع���ام اجلامعة العربي���ة أحمد أبو 
الغيط إن مليش���يا احلوثي االنقالبي���ة ال تزال 
مصرة على التمترس خلف موقفهم االنقالبي، 

مستندين إلى حلفائهم في طهران.
وأض���اف أبو الغيط في كلمته في اجللس���ة 

االفتتاحية للدورة 150 ملجلس وزراء اخلارجية 
العرب التي عق���دت ،يوم الثالثاء املاضي مبقر 
األمان���ة العام���ة جلامع���ة ال���دول العربي���ة في 
القاهرة، أن املليشيا االنقالبية ترفض أي حلول 
وسط، واستنكفوا احلضور إلى احملادثات التي 

دعا إليها املبع���وث األممي في جنيف قبل أيام 
متذرعني بحجج واهية.

وأكد أن املليشيا احلوثية تتحمل املسؤولية 
ع���ن معاناة الش���عب اليمني، وميثل���ون خطًرا 

داهًما على األمن العربي-خاصة

ال���وزراء  رئي���س  ناق���ش 
الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر 
األحد املاضي مع رئيس هيئة 
األركان العام���ة اللواء الركن/ 
طاهر العقيلي نتائج زياراته 
ملعس���كرات ومراف���ق اجليش 
الوطني، في العاصمة املؤقتة 
عدن، واملكال وسيئون واملهرة، 
ولقائ���ه بالقي���ادات وق���وات 
اجلي���ش الوطني الت���ي أبدت 
مس���توى عاليًا من االنضباط 

واالحترافية.

رئيس هيئة األركان يطلع رئيس الوزراء على نتائج لقاءاته في عدن

ناقش نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن/ 
علي محس���ن صالح، أمس األربعاء، مع السفير 
السوداني لدى بالدنا الفريق أول/ محمد أحمد 
مصطفى الدابي ،التطورات السياسية وامليدانية 
والعالقات األخوية بني البلدين الش���قيقني وما 
يش���هده اليم���ن م���ن مس���تجدات على الس���احة 

الوطنية.
وثمن نائب الرئيس مشاركة السودان الفاعلة 
ضم���ن دول التحالف الداعمة للش���رعية بقيادة 
اململكة العربية الس���عودية الش���قيقة وما قدمه 
أبطال القوات املس���لحة الس���ودانية من مناذج 
شجاعة في التضحية والفداء.. معربًا عن التقدير 
العالي والتأكيد على العالقات التاريخية األخوية 

املتينة بني البلدين الشقيقني

اجليش الوطني.. من عروس البحر األحمر إلى مران يواصل اجناز النصر السبتمبري
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نائب رئيس الجمهورية
ا التاريخ في صفحات ناصعة، موجهًا الش���كر والتقدير 
لكل القادة وجلميع الوحدات املشاركة واملقاتلني األبطال في 

تهامة واحلديدة.
إلى ذلك أكد نائب رئيس اجلمهورية أن القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة الرئيس املشير الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة، ماضية في 
استكمال عملية التحرير حتى بسط سيطرة الدولة على كل 
شبر في اليمن وتخليص اليمنيني من معاناتهم التي تسبب 

بها احلوثيون.
وشدد خالل لقائه ،يوم االثنني املاضي، قائد اللواء األول 
حرس حدود العميد هيكل محمد حنتف ،على ضرورة توحيد 
الص���ف والتف���اف كاف���ة أبناء الش���عب اليمني خل���ف قيادة 
الشرعية مبا يؤسس الستعادة الدولة وبناء اليمن االحتادي 

املكون من ستة أقاليم.
واطلع نائب الرئيس من قائد اللواء االول حرس حدود ، على 
سير العمليات العسكرية واالنتصارات املتتالية التي يحققها 

أبطال اللواء في اليتمة وخب والشعب مبحافظة اجلوف.
وثمن الفريق الركن/ علي محسن ،جهود وتضحيات أبطال 
اجليش وإسناد ودعم األشقاء في دول حتالف دعم الشرعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة والتي اثمرت في 

حتقيق انتصارات كبيرة.
إلى ذلك أجرى نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن/ علي 
محس���ن صالح ،يوم الثالثاء املاض���ي، اتصاالً هاتفيًا بقائد 
محور حرض قائد الل���واء األول قوات خاصة العميد محمد 
احلجوري لالطالع على س���ير العمليات العسكرية اجلارية 

في حرض مبحافظة حجة.
وبارك االنتصارات التي حتققت والبطوالت التي يسطرها 
أبطال اجليش وقوات التحالف في املديرية في سبيل استكمال 
التحرير وطرد ميليش���يا احلوثي املدعومة م���ن إيران ورفع 

معاناة أبناء الشعب اليمني.
وخالل االتص���ال قدم قائد الل���واء األول قوات خاصة من 
جانب���ه تقريرًا ع���ن األوضاع العس���كرية في حرض وس���ير 
العملي���ات القتالية وما يحرزه أبطال اجليش من تقدم كبير 
بدعم أخوي من السعودية، معبرًا عن تقديره الهتمام ومتابعة 

نائب رئيس اجلمهورية.
ويثمن مشاركة السودان

والضاربة في جذور التاريخ.
وعب���ر نائ���ب رئي���س اجلمهوري���ة ع���ن ش���كره وتقدي���ره 
جلمهورية الس���ودان قيادة وحكومة وش���عب مل���ا قدمته من 
تس���هيالت لليمنيني املقيمني فيها في ظ���ل الوضع الصعب 
التي تعيشه بالدنا وما قدمته من دعم كبير ومساندة لليمن 
في ش���تى املجاالت في إطار التحالف العربي بقيادة اململكة 

العربية السعودية الشقيقية. 
وق���ال نائب رئي���س اجلمهورية خ���الل اللق���اء »إن عالقة 
اليمن بدول التحالف ومنها الس���ودان ُعّمدت بدماء األبطال 
وسيسجل التاريخ هذه العالقة في أنصع صفحاته وستظل 
هذه املواقف الشجاعة عنوانًا لإلخاء والتالحم العربي في 

مواجهة األخطار اخلارجية«.
م���ن جانبه أك���د الس���فير اس���تمرار دعم ب���الده احلكومة 
الش���رعية ووقوفها إلى جانب اليمن وتأييدها للمرجعيات 
الثالث وإدانتها ل���كل اجلرائم واالنته���اكات التي يقوم بها 
االنقالبيون..معبرًا في الوقت ذاته عن س���روره البالغ بلقاء 
نائب رئي���س اجلمهورية واس���تعداد بالده تعزي���ز عالقات 

التعاون والدعم بني البلدين الشقيقني.

.. واقترب وأد الفتنة 
 في اجلبهات عقدوا العزم على حسم املعركة مع املليشيا 
احلوثية االيرانية، والقضاء على املشروع االيراني الفارسي، 
الذي تعهد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لليمنيني، 

بأن ال مكان ملشروع إيران في اليمن .
هاه���م اليوم أبطال ألوية العمالق���ة في اجليش الوطني، 
يحكمون الس���يطرة على مداخل مدينة احلديدة، ويحررون 
معظم أحياء وش���وارع املدينة، وما ه���ي إال أيام قالئل إن لم 
تكن ساعات أو س���ويعات ويتنفس أبناء محافظة احلديدة 
ومدينتها وعامة أبناء إقليم تهامة الصعداء ويتذوقون عبق 
احلرية والتحرر من املليش���يا اإلمامية الساللية الكهنوتية 

الظالمية. 
انتصارات احلديدة تنافس���ها انتصارات جبهتي عبس 
وحيران في محافظة حجة، التي صارت مدنها ومديرياتها 
تتهاوى بيد أبط���ال اجليش الوطن���ي كعناقيد عنب صعدة 
وصنعاء، اللتان تنتظران بفارغ الصبر حلظة اخلالص من 
هذه العصابة الدموية ونفض غبارها املدنس بدماء األبرياء.. 
فال ش���يء يوقف نزيف الدم اليمني ونواح األمهات الثكالى 
اللواتي اختطفت املليش���يا أبناءها بالقوة وقدمتهم قربانا 
لس���يئها املخبول، إال بالقضاء عل���ى رأس األفعى ووأد فتنة 
أيقضها ملعون مران بعد أن كان شعبنا دفنها في صبيحة 

ال26 من سبتمبر1962.
رئيس الوزراء: تحرير الحديدة

تقدم ميداني صوب محافظة احلديدة. 
وثم���ن البط���والت والتضحيات الوطنية التي تس���طرها 
قوات اجليش ممثلة بألوية العمالقة واملقاومة في عملياتها 
العس���كرية ومالحمه���ا البطولية بدعم وإس���ناد م���ن قوات 
التحال���ف العربي، عل���ى امتداد الس���احل الغربي في طريق 
حتقيق النصر الناجز باستعادة الدولة والقضاء على أبشع 

انقالب ارهابي دموي عرفه شعبنا على مدى تاريخه.
ولفت إلى أن التضحيات التي تقدمها قواتنا املسلحة في 
كافة ميادين العزة والشرف لن تذهب سدى، وسترسي بدماء 
أبطاله���ا دعائم الدولة املدنية احلديثة التي يتطلع اليها كل 
اليمنيني وإنهاء أحالم ايران االرهابية التوسعية في املنطقة.
واس���تمع رئيس ال���وزراء من العميد احملرمي إلى ش���رح 
مفصل عن طبيعة سير املعارك على امتداد الساحل واجلبهات 
األخ���رى والتق���دم امليداني ال���ذي ميضي بثب���ات وعمليات 
محاصرة أوكار املليش���يا وقطع خطوط اإلمداد عنها، بدعم 
من قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية 
ومش���اركة فاعلة من اإلم���ارات العربية املتح���دة وباقي دول 
التحالف العربي الس���تعادة الش���رعية في اليمن. مؤكدا أن 
قوات اجليش واملقاومة متكنوا من الس���يطرة على خطوط 

إمدادات العدو الذين يعيشون انهيارات متسارعة.
وترحم رئيس الوزراء على الشهداء الذين بذلوا أرواحهم 

رخيصة من أجل الوطن واستعادة الدولة واجلمهورية.
وقال: »إن تضحياتهم ستضل خالدة في وجدان كل ميني 
حر كما س���يخلد التاري���خ بطوالتهم في أنص���ع صفحاته«. 
واصفا إياهم بثوار سبتمبر اجلدد الذين سينتصرون ألهداف 
ومبادئ ثورة ال�26 من س���بتمبر اخلال���دة التي أنهت حقبة 
موحشة من عهد اإلمامة البغيض وطوت صفحتها السوداء 
إلى األبد، وأسست لدولة اجلمهورية والدميقراطية واحلرية 

والعدالة واملواطنة؛ الدولة التي ال سيد فيها وال عبد.
وأضاف: »احلرب لم تكن خيار احلكومة الش���رعية يومًا، 
ولكنها فرضت علينا بسبب االنقالب احلوثي الدموي على 
الدولة ومؤسساتها ورفضها لكافة احللول التي قدمنا خاللها 
تنازالت عدة من أجل التوصل إلى حلول عادلة تنهي احلرب 

ومعاناة شعبنا، وتؤسس لسالم مستدام وفقا للمرجعيات 
الثالث امللزمة محليا واقليميا ودوليا واملتمثلة في املبادرة 
اخلليجي���ة وآليته���ا التنفيذي���ة ومخرجات مؤمت���ر احلوار 
الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2216، 
اال ان املليشيا رفضت كل احللول ألن قرارها ليس بيدها وامنا 

بيد أعداء العرب، إيران وحزب الله«.
من جانبه، أكد العمي���د احملرمي أن قوات اجليش ممثلة 
بألوية العمالقة واملقاومة يجترحون التضحيات والبطوالت 
لدح���ر العدو وهزميت���ه وتطهي���ر األرض مبعنوي���ات عالية 
وهممهم تعانق اجلب���ال لتحقيق النصر الكبير بتحرير كل 
تراب الوطن الى جبال مران وهزمية املش���روع اإليراني في 

اليمن.
رئيس هيئة األركان

وقدم رئي���س األركان إيضاحات ح���ول اجتماعه مع قائد 
القيادة املركزية األمريكية الوسطى اجلنرال جوزيف فوتيل، 
وما مت بحثه من قضايا تخص تعزيز العالقات العسكرية بني 
البلدين واجلهود املشتركة في مكافحة اإلرهاب والتنظيمات 

املتطرفة.
وقال رئيس الوزراء إن القيادة العس���كرية بقيادة املشير 
عبدربه منصور هادي، واحلكومة بكافة أجهزتها تولي قوات 
اجليش الوطني واملقاومة الشعبية اهتمامًا واسعًا في سبيل 

جهودها لالنتصار على مليشيا احلوثي االنقالبية.
من جانب���ه لفت رئيس هيئ���ة األركان العام���ة إلى التقدم 
العس���كري لق���وات اجليش الوطن���ي في عدد م���ن اجلبهات 
من بينها، جبهتي الساحل الغربي ومحافظة صعدة، قائاًل 
إن الوض���ع ف���ي جبهات القتال عل���ى قدر كبير م���ن القتالية 

والهجومية ضد عناصر مليشيا احلوثي.
ولفت إلى أن عملية بناء املؤسسة العسكرية جتري على 
قدم وساق، وأن القوات املسلحة لن تدخر جهدًا في احلفاظ 
على الثوابت الوطنية ولن تسمح بالعودة إلى ما قبل ثورة 

ال� 26 من سبتمبر.
وزراء الخارجية العرب

بعنوان »تط���ورات الوضع في اليمن« الصادر عن الدورة 
العادي���ة 150 ملجلس اجلامعة العربية على مس���توى وزراء 
اخلارجية العرب برئاسة السودان ، على االلتزام باحلفاظ على 
وحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه ورفض أي 

تدخل في شؤونه الداخلية«.
وأي���د وزراء اخلارجي���ة العرب موق���ف احلكومة اليمنية 
ومتس���كها باملرجعيات الثالث املب���ادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية ، ومخرجات احلوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس 
األمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول 

إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأش���ادوا بتع���اون احلكوم���ة اليمني���ة وموافقته���ا على 
املقترحات الدول  ية الساعية إلى حتقيق تدفق آمن وسلس 
للمس���اعدات اإلنس���انية واإلغاثية والبضائع التجارية مبا 
في ذل���ك ترحيب احلكوم���ة اليمنية باملقترح���ات التي تقدم 
بها املبعوث الدولي بش���أن إبقاء ميناء احلديدة خارجا عن 
هيمنة املليش���يا مبا يضمن عدم التصرف بإيرادات امليناء 
ألغراض متويل احلرب وتوجهها لرفد سداد املرتبات وسد 
احتياجات املواطنني واستنكار رفض االنقالبيني احلوثيني 
ألي من تلك املقترحات وعدم اكتراثهم باألوضاع اإلنسانية 

احلرجة لليمنيني.
واس���تنكروا التعن���ت احلوث���ي ورفضه حضور جلس���ة 
املشاورات التي دعا إليها مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
في جنيف يوم 6 سبتمبر اجلاري في الوقت الذي التزمت فيه 
احلكومة اليمنية باحلضور والتعامل بإيجابية للمضي في 

طريق إحالل السالم واستعادة الدولة في اليمن.
وأدانوا جميع انتهاكات حقوق اإلنس���ان التي متارسها 
ق���وى االنقالب احلوثية ، وأعم���ال القتل واخلطف واإلخفاء 
القسري وتفجير املنازل وجتنيد األطفال واستخدام املدارس 
واملستشفيات لألغراض العسكرية واستمرار حصار املليشيا 
االنقالبية احلوثية ملدينة تعز منذ ما يقارب ثالث س���نوات 
والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل املدنيني العزل 
ونهب املس���اعدات اإلنس���انية واإلغاثي���ة والتدمير املمنهج 
للمؤسسات الصحية والتضييق على الكادر العامل في املجال 
الصحي مما أدى إلى انتشار األمراض واألوبئة ونقص حاد 

في الغذاء والدواء واخلدمات الطبية.
وأكدوا دعم جهود احلكومة اليمنية في مكافحة التطرف 
واإلره���اب والتأكي���د على أن االنق���الب وفر البيئ���ة املالئمة 
النتش���ار التنظيمات اإلرهابية املنحرف���ة والتي تتمادى في 
األسلوب واألهداف مع املليشيا االنقالبية والتأكيد على أن 
إنهاء االنقالب واستعادة السلطات الدستورية للدولة كفيل 

بحسم املعركة في مواجهة التطرف واإلرهاب.
وأدانوا الدعم اإليراني للحوثيني وتقويض مساعي العودة 
للعملية السياس���ية وعرقلة اجلهود الدولية لوقف سلس���لة 
العنف واإلرهاب واحلرب في اليمن من خالل تهريب السالح 
وحتويل املناطق التي يسيطر عليها احلوثيون إلى منصة 
إلط���الق الصواريخ على البل���دان املج���اورة وتهديد املالحة 
البحرية الدولية في مضيق باب املندب والبحر األحمر وهو 
ما ينعكس س���لبا على أمن واس���تقرار اليم���ن ودول اجلوار 
واملنطقة بش���كل ع���ام مايعتبر خرقا واضح���ا لقرار مجلس 

األمن رقم 2216 .
ورفض وزراء اخلارجية العرب املزاعم واالدعاءات الواردة 
في تقرير فريق اخلبراء األمم���ي املعني باليمن الصادر في 
28 أغسطس املاضي وكافة االستنتاجات والتوصيات التي 

توصل إليها واملرفقات امللحقة به.
واس���تنكروا حتمي���ل فريق اخلب���راء األممي املس���ؤولية 
الكاملة لكل من احلكومة الش���رعية في اليمن ودول حتالف 
دعم الش���رعية في اليمن بش���أن النزاع ف���ي اليمن وجتاهل 
التقرير واألس���باب احلقيقي���ة للنزاع واملتمثل���ة في انقالب 
مليشيا احلوثيني املدعومة من إيران على احلكومة الشرعية 
في اليمن ودور إيران الس���لبي وتدخالتها نح���و إطالة أمد 

النزاع في اليمن.
ودعوا املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة للضغط 
على االنقالبيني إلطالق سراح املعتقلني واألسرى واحملتجزين 
واملختطفني والس���جناء السياس���يني ومعتقلي الرأي وفي 

مقدمتهم الصحفيون والناشطون فورا ودون قيد أو شرط.
وأك���دوا على أن أم���ن البحر األحمر جزء اليتج���زأ من األمن 
القومي العربي وأن تهديد املالحة البحرية في مضيق باب املندب 
يشكل تهديدا لألمن والس���لم اإلقليمي والدولي ، وأدانوا قيام 
مليش���يا احلوثي بزرع املمر املائي باأللغام واستهداف السفن 

التجارية وناقالت النفط مما كاد أن يتسبب بكارثة بيئية.
وأعربوا عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذي يضطلع 
به مركز امللك سلمان لإلغاثة اإلنسانية في اليمن واعتماده 
مؤخرا مشروع »مسام« لنزع األلغام بتكلفة 40 مليون دوالر 
أمريكي ، ولدولة الكويت لوفائها بكامل تعداتها في مؤمتر 
جنيف لدعم األوضاع اإلنسانية في اليمن للعام اجلاري 2018 

مببلغ 250 مليون دوالر أمريكي.
كما أعرب وزراء اخلارجية العرب عن الشكر والتقدير للدور 
الذي تقوم به دولة اإلمارات العربية املتحدة في دعم برامج 
اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية 

واخلدمات في املناطق احملررة .
وأشادوا باملساعدات واملساندة املقدمة إلى اليمن والتي 

تقدمها كل من مصر واجلزائر والسودان وجيبوتي واألردن 
ولكافة الدول العربية .

وعب���روا عن الش���كر والتقدير لدولة الكوي���ت لدورها في 
استضافة وتس���يير العملية السياسية اليمنية ودورها في 
دعم اجلهود الرامية إلى الوصول إلى سالم شامل مستدام 

في اليمن على أساس املرجعيات الثالث املتفق عليها.
المملكة العربية السعودية

ومخرجات احلوار الوطني اليمن���ي وقرار مجلس األمن 
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وأك���د وزير اخلارجية الس���عودي أن مليش���يا احلوثيني 
اإلرهابية التابعة إليران لم ولن تستجيب ملطالبات املجتمع 
الدولي لالنخراط في العملية السياسية بشكل جاد. مدلاًل على 

ذلك بعدم حضورها اجتماع جنيف األخير.
وتابع: »في الوقت الذي يدعم فيه التحالف الش���رعية في 
اليمن ويؤمن وصول املساعدات لكافة أبناء الشعب اليمني 
كانت مليشيا احلوثي تستهدف وحتاصر املدن لتمنع وصول 
الغذاء والدواء وقامت أيضا بإطالق 190 صاروخا على املدن 
السعودية منها قبلة املسلمني في انتهاك صارخ ملشاعر كافة 

املسلمني حول العالم.
وأش���ار إل���ى أن اململك���ة العربي���ة الس���عودية تؤكد على 
استمرارها والتزامها في اتخاذ جميع اخلطوات لتفادي وقوع 
اإلصابات بني املدنيني واألعيان وفق مبادئ للقانون اإلنساني 
الدولي ودول التحالف، والتي ستستمر مع األمم املتحدة في 
التعاون ووكاالت اإلغاثة لضمان وصول املساعدات اإلنسانية 
للسكان املدنيني في اليمن لتخفيف معاناة الشعب اليمني 

الشقيق.
وكشف وزير اخلارجية الس���عودي أن إجمالي ما قدمته 
اململكة خالل أربع س���نوات املاضية لليمن بل���غ أكثر من 13 

مليار دوالر أمريكي.
األمين العام للجامعة العربية

في منطقة البحر األحمر، ويتعني االستمرار في مجابهته 
والتصدي له.

ولفت إلى أن املليش���يا والعصابات تقتات على الفوضى 
وتس���عى إلى متديد حال���ة الص���راع النه ال حي���اة لها بغير 
اس���تمرار فوضى الس���الح وغياب الس���لطة والنظام العام، 
ويتحمل هؤالء االنتهازيون النصيب األكبر من معاناة أهلنا 

في اليمن.
الجيش الوطني يصل كيلو16 بالحديدة

وذكر قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد/ ياسر احلارثي 
أن أبطال اجليش باغتوا مجاميع من املليشيا كانت تستعد 
للتسلل باجتاه مواقع اجليش في اجلبهة، موضحًا أن ابطال 
اجليش نفذوا التفافا على تلك املجاميع وهاجموها قبل ان 

تبدأ بتحركها.
وأفاد العميد احلارثي أن قوات اجليش أجبرت مجاميع 
املليشيا على الفرار من مواقعها، مؤكدا سيطرة اجليش تلك 

املواقع.
كما أكد أن املليش���يا تكبدت خالل املعارك عددًا كبيرًا من 
القتلى واجلرحى، فيما أسرت قوات اجليش اثنني من عناصر 

املليشيا.
في غضون ذلك ش���نت مقات���الت التحال���ف العربي لدعم 
الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات املليشيا 

في اجلبهة ذاتها.
وبحسب قائد اللواء 102قوات خاصة، فان الغارات أسفرت 
عن تدمير 5 عربات تابعة للمليشيا، ومصرع واصابة كل من 

كان على متنها.

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 ...

كتب / رفيق السامعي
تأكيدا على املسؤولية امللقاة على عاتقها من أجل 
حترير ما تبقى من تربة الوطن من قبضة املليشيات 
االنقالبي���ة اإليرانية نظم���ت قيادة الس���لطة احمللية 
ألمانة العاصمة صنعاء في محافظة مأرب مهرجانًا 
جماهريًا وفني وخطابيًا كبيرًا حتت شعار »حترير 
اليمن مس���ؤولية اجلميع«، برعاية وزير الدولة أمني 
العاصمة اللواء عبدالغني جميل وتنظيم جلنة إسناد 

اجليش الوطني.
وفي املهرج���ان اجلماهيري ال���ذي حضرته قيادة 
اجلي���ش الوطن���ي، وع���دد من القي���ادات السياس���ية 
واألمنية،  ووكالء احملافظات ووجهاء وأعيان القبائل 

اليمنية. 
ثمن رئيس دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة 
اللواء محس���ن خصروف ف���ي كلمة له دور الس���لطة 
احمللي���ة ألمانة العاصم���ة في دعم اجلي���ش الوطني 
ورفد جبهات القتال واحلش���د املجتمعي لها، مؤكدا 

أن معركة حترير اليمن مسؤولية اجلميع .
ودعا الل����واء خص����روف الس����لطات احمللية في 
جمي����ع احملافظ����ات احملررة إل����ى إقام����ة مثل هذه 
املب����ادرات اجلماهيري����ة واملجتمعي����ة مل����ا له����ا من 
أث����ر كبي����ر، ودور فعال ف����ي رفع معنوي����ات أبطال 
اجليش الوطني وااللتفاف حوله، والتي تؤكد أن 
املعركة معركة اجلميع عسكريني ومدنيني وعلماء 

وأكادمييني .
وأك���د اللواء خصروف أن اجليش الوطني أصبح 
جيشًا قويًا ميتلك قدرات وخبرات عسكرية وقتالية 
عالي���ة قادرًا عل���ى حترير اليم���ن واس���تعادة الدولة 
املخطوفة من أيدي املليشيا االنقالبية االيرانية التي 
انقلبت على الشرعية الدستورية ومخرجات احلوار 

الوطني الشامل الذي أجمع عليه كافة اليمنيني.
وأشاد رئيس دائرة التوجيه املعنوي في اجليش 
الوطن���ي الل���واء محس���ن خص���روف باالنتص���ارات 
العظيم���ة الت���ي يحققه���ا أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي 
واملقاوم���ة الش���عبية الباس���لة في مختل���ف جبهات 
القتال، خصوص���ا في محافظة احلدي���دة التي تقدم 
فيها اجليش الوطني تقدما كبيرا ومتسارعا، وحقق 

انتصارات تثلج الصدور. 
وأكد خصروف بأن القيادة السياسية والعسكرية 
ممثلة بفخامة املشير الركن/ عبدربه منصور هادي 
رئي���س اجلمهوري���ة،  ونائب���ه الفري���ق الرك���ن/ علي 
محس���ن األحم���ر،  ودول���ة رئي���س مجل���س ال���وزراء 
الدكت���ور أحمد عبي���د بن دغ���ر وكل أحرار وش���رفاء 
الوط���ن ماضون لتحري���ر ما تبقى م���ن املناطق التي 

تسيطر عليها جماعة احلوثي. 
وق���ال اللواء خصروف في كلمت���ه التي ألقاها عن 
اجليش الوطني: أحيي كل األبطال امليامني املرابطني 
ف���ي اخلط���وط واملواق���ع األمامي���ة، الذي���ن يضحون 
بأرواحهم ودمائهم الطاهرة والزكية من أجل الوطن 

واستعادة مجده وعزه وكرامته.
وأض���اف خص���روف:  إننا ف���ي اجلي���ش الوطني 
نعلنه���ا للدنيا أننا لم نقاتل املليش���يا االنقالبية من 

أج���ل مذهبي���ة زيدي���ة أو ش���افعية أو مناطقي���ة، بل 
نقاتله���م ألنه���م انقلبوا عل���ى الدولة ومؤسس���اتها، 
وعبثوا بخيراتها ومقدراتها، نقاتلهم ألنهم سرقوا 
حلم اليمنيني الذين اتفقوا عليه جميعآ في مخرجات 
مؤمتر احل���وار الوطني الش���امل، نقاتلهم اليوم من 
أجل حتقي���ق العدالة االجتماعية لكل أبناء الش���عب 
اليمني، ومن أجل مين إحتادي مكون من ستة أقاليم.
وف���ي املهرج���ان اش���اد، عبداملجيد اجل���رف، مدير 
مكت���ب أم���ني العاصم���ة، بأبط���ال اجلي���ش الوطني 
وأدواره���م العظيمة ودور املس���اندين له���م من أبناء 
أمان���ة العاصم���ة خصوصا..منوها إلى أن الس���لطة 
احمللي���ة في أمان���ة العاصم���ة تولي جبه���ات القتال 

أولوي���ة وإن انطالق حمل���ة مس���اندة اجليش ودعم 
اجلبهات ب���كل ما حتتاج���ه لتؤكد أن حتري���ر اليمن 

مسؤولية اجلميع.
وأض���اف بأن حتري���ر اليمن ل���ن يتم إال بس���واعد 
األبط���ال ولن يأت���ي باملفاوضات ألن م���ا أخذ بالقوة 

لن يعود إال القوة.
وأعلن اجلرف خالل كلمته تبرع أمني العاصمة ب�5 
ماليني ريال للقافلة التي ستسيرها أمانة العاصمة 

لدعم اجلبهات.

دعم وإسناد 
وف���ي كلمة جلن���ة إس���ناد اجلي���ش الوطن���ي أكد، 

محم���د اجلماعي أن املهرجان يأتي إلس���ناد اجليش 
مادي���ا ومعنويا وفتح اجلبهات األخرى السياس���ية 
واالقتصادية واحلقوقية في وجه مليشيا احلوثي.

ونوه بأن اللجن���ة تقوم حاليا بتجهيز قافلة لدعم 
اجلبهات تشمل كل ما يحتاجه املقاتل خصوصا  مع 

دخول فصل الشتاء.
وأعل���ن اجلماعي باس���م جلن���ة الدعم واملس���اندة 
للجي���ش الوطن���ي ع���ن فت���ح ب���اب التبرع���ات لدع���م 
اجلبهات كنوع من املس���اهمة املجتمعية الواسعة..
معبرا عن  ش���كره ألمني العاصم���ة عبدالغني جميل 
الراع���ي للمهرجان وما قدم���ه من دع���م للقافلة التي 

يتم التنظيم لها.

ندعو األحرار لاللتحاق باجلبهات
م���ن جهته دعا الش���يخ عبدالله صعت���ر في كلمته 
الت���ي ألقاها أمام احلاضرين كل الش���رفاء واألحرار 
إل���ى االلتحاق باجلبهات ودع���م املقاتلني في املواقع 
األمامية مبا أمكن من إسناد مادي ومعنوي.. مشيدًا 
مبا حققه اجليش الوطني من انتصارات كبيرة وما 
قدمه املقاتلون األبطال من تضحيات جس���يمة ألجل 
اس���تكمال حترير م���ا تبقى م���ن تربة الوط���ن، ورفع 
املعان���اة عن أبناء الش���عب اليمني، ودحر املش���روع 

احلوثي اإليراني.
كم���ا ثم���ن صعتر ال���دور األخ���وي الص���ادق لدول 
حتالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، ودولة اإلمارات العربية 
املتح���دة الش���قيقة على الدعم الس���خي الذي ش���مل 
مختلف املجاالت، وأس���هم في حتقي���ق االنتصارات 
الكبي���رة التي س���تتكلل باس���تعادة الش���رعية وبناء 

اليمن االحتادي املكون من ستة أقاليم.
وأك���د الش���يخ صعتر ب���أن اخلالص من مليش���يا 
احلوثي االنقالبي���ة االيرانية الت���ي أذاقت اليمنيني 
الوي���الت ب���ات قريب���ًا وأن معان���اة أبن���اء اليم���ن 

عموم���ا واحلدي���دة وتهام���ة على وج���ه اخلصوص 
ستنتهي قريبا، وأن نضاالتهم الكبيرة ألجل الثورة 
واجلمهورية سيسجلها التاريخ في صفحات ناصعة 

وبأحرف من نور.
وحيا الشيخ عبدالله صعتر في كلمته التي ألقاها 
ف���ي املهرجان اجلماهي���ري أبطال اجلي���ش الوطني 
واملقاوم���ة الش���عبية الباس���لة ف���ي مختل���ف الثغور 
والسهول على تضحياتهم العظيمة التي يسطروها 
على مدار الساعة ،موجهًا الشكر والتقدير لكل القادة 
وجلميع الوحدات املش���اركة واملقاتل���ني األبطال في 

تهامة واحلديدة وصعدة ونهم، وتعز  وصرواح.
وألق���ى ش���اعر اجلي���ش الوطن���ي راش���د القاعدي 
قصي���دة  ش���عرية حماس���ية معب���رة ع���ن عظم���ة 
االنتصارات املتتالية التي يحققها اجليش الوطني 
واملقاومة الشعبية الباسلة في مختلف جبهات القتال 

نالت إعجاب و استحسان احلاضرين.
وق���دم جن���وم املس���رح اليمني ، ومس���رح اجليش 
الوطني بقيادة الفنان الكبير فهد القرني مس���رحية 
بعن���وان« اجلبه���ة مس���ئوليتي« امتدح���ت األدوار 
البطولي���ة واملالح���م العظيمة التي يس���طرها أبطال 
اجلي���ش الوطن���ي واملقاومة الش���عبية الباس���لة في 

مواقع العزة والكرامة.
ودع����ت املس����رحية الفنية كل أبناء الش����عب اليمني 
إلى الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياس����ية 
والعس����كرية،  وأبطال اجليش الوطني الذي يخوض 
اليوم معركة التحرير ضد املليشيا االنقالبية االيرانية.
ف���ي املهرج���ان اجلماهي���ري الكبي���ر    وقدم���ت 
مقطوع���ات غنائي���ة وإنش���اديه هادف���ة إل���ى تكريس 
وتس���ليط البطوالت العظيمة التي يس���طرها أبطال 
اجلي���ش الوطني ف���ي كل جبه���ات القت���ال،  وألهبت 
هذه الوصالت الغنائية واالنشادية حماس ووجدان 
اجلماهير بقيادة املنش���د ياس���ر القاعدي، واملنش���د 

خالد مفلح.

