
أكد وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد املقديش أن قيادة وزارة 
الدفاع تعمل جاهدة ملعالجة مشكلة تأخري رصف رواتب قوات 
الجيش الوطني يف بعض املناطق العسكرية وخصوصاً املناطق 

التي تم إعادة تأسيسها من الصفر.
وقال وزير الدفاع خالل لقائــه باإلعالميني والصحفيني يف 
االمسية الرمضانية التي نظمتها دائرة التوجيه املعنوي للقوات 
املسلحة بمحافظة مأرب الجمعة املاضية، أن الحكومة تعمل 

عىل انتظام رصف مرتبات الجيش شهريا.
واوضح أن القيادة العســكرية يف الوقت الذي تخوض فيه 
املعارك مع املليشيا الحوثية تخوض معركة اعادة بناء الجيش، 
وتعهد بالتعامل بحزم مع أي اخــالل او اختالل او مخالفات 
وتطبيق مبدأ الثــواب والعقاب ، ومعالجة  القصور والتقصري 

واالختالالت املصاحبة لعملية البناء.
وشدد الفريق املقديش عىل رضورة تكامل الجبهتني العسكرية 
واإلعالمية وتنسيق وتوحيد الجهود االعالمية وترشيد الخطاب 

وتوجيه االهتمامات نحو املعركة األساسية

قال رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك: 
"إن عملية الوصول إىل سالم شامل ومستدام 
يتطلب من املجتمع الدويل الذي يعمل معنا بأن 
يدعم مسريتنا لتحقيق التنمية وإطالق عجلة 

إعادة االعمار واستعادة التعايف االقتصادي".
جاء ذلك أثناء استضافة الجمعية العامة 
ملوئل األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية 
يف دورتها األوىل املنعقدة يف العاصمة الكينية 
نريوبي، رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
متحدثاً رشفياً يف فعالية بعنوان "الرتابط بني 
العمل اإلنساني والسالم والتنمية والقدرة عىل 

الصمود يف املدن العربية".
والقى رئيس الوزراء كلمة يف افتتاح الجلسة 

تحدث فيها عن التحديات التي 

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، رئيس هيئة 
العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللــواء الركن/ نارص عبدالله 
رويس، الذي انتقل إىل جوار ربه، يف مدينة جدة يف اململكة العربية 
السعودية إثر وعكة صحية أملت به نقل عىل إثرها إىل املستشفى 

للعالج.
وقالت الوزارة يف بيان لها: "أن الفقيد كان من أصحاب املواقف 
الوطنية النبيلة قىض معظم حياته يف خدمة الوطن والقوات املسلحة، 
وكانت مليئة بــاألدوار الوطنية والبطوليــة والنضالية يف القوات 
املسلحة، كان آخرها خوض معارك تحرير عدن واملحافظات املجاورة 

من مليشيا الحوثي االنقالبية."
وأضاف البيان : "أنه برحيل اللواء بارويس، خرس الوطن واحداً من  
أصدق وأخلص رجاالته الذين سجلوا مواقف وطنية شجاعة ونادرة 

يف مختلف الظروف واملنعطفات التي مرت بها البالد".
وأعــرب بيان النعي عن عظيم األىس و املواســاة ألرسة الفقيد 
بهذا املصاب الجلل، سائالً املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة 
واملغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكافة محبيه 

الصرب والسلوان.

الحكومة  تدين دعم صندوق األمم المتحدة اإلنمائي لمليشيا الحوثي االنقالبية  بـ20 سيارة مخصصة لنزع األلغام

اللجنة االقتصادية: ممارسات المليشيا االنقالبية تجر االقتصاد الوطني لالنهيار الكلي
قالت اللجنة االقتصادية: »إن املليشيا 
الحوثية االنقالبية ترص عىل اســتغالل 
الوضع االقتصــادي واملايل الحتياجات 
املواطنــني يف املناطــق الخاضعة لها، 
والدخــول يف املضاربة عــىل العملة يف 
السوق والتسبب يف إعادة حالة انهيار 

قيمة العملة الوطنية«.
وأضافت اللجنة االقتصادية يف بيان 
صادر عنها: "أن املليشيا ترص عىل جر 
االقتصاد الوطنــي إىل مرحلة االنهيار 
الكيل، والضغط عىل جميع املؤسسات 
املاليــة والجمعيات املهنيــة املختصة 

بقوة السالح والتهديد، لتربير أعمالها 
وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة 
العملة لتنفيذ مخططها األسايس املتمثل 
يف املتاجرة واملزايدة السياسية بمعاناة 
املواطنني أمام املجتمع الدويل واملنظمات 
اإلنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف 
العربي مسؤولية تداعي الوضع اإلنساني 

املرتتب عن ذلك".
وجددت اللجنة االقتصادية، تأكيدها 
عىل اســتمرار البنك املركــزي يف أداء 
واجباته لتوفري العملــة األجنبية وبما 
يلبي االحتياج السترياد السلع الغذائية 

والوقود لجميع التجــار وفقاً لآلليات 
والضوابط والرشوط املعلنة مســبقاً، 
وترك املليشيا الحوثية االنقالبية تتحمل 
مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية 
التي ستفاقم من معاناة للمواطنني يف 
املناطق الواقعة تحت ســيطرتها أمام 

املجتمع املحيل والدويل.
 كما أهابــت اللجنــة االقتصادية، 
باملجتمع الدويل واألمم املتحدة وجميع 
وكاالتهــا تحّمل مســؤوليتها يف إلزام 

املليشيا الحوثية بإيقاف االستغالل

قال وزير اإلدارة املحلية، رئيس اللجنة 
العليا لإلغاثة، عبدالرقيــب فتح: إن دعم 
صندوق األمــم املتحدة اإلنمائي ملليشــيا 
الحوثي االنقالبية، بـ20 سيارة مخصصة 
لنزع األلغام مخالفاً كلياً للقوانني واملبادئ 
األمميــة التي نصت عليهــا األمم املتحدة 

والقوانني الدولية واإلنسانية.
وأوضح فتح يف ترصيــح لوكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( أن هناك ممثالً رشعياً ووحيداً 
للجمهورية اليمنية يتمثل بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي الذي يتمتع بالرشعية 
الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته، 
الفتاً إىل أن أي تعامل من قبل األمم املتحدة 
واملجتمع الدويل يجب أن يكون مع الرشعية 
وأي اتفاقيات خارج هذا اإلطار مخالف لكل 
القوانني الدولية واألممية وعمل منظماتها 

يف اليمن .
وأضاف: "كان األحرى باملنظمات األممية 
دعم ومســاندة الحكومة اليمنية وجهود 

مرشوع "مســام" يف نزع األلغــام التي 
قامت بزراعتها املليشــيا االنقالبية والتي 
بلغت أكثر من مليون و200 الف لغم بري 
وبحري وعبوة ناسفة يف معظم محافظات 
الجمهورية، وبلغت ضحاياها أكثر 2500 
قتيل وجريح، منهم 117 قتيل، و713 جريح 
من املدنيني، و316 من النساء واألطفال"، 
مضيفاً أن من يقوم بقتل الناس باأللغام 

لن يقوم بنزعها.
وجدد وزيــر اإلدارة املحلية التأكيد عىل 
استمرار الحكومة اليمنية يف تقدم كل الدعم 
واملساندة لجهود املنظمات األممية لتنفيذ 
مشاريعها يف اليمن، وحرصها كل الحرص 
عىل أن تشمل مشاريعها كافة املحافظات 
بما فيها املحافظات الخاضعة لســيطرة 
املليشيا.. مشرياً إىل أن املليشيا هي من تقوم 

بعرقلة عمل املنظمات وتعيق جهودها عىل 

األرض .

