
وصل فخام���ة الرئيس عبدرب���ه منصور هادي 
رئي���س اجلمهورية ،مس���اء الي���وم اخلميس، الى 
العاصمة املؤقتة عدن ملش���اركة ابنائها االحتفال 
بعيد الفطر املبارك واإلشراف على سير العمليات 
العسكرية التي ينفذها اجليش الوطني واملقاومة 
الشعبية وبدعم واسناد من قوات التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية لتحرير محافظة 
احلديدة وزرع البس���مة والطمأنين���ة على وجوه 
ابنائه���ا على طريق حترير وتطهي���ر ما تبقى من 
مناطق اليمن من عبث ميليشيا احلوثي االنقالبية 

املدعومة من ايران.
واشاد فخامة الرئيس في هذا الصدد باملواقف 
األخوية املش���رفة والصادقة التي قدمها االشقاء 
في اململكة العربية السعودية واالمارات العربية 
املتحدة مع اليمنيني في ميادين الشرف والبطولة 
والف���داء لنص���رة اليمن وعودتها ال���ى حاضنتها 
وهويتها القومية والعربية ووضع حدًا للمشروع 
الفارسي في اليمن وأطماعه التوسعية باملنطقة، 
الفتا الى امتزاج الدماء الزكية في محراب الدفاع 

عن الهوية الواحدة واملصير املشترك.
وحي���ا فخام���ة الرئي���س صم���ود ابن���اء اليمن 

وحتمله معاناة وتداعيات 

عقد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس اجلمهوري���ة وأخوه ولي 
عه���د أب���و ظب���ي نائ���ب القائ���د األعلى 

للقوات املس���لحة سمو الش���يخ محمد 
ب���ن زايد ال نهيان مس���اء الثالثاء لقاء 
أخويا تناول جوانب العالقات األخوية 

املميزة بني البلدين والشعبني الشقيقني 
وآفاق تعزيزها وتطويرها على مختلف 

الصعد. 

أك���دت وزارة اخلارجية اليمنية أن 
الوزير خالد اليماني التقى األمني العام 
ل���أمم املتح���دة أنطوني���و غوتيريس 
واتفق���ا على أنه ح���ان الوقت لتتوقف 
إيران عن التدخل في الش���أن اليمني، 
وإنهاء معاناة الشعب اليمني والتوصل 

إلى سالم دائم في البالد.

أكد أمني عام األمم املتحدة أنطونيو 
غوتيري���ش أن مبعوث���ه إل���ى اليم���ن 
مارتن غريفيثس يحظى بكامل الدعم 
ف���ي جه���وده للتوصل حلل سياس���ي 
دائم لأزمة اليمني���ة يقوم على قاعدة 
املرجعيات الثابتة املتمّثلة في املبادرة 

اخلليجية ومخرجات 

أعلن التحالف العربي املساند للشرعية 
في اليمن التزامه بتحرير احلديدة بالكامل 
من مليشيا احلوثي االنقالبية املدعومة من 

ايران بعد رفض املليشيا كافة احللول.
وق���ال املتحدث باس���م ق���وات التحالف 
العربي، العقيد الركن/ تركي املالكي، مساء 
أمس األربع���اء، الت���زام التحالف بتحرير 
احلدي���دة بالكام���ل من املليش���يا احلوثية 

االنقالبية، مشددا على 

األركان  هيئ���ة  بأعم���ال  القائ���م  نع���ى 
العام���ة املفتش الع���ام اللواء الرك���ن/ عادل 
القميري،استش���هاد العقي���د/ محمد صالح 
القاحلي قائد شرطة محافظة شبوة والذي 
تعرض لكمني غادر وجبان باغتياله صباح 
الثالثاء مبحافظة شبوة، وهو يؤدي واجبه 

الوطني.

أك���دت احلكوم���ة مضيه���ا 
نح���و إع���ادة الش���رعية إل���ى 
كام���ل الت���راب الوطن���ي، بعد 
أن اس���تنفدت كافة الوس���ائل 
السلمية والسياسية إلخراج 
امليليشيا احلوثية من ميناء 

احلديدة.
وقالت ف���ي بيان له���ا إنها 
طالبت أكث���ر من مرة املجتمع 
الدولي بالقيام بواجبه جتاه 
الت���ي  اإلنس���انية  املأس���اة 
اليمن���ي  الش���عب  يعيش���ها 

خاصة وأبناء احلديدة جراء 
املمارس���ات احلوثي���ة الت���ي 
حولت امليناء إلى ممر للخراب 
والدمار عبر تهريب األسلحة 
اإليراني���ة لقتل أبناء ش���عبنا 

اليمني.

 وج���ه فخامة الرئيس املش���ير عبد 
ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية 
القائد االعلى للقوات املسلحة، أمس 
األربعاء، اجلي���ش الوطني واملُقاومة 

الش���عبية مدعومة بق���وات التحالف 
العربي، اللجوء للحس���م العس���كري 

لتحرير مدينة وميناء احلديدة، بعد 

بعث فخام���ة الرئيس 
عبدرب���ه منص���ور هادي 
اجلمهوري���ة،  رئي���س 
برقيات تهاني مبناس���بة 
حلول عيد الفطر املبارك 
وأم���راء  مل���وك  إل���ى 
ورؤس���اء الدول العربية 

واإلسالمية.
ئي���س  ر ع���رب  وأ
أح���ر  ع���ن  اجلمهوري���ة 
والتبري���كات  التهان���ي 

بهذه

   خاص:
اجلي���ش  أبط���ال  صع���د 
الوطني واملقاومة الش���عبية 
ف���ي احلدي���دة م���ن هجماتهم 
على مواقع مليش���يا احلوثي 
جنوب مدينة احلديدة، وسط 
اس���تعدادات مكثف���ة إلط���الق 

واس���عة  عس���كرية  عملي���ة 
ومين���اء  مط���ار  الس���تعادة 

احلديدة.
وأك���دت مصادر عس���كرية 
ل����»26 س���بتمبر« أن أبط���ال 
اجلي���ش الوطن���ي يحقق���ون 
تقدم���ا ثابت���ًا باجت���اه مدينة 
احلديدة، وأنهم باتوا على بعد 

بضع كيلو مترات من املطار، 
وس���ط انهيارات غير متوقعة 

ملليشيا احلوثي.
ودف���ع التحال���ف العرب���ي 
الداع���م للش���رعية بعش���رات 
اآلليات العسكرية واملزيد من 
التعزيزات البشرية استعدادًا 

للعملية 

غوتيريس يؤكد على المرجعيات الثالث 

توافق ميني أممي على إنهاء التدخل اإليراني في اليمن

أكد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر، أن النصر على املليشيا احلوثية االيرانية 
قادم المحالة، وأن الدولة االحتادية الذي اتفق 

حولها اليمنيون في مخرجات احلوار الوطني 
هي الطريق الوحي���د والضامن خلروج اليمن 
من ه���ذه األزمة.. داعيا اجلمي���ع إلى االلتفاف 

حول الشرعية وقائدها فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس اجلمهورية واملضي قدما 

في استعادة الدولة وانهاء االنقالب.

وق���ال رئي���س ال���وزراء في تصري���ح خاص 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( مبناسبة الذكرى 
الثالث���ة لتحري���ر العاصم���ة املؤقتة ع���دن من 

املليش���يا احلوثي���ة االرهابية" كّن���ا قبل ثالث 
س���نوات نقاتل من أج���ل حترير ع���دن واليوم 

أصبحنا نقاتل على أعتاب

التق���ى نائب رئي���س اجلمهورية 
الفري���ق الرك���ن عل���ي محس���ن ،يوم 
أمس األربعاء، القائم بأعمال السفير 
البريطاني ملحق الدفاع بالسفارة 
عقيد مات ستوارس، ملناقشة سبل 
تعزيز العالقات الثنائية في املجال 
العسكري بني بالدنا واململكة املتحدة 
واملستجدات على الساحة الوطنية.

وجرى خالل اللقاء مناقشة التطورات 
امليدانية وما حتققه

 

نسخة الكترونية

   خــــاص :
يواصل أبطال الجي�ش الوطني يف مختلف 
الجبهات معاركهم امليدانية محرزين انتصارات 
عىل أكثر من محور ضد مليش�يا الحوثي التي 
تتكبد الهزائم، وتتلقى رضبات موجعة كل يوم.

يف هذا األسبوع تمكن أبطال الجيش الوطني 
يف كل م�ن تعز والجوف وصع�دة، ورصواح، 
من تكبيد املليش�يا خسائر واس�عة يف األرواح 

واملعدات.
يف محافظة تعز جنوب غ�رب البالد تمكن 
أبطال الجي�ش الوطني مس�نودين باملقاومة 
الش�عبية ، الثالثاء املايض، م�ن تحرير مواقع 
جديدة يف مديرية جبل حبيش غرب املحافظة.

وأكد القائد العس�كري يف جبه�ة الضباب 
وجبل حبيش العقيد/ فؤاد حس�ان أن أبطال 
الجي�ش حقق�وا تقدم�اً يف جبه�ة العن�ن، 
وح�رروا تبة »الجبريي�ة« والتب�ة »الصفراء« 
وتب�ة »الك�راس« و»الس�د« و»الحصن« عىل 

خط الرمادة بعد معارك ضارية خاضتها مع 
مليشيا الحوثي االنقالبية.

وقال: إن املعارك سارت بوترية عالية، ووفقاً 
لخطة عس�كرية محكمة أثمرت نتائجها منذ 

انطالق العملية العسكرية.
وثمن حسان دور مقاتالت التحالف العربي 
التي س�اندت قوات الجيش خ�الل العمليات، 

وقصفت تجمعات املليشيا.
إىل ذل�ك تمكن أبطال الجي�ش الوطني من 
تحقيق انتصارات جديدة يف جبهة املهاش�مة 
بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

وقال: قائد اللواء 22 مش�اه العميد/ عبده 
عبدالل�ه املخاليف ل�»س�بتمرب ن�ت« إن أبطال 
الجيش شنوا يوم اإلثنن املايض هجوماً عنيفاً 
عىل مواقع مليش�يا الحوثي يف مناطق متفرقة 
من سلس�لة جبال بوان�ة ومحيطه�ا، تمكنوا 
خاللها من تحرير مزارع بوانة ومواقع متعددة 

بعد املهاشمة.

عيدكم أفراح وانتصارات 
يحل علينا عي�د الفطر املب�ارك هذا العام 
وش�عبنا اليمن�ي يعي�ش أج�واء فرائحي�ه 
باالنتص�ارات الت�ي يحققها ابط�ال الجيش 
الوطني مس�نوداً بقوات التحالف العربي يف 
الساحل الغربي الستعاد مدينة وميناء الحديدة 
يف معركة مفصلية تأتي يف سياق خطة شاملة..  
فالحال ايضا ال يختلف يف بقية الجبهات يف تعز 
والجوف ورصواح ونهم وصعدة فالتقدمات 
مس�تمرة ومعنوي�ات األبطال عالي�ة تعانق 
الس�ماء، لتحرير الوطن من مليشيا الحوثي 

اإلجرامية.
  فرحتنا بعيد الفطر املب�ارك _ أعاده الله 
علينا وع�ىل وطننا وش�عبنا وأمتن�ا العربية 
واالس�المية بالخري والس�الم والُيمن واألمان 
تتزامن مع أفراحنا باالنتصارات التي يحققها 
ابطال الجيش الوطني عىل تراب يمننا الحبيب 
يف الرُبى والس�هول ويف الصح�اري والجبال 
رافعا راية الوطن عالية بكل شموخ واعتزاز..
وعالوة عىل هذا االبته�اج والفرح اليماني 
تأتي الفرحة الثالثة التي طال انتظارها لتجسد 
ُعرى وروابط األخ�وة باللقاء األخوي الجامع 
بن فخامة الرئيس املش�ري/ عبدربه منصور 
هادي، رئيس الجمهورية وأخيه سمو الشيخ/ 
محم�د بن زايد آل نهي�ان، ويل عهد أبو ظبي 
نائب القائ�د األعىل للقوات املس�لحة يف دولة 

اإلمارات العربية الشقيقة. 
  وبهذا التقارب خالل هذه القمة التاريخية 
يف ليلة رمضاني�ة مباركة، نك�ون قد قطعنا 
شوطا كبريا بهذا اللقاء الذي تأخر كثريا، ليذيب 
الجليد ويعيد املياه اىل مجراها الطبيعي تتدفق 
ُحباً وإخاء، وبردا وسالما عىل عالقات األخوة 

بن شعبي البلدين وقيادتهما السياسية.
يتف�ق الجميع أن ثم�ار ه�ذه القمة وهذا 
التق�ارب والتفاه�م الكب�ري ب�ن األش�قاء، 
ستنعكس بااليجاب عىل مس�تويات عدة ويف 
مقدمته�ا عملية الحس�م العس�كري ملعركة 
استعادة الدولة والقضاء عىل مليشيا االنقالب 
الحوثي�ة الت�ي عاث�ت يف البلد قتال وفس�ادا 

وتدمريا..
نحاط بأفراح عدة 
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مزيد من الضربات الموجعة لمليشيا الحوثي

تــــــواصــــــل انــــــتــــــصــــــارات اجلـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن مـــحـــور
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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

... ص)2(

خــالل لـقـائـه ولـي عـهـد أبـو ظـبـي

رئيس اجلمهورية يشيد مبواقف اإلمارات قيادة وشعبا جتاه اليمن
رئيس اجلمهورية يصل الى العاصمة املؤقتة عدن قادمًا من الرياض 

لإلشراف على عملية حترير احلديدة
  محمد بن زايد: سيظل مصيرنا واليمن واحدًا ملشاركتنا معًا األلم والدم 

www.26sep.info

الرئيس يوجه باحلس���م العس���كري في احلديدة وإنقاذ س���كانها من كارثة إنسانية

.. و يوجه خطابًا مبناسبة عيد الفطر املبارك

في الذكرى الثالثة لتحرير عدن..  رئيس الوزراء يؤكد أن النصر قادم ويدعو لاللتفاف حول الشرعية 

لدى استقباله القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة

نائب الرئيس يؤكد العزم على حترير كافة الوطن من املليشيا اإليرانية
 ستوراس يحث على تدفق المساعدات إلى الحديدة وبقية المحافظات

وجه فخامة املشير الركن/  عبدربه منصور - رئيس اجلمهورية مساء أمس في 
العاصم���ة املؤقتة عدن خطابًا  مبناس���بة عيد الفطر املبارك، هنأ فيه أبناء الش���عب 
اليمني واألمتني العربية واالسالمية بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. وقال فخامته: 
»نحييك���م من العاصم���ة املؤقتة ع���دن، مدينة الس���الم والتعاي���ش وأرض الصمود 
والكبرياء وبوابة العبور الى النصر الكبير.. وأضاف: إنه عيد الفطر املبارك وعيد 
االنتصار الثالث لهذه املدينة الصامدة التي كسرت كبرياء املليشيا االنقالبية وهي 
في عز قوتها، وسيكون عيدًا جديدًا النتصار جديد بتحرير محافظة احلديدة إن شاء 

الله من هذا املشروع املليشاوي املتخلف.. ...نص اخلطاب ص)3(

ليس هناك ماهو أبق�ى من الحق، 
ُعدن�ا وكلن�ا أم�ل وثق�ة وعزيم�ة 
لنس�تكمل مع�اً تحقي�ق االنتصار 
الكام�ل يف معركة اس�تعادة الدولة 

وهزيمة االنقالب.

زفت للشعب اليمني اقتراب موعد تحرير الحديدة

احلكومة تؤكد املضي نحو استعادة الشرعية بعد استنفاد كافة الوسائل
كشف عن إقرار بدء عملية التحرير

التحالف يعلن التزامه بتحرير كامل احلديدة بعد رفض املليشيا كافة احللول

تصعيد ميداني للجيش الوطني يسبق عملية حترير احلديدة

القوات املسلحة اإلماراتية تعلن استشهاد 
أربعة من جنودها في اليمن

أعلن���ت القي���ادة العام���ة للق���وات 
املسلحة اإلماراتية استش���هاد أربعة 
من جنودها البواسل أثناء مشاركتهم 
في عملية » إع���ادة األمل« ضمن قوات 
التحالف العربي ال���ذي تقوده اململكة 
العربية السعودية لدعم الشرعية في 

اليمن.
وقال���ت وكال���ة األنب���اء اإلماراتي���ة 
»وام« إن الش���هداء ه���م: امل���الزم أول 
بحري خليفة س���يف سعيد اخلاطري 

راش���د  محم���د  عل���ي  واملس���اعد/1 
احلساني، والرقيب/ خميس عبدالله 
خمي���س الزي���ودي، والعريف/1 عبيد 

حمدان سعيد العبدولي.
وتقدم���ت القي���ادة العام���ة للقوات 
املسلحة اإلماراتية بتعازيها ومواساتها 
إلى ذوي الشهداء .. سائلة الله عز وجل 
أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته و 
أن يس���كنهم فس���يح جناته و أن يلهم 

أهلهم الصبر والسلوان.

القائم بأعمال رئيس األركان 
ينعي استشهاد قائد الشرطة 

العسكرية بشبوة

رئيس اجلمهورية يتبادل التهاني مع قادة الدول 
العربية واالسالمية بحلول عيد الفطر

اليمن والتحالف العربي.. معًا لتحيق االنتصارالكامل
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رفعت قيادة وزارة الدفاع ممثلة مبستشار القائد االعلى للقوات 
املس����لحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفري����ق الركن / محمد علي 
املقدشي ورئيس هيئة االركان العامة اللواء الركن/ طاهر العقيلي 
واملفتش العام القائم بأعمال رئيس هيئة االركان العامة اللواء الركن 
/ عادل القميري وقادة املناطق العسكرية، رفعوا برقية تهان لفخامة 
املشير / عبد ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية القائد االعلى 

للقوات املسلحة مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك .
وثمنت التهان����ي دور فخامة رئي����س اجلمهورية في النهوض 
بأعباء الوطن واالضطالع باملسؤولية التاريخية التي حتملها في 
اصعب الظروف، موكدة ان عمق االميان بتاسيس الدولة االحتادية 

كحل آمن لليمن قد اثمر وفاقا وطنيًا صلبًا ومسؤوال .
واضافت .. بفضل تلك اجلهود اجلبارة مت تأس����يس مؤسسة 
اجليش الوطني التي تعد مؤسس����ة الدول����ة االولى والتي اثبتت 
انها صاحبة القول الفصل وأن لها  اليد الطولى في ردع االنقالبيني 
وأنها الدرع االم����ني احلارس لثورة الش����عب ونظامه اجلمهوري 
ومكتسباتهما، مجددين العهد لفخامته وللشعب ان يظلوا االوفياء 
املدافعني عن سيادة الوطن ونظامه اجلمهوري وعن مجمل الثوابت 

الوطنية املقدسة وفي مقدمتها قيام الدولة االحتادية . 
الى نص التهنئة : 

 يطي����ب لنا وكاف����ة إخوانكم وأبنائكم أبط����ال اجليش الوطني 
امليامني أن نرفع لفخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بحلول 
عي����د الفطر املبارك، متمنني لفخامتكم موفور الصحة والس����عادة 
الدائمة والتوفيق والنجاح في النهوض بأعباء الوطن واالضطالع 
باملسؤوليات التاريخية اجلسيمة التي تتحملونها سائلني املولى 

جل وعال أن يعيده على ش����عبنا باألمن واألمان واالستقرار وعلى 
أمتنا العربية واإلس����المية وقد حتقق ما نصبوا ونطمح إليه من 

امن وتطور وتقدم وازدهار.
فخامة الرئي����س القائد .. إن إميانكم العمي����ق بحتمية التالزم 
الوثيق بني قيام الدولة اليمنية االحتادية، كشرط ضروري، وبني 
جناح����ات االمن واالس����تقرار في ربوع اليم����ن واجلهود التنموية 
املخلصة، كنتاج منطقي قد أثمر وفاقًا وطنيًا صلبًا ومس����ؤوالً .. 
وتعزيز بنيان مؤسستي الدفاع واألمن الباسلتني؛ على أسس وطنية 
راسخة. ولقد جربت قوى الطغيان والكهنوت تدمير مؤسسة الدولة 
االولى اجليش الوطني، الذي أثبتت أنها - دومًا- صاحبت القوز 
الفصل وان لها اليد الطولى في ردع االنقالبيني املعتديني والدفاع 
الصامد و األمني عن ثورة الش����عب ونظام����ه اجلمهوري ووحدته 

املباركة ومكتسباته الوطنية العمالقة، مهما كانت التضحيات. 
وها هي قواتنا املسلحة واالمن اليوم وبفضل دعمكم اال محدود 
ورعايتكم املش���كورة، حتقق االنتصارات العظيمة على قوى الشر 
احلوثية االيرانية في كل جبهات القتال وفي ذات الوقت بلغت في 
اعادة التأسيس والتأهيل والتدريب من القوة واملهابة واملنعة، ما 
يردع كل من يفكر املساس بأمن الوطن واستقراره ويثنيه عن تكرار 
حماقاته والسير وراء أوهامه اخلائبة، مهما بلغ دعم وحتريض من 
يقفون وراءه، ومهما أغرته شياطينه لتحقيق أحالمه املريضة الزائفة 
وسوف تتصدى بحزم لدعاة الفتنة ورموز التشرذم وكل الدخالء على 

املسار الوطني الوحدوي العظيم مهما كانت التضحيات.
وف����ي هذه املناس����بة الديني����ة العظيمة نك����رر التهنئ����ة احلارة 
لفخامتكم، ومن خاللكم ألبناء شعبنا األبي، مجددين العهد لكم بأن 

نظل املدافعني األوفياء عن سيادة الوطن الغالي ونظامنا اجلمهوري 
وعن ثورة ش����عبنا وأهدافها الس����امية ومنجزاتها العظيمة وعن 
مجمل ثوابتنا الوطنية املقدسة وفي مقدمتها قيام الدولة االحتادية 
عاقدين العزم على التصدي بكل قوة وصالبة للرؤوس الشيطانية 
اإلرهابية الت����ي ما برحت بأفعالها اإلجرامي����ة اجلبانة تدمر امن 
الوطن واستقراره وتسيء إلى سمعة شعبنا املؤمن املسالم وقيمه 
وأخالقياته احلميدة.. وس����وف لن ندخر جهدًا في س����بيل ردعها 

وحتطيمها واجتثاث شأفتها من جذورها. 
كما جندها فرصة للتعبير عن بالغ الشكر والثناء لدول التحالف 
الداعمة للشرعية بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو امللكي محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز ولأشقاء في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وجميع قادة دول التحالف ولأش����قاء واألصدقاء الذين كانت لهم 
أدوار بارزة في دعم الش����رعية والتأكيد عل����ى حماية وأمن اليمن 
ووحدته وسالمة أراضيه وال زالوا يقدمون الدعم لليمن وشرعيته 

حتى حتقيق النصر وهزمية االنقالب بإذن الله. 
م���ّرة أخ���رى .. جندد عهد الوف���اء لفخامتكم وعه���د الوالء لله 
والوطن والث���ورة والوحدة، ونب���ارك أدواركم العظيمة ملواصلة 
قيادة مس���يرة الوطن اليمن���ي اجلديد، في ظ���ل نهجنا الوطني 
الدميقراطي املجيد.. متمنني لفخامتكم التوفيق والسداد والعمر 
املديد ولوطننا وشعبنا العزة والرفعة واملنعة وجليشنا الوطني 
وابطال األمن البواسل القوة والنصر والغلبة ولشهدائنا األبرار 
الرحمة واملغفرة والرضوان. وكل عام وانتم بخير.. والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته،،،

رفع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس احمد امليسري، 
برقية تهنئة لفخامة الرئيس املشير عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية القائد االعلى للقوات املس���لحة، مبناسبة حلول عيد 
الفط���ر املبارك ، جاء فيها : »يطيب لن���ا ونيابة عن ضباط وصف 
ضباط وأفراد وكافة منتسبي وزارة الداخلية، ان ارفع لفخامتكم 
وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل واخلارج، التهنئة 

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك«.
وق���ال في برقيته »وإذ يهل علينا عيد الفطر املبارك لهذا العام 
ونحن مزودين بقوة العزمية واإلمي���ان واإلصرار على النهوض 

برس���التنا النبيلة في بناء وزارة الداخلية واحدية القرار األمني 
والعملياتي والنهوض بها على أس���س علمي���ة ومنهجية امنيا 
وشرطويا، ومبا يدعم مناخات األمن واالستقرار بالعاصمة املؤقتة 
عدن وعموم احملافظات احملرر بربوع وطننا اليمني احلبيب،ومبا 
يلبي تطلعات قيادتنا السياسية وشعبنا اليمني العظيم التواق 
للس���الم واحلرية والكرامة والعدالة واألمن واالمان والطمأنينة 

والعيش الكرمي.
وأض����اف » اننا اذ نعاه����د الله تعالى ونعاهدك����م يا فخامة 
الرئيس القائد،ونعاهد شعبنا اليمني العظيم، على املضي قدمًا 

نحو إعالء قيم احلق والعدل، وتثبيت دعائم االمن واالستقرار 
واحلف����اظ على الس����كينة العامة والس����لم االجتماع����ي للوطن 
واملواطن، مستلهمني ذلك من قوة العزمية واإلصرار والتحدي 
التي تتمتع بها شخصية فخامتكم عازمني على الدفع بجهود 
البناء والتق����دم والتنمية وحتقيق األمن واألمان واالس����تقرار 
في وطننا اليمني احلبيب، موقنني بالله وبقيادتكم الرش����يد، 
مجددين لكم العهد والوفاء واإلخالص والوقوف صفا واحدا 
خلف قيادتكم والعمل حتت شرعية فخامتكم للوصول ببالدنا 

إلى بر وشاطئ األمان«.

