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     اجليش الوطني اليمني
     

     
 

أصدر فخامــة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة قرارات جمهورية عني وزير للدفاع، 
ورئيســاً لهيئة األركان، ومستشاراً للقائد 

األعىل ومحافظاً ملحافظة عدن ووكيال لها.
وقضت املادة األوىل من القرار الجمهوري 
رقم )71( لســنة 2018م بتعيني الفريق 
الركن/ محمد عيل املقديش وزيراً للدفاع، 
فيما قضت املادة الثانية بتعيني اللواء الركن 
بحري/ عبدالله سالم عيل النخعي رئيساً 

لهيئة األركان العامة ويرقى إىل رتبة فريق.
وقىض القراران الجمهوريان رقم )72( و 
)73( لسنة 2018م بتعيني أحمد سالم ربيع 
عيل محافظاً ملحافظة عدن،  ومحمد نرص 
عبدالرحمن شاذيل وكيل أول محافظة عدن.

كما أصدر فخامة الرئيس هادي القرار 
الجمهوري رقم )182( لسنة 2018م قضت 
املادة األويل منه بتعيني اللواء الركن/ طاهر 
عيل عيضة العقييل مستشاراً للقائد األعىل 

للقوات املسلحة.

أكد الناطق باسم الحكومة 
راجح بــادي أن قياده القوات 
املشرتكة للتحالف تدعم تقدم 
الوطنــي واملقاومة  الجيش 
الشــعبية لتحرير محافظة 
الحديدة كحق أصيل للحكومة 

لتحرير كافة األرايض اليمنية.
واعترب بــادي يف ترصيح 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن 
ما تم تحقيقه من انتصارات 

نوعيــه لتحرير املدينــة ومينائها أصبح 
رضورة إنسانيه وعســكرية ملحه لرفع 
معاناة اليمنيني وتدفق الــواردات واملواد 

الالزمة واإلغاثة ودعم موارد الحكومة.
وقال: »إن مليشــيا الحوثي االنقالبية 

ونتيجة للخسائر الكبرية 
لعنارصها وعتادها ، قامت 
بتعمد تعميق جراح الشعب 
ومعاناته من خالل اتخاذ 
املدنيني األبريــاء دروعاً 
برشية وحركت عنارصها 
اإلرهابية للمباني السكنية 
ووضع مضاداتها الجوية 

عىل أسطح املباني«.
أن مليشــيا  وأوضح 
الحوثي تعمدت وضع األسلحة الثقيلة بداخل 
األحياء السكنية واملكتظة بالسكان وأيضا 
تجريف الطرق الرئيسية باملدينة ما سيؤثر 
عىل حركة املدنيني واملساعدات اإلنسانية 

واإلغاثية، وهناك تعمد من

وكاالت:
حّمل النائب الربيطاني عن »حزب العمال«، 
غراهام جونز، الحوثيني املدعومني من إيران، 

املسؤولية عن الحالة اإلنســانية املتدهورة يف 
اليمن، مشبهاً هجماتهم الصاروخية عىل أهداف 
سعودية بهجمات النازيني ضد بريطانيا إبان 

الحرب العاملية الثانية.
وأضاف جونز، الذي يرأس لجنة مجلس العموم 

املختصة بضوابط تصدير

26 سبتمرب/ خاص
حيا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة االنتصارات العظيمة التي يسطرها 
أبطال الجيش الوطني واملقاومة يف مختلف جبهات القتال ضد مليشيا 

الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران.
وأكد فخامة الرئيس أن االنتصارات النوعية التي يحققها الجيش 
الوطني ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء 

الشعب اليمني يف الدولة املدنية االتحادية الحديثة.
وقال إن العمليات العســكرية الجارية هدفها تخليص الوطن 
من رشور العصابة الخبيثة لينعم الوطن والشعب اليمني باألمن 
واالستقرار والطمأنينة. مشيداً بالتضحيات العظيمة التي يقدمها 

أبطال الجيش واملقاومة يف سبيل تخليص اليمن من عصابة املليشيا. 
ويف اتصال له بقائد لواء العروبة العميد عبدالكريم الســدعي 
بمحافظة صعدة أكد فخامة الرئيس أن العلم الجمهوري سريفع 
قريباً يف قمم جبال مران، وأن علم حوثي إيران سيسقط كما سقط 
علم االستعمار الربيطاني يف مثل هذه األيام من شهر نوفمرب العظيم.
وحمل فخامة رئيس الجمهورية العميد السدعي نقل تحياته 
وتهانيه اىل القادة والجنود املجهولني يف ميادين الرشف والبطولة.. 

مرتحماً عىل أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
واطلع فخامة الرئيس خالل اتصاله عىل االنتصارات املتوالية التي 
يحققها أبطال الجيش الوطني، مشيداً بالبطوالت التي يسطرها 
األبطال، تباعا بدعم وإســناد من األشقاء يف دول التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية.
من جانبه أعرب قائد لواء العروبة العميد عبدالكريم السدعي عن 
امتنانه وتقديره لفخامة الرئيس ومتابعته الدائمة لسري العمليات 

العسكرية واالنتصارات املستمرة يف مختلف الجبهات.
وأوضح أن قوات الجيش الوطني تقدمت، يف جبهة املالحيظ أكثر 
من 40 كم باتجاه قمة جبل مران، وحررت أكثر من 20 قرية كانت 

مليشيا الحوثي االنقالبية تسيطر عليها.
وأكد قائد لواء العروبة العميد عبدالكريم الســدعي، أن طالئع 
الجيش الوطني أصبحت اآلن مطلة عىل »مثلث مران« أبرز مواقع 
املليشيا يف وادي خلب، وان الجيش الوطني سريفع علم الجمهورية 

يف أعىل قمة »جبل مران« يف القريب العاجل.

أكد الفريق الركن/ عيل محسن صالح نائب رئيس 
الجمهورية أنه ال عــزة إال بوطن، وال كرامة إال بدولة 
وال تنمية إال بنظام وقانون وال أمن أو استقرار يف ظل 

وجود ميليشيا.
جاء ذلك خالل لقاء موسع عقده نائب الرئيس بعدد 
من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع بحضور 
رئيس هيئة األركان العامة السابق اللواء الركن دكتور 

طاهر العقييل.
وشدد نائب الرئيس خالل اللقاء الذي عقد يوم اإلثنني 
املايض عىل رص الصفوف والعمل املؤسيس وااللتزام 
بالنظام والقانون والتسلســل االداري وتنفيذ املهام 

املنوطة واحرتام االختصاصات.
ونوه إىل رضورة أن تتــوىل الهيئات ودوائر الجيش 
خدمة املقاتل يف امليدان وتسهيل مهامه القتالية بما 
يساعده عىل االستمرار يف الخدمة الوطنية والثبات يف 

وجه أعداء الوطن.

26 سبتمرب/ خاص
بارك مجلــس الــوزراء االنتصارات 
الكربى التي يســطرها أبطال الجيش 
الوطني واملقاومــة يف مختلف جبهات 
الرشف والبطولة والتــي ألحقت هزائم 
كبرية بمليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة 

من طهران.
وأكد املجلس أن املعارك التي يخوضها 
أبطال الجيش الوطني تحظى باملتابعة 
املســتمرة من فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 

االعىل للقوات املسلحة.
وثمن املجلس خالل اجتماع له ،اإلثنني 

املايض، الدعم الكبري الذي يقدمه األشقاء يف 
دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
الســعودية، للقضاء عىل هذه الرشذمة 
الخبيثة التي عاثت فساداً يف األرض وهددت 
أمن اليمن ودول املنطقة واملالحة الدولية.

وخــالل اإلجتماع قــدم نائب رئيس 
هيئــة األركان العامــة، اللــواء صالح 
الزنداني، تقريراً حول األوضاع العسكرية، 
واالنتصارات التــي يقدمها املرابطون يف 
مواقع الرشف والبطولة من قوات الجيش 

الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة.
وأشــار التقرير، إىل أن أبطال الجيش 

الوطني واملقاومة حققوا 

الجمهوريــة  رحبــت 
صاحب  بمبــادرة  اليمنية 
الجاللة امللك محمد السادس 
ملك اململكــة املغربية التي 
أعلنها الثالثاء املايض ودعا 
فيها إىل فتح آفــاق الحوار 
مع األشــقاء يف الجمهورية 
الجزائريــة الديمقراطيــة 
الشــعبية الشــقيقة لحل 
الخالفات القائمــة يف إطار 
األرسة املغاربية الواحدة التي 
تجمعها اكرب أوارص العالقات 

األخوية وأوارص الدين واللغة 
والجغرافيا واملصري املشرتك، 
وهي دعوة وخطوة بناءة يف 
مسار العالقات بني البلدين 

الشقيقني. 
مســؤول  مصدر  وقال 
يف وزارة الخارجيــة يف بيان 
صحفــي :« ان اليمن بقي 
وسيبقى دوما مع كل خطوة 
عربيه تجمع األشــقاء عىل 
كلمة واحدة، ومع كل دعوة 

للحوار والسالم

الجمهورية اليمنية ترحب بالدعوة 
للحوار بين المغرب والجزائر

برلماني بريطاني: الحوثيون أكبر تهديد على كوكب األرض حاليًا

أكثر من 6 ألف ترخيص أصدرته المليشيا لعناصرها
تقرير رسمي: 75 مقطورة غاز تذهب للمحافظات المحتلة من الحوثيين »يوميًا« 

26 سبتمرب/ خاص
كشــف تقرير رسمي صادر 
عن الرشكة اليمنيــة للغاز عن 
أن مليشيا الحوثي أصبحت هي 
املتحكمة يف حصة الغاز املوزعة 
الخاضعة  املحافظــات  عــىل 
لســيطرتها، وأن 75 مقطورة 

تذهب يومياً إليها.
التقريــر الصادر عن  وقال 
الرشكــة إن امليليشــيا منحت 
تراخيــص جديدة لســتة آالف 
مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، 
واستبدلت الوكالء القدماء بوكالء 

من قبلهم.

قـــــرارات جمـهـورية

المقدشي وزيرًا للدفاع والنخعي رئيسًا لهيئة األركان العامة
تعيين ربيع علي محافظًا لعدن والعقيلي مستشارًا للقائد األعلى

الحكومة تحذر من إقدام المليشيا على تفجير خزان صافر برأس عيسى

عقد لقاًء موسعًا بقيادات الدفاع واألركان ورؤساء الدوائر

نائب الرئيس: ال عزة إال بوطن وال كرامة إال بدولة وال استقرار في ظل المليشيا 
ال بد من رص الصفوف والعمل المؤسسي واحترام االختصاصات

مجلس الوزراء يبارك انتصارات الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات

 

.. في االتجاه الصحيح
شكل القراران الجمهوريان القاضيان 
بتعيني وزير للدفاع ورئيس لهيئة االركان 
العامة خطوتني مهمتني ومتقدمتني يف 
االتجاه الصحيح واملسارالســليم نحو 
االهــداف الوطنية االســراتيجية التي 
تقتيض الظــروف املوضوعية للمرحلة 
رضورة التعجيــل بإنجازهــا بأدوات 
مجربة ومســتوعبة لالعتماالت الدولية 
واالقليمية ذات الصلة بالقضية الوطنية..
الراهنة، بــكل مقتضياتها  املرحلة 
ومتطلباتها، بكونهــا مرحلة حرب مع 
مليشيا اجرامية ذات بعد ساليل مذهبي 
وســيايس ارتهاني لدولــة تعمل عىل 
التوســع ايدلوجيا بادوات محلية، هذه 
املرحلة لم تعد مرحلة تجريب أو اعتماد 
عىل استخدام سياسة التعيني القائم عىل 
التوازنات التي لم تنتج سوى مزيد من 
العقبات املعيقة، وانمــا مرحلة رجال 
دولة اكســبتهم التجارب قدرة ومراسا 
عىل التعامل مع كل مستجدات القضية 
الوطنية وخصوصا ما يتعلق بالشــق 
العسكري املنوط به تغيري رسيع وحاسم 
عىل االرض يشــكل يف اآلن قاعدة صلبة 
للساســة للتخاطب مع املواقف الدولية 

من عىل ارض صلبة وقاعدة متينة..
بذكاء ودهاء اعطت القيادة السياسية 
لكل املتحفزين لتقديم واجب وطني من 
مواقع القيادة واملســؤولية، وهوتحفز 
محمود، وذلك لتصــل بالكثرياىل قناعة 
ان التجربة تمنــح االداء دقة والقرارات 
صوابية وقدرة تمكن القادة من التكيف 
الرسيع مع ظروف ومتغريات الواقع عىل 

مرسح العمليات.

أهداف الثورة اليمنية
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما 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.

احــرام مواثيق األمــم املتحدة واملنظمات الدولية والتمســك بمبدأ 
الحيــاد االيجابي وعــدم االنحياز والعمل على اقرار الســالم العاملي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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السعـر 50 ريـااًلتصدر عن »دائرة التوجيه المعنوي« بالجيش الوطني اليمني
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صفحة

من أقوال الرئيس

عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

القائد األعلى للقوات المسلحة

أكد استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير صنعاء

رئيس الجمهورية يحيي االنتصارات »العظيمة« للجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات 
▪ الرئيس: علم اليمن سيرتفع عاليًا وسيسقط علم إيران كما سقط االستعمار البريطاني
▪ الرئيس: العمليات العسكرية هدفها تخليص اليمن من شرور العصابة الخبيثة

www.26sep.info

 اليمــن أصــل العروبــة ومنبعها 
اليمن شــامخة عزيزة  وســتبقى 
موحدة يف ظــل نظام اتحادي عادل 
هذا  وتطلعــات  طموحــات  يلبي 

الشعب العظيم.

في سبع جبهات ومن الجهات األربع

الجيش الوطني يطلق أوسع عملية عسكرية منذ تأسيسه ويقترب من النصر
   فؤاد العلوي

شهدت جبهات القتال مع مليشيا 
الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران، 
هذا األســبوع تصعيداً عسكرياً غري 
مسبوق، تمكن خالله أبطال الجيش 
الوطني من التقدم امليداني يف ســبع 
جبهات واالقراب من التحرير الكامل 

ملدينة الحديدة ومينائها.
وأظهرت املعارك التي شــهدتها 
جبهات القتال بدعــم من التحالف 
العربي مدى القدرة التي بات يتمتع 
بها الجيش الوطني، وامتالكه عنارص 
التحكم يف املعركة وتحديد أين وكيف 

ينترص، وفــق ما يؤكــده مراقبون 
عسكريون.

وأطلق الجيش الوطني بدعم من 
التحالف العربي هذا األسبوع عملية 
عسكرية هي األوســع منذ تأسيسه 
يف العام 2015 ،لتحريــر ما تبقى 
من املحافظات تحت سيطرة مليشيا 

الحوثي اإلرهابية.
وتمكن الجيش الوطني خالل هذه 
العمليات من إحراز انتصارات كبرية 
وواسعة يف كل من الحديدة، وصعدة، 
والبيضــاء، والضالع، وحجة، وتعز، 
والجوف، وإلحاق مليشــيا الحوثي 

خسائر فادحة يف األرواح واملعدات.
ويف حني تتواصل املعارك امليدانية 
يف مختلف الجبهات، قاربت القوات 
املشــركة يف محافظة الحديدة من 
إحراز نرص إسراتيجي بتحرير ميناء 
ومدينة الحديدة، عقب التقدم الكبري 
الذي تحقق داخل املدينة ومحيطها 
ومحارصة املليشيا من ثالثة اتجاهات.
ووفقاً ملصادر ميدانية تحدثت لـ 
»26 ســبتمرب« فإن مليشيا الحوثي 
داخل مدينة الحديدة فقدت قدرتها 
عىل املقاومة، وباتت تعتمد بشــكل 

أسايس عىل الهاونات

الجيش الوطني يحصد ثمار تضحياته في مختلف الجهات

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقوف اليمن إىل جانب 
جمهورية مرص العربية يف مواجهة آفة اإلرهاب، ويف كل ما تتخذه من إجراءات أمنية 
ملا من شأنه الحفاظ عىل أمنها واستقرارها ومحاربة العنارص اإلرهابية التي تزهق 

األرواح وتقلق األمن والسكينة العامة.
جاء ذلك يف برقية عزاء بعثها رئيس الجمهورية إىل أخيه الرئيس املرصي عبدالفتاح 
السييس يف ضحايا الهجوم اإلرهابي باملنيا، الذي استهدف حافلة كانت تقل مجموعة 

من األقباط إىل دير محافظة املنيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني.
وجدد فخامة الرئيس يف برقيته موقف بالدنا الدائم والثابت املناهض للعنف واإلرهاب 

بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت مسبباته ودوافعه.

عزى الرئيس السيسي في ضحايا هجوم )المنيا( اإلرهابي
الرئيس هادي يؤكد وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة اإلرهاب

العفو الدولية تتهم مليشيا الحوثي بخرق 
القانون اإلنساني في الحديدة

اّتهمت منّظمة العفو الدولية 
مليشــيا الحوثــي االنقالبية، 
باستخدام مستشفى 22 مايو يف 
مدينة الحديدة ألغراض عسكرية.
وأوضحت املنظمة الحقوقية 
يف بيان نرشتــه ،الخميس، بان 
املتمردين املدعومــني من إيران 
نــرشوا قناصــة عىل ســطح 
املستشفى يف حي 22 مايو رشق 
مدينة الحديدة املطلة عىل البحر 

االحمر.
واعتربت املنظمــة أن هذه 

الخطــوة تنــذر بـ«عواقــب 
كارثية« عىل طاقم املستشــفى 
واملرىض، وتشّكل »خرقا للقانون 

االنساني«.
وكانت مليشــيا الحوثي قد 
اقتحمت مستشــفى 22 مايو 
األهيل يف الحديدة، وحولته اىل ثكنة 
عسكرية ونصبت عىل سطحه 

أسلحة ثقيلة وقناصة.
وذكــرت مصــادر طبية يف 
املستشــفى الذي يضــم أطباء 

وممرضني أجانب،

تحسن في أسعار صرف الريال أمام الدوالر 
بفعل عدد من اإلجراءات 

26 سبتمرب/ خاص
حققت أســعار رصف الريال ،خالل األيام األربعة املاضية، تحسناً نسبياً أمام 

العمالت األجنبية عىل رأسها الدوالر والريال السعودي.
وأكد مراسلو »26 ســبتمرب« أن أسعار الدوالر تراجعت إىل مادون 660 رياالً يف 

تعامالت األيام املاضية، مرتاجعا عن 725 ريال مطلع األسبوع الحايل. 
وتراجعت أسعار الريال السعودي إىل أقل من 170 ريال يمني بعد أن كان عند 

مستوى 195 يوم السبت املايض.
وأكد مصطفى نرص رئيس مركز اإلعالم اإلقتصادي أن التحسن يف سعر الريال 
يرجع لعدد من اإلجراءات الحكومية أبرزها تبسيط إجراءات الحصول عىل تمويل 
استرياد املواد األساسية بالدوالر من الوديعة السعودية، وفتح اعتمادات مستندية، 

ورفع سعر الفائدة إىل ٢٧٪، وتكوين احتياطي نقدي بمبلغ ٥٠٠ مليار ريال.
وقال: إن هذه اإلجراءات عززت من قدرة البنك املركزي عىل إدارة السياسة النقدية 

والحد من املضاربة.
وتابع: »يمكن القول أن الحرب االقتصادية بني الحكومة والحوثيني بدأت اآلن، 
بدليل أنها املرة األوىل التي تبدأ فيها تغيريات سعر رصف الريال مقابل الدوالر من 

عدن وليست من صنعاء«. 
وقال: إن الحكومة والبنك املركزي يف عدن اتخذت قرارات تعطي
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محافظ عدن يتفقد سير العمل في عدد 
من المرافق االيرادية والخدمي

 

تفقد محافظ محافظة عدن، أحمد ســالم ربيع، 
اليوم، سري العمل يف عدد من املرافق واملؤسسات اإليرادية 

والخدمية .
وزار املحافظ، مبنى جمــرك املنطقة الحرة، حيث 

أستمع من نائب مديرعام الجمرك، 
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بقايا 2
التقى اللواء أحمد قرحش واللجنة الطبية العسكرية بتعز

نائب الرئيس يوجه المحافظين بااللتحام بمعركة التحرير للتخلص من المليشيا
عقد اجتماعًا لمناقشة استئناف تصدير الغاز والنفط

رئيس الوزراء يلتقي المبعوث السويدي إلى اليمن 
ويثمن رفض حكومته لالنقالب

ثمن رئيس مجلس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك 
الدعم السيايس واإلنساني »املميز« الذي تقدمه مملكة 
السويد لليمن، وموقفها حيال القضية اليمنية والداعم 
للحكومة الرشعية، ورفضها الكامل لالنقالب الذي نفذته 

مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران.
وأعرب خالل اســتقباله يف العاصمــة املؤقتة عدن، 
املبعوث الخاص للسويد إىل اليمن بيرت سيمباي، وهانس 
جراند بريج مسؤول قســم الخليج يف وزارة الخارجية 
السويدية ،يوم الثالثاء املايض، عن تقديره لزيارة السفري 

السويدي ومبعوث الخارجية السويدية إىل مدينة عدن.
وأكد الدكتور معني عبدامللك أن الحكومة تواجه العديد 
من التحديات يف عملها، وأهمها العمل عىل وقف التدهور 
يف الجانب االقتصادي واإلنساني والحفاظ عىل إمدادات 
الســوق واحتياجاته من املواد الغذائية وبناء مخزون 

اسرتاتيجي من هذ املواد«.
وأضاف: » الحكومة تركز جهودها يف خدمة اليمنيني 
بشــكل فاعل، يف جميع املحافظات دون استثناء، ومن 
بينها اإلجراءات التي اتخذتها يف الشق االقتصادي واملايل، 
حتى تتحسن العملة املحلية، بما ينعكس ذلك يف تراجع 

أسعار السلع األساسية«.
وفيما يتعلق بعملية الســالم، ذكر الدكتور معني أن 
الحكومة قّدمت الكثري من التنازالت للوصول إىل ســالم 
عادل ومستدام لكن الطرف االنقالبي لم يتعامل مع تلك 
التنازالت، وكان بموقفه غري املشجع يف االنخراط بعملية 
السالم يؤكد عىل عدم نيتهم للسالم فهم يحملون نفس 
الفكر والنموذج اإليراني وهو العداء والقتال مع الجميع.
وقال »إن امليليشيا االنقالبية تحاول أن تعزز من أمد 
الرصاع يف اليمن، غري مكرتثة بمعاناة اليمنيني، وأنشأت 
جهاز خدمة مدنيــة موازياٍ لجهــاز الحكومة، وعربه 
يدفعون رواتب للموظفــني املوالني واملنتمني لهم فقط 

بشكل رسي«.

وأضاف »امليليشــيا تركت قرابــة مليون موظف يف 
املناطق التي يسيطرون عليها دون مرتبات وهو ما فاقم 

من املعاناة اإلنسانية لهؤالء املواطنني«.
من جانبه، عرّب املبعوث الخاص للسويد إىل اليمن عن 
تهانيه لدولة رئيس الوزراء بمناسبة تعيينه يف منصبه 

الجديد..معرباً عن سعادته لهذا اللقاء.
وأكد استمرار دعم بالده ألمن واستقرار اليمن، وإنهاء 
معاناة الشــعب اليمني، وحرص الســويد عىل تعزيز 

وتطوير العالقة مع اليمن.
من جهة ثانية أكــد رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك أن الحكومة عازمة عىل استئناف العمل يف تصدير 
النفط والغاز لتغذية موازنة الدولة خالل الفرتة القادمة.

وقال خــالل اجتماع بقيادة الرشكــة اليمنية للغاز 
ورشكة صافر النفطية ،األربعاء املايض إن النقط والغاز 
يمثالن ما نسبته %70 من موارد املوازنة العامة للدولة 
سابقا و%63 من إجمايل صادرات البالد يف السابق، ولذلك 

فإن الحكومة عازمة عىل استئناف العمل فيهما«.
وأضاف  »إن فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي، وجه برضورة استئناف العمل يف القطاع النفطي 
وتطويره كونه يمثل ركيزة أساسية يف استقرار وتحسن 

اقتصاد البالد.
وأردف قائال: »الجميع يعلــم أن األزمة االقتصادية 
واملالية تعود بسبب رئييس إىل عجز الحكومة يف استئناف 
وارداتها، ووصلنا إىل مرحلة ارتفعت فيها حجم اإلنفاق 
الحكومي عىل عدد من املجاالت بينما كان حجم الدخل 
يســاوي صفراً، وهذا أمر منطقــي أن يحدث كل ذلك 

االنهيار«.
وأكــد أن جهود الحكومة تركز عــىل تقليص حجم 
اإلنفاق، وزيادة حجــم الدخل، ولذلك فــإن االهتمام 
بقطاعي النفط والغاز يعد أولوية يف هذا السياق، كما إن 
البنك املركزي واللجنة االقتصادية يعمالن يف سبيل ذلك«.

الجمهورية  نائب رئيس  استقبل 
الفريق الركن/ عيل محسن صالح، 
بمحافظة مأرب، املناضل السبتمربي 

اللواء أحمد عبدالرحمن قرحش.
وأشاد نائب الرئيس بأدوار ومواقف 
املناضل قرحش مــع رفاقه الثوار 
األوائل الذين أوقــدوا جذوة النرص 
وأضاءوا دروب الحرية وأســقطوا 
بكفاحهــم ووعيهــم وصمودهم 
أســوأ األنظمة اإلمامية الكهنوتية 
االستبدادية التي جثمت عىل صدور 
اليمنيني عقوداً مــن الزمن تجرعوا 

خاللها املآيس واآلالم.
من جهة أخرى وجه نائب رئيس 
الجمهوريــة الفريــق الركن/ عيل 
محسن صالح محافظي املحافظات 
بااللتحام بمعركة التحرير لتخليص 

اليمن من انقالب مليشيا الحوثي اإليرانية وتبعاته عىل 
الشعب واملواطن.

وشدد خالل لقائه وزير الدولة أمني العاصمة اللواء 
عبدالغني جميل ومحافظي الجوف وذمار وريمة ،يوم 
االثنني املــايض، عىل رضورة االرتبــاط بواقع الناس 
ومعرفة ما يــدور يف محافظاتهم ويف املناطق املحررة 

وغري املحررة.

وأكــد أن توجيهــات فخامة رئيــس الجمهورية 
للمحافظني تقتيض العمل بكل جهد لتوفري الخدمات 
الرضورية للمواطنني، وهي الخدمات األساسية املتمثلة 
يف )امليــاه، والصحة، والكهربــاء، والطريق، والرتبية 
والتعليم( والعمل بالتنسيق مع الحكومة لتوفري هذه 

األولويات.
وعرض املحافظون تقارير عــن الجهود املبذولة يف 
مختلف املجاالت واألوضاع األمنية واإلنســانية يف ظل 

سيطرة املليشــيا، مؤكدين التفاف 
مختلف القوى واملكونات السياسية 
واالجتماعية حــول الرشعية بقيادة 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية.
ورفعوا التهاني للقيادة السياسية 
باالنتصــارات التي حققهــا أبطال 
الجيش يف مختلف الجبهات عىل طريق 

استعادة الدولة ودحر االنقالب.
إىل ذلــك التقــى نائــب رئيــس 
الجمهوريــة الفريــق الركن/ عيل 
محســن االحمر الخميس املايض يف 
مارب برئيس وأعضاء اللجنة الطبية 
العســكرية بمحافظة تعز بحضور 
رئيس هيئة األركان العامة الســابق 

اللواء الركن طاهر العقييل.
ويف اللقاء قدمت اللجنة تقريراً حول 
عملية معالجة جرحى محور تعز يف مستشفيات الداخل 

والخارج والعوائق التي تعرتض عمل اللجنة.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها 
اللجنة، وشــدد عىل رضورة مضاعفة الجهود للعناية 
بالجرحى األبطال الذين ضحــوا بأْنَفس ما يملكون 
يف ســبيل عزة ورفعة الوطن وهزيمة قوى االنقالب 

والكهنوت. 

وفد من رئاسة األركان العامة يزور 
لجنة عالج الجرحى في مصر

وصل إىل العاصمة املرصية القاهرة وفد من رئاسة 
األركان العامة بوزارة الدفاع واللجنة الطبية العسكرية 
لالطالع عىل سري أعمال لجنة عالج الجرحى يف مرص .
وعقد الوفد صباح ،يوم األربعاء املايض، اجتماعاً 
مطوالً مع رئيس وأعضاء لجنة عالج الجرحى يف مرص 
اطلعوا خالله عىل سري عمل اللجنة واآللية املتبعة لعالج 

الجريح منذ وصوله إىل القاهرة وحتى مغادرته.
وقدم رئيــس اللجنــة ونائبه والشــؤون املالية 
والسكرتارية رشحاً مفصالً آللية العمل والصعوبات 

واملعوقات التي تواجه اللجنة يف عملها .
كما تم اســتعراض االمتيازات التي تحصل عليها 
اللجنة من الجانب املرصي والذي يسهل عمل اللجنة 

ويقلل الصعوبات التي تواجهها.
وأشــاد الوفد الزائر بآلية عمل اللجنة يف الجوانب 
املالية، مؤكدين عىل جملة من التوصيات واملالحظات 
التي تســاعد عىل االرتقاء بآلية العمل وتوصلها إىل 

التميز.

مأرب .. إحباط تهريب عملة صعبة بـ5 مليون دوالر وضبط آثار مهربة
تمكنــت األجهــزة األمنيــة 
بمحافظــة مأرب خــالل األيام 
القليلة املاضية من إحباط عمليتي 
تهريب للعملة الصعبة )دوالر - 
سعودي( بأكثر من خمسة مليون 
دوالر كانت يف طريقها إىل صنعاء.

كما أحبطــت األجهزة األمنية 
بمأرب عملية تهريب قطع أثرية 
نادرة، وألقت القبض عىل عصابة 
سمرسة تقوم بنقلها من مليشيا 
الحوثــي االنقالبيــة، وتهريبها 

وبيعها.
وأكد مدير عام رشطة املحافظة 
العميد/ عبدامللك املداني أن أفراداً 
من منتســبي األمــن يف مديرية 
الجوبة تمكنوا من إحباط العملية 
األوىل البالغة 2 مليون و 610 ألف 
دوالر عندما كان يراد تهريبها إىل 

صنعاء.
وذكــر أن املبالــغ املالية كانت 

مخبأة بطريقة احرتافية يف سيارة نوع 

)هايلوكس(، وأنه تم ضبط اثنني ممن 
كانوا عىل متن تلك السيارة.

وأكد املداني لوكالة سبأ أن العملية 
الثانيــة والتي تبلــغ 9 مليون ريال 
سعودي بما يعادل 2 مليون و400 ألف 
دوالر، تم ضبطها من قبل إحدى نقاط 
الحزام األمني لعاصمة املحافظة عىل 

طريق مأرب صنعاء.
وقال: إن املبلغ كان مخبأً يف حقيبة 
مالبس عىل متن سيارة ونيت غمارتني.
أما القطــع األثرية فأكــد العميد 
املداني أنه تم ضبطها يف إحدى النقاط 
األمنية خارج عاصمة املحافظة هي 
تماثيل ذهبية وأخــرى من األحجار 
الكريمة مكتوب عليها بالخط السبئي 

القديم )املسند(.

وكشف املداني أن األجهزة 
األمنية ضبطت خمســة من 
املتهمــني بتهريبهــا كانوا 
يستقلون ســيارة )كيأ(، يف 
حني ما يزال البحث جاريا عن 
اثنني آخرين ضمن العصابة 
واحــد منهما من جنســية 

عربية.
وأوضح مدير عام رشطة 
املحافظــة أن عملية الضبط 
تمــت بعد تحــري ومتابعة 
لهذه العصابــة، حيث كانت 
العصابة تحاول تهريب هذه 
ذمار  التماثيل من محافظة 
إىل أحد املنافذ اليمنية لبيعها 

لتاجر من دولة عربية.
وأشــار العميد املداني إىل 
أن املتهمــني اعرتفوا خالل 
التحقيقات أنهــم يقومون 
بنقــل هــذه اآلثــار النادرة 
والســبائك الذهبية األثرية من عنارص 
موالية ملليشيا الحوثي يف محافظة ذمار 
إىل أشخاص من دول عربية وأجنبية عرب 

وسطاء محليني وعرب.
ولفــت املدانــي إىل أن املتهمــني 
املضبوطني جزء مــن عصابة كبرية، 
واعرتفوا خــالل التحقيقات بقيامهم 
ببيع العديد من القطع األثرية والسبائك 
الذهبية التي وجدت صورها يف تلفوناتهم 

الشخصية.
وأشار إىل أن العصابة اعرتفت بقيامها 
بإذابة بعض السبائك الذهبية والتماثيل 
األثرية القديمــة املصنوعة من الذهب، 
وتهريبها وبيعها كقطــع ذهبية بعد 

طمس قوالبها ومعاملها األثرية.

عقدت اللجنة األمنية بمحافظة تعز ،الخميس املايض، 
اجتماعها الدوري برئاســة وكيــل أول محافظة تعز 
الدكتور عبدالقوي املخاليف ، ملناقشة عدد من القضايا 

األمنية والعسكرية وأوضاع الجرحى باملحافظة.
وأقرت اللجنة يف االجتماع إرســال مبلغ 100 مليون 
ريال  للجرحى كمبلغ إسعايف تكفلت به السلطة املحلية 

وقيادة املحور مناصفة بينهما.
والتزمت السلطة املحلية وقيادة املحور بتوفري مبلغ 
مليار ريال مناصفة بينهما للجرحى للمرحلة القادمة 
،ووجهت بمتابعة ما يتم خصمه مركزيا يف الدائرة املالية 
بعدن من مرتبات منتســبي محور تعز لصالح اللجنة 
الطبية واملقدرة بنحــو 800 مليون ريال، وكذا متابعة 

املبالغ املتأخرة الخاصة بجرحى تعز لدى البنك املركزي.
وطالبت اللجنة بمساواة جرحى تعز بجرحى بقية 

املحافظات فيما يتعلق برصف االكراميات.
كما اســتمعت اللجنة األمنية إىل التقرير املقدم من 
رئيس لجنة تنفيذ قرارات االجتماع السابق بالخيامي 
فيما يخص األوضاع األمنية  بالرتبة والنقاط املستحدثة.  
حرض اإلجتماع وكيال املحافظة لشؤون الدفاع واألمن 
اللواء الركن/ عبدالكريم الصربي، وعارف جامل ،وأركان 
حرب محور تعز العميد عبدالعزيز املجيدي ،وعمليات 
املحور العميد عدنان رزيق ،ومدير عام الرشطة العميد 
منصور االكحيل، وعدد من قيادة االلوية العســكرية 

باملحور  واالجهزة املعنية.

أمنية تعز تقر إرسال مبلغ إسعافي لجرحى الجيش الوطني
إعـــالن قــضــائــي

تعلن محكمة حريب االبتدائية انه تقدم 
اليها املدعي/ صادق عبد الله مساعد العبيد 
مدعيا انه حصل خطأ يف جواز السفر حيث 
ســجل اســمه صادق عبدالله احمد سالم 
الطهيفي وان اســمه الصحيح هو صادق 
عبدالله مســاعد العبيد بموجب مؤهالته 
ويطلب اثبات ذلك بحكم رشعي فمن له أي 
اعرتاض عليه التقدم اىل املحكمة خالل مدة 

شهر من تاريخ نرش االعالن(.

اعالنات فقدان
• يعلن عصام محمد محمد يحيى الحميدي عن فقدان 
بطاقته الشخصية برقم )04010336463( فعىل 

من وجدها عليه ارجاعها اىل أقرب مركز رشطة.
• يعلن باســم فؤاد أحمد رسحان محمد عن فقدان 
سجله االكاديمي برقم) 1011/99( تاريخ التخرج 
2002 جهة االصدار الجامعة الوطنية كلية العلوم 
التطبيقية فعىل من وجدها عليه ارجاعها اىل أقرب 

مركز رشطة.
• يعلن سعيد محمد أحمد الشوكاء  عن فقدان بطاقته 
الشــخصية الصادرة من محافظــة ذمار برقم 
)17010120493(.  فعىل من وجدها ايصالها اىل 

أقرب قسم رشطة.
• محمد أحمــد محمد قائــد الوهبي عــن فقدان 
بطاقته الشخصية الصادرة من محافظة إب برقم 
)15010008688(.  فعىل من وجدها ايصالها اىل 

أقرب قسم رشطة.
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قام رئيــس دائــرة التوجيه 
املعنوي اللواء محسن خرصوف 
,اليوم الخميس, بزيارة ميدانية 
للخطــوط األماميــة  يف جبهة 

املالجم رشق محافظة البيضاء.
وخــالل الزيارة التــي رافقه 
فيها مســاعد رئيــس الدائرة 
لإلرشاد الديني واإلعداد املعنوي 
العقيد/ احمد االشــول وفريق 
من الصحفيني و اإلعالميني  نقل 
اللواء خرصوف تحيات وتهاني 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية املشــر عبد 
ربه منصور هادي القائد األعىل 
للقوات املسلحة واألمن, ونائبه 
الفريــق الركن عيل محســن 
صالح, وقيــادة وزارة الدفاع, 
ورئاســة هيئة األركان العامة, 
باالنتصــارات التــي يحققها 
أبطال الجيش الوطني يف مختلف 

الجبهات.
اللــواء خــرصوف أن   وأكد 
القيادة السياسية تويل اهتماما 
كبرا بأبطــال الجيش الوطني 
يف مختلــف الجبهات مشــيدا  
بالجهود الكبرة والبطوالت التي 
يسطرها ابطال الجيش الوطني 
كل يوم يف مختلف الجبهات مهنئاً 
إياهم باالنتصارات العظيمة التي 
تحققت عىل أيديهم يف محوري 

بيحان والبيضاء .
من ناحيته رحب اللواء الركن 
مفــرح بحيبح بهــذه الزيارة 

امليدانية املتزامنة مع انتصارات 
األبطال التي تم تحقيقها يف هذه 
الجبهة  املشتعلة بفضل إرادتهم 
الفوالذية ودعم ومساندة القيادة 
السياسية والعسكرية والتحالف 
العربي لدعــم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية ، مؤكدا  
عزمهم عىل استكمال ماتبقى من 
أرايض محافظة البيضاء وصوال 
إىل ذمار وصنعاء حتى استعادة 
كامل أرايض الدولة ومؤسساتها.

وخالل حديثه للفريق اإلعالمي 
قال اللواء الركن بحيبح ) أشعر 
بغصة كبرة كلما رأيت عدد قتىل 
املليشــيا يتفاقم يوما بعد يوم 
فهي تزج بهــم إىل  املوت وقودا 
لحربهم العبثية بعد التغرير بهم  
دون اكــراث ملصرهم املحتوم 

وكأنهم ليسوا آدميني«.