وعرب الوزير فتح عن إدانة واســتنكار 

الحكومة الشديد ملثل هذه الترصفات، داعياً 

املنظمات األممية اىل اعادة النظر يف طريقة 

تعاملها مع االنقالبيني كون اي تعامل مع 

املليشيات املســلحة الحوثية غري قانوني 

. مستغربا إقدام منظمة أممية عىل خرق 

القوانني الدولية والتعاون مع جماعة غري 

قانونية وغري رشعية ، وشدد وزير اإلدارة 

املحليــة عىل رضورة قيــام األمم املتحدة 

باحرتام القوانني واالتفاقيــات الدولية .. 

مؤكــداً ان الحكومة لن تقبــل بمثل هذه 

الترصفات.

خالل لقائه باإلعالميين والصحفيين في االمسية الرمضانية التي نظمتها دائرة التوجيه المعنوي
وزير الدفاع يؤكد أن الوزارة تعمل جاهدة على صرف مرتبات الجيش الوطني بصورة منتظمة شهريًا

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

 

غطرسـة األمم المتحدة
تحــول أداء األمم املتحــدة يف اليمن من اداء 
يعمل عىل تحقيق السالم وفقا للمرجعيات الثالث 
املبادرة الخليجية ومخرجــات الحوار الوطني 
والقرارات الصادرة عنها وخصوصا القرار رقم 
2216 تحول اىل أداء لصــويص وإجرامي قذر 
داعم للعصابات الحوثية االجرامية املدعومة من 
ايران راعية اإلرهاب عىل مســتوى العالم، إذ ان 
دعم االمم املتحــدة للعصابة الحوثية عرب إحدى 
هيئاتها بعرشين ســيارة ذات دفع رباعي تحت 
ذريعة نزع األلغام ليس سوى احد تجليات هذا 
الدعم القذر ملليشيا تمعن كل يوم يف قتل اليمنيني 

باأللغام أكثر من أي وسيلة قتل أخرى..
آبار املياه والطرقات وحتى املدارس واملساجد 
واملنازل ومزارع املواطنني وكل يشء له صلة بحياة 
املواطنني لغمته املليشيا الحوثية راح ضحيته آالف 
اليمنيني شهداء وجرحى أغلبهم اصيب بإعاقة 
دائمة وهو ما تعلمه جيدا الهيئة اإلجرامية الدولية 

ويروه يقينا مبعوثوها املتعاقبون اىل اليمن.
أي إجرام هذا الذي تمارسه األمم املتحدة بحق 
اليمنيني؟! ما مسوغاته ومربراته ؟! ولم تحمل هذه 
املنظمة الدولية كل هذا الحقد عىل اليمنيني الذين 
تعرتف بحكومتهم الرشعية يف العلن وتعمل عىل 
قتلهم من خالل دعم عصابة استولت عىل السلطة 
بقوة السالح  بسيارات زراعة الغام تحصد وتعيق 

بإعاقات دائمة ما تبقى من اليمنيني.
أداء األمــم املتحدة بناء عــىل األهداف التي 
انشئت من أجل تحقيقها تقتيض دعم الحكومات 
الرشعية ال العصابات االجرامية وعىل رأســها 
عصابة الحوثي املدعومة من ايران ، ثم ان العقل 
واملنطق يقوالن انــه كان عىل االمم املتحدة دعم 
قوات الرشعية بمعدات نزع االلغام ال املليشيات 
التي زرعت منها ما يزيد عىل مليوني لغم يف انحاء 
اليمن خصوصــا وان الفريق الحكومي يف لجنة 
اعادة االنتشار يطالب ومنذ فرتة طويلة املبعوث 
األممي ومســاعديه بتقديم الدعم اللوجســتي 
للجيش الوطني يف مجال نــزع األلغام واجبار 
املليشيا الحوثية عىل تسليم خرائط تلك األلغام 

إال ان تلك املطالب لم تلق اية استجابة..
ما يمارسه مبعوث األمم املتحدة يف اليمن ليس 
ســوى البحث عن ذرائع لتقديم دعم منظمته 
االجرامية للعصابات الحوثية االجرامية يف اليمن 
والعمل عىل تعضيدها بكل السبل يف اطالة متعمدة 
للحرب القذرة التي تشنها املليشيا عىل الشعب 
اليمنــي منذ اكثر من خمس ســنوات، وهو ما 
يتطلب من الحكومة الرشعية والتحالف العربي 
لدعــم الرشعية يف اليمن اتخاذ موقف حاســم 
ورسيع ازاء هذا االجرام االممي بحق اليمن ودول 
االقليم التي لم ولن تســلم من رش املليشــيا اال 
بعمل حاسم وجريء بل ورسيع يسمح للجيش 
الوطني بالتحرك نحو اهدافه املرسومة والتي يف 
طليعتها القضاء عىل هذه املليشيا قضاء يضمن 

عدم استنباتها مرة اخرى.

وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية  أمس األربعاء إىل مدينة مكة املكرمة للمشاركة 

يف أعمال القمتني العربية واإلسالمية
وسريأس فخامة الرئيس وفد بالدنا للقمتني العربية 
واإلسالمية التي دعا إليهما خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز خالل يومي 25 و26 من رمضان 
يف مكة املكرمة وســتناقش القمتان واقع األمة العربية 
واإلسالمية بما يسهم لتحقيق األمن والسالم واالستقرار يف 
املنطقة والعالم، ومواجهة املخاطر والتحديات التي تواجه 
املنطقة جراء التدخالت واألطماع الدخيلة عرب املليشيا 
وأدوات اإلرهاب والتطرف وأذرعها املختلفة للخروج برؤية 
موحدة وموقف يعزز مكانة األمة عربياً وإسالمياً وتأكيداً 
عىل مكانة اململكة العربية السعودية بما تمثله من سند 

وعون للشعوب العربية واإلسالمية كافة. 
وسيلقي فخامة الرئيس كلمة بالدنا املعربة عن واقع 
اليمن حارضه ومستقبله وتجاوز أزمته واالنتصار إلرادة 
شــعبنا اليمني عىل مرشوع التمرد واالنقالب للمليشيا 

الحوثية اإليرانية 
وما ألحقته من أرضار بمعيشة وحياة أبناء الوطن 

عامة. ويرافق فخامة الرئيس رئيــس مجلس النواب 
سلطان الربكاني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور 
عبدالله العليمي ومستشاري رئيس الجمهورية عبدالوهاب 
األنيس والدكتور محمد العامري ووزير الخارجية خالد 
اليماني وســفري بالدنا لدى اململكة العربية السعودية 

الدكتور شايع محسن. 
وكان يف اســتقبال فخامة الرئيس يف الصالة امللكية 
بمطار امللك عبدالعزيز بجدة األمري بدر بن ســلطان بن 
عبدالعزيز نائب أمري منطقة مكة املكرمة واألمني العام 
املساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون اإلسالمي 
عبدالله عبدالرحمن عالم ومعايل أمني مدينة جدة صالح 
الرتكي وسفري اململكة العربية السعودية لدى بالدنا محمد 
سعيد ال جابر، بعد ذلك اصطحبا فخامة الرئيس اىل قاعة 
الترشيفات مرورا بصف من الحرس امللكي، واســتمعا 
خالل ذلك اىل رشح موجز من قبل املتحدث الرسمي لقوات 
التحالف العربي العقيد طيار تركي املالكي لنماذج من 
الصواريخ والطائرات املسرية اإليرانية الصنع والتي أرادت 
من خاللها املليشيا الحوثية اإليرانية استهداف مناطق 

سكنيه يف اململكة قبل ان يتم إسقاطها.