وزير الداخلية يهنئ رئيس اجلمهورية مبناسبة عيد الفطر املبارك

عدن � سبأنت 
رفع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدربه 
منص���ور ه���ادي رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د 
االعلى للقوات املسلحة، ومن خالله الى أبطال 
اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية ورجال 
االمن، املرابطني في ميادين الشرف والبطولة، 
وجمي���ع ابن���اء الش���عب اليمن���ي العظيم في 
الداخل واخلارج واألمة العربية واالسالمية، 

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك.
وفيما يلي نص البرقية:

فخام���ة الرئي���س عبدرب���ه منص���ور هادي 
رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د االعل���ى للقوات 

املسلحة
  يس���عدني باألصال���ة ع���ن نفس���ي ونياب���ة 
عن جمي���ع اعض���اء احلكوم���ة، أن أبعث إلى 
فخامتكم، أس���مى آيات التهاني والتبريكات 
مقرونة بأطيب التمنيات، مبناسبة حلول عيد 
الفطر املبارك، ومن خاللكم الى أبطال اجليش 
الوطن���ي واملقاومة الش���عبية ورج���ال االمن، 
املرابطني في ميادين الشرف الذين يحققون 
االنتصارات املتوالية ويضيقون اخلناق على 

مليشيا احلوثي االنقالبية.
والتهنئ���ة جلميع ابن���اء الش���عب اليمني 
العظيم في الداخل واخلارج، بهذه املناس���بة 
الديني���ة العظيم���ة، التي يس���تقبلها ش���عبنا 
صامدا واكثر تفاؤال رغم املعاناة القائمة في 
ظل الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة، 
باقتراب اخلالص من كاب���وس االنقالب وما 
ميارس���ه من انتهاكات ونه���ب وقتل في بقية 

املناطق اخلاضعة لسيطرتهم.
وفي عيدن���ا هذا الذي نس���تقبله بالبش���ر 
والس���رور، عيدان، عيد يفرح فيه الصائمون 
بفطرهم، وعيد باقتراب النصر واخلالص من 
االنقالب بانطالق العمليات العسكرية لتحرير 
مدينة احلديدة، التي تشرفون عليها شخصيا 

من العاصمة املؤقتة عدن، وتشاطرون شعبكم 
حلظات االنتص���ار الكبير، وتلمس معاناتهم 
والعمل ب���كل اجلهود واالخ���الص للتخفيف 
عنه���م رغم تعقي���دات الظ���روف الراهنة، لكن 
قيادتكم احلكيمة وثقة ش���عبكم بكم والتفاف 
االشقاء في دول حتالف دعم الشرعية بقيادة 
الس���عودية واالم���ارات، واالجم���اع االقليمي 
والدولي غير املسبوق، كلها مؤشرات تبعث 
عل���ى االطمئن���ان باقت���راب خ���الص الوط���ن 
واملواطنني من ش���رور ابش���ع انقالب طائفي 
جلب الدمار واملوت واخلراب لليمن وشعبها 
ويهدد بامت���داده كوكيل لنظ���ام ماللي ايران 

األمن اخلليجي والعربي والدولي.
ونؤك���د لك���م، ان احلكوم���ة تعم���ل بجه���د 
اس���تثنائي على ترجمة وتنفي���ذ توجيهاتكم 
بتخفي���ف املعان���اة االنس���انية واالقتصادية 
عن املواطنني، وحتسني اخلدمات الضرورية 
واالساس���ية وتطبي���ع االوضاع ف���ي املناطق 
احمل���ررة، وس���نظل نعم���ل دون كل���ل او مل���ل 
للتعاطي اجلاد والعاجل حلل كل تسببت به 
حرب املليش���يا االنقالبية من دمار واضرار، 
لتحقي���ق التعافي وتطبي���ع االوضاع واعادة 
االعم���ار، انطالقا من مس���ؤوليتنا االخالقية 
وواجبن���ا الوطني جتاه ش���عبنا الذي يعول 
آمال كثيرة على حكومته الشرعية، وجناهد 
م���ن أج���ل االرتق���اء ال���ى مس���تواها رغ���م كل 

الصعوبات والتحديات املعروفة للجميع.
وفي اخلت���ام ندع���و املولى العل���ي القدير 
أن يبارك جهودكم ويس���دد خطاكم وأن يعيد 
هذه املناسبة الدينية العظيمة على فخامتكم 
مبوفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعبنا 
اليمني وش���عوب األمة العربية واإلس���المية 

باملجد والسؤدد والرفعة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الدكتور/ احمد عبيد بن دغر
رئيس مجلس الوزراء.

في برقية للرئيس
بن دغر: نعمل بجهد استثنائي 

على تنفيذ توجيهاتكم

بمناسبة عيد الفطر ..
قيادة وزارة الدفاع ترفع برقيات تهاٍن لرئيس اجلمهورية 

رفع نائ���ب رئيس اجلمهورية الفري���ق الركن علي 
محس���ن صالح برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس اجلمهورية مبناسبة حلول عيد 

الفطر املبارك.
كما هن���أ نائب الرئي���س أبطال اجلي���ش الوطني 
املرابطني ف���ي مختلف الثغور واجلبهات واألش���قاء 
من ق���وات التحالف وجماهير الش���عب اليمني بهذه 

املناسبة الدينية العظيمة.
وفيما يلي نص البرقية:

فخامة األخ املشير الركن/ عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية - القائد االعلى للقوات املسلحة االكرم

حتية وتقدير وبعد
يطيب ل���ي أن أرفع إلى فخامتك���م أصدق التهاني 
والتبريكات بحلول عيد الفطر املبارك، سائاًل املولى 
عز وج���ل أن يكون ش���هر رمضان املب���ارك قد ارحتل 
بالقبول واملغفرة والرخاء والبركات وأن يجعل هذا 
العيد مباركا ويعيده عليك���م وأنتم مبوفور الصحة 
والعافية، وعلى اليمن بالنصر والرخاء واالستقرار 
وحتقيق تطلعات وأحالم شعبنا العظيم الذي يبذل 
التضحيات اجلسام ويسطر البطوالت حتت قيادتكم 
احلكيمة وبإصرار ال يلني من أجل بناء مستقبل كرمي 

واستعادة دولته وأمجاده.
فخامة رئيس اجلمهورية: إننا إذ نرفع لكم التهاني 
بالعيد املبارك واختتام الشهر الفضيل وعبركم إلى 

كل أبناء ش���عبنا وأبطاله امليامني، ندرك مقدار األلم 
الذي أحلق���ه االنقالب الغاش���م باليمني���ني وحرصه 
املفزع على سرقة الفرحة من وجوه األطفال والكبار 
حتى في مواس���م الفرح وماجناه عليهم من تخريب 
لدولته���م وقط���ع لس���بل العي���ش ومص���ادر العي���ش 
واخلدمات، ما يجعلنا أكثر عزما على تخليص أبناء 

شعبنا من هذا الكابوس املريع.
األخ الرئيس: من حسن الطالع أن يحل هذا العيد 
وشعبنا يشهد انتصاراته على أعداء احلياة ويسطر 
األبط���ال قصة انتص���ار اليمن في الس���احل الغربي، 
حيث ارتفعت معنويات الناس باقتراب قوات اجليش 
واملقاومة من مدينة احلديدة ويؤملون أن هذه املعركة 
التي انطلقت حتت قيادتكم وإش���رافكم س���تعيد لهم 
مدينة احلدي���دة لتكون اخلطوة األهم في اس���تعادة 
البالد والوصول إلى العاصمة صنعاء ورفع س���لطة 
العصابات عن احلديدة التي من خاللها أحلقت األذى 
بالشعب وحتكمت بأقواته ومصاحله وأحالت البالد 
إلى سوق سوداء تستثمر فيها حاجة اليمنيني دون 
مس���ؤولية أو رش���د، كم���ا يتزام���ن العيد م���ع التقدم 
املس���تمر ألبطالن���ا في اجلي���ش واألمن ف���ي جبهات 
الف���داء والنضال في صعدة ومي���دي ونهم واجلوف 
والبيضاء وتع���ز وصرواح والتي س���تتوج بالنصر 

الكبير ان شاء الله.
الي���وم النص���ر فإنه���م  اليمني���ون  وإذ يعي���ش 

يس���تذكرون بفخ���ر واعتزاز ذكرى حتري���ر العاصمة 
املؤقتة عدن احلبيبة التي نعيش ذكراها حيث كانت 
عدن فاحتة االنتصار وبوابة سقوط مشروع التخلف 
اإلمام���ي املدع���وم من إي���ران، الذي دنس���ها وأس���اء 

لرمزيتها ومدنيتها ببشاعة وحولها إلى ركام 
قبل ان يوّلي منهزمًا بائسًا بفضل نضال أبناء 
عدن األسطوري وحولهم إخوانهم في اجليش 
واملقاومة من احملافظ���ات الذين حققوا حتت 
قيادتكم النصر وبدعم ومش���اركة باس���لة من 
أشقائنا في التحالف العربي، ومثلما حتررت 
العاصمة املؤقتة عدن ستتحرر كل محافظات 
اجلمهورية ومنها العاصم���ة صنعاء وتغدو 
جميعها جمهورية كما كانت وس���يرفرف علم 

اجلمهورية على كل شبر في اليمن.
فخامة رئيس اجلمهورية: إن ما مضى من 
زمن معركتنا التاريخي���ة والقومية مع أعداء 
اليمن واملنطقة واإلنسانية يؤكد بأنه ال مجال 
إال حسم املعركة وبناء دولة جمهورية مينية 
احتادية، وها هو ش���عبنا الي���وم أكثر إدراكًا 
م���ن أي وقت مض���ى بأهمية انتص���اره وبناء 
دولته وأصبح كل اليمنيون يدركون بش���اعة 
اإلمام���ة الكهنوتي���ة التي امتد أذاه���ا في كل 
البالد منطلقة من تاريخ وفكر حاقد ومتخلف 
ومتحالفة مع أخطر أعداء األمة العربية، وان 
اإلجم���اع اليمن���ي والعربي ال���ذي توفر اليوم 
مؤمنا بعدالة معركتنا وأهمية قضيتنا كفيل بتحقيق 

النصر بإذن الله.
االخ الرئي���س: ال يفوتنا أن نش���ير إلى النجاحات 

السياسية والدبلوماسية التي حتققت مؤخرًا بفضل 
قيادتك���م احلكيم���ة وم���ا متثله م���ن أهمي���ة ميدانية 
واس���تراتيجية ف���ي س���ياق معركة اس���تعادة البالد، 
وكله���ا تأت���ي في س���ياق اهتم���ام األش���قاء بالقضية 
اليمنية ووقوفهم الى جانب القيادة والشعب اليمني 
في معركته العادلة، ويدرك شعبنا بأن كل تلك اجلهود 
اخلارجية تخدم جهود استعادة البالد وبناء الدولة 
وعودة اليمن إلى موقع الشراكة والفعل مع أشقائه 
وأصدقائه في دول العالم من خالل قيادته الشرعية 

التي حتفظ مصالح شعبه وتعمل ألجله.
أكرر لكم التهاني بعيد الفط���ر املبارك ولكل أبناء 
ش���عبنا وأمتن���ا وأن ي���وم النص���ر قري���ب ب���إذن الله 
وسيكون عيدنا األكبر، وأهنئ بهذه املناسبة العظيمة 
أبطال اجليش وأحرار اليمن الذين يسطرون مالحم 
بطولي���ة في ميادي���ن الش���رف والرجول���ة، والتهنئة 
موصولة ألس���ر الش���هداء وللجرحى واملعاقني ولكل 

أبناء الوطن رجااًل ونساًء وشبابًا وشيوخًا.
الرحم���ة واخلل���ود للش���هداء والش���فاء للجرحى، 
ولليمن اجلمهوري وأبطاله امليامني النصر والعزة، 
ولأسرى واملخطوفني احلرية العاجلة، ولفخامتكم 

العافية والسعادة وحتقيق االمنيات.
وكل عام وأنتم وشعبنا وجيشنا الباسل بخير،،،

الفريق الركن/ علي محسن صالح 
نائب رئيس اجلمهورية

رفع برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الفريق محسن: بفضل قيادتكم احلكيمة حتقق االنتصار في معركة استعادة الدولة

وعقب الصاله عليهم مبسجد عذبان بحضور 
جمعا غفيرا م���ن املصلني مت م���واراة جثامينهم 
الطاهرة ال���ى مثواه���ا األخير مبقبرة الش���هداء 
،ش���ارك ف���ي موك���ب التش���ييع والدف���ن  ع���ددا 
م���ن   القيادات العس���كرية في اجلي���ش الوطني 
والضب���اط والصف واملقاتلني من رفاق الس���الح 
وأقارب الش���هداء وجمع كبير  من املواطنني في 

مدينة مارب.
 وعق���ب تش���ييع جثام���ني الش���هداء س���جلنا 
أحاديث س���ريعة ع���ن املآثر البطولي���ة والوطنية 
الت���ي ش���طرها الش���هداء األب���رار وه���م ي���ؤدون 
الواجب الوطني ف���ي اخلطوط االمامية جلبهتي 
نهم وص���رواح بإخ���الص وعزمية وثب���ات ختى 
نالوا شرف الشهادة في مثل هذه االيام املباركة 

من خوامت شهر رمضان الكرمي.
  حيث قال العميد الركن/ عبد الرقيب الصيادي 
قائد معسكر الثنيه.. الستقبال املنضمني للجيش 

الوطني:
ان الش���هيد البط���ل العقيد مطل���ق صالح زمر 
كان  قائ���د الكتيبة األولي في معس���كر الثنية ثم 
التحقت الكتيبة بقيادته لتنضم الى قوام  اللواء 
139 وبق���ي هن���اك ي���ؤدي الواجب ف���ي اخلطوط 
األبطال الذين ش���يعنا جثامينهم الطاهرة نالوا األمامية حتى حلظة استشهاده وقال: إن الشهداء 

ش���رف الش���هادة بجدارة ف���ي س���بيل الدفاع عن 
احلق والوطن هنا احدثك بش���ئ عم���ا أعرفه عن 
الشهيد العقيد مطلق فقد كان من ضباط معسكر 

الثني���ه الذين لب���وا ندا ء 
الواج���ب وانضم���وا إل���ى 
صفوف اجليش الوطني. 
منوذج���ا   ميث���ل  وكان 
رائع���ا للحنك���ة القتالية 
ولالنضباط العس���كري 
وحس���ن اخلل���ق، ومثاال 
واإلخ���الص  للوطني���ة 

والشجاعة.
أن  بع���د  رش���حته   
ذل���ك  كل  من���ه  ملس���ت 
ليق���ود الكتيب���ة األول���ى 
وق���د  املنضم���ني،  م���ن 
زمالئ���ه  استحس���ن 
الضب���اط واملقاتلني في 
معسكر الثنية ترشيحه  
لقيادة الكتيبة ملا ملسوه  
في شخصيته من حنكة 
قتالية.. وأخالق عالية. 
و بالفع���ل اثبت���ت األيام 
واملواق���ف ذلك فبع���د صدور أم���ر عملياتي بضم 

الكتيبة للواء 139. 
كان للشهيد أدوار بطولية متميزة واستطاع 
خالل الهجوم املباغت الذي تعرضت  لها مواقع 
الل����واء أن يخ����وض م����ع أف����راد كتيبت����ه معركة 
دفاعيه ناجحة بكل املقايي����س، واثبت جدارته 
القيادية س����واء م����ن حيث التنظيم والتنس����يق 
مع باقي الكتائب القتالية للواء،١٣٩ من حيث 
ايقاف الهجوم وصده وعدم السماح له باختراق 
قطاع الكتيبة وحتويل املعركة في نفس الوقت 
م����ن الدف����اع ال����ى الهج����وم وتكبيد املغ����رر بهم  
خس����ائر كبي����رة ودرس جتع����ل ه����ذه العصابة 
املتم����ردة تعم����ل الف حس����اب البط����ال اجليش 
الوطني.ر حمة الله عليه و على باقي الشهداء 
والنصر قريب ونهاية املتمردين اقتربت وفجر 

الوطن  آت ال محاله.
 وب���دوره قال املس���اعد/ صالح اجل���رادي  إن 
الهجوم مت قبل  السحور ،واستطعنا في الكتيبة 
االؤل���ى أن نش���كل نس���ق واحد ونفش���ل الهجوم 
ونقتل ونأس���ر عدد ممن يقاتلون في سبيل سيد 

الباطل والظالم.
وقال: كانت معنوية مقاتلينا مرتفعة واستطعنا 
أن نلتح���م بباق���ي كتائب اللواء ونس���ترد بعض  
النق���اط االس���تراتيجة الت���ي حاول���وا الس���يطرة 
عليها. وعن دور قائد الكتيبة وطريقة استشهاده 
.قال لقد أبال بالءا حس���نا وكان يقاتل في مقدمة 

النسق ويحث املقاتلني بالثبات في مواقعهم.
وملا استنفذت الذخيرة في أحد املتارس حرص 
الش���هيد العقي���د/ مطلق رغ���م كثاف���ة النيران أن 
يزودهم بالذخيرة بنفسه، واصابته طلقة قناص 
من أحد التباب. واحلمد لله كتبت له  واملس���اعد 

عبده حسني حيدرة الشهادة. 
نخت���م هذه األحادي���ث التي س���جلناها بكلمة 
مقتضبه ألبن الش���هيد  العقيد مطلق . الش���اب 
منير مطلق. الذي حتدث برباطة  جأش واميان 
بقض���اء الل���ه وق���دره، وبعدال���ة القضي���ة  التي 
استشهد والده من اجلها قائاًل احمد الله أن كتب 
لوالدي الشهادة في مثل هذه االيام املباركة من 
خوامت شهر رمضان، ونحن على دربه ماضون. 
وق���د س���بقنا ال���ى درب الع���ال مقبال غي���ر مدبر. 
فهنيئ���ا له الش���هادة وهنيئ���ا  لكل م���ن نال هذا 

الشرف العظيم.

} العميد الركن الصيادي: قضوا نحبهم
 لالخالص والشجاعة والشموخ

ً
 في سبيل الوطن وكانو مثاال

}  ابن الشهيد: سبقونا إلى دار العال ومنا العهد بأنا على درب الفداء والشهادة ماضون

ووريت جثامينهم الطاهرة الثرى في أيام مباركة 

مدبرين  غير  مقبلني  الشهادة  نال���وا  أب��ط���ال   4
قال تعالى: »وال حتس���ن الذين قتلوا في س���بيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون« في موكب 
جنائزي مهيب وفي مثل هذه األيام املباركة من خوامت شهر رمضان الكرمي جرى عصر يوم األحد في 
مدينة مارب األبية تشييع جثامني كوكبة من شهداء الواجب األبرار من ابطال اجليش الوطني الذين 
استش���هدوا في مواقع البطولة والش���رف واإلباء ،وهم يدافعون بإميان وشجاعة وثبات عن العقيدة 

والوطن في جبهات القتال بنهم وصرواح.
وهؤالء الشهداء األبرار هم الشهيد البطل العقيد/ مطلق صالح محمد زمر قائد كتيبة الثنية املنضمة 
مؤخرًا الى اللواء 139 مشاه، والشهيد البطل مالزم ثاني/ عبدالعزيز علي ناجي العنقزي ،والشهيد 

البطل مساعد أول/ عبده حسني حيدره ،والشهيد البطل حسني علي أحمد العنقزي.

   تغطية ومتابعة: اإلدارة العسكرية



خطاب
رئيس الجمهورية في خطابه للشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك: 

عدن باكورة النصر الذي صنعناه ونتطلع لنصر جديد في احلديدة
سيادة الدول وخيارات شعوبها أقوى من كل أسلحة االستقواء وأساليب اإلجرام

نحييكم من العاصمة املؤقتة عدن الباسلة، مدينة 
الس����الم والتعاي����ش، وأرض الصم����ود والكبري����اء 
وبواب����ة العبور الى النصر الكبي����ر، مدينة املدائن 
وموطن النس����يم وعري����ن االبطال ومفت����اح النصر 

لليمن الكبير. 
يطي����ب لي أن أتوج����َه إليكم جميع����ًا أينما كُنتم 
بالتهنئة القلبية الصادقة واملخلصة بهذِه املناسبِة 
الدينية اجلليلة والغالية عيد الفطر املبارك، متمنيًا 
لك����م ولكل أبناِء أمتنا العربيِة واإلس����المية صومًا 

مقبواًل وذنبًا مغفورًا بإذن الله.
إنه عي����د الفطر املبارك، وعي����د االنتصار الثالث 
لهذه املدينة الصامدة التي كسرت كبرياء املليشيا 
االنقالبية وهي في عز قوتها، وسيكون عيدا جديدا 
النتصار جديد بتحرير محافظة احلديدة إن ش����اء 
الله من هذا املشروع املليشياوي املتخلف والفاشل.
لق����د كانت ع����دن باك����ورة النصر ال����ذي صنعناه 
جميع����ا بدعم م����ن اش����قائنا ف����ي دول حتالف دعم 
الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
ونحن اليوم وم����ن على تراب ه����ذه املدينة امللهمة 
نتطلع وبكل عزم وثقة وإصرار لصناعة نصر جديد 
بتحرير مدينة احلديدة، ومينائها االس����تراتيجي، 
لننتزع اخر ش����رايني احلي����اة من جس����د االنقالب 
املتهالك، وتقدم كبير في مختلف امليادين واجلبهات 
من صعدة الى ميدي ونهم والبيضاء وتعز، لندفن 
اوهام احلاملني بعودة اخلرافة والضالل والفوضى، 
خرافة احلق اإللهي وضالل اإلمامة املقيت وفوضى 

املليشيا. 
لق����د عدنا، وكما يعود كل اصحاب احلق، فليس 
هن����اك ما هو أبقى من احلق، عدنا وكلنا أمل وثقة 
وعزمية لنس����تكمل معا حتقيق االنتص����ار الكامل 
في معركتنا التي يشاركنا فيها إخوة اشقاء كرام 
ضمن التحالف امليمون بقيادة األشقاء في اململكة 
العربية السعودية، معركة استعادة الدولة اليمنية 
وهزمية االنقالب وإبق����اء اليمن في إطار محيطها 
العربي وحتقيق األمن واالس����تقرار والرخاء لهذا 
الش����عب العظيم، واستئصال هذا اخلطر املشترك 
الذي اراد ان يعصف بوجودنا ويهدد أمتنا العربية، 
واالس����تقرار العاملي، مدعوما ومس����نودا من نظام 
مارق دأب على تغذية الصراعات ونش����ر الفوضى 

في املنطقة كلها. 
ولذلك كان االلتفاف الش����عبي واملؤازرة العربية 
واإلس����المية واالجم����اع األمم����ي والدولي رس����الة 
واضحة لالنقالبيني ومن يقف وراءهم ان س����يادة 
ال����دول وخيارات ش����عوبها أق����وى وأعت����ى من كل 
أس����لحة االس����تقواء وممارس����ات اإلج����رام، وأن 
الش����عوب بثقافتها وعراقتها وعروبتها هي التي 

ستبقى وسيذهب الزبد جفاء. 
ودعوني أقول لكم، بثقة ال يش����وبها أي شك، ان 
النصر قريب، بل وأقرب مم����ا يتصوره الكثيرون، 
وسنطوي - بإذن الله ثم إصرارنا وثبات شعبنا - 
صفحة مؤملة من معاناة مريرة قاساها شعبنا طوال 
أكثر من ثالثة اع����وام من هذا االنقالب الوحش����ي 
والهمجي املتخلف، الذي عمل على متزيق النسيج 
االجتماعي الوطني، والتضحية باليمن وش����عبها 
خدمة وقربانا ملش����روع طائفي دخيل وغريب على 
شعبنا وقيمه وأخالقه وثقافته، إنه مشروع ارساء 
التجربة اإليرانية املشؤومة في اليمن، لكن شعبنا 
اليمني بتاريخه النضالي العظيم لم ولن يقبل بحكم 

الساللة والعنصرية واملناطقية واجلهوية. 
سنعود من جديد إلى السير في طريق املستقبل 
الذي رس����مه اليمنيون جميع����ًا وتوافقوا عليه في 
مؤمتر احلوار الوطني الش����امل، وستغدو الدولة 
االحتادية مخرجًا من أزمتنا ونهاية حلرب فرضت 
علينا نخوضها دفاعًا عن الشرعية والدولة ودفاعًا 
عن أمنن����ا وأمن األم����ة ، ب����ل ان الدول����ة االحتادية 
صارت واقعًا ملموسًا نعيش اليوم لبنات تأسيسها 

بسواعد أبنائها، في عدن التي أهملت عن عمد خالل 
العش����رين عاما املاضية و في سبأ املهمشة لعقود 
طويل����ة واملفت����رى على تاريخه����ا و في حضرموت 

اخلير التي اضطر أبناؤها للهجرة 
بحثا عن فرص احلياة خارج وطنهم 
املل����يء باخلير ، وغدًا ف����ي تهامة و 
على اي����ادي احف����اد الزرانيق وكافة 
أبناء تهامة الذين حتولت أراضيهم 
إلى مزارع خاصة للفيد واالستغالل 
و ف����ي اجلند منبع العل����م والبطولة 
الت����ي تتعرض للحص����ار و للتنكيل 
ثمنا ملواقفها النبيلة في الدفاع عن 
الث����ورة واجلمهوري����ة والوحدة، و 
ف����ي أزال التاريخ واحلض����ارة التي 
ظل����م أبناؤه����ا واس����تخدموا وقودا 
ملراكز الفيد والتسلط. ان املستقبل 
القادم لن يكون اال مستقبل العدالة و 
الشراكة بالسلطة والثروة في اليمن 

االحتادي املوحد.

االخوات واالخوة:
ال يخفى عليكم ما بذلناه من جهود 
صادقة ومخلصة لتجنيب احلديدة 
هذه العملية العسكرية، وحاولنا عبر 
كل الطرق، ولم ندخر أي وسيلة على 
املس����توى األممي والدول����ي، القناع 
مليشيا االجرام الدموية باالنصياع 
للحل السياسي السلمي القائم على 
املرجعيات الثالث، والبدء بتس����ليم 
احلديدة ومينائه����ا مبوجب مقترح 
املبع����وث األمم����ي، لكنه����م كعادتهم 
يثبتون كل مرة لشعبنا وللمجتمع 
الدولي والعالم أنهم أدوات قذرة في 
ايدي من يتحك����م بها ويديرها، ولن 
يترددوا حلظ����ة واحدة ف����ي احراق 
اليمن وش����عبها في سبيل اوهامهم 

وخرافاتهم ومصالح داعميهم. 
الوس����ائل  كل  اس����تنفذنا  لق����د 
السياس����ية والس����لمية، واجلمي����ع 
يعل����م ذل����ك ف����ي الداخل واخل����ارج، 
ولم يعد في الوس����ع االس����تمرار في 
هذا الوضع املختل، الذي ظلت هذه 
الق����وى املتطفل����ة تس����تنزف قدرات 
شعبنا في مشروع االثراء اخلاص، 
وظل����ت تس����تخدم مين����اء احلدي����دة 
ملص����ادرة ونهب املعون����ات االغاثية 
ومتوي����ل حربه����ا العبثي����ة وتهريب 
الصواريخ الباليس����تية واالس����لحة 

القادم����ة اليه����ا من اي����ران، وحولت املين����اء إلى ما 
يش����به قاعدة عس����كرية لتهديد املالحة الدولية في 
البحر األحمر ومضيق باب املندب، البتزاز العالم. 
وكيف لنا ان نواصل صمتنا ونحن نش����اهد ان 
تهامة سلة غذاء اليمن، والغنية بثروتها ومواردها 
ينهش ابنائها اجلوع والفقر، وتنتشر في مناطقها 
املجاعة واالوبئة، فيما خيراتها واموالها يتالعب 
بها حفنة من قادة مليشيا احلوثي االنقالبية إلثراء 
حس����اباتهم الش����خصية ومتويل حربهم العبثية، 
وباملقابل تعميق مأساة الشعب اليمني اإلنسانية 
وايصاله����ا إلى مرحل����ة كارثية غير مش����هودة في 

العالم احلديث.
لقد تأكد لنا أن كلفة احلرب مبا فيها من أوجاع 
وآالم لن تكون أكثر م����ن تكلفة هذا الوضع املختل 

على ش����عبنا ووطننا، ولذلك كان قرارنا أن منضي 
في حترير هذه املدينة االستراتيجية لتكون بوابة 
أخ����رى النتص����ارات ل����ن تتوقف حتى تس����قط هذه 
املليشيا ونستعيد كل شبر صادرته بقوة السالح. 
ومثلم����ا كان االنتصار في عدن فاحتة لالنطالق 
نحو هزمي����ة وس����حق انق����الب املش����روع االمامي 
الظالم����ي والكهنوت����ي املس����تبد، ف����ان انتصارن����ا 
الوشيك في احلديدة سيكون خامتة للقضاء النهائي 
على االنقالب، وبوابة استعادة عاصمتنا املختطفة، 
وبسط نفوذ الدولة على كل شبر في الوطن، لتتويج 
تضحيات الشهداء االبطال سواء في جبهات القتال 

او اولئك الضحايا االبرياء الذين امتدت اليهم الة 
القتل الرعناء للمليشيا احلوثية عبر جرائم القتل 
والتجويع والتعذيب وغيره����ا، وهو عهد قطعناه 
على أنفس����نا اننا لن نفرط بدمائهم 
وتضحياتهم، وسنحقق غايتهم التي 
قدموا من أجلها ارواحهم في وطن 

آمن مستقر. 
الصاب����ر  اليمن����ي  ش����عبنا  ي����ا 

والشجاع..
في هذا اليوم املبارك واملناس����بة 
الدينية العظيمة، أجدد تأكيدي لكم 
جميعا أننا سنبذل كل ما في وسعنا 
من جهد لتنتهي ه����ذه الغمة قريبا، 
ونعدك����م بأن الف����رج قريب، وبفضل 
تضافرن����ا وتكاتفن����ا وصمودنا في 
وجه اعداء الوط����ن واألمة جتاوزنا 
الكثير من التحديات والصعوبات، 
لك����ن األهم ه����و ترميم كل م����ا تركته 
مليش����يا احلوث����ي االنقالبي����ة م����ن 
دمار وخ����راب وأوج����اع اكتوى بها 
ولق����د  اس����تثناء،  دون  اليمني����ون 
وجهنا أجه����زة احلكوم����ة املختلفة 
والسلطات احمللية مبواصلة العمل 
عل����ى وض����ع احلل����ول واملعاجل����ات 
اخلدم����ات  لتحس����ني  الس����ريعة 
االساس����ية وتطبي����ع االوض����اع في 
املناطق احملررة، خصوصا في مجال 
الكهرباء واملياه والصحة والتعليم 
والطري����ق، واع����داد خط����ط طوارئ 
لبقية املناطق التي سيتم حتريرها، 
واالس����تعداد ملرحلة اع����ادة االعمار 

الشامل على امتداد الوطن.
إنن����ي أدرك ايها الش����عب العظيم 
حجم املتاعب التي تعرضتم لها في 
كل مناطق الوطن جراء املمارس����ات 
السيئة لعصابة االنقالب الهمجية، 
وم����ا تعانون����ه م����ن حص����ار وحرب 
ونهب للموارد وابت����زاز للمواطنني 
وممارسة التعسف بكل اشكاله التي 
لم يعرفها اليمنيون ف����ي تاريخهم، 
وقص����ف امل����دن واالحياء الس����كنية، 
وعملي����ات االختطاف����ات واالخف����اء 
القس����ري ل����آالف م����ن معارض����ي 
مش����روعها وتعذيبه����م بوحش����ية 
حتى امل����وت، وتفجير املنازل، وقمع 
احلري����ات وتكمي����م األف����واه وخنق 
حري����ة التعبي����ر ومص����ادرة وإغالق 
وس����ائل االع����الم، وتنفي����ذ اعدامات 
خ����ارج القانون، لم تبق جرمية ل����م ترتكب، لم تبق 
نقيصة لم يقوموا بها، لم يبق بيت لم يوجعوه.. لقد 
جاءوا من غبار التاريخ كلعنة وسيذهبون كالغبار 

تشيعهم اللعنات. 