محافظة مأرب تشهد مهرجانًا جماهيري وفني لدعم وإسناد الجيش الوطني

اللواء خصروف: ماضون مع القيادة السياسية لتحرير ما تبقى من الوطن في قبضة املليشيا
 السلطة المحلية ألمانة العاصمة تولي الجبهات أولوية قصوى صعتر: ندعو كل األحرار إلى الوقوف مع أبطال الجيش الوطني
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زيارة الرئيس تحدث تحواًل كبيرًا في الموقف األمريكي لصالح الشرعية

خمس رسائل حملها خطاب رئيس اجلمهورية  
   تقرير حتليلي – راجي عمار

تط���ورات كبي���رة ط���رأت عل���ى املش���هد اليمن���ي 
السياس���ي والعس���كري لصالح الش���رعية اليمنية، 
متث���ل أكثر ف���ي التغير الذي ش���هده موق���ف اإلدارة 
األمريكية من الش���رعية اليمني���ة.. والذي ظل طوال 
الفت���رة املاضي���ة يتماه���ى م���ع توجهات املليش���يا 
املتمردة اإليرانية، وفجأة حتول إلى  الدعم الصريح 
للش���رعية والتحالف الداعم لها، وه���ذا التغير برز 
أكث���ر عل���ى املس���تويني السياس���ي والدبلوماس���ية 
اليمنية، محدثا تغير 180 درجة، على عكس ما كان 
سائدا عليه موقف اإلدارة األمريكية طوال فترة مترد 

مليشيا احلوثي اإليرانية على الشرعية اليمنية.
هذه التطورات و التحوالت على املشهد اليمني، 
حدثت عقب وصول فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، إلى الواليات املتحدة األمريكية للمشاركة في 
اجتماعات اجلمعية العامة ل���ألمم املتحدة وإجراء 
الفحوصات الطبية الدوري���ة، والتي كانت من ابرز 
نتائجها وصول مسؤول عسكري أمريكي بارز إلى 
العاصمة املؤقتة عدن وعقده لقاءات عسكرية برئيس 
هيئة أركان اجليش الوطني فيها.. والى جانب ذلك، 
اخلطاب املقتضب لرئي���س اجلمهورية والذي بعث 
من خالله بخمس رسائل سياسية للداخل واإلقليم 

واملجتمع الدولي.

خطاب هام مرتقب لرئيس اجلمهورية 
ظه���ر مانش���يت عريض على شاش���ة قن���اة اليمن 
الفضائية الرسمية » عاجل رئيس اجلمهورية يلقي 
خطابا هاما للشعب اليمني بعد قليل »، كانت الساعة 
حوالي الثانية بعد منتص���ف الليل بتوقيت اليمن، 
فيما كان توقيتا آخر في الواليات املتحدة، وانتشر 
خبر اخلطاب على مواقع التواصل االجتماعي حول 
ماهي���ة اخلطاب الب���د أنه ذات اهمي���ة بالغة خاصة 

بوقت متأخر كهذا.
وظهر رئيس اجلمهوري���ة عبدربه منصور هادي 
على شاشة القناة يحيي الشعب اليمني ويثني على 
صم���وده وصبره في ظل كل هذه األحداث املفصلية 

والفارقة التي متر بها البالد.
وقال ان صحته جيدة وسيعود قريبا من الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة حي���ث يجري فحوص���ات طبية 

دورية.
وأك���د في كلمت���ه ان التجربة االيراني���ة لن تتكرر 
في اليمن وس���يرفضها الشعب اليمني، مشيرا الى 
انه ابلغ عبدامللك احلوثي عندما كان في صنعاء ان 
تكرار هذه التجربة في اليمن غير ممكن، واكد بانها 

لن تتحقق في اليمن » ولو على راسي » .
وقال األخ رئيس اجلمهورية : عرضت عليه إنشاء 
جامعة في صعدة لتدريس الزيدية، على غرار جامعة 
األحقاف بحضرموت وجامعة اإلميان بصنعاء، لكنه 

رفض هذا الكالم يقصد احلوثي .
ووجه حتياته للمقاتلني في مختلف جبهات اليمن، 
كما حيا الوفد املفاوض باسم احلكومة اليمنية في 
مشاورات جنيف التي أفش���لها احلوثيون، معتبرا 
انهم يفاوضون من اجل اليمن االحتادي، واألقاليم 

الستة ومخرجات احلوار الوطني .
وأضاف: جلسنا نتفاوض على املبادرة اخلليجية 
س���تة اشهر، وعلى النظام الداخلي للحوار الوطني 
س���تة اش���هر، وعندم���ا حان موع���د االس���تفتاء على 

الدستور انقلبوا عليه ..

وقال مخاطبا الش���عب اليمن���ي : اعرف وضعكم 
االقتص���ادي واالمني وحياتكم املعيش���ية الصعبة، 
وكلم���ا يدور بداخ���ل البلد،ويؤملن���ي مايجري والبد 
ان تعلموا أن الش���عب اليمني في مقلتي من صعدة 
ال���ى املهرة، وان ش���اء الله س���يخرج اليمن من هذه 
احملن���ة، وأوصى اجلمي���ع » الصب���ر الصبر الصبر 

وبعد الصبر الفرج«.
وأضاف فخامته لن يبقى اال الشيء اجلميل الذي 
س���نورثه ألوالدنا، اما نحن فمن الس���تينيات ونحن 
نناض���ل، ونخوض الصراع���ات واحل���رب والقتال، 
ولم نوفر لشعبنا اخلمسة املطالب األساسية : املاء 
والكهرباء والصحة والتعليم والطريق . مضيفا انه 
عندما يتم اقرار االقاليم الس���تة في اليمن ستتوفر 

هذه األشياء خالل سنة واحدة.
أب���دى بع���ض رواد مواقع التواص���ل االجتماعي 
امتعاضهم من خطابه كونه ليس باألهمية التي ٌروج 
لها، وأنه خطابا عاديًا قد تكرر كثيرا، وكان بإمكانه 
تأجيل���ه حتى الصباح او رمب���ا بوقت آخر،. وهناك 
من رأى انه ذات اهمية بالغة وهدفه ايصال العديد 
من الرسائل الهامة ولعدة أطراف وكنت أحد أولئك ..
لوحظ وألول مرة الرئيس عبد ربه منصور هادي 
يلقي خطابًا ارجتالي���ا غير مكتوب وبلغته البدوية 
املعروفة والبس���يطة دون أي تكلف، لكنه في طياته 

كان يحمل العديد من الرسائل الهادفة ..

الرسائل اخلمس
الرسالة األولى: انه بخير ردًا على من أشاع شائعة 
موت���ه من اعداء اجلمهوري���ة وان هناك من يتربص 
بش���رعية اجلمهورية اليمنية ممثل���ة بالرئيس عبد 

ربه منصور هادي .
الرسالة الثانية : ان التجربة اإليرانية قد فشلت وانه 
ق���د مت إجهاضها وانه عند وع���ده واليزال ولو على 
رأس���ه، وإش���ارته لعبدامللك احلوثي زعيم االنقالب 
أنن���ا ق���د أعطيناك ع���دة فرص لتع���ود الى رش���دك، 
ومنحناك كل االمتيازات، لكن���ك رفضت إال أن تدمر 
اليمن في سبيل مشروع إيراني فاشل يستحيل ان 
يقبله الش���عب اليمن���ي، وكل اجلرائ���م واالنتهاكات 
التي ارتكبتها  مليش���ياتك لن تسقط بالتقادم، وان 
احلس���م الوش���يك قد اقترب، ولن يكون اال ما يريده 
الش���عب الذي لفظكم الى مزبل���ة التاريخ، ولن يقبل 

ان تعيدوا اإلمامة بثوب فارس اجلديد .. ولن يعود 
ثالوثكم الذي اعتدمت ان حتكموا به الشعب  » الفقر، 
واجلهل، واملرض » وأن الشعب اليمني قد شب عن 
الطوق وكس���ر كل القيود وهدم مشروعكم الساللي 

البغيض، وانكم الى زوال قريب..
الرسالة الثالثة : الى الشعب اليمني بكونه يعلم كل 
ما يعانيه الش���عب، واملعيشة االقتصادية الصعبة، 
والظروف املتردية التي تسبب بها االنقالب احلوثي 
املدعوم ايرانيًا، مش���يرا الى ان اجلميع في مقلتيه 
من صعدة الى املهرة، وهي رس���الة تطمني انه يرى 
اجلميع بع���ني واحدة والمجال للتفرق���ة او التمييز 

بني أبناء الشعب الواحد من اقصاه الى اقصاه ..
الرس���الة الرابع���ة : أن ال طريق يضمن لهذا الش���عب 
رفاهيت���ه وتطوي���ر أساس���يات بنائ���ه الصحيح���ة 
واحلقيقية، س���وى املش���روع الكبير واجلامع الذي 
اتفق عليه كل مكونات الشعب اليمني وبكل اطيافه 
وه���و » اليمن االحت���ادي اجلديد بأقاليمه الس���تة » 
الذي ورد ف���ي مخرجات احلوار الوطني،ومس���ودة 
الدستور، وال رجوع عنه حتى تكتمل كل أهدافه .. 

الرسالة اخلامسة واألخيرة :  قد تكون رسالة امتعاض 
وإيحاء بها نوع من التحفظ  عن بعض التصرفات 
الغير مسؤولة التي يقوم بها بعض أطراف الصراع 
وجتار احل����روب الذي����ن يتوهمون بإطال����ة احلرب 
والفوض����ى والداعمني لالنق����الب احلوثي، وبعض 
الق����رارات الفردية التي تتخ����ذ دون الرجوع لقيادة 
الشرعية، كما هو حال تطورات االحداث السياسية 
ف����ي العاصم����ة املؤقت����ة ع����دن وبع����ض احملافظ����ات 
احملررة، ودعم وإنشاء الكيانات املوازية للشرعية 
والتي ادت الى إضعاف احلكومة، وكذلك التطورات 
االقتصادية االخي����رة وانهيار الريال اليمني مقابل 
الدوالر وارتفاع اس����عار السلع االستهالكية بشكل 
جنوني، ما أثار س����خط ش����عبي كبي����ر لتفاقم تردي 
االوضاع.. مطمئنًا اجلميع ان كل شئ سيكون بخير.
وج���اء خط���اب فخام���ة الرئيس عبدرب���ه منصور 
ه���ادي رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د األعل���ى للقوات 
املسلحة بعد أيام من وصوله الى الواليات املتحدة 
األمريكية، قادما من الرياض عاصمة اململكة العربية 
الس���عودية، حلضور جلس���ات اجلمعي���ة العمومية 
لألمم املتحدة، وكما جرت العادة إلجراء الفحوصات 
الطبية الدورية يقوم به���ا فخامته كل عام من نفس 
الش���هر. كما انه جاء عقب ش���ائعات مكثفة ضخها 

إعالم املليشيا االنقالبية، تتحدث عن وفاة الرئيس 
هادي أثن���اء إج���راء له عملي���ة جراحية ف���ي إحدى 

مستشفيات الواليات املتحدة األمريكية.

قائد القوات األمريكية يصل عدن 
ويلتقي العقيلي 

في اليوم التالي لوصول فخامة رئيس اجلمهورية 
امري���كا، وصل قائ���د الق���وات األمريكية املش���تركة، 
اجلن���رال جوزي���ف فوتيل، إل���ى العاصم���ة اليمنية 
املؤقت���ة »ع���دن«، ف���ي زي���ارة فاج���أة اجلمي���ع، النها 
تعتبر الزيارة االولى ملسؤول عسكري امريكي بارز  
لليمن منذ اكثر من ثمان س���نوات، وانقالب مليشيا 
احلوثي االيرانية على الشرعية الدستورية في ال21 

من سبتمبر 2014م.
وه���ي الزي���ارة الت���ي ش���كلت مفاج���أة..!! كونها 
ش���كلت تغيرًا ف���ي موقف اإلدارة األمريكية- س���واء 
خالل فترة رئاسة الرئيس االمريكي السابق اوباما 
او الرئي���س احلال���ي ترامب- املوق���ف املتماهي مع 
أهداف ومشروع مليشيا احلوثي املتمردة والداعم 
لها ف���ي كثير من امللف���ات، خاصة  امللف اإلنس���اني 
واحلقوقي، الذي تتخذه اإلدارة األمريكية والدوائر 
الغربية ذريعة ووسيلة ضغط على التحالف الداعم 
للش���رعية اليمنية واحلكوم���ة اليمنية من اجل عدم 
احلسم العس���كري وإنهاء انقالب مليشيا احلوثي 

املسلحة.
من مطار عدن الدولي إلى قصر املعاش���يق، صار 
الطريق مفروش���ة بالفل اللحجي والكاذي االبيني، 
وفي املعاش���يق، الذي يعد رمز الدولة والش���رعية- 
استقبل  اللواء الركن / طاهر العقيلي رئيس هيئة 
األركان العامة اليمنية- السلطة األعلى في اجليش 
الوطن���ي اليمني بع���د وزي���ر الدفاع- قائ���د القوات 
األمريكي���ة املش���تركة، وهذا بح���د ذاته يع���د تطورا 
ملحوظ���ا ف���ي ه���ذا التوقيت بال���ذات ال���ذي حتاول 
بع���ض العناصر إلى إث���ارة أعم���ال الفوضى داخل 
العاصمة املؤقتة من اج���ل إعطاء انطباع للمجتمع 
الدول���ي واإلدارة األمريكي���ة على وج���ه اخلصوص 
بأن العاصمة املؤقتة  للحكومة الش���رعية غير امنة 
وغير مستقرة بعكس العاصمة صنعاء الواقعة حتت 
قبضة املليشيا االنقالبية- سلطة األمر الواقع- حد 
التوصي���ف الذي حت���اول املنظم���ات االممية فرضه 

على الش���رعية الدولية والشعب اليمني والتحالف 
العربي.

اللقاء العسكري اليمني- األمريكي يؤكد أن هناك 
جناحًا س���عوديًا اس���تطاع كس���ب املوقف االمريكي 
وه���ذا هو احلاس���م في األم���ر، وهذا مبثابة رس���الة 
صادم���ة لالنقالبيني الذين يراهنون على اس���تحالة 
عقد اجتماع بهذا احلجم في العاصمة املؤقتة عدن، 
سيما أنه لم يلق أي ردود أفعال- كما هي العادة في 
هكذا مواقف..وُيعد هذا هدفا كبيرا يتحقق لصالح 
الشرعية واجليش الوطني اليمني، وخطوة متقدمة 
وهامة لبس���ط نفوذ الدولة عل���ى كل تراب األراضي 
احمل���ررة م���ن االنقالبي���ني احلوثي���ني املدعومني من 

إيران..
وتتابع ظهور اللواء العقيلي تباعًا على شاشات 
وس���ائل اإلعالم وهو في اجتماع عسكري مع قيادة 
اجليش اليمني ضم رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة 
الدفاع وقائ���د املنطقة العس���كرية الرابعة وعدد من 
القادة العس���كريني، قائاًل : » اقتربن���ا من االنتصار 
على املليشيا االنقالبية وغدا سيكون هذا االجتماع 
في قل���ب العاصمة صنعاء وقد جتاوز ش���عبنا هذه 
احلقبة الس���وداء ووأد اح���الم اإلمامة التي حاولت 

أن تعود من جديد مستندة الى الدعم اإليراني«.
ت���ال ذل���ك لقائه بقي���ادة مح���ور تع���ز، مؤك���دا أن 
استكمال حترير تعز من املليشيا االنقالبية احلوثية 
أمر حتمي في الوقت القريب، مشيدا بدور محور تعز 
مثمنا اجلهود املخلصة التي تبذلها قيادة احملور.

والتقى العقيلي بقيادة محور احلديدة ليتابع عن 
كثب أحداث جبهة الس���احل الغربي ومس���تجداتها 
ومن قلب العاصم���ة املؤقتة »عدن«، ولم نس���مع عن 
أي اعتراض من س���لطة االمر الواق���ع هناك كما هو 
معهود.. وهذا يعد تطورًا ملحوظا وهامًا جدا يصب 
في مصلحة الش���رعية، وهذا اليدع مجااًل للشك انه 
نتاج زيارة الرئيس هادي الواليات املتحدة ودورها 
املفصلي بالت���وازي مع اململكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة في حل النزاع القائم بني اطراف السلطة 
والنفوذ القائم بالعاصمة عدن، وآن للواليات املتحدة 
االمريكية شدت أزر قوات الشرعية اليمنية ودعمت 
الرئيس هادي في بسط نفوذ الدولة وإنهاء االنقالب، 
كما هي رسالة موجهة لبعض االطراف أن افسحوا 

الطريق لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

 :» « سياسيون وأكاديميون وحقـوقـيون لـ

املجتمع الدولي يدلل املليشيا واحلسم العسكري خيار أوحد
بعد اقرتاب الحرب من دخول عامها الخامس والتي تخللتها عدد من جوالت املش�اورات بن الحكومة الرشعية واملليش�يا 
االنقالبي�ة وأفش�لتها الط�رف االخري وص�ل اليمنيون اىل قناع�ة تامة أن الحوار ب�ات غري مجد مع هذه الفئ�ة الضالة وأن 
الحل الوحيد يتمثل بحس�م املعركة عس�كريا  مع تنفيذ الحكومة الجراءات عديدة لتجفيف منابع الدعم للمليش�يا واملتمثلة 
بالسيطرة عىل املوارد السيادية للدولة ويف مقدمتها قطاع االتصاالت وقطاع املال واالعمال لتعجيل سري املعركة  ..سياسبون 
وأكاديميون وناشطون حقوقيون أكدوا  ل� »صحيفة 26 سبتمر« عىل رضورة حسم املعركة عسكريا ال سيما يف ظل تعامل 
املجتمع الدويل مع امللف اليمني بوجهن مختلفن حيث تظهر دعمها قوال للحكومة بينما تدعم املليش�يا وتدللهم من تحت 
الطاولة ..معرين عن استيائهم الشديد من املوقف السلبي للمجتمع الدويل  تجاه مساعي السالم يف اليمن  ..اىل التفاصيل 

• البداي���ة كان���ت مع الصحف���ي واحمللل 
السياسيي رشاد الش���رعبي، الذي أوضح 
بأن رفض احلوثيني للمش���اروات االخيرة 
او سابقاتها جاء من اعتقادهم ان املجتمع 
الدولي يدللهم وسيجلعهم يحققون اهدافا 
كثيرة ..مشيرا الى ان املشاورات بالنسبة  
ملليش���يا احلوثي حتقيق حضور سياسي 
واس���تغالال للوق���ت لصاحله���م ميداني���ا 
..وقال »اعتقد ان احلوثيني كانوا يعتقدون 
أن التدليل الدولي لهم بإمكانه أن يجعلهم 
يحققوا اهدافًا كثيرة أولها اخراج من أدعو 
أنهم جرحى وهم قي���ادات حوثية وخبراء 
اجان���ب، ولكن عج���ز املبع���وث الدولي عن 
حتقيق ذل���ك له���م بالطريق���ة الفج���ة التي 
ارادوها حرمهم من املشاركة في املشاورات 

التي كان  مفترض احراءها.
وأض���اف »  املش���اورات بالنس���بة له���م 
لتحقيق حضور سياسي واستغالل الوقت 
لصاحلهم ميدانيا وتضييعه في جلس���ات 
ال جدوى منها ورفض الي نتائج تتمخض 
عنه���ا كم���ا حص���ل ف���ي مش���اورات ٢٠١٥ 

بسويسرا و٢٠١٦ في الكويت..
ويؤكد  الش���رعبي ان اليمني���ني جربوا 
ه���ذه اجلماع���ة طوي���ال وه���ي تس���تخدم 
االستراتيجية اإليرانية املتعلقة بالتفاوض 
واملراوغة دون الوص���ول إلى أي نتائج أو 
حس���م، مع االس���تمرار في الواق���ع بتنفيذ 
سياس���تهم ف���ي خ���وض املع���ارك وتهريب 

السالح واالستيالء على مناطق جديدة.

انقل ب السحر على السحرة
وي���رى السياس���ي الش���رعبي، ان  
املعادل���ة ف���ي الوق���ت احلال���ي  ل���م تع���د في 
صاحله���م  فمنذ مفاوض���ات الكوي���ت  رغم 
م���رور عامني، لك���ن قوات الش���رعية وصلت 
مش���ارف مدين���ة احلدي���دة وقطعت مس���افة 
كبيرة ف���ي محافظة البيضاء وتقدمت قوات 
اجليش الوطني في خمس جبهات مبحافظة 
صعدة التي كانوا يعتقدوا أنها ستظل مغلقة 
لهم، ولذلك صار وضعهم أسوأ من قبل بكثير 

ومن الصعب أن يشاركوا في مشاورات كهذه 
حتى لتضييع الوقت، وهم أبدوا استعدادهم 
للمش���اركة إلقناع املبعوث الدولي واطراف 
دولية أخرى ملمارسة الضغط إليقاف عملية 
حترير احلديدة وهو ماجنح���وا فيه مؤقتا 
لك���ن بعد انكش���افهم بع���دم حضوره���م الى 
جنيف عادت العملية للتنفيذ وصار حترير 
ميناء ومدينة احلديدة قاب قوسني أو ادنى

مصالح ورغبات 
• اما السياس���ي سالم الفراص، فيعتقد 
ان املجتمع الدولي وبالتحديد الدول ذات 

القوة والتي متتلك ق���درة على صناعة أي 
تغيير في مسار االحداث في العالم تراعي 
مصاحلها وبالتالي لن تغامر مبصاحلها 
لصالح إنه���اء احلرب باليمن ، وبحس���ب 
الف���راص فإن مصالح تلك ال���دول مرتبطة 
ب���دول التحال���ف العربي والذي ب���دوره لم 
يظهر جدية في إنهاء االنقالب وعليه فإنها 
جتاري رغبة التحالف ..ويقول :«باختصار 
عدم جدية التحالف في حس���م املواجهات 
عل���ى اجلبه���ات واعراضه���ا ع���ن متك���ني 
اليمني���ني في بن���اء دولته���م الدميقراطية 
املدني���ة القائم���ة عل���ى س���يادة القان���ون 

والتبادل السلمي للسلطة هو احد الطرق 
التي متهد للحوثيني ان يواصلوا الس���ير 

مبشروعهم املعرقل ألية حلول«.
مضيف���ا »ام���ا املجتمع الدول���ي واقصد 
منها ذات العالقة جتد من ضرورة مجارات 
تل���ك الرغبة التي ل���دى دول التحالف طاملا 
ان���ه يصون بذلك مصاحل���ه التي ال يفضل 
املراهنة عليها لصالح ايجاد حل في اليمن«.

لغة القوة أجدى 
• م���ن جانبه يقول االكادميي و الناش���ط 
احلقوقي مفيد ابراهيم: ان املجتمع الدولي 

يلعب على حبال شتى ، فهو يراعي مصاحله 
في اخلليج بدعمه احملدود للتحالف العربي 
بينما يقدم الدعم الدبلوماسي واللوجستي 
غير املباش���ر إلي���ران والت���ي بدورها تدعم 
بش���كل كبي���ر مليش���يا احلوث���ي مبختلف 
ان���واع الدع���م ال���ذي ميكنه من اس���تمراره 
في الص���راع ..ويؤكد ابراهيم ان مليش���يا 
احلوثي خادعت اجلمي���ع مبراوغاتها في 
رغبتها بالسلم وكسبت الكثير من الوقت...
الفت���ا الى ان���ه وبعد مرور ارب���ع اعوام من 
احلرب ال بد من التعامل مع املليشيا مبنطق 
القوة وفتح الطريق امام احلسم العسكري 

النهاء االنقالب.
عدد غير قليل من االكادمييني والباحثني 
في مج���ال النزاعات أك���دوا في صفحاتهم 
مبواق���ع التواص���ل االجتماع���ي ان تاريخ 
مليشيا احلوثي في االتفاقات واحلوارات 
س���يء للغاية..فهي لم تلتزم بأي اتفاق او 
مخرجات ح���وار ما.. وبحس���ب تلك االراء 
ف���إن املليش���يا احلوثي���ة نقضت عش���رات 
االتفاق���ات خ���الل حروبه���ا م���ع الدولة او 
القبائل القريبة منها وبالتالي فإن الركون 
عل���ى أي مش���اورات للحل السياس���ي يعد 
مضيع���ة للوقت بل ان���ه إه���داء مزيدا منه 
للمليش���يا وتعميق لالزمة االنسانية التي 

خلفها االنقالب.

    استطالع/ هشام احملــيا

الشـــــرعبي:
المليشيا تستخدم االستراتيجية اإليرانية 

المتعلقة بالتفاوض والمراوغة دون الوصول 
إلى أي نتائج أو حسم

} ابراهيــم: االنقالبيــون ال يلتزمــوا بــأي اتفاق وعلى الحكومة حســم المعركة عســكريا

الفـــــراص :
 المجتمع الدولي يراعي 

مصالحه وال يفضل المراهنة 
عليها لصالح الحل في اليمن
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   تقرير عمار زعبل
فق�د أح�د أطراف�ه, "ي�ده اليمن�ى م�ن 
الرس�غ" نتيج�ة للعب�ه بإح�دى مخلفات 
حرب الحوثيني, يتحدث )أسامة( 15 سنة, 
بأن الحادثة كانت قبل عام ونصف تقريباً, 
حينم�ا صح�ا يف الصب�اح وخ�رج لقضاء 
بع�ض الحاجي�ات ألرست�ه, لكنه ل�م يعد 
وجد نفسه يف املستشفى ويف غرفة العناية 

املركزة.
كان ذل�ك قب�ل ع�ام ونص�ف, عندم�ا وجد 
صاع�ق لغم, كان مغطى بطبقة من الرتاب, يف 
أحد أحياء مأرب, التي حدثت فيها اش�تباكات 
بني ق�وات الجي�ش الوطني ومليش�يا الحوثي 
حني حاولوا السيطرة عىل املدينة, مطلع العام 
2015م, وبع�د أن بدأ أس�امة بن�زع الصاعق, 
بدافع طفويل, انفجر ليأخذ جزءاً كبرياً من يده 
اليمن�ى, وفقد تماماً أس�نانه الس�فىل وبعض 

الخدوش يف فكه.
نقل "أس�امة" إىل مستشفى الهيئة, وظل يف 
العناية املركزة, أليام وبعد أن بدأ يستعيد وعيه, 
ورأى يده مقطوعة حتى تأثرت نفسيته تماماً, 
خضع لجلس�ات عالج كثرية, لكنها لم تعده إىل 
حيات�ه الطبيعية, وجد نفس�ه منطوياً وبعيداً 
ع�ن األرسة وأصدقائ�ه يف الحي أو املدرس�ة.. 
املدرس�ة التي تركها, ولم يرغ�ب العودة إليها, 
إال بعد أن تحس�نت حالت�ه, وأصبح يرتدد عىل 
مرك�ز األط�راف الصناعية, للع�الج ولعله يتم 

تركيب طرف صناعي.

الخضوع للعالج النفسي
يقول أسامة, "كنت أخفي يدي, وال أخرجها 
ألحد, ال أريد االس�تعطاف من اآلخرين, إضافة 
ال أري�د الخ�روج من البيت حت�ى بدأت أخضع 
للع�الج النف�ي, واس�تطعت أن أك�ون م�ن 
األطف�ال الذين ت�م اس�تيعابهم يف مركز إعادة 
تأهيل األطف�ال املجندين واملتأثرين بالحرب يف 
اليمن, املم�ول من مركز امللك س�لمان لإلغاثة 
واألعم�ال اإلنس�انية, وتنفي�ذ مؤسس�ة وثاق 

للتوجه املدني يف مدينة مأرب.

مأساة األطفال تتواصل
تلخ�ص مأس�اة "أس�امة" وض�ع الطفولة 
يف ظ�ل انقالب الحوثي�ني, الت�ي أحرمتهم من 
حياتهم الطبيعية, وزجت بهم يف براثن التجنيد 
اإلجب�اري, وجعل�ت بعضه�م عرض�ة للموت 
بقذائفها العشوائية, أو ألغامها التي تزرعها يف 

كل مكان تصل إليه, وتواصل مليش�يا الحوثي 
مختل�ف  يف  واملدني�ني  األطف�ال  اس�تهدافها 
املحافظات إذ أطلق�ت يف األيام القليلة املاضية 
قذيف�ة عىل منزل جنوب غرب�ى مدينة التحيتا 
جن�وب الحدي�دة, نج�م عنه�ا مقت�ل مواطن 
وإصاب�ة 3 أطف�ال", كم�ا قصفت عش�وائياً 

باملدفعية الثقيلة قرى منطق�ة العذير التابعة 
ملديرية حيفان جن�وب رشق تعز, أصيب فيها 

3 أطفال.

األلغام تحصد األطفال
وقت�ل طف�ل, بينما أصي�ب آخ�ر يف منطقة 

"الخزج�ة" يف مديرية حيفان نفس�ها, مطلع 
األس�بوع املن�رم, بع�د أن انفج�ر بهما لغم 
أريض, زرعت�ه املليش�يا يف الخ�ط الراب�ط بني 
محافظت�ي تع�ز ولح�ج, تزامن�اً م�ع قصف 
مدفعي عنيف عىل قرى آهلة بالسكان, وقالت 
مصادر محلي�ة بأن قذيفة مدفعية, س�قطت 

بالقرب من تجمع لألطفال أثناء رعيهم األغنام 
يف منطقة الهجمة مما أس�فر عن إصابة ثالثة 

أطفال.

استهداف التجمعات
ويف محافظة الجوف شمال رشق اليمن, قتل 
خمس�ة مدنيني من النس�اء واألطفال, بعد أن 
قصفت مليش�يا الحوثي حفل زفاف بصاروخ 
كاتيوش�ا يف مدين�ة الح�زم مرك�ز محافظ�ة 
الج�وف, وس�جلت ح�االت أخ�رى يف منطق�ة 
الغيل, إذ شنت املليش�يا قصفها عىل تجمعات 

سكنية, موقعة قتىل وجرحى من األطفال. 

