
كـــتروني
عدد إ

أكــد نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح، 
أن الرشعيــة قدمــت العديد من 
التنــازالت رغبة منها يف الســام، 
العاملي  الغذاء  وســهلت لربنامج 
الدخــول إىل مطاحن البحر األحمر 
لتنفيذ األعمال املطلوبة وبما يسهل 
االستفادة من الغذاء املوجود، مع 
عدم تنفيــذ الحوثيون ألي مبادرة 
من شــأنها إثبات حسن نواياهم 

وحرصهم عىل اإلنسان اليمني.
جاء ذلــك خال لقائــه، أمس 
األربعاء، مبعوث األمني العام لألمم 
املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث، 
ملناقشة املســتجدات ويف مقدمتها 
ســر تنفيذ تفاهمات ستوكهولم 
التي مىض عليها ما يقارب خمسة 

أشــهر دون إحراز أي تقدم ُيذكر 
بفعل العراقيــل والصعوبات التي 
وضعتها مليشيا الحوثي االنقابية.

ونوه نائب الرئيس إىل املرونة التي 
أبدتها الرشعية بتوجيهات فخامة 
الرئيــس عبدربه منصــور هادي 

رئيس الجمهورية يف ســبيل تنفيذ 
اتفاق الحديــدة الذي يمثل مرتكزاً 

بناًء  يمكن  أساسياً 

جدد رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، تأكيد حــرص الحكومة عىل 
ضمان وصول املســاعدات الغذائية إىل 
كافة الفئات املســتحقة ومواصلة دعم 
برنامج الغذاء العاملي بما يحقق الهدف 
املشرتك يف التخفيف من املعاناة اإلنسانية 
التي مثلت إحدى تداعيات االنقاب عىل 
الدولة، باإلضافــة إىل التداعيات األخرى 

الخطرة عىل كافة األصعدة.
ونوه الدكتور معــني عبدامللك خال 
لقائه، األثنني، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
نائــب املدير التنفيــذي لربنامج الغذاء 
العاملي أمر عبداللــه، إىل الجهود التي 
يبذلها برنامج الغــذاء العاملي يف اليمن، 
وعملهم امليداني يف ظل ظروف صعبة وما 
يواجهونه من تحديات وصعوبات جراء 
مضايقات املليشيا االنقابية يف مناطق 
سيطرتها واســتمرارها يف نهب اإلغاثة 

وعرقلة وصولها للمستفيدين.
وأثنى رئيس الوزراء، عىل ترصيحات 
وبيانــات برنامج الغــذاء العاملي التي 
حددت بوضوح أن املليشيا االنقابية هي 
الطرف املعرقل لعملــه يف امليدان، وأنها 
تقوم برسقة الغذاء من أفواه الجوعى، 
وتعريــة االنتهاكات التــي تقوم بها يف 
تسييس العمل اإلنساني من أجل تحقيق 

مصالح سياسية.
وشــدد باإلجراءات التي أعلن عنها 
الربنامج لتعزيز آلية الرصد واملراقبة، ويف 
مقدمتها إجراءات تطبيق نظام البصمة 
والذي وافقت الحكومــة عىل تطبيقه 
يف املناطق املحــررة، وأهمية تطبيقه يف 
املناطق التي تقع تحت سيطرة الطرف 
االنقابي من أجل الحد من عملية التاعب 
باملساعدات اإلنســانية التي يقوم بها، 

وعرقلة وصولها إىل الفئات املترضرة.
وناقش رئيــس الــوزراء يف اللقاء، 

أهميــة انتقال برنامج الغــذاء العاملي 
للمرحلــة الثانية من العمل اإلنســاني 
الطارئ بصــورة تدريجيــة واملتعلقة 
بربط املشاريع التنموية بالعمل اإلغاثي 
بما يحقق اســتدامة النتائج، إضافة إىل 
ســر عمل مرشوع التغذية املدرســية 
الذي ينفذه الربنامج يف اليمن ويستفيد 
منه حاليا 600 ألــف طالب، والخطط 
املوضوعة لرفع عدد املســتفيدين خال 

العام الجاري واملقبل.
رئيــس  وطالــب 

بعث وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد عيل املقديش 
رسالة مهمة إىل كافة منتسبي الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية هنأهم فيها بحلول شهر رمضان املبارك وتمنى 

أن يكون النرص حليفهم يف هذا الشهر الفضيل.
وقال وزير الدفاع مخاطبــا أبطال الجيش الوطني 
يف كل جبهات الرشف والبطولــة: "إنكم بتضحياتكم 
وبطوالتكم الفــذة وصربكم وجلدكم يف خنادق الرشف 
وساحات الوغى وانتصاراتكم الرائعة تقدمون كل يوم 

دليا جديدا عىل وفائكم لعهودكم التي عاهدتم الله عليها 
أنكم ستنترصون للشعب والثورة والجمهورية وللدولة 

املنهوبة ومؤسساتها".
واكد الفريق املقديش أن مليشــيا الحوثي االنقابية 
هي العائق األكرب يف طريق التقدم وتحقيق اآلمال التي 
كان وسيظل عنوانها األكرب مخرجات الحوار الوطني 

الشامل ومرشوع الدستور.

أشــاد قائد القوات املشــرتكة 
لتحالف دعم الرشعية الفريق الركن/ 
فهد بن تركي، بشجاعة أفراد وضباط 
الجيش الوطني يف ألويــة العروبة، 
مثمنا االنتصارات التي يحققوها عىل 
مليشيا الحوثي االنقابية املدعومة 

من إيران.
جاء ذلك خــال زيارته، الثاثاء، 
أللويــة العروبة يف، محــور مران، 
بمحافظــة صعدة، حيــث كان يف 
استقباله قائد املحور اللواء عبدالكريم 

السدعي.
من جانبه عرب قائد محور مران 
قائد ألوية العروبة عن سعادته بهذه 
الزيارة التي ترفع معنويات األبطال يف 
املحور، وتزيد من عزيمتهم يف جبهات 

القتال حتى استكمال التحرير.
ولفت اللــواء الســدعي اىل أن 
مليشــيا الحوثي ال تؤمن بالسام، 
مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية 
حتى إنهاء االنقاب واســتعادة كل 

مؤسسات الدولة من قبضتهم.

ناقش رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، مع الرئيس التنفيذي للعمليات 
يف قطــاع مصانع الكهربــاء والطاقة 
برشكة هونــداي للهندســة الكورية 
تشونج يونج، تفعيل  التبادل التجاري 
بني بادنا وتركيــا يف مختلف املجاالت، 
وإمكانية إســهام الرشكات الكورية يف 
دعم وتطوير بعض القطاعات الخدمية 

ومشاريع الطاقة يف بادنا.
وأطلع رئيس الرشكة الكورية، رئيس 
الوزراء، عىل أنشطة الرشكة واملجاالت 
التي تعمل فيها، وخططها املســتقبلية 
بما يف ذلك إمكانية مساهمتها يف مجال 
إعادة اإلعمار يف اليمن، وتقديم الخربات 

الازمة يف املجاالت التنموية والخدمية.
وخال اللقاء، أشــاد رئيس الوزراء 
بعمق عاقات الصداقــة والتعاون بني 
اليمن وكوريا الجنوبية، والدعم الكوري 
املســتمر لليمن وشــعبها يف مختلف 
الظروف واألحــوال وموقفها الثابت يف 

دعم الرشعية الدســتورية املتمثلة يف 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، مؤكــدا أن كل هذا 
الدعم سيظل محط اعتزاز وتقدير اليمن 

قيادة وحكومة وشعباً.
وأشار الدكتور معني عبدامللك، إىل أن 

كوريا الجنوبية تعد رشيكاً تجارياً فاعاً 
لليمن، الفتــاً إىل أهمية تفعيل الرشاكة 
االقتصادية بــني البلديــن يف مختلف 

املجاالت.
وأكــد رئيس الــوزراء، أن الحكومة 

ستعمل جاهدة عىل توفر 

بعث فخامة رئيــس الجمهورية املشــر الركن/ 
عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن عيل محسن 
صالح، برقية عزاء ومواساة يف وفاة إمام الجامع الكبر 

بمحافظة الحديدة الشيخ العامة عبدالرحمن عبدالله 
مكرم الذي وافته املنية بعد حياة حافلة بالعطاء الرتبوي.
ونوها فخامــة الرئيس ونائبــه إىل مناقب الفقيد 

وجهوده الرتبوية والدعوية طيلة حياته، وما حظي به 
من مكانة وســمعة طيبة ملا قدمه يف الجانب الرتبوي 

والتعليمي واإلرشادي.

وعربا عن أصدق التعازي واملواســاة ألرسة وأقارب 
الفقيد وملحبيه، سائاً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 
الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله 

خالل لقائه مبعوث األمين العام لألمم المتحدة
نائب رئيس الجمهورية: ملف األسرى والمختطفين إنساني ال عالقة له بالحسابات األخرى واالنقالبيون يراوغون

أشاد بموقف برنامج الغذاء العالمي تجاه عرقلة االنقالبيين ألعمال اإلغاثة 
رئيس الوزراء يستنكر الصمت األممي تجاه استمرار المليشيا في تعميق المأساة اإلنسانية للشعب اليمني

في رسالة مهمة وجهها للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بحلول شهر رمضان المبارك
وزير الدفاع: أبطال الجيش يقدمون كل يوم دلياًل جديدًا

على وفائهم للشعب والثورة والجمهورية

قائد القوات المشتركة للتحالف يشيد بشجاعة أبطال الجيش الوطني في محور مران بصعدة

اليمن يناقش تفعيل التبادل التجاري مع الشركات الكورية

نص الخطاب  صـ  4

أهداف الثورة اليمنية
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين 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 في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احترام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ 
الحيــاد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الســالم العالمي 
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تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

 

دوراإلعالم الوطني
يف راهن كالذي يعيشه شعبنا اليمني العظيم واملتمثل 
يف حرب رضوس شنتها عليه مليشيا التمرد املدعومة من 
ايران يجب ان تتحدد معالم وســبل املواجهة وأن يعي 
الجميع خطورة التعاطي مع الوضع بهوادة وعفوية أو 
بانتهازية بغية تحقيق مصالح شخصية عىل حساب وطن 
تنتهك سيادته وشــعب تنهب حقوقه ويهدر دمه وتدمر 
مصالحه.  ويف هذا املضمار الشاق والطويل تربز أهمية 
االعالم ودوره يف تقويم مسار الوعي بالقضية الوطنية وهي 
اهمية لن تتحقق اهدافها واقعا اال بهيكلة اعالمية شاملة 
ترتكز عىل محددات واعية وحقيقية واشــراطات تضع 
الرجل املناسب يف املكان املناســب.. كما وتحدد وتعتمد 
لوازمه واحتياجاته املادية الرضورية التي تكفل له النجاح 
ودوام السري بدأب يف طريق تحقيق االهداف الوطنية العليا.  
اذ أن مانالحظه اليوم من منتج اعالمي »مقروء أو مرئي 
أو مسموع« ليس سوى منتج محدود األثر، ضيق النطاق 
كمحدودية وضيق اإلمكانيــات املادية »املالية« املعتمدة 
لهذا امليدان الحيوي املهم، األمر الذي عكس نفســه سلبا 
عىل الكثري من األوعية واألدوات املنتجة وأهمها اإلنسان أو 

اإلعالمي الذي وجد نفسه يقاتل يف خندقني:
خندق الكلمة »املقاتلة« وخندق العمل والنضال بجلد 
من أجل تأمني حياة معيشية يومية يسودها قدر مقبول 

من الكرامة اإلنسانية..
ويف هذه البيئة ذات الشــح املــادي، وكثافة اآلمال 
واألهداف والطموحات والو طنيــة عالية القدر والصرب 
انجرف البعض إىل العمل خارج الخط واملنهاج الوطنيني 
يف معركة الشعب من أجل استعادة دولته، وصار للكلمة 
عندهم قيمة مادية مالية، وصار الوطن وقضاياه معروضة 
يف املزاد عرب تجار الكلمة ونخايس الشعارات الزائفة الذين 

ال هم لها سوى البحث عن املزيد من املكاسب املادية..
إن من األهمية بمكان أن ندرك جميعا ان اإلعالم يخوض 
معركته ضد االنقالبيني ودفاعاً عن سيادة الوطن وحريته 
وعن دولته الرشعية ورمزيتها يف خضم من العجز املادي 
الذي انعكس بشكل مبارش ســلبا عىل مستوى معيشة 
كوادره العاملني يف مختلف التخصصات، األمر الذي قد 
يبدو أنه قد أضعف األداء يف مواكبة تطورات املعركة مع 
االنقالبيني، ولكنه لم يمس مطلقــا وطنية هذه الكوادر 
إال فيما ندر والنادر ال حكم له، وتبقى مســألة التقاليد 
العســكرية والتحيل بهــا،  واحــرا م القوانني والنظم 
العسكرية مسألة ذات أهمية قصوى تعصم الكثريين منهم 

من الزلل املفيض إىل املساءلة..
إن الذين ال يدركون مدى اهمية تنفيذ التوجيهات واحرام 
القيادات وعدم اإلساءة إليها، وحفظ االرسار لن ينتجوا اعالما 
يجيل الحقائق ويكشف زيف ادعاءات العدو ويرفع معنويات 
املقاتلني ويشــد ازرهم ويتعامل مــع تضحياتهم بمهنية 
واحرافية، بل العكس هو الصحيح، ســيصبح أمثال هؤالء 

داء تحتم الرضورة الوطنية التعايف منه.
ان ما نصبو اليه اليوم ونحن نخوض معركة الخالص 
من مخرجات كهــوف التخلف والرجعية واالنحطاط أن 
تعمل قيادة الدولة الرشعية السياســية والعسكرية ويف 
ذروة هرمها املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة عىل توفري الدعم 
الكايف لدائرة التوجيه املعنوي كــي تتمكن من االرتقاء 
بمستوى االعالم العسكري والنشاط التوجيهي  اىل مستوى 
الراهن الذي يعيشه شــعبنا والذي لن يتأتى اال بتوفري 
امكانيات من خاللها نستطيع الوصول باإلعالم العسكري 
اىل املســتوى املواكب العتماالت املعركة كيفا وكما وعىل 
مستوى كل الجبهات وبإعالميني محرفني لديهم القدرة 
عىل العطاء واالستعداد للتضحية كتضحية اولئك البواسل 
املرابطني يف الخطوط االمامية يف كل جبهات املواجهة ونحن 
ولله الحمد لدينا العديد من الكوادر اإلعالمية العسكرية 
ذات التميز والكفاءة  يدركون اهمية االلتزام باداء الواجب 
ومردودات تنفيذ االوامر والتوجيهات عىل ســري املعركة 
وتحقيق االنتصار إن توفرت الرشوط املوضوعية الرضورية 

ملمارسة العمل..

أكد فخامة الرئيس املشر الركن/ عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املسلحة، أن املأساة اإلنسانية جراء انقاب مليشيا 
الحوثي قد رضبت أطنابها يف كل مكان، وآثارها قد 

وصلت كل بيت، واملأساة أكرب من كل جهد.
وقال فخامة الرئيس يف كلمة موجهة للشــعب 
بمناســبة حلول شــهر رمضان: "يعود رمضان 
املبارك وشــعبنا الصابر ما يزال يعاني آثار الدمار 
الذي أنزلته مليشيات الحوثي االنقابية باالقتصاد 
الوطني، والذي انعكس سلبا عىل مستوى معيشة 
عامة أبناء الشــعب اليمني، وخصوصا يف املناطق 
الرازحة تحت هيمنة مليشيات الدمار والخراب التي 
حرمت موظفي الدولة رواتبهم املستحقة، وسخرت 
املال العام لرشاء الذمم وتجييش األطفال والتغرير 
بالبســطاء، وتمويل حروبها ضد الشعب اليمني 
خدمة ألجندة دولة اإلرهــاب يف إيران ومرشوعها 

العنرصي الطائفي".

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، أمس األربعاء، برقية تهنئة 
لرئيس روسيا االتحادية فاديمر بوتني، هنأه 

فيها بمناسبة ذكرى يوم النرص لباده. 
وأشاد رئيس الجمهورية باملوقف الرويس 
الداعم للرشعية الدســتورية وأمن واستقرار 
ووحدة اليمن، مثمناً دعم روســيا لليمن يف 

مختلف املراحل والظروف السيما خال هذه 
املرحلة الراهنة. 

وعرب رئيس الجمهورية يف الربقية باسمه 
وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن 
أحر التهاني بهذه املناسبة، متمنياً لفخامته 
موفور الصحة والســعادة ولحكومة وشعب 

روسيا االتحادية الصديق التقدم واالزدهار.

رئيس الجمهورية 
يهنئ الرئيس الروسي بيوم النصر لبالده

في كلمة موجهة للشعب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

ستظل قضية األسرى والمختطفين في سجون المليشيا الحوثية في مقدمة اهتمام السلطة الشرعية
الحكومة ستبذل كافة الجهود في سبيل تذليل الصعاب والتخفيف عن المواطنين 

رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في وفاة العالمة مكرم والدكتور الحريري والفنان بحصو

...صـ  2

    محمد التميمي

يف الوقت الذي تســطر فيه قوات الجيش الوطني 
أروع البطوالت يف جبهات القتال املشتعلة ضد مليشيا 
الحوثي االنقالبية، تحقق األجهزة األمنية إنجازات مهمة 
يف القبض عىل شحنات املخدرات التابعة للمليشيا، حيث 
أعلنت األجهزة األمنية يف محافظة مأرب عن ضبطها 
شحنة من املخدرات )الحشــيش( يف إحدى النقاط 
بمديرية الجوبة جنوبي املحافظة، كانت يف طريقها 

إىل املليشيا الحوثية االنقالبية يف العاصة صنعاء.
وتمكن أفراد النقطة من كشــف الشحنة املقدرة 
بـ131 كيلوجراماً من الحشيش عىل متن سيارة نوع 

شاص، كانت مخفية بطريقة احرافية.
يأتي هذا بعد أســبوع من ضبط األجهزة األمنية 
لشحنتي حشيش يف عمليتني منفصلتني يف محافظة 

مارب كانتا ذاهبتني للوجهة ذاتها.
ويف جبهات القتال املشتعلة يف عدد من املحافظات، 
التي تواصل فيها قوات الجيــش الوطني واملقاومة 

الشعبية معاركها العنيفة ضد مليشيا االنقالب، مكبدة 
إياها خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.

ففي جبهات محافظة البيضــاء، خاضت قوات 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية، الثالثاء، مواجهات 
عنيفة مع املليشيا الحوثية يف مديرية الزاهر جنوبي 
غرب محافظة البيضاء، عقب محاولة املليشيا التقدم 
إىل منطقة الحبج يف آل حميقــان بمديرية الزاهر، 
تمكنت قوات الجيش مسنودة باملقاومة الشعبية من 

...صـ  2التصدي لها وإجبارها عىل الراجع بعد 

»كنا نتمنى أن يعود شهر رمضان املبارك 
وقد أنتهت جريمة إسقاط الدولة واالعتداء 
عىل أبناء الشعب ومؤسساته ليعود اليمن 
وأبنائــه اخوة متحابني يعيشــون يف ظل 
الحرية والعدل واملساواة  لبناء بلدهم من 

جديد يف ظل دولة اتحادية ديمقراطية«

رمضان دروس في الصبر والتضحية واالنتصار للوطن

تزامنًا مع الضربات الموجعة التي تلقتها المليشيا في البيضاء والضالع وصعدة

األجهزة األمنية في مأرب تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى صنعاء

نص الرسالة  صـ  4
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أخبار وتتمات2

اعالنات فقدان
  يعلن عبدالله صالح حســني 
الــربايش عن فقــدان جواز 
سفر صادر من صنعاء برقم 
)0529752( فعىل من وجده 
إيصاله إىل اقرب مركز رشطة.
  يعلن عبداملجيد محمد حمود 
صالح عواش عن فقدان جواز 
سفر صادر من صنعاء، فعىل 
من وجدة إيصالــه إىل اقرب 

مركز رشطة.
  يعلن محسن محمد عىل الدرنة 
عن فقدان جواز سفر صادر 
من مأرب، فعــىل من وجده 
إيصاله إىل اقرب مركز رشطة.

 يعلن اياد محمد صالح القايض 
عن فقدان جواز سفر صادر 
مــن إب، فعىل مــن وجده 
إيصاله إىل اقرب مركز رشطة.

  يعلــن عبداللــه أحمد أحمد 
الســودي عن فقدان جواز 
سفر صادر من مأرب، فعىل 
من وجده إيصالــه إىل اقرب 

مركز رشطة.

عقد وزير حقوق اإلنسان محمد 
عســكر، أمس األربعاء، يف العاصمة 
املؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً باللجنة 
الفنية الحكومية املعنيــة باإلعداد 
والتحضر ملناقشة تقرير االستعراض 
الدوري الشامل مللف حقوق اإلنسان 

يف اليمن. 
وناقش االجتماع التحضر إلعداد 
الرد الحكومي عىل توصيات مجلس 
حقوق اإلنســان عن االســتعراض 
الدوري الشــامل املتحفظ عليها من 
قبل وفد الحكومة اليمنية يف الدورة الـ 
32 ملجموعة العمل املعنية باملراجعة 
التابعة ملجلس حقوق اإلنسان يف يناير 

املايض والبالغ عددها 70 توصية. 
وأكد الوزير عســكر عىل أهمية 
متابعة الجهــات العضوية يف اللجنة 
الفنية لعملية إعــداد الرتتيبات للرد 
عىل تلك التوصيات ورفعها إىل مجلس 

الوزراء للموافقة عليه، مشيداً بدور 
اللجنة الفنية يف إعداد التقرير. 

يذكر أن الحكومة كانت قد قدمت 
تقريرهــا الدوري الشــامل يف يناير 
املايض وتلقت 253 توصية وافقت عىل 
183 توصية وتحفظت عىل 73 منها . 

وتجتمع اللجنة الفنية لدراســة 
هذه التوصيات مــن الناحية الفنية 
والقانونية والرد الرسمي عليها والرفع 
إىل مجلس الــوزراء للمصادقة عليه 
ورفعها إىل مجلس حقوق اإلنســان 

الذي سينعقد يف يونيو القادم.

بحث نائب وزير الخارجية محمد 
الحرضمي، أمس األربعاء، مع رئيس 
قسم الشــؤون السياسية بمكتب 
املبعوث الخــاص لألمني العام لألمم 
املتحــدة لليمن مروان عيل، ســبل 
تسهيل عمل مكتب املبعوث الخاص 
يف العاصمة املؤقتة عدن، وتطورات 
عملية السام بما فيها تنفيذ اتفاق 

ستوكهولم. 
وأكد نائب وزير الخارجية حرص 
الحكومة عىل السام ودعمها لجهود 
املبعوث األممي السيما فيما يتصل 
بتنفيذ اتفاق الحديدة، موضحاً بأن 
وزارة الخارجية تعمــل حالياً عىل 
التحضرات والرتتيبات الازمة من 
أجل نقل املقرات الرئيســية ملكاتب 
األمم املتحــدة إىل العاصمة املؤقتة 

عدن.
عــدن  أن  الحرضمــي  وأكــد 

أصبحت يف أتم االستعداد الستقبال 
مكاتب املنظمــات الدولية والبعثات 

الدبلوماسية. 
وشدد عىل رضورة اضطاع األمم 
املتحــدة وخاصة مكتــب املبعوث 
األممي بدوره املهم يف تحقيق السام 
وفقا للمرجعيات الثاث املتفق عليها، 
واســتنادا للقرارات الدولية املحددة 
لواليته، مطالباً بكشف الطرف املعرقل 
لتنفيذ اتفاق الســويد أمام املجتمع 

الدويل ومجلس األمن.
وقال نائب وزيــر الخارجية: "إن 
االستمرار يف غض الطرف وعدم كشف 
الحقيقة املتمثلة يف تعنت املليشــيا 
الحوثية االنقابية فيما يتصل بتنفيذ 
اتفاق الحديدة سيشجع هذه املليشيا 
عىل االستمرار يف التهرب من التزاماتها 
املتمثلة باالنسحاب من موانئ ومدينة 
الحديدة وفقا ملا تم التوافق عليها يف 

ستوكهولم". 
وأضــاف: "أن تواجــد املقرات 
الرئيســية ملكاتب األمم املتحدة يف 
العاصمة املؤقتة عدن مهم، وسيقلل 
من قــدرة الحوثيني عــىل ابتزازها 
وعرقلــة عملها، وســيمكنها من 
االضطاع بواليتها وتحقيق أهدافها 
املنشودة للتخفيف من معاناة الشعب 
اليمني، وخدمة اليمنيني يف كل أرايض 

الوطن". 
من جانبه أكد رئيس قسم الشؤون 
السياسية يف مكتب املبعوث األممي 
حرص مكتب املبعــوث عىل إنجاح 
عملية الســام وفقــا للمرجعيات 
الثاث وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بما 
يف ذلك اتفاق الحديدة، مجدداً حرص 
املكتب عىل التواجد والعمل يف العاصمة 
املؤقتة عدن بالتنســيق مع وزارة 

الخارجية.

أقرت لجنة املناقصات للوحدة التنفيذية للمشاريع 
املمولة خارجيا يف وزارة التعليــم الفني والتدريب 
املهني ، أمس األربعــاء، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
قوائم التجهيزات الازمة والكميات املحددة لتنفيذ 
مرشوع تجهيز عدد 10 معاهــد فنية وتقنية عىل 

مستوى محافظات الجمهورية.
وناقشت اللجنة التي ترأسها وزير التعليم الفني 
والتدريب املهني رئيس لجنــة املناقصات الدكتور 
عبدالرزاق األشــول ، االتفاق عىل الرتتيبات الازمة 
للوثيقة الخاصة بالــرشكات املخصصة يف عملية 
التوريدات لتنفيذ مرشوع التجهيز والتأهيل خال 

فرتة محددة .

نعت وزارة األوقاف واإلرشاد وفاة خطيب وإمام 
الجامع الكبر بالحديدة العامة عبدالرحمن مكرم 
الذي وافاه األجل ،اليوم ،عن عمر ناهز الـ 65 عاما، 

بعد حياة حافلة بالعطاء يف مجال العلم والدعوة.
وأشارت الوزارة يف بيان لها، إىل مناقب الفقيد 
الذي جمع بني غزارة العلــم واصاح ذات البني ، 

وتعليم العلوم الدينية والفتوى وخدمة املجتمع.
وأكد البيان أنه برحيل العامة مكرم خرس اليمن 
أحد علماءه الرشعيني وكبار الفلكيني الذي اكتسب 
العلوم الفلكية التي أهلته ملراقبة األهلة، استقباال 

وتوديعا لشهر رمضان املبارك.
وعربت الوزارة عن التعازي واملواســاة ألرسة 
الفقيد بهذا املصاب األليم، سائلة الله العيل القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
لجنة املناقصات بوزارة التعليم الفني تقر قوائم 
التجهيزات لوثيقة مرشوع تأهيل 10 معاهد فنية 

وتقنية
أقــرت لجنة املناقصــات للوحــدة التنفيذية 
للمشاريع املمولة خارجيا يف وزارة التعليم الفني 

والتدريب املهني ، أمس األربعاء، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، قوائم التجهيزات الازمة والكميات املحددة 
لتنفيذ مرشوع تجهيز عدد 10 معاهد فنية وتقنية 

عىل مستوى محافظات الجمهورية.
وناقشت اللجنة التي ترأسها وزير التعليم الفني 
والتدريب املهني رئيــس لجنة املناقصات الدكتور 
عبدالرزاق األشول ، االتفاق عىل الرتتيبات الازمة 
للوثيقة الخاصة بالــرشكات املخصصة يف عملية 
التوريدات لتنفيذ مرشوع التجهيز والتأهيل خال 

فرتة محددة .

بحث وزير الكهربــاء والطاقة 
املهنــدس محمــد العناني، أمس 
األربعاء، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
مع املدير التنفيذي لرشكة هيونداي 
الهندســية الكورية شونج هيون 
ها، امكانية اقامة مرشوع محطة 
غازية مزدوجة الدورة بقدرة 1000 
ميجاوات بالتزامن مع اقامة منشأة 

الستقبال الغاز يف عدن.
وأكد وزير الكهربــاء أن نتائج 
مباحثاتــه مع الجانــب الكوري 
كانت مثمرة وبنــاءة وتطرقت اىل 
العديد من مجــاالت التعاون بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 

وتطويرها يف عدد من املجاالت.
وأشــار الوزيــر العناني إىل أن 
زيارة وفد الرشكة الكورية هواندي 

الهندسية اىل العاصمة املؤقتة عدن تحمل دالالت 
ايجابية للمرحلة الراهنة وما تمثله من أهمية يف 

مجاالت االستثمارات الواعدة يف بادنا بعد فرتة 
ركود خلفتها ســنوات الحرب العبثية للمليشيا 
الحوثية االنقابية، معترباً أن هذه الزيارة تفتح 

أفاق رحبة وواسعة لتعزيز التعاون 
بني اليمن وكوريا الجنوبية وتعزز 

فرص االستثمار.
ولفت إىل أن الزيارة تبعث رسالة 
واضحة للعالم أن اليمن يتعاىف ويعود 
إىل طريق البناء والنهوض االقتصادي 
رغم الحرب التي تشــعلها مليشيا 
الحوثي االنقابية، مؤكداً أن زيارة 
الوفد الكوري ستشهد نتائج ايجابية 
وتوقيع مذكرات التفاهم بني البلدين 

يف عدد من املجاالت.
وأشــاد األشــول يف االجتماع ، 
بعمــل اللجنة الفنيــة التي أعدت 
الوثيقــة ، والتــي تضمنت توفر 
الخدمات األساسية للمعاهد الفنية 
والتقنية املساهمة يف تطوير العملية 
التعليمية عىل مستوى املحافظات 
اليمنية ضمن الربنامج الوزاري التطويري لعام 

. 2019

بحث نائب وزير الصناعة سالم الوايل، 
الثاثاء، يف العاصمة البلجيكية بروكسل، 
مع وكيل العاقات الدولية يف وزارة التجارة 
الخارجية البلجيكة هنك ماهيو، ُسبل تعزيز 
عاقــات ومجاالت التعــاون الثنائية بني 
البلدين الصديقني، خاصة بمجاالت التجارة 

والصناعة واالستثمار.
وبحث اللقاء أيضاً، الدور املمكن أن تلعبه 
الشـركات البلجيكية بمجال االستثمار يف 
اليمن واإلســهام الفعال يف مشاريع إعادة 
اإلعمار بالشـراكة مع رجال املال واألعمال 

اليمنيني.
كما جرى خــال اللقاء اســتعراض 
التسهيات االستثمارية التي تقدمها اليمن، 
وكذا بحث التسهيات التي يمنحها، والتي 
من املمكن أن يمنحهــا االتحاد األوروبي 
لرجال املال واألعمال واملصدريني اليمنيني 
خاصة مع التسهيات التي يقدمها االتحاد 
األوروبي لدول العالــم النامي، إضافة إىل 

مناقشة إمكانية تأهيل املصدريني اليمنيني 
للسوق األوروبية.