يا ابناء شعبنا الكرمي : 
نؤكد لك����م اننا لن ندخر أي جه����د ومعنا جهود 
األش����قاء في دول التحالف بقيادة اململكة العربية 
الس����عودية في تخفيف معاناة ابناء شعبنا وأننا 
نب����ذل جهودن����ا للتعام����ل م����ع الوض����ع اإلنس����اني 
واحلفاظ عل����ى أرواح وممتلكات املدنيني كأولوية 

قصوى وفقا للقان����ون اإلنس����اني الدولي وضمان 
تدفق املعونات اإلنسانية لشعبنا الذي ندرك متاما 

كم قد انهكته املليشيا وزادت من معاناته.
كما نؤكد وبصورة دائمة أن احلرب لم تكن خيارا 
اخترناه، بل فرضت علينا وعلى ش����عبنا والبد من 
إنهاء هذه اآلالم، فهي ليست خيارنا بل خيار الفئة 
الباغي����ة، ويعلم اجلميع كم مددنا ايدينا للس����الم، 
وكنا كلما اقتربنا خطوة نحو السالم ظنوه ضعفا 
ليرفعوا سقف مطالبهم ويعرقلوا اجلهود، كما لو 
أنهم قد اس����تطابوا هذا الوضع الذي يزيدهم ثراء 

وماال ويزيد الشعب فقرا وبؤسا. 

أيها املواطنون الصامدون : 
إنن����ا جميع����ا ف����ي معرك����ة مصيرية هام����ة ولن 
تتوقف إن ش����اء الله حتى نسترد كل شبر في هذا 
الوطن، وامام هذا الهدف النبيل ندعو اجلميع إلى 
توحيد اجلهود ورص الصفوف وجتاوز اخلالفات 
الصغيرة حت����ى حتقيق هدفنا الكبي����ر وهو عودة 
الش����رعية وهزمية االنقالب واستعادة مؤسسات 
الدولة وحتقيق األمن حتت ظ����ل الدولة االحتادية 
وجيشها الوطني الواحد دون اي مليشيا او قوى 

خارج هذا الصرح العتيد »جيش الوطن الكبير|. 
اإلخوة املواطنون االخوات املواطنات: يا ابناء 

شعبنا في الداخل واخلارج..
واستغالال لهذه املناس����بة أبعث من عدن رسالة 
ش����كر وحتي����ة تقدير نياب����ة عنكم إلى كل األش����قاء 
األح����رار الصادقني الذين ش����اركونا الهم واملصير 
ف����ي الوق����وف معنا ف����ي محنتن����ا من اش����قائنا في 
التحال����ف العرب����ي بقي����ادة األش����قاء ف����ي اململك����ة 
العربية الس����عودية ومش����اركة فاعلة من االش����قاء 
في دولة اإلمارات والس����ودان وكافة دول التحالف 
وكل اجلهود الصادقة التي بذلت في سبيل نصرة 

الشعب اليمني في استعادة دولته. 
كم���ا هي وقف���ة إكبار لش���هداء معرك���ة العروبة 
واحلزم واألمل األبطال من أشقاءنا األماجد أبناء 
اململكة العربية الس���عودية واالم���ارات والبحرين 
والس���ودان واملغرب وكل االش���قاء الذين شرفونا 
بأخوته���م، ونصرتهم ووقوفهم إل���ى جانبنا، في 
معركة املصير املشترك ملواجهة األطماع اخلارجية 
ويبقى واج���ب التحية والعرف���ان ألبطال اجليش 
الوطني واملقاومة الش���عبية الذي���ن يصنعون مع 
اشقائهم في التحالف العربي، بدمائهم وأرواحهم 
انتص���ارات الوطن، ويعيدون مع كل تقدم ميداني 
احلياة واألمل للشعب اليمني في اقتراب اخلالص 
من كابوس االنقالب ومشروعه االرهابي والطائفي 
املتخلف، ونقول لهم إن ما تس���طرونه في جبهات 
الشرف والبطولة من انتصارات ساحقة هو للحفاظ 
على وطنكم وحاضركم ومس���تقبل ابنائكم الذين 
سيظلون يتذكرون بكل اجالل وتقدير تضحياتكم 
وبطوالتكم، وأشد على أيديكم مبزيد من الصمود 
والتالحم، ف���إن الوقت قد حان الس���تكمال حس���م 
معرك���ة املصير والوجود لليمن وش���عبها وامتها 

العربية.
الرحمة على أرواح كل شهداء الوطن األبرار الذي 
قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية الطاهرة من أجل 

وطنهم وكرامة وحرية شعبهم. 
والتحية للجرحى امليامني الذين نحس بأنينهم 
ونش����عر بآالمه����م ونب����ذل كل اجله����د لعالجه����م 

وتأهيلهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل.
وال ننس����ى االس����رى واملعتقلني واملختطفني في 
س����جون مليش����يا االنقالب، ونؤكد اننا لن نتخلى 
عنهم ونولي قضيتهم أهمية ومتابعة خاصة حتى 

حتريرهم من قبضة الظلم إن شاء الله. 
وأهنئكم وكل أمتنا العربية واإلسالمية قاطبة، 

بعيد الفطر املبارك.
وكل عام وانتم بخير،،

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وج�ه فخام�ة املش�ر الركن/  عبدرب�ه منصور - رئي�س الجمهورية مس�اء أمس يف 

العاصمة املؤقتة عدن خطاباً  بمناسبة عيد الفطر املبارك، هنأ فيه أبناء الشعب اليمني 

واألمتني العربية واالسالمية بهذه املناسبة الدينية العظيمة.. وقال فخامته: » نحييكم 

من العاصمة املؤقتة عدن، مدينة الس�الم والتعاي�ش وأرض الصمود والكربياء وبوابة 

العب�ور اىل النرص الكبر.. وأض�اف: إنه عيد الفطر املبارك وعي�د االنتصار الثالث لهذه 

املدينة الصامدة التي كرست كربياء املليشيا االنقالبية وهي يف عز قوتها، وسيكون عيداً 

جديداً النتصار جديد بتحرير محافظة الحديدة إن شاء الله من هذا املرشوع املليشاوي 

املتخلف.. وفيما ييل نص الكلمة:

االنقالب  على  النهائي  للقضاء  خامتة  سيكون  احل��دي��دة  ف��ي  الوشيك  انتصارنا    {
}   النصر قريب وأقرب مما يتصوره الكثيرون وبه سنطوي صفحة مؤملة 

من معاناة مريرة قاساها شعبنا 
لبنات تأسيسها واملستقبل  اليوم  الدولة االحتادية صارت واقعا ملموسًا نعيش     {

القادم لن يكون إال مستقبل العدالة والشراكة بالسلطة والثروة 

نتوجه بالشكر والتقدير الى أشقائنا األحرار الذين وقفوا معنا 
في محنتنا وشاركونا الهم واملصير

} المليشيا حولت ميناء 
الحديدة الى قاعدة عسكرية 

لتهديد المالحة الدولية 
وابتزاز العالم

}  الحوثيون جاءوا من غبار 
التاريخ كلعنة وسيذهبون 
كالغبار تشيعهم اللعنات 

}  لن نتخلى عن األسرى 
والمختطفين في سجون 

المليشيا ونولي هذا الملف 
أهمية بالغة
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أك���د نائ���ب رئي���س ال���وزراء، وزي���ر الداخلي���ة، 
املهن���دس، أحم���د امليس���ري، أن حتري���ر العاصمة 
املؤقتة عدن، مثل نقطة البداية إلس���قاط مش���اريع 
مترد مليشيا احلوثي االنقالبية املدعومة من إيران 
والتي أعلنت انقالبها على الش���رعية الدستورية 
ممثل���ة بفخامة الرئي���س عبدربه منص���ور هادي، 
رئي���س اجلمهوري���ة، ومخرجات احل���وار الوطني 

الشامل الذي أجمعت عليه كل القوى السياسية.
وقال في تصريح لوكالة األنباء اليمنية )س���بأ(  
مبناس���بة الذكرى الثالث���ة لتحري���ر املدينة، »حتل 
علين���ا يوم ) 27 رمضان( الذك���رى الثالثة لتحرير 
العاصم���ة املؤقتة ع���دن من دنس مليش���يا التمرد 
احلوثي���ة والتي س���طر خاللها أبن���اء عدن مالحم 
بطولية عظيمة دفاعًا عن األرض والعرض والدين 

والوطن » . 
وأشار إلى أن أبناء عدن خاضوا معركة صمود 
وانتصار اسطوري ومعهم كل الشرفاء والوطنيني 

م���ن مختلف احملافظ���ات احملررة وبدعم عس���كري 
ومعنوي من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية 
املتح���دة .. مش���يرًا إل���ى أن املليش���يا االنقالبي���ة 

عقب إجتياحها ملدينة ع���دن فرضت حصار خانق 
وأرتكبت اإلنتهاكات اإلنسانية بحق املدنيني .

وأكد أن أبناء عدن رفضوا هذا العدوان وسطروا 
مالحم بطولية بالتضحية والفداء ومواجهة الغزاة 
دفاعًا عن الدي���ن واألرض والع���رض، وصواًل إلى 
حتقيق النص���ر املبني في مثل ه���ذا اليوم العظيم 
من ش���هر رمضان الفضيل .. الفت���ًا إلى أن كل هذا 
الوعي واإلنضباط ما كان ليؤتي فاعليته مالم يكن 
حت���ت قيادة واح���دة ورؤية واضح���ة تعرف جيدا 

واقع املدينة وطبائع سكانها. 
وأوضح أن عدن بهذا اإلجناز الوطني والعربي 
العظيم تس���تحق اليوم الكثي���ر من اجلهد والعمل 
ألجل مس���تقبل أفض���ل ميكنها من القي���ام بدورها 
الري���ادي على مس���توى الوطن واملنطق���ة العربية 
والعال���م أجم���ع، تقدي���رًا لتضحي���ات الش���هداء 
واجلرحى من املقاومة الشعبية واجليش الوطني 
وق���وات التحال���ف العرب���ي .. مؤك���دًا أن ذل���ك ل���ن 

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 ...
رئيس الجمهورية يصل العاصمة عدن

احلرب االنقالبية احلوثية الظاملة طوال الفترات املاضية والتي قيدت حريته وطالت 
معيشته وأمنه واستقراره وقوت ابناءه جراء املمارسات االنقالبية التعسفية التي لم 
تثن شعبنا عن رفض الكهنوت ومشروعهم االنقالبي الطائفي الذي حاول عبثا متزيق 

الوطن وشرخ نسيجة االجتماعي.
وقال » ان ساعة االنتصار قد دنت وعودة احلق قد حانت لالنتصار إلرادة الشعب 
اليمني في بناء وطن أمن مس����تقر تسوده العدالة واملساواة واحلكم الرشيد في إطار 

مين احتادي جديد قدم من اجله وِفي سبيله شعبنا تضحيات جسام. 
وسيقف فخامة الرئيس على واقع العاصمة املؤقتة عدن واحملافظات احملررة من 
حيث اخلدمات والبنى التحتية وتفقد أوضاعها وتلبية احتياجات أبنائها كما سيوجه 
فخامة الرئيس مبناس����بة عيد الفطر املبارك خطابا ألبناء اليمن في الداخل واخلارج 
وِفي الثغور وِفي ميادين الش����رف والبطولة وخط����وط التماس في الدفاع عن حياض 

الوطن ودحر مشروع التمرد واالنقالب من وطنا الطاهر.
كان في اس����تقبال فخامة الرئيس ل����دى وصوله مطار عدن الدول����ي رئيس الوزراء 
الدكت����ور احمد عبي����د بن دغر ونائ����ب رئيس ال����وزراء وزير الداخلية احمد امليس����ري 
ومحافظو حلج وابني والقائم بأعمال محافظ عدن ونائب رئيس هيئة األركان العامة 
ورئيسا جهازي األمن السياسي والقومي و قائد املنطقة العسكرية الرابعة وعدد من 
الوزراء والنواب واعضاء مجلس����ي النواب والش����ورى والقيادات العسكرية واملدنية 

والشخصيات االجتماعية.
راف���ق فخامة الرئيس نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الش���دادي ومستش���اري 
رئيس اجلمهورية ياسني مكاوي وصالح عبيد احمد ومحمد موسى العامري ومدير مكتب 
رئاس���ة اجلمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير االع���الم معمر االرياني ووزير النفط 
واملعادن اوس العود ووزير الدولة لش���ؤون مجلس���ي النواب والشورى محمد احلميري 
ومدير مكتب القائد األعلى للقوات املسلحة اللواء ركن احمد العقيلي ونائب وزير الصناعة 

والتجارة سالم سلمان ونائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني عبدربه احملولي.

رئيس الجمهورية يشيد
وِفي اللقاء أشاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي مبواقف دولة اإلمارات قيادة 
وشعبا التي جسدتها إلى جانب أشقائهم في اليمن وعمدتها بدماء أبنائها الزكية في 
محراب الدفاع عن الهوية الواحدة واملصير املش����ترك والتي ستظل على الدوام محط 

فخر واعتزاز جميع أبناء اليمن.
وتن����اول اللق����اء العالق����ات األخوية ب����ني اليمن و دول����ة اإلمارات العربي����ة املتحدة 
واجلهود املش����تركة في إطار حتالف دعم الش����رعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
والتطورات املتعلقة بتكثيف اجلهود لتحرير باقي املناطق اليمنية التي التزال  ترزح 

حتت سيطرة املليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة من ايران. 
من جانبه عبر ولي عهد ابو ظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة سمو الشيخ 
محمد بن زايد ال نهيان عن سروره بلقاء أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
مؤكدًا على مواقف اإلمارات األخوية املتينة والصادقة مع اليمن قيادة وش����عبًا ودعم 
جهود فخامة الرئيس لتحقيق أهداف التحالف العربي في استعادة اليمن من مليشيا 

االنقالب وعودتها ساملة مزدهرة معافى مثلما كانت اليمن السعيد.
وقال: إن من محاسن الصدف أن يأتي هذا اللقاء األخوي الرمضاني املبارك متزامنا 
م����ع ذكرى حترير عدن و س����تتوالى بإذن الله االنتصارات ووق����وف اإلمارات واململكة 
والتحالف مع اليمن وقيادتها الشرعية لعودة البسمة واألمل التي يستحقها الشعب 
اليمني الشقيق. وقال سيظل مصيرنا واليمن واحد ملشاركتنا معًا األلم والدم وتربطنا 

مع صلة الرحم وأواصر القربى.
كم����ا تن����اول اللقاء جمل����ه من القضاي����ا واملوضوع����ات املتصلة بالوض����ع امليداني 

واإلغاثي واإلنساني وغيرها من املجاالت ذات االهتمام املشترك.
ه����ذا وكان فخامة الرئيس عبدربه منصور ه����ادي رئيس اجلمهورية قد وصل إلى 
العاصم����ة اإلماراتية ابوظبي في وقت س����ابق من مس����اء الثالثاء املاض����ي، وكان في 
اس����تقباله وزي����ر الدولة عضو مجلس ال����وزراء رئيس مجل����س إدارة املجلس الوطني 
لإلعالم سلطان احمد اجلابر والسفير اإلماراتي لدى اليمن سالم خليفة الغفلي وسفير 

بالدنا لدى اإلمارات فهد املنهالي.
وقد أجريت لفخامة الرئيس املراسم املعتادة مستعرضا حرس الشرف الذي اصطف 
لتحيته. . حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة اجلمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير 

بالدنا لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة السفير فهد املنهالي،
ومن اجلانب االماراتي س����مو الشيخ حمدان بن زايد آل وسمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و الدكتور سلطان بن 
أحمد اجلابر وزير دولة  وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
ه����ذا وقد ع����اد فخامة الرئيس عبدرب����ه منصور هادي رئي����س اجلمهورية إلى مقر 

إقامته املؤقت في العاصمة السعودية الرياض.

رئيس الجمهورية يتبادل
املناسبة الدينية العظيمة.. متمنيًا لهم دوام الصحة وموفور السعادة، وحلكوماتهم 
وش����عوبهم املزيد من التقدم والرخاء واالزدهار..س����ائاًل املولى عز وجل ان يعيد هذه 
املناس����بة وقد حتقق لأمتني العربية واإلس����المية كل ما تصبو إليه من تقدم ورخاء. 
كما تلقى فخامته برقيات تهاٍن مماثلة من اخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية 

واإلسالمية هنأوه فيها بهذه املناسبة الدينية العظيمة.

.. ويوجه بالحسم العسكري
درجة الكارثة اإلنس����انية، التي ال ميكن السكوت عليها، جراء املمارسات احلوثية 

وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي األزمة في اليمن. 
  وقال رئيس اجلمهورية: »كّنا وال نزال نسعى للحل السلمي املستند على املرجعيات 
االساسية الثالث املتمثلة في املبادرة اخلليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر 

احلوار الوطني الش����امل وقرارات مجلس االمن الدولي رقم 2216 ،وقدمنا الكثير من 
التنازالت لتجنب احلل العس����كري اال اننا ال ميكن ان نس����مح باستغالل معاناة ابناء 

شعبنا وجعله رهينة إلطالة امد هذه احلرب التي اشعلتها املليشيا االنقالبية«. 

نائب الرئيس يؤكد
قوات اجليش مبس����اندة األشقاء في التحالف من انتصارات وإجنازات يومية في 

مختلف اجلبهات.
وأكد نائب الرئيس في اللقاء حرص الشرعية والتحالف على انسياب املساعدات 
اإلنس����انية والس����لع الغذائي����ة وحرصها عل����ى حياة وس����المة املدنيني وع����زم القيادة 
السياس����ية بقي����ادة فخامة رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املس����لحة املش����ير 
الرك����ن عبدربه منصور هادي وبدعم التحالف على حترير كل أرجاء الوطن من قبضة 
امليليش����يا االنقالبية االيرانية واستعادة الدولة اليمنية مبا يخفف من وطأة املعاناة 
التي خلفها االنقالب..مثمنًا دعم األشقاء في دول التحالف وفي مقدمتها اململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
م����ن جانبه حث القائم بأعمال الس����فير البريطاني ،احلفاظ على تدفق املس����اعدات 
اإلنسانية والسلع إلى احلديدة وإلى جميع احملافظات..مؤكدًا بأن احلكومة البريطانية 
تبدي اهتمامًا بدعم الش����رعية وكذا باجلانب اإلنس����اني وحتس����ني الوضع اإلنساني 

وجتنيب املدنيني آثار احلرب والصراع.
وعب����ر عقي����د س����توارس ع����ن تقدي����ره لتفه����م الش����رعية والتحالف له����ذه املخاوف 
واهتمامهم باجلان����ب اإلغاثي واإلنساني..مش����يرًا إلى حرص احلكوم����ة البريطانية 

على حتقيق األمن والسالم في اليمن.
عيدكم أفراح

وننتظر أخبارَا س����ارة وطيب����ة بكل تأكيد س����تالمس معاناة اليمنيني ومش����اكلهم 
املتعددة، وفي مقدمتها اخلالص من مليش����يا االنقالب الى غير رجعة وحترير الوطن 
منها واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي املعركة الرئيسية التي يخوضها 
شعبنا وابطال جيش����نا الوطني بدعم واسناد من األش����قاء في دول التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة. 
هذه القمة األخوية والتفاهمات التي جرت في أبو ظبي وس����بقتها القمة األخوية 
ف����ي مكة املكرمة التي جمع����ت فخامة الرئيس/ عبدربه منص����ور - رئيس اجلمهورية 
بأخيه جاللة امللك/ سلمان بن عبد العزيز ملك اململكة العربية السعودية كان لها أثرها 
ف����ي املقاربة بني القيادتني والتمهيد لعقد القمة اليمنية - اإلماراتية التي انعقدت في 
أبوظب����ي أمس األول، وكانت قد س����بقتها زي����ارة نائب رئيس ال����وزراء وزير الداخلية 
أحمد امليس����ري وهي زيارة ايجابية و مثمرة وتلتها زيارة سمو الشيخ/ عبدالله بن 
زايد وزير اخلارجي����ة اإلماراتي الى الرياض بهدف اللق����اء بفخامة الرئيس/ عبدربه 
منصور هادي - رئيس اجلمهورية، هاتان الزيارتان اكتسبتا بعدين سياسي وأمني 
بالدرجة األولى وتبلورت عنها كثير من ال����رؤى والتفاهمات التي أثمرت انعقاد هذه 
القمة األخوية وحلحلت الكثير من اإلش����كاليات وتقريب االختالف في بعض وجهات 

النظر  إزاء بعض القضايا.
بهذه القمة املباركة نكون قد طوينا اخلالف وانطلقنا س����ائرين في كال البلدين من 
منطلق أخوي وعروبي وإس����المي لتحقيق األهداف املش����تركة وفتح آفاق جديدة مبا 

يخدم املصالح املشتركة للبلدين والشعبني الشقيقني.
هذا اللق����اء التاريخي بكل تأكيد هو جتس����يد ملتانة العالق����ات التاريخية وروابط 
األخ����وة والدين والعروبة واملصير الواحد والهدف املش����ترك للبلدي����ن وبقية البلدان 

في املنطقة العربية.
وعلى أية حال ف�»اإلختالف في الرأي اليفسد للود قضية« ووفق هذه القاعدة يلتقي 
األخ����وة ويتفق����ون على ضرورة العمل املش����ترك ال����ذي يخدم مصال����ح البلدين واألمة 
العربية، وهذا العمل يتجسد على الواقع كما هي الصورة واضحة وجلية في معركة 
اس����تعادة الدولة والقضاء على املليش����يا املتمردة وأذرع إيران ف����ي اليمن واملنطقة.. 
هذه الصورة التي امتزجت فيها الدماء اليمنية واإلماراتية والسعودية والسودانية 
في س����بيل الدفاع عن اليمن وحماية أمن املنطقة العربية من املد الفارس����ي واألطماع 
التوسعية االيرانية في محاولة لزعزعة األمن واالستقرار في املنطقة من خالل أدواتها 

املتمثلة مبليشيا احلوثي وحزب الله اللبناني.  
نحن مدينون لأشقاء مبا قدموه من تضحيات جسيمة ومواقف أصيلة ونثمن كل 
تلك اجلهود والتضحيات اجلس����ام والدعم املتواصل من األش����قاء في اململكة العربية 
الس����عودية ودول����ة اإلمارات العربي����ة املتحدة وبقي����ة دول التحال����ف العربي وعن كل 
ماقدموه ومازلوا يقدمونه من أجل حترير اليمن واس����تعادة ش����رعيته والقضاء على 

مليشيا احلوثي اإليرانية.
كما أن ش����عبنا اليمني يقدر عالي����ا تلك املواقف الكبيرة واألصيلة لأش����قاء جتاه 
أخوانهم في اليمن املتمثلة بعاصفتي احلزم واألمل.. وبهذه املناس����بة العظيمة نقول 
لهم، ش����كرا من األعماق على ذلك الدعم وتلك املواقف آملني تعزيز اجلهود أكثر فأكثر 
الستكمال ماتبقى من األهداف لتحرير بقية املناطق واحملافظات من مليشيا احلوثي 

اإلجرامية وأدوات إيران في اليمن واملنطقة.
في الذكرى الثانية لتحرير عدن

صنعاء واحلديدة وتعز ونحقق انتصارات كبيرة متتالية ستتوج باستعادة الدولة 
وكافة احملافظات من قبضة هذه املليشيا«.