أرقام مهولة
وأطلقت منظمة حقوقية تقريراً عن حقوق 
اإلنسان يف اليمن، حمل عنوان ” األرض املنسية 
2 ” رصدت فيه ثماني وستني ألف وخمس مائة 
وس�ت وعرشين واقعة انتهاك لحقوق اإلنسان 
يف اليم�ن خالل الع�ام امل�ايض , 2017م, منها 
تع�رض )380( طف�اًل للقتل, ووثق�ت تقارير 
س�ابقة مقتل 1372 طفاًل عىل يد املليشيا منذ 
االنقالب و 204 قتلته�م األلغام التي زرعوها، 
إضافة إىل إصاب�ة 3882 طفاًل, وقال تقرير إن 
3420 طف�اًل مجنداً, قت�ل يف صفوف الحوثيني 

خالل العام الفائت.

مطالبات
ورص�دت منظمة "س�ام" ومقره�ا جنيف 
االنتهاكات املرصودة بح�ق األطفال, إذ اعتقل 
)148( طف�اًل اعتقاالً تعس�فياً، وأصيب )50( 
طفالً بس�بب األلغ�ام التي زرعتها املليش�يا يف 
املناطق السكنية, ويف وقت سابق طالبت األمم 
املتح�دة بالضغط عيل الحوثي�ني لوقف تجنيد 
األطف�ال، وزرع األلغ�ام التي ي�روح ضحيتها 
األطف�ال يف املق�ام األول ، فبحس�ب حقوقيني 
يعملون يف مج�ال حقوق الطفل بأن املليش�يا 

جندت 13 ألف طفل. 

بشاعة االنتهاكات
ورصدت وزارة حقوق اإلنس�ان اليمنية منذ 
م�ارس 2015م وحت�ى أبري�ل 2018م، مقتل 
1500 طف�ل يمن�ي عىل يد الحوثي�ني وإصابة 
أن تحال�ف رص�د  إىل  إضاف�ة  4000 طف�ل,  
الحقوقي وث�ق تجنيد مليش�يا الحوثي 1200 
طفل خ�الل ع�ام وربع، وه�ي الجرائ�م التي 
تدل ع�ىل مدى اس�تهانة الحوثي�ني باألطفال, 
إذ ارتكب�ت بحقه�م انته�اكات جس�يمة منها 
التشويه والعنف الجني والجسدي والحرمان 

من التعليم ومن املساعدات.

جندتهم قسريًا, وجعلت بعضهم عرضة للموت بقذائفها العشوائية, أو ألغامها التي تزرعها في كل مكان تصل إليه

أطفال اليمن.. في فوهات مدافع املليشيا احلوثية

اعالن قضائي
تعلن محكمة م��ارب االبتدائية بأنه 
تقدم إليها األخ/ محمد أحمد عبده 
ربه النهمي، مدعيًا أنه حصل خطأ 
في اسمه في بطاقته الشخصية حيث 
ورد محمد أح��م��د ع��ب��درب��ه النهمي 
والصحيح هو في بطاقته العسكرية 

وهو محمد أحمد علي النهمي .
 ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي 
اعتراض عليه تقدمي اعتراضه أمام 
احملكمة خالل شهر من تاريخ نشر هذا 

االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه 
ت��ق��دم ال��ي��ه��ا األخ/ م��ح��ب��وب عبده 
سعيد علي مرشد، مدعيًا أنه حصل 
خطأ ف��ي لقبه حيث ص��ار محبوب 
عبده سعيد علي مرشد والصحيح 
محبوب ع��ب��ده سعيد علي مرشد 

السامعي.
 ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له 
أي اعتراض عليه تقدمي اعتراضه 
أم��ام احملكمة خ��الل شهر من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تنفيذا ل��ق��رار محكمة م���أرب االب��ت��دائ��ي��ة 
» تعلن نيابة م��أرب االبتدائية« ب��أن على 

املتهمني:
1 - علي أحمد محمد العامري

2 - صالح عبدالله عمر العامري.
3 -عمار أحمد عمر العامري

4 - عبدالله عبدربه عمر العامري.
في القضية رقم 64 لسنة 2017م ج. ج نيابة 
م��ارب االبتدائية امل��ث��ول أم��ام محكمة م��ارب 
االبتدائية خالل شهر من تاريخ هذا االعالن 
مالم سيتم محاكمتهم طبقًا لنص املادة)285( 
وم��ا بعدها م��ن ق��ان��ون االج����راءات اجلزائية 

باعتبارهم فارين من وجه العدالة«.

اعالن قضائي
تنفيذا ل��ق��رار محكمة م���أرب االب��ت��دائ��ي��ة » 
تعلن نيابة مأرب االبتدائية« بأن على من له 
عالقة بصاحب الصورة املبينة أو يعرفه بأن 
عليه احلضور إلى محكمة مأرب االبتدائية. 
في القضية رقم 47لسنه 2016م غ.ج واقعة 
حادث مرور نيابة   مارب االبتدائية واملتهم 

فيها/ محمد غسان محمد الكولي.

أسمى التهاني والتبريكات محملة  بباقات ورد وعطر الياسمني للعرسني 
زكريا األشول ومحمد وهشام املداني

 مبناسبة زفافهم امليمون ودخولهم القفص الذهبي. 
المهنئون:

قيادة دائرة التوجيه املعنوي وصحيفة »26 سبتمبر« 
وموقعها اإللكتروني » سبتمبر نت« 

تهانينا
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حذرت اجلمهورية اليمنية من أي متاه أو عدم دقة في 
توصيف م���ا حصل ويحصل في اليمن من انقالب قادته 
مليشيا احلوثي على الشرعية، وأكدت أن ذلك لن يساعد 

مطلقا في إنهاء هذه األزمة.
أعربت اليمن في كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى 
األمم املتح���دة احم���د عوض بن مبارك عن أس���فه أن يتم 
استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير 
سلوك مليشيا احلوثي االنقالبية وفرض شروط مسبقة 

لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جوالت السالم.
وأكد أن ما حصل ببس���اطة لي���س صراعًا بني أطراف 
كم���ا يرغب البعض ف���ي توصيف���ه، بل إنه انق���الب على 
شرعية دستورية مت انتخابها بأغلبية ساحقة من أبناء 
الشعب اليمني بعد تسوية سياسية جامعة أعقبها حوار 
وطني ش���امل، انه انقالب قادته جماعة عقائدية مسلحة 
تس���تعلي على اليمني���ني وتؤم���ن بأحقية حكمه���م وفقًا 

لنظرية االصطفاء اإللهي. 
»26 سبتمبر« تنشر نص كلمة اليمن في مجلس األمن 

الدولي
سعادة السفيرة نيكي هيلي 

املن���دوب الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم 
املتحدة

رئيس مجلس األمن
سعادة السيد مارتن غريفيث

املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة إلى اليمن
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمن

بعد التحية،
في البداية اس���محوا لي سعادة الس���فيرة أن أهنئكم 
على توليكم ألعمال املجلس لهذا الشهر وأن أعبر لكم عن 
خالص أمنياتي لوفد الواليات املتحدة املوقر بالتوفيق 
والس���داد الذي طاملا عهدناه من جانبهم، وأن أتقدم لكم 
بالش���كر اجلزي���ل إلتاحتك���م الفرص���ة لنا للحدي���ث أمام 

مجلسكم املوقر.
كما ال يس���عني في هذه الذكرى احلزينة على الشعب 
األمريك���ي الصدي���ق إال أن أتق���دم بالتعازي واملواس���اة 
للش���عب واحلكومة االمريكية وألس���ر ضحاي���ا الهجوم 

اإلرهابي في ذكرى 11 سبتمبر.
وال يفوتني ان اش���كر س���عادة الس���فيرة كارين بييرز 
مندوب���ة اململكة املتحدة عل���ى ادارته���ا احلكيمة ألعمال 

املجلس في الشهر املاضي.

السيدة الرئيس
السيدات والسادة

توج���ه وف���د احلكوم���ة اليمني���ة بنواي���ا صادق���ة إلى 
مشاورات جنيف في الوقت واملكان املقررين وهو محمٌل 
بآالم اليمنيني وامالهم في حتقيق تقدم ملموس ينعكس 
على حياتهم، ومنذ اللحظة األولى التي دعا فيها السيد 
غريفي���ث إلى عق���د هذه املش���اورات ح���رص فخامة األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية ش���خصيًا على 
اجناحها ، وظل على تواصل مباش���ر ومكثف مع فريقنا 
للمشاورات، وكذا مع أبناء الشعب اليمني ليحيي فيهم 

األمل نحو سالم منشود طال انتظارهم إليه.
لقد قدمت وستقدم احلكومة اليمنية للمبعوث اخلاص 
لألم���ني الع���ام كل الدع���م تقديرًا جله���وده للدف���ع بعملية 
الس���الم ومحاوالته الصادقة جلمع وفد احلكومة اليمنية 
م���ع الط���رف االنقالبي بع���د غي���اب دام ألكثر م���ن عامني، 
واس���تعدادنا الدائم لالنخ���راط في اية جه���ود تصب في 
احياء السالم على طريق استعادة الدولة وانهاء االنقالب.
وقد أش���رف مجلس���كم املوقر هذا، بح���رٍص واهتمام 
بالغني على ه���ذه العملية وأصدر بيانًا صحفيًا عش���ية 
ي���وم احملادث���ات ك���رر فيه الدع���وة إل���ى التنفي���ذ الكامل 
لق���رارات مجل���س األم���ن وبياناته، مب���ا في ذل���ك القرار 
2216 )2015(. كما دعا فيه األطراف إلى اغتنام الفرصة 
لتهدئة التوترات واملش���اركة الكاملة والبناءة وبحس���ن 
ني���ة من أجل بناء الثقة والقي���ام باخلطوة األولى إلنهاء 
الصراع ال���ذي جلب األلم الش���ديد واملعاناة اإلنس���انية 
للش���عب اليمني، وقوبل ذلك بالالمسوؤلية واالستهتار 
املعهودين من قبل احلوثيني وهو الس���لوك الذي أصبح 
جليًا للمجتمع الدولي ولم يعد يخفى على أحد، وهم بذلك 
يستثمرون احلرص واالهتمام الدولي بالوضع اإلنساني 
وإحالل السالم في اليمن وجتنب احلل العسكري باملزيد 
من التعنت والغطرس���ة ،والذي غالبًا ما تقرأه خطأ تلك 
املليش���يات من بعض التقارير املنح���ازة التي تصدر عن 

بعض املؤسسات االممية.
وأذك���ر مجلس���كم املوق���ر برس���التنا إليك���م بتاريخ 24 
أغس���طس وبأيام قليلة قبل انطالق املش���اورات حول لقاء 
رئي���س وفد االنقالبيني بحس���ن نص���ر الله، وقلن���ا ان ذلك 

مؤشر سيكون له تأثيراته السلبية على املشاورات ويبني 
مدى ارتباط هذه اجلماعة باألجندات اإليرانية وامتداداتها 
في املنطقة وس���عيها لتنفيذ النم���وذج اإليراني في اليمن، 

وهو امر ال ميكن للشعب اليمني وقيادته القبول به .
لقد أكدت حكومة بالدي وقبل توجه وفدها إلى جنيف 
على ضرورة إعطاء األولوية إلج���راءات بناء الثقة التي 
س���بق وان مت االتف���اق عليها ف���ي مش���اورات )بييل( في 
العام 2015 ، مع ضرورة التركيز على اجلانب اإلنساني 
كاإلفراج عن املعتقلني واالسرى وضمان تدفق املعونات 
اإلنس���انية دون أي تدخل أو عرقلة، ومناقش���ة التدابير 
الت���ي من ش���أنها بن���اء ق���درات البن���ك املرك���زي اليمني 
للتخفيف م���ن معاناة املواطنني والتمكن من اس���تئناف 
عملية دفع املرتبات وتفاعلت احلكومة بإيجابية معهودة 

مع هذه القضايا مع مكتب املبعوث اخلاص.

السيدة الرئيس
السيدات والسادة

يح���اول احلوثي���ون ف���رض ش���روط مس���بقة لعرقل���ة 
مش���اركتهم في كل جولة من جوالت الس���الم، وتقويض 
جه���ود املبع���وث بافتعال أزم���ات وممارس���ات تعطيلية 
بالرغم م���ن كل املرونة والتس���هيالت اللوجس���تية التي 
قدمه���ا مكت���ب املبع���وث اخل���اص وحتال���ف اس���تعادة 
الش���رعية في اليمن، وممارسة التحالف ألقصى درجات 
ضبط النفس وخفض التصعيد والذي قوبل باس���تمرار 
إطالق الصواريخ الباليستية على املدن اآلهلة بالسكان 

في اليمن واململكة.

إنه ملن املؤسف وغير املفهوم أن يتم استخدام توصيف 
غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير هذا الس���لوك الذي 
ميثل حتديًا واضحًا للمجتمع الدولي، إن أي متاٍه أو عدم 
دقة في توصيف ما حصل ويحصل في اليمن لن يساعد 
مطلقا في إنهاء هذه األزمة، ألن ما حصل ببساطة ليس 
صراعًا بني أطراف نزاع كما يرغب البعض في توصيفه، 
بل إنه انقالب على شرعية دستورية مت انتخابها بأغلبية 
س���احقة من أبناء الش���عب اليمني بعد تسوية سياسية 
جامع���ة أعقبه���ا حوار وطني ش���امل، انه انق���الب قادته 
جماعة عقائدية مس���لحة تستعلي على اليمنيني وتؤمن 
بأحقية حكمهم وفق���ًا لنظرية االصطف���اء اإللهي، ولذلك 
ومنذ اليوم األول لالنقالب لم تسع هذه اجلماعة إلسقاط 
احلكومة أو حتى الدولة فحس���ب، بل عملت على ضرب 
أسس���ها وتغيير مالمحها الوطنية، ودأب���ت على تنفيذ 
برام���ج عقائدي���ة ذات طابع س���اللي وطائفي تس���تهدف 
تغيير قواس���م التعايش بني اليمنيني وتدمير نسيجهم 

االجتماعي وضرب ثوابتهم الوطنية.

السيدة الرئيس
السيدات والسادة،

ومن هنا وباسم حكومة بالدي وبحق معاناة األمهات 
الثكال���ى واألطفال القتل���ى وأنات اجلرحى واملش���ردين 
واملعتقل���ني، أك���رر دعوتنا األمم املتح���دة ومجلس األمن 
إلى الوقوف أمام مسؤولياته املباشرة في تنفيذ القرارات 
الدولية وإجبار ه���ذه اجلماعة االنقالبية على اخلضوع 
إلرادة أبناء الش���عب اليمن���ي ورغبات املجتم���ع الدولي 

للتوصل إلى سالم مستدام مبني على املرجعيات الثالث 
وهي املب���ادرة اخلليجية وآليته���ا التنفيذية ومخرجات 
مؤمت���ر احل���وار الوطني وق���رارات مجل���س األمن وعلى 

رأسها القرار ٢٢١٦.

السيدة الرئيس
السيدات والسادة،

يصادف هذا الش���هر موعد ثورة ال� 26 من س���بتمبر، 
الت���ي راه���ن اليمنيون عل���ى أهدافه���ا إلنه���اء الطائفية 
والس���اللية الت���ي هيمن���ت على احلك���م االمام���ي البائد 
وحتاول هذه اجلماعة إعادة احيائها، لكنني أؤكد لكم أن 
هذا لن يكون وستظل ثورتي سبتمبر واكتوبر وأهدافهما 
اخلالدة التي كتبت بدماء ونضاالت أبناء الشعب اليمني 

هي املشروع الذي نؤمن به وندافع عنه.
وقبل أن أختم حديثي إليكم أيها السادة الكرام وددت 
أن أريكم هذه الصورة التي تغني عن ألف كلمة ومعنى.
عبد الرحم���ن أكرم عطران، طفل ميني يبلغ العاش���رة 
من العمر توفي بس���بب طل���ق ناري في رأس���ه وذلك الن 
كرة الق���دم خاصته المس���ت قدم قيادي حوث���ي باخلطأ، 
فم���ا كان منه إال أن انتزع س���الحه وأطل���ق رصاصة في 

رأس هذا الطفل.
إل���ى مت���ى أيه���ا الس���ادة ستس���تمر معان���اة األطفال 
والنس���اء بس���بب جماعة انقالبية تتح���دى العالم أجمع 
حملاول���ة فرض ش���ريعة الغ���اب، إل���ى متى أيها الس���ادة 

الكرام؟؟!!
شكرًا السيدة الرئيس

ما حصل في اليمن انقالب على شرعية دستورية منتخبة شعبيا
السلوك الذي دأبته مليشيا الحوثي يمثل تحديًا واضحًا للمجتمع الدولي

جدد مجلس األمن الدولي مطالبته بالتنفيذ الكامل 
جلميع قراراته بش���أن اليم���ن ومن بينها الق���رار رقم 
2216. . وأكد في بيان صادر عن اجللسة اإلستثنائية 
التي عقدها يوم الثالثاء عل���ى التزامه القوي بوحدة 

وسيادة واستقالل اليمن وسالمة أراضيه.

وفيما رحب املجل���س رحب بحضور وف���د احلكومة إلى 
جنيف؛ أعرب عن أسفه لعدم حضور وفد مليشيا احلوثي إلى 
جنيف للمشاركة في املشاورات التي ترعاها األمم املتحدة 
رغم جهود األمم املتحدة ودول أخرى للتعاطي مع شواغلهم.

وأكد مجلس األمن الدولي دعمه الستمرار جهود املبعوث 

االممي من أجل بناء الثقة بني األطراف، حاثًا جميع األطراف 
على دعم العملية التي يقودها املبعوث األممي.

وطل���ب املجلس م���ن املبع���وث االمم���ي إطالعه عن 
كثب على التطورات مبا ميكنه م���ن اتخاذ اإلجراءات 

حذرت الوالي���ات املتحدة األمريكية الضرورية لدعم التسوية السياسية.
مليش���يا احلوثي م���ن تقويض جهود 

األمم املتحدة حلل األزمة اليمنية.
وقال���ت املندوبة األمريكي���ة الدائمة 
في األمم املتحدة نيكي هيلي، مس���اء 
الثالثاء، إنه »يجب على احلوثيني أن 
يعلموا أنهم لن يقوضوا جهود األمم 

املتحدة«.
وأضاف���ت هيل���ي، خ���الل جلس���ة 
مجل���س األم���ن الدولي بش���أن اليمن، 
أن »واش���نطن تدين إطالق احلوثيني 
عل���ى  الباليس���تية  الصواري���خ 

السعودية«.
وش���ددت املندوب���ة األمريكي���ة على 
ضرورة: »فتح املدارس وعودة األطفال 

للتعليم«.

أسف لتغيب الحوثيين.. بيان مجلس األمن يجدد مطالبته بالتنفيذ الكامل لقراراته

بعد تنصلها عن الحضور

مليشيا الحوثي تصيب المبعوث 
االممي إلى اليمن بخيبة أمل

أعرب مبعوث األمني العام اخلاص إلى اليمن 
مارتن غريفيث عن خيبة أمله ملا وصفه ب�«عدم 
متك���ن« وفد مليش���يا احلوثي م���ن الذهاب إلى 
جنيف حلضور املش���اورات التي كانت مقررة 

في السادس من هذا الشهر.
وأكد خالل تقدمي���ه موجز ملجلس األمن عن 
جهوده السابقة أن العملية السياسية اليمنية 
ستش���هد صعودًا وهبوطًا، واصفًا التحديات 
الت���ي واجه���ت مش���اورات جني���ف ب���� »عقبات 

مؤقتة« يجب التغلب عليها.
وقال: »عل���ى الرغم من غي���اب أحد األطراف 
عن املش���اورات ف���ي جنيف، يس���عدني أن أبلغ 
هذا املجلس أننا كنا قادرين على إعادة إطالق 

العملي���ة السياس���ية بدع���م ق���وي من الش���عب 
اليمني واملجتمع الدولي.« 

وتاب���ع: »هذا ليس م���ا خططت ل���ه وال أريد 
أن أرى ه���ذا يح���دث مرة أخ���رى، نحن بحاجة 
إلى االستمرار في التركيز على رعاية العملية 
السياسية، ال سيما في مراحلها املبكرة وبناء 
الزخ���م ال���الزم بحيث ميك���ن أن حتق���ق منافع 

ملموسة لليمنيني في جميع أنحاء اليمن«. 
وأعل���ن املبع���وث اخل���اص أن���ه س���يواصل 
مناقش���اته من خالل عقد مجموعة مبدئية من 
الزيارات في األيام القادمة، مبا في ذلك مسقط 
وصنعاء، إلشراك رئيس وفد املليشيا باإلضافة 

إلى القيادة السياسية لألطراف في صنعاء. 

أكدت الكويت أن تغّيب مليش���يا احلوثي 
االنقالبي���ة املدعوم���ة م���ن إيران غي���ر املبرر 
عن املش���اركة في جول���ة مش���اورات جنيف 
حول اليم���ن كان مبثابة حلقة في مسلس���ل 
انتهاكاته���م املس���تمرة للقان���ون الدول���ي 
والقانون اإلنساني الدولي، وعدم التزامهم 
بقرارات الشرعية الدولية املتمثلة بقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة.
جاء ذل���ك في كلمة دولة الكويت بجلس���ة 
مجلس األمن حول اليمن التي ألقاها مندوب 
الكوي���ت الدائم لدى األمم املتحدة، الس���فير 

منصور العتيبي، مساء الثالثاء.
وش���دد الس���فير »العتيبي« على ضرورة 
اضط���الع مجل���س األم���ن مبس���ؤولياته في 
إجب���ار مليش���يا احلوث���ي االنقالبي���ة عل���ى 
التنفيذ الكامل لهذه القرارات، مبا يحقق أمن 
واس���تقرار اليمن، وتغليب احلل السياسي 
القائم على املرجعيات الثالث املتفق عليها، 
وهي املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات احلوار الوطني، وقرارات مجلس 

األمن ذات الصلة ال سيما القرار 2216.

وقال: »لقد استمعنا خالل إحاطة املبعوث 
اخل���اص لألم���ني العام ل���ألمم املتح���دة إلى 
اليمن مارتن غريفي���ث، التي تقّدم بها حول 
جه���ود األمم املتح���دة الرامي���ة لعق���د جولة 
املش���اورات لألط���راف اليمني���ة ف���ي جنيف 
الت���ي لألس���ف لم ُيكت���ب لها النج���اح؛ نظرًا 

لتعّمد غياب االنقالبيني عن املش���اركة فيها، 
رغم تواف���ر جميع الظروف املالئمة لعقدها، 
ومحاول���ة عدد من األط���راف تذليل العقبات 

كافة لضمان مشاركتها.
وأشار »العتيبي« إلى أن جولة املشاورات 
رغ���م ع���دم عقده���ا أثبت���ت م���ن ه���و الطرف 

الس���اعي للحل السياس���ي الس���لمي املرتكز 
عل���ى ق���رارات مجل���س األم���ن ذات الصل���ة، 
والط���رف الذي ال يرغب ف���ي إحراز أي تقدم 
بالعملية السياس���ية في اليم���ن، ويعمد من 
خالل استغالله للجهود الدولية واإلقليمية 
الرامية لتغليب احلل السياسي إلى تعميق 
آث���ار األزمة وإطال���ة أمده���ا دون أي اعتبار 
للمعاناة اإلنسانية للش���عب اليمني والذي 

يتطلع حلياة يسودها األمن واالستقرار.
وأكد »العتيبي« مجددًا دعم دولة الكويت 
للجهود التي يبذلها املبعوث اخلاص لألمني 
العام إلى اليمن التي تعكس الرغبة الدولية 
ف���ي إيجاد حل سياس���ي لألزمة هن���اك قائم 
على املرجعيات الثالث، ومبا ينهي املعاناة 
اإلنسانية للشعب اليمني ويوقف التهديدات 
لألم���ن الدول���ي واإلقليم���ي، مب���ا ف���ي ذل���ك 
استمرار مليش���يا احلوثي باستهداف مدن 
اململكة العربية الس���عودية اآلهلة بالسكان، 
بالصواريخ الباليستية، وتهديدها لسالمة 
املالح���ة البحري���ة الدولية ف���ي مضيق باب 

املندب والبحر األحمر.

الواليات المتحدة: على الحوثيين أن يعلموا 
أنهم لن يقوضوا جهود األمم المتحدة

تقرير

قال من���دوب اليمن الدائم ف���ي املقر األوربي 
لألمم املتح���دة الدكتور علي محم���د مجور، إن 
اس���تمرار التغطية على أفعال وجرائم مليشيا 
احلوث���ي االنقالبي���ة، دف���ع ه���ذه املليش���يا إلى 
االعتقاد بأنها محمية من قبل املجتمع الدولي.

وأكد خ���الل الق���اءه كلمة اليمن ف���ي الدورة 
39 ملجل���س حقوق اإلنس���ان ،ي���وم الثالثاء، أن 
استمرار تلك التغطية يعني استمرار املليشيا 
في ممارس���اتها العدوانية ضد أبناء الش���عب 
اليمني وتعنتها وهو ما ظهر في عدم مشاركة 

وفدها في مشاورات السالم في جنيف األسبوع 
املاضي رغم توفير كل املتطلبات اللوجس���تية 
وحض���ور وف���د احلكوم���ة وس���فراء مجموع���ة 
الثمانية عشر و مبعوث األمني العام إلى جنيف.
وتطرق مج���ور في كلمة اليم���ن إلى املزاعم 
واملغالطات التي تضمنها التقرير الصادر عن 
فريق اخلبراء التابع للمجلس بشأن األوضاع 
اإلنسانية في اليمن .. مشيرًا إلى أن األوضاع 
في اليمن مأساوية بسبب االنقالب على السلطة 

في 21 سبتمبر 2014م .

وأكد أن النتائج التي تضمنها تقرير مجموعة 
اخلبراء املقدم إليها، يشوبه الكثير من القصور 
والتس���رع في األحكام وعدم الت���وازن واالنحياز 
للمليشيا احلوثية .. الفتًا إلى أن احلكومة قدمت 
تعليقات مكتوبة على التقرير فندت فيه العديد من 

األخطاء واملواقف املنحازة . 
ودعا السفير مجور مجلس حقوق االنسان 
إلى أخذ هذه األمور في احلس���بان وممارس���ة 
ضغوط واضحة على مليشيا احلوثي إذا أراد 

مساعدة الشعب اليمني لتحقيق السالم .

مندوب اليمن في االتحاد األوروبي
التغطية على جرائم المليشيا جعلها تعتقد أنها محمية من المجتمع الدولي

الكويت أمام مجلس األمن: الحوثيون اختاروا استمرار الحرب في اليمن

مجلس األمن يعقد جلسة استثنائية بشأن اليمن ويقف أمام تعثر المشاورات

اليمن حتذر من التماهي مع االنقالب وتؤكد أن ذلك لن يساعد على احلل
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حتت ش���عار »حترير اليمن مس���ؤولية اجلميع«، وبرعاية رئيس هيئة االركان العامة اللواء الركن دكتور/ طاهر العقيلي، أقامت هيئة االس���تخبارات 
العسكرية الثالثاء،  في محافظة مأرب، املؤمتر السنوي األول لهيئة االستخبارات واألمن العسكري.

    تغطية خاصة/ هشام التميمي – محمد احلريبي

تحت شعار »تحرير اليمن مسؤولية الجميع« 

انعقاد املؤمتر السنوي األول لهيئة االستخبارات العسكرية 

وفي املؤمتر ألقى رئيس هيئة الدعم اللوجستي 
الل���واء الركن احم���د الولي أكد فيه���ا على أهمية 
ودور االس���تخبارات العس���كرية في بناء اجليش 
الوطني، وأهميته حتديدًا للمرحلة الراهنة التي 

متر بها اليمن.
وهن���أ اللواء الول���ي في كلمت���ه أبطال اجليش 
الوطني والقيادة السياسية مبناسبة ذكرى ثورتي 
سبتمبر واكتوبر املجيدتني، وباالنتصارات التي 
يحققها ابطال اجليش في مختلف اجلبهات، ناقاًل 
حتيات وتهاني القيادة السياس���ية والعس���كرية 
ألفراد وضباط اجليش الوطني بهذه املناسبتني 

املجيدتني.
المعركة األهم

وش���دد الل���واء الركن أحم���د الولي عل���ى أهمية 
التفان���ي في اداء امله���ام املوكلة جلميع منتس���بي 
دائرة االس���تخبارات العس���كرية لتحقي���ق الهدف 
املنش���ود، مؤكدًا أن املعركة التي يخوضها ابطال 

اجليش الوطني تضع منتسبي جهاز االستخبارات 
العسكري امام مس���ؤولية تاريخية توجب عليهم 
ب���ذل الطاق���ات ورص الصف���وف والقي���ام بدورهم 
كجه���از اس���تخباراتي يس���هل باملعلوم���ات الت���ي 
يجلبها حتقي���ق النص���ر ويحمي صف���وف ابطال 

اجليش الوطني من العمالء والدخالء.
وأض���اف اللواء الولي »نح���ن امام حتٍد صعب 
لتغطية الثغرات التي نتجت عن تدمير املؤسسة 
العس���كرية الت���ي قام���ت ب���ه مليش���يا االنق���الب 
احلوثي���ة، وال ميكنن���ا س���د تل���ك الثغ���رات إال 
باجنازات استخباراتية قادرة على حسم املعركة 
واالس���هام في صن���ع النصر الذي ينتظ���ره ابناء 

شعبنا اليمني بفارغ الصبر«.\
تلبية نداء الواجب

مدي���ر عام ديوان وزارة الدف���اع العميد الركن/ 
حس���ني الهي���ال ألق���ى كلم���ة الضيوف الت���ي نقل 
خالله���ا حتيات القيادة العس���كرية والسياس���ية 

وحتيات مستشار القائد األعلى للقوات املسلحة 
القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد 
على املقدشي، ورئيس هيئة االركان العامة اللواء 
الركن دكتور/ طاهر العقيلي مبناسبة االنتصارات 
وحلول ذكرى ثورتي سبتمبر واكتوبر املجيدتني.
وأك���د العمي���د رك���ن/ الهي���ال عل���ى أن املؤمتر 
يأت���ي اس���تجابة لن���داء الواجب وحمل���ة حترير 
اليمن مس���ؤولية اجلميع، مش���يرًا ال���ى أن جهاز 
االستخبارات يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في 

إعادة بناء اجليش الوطني.
وأشار  الهيال إلى أن انعقاد املؤمتر يؤكد على 
مضي اجلي���ش الوطني في بن���اء اجليش بكامل 
مؤسساته بنظام مؤسسي ميهد للدولة االحتادية 

املنشودة.
وتطرق إلى املعنويات التي تعيش���ها املليشيا 
االنقالبية وحالتها االنهزامية التي وصلت اليها 
مع تقدم وتطور مس���تمر لقوات اجليش الوطني 
مس���نودين بالتحالف العربي، مؤكدا ان املليشيا 

الى زوال وان النصر قريب.
وأضاف مدي���ر عام دي���وان وزارة الدفاع »على 
أبط���ال اجليش الوطني في جهاز االس���تخبارات 
أن يضاعف���وا اجلهود ويش���دوا الهم���م من اجل 
التخلص من املليشيا االنقالبية وتخليص اليمن 

من شرها«.
االصوات النشاز ال تعنينا

رئيس دائرة االس���تخبارات العسكرية العميد 
الرك���ن/ جغم���ان اجلني���دي ق���ال م���ن كلمت���ه: أن 
املؤمتر يهدف الى إعادة تفعيل عمل االستخبارات 
العس���كرية وتنش���يطها في اطار اس���تكمال بناء 

اجليش الوطني.
وأك���د أن املؤمت���ر يهدف إلى تأس���يس وحدات 
عسكرية ذات انضباط عس���كري وعمل مؤسسي 
بعيدا عن امليول والتحيزات واملكايدات السياسية 

واملناطقية، أو االجنرار وراء املشاريع الضيقة.
وذكر أن بعض االصوات واالبواق التي تنطلق 

من هنا او هناك س���تنتهي ول���ن يكون لها اثر في 
املس���تقبل، وما علينا اال ان نحافظ على وحدتنا 

وعلى بناء الدولة االحتادية القادمة.
وأك���د س���وف نب���ذل كل جهودنا للقض���اء على 
املليش���يا االنقالبي���ة حت���ى خروج اليم���ن الى بر 
االمان، بعون الله ومبساندة اشقائنا في التحالف 

العربي.
وثم���ن العمي���د اجلني���دي دور دول التحال���ف 
العرب���ي بقي���ادة اململك���ة العربي���ة الس���عودية، 
ومشاركة فاعلة من دولة االمارات العربية املتحدة 
في دعم الش���رعية واجليش الوطني في مختلف 

اجلبهات إلنهاء االنقالب واستعادة الدولة.
حضر املؤمت���ر اللواء الركن/ محمد س���الم بن 
عبود وكيل اول وزارة الداخلية، واللواء الركن/ 
موفق منصر نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل 
والل���واء/ محم���د على صال���ح احل���وري محافظ 
محافظ���ة رمية، وعدد من ضب���اط وقيادات وزارة 

الدفاع.