وأضاف  » ماكنت أود أن يقتتل 
اليمنيون فيها بينهم ، ووجدنا 
أنفسنا مضطرين لخوض هذه 
املعركة دفاعا عن الدين والوطن 
والقيم والهوية واألخالق ، فقد 
سعت املليشيا إىل زعزعة الثوابت 
الحياة وخلخة  وتدمر مظاهر 
الهوية اإلسالمية لفرض مرشوع 
تدمــري دخيل يخــدم أجندة 

خارجية نأباها جميعا« 
القبائــل  مشــائخ  داعيــا 
والوجاهات االجتماعية املؤثرة 
إىل وضع حد لهذا النزيف وعدم 
الســماح ألبنائهــم ورعاياهم 
باالنخراط يف صفوف املليشــيا 
التــي تخوض حربــا بالوكالة 
لصالح قوى خارجيــة التريد 
لهذا الوطن أن ينعم باالستقرار 

والتقدم واالزدهار.

فرصة نهائية للحسم
يرى د. عيل العسيل أن هذه املبادرة قد رسعت من 
تحريك الجبهات عىل امتداد اليمن من أجل الحسم.. 
وقال: كلنا يتابع االنتصارات والزحوفات يف مختلف 
املحافظــات؛ وبما ان وزيري الدفــاع والخارجية 
االمريكيني قــد حددا انتهاء الحرب خالل شــهر؛ 
فمعنى ذلــك أنهم قد منحــوا الرشعية والتحالف 
بقيادة اململكة هذا الشهر كفرصة نهائية لعملية 
الحسم؛ فإن لم فحتما ستتوقف الحرب ببقاء كل 

ما هو مسيطر عليه من االرض..

تقاطع كلي
وأشار العسيل اىل أن عنارص املبادرة تتقاطع كليا 
مع مخرجات الحوار الوطنــي وباقي املرجعيات 
بما فيها مراجعة قرارات مجلس األمن الدويل ذات 
الصلة.. ولذلك رأينا أن الحكومة اليمنية قد حددت 
موقفها منها بالرفض ،كمــا أن نائب الرئيس هو 
اآلخر قد قال: انه ال يمكن للرشعية قبول اية اتفاقات 
جديدة مخالفة للمرجعيات الثالث املبادرة الخليجية 
وآلياتهــا التنفيذية ومخرجات الحــوار الوطني 

والقرارات الدولية بما فيها القرار 2216..

تصدير األزمة الى المستقبل
 الكاتب الصحفي واملحلل الســيايس، ياســني 
التميمــي قــال: إن الدعوات التــي أطلقها وزيرا 
الخارجية والدفاع األمريكيني، ماك بومبيو، وجيمس 
ماتيس، هيمنت عىل املشهد اإلعالمي، وسط توقعات 
بأن تشهد اليمن يف غضون شهر وقفاً إلطالق النار 

ومشاورات تفيض إىل السالم.

وأضاف التميمي: اليمنيــون اليوم يتطلعون إىل 
السالم؛ ولكن ليس بأي ثمن، فلقد دفعوا ما يكفي 
من األثمان ومن حقهم أن يطمئنوا إىل أن الســالم 
الذي يخطط العالم لجلبه إىل بالدهم سيكون بالفعل 
ســالماً دائماً وفاتحة أمل حقيقي، وليس تصديراً 

لألزمة إىل السنوات القادمة.

إنهاء مسببات الحرب
فهذا العالم الذي رسق الســالم مــن اليمنيني 
-حســب تعبره- حينما قرر أن ينهــي ثورتهم 

الســلمية والنظام االنتقايل الذي أفرزته، وإخراج 
القوى السياســية املؤيدة لهذه الثورة من املعادلة 
السياسية يف البالد.. قال التميمي انه يتوجب اليوم 
عىل هذا العالم أن يعيد توجيه مهمته يف اليمن باتجاه 
إنهاء مسببات الحرب ويف طليعتها: إنهاء االنقالب، 
وإنهاء التدخل الخارجي ، وتحميله تبعات الحرب 
وما خلفتــه من دمار، بما يســمح بإعادة تأهيل 
اقتصاد البــالد وبنيتها التحتيــة، والدعم الكامل 
لعملية سياسية تعيد الديمقراطية إىل الدولة اليمنية 

االتحادية متعددة األقاليم.

ووصف التميمي ترصيحــات الوزيرين بومبيو 
وماتيس بأنها ما يشــبه اإلمالءات بشأن خارطة 
طريق الحل السيايس، ومرة أخرى يحاول األمريكيون 
الترصف خارج الثوابت األساسية للحل يف اليمن، بما 
يف ذلك القرار 2216 الصادر عن مجلس األمن الدويل.

تناقض
ماجد فضايل -وكيل وزارة حقوق االنسان، قال: 

إن الحكومة اليمنية حريصة عىل الســالم الدائم 
وترحب بأي مبادرات تتوافق مع املرجعيات الثالث 
وهي املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
الحوار الوطني و قرارات مجلس األمن بخصوص 

اليمن وعىل رأسها القرار 2216.

وأضاف: أي مبادرات تناقــض أو تتجاوز هذه 
املرجعيات فهي مرفوضة ولن يقبلها الشعب، هذا 
الشعب الذي يتوق لدولة عادلة ويرى من مخرجات 
الحوار الوطني واليمن االتحادي مرشوعا له إلخراجه 

من ظلم املركزية واعترب فضايل أن مبادرة )ماتيس( 
ال تساعد عىل الحل ولن تصل اىل سالم دائم ، وهذا 
ما تريده املليشيا االنقالبية يف مساع منها الستغالل 
هذه املبادرات إليقاف الحرب مؤقتا لتجهز نفسها 
ومن ثم تعود يف حربها عىل الشــعب وانقالبها عىل 

رشعيته املنتخبة.

إضافة عبثية
ويقول الناشط الســيايس ، عبدالله فرحان: يف 
كل األحوال برأيي هي نــوع من االضافات العبثية 
اىل املبادرات السابقة ولن تغر يف األمر شيئ سوى 
تحقيق بعضا من االبتزاز السيايس، لذا.. وذاك.. من 

األطراف املحلية واالقليمية.

مبادرة مصيرها الفشل
ويرى الكاتب الصحفي واملحلل السيايس فؤاد 
مسعد، أن دعوة )ماتيس( تكرار يسء لخطة كري 
املشــؤومة التي ولدت ميتة قبل حوايل عامني.. 
واعترب الدعوة التي رحبت بها املليشــيا الحوثية 
فور إعالنها هي مكافأة أمريكية للحوثيني مقابل 
التقارب الذي اظهروه مــع الكيان الصهيونى.. 
وقال: إن الحوثيني يعتقدون أن التقرب من امريكا 
عرب البوابــة اإلرسائيلية ســيكون ثمنه إيقاف 
الحرب واإلبقاء عليهم شــوكة يف حلق التسوية 
السياسية.. الفتا اىل ان دعوة )ماتيس( لن تجد 
طريقها للتنفيذ؛ ألنها تتجاوز حق الشعب اليمني 
يف الدفــاع عن إرادته واســتعادة دولته، وتمنح 
املليشــيا الحوثية صك الــرباءة وترضب عرض 
الحائط بكل ما قدمه اليمنيون من تضحيات يف 

مواجهة االنقالب الحوثي.

مؤكدا أن ما تحققه قــوات الجيش الوطني من 
انتصارات عسكرية سيتجاوز دعوة ماتيس ويرسم 
واقعا جديدا عنوانه اليمن الجديد الذي يســتعيده 
أبناؤه اليوم بأرواحهم ودمائهم يف صعدة والحديدة 
وتعــز وحجة وصنعــاء ودمــت ويف كل الجهات 
والجبهات.. وهذا ما يراهن عليه الشــعب اليمني 
بعدما سئم من مماطالت الحوثي وسلسلة وعوده 

الكاذبة واتفاقاته التي لم يلتزم بها.

حصدت مبادرة ماتيس االخــرة لحل األزمة يف اليمن 
ردود فعل رسمية رافضة لكل ما احتوته من بنود كونها 
جاءت متعارضة مع القرارات األممية واملرجعيات الثالث 
ناهيك من أن )ترصيحات( ماتيس حســب سياسيون 
والدولة  الوطنــي  الحوار  يمنيون طمرت مخرجــات 
اليمنيــة االتحادية تحت أنقاض الدمــار الذي خلفته 
مليشــيا اإلرهاب الحوثية يف الجسد اليمني. ويرى عدد 

من املحللني السياسيني اليمنيني أن هذه املبادرة تتجاوز 
حق الشعب اليمني يف الدفاع عن إرادته واستعادة دولته 
املســلوبة من جماعة ارهابية باتت عىل هاوية االنهيار 
اليمني وجيشه  الشــعب  امام صالبة وارادة  واالندثار 
الوطني البطل.. فإىل ما اســتطلعته »26 سبتمرب« من 

آراء حول هذه املبادرة..
  استطالع/ سعيد الصويف

مراقبون ومحللون سياسيون قالوا: إن اليمنيين يطالبون بإنهاء مسببات الحرب .. ويرفضون ترحيل األزمات

البحث عن السالم الدائم

في زيارته التفقدية البطال الجيش في المواقع االمامية لجبهة المالجم

اللواء خصروف: القيادة السياسية تولي اهتمامًا 
كبيرًا بأبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات  

الفريق ركن عبدالله سالم 
النخعي

محل وتاريخ امليالد: محافظة 
أبني 1962م

المناصب التي تقلدها:
- قائد زورق صواريخ 1988-

1986.2م
مدير تدريب القــوات البحرية 

1988-1990م
- رئيس شعبة املالحة القوات 

البحرية 94-1996م.
- مديرا للمدرسة الفنية البحرية 2002-2009م.
- قائدا للقوات البحرية والدفاع الساحيل 2012-

2018م.
- رئيس مجموعة العمــل األمنية الصدقاء اليمن 

2016-2018م.

المؤهالت العسكرية:
- بكالوريوس علوم بحرية من 
الكلية البحرية االتحاد السوفيتي 

.1986-1980
- ماجســترقيادة واركان من 
االكاديمية العكرسية دمشــق 

للفرة من 1999-1997.
- زمالة كليــة الحرب العليا من 
االكاديميــة العســكرية العليا 

صنعاء عام 2012م.

أهم االوسمة الحاصل 
عليها :

- وسام الوحدة
-  وسام الواجب 

- وسام الشجاعة
العديد من الشهائد التقديرية من خالل املشاركات 

الداخلية والخارجية .

وزير الدفاع .. سيرة ذاتية

الفريق الركن  محمد علي 
المقدشي

محل وتاريخ امليالد : حور عنس- 
محافظة ذمار 1962

المؤهـالت العلمية
- بكالوريوس علوم عسكرية – 

الكلية الحربية1984م.
- ليســانس رشيعــة وقانون- 

جامعة صنعاء 1990م.
- قادة كتائــب يف األمن املركزي 

1991م.
- ماجســتر علوم عســكرية 
أسلحة مشركة- كلية القيادة 

واألركان 1996م
- عدد من الدورات.

المناصب التي تقلدها
- قائد رسية مشاه اللواء الرابع 

عروبة-1984 1986م.
- رئيس عمليــات دبابات اللواء 

الرابع عروبة-1986 1987م.
- قائد قطاع حرض وميدي اللواء 

الرابع عروبة -1987 1989م.
- أركان كتيبــة مدفعية اللواء 

الرابع عروبة -1989 1992م.
- ضابط امن اللواء الرابع عروبة 

-1992 1994م.
- قائد كتيبة مشاه اللواء الرابع 

عروبة -1994 1996م.

- أركان حرب حرس حدود محور 
الحديدة -1997 1999م.

- رئيس عمليات اللواء 13 مشاه 
-1999 2001م.

- رئيس أركان لواء 23 مش ميكا 
-2001 2006م.

- قائد محور عتق – قائد اللواء 
21 ميكا -2007 2008م.

- قائــد املنطقــة العســكرية 
الوسطى وقائد اللواء 13 مشاه 

2008م.
- نائب رئيس هيئة األركان العامة 

للشؤون الفنية 2012م.]2[
-  قائــد املنطقة العســكرية 

السادسة يف 11 ابريل 2013م
- رئيســا لهيئة االركان 4 مايو 

2015م
ـ مستشارا للقائد األعىل للقوات 

املسلحة 2018ـ2017

رئيس األركان.. سيرة ذاتية
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     اجليش الوطني اليمني
     

     
انتهاكات4 

يوم��اً بعد آخ��ر تتزايد انته��اكات املليش��يا احلوثية 
ضد املدنيني في مختلف املناطق التي يسيطرون عليها، 
اضافة إلى القصف املستمر للمدن القريبة منها، وتوزيع 

املوت باملجان على االحياء السكنية.

رغيف اخلبز
انتهاكات مليشيا احلوثي املس��تمرة لم يسلم رغيف 
اخلب��ز منها حيث وصلت ه��ذه املرة إلى خب��ز اليمنيني 

ولقمة عيش املدنيني في محافظة احلديدة.
وعملت مليش��يا احلوثي االيرانية ف��ي احلديدة على 
منع دخول شاحنات القمح إلى املدينة، في محاولة خللق 

أزمة غذائية بني أوساط املدنيني.
وذكرت مصادر محلي��ة، أن مليش��يا احلوثي منعت 
دخول ش��احنات محمل��ة بالطح��ني كان��ت متجهة إلى 
مخاب��ز مدينة احلديدة، ف��ي إط��ار محاوالتهم الضغط 
عل��ى املدنيني للعمل ف��ي صفوفهم ومحاولة اس��تغالل 
حاجات املدنيني األساس��ية ف��ي مواجهاته��م مع قوات 
دعم الش��رعية، ال سيما بعد أن ضيق اخلناق عليهم في 

معظم أنحاء املدينة في اآلونة األخيرة.
من ناحي��ة أخرى أع��رب املدي��ر التنفي��ذي لبرنامج 
االغذية العاملي ديفيد بيس��لي في رس��الة مس��ربة عن 
مخاوفه وخيبة األمل من االنتهاكات املتكررة واملستمرة 
للقانون الدولي االنساني من قبل املليشيا احلوثية في 

احلديدة.
ومنذ احلادي عشر من سبتمبر كررت مليشيا احلوثي 
انتهاكاتها لالتفاقيات املبرمة مع برنامج األغذية العاملية 
وذلك من خالل تخزين معداتهم وأسلحتهم في املنشآت 
التي من املفترض أن تكون مبنأى عن مناطق االشتباكات 

الدائرة في أطراف املدينة.
إلى ذل��ك اقدمت عناصر املليش��يا االنقالبية املتمردة 
على اقتح��ام منش��أتني بالق��وة تعاقد معه��ا البرنامج 
الغذائ��ي العاملي في احلديدة وحتديداً منش��أة صوامع 

غالل البحر األحمر ومستودعاً مستأجراً في احلمادي.
وتعد هذه االنتهاكات التي متارسها مليشيا احلوثي 
االيرانية يوماً بعد يوم انتهاكا لاللتزامات التي حددتها 
القواع��د العرفية للقانون الدولي اإلنس��اني والتي تقر 
بض��رورة أخذ االحتياطات الالزم��ة لفصل املدنيني عن 
األهداف العس��كرية وأن اس��تغالل املواطن��ني ألهداف 
عسكرية يعتبر خرقا للمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف 

وتعد جرمية حرب.

قصف النازحني
ف��ي أكتوب��ر املاض��ي أطل��ق املتم��ردون احلوثي��ون 
3 قذائ��ف نحو مخيم بن��ي جابر ف��ي مديرية اخلوخة 
باحلديدة، التابع ملركز امللك س��لمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية، وتسببت القذائف في قتل امرأة وإصابة عدد 
كبير من املتواجدين بداخل��ه ، فيما اعتدت في ال�30 من 
س��بتمبر املاضي على األحياء املدنية واملرافق اخلدمية 
مبديري��ة التحيت��ا، في اس��تمرار منها لقص��ف املدنيني 

واستهدافهم.

 احتجاز سفن غذائية
عمدت مليش��يا احلوثي اإليرانية على احتجاز سفناً 

محملة باملواد الغذائية والنفطية في ميناء احلديدة.
 وف��ي7 اكتوب��ر املاض��ي اقدم��ت مليش��يا احلوث��ي 
االنقالبية على احتجاز10 س��فن نفطي��ة وجتارية في 

ميناء احلديدة ومنعوها من إفراغ حمولتها.
وقامت املليش��يا باحتجاز الس��فينة التي حتمل اسم 
)distya pushti( والت��ي وصلت إل��ى امليناء بتاريخ 
28 من س��بتمبر املاضي حتمل على متنها 10955 طن 

ديزل و9025 طن من البنزين.
كما احتج��زت »الس��فينة )RINA («، التي وصلت 
بتاري��خ 3 أكتوب��ر2018م، وحتمل عل��ى متنها 5700 
طن من الدقيق والسكر، ومنعت تفريغها من قبل وايضا 
احتج��از »الس��فينة )SINCERO(«، الت��ي وصل��ت 

بتاريخ 26 من سبتمبر املاضي وحتمل 15025 طن من 
 )CARPE DIEM-2( الديزل، إضافة إلى الس��فينة
التي وصلت بتاريخ 30 من سبتمبر املاضي على متنها 

19350 طن ديزل.
 P V T( وحتتجز املليش��يا أيضا »الس��فينة املسماة
EAGLE(« والتي وصلت بتاريخ 3 من أكتوبر احلالي 

وحتمل 7022 طن من الديزل و14793 من البترول.
وتزامن هذا االنتهاك الذي تقوم به مليشيا الدمار مع 
خلق أزمة مش��تقات نفطية وفرض زيادة على رس��وم 
املش��تقات التي وصلت 60% ودعم الس��وق الس��وداء 
لصالح التج��ار املوالني لها، كل ه��ذه االجراءات انهكت 
االهال��ي في تل��ك املناط��ق وعملت عل��ى زي��ادة األزمة 

اإلنسانية وجتويع املواطنني في تلك احملافظات.
ابتزاز التجار

ما زالت مليش��يا احلوثي مستمرة في ابتزاز اصحاب 
الش��ركات التجارية والتجار واصحاب احملالت وكبار 
املستوردين في صنعاء وتعز واب واحلديدة وغيرها من 
املناطق الواقعة حتت سيطرتها حيث تعمل على فرض 
اجلبايات واإلتاوات الضخمة والتي تأتي كل مرة حتت 
اس��ماء وعناوين مختلفة، مرة حتت ما يسمى باملجهود 
احلربي او مقابل الس��ماح لهم باالستمرار في العمل في 
صنعاء وغيرها من املسميات التي ال تخفى عن اجلميع.
وقامت املليش��يا باحتكار اس��تيراد وجت��ارة الوقود 
وتتخ��ذ منها وس��يلة جلن��ي األرب��اح املضاعف��ة، التي 
تسّخرها لتمويل جبهات القتال وشراء األسلحة املهربة 
واإلنف��اق عل��ى رفاه��ة قادتها ومش��رفيها ف��ي مختلف 
املناطق. كما حتصد املليشيا أمواالً طائلة من خالل فرض 
مكاتب جمركية وضرائب على كل التجار في مداخل املدن 

التي تسيطر عليها.
في شهر اكتوبر من عام 2016م تعرض التجار البتزاز 
من قبل املليش��يا حتت ما يسمى بند »البلديات« بغرض 

دفع مبالغ مالية من كل محل جتاري.

وفي ش��هر نوفمب��ر من ع��ام 2017م طال��ب القيادي 
احلوثي ط��ه املت��وكل بس��رعة تنفي��ذ علميةتأميم على 
ممتلكات وودائع القطاع اخلاص وكبار التجار لصالح 

سلطة جماعته.
كل هذه املؤامرات القذرة ادت الى ظهور جتار جدد من 
املليشيا يستخدمونهم للجشع واحتكار املواد الضرورية 
واألساس��ية للمواطن وفي مقدمتها املش��تقات النفطية 

والقمح والدقيق.
وقال��ت مصادر اعالمي��ة ان عدداً من قيادات مليش��يا 
احلوثي تتقاضى عش��رات املاليني من الرياالت ش��هرياً 
من التجار مقابل الس��ماح لهم باالس��تمرار في أعمالهم 
وحمايتهم وعلى رأس��هم القيادي احلوث��ي عبد اخلالق 
احلوثي شقيق عبد امللك احلوثي، والذي يتقاضى شهريا 
أكثر من 20 مليون ريال، من التجار في العاصمة صنعاء، 
مقاب��ل حمياتهم م��ن اإلعت��داء عليهم من قب��ل العناصر 

التابعة له.
دفع اجلزية للمليشيا

مصادر محلية أكدت ان مليش��يا احلوثي جتبر رجال 
األعم��ال والتج��ار في ع��دد م��ن املناط��ق اخلاضعة لها 
عل��ى دفع األموال له��م، وتقدمي مواد غذائية ملس��لحيهم 
ف��ي جبهات القتال. كم��ا فرضت على م��الك الصيدليات 
والشركات املوردة لألدوية تقدمي األدوية، اضافة الى عن 
إجبار محالت بيع اللحوم تقدمي العشرات من املواشي.

اعتقاالت وإختطافات للتجار
ازداد الوضع االقتصادي سوءا في صنعاء مع اعتقال 
مليش��يا احلوثي املوالية إلي��ران، مئ��ات التجار ومالك 
املنش��آت التجاري��ة في العاصمة وفي ش��هر اغس��طس 
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة االنقالب 
احلوثي، قراراً باعتقال 710 تاجر ومالك منشأة جتارية، 
وع��ادة ما يت��م اإلفراج عنه��م مقاب��ل دفع مبال��غ مالية 
كبيرة، في واحدة من إجراءات احلوثيني غير املشروعة 

للحصول على املال.
وذك��رت مصادر محلية ف��ي صنعاء أن املليش��يا منذ 
انقالبها عام 2014 ش��نت حم��الت في أوس��اط التجار 
واعتقلت العش��رات منهم، قبل أن تقوم بإطالقهم مقابل 

دفع مبالغ مالية.
وفي ديسمبر من عام 2017 مت االعتداء على جتار في 
العاصمة صنع��اء لرفضهم االبت��زازات احلوثية بدفع 
جباي��ات نقدية، واعتدت على بع��ض التجار في منطقة 
حزيز جنوب العاصم��ة صنعاء بعد رفضهم دفع مبالغ 

مالية بحجة دعم املجهود احلربي للحوثيني.
وفي مطلع فبرير من العام اجلاري اختطفت املليشيا 
رجل األعمال اليمني أنس الش��ميري ف��ي نقطة ضروان 
مبحافظة عمران، أثناء عودته من زيارة عمل في محافظة 

حجة.
وأحالت مليش��يا احلوثي ، 419 م��ن التجار اليمنيني 
إل��ى النياب��ة العام��ة في العاصم��ة صنع��اء اخلاضعة 
لس��يطرتها، وذلك بعد أيام من إصداره��ا تعميما بعدم 
التعامل مع )697( ش��ركة ورجل أعمال ينتمون حلزب 
املؤمتر ضمن مساعيها للسيطرة على مفاصل االقتصاد 

اليمني بقطاعيه العام واخلاص.
وف��ي الس��ياق نفس��ه أك��د التحال��ف اليمن��ى لرصد 
انته��اكات حقوق اإلنس��ان »حتال��ف رص��د« أنه رصد 
اعتق��ال60 م��ن التجار، واخفاء قس��ري ل���10 جتار في 
مختلف املدن واحملافظات اليمنية خالل الفترة من 1يناير 

وحتى 30 يونيو 2018م.

ضرائب وجبايات
عمدت املليشيا على إقرار نسبة ضريبية كجباية غير 
قانونية على قطاع العقارات ونسبة من ما يعود للمؤجر 
من مبالغ اإليجارات، وكذا على ما ميلكه املستأجر بحجة 

دعم املجهود احلربي.
الى ذلك، اش��عرت مليش��يا احلوثي جت��ار العاصمة 
صنع��اء بدفع ما يق��ع عليهم من ايج��ارات احملالت لها، 
واالمتناع عن دفعها للم��الك وعليهم الرفع باملالك الذي 

يطالب باستالم ايجار محله.
وتس��تمر مخططات املليش��يا لنهب املزيد م��ن أموال 
التج��ار املوجودي��ن في مناطق س��يطرتها، حتت اس��م 
جديد وهو »دعم البنك املركزي« اخلاضع لها في صنعاء. 
ساعية من خالل ذلك إلى إيداع األموال اخلاصة بهم في 
البنك اخلاضع للجماعة دون وجود أي ضمانات متنحهم 
القدرة على سحبها مجدداً أو التصرف فيها عبر البنوك 

اخلاصة لتمويل شحنات البضائع..
كم��ا تتع��رض احمل��الت التجاري��ة للس��رقة والنهب 

واشعال احلرائق املفتعلة ملن ال يرضخ إلمالءاتها.
وحملت الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، في 
بيان لها -نشرته وسائل إعالمية- احلوثيني املسؤولية 
الكاملة عما قد ينتج عن ممارساتها التي وصفتها بغير 
القانوني��ة، وتتع��ارض مع الدس��تور اليمني، وتش��كل 
اس��تهدافاً مباش��راً للمس��تهلك ول��رأس امل��ال الوطني، 
مؤك��دة أن إع��ادة إج��راء جمرك��ي، أو ف��رض أي مبالغ 
مالية على أي بضائ��ع جتارية دخلت من إحدى الدوائر 
اجلمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وحتمل وثيقة 
جمركية رس��مية ص��ادرة م��ن الدوائ��ر اجلمركية، غير 
جائز، مؤكدة أن احلوثيني يرفضون االستجابة ملطالب 

الغرفة التجارية.

ضريبة اخلمس وابتزاز جتار الذهب
شهدت مدينة اب عمليات نهب مستمرة، وسطو بقوة 
السالح، على امتداد واسع ألصحاب احملالت التجارية، 
مم��ا اضط��ر كثير م��ن أصحابه��ا للتخفي واله��رب بعد 
إغالقها، خوفاً من مضايقة املليشيا احلوثية لها بفرض 
اإلتاوات والضرائب حتت ما يسمى »املجهود احلربي« 

و»ضريبة اخلمس«.
وفي اطار مسلس��ل النهب املس��تمر فرضت املليش��يا 
ضريبة اخلمس في املدينة وقدرت ما أسمته »اخلمس« 
مبا يقابلها من أموال باملاليني ومئات املاليني على التجار 
ومالك��ي الذهب ومحالت الصرافة فقد فرضت املليش��يا 
احلوثية على كل صاحب محل بيع ذهب ومجوهرات1,3 
مليون ريال على كل كيلوا جرام ذهب وعمدت على إغالق 
محالت بيع الذهب واملجوهرات لكل من يرفض أوامرها 

في إب.

م��ع الوض��ع االنس��اني الكارثي الذي تس��ببت به 
املليشيا تقول التقارير األممية ان طفل ميوت بسببه 
كل عشر دقائق، إال أن مليشيا املوت والدمار لم تكتف 
بالقتل الذي حتدثه فيهم بل وراحت تعمل على نش��ر 
افكاره��ا االرهابية في اوس��اطهم، بغرض خلق جيل 
مشوه فكرياً يعتنق مذهب القتل والتدمير الذي تدين 

به املليشيا وقاداتها.

أرقام مرعبة
كش��ف املدي��ر اإلقليم��ي اليونيس��يف في الش��رق 
األوس��ط، عن أن طفالً مي��وت كل 10 دقائق في اليمن 
بسبب أمراض ميكن عالجها بسهولة، وأشار إلى أن 
30 ألف طفل ميوتون كل عام، ويلعب سوء التغذية 

دوراً أساسيا في موتهم.
وأضاف كابياليري قائالً: »هناك 1,8 مليون طفل 
يعاني سنويا من سوء التغذية في اليمن، 40 ألف طفل 
يعانون من حاالت سوء تغذية تهدد حياتهم كل يوم«.

وذلك كله بس��بب احلرب واحلص��ار الذي تفرضه 
املليش��يا احلوثي��ة االنقالبي��ة على احملافظ��ات التي 
تس��يطر عليها وعمليات النهب املستمرة للمساعدات 

االغاثية التي تقوم بها املليشيا. 

حتريف املناهج املدرسية
عمدت مليشيا احلوثي منذ سيطرتها على العاصمة 
صنع��اء عل��ى حتري��ف الكت��ب املدرس��ية، وادخ��ال 
تعدي��الت عديدة على محتوياتها تس��عى من خاللها 
للترويج لفكرها االرهابي في أوساط طالب املدارس.
مطل��ع العام الدراس��ي اجلدي��د اصدرت املليش��يا 
احلوثية نس��خة محدث��ة للمنه��ج املدرس��ي تضمن 
مزيداً من التعديالت على الكتب الدراسية حيث قامت 
املليش��يا بتغيير االناش��يد في كتب ط��الب الصفوف 
االولى حس��ب ما أكدت مصادر تربوية في العاصمة 

صنعاء.
وقال مص��در تربوي ف��ي العاصمة التي تس��يطر 

عليها املليش��يا ان الكتب املدرس��ية اجلديدة تضمنت 
مزيداً م��ن التعديالت احلوثية الت��ي كثفت من فكرها 
الطائف��ي في الكتب بهدف غرس��ه في اوس��اط طالب 

املدارس.
وأضاف املصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: »املليشيا 
لم تكتف بالتعديالت التي قامت بها االعوام املاضية بل 
أضافت مزيداً من التعديالت ساعية لتحريض االطفال 
على االلتحاق بجبهاتها وترك املدارس، كما أصدرت 
العديد من الفتاوى احملرضة على ذلك، وتقوم بشكل 

دوري بزيارات للمدارس بغرض جتنيد االطفال«.

كتب طائفية للطالب
وإلى جان��ب التعديالت التي ادخلته��ا على املنهج 
املدرس��ي فرض��ت املليش��يا عدي��د كتب جدي��دة على 
طالب املدارس، حتتوي في مجملها على أفكار طائفية 
حت��رض عل��ى العنف وتوس��ع م��ن حج��م الطائفية 

والعنصرية والفرقة بني أوساط املجتمع.

وق��ال مواطن��ون تواصل��ت »26س��بتمبر« معهم 
انهم اس��تغربوا من أضافة مواد جدي��دة ألبنائهم في 
امل��دارس، معبرين عن قلقهم م��ن التغييرات الفكرية 
التي حتدثها ف��ي عق��ول صغارهم وتن��ذر بكارثة ال 

نهاية لها.
وكانت منظمات محلية ودولي��ة حذرت من زيادة 
انتشار الفكر الطائفي في أوساط الطالب في املناطق 
التي تسيطر عليها مليشيا احلوثي منددة مبا تقوم به 

املليشيا من اجرام بحق اطفال اليمن.

«جهاد».. تدمير املستقبل
وإلى جانب ما قامت به من حتريف للكتب املدرسية 
تس��تمر املليش��يا احلوثية في اصدار مجل��ة »جهاد« 
املوجه��ة لألطف��ال والت��ي حت��اول من خاللها غس��ل 
أدمغتهم، ونشر افكار االرهاب والقتل في اوساطهم، 
مكرسة محتوى املجلة لتحريضهم على االنضمام إلى 
صفوفها، واملشاركة في معاركها التي تخوضها ضد 

اليمنيني.
وزير االعالم في احلكومة الشرعية معمر االرياني 
ق��ال ف��ي تغري��دة ل��ه: »مس��اعي املليش��يا احلوثية 
االيرانية ملس��خ هوية اليمنيني وغسل أدمغة وعقول 
االطف��ال ال تقتص��د على العب��ث باملناهج الدراس��ية 
وترديد ش��عاراتها الطائفية في امل��دارس بل تعدتها 
بإصدار ع��دد من مج��الت االطفال املوجهة سياس��ياً 
وذات مضام��ني طائفي��ة ف��ي حتريض االطف��ال على 

العنف واالرهاب والقتال معهم«.
وحتتوي املجل��ة التي تصدر بش��كل دوري عن ما 
تس��مى »مؤسس��ة اإلمام الهادي الثقافية«، وتديرها 
قي��ادات حوثي��ة عل��ى برام��ج مفخخ��ة ورس��ومات 
كاريكاتوري��ة حترض عل��ى العنف وتدع��و األطفال 

لالنخراط في جبهات القتال.
وحذر ناشطون من اخلطر الذي متثله هكذا مجالت 
تفخيخيه تستهدف خلق جيل مشوه فكرياً يتقن القتل 

ويتلذذ به.

»جهاد« مجلة هدفها غرس الفكر االرهابي في عقول األطفال

أطفال اليمن ضحايا الفكر احلوثي 
تواص�ل مليش�يا الحوث�ي االنقالبي�ة 
محاوالتها االرهابية لتدمري مستقبل اليمن 
املتمثل يف جيل أطفال اليوم شباب الغد من 
خالل ترويجها املستمر للفكر الظالمي يف 
اوساطهم بدءاً بالكتب املدرسية املحرفة 
وليس انته�اء بمجالت جدي�دة لألطفال 

متخمة بدعوات القتل واالرهاب.

   تقرير/ محمد احلريبي

    خليل كامل
   

االوق��اف  وزي��ر  أك��د 
عطي��ة  أحم��د  واالرش��اد 
ارت��كاب مليش��يا احلوث��ي 
االنقالبية 365 انتهاكاً بحق 
والعامل��ني  العب��ادة  دور 

فيها.
وبحسب شبكة صحفيي 
البيانات في اليمن توزعت 
تلك االنته��اكات بني اعتقال 
150 خطيباً وامام مسجد، 

مس��جداً،   29 وتفجي��ر 
مس��جداً،   146 واقتح��ام 
وتفجي��ر 16 مرك��زاً دينياً، 

وقصف 24مسجداً.
وكان الوزي��ر عطية أكد 
للش��بكة اس��تمرار مليشيا 
ممارس��ة  ف��ي  احلوث��ي 
انتهاكاته��ا وجرائمها بحق 
العب��ادة  ودور  املس��اجد 
والعامل��ني فيه��ا، مطالب��ا 
املجتم��ع الدول��ي بالضغط 
على مليشيا احلوثي اليقاف 
جرائمها بحق دور العبادة.

انتهاكات الحوثي تواصل تجويع اليمنيين..

املليشيا تستهدف شاحنات القمح في احلديدة
تعمل مليشيا الحوثي عىل تحديد مصري 
الشعب اليمني بني خيارين ال ثالث لهما إما 
االنضمام إىل مرشوعها التوّسعي اإلجرامي 
والدفاع عن انقالبها ضد الرشعية والتحول 
إىل متاري�س ودروع برشي�ة.. أو تحويل 
مناطقه�م إىل أرض محروق�ة يطل منها 

املوت بأبشع صوره وأشكاله.

   تقرير/ محمد احلاج

أّكدت اللجن��ة الوطنية للتحقيق ف��ي ادعاءات 
انتهاكات حقوق اإلنس��ان، أنه��ا رصدت ووثقت 
وحققت ف��ي 530 واقعة انتهاك مختلفة ارتكبتها 
ميليش��يا احلوث��ي االنقالبية، منه��ا 233 واقعة 
اس��تهداف مدنيني س��قط فيها 311 مدني��اً بينهم 
31 امرأة و93 طفالً، فضالً عن سقوط 30 مدنياً 
ضحية زراعة األلغام الفردية والعبوات الناسفة 

خالل سبتمبر وأكتوبر املاضيني.
وقالت اللجنة، إنها رص��دت وحققت في 157 
واقعة اعتقال تعسفي، و13 واقعة جتنيد أطفال، 
فضالً ع��ن 26 واقعة قتل خارج نط��اق القانون، 
وتدمير 64 منش��أة من األعي��ان املدنية اخلاصة، 
وتفجير 6 منازل، والتهجير القسري ل�26 أسرة.
وأضاف��ت أن فري��ق اللجن��ة نزل إل��ى مناطق 
مختلفة في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا 

واخلوخ��ة ف��ي محافظ��ة احلدي��دة، مت خالله��ا 
اجلل��وس م��ع ضحاي��ا األلغ��ام والقص��ف عل��ى 
التجمعات السكنية، واالستماع إلى شهود الوقائع 
ومعاين��ة آث��ار عمليات القص��ف على املس��اكن، 
كم��ا ق��ام باحث��و اللجن��ة بالن��زول إل��ى مديرية 
خب والش��عف ف��ي محافظ��ة اجل��وف ومعاينة 
منطقة انفجار األلغام الفردي��ة بعدد من املدنيني 

واالستماع إلى الضحايا والشهود.
وأشارت إلى أن فريق اللجنة قام بالنزول إلى 
مديرية مقبنة في محافظة تعز، وقام االستماع إلى 
ضحايا التهجير القسري وقصف املنازل بالقذائف 
املدفعي��ة، ومعاين��ة املقذوف��ات واألض��رار التي 
خلفتها تل��ك الوقائع، فضالً عن زي��ارة مديريتي 
املخ��ا والوازعي��ة، الت��ي ُعق��دت فيه��ا جلس��ات 
استماع ومقابالت من قبل باحثي اللجنة مع عدد 

من الضحايا وشهود الوقائع.
وج��ّددت اللجن��ة، دعوته��ا منظم��ات املجتمع 
املدن��ي العامل��ة ف��ي مختل��ف احملافظ��ات إل��ى 
التع��اون معه��ا، ورفدها باملعلوم��ات والبيانات 
اخلاصة بضحايا االنتهاكات في كافة احملافظات، 
معربة عن أملها من كافة األطراف تسهيل وصول 
الراصدي��ن واحملقق��ني التابع��ني لها إل��ى مواقع 
االنته��اكات في كافة املناطق ليتس��نى لهم القيام 

مبهامه على أكمل وجه.
وأكدت اللجنة أنها تعمل وفقاً للمعايير الدولية 
حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وأنها 
تلتزم مببدأ الشفافية، وتقوم بنشر أهم ما قامت به 
من عمليات رصد وحتقيق ونزول ميداني وإطالع 
كافة اجلهات املهتمة بوضع حالة حقوق اإلنسان 

في اليمن.

اللجنة الوطنية حتقق في 530 جرمية ارتكبتها مليشيا احلوثي خالل سنتني شبكة صحفيي البيانات تكشف عن 365 انتهاكا بحق دور العبادة 
ارتكبتها مليشيا االنقالب

 ً
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مؤمتر العماقي
بعد هزيمتهم يف الحرب العاملية األوىل، خرج بعض 
القادة األتراك من اليمن وهم يشيدون ببطولة اإلمام 
يحيى، ورشاس�ة ُمقاتلي�ه، األمر الذي أث�ار الخوف 
والرهبة يف قلوب مش�ايخ »اليمن األسفل«، فتداعوا 
لعقد مؤتم�ر يقررون فيه مص�ر مناطقهم، التقوا 
أواخر »أكتوبر« م�ن الع�ام »1918« ب�»العماقي«، 
إحدى قرى منطق�ة الجند الس�هلية، وهناك اتفقوا 
عىل تشكيل حكومة ال مركزية، ال ترتبط بصنعاء إال 

باألحوال االستثنائية.