نعت رئاسة الجمهورية إىل كافة أبناء 
الشعب اليمني األبي وإىل حماة الوطن 
يف املؤسسة العسكرية واألمنية الباسلة 
بوفاة املغفور له بإذن الله تعاىل رئيس 
هيئة العمليــات الحربية بوزارة الدفاع 
اللواء الركن نارص عبدالله رويس، الذي 
انتقل إىل جوار ربه، بمدينة جدة باململكة 
العربية السعودية وهو يف طريقه ألداء 

مناسك العمرة. 
وأشارت رئاسة الجمهورية يف بيان 

لها، إىل أن الفقيد كان من الرجال األوفياء 
املخلصني لوطنهم ومجتمعهم وللقسم 
العسكري الذي تحت لوائه، حيث خاض 
ورفاقه امليامني من القيادات العسكرية 
التضحيــات الجســيمة يف الدفاع عن 
الوطن يف مختلف املواقف واملنعطفات 
والتي كان آخرها حــرب تحرير عدن 
واملحافظات املجــاورة من قوى التمرد 

وانقالب مليشيا الحوثي اإليرانية. 

رئاسة الجمهورية  تنعي رئيس هيئة العمليات 
الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن رويس

يـــرافــقــه رئيــس مجلــس النـواب ووفــــد رفــيع المــسـتوى

رئيس الجمهورية يصل مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية واإلسالمية

   محمـد التميمي

يف ظل اشــتداد املعارك التي تدور بني قوات 
الجيش الوطنــي يف محافظــة الضالع، أعلن 
التحالف العربي لدعم الرشعية يف اليمن عن بدء 
عملية عسكرية تستهدف مواقع  مليشيا الحوثي 

االنقالبية يف املحافظة.
وقال التحالف العربي: "إن العملية العسكرية 
تتوافق مع القانون الدويل واإلنساني مؤكدا اتخاذه 

كافة اإلجراءات الوقائية لحماية املدنيني".
وأضاف أن العملية تهدف إىل تحييد قدرات 
الحوثيني عىل تنفيذ األعمال "العدائية واإلرهابية"، 
داعيا املدنيني يف محافظة الضالع إىل عدم االقرتاب 

من املواقع املستهدفة.

وشــدد التحالف عىل أن جهوده مستمرة يف 
مجال "مكافحة التنظيمات اإلرهابية لحفظ األمن 

واالستقرار اإلقليمي والدويل
وكانت مقاتــالت التحالــف العربي لدعم 
الرشعية، شــنت عدة غارات عىل مواقع متفرقة 
ملليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران شمايل 

محافظة الضالع.
واســتهدفت تلك الغارات، تعزيزات املليشيا 
االنقالبية، يف منطقة يعيس، شمايل جبهة مريس. 
أســفرت عن تدمري عدد من اآلليــات التابعة 
للمليشيا، ومرصع وجرح من كان عىل متنها من 

عنارص.
كما اســتهدفت الغارات، تجمعات ملليشــيا 
الحوثــي، يف منطقتــي "حبيــل الزمعري"، 

و"الزربيات"، غربي مديرية قعطبة، مما ادى اىل 
سقوط قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا، عالوة 

عىل تدمري شاحنة تحمل تعزيزات لها، ودبابة.
ميدانياً  تتكبد مليشيا الحوثي االنقالبية خسائر 
فادحة يف األرواح والعتــاد، يف جبهات محافظة 
-تبوء بالفشل، كما  تخوض قوات الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية يف جبهة الزاهر بمحافظة 
البيضاء معارك ضارية، تمكنت خاللها من تحرير 
عدد من املواقع الجديدة، ويف محافظة تعز تنفذ 
قوات الجيش الوطني عملية عســكرية واسعة 

لتحرير كامل املدينة من املليشيا االنقالبية.
ففي محافظة الضالــع، لقي 32 عنرصاً من 
مليشيا الحوثي االنقالبية بينهم قيادي مرصعهم، 
يف مواجهات  عنيفة مــع قوات الجيش الوطني 

شمايل املحافظة، يف مناطق شخب، والقفلة، وباب 
غلق، وباجة، شمايل وغرب مديرية قعطبة.

وأسفرت املواجهات عن مرصع 32 من عنارص 
املليشيا، بينهم القيادي امليداني املدعو عبداإلله عيل 

محمد مقداد، وجرح آخرين.
يف السياق استهدفت مقاتالت التحالف العربي 
بغارة جوية، تعزيزات ملليشيا الحوثي االنقالبية 
يف منطقة العود شمايل مديرية قعطبة، أسفرت 
عن تدمري منصة اطالق صواريخ كاتيوشا، ودبابة 

تابعة لها، يف منطقة الزبريات.
ويف منطقة العود شــمايل املحافظة، نفذت 
قوات الجيش الوطني كمني محكم للمليشــيا، 
حيث استدرجت قوات الجيش واملقاومة الشعبية، 

...صـ 2عنارص من املليشيا كانت تحاول 

...صـ 2

...صـ 2

الســالم عىل األبطــال املرابطني يف كل 
جبهات الصمود والنضــال دفاعا عن 
مرشوعية الدولة وسيادتها وقوة املواطنة 
املتســاوية يف وجه مشاريع التغطرس 

واالستقواء واختطاف إرادة الشعب.

تزامنًا مع تقدمات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات الضالع وتعز والبيضاء

 تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء عملية عسكرية لتحييد قدرات المليشيا الحوثية

خالل مشاركته في الدورة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة
رئيس الوزراء: على المجتمع الدولي دعم مسيرتنا لتحقيق التنمية 

وإطالق عجلة إعادة اإلعمار واستعادة التعافي االقتصادي

وزارة الدفاع ورئاسة األركان تنعيان 
رئيس هيئة العمليات الحربية

جيشنا يقاتل وينتصر من أجل وطن كبير وقوي مستقل

...تفاصيل صـ 3

تفاصيل صـ 7



الخميس الــعـدد »1881« 25 رمضان 1440هـ
 المـــوافــق 30 مــــايـــو 2019م

     اجليش الوطني اليمني
      

     

أخبار وتتمات2

اعــــالن قضائــي

تعلن محكمة مأرب االبتدائية 
سالم  محمد  املتهم/  على  بأن 
بــاضــاوي املــثــول أمــام محكمة 
ــأرب االبتدائية خــال شهر  م
ــان وذلك  من تاريخ هــذا اإلع
بواقعة غش جتاري يف القضية 
رقم 349 لسنة 2018م غ.ج ما 
لم سيتم محاكمته طبقًا لنص 
املادة )285( وما بعدها من قانون 
اإلجــراءات اجلزائية باعتباره 

فارًا من وجه العدالة.