ففي هذا األس���بوع ش���هدت جبهة املالجم في 
محافظة البيضاء  تقدما ميدانيا كبيرا، متكن من 
خالله أبطال اجليش الوطني واملقاومة الشعبية 
األبية من الس���يطرة عل���ى مواقع اس���تراتيجية 
كانت تتحصن فيها مليشيا التمرد الكهنوتية. 

وق���د متكن���ت طالئع ق���وات اجلي���ش الوطني 
واملقاومة الش���عبية الباس���لة مس���نودة بطيران 
التحالف العربي من حترير مواقع جديدة ومهمة 
في جبهة املالجم شرقي محافظة البيضاء ، بعد 
معارك عنيفة ومتواصلة خاضتها ضد مليشيا 
احلوثي االنقالبية أحلقت بها خسائر كبيرة في 

العتاد واألرواح.
هجومًا واس���عًا من محاور عدة شنه اجليش 
الوطني واملقاومة الش���عبية على حترير مواقع 
هامة كانت تتمركز فيها املليش���يا االنقالبية في 
ميس���رة وادي فضح���ة ، تتكت���ل بتحريرعدد من 
املواقع االستراتيجية املهمة منها: أجزاء واسعة 
من سلس���لة جب���ال البي���اض واملواق���ع املجاور 
لوادي فضحة، وال تزال املعارك مس���تمرة وسط 

انهيار كبير في صفوف املليشيا الكهنوتية .
وكاzت مقاتالت التحالف العربي اس���تهدفت 
بثالث غارات جوية جتمعات وتعزيزات للمليشيا 
االنقالبية ، حيث أسفرت تلك الغارات عن تدمير 
أطقم قتالية وعرب���ة BMB غرب جبال البياض 

ومقتل من كانوا على متنها.
اجلدير بالذكر أن املعارك املتواصلة منذ عدة 
أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في 
صفوف املليش���يا الكهنوتية حيث شارك طيران 
التحال���ف العرب���ي بفاعلي���ة كبيرة ف���ي املعركة 

دمرت على إثرها آليات قتالية تابعة للمليش���يا 
ومخازن أسلحتها في جبال البياض ذات األهمية 

االستراتيجية.
معنويات تعانق السماء 

ف���ي جولتن���ا امليداني���ة جلبه���ة املالج���م ف���ي 
محافظ���ة البيضاء  التي حول���ت النهار الى ليل 

دامس في وجه املليشيا الساللية البغيضة.
وعند جتوالك للمواقع واخلطوط األمامية التي 
يراب���ط فيها أبط���ال اجليش الوطن���ي واملقاومة 
الش���عبية الباس���لة تعج���ز الكلم���ات واحلروف 
ع���ن اإليف���اء ول���و بج���زء بس���يط بح���ق أبط���ال 
اجلي���ش الوطني واملقاومة الش���عبية الباس���لة 
من تضحي���ات عظيمة وهم يدافع���ون عن الدين 
والعرض والكرامة، والوطن املس���لوب . التقينا 
باجلندي جهاد األحمدي الذي حتدث إلينا قائال: 
نخوض اليوم معارك ضارية وعنيفة في مواقع 
العزة والكرامة ضد تلك املليشيا الكهنوتية التي 
أصبحت الي���وم تلفظ أنفاس���ها األخيرة نتيجة  
الضربات األليمة التي تتلقاها على أيدينا، ولن 
نبرح  هذه األماكن واملتارس حتى حتقيق النصر 
املبني واس���تعادة الدول���ة املخطوف���ة من قبضة 
املليش���يا االجرامية، وإعادة الشرعية وكل شبر 

من تراب الوطن الغالي.
معنويات عالية، وانتصارات كبيرة

وعن املعنويات التي يتمتع بها أبطال اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة في اخلطوط 
األمامية مبديري���ة املالجم في محافظة البيضاء  
إلتقينا النقيب محمد األش���ول ال���ذي حدثنا عن 

س���ير املعارك وآخر املستجدات وكذا املعنويات 
العالي���ة التي يتمتع بها األبطال امليامني قائال : 
في احلقيقة ال أخفيك عن الروح املعنوية العالية 
للمقاتلني التي يتمتعون بها وهم يقارعون أزالم 
وفلول املليش���يا االنقالبية اإلجرامية التي فرت 
خائبة وخاسرة من أرض املعركة وهي تتهاوى 
في سفوح ووديان مديرية املالجم الشماء التي 
تلق���ن تلك املليش���يا الكهنوتية دروس���ا قاس���ية 

وأليمة كل يوم.
تضحيات جسيمة

موضحا.. عندما تش���اهد ب���أم عينيك األبطال 
امليام���ني وه���م يتقدم���ون اخلط���وط األمامي���ة 
ويلتهم���ون عناص���ر املليش���يا االنقالبي���ة تقف 
عاج���زا ع���ن التعبي���ر أم���ام ه���ذه التضحي���ات 
اجلس���يمة التي يس���طر حروفها أبطال اجليش 
الوطني واملقاومة الش���عبية الباسلة اليوم وهم 
في املواقع واخلطوط األمامية، ورس���التهم لكل 
أبناء الشعب اليمني خصوصا أبناء احملافظات 
واملناطق التي ما تزال حتت وطأة تلك املليشيا 
االنقالبية إنا قادمون إليكم لرفع الظلم واجلور 

الذي ارتكبته املليشيا اإلجرامية بحقكم. 

ويضي���ف األش���ول حققن���ا انتص���ارات كبيرة 
وعظيم���ة، وس���يطرنا على مواقع اس���تراتيجية 
ومهم���ة في أج���زاء كبي���رة م���ن جب���ال البياض  
كانت تتحصن فيها مليش���يا التمرد الكهنوتية،  
وأوقعنا فيهم خس���ائر بشرية ومادية كبيرة في 

العتاد واألرواح.

مؤك���دا ف���ي حديثة لصحيف���ة 26 س���بتمبر .. 
اغتنمنا مخازن أس���لحة كبي���رة كانت متون من 
خاللها املليشيا االنقالبية مقاتليها وعناصرها 
التي أصبحت الي���وم متناثرة ومرمية في جبال 

ووديان مديرية املالجم. 
ماضون نحو إستعادة الدولة 

 العقي���د / أحم���د الصليح���ي أح���د الق���ادة 
امليدانيني ف���ي جبهة املالجم مبحافظة البيضاء 
ألتقيناه أثن���اء زيارتنا امليدانية للمرابطبني في 
املواقع األمامي���ة وحدثنا عن املش���اركة الفاعلة 
واإليجابي���ة، وك���ذا اإلنتص���ارات العظيمة التي 
يحققه���ا أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي واملقاوم���ة 
الش���عبية الباسلة على مدار الس���اعة بقوله.. ال 
أخفيك وأنا أحدثك اآلن بأن رحى املعارك محتدمة 
ومستمرة على مشارف سلس���لة جبال البياض 
ذات األهمية االستراتيجية التي نعمل جاهدين 
الس���تعادتها خالل الس���اعات القادمة بإذن الله 

تعالى .
مضيف���ا... األبط���ال امليام���ني اآلن يس���طرون 
مالح���م بطولي���ة وعظيم���ة ف���ي نهاي���ة وادي 
فضحة الذي مت حتريره بالكامل من قبضة تلك 
املليش���يات االنقالبي���ة التي أصبح���ت تتهاوى 
وهي تتلق���ى الضربات القاس���ية واالليمة على 
أيدي أبطال اجليش الوطني واملقاومة الشعبية 

الباسلة.
وأك���د العقي���د الصليحي أن األبط���ال امليامني 
يكبدون املليشيا االنقالبية خسائر بشرية كبيرة 
في العتاد واألرواح على مدار الساعة،  وأن تلك 

املليشيا الكهنوتية  أصبحت في تقهقر وانكسار  
مستمر.

مضيفا نؤكد لقيادتنا السياسية والعسكرية 
وإلى شعبنا اليمني العظيم الذي ينتظرنا اليوم 
بأحر من اجلمر في تخليصه من تلك املليشيات 
املتمردة ،بأننا لن نألوا جهدا في مواصلة املشوار 
على درب الشهداء األبرار  الذين استشهدوا في 
مختلف جبهات العزة والكرامة وهم يس���طرون 
بدمائهم الزكي���ة وأرواحهم الطاهرة تربة وثراء 
هذا الوطن الغالي فداء للدين وللوطن ، والدفاع 
ع���ن أهداف الث���ورة ومدامي���ك اجلمهورية التي 
حاولت املليش���يا الكهنوتية الس���اللية البغيظة 

أن تسلبها من أبناء الشعب اليمني. 
موضحا بأن ال���دور االيجاب���ي والفعال الذي 
يقوم ب���ه طي���ران التحالف العربي في مس���اندة 
الش���رعية والش���عب اليمني واالبط���ال امليامني 
في مختلف جبهات القتال ومنها جبهة املالجم 
في محافظة البيضاء الذي يس���طر فيها األبطال 
امليام���ني أروع املالح���م البطولية ، وك���ذا الدور 
البارز واحملوري الذي يقوم به طيران التحالف 
العربي ف���ي تدمير اآلليات واملعدات العس���كرية 
التي كانت تتخذ منها املليشيا الكهنوتية دروعا 

واقية حتتمي بها.
مؤكدا سنمضي سويا مع قيادتنا السياسية 
والعسكرية وكل الشرفاء األحرار من أبناء الوطن 
نحو استعادة الدولة املخطوفة وكل مؤسساتها 
املختلفة من تلك املليشيات اإلجرامية وتخليص 
أبن���اء الش���عب اليمني م���ن س���رطانها اخلبيث 

اجلاثم على صدورهم طيلة الفترة املاضية.

أس���بوع حافل باالنتصارات املتوالية واملس���تمرة الت���ي يحققها أبطال اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية 
الباسلة في مختلف جبهات العزة والكرامة ضد مليشيا وأزالم احلوثي االنقالبية،  من ضمن تلك اإلنتصارات 
العظيمة ما تش���هده جبهات القتال في جبهة املالجم ش���رق محافظة البيضاء التي يسطر فيها أبطال اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة أروع املالحم البطولية ضد فلول وأزالم املليشيا االنقالبية اإلجرامية التي 

انقلبت على الدولة ومؤسساتها املختلفة وعبثت بكل شيء جميل خالل الفترة املاضية. 

   تقرير/ رفيق السامعي

جبهة المالجم في البيضاء..

ضربات موجعة تتلقاها املليشيا االنقالبية 
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بداي���ة  جول���ة الصحفية، كان���ت داخل مقر 
قيادة املنطقة العسكرية السادسة،  واللواء 22 
مشاه، وطرح تساؤالت على القيادة العسكرية 
هناك- إذ ان رئيس عمليات املنطقة العسكرية 
السادسة العميد الركن/ طه شمسان املعمري- 
رغم انشغاله بتامني احتياجات اجلبهات من 
املس���تلزمات القتالية  والعت���اد.. كما صادف 
زيارتنا تواجد جلان من رئاسة هيئة االركان 
العام���ة،  مكلفة مبعاجلة اوضاع بعض افراد 
املنطق���ة، وك���ذا جلان ص���رف املرتب���ات إال ان 
رئيس عملي���ات املنطقة خصص لنا جزءًا من 
وقت���ه للرد على تس���اؤالت الصحيف���ة، والتي 
بدأها باحلديث  عن  طبيعة املعارك مع املليشيا  
احلوثية املتمردة، بالقول: نواجه املليشيا في 
محافظة اجلوف التي تعد ثاني  اكبر محافظة 
من حيث  املس���احة الشاسعة والتي تتخللها 
سلس���لة جبلي���ة  متتد من مديري���ة احلزم الى  
مديريتي  املصلوب واملتون واليتمة وغيرها  

من املديريات املترامية االطراف.
 املرتفعات والهضاب والسلس���لة اجلبلية  
الت���ي   متتاز بها محافظة اجل���وف، أخر كما 
أن   حتقي���ق اهداف املعرك���ة في القضاء على 
املليشيا في أوكارها بسرعة، كما ان الصحراء 

شكلت عائقًا في حسم املعركة بسهولة.
وقال املعم���ري: ان ق���وات اجليش الوطني 
في  املنطقة العس���كرية السادس���ة س���واء في 
احملور الشمالي او احملور االوسط او احملور 
اجلنوب���ي، تخ���وض مواجهة ومع���ارك  على  

جبهات تزيد مساحتها  عن 180 كم.
واضاف« ال ننسى ان  اجلوف محافظة لها 
حدود متاخم���ة حملافظات  صنعاء وعمران و 
صعدة وهي ضمن احملافظات الشمالية التي 
كان���ت تعدها مليش���يا احلوث���ي حاضنة لها، 
ومتدها بالرجال والعتاد وهو الس���بب  الذي 
ابقى فلوال منهم في بعض مديرياتها الثالث 
التي التزال قوات الشرعية تخوض في الوقت 

احلاضر معارك حتريرها«.
 وتاب���ع قائ���ال: كم���ا ان محافظ���ة اجل���وف  
متاخمة   حملافظة حضرموت االمر الذي سهل 
ملليشيا احلوثي احلصول على السالح املهرب 
من ايران ولن ننسى ان لهذه احملافظة حدودا 
كذل���ك م���ع اململكة العربي���ة الس���عودية، الذي 
جعل املليشيا يستغل احلدود بعمليات تسلل 
وتخري���ب ورغم تل���ك الظروف الت���ي ذكرناها  
تؤثر بش���كل كبير على طبيعة املواجهة، لكن 
مع كل هذا  اس���تطاعت الوحدات العس���كرية 
ف���ي املنطق���ة العس���كرية السادس���ة ان حتقق 
االنتص���ارات الكبيرة على املليش���يا املتمردة 
والت���ي اليوم معنوياتها منه���ارة متاما، فيما 
معنوي���ات جيش���نا الوطن���ي عالي���ة وتنش���د 
االنتص���ارات واحلس���م العس���كري عل���ى هذه 

املليشيا االيرانية.

أنتشار وقف اخلطة 
وحول متركز وحدات املنطقة  اوضح رئيس 
العمليات املعمري، أن  الوحدات تتمركز وفق 
خط���ة العملي���ات الت���ي مت وضعه���ا واملوافق 
عليها من رئاسة هيئة االركان العامة للجيش 
الوطن���ي، حيث يرابط في اجلبهة الش���مالية، 
وع���دد م���ن االلوي���ة العس���كرية من منتس���بي 

املنطقة العسكرية السادسة، كما يرابط الوية 
اخ���رى ف���ي اجلبهت���ني الغربي���ة اجلنوبية و 

الوسطى.
كم���ا ان املواجه���ة م���ع املليش���يا حاليا  
تترك���ز في املصلوب وتب���ة قعيطة واملتون 
جبه���ة مزوي���ة وجبهة الغي���ل وجبهة خب 
الشعف واليتمة وجبهة برط العنان والذي 
تقع غرب ش���مال مديرية احلزم وتبعد عن 
احل���زم 75 كم- حيث تعتبر مناطق ش���رق 
شمال جبال العقبة واجلبل االحمر وشمال 
جبال حام والقعيطة وصفر احلنى من اشد 

املناطق مواجهة.
 واكد رئيس العمليات، ان فلول  املليش���يا 
احلوثية أصبح���ت محاصرة من قبل اجليش 
الوطني في مساحة ضيقة.. مضيفا  اصبحنا  
منتل���ك م���ن االمكاني���ات والتس���ليح والق���وة  
لتطهير محافظة اجلوف و كل ارض اليمن من 
فلول هذه املليشيا املتمردة.. ونطمئن الشعب 
اليمني ان مشروع املليشيا االيرانية- ان شاء 

الله- الى زوال.
وش���كر رئيس عمليات املنطقة العس���كرية 
قيادة حتال���ف دعم الش���رعية على م���ا يقدمه 
من دعم واس���ناد للجيش الوطني،في مختلف 
املجاالت، مشيرا الى الدور الكبير الذي يقوم 
ب���ه قائد املنطقة العس���كرية السادس���ة اللواء 
الركن/ هاش���م عبدالله االحمر، مل���ا يقدمه من 
جه���ود كبيرة إلعادة ترتي���ب او ضاع املنطقة 
وما وجود اللجان املش���كلة من رئاس���ة هيئة 
االركان واملكونة من دوائر وزارة الدفاع وهيئة 
االركان العامة، ماهي اال دليل على تلك اجلهود 
ومصداقية القائد في حتسني اوضاع املقاتلني 
ورف���ع اجلاهزي���ة القتالية بش���ريا وعتادا في 

املنطقة.

واك���د ان اللجن���ة س���تقوم بترقي���م وحصر 
القوة وتثبيت القوات امللتحقة في املنطقة من 
اجل تنفيذ املهام املقدمة واخلطط العس���كرية 
املرسومة من قبل رئاسة هيئة االركان العامة 

للمنطقة العسكرية السادسة.
وق���ال املعمري« نح���ن بدورن���ا حتولنا من 
العمل باألس���لوب ال���ى اس���تخدام التقنية في 
جمع البيانات ورصد القوة والذي حل الكثير 
من االش���كاليات وازال العديد من التعقيدات، 
وكذا توفي���ر قاعدة بيان���ات دقيق���ة، كما انها 
وف���رت الوق���ت واجلهد ف���ي عملية اس���تعادة 
املعلومات، وتثبيت الشهداء غير املثبتني ماليا 
واجلرحى. وهذا بفضل املتابعة املستمرة من 
قبل قائد املنطقة بالتنس���يق مع دوائر رئاسة 

هيئة االركان العامة. 
وفي معرض حديثه، اش���اد رئيس عمليات 
املنطقة، باللواء 22 مش���اه ومنوذجيته كأحد 
الوية احملور، وحث املقاتلني على االستيعاب 
االمث���ل لل���دورس النظري���ة  والعملي���ة  النهم 

يخضون حربًا حقيقية مع فلول املليشيا.

ابطال اللواء 22 مشاه 
»26س���بتمبر« اس���تمرت في تنفيذ برنامج 
الزيارة امليدانية ملواقع الوحدات العس���كرية 
املرابطة في جبهات محور محافظة اجلوف.. 
إذ زارت مقر قيادة اللواء 22 مشاه هذا اللواء 
الذي اس���ند اليه مهام في محاور  متعددة من 
جبهات اجلوف، وهو يعتب���ر القوة الضاربة 
لقي���ادة احملور مبا اكتس���به من خب���رة قتالية 
عالي���ة  ف���ي مواجه���ة  املليش���يا، فض���ال الى 
البرنامج التدريبي العالي الذي تلقاه مقاتلوه 

اثناء فترة االعداد والتأهيل.  
وف���ي غرفة عمليات اللواء 22 أش���ار اركان 

ح���رب الل���واء العقي���د الرك���ن/ ع���زي صال���ح 
املخالفي .

إل���ى أن أف���راد ومقاتل���ي الل���واء يتمتعون 
مبعنويات عالية وإرادتهم  صلبة في مواجهة 
املليشيا احلوثية االيرانية واسقاط املشروع 
الصفوي، مؤكدين أن ما ترتكبه هذه املليشيا 
من جرائم قتل وتدمي���ر للوطن بدعم خارجي 
ورفضه���م ملخرجات مؤمتر احل���وار وقرارات 
مجلس االمن الدول���ي، يجعل منهم فئة باغية 

دعى الشرع الى مواجهتهم وقتالهم.
 واض���اف ان هذه اجلماع���ة املارقة التؤمن 
بالدين وال بالقيم واالخ���الق حيث قامت هذه 
املليشيا بإحراق االسرى وهم احياء وليست 

هي االولى.؟!!

تكوين الشخصية العسكرية
حت���دث رك���ن التوجيه الل���واء؛ م���الزم أول 
/ منص���ور العام���ري، ع���ن برنام���ج االع���داد 
املعن���وي والقتال���ي ال���ذي يقدم للمس���تجدين 
طوال فترة تأهيلهم، موضحا ان احملاضرات 
الدينية والتثقيفية والوطنية التي تلقى على 
املس���تجدين ته���دف لتكوي���ن املقات���ل وطني���ا 
ودينيا وجتعله قادرا على التكيف مع احلياة 

العسكرية.
هؤالء املجندون الذي���ن توافدوا الى اللواء 
م���ن كاف���ة احملافظ���ات لاللتح���اق باجلي���ش 
الوطني واملش���اركة في الذود ع���ن الوطن من 
مؤامرات خارجية حتيكها فئة باغية  تسعى 
العادتنا الى املاضي إذ يسهم العمل املعنوي 
في اللواء  في تكوين ش���خصيتهم العسكرية 
ويجعلهم يتكيفون مع ظروف املواجهات في 
مسرح العمليات العسكرية مع املليشيا، وهم 
اكث���ر كفأة واقتدار على حتقي���ق االنتصارات 

الساحقة على مليشيا ايران.

الصعود الى قمة جبال حام 
وبرفق���ت اركان ح���رب اللواء، 22 مش���اه ، 
انطلقن���ا في رحلة صوب سلس���ة جب���ال حام 
والواقع���ة ش���مال عاصمة محافظ���ة اجلوف- 

مديرية احلزم.
وبينما سيارتنا تطوي الصحاري والتباب 
ومواقع االبط���ال املرابطني، اقتربنا من وادي 
حام الفس���يح عب���ر اخلط الترابي الذي ش���قه 
ابطال اللواء 22 مشاه، بادية لنا سلسة جبال 
حام والتي يبدأ امتدادها من مرتفعات العقبة 
متجهة جنوبا مبساحات طويلة وفي منتصف 
هذا االمتداد جبل االحمر والعنبر والشهداء، 

وفي طريقنا الى جبل النصر.
 وفي وادي حام لفتت انتباهنا تلك التباب 
املنتش���رة في الوادي-اش���ار اليها  احلذيفي 
قائال: تل���ك التباب التي تش���كل صورة رائعة  
ش���بيهة بعقد لؤلؤ.. وعلى رباه���ا ذلك املبنى 
امل���وزع في ش���كل دائري هذه هي آث���ار لبقايا  
قبور امللوك احلميريني الذي سكنوا الوادي.

إذ  يذهل���ك التصميم البدي���ع للقبر ويلفت 
االنتباه ش���كلها الهندس���ي في البن���اء وعلى 
ه���ذا الصخ���ر الص���م نقش���ت القب���ور، ودف���ن 
املوتى فيها حيث كان يتم وضع املوتى بشكل 
عمودي ويبني حولها جس���ور م���ن  االحجار 
بش���كل هندس���ي بديع يجعل اش���عة الشمس 
تصل ال���ى القبر طوال الع���ام ويلفت االنتباه 
وضع  التابوت وفيه املوتى  بش���كل مستقيم 
طولي.. ظلت آلالف الس���نني  وهذا االس���لوب 
تقنية هندسية متطورة.. ابدع فيها اليمنييون  
م���ن قدمي الزمان وتعد هذه القبور قيمة اثرية 
جتعل هذا الوادي  ذات قيمة تاريخية عريقة 
بحاجة ال���ى اهتمام، اال انه ولألس���ف- اثناء 
س���يطرة املليش���يا احلوثية على هذا الوادي 
قام���ت بالعبث به���ذه القبور واخ���راج اجلثث  
وتدميره���ا للبح���ث ع���ن مجوه���رات وحت���ف 
اثري���ة  مدفون���ة بجان���ب اجلثث والت���ي منها 
على اشكال طيور وحيوانات وقاموا ببيعها 

لتجار- لصوص- اآلثار.
تل���ك اجلرائ���م الت���ي ارتكبته���ا املليش���يا 
الفارسية بحق التاريخ اليمني، شكلت صورة 
محزن���ه جدا ملا تتع���رض لها اآلث���ار  وتاريخ 

وحضارات اليمن من نهب وتدمير.  

آثار بيد األبطال بعد أن دمرتها املليشيا 
وم���ن وادي ح���ام مضينا  تارك���ني ما ابقته 
املليش���يا  من تلك املواقع االثرية التي صارت 
الي���وم ف���ي ام���ان و حماي���ة ابط���ال اجلي���ش 

الوطني.
ونذه���ب الى جبل النص���ر-  احدى اجلبال 
االس���تراتيجية والت���ي يتمرك���ز فيه���ا اف���راد 
اجليش الوطني- وبلوغ قمته بش���ق االنفس 
نظ���را  لوع���وره الطريق وارتفاعه الش���اهق- 
حيث متك���ن االبطال امليامني من افراد  اللواء 
22 مشاه من شق طريق على الصخر إليصال 
االم���دادات  والوصول عبره  ال���ى قمة اجلبل 
الش���اهق.. الذي وصلنا بالفع���ل قمته العالية 
لنجد فيها اسوًا مرابطني وهبوا انفسهم لله 

والوطن
وف���ي  قم���ة  جب���ل النص���ر تش���اهد مواقع 

املليشيا في تباب الشهداء حيث كانت تتحرك 
متخفية  كاجلرذان بني تلك الصخور، يتملكها 
الذعر والهلع من أن تصطادها نيران  االسود 
ف���ي اجليش الوطني الذي���ن يرقبونهم  باعني 

حادة.

أسود في جبل النصر
 ف���ي جب���ل النص���ر أس���ود تت���وق ملعرك���ة 
احلس���م، ومعنوياتهم تعانق السماء متلهفة 
بش���وق ملداهم���ة املليش���يا ف���ي عقره���ا، وفي 
املوقع ش���اهدنا كيف اس���تطاع اولئك االسود 
من استغالل التضاريس الذي يتميز بها جبل 
النصر االستراتيجي  للتمويه واصطياد قيادة 

املليشيا تباعا.
 وهناك سألنا احد االفراد- مادام واملليشيا 
قريب���ة منكم ملاذا اليتم اس���تعادة  ماتبقى من  

تبة الشهداء..؟.
لي���رد علينا ان ه���ذه التبة  لي���س لها قيمة 
عس���كرية، موضح���ني ان  تواجده���م هنا فقط 
لتأم���ني  وحماي���ة  مديرية احلزم م���ن قذائف 

املليشيا و تسلل عناصره.
وفي سؤالنا عن املعارك التي خاضها افراد 
اللواء لتحرير هذه التبة واستعادتها، قال احد 
ابطال املوقع: ان الوصول الى هذه السلس���لة 
اجلبلية من جبال ح���ام تأخذ اهميتها كونها 
تق���ع ش���مال مديري���ة ح���ام والس���يطرة عليها 
يعني السيطرة على مديرية احلزم وقد سبق 
قدرتنا الوص���ول الى هذه القم���ة واملرتفعات 
الشاهقة، قام افراد اجليش بشق طرق ترابية 
في هذا الوادي  لتكون طريق االمداد والتموين 
للوحدات املنتش���رة واملرابطة عل���ى قمم هذه 

السلسلة اجلبلية املترامية. 
 لتصب���ح جب���ال العنبر  ف���ي ايدي اجليش 
الوطني ويس���تحال عل���ى املليش���يا املتمردة، 
رغم محاولتها الكثيرة- استعادة ايا من هذه 
املواقع.. فاعنن���ا ترصد حتركاته���م وبنادقنا 
مصوبة في نحورهم وتستهدفهم  بني حلظة 
واخرى.. املليش���يا اليوم هي في حالة ضعف 
ووهن، وال متلك من العتاد واالفراد إال الشيء  

البسيط.
ودعن���ا افراد الل���واء 22 املرابطني في هذه 
القمة وه���م اكثر اميانا بعدال���ة القضية التي 
يقاتلون من اجلها، وهذه ارض اجلوف الذي 
كان���ت في ي���وم م���ن االي���ام قاع���دة لالماميني 
حينما حاولوا اس���تعادة مشروعهم الظالمي 
بعد ث���ورة 26 س���بتمبر، هي الي���وم تلفضهم 
غير مأس���وفة عليهم، الى مزبل���ة التاريخ.وال 
تنس���ي هن���ا االش���ارة ال���ى أن هناك عش���رات 
االلوية العسكرية من ابطال اجليش الوطني 
مرابطة في  جبهات املهاشمة واليتمة والعقبة 
واملتون واملصلوب والغيل تس���طر البطوالت 
وتقهر املليش���يا احلوثي���ة يومي���ًا ، وتكبدها 
اخلسائر البشرية التابعة للمنطقة العسكرية 
السادسة وس���يكون ل�«26سبتمبر« حكاية مع 
تلك البطوالت التي يسطرها االبطال في مواقع 
الش���رف والكرامة بجبهات اجلوف ، من أجل 
اس���تكمال حترير احملافظة، وتطهير كل شبر 
من أرض اليم���ن من دنس املليش���يا احلوثية 

االيرانية الكهنوتية. 

}  الجيش حرر  اكثر من 80%من مساحة المحافظة الجوف.. ويحاصر 
المليشيا في مساحة ضيقه

}  المليشــيا االيرانية تســتهدف  تاريخ وحضارة اليمن وتنهب 
القبور واآلثار الحميرية في وادي حام

رئيس عمليات المنطقة السادسة .. الجيش يحاصر المليشيا في مساحة ضيقة:
 : » العميد الركن طه المعمري لـ»

نطمئن اليمنيني باقتراب  النصر.. و املليشيا في الرمق األخير 
تواصل صحيفة  »26 س���بتمبر« زيارته���ا امليدانية لألبطال 
امليامني املرابطني في جبهات الشرف ومواقع والفداء، باملنطقة 
العسكرية السادسة  في محافظة اجلوف.. وتكرس الصحيفة 
في  اجلزء الثاني من زيارتها للخطوط االمامية ملواقع وحدات 
املنطقة العس���كرية السادس���ة في محور محافظة اجلوف، من 
خ���الل نقل انطباعاتها ملعنويات املقاتلني ومش���اهدتها احلية 

لبعض معاركهم مع املليشيا احلوثية االيرانية.