وأكد الوايل، أن موانئ عدن تفتح أبوابها 
لاستثمار والشـراكات التجارية، ولفت إىل 
تهيئ اليمن لطي صفحة االنقاب والحرب 
والدخول يف مرحلة إعادة اإلعمار، وأن اليمن 

الزالت أرض بكر، وذات موقع اسرتاتيجي.
ونوه الوايل، بتوجيهات القيادة السياسية 
للحكومة بالعمل مــع املجتمع الدويل عىل 
إعطاء األولوية للجانب االقتصادي وجذب 
االستثمارات واملستثمرين، والتي تأتي يف 
أولويتها دعم العاقات االقتصادية بني اليمن 
وبلجيكا واالتحاد األوروبي كقوة اقتصادية 
عاملية، وكذا إياء مسألة الشـــراكات بني 
القطاع الخاص اليمني واألوروبي األولوية 
ملا من شــأنه فتح آفاقاً جديدة ومطردة 
للعاقات يف مجاالت االستثمار والصناعة 
والتجارة بني اليمن وبلجيكا خصوصاً اليمن 

واالتحاد األوروبي بشكل عام.

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدويل 
الدكتور نجيــب العوج، أمس األربعاء، 
يف العاصمة األردنيــة عّمان، اجتماعاً 
موسعاً بلجنة تســير مرشوع تعزيز 
نظم معلومات األمــن الغذائي واإلنذار 

املبكر. 
واســتمع الوزير العوج يف االجتماع 
الذي حرضه املمثل املقيم ملنظمة الفاو 
يف اليمــن صاح الحاج حســن ووفد 
رفيع املستوى من االتحاد األوروبي، إىل 
عرض مفصل عن املرشوع الذي تنفذه 
منظمة الفاو يف اليمن بدعم من االتحاد 

األوروبي. 
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدويل 
بدعم االتحاد األوروبــي يف تمويل هذا 
املرشوع وغره من املشاريع يف قطاعي 
الزراعة واألسماك، مثمناً جهود منظمة 
وأشــار إىل أن املرشوع سيســاعد الكوادر اليمنية.الفاو يف تأســيس هذا النظام وتدريب 

الحكومة يف اتخاذ القــرارات وتحديد 
األولويات يف مجــال األمن الغذائي عىل 
النحو الذي يمكن الحكومة من توجيه 
تدخات وتمويات املانحني بما يخفف 
من األزمة اإلنسانية والغذائية يف اليمن. 
ولفــت إىل أن منظومة النظام املبكر 
املزمع إنشاؤها يف مختلف املحافظات 
اليمنية املستهدفة ستمكن الحكومة من 
اتخاذ كل ما يمكنها من تايف اإلرضار 

والخسائر املادية والبرشية. 
كما تم خــال االجتماع االتفاق عىل 
تطوير بناء القدرات يف هذا املجال، ودعم 
الوحدات التنفيذية للمرشوع بما يحقق 

االستفادة القصوى. 
الجدير ذكره أن نظــام تعزيز األمن 
الغذائي سيســمح بمراقبة ومتابعة 
تطورات األســعار والســلع يف مجايل 
الزراعة واألسماك عىل املستوى الوطني.

وزير التخطيط يترأس اجتماعًا بلجنة تسيير مشروع تعزيز نظم معلومات األمن الغذائيوزير حقوق اإلنسان يعقد اجتماعًا موسعًا باللجنة الفنية الحكومية

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص الحكومة على السالم 
ودعمها لجهود المبعوث األممي

وزارة األوقاف تنعي العالمة الفلكي عبدالرحمن مكرم

وزير الكهرباء يبحث مع وفد كوري إمكانية إقامة مشروع محطة 
غازية بقدرة1000ميجا وات

نائب وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون بين بالدنا وبلجيكا في مجاالت االستثمار والصناعة
لجنة المناقصات بوزارة التعليم الفني تقر قوائم التجهيزات 

لوثيقة مشروع تأهيل 10 معاهد فنية وتقنية

»ايفاد« تخصص 41 
مليون دوالر لدعم 

قطاعي األسماك 
والزراعة في اليمن

وافقت الوكالة الدوليــة للتنمية الزراعية 
)ايفــاد( عىل تخصيــص 41 مليــون دوالر 
لقطاعي الزراعة واألســماك يف اليمن عىل أن 
تقوم الحكومة بتحديد املشاريع ضمن برنامج 

شامل لدعم القطاعني.
جاء ذلك خال مباحثــات وزير التخطيط 
والتعاون الدويل الدكتــور نجيب العوج اليوم 
يف األردن مع املدير اإلقليمــي للوكالة الدولية 
للتنمية الزراعية )ايفاد( خالدة بوزار، والذي 
كرس أيضا ملناقشة خطة تسوية االلتزامات 
الســابقة عىل اليمن وإعادة جدولتها بشكل 

مناسب.
وبحثا إعادة تخصيص املبالغ من املشــاريع 
السابقة والقروض واملقدرة بحوايل ٢ مليون دوالر.

كما تم االتفاق عىل استئناف نشاط الوكالة 
الدولية للتنمية الزراعية "ايفاد" يف اليمن من 
خال إعادة فتح مكاتبها املغلقة بعد توقف دام 

أربع سنوات.

نائب رئيس الجمهورية
عليه قياس جدية املليشيا االنقابية باالنحياز للسام، 
ووقف مساعيهم يف افتعال الحروب وتأجيج الرصاعات 
واالقتيات من ورائها، وتعّمد مضاعفة الكارثة اإلنسانية.
كما أشار نائب رئيس الجمهورية إىل التعنت املستمر 
للحوثيني واملراوغة يف تنفيذ ملف املختطفني واألرسى الذي 
يمثل ملفاً إنسانياً بحتاً ال عاقة له بالحسابات األخرى 
التي يضعها الحوثيون، وكان من الرضوري إنجازه مع 
حلول شــهر رمضان املبارك لُيحدث انفراجة لدى آالف 

األرس اليمنية التي تتجرع آالم فراق أبنائها.
ونوه نائب الرئيس إىل رسالة فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية التي بعثها لألمني العام 
لألمم املتحدة ومناشــدته لتوجيه نداء للحوثيني إلطاق 
رساح جميع املختطفني واملخفيني قرساً والواقعني تحت 

اإلقامات الجربية.
وأكد نائب الرئيس يف اللقاء بأن رغبة الرشعية الجادة 
بقيادة فخامة رئيس الجمهورية يف تحقيق السام ُتقابل 
بتعنت وصلف حوثي مســتمر مع استمرار تصعيدها 

وتجاوزاتها بحق القرارات األممية واالتفاقات املحلية.
من جانبه عرب املبعوث األممــي عن تحاياه لفخامة 
رئيس الجمهورية وتهانيه بحلول شهر رمضان املبارك 
لكل أبناء الشعب اليمني، مثمناً السعي الجاد للحكومة 
باتجاه تنفيذ تفاهمات ستوكهولم ومنها اتفاقي الحديدة 

وتبادل األرسى واملختطفني.
وعرب عن تمنياته سعي الجميع لتنفيذ االتفاقات بما 
يسهم يف التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، مطالباً 
ببذل املزيد من الجهود لتنفيذ االتفاقات الخاصة بالحديدة 

واألرسى.

اليمن يناقش تفعيل
كافة التسهيات املمكنة للرشكات الكورية، وستقدم 
الدعم الازم لها لاســتفادة من االمكانات االستثمارية 
املتاحة.. معرباً عن تطلعه إىل تحقيق رشاكة نوعية مع 
الرشكات واملؤسسات الكورية، والعمل وفقاً لألولويات 
األساسية، والرتكيز عىل إيجاد حلول عملية قابلة للتطوير 
تساعد عىل انتشال محطات الكهرباء والطاقة يف عدن من 
وضعها الراهن، وتحقيق تطور ملموس يف أدائها العام 

عىل املدى القصر.
بدوره أبدى رئيس رشكة هونداي الكورية، أن الرشكة 
ستعمل بكل ما لديها من خربات يف إعادة إعمار اليمن، 
كما ســتعمل عىل تقديم كل ما يمكن لخدمة الشــعب 
اليمني يف كافة املجاالت الخدميــة والتنموية، الفتاً إىل 
استعداد باده للمشاركة يف برنامج إعادة إعمار اليمن 

يف كافة القطاعات.

رئيس الوزراء يستنكر
الوزراء بهــذا الخصوص رفع عدد املســتفيدين من 
املرشوع إىل٣ مليون طالب نظــرا ألهميته وحيويته يف 
مواجهة عدة مشاكل مثل تحفيز بقاء املدارس مفتوحة، 

وضمان استمرار الفتيات يف االلتحاق باملدارس.
واطلع رئيس الوزراء خال اللقاء، عىل دخول الدفعة 
األوىل من فريق الربنامج إىل صوامع مطاحن البحر األحمر 
يف الحديدة، أمس، بعد أشــهر من رفض وتعنت مليشيا 
الحوثي وإرصارها عىل اســتهداف الفرق األممية ملنع 
وصولها، إضافة إىل التعاون والتســهيات التي قدمتها 
الحكومة لفريق الربنامج للدخول للصوامع إلنقاذ كميات 

القمح املتبقية تمهيدا لتوزيعها عىل املستفيدين.

واستنكر الصمت األممي والدويل تجاه استمرار مليشيا 
الحوثي االنقابية يف تعميق املأساة اإلنسانية التي تسببت 
فيها جراء إشعالها للحرب ضد الشعب اليمني، واستخدام 
الورقة اإلنسانية  لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقابها 

دون أدنى اعتبار ملعاناة اليمنيني.
ولفت رئيس الــوزراء إىل أن منع مليشــيا الحوثي 
االنقابية لفريــق برنامج الغذاء العاملــي منذ ثمانية 
أشــهر من دخول مطاحن البحر األحمر وتعريض آالف 
األطنان من القمح للتلف تكفي إلطعام مايني الجائعني، 
واستهداف املطاحن بشــكل متكرر، إضافة إىل احتجاز 
املئات من شحنات املســاعدات اإلغاثية، يؤكد أن هذه 
املليشــيا لن تتورع عن إبادة جميع اليمنيني يف ســبيل 

مرشوعها الطائفي وأجندته اإلقليمية املعروفة.
بدوره عرب نائب املدير التنفيذي لربنامج الغذاء العاملي، 
عن ســعادته بلقاء دولة رئيس الــوزراء، وزيارته إىل 
العاصمة املؤقتة عدن، والتسهيات التي تقدمها الحكومة 
لعمل الربنامج.. مؤكدا أن الربنامج سيستمر يف تقديم 
املساعدات الغذائية واإلنسانية للنازحني واملترضرين من 

الحرب الدائرة يف اليمن.
االجهزة االمنية في مأرب

سقوط عدد من عنارصها قتىل وجرحى، وتدمر عدد 
من آلياتها.

إىل ذلــك أعطبت قوات الجيش الوطنــي طقماً تابعاً 
للمليشيا باســتهدافه بقذيفة هاون قرب موقع اإلريل 
بمديرية الزاهر، مما أسفر عن مرصع خمسة من عنارص 

املليشيا، وجرح آخرين كانوا عىل متن الطقم.
كما شنت مقاتات التحالف العربي، الثاثاء، غارات 
جوية عدة ومكثفة عىل تحركات وتعزيزات قتالية ملليشيا 

الحوثي االنقابية يف محافظة صعدة، استهدفت عددا من 
األطقم واآلليات تقل عنارص وأسلحة، كانت يف طريقها 
لتعزيز املليشيا يف مواقع تمركزها بمديريتي كتاف وباقم.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العرشات من عنارص 
املليشيا، وتدمر أطقم وآليات وأسلحة متنوعة تابعة لها.
أما يف جبهات محافظة الضالع، فقد لقي 35 عنرصاً 
حوثيا مرصعهم، الثاثاء، خال معارك بمديرية قعطبة 
شمايل محافظة الضالع اندلعت بعد هجوم عنيف شنته 
قوات الجيش الوطني مسنودة باملقاومة الشعبية عىل 
مواقع مليشيا الحوثي االنقابية يف مناطق حمرات وتبة 

الوعل بمديرية قعطبة شمايل املحافظة.
وقال القيادي يف اللواء الرابع عمالقة بمريس املقدم 
بال الشوذبي لــ"26سبتمرب": "إن 35 عنرصاً حوثياً 
لقوا مرصعهم، وجرح 15 آخرين يف أسفل نقيل الشيم 
ويف التبة القريبة من تبة الوعل شمايل مديرية قعطبة".

وأضاف الشوذبي: "أن قوات الجيش الوطني استولت 
عىل دبابة نوع 55 بقرية قردح، وتدمر أخرى، إضافة إىل 
تدمر عربة بي ام بي، وثاثة أطقم، وساح 23 يف قريتي 

حمر السادة، وحمر دار السقمة شمايل املديرية".
ويف محافظة الحديدة تواصل مليشيا الحوثي االنقابية 
خروقاتها املستمرة للهدنة األممية من خال استهدافها 
بالقصــف املدفعي والصاروخي مواقــع قوات الجيش 
الوطني يف عدد من مديريــات املحافظة، يف الوقت الذي 
تتمسك به قوات الجيش الوطني بالهدنة األممية، تنفيذا 
لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية إلحال 

السام.
وكانت امليلشيا قد كثفت من تصعيدها القتايل بالقصف 
والهجوم عىل مواقع قوات الجيش، وآخر عىل التجمعات 

واألحياء املدنية، االثنني، يف محافظة الحديدة غربي الباد.
وبهذا التصعيد تستمر املليشيا الحوثية االنقابية يف 
خروقاتها للهدنة اإلنسانية األممية واتفاق إعادة االنتشار 

الذي أفضت عنه مشاورات السويد.
كما نفذت املليشــيا هجوماً فاشاً مصحوباً بقصف 
مكثف بقذائف الهوزر واإلر بــي جي، يوم االثنني، عىل 
تجمعات ســكانية مدنية يف مديرية حيس جنوب رشق 
املحافظة، ما أســفر عن إصابة امرأه بجروح خطرة، 

باإلضافة إىل ترضر عدد من املنازل.
إىل ذلك كرست قوات الجيش الوطني هجوماً واســعاً 
للمليشــيا االنقابية يف منطقة الجبلية التابعة ملديرية 
التحيتا جنوبي املحافظة، والذي استخدمت املليشيا فيه 
قذائف املدفعية والصواريخ واألسلحة الثقيلة واملتوسطة 
واألسلحة الرشاشة، تمكنت قوات الجيش من التصدي لها 

وتكبيدها خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
ويف املنطقة ذاتها من الجبلية استهدفت مليشيا الحوثي 
االنقابية باملدفعية الثقيلة والعيارات تجمعات للمدنيني، 

ما أسفر عن إصابة مدنيني بجروح متفرقة.
وترفض املليشــيا الحوثية االلتزام بالهدنة اإلنسانية 
ومبادرات السام يف الحديدة، التي ترعاها األمم املتحدة، 
املتمثلة باتفاقية ســتوكهولم التي تنص عىل انسحاب 
املليشــيا من موانئ ومدينة الحديدة، والوقف الفوري 

إلطاق النار والعمليات العسكرية.
واستهدفت املليشيا، الثاثاء، بقذائف الهاون، مواقع 
قوات الجيش، يف مديرية حيس جنوبي املحافظة، تزامناً 
مع قصفها مواقع تمركز قوات الجيش يف منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا، مستخدمة قذائف الهاون عيار 120، 

وقذائف مدفعية الهاوزر، واألسلحة الرشاشة.
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3 خطاب

 قضية األسرى والمختطفين في سجون المليشيا الحوثية ستظل في مقدمة اهتمام السلطة الشرعية لما لها من أبعاد إنسانية
 المليشيا تنفذ أجندة دولة اإلرهاب في إيران ومشروعها العنصري الطائفي
 الحكومة ستبذل كافة جهودها في سبيل تذليل الصعاب والتخفيف عن كل المواطنين رغم كل الظروف الصعبة

إىل كافة منتسبي الجيش الوطني األبطال األشاوس 
يف كل ميادين الرشف والكرامة السام عليكم ورحمة 

الله وبركاته، وكل عام وانتم بخر

يأتي شهر رمضان املبارك لهذا العام وأنتم وشعبنا 
اليمنــي املناضل الصابر وكل قــواه الوطنية الحية 
تخوضون غمار معركة الرشف من أجل تجاوز بلدنا 
الحبيب ألسوأ مرحلة يف تاريخه.. قديمه وحديثه.. هذه 
املرحلة بظروفها الســيئة التي جاءت نتيجة انقاب 
مليشيا الحوثي عىل الرشعية الدستورية وعىل آمال 
وأحام املجتمع اليمني وقد صارت هي العائق األكرب 
يف طريق تقدمنا وتحقيق آمالنا التي كان وســيظل 
عنوانها األكرب هو مخرجات الحوار الوطني الشامل 
ومرشوع الدستور، وهذه املرحلة من السوء واإلعاقة 
هي ما تقاتلون اليوم من أجل تجاوزها بالقضاء عليها 
وعىل أعداء الشعب الذين يقفون خلفها ويدعمونها 

بكل وسائل القتل والدمار.

يا أبطال جيشنا الوطني واملقاومة الشعبية!
إنكــم بتضحياتكم وبطوالتكــم الفذة وصربكم 
وجلدكــم يف خنــادق الــرشف وســاحات الوغى 
وانتصاراتكم الرائعة تقدمــون كل يوم دليا جديدا 
عىل وفائكم لعهودكــم التي عاهدتم الله عليها أنكم 
ستنترصون للشــعب والثورة والجمهورية وللدولة 
املنهوبة ومؤسساتها، وستدفعون الخطر عن وطنكم 
ومحيطه اإلقليمي وعــن العروبة والهوية العربية.. 

وعن السيادة الوطنية واملواطن وحريته.

أيها األبطال املرابطون يف ميادين العزة والكرامة!
إن شــعبكم ينظــر إليكم وإىل مــا تتمثلونه من 
معاني الرجولة والرشف واإلبــاء ويتطلع إىل اليوم 
الذي تنتزعون فيه النرص الكامل والحاســم لحارض 
ومســتقبل اليمن، األرض واإلنسان.. وأنا عىل يقني 
تام أنكم جميعا تشــاركون أبناء شــعبكم آمالهم 
وتطلعاتهم اىل مستقبل آمن تصنعه وتحميه الدولة 

املدنية االتحادية، دولة املواطنة املتساوية والرشاكة 
الحقيقية يف السلطة والثروة.. وهذه اآلمال واألحام 
هي جوهر ومحتوى مخرجات الحوار الوطني الشامل 
والقرار 2216 والقرارات األخرى ذات الصلة، املبنية 
جميعها عــىل املبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية 

املزمنة.
لقد كانت مخرجات الحــوار الوطني، الذي مثل 
منهاجا واضحا العوج فيه لبناء دولة اتحادية عادلة 
قائمة عىل تكافؤ الفرص وقيم الحكم الرشيد بمثابة 
الخطوة الكربى واإلنجاز األهم يف تاريخنا النضايل.. 
وال شك انه قد تبني للجميع بأن هذه املليشيا املدعومة 
إيرانيا قد ارتكبت الجرم األكرب يف حق شعبنا اليمني، 
وأنهــا تحمل مرشوعــا إرهابيا عنرصيا ســاليا 
مدمرا يسعى إللغاء سيادة الباد وكرامة مواطنيها 
األحرار بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية لصالح خدمة املرشوع االيراني 
وقواه العابثة يف املنطقة واإلقليم، األمر الذي يعطي 

نضالكم وبطوالتكم معان مقدسة جديرة باالحرتام 
والتبجيل.

يا أبطال جيشنا الوطني!
ونحن نشــق طريقنا نحو استعادة أرايض الدولة 
ومؤسســاتها من قبضــة هذه القــوى الظامية 
الكهنوتية ونستبســل معا من أجــل تطهر وطننا 
الحبيب من رجس املؤامرة الفارســية وأهدافها، ال 
يسعنا إال أن نثمن عاليا جهودكم وتضحياتكم وصمود 
كم الامحدود من أجل الوطن وسيادته وحرية ابنائه.

ابطالنا األفذاذ.. وانتم اليوم تسطرون اروع املاحم 
البطولية التي سيخلدها التاريخ يف أنصع صفحاته 
وأزكى تجلياته.. فانه يرشفنا أن نقول لكم: أن املهمة 
امللقاة عىل عاتقكم يف اســتعادة الدولة والدفاع عن 
الجمهورية والحفاظ عىل الهوية الوطنية والوحدة 
التي تسعى املليشيا الحوثية جاهدة لتفتيتها وتجير 
تاريخ أجيال متعاقبة لصالح األعداء مهمة عظيمة 

ستعطر صفحات تاريخنا وستصنع املستقبل املنشود.

يا أبطال جيشنا الوطني!

مع حلول هذه املناسبة الدينية العظيمة ونحن نجدد 
التهاني والتربيكات وننقلها إليكم من فخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة واألمن املشر 
الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن عيل 
محسن األحمر.. فإننا نسأل من الله العيل القدير أن 
يحل عليكم شهر رمضان املبارك بالخر العميم، وأن 
يجعل النرص حليفا لكــم ومكافئا لتضحياتكم، وأن 

يجنب بادنا كل سوء ومكروه.

النرص والعــزة لليمن.. املجد والخلود للشــهداء 
امليامني، والشفاء للجرحى البواسل، والحرية لألرسى 

واملخطوفني

وكل عام وأنتم والشعب واليمن يف خر وسام، 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العاملني، والصاة والسام عىل أرشف 
املرســلني محمد بن عبدالله الصــادق األمني وخاتم 

املرسلني.

أيها األخوة املواطنون يف كل مكان. 

أيها الشعب الصابر املناضل داخل الوطن وخارجه. 

أحييكم أجمل تحية يف هذه األيام الربانية التي تهل 
علينا مع قدوم شهر رمضان املبارك سائا الله تعاىل 
أن يجعل قدومه بداية خر كبر لبادنا اليمن وشعبه 
العظيم الصابر وبداية نهاية املأساة التي تسببت بها 
املليشيا الحوثية والتي حلت بشعبنا اليمني العظيم 

ودمرت دولته ومقدراته االقتصادية واالجتماعية.

إخواني أبناء الشعب اليمني الكرام!

يعود رمضان مــن جديد وبادنا تعاني مأســاة 
الحروب التي صنعتها املليشيا الحوثية املتمردة، مأساة 
البطش واإلجرام الحوثي املدعوم لألسف الشديد ممن 
يزعم انتماؤه لنبي اإلســام والرحمة وهو يف الوقت 
نفسه يقتل املســلمني ويدمر بادهم ويمزق أوارص 
األخوة واألرحام ويرشد املايني يف كل مكان جرياً وراء 
أوهام وأساطر السالة والسيادة والتفوق العنرصي.

يعود رمضان املبارك وشعبنا الصابر ما يزال يعاني 

آثار الدمار الذي أنزلته مليشــيا االنقابيني الحوثيني 
باالقتصاد الوطني والذي انعكس سلبا عىل مستوى 
معيشة عامة أبناء الشعب اليمني وخصوصا يف املناطق 
الرازحة تحت هيمنة مليشــيا الدمار والخراب التي 

حرمت موظفي الدولة رواتبهم املســتحقة وسخرت 
املال العام بدال من ذلك لرشاء الذمم وتجييش األطفال 
والتغرير بالبســطاء وتمويل حروبها ضد الشــعب 
اليمني خدمة ألجندة دولة اإلرهاب يف إيران ومرشوعها 

العنرصي الطائفي.

إننــا نعلم مقــدار الضيق املعييش الــذي يعانيه 
أبناء الشــعب رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة 
والســلطات املحلية يف املناطق املحــررة، ونؤكد أن 

الحكومة ستبذل كافة جهودها يف سبيل تذليل الصعاب 
والتخفيف عن املواطنني رغم كل الظروف الصعبة التي 

تعرفونها.

إن املأساة اإلنسانية قد رضبت أطنابها يف كل مكان 

وآثارها قد وصلت كل بيت، واملأساة أكرب من كل جهد، 
ونحن نشر هنا إىل الجهد الكبر الذي يبذله األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية فلوال الدعم األخوي اإلنساني 
واالقتصادي لكانت الحالة املعيشــية أشد سوءا مع 
اســتمرار تعنت االنقابيون وتزايــد أعداد النازحني 
واستياء املليشيا عىل مقدرات الدولة لصالح مرشوعها 

العنرصي اإلجرامي.

أيها األخوة الكرام!

لقد كنا نتمنى أن يعــود رمضان املبارك هذا العام 

عىل بادنا وقد انتهت جريمة إسقاط الدولة واالعتداء 
عىل أبناء الشعب ومؤسساته وعاد اليمن وأبناء اليمن 
أخوة متحابني يعيشون يف ظل األخوة والحرية والعدل 
واملساواة وعاملني لبناء بادهم من جديد عىل أسس 
املساواة والعدل، ويف ظل دولة اتحادية ديمقراطية ال 
يهيمن فيها ال حزب وال سالة وال طائفة وال منطقة 

وال قبيلة.

وكنا نتمنى عىل األقل- ولقد حرصنا عىل ذلك اشد 
الحرص- أن يتم تنفيذ اتفاق السويد تطبيقا شاما ويف 
مقدمته إطاق رساح األرسى وخصوصا املختطفني يف 
سجون املليشيا الحوثية، الذين يعانون أسوأ املعاناة 
وتمارس بحقهم جرائم ضد اإلنسانية دون أي مراعاة 

ألوارص العروبة والدين والقربى والوطن.

لقد ظلت قضية األرسى واملختطفني يف ســجون 
املليشيا الحوثية يف مقدمة اهتمام السلطة الرشعية 
ملا لها من أبعاد إنسانية، لكن االنقابيني رفضوا دائما 
كل املقرتحات ووضعوا العراقيل أمام اتفاق السويد، 
مؤكدين بذلك أنهم مجموعة من الوحوش الســالية 
التي تجردت من قيم اإلســام وأخاق النبي العظيم 
محمد صىل الله عليه وسلم، ولقد ناشدت السيد األمني 
العام لألمم املتحدة يف رسالة خاصة األسبوع املايض 
ليقوم بدعوة املليشيا الحوثية والضغط عليهم للقبول 
بتبادل األرسى واملعتقلني واملختطفني واملخفيني قرسا 
يف معتقات املليشيا الحوثية وفقا ملبدأ )الكل مقابل 

الكل( وفقاً ملا اتفقنا عليه يف السويد.

وبمناسبة قدوم شهر رمضان املبارك نجدد دعوتنا 
إىل إطاق فــوري وكامل لــألرسى واملعتقلني حتى 
يتمكنوا من قضاء هذا الشــهر املبارك مع عائاتهم 
وأبنائهم وآبائهم وأهلهم، ومراعاة الجوانب اإلنسانية 

يف هذا الشهر املبارك.

أيها األخوة املواطنون! 

ويف مواجهة تملــص املليشــيا االنقابية من أي 
استحقاق حقيقي باتجاه السام ) كما هو واضح يف 
ممارساتها امللتوية للتملص من اتفاق السويد ( فإننا 
نجدد مطالبتنا للمجتمع الدويل ومجلس األمن الدويل 
خاصة وقد تأكد لديهم تاعب االنقابيني وبتحريض 

ودعم إيراني بكل االتفاقات والعهــود، نطالبهم أن 
يشددوا من ضغوطهم عىل املليشــيا لالتزام بنهج 
السام وعدم االلتفاف عىل االتفاقيات وتجنيب الشعب 
اليمني املزيد من اآلالم واملعاناة، وإال فإن التاريخ سوف 
يسجل أن املجتمع الدويل ظهر با حيلة امام مليشيا 
متمردة وترك مليشيا إرهابية تدمر بلدا عظيما مثل 
اليمن وتقتل شعبه ليل نهار، ولم يقف منها املوقف 

املطلوب تجاه أي مليشيا دموية إرهابية مثلها.

لقد أوقفنا الحرب يف الحديدة من اجل الســعي اىل 
السام وليس من اجل ان تتفرغ هذه املليشيا املتمردة 
لتشعل حروبا أخرى مستغلة املأساة اإلنسانية التي 

سببتها.

إن الشعب اليمني يتطلع ملوقف حاسم من املجتمع 
الدويل، وإن شعبنا قادر عىل استعادة حقه بكل الطرق 
املتاحة، ولن يتوقف حتى يحصل عىل ذلك الحق طال 

الزمان ام قرص.

إخواني أبناء الشعب اليمني العظيم!

نكرر التهنئة بقدوم شهر رمضان املبارك لكم جميعا 
يف كل مــكان، ونخص بها أرس الشــهداء والجرحى 
واملختطفني واملخفيني قرسا يف معتقات املليشــيا، 

وللنازحني يف الداخل والخارج. 

ونتقدم بالتهنئة أصالة عن نفيس ونيابة عن أبناء 
الشعب اليمني إلخواننا يف تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وعىل رأسها أخي 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمر محمد بن 
سلمان ولكل قادة وشعوب دول تحالف دعم الرشعية، 
ولجميع املســلمني يف كل مكان سائلني الله تعاىل أن 
يرزقنا خر هذا الشهر، وأن ينزل علينا جميعا بركات 

املغفرة والرحمة والعتق من النار.