شارك وفد بالدنا برئاسة 
وزيــر الخارجيــة خالد 
يمانــي، يف اجتماع وزراء 
خارجيــة دول منظمــة 
أمس  اإلسالمي،  التعاون 
األربعاء، للتحضري للدورة 
الرابعة عرشة ملؤتمر القمة 
اإلسالمية التي تستضيفها 
اململكة العربية السعودية 
يف مكــة يــوم 31 مايو 

الجاري. 
ووفقــاً التحاد وكاالت 
أنباء دول منظمة التعاون 
اإلسالمي )يونا(، سريفع 

وزراء خارجية منظمــة التعاون 
اإلسالمي - التي تضم يف عضويتها 
57 دولة - مرشوع البيان الختامي 

إىل القمة اإلسالمية العتماده.
كمــا ســتناقش القمــة، التي 
يتزامــن انعقادهــا مــع الذكرى 
الخمسني لتأسيس منظمة التعاون 

اإلسالمي، العديد من القضايا 
والتحديات التي تواجه العالم 
اإلســالمي من أجل بلورة 
موقف موحد تجاهها، وكذلك 
الفلسطينية  القضية  ملف 
والالجئني والوضع القانوني 
ملدينة القدس الرشيف، يف ظل 
نقل دول لسفاراتها إليها، ويف 
ظل الحديث عن تسويات ال 
تلبي السقف املطلوب لحقوق 

الشعب الفلسطيني".
القمة  أن  بالذكر  الجدير 
تبحث األوضاع الراهنة يف كل 
من اليمن، وسوريا،، وليبيا، 
والسودان، والصومال، وأفغانستان، 
والتحديــات التــي تواجهها االمة 

االسالمية.

بعــث فخامــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة، برقية عزاء 
ومواساة اىل احمد عبدالجليل 
جازم وإخوانه، عزاهم فيها 
يف وفاة والدهم عضو مجلس 
النواب عبدالجليل جازم الذي 
وافاه األجل بعد معاناة مع 

املرض الذي آلم به. 
وأشار رئيس الجمهورية 
اىل مناقب الفقيد وإسهاماته 
والنضاليــة.. الوطنيــة 
مشــيداً بمواقفه املرشفة 
والشجاعة التي جسدها من 
خــالل عضويته يف مجلس 

النواب ودفاعه عن الوطن 
العظيمــة  ومكتســباته 
ورفضه لعمليــة االنقالب 

الحوثية.
وعرب فخامة الرئيس عن 
اصدق التعازي واملواســاة 
األليم..سائالً  املصاب  بهذا 
الله العيل القدير ان يتغمده 
بواسع رحمته وان يسكنه 
فســيح جناته ويلهم أهله 
وذويــه وزمالئــه أعضاء 
مجلــس النــواب بالصرب 

والسلوان.

وجه وزير الثروة 
فهــد  الســمكية 
كفاين بتشكيل لجنة 
ودراســة  لالطالع 
ظاهرة نفوق أسماك 
ساحل  يف  الجمربي 
بعد  املــكال  مدينة 
وجود كميات كبرية 
نافقة عىل الساحل. 
اللجنة  وتبــارش 
عملها مــن تاريخ 
صــدور القرار عىل 
تقاريرها  ترفع  أن 

األوليــة خــالل ٤٨ 
ساعة من بدء مهامها.

كما وجه الوزيــر كفاين، هيئة 

وعلوم  األبحــاث 
ملتابعة  البحــار 
والقيام  الظاهرة 
يف  مهــا  بمها
هذه  مع  التعامل 
والقيام  الظواهر 
بدراســات علمية 

ورفعها للوزارة.
وكانــت وزارة 
الثروة الســمكية 
خــالل  تلقــت 
املاضية  الساعات 
بنفــوق  بالغــاً 
مــن  كميــات 
الجمربي قذفتها األمواج إىل ساحل 

الستني بمدينة املكال.

ضبطت األجهزة األمنية يف محافظة مأرب، 
شحنتني جديدتني من الحشيش املخدر كانت 
يف طريقها إىل العاصمــة صنعاء الخاضعة 

لسيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية.
وقال مصدر أمني لـ”سبتمرب نت”: "أن 
قوات األمن الخاصة يف محوري الجوبة وقانية 
ضبطت يف عمليتني منفصلتني شحنتني من 
الحشيش املخدر، كانت يف طريقها إىل مليشيا 

الحوثي يف العاصمة صنعاء".
وأضاف املصــدر : " أن الشــحنة األوىل 
ضبطت يف منطقة آل شعفة بالجوبة، والتي 
يبلغ وزنهــا 43 كيلو جــرام، حيث كانت 
العصابة تحاول تهريبها عىل متن سيارة نوع 
“حبة 2006” بعد أن تم اخفائها بإحكام يف 

االبواب الخلفية والجانبية للسيارة".
وأشــار املصدر األمني إىل أنه أثناء عملية 
الضبط والتفتيش حاول ســائق الســيارة 
الفرار، إال أن أفراد قوات األمن الخاصة اطلقوا 
النار عىل إطارات السيارة وإعاقة حركتها، 

وتمكنوا من القبض عىل الشحنة".

وأكد املصدر ذاته أن قوات االمن الخاصة 
ضبطت شحنة أخرى يف احدى النقاط التابعة 
لها يف محور قانية، كانت عىل متن ســيارة 
“برادو”، وهي يف طريقها إىل املليشيا االنقالبية 

العاصمة صنعاء.
وكانت قوات أمن مأرب، ضبطت شحنة 
تقدر125كيلو جراماً من الحشيش يف محور 
حريب حاولت العصابــة تهريبها عىل متن 
سيارة “حبه ٢٠٠٦” إىل العاصمة صنعاء التي 

تسيطر عليها املليشيا.
وتنشط عصابات التهريب التابعة ملليشيا 
الحوثي يف بشكل غري مسبوق مستغلة الوضع 
يف شهر رمضان املبارك واألجواء املاطرة التي 

تشهدها املنطقة منذ عدة أيام.
وتمكنت األجهزة األمنية يف محافظة مأرب 
خالل األشهر املاضية من ضبط عدة عمليات 
تهريب للحشــيش واملخدرات وغريها من 
املمنوعات التي كانت يف طريقها إىل مليشيا 

الحوثي يف صنعاء.

بعــث رئيس مجلــس النواب، 
ســلطان الربكانــي، برقية عزاء 
ومواســاة إىل، أحمد عبد الجليل 
جازم، يف وفاة والده عضو مجلس 
النواب، الشيخ، عبدالجليل جازم، 
الذي وافاه األجل بعد معاناة طويلة 

مع املرض .
وأكد رئيس مجلــس النواب أن 

الفقيد الراحل فــارق الحياة بعد 
رحلة برملانية نضالية اتســمت 
بالشــجاعة واالنحياز اىل قضايا 
الوطن ومصلحة الشــعب .. الفتاً 
إىل أنه برحيل الفقيد خرس الوطن 

واحدا من انبل ابنائه وابر رجاله.
وأعرب رئيس مجلس النواب يف 
برقيته باسمه واسم أعضاء مجلس 

النواب عن خالص العزاء واملواساة 
إىل جميع أبنــاء الفقيد وإخوانه 
وإخوانه وأهله وذويه واىل القيادة 
السياسية وأبناء شعبنا العظيم، 
بهذا املصاب الجلل .. سائالً املوىل 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وان يسكنه فسيح جناته، 
وأن يلهم الجميع الصرب والسلوان .