وأضاف »إن حترير عدن، حافظ على اجلمهورية والدولة االحتادية واسقط مشروع 
اإلمامة الكهنوتية، وكان هناك خطر داهم على بالدنا واملنطقة العربية والعاملية من قبل 
ايران وأذرعها االرهابية، ولكن التحالف العربي أوقف ذلك التهديد وحقق انتصارات 

عظيمة أدت إلى حترير 85 % من االرض«.
وش����دد على ض����رورة أن يكون هن����اك وعي مجتمع����ي فاعل من أج����ل احلفاظ على 
اجلمهورية ووحدة اليمن وأمنه واس����تقراره وبهذا س����ننتصر جميعا للحق واملعركة 

ماتزال مستمرة وبوادر النصر باتت واضحة وممكنة.
وأكد الدكتور بن دغر أن العالم وقف مع اليمن ملواجهة خطر امليليش����يا والتهديد 

اإليران����ي للمالحة الدولية، ولهذا لن يكون هناك أي تفاوض خارج املرجعيات الثالث 
املتمثلة في املب����ادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرج����ات احلوار الوطني وقرار 

مجلس األمن الدولي 2216 ونحن مند يدينا لسالم على هذا األساس«. 
وأشار إلى أن هناك توافقًا تامًا مع التحالف العربي الذي ضم معظم الدول العربية 
وحصل على تأييد دولي إلنهاء االنقالب واس���تعادة الش���رعية ممثل���ة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية الذي لن يقبل شعبنا اليمني املساس بها ألنه 
منتخب من قبل الشعب عبر صناديق االقتراع والتبادل السلمي يتم عن طريق االنتخابات 

ال عن طريق العنف والقوة كالذي أحدثته املليشيا احلوثية في سبتمبر 2014 .
وع����ن الوضع القائ����م في احملافظات احملررة ق����ال رئيس ال����وزراء »وضعنا األمني 
اليوم مقبول ونحن نحارب احلوثيني في صنعاء واالرهاب في احملافظات التي عادت 
لنا حيث كانت حضرموت تخضع للقاعدة ومعها أبني وشبوة واليوم بفضل من الله 
وجهود القوات العس����كرية واألمنية جنحنا في القضاء عليها وحتس����نت احلياة في 

مختلف احملافظات«. 
وأضاف: »احلكومة خاضت على املستوى االقتصادي معركة كبيرة وحني عدنا قبل 
عامني لم يكن في خزينة الدولة فلس واحد ألننا كّنا نبعث اإليرادات إلى البنك املركزي 
في صنعاء الذي يقع حتت سلطة املليشيا وبعد ذلك صدر قرار فخامة رئيس اجلمهورية 
بنقل عمليات البنك املركزي إلى العاصمة املؤقتة عدن بعد ان فش����لت امليليشيا بدفع 
مرتبات املوظفني ولوال هذا القرار التاريخي الكبير لفخامة الرئيس النهار االقتصاد 
الوطني«.. مش����يرا إلى تأسيس بنك من الصفر وأعدنا صرف مرتبات اجليش واألمن 

واملدنيني في احملافظات احملررة.
وأشار إلى أن احلكومة طالبت من املجتمع الدولي الضغط على امليليشيا احلوثية 
بتوريد اإليرادات الى البنك املرك����زي في عدن مع التزامنا كحكومة بدفع املرتبات في 
جمي����ع محافظات اجلمهوري����ة ولكنهم رفضوا ذلك ومع هذا أرس����لنا مرتبات الصحة 
والقضاء واجلامعات إلى احملافظات الواقعة حتت سلطة امليليشيا وان لم تكن منتظمة، 
لكننا في حال التزمت املليشيا بتوريد اإليرادات الى البنك املركزي فسندفع املرتبات 
بانتظام بالرغم أن فاتورة مرتبات الدولة قد ارتفعت من 75 مليار الى 125 مليار ومع 

ذلك احلكومة تقوم بالتزاماتها بدفع املرتبات«. 
ونوه رئيس الوزراء أن املليش����يا احلوثية تسيطر على  60 % من االيرادات حيث 
بلغت ايراداتهم 840 مليار ريال العام املاضي لم يدفعوا منها اال ربع راتب، كما حافظنا 
عل����ى قيمة الريال اليمن����ي وكان الفضل بعد الله للمملكة العربية الس����عودية وبعض 

اإلجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن احملافظات احملررة اليوم تشهد انتعاشا اقتصاديا وخدميا 
على الرغم من الظروف التي نعيشها والدمار الذي تعرضت البالد اال ان حالنا افضل 
م����ن العامني املاضيني.. موضح����ا أن الدولة تدف����ع 50 مليار ملرتب����ات اجليش واألمن 

شهريا وتواجه العديد من االلتزامات في، ظل شحة في املوارد وقلة في اإلمكانيات.
وترحم رئيس الوزراء في هذه الذكرى، على أرواح الش����هداء الذين بذلوا حياتهم 
رخيصة ألجل حترير مدينة عدن التي ظلت وستظل مدينة السالم والتعايش.. مجددا 
اإلش����ادة والعرفان بال����دور األخوي التاريخي الكبي����ر لدول التحال����ف العربي الداعم 
للشرعية في اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية واسهام فاعل من دولة االمارات 
العربية وباقي أشقائنا في دول التحالف العربي الذين لبوا داعي األخوة والعروبة.

الحكومة تؤكد
وشددت على أن حترير ميناء احلديدة يشكل عالمة فارقة في نضاالت استعادة اليمن 
من املليش���يا التي اختطفته لتنفي���ذ أجندات خارجية.. مضيف���ة أن حترير امليناء ميثل 
بداية الس���قوط للحوثيني وس���يؤمن املالحة البحرية في مضيق باب املندب وس���يقطع 

أيادي إيران التي طاملا أغرقت اليمن باألسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيني الزكية.
وجددت احلكومة الش����رعية التأكيد بأنها س����تقوم بدعم من التحالف العربي بعد 
التحرير الكامل مليناء احلديدة بواجبها الوطني جتاه أبناء احلديدة وس����تعمل على 
التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة احلياة الطبيعية لكافة مديريات احملافظة 

بعد تطهيرها من احلوثيني اإلنقالبيني.
وزفت احلكومة اليمنية في بيانها للشعب اليمني اقتراب حترير محافظة احلديدة 
من قبضة املليشيا اإلنقالبية، لتكون بداية النصر الكامل لتحرير كافة األراضي اليمنية 
وصواًل إل����ى العاصمة صنعاء لتعود إلى حضن الوطن بعد أن عاثت فيها امليليش����يا 

الكهنوتية اإليرانية فسادًا ودمارًا .

القائم بأعمال رئيس االركان
وأش����اد اللواء القميري ببطوالت الشهيد ومناقبه ومحاربته لالنقالبيني .. معربًا 
عن أصدق تعازيه و مواساته ألسرة الشهيد ومحبيه وكافة أفراد قبيلته ولليمن عامة، 

باستشهاد هذا البطل.
وتق����دم اللواء القميري بعظيم الدع����وات للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد وجميع 
ش����هداء قواتنا  املس����لحة  بواس����ع الرحمة واملغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر 

والسلوان، متمنيا الشفاء والعافية لكافة اجلرحى واملصابني
التحالف يعلن

حرص التحال����ف العربي عل����ى القانون الدولي، بش����أن حماية املدني����ني واألعيان 
املدنية، ف����ي املدينة االس����تراتيجية التي تتخذ ميليش����يا احلوثي م����ن مينائها منفذا 

لتلقي األسلحة اإليرانية.
ولفت املالكي خالل حديثه لقناة “س����كاي نيوز” إلى فشل كل السبل الدبلوماسية 
التي بذلها املبعوث اخلاص لأمني العام لأمم املتحدة إلعطاء مساحة للحل السياسي. 
مؤكدا أنه مت إعطاء مهلة للمليش����يا احلوثية لالنسحاب من احلديدة وتسليم امليناء، 

“لكنها ٌرفضت كما رفضت سابقاتها من املبادرات من قبل االنقالبيني”.
وأوض����ح املالك����ي أن قوات اجلي����ش الوطني واملقاوم����ة قد أجلت عملي����ة التحرير 
إلعطاء املساحة للحل السياسي، برغم تقدمها منذ فترة إلى مشارف مدينة احلديدة.

 وكشف املالكي أن قرار بدء عملية حترير احلديدة قد مت اتخاذه فجر أمس )األربعاء( 
من قب����ل احلكومة اليمنية الش����رعية واجلي����ش الوطني اليمني، بعد رفض املليش����يا 

االنقالبية كافة احللول.
وأكد املتحدث باس����م ق����وات التحالف العربي دع����م قرار اجلي����ش الوطني اليمني 

واملقاومة املشتركة بتحرير احلديدة، من املليشيا االنقالبية.
وأفاد أن حتالف دعم الش����رعية لديه العديد من الس����يناريوهات التي مت التنسيق 
بش����أنها مع اجليش اليمن����ي، فيما يختص باجلان����ب العملياتي واإلنس����اني، مؤكدا 
قدرة اجليش اليمني واملقاومة املش����تركة على حترير احلديدة وإعادتها إلى أحضان 

احلكومة الشرعية.
تصعيد ميداني

العس����كرية املق����رر إطالقها لتحري����ر احلديدة، بع����د توجيهات رئي����س اجلمهورية 
باللجوء للحسم العسكري.

ورفضت مليش����يا احلوثي اإليرانية تس����ليم ميناء احلديدة بناء على مبادرة تقدم 
بها املبعوث األممي لأمم املتحدة إلى اليمن، في وقت كانت احلكومة اليمنية قد أبدت 
قبولها مببادرة املبعوث األممي األمر الذي أدى إلى حسم خيارات احلكومة الشرعية 

والتحالف العربي بضرورة استعادة احلديدة من قبضة املليشيا.
وح����ّول احلوثيون امليناء إلى مركز تهريب لأس����لحة والصواري����خ اإليرانية التي 
وجهت بشكل عشوائي إلى املدن السعودية مستهدفة املدنيني، كما هاجمت املليشيا 
احلوثي����ة البواخ����ر الدولية في بحر العرب، ونش����رت األلغام البحرية في حتد س����افر 

لأعراف والقوانني الدولية.
وطالب القرار الدولي في أحد بنوده احلوثيني بالكف عن اللجوء للعنف، وسحب 
قواتهم من جميع املناطق التي سيطروا عليها، مبا في ذلك العاصمة صنعاء، ووقف 

األعمال التي تعد من الصالحيات احلصرية للحكومة اليمنية الشرعية.
كما ألزم احلوثيني باالمتناع عن أي اس����تفزازات أو تهديدات للدول املجاورة، مبا 
في ذلك االستيالء على صواريخ أرض-أرض، ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية 

للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
تواصل انتصارات الجيش

وبالتزامن مع االنتصارات في خب والش����عف خاض أبط����ال اجليش الوطني يوم 
اإلثنني املاضي مواجهات عنيفة مع مليش����يا احلوثي ضمن معارك اس����تكمال حترير 

مديرية املتون.
ووفق مصدر عس����كري فإن العملية أبطال اجليش الوطني وصلوا مزارع الورش، 

في حني اجتهت قوات مماثلة نحو مزوية، بنفس املديرية.
أما ف����ي صعدة ش����مال البالد فقد ش����نت قوات اجلي����ش الوطني مس����نودة بقوات 
التحالف العربي ،يوم االثنني املاضي، هجومًا على مواقع تتمركز فيها مليشيا احلوثي 

االنقالبية مبديرية كتاف شمالي محافظة صعدة، وحرروا مواقع جديدة.
توافق يمني أممي على انهاء التدخل

لة وعلى وجه اخلصوص القرار  احلوار الوطني وقرارات مجل����س االمن ذات الِصّ
2216 وعلى املبادئ األمنية التي تتطلب انسحاب ميليشيا احلوثي االنقالبية وتسليم 
االس����لحة الثقيلة واملتوسطة والصواريخ وما سيتلوها من ترتيبات سياسية تضمن 

عودة االمن واالستقرار الى اليمن.
جاء ذلك خالل اس����تقباله أم����س األربعاء لوزير اخلارجية خال����د اليماني لتوديعة 
مبناس����بة انتهاء فترة عمله كمن����دوب لليمن لدى األمم املتحدة وال����ذي أكد األخير ان 
احلكومة الشرعية ستظل متد يدها للسالم املستدام الذي ينهي جوالت العنف ويقطع 

دابر أذرع ايران التوسعية في اليمن واملنطقة. 
وأش����ار اليماني إلى ترحيب احلكومة الش����رعية باإلطار العام الذي قدمه املبعوث 
اخلاص عن عملية السالم و مقترح ميناء احلديدة عند لقاءه بفخامة رئيس اجلمهورية.

ولفت إلى أن احلكومة كانت قد وافقت عليها سابقًا عندما قدمها املبعوث السابق، 
وف����ي الوقت الراهن رغم تغي����ر املعطيات عل����ى األرض .. مؤكدًا في الوق����ت ذاته أنها 
س����تمثل خطوة أولية ضمن إجراءات بناء الثقة للتوصل إلى س����الم مستدام شريطة 
مغادرة ميليش����يا احلوثي ملدينة احلدي����دة وفقا لرؤية املبع����وث الدولي الذي يحظى 

بكامل الدعم من احلكومة اليمنية.

هاشم األحمر.. تتمة األخيرة
وفي مقدمتهم اللواء هاشم األحمر، فهو ليس بحاجة ال ملال 

وال ملنص����ب، وميكن أن يعيش بقية حياته مترفا منعم����ا في باريس او دبي أو أي 
عاصمة غربي����ة أخرى، لكن كل تلك األماني الصغار ال تعيش في مفردات قاموس هذا 

الشاب »اجللد« الذي يقدس احلياة العسكرية. 
يتح����دث معك عن أوفي����اء رحلوا وصادقني مازلوا في مواقع الش����رف والتضحية، 
وعن طابور طويل من القيادات العس����كرية  تخرجت من رح����م اللواء )141( وانتقلت 

إلى مناصب قيادية متعددة في صفوف اجليش الوطني. 
رجل يحترم قيادته العليا في مؤسسة اجليش ممثلة بالقائد األعلى املشير هادي 

ونائبه الفريق علي محسن. 
رجل عس����كري تضيع في ممارسته العملية معاني املناطقية، أو معاني االستعالء 
والت����رف، بل ينحني للتواضع، ويعيش بني رجاله األش����اوس، مش����اركا لهم في خيام 
الصح����راء بحضرموت مبنطق����ة العبر، م����رورَا باملواقع واملتارس ف����ي جبال الفرضة 

وأودية اجلوف. 
قراب����ة الثالثة األع����وام املاضية، تهرب الرجل من وس����ائل االع����الم، رافضَا التقاط 
الس����لفيات أو التع����رض لأضواء، لم يس����تدعِ قنوات فضائي����ة وال صحفيني لتمجيد 
انتصاراته طيلة السنوات املاضية، بل يؤكد أنه ال ميلك صفحة على مواقع التواصل 
» الفيسبوك أو تويتر« ولم ينجح االعالم في اقتناصه إال عبر مقابلة تلفزيونية يتيمة 

قال إنها فرضت عليه إلزاما وبتوجيهات عليا. 
ثقوا أن ثمة رجااًل أقوياء صادقني في صفوف هذا الوطن، وفي رحم جيشنا الوطني 
يناضلون بصمت، يستطيعون رس����م معالم النصر واحلسم قريبا، فطوبى لهم، ولهم 

منا كل التحية والتقدير، وال نامت أعني اجلبناء. 

بع���ث فخام���ة الرئي���س عبدرب���ه منص���ور ه���ادي رئي���س 
اجلمهورية ،مس���اء أمس األربعاء، برقية عزاء ومواساة الى 
أخيه رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ،عزاه فيها 
بإستشهاد أربعة من اجلنود اإلماراتيني أثناء تأديتهم واجبهم 

الوطني في عملية » إعادة األمل«. 
وأش���اد رئيس اجلمهورية باملواقف األخوية لالشقاء في 
دول���ة اإلمارات العربي���ة املتحدة قيادة وحكومة وش���عب من 
خالل وقوفهم الى جانب اش���قائهم من أبناء الشعب اليمني 
ف���ي هذه املعرك���ة املصيرية الت���ي يخضوها ابط���ال اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية ضد املليشيا احلوثية االنقالبية 
املدعومة من ايران التي تسعى الى زعزعة امن واستقرار اليمن 
واملنطقة.. مؤكدًا ان مثل هذه املواقف التي يجس���دها ابطال 

القوات اإلماراتية سيخلدها التاريخ في انصع صفحاته. 
وثمن فخامة الرئيس اجله���ود التي تبذلها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ومش���اركتها في عملية »إعادة األمل« ضمن 
قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية السعودية 
لدعم الش���رعية في اليمن..مش���يرًا الى االنتصارات الكبيرة 

والساحقة التي حققها اجليش الوطني واملقاومة الشعبية في 
مختلف املواقع واجلبهات باسناد من قوات التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية. 
وعبر رئيس اجلمهورية عن أحر التعازي وأصدق املواساة 
الى أخيه رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ، والى أسرة 
الش���هداء ،املالزم أول بحري خليفة سيف سعيد اخلاطري و 
الوكي���ل أول علي محمد راش���د احلس���اني و الرقيب خميس 
عبدالله خميس الزيودي و العريف أول عبيد حمدان س���عيد 
العبدول���ي بهذا املصاب األليم..س���ائاًل الله العل���ي القدير ان 
يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنهم فسيح 

جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. 
كما بع���ث فخامة الرئي���س عبدربه منصور ه���ادي رئيس 
اجلمهورية ،برقيتي عزاء ومواساة مماثلة الى نائب رئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وولي عهد 
أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

جرى ف���ي نيويورك بالوالي���ات املتح���دة األمريكية ، أمس 
األربع���اء، انتخ���اب اليم���ن لعضوي���ة املجل���س االقتص���ادي 

واالجتماعي باألمم املتحدة للعام 2019 .
كم���ا انتخبت الدول األعض���اء في اجلمعي���ة العامة لأمم 
املتحدة كاًل من كمبوديا ومالطا أعضاء في املجلس االقتصادي 
للع���ام 2019م إلى جانب بالدنا، إضاف���ة إلى انتخاب كل من 
اململكة العربية الس���عودية ومصر وباكستان وتركمانستان 
وإثيوبيا وانغوال وكيني���ا والباراغواي وجامايكا والبرازيل 
ولكس���مبورغ والواليات املتح���دة األمريكي���ة وهولندا وكندا 

وأوكرانيا وارمينيا وإيران للفترة من ٢٠١٩- ٢٠٢١م.
ويتكون املجل���س االقتص���ادي واالجتماعي م���ن ٥٤ دولة 
متثل املجموعات اجلغرافية اخلمس في األمم املتحدة ويتم 
انتخابها ملدة ٣ سنوات،ويشكل املجلس قلب منظومة األمم 
املتحدة لتحقيق األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية وقد مت إنش���ائه في العام ١٩٤٦ كأحد 

الفروع الستة لأمم املتحدة.
اجلدير ذكره أن هذه هي املرة األولى التي يتم فيها انتخاب 
بالدنا لعضوية املجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة.

تفقد محافظو إقلي���م آزال ) صنعاء، وعمران ، وصعدة( 
قوات اجليش الوطني واملقاومة في جبهات القتال مبحور 

البقع مبحافظة صعدة.
واطلع محافظ صنعاء اللواء/ عبدالقوي شريف ومحافظ 
عمران اللواء الركن عبدالرحم���ن الصعر، ومحافظ صعدة 
هادي طرش���ان الوائلي، وقائد القوات الس���عودية العميد 
الركن محمد بن عائض املرزوقي،على أحوال املقاتلني االبطال 
واالنتصارات التي يسطرونها في جبهات البقع في صعدة. 
وكان محافظ صع���دة قد رحب بقادة اقلي���م آزال بقيادة 
اللواء عبدالقوي أحمد عباد شريف محافظ محافظة صنعاء 
ومرافقيهم ..مشيدًا بهذه اخلطوة لقادة اإلقليم والتي سبقها 

زيارات املقاتلني في جبهة نهم.

ونقل محافظ صنع���اء ،للمقاتلني من الق���ادة والضباط 
واجلنود واملقاومة حتيات فخامة الرئيس املشير عبدربه 
منصور ه���ادي رئيس اجلمهوري���ة القائد االعل���ى للقوات 
املسلحة ونائبه الفريق الركن علي محس���ن األحمر ودولة 
رئي���س ال���وزراء الدكت���ور احمد عبيد ب���ن دغر..مؤك���دًا ان 
توجيهات فخامة الرئيس تقضي العمل كفريق واحد لقادة 
اإلقلي���م وتفقد أحوال ق���وات اجليش الوطن���ي في جبهات 

محافظات إقليم آزال وتقييم الوضع في اجلبهات . 
وأش���ار ال���ى ان املعركة متكاملة في كل اليم���ن وان الدم 
واحد والهم واحد وأن صعدة أكثر احملافظات معاناة وظلم 
وتشريد بسبب املليشيا منذ السيطرة عليها قبل االنقالب..
مؤك���دا ان القي���ادة السياس���ية تض���ع نص���ب اعينها وفي 

أولوية اهتمامها محافظة صعدة وهموم ومعاناة أبنائها 
اجلمهوريني.

وعبر اللواء شريف عن تقدير وعرفان القيادة السياسية 
وقي���ادة اإلقليم للجهود واألدوار الكبي���رة لقوات التحالف 
العربي املساندة للشرعية في مختلف املجاالت بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة ومبس���اندة من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. 
رافقهم خ���الل الزيارة قائد محور صع���دة العميد عبيد 
األثلة و أركان اللواء) ١٠٣ ( مشاة العميد احلليسي ،وعدد 
من القادة العسكريني في محور صعدة ، الشيخ صالح بن 
مقيت أحد كبار مشائخ صعدة والشيخ حسني حيدر والشيخ 

شطاب الغولي .

رئيس اجلمهورية يعزي القيادة اإلم��اراتية 
باستشهاد أربعة من جنودها في اليمن

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية:

حترير عدن مثل نقطة البداية إلسقاط مشاريع املليشيا املدعومة من إيران

يتأت���ى إال بتكات���ف اجلهود من اجلمي���ع للوقوف 
مع الش���رعية وحتت قيادة فخام���ة الرئيس هادي 
حتى يتم دحر املليشيا وحترير كل شبر في الوطن 
وإنه���اء االنقالب بكل أدواته ومش���اريع إيران في 
اليمن بصورة خاص���ة ومنطقة اخلليج واجلزيرة 

العربية بصورة عامة  . 
وقال: »إن هذه الذكرى س���تظل ذك���رى تاريخية 
يتذكر من خالل صفحاتها الناصعة بالتضحيات 
اجلسام لكل من أسهم في صنعها ألجيال وأجيال 
مبا قام به شجعان عدن ومن ساندهم من أخوتهم 
في احملافظات األخرى« .. مترحمًا على الش���هداء 
الذي���ن س���قطوا خ���الل احل���رب الظاملة عل���ى عدن 
والوط���ن عامة ومتمنيًا الش���فاء العاجل للجرحى 

األبطال.

أك���د وزي���ر اإلدارة احمللي���ة رئي���س اللجن���ة العلي���ا 
لالغاث���ه عبدالرقي���ب فتح، ح���رص القيادة السياس���ية 
ممثل���ة بفخامة الرئيس عبدربه منص���ور هادي رئيس 
اجلمهوري���ة واحلكوم���ة الش���رعية االلت���زام بالقوانني 
الدولية واإلنسانية واحلفاظ على سالمة املدنيني في كافة 
محافظات اجلمهورية ومنها محافظة احلديدة وضمان 

وصول املساعدات الى كافة احملافظات دون استثناء.
وأشار فتح الى ان املليشيا احلوثية االنقالبية تقتل 
املدنيني وتقصف االحياء السكنية في احملافظات بكل 

أنواع األس���لحة وقام���ت بجرائم حرب بح���ق املدنيني، 
وعملت على جتويع أبناء محافظة احلديدة ..الفتًا الى 
ان عملية حترير احلديدة، هي انقاذ ألكثر من 4 ماليني 
مدني من إرهاب املليشيا االنقالبية وحصارها للمحافظة 

منذ أكثر من ثالثة أعوام.
وأوضح بأن املليشيا االنقالبية ومنذ سيطرتها على 
محافظة احلديدة، عملت على تردي الوضع اإلنس���اني 
ألبناء احملافظة بشكل كبير، وأدت سياستها التجويعية 

الى ظهور املجاعة في عموم احملافظة.

وقال وزير االدارة احمللية:«يجب على املجتمع الدولي 
واحلريصني على أمن وسالمة املالحة الدولية مساندة 
جه���ود احلكومة الش���رعية والتحالف العرب���ي الداعم 
للحكوم���ة للش���رعية، للس���يطرة على مين���اء احلديدة، 
واعادته للحكومة الشرعية، بعد ان استخدمه املليشيا 
االنقالبية خالل ثالث أعوام ألغراض عسكرية وتهريب 
الصواري���خ واألس���لحة وتهدي���د دول اجل���وار واعاقة 
االعمال االغاثية بصورة مخالفة لكل القوانني الدولية 
واإلنس���انية، وأكد ان إعادة كافة املوانئ الى احلكومة 

يضم���ن امن وس���المة املالح���ة الدولية ومرور الس���فن 
التجارية واالغاثية بشكل طبيعي«.

وأض���اف فتح »ان مليش���يا احلوثي منذ س���يطرتها 
على امليناء عملت على إعاقة ونهب 84 س���فينة اغاثية 
وجتارية ونفطية، وقصفت 5 س���فن اغاثية وجتارية ، 
ومنعت افراغ أكثر من 84326 طنًا من البترول و11.979 
طنًا من الديزل، في امليناء، إضافة الى قصفها ل� 4 مخازن 
تابعة برنامج األغذي���ة العاملي في احملافظة وتدميرها 

ألكثر من 5000 طن من املساعدات في تلك املخازن«.

فتح يدعو املجتمع الدولي ملساندة احلكومة في حترير ميناء احلديدة

انتخاب بالدنا لعضوية املجلس االقتصادي 
واالجتماعي باألمم املتحدة 

محافظو إقليم آزال يتفقدون قوات اجليش الوطني في جبهة البقع بصعدة

تتمات4
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التعزي���زات  وص���ول  اكتم���ال  م���ع 
العس���كرية القادم���ة م���ن ع���دن وحل���ج 
،واصلت قوات اجليش الوطني تقدمها 
بجنوب احلديدة على بعد أقل من )10( 
كم وبدأت بعملية التوغل ش���مااًل بهدف 
الوصول  إل���ى مركز احملافظة بالتزامن 
مع حتلي���ق مس���تمر لطي���ران التحالف 
الطي���ران  متش���يط  و  ت���ارة  العرب���ي 
املروحي تارة أخرى للطريق الس���احلي 
ب���ني ‘‘الدريهمي« واألط���راف اجلنوبية 

ملدينة احلديدة.
إلى ذلك قال سكان محليون أن طيران 
التحالف العربي شن فجر األربعاء عدد 
م���ن الغ���ارات عل���ى مواقع للمليش���يات 
بالس���احل الغرب���ي مبناط���ق »النخيلة« 
و»قضب���ة« ومحط���ة »املصل���ى« موقع���ًا 
عدد م���ن اخلس���ائر مادية وبش���رية في 
صفوف احلوثي���ني، وبعد معارك عنيفة 
متكن اجليش من السيطرة على ضاحية 

النخيلة.
وأضاف املصدر ذاته ل�»26سبتمبر«: 
ان عددًا م���ن البوارج احلربي���ة التابعة 
للتحال���ف العربي اقتربت من س���واحل 
مديري���ة »الدريهم���ي« الواقع���ة جن���وب 
مدين���ة احلدي���دة علم���ًا ب���أن ه���ذه املرة 
األول���ى التي تقت���رب فيها الب���وارج من 
املنطقة مما يؤكد توجه التحالف حلسم 

معركة احلديدة«.
وعن هذا التقدم في الس���احل الغربي 
ووصواًل إلى األب���واب اجلنوبية ملدينة 
يذه���ب  »الدريهم���ي«،  ف���ي  احلدي���دة 
الصحف���ي واحملل���ل السياس���ي »ف���ؤاد 
مسعد« إلى ان التقدم املتسارع في جبهة 
الس���احل الغربي يكش���ف عن انهيارات 
متالحقة في صفوف املليشيا احلوثية، 
بفعل القوة العس���كرية املش���اركة ضمن 
القوات املوالية للرئي���س هادي، وكذلك 
املتابعة والدعم املس���تمر م���ن مقاتالت 
التحالف العربي، فضال عن ضعف قدرة 
احلوثي���ني على الصمود في الس���واحل 
املمت���دة غرب���ا مقارن���ة بصموده���م في 

جبهات أخرى ذات طابع جبلي.
وعن املعركة وأهميتها االستراتيجية 

يضي���ف ل�»26س���بتمبر«، تب���رز أهمي���ة 
االنتصارات في جبهة الساحل الغربي 
في كونها ت���ؤدي إلى إحكام الس���يطرة 
عل���ى محافظ���ة احلدي���دة بالكام���ل مبا 
متثل���ه م���ن أهمي���ة اس���تراتيجية م���ع 
األكث���ر  الرئي���س وموقعه���ا  مينائه���ا 
حيوية، فضال عن أن حترير كافة مناطق 
الساحل الغربي يس���هل االنتصار على 
مليش���يات احلوث���ي ف���ي بقي���ة املناطق 
التابعة حملافظة تعز باعتبار الس���احل 
الغربي ظل يش���كل مصدر إمداد وحركة 

للمليشيات احلوثية نحو تعز وحلج«.
ه���ذا وقالت قوات التحال���ف العربي: 
»ان حتري���ر مدين���ة احلدي���دة واملين���اء 
سيخلق واقعًا جديدًا وسيجبر املليشيا 
االنقالبي���ة الذه���اب إل���ى املفاوض���ات، 
معتبرًا« إن االحتالل غير القانوني ملدينة 
احلديدة م���ن قب���ل املليش���يا االنقالبية 
يؤدي إلى  إطالة أمد احلرب في اليمن.