    معاذ صادق اليوسفي
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   تقرير : توفيق احلاج
مابني ساعة واخرى يسجل اجليش الوطني في 
الس���احل الغربي تقدما جدي���دا ويحقق انتصارا 
عظيم���ا ويدح���ر مليش���يا احلوث���ي املتم���ردة ... 
انتصارات مس���تمرة وعملية عسكرية لن تتوقف 
بحس���ب خبراء وقادة عس���كريني حتى اس���تعادة 
ميناء احلديدة ودحر مليش���يا احلوثي من كامل 

املدينة.
الوية العمالقة وااللوية التهامية كانت قد نفذت 
مطلع االسبوع عملية التفاف وهجوم مكثف على 
منطقة كليو 16 وكسرت شوكة املليشيا وال زالت 
تواصل تقدمها امليداني وس���ط انهيار وخس���ائر 
كبيرة في صفوف مليشيا احلوثي االنقالبية حيث 
قتل خ���الل املواجهات اكثر م���ن 200 من عناصر 

املليشيا بينهم قيادات رفيعة.
وفي عملية االلتفاف التي نفذتها الوية العمالقة 
واملقاوم���ة التهامي���ة  مت  الس���يطرة  على منطقة 
كيل���و 16و قط���ع إم���دادات املليش���يا القادمة من 
محافظ���ات صنع���اء وذم���ار ورمي���ة وإب، وعزلت 
بقية املديريات اجلنوبية في احلديدة عن املدينة 

ومينائها احليوي.
الناطق الرسمي اللوية العمالقة مأمون املهجمي 
قال في تصريح ل«26 سبتمبر« :ان االلوية حققت 
انتصارات كبيرة حيث تقدمت من مركز الدريهمي 
بتجاه الشمال الى كيلو 10  ثم الى كيلو 16 ومن 
ثم فرض السيطرة على جميع املناطق اجلنوبية 
واجلنوبي���ة الش���رقية ملركز محافظ���ة احلديدة و 
القوات حاليا تتقدم ش���ماال للسيطرة على اجلهة 

الشرقية من اطراف املدينة.
واضاف مت استنزاف املخزون البشري ملليشيا 
احلوث���ي خ���الل االي���ام املاضية وباتت املليش���يا 
مرعوبة ومنهارة وتفر هاربة امام ضربات االبطال 
وخصوصا بعد ان لقي قرابة 15 قيادي مصرعهم 
ف���ي املواجه���ات وبالظرب���ات اجلوي���ة لطي���ران 
التحال���ف بينهم ابو هاش���م مش���رف االم���دادات 
العسكرية والبشرية للمليشيا في احلديدة وكذلك 
القيادي ابو متام مش���رف املليش���يا في كيلو 16 
وهذا ماجعل املليشيا عاجزة على مواجهة القوة 

الهجومية من الوية العمالقة .

 تمشيط 16 و االنتقال إلى شارع صنعاء
ابطال اجليش الوطني من الوية العمالقة  بدؤا 
صباح االربعاء عمليات متش���يط واسعة جليوب 
مليش���يا احلوثي االنقالبية ف���ي منطقة كيلو 16 
فيما انتقلت املعارك إلى شارع صنعاء  منتصف 
مدينة احلديدة فيما طيران التحالف والبارجات 
البحرية مشطت الطريق العام وشارع اخلمسني 
وقصف كاف���ة احلواج���ز واحلاوي���ات واخلنادق 

والتعزيزات التابعة للمليشيا. 
وكانت قوات العمالقة قد متكنت من اس���تعادة 
مدرس���ة اجليل اجلديد التي كان���ت متمركز فيها 
مليشيا احلوثي  وحولتها إلى ثكنة عسكرية كما 
استعادت عدد من املعدات احلربية الكبيرة التي 
كانت تضعها املليش���يا في مس���احة املدرسة كما 

متكنت الوية العمالقة من الوصول الى كيلو 12 
وقوس النصر واح���راز تقدما في اجلهة الغربية 
باجت���اه دوار اجلم���ل واجلامع���ة والكورني���ش 
وصواًل إل���ى الكلية البحرية بع���د تأمني منطقتي 
املنظر واملنص���ة حيث باتت مناط���ق دوار املطار 
والربص���ة ومي���ن موباي���ل باجتاه احل���وك حتت 

ابط���ال اجلي���ش  س���يطرة 
الوطن���ي وهي مناط���ق تقود مباش���رة إلى ميناء 

احلديدة االستراتيجي.

نزع االلغام
الفرق الهندسية التابعة اللوية العمالقة باشرت 

نزع االلغام وتعطيل وتفكيك مئات العبوات التي 
كانت ق���د زرعته���ا مليش���يا احلوثي ف���ي املزارع 
والش���وارع واملباني واالحياء الس���كنية املصادر 
افادت ان���ه مت نزع اكثر من 100عبوة ولغم خالل 

يومني وال زالت الفرق مستمرة في العمل .

تقدم مستمر واستنكار للتدخل االممي
ويتوق���ع محلل���ون ميني���ون اس���تمرار 
اجلي���ش ف���ي التق���دم لتأم���ني انتصارات 
الس���احل الغرب���ي  ويقطع خط���وط إمداد 
احلوثي من ش���رق احلدي���دة عبر خطوط 
ش���رعب - احلس���ينية، إب - القف���ر، جبل 

رأس – اجلراحي.
معتبرين  اس���تكمال حترير احملافظات  
التي ال يزال يسيطر عليها االنقالبيون هو  
الفعل الطبيعي الذي تقوم به قيادة الدولة 
الشرعية بعد إفشال احلوثيني ملشاورات 
جني���ف وع���دم حضوره���م، معتبري���ن أن 

املليشيا ال تعرف سوى لغة القوة.
مستغربني من اطالق الدعوات املتكررة 
للتهدئة من قب���ل االمم املتحدة ومبعوثها 
وبعض القوى الدولية والتي عادة ما تتم 
عن���د حتقيق اجليش انتصارات حاس���مة 
ولعل ذلك بهدف إعاقتها وإعطاء املليشيا 
احلوثية فرصة اللتق���اط األنفاس وإعادة 

ترتيب صفوفها.

فرحة بالنصر
 وص����ول الوي����ة العمالق����ة وااللوي����ة 
التهامي����ة وس����يطرتها عل����ى كيل����و 16 
ام����دادت  وقط����ع  القريب����ة  واملناط����ق 
املليش����يا وتخلي����ص الس����كان من ضيم 
املليش����يا واجرامه����ا جع����ل املواطن����ني 
يخرجون فرحني مس����رورين  لالحتفال بالنصر 
والف����رج ويهتفون الله اكبر ال حوثي بعد اليوم 
وهذا م����ا اعطى ابطال اجليش معنويات كبيرة 
ودافع لالستمرار في مالحقة فلول املليشيا في 

احلارات واملزارع.

اجليش الوطني يكسر أقفال االمم املتحدة على أبواب احلديدة
ناطق العمالقة : المليشيا منهارة وعاجزة عن صد هجوم العمالقة

مراقب��ون : دع��وات األمم المتحدة ومبعوثه��ا للتهدئة هدفها اعاقة تقدم الجيش ومنح المليش��يا فرصة لترتيب صفوفها 
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تقدمات 
تمك�ن أبط�ال الجي�ش بإس�ناد م�ن قوات 
التحال�ف العربي م�ن تحرير عدد م�ن املواقع 
جن�وب رشق مديري�ة ح�ريان ع�ىل مش�ارف 

مديرية عبس محافظة حجة. 
العس�كرية  باملنطق�ة  عس�كري  مص�در 
الخامس�ة أك�د أن املعارك أس�فرت ع�ن مقتل 
وجرح العرشات  وأرس عنر من املليشيا وأنه 

تم إسعافه للعالج بسبب إصابته.
وأض�اف..  املواق�ع التي ت�م تحريرها كانت 
تض�م ألغاما زراعتها مليش�يا االجرام الحوثية 

يف الطرق العامة للمدنيني. 
املليش�يا كانت قد زرعت عددا من األلغام يف 
الطري�ق العام الرابط بني منطق�ة وادي الزين 
بمديرية حريان مع خميس بني حسن بمديرية 

عبس. 
الحاف�ل  س�جلها  اىل  تض�اف  جريم�ة  ويف 
باالنتهاكات واس�رتخاص حياة االبرياء أصيب 
أكث�ر من س�بعة مدني�ني  بإصاب�ات مختلفة 
إثر انفجار لغمني بس�يارتني مدنيتني بحادثني 

منفصلني. 
وتواصل فرق الهندسة باملنطقة نزع األلغام 
التي تهدد حياة املدنيني  بعد أن زرعتها املليشيا 

يف املزارع والطرقات العامة. 

المعركة تصل عبس ومستبأ
 تقدما نوعيا أحرزه أبط�ال الجيش الوطني 

يف محافظة حجة صباح  األحد املايض. 
إذ تمكن الجيش مس�نودا بط�ريان التحالف 
من تحرير مناطق شمال مديرية عبس وأخرى 
شمال غرب مديرية مستبأ وكذا جنوب مديرية 

حرض الحدودية. 
تقدم�ات الجي�ش ج�اءت بعد إع�داد خطة 

محكمة نفذها ابطال الخامسة باقتدار. 
العس�كرية  املنطق�ة  يف   مص�در عس�كري 
الخامس�ة قال : إن قوات الجيش بقيادة اللواء 
الرك�ن/ يحيى صالح قائد املنطقة العس�كرية 

الخامسة تقدمت من ثالثة محاور. 
املحور األول  جنوب ح�ريان  باتجاه مديرية 
عبس حيث تم تحرير ثالث قرى يف منطقة بني 

حسن التابعة ملديرية عبس.
واملح�ور الثاني جنوب رشق ح�ريان باتجاه 
مديري�ة مس�تبأ حي�ث ت�م تحري�ر ع�دد من 
القرى التابعة ملديرية مس�تبأ، باإلضافة لقرية 

املشارفة آخر قرى حريان محاذاة بمستبأ.
واملحور الثالث  ش�مال حريان باتجاه مثلث 
عاهم جنوب مديرية ح�رض  حيث بات مثلث 
عاه�م االس�رتاتيجي تحت الس�يطرة الناري�ة 

لقوات الجيش الوطني. 
 املص�در أكد س�قوط الع�رشات مابني قتيل 
وجري�ح  يف صفوف املليش�يا املتم�ردة ووقوع 

أربعة منهم باألرس.
 طريان التحالف العربي املساند للجيش شن 
أكثر من خمس�ة عرش غارة أسفرت عن تدمري 

دبابة وعربتني وتجمعات يف مواقع املليشيا.
ويف تطور الفت س�يغري من مجريات املعركة 
لصالح أبط�ال الجيش الوطني س�يطر أبطال 
الخامس�ة أم�س األربع�اء بدعم م�ن التحالف 
العربي  عىل مفرق الجر يف الربوع  الفاصل بني 

مديريتي حريان وعبس يف محافظة حجه. 

رعب واستنفار
انتص�ارات الجيش الوطني بح�ريان أرعبت 
قي�ادات  املليش�يا الحوثية ما جعلها تس�تنفر 

اتباعها وتلزمهم بالتوجه نحو حريان. 
مص�ادر إعالمي�ة ذك�رت أن رئي�س ثوري�ة 
الحوثي�ني محمد ع�يل الحوثي عق�د اجتماعاً 
طارئا بمشائخ عبس واملناطق املجاورة لوقف 

تقدم أبطال الجيش الوطني. 
تلك الحملة فش�لت فش�ال ذريعا إذ أن كثريا 
من األرس عرفت زيف املليش�يا وحربها العبثية 
فمنع�ت ه�ذه امل�رة أبنائها م�ن الذه�اب مع 

الحوثيني. 
 فش�ل حم�الت التجنيد يف املديري�ات جعلت 
محافظ الحوثيني ملحافظة حجه هالل الصويف 
يس�تنفر مكاتب الش�باب والرياضة واألوقاف 

لرفد الجبهات وإعالن التعبئة العامة.
محلل�ون أع�دوا تل�ك الترف�ات تفخيخ�ا 

للحياة بكل جوانبها.
 فاملليش�يا لم تدع متنفس�اً للحي�اة أو بريق 
أمٍل للمس�تقبل إال وزجت به يف حربها العبثية 

الخارسة.
الحوثي�ني  حمل�وا  وحقوقي�ون  ناش�طون 
املسؤولية الكاملة عما يجري ألطفال املحافظة 

وشبابها.
 محذري�ن يف الوقت ذاته أولي�اء األمور  أخذ 

كامل االحتياطات لضمان سالمة أبنائهم حيث 
حول�ت املليش�يا م�دارس املحافظ�ة اىل أوكار 

للتجنيد والتغرير باألطفال. 
 املالعب هي األخرى أصبح�ت مكانا للبحث 
عن مجندين فس�مارسة املليشيا يبحثون فيها 
عن مجندين بني الصغار ويف جنبات املدرجات، 
لتتحول املحافظة اىل س�وق نخاس�ة يتزعمها 
كب�ري الس�مارسة الص�ويف وعق�ال الح�ارات 
وأعضاء املجلس املحيل وبعض املشائخ ومدراء 

العموم واملديريات.
لبيع الطفولة اىل محرقة حريان بعد أن قىض 
أكثر من عرشة آالالف قتيل من ابناء املحافظة 

يف ميدي وتعز. 

 إجبار واختطافات 
بع�د هزائ�م نك�راء تلقتها يف جبه�ة حريان 
وتعزي�ز  جراحاه�ا  مللم�ة  املليش�يا  حاول�ت 

صفوفها بمقاتلني جدد. 
أخفقت املليش�يا مجددا يف التجنيد ما دفعها 

إلجب�ار بعضه�م واختط�اف م�ن ته�رب من 
الذهاب اىل جبهة حريان. 

فقد ش�نت مليش�يا اإلج�رام الحوثية حملة 
عنارصه�ا  صف�وف  يف  واس�عة  اختطاف�ات 

الرافضني التوجه إىل حريان.
يأتي ذل�ك عق�ب توجيه�ات صارمة قضت 

بالتوجه اىل جبهات حريان و حرض.
حمالت اإلختطافات التي نفذتها ما تس�مى 
بعن�ارص األم�ن الوقائ�ي التاب�ع للحوثيني يف 
املحافظ�ة أجربت العديد م�ن العنارص األمنية 

عىل التوجه صوب الجبهات أو االعتقال.
فف�ي مديري�ة كح�الن الرشف إح�دى ثالث 
مديري�ات قضاء الرشفني والًء للحوثي، أقدمت 
عنارص املليش�يا الحوثية عىل اختطاف الشاب 

محمد عبده قاسم بعد أن رفض التوجه صوب 
الجبهة. 

 عن�ارص الوقائي أجربت ع�دداً من األطفال 
الذي�ن يعملون يف األمنيات ع�ىل التوجه صوب 
بحس�ب  آخري�ن  اس�تثنت  فيم�ا  الجبه�ات، 
وساطات من مرشيف وقيادات املليشيا الحوثية 
يف املدينة كونهم أبناء قيادات حوثية ومرشفني 

ومقربني من تلك القيادات.
محلل�ون ي�رون أن املليش�يا بترفه�ا ذاك 

باتت 
 تعي�ش حالًة م�ن التخب�ط والرع�ب جراء 
الهزائ�م اليومي�ة الت�ي تتلقاه�ا يف جبه�ات  

املحافظة.

غض الط�رف عن أبن�اء القي�ادات الحوثية 
وأبن�اء مرشفني تابعني لها من�ذ اندالع الحرب 
م�ن قب�ل ث�الث س�نوات، يعده�ا مراقب�ون 
اس�تهدافا ممنهج�ا ألبناء من ليس�وا حوثيني 
واس�رتخاصا بدمائهم إذ الترى فيهم املليش�يا 

سوى أوراق لإلستهالك ليس إال. 
 ولي�س غريب�ا ع�ىل جماع�ة تحم�ل فك�را 
عنري�ا قائما ع�ىل تميي�ز عن�ري مفاده 
"نحن وأنتم " من أن تجعل من ش�عب بأكمله 

وقودا لحربها ومطية لتحقيق أوهامها.

قادات المليشيا تتهرب 
مع اش�تداد وطيس املع�ارك وتهاوي املواقع 
وتطاي�ر ال�روؤس وحص�د األرواح وأرس م�ن 
تبق�ى، دوم�ا ما تعل�ن املليش�يا النف�ري العام 

والتعبئة العامة.
تل�ك الحالة التنطب�ق عىل قي�ادات ومرشيف 
محافظ�ة حجة إذ يكتف�ون ع�ادة بخطابات 
ودع�وات للمغ�رر بهم فقط ويضعون ش�عارا 
"ابرش بعزك س�يدي " عىل مواقعهم وصورهم 
يف حاالت الواتس أو صفحاتهم يف الفيس بوك.

مؤخ�را أص�درت قي�ادة املليش�يا  توجيه�ا 
ثالث�ا قىض برسعة تح�رك جميع املرشفني مع 

مجاميعهم مع األمنيات اىل جبهة حريان.
حال�ة م�ن الهل�ع دب�ت يف قل�وب م�رشيف 
املحافظ�ة إذ أن موت�ا محققا ينتظرهم إن هم 
توجه�وا اىل جبهة ح�ريان، لجأ معظ�م قادات 
املليشيا إىل ابتكار أعذار للتنصل من الذهاب اىل 

الجبهة. 
ثالثة من إعالميي ومرشيف املليش�يا الحوثية 
باملدينة هرعوا اىل املستشفى الستخراج شهادة 

طبية بخروجهم عن الخدمة جراء اإلصابة. 
اإلعالم�ي الحوثي عبدالكريم مخارش حاول 
جاه�دا الحص�ول ع�ىل ق�رار طب�ي باإلصابة 

بجلطة ولم يفلح رغم هول اإلدعاء.
اإلعالمي املتح�وث عيل البعداني مصور قناة 
اليمن الي�وم لم ُيجد تمثيل ال�دور كونه جديدا 
عىل املس�رية وتزييفها ادع�ى املرض بيد أنه لم 

ينجح.
القي�ادي والقايض الحوثي إس�ماعيل رشف 
الدي�ن ه�و اآلخر ح�اول الحصول ع�ىل تقرير 
وجب�س رجل�ه ج�راء التحاي�ل أنه تم دهس�ه 
ولعل�ه عمل بمقول�ة "إصابة الرج�ل خرٌي من 
فقدان الرأس " هو ايضا لم يفلح رغم التهويل 

الحاصل والرباط الكاذب.
متابع�ون  أثاره�ا  واس�تهجانا  س�خرية 
ومهتمون بصنيع قيادات املليش�يا باملحافظة 
حي�ث عل�ق بعضهم بالق�ول " مج�دداً إبليس 
يرفع قبعته وينحن�ي إجالالً ملن تفوق عليه يف 
املك�ر والتدليس يف إش�ارة إىل  مرشيف واعالمي 

محافظة حجة ".

انحسار الحاضنة
دعت املليش�يا قبل أيام إىل مس�رية استنفارا 
يف وجه العدوان حسب زعمها ورفدا لجبهاتها. 
كش�فت تل�ك املس�رية أن املليش�يا فق�دت 

حاضنتها 
رغ�م التهدي�د والوعي�د املس�تمر والدعوات 
واإلعالم وإعالن اإلس�تنفار بني أوس�اط األرس 
الهاشمية وكذلك الرعاع القادمني معها، إال أن 

املسرية ظهرت بشكل هزيل. 
ضعف الحضور أكد بما اليدع مجاال للشك  أن 
املليشيا فقدت حاضنتها الشعبية يف املحافظة، 
فجل من حرضوا هم موظفون تم تهديدهم 
وإجباره�م عىل الحضور ولم يس�تثن من ذلك 
حت�ى عم�ال النظاف�ة وبقايا عن�ارص األمن  
الذين سلموا املحافظة قبل سنوات بثمن بخس 

للقيادي الحوثي عبدالله جحاف.
متابع�ون رأوا يف ضعف الحضور مؤرشا عىل 
انحسار مرشوع املليشيا ولفظ أبناء املحافظة 
للمليش�يا ومرشوعها مؤكدين أن أيام املليشيا 

باتت معدودة

ج��ب��ه��ة ح������يران وعبس 
فوهة بركان تلتهم املليشيا وتؤرق قياداتها

منذ أن أحكم اجليش الوطني قبضته على مديرية ميدي الساحلية ذات 
االهمية االس��تراتيجية وتقدم��ه باملعركة الى مديرية حي��ران، ازدادت 
خسائر املليشيا عدة وعتادا عالوة على فقدانها منفذا بحريا هاما » ميناء 

ميدي » كانت تستخدمه لتهريب السالح. 
في منتصف ش��هر أغس��طس املنصرم س��يطر أبطال اخلامس��ة على 
مديرية حيران األمر الذي أصاب املليشيا مبقتل وجعلها غير مستوعبة 

كيف خسرت مواقع استراتيجية في وقت قياسي؟!!. 
حالة استنفار واسعة تقودها قيادة املليشيا في مديريات احملافظة تعبئة 
وجتنيدا حملاولة اس��ترجاع ما فقدوه غير أن كل حمالتها تبوؤ بالفشل 
إذ أن جبهة حيران التهمت معظم قيادة املليشيا ما جعلها كابوسا يؤرق 

املليشيا قيادة وأفرادا. 

   تقرير/ قاسم اجلبري

}  تعزيزات المليشيا يدفنها أبطال الجيش 
في رمــــال حـــيران 

}  خطــة محكمة للجيش باغتت المليشــيا مــن ثالثة محاور 
أسفرت عن تقدمات عظيمة وسط خسائر كبيرة في صفوفها

}  االنتصارات الدراماتيكية المتسارعة في جبهة حيران  
أرعبت قادة المليشيا وأربكت حساباتها 

}  أصبحت جبهة حيران جحيما على قادة المليشــيا فقد 
التهمت الجبهة عددا غير قليل من قياداتها الميدانيين 

} بعد  إخفاقها في الحشد 
المليشيا  لجأت  للجبهات 
اإلجبــاري  التجنيــد  إلــى 
لألمن  المنتمين  وخيــرت 
بين الذهــاب للجبهات أو 

االعتقال والسجن 
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   تقرير/ هشام التميمي

مس���نودًا  الوطن���ي  اجلي���ش  يواص���ل 
بالتحال���ف العرب���ي عمليات العس���كرية في 
معق���ل زعيم املليش���يا االنقالبي���ة مبحافظة 
صع���دة ويخوض���ون معرك���ة حتريره���ا من 
س���تة محاور في ست جبهات قتالية، ضمن 
العملي���ة العس���كرية التي أطلقه���ا اجليش 
الوطني والهادفة ل�«قطع رأس األفعى« زعيم 
املليشيا القابع في كهوف مران في محافظة 

صعدة.
ويخوض أبطال اجلي���ش الوطني معارك 
عنيف���ة ويحق���ق تقدم���ات ميدانية في س���ت 
جبهات »مران وعل���ب وباقم وكتاف والبقع 
ورازح والظاه���ر« موزعة على س���تة محاور 

في محافظة صعدة.
صحيف���ة »26 س���بتمبر » رص���دت آخ���ر 
التط���ورات امليداني���ة ف���ي احملافظ���ة وأه���م 
االنتصارات امليداني���ة التي حققها اجليش 

الوطني مؤخرا وكانت كالتالي:

باقم 
في مديري���ة باقم أقصى الش���مال الغربي 
حملافظ���ة صع���دة واص���ل أبط���ال اجلي���ش 
الوطني يوم األربعاء عملياتهم العس���كرية 
ومتكنوا من التقدم باجتاه مركز املديرية. 

وبحسب مصدر ميداني فقد أكد أن قوات 
اللواء اخلامس حرس حدود بقيادة العميد 
صالح ق���روش أحرزت تقدم���ا ميدانيا نحو 
مركز مديرية باقم، وس���ط ته���اوي لعناصر  
املليشيا االنقالبية وتكبدهم خسائر كبيرة 

في األرواح والعتاد .
 ويضي���ف أن العملي���ة العس���كرية الت���ي 
أطلقه���ا اجلي���ش الوطن���ي األي���ام املاضية 
لتحري���ر مديري���ة باق���م بالكامل م���ن قبضة 
املليش���يا االنقالبية املدعوم���ة إيرانيا، آتت 
ثماره���ا وقريب���ا س���يعلن حتري���ر املديري���ة 

بالكامل.
إحباط محاوالت تسلل

كم���ا متكن أبطال اجليش ف���ي 102 قوات 
خاصة من إفش���ال محاولة تسلل للمليشيا 
باجت���اه مواقع اجلي���ش الوطني ف���ي باقم، 

وكبدوا املليشيا خسائر فادحة.
وبحس���ب العمي���د ياس���ر احلارث���ي قائد 
اللواء 102قوات خاصة فإن أبطال اجليش 
باغت���وا عناص���ر املليش���يا، أثناء م���ا كانت 
تستعد للتس���لل باجتاه مواقع اجليش في 
اجلبهة، موضحا أن أبط���ال اجليش نفذوا 
التفافا على تلك املجامي���ع وهاجموها قبل 

ان تبدأ بتحركها.
ف���ي تصري���ح  العمي���د احلارث���ي  وأف���اد 
ل�«س���بتمبر ن���ت« أن ق���وات اجلي���ش أجب���رت 
املليش���يا على الفرار من مواقعها بعد معارك 
عنيفة خاضها األبطال مع املليشيا متكنوا من 
الس���يطرة على تلك املواقع، وأسفرت املعارك 
عن مقتل عدد من عناصر املليش���يا وعشرات 

اجلرحى، وأسر 2 من عناصر املليشيا.

مقاتالت التحالف
يواصل صقور اجلو في التحالف العربي 
ش���ن غارات جوي���ة عل���ى مواقع املليش���يا، 
واستهداف تعزيزاتها في مختلف اجلبهات، 
في إسناد متواصل لقوات اجليش الوطني 

التي تتقدم على األرض.
ي���وم  التحال���ف  مقات���الت  واس���تهدفت 
األربعاء بغارات جوية تعزيزات للمليش���يا 
في مديرية باقم، أسفرت عن تدمير 5 عربات 
تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة كل من كان 

على متنها.
كما أغ���ارت طائ���رات التحال���ف العربي ، 
الس���بت الفائت، عل���ى مواقع املليش���يا في 
منطقة العش���يمة مديرية الصفراء، ودمرت 
عربة صواريخ بالس���تية كانت تس���تخدمها 
املليشيا الطالق الصواريخ باجتاه االراضي 

السعودية.
جبهة مران 

وف���ي املعقل الرئيس���ي ف���ي جبه���ة مران 
مبديري���ة »حي���دان« جن���وب غ���رب محافظة 
صع���دة يقترب اجلي���ش الوطني م���ن معقل 
زعي���م املليش���يا في جب���ال مران، ف���ي تقدم 
متس���ارع لق���وات اجلي���ش وس���ط انهي���ار 
ملعنويات املليش���يا وتقهقر لعناصرها أمام 
عزم اجلي���ش وتقدم���ه باجتاه معق���ل زعيم 

املليشيا.
وكان اجلي����ش الوطن����ي ق����د أعل����ن الش����هر 

الفائ����ت حتري����ر مديرية الظاه����ر بالكامل من 
قبضة املليشيا، مؤكدين عزمهم على مواصلة 
التقدم باجتاه معقل املليشيا مبديرية حيدان، 

وهو ما يقومون به اليوم.
وحقق انتصارات واس���عة وحرر مناطق 
عدة وجبال ش���اهقة ف���ي جبهة م���ران، بعد 
مع���ارك عنيف���ة خاضه���ا أبط���ال اجلي���ش 
مس���نودين بق���وات التحالف  مع املليش���يا 

االنقالبية.

حترير مساحات واسعة
وحت���دث قائ���د ل���واء العروب���ة العمي���د 

عبدالكرمي السدعي، 
عن املس���احات التي  
مت الس���يطرة عليه���ا 
م���ران  جبه���ة  ف���ي 
اجلي���ش  ووص���ول 
أس���فل جب���ل م���ران، 
ويق���ول:إن اجلي���ش 
طهر مس���احات تقدر 
الكيل���و  بعش���رات 
مت���رات ف���ي م���ران، 
وسط التحام جبهات 
اجليش في مران مع 

الظاهر.
ويعدد اجلبال التي 
سيطر عليها اجليش 
مؤخ���رًا ه���ي، جب���ل 
ح���رم وجب���ال واديه 
وجب���ال  والغ���رزة 
العقي���م والش���تيفي 
وق���رى  وربع���ان  
الروق���ي  وجب���ال 
باإلضافة إلى التحام 
جبهات بعد صوالت 

ناجحة للجيش باإلضافة إلى حترير وادي 
خل���ب وأم نعيرة وغ���ارب أم صروف  وجبل 
 طيبان وعقبة الظاهر وعقبة اخلربان  أسفل 

مران’.
ويضيف في تصريحه ل�«26سبتمبر نت« 
“أحكمنا السيطرة على جبل املطاحن ،غرب 
الصافية، واملشيخات واملشاف والوسيعي 
والناصري���ة واملعدلي���ة واملطل���ة واملتيهمي 
واملدحيم وبيت العماش واملروة ونامس���ة، 
باإلضافة الى حترير تب���اب وقرى املدغوي 
واجلزمي���ة واملالحي���ط وقمام���ة واخللب���ه 
ومقطاع املش���ايخ ولية والكس���ارة الدولية 

وجبال املجدعة وقرية املجدعة’’.

قطع اخلط الدولي 
ويتاب���ع الل���واء الس���دعي حديث���ه بقوله: 
” متك���ن أبط���ال اجليش من حتري���ر مناطق 
باجت���اه محافظ���ة حج���ه جنوب���ًا، ومديرية 
رازح شمااًل، بدءًا من ميمنة مران الصافية، 
اجلري���ب، وس���وق العل���ى وق���رى املرب���ح و 
القوفع���ي و نامس���ه و ج���راري و النظرة و 

ملجرم و ام دحيم  و كفات جعوان و الغيفل 
و الصيخابة و النكارة”.

ويضي���ف« متكن أبطال اجلي���ش الوطني 
من قطع اخلط الدولي الرابط بني املالحيط 
واملزرق وحرض ، وقطع خط رازح املالحيط 
، وخ���ط م���ران املالحي���ط، وخ���ط ذويب آلت 
السميك، وخط غافرة بكيل، وخط خلب بني 

بحر، بحسب قيادات ميدانية.

خسائر املليشيا 
ومتك���ن أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي خ���الل 
معاركه الس���ابقة من السيطرة على  كميات 
كبيرة من األس���لحة واألدوية بعد س���يطرته 

على عدد من املخازن في جبهة مران.
كم���ا تكبدت املليش���يا خس���ائر فادحة في 
األرواح فقد فقدت أكثر من 700 قتيل ومئات 
اجلرحى في جبهة مران وحدها خالل أشهر 

قليلة، وأسر عشرات من عناصرها.
وتستميت املليشيا االنقالبية على مناطق 
مران ألهميتها واقترابها من معقل زعيمهم 
القاب���ع في إح���دى كهوفه���ا، وت���زج مبئات 
األطف���ال واملغ���رر به���م للقتال ف���ي اجلبهة، 

كما تدف���ع بأهم كتائبها اخلاصة للقتال في 
اجلبهة وبحسب العميد السدعي فقد دفعت 
املليش���يا بكتائب امل���وت واألكف���ان العارية 
واخلط���وط احلمراء، إلى جبهة “املالحيط” 
وهي تلك القوات املسنود إليها مهام حماية 
زعي���م املتمردين، لكن العش���رات منهم لقوا 

حتفهم في اجلبهة.
وتواصل املليش���يا االنقالبي���ة زرع مئات 
االلغام في طريق اجلي���ش الوطني محاولة 
منه���ا العاقة تقدم اجلي���ش الوطني باجتاه 
معق���ل زعي���م املليش���يا ف���ي جبه���ات م���ران 
واملالحي���ط، فيما تواصل الفرق الهندس���ية 
التابع���ة للجيش نزع 
تلك األلغام األرضية 
والعبوات الناس���فة 
زرعته���ا  لت���ي  ا

املليشيا.