وزير الخارجية يشارك في االجتماع التحضيري 
لوزراء خارجية التعاون اإلسالمي

رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة البرلماني عبدالجليل جازمرئيس الجمهورية يعزي في وفاة البرلماني عبدالجليل جازم

كفاين يشكل لجنة لدراسة أسباب نفوق كميات كبيرة 
من الجمبري قبالة سواحل المكال

أمن مارب يضبط شحنتي حشيش جديدة كانت في طريقها إلى المليشيا

رئيس الوزراء
يف افتتاح الجلسة تحدث فيها عن التحديات التي تواجه 
املنطقة العربية وخاصة الدول التي تشهد رصاعات وبينها 
بالدنا، أدت إىل تعطل الخدمات وتدمــري البنية التحتية 
وتأثري ذلك عىل ماليني املدنيني وما نتج عنه من موجات 
نزوح كبرية، مشــرياً يف ذات الوقــت إىل أن الواقع ليس 
سوداوي يف الرشق األوسط واملنطقة العربية، فهناك دول 
تعرضت ملا هو أسوأ من ذلك، واألهم القدرة عىل النهوض.
ولفت الدكتــور معني عبدامللــك، إىل رؤية الحكومة 
للتعامل مع بناء املدن املترضرة ومعالجة االبعاد النفسية 
واالجتماعية جراء الدمار والحرب، وقال: " السؤال الذي 
يفرض نفسه هو هل نحن مســتعدون وقادرون عىل 
التعامل مع هــذا الوضع؟ وأؤكد هنــا أن ارادتنا قوية 
وماضون بدعم من األشــقاء واألصدقاء للتغلب عىل كل 
االثار التي خلفتها حرب مليشــيا الحوثي عىل الشعب 

اليمني منذ انقالبها عىل السلطة الرشعية".
كما كشف عن نقاشات جارية مع املانحني ورشكاء 
اليمن يف التنمية عن األولويات التي ينبغي االنفاق عليها 
عىل املدى القريب وبينها البنية التحتية، وأضاف: " إذا ما 
أخذنا بالحســبان بأن ثلثي الدول التي تعيش أو عاشت 
مرحلة الــرصاع تعاني من ضعــف التنمية وتفاوت يف 
توزيعها فإننا نضع أيدينا عىل أحد أهم أسباب الرصاعات 
يف العالم، فكما أنه ال تنمية بدون أمن واستقرار فإنه ال 

استقرار بدون تنمية".
وأشــار رئيس الوزراء إىل أن بالدنــا تواجه تحديات 
مركبة، ضاعفــت من تأثرياتها الحرب التي اشــعلتها 
مليشــيا الحوثي االنقالبية والتــي أدت إىل جانب من 
كوارثها اإلنســانية غريت من واقع املــدن والتجمعات 
الحرضية والتحركات الســكانية، فكانت الهجرات من 
املدينة إىل الريف للهروب من ويالت الحرب، ونزوح كبري 
نحو الحوارض املدنية املحررة واملستقرة، وبشكل تجاوز 

قدرات هذه املدن عىل استيعابه.
وأكد أن الحكومة تدرك أن هذا الواقع ال يمكن عكسه 
والبد من التعامل معه وإيجاد الحلول املناسبة له، وقال:" 
لذا نعمل عىل محاور أساسية تمكنا من إعادة إعمار اليمن 

وفقاً ألسس سليمة وبما يضمن تحصني الحوارض املدنية 
من االزمات والصدمات املستقبلية، وهذه املحاور تتمثل 

يف وضع سياسات حرضية وطنية."
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك فرصاً اســتثمارية 
واسعة يف اليمن يمكن أن توظف فيها االبتكارات والتقدم 
التكنولوجي يف كافة املجاالت، والحكومة مستعدة لتوفري 
البيئة املناســبة واألســس الرضورية لنجاح املشاريع 

االستثمارية املحلية واألجنبية.
وعىل هامش أعمال اجتماعات الدورة األوىل للجمعية 
العامة لألمم املتحدة للمستوطنات البرشية تحت شعار: 
"االبتكار لتحسني مستوى املعيشة يف املدن واملجتمعات"، 
اســتقبل رئيس جمهورية كينيا اوهور كينياتا، يف مقر 
األمم املتحدة بالعاصمة نريوبي، دولــة رئيس الوزراء 

الدكتور معني عبدامللك.
ويف مســتهل اللقاء، نقل الدكتور معــني عبدامللك، 
للرئيس الكيني تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، وشكره للموقف الكيني الثابت 

واملستمر يف دعم الرشعية اليمنية ورفض االنقالب".
وتبادل الجانبان وجهــات النظر حول التطورات عىل 
املستوى اإلقليمي والدويل، بما يف ذلك مستجدات االوضاع 
يف اليمن والجهود املســتمرة إلنهاء االنقالب واستعادة 
مؤسسات الدولة، بإســناد من تحالف دعم الرشعية يف 

اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة.  
وأكد اللقاء الحرص املشــرتك عــىل تعزيز وتطوير 
العالقات بني البلدين يف مختلف املجاالت بما يخدم املصالح 

املتبادلة للبلدين والشعبني الصديقني.

اللجنة اإلقتصادية
السيايس للمعاناة اإلنســانية التي تتسبب فيها عن 
طريق إحداث حــاالت انهيار بقيمــة العملة والوطنية 

وتحميلها مسؤولية ذلك.
ونوهت اللجنة، بما تســببت به املليشيا الحوثية من 
انهيار بالعملــة الوطنية وتدهور بالوضع اإلنســاني 
واملتاجــرة السياســية بمعاناة املواطنــني، وباملقابل 
الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية الرشعية من خالل 

مؤسساتها املختصة وعىل رأســها اللجنة االقتصادية 
والبنك املركزي اليمني، وذلك بناًء عىل توجيهات فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدعم 
مبارش لالقتصاد الوطني من األشقاء يف اململكة العربية 

السعودية، لتحقيق األهداف املنشودة.
وقالت اللجنــة االقتصادية يف بيانهــا: "إن األهداف 
املنشودة تشمل الحفاظ عىل اســتقرار العملة الوطنية 
وتعزيز قيمتها عــن طريق إعادة الــدورة النقدية من 
السوق الســوداء إىل القطاع املرصيف الرسمي واستعادة 
الثقة فيــه، وتفعيل الضوابط الدولية ملكافحة غســيل 
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، وإيقاف التجارة غري 
القانونية للمشــتقات النفطية يف اليمن، وتوفري العملة 
األجنبية الكافية واملدعومة لتغطية احتياجات استرياد 
السلع الغذائية والوقود وفقاً لآللية التي أوصت بها اللجنة 
االقتصاديــة وأقرتها الحكومة ونفذهــا البنك املركزي 
اليمني، وذلك كخطوة أساســية للتخفيف من معاناة 
املواطنني وتحسني الوضع اإلنساني وتوفري الغذاء والوقود 