ج���اء ذل���ك عل���ى لس���ان وزي���ر الدولة 
لش���ؤون اخلارجي���ة ‘‘أن���ور قرق���اش« 
م���ن خ���الل ع���دد م���ن التغري���دات عل���ى 
صفحته الش���خصية مبوقع التدوينات 
املصغ���ر »تويتر«، حي���ث طالب املجتمع 
الدولي بضرورة الضغط على املليش���يا 
وإجباره���ا على االنس���حاب م���ن مدينة 

احلديدة«.
وعن نوعية الس���الح، أضاف املصدر 
ذاته، »أن املدرعات ومدافع 7/12 ومدافع 
مضاد الطيران وأسلحة متوسطة أخرى 
وقذائ���ف صاروخي���ة وأطق���م عس���كرية 
ستش���ارك في عملي���ة حتري���ر احلديدة 
حي���ث أن تعزيزات بالعرب���ات واملعدات 

العسكرية وصلت أمٍس الثالثاء«.
ومع التحضير ملعركة احلديدة أجلت 
ع���دد م���ن املنظم���ات الدولي���ة موظفيها 
من املدينة خالل األي���ام القليلة املاضية 
ف���ي حني تواص���ل املليش���يا زراعة مكن 
م���ن األلغ���ام بكثافةعلى جنب���ات الطرق 
املؤدي���ة للحديدة كما ه���و احلال أللغام 

بحرية زرعتها املليشيا بالسواحل. 
وم���ن أج���ل تخفي���ف الضغ���ط عمدت 
املليشيا على طباعة وتوزيع منشورات 
مبدين���ة احلديدة لتخوي���ف الناس ممن 
تصفهم املليشيا ب�»التكفيرين« وخطرهم 

على املجتمع، بحسب نشطاء.

وتداول النش���طاء مبواق���ع التواصل 
االجتماع���ي  قي���ام املليش���يا بتوزي���ع 
كمي���ات كبيرة م���ن »البرش���ورات« التي 
توجه االهالي بعدم التعاطي مع ما قالت 
أنها إش���اعة انتصار اجلي���ش الوطني، 
فيما يس���تميت إعالم املليش���يا بتكذيب 
تقدم اجليش في »الدريهمي« فضاًل عن 

التحضير لدخول مدينة احلديدة.
 وأحكم���ت ق���وات اجلي���ش الوطن���ي 
االثن���ني املاضي عل���ى منطق���ة »اجلاح« 
التابع���ة ملديرية »بي���ت الفقي���ه« جنوب 
احلدي���دة بع���د مع���ارك عنيف���ة أش���ترك 
فيه���ا الطي���ران خلف���ت قتل���ى وجرحى 
للمليش���يات قدرته���م ق���وات العمالق���ة 
ب�»50« قتياًل واستعادة أسلحة وذخائر.
 وتتخذ املليشيا من املناطق الواقعة 
على الساحل الغربي مخازن ألسلحتها، 
وبإعادة السيطرة على »اجلاح« ومفرق 
‘‘احلس���ينية« متكن���ت ق���وات اجلي���ش 
الوطن���ي م���ن ط���رد املليش���يا م���ن ه���ذه 
املناط���ق حت���ى أصب���ح قراب���ة التس���ع 
مديريات ساحلية في قبضة اجليش من 

أصل ‘‘26« مديرية.
وخ���الل األش���هر القليل���ة املاضي���ة 
اس���تطاع اجليش الوطني من السيطرة 
عل���ى أكث���ر م���ن »100« كيل���و مت���ر م���ن 
أص���ل »115« كيل���و مت���ر على الش���ريط 
الس���احلي وه���ي املس���افة م���ن مديري���ة 
اخلوخ���ة -جنوب احلدي���دة- إلى مركز 
احملافظة حي���ث يرابط اجليش مبديرية 

«الدريهمي« جنوب املدينة.
وس���بق للمليش���يا إن جي���رت مين���اء 
احلدي���دة واحملافظ���ة بش���كل ع���ام على 
م���دى الس���نوات املاضي���ة بالس���يطرة 
عل���ى موارد امليناء م���ن خالل الضرائب 
واجلمارك  مما يدر عليها أموااًل طائلة 
ناهيك عن تهريبها لأس���لحة باإلضافة 

إلى نهب املساعدات اإلغاثية.
وبالسيطرة على احلديدة تكون بذلك 
صنعاء على وش���ك السقوط حيث تبعد 
عنها 226 كم وهذه املس���افة أقل بكثير 
من املسافة التي قطعتها قوات اجليش 
من���ذ انط���الق عملي���ة ‘‘الرم���ح الذهبي« 
بداي���ة يناي���ر م���ن الع���ام 2016م والتي 
أفرزت إلى حترير الساحل الغربي -أي- 

من باب املندب وصواًل إلى احلديدة.

   هشام منصور

حش���دت املليش���يا االنقالبي���ة خ���الل 
األس���ابيع املاضية أكبر عدد من مقاتليها 
وزجت بهم في جبهات القتال في صرواح 
ونهم وقانية واملالجم واجلوف، في عملية 
انتحارية لتغطي حالة االنهيار احلاصل 

ملليشياتها في جبهات الساحل الغربي.
ومثلت جبهة ص���رواح  غرب محافظة 
م���أرب، إح���دى  أش���رس اجلبه���ات التي 
ألتهم���ت عناصر املليش���يا، حيث حاولت 
املليش���يا أن ترمي بأغل���ب مقاتليها فيها 
لتحقق أدنى انتصار يذكر لتوهم مقاتليها 
به وتغرر على بعضهم، لكن صرواح كانت 
أعت���ى ف���ي وجههم وأقس���ى م���ن جبالها 

صمودًا.
أهمية جبهة صرواح

حتتل ص���رواح أهمية كبيرة بالنس���بة 
ملوقعها االستراتيجي فهي غرب محافظة 
م���أرب العاصم���ة العس���كرية للش���رعية 
ودرعها املتني، وكذل���ك البوابة اجلنوبية 
لدخ���ول صنع���اء، فهي تقع جنوب ش���رق 
محافظ���ة صنع���اء، فتحريره���ا يفتح خط 
اجليش الوطني باجتاه العاصمة صنعاء 

مرورا مبنطقة خوالن.
سبع جبهات قتالية

وتتكون جبهة صرواح من سبع جبهات 
قتالية تش���تد فيه���ا املعارك مع املليش���يا 
االنقالبية وتبلغ ذروتها عند هزميتها في 
اجلبهات األخرى في احملافظات، وحاولت 
املليشيا االنتحار فيها أكثر من مرة لكنها 

كانت مقبرة بالنسبة لهم.
مصرع وجرح أكثر من 100عنصر 

أكد قائد جبهة صرواح العميد عبداإلله 
على، أن أبطال اجلي���ش الوطني متكنوا 
مس���اء األح���د، من الس���يطرة عل���ى ثالثة 
مواقع عسكرية غرب املديرية، إثر إحباط 
محاول���ة تس���لل للمليش���يا إل���ى مواق���ع 

اجليش شرق صرواح.
وقال العميد عبد االله علي، في تصريح 
ل����«26 س���بتمبر« :إن عش���رات القتل���ى 
واجلرحى في صفوف املليشيا االنقالبية 
سقطوا في املعارك التى دارت بني اجليش 
الوطني واملليشيا االنقالبية، مشيرا إلى 
ان جثث املليش���يا م���ا زال���ت متناثرة في 

اجلبال والوديان.
ويؤكد قائد اجلبهة أن مديرية صرواح 
س���تتحرر من املليش���يا االنقالبي���ة قريبا 
بعزمية ق���وات اجلي���ش واصرارهم على 
حترير كل شبر في الوطن من املليشيات.
ال���ى ذل���ك ش���هدت جبه���ات ص���رواح، 
معارك عنيف���ة بني قوات اجليش الوطني 
واملليش���يا االنقالبية، ف���ي جبهتي القلب 
وامليسرة غرب مركز مديرية صرواح، إثر 
محاولة تسلل فاشلة للمليشيا االنقالبية.
ومتك���ن أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي من 
إفش���الها، وتكبي���د املليش���يا االنقالبي���ة 
خس���ائر كبيرة في العتاد واألرواح، والذ 
بقية عناصر املليش���يا بالفرار، وبحسب  
مصادر ميدانية » فإن املليشيا تكبدت أكثر 
من50قتي���اًل وأكثر م���ن 80 جريحًا خالل 

املعارك التي دارت في اجلبهة.
واس���تعاد اجلي���ش أس���لحة وذخائ���ر، 
كانت بحوزة املليش���يا، باإلضافة ملعدات 

قتالية مت وإعطاب بعضها.
مدفعية  اجليش

وخالل املعارك األخيرة  كثفت املدفعية 
من قصفها على مواقع وجتمعات املليشيا 
االنقالبية، وكان لها دور كبير في إفشال 
محاوالت التسلل املتكررة التي تقوم بها 

عناصر املليشيا االنقالبية. 
وكان���ت مدفعي���ة اجلي���ش والتحال���ف 
قصف���ت مس���اء األح���د بعش���رات القذائف 
جتمعات وحتركات املليشيا االنقالبية  في 
منطقة الزغ���ن والعج���ارم أدت إلى إحراق 

طقم وسقوط عدد من القتلى واجلرحى.
مقاتالت التحالف

بدوره���م صق���ور اجل���و ف���ي التحالف 
العربي متكنوا خالل األي���ام املاضية من 
تكبيد املليشيا خسائر فادحة، فقد متكنت 
غ���ارات جوية مس���اء الثالثاء م���ن تدمير 
مدفع هاوزر تابع للمليش���يا واستهداف  
3قناصني في أحد املواقع غرب املديرية. 

 وبحس���ب مصادر ميدانية فقد متكنت 
مقات���الت التحال���ف من اس���تهداف مدفع 
املليش���يا املتمركزة خلف نصيب احملجر 
غرب���ي صرواح، مؤكدًا س���قوط 4 عناصر 
من املليش���يا كان���وا جوار املدف���ع إضافة 

لطاقم املدفع.
 واس���تهدفت غارة جوية اخرى مواقع 
القناصني في أعلى تبة العجارمة املرتفعة 
غرب صرواح أس���فرت عن مقتل القناصة 

وتدمير أماكن متركزهم.
 وأك���د العمي���د/ عبداالل���ه عل���ي، قائ���د 
جبه���ة ص���رواح أن غارت���ني ملقات���الت 
التحالف العربي األحد استهدفت مواقع 
متركز املليش���يا االنقالبي���ة بجوار مقوي 
ش���بكة االتص���االت، أطراف جب���ل هيالن 
االس���تراتيجي أس���فرت عن تدمير منصة 
إطالق صواري���خ كاتيوش���ا ومقتل طاقم 
املنصة كما اس���تهدفت بغارة اخرى طقم 
قتالي يحمل مقذوف���ات صاروخية قادمًا 

من اجتاه صنعاء.
وأوض���ح قائ���د اجلبه���ة، أن مقات���الت 
التحالف العربي استمرت مبراقبة مسيرة 
الطقم منذ وصوله إلى وادي حباب حتى 
توقف���ه ف���ي رأس جب���ل هي���الن حي���ث مت 

استهدافه ومقتل من كانوا على متنه.
 جثث متناثرة في الشعاب

ويوضح العميد عبداإلله على، أن أبطال 

اجلي���ش الوطن���ي متكنوا ي���وم اخلميس 
املاض���ي، من كس���ر محاولتني للمليش���يا 
االنقالبي���ة حاول���ت التس���لل إل���ى مواقع 
اجلي���ش الوطني في ص���رواح  خالل 24 
ساعة، مؤكدًا أن عشرات  اجلثث للمليشيا 

ما زالت مرمية في شعاب املنطقة.
ويضيف في كل محاولة  للتس���لل الى 
مواق���ع اجلي���ش الوطن���ي متث���ل عملي���ة 
انتح���ار تقوم بها املليش���يا للتخلص من 
عناصره���ا دون اكت���راث مل���ا تتكب���ده من 
خس���ائر في االرواح او العتاد، فما زالت 
عش���رات اجلث���ث متناث���رة في الش���عاب 

واجلبال. 
قصف املدنيني

م���ن  االنقالبي���ة  املليش���يا  وتتخ���ذ 
أطراف جبهة ص���رواح أعلى جبل هيالن 
االس���تراجتي منطق���ة إلط���الق صواريخ 
الكاتيوشا على سكان مدينة مأرب، والتي 
بات يقطنه���ا أكثر من 2.5 مليون نس���مة 
بحس���ب مص���ادر رس���مية ف���ي احملافظة، 
أغلبه���م نازحني واحتضنته���م مأرب بعد 
ان ضيقت عليهم املليشيا في محافظاتهم 

وأجبرتهم على النزوح.
ويؤك���د ذلك إحباط مقات���الت التحالف 
العربي لعملية إطالق صاروخ كاتيوش���ا 
باجت���اه مدين���ة مأرب مس���اء االح���د، من 
جوار مقوي شبكة االتصاالت في أطراف 
جب���ل هي���الن، فدم���رت العملي���ة بغارتني 
على املنصة وتعزيزها قبل ان تتمكن من 

االطالق.
 صرواح جهنم لعناصر املليشيا

ويق���ول أح���د أف���راد املنطق���ة الثالث���ة 
املس���اعد/صدام املثيل، حتاول املليش���يا 
االنقالبية بني احلني واالخر التسلل الى 
مواقع اجليش الوطني في صرواح بهدف 
اح���راز أي تق���دم يذكر او الس���يطرة على 
مواقع فقدتها سابقًا ليتصدى لها ابطال 
اجليش الوطني ويكبدها خسائر فادحة.
ويص���ف معركة يوم االح���د بقوله« إنه 
مشهد يتكرر وال ش���ئ سوى جثث هامدة 
ومرمي���ة تترك ويفر البقي���ة«، مؤكدًا على 
النهاي���ة احلتمية لكل من يحمل مش���روع 

املوت.
ويصف صدام / جبهة صرواح، بأنها 
جهنم للمليش���يا االنقالبي���ة، مضيفًا »أن 
الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

عناصر المليشيا وقيادتها الميدانية في حالة هستيريا بحثَا عن منفٍذ للهروب 

احلديدة.. احلوثيون ُيصلون سعيرا
عشرات القتلى من المليشيا تنهش جثثهم الكالب

احلوثيون.. «يتجندلون» في جبال صرواح

  خليل الزكري 

اخفقت مليشيا احلوثي االنقالبية على مدى أكثر 
من ثالث سنوات عن حتقيق أي جناح مطلوب في 
استخدامها للقوة الصاروخية التي بحوزتها، بعد 
اس���تالئها عليها من مخازن الدولة عقب انقالبها، 
على الرغم من استهدافها املتكرر للمناطق احملررة 

واراضي اململكة العربية السعودية.
في البدايات األولى للحرب التي شنتها مليشيا 
االنقالب على املدن اليمنية وبعيد فقدانهم الدفاعات 
اجلوية الت���ي عملت قوات التحال���ف العربي على 
حتييده���ا بالكامل منذ الوهلة االول���ى، ظهر زعيم 
مليشيا احلوثي ملوحًا باخليارات االستراتيجية 
في اش���ارة منه إلى ترسانة االس���لحة الباليستية 
التي نهبتها مليشياته من معسكرات اجليش بعد 
تسهيالت السيطرة عليها أو تلك التي تتم تهريبها 

من ايران للمليشيا.
كان خط���اب احلوث���ي حينها تخدي���ري لقاعدته 
الش���عبية ومطمئنا لعناص���ره املقاتل���ة بأنه الزال 
ميتل���ك الكثير من اخلي���ارات والقوة، رغ���م ادراكه 
اجليد انه يفقد الكثير منها يوميًا، وهو اليوم يعيد 
اخلطاب ذاته الذي ظهر فيه مؤخرًا، ليبرر هزميته 
في جبهة الس���احل الغرب���ي ويراهن عل���ى معركة 
اجلبل التي حتما ستخنقه فيها قوات اجليش من 

كل اجلهات.
ورق���ة القوة الصاروخي���ة التي اعتم���دت عليها 
املليشيا احلوثية املدعومة إيرانيا فشلت  في أكثر 
من 140 محاولة اس���تهداف بصواريخ باليس���تية 
مواقع عسكرية ومناطق مدنية في اململكة العربية 
السعودية، مثلما فشلت عشرات احملاوالت األخرى 

على عدد من املدن اليمنية احملررة.
محللون وعس���كريون ي���رون أن الفش���ل الذريع 
جلل خيارات مليشيا االنقالب – وهو ما اكتسبته 
طيلة قرابة األربع الس���نوات من احلرب – س���اعد 

في تصدع جبهته���ا الداخلية وانحس���ار قاعدتها 
الشعبية خصوصا بعد قتلها حلليفها في االنقالب 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعيد دعوته 
ملناصري���ه ومقاتلي���ه االنتف���اض عل���ى املليش���يا 

احلوثية نهاية العام املاضي.
وتع���ود اخفاقات املليش���يا في ع���دم حتقيق أي 
مكاسب بفعل القوة الصاروخية التي متتلكها إلى 
ضعف قدرتها في التقنية العسكرية واخلبرات على 
الرغم من ان ايران متدهم باخلبراء العسكريني في 

هذا املجال.
وكان للضرب���ات اجلوي���ة احملكمة التي ش���نتها 
مقات���الت التحال���ف العرب���ي منذ انط���الق عاصفة 
احل���زم أواخر مارس 2015 على مخازن االس���لحة 
الباليستية التي تسيطر عليها املليشيا في صنعاء 
واملدن اخلاضعة لسيطرتها والتي نقلت جزءَا من 

تلك الصواريخ إليها، دورًا محوريًا في حتييد نحو 
80 % منها وفق تصريحات ملسؤولني في التحالف 

العربي في وقت سابق.
كم���ا ان منظوم���ات الدفاع���ات اجلوي���ة التابعة 
للتحال���ف العرب���ي س���واء تل���ك التي ف���ي اراضي 
اململك���ة أو التي نصبتها في عدد من املدن اليمنية 
املهم���ة، كان لها االثر الكبير في افش���ال الهجمات 

الباليستية للمليشيا.
وم���ن اس���باب االخفاقات ف���ي اس���تخدام القوة 
الصاروخي���ة م���ن قب���ل املليش���يا ع���دم امتالكه���ا 
ملنظوم���ة ال���رادارات الت���ي عملت ق���وات التحالف 
على حتييدها، وعادة ما تطلق املليشيا صواريخها 
بصورة عش���وائية، حيث أن عشرات من محاوالت 
االطالق يسقط فيها الصاروخ قبل أن يجتاز بضعة 

كيلوهات.

خيارات القوة الصاروخية من الناحية العسكرية 
تبق���ى ضرب���َا من العبث ووهمَا تس���وقه املليش���يا 
حفاظ���ا على متاس���ك صفوف مقاتليه���ا وما تبقى 

لديها من حواضن شعبية في مناطق سيطرتها.
للق���وة  اس���تخدامها  ف���ي  املليش���يا  أن  كم���ا 
الصاروخية وتلويحها املتكرر من أنها س���تضرب 
بها عمق دبي في االم���ارات، كان من قبيل الضغط 
على التحال���ف العربي لوقف عملياته العس���كرية 
واملساندة للشرعية، فضاًل عن استخدامها كورقة 
في حتقيق جملة من املكاسب السياسية في معادلة 

توازن القوى.
وكان���ت املليش���يا ف���ي إعالمه���ا تس���وق خلي���ار 
وقف الهجمات الصاروخي���ة مقابل وقف الغارات 
اجلوية ملقاتالت التحالف في محاولة منها إلبرازها  
كمع���ادل موضوع���ي ف���ي ت���وازن القوى سياس���يا 

وعسكريا.
وتسعى املليشيا من خالل ذلك عبثًا إلى تصوير 
أن احلرب مباش���رة مع اململكة العربية السعودية 
ودول التحال���ف العربي وأنها حس���ب ما تروج له 
تواج���ه ما تطلق علي���ه ب� “الع���دوان”، عالوة على 
هدفه���ا اخلف���ي م���ن وراء ذلك وهو كي���ف أن يكون 
حلليفه���ا االس���تراتيجي إي���ران موط���ئ ق���دم ف���ي 
املنطق���ة، حتقق من خالل���ه أطماعها وم���د نفوذها 
بعد أن توغلت في العراق وسوريا ولبنان، وتطمح 
في التوس���ع الى اليمن وفي اخلاص���رة اجلنوبية 

للمملكة العربية السعودية.
لكن هذه األهداف اخفقت هي األخرى وانعكست 
عليها وعل���ى حليفتها اي���ران خصوص���ًا بعد أن 
اثبتت جلنة اخلبراء التابعة ملجلس األمن الدولي 
تورطها في مد املليش���يا بالصواريخ الباليستية 
واخلبراء، والقت تلك العمليات االرهابية للمليشيا 
ادانات واس���عة من املجتمع الدولي الس���يما تلك 
التي حاولت فيها اس���تهداف االماكن املقدسة في 

مكة املكرمة.
ش���عبيَا تالق���ي عملي���ات اط���الق الصواري���خ 
الباليس���تية اس���تخفافَا واس���عًا ف���ي األوس���اط 
الش���عبية ويتعاطى معه���ا اجلمه���ور بالتعليقات 
الس���اخرة، خصوصا عندما يزعم إعالم املليش���يا 
كذبًا استهدافه أهداف حيوية ويورد أرقامًا مبالغ 

فيها حلجم الضحايا واألضرار.
بع���د أن اخفق���ت املليش���يا االنقالبي���ة ف���ي كل 
خياراته���ا وخصوص���ًا تل���ك الت���ي اطلق���ت عليها 
“اس���تراتيجية” في تغيير معادل���ة القوة وحتقيق 
املكاس���ب السياس���ية – غير أنها تفقد م���ن قوتها 
يومي���ا الكثير مبا يف���وق التوقعات، وم���ع تعنتها 
املستمر في التس���ليم بهزمية مشروعها االنقالبي 
املس���نود من ايران- .. يتبقى أمامه���ا اليوم خيار 
وحيد وهو االنتحار على املرتفعات الش���مالية في 

معركة اجلبل التي تنتظرها.

