
 

نسخة الكترونية

 »26 سبتمبر«:
واص�ل أبطال الجيش الوطن�ي واملقاومة 
الش�عبية عملياتهم العس�كرية ضد مليشيا 
الحوث�ي اإلنقالبي�ة الت�ي تعي�ش حالة من 
اإلنهيار املعن�وي والقتايل يف مختلف جبهات 

القتال.
وأحرزت قوات الجيش الوطني واملقاومة 
مس�نودين بالتحال�ف العرب�ي انتص�ارات 
ميدانية هذا األس�بوع يف عدد م�ن الجبهات 
أبرزها صعدة وتعز والجوف، وسط استمرار 

املعارك يف جبهات عدة.
وأعلن الجيش الوطني، يوم أمس االربعاء، 
تحريره لعزل�ة العطفني بمديري�ة »كتاف« 

شمايل رشق محافظة صعدة .

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد األثلة 
يف ترصيح نقلته وكالة سبأ لألنباء عن مصادر 
إعالمية أن قوات الجيش مس�نودة بالتحالف 
العرب�ي، اس�تكملت تحرير عزل�ة العطفني 
بالكام�ل، وس�ط انهي�ار واس�ع يف صفوف 

مليشيا الحوثي االنقالبية.
وج�اء إعالن الجي�ش الوطني إث�ر عملية 
عسكرية واس�عة تمكنت خاللها من تحرير 
جب�ال عجاج، وخش�م أضيق، وجب�ل الربق 
األحم�ر، يف عزل�ة العطفني بمديري�ة كتاف 
البقع، وانتهت العملية بتحريرها بشكل كامل.

وذكر العميد األثلة، أن املعارك أسفرت عن عرشات 
القتىل والجرحى من مليش�يا الحوثي االنقالبية، وأن 
عرشات الجث�ث الحوثية ال زالت متناثرة يف س�فوح 

الجبال وبطون األودية.

شهر  االنتصارات 
يف اجواء مفعم�ة بالروحانية محفوفة 
بيقني النرص والتمكني يس�تقبل ش�عبنا 
اليمني العظيم ش�هر التوب�ة والغفران ، 
ش�هر العمل املتواصل والدؤوب من أجل 
تحقيق مبادئ العدل واملس�اواة وإحقاق 
الح�ق ودرء الباطل ، ش�هر االنتصارات 
التي انجزها املسلمون لرتسيخ قيم الدين 
االسالمي الحنيف الذي اليأتيه الباطل  من 

بني يديه وال من خلفه..
واننا وبهذه املناس�بة العظيمة نتوجه 
باس�مى التهان�ي إىل قيادتنا السياس�ية 
ممثل�ة برئيس الجمهوري�ة القائد االعىل 
للق�وات املس�لحة املش�ر الرك�ن/ عبد 
ربه منصور هادي وإىل ش�عبنا املناضل 
وجيش�نا الوطن�ي الش�جاع ومقاومتنا 
الباس�لة اللذان يخوضان معركة الدفاع 
عن القيم الدينية والديمقراطية والنظام 
الجمهوري والذي يتعرض ألعتى هجمة 
تروم االرتداد به وبالوطن اىل كهوف حكم 
التخلف االمامي البغيض الذي تخلص منه 
ش�عبنا منذ مايزيد عىل نص�ف قرن من 
الزمن مقدما يف سبيل الخالص كوكبة من 
خرة ابنائه عىل مذبح الحرية والكرامة..

يف كل دورة رمضاني�ة ي�زداد تمث�ل 
ش�عبنا اليمني وجيش�نا الوطن�ي لقيم 
التضحية والفداء ويترشب طاقة إيمانية 
تع�زز لدي�ه قيم�ة الثبات ع�ىل الحق يف 
مواجه�ة الباطل ال�ذي تحاول مليش�يا 
االنقالب فرض�ه بأدوات القت�ل والدمار 
والنهب والس�لب واش�اعة الخوف وقلب 
حقائ�ق العقيدة رأس�ا عىل عق�ب األمر 
ال�ذي ف�رض ع�ىل ش�عبنا ويف طليعته 
جيشنا الوطني الشجاع مواجهته بشجاعة 
واستبسال ال نظر لهما محققا انتصارات 
كب�رة يف كل جبهات القت�ال مع عدو ال 
تزج�ره س�وى الطلقة والتردعه س�وى 
القذيف�ة،يف جبه�ات الس�احل ومريس 
وقاني�ة ومي�دي ورصواح والج�وف ويف 

معقل رأس األفعى محافظة صعدة..
ان الذي الش�ك فيه ان جيشنا الوطني 
املتمث�ل للقيم�ة الروحي�ة لهذا الش�هر 
الجهادي الكريم س�يحقق فيه مفاجآت 
كبرة يف كل ساحات املواجهة مع عصابة 
الرش والتخلف ، مفاجآت ستغمر الوطن 
بالفرح وسيسمع ابناؤه اهازيج النرص من 
عىل جبال مران ونقم وعيبان ويف كل شرب 
اليزال تحت س�يطرة االنج�اس، اهازيج 
تعلن للدنيا انتصار شعب ونهاية كهنوت 

بغيض متخلف..

أحرز تقدما في عدد من الجبهات

اجليش الوطني يواصل عملياته العسكرية ويعلن حترير عزلة عطفني بصعدة
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أهداف الثورة اليمنية
التح��رر من االس��تبداد واالس��تعمار ومخلفاتهم��ا وإقامة حكم 

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

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

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

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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ص����ف����ح����ات

من أقوال الرئيس

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة
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في خطاب إلى أبناء الشعب بمناسبة الشهر الكريم

رئ���ي���س اجل���م���ه���وري���ة: ال��ي��م��ن ل���ن ي��ن��س��ل��خ م���ن ج���ل���ده ال��ع��رب��ي وث��ق��اف��ت��ه االس���ام���ي���ة األص��ي��ل��ة
س��نظل وم��ن موق��ع الق��وة والمس��ؤولية دعاة س��ام حتى وق��د أوش��كنا على حس��م المعركة

أكد فخام���ة الرئيس عبدربه منص���ور هادي رئيس 
اجلمهوري���ة، أن اليمن لم ولن يكون مكان���ًا للمناورة 
ولن يكون ممرًا خلفيًا يعبر منه املتسللون إلقالق األمن 
االقليمي عبر وكالء هنا او هن���اك يفتقدون البصيرة 
ويقامرون في زمن لم تعد املقامرة فيه إال صورة جلية 

للخيانة والغدر. 
وأشار رئيس اجلمهورية إلى أن املليشيا احلوثية 
اإليرانية الدموية أدخلت احلزن واملعاناة الى كل منزل 
ميني عل���ى امتداد الوطن، حتى ف���ي املناطق التي لم 
تدنسها مبليشياتها..مؤكدًا ان نهبها للموارد العامة 
وحربها العبثية، وتغذيتها للتطرف واالرهاب، طالت 

بآثارها معيشيًا واقتصاديًا اجلميع دون استثناء. 
وق���ال رئي���س اجلمهورية في خطاب���ه الذي وجهه، 
مس���اء أمس، ال���ى ابناء الش���عب اليمني ف���ي الداخل 
واخلارج مبناس���بة حلول ش���هر رمض���ان املبارك »أن 

ه���ذه احلرب ل���م تكن يوم���ًا خيارنا، وحاولنا بش���تى 
الطرق والوس���ائل تفاديها، حتى وبعد أن أش���علتها 
املليش���يا االنقالبي���ة، عملن���ا وال ن���زال عل���ى أنهائها 
وقدمن���ا التن���ازالت تل���و التن���ازالت من اج���ل تطبيق 
مرجعي���ات احلل السياس���ي املتوافق عليه���ا، محليا 
واملؤيدة امميا ودوليا، واملتمثلة باملبادرة اخلليجية 
واليتها التنفيذية املزمنة، ومخرجات مؤمتر احلوار 
الوطني الشامل، وقرارات مجلس االمن الدولي وفي 

مقدمتها القرار 2216«. 
وأضاف فخامة الرئيس »س���نظل ومن موقع القوة 
واملس���ؤولية في مربع االيجابية ودعاة س���الم في كل 
الظ���روف، حت���ى وقد اوش���كنا على حس���م معركة كل 
اليمني���ن عس���كريًا، إال أنن���ا س���نكون كعهدن���ا دائمًا 
ف���ي التعاط���ي بجدية م���ع أي جهود أممي���ة أو دولية 
إلحالل السالم، بنية صادقة وحرص أيضا على ثوابت 

وتضحيات اليمنين اجلسيمة من اجل مستقبل افضل 
ووطن نعتز ونفتخر جميع���ا باالنتماء اليه، ال مجال 
فيه لالس���تقواء بالس���الح او القبيلة او العصبية او 
الس���اللية، وس���تكون اقامة الدولة املدني���ة االحتادية 
العادل���ة الت���ي ترتك���ز عل���ى التوزيع العادل للس���لطة 

والثروة هي مصدر قوتنا وفخرنا جميعًا«. 
وجدد رئيس اجلمهورية العهد والوعد أن اليمن لن 
تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها االسالمية األصيلة 
لصالح ثقافة دخيلة على ش���عبنا وتاريخنا..مش���يرًا 
الى انه وبدعم ومساندة االشقاء في التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية الس���عودية الش���قيقة بدعمهم 
افش���ال محاوالت إيران ووكالئها لتحويل اليمن الى 

ساحة ابتزاز للجيران واالقليم والعالم. 
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ترأس اجتماعًا لهيئة مستشاريههادي يتلقى برقيتي تهنئة من امللك سلمان وولي عهده مبناسبة عيد الوحدة

الرئيس يحيي دور اململكة في جتاوز تداعيات أحداث سقطرى

تلق���ى فخام���ة الرئي���س عبدرب���ه منصور 
ه���ادي رئيس اجلمهورية، برقيتي تهنئة من 
أخيه خادم احلرمن الش���ريفن امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وولي عهده ،نائب رئيس 
الوزراء، وزير الدفاع، األمير محمد بن سلمان 
مبناسبة العيد ال�28 لتحقيق الوحدة اليمنية.

وأع���رب خادم احلرمن الش���ريفن وولي 
عهده ف���ي برقيتيهم���ا عن أص���دق التهاني 
وأطي���ب التمني���ات بالصح���ة والس���عادة 
لفخامت���ه، وحلكوم���ة وش���عب اجلمهورية 
اليمنية الشقيق مبوفور األمن واالستقرار، 
باسمه وباسم شعب وحكومة اململكة العربية 

السعودية.

عدن- »سبأنت«:
بعث نائب رئيس اجلمهورية نائب القائد األعلى 
للقوات املس���لحة الفريق الركن علي محس���ن صالح، 
امس األربعاء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس املش���ير 
عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية القائد األعلى 
للقوات املسلحة،هنأه فيها والشعب اليمني مبناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك.
وأك���د نائب رئي���س اجلمهورية ف���ي البرقية على 
ضرورة إحياء قيم التكافل والتراحم واالخاء والعمل 
على كل ما من شأنه لم الشمل وتوحيد الكلمة وإعالء 
قي���م احملب���ة والتس���امح والتراح���م وتلم���س أحوال 

احملتاجن واملساكن وتضميد اجلراح.

ناقش نائب رئيس اجلمهورية 
م���ع س���فير  الثالث���اء املاض���ي 
الواليات املتح���دة األمريكية لدى 
اليمن ماثيو تول���ر جهود إحالل 

السالم الدائم في اليمن بناء على 
املرجعيات الثالث املُجمع عليها 
واملتمثل���ة باملب���ادرة اخلليجي���ة 
وآليتها التنفيذية وقرار مجلس 

األمن الدولي.
وأدان نائب الرئيس التصعيد 
الذي تشهده الساحة الفلسطينية 

بنقل وافتتاح 

استنكرت اجلمهورية اليمنية 
أعمال القتل الوحشية التي يقوم 
بها الكيان اإلسرائيلي ضد أبناء 

الشعب الفلسطيني االعزل .
اخلارجي���ة  وزارة  وعب���رت 

اليمني���ة ف���ي بي���ان تلقت���ه وكالة 
ع���ن  »س���بأ«  اليمني���ة  األنب���اء 
إدانتها واس���تنكارها الشديدين 
للممارس���ات اإلس���رائيلية ض���د 
خ���الل  الفلس���طيني  الش���عب 

اليومن املاضي���ن والتي خلفت 
عشرات الش���هداء واجلرحى من 
الفلس���طينين الع���زل واملدنين 
احملتجن سلميًا ضد إجراء نقل 

السفارة األمريكية 

أكد رئيس مجلس ال���وزراء، الدكتور، أحمد 
عبيد ب���ن دغر، انته���اء أزمة محافظ���ة أرخبيل 
س���قطرى الت���ي ش���غلت اجلميع خ���الل الفترة 
املاضي���ة، وانتص���ار وح���دة التحال���ف العربي 

الداعم للشرعية.
ووصل رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر، مساء اإلثنن املاضي، الى العاصمة 
السعودية الرياض للتشاور مع فخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية ولقاء عدد من 

سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بالدنا.
وكان رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور أحمد 

عبيد بن دغر، قد عاد ظهر اإلثنن،

دان نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وأشاد بمواقف بريطانيا

نائب الرئيس يلتقي سفيري أمريكا وبريطانيا ويناقش  معهما جهود السام وفق املرجعيات

وصل الرياض قادمًا من عدن

رئيس الوزراء يؤكد انتصار وحدة التحالف العربي في سقطرى 

اليمن يستنكر الغطرسة االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

هنأ أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية

الفريق محسن يهنئ رئيس اجلمهورية والشعب مبناسبة حلول شهر رمضان

وه����ج االن����ت����ص����ارات مي��ح��و ظ����ام ال��ك��ه��ن��وت
يحل هذا الش�هر الفضي�ل عىل وطننا 
الحبي�ب ونح�ن أق�رب م�ا نك�ون إىل 
إنه�اء  واس�تكمال  الن�ر  تحقي�ق 
االنق�اب ويعزز ثقتن�ا بتلك البطوالت 

واالنتصارات اليومية يف كل الجبهات.

حيا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية دور اململكة العربية السعودية وجهودها 
احلميدة في جتاوز تداعيات أحداث محافظة إرخبيل 

جزيرة سقطرى.
وأك���د فخام���ة الرئي���س خ���الل اجتماع ل���ه بهيئة 
مستش���اريه ي���وم اإلثن���ن املاضي أن ذلك من ش���انه 
تعزيز اللحم���ة والواحدة وتعضيد أهداف التحالف 
العربي في اليمن واالنتصار ألهداف عاصفة احلزم 
وإعادة األمل في القضاء على فلول التمرد واالنقالب 
للمليشيا احلوثية االيرانية وعودة الشرعية وحتقيق 
تطلعات الشعب اليمني في األمن واالستقرار والسالم.
وأش���ار رئي���س اجلمهورية ف���ي هذا الص���دد إلى 
االنتصارات التي يحققها اجليش الوطني واملقاومة 
الش���عبية بدعم وإس���ناد من قوات التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية وبإسناد من دولة 
االم���ارات العربي���ة املتحدة ف���ي صن���ع االنتصارات 

املتوالية على قوى التمرد واالنقالب

رف���ع مستش���ار القائ���د األعلى 
للق���وات املس���لحة القائ���م بأعمال 
وزير الدف���اع الفريق الركن/محمد 
علي املقدشي، ورئيس هيئة األركان 
العامة اللواء الركن/ دكتور طاهر 
العقيلي ،اليوم، برقية تهنئة لفخامة 
الرئيس املش���ير عبدرب���ه منصور 
هادي رئي���س اجلمهوري���ة القائد 
األعلى للقوات املسلحة، مبناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك.
وأك���د املقدش���ي والعقيل���ي أن 

ه���ذه املناس���بة الديني���ة اجلليل���ة 
تأت���ي وش���عبنا اليمن���ي املعط���اء 
مبختلف فئاته وقواه الوطنية وفي 
طليعتها أبط���ال اجليش الوطني 
ورجال املقاومة الش���عبية جتترح 
االنتصارات املهمة تلو االنتصارات 
في كل جبهات القتال، وأكثر وحدة 
وتالحم���ا ومتاس���كا وعزم���ًا على 
هزمية وسحق بقايا فلول املليشيا 
االنقالبية واملضي قدما الستكمال 

واجناز عملية

القائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس األركان 
يهنئان الرئيس بالشهر الكرمي

بدء صرف مرتبات شهري يناير وفبرير 2018

اللواء القميري يدشن املرحلة الثانية من 
إكرامية امللك سلمان للجيش الوطني

دشن القائم بأعمال رئيس هيئة األركان العامة املفتش العام 
اللواء/عادل القميري، االحداملاضي بدء صرف املرحلة الثانية 
من إكرامية امللك سلمان بن عبد العزيز ملنتسبي القوات املسلحة.

وباشرت اللجان املشكلة من اجلانبن اليمني ممثلة بهيئة 
القوى البش���رية والدائرة املالية باجلي���ش الوطني واجلانب 
الس���عودي صرف املكرمة بإشراف مباش���ر من القائم بأعمال 
رئي���س هيئة األركان العامة  املفتش العام اللواء/ الركن عادل 

هاشم القميري.

مجاميع حوثية تسلم نفسها 
للجيش الوطني في تعز

 »26 سبتمبر«:
قام العش���رات من عناصر مليش���يا احلوثي اإلنقالبية بتسليم 
أنفس���هم إلى اجليش الوطني الوطني بالتزامن مع أس���ر عشرات 

آخرين في جبهات تعز.
وأكد مصدر عسكري أن أكثر من 25 عنصرا من مليشيا احلوثي 
االنقالبية سلموا أنفسهم للجيش الوطني غرب محافظة تعز امس 

األر بعاء  .
ووفق املصدر لوكالة سبأ فإن العشرات من مليشيا احلوثي سبق 
وأن سلموا أنفسهم خالل األيام املاضية بعد الهزائم التي تكبدوها 

مبديريات الساحل الغربي.
وف���ي جبه���ة الوازعية بالس���احل الغربي متكن أبط���ال اجليش 
الوطني من أس���ر 70 عنصرا من مليشيا احلوثي االنقالبية بينهم 

قيادات ميدانية.
وأكد مصدر ميداني في ألوية العمالقة ل�«س���بتمبرنت« أن أس���ر 
عناصر املليش���يا جاء بعد معارك عنيفة مع املليشيا، وحاصرتهم 

وقطع خطوط اإلمداد عليهم من مثلث البرح االستراتيجي.
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أحــمـد منصـــــــور  رائد/ عارف عبدالعزيز شمسانرائد/ 

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

رائـد/ عبدامللك محمد السامعي 

للتواصل مع هيئة حترير الصحيفة 
على اإلمييل التالي:

26september.yemen@gmail.com

... تتمات ...
الرئيس يحيي دور المملكة

من املليشيا احلوثي االيرانية.
واستعرض فخامة الرئيس جملة من األنشطة والفعاليات الرئاسية 
خالل الفترة املنصرمة منذ مشاركته في اعمال القمة العربية باملنطقة 
الشرقية بالظهران باململكة العربية السعودية ولقاءاته على هامشها 

مع اخوانه قادة الدول العربية الشقيقة.
اإلجتماع الذي حض���ره حضره نائب الرئي���س الفريق الركن علي 
محسن صالح ونائب رئيس الوزراء وزير اخلارجيه عبدامللك املخالفي، 
ثمن املواقف األصيلة خلادم احلرمن الش���ريفن امللك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود وولي عهده األمن صاحب السمو امللكي االمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع لدعمهم الدائم 
لليمن وقيادته الشرعية في مختلف املواقف والظروف والتي كان آخرها 
إطالقهم مشروع عمليات مركز إسناد للتنمية في اليمن وبصورة خاصة 

محافظة ارخبيل سقطرى وباقي احملافظات اليمنية.
نائب الرئيس يلتقي سفيري أمريكا وريطانيا

الس���فارة األمريكية في العاصمة الفلس���طينية واس���تهداف املدنين 
الفلس���طينين من قبل الكيان الصهيوني في مساٍع س���لبية تهدف إلى 

عرقلة السالم الذي ستمتد تداعياته لتشمل املنطقة.
وجدد نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن علي محسن صالح إدانة 
اليمن لقرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس عاصمة فلسطن باعتبار 

القرار عرقلة للسالم ومخالفة للقرارات الدولية بهذا الشأن.
اللقاء تطرق إلى األوضاع على الساحة الوطنية وما حتققه الشرعية 
من انتصارات وما تبذله من جهود في س���بيل اس���تعادة الدولة اليمنية 
وتطبيع األوضاع وإنهاء االنقالب ومحاربة اإلرهاب، مؤكدًا دعم القيادة 
السياسية جلهود السالم التي يقودها مبعوث األمن العام لألمم املتحدة 

إلى اليمن مارتن غريفث.
وعبر الفريق محس���ن عن تأييد اليمن لقرار الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب الذي تضمن االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران كونها تقود 

حربًا ومشروعًا طائفيًا وتخريبيًا في اليمن واملنطقة.
من جانبه جدد السفير األمريكي دعم بالده للشرعية وألمن واستقرار 
اليمن ووحدته، مؤكدًا احلرص على حتقيق السالم الدائم لليمنين مبا 

ينهي معاناة اليمنين ويحقن دماءهم.
وأشار السفير إلى أن إيران هي التي تقف خلف مشاريع الفوضى في 

املنطقة وإدانة أمريكا ووقوفها ضد هذا السلوك.
إلى ذلك اس���تقبل نائب رئيس اجلمهورية يوم امس األربعاء،السفير 
البريطاني لدى بالدنا مايكل ارون ،لالطالع على املستجدات والتطورات 

على الساحة الوطنية وجهود إحالل السالم.
وخالل اللقاء رحب نائب الرئيس بالسفير البريطاني..مشيدًا مبوقف 
بريطاني���ا االيجابي جتاه القضية الفلس���طينية خاص���ة بعد التصعيد 
الصهيوني االخير وارتكاب قوات االحتالل جلرائم القتل املباشر واملتعمد 

للمواطنن الفلسطينين.
وأطلع نائب الرئيس السفير البريطاني على التطورات في اليمن وعدد 
من القضايا واملوضوعات املرتبطة بالساحة الوطنية وما حققته الشرعية 
من إجنازات وانتصارات عسكرية في عدة جبهات وكذا جهود استعادة 

الدولة اليمنية وتطبيع األوضاع في املناطق احملررة.
وثمن نائب الرئيس دعم ومساندة اململكة املتحدة لليمنين والشرعية 
الدستورية وتأكيدهم املستمر على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته 
وسالمة أراضيه ودعم األصدقاء البريطانين لتدريب وتأهيل منتسبي 

خفر السواحل والبحرية اليمنية.
واكد نائب الرئيس موقف احلكومة الداعم جلهود املبعوث األممي الى 
بالدنا مارتن غريفيث إلحالل السالم املبني على املرجعيات الثالث التي 
قوبلت حتى اآلن بتعنت ورفض املليشيا االنقالبية داعيًا بريطانيا الى 

مواصلة جهودها في هذا املجال حتى حتقيق السالم املنشود.
وأش���ار نائب الرئيس إلى أن إيران وسياستها التخريبية في بالدنا 
واملنطقة تستلزم من جميع أبناء الوطن مبختلف قواه السياسية وتياراته 
التوحد خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس اجلمهورية املشير 
عبدرب���ه منصور هادي ملواجه���ة إيران وأدواتها ف���ي اليمن املتمثلة في 
ميليشيا احلوثي..مجددًا في هذا الصدد ترحيب القيادة السياسة بكل 
مشروع وطني يعمل على مواجهة إيران وعمالءها من املليشيا احلوثية 

حتت قيادة الشرعية وقيادة التحالف.
من جانبه جدد السفير البريطاني تأكيد بالده دعمها للشرعية وحرصها 
على حقن دماء اليمنين واستقرار وأمن اليمن والتوصل إلى حل ُينهي 

األزمة اجلارية بناء على املرجعيات الثالث املتفق عليها.
كما عبر عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والبحث 

عن معاجلات حتد من األزمات التي تعاني منها اليمن.  
رئيس الوزراء يؤكد

الى العاصم���ة املؤقتة عدن، بعد زيارة ناجح���ة إلى محافظة أرخبيل 
سقطرى أستغرقت 17 يومًا، اطلع خاللها على أوضاع اجلزيرة، ووضع 
حجر أساس ملشروعات تنمية جديدة، وافتتح مشروعات كانت احلكومة 
قد وضعت حجر أساسها في العام املاضي بناء على توجيهات من فخامة 

الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية.
وخالل زيارته إلى س���قطرى التقى رئيس ال���وزراء بالقيادات احمللية 
في اجلزيرة وقادة األحزاب والشخصيات االجتماعية والشباب واملرأة، 
الذين نقل إليهم حتيات القائد املناضل فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية، صاحب الفضل في حتويل اجلزيرة إلى محافظة 
تتمتع بكامل صالحيات وحقوق احملافظات األخرى ونصيبها من التنمية. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة أرخبيل سقطرى ينتظرها مستقبل 
واعد باخلير والعطاء وستش���هد نهضة تنموية في مختلف مديرياتها 
وجزرها .. مشيدًا بالدعم واألسناد الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية الس���عودية وباس���ناد من دولة االمارات العربية املتحدة 
وباقي دولة التحالف العربي في سبيل إنهاء االنقالب واستعادة الدولة 

وعودة الشرعية. 
رافق رئيس الوزراء كل من وزراء الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر 
باعوم، والثروة السمكية فهد كفاين، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله 
مللس ،ورئيس���ا جهازي األمن السياسي عبده احلذيفي، والقومي اللواء 
أحمد املصعبي،ووزيرا الدولة لشؤون مخرجات احلوار ياسر الرعيني، 
وشؤون مجلسي النواب والشورى محمد احلميري، واألمن العام ملجلس 

الوزراء حسن منصور.
القائم بأعمال وزير الدفاع

استعادة ما تبقى من املناطق ومؤسسات الدولة املختطفة، وانتزاعها 
من براثن املعتدين املتمردين وتخليص الوطن.