يف الوق�ت ال�ذي انف�ردت في�ه وثيق�ة بريطانية 
باإلش�ارة إىل نج�اح ذل�ك املؤتم�ر، وأنَّ املُجتمع�ن 
اختاروا محمد نارص مقبل رئيساً لهم، ملا يمتلكه من 
أس�لحة تركية تمكنه من املقاومة، أجمع املؤرخون 
اليمنيون عىل فشله، إال أنهم اختلفوا حول األسباب؛ 
ف�»املجاهد« قال أن املش�ايخ اختلف�وا حول اختيار 
الس�يد أحمد عيل باشا »املتوكل« رئيس�ًا للحكومة؛ 
وأرجع »األكوع« ذلك، إىل تغيب محمد نارص الرصاري 
ع�ن الحض�ور، أما »مطه�ر«، فق�د اتهم املش�ايخ 
بالتناف�س عىل الزعامة والتص�در، وأن ذلك كان من 
أقوى أسباب فش�لهم، فيما يعزوا »يحيى منصور« 
ذلك الفش�ل، إىل دعوة محمد نارص مقبل للدخول يف 

طاعة اإلمام. 

تدخ�ل حينه�ا القايض عيل ب�ن عبدالل�ه األكوع، 
ونصح أولئك املشايخ بالدخول يف طاعة اإلمام يحيى، 
وقيل أن األخر اس�تدعاهم إليه، وبالفعل توجه وفد 
منهم إىل صنعاء، التقوا باإلم�ام يوم دخوله املدينة، 
»19نوفم�ر 1918«، رحب بهم أيم�ا ترحيب، وقدم 
لهم الوعود بإبقائه�م يف مراكزهم، وأعفاهم من أي 

استحقاقات مالية، إن هم دخلوا يف طاعته.

تصدر ذلك الوفد، أحمد عيل باشا، الذي عينه اإلمام 
حاكماً للواء تعز، كونه »قاسمي« من أرسته، ويرجع 
نسبه ألحمد بن »املتوكل« قاس�م بن الحسن، الذي 
كان أمراً لتعز ذات زمن، وتوىف فيها »1750«، وبقيت 

فيها ذريته، وهم من يعرفون ب�»بيت الباشا«.

وضم الوفد القايض عبدالرحمن الحداد، والعالمة 
إس�ماعيل باسالمة »عامل إب« من قبل األتراك، وقد 
أبقاه اإلمام يحيى يف منصبه، وضم الوفد أيضاً، أربعة 
م�ن أوالد الش�يخ عيل عبدالله س�عيد، من مش�ايخ 
العدين، والش�يخ محم�د عبدالوهاب، من مش�ايخ 
إب، والش�يخ محمد عبدالواحد، والش�يخ عيل نارص 
الكمراني نائباً عن الش�يخ محمد نارص مقبل عامل 
»القماع�رة«، والش�يخ محمد عاي�ض العقاب، من 

مشايخ حبيش.

وناب عن الحجرية يف ذلك اللقاء، الشيخ عبدالواسع 
نعمان، الذي حظي ب�»إقبال موالنا اإلمام وإسعاده، 
ونال االلتفات الكيل«، حد توصيف املؤرخ عبدالكريم 
مطهر، وقد عينه اإلمام يحيى حاكما عىل الحجرية، 
وأرسل معه »200« عسكري من خوالن، يساعدونه يف 
ضبط أمورها، وعن أخاه الشيخ عبدالوهاب نعمان 

عامالً للقضاء.

حصول االضطراب
ل�م يكن ذلك الوف�د ُممثالً لغالبية س�كان »اليمن 
األس�فل«، الذين لم يكونوا يرغبون أصالً باالنضمام 
إىل حك�م اإلمامة، ب�ل أن بع�ض أولئك املش�ايخ لم 
يكونوا راضن ع�ن ذلك اإللحاق، لتب�دأ بعودتهم إىل 
مناطقهم االضطراب�ات، وقد كانت »القماعرة« أوىل 
القبائل املُتمردة، بقيادة شيخها »مقبل«، ويف ذلك قال 
»مطهر«: »بلغ إىل موالنا اإلمام حصول االضطراب يف 
جهات اليمن األسفل، وعدم ثبات أقدام الذين توجهوا 
من املقام الرشي�ف بعد أخذ العه�ود عليهم، فوقف 

أكثرهم موقف املرُتدد«.

ويف املقابل، وكما تش�ر الرس�ائل اإلخبارية التي 
بعث بها املقيم السيايس يف عدن إىل املندوب السامي يف 
القاهرة، عمل بعض املشايخ عىل االتصال باإلنجليز، 
مثل عبدالله عبدالرحيم قاس�م، وأحمد أمن قاسم، 
وهم�ا من مش�ايخ الحجري�ة، وقد طالب�ا اإلنجليز 
مس�اعدتهما ض�د عبدالوهاب نعم�ان، فيما حظي 
األخر بدعم الش�يخ عبدالحق األغري، بعد أن راسل 

االنجليز ليتأكد من مسلك حكومتهم تجاه اليمن.

كما راس�ل اإلنجليز الش�يخ عبدالله عبدالوهاب، 
من مش�ايخ إب، والش�يخ عبدالرب املعم�اري، من 
الحجرية، فيما طالب الشيخان ناجي صالح الفتاحي 
»الدريجة«، ومحمد نارص »املخا«، الحماية اإلنجليزية 

رصاحة ال تلميحاً.

فور تلقيه تلك األنباء، سارع اإلمام يحيى بإرسال 
»1,000« مقات�ل، بقيادة أحمد قاس�م حميد الدين، 
ليتضاعف عددهم مع مرورهم من مدينة إب، وما إن 
دخلوا مدينة تعز أواخر »ديسمر 1918« حتى قاموا 
بنهب مخازن األس�لحة يف »قبة الحسينية« وغرها، 
ويف ذلك قال »مطهر«: »وحصل من املجاهدين يف تلك 
األثناء اإلقدام إىل انتهاب املؤن�ة من مخزنها يف تعز، 
وكانت ش�يئاً كثراً.. فكان ذلك من أسباب فشلهم، 

وسقوط هيبتهم من القلوب«.

وح�ن امتدت أي�ادي أولئك العس�كر ع�ىل منازل 
املواطنن، وقاموا باالعتداء عليها ونهبها، اس�تنجد 
املت�ررون بمش�ايخ »جب�ل ص�ر، واألفي�وش«، 
فأمدوهم باملقاتلن، بالتزامن مع وصول إس�ماعيل 
األس�ود أحد الضباط األتراك قادماً من ريمة، ومعه 
عدد من الجنود، س�لم األس�لحة التي بحوزته لثوار 
تعز، وش�اركهم حربهم ضد املتفيدي�ن، وأجروهم 
عىل مغادرة مدينة تعز بعد أسبوع من مقدمهم، أما 
»األسود« فقد مىض يف طريقه إىل عدن، وهناك سلم 

نفسه لإلنجليز.

يف تلك األثناء، أعلن الش�يخ محمد عايض العقاب 
تمرده يف حبي�ش، هجم وعدد من أبن�اء قبيلته عىل 
العس�اكر اإلمامي�ن املتواجدي�ن هناك، قت�ل منهم 
عرشة، وقيل أكثر، وح�ارص الباقن ومعهم قائدهم 
عبدالل�ه يون�س يف مركز الناحي�ة »َظلَْم�ة«، لتصل 
بعد ثالثة أش�هر قوات أخرى، بقيادة عبدالله قاسم 
حميدالدي�ن، صحي�ح أنها ل�م تكبح جم�اح »ثورة 
العقاب«، إال أنها أنقذت املحارصين، ثم الذوا جميعاً 

بالفرار.

تسللت الثورة إىل وصاب، املجاورة لحبيش، رفض 
أهلها الدخ�ول يف طاعة اإلمام يحي�ى، فما كان من 
األخر إال أن أرس�ل ب��»2,000« مقات�ل، ومدفعن 
إلخضاعها، بقي�ادة يحيى الذاري، وم�ا إن حلَّ ذلك 
الجيش بعتمة، حت�ى وصلته تعزيزات جمة، بقيادة 

عبدالله أحمد الوزير.

 يقول »مطهر«: »كان التقدم من األجناد اإلمامية 
إىل وص�اب العايل بعد اإلعذار واإلنذار، ودوام إرس�ال 
النصائح ألهله، وجوابهم املرة بعد املرة بأقبح الجواب، 

وإرصاراهم عىل العناد، والبقاء عىل االرتياب«.

كان هج�وم الجي�ش اإلمامي ع�ىل »وصاب« من 
جهتن، استبسل الثوار بادئ األمر بالدفاع واملقاومة، 
وكان صمودهم اس�طوري، ولوال نف�اذ الذخرة؛ ما 
انترص الغزاة؛ وما وصلوا إىل »الَدن« مركز الناحية، ويف 
املقابل كان وصف »مطهر« لتلك الجحافل مبالغاً فيه، 
فهم حد وصف�ه »هاجموا البغ�اة إىل مواقعهم، ولم 
يهابوا رصاص بنادقهم، وال تكاثفهم، وتساندهم«.

تش�ر الذاكرة الش�فهية يف وص�اب إىل كثرة قتىل 
الجيش اإلمامي يف تلك املعارك، فيما لم يرش »مطهر« 
إىل ذل�ك، إال تلميح�ًا، »استش�هاد جماع�ة، وج�رح 
جماع�ة«، هك�ذا ق�ال، وال ن�دري أي رق�م ينضوي 
تح�ت هذه »الجماع�ة«؟ أما كالمه ع�ن الثوار، فقد 
كان مق�ززاً، وال نعرف مدى صحت�ه؛ كون »الذاكرة 
الوصابية« لم ت�ؤرخ لذلك، يقول »مطه�ر«: »وقتل 
من الباغن ما ينوف عن ثالثن قتيالً، وحزت رؤوس 
بعضهم، وأرسلت الرؤوس إىل بعض النواحي، ووصل 
منها إىل إب عدد، وج�رح منهم كثرون، وأرس منهم 

عدد غر يسر«.

يف تل�ك األثن�اء، ع�اد الش�يخ ن�ور الدي�ن محمد 
حسان إىل اليمن، بعد أن أجره األتراك بقيادة إلياس 
الجركيس ع�ىل مغادرتها، بعد تمرده عليهم، ليدخل 
فور وصوله برصاع مع عيل عثم�ان »عامل املخا«، 
والس�بب؛ رغبته يف االس�تحواذ عىل األس�لحة التي 
استبقاها األتراك عند األخر، كما دخل يف رصاع مع 
»آل النعم�ان«، ليتوجه بعد ذل�ك هو ومجموعة من 
املشايخ املهادنن صوب صنعاء، بايعوا اإلمام يحيى، 
وطالبوه بمدَّ سيطرته عىل املناطق الشافعية، وتعين 
عيل الوزي�ر حاكماً عليهم، يف الوق�ت الذي كان فيه 
اإلمام قد استعد لذلك، وهيأ عساكره لالنقضاض عىل 

األرض الخصبة، واإلنسان املُسالم.

»ثورة حبيش« كانت ذريع�ة ذلك الغزو بصورته 
الفظيعة، وقع االختيار حينها ل� عيل عبدالله الوزير 
حفيد اإلمام محم�د عبدالله الوزي�ر أن يكون أمراً 
للجيش، وصدر األمر املتوكيل إليه، بتأديب املخالفن 
من أهل حبي�ش، وإصالح جهات »اليمن األس�فل« 
قاطبة، وضمها بالقوة لحضرة دولة اإلمامة، وقال 

له اإلمام: »حبيش.. وبس«. 

خ�رج عيل الوزي�ر »الذئب األس�ود« هك�ذا كانوا 
يلقبون�ه خرج من صنعاء ومع�ه »2,000« مقاتل، 
وعدد من املدافع، وما يحت�اج إليه من عدة الحرب، 
وما إن وصل إىل »املخادر« حتى بدأ بمراس�لة الثائر 
»العق�اب« وأصحاب�ه، عارضاً عليهم االستس�الم، 
وقد رد األخر عليه بأن أرس�ل ل�ه أربع طلقات من 
الرص�اص، فم�ا كان من�ه إال أن تق�دم إىل »عزل�ة 
املش�رق«، وهن�اك باغت�ه الث�وار، وفرض�وا عليه 

الحصار.

دارت بعد ذلك مناوش�ات مح�دودة، أنهكت »ابن 
الوزير«، وأنهكت عس�اكره، خاصة وأن ما يصلهم 
من الطع�ام، كان قليالً، يقول »مطهر«: »اس�تغنى 
املجاهدون بما وصل إليهم م�ن ذلك يقصد الطعام 
فانتظم أمرهم، وكان ذلك من العناية اإللهية بالجند 
اإلمامي، وبركة من بركات موالنا اإلمام، التي ما زالت 
عن طور التجيل لألع�ن يف كل واقعة ومعركة، فكم 
رسد الواضعون أفرادها، وأطال املشاهدون تعدادها، 

حت�ى أنك ال ترى جندياً أو أم�راً إال وهو يقول: لوال 
سعادة موالنا اإلمام وبركاته، ملا تم يشء من الظفر، 

وال حصل من النرص ما يذكر«.

ثمة مثل ش�عبي يق�ول: »م�ا تك�ر الحجر إال 
أخته�ا«، وهو ما عم�ل عليه »الذئب األس�ود« حن 
استعصت عليه حبيش، أس�تعان بالشيخن حمود 
عبدالرب، ومحمد عبدالوهاب، اللذين خانا »العقاب«، 
وتنك�را للج�وار، وللعيش وامللح، وس�اهما وبعض 
رعيتهما يف إذالل الثوار، وقد كانت لهما مهمة احتالل 
»جبل العقاب«، والتضييق عىل س�كانه، واالستيالء 
عىل منزل الثائر محمد عايض، وقد كوفئ »حمود« 
ب�أن ويل عمال�ة قضاء العدي�ن، فيما كان�ت عمالة 

حبيش من نصيب الثاني.

أدت تلك الخيانة إىل انكس�ار الث�وار، وهزيمتهم، 
وهروب قائدهم، بعد ستة أشهر من املقاومة »مايو 
1919«، استبيحت بعدها بالدهم، وعاث فيها الغزاة 
نهباً وخراباً، يقول »مطهر«: »وتقدم املجاهدون يف 
عزل ب�الد حبيش، إىل أن وصل�وا إىل َظلَْمة، وأحرقوا 
أكثر ال�دور وانتهبوها، وت�م للمجاهدين اجتياز ما 
مسافته نحو أربع ساعات فلكية من البالد املخالفة. 
وقت�ل منه�م كث�رون، وأرس أيضاً منه�م جماعة، 
وأخ�ذت رؤوس بعض القت�ىل، وف�رَّ الباغي محمد 

عايض العقاب«.

 ثم يمىض »مطه�ر« يف نقلة لتلك الجرائم، مزهوا 
بانتصار الغزاة، وبما أخ�ذوه من غنائم، إىل أن قال: 
»وغنم املجاهدون منهم غنائم واسعة، وكانت وقعة 
عظمى، أذهبت أحالم املرتددين، وشفت قلب الدين، 
وقرت بها عيون املؤمنن، وأيقظت ذوي الغفلة من 
رقدة تقاعدهم عن املواالة الصادقة، واهتز لها اليمن 

األسفل من جميع جهاته«.

عمد ع�يل الوزير بع�د ذلك عىل تخري�ب حصون 
الثوار، كحص�ن »عيال إبراهيم«، وغ�ره، ليفد إليه 
أثناء مكوث�ه يف »َظلَْم�ة« عدد من مش�ايخ »اليمن 
األس�فل«، وقد »أظهروا االنقياد والندم عىل ما كان 
يب�در منهم م�ن املي�ل إىل العناد«، حس�ب توصيف 
»مطهر« أما أه�ايل إب فقد انفردوا كما أش�ار ذات 
امل�ؤرخ ب�»الثبات ع�ىل املواالة، وإعان�ة املجاهدين 

السابقن والتالن بالكفايات من الطعام وغره«.

يقول أحد شعراء اإلمام:

ومل�ا طغى يف أص�اب وجاهروا 
مث�رُي للحت�وف  دهاه�م  ببغ�ٍي 

فسل عنهم يوم انهزام جموعهم
وق�د قطع�ت رؤوس وأحرق دور

وسل عن حبيش حني زاغ عقابه
صق�ور بالدم�ار  علي�ه  فمال�ت 

وطار بمن ساواه يف البغي هائماً
وم�ا ضم�ه بع�د الب�وار ذك�ور

فب�اءوا بإثم البغي بع�د ندامة
دب�ور  باله�الك  عليه�م  وهب�ت 

وتوالت الثورات
يف أواخر العام »1919«، وعر بوابة العدين، توجه 
»الذئب األسود« صوب مدينة تعز، لم يكد يحط رحاله 
يف من�زل أحم�د عيل باش�ا »املتوكل«؛ حت�ى فاجئه 
بعض أبناء »جبل ص�ر« بثورة هدَّت كيانه، قطعوا 
املياه ع�ن املدينة املُحتلة، وقام�وا بهجوم كبر عىل 
الحامي�ات اإلمامية فيه�ا، قتلوا من قتل�وا، وأتبعوا 
هجومهم بتدمر عدد من الثكنات العس�كرية التي 
بناها األتراك، كي ال يس�تفيد الغزاة منها، ثم أدلفوا 

راجعن إىل الجبل، ُمحتمن بتحصيناته املنيعة.

استشاط »الذئب األس�ود« غضباً، استباح »جبل 
صر« لثالثة أيام، ووجه عساكره املتعطشن للفيد 
إىل قراه املتناث�رة، فعاث�وا فيها نهب�اً وخراباً، وألن 
املقاومن لم يكونوا منظمن ومنظوين تحت قيادة 
واحدة؛ س�هل اخرتاق صفوفهم، وتفريق ش�ملهم، 
ويف ذلك قال »مطهر«: »اقتحم العسكر اإلمامي ذرى 
الجبل، وتوغلوا يف شعابه، واحتوى الجند عىل غنائم 
عظيمة، وأموال جسيمة، وكثرت منهم القتىل يقصد 
الثوار واحتزت منهم رؤوس، ونزل بساحتهم جزاًء 

لبغيهم مرارة البؤس«. 

وق�د كان لتل�ك الواقع�ة كم�ا أش�ار ذات املؤرخ 
»ص�دًى، أقام نام�وس الهيبة، وأس�كن يف النفوس 
املرتددة م�ن الطاعة معن�ى الخيبة، فأقب�ل الناس 
إىل الطاع�ة أفواجاً، وأمت�أل مقام األمر بالرؤس�اء 

واملشايخ، وبذلوا الرهائن املختارة، وانقادوا«.

 هن�اك مقاوم�ة عفوي�ة فرضتها تل�ك املرحلة، 
وتصدرها بعض ثوار الجبل املجهولن، لم يرش إليها 
وإليهم مؤرخ�و اإلمامة، وال غره�م، حتى الذاكرة 
الشفهية نفسها طغى عليها طابع الشكوى والتذمر، 
ونقل تفصي�ل الج�رم اإلمامي باس�تفاضة بالغة، 
دون اإلش�ارة ألولئك األبط�ال، وأفعاله�م املرُشفة، 

وكواحد من أبناء الجبل، تعبت كثراً يف اس�تحضار 
تلك التفاصيل، أكتفي هنا بنقل حادثة اس�تثنائية، 
حصل�ت بالقرب من قريتي، كمث�ال لحوادث أخرى 

قد تكون مشابهة.

تق�ول الحادث�ة: ع�رشات م�ن أولئ�ك العس�كر 
املتوحشون مروا عىل قرية »املساحن سيعة«، تاهوا 
يف مزالقها، رمقهم املواطن الثائر راجح محمد املحيا، 
من رشفة داره املُطل، اصطادهم ببندقيته الواحد تلو 
اآلخر، جم�ع جثثهم يف مكان ضيق، وقام بهدم أحد 
الجدران الكبرة عليها، تكفلت تلك املخلفات بطمر 

معالم الحادثة، ولم يسأل عنهم حتى اللحظة أحد.

عم�ل »الذئب األس�ود« بعد ذلك ع�ىل إذالل »جبل 
صر« وساكنيه، أخذ ما بحوزتهم من سالح وذخائر؛ 
كي ال ت�دور عليه من قبلهم الدوائ�ر، وقد جعل من 
منطق�ة »صهل�ة« مق�راً له، بع�د أن ط�رد معظم 
سكانها وسكان القرى املجاورة، وغر اسمها ل�»دار 
النرص«، وما هي إال أسابيع معدودة، حتى قام أبناء 
»صنمات« سناتي عىل ذكر ثورتهم بقتل »40« فرداً 
من عساكره األجالف، يف حادثة أهتز لها الجبل، من 

ذروة رأسه حتى أخمص قدميه.

توالت خالل العام »1920« الث�ورات عىل »الذئب 
األس�ود«، ويف العدين تمرد أهايل »العاقبة، وجباح« 
س�ناتي أيضاً عىل ذكر ثورتهم ليتوجه أواخر العام 
التايل، وبعد إخماده »ثورة املقاطرة« صوب القبيطة، 
وكان�ت أطراف تلك الناحية ح�د توصيف »مطهر«: 
»ُمهملة عن اإلصالح، عريٌَّة عن الضبط التام الضامن 
للفالح«، يف البدء أرس�ل إليها بحش�د من العساكر، 
ومعهم أح�د املدافع، بقي�ادة عامله�ا محمد أحمد 
نعم�ان، وحن ل�م يس�تطع األخ�ر إخضاعها، تم 

تعزيزه ب�»5,000« مقاتل. 

غالبية تلك التعزيزات كانت من قبيلتي »حاش�د، 
وبكيل«، بقيادة حسن قاسم الوزير، أما رعايا »اليمن 
األسفل« املنضمن إليها، فقد كان أغلبهم من العدين، 
بقيادة حم�ود عبد الرب، وآخرين، وحن طالت مدة 
بقائه�م، دون إحراز أي تقدم، ت�م تعزيزهم بقوات 
أخرى، بقيادة عبدالله يحيى عبدالجليل، وابن أخيه 
ع�يل همام، وق�د لقي األخ�ر حتفه هنال�ك، الحقاً 
بول�ده محمد، الذي قتل قبل بضعة أش�هر يف »قلعة 

املقاطرة«، وفقدت جثته يف أحراشها. 

بمعاضده من أهايل »الصبيحة، والحواشب«، صدَّ 
ثوار القبيطة الزحوفات اإلمامية أكثر من مرة، ولم 
يتمكن الغزاة من اقتحام »قلعة املنصوري«؛ إال بعد 
أن قدموا عرشات الضحاي�ا، ويف ذلك قال »مطهر«: 
»فطال العراك، وعُظم االش�تباك، وحمى الوطيس، 
وتي�ر للمجاهدي�ن بعد أه�وال اقتح�ام القلعة«، 
ليعمدوا بعد ذلك عىل نس�فها، ول�وال األمراض التي 

فتكت بهم، لطال بقائهم يف ضواحيها.

يف تل�ك األثن�اء، ق�رر ع�يل الوزي�ر الهج�وم عىل 
الحواش�ب من جهة ماوية، وكلف نور الدين محمد 
حسان بذلك، كان مع األخر »500« مقاتل، جلهم من 
جبل حبيش، أشاد بهم »مطهر« بقوله: »وقد كان لهم 
يف وقائع املقاطرة أثٌر حسن، وإقداٌم متقن«، كما تم 
تعزيزهم بطائفة من الجند النظامي، تدخلت حينها 
الطائرات اإلنجليزي�ة بداية العام »1922«، أصلتهم 

بقذائفها، قتلت من قتلت، ووىل من تبقى األدبار.

بالرغم أن باقي مناطق تعز لم تكن ُمس�تعصية، 
ورضخت من الوهلة األوىل لحك�م األمر، إال أن ذلك 
لم يشفع لها، استمر بإرس�ال الحمالت العسكرية 
إلذالل املواطنن، وعمل عساكره عىل اختالق املعاذير 
البتزازهم، ونهب ممتلكاتهم، واتخاذ منازلهم ثكنات 
ومقرات لهم، وق�د كان »الوافد الغريب« مجاهداً يف 
سبيل الله، بينما »الرعوي املسكن«، ابن البلد، واحداً 

من »إخوان النصارى«، يستحق كل ما يجرى له.

ومن أظ�رف ما ي�روى، أن هؤالء العس�كر كانوا 
يش�قون رساويل النس�اء، ويلبس�ونها مثل الثوب، 
ويس�تخدمون أردية الرأس النسائية »املقارم« مثل 
الش�يالن عىل رؤوس�هم، وأكتافهم، حتى املس�اجد 
واملدارس التي تعود إىل العهد الرس�ويل لم تسلم من 
أذيتهم، كروا زخارفه�ا وقبابها بحثا عن الكنوز، 
ومزقوا مخطوطات مكتبة األرشفية، وأتلفوا مئات 

الكتب.

لم يكتِف »الذئب األس�ود« بذلك، بل حارب وبإذن 
من س�يده تجار »اليمن األس�فل«، انت�زع التجارة 
الخارجية منهم، وس�لمها لوكالء مقربن منه ومن 
اإلمام، وصارا املُتحكمان الرئيسيان فيها، واملحتكران 
الوحيدان للمربح منها، األم�ر الذي جعل رأس املال 
املحيل املتواضع، يفر إىل عدن، ودول القرن اإلفريقي، 

وبعض دول رشق افريقيا.

اغتيال الذئب
كان لس�قوط املقاطرة، والتنكيل بسكانها، أثره 
البال�غ يف تنام�ي ردة فع�ل الغضب الش�عبي تجاه 
السلطات اإلمامية الغاش�مة، بل أنَّ بعض املشايخ 
ممن س�اهموا يف ذلك السقوط، بطريقة مبارشة أو 

غر مبارشة س�يطرت عليهم عقدة الذن�ب، وبدأوا 
يفكرون جدياً يف استقالل »اليمن األسفل«، وخططوا 
يف »فراير« من العام »1923« الغتيال عيل الوزير، إال 
أن محاولتهم باءت بالفشل، بفعل الجواسيس الذين 

رافقوا تحركاتهم خطوة خطوة.

كان الش�يخ عبدالوهاب نعم�ان املُتبني الرئيس 
لتلك الحركة، وقائدها الفعيل، وقد أتهمته السلطات 
اإلمامية حينها، بدعمه لثوار املقاطرة، وبأنه استغل 
تذمر العامة من عملية إس�قاطها، فأظهر طموحه 
الس�يايس بحكم قضاء الحجرية، وعزز ذلك، بعقده 
اتفاقيات صداقة مع س�الطن الجنوب، وبتواصله 
املُستمر مع عدد من مشايخ »اليمن األسفل«، لحثهم 

عىل التخلص من »ابن الوزير«، وإعالن االستقالل.

ويف املقابل، هناك من ي�رى بأن اإلمام يحيى، هو 
من زرع الفتنة بن عبدالوهاب نعمان، وعيل الوزير، 
ليكر ش�وكة األول، ويضعف ش�عبية األخر، وقد 
وجه فعالً بالقبض عىل »عبدالوهاب«، قبل محاولة 
االغتيال الفاشلة، والسبب؛ االتهامات السابق ذكرها، 
والتي وصلت إليه من قبل جواسيس�ه يف الحجرية، 

الذين كانوا من بعض أبنائها.

الرواية الرس�مية املتوكلية لم تؤكد ذلك أو تنفيه، 
قالت أن األمر اس�تبقى »عبدالوه�اب«، وعددا من 
املشايخ بالقرب منه، ولم يأذن لهم بمغادرة مدينة 
تع�ز حتى يدفعوا م�ا عليهم من متأخ�رات زكوية، 
وأن األخرين حن طالت م�دة احتجازهم، خططوا 
لجريمته�م تلك، حاولوا رشاء ذمم بعض العس�كر، 

وعىل ألسن هؤالء افتضح أمرهم.

أم�ام تل�ك االس�تدالالت املاثلة، ص�ارت الفرصة 
مواتية ل�»ابن الوزير«، للقضاء عىل خصومه بربة 
واحدة، وباملكر والخديعة قبض عليهم، وكان الشيخ 
عبدالله يحيى الصري حسب رواية حفيده أمن عيل 
الضباب أول الضحايا، كونه من سكان »جبل صر«، 

ومنزله قريب من »دار النرص«.

 تم بع�د ذل�ك القبض ع�ىل عبدالوه�اب نعمان، 
وحم�ود عب�د الرب، وأحمد حس�ن باش�ا، وهم من 
مشايخ العدين، وعبدامللك حسن برش، وعبدالله يحيى 
عب�د الجليل، وبعضاً م�ن إخوان�ه وأوالده، والجنيد 
عبدالله النور، من مش�ايخ »جب�ل رأس«، وقد أتهم 
األخر بأنه صاحب مشورة قتل األمر بالسم بدالً من 
الرصاص، وذكر املحققون أنهم وجدوا أداة الجريمة 
يف متاعه، وقد وجه اإلمام يحيى بعد ذلك، ب�»قبض 
دورهم، واالحتي�اط بما فيها، ليكون من ذلك تدارك 

ما يف ذممهم من أموال الله«.

أقتيد املتهم�ون إىل صنعاء، مكبل�ن باألغالل، يف 
رحلة أس�تمرت ثمانية أيام، القوا فيه�ا الكثر من 
األهوال، أش�نعها تقريع العس�اكر، وسباب العوام، 
ويحفظ لنا »املوروث التعزي« غنائية حزينة، صورت 

ذلك املشهد، جاء فيها:

اليمن  سالطني  شدوا  قد  االثنني  ليلة  يف 
حمود عبدالرب وبن نعمان وأحمد بن حسن 
والرابع الفخري رضب سيطه إىل بندر عدن

 ويف املقابل، تبارى شعراء اإلمامة يف مدح »ذئبهم 
األسود«، يقول أحدهم:

ما زلت تختل�ب القلوب بفطنة 
وَقَف�ْت ع�ىل رسِّ الغي�وب املُبه�ِم

عم�ا نواه الخارجون عن الهدى 
املس�لِم ب�زي  متس�م  كل  م�ن 

فإن�ه املارق�ني  ل�رأي  تب�اً 
رأي اب�ن ملجم يف اإلم�ام األعظِم
 خلف ج�دران »س�جن القلع�ة« املُوح�ش، لقي 
»سالطن اليمن« حتفهم، تساقطوا فيه الواحد تلو 
اآلخر، ولم ينجوا من املوت سوى عبدالوهاب نعمان 
لبعض الوقت أبقاه اإلمام يحيى تحت ناظريه، وعينه 
عامالً لبني مطر. نور الدين محمد حسان، هو اآلخر، 
لم يرح�م الطاغية أحمد أمر تعز فيما بعد كهولته، 
أرسله إىل س�جن حجة، وهناك مات، وكانت نهايته 

تماماً كنهايتهم.

بالعودة إىل »الذئب األسود«، فإنه صار بعد تخلصه 
من أولئك املش�ايخ حاكم�اً أوحداً، ب�دت طموحاته 
االس�تقاللية تتبدى، وكان فقط ينتظر وفاة اإلمام 
يحيى ليعل�ن عن ذلك، فضحت »وثائ�ق بريطانية« 
اس�تعداداته تل�ك، وكش�فت أنه صارحه�م برغبته 
بتدريب وتس�ليح »1,000« رجل صوم�ايل، ليكونوا 
تح�ت إمرت�ه عند حل�ول اللحظ�ة املنتظ�رة، إال أن 
االنجلي�ز الباحث�ن حينها عن رضا اإلم�ام، رفضوا 

مقرتحه، وبشدة.

يقول »األكوع«: »وبقي عيل الوزير والياً عىل لواء 
تعز عرشين عاماً، جمع خ�الل حكمه ثروة طائلة، 
من مصادر ش�تى، ووجوه مختلفة، وعاش عيش�ة 
امللوك؛ حتى حس�ده اإلمام يحيى نفسه«، ليقلب له 
األخر بعد ذلك ظهر املجن، عزله من منصبه، وشوه 
س�معته، ولم يس�ع »اب�ن الوزير« بعد ذلك س�وى 
الرحيل، ثم ما لب�ث أن عاد من الس�عودية، ولكنها 
كانت ع�ودة خافتة، بعي�دة عن متع�ة الحكم ولِذة 

اإلمارة.

ومن طريف ما يروى، أن عبدالوهاب نعمان، وعيل 
الوزير التقيا قبل قيام »الثورة الدستورية«، يف منزل 
األخر، وأن »الضيف« كان يحدق وبقوة يف أثاث املنزل 
الصنعاني، وتحفه الثمينة والنادرة، األمر الذي أشعر 
»مضيفه« بالحرج؛ ألن معظم تلك األثاث كانت من 
منهوبات داره العتيق يف »تربة ذبحان«، وحن اقتيد 
االثنان لس�احة اإلعدام، بعد فش�ل تلك الثورة، نقل 
عن عبدالوهاب نعمان قوله: »لقد هانت عىل نفيس 
محنتي، ما دام آل حميد الدين، وآل الوزير قد نكبوا 

معاً، حتى يريح الله العباد والبالد منهما«.

حقائ�ق الفت�ة، لتاري�خ ُمش�بع ب�»الظل�م«، 
ب�»الخيانة«، ب�»الث�ورة«، الطغاة فيه يقتلون لكي 
يحكم�ون، ويس�تعبدون لك�ي يس�ودون، والعبيد 
يتجملون لكي يتسلقون، ويخونون لكي يتشفون، 
واالحرار لإلنس�ان ينترصون، ولألوط�ان ُيضحون، 
ويف األخر يذهب الطغاة وعبيدهم إىل مزبلة التاريخ، 

واألحرار وحدهم هم الخالدون.

الطغاة فيه يقتلون لكي يحكمون، ويستعبدون لكي يسودون، والعبيد يتجملون لكي يتسلقون،
ويخونون لكي يتشفون، واألحرار لإلنسان ينتصرون، ولألوطان ُيضحون

ظــلم.. وخــيانـة.. ثم ثـــورة

تقرير

  كتب/ بالل الطيب

بعيداً عن الش�مول الذي تعمل له، وتسعى إليه 
الث�ورات املنظمة، ورغم الجه�ل املُدقع، والُعزلة 
املُفرطة، اللذين فرضا عىل هذا الش�عب، بدأ فكر 
الثورة والتمرد يتس�لل إىل العوام، وقامت بالفعل 
حركات فالحية ُمس�لحة ضد حكم اإلمامة، وهي 
عىل كثرتها ل�م تحَظ بالدراس�ة والتوثيق، إال ما 
ن�در، صحيح أنها لم تكن ترمي إىل إحداث تغيري 
ج�ذري يف النظام، إال أنها وهو األهم هزت عرش 

الطغاة، ومهدت لزوالهم.
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ال تحتاج جماعة املــوت الحوثية 
تربيرا لجر اطفال اليمن إىل املوت يوميا 
او تعليالً  لجرائمها يف حق  الطفولة يف 
اليمن.. الطفولــة التي  يفرتض أنها 
تمثل مســتقبل البالد وغدها املأمول 
فالرغبة املشــرتكة بــن القيادات 
املليشــاوية العليا ولجان الحشــد 
املليشــاوية املحليــة كافية  إللحاق 
عرشات االالف من  اطفال اليمن ممن 
هم يف أعمار الزهــور للموت املحقق 
خدمة لجماعة ما انفكت تعبث بفلذات 
األكباد ودأبت عىل استغالل الطفولة 
بشكل بشع للغاية يف حروبها الدموية 
التي تخوضها نيابة عن ماليل طهران 
التي تسعى لبسط نفوذها وتكريس 
هيمنتهــا عىل كامل الــرتاب اليمني 
واملنطقة عرب وكالئها )جماعة املوت 

الحوثية(.

بصورة يومية ينهش املوت أجســاد 
أطفال اليمن يف جبهات القتال ومن نجا 
من املوت منهم يصبحون أرسى جراح 
غائرة يف أجسادهم النحيلة أو نفسياتهم 
املحطمة   جراء االشتباكات التي ال تفرق 
بن صغري وكبري يف الحرب الدائرة رحاها 
منذ أربع سنوات منقضية يف الوقت الذي 
يفرتض ملن يف ســنهم أن يجدوا رعاية 
تعليمية وصحية وينالوا حقهم الطبيعي 
واألصيل من اللعب واللهو واملرح كغريهم 

من أطفال اليمن.

تجنيد االطفال توجهًا استراتيجيًا للمليشيا
وتجنيد االطفال بالنسبة للمليشيا 
الحوثية الذي تنفرد به  وتزج بهم يف 
معارك ضارية نادراً  مايخرجون منها 
سليمي االبدان التعد ترصفات فردية 
أو نادرة بل تعد ظاهرة شاملة وتوجها 

اسرتاتيجيا لدى املليشيا .

إذ ال يكاد معسكر للحوثين أو تجمع 
أو حشد عسكري يخلو من أطفال حيث 
يجري استغاللهم بشكل كبري وموحش 
للغاية بصورة تيسء إىل معاني الطفولة 
وما فرضه االسالم يف التعامل مع هذه 
املراحل العمرية وما جرت عليه أيضاً 
العادات والتقاليد واملواثيق الدولية أن 
ال يتم اقحام الصغار يف أعمال وجدت 

خصيصاً للكبار.

والقول :ان معظم أرس وقرى وعزل 
ومدن الشمال اليمني وخصوصا التي 
التزال مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها 
عليها ال تــكاد تخلو من أطفال قتلوا 
جراء تجنيدهم عىل يد جماعة الحوثي 
ال يكون تجاوزا للحقائق أو تضخيما 
للوقائع وللمليشيا يف ذلك اهداف بعيدة 

يأتي يف مقدمتها :-

إغراق البــالد يف مــوروث دموي 
تتعمق وتتسع معه الرشوخ الوطنية 
التي تدمر الســلم االجتماعي وكذلك 
اســتعطاف أفراد املجتمع خصوصا 
يف املناطق التي تمثــل أرضا خصبة 
ألفكارهــم الكهنوتيــة و جر ذوي 
االطفال اىل مربع األخذ بثارات أبنائهم 

وكذلك تسويق قضيتهم للعالم عرب 
املؤسسات الحقوقية الدولية كأصحاب 
مظلومية وضحايا حرب تســتهدف 

الصغار.

مراحل التجنيد
تمر فرتة تجنيد األطفال لدى مليشيا 

الحوثــي بمراحل عديــدة ... تجتهد 
املليشيا يف مساعيها الرامية إىل خلق 
مقاتلن من االطفال إللحاقهم باملعارك 
يف امليدان وتنتهج الجماعة أســاليب 

متعددة يف هذه املساعي.

تبدأ عرب املحارضات الفكرية والدينية 
التي تتخذ نهجاً صارماً ينتهي باقتناع 
املتلقي وهو عادًة طفل بكل ما يقوله 
رجال الجماعة وما يريدون تنفيذه عرب 

هذا الطفل.