احلوثيون.. من اخليارات االستراتيجية إلى خيار االنتحار
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   تعز.. عمار زعبل 

تواص���ل ق���وات اجلي���ش الوطن���ي ف���ي 
تعز معاركها الشرس���ة في جبهات املدينة 
وريفها، بغية تقطيع خطوط إمداد املليشيا 
االنقالبي���ة، خصوص���ًا ف���ي جبه���ات جبل 
حبش���ي ومقبنة وحمير، وجبهة الش���قب 

في جبل صبر جنوب شرق املدينة.
واس���تطاعت قوات اجليش م���ن اللواء 
17 مش���اة م���ن حتري���ر مواق���ع وصف���ت 
باالس���تراتيجية واملهمة، وت���كاد تتمحور 
املعارك حوله���ا في جبهت���ي العنني، جبل 
حبشي، ومقبنة، إذ دارت املعارك من أجل 
اس���تعادة حصن���ني مهم���ني، هم���ا حصن 
الرم���ادة وحصن حمير، فاالس���تيالء على 
هذين احلصنني حس���ب قي���ادات ميدانية 
تكون املليش���يا خس���رت خطوط إمدادها، 
وأصبح���ت أم���ام مرم���ى ني���ران اجلي���ش 
الوطني، الذي يكون مس���يطرًا على اخلط 
الرئيس الرابط بني مدينتي تعز واحلديدة 

الساحلية،
مقبنة على موعد من التحرير

يواص���ل اجلي���ش الوطن���ي ف���ي ه���ذه 
اجلبه���ة. ف���ي حتقي���ق انتص���ارات عل���ى 
حساب املليشيا، بغية االلتحام باجلبهات 
األخ���رى خصوصًا معس���كر خال���د، وطرد 
جيوب املليش���ا من الكدحة وجبل حبشي 
اجلي���ش  ق���وات  تع���ز، ومتكن���ت  غ���رب 
األس���بوع املنصرم من حترير جبل القرين 
االستراتيجي إضافة إلى استكمال حترير 
جبل العويد ومتشيطه من جيوب املليشيا 
بعد مواجهات شرسة حسب ما أكده قائد 
ميدان���ي » ب���أن ق���وات اجلي���ش الوطن���ي 
مس���نودة م���ن طي���ران التحال���ف العرب���ي 
أحرزت تقدم���ًا مهما متثل في حترير جبل 
القرين االس���تراتيجي واس���تكمال حترير 

جبل العويد من جيوب املليشيا.
حتصينات تتهاوى

وق���ال العقي���د عبداملل���ك النهم���ي رك���ن 

توجي���ه الل���واء 17: إن اجليش وبدعم من 
ق���وات التحالف العربي حق���ق انتصارات 
كبي���رة على أرض الواقع في جبهة مقبنة، 
إذ سيطر من خاللها على عدة مواقع كانت 

املليشيا تتحصن فيها.
خطوط اإلمداد

وتأت���ي أهمي���ة التق���دم حس���ب النهمي 
ب���أن ق���وات اجلي���ش س���يطرت عل���ى أبرز 
املواقع وه���و جبل العويد االس���تراتيجي 
الذي يس���يطر على واحد م���ن أهم خطوط 
اإلمداد للعدو إلى جبهة الكدحة ومت تأمني 
اجلبل بالكامل وما زالت املعارك مستمرة 
للسيطرة على جبل احلصن املتمركزة فيه 

قوات العدو.
خط العيار

وأش���ار النهمي بأنه إذا متكنت قواتنا 
من الس���يطرة على جبل احلصن س���تكون 
بذل���ك مس���يطرة على خ���ط العي���ار املدخل 
الرئي���س ملنطق���ة حمير مقبنة، كما س���يتم 
قطع اخلط الرئيس���ي األسفلت الرابط بني 

تعز واحلديدة.
واك���دان املليش���يا االنقالبي���ة تكب���دت 
خس���ائر فادح���ة، حي���ث دم���رت مقات���الت 
وآلي���ة   120 مدف���ع  العرب���ي  التحال���ف 
عس���كرية.. إضافة الى اس���تعادة كمية من 

االسلحة كانت بحوزة املليشيا.
 جبل حبشي.. انتصارات مهمة

في الوق���ت نفس���ه دارت مع���ارك عنيفة 
ط���وال األي���ام املاضي���ة ف���ي جبل حبش���ي 
أسفرت عن انتصارات كبيرة حققتها قوات 
اجليش الوطني باللواء 17 مش���اة وبدعم 
ومس���اندة من طيران التحالف العربي من 
خالله���ا مت الس���يطرة عل���ى كل م���ن )قرية 
الكراش، تب���ة جباري، الس���د، قرية القبع، 

قرية مكائر، قحفة عبل، قرية الدمينة(.
وقال العقيد عبدامللك النهمي ل� صحيفة 
»26 س���بتمبر«: إن املعارك مس���تمرة حول 
منطقة مكاس���ر واحلصن املط���ل على خط 
الرمادة الرابط بني تعز واحلديدة، والذي 

يبعد عن املواقع قرابة 300 متر فقط.. 
السيطرة على ثالث مديريات

ويضح النهمي بأن���ه إذا متكن اجليش 
الوطني من الس���يطرة على حصني حمير 
وحصن الرمادة يكون قد استطاع تقطيع 
خطوط إمداد العدو.. مما يسهل السيطرة 
عل���ى املناط���ق الواقع���ة بينهما مب���ا فيها 
منطقة الرمادة القريبة من حذران ومدينة 
هجدة التي تربط بني ثالث مديريات وهي 

جبل حبشي، ومقبنة، وشرعب.
وأعلن���ت وحدات م���ن اجلي���ش الوطني 
املرابط���ة في جبهة العن���ني التابعة ملديرية 
جبل حبش���ي ف���ي تعز، متكنه���ا من حترير 
مناطق اجلبيرية والصفراء واملشبك، املطلة 
على منطق���ة الرم���ادة الواقع���ة على اخلط 
الرابط بني تعز واحلديدة، بعد معارك عنيفة 
تكبدت خاللها مليش���يا احلوثي االنقالبية 

خسائر في األرواح والعتاد.
خسائر االنقالبيني

وق���ال مص���در عس���كري: إن ع���دًدا م���ن 
عناصر املليشيا االنقالبية لقوا مصرعهم 
وجرح آخرون خالل معارك جبهة العنني، 
فيما تكبدت املليشيا خسائر أخرى جراء 
غارات ملقاتالت التحالف العربي استهدفت 

مواقع املليشيا في تلك املنطقة.
تبة الصاحلني

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية أن أبطال 
اجليش متكنوا، اجلمعة املاضية من حترير 
تبة الصاحلني في منطقة الش���قب جنوبي 
تع���ز، بعد مع���ارك عنيف���ة تكب���دت خاللها 
املليشيا خسائر كبيرة في العتاد واألرواح.

وكانت مقاتالت التحالف العربي شاركت 
ف���ي تنفي���ذ غ���ارات عل���ى مواقع املليش���يا 
االنقالبي���ة، إذ نف���ذت  غارتني ف���ي مديرية 
مقبنة، اس���تهدفت األولى نقطة للمليش���يا 
االنقالبي���ة ف���ي قري���ة الس���وق باألخل���ود، 
والثانية اس���تهدفت موقعًا للمليش���يا في 
جبل احلص���ن بالعبدلة نتج عنها عدد من 

القتلى واجلرحى.

«قانية»كابوس يؤرق املليشيا

    محمد التميمي

بع���د حتري���ر ق���وات اجلي���ش الوطني 
عدد من املواقع االس���تراتيجية في جبهة 
قانية التي يخ���وض فيها اجليش معارك 
ضارية ضد مليش���يا احلوث���ي االنقالبية 
منذ أش���هر حيث حتاول املليش���يا مرارًا 
استعادة بعض تلك املواقع بهدف عرقلة 
قوات اجليش عن التقدمات التي حتققها 
بش���كل متواصل، لك���ن كل تلك احملاوالت 
تبوء بالفش���ل وتلحق باملليش���يا خسائر 

فادحة في األرواح والعتاد.
فقد خس���رت املليش���يا في جبهة قانية 
عش���رات من قياداتها امليداني���ة البارزة، 
فضاًل ع���ن مقتل وجرح وأس���ر املئات من 
عناصرها منذ إطالق قوات اجليش عملية 
استكمال حترير محافظة البيضاء انطالقًا 
م���ن جبه���ة قاني���ة والت���ي س���هلت عملية 
حترير مديري���ة املالجم  ومعظ���م مناطق 
مديرية الوهبي���ة، بعد أن حررت في وقت 

سابق مديريتي ناطع ونعمان.
ماذا تعني قانية استراتيجيًا ؟

تع���ود األهمي���ة االس���تراتيجية جلبهة 
قانية في كونها املمر األهم لتحرير مديرية 
الس���وادية التي يعن���ي حتريره���ا حترير 
محافظة البيضاء بالكامل، كونها تسيطر 
على آخر خطوط اإلمداد للمليشيا إلى كافة 
املديري���ات مبا فيها مرك���ز احملافظة، لهذا 
الس���بب تس���تميت املليش���يا في معاركها 
اخلاس���رة في جبهة قانية م���ن خالل الزج 

بقياداته���ا وعناصرها إليها ف���ي محاولة 
منه���ا لتأخي���ر قوات اجلي���ش الوطني من 

حترير احملافظة احملتوم.
محاوالت بائسة

وتسعى املليشيا إلى محاولة استعادة 
ولو بعض من املواقع التي حررتها قوات 
اجلي���ش، لترفع من معنوي���ات عناصرها 
املنهارة وقياداتها التي فرت من احملافظة 
بعائالته���ا باجتاه مدينة ذم���ار قبل نحو 
ش���هر م���ن اآلن، ولكنه���ا تفش���ل ف���ي كل 

محاولة ومتنى بالهزائم الذريعة.
ف���ي األس���بوع املاض���ي كان���ت آخ���ر 
احمل���اوالت الت���ي س���عت املليش���يا إل���ى 
اس���تعادة مواقع حررتها قوات اجليش، 
ولكنه���ا فوجئ���ت بهج���وم مباغ���ت نف���ذه 
أبطال اجلي���ش الوطني عل���ى جتمعاتها 
أثناء ما كانت تستعد ملهاجمة مواقع في 
منطقة خدار العرج���اء املطلة على مواقع 
اجليش في منطقة يسبل في عزلة الوهبية 
مبديرية الس���وادية ش���رقي احملافظة، ما 
أدى إلى مصرع 12 من عناصر املليش���يا 
وإصابة آخرين، عالوة على تدمير عربتني 

تابعتني لها.
املخزون االخير للمليشيا

وأفادت مصادر ميدانية ل�«26سبتمبر« 
أن القي���ادي احلوث���ي املدعو أبو حس���ني 
الريامي، اس���تقطب أكثر من 20 فردًا من 
أبن���اء منطق���ة رداع معظمهم م���ن صغار 
الس���ن، ووعد بتسليحهم مشترطًا عليهم 

الذهاب إلى جبهة الوهبية.
وأضاف���ت املص���ادر أن املدع���و الريام���ي 

أتى باملجموعة مساء اخلميس املاضي إلى 
الوهبية وأدخلهم الوادي ثم حدد لهم مواقع 
اجليش الوطني ليتجهوا إليها، وانس���حب 
نحو الطريق األسفلتي، مشيرة إلى أن أبطال 
اجليش استبقوهم بهجوم مضاد أسفر عن 
مقت���ل 12 عنصرًا منه���م وإصابة 6 آخرين، 

والذ من تبقى منهم بالفرار.
وساطات إنقاذ فاشلة

ولفتت املصادر إلى أن املليش���يا كلفت 
الش���يخ صالح الوهبي ش���يخ قبائل بني 
وهب املوالي لها بالتفاوض مع مش���ايخ 
مراد إليقاف جبه���ة قانية بعد أن وصلت 
قوات اجليش إلى مناطق جبلية تطل على 
قبيلة بني وهب التي تقع حتت السيطرة 

النارية لقوات اجليش الوطني.
وبحسب مصادر قبلية، فإن مشايخ مراد 
ردوا بالرفض وابلغوهم أن عليهم التفاوض 
مع الدولة، ألن احلرب ح���رب الدولة، وهي 

املخولة بذلك، وليست قبائل مراد.
تفجير املنازل 

وتستمر مليشيا االنقالب في ممارسة 
أساليب القمع املمنهجة التي تهدف من 
خاللها إلى ترويع املواطنني وتركيعهم، 
حي����ث أقدم����ت األربع����اء املاض����ي، عل����ى 
تفجي����ر من����زل الش����يخ/ صال����ح س����الم 
الطياب����ي، ف����ي منطق����ة طي����اب مبديرية 
ذي ناعم جن����وب غربي احملافظة، ضمن 
مسلس����ل انتهاكاته����ا املس����تمرة بح����ق 

املواطنني في احملافظة.
وأفادت مصادر محلية ل�«26س���بتمبر« 
أن هذا املنزل يع���د اخلامس الذي تفجره 
املليشيا في املنطقة، مؤكدًة أن استهداف 
من���زل أح���د الوجاه���ات االجتماعي���ة في 
املنطق���ة س���وف يضاع���ف م���ن غض���ب 
املواطنني ضد املليشيا، واستمرارهم في 
مقاومتها، وسيجبر الكثير على االلتحاق 
باجلي���ش الوطن���ي واملقاوم���ة الش���عبية 

ملواجهة طغيان املليشيا.
وتعمل املليش���يا االنقالبية منذ فرض 
س���يطرتها عل���ى البيض���اء م���ن خ���الل 
تفجير من���ازل املواطنني، بغي���ة ارهابهم 
وتخويفه���م، فضاًل عن ارت���كاب جملة من 
اجلرائم اجلس���يمة بحقه���م إال أن ذلك لم 
يثنيهم عن مقاومتها والتصدي ملشروعها 

االنقالبي.

  حصنا الرمادة وحمير.. مفتاح الجيش للسيطرة على خط الحديدة تعز 

معركة تقطيع خطوط إمداد املليشيا

   طارق السعيد:

متك���ن أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي من 
تضييق اخلناق على املليشيا احلوثية 
مبحافظ���ة اجل���وف اذ يش���ن هجمات���ه 
عل���ى ثالث���ة جبهات ف���ي مديري���ة برط 
العنان ومديرية خب والش���عف وكذلك 
مديرية املتون التي أعلنت قيادة املنطقة 
العس���كرية السادس���ة اط���الق عملي���ة 
عس���كريه لتحريرها منتصف االسبوع 
وفي االي���ام املاضية أعلن���ت أن املتون 
منطق���ة معادي���ة وس���يتم اس���تهدافها، 
حسب ما صرح به قائد اللواء 101مشاه 
العميد محمد بن راسيه في وقت سابق 
أن العملي���ة العس���كرية هدفه���ا حترير 
املتون والتوج���ه نحو مديريتي الزاهر 

واملطمة.

تلك العملي���ة التي اطلقت ش���ارك فيها عددًا 
من وحدات وكتائب األلوية مسنودة مبقاتالت 
التحالف العربي اجلوية، واجتهت من محورين 
األول من مجمع املتون وحررت مناطق واسعة 
وصواًل الى اولى القرى مبنطقة مزويه، واآلخر 
اجته نحو مزوية، وال تزال املعارك على اشدها 
مع املليش���يا االنقالبية كبدت املليشيا خسائر 

فادحة بالعتاد واالرواح.
وقال الناطق الرسمي باسم املنطقة العسكرية 
السادسه العقيد عبدالله األشرف ل�«26سبتمبر 
»إن قوات اجليش الوطني اطلقت االثنني عملية 
عس���كرية لتحرير مديرية املتون من املليش���يا 
حي���ث حاولت عناصرها الزح���ف نحو املجمع 
احلكومي على مقربة  تقدر مبئات األمتار ومت 
خالل العملية تطهير املنطقة اجلنوبية للمجمع 
احلكوم���ي حتى قرى املتون  وعادت املليش���يا 
الى القرى واالحتماء باملدنيني مرة أخرى وأبت 
اال أن جتعل من املدنيني ساحات حرب وجعلها 
منطقة مواجهات.. مضيفًا »هناك خسائر كبيرة 
ف���ي صفوف املليش���يا تق���در بعش���رات القتلى 

واجلرحى  س���قطوا خالل املواجهات.. وأشار 
ال���ى أن الطي���ران كذل���ك كانت ضربات���ه دقيقة 
ف���ي املعرك���ة ادت ال���ى تدمي���ر عدد م���ن اليات 
وتعزيزات العدو اضافة الى قيام املدفعية بدك 
حتصيناتهم وكانت انفاس املليش���يا مكتومة 
خالل املعركة نتيج���ة الضغط املدفعي وايقنت  
ان ال ق���درة له���ا عل���ى املواجه���ة إال م���ن خالل 

االحتماء باملدنيني.
وأضاف األشرف أن املليشيا تتخذ من املتون 
خطًا دفاعيًا عن عمران وصعدة كونها معركتهم 
الكبيره مؤكدًا أن »حتري���ر ما تبقى من املتون 
واملصلوب يعني االنطالق نحو الزاهر و املطمة 
بالت���وازي ومن ثم التوجه نحو حرف س���فيان 
أول مناط���ق عمران«، وأعتبر العقيد األش���رف 
أن وص���ول ق���وات اجليش الوطن���ي إلى حرف 
س���فيان سيش���كل قوة ضاغطة على املليش���يا 
كونه���ا تفص���ل صعده.. ع���ن عم���ران وصنعاء 
ولذلك تستميت املليشيا في الدفاع عن املتون 
وه���ي تخوض معرك���ة املتون وان ل���م يكن لها 
حاضنة لكنها تخوضها من اجل صد اجليش 

عن معركة صعدة وعمران.
  وحول زراعة املليشيا  لألغام قال األشرف: 
»املليشيا زرعت في اجلوف 90 % من اجمالي 

األلغ���ام ف���ي اجلمهوري���ة وحقيق���ة كان لدين���ا 
قصور ف���ي التعامل مع نزعها لكن بعد وصول 
اللواء هاش���م االحمر قائد املنطقة العس���كرية 
السادس���ة  مت اضافة الفريق الهندسي التابع 
للواء 141 الذي يقوده قائد املنطقة  ومثل هذا 
رافدًا كبيرًا الى جانب الفريق الهندسي التابع 
للمنطق���ة والعمل األن يس���ير عل���ى أكمل وجه 
حاله كحال بقية اجلوانب التي اعطي لها كافة 

الصالحيات«
منوه���ًا الى أن املنطقة العس���كرية تش���يد 
بالقبائل وابنائها الذين لم يستهدفوا رجال 
اجلي���ش الوطن���ي متمنيًا من ابن���اء املناطق 
األخ���رى ان يح���ذوا ح���ذو أولئ���ك الذي���ن لم 
يعترض���وا مس���يرة اجلي���ش الوطن���ي الذي 
هدفه ال يقف عن���د مديرية وامنا حترير كافة 
مناطق اليمن من املليش���يا االنقالبية وعلى 
ابناء املتون ان يستيقضوا وان اليقفوا امام 
قوات اجلي���ش الوطن���ي كذلك ابن���اء املطمه 
والزاه���ر نق���ول له���م ب���ان اجلي���ش الوطني 
اليعادي أحدا وامن���ا هدفه حترير اليمن من 

املليشيا االيرانية.  
مش���يرًا ال���ى أن خ���ب والش���عف تع���د ثلثي 
مس���احة  احملافظة وقد حرر نح���و %75 منها 

وم���ا تبقى منها فه���ي مس���احة مزروعة باالف 
االلغام من قبل املليشيا حتسبا لدخول اجليش 

الوطني إليه.
ومن جبهة املهاشمة في مديرية خب الشعف 
شمالي اجلوف أكد قائد اللواء22مشاه العميد/ 
عب���ده عبدالله املخالف���ي أن اجلي���ش الوطني  
يش���ن هجومًا عنيف���ًا ضد املليش���يا االنقالبية 
ف���ي عمق جبهات محافظ���ة اجلوف، ويخوض  
معارك شرس���ة في مناطق متفرقة من سلس���لة 

جبال بوانه ومحيطها.
وق���ال املخالف���ي أن املعارك  مس���تمرة، وان 
اجليش حرر مزارع بوانه ومواقع متعددة بعد 

املهاشمة.
مؤكدًا أن العملية العس���كرية مستمرة وفق 
اخلط���ة واالس���تراتيجية املرس���ومة م���ن قب���ل 
القيادة الشرعية املدعومة من التحالف العربي 

حتى حترير آخر شبر من الوطن.
وح���ول  العب���وات وااللغ���ام الت���ي زرعته���ا 
املليشيا في اجلبال واملزارع والطرقات، اوضح 
املخالفي  »إن هذا  ال يشكل أي عائق بالنسبة 
لقوات اجليش الوطني، ولكنه يعيق املواطنني 
وحتى احليوانات وأن املليشيا من خالل زراعة 
االلغام حت���اول التخفيف ع���ن مقاتليها الذين 

يتقهقرون يوما بعد آخر.
مضيفًا أن املعركة ضد املليش���يا لن تتوقف 
عند املتون واملهاشمة فاجليش الوطني ممثاًل 
بالل���واء األول ح���رس ح���دود يش���ن عملي���ات 
عس���كرية ضد عناص���ر املليش���يا االيرانية في 
مديرية برط العنان وحررت خالل االيام املاضية 
كافة املرتفعات في جبال الظهرة االستراتيجية 
والتي تعد البوابة الرئيسية ملركز املديرية كما 
أك���د رئيس عمليات الل���واء االول حرس حدود 

العقيد عثمان الشايف.
معتب���رًا ان الس���يطرة عل���ى جب���ال الظه���رة 
يعن���ي كس���ر البوابة الرئيس���ة ملرك���ز املديرية 
وأضاف ان املليشيا االنقالبية منيت بخسائر 
كبيرة في العت���اد واألرواح، فيما متكن أبطال 
اللواء من استعادة العديد من األسلحة الثقيلة 
واملتوس���طة واخلفيفة وق���ال: »إن النصر قادم 
وقريبا س���تتحرر برط وكل اليمن من املليشيا 

احلوثية االنقالبية«.
وثمن الشايف دور قوات التحالف بقيادة 
اململك����ة العربي����ة الس����عودية ف����ي حتقي����ق 
االنتص����ارات م����ن خ����الل الدع����م واالس����ناد 
اجلوي لقوات اجليش الوطني في مختلف 

اجلبهات.

اجل�����������وف.. اجل�����يش يقترب من حرف سفيان
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وفي األمس����ية الرمضانية أك����د القائم بأعمال 
نائ����ب رئي����س دائ����رة التوجي����ه املعن����وي العقيد 
دكت����ور/ نبي����ل إس����كندر عل����ى أن هذه األمس����ية 
الرمضانية تأتي في إطار س����عي دائرة التوجيه 
املعن����وي لتوحي����د املس����ار اإلعالم����ي والفك����ري 
والتوجيهي، الذي بتوحيده ستظهر ثمراته بشكل 
كبير وس����ريع في نواحي س����ير املعركة املش����ركة 
التي يس����طر أحرفها وبطوالتها أبطالنا امليامني 

في مختلف جبهات العز والشرف.
وأضاف” نحن اليوم بحاجة إلى ضابط إيقاع 
فكري وإعالمي وثقافي،وهو ما ستقوم به دائرة 
التوجيه املعنوي باجليش الوطني خالل املرحلة 

املقبلة.
وأك����د أن اجليش الوطني ه����و احلارس االمني 
لش����رعية اليمن وحقوق الش����عب، وأنه الس����يف 
الفعال ال����ذي تبتر به األيادي اإليرانية في اليمن 

واملنطقة العربية ككل.
م����ن جانبه أك����د مدير دائ����رة العالق����ات العامة 
بهيئة األركان العامة، العمي����د الركن/علي الثور 
بأهمي����ة التوجيه املعنوي ف����ي اجليش الوطني، 
فهو ميثل عنصرًا أساس����يًا وحيويًا في اجليش 
الوطن����ي يرف����ع الهم����م العالي����ة والعزائ����م الت����ي 

التنكسر .
رئي����س  ونق����ل حتي����ات وتهان����ي مستش����ار 
اجلمهورية القائ����م بأعمال وزي����ر الدفاع الفريق 
الرك����ن/ محم����د عل����ي املقدش����ي، ورئي����س هيئ����ة 

األركان العام����ة الل����واء الرك����ن الدكت����ور/ طاه����ر 
العقيل����ي، واملفتش الع����ام القائ����م بأعمال رئيس 
هيئة األركان اللواء الركن/ عادل القميري، مهنئًا 
اجلميع باالنتصارات التي يحققها أبطال اجليش 

الوطني في مختلف اجلبهات.
وعبر عن شكره الكبير لدائرة التوجيه املعنوي 
على إقامة الفعالية واألمسية الرمضانية، مشيدًا 
بال����دور الكبي����ر ال����ذي يقوم ب����ه رج����ال التوجيه 
املعن����وي ف����ي مختل����ف اجلبه����ات وف����ي املناطق 
والوحدات العس����كرية املختلفة، مشيرًا إلى دور 

التوجي����ه املعن����وي ف����ي رف����ع املعنوي����ات وغرس 
العقيدة  القتالية الوطنية لدى منتسبيه.

وأشاد العميد علي الثور، مبا يقوم به منتسبو 
التوجي����ه املعنوي في توثي����ق احلقائق واملالحم 
البطولية العظيمةالتي يس����طرها أبطال اجليش 
الوطني في مختلف جبهات العزة والكرامة، ونقل 

هذه احلقائق للناس والعالم أجمع.
وق����ال مدي����ر دائ����رة العالق����ات العام����ة بهيئ����ة 
األركان العام����ة: “إن اإلعالم ال يقل دوره عن دور 
املدفعية، والدبابة فنش����د على أيادي اإلعالميني 

ورج����ال التوجيه، لبذل املزيد من اجلهود لتعرية 
وفضح املليش����يا االنقالبية االرهابية وجرائمها 
الفضيعة بحق الش����عب اليمني، والتصدي بعزم 
وهمة كبيرة لكل اإلشاعات التي تريد ان تنال من 

جيشنا الوطني وعزمية أبطاله االشاوس.
وأكد على أن بش����ائر النصر تتوالى يوميًا في 
مختل����ف اجلبهات في نهم وص����رواح والبيضاء 
وصع����دة واحلدي����دة، بفض����ل م����ن الل����ه وبس����الة 

وعزمية أبطال اجليش الوطني امليامني.
وثمن املوقف العظيم الذي س����طره أبناء مأرب 
احلض����ارة والتاري����خ، واحتضانه����م لليمني����ني 
ب����كل أطيافهم وتوجهاتهم السياس����ية واحلزبية 
ومناطقهم املختلفة، ففتح����وا صدورهم مرحبني 

بأبناء اليمن جميعآ.
كما عبر عن شكره للموقف األخوي واإلنساني 
الص����ادق ال����ذي تقوم ب����ه دول التحال����ف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة  في مس����اندة الشرعية والشعب 

اليمني في هذه املرحلة التاريخية الفارقة.
 منوهًا أن هذا املوقف سيخلده التاريخ بأحرف 

من نور ،ولن تنساه اجيال املستقبل.
وفي األمس����ية الرمضانية قال العقيد دكتور/ 
فيص����ل  مختار رئيس ش����عبة التوجي����ه املعنوي 
في املنطقة العسكرية السابعة: إن مهمة اجليش 
الوطني هي حترير اليمن واس����تعادة الدولة من 
أي����دي املليش����يا االنقالبي����ة اإلرهابي����ة اخلارجة 

عن إجم����اع الش����عب اليمني وقيم����ه االجتماعية 
واإلنسانية.

وأش����ار الى عدال����ة القضية الت����ي يضحي من 
أجلها الشعب اليمني، وهي “قضية دين وأخالق 
ومبادئ وقيم مجتمع أرادت املليش����يا االنقالبية 

االجرامية طمسها والعبث بها.
وأكد  الس����ير عل����ى درب الش����هداء الذين رووا 
بدمائهم الزكي����ة والطاهرة ت����راب اليمن الغالي، 
واالنتص����ار لقضيتهم العادلة التي استش����هدوا 
من أجلها وهم يقارعون أزالم املليشيا االجرامية. 
تخلل األمسية الرمضانية العديد من الفقرات 
الفنية والقصائد الشعرية واإلنشادية والوصالت 
االنش����ادية ومس����رحية كوميدية عب����رت عن مدى 
وأهمية دور التوجيه املعنوي شارك فيها النجم 
الكوميدي الكبير فهد القرني والفريق التابع له، 
كما ش����هدت الفعالي����ة تكرمي للفائزين مبس����ابقة 
القرآن الكرمي ال����ذي نظمتها الدائرة بني عدد من 
منتسبي اجليش الوطني في املناطق والوحدات 

العسكرية.
حضر األمس����ية العميد الركن عبد الله فاضل، 
والعمي����د/ محم����د اجل����رادي قائ����د الل����واء 81، 
والعقي����د/ أحمد األش����ول مس����اعد رئي����س دائرة 
التوجيه املعنوي، وعدد من القيادات السياسية 
واألمني����ة و العس����كرية ف����ي اجلي����ش الوطن����ي 
ومنتسبي الدائرة وش����عب التوجيه في املناطق 

والوحدات العسكرية.