فيما يلي نص البرقية: 
فخامة املشير الركن/ عبد ربه منصور هادي

رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة
حفظكم الله ورعاكم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ش���هر مبارك وكل عام وأنتم ووطننا وشعبنا اليمني وقوات اجليش 
الوطني البواسل بألف خير، مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك شهر 
الهدى والنور شهر القرآن، الذي يهل علينا متزامنًا مع ما تنجزه قوات 
اجليش الوطني الباس���لة تس���اندها املقاومة الش���عبية م���ن انتصارات 
مظفرة على مليش���يا االنقالب واالرهاب، يطيب لنا ويس���عدنا كثيرًا أن 
نرفع لفخامتكم باس���م قيادة وزارة الدفاع ورئاس���ة هيئة األركان العامة 
وباسم رفاق سالحنا امليامن قادة املناطق العسكرية والقوى واحملاور 
واأللوية والدوائر وجميع منتسبي اجليش الوطني واملقاومة الشعبية، 
أصدق وأجمل التحيات وأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه املناسبة 
الدينية العظيمة سائلن املولى عز وجل أن يعيده عليكم و علينا باخلير 
والرفاه والسؤدد، متمنن لفخامتكم دوام الصحة والسعادة والتوفيق 
والنجاح في املهام الوطنية والقومية التي تثقل كاهلكم‹ واملضي بسفينة 
الوطن نحو الغايات املنشودة لشعبنا اليمني املعطاء وصوالً الى بر األمان 
والنجاة وبناء اليمن اجلديد في ظل دولة احتادية مدنية حديثة يتس���م 

النظام فيها بالعدالة وسيادة القانون واملواطنة املتساوية.
اللواء القميري يدشن المرحلة الثانية

وأكد الل���واء القميري أن عملية الصرف س���تتم بطريقة أكثر تنظيمًا 
عن املرحلة السابقة حيث مت زيادة عدد جلان الصرف وتوزيع الوحدات 
على اللجان وتهيئة مقرات الصرف حتى تسير عملية الصرف بسالسة 

وسهولة ويسر.
إلى ذلك أكدت الدائرة املالية لقوات اجليش الوطني، بدء عملية صرف 
مرتبات شهري »يناير وفبراير« ملنتسبي القوات املسلحة في جميع الدوائر 

والوحدات العسكرية.
وقال مدير الدائرة املالية للقوات املسلحة العميد الركن علي القباطي، 
»إن الدائرة املالية س���لمت ش���يكات الصرف جلميع الدوائ���ر والوحدات 
العس���كرية في محافظة مأرب واحملافظات املجاورة لها لش���هري »يناير 

وفبراير« للعام 2018م«.
وأكد القباطي، أن الدائرة املالية تعمل بشكل متواصل من أجل صرف 
مرتبات اجليش الوطني، مع حلول شهر رمضان املبارك، وتقديرًا جلهود 

األبطال في مختلف جبهات القتال.
وعّبر العميد القباطي عن شكره للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة 
بفخامة رئيس اجلمهورية املشير الركن عبد ربه منصور هادي، ونائبه 
الفريق الركن علي محس���ن صالح، وقيادة رئاس���ة هيئة األركان العامة، 
الهتمامه���م الكبير بأبنائه���م في القوات املس���لحة مبختل���ف اجلبهات 
وامليادين.كما هنأ مدير الدائرة املالية، القيادة السياس���ية والعس���كرية 
ومنتسبي القوات املسلحة واألمن وجميع أبناء الشعب اليمني الشرفاء 
بحلول شهر رمضان املبارك.. سائاًل املولى جل وعال بأن يجعله شهر نصر 
ومتكن ألبطال جيش���نا العظماء ضد مليشيا اخلراب والدمار املدعومة 

إيرانًيا لزعزعة أمن واستقرار اليمن واملنطقة بأكملها.
اليمن يستنكر الغطرسة اإلسرائيلية

الى القدس احملتلة .
وقالت الوزارة في بيانها » لقد عبرت اجلمهورية اليمنية في مواقفها 
السابقة عن رفضها لنقل السفارة األمريكية الى القدس احملتلة وان هذا 
اإلجراء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحلقوق الشعب الفلسطيني 
في اقامة دولته ويقضي على آمال السالم ومن شأنه ان يجر املنطقة ملزيٍد 

من التوتر واالضطرابات ». 
واعتبر البيان ان نقل السفارة االمريكية يعد حتديًا لإلجماع الدولي 

ومهددا لالستقرار ويشكل عاماًل مشجعًا لألطراف التي تسعى لزعزعة 
االستقرار في املنطقة كالكيان االسرائيلي والنظام االيراني للقيام مبزيد 

من االعمال التي تهدد استقرار املنطقة وتزيد من حدة التوترات .
وعبرت وزارة اخلارجية عن كامل تضامنها مع الش���عب الفلسطيني 
داعيًة كل دول العالم إلدانة واستنكار االعمال االسرائيلية واتخاذ خطوات 

جديه النقاذ الشعب الفلسطيني ومدينة القدس احملتلة.
الجيش الوطني يواصل

وفي محافظة اجل���وف احملاذية حملافظة صعدة متكن أبطال اجليش 
الوطني مسنودين مبقاتالت التحالف العربي، من حترير مناطق جديدة 
في مديرية برط العنان ش���مال غرب محافظ���ة اجلوف، إثر معارك عنيفة 

خاضتها مع مليشيا احلوثي االنقالبية.
وأكد مصدر ميداني ل� “سبتمبر نت” أن أبطال اجليش الوطني متكنوا 
مساء اإلثنن املاضي من السيطرة على جبل عمود املعاطرة وسلسلة جبال 
برم االستراتيجية، وسط انهيارات متتالية لعناصر املليشيا في اجلبهات.
وعلى ذات الصعيد اس���تكملت قوات اجليش الوطني ،األحد املاضي 
تأمن اخلط الدولي الرابط بن محافظتي صعدة واجلوف، شمالي البالد.

وأكد قائد كتيبة محور البقع املقدم/ صالح جفيش ل�«سبتمبر نت« أن 
قوات اجليش الوطني استكملت اليوم حترير اخلط الدولي الرابط بن 
سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة حملافظة اجلوف.

واوض���ح املقدم جفيش إلى أنه مت حترير اخلط الدولي بش���كل كامل، 
بعد معارك ضارية خاضها أبطال اجليش مع مليشيا احلوثي االنقالبية، 
الفتًا إلى أنه مت تأمن منطقة بير السالمي ومحطة التام الواقعتن على 

اخلط الدولي ذاته.
وأكد قائد الكتيبة أن املعارك التي شاركت بها مدفعية التحالف العربي 
أسفرت عن مصرع 10 من عناصر املليشيا وجرح آخرين، وسط انهيارات 

كبيرة في صفوف املليشيا.
وفي تعز واصل أبطال اجليش الوطني واملقاومة الشعبية عملياتهم 
العس���كرية ضد مليش���يا احلوثي في محيط جبل البرقة والتباب املطلة 
على مصنع إسمنت البرح من جهة اجلنوب، بالتزامن مع تعزيزات مكثفة 
دفعت بها املليشيا إلى مناطق العرف القريبة من البرح ومنطقة الطوير 

وجبال شمير.
وحررت قوات اجليش الوطني، يوم السبت املاضي، عددًا من املواقع 

االستراتيجية في جبهة الكدحة جنوب غربي محافظة تعز.
وذكر مصدر ميداني ل�”سبتمبر نت ” أن قوات اجليش الوطني حررت 
منطقتي “التلة السوداء” و”تلة الشيكي” جنوب غربي تعز بعد ان شنت 

هجوما مباغتا على مواقع مليشيا احلوثي في تلك املناطق.
أما في البيضاء فقد  لقي 13 من عناصر مليش���يا احلوثي االنقالبية 
مصرعهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع اجليش الوطني واملقاومة 
الشعبية وغارات جوية ملقاتالت التحالف العربي في محافظة البيضاء 

يوم الثالثاء املاضي.
وقال مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية سبأ إن إشتباكات إندلعت 
بن أفراد املقاومة الشعبية وميليشيا احلوثي اإلنقالبية في مديرية ذي 
ناعم، أسفرت عن مصرع خمسة من العناصر اإلنقالبية، في حن فر آخرون 

من املواقع التي كانوا يتحصنون فيها .
وأضاف املصدر، أن مقاتالت التحالف العربي ش���نت سلسلة غارات 
جوية على مواقع املليشيا في مديرية املالجم، أسفرت عن مصرع ثمانية 
من العناصر اإلنقالبية وإصابة آخرين وتدمير مخزن اس���لحة وذخائر 

للمليشيات .

تتمات

وجه رئيس ال���وزراء الدكتور أحمد عبيد 
ب���ن دغ���ر وزارة الداخلي���ة بدم���ج وتوحي���د 
غرف���ة  وتفعي���ل  األمني���ة  األجه���زة  عم���ل 
العمليات املشتركة التي وجه فخامة رئيس 
اجلمهورية بإنش���ائها وذلك لتسهيل تبادل 
املعلوم���ة بن كاف���ة األجه���زة األمنية ومنع 

اجلرمية قبل وقوعها.
وأكد رئيس الوزراء ان احلكومة ستتخذ 
إج���راءات حاس���مة لضب���ط األم���ن ف���ي عدن 
واحملافظ���ات القريب���ة منه���ا ومب���ا يضمن 
أمن وس���المة واس���تقرار املواط���ن بالدرجة 
األولى، موضحا ان توجيهات فخامة رئيس 
اجلمهوري���ة الرئيس عبدربه منصور هادي 
تقضي بسرعة دمج الوحدات األمنية حتت 
مظلة وزارة الداخلية ومنع حمل السالح في 
جميع أحي���اء ومديري���ات العاصمة املؤقتة 

عدن.
وق���ال رئي���س ال���وزراء ف���ي مذك���رة عاجل���ة 
وجهه���ا لنائب رئي���س الوزراء وزي���ر الداخلية 

»أن اجلرمي���ة التي حدثت مس���اء امس في عدن 
باغتيال عميدة كلية العلوم الدكتورة جناة علي 
مقب���ل وابنه���ا س���امح وحفيدتها لي���ان جرمية 
شنعاء جترد مرتكبها عن قيم االسالم السمحاء 

وأخالق نبينا احلبيب عليه افضل الصلوات 
والتس���ليم«.. مش���ددا بس���رعة التحقيق معه 
وتقدميه للمحاكمة بأسرع وقت ممكن وكشف 
مالبسات اجلرمية ومرتكبها وتقدميها للرأي 

العام ليكون عبره ملن ال يعتبر.
واض���اف »أن م���ا حدث أمر ينبذه الش���عب 
اليمني وليس من عادات وش���هامة اليمنين 
املجتم���ع  عل���ى  االعم���ال دخيل���ة  ه���ذه  وأن 
وسيتصدى لها بكل حزم وعزم.. موجهًا مبنع 
حمل الس���الح في ش���وارع وإحياء العاصمة 
عدن وتس���ير دوريات على مدار الساعة ورفع 

احلس األمني«. 
كما وجه الشكر لألجهزة األمنية ومسئولي 
وزارة الداخلي���ة الذي���ن س���ارعوا ف���ي اتخاذ 

اإلجراءات لضبط اجلاني. 
وعب���ر رئي���س ال���وزراء ع���ن أح���ر تعازي���ه 
وصادق مأس���اته ألس���رة الفقيدة بهذا املصاب 
اجللل سائاًل الله ان يتغمدها وابنها وحفيدتها 

بالرحمة واملغفرة

ق���ام وزير األش���غال العام���ة والطرق 
نائ���ب رئيس جلنة التنس���يق واملتابعة 
مع���ن  الدكت���ور  التنموي���ة  للمش���اريع 
عبداملل���ك، ووزير الثروة الس���مكية فهد 
كفاين وسفير خادم احلرمن الشريفن 
لدى بالدنا املش���رف على برنامج إعادة 
االعمار محمد سعيد آل جابر، ومحافظ 
ارخبيل سقطرى رمزي محروس  زيارة 

إلى مديرية قلنسية وعبد الكوري. 
واطل���ع الوزي���ران ومهم���ا  الس���فير 

عل���ى  س���قطرى،  ومحاف���ظ  الس���عودي 
وضع  مستش���فى قلنس���ية ومؤسستي 
املياه والكهرباء في قلنسية.. مستمعن 
م���ن مدير عام املديرية محمد س���عد طه 
واملختص���ن عن أه���م احتياج���ات تلك 
املؤسس���ات لتطوير  أدائها وحتس���ن 

خدماتها املقدمة للمواطنن.
ديط���وح  محميت���ي  الوف���د  وزار 
البحرية  ودكس���م التي تش���تهر بكثافة 
ش���جرة دم االخوي���ن الش���هيرة، واطلع 

على املقومات الس���ياحية الكبيرة التي 
تزخ���ر به���ا س���قطرى  التي متث���ل أحد 
اه���م املناطق الس���ياحة والبيئية  على 
املس���توى العامل���ي التنوعه���ا احلي���وي 
وتن���وع  ش���واطئها  وجم���ال  الفري���د 

مناخها. 
كم���ا زار الوفد منطق���ة نوجد جنوب 
مس���توى  عل���ى  لالط���الع  احملافظ���ة 
اخلدم���ات وحتديد أولويات املش���اريع 

التي سينفذها برنامج إعادة االعمار.

تفقد محاف���ظ محافظة البيضاء صالح 
احمد الرصاص ، أمس األربعاء اخلطوط   
واملقاوم���ة  الوطن���ي  للجي���ش  االمامي���ة 
الش���عبية ف���ي منطق���ة فضح���ة مبديري���ة 
املالج���م واملواق���ع االس���تراتيجية الت���ي 
حررها اجليش الوطني في مديرية ناطع 
في جبال القرحاء وس���د فضحة وش���عب 
لبان ،واعش���ار وصبغ وغيرها من املواقع 

في مديرية ناطع.
واشاد احملافظ الرصاص باالنتصارات 
الت���ي حققه���ا ابطال الل���واء 173 مش���اه 
بقيادة العميد صال���ح عبدربه املنصوري 
واملقاومة الشعبية والكتائب املشاركة في 
حترير مديرية ناطع والوصول الى منطقة 
فضحة مبديري���ة املالجم..ناقاًل للمقاتلن 
حتيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
الرئي���س املش���ير الركن عبدرب���ه منصور 
ه���ادي رئي���س اجلمهورية القائ���د االعلى 

للقوات املسلحة.

واطل���ع احملاف���ظ الرصاص م���ن ابطال 
اجلي���ش واملقاوم���ة الش���عبية عل���ى اخر 
واخلط���ط  حتقق���ت  الت���ي  االنتص���ارات 
املستقبلية الس���تكمال ماتبقى من منطقة 
فضحة والتوقيت الزمني لعملية التحرير 
الت���ي س���تنطلق قريب���ًا لقط���ع ام���دادات 
احلوثي في جبل العريف مبديرية الطفة.

كم���ا تفقد احملافظ منطق���ة الغيلة مركز 
مديري���ة ناط���ع واطلع م���ن مدي���ر مديرية 
ناط���ع مس���عد الصالح���ي عل���ى االضرار 
التي حلقت بعددًا من املنشآت احلكومية 
نتيج���ة للقص���ف العش���وائي للمليش���يا 
احلوثية على تلك املناطق وحجم املعاناة 
االنس���انية التي تعيش���ها عددًا من االسر 
نتيج���ة الن���زوح م���ن مناطق احل���رب في 

مديرية ناطع.
وثم���ن الرص���اص دور ق���وات التحالف 
العرب���ي في دعم الش���رعية بقيادة اململكة 

العربية السعودية.

التق����ى نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلي����ة املهن����دس أحمد بن أحمد 
األربع����اء،  أم����س  ي����وم  امليس����ري، 
بالدكت����ور اخلض����ر ناص����ر لص����ور 
للوقوف أمام اجلرمية البشعة التي 
أودت بحي����اة عمي����د كلي����ة العل����وم 
ف����ي جامع����ة ع����دن الدكت����ورة جناة 
عل����ى مقبل وابنها املهندس س����امح 
وابنته »ليان« البالغة من العمر »4« 
س����نوات عب����ر إط����الق الن����ار عليهم 
م����ن قبل مس����لح في منزله����م الكائن 
في مدينة إمن����اء بالعاصمة املؤقتة 

عدن.
و عبر نائب رئيس الوزراء، وزير 
الداخلية، عن إدانته الش����ديدة لهذه 
اجلرمي����ة البش����عة الت����ي ترفضه����ا 

كل األدي����ان الس����ماوية والقوان����ن 
مرتك����ب  أن  موك����دًا  الوضعي����ة.. 
اجلرمية في قبضة األجهزة األمنية 
وسيقدم للعدالة في القريب العاجل 
لين����ال ج����زاءه الرادع ويك����ون عبرة 

لغيره .
امليس����ري  املهن����دس  وأش����اد 
عل����ي  جن����اة  الدكت����ورة  مبس����يرة 
مقب����ل احلافل����ة بالعط����اء والتمي����ز 
واخالصه����ا وتفانيه����ا ف����ي عمله����ا 
بالص����رح  النه����وض  س����بيل  ف����ي 
العلم����ي االكادمي����ي »جامع����ة عدن« 
وبذل قصارى جهدها لتطويره مبا 
يواك����ب العالم احلدي����ث .. الفتًا إلى 
أن محافظة عدن خس����رت بإغتيالها 

هامة اكادميية قل ما تتكرر . 

وعب����ر الوزي����ر امليس����ري عن أحر 
تعازي����ه وصادق مواس����اته ألس����رة 
وذوي الفقي����دة الدكتورة جناة علي 
مقب����ل ، مبته����اًل إل����ى الله س����بحانه 
وتعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته 
ويس����كنهم فس����يح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان . 
ومن جهته ثمن الدكتور اخلضر 
جامع���ة  رئي���س  لص���ور  ناص���ر 
ع���دن اجلهود ال���ذي يبذله���ا نائب 
الداخلي���ة  وزي���ر  ال���وزراء  رئي���س 
املهن���دس احمد امليس���ري وإيالءه 
االهتمام الكامل للجرمية ومتابعة 
وتق���دمي  وحيثياته���ا  مجرياته���ا 
لين���ال اجل���زاء  مرتكبه���ا للعدال���ة 

العادل والرادع .

رئيس الوزراء يوجه بدمج وتوحيد األجهزة األمنية

سقطرى: وزيرا األشغال والثروة السمكية و السفير السعودي 
يطلعون على احتياجات مديرية قلنسية

محافظ البيضاء يتفقد اخلطوط االمامية 
للجيش الوطني واملقاومة في املاجم 

محافظو احملافظات يهنئون رئيس اجلمهورية مبناسبة حلول شهر رمضان

جلنة النفط والغاز مبأرب تقر خطة متوين السوق لشهر رمضان

تلق���ى فخامة الرئيس املش���ير عبدرب���ه منصور هادي 
رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د األعل���ى للق���وات املس���لحة، 
مس���اء أم���س  اتصاالت هاتفيه م���ن كال من محافظ حلج 
قائ���د الل���واء 17 الل���واء الرك���ن احمد عبدالل���ه التركي و 
محاف���ظ محافظة اب���ن اللواء ابو بكر حس���ن و محافظ 
تع���ز الدكتور ام���ن محمود و محافظ محافظة س���قطرى 
رمزي مح���روس و محافظ محافظة املهرة راجح باكريت 

و محافظ محافظة مأرب اللواء س���لطان العرادة والقائم 
باعم���ال محاف���ظ محافظ���ة ع���دن احمد س���الم ربيع علي، 

هنئوه مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وعب���ر احملافظون ع���ن التهان���ي والتبري���كات لفخامة 
الرئي���س ، والش���عب اليمن���ي، بهذه املناس���بة التي تأتي 
بالتزامن مع انتصارات ابطال اجليش الوطني واملقاومة 
الش���عبية مبس���اندة من ق���وات التحالف العرب���ي بقيادة 

اململكة العربية السعودية.
وج���دد احملافظون الوقوف صفًا واح���دَا خلف القيادة 
احلكيم���ة ممثلة بفخامة الرئي���س عبدربه منصور هادي 
رئي���س اجلمهوري���ة، ف���ي معرك���ة اخلالص من املليش���يا 
االنقالبي���ة وحترير م���ا تبقى من احملافظات، وتأس���يس 
الدولة االحتادية املبنية على العدالة واملس���اواة واحلكم 

الرشيد.