متابعة مستمرة 
نائ���ب  واطل���ع  
رئي���س اجلمهوري���ة 
الفري���ق الرك���ن علي 
صال���ح،  محس���ن 
املس���تجدات  عل���ى 
ت  ا ر نتص���ا ال ا و
العس���كرية للجي���ش 
الوطن���ي ف���ي البقع 
وكتاف وكل جبهات 
محافظ���ة صع���دة ، 
خ���الل اتصال���ه يوم 
االربعاء بقائد محور 
صعدة العميد عبيد 

األثلة.
الفري���ق  ونق���ل 
حتي���ات  محس���ن 
رئي���س اجلمهوري���ة القائد األعل���ى للقوات 
املس���لحة للمقاتل���ني، مؤكدا مض���ي القيادة 
السياس���ية وبدعم صادق من دول التحالف 
بقيادة اململكة العربية الس���عودية قدمًا في 
اس���تكمال معاركه���ا ضد احلوثي���ني والتي 
تتكل���ل بالنجاح املس���تمر، وحتقيق النصر 
و إنهاء معاناة اليمني���ني وحماية املصالح 
اإلقليمية والدولية وردع املشروع التخريبي 

إليران في اليمن واملنطقة.
كم���ا اس���تمع نائ���ب رئي���س اجلمهوري���ة 
م���ن العميد االثل���ة إلى مس���تجدات الوضع 
امليداني وما يتحلى به املقاتلون األبطال من 
معنويات عالية، مشددًا على ضرورة تكثيف 
اجلهود الس���تكمال عملية التحرير والصبر 
والتضحي���ة حت���ى يتحقق النص���ر القريب 
ويط���وي اليمنيون أيامًا عصيبة عاش���وها 
خ���الل االنق���الب، معبرا عن ش���كره الهتمام 

القيادة السياسية والعسكرية باحملور.
مش���يرًا إل���ى اجلاهزية القتالي���ة ملختلف 
الوح���دات العس���كرية وقدرته���ا عل���ى دحر 
االنقالبي���ني واس���تعداداتها الكاملة لتنفيذ 

توجيهات القيادة السياسية.

عزم وإصرار
وتؤك���د القيادة السياس���ية على مواصلة 
النضال وإنهاء االنقالب واستمرار اجليش 
الوطن���ي ف���ي مالحقة املليش���يا وعناصرها 
في مختل���ف اجلبهات، وهذا ما أكده رئيس 
ال���وزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، األحد 
الفائت خالل لقائه مبحافظ محافظة صعدة 

اللواء هادي طرشان.
وأكد رئيس الوزراء  أن اجليش الوطني لن 
يتوقف عن دوره البطولي في مالحقة فلول 
مليشيا احلوثي املتمردة مبحافظة صعدة، 
والتي يأتي ضمن سياق اجلهود العسكرية 
إلنهاء االنقالب واس���تعادة الدولة، مش���يدا 
بنج���اح قوات اجلي���ش الوطني م���ن التقدم 
إلى مس���قط رأس زعيم املتمردين في مران، 
مما يؤك���د اقتراب النص���ر الناجز وحتقيق 
أحالم وتطلعات اليمنيني في الدولة املدنية 

االحتادية
وأش���اد رئي���س ال���وزراء باالنتص���ارات 
احلاس���مة والتقدم امليداني املتسارع، الذي 
يأت���ي ف���ي إط���ار العملي���ة العس���كرية التي 
أطلقها اجلي���ش الوطني لقطع رأس األفعى 
في معقلها الرئيس، واجتثاث مشروع إيران 
ووأد حلمه���ا ف���ي تكوي���ن مليش���يا طائفية 
موالي���ة له���ا، على غ���رار ما حدث ف���ي دول 

عربية أخرى.
أهمية اجلبهة 

وأك���د بن دغ���ر  أن جبهة صع���دة تعد من 
أهم اجلبهات التي يخوضها أبطال اجليش 
الوطني ، حيث باغتت املليشيا املتمردة  في 
عقر دارها، في عملية عسكرية بالغة التعقيد، 
بالنظر إلى التضاريس الوعرة التي تتحكم 

بسير املعارك.
وثّم���ن رئي���س ال���وزراء الدور واالس���ناد 
اللوجستي الكامل من حتالف دعم الشرعية 
بقيادة اململك���ة العربية الس���عودية ، الذين 
يس���اهمون ف���ي حتم���ل الع���بء االكب���ر في 
العملية العسكرية الستكمال إنهاء االنقالب.

رعاية اسر الشهداء 
وج���دد  رئي���س ال���وزراء تأكي���د احلكومة 
مبضيها في رعاية أسر الشهداء من اجليش 
الوطن���ي واملقاوم���ة الش���عبية، ومعاجل���ة 
اجلرحى مبا يتناسب مع الدور الذي قدموه، 
والتضحيات التي بذلوها في س���بيل انهاء 
أخطر انقالب دموي وطائفي، كان في طريقه 

للسيطرة على اليمن.
ويواص���ل ابط���ال اجلي���ش الوطن���ي ف���ي 
مختلف اجلبهات تقدمهم امليداني وحتقيق 
انتصارات كبيرة مكبدين املليش���يا خسائر 
كبيرة في العتاد واألرواح، في اصرار عجيب 
من األبطال على انهاء االنقالب واس���تعادة 
الدولة والشرعية التي انقلبت عليها مليشيا 

انقالبية مدعومة ايرانيا.

} مليشيا ايران 
تتهاوى امام ضربات 

الجيش الوطني 

}  صقور التحالف.. ال 
تخطئ أهدافها

صعدة.. تتنفس  الصعداء

األبطال يطوقون معقل رأس االفعى 
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مليش�يا  أن  حقوق�ي  تقري�ر  رص�د  
الحوث�ي ارتكب�ت 797 جريم�ة قتل ضد 
املدنيني خالل العام املايض 2017م فقط.
ورصد تقرير »األرض املنسية« الصادر 
ع�ن منظم�ة س�ام للحق�وق والحريات 
س�قوط 2044 قتيالً م�ن املدنيني بينهم 
)380( طف�اًل و )186( ام�رأة، قتلته�م 
إرهابي�ة  وجماع�ات  الحوث�ي  مليش�يا 
)68526 ضم�ن)  األمريك�ي  والط�ريان 

انتهاكاً تحقق منها راصدوا املنظمة.
بالس�المة  املتعلق�ة  االنته�اكات 
الجس�دية ج�اءت يف املرتب�ة الثاني�ة من 
حيث عدد االنتهاكات التي رصدتها سام 
يف تقريرها لعام 2017، حيث بلغ إجمايل 
عدد ضحايا اإلصابة والتشوه خالل فرتة 
التقري�ر )3068( حال�ة إصاب�ة، بينه�م 
)829( طفال و)329( امرأة، جميعهم من 
املدنيني الذين تعددت اسباب اصابتهم بني 
القصف العش�وائي بصواريخ الكاتيوشا 
واملدفعية عىل أماكن مزدحمة بالس�كان 
املدني�ني، خاص�ة يف محافظة تع�ز التي 
تص�درت ع�دد ضحايا ه�ذه االنتهاكات، 
بواقع )2032( مدنياً، ثم األلغام األرضية 
الت�ي زرعتها مليش�يا الحوثي يف مناطق 
س�كنية، أو يف أماك�ن يرتادها الس�كان 
املدنيون، كالطرقات الرئيسية للقرى، أو 
املزارع وأماكن الرعي إضافة اىل الطريان 

األمريكي بال طيار.
وكش�ف التقرير ع�ن توثي�ق منظمة 
180 س�جناً خاص�اً تس�تخدمها  س�ام 
االرهابي�ة  االنقالبي�ة  الحوث�ي  مليش�يا 
الحتجاز وتعذيب 3,258 مدنياً حيث أكد 
التقرير تعرض غالبية املعتقلني للتعذيب 
بدرجات متفاوتة، حي�ث يموت بعضهم 
تح�ت التعذي�ب، بينم�ا يعان�ي آخ�رون 
م�ن انتهاكات جس�دية ت�ؤدي إىل إعاقة 

بعضهم.
80 جريم�ة  التقري�ر رص�ده  3وأك�د 

تعذيب خالل فرتته تعرض لها معتقلون 
يف سجون مليش�يا الحوثي التي ال تتوفر 
فيها أدنى مقومات الحياة حيث تعرضوا 
للتعذيب بوسائل تفيض إىل موت محقق، 
أو تس�بب آالما مربحة، كالكي بالكهرباء 
ودف�ن الضحية يف حفرة ث�م إخراجه من 
تح�ت ال�رتاب، ورب�ط العض�و الذك�ري 
والحرم�ان من الب�ول لس�اعات طويلة، 
والتهدي�د  الجن�ي،  للتح�رش  إضاف�ة 
باالغتصاب،  واإلعدامات الوهمية، وقلع 

األظافر، ونتف اللحية، والوقوف يف غرف 
ضيقة لف�رتات طويلة جدا، والرش باملاء 
الب�ارد ط�وال اللي�ل، واملن�ع م�ن النوم، 
والرضب املربح، والحرم�ان من الطعام، 
والرضب ع�ىل أماكن الجروح الس�ابقة، 

والحرمان من العالج.
املنظمة رصدت يف تقريرها ايضا 207 
انته�اكات تعرض لها صحفيون بس�بب 
عمله�م اإلعالمي خ�الل الع�ام، منهم 3 
قتل�وا وه�م ينقلون األخبار م�ن مناطق 

املواجه�ة س�واء بالقن�ص، أو القذائ�ف 
العشوائية، كما تعرض بعضهم لالعتقال 
التعسفي والتعذيب، كما تعرض البعض 
اآلخ�ر للمضايق�ة والتهدي�د، وس�جلت 

حوادث من هذا النوع يف صنعاء وتعز.
وخالل الف�رتة التي يرصده�ا التقرير 
سجلت سام 128 انتهاكا بحق الناشطني 
 )3( ضحاياه�ا  ب�ني  م�ن  الحقوقي�ني، 
نس�اء، وتوزعت إجم�ايل االنتهاكات بني 
احتج�از  واقع�ة  و100  قت�ل،  واقعت�ي 

تعس�في أغلبها يف محافظة الحديدة، و4 
وقائع تعذيب وإيذاء جس�دي، و3 وقائع 
تهدي�د، و10 وقائع اعتداء عىل املمتلكات 
الخاص�ة منه�ا تفج�ري منزل وبحس�ب 
التقري�ر ارتكب�ت مليش�يا الحوثي 106 

انتهاكات منها.
وتع�رض اطف�ال اليمني�ني ل��2381 
انته�اكا بحس�ب التقري�ر، منه�ا1600 
حالة تجني�د، و829 اعتداء عىل س�المة 
يف  الح�ق  ع�ىل  اعت�داء  و380  الجس�د، 

الحي�اة بس�بب القنص املب�ارش من قبل 
قناصة الحوثيني، أو القصف العش�وائي 
للحوثيني عىل أحياء سكنية يف محافظات 
تع�ز ومأرب ولحج والبيض�اء.. ومن بني 
االنته�اكات املرصودة بح�ق أطفال148 
اعتق�االً تعس�فياً، و50 إصاب�ة بس�بب 
األلغ�ام التي زرعتها جماع�ة الحوثي يف 

املناطق السكنية.
الحوث�ي  انته�اكات مليش�يا  وبلغ�ت 
االرهابية بحق املرأة خ�الل فرتة التقرير 
381 واقع�ة انته�اك بينه�ا 182 حال�ة 
قت�ل و329 حال�ة إصاب�ة وتش�وه، كان 
ملحافظة تعز النصيب األكرب فيها ب�واقع 

356حالة انتهاك.
وبلغ إجمايل انتهاكات حقوق اإلنسان 
املتعلقة بالحق يف التعلي�م التي ارتكبتها 
املليش�يا الحوثي�ة خ�الل ف�رتة التقرير 
73 واقع�ة انته�اك،  ووثقته�ا املنظم�ة 
إضاف�ة لتوقيف روات�ب مئات االالف من 
املعلم�ني العاملني يف حق�ل التعليم خالل 
الع�ام 2017 مم�ا انعك�س س�لبا ع�ىل 

العملية التعليمة.
وتع�رض 616 من�زالً لتدم�ري وترضر 
خ�الل ع�ام 2017م، بعضه�ا بالتفجري 
املتعم�د ملنازل الخص�وم بالديناميت من 
قب�ل جماعة الحوث�ي، واقتح�ام املنازل 
ب�دون مراع�اة لحرمة املس�كن، والعبث 
بمحتوياته�ا، ونه�ب املقتني�ات الثمينة 
خاصة يف مناطق االش�تباكات التي تقوم 

املليشيا بتهجري سكانها.
وبحس�ب تقري�ر املنظم�ة فقد جاءت 
مليش�يا جماع�ة الحوث�ي وصال�ح عىل 
رأس قائمة األطراف املنتهكة للمنش�آت 
واملمتل�كات الخاص�ة حيث ت�م التحقق 
م�ن تفجريها كليا ل�� )78( منزال بمادة 
الديناميت خالل ف�رتة التقرير، و )120( 
من�زال تم اقتحامه�ا وتفتيش�ها ونهبها 

بقوة السالح.

انتهاكات املليشيا احلوثية  ترتكب مبساعدة االمم املتحدة 
»األرض المنسية2« يرصد ما يزيد عن 65 الف جريمة 

وانتهاكًا ضد المدنيين خالل العام الماضي

اس�تغرب تقري�ر ن�رشه مرك�ز isicrc  م�ن مواق�ف 
املنظمات األممية املس�اندة ملليش�يا الحوثي االنقالبية يف 

انتهاكاتها لحقوق االنسان يف اليمن.
وق�ال التقري�ر الذي ن�رشه املرك�ز البحث�ي االمريكي 
املتخص�ص يف مراقب�ة جرائ�م النظ�ام االيران�ي: »قب�ل 
بضع�ة أيام ، ظه�ر رشيط فيدي�و يظهر ش�احنة تابعة 
لربنام�ج األغذي�ة العاملي التاب�ع لألمم املتح�دة تتعرض 
للهج�وم بالقذائ�ف، ويمكن س�ماع املتمردي�ن الحوثيني 
وهم يتحدثون بالعربية ، امل�وت ألمريكا ، املوت إلرسائيل 
، اللعن�ة ع�ىل اليه�ود إال أن البيان الصحف�ي الصادر عن 
برنامج األغذي�ة العاملي التابع لألم�م املتحدة )WFP( لم 

يرش إىل الحوثيني يف تعليقاته عىل الحادث«.
وبحس�ب التقرير ف�إن »هذه ليس�ت امل�رة األوىل التي 
يظه�ر فيها مكتب األمم املتح�دة يف اليمن تحيزه الصارخ 

تجاه الحوثيني واملليشيا املوالية لنظام طهران«.
وأك�د التقرير تورط املدير القطري ملكتب األمم املتحدة 
لتنس�يق الش�ؤون االنس�انية يف اليمن »اوتش�ا« يف القاء 
خطابات يف مسريات املليشيا املسلحة يف العاصمة صنعاء، 
حي�ث ق�ال التقري�ر: »يف ع�ام 2016 ، يف مدين�ة صنعاء 
اليمنية ، ألقى محمد عيل الحوثي، زعيم الجناح السيايس 
للمليش�يا الحوثية ، الحليف املقرب م�ن النظام الخميني 
خطابا يف مس�رية مس�لحة يظهر فيها مقاتلوا املليش�يا 
وهم يرددون الرخة، وبينم�ا أنهى الحوثي خطابه، تم 
تقدي�م جورج خوري ، املدير القطري ملكتب األمم املتحدة 
لتنس�يق الش�ؤون اإلنس�انية )OCHA( يف اليمن، ليكون 

املتحدث التايل يف املظاهرة«.
واشار التقرير مس�تغرباً إىل ان هذه »هي املرة األوىل يف 
تاريخ األمم املتحدة التي يتحدث فيها موظف يف مظاهرة 
حيث يطلق املتظاهرون بش�كل صارخ خطاب الكراهية، 
والدعوة إىل قتل اليهود واألمريكيني. وختم خوري خطابه 
يف مقات�يل املليش�يا الذي�ن اس�تمروا يف تأدي�ة الرخ�ة 

الحوثية بابتسامة وعانق زعماء مليشيا الحوثي«.
ورأى املركز يف  ترفات مدير مكتب املنسقية االممية 
»م�ؤرشا واضح�ا عىل أن األم�م املتحدة ق�د اختارت دعم 

مليشيا الحوثية االيرانية«.
ويف أعقاب ذلك الحدث، اس�تمرت األمم املتحدة وخوري 
يف دع�م أجن�دة طه�ران دون أن يلحظه�ا أح�د. بحس�ب 
التقرير الذي اكد ان خوري ، تعامل مع وسائل اإلعالم التي 
تديرها الدولة اإلسالمية ومليشيا الحوثي التابعة لها وفق 
سياس�ة الباب املفتوح ، حي�ث »لم يبتعد أب�داً عن اإلدالء 
بتريحات حري�ة تتضمن آراء سياس�ية تمثل وجهة 

نظر األمم املتحدة بشأن الراع يف اليمن«.
وكشف التقرير انه ويف نفس الوقت الذي كان فيه تحيز 
خوري ، يفضح ميل األمم املتحدة نحو طهران وحلفائها، 
»اخت�ارت رويدة الحاج -وهي ش�يعية لبنانية قريبة من 
حزب الله، تس�تعد لتويل فريق خرباء األمانة العامة لألمم 
املتحدة يف اليمن-  العاصمة اللبنانية بريوت والتي تسيطر 
عليها قوات حزب الله التابع اليران، مقرًا لفريق الخرباء ، 
عىل الرغم من احتجاج الحكومة اليمنية املرشوع ضدها« 
مشريا إىل أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ، 
لم يلتفت العرتاض الحكومة اليمنية، بل وافق عىل اختيار 

املوقع.

واك�د تقري�ر املرك�ز البحث�ي االمريك�ي حصوله عىل 
تأكي�دات من مصدر لبنان�ي يعمل يف األم�م املتحدة ، أكد 
له أن التقرير الخاص بحالة حقوق االنس�ان يف اليمن قد 
كتبه الحاج بنفس�ه وأرشف عليه ثالثة أطراف. أي حزب 

الله والحوثيون وطاهر بوجالل )مواطن جزائري(«.
وبحسب التقرير فقد قام »بوجالل« بالتأثري عىل تقرير 
األم�م املتحدة من خالل عالقاته الطويلة مع رويدة الحاج، 
حيث تعتربه معلمها املرشد. وقد ساهم »بوجالل« شخصياً 
بتريحات يف التقرير ضد »التحالف العربي« ؛ كما تعاون 
مع رويدة الحاج يف حذف واس�تبعاد التقارير امليدانية التي 

كان من املفرتض أن تكون يف قلب املسح الشامل.
وخت�م املركز تقري�ره بالقول: »أض�اف مصدرنا أنه ال 
يمكن استبعاد أنه إذا تم التحقيق يف السلوك املهني لفريق 
خرباء األمم املتحدة يف اليمن ، فس�وف ينتج عنه فضيحة 

مدمرة للغاية بالنسبة لألمم املتحدة عىل املدى الطويل«.

مركز بحثي امريكي يكشف عن انحياز أممي 
فن�د خرباء يف القانون وحقوق اإلنس�ان تقرير ال أخالقي إلى صف مليشيا إيران في اليمن

لجنة تق�ي الحقائق األممي�ة التابعة ملفوضية 
حقوق اإلنس�ان يف اليمن، الذي اعتمد عىل بيانات 

من جانب املليشيا الحوثية املدعومة من إيران.
وأكد الخ�رباء، خالل ندوة دولية بش�أن اليمن 
يف العاصم�ة اإلماراتية أب�و ظبي، إن تقرير فريق 
الخ�رباء األمم�ي الخ�اص بحق�وق اإلنس�ان يف 
اليم�ن يفتق�د ألدنى معاي�ري املوضوعي�ة والدقة 
وانحاز بش�كل كب�ري لطرف عىل حس�اب اآلخر، 
مش�ريين إىل أنه أغفل االنته�اكات التي تقوم بها 
مليش�يا الحوثي االنقالبي�ة يف اليمن وأغفل الدور 
اإلنس�اني الرائد ال�ذي يقوم ب�ه التحالف العربي 
لدع�م الرشعي�ة يف اليمن بقي�ادة اململكة العربية 

السعودية.
وأضاف الخرباء: »األس�وأ هو انته�اج التقرير 
منهجي�ة الحكم فيما يتعل�ق بالجهات املتعاونة، 
ومنهجي�ة التجاهل فيم�ا يتعل�ق باألطراف غري 

املتعاون�ة، وهو ما أوضح ص�ور العوار بالتقرير، 
إلدان�ة أطراف عىل حس�اب أطراف أخ�رى لم ُتبِد 

تعاونا مع الفريق يف تحقيقاته«.
ولف�ت الخ�رباء إىل أن »تقري�ر لجن�ة تق�ي 
الحقائ�ق التابعة ملفوضية حقوق اإلنس�ان قالوا 
إنه�م لم يتلق�وا ردودا من الحكوم�ة اليمنية عىل 
استفس�اراتهم، يف ح�ني قدم�ت له�م الحكوم�ة 
5 تقاري�ر محاي�دة تتضم�ن انته�اكات وقع�ت 
م�ن الجانب�ني وتجاهلوه�ا تمام�اً«، وأوضح�وا 
أن التقري�ر »وص�ف املتمردي�ن بق�وات »صالح 
ب�ني  الرشاك�ة  انقض�اء  متجاه�ال  الحوث�ي«، 
الجانبني، بع�د اغتيال الحوثي�ني للرئيس اليمني 
الس�ابق ع�يل عب�د الله صال�ح، فضال ع�ن زعم 
التقرير أن املناطق التي يس�يطر عليها الحوثيون 
»تش�مل الغالبي�ة العظم�ى من الب�الد«، بينما يف 
الواقع ال يس�يطر املتمردون سوى عىل %15 من 

أرايض البالد فقط«.

ودع�ا الخ�رباء يف ختام الن�دوة مجلس حقوق 
»رضورة  إىل  املتح�دة  لألم�م  التاب�ع  اإلنس�ان 
االلتفات إىل ما تضمن�ه تقرير فريق الخرباء، من 
خلل يف منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداده 
بن�اء عليه�ا، واملتعلقة بآلي�ة تقيي�م املعلومات، 
وتعاون األطراف املعنية بحالة حقوق اإلنسان يف 
اليم�ن، وتعاطيه بهذه املنهجية بمعايري مزدوجة 

ومواقف ومقررات غري ثابتة«.
كما دعا الخ�رباء إىل تصويب مفوضية حقوق 
اإلنس�ان للتقري�ر، عرب األخ�ذ باالعتب�ار أن قرار 
املجلس بتكلي�ف اللجنة جاء تح�ت البند العارش 
من ميثاق املفوضية، وقام الفريق املكلف بإصدار 
تقريره تحت البن�د »الثاني« والع�ارش، متجاوزا 
األساس القانوني الذي عمل الفريق عىل أساسه، 
لذا يتعني عىل املجلس وقف مناقش�ة تقرير فريق 
الخ�رباء تح�ت البن�د الثان�ي ملخالفت�ه مقررات 

املجلس.

تفنيد جديد لتقرير خبراء مجلس حقوق االنسان الزائف

كش�فت تغريدة نرشتها منظمة 
الهج�رة الدولي�ة يف صفحته�ا عىل 
»تويرت« عن موقف ال اخالقي جديد 
تقوم به منظمة اممية للتس�رت عىل 

جرائم مليشيا الحوثي االنقالبية.
يف  االممي�ة  املنظم�ة  وتجنب�ت 
بحقيق�ة  التري�ح  تغريدته�ا 
اح�د  الحوي�ة  املليش�يا  اختط�اف 
موظفيها يف العاصمة صنعاء حيث 
اكتفت بالقول: »نحن قلقون للغاية 
عىل سالمة أحد موظفينا اليمنيني، 
الذي تم اختطافه بصنعاء« متجنبة 
االش�ارة إىل ان مليشيا الحوثي هي 

من ختطفه.
واش�ارت املنظم�ة إىل انها تعمل م�ع االمم املتحدة إلط�الق رساح موظفها 
املختط�ف دون أي اش�ارة للحقيقة يف موقف أممي جديد يكش�ف تأييد األمم 
املتحدة ملليش�يا الحوثي االنقالبية االجرامية والتس�رت عىل انتهاكاتها لحقوق 

االنسان.

الهجرة الدولية والتستر على 
اختطاف املليشيا احلوثية أحد 

موظفيها في صنعاء

مليشيا التمرد تبدأ التحقيق مع الصحفيني الذين تختطفهم منذ 4 أعوام
أك�دت مص�ادر حقوقية قي�ام نيابة 
أمن الدولة يف صنعاء الخاضعة لسيطرة 
الحوثي�ني بالب�دء يف التحقي�ق م�ع 10 
صحفي�ني بع�د أكثر من 3 س�نوات عىل 

اختطافهم.
جلسة التحقيق األوىل كانت مع اربعة 
من الصحفيني العرشة الذين تختطفهم 
املليش�يا حي�ث حقق�ت النياب�ة الغ�ري 
رشعية مع  الصحفي�ني »عصام بلغيث 
وتوفي�ق املنص�وري وص�الح القاع�دي 
وهيثم الش�هاب« حيث وجه�ت النيابة 
وبص�ورة غري رشعية للصحفيني العديد 
من التهم الكيدية منها نرش أخبار كاذبة 
بهدف إضعاف القوات املس�لحة وتكدير 

األمن والسلم العام«.
املليش�يا  وبحس�ب املص�ادر تعت�زم 
م�ع  التحقيق�ات  اس�تكمال  الحوثي�ة 
الصحفيني اآلخرين خالل االيام القادمة.
الحوثي�ة  املليش�يا  واختطف�ت 
ب�دأت  الذي�ن  الع�رشة  الصحفي�ني 
التحقي�ق معهم منذ العام 2015م، وهم 
»عبدالخال�ق عم�ران وص�الح القاعدي 
بلغي�ث  وعص�ام  املنص�وري  وتوفي�ق 
وحسن عناب وهش�ام طرموم وهشام 
اليوسفي وهيثم الشهاب وأكرم الوليدي 

وحارث حميد«.
أه�ايل الصحفيني من جهتهم اصدروا 
بيان�اً رفضوا فيه ممارس�ات  املليش�يا 
بالهزلي�ة،  وصفوه�ا  الت�ي  الحوثي�ة 

مطالبني باطالق رساح ذويهم فوراً.

موق�ع  نقل�ه  ال�ذي  البي�ان  ودع�ا   
»العاصم�ة أونالين« نقاب�ة الصحفيني 
الع�رب  الصحفي�ني  واتح�اد  اليمني�ني 
الدويل للصحفي�ني واالتحادات  واالتحاد 
الصحفية واملنظم�ات الحقوقية املعنية 

األممي  الرشعية واملبع�وث  والحكوم�ة 
اىل اليم�ن مارت�ن غريفي�ث إىل تحم�ل 
واألخالقي�ة  اإلنس�انية  مس�ؤوليتهم 
واملهنية تجاه ممارسات الحوثيني بحق 

أبنائهم، والعمل عىل إطالق رساحهم.
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اقتصاديون: نأمل إتخ�اذ اجراءات عاجلة لوقف 
املضاربة بالعملة للحد من تدهور الريال 

خ�رست العملة الوطني�ة  %14 من قيمتها أمام 
ال�دوالر األمريكي يف األس�بوعني املاض�ني ، وتجاوز 
س�عر الري�ال حاج�ز ال�600ريال لل�دوالر الواحد، 

لتقفز معها أسعار بعض السلع إىل 300%.
وتح�اول الحكوم�ة  ت�دارك ذلك االنهي�ار لكنها 
تواج�ه صعوبة يف وقف هذا االنهيار املس�تمر رغم 
اإلج�راءات التي اتخذتها الحكومة، واس�ناد مهمة 
فتح االعتم�ادات الس�ترياد املواد االساس�ية للبنك 

االهيل السعودي.
واجمع اقتصاديون ومرفيون عىل ان املليشيا 
الحوثية تتحمل مس�ؤولية أزمة انهيار الريال، كما 
انه�م ال يعف�ون الحكومة الرشعي�ة والتحالف من 
تحمل املسؤولية واتخاذ تدابري ومعالجات للحد من 

انهيار العملة الوطنية.
حيث واص�ل الري�ال تهاويه غري املس�بوق أمام 
العمالت األجنبية، انعكس ذلك عىل أس�عار الس�لع 
االساس�ية والغذائية والوقود، يف ظ�ل تدني الدخل 
اليومي للف�رد وتوقف رواتب املوظف�ني يف املناطق 

التي تسيطر عليها  املليشيا الحوثية املتمردة.

هيمنة المليشيا على السوق المصرفية
عمل�ت املليش�يا من�ذ انقالبه�ا ع�ىل الرشعي�ة يف 
سبتمرب 2014م، عىل فتح محالت  رصافة للمضاربة 
بالعملة- حيث تفش�ت يف ش�وارع صنعاء الرئيسية 
وأحيائها الخلفية، مئات املحالت الخاصة باس�تبدال 
العمالت وتحويلها بش�كل متس�ارع وغ�ري مفهوم، 
ومن دون الحصول ع�ىل أي تصاريح قانونية ملزاولة 
مهن�ة الراف�ة أو دف�ع مبال�غ التأمني ل�دى البنك 

املركزي اليمني.
 وأكدت مصادر مرفية يف صنعاء ل� »26سبتمرب« 
أن ه�ذه املحالت الحديث�ة تعود ملكيته�ا لقيادات يف 
املليش�يا الحوثية املتمردة أو لعنارص تحظى بحماية 
منها، وهو ما مكن الجماعة من الهيمنة عىل س�وق 
بي�ع ورشاء العمالت واملضاربة به�ا، إلرباك خطوات 
الحكوم�ة الرشعي�ة والتحالف الداعم له�ا من جهة 
ولتخزي�ن احتياطي�ات الجماع�ة بالعمل�ة الصعبة، 
وشحنها إىل مخابئ رسية يف معقل الرئيي للمليشيا 

بمحافظتي صعدة وعمران.

إعاقة الحكومة
مرفي�ون واقتصادي�ون ارجعو س�بب االنهيار 
الكب�ري للعمل�ة الوطني�ة اىل ممارس�ات وترف�ات 
املليش�يا الحوثي�ة، التي عم�دت اىل القي�ام بعمليات 
مضاربة ورشاء للعمالت األجنبية بناًء عىل توجيهات 
م�ن قي�ادات املليش�يا م�ن اج�ل تحقيق مزي�داً من 
املكاس�ب املالية، ما أدى إىل شح املعروض النقدي من 

العمالت الصعبة.
ويف الوق�ت ذاته إلعاق�ة عمل الحكوم�ة الرشعية 
والتس�بب يف ارتف�اع أس�عار الس�لع وإلق�اء الالئمة 
عليها بصفتها املس�ؤولة عن استقرار السوق وإدارة 
العملي�ة املرفية بعد أن أصب�ح املقر الرئيي للبنك 

املركزي يف العاصمة املؤقتة عدن.
فيم�ا أكد مرفي�ون اخ�رون ان س�بب االنهيار 
املتسارع يف س�عر الريال ،قيام املليشيا الحوثية، منذ 

أس�بوعني بعملية رشاء واس�عة للعمل�ة الصعبة من 
السوق، مس�تغلة عملية س�طوها عىل مئات املاليني 
من الرياالت م�ن فئتي )500 – 1000( املطبوعة من 
قب�ل البنك املرك�زي يف عدن، ومصادرته�ا من البنوك 
ورشكات الرافة بدعوى أنها نقود غري معرتف بها، 

وبحجة أن مصدرها هو الحكومة الرشعية.
ويق�ول احد الخرباء املرفي�ون  يف صنعاء والذي 
فضل عدم ذكر اسمه :انه ال يوجد مربر حقيقي لهذا 
التهاوي املتس�ارع يف قيمة الري�ال اليمني، وبخاصة 
بع�د الوديعة الس�عودية واإلج�راءات األخ�رية للبنك 
املرك�زي التي ق�رر خاللها الع�ودة إىل دعم اس�ترياد 
السلع األساسية وتوفري العملة الصعبة للمستوردين 

بأسعار أقل من سعر السوق.