الرحمة واملغفرة والخلود للشهداء األبرار، والشفاء 
العاجل للجرحى امليامني، والحرية لألرسى واملعتقلني 
الشجعان، تحية لجيشــنا الوطني الصامد، األبطال 
املرابطني يف كل الجبهات، والنرص للشــعب والوطن، 
شهر مبارك للجميع، وكل عام وانتم بخر، ورمضان 

مبارك، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكد أن المليشيا ترفض مقترحات السالم ومتمسكة بمشروعها الساللي العنصري الطائفي اإلجرامي

رئيس الجمهورية: االنقالبيون وضعوا العراقيل أمام اتفاق السويد وأثبتوا أنهم مجرد 
وحوش ساللية تجردت من قيم اإلسالم وأخالق النبي محمد صلى الله عليه وسلم

في رسالة مهمة إلى كافة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية

وزير الدفاع: يأتي رمضان هذا العام وأنتم وشعبنا تخوضون غمار معركة الشرف من أجل أن يتجاوز الوطن ألسوأ مرحلة في تاريخه

 يعود رمضان وشــعبنا الصابر ما يزال يعاني آثار الدمار الذي أنزلته مليشــيا االنقالب باالقتصاد الوطني، والذي انعكس ســلبا على مستوى معيشة عامة أبناء الشعب
 أوقفنا الحرب بالحديدة من أجل السعي للسالم وليس من أجل أن تتفرغ مليشيا الحوثي المتمردة إلشعال حرب أخرى
 مليشيا الدمار حرمت موظفي الدولة رواتبهم المستحقة وسخرت المال العام لشراء الذمم وتجييش األطفال والتغرير بالبسطاء وتمويل حروبها ضد الشعب اليمني
 لوال الدعم األخوي اإلنساني واالقتصادي من المملكة العربية السعودية لكانت الحالة المعيشية أشد سوءا مع استمرار الحرب
 التاريخ سوف يسجل أن المجتمع الدولي ظهر بال حيلة وترك مليشيا إرهابية متمردة تدمر بلدا عظيما مثل اليمن، وتقتل شعبه ليل نهار
 نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ومجلس األمن خاصة أن يشددوا من ضغوطهم على المليشيا لاللتزام بنهج السالم وعدم االلتفاف على االتفاقيات
 تمنينا أن يحل رمضان وشــعبنا ينعم بالحرية والمســاواة في ظل دولة اتحادية ديمقراطية ال يهيمن فيها حزب وال ســاللة وال منطقة وال قبيلة

أكــد فخامة رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المســلحة 
المشير الركن عبدربه منصور هادي إن المأساة اإلنسانية جراء 
انقالب مليشــيا الحوثــي ضربت أطنابها في كل مــكان، وآثارها 
قــد وصلــت كل بيت، والمأســاة أكبر من كل جهــد، ورغم ذلك 
اكد فخامة الرئيس بأن الحكومة ســتبذل كل جهد في ســبيل تذليل الصعاب 

والتخفيف عن المواطنين رغم كل الظروف الصعبة.
وأضاف فخامة الرئيس في كلمة موجهة للشعب بمناسبة حلول شهر رمضان: 
»يعــود رمضان المبارك وشــعبنا الصابر ما يزال يعاني آثــار الدمار الذي أنزلته 

مليشيا الحوثي االنقالبية باالقتصاد الوطني، والذي انعكس سلبا على مستوى 
معيشة عامة أبناء الشعب اليمني وخصوصا في المناطق الرازحة تحت هيمنة 
مليشــيا الدمــار والخــراب التي حرمــت موظفــي الدولــة رواتبهم المســتحقة، 
وســخرت المــال العام، لشــراء الذمــم وتجييش األطفــال والتغرير بالبســطاء 
وتمويل حروبها ضد الشــعب اليمنــي خدمة ألجندة دولة اإلرهــاب في إيران 

ومشروعها العنصري الطائفي«.
وفيما يلي نص خطاب فخامة رئيس الجمهورية الموجهة ألبنائه 

المواطنين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم:

بعث وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي رسالة مهمة الى كافة منتسبي الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية هنأهم فيها بحلول شهر رمضان المبارك وتمنى ان يكون النصر حليفهم في 

هذا الشهر الفضيل.
وقال وزير الدفاع مخاطبًا أبطال الجيش الوطني والمقاومة: أنا على يقين تام أنكم جميعا تشاركون 
أبناء شعبكم آمالهم وتطلعاتهم الى مستقبل آمن تصنعه وتحميه الدولة المدنية االتحادية دولة 

المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة. 
وأضاف الفريق الركن المقدشــي أن المهمة الملقاة على عاتقكم في اســتعادة الدولة والدفاع عن 
الجمهوريــة والحفــاظ علــى الهوية الوطنيــة والوحدة مهمة عظيمة ســتعطر صفحــات تاريخنا 

وستصنع المستقبل المنشود، وفيما يلي نص الرسالة:

 انقالب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية اليمنية هو العائق األكبر في طريق تقدمنا وتحقيق 
آمال وتطلعات شعبنا التي كان وسيظل عنوانها األكبر مخرجات الحوار الوطني الشامل ومشروع الدستور

 بتضحياتكم وبطوالتكم الفذة وصبركم وجلدكم في خنادق الشرف وساحات 
الوغى ستنتصرون للشعب والثورة والجمهورية وللدولة المنهوبة ومؤسساتها
 شعبكم ينظر إليكم وإلى ما تتمثلونه من معاني الرجولة والشرف واإلباء ويتطلع 

إلى اليوم الذي تنتزعون فيه النصر الكامل والحاسم لحاضر ومستقبل اليمن
 مليشــيا الحوثــي المدعومة مــن إيران ارتكبت الجــرم األكبر بحق 

شعبنا وتحمل مشروعًا إرهابيًا مدمرًا لليمن واالقليم والمنطقة
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• أوال نهنئكم بعودة الربملان وانعقاد الدورة غري 
االعتيادية يف مدينة ســيئون .. ماذا يقول الشيخ 
محمد مقبل الحمريي عضو الربملان ووزير الدولة 
لشؤون مجليس النواب والشورى يف هذه املناسبة 

التاريخية؟
الحقيقة هذا حدث تاريخي ليس عاديا يف الظرف 
الراهن بعد انقطاع دام قرابة أربعة أعوام إثر االنقاب 
السايل الحوثي.. وتعجز الكلمات ان تصف الفرحة 
بهذا اإلنجاز الذي تحقق والذي ســيكون له ما بعده 

ان شاء الله.

• هل سيستمر الربملان يف عقد جلساته يف مدينة 
سيئون أم سينتقل بعد هذه الجلسات ملمارسة عمله 

يف العاصمة املؤقتة عدن؟
اســتمرار انعقاد الربملان سيستمر بإذن الله.. يف 
األسبوع املايض التقت هيئة رئاسة الربملان بفخامة 
رئيس الجمهورية وكنت معهم يف اللقاء وطرح هذا 
املوضوع.. وهناك إرصار ان يستمر عمل املجلس بعد 
رمضان سواء يف سيئون أو يف عدن، كل األرض يمنية 
سواء يف سيئون أو يف عدن لكن املقر الدائم هو عدن 
فإذا تهيأت الظروف ســتكون عدن مالم فأي أرض 
يمنية ممكن تكون سيئون أو غرها الستئناف أعمال 
املجلس بساســة ويرس، واألهم هو عقد جلسات 
املجلس وان يقوم بدوره ومهامه الرقابية والترشيعية 
ودوره الوطني يف هذا الظرف الحساس الذي يمر به 
الوطن بفعل االنقاب السايل الحوثي الذي ينخر يف 

جسد وطننا املكلوم.

• انعقــدت الدورة االعتياديــة للمجلس يف لحظة 
بالغة األهمية يف مدينة سيئون الحضارة والتاريخ.. ملاذا 
اختريت سيئون دون غريها لتحظى برشف احتضان هذا 

الحدث الوطني والتاريخي؟
هذا الحدث كما ذكرت يف سؤالك انه حدث وطني 
وتاريخي وأراد الله ان تنالــه حرضموت ألنها عرب 
التاريــخ لها مواقف مرشفة وهــذا توفيق من الله 
سبحانه وتعاىل ورشف كبر ملحافظة حرضموت ان 
تحتضن املجلس الترشيعي لليمن بعد هذا االنقطاع 
الطويل والله أراد ألن تكــون حرضموت املحافظة 
التي ترشفت باحتضان جلســات الربملان، فأبناؤها 
يتصفون بالحكمة وحب الخــر وتاريخهم مهما 
قلنا يف وصفه فهو تاريخ عريق عىل مستوى العالم 
كله، فأبناء حرضموت نجحوا بأساليبهم الحضارية 
وأخاقهم الرفيعة يف نرش الدعوة اإلسامية يف الرشق 
والغرب، ولم يكونوا دعاة بل تجارا، ومع ذلك نجحوا 
بأخاقهم ومعاماتهم الحســنة وتخلقوا بأخاق 
اإلسام وبذلك ادخلوا املايني يف دين الله أفواجا وهاهم 
اليوم يلمون الشتات اليمني ومدينة سيئون تنال هذا 

الرشف العظيم.
وهنا نتقدم ألبناء محافظة حرضموت عامة وأبناء 
مدينة سيئون خاصة بكل الشكر والتقدير واالمتنان 
لهذه املواقف التي ســيخلدها التاريخ وســيكتبها 

بأحرف من نور.

• ماذا عن موقف نواب الشــعب تجاه الجرائم 
واالنتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق اليمنيني؟

نواب الشــعب تعرضوا لانتهاكات وهم جزء من 
الشــعب ومنهم من حكم عليه باإلعدام ومنهم من 
قتل ابنــه ومنهم من رشد وآخر ســجن، وهم ضد 
الجرائم التــي ترتكبها املليشــيا الحوثية، والنواب 
ترجموا موقفهم عمليا بالتضحيات بالوقوف ضد هذا 
املرشوع الفاريس الذي يستهدف اليمن واملنطقة وكما 
قال الشاعر: )والجود بالنفس اسمى غاية الجودي( 
فقد جادوا باملال والولــد والنفس التي غامروا بها، 
ونحن عندما ذهبنا اىل مدينة ســيئون كنا متوقعني 
الشهادة و ان يغدر بنا من قبل هذا الفئة الباغية ان 
استطاعت.. فمواقف أعضاء املجلس وما اقدموا عليه 
ابلغ من أي كام إزاء جرائم الحوثي التي تعد جرائم 

يف حق اإلنسانية.

• كيف كانت نتائج لقاءات هيئة رئاسة الربملان مع 
املبعوث األممي السيد مارتن غريفيث بشأن جهود 

السالم يف اليمن؟
اجتمعت هيئة رئاسة الربملان والكتل الربملانية مع 
املبعوث األممي السيد مارتن )غريفيث( وكنت حارضا 
يف هذا اللقاء الذي كان لقاء واضحا ورصيحا وشفافا، 
وكانوا رصيحــني مع املبعوث األممــي، وأوضحوا 
موقفهم برصاحة وانهم لن يقبلوا بتجزأة املجزأ من 
اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ألنها حلول مجزأة 
واألصل ان تنفذ قــرارات األمم املتحدة ويف مقدمتها 
القــرار2216 وبقية القرارات ولــن نقبل بالحلول 
املجزأة كما هــو اآلن يف ملف الحديدة والذي لم ينفذ 
بعد بفعل التعنت واملراوغة من قبل مليشيا االنقاب 
وتواطؤ املبعوث األممي، ونحن لســنا مستعدين ان 
نجزئ الحلول، وعىل املبعوث األممي ان يشر اىل من 
يعرقل جهود السام بكل وضوح حيث وموقفنا معه 
كان واضحا ورصيحاً.. ويف األخر كان رد )غريفيث( 
بالقول: »لن نذهــب اىل أي جولة مفاوضات جديدة 

إال بعد تطبيق اتفاق ســتوكهولم« ونحن اسمعناه 
حديثنا وموقف هيئة رئاسة الربملان كان واضحا معه، 
ألن مجلس النواب هيئة شعبية منتخبة من الشعب 
ال يمكن ان تقبل بالضغــوط إذا كان هناك ضغوط 
تمارس عىل الحكومة أو عىل آخرين من قبل بعض 
الدول مراعاة للحوثي وصلفه فان املجلس أكثر تحررا 
من ذلك ألنه يمثل إرادة الشعب واليوم مجلس النواب 
أصبح رافدا وداعما للرشعية، وقد يختلف أحيانا مع 
الحكومة نظرا ملا قد تواجهه من مصاعب وضغوطات 
لكن املجلس متحرر من تلك الضغوطات واملصاعب 

ألنه يمثل اإلرادة الشعبية.

• بذلتم جهود كبرية يف مرحلــة اإلعداد، بهدف 
للملمة شــتات املجلس للوصول اىل مرحلة اكتمال 
النصاب، كيف كانت املعنويــات حينها؟ وماهي 

املخاوف التي كانت تساوركم؟
الجهود الكبرة التي تبذل عندما يتم النجاح تنىس 
كل املتاعب وتبقى ذكريات جميلة ونتذكرها بمشاعر 
جياشة ومنذ البداية، ومنذ االنقاب ونحن كنا واثقون 
كل الثقة بان يجتمع شملنا وان هذا االنقاب سيؤول 
اىل زوال والزلنا عــىل ثقة كبرة من ذلك، ألننا نعرف 
زماءنا ونعرف روح أبناء الشعب اليمني وطيبته ، 
وعضو مجلس النواب ما هــو إال فرد من أفراد هذا 
الشعب األبي، والشــك اننا كنا نبذل الجهود، ونحن 
واثقون اننا سننترص وســننجح يف مهمتنا إليماننا 
الكبر بان كل زمائنا يحملون هذه الروح الوطنية، 
وأيضا القيادة السياســية ممثلة بفخامة املشــر 
الركن/ عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 
تحمل هذا الهدف وبروح املسؤولية وكان دائما يدعم 
ويحث عىل جمع األعضاء ولم شــتاتهم وكذلك كان 
نائب رئيس الجمهورية والحكومة وكل األعضاء يف 
الفريق الحكومي وأيضا النواب كانوا يحملون روح 
وطنية وروح التفاني يف سبيل عودة الربملان وانعقاد 
جلساته رغم ما القوه من تهديد وترهيب وما تعرضت 

له ارسهم واماكهم رغم الشتات الذي حصل لهم إال 
انهم يتحلون بالروح الوطنية واملواقف الشــجاعة 
ومستعدين ان يدفعوا الغايل والنفيس يف سبيل إنجاح 
مهمتهم، وانتم تعرفون ذلــك من قبل وبعد انعقاد 
املجلس كيف تعرضوا للتهديد بالقتل واقتحام منازل 
الكثر منهم ونهب ممتلكاتهم وكذلك االرهاب النفيس 
الذي مــورس عىل األعضاء ومحاولة اســتهدافهم 
بالطائرات املســرة التي كانت ترســل الستهداف 
مكان انعقاد املجلس، كل تلك األساليب اإلرهابية التي 
مارستها املليشيا الحوثية لم تثن أعضاء املجلس عن 
مواقفهم الوطنية بل زادتهم إرصارا وحماسا وصابة 
يف املوقف ألن يؤدوا واجبهم الوطني، ولسان حالهم 
يقول: )لسنا أغىل من أولئك الذين ضحوا بأرواحهم يف 

الجبهات ويف مواطن العز والرشف والكرامة(.

• رئيس الجمهورية وجه يف كلمته خمس رسائل 
هامــة ومحددة االتجاهات كلهــا تصب يف خدمة 

الوطن.. هل تعدون ذلك برنامج عمل للربملان؟
الشك ان خطاب الرئيس كان خطابا مركزا المس 
كل قضايا الوطن وهمــوم ومعاناة املواطن، ووجه 
رسائل داخلية وخارجية ونحن نعدها برنامج عمل 
للمجلس وللحكومة معا ألن فخامة الرئيس هو ربان 
السفينة وتوجيهاته أوامر يجب ان تنفذ وترتجم اىل 

واقع ملموس عىل األرض.

• كثري من املعطيات تؤكد انحياز املبعوث األممي 
اىل جانب املليشيا الحوثية، وتظهر مواقفه املهادنة 
تجاه كثري من الخروقات.. ما موقف نواب الشعب 
تجاه هذه املواقف املخادعة التي يقوم بها املبعوث 

األممي؟
بغض النظر.. نحن ضد أي مخادعة من أي جهة 

كانت، وسنقف ضد أي عمل أو إجراء يتعارض مع 
قرارات األمم املتحدة واملرجعيات الثاث بشكل أسايس 
دون ان نســمي ذلك.. ولكن مواقفنا صلبة يف هذا 

الجانب.

• ملاذا تخلف البعض مــن زمالئكم عن حضور 
الدورة غري االعتيادية للمجلس.. ماهي الرســائل 

التي توجهونها لهم؟
لقد حــرض أغلبية أعضاء مجلــس النواب، وتم 
استئناف انعقاد الدورة غر االعتيادية للمجلس ومن 
حرضوا كان لهم رشف ووسام هذا الحدث الوطني 
الكبر الذي ســيخلده التاريخ لهؤالء االبطال الذين 
حرضوا وهذا توفيق من الله ســبحانه وتعاىل لهم، 
أما زماؤنا واخواننا الذين لم يحرضوا ولم يوفقهم 
الله يف ذلك نقــول لهم )ماال يدرك كله ال يرتك جله.. 
وان تأتي متأخرا خر من ان ال تأتي( كما نقول لهم 
أيضا، صدورنا وقلوبنا مفتوحة لكم وانتم إخواننا، 
ربما حسبتم حســابات غر موفقة وقد تكون لكم 
ظروفكم الخاصة ســواء بطريقــة أو بأخرى لكن 
نقول لكم مازال املجال أمامكم مفتوح ألن تلحقوا 

بزمائكم.

• ماهي برامج العمل التي ســتكرس يف جداول 
أعمال املجلس خالل املرحلة القادمة؟

استعادة مؤسســات الدولة ستكون من أولويات 
عمل املجلس بالدرجــة األوىل، والزالت أثار االنقاب 
قائمة والزال الحوثي يعبث يف كثر من مناطق اليمن، 
ونحن إذ نويص الحكومة بان تعمل عىل اســتعادة 
مؤسسات الدولة وانهاء االنقاب وسيقوم املجلس 
بدوره الرقابي والترشيعي وسيكون عونا للحكومة 
للقيام بعملها وحشــد كل القوى يف سبيل ذلك، وان 
تصب توجهاتهم وطاقاتهم يف هذا االتجاه الذي ينشده 

كل ابناء اليمن.

• الحكومة تقدمت بمرشوع قانون تجريم املليشيا 

وتصنيفهــا جماعة إرهابية .. هل ســيصدر هذا 
القانون قريبا وسيقطع حال صدوره أي تفاوض 

او مشاورات مع املليشيا الحوثية بشأن السالم؟
هذا اليزال مرشوع قانون أحيل اىل اللجنة املختصة 
بدراســته هذا ســيأخذ وقت حتى يستكمل بشكل 
نهائي، وربما خال هذه الفــرتة يأتي وقد اعتدلت 
املليشيا الحوثية، وكفى الله املؤمنني القتال، ونحن 
كما اسلفت يف السابق ليس غايتنا ان يصنفوا ارهابني 
بل غايتنا ان يكونوا مواطنني صالحني وهذا ما نسعى 
إليه وما نريد ان نحملهم عليه، ان يكونوا مثلنا لهم 
مالنا وعليهم ما علينا، ال نريد ان يكونوا سادتنا وال 
نريد ان نكون سادة عليهم، فان اقتنعوا بهذا املبدأ لن 
نسعى اىل تصنيفهم وان استمروا اىل ماال نهاية.. وال 
أعتقد ان األمر سيستمر اىل أجل غر محدود والبد بعد 
ذلك ان نفكر بحلول أخرى بما فيها التصنيف لهذه 
الجماعة بأنها جماعة إرهابية بعد ما نســتنفد كل 

الوسائل والطاقات السلمية التي نسعى لها.

• كيف تنظرون اىل جهود الحكومة يف ظل الظرف 
الراهن.. ومــا تقييمكم ألدائها يف هــذه املرحلة 

االستثنائية؟
الحكومة تبذل جهــوداً كبــرة يف بحر متاطم 
من الصعوبــات األمنية والصعوبــات االقتصادية 
والسياسية ولكنها تبحر وتحاول ان تصل بالسفينة 
اىل بر األمان وهم موجودين يف الســاحة ويف امليدان 
بقيادة الدكتور معني عبدامللك رئيس مجلس الوزراء 
وزماؤنا الوزراء فهم يبذلــون جهودا كبرة وفوق 
طاقاتهم مقارنة بالظرف الذي تعيشه واستشعارا 

للمسؤولية امللقاة عىل عاتقهم.

• عودة مجلس النواب يعد انتصارا لإلرادة الشعبية 

والدستورية، وهذا األمر يضع عىل عاتقكم مسؤولية 
كبرية تجاه قضايا الوطن والشعب؟

الشك ان هذا االنعقاد لجلسات الربملان يضع عىل 
عاتقنا مســؤولية كبرة ولكن اليشء الذي يجب ان 
نقدمه أوال أو ان نعمل عىل ان تنفذه الحكومة وبقية 
املؤسسات والقوات املسلحة هو استعادة الدولة أوالً.. 
كيف سأرفع مظلمة عن أكرب مظلمة هي االنقاب 
الذي دمر الوطن ودمر البنية التحتية ودمر النسيج 
االجتماعي ودمر القيم واألخاق وعمل عىل تجريف 
الهوية الوطنية وتحريف وتغير للمناهج التعليمية.. 
فإنهاء االنقاب أوال يعد هدفاً رئيسياً نضعه نصب 
أعيننا لتحقيقه مع الرتكيز أيضا عىل رفع املعاناة التي 
يعاني منها املواطن اليمني من املجاعة وسوء التغذية 
والنزوح والقتل والترشد وغــره يف عموم املناطق 
اليمنية املحررة وغر املحررة، وهذه كلها نتاج لهذا 
االنقاب الذي قامت به املليشيا الحوثية والتي تعد أداة 

من أدوات املرشوع الفاريس.

• اىل أي مدى سيســهم التئام مجلس النواب من 
جديد يف مللمة وتوحيد وتماســك جبهة الرشعية يف 

مواجهة مرشوع االنقالب والقضاء عليه؟
مجلس النواب ركن أسايس يف إعطاء رسالة للداخل 
والخــارج وانتم تابعتم كيف هلــل اليمنيون فرحا 
وانتعش فيهم األمل ويجب ان نكون يف مستوى هذا 
األمل الذي ايقظ مشاعر كل اليمنيني والذي سيعطي 
قوة للرشعية ألن مؤسســة الربملان تعني ان إرادة 
الشــعب هي التي تتكلم كون الربملان منتخب من 
الشعب وأيضا تعطي رسالة للخارج بان أبناء اليمن 

يقفون صفا واحدا ضد االنقاب.

• هيئة رئاسة املجلس هل طالبت املبعوث األممي 
باإلعالن عن الطرف املعرقل لجهود السالم؟

نعم، هيئة رئاسة الربملان طالبت السيد )غريفيث( 
بكل وضوح، وطرحت عىل الطاولة ما يدور يف رأس 

كل يمني حر ضد هذا االنقاب والجرائم التي يرتكبها 
االنقابيون، كل ذلك تم طرحه أمام املبعوث األممي 
وطلبت منــه ان يكون واضحــا يف تحديد من يقف 
معرقا لجهود الســام ومن يقف ضد الحلول التي 
يسعى الجميع اىل تحقيقها صونا للدماء وتحقيقا 

للسام واستعادة ملؤسسات الدولة.

• هل هناك جدية لتشكيل لجان برملانية للتحرك 
عىل املســتوى الخارجي بهدف تحشــيد املواقف 
السياســية للربملانات العربية واإلقليمية والدولية 
للوقــوف اىل جانب اليمن بهــدف انهاء االنقالب 

واحالل السالم واستعادة مؤسسات الدولة؟
هذا من أوىل األولويات، وقد رشعنا يف العمل عىل ان 
تشكل لجان وتقوم وفود برملانية بزيارات خارجية 
تستهدف الدول الخمس الدائمة العضوية يف مجلس 
األمن واألمم املتحدة وغرها مــن الدول األوروبية 
واألسيوية بهدف رشح القضية اليمنية بعد ان اكتملت 
كل مؤسسات الدولة الدستورية بما فيها املؤسسة 
الترشيعية وأصبحت كل مؤسسات الدولة قائمة وان 
شاء الله ستبدأ باالنطاق قريبا واإلعداد والرتتيب جار 
ونحن نريد العالم ان يعــرف قضيتنا ومدى صربنا 
والتزامنا بالسام أمام تعنت وصلف هذه الجماعة 
اإلرهابية التي ترتكب الجرائم الفظيعة بحق اليمنيني 
وتدعي املظلومية وهي التــي قامت باالنقاب عىل 
الرشعية الدســتورية ورشدت أبناء اليمن وانقضت 
عىل كل مؤسســات الدولة ونحن نريدهم ان يعرفوا 
الواقع وان يضغطوا عىل هذه املليشيا ألجل ان تعود 
اىل رشدها لتجنح اىل السلم فنحن ال نريد ان نستثنيهم 
او نلغيهم بل هم الذين يريدون إلغاء اليمن واليمنيني 
وإلغاء مؤسسات الدولة بادعاءاتهم انهم يحكمون 
بإرادة السماء وبالوصية وان ما عداهم ما عليه إال 

ان يسمع ويطيع وليس له رأي يف أي يشء.. نريد ان 
يجنحوا اىل السلم وإذا عجز العالم عن الضغط عليهم 
ولم يســتطع فهذا موضوع آخر فلكل حدث حديث 

بعد ذلك.

• بخصوص مرشوع إقرار املوازنة العامة للدولة 
بعد حضور الحكومة اىل املجلس ومناقشــتها مع 
النواب.. ماهي أبرز املآخذ واملالحظات التي طرحت 

عىل املوازنة؟
نحن نعرف انه ال توجد موارد وال إمكانيات ولذلك 
النواب كلهم يقدرون الظرف الذي تمر به الحكومة 
انها ليس لها موارد حقيقية يف ظل االنقاب الحوثي 
ويف ظل عدم وجود إيرادات تذهب اىل خزينة الدولة إال 
القليل منها من املوارد ولذلك كان الربملان والحكومة 
ألول مرة يفكرون بنفــس واحد دون تصادم النهم 
يدركون الظرف الذي نحن فيه وعملوا بتلك التوصيات 
التي اطلعتم عليها والتزمــت بها الحكومة وصوت 
عليها الجميــع يف املجلس وتم ذلك بتوافق تام وكما 
قلت ألول مرة تشتغل الحكومة واملجلس بروح الفريق 
الواحد دون أي اختاف بني الطرفني وغالبا مجلس 
النواب يكون متشدد وذلك يف الظروف الطبيعية لكنه 
يف هذا الظرف كان مقدراً لهذه املرحلة التي تعيشها 

الحكومة والوطن.

• بعد انهاء الجلسة االفتتاحية التي حرضها رئيس 
الجمهورية أعلن عن اشهار تحالف سيايس وطني 
يضم املكونات السياسية يف البلد.. برأيك ما الهدف 
من هذا التحالف، وماذا يعنــي ذلك يف الظروف 

الراهنة؟
اشهار هذا التحالف السيايس الوطني الهدف منه 
ان تتوحد كل هذه القوى وان تكرس جهودها نحو 
هدف سام يتمثل يف استعادة مؤسسات الدولة، وان ال 
تنشغل ببعضها البعض وان توحد مواقفها السياسية 
واإلعامية وتوحيد الجهود التي تبذل نحو استعادة 
الدولة، بدال من ان تكون متنافرة ألن الظرف الراهن 
يحتم ان يكون الجميع يف إطار واحد وهذا يعطي قوة 
لهذه التكتات الرشعيــة ملواجهة هذا االنقاب الذي 

دمر الوطن وافسد كل يشء فيه.

• كيف تقرأ مالمح مستقبل الدولة اليمنية الحديثة 
)اليمن االتحادي( الســيما بعد عودة املؤسســة 

الترشيعية؟
الشك اننا جربنا االنفصال وكانت حروب مستمرة 
اىل ما قبل العام 90 بني الشمال والجنوب واستخدمنا 
أدوات بيد الرشق والغــرب وكانت الدماء يمنية، ثم 
جربنا الوحدة االندماجية وكان الفشــل الذي حدث 
واملظالم التي عانى منهــا املواطنون يف كل مناطق 
اليمن، وان كانت بنسب متفاوتة، اآلن ليس أمامنا إال 
مرشوع الدولة اليمنية االتحادية ، وعرب الواقع اثبتت 
الدولة اليمنية االتحادية أنها اكثر تماسكا وقوة النه 
لن يحتاج الناس الن يتآمروا عىل بعضهم وكل إقليم 
ســيعمل عىل تنمية قدراته وامكانياته وسيتنافس 
األقاليم مع بعضهم ومع ســعة التنقات والتجارة 
وتعميق الوحدة الوطنية النه لن يشــعر احد يف ظل 
الدولة االتحادية انه مغبون سيكون هناك رشاكة يف 
الســلطة والثروة وهذا طموح أبناء الشعب اليمني 
وهذا ما توافق عليه اليمنيون وكل القوى الوطنية يف 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل وال رجعة عن ذلك الن 
االنفصال يؤدي اىل كوارث والوحدة االندماجية أدت 

اىل تشققات وآالم أيضا.

• ما تقييمكم للدور الذي تقوم به دول التحالف 
يف دعم الرشعية؟

من ال يشكر الناس ال يشــكر الله، الشك ان دور 
التحالف العربي كان أساسيا وفاعا يف استعادة األمل 
للشعب اليمني بعد ان أعلنت ايران عرب أحد مسؤوليها 
ان صنعاء العاصمة العربية الرابعة سقطت بأيديهم، 
وأعلنوا ذلك يف حالة انتشــاء وزهو، معتقدين بذلك 
انهم قد ســيطروا عىل الجزيرة العربية من الرشق 
العراق وباد الشام ومن الجنوب الغربي اليمن.. وإذا 
بعاصفة الحزم تعصف بهم كموقف عروبي حاسم 
ورسيع قامت به اململكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان وبمساهمة 
فاعلة من دولة االمارات العربية املتحدة وبقية دول 
التحالف العربي، هذا الدور كان كبرا وفاعا سيخلده 
التاريخ وســيكتب بصفحات ناصعــة.. ونأمل ان 
يستمر هذا التنسيق عىل مستوى أعىل وأكرب للوقوف 
أمام املرشوع الفاريس الذي يطمح يف السيطرة عىل 
املنطقة العربية وهــو مرشوع يحمل حقدا عىل كل 
ما هو عربي ومسلم، ونقدر لهذه الدول هذا املوقف 
األخوي العروبي، كما نثمن عاليا دور اململكة العربية 
السعودية وهو الدور الرئييس والكبر يف إنجاح عودة 
الربملان وانعقاد جلساته، وما قدمته من تسهيات 
لتحركات أعضاء املجلس وتوفر كل الوســائل التي 
سهلت وساعدت عملية إنجاح انعقاد الدورة الربملانية 
يف مدينة سيئون، وال يسعنا إال ان نكرر جزيل الشكر 
للمملكة العربية السعودية ملكا وويل عهد وحكومة 
وشعبا عىل هذا الدور الكبر واملوقف األخوي الصادق 

تجاه اشقائهم يف اليمن.