وزير  الداخلية ورئيس جامعة عدن يقفان أمام جرمية 
مقتل عميد كلية العلوم بجامعة عدن وجنلها وحفيدتها

أق���رت جلنة النفط والغاز مبحافظة مأرب في اجتماعها 
يوم أمس  برئاس���ة احملافظ اللواء س���لطان العرادة، خطة 
متوين احملافظة من املشتقات النفطية والغازية خالل شهر 

رمضان املبارك، ومكافحة التهريب والسوق السوداء.
وخ���الل االجتم���اع اس���تمع احملاف���ظ من رئي���س اللجنة 
الدكت���ور عبدربه مفتاح، الى ش���رح ع���ن أداء اللجنة خالل 
املرحل���ة املاضي���ة الق���رارات واإلج���راءات الت���ي اتخذته���ا 
م���ن اجل توفير املش���تقات النفطي���ة والغازي���ة للمواطنن 

وحصولهم عليها بيسر وسهولة وبالسعر الرسمي.
وأق���د اثن���ى احملاف���ظ الع���رادة عل���ى أداء اللجن���ة خالل 
املرحل���ة املاضي���ة، وخاصة ما يتعلق مب���ادة الغاز املنزلي 
التي تش���هد احملافظة حالة اس���تقرار متوين���ي بعد جناح 
اإلجراءات املتخذة من اللجنة مبكافحة الس���وق الس���وداء 

والتهريب وضبط عددا من الوكالء املتالعبن.
وش���دد احملافظ على اللجنة بض���رورة اتخاذ اإلجراءات 
الصارمة ضد أي محطة أو وكيل يثبت تالعبه باملش���تقات 
النفطي���ة أو الغازي���ة، وإلغ���اء التصري���ح املمن���وح له دون 
مهادن���ة أو مجامل���ة ك���ون هذه امل���واد متس حي���اة الناس 

وقوتهم.
مثمن���ا التع���اون الكبير ال���ذي تقوم به األجه���زة األمنية 
والعس���كرية ف���ي مختل���ف النق���اط والقطاعات م���ع اللجنة 
اخلاص���ة بالنف���ط والغاز وش���ركتي النف���ط والغاز وضبط 
وعدم الس���ماح مب���رور أي مواد نفطي���ة أو غازية من والى 

احملافظة اال بتصاريح رسمية وحديثة.
حض���ر االجتماع وكي���ل احملافظة علي محم���د الفاطمي 

ومدير عام فرع جهاز األمن السياسي ناجي حطروم.
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في خطابه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك..

 رئيس اجلمهورية : احلرب لم تكن خيارنا واملعركة أوشكت على احلسم 
ال��س��ام  م��ع أي ج��ه��ود إلح����ال  ب��ج��دي��ة  سنتعاطى 

االنقاب تس��بب بكارثة   إنس��انية هي األسوأ في العالم

3 خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملن القائل في محكم كتابه 
َياُم  ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الِصّ َها اَلّ العزيز) َيا َأُيّ
ُقوَن(،  ُك����ْم َتَتّ ِذيَن ِم����ْن َقْبِلُكْم َلَعَلّ َكَم����ا ُكِتَب َعَلى اَلّ
وأصل����ي وأس����لم على رس����وله الص����ادق األمن 

وخامت األنبياء واملرسلن.. 
األخوة املواطنون .. األخوات املواطنات

ي����ا أبناء ش����عبنا اليمني العظي����م في الداخل 
وفي املهجر..

مبناسبة قدوم شهر رمضان املبارك يسعدني 
أن أتوج����ه إليك����م، وإل����ى أبن����اء أمتن����ا العربية 
واإلس����المية، واملؤمن����ن واملؤمن����ات ف����ي كاف����ة 
أرج����اء املعم����ورة، بالتهنئ����ة القلبي����ة الصادقة 
مقرون����ة باالبتهال الى املول����ى العلي القدير في 
هذا الش����هر الفضيل الذي أنزل الله فيه القرآن 
هدى ورحمة للعاملن، لينير لعباده طريق اخلير 
والرشاد، وان يلهمنا جميعا ملا يحبه ويرضاه.

موسم اخليرات
يطل علينا شهر رمضان املبارك بألقه وأجوائه 
الروحانية النيرة ليضيف حلياتنا قوة إميانية 
بناءة تتجدد في كل عام بتعزيز الصلة الوثيقة 
بالله سبحانه وتعالى، وباالمتثال لطاعته بأداء 
فريضة الصوم، فش����هر رمضان سيد الشهور ، 
رف����ع الله من ق����دره وش����رفه على غي����ره وجعله 
موس����مًا للخيرات، وجعل صيامه وقيامه سببا 
ملغفرة الذنوب ، فتح فيه ابوابه للطالبن ورغب 
في ثوابه املتقن وجعله الله مطهرا من الذنوب 

وساترًا للعيوب وعامرًا للقلوب.
ه����و ش����هر للعب����ادة ، نطه����ر في����ه النفس من 
الش����وائب التي تراكمت عبر األي����ام وعلى مدار 
الع����ام، وهو ش����هر للتربية نك����رس فيه األخالق 
احلمي����دة ون����رمم م����ا ت����آكل منه����ا ونح����اول أن 
نس����تعيد ما فقدن����اه منها، وهو ش����هر لتكريس 
إنسانية اإلنسان.. نشعر فيه باآلخرين وباجلائع 
واحملت����اج واملعذب وبكل صاح����ب معاناة، فهو 

شهر احملبة واملواساة والعطف.

نبذ التطرف والغلو
كما أن من صفات الصوم العمل على نشر قيم 
احملبة واإلخاء والتس����امح والتكافل والتراحم 
والعطف واجلود والسخاء ونبذ التطرف والغلو 
والبغض بكافة أشكاله وصوره وأن يأخذ الغني 
وامليس����ور بي����د الفقير واحملت����اج وأداء فريضة 
الزكاة وإخراج الصدقات ليضاعفوا من أجرهم 
عند الله ويجس����دوا بذلك حقيق����ة اإلميان الذي 

ينبغي أن يترسخ في النفوس.
والصوم كان وس����يظل أفضل مدرسة تعبدية 
سنوية يتعلم فيها اإلنسان املسلم دروس الصبر 
والتحمل ومغالبة الشدائد،والش����عور مبشاعر 
اآلخرين وخاصة أولئك الذين يعانون من شظف 
العيش والفق����ر واجلوع واحلرم����ان، ألنه وكما 
يع����زز الصلة العميق����ة بالله واالمتث����ال لطاعته 
واإلخالص في عبوديته والتذلل له طلبًا وطمعًا 
ف����ي رضاه فإنه ف����ي ذات الوقت ينمي الش����عور 
باملسؤولية جتاه اآلخرين واملجتمع الذي يعيش 
فيه،إن����ه ش����هر فضيل ومب����ارك أع����اده الله على 
شعبنا ووطننا وأمتنا باخلير والُيْمِن والبركات.

ايها الشعب اليمني الصابر واألبي ...
ها ه����و رمض����ان للع����ام الراب����ع يع����ود علينا 
واج����زاء عزيره م����ن وطننا الغال����ي، الزال يرزح 
ابنائها حتت سيطرة مليشيا احلوثي الكهنوتية 
الدموية، التي تسببت بانقالبها املسلح املدعوم 
ايرانيًا واشعالها للحرب ضد الشعب اليمني من 
اقصى الوطن الى اقصاه، في كارثة انسانية هي 
األسوأ في العالم، وكل ذلك لتنفيذ اجندة طائفية 

دخيلة يق����ف ورائها ماللي طهران، املس����كونن 
بأوهام واحالم السيطرة على املنطقة العربية، 
س����عيا وراء س����راب إمبراطوريتهم التوسعية، 
عبر تدمير البلدان واالنتقام من ش����عوبها بدعم 
وتسليح املليش����يا في اكثر من بلد عربي بينها 

بالدنا.

الواجب الوطني
وفي هذه االيام املباركة، نقول لشعبنا الصابر 
واملعت����ز بهويت����ه العربية واس����المه الوس����طي 
املعت����دل واملق����اوم لألجن����دة الطائفي����ة الدخيلة 
التي يح����اول وكالء اي����ران تنفيذه����ا في موطن 
واصل العروبة، وإنني وأنا أؤكد لكم أني أعيش 
معاناتكم وأملكم و اشعر مبا تواجهونه من اعباء 

وحتديات معيشية واقتصادية 
صعبة ، اش����عر بالفرحة التي 
س����لبت منكم و م����ن اطفالكم ، 
اش����عر بفقدانك����م ألحبائك����م ، 
اشعر بش����تاتكم في مناطق و 
بل����دان مختلف����ة و فراقك����م عن 
بيوتك����م ، اني أعيش معكم كل 
حلظات األلم في هذه الظروف 
لن����ا جماع����ة  الت����ي خلقته����ا 
تس����عى لتمك����ن س����اللة عل����ى 
حس����اب الوطن و املواطن ، و 
إني وفي ذات الوقت أؤكد لكم 
اننا لم ندخر وسعا في بذل كل 
جهد انطالقا من مس����ؤوليتنا 
القيادية وواجباتنا االخالقية 
والتاريخي����ة، لوضع حد لهذه 
املعان����اة وإنهائها، واالنطالق 
اليم����ن  لبن����اء  وبك����م  معك����م 
االحت����ادي اجلدي����د وحتقي����ق 
احالمك����م وتطلعاتك����م الت����ي 
احتوته����ا وثيق����ة مخرج����ات 

مؤمتر احلوار الوطني.

وحدة الصف
إنن����ا نعم����ل بإص����رار كبي����ر 
احلكوم����ة  م����ع  وبالتع����اون 
برئاسة الدكتور احمد عبيد بن 
دغر لتجاوز كل الصعوبات في 
مختلف املستويات واالستفادة 
من االمكانيات املتاحة لتقدمي 
اخلدمات األساسية للمواطنن 
في كل اليم����ن وتعزيز حضور 
الدول����ة ف����ي املناط����ق احملررة 
االمني����ة  املؤسس����ات  وبن����اء 
واخلدمي����ة، فالتحديات كبيرة 
والتح����دي  االص����رار  ولك����ن 
وعزائ����م الرج����ال املخلص����ن 
ووحدة الصف س����تقضي على 

كل تلك التحديات.
س����ويا،  نتذك����ر  ودعون����ا 
ونحن على ابواب هذا الشهر 

الفضي����ل، املعاني الدينية العظيمة التي ينبغي 
ان نقتدي بها في تعزي����ز قيم التراحم والتكافل 
االجتماعي، والبذل والعطاء كال مبا يس����تطيع، 
وهذا من باب التذكير فقط، الن اجلميع يعلم ان 
الشعب اليمني العظيم، يجسد هذه السلوكيات 
يومي����ا، وذل����ك واض����ح للعي����ان، وال يحتاج����ون 
لتوجي����ه او ارش����اد، وه����و م����ا اثبت����ه دائما في 
مختلف احمل����ن والظ����روف املؤملة الت����ي مر بها 

عبر التاريخ.

احلفاظ على اجلمهورية 
وعلينا ان نتضامن على املس����توى الرس����مي 

والش����عبي، م����ع كل عائلة واس����رة ميني����ة فقدت 
اغل����ى م����ا لديه����ا، وه����م يضح����ون بحياتهم من 
أجل احلفاظ على اجلمهورية وإسقاط املشروع 
الكهنوتي البائد بثوب����ه اجلديد املرتبط بوالية 
الفقيه االش����د تخلفا وانحطاطا ودموية، لنؤكد 
بذل����ك ان الوطن لم ول����ن يتخلى عن كل من دافع 
عن����ه ب����اي طريق����ة كانت، وس����يقف مع اس����رهم 
وعائالتهم مهم����ا كانت الظ����روف والصعوبات 

معنويًا وماديًا.
لق���د ادخلت ه���ذه العصابة االنقالبي���ة الدموية، 
احل���زن واملعان���اة الى كل منزل مين���ي على امتداد 
الوط���ن، حت���ى ف���ي املناط���ق الت���ي ل���م تدنس���ها 
مبليش���ياتها، فان نهبها للم���وارد العامة وحربها 
العبثي���ة، وتغذيته���ا للتط���رف واالره���اب، طال���ت 

بآثارها معيشيا واقتصاديا اجلميع دون استثناء.
ايها االخوات واالخوة...

تعلم����ون جميعا، ان هذه احلرب لم تكن يوما 
خيارن����ا، وحاولن����ا بش����تى الط����رق والوس����ائل 
تفاديه����ا، حت����ى وبعد ان اش����علتها املليش����يات 
االنقالبي����ة، عملنا وال نزال على انهائها وقدمنا 
التن����ازالت تل����و التن����ازالت م����ن اج����ل تطبي����ق 
مرجعي����ات احل����ل السياس����ي املتواف����ق عليها، 
محليا واملؤيدة امميا ودوليا، واملتمثلة باملبادرة 
اخلليجية واليتها التنفيذية املزمنة، ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس 

االمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216.

ان كل ذلك ينبع من ادراكنا جيدا ملرارة العناء 
من قس����وة احلرب والظروف املعيشية القاهرة 
، وحجم املآس����ي واأللم التي خلفتها ممارسات 
تل����ك املليش����يا، وعملن����ا ونعم����ل بكل ج����د للحد 
م����ن هذا العناء ومن تل����ك املعاناة، وخالل ثالث 
جوالت من املشاورات التي رعتها االمم املتحدة، 
عرف ش����عبنا واملجتمع الدولي حقيقة املليشيا 
احلوثية االنقالبية، وانه����ا مجرد ادوات ودمى 
حتركه����ا طهران خلدمة مش����روعها واملس����اومة 

بدماء اليمنين.
وجندد التأكيد، أن اليمن لم ولن يكون مكانًا 
للمن����اورة ولن نقبل ان يكون مم����رًا خلفيًا يعبر 
منه املتسللون إلقالق األمن االقليمي عبر وكالء 
هنا او هناك يفتقدون البصي����رة ويقامرون في 
زمن لم تعد املقامرة فيه إال صورة 

جلية للخيانة والغدر.
أيها الشعب اليمني الكرمي...

يحل هذا الش����هر الفضيل على 
وطنن����ا احلبي����ب ونح����ن اق����رب 
م����ا نك����ون ال����ى حتقي����ق النص����ر 
االنق����الب،  انه����اء  واس����تكمال 
ويع����زز ثقتن����ا بذل����ك البط����والت 
واالنتص����ارات اليومي����ة ف����ي كل 
اجلبهات والتي يس����طرها ابطال 
واملقاوم����ة  الوطن����ي  اجلي����ش 
الش����عبية اوالئ����ك االبط����ال م����ن 
اصحب����ت س����احات القت����ال ف����ي 
اجلب����ال والودي����ان والصح����اري 
بيوتًا لهم و السماء حلافًا لهم من 
يرابطون ف����ي املتارس و يربطون 
عل����ى بطونه����م م����ن متر األش����هر 
عليهم دون استالم رواتبهم ، هوال 
االبطال الذين يقاتلون عن عقيدة 
كبي����رة اس����مها اليم����ن االحتادي 
اجلديد مين العدالة و املساوة وال 
يرون امامهم اال النصر وال شيء 
غي����ر النص����ر ، كل هذا يت����م بدعم 
واسناد اخوي صادق من حتالف 
دع����م الش����رعية بقي����ادة اململك����ة 
العربي����ة الس����عودية، وق����د باتت 
املليش����يات عل����ى يق����ن باقت����راب 
اجلها وهزميتها ال����ى االبد، وقد 
اصبح اخلن����اق يضيق عليها من 
كل االجتاهات والرفض الشعبي 

لها بلغ مداه.
إن م���ا حتقق م���ن انتصارات 
ومكاس���ب بدع���م إخوانن���ا ف���ي 
التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية السعودية يبعث األمل 
ويحث عل���ى اس���تكمال النصر 
لقد مضى اجلزء والشطر األهم 
م���ن معركتن���ا وغدا س���نتوجها 

بالنصر املبن إن شاء الله.

مستقبل أفضل
ومع كل ذلك، نؤكد اننا سنظل ومن موقع القوة 
واملسئولية في مربع االيجابية ودعاة سالم في 
كل الظروف، حتى وقد اوشكنا على حسم معركة 
كل اليمنين عس����كريا، اال اننا س����نكون كعهدنا 
دائما في التعاطي بجدي����ة مع اي جهود اممية 
او دولية إلحالل الس����الم، بنية صادقة وحرص 
ايضا على ثوابت وتضحيات اليمنين اجلسيمة 
من اجل مس����تقبل افضل ووط����ن نعتز ونفتخر 
جميعا باالنتماء اليه، ال مجال فيه لالس����تقواء 
بالس����الح او القبيلة او العصبية او الس����اللية، 
وستكون اقامة الدولة املدنية االحتادية العادلة 

التي ترتكز على التوزيع العادل للسلطة والثروة 
هي مصدر قوتنا وفخرنا جميعًا.

ايها االخوة واالخوات يا ابناء شعبنا اليمني 
احلر والكرمي...

العزي����زة،  ف����ي ه����ذه املناس����بة االس����المية 
اس����محوا لي ان اكرر تقدي����ري وامتناني نيابة 
عنكم ألش����قائنا في دول التحال����ف العربي لدعم 
الشرعية، بقيادة ملك احلزم والعزم أخي خادم 
احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
س����عود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وولي عهده األمن صاحب السمو امللكي األمير 
محم����د بن س����لمان على كل ما قدم����وه ويقدموه 
وس����يقدمونه لليمن واليمني����ن و على مواقفهم 
التاريخية التي ال تتوقف و ما إشكالية محافظة 
سقطرى اال خير مثال على هذا الدعم االخوي و 
املوقف التاريخي الكبير ، وكما اش����كر كل قادة 
دول التحالف، الذين استجابوا لندائنا األخوي 
في موقف بطولي وتاريخي في مسيرة التعاضد 

والتكاتف العربي.

بطوالت عظيمة
وجندد العه����د والوعد، أن اليمن لن تنس����لخ 
من جلدها العربي وثقافتها االسالمية األصيلة 
لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا، وقد 
استطعنا بدعمهم ومساندتهم افشال محاوالت 
إيران ووكالئها لتحويل اليمن الى ساحة ابتزاز 

للجيران واالقليم والعالم.
كما ه����ي حتية إجالل ل����كل االبط����ال امليامن 
املرابطن في جبهات العزة والكرامة ويجودون 
بأرواحه����م ودمائه����م الزكية الطاه����رة من أجل 
وطنه����م وكرامة وحرية ش����عبهم، ونؤكد لهم أن 
التاريخ س����يحتفظ بجميلهم وستدرس األجيال 
القادم����ة قصص بطوالتهم وس����يفتخر أبناؤهم 
بهذه األلقاب العظيمة، ألقاب الش����هداء وألقاب 
البطولة والفداء، ونترحم على ش����هداء الوطن، 
ونحيي اجلرح����ى االبطال الذين نحس بأنينهم 
ونش����عر بآالمه����م ونب����ذل كل اجله����د لعالجه����م 
وتأهيلهم، ونشد على ايدي االسرى واملختطفن 
في س����جون االنقالبين، ونعدهم باقتراب فجر 

حريتهم.
والتحية موصولة لكل أبناء ش����عبنا الصامد 
والصابر رجااًل ونساًء ش����يوخًا وأطفااًل، الذين 
يقاوم����ون بصموده����م االس����طوري، املش����روع 
االنقالبي وطائفيته وافكاره الدخيلة على ثقافة 

مجتمعنا ووطننا.
وفي اخلتام أمتنى أن يأتي رمضان املقبل 
وقد استعادت اليمن عافيتها، وشرعنا جميعًا 
في تأسيس مداميك الدولة االحتادية ، اليمن 
االحتادي اجلديد ، ومضينا قدمًا في إرس���اء 
قيم العدل واملس���اواة ، ويكون األمن واألمان 
قد عم ربوع هذا الوطن الغالي علينا جميعا، 
وهي مناس���بة جليلة وعظيمة أن نرفع أُكفنا 
إلى الس���ماء متضرع���ن إلى الله جل ش���أنه 
أن يتقب���ل صيامن���ا وقيامنا وينصر ش���عبنا 
ويعزز عرى وحدتنا الوطنية ويقوي عزميتنا 

وإرادتنا. 

الرحمة واملغفرة واخللود للش����هداء االبرار ، 
والش����فاء العاجل للجرحى اليمامن ، واحلرية 
لألس����رى واملعتقلن االبطال ، والنصر للشعب 

والوطن. 

شهر مبارك للجميع وكل عام وانتم بخير.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية، أن اليمن لم ولن يكون مكانًا للمناورة/ ولن 
يكون ممرًا خلفيًا يعبر منه املتسللون إلقالق األمن االقليمي عبر وكالء هنا او هناك يفتقدون البصيرة 

ويقامرون في زمن لم تعد املقامرة فيه إال صورة جلية للخيانة والغدر. 
وأشار رئيس اجلمهورية إلى أن املليشيا احلوثية اإليرانية الدموية أدخلت احلزن واملعاناة الى كل منزل 

ميني على امتداد الوطن، حتى في املناطق التي لم تدنسها مبليشياتها..مؤكدًا ان نهبها للموارد العامة 
وحربها العبثية، وتغذيتها للتطرف واالرهاب، طالت بآثارها معيشيًا واقتصاديًا اجلميع دون استثناء. 

وقال رئيس اجلمهورية في خطابه الذي وجهه ،مساء أمس، الى ابناء الشعب اليمني في الداخل واخلارج 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك »أن هذه احلرب لم تكن يومًا خيارنا، وحاولنا بشتى الطرق والوسائل 

تفاديها، حتى وبعد أن أشعلتها املليشيا االنقالبية، عملنا وال نزال على أنهائها وقدمنا التنازالت تلو 
التنازالت من اجل تطبيق مرجعيات احلل السياسي املتوافق عليها، محليا واملؤيدة امميا ودوليا، واملتمثلة 

باملبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية املزمنة، ومخرجات مؤمتر احلوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس 
االمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216«. 

وأضاف فخامة الرئيس »سنظل ومن موقع القوة واملسئولية في مربع االيجابية ودعاة سالم في كل 
الظروف، حتى وقد اوشكنا على حسم معركة كل اليمنين عسكريًا، إال أننا سنكون كعهدنا دائمًا في 
التعاطي بجدية مع أي جهود أممية أو دولية إلحالل السالم، بنية صادقة وحرص أيضا على ثوابت 

وتضحيات اليمنين اجلسيمة من اجل مستقبل افضل ووطن نعتز ونفتخر جميعا باالنتماء اليه، ال مجال 
فيه لالستقواء بالسالح او القبيلة او العصبية او الساللية، وستكون اقامة الدولة املدنية االحتادية العادلة 

التي ترتكز على التوزيع العادل للسلطة والثروة هي مصدر قوتنا وفخرنا جميعًا«. 
وجدد رئيس اجلمهورية العهد والوعد أن اليمن لن تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها االسالمية األصيلة 

لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا..مشيرًا الى انه وبدعم ومساندة االشقاء في التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة بدعمهم افشال محاوالت إيران ووكالئها لتحويل اليمن الى 

ساحة ابتزاز للجيران واالقليم والعالم. 