 ما بعد السقوط
يرج�ح مرفي�ون اخ�رون أن املليش�يا الحوثية، 
ب�دأت تع�د الع�دة ملا بع�د س�قوطها املرتقب س�واء 
بالحسم العس�كري أو االنصياع السيايس، من خالل 
تحويل مدخرات قادته�ا وعنارصها واملوالني لها من 
التجار إىل العمالت الصعبة، لجهة تهريبها إىل الخارج 
ولجهة س�هولة إخفائها بعك�س العملة املحلية التي 

تحتاج إىل حيز أكرب.
ويف هذا الس�ياق، يؤكد مراقب�ون اقتصاديون، أن 
الش�عور بالخوف وعدم األمان يف ظل حكم املليش�يا 
دفع بالكثري من الس�كان والناشطني ورجال األعمال 
والسياس�يني الس�ابقني إىل نقل أعماله�م وأموالهم 
بالتدري�ج إىل خ�ارج اليم�ن، وبخاصة بع�د تصاعد 
عمليات النهب الحوثية للمصارف ورشكات الرافة 
وزي�ادة ما تفرضه املليش�يا من إتاوات ومن رس�وم 

متنوعة عىل األعمال والتجارة.
إىل جان�ب ع�دم وج�ود سياس�ة نقدي�ة واضحة 
ل�دى البنك املرك�زي اليمني يف عدن، وع�دم وجود أي 

قيود عىل عمليات االس�ترياد للسلع االستهالكية غري 
الرضورية، فضال عن تراجع نسبة تحويالت املغرتبني 
اليمنيني وع�دم الترسيع بعمليات اس�تئناف تصدير 
الغ�از والنفط من حقول م�أرب، يرجح املراقبون أن 
عملية تهاوي الريال اليمني ستس�تمر يف ظل اإلقبال 

الواسع عىل رشاء العمالت الصعبة.

وقف المضاربة
يف  والعامل�ون  االقتصادي�ون  املراقب�ون  ويأم�ل 
القطاع املريف اليمني أن تتوصل الجهود الحكومية 
إىل نتيجة ملموس�ة وعاجلة لوقف التدهور املتواصل 
يف س�عر العمل�ة الوطنية، باالس�تفادة م�ن الوديعة 

السعودية.
 واتخاذ إجراءات ملموس�ة لوقف عمليات املضاربة 
الحوثي�ة بس�عر العملة والحد م�ن عملي�ات تهريبها 
إىل الخ�ارج، إضاف�ة إىل وضع الئحة س�وداء برشكات 
الرافة والبنوك املحلية التي تسهل للمليشيا الحوثية 

أعمالها يف استنزاف العمالت الصعبة وغسل األموال.

متابعة حثيثة 
وملتابع�ة تنفي�ذ االج�راءات التي اتخذته�ا اللجنة 
االقتصادي�ة للح�د من تده�ور س�عر رصف العملة 
الوطني�ة ام�ام العم�الت الصعب�ة عق�دت اللجن�ة 
االقتصادي�ة اجتماع�اً، برئاس�ة رئي�س الحكوم�ة 
د.احمد عبيد بن دغر، ملناقشة املستجدات واالجراءات 
االقتصادي�ة املتخذة من قبل الحكومة املتعلقة بوقف 
تدهور العمل�ة الوطنية والحفاظ ع�ىل قيمة الريال، 
مستعرضاً اآللية املتبعة لتنفيذ االجراءات االقتصادية 
املق�ّرة من قبل مجل�س الوزراء لتع�ايف االقتصاد بما 
يضمن اس�تقرار الوض�ع االقتص�ادي ويحافظ عىل 

قيمة العملة الوطنية.
وأك�د ب�ن دغ�ر أن حكومت�ه، تعمل جاه�دة عىل 

تخفيف معاناة املواطنني واتخذت عدد من االجراءات 
والت�ي ادت إىل تعزي�ز قيم�ة الري�ال برغ�م الظروف 

االقتصادية الصعبة التي تعيشها البالد.
وأش�ار إىل ان حكومت�ه تعمل عىل تج�اوز الوضع 
االقتص�ادي املتده�ور م�ن خ�الل فت�ح االعتمادات 
السترياد املواد الغذائية األساسية التي تم تحديدها يف 
االجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول االقتصادية 
العاجلة مث�ل القمح واألرز والس�كر والحليب وزيت 

الطعام واألدوية.
وأض�اف »إن مصفوف�ة االج�راءات االقتصادي�ة 
العاجل�ة للتع�ايف االقتصادي تتم بش�كل منتظم وآيل 
وبتع�اون جمي�ع الجه�ات الحكومي�ة والخاص�ة، 

وستكلل بالنجاح«.
واعل�ن محافظ البنك املركزي الدكتور محمد زمام 
ع�ن فتح االعتمادات لتغطية الس�لع االساس�ية عن 
طريق البنك االهيل الس�عودي وب�دء تنفيذها، وكذلك 
فت�ح االعتم�ادات الصغ�رية دون 200 الف دوالر عرب 

البنوك املحلية.

اجراءات حكومية 
ويف توجه جاد وح�ازم من قبل الحكومة الرشعية 
لوضع إجراءات تحد من االنهيار املتسارع واملتواصل 
للريال امام العمالت الصعبة اتخذت الحكومة العديد 

من االجراءت والتدابري اهمها االتي :_
- وقف اس�ترياد وتصدير الس�لع الكمالية، مؤقتاً 
كالس�يارات وما ش�ابهها، وتكليف كالً م�ن وزارتي 
املالي�ة والصناعة والتجارة بإع�داد قائمة الكماليات 

املمنوعة من االسترياد وتعميمها وإعالنها. 
- إغ�الق جميع مح�الت الرافة الغ�ري مرخصة  
ورب�ط جمي�ع رشكات ومحالت الراف�ة املرخصة 

بنظام الرقابة يف البنك املركزي
املس�يلة  حق�ول  يف  النفط�ي  االنت�اج  زي�ادة   -

بحرضموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة. 
-  منع خ�روج العمالت األجنبية من جميع املنافذ 
الربي�ة والجوي�ة والبحري�ة إال بتريح رس�مي من 
البنك وعىل وزارة املالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان 

باملنع.
- يض�ع البنك املركزي آليات تضمن نقل الس�يولة 
م�ن العملة الصعب�ة وتعزيز حس�اباته يف الخارج يف 
اق�رب فرصة وبما يخدم االقتص�اد الوطني ويخفف 
م�ن املخاط�ر التي تتع�رض لها البنوك بتنس�يق مع 

الدول الشقيقة.
- الب�دء بإجراءات عاجلة لتصدي�ر الغاز، كخطوة 
الغ�ازي  لإلنت�اج  كام�ل  تصدي�ر  إىل  للوص�ول  أوىل 

والنفطي يف البالد. 
- زي�ادة املرتب�ات يف القط�اع املدن�ي بم�ا يف ذل�ك 
مرتبات املتقاعدين واملتعاقدين بنس�بة ٪30 ملا دون 
الوكيل املس�اعد، وال تشمل الزيادة مرتبات السلطات 

العليا إبتداًء  من سبتمرب 2018.
- منع املؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق 
العم�الت األجنبي�ة دون ترخي�ص م�ن وزارة املالية 

والبنك املركزي. 
- تكليف وزارت�ي الداخلية املالي�ة والبنك املركزي 
والنياب�ة العام�ة باتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات الكفيلة 

بتطبيق القرار. 
- تكلي�ف وزارة املالي�ة والبنك املرك�زي بالجلوس 
م�ع البن�وك التجاري�ة ورشكات الراف�ة املرخص 
لها، للبحث يف قواعد آمنه تضمن اس�تقراراً يف س�وق 

الرافة. 
- تكلي�ف وزارة التج�ارة والصناع�ة باتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية تجاه املتالعبني بأسعار السلع.
وبحس�ب توجيه�ات فخام�ة رئي�س الجمهورية 
تظل الحكوم�ة واللجنة االقتصادي�ة يف حالة انعقاد 
دائم ملتابعة تنفيذ اإلج�راءات أعاله وتقييم نتائجها. 
ووضع مزي�دا من الحل�ول للمعالج�ات االقتصادية 

والتخفيف من معاناة املواطن اليمني.

استنزاف منظم 
اليمن�ي مرحل�ة  امل�ايل وامل�ريف  الجه�از  دخ�ل 
االس�تنزاف والتدم�ري املمنه�ج منذ انقالب مليش�يا 
الحوثي وسيطرتها عىل العاصمة صنعاء 21 سبتمرب 
2014، الذي أدى إىل إنهي�ار اقتصادي مريع، ضاعف 

من األزمة االنسانية يف البلد، واتسعت رقعة الفقر
دوالر،  ملي�ار   5 الحوث�ي  مليش�يا  نه�ب  فبع�د 
احتياط�ي اليمن م�ن العمالت األجنبي�ة، والحصول 
عىل عائدات خيالية من الس�وق الس�وداء للمشتقات 
النفطية، وسطوها عىل رضائب االتصاالت والجمارك 

واالنرتنت.
الصنادي�ق  م�وارد  ع�ىل  س�يطرتها  إىل  باإلضاف�ة 
الحرب�ي«  »املجه�ود  لصال�ح  وتحويله�ا  اإليرادي�ة، 
وحرم�ان املوظف�ني من دف�ع مرتباتهم، دخ�ل الريال 
اليمني يف حالة إنعاش من فقدان قيمته وهبوط س�عر 
رصفه أمام الدوالر وبقية العمالت الصعبة ليصل سعر 
رصف الدوالر األمريكي إىل 600 ريال يمني يف ظل غياب 

اإلجراءات الضامنة لوقف هذا التدهور.
ول�م يتوقف مسلس�ل العبث الحوثي بامل�ال العام 
اليمن�ي عند هذا الح�د، بل وص�ل إىل التالعب بأموال 
الصنادي�ق اإليرادي�ة مثل مؤسس�ة املي�اه وصندوق 
النشء والش�باب، الذي تتمثل عائداته يف رضائب عىل 

منتجات معينة.
كم�ا أن االحتياطي النقدي من العم�الت األجنبية 
تراجع يف عهد املليش�يا الحوثية م�ن 4.2 مليار دوالر 
أمريك�ي إىل نح�و 1.5 مليار، تش�مل وديعة للمملكة 

العربية السعودية بقيمة مليار دوالر.33

فيما لم تنجح االجراءات الحكومية في إنقاذه حتى اليوم

الريال يستمر باالنهيار
} المليشيا عمدت الى فتح محالت صرافة بشكل 
غيــر قانوني لســحب العملة الصعبة من الســوق 

والهيمنة على السوق المصرفي

مصرفيــون: المليشــيا تعــد العــدة لما بعد 
ســقوطها من خــالل تحويــل مدخراتها التي 

نهبتها الى العملة الصعبة

أك�د محافظ البن�ك املرك�زي اليمني الدكت�ور محمد 
منص�ور زم�ام ان البن�ك املرك�زي يعم�ل ع�ىل تخفيف 
الضغط عىل الس�وق املرفية وتوفري السلع االساسية 

للمواطنني باالسعار املناسبة.
ويف بي�ان صادر عن مركز االع�الم والثقافة املرفية 
التابع للمركزي اليمني قال زمام: »اتخذنا البنك عدد من 
الخطوات بالتنس�يق مع الحكوم�ة واللجنة االقتصادية 
به�دف تخفيف الضغوط عىل اس�واق العم�الت وتوفري 
الس�لع االساسية للمواطن باس�عار مناسبة يف مختلف 
محافظ�ات الجمهوري�ة وذل�ك بع�د ع�دة اجتماع�ات 
مش�رتكة ترأس�ها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد 

عبيد بن دغر«.
وب�رش الدكت�ور زم�ام املواطن�ني انه »تم اس�تكمال 
اج�راءات املوافق�ات املطلوب�ة م�ن الجه�ات املختصة 
بوزارة املالية يف اململكة العربية السعودية للدفعة الثانية 
لتموي�ل امل�واد االساس�ية املقدمة من البن�وك التجارية 
اليمني�ة بعدد 23 طلب تزيد قيمتها عن 62 مليون دوالر 

من خالل السحب من الوديعة السعودية«.
وبحس�ب البيان قام البنك بتوف�ري االعتمادات لنفس 
الس�لع االساس�ية واملقدمة من البنوك التجارية اليمنية 
للمبالغ الت�ي تقل عن 200 ال�ف دوالر وبتمويل مبارش 
م�ن البنك املركزي بالتنس�يق م�ع الحكوم�ة.. الفتاً اىل 
ان التعليم�ات املنف�ذة ص�درت لجميع البن�وك اليمنية 
باس�تقبال الطلب�ات م�ن مؤسس�ات ورشكات واف�راد 
القط�اع الخاص ويق�وم البنك املرك�زي بتغذية ارصدة 
البن�وك الخارجية باملبالغ بحس�ب املوازن�ات املرصودة 

لكل بنك.
واكد ان البنك املركزي قام باتخاذ االجراءات التنفيذية 
لق�رار مجل�س الوزراء رق�م )76( لع�ام 2018 الخاص 
بتكليف البنوك التجاري�ة اليمنية ببيع $2000 للمواطن 
املغادر من عدن او سيؤن بهدف العالج بموجب متطلبات 
اجرائية مبس�طة ويقوم البنك املركزي بتعويض البنوك 
التجاري�ة عن تلك املبالغ فور ورود املطالبات وبالعمالت 

الخارجية املدفوعة.
واوضح البيان بان مواجهة االزمة االقتصادية تتطلب 
تظافر الجهود الحكومية واملجتمعية كافة.. مش�رياً اىل 
ان�ه لن تس�تطيع مؤسس�ة او وزارة او جه�ة مواجهة 

االخطار يف حال حدث انهيار اقتصادي ال سمح الله.
وحذر البيان من ان االزم�ة االقتصادية عندما تحدث 
يف أي بلد تؤثر يف جميع مناحي الحياة ويتأثر بها جميع 
اف�راد املجتمع ونش�اهد الي�وم االثار الس�لبية للنقص 
الح�اد يف القيمة الرشائية للعمل�ة الوطنية، والذى يعترب 
م�ؤرش لعدد م�ن االخت�الالت تواجهها الحكوم�ة اليوم 
ب�كل مؤسس�اتها وهذا ه�و الطري�ق الوحي�د ملواجهة 
تل�ك املش�اكل كما نرى يف ال�دول التي تتع�رض ملخاطر 
اقتصادي�ة تمثلت يف انهيار قيم�ة عمالتها الوطنية عىل 
الرغ�م من ق�وة ومتان�ة اقتصاده�ا وحالة االس�تقرار 

السيايس واالمني.
م�ن جهت�ه ق�ال االس�تاذ دكت�ور محم�د قحطان يف 
تري�ح ل�«26س�بتمرب«: »ان الت�زام  البن�ك  املرك�زي  

اليمني   بتمويل  اس�ترياد  خمس  س�لع  أساس�ية  من  
الوديعة  السعودية بواسطة  البنك االهيل السعودي وكذا 
توف�ري  الكمي�ات  املطلوب�ة  من  الدوالر   بس�عر  محدد 
للم�رىض  الذين  يحتاجون لخدمات  صحية  يف  الخارج 
ال  ش�ك  سيس�هم  يف  مواجه�ة  انهيار  الري�ال  اليمني  
مقاب�ل  العم�الت  الخارجي�ة ح�ال ما تتخ�ذ الحكومة 

حزمة من إجراءات السياستني املالية والنقدية«.
واض�اف اس�تاذ االقتص�اد بجامعة تع�ز: »إال  أنه  يف  
حالة  عدم اتخاذ  الحكومة  الجراءات  أخرى  ذات  صلة  
بتوفري  تدفقات  نقدية  بالعمالت  األجنبية  من  الخارج  
اىل  الداخل  بمقادير  تس�اوي  عىل  األقل  ما  يخرج  من  
العم�الت  األجنبية  من  الداخل  للخارج  وبنفس  الوقت  
الس�يطرة  عىل  موارد  األوعي�ة  املالية  للدولة  وتدفقها  
للبن�ك  املرك�زي  ملواجه�ة  احتياج�ات  الحكوم�ة  من 
االنفاق  العام  ووقف  عمليات  التمويل  التضخمي  التي  
تلج�أ  اليه�ا  الحكومة  لالنفاق  الع�ام  كرواتب  وأجور  
ونفقات  تش�غيلية فإن  وقف  التدهور  للعملة  الوطنية 

وآثارة  الكارثية  عاى  حياة  الناس  غري  ممكن«.
وأكد قحطان عىل رضورة  ان  تقوم  الحكومة  اليمنية  

بعمل  االتي:
1 ( تفعي�ل  مص�ايف ع�دن  وبنف�س  الوق�ت  تفعيل 
الرشكة العامة  للنفط  وإحكام  الس�يطرة  عىل  س�وق 
املش�تقات  النفطية  من  خاللها  وك�ذا تفعيل  رشكات   

إنتاج  النفط والتصدير.
2 ( ع�ودة  مس�ؤويل  الدول�ة  للمحافظ�ات  املح�ررة  

ورصف رواتبهم  بالريال  اليمني. 
3 ( تقليص  السلك  الدبلومايس  اليمني  يف  الخارج. 

4 ( تفعي�ل  جمي�ع  املوان�ئ  واملط�ارات  يف  جمي�ع  
املحافظ�ات  املح�ررة  وتش�غيلها  بالطاق�ة  القصوى، 
م�ع  أهمي�ة  تطهري  أجه�زة  التحصي�ل  الجمركي  من  
الفاس�دين  وتأم�ني  تدف�ق  عائداته�ا  للبن�ك  املركزي  
وفروعه  يف  املحافظات وبنفس  الوقت  محاربة  الفساد  

يف  األجهزة  االيرادية  األخرى. 

زمام: البنك املركزي أتخذ عدد من اخلطوات بهدف تخفيف الضغط على اسواق العمالت

أعل�ن البن�ك الدويل إط�الق مرشوع بدع�م من املؤسس�ة الدولية 
للتنمي�ة، وباالش�رتاك م�ع األم�م املتح�دة، ملس�اعدة اليمنيني عرب 

استعادة الخدمات الرضورية، بتكلفة مئة وخمسني مليون دوالر.
وأك�د البنك يف بيان له، أن املرشوع يس�تهدف املدن األش�د ترضرا 

من الراع، بهدف إعادة توفري الخدمات األساسية.
وأضاف أن أربعة من كل خمسة يمنيني باتوا بحاجة إىل مساعدات 

إنسانية.
وأوض�ح أن األزم�ة الحالية يف اليم�ن ألقت بضغ�وط هائلة عىل 
س�كان الب�الد، مش�ريا اىل أن أكثر من ملي�ون يمني أصيب�وا بوباء 
الكول�ريا، يف حني يعان�ي أكثر من ثالثمئة وخمس�ني ألف طفل من 

سوء التغذية الحاد.
5 ( تفعيل  جميع  املصالح  واملؤسس�ات  العامة  وكذا  الرشكات  
العامة  وفروعها  يف  املحافظات  املحررة  وغري  املحررة  ما  أمكن . 
6 ( العم�ل باس�لوب  التخطيط أثناء الح�رب  ورضورة ان تقوم 
الحكوم�ة  بوض�ع  برنام�ج تقش�في  تواج�ه ب�ه رضوف الحرب  

القائمة  
وهن�اك  جمل�ة  م�ن القضايا  االقتصادي�ة  للدول�ة   ينبغي عىل  
اللجنة  االقتصادية القيام   بدراس�تها وتقدي�م  الرؤى  واملعالجات 

الواقعية  بشأنها.

البنك الدولي يعلن إطالق 
«مشروع ملساعدة اليمنيني» 

بتكلفة 150 مليون دوالر
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حقق منتخبنا الوطني للناش�ئني 
لكرة القدم فوزاً رائعاً يف أوىل مبارياته 
يف  الخارج�ي  معس�كره  يف  الودي�ة 

جمهورية مر العربية.
واس�تطاع ابط�ال منتخبن�ا قلب 
س�رياميك  ن�ادي  أم�ام  تأخره�م 
كليوبات�را بأربع�ة أه�داف إىل ف�وز 
بخمس�ة أه�داف يف مب�اراة ممتعة 

تقاسمها الفريقان.
وس�جل أه�داف املنتخ�ب كالً من 
س�عد القعود، حمزة الريمي، فيصل 
الج�الل ويحي�ى  عبدالل�ه، ص�ادق 

البليط.
وكان االتح�اد العام لك�رة القدم 
أعل�ن يف وق�ت س�ابق ع�ن تعيين�ه 
مدرب�اً  ش�لبي  مج�دي  امل�ري 
للمنتخ�ب اليمن�ي للناش�ئني، خلفاً 
للس�وري محم�د خت�ام ال�ذي ق�اد 
املنتخ�ب لتحقي�ق إنج�از التأهل إىل 

نهائيات كأس آسيا.
وب�ارش الكابت�ن مج�دي مهمته 

الوطن�ي  املنتخ�ب  م�ع  التدريبي�ة 
يف  معس�كره  يف  االس�بوع  مطل�ع 
العاصم�ة املري�ة القاه�رة، الذي 
يقيم�ه يف إطار املرحل�ة األخرية من 
برنامج إعداده للنهائيات اآلس�يوية 
املرتقبة يف ماليزي�ا، بالفرتة من 20 
س�بتمرب الج�اري وحت�ى 7 أكتوبر 
املقب�ل، والتي س�يخوضها املنتخب 
اليمني بداي�ة م�ن دور املجموعات 
ضم�ن املجموع�ة الثاني�ة إىل جانب 
منتخب�ات س�لطنة ُعم�ان واألردن 

وكوريا الشمالية.
ويلع�ب منتخبن�ا لق�اءه ال�ودي 
الثان�ي يف املعس�كر الي�وم الخميس 

ضد فريق.
يذك�ر أن منتخب  الناش�ئني كان 
خاض بطولة غرب آس�يا للناش�ئني 
مؤخراً، يف األردن، تحت قيادة املدرب 
الوطن�ي وائل غازي مس�اعد املدرب 
السوري محمد ختام الذي أُقيل قبيل 

انطالق البطولة.

مدرب مصري للمنتخب الوطني للناشئين

استعدادات مكثفة لتدشين بطولة كأس حضرموت لألندية

المنتخب السعودي يهدر فوزا سهال على بوليفيا

تشهد محافظة حرضموت استعدادات 
مكثفة لتدش�ني بطولة كأس حرضموت 

لألندية بنسختها السادسة.
وتنطل�ق البطول�ة منتصف س�بتمرب 
الحايل، تحت شعار )حرضموت تجمعنا(، 
بمش�اركة 41 نادياً، وبرعاية خاصة من 
محافظ حرضم�وت اللواء فرج س�املني 

البحسني، والسلطة املحلية للمحافظة.
وكان نادي شعب حرضموت قد حقق 
البطول�ة يف نس�ختها الخامس�ة الع�ام 

املايض عىل نادي السالم بالغرفة.
وق�ررت اللجن�ة املنظم�ة للبطولة أن 
تلع�ب أندي�ة س�احل حرضم�وت عىل 3 
مالع�ب: ملعب بارادم باملكال والش�احت 
بالش�حر وبن س�لمان بالغيل، أما أندية 
وادي حرضم�وت فس�وف تلع�ب عىل 3 
مالعب: ج�واس بس�يئون والغناء برتيم 
واالتفاق بالحوطة.. عىل أن يكون نهائي 

البطولة عىل امللعب األوملبي سيئون.
نظام البطولة:

تلعب البطولة بنظام املجموعات حيث 
ت�م تقس�يم األندي�ة إىل 8 مجموعات؛ 4 

مجموع�ات ألندي�ة س�احل حرضموت، 
و4 مجموعات ألندي�ة وادي حرضموت، 
يتأه�ل بط�ل ووصي�ف كل مجموعة إىل 
ال�دور الثان�ي دور ال��14 الذي س�يتلوه 
تأهل 8 أندية للدور الحاسم الذي سيقام 
بنظ�ام الذه�اب واإلياب، ع�ىل أن تصعد 
لل�دور الرابع »نص�ف النهائ�ي« 4 أندية 
الت�ي تأهلت بمجم�وع مباراتني يف الدور 
الس�ابق، فيما س�تحتضن مدينة نصف 
النهائ�ي ال�ذي س�تتنافس علي�ه األندية 
األربعة املتأهلة بنظام التجمع، وبطريقة 
خروج املغلوب، والذي س�يقام ألول مرة 
منذ انط�الق البطول�ة، فيما ت�م اعتماد 
ملعبي ج�واس والغن�اء برتي�م ملباريات 
نصف النهائي، وامللعب األوملبي بس�يئون 

للنهائي.
وسيتم إصدار جدول املباريات يف األيام 

القادمة.
وجاء تقسيم املجموعات كالتايل:

أوالً مجموعات ساحل حرضموت:
– املجموع�ة األوىل: الش�عب، ش�باب 
القارة، اتحاد الش�بيبة، دوع�ن، والريدة 

الرشقية.
– املجموع�ة الثانية: هالل فوه، وحدة 
ش�حري، املكال، وحدة الحامي، والنهضة 

بالريدة.
التضام�ن  الثالث�ة:  املجموع�ة   –
بحرضموت، شباب روكب، شباب ميفع، 

وحدة املكال، والصدارة.
– املجموعة الرابعة: سمعون بالشحر، 

قصيعر، نر بروم، وأهيل الغيل.
ثانياً مجموعات وادي حرضموت:

– املجموعة الخامس�ة: الوحدة برتيم، 
الش�عله بع�رض آل مخاش�ن، االتف�اق 
بالحوطة، اتحاد حورة، واللسك بالقرية.

– املجموعة السادسة: السالم بالغرفة، 
ش�بام، شباب القطن، األحقاف بالغرفة، 

ومدودة.
– املجموعة الس�ابعة: شباب عينات، 
اتحاد س�يئون، ريبون حريض�ة، الهالل 

بالسويري، شباب بور، والريان بساه.
– املجموع�ة الثامن�ة: ال�ربق برتي�م، 
س�يئون، األحرار بتاربة، التعاون بالعق، 

شباب الهجرين، والقادسية بساه.

فرّط املنتخب الس�عودي يف انتصار باليد، 
وسمح لضيفه البوليفي بالتعادل معه )2-

2(، يف مب�اراة ودي�ة جمعتهما ع�ىل ملعب 
األمري فيصل بن فهد بالرياض.

لتحقي�ق  طريق�ه  يف  »األخ�رض«  وكان 
انتصار عري�ض، بعد أن تق�دم بهدفني عن 
طري�ق يحي�ى الش�هري وس�الم الدورسي 
»ركل�ة ج�زاء«، يف الدقيقت�ني 6 و10، لكنه 
ل�م يكمل عىل نف�س املن�وال وتلقى هدفني 
كامب�وس  خاس�ماني  بتوقي�ع  بوليفي�ني 

ومارسيلو مارتينز يف الدقيقتني 35 و81.
وبذلك تتواص�ل عقدة منتخب�ات أمريكا 
الجنوبي�ة بالنس�بة للمنتخ�ب الس�عودي، 
الذي لم يحقق أمامها س�وى فوز وحيد قبل 
16 عاًما، عىل حس�اب منتخ�ب أوروجواي، 

مقابل 9 تعادالت، و11 هزيمة.

بداية نارية
ل�م ينتظ�ر املنتخ�ب الس�عودي كث�رًيا، 
وهاجم منافس�ه من البداية عن طريق فهد 
املولد، الذي راوغ أكثر من مدافع يف الدقيقة 
الثاني�ة، ولع�ب الك�رة إىل يحيى الش�هري، 
فس�ددها قوية أمس�كها الحارس كارلوس 

المبي.
ويف الدقيق�ة الخامس�ة أض�اع الضيوف 
فرص�ة هائلة، بع�د أن تباطأ ع�يل البليهي 
يف إبع�اد الكرة، ليخطفها من�ه هنري فاكا، 
ويلعبها عرضية أرضي�ة إىل رودي كاردوزو 
ال�ذي وضعها خ�ارج القائم األيم�ن ملحمد 

العويس.
ووجد األخرض الطريق إىل ش�باك بوليفيا 
يف الدقيق�ة الس�ابعة، ع�ن طري�ق يحي�ى 

الشهري، الذي استغل خطأ الحارس يف إبعاد 
عرضي�ة س�عيد املولد، ووضعها يف الش�باك 

بعد أن تخلص من مضايقة الدفاع.
وبعده�ا ب��5 دقائ�ق ضاع�ف املنتخ�ب 
الس�عودي النتيج�ة من ركلة ج�زاء، حصل 
عليها عمر هوس�اوي، الذي تعرض لإلعاقة 
أثن�اء تنفيذ ركلة ركنية، حيث انربى س�الم 
الدورسي للركلة وسددها، لينقذها الحارس 

يف املرة األوىل، قبل أن يكملها يف الشباك.
هدأت املباراة كث�رًيا بعد الهدفني، ولم يبد 
العبو الس�عودية نفس الرشاسة الهجومية 
الت�ي كان�وا عليه�ا يف البداية، حت�ى تمكن 

الضي�وف م�ن تقلي�ص النتيج�ة به�دف يف 
الدقيقة 35، من ركلة حرة مبارشة، وضعها 
خاسماني كامبوس برباعة من فوق الحائط 

يف شباك العويس.
وكاد األخ�رض أن يعيد الف�ارق إىل ما هو 
علي�ه بعده�ا بدقيق�ة، عندم�ا لعب س�الم 
ال�دورسي عرضي�ة رائعة مرت م�ن جميع 
الالعبني ووصلت إىل املولد، إال أن العب اتحاد 

جدة سددها بجوار القائم األيرس لالمبي.
وضغ�ط املنتخ�ب البوليف�ي يف الدقائ�ق 
األخ�رية م�ن الش�وط األول مح�اواًل تعديل 
النتيج�ة، بينما اعتمد أصح�اب األرض عىل 

املرتدات دون خلق فرص حقيقية.

تفريط
مع بداية الش�وط الثاني دفع األرجنتيني 
خ�وان أنطونيو بيتزي، بهت�ان باهربي بداًل 
من هارون موىس، ومعتز هوساوي بداًل من 

عمر هوساوي.
وكالعادة كان باهربي نش�ًطا عىل الرواق 
األيم�ن، وس�دد ك�رة قوي�ة يف الدقيق�ة 63 
اصطدم�ت بالش�باك من الخ�ارج، وبعدها 
بدقيقتني أرس�ل الشهري عرضية عىل رأس 
ال�دورسي الخايل م�ن الرقاب�ة، لعبها فوق 

العارضة.
ويف الدقيق�ة 67، أخط�أ البليه�ي بإعادة 
الكرة قصرية إىل حارس�ه محم�د العويس، 
مما عرض األخري لضغط هنري فاكا، فلعب 
الكرة س�يئة قطعه�ا خوان ريب�ريا، قبل أن 
يس�ددها تجاه املرمى الخ�ايل، لكنها ذهبت 

بعيدة.
واس�تغل املنتخ�ب البوليف�ي انخف�اض 
امل�ردود الفن�ي لنظريه الس�عودي، وخطف 
ه�دف التع�ادل املس�تحق من ركل�ة جزاء، 
احتس�بها الحكم اإلسباني الهوز يف الدقيقة 

.81
وكاد باه�ربي أن يعي�د األخرض للمقدمة 
يف الدقيق�ة 83، بتس�ديدة رائعة عىل يس�ار 
ح�ارس املرمى، إال أن القائم أبعدها وس�ط 

حرسة أصحاب األرض وجماهريهم.
وضغ�ط الصق�ور الحض�ور يف الدقائ�ق 
املتبقي�ة بغي�ة إحراز ه�دف، لكن ضغطهم 
كان بال فاعلية حقيقية عىل مرمى بوليفيا، 

لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي 2-2.