حيث يتم تدريس مالزم مؤســس 
الجماعة الهالك حســن بدر الحوثي 
تمهيداً لنقلهم إىل معسكرات التدريب 
الرسية التي يتم فيهــا تدريبهم عىل 
مختلف فنون القتال وذلك قبل تهيئتهم 

ومن ثم نقلهم اىل الجبهات.

وتمتلك املليشــيا الحوثية مرشفن 
عقائدين مؤهلن ينتمون إىل الساللة 
الحوثيــة يف كل املحافظات واملناطق 
التابعة والخاضعة لســيطرتها حيث 
جرى تأهيلهم سلفاً عىل ايدي رجال 
دين حوثين كبار يف صعدة، يتوىل هؤالء 
املرشفون مهام نــرش الفكر الحوثي 
وتعبئة الضحايا الذين غالبا ما يكونوا 
يف ســن الطفولة بمنهــج الجماعة 
السيما يف املناطق التي تتمتع بحواضن 

تنتمي إىل املذهب الزيدي.

ومن املهم توضيح أن من يسمونهم 
باملرشفن الثقافين هم الذين يرشفون 
بالضبط عىل تجنيد األطفال بوسائل 
متعددة تبدأ بإقامة املحارضات الدينية 
يف الجوامع بتعليل حفظ القران الكريم 
وتعليم الدين االسالمي األمر الذي يدفع 

والة األمور إىل تشجيع أبنائهم الصغار 
عىل مثل هذه األنشطة مادامت تعلم 
أبنائهم القران وأصول الدين االسالمي 
خصوصا يف املناطق التي تمثل حاضنة 

ملعتقداتهم الساللية.

والن جريمة تجنيــد األطفال تمثل 
وباء شــمل كل املناطــق الخاضعة 
لسيطرة املليشــيا فإنه من الصعوبة 
بمكان حرص أعداد الضحايا أو تحديد 
أي املناطق اليمنية الخاضعةولسيطرة 
املليشــيا هي االكثر ترضرا من هذه 

اآلفة ) آفة تجنيد االطفال(.

ويكفــي أن نعــرف اي الفئات االكثر 
استهدافا للتجنيد هم االطفال األشد فقرا 
وأبنــاء األرس االكثر جهــال والتي تحدد 
بعناية من قبل قيادات أملليشــيا الحوثية 
وتكاد تكون أساليب التجنيد متطابقة تبدأ 
بالخطف من املدارس أو القرى أو االحياء 
ثم عزل مطلق يف حواضن تربوية معتمدين 
اسماء مستعارة أو الكنية بدال عن االسم 
الحقيقي ليصعب عىل اي من ذويهم تتبع 

اخبارهم أو الحصــول عىل عناوينهم ثم 
ينتقلون إىل معسكرات رسية.

وتعترب هذه املعسكرات من االماكن 
الرسية التي يتم التشديد عىل امللتحقن 
فيها بعدم الكشف عن مكانها نهائياً 
وتحــت اي ظرف حيث ان الكشــف 
عنها يؤدي اىل مواجهة الشخص الذي 

يكشف عنها اىل عقوبة االعدام.

نقص اعداد المقاتلين المدربين
يرجــع خرباء ومحللــون يمنيون 
أسباب لجوء مليشيا الحوثي  إىل الزج 
باألطفال يف الحــرب إىل نقص أعداد 
املجندين واملسلحن املدربن، بعد مقتل 
الكثرييــن يف الجبهات، وامتناع أعداد 

أخرى كبرية عن املشاركة يف الحرب.

ورغــم أن العديد مــن  املنظمات 
الحقوقية املحليــة واالقليمية تنتقد 
هذا السلوك وتطالب يف شتى بياناتها 
ومواقفها بالكف عن تعريض االطفال 
للتجنيد الذي تشري احصائيات اىل ان 
%70 من اجمــايل العدد الكيل ملقاتيل 

جماعة الحوثي يتشكل من االطفال 
الصغار غري أن الجهات املعنية يف األمم 
املتحدة تتعاطى مع األمور بتجاهل تام 
يف تواطؤ مكشوف ما شجع املليشيا 
عىل االستمرار يف نهجها الدموي يف حق 

الطفولة.

وتناول قصص االطفال املجندين أو 
الضحايا تدمي القلب من تلك القصص 
قصة الطفل محمــد احمد صرب من 
محافظة ذمــار منطقة آنس محمد 
احمد عمره 9 سنوات يدرس يف الصف 
الرابع والده متقاعد يعاني من مرض 
نفيس ويعيش ظروفاً اقتصادية صعبة 
كغريه من اليمنين تم أخذ الطفل من 
املدرسة ليتم ابالغ والدته بعد اسبوع 
بتجهيز القرب البنهم كانت العائلة يف 
حالة ذهول ال تعــرف ما الذي يحدث 
إذ أنها يف األســاس ال تعرف اين هو 
ومن الذي أخذه وملاذا مات..! ومن هو 
خصمهم وماذا عليهم أن يفعلوه حيال 
ما حدث! دخلت والدة الطفل يف غيبوبة 
غري أنها لم تجد أحدا يلتفت إليها بما يف 
ذلك املتعاطفن مع قضيتهم الذين باتوا 
عاجزين عن التعبري عن مشــاعرهم 
اإلنســانية ألنهم قد يحاسبون عىل 
مشاعرهم تلك التي تعد تهمة كافية 
بالدعوشة لدى أفراد املليشيا االب رغم 
أنه مغيب عن الواقع بحكم مرضه إال 
أن دموع أبت اال أن تتساقط دون أن 

يتفوه بكلمة.

حادثة أخرى
ومن أشــد املــآيس واملذابح التي 
تتعرض لها الطفولة لدى هذه املليشيا 

استغالل األطفال جنسيا كما حدث 
مع الطفل محمد عىل حاتم ١٢ عاما 
من أبنــاء ذمار الذي تــم اختطافه 
من املدرســة من قبل أفراد املليشيا 
وارساله اىل جبهات القتال بعد حوايل 
أسبوعن من الغياب والبحث تم إبالغ 
االب بتواجد ابنه يف مستشفى الرشطة 
بالعاصمــة صنعاء، بعــد تعرضه 
إلصابة بليغــة يف مواجهة الدواعش 

حسب البالغ .

توجه الوالد  اىل صنعا واىل املستشفى 
املحدد ولدى سؤاله عن ابنه  تم اخباره 
أن ابنه يف  غرفة العناية املركزة التي 
يمنع الدخول فيها ، ظل الطفل نزيال 
فيها ملدة شهرين، ويف زيارة يتيمة البنه 
يف غرفة العناية املشددة أخرب االبن أباه 
بأن من اطلق عليه النار هو املرشف ابو 
جربيل بعد مقاومته له جراء محاولة 
االعتداء عليه جنسيا من قبل املرشف 
الذي يدعى أبو جربيــل  تويف الطفل 
بعد ذلك متأثــراً بإصابته بطلق ناري 
دخل من ظهــره وخرجت من صدره 
وهو ما انكرته الجماعة رافضة إجراء 
أي تحقيق مع املرشف ولدى مطالبة 
البعض ببندق تحكيم لوالد الضحية رد 
عليهم املرشف بكل عنجهية لو وزعنا 
بندق لكل قتيل النعدمت عىل املجاهدين 

هذه البنادق

تم ايصال الطفل الضحية اىل قريته 
ورغم محاولة والده عدم استالم الجثة 
او الدفن قبل تسليم الجاني والتحقيق 
معه اال ان كل مطالبه قوبلت بالرفض 
وامام تعجرف الجماعة وتهديداتهم 
اســتلم الجثة ودفن ابنه وتنازل عن 

القضية يف منشور عىل صفحته .

واذا كانت ظاهــرة تجنيد األطفال 
بمأساتها االجتماعية قد حولت الطفل 
إىل سلعة فإن الخارس األكرب سيكون 
املجتمــع وبنيته التي ســتغوص يف 
مســتنقع الفلتان األخالقي والفكر 
االنتقامــي وثقافة العنــف والحقد 
واإلرهــاب والقتل والخطــف وأنواع 
مختلفة من الجرائم، وهذا ما سيتسبب 
بجريمة فكرية يصبح بفضلها إلغاء 
اآلخر منهجــاً والعنــف والعدوانية 
والحقــد والكراهية هــي املكونات 
األساسية يف شــخصية الطفل حيث 
ســيكون انتماؤه إىل الدائرة الضيقة 
الرافضة للعيش املشــرتك بن أبناء 

الوطن الواحد، وهنا يكمن الخطر.

ة في العالم  في اكبر عمليات إلنتهاك البراء

أطفال اليمن يتساقطون بين مخالب المليشيا
االختطاف.. االغتصاب.. القتل.. الثالوث المرعب للطفولة.. فيما المنظمات الدولية تغض الطرف

الطفل محمد قاوم محاولة االغتصاب من مشــرف 
 
ً
الجماعة فأرداه قتيال

طفــل اخر يســاق من مدرســته األساســية 
ويعود الى أسرته ميتًا 

تقارير المنظمــات الحقوقية تؤكد ان 70% من 
مقاتلي الحوثيون من االطفال

تواصل مليشــيا الحوثــي اختطاف أطفال 
اليمن من المدارس وتجنيدهم والزج بهم 
فــي المعارك والضغط على األســر وأولياء 

األمور إلرسالهم إلى الجبهات 

اعالن قضائي
تعلن محكمــة مارب االبتدائية 
بأنه تقــدم اليها األخ/ ياســن 
صالح أحمد زايــد مدعيا أنه ورد 
يف كشوفات القوة البرشية إسمه 
ياسن صالح أحمد زايد والصحيح 
كما ورد يف بطاقته الشخصية يارس 
صالح أحمد زايد.  ويطلب إثبات 
ذلك بحكم فمن له أي اعرتاض عليه 
تقديم اعرتاضه أمام املحكمة خالل 

شهر من تاريخ نرش هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مــارب االبتدائية 
بأنه تقــدم اليهــا األخ/محمود 
عبدالقــادر أحمد عقالن ســيف   
مدعيــا أنه وردخطــأ يف بطاقته 
الشخصية إسم سيف وكذا يف جواز 
ســفره ويطلب حذف إسم سيف 
بحسب وثيقة الداراسة يف الثانويه 
العامة.  ويطلب إثبات ذلك بحكم 
فمن له أي اعــرتاض عليه تقديم 
اعرتاضه أمام املحكمة خالل شهر 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه 
تقدم إليها األخ/ عيل أحمد أحمد صالح 
الفقيه مدعيا أنــه وقع عليه خطأ يف 
جواز سفره وبطاقته الشخصية وذلك 
أنهم ذكــروا لقبه الفقيه بحيث صار 
االسم عيل أحمد أحمد صالح الفقيه 
والصحيح عيل أحمــد أحمد صالح 
فقيه. ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن 
له أي اعرتاض عليه تقديم اعرتاضه 
أمام املحكمة خالل شــهر من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

اعالن قضائي
تقدمت  اىل محكمة مارب 
االبتدائية املدعية/ إرشاق باكر 
فارع الرشيفي بدعوى فسخ 
زواجها مــن املدعى عليه/ 
جالل عبده حســن صالح 
السماوي وعىل املدعى عليه 
املذكور الحضور إىل املحكمة 
للرد عىل دعوى زوجته املدعية 
خالل الفــرتة القانونية من 

تاريخ النرش.

اعالن قضائي
تقدمت  اىل محكمة مارب 
االبتدائيــة املدعية/ فاطمة 
محمد عباس النرشي بدعوى 
فسخ عقد نكاحها من املدعى 
عليه/ أحمد عــيل أبو الليل 
النرشي، وعــىل املدعى عليه 
املذكور الحضور إىل املحكمة 
للرد عىل دعوى زوجته املدعية 
خالل الفــرتة القانونية من 

تاريخ النرش.

اعالن قضائي
تنفيذا لقرار محكمة مأرب )تعلن نيابة مارب 
االبتدائية( بأن عىل من لــه عالقة بهذه الصورة 

إىل  الحضــور 
مأرب  محكمــة 
للتعرف عىل الجثة 
يف القضيــة رقم 
2016م  46 لسنة 
غ. ج نيابة مأرب 
االبتدائيــة حادث 

مروري.
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 تؤكد املصادر امليدانية ل«26 سبتمرب« 
حالة الضعف واالنهيار يف صفوف عنارص 
املليشيا بشكل الفت بعد تلقيها رضبات 
موجعة يف مختلف املواقع التي شــهدت 

مواجهات عنيفة منذ مطلع األسبوع ..
 حارث األهدل ، املســئول االعالمي يف 
اللواء 84 مشاه قال ل«26سبتمرب« : إن 
محافظة صعدة تشهد معارك هي األشد يف 
جميع جبهاتها املختلفة، ففي كتاف ال زال 
الكرو الفر واالستنزاف البرشي والعسكري 
ملليشيا الحوثي اإلرهابية مستمراً .. وأتوقع 
ان تشهد جبهة كتاف بقيادة العميد/ رداد 
الهاشمي خالل األيام القادمة معارك أكثر 
رشاسة بهدف تحرير ما تبقى من املواقع 

والسيطرة عىل مركز املديرية بالكامل .

  تقدم ميداني  
وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة 
من قوات التحالف العربي تقدمها امليداني 
صوب مركز مديرية كتــاف بمحافظة 
صعدة، يف إطار عملية عسكرية واسعة 
انطلقت مطلع السبت املايض ، الستكمال 
تحرير املديريــة من مليشــيا الحوثي 

االنقالبية.
وشــنت وحدات قتالية تابعة للجيش 

الوطني يف محور كتاف بقيادة العميد/ 
رداد الهاشمي هجوماً واسعا عىل مواقع 
تمركز املليشــيا الحوثية اإليرانية قرب 
مركز مديرية كتاف رشق محافظة صعدة 
الحدودية مع اململكة العربية السعودية .

وأسفر الهجوم النوعي املسنود بغطاء 
جوي من قبل الطريان الحربي للتحالف 

العربي اىل الســيطرة عىل سلسلة جبال 
ومرتفعات إنمار  والسفينة والحمراء إىل 
جانب عدد من التباب االسرتاتيجية بوادي 

آل بو جبارة بمديرية كتاف .

خسائر كبيرة
و تكبدت املليشــيا الحوثية خســائر 

فادحــة يف األرواح إىل جانب تدمري عدد 
من العربات واألليات العســكرية ؛ ويف 
ترصيح خاص قال العميد رداد الهاشمي 
قائد اللواء 84 مشاه  : » بعون الله تعاىل 
سوف نواصل معركة التحرير ضد املليشيا 
االنقالبية حتــى يتم تحرير ما تبقى من 
املديرية وبقية مديريات محافظة صعدة 

من قبضة املليشــيا الحوثيــة وإنهاء 
االنقــالب و عودة الســلطة الرشعية و 
استعادة األسلحة املنهوبة من قبل املليشيا 
و قطع التدخالت اإليرانية يف الشــؤون 

اليمنية واإلقليمية«.
ويأتي تقدم الجيش الوطني يف محور 
كتاف ضمن الخطط العسكرية الرامية إىل 

تحرير املديرية و بقية مديريات املحافظة 
من قبضة املليشيا الحوثية املدعومة من 
إيران إضافة إىل اســتكمال عملية قطع 
-رأس -األفعى الذي يســعي من خاللها 
الجيش الوطني إىل تحرير املحافظة التي 
تعد املعقل الرئيس للمليشــيا الحوثية 
االنقالبية وعودة املحافظة بشــكل عام 
إىل الحكومــة الرشعيــة ممثلة برئيس 
الجمهورية املشري عبد ربه منصور هادي.

عملية نوعية
و تجرى عمليات عســكرية نوعية 
وإنزال مظيل لعــدد من وحدات القوات 
الخاصة واملدربــة تدريبــاً عالياً عىل 
االشــتباك املبارش والتعامل مع العدو 
ورضب األهداف املرســومة بدقة عالية 
، يف العديد من املواقع األمر الذي تسبب 
بعملية االرباك للعــدو وهزيمته يف تلك 

املواقع .
وتأتــي هــذه التطــورات امليدانية 
املتســارعة من أجل حسم املعركة مع 
املليشيا الحوثية اإلرهابية و إنهاء اإلقالب 
وبســط نفوذ الرشعية عىل محافظة 

صعدة .

باتت عملية تحريــر صعدة أمراً يف غاية 
األهمية وواقع يفرضه االبطال يف مختلف 
الجبهات ، ومع اشــتداد وقــع املعارك ، 
واقرتاب ابطال الجيش الوطني من معقل 
زعيم مليشيا التمرد الحوثية ، تحاول عنارص 
املليشــيا مللمة قواها املنهارة وتستميت يف 
محاوالتها ملواجهة االبطال نظرا ملا تشكله 
محافظة صعدة من أهمية اســرتاتيجية 
بالنسبة لها ، ومنذ مطلع األسبوع وتقدمات 
الجيش مســتمرة رغم صعوبة الجغرافيا 
وتضاريســها املعقدة محققني انتصارات 
كبرية ، تميض بهــم قدما النجاز االنتصار 
الكبري وتحرير مديريات املحافظة كاملة من 

)رجس أدوات ايران ( يف اليمن .

أبطال الجيش الوطني في الجبهات يزلزلون األرض تحت أقدام المليشيا ويلقون الرعب في قلوب عناصرها

صعدة .. حمم وبراكين

□ تحرير صعدة .. ضربة قاتلة لمليشيا الحوثي االيرانية
□ من على مشارف معقل زعيم التمرد في مران .. أبطال الجيش يتأهبون للصعود الى القمة إلنجاز الوعد

توعد العميد السدعي مليشيا الحوثي 
االيرانية باملالحقة حتى »جحورها » يف 
كهوف مران وتلقينها دروســا قاسية 
وتجريعهــا هزيمة تحــرق صفحاتها 

وتطويها اىل األبد ..
يواصل ابطال الجيش الوطني تقدمهم يف 
جبهة املالحيط بعد معارك ضارية خاضها 
مع املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة من 
ايران ..وأكد العميد/ عبدالكريم السدعي _ 
قائد لواء العروبة أن ابطال الجيش أحرزوا 
تقدما كبريا يف مساحة قدرت  بأكثر من 40 
كم باتجاه قمة جبل مران، وتجاوزوا أكثر 
من 20 قرية بوديانها وجبالها وسهولها، 
ورفعوا علــم الجمهورية يف كل قمة جبل 

وصلوا إليها.
وقــال العميد الســدعي : إن ابطال 
الجيش الوطني ســيحاورون مليشيا 
التمرد  بطريقتهم الخاصة عىل األرض 
، و أن طالئــع الجيش الوطني أصبحت 
اآلن مطلة عىل »مثلث مران« أبرز مواقع 

املليشيا يف وادي خلب.
وتوعد الســدعي مليشــيا الحوثي 
االجرامية بوصول قوات الجيش الوطني 
إىل قرب الهالك حســن الحوثي، ومنزل 
زعيم املليشيا عبدامللك الحوثي ، وسرتفع 
علم الجمهورية يف أعىل قمة »جبل مران« 

يف القريب العاجل.
الفتا إىل أن ابطــال الجيش الوطني 
املشــاركون يف عمليات التحرير بجبهة 

املالحيط يمثلون كل أطياف الشــعب 
اليمنــي ومــن مختلــف محافظات 
الجمهورية، وأن هذا الجيش هو صمام 
أمان الوطن وأمله يف تحريره من املليشيا 

الحوثية .

تحرير 20 قرية في محيط مران  
ويف مطلع األســبوع أعلن الجيش 
الوطنــي، أن لــواء العروبة نجح يف 
تحريــر 20 قرية من أيدي مليشــيا 
الحوثي اإليرانية، يف محيط سلســلة 

جبال مران.
وتواصــل قوات الجيــش الوطني يف 
محور صعدة تنفيذ عملية عســكرية 
كبرية، تســتهدف من خاللها التقدم إىل 

أكثر من 5 مديريــات يف املحافظة التي 
تعد معقال للمليشيا املتمردة.

وقالت مصادر عســكرية، إن قوات 
الجيش تقدمت من 11 محورا يف صعدة، 

بمشاركة أكثر من 10 ألوية عسكرية.
وأفــادت بأن هــذه العمليــة التي 
يقودها لواء العروبة، ويشــارك فيها 
لواء العاصفة، ولــواء القوات الخاصة 
ومكافحة اإلرهاب، تعد األوىل من نوعها 

يف جبهات صعدة .
وتمكنت قــوات الجيش الوطني من 
التوســع يف املنطقة ، ومحارصة معقل 
املليشيا  يف منطقة مران غربي املحافظة.

و أكد العميد/ عبدالكريم الســدعي، 
أن املليشيا أصبحت محارصة تماماً يف 

مران بعد توغل الجيش يف جميع املناطق 
والوديان من عدة اتجاهات.

و نفى السدعي ما تردد من أخبار عن 
تمكن زعيم املليشيا الحوثية من الفرار 
من منطقــة مران، مؤكــداً أنه ال يزال 

محارصا فيها .
وسبق ان نفذت قوات الجيش الوطني 
مسنودة بقوات التحالف العربي الخميس 
املايض ، عملية نوعية ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف عمق جبــل مران بمديرية 

حيدان جنوبي غرب  صعدة. 
وقال العقيــد ركن/أحمد املصعبي 
_ ركن لواء القــوات الخاصة : إن قوات 
الجيش الوطني نفذت ، عملية إنزال جوي 
خلف خطوط العدو تمكنت خاللها من 
تحرير عدد من املرتفعات يف جبل مران 
بدايــة مديرية حيــدان رشق منطقة 

املالحيط .  
وأكد املصعبي بــأن العملية نفذتها 
وحدات من قوات الجيش الوطني  املدربة 
وأن هذه العملية نجحت يف تحرير عدد 
من املواقع االسرتاتيجية وفتح الطريق 
أمام تقدم قوات الجيش  يف تلك املواقع. 

وأشــار إىل أن قوات الجيش الوطني 
تعمــل بالتعاون مع قــوات األمن عىل 
اســتكمال تأمن املواقــع املحررة يف 
مديرية الظاهر وانتزاع األلغام الحوثية 
منها تمهيًدا لعودة املواطنن إىل منازلهم 

وممارسة حياتهم الطبيعية .

أبطال الجيش في »مران «.. الكهوف آيلة للسقوط
يف محور علب يواصل الجيش الوطني مسنودا من 
قوات التحالف العربي بقيادة العميد/ يارس مجيل _ 
قائد املحور خوض املعارك مع مليشيا التمرد الحوثي 
، وتمكن من شن هجوٍم عىل الجبال املحيطة بمديرية 
باقم شمال محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي 
االيرانية ،محرزا تقدما كبريا سيطر خالله عىل مواقع 
جديدة شــمال غرب املديرية يف محاولة الستكمال 
تطويق مركز املديرية حيث تم السيطرة عىل قرية 
محدادية شــمال رشق باقم وكذلك السيطرة عىل 
نقطة السداد عىل مدخل مركز املديرية ..  قتل خاللها 
العرشات من الحوثين  واالســتيالء عىل العديد من 
األسلحة املتوسطة  والخفيفة ، ومحارصة عنارص 

املليشيا يف مركز املديرية من عدة اتجاهات..
  يشار اىل ان العملية العســكرية التي اطلقتها 
ألوية العروبة تحت مسمى » عاصفة صعدة »  كبدت 
املليشيا خســائر كبرية واحبطت محاوالت تسلل 

عديدة اىل مواقع الجيش الوطني .

الوصول الى المعقل األخير  
وقال العميد/ خالد الخاليس _ مدير ٲمن املحافظة 
: إن قوات الجيش ســيطرت عــىل قرية محدادية 

ونقطة الســداد ومازالت القوات تواصل هجومها 
حتى السيطرة عىل ما تبقى من باقم.

وحث الخاليس املقاتلن عىل مواصلة الهجوم حتى 
اسقاط آخر معاقل املليشيا الحوثية، مؤكدا استمرار 

املعارك حتى تحرير املحافظة كاملة.
وبالتزامن شن التحالف العربي بمشاركة طريان 
األباتيش عــرشات الغارات اســتهدفت العديد من 
التجمعات الحوثية وأسفرت عن وقوع خسائر مادية 

وبرشية يف صفوف املليشيا الحوثية.
 وحاولت مليشيا الحوثي االثنن املايض التسلل 
اىل مواقع الجيش الوطني رشقي باقم حيث وقعت 
مجموعة كبرية يف كمن نوعي نصب لهم بن املزارع 
.. وأكد العقيد/ كنعــان االحصب _ رئيس عمليات 
اللواء102 قوات خاصة ، مرصع مايقارب 15عنرصا 
من املليشيا الحوثية واحراق عربتن حاولت املليشيا 
من خاللها التسلل من اتجاهن ملواقع الجيش األمر 

الذي أوقع تلك املجاميع يف كمن محكم.
وتلقت مليشــيا الحوثي خاللهــا رضبة قاتلة 
وانهيار يف صفوفهــا تاركة خلفها عرشات الجثث، 

فضال عن خسائر يف العتاد.

معارك عنيفة .. وعاصفة ترويض إلسقاط باقم
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  البيضاء / معاذ المقطري  

تهاوت معاقل املليشــيا الحوثية وسط 
انهيارات غري مســبوقة يف صفوفها أمام 
تقدم رسيع وواسع لقوات الجيش الوطني 
مسنودا بمقاتالت ودعم التحالف العربي يف 

البيضاء وسط اليمن.
ودارت خــالل األيــام املاضية أرشس 
املعارك التي تكبدت فيها مليشيا الحوثي 
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد أمام تقدم 
قوات محور بيحان التي ما أن اســتعادة 
جبل دير االسرتاتيجي الذي يشكل محور 
ارتكاز بني مديريتي نعمان واملالجم حتى 
تابعــت القوات تقدمها الســتعادة جبل 
البياض, الذي تتحصن فيه مليشيا الحوثي 
كآخر معقل لها ضمن سلسة جبال املالجم 

األعىل ارتفاعا يف البيضاء.
وكان قائد محور بيحــان اللواء الركن 
مفرح بحيبح  قد أعلــن صباح الجمعة 
املاضية أن قواتــه بدأت تنفيــذ عملية 
عسكرية واسعة انطلقت صباح الجمعة 
وتهدف إىل تحرير محافظة البيضاء بشكل 
كامل, ضمن انتشار جديد واسع لوحدات 
الجيــش التابعة ملحور بيحــان ومحور 
البيضــاء, بدعم التحالــف العربي لدعم 

الرشعية يف اليمن .
  وقال اللواء مفرح بحيبح  يف ترصيح 
خاص لصحيفة » 26سبتمرب«: ان الساعات 
األوىل من انطــالق العملية العســكرية 
الواسعة أســفرت عن ســيطرة كاملة 
للجيش عىل جبل دير الــذي تهاوت عليه 
مواقع املليشيات الحوثية األعىل تحصينا 
يف البيضاء إىل جانب تحصيناتها الدفاعية 
عىل جبل البياض. مؤكدا أن املليشــيات 

الحوثية شهدت انهيارات غري مسبوقة يف 
صفوفها وتكبت خسائر فادحة يف األرواح 
والعتاد جراء الهزيمة الساحقة التي منيت 
بها أمام قواته التي باتت تحكم سيطرتها 
عىل مساحة تقدر بأكثر من  20كم تشمل 

جبل دير وعدد من التباب املالصقة له.
وأعترب اللواء بحيبح سيطرة الجيش عىل 
جبل دير الذي يتوســط مديريات املالجم 
ونعمان وقانية، بمثابة فتح بوابة العبور 
أمام تقدم قوات الجيش لتحرير ما تبقى 
من البيضاء ، يف الساعات واأليام القليلة 

القادمة »
موضحا أن السيطرة عىل مفرق عفار 
ومن ثم الطريق الدويل وصوال إىل مديرية 
السوادية التي تبعد عن جبل دير بنحو ٢٠ 

كيلو باتت مسألة وقت ليس اال »

معارك إخماد ذيل العقرب 
وكانت قوات محور بيحان املنترشة عىل 
ميمنة الجبهة صدت مساء السبت هجوما 
عنيفا شنته مليشــيا الحوثي كمحاولة 
يائسة أخرية منها الستعادة جبل دير الذي 
ســيطر عليه الجيش نهارالجمعة بشكل 
كامل« وما أن صدت قوات محور بيحان 
الهجوم شنت هجوما ضاريا عىل مواقع 

املليشيا عىل جبل البياض.
وقــال القائد امليدانــي لجبهة املالجم 
العميد عبدالله الفجغمي : أن قوات الجيش 
خاضت ليلة أمس األحــد معركة ضارية 
عىل سلســلة جبل البياض التي تقدمت 
عليها قوات محور بيحان بكلفة عالية من 

الشهداء والجرحى.
وأكد الفجغمي أن قوات محور بيحان 
فتكــت األحد املايض بتعزيــزات ضخمة 
للحوثيني يف إطار عملية نوعية أســفرت 

عن تدمري كل التعزيزات من معدات ,وقتل 
وأرس كل مالديها من مقاتلني,عىل طريق 
الوهبية التي تشكل طريق إمداد للمليشيا 

املتحصنة عىل جبل البياض.
  وتحتفظ الوحدات العسكرية التابعة 
ملحور بيحان بمئــات األرسى الحوثيني 
الذين تم أرسهم يف سلسلة  معارك التحرير 
وخصوصا معركة تحرير بيحان يف يناير 

العام املايض.
ومن جانبه قال العقيد نارص الربحتي 
أركان حرب اللواء 26ميكا : - أن ســري 
املعارك خالل األيام األربعة املاضية املاضية 
أفقد املليشيات الحوثية قدرتها عىل تنفيذ 
ما وصفه بهجمات ما بات يعرف ب«ذيل 
العقرب« وهي الهجمــات املباغتة التي 
كانت املليشيات الحوثية تشنها عىل مواقع 
للجيش عىل وادي فضحة انطالقا من جبل 

البياض.
الفتا إىل أن مواقع الحوثيني وتحصيناتهم 
عىل »جبل البياض«  باتت مكشوفة أمام 
قوات محوربيحان املتمركزة عىل جبل دير 
األعىل ارتفاعا  بني سلسة مرتفعات نعمان 
واملالجم, إىل جانب قــوات محور بيحان 
ومحور البيضــاء التي أخذت تطوق جبل 
البياض من جهــة مديرية ناطع الواقعة 

عىل الجنوب الرشقي من املالجم.
وذكــر العقيد نارص الربحتــي أركان 
حرب اللواء ٢٦ ميكا أن العائق األكرب أمام 
تقدم املشــاة يكمن يف كثافة األلغام التي 
زرعها الحوثيون لتحصني مواقعهم خالل 

السنوات املاضية ..
موضحا أن »تمشيط الجبال والشعاب 
من االلغام يأخذ الكثري من الوقت والجهد 
قياسا بتمشيط تلك املناطق من الجيوب 

الحوثية التي تلجــأ لإلختباء يف الجحور 
والثقوب بعد كل معركة خارسة بالنسبة 

لها.

مسرح عملياتي متكامل وواسع
إىل جانب تحرير جبــل دير عىل ميمنة 
جبهة املالجم  تقدمت قوات مشرتكة من 
محور وبيحان ومحور البيضاء الســبت 
املــايض عىل ميــرة الجبهــة يف ناطع 
واستعادت  السيطرة عىل شعب باحويص 
وجبل صوران املطلة عىل وادي فضحة من 

الجهة الجنوبية الغربية.
ويشهد املرح العملياتي الواسع لقوات 
محور بيحان معادالت جديدة تكاملت فيه 
أدوار وحدات الجيــش الوطني يف املجرى 
الكيل لســري العملية العسكرية الواسعة 

لتحرير البيضاء.
وقال العميد عىل الكليبي قائد اللواء ١٩ 
مشاة ان العملية العسكرية الواسعة التي 
انطلقت الجمعة املاضية تتكامل فيها ادوار 
الوحدات العسكرية ملحور بيحان مع تلك 
التي تقاتل ضمن جبهــة قانية املتاخمة 

ملديرية نعمان واملالجم..
وأوضح الكليبي  لصحيفة » 26 سبتمرب«  
أن تحرير جبل دير سيمكن جبهة املالجم 
من االلتحــام بجبهة قانية ضمن مرح 
عملياتي واحد متكامل، ما سيمكن قوات 
الجيش املسنود بمقاتالت التحالف العربي 
من إستعادة البيضاء بشكل كامل يف األيام 

القليلة القادمة«
 وأكد القائد العسكري أن قوات محور 
بيحان  ومحورالبيضاء املنترشة عىل ميرة 
جبهة  املالجم نفذت مــن جانبها عملية 
عسكرية مشرتكة إستعادت  فيها السيطرة 
عىل شعب باحويص وجبل صوران املطلة 

عىل وادي فضحة من الجهــة الجنوبية 
الغربية.

ويشهد املرح العملياتي الواسع لقوات 
محور بيحان معــادالت جديدة يف املجرى 

الكيل لسري العملية العسكرية.
  ويشــكل وادي فضحة يف املالجم حدا 
فاصال بني جبل دير الذي أصبح يف قبضة 
قوات محور بيحان ضمن سلســة جبلية 
متواصلة عــىل حدود مديريــات نعمان 
واملالجم وقانية وبــني جبل البياض الذي 
يتحصن فيه الحوثيون كمالذ أخري يف الثلث 

األخري من املالجم.
وتستميت مليشيا الحوثي يف الدفاع عن 
جبل البياض الذي يطل عىل مفرق عفار 
والطريق الــدويل ومدينة البيضاء الواقعة 
جمعيها يف محيط منخفض عىل الشمال 
الغربي من جبال املالجم األعىل ارتفاعا يف 

البيضاء .
وما أن يحكم الجيش ســيطرته عىل » 
البياض« تكون له الســيطرة عىل عفار 
والطريق الدويل وصوال إىل السوادية بصورة 
تلقائية ,ما يعني ان ســيطرة مليشــيا 
الحوثي يف البيضاء ســقطت من الناحية 

العسكرية .
ويشكل تحرير محافظة البيضاء، حسب 
مراقبني إنجازا بالــغ األهمية عىل طريق 
تحرير باقي املناطق اليمنية وال ســيما 
محافظات شمال اليمن ذمار والعاصمة 

صنعاء ..
وتتمتع البيضاء الواقعة وســط اليمن 
بحدود مشرتكة مع ثمان محافظات يمنية 
هي مأرب وشبوة  وذمار وصنعاء  ولحج 

وأبني والظالع واب.

قوبلت قوات الجيش باستقبال بهيج من اهايل 
البيضاء، فما ان حرر الجيش قرى نعمان وناطع 
واملالجم يف البيضاء وسط اليمن، حتى أخذ األهايل 
يتحدثون عن الجحيم الذي عاشوه لثالث سنوات 
ثقال تحت وطأة املليشيات الحوثية اإلرهابية، التي 

فرضت سلطتها عليهم بالقوة الغاشمة ..

الشاب عبد الباسط العوايض الناشط يف املجال 
اإلنساني الطبي أطلق نفساً عميقاً ثم قال »جرعتنا 
املليشــيات الحوثية صنوفاً مــن القهر والجوع 
والهوان داخل قرانا الجبلية البائســة التي اخرتنا 
السكن فيها من أجل عيٍش كريم ، موضحاً »للعني 
اإلخباريــة«  أن جماعة الحوثــي فرضت عليهم 
حصاراً جماعياً وقيدت حريتهم يف التنقل ألضيق 

الحدود ، وأضاف قائالً :

» لم تكن املليشيات تسمح لنا بنقل املواد الغذائية 
من املناطق الحرضية يف بيحان ومارب والبيضاء اإل 
عىل ظهور الحيوانات وال سيما الحمري ، وكان هذا 
يستغرق منا يوماً كامالً ، فيما تخضع الحمري عىل 

الرغم من ذلك للتفتيش ذهاباً واياباً.  

 األكثر إيالماً -حسب العوايض-  هو منع الحوثيني 
لهم من إسعاف مرضاهم ومنهم املسنني والنساء 
ومنعهم من املرور أو الخروج من مناطقهم عرب 
معابرهم ونقاطهم .وال يزال العوايض يتذكر وغريه 
من شباب قرى »عراء والسلل« يف نعمان كيف أرص 
الحوثيون عىل منعهم من إسعاف السيدة املسنة أم 
صالح عىل متن سيارة كانت ستقلها إىل بيحان عن 

طريق عقبة القنذع البالغة الوعورة حيث كان عليه 
هو وشباب القرية إســعاف السيدة املريضة عىل 
متن عربة التسوق الصغرية التي دفعوها باأليدي 
ألكثر من 10 كم، وصوالً إىل الوحدة الصحية التي 
كان الحوثيون قد استنزفوا أدواتها وأدويتها التي 

يستفيد منها القرويون يف اإلسعافات األولية .

الشيخ عيل الشــني القادم من قرية الساحة يف 
نعمان تحدث عن معاناة أخرى عاشها مع أهايل 
قريته الذيــن كان عليهم أن ينزحــوا إىل منطقة 

الجوبة املحررة الواقعة جنــوب مأرب، ليلتحقوا 
باللواء 26 ميكا الذي يقــوده اللواء الركن مفرح 
بحيبح قائد محور بيحان ، حيث ذكر الشني كيف 
كان عليه وشــباب القرية أن يقطعوا السلســلة 
الجبلية املمتدة مــن البيضاء مروراً ببيحان وعني 
وصوالً إىل حريب ومأرب ســرياً عىل األقدام وقال: 
إن ذلك النزوح استغرقهم أكثر من ٤٨ ساعة من 
امليش والتخفي بعيداً عن أعني الحوثيني املرتبصني 
بهم بغية اختطافهم، مؤكداً أن جماعة الحوثي لم 

تكن تسمح ألهايل البيضاء بالسفر إىل مأرب عرب 
الطرق املعتادة وتقوم بمداهمة منازل امللتحقني 
بالجيش واملقاومة ألخذ أطفالهم وأقاربهم رهائن 

بغية تركيعهم .

وتعيش معظم قرى نعمــان وناطع واملالجم 
معتمدة عىل الزراعة وتربية األغنام إال أن الحوثيني 
كما يذكر  محمــد  العوايض ضيقوا عىل األهايل يف 
أعمالهم ومصدر رزقهم  يف رعي األغنام والزراعة يف 
الجبال والوديان التي كانوا يعسكرون فيها أو تلك 

التي زرعوها باأللغام ،مضيفاً أن املليشيات ضيقت 
عليهم يف بيع أغنامهم و محاصيلهم  يف األســواق 
الكبرية يف البيضاء وشبوة ومأرب من خالل تقييدها 

لتنقالتهم وخروجهم عرب  معابرها!