}  نعم��ل بإصرار كبي��ر على تعزيز حضور 
الدولة في المناطق المحررة

}  نهب المليش��يا للم��وارد العامة وحربها 
العبثية وتغذيتها للتطرف واالرهاب اثر 
عل��ى الجميع معيش��يًا واقتصاديًا وادخل 

الحزن والمعاناة إلى كل بيت يمني
}  اقول للشعب اليمني انني اعيش معاناتكم 
والتحدي��ات  باالعب��اء  واش��عر  واالمك��م 
المعيش��ية واالقتصادية التي تواجهونها 
وانطاقًا من مسؤوليتنا نؤكد اننا لن ندخر 

جهدًا لوضع حٍد لتلك المعاناة وانهائها.
}  يط��ل علينا ش��هر رمض��ان المب��ارك بألقه 
وأجوائه الروحانية ليضيف لحياتنا قوة إيمانية 
الرج��ال  باالص��رار والتح��دي وبعزائ��م    {
المخلصين ووحدة الصف سنقضي على كل 

التحديات

اليمن لم ولن يكون ممرا خلفيا يعبر منه املتسللون إلقاق األمن اإلقليمي 
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اشاد فخامة املشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة، باجلهود التي 
يبذله���ا مركز قي���ادة القوات املش���تركة بقي���ادة صاحب 
الس���مو امللكي الفري���ق الرك���ن االمير فهد ب���ن تركي بن 
عبد العزيز ال س���عود، مثمنًا اجلهود التي تبذل والتي 
يؤدونها في إطار دعم اليمن وقيادته الشرعية لتحقيق 
أه���داف التحالف العربي في دح���ر وهزمية قوى التمرد 
واالنقالب من املليشيا احلوثية االيرانية، وعودة اليمن 
الى حاضنت���ه القومية والعربية ،ووض���ع حد لألطماع 

والتدخالت في املنطقة العربية.
واطل���ع فخامة الرئيس هادي خ���الل الزيارة التي قام 
بها الثالثاء املاضي، ملركز قيادة القوات املشتركة بوزارة 
الدفاع السعودية، والذي رافقه فيها نائبه الفريق الركن 
علي محس���ن صال���ح- اطلع على ايج���از املوقف الراهن 
لق���وات التحال���ف.. مش���يدا مبس���توى الدقة والس���رعة 
والتركيز التي متثل عناصر أساسية للنجاح في مسرح 

العمليات.
واستمع فخامة رئيس اجلمهورية من صاحب السمو 

امللكي الفريق الركن األمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل 
سعود قائد القوات املشتركة، الذي كان في استقبالهما، 
الى ش���رح واٍف لطبيعة املهام وسير العمليات القتالية 

في مختلف اجلبهات، مشيدا مبستوى الكفاءة والتطور 
التقني والنوعي الذي وصلت إليه قوات التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية.

وأشاد فخامة الرئيس في هذا الصدد بالدور امليداني 
والعمليات���ي الكبي���ر ال���ذي تضطلع به اململك���ة العربية 
السعودية بقيادة خادم احلرمن الشريفن امللك سلمان 
بن عبدالعزيز ، وولي عهده صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير 
الدف���اع ، والى جانبه���ا دولة االم���ارات العربية املتحدة 
في تقدمي العون واجتراح املآثر ملصلحة أمن واستقرار 
اليم���ن ..مؤكدا عل���ى وح���دة الهوية واله���دف واملصير 

املشترك.
م���ن جانبه عب���ر صاحب الس���مو امللكي قائ���د القوات 
املشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز عن 
س���روره بزياره فخامة رئيس اجلمهورية للوقوف على 
مختلف األوضاع واملس���تجدات امليدانية.. مس���تعرضا 
املهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات املشتركة 
لدعم اليمن وقيادته الش���رعية، ممثل���ة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، مؤك���دا على العمل معا لتحقيق 
أه���داف عاصف���ة احل���زم وإعادة األم���ل وب���روح الفريق 

الواحد لتحقيق كافة االهداف والتطلعات.

أك���د رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن 
دغر، إنتهاء أزمة محافظة أرخبيل سقطرى التي شغلت 
اجلميع خالل الفترة املاضية، وانتصار وحدة التحالف 

العربي الداعم للشرعية .
وق���ال في مقال نش���ره في حس���ابه الش���خصي على 
الفيس���بوك، االثنن املاضي: »لقد ساد العقل، وتذكرنا 
جميعنا القربى، وعادت إلى حالتها الطبيعية سقطرى.
 لق���د انتهت أزم���ة اجلزيرة الت���ي ش���غلتنا وأرقتنا 
وكادت أن تش���ق الصف بينن���ا. لقد انتصرن���ا جميعًا 
ألنفسنا،انتصرنا لوحدتنا.. لتحالفنا.. لعروبتنا، وعاد 
العل���م الوطني يرف���رف من جديد فوق املين���اء واملطار 
يحرس���ه جندي من سحنته تعرف أنه ابن سبأ وحمير 

وقتبان و أوسان وحضرموت، ابن سقطرى«.
وأضاف »لقد تغلبنا على خالفنا في إدارة هذا اجلزء 
الغالي من وطننا، ألن لدينا قادة كبار بحجم القضية، 
وحتديات املرحلة، لدينا الرئيس عبدربه منصور هادي 
وامللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمن محمد 
بن س���لمان، ولدينا ولي العهد الشيخ محمد بن زايد. 
رجل القرار، لدينا أمة ال تس���مح باخلالف بن أفرعها، 
فقالت كلمتها، وليس بع���د قولها قول، لم ينتصر أحد 
ولم ينهزم آخر في هذه املواجهة األخوية، بل انتصرنا 
جميعًا. واتفاقنا يقض���ي بعودة اجلزيرة إلى وضعها 
ال���ذي كانت علي���ه ي���وم اإلثنن قب���ل املاض���ي املوافق 

الثالثن من ابريل«.
ودعا بن دغ���ر اجلميع إلى ترك هذه األزمة والتوحد 
من جدي���د بأخوية صادقة، واملض���ي قدمًا نحو معركة 
اليمن الكبرى ومعرك���ة األمة .. الفتًا إلى أن هناك عدو 
واح���د ه���و احلوث���ي، وهن���اك خط���ر داهم ه���و إيران، 
ولتحقي���ق النص���ر عليهم يجب ان ننس���ى ونتس���امح 
ونتج���اوز ومنضي نحو ه���دف العاصف���ة الرامي الى 

استعادة الدولة وهزمية العدو.
وق���ال :«لقد ق���ال كُل منا م���ا يريد قول���ه، ورمبا بالغ 
بعضنا في القول، وحان الوق���ت لنجعل الكلمة تعبير 
عن القيمة العظمى في حياتنا، نحن إخوة وأهل وأمة، 
وأن دماءنا التي تسيل في مواجهة العدو ال ميكنها أن 
تسيل بيننا، اإلمارات منا ونحن منها. هذا الثابت في 
حياتنا وما عداه متغير وعابر، وسقطرى التي ال أحد 
ينازع اليمن في مينيتها، أزمة في اإلخوة وعدت. لكنها 
من املؤكد س���تمنحنا فرصة جدي���دة للتأمل فيما نحن 
عليه في التحالف وفي املناط���ق احملررة. فالتحالفات 
اتفاق في األهداف وشراكة في القول والفعل، وتكافؤ 

في الفرص«.
وثمن رئيس الوزراء جهود اململكة العربية السعودية 

التي قادت وس���اطة س���ريعة وناجحة وس���هلت حلواًل 
حتاف���ظ على اجلزي���رة في أمنها وأمانها، وإس���تجابة 
دول���ة األمارات لداعي اإلخوة والس���الم .. منوهًا بدور 
القيادة اليمنية الفذة التي أدارت األزمة بصبر وحكمة 

وحنكة وشعور عالي باملسؤولية الوطنية.
وأختتم رئيس الوزراء مقاله بالقول: »شكرًا لشعبنا 
اليمن���ي العظيم ال���ذي آزرنا، ووقف بثب���ات يدافع عن 
احل���ق دون تفري���ط أو إف���راط، محافظ���ًا عل���ى أواصر 
إخوة مع األش���قاء في اإلمارات عمرها بعمر الوجود. 
مدافعًا عن حقه في شراكة أخوية إطارها قيم التحالف 
وأهداف العاصفة .. وش���كرًا لكل أصدقائنا في العالم 
الذين ساعدونا جميعًا على اخلروج من أزمتنا، حفظ 

الله اليمن موحدًا وآمنا ومستقرًا«.

خال زيارته مركز قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية

رئيس اجلمهورية يشيد بجهود التحالف في هزمية عصابة التمرد احلوثية االيرانية

 أكد في كلمة له إنتهاء أزمة أرخبيل سقطرى وعودة الوضع إلى ما قبل ال�30 من ابريل الماضي:

بن دغر:انتصرنا جميعًا ألنفسنا ولوحدتنا ولتحالفنا ولعروبتنا
س��قطرى التي ال أحد ينازع اليمن في يمنيتها، أزمة في اإلخوة وعدت.. لكنها س��تمنحنا 

فرصة جديدة للتأمل فيما نحن عليه في التحالف وفي المناطق المحررة

رف���ع االخ���وان مستش���ار القائ���د األعل���ى 
للقوات املس���لحة القائم بأعم���ال وزير الدفاع 
الفريق الركن/ محمد علي املقدش���ي، ورئيس 
هيئ���ة األركان العام���ة الل���واء الرك���ن دكتور/ 
طاه���ر العقيلي، ام���س، برقية تهنئ���ة لفخامة 
الرئيس املشير عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهوري���ة القائد األعلى للقوات املس���لحة، 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأكد املقدش����ي والعقيلي ان هذه املناسبة 
الدينية اجلليلة تأتي وشعبنا اليمني املعطاء 
مبختلف فئاته وقواه الوطنية وفي طليعتها 
أبط����ال اجلي����ش الوطن����ي ورج����ال املقاومة 
الش����عبية جتت����رح االنتص����ارات املهمة تلو 
االنتصارات ف����ي كل جبهات القت����ال، وأكثر 
وحدة وتالحما ومتاسكا وعزمًا على هزمية 
وس����حق بقاي����ا فل����ول املليش����يا االنقالبي����ة 
واملض����ي قدم����ا الس����تكمال واجن����از عملي����ة 
اس����تعادة ما تبقى من املناطق ومؤسس����ات 
الدول����ة املختطف����ة، وانتزاعه����ا م����ن براث����ن 

املعتدين املتمردين.

فيما يلي نص البرقية: 
بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة املشير الركن/ عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة

حفظكم الله ورعاكم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ش���هر مبارك وكل ع���ام وأنت���م ووطننا وش���عبنا 
اليمني وقوات اجليش الوطني البواسل بألف خير، 
مبناس���بة حلول ش���هر رمضان املبارك شهر الهدى 
والنور ش���هر الق���رآن، الذي يهل علين���ا متزامنًا مع 
ما تنجزه قوات اجليش الوطني الباسلة تساندها 
املقاومة الشعبية من انتصارات مظفرة على مليشيا 
االنقالب واالره���اب، يطيب لنا ويس���عدنا كثيرًا أن 

نرفع لفخامتكم باس���م قيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة وباس���م رفاق سالحنا امليامن 
قادة املناطق العس���كرية والقوى واحملاور واأللوية 
والدوائر وجميع منتسبي اجليش الوطني واملقاومة 
الش���عبية، أصدق وأجم���ل التحيات وأس���مى آيات 
التهاني والتبريكات بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
سائلن املولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا وعلى 
شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية باخلير والرفاه 
والسؤدد، متمنن لفخامتكم دوام الصحة والسعادة 
والتوفيق والنجاح في املهام الوطنية والقومية التي 
تثقل كاهلكم' واملضي بسفينة الوطن نحو الغايات 
املنش���ودة لش���عبنا اليمني املعطاء وص���واًل الى بر 
األمان والنج���اة وبناء اليمن اجلدي���د في ظل دولة 
احتادية مدنية حديثة يتس���م النظام فيها بالعدالة 

وسيادة القانون واملواطنة املتساوية.
فخامة الرئيس القائد:

تأتي هذه املناس����بة الدينية اجلليلة وش����عبنا 
اليمني املعط����اء مبختلف فئاته وق����واه الوطنية 
وف����ي طليعته����ا أبط����ال اجليش الوطن����ي ورجال 
املقاوم����ة الش����عبية جتت����رح االنتص����ارات املهمة 
تلو االنتصارات في كل جبهات القتال وهي أكثر 
وحدة وتالحما ومتاس����كا وأكثر عزمًا وتصميمًا 
وإصرار على هزمية وسحق بقايا فلول املليشيا 
االنقالبية واملضي قدما الستكمال واجناز عملية 
استعادة ما تبقى من املناطق ومؤسسات الدولة 
املختطفة، وانتزاعها من براثن املعتدين املتمردين 
وتخلي����ص الوط����ن م����ن جرائمه����م وش����رورهم 
ومطاردتهم وتطهير كل ربوع الوطن احلبيب من 
رجسهم، سيما وقد أضحت شراذمهم 'بفضل من 
الل����ه وبعزائم وهمم الرج����ال املقاتلن في امليدان 
ابطال اجليش الوطني واملقاومة الشعبية' تعيش 
حلظات الرمق األخير مدركة في قرارة نفسها أن 
مصيره����ا النهائ����ي واحملت����وم آت ال محال����ة وأن 
ش����عبنا األبي والوفي قد ش����ب عن الطوق وشمر 
الس����واعد إلعادة األعمار وبن����اء دولته االحتادية 
اجلديدة رغم أن����ف املتآمرين أي����ًا كانوا وحيثما 

وج����دوا، فها هي طالئ����ع جيش����نا الوطني تطهر 
مناطق الس����احل الغربي ومي����دي، ومتضي بقوة 
في طريق استكمال حترير تعز األبية وتدك اوكار 
اخليانة لتخرجهم من جحورهم في صعدة حيث 
يختبئ����ون كاجلرذان وميض����ي لتطهير احلديدة، 
والبيضاء وتتأهب القتحام العاصمة وتطهيرها 
من دنس اعداء الوطن خدم األطماع واملخططات 

اإليرانية وتبتر اذرعها اخلبيثة.

وكل ذل���ك بع���ون وتوفي���ق م���ن الل���ه وبفض���ل 
توجيهاتكم الرش���يدة ودعمكم املباش���ر ومتابعتكم 
املستمرة واشرافكم الدائم على سير نشاط اجليش 
الوطني وبنائه ليصل إل���ى ما وصل إليه من تطور 
نوعي' إعدادا وتنظيما وتس���ليحا، بفضل اجلهود 
الوطني���ة املبذول���ة ف���ي ميادي���ن اإلع���داد القتال���ي 
واملعنوي وكذلك بفضل الدعم الس���خي واملس���اندة 
القوي���ة من االش���قاء ب���دول التحال���ف العربي وفي 
مقدمتها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربي���ة وبقي���ة دول التحال���ف العرب���ي م���ن خالل 
عاصفة احلزم وإع���ادة األمل بقيادة خادم احلرمن 

الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

املجد كل املجد للوطن والشعب.. الرحمة واخللود 
للشهداء األبرار..والشفاء للجرحى واحلرية لألسرى 

واملختطفن.. 
وفقكم الله إلى حتقيق كلما يصبوا ويطمح إليه 
ش���عبنا في األم���ن والس���الم واالس���تقرار والرخاء 
واحلري���ة والعيش الكرمي في ظ���ل اليمن االحتادي 

اجلديد املتطور واملزدهر.

الفريق الركن/
محمد علي املقدشي
مستشار القائد األعلى للقوات املسلحة
القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء الركن دكتور /

طاهر العقيلي 
رئيس هيئة األركان العامة

في برقية للقائد االعلى للقوات المسلحة بحلول شهر رمضان:
القائم باعمال وزير الدفاع ورئيس األركان:  النصر قريب.. واملليشيا احلوثية تعيش رمقها االخير

بعث نائ���ب رئيس اجلمهورية نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة الفريق 
الركن/ علي محسن صالح ،امس،برقية 
تهنئة لفخامة الرئيس املش���ير عبدربه 
منص���ور ه���ادي رئي���س اجلمهوري���ة 
القائد األعل���ى للقوات املس���لحة،هنأه 
فيها والشعب اليمني مبناسبة حلول 
ش���هر رمضان املبارك.. فيما يلي نص 

البرقية: 
بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة األخ الرئيس/ عبدربه منصور 
هادي

رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د األعلى 
للقوات املسلحة 

حفظكم الله ورعاكم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 
يطيب لنا أن نرف���ع لفخامتكم أزكى 
التهان���ي وأص���دق التبري���كات بحلول 
شهر رمضان املبارك ومن خاللكم نهنئ 
الشعب اليمني بهذه املناسبة العظيمة 
التي نسأل الله العلي القدير أن يوفقكم 
ملا فيه خير وخدمة اليمن وأن يعيدها 
علين���ا وق���د حت���ررت بالدن���ا وتخلص 

شعبنا من االنقالب الى غير رجعة.
ونؤكد في هذه املناسبة على ضرورة 
إحياء قيم التكاف���ل والتراحم واالخاء 
والعمل على كل ما من شأنه لم الشمل 
وتوحيد الكلمة حتى نتمكن من اجتياز 
هذه الظروف العصيبة التي ال ميكن أن 
نتجاوزها إال متالحمن ومتوحدين في 

وجه الشرور والبغي.
إن الصب���ر والنض���ال والتضحي���ة 

والف���داء م���ن أه���م معاني هذا الش���هر 
الكرمي وما أحوجنا اليوم الى استلهام 
هذه املعاني في هذه احملنة التي حلت 
ِبَنا، األمر الذي يقتضي االلتفاف حول 
القيادة السياس���ية وجيش���نا الباسل 
لصد البغي احلوثي واستعادة كرامة 

الشعب وأمننا واستقرارنا.
وندعو في هذه املناس���بة إلى إعالء 
قيم احملبة والتسامح والتراحم وتلمس 
أحوال احملتاجن واملساكن وتضميد 
اجل���راح واالكثار م���ن القرب���ات ورفع 
يد الضراع���ة والدع���اء وتلمس أوقات 
اإلجاب���ة واالبته���ال ال���ى الل���ه العل���ي 
القدي���ر ليعم اخلي���ر واألمن والس���الم 

أرجاء اليمن. 
وال ننس في هذه املناس���بة أن نهنئ 
أبنائن���ا وإخوانن���ا أبط���ال الق���وات 
املس���لحة ورج���ال املقاوم���ة الش���عبية 
الذين يعي���دون كتابة التاريخ بدمائهم 
الزكية ويس���طرون أروع البطوالت من 
أج���ل اس���تعادة الدولة وإح���الل األمن 
واالس���تقرار ف���ي اليم���ن، والتهنئ���ة 
موصول���ة الخوانن���ا أبط���ال التحالف 
العربي الذين يشاركوننا هذه امللحمة 
البطولية في س���بيل ع���ودة اليمن الى 
حضنه العربي وِفي مقدمتهم اشقاؤنا 

في اململكة العربية السعودية.
وفق الل���ه اجلميع ملا يحبه ويرضاه 

وجعلنا من املقبولن.
وكل عام وأنتم واليمن بخير،،،

الفريق الركن/
علي محسن صالح

في برقية لرئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان 
الفريق محسن: الصبر والنضال والتضحية والفداء 

من أهم معاني هذا الشهر الكرمي

إعانات قضائية
> تعل���ن محكمة م���ارب االبتدائية بأنه تق���دم إليها األخ/ 
محم���د صالح حي���دره ناص���ر، مدعيًا أنه وق���ع خطأ في 
كش وف���ات وزارة الدفاع وذلك أنهم ذكروا اس���مه أحمد 
صالح أحمد حيدرة املطيع والصحيح أن أس���مه محمد 
صالح حيدرة ناصر ويطلب إثبات ذلك بحكم، فمن له أي 
اعتراض عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة  خالل شهر 

من تاريخ نشر هذا االعالن. 
> تعل���ن محكمة م���ارب االبتدائية بأنه تق���دم إليها األخ/ 
عبداملل���ك عل���ي أحم���د محمد، مدعي���ًا أنه وق���ع خطأ في 
جواز س���فره وبطاقته الش���خصية، وذلك أنه���م أوردوا 
لقب���ه محمد ب���داًل عن مس���لم حتى صار االس���م عبدامللك 
علي أحمد محمد، والصحيح عبدامللك علي أحمد مسلم، 
ويطلب إثبات ذلك بحكم، فمن له أي اعتراض عليه تقدمي 
اعتراضه أمام احملكمة  خالل ش���هر من تاريخ نشر هذا 

االعالن.
> تعل���ن محكمة م���ارب االبتدائية بأنه تق���دم إليها األخ/ 
حس���ن صالح علي الرس���ياني، مدعيًا أنه وقع خطأ في 
كش���وفات وزارة الدفاع وذلك أنهم أوردوا إسمه حسن 
علي صالح الرسياني والصحيح أن إسمه كما في البطاقة 
الشخصية صالح حسن علي الرسياني. ويطلب إثبات 
ذلك بحكم فمن له أي اعتراض عليه تقدمي اعتراضه أمام 

احملكمة خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن. 
> تعل���ن محكمة م���ارب االبتدائية بأنه تق���دم إليها األخ/ 
صالح أحمد صالح الش���دادي، مدعي���ًا أنه وقع خطأ في 
جواز س���فره ف���ي االس���م الثاني أحم���د والصحيح حمد 
بحيث يكون االس���م الصحيح الكامل صالح حمد صالح 
الشدادي. ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض 
عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة  خالل شهر من تاريخ 

نشر هذا االعالن.
> تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم اليها األخ/ بالل 
علي إسماعيل الربع، مدعيًا أنه وقع عليه خطًا في بطاقته 
الشخصية حيث سقط من اس���مه االسم الثالث والرابع 
وهو يحيى أحمد حيث صار االس���م بالل علي إسماعيل 
الربع والصحيح بالل علي يحيى أحمد إسماعيل الربع. 
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن ل���ه أي اعتراض عليه تقدمي 
اعتراضه أمام احملكمة  خالل ش���هر من تاريخ نشر هذا 

االعالن. 
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تتواص���ل العملي���ات العس���كرية الت���ي تنفذها 
قوات اجليش الوطني باجتاه احلديدة منذ أكثر 
م���ن أس���بوع، بالتزامن م���ع اس���تمرار العمليات 
الت���ي تتعق���ب اجلي���وب احلوثي���ة ف���ي مديريات 

غربي تعز.
وأفادت مصادر عس���كرية ب���أن قوات التحالف 
العرب���ي لدع���م الش���رعية في اليمن نف���ذت عملية 
برمائي���ة خاطف���ة أطلق���ت عليه���ا اس���م »الرع���د 
األحمر« بإسناد من قوات اجليش الوطني غربي 
مديري���ة التحيتا، اس���تهدفت أح���د مراكز القيادة 
والس���يطرة التابع���ة لعناصر املليش���يا احلوثية 

في منطقة الفازة. 
وأكدت املص���ادر أن العملية جنحت في تدمير 
مرك���ز القي���ادة، واالس���تيالء عل���ى ع���دد كبير من 
املعدات والوثائق التابعة للمليش���يا ، باإلضافة 
إل���ى س���قوط عدد كبير من القتل���ى واجلرحى في 
صف���وف املليش���يا أثن���اء االش���تباك املباش���ر مع 

أبطال اجليش الوطني.