في ندوة حول إعادة بناء جهازي الدفاع واألمن

اللواء الزنداني: عازمون على إعادة بناء وحتديث املؤسستني الدفاعية واألمنية على أسس وطنية وحديثة
عدن - خاص:

رأس االخ الل���واء الرك���ن/ صالح قائد 
الزنداني نائب رئيس هيئة االركان العامة 
بحض���ور االخوي���ن الل���واء الرك���ن/ علي 
ناصر خلشع نائب وزير الداخلية واللواء 
الركن/ د . صالح محمد حس���ن، مس���اعد 
وزير الدفاع لش���ئون الدعم اللوجس���تي، 
رأس اعم���ال الندوة البحثية التي نظمت 
مس���اء امس األول مبقر هيئ���ة العمليات 
املشتركة في العاصمة املؤقتة عدن، والتي 
نظمه���ا مركز الدراس���ات االس���تراتيجية 
ب���وزارة الدف���اع بالتع���اون والتنس���يق 
املش���ترك مع مرك���ز البح���وث والتواصل 
املعرف���ي باململك���ة العربي���ة الس���عودية 
الشقيقة حتت عنوان »اعادة بناء اجهزة 
الدفاع واالمن في اليمن » ضمن محددات 
البح���ث االس���تراتيجي الش���امل ال���ذي 
يعده مركز البح���وث والتواصل املعرفي 
بالرياض حتت عن���وان   »اململكة واليمن 

نحو استراتيجية امن مشتركة«.
وفي حديثه امام املشاركني في الندوة 
التي حضرها قادة املؤسس���ات الدفاعية 
املتخصص���ني،  والباحث���ني  واالمني���ة 
نقل الل���واء الركن صالح قائ���د الزنداني 
العام���ة،  االركان  هيئ���ة  رئي���س  نائ���ب 
تهاني وتبريكات فخام���ة الرئيس القائد 
االعل���ى املش���ير عبدرب���ه منص���ور هادي 
رئيس اجلمهوري���ة القائد االعلى للقوات 
املس���لحة، الى كافة منتسبي املؤسستني 
الدفاعي���ة واالمني���ة بحل���ول عي���د الفطر 
املبارك والنجاحات امليدانية التي حققها 

ابطال اجليش الوطني واملقاومة الوطنية 
في معارك الس���احل الغرب���ي.. على فلول 
املليشيات االنقالبية املتمردة.. مؤكدا دعم 
فخامة الرئي���س وعزمه على اع���ادة بناء 
وحتديث املؤسس���تني الدفاعية واالمنية 
عل���ى اس���س وطني���ة وعلمي���ة حديث���ة.. 
مبا ميكنه���ا من االيف���اء بدورها الوطني 
وتطبيع االمن واالستقرار في ربوع الوطن 

واالسهام الفعلي في مكافحة كافة اشكال 
االره���اب والعن���ف اخلارجة ع���ن النظام  
والقان���ون.. وتعزي���ز االم���ن واالس���تقرار 
االقليم���ي ف���ي املنطق���ة والعال���م.. ضمن 
منظوم���ة االم���ن اخلليجي ل���دول مجلس 
التعاون اخلليجي.. والتحالف العربي.. 
بقيادة الش���قيقة الكبرى اململكة العربية 
الس���عودية ودول���ة االم���ارات العربي���ة 

املتح���دة  وكاف���ة دول التحال���ف العرب���ي 
املشاركة في عاصفة احلزم.

مس���تعرضا اجلهود احلثيث���ة لعملية 
اع���ادة البن���اء والتحديث النوع���ي التي 
ش���هدتها املؤسس���ات الدفاعية واالمنية 
في العاصمة عدن وبقية املناطق احملررة.. 
وعملية البناء والتحدي���ث النوعي الذي 
تش���هده املؤسس���ات الدفاعي���ة واالمنية 

برعاي���ة واهتمام فخام���ة الرئيس القائد 
املش���ير عبدرب���ه منص���ور ه���ادي رئيس 
اجلمهورية القائد االعلى للقوات املسلحة. 
مش���يدا باجلهود العلمية واالكادميية 
الت���ي يرعاه���ا وينظمه���ا مرك���ز البحوث 
والتواص���ل املعرف���ي الس���عودي ومرك���ز 
الدراس���ات االس���تراتيجية ف���ي اليم���ن.. 
الذي متثل هذه الن���دوة الهامة احد ابرز 

ثم���اره العلمية لإلس���هام في اع���ادة بناء 
املؤسسات الدفاعية واالمنية في اليمن.

 م���ن جانبه اش���اد الل���واء الركن/ على 
ناص���ر خلش���ع نائ���ب وزي���ر الداخلي���ة 
مبس���توى التع���اون االمن���ي والدفاع���ي 
ب���ني اليم���ن واململك���ة ودول التحالف في 
التنس���يق االمني املش���ترك ف���ي مكافحة 
االره���اب والقرصنة البحري���ة.. وحماية 
املمرات املائية الدولية.. ومستوى اشكال 
الدعم وامل���دد الذي قدمته اململكة العربية 
الس���عودية واالم���ارات العربي���ة ودول 
التحالف العربي.. ودعمها في اعادة بناء 

املؤسسات االمنية والدفاعية.
من جانبه قدم العميد الركن/ علي ناجي 
عبيد رئيس مركز الدراسات االستراتيجية 
عرضا ش����امال عن الدور ال����ذي يلعبه مركز 
البح����وث والتواصل املعرف����ي في الرياض 
في تق����دمي االستش����ارات العلمية لصانعي 
الق����رار ف����ي اململك����ة العربية الس����عودية.. 
واسهامه في اعداد هذا البحث وتنظيم هذه 
الندوة البحثية الهامة الذي توقع لنقاشات 
املشاركني فيها ان متثل اهم االفكار والرؤى 
واملفاهيم العلمية التي ميكن البناء عليها 
في عملية اعادة البناء والتحديث النوعي 
الذي تشهده املؤسستني الدفاعية واالمنية.
وحضر اعمال الندوة ع���ددا من وكالء 
وزارت���ي الدفاع والداخلي���ة وقادة القوى 
وم���دراء الدوائ���ر والكلي���ات واملعاه���د 
وااللوي���ة  احمل���اور  وق���ادة  العس���كرية 
والقطاعات العسكرية واالمنية.. ونخبة 

من الباحثني االكادمييني املختصني.

متابعات :
 دعا املستش���ار العس���كري لرئي���س اجلمهورية 
- القائ���م بأعمال وزي���ر الدفاع- إل���ى تبني خطاب 
إعالمي يعبر عن وحدة الش���عب اليمني واألهداف 
التي يسعى اليمنيون إلى حتقيقها، وتقدمي رسالة 
اعالمي���ة تعود بالنفع والفائ���دة على الوطن وعلى 
القوات املسلحة، واالبتعاد عن املواضيع والقضايا 
الصغيرة وعدم االجنرار وراء الشائعات واالخبار 
الكاذبة التي تس���تهدف رموز الش���رعية واجليش 

وقياداته.
ج���اء ذلك في األمس���ية الرمضاني���ة التي أقيمت 
الس���بت املاضي في محافظة م���أرب حضرها وزير 
اإلعالم وعدد من أعضاء السلطة احمللية باحملافظة 

وعدد من الصحفيني واإلعالميني .
وقال الفريق/ محمد املقدش���ي: إن عملية إعادة 
بن���اء الق���وات املس���لحة ب���دأت قب���ل ثالث���ة أعوام 
بإمكانات صفرية وأن االجنازات التي مت حتقيقها 
م���ا كان له���ا أن تتحقق ل���وال دعم ورعاي���ة القيادة 
السياسية ودعم األشقاء في دول التحالف العربي 
الداعمة للشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية.

وأضاف أن املليش���يا احلوثية سيطرت على كل 
مقدرات الب���الد، ومن بينها املؤسس���ات االعالمية 
واملؤسس���ات العس���كرية وه���ي تس���خرها خلدم���ة 

مخططاتها التدميرية.. مشيرا إلى أن قيادة اجليش 
الوطني بنت دولة وجيش من الصفر.. موضحا أن 
االنقالبيني احلوثيني نهبوا مقدرات اجليش والتي 

تقدر قيمتها حوالي 500 مليار دوالر.
وأك���د القائ���م بأعمال وزي���ر الدف���اع أن اجليش 
الوطني يقوده ضباط وعس���كريون س���ابقون وأنه 
يضم في تشكيالته حاليا قادة وأفراد من كل مناطق 
اليم���ن، ومت اتاحة فرص القيادة واالنتس���اب أمام 
اجلميع.. مش���يرا إلى أنه مت اجناز شوط كبير في 
عملي���ة دم���ج املقاومة الش���عبية في اجلي���ش وفقا 

للقرارات املتعلقة بهذا اخلصوص.
من جانب���ه أك���د وزير االع���الم عل���ى أهمية دور 
االعالم في تغطي���ة العمليات العس���كرية ومواكبة 
االنتصارات التي يحرزها أبطال اجليش واملقاومة 
ض���د املليش���يا احلوثية.. مش���يدا باجله���ود التي 
يبذلها الصحفيون والتضحيات التي يقدمونها في 
مختلف اجلبهات في س���بيل نقل احلقيقة وتعرية 

املليشيا وكشف جرائمها بحق الشعب اليمني.
وش���دد على ضرورة توحيد اجله���ود االعالمية 
وتوجيهها نحو املعركة األساسية املتمثلة في انهاء 
االنقالب واستعادة الدولة واالبتعاد عن املهاترات 
واملماحكات التي ال تخدم األهداف الس���امية التي 

يسعى إليها الشعب اليمني.

وأك���د االريان���ي أن املرحلة التي مي���ر بها اليمن 
تقتضي أن تتوحد األقالم ضد عدو الوطن املتمثل 
في املليش���يا احلوثية املدعومة من إيران.. مشيرًا 
الى أن التاريخ س���يتذكر من وقفوا مع اجلمهورية 
وم���ن خانوها أو خذلوه���ا، وأن اخليانة واخلذالن 

قد يكون بالكلمة.
كما أكد على االصطفاف خلف القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية، ونبذ اخلالفات والتجاذبات، وااللتفاف 
حول الشرعية املعترف بها دوليا باعتبارها احلامي 
للجمي���ع والضامن للخروج من املنعطف الذي متر 
ب���ه البالد.. مضيفا أن ما يه���م جميع اليمنيني هو 
هدف اس���تعادة الدولة، وإن كان هناك من اختالف 
فهو حول الرؤى لكيفية حتقيق هذا الهدف السامي

حضر األمسية قائد قوات األمن اخلاصة العميد 
الرك���ن يحيى اليس���ري، ومحافظ البيض���اء ناصر 
الس���وادي، ووكي���ال محافظة مأرب عل���ي الفاطمي 
وعبدالله الباكري، وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية 

في احملافظة، وعدد من الشخصيات االجتماعية.
»سبأنت«

املقدشي واالرياني يؤكدان على االصطفاف خلف القيادة السياسية ونبذ اخلالفات والتجاذبات
في لقاء رمضاني بالصحفيين واإلعالميين في محافظة مارب

}  الفريق/ المقدشي: اإلنجازات التي يحققها الجيش ماكان لها أن تتحقق لوال دعم القيادة السياسية واألشقاء في قيادة التحالف العربي
}   االرياني: نؤكد على أهمية اإلعالم ودوره في نقل الحقيقة وتعرية المليشيا وكشف جرائمها بحق الشعب 

نظمت دائرة التوجيه املعنوي في اجليش الوطني مطلع األسبوع  مبحافظة مأرب، أمسية رمضانية 
ملنتسبي الدائرة وشعب التوجيه في املناطق والوحدات واأللوية العسكرية، حتت شعار “التوجيه املعنوي 

عطاء متجدد”.

في أمسية رمضانية أقامتها دائرة التوجيه المعنوي لمنتسبيها
وشعب التوجيه في المناطق العسكرية

إل��ى توحيد اخل��ط��اب اإلع��الم��ي  ال��ي��وم بحاجة  د. إس��ك��ن��در: نحن 
الثــور: التوجيه المعنوي يمثل عنصرًا أساســيًا وحيويــًا للجيش الوطني

    رفيق السامعي



عاصفة احلزم
لم يجد رئيس اجلمهورية عبدربه منصور هادي من 
مخرج سوى خيار »طلب التدخل« من األشقاء في مجلس 
التعاون اخلليجي لردع االنقالب واستعادة الدولة، وهو 
م���ا أثمر انطالق عاصف���ة احلزم في 26 م���ارس 2015 
وجناحها في تعطيل القدرات األساسية للجيش الذي 

أصبح –حينها – حتت قبضة املليشيا االنقالبية.
وقد عّرت عملية عاصفة احلزم أدوار الرئيس السابق 
في استعماله اجليَش حصاَن طروادة للعودة من حيث 
أخرجته املبادرة اخلليجية، إذا أخضعه سنواٍت طويلة 
حلماية حكم نظام العائلة بدالً أن يكون جيشا جمهوريا، 

ال والء له لغير اليمن وشعبه.

أسس وطنية 
بعد مرور نحو ش���هرين على بدء عمليات »عاصفة 
احل���زم« وصمود املقاومة الش���عبية وجزء محدود من 
املؤسسة العسكرية في وجه االنقالبيني، قرر الرئيس 
عبدربه منصور هادي، إعادة بناء القوات املسلحة بناًء 
وطنيًا بعي���دًا عن املناطقية والطائفي���ة كرافعة صلبة 
الس���تعادة الدولة ومؤسس���اتها، فأصدر ق���رارا قضى 
بتعي���ني اللواء الرك���ن محمد علي املقدش���ي -حينها- 
رئيسا لهيئة األركان العامة، وتعيني اللواء ركن ناصر 
عبدربه الطاهري، نائبا لرئيس هيئ���ة االركان. وأَوكل 
إلى املقدشي مهمة إعادة جتميع القوات املسلحة على 
أس���س وطنية وحش���د الطاقات الش���عبية الى جانب 

اجليش الستعادة الدولة.
تولى املقدش���ي قيادة القوات املس���لحة في وقت لم 
يعد في���ه أي تواجد للجيش اليمني، بعد احلرب التي 
قادتها املليشيا االنقالبية ونهبها ملعسكرات اجليش، 
وعزلها للضباط املؤثرين فيه، وإخضاع كافة الوحدات 
العسكرية في املناطق التي وصلتها لتصرفها وأهدافها.
كان���ت مناط���ق حضرموت وم���أرب ه���ي اجلغرافيا 
املناس���بة إلنش���اء النواة األولى للجيش الوطني، فقد 
عم���ل املقدش���ي مع ضب���اط آخري���ن في اجلي���ش على 
إنش���اء وتشكيل وحدات عس���كرية، من مجندين جدد، 
وم���ن اجلنود والضباط الس���ابقني الذي���ن متكنوا من 
جتاوز املليشيا االنقالبية واالنتقال إلى اجليش املؤيد 
للش���رعية، فتش���كلت الكثير من الوحدات العسكرية، 
وتوسعت بش���كل كبير، وكان لذلك تأثيرا إيجابيا في 

اجلانب امليداني.
النواة األولى وإعادة جتميع

في يوم 18ماي���و 2015م وصل رئيس هيئة األركان 
آنذاك اللواء محمد علي املقدشي وبعض الضباط إلى 
معس���كر اللواء 23 ميكا في منطقة »العبر« مبحافظة 
حضرموت وشرع بالتنسيق والتواصل مع مجموعة 
من الضباط لتكوين نواة صلبة وجتميع القوات ليكون 
بذلك “اللواء 23 ميكا” هو نقط���ة انطالق إلعادة بناء 
القوات املسلحة وفق اخلطة اجلديدة التي أقرها رئيس 

اجلمهورية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية.
ومّثل اللواء 23 أهمية استراتيجية من ناحية موقعه 
اله���ام، كما أنه يتب���ع املنطقة العس���كرية األولى وهي 
منطقة لم تسقط بأيدي االنقالبيني باإلضافة إلى قربه 
من املنطقة العسكرية الثانية والثالثة، وكذلك قربه من 
احلدود مع اململكة العربية السعودية وسهولة وصول 
الدعم واإلمداد الذي تقدمه دول التحالف العربي عبر 

منفذ الوديعة.
مسؤول استقبال املجندين واملنضمني إلى اجليش 
في العبر العميد علي غالب العنيني، قال في تصريح 

خ���اص ل���� »س���بتمبر ن���ت«: »إن اجلي���ش 
الوطني تأس���س من الصفر، وشهدت تلك 
الفترة توافد مئ���ات املجندين واملنضمني 
الى اجليش الوطني بشكل يومي، وبدافع 
وطني وحم���اس عالي لتحري���ر اليمن من 

املليشيا االنقالبية«.
مش���يرًا إل���ى أن جه���ود الق���ادة الذي���ن 
وضعوا اللبنات األولى لتأسيس اجليش 
الوطني كانت كبيرة، كاملقدشي والطاهري 
واألبارة والش���دادي واحل���وري والوائلي 

وغيرهم كثير من الضباط واجلنود«.
وأوضح العنيني إن تدريب أفراد اجليش 
مت على ث���الث مراحل، متثلت في التدريب 
امليدان���ي، والتدري���ب التقن���ي، وه���و على 
مس���توى متقدم، إضافة إلى تدريب القادة 

العسكريني، في دول التحالف.
ويضيف: »جيشنا الوطني ينتمي للوطن 
أكثر من انتمائه لشخص أو طائفة أو قبيلة، 
كما أن حب الذات منزوعة منه، والعصبية 

غير موجودة«.
إعداد وحتضير

ف���ي 28 م���ن يوليو عقد مجل���س الدفاع 
الوطن���ي األعلى اجتماعا له ف���ي الرياض 

برئاس���ة رئيس اجلمهورية وأصدر ق���رارًا بَضم أفراد 
املقاومة الش���عبية في صفوف اجليش الوطني، وهو 
الق���رار الذي وّح���د بندقية الش���عب ملناهضة االنقالب 
وهزميته لصالح وحتت راية مشروع الدولة الوطنية 

العادلة.
وبدأت رئاسة األركان في وضع نواة اجليش الوطني 
اجلديد بعد حترير العاصمة املوقتة عدن وابني وحلج 
والضالع وأجزاء واسعة من محافظة مأرب، من خالل 
دم���ج عناص���ر املقاومة الش���عبية في أجه���زة اجليش 
واألمن، وتسجيلهم بناء على معايير مهنية عالية بعيدًا 
عن الوالءات القبلية أو املناطقية أو الدينية، وانخراطهم 

مباشرة في عمليات تدريب محترفة.

وبعد أيام من االعداد والتحضير في معسكر الَعبر 
توجه رئيس األركان »املقدشي« إلى العاصمة املصرية 
القاه���رة حلض���ور اجتم���اع رؤس���اء أركان اجلي���وش 
العربي���ة، وقد مّثل حض���ور ومتثيل اجلي���ش اليمني 
رسميا عاماًل رمزيًا مهمًا ورفع مستوى التنسيق مع 
األش���قاء العرب في معركة اس���تعادة الدولة وحتديدًا 

إعادة بناء اجليش.
فتح التجنيد واالنضمام

وفور عودة اللواء املقدش���ي من اجتماع القاهرة مت 
إعالن فتح باب التجنيد واالنضمام إلى القوات املسلحة 
وفقا لقرار مجلس الدفاع الوطن���ي، وتواَفَد اآلالف من 
ضباط اجليش وأف���راده الى معس���كرات التجنيد في 

حضرموت وعدن ومأرب وشبوة وتعز 
وانخرطوا في التدريب والتش���كيالت 
العسكرية وبناء وحدات وألوية مكتملة 
وجاهزة لاللتحاق مبس���رح العمليات 
في اجلبه���ات على امت���داد اجلغرافيا 

اليمنية.
وخ����الل تل����ك الفت����رة اعتم����دت قيادة 
اجلي����ش الوطن����ي اس����تراتيجية ثالثية 
األبع����اد، اإلع����داد والبن����اء للوح����دات 
العس����كرية املتمثلة بإعادة بن����اء األلوية 
بهيكلها ومسماها السابق، وأيضا دعم 
وإس����ناد جبهات القتال املفتوحة لوقف 
متدد التمرد ووقف����ه عند حده، باإلضافة 
إل����ى إدخال وحدات عس����كرية مدربة الى 
مسرح العمليات لدحر االنقالبيني والبدء 

بعملية التحرير.
وفتحت معسكرات التجنيد واعادة 
جتميع القوات السابقة في مأرب وعدن 
وحضرموت وش���بوة وتع���ز واجلوف 
وميدي.. وكان لق���رار الرئيس عبدربه 
منصور ه���ادي بتعي���ني الفريق الركن 
علي محسن صالح نائبًا للقائد األعلى 
للقوات املس���لحة أث���رًا إيجابيًا ودفعة 
قوية في االهتمام باملؤسسة العسكرية 
في ظ���ل الوضع االس���تثنائي الذي متر ب���ه وملزيد من 

اإلجناز العسكري على مختلف املستويات.
من التأسيس إلى ميادين القتال

تبعًا لالستراتيجية العسكرية التي تعتمد أسلوب 
إعادة جتميع القوات وإحداث ترابط ومتاسك بني أجزاء 
اجليش الوطني فقد شمل ميدان العمل على إعادة بناء 
القوات املس���لحة م���ن جميع املناطق العس���كرية التي 
س���يطر عليها احلوثيون أو التي متكنت من الصمود 

وصيانة الشرف العسكري الوطني.
ففي املنطقة العس���كرية الثالثة، ال���ذي كان يقودها 
الل���واء الركن عب���د الرب الش���دادي، ال���ذي اطلق عليه 

“مؤس���س اجلمهورية الثانية”، شرع اجليش بتحرير 
محيط مدينة مأرب بعد وصول معدات وآليات عسكرية 
وقوات بشرية من التحالف العربي إلى منطقة “صافر” 
في أغسطس 2015 حيث بدأت قيادة اجليش الوطني 
باإلع���داد للمرحل���ة األولى من حتري���ر محافظة مأرب، 
وانطلقت العمليات في 13 س���بتمبر ومت حترير س���د 
مأرب واجلفينة ووصوالً إلى معسكر كوفل ثم صرواح 

غربي احملافظة.
ومتثلت املرحلة الثانية حتري���ر مديريات اجلدعان 
ومعس���كر »ماس« وصوال إلى مفرق اجلوف، وتوس���ع 
نطاق التحرير حتى اس���تعاد اجليش معسكر فرضة 
نهم شرقي العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من مديرية 
نهم أكبر مديريات محافظة صنعاء من حيث املساحة 
اجلغرافية.. كما متكن أيضا في الوقت ذاته من حترير 
مديرية حريب وعني وأجزاء من بيحان التابعة إداريًا 
حملافظة ش���بوة، وصوال إل���ى حترير كام���ل احملافظة 

واالنتقال إلى عمق محافظة البيضاء.
ومنذ اللحظة األولى للشروع في إعادة بناء اجليش 
مت االعداد والتنسيق لعملية “السهم الذهبي” لتحرير 
مدينة ع���دن، ع���دن حيث أثبت���ت األلوية التي ش���كلت 
في إطار املنطقة العس���كرية الرابعة ق���وة وفاعلية في 
العمليات القتالية وهو ما ساعد في حترير مدينة عدن 
في وقت قياسي خصوصا مع الدعم املكثف والالمحدود 

لدول التحالف العربي.
وانتقلت بعدها القوات إلى املرحلة التالية واستعادة 
احملافظ���ات املج���اورة وقاع���دة العند االس���تراتيجية 
وحتويله���ا ال���ى مرك���ز متق���دم للعمليات العس���كرية، 
باإلضافة إلى جتميع أفراد اللواء 22 ميكا في تعز وعدد 
من الوحدات العسكرية التي يشرف عليها قائد احملور.
أما في املنطقة العس���كرية اخلامس���ة فقد مت إنشاء 
5 ألوي���ة عس���كرية عل���ى احلدود م���ع اململك���ة العربية 
السعودية في جازان وبدأت العمليات فيها ابتداء من 
14 ديسمبر 2015م ومتكنت قوات اجليش الوطني من 
قطع شرايني التهريب لالنقالبيني عبر سواحل مدينة 
ميدي مبحافظة حجة فيما ال تزال القوات تعمل على قدم 

وساق الستكمال املهام وفق اخلطة املرسومة.
وبالت���وازي ج���رى العم���ل ف���ي املنطقة العس���كرية 
السادسة وجتميع قواتها في محافظة اجلوف كجزء من 
مسرح عمليات املنطقة، حيث متكن اجليش من حترير 
موقع اللبنات ومدينة احلزم عاصمة احملافظة وصوال 
الى مديرية الغيل، واستعاد معسكر اخلنجر وأجزاء 
واسعة من مديريتي املتون واملصلوب، ثم حترير معظم 

مديرية خب الشعف.
وفي املنطقة العس���كرية السابعة جرت حتضيرات 
واستعدادات من حيث التدريب والتسليح حتى وصل 
اجليش الوطني إلى مشارف مركز مديرية نهم ويفصله 
9 كيلوهات عن نقيل بن غيالن، املوقع االس���تراتيجي 

الذي يطل على العاصمة صنعاء ومديرية أرحب.
انتصارات مستمرة

واص���ل اجليش الوطني مبس���اندة ق���وات التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية الس���عودية، تقدمه نحو 
معقل احلوثيني بصعدة عبر فتح ثالث جبهات، ومتكن 
من اس���تعادة ثالث مديريات في محافظة البيضاء، وال 
يزال يخوض معارك التحرير في الساحل الغربي حتى 
بات استعادة ميناء ومدينة احلديدة قاب قوسني أو ادنى.

ميضي اجليش الوطني في خطى واثقة نحو حترير 
كافة تراب الوطن من مليشيا احلوثي وتلبية تطلعات 
وآمال الش���عب اليمني في اس���تعادة أمنه واستقراره 

وبناء مستقبله واالنتقال للدولة االحتادية

ثالثة أعوام مرت منذ أن تش���ّكلت النواة األولى إلعادة بناء اجليش الوطني منتصف 2015م 
مبجموعة من الضباط واألفراد الذين أعلنوا االنضمام إلى الشرعية الدستورية، ومن صحراء 
العبر كانت بداية االنطالقة التي غّيرت مجرى األحداث العسكرية واخلارطة السياسية في اليمن.

عقب اقتحام املليشيا احلوثية وحليفها السابق علي عبدالله صالح للعاصمة صنعاء وانقالبهم 
على الشرعية وعلى حكومة الوفاق وس���يطرتهم على القصر اجلمهوري بصنعاء واملعسكرات 
ومخازن األس���لحة وانتقال الرئيس عبدربه منصور ه���ادي إلى مدينة عدن )21 فبراير 2015م( 
مت تكليف املقدشي بإبقاء املناطق العسكرية األولى )سيئون( والثانية )املكال( والثالثة )مأرب( 
ومحور اجلوف والوحدات التابعة لها بيد احلكومة الشرعية، ليعود الرجل من محل اقامته في 
اخلارج ويصل إلى مأرب في زيارة س���رية لتنفيذ املهم���ة التي أوكلها له الرئيس هادي ويلتقي 
بالقادة العسكريني ويبدأ العمل على منع سقوط تلك املناطق العسكرية بيد االنقالبيني احلوثيني 
ودفع الوحدات العسكرية لصد محاولة احلوثيني التمدد باجتاه احملافظات الشرقية التي تتمركز 
فيها منابع النفط والثروة، وقد ساهم في ابقاء تلك األلوية والوحدات متماسكة واحلفاظ على 

أسلحتها واالستفادة منها في معارك مواجهة االنقالبيني.