وكشــف محمد العوايض حديثه عن املوت الذي 
زرعته املليشيات الحوثية ألهايل البيضاء وبيحان 
جيالً بعد جيل .وقال :ان العائالت التي تعمل يف رعي 
األغنام باتت تعيش مخاوفــاً حقيقية عىل حياة 
ابنائها املعرضني لفقدان أرواحهم أو أطرافهم جراء 
األلغام والعبوات الناســفة التي زرعها الحوثيون 
بصورة عشــوائية يف مناطق رعــي األغنام وعىل 
جنبات الطرق املعتادة لصعــود الجبال! وأوضح 
العــوايض أن عددا من الفتيات والنســاء اللواتي 
يعملن يف رعي األغنام يف  البيضاء وبيحان تعرضن 
إلصاباٍت بالغة بسبب تلك األلغام التي لم يتم نزعها 
يف عدد من املناطق الصالحة للرعي ،كما أن عرشات 

األغنام نفقت بسبب األلغام يف تلك املناطق ز

ويدفع أهــايل البيضاء و بيحــان أرواحهم و 
يتعرضون لبرت أطرافهم ونفوق مواشيهم  جراء 
اآلالف من األلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها 
املليشــيات الحوثية اإلرهابية عىل جبال ووديان 
وشعاب مناطق عيشهم ، فيما تشكل عملية نزع 
تلك األلغام تحدياً إضافياً أمام تقدم قوات الجيش 
اليمني مسنوداً بمقاتالت ودعم التحالف العربي، 

لتطهري البيضاء من  املليشيات اإلرهابية ذاتها .

أهالي البيضاء يحتفون بتقدم الجيش ويحكون جانبًا من معاناتهم التي صنعتها مليشيا الحوثي

البيضاء .. تقدم سريع وواسع لقوات الجيش الوطني 
ومواقع المليشيا الحوثية تتهاوى
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وحتى الي�وم تقدمت ق�وات الجيش الوطني 
خ�الل عملياتها العس�كرية يف مدين�ة الحديدة 
واحكمت سيطرتها عىل دوار املطاحن وتوغلت 
يف احياء سبعة يوليو رشقي املدينة وتخوض فيه 
معارك ضارية. وفق ما ذكرته مصادر ميدانية 

ل�»26سبتمر«.
ويعد دوار املطاحن وفق املصادر اهم تقاطع 
طرق داخ�ل مدينة الحديدة ويرب�ط بن امليناء 
ش�ماال واملطار جنوبا ويمتد غربا حتى وس�ط 

املدينة والكرنيش عر شارع صنعاء.
واف�ادت املص�ادر ان قوات الجي�ش الوطني 
اعادت فت�ح الخط املمتد م�ن دوار املطاحن إىل 
وس�ط املدينة بعدم�ا كان االنقالبي�ون اغلقوه 
بالخرس�انات االس�منتية وفخخ�وه باأللغ�ام 

واملتفجرات ملنع أي عمليات تقدم.
ووصلت قوات الجيش الوطني خالل معاركها 
مع املليشيا اىل بداية ش�ارع صنعاء اكر واهم 
شوارع املدينة ويقسم املدينة اىل نصفن، شمايل 
وجنوبي، ويصل إىل الكورنيش املمتد إىل امليناء. 
موضح�ة ان املوجه�ات ترتكز يف يم�ن موبايل 

وسط تقدم القوات الحكومية.
وتزامن�ت املعارك يف بداية ش�ارع صنعاء مع 
اخرى مماثلة يف شارع الخمسن املمتد من دوار 

املطاحن باتجاه شمال املدينة عىل خط الشام.
كما تمكنت قوات الجيش الوطني  من استعادة 
السيطرة عىل مبنى الجوازات، وخاضت معارك 
عنيفة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية يف منطقة 
سيتي ماكس وبالقرب من سوق الحلقة، وحول 

معسكر الدفاع الساحيل ومدرسة القتال.
واوضح�ت املص�ادر ذاتها ان ق�وات الجيش 
الوطني من الوية العمالقة واملقاومة التهامية 
حقق�ت تقدما كب�را باتج�اه منتج�ع الواحة 
الس�ياحي، وتوغلت يف أكثر من ح�ي، الفتة إىل 
»أن املليش�يا تتلقى رضبات موجعة واصبحت 
تحصيناته�ا تته�اوى بش�كل متس�ارع«. وان 
»عنارصه�ا االنقالبية وقياداته�ا الذت بالفرار 
صوب وس�ط املدين�ة، وأصبح�ت تتحصن بن 

الس�كان بع�د أن اقتحم�ت منازلهم 
ع�ىل  القناص�ن  ون�رشت  بالق�وة 

اسطحها«.
وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت 
امس االربعاء من تحرير عددا كبرا من 
االحياء الرشقية والجنوبية يف مديرية 
الح�ايل وتطه�ر ع�ددا من املنش�آت 
واملباني الخاص�ة والعامة التي كانت 
عنارص املليشيا الحوثية تتمركز فيها.
كما حررت ق�وات الجيش الوطني 
عدد من االحياء الرشقي�ة والجنوبية 
يف مديري�ة الح�ايل وتطهر ع�دد من 
املنشآت واملباني الخاصة والعامة التي 
كانت عنارص املليشيا الحوثية تتمركز 

فيها.
ني�ة  ميدا مص�ادر  وقال�ت 
ل�»26س�بتمر«: ان ق�وات الجي�ش 
الوطني احكمت سيطرتها عىل مصانع 
اخوان ثابت، ومدينة كمران، ورشكة 
الحمادي، والدوار بعد ان نفذت عملية 
التف�اف ناجحة من الجه�ة الجنوبية 

للمدين�ة. وبات يفصلها عن مين�اء الحديدة ما 
يقارب من أربعة كيلو فقط.

ومن الجهة الغربية الجنوبية ملدينة الحديدة 
اكدت املص�ادر ان قوات الجيش الوطني حررت 
جول�ة الجمال، وتق�رتب من خط الش�ام الذي 

يربط الحديدة بمحافظة حجة.
وتفيد املصادر ان قوات الجيش الوطني خالل 
معاركها مع املليشيا االنقالبية تقرتب من خط 
الصليف وتس�عى اىل قطعه بشكل نهائي حيث 
يمثل خط االمداد الوحيد املتبقي لدى املليش�يا 

اىل مدينة الحديدة.
وبهذه التقدمات الكبرة التي انجزت يف زمن 
قيايس تمكنت قوات الجيش الوطني من احكام 
طوق عسكري عىل املليش�يا الحوثية لتضعها 
امام�ه خياري�ن ال ثال�ث لهم�ا ام�ا املواجهة 

واالنتحار أو االنسحاب من املدينة ومينائها.
وبات�ت معركة تحرير الحدي�دة اليوم مطلبا 
ملحا ومعركة مصرية لقوات الجيش الوطني 
وألبن�اء محافظ�ة الحدي�دة وللش�عب اليمني 
بش�كل عام وهذا م�ا اكده محاف�ظ محافظة 
الحديدة الدكتور الحس�ن عيل طاهر، يف برقية 
بعثها اىل فخامة املشر الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوري�ة القائد االعىل للقوات 

املسلحة واألمن.
وق�ال محاف�ظ الحدي�دة يف برقيت�ه: »إن 
االنتص�ارات الت�ي يحققه�ا أبط�ال الجي�ش 
الوطن�ي يف مختل�ف الجبه�ات ويف محافظ�ة 
الحديدة الستعادة الدولة وإنهاء االنقالب وبناء 
الدولة االتحادية س�تحقق ألبناء اليمن العدالة 
واملواطنة املتساوية والرشاكة الحقيقية واألمن 

واالستقرار«.
وأض�اف: »ان االنتص�ار ق�ادم ب�إذن الل�ه، 
ومعنوي�ات الجن�ود القتالي�ة مرتفع�ة، وذات 
جاهزية عالي�ة ومس�تمرة يف تحرير محافظة 
الحديدة بإرشاف ومتابعة من قيادتكم الحكيمة 

التي ستخلص اليمن من رش املليشيا«.
وب�ن ان األبطال يف الجيش الوطني من ألوية 

العمالقة واملقاومة التهامية، يواصلون التقدم 
يف مختلف الجبهات بمحافظ�ة الحديدة، بدعم 
وإس�ناد م�ن إخوتن�ا يف دول التحال�ف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة االمارات 

العربية املتحدة.
ووس�ط زخ�م املع�ارك امليداني�ة املتصاع�د 
وتقدمات قوات الجيش الوطن�ي تواصل الوية 
العمالقة واملقاوم�ة التهامية توغلها يف االحياء 

الرشقي�ة ملدين�ة الحدي�دة. تس�اندها يف ذل�ك 
مقاتالت التحالف العربي التي تستهدف بغاراتها 

الجوية تجمعات وتعزيزات داخل املدينة.
أكد عدد من القادة امليدانين يف الوية العمالقة 
واملقاومة التهامية لصحيفة »26سبتمر« عىل 
مواصل�ة العملي�ات العس�كرية دون أي توقف 
حتى تطهر كامل مدينة الحديدة ومينائها الذي 
تس�تخدمه املليش�يا لتهريب االسلحة والخراء 
وان القوات املش�اركة يف عملي�ة التحرير باتت 
قريبة من االنتصار الكبر يف الس�احل الغربي، 
مؤكدين ان صفوف املليش�يا يف تهاوي مستمر 

وتتكبد يوميا عرشات القتىل والجرحى.

وتأتي هذه االنتص�ارات بعد ان تمكنت قوات 
الجيش الوطني من اس�تعادة الس�يطرة خالل 
اليومن املاضي�ن عىل كيل�و16 وقوس النرص 
والتقدم رشقا يف احي�اء مديرية الحايل وتحرير 
مجمع إخوان ثابت شمايل رشق املدينة ومصانع 
البحر األحم�ر، واملتوغل يف الخ�ط الرتابي نحو 
شمايل املدينة للوصول اىل نقطة الشام يف الخط 
الواصل ب�ن محافظتي الحدي�دة وحجة لعزل 
املليش�يا نهائيا ع�ن مناطق اإلمداد وتس�هيل 
دخول الق�وات املتقدمة من ع�دة محاور نحو 

املدينة.
وتعيش املليش�يا االنقالبية حال�ة من الهلع 
والتوت�ر الكبري�ن مع اس�تمرار تق�دم قوات 
الجي�ش الوطن�ي املتس�ارع واش�تداد رضاوة 

املعارك.
وتفيد املعلومات الواردة من مصادر مطلعة 
تحدثت ل�»26سبتمر« ان املئات من العنارص 
املقاتلة يف صفوف املليش�يا الحوثية هربت من 
ارض املعارك وعادت اىل مناطقها يف ذمار وبني 
مطر وعمران يف حن اس�تقبلت عرشات االرس 
من املناطق ذاتها مئات القتىل والجرحى الذين 

سقطوا خالل االيام املاضية فقط.
وتؤكد مص�ادر اخرى ان م�ا اليقل من 200 
عن�رص م�ن مليش�يا الحوثي لق�وا مرصعهم 
وضعفه�م من الجرحى ج�راء املعارك وغارات 
مقات�الت التحالف العرب�ي يف مختلف جبهات 
الس�احل الغربي، عالوة عىل تدمر اعداد كبرة 
من املعدات واالليات القتالية التابعة للمليشيا.

ومع الهزائم الساحقة والخسائر الكبرة التي 
تتكبدها املليشيا االنقالبية تواصل الدفع بمزيد 
من التعزيزات من املقاتلن املغرر بهم غالبيتهم 
من االطفال، ويكش�ف ذلك من يقعون يف االرس 
من عنارصها أو جثث القتىل التي ترتكهم خلفها 
يف كل معاركه�ا الذي�ن يتب�ن ان غالبيتهم من 
االطفال والفتيان الذين ال يمتلكون أي مهارات 

قتالية وتزج بهم يف املعارك بدون أي تدريبات.
املص�ادر امليداني�ة ذاته�ا اك�دت ان الوي�ة 
العمالق�ة واملقاوم�ة التهامي�ة تخ�وض من�ذ 
امس االربع�اء معركة اقتحام 
حقيقية وعمليات توغل كبرة 
اىل وسط املدينة وااللتفاف عىل 
املليش�يا وف�ق خط�ة محكمة 
من عدة مح�اور يف الكورنيش 
وش�ارع امليناء وشارع جيزان 
بغرض احكام طوق عس�كري 
وخنق من تبق�ى من العنارص 

االنقالبية يف مدينة الحديدة.
واك�د جن�ود مش�اركون يف 
العمليات العسكرية للصحيفة 
إن قوات الجيش الوطني توغلت 
يف مسافات كبرة امس االربعاء 
يف شارع الخمسن لالقرتاب من 
ميناء الحديدة، الذي أصبح عىل 

بعد أقل من 4كيلو مرتات.
بموازات ذل�ك تخوض قوات 
الجي�ش الوطني معركة اخرى 
اكث�ر رضاوة م�ع م�ا خلفت�ه 
املليش�يا الحوثية م�ن كميات 
هائلة من االلغ�ام واملتفجرات 

التي زرعه�ا بغية اعاق�ة تقدم ق�وات الجيش 
الوطني.

وذك�رت املص�ادر ان فرق�اً هندس�ية تابعة 
للجي�ش الوطني ترافق عمليات التقدم بش�كل 
متواٍز وتعمل بوترة عالية يف نزع وتفكيك حقول 
االلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها املليشيا 

يف احياء مدينة الحديدة وعىل الطرقات.
واف�ادت املصادر أن املليش�يا زرع�ت أأللغام 
األرضية والعبوات الناس�فة بكثافة يف الشوارع 
واملباني ومباني املؤسسات قبيل فرارها منها. 
مش�رة اىل ان العمل اآلن يرتك�ز يف فتح ممرات 
امنه امام تقدم قوات الجيش الوطني، وستعاود 
العمل يف ما بع�د عىل تطهر كاف�ة االحياء من 
االلغام واملتفجرات قبل عودة الحياة اىل طبيعتها 

يف االحياء املحررة.
واوضحت ان الفرق الهندسية نزعت وفككت 
حتى االن مئ�ات الحقول من االلغ�ام االرضية 
واملضادة للدروع اضافة اىل تفكيك مئات العبوات 
الناس�فة التي زرع�ت يف املباني وع�ىل جنبات 
الطرق وس�ط االحياء السكنية. وال يزال الكثر 

منها حتى االن.
يف السياق اعترت الحكومة ان تحرير الحديدة 
وكافة االرايض اليمنية من املليشيا االنقالبية حق 
اصيل، وان االنتصارات التي تتحقق يف الحديدة 
رضورة إنسانيه وعسكرية ملحة لرفع معاناة 
اليمنين وتدفق الواردات واملواد الالزمة واإلغاثة 

ودعم موارد الحكومة.
ونقلت وكالة االنباء اليمنية »سبأ« عن الناطق 
باس�م الحكومة راجح بادي قوله: »إن مليشيا 
الحوث�ي االنقالبي�ة ونتيجة للخس�ائر الكبرة 
لعنارصها وعتادها، قامت بتعمد تعميق جراح 
الشعب ومعاناته من خالل اتخاذ املدنين األبرياء 
دروع�اً برشي�ة وحرك�ت عنارصه�ا اإلرهابية 
القتح�ام املبان�ي الس�كنية ووض�ع املضادات 

الجوية عىل أسطحها«.
واكد بادي ان مليش�يا الحوثي تعمدت وضع 
األس�لحة الثقيل�ة بداخ�ل األحي�اء الس�كنية 
واملكتظ�ة بالس�كان وأيض�ا تجري�ف الط�رق 
الرئيسية باملدينة ما سيؤثر عىل حركة املدنين 
واملساعدات اإلنس�انية واإلغاثية، وهناك تعمد 
من قبل املليش�يات الحوثية باستهداف املدنين 
ملحاوله اتخ�اذ غطاء املظلومية أم�ام املجتمع 

الدويل.
وه�و االم�ر ال�ذي اك�ده س�كان محلي�ون 
ل�«26سبتمر« من ان مليشيا الحوثي االجرامية 
عمدت عىل التمركز يف العديد من املباني السكنية 
املرتفع�ة يف مدين�ة الحدي�دة ونصبت اس�لحة 
متوس�طة عليه�ا اضافة اىل ع�رشات القناصة 
املنترشين عىل اسطح املباني والفنادق يف املدينة.

وكانت املليش�يا احتجزت يوم الثالثاء املايض 
ع�رشات األطب�اء والصحين لس�اعات-بينهم 
أجان�ب- يف مستش�فى 22ماي�و، حيث نرشت 
مجموعة من مس�لحيها عىل سطح املستشفى 

ومحيطه ملحاولة منع تقدم الجيش الوطني.
وتحدث الس�كان يف املدينة ع�ن حملة أمنية 
مش�ددة ش�نتها املليش�يات يف أحي�اء املدين�ة. 
مؤكدين أن مس�لحي املليش�يا داهموا عرشات 
املنازل يف حي 7يوليو واعتلوا بعضها. فيما أفاد 
مواطنون بتع�رض منازلهم للنه�ب منذ امس 

االول.
وحذرت الحكومة عىل لسان ناطقها الرسمي 
من نوايا إرهابية تس�عى املليش�يا اىل تنفيذها 
يف اس�تهداف خطوط املالح�ة الدولية والتجارة 
العاملية بمضيق باب املندب وجنوب البحر األحمر 
وتفجر خ�زان )صاف�ر( العائم ب�رأس عيىس 
والذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط 
الخام ما قد يتس�بب بكارثية بيئية واقتصادية 
لليمن ودول املنطقة اضاف�ة اىل تفخيخ املباني 

الحكومية واملقدرات الوطنية كميناء الحديدة.
ويشدد خراء عسكريون عىل رضورة حسم 
معركة تحرير الحديدة ومينائها االس�رتاتيجي 
لكونها تعد النقطة الفاصلة التي ستحدد مسار 
املعارك مع مليش�يا الحوثي االنقالبية وتحسن 
رشوط وتموضع الحكوم�ة الرشعية يف الواقع 

وامام أي عملية سياسية قادمة.
ووفق�ا للخ�راء فإن حس�م معرك�ة تحرير 
الحديدة والس�احل الغربي بش�كل عام س�وف 
ترسم مالمح واضحة امام قوات الجيش الوطني 
يف معركت�ه الك�رى يف القض�اء ع�ىل االنقالب 
واس�تعادة الدول�ة الرشعية واعاق�ة املرشوع 
االيران�ي م�ن تحقي�ق أي اخرتاق�ات جديدة يف 

املنطقة.

اجليش الوطني يطوي األرض من حتت أقدام املليشيا في احلديدة

  26 سبتمبر - خاص

الوطن�ي  الجي�ش  ق�وات  تخ�وض 
معرك�ة تحري�ر مدين�ة الحدي�دة و 
مينائه�ا االس�راتيجي م�ن س�يطرة 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
ايران وس�ط تهاوي صف�وف االخرية 
وخسائر تقدر بمئات القتىل والجرحى 

يف صفوف مقاتليها.

واس�تأنفت الوي�ة العمالقة والقوات 
التهامي�ة يف الجي�ش الوطن�ي مطلع 
االسبوع الجاري العمليات العسكرية 
الرامية لتحري�ر مدينة الحديدة بدعم 

ومساندة من قوات التحالف العربي.

} المليشيا الحوثية 
تنتحر أمام قوة 
وصالبة الجيش 

الوطني في كل جبهات 
الحديدة
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  البيضاء / معاذ المقطري  

تهاوت معاقل املليشــيا الحوثية وسط 
انهيارات غري مســبوقة يف صفوفها أمام 
تقدم رسيع وواسع لقوات الجيش الوطني 
مسنودا بمقاتالت ودعم التحالف العربي يف 

البيضاء وسط اليمن.
ودارت خــالل األيــام املاضية أرشس 
املعارك التي تكبدت فيها مليشيا الحوثي 
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد أمام تقدم 
قوات محور بيحان التي ما أن اســتعادة 
جبل دير االسرتاتيجي الذي يشكل محور 
ارتكاز بني مديريتي نعمان واملالجم حتى 
تابعــت القوات تقدمها الســتعادة جبل 
البياض, الذي تتحصن فيه مليشيا الحوثي 
كآخر معقل لها ضمن سلسة جبال املالجم 

األعىل ارتفاعا يف البيضاء.
وكان قائد محور بيحــان اللواء الركن 
مفرح بحيبح  قد أعلــن صباح الجمعة 
املاضية أن قواتــه بدأت تنفيــذ عملية 
عسكرية واسعة انطلقت صباح الجمعة 
وتهدف إىل تحرير محافظة البيضاء بشكل 
كامل, ضمن انتشار جديد واسع لوحدات 
الجيــش التابعة ملحور بيحــان ومحور 
البيضــاء, بدعم التحالــف العربي لدعم 

الرشعية يف اليمن .
  وقال اللواء مفرح بحيبح  يف ترصيح 
خاص لصحيفة » 26سبتمرب«: ان الساعات 
األوىل من انطــالق العملية العســكرية 
الواسعة أســفرت عن ســيطرة كاملة 
للجيش عىل جبل دير الــذي تهاوت عليه 
مواقع املليشيات الحوثية األعىل تحصينا 
يف البيضاء إىل جانب تحصيناتها الدفاعية 
عىل جبل البياض. مؤكدا أن املليشــيات 

الحوثية شهدت انهيارات غري مسبوقة يف 
صفوفها وتكبت خسائر فادحة يف األرواح 
والعتاد جراء الهزيمة الساحقة التي منيت 
بها أمام قواته التي باتت تحكم سيطرتها 
عىل مساحة تقدر بأكثر من  20كم تشمل 

جبل دير وعدد من التباب املالصقة له.
وأعترب اللواء بحيبح سيطرة الجيش عىل 
جبل دير الذي يتوســط مديريات املالجم 
ونعمان وقانية، بمثابة فتح بوابة العبور 
أمام تقدم قوات الجيش لتحرير ما تبقى 
من البيضاء ، يف الساعات واأليام القليلة 

القادمة »
موضحا أن السيطرة عىل مفرق عفار 
ومن ثم الطريق الدويل وصوال إىل مديرية 
السوادية التي تبعد عن جبل دير بنحو ٢٠ 

كيلو باتت مسألة وقت ليس اال »

معارك إخماد ذيل العقرب 
وكانت قوات محور بيحان املنترشة عىل 
ميمنة الجبهة صدت مساء السبت هجوما 
عنيفا شنته مليشــيا الحوثي كمحاولة 
يائسة أخرية منها الستعادة جبل دير الذي 
ســيطر عليه الجيش نهارالجمعة بشكل 
كامل« وما أن صدت قوات محور بيحان 
الهجوم شنت هجوما ضاريا عىل مواقع 

املليشيا عىل جبل البياض.
وقــال القائد امليدانــي لجبهة املالجم 
العميد عبدالله الفجغمي : أن قوات الجيش 
خاضت ليلة أمس األحــد معركة ضارية 
عىل سلســلة جبل البياض التي تقدمت 
عليها قوات محور بيحان بكلفة عالية من 

الشهداء والجرحى.
وأكد الفجغمي أن قوات محور بيحان 
فتكــت األحد املايض بتعزيــزات ضخمة 
للحوثيني يف إطار عملية نوعية أســفرت 

عن تدمري كل التعزيزات من معدات ,وقتل 
وأرس كل مالديها من مقاتلني,عىل طريق 
الوهبية التي تشكل طريق إمداد للمليشيا 

املتحصنة عىل جبل البياض.
  وتحتفظ الوحدات العسكرية التابعة 
ملحور بيحان بمئــات األرسى الحوثيني 
الذين تم أرسهم يف سلسلة  معارك التحرير 
وخصوصا معركة تحرير بيحان يف يناير 

العام املايض.
ومن جانبه قال العقيد نارص الربحتي 
أركان حرب اللواء 26ميكا : - أن ســري 
املعارك خالل األيام األربعة املاضية املاضية 
أفقد املليشيات الحوثية قدرتها عىل تنفيذ 
ما وصفه بهجمات ما بات يعرف ب«ذيل 
العقرب« وهي الهجمــات املباغتة التي 
كانت املليشيات الحوثية تشنها عىل مواقع 
للجيش عىل وادي فضحة انطالقا من جبل 

البياض.
الفتا إىل أن مواقع الحوثيني وتحصيناتهم 
عىل »جبل البياض«  باتت مكشوفة أمام 
قوات محوربيحان املتمركزة عىل جبل دير 
األعىل ارتفاعا  بني سلسة مرتفعات نعمان 
واملالجم, إىل جانب قــوات محور بيحان 
ومحور البيضــاء التي أخذت تطوق جبل 
البياض من جهــة مديرية ناطع الواقعة 

عىل الجنوب الرشقي من املالجم.
وذكــر العقيد نارص الربحتــي أركان 
حرب اللواء ٢٦ ميكا أن العائق األكرب أمام 
تقدم املشــاة يكمن يف كثافة األلغام التي 
زرعها الحوثيون لتحصني مواقعهم خالل 

السنوات املاضية ..
موضحا أن »تمشيط الجبال والشعاب 
من االلغام يأخذ الكثري من الوقت والجهد 
قياسا بتمشيط تلك املناطق من الجيوب 

الحوثية التي تلجــأ لإلختباء يف الجحور 
والثقوب بعد كل معركة خارسة بالنسبة 

لها.

مسرح عملياتي متكامل وواسع
إىل جانب تحرير جبــل دير عىل ميمنة 
جبهة املالجم  تقدمت قوات مشرتكة من 
محور وبيحان ومحور البيضاء الســبت 
املــايض عىل ميــرة الجبهــة يف ناطع 
واستعادت  السيطرة عىل شعب باحويص 
وجبل صوران املطلة عىل وادي فضحة من 

الجهة الجنوبية الغربية.
ويشهد املرح العملياتي الواسع لقوات 
محور بيحان معادالت جديدة تكاملت فيه 
أدوار وحدات الجيــش الوطني يف املجرى 
الكيل لســري العملية العسكرية الواسعة 

لتحرير البيضاء.
وقال العميد عىل الكليبي قائد اللواء ١٩ 
مشاة ان العملية العسكرية الواسعة التي 
انطلقت الجمعة املاضية تتكامل فيها ادوار 
الوحدات العسكرية ملحور بيحان مع تلك 
التي تقاتل ضمن جبهــة قانية املتاخمة 

ملديرية نعمان واملالجم..
وأوضح الكليبي  لصحيفة » 26 سبتمرب«  
أن تحرير جبل دير سيمكن جبهة املالجم 
من االلتحــام بجبهة قانية ضمن مرح 
عملياتي واحد متكامل، ما سيمكن قوات 
الجيش املسنود بمقاتالت التحالف العربي 
من إستعادة البيضاء بشكل كامل يف األيام 

القليلة القادمة«
 وأكد القائد العسكري أن قوات محور 
بيحان  ومحورالبيضاء املنترشة عىل ميرة 
جبهة  املالجم نفذت مــن جانبها عملية 
عسكرية مشرتكة إستعادت  فيها السيطرة 
عىل شعب باحويص وجبل صوران املطلة 

عىل وادي فضحة من الجهــة الجنوبية 
الغربية.

ويشهد املرح العملياتي الواسع لقوات 
محور بيحان معــادالت جديدة يف املجرى 

الكيل لسري العملية العسكرية.
  ويشــكل وادي فضحة يف املالجم حدا 
فاصال بني جبل دير الذي أصبح يف قبضة 
قوات محور بيحان ضمن سلســة جبلية 
متواصلة عــىل حدود مديريــات نعمان 
واملالجم وقانية وبــني جبل البياض الذي 
يتحصن فيه الحوثيون كمالذ أخري يف الثلث 

األخري من املالجم.
وتستميت مليشيا الحوثي يف الدفاع عن 
جبل البياض الذي يطل عىل مفرق عفار 
والطريق الــدويل ومدينة البيضاء الواقعة 
جمعيها يف محيط منخفض عىل الشمال 
الغربي من جبال املالجم األعىل ارتفاعا يف 

البيضاء .
وما أن يحكم الجيش ســيطرته عىل » 
البياض« تكون له الســيطرة عىل عفار 
والطريق الدويل وصوال إىل السوادية بصورة 
تلقائية ,ما يعني ان ســيطرة مليشــيا 
الحوثي يف البيضاء ســقطت من الناحية 

العسكرية .
ويشكل تحرير محافظة البيضاء، حسب 
مراقبني إنجازا بالــغ األهمية عىل طريق 
تحرير باقي املناطق اليمنية وال ســيما 
محافظات شمال اليمن ذمار والعاصمة 

صنعاء ..
وتتمتع البيضاء الواقعة وســط اليمن 
بحدود مشرتكة مع ثمان محافظات يمنية 
هي مأرب وشبوة  وذمار وصنعاء  ولحج 

وأبني والظالع واب.

قوبلت قوات الجيش باستقبال بهيج من اهايل 
البيضاء، فما ان حرر الجيش قرى نعمان وناطع 
واملالجم يف البيضاء وسط اليمن، حتى أخذ األهايل 
يتحدثون عن الجحيم الذي عاشوه لثالث سنوات 
ثقال تحت وطأة املليشيات الحوثية اإلرهابية، التي 

فرضت سلطتها عليهم بالقوة الغاشمة ..

الشاب عبد الباسط العوايض الناشط يف املجال 
اإلنساني الطبي أطلق نفساً عميقاً ثم قال »جرعتنا 
املليشــيات الحوثية صنوفاً مــن القهر والجوع 
والهوان داخل قرانا الجبلية البائســة التي اخرتنا 
السكن فيها من أجل عيٍش كريم ، موضحاً »للعني 
اإلخباريــة«  أن جماعة الحوثــي فرضت عليهم 
حصاراً جماعياً وقيدت حريتهم يف التنقل ألضيق 

الحدود ، وأضاف قائالً :

» لم تكن املليشيات تسمح لنا بنقل املواد الغذائية 
من املناطق الحرضية يف بيحان ومارب والبيضاء اإل 
عىل ظهور الحيوانات وال سيما الحمري ، وكان هذا 
يستغرق منا يوماً كامالً ، فيما تخضع الحمري عىل 

الرغم من ذلك للتفتيش ذهاباً واياباً.  

 األكثر إيالماً -حسب العوايض-  هو منع الحوثيني 
لهم من إسعاف مرضاهم ومنهم املسنني والنساء 
ومنعهم من املرور أو الخروج من مناطقهم عرب 
معابرهم ونقاطهم .وال يزال العوايض يتذكر وغريه 
من شباب قرى »عراء والسلل« يف نعمان كيف أرص 
الحوثيون عىل منعهم من إسعاف السيدة املسنة أم 
صالح عىل متن سيارة كانت ستقلها إىل بيحان عن 

طريق عقبة القنذع البالغة الوعورة حيث كان عليه 
هو وشباب القرية إســعاف السيدة املريضة عىل 
متن عربة التسوق الصغرية التي دفعوها باأليدي 
ألكثر من 10 كم، وصوالً إىل الوحدة الصحية التي 
كان الحوثيون قد استنزفوا أدواتها وأدويتها التي 

يستفيد منها القرويون يف اإلسعافات األولية .

الشيخ عيل الشــني القادم من قرية الساحة يف 
نعمان تحدث عن معاناة أخرى عاشها مع أهايل 
قريته الذيــن كان عليهم أن ينزحــوا إىل منطقة 

الجوبة املحررة الواقعة جنــوب مأرب، ليلتحقوا 
باللواء 26 ميكا الذي يقــوده اللواء الركن مفرح 
بحيبح قائد محور بيحان ، حيث ذكر الشني كيف 
كان عليه وشــباب القرية أن يقطعوا السلســلة 
الجبلية املمتدة مــن البيضاء مروراً ببيحان وعني 
وصوالً إىل حريب ومأرب ســرياً عىل األقدام وقال: 
إن ذلك النزوح استغرقهم أكثر من ٤٨ ساعة من 
امليش والتخفي بعيداً عن أعني الحوثيني املرتبصني 
بهم بغية اختطافهم، مؤكداً أن جماعة الحوثي لم 

تكن تسمح ألهايل البيضاء بالسفر إىل مأرب عرب 
الطرق املعتادة وتقوم بمداهمة منازل امللتحقني 
بالجيش واملقاومة ألخذ أطفالهم وأقاربهم رهائن 

بغية تركيعهم .

وتعيش معظم قرى نعمــان وناطع واملالجم 
معتمدة عىل الزراعة وتربية األغنام إال أن الحوثيني 
كما يذكر  محمــد  العوايض ضيقوا عىل األهايل يف 
أعمالهم ومصدر رزقهم  يف رعي األغنام والزراعة يف 
الجبال والوديان التي كانوا يعسكرون فيها أو تلك 

التي زرعوها باأللغام ،مضيفاً أن املليشيات ضيقت 
عليهم يف بيع أغنامهم و محاصيلهم  يف األســواق 
الكبرية يف البيضاء وشبوة ومأرب من خالل تقييدها 

لتنقالتهم وخروجهم عرب  معابرها!

وكشــف محمد العوايض حديثه عن املوت الذي 
زرعته املليشيات الحوثية ألهايل البيضاء وبيحان 
جيالً بعد جيل .وقال :ان العائالت التي تعمل يف رعي 
األغنام باتت تعيش مخاوفــاً حقيقية عىل حياة 
ابنائها املعرضني لفقدان أرواحهم أو أطرافهم جراء 
األلغام والعبوات الناســفة التي زرعها الحوثيون 
بصورة عشــوائية يف مناطق رعــي األغنام وعىل 
جنبات الطرق املعتادة لصعــود الجبال! وأوضح 
العــوايض أن عددا من الفتيات والنســاء اللواتي 
يعملن يف رعي األغنام يف  البيضاء وبيحان تعرضن 
إلصاباٍت بالغة بسبب تلك األلغام التي لم يتم نزعها 
يف عدد من املناطق الصالحة للرعي ،كما أن عرشات 

األغنام نفقت بسبب األلغام يف تلك املناطق ز

ويدفع أهــايل البيضاء و بيحــان أرواحهم و 
يتعرضون لبرت أطرافهم ونفوق مواشيهم  جراء 
اآلالف من األلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها 
املليشــيات الحوثية اإلرهابية عىل جبال ووديان 
وشعاب مناطق عيشهم ، فيما تشكل عملية نزع 
تلك األلغام تحدياً إضافياً أمام تقدم قوات الجيش 
اليمني مسنوداً بمقاتالت ودعم التحالف العربي، 

لتطهري البيضاء من  املليشيات اإلرهابية ذاتها .

أهالي البيضاء يحتفون بتقدم الجيش ويحكون جانبًا من معاناتهم التي صنعتها مليشيا الحوثي

البيضاء .. تقدم سريع وواسع لقوات الجيش الوطني 
ومواقع المليشيا الحوثية تتهاوى
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شؤون عسكرية10 

> ما م�دى جاهزي�ة املستش�فى لتقدي�م خدماتها 
ملنتسبي الجيش الوطني وأبناء مارب؟

- بداية نش�كر لصحيف�ة 26س�بتمر وكادرها 
املتميز كما نشكر لكم زياراتكم الصحفية ملالمسة 
مشاكل وتطلعات املستش�فى العسكري واالقرتاب 
من الخدمة التي تقدمها..وبالنس�بة لسؤالك : نحن 
حقيق�ة يف كام�ل االس�تعداد الس�تقبال كث�ر من 
الحاالت التي تأتي اىل املستشفى عسكرين او مدنين 
بمافيه�م أرسه�م وجميعهم يحصل�ون عىل كامل 
الخدمات الطبي�ة النوعية من خالل الس�عي الجاد 
والحثي�ث خالل الف�رتة املاضية من اس�تعادة روح 
املستش�فى بعد وما أصابها من اهمال واس�تطعنا 
بفض�ل الل�ه ث�م بتوجيه�ات القي�ادة السياس�ية 
ومس�اندة واهتمام رئاس�ة األركان العامة للجيش 
الوطني وبتعاون ورعاية واهتمام الس�لطة املحلية 
يف املحافظة إنش�اء عدد من األقسام التخصصية يف 
املستشفى منها: قسم جراحه عامة و وقسم باطنيه 
وجراحه عظام واس�تطعنا توف�ر اثنن أخصائين 
متميزين وأخصائي�ة نس�اء ووالدة ذات إمكانيات 
كبرة كما أن املستشفى بطواقمها الطبي والصحي 
واالداري تعمل يف خدمة الزوار عىل مدار الساعة بما 

فيهم أطباء العموم واخصائيو التخدير والفنيون.
كما سعينا بجهود كبرة ومتواصلة خالل الفرتة 
املاضي�ة عىل التوس�عة الريري�ة للرق�ود من 35 
رسيراً اىل 100 رسير. وأيضا تم توفر بعض االجهزة 
الروري�ة وك�ذا توف�ر التحالي�ل املس�تخدمة يف 
العمليات ايضا عملنا عىل زيادة عدد غرف العمليات 
حسب اإلمكانيات املتاحة اىل 3 غرف عمليات جاهزة 

وتعمل عىل مدار الساعة.
كما تم افتتاح - قبل أشهر- قسم طوارئ مستقل 
عن بقية االقس�ام يحتوي عىل 25 رسيراً الستقبال 
الحاالت بصالة كبره وغرف�ة عناية مركزة وغرفة 
الطبيب املناوب وكذا غرفة جراحة وتجبيس وتعمل 
عىل مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية ملرتادين 
املستشفى سواء كانو من السلك العسكري او املدني، 
كذلك تم افتتاح قسم طوارئ التوليد املجهر بأحدث 
االجهزة وايضا تم افتتاح قسم رقود خاص بالنساء 
بس�عة 25 رسيراً ،وقس�م خاص بالرجال بسعة 9 
ارسة.. وكل ذل�ك يف مجال التوس�عة وتلبية اإلقبال 
الكثيف عىل املستشفى حيث يستقبل الطبيب الواحد 
مايزيد عن 100 حالة يف وقت الدوام الرس�مي الذي 
يس�تمر احيان�ا إىل الثانية ظه�را يومي�ا ويعمل يف 

املستشفى 230 كادراً.

 اهتمام وجناح
> م�ن ه�ي الجه�ة املمول�ة للمستش�فى وعمليات 

التوسعة؟
- حقيقة الكل يستجيب ملا تقدمه املستشفى من 
خدمات ويتفاعل معها سواء القيادة العسكرية او 
قيادة الس�لطة املحلية يف املحافظة ،الجميع يولون 
اهتمام�ا كب�را باملستش�فى وإن ش�اء الل�ه تعاىل 

يواصلون دعمهم الستكمال ما تبقى من رضوريات 
يحتاجها هذا املرفق الصحي الهام، ونحن قد قدمنا 
مش�اريع كثرة خاص�ة يف جان�ب البني�ة التحتية 
والتوسعة وس�يتم اعتمادها من محافظ املحافظة 
اللواء سلطان العرادة الذي يويل املستشفى اهتماما 
كبرا ونوعيا ونحن نحرص دوما عىل إكس�اب هذا 
االهتم�ام طابع�ا واقعي�ا كل ثماره موج�ودة عىل 

األرض.