ميناء احليمة في قبضة اجليش
وكان���ت قوات اجلي���ش الوطن���ي أعلنت األحد 
املاضي، تأمن ميناء احليمة في مديرية التحيتا 
وحترير منطق���ة القطابا جن���وب مدينة احلديدة 
الس���احلية، في الوقت الذي استمرت فيه جيوب 
املليش���يا احلوثية بالتساقط في مديريات غربي 

تعز.
وج���اءت هذه التطورات بع���د أن متكنت قوات 
اجلي���ش  من إحل���اق هزائ���م متتالية نت���ج عنها 
انهيار شامل للمليشيا  في مناطق غرب وجنوب 
غرب���ي تعز، أس���فر عن���ه حترير مديريت���ي موزع 
والوزاعي���ة بالق���رب من مضيق ب���اب املندب عند 
املدخ���ل اجلنوبي للبحر االحمر، وكذلك معس���كر 
العم���ري وجبال كهب���وب، وصواًل إلى مناطق في 

مديريتي الشمايتن واملعافر وجبل حبشي.

متشيط آخر جيوب املليشيا
في غضون ذلك واصلت قوات اجليش الوطني 
غرب���ي  للمليش���يا  املتبقي���ة  اجلي���وب  متش���يط 
محافظ���ة تع���ز، حي���ث أف���ادت مصادر عس���كرية 
ل�«26س���بتمبر«  بأن :« نحو أكث���ر من 70 حوثيًا 

مت أسرهم شرقي مديرية الوازعية خالل اليومن 
املاضي���ن، بعد أن عجزوا عن الهرب إلى مناطق 

متركزهم شمال تعز«.
وأكدت املصادر أن أكثر من 27 عنصرًا حوثيا 
قتل���وا على االقل بغارات جوي���ة ومعارك ضارية 
خالل هجوم واس���ع شنته قوات اجليش الوطني 
غرب���ي محافظ���ة تع���ز، ق���اد إل���ى حتري���ر مدين���ة 
»الش���قيراء« مركز مديرية الوازعي���ة، بعد يومن 

من دخول مديرية موزع املجاورة.
ومتت���د مديريت���ا الوازعي���ة وم���وزع على طول 
املنطقة الساحلية اجلنوبية الغربية بن مضيق 
ب���اب املن���دب وميناء املخا على مس���احة تتجاوز 

1000كم2.

قطع شراين املليشيا غربي تعز
وأضاف���ت املص���ادر أن جي���وب املليش���يا ف���ي 
جبهت���ي الكدح���ة والق���وز ف���ي مديريت���ي املعافر 
انه���ارت متام���ًا،  تع���ز،  غرب���ي  وجب���ل حبش���ي 
وحاول���ت عناصره���ا التس���لل عبر ط���رق ترابية 
للهرب ش���مااًل، بعد أن قطعت ط���رق إمدادهم من 

جهتي الغرب والشمال.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، تواص���ل ق���وات اجليش 
الوطن���ي فرض حصار مطبق على منطقة البرح، 
آخ���ر جي���وب املليش���يا غرب���ي تعز، حي���ث مركز 
مديري���ة مقبن���ة، وي���رى مراقب���ون عس���كريون أن 
مليش���يا احلوث���ي أصبحت على وش���ك االنهيار 
الت���ام في مديري���ات غربي تعز، وهو ما س���يتيح 

التق���دم لاللتح���ام بجبه���ة الضب���اب ف���ي اجلبهة 
الغربي���ة ملدين���ة تع���ز، وإع���الن الري���ف الغرب���ي 

للمدينة محررًا بالكامل.
وش���نت املقات���الت احلربي���ة التابع���ة لق���وات 
التحال���ف خ���الل اليوم���ن املاضي���ن أكث���ر م���ن 
35 غ���ارة جوي���ة ترك���زت معظمها ف���ي محافظات 
احلديدة، وحجة، وتعز عند الساحل الغربي على 

البحر االحمر.
فرار إجباري

العملي���ات  أن  عس���كرية  مص���ادر  وكش���فت 
العس���كرية الناجحة التي تش���نها قوات اجليش 
الوطن���ي بإس���ناد م���ن حتالف دعم الش���رعية في 
جبهة الس���احل الغربي ، دفع���ت بقيادات حوثية 

ف���ي  بالف���رار،  الذت  وأخ���رى  االستس���الم  إل���ى 
الوقت الذي يواص���ل اجليش الوطني تقدمه في 
مديريت���ي التحيتا واجلراحي، ف���ي إطار اخلطة 

الشاملة لتحرير احلديدة واستعادة مينائها.
وأوضح العميد الركن/ أحمد الكوكباني قائد 
ل���واء تهام���ة أن التق���دم املس���تمر نحو الس���احل 
الغربي الذي تعدى ميناء احليمة باجتاه الشمال، 
تسبب في إرباك مليشيا احلوثي وفرارهم، الفتًا 
إل���ى أن رصد املليش���يا لتقدم القوات العس���كرية 
املسنودة من حتالف دعم الشرعية، دفع بقادتهم 

الكبار للهروب عبر البحر.

مساندو املليشيا ينتظرون اجليش الوطني
م���ن جهته أك���د القيادي في املقاوم���ة التهامية 
أحم���د الش���راعي أن مواصل���ة التقدم العس���كري 
شمااًل باجتاه احلديدة جعل الكثير من املساندين 
للحوث���ي من أبناء تهامة، يتواصلون مع قيادات 
املقاوم���ة ويبدون رغبتهم ف���ي االنضمام للقوات 
الش���رعية املسنودة بقوات حتالف دعم الشرعية 

في اليمن. 
وأضاف الش���راعي  خالل حديث صحفي معه 
أن القي���ادات احلوثي���ة املوجودة في إقليم تهامة 
ش���رعت في إخراج عائالتها إلى اجلبال، وتغيير 
بطاقاتهم الش���خصية الرسمية لتضليل اجليش 
اليمن���ي ف���ي ح���ال قب���ض عليه���م أثن���اء عملي���ة 
التحري���ر، مبين���ا أن قيامهم بهذه اإلجراءات يدل 
على قرب نهايتهم الوشيكة التي يستشعرونها.
وأفاد الش���راعي بأن صفوف مليشيا احلوثي 
تش���هد حال���ة م���ن الهل���ع بعد س���قوط العش���رات 
م���ن عناصره���ا بن أس���ير وقتيل بينه���م قيادات 
مليشاوية، مشيدًا بارتفاع معنويات اجلنود في 
مواصلة عملياتهم العسكرية، ومؤكدًا استبشار 
املواطن���ن بالتق���دم، وترقبه���م وص���ول الق���وات 

العسكرية لاللتحاق بها.
ولفت القيادي الشراعي  إلى أن كثير من أبناء 
تهام���ة املوجودين ف���ي الداخل ينتظ���رون بفارغ 
الصبر حلظة دخول ق���وات اجليش الوطني إلى 
مناطقهم، مس���تبقن هذه اللحظة بإبداء رغبتهم 
في املشاركة بعمليات التحرير، وتأهبهم للحظة 

إعالن النفير.

5 حماة الوطن

تعيش مليش�يا الحوثي االنقابية حالة غري من مس�بوقة  من االنهيار 
والتقهقر يف جبهات الرشيط الساحيل واملناطق التي تليها يف محافظتي 
تعز والحديدة يف ظل العمليات العسكرية املكثفة والناجعة لقوات الجيش 
الوطن�ي، التي أدت باملجم�ل إىل تهاوي عدد من املديري�ات والتحصينات 
العسكرية واملرتفعات الجبلية التي كانت تتمركز فيها املليشيا، وخصوصاً 

يف املنطقة الغربية املمتدة من تعز اىل جنوب الحديدة.
واملديريات التي حررتها ق�وات الجيش الوطني مؤخراً يف تعز،هي ذات 
عاقة مبارشة بمعركة الحديدة وهي جزء من جبهات معركة الس�احل 
الغربي، و كانت قد شهدت معارك مستمرة طوال األشهر املاضية، ولكن 
الضغط الذي شكلته قوات الجيش الوطني عىل املليشيا يف جبهات الساحل 
الغربي سهل تحريرها تباعا خال االسابيع القليلة املاضية، وبذلك تقلص 
حجم جبهات الساحل الغربي ولم تبق سوى الحديدة وعدد من املديريات 

السابقة لها باتجاه الجنوب.

     تقرير/ محمد التميمي

املليشيا حتتضر في الساحل الغربي
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قال العقيد / عبدالباسط البحر - املتحدث باسم 
محور تعز  ل� »26  سبتمبر«: إن ثمة قتلى وجرحى 
و أسرى من عناصر مليشيا احلوثي سقطوا خالل 
معارك ضارية خاضها ابطال اجليش الوطني في 
جبهة حمي���ر مقبنة مبحيط جبل البرقة واجلبال 
املطل���ة عل���ى مصن���ع اس���منت البرح و خ���ط تعز 
احلدي���دة غرب���ا.. الفتًا إلى ان نح���و  30  عنصرًا 
من مليش���يا احلوثي في جبهة القوز و األشروح 
التابع���ة ملديريةجبل حبش���ي واحمل���اددة ملديرية 
مقبنة، سلموا أنفسهم لقيادة اجلبهة في املنطقة 
ذاتها بعد محاصرتهم وقطع خطوط اإلمداد إليهم  
وبحوزتهم أس���لحة متوسطة، ومعدالت شيكي و 
كالشنكوفات وقاذفات أربيجي وذخائر متنوعة..

بداية العمليات العسكرية 
وأضاف البحر في حديثه ل�«26 سبتمبر« : كانت 
البداية من باب املندب ثم توقفت العمليات فترة..
وبعدها ف���ي 2017 في عملية خاطفة اس���تغرقت 
ساعات حررت منطقة ذباب، وشرقها كان معسكر 
العم���ري ومنطقة كهب���وب أجلت حت���ى اليوم مت 
التحرير..املهم بعد ذباب حررت مناطق الساحل 
املعقر معقل التهريب ثم الكدحة وواحجة وصوال 
إلى املخا ومن ثم إالجتاه شرقا  مبحاذات مدينة 
م���وزع، ونش���طت العملي���ات في حترير معس���كر 
خالد قبل عام واس���تمرت العمليات ش���مال املخا 
ومت حترير مناطق يختل والزهاري حتى اخلوخة 
أولى مديريات احلديدة واالجتاه منها شرقا إلى 
حيس وقبلها كان حترير منطقة الهاملي ش���مال 
معس���كر خالد ثم النجيبة ومنطق���ة اجلمعة آخر 

مناطق تعز بإجتاه حيس..
وأش���ار الى ان سقوط معس���كرات خالد و أبو 
موسى األشعري في حيس و العمري في مديرية 
ذوب���اب ق���د رجح الكف���ة لصال���ح ق���وات اجليش 
الوطن���ي.. وان العمليات األخي���رة باجتاه البرح 
ش���كلت ضرب���ة قاصم���ة للحوثي���ن و الس���يطرة 
على مفرق الوازعية و يع���د خط اإلمداد الرئيس 
للمليشيا األمر الذي أدى الى فرار عناصرها من 

موزع ومن ثم الوازعية.  
األهمية العسكرية

وتش���كل املناط���ق املطل���ة عل���ى الس���احل، باب 
املن���دب، و ذوب���اب و الكدحة وواحج���ة واملخا و 
يخت���ل والزهاري أهمي���ة كبرى بالنس���بة لقوات 
اجليش الوطني وقوات التحالف وفي شرق املخا: 
موزع والوازعية، ش���رق معس���كر خال���د، و مفرق 
املخا وبرح العريش، و مف���رق الوازعية، وصوال 
إلى مش���ارف مدينة البرح، جميعه���ا ذات أهمية 
استراتيجية.. وأشار الى ان اجليش الوطني ركز 
منذ البداي���ة على حترير الس���احل نظرًا ألهميته 
العسكرية واالستراتيجية ودفع التحالف العربي 
والش���رعية واملقاومة اجلنوبية والتهامية بقوة 
كبيرة مع���ززة باملعدات واألس���لحة الثقيلة، ومن 
ثم حترير باب املندب وذوباب واملخا، ثم التأمن 
الهندسي والعسكري للمواقع احملررة واالحتفاظ 

باألرض..
إسناد جوي

وأوضح البحر بأن اإلس���ناد القوي واملس���تمر 
والدقي���ق من الطي���ران وبأس���لحة موجهة وذكية 
حقق أهداف���ًا كثيرة عل���ى األرض، وميكن القول: 
إنها حرب نظيفة من حي���ث اآلثار اجلانبية على 
املدنين، وأعتبر عنصر التحشيد املستمر من قبل 
الش���رعية وتس���ليح األفراد اجلدد وتأهيلهم كان 
أم���رًا في غاية األهمية، ال���ى جانب االعتماد على 
مب���دأ االلتفاف والتطويق و من مس���افات طويلة 
نوعا ما ولو اضطروا لش���ق وفت���ح طرق جديدة 
واملباغتة واإلغارة على القوات املعادية وفتح أكثر 
من محور قتالي في آن واحد لتشتيت جهود قوات 
العدو وإضعاف قدرته على املناورة سواء بالقوى 

و الوسائل أو النيران..
ويقوم طيران التحالف بإس���ناد قوات اجليش 
الوطن���ي وحق���ق ضرب���ات موجع���ة ف���ي صفوف 
املليش���يا و اس���تهدف قي���ادات ميداني���ة  وذات 
خبرة ش���اركت في حروب سابقة وتلقت تدريبات 
داخلية وخارجية.. كما استهدف تعزيزات وآليات 
للعدو ومراكز قيادة وس���يطرة متقدمة وش���بكات 

االتصاالت العسكرية املعادية.
مت  إنه���اك احلوثين في جبهات تعز املترامية 

م���ع عودة كثير من املقاتلن م���ن جبهات تعز الى 
مناطقهم للمشاركة في معركة الساحل باعتبارهم 
من ابناء مديريات الس���احل  فقد خبروا باألرض 
والسكان، وكان لهم دور كبير ومشرف في املعارك.

ألوية العمالقة.. أدوار بطولية
 ووفق مراحل مدروسة وتخطيط استراتيجي 
مسبق تش���كلت ألوية العمالقه من أبناء املقاومة 
اجلنوبي���ة خاصة الصبيحة املنطق���ة القريبة من 
املخ���ا والوازعية املعروفن بالبأس الش���ديد فهم 
تاريخيا مقاتلن أش���داء، والى جانبهم مش���اركة 
املقاوم���ة التهامي���ة أيضا،  حي���ث مت العمل على 
حتوي���ط الوازعي���ة وموزع من جمي���ع اجلهات و 
التمهيد املدفعي والناري الكثيف و املستمر وهذا  
ما أدى الى انهاك املليشيا نتيجة كثافة النيران، 
و تضييق اخلناق على قوات املليش���يا ومبراحل 
مدروس���ة، فضال عن عامل الوقت الذي استغلته 
قوات اجليش الوطني في اإلعداد و التجهيز لكل 
مرحلة،  شمال معسكر خالد والهاملي والنجيبة 

واجلمعة وحيس..

إشراف مباشر على سير املعارك
وتش���رف قيادة املنطقة الرابعة بش���كل مباشر 
على القوات املتقدمة في مديريات الساحل وبدعم 
وإسناد من قبل قوات التحالف العربي وقوات من 

املقاومة التهامية واملقاومة اجلنوبية..
وي���رى مراقب���ون ان ف���ي ح���ال وص���ول ق���وات 
العمالق���ة القادمة م���ن جهة الس���احل الى منطقة 
الكمب بالبرح ستلتقي بها ألوية تعز، ولو انطلقت 
عملية عسكرية واحدة من اجلبهة الغربية من قبل 

ألوية تعز ستنهار املليشيا انهيارًا تامًا من البرح 
وبقية املناطق املجاورة لها. 

وكان���ت ق���وات اجلي���ش الوطن���ي ق���د قام���ت 
بتطهي���ر مناطق في حدود راس���ن وجرداد وبني 
عم���ر والدمدم وجب���ل الضعيف وقرون الش���امي 
ومنان باجت���اه الوازعية والظريفة وااللتحام مع 
القوات املتقدمة هناك.. وتطهير اخلط الرابط بن 

الوازعية والبرح..
عودة النازحني الى ديارهم

وبحس���ب ناطق محور تعز فإن مديريات غرب 
تعز  الساحل ذوباب مبا فيها باب املندب وكهبوب 
والعمري وموزع و املخا، و الوازعية تتطهر اليوم 
بالكامل من املليشيا احلوثية اإلنقالبية اإليرانية..

وقال: لقد عادت تلك املناطق إلى أحضان الشرعية 
وبدعم وإس���ناد من قبل التحالف العربي وس���ط 
فرحة غامرة لألهالي وعودة متدرجة للنازحن.. 
 وأض���اف : ل���م يبق في غ���رب تعز غي���ر أجزاء 
من مديرية مقبنة، ج���اري التعامل معها ومنطقة 
الكدح���ة ف���ي مديري���ة املعاف���ر وهي ف���ي طريقها 
للتحرر وقرى قليلة في حدود جبل حبشي وسيتم 
قريبًا كنس املليشيا منها نهائيا ومن كل املناطق 
الغربي���ة حملافظ���ة تع���ز، معنويات قواتن���ا عالية 
وأقدام واستبس���ال ورغبة جامحة في اخلالص، 
وسط انهيار وتقهقر وفرار في صفوف املليشيا..

استعادة أسلحة متنوعة 
وغنمت مقاومة األحيوق غرب الوازعيه ثالثه 
أطقم وأس���لحة ثقيلة الى جانب مقتل خمسة من 
عناصر املليشيا وأس���ر عدد من احلوثين كانوا 
قادمن من منطقة كهبوب وفي طريقها الى مركز 

املديرية.
و رمبا خالل الس���اعات القادم���ة تكون جبهات 
أخرى قد دخلت خط املواجهة على طريق التحرير 
الشامل وخصوصا منطقة البرح ومقبنة ومنطقة 
الكدح���ة أيضا، وهناك مع���ارك تخوضها القوات 

باجتاه تطهير الكدحة وحتقق تقدمات كبيرة..

ابتهاج أهالي الوازعية
باألم���س احتف���ل ابن���اء الوازعي���ة بتحري���ر 
مديريته���م حي���ث صع���دوا ال���ى أعال���ي اجلب���ال 
وأوقدوا ش���علة النصر ومعها أطلقوا الرصاص 

و الدشك ابتهاجآ وفرحآ بهذا االنتصار..
 محمد الظرافي - ناشط سياسي وحقوقي من 
أبناء مديري���ة الوازعية حتدث  ل� »26 س���بتمبر« 
عن فرح���ة األهالي بتحرير املديرية من املليش���يا 
احلوثية اإلجرامية، وقال : لقد شعر أبناء الوازعية 
بالطمأنين���ة والراح���ة وعاش���وا حلظ���ات فرح ال 
تنس���ى وتنفس���وا الصعداء بتحرير مديريتهم ، 
وذلك كون أهاليهم هجروا إلى املديريات املجاورة 
من قبل تلك املليشيا التي  التخشى الله والتخافه 
منذ دخولها املديرية.. وبرغم ألم النزوح إال إنهم 
عاشوا رهن األمل بالعودة الى بيوتهم ومزارعهم 
وقراهم املتواضعة واحلمد لله لقد حتقق لهم ذلك 
األمل بالنصر ودحر املليش���يا من بالدهم بفضل 
الله ث���م بفضل قيادتنا احلكيمة وقيادة التحالف 
العرب���ي الش���قيق ال���ذي كان وال ي���زال خير داعم 
ملعركة حترير الوازعية وكل شبر في أرض الوطن، 
وبهذا النصر العظيم لقوات الش���رعية في محور 
الوازعية نبارك للقيادة العليا ممثلة بفخامة األخ 

الرئيس)هادي( والوطن والشعب بهذا االنتصار 
املبارك والذي س���تتبعه انتصارات عدة  مبشيئة 

الله حتى حترير كل شبر في اليمن.
تنفس الصعداء

مه���دي خ���رمي -  ناش���ط سياس���ي م���ن ابن���اء 
الزراعي���ة ق���ال: إن مديريت���ي الوازعي���ة وم���وزع 
تنفستا الصعداء بعد طرد مليشيا اإلجرام عنها 
وظهرتا بعبائ���ة النصر.. وأنزاح وانقش���ع منها 
الظالم الذي خيم وجث���م على صدور ابناء موزع 
والوازعي���ة طيل���ة ثالث س���نوات مرت م���ن القهر 
والظلم والقتل والتهجي���ر.. اليوم نعيش ميالدا 
جدي���دا  احتفاال بهذا االنتص���ار  الذي مت بفضل 
الله ثم بفضل االبطال الذي���ن كتبوا هذا التاريخ 

بأيديهم السمراء..
تطبيع احلياة 

 وأضاف خرمي ل�« 26 س���بتمبر« ان ثمة أشياء 
ومتطلبات رئيسية حتتاجها املديريات احملررة، 
أهمه���ا عملي���ة ن���زع  األلغ���ام الت���ي زرعته���ا تلك 
العصابات االجرامية في كل شبر من تلك األرض 
وبش���كل فوري..ثانيا يجب تطبي���ع احلياة فيها 
وسرعة تشغيل مشروع املياه والوحدات الصحية 
التي عطلتها تلك املليشيات طيلة فترة االحتالل.
وذلك حتى يتس���نى عودة األهالي النازحون الى 
قراه���م، و رب���ط ق���رى الوازعية وم���وزع بكابالت 
الكهرباء الرئيس���ية من البرح والت���ي حرم منها 
ابناء تل���ك املناطق منذ 40 عام���ا، علما أن أبراج 
الصغ���ط العالي متر ف���وق  منازلن���ا  ونحن ننام 
في الظالم وعل���ى ضوء الفواني���س رغم أنه حق 
مشروع إأل ان نظام صالح حرمها منه طيلة فترة 
حكمه، فق���د همش تل���ك املناطق أمي���ا تهميش ال 
كهرباء ال ماء ال مستش���فيات وعمل على تكريس 
وتنش���يط عصاب���ات التهري���ب ف���ي تل���ك املناطق 
ليزداد رصيده ورصيد نظام���ه من التهريب على 
حساب الوطن..لذا نناش���د السلطة احمللية بتعز 
ومحافظ تعز بسرعة تطبيع األوضاع في مديريات 
الساحل احملرر واملهجر أهلها لتعود الى ما كانت 
عليه س���ابقا... وإرس���ال فرق نزع االلغام لتفكيك 
ما زرعته املليش���يا هناك وإعادة تشغيل مشروع 

املياه احمللي..
جبهة حمير مقبنة

وفي جبهة حمير مقبنة يقول العقيد / مفضل 
احلميري - قائد اجلبهة : نحن في موضع الدفاع، 
وهن���اك أج���زاء م���ن مقبنة حت���ت ضرب���ات ألوية 
العمالق���ة، ومنها منطقة الب���رح وهي ذات أهمية 
استراتيجية، وقال: إنه في حال سيطرت اجليش 
عليها سيش���كل ذل���ك ضرب���ة قاصمة للمليش���يا،  
األم���ر الذي س���يؤدي إل���ى التحام املناط���ق التي 
س���يطرت عليها ق���وات العمالقة بجبه���ة مقبنة ، 
ومن ثم س���تكون الكم���ب منطقة ن���ار ومنها قطع 
اخل���ط الوحيد إلمداد املليش���يا في جب���ل البرقة، 
ثم باجت���اه منطقة )العراف( وص���واًل إلى منطقة 
النشيفة الذي ميد خطوط منطقة الكدحة وغيرها

 
قطع خطوط اإلمدادات

وأضاف احلميري : في حال مت السيطرة على 
منطقة الكمب ستكون األمور طيبة جدا بحيث أن 
ه���ذه املنطقة متثل اجلبهة الغربي���ة ملدينة البرح 
ستكون منتهية وبعدها تتحرك القوات الى منطقة 
مف���رق العيار ومنه يتم الس���يطرة عل���ى ما تبقى 
من خطوط اإلم���داد الى مواقع املليش���يا في تلك 
املناطق، ويعني ذلك التحام جبهة مقبنة بالقوات 
املوجودة الس���تكمال عملية التحرير خارج إطار 
اخلط الرئيس���ي باجتاه الش���مال باجتاه هجدة، 
وش���مير والرم���ادة وس���تكون املنطق���ة مح���ررة 
وس���تلتحم بالقوات القادمة من الساحل بقواتنا 

املتمركزة في اجلبال املقابلة.
ونفى حدوث أي انسحابات في مناطق الفكيكة 
والقحيفة وعزلة اليمن، ألن هذه املنطقة متثل خط 
إمدادهم اجلديد الذي يوصلهم الى منطقة الطوير 
األسفل والكدحة والى العقمة والى املناطق التي 
يريدون فيها القتال ولهذا التوجد أي انسحابات 
لهم.. وأشار الى أن هناك ضعف قائم وتضعضع 
ف���ي صفوفهم وف���رار البعض م���ن عناصرهم، إال 
أنهم يستعيضوا بدال عنهم بعناصر أخرى وهم 

موجودون بشكل مستمر في املنطقة نفسها.