 إنهاء االنقالب هدف نضعه نصب أعيننا والتركيز على استعادة مؤسسات الدولة ورفع معاناة الشعب
 خطاب الرئيس المس كل قضايا الوطن ومعاناة المواطن ووجه رسائل داخلية وخارجية ونحن نعدها برنامج عمل للمجلس وللحكومة

 الحكومة تعمل في ظل صعوبات أمنية واقتصادية وسياسية ولكنها تبحر وسنكون عونا لها للوصول الى بر األمان 
 الحوثيون يريدون إلغاء اليمن واليمنيين وكل مؤسسات الدولة بادعاءاتهم.. انهم يحكمون بالوصية وبإرادة السماء

 األساليب اإلرهابية التي مارستها المليشيا الحوثية لم تثن أعضاء المجلس عن مواقفهم الوطنية بل زادتهم إصرارا وحماسا وصالبة
 دور التحالف العربي أساسي وفاعل في استعادة األمل للشعب اليمني بعد ان أعلنت ايران ان صنعاء سقطت بيدها
 أبناء حضرموت نجحوا بمعامالتهم الحسنة وادخلوا الماليين في دين الله أفواجا وهاهم اليوم يلمون الشتات اليمني لينالوا هذا الشرف العظيم

  أتينا الى سيئون متوقعين الشهادة وأن تغدر بنا هذه الفئة الباغية وتستهدفنا بالطائرات المسيرة

:» « مجلس النواب هيئة شعبية منتخبة من الشعب ال يمكن أن تقبل بالضغوط.. الوزير الحميري لـ

سنقف ضد أي إجراء يتعارض مع قرارات األمم المتحدة والمرجعيات الثالث
أكد وزير الدولة لشــؤون مجلســي النواب والشــورى عضو البرلمان الشــيخ/ محمد مقبل 
الحميــري أن أي حلول تتعارض مع قرارات األمم المتحــدة والمرجعيات الثالث المتفق 
عليهــا لن يقبــل بها أعضاء البرلمان.. وعــد ذلك موقفًا واضحًا صريحــًا يعبر عن اإلرادة 
الشعبية لليمنيين وهو الموقف الذي يتبناه نواب الشعب.. وأكد الوزير الحميري في هذا 
)الحوار( أن هيئة رئاسة البرلمان طالبت المبعوث األممي قبل أسبوع باإلعالن عن الطرف 
المعرقل لجهود الســالم بــكل وضوح وصراحة، وان الحلول المجــزأة لن يتم القبول بها 
كمــا هو الحال في ملف الحديــدة، والذي لم ينفذ بعد جراء التعنــت والمراوغة الحوثية 
والتواطؤ األممي.. وأشــار الى ان المجلس شرع في تشكيل لجان برلمانية تقوم بجوالت 
خارجية لشرح القضية اليمنية أمام برلمانات العالم.. وقال: نريد العالم ان يعرف قضيتنا 
ومدى صبرنا والتزامنا بالســالم أمــام تعنت وصلف هذه الجماعــة اإلرهابية التي ترتكب 

الجرائم الفظيعة بحق اليمنيين.
   حاوره/ سعيد الصوفي

  علــى المبعــوث األممــي إعالن الطــرف المعرقل لجهود 
السالم بكل وضوح وصراحة

  لن نقبل بالحلول المجزأة كما هو الحال في ملف الحديدة والذي 
لم ينفذ بسبب التعنت والمراوغة الحوثية والتواطؤ األممي

  بدأنا في تشيكل لجان برلمانية لتقوم بجوالت خارجية 
لشرح القضية اليمنية أمام برلمانات العالم

  نريد ان يعرف العالم قضيتنا ومدى صبرنا والتزامنا بالسالم أمام تعنت 
وصلف هذه الجماعة اإلرهابية التي ترتكب الجرائم الفظيعة بحق اليمنيين

 البرلمان سيســتأنف جلســاته بعد رمضان في سيئون أو 
عدن ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي 
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يف عدن املحروســة كل يشء هــذه االيام صائم 
ومختوم بختم الشهر الفضيل.. االجواء الرمضانية 
تملء املكان والناس حريصون عــىل املوائمة بني 
متطلبات وتقاليد الشهر الكريم وبني تحديات الواقع 

املعاش الذي فرضته ظروف الحرب القائمة.

قوائم مفتوحة
كماهي العادة تبدأ عاقة اهايل عدن برمضان قبيل 
مقدمه بايام حيث تتسابق االرس لتوفر االحتياجات 
الرضورية وتشهد املحال التجارية وبخاصة البقاالت 
ومحات بيع البهــارات واالدوات املنزلية ازدحاما 
شديدا فقوائم الطلبات بحسب بعض اصحاب هذه 
املحات مفتوحة عىل االخــر وطموحة للغاية وقد 
تكلف االرسة مبالغ مالية كبرة قد تتجاوز مقدرتها 
الرشائية لكنه رمضان حسب تعبر ام هيفاء )ربة 
منزل( وهو ال يأتــي االكل عام مرة والبد من توفر 

ولو باللجوء اىل االستدانة.

يوم عيد
هناك يشء آخر يرتبط برمضان ويفرض تحديات مالية 
عىل كثر من االرس وبخاصة من ذوي الدخل املحدود وهو 
ما يعرف هنا لدى البعض بـ«الغرة« ويعرف يف مناطق 
اخرى بـ«يا نفس ما تشتهي« وهي عادة بدأت تفرض 
نفسها بقوة وتكون قبل رمضان بيوم واحد وقد اخذت 
لدى كثرين صفة االلزامية وتوسعت طلباتها لتشمل 
بجانب الوجبات املختلفة والعصائر رشاء مابس لجميع 
افراد العائلة وبخاصة االطفال ما جعل العديد من ارباب 
االرس يحسبون لهذا اليوم الف حساب وكأنه حد وصف 
أبو جال )موظف حكومــي( عيد من االعياد مثل عيد 

الفطر أو عيد األضحى.

فرائحيات
الفرح هو العنوان األبرز الذي يهيمن عىل املشهد 
الرمضاني يف عدن وال ادل عىل ذلك من تزيني واجهات 
املنازل والحارات باللمبــات الكهربائية وفوانيس 
رمضان التي تصنع بأيادي االطفال وبالوان متعددة 
والفتة بجانب الكرايس والطاوالت التي يتم تجهيزها 

بجوار املنازل لتمضيــة االوقات املمتعة طوال ليايل 
الشهر الفضيل.

كتلة نشاط
يف الساعات التي تسبق أذان املغرب تبدو عدن كتلة 
من النشاط والحيوية.. االسواق مزدحمة للغاية.. 
الشوارع، املحال التجارية.. ثمة ذائقة عدنية تسوق 
الناس لتوفر جملة من الطلبات اليومية التي ال يمكن 
االستغناء عنها مطلقا وقبيل أذان املغرب بقليل تتجىل 
الروح العدنية املفعمة باأللفة واملحبة ويبدأ الجران 
بتفقد جرانهم وارسال االطباق والوجبات والعصائر 

كل عىل حسب استطاعته.

مائدة عامرة
املائــدة الرمضانية العدنية هــي مائدة عامرة 
وتحوي عىل الكثر من االصناف رغم تأثر الظروف 
املعيشية عىل الكثر من االرس وغالبا ما تتضمن 
وجبة االفطار »التمر، قهوة القرش، الشــفوت، 
السمبوسة، الشــوربة، الباجية، الخبز الحايل« 

اضافــة اىل انواع متعددة مــن العصائر والكثر 
من األرس تفضل تناول العشاء يف اوقات متأخرة 
وتتضمن وجبة العشاء اصناف متعددة من بينها 
األرز واللحم والصانونة وغرها اضافة اىل املقبات 
والفاكهة والكعك وبعض الحايل كالبودنج والجييل.

مساء عدني
املســاء العدني يف رمضان يتوزع بني أكثر من 
اتجاه فإىل جانب العبادات وجلسات الذكر هناك 
مجالس القات التي تجذب الكثرين وجلســات 
السمر جوار املنازل حيث يتم تناول الشاي امللبن 
وتمضية الوقت بممارسة العديد من االلعاب مثل 

»الكرم وورق البطة والدمنة« وغرها..

باملقابل فإن سياســني ومثقفني يحتفون بليايل 
رمضان بطريقتهم الخاصة حيث يتجمعون يف سهرات 
رمضانية يف العديد من املقاهي العدنية الشهرة ملقهى 
الشجرة يف الشــيخ عثمان ومقهاية فارع يف شارع 

حسن ناهيك عن بعض املراكز واملنتديات األدبية.

تحت وطأة الظروف
مواطنون يؤكدون انهم وتحت وطأة الظروف 
االقتصادية واملعيشــية الراهنة التي تسببت بها 
حروب االنقابيني يجدون أنفسهم مجربين عىل 
االلتفاف او التنازل عن عادات اجتماعية غاية يف 
االهمية كصلة االرحام او اقامة املوائد الرمضانية 
او الصدقة ومســاعدة ذوي الحاجات او غرها 
والسبب هو الظروف العصيبة والقاهرة التي القت 
بظالها عىل الكثر من االرس ووقفت حائا بينها 

وبني الكثر من العادات والتقاليد الرمضانية.

طعم آخر
وعىل الرغم مــن كل الظروف املعاشــة فإن 
لرمضان يف عدن طعم آخر ولــون آخر ورائحة 
مختلفة وســتظل عــدن بعاداتهــا وتقاليدها 
الرمضانية شاهدة عىل ان املحبة هي جوهر الدين 
والرحمة وااللفة هما عنوانه االبرز بني مختلف 

الشارات والعناوين.

عادات رمضانية فريدة وألفة ال مثيل لها

هـــنـــا عـــــدن.. هـــــنــا رمــضــــان!!  

عدن - خاص:

عقدت وزارة الثروة السمكية، بالعاصمة املؤقتة 
عدن، االجتماع املوســع للمكتب التنفيذي ورؤساء 
االتحاد التعاوني السمكي باملحافظات، برعاية رئيس 
الجمهورية املشــر عبدربه منصور هادي، وتحت 
شــعار »من أجل حماية حقوق الصيادين وتنمية 

العمل التعاوني«.

ويف االجتماع، رحب وزير الثروة الســمكية، فهد 
سليم كفاين، باملشاركني، ونقل لهم تحيات فخامة 
رئيس الجمهورية، واهتمامه بالقطاع الســمكي 
باعتباره أحد أهم روافد االقتصاد الوطني، وتوجيهات 
فخامته املســتمرة للحكومة بالعناية بهذا القطاع 

الحيوي.

وقال كفاين: »إن القطاع الســمكي قطاٌع حيوٌي 
ومهم اقتصادي بالنسبة للباد، مشراً إىل وجود أكثر 
من 100 ألف صيــاد، و30 ألف قارب صيد تقليدي، 
يمارســون عملهم عىل امتداد 2700 كيلومرتاً من 
الســواحل والجزر اليمنية، الفتاً إىل أن هذا القطاع 
الكبر يعيش وضعاً صعباً وغر مثايل، تســببت فيه 
املليشــيا االنقابية التي عبث بمــوارد هذا القطاع 

وهددت وجوده.

ولفت كفاين إىل االنطاقة التي قادها فخامة رئيس 
الجمهورية ملواجهة هذا العبث الحوثي، منوهاً بدور 
الصيادين يف مواجهة االنقاب ومليشياته، فكان منهم 
الشهداء والجرحى والنازحني وقادة املقاومة يف كل 
جبهات القتال.. وأضاف: »أن الوضع الحرج للقطاع 

السمكي يضع أمامنا تحدياٍت كبرة ملواجهة آثار هذا 
االنقاب«.

وقال: »إذا استعرضنا الوضع من خال اإلحصائيات 
فسنجده مهوالً، لكن بتوجيهات رئيس الجمهورية، 
وبمتابعة الحكومة والهيئات الســمكية والوزارة، 
سنقطع شوطاً الستعادة وتحسني الوضع وإعادة هذا 
القطاع إىل مكانته الطبيعية، وهو ما يتم حالياً.. داعياً 
املشاركني للوقوف أمام أجندة االجتماع بمسئولية 
وتكاتف؛ االســتعادة دور االتحــاد التعاوني وخلق 
التكامل مع الوزارة الستعادة دور القطاع السمكي 

يف الباد«.

وأكد وزير الثروة السمكية رضورة الرتكيز عىل عدة 
محاور خال االجتماع، عىل رأسها مواجهة أرضار 

الحرب والكوارث الطبيعية واألعاصر والعواصف، 
وتفعيل مراكز اإلنزال السمكي؛ للحصول عىل األرقام 
واإلحصائيات الصحيحة؛ ولتفعيــل دور التفتيش 
والرقابة، مشــراً إىل وجود 120 مركز إنزال سمكي 
يف اليمن، تم تفعيــل 60 مركزاَ منها، ويجري العمل 
الســتعادة جاهزية املراكز املتبقية، كما أكد كفاين 
عىل رضورة إعادة تفعيل األبحاث والدراسات العلمية 
السمكية؛ حتى تكون قراراتنا نابعة من وعٍي وإدراك، 

تجاه ما نمتلكه من مخزوٍن سمكي.

متمنياً الخروج من االجتماع بقرارات مساندة لعمل 
وجهود الوزارة، وأن يقوم االتحاد بالتكامل مع هيئة 
املصائد، مؤكداً استمرار الرشاكة بني االتحاد والوزارة 

لدعم الجهود الهادفة إىل تطوير القطاع السمكي.

من جانبه قال رئيس املكتــب التنفيذي لاتحاد 
التعاوني السمكي، عيل بن شبا: إن نشاطات االتحاد 
تعيش مصاعب ومشكاٍت كبرة، بعد تدمر معداته 

ومقدراته من قبل مليشيا الحوثي اإلنقابية.

وأضاف: »ورغم ذلك قدم االتحاد خال السنوات 
املاضية خدمات عديدة للصيادين؛ بهدف تطوير العمل 
التعاوني بدعم ومســاندة وزارة الثروة السمكية، 
ممثلًة بالوزير كفاين، مشراً إىل أن االجتماع املوسع 
يهدف إىل مواصلة وتفعيل نشاط االتحاد، بعد سنواٍت 
من املصاعب والعراقيل، وسيتم خال االجتماع تقييم 
الفرتة الســابقة، والتخطيط للمستقبل من خال 
العمل املشرتك وتضافر الجهود لتحقيق أهداف العمل 

السمكي«.

عبداهلل طربوش
منذ انقاب مليشــيا الحوثــي، تغرت حياة 
اليمنيني لألســوأ واختفت معها بعض تقاليدهم 
املرتبطة باملناســبات مثل رمضان الذي حل هذا 

العام وأوضاعهم املعيشية بالغ السوء.

ويرجع غياب وتراجع طقوس استقبال رمضان 
لعدة عوامل أبرزها تدهور احــوال الناس ماديا 
بسبب عدم رصف رواتبهم أو توقف فرص العمل 

إضافة إىل اسباب اخرى.

ويقول حميد احمد نازح من بطش مليشــيا 
الحوثية لـ »26سبتمرب« إن حرب املليشيا الحوثية 
جعلــت رمضان يذهب بدون عمل له طقوســه 
التي كان يمارسها منذ كان طفا يف مدينته التي 

احتلتها املليشيا الحوثية حسب قوله. 

ويضيف كنا نقوم قبل حلول الشــهر الفضيل 
بغسل وتنظيف مسجد الحي الذي كانوا يسكنون 
به وكذلك نقوم بعمل مسابقات تحفيظ قران كريم 

للمنافسة بني األطفال لتشجيعهم عىل حفظه 

وأردف حتى األطفال لم يعدوا يفرحون بقدوم 
الشهر ألنهم يدركون الوضع الحايل ألرسهم وما 
وصل بهم الحال يف عدم اســتطاعتهم توفر كل 

احتياجات رمضان.

موائد ناقصة
وتتميز اليمن بأكات مختلفة ويضيف املواطنون 
إىل سفرتهم الرمضانية إشكال جديدة منها وتتفنن 
املرأة اليمنية يف صناعتهــا التي ورثتها من أمها 

وتقدم خصيصا لشهر رمضان 

 لكن بعد االنقاب املشؤوم التي قامت به مليشيا 
الحوثية يف 21 سبتمرب 2014 أصبحت املوائد خالية 
من اغلب االكات بســبب الغــاء ورسقة رواتب 

املوظفني ألعوام متواصلة 

أديب عيل مواطن يتذكر بحرسة املوائد التي كانت 
تمد يف شهر رمضان ويقول الحوثيني أوصلونا إىل 
ما كان أجدادنــا يحدثونا عنه من الفقر والجوع 

والجهل أيام األماميني ونحن اليوم نعيش ما كانوا 
يعانون منه 

وأضاف بعد رسقة الحوثيني ملرتبات املوظفني 
التي كانت تســاعد الكثر من األرس ويعيشون 
عليها أصبح رمضان شهر يؤرق اغلبهم ألنهم ال 

يستطيعون أن يوفروا حاجياتهم 

أعمال شاقة
أصبح املوظفون واألكاديميون يف زمن الحوثي 
يعملون يف أشغال شاقة من اجل توفر لقمة عيش 

األرسهم لتقيهم من الجوع والتسول.

محمــد أحمــد مــدرس يف صنعــاء تحدث 
لـ«26سبتمرب« أن الكثر من زمائه تركوا التدريس 
وذهبوا للعمل يف أعمال مرهقة بأجر ضئيل جدا ال 

يتناسب مع الغاء املوجود.

وقال أحمد: »أصبح األكاديميون واملعلمون يف 
زمن املليشيا الحوثية يعملون يف مخابز ويف بقاالت 
ومحال املابس مضيفا املؤلم بأن تجد الكثر منهم 

يعمل يف جوالت الشوارع كبائعة متجولني«.

وأضاف: »الحوثيون ال يكرتثون بحال صانعي 
األجيال« يف إشارة إىل األكاديميني واملعلمني الذي 
أصبحوا با مرتبــات وما يحصل لهم من معاناة 
شديدة مؤكدا بأن املليشيا تهتم بالرسق واللصوص 

الذين تتقاسم معهم أموال الشعب اليمني.

ضيف ثقيل
ويعترب شهر رمضان املبارك موسم لرشاء الكثر 
من املتطلبات التي تكون مرفقه له وتكلف الكثر 
من األموال التي يخصصها املواطنون لهذا الشهر 

الكريم.

وبعد نهب املليشــيا الحوثية مرتبات املوظفني 
أصبح رمضان ضيفا ثقيا عند أكثر األرس وبأخص 
من كانوا يســتلمون مرتبات من الحكومة قبل 

انقاب الحوثيني.

الدكتــورة أفراح عــيل تعمل يف مستشــفى 
الجمهوري بصنعاء تؤكد لـ«26ستمرب« ان ذكر 

رمضان أصبح مرعباً يف اشــارة للحاجيات التي 
تتطلبها األرسة ورشائها للكثر من املنتجات التي 

تستخدم يف الشهر.

وتضيف: »بعد قطع املليشيا الحوثية ملرتباتنا 
للعام الثالــث عىل التوايل أصبحنــا ال نفرق بني 
رمضان واألشهر األخرى ألننا عاجزون عن رشاء 
احتياجاتنــا وما عرفناه من متطلبات للشــهر 

الكريم«.

وتختتــم الدكتــورة افراح حديثهــا بالقول: 
»أصبحنا كمــا قيل اليد قصــرة والعني طويلة 
بسبب العجز الذي وصلنا إليه عن رشاء احتياجات 

رمضان«.

وأصبح رمضان يف زمن املليشيا الحوثية كابوسا 
للكثر بسبب نهب مرتبات املوظفني وعدم توفر 
األعمال بسبب املضايقات التي تقوم بها املليشيا 
بحق أصحاب املشــاريع مما اضطروا إىل إغاق 
مشــاريعهم االســتثمارية وطرد العاملني منها 
لينضموا إىل قوائم البطالة التي أحدثها الحوثيون.

إجتماع موسع للمكتب التنفيذي لالتحاد التعاوني السمكي في اليمن

رمضان في عيون الناس .. 
حولته المليشيا إلى ضيف ثقيل

دشــن مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
بالتعاون مع شبكة نماء اليمنية )YDN(، اإلثنني، يف هيئة 
مستشــفى الرازي العام يف مديرية خنفــر محافظة أبني 
مرشوع توزيع الوجبات الغذائية الرمضانية للعام 1440هـ 

والتي تستمر عىل مدى شهر كامل يف كل املديريات..
وعرب وكيل محافظة أبني لشــؤون الدفاع واألمن العميد 
ركن/ محمد نارص الجحماء عن شكره ملا يقدمه مركز امللك 
سلمان من األعمال اإلنسانية واإلغاثية ملحافظة أبني ولغرها 
من املحافظات ومنها مرشوع الوجبات الغذائية الرمضانية 
الذي درج املركز عــىل تقديمها كتقليد ســنوي لاهتمام 
بالصائمني وهو عمل نبيــل آماً أن تتواصل عطاءات الخر 
واملحبة ألشقائهم يف اليمن باملشاريع اإلنمائية واملساعدات 

ملا مرت به املحافظة من تدمر يف بناها التحتية.
من جانبه قال مدير مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية يف عدن صالح الذيباني: »نحن اليوم يف محافظة أبني 
ندشن عملية توزيع وجبات إفطار الصائمني عىل مستوى 
7محافظات منها محافظة أبني التي أعطي لها األولوية يف 

التدشني نظراً ملا عانته من الحروب واألزمات«.
 )YDN( وأوضح األمني العام املساعد لشبكة نماء اليمنية
منر العامري أنــه جرى يف محافظة أبني تدشــني توزيع 
الوجبات الغذائيــة الجاهزة واملخصصة لـــ7 محافظات 
والبالغة 306000 وجبة غذائية جاهزة يومياً خال شــهر 
رمضان مخصص منها ألبــني 1224 وجبة يومياً.. مقدماً 
شكره ملركز امللك سلمان عىل مساهمتهم ومساندته الدائمة 

ألشقائه يف اليمن يف هذه الظروف العصيبة.
من جهته قال ممثل اللجنة العليا لإلغاثة جمال بلفقيه أن 
هذه املكرمة املقدمة من مركز امللك سلمان تمثل تواصا للدعم 
واملساعدة التي تقوم بها اململكة العربية السعودية من خال 
منظماتها اإلنسانية واإلغاثية ومنها هذه املكرمة السنوية 
إفطار الصائم خال شــهر رمضان يف أبني و6محافظات 

أخرى.
حرض التدشني مستشــار محافظ أبني للشؤون الرتبوية 
والتعليمية عيل خرض مجمل ومدير الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحني يف أبني أنيس اليوسفي ووعدد من مدراء 
العموم والشخصيات االجتماعية وقادة منظمات املجتمع 

املدني يف املحافظة..

مركز الملك سلمان يدشن 
مشروع توزيع إفطار الصائم في 7 محفظات
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مقاالت6

منذ االنقالب الحوثي املدعوم إيرانياً يندر سماع أخبار مشجعة عن اليمن 
فبعد خمسة أعوام دون إحراز أي تقدم يذكر يف مساعي إنهاء العنف الدائر 
وتخفيف األزمة اإلنسانية ومحاولة عادة توجيه مسار البالد لتفادي مزالق 
الفشل التام الذي يتعذر إصالحه، يمكن أن نتفهم رغبات البعض يف الغرب 
بما فيهم البعض من الكونجرس يف إنهاء الرصاع الذي استعىص حله حتى 
االن، لكن دروس التاريخ علمتنا أن أولئك الساعني إلحداث األذى وتعميق 
الخالفات يحققون ما يريدون عندما يتغافــل قادة العالم عن أفعالهم 

وعندما يعتربون أن نضاالت اآلخرين ال تعنيهم.
من املؤكد أن األحداث يف صنعاء والحديدة تبدو بعيدة عن واشــنطن 
ونيويورك أو دي موان يف آيوا لكن يف مجتمعنا العاملي املتشابك يصعب عىل 
أي دولة عزل نفسها عما يدور يف الدول األخرى، عندما ال يُواَجه اإلرهاب يف 
مكان ما فإنه يصبح تهديداً لجميع األماكن، وعندما يُسمح بانعدام األمن 
واالستقرار بأن يُعّما إحدى الدول فإن الخطر يتعاظم عىل الدول جميعاً.
لذا فإن ما يحدث يف اليمن ال يمكث يف اليمن فقط، ولذلك عندما يسعى 
الحوثيون املدعومون من ايران لالستيالء عىل السلطة من الحكومة الرشعية 
للرئيس عبدربه هادي منصور ال يكون التهديد محدوداً، وراية الحوثيني 
تقول لنا كل ما نود معرفته عنهم حيث ُكتب عليها: املوت ألمريكا -املوت 

إلرسائيل -اللعنة عىل اليهود.
  انهم يدّرسون خطابهم الدنيء بشــكل ممنهج لرشيحة واسعة من 
األطفال يف اليمن من خالل مناهج صممت وفرضت يف املدارس باملناطق 
التي يسيطرون عليها ضمن حملة لغسيل أدمغة جيل كامل من صغار 

السن من اليمنيني خدمة ألجندة إيران طويلة املدى يف بالدي.
إن الحرب ضد اإلرهاب الدويل مسؤولية مشركة وإن رشاكتنا جميعاً 

ملواجهته تحتم علينا أال نرك لإلرهاب شرباً واحداً يف أي 
مكان مهما كان نائياً، وأي مكان يسعى األمل جاهداً 

فيه السرداد أنفاسه كما هو الحال يف اليمن.
لقد حصل الحوثيون عىل تقنيات عسكرية إيرانية 
متطورة ِبما فيها الطائرات املسرّية والقوارب املفخخة 
باملتفجرات الستهداف خطوط املالحة البحرية وناقالت 
النفط العابرة، كما اســتخدم الحوثيون الصواريخ 
البالستية املصنعة يف إيران لتهديد املدنيني يف الرياض 
باململكة العربية السعودية وكذلك يف دبي وأبوظبي 
باإلمارات العربية املتحدة حيث يقطن الكثريون من 
مختلف أنحاء العالم بمــا يف ذلك رعايا من الواليات 
املتحدة يعيشون ويعملون يف هذه األماكن ويسافرون 

اليها باستمرار.
   ورغم أن هنالك قصورا وتحديات أمام الرد الدويل 

عىل هذه الهجمات اإلرهابية إال أنه ال ينبغي السماح ألي قصور بأن يقودنا 
بعيدا عن هدفنا املشرك وهو حماية املدنيني األبرياء  ودعم الحكومات يف 
حماية حقوق مواطنيها ومواجهة التطرف واإلرهاب أينما وجدها وأينما 

حاوال أن يجدا لهما مالذاً.
   هنالك سبب وراء مســاعدة إيران للحوثيني يف االنقالب عىل الحكومة 
الرشعية يف اليمن، انه ذات السبب الذي يجعل إيران تدعم حزب الله، وهو 
السبب ذاته الذي جعل الواليات املتحدة تصنف الحرس الثوري اإليراني 

كتنظيم إرهابي أجنبي.
   إن إيران دولة إرهابية تســعى لبسط نفوذها عرب توجيه وكالئها من 

اإلرهابيني الستخدام العنف واالعتداءات وخلق حالة من 
عدم االستقرار والضبابية يف الدول وبعد أن تسيطر عىل 

دولة بعينها تسعى الستهداف الدول األخرى.
    إن عدم التزام الواليات املتحــدة وباقي رشكائنا 
الدوليني يف السعي للتوصل إىل حل سيايس لألزمة يف 
اليمن يزيد من فرص إيران لتحويل اليمن إىل مالذ آمن 
لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب والدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام ومنها ستنطلق هجماتهما عىل املستوى 

 اإلقليمي وتتعداه إىل ما هو أبعد من ذلك.
   لذلك فإن قرار الرئيس ترامب باستخدام الفيتو ضد 
القرار املشرك لوقف التدخل العسكري للواليات املتحدة 
يف العمليات الجاريــة يف اليمن هو قرار بالغ االهمية، 
ويعني استمرار الجهود لتحقيق السالم يف اليمن ولن 
يتحقق السالم دون تضافر الجهود وتوفري الدعم القوي 

من قبل رشكائنا الدوليني.
   وحتى اآلن رفض الحوثيون جميع الجهود للتوصل إىل حل ســيايس، 
حيث رفضوا االلتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واملبادرة الخليجية 
وبجميع قــرارات مجلس األمن ذات الصلة وأخريا اتفاق اســتوكهولم 

2018م.
وإن الرســالة واضحة إىل املجتمع الدويل فهذا التعنت ال يعني إال أن 
الطريق الوحيد نحو تحقيق السالم واالســتقرار يف اليمن لن يتوفر إال 

باالنخراط التام من قبل املجتمع الدويل بما يف ذلك الواليات املتحدة.

* سفري اليمن يف واشنطن

الثابت يف السياسة االمريكية، ان 
ايران اداتها لتمزيق االقطار العربية، 
واداتها لقمع تطلعات االمة يف نيل 
استقاللها، واداتها لحماية املصالح 
االمريكية، واداتهــا البتزاز اقطار 
الخليج، والســيطرة عىل ثرواتها، 
وبقاء االمة ضعيفة مجزأة ال تقوى 
عىل االســتقالل.. فضال عن تمكني 
ارسائيل من الهيمنة وتصفية القضية 

الفلسطينية.
وما يدور مــن رصاع وقعقعات 
الحــرب وتهديد إليــران من قبل 
امريكا معروفة منذ اكثر من ثالثني 
سنة، مجرد تهديدات تسوق لقنوات 
االعالم بغية خداع الرأي العربي، ان 
امريكا عدوة إليران. كذلك الشعارات 
االيرانية املوت ألمريكا املوت إلرسائيل 
هي شعارات متفق عليها، لالستهالك 
االعالمي وخداع الشعب العربي وهي 
تقتل امريــكا وارسائيل يف االقطار 
العربية من خالل اذرعها الحشود 

املذهبية.
وال ادري كيف تم خداع قسم من 

الشعب العربي وتقبل تلك الشعارات 
ان ايران تحارب امريكا، بينما هي 
تقتله يف العراق وســوربا ولبنان 

واليمن.
كيف يكون تمزيق وتدمري العراق 
وسورية واليمن يصب يف قتل وتدمري 

ارسائيل؟..
لقد وضعت السياسة االمريكية 
من خالل مجلسها القومي خطتني 
للتعامــل مع ايــران الخطة الف، 
والخطــة )ب( يف حالــة التجاوز 

االيراني للخطة )أ(.
وقد اسند تنفيذ الخطة أ من قبل 
مجلس االمــن القومي االمريكي 
للرئيس اوباما تمثل ذلك يف اتفاق 
املفاعل النووي االيراني واطالق 
خوالب ايران للقضاء عىل الحركات 
الشــعبية يف العراق وســوريا 
واليمن، وشــن حروب مذهبية 
عىل االقطــار العربية، والقضاء 
الذي  الديمقراطي  عىل املرشوع 
تتطلع اليه االمة، وتمزيق اوصالها 

لصالح الكيان االرسائييل.