عجز واحتياج
> بع�ض امل�رىض يش�كون من ع�دم توف�ر بعض 
التخصصات واكثرهم يحالون اىل الخارج ماهي تلك 

التخصصات التي يحتاجها املستشفى؟
- حقيقة لدينا عجز كب�ر يف بعض التخصصات 
كتخصص م�خ واعص�اب واملس�الك البولية حيث 
يوج�د لدين�ا طبيب واح�د للمس�الك البولي�ة فيما 
مرىض املسالك البولية والكىل كثرون نتيجة لطبيعة 
الظ�روف املناخية الحارة يف محافظ�ة مارب والتي 
تسبب كثر من أمراض املس�الك البولية والكىل أما 
بالنس�بة لألجهزة التي تحتاجها املستش�فى فهي 
: جهاز الرنن املغناطييس وجهاز )س�يتي سكان( 
وأجهزة مخرية واخرى تستخدم يف العمليات لم يتم 
توفرها وكذا منظار الجهاز الهضمي )االنرتس�ك( 
وجهاز تفتيت الكىل وه�ي اجهزة نعدها مهمة مع 

احتياجنا اىل عدد من األخصائين واالستشارين.

> هل قدمتم احتياجاتكم تلك إىل أي جهة؟
- نعم نحن قدمنا احتياجاتنا للقيادة العسكرية 
والس�لطة املحلية وإلدارة الخدم�ات الطبية وايضا 
للتحالف العربي الداعم للرشعية ونحن هنا نناش�د 
القيادة السياسية والعسكرية بتوفر هذه املتطلبات 

كون املستشفى الوحيد الذي يس�تقبل االبطال من 
جرحى الجيش الوطني املوزعن عىل أكثر من منطقة 
عسكرية ناهيك عن املدنين وأرسهم الذين يتوافدون 

للمستشفى بشكل كبر .
 )CR(�وقد سعينا بجهود ذاتية إىل رشاء جهاز ال 
الذي نحتاجه يف عمليات الجراحة حيث قمنا برشائه 
من امليزانية التش�غيلية للمستش�فى ب��)80( الف 

دوالر وهو يف الطريق ان شاء الله.

> ماذا عن جاهزية جهاز الكشافة )xry(؟
- موجود وش�غال والصبغة متوفرة ولدينا جهاز 
ديجتال والجهاز الذي نشتغل عليه االن يؤدي الغرض 
ولدين�ا ايضا طابع�ة افالم ديجتال ومس�تعدين ان 

نجهزها ونعمل لها تركيب يف حاله احتياجها.

جودة طبية
> ماذا عن الجودة الطبية التي يقدمها املستشفى؟

- املستش�فى بقيادته�ا ممثل�ة بالعمي�د أحم�د 
دهمس مدير املستشفى يويل قضية الجودة الطبية 
جل اهتمامه ونسعى جميعا إىل تحقيق هذا الهدف 
بقدر املستطاع وبما هو متوفر لدينا من إمكانيات 
متواضعة سواء يف الكادر الطبي او االجهزة الطبية 
والتش�خيصية ومع ذلك باملستشفى تقدم خدمات 
جيدة وما اإلقبال الكبر عىل املستش�فى إال تأكيد 
للخدمة النوعية التي يقدمه�ا ويمكن القول دون 
مبال إن املستش�فى يقوم يوميا بإجراء العمليات 
الكبرة واملتوس�طة والصغرة والتي تصل ما بن 
10 اىل 18 عملي�ة منها عملي�ات جراحه عمليات 
عظام عملي�ات والدة وعمليات كىل أما بالنس�بة 
لالستقبال يف قس�م الطوارئ وصلت السجالت اىل 
اكثر من 450 حالة يف اليوم الواحد العيادات ايضا 
خالل تواجد اإلختصاصن تأت�ي اعداد كبره لكل 
طبي�ب ال تقل عن 75 حالة يوميا والبعض اىل100 
حالة من الساعه8صباحا اىل ما بعد الواحدة ظهرا.

خطط وتوسعة
> ماذا عن توس�عة املستش�فى ..هل لديكم مخطط 

لذلك؟
- نع�م لدين�ا مش�اريع كثرة ج�دا ت�م اعدادها 
ودراس�تها وتم تس�ليمها لقيادة الس�لطة املحلية 
والقي�ادة العس�كرية ولدين�ا مرشوع�ان اىل ثالثة 
مش�اريع موجوده جاهزة وهي : مرشوع التوسعة 
الرقوديه للمستشفى وستكون من أربعة ادوار مع 
البدروم ليستوعب السعه الرقوديه واالقبال الكثيف 
الذي يأتي اىل املستشفى وهذه خطة طموحة وتمثل 

بالنس�بة إلدارة املستش�فى رضورة وهدف�ًا هاماً 
خاصة يف ظ�ل الفج�وة الحاصلة ب�ن تزايد مهام 
املستش�فى ومس�ؤوليتها أمام زوارها وبن البنية 
التحتية التي تفيدنا من تقديم بقية الخدمات الطبية 
والصحية للمرىض لذلك اذا وجدت املباني س�تتوفر 
جميع االقس�ام، وباس�تطاعتنا ان نزي�د من عدد 
اإلخصائين من 10 اىل 20 اختصاصًيا وفقا للسعة 
الريرية وقد تم تقديم مرشوع مبنى املستش�فى 

العسكري الجديد ألننا نعاني من املبنى القديم.
أيضا نعان�ي من اس�تهالك امليزانية التش�غيلية 
للمستشفى يف بند ايجار شقق األطباء اإلخصائين 
ولذل�ك تقدمن�ا بم�رشوع اىل الس�لطة املحلية وتم 
اعتماده من قب�ل املحافظ وهو يف طريقه لالعتماد 
وانزال�ه كمناقصة عىل أرضية تابعة للمستش�فى 
بتكلفة تزيد عن 250 مليون ري�ال يمني و يتكون 
من 24 ش�قه ل�24 اختصاصياً ومبنى آخر خاص 

بقسم. عمليات رقود النساء والوالدة.

االدوية ..ضرورة ملحة
> ماذا عن األدوية هل هي متوفرة يف املستشفى؟

- نح�ن نعان�ي م�ن نق�ص ح�اد يف األدوي�ة 
واملس�تلزمات الطبية ونترصف بج�زء من امليزانية 
ل�رشاء ادوي�ة نس�تخدمها يف العناي�ة املركزة ويف 
العملي�ات ويف اقس�ام الرق�ود والط�وارئ وتوزيع 
بعض األدوية للمحتاجن خاصة من الجيش الوطني 
وأرسهم وكذل�ك ملواطني مأرب الن ح�االت الناس 
صعبة والوضع املعييش متأزم مع انتش�ار األوبئة 
مثل الكولرا وحمى الظنك واغلب تلك الحاالت تاتي 
اىل املستشفى وتشكل ازدحاماً كبراً جدا وتستهلك 
الكث�ر من املحالي�ل واملس�تلزمات واألدوية ولذلك 
اليمكننا أن نقف مكتويف األي�دي أمام أولئك املرىض 
الذي�ن ال يج�دون تل�ك االحتياجات االش�د رضورة 
فنعمل عىل رشائها بكميات كبرة بن فرتة وأخرى 
من خالل إنزال مناقصة ولكنها لألس�ف تس�تنزف 
رسيعا نظرا لإلقبال الكثيف عليها بس�بب الحاالت 
الوارده اىل املستشفى ولذلك نعاني من هذه املشكلة 
بش�كل كبر جدا وال يوجد لدينا دع�م من إي جهة 
وعليه نأمل من ان يتم فتح خ�ط مع وزير الصحة 
العتماد املحاليل واألدوية واملستلزمات للمستشفى.

دعوة للزيارة
> هل من رسالة تودون توجيهها؟

- رسالتنا للحكومة الرشعية والقيادة العسكرية 
والسلطة املحلية ندعوهم لزيارة املستشفى واالطالع 
عىل الخدم�ات التي يقدمها والنظ�ر اىل االحياجات 
التي يحتاجها املستش�فى ال نطلب اكث�ر من ذلك، 
النه املستش�فى الوحي�د الذي يق�دم خدمات طبية 
كمستشفى عسكري وحيد يجب االهتمام به نظرا 
الش�تعال الجبهات يف مارب من كل الجهات وكثرة 
النازحن من ابناء املحافظات التي تقع تحت سطوة 

الحوثين ناهيك عن انتشار األوبئة.
> هل هناك اي اضافات تريد اضافتها؟

- نبارك لقيادتنا السياس�ية والعسكرية والجيش 
الوطن�ي البط�ل بانتصاراتهم عىل مليش�يا اإلرهاب 
الحوثية االمامي�ة املدعومة ايرانيا يف مختلف جبهات 
الرشف والبطولة ونتوق اىل االنتصار النهائي عىل هذه 
املليشيا التي اجرمت واوغلت يف اجرامها عىل الشعب 
اليمني الحر وها هي ساعة االنتصار تقرتب بادن الله 

تعاىل.

فيما تستقبل جرحى الجيش الوطني والمواطنين

املستشفى العسكري مبأرب.. صرح طبي بامكانات بسيطة
نائب مدير املستشفى: نسخر جل ما هو متوفر لتقدمي خدمة طبية وصحية نوعية

يف زيارتنا للمستشفى العسكري بمأرب كانت الصورة مغايرة تماما ملا كانت 
علي�ه يف امل�ايض البعيد والقريب، أكان م�ن حيث اإلقبال الكثي�ف للمرىض من 
منتسبي الجيش الوطني واملدنيني أو من حيث التنظيم والحركة الدؤوبة للكادر 
الطبي والصحي واإلداري الذي يعمل يف خدمة الزوار ويقدم كل ما لديه من جهد 
يف سبيل جودة الخدمة الطبية والصحية.. وكثريا ما نجد قيادة املستشفى تجول 
يف االقسام وساحات املستشفى تقدم الحلول والنصائح وتحل املشاكل للزوار وال 

تبخل يف تقديم العون واملساندة والرعاية للمريض.
هذا املستشفى يعلم الجميع أنه اس�تعاد وهجه وزاد من رقعته بجهود ذاتية 
وإمكانات بسيطة، ولكنها من حيث االداء الشك عظيمة ترتقي إىل العمل الوطني 
الكبري الذي يحسب لقيادة املستش�فى الذي أنترص وينترص للمواطن وصحته 

وعافيته..
»26 س�بتمرب« التقت نائب مدير املستش�فى العس�كري املقدم/ عىل جسار 

وطرحت عليه جملة من القضايا ذات العالقة.

  حاوره/ عارف شمسان - تصوير/ حسني احلرازي

}  املستشفى بحاجة إلى 
أجهزة طبية وتوسعة ملواكبة 

اإلقبال املتزايد عليها

الخميس: العدد »1853« 8 نوفمبر 2018م
الموافق 28 صفر 1440هـ

  الضالع/ احمد الضحياني

أحرزت قــوات الجيش الوطني تقدما 
كبريا ومهمــا يف عملياتها العســكرية 
لتحرير منطقة دمت، شــمال الضالع 
الخاضعة لســيطرة جماعــة الحوثي 
االرهابية منذ نحو أربع سنوات ، وخالل 
العملية الجارية لتحرير املديرية تكبدت 
مليشــيا الحوثي نحــو مايزيد عن 40 
مسلحا حوثيا قتلوا يف معارك اندلعت يف 

اليومني املاضيني
 وتشــري املعلومات بأن قوات الجيش 
تواصل تقدمها نحــو مدينة دمت حتى 
تحريرها بالكامل، وســط انهيار كبري 
يف صفوف مســلحي الحوثي وسقوط 
العــرات من عنارصهم مــا بني قتيل 
وجريح وأســري، فيما الذ البقية بالفرار 

نحو مركز مديرية دمت.
وبعزيمــة وارادة وطنية وشــجاعة 
وصلت قوات الجيش الوطني إىل أطراف 
مدينة دمت الواقعة إىل شــمال الضالع. 
وبحسب املعلومات فان القوات الحكومية 
سيطرت عىل املعهد التقني بقرية خاب، 
كما أصبح حصن الحقب االســراتيجي 
املطل عــىل مدينة دمت تحت ســيطرة 
جيش الرعيــة، كما أفرجــت قوات 
الجيش الوطني عىل املعتقلني الذين كانوا 
يف سجون الحوثيني عىل املداخل الجنوبية 
ملدينة دمــت. ووصلت قــوات الجيش 
منطقتي الحقب والعرفاف عىل األطراف 
الجنوبية ملدينة دمت شمال الضالع يف ظل 

انهيارات متسارعة للحوثيني.
ويف إطار تطهري وتحرير مديرية دمت 
من العنــارص الحوثية حصــد الجيش 
الوطني  غنائم من العتاد الحربي مخلفة 
عدد مــن القتىل والجرحــى بالعرات 
من طــرف الحوثيــني يف عملية تحرير 
واسعة تشــهدها ما تبقى من مديرية 
دمــت والرضمة بعد تحريــر العرفاف، 
وناصه، ونجــد القريــن، ورمه، وبيت 
اليزيدي، والحقب، وسلسلة جبال كنة.

املحيطة بمدينــة دمت، كبدت جماعات 
الحوثي خسائر فادحة يف األرواح والعتاد 
العسكري حيث أرس مااليقل عن  10 وقتل 
أكثر من 30 مسلحا حوثيا، واغتنام أكثر 
من 10 أطقم مسلحة و5 مدافع عيار 23 
مم، ومدافع مختلفة وأســلحة رشاشة 

متوسطة وغريها من الغنائم األخرى. 
وتشــري املصادر إىل ان قوات الجيش 
الوطني خالل عمليته العســكرية تلك 
حررت 28 موقعاً عسكريا و5قرى باتجاه 

مدينة دمت يف محافظة الضالع. 
وقال مصدر عسكري لـ )26سبتمرب(: 
إن قوات الجيش الوطني ســيطرت عىل 
السلســلة الجباية الغربيــة املمتدة من 
الحقب اىل قرية خاب التي تبعد 700مر 

عن مدينة دمت بمحافظة الضالع. 
واضاف املصــدر  بأن مدفعية الجيش 

الوطني ترضب املليشيا االنقالبية جنوب 
دمت وفرارجماعي لهذه املليشيات  من 
اماكن تمركزها يف خط التماس لجبهة 

مريس. 
وكانت قوات الجيش الوطني قد أطلقت 
أمــس األول، عملية عســكرية لتحرير 
مديريتي دمت وجبن، وتمكنت من تحرير 

أجزاء واسعة منهما،

الجيش الوطني يطل على مدينة دمت
وتمكنت قوات الجيش الوطني، أمس 
األربعاء مــن تحرير مواقع وسالســل 
جبلية مطلة عىل مدينة دمت بمحافظة 
الضالع، يف إطار العملية العسكرية التي 
انطلقت لتحرير مديريتي جبن ودمت من 

مليشيات الحوثي االنقالبية.
وقال مصدر عسكري:  إن قوات الجيش 

الوطني تمكنت من تحرير 
املطلة  الجبلية  السلســلة 
عىل مدينــة دمت ابتداء من 
سلسلة حصن الحقب وصوالً 

إىل جبال خاب وما جاورها.
وأضاف املصدر أن املعارك 
املتواصلة أسفرت عن سقوط 
عرات القتىل والجرحى يف 
الحوثي  مليشيات  صفوف 
االنقالبية، إىل جانب خسائر 
يف املعدات واآلليات القتالية.

مؤكــدا  أن املعــارك ال 
تزال مستمرة، وسط تقدم 
متواصــل لقــوات الجيش 
الوطني  باتجاه عمق مدينة 
دمت، فيما بــدأت قيادات 
مليشيات الحوثي املتواجدة 
يف املدينة بالفــرار باتجاه 

مدينة الرضمة.
تشــارك يف معركة  كما 

تحرير دمت وجبن قوات اللواء83مدفعية 
واللــواء الرابــع احتيــاط و الرطة 
العسكرية بمحافظة الضالع وقوات قائد 
الحزام االمني بالضالع العقيد احمد قايد 

القبة. 

مقتل قيادي حوثي
كما تلقت ميلشــيا الحوثي االنقالبية 
خســائر فادحة يف األرواح والعتاد خالل 
اليومني املاضيــني  يف مواجهات عنيفة 
مع قوات الجيش الوطني ورجال املقاومة 
الشعبية يف مدينة دمت بمحافظة الضالع 

جنوب البالد.
وقال مصدر عسكري لــ »26سبتمرب«: 
إن مليشيا الحوثي االنقالبية تلقت خسائر 
فادحة يف األرواح والعتاد يف مواجها مع 
قوات الجيــش الوطني ورجال املقاومة 
الشعبية يف مريس وصوال إىل محيط مدنية 

دمت”.
وأضــاف املصــدر” أن قياديا حوثيا 

كبريا لقــي مرصعــه يف مواجهات مع 
قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
كان يقود حملة تعزيزات قتالية مليلشيا 

الحوثي االنقالبية إىل مدينة دمت”.
منوها إىل أن القيــادي الحوثي املدعو 
ســمري الزبيدي قتل أثناء ترأســه نقل 
تعزيزات قتالية كبرية للحوثيني بمدينة 

دمت.

خطط نوعية
وكشــف مصــدر عســكري لـــ 
)26ســبتمرب(ان قوات الجيش الوطني 
حققت النسق االول من الخطة العسكرية 
وحررت 28موقعــاً وخمس قرى كانت 
تحت ســيطرة املليشيات الحوثية خالل 
10ساعات فقط.«وهذا النسق يمتد من 
وادي الصلول غرباً باتجاه الرحبة ورمة 
والقصبة واملعــرص وجبل خاصة وحيد 
كنهة وشمال جبال التهامي والحامري 
وبيت مــدرة وقرى العرفــاف والحقب 
وحصن الحقب  والسلسلة الجبلية املمتدة 

من منطقة الحقب اىل الجبال املطلة عىل 
قرية خاب. 

واضاف »هناك النســق الثاني سيبدأ 
تنفيذه وفق تقديــرات القيادة ويرفض 
املصدر توضيحه لنــا مؤكدا ان عنرص 

املفاجئة مهم يف تحركات الجيش.«

الجيش الوطني يستقبل  باألهازيج
استقبل أهايل مدينة دمت بمحافظة 
الضالع، أمس األربعــاء، أبطال الجيش 
الوطني بحفاوة كبرية؛ فرحاً واستبشاراً 
بمقدمهم وتمكنهم من دحر مليشيات 
الحوثــي االنقالبية مــن مناطقهم، يف 
أنموذج يجســد حالة السخط الشعبي 
الكبري لدى أبناء الشعب اليمني وضيقهم 

من تواجد املليشيات يف قراهم ومدنهم.
هذا وكان ابناء مدينة دمت الذين عانوا 
كثريا من جرائم مليشيا اإلرهاب الحوثية 
التي ظلت عىل مدى أربع سنوات تنتهك 
حياتهم وامنهم واستقرارهم وتمارس 
ضدهم افضــع الجرائم ـ قــد خرجوا  
يســتقبلون أبطال الجيــش الوطني يف 
مناطقهم بالزغاريد والطبول واألهازيج 
الشــعبية ويلهجون بالدعــاء بالنرص 
والظفر لقــوات الجيــش الوطني ضد 
مليشــيات الحوثي االنقالبية يف مختلف 

الجبهات وامليادين.
وعرب أبناء مدينــة دمت عن فرحتهم 
الغامــرة بدحــر مليشــيات الحوثي 
االنقالبية من مناطقهم، شاكرين اهتمام 
قيادة الرعية ممثلــة بفخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي، 
وحرصه الكبري عىل تحرير محافظتهم 
من املليشيات، ورفع الظلم والجور الذي 
مارسته عليهم طيلة احتاللها ملناطقهم 
ونهبها ملمتلكاتهم وتقييدها لحرياتهم 

العامة والخاصة.

الضالع.. الجيش يطلق عملية عسكرية لتحرير دمت وجبن ويحرر عشرات المواقع والقرى

أكــد قائد محــور إب العميد 
الركن احمد البحــش، أن هدف 
العملية العسكرية التي انطلقت 
بمحافظة الضالع، ليس تحرير 
الحقب ودمت فحســب وإنما 
أبعد من ذلــك، الفتاً إىل أن قواتنا 
تجاوزت تحصينات املليشــيات 
االنقالبية وحــررت العديد من 
املواقع االسراتيجية يف غضون 

23 ساعة.
وقال العميــد البحش إن أبطال 
الجيش الوطني استطاعوا تجاوز 
كل حقول األلغام واملتفجرات التي 
زرعتها مليشيات الحوثي بفضل 
معنويات األبطال والخطط املسبقة 

والجهود املستمرة.
وأضاف » كانت قلعة ناصة أوىل 
املواقع التي حررناها، ثم التهامي 
فالعرفاف والسطاح وخارم وصوالً 
إىل بيت اليزيدي، والحقب وحصون 
الحقب، فيما يرابط أبطال الجيش 
الوطني اآلن يف السلســة الجبلية 

الغربية ملدينة دمت.
وأكد أن قــوات الجيش الوطني يف 
كامــل الجاهزية ملواصلــة عمليات 
التحرير، ولديها خططها وتعليمات 
صارمــة بعــدم إلحــاق أي أرضار 
باملواطنــني وممتلكاتهم، مشــيداً 
بمستوى االلتفاف الشعبي خلف قوات 

الجيش الوطني يف مختلف املناطق.

وذكر أن مليشــيات الحوثي 
االنقالبيــة كانــت تتحصن يف 
»قلعة ناصــة« وكانت تظن أن 
قواتنا ال تقدر عىل الوصول إليها 
وتحريرها، لكن قواتنا حررتها يف 
وقت قيايس، وكّبدت املليشيات 
خسائر برية كبرية وال تزال أكثر 
من ٢٥ جثة متناثرة يف جبل ناصة 

حتى اآلن« . 
ودعا قائد محــور إب الصليب 
االحمــر والجهــات ذات العالقة 
باملساعدة يف انتشال الجثث الحوثية 
يف جبال ناصة وغريها من الجبال 
حتى ال تؤثر عىل املواطنني يف هذه 

املناطق.

البحش: حققنا انجازات عسكرية كبيرة خالل ساعات
وهدفنا أبعد من تحرير الحقب ودمت

تحت شعار الجرحى ينبوع عطاء وتاريخ نضال 
محافظ ريمة يكرم جرحى الجيش الوطني في مأرب

مأرب - متابعات- عزام الكردي 
كرمت السلطة املحلية ملحافظة ريمة 
االسبوع املايض كوكبة من جرحى الجيش 
الوطني، تقديراً ملا قدموه من تضحيات يف 
جبهات العزة والرف دفاعا عن الوطن 
والجمهورية والرعية ضد مليشــيات 

الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران .
وخــالل الفعالية، أشــاد محافظ 
محافظة ريمة اللواء محمد عيل الحوري 
بما قدمه األبطال من منتسبي الجيش 
الوطني من أبنــاء محافظة ريمة منذ 
اللحظة االوىل ملقاومة االنقالب الحوثي 
عىل خيارات الشــعب اليمنــي وتقديم 
التضحيات يف كل الجبهات لتحرير الوطن 
من عبث هذه املليشــيا املدعومة ايرانيا 

واستعادة كافة مؤسسات الدولة.

وأكد الحوري أن تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني وإقامة الدولة االتحادية املكونة 
من ستة أقاليم خيار وطني لكل اليمنيني 
ال رجعة عنه كونــه يضمن الراكة يف 

السلطة والثروة والعدالة واملساواة .
من جانبهما اشــاد كل مــن اللواء 
محســن خرصوف مدير دائرة التوجيه 
املعنوي للجيش الوطني ووكيل أول وزارة 

الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود بمآثر 
وبطوالت وتضحيات منتســبي الجيش 
الوطني ويف مقدمتهــم أبناء محافظة 
ريمة يف مختلــف مراحل الثورة اليمنية 
لرسيخ دعائمها والخالص من انقالب 

مليشيا الحوثي.
تخلل الفعاليــة التي أقيمت يف مدينة 
مأرب عدد من الفقرات الفنية الوطنية 
والقصائد الشعرية التي نالت استحسان 

الحارضين.
حرض الفعالية، وكيل وزارة الداخلية 
اللواء الدكتور أحمد املوســاي ووكيل 
محافظة ذمار محمد عبدالوهاب معوضة  
ووكيل محافظــة املحويت أحمد صلح 
وعدد من القيادات العسكرية وقيادات 
فروع االحزاب والتنظيمات السياســية 

بمحافظة مأرب.

11 حماة الوطن
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  الضالع/ احمد الضحياني

أحرزت قــوات الجيش الوطني تقدما 
كبريا ومهمــا يف عملياتها العســكرية 
لتحرير منطقة دمت، شــمال الضالع 
الخاضعة لســيطرة جماعــة الحوثي 
االرهابية منذ نحو أربع سنوات ، وخالل 
العملية الجارية لتحرير املديرية تكبدت 
مليشــيا الحوثي نحــو مايزيد عن 40 
مسلحا حوثيا قتلوا يف معارك اندلعت يف 

اليومني املاضيني
 وتشــري املعلومات بأن قوات الجيش 
تواصل تقدمها نحــو مدينة دمت حتى 
تحريرها بالكامل، وســط انهيار كبري 
يف صفوف مســلحي الحوثي وسقوط 
العــرات من عنارصهم مــا بني قتيل 
وجريح وأســري، فيما الذ البقية بالفرار 

نحو مركز مديرية دمت.
وبعزيمــة وارادة وطنية وشــجاعة 
وصلت قوات الجيش الوطني إىل أطراف 
مدينة دمت الواقعة إىل شــمال الضالع. 
وبحسب املعلومات فان القوات الحكومية 
سيطرت عىل املعهد التقني بقرية خاب، 
كما أصبح حصن الحقب االســراتيجي 
املطل عــىل مدينة دمت تحت ســيطرة 
جيش الرعيــة، كما أفرجــت قوات 
الجيش الوطني عىل املعتقلني الذين كانوا 
يف سجون الحوثيني عىل املداخل الجنوبية 
ملدينة دمــت. ووصلت قــوات الجيش 
منطقتي الحقب والعرفاف عىل األطراف 
الجنوبية ملدينة دمت شمال الضالع يف ظل 

انهيارات متسارعة للحوثيني.
ويف إطار تطهري وتحرير مديرية دمت 
من العنــارص الحوثية حصــد الجيش 
الوطني  غنائم من العتاد الحربي مخلفة 
عدد مــن القتىل والجرحــى بالعرات 
من طــرف الحوثيــني يف عملية تحرير 
واسعة تشــهدها ما تبقى من مديرية 
دمــت والرضمة بعد تحريــر العرفاف، 
وناصه، ونجــد القريــن، ورمه، وبيت 
اليزيدي، والحقب، وسلسلة جبال كنة.

املحيطة بمدينــة دمت، كبدت جماعات 
الحوثي خسائر فادحة يف األرواح والعتاد 
العسكري حيث أرس مااليقل عن  10 وقتل 
أكثر من 30 مسلحا حوثيا، واغتنام أكثر 
من 10 أطقم مسلحة و5 مدافع عيار 23 
مم، ومدافع مختلفة وأســلحة رشاشة 

متوسطة وغريها من الغنائم األخرى. 
وتشــري املصادر إىل ان قوات الجيش 
الوطني خالل عمليته العســكرية تلك 
حررت 28 موقعاً عسكريا و5قرى باتجاه 

مدينة دمت يف محافظة الضالع. 
وقال مصدر عسكري لـ )26سبتمرب(: 
إن قوات الجيش الوطني ســيطرت عىل 
السلســلة الجباية الغربيــة املمتدة من 
الحقب اىل قرية خاب التي تبعد 700مر 

عن مدينة دمت بمحافظة الضالع. 
واضاف املصــدر  بأن مدفعية الجيش 

الوطني ترضب املليشيا االنقالبية جنوب 
دمت وفرارجماعي لهذه املليشيات  من 
اماكن تمركزها يف خط التماس لجبهة 

مريس. 
وكانت قوات الجيش الوطني قد أطلقت 
أمــس األول، عملية عســكرية لتحرير 
مديريتي دمت وجبن، وتمكنت من تحرير 

أجزاء واسعة منهما،

الجيش الوطني يطل على مدينة دمت
وتمكنت قوات الجيش الوطني، أمس 
األربعاء مــن تحرير مواقع وسالســل 
جبلية مطلة عىل مدينة دمت بمحافظة 
الضالع، يف إطار العملية العسكرية التي 
انطلقت لتحرير مديريتي جبن ودمت من 

مليشيات الحوثي االنقالبية.
وقال مصدر عسكري:  إن قوات الجيش 

الوطني تمكنت من تحرير 
املطلة  الجبلية  السلســلة 
عىل مدينــة دمت ابتداء من 
سلسلة حصن الحقب وصوالً 

إىل جبال خاب وما جاورها.
وأضاف املصدر أن املعارك 
املتواصلة أسفرت عن سقوط 
عرات القتىل والجرحى يف 
الحوثي  مليشيات  صفوف 
االنقالبية، إىل جانب خسائر 
يف املعدات واآلليات القتالية.

مؤكــدا  أن املعــارك ال 
تزال مستمرة، وسط تقدم 
متواصــل لقــوات الجيش 
الوطني  باتجاه عمق مدينة 
دمت، فيما بــدأت قيادات 
مليشيات الحوثي املتواجدة 
يف املدينة بالفــرار باتجاه 

مدينة الرضمة.
تشــارك يف معركة  كما 

تحرير دمت وجبن قوات اللواء83مدفعية 
واللــواء الرابــع احتيــاط و الرطة 
العسكرية بمحافظة الضالع وقوات قائد 
الحزام االمني بالضالع العقيد احمد قايد 

القبة. 

مقتل قيادي حوثي
كما تلقت ميلشــيا الحوثي االنقالبية 
خســائر فادحة يف األرواح والعتاد خالل 
اليومني املاضيــني  يف مواجهات عنيفة 
مع قوات الجيش الوطني ورجال املقاومة 
الشعبية يف مدينة دمت بمحافظة الضالع 

جنوب البالد.
وقال مصدر عسكري لــ »26سبتمرب«: 
إن مليشيا الحوثي االنقالبية تلقت خسائر 
فادحة يف األرواح والعتاد يف مواجها مع 
قوات الجيــش الوطني ورجال املقاومة 
الشعبية يف مريس وصوال إىل محيط مدنية 

دمت”.
وأضــاف املصــدر” أن قياديا حوثيا 

كبريا لقــي مرصعــه يف مواجهات مع 
قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
كان يقود حملة تعزيزات قتالية مليلشيا 

الحوثي االنقالبية إىل مدينة دمت”.
منوها إىل أن القيــادي الحوثي املدعو 
ســمري الزبيدي قتل أثناء ترأســه نقل 
تعزيزات قتالية كبرية للحوثيني بمدينة 

دمت.

خطط نوعية
وكشــف مصــدر عســكري لـــ 
)26ســبتمرب(ان قوات الجيش الوطني 
حققت النسق االول من الخطة العسكرية 
وحررت 28موقعــاً وخمس قرى كانت 
تحت ســيطرة املليشيات الحوثية خالل 
10ساعات فقط.«وهذا النسق يمتد من 
وادي الصلول غرباً باتجاه الرحبة ورمة 
والقصبة واملعــرص وجبل خاصة وحيد 
كنهة وشمال جبال التهامي والحامري 
وبيت مــدرة وقرى العرفــاف والحقب 
وحصن الحقب  والسلسلة الجبلية املمتدة 

من منطقة الحقب اىل الجبال املطلة عىل 
قرية خاب. 

واضاف »هناك النســق الثاني سيبدأ 
تنفيذه وفق تقديــرات القيادة ويرفض 
املصدر توضيحه لنــا مؤكدا ان عنرص 

املفاجئة مهم يف تحركات الجيش.«

الجيش الوطني يستقبل  باألهازيج
استقبل أهايل مدينة دمت بمحافظة 
الضالع، أمس األربعــاء، أبطال الجيش 
الوطني بحفاوة كبرية؛ فرحاً واستبشاراً 
بمقدمهم وتمكنهم من دحر مليشيات 
الحوثــي االنقالبية مــن مناطقهم، يف 
أنموذج يجســد حالة السخط الشعبي 
الكبري لدى أبناء الشعب اليمني وضيقهم 

من تواجد املليشيات يف قراهم ومدنهم.
هذا وكان ابناء مدينة دمت الذين عانوا 
كثريا من جرائم مليشيا اإلرهاب الحوثية 
التي ظلت عىل مدى أربع سنوات تنتهك 
حياتهم وامنهم واستقرارهم وتمارس 
ضدهم افضــع الجرائم ـ قــد خرجوا  
يســتقبلون أبطال الجيــش الوطني يف 
مناطقهم بالزغاريد والطبول واألهازيج 
الشــعبية ويلهجون بالدعــاء بالنرص 
والظفر لقــوات الجيــش الوطني ضد 
مليشــيات الحوثي االنقالبية يف مختلف 

الجبهات وامليادين.
وعرب أبناء مدينــة دمت عن فرحتهم 
الغامــرة بدحــر مليشــيات الحوثي 
االنقالبية من مناطقهم، شاكرين اهتمام 
قيادة الرعية ممثلــة بفخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي، 
وحرصه الكبري عىل تحرير محافظتهم 
من املليشيات، ورفع الظلم والجور الذي 
مارسته عليهم طيلة احتاللها ملناطقهم 
ونهبها ملمتلكاتهم وتقييدها لحرياتهم 

العامة والخاصة.

الضالع.. الجيش يطلق عملية عسكرية لتحرير دمت وجبن ويحرر عشرات المواقع والقرى

أكــد قائد محــور إب العميد 
الركن احمد البحــش، أن هدف 
العملية العسكرية التي انطلقت 
بمحافظة الضالع، ليس تحرير 
الحقب ودمت فحســب وإنما 
أبعد من ذلــك، الفتاً إىل أن قواتنا 
تجاوزت تحصينات املليشــيات 
االنقالبية وحــررت العديد من 
املواقع االسراتيجية يف غضون 

23 ساعة.
وقال العميــد البحش إن أبطال 
الجيش الوطني استطاعوا تجاوز 
كل حقول األلغام واملتفجرات التي 
زرعتها مليشيات الحوثي بفضل 
معنويات األبطال والخطط املسبقة 

والجهود املستمرة.
وأضاف » كانت قلعة ناصة أوىل 
املواقع التي حررناها، ثم التهامي 
فالعرفاف والسطاح وخارم وصوالً 
إىل بيت اليزيدي، والحقب وحصون 
الحقب، فيما يرابط أبطال الجيش 
الوطني اآلن يف السلســة الجبلية 

الغربية ملدينة دمت.
وأكد أن قــوات الجيش الوطني يف 
كامــل الجاهزية ملواصلــة عمليات 
التحرير، ولديها خططها وتعليمات 
صارمــة بعــدم إلحــاق أي أرضار 
باملواطنــني وممتلكاتهم، مشــيداً 
بمستوى االلتفاف الشعبي خلف قوات 

الجيش الوطني يف مختلف املناطق.

وذكر أن مليشــيات الحوثي 
االنقالبيــة كانــت تتحصن يف 
»قلعة ناصــة« وكانت تظن أن 
قواتنا ال تقدر عىل الوصول إليها 
وتحريرها، لكن قواتنا حررتها يف 
وقت قيايس، وكّبدت املليشيات 
خسائر برية كبرية وال تزال أكثر 
من ٢٥ جثة متناثرة يف جبل ناصة 

حتى اآلن« . 
ودعا قائد محــور إب الصليب 
االحمــر والجهــات ذات العالقة 
باملساعدة يف انتشال الجثث الحوثية 
يف جبال ناصة وغريها من الجبال 
حتى ال تؤثر عىل املواطنني يف هذه 

املناطق.

البحش: حققنا انجازات عسكرية كبيرة خالل ساعات
وهدفنا أبعد من تحرير الحقب ودمت

تحت شعار الجرحى ينبوع عطاء وتاريخ نضال 
محافظ ريمة يكرم جرحى الجيش الوطني في مأرب

مأرب - متابعات- عزام الكردي 
كرمت السلطة املحلية ملحافظة ريمة 
االسبوع املايض كوكبة من جرحى الجيش 
الوطني، تقديراً ملا قدموه من تضحيات يف 
جبهات العزة والرف دفاعا عن الوطن 
والجمهورية والرعية ضد مليشــيات 

الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران .
وخــالل الفعالية، أشــاد محافظ 
محافظة ريمة اللواء محمد عيل الحوري 
بما قدمه األبطال من منتسبي الجيش 
الوطني من أبنــاء محافظة ريمة منذ 
اللحظة االوىل ملقاومة االنقالب الحوثي 
عىل خيارات الشــعب اليمنــي وتقديم 
التضحيات يف كل الجبهات لتحرير الوطن 
من عبث هذه املليشــيا املدعومة ايرانيا 

واستعادة كافة مؤسسات الدولة.

وأكد الحوري أن تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني وإقامة الدولة االتحادية املكونة 
من ستة أقاليم خيار وطني لكل اليمنيني 
ال رجعة عنه كونــه يضمن الراكة يف 

السلطة والثروة والعدالة واملساواة .
من جانبهما اشــاد كل مــن اللواء 
محســن خرصوف مدير دائرة التوجيه 
املعنوي للجيش الوطني ووكيل أول وزارة 

الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود بمآثر 
وبطوالت وتضحيات منتســبي الجيش 
الوطني ويف مقدمتهــم أبناء محافظة 
ريمة يف مختلــف مراحل الثورة اليمنية 
لرسيخ دعائمها والخالص من انقالب 

مليشيا الحوثي.
تخلل الفعاليــة التي أقيمت يف مدينة 
مأرب عدد من الفقرات الفنية الوطنية 
والقصائد الشعرية التي نالت استحسان 

الحارضين.
حرض الفعالية، وكيل وزارة الداخلية 
اللواء الدكتور أحمد املوســاي ووكيل 
محافظة ذمار محمد عبدالوهاب معوضة  
ووكيل محافظــة املحويت أحمد صلح 
وعدد من القيادات العسكرية وقيادات 
فروع االحزاب والتنظيمات السياســية 

بمحافظة مأرب.

11 حماة الوطن
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تهنئة12 

الـــجـــيش الــــــوطــــني

وجيشنا الوطني يخوض معارك التحرير ملا تبقى من الوطن 
حتت نير املليشيا االجرامية في مختلف جبهات القتال..