حماة الوطن6

حترير مديريات الساحل مبحافظة تعز 
من مليشيا احلوثي املتمردة شكل ضربة 
موجعة للمتمردين احلوثين ما أدى الى 
تقوقعهم في مناطق معينة وقطع خطوط 
اإلمداد عليهم األمر الذي دفع بالعشرات 

منهم  الى تسليم أنفسهم  لقوات اجليش 
الوطني.. وتبقى مديرية مقبنة على 

موعد من النصر الذي بات قريبًا للحاق 
مبديريتي موزع والوازعية والعودة إلى 
أحضان الشرعية.. معارك ضارية تدور 

رحاها الستكمال حترير منطقة البرح وما 
جاورها األمر الذي يبشر بالتحام ألوية 
اجليش الوطني القادمة من الساحل مع 

القوات القادمة من تعز.. 

   سعيد الصوفي

بعد عملية تحرير مديريات الساحل
  

امل����ل����ي����ش����ي����ا ع�����ل�����ى ش�����ف�����ا ج����������رف ه�����ار

}  قيادة المنطقة الرابعة.. إشراف مباشر على سير المعارك 
} لقوات العمالقة أدوار بطولية في تحرير مديريات الساحل التابعة لمحافظة تعز

}  عبدالباس��ط البحر: ت��م التركيز على عملي��ة التحرير للمناطق الس��احلية نظرًا 
ألهميتها االستراتيجية والعسكرية

} مفض��ل الحميري:  الحوثيون تلقوا ضرب��ات موجعة بقطع خطوط اإلمداد 
وهم اآلن في حالة الضعف

} مهدي خريم: نطالب بسرعة نزع األلغام وتطبيع الحياة في المديريات المحررة
} محمد الظرافي:  المواطنون يعيش��ون لحظات فرح ال تنسى رغم معانات 

التشرد والنزوح
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رئيس عمليات املنطقة السادس���ة العميد ركن 
طه شمس���ان أكد ف���ي لقائه ل� »س���بتمبر نت« بان 
االنتص���ارات الت���ي حتقق���ت في مي���دي وصعده 
والبيض���اء وتع���ز حتدي���دًا في جبهت���ي القبيطه 
وك���رش ق���د رفع���ت ال���روح املعنويه ل���دى ابطال 
املنطقه العس���كريه السادس���ة وانعكست ايجابًا 
على ابطالنا الذي يلقنون العدو دروس���ا قاسيه 
كما حدث  ف���ي جبهات حام ف���ي قعيطه ومزويه 
وتب���ة ال���وروري وح���ام الس���فلى والعلي���ا وتبة 

الشهيد وكذلك في املصلوب  وبقية اجلبهات 
مشيرًا الى ان منتس���بي املنطقة السادسة في 
يقضة دائمه واستعداد مستمر للتقدم واستعادة 

مؤسسات الدولة.
معنويات عالية

من جانبه حتدث العميد محمد مبخوت احلقي 
قائد اللواء122 قائ���اًل: » حاليًا اجليش الوطني 
باملنطق���ة العس���كريه السادس���ة مح���ور اجلوف 
بحالة اس���تعدادات كبيره تقتضي املصلحة عدم 
اخلوض باحلديث عنها، ويبقى اجليش الوطني 
حاليًا بعمل الكمائن التي تفتك بعناصر املليشيا 
وخالل الفترة املاضيه ح���دث هجوم من عناصر 
املليشيا على حام األعلى بعد استعداد ألكثر من 
ش���هر بحس���ب املعلومات الواردة الين���ا وعندما 
هجم���وا قمن���ا بهج���وم معاك���س ولس���ُت مبالغًا 
عندما اقول لك ان اكثر من ثالثن قتياًل س���قطوا 
من جانب املليش���يا ومن تبقى منهم كانت رحمة 
منا تركناهم يلوذون بالفرار تاركن جثث قتالهم 
التي تعفنت وس���ط املواقع فيما ارتقى منا ثالثة 
ش���هداء ومن ثم غنم ابطالنا اسلحة تنوعت بن 
املعدالت والبنادق والنواظير الليلية والبازوكات 
وبعد حتقيق الهدف أمرنا قواتنا باالنسحاب الى 
مواقعن���ا ك���ي ال تتأثر اخلطة املرس���ومة من قبل 
قائد املنطقة فنحن منش���ي بخطط ثابته ومزمنه 
من قبل قائد املنطقه اللواء هاشم األحمر، ولدينا 
خطط منها اعادة ترتيب الصفوف والهجوم من 
اماك���ن ال يتوقعها الع���دو، كما كان في الس���ابق 
في عهد اللواء أم���ن الوائلي بحيث يربك العدو 

ويكون هناك نتائج وتقدمات على االرض وباذن 
الله خالل اس���ابيع س���يكون لقاءنا في عمران أو 

صنعاء. 
وعن االنتص����ارات التي حتققت في البيضاء 
ومي����دي وم����ا عكس����ته عل����ى نفس����يات اجليش 
الوطني ف����ي املنطقه قال« ادت تلك االنتصارات 
ال����ى رفع الهمه ل����دى االفراد وتكثي����ف الكمائن 
على الع����دو وايق����اع عدي����د القتل����ى واجلرحى  
وكذلك التقدم واس����تعادة مواقع واخذ السالح 
منهم واالنسحاب الى اماكنهم السابقة وبدون 
أمر مس����بق فهذه االنتصارات اع����ادت التالحم 
والترابط بن احمل����اور واملناطق وهناك معارك 
غائبه عن االضواء واالعالم في جبهات املصلوب 

سيخلدها التاريخ. 

واختتم بالقول نشكر القيادة السياسية بقيادة 
الرئيس عبدرب���ه منصور ه���ادي ونائبه الفريق 
علي محسن االحمر ونشكر االبطال املقاتلن في 
امليادين والثغور ولوالهم ملا تواجدنا على قيادة 

اجليش فلهم منا كل التحية والتقدير 
تدريب وتأهيل

رئي���س ش���عبة التدري���ب باملنطقة العس���كرية 
السادس���ة العميد عبدالله الزوقري حتدث قائاًل 
»املنطق���ة العس���كرية السادس���ة يتمت���ع افرادها 
بكفائةعالي���ه م���ن ناحية التدري���ب الذي نحرص 
علية بش���كل مس���تمر خاص���ة مع قي���ادة املنطقة 
اجلديدة التي هيئت الظروف بشكل اكبر للتدريب 
والتأهيل والتي تسبق دعم اجلبهات بشكل كامل 
ونحن نعمل اآلن في هذا االطار بقوه حيث لدينا 

قوه نعمل على تدريبها وتأهيلها ومن ثم سندعم 
بهم اجلبهات. 

ونوه الى أن العمل احلالي ليس تدريب مشاه 
فحسب وامنا بحسب البناء العسكري احلقيقي  
للق���وات واحتياجات ومتطلب���ات املعركة والتي 
من خاللها ستكتمل اركان القوه خلوض املعركة 
الفاصلة والتي قد تكون ضربة خاطفة ال يعلمها 

او ال يتوقعها العدو. 
وح���ول تأهي���ل منتس���بي املنطقه ق���ال »لدينا 
مبتعثون الى اململكة العربيه السعوديه للتأهيل 
كم���ا لدينا ع���دد آخ���ر في م���ارب وهذا م���ن اجل 
اكتس���اب مه���ارات قتالي���ه اكبر والع���ودة للعمل 
باملي���دان واضاف���ة اخلب���رات العلمي���ة للجي���ش 
الوطن���ي باملنطقة العس���كرية السادس���ة ولدينا 

ترتيبات كامله لهؤالء من اجل تأهيل بقية القوه 
املستهدفه. 

انتصارات
اركان ح���رب اللواء 122مش���اه العقيد محمد 
الركن قائد املهمه في حترير املهاش���مه يتحدث 
ع���ن تواج���د اجلي���ش الوطن���ي ومترك���زه ف���ي 
اجلبال احملاذية للمهاش���مه والت���ي تعمل على 
تأمينه���ا بش���ل كامل اضاف���ة ال���ى تأمن اخلط 
الدولي بالق���ول »حتررت املهاش���مه ونحن االن 
باحلصينات القريب من صبرين والتي ال تبعد 
عنها سوى اقل من عش���رين كيلو متر بها اربع 
تباب فقط وما تبقى منطقة صحراوية يستطيع 
اجلي���ش الوطني مالحقة العناصر املليش���اويه 
فيها بس���هوله كذل���ك يتمركز اجلي���ش الوطني 
ف���ي اللجيمات القريبه جدا م���ن العدو، يفصلنا 
حاليا من احلصينات الى سوق الثالثاء حوالى 
اقل م���ن 21 كيلو لكن تفصلنا ث���الث تباب فقط 
والباقي صحراء وبالتالي حترير التباب يعني 
حترير الس���وق الن العدو ال يستطيع املواجهة 

في املناطق الصحراوية.
وحول زراعة احلوثي���ن لاللغام بتلك املناطق 
به���دف اعاقة اجلي���ش الوطني م���ن التقدم يقول 
العقي���د الرك���ن »توق���ف هجوم اجلي���ش الوطني 
في ما بعد املهاش���مه ومواصلة التقدم الذي كان 
قد بدأه بتحرير املهاش���مه واليتم���ه اتاح للعدو 
فرصة زرع األلغام بكثافة في املناطق التي حتت 
سيطرته وخاصة منطقة اخلليفن وسيتم جتاوز 
االلغام ومن قام بزراعتها وال ميكن لها ان تشكل 

عائقا امامنا.
وحتدث عن ابناء املناط���ق التي يتم حتريرها 
قائ���ال: »عندم���ا ندخ���ل أي منطقه جند مس���اعدة 
ومس���اندة م���ن ابناءه���ا س���واء م���ن الذي���ن ه���م 
بصفوفن���ا او م���ن الذي���ن يقطن���ون املنطق���ة الن 
اجلمي���ع اصبحوا اليطيقون املليش���يا وبالتالي 
يتع���اون اجلمي���ع معنا ب���ل وجتدهم ف���ي مقدمة 
الصف���وف من اجل حترير منطقت���ه وهناك منهم 

من يستشهد فداء للحريه والكرامه«.

7 حماة الوطن

مع���ارك هي األعنف تدور ب���ن قوات اجليش 
الوطني واملقاومة الش���عبية باس���ناد ودعم من 
قوات التحال���ف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية من جهة وميلشيا احلوثي االنقالبية 
م���ن جهة أخرى على مش���ارف كب���رى جتمعات 
امليلشيا في مناطق الربط الذي يطلق عليه قلب 

ومثلث اليمن.
 حيث متكنت ق���وات اجليش الوطني  مطلع 
هذا األس���بوع، من اس���تكمال حتري���ر منطقتي 
حوران وقانية الواقعتن بن محافظتي مأرب 
والبيض���اء والتوغل صوب مف���رق عفار، الذي 

تدور فيها حتى هذه اللحظة أشد املعارك.
ونقل���ت مص���ادر عس���كرية ل�� »26 س���بتمبر«  
قوله���ا،  »إن كتائ���ب الل���واء 117 وكتيبة املدد 
وكتائب م���ن اللواء 159 وقوات األمن اخلاصة 
فرعي البيضاء ورداع مسنودة بطيران التحالف 
العربي متكنت من حترير مناطق عدة في جبهة 
قاني���ة، وأض���اف املص���در : أن ق���وات اجلي���ش 
الوطن���ي أمن���ت املنطقة م���ن هجمات املليش���يا 

املتكررة«.
وأوضحت املصادر« أن اجليش بدأ عملياته 
ف���ي منطقة الوهبية التابعة ملديرية الس���وادية 
في البيضاء عقب غارات شنها طيران التحالف 
العربي على مواقع املليش���يا في منطقة يسبل 
والتي أس���فرت عن قتلى وجرحى من املليشيا 

وتدمير أسلحة وذخائر وعربات عسكرية«.
خ���الل ه���ذة  املعارك املس���تمرة أك���د املصدر 
العسكري ل�� »26 سبتمبر« مقتل القيادي البارز 
ل���دى مليش���يا احلوث���ي االنقالبي���ة املدعو أبو 

الباقر احلكيم في مواجهات مبديرية ناطع«.

وبحسب املصدر فأن املدعو »احلكيم« يعد من 
أبرز قيادات ملشيا احلوثي االنقالبية ومسؤول 
التسليح والتخطيط العسكري لها في احملافظة، 

واملشرف األول جلبهة ناطع«.

انتصارات متسارعة للجيش.. 
وف���ي ظ���ل تق���دم ق���وات اجلي���ش الوطن���ي 
املتسارع، تتسع لدى ميلشيا احلوثي االنقالبية  
االنهي���ارات واخلس���ائر الفادح���ة ف���ي األرواح 
والعت���اد، وه���و م���ا أك���ده مؤخ���را قائ���د جبهة 
قانية الش���يخ خالد العواضي ف���ي تصريحاتة 
ل�� »س���بتمبر نت« أن ق���وات اجليش متكنت من 
حتري���ر جبل “رأس ح���وران” و سلس���لة جبال 
اليس���بل آخر املواقع التي كان���ت تتمركز فيها 
مليشيا احلوثي االنقالبية في جبهة قانية قبل 

فرارها باجتاه مديرية الوهبية«.
وأوضح  العواضي« بأن معارك عنيفة دارت 
عل���ى مش���ارف منطقة »اخلل���ق« أول���ى مناطق 
مديرية السوادية، والتي متكن اجليش الوطني 
م���ن حتريره���ا، بع���د س���قوط عش���رات القتل���ى 

واجلرحى في صفوف املليشيا االنقالبية«.
وأضاف قائد جبهة قانية »أن قوات اجليش 
الوطن���ي واملقاومة الش���عبية في جبه���ة قانية 
حررت تبة خدار ومواقع العرجاء االستراتيجية 
التي كانت تتمركز فيها املليشيا احلوثية بعد 
معارك عنيفة دارت األحد املاضي ضد املليشيا، 
مش���يرًا إلى أن هذه االنتصارات متهد الطريق 
أمام واجليش الوطني للتقدم نحو مدينتي عفار 
والس���وادية اللتن أصبحتا في مرمي اجليش 

الوطني.

وثمن الشيخ العواضي دور التحالف العربي 
في مس���اندة اجليش الوطني خ���الل العمليات 
العس���كرية املس���تمرة، التي لن تتوقف إال بعد 

حترير احملافظة بشكل كامل.
تزامن مع ذلك عقد القوى الوطنية و األحزاب 
السياس���ية ف���ي محافظ���ة البيض���اء، اجتماعًا 
موسعًا،  ملناقشة القضايا الهامة وخصوصًا ما 
يتعلق باستكمال حترير احملافظة من املليشيا 

االنقالبية.
وناق���ش االجتم���اع الذي ترأس���ه محافظ 
احملافظة الشيخ/ صالح بن أحمد الرصاص، 
ع���ددًا م���ن القضايا الهام���ة واالس���تثنائية 
وخصوص���ًا املتعلق���ة باس���تكمال عملي���ة 
التحري���ر الذي أعلنه���ا اجليش الوطني في 

وقت سابق.
وتط���رق االجتماع إلى املش���اركة الفاعلة من 
كل القوى احلية، من أبناء القبائل والوجاهات 
االجتماعية في املعركة املقدسة التي يخوضها 
اجليش الوطني ضد مليشيا احلوثي االنقالبية، 
لتحرير احملافظة من غطرسة العدو التاريخي 
له���ا املتمث���ل ف���ي مليش���يا احلوث���ي الدموي���ة 

ورواسب اإلمامة السحيقة.
وأكد االجتماع على ضرورة استعادة الدولة 
املنهوبة والدفاع عن اجلمهورية اخلالدة، وأن 
مالمح االنعتاق األخير تتجلى اليوم في معركة 
قط���ع رأس األفع���ى التي انطلق���ت في منتصف 

ابريل الفائت.
وأشاد االجتماع باالنتصارات التي حتققها 
قوات اجليش الوطني كل يوم في جميع احملاور 
املختلفة وجبهاته���ا امللتهبة، وتوس���ع زحفها 

نحو االستحقاق املنتظر و النصر املوعود لهذه 
احملافظة الصامدة و الصاعدة إلى املجد التليد.

ولفت االجتماع إلى أن الهزائم  التي تتلقاها 
املليش����يا ف����ي البيض����اء كبي����رة وخس����ائرها  
البش����رية واملادي����ة واملعنوي����ة فادح����ة ،وأن 
املليشيا االجرامية  تس����وق األطفال و املغرر 
به����م إل����ى اجلحي����م امل����ر ف����ي املالج����م وقانية 
والوهبي����ة والزاهر وذي ناع����م و قيفة، الذين 
تتناث����ر أش����الءهم  ف����ي الش����عاب واجلب����ال 

والهضاب.
وبالتوازي مع ذلك ذك���رت مصادر قبلية »أن 
قبائل ميني���ة في محافظات البيض���اء وعمران 
وصعدة وذمار، بدأت التوافد وإعالن املئات من 

أفرادها االنضمام إلى قوات الشرعية.
وبحسب املصادر« أن نحو 380 انضموا من 
أبناء قبيلة قيفة التي تقطن منطقة رداع التابعة 
حملافظة البيضاء إلى ق���وات اجليش الوطني، 
وانخرط���وا ف���ي جبه���ات القتال ضد مليش���يا 
احلوثي لتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء.

 
إقليم سبأ..

إل���ى ذلك أطلع رئيس ال���وزراء أحمد بن دغر 
،على االنتصارات التي يحققها اجليش الوطني 
واملقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف 
العربي في مختلف اجلبهات مبحافظة البيضاء 
ضد عناصر مليشيا احلوثي االنقالبية املدعومة 

من إيران. 
واش���اد بن دغر، باالنتصارات امليدانية التي 
يحققه���ا أبطال اجليش الوطني ضد املليش���يا 
احلوثية في ع���دد من مديري���ات احملافظة على 

طريق حترير كافة مناطقها من قبضة املليشيا.
 ونقلت وكالة األنباء »سبأ« قول رئيس الوزراء 
خالل اتصاٍل هاتفي مع محافظ البيضاء، صالح 
الرص���اص »إن تضحيات أبن���اء البيضاء تأتي 
امت���دادًا لتضحي���ات آبائه���م وأجدادهم  الذين 
انتصروا لقيم اجلمهورية ابان ثورة ال� 26من 
سبتمبر كخيار وثبات وطني ال مناص وال تنازل 
عنه«. مشيدا بجهود السلطة احمللية في متابعة 

احتياجات احملافظة من اخلدمات«.
 وأض���اف »أن محافظ���ة البيض���اء ينتظرها 
مس���قبل واع���د باخلي���ر بع���د اس���تعادة باق���ي 
مناطقها م���ن قبضة املليش���يا االنقالبية ضمن 
إقلي���م س���بأ«، مؤك���دًا دع���م احلكوم���ة جله���ود 
السلطة احمللية لتطبيع األوضاع في املديريات 

املستعادة وتوفير اخلدمات للمواطنن.
 واستمع رئيس الوزراء خالل االتصال إلى 
ش���رح موجز عن طبيع���ة األعمال العس���كرية 
واالنتصارات املتتالية التي يحققها اجليش 
الوطن���ي واملقاوم���ة الش���عبية ف���ي مختل���ف 
جبهات البيضاء، مؤكدًا ان املليشيا احلوثية 
فقدت معظم قوته���ا وأن نهايتها باتت قريبة 

وحتمية.
 ودع���ا رئيس الوزراء املغرر بهم في صفوف 
املليش���يا الع���ودة إل���ى صوابه���م واالنتص���ار 
للدول���ة املدنية واليمن االحت���ادي الذي يضمن 
توزيع عادل للثروة والسلطة، مؤكدًا إن شعبنا 
اليمن���ي لن يقب���ل باخلرافة واحل���ق االلهي في 
احلكم وس���يدافع عن املبادئ الوطنية العظمي 
ف���ي الدف���اع ع���ن ثورت���ي ) س���بتمبر( وأكتوبر 

العظيمتن.

اجليش الوطني يتوغل في قلب اليمن النابض «البيضاء» 

  تقرير / ي�اسر اجلرادي 

}   العميد طه شمس��ان: منتس��بو المنطقة العسكريه السادسة في يقظة دائمة 
واستعداد قتالي مستمر

}  العمي��د الحقي: االس��تعداد على االرض رفع��ت الروح المعنوي��ة لدى االبطال 
العمي��د الزوقري: منتس��بو السادس��ة يتمتعون بكف��اءة وق��درات قتاليه عاليه
العقي��د/ محم��د الركن: باالراده نس��تطيع مواصل��ة االنتصارات وتج��اوز االلغام

يف ديسمرب/ كانون األول املايض، أطلقت قوات الجيش الوطني بإسناد من املقاومة 
الش�عبية والتحالف العربي بقيادة الس�عودية، عملية عس�كرية من أجل استعادة 
محافظة البيضاء من املليش�يا الحوثية املدعومة من إيران، حيث تمكنت بعد اطالق 
بأس�ابيع قليلة من الس�يطرة عىل معظم مناطق ومديري�ات املحافظة، فيما التزال 
املعركة مستمرة حتى اللحظة باتجاه كربى تجمعات امليلشيا »رداع« الحدودية مع 

محافظة ذمار.
وتوصف محافظة البيضاء بأنها »قلب اليمن« نظراً ألنها تحاذي ثمان محافظات 
من اتجاهات عدة، وهو ما جع�ل الحوثيني يقومون باجتياحها بعد مدة قليلة فقط 

من سيطرتهم عىل العاصمة صنعاء يف نهاية العام 2014.