بينما ترامب اســند اليه مخطط 
تنفيذ الخطة )ب( الذي رســمها 

املجلس القومي االمريكي،
وهي كبح جماح ايــران عندما 
تتجاوز الخطة )أ( اىل تهديد مصالح 
امريكا يف املنطقــة او تهديد امن 

ارسائيل.
ومن ثم خطة ترامب جاءت لكبح 
جماح ايــران.. وتقليم اظافرها يف 
حال تجاوز الخطة )ا( مع بقائها)اي 
ايران( اداة لعدم اســتقرار البلدان 
العربية، واداة البتزاز ثرواتها والدفع 

بها نحو التطبيع مع ارسائيل.
وياتي ادراج الحــرس الثوري 
االيراني كمنظمة ارهابية ضمن اطار 
الخطة )ب( الحتواء تجاوز ايران ملا 
هو مرسوم لها يف الخطة ) ا(. ونرى 
ذلك يف عدم تحول ذلك اىل تغري يف 
طبيعة الرصاع االمريكي االيراني، 
وتبادل االدوار يف تقاسم عوائد النفط 
مع ايران وتمزيــق اوصال االمة، 
وتصفية القضية الفلسطينية، وبيع 

الوهم لالقطار العربية.

يف كل مــرة تثبت محافظة تعز وابناءهــا االحرار أنها ال 
يمكن ان تقبل بخسارة مكانتها التي راهن الكثري عليها رغم 
الصعوبات والعوائق التي ال تزال توضع يف طريق استكمال 
تحريرها وتحويلها اىل نموذج يف التسامح والتعددية والقبول 
باآلخر إال انها اليوم وبارصار وجهود ابنائها املخلصني تسابق 
الزمن نحو الوصول اىل القمة وتعبيد طريق النجاح الذي رسمه 
فتيان وفتيات تعز وجيشها وامنها ومقاومتها بدمائهم الزكية 

وارواحهم الطاهرة..
ان التوظيف الحزبي الضيق الــذي ال يمت للواقع بصلة 
والذي يحاول البعض ان يســتخدمه لغرض او آلخر فيما 
يحدث يف مدينة الثقافة والعلم مدينة تعز هو يف الدرجة االوىل 
يتعمد االســاءة للتاريخ الذي يقول: ان تعز لم ولن تكن يف 
يوم من االيام رهينة لغوغائيــة االحزاب وترصفاتها التي ال 
تخدم سوى اعداء املحافظة الحاملة بل ان االحزاب نفسها ال 
ترقى اىل املستوى الذي يجعل من هذا الحزب او ذاك هو من 
يتحكم بحركاتها وسكناتها وهذا ال يعني التقليل من شأن هذه 
االحزاب ولكن ما اثبتته االيام وال زالت هو ان الروح التعزية 
املفعمة بالحيوية والتعددية ابت اال ان تجعل من املدينة مركزا 
للنشــاط البرشي الذي ال يقبل التوجيه االجباري او التحكم 
الفئوي الذي من شــأنه ان يلخبط املدنية الربيئة التي يتمتع 
بها املجتمع التعزي املسالم الذي بدوره كان حارضا وبقوة 
يف املشــهد االخري حيث افىض اىل تفاهمات وقع عليها جميع 
االطراف جنبت املدينة الكثري من الويالت التي حاولت بعض 
االطراف ان تغرق الجميع فيهــا  ليصبح الرابح الوحيد من 
كل تلك االحداث هو من يعيش اليوم عرصه الذهبي باطراف 
املحافظة املربص بها واملحارص ألبنائها واملتمثل بعصابات 

االنقالب الكهنوتية.
قدمت وال تزال تقدم الحاملة خرية ابنائها وبســخاء دفاع 
عن الجمهورية التي اراد اعداؤها وبكل الوسائل ان يكرسوها 
ويبتلعون رمزيتها يف تعز كما حدث ويحدث يوميا يف جارتيها 
اب والحديدة وكل املحافظات الخاضعة لسيطرة العصابات 
االمامية الشاذة إال ان تعز التحرر كانت تلك الصخرة الصلبة 
التي نطح االماميون بها رؤوســهم فأدمت نواصيهم وكانت 
كفيلة بملء فراغ روضات قتالهم،  وكان املبنطلون كما اراد 
ان يسميهم كبار قادة الحمقى ساخرا هم خط الدفاع االول 
عن الجمهورية، حيث مثل التالحم الشعبي الذي امتزجت من 
خالله كل فئات املجتمع العسكري والقبيل واملدني حاجز صد 
لم يستطع السالليون اخراقه وقىض عىل كل احالمهم الخرافية 
، فلجأوا- وكما هي عادة املســتبد اذا انكرس- اىل محارصة 
املحافظة وفرض طوق مليشــاوي حول املدينة مانعني من 
خالله ادخال كل املواد االساسية وغريها يف عقاب جماعي لم 
يكن ليحدث يف اليمن إال يف زمــن الظالم املنبعث من كهوف 
املايض البغيظ الذي خيم عىل اليمن وســعى مستخدما كل 
االمكانيات املتاحة لتحويــل البلد اىل مرسح عمليات مفتوح 

تتقاذفه امواج الرصاعات الدولية طويلة االمد.
آمال كثرية قادمة من تعز تبرش بمستقبل واعد للجميع وألن 
الجميع يعمل كان ال بد ان تكون الثمرة طيبة وما نراه اليوم 
يف الحاملة يبعث بالتفــاؤل، حيث اصبح الكل يمارس مهامه 
وبال منغصات وما تبقى هــو ان يعلم الكل ان الكل ال بد ان 
ينهض ويشارك يف استكمال التحرير، وال يمكن القبول عىل 
االطالق بالتملص من هذه املهمة كما ال يمكن ايضا ان يكون 
النرص منسوبا ألي شخص او حزب او فئة… حفظ الله تعز 
وابناءها جيشا ومقاومة وأحزاباً وجماعات من كل ما يشق 

عصاهم ويفرق جماعتهم.

ترامب فعل الصواب باستخدام الفيتو ضد قرار )سلطات الحرب(

د. أبو مهند الضالعي

الرصاع بات واضحا بني الشعوب العربية التواقة للحرية والتغيري 
وبني قوى االستبداد من بقايا النظام العربي الرسمي الرافضة إلحداث 

اي تحول ديمقراطي يف منطقتنا العربية..
الغريب يف األمر أن تقف قوى )غربية( تحكم شــعوبها بالحرية 
والديمقراطية خلف تلك القوى االستبدادية يف منطقتنا العربية ضد 

أي حراك عربي للتحول نحو الديمقراطية والحرية والحكم املدني..
 إن ذلك املوقف ليس له من تفسري سوى رغبة تلك القوى الدولية 
يف إبقاء مجتمعاتنا العربية غارقة يف االستبداد 
السيايس والتخلف الحضاري ففي ذلك تكمن 

مصلحتهم االقتصادية والسياسية..
األغرب من ذلك أن تلك القوى الدولية تلقى 
لها أيادي محلية تدور يف فلكها وتســتجيب 
لخططها تقوم بدعمها لتحقــق لها أهدافها 
ومراميها يف ابقاء شــعوبنا العربية غارقة يف 
االستبداد السيايس والعجز الحضاري معاقة 
عن اللحاق بغريها من الشعوب الديمقراطية 
ومن تلك الشعوب البلدان األفريقية التي نشهد 
لها تباعا تحوالت ديمقراطية متســارعة وغري 
مسبوقة يف حياتها السياســية والديمقراطية، 
قد يهجوني البعض خصوصا من العسكريني 
بسبب دعوتي للحكم املدني انا ال أقلل أو انتقص من قدرات وكفاءة 
العسكريني يف إدارة شؤون الدولة السياسية واإلدارية وغريها لكنني 
وانا رجل عسكري احبذ أن يكون الجيش متفرغاً ملهامه العسكرية 
وهو بذلك سيكون منحازا ملهامه ومحايدا  كامل الحياد ومهتما لقضايا 

الشعب وحقوق املواطن..

اآلمال القادمة من تعز

الموقف الغريب الثابت في السياسة األمريكية مع إيران..
وبيع الوهم لألقطار العربية

د/ أحمد عوض بن مبارك *
علي الربيعي

العميد /أحمد شمار

د. علي العسلي

إن عودة مجلس النــواب إىل العمل كعودة 
الروح إىل الجســد بعد توقف تام عن الحياة 
والحركة؛ هذه العودة املحمودة  اتت بعد انعقاد  
الدورة االســتثنائية للمجلس يف سيئون وبعد 
اختيار قيادة جديدة للمجلس برئاسة الشيخ 
سلطان ســعيد الربكاني والذي ادى نشاطاً 
ملحوظاً بعد هذا االختيار فقد  التقى هو وهيئة 
رئاســة املجلس املختارة  فخامة االخ الرئيس 
والتأكيد عىل رشعيته والعمــل تحت قيادته 
لتنفيذ االستحقاقات للمرحلة االنتقالية ،وكذلك 
تم االلتقاء بالعديد من السفراء واملبعوث األممي 

إىل اليمن!

اختتم رئيس املجلس وهيئة الرئاسة والنواب 
نشاطهم _ويف الختام مسك كما يقال_ باللقاء 
بصاحب الســمو امللكي ويل العهد باململكة 
العربية الســعودية الشقيقة وقد استغل االخ 
رئيس مجلــس النواب عيد العمــال العاملي 
يف الواحد من مايو، فألقــى كلمة تناول فيها 
العديد من القضايا التــي تهم البلدين وركز 
بشــكل خاص عىل أوضاع املغربني والذين 
يعانون اشد املعاناة من االجراءات املتخذة يف 
اململكة العربية السعودية وبعض دول التحالف 
االخرى فيما يخص العمالة األجنبية وتأثرت 
العمالة اليمنية بشــكل ملحوظ.. وقد ناشد 
الشيخ ســلطان الربكاني يف كلمته باسم كل 
مواطن يمني خادم الحرمني الرشيفني باستثناء 
اليمنيني من االجراءات املتخذة وسلمت رسالة 
املناشدة لويل العهد كي يسلمها لخادم الحرمني 

الرشيفني بهذا الخصوص.

إن مجلس النواب أدى ما عليه ويشكر عىل 
فعله هــذا الواجب، وهذا هــو الدور املأمول 

واملحمود من نواب الشعب وأهم يشء يف هذا 
الظرف العصيب من تاريخ شــعبنا بقي عىل 
الســلطة التنفيذية أن ال تتقاعس يف املتابعة 
واالســتفادة من الوعد الذي وعد به سمو ويل 
العهد االمري محمد بن سلمان عندما خاطب من 
التقاهم وهو املسؤول الثاني يف اململكة حيث 
قال "سنعمل عىل ما يرضيكم ويرسكم"! وال 
غرابة من هذا القول وال شك لو احسنا املتابعة 

لتجسد هذا القول قرارات وإجراءات يف املدى 
القريب جدا، ألنه صادر من املوصوف بالرَّأي 
السديد واملدرك لحساســية املرحلة التي يمر 
بها شعبنا ومدى اســتغالل االنقالبيون ألي 
قصور من الرشعية أو أية اجراءات من الشقيقة 
الكربى قد تــرض املغربني وتخدم بالرضورة 
االنقالبيني؛ وثقتي باالستجابة مبنية عىل الثقة 
يف القول وبالبشارة التي اعلنها سمو ويل العهد 

عن قرب إعفاء اليمنيني وهو األمر الذي يرس 
نواب الشعب ومن خلفهم عموم شعبنا اليمني 
وقيادته الرشعية وال يرس حتما االنقالبييني ومن 

لف لفهم..

وال شك أن هذه االلتفاتة الكريمة وتنفيذها 
ســيعزز االنتصار ضد املــرشوع االنقالبي 
وسيعيد االمل للشعب اليمني والذي سيحمل 
هذا الجميل للمملكة كما هو ديدنه باستمرار، 

والشــعب اليمني عىل الدوام يشــكر ويقدر 
كافة الجهود وكافة سبل الدعم من اشقائه يف 
اململكة قيادة وشعبا يف جميع الظروف يف السلم 

والحرب بدرجة أكرب.

بقي يل انــا أن أديل بدلوي يف هــذا املقام 
واستشهد بتغريده الســيدة االعالمية نجوى 
قاسم عندما تأثرت وحزنت عىل استاذ جامعي 
يمني وهو يعمل حماال بــدال من حمل القلم 
وتعليم الشباب، عندما قالت وكلها خجل وأعلنت 
انها تقف انحناء لهــذه القامة العلمية، فلقد 
صار وضع األكاديميني اليمنيني يسء للغاية 
مما جعلهم يميلون عن وظيفتهم التدريسية 
والبحثية اىل مهن أخرى من اجل الحفاظ عىل 
البقاء احيــاء وبكرامة، فظروف أعضاء هيئة 
التدريس ال ترس عدواً فمــا بالكم باألصدقاء 
بسبب ظروفهم االقتصادية السيئة التي يمرون 

بها هم وباقي املوظفني العموميني؟!

وعليه.. فإننــي اتقدم باملناشــدة لخادم 
الحرمني الرشيفني ولكل قادة دول التحالف 
لنفس األسباب والحيثيات والظروف التي يمر 
بها املغرب اليمني وأرسهم، وبسبب توقف دفع 
الرواتب منذ أكثر من 23 شهراً ملعظم موظفي 
الدولة اليمنية؛ فإني اتقدم بدوام املناشدة وكيل 
أمل باالستجابة من قبل اململكة ودول التحالف 
العربي بإنشــاء صندوق خاص باملوظفني 
اليمنيني متمنني أن يتــوىل التحالف تمويل 
هذا الصنــدوق واإلرشاف الكامل عىل ضمان 
دفع رواتب املوظفني وإنهاء الحالة االنسانية 
الكارثية الواقعة ملوظفي الدولة وعوائلهم.. وكل 
عام والجميع بخري بمناسبة عيد العمال العاملي 
وشهر مبارك.. متمنيني كذلك أن تلقى مناشدتنا 
اذانا صاغية واستجابة فورية..  ودمتم ودام عز 
املتعاونني من يتدخلون لصالح االنسان يف أي 

ظرف ويف أي مكان من العالم..

»سنعمل على ما يرضيكم ويسركم«.. تدل على قرب رفع المعاناة عن المغتربين..!
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77 شؤون عسكرية

اطلع مجلس الوزراء يف اجتماع استثنائي عقد األحد برئاسة رئيس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك، وبحضــور محافظ الضالع اللواء 
عيل مقبل صالح، يف العاصمة املؤقتة عدن عىل األوضاع العسكرية، 

واملوقف امليداني يف جبهات محافظة الضالع.
ووقف االجتمــاع أمام البطوالت التي يســطرها أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الباسلة وبالتفاف شعبي واسناد كامل من تحالف 
دعم الرشعية للتصدي للهجمات االنتحارية البائسة ملليشيا الحوثي 
االنقابية املدعومة ايرانيا التي تحاول تســجيل أي انتصار ميداني 
مهما كان الثمــن يف مناطق دمت وحمك ومريس وجبل العود، عىل 

األطراف الشمالية ملحافظة الضالع.
وقدم محافظ الضالع اللواء عيل مقبل صالح تقريرا مفصا عن 
سر العمليات العسكرية يف جبهات املحافظة أكد فيه أن االخرتاقات 
التي حدثت يف األيام املاضية عىل تخــوم محافظة الضالع يجري 
التعامل معها بعيدا عن التهويــل والتضخيم اإلعامي لحقيقة ما 

يجري.
وبني اللواء صالح أن قوات الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية 
وبمشاركة مجتمعية واسعة وبإســناد من تحالف دعم الرشعية 
دحرت فلول املليشــيا االنقابية من غالبيــة املواقع املعدودة التي 

اجتاحتها وصنعت منها هالة إعامية للتباهي والتغرير باتباعها.
وأكد محافظ الضالع أن الســاعات القادمة ســتكون حاسمة 
ومبرشة يف تلقني مليشيا الحوثي االنقابية درسا جديدا لن تنساه، 
وردع مغامراتها غر املحسوبة للقفز عىل استحقاقات السام نحو 

فتح جبهات حرب جديدة تنفيذا ألوامر داعميها يف طهران.
بدوره حيا مجلــس الوزراء البطوالت والتضحيات الجســيمة، 
وأهمية امليض قدما وبأقىص رسعة ممكنــة لتخليص كل أرايض 
الوطن من سيطرة مليشيا الحوثي ويف مقدمتها العاصمة صنعاء، 

واستئصال املرشوع االيراني من تراب موطن العروبة.
وأشــاد املجلس بما يســطره أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية من بطوالت وانتصارات يف جبهات استعادة الدولة وتحقيق 
حلم شــعبهم اليمني الصابر والذي تجــاوزت معاناته كل حدود 

الوصف.
ونوه مجلس الوزراء، إىل أن االنتصــارات املزعومة التي تحاول 
مليشيا الحوثي االنقابية الرتويج لها تندرج يف إطار إيهام أتباعها 
الذين باتوا عىل يقني من اقرتاب نهايتهم الحتمية ووأد مرشوعهم 
الطائفي إىل األبد، بأنها الزالت لديها القدرة عىل التقدم امليداني للزج 
باملزيد منهم إىل محارقها العبثية وحروبها الهوجاء ضد الشــعب 

اليمني.
وأكد أن فقاعة الوهم الكبرة التي تستميت املليشيا االنقابية يف 
صناعتها ستنفجر قريبا يف أوجه من يعتقدون أنهم قادرون بدعم 
إقليمي مشبوه عىل كرس إرادة وإجماع اليمنيني يف رفض األجندات 

الدخيلة عىل ثقافتهم وهويتهم العربية األصيلة.
ولفت إىل أن استغال املليشــيا االنقابية وداعميها يف ايران ألي 
خطوات نحو تحقيق الحل السيايس برعاية األمم املتحدة وبدعم دويل، 
يف إشعال وفتح جبهات حرب جديدة يؤكد ما طرحته الحكومة مرارا 
أن هذه املليشيا املتمردة غر جادة يف الرضوخ للسام، وأن قرارها لم 
يعد بيدها بعد أن أصبحت دمية يف أيدي مايل النظام اإليراني الذين 
يحركونها وفقا ملصالحهم ورغباتهم يف ابتزاز املجتمع الدويل محاولة 

للهروب من العقوبات املفروضة عليها.
كما بني املجلس أن أســاليب االفرتاء والتضليل، التي أدمنت عىل 
استخدامها مليشيا االنقاب ووسائلهم االعامية يف تسويق انتصارات 
وهمية، وتزييف املعلومات حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة 
للجميع يف الداخل والخارج، وظهر البعد اآلخر لهذه املليشيا وهدفها 
يف خدمة أطماع ايران يف املنطقة، ضاربة عرض الحائط باملصلحة 

الوطنية العليا والشعب اليمني.
وأوضح مجلس الــوزراء أن الدعم والتأييد العربي والدويل لليمن 
وقيادتها الرشعية يف مواجهة املخطط اإليراني نابع من ادراك األهمية 
الجيوسياسية واالقتصادية واألمنية االسرتاتيجية التي يمثلها اليمن 

للمصالح اإلقليمية والعاملية يف هذه املنطقة الحيوية.

وثمن املجلس عاليا، الدعم واإلســناد الذي تقدمه دول تحالف 
دعم الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية وبمشاركة 
فاعلة من دولة اإلمارات العربية املتحدة، عىل املستوى السيايس و 
االنساني واالغاثي واالقتصادي، ويف جبهات القتال ضد االنقابيني 
وصوال اىل استعادة الدولة الرشعية وتحقيق أحام وتطلعات اليمنيني 
الذين تحملوا يف سبيل ذلك كل صنوف املعاناة واالنتهاكات من قبل 

املتمردين.
وجدد مجلس الوزراء دعمه الكامــل للجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية، وتقديره الكبر للتضحيات التي يقدمونها من أجل استعادة 
أحام اليمنيني يف وطن اتحادي يليق بحارضهم ومستقبل األجيال 

القادمة.

في اجتماع استثنائي دعما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية 

مجلس الوزراء يطلع على األوضاع العسكرية في الضالع ويشيد بالتضحيات التي 
يقدمها الجيش والمقاومة من أجل تحقيق أحالم اليمنيين في وطن إتحادي

قوات الجيــش الوطني تلقن مليشــيا الحوثي 
االنقابية دروسا قاســية وتجرعها هزائم شنعاء 
وتكبدها الخسائر يف االرواح والعتاد يف املعارك التي 

دارت وماتزال يف محافظة الضالع.
ويف املعارك التــي خاضتها قوات الجيش الوطني 
يف جبهات الضالع لقي اكثر من 100 عنرص حوثي 
مرصعهم بينهــم قيادات ميدانية بــارزة واصيب 

عرشات آخرين   بنران قوات الجيش الوطني.
وأكد القائد امليداني يف اللــواء 83 مدفعية املقدم 
عبده عيل القايض لـ “سبتمرب نت” ان ما يقارب من 
110 من عنارص املليشيا الحوثية بينهم القياديان 
البارزان سلطان هادي محفوظ داوود من منطقة 
ارحب صنعاء والعميد منر عيل احمد ناجي القحوم 
من محافظة عمران لقــوا مرصعهم فيما اصيب 
60 آخرين إضافة وتدمر ثاثة اطقم قتالية تابعة 

للمليشيا.
وأوضح املقدم القايض ان قتىل وجرحى املليشيا 
ســقطوا خال عمليات تصدي لعدة هجمات كانت 
املليشيا االنقابية تحاول تنفيذها يف عدة قطاعات 

شمايل مديرية قعطبة.
واضاف ان قوات الجيش الوطني مسنودة برجال 
املقاومة الشــعبية اجربت عنارص مليشيا الحوثي 
االنقابية املهاجمة عىل الفرار تحت وابل من نران 
اسلحتها املتوسطة والثقيلة، وكبدتها خسائر فادحة 

يف العتاد واالرواح.
 وبني ان هجوم املليشيا الحوثية املدعومة من ايران  
تركز عىل مناطق، حمران الســادة والقاز، وقردح، 
وتبة السنرتال، وريشان، واملبياض، والسبتا، واملنتزه 

غربي نقيل الشيم بمريس وشمايل مديرية قعطبة.
ويف مريس دكت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات 
للمليشيا الحوثية ودمرت ثاثة اطقم ومدرعة بي تي 
ار، يف قريتي حمر السادة والقفلة ومقتل من كانوا 
عىل متنها اثناء قدومهم اىل قرية قردح شمايل مديرية 

قعطبة.

ووسط ما تتكبده املليشيا الحوثية من خسائر يف 
صفوف عنارصها تواصل الدفع وتحشيد مقاتليها 

اىل جبهات الضالع معظمهم من االطفال.
وقبل ذلك ُقتل وُجرح، العرشات من عنارص مليشيا 
الحوثي االنقابيــة، يف مواجهات مع قوات الجيش 

الوطني واملقاومة الشعبية، يف مديرية قعطبة.
واندلعــت املواجهات اثناء محــاوالت، عدد من 
عنارص املليشيا الحوثية، التســلل باتجاه، مواقع 
»العباري«، و«وعويش«، و«الريبي«، يف منطقة حجر 

غربي مديرية قعطبة.
واجربت قــوات الجيش، عنارص املليشــيا عىل 
الرتاجــع، والفرار، بعد تكبيدهــا قتىل وجرحى يف 

صفوفها.
اىل ذلــك أحبطت قوات الجيش، محاولة تســلل 
للمليشــيا الحوثية، باتجاه، أسفل نقيل »الشيم«، 

غربي مديرية قعطبة.
بالتزامن استهدفت مقاتات التحالف العربي لدعم 
الرشعية، تعزيزات للمليشــيا، كانت يف طريقها اىل 
مناطق املوجهات، مما أدى اىل تدمر عدد من اآلليات 

التابعة لها.
وكان عدد من عنارص مليشيا الحوثي االنقابية، 
بينهم القيــادي املدعو محمد عــيل الحيمي، لقوا 
مرصعهم الجمعة، اثناء محاوالتهم التسلل باتجاه 

منقطة »حمر السادة«، يف املديرية ذاتها.
يف السياق ذاته قصفت مدفعية الجيش، تجمعات 
املليشيا الحوثية، يف منطقة الفاخر بمديرية قعطبة، 
مما اسفر عن مرصع عدد من عنارص املليشيا، بينهم 
القياد الحوثي محمد عــادل عنرت، وتدمر طقمني 

تابعني لها.
يف غضون ذلك قصفت مليشيا الحوثي االنقابية، 

منازل املواطنــني، يف قرية »الشــغادر«، و«حبيل 
الضبة«، ولكمة »الدوكي«، يف منطقة حجر بمديرية 
قعطبة، مما تســبب يف الحاق ارضار بالغة بمنازل 

املواطنني، ونزوح اعداد كبرة منهم.
ونجحت قوات الجيش الوطني يف التقدم واستعادة 
الســيطرة عىل مواقع عدة بمعســكر اللواء 912 
الخاضع لسيطرة امليلشيا يف منطقة الفاخر غربي 

مديرية قعطبة شمايل املحافظة.
ويف املواجهات تمكنت قوات الجيش الوطني من 
أرس من 110عنارص الحوثي، بينهم قائد ميداني كبر 

يدعى العميد يحيى الكبيس، وإىل جانبه قائد آخر.
وأسفرت املواجهات، عن مقتل وجرح العرشات 
من عنارص ميلشيا الحوثي االنقابية، وفرار عرشات 
آخرين. اضافة اىل اســتعادة قوات الجيش خمسة 
اطقم قتالية ومدرعة واسلحة اخرى تابعة للمليشيا.

وبالتزامن دفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات 
عســكرية اضافية إىل مناطــق املواجهات، ملهمة 
استكمال عملية التحرير والتطهر الواسع ملا تبقى 

من تواجد املليشيا الحوثية يف الضالع.

الضالع جبهات تبتلع مليشيا الحوثي االنقالبية

□ أكد بأن الدعم والتأييد العربي والدولي لليمن وقيادتها الشرعية نابع من إدراك األهمية االستراتيجية التي يمثلها اليمن للمصالح اإلقليمية والعالمية
 □ مليشيا الحوثي غير جادة في السالم، وقرارها لم يعد بيدها بعد أن أصبحت دمية في أيدي ماللي النظام اإليراني

  26سبتمبر- الضالع عمر محمد حسن

يف مجموعات يقتضم أفــراد الجيش الوطني 
املسنودين باملقاومة الشعبية إفطار رمضان مع 
استهال املنارات ألصوات أذان املغرب؛ بالتزامن 
مع قتال عنيف تشــهده جبهة مريس شــمايل 
الضالع، والتي تدخل شــهرها الثاني من حرب 
أوشكت عىل دخول عامها الخامس عىل التوايل يف 

جميع محافظات الجمهورية.

قتال في رمضان
قائد محــور إب العميد عبداللــه مزاحم أكد 
إن معنويات ابطــال الجيش الوطني يف جبهات 
الضالع مرتفعة جداً، وأضــاف قائاً: »االبطال 
لديهم عقيــدة قتالية مرتفعة، ومصممون عىل 
اخراج الحوثي من املناطق التي دخلها يف قعطبة 
ومريس وحمك والعود واملليشيا اليوم تخرس كما 

لم تخرس يف جبهات أخرى خاصة هذه األيام«.
وأضاف لـ«26ســبتمرب«: »أننا نعترب شهر 
رمضان شهر الجهاد واالنتصار وال توقيت ُمحدد 
لقتالنــا؛ نحن نقاتل يف رمضان كســائر االيام 
العادية بل ان القتال يف رمضان يزيد من عزيمتنا 

يف مواصلة القتال ضد املليشيا«.
وعن رمضان وجبهات القتال؛ يذهب النقيب 

صالح عامر إىل أن »شــهر رمضان املبارك شهر 
ينتظره االبطــال يف كل الجبهات، فهو شــهر 
تتضاعف فيه االجور، نتقرب اىل الله مجاهدين 
يف سبيله والوطن؛ نؤدي الصلوات الخمس وصاة 
القيام ونعيش أجواء روحانية مع أيام هذا الشهر 

الفضيل«.
ويتابــع القيادي العســكري يف جبهة _ثرة_ 
بمحافظة أبني حديثه لـ«26سبتمرب«: »ان ابطال 
املقاومة والجيش الوطني يف جبهة ثرة يرابطون 
منذ خمســة اعوام وهم يتصدون للمليشــيا 
الحوثية، متمنياً أن يكون شــهر رمضان شهر 

االنتصارات«.

إصرار وطني على القتال
وعــىل صعيد معنويــات الجيــش الوطني 
والجبهات املختلفة يف هذا الشهر الكريم؛ يؤكد 
العميد أبو بكر الجبويل قائد اللواء الرابع مشاة 
جبيل؛ »أن رمضان يعني لنــا الكثر من خال 
العزيمــة واإلرصار للقتــال، فهو شــهر الجد 

والعمل«.
وأردف لـ«26سبتمرب«: »ال ينحرص قتالنا ضد 
مليشيا الحوثي يف زمن محدد وجبهة بعينها، بل 

أننا نقاتل بحسب ما نملك من عقيدة قتالية ضد 
هذا العدو الغاشم يف جبهات عدة إال أن رمضان 
وما يعنيه يشكل دافعا لنا بشكل أقوى ملواصلة 

القتال«.
وعن التوجه الشعبي ملؤازرة الجيش الوطني 
خاصة يف هذا الشهر؛ يشر الناطق اإلعامي باسم 
املنطقة العسكرية الرابعة؛ إىل أن هناك تعاطفا 
شعبيا كبرا مع الجبهات من خال املشاركة يف 
القتال والعمل عىل ارسال القوافل الغذائية تباعاً 
للجبهات إىل جانب جهــد وزارة الدفاع يف توفر 

الجانب الغذائي للجيش الوطني.
واستطرد محمد النقيب لـ«26سبتمرب« قائاً 
اىل: »أن شــهر رمضان هو شــهر االنتصارات 
يف جبهات عدة، ولنــا يف قتال النبي محمد صىل 
الله عليه وســلم خر عربة؛ وبني أن ثمة اندفاع 
شعبي لدعم قوات الجيش الوطني خاصة يف شهر 

رمضان«.