يسرنا ان نتوجه إليه بتهانينا ومباركاتنا مبناسبة تعيني

الفريق الــــركــــن / محمد علي املقدشي
وزيــــــــــــــرًا للـــــــدفـــــــاع 

والفريق الــــركــــن/ عبدالله سالم النخعي
رئيسًا لهيئة األركــــان العامــــة

واللذان سيكون لتعيينهما أثر كبير في حتقيق مزيد من 
االنتصارات وصواًل إلى احلسم واكمال التحرير  
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التقى صباح االثنني املاضي معالي 
وزير الثقافة مروان دماج باملهندس 
س��عيد ال عل��ي ممثل اله��الل األحمر 
االماراتي بع��دن وجرى خالله بحث 
ومناقش��ة أوج��ه وآلي��ة التع��اون 
الثقافي بني اله��الل االحمر اإلماراتي 
اس��تعراض  ومت  الثقاف��ة  ووزارة 
اللق��اء س��ير عم��ل املرحل��ة األول��ى، 
وسبل تعزيز وتطوير الدعم والعمل 

املشترك مستقبال.
وق��ال آل علي ف��ي حديث��ه ملعالي 
الوزي��ر: إن الهالل األحم��ر اإلماراتي 
يج��دد اللقاء ب��وزارة الثقافة انطالقاً 
م��ن االهتمام املتزايد بدعم املش��اريع 

الثقافي��ة ف��ي اليم��ن، مؤك��دا حرص 
األنش��طة  تك��ون  أن  عل��ى  اله��الل 
إل��ى  وت��ؤدي  هادف��ة  واملش��اريع 
مخرج��ات حتق��ق فائ��دة مس��تدامة 
للمجال الثقافي ولشرائح مجتمعية 
يجب أن يتم توجي��ه العناية إليها(. 
مضيف��ا بأن ه��ذا الدع��م س��يتم عبر 
عملية التفاه��م والتكامل مع اجلهات 
املعني��ة ف��ي احلكوم��ة الش��رعية، 
كما اس��تعرض »آل عل��ي« جملة من 
األنش��طة والفعالي��ات الت��ي س��يتم 
تنظيمه��ا ف��ي املرحل��ة املس��تقبلية 
وزارة  م��ع  والتنس��يق  بالتع��اون 

الثقافة.

م��ن جانب��ه ق��ال وزي��ر الثقاف��ة: 
إن اله��الل االحم��ر االماراتي س��ارع 
الى تق��دمي الدعم لعدد من املش��اريع 
الثقافية ومنه��ا جتهيز وتأثيث قاعة 
املس��رح بع��دن الت��ي نح��ن بص��دد 
افتتاحه��ا قريب��ا، والي��وم تطرقن��ا 
ملناقشة عدد من املواضيع منها ترميم 
مكتب��ة االطف��ال، إضافة إل��ى طباعة 
عدد م��ن الكت��ب، وامكاني��ة التعاون 
والتنس��يق ح��ول أعمال ومش��اريع 
مس��تقبلية وفعالي��ات ومناس��بات 
وطنية تتعلق باليمن، وأخرى بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وأشار الى أن تعزيز عالقة االتصال 
والتواصل والتنسيق مع األخوة في 
الهالل األحمر اإلماراتي تعد خطوات 
ايجابية مثمرة في سبيل اخراج عدد 
من املش��اريع والفعاليات إلى النور. 
وأبدى دماج اس��تعداده للتعاون مع 

الهالل إلقامة الفعاليات الثقافية.
يذكر أن ه��ذا اللقاء يعد الثاني بني 
ممثل اله��الل األحم��ر اإلماراتي عدن 
املهندس سعيد آل علي، ووزير الثقافة 
مروان دماج، وكان اللقاء األول مطلع 
يوليو 2018 ومت خالله تكرمي وزير 
الثقافة بدرع الهالل االحمر االماراتي 
تقديراً لدوره في املساهمة بالنهوض 

الثقافي.

أحبطت االجه��زة االمنية في محافظة مأرب 
الثالثاء املاضي عملية تهريب قطع أثرية نادرة 
من خالل القبض على عصابة تقوم بشرائها من 
مليشيا احلوثي االنقالبية، وتهريبها وبيعها.

وضبطت االجهزة االمنية في احدى نقاطها 
خارج عاصمة احملافظ��ة متاثيل مصنوعة من 
الذه��ب ومن االحج��ار الكرمية عليه��ا كتابات 
باخل��ط الس��بئي القدمي)املس��ند( وخمس��ة 
اشخاص متهمني كانوا يستقلون سيارة )كيا( 
وما ي��زال البحث جار عن اثن��ني اخرين ضمن 

العصابة أحدهما جنسيته عربية.
وأوضح مدير عام شرطة احملافظة العميد/ 
عبدامللك املداني لوكالة االنباء اليمنية»س��بأ« 
ان ه��ذا العملية متت بعد حتري ومتابعة لهذه 
العصاب��ة م��دة تزيد عن ش��هر م��ن الزمن ومت 
ضبطها في اح��دى النقاط وهي حتاول تهريب 
ه��ذه التماثي��ل م��ن محافظة ذم��ار ال��ى املنافذ 

اليمنية لبيعها لتاجر من دولة شقيقة.
واشار العميد املداني الى ان املتهمني اعترفوا 
خ��الل التحقيق��ات أنه��م يقومون ببي��ع اآلثار 
النادرة والس��بائك الذهبية االثرية للمليش��يا 
احلوثية في محافظة ذمار الى اشخاص من دول 

عربية واجنبية عبر وسطاء محليني وعرب.

ولفت املداني الى ان املتهمني املضبوطني جزء 
من عصابة كبيرة، واعترفوا خالل التحقيقات 
بقيامه��م بيب��ع العدي��د م��ن القط��ع األثري��ة 
والس��بائك الذهبية والتي وج��دت صورها في 
هواتفهم الش��خصية.. حيث كش��فوا ان بعض 
الس��بائك الذهبي��ة والتماثيل االثري��ة القدمية 
املصنوع��ة من الذهب اغلبها يت��م اذابتها وتهر 
يبه��ا وبيعها كقطع ذهبية بع��د طمس قوالبها 

ومعاملها االثرية.
واك��د مدي��ر ع��ام ش��رطة احملافظة ال��ى ان 
املليش��يا احلوثية تعمل بكل ما اوتيت من قوة 
على تدمير كل املقدرات الوطنية ومنها املوروث 
الثقاف��ي واالنس��اني من اث��ار ومعال��م ثرية، 
والتكس��ب والثراء م��ن االثار والقط��ع االثرية 
الكثيرة التي استولت عليها في املتاحف اليمنية 
واملخازن الرس��مية للدولة سواء في راقش أو 

امانة العاصمة أو ذمار.
وثمن العميد املداني اليقظة العالية لألجهزة 
االمنية باحملافظ��ة وجناحهم الباه��ر في هذه 
العملي��ة النوعي��ة بع��د بحث وحت��ري تكللت 
بنجاج باهر.. مشددا على اس��تمرارهم بنفس 
الوتيرة من اجل احلفاظ على االمن واالستقرار 

ومكتسبات ومقدرات الوطن.

قامت مليشيا الحوثي ببيعها لتجار اآلثاردماج يبحث مع الهالل اإلماراتي آليات التعاون الثقافي

أمن مأرب يحبط عملية تهريب تماثيل أثرية

يستعد جنوم املسرح واإلخ��راج في 
تعز للمشاركة في مهرجان عدن املسرحي 
الذي سينطلق في ديسمبر 2018 بعدد 

من األعمال املسرحية اإلبداعية.
ويعمل مكتب الثقافة في تعز بجهود 
منقطعة النظير الستكمال أعمال مسرحية 

مميزة سيتم عرضها في هذا املجال.
ومت اسناد هذه املهمة إلى املخرج الكبير 
أحمد جبارة والفنان الكبير عبدالكرمي 
علوان  حسام  املساعد  واملخرج  مهدي 
وطاقم املؤثرات واملوسيقى التصويرية 
والديكور واإلكسسوارات التابع للمكتب 
مبشاركة فريق من جنوم تعز املَُشّكلني 
الوطني  العام لفرقة املسرح  خالل هذا 

التابعة ملكتب الثقافة.
وتأتي هذه األعمال برعاية كرمية من 
معالي وزير الثقافة مروان دماج ومحافظ 
محافظة تعز الدكتور أمني أحمد محمود.

التي  املسرحية  األعمال  ماهية  وعن 
يقول  امل��ه��رج��ان  ف��ي  تقدميها  سيتم 
الثقافة  مكتب  مدير  سيف  عبداخلالق 
وامللهاة  املأساة  رسائل  )سنقدم  بتعز: 

ومالمح آمال وآالم الوطن واألمة، ومن 
ومسرحية  )م��ي��س(  مسرحية  خ��الل 
)مالمح شظايا( سنعّرف اجلميع بقوة 
مشاعر  ترجمة  على  وقدرتها  الثقافة 

اجلمهور األعظم في تعز(.
واضاف: )سنجتهد كثيراً لنقدم روح 
وتفاصيل تعز الثقافة واإلبداع والصمود 

والسالم في عدن الوطن واملسرح(.

فرقة نجوم المسرح بتعز تستعد المشاركة 
في مهرجان عدن في ديسمبر المقبل

صور الغربة في شعر الجورد عبدالمجيد
   26 سبتمبر - خاص:

ع��ن دار فض��اءات للطباعة والنش��ر في 
األردن ص��درت الطبع��ة األولى م��ن ديوان 
»وددت أن أكون شجرة« للشاعرة األفغانية 
الجورد عبد املجيد الذي جاء في 120 صفحة 
من القط��ع املتوس��ط وتضم��ن 26 قصيدة 
تنتمي إلى قصيدة النث��ر العربي، وقصائد 
الهايك��و التي يعده��ا النقاد أيض��ا لون من 
ألوان قصيدة النثر العرب��ي برغم انفرادها 
بخصائص فنية مميزة ترتقي إلى تصنيفها 

كلون شعري مستقل بذاته.
م��ن جان��ب موضوع��ي نس��تطيع القول 
بأن األديبة ال جورد اس��تطاعت أن تخوض 
جترب��ة ش��عرية فري��دة ومتمي��زة، كم��ا 
نس��تطيع القول ب��أن القصائد ال��واردة في 
الديون برغ��م تنوعها واختالف أحداثها إال 
أنها خدمت موضوعا واحدا وهو »الغربة« 
باختالف أشكالها وأنواعها بدءا بالغربة 
االجتماعية التي يعيشها املثقف في وطنه 
حي��ث تظل نفس��ه تنازعه بني ممارس��ة 
قناعاته الش��خصية وبني قيود العادات 
والتقاليد التي التس��مح ل��ه بذلك وهي 
قيود ثقيلة اليستهان بها نظرا إلجماع 
املؤسس��ات على ض��رورة االمتثال لها 

ابتداء من األسرة إلى النظم االجتماعية إلى 
النظام السياسي

املعممون في كل الطرقات 
يسترقون السمع خلف النوافذ

سرير من سيترنح الليلة.

ت��زداد مظاه��ر الغرب��ة أكث��ر بدخ��ول 
االحتالل الذي س��عى إلى تدمير كافة القيم 
االجتماعي��ة بش��كل فجائي وهو م��ا أحدث 
فراغا كبيرا ألن التغيير السريع الذي أحدثه 
لم حتتمله املجتمعات وال النخب وهي غربة 

أخرى أشد فتكا من سابقتها.
ماذا فعلت احلرب 

انظر الى الوجوه هنا
أصدق من الكالم.

التجرب��ة  عكس��ت  أخ��رى  غرب��ة 
الش��خصية لألديب��ة وجترب��ة النخ��ب 
الثقافية وهي االبتعاد عن الوطن وممارسة 
احلياة اضطرارا في موطن آخر مختلف كل 
االخت��الف ع��ن الوط��ن، وهي أيض��ا غربة 
اضطرارية كسابقتيها وهو حمل ثقيل ينوء 

بحمله كاهل املثقف أو اإلنسان العادي.
ياريح الغربة الباردة 

قولي سالما لتنور جدتي
قولي سالما لعطر أشجار السفرجل 

وخلجل حبات اخلوخ
هذه الغربة الثالثية مثلت جتربة فريدة 
له��ذه األديبة املتن��ورة التي اس��تطاعت أن 
تعكس ح��ال املثق��ف األفغاني ف��ي ظروف 

استثنائية مير بها وطنه.

ُة الَغْضَبُة احِلْمَيِرَيّ
ـــيـــنَي تـــهـــفـــو املـــــواكـــــُب ـــيـــمـــان بـــفـــتـــٍح ال

وتـــزهـــو لــنــصــر اخلـــالـــديـــَن الــكــواكــُب

ـــرجـــاِل ُعــتــاُتــهــا ـــذهـــُل مـــن بــطــِش ال وَت
ــِك اأُلبـــــاِة العجائُب ــْت ــَجــُب مــن َف ــْع وَت

ـــتـــحـــريـــِر حلــــــٌج وشــــبــــوٌة ـــل وتــــهــــتــــُف ل
ومــــــــــارُب إٌبّ  لــــــأمــــــجــــــاِد  وتــــــــــــــزأُر 

وصـــنـــعـــاُء بـــاألســـحـــاِر تـــرنـــو لــفــجــِرهــا
ــــراقــــُب ــــَدَهــــا وُت ـــي ِعــــْي عـــــــروٌس تـــغـــِنّ

بــنــا َرَمـــــــــى  أمـــــــــرًا  الـــــلـــــُه  أراَد  مـــــا  إذا 
فـــنـــحـــُن املــــنــــايــــا نــــاُبــــهــــا واملــــخــــالــــُب

وإْن الَح َبــــــْرٌق فـــي الـــســـمـــاِء حلــرِبــنــا
تــــــدوُر عــلــى رأِس الـــطـــغـــاة الـــنـــوائـــُب

ًة فـــال الــــَفــــُرّ ُيـــجـــدي إْن بــطــشــنــا أعـــــَزّ
وال َثــــَمّ نــــوٌح حــيــُث ُتــنــجــي امَلـــَراِكـــُب

وَمـــــْن صـــــارَع األقـــــــداَر أردتــــــُه خــاســئــًا
َب فـــالـــلـــُه غــالــُب وَمــــــْن غـــالـــَب الــــغــــاَلّ

ـــمـــاكـــنِي ِرفـــعـــًة  ـــنـــا فــــــوَق الـــِسّ وهـــامـــاُت
وتــعــلــو عــلــى شـــــِمّ اجلــــبــــاٍل املــنــاكــُب

وأبـــطـــاُلـــنـــا فـــي احلــــــرِب ُأْســـــــٌد بــغــابــهــا 
تــــديــــُن لـــهـــم ســـاحـــاُتـــهـــا والــــتــــجــــاِرُب

ــا ــَه إذا فــــارقــــْت تـــلـــَك اأُلســــــــوُد عــريــَن
تـــداعـــْت ِســـراعـــًا لــلــُجــحــوِر الــثــعــالــُب

إذا مـــا غــِضــْبــنــا َغـــْضـــبـــًة ِحـــْمـــَيـــرَيـــًة
تكالبوا األرِض مهما  مــحــونــا طــغــاَة 

ــًة  جــحــافــُلــنــا فــي الـــشـــرِق ســــارت ُمــخــَبّ
ــْت لــزحــف الــزاحــفــنَي املــغــارُب فــضــَجّ

ُتـــصـــيـــُخ لـــنـــا األيـــــــــاُم وهـــــي ُمــخــيــفــٌة 
ـــنـــا أهـــــواُلـــــهـــــا واملــــصــــاعــــُب ـــعـــنـــو ل وت

ــنــا: مــكــارمــًا ــــســــأُل مـــا تــــرجــــوَن؟ قــل وُن
ومـــا َوْســـُمـــُكـــْم؟ قــلــنــا: الــُعــال واملــنــاقــُب

ــنــا: ــتــاُف وفــــي مـــوكـــِب الـــعـــلـــيـــاِء ظـــــَلّ ُه
أيحجبنا عــن ُذروِة املــجــِد حــاجــُب؟

تداعْت جيوُش الــُعــْرِب من كــِلّ موطٍن
ـــوارُب ُمــهــا هـــذي الـــُفـــُحـــوُل الـــَضّ تــقــَدّ

لـــهـــْم مــــن دِم األنـــــصـــــاِر عــــــزٌم ووثـــبـــٌة
ومـــــن يــــــوِم بــــــدٍر ســــطــــوٌة وقــــواضــــُب

فشتت شــْمــَل الـــُفـــْرِس ُفـــرســـاُن يــْعــُرٍب
وأســـقـــَط مـــشـــروَع األعــــاجــــِم ضــــارُب

ــَيّ جــْمــَعــُهــْم ـــَق الــســيــُف الــيــمــان ـــَل إذا َف
تضعضَع كــســرى واعــتــرتــُه الــكــرائــُب

عــًا وإْن هــتــفــوا بـــاســـِم املـــجـــوِس تــضــُرّ
أحــــاطــــْت ِبــــِهــــْم أهـــواُلـــنـــا واملـــصـــائـــُب

ٌد ــــلــــِك وهـــــٌم مـــبـــَدّ مــطــامــُحــُهــم فـــي امُل
ــــم فـــيـــنـــا أمــــــــاٍن كـــــــواذُب وأطــــمــــاُعــــُه

؟ ُ ــــنــــا عــــبــــٌد جـــــهـــــوٌل ُمــــــــــــذَمّ ــــُك أميــــِل
ـــــــْرٌس ُعــــلــــوٌج أجـــانـــُب؟ ويــحــُكــُمــنــا ُف

أتـــيـــنـــا كـــمـــا يــــأتــــي اآلتــــــــي جــــنــــاداًل
إذا مــا أتــانــا الــبــغــُي تــأتــي الــعــواقــب!

ـــــْوِد ولـــيـــِدهـــا ســـــتـــــزداُن بـــلـــقـــيـــٌس بـــــَع
وتـــفـــرُح فــي يــــوِم اخلــــالِص الـــنـــوادُب 

ُبــــــوِع مــالحــٌم وُتـــْكـــتـــُب فـــي شــتــى الــــــُرّ
وُتــــْدفــــُن فـــي قــعــِر الـــتـــراِب الــعــقــارُب

ـــهـــا  ــــــلــــــيــــــوُث كـــالُب َتـــــــِهـــــــُرّ إذا جـــــــاء اُلّ
وتــــْرحــــُل إْن شــــَعّ الـــضـــيـــاُء الــغــيــاهــُب

ٌ إذا أْرَعـــــــَد احلــــوثــــُيّ فـــاخَلـــْطـــُب هــــنِيّ
وإْن َهــَمــَس األبــطــاُل فالكوُن صاخُب

وإْن أجـــــرَم األوغــــــاُد فـــاحلـــزُم حــاضــٌر
وإْن َنــــَطــــَق األنــــــــذاُل فــــالــــرُدّ واجــــُب

ــــدْت بــنــا انــــدحــــَر املـــســـتـــعـــمـــروَن وخــــَلّ
رى واجلـــوانـــُب بـــطـــوالِت ردفـــــاَن الــــــُذّ

)راجــــٌح(  فـــــإْن ُذكــــــَر األحــــــــراُر فــــاحلــــُرّ
وإْن ُمـــــدَح الـــثـــواُر فـــالـــرأُس)غـــالـــُب(

هــنــا أشـــعـــَل األبــــطــــاُل لــلــشــعــِب ثــــورًة
ــــْت لـــيـــوِم االنـــتـــصـــاِر الــكــتــائــُب وضــــَجّ

شعر الدكتور/ وسيم اجَلَند

توثيق أدب الحرب
أحمد عفيف

يبذل املؤرخون جهدا كبريا يف س�بيل تدوين الوقائع 
التاريخية لعرص من العصور بكافة جوانبها السياسية 
واالجتماعية والعسكرية من أجل أن تبقى هذه الوقائع 
محفوظة لألجيال القادمة يس�تلهمون منها الدروس 
والعرب لبناء مس�تقبلهم إن كانت إيجابية ويتفادونها 
إن كانت سلبية، ويمثل التاريخ املدون بشكل منهجي 
أساسا قويا السترشاف املستقبل كما يقول املؤرخون، 
وألج�ل أن تبقى األحداث التاريخية محفورة يف ذهنية 
األجيال يتمثلونه�ا يف حياتهم العام�ة والخاصة دأب 
الكثري من املؤرخني إىل توثيق األدب والش�عر كونهما 
يعكس�ان األحداث التاريخية يف قوالب فنية مبس�طة 
ومحبب�ة وقريب�ة إىل ذهنية املتلق�ي بطريقة تجعلها 

محفورة يف ذاكرته غري قابلة للنسيان.
قديم�اً قي�ل »الش�عر دي�وان العرب« وه�ي مقولة 
مش�هورة حالفها الص�واب إىل حد كب�ري فاملتأمل إىل 
اإلنتاج الشعري املدون من العرص الجاهيل واإلسالمي 
والعص�ور التي تلتها يجد أنه�ا قد أفصحت كثريا عن 
دقائ�ق األم�ور املتعلق�ة بتفاصيل الحي�اة وأنماطها 
والعالق�ات املجتمعي�ة البينية والبيئ�ة املحيطة أكثر 
مم�ا أفصحت عنه املروي�ات التاريخية التي كادت أن 
تقترص فقط عىل تاريخ امللوك والنخب السياسية دون 

بقية الجوانب.
من هن�ا نس�تطيع أن نق�ول وبكل ثقة ب�أن األدب 
والشعر مصادر تاريخية ذات قيمة حقيقية استطاعت 
أن تحتف�ظ لن�ا بكثري م�ن التاريخ القدي�م واملعارص 

الذي نستلهم منه كثريا من الدروس والعرب.
يف هذه املرحلة النضالي�ة التي يمر بها الوطن صنع 
فيها األبطال تاريخا مرشفا يف س�بيل استعادة الدولة 
من مليشيا اإلنقالب والعبث يجب أن نحفظه لألجيال 
القادم�ة، وتوح�دت فيه�ا الق�وى الوطني�ة ملقارعة 
الظلم واالس�تبداد والكهنوت متج�اوزة كل الخالفات 
واأليدولوجي�ات واملصال�ح الضيقة، راف�ق هذا الدور 
النض�ايل الكب�ري إنتاجا أدبي�ا غزيرا داعم�ا له موثقا 
لتفاصيل�ه الدقيقة، هذا اإلنت�اج األدبي املرافق لعملية 
النضال الوطني ه�و تاريخ هذه املرحلة التي نمر بها 
ويج�ب أن يت�م توثيقه م�ن خالل جمع�ه ومراجعته 
وترتيب�ه وطباعته ون�رشه وفقا ملوضوعات�ه ومجاله 
األدبي، وال بد أن يتم ذلك اآلن قبل الغد حتى ال يذهب 
ه�درا وتختلط الحقائ�ق بغريها فيس�هل تزوير هذا 
التاري�خ ويصل إىل األجيال مش�وها مبتورا اليمكنهم 
االس�تفادة منه أو حتى االلتف�ات إليه، فلقد تم تزوير 
تاريخنا بما فيه الكفاية ولم نعد نحتمل أكثر من ذلك.

من جانب آخر لم يعد األدب كما كان قديما مقترصا 
ع�ىل الش�عر أو الخط�ب أو الس�جع فهي فن�ون لها 
خصائ�ص فني�ة معق�دة ال تس�مح بتدوي�ن حقائق 
التاريخ بطريقة مفصلة ودقيقة وش�املة إذ تحكمها 
قواع�د أدب تقليدي�ة ضيق�ة، أما اآلن فلدين�ا الرواية 
والقصص املتوس�طة والقصرية واملقاالت وغريها من 
الفنون األدبية التي تس�مح برسد الحقائق التاريخية 

بكل تفاصيلها دون قيود أو حدود.
فم�ا أحوجنا يف هذه املرحل�ة إىل توثيق أدب النضال 
الوطني لنحفظ تاريخنا املرشق الذي س�طره األبطال 
عس�كريا وسياس�يا يف س�بيل اس�تعادة الوط�ن من 
املليش�يا االنقالبية، وهنا ننته�ز الفرصة لنوجه دعوة 

إىل املعنيني بهذا الشأن:
- دع�وة إىل املؤلف�ني والكت�اب واملهتم�ني بالش�أن 
الثقايف واألدبي إىل جمع القصائد والزوامل والقصص 
واملق�االت التي وثق�ت نضال أبط�ال الجيش الوطني 

وبطوالتهم يف معركتهم الوطنية.
- دعوة لألدب�اء واملبدعني يف توثيق نضاالت األبطال 
ع�ن طري�ق إب�داع الرواي�ات والقص�ص املتضمن�ة 

لقصص بطوالت الجيش الوطني.
- دع�وة للنارشي�ن إىل تبني هذه األعم�ال بالطباعة 

والنرش.
حت�ى تتكامل جهودن�ا يف توثي�ق أدب الحرب الذي 

يعكس تاريخنا املرشق.

 آفاق ثقافية

صيد الخواطر
هيوف الشريحي

إلى قلمي البائس..
 حتية وبعد:

أردت القول، أّني أحبك ج�داً. كل ما أرجوه منك.. 
أن تنفصل قليالً عن مشاعري التي ترزح تحت وطأة 
الواقع، ال أعلم بالتحديد الس�عر الحقيقي للقلم اآلن، 
مض�ت فرة منذ ابتعت�ك من إحدى املكتب�ات لم أعد 
أتذكر سوى أن قدماي ساقتني إىل حيث تعرض أنت 
وأخوتك عىل أح�د الرفوف، فخلبت لبّي بلونك األزرق 
كالبحر الذي لطاملا عشقته، يا الله! كم أشتاق للبحر. 
فهو اآلخر صديق�ي، مثلك صاخب، ه�ادىء أحيانا، 
يختلف فقط.. أّنه حني ينصت لش�كواي ال يرجمها 
لألبجدية لتصبح شاهد عيان كما تفعل أنت، ينصت 
ويخفي أرساري يف أعماقه بإخالص، ال أعلم، لكن ربما 
كان يع�رب يل بلغة املّد والجزر عن مؤازرته يل وعظيم 

مواساته.
لو تعلم كم مغيباً ورشوقاٌ للشمس تشاركناه معاً.. 
ال تعب�س، أرجوك، أنت أقرب مني اآلن، ليس ّثمة من 

بحر قريباً من هنا.
أسف ياعزيزي، أخذني الحديث عن البحر، هكذا أنا 
عندما أتحدث عن من أحب، أسهب وأنىس ما عداهم.

ال، أتوسل إليك، ال تقل إنك مجرد قلم عادي، رخيص 
الثمن نس�بة لألق�الم » الباركر » لم أك�ن يوماً ممن 
تس�تهويهم املناظر الخارجية والت�ي تعرب عن الثراء 
بلغة رجال املال واألعمال. ما يهم هو روحك، مدادك، 
لتعل�م أن قلم الباركر ال يختلف عن�ك إال إن وقع بيد 
أّف�اك كاذب، يحيا لريتل به األكاذي�ب ويزينها لتبدو 

للغريّ جميلة وصادقة مع أنها ليست سوى أكاذيب!
أما أنت فكما عهدتك صادقا ال تستطيع أن تزخرف 
الكلم�ات ،لكي يصدقها اآلخرون إن حدث وفكرت يف 

كذبة ما، ذات يوم ما...
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األخ الفريق الرگن /

محــمــد عـــلـــــــي املقــــدشــي - وزيــــــــر الدفــــــاع 
األخ الفريق الرگن/

عــبدالله سالم  عـــلـــــــي النخــــعي - رئيس هيئة االركــــــان العامة 
يطيب لنا في دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة

وصحيفة 26 سبتمبر أن نعبر لكم عن تهانينا وسعادتنا
البالغة مبناسبة نيلكما ثقة فخامة رئيس اجلمهورية 
القائد األعلى للقوات املسلحة وتعيينكما في مناصب
عسكرية عليا أنتما أهل لها مؤكدين ثقتنا بقدراتكم
على حتمل هذه املسؤولية الوطنية بجدارة واقتدار..

آملني لشعبنا اليمني النصر الناجز على مليشيا احلوثي 
االجرامية.. وفقكم الله وسدد خطاكم

تهنئة14
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15االقتصادية

    عدن - خاص:
»كأمن��ا س��رت العافية في جس��دي 
وع��ادت إل��يَّ روح��ي بع��د فت��رة م��ن 
املعاناة وفقدان الثقة«، مبثل هكذا كالم 
وصف لنا ش��يخ مس��ن تعاف��ي الريال 
اليمني وعودته ال��ى الواجهة كعنوان 
من عناوي��ن الهوي��ة الوطني��ة ومعلم 
من معالم الثورة واجلمهورية وشاهد 
من ش��واهد الدولة واهمي��ة حضورها 
ودورها احملوري في مختلف االصعدة 

واالجتاهات.

استبشار كبير
الكثي��رون هنا ف��ي ع��دن وبخاصة 
املواطن��ون م��ن ذوي الدخ��ل احمل��دود 
استبش��روا كثي��را بتراج��ع ص��رف 
العمالت االجنبية مقاب��ل الريال آملني 
ان يتواصل هذا االمر حتى تعود للريال 
اليمني مكانته وللمواطن كرامته بعد ان 
تأكد للجميع خالل الفترة الس��ابقة ان 
قيمة العملة الوطنية من قيمة املواطن 
وحق��ه ف��ي احلي��اة احل��رة والكرمي��ة 
مؤكدي��ن عل��ى الف��ارق احلقيق��ي ب��ني 
حض��ور الدول��ة م��ن عدم��ه ومثمن��ني 
ماتقوم به حكومة د. معني عبد امللك من 
حتركات وما تبذله م��ن جهود لضمان 
تعاف��ي االقتص��اد واس��تقرار اس��واق 
املال وتوفي��ر االحتياجات األساس��ية 
والضروري��ة للمواطن��ني وبأقل تكلفة 

ممكنة.

حلظة فارقة
واحلقيق��ة ان��ه ومبج��رد وص��ول 
احلكومة الى عدن بدأت ثمار حتركاتها 
تب��رز ال��ى الس��طح وب��دأت الغي��وم 
الس��وداء باالنقش��اع غي��ر انها حلظة 
فارقة وخطي��رة للغاية فف��ي حال مت 
اس��تثمارها بش��كل صحيح س��تؤدي 
الى نتائج اكثر ايجابية واذا لم يحدث 
ذلك ف��أن التعافي احلاص��ل لن يخرج 
عن كونه زوبعة في فنجان او تعافي 
آن��ي غير قابل لالس��تمرار ح��د تعبير 
د. عبد الله محس��ن طال��ب عميد كلية 
االقتص��اد في جامعة ع��دن الذي يرى 
انه م��ن الضروري معاجلة االس��باب 
الرئيس��ية الكامن��ة وراء انهيار قيمة 
الريال فالعوامل االقتصادية وقوانني 
الس��وق ه��ي املؤثر الفاع��ل في هبوط 
او ارتف��اع اس��عار العمالت وليس��ت 

م��ن  مح��ذرا  بالعم��الت  املضارب��ة 
خطورة ما تقوم به ش��ركات الصرافة 
من االمتناع عن بيع العمالت االجنبية 

واالكتفاء بالشراء فقط.

مؤشرات ضرورية
وغير بعيد عن ذل��ك ما ذهب خبراء 
اقتصاديون من القول بان سعر الريال 
ل��ن يس��تقر اال مبؤش��رات اقتصادية 
تتعل��ق باس��تئناف تصدي��ر النف��ط 
واس��تغالل امل��وارد االخ��رى وحصر 
االوعي��ة اإلرادي��ة والزام املؤسس��ات 
بإي��داع االيرادات ل��دى البنك املركزي 
املوان��ئ  وتش��غيل  يوم��ي  بش��كل 
واملصاف��ي ومن��ع االس��تيراد املفتوح 
وال��زام املنظم��ات الدولي��ة العامل��ة 
في اليم��ن بإي��داع امواله��ا بالعمالت 
االجنبية ل��دى البنك املركزي وصرف 
املبالغ لها بالريال اليمني وفق س��عر 
البنك بجانب اي��داع املعونات الدولية 
لدى البنك املركزي والغاء قرار تعومي 
الري��ال ومحارب��ة الفس��اد وغس��يل 

االموال وتهريبها.

الشعور باملصداقية
اطراف جتارية عدة تؤكد ان الشعور 
مبصداقي��ة اجله��ات الرس��مية ف��ي 
معاجلة املسألة االقتصادية واستقرار 
س��وق العم��الت ه��و ف��رس الره��ان 
واحلام��ل احلقيق��ي أله��داف املرحلة 
االقتصادي��ة  وتوجهاته��ا  احلالي��ة 
مبدين تفاؤال كبيرا لتحركات احلكومة 
وجهودها امللموسة وملا اتخذه ويتخذه 
البن��ك املركزي م��ن إج��راءات تضمن 
استيراد املواد االساسية واعادة الثقة 
في التعامالت البنكي��ة محليا وعامليا 
وتعزيز اخلضور املصرفي وتوجيهه 
مبا يضمن حتقيق النجاحات املرجوة 
واخلروج بالوطن م��ن مأزقه احلالي 

اقتصاديا ومعيشيا.

أهدف مرجوة
ومهم��ا تك��ن التحدي��ات فالب��د من 
مواصلة العمل ليل نهار فأمام احلكومة 
اه��داف مرحلي��ة واضح��ة ولديها من 
الدعم واملس��اندة ما ميكنها من جتاوز 
اي حتديات او عقبات قائمة والكل على 
ثق��ة ان االيام القادمة س��تحمل الكثير 
من التطورات وتكش��ف عن الكثير من 

العطاءات والنجاحات املرجوة.

    هشام التميمي

يواص��ل مكت��ب الصناع��ة والتج��ارة 
مبحافظة مأرب حملت��ه امليدانية الرقابية 
على كافة األس��واق في املدينة ومديريتي 
املدينة والوادي وفقا للخطة املعدة من قبل 

املكتب والسلطات احمللية باحملافظة.
وتأت��ي احلمل��ة بن��اء عل��ى توصي��ات 
وتوجيه��ات م��ن قي��ادة الس��لطة احمللية 
باحملافظ��ة الت��ي ته��دف لضب��ط أس��عار 
الس��لع وتوحيدها ب��ني التج��ار )اجلملة 
والتجزئ��ة( وإلش��هار قائم��ة باألس��عار 
وتثبيت سعر الس��لع واملواد الغذائية في 

أسواق احملافظة.
وتعمل اللجان امليدانية بكل جد واجتهاد 
من اج��ل تخفيف العبء عل��ى املواطن من 
العبء الذي يلقيه عليهم التجار من ارتفاع 
وتالعب باألسعار في ظل الوضع املعيشي 
الذي يعيشه الشعب اليمني بأكمله نتيجة 

انقالب املليشيا احلوثية على السلطة.
وخالل األي��ام املاضي��ة نف��ذت اللجان 

امليدانية في مكتب التجارة والصناعة حمالتها امليدانية وضبطت 
الكثير من املخالفني وأغلقت العديد من احملالت واألفران واملخابز 
املخالفة لألس��عار احمل��ددة من قب��ل املكتب، وإحال��ة أكثر من 12 
مؤسس��ة وش��ركة جتارية للس��لطة احمللي��ة التخ��اذ اإلجراءات 

الالزمة جتاههم.

انطالق احلملة 
انطلقت احلمل��ة نهاية اكتوب��ر املاضي، بالن��زول امليداني إلى 
أس��واق احملافظ��ة للرقابة على أس��عار الس��لع وامل��واد الغذائية 
وبحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، مت خاللها 

توزيع اللجان على املربعات وفق خطة معدة مسبقا لذلك.
ومنذ اليوم األول لعمل اللجان جرى إشهار قائمة أسعار بكافة 
الس��لع واملواد الغذائية والرقابة عملية التخزين واألوزان ومنع 

االحتكار.
واكد تقرير اعده مكتب الصناعة والتجارة ان التس��عيرة التي 
حددها املكتب متت بناء على دراس��ة مس��بقة بالتع��اون مع فرق 
التنسيق امليدانية وبعد استيفاء كافة املعلومات الالزمة للحفاظ 

على استقرار الوضع التمويني باحملافظة.
وبحس��ب التقرير اعتمدت اللجان هامش رب��ح معقول ال يثقل 
كاهل املستهلك، وألن ضبط األسعار وعدم التالعب بها مسئولية 
اجلميع وجه املكتب بعدم التعامل او الش��راء للمنتجات الغذائية 
إال من الوكالء الرسميني واملعتمدين لدى وزارة الصناعة والتجارة 
ومنع التعامل والش��راء مع املهربني واملوزعني املتجولني، إضافة 
إلى منع التالعب باألوزان والعبوات، مشدداً على ضرورة حتديد 

مصدر السلعة ومنشأها.

منع تداول العملة األجنبية في السوق احمللية
وش��دد املكتب في تقريره على ض��رورة منع عملية البيع 
والش��راء بالعمالت األجنبية في السوق احمللية بني التجار 
احملليني سواء التجزئة او اجلملة، مشددا على عملية التخزين 
اجليد للس��لع الغذائية واحلرص على توفير االش��تراطات 
الصحية املناس��بة في أماك��ن التخزين )تهوي��ة – نظافة – 

درجة حرارة مرتفعة( وكذلك الصيانة الدورية للمخازن. 
وفي اطار احلملة صادر املكتب املواد الغذائية واملعلبات 
وكاف��ة أدوات التجمي��ل واملس��تلزمات اخلاص��ة باألطف��ال 
الفاس��دة واملنتهية الصالحي��ة والغير جي��دة التخزين من 

كافة االسواق.

جهود كبيرة
وبذلت الفرق امليدانية جهوداً كبيرة في تثبيت تس��عيرة 
محددة ألسعار السلع واملواد الغذائية األساسية معتمدا في 
ذلك على فواتير البيع والش��راء للس��لع الغذائية األساسية 
لعدد 45 تاجرا من جتار اجلملة والتجزئة ومت تفريغ أسعار 
البيع والشراء للسلع واملواد الغذائية في جدول اعده املكتب 

من واقع فواتير البيع والشراء.
وبحسب التقرير عمل املكتب على اعداد مقارنة بني أسعار 
الس��لع وامل��واد الغذائية من خ��الل مطابق��ة فواتي��ر البيع 
والش��راء من تاجر الخر وبعد الفحص والتدقيق والتحري 

عن كل سلعة على حده اعتمدت قائمة موحدة لألسعار وتوزيعها 
لفرق التفتيش وتعميم السعر على جميع جتار اجلملة والتجزئة.

واتخذت اخلطوة الثانية بتوزيع قوائم األسعار املوحدة لتجار 
اجلمل��ة املعتم��دة من قب��ل مكتب التج��ارة والصناع��ة وإلصاقها 
على محالتهم التجارية وتوزيع منش��ورات إرش��ادية وتوعوية 
وإلصاقها على احملالت التجارية واالس��واق، مدونة عليها أرقام 

املكتب وغرفة العمليات لتلقي الشكاوى من املواطنني إن وجدت.
ومن ضم��ن اجلهود التي نفذه��ا املكتب حملة إعالمية واس��عة 
على وسائل اإلعالم املختلفة لتوعية الناس بذلك ورفع الشكاوى 
واملخالف��ات التي حت��دث من قب��ل التج��ار وتزامنت م��ع النزول 

امليداني.

تسعيرة مؤقتة
وفي اطار اجله��ود املبذولة اصدر املكتب قائمة أس��عار مؤقتة 
لتجار التجزئة ومت توزيعها على أس��واق احملافظة، مع مواصلة 
الرقابة على أصحاب ومالك األفران واملخابز وتوحيد سعر وكمية 
الرغيف وذلك من خالل االجتم��اع مع أصحاب األفران ومت وضع 
دراسة وفق جدول احتس��اب الكلفة والتعميم على جميع األفران 
وتوحيد الكمية والوزن والس��عر بني األف��ران واملخابز واملطاعم 
والبواف��ي وإلزام جت��ار اجلملة بتوفير الدقي��ق اخلاص باألفران 

وبالسعر السائد.
وانتهت املرحلة الثانية بتوزيع تعاميم وإرش��ادات على أغلب 
املطاعم بخصوص إشهار القائمة السعرية والتعامل مع أصحاب 
املخابز واألفران وفق ما مت االتفاق عليه وبدون )مزابنة( أو حتايل 
على املستهلك، والرفع إلى اجلهات األمنية ببعض املخالفات التي 

تعرق��ل س��ير عم��ل اللجان وحت��ول دون 
وصول النفع الى املستهلك.