بأسعار مناسبة يف جميع مناطق اليمن".
وأضافت: "أنه قد تأكد للجميع أن حاالت اســتعادة 
العملة لجزء من قيمتها املنهارة يف جميع املناطق كان 
نتيجة لتدخالت البنك املركزي اليمني من عدن بوسائله 
النقدية والفنية املختلفة، وأن حاالت ارتفاع سعر العملة 
األجنبية خاصة يف املناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية 
بشــكل أكرب عن أســعارها يف املناطق املحررة خالل 
األسابيع املاضية خري دليل عىل تلك الجهود الحكومية 

املبذول".
ولفتت إىل أن تلك الجهود وسياسات العمل االقتصادي 
املهني واملحايد التي اتبعها البنك املركزي اليمني من عدن 
جاءت لترتجم اإلدراك الكامل لحقيقة أن انهيار العملة 
الوطنية ســيؤدي حتماً إىل جعل جميــع جهود اإلغاثة 
اإلنسانية والتنمية االقتصادية العاجلة غري ذي جدوى، 
كما أن ذلك سريفع من تكاليف العمل اإلنساني وجهود 
التنمية وإعادة االعمار التــي يحتاجها اليمن، وأن ذلك 
االنهيار سيتســبب يف املزيد من املعاناة للمواطنني كافة 

يف مختلف املناطق.

تحالف دعم الشرعية
الشعبية، عنارص من املليشيا كانت تحاول التسلل من 
منطقتي هجار، وشــليل، باتجاه مواقع صامح، غربي 
منطقة مريس، وقرية القفلة شــمايل مديرية قعطبة، 
وباغتت قوات الجيش عنارص املليشيا بهجوم مفاجئ، 
أسفر عن مرصع 12 من عنارصها، وأرس 15آخرين، فيما 

الذ البقية بالفرار.
كما حاولت عنارص أخرى من املليشيا تعزيز املجموعة 
املحارصة، إال أن قوات الجيش استهدفتها قبل أن تصل 

إىل منطقة املواجهات.
ويف محافظة تعز تخوض قوات الجيش الوطني منذ يوم 
األحد املايض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية، 
بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف عىل مواقع وتجمعات 

املليشيا.
ففي الجبهة الغربية من املحافظة، أســفرت املعارك 
عن مرصع وجرح العرشات من عنارص مليشيا الحوثي 
االنقالبية، تزامن ذلك مــع قصف مدفعي مكثف لقوات 
الجيش الوطني عىل مواقع وتجمعات مليشــيا الحوثي 

االنقالبية عىل طول الجبهة الغربية.
وطال القصــف مواقع وتجمعات ملليشــيا الحوثي 
االنقالبية يف تبة املدرجات وتبة القارع بذات الجبهة، ما 

أسفر عن تدمري طقم للمليشيا يف محيط تبة املدرجات.
كما اســتهدفت مدفعية قوات الجيش الوطني غرفة 
قيادة مليشيا الحوثي االنقالبية يف تبة الزبيه شمال غرب 
معسكر الدفاع الجوي، ما أسفر عن مرصع وجرح عدد 

منهم بينهم قيادات ميدانية.
ويف منطقة الخمســني اســتهدفت مدفعية الجيش 
الوطني ثمانية عنارص للمليشيا بقيادة املدعو أبو رداد 
وســيارة )غمارتني( وطقم إمداد، مــا أدى إىل مقتلهم 

جميعاً.
وتأتي هذه املواجهات ضمن العملية العسكرية التي 
اعلن عنها محور تعز، لتحريــر املحافظة بالكامل من 

عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية.
ويف جبهات محافظة البيضاء أحبطت قوات الجيش 
الوطني مسنودة باملقاومة الشعبية هجمات عدة مليلشيا 

الحوثي االنقالبية عىل عدد مــن املواقع التابعة ألبطال 
الجيش واملقاومة يف آل حميقــان بمديرية الزاهر، مما 
اسفر عن مرصع وجرح عدد من عنارص مليشيا الحوثي 

االنقالبية.
كما حققت قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
تقدمات ميدانية جديدة يف مديريــة الزاهر بعد معارك 
عنيفة خاضتها ضد مليشيا الحوثي االنقالبية، تمكنت 
خاللها تحرير مواقع كانت تمركز فيها املليشيا االنقالبية  
يف تبتي الحمراء، والقناصني ومواقع أخرى يف جبل األريل 
الواقع بني منطقتي الســوادنة وقربــة يف آل حميقان 

بمديرية الزاهر.
وكبدت قوات الجيش واملقاومة مليشيا االنقالب عدداً 
كبرياً من القتىل والجرحى اضافة إىل تدمري معدات قتالية 

تابعة لها وأرس أحد عنارصها.
وكانت قوات الجيش الوطني ومعها املقاومة الشعبية 
حررت خالل اليومني املاضيني عدة مواقع يف املديرية ذاتها. 
أما يف محافظــة الحديدة غرب البــالد، صدت قوات 
الجيش الوطني هجوماً ملليشيا الحوثي االنقالبية باتجاه 
مدينة حيس، يف محاولة منها التقدم نحو مواقع الجيش 
يف منطقة بني مغازي شمال مديرية حيس وكانت قوات 
الجيش الوطني أحبطت محاولة تســلل ملليشيا الحوثي 
االنقالبية صوب األحياء السكنية املحررة يف شارع صنعاء 
وسط املدينة، مما أسفرت املواجهات عن مرصع وجرح 
عدد من عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية، وإجبار من 

تبقوا منهم عىل الفرار.
وتحاول املليشــيا االنقالبية من وقت آلخر التقدم يف 
مدينة الحديدة، غري أنها تتلقى رضبات موجعة من قوات 
الجيش الوطني، تتكبد فيها املليشــيا خسائر فادحة يف 

األرواح والعتاد.
ويف ســياق متصل تمكنت قوات الجيش الوطني من 
استهداف ثالثة من قنايص مليشــيا الحوثي االنقالبية 
رشق املدينة، حيث تم استهدافهم يف مواضع تمركزهم 
بأعىل أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة يف شارع 
الخمسني، بعد تمكن وحدات استطالع الجيش من تحديد 

مواقع تمركزهم.

... تتــمــــات ...
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اعالنات فقدان
   يعلن أحمد عبدالله سيف عيل قائد، 
الصادرة  الشخصية  بطاقته  فقدان  عن 
من االمانه، فعىل من وجدها إيصالها إىل 

اقرب مركز رشطة. 
  يعلن عبدامللك عيل داود احمد محمد عن 
فقدان جواز ســفره الصادر من مأرب، 
فعىل من وجده إيصالــه إىل اقرب مركز 

رشطة. 
  يعلن ابراهيم حسن ابراهيم عيل الخضمي 
عن فقدان جــواز ســفره الصادر من 
الحديدة، فعىل من وجده إيصاله إىل اقرب 

مركز رشطة. 