رمضان شهر االنتصارات
وأعاد »النقيب« األمر إىل أن شهر رمضان عىل 
مر التاريخ هو شهر االنتصارات، كما أن القتال 
يف هذا الشهر يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة 

لتحرير العاصمة املؤقتة عدن يف مثل هذا الشهر 
إىل جانب مناطق أخرى عوضاً عن معارك اخرى 
خاضها ابطال الجيش الوطني يف الساحل الغربي 

وباب املندب قبل سنوات ماضية.
وبرش النقيب من خال »26سبتمرب« جموع 
الشــعب أن املليشيا مصرها الفشــل الذريع 
واملؤرشات تعزز هذا االعتقاد، فجبهات الضالع 
ومريس واملسيمر واألزارق خر شاهد عىل هذا، 
ونحن نتجه إىل تحقيق النرص املؤزر يف جبهاتنا 

هنا وهناك.
وتدخل املواجهات بني الجيش الوطني واملليشيا 
االنقابية عامها الخامس، حيث أمىض اليمنيون 
)5( رمضانات يف القتال؛ فيما شكلت هذه األشهر 
عزيمة وإرصار يمني عىل دحر املليشيا كما هو 

الحال للمحافظات املحررة.
ويخوض الجيــش الوطني مواجهات ضارية 
مع االنقابيني يف جبهات عدة؛ كـمريس وقعطبة 
واألزراق وثرة والدريهمي واألحكوم وتعز والجوف 
والبيضــاء وصعدة ونهم؛ فيما اســتحال عىل 
املليشيا التقدم واالستحواذ عىل الجغرافية اليمنية 
بسبب الرفض الشعبي للفكر الحوثي واألساليب 

التدمرية للمليشيا.

رمضان في جبهات الضالع ضربات موجعة ألزالم إيران

الجيش الوطني ثقة و عزم وإصرار على دحر المليشيا االنقالبية واستعادة مؤسسات الدولة
يحــرص أحمد المريســي _أحد أفــراد الجيش الوطنــي في جبهة 
مريس_ على تناول التمر والقهوة بمعية أقرانه الذين يتقاسمون 
القدر ذاته، ويســتهوون القتال؛ فهو إلى جانب آخرين يقضي كل 
أوقاته في الجبهة التي وصلت إلى ذروتها مع نية المليشيا دخول 

الضالع وإصرار الجيش الوطني على صدهم وكسرهم.
»26ســبتمبر« زارت جبهات الضالع وشاركت ابطالها إفطار األيام 
األولى من رمضان، ومعاركهم التي يخوضونها ضد مليشيا الحوثي 

االنقالبية.. وخرجت باالستطالع التالي:

□  الجيش يحبط عدة محاوالت تسلل ويستولي على عدة أطقم قتالية ومدرعة وأسلحة متنوعة

270قتيال وجريحا وأسيرًا بينهم قيادات بارزة حصيلة خسائر المليشيا خالل أسبوع واحد
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بداية التقينا قائد املحور الشــمايل يف الجوف قائد 
اللواء األول حرس حــدود العميد هيكل حنتف والذي 
تحدث عن االنتصارات الكبــرة التي حققها ابطال 
الجيش الوطني يف املحور الشــمايل ملحافظة الجوف 
قائاً: »قطعنا منذ عام ونصف الكثر من اإلنجازات، 
دخلنا خال هذه الفرتة الرشيط الحدودي الرابط بني 
اململكة العربية السعودية ومحافظة الجوف، وخضنا 
عرشات املعارك مع االنقابيــني يف تلك املناطق كللت 
غالبيتها باالنتصارات الســاحقة وكان من نتائجها 
تأمني الرشيط الحدودي ما بني البقع واليتمة وتحرير 

ما يزيد عىل 4250 كم2«.
وأضاف العميد حنتف: »أصبحــت قوات الجيش 
الوطني اليوم يف مداخل مديريات برط ومديرية الحشوة 
يف محافظة صعدة وها نحن نستقبل رمضان معاهدين 
شعبنا عىل الوفاء ودحر املليشيا الحوثية االنقابية«.

وعن معنويات ابطال اللواء األول حرس حدود قال 
العميد حنتف: »ال تقــدم قيادة اللواء عىل أي معركة 
حتى ترفع جاهزية افــراد املهمة واملعنويات عالية، 
وبالفعل يصل اغالب االفراد إىل الرغبة بالتحرك نحو 
األهداف دون انتظار املسح من قبل مهنديس األلغام، 
لــوال االنضباط العســكري لديهم، ممــا يؤكد عىل 
املعنويات والجاهزية القتاليــة العالية لدى االبطال 

وإنها يف الذروة«.

انهيار المليشيا
اما بالنسبة لوضع مليشيا الحوثي االنقابية وفلولها 
يف جبهات املحور الشــمايل، قال حنتف: »بالنســبة 
لوضع العدو الحوثي االن وبعد االنتصارات املتاحقة 
التي حققها ابطالنا فحكمه حكم املدافع العاجز عن 
مواجهة ابطال الجيش الوطني، لذا يلجأ الســتخدام 
أكثر من وسيلة للتمرتس خلفها وال يجد يف هذه الحالة 
إال العبوات الناسفة وزراعة األلغام لتحميه من تقدم 

االبطال وأصبحت املليشــيا اليوم يف محيط عملياتنا 
العسكرية ضعيفة من حيث التكتيك واملواجهة«.

األلغام سالح الجبناء
ويف سياق حديثه عن شبكات األلغام التي تزرعها 
مليشيا الحوثي االنقابية، أكد حنتف أن املعركة األكرب 
التي يخوضها ابطال الجيش هي ضد الغام املليشــيا 
وأضاف: »معركتنا مع العدو أصبحت هي التخلص من 
األلغام التي زرعها يف املناطق التي دحرهم منها ابطالنا 
بطريقة عشوائية يف األرايض الزراعية والطرقات والتي 
تسببت بسقوط الكثر من املدنيني واألطفال ضحايا 

لتلك األلغام وحتى املوايش«.
وكشف العميد حنتف أن اللواء شكل فرقاً 
هندسيًة لنزع األلغام ودربها، وتمكنت تلك 
الفرق من نــزع أكثر من 10 االف لغم حتى 

اآلن.

انتهاكات
وأشــار حنتف إىل أن انتهاكات املليشيا 
االنقابية مســتمرة ضد املدنيــني وقال: 
»دخلت قواتنا إىل املناطق املأهولة بالسكان 
بعد مواجهات عنيفة مع املليشيا الحوثية، 
يف مناطق مثل اليتمة وعفي والقعيف والتي 
كان ال يستطيع سكانها الدخول والخروج 
حيث قيدت املليشيا حريتهم وشلت حركتهم 
باأللغــام التــي زرعتها جــوار منازلهم 
وبانتشارها الكثيف بغرض استخدام املدنيني 
دروعاً برشية، كما قامت املليشيا االجرامية 

بإغاق املدارس واألسواق واملراكز الصحية لكن 
تحرير ابطال الجيش الوطني لهذه املناطق أعاد 
إليها الحياة وأنقذ املدنيني من سطوة املليشيا 

فتنفسوا عبق الحرية وانزاح عنهم كابوس الكهنوت 
والرجعية االمامية«.

وأضاف حنتف: »ومن ممارسات املليشيا االجرامية 
االعتقــاالت واالختطافات والتعذيــب بحق املدنيني 

وتفجر منازلهم، وتدمر األرض واالنسان«.

تأمين وتقدم
ويف رده عىل سؤال حول ابرز الصعوبات التي تواجه 
ابطال الجيش الوطني يف املحور الشــمايل ملحافظة 
الجوف قال قائد املحور العميد حنتف: »اتساع النطاق 
الجغرايف لألرايض املحررة وهي أرايض شاسعة تحتاج 
إىل قوة تتناسب مع هذا االتساع لتأمني تلك املناطق، 
وقوة أخرى تتحــرك لتحقيق ما تبقــى من أهداف 
وماحقة العدو ودحره حتى تحرير آخر شرب من أرض 

الوطن«.
وعــن دور التوجيه املعنوي يف املحور وانشــطته 
املختلفة قال العميد حنتف: »التوجيه املعنوي بمثابة 
الرئة التي يتنفس منها االبطال والقلب النابض املحرك 
والدافع البطال الجيش الوطني، لذا نوليه جل اهتمامنا 
نقيم حمات توعوية عىل مستوى القيادات والضباط 
وصف ضباط واالفراد إليصال رسالة دائرة التوجيه 
املعنوي إىل كل جندي يف الوحدات العسكرية يف املحور، 
وعرب صحيفتكم املوقرة نوجه الشــكر لرئيس دائرة 
التوجيه املعنوي اللواء محسن خرصوف عىل الجهود 

التي يبذلها وايضاً لكل منتســبي الدائرة وصحيفة 
»26 سبتمرب« ونعتربها الدائرة الوحيدة التي نامس 
حضورها الفاعل يف وحداتنا العســكرية هي ودائرة 

العمليات الحربية«.

الضوء األخضر للحسم
وكان العميد حنتف أكد عىل استبشار قوات الجيش 
الوطني بانعقاد مجلس النــواب مؤخراً حيث قال: 
»العمليات العســكرية يتازم معها العمل السيايس، 
وانعقاد مجلس النــواب مهم جدا يف هذه املرحلة وله 
الدور األكرب يف إيصال رسالة الرشعية ألكثر من بلد، 

بما يسهم يف رفع املعاناة التي يتعرض لها أبناء شعبنا 
اليمني بسب االنقاب الحوثي وبانعقاد املجلس يتحقق 
النجاح السيايس والترشيعي وتستكمل سلطات الدولة 
الثاث عملها وبذلك ســنحصل عىل الضوء األخرض 

للحسم العسكري«.

على العهد
ووجه العميد حنتف رســالة شكر وتهنئة بحلول 
شهر رمضان املبارك إىل »القيادة العسكرية والسياسية 
ممثلة بفخامة املشــر الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه 
الفريق الركن عيل محسن صالح ودولة رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة وكل ابطال 
الجيش الوطني املرابطني يف كل جبهات القتال، وكذا 
هي رسالة شكر لتحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 
العربية الســعودية عىل ما يقدمونه من دعم واسناد 
للوطن يف الجوانب السياسية والعسكرية واإلنسانية، 
وهذا املعروف لن ينســاه اليمنيون لاشقاء يف دول 
التحالف العربي وســيظل محفوظاً يف ذاكرة األجيال 

القادمة«.

توق إلى النصر
ويف ختام حديثنا معه وجه العميد حنتف رســالة 
للشعب اليمني قال فيها: »رسالتنا إىل الشعب اليمني 
هي أن يلتحقوا بإخوانهــم يف مواقع العزة والرشف 
والبطولة لتعزيز رسعة الوصول واستعادة مؤسسات 

الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت ســيطرة 
مليشيا الحوثي، اما أولئك الذين ال يزالون تحت وطأة 
املليشيا االنقابية فنقول لهم أن إخوانهم يف الجيش 
الوطني لن يألوا جهداً يف سبيل الوصول إليهم ودفع 
كاهل الظلم واالستعباد عنهم، ونبرشهم أن إخوانهم 
وابنائهم يف املواقع االمامية عىل مستوى كل الجبهات، 
أجسامهم يف املواقع وقلوبهم تهفو للوصول إليهم، كما 
ندعو جميع املواطنني الذيــن مازالوا يف املناطق التي 
تسيطر عليها املليشيا الحوثية إىل عدم الزج بأبنائهم 
إىل محارق املوت مع مليشيا الحوثي اإلرهابية فاملعركة 

محسومة وان تأخرت الفرتة قلياً«.

من الميل إلى صعدة
من جهته تحدث رئيس عمليات اللواء األول حرس 
حدود العميد عثمان عبدالويل الشايف عن نشأة اللواء 
ومرسح عملياته قائاً: »أســس اللواء يف قطاع امليل 
ليلة استشهاد الفريق الشدادي وسمي حينها باسمه 
واستمرت التدريبات العسكرية لتـأهيل منتسبي اللواء 
حتى أسســت كتيبتان ثم انتقلنا إىل معسكر اللبنات 
وهناك صدر قرار تشكيل اللواء باسم اللواء األول حرس 
حدود، ومكثنا هناك سنة كاملة يف التدريب والتأهيل 
وعقد الدورات العسكرية لافراد منها دورة الصاعقة 
وغرها من الــدورات وتم تدريبهم عىل اســتخدام 
جميــع أنواع األســلحة الخفيفة 

واملتوسطة«.
وأضاف: »بعــد ذلك انتقل اللواء 
عرب منفــذ الوديعــة وبدأ خوض 
معاركه ضد املليشــيا الحوثية يف 
بداية منطقة عرق السيول ولم يبال 
بصعوبة األلغام التي زرعت من قبل 
العدو وهي باألالف، لكن بتأييد من 
الله أصبحت مواقعنا اليوم وقطاعنا 
ممتداً من اليتمة إىل منطقة القفال 
إىل مناطق حليقا واألجارش وطيبة 
االســم وإىل قذاميل شعر وجبال 
الربعة املطلة عىل مشارف مديرية 
الحشوة يف محافظة صعدة وكذلك 
يمتد قطاعنا من جبــال الظهرة 
التي هي عىل مشارف مديرية برط 
العنان إىل جبال املهور ثم إىل منطقة 
اليتمة إىل جبل حبش وقشعات وسلبه 
إىل جبال الصفحة التابعة ملديرية خب 

الشعف يف محافظة الجوف«.

اقتراب النصر
وأختتــم العميد عثمان الشــايف حديثه بالقول: 
»خرس العدو خال املعارك مئات القتىل والجرحى وتم 
استعادة الكثر من أســلحة الدولة ووصل العدو إىل 
درجة انه يدافع عن نفسه بزراعة األلغام والعبوات 
الناسفة لتحميه من رشاســة ابطال اللواء، وأصبح 
يف حالة ضعف وإن حاولو الهجوم رجع باالنكســار 
والهزيمة، يسحب جثث قتاه وجرحاه وقريبا نحقق 
النرص الــذي اصبح قاب قوســني أو ادنى وهزيمة 
املليشيا ال محالة باتت قريبة«، ووجه دعوة إىل أبناء 
مديريات برط بالوقوف إىل جانب الرشعية والدفاع عن 
الجمهورية كما عهدهم شــعبنا يف الدفاع عن الثورة 

ومبادئها دوماً.

أوهن من بيت العنكبوت 
من جهته قــال املازم أول عاصم بــن عزيز أحد 
القيادات امليدانية يف جبهات العز والرشف والبطولة: 
»املليشــيا االنقابية اليوم أوهن من بيت العنكبوت 
وهي إىل زوال والنرص حليفنا بإذن الله ونعاهد شعبنا 
أننا عىل درب الشهداء والجرحى ماضون حتى النرص 
واستكمال تحرير تراب الوطن واستعادة كل مؤسسات 
الدولة ودحر املليشــيا االنقابية اإليرانية وسنلبس 

الحوثيني عاراً تذكره األجيال القادمة«.

«  تستقبل رمضان مع أبطال المحور الشمالي في محافظة الجوف «

أجسامهم في المواقع وقلوبهم تهفو إلى تحرير العاصمة 

العميد/ عثمان الشايفالعميد/ هيكل حنتف

□ قائد المحور: تمكنا من تأمين الشريط الحدودي ما بين البقع واليتمة وتحرير ما يزيد على 4250كم2
□رئيس عمليات اللواء األول: النصر بات قريبًا وتحرير برط أصبح قاب قوسين

  26سبتمبر- خاص – عثمان محمد

على مساحة شاسعة تمتد من محافظة الجوف وحتى محافظة صعدة وعلى مناطق الشريط الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية 
الســعودية، ينتشــر ابطال المحور الشــمالي لمحافظة الجوف ومنهم اللواء األول حرس حدود، بعد انتصارات كبيرة حققوها على مليشيا 

الحوثي االنقالبية..
»26ســبتمبر« زارت اللــواء األول حرس حدود واطلعــت على االنتصارات التي حققها ويحققها ابطاله في ســبيل اســتكمال تحرير الوطن 
واستعادة مؤسسات الدولة وعلى األجواء الرمضانية التي يعيشها منتسبو الجيش الوطني في المحور الشمالي بمحافظة الجوف وخرجت 

بالحصيلة التالية:
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دشن مطلع االسبوع يف مختلف املحافظات املحررة 
فعاليات اســبوع املرور العربي املوحد تحت شــعار 
)القيادة اآلمنة.. تضمن سامتك وسامة اآلخرين(، 
ويتضمن هذا االســبوع فعاليات توعوية وإرشادية 
للســائقني ومحارضات تعريفية لعمل املرور ومدى 
حاجة املجتمع لهذه الخدمة التي يقدمها رجال املرور 
من أجل الحفاظ عىل سامة ارواح املواطنني سواء كانوا 
مشاه عىل الطريق أو سائقي مركبات أو ركاب عليها.

تهدف هذه الفعاليات إىل رفع وترسيخ الوعي املروري 
يف املجتمع، ونــرش وتعزيز ثقافة االلتــزام والتقيد 
بالنظام املروري وقواعد السر أثناء القيادة للمركبات.

وانطلقت فعاليات االســبوع العربي يوم الســبت 
املايض وتســتمر من   4- 10 مايو الجاري بعد اتخاذ 
كافة الرتتيبات والتنظيمات التي تضمن نجاح فعاليات 

أسبوع املرور وتحقق أهدافها املنشودة.

عمل جماعي
وبهذه املناسبة يف نســختها للعام2019 قال وزير 
الداخلية: »تحتفل بادنا مع جميع الدول العربية بهذه 
املناسبة، ويطيب يل أن أتوجه بالتهاني القلبية إىل كل 
أبنائي واخواني رجال املرور العاملني يف امليدان خدمة 
للمجتمع وحفاظاً عىل ســامة املواطنني، والتهنئة 
موصولة وعرب زمائــي وزراء الداخلية العرب إىل كل 
رجال املرور يف عموم وطننا العربي الكبر«.. متمنياً 
جعل االحتفال بهذه املناسبة حافزاً وداعماً للجميع يف 
خلق وعي شامل وعميق إلرساء دعائم السامة املرورية 
وتثبيت آداب وقواعد الســر واملرور يف األذهان حتى 
تصبح نظاماً محكماً يختطه الجميع يف الحياة اليومية.

ودعا وزير الداخلية، كافة الجهات املعنية بالحركة 

املرورية ممثلة برشطة الســر واألجهزة الرســمية 
األخرى وغرها من هيئات ومنظمات املجتمع املدني 
إىل اإلستجابة لرضورة العمل عىل إيجاد إطار مشرتك 
للعمل الجماعي والقائم عىل التعاون والتنســيق بني 
مختلف هــذه الجهات لتحقيق مســتوى أفضل من 
السكينة واألمان وضمان سامة األرواح واملمتلكات، 
وخاصــة يف هذا العام الذي يأتي فيه أســبوع املرور 
متزامناً مع حلول شــهر رمضان املبارك وبما له من 
خصوصيــة يف متغرات حركة الســر وإزدحامات 

الطريق.
وأعرب الوزير امليرسي، عن الشــعور بالقلق إزاء 
تصاعد وازدياد الحوادث املرورية املؤثرة عىل التنمية 
املجتمعية خــال الفرتة املاضية مــن العام الجاري 
2019م، عىل مســتوى املحافظات املحررة والبالغة 
ألفني وواحد حادث، وما ترتب عنها من خسائر كبرة 
يف األرواح بلغت 543 حالة وفاة، وخسائر مادية بلغت 

846 مليوناً و861 ألفاً و320 رياالً.

دور متميز
دشن مدير عام رشطة محافظة عدن اللواء/ شال 
عيل شائع، أسبوع املرور العربي يف العاصمة املؤقتة 
عدن، الذي يستمر خال الفرتة من 4 وحتى 10 مايو 

الجاري.
وأكد اللواء شال، أهمية دور وجهود رجال املرور يف 
تنظيم الحركة املرورية واملساهمة يف الحد من الحوادث 
واملخالفات التي عادة ما تنجم عنها خســائر برشية 
ومادية كبرة.. مشيداً بجهود رجال املرور يف املساهمة 

بتطبيع الحياة العامة واحرتام النظام والقانون.
وشــدد عىل التحيل باليقظة وعــدم التهاون مع 

املركبات الغر مرقمة واتخــاذ اإلجراءات القانونية 
إزائها، وتفويت الفرصة عىل أعداء الوطن والعنارص 
اإلجرامية التي تحاول استخدام املركبات املجهولة 
لتنفيــذ مخططاتها اإلرهابية.. الفتــاً اىل أن قيادة 
رشطة عدن تويل منتســبي رشطة السر بعدن ُجل 
اهتمامها وتحرص بشــكل دائم ووفقاً لإلمكانيات 
املتاحة عىل نيل حقوقهم املرشوعة نظر جهودهم 

الجبارة دون كلل أو ملل.
من جانبه دعا نائب مدير عام رشطة عدن العميد 
أبوبكر جرب، منتسبي رشطة السر يف عدن إىل مواصلة 
جهودهم الدؤوبة التــي يقومون بها يف ظل ظروف 
صعبة بمختلف شوارع وطرقات مديريات عدن، وذلك 

انطاقاً من حرصهم عىل سامة أفراد املجتمع.
بدوره تطرق مدير عام رشطة السر يف عدن العقيد 
جمال ديان، إىل الصعوبات التي يواجهها رجال املرور 
أثناء أداء مهامهم بشكل يومي يف سبيل تعزيز ثقافة 

االلتزام والتقيد بالنظام املروري.

معرض صور 
يف محافظة مأرب، دشن وكيل أول املحافظة، عيل 
الفاطمي، ومعه مدير عام رشطة املحافظة العميد 

عبدامللك املداني، فعاليات أسبوع املرور العربي، 
وأكد يف كلمة له عىل أهمية االلتزام بقواعد السر، 

مشيدا بالكفاءة والجاهزية التي تبذلها رشطة 
السر للحفاظ عىل سامة املواطنني وانتظام حركة 

السر باملحافظة من أجل خدمة اإلنسان.
ودعا الوكيل الفاطمــي املواطنني إىل التعاون مع 
رجال املرور من حيــث االلتزام بالقواعد املرورية يف 

عملية القيادة.

من جانبه أكد مدير عام رشطة مأرب، عىل االلتزام 
بقواعد وقوانني السر اآلمنة، متمنيا من السائقني ان 

يكونوا أكثر مثالية وتعاون مع رجال املرور.
وشدد املداني عىل تعاون األجهزة األمنية مع رجال 
املرور يف سبيل إنجاح أسبوع املرور، من خال تقديم 
كافة الدعم والنــزول امليداني واإلرشاف معهم جنبا 

إىل جنب.
بدوره أكد مدير رشطة الســر بمحافظة مأرب، 
العقيد غانم مرح، ان رجــال املرور يؤدون واجبهم 
ولم يدخروا جهداً للقيام بمهامهم، وان عىل الجميع 
أن يعي بأن رجال املرور يعملون يف املحافظة من أجل 
سامة املواطن.. مشددا عىل أن يكون الجميع عوناً 
لهم للمســاهمة يف تصحيح مسار الحركة املرورية 

نحو األفضل.
وكشف العقيد مرح، ان إجمايل الحوادث املرورية 
بلغت خال العام 2018م املنرصم 726 حادثا مروريا، 
يف حني بلغ إجمايل الحوادث املرورية خال الربع األول 
من العام 2019م الجاري 406 حادث مروري أغلبها 

عىل خط صافر – مأرب.
وافتتح خــال فعالية التدشــني معرض صور 
توعوي وإرشادي اضافة اىل توثيق لحوادث مرورية 
وإرشــادات تؤكد أن الطريق ملــك للجميع، داعية 
السائقني بأن ال يكونوا سببا يف عرقلة السر، إضافة 
إىل لوحات حددت األوقات املخصصة واملسموح فيها 

بمرور شاحنات النقل الكبر.

تحسين وتطوير
اما يف محافظة شبوة دشنت فعاليات أسبوع املرور 
باملحافظة بحضور املحافظ محمد صالح بن عديو 

الذي اشاد بالتحسن امللحوظ واملضطرد الذي يشهده 
عمل ونشاط األجهزة األمنية باملحافظة وإنضباطها 
فوق واجباتها العمليــة ويف مقدمتها إدارة رشطة 

السر.
منوها ان قيادة السلطة املحلية باملحافظة تعول 
كثرا عىل قيادات ومنتسبي األجهزة األمنية يف تحسني 
وجه شــبوة الذي يحاول البعض تشويهه واإلساءة 
اليه.. مؤكدا اهتمام قيادة املحافظة بتحسني وتطوير 
منظومة العمل األمني وتمكني أجهزته املختلفة من 
االضطاع بدورها املنشــود يف تعزيز وتوطيد دعائم 
األمن واالستقرار يف ربوع املحافظة وخدمة التنمية 

املحلية فيها عىل أكمل وجه.
من جانبهما أشــار مدير عام رشطة املحافظة 
ومدير رشطة الســر اىل األهمية التي يكتســبها 
أسبوع املرور كفعالية توعوية وإرشادية تهدف إىل 
رفع وترسيخ الوعي املروري يف املجتمع.. مشدداً عىل 
رضورة تضافر جهود الجميع من أجل تنفيذ وإنجاح 
فعاليات أســبوع املرور ومختلف األنشطة املرورية 
لتحقيق األهداف التوعوية املرجوة منها عىل صعيد 

الواقع.
 وعىل الصعيد نفسه دشــنت يف محافظة املهرة 

فعاليات اسبوع املرور العربي املوحد.
وأكد مدير عام رشطة السر يف املهرة العقيد سالم 
الكثري خال التدشني، أهمية أسبوع املرور يف نرش 
الوعي املروري بني أوساط املجتمع، كما أكد حرص 
رشطة السر يف املهرة عىل تحقيق أهدافه من خال 
تنظيم حركة السر والحد من االختناقات والحوادث 

املرورية.

تحت شعار )القيادة اآلمنة.. تضمن سالمتك وسالمة اآلخرين(

شرطة السير تدشن فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد بحملة تهدف إلى رفع وترسيخ الوعي المروري في المجتمع 
□ وزير الداخلية: احترام أنظمة المرور، والتقيد بإرشاداته، والتزام قواعده، دليل على االحترام المتبادل بين المواطن ومؤسسات الدولة

شيع يف مدينة مارب، من مدرسة القوات الخاصة 
جثمان الشهيد العقيد نعمان جابر السبل، ركن إمداد 
اللــواء 127 ميكا إىل مثواه األخر بحضور رســمي 
وشعبي مهيب لعدد كبر من قيادات وضباط الجيش 

الوطني.
وتقدم املشيعني عدد كبر من القيادات العسكرية 
وضباط الجيش الوطني، إضافة إىل عدد من الوجهاء 
والشــخصيات االجتماعية والقبلية وأهايل وزماء 

ومحبي الشهيد، وجمع غفر من املواطنني.
جموع املشيعون أشادوا بمناقب الشهيد وشجاعته 
وإقدامه يف مقارعة مليشــيا الحوثــي االنقابية يف 
جبهات القتال املختلفة التي شارك فيها حتى لقي ربه 

شهيدا يف الخطوط األمامية يف مواجهة تلك املليشيا يف 
جبهة فرضة نهم، رشقي العاصمة صنعاء، يف الـ29 

من أبريل املايض.
واستشهد العقيد السبل، وأربعة من مرافقيه، أثناء 
أداء واجبهم الوطني يف مواقــع الرشف والبطولة يف 
مديرية نهم، وهو يتفقد املواقع األمامية لزمائه يف 
الجبهة، حيث انفجرت عبوة ناسفة به أثناء عودته 
من املواقع األمامية كانت مزروعة عىل الطريق، مما 

أدى إىل استشهاده مع مرافقيه. 
 وجدد املشيعون العهد للشهيد العقيد السبل، وكل 
شهداء الوطن بالخطو عىل خطاهم النضالية يف مواقع 
العزة والكرامة، والسر عىل درب الشهداء الذين قدموا 

أرواحهم ودماءهم يف سبيل الدفاع عن أهداف الثورة 
والجمهورية والثوابت الوطنية وقيم الحرية والكرامة.

وأكدوا ان الوفاء للشــهداء ال يكون اال بامليض عىل 
دربهم، وتحقيق األهداف التي ناضلوا من أجلها حتى 
تحرير ما تبقى من تراب الوطن من قبضة املليشــيا 
االنقابية اإلمامية، واســتعادة الدولة ومؤسساتها 

املختلفة.
واعتربوا أن دماء الشــهيد العقيد السبل ورفاقه 
وكل شــهداء الجيش الوطني لن تزيدهم إال إرصارا 
وعزيمة نحو تحرير كل شرب يف الوطن من تلك املليشيا 

الكهنوتية.

بحضور رسمي وشعبي واسع

قيادات عسكرية تتقدم موكب تشييع العقيد السبل ومرافقيه
لوا )الوحدْة( لهاِم العزِّ يسمو

 يحوُز بهمٍة ُرَتَب املعايل

ويصنُع مجَد أوطاني بعزٍم
تحاُر أَماَمه كتُب املُحاِل

هنا األبطاُل ال يخشون نارا
رجاٌل حطموا عرَش الضاِل

هُم األحراُر ال يرضوَن ُظلما
وجنٌد كالجباِل عىل الجبال

)لصعدَة( َخلََّد الشجعاُن نرصاً
مشارُفها غدت خلَف الرجاِل

رجاُل )الوحدِة( يف كلِّ أرٍض
إذا قالوا أفاضوا بالِفعال

وهذي )صعدٌة( ُتْنبي ِبعيٍد
أتى لتخفَّ اثقاُل السؤال

وفرٌد من لوا )الوحدْة( ُيساوي
قتاَل كتيبٍة يف كلِّ حاِل

فخذ ياأيها الباغي ساماً
ُيصدَُّر  من بوازيٍك و آيل

فا أريض ُتجيُد القوَل: أها
وليس الشعُب يقبُل بالتعايل

وجيُش األرِض مندفٌق كناٍر
لردي باملجوِس إىل الزواِل

أسوُد )الوحدِة( رمُز الفداِء
لواُء الظامئنَي إىل القتاِل

وُصنَّاُع البطولِة يف َتحدٍّ
بساحاِت البطولِة, والنزاِل

حماُة الديِن, و)اليمِن( املفدى
وشمُس النرص تدنو بالنضال

»صــــنـــاع الــنــصــر«
إهداء ألبطال لواء الوحدة    

 شعر/ سليم العزاني
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            عبداهلل طربوش –خاص      
يوم بعد آخر تتصاعد الدعوات إىل محاسبة املنظمات 
الدولية اإلنسانية العاملة يف اليمن بعد التاعب الكبر 
باملساعدات التي تقدم إىل للباد الذي صنف بأكرب 

مجاعة حول العالم.
وأدت الحرب التي تقودها مليشــيا الحوثي عىل 
الشعب اليمني منذ انقابها 21سبتمرب 2014م بأزمة 
إنسانية صنفتها األمم املتحدة كأكرب حالة إنسانية 

يف العالم.
ويفيد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
بأن حوايل 22.2 مليون يمني بحاجة إىل شــكل من 
أشكال الحماية أو املساعدة اإلنسانية، منهم 11.3 
مليون يف حاجة ماّســة للمعونات من أجل البقاء 
عىل قيد الحياة، لكن من غر الواضح هل املساعدات 
مجدية وهل تصل إىل املحتاجني فعاً أم تقع يف األيدي 

الخطأ.