اتخذ االتحاد األوروبي »يويفا« قراًرا 
صادًم�ا ض�د ن�ادي أوملبيك مارس�يليا 
الفرن�ي، بعد العقوب�ات التي فرضت 
علي�ه، بس�بب أح�داث الش�غب، الت�ي 
تس�ببت بها جماهريه، خ�الل مباريات 

عدة املوسم املايض.
يف  االس�تئناف  لجن�ة  وأعلن�ت 
ال�«يويف�ا«، اإلثن�ني، رفضه�ا الطعن 
ال�ذي تقدم ب�ه النادي، ض�د العقوبات 
املفروض�ة علي�ه، وم�ن بينه�ا خوض 
مباراته املقبلة يف الدوري األوروبي خلف 

األبواب املغلقة.
وس�ترسي ه�ذه العقوبة، ع�ىل أوىل 
مواجه�ات فري�ق الجن�وب الفرن�ي، 
ه�ذا  األوروب�ي،  ال�دوري  بطول�ة  يف 
املوس�م، والتي س�تكون أمام آينرتاخت 
فرانكفورت األملاني، يوم 20 س�بتمرب/ 
أيلول الجاري، ضمن املجموعة الثامنة، 
التي تضم أيًضا التسيو اإليطايل وأبولون 

ليماسول القربيص.
ووفًقا للموقع الرس�مي ل�«يويفا«، 
فإن القرار يتضمن أيًضا رسيان عقوبة 
الغلق الجزئي مللعب »فيلودروم«، خالل 
4 مباريات، من بينها اثنتني مرشوطتني 
ملدة عام�ني، وهو األمر الذي س�يرسي 

عىل جانبي امللعب.
كما س�يدفع الن�ادي غرام�ة قدرها 
100 ألف يورو، فضاًل عن تحمل تكاليف 
االرضار الت�ي تس�ببت به�ا جماه�ريه 
يف ملع�ب »بارك أوليمبيك لي�ون«، الذي 
اس�تضاف نهائ�ي »اليوروب�ا لي�ج« يف 
املوس�م امل�ايض، ب�ني الن�ادي الفرني 

وأتلتيكو مدريد.
وج�اءت ه�ذه العقوب�ات رًدا ع�ىل 
أعمال الش�غب التي قامت بها جماهري 
الفري�ق  أم�ام  النهائ�ي  يف  مارس�يليا 
اإلسباني، إضافة إىل مواجهتي اليبزيج 

األملاني وسالزبورج النمساوي.

اليويفا يصدم جماهير مارسيليا

بالدنا تشارك في سفينة النيل 
»هدف واحد، حلم واحد«

اختتمت بعثة الش�باب اليمني، مش�اركتها ضمن رحلة س�فينة النيل للش�باب 
العربي، التي حملت شعار “هدف واحد حلم واحد”.

وانطلقت الرحلة التي استمرت 10 أيام، من القاهرة، مروراً باملحافظات الواقعة 
عىل نهر النيل، زار الوفد خاللها الكثري من املعابد واملقابر واملتاحف األثرية الخاصة 

بالحضارة املرية القديمة.
وخ�الل الرحلة، عرض ش�باب الوفد اليمن�ي يف اليوم الوطن�ي املخصص لليمن، 
الكثري من املوروث الثقايف والش�عبي اليمني، تمثل يف عرض مجموعة من الفقرات 
الفنية والرقصات الش�عبية، ومعرض صور ألبرز األماكن السياحية والحضارية يف 

اليمن.
وحصل اليوم الوطني لليمن عىل إعجاب جميع الوفود املشاركة.

املس�ؤول اإلعالمي لوفد بالدنا أديب العفيف ق�ال يف تريحات اعالمية: »فرصة 
عظيمة أن نكون مش�اركني يف رحلة س�فينة النيل للشباب العربي، والتي استمرت 
ألكثر من 10 أيام، زرنا فيها محافظات بني سويف، املنيا، أسيوط، سوهاج، البلينا، 
قن�ا، واألقر، وتعرفنا عىل الحضارة املرية عن قرب، من خالل التجول يف املعابد 

واملقابر واألماكن األثرية واملتاحف الخاصة بالحضارة املرية«.
الجدي�ر بالذكر أن الفعالية تأتي يف إطار برنامج القاهرة عاصمة الش�باب لعام 
2018م، وبرعاية الرئيس املري عبد الفتاح الس�يي، وتش�ارك فيها أكثر من 25 

دولة من مختلف الدول العربية واألفريقية ودول حوض النيل.

رد رئي�س ن�ادي اتح�اد العاصم�ة 
الجزائري، عبد الحكي�م رسار، االثنني، 
ع�ىل اتهامات مس�ؤويل الق�وة الجوية 
العراق�ي، بعد األح�داث التي ش�هدها  
لقاء الفريقني، مطلع االسبوع، يف إياب 

دور ال�32 للبطولة العربية.
وكان الق�وة الجوية متأخرًا بهدفني 
دون رد، قبل أن يغادر امللعب منسحًبا، 
»هتاف�ات  بس�بب   ،72 الدقيق�ة  يف 

طائفية« لجماهري أصحاب األرض.
وقال رسار، يف تريحات تلفزيونية، 
إن مس�ؤويل الفريق العراقي »اختلقوا 
األعذار لكي يربروا هزيمتهم« مضيفاً: 
»عىل املسؤول أن يكون قدر املسؤولية، 
وي�درك م�ا يقول�ه.. أظ�ن أنن�ا فزن�ا 
رياضيا ع�ىل الق�وة الجوي�ة، وتأهلنا 
مس�تحق، وبالت�ايل فم�ن األفض�ل أال 

يختلقوا األعذار«.
وأض�اف: »عالقتن�ا طيبة ج�ًدا مع 
أشقائنا العراقيني، لكن أنصح مسؤويل 
القوة الجوية، ب�أن يطفئوا نار الفتنة، 
بعد أن فشلوا رياضيا، ألن فريقهم كان 

غائب�ا، ومن األحس�ن أال يج�روا رجال 
السياسة«.

هتف�وا  »مش�جعونا  رسار:  وأردف 
بأغني�ة، وه�م ليس�وا ع�ىل عل�م، بأن 
األم�ر ال يعج�ب العبي الق�وة الجوية، 
وأؤكد لهم أننا مسؤولون عن الضيافة 
وحس�ن االس�تقبال، وال يج�ب تهويل 

األمور وتربير الفشل«.

أسدل الستار عىل منافسات بطولة 
الصني الدولية املفتوحة لإلس�كواش، 
األحد، والتي أقيمت يف شنجهاي خالل 
9 س�بتمرب/أيلول  إىل   5 الف�رتة م�ن 
الج�اري، والبال�غ مجم�وع جوائزها 

120 ألف دوالر.
وش�هدت البطولة التي شارك فيها 
48 العًب�ا م�ن مختلف أنح�اء العالم، 
وم�ن بينهم 13 العًبا مرًيا بواقع 5 
يف منافس�ات الرجال و8 يف منافسات 
الس�يدات، تمي�زاً مري�اً اس�تحوذ 
م�ن خالل�ه الالعب�ون املريون عىل 
البطولة بقسميها للرجال والسيدات.

نج�ح  الرج�ال  منافس�ات  فف�ي 

املري محم�د أبو الغ�ار يف التتويج 
باللق�ب، وذلك بعدم�ا تغلب عىل بطل 
نيوزيلندا بول كول يف املباراة النهائية 
بنتيجة ثالثة أش�واط دون رد، والتي 

استمرت ملدة 44 دقيقة.
نجح�ت  الس�يدات  منافس�ة  ويف 
يف  الولي�يل  رني�م  املري�ة  البطل�ة 
التتويج بلقب بطولة الصني الدولية يف 
افتتاحية املوسم الجديد، بعدما فازت 
عىل منافس�تها بطلة فرنس�ا كامييل 
س�ريم بنتيج�ة ثالثة أش�واط مقابل 
ش�وط وحيد، وذلك يف مباراة ش�هدت 
ق�وة وحم�اس م�ن قب�ل الطرف�ني، 

واستمرت ملدة 41 دقيقة.

رئيس اتحاد الجزائر:

 القوة الجوية يبرر فشله

مصر تهيمن على بطولة الصين 
الدولية لإلسكواش

ديباال وإيكاردي يتنفسان الصعداء في غياب ميسي
فاز منتخ�ب األرجنتني يف أول 
مب�اراة له بع�د نهائي�ات كأس 
نظ�ريه  ع�ىل  بروس�يا،  العال�م 
بنتيجة  الضعي�ف،  الجواتيم�ايل 
)3-0(، يف غي�اب القائ�د ليونيل 

ميي.
واتف�ق أيقونة برش�لونة مع 
املدي�ر الفن�ي املؤق�ت، ليوني�ل 
س�كالوني، باإلضاف�ة لالتح�اد 
األرجنتين�ي، ع�ىل االبتع�اد عن 
املنتخب لفرتة مفتوحة قد تمتد 
لنهاية 2018، ع�ىل أن يكون له 
مطل�ق الحرية يف تحدي�د موعد 

عودته.

انتهاز الفرصة
الالعب�ني  م�ن  ع�دد  يس�عى 
النته�از فرص�ة ابتع�اد مي�ي 
ع�ن املنتخ�ب إلثب�ات قدراتهم، 
وت�رك انطب�اع جيد ل�دى املدرب 
املس�تقبيل، حتى يس�تدعيهم يف 

املناسبات املقبلة.
يأت�ي  ه�ؤالء  رأس  وع�ىل 
باول�و ديباال وم�اورو إيكاردي، 
بجانب أسماء مثل أنخيل كوريا 

والوتارو مارتينز.
مث�ل  نج�م  غي�اب  ظ�ل  ويف 
مي�ي، واعت�زال ل�وكاس بيليا 
وماس�كريانو، س�تكون العيون 
ع�ىل ديب�اال وإي�كاردي الختبار 
قدرتهم�ا ع�ىل تقديم املس�توى 
ال�ذي يظهران به مع فريقيهما، 
لتحقي�ق  األرجنت�ني  وقي�ادة 

األلقاب.

ميسي والهروب
من الضغوط

االرجتين�ي  النج�م  ق�رار 
ج�اء عق�ب الضغ�وط الكبرية 
التي تع�رض لها بعد مس�توى 
املوندي�ال،  يف  األلبيسليس�تي 
ثم�ن  ال�دور  م�ن  والخ�روج 
النهائي عىل يد فرنس�ا بنتيجة 

.3-4
وي�رى ذو ال�� 31 عام�ا أن 
االعتزال الدويل بشكل مؤقت قد 
يساهم يف حل أزمات األرجنتني 
ع�ىل م�دار الس�نوات املاضية، 
يف  النظ�ر  املس�ؤولون  ليعي�د 

أركان املنظومة بشكل أوسع.
وتلق�ى مي�ي دعم�ا كبريا 
م�ن جمي�ع األطراف ع�ىل هذا 
الق�رار، س�واء م�ن زمالئ�ه أو 
رئيس االتحاد أو نجوم املنتخب 
الس�ابقني، محملني مس�ئولية 
لالتح�اد  األرجنت�ني  س�قوط 
ث�م امل�درب الس�ابق خورخ�ي 

سامباويل.
ال�دوري  نجم�ي  أن  يذك�ر 
االيطايل خاضا عددا قليال للغاية 
م�ن املباري�ات م�ع املنتخ�ب، 
حيث ش�ارك ديباال يف 9 لقاءات 
رس�مية فقط، فيم�ا اقترت 
مش�اركات قائد إنرت ميالن عىل 

4 مواجهات.



تأل���ق اعالم املنطق���ة السادس���ة يخاطب 
العوام بلغة بسيطة ويعزر الروح املعنوية 
ل���دي املقاتل���ني عب���ر اثي���ر ه���ذه احملافظ���ة 
املترامي���ة االط���راف اجل���وف مبديرياته���ا 
املختلفة يجلجل ف���ي فضوات اجوائها كل 
يوم  من الس���اعة التاس���عة صباحا صوت  
يخت���رق الوج���دان ويس���كن ف���ي القل���وب 
ويعش���ش في ال���روح ان���ه ص���وت برنامج 
ولكن الله رمى.. برنامًج يومي  يعده اعالم 
املنطقه العس���كريه السادسة يستهدف في 

رسالته اإلعالمية عبر األثير
الع���وام من  عام���ة الناس ف���ي مديريات 
اجل���وف واحملافظ���ات املج���اورة ويط���رح  
بلغ���ة بس���يطة  الكثير م���ن القضاي���ا التي 
تدار في الوطن  من تطورات ومس���تجدات 
والنض���االت والتضحي���ات ألبن���اء اجليش 
الوطني وه���م يقارعون عصاب���ة ايران في 

هذا املكان من ارض اليمن الغالي
هذه لغة التخاطب  البس���يطة التي متيز 

البرنامج
 جت���د طريقها الى  املواطن  ومًعه ايضا 
اجلن���دي املراب���ط ف���ي ثغر جبه���ات معارك 

العزة والشرف 
  أضافه الى متيز برنامج ولكن الله رمى 
اهتم���ام ذلك البرنام���ًج بقضاي���ا احملافظة 
وبالش���أن الع���اًم واخل���اص وهو م���ا خلق 

جتانسًا بني املواطن واملقاتل ولكن كيف؟! 
تعالوا معنا في هذا احلديث على عجالة 
مع الرائد/ احمد عامر ليكش���ف الكثيرعن 
برنامج ولكن الله رم���ى  برنامج ولكن الله 

رمى 
ب���دأ البرنامج عند بدء االذاعة في تاريخ 

4/1/ 2017م 
برنام���ج إذاعي للقوات املس���لحة واالمن 
يب���ث عبر إذاعة اجلوف احمللي���ة من اعداد 
وتق���دمي إدارة االعالم باملنطقة العس���كرية 
السادسة وهو برنامج يومي مباشر الساعة 
العاش���رة وعش���ر صباح���ا ويع���اد الرابعة 

عصرا له فقرات متنوعة وهي: - 
1(  فالشات إعالمية 

2( حروف حرة 
3( رسالة توجيهية 

4( مشاركات اجلبهات 
5( رسالة مقاتل 

م���ن  ع���ددًا  البرنام���ج  يس���تضيف    -
الش���خصيات التوجيهي���ة والش���خصيات 
السياسية والعسكرية يوم من كل أسبوع.

- للبرنامج مراسلون على طول اجلبهات 
في املنطقة العس���كرية السادسة وكذلك له 
مراس���لون ف���ي اجلبه���ات املش���تعلة ف���ي 

اجلمهورية 
- يق���وم البرنام���ج بتغطي���ة الفعالي���ات 

واملناسبات املوجودة في وحدات املنطقة
- للبرنامج رواج كبير من املستمعني في 

احملافظة واحملافظات املجاورة.
- يق���وم البرنام���ج ب���ني احل���ني واألخ���ر 
بالتغيي���ر س���واء ف���ي فق���رات البرنامج او 

شكل البرنام. 
- يس���ير البرنام���ج حس���ب خط���ة دائرة 
التوجي���ه املعن���وي ويت���رك اث���رًا فاعاًل في 

نفوس األفراد او القيادات.
- يق����وم البرنام����ج بفعاليات حس����ب 
املناس����بات مث����ل )عي����د البواس����ل( عمل 
مس����ابقات خاص����ة باألف����راد عل����ى مدار 
اجلبهات وتسليم جوائز في عيد الفطر 
مت تكرمي عدد من االفراد املش����اركني في 
املس����ابقة ف����ي الي����وم الواح����د مت تكرمي 
سبعة من االفراد مببلغ قدره عشرة ألف 

ريال .
- ويعد جناح البرنامج من خالل تفاعل 
فريق العمل في إدارة االعالم وتناس���قه مع 

بعضه البعض.
- البرنامج يس���ير حسب خطة واهداف 

مرسومة. 
- البرنام���ج جع���ل فرص���ة ألف���راد إدارة 
االعالم بالتدرب على التقدم وكذلك احلوار 
واملراسلني وغيرها من اخلبرات الفنية في 

البرنامج.

مقتل 5 أطفال بلغم 
حوثي في الجوف

اطف�ال  خمس�ة  قت�ل 
آخ�رون  اربع�ة  واصي�ب 
ج�راء انفج�ار لغ�م اريض 
امل�وت  مليش�يا  زرعت�ه 
والدم�ار الحوثية يف منطقة 
معيم�رة يف مديري�ة املتون 
يف محافظة الجوف ش�مال 

رشق البالد.
أك�دت  محلي�ة  مص�ادر 
س�قوط  ل�«26س�بتمرب« 
خمس�ة اطفال قتىل وجرح 
اربعة آخرين منهم 7 فتيات 
اث�ر انفج�ار لغ�م اريض يف 
الطريق الت�ي كانوا يمرون 

بها.
»26س�بتمرب« تنرش هنا 
القت�ىل  االطف�ال  اس�ماء 

والجرحى وهم:
الطفل صالح حمد صالح 
مبخوت عائض )7 سنوات( 
حميد  عبدالحميد  مشعل 
العكيمي )15 سنة( ،شمعة 
محم�د ع�يل عش�ال كرامة 
عائ�ض  مبخ�وت  صال�ح 
زينب محمد ن�ارص قربان، 
واملصابون هم: سارة أحمد 
ع�يل الخي�ال وورقة صالح 
وخل�ود  عائ�ض  مبخ�وت 
محس�ن عيل ع�ون عائض 
)4 سنوات( وصافية محمد 

عيل مفرح.

الشرعية والتحالف.. 
ضرورة المراجعة في 

نقطة الالعودة  

امكاني�ة الحل للقضي�ة اليمنية عر االمم املتح�دة تبقى بعيدة 
املنال مالم يشهد امليدان تحوال محوريا ملصلحة الرشعية والتحالف 
, هذا التحول ال يمكن ان يتحقق بدون تغيري طريقة عمل الرشعية 

والتحالف الداعم لها . 
التغيري االيجابي املنش�ود يكمن يف حدوث وقف�ة جادة من قبل 
قيادة الرشعي�ة ودول التحالف خاصة اململكة العربية الس�عودية 

واالمارات العربية املتحدة .
هناك اخت�الالً واضحاً للعي�ان يف طبيعة العالق�ة بن مكونات 
الرشعي�ة وقيادته�ا وبن قي�ادة الرشعية والتحال�ف , مالمح هذا 
االختالل واثاره  تجسدت بطول الحرب وتباطوء  تحقق االنتصارات 
يف مختل�ف الجبهات الحيوية , بما نش�هده من مظاهر االنقس�ام 
وتعدد الوجهات ملكونات الرشعية واالصطدامات املتكررة  بن بعض 
القوى املنضوية يف الرشعية واالشقاء يف االمارات وااللتباسات القائمة 

تجاهها وغري ذلك الكثري .
ينبغي للجميع يف الرشعية اليمنية عىل مستوى املكونات الوطنية 
ويف اط�ار منظومة التحال�ف الداعم لها ، ان تع�ي حجم املرتتبات 
الحاصلة بسبب هذا الحال وما قد ينتج عنها من مأالت كارثية عىل 

حساب اليمن والسعودية واالمارات بشكل اسايس .
يكفي من ذلك انعدام امكانية عودة قيادة الرشعية  ومؤسساتها 
الداء مهامها , ومساعي بعض الجهات الدولية الستهداف السعودية 
واالم�ارات ، بجعل الحرب يف اليمن مجاالً الس�تنزافهما واغراقهما 
بتبع�ات الح�رب وادانتهما وفق�ا للقوان�ن الدولية واالنس�انية ، 
بتحميلهما املس�ؤولية للتبعات املأساوية عىل املستوى االنساني ملا 

يعانيه الشعب اليمني  . 
ويكف�ي الدراك ذلك ما تضمنه التقرير املعلن عنه من املفوضية 
السامية لحقوق االنس�ان املعد  عر فريق الخراء املكلف بالتدقيق 

بانتهاكات حقوق االنسان يف اليمن . 
 الج�زء االعم منه ُخص�ص لرسد الكثري م�ن االنتهاكات محمال 
املس�ؤولية  فيه�ا للتحالف بقيادة الس�عودية واالم�ارات  وقيادة 
الرشعي�ة كل عىل حدة واعت�داد تلك االنته�اكات يف مصاف جرائم 

ضد االنسانية .
اذا م�ا تبعنا ذل�ك باخر التح�ركات للمبعوث ال�دويل اىل اليمن 
والترصيحات الصادرة عنه  فس�يتبن اكث�ر طبيعة التوجه الدويل 
املتأثر باالنش�طة والتدخ�الت الضاغطة عليه وال�ذي يخرج علينا 
بالكثريم�ن املواق�ف التي نجد فيه�ا  دعما غري مب�ارشا للحوثين 
وحلفائهم األنقالبين والنظام االيراني   وتناغمها مع جهود بعض 

الجهات الدولية الرامية الستهداف السعودية واالمارات .
ل�م يعد باالمر املبال�غ ان نقول انه لم يعد ام�ام قيادة الرشعية 
والتحالف  من الوقت لتجاهل حقيقة ما يجري  ، وال مجال امام أي 

منها لاللتفاف او اللعب سعيا لتحقيق بعض املكاسب الخاصة .
فالخطر محدق بالجميع وال يمكن تفاديه اال بضبط اسرتاتيجية 
جامع�ة ، ضامنة ملصال�ح الجميع ورشاكتهم عىل مس�توى اليمن 

والخليج ، واحكام توجهات الجميع وادارتها وفقا لذلك .
عىل املكونات اليمنية الداعمة للرشعية  خاصة االحزاب ومكونات 
الحراك الجنوبي ان تعي ذلك ،  لتتحمل مسؤوليتها الوطنية فتتحدث 
وتتحرك ، اليوم قبل غدا امام قيادة الرشعية ومع قيادة التحالف . 
فال مستقبل لها وال ضمان لوجودها واستقرار اليمن  وما جاورها 

من بلدان الخليج طاملا قبلت او سلّمت بما هو قائم.
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برنامج »ولكن الله رمى« 

الطف�ل عبدالرحم�ن أكرم ل�م يعلم 
أن ركل�ة كرة كان يلع�ب بها مع رفاقه 
ستكون آخر يشء يفعله يف حياته، كان 
يوج�ه قدمه نحو كرته ب�رباءة وخياله 
يطري به إىل مالعب ك�رة القدم العاملية، 
يحل�م أن يصب�ح العب�اً عاملي�اً مرموقاً 
يمث�ل اليمن يف مب�اراة دولي�ة ربما، أو 
ربما كان يس�تعد ليطل�ق ضحكة زهو 
يف ح�ال حقق هدف�اً يف مرمى اصدقائه 

الذين يلعبون معه..
مالم يعلم�ه عبدالرحمن واصدقائه، 
هو أن مرشفاً حوثياً كان يمر يف الزقاق 
ال�ذي جعل�وه ملعب�اً لهم، اعت�رب وفقاً 
لثقافة الفجة ان اصطدام كرة االطفال 
به وتلطيخها طرف ثوبه خطيئة توجب 
قت�ل مرتكبه�ا، حت�ى وإن كان طف�اًل 

بريئاً يف الرابعة عرشة من عمره!!.
اإلج�رام وح�ده م�ن يس�كن رؤوس 
اف�راد وقي�ادات  ه�ذه املليش�يا، نع�م 
لي�س س�وى االج�رام والقت�ل، ومهما 
قيل أو س�يقال، فبشاعة هذه الجريمة 
وحده�ا كفيلة بقت�ل كل الكلمات ووأد 
اللغ�ات كله�ا إن لم تدن ه�ذه الجريمة 
وإن ل�م تصبح قناب�ل متفجرة يف وجه 
مليش�يا الحوثي االرهابية وكل قاداتها 

ومرشفيها..
قضي�ة مقت�ل الطف�ل عبدالرحم�ن 
ال�دويل  األم�ن  مجل�س  ع�ىل  عرض�ت 
منتص�ف األس�بوع التخاذ بش�أنها أي 
ق�رار غ�ري ان بي�ان املجل�س كعادت�ه 

تجاهل القضية ولم يشري اليها. 

وزي��ر الداخلي��ة يش��يد بجه��ود أمن مط��ار ع��دن الدولي
أش�اد نائب رئي�س ال�وزراء وزير 
الداخلي�ة املهن�دس احم�د املي�رسي 
ب�دور وحجم امله�ام التي يق�وم بها 
أمن مطار عدن الدويل لخدمة الوطن 

واملواطنني.
وش�دد نائب رئيس ال�وزراء خالل 
لقائه، االربعاء، مدير امن مطار عدن 
ال�دويل العميد عبدالل�ه قائد كرعون، 
عىل رضورة تحسني وتطوير مستوى 
األداء ورفع الكفاءة واليقظة األمنية 
مل�ا ل�ه م�ن أهمي�ة يف حماي�ة األمن 
واالس�تقرار وتقديم خدم�ات جليلة 
للمسافرين من وإىل العاصمة املؤقتة 

عدن .
ويف اللق�اء اس�تمع نائ�ب رئي�س 
الوزراء وزي�ر الداخلية من مدير أمن 

مطار عدن ال�دويل إىل رشح مفصل حول 
طبيعة املهام الت�ي يؤديها أفراد وضباط 
أم�ن مطار عدن والجه�ود التي تبذل من 
قبله�م لتأمني املط�ار والحماي�ة األمنية 
له، وتط�رق إىل االحتياجات التي يتطلبها 

منتس�بو أم�ن املط�ار لتأدي�ة واجباتهم 
ومهامهم األمنية عىل اكمل وجه.

وحث وزير الداخلية ضباط وأفراد أمن 
املطار عىل أهمية تفعيل وتعزيز دور أفراد 
األمن ورفع مس�توى  أدائه�م ويقظتهم 
مضاعف�ة  رضورة  إىل  ولف�ت  األمني�ة 

جهوده�م م�ن أج�ل حماي�ة املطار 
واستتباب األمن واالستقرار وخدمة 

املواطنني وتسهيل معامالتهم.
مكتب الصحة بمارب يتسلم 138 
طنا م�ن االدوية مقدم�ة من مركز 

امللك سلمان
س�لّم فري�ق مرك�ز امللك س�لمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية, الثالثاء، 
138 طًن�ا م�ن األدوي�ة واملحالي�ل 
الطبي�ة ملدير مكت�ب الصحة العامة 
والس�كان بمحافظة مأرب الدكتور 

عبدالعزيز الشدادي.
واس�تلم مكتب الصح�ة يف مارب 
الش�حنة الت�ي تش�مل 74 طن�اً من 
املحالي�ل الوريدي�ة و64 طن�اً م�ن 
محالي�ل الغس�يل الكلوي، س�توزع 
للمراكز الصحية لتغطية العجز يف الجانب 
الدوائي ملعالجة الحاالت املشتبهة بحمى 
الضن�ك وحمى الضنك النزفية، إضافة إىل 
رفد هيئة مستش�فى مأرب، ومستشفى 

العطري الخريي.

بدء ورشة العمل حول مواصفات 
 البرنامج األكاديم��ي بجامعة عدن

دش�نت كلي�ة اللغ�ات يف جامع�ة ع�دن، االربع�اء، ورش�ة 
عم�ل حول مواصف�ات الربنام�ج األكاديمي واملس�اق الدرايس 
للمس�تويني الثالث والرابع تحت ش�عار ) نحو االرتقاء والتميز 

العلمي والتعليمي وبناء قدرات ذات كفاءة وتميز ( .
وتناقش الورش�ة التي تس�تمر خمس�ة ايام بمشاركة عدد 
من االكاديمي�ني والباحثني العلميني عدداً من املواضيع العلمية 
والبحثي�ة املتعلق�ة بالتطوي�ر االكاديم�ي ومراجع�ة وتحديث 
املناه�ج الدراس�ية واع�ادة صياغتها بم�ا يتواك�ب وتطورات 

العر ويلبي احتياجات املجتمع.
رئي�س جامع�ة عدن الدكت�ور الخرض نارص لص�ور، أكد أن 
التطوير االكاديمي ومراجعة وتحديث املناهج الدراسية وفق ما 
ق�رره مجلس الجامعة يأتي ُبناء عىل توجيهات فخامة الرئيس 
عبدرب�ه منص�ور هادي الذي ش�دد عىل أهمية البح�ث العلمي 
وتطوير املناهج الدراس�ية لدى تكريمه أوائل الجامعة لدفعتي 

2014 - 2015 و2015– 2016م.
وألقي�ت يف الورش�ة عدد من الكلمات الت�ي أكدت عىل أهمية 
تحديث املناهج والربامج الدراس�ية لكاف�ة كليات جامعة عدن 

وتطوير مخرجاتها بما يلبي متطلبات سوق العمل..

قتله مشرف حوثي.. قضية الطفل عبدالرحمن أكرم أمام مجلس األمن

انطالق حملة مصادرة المواد السامة واألدوية 
البيطرية التالفة في سقطرى

انطلق�ت يف محافظة ارخبيل س�قطرى، الثالثاء، حملة جم�ع ومصادرة املواد 
الس�امة والبيطرية واألس�مدة الت�ي يتم بيعها خ�ارج النظ�ام والقانون وبدون 

تراخيص من الجهات املختصة.
وأوضح رئيس فريق الس�لطة املحلية املكلف بعملية املصاردة عيل جمعان، أن 
الفري�ق ضب�ط كمية كبرية من الس�موم التي كانت تع�رض يف املحالت إىل جانب 

املواد الغذائية، ويتم تداولها دون اي رشوط.

وصول سفينة المعدات الخاصة بمشاريع تحديث المصافي إلى عدن
وصل�ت إىل مين�اء الزي�ت التاب�ع 
لرشك�ة مصايف عدن، مس�اء االثنني، 
س�فينة تحم�ل ع�ىل متنه�ا معدات 
التطوير والتحديث  خاصة بمشاريع 

التي تقوم املصفاة بتنفيذها حالياً.
املدير التنفيذي لرشكة مصايف عدن 
محم�د البك�ري، أوض�ح يف تريح 
أن املع�دات الت�ي تحمله�ا الس�فينة 
مل�رشوع  إضافي�ة  مع�دات  ش�ملت 
كهرب�اء  محط�ة  وتحدي�ث  تأهي�ل 
التوليدي�ة  قدرته�ا  لرف�ع  املصف�اة 
لتزوي�د مدين�ة الربيق�ة وضواحيها 

بالكهرباء بعد االنته�اء من املرشوع 
باإلضافة اىل معدات خاصة بمرشوع 
الجرس الجديد الذي س�تقوم املصفاة 
بتش�ييده بجان�ب محط�ة الكهرباء 
بدالً ع�ن الجرس القديم ال�ذي انتهى 
عم�ره االف�رتايض، إىل جان�ب كري�ن 
ه�و األول يف ع�دن بطاقة رف�ع تبلغ 
تنفي�ذ  يف  سيس�تخدم  ط�ن،   400
مش�اريع التحدي�ث باملصف�اة، وكذا 
مصنع جدي�د خاص بالغ�ازات التي 

تستخدمها املصفاة يف عملها.
مش�اريع  ع�ن  البك�ري  وكش�ف 

خ�الل  لتنفيذه�ا  املصف�اة  تس�تعد 
الف�رتة املقبلة، تش�مل تحديث ميناء 
إدارة ع�دن  تأهي�ل  وإع�ادة  الزي�ت 
لتموي�ن البواخ�ر وتزويدها باملعدات 
الحديث�ة وترمي�م وصيان�ة عدد من 
خزان�ات املصفاة و تحدي�ث املعدات 
الثقيل�ة خاص�ة باملصف�اة حيث من 
املتوق�ع أن تص�ل ع�دد م�ن املعدات 
خ�الل األي�ام القادم�ة.. الفت�اً إىل أن 
تنفي�ذ  مؤخ�راً  اس�تأنفت  املصف�اة 
مرشوع األنب�وب املمت�د إىل محطتي 

كهرباء الحسوة واملنصورة.