رئيس عمليات املنطقة العسكرية السادسة: إنتصارات كبيرة ومعنويات عالية
بعد االنتصارات التي حققها اجليش الوطني في املهاش����مة واليتمة بقي����ادة محافظ احملافظة اللواء امن العكيمي 
وأركان ح����رب املنطقه العميد الركن منصور ثوابه عدنا الى حرب الكمائن وكان يفترض بنا مواصلة الزحف والتقدم 
لكن ايضا حرب الكمائن هي اش����به بحرب استنزاف العدو الذي تتساقط عناصره يوميا حتتاج ليقضه عاليه، ونحن 

مستعدون ألي توجيهات جديدة والنصر قادم بإذن الله هكذا قال احد اجلنود املرابطن بالسلسة اجلبلية حلام

    طارق السعيد... معتصم اليمني



الخميس: العدد »1832« 17 مـــــايـــو 2018م 
المـــوافــــق 1 رمــــضـــان 1439هـ

شهر التوبة والغفران
يع���د ش���هر رمض���ان أعظ���م فرصة 
لإلقبال على الله والتوبة من الذنوب 
واملعاص���ي الت���ي تراكمت خ���الل عام 
كامل، واإلنس���ان العاقل واحلكيم من 
يتأمل حاله وهذا ش���أن كل واحد منا 
يجد أن تقصيره عظي���م وتفريطه في 
جنب الله كبي���ر يقول صلى الله عليه 
وس���لم : »كل بن���ي آدم خط���اء وخي���ر 
اخلطائن التواب���ون« فالذنوب كثيرة 
والتقصي���ر حاص���ل وأمامنا موس���م 

عظيم للتوبة إلى الله جل وعال.
ويا للخسارة إذا لم تتحرك النفوس 
ول���م تتحرك القل���وب في هذا الش���هر 
الكرمي املبارك للتوبة إلى الله والندم 
عل���ى فع���ل الذن���وب.. فمت���ى تتح���رك 
وم���ن هو على يقن أنه س���يعيش الى 
رمض���ان القادم وس���تكون ل���ه فرصة 
اخرى.!! ولهذا ص���ح في احلديث عن 

النبي صلى الله عليه وس���لم أنه قال: 
»رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم 
انس���لخ عنه ول���م يغفر ل���ه« وذلك ألنه 
موس���م عظيم للتوبة تتح���رك القلوب 
في���ه للتوب���ة إل���ى الل���ه واإلناب���ة إليه 

واإلقبال على طاعته جّل وعال.
هي فرصٌة مباركة لتصفية النفوس 
وتنقي���ة القلوب واجتماع الكلمة على 
طاعة الله جّل وعال بأن يقبل املسلمون 
جميعه���م مطيع���ن لل���ه مقبل���ن على 
عبادت���ه وطاعته مبتعدي���ن عن كل ما 
يسخطه ويأباه سبحانه، نسأل الله أن 
يعيننا جميعا على صيام هذا الشهر 
املبارك وقيامه وأن يصلح ذات بيننا 
وأن يؤلف بن قلوبنا وأن يهدينا سبل 
السالم وأن يخرجنا من الظلمات إلى 
الن���ور وأن يجعلنا م���ن عباده املتقن 
الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون.

رمضان والحرب 
على الذات

يحل علينا شهر رمضان املبارك هذا العام 
ونح�ن نعيش انتص�ارات جيش�نا الوطني 
عىل القوى الظالمي�ة الكهنوتية الحوثية يف 
جميع جبهات القت�ال.. انتصارات يجب أن 
تواكبها حربا أخرى ضد عدو ال يقل خساسة 
وإجراما وعبثا من الحوثي االنقالبي فكالهما 
خطر كبر عىل الدين والدنيا والحياة الهانئة.. 
هذا العدو يتمثل يف الذنوب والخطايا فعلينا 
أن نستغل هذا الشهر الفضيل وننقض عىل 
ذنوبنا لنتوب منها ونقف للمعايص والسيئات 
يف خندق نرتبص بها فأسلحتنا اآلن اقوي من 
إي وقت أخر ف�إن كان لرمضان انتصارات 
عظيمة يف معارك حربية كبدر وعني جالوت 
وغرها فإن االنتصارات يف املعارك النفسية 
أعظم يف تلك األيام ألنها منحة ربانية.. وقوة 
إلهية يمنحها من ين�وي بإخالص ويعلنها 
حربا عىل نفسه وهواها الذي يؤدي باإلنسان 

إىل مهاوي الفشل.
 فكن عىل يق�ني أنه لن يكون هناك أعظم 
فرصة من إعالن الحرب يف ش�هر الصيام.. 
شهر العتق من النران وشهر رسم الخطط 
للعملي�ات الحربية وتحقي�ق االنتصار عىل 
العدو يف املعارك النفس�ية إىل األبد.. معارك 
أهدافها محو الس�يئات، وزيادة الحسنات، 
وتطهر القلب وتنقية الصدر، وكبح الجوارح 

إال عىل الطاعات.
 الخطة الحربية النفس�ية يف هذا الش�هر 
الربان�ي تتكون من عناوين رئيس�ة لنجاح 
عملية انقضاضك أخ�ي الضابط، والصف، 
والجندي عىل العدو لكس�ب املعركة، وهي: 
ب�رصك كي�ف تحفظه ع�ن رؤي�ة املعايص 
وس�معك من التل�ذذ بغ�ر آي�ات الرحمن 
ولسانك من إعفافه عن اللغو واللمم وهمتك 
عن الدونية وعزيمتك ع�ن الفتور وصالتك 
م�ن غلبة الدني�ا وصدقاتك م�ن الغياب إىل 
الحض�ور والبحث عن جوع�ى ومحتاجيني 
آخري�ن وأخالق�ك م�ن الس�قوط يف مكائد 

شياطني اإلنس.

مقاتلينا.. صوم وانتصارات
يقاتل ابطال جيش���نا الوطن���ي في جبهات 
املواجهة مع عصاب���ات »احلوثي الكهنوتي« 
وهم يؤدون فرض الصيام خالل شهر رمضان 
املبارك بروحية معنوية عالية تعكس تأدبهم 
مع الل���ه وفرائضه رغم صعوب���ة املهمة التي 
يقومون به���ا والت���ي تتطلب اس���تنفار طاقة 

اجلسم ملواجهة العدو.
يرى البط���ل املقاتل احمد في حلول ش���هر 
رمض���ان الفضي���ل بأن���ه مناس���بة عظيم���ة 
الكتس���اب األج���ر والث���واب لصي���ام احملارب 
وإقامة فرائض الشهر بكونه عبادة من أعظم 

العبادات وقربة من أفضل القربات. 
ويقول املقاتل احمد: شهر رمضان الفضيل 
فرص���ة كبيرة يتق���رب فيها العب���د إلى خالقه 
تعال���ى وه���ذا دأب األبط���ال املس���لمن الذين 
حققوا أكب���ر انتصار على الكف���ار في معركة 
بدر في شهر رمضان، وبهذا تتحقق للمقاتل 
فريضت���ان في وق���ت واحد: فريض���ة الصوم 
وفريض���ة اجله���اد وه���و أغل���ى م���ا يتمن���اه 

اإلنسان.

ويتفق معه البطل عمار فيقول: عندما يصوم 
املقاتل الذي يؤدي فرض اجلهاد في جبهات 
املواجهة مع العصاب���ات االرهابية احلوثية 
التي حتارب الدين والعقيدة واحلياة وتقتل 
الناس فان���ه بذلك ي���ؤدي فريضتن وتنطبق 
عليه اية اجلهاد )الذين يجاهدون في س���بيل 
الله بأموالهم وأنفسهم( ويكون اجره عظيمًا 
عند الل���ه وصيامه له مدل���والت عديدة تؤدي 
الى تهذي���ب النف���س وإتقان الصبر وش���حذ 
الهمة في الروح فيتفانى املقاتل اكثر ويكون 
بتضحيتن االلتزام بأوامر الله واس���تعداده 
للتضحية من اجل الوطن ومجاهدة  النفس 
على غرائزها بامتناعه عن الطعام والشراب 
وتوفر املاء البارد والطعام املناسب في مواقع 

القتال وان افضل اجلهاد جهاد النفس.
وأض���اف: ان للمقاتل���ن ف���ي الصي���ام اجر 
عظي���م عند الل���ه الس���يما وهم صاب���رون في 
ظ���روف اس���تثنائية ندع���و الل���ه ان يحف���ظ 
مقاتلينا من كل س���وء ويؤيده���م بنصره انه 

سميع مجيب.

إن مما يس���تقبل به هذا الّش���هر الكرمي الدعاء 
الصادق والصلة احلس���نة بالله وااللتجاء التام 
إليه س���بحانه بأن يعن العبد على طاعة الله في 
هذا الشهر الَفِضيل فالعبد ال قدرة له على القيام 

بالطاعة وحتقي���ق العبادة واإلتيان بها 
على وجهها إال إذا أعانه الله فلوال الله 
ما اهتدين���ا وال صمنا وال صلينا ولهذا 
على املؤمن���ن أن ُيْقبلوا عل���ى الله جّل 
وعال داعن ومؤملن وراجن ومخبتن 
يرج���ون رحمته ويطلب���ون مدده وعونه 
بأن ييسر لهم صيام رمضان وأن يعينهم 
على قيامه وأن يكتب لهم اخلير والبركة 
فيه وأن يجعلهم من عتقائه من النار فال 
حول وال قوة إال بالله العلي العظيم وما 

شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
وإن مما يستقبل به شهر رمضان أن 
يتأمل املس���لم في خصائص هذا الشهر 
ومّيزاته وفضائل���ه وبركاته ليعرف قدر 

ه���ذا الش���هر ومكانت���ه وليتعلم أيضًا م���ا ينبغي 
أن يك���ون عليه في هذا الش���هر من صي���ام وقيام 
فيتأمل ف���ي فوائد الصيام ومنافع���ه وما فيه من 
عبر ودروس وعضات بالغة ويتأّمل في فضل قيام 

رمضان وما أعده الله جّل وعال للقائمن فيه من 
أجور عظيمة وفضائل جمة ثبت في الصحيحن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من صام 
رمضان إميانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 
ومن قام رمضان إميانًا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه«. وإن مما يستقبل 
به ش���هر رمض���ان املب���ارك أن يجاهد 
اإلنسان نفسه بإصالح قلبه وطرح ما 
فيه من غل أو حقد أو حسد أو ضغينة 

أو غير ذلك. 
ف���إذا جاءت ه���ذه املواس���م املباركة 
فإنها تكون فرصة س���انحة ومناسبة 
كرمي���ة لطرد م���ا في القلب م���ن غل أو 
حق���د أو حس���د يق���ول علي���ه الص���الة 
والس���الم: »ال حتاسدوا وال تباغضوا 
وال تناجش���وا وال تداب���روا وال يب���ع 
بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد 

الله إخوانا«.

الدعاء في الشهر الفضيل رمضان مدرسة 
تقوي االيمان

ُيق�ّدم لنا ش�هر رمض�ان املبارك 
الكثر م�ن ال�دروس والع�رب؛ حيث 
يش�عر فيه الصائ�م بج�وع الفقراء 
واملحتاجني، ف�رتّق نفس�ه، ويصبح 
قلب�ه أكثر رجم�ًة ورأف�ًة باآلخرين، 
فيفكر يف غره من الناس، ويف ش�هر 
رمض�ان املب�ارك يصبح أج�ر قراءة 
القرآن الكري�م مضاعفاً، حيث يعترب 
فرص�ة رائعة يج�ب ع�ىل كل صائٍم 
وقائٍم اغتنامه�ا، كي يتزود من األجر 
العظيم يغلق الله س�بحانه وتعاىل يف 
ش�هر رمضان أبواب جهنم جميعها، 
وتظّل أبواب الجن�ة مفتوحًة مرشعًة 
ُتصف�د  أيض�اً  وفي�ه  للصائم�ني، 
الشياطني باألغالل، وفيه أيضاً تسمو 
النفس كثراً، وتقوى صلة الرحم بني 
األش�خاص، ففيه يجتمع الصائمون 
عىل موائ�د الفطار، ويجتمعون أيضاً 
يف صالة الرتاويح، حيث تصدح مآذن 
املس�اجد بالدروس الدينية وحلقات 

الذكر وأصوات املصلني.
ُيعترب ش�هر رمضان املبارك شهر 
البهج�ة والف�رح للكب�ار والصغار، 
ففيه ُتعلق الزينة من فوانيس وأضوية 
وأهلة مضيئة يف البيوت، مما يش�كل 
جواً مفعماً بال�روح اإليمانية والفرح 
يف الوقت نفسه، ويتحّض فيه الناس 
لعيد الفطر املبارك، وهو يوم الجائزة، 
الذي ي�ي ش�هراً كامالً م�ن العبادة 

والصرب والتحمل.
علين�ا أن نس�تغّل ش�هر رمضان 
املبارك، لتكفر ذنوبنا، وتقوية إيماننا، 
وأداء الصالة والقيام عىل أكمل وجه، 
والبدء مع الله س�بحانه وتعاىل عهداً 

جديداً.

ف���رض الل���ه س���بحانه وتعال���ى 
ف���ي ش���هر رمض���ان املب���ارك ركن���ًا 
أساس���يًا من أركان اإلسالم، وهي 
عب���ادة الص���وم، ويعتب���ر الص���وم 
من أعظم العب���ادات التي لم يحدد 
الله س���بحانه وتعالى أجرها، ألن 
الصوم يكون خالصًا لله سبحانه 
وتعالى، وهو الذي يجزي به، وقد 
ورد ف���ي احلدي���ث الش���ريف قوله 
عليه الصالة والس���الم : »للصائم 
فرحتان، فرح���ة عند فطره، وفرحة 
عند لق���اء ربه«، فالصوم فيه تربية 
عظيم���ة للنف���س، وفي���ه الكثير من 
الروحاني���ة العميق���ة، التي جتعل 
قلب املؤمن متص���اًل بربه، وجتعل 
من نفس املؤمن منكس���رة خلالقها 
وح���ده ال ش���ريك له، وه���ذا كله من 
أس���باب روحاني���ة ش���هر رمض���ان 

املبارك.

الصوم يزيد من مستوى التفكير
الكثير -إن لم يكن الغالبية- من املوظفن تقل ساعات نشاطهم في شهر 

رمض���ان إلى النصف وأق���ل من ذلك ،حيث جن���د مكاتب املؤسس���ات والدوائر 
احلكومية منذ اول يوم من رمضان ميتة احلركة والنشاط ومفرغة من كل حياة وإن 

صادفت موظفا يقبع على مكتبه ينتابك القلق واخلوف حال االقتراب منه بسبب حالة 
التبرم والضيق واإلحساس باخلمول البادي عليه وكأنه يعيش حلظات حياته األخيرة!!

 ه���ؤالء الذين جعلوا من س���اعات الصوم مثخنة بالش���جار واملماحك���ة وعدم االلتزام 
بالدوام الرس���مي وس���وء معاملة املواطنن ال يدركون أن الصوم أفضل وسيلة لتخفيف 
القلق والتوتر والثورة النفسية وفقا للعلماء والذين أكدوا على ان الصوم يعمل على رفع 
املستوى الفكري لإلنسان فوق مجال املادة واحلياة،كما أنه يخفض ضغط الدم ويخفف 
اندفاع اإلنس���ان نحو القل���ق والتوتر. كما أن الصوم هو رياضة الهدوء واالس���ترخاء، 
ويعلم الصبر، والسماحة، والكالم الطيب، والرضى وانشراح الصدر،والصوم يعلم 
تقبل املصائب بصبر جميل، ويعلم التسامح مع الناس والتعامل مع املتاعب بالرفق 

واألزمات بالبساطة والسهولة.
ويقول الدكتور )هادفيلد( العالم النفسي اإلجنليزي في كتابة »سيكولوجية 

القوة« إن اجلانب األكبر من التعب الذي نحسه ناشئ عن أصل ذهني 
بل احلقيقة أن التعب الناشئ عن أصل جسماني غاية في الندرة.

إذن اجل���وع والعط���ش ال عالق���ة ل���ه بالتع���ب واالنهاك 
في ح���ال أن اطمأنت النفس وال���روح وارتبطت 

بخالقها عبادة وتعامل.

فرحة صائم

سبب تسمية رمضان 
بهذا االسم

هناك الكثير من اآلراء حول س���بب تسمية العرب 
شهر رمضان املبارك بهذا االسم، فبعض اآلراء متيل 
إلى أنه سمي بذلك نظرًا إلى وقوعه في الرمض وهي 

شدة احلرارة.
وهناك من يربط سبب التسمية بالعبادة التي تتم 
فيه وأجرها، حيث إّنها ترمض بالذنوب أي حترقها 

ومتحقها وحتل مكانها احلسنات.
وهناك من قال إنه مأخوٌذ من كلمة الرميض وتعني 
املطر والسحاب في أول اخلريف إذ إَنّ هذه السحب 
ُتذهب ش���دة الش���مس، وهكذا ش���هر رمضان ُيذهب 

الذنوب واآلثام.
والبعض يقول إّن االس���م جاء من رمضت النصل 
أمرضت���ه رمض���ًا، أي دققت���ه ب���ن حجري���ن ليصبح 
رقيقًا، وكانت العرب ترمض سيوفها في هذا الشهر 
ليقضوا أوطارهم في شهر شوال قبل دخول األشهر 

احلرم املمنوع فيها القتال.

لقد اختص الله تعالى هذا الشهر عن 
بقية الشهور بأن أنزل به القرآن الكرمي، 
كما اخت���ص عب���اده الطائع���ن بالكثير 
من األجر والثواب بس���بب صبرهم على 
املغري���ات، فالصائ���م إذا غ���ض بص���ره 
وس���ْمعه ولم يفعل املنك���رات خالل أيام 
هذا الش���هر الفضيل كسب من األجر ما 
ال ُيعل���م حيث إَنّ الل���ه تعالى أخفى أجر 

الصائم عنه وكّرمه بأن جعل صيامه له 
ويكاف���ئ عليه كما يري���د وهو الكرمي عز 

وجل.
ويعتب���ر هذا الش���هر فرصًة ل���كل عبٍد 
م حياته  من أجل الب���دء من جدي���د لينِظّ
مبا يرضي الل���ه تعالى ليحق���ق الراحة 
في الدنيا ويكس���ب نعيم اآلخ���رة، فالله 
تعال���ى يغف���ر الذنوب ف���ي هذا الش���هر 

د  ويعت���ق فيه الرق���اب من الن���ار، ويصِفّ
كبار الشياطن ومينعهم من التأثير على 
العب���اد ومحاول���ة إغوائه���م ولكن تبقى 
النفس األم���ارة بالس���وء، وأعط���ى الله 
عبده الصائ���م دعوًة ال ترد عند اإلفطار، 
وهذا كّله م���ن فضله عز وج���ل ورحمته 
بعباده أْن ت���رك لهم أبوابًا ليس���تزيدوا 

من احلسنات ويتخّلصوا من الذنوب.

اجعل أخي املقاتل اس�لحتك يف رمضان اإلخالص بتعظم النية لله 
واجع�ل دعائك دعاء املضطر دع�اء امللهوف.. دع�اء الغريق.. غريق 

املعايص فلن تكون هناك لحظة أعظم من ذلك.
وعليك أن تتخي عن األنانية بش�مولية الدع�اء يف منامك ومطعمك 
وبالذك�ر الدائ�م مس�تحض النية الهث اللس�ان والش�فتان بالحمد 
واالس�تغفار كما يجب علي�ك أن تتدبر آيات الله تعاىل بقلب خاش�ع 

تشعر انه جل يف عاله يخاطبك ويناجيك يناديك فهل أنت منتهي عما 
نهاك وهل أنت فاعل ما أمرك به.

لن يقف انتصارك عىل نفسك األمارة بالسوء بل عىل كل أعدائك من 
اإلنس والجن والش�ياطني ليس فقط يف معارك رمضان إنما ملا بعده 
يف حياتك ومماتك.. فلتس�تغل هذه الفرصة وك�ن أنت املنترص دوما 

عىل كل اعدائك.

فضل شهر رمضان المبارك

رمضان والقران
من أفَضِل ما ق���د يقضي فيه الصاِئ���م وقته ِخالل 
َش���هِر رمضان ه���و قراءة الق���رآن الك���رمي، فالقاِرىء 
َيأُخذ بكّل حرٍف َحَسَنًة، واحَلَسَنة بَعْشَرة أضعاِفها، 
فالصاِئم بداًل من قضاء أوقاِتِه نائمًا أو في مشاهدة 
ث إلى  املسلس���الت، والبرام���ح التلفازّي���ة، أو التحُدّ
الناس بأشياء ال فاِئدة منها فإنه يلجأ لقراءة القرآن 

الكرمي وِحْفِظه وتّدبر معانيه.

أعظم اللحظات

الرمضانية
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التوحش الحوثي في اليمن..