وين الفلوس
وأطلق ناشــطون وصحفيون حملة االلكرتونية 
للكشــف عن مصر الدعم املقدم من الدول املانحة 

منذ عام 2015 إىل 2018م، واملقدرة بـ 20 مليار دوالر 
تحت وسم #اين_الفلوس التي لقت تفاعا كبرا بني 
أبناء الشعب اليمني ملعرفة أين تذهب األموال برغم 
أن : املنظمات تعلن عن وصول مســاعدات للشعب 
اليمني وباملقابل اغلب املواطنني لم تصل إليهم أي 

مساعدات رغم حاجتهم املاسة إليها.
وتناهض الحملة اليمنية اآللية التي استخدمها 
املنظمــات يف توزيع املســاعدات وتطالب الحملة 
بشفافية عمل املنظمات املحلية والدولية العاملة يف 
املجال اإلنساني يف اليمن نتيجة لرتدي األوضاع قياسا 
باألموال التي خصصــت لهذا املجال منذ ٢٠١٥ مع 
تداول أخبار عن تاعب وفساد وسوء إدارة ومطالبني 

املنظمات بكشوفات مالية.
بحسب بيانات االوتشــا ُخصصت %28 لصالح 
األمن الغذائي يف بلد مهدد باملجاعة بينما تم انفاق 
%11 تنسيقا من غر لوجستيك و%23,5 مرصوفات 
غر معّينة. كيف يمكن فهم مساعدات االستجابة 

الطارئة؟ حسب مصطفى ناجي.
ونرش بعض املتفاعلني رابطاً للتوقيع عىل عريضة 
ملخاطبة الدول املانحة واملنظمات الدولية يف الكشف 

عن األموال املقدمة ملساعدة الشعب اليمني.
واتهم الناشطون املنظمات الدولية بإنفاق مليارات 
الدوالرات يف مساعدات إغاثة عابرة، وتبذير املنظمات 
باالموال يف توزيــع النفقات واملرصوفات ومرتبات 
العاملني فيها التــي تتجاوز %60 من املبالغ بينما 
يذهب اقل من %40 لليمنيني واالغلب ال يجدها او يتم 
رسقتها من قبل املليشيا الحوثية التي كشف تقارير 
عنها واتهمتها برسقة املساعدات من أفواه الفقراء 

والجوعى.

الشفافية غائبة
غياب الشفافية يف املساعدات التي تقدم لليمنيني 
من قبل املنظمات الدوليــة وعدم معرفة تقاريرها 
جعل الكثر مــن ابناء اليمن يتهمون املليشــيات 
بالتخفي او التسرت عن رسقة املساعدات وبيعها يف 

السوق السوداء.
ويؤكد الصحفــي عبدالله املنيفــي يف ترصيح 
لـ«26ســبتمرب« بأن رسقة املنظمات للمساعدات 
املقدمة لليمن امر حتمي يف ظل غياب الشفافية لدى 

هذه املنظمات وبتواطؤ من األمم املتحدة.

وأضاف: »تســاهل الحكومة اليمنية يف متابعة 
املبالــغ الكبرة التي تم منحها وتعقب مســارها، 
خصوصا وان كثرا من هذه املنظمات التي سطت 
عىل هذه االموال الهائلة حديثة االنشــاء وترتبط 

بالجماعة االنقابية ومموليها«.
ويقول الصحفي: »ما يقرب من ٣ مليارات دوالر 
ذهبت اىل منظمات بعضها تبدو وهمية يف حني انها 
كانت ستسد احتياجات نســبة كبرة من السكان 
الذيــن يتهددهم الجوع وكانت ســتفي بالغرض 

ملواجهة االوبئة التي تقتل اليمنيني«.
وشدد عىل ان هذا السطو األممي عىل املساعدات 
يفرض عىل الدول املانحــة ان تعيد النظر يف آليات 
تقديم املنح املقدمة والضغط لفتح تحقيقات شفافة 
عن مصر املليارات التي ابتلعتها املنظمات باســم 

الشعب اليمني الذي يتضور جوعا.
وقال املنيفي: »بدا السطو عىل املساعدات واضحا 
حني اعلنــت احدى منظمات االمــم املتحدة العام 
املايض ان طبق الفول يف اليمــن يكلف ٦٢ دوالرا، 
كان ذلك االعان كافيا للتعرف عىل جزء من الصورة 
التي تم بها رسقــة قوت اليمنيني لصالح منظمات 

وشخصيات نالت الثراء«.
من جهته قال صالح عــيل يف ترصيح خاص لـ 
26سبتمرب ان برنامج الغذاء العاملي ذكر يف تغريدة 
له ان تكلفة طبق الفول تتعدى 62 دوالرا، ما يعادل 
٣١الف ريال يمني ويتم التسويق للمانحني ان هذا 
الرقم هو تكلفة وجبة الفول يف اليمن وشــدد عىل 
مواصلة الحمات لكي توضح املنظمات الدولية اين 

ذهبت الفلوس.
ويقول مواطنون بأنهم وبعد اربع ســنوات من 
الحرب لم يحصلــوا عىل أي مســاعدات من قبل 
املنظمات الدوليــة العاملة يف مناطق املليشــيات 
الحوثية رغم وعود املنظمات لهم واخذها صورهم 

وتسجيل أسمائهم يف كشوفاتها.
ويبقي السؤال اين ذهبت كل هذه املليارات التي 
قدمتها الدول املانحة إلغاثة الشــعب اليمني وهل 
اصبحت املنظمات الدولية هي من تساعد املليشيات 
الحوثية عىل نهب املســاعدات.. ويتســاءلون هل 
املساعدات التي تقدم املنظمات يقترص عىل الصابون 

وبعض املنظفات.

بعد سرقة المليشيا للمساعدات اإلنسانية 

حملة »وين الفلوس« لمعرفة أين المليارات المقدمة للمنظمات الدولية؟!  

         عدن/ خاص 
غرقا،  يقضون  أو  املهربني  بيد  يقتلون 
عىل  سرا  مرتات  الكيلو  مئات  يقطعون 
ويلتحفون  األرض  يفرتشون  ــدام،  األق
السماء، يتمركزون يف الجوالت واألرصفة 
وباحات املساجد، إنهم املهاجرون األفارقة 
الذين يدخلون اىل الباد بصورة غر رشعية، 
وتنطوي حياتهم عىل الكثر من األرسار 
والعديد من األخطار، هم برش عاديون لكن 

قضيتهم لم تعد أو قابلة للتجاهل.

تهديد لألمن القومي
تؤكد أطراف عدة هنــا يف عدن ان هناك 
مهاجرين أفارقة كثرين يأتون اىل اليمن دون 
ان يدركوا ان اليمن يعيش حربا ضارية وتهدد 
املايني من سكانه خطر املجاعة، ومع ذلك 
وبحسب خفر السواحل اليمنية فإن ظاهرة 
الهجرة غر الرشعية مــن القرن األفريقي 

مصدر قلق وتهديد لألمن القومي للبلد

ال مساعدات دولية
يف حني تتحدث منظمة الهجرة الدولية 
عن أوضاع مأســاوية صحيــة وغذائية 
يعيشها أفارقة يف أماكن االحتجاز وتقول: 
انها تســهم يف تخفيف املعاناة واملساعدة 
يف إعادة ترحيل املهاجرين اىل بلدانهم بعد 

موافقتهم بشكل طوعي 

يتحدث مســؤلون يمنيون عــن خذالن 
املنظمات الدولية للمهاجرين األفارقة اىل 
اليمن وعدم تقديم أي مساعدات حقيقية 
تذكر وبخاصة منظمة الهجــرة الدولية 
التي يتوجب عليها بحسب رئيس الوحدة 
التنفيذية ملخيمات النازحني نجيب السعدي 
تقديم املســاعدة الازمة للمهاجرين أو 
تسليم املخصصات املعدة لذلك واملقدرة ب 

١٢٢ مليون دوالر للعام الحايل ٢٠١٩م.

حملة أمنية
الحملة األمنية التــي نفذت قبل أيام يف 
عدن عكســت حجم الشعور العام والقلق 
ازاء التصاعد الكبر يف اعــداد املهاجرين 
االفارقة سيما بعد ان اقدم العديد من اهايل 
عدن عىل التقدم بشكوى للجهات االمنية 
من خطورة تكدس مجاميــع من هؤالء 
املهاجرين يف مداخل الحارات الداخلية وعند 
ابواب املدارس ما دفع الجهات االمنية اىل 
التحرك واحتجاز املئات منهم يف خطوة لم 
تكن االوىل ولن تكون االخرة وبخاصة ان 
املشكلة ال تتعلق باألجهزة االمنية يف املدن 
بل يف املنافذ الرئيسية لليمن وبخاصة املنافذ 
البحرية وغياب االجراءات االمنية الازمة ما 
يسمح بدخول مئات اآلالف من املهاجرين 
مــن اثيوبيا والصومــال وارتريا اىل البلد 

بصورة غر رشعية.

شغل عصابات
ثمة عصابات تهريــب دولية ومحلية 
تنشط يف هذا الجانب والتنافس بني هذه 
العصابات جعلها توسع من نطاق نشاطها 
وتزيد من أعداد املهاجرين ويصل التنافس 
فيما بينها احيانا اىل تخفيض تكلفة نقل 
املهاجر الواحد من القــرن االفريقي اىل 
اليمن. يف بعض االحيان مــن ٤٠٠دوالر 
اىل٢٠٠دوالر مع املوافقة بأال يتم تســليم 
هذا اال بعد ان يصل الشــخص اىل املكان 
املتفق عليــه بحيث ال يمكن الســماح 
له باملغادرة حتى يدفع مــا عليه او يتم 
احتجــازه يف اماكن احتجاز خاصة تابعة 
لهذه العصابات وأحيانا قد يتم رميهم يف 
البحر إذا ما شعر املهربون باقرتاب دوريات 

خفر السواحل.

أرقام مهولة
منظمات محلية تتحدث عن أعداد تصل 
اىل املايني من املهاجريــن يراها البعض 
احصائيــات مبالغ فيها، لكن وبحســب 
منظمة الهجرة الدولية فان اعداد املهاجرين 
االفارقة اىل اليمن خال العام املنرصم وصل 
اىل ١٥٠ألفاً وهو عدد يفوق عدد املهاجرين 
االفارقة اىل اوروبا، واوضحت االحصائيات 
الدولية ان هناك ما يقارب ٧ آالف افريقي 
يدخلون اىل اليمن بصورة شهرية وان أكثر 

من ٩٢٪ يحملون الجنسية األثيوبية.

أوضاع صعبة
البعض من املهاجريــن االفارقة ممن 

التقينا بهم يؤكــدون ان الدوافع الكامنة 
وراء رحلتهم املضنية اىل اليمن هو ســوء 
االوضاع االقتصاديــة يف بلدانهم وتدهور 
الحياة املعيشية واتســاع نطاق الجفاف 
وانعدام فرص العمــل، وزاد بعضهم بان 
ثمة دوافع سياسية تدفع يف هذا االتجاه من 
بينها الحروب والرصاعات القبلية والعرقية 
وانهم يأملون يف الغالــب ان تكون اليمن 
محطة عبور لهم اىل دول الخليج ليتسنى 
لهم التنعم بعيش أرغد ومســتوى أفضل 
من الحياة.. ويميض هؤالء املهاجرون اىل 
القول: نعم وصلنا اىل عدن واستطعنا تعلم 
العربية لكننا نعاني االمرين من اجل توفر 
لقمة العيش او ايجاد مسكن او الحصول 
عىل العمل والكثر منا يلجأون اىل التسول 

لسد رمقهم ورمق أوالدهم.

قلق مجتمعي
باملقابل شــخصيات أمنية ومجتمعية 
تؤكد ان أي تحرك أمنــي او مجتمعى ال 
يستهدف االفارقة كأفارقة بل كمهاجرين 
غر رشعيني معربين عن مخاوفهم من ان 
تؤدي زيادة الهجرة غر املرشوعة للقادمني 
من القرن االفريقــي اىل نرش الفوىض او 
االمراض وبخاصــة ان البعض منهم قد 
يحمل امراض خطرة ومعدية ناهيك عن 
احتمال توسع نطاق البطالة ونرش االنحال 
وزيادة معدالت الجريمة مع االشارة اىل ان 
االوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها 
هؤالء قد تمثل الدافع االكرب الرتكاب الكثر 

من الجرائم واالعتداءات.

جوانب إنسانية
ناشطون حقوقيون يرون من جانبهم 
ان املسألة تحتاج اىل حلول عملية تأخذ يف 
حسابها مختلف االبعاد والحقوق القانونية 
آملني من الجهات ذات العاقة يف العاصمة 
املؤقتــة ومختلف املدن االخــرى التعامل 
الواعي مع املهاجرين بعيدا عن اي انتهاكات 
او تجاوزات وبصورة تراعي امن واستقرار 
الوطن من جهة والحقوق االنسانية لهؤالء 

املهاجرين من ناحية أخرى.

في خدمة الحوثيين
الكارثة الكــربى ملشــكلة املهاجرين 
االفارقــة تتمثل يف اســتغال املليشــيا 
الحوثية ملجاميع منهــم ودفعهم للقتال 
معها يف الجبهات وهو مايستدعي بحسب 
متابعني رضورة التحرك ملنع تدفق املزيد من 
املهاجرين اىل داخل اليمن والحيلولة دون 
وصول املتواجدين منهم اىل مناطق سيطرة 
الحوثيني حتى ال يتم استغالهم يف عمليات 

عسكرية.

التحذير ال يكفي
ختاما البد من القــول: إن مجرد رصد 
وتوصيف مشــكلة املهاجريــن االفارقة 
محلياً ودولياً او التحذير من تفاقم اعدادهم 
ال يكفي بل ينبغــي ان تكون هناك خطط 
وبرامج وتحركات محلية واقليمية ودولية 
لفعل مــا يتوجب فعله قبــل ان تتعاظم 

املشكلة وتستعيص عىل الحل.

 سبتمبر نت
ترجمة عبد المجيد أحمد

قالت صحيفة االندبندنــت الربيطانية: إن 
األلغام التي زرعتها املليشــيا الحوثية خال 
الخمسة األشهر املاضية تسببت يف مقتل مئات 

املدنيني.

وذكرت الصحيفة أن منظمة هيومن رايتس 
ووتش حذرت مليشــيا الحوثي من خطورة 
االستخدام الواسع النطاق لأللغام األرضية وهو 
ما تسبب يف قتل وجرح مئات املدنيني يف اليمن.

وقالت بريانكا موابارثي ، القائمة بأعمال 
مديرة برنامــج الطــوارئ بمنظمة هيومن 
رايتس ووتش: إن األلغام األرضية التي زرعتها 
مليشيا الحوثي لم تقتل وتشــوه العديد من 
املدنيني فحسب ، بل منعت اليمنيني الضعفاء 
من حصاد محاصيلهم الزراعية ومنعتهم حتى 
من الحصول عىل املياه النظيفة التي هم يف أشد 

الحاجة إليها للبقاء عىل قيد الحياة.

وأضافــت أيضا: ان الغام املليشــيا أعاقت 
وصول املنظمــات اإلغاثية للكثر من املناطق 
لتقديــم الغــذاء والرعاية الصحيــة للجياع 

واملرىض.

وقالت املنظمة التي يوجد مقرها يف نيويورك: 
ان املليشــيا الحوثية تقوم بــزرع األلغام يف 
األرايض الزراعيــة والقــرى والطرقات، وهو 
ماتسبب يف مقتل ما ال يقل عن 140 مدنيا، من 

بينهم 19 طفا يف محافظتي الحديدة وتعز.

وقالت هيومن رايتس ووتش يف تقرير نرشته: 
ان استخدام الحوثيني الواسع النطاق لأللغام 
األرضية عىل طول الســاحل الغربي لليمن لم 
يقتل الناس فحسب بل حرم سكان هذه املناطق 

من املياه والغذاء.

وقالت الوكالة: إن املليشــيات لم تكتف بما 
سبق ذكره، بل انها حصلت عىل أدله تثبت قيام 
امليلشيا بزراعة األلغام األرضية املضادة لألفراد 
واملركبات يف املناطق الســكنية واملدنية وأن 
بعض هذه األلغام ال يمكن ماحظتها بسهولة 
كونها تحمل اشكاالً مشابهة للصخور وجذوع 
األشــجار، منوهة بأن الغام املركبات معدلة 

وتنفجر حتى بمجرد مرورالشخص عليها.

واشــارت هيومن رايتس ووتش انه وبرغم 
املخاطــر التي تتعــرض لها ســفن الصيد 
واملساعدات فإن املليشــيا أيضا تقوم بزراعة 
األلغام البحرية ، وهو ما يمثل تهديدا واضحا 

وخطرا للماحة الدولية.

المليشيا األفارقة.. ملف شائك وقضية مؤجلة ألغام  البريطانية:  االندبندنت 
الحوثية تحصد أرواح مئات اليمنيين
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11 الثقافية

 بائسة لوجوٍه طينية(
ٌ

)أغنية
صادق بلعبيد

ــــ 1 ــــ
لوجِه صديقي ظاْل..

تهاويُم حلٍم سحيِق املناْل 
يودُّ املحاْل..

وليُل املدينِة دهٌر..
ويف مقلتيِه لياٍل طواْل 

ــــ 2 ــــ
ويبحُر خلَف الحكايا...

يقولون للحبِّ سحُر 
يلّوُن درَب القطاْر..

ويخلُق دّراً برتِب املحاْر
وعصفورُه فوق غصِن القصائْد

يفتُِّش عن وتٍر للغناْء 
وبضٌع وعرشون شمعْة 
بأجفانِه لفهنَّ انطــفاْء

 ــــ 3 ــــ
فيهتُف بالحبِّ دمٌع صموْت 

إذا ما تناهى اىل القلِب لحٌن لطٍر يموْت
لعمٍر يفوْت 

وكانت حكايا

ــــ  4 ــــ
"إيلَّ تعاْل"

بريٌق تعانقُه مقلتاْن 
لعلَّ الزماْن 

تتوُه خطاُه فينىس الخريْف
ويبىل عىل صخرِة املوِت ظلُّ الحفيْف

وترسُج يف الساعِة املطفأْه 
لنا شمعتاْن! 
وكانت مرايا 

ــــ  5 ــــ
وخلَف الحكايا وبنَي املرايا 

أضاَع الفتى عمرُه 
مريٌر هو الحلُم يا صاحبي 

قصوُر رماٍل 
هي األمنياْت 

وتلَك الدروُب عىل زهرها 
ألوعُر أوعُر مما ِتخاْل

فأطفأ رساجك! 
فليُل املدينِة دهٌر ويف مقلتيِه لياٍل طواْل!

عاد الزمان وعـــــدت يا إبريـــل

من أربع والناس ترقب هاطـــــا

ال جاءها مطر وال غــــيم أتـــى

يف كل زاوية تلـــــوح سحـــائب

إبريـــــل كنت منارة كم أرشقـت

رحــــلت خفافيش الظام ولم يزل

ال األرض خــــف أنينـها مذ غادرت

ما زالت االوجـــاع تأكل صبحــها

هل كنت فينا كـــــذبة وخـــــرافة

نميش ونحتث الخـــــطى من مدة

األمن كان أمـــــــــــانيا وتحققت

ابريل يا أمــل الرجوع تراجـــعت

يل فيك وعد ما تحقق وصـــــــله

ومشاكل ليست بشــــــــيء انما

ال ســــــلطة تنهى، وال أحد يرى

حتــى الذي حمــل األمانــة ما وىف

الناس تشــهد يف املحافل ضجــــة

مذ أربع والحال مـــــــــــر علقم

والشــوق يف نفس املشوق يطــــول

 واألرض جدب والســــماء محــــول

يمحو غــــــــــبار مشــقة ويزيل

من حزنهــا وخـــرائب وطـلـــــول

منها نفوس حـــــــــــرة وعقــول

يف األرض آثـــــــــار لهــا وفـلـول

عنها وال كــف االذى مســـــــؤول

 ومســـــــــاءها والقاطنون ذهول

 أفــا يصدق وعــــــــــــده إبريل

 مــن دون أن يبــــــدو هناك وصول

 لكن تخلف بعـــــــــــدها املأمول

فيك املــــــــنى وتبـــدد املحصول 

ولقد علمت بأنك املوصـــــــــــول

ما أنزلت بفنـــــــــــــــائهن حلول

والكل يف شـــــــــــأن له مشغول

اال ملن يف ساحتيه يجـــــــــــــول

ومسرة  نحو الفراغ تطـــــــــــول

لكنه بفــــــــــــم العليل عســول

َشــِهدت »اإلمامة الزيدية« عــىل يد أحفاد 
»الهادي« يحيى مامح انهيارها األول، تنافس 
األخوة األعداء عىل الحكم، وافرتقوا إىل أبناء حرائر 
وجواري، تصارعوا، ثم تقاتلوا، فكان الحال أقرب 
لحرب العصابات، وهم زعماؤها املَسُنودون من 

السماء، واملَدُعومون بهذه القبيلة أو تلك.
كانت ِنهايتهــم حينها وشــيكة، وما كان 
إلمامتهم أن ُتعــاود الظهور مــن جديد؛ لوال 
ُمنارصة أحد مشــايخ همدان لهــا، واعتناقه 
مذهبهــا، وتعصبه له، ودعمــه لدعاته الذين 
تصدَّروا املَشهد، وعملوا عىل إعادة إحيائه، ونرشه 
سلماً يف املناطق التي عجز من سبقهم من األئمة 

عن تثبيته فيها بحد السيف.
بعد وفاة »النَّارص« أحمد بن »الهادي« يحيى، 
اختار العلويون ولده األكرب الحسن إماماً، تلقب 
األخر بـ »املُنتجــب«، لُيعارضه يف أواخر العام 
»322هـ / 935م« أخواه القاســم، الذي تلقب 
بـ »املُْخَتار«، ويحيى الذي تلقب بـ »املنصور«، 
اعتزل يحيى األمر، فيما بقي التنافس بني الحسن 

والقاسم. 
حينما رأى »املُْخَتار« ميان بني عمومته لصف 
»املُنتجب« ابن الجارية، قرر -وهو ابن الرشيفة 
الُحرة- رفع راية العصيــان، توجه إىل همدان، 
اســتقر يف ريدة مدة، وهناك حارب مظفر بن 
عليان بن الدعام، وحالف »شيخ حاشد« أحمد 
بن الضحاك، انترص عىل األول، واختلفـ  بعد عاٍم 

من الوئام ـ مع األخر.
مال »ابن الضحاك« إىل صف »املنتجب«، حاول 
استمالة »ابن عليان« إىل صفه، إال أن »املُْخَتار« 
سبقه إىل ذلك، لتُدور يف منتصف العام »325هـ« 
مواجهة رشسة بينه وبني »املُْخَتار«، ُهزم فيها 

األخر، وخرس عدداً كبراً من األنصار.
بعد ثاثة أعوام من القطيعة، تصالح األخوة 
األعداء »ربيع اآلخر 326هـ«، ودخل »املُْخَتار« 
صعدة برفقة أخيه »املنتجب«، وما هي إال أيام 
قائل حتى َنكث األخر الصلح، واستعر القتال، 
أجاد »املُْخَتار« إدارة األمور، كسب ُسكان املدينة 

إىل صفه، فكسب املعركة.
قبيلتا »ســعد« و»الربيعة« كانتا طرفاً بارزاً 
يف ذلك الرصاع، وإذا كانــت األخرة قد ناصبت 
»الهادي« من قبــل العداء، إال أنهــا هذه املرة 
دخلت معمعة رصاع أحفاده األعداء، ونارصت 
»املنتجب« الطرف األضعف، ليس حباً فيه؛ ولكن 
نكاية يف أعدائها »السعديني«، املنارصين ملنافسه.

توجه »املنتجب« بعد هزيمته إىل خيوان، واتفق 
مع »ابن الضحاك« عىل اجتياح صعدة، بمساعدة 
أنصاره »األكيليني« مــن »الربيعة«، وحني رأوا 
استماتة »املُْخَتار« بالدفاع عن املدينة، لجأوا إىل 
الحيلة، أوهموه باملصالحة، وطلبوا منه الخروج 
للتهدئة، لــم تهدأ الفتنة؛ بل ســقطت صعدة 
»رمضان 326هـ«، وعاث فيها املنترصون نهباً 

وخراباً.
وعن ذلك قال صاحب »أنباء الزمن«: »وتمكن 
القوم من صعدة، فنهبوها نهباً شديداً، وقتلوا 
من أهلها، وســبوا، وفعلوا بهم أعظم من فعِل 
القرامطة، وخــرج أكثر أهل صعــدة عنها«، 
وأضــاف: »وكان الحســن بن النــارص فيهم 
كأحدهم، ليس لــه من األمــر يشء، إال إثارة 

الفتنة«.
بعد هزيمته، اســتنجد »املُْختَــار« بقبائل 
»نجران، ووائلــة، ودهمة، وبني ســليمان«، 
واجتمع إليه منهم عسكر عظيم، سار بهم إىل 
صعدة، ودارت بينه وبني القبائل املُنارصة ألخيه 
معارك كثرة، أعاد السيطرة عىل املدينة املنكوبة، 

إال أن أمرها لم يستقر له وال لغره.
عاد »ابــن الضحاك« بعــد هزيمته إىل ريدة، 
وعاد »األكيليون« إىل عاف، ومن األخرة ناشد 
الهيصم بن عباد الجميــع، اجتمعوا، ثم أعادوا 
الكرة عىل مدينة صعدة، دخلوها للمرة الثانية، 
واستباحوها لثاثة أيام، فيما غادرها »املُْخَتار« 
إىل العشــة، ولم يعد إليها إال وهي أطال، عاف 

املقام بها، وغادرها إىل أكثر من جهة.
لم تتوقف الحرب، ولم يهدأ الرصاع، وحني رأت 
القبائل املُساندة لإلمامني عدم انتصار أي منهما، 
اجتمع مشايخ »الربيعة«، و»بنو سعد«، ومعهم 
»شيخ حاشد«، واتفقوا مطلع العام »327هـ« 
عىل عزل األخوين، وعىل أن يجعلوا بينهم هدنة 

لعامني.
لم ُيعزل األخوين، ولم تســتمر الهدنة، دخل 
»ابن الضحاك« صعدة دون قتال، استبد بأمرها، 
وأمر بهدم الحصن الذي بناه »النَّارص«، وزاد يف 
املُكوس والرضائب عىل من تبقى فيها من التجار، 
غادرها األخرون ُمكرهني، وتركوها »أقفر من 

جوف حمار«.
علم »السعديون« بذلك، راسلوا »ابن الضحاك« 
ُمعرتضني، ونهضوا مع »املُْخَتار« لحربه، ومعهم 
قبائل نجــران، وغرهم، توجهــوا إىل صعدة، 
دخلوها بعد أن غادرها »شيخ حاشد«، ومنها 
توجهــوا إىل »غيل جاجل« غــرب ذات املدينة، 
عسكروا هناك، وكثفوا من استعداداتهم ملعركة 

حاسمة.
التقى »املنتجب« بـ »ابن الضحاك« وبأنصاره 
»األكيليني«، قادهم لـ»غيــل جاجل«، وهناك 
كانت هزيمته ُمنكرة، عاد أدراجه با طائل، ويف 
عاف كانت وفاتــه »11 ذي القعدة 327هـ«، 
وفيها دفن، ليخلفه أخــوه »املنصور« يحيى، 
الذي جدد من ذات املنطقة دعوته، والراجح أنهما 
شقيقان، بدليل أنَّ كليهماـ  كما أشار »الزحيف« 

ـ من أبناء جواري »النَّارص«.
دارت بني »املنصور« وأخيه »املُْخَتار« حروباً 
كثرة، كانــت الغلبة فيها لألخــر، ليقوم بعد 
ذلك بتنظيم أمور دولتــه، وتعيني العمال عىل 

ما تحــت يديه من مناطق، 
وبعد سنوات من االستقرار 
النسبي، توجه صوب ريدة 
»344هـ / 957م«، وجعل 

عليها أبا القاســم بن يحيى 
بن خلف.