العمل خارج القانون
يش��تكي بعض جتار اجلملة من حتكم 
كب��ار التج��ار )جملة اجلمل��ة( على جتار 
اجلمل��ة والتجزئ��ة وحتكمه��م بالس��وق 
الذي��ن  خصوص��ا  الس��لع،  وبأس��عار 
ميارسون أنشطتهم التجارية في محافظة 
م��أرب خ��ارج إط��ار القانون وبعي��دا عن 
الرقاب��ة متخذي��ن هناج��ر ومخ��ازن ف��ي 
مديرية الوادي متتد على طول اخلط املمتد 
من مفرق حريب وصوالً إلى ما بعد محطة 

بن معيلى.
وبناء على ش��كوى التج��ار كلف مكتب 
التجارة والصناعة جلاناً للنزول امليداني 
واالطالع على هذه الهناجر واألنشطة التي 
يقوم��ون بها خارج القان��ون، لكن اللجان 
وجدت الهناجر مغلقة وال يوجد احد فيها.
إضافة إلى أنها ال حتم��ل أي لوحات أو 
إشعارات تدل على أنها مؤسسات جتارية 
وبحس��ب إف��ادة بع��ض التج��ار وأهالي 
املنطقة للجان املكلفة بالنزول فإنها ال تفتح إال من الساعة اخلامسة 
مس��اء واغلب العمل فيها ليال وال يوجد ل��دى املكتب أي معلومات 
عن السلع املتداولة فيها ال من حيث مصدرها وجودتها او طريقة 

نقلها وتخزينها وصالحيتها.
وبحسب التقرير الذي أعده مكتب التجارة والصناعة فقد اتضح 
للجان ان هناك هناجر أخرى متارس أنشطة صناعية لم يتمكنوا 

من احلصول على معلومات عنها لعدم تواجد مالكيها.
وبحسب تصريحات رسمية في مكتب الصناعة والتجارة فإن 
اغلب هؤالء التجار يحتمون مبشايخ قبلية تؤجر لهم األرض مقابل 
حمايتهم، دون أن يكون لديهم أي مصوغ قانوني ملزاولة أنشطتهم.
ويطالب مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مارب الس��لطة 

احمللية باتخاذ اإلجراءات الالزمة جتاههم.
وذكر تقرير مكتب الصناعة إن أكثر من 12 مؤسس��ة وش��ركة 
جتارية في احملافظة تعمل خارج إطار القانون وبعيدا عن الرقابة 
ملكتب التجارة والصناعة، مش��ددا على س��رعة اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقهم.

نتائج وجهود ملموسة
وخالل فت��رة عمل اللجان الت��ي ما زالت مس��تمرة متكن مكتب 
التجارة والصناعة من التواصل مع اغلب الشركات احمللية املوردة 
للس��لع واملواد الغذائية ومخاطبتها رسميا ليتم توفير منتجاتها 
في الس��وق احمللية وموافاة املكتب بقائمة أسعارها حال وصول 
اخلطاب إليهم، إضافة ملخاطبة بعض الشركات بتخفيض أسعار 

املواد الغذائية األساسية مراعاة لظروف املستهلكني.
وف��ي خطوة مهمة نس��ق مكت��ب التج��ارة والصناعة مع 
بعض شركات الصرافة لتوفير مبالغ مالية بالعملة األجنبية 
بس��عر خاص لتجار محافظة مأرب املستوردين وتوفيرها 
حال الطلب على أن تورد إلى الشركات داخل وخارج الوطن 

لتقوم بتوفير السلع الغذائية األساسية.

محاسبة وضبط 12 مؤسسة جتارية
وطال��ب مكت��ب التج��ارة والصناع��ة الس��لطة احمللي��ة 
واألجهزة األمنية بضبط ومحاسبة كبار التجار املستوردين 
للمواد الغذائي��ة األساس��ية واملقدر عددهم بأكث��ر من) 12 
مؤسسة وشركة جتارية( وإلزامهم بالتعامل بالعملة احمللية 
وإصدار فواتير رسمية وفتح مكاتب وسجالت ثابتة لهم في 
مركز احملافظة ليتس��نى للمكتب الرقابة عليهم أسوة ببقية 

التجار.
وأفاد التقرير بضرورة إلزام مالك العقارات بالتأجير وفق 
مقترحات اللجنة املكلفة باإليجارات من قبل محافظ احملافظة 
والتي حددت إيجار العقارات الس��كنية واحملالت التجارية 
بحيث ال تزيد النس��بة عن 25% للس��كن ونسبة ال تزيد عن 

60% للمحالت التجارية.
وبالنس��بة لألفران واملخاب��ز فقد رفع املكت��ب توصياته 
بش��أنهم بتوفي��ر م��ادة الدي��زل لبع��ض املخاب��ز واألفران 
وإلزامه��م بالتقيد بالس��عر والوزن الرس��مي ال��ذي يحدده 
مكتب الصناعة والتجارة . مع تسهيل احلصول على العملة 

الصعبة للمستوردين.

التعافي االقتصادي..
جهد حكومي وتفاعل شعبي

مكتب جتارة وصناعة مارب.. جهود نوعية لتثبيت االسعار وضبط املخالفني 

شكل التحسن الكبري لسعر العملة الوطنية مقابل العمالت 
االجنبية صدمة للمضاربني بالعملة وتجار السوق السوداء يف 
الوقت الذي خلق حالة استبشار واسعة يف اوساط املواطنني، 
السيما وان ارتفاع سعر الريال مقابل العمالت الصعبة جاء 
عقب اجراءات اقتصادية عديدة قامت بها املؤسس�ات املالية 
يف الحكومة ويف مقدمتها البن�ك املركزي اليمني.. ورغم هذا 

التحسن يف سعر العملة إال ان مشكلة ارتفاع اسعار احتياجات 
املواطنني خصوصا الغذائية ما تزال كما هي.. التقرير التايل 
يناقش اإلج�راءات االقتصادية الحكومي�ة لتعايف الريال من 
جهة، واجراءات ضبط املتالعبني باالسعار من جهة أخرى..

   تقرير/ هشام احمليا

بع��د أن ه��وى س��عر الري��ال اليمن��ي أم��ام العمالت 
األجنبي��ة إل��ى أدنى مس��توى له خ��الل الفت��رة القليلة 
املاضي��ة متج��اوزاً حاجز ال���800 ريال مقاب��ل الدوالر 
الواحد عاد للتعافي من جديد ويعود إلى ما دون ال�600 
ريال مقابل الدوالر الواحد وذلك بفعل إجراءات حكومية 
واسعة، كان قد تعهد بالقيام بها رئيس احلكومة اجلديد 
الدكت��ور معني عبدامللك ال��ذي أكد على الت��زام حكومته 
بتحسني األوضاع االقتصادية، وإصالح اخللل املوجود 
في مؤسس��ات الدولة والتركيز عل��ى منظومتي اإلدارة 
واالقتصاد، وتفعيل األجهزة الرقابية في كل مؤسسات 

الدولة.. معتبرا ذلك من أولويات حكومته.
واكد عبدامللك أن احلكومة ستعمل خالل األيام املقبلة 
عل��ى اس��تئناف إنتاج النفط م��ن حقول نفطي��ة جديدة 
وتصدي��ره، األم��ر الذي س��يعمل على دع��م االحتياطي 
النقدي في البنك املركزي، وس��يطرة البنك على السوق 

املصرفية، واحلد من عمليات املضاربة.
إجراءات

 وعمال بتوجهات رئيس احلكومة اجلديد اتخذ البنك 
املركزي واللجنة االقتصادية التي شكلها الرئيس هادي 
العديد من اإلجراءات والقرارات للحد من تدهور الريال 
أمام العم��الت األجنبي��ة وتعافيه من جهة والس��يطرة 
على أس��عار الصرف وتنظيم س��وق وجتارة العمالت 
األجنبي��ة من جهة أخرى .. وكان من ب��ني تلك القرارات 
رفع أس��عار الفائدة، وفرض قيود على خ��روج العملة 
األجنبية من البالد، حي��ث قرر البنك منع خروج املبالغ 
التي تزيد على 10 آالف دوالر خارج البالد، إال مبوجب 
تصريح من البنك املركزي اليمني، وفتح اعتمادات للسلع 
األساسية والضرورية، باإلضافة للمبالغ والسلع التي 

تغطى من الوديعة السعودية.. محددا سعر 585 ريال 
مقابل ال��دوالر الواحد ابتداء من االثنني املاضي لتغطية 
االعتمادات البنكية للسلع األساسية املمولة من الوديعة 
الس��عودية واملوارد الذاتي��ة للبنك وكذلك أس��عار بيع 

العمالت للحاالت املرضية.
من جهته أك��د محافظ البن��ك املركزي ف��ي تعز معاذ 
البركاني في تصريح خاص لصحيفة »26 سبتمبر« أن 
االجراءات التي قام بها البنك املركزي بعدن بالتعاون مع 
اللجنة االقتصادية عملت وس��تعمل على تعافي الريال 

اليمني مقابل العمالت األجنبية.
وأوض��ح البركان��ي أن أبرز تل��ك االج��راءات متثلت 
بفتح االعتمادات املس��ندية لبيع املواد الغذائية للتجار 
عن طريق البنك بس��عر 585رياالً، األم��ر الذي أدى إلى 
اقبال معظم التجار الستيراد تلك املواد عن طريق البنك 

وليس الصرافني كما كان سابقا.
مشيرا إلى أن االستفادة من الوديعة املليارين في تلك 
االعتمادات، و ضخ البنك املركزي مبالغ كبيرة من العملة 
الصعبة بني احلني واألخر هو ايضا س��اهم في حتس��ن 

صرف العملة.
 تفاؤل كبير

عقب التعافي االخير للريال استبشر اليمنيون خيراً.. 
مش��يدين بالتوجهات احلكومية التي تعمل على تعافي 

االقتصاد الوطني وحتسني سعر العملة احمللية 
مدي��ر مكت��ب الصناع��ة والتج��ارة مبحافظ��ة تع��ز 
أحم��د املجاه��د أوضح ف��ي تصري��ح خ��اص لصحيفة 
»26سبتمبر« أن أي حتسن للعملة احمللية حتما يأتي من 
خالل اتخاذ سلسله من اإلجراءات االقتصادية واألمنية 
اجلادة.. مؤكدا أن املسألة االقتصادية حتتاج إلى تطبيق 

صارم على كل املستويات.
وأضاف: »ومن خالل إنشاء اللجنة االقتصادية 
قام��ت باتخ��اذ بعض اإلج��راءات منه��ا متويلها 
ملس��توردي السلع األساس��ية من خالل الوديعة 
وعلى مراحل بسعر الدوالر 490 تقريباً وبعد ذلك 
عدل إلى 585 رياالً واآلن 570رياالً ومن استيراد 
بعض السلع ومتكني احلكومة من مواردها، االمر 

الذي أدى إلى تعافي الريال«.
وأشار املجاهد إلى أن اليمنيني استبشرواخيرا 

بتعيني الدكتور معني عبدامللك  رئيسا للوزراء واعتنائه 
باجلان��ب االقتص��ادي وإجرائ��ه لق��اءات متع��ددة مع 
أصحاب الش��أن في البن��ك املركزي والغرف��ة التجارية 
ووزارة الصناع��ة والتج��ارة.. مؤك��دا ثق��ة اجلمي��ع 
بقدرات��ه على جتاوز املس��ألة االقتصادية بكل جوانبها 

إلى بر األمان.
م��ن جانبه، ق��ال رئي��س مرك��ز الدراس��ات واالعالم 
االقتصادي مصطفي نصر في منش��ور له على صفحته 
بالفيس��بوك أن حالة التحس��ن في س��عر الريال مقابل 
العم��الت االجنبية يعد مؤش��را إيجابي��ا نتيجة تعزيز 
حال��ة الثقة في السياس��ات واإلج��راءات الت��ي اتخذها 
البنك املركزي مؤخرا.. وأش��ار إلى أن تبسيط إجراءات 
احلصول على متويل استيراد املواد األساسية بالدوالر 
م��ن الوديع��ة الس��عودية وطل��ب مقابله��ا ري��ال ميني 
باإلضافة فتح االعتمادات املستندية ورفع سعر الفائدة 
ال��ى 27 ٪ وتكوين احتياط��ي نقدي مببل��غ 500 مليار 
ريال، كلها إجراءات عززت من قدرة البنك املركزي علي 

إدارة السياسة النقدية واحلد من املضاربة.
باحثون أخ��رون أكدوا أن��ه في حال اس��تمرار البنك 
املركزي بضخ الدوالر لتغطية اعتمادات املواد األساسية 

وبكمي��ات كافية من ال��دوالر فإن الدوالر سيس��تقر في 
سوق الصرافة بس��عر مقارب لس��عر البنك، وأن الدعم 
املعلن عنه م��ن الس��عودية واالمم املتح��دة لدعم قطاع 

التعليم والكهرباء سيساهم بشكل كبير في ذلك.
استغالل

وكالعادة ترتفع االسعار مبجرد تراجع سعر الريال 
إال أنها ال تعود في حال ارتفاعه، االمر الذي يعكس مدى 

استغالل التجار ملثل هذه الظروف.
فعلى الرغم من إعالن محافظ البنك املركزي الدكتور 
محم��د زمام تخصي��ص مبالغ كبي��رة للم��واد الغذائية 
الضرورية بس��عر الص��رف املعل��ن عنه مؤخ��را إال أن 
االسعار ما تزال مرتفعة كما هي، في ظل غياب اجلهات 
الرقابية في أغلب احملافظات اليمنية، حيث مت تخصيص 
مبل��غ 98,162,515 ملي��ون دوالر مل��ادة القمح و مبلغ 
33,321,026 مليون دوالر ملادة األرز و 20,374,512 
ملي��ون دوالر مل��ادة الس��كر )ومنها مواد خ��ام لصناعة 
السكر( و مبلغ 1,720,000 مليون دوالر ملادة احلليب 
و مبلغ 12,722,915 مليون دوالر لزيت الطعام و مبلغ 

3,626,612 مليون دوالر ملادة الذرة الشامية.
في محافظة تعز قال مدير مكتب الصناعة والتجارة 

املجاه��د: أن الس��وق يحكمه قان��ون الع��رض والطلب 
وحرية املنافس��ة وانس��ياب الس��لع  بدون عوائق وأن 
املكت��ب يق��وم ب��دوره ف��ي مراقب��ة املغال��ني باألس��عار 

واحملتكرين.
 وأضاف: »يوجد لدينا جلان ميدانية تقوم بواجباتها 
حسب االمكانيات املتاحة وحترير محاضر ضبط مخالفة 
وحتويله��ا إل��ى النيابة التخ��اذ اإلج��راءات القانونية، 
وحاليا نقوم إلش��راك  املجتمع املدني في عملية الرقابة 

التموينية والسعرية وكذلك عقال احلارات«.
حتدي

يظهر حجم التحدي أمام احلكومة في مواصلة مهمة 
إنعاش الريال وحتسني االقتصاد من خالل معاركها مع 
الس��وق الس��وداء واملضاربني بالعملة وشبكات غسيل 
األموال وعصابات تهريب العملة الصعبة إلى اخلارج، 
وقد برزت أولى املعارك في اليوم التالي الرتفاع س��عر 
الريال حيث تراجع إلى 670 رياالً مقابل الدوالر الواحد 
بع��د أن كان ق��د ارتفع إلى م��ا دون ال�600 ري��ال.. فهل 
س��تنتصر احلكومة في املهمة أم أن األمر سيكون عكس 
ذل��ك وبالتالي س��يواصل املواطن اليمن��ي جترع مرارة 

الفاقة؟

قررت خوض معركتها الحتمية ضد المضاربين بالعملة والسوق السوداء..

هل ستنجح احلكومة في إنقاذ الريال؟

أكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر احلاشدي أن اغلب جتار 
اجلملة حتولوا إلى جتار سوق سوداء لشراء العملة ويتالعبون بأسعار 
الصرف، بعد أن حتولوا إلى صرافني بدال من مزاولة نشاطهم الرسمي، 

ومنوها الى ان هناك إجراءات سيتخذها املكتب جتاههم.
ويضي��ف: »أن اإلجراءات التي قام بها املكتب خالل األيام املاضية من 
أهمها متابعة وضبط وإحالة املخالفني إل��ى األجهزة األمنية – حيث مت 
ضبط أكثر من 10 من أصحاب ومالك األفران واملخابز وبعض التجار«.
ويتابع حديثة ل�»26 س��بتمبر« بالقول: »احال املكتب بعض التجار 
املخالفني إلى األمن، ويواصل النزول امليدان��ي ملتابعة أصحاب املطاعم 

والبوافي بعد إشعارهم بتسعيرة محددة خلدماتهم«.
 واش��ار ال��ى أن تس��عيرة التجزئ��ة كانت من أه��م اجن��ازات اللجان 
خصوصا في ظل التقلب املتواصل ألس��عار الصرف، الفتا الى ان املكتب 
اجنز تس��عيرة موحدة حمل��الت التجزئة واعدها ونش��رها على محالت 

التجزئة.
ويطالب املكتب الس��لطة احمللي��ة واألجهزة األمنية بس��رعة التحرك 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق التجار املخالفني خصوصا الذين يزاولون 
أنشطتهم خارج القانون وبعيدا عن الرقابة والتفتيش، وإلزامهم بالتقيد 

بتعليمات املكتب.

التالعب بالعملة
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الدولية واالمامة 

يف زمن الغدر وأيام حكم اللئام يولد الفقر والجهل 
واملرض وذلك ثالوث قاتل ارتبط تاريخيا بحكم اإلمامة 
يف اليمن, وبات من مؤكدات اليقني ألبناء اليمن أنه أينما 
حلت االمامة حل الفقر وترعرع الجهل وانترش املرض . 
التاريخ يعيد نفسه اليوم مجددا ويف القرن الحادي 
والعرشين يف ظل حكم اإلماميني الجدد القادمني من 

كهوف الجبال ومغارات التخلف والرجعية.
اليوم وبعد قرابة نصف قرن من عمر الجمهورية 
اليمنيــة التي ودع فيها أبناء اليمــن، قضايا الجوع 
ومشاكل املجاعة، وقىض عىل غالبية االمراض التي كانت 
يف عهد االئمة، عاد اليوم االماميون الجدد إلحياء ذلك 
الثالوث  القاتل يف زمن الجمهورية، عاد الحوثيون وعاد 

معهم كل موروثات التخلف والجهل واملرض .
يف زمن اإلمامة يحكم السفهاء ويسيطر األنذال ويعلو 
الحقراء ويتبخرت املنحطون وتعلو حثالة القوم ويتوارى 
حكماؤها، فتنترش املجاعات  وتعلو رؤوس املفسدين 
ويتنافس القتلة واللصوص عىل مقاليد األمر والسلطة 
حتى تضيع االوطان وينطحن الشعب تحت أقدام أولئك 

املفسدين . 
طيلة عقود الجمهورية لم نعد نســمع عن  قضايا 
الجوع واملجاعة إال يف بطون الكتب التي تتحدث عن 
تاريخ اإلمامة التي حكمت اليمن طيلة العقود املاضية، 
وكيف كان الفقر لصيقا بحياة اليمنيني طيلة حكمهم. 
اليوم يتباكى الحوثيون ومن لف لفهم من منظمات 
املجتمع املدني والدويل التي اخرتق الحوثيون مفاصلها 
طيلة الثالثة العقود املاضية ,وبدأ ذلك اللفيف بذرف 
دموع التماسيح عىل انتشار املجاعة يف اليمن، مرجعني 

أسبابها إىل التحالف العربي . 
حتى الصحافة العاملية دخلت مضمار التباكي عىل 
تلك املأساة، وبدأت تتحدث عن تلك الظاهرة عىل أنها 
اسوأ مجاعة يف العالم، واســتندت تلك الصحافة إىل 
العديد من تقارير منظمــات توصف بالدولية صاغ 
الحوثيون مفرداتها وفقراتها تحت وصف  »بأنها أسوأ 

املجاعات يف العالم« .
 دون اإلشارة  أو الكشف للعالم أن الحوثيني هم من 
صنعوا تلك املجاعة، وهم من قادوا اليمنيني إليها عرب 

سياسات التجويع واالفقار والحرمان لحقوقهم .  
كما ظهر اليوم التباكي والعويل عىل الحديدة بعد 
التقدم الــذي احرزه الجيش الوطنــي بتجاه ميناء 
الحديــدة  وبات حديثهم أن أي تحريــر لهذا امليناء 
واملحافظة سيخلف كارثة إنسانية واسعة وخطرية يف 

اليمن . 
الغريب أن كل تلك املنظمات الدولية ترفض االعرتاف 
أن كل حاالت املجاعة ومناطقها محصورة حرصيا يف 
النطاق الجغرايف التابع للميشيا الحوثية فقط وليس 

املناطق املحررة . 
كما تناست كل تلك املنظمات أن الغالبية العظمى من 
الدعم الدويل الذي يقدم لليمن قد تحول عىل يد الحوثيني 
ومباركة  الكثري من املنظمات الدولية ويف مقدمتها األمم 
املتحدة إىل مجهود حربي يمنحه الحوثيون إىل مقاتليهم 
يف جبهات الحرب، كرديف للراتب الشهري، وال يصل 
للفقراء والجوعى منه يشء، وباتت معونات املجتمع 
الدويل أحد األدوات التي تطيل عمر االنقالب يف اليمن 

ويمد املليشيات املسلحة بالدعم العيني.
 الجميع يعلم أن الغالبية العظمى من دعم  املنظمات 
الدولية وبنسبة تفوق %80  يصل اىل املحافظات التي 
يســيطر عليها الحوثيون ومع ذلك كل حاالت الجوع 
واملجاعة هي يف تلك املســاحات التي تسيطر عليها 

املليشيا. 
متى سيعي املجتمع الدويل ان القضاء عىل املجاعة 
والفقر  واملرض يف اليمن مربــوط بزوال الحوثيني، 
ومتى ســتعي تلك املنظمات التي بات الجميع يشك 
يف استقالليتها ومصداقيتها أن تحرير ميناء الحديدة 
هو قطع وريد االنقالبــني ؟!َ وعودة االمل والحياة إىل 
بيوت أبناء اليمن، والوسيلة الوحيدة الشباع الجوعي 

واملحتاجني.

تحرير الحديدة .. معركة ترعب المنظمات 

=

 أوراق يمانية 

قال رئيــس الرشكة اليمنية 
للغــاز أنور ســالم إن الرشكة 
عملت خــال العامني املاضيني 
عىل توفري الغاز املنزيل للمواطنني 
يف كل املــدن واملحافظات بما يف 
ذلك الخاضعة لسيطرة املليشيا 

االنقابية املدعومة من إيران.
وأضــاف إن الرشكة عملت 
عــىل أن تتخلص مــن األعباء 
التي وضعتها املليشيا الحوثية 
ومحاولة السيطرة عليها، حيث 
استولت عىل حصة الغاز املنتجة 
من صافر والبالغة 75 مقطورة 
غاز يوميا لاستهاك املحيل يف 

كل محافظات الجمهورية.
وقــال: إن املليشــيا منحت 

تراخيص جديدة لســتة اآلف 
محطــة  و220  مقطــورة 
تعبئة غاز، واســتبدال الوكاء 
القدمــاء بوكاء مــن قبلهم، 
وبالتايل أصبحت هي املتحكمة 
واملســيطرة عىل حصص مادة 
الغاز للمحافظــات التي تحت 
ســيطرتها، وتتاعب بها كما 
تشاء وتبيعها يف السوق السوداء 
لتمويــل مجهودهــا الحربي، 
وتمنع الرشكة من أي دور رقابي 
أو إرشايف عىل املقطورات لضمان 
املخصصة  للمحطات  وصولها 
أو إىل الــوكاء لضمــان بيعها 

للمواطنني بالسعر الرسمي.

أحبطت أجهزة األمن بمحافظة 
مأرب تهريب مليونني و610 اآلف 
دوالر أمريكــي و9 مايــني ريال 

سعودي يف عمليتني مختلفتني.
وذكر مدير عام رشطة املحافظة 
العميد عبدامللك املداني لوكالة  )سبأ( 

ان أفرادا من منتسبي األمن يف مديرية 
الجوبة ضبطوا مبلغ مليونني و610 
الف دوالر يف سيارة )هيلوكس( وتم 

ضبط املتهمني.
ويف العملية الثانية تمكنت احدى 
نقاط الحــزام األمنــي لعاصمة 

املحافظة وعىل طريــق) مارب – 
صنعاء( من ضبط تســعة مايني 
ريال سعودي غري مرصحة كانت يف 
شنطة مابس عىل متن سيارة ونيت 
غمارتني ايضا)هيلوكس( وضبط 

سائق السيارة.

مدير شركة الغاز: المليشيا تبيع 
مخصص المحافظات التي تسيطر عليها 

في السوق السوداء
 أحمـد عــايــض 

يمكــن لهــواة الرياضة 
ممارســة الجــري يف الهواء 
الطلق خال فصل الشــتاء 
أيضا، لكن برشط الحماية من 
برودة الطقس وذلك بارتداء 

املابس واألحذية املناسبة.  
وتعترب البدايــة يف الوقت 
الصحيح من األمور املهمة. لذا 
يويص عالم الرياضة األملاني 
فولكــر هاوســمان بالبدء 
بالتدريب يف فصــل الخريف 
والتعود ببــطء عىل درجات 

الحرارة املنخفضة.   
أمــا أختصــايص الطب 
الريايض ماتياس ماركفارت 
قال:« إن اليشء األكثر أهمية 
عند ممارسة رياضة الجري 
يف فصل الشــتاء هو املابس 
املناســبة. ويرى ماركفارت 
أن رسوال الجــري والجوارب 

واألحذية كافية للساقني.   
ويرى هاوسمان أن العامل 
الحاسم هنا هو حماية الجسم 
من الربودة والرياح. ومع ذلك، 
ينبغي أن تســمح الرساويل 
والقميص أو الســرة بإنفاذ 
بعض الهواء إىل الخارج، عىل 
الرغم من عدم التعرق بشدة 
كما هي الحــال يف الصيف، 
فإن رطوبة الجلد قد تؤدي إىل 

اإلصابة بنزلة برد.  
لذا يعد مفهــوم الطبقات 
املعروف أيضا باسم »مظهر 
البصلة« أفضل مفهوم ملابس 
التدريب يف الشتاء، حيث يتم 
ارتــداء طبقــة مابس عىل 
بنقل  الجلد مبارشة تقــوم 
العرق للخارج، وفوقها طقم 
التدريب، عــىل أن يتم ارتداء 
سرة واقية من املاء والرياح 
يف حال ممارسة الجري يف ظل 

طقس ممطر وذي رياح.    
وترتبط نوعية املابس أيضا 
برسعة الجري، فالشــخص 
الــذي يركض ببــطء ينتج 
جسمه حرارة أقل من الشخص 

الذي يركض برسعة أكرب.  
وأكد هاوسمان عىل أهمية 
الحذاء املناسب أيضا، مشددا 
عىل رضورة أن يتمتع الحذاء 
بنعل متني مــن أجل الحد 
من خطر التعرض لإلصابة 
واالنــزالق، مــع أداء أكثر 

فعالية.   
وبــدوره أشــار الدكتور 
فرناندو ديميــو إىل رضورة 
حماية الرأس واليدين بواسطة 
غطاء للرأس وقفازات، وعلل 
أختصايص الطب الريايض ذلك 
بأن الجسم يطلق الكثري من 
الحرارة عرب الرأس، لذا فمن 
املهم أن تكون القبعة ُمنفذة، 
مع تغطيــة األذنني والجبهة 

جيدا.    
كما ينصح ديميو بالجري 
الخفيــف يف البداية بغرض 
اإلحماء، ثم البــدء يف الجري 
ببطء، ثم زيادة الرسعة بشكل 

تدريجي. 

وهناك أمر آخر يتعني عىل 
الرياضيــني التعامل معه يف 
الشتاء، أال وهو الظام. ففي 
هــذه الحالة، مــن األفضل 
أن تكــون املابــس مجهزة 
بعاكســات، بحيــث يكون 
الريايض مرئيا بشكل أفضل 

يف الظام.   
وُيفضل ســلوك مسارات 
ذات إضــاءة، أو الجــري يف 
ضوء النهار، علما بأن املابس 
الداكنة تســاعد عىل تخزين 
الحرارة الناتجة عن أشــعة 

الشمس بشكل أفضل.   
ومن ناحية أخرى، ينصح 
الخرباء مرىض الربو باالبتعاد 
عن الجري يف الطقس البارد، 
وُينصح أيضا بارتداء قناع أمام 
الفم لكل من يواجه مشاكل يف 

التنفس يف الهواء البارد.   
كما أن األشــخاص، الذين 
أصيبوا بأزمة قلبية أو يعانون 
من ارتفاع ضغط الدم، يمكن 
أن يشعروا بعدم الراحة عند 
الجري يف ظل درجات حرارة 
منخفضة، لــذا يتعني عليهم 
استشــارة الطبيب أوال قبل 

ممارسة الجري أو التمرين.   

كشفت دراسة أســرالية حديثة أن تناول 
األسماك الدهنية مثل الســلمون والرسدين 
مرتني أســبوعيا يمكن أن يحــد من أعراض 

مرض الربو لدى األطفال.
الدراســة أجراها باحثون بجامعة التروب 
األســرالية، ونرشوا نتائجها، يف العدد األخري 
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والربو هو مرض تنفيس مزمن، ينتج عن 
وجود التهاب وتشنج يف املســالك الهوائية، 
مما يؤدي إىل انســدادها، وهو يصيب الذكور 
واإلناث يف جميع مراحل العمــر، ويتمثل يف 
رسعة التنفس و)كرشــة النفس( والكحة 

وكتمة الصدر.
ويرتبــط الربو بشــكل كبــري بأمراض 
الحساســية، ويصيب األشــخاص وخاصة 
األطفال، الذين لديهــم عوامل وراثية لبعض 

املواد املثرية للحساســية، كالغبار والقطط والفرئان 
والرصاصري.

وللوصول إىل نتائج الدراســة، أجرى الفريق تجربة 
رسيرية شملت 64 طفا يف اليونان، تراوحت أعمارهم 

بني 5 إىل 12 عاما أصيبوا بالربو الخفيف.
وقسم الباحثون األطفال إىل مجموعتني، تناولت األوىل 
وجبتني من األسماك الدهنية املطبوخة التي ال تقل عن 
150 جراما لكل وجبة أسبوعيا، كجزء من نظام غذائي 
يعتمد عىل حمية البحر املتوسط ملدة 6 أشهر، فيما لم 

تتناول املجموعة الثانية األسماك.
ويف انتهاء فرة الدراسة، وجد الباحثون أن املجموعة 

التي أكلت األســماك انخفضت لديها التهابات الشعب 
الهوائية وانخفضــت لديها أعراض الربــو، مقارنة 

باملجموعة األخرى.
ويتميز النظام الغذائي لشــعوب أوروبا املطلة عىل 
البحر األبيض املتوســط، باالعتماد عىل زيت الزيتون 
كمصدر أســايس للدهون، بجانــب اإلكثار من تناول 
الفواكه والخرضاوات والحبــوب الكاملة والبقوليات 
واملكرسات، وتناول األسماك والدواجن عىل األقل مرتني 

يف األسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء.
واكتشف الباحثون أن األطفال املصابني بالربو الذين 
يتبعون نظاما غذائيا صحيا غنيا باألســماك الدهنية 

تحسنت وظائف الرئة لديهم بعد 6 أشهر.

وقالت الدكتورة ماريا باريكاميل قائد فريق 
البحث: إن النتائج تضاف إىل مجموعة متزايدة 
من األدلة التي تؤكد أن اتباع نظام غذائي صحي 

يمكن أن يكون عاجا محتما لربو الطفولة.
وأضافت: »اتباع نظام غذائي غني بالدهون 
والسكر وامللح يمكن أن يؤثر عىل تطور الربو 
لدى األطفــال، واآلن لدينا دليــل عىل أنه من 
املمكن أيضا عاج أعراض الربو من خال األكل 

الصحي«.
وأشــارت اىل  أن »األســماك الدهنية غنية 
باألحماض الدهنيــة »أوميغــا3« التي لها 
خصائص مضادة لالتهابات، والدراسة تظهر 
أن تناول السمك فقط مرتني يف األسبوع يمكن 
أن يقلل بشــكل كبري من التهــاب الرئة لدى 

األطفال املصابني بالربو«.
وتستخلص تلك األحماض من مصادر نباتية 
مثل بذور الكتان والزيــوت مثل زيت الصويا 
والكانوال، أو من األسماك الدهنية مثل الساملون والتونة 

واملاكريل والرسدين، زيت السمك والطحالب.
وكشفت دراسة سابقة أن تناول األسماك الدهنية، 
الغنية باألحماض الدهنيــة »أوميجا 3« يلعب دورا يف 
نمو وتطور األنسجة العصبية، ما يجعلها تعزز الذكاء، 
كما تلعب تلك األحماض الدهنية دورا يف إنتاج هرمون 

املياتونني، الذي ينظم النوم واليقظة.
وأشــارت األبحاث اىل أن األغذية الغنية باألحماض 
الدهنية تساعد عىل حماية األطفال من السلوك العدواني 
والتخريبي، كما تحميهم من رسطان العظام، بإإلضافة 

إىل الوقاية من رسطان العظام.

المطربة بلقيس فتحي تقرر مقاضاة بعض مغردي Ωمأرب : احباط تهريب أكثر من 2 مليوني  دوالر و 9 ماليين ريال سعودي 
منصة التواصل االجتماعي
أعلنت بلقيس أنها رفعت قضية يف إحدى 
املحاكم ضد شخصني وصفاها بـ«الحوثية«.

وكشــفت بلقيس عن تفاصيل القضية 
وصورة من املحرض، وقالت: »ِبْســم الله 
الرحمن الرحيم ونبتدي حملة إعادة تأهيل 
ذوي الفكر املتطرف، العنرصي، املحرض عىل 

الفتنة والكراهية«.
الفنانة اليمنية أضافت يف تغريدتها: »يل 
سنني ســاكتة واتفرج وأقول العفو عند 
املقدرة، بس القوانني وضعتها الدول ألخذ 
الحقوق ونرش االحرام.. هــذا واحد قايل 
حوثية، ورد عليــه واحد قال وهو الصادق 

حوثية، واليوم رفعنا القضية«.
وأكدت بلقيس يف تغريدة أخرى أنها لن 
تتنازل أبداً عن حقها، مؤكــدة أن التنازل 
نتيجته تهاون وتطاول واستمرارية التعدي 

عىل اآلخرين.
وتباينت تعليقات املغردين عىل »توير« 
حول قــرار بلقيس فتحــي مقاضاة من 
وصفوها بـ«الحوثية«، ما بني مؤيد ورافض 

ومشجع للفكرة.
أحد املغردين علق قائاً: »وين املشــكلة 
إذا حد قالك حوثية؟ وما بهم الحوثيني حتى 
شــعرتي بالنقص؟ هل لكونهم معارضني 
لسياسة دولتك؟ أم لكونهم من غري طائفتك؟ 
اصل كل العرب من اليمن وأنا أطالب بتحليل 

DNA لِك أِلثبات عكس ما تقولني؟«.

بدورها ردت املطربة اليمينة عىل املغرد: 
»أدعوك ملزيد من الثقافة والقراءة يف التاريخ، 
يبدو انك أنت من شعرت بالنقص، فاستفزك 

ما كتبت..انا ما عندي نقص«.
ونصح أحد املغردين املغنية االبتعاد عن 
رفع القضايا، ألنها ستتعرض ملتاعب كبرية، 

بحسب رأيه.
وردت بلقيس عليه: »أنا مو فاضية طال 
عمرك..عندي فريق يشيك بالسوشيال ميديا 
وعندي محامي يمثلني يف كل بلد..الفريق 
يأخذ صورة من التعليــق واملحامي يقوم 
مبارشة برفع القضية..انا فقط توصلني 

املستجدات .

4 نصائح مهمة للجري خالل فصل الشتاء..

تناول األسماك مرتين أسبوعيا يحد من إصابة األطفال بالربو

أبطال الجيش الوطني يقتربون من تحقيق 
الوعد بوصولهم الى احدى الجبال المطلة 

على مــران.

صريع الهنجمة 
تداول ناشــطون صورة للقيادي الحوثي سمري الزبيدي شيخ منطقة 
سدة وهو جثة هامدة يف مستشفى الثورة بصنعاء . وكان الزبيدي ، الذي 
يطلق عليه الحوثيون لقب »الشيخ املهنجم« ، قد لقي مرصعه يف مدينة 
دمت اثناء محاولته صد هجوم الجيش الوطني . وكان قد ظهر املهنجم ، 
وهو يزبد ويرعد ويتوعد  قوات الجيش الوطني التي سيطرت عىل مدينة 
دمت وطردت عنارص املليشيات ويف الصورة يظهر الشيخ املهنجم وقد رسق 
الحوثيون جنبيته ،فا نفعته الهنجمة وال شفعت له عند مليشياته املجرمة.

ا صحًيا بمديريات وادي وصحراء حضرموت
ً
توزيع 24 جهاز أشعة على 12 مركز

دشن اليوم  بمدينة سيئون يف محافظة حرضموت، 
توزيع املعدات الطبية للمراكــز والوحدات الصحية 
بوادي حرضموت املقدمة من مرشوع الصحة والتغذية 
الطارئة املمول من مجموعــة البنك الدويل ومنظمة 

اليونيسف.
وتضم املعدات 24 من أجهزة األشعة التلفزيونية 
وفحص الجنني والحامل تستهدف 12 مركزًا صحًيا 

بمديريات وادي وصحراء حرضموت.
وأوضــح مدير مكتب الصحة العامة والســكان 
بوادي وصحراء حرضموت الدكتور هاني العمودي 

أن مرشوع طوارئ الصحة والتغذية املدعوم من البنك 
الدويل بواسطة منظمة اليونيسف يدعم بشكل مبارش 
84 مرفًقا صحًيا وبشــكل ثانوي 42 وحدة صحية 
بهدف رفع جودة تقديم خدمــات الرعاية الصحية 
األولية االساسية » التحصني وصحة الطفل والتغذية 
والصحة اإلنجابية » يف هذه املواقع من خال تشجيع 
وصول املستفيدين اليها لتلقي الخدمات، إىل جانب 
تحســني البنية التحتية من خــال تقديم موازنات 
ملواجهة النفقات االولية االساسية يف مجال النظافة 

والصيانة االولية .