= = أحم�د ع��اي��ض   أحم�د ع��اي��ض 

     اجليش الوطني اليمني
      

     

تقارير دولي�ة وضعت الحوثيني يف املرتب�ة الثانية يف التوحش 
بعد تنظيم داعش، لكن يبدو ان الوقائع والروايات والشهود الذين 
نجحوا يف الهروب من قبضة تلك املليشيا، قد تحول كل فرد منهم 
إىل شبه كتلة من بقايا إنسان، بسبب وحشية التعذيب التي تعرضوا 

لها املعتقالت.
وكل من نج�ح من أولئك الفارين من جحي�م الحوثيون يخرج 
للعالم بش�هاداتهم مروعة حول الوحش�ية املفرطة التي يتخذها 

الحوثني كمنهج ضد خصومهم للتوسع والتمكني.
هناك املئات من الشهود االحياء الذين تعرضوا لوحشية مفرطة 
من التعذيب، ولم يتم االفراج عنهم إال بعد أن تعطلت جل حواسهم 

اآلدمية وأصيبوا بشلل تام أو جزئي.
ثقافة التوحش اإلرهاب ليس�ت دخيلة عىل مسرة الحوثيني بل 
هي منهج ثابت يف أصولهم وفتاويهم منذ مئات السنيني وتحديداً 
منذ استطاعت هذه الساللة الدخيلة التسلل إىل مقاليد حكم اليمن، 
لتضع لنفسها باسم الدين واألله قانونا خاصا، يمكن لها من خالله 
تحصيل أدوات االجرام والتفنن يف ممارسة اإلرهاب والقمع واألبادة 

ضد اآلخر.
تاريخ الس�اللة اإلمامي البغيض متخم بتنوع الجريمة وبسط 
مس�احات املوت يف كل أرج�اء اليمن، ليس كالم�ا جزفا من يدون 
اليوم عنهم، فهذا املؤرخ العربي الكبر »خر الدين الزركي« الذي 
تويف عام 1976 وثق للتاريخ أن يف محافظة صعدة اليمنية مقربة 

وصفها بأنها أكرب وأعظم املقابر اإلسالمية بل والتاريخية.
يعتقد الحوثيون ان اإلرهاب النفيس واملعنوي واستخدام التوحش 
ض�د الخصوم هو أحد وس�ائل التمكني لهم يف الحكم والس�يادة، 
ويرون أن أي مخالف لهم يجب أن يستأصل فهم ال يؤمنون بالرأي 
والرأي اآلخر وال يؤمن�ون بالديمقراطية، او أي قضية من قضايا 

العرص، بل يرون أن لهم حقا إالهيا يف استعباد البرش.
يف أوروبا اس�تمرت الحروب يف حقبة العصور الوس�طى أكثر 
من مئتي عام، وكانت تندلع بني خصوم تلك الطبقات االجتماعية 
معارك استمرت عرشات الس�نني، حتى وصل الحال يف أوروبا إىل 
قناعة ثابته وقيم راسخة وهو مبدأ التساوي يف هذه الحياة، لدرجة 
ليس التساوي بني الرجل والرجل مهما »كان أسوداً أو أبيضاً« بل 
وصل�ت القناعات بعد تل�ك الحروب إىل قناع�ة« أن الرجل واملرأة 

متساوون يف الحقوق والواجبات. 
لكن الحروب التي قادها اإلماميون يف اليمن طيلة اآللف الس�نة 
املاضية، ل�م تخرج إال بتكريس س�لطة الفرد وتعظيم الس�اللة، 
وتمجيد الس�يد، حتى تح�رر اليمني�ون يف ثورة ال�26 س�بتمرب 

1962م.
لم تستطع هذه الساللة التي غادرت من حكم اليمن قبل أكثر من 
نصف قرن أن تنصهر يف مكونات املجتمع اليمني، بل ظلت تتآمر 
طيلة العقود املاضية حتى تم إعالن االنقالب املش�ؤوم يف 2014م 

ضد الرشعية والدولة والشعب.
وقاد الحوثيون مرحلة جديدة من التوحش ضد جرانهم أقاربهم 
من أبناء الشعب، وظهروا عىل حقيقتهم االجرامية التي تستصغر 

اآلخر وترى فيه تابعا، ال رشيك يف الحياة والحكم والسيادة.
أعمال التفجر والتصفيات والتعذيب التي تمارسها تلك املليشيا 
يف هذا الع�رص، يذكرنا بجرائ�م محاكم التفتي�ش يف أوروبا التي 
مارست أبشع أنواع التعذيب عىل مستوى تاريخ البرشية، لكن اليوم 
يمكن القول حس�ب روايات الناجني من ب�ني يدي تلك العصابات 
الحوثية، أن هناك تش�ابها وتطابقا يف منهجية التوحش واالجرام 
بني أولئك وهوالء القتلة، بل مؤرشات الوحش�ية التي ظهرت حتى 
اللحظة من روايات الشهود االحياء، الذين جلهم يف عداد املشلولني 
واملقعدين، تكشف عن توحش يفوق حتى توحش القاعدة وداعش.

حقيقة اننا نقف اليوم أمام عصابة تمتهن االجرام كسلوك يومي 
يف حياتها، وتتقنن للموت يف كل مرحلة من مراحلها.

وهو ما يحتم عىل الجميع الوقوف صفا واحدا ضد هذه العصابة 
اإلرهابية التي عاثت فس�اداً، ودمرت كل يش جميل يف هذا الوطن، 
إلعادة الحياة إىل مس�ارها الصحيح، وإع�ادة الكهنة إىل كهوفهم 

وجحورهم يف الجبال واالودية.

 أوراق يمانية 

تكريم الصم والبكم والكفيفات في تعز

سالمين يفتتح مبنى انتاج الفنون والمسرح بعدن

أمنية مأرب تقر الخطة االمنية لشهر رمضان المبارك

وق�ع نائ�ب وزي�ر التخطي�ط والتعاون 
ال�دويل الدكت�ور ن�زار باصهي�ب، ، بع�دن 
مع ممث�ل منظمة الندوة العاملية للش�باب 
ع�ىل  س�ام  عم�ر  الس�عودية  اإلس�امي 

االتفاقية األساسية بني الوزارة واملنظمة.
التعلي�م  مج�االت  يف  املنظم�ة  وتعم�ل 
واإلغاث�ة،  والصح�ة  والتأهي�ل  والتنمي�ة 
واملراك�ز،  وامل�دارس  املس�اجد  وإعم�ار 
واملخيمات الطبية والجراحية، وحفر اآلبار 
وكفال�ة ورعاي�ة األيت�ام واألرس الفق�رية 

ومجاالت التنمية البرشية والتدريب.
الدكت�ور  عق�د  متص�ل،  صعي�د  وع�ىل 

باصهي�ب، سلس�لة لق�اءات منفصلة مع 
ع�دد من ممث�يل املنظمات الدولية ش�ملت 
منظمة فريديش اي�رت األملانية، ومنظمة 
الهجرة الدولية، ومنظم�ة أطباء با حدود 
الهولندي�ة، واملجل�س الدانماركي لاجئني، 
واح�ة  ومنظم�ة  انرتس�وس،  ومنظم�ة 

الدولية.
املق�رر  املش�اريع  اللق�اءات  وناقش�ت 
تنفيذه�ا من جان�ب املنظم�ات يف مختلف 
املجاالت والقطاع�ات بعدد من املحافظات 
وتعزيز وتنسيق آليات التعاون بني الجانبني 

لخدمة مختلف رشائح وفئات املجتمع.

برعاي�ة محاف�ظ املحافظ�ة الدكت�ور أمني 
أحمد محمود وبدعم كريم من مؤسس�ة فجر 
األم�ل الخريي�ة للتنمي�ة االجتماعي�ة إقام�ت 
مب�ادرة إيثار للتدريب والتأهيل بالتنس�يق مع 
إتحاد أفكار شباب حفا تكريميآ للصم والبكم 

والكفيفات يف مجمع صينة للبنات.
الحف�ل ال�ذي ت�م أم�س ألربع�اء يف قاع�ة 
مدرسة نعمة رسام تخلله العديد من الفقرات 

االنشادية والكلمات املعرة.

وأعل�ن رئيس مؤسس�ة فجر األمل األس�تاذ 
بلي�غ التميم�ي يف كلمته عن تقدي�م هدية من 
فج�ر األمل مل�دريس ومدرس�ات مجمع صينه 
مالي�ة  وهدي�ة  والبك�م  والص�م  للكفيف�ات 
للكفيف�ات الس�ت تحفي�زا وتش�جيعا له�ذه 
الرشيح�ة املهم�ة يف املجتم�ع والت�ي تعم�ل 
وتتح�دى اإلعاق�ة، ش�اكراً املجم�ع واملب�ادرة 
واالتح�اد عىل دوره�م الري�ادي يف خدمة هذه 

الرشيحة.

افتت�ح القائ�م بأعم�ال محافظ ع�دن احمد 
س�املني مبنى إنتاج الفنون وامل�رح بعد اعادة 
تأهيله ج�راء االرضار التي لحقت به من الحرب 
الهمجية التي ش�نتها يليش�يا الحوثي االنقابية 

عىل املحافظة.
واستعرضت وكيل الوزارة املساعد وردة سعيد 
اعمال الصيانة والتأثيث والتجهيزات التي جرى 

تنفيذه�ا يف مرح املبنى الذي ت�م اعادة تأهيله 
بمواصفات نوعية بتمويل من السلطة املحلية.

واكد القائم بأعمال محافظ عدن احمد ساملني 
اهمي�ة إعادة تأهي�ل املباني واملكات�ب الثقافية 
باملحافظة ملا تش�كله من خطوة هامة وحيوية 
يف س�ياق جهود الحكومة املبذولة لتحسني بيئة 

العمل واإلنتاج لألعمال الفنية والثقافية.

االمني�ة  اللجن�ة  اق�رت 
برئاس�ة  م�أرب  بمحافظ�ة 
املحافظ اللواء سلطان العرادة 
الخطة االمنية لش�هر رمضان 
املبارك وخطة لانتشار األمني.

كم�ا اق�ر االجتم�اع اع�داد 
املطلوب�ني  بأس�ماء  قوائ�م 
امنياً عىل ذم�ة اعمال تخريب 
وتقط�ع والتعميم بأس�مائهم 
واملناف�ذ  النق�اط  مختل�ف  يف 
واالجهزة األمنية يف املحافظات 

العرب�ي،  والتحال�ف  املح�ررة 
وكذا االنتشار الكثيف ملنتسبي 
ج�والت  يف  الس�ري  رشط�ة 
وش�وارع مدينة م�أرب خال 
م�ن  املب�ارك  رمض�ان  ش�هر 
اجل من�ع االختناقات املرورية 
اىل  واالس�واق  الطرق�ات  يف 
جان�ب تعزي�ز التنس�يق ب�ني 
والوح�دات  االمني�ة  االجه�زة 
العس�كرية م�ن اج�ل تعزي�ز 
االمن واالستقرار يف املحافظة، 

وتعزي�ز ام�ن الطرق�ات ب�ني 
املديريات.

اش�اد  االجتم�اع  وخ�ال 
بالجه�ود  الع�رادة  املحاف�ظ 
االجه�زة  قب�ل  م�ن  املبذول�ة 
االمنية والرشطية يف املحافظة 
قب�ل  م�ن  الكب�ري  والتع�اون 
الوح�دات العس�كرية واجهزة 
االس�تخبارات يف تعزيز الحالة 
االمني�ة وتحقي�ق العدي�د من 

االنجازات.

وزارة التخطيط توقع اتفاقية مع منظمة 
سعودية لتنفيذ مشاريع في اليمن

قرأت مقال األستاذ الكبر عبدامللك املخاليف عن املعلم 
األكرب، عاشق النهار، األستاذ الدكتور اإلنسان الشاعر 
الفيلسوف املؤرخ األديب املناضل الجمهوري عبدالعزيز 
املقالح، ولقد كان شعوري عجيبا دافئاً خالباً وأنا أقرأ 
املق�ال.. احس�اس عجيب باأللف�ة والع�رشة الطويلة 

والعاطفة الغامرة تجاه كل حرف ورد يف هذا املقال.
هكذا كان املقال.. وهكذا كانت دوما القصيدة :

الصمت عار
الخوف عار
من نحن ؟؟

عشاق النهار
نحيا

…نحب
نخاصم األشباح
نحيا يف انتظار..

سنظل نحفر يف الجدار
إما فتحنا ثغرة للنور

أو متنا عىل وجه الجدار..

وهكذا كانت هذه الكلمات امللهمة لنا دوما:
سنظل نحفر يف الجدار..

إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا عىل وجه الجدار..
كانت ه�ذه القصيدة يف ترويس�ة كل بروش�ورات 

املنتدى الثقايف الذي كنت أترأسه..
وترويسة كل أعداد صحيفة املنتدى الحر التي كانت 

تصدر عنه.
 وهكذا كان مقال املخاليف حميمياً جداً..

كأن�ي أنا من كتب ه�ذا املق�ال.. كل كلمة تعرب عما 
يجيش يف قلبي وروحي تجاه الدكتور عبدالعزيز الذي 
احتضنن�ي بكل رحابة وحب ش�ابا ثائرا معارضا كما 
احتضن أش�د املعارضني، وتبناني )ش�خصياً( شاعراً 
ش�ابا، كم�ا تبنى جي�ال بأكمله م�ن الش�عراء وصنع 
مدرس�ة رائدة يف الش�عر اليمني املع�ارص، وأنصفني 
حني حصلت عىل املركز األول وس�اند حقي يف التعيني 
معي�دا يف الجامع�ة دون االلتفات لتوجهي الس�يايس، 
كما ساند الغالبية العظمي من األكاديميني اليساريني 
والقوميني واالسالميني املتفوقني يف أخذ حقهم يف التعيني 

يف الجامعة.
لقد كان الدكتور عبدالعزيز بالنسبة يل وما يزال أكثر 
من أستاذ وأكثر من صديق وأكثر من ملهم، كان دوما 
موجودا معي حتى يف يوم عقد قراني، لطاملا شعرت أن 
ثمة فضاء خاص جداً يجمعني ب�ه، ولطاملا قدمني يف 
مقيله عىل مدى ستة سنوات متصلة ألصدقائه وضيوفه 
اليمنيني والعرب واألجانب باعتباري جليس�ا وصديقا 
عزي�زا، وكان دوما يق�ول يف مقيله التنوي�ري الثقايف 
املعروف أنه يحب سماع القراءة بصوتي، وكان ذلك قبل 
انقطاعي للتحضر للدراسات العليا منذ العام 2000م 

وحتى 2006م ، ولعل ذلك من باب الحب والتشجيع.
لقد كان يأخذ املقال�ة التي يختاره�ا بعناية فائقة 
لضيوفه، ويحملها ب�كل تواضع األب والعالم، فأنهض 
رسيعا لتسلمها من يده وأنا خجل من شدة تواضع هذا 
الرجل العظيم وأدبه وتشجيعه، فيناولني ويقول : اقرأ 

لنا يا شادي من هنا، ويعود بكل وقار إىل مجلسه ..
وأخرا:

س�يظل الدكتور عبدالعزيز املقالح ه�و باب اليمن 

الثقايف، وواجهته املرشقة للعالم، وهو حبيب الصادقني 
الرشفاء، ورائد الثقافة، وش�اعر الث�ورة والجمهورية، 
وعاشق النهار، وحتى حينما كتب قصيدة »أعلنت يأيس« 
التي أثارت ضجة وتأثرا كبرا لدى أبناء الحركة الوطنية 
وقطاعات واس�عة من الناس، فإنم�ا أعلن من خاللها 
ثورته عىل القبح وامل�وت والخراب وحنينه أليام الفرح 
واملجد والضوء والصبابة، هكذا هو املقالح.. ثورة وطنية 
جمهورية.. ثورة ثقافية متوالدة ال يهدأ أوارها، وجذوة 
إلهام عظمى تنرش التجدي�د والحداثة وتناهض القبح 
والرجعية، ومهما زايد األغبياء، ومهما تحدث كل طبل 
أجوف عن صمت هذا الرجل ال�ذي حني يكتب بضعة 
أس�طر يخترص مليون خطبة تدين االنقالبيني والقتلة 

وتحرض عىل الثورة ضدهم. 
أسأل الله أن يمد يف عمر أستاذي الكبر عاشق النهار 
حتى تنترص إرادة الش�عب ويس�قط االنق�الب وقتلة 
األطفال ويعود وجه اليمن الجمهوري وروحه، وتزول 
كل أحزان اليمن ويعود له ولكل عشاق النهار بسماتهم 

عىل طريق بناء اليمن الجديد.

المقالح.. عاشق النهار.. جعلنا نعشقه كما نعشق النهار
شادي خروف

شهر مبارك
ونح�ن نل�ج أوىل أيام ش�هر رمض�ان املبارك 
ي�ر دائ�رة التوجيه املعن�وي للجي�ش الوطني 
اإللكرتوني  وصحيفة »26س�بتمر« وموقعه�ا 
ان تتوجه بأس�مى آيات التهان�ي والتريكات اىل 
القي�ادة السياس�ة ممثل�ة برئي�س الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املس�لحة املشري الركن عبد 
رب�ه منصور ه�ادي، واىل نائب�ه الفريق الركن/ 
عيل محس�ن صال�ح ، وإىل دولة رئي�س الوزراء 

الدكتور أحمد عبيد بن دغر..
وإىل كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم وجيشنا 
الوطن�ي الش�جاع ومقاومتن�ا الباس�لة الل�ذان 
يخوض�ان معركة الخاص من همجية مليش�يا 

الحوثي االجرامية.
 كما نهنئ كل الق�وى الوطنية الحريصة عىل 

تثبيت األمن واالستقرار يف املناطق املحررة.
كم�ا نبعثه�ا ل�كل دول التحال�ف العربي ويف 
مقدمته�ا اململك�ة العربي�ة الس�عودية مثمنني 
ماتقدمه من دعم سخي يف شتى مجاالت معركة 
ش�عبنا العس�كرية واالقتصادية والسياس�ية.. 
س�ائلني امل�وىل ان يعي�د ه�ذه املناس�بة الدينية 
العظيم�ة وق�د تحقق�ت كام�ل أهداف ش�عبنا 
الرامي�ة اىل تحقي�ق الدول�ة الوطني�ة االتحادية 
العادلة باقاليمها الس�تة تحقيقا الرادة الشعب 
اليمن�ي املكاف�ح.. الرحمة للش�هداء.. الش�فاء 

للجرحى.. الحرية للمختطفني..
وكل عام وشعبنا اليمني يف خري وبركات

مهاتير محمد يزيح ملكة بريطانيا
بعودته إىل سدة الحكم رئيسا لوزراء ماليزيا أزاح مهاتري 
محمد ملكة بريطانيا عن صدارة قائمة زعماء العالم األكر 
س�نا، إذ س�يكمل الزعيم املاليزي عامه الثالث والتسعني يف 

20 يونيو املقبل.
وكانت ملكة الريطانية إليزابيث الثانية احتفلت الش�هر 
امل�ايض بعي�د مياده�ا الثاني والتس�عني، وق�د أمضت 66 
عام�ا يف الحكم لتصبح بذلك أطول ملوك بريطانيا مكوثا يف 

العرش.
وحل الرئيس التونيس الباجي قائد السبيس ثالثا يف قائمة 

أكر زعماء العالم سنا، ويبلغ من العمر 91 عاما.
وش�غل الرئيس الرشيف لكوريا الش�مالية كي�م يونغ نام 

)90 عاما(، املرتبة الرابعة يف التصنيف.
وجاء الش�يخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري الكويت، 

خامسا يف هذه القائمة، بعمر ناهز 89 عاما.
وح�ل رئي�س الكام�ريون بول بي�ا 85 عاما، سادس�ا يف 
التصني�ف، ويرتأس الب�اد منذ ع�ام 1982، وكان قبل ذلك 

رئيسا للوزراء.
ويحتل إمراط�ور اليابان آكيهيتو، الذى ورث اللقب عام 
1989، ويبلغ من العمر 84 سنة، ويحظى بشعبية كبرية يف 

باده املرتبة السابعة، رغم تخليه عن العرش.

فواني�س رمض�ان.. ع�ادة تزده�ي به�ا املدن 
اليمنية وتعد من مظاهر االحتفال بشهر رمضان 
الكريم، إذ تعلق العديد منها عىل واجهات املحات 
لتزيينه�ا  امل�دن  والفن�ادق وش�وارع  التجاري�ة 
وانارتها وس�ط أج�واء خاص�ة مليئ�ة بالبهجة 
والروحاني�ات والع�ادات املتوارث�ة من�ذ عرشات 

السنني.
وتبق�ى للفان�وس رمزية خاصة خال ش�هر 
رمض�ان يف اليمن، فق�د تناقلت األجي�ال التقليد، 
حيث يع�ّد رشاء الفانوس من رضورات التحضري 
للش�هر الفضيل، كما أن تعليق الفوانيس الكبرية 
امللونة يف الش�وارع وأمام البيوت والشقق، وحتى 
عىل الش�جر، باتت عادًة راس�خة من�ذ عقود من 

الزمن.
والب�اد  العرب�ي  الوط�ن  أرج�اء  يف  وينت�رش 
اإلس�امية ظاهةه اإلقبال عىل رشاء الفانوس أو 
كما نطلق عليه فانوس رمضان قبل بلوغ الشهر 

الكريم بحوايل شهر أو أقل.
كما انه أصبح نوع من أنواع الهدايا التي يقدمها 
األصدقاء أو أفراد األرسة الواحدة لبعضهم تعبرياً 
عن سعادتهم بقدوم الشهر الكريم وتأكيدا منهم 

عىل حبهم لبعضهم البعض..

فوانيس رمضان.. فنتازيا البهجة والجمال
اقرتب شهر رمضان املبارك، وما 
يرافقه من موس�م درامي يتنافس 
في�ه نجوم الفن يف مختلف األعمال، 
مما يرتاود س�ؤال، ك�م بلغت اجور 

الفنانني يف هذه املسلسات؟
ع�ادل إم�ام: 60 ملي�ون جني�ه 
مري يف مسلسل »عوالم خفية«، 

ما يعادل 3.4 مليون دوالر.
ملي�ون   45 رمض�ان:  محم�د 
م�ري جني�ه يف مسلس�ل »ن�ر 

الصعي�د«، م�ا يع�ادل 2.5 ملي�ون 
دوالر.

محمد هنيدي: 30 مليون مري 
جنيه يف مسلسل »أرض النفاق«، ما 

يعادل 1.6 مليون دوالر.
هيفاء وهب�ي: مليون و600 ألف 

دوالر عن مسلسل »لعنة كارما«.
جني�ه  ملي�ون   25 ع�ز:  أحم�د 
عم�ر  »أب�و  مسلس�ل  يف  م�ري 
امل�ري«، م�ا يع�ادل 1.4 ملي�ون 

دوالر.
هاني س�امة: 22 ملي�ون جنيه 
مري يف مسلسل »فوق السحاب«، 

ما يعادل 1.2 مليون دوالر
ي�را: 15 ملي�ون جنيه مري 
يف مسلس�ل »لدينا أقوال أخرى«، ما 

يعادل 850 ألف دوالر.
ظاف�ر العابدين: 10 مايني جنيه 
يف مسلس�ل »لي�ايل أوجين�ي«، م�ا 

يعادل 565 ألف دوالر.

أغرب حفل زفاف في العالم
اختارت عائلة بنسال الهندية الثرية 
مدينة ب�ودرم الرتكية لتك�ون املحطة 

التي تحتفل فيها بزفاف ابنهم.
يش�ار إىل أن الحف�ل ال�ذي كان عىل 
مدار 4 أيام ش�ارك يف احي�اء فعالياته 
الرق�ص  وف�رق  الفنان�ني  ع�رشات 
التقليدية القادمة من الهند، باإلضافة 

لفرق فنية تركية وعاملية.

ودع�ت عائل�ة بانس�ال إىل الحف�ل 
نحو600 ضيف من ش�تى دول العالم، 
واس�تأجرت فندق�ني من فن�ادق ال�5 
نجوم، بشكل كامل الستقبال ضيوفهم 
خ�ال ف�رتة الزف�اف ب�ني 9 – 12 من 
ش�هر مايو. كما حرص�ت العائلة عىل 
توف�ري 3 طائ�رات كب�رية، و15طائرة 
خاص�ة، و60 مركب�ة لنق�ل الضيوف. 

وأح�رت العائل�ة م�ا يق�رب من 55 
طباخا من ع�دد م�ن دول العالم، كما 
يعم�ل 1500موظف وعامل عىل تقديم 

الخدمات للضيوف.
وتجاوزت تكالي�ف الزفاف 4 مايني 
دوالر، ولك�ن لم تصدر ع�ن العائلة أي 
تريحات تتعلق بتكاليف العرس الذي 

استغرق قرابة شهرين من التحضري.

أجور النجوم في رمضان 2018.. أرقام مفزعة