اجل���ي���ش ال���وط��ن���ي.. 
من النواة األولى إلعادة التشكل حتى حتقيق االنتصارات

}  توافد اآلالف من الشــباب لاللتحاق بالجيــش بدافع وطني وحماس عال 
لتحرير الوطن من المليشيا االنقالبية

}   مــن وضعــوا اللبنات األولى لتأســيس الجيش كالمقدشــي والشــدادي 
والطاهري واألبــارة والحوري والوائلي وغيرهم الكثير من الضباط والجنود 

بذلوا جهودا كبيرة في تلك المرحلة
}  قرار دمج المقاومة الشعبية في تشكيالت الجيش الوطني وحد بندقية 

الشعب المناهضة لالنقالب تحت راية مشروع الدولة الوطنية العادلة

   تقرير – عبدالباسط الشاجع 
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األمني�ة  اللجن�ة  أق�رت 
يف  م�أرب  بمحافظ�ة 
اجتماعها، األخر، برئاس�ة 
وكي�ل املحافظ�ة الدكت�ور 
الخط�ة  مفت�اح،  عبدرب�ه 

االمنية لعيد الفطر املبارك.
االجتم�اع  واس�تعرض 
الخط�ة  تنفي�ذ  مس�توى 
رمض�ان  لش�هر  األمني�ة 
الت�ي  واالنج�ازات  املب�ارك 
تحقق�ت والجه�ود األمنية 
الت�ي بذلت من اج�ل تعزيز 
وحماية  واالس�تقرار  االمن 
والخاصة  العامة  املمتلكات 
ومتابعة  الطرق�ات  وتأمني 

املطلوبني أمنيا.
مفت�اح  الوكي�ل  وش�دد 

مضاعف�ة  رضورة  ع�ى 
الجه�ود ورف�ع الجاهزي�ة 
واليقظة يف ملختلف االجهزة 
أهمية  عى  االمنية..مؤك�داً 
تعزيز التنسيق بني مختلف 

األجهزة االمنية والعسكرية 
من أج�ل مزي�د م�ن االمن 
والنجاح�ات  واالس�تقرار 
االمنية، ومالحقة املطلوبني 
الطرق�ات. وتأم�ني  امني�ا 

تعت�زم الحكوم�ة املاليزية 
الجديدة، تطبيق قانون جديد 
تحظ�ر م�ن خالل�ه أعض�اء 
الحكوم�ة من ال�وزراء قبول 

أي هدايا باستثناء الورود.
“ذو  موق�ع  وبحس�ب 
املالي�زي،  أون الي�ن”  س�تار 
كش�ف رئيس الوزراء مهاتر 
محمد، خالل مؤتمر صحفي 
نيته س�ن قان�ون يحظر عى 

الوزراء قبول الهدايا.
قب�ول  مهات�ر  واس�تثنى 
ال�وزراء لهداي�ا مث�ل الزهور 
والفواكه والطعام، قائالً: “ال 
يمك�ن قب�ول ال�وزراء بيشء 
آخ�ر، وإال فإن ُمعِطي الهدية 
يف  وقع�ا  يكون�ان  وقابله�ا، 

الخطأ”.
وأدى مهات�ر،)92 عام�ا( 
اليم�ني الدس�تورية، رئيس�ا 

ل�وزراء ماليزيا، يف 10 مايو/ 
آيار املايض، بعد فوز التحالف 
باالنتخاب�ات  يق�وده  ال�ذي 

العامة.
وأصب�ح مهات�ر محم�د، 
للب�الد  وزراء  رئي�س  س�ابع 
من�ذ اس�تقالل ماليزي�ا ع�ن 
االس�تعمار الربيطان�ي ع�ام 

.1957
وتعد ماليزيا دولة “ملكية 
دستورية”، حيث يتم اختيار 
امللك كل 5 س�نوات، بالتوافق 
يف اجتم�اع يح�ره 9 ملوك 
يف  حاكم�ة  أرس   9 )يمثل�ون 
م�ن  للمل�ك  وكان  الدول�ة(، 
دس�تورية  صالحي�ات  قب�ل 
أكرب م�ن الوقت الحايل، لكنها 
تقلصت خ�الل فرتة رئاس�ة 
وزراء مهات�ر األوىل )-1981 

.)2003

ت���ص���در ع����ن دائ�������رة ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي ب���اجل���ي���ش ال���وط���ن���ي ال��ي��م��ن��ي
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

مهاتير محمد يسن قانونًا يحرم أمنية مأرب تقر الخطة األمنية لعيد الفطر المبارك
هدايا العالم على كل وزرائه 

باستثناء ثالث هدايا

تدشين المرحلة االولى 
من مشروع إغاثة 

المتضررين في سقطرى
دش�ن وكيل محافظة أرخبيل سقطرى 
رئيس لجنة اإلغاثة العميد الركن/ صالح 
عيل، مرشوع إغاثة املتررين من إعصار 
»ماكون�و« يف محافظة أرخبيل س�قطرى 

الذي تنفذه منظمة بيور هاندس.
وأشاد وكيل املحافظة بجهود املنظمة، 
مش�را اىل أن قري�ة »معنوفو« م�ن أكثر 
الق�رى الت�ي ت�ررت م�ن اإلعص�ار يف 

األرواح واملمتلكات والبنى التحتية. 
بدوره اش�ار ضابط املرشوع بمؤسسة 
آف�اق للتنمية املهندس ج�الل بن عبيد اىل 
أن املرشوع يستهدف يف مرحلته األوىل 70 
أرسة م�ا بني نازح�ة ومت�ررة يف قرية 
»معنوف�و«، فيم�ا س�يتم تنفي�ذ املرحلة 
الثاني�ة بع�د عي�د الفطر املبارك وتش�مل 

مناطق متفرقة يف املحافظة.

ووزارة الشباب والسلطة 
المحلية بالمهرة توزع شاشات 

عرض لمشاهدة كأس العالم
دش�ن وكيل محافظة املهرة مختار بن 
عويض ومدير مكتب الش�باب والرياضة 
محمد س�ويلم، توزيع شاش�ات العرض 
الخاص�ة بمتابعة مباري�ات كأس العالم 

2018، املقامة يف روسيا.
شاش�ات  املحلي�ة  الس�لطة  وقدم�ت 
ع�رض عمالقة ل�كل مديري�ات املحافظة 
التس�ع، فيما قدمت وزارة الشباب أجهزة 

االستقبال وتوابعها لجميع األندية.
ولف�ت الوكيل إىل أن ه�ذا الدعم يأتي 
يف اطار التشجيع للشباب والرياضيني، 
فيم�ا أوض�ح مدي�ر مكت�ب الش�باب، 
بأن الشاش�ات الت�ي ت�م توزيعها عى 
املديريات س�يتم تنصيبها يف الساحات 
ليتمك�ن  الرياضي�ة  واألندي�ة  العام�ة 
الش�باب من متابعة املوندي�ال الرويس 

بسهولة ويرس.

والمواجهة..
خفايا صامتة 

هاشم األحمر... قاموس الحرب 

= = أحم�د ع��اي��ض   أحم�د ع��اي��ض 

كثريون ه�م الذين ال يعلم�ون أن أول قائد عس�كري يف اليمن 
حيض ب�رف قيادة أول لواء يف الجيش الوطني هو اللواء هاش�م 
األحمر، حيث صدر قرار جمهوري بتعيينه  قائدا للواء )141( يف 

عام 2015م.
وكثريون يعلمون أن هاشم األحمر القادم عىل مؤسسة الجيش 
جاء من عمق القبيلة اليمنية، ومن أحد أشهر بيوت اليمن وأكثرها 
نفوذاَ ومكانة،حيث ينتمي إىل قبيلة حاشد هو أحد أبناء الشيخ الراحل 
عبدالله بن حسن األحمر رئيس مجلس النواب السابق وشيخ مشائخ 

القبيلة، وهو من مواليد عام 1978م.
قبل أيام كنت يف سفر إىل محافظة الجوف بمعية زمالء يف الجيش 
الوطني،عشية هطول األمطار والسيول الجارفة التي تعرضت لها 
املحافظة، فقذفت بنا االقدار إىل مقر قيادة املنطقة العسكرية، ويف 

تلك الليلة املطرية، شاء القدر أن نلتقي باللواء هاشم األحمر.
 بعد العشاء توجهنا إىل أحد املجالس يف قيادة املنطقة، وحينها 
دار بيننا وبن اللواء هاشم "حديث طويل، تحدث فيه الشاب القائد 
" البالغ من العمر "40" عاما، بكل نضج يف القضايا العس�كرية، 
فالرجل ليس دخيال عىل ميدانه بل أحد فرسانه وعرابه " فهو خريج 
ألحد أشهر الكليات العسكرية يف املنطقة يومها " خريج األكاديمية 
العسكرية الباكستانية وحاصل عىل درجة البكالوريوس يف العلوم 
العسكرية، وله باع يف اللغة اإلنجليزية حيث تلقى تعليمه األول يف 
دراسة اللغة اإلنجليزية يف بريطانيا بعد استكماله للثانوية العامة. 

ويعد قائد املنطقة العسكرية السادسة واحدا من أصغر قيادات 
الجيش الوطني، وأرفعهم رتبة.

أثبت ميدان الحرب واملواجهة الت�ي خاض معاركها ومواقعها 
"ابتداء من محافظة ش�بوة ومأرب والجوف" إىل أن الرجل يمتلك 
قدرة عسكرية واسعة، وخربة رصينة يف التخطيط واإلدارة، ويتقن 
الحفظ لكل موقع عسكري " كان مرسحا لعملياته العسكرية " أو 

سيكون يف قادم االيام.
برز نجم  اللواء هاش�م األحمر يف س�ماء الجيش الوطني عقب 
توليه قيادة اللواء )141( الذي يعد أكرب وأهم ألوية الجيش الوطني 
يومها ومازال، خاصة وهو يقوم بأكرب مهمة عسكرية عىل مساحات 
شاسعة من الجمهورية اليمنية، فاملساحة الجغرافية التي تمتد فيها 
قواته وتمارس مهامها العسكرية تبدأ من منفذ الوديعة عىل الحدود 
السعودية والواقع يف محافظة حرضموت ويمتد إىل محافظتي مأرب 
والجوف ويستعد للزحف إىل تخوم محافظة عمران قريبا، كل هذا 
جعل منه وم�ن لوائه ورجاله نموذجا حيا وقويا داخل املؤسس�ة 

العسكرية.
يمكن القول أن اإلمكانيات الكبرية التي أسس بها "أول لواء داخل 
مؤسس�ة الجيش الوطني)141(  قد لعب�ت دورا فاعال يف نجاحه 
عس�كريا، إضافة إىل جهوده وخربته  يف تحقيق تلك املكاسب، لذا 
نجده متمسكا بقيادته، بل يعتربه أحد عنارص القوة له وللمنطقة 

العسكرية السادسة بشكل عام. 
كثريون أيضا يجهلون أن اللواء هاش�م األحمر هو القائد الذي 
نجح يف فت�ح البوابة الرقية للعاصمة صنعاء عرب تحرير فرضة 
نهم، التي كان يراهن عفاش يومها عىل أن سقوط الفرضة يعد من 
"سابع املستحيالت" لكن مفردة "مستحيل" لم تكن موجودة يف 
قاموس نجل األحمر وال أبطال اللواء )141( وغريها من االلوية التي 
شاركت يف تلك املعركة الحاس�مة التي كرست  يومها كل القواعد 
العس�كرية، لتؤكد  للجميع ان النرص ال�ذي صنعوه يف تلك الفرتة 
الوجيزة، يعد ملحمة خالدة سيدونها التاريخ كواحدة من أهم مالحم 

اليمن املعارص.
ذلك النرص لم يولد إال إليمان أولئك الرجال أن كلمة مس�تحيل 
ال توجد يف قاموس�هم، أو كما قالها نابليون بونابرت يوما "كلمة 

مستحيل ال توجد إال يف قاموس الضعفاء". 
اليوم نحن بأمس الحاجة إىل ذات الروح التي يحملها ذلك القائد 
الشاب للمنطقة العسكرية السادسة وكل منتسبيها، بل أجزم أن 
طابور الشباب اليوم من القيادات الصاعدة يف السلك العسكري، تمثل 
الدماء الحية التي تحمل مروع الوطن، وتتبنى مروع التحرير 

القادم لكل شرب يف هذا الوطن بكل همة وإرصار. 
املؤرشات اليوم تتحدث أن ثمة ارصاراً وتحدياً لهذا الشاب القادم 
من أكثر بيوت اليمن ثراء وجاها، ان يكون له السبق مجددا يف كرس 
الغرور الحوثي يف الجبهة الشمالية للعاصمة صنعاء كما تم كرسها 
يف البوابة الرقية  فثمة عزيمة تناطح السحاب، تلمحها بن الفينة 
واألخرى من خالل حديثه وإرصاره "أن ال جلوس وال تراخي  حتى 

نستعيد كل شرب يف اليمن. 
كثريون هم أيضا من ينسجون تهما من الخيال حول العديد من 

الرجال الصادقن يف صفوف الجيش الوطني، 

 أوراق يمانية 

تتمة ... ص)4(

كشفت منصة التواصل االجتماعي فيس�بوك عن أنها تتابع املستخدمني 
بعدة طرق مختلفة تحصل من خاللها عى املعلومات، وذلك من خالل إصدار 
مجلس الش�يوخ لوثائق تتضمن 454 صفحة من اإلجابات عى األسئلة التي 
تم إرسالها إىل الرشكة الواقع مقرها بمدينة مينلو بارك بوالية كاليفورنيا بعد 
أن وعد الرئيس التنفيذي مارك زوكربرج املرشعني بشكل مستمر بأنه سوف 
يجيب مع فريقه عى األس�ئلة التي لم يس�تطع اإلجابة عنها أثناء جلس�ات 
االس�تماع ضمن الكونغرس يف ش�هر أبريل/نيس�ان بعد فضيحة كامربيدج 

أناليتيكا، واملتعلقة بالخصوصية ضمن فيسبوك.
واحتوت الوثيقة عى العديد من اإلفصاحات املتعلقة بالطريقة التي تجمع 
بها املنصة البيانات، وبالرغم من أن بعضها لم يكن مفاجًئا، مثل الوقت الذي 
يقضيه األشخاص ضمن املنصة أو إذا كانوا يشرتون أشياء عرب املوقع، لكن 

البعض اآلخر يسلط الضوء عى الحجم الهائل آللة املراقبة عى فيسبوك.
وكان�ت اإلجابات اإلضافية رداً جزئياً عى أكثر من 2000 س�ؤال أرس�لها 
أعضاء مجلس الش�يوخ إىل الرشكة قبل جلسات االستماع التي عقدت يف 10 
و 11 أبريل/نيس�ان من هذا العام، باإلضافة إىل األسئلة التي طرحها أعضاء 
مجلس الش�يوخ بعد جلسات االس�تماع، حيث تم نرش وثيقتني منفصلتني 
تضمن�ت الوثيق�ة األوىل 225 صفحة من اإلجابات ع�ى اللجنة القضائية يف 
مجلس الشيوخ، يف حني تكونت الوثيقة الثانية من 229 صفحة من اإلجابات 

عى لجنة مجلس الشيوخ حول التجارة والعلوم والنقل.
وكش�ف موقع فيس�بوك عن أنه يجمع الكثر من البيانات حول األجهزة 
املختلفة التي يس�تخدمها مستخدموه لتس�جيل الدخول، ويمكن أن يشمل 
ذلك أجهزة الحاس�وب الخاصة بهم وهواتفهم الذكي�ة وأجهزتهم اللوحية، 
وال يتعل�ق األمر باملكان الذي س�جل فيه املس�تخدم الدخ�ول أو ما فعله، بل 
بمجموع�ة واس�عة من املعلومات ح�ول الجهاز الذي اس�تخدمه، ويتضمن 
ذلك مستوى شحن البطارية ومستوى مساحة التخزين املتاحة لديهم وقوة 

إشارة الشبكة الالسلكية التي يتلقاها الجهاز.
كم�ا تعرف الرشكة أيًض�ا ما إذا كنت تنظر فعلًيا إىل صفحة فيس�بوك أو 
إذا كن�ت قد قم�ت بفتحها كواحدة من العديد من عالم�ات التبويب األخرى، 
وم�ا إذا كان�ت نافذة املتصفح التي تتضمن فيس�بوك مفتوحة يف املقدمة أم 
يف خلفية الشاش�ة، باإلضافة إىل أسماء التطبيقات وامللفات ونظام التشغيل 
ونوع املتصفح واملكونات اإلضافية، ويف بعض الحاالت، يمكن للمنصة أيًضا 
جم�ع معلومات ح�ول األجهزة املج�اورة أو األجهزة األخ�رى املوجودة عى 

شبكة املستخدم.
كم�ا كش�فت الرشك�ة أن رشكاءها ق�ادرون عى جم�ع املعلومات حول 
أنش�طة املس�تخدمني حتى لو لم يقوموا بتس�جيل الدخول إىل فيسبوك، بما 
يف ذلك معلومات حول املش�رتيات التي يقومون بها واأللعاب التي يلعبونها، 
يف حني تس�جل املنص�ة حركات الف�أرة، مما يس�اعدها ع�ى إدارك إذا كان 
املستخدم إنسان أو روبوت، مع حصولها بشكل تلقائي عى معلومات حول 
.IP الرشكة املوفرة لخدمات الهاتف املحمول وموفر خدمة اإلنرتنت وعناوين

فيسبوك يتتبعك بعدة طرق 
لم تكن تعرفها

أقبلت أيام عيد الفطر املبارك وأبطال قواتنا املس�لحة البواسل يف ميادين 
ال�رشف والقتال ومواقع البطولة يس�طرون أروع املالحم األس�طورية يف 
سبيل الدفاع عن وطنهم وعقيدتهم وأعراضهم باستبسال منقطع النظر، 
رافضني أن يكونوا مع الخوالف الذين قعدت بهم همتهم وأغرتهم دنياهم 

بملذاتها الفانية.
 وبهذه املناس�بة تتقدم دائ�رة التوجيه املعنوي ومنتس�بيها اىل قيادتنا 
السياسية والعسكرية وش�عبنا اليمني العظيم بأحر التهاني والتربيكات 
وكل ع�ام وأنتم والوطن بخر، وأبلغ التهان�ي والتربيكات ألبطال الجيش 
الوطن�ي واألم�ن يامن س�مت بكم همتك�م ولبيتم نداء الوط�ن والواجب 
وكنت�م عند قدر املس�ؤولية املناطة بكم تس�هرون لين�ام الناس وتتعبون 

ليأمن الوطن وينعم اإلنسان، ولو الكم ما سعد الناس بهذا العيد.
كل ع�ام وأنت�م بخر وس�عادة غامرة ، ودمت�م ذخراَ لوطنك�م وامتكم 

ودينكم.

مــــن 
العايدين

متى ستتخى شعوبنا وأمتنا عن نزعة التعصب املهيمنة عى 
مجتمعاتنا الرشقية، ألم يحن الوقت واألوان لنتخلص من هذه 
النزعة الخبيثة التي نهانا عنها الدين واعتربها علماء االجتماع 
ومنهم ابن خلدون ظاهرة مرضية خط�رة تهدد حياة االمم 
والحضارات، وارجعوا إليها اسباب انهيار الدول ودمار الشعوب 
وضياع االوطان، وواقع الحال اليوم يف بعض بلدان الربيع العربي 
مرآة صادقة ملا تحدثه نزعة التعصب من كوارث وطنية ودمار 
شامل وجرائم فردية وجماعية يندى لها الجبني يف حق البرش 

والحجر والشجر.
ولعل املنزلق الخطر الذي ه�وت اليه اليمن  نتيجة لتفيش 
امراض العصبية والجهل يف اوس�اط ابنائها أحد األمثلة الدالة 
عى ذلك. فقد تسببت هذه الظاهرة التي نمت نبتتها الخبيثة 
عى امتداد رقعة الوطن يف ظل وجود حاكم مس�تبد اتكأ عى 
نزعة التعصب اىل انهيار شبه تام للدولة وتدهور غر مسبوق 
لحياة اإلنسان والحريات، وظهور انقسامات ورصاعات تهدد 
النسيج االجتماعي والوطني البناء هذا البلد الواحد، والذي اتصف 
يف فرتات كثرة من تاريخه بالتنوع والتعايش والتناغم والقبول 
واالنسجام بني مختلف مكوناته، فقد اختزل عفاش يف مراحل 
حكمه العسكري والشمويل املستبد الدولة يف القبيلة، وأصبح 
نظام الحكم يف اليمن يدار من قبل عصبة من اصحاب مراكز 
القوى واملتنفذين املنتمني للعائلة والقبيلة ذاتها يعاونهم يف ذلك 

لفيف من املتمصلحني واملنتفعني.
هؤالء مع االسف سخروا الدولة وموارد البالد لخدمة الحاكم 
املس�تبد ومصالحهم الخاصة. فمس الرر والظلم املجتمع 
اليمني بمختلف رشائحه واطيافه، وكان ذلك سبباً كافيا لتخرج 
الجماهر املظلومة من اقىص الشمال اىل اقىص الجنوب، وتتدفق 
بعفوية يف الشوارع وامليادين لتطالب دون أن تحمل مرشوع او 
رؤية واضحة برحيل وتنحي الحاكم الظالم، وبالفعل ونتيجة 
للضغط الكبر واملتنامي إلرادة الجماهر تنحى عفاش وهو 
اليحلم ويخطط بالعودة فحس�ب، وانما واقع الحال يشر إىل 
أنه تنحى وهو عى ثقة تامة بالعودة اىل سدة الحكم من الباب 
الخلفي. لسبب بسيط وهو انه كان يعلم مسبقاً بان البالد من 
دونه ستغرق يف مس�تنقع الفوىض واالضطرابات، الن الكيان 
العصبوي الذي نسجه لنفس�ه ليس له صلة ال من قريب وال 
من بعيد بشئ اسمه نظام حكم. بل كان هذا الكيان االنتهازي 
الغ�ارق يف بحر الفس�اد واالفس�اد قد حل برعاية وتش�جيع 
وتوجيه من رأسه الفاسد محل النظام والقانون وافرغ الدولة 

ومؤسساتها من وظائفها االساسية.
غر أن مالم يكن عفاش يدركه أن دولة 
االستبداد مهما تتصور نفسها بانها تمتلك 
سلطة ذات قوة وجربوت وبأس شديد، إال 
انها عندما تصحو الش�عوب رسعان ما 
تتحول يف ليلة وضحاها وبشهادة التاريخ 
اىل كيان ضعيف وهش ومشلول اليقوى 
حتى عى حمل نفسه، كذلك الشئ االخر 

الذي لم يستوعبه عفاش حتى عقب تمثيلية تنحيه. أن اتكاء 
حكمه عى العصبية ولعبته املفضلة مع رؤوس الثعابني طيلة 
ثالثة عقود ونيف. لن تحافظ عى بقاء واس�تمرار حكمه كما 
كان يظن. بل ستكون س�ببا رئيسيا يف التعجيل بزوال نظامه 
االس�تبدادي العصبوي الفاش�ل، بل ووضع حد نهائي لحياته 
بلدغة ثعبان سامة وقاتلة من تلك الثعابني التي نمت وترعرعت 
وك�ربت يف احضان�ه، فالعصبية بصورها واش�كالها املتعددة 
هي مدعاة للظلم والبغي والع�دوان، ومصدر للفتن والتطرف 
والرصاعات والحروب العبثية التي تؤدي يف نهاية املطاف اىل هالك 
الشعوب وتمزيق االوطان وانهيار الدول وزوالها، والعالج شايف 
لهذه الظاهرة املدمرة للحرث والنسل سوى عالج واحد طبقه 
خاتم االنبياء واملرسلني )ص( قبل نزول الوحي عليه عندما حل 
الصادق األمني مشكلة وضع الحجر األسود، وبعد نزول الوحي 
عليه عندما هاجر النبي اىل يثرب وأسس دولة املدينة وفق دستور 
قائم عى التعددية واملس�اوة، لينهي فص�اًل قاتماً من فصول 
العصبية الجاهلية العمياء، وهو ايضاً خالصة العالج الذي توصل 
اليه العقل البرشي والفكر اإلنساني املعارص، ويتمثل يف اقامة 
نظام حكم مدني يؤمن بالتعددية واملواطنة املتساوية. بهكذا 
نظام  انساني فقط تتالىش ظاهرة التعصب وتختفي صورها 
واشكالها املقيته القائمة عى العنرصية والتمييز العرقي الساليل 
والقبيل واملذهبي والطائفي والطبقي والسيايس الخ. وتصبح 
املواطنة هي األساس يف االنتماء للوطن بمعنى أننا كلنا مواطنون 
يمنيون أحرار متساوون يف الحقوق والواجبات  وامام القانون 
يجمعنا وطن واح�د وهوية واحدة هي اليمن وليس العائلة أو 

القبيلة او املنطقة أو الحزب أواملذهب اوالطائفة.
ومن رشوط اقامة دولة املواطنة املتس�اوية التسامح الذي 
يعني أيضاً الحرية واملس�اواة بمفهومه�ا الديني والحضاري 
الواسع ويش�مل القبول بالتنوع والتعدد والرأي والرأي اآلخر 
واالعرتاف بحق االختالف عى قدم املساواة مع الذات. فالوحدة 

يف ظل التنوع قوة واستقرار ونماء، وهذا 
ما تجسده الدولة االتحادية بنظام حكم 
مدن�ي ديمقراط�ي عادل. وهو الش�يئ 
ذاته الذي ادرك�ه وآمن به الرئيس هادي 
مبكراً، وقبل بشجاعة وثبات وإخالص ان 
يتسلم العلم فقط من دون وجود نظام او 
دولة يعول عليها. نعم لم يرتاجع الرجل 
يف اللحظة التاريخية ع�ن تحمل االمانة 
واملسؤولية الجسيمة. ويف مثل هكذا ظرف صعب وحساس، 
ودرب ميلء بالشوك ومحفوف بمخاطر جمة ال أول لها وال آخر، 
وجميعنا يعلم خطورة تلك املرحلة وكيف وضع الشعب اليمني 
يديه عى صدره خوفاً وقلقاً من املصر الذي ستؤول اليه أوضاع 
البالد والعباد بعد الفراغ الكبر الذي خلفه عفاش بتغييبه املتعمد 
لدولة النظام والقانون. فقد حاول الرئيس الرشعي املنتخب منذ 
البداية وبإرادة صلبة وعزيمة التلني، أن اليس�مح لالنتهازيني 
واملرتبصني باستدراج الوطن وابنائه اىل مستنقع الفوىض ووحل 

الكراهية والعنف والعنف املضاد.
مىض إبن هادي متس�لحاً بإيمانه بالله وبالوطن وبعدالة 
قضية شعبه صوب األمل واملستقبل املرشق، داعباً الجميع اىل نبذ 
العصبية التي تقودها الغرائز واألهواء واملصالح اآلنية والضيقة، 
واستبدالها  بلغة العقل التي ترجح ميزان املنطق بدال من حكم 
الهوى، واملصلحة العامة بدال من املصلحة الخاصة، وبالفعل 
القت دعوته الصادقة االس�تجابة والقبول، وجلس اليمنيون 
بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم حول طاولة الحوار البناء والجاد 
والبعيد عن املكايدات واملزايدات السفسطائية ولغة الرصاص 
واالقصاء وااللغاء، وخرجوا يف ظل تلك االجواء الصحية والنقية 
بنتيجة عظيمة أدهشت القريب والبعيد معا، وتتمثل يف وثيقة 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الش�امل التي تعترب قاسماً 
مشرتكاً لالجماع الوطني وجرس العبور اآلمن لليمن الجديد..
اليمن االتحادي املدني القادر يف ظل األقاليم عى ش�ق طريقه 
دون توقف صوب املستقبل املنشود واالفاق املستنرة، فهل يفهم 
ويدرك املتعصبون الجدد هنا وهناك ماادركه وامن به الرئيس 
هادي مبكراً، ويكتشفوا ولو متأخراً. بأن الحل الوحيد والجذري 
والشامل ملشاكل اليمنيني ومعاناتهم التي طال مداها وبلغت 
الحلقوم هو يف تنفيذ مخرجات الح�وار واقامة دولة املواطنة 
املتساوية، ام سيظلون ارسى ملاض مستبد وظالمي عصبوي 

اثبتت التجربة والتاريخ مرارا وتكرارا فشله الذريع.!!؟
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