فقدان طفلة أكد وكيل أول محافظة 
عبدالقوي  الدكتــور  تعز 
املخاليف اهتمام الســلطة 
املحلية والقيادة السياسية، 
بوضع معالجات مستدامة 
لحل اإلشكاالت يف موضوع 
الوطني  الجيــش  جرحى 
وأن التعاون والتنسيق مع 
الدول والربامــج الداعمة 
مستمر لرفد املستشفيات 
الحكومية باملعدات الطبية 
وتفعيل مختلف األقســام 
ووقف اإلجراءات املخالفة 

فيها .
جاء ذلك خالل اجتماعه 

بلجنــة الجرحــى بحضــور وكيل 
املحافظة الشيخ عارف جامل ورئيس 
االستخبارات العسكرية العميد عبده 
البحريي وقائد الرشطة العســكرية 
العميد جمال الشمريي ومدير الشؤون 

القانونية األستاذة وفاء الصلوي .
وقال الدكتور املخاليف: "إن قضية 
الجرحى تعد أولوية قصوى وتحظى 
بكل االهتمام والرعاية ولن نســمح 
بمعاناة أي جريــح ضحى من أجل 
تعز وتحمــل وجع املعانــاة للدفاع 
عن محافظــة تعز من املليشــيات 

االنقالبية".
مؤكــداً ان موضــوع الجرحــى 
ســيعالج بالكامل من قبل محافظ 
املحافظة ، كما ســيتم حل الخالفات 
 ، داخــل املستشــفيات الحكومية 

مؤكدا انهم سيولون  الجرحى عناية 
خاصة ، وهــذه مســألة ليس فيها 
نقاش واليمكن التساهل فيها مطلقا 
وسنكون بجانبكم لتخفيض التكاليف 

يف املستشفيات الخاصة. حد تعبريه.
وخالل اللقاء  استمع وكيل أول إىل 
رشح من ممثلني عن نقابة موظفي 
مستشفى الثورة والجرحى املحتجني 
عــن تقرير مفصل عــن الصعوبات 
واملعوقــات الحاصلــة،  مؤكداً عىل 
رضورة معالجــة االختالالت املتعلقة 
بمعاملة الجرحى وتفعيل األقســام 
الطبية وعودة الكادر الطبي اىل هيئة 

مستشفى الثوره العام .
فاتورة نت للغذاء العاملي بأكثر من 

مليون دوالر. 
تداول نشطاء عىل مواقع التواصل 
االجتماعي وثيقة تكشــف فســاد 

املنظمــات الدوليــة يف اليمن 
ومتاجرتها بـــاألزمة اليمنية 
، وأظهرت الوثيقة أن برنامج 
األغذية العاملي )WFP( التابع 
لألمم املتحدة ســدد ما يقارب 
1.2مليون دوالر مقابل إنرتنت 
يف عام واحــد ، أي : ما يعادل 

636 مليون ريال.
إىل ذلك اعترب ناشطون أن 
هذا املبلغ يمثــل واحدة من 
وســائل الدعم التي تقدمها 
األمم املتحدة ملليشيا الحوثي، 
عىل حساب ماليني اليمنيني 
الذين يعانون مــن الجوع، 
مؤكدين أن هــذه املبالغ يتم 
خصمهــا من إجمايل املســاعدات 
املقدمــة لليمنيــني وتدرجه األمم 
املتحدة وبرنامــج األغذية العاملي 
ضمن ميزانيته التشغيلية لربنامجه 
يف اليمن ويتم استقطاعها من املنح 
واملساعدات التي يفرتض أن تخصص 

ملساعدة الجوعى والنازحني.
وأشار الناشطون إىل أن هذه الوثيقة 
التي كشفت حجم الفســاد املتبادل 
بني األمم املتحدة ومليشــيا الحوثي 
االنقالبيــة، كشــفت يف الوقت ذاته 
حجم العبث الذي يطال املســاعدات 
املقدمة لليمن، مطالبني الدول املانحة 
وضع آلية تضبط ترصيف هذه املنح 
واملساعدات بشكل صحيح بما يخدم 
الرشيحة املستهدفة وليس موظفي 

األمم املتحدة.

المخالفي يعد بمعالجات مستدامة لقضايا جرحى تعز

اعــــالن 
قضائــي

تعلن نيابة مأرب 
االبتدائية بأن 

من له عاقة 
بصاحب الصورة 
املبينة أو يعرفه 

علية احلضور 
إلى النيابة خال 

شهر من تاريخ 
نشر اإلعان 

حصل املقدم عبدالله محمد العيزري 
من إجازة البحث العســكري عىل درجة 
املاجســتري يف العلوم العســكرية من 

جمهورية مرص العربية.
وحاز املقدم الركــن/ عبدالله محمد 
العيزري عىل تقدير امتياز من كلية القيادة 
واألركان املرصية عن رسالة املوسومة، 
بعنوان»التوجه االمريكي للسيطرة عىل 
البحر االحمــر وتأثري ذلك عىل املالحة يف 

املنطقة واألمن القومي اليمني«.
وبعثتــه وزارة الدفــاع للدراســة 
مطلع العام املــايض يف تخصص العلوم 

العسكرية.

المقدم العيزري يحصل على درجة الماجستير في العلوم 
العسكرية بتقدير امتياز من جمهورية مصر

فقدت الطفلة حمدية أسماعيل 
من  ارومو فمــن وجدها عليه  
771153537 او  االتصال عىل 

 716873522
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     اجليش الوطني اليمني
      

     3 متابعات

بحث سفري اليمن لدى تونس، عبد 
النــارص باحبيب، مــع مدير الصحة 
العسكرية التونسية، رئيس املجموعة 
العربيــة اإلقليمية أمري لــواء طبيب 
مصطفــى الفرجاني، ســبل تعزيز 
التعاون والعالقات املشرتكة يف مجال 

الطب العسكري بني الجانبني.
وتطــرق اللقاء إىل بحــث إمكانية 
االســتفادة من خربات هذه املؤسسة 
املهمة التي ترتبــط بعالقات تكاملية 
مع املنظمة الدولية للطب العسكري يف 

بروكسل.
وخالل اللقاء، اســتعرض السفري 
باحبيــب مســتجدات األوضاع عىل 
الساحة اليمنية وعىل وجه الخصوص 
الصحة العســكرية يف ظل االنتهاكات 

الجســيمة التــي ترتكبها مليشــيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران 
يف حق العسكريني واملدنيني.. الفتاً إىل 
التهديدات التي تشــكلها تلك املليشيا 
لخطوط املالحة الدولية ودول الجوار 
ورفضها التجاوب مع الجهود الدولية 

إلحالل السالم وإنهاء الحرب.
من جانبه، قــدم الفرجاني رشحاً 
مفصالً عن طبيعة عمل هذه املؤسسة 
الطبيــة العســكرية والخدمات التي 
تقدمها املجموعــة وخاصة يف مجال 
إعادة التأهيل لألطباء يف مجال الطب 
العسكري وفقاً التفاقية فيينا والقانون 
الدويل اإلنســاني يف فــرتات النزاعات 
العسكرية ويف حاالت الســلم أيضاً.. 
مبدياً استعداد بالده تعزيز العالقات يف 

هذا اإلطار.