سمع »ابن الضحاك« بذلك، فتوجه إليه، وقيل 
أنه استمد من »املُْخَتار« والية صنعاء القادم لتوه 
منها، وهي رواية مشــكوك يف صحتها، خاصة 
وأنَّهاـ  أي املدينةـ  كانت حينها خاضعة لحكمه، 
بدليل قول »الهمداني« عنه: »ودخل صعدة ثاث 
مرات فأخربها، ودخل صنعاء كرتني فأحســن 

فيهما«.
خ لتلك الحقبة أشاروا إىل أن »ابن  جميع من أرَّ
الضحاك« قبض عىل »املُْخَتــار« غدراً، وأنَّه زج 
به يف سجن حصن »ُتلُقم« با جريرة، والراجح 
أنَّه غضب من مقدمه إىل ريــدة، واملتفق عليه 
أنَّه سجنه لثمانية أشهر، ثم قام بقتله »شوال 
345هـ«، ُمتنكــراً للصداقة التي كانت تجمعه 

بأبيه.
أعلن حينها محمد بن »املُْخَتار« القاسم نفسه 
إماماً، تلقب بـ »املنترص«، وكانت له وقائع كثرة 
مع الهمدانيني؛ ثأراً ألبيه، لينارصه يف حروبه تلك 
ابن قاتل أبيه قيس بن أحمد بن الضحاك، كان 
األخر من كبار املُتعصبني للمذهب »الهادوي«، 
أرضعه إياه اإلمام الرصيع، وفيه قال »الزحيف«: 
»ويقال أن أكثر األسباب يف ظهور مذهب الهادي 
يف اليمــن، قيس هذا، ألنه قوى مذهب شــيعة 

الهادي بتعصبه لهم«.
وقف قيس بن الضحــاك يف صف »املُنترص«، 
اة«،  وجمع له الجنود من »نجد، ونجران، والرسَّ
حارب بهم بني قومه يف خيوان، انترص عليهم، 
ن ســيده من حكمهم وإذاللهــم، بل أنه  وَمكَّ
ولكســب رضاه، قام بقتل والده الشيخ املسن، 

فأبكى بذلك اليمنيني.
قال »املُنترص« حينها قصيدة طويلة تباهى 

فيها بانتصاره ذاك، جاء فيها:
بردت الغل ثم شفيت نفيس

بقتيل لألوىل قتلوا اإلماما

وأفطر سيف ثأر بني عيل
ومنهم طال ما قد كان صاما

يدين الناس كلهم جميعاً
ملرضعنا وما بلغ الفطاما

ولوال نحن ما خروا سجوداً
وال مثلوا إىل نفل قياما

يف تلك األثناء، كان وما يزال »املنصور« يحيى 
ُمتمسكاً باإلمامة، َمسُنوداً ببعض قبائل صعدة، 
وذكر صاحب »مطلع البــدور« أنه بعث بأحد 

أقاربه إىل العــراق، فرتة ما 
كان أبــو عبدالله محمد بن 
الداعي ُمقيمــاً فيها، وقال 
له: »اخترب حال أبي عبدالله 
بن الداعي، فإن رأيته أفضل 
مني، وأوىل باإلمامة، فاكتب 
إيل بذلك ألبايع له، وأدعوا إليه، وأطيعه«، ويف ذلك 
إشارة واضحة إىل أن »اإلمامة الزيدية« يف اليمن 

عاشت خال تلك الفرتة أسوأ انكماشاتها.
أمام تلك االنتكاســة، تصدَّر املَشهد عدد من 
الدعاة، عملوا عىل إعادة إحياء املذهب »الهادوي«، 
ونرشه سلماً يف املناطق التي سبق وعجز األئمة 
عن تثبيته فيهــا، كان أحمد بن موىس الطربي 
أشهرهم، اتبع أسلوب أستاذه »املرتىض« محمد، 
ُمتخذاً من الزهد والورع وسيلة لكسب األتباع، 
تصدر للتدريس يف إحدى مساجد صنعاء، حمل 
فيما بعد اسمه، وتنقل ما بني صنعاء وعمران، 
وحظي بدعم »آل الضحاك« حكام تلك املناطق 

آنذاك.
سياسياً، ويف الوقت الذي انقطعت فيه أخبار 
»املنترص« محمد، ظل ذكر عمه »املنصور« يحيى 
ـ رغم ضعفه ـ سارياً، استقر األخر يف صعدة، 
وفيها مات »محرم 366هـ«، ودفن جوار أبيه 
وجده، لم ُيعلن حينها أحد من أحفاد »الهادي« 
نفسه إماماً، لعدم اكتمال الرشوط التي وضعها 

الجد املُؤسس.
كرس يوسف بن »املنصور« يحيى بعد عامني 
حاجز الصمت والرهبة، دعا لنفســه من ريدة 
»368هـ / 978م«، استخرج رفاة عمه »املُْختَار« 
القاسم، ونقلها إىل صعدة، تلقب بـ »الداعي«، 
كونه لم يستوِف رشوط اإلمامة، كانت له جوالت 
كثرة مع قيس بن الضحاك، واملنصور بن أبي 
الفتوح، يحاربهما مرة، ويصالحهما مرة أخرى، 
ليتحالف بعد ذلك مع الثانــي ضد األول، دخا 
صنعاء أكثر من مرة، وسبيا بعض نسائها، وعاثا 

فيها نهباً وخرابا.
لم تســتقر صنعاء خال بعد ذلك عىل حال، 
ولم ُتســلم أمرها ال لـ »الداعي« يوسف، وال لـ 
»ابن الضحاك«، وال لـ »ابــن أبي الفتوح«، وال 
لباقي قبائل الطوق املُتصارعة، التي كانت تلعب 
بها العصبية املقيتة، وتتلقفها شهوة الهيمنة 

واإلخضاع.
أنصار الزيدية ـ هم اآلخرون ـ اعرتضوا عىل 
داعيهم الضعيف، ولم يعرتفوا بإمامته، وهو ذات 
الترصف الذي كرره بعض األتباع طيلة القرون 
الفائتة، ويف ُمصنفات هؤالء، وجدنا أنَّ »الداعي« 
يوسف ليس من األئمة السابقني، فيما اعرتف به 
آخرون، استدعى أبطال االعرتاض األول القاسم 
العياني من عسر، ونصبوه إماماً، لتبدأ بوصول 
األخر َمرحلة جديدة من الــرصاع، وبعناوين 

ُمختلفة.

نظمــت وزارة الثقافة بالتنســيق مع 
الســلطة املحلية يف محافظة حرضموت 
ندوة حول فن الــدان الحرضمي يف إطار 
التحضرات الجــاري إلعداد ملف متكامل 
تمهيدا لضم هذا الفــن إىل قائمة املوروث 

غر املادي اإلنساني للبرشية.
واســتمرت النــدوة يومــني كاملني 
بمشاركة عدد من املهتمني بالشأن الثقايف 
استعرض فيها  عدد من املحاور املقدمة 
من قبل مختصــني ومهتمني بهذا الفن 
األصيل من حرضموت والوطن للتعريف 
بفن الــدان وتأصيله لغويــا ووظيفته 
االجتماعيــة ومظاهــر املحافظة عليه 
وطبيعة تقاليــده يف املجتمع فضا عن 
استعراض منهجية نقل املعارف الرتاثية 
املوســيقية واملحافظة عليه والتقنيات 
املوســيقية يف غناء الدان، وذلك بهدف 
إعداد ملف حول الــدان الحرضمي يربز 

القيمة العالية للرتاث الثقايف اليمني املتمثل 
بعنرص الدان الحرضمــي لرفعه للمنظمة 
الدولية للرتبيــة والثقافة والعلوم الرتاثية " 
اليونسكو " إلدراجه ضمن القائمة التمثيلية 

للرتاث الثقايف غر املادي للبرشية.

ويف افتتاح الندوة التي أقيمت بقاعة األديب 
عىل احمد باكثر بمكتب الثقافة بالوادي أشار 
وزير الثقافة مروان دّماج أن تنظيم هذه الندوة 
يأتي يف إطار. اهتمام الوزارة باملوروث الثقايف 
االبداعي اليمني بشــقيه التعلــيل والتدفقي  
بشــكل عام وتعد هذه التحضرات من أجل 

تسجيل وإدراج الدان الحرضمي ضمن قائمة 
اليونيسكو للرتاث الثقايف غر املادي للبرشية من 
خال إلقاء الضوء عىل هذا الفن العريق واألصيل 
وإعطاء املزيد من التعريف املنهجي بهذا الجزء 
الهام والفريد من اإلرث الثقايف والفني اليمني 
وحفظ الحقوق الثقافيــة واملادية للفنانني 

واملبدعني يف اليمن بشكل عام . 
وقال أيضا: "أننا ونحــن نحاول معا 
إعادة إحياء املؤسسات الثقافية باعتبارها 
مؤسســات املجتمــع وســاحة لعموم 
املواطنني ملمارســة حقوقهــم الثقافية 
واملشــاركة يف إنتاج الثقافة وتطويرها 
نراهن أوال وأساسا عىل املثقفني والفنانني 
وعمــوم املبدعــني وما أكثرهــم هنا يف 

حرضموت الثقافة واألصالة والتاريخ".
وأضاف وزير الثقافة: "من هذا الوادي 
بدأت دندنة الغناء للعالم، وبدأت البرشية 
تتعلم الغناء واملوشــح، وهذا موجود يف 
النقوشات املكتشــفة هنا، وعندما نقول 
من هنا تعلَّم اإلنسان الغناء ال نبالغ، وهذا 
رأي يسنده الكثر من الشواهد ويذهب إليه 
الكثر من الباحثني واملفكرين، فهنا موطن 

قديم للغناء يف العالم".
وأبــدى وزير الثقافة اســتعداد الوزارة 
للتعاون مع جميع املثقفني والفنانني واملبدعني 
يف حرضموت لارتقاء بدور املؤسسات الثقافية 
العمومية التي هي ملكهم وملك عموم املواطنني، 
وبرغم ظروف الحرب التي تمر بها الباد إال أن 

للثقافة دور مهم.

ودينا  دنيــا  حت  َلقَّ رياحك 
فرصنا بعد جــدٍب مثمرينا

مىض من عمرنا ال شك عام
ونحن بغفلٍة ُنميض السنينا

ضــاٌل يف ظــاٍم يف ضياٍع
ويف لعــٍب حيــاة األكثرينا

أتى رمضان يحمل كل خٍر
ويرشق بالهدى والنور فينا

نهار الصائمــني دليل صرٍب
وموعظة بحــال الجائعينا

كمثل النحــل صار لها دويٌّ 
بيوت املســلمني الصائمينا

رنــني دويَّ ذكــر الله فيها
له وْقــٌع يرس الســامعينا 

الليــايل يف صاٍة يبيتــون 
وذكــر اللــه رب العاملينــا

 ُمناهم أن يرون جنان عدٍن
 وفيها ابــن آمنــة األمينا 

2019/5/5

رمـــضـــان كـــــريم
عبده هريش

تحضيرات لضم الدان الحضرمي الى قائمة الموروث غير المادي

الضحاك الذي أبكى اليمنيين
يخية التار الذاكــرة  من 

بالل الطيب    

* * * * * * * * * *

الدكتور/ عبدالعزيز سعيد الصيغ

ابــريــلـيـة
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محافظة  سكان  يعاني 
سقطرى من انقطاعات 
طويلة ومتكررة لخدمة 
الكهربــاء، وتتفاقــم 
معاناتهم يف ظل اشتداد 
الحر واحتياج السكان إىل 
استخدام أجهزة التربيد 
واملكيفات خصوصا يف 

شهر رمضان املبارك.

ســتظل  متى  فــإىل 
واملؤسســة  الحكومة 
العامة للكهرباء متجاهلة 
هذا االحتياج الذي يمثل 
أولوية مطلقة لســكان 

الجزيرة؟!

مـىت؟إلى مـىت؟إلى 

نّظم مركز حرضموت للدراسات 
التاريخيــة والتوثيــق والنرش، 
بالتنسيق مع الســلطة املحلية 
باملديرية ونادي الهجرين الريايض 
الثقايف ثاثة برامج ثقافية وتراثية 
وتعريفيــة يف عدد مــن مناطق 
مديرية دوعن، وتأتي هذه الربامج 
ضمن الخطة السنوية لفعاليات 
وأنشــطة وبرامــج املركز لعام 

2019م.
و أقــام املركز حلقــة نقاش 
علمية وتاريخية بعنوان )الهجرين 
يف التاريخ.. إضــاءات يف املعالم 
م الحلقة الدكتور  واألعام(، قــدّ
عبدالقادر باعيىس أســتاذ األدب 
والنقد املشــارك كليــة اآلداب 
بجامعة حرضمــوت مدير إدارة 

اإلعام والثقافة باملركز.
كما ألقى األستاذ سالم أحمد بانخر 
مدير عام مديرية دوعن كلمة رّحب فيها 
بأعضاء املركز واألكاديميني من جامعة 
حرضموت وسيئون وجميع من حرض، 

شاكراً القائمني عىل املركز عىل تنظيم 
هذه الفعالية واهتمامهم بهذه املدينة 
التاريخية، حيث تعّد الهجرين البوابة 
الشمالية لدوعن، مستعرضاً جزءاً من 
تاريخ الهجرين والبعثات االستكشافية، 
الشواهد  بعض  مســتحرضاً 
التاريخية التي تــدّل عىل ِقدم 

املدينة.
بعد ذلــك افتتحــت حلقة 
النقاش حيث استهلها الدكتور 
حسني أبوبكر العيدروس أستاذ 
اآلثار املساعد بجامعة سيئون، 
تحدث يف ورقتــه البحثية عن 
األهميــة التاريخيــة ألودية 
حرضموت الغربيــة - دوعن، 
العــني، عمد، رخيــة - وأبرز 

املعالم لهذه املنطقة.
تاه الدكتور محمد يســلم 
عبدالنــور أســتاذ التاريــخ 
بكلية  وحضارته  اإلســامي 
اآلداب جامعة حرضموت رئيس 
قســم التاريخ فيها، ورئيس 
قســم األعام ب)املوســوعة 

الحرضمية(، حيث تحدث عن إضاءات 
يف املعالم واألعام يف التاريخ اإلسامي 
ملدينــة الهجريــن من خــال بعض 
اإلشــارات التي منها: وجــود املذهب 
الشافعي والحنفي، يف املدينة يف بعض 
مراحل تاريخها، ومجيء اإلمام املهاجر 
إىل دوعــن، وظهور عدد مــن علماء 

الهجرين.
واختتم الحلقة األســتاذ عبدالرحيم 
محمد بن مغيث الباحــث يف التاريخ 
الحرضمي حيث ذكر أن تاريخ الهجرين 
حلقة مفقودة، وتطرق إىل إشــكالية 
سبب تسمية الهجرين وموقعها، وكيف 
كانت يف أيام التاريخ اإلسامي ومبعث 
النبي صىل الله عليه وســلم، وارتباط 
الهجرين بذكر أحمد بن عيىس املهاجر، 
ثم ذكر عــددا من علمــاء الهجرين، 

وإشكالية التوسع يف فهم سرهم.
اختتمت الفعالية بفقرة التكريم حيث 
كرّم املركز مدير عام املديرية واملشاركني 
وعدداً من األســاتذة والشــخصيات 
االجتماعية والجهات الراعية والداعمة 

للفعالية.

    مختار الصبري

عقد مكتب الشباب والرياضة يف محافظة تعز اجتماعا 
موســعا مع رؤســاء وممثيل االتحادات وممثيل األندية 
الرياضية يف املحافظة، ملناقشة الربنامج الريايض والثقايف 

لشهر رمضان.
وأقر االجتماع مســودة لألنشطة الرياضية والثقافية، 
شملت عدة ألعاب وأنشــطة ثقافية مختلفة تقام خال 
شهر رمضان املبارك يف مدينة تعز، برعاية وزير الشباب 
والرياضة األستاذ نايف البكري ومحافظ املحافظة األستاذ 

نبيل شمسان.
وتطرق االجتماع لقضايا األندية واالتحادات الرياضية 
ورضورة تنسيق الجهود بني االتحادات واألندية، وكيفية 
إعادة تفعيلها بشكل كامل وتطوير مستوى أدائها، مقراً 

عدداً من اإلجراءات بخصوص ذلك.
وشدد مدير عام مكتب الشباب والرياضة/ أيمن املخايف؛ 
عىل تظافر جهود االتحادات واألندية والتنسيق الكامل فيما 
بينها لتنفيذ برنامج األنشطة الرمضانية، مؤكدا أن املكتب 
يحرّض لعدة فعاليات وأنشطة شبابية ورياضية وثقافية.
وقال املخايف: أن االتحــادات واألندية تضطلع بأدوار 
محورية يف تنشأة الشــباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم 
املختلفة وتوفر األجواء املائمة ألنشــطتهم، مؤكدا أن 

وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ تعز نبيل 
شمسان يتابعان بحرص شديد تفعيل النشاط الريايض 
والثقايف ويؤكدان عىل رضورة استعادة االتحادات واألندية 

مكانتها يف املحافظة والعمل بوترة عالية.

تستعد جمعية الحكمة اليمانية 
الخرية وعرب فروعها ومكاتبها يف 
عموم املحافظات لتدشني مشاريع 
الخر الرمضانيــة للعام 1440هـ 
املوافق 2019م، وتحت شعار حصاد 

األجور يف خر الشهور.
وأوضح األســتاذ/ عبدالنارص 
الكوري – مدير اإلدارة االجتماعية 
لـ»26سبتمرب« أن مشاريع الخر 
الرمضانية ستشتمل عىل مجموعة 
مــن املشــاريع والربامــج التي 
تستهدف الفرد واألرسة كمرشوع 
الســلة الغذائية ومرشوع إفطار 
الصائم »وجبات مطبوخة، ووجبات 
جاهزة«، وتوزيع الزكوات النقدية، 
وزكاة الفطــر ومرشوع كســوة 
العيد والربامــج العلمية والدعوية 

املصاحبة(.
مؤكدا عىل أن الجمعية ستسعى 
خال هذا العام إىل تكثيف جهودها 
-اســتجابة لألوضاع اإلنســانية 

املرتديــة -وتنويــع مشــاريعها 
وتوســيع مجال نشــاطها حتى 
يستفيد من تلك املشاريع أكرب عدد 

ممكن.
وكانت الجمعية قــد دأبت عىل 

تنفيذ هذه املشاريع طيلة األعوام 
السابقة منذ تأسيســها يف العام 
1990م، وقد بلغ عدد املستفيدين 
من تلك املشــاريع يف العام املايض 

نحو 500 ألف مستفيد.

الحكمة اليمانية تستهدف 600 ألف مستفيد خالل رمضان

مدينة »الهجرين في التاريخ« في حلقة علمية ونقاشية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق

محافظ تعز يوجه بترميم 
المتحف الوطني بالمحافظة

وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان برسعة 
استكمال الدراسات الفنية الخاصة برتميم املتحف 
الوطني واالنتهاء من توثيق وحفظ القطع واملقتنيات 

األثرية يف املحافظة.
وأكد املحافظ شمسان خال لقائه رئيس الهيئة 
العامة لآلثار واملتاحف واملخطوطات أحمد باطايع، 
إن السلطة املحلية تحرص عىل ترميم املتحف الوطني 
بشكل كامل بحيث يســتوعب املقتنيات و القطع 
األثرية أفضل مما كان يف السابق.. مشيداً بالجهود 
التي بذلت للحفاظ عىل االثار.. معرباً عن استنكاره 
لهجوم مليشيا الحوثي التي استهدف املتحف الوطني 
بشكل متعمد وتسببت يف احراق عدد من اآلثار القيمة 

واملخطوطات.
من جانبه، اشــار رئيس الهيئــة العامة لآلثار 
واملتاحف واملخطوطــات اىل أن اللجنــة املختصة 
بالتوثيق وحفظ اآلثار التزال تمارس مهامها كمرحلة 
أوىل يف إطار مراحل عديدة تهدف إىل توفر مقر لفرع 
الهيئة العامة لآلثار بالتعاون مع الســلطة املحلية 
وترميم مبنى املتحف الوطني إلعادة اآلثار واملقتنيات 

واملخطوطات.
وقال: »إن أغلب القطع األثرية واملوروثات الشعبية 
الخاصة بمتحف تعز موجودة مقارنة بنهب واختفاء 
كثر من اآلثار يف محافظات أخرى، وسيتم استكمال 
عملية تحريزها وإعــادة فتح املتحف الوطني الذي 
تعرض لاستهداف املمنهج من قبل مليشيا الحوثي 
االنقابية وتم إحراق عدد من االزياء والقطع الخشبية 

وماعدا ذلك موجود يف أماكن آمنة«.

)ذهيت( إضافة نوعية إلعالم المهرةبناء مؤسسات الدولة في ندوة علمية في مأرب

 أحمد ردمان

شــعـب ضــــد الــعـدوان
تتعانق تعاليم الســماء وطبائع الرشفــاء يف تقديس مجابهة 
العدوان والوقوف ضد أدواته، وتساند ذلك أعراف املجتمعات األبية 

التي ترى الخضوع نوعا من الفسوق والعصيان.
وال شك أن شعب اليمن بعمقه الحضاري أقرب إىل سلوك سبل 
السمو وأحق بالربع عىل عرش القيم السامية، ولذلك فقد اختار 

الوقوف ضد العدوان والتصدي ألباطرته املعتدين.
وبقدر صلف العدوان وعنجهية املعتدين يكون نبل املقاومة له 
ورشف الصمود يف وجه املعتدين، وكلما امتلك العدوان وسائل أكثر 
كانت مقاومته أرشف وأطهر، ذلك أن املقاومة يف تلك اللحظة تثبت 
الطبيعة الشامخة للمقاوم التي لم تلن قناته ولم تخر عزيمته أمام 

كثرة الَعدد أو ازدياد الُعـدد.
يعيش الشعب اليمني مرحلة فارقة يف سماء املجد املرشف لكل 
يمني يقف ضد العــدوان الهمجي الذي لم يفرق بني يمني وآخر 
وال بني الجمادات والبرش، فقد اســتهدف هذا العدوان عقيدة هذا 
الشعب وهويته، وأمعن يف اإلرضار بمقدراته وحضارته، وتفنن يف 
اإلذالل ألعزائه، وتقّصد اإلخضاع لرشفائه، وتلذذ بدموع ضحاياه.

إنه عدوان غاشم عىل الشعب اليمني املكلوم، فمنذ أكثر من ألف 
عام والعدوان يتلمض بدماء اليمنيني، ويسمن من هزالهم، وينمو 
من عيشهم، ويقتات عىل محاصيلهم، ويغتني من فقرهم، ويلبس 
من عريهم، ويتكرب عىل تواضعهم، ويستمد التعايل من بساطتهم، 
ويتعالم عليهم بعد تجهيلهم، ويستمد أمنه من تخويفهم وخوفهم .
ألف عام والنائحات اليمنيات يندبن أقاربهن املقتولني من ِقبل 
السيد أو دفاعا عن السيد، ألف عام ونتاج عَرق اليمنيني تحصده 
كروش »املطهرين«، ألف عام وأفخر امللبوسات حكرا عىل ساللة 

تتفاخر بها عىل من حاكها ودفع ثمنها.
ألف عام وقهر اليمني ألخيه اليمني يشــكل سلسلة تتوارثها 
األجيال ملصلحة دعي يرثه دعي آخر، وإرضاء لشهوة »ويل« ترثها 

شهوة »ويل« يافع جديد.
إن عدوان الساللة عىل اليمنيني ال يضاهيه عدوان نظرا للعمق 
والشــمول اللذان يتميز بهما عن كل عدوان عىل ظهر البسيطة، 
فهو عدوان أفقي إىل منتهاه.. رأيس إىل غايته فلم يدع لعدوان آخر 
سبيال ملنافسته وذلك لطبيعته املتفردة واملبنية عىل رصيد التجربة 

التاريخية التي ترجع اىل مراس طال فجوره ألكثر من ألف عام.
لقد نهض اليمنيون اليوم للوقوف ضد العــدوان، ولن يضعوا 
أسلحتهم حتى يسقطوا أدواته ويكشفوا سوأته ويفضحوا أرساره 
ويجردونه من مقوماته ليسهل إقامة العدالة يف حق أساطينه، ذلك 
العدل الذي يستند إىل رشيعة سمحة وقوانني عادلة ومواد لدساتري 

تستمد أشعتها من أنوار الحرية والعدالة واملساواة..

أوصت ندوة علمية أقيمت يف جامعة 
إقليم ســبأ برفع ثقافة املواطن حول 
بناء مؤسســات الدولة أثناء الحرب 
وبعدها، ودعم تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني التي اتفق عليهــا اليمنيون 
والتي من أبرزها إقامة الدولة االتحادية 

باألقاليم الستة.
ويف بداية الندوة أكد وكيل محافظة 
مأرب عــيل محمــد الفاطمي -الذي 
أدار الندوة- عــىل أهمية دور النخب 
األكاديمية والثقافية واإلدارية يف إقامة 
مثل هذه الفعاليات وإثرائها؛ بما يخدم 
التنمية يف املحافظة، ورفع مســتوى 

الخدمات العامة للمواطنني 
وفق  املستقبل  واسترشاف 
أسس علمية سليمة، ورؤى 
واضحة ومكتملة الجوانب 
بناء  إعادة  للمســاعدة يف 
مؤسســات الدولــة التي 
دمرتها مليشــيا االنقاب 
التــي مازالت  أو  الحوثية 
قائمة وتحتاج إىل تطوير أو 

إصاح.
وشدد الفاطمي عىل أنه ال 
يمكن أن يكون هناك تنمية 
مالم تكن هناك مؤسسات 
دولة قائمه وقــادرة عىل 
القيام بواجباتها ومهامها، 

ووجود أمن واستقرار ومؤسسة قضاء 
عادلة وضامنة، ووعي مجتمعي عال 
بأهمية مؤسســات الدولة وااللتفاف 
حولها، وهذا ما عملت قيادة السلطة 
املحليــة باملحافظة عىل إيجاده خال 

السنوات املاضية وتسعى إىل تعزيزه.
واســتعرضت الندوة التي نظمها 
مركز "أوام" للدراسات والتنمية بعنوان 
)التنمية املستدامة يف محافظة مأرب.. 
الفرص والتحديات( ثاث أوراق عمل 
تناولت الورقة االوىل املقدمة من مدير 
عام مكتب التخطيط والتعاون الدويل 
باملحافظة حزام مجيديع وضع البنى 

التحتية يف املحافظة والربامج التنموية 
املخططة لها ومستقبل التنمية فيها، 
فيما تناولت الورقــة الثانية املقدمة 
من رئيس مركز أوام الدكتور مســيل 
سيف بحيبح تنمية املؤسسات العامة 
بصورة مســتدامة أثناء الحرب وبعد 
والحرب، وما قطعته محافظة مأرب 
يف هذا املجال والفرص املتاحة أمامها، 
وتناولت ورقــة العمل الثالثة املقدمة 
من مديــر عام مكتــب وكالة االنباء 
اليمنية /سبأ/ يف املحافظة عبدالحميد 
الرشعبي، دور وسائل اإلعام يف مواكبة 

التحوالت السياسية والتنمية.

صدر العدد األول من مجلة )ذهيت( الصادرة 
عن اإلدارة العامة لتنميــة املرأة بمحافظة 
املهرة، يف إضافــة نوعية لإلعام املتخصص 

عىل مستوى اليمن عموما واملهرة خصوصا.
واحتوى العدد األول مــن املجلة عىل عدة 
مواضيع ومقاالت متنوعــة وأعمدة وأبواب 
ركزت يف معظمهــا عىل املــرأة ودورها يف 
املجتمع وكيفية النهوض بواقعها لألفضل يف 
ظل اهتمام السلطة املحلية ودعمها امللموس 
لقطاع املرأة باإلضافة إىل الرتكيز عىل الرتاث 
املهري األصيل، كما شمل العدد تقارير فنية 

وثقافية وأدبية ومتفرقات إخبارية. 
وأوضحت رئيس التحرير األســتاذة لبنى 
كلشــات يف افتتاحية العــدد أن املجلة تهتم 

بكل ما يخص املرأة وتبني قضاياها وزيادة 
وعيها التثقيفي يف مختلف املجاالت وتقديم 
النصائح واملعلومات التي تهم املرأة واألرسة 

معاً، وتشجيع املواهب واإلبداعات الشابة. 
وأشارت رئيسة التحرير إىل أن اختيار اسم 
)ذهيت( للمجلة يأتي للدالالت الكبرة التي 
تحملها هذه الكلمــة يف اللغة العربية وتعني 
)ما هو لها أو ما يخصها(، مؤكدة أن املجلة 
ستفتح صفحاتها لكل األقام املبدعة واملادة 

القيمة ستفرض نفسها.
املجلة صدرت بشقيها الورقي واإللكرتوني، 
وستمثل إضافة نوعية للعمل اإلعامي باملهرة، 
وتقع يف )20( صفحة ملونة ويف حلة قشيبة 

وستنزل قريبا للمكتبات.

يتالعب الكثري مــن التجار 
التجارية  املحالت  وأصحاب 
يف مدينة الحــزم بمحافظة 
الجــوف بأســعار املــواد 
االستهالكية الرضورية، وشهد 
هذا االسبوع تصاعدا جنونيا 
يف األســعار، إىل جانب عدم 
التزام التجار بأسعار موحدة، 
يحدث كل هذا مع غياب تام 

للجهات املعنية.
ماذا لو قام مكتب الصناعة 
والتجارة بحمــالت تفتيش 
واســعة بهــدف ضبــط 

األسعار؟!

قام مدير مكتب حقوق اإلنســان بمحافظة 
الجوف عبد الهادي العصار ومعه رئيس محكمة 
الجوف االبتدائيه القايض عىل بن عايض املخريف 
بزيارة تفقدية لنــزالء الحجز بالبحث الجنائي 

وقسم الرشطة بمديرية الحزم.
وناشــد العصار كل املنظمــات الحقوقية 
واإلنســانية تقديم يد العون واملساعدة لنزالء 
الحجز بالبحث الجنائي باملحافظة من خدمات 

أساسية واحتياجات متعددة.
ودعا الجهات املختصة إىل بناء سجن مركزي 
باملحافظة، وســجن لألحداث، وإعادة ترميم 

السجون الحالية.
من جهته أشــاد نائب مدير أمن املحافظة 
بمبادرة مكتب حقوق اإلنســان املتمثلة بتفقد 
أوضاع نزالء الحجز بالبحث الجنائي وقســم 

الرشطة باملحافظة.
وخال الزيارة التفقدية تم توزيع بعض احتياجات النظافة 

واملايات والعصائر لنزالء الحجزين.

وشدد مكتب حقوق اإلنســان عىل أهمية تقديم الرعاية 
واالهتمام بالسجناء وتسهيل عملية التواصل مع أرس وأقارب 

النزالء ورسعة البت يف قضايا املتحجرين.

حقوق اإلنسان ورئيس المحكمة االبتدائية في الجوف يتفقدان أوضاع السجناء في المحافظة

برنامج رمــــضــاني ريــاضي في تـــعز

استعدادات الفتتاح مستشفى الكلى بشبوة
التقى محافظ محافظة شــبوة االستاذ 
محمد صالح بن عديو باالســتاذ الدكتور 
محمد مهــدي البابكــري املديــر الفني 
للمستشــفى التخصيص الخري المراض 
وجراحة الكىل واملسالك البولية بمدينة عزان 
واالســتاذ نارص مذيب مسلم مدير مراكز 

الكىل باملحافظة.
 وخــال اللقــاء اطلــع املحافظ عىل 
مســتجدات املرحلة الثانية مــن أعمال 
تجهيزات املستشفى، ومناقشة آلية تشغيل 
املستشفى، ومساهمة الســلطة املحلية 
بمحافظة شبوة يف استكمال تجهيز املرحلة 

الثانية.
وجدد املحافظ بن عديو تأكيده عىل دعم 
السلطة املحلية الستكمال عملية التجهيز 

وبقية املراحل املؤدية اىل تشغيل املستشفى.
مشــرا اىل اآلمال التي تعلقها السلطة 
املحلية باملحافظة عىل املستشفى وخدماته 
التخصصية وما يمثله من نقلة يف الخدمات 
الطبية التي تحتاجها شبوة يف الوقت الراهن.

ودعا املحافظ الهيئات واملنظمات الدولية 
والرأســمال الوطني يف الداخــل والخارج 
والرشكات العاملة يف املحافظة لتقديم الدعم 
الدارة املستشفى بما يكفل استكماله وبدء 

عملية تشغيله.
بدورهما قدرا البابكري وبن مسلم تفهم 
املحافظ وتفاعله مع متطلبات املستشفى.

مؤكدين ان ذلك ليس غريبا عىل شخص 
املحافــظ الذي يويل القطــاع الصحي جل 

اهتمامه ورعايته.

مشروع توزيع خزانات مياه 
الشرب في مأرب

يف اطار األعمال الخرية اإلنسانية.. وتزامناً 
مع حلول شهر رمضان شهر الخر والربكية، 
قامت مؤسســة غيــوم لإلعمــال الخرية 
واإلنسانية بتوزيع عدد من خزانات وبرادات 
مياه الرشب يف محافظــة مأرب واملقدمة من 

فاعيل الخر.
يأتي هذا املرشوع يف اطار اإلعمال الخرية 
التي تقوم بها املؤسســة إيماناً منها بأهمية 
مثل هذه املشاريع الخرية للمجتمعات والحث 
عىل عمل الخر والبذل والعطاء يف هذه املجاالت.

تصوير/ أصيل البريهي