نعت رئاسة الجمهورية إىل كافة أبناء الشعب اليمني األبي وإىل حماة 
الوطن يف املؤسسة العســكرية واألمنية الباسلة بوفاة املغفور له بإذن 
الله تعاىل رئيس هيئــة العمليات الحربية بــوزارة الدفاع اللواء الركن 
نارص عبدالله رويس، الذي انتقل إىل جوار ربه، يوم الثالثاء، بمدينة جدة 

باململكة العربية السعودية وهو يف طريقه ألداء مناسك العمرة.
وأشارت رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت وكالة االنباء اليمنية)سبأ( 
نســخة منه، اىل ان الفقيد كان من الرجال األوفياء املخلصني لوطنهم 
ومجتمعهم وللقسم العسكري الذي تحت لوائة خاض ورفاقه امليامني من 
القيادات العسكرية التضحيات الجسيمة يف الدفاع عن الوطن يف مختلف 
املواقف واملنعطفات والتــي كان آخرها حرب تحرير عدن واملحافظات 

املجاورة من قوى التمرد وانقالب مليشيا الحوثي اإليرانية. 
وقال البيان:« بوفاة اللواء رويس خرس الوطن والقوات املسلحة الباسلة 
واحداً من خرية أبنائها األوفياء ووطنياً مخلصاً ومناضالً جسوراً ممن 
وهبوا حياتهــم لخدمة الوطن وانتصاراً لقضايــاه العادلة«.. الفتاً اىل 
ان الفقيد أثبت يف كل املواقف والظــروف التي مرت بها اليمن بأنه من 
املخلصني الرشفاء الذين جسدوا املصداقية الوطنية وأدوا واجبهم بصمت 

ونكران للذات.
وأضاف البيان »إن رئاسة الجمهورية وهي تعرب عن تعازيها الحارة 
ومواساتها العميقة ألبناء الشعب اليمني وكافة أفراد أرسة الفقيد يف هذا 
املصاب األليم لتسأل الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ابناء شعبنا اليمني وأفراد أرسته وقواتنا 

املسلحة الباسلة واألمن الصرب والسلوان.

رئاسة الجمهورية  تنعي رئيس هيئة العمليات 
إىل ذلك بعث فخامــة الرئيس عبدربه منصور هادي الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن رويس

رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إىل احمد نارص 
عبدالله رويس واخوانه وكافة آل رويس ،عزاهم فيها يف 
وفاة رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء 

الركن نارص عبدالله رويس. 
وأشار رئيس الجمهورية يف برقيته اىل مناقب الفقيد 

الوطنية والنضالية التي جســدها خالل مشوار حياته 
ودوره القيادي يف مختلف املواقع العسكرية التي شغلها. 

وعرب فخامة الرئيس عن خالص العزاء واملواساة بهذا 
املصاب األليم .. مبتهالً للموىل عز وجل ان يتغمده بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

كما أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الوكن عيل 
محسن صالح اتصاالً هاتفياً بـ هشام نارص بارويس 
عزاه وإخوانه وكافة آل رويس يف وفاة اللواء الركن نارص 

بارويس رئيس هيئة العمليات الحربية.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية 
والنضالية وإخالصــه وتفانيه يف مختلــف املناصب 

العسكرية التي تقلدها.
وعرب نائب الرئيس خالل االتصال عن أصدق تعازيه 
ومواساته ألرسة وأقارب الفقيد وزمالئه يف هذا املصاب 
الجلل، سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويســكنه فســيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

رئيس الوزراء يعزي آل رويس
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
برقية عزاء ومواساة اىل احمد نارص عبدالله بارويس 
واخوانــه وذلك بوفاة والدهم رئيــس هيئة العمليات 
الحربية بــوزارة الدفاع اللواء الركــن نارص عبدالله 

بارويس.
وأشــاد رئيس مجلس الوزراء يف الربقية اىل مناقب 
الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خالل مشوار 
حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والدفاع عن الثورة 
والجمهوريــة ومواجهة املليشــيا الحوثية االنقالبية 

املدعومة ايرانياً يف عدن واملحافظات املجاورة لها.
وعرب رئيس الوزراء يف الربقيــة عن اصدق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب األليم..مبتهالً للموىل عز وجل ان 
يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم 
اهله وذويه ورفاق دربه يف املؤسسة األمنية والعسكرية 

الصرب والسلوان.

رئيس الجمهورية يعزي آل رويس

نائب الرئيس يعزي 
آل رويس

بعث نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح 
برقية عزاء ومواساة يف وفاة اللواء 
سيف عيل صالح سكره قائد اللواء 
األول مقاومة وهو يرابط يف ميادين 
البطولة والعزة والرشف بمحافظة 

الضالع.
وأشــاد نائب الرئيس بمناقب 
الشهيد وبطوالته وما سطره من 
بطوالت ومالحم خالدة يف مواجهة 
مليشيا االنقالب الحوثية الكهنوتية، 

وقيادة الشــهيد املحنكة ألبطال 
الجيش، وما تمتــع به من أخالق 
عالية وصرب وتفــان يف أداء املهام 

املنوطة إليه.
وعرب نائب رئيس الجمهورية يف 
الربقية عن أصدق التعازي واملواساة 
ألرسة وأقارب الشــهيد ومنتسبي 
اللواء األول مقاومة، ســائالً الله 
العيل القدير أن يتغمده بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

نائب رئيس الجمهورية يعزي 
في استشهاد اللواء سيف سكره

      متابعات:

أكــدت الحكومــة اليمنيــة أن %80 
من املنظمات الدوليــة العاملة يف اليمن 
ترفض التجاوب مع طلباتهــا، بتقديم 
أرقام واضحة عن نفقاتها التشــغيلية، 
واملساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، 
محذرة هذه املنظمات من إجراءات قانونية 
ســتتخذ قد تصل لحرمانها من العمل يف 

الداخل اليمني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدويل يف 
الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج: 
إن الرأي العام اليمني يتساءل عن كيفية 
رصف أموال املساعدات املقدمة من الدول 
املانحة عرب املنظمــات الدولية يف اليمن، 
وبالتايل فإن الحكومة لن تتهاون يف هذا 

األمر، وتتابعه باهتمام بالغ.
وأوضــح العوج يف حديــث لـ»الرشق 
األوســط«، عن هــذه اإلشــكالية، بأن 
بعض املنظمات الدولية تبالغ يف نفقاتها 
التشغيلية يف اليمن بشكل كبري جداً، حيث 
تصل نفقاتها إىل 25 %، فيما املعدل العاملي 
املتعارف عليه هو 5% نفقات تشغيلية. 
وحســب وزير التخطيط ، فإن الحكومة 
اليمنية جددت املسألة عىل طاولة املنظمات 
الدولية واألمم املتحــدة والبنك الدويل، إال 

أن 80% مــن املنظمات لم تتجاوب حتى 
اآلن، فيما أبدت 20% منها مرونة كبرية، 

وقدمت أرقامها للحكومة اليمنية.
 وأضاف: »يف كل اجتماع مع املنظمات 
العاملة يف اليمن نطلــب منهم تفاصيل 
أعمالهم يف اليمن من مبدأ الشــفافية يف 
العمل، بحيث نعلم بالضبط حجم األموال، 
وأين تذهب، وحجم نفقاتها التشغيلية، 
خصوصــاً أن بعض املنظمــات تفوق 
نفقاتها التشغيلية املعدل املتبع به عاملياً«. 
وتابع: »نقوم بشكل مستمر، بوضع هذه 
املعلومات أمام ســلطات البنك الدويل يف 

واشنطن ومع األمم املتحدة«.

وتابع العوج بقوله: »بعض املنظمات 
تتجاهل الرد، وبعضها تجاوب، وقد عملنا 
ورش عمل معها، وحــددوا لنا تفاصيل 
ما أنجــزوه يف 2018، وما هو برنامجهم 
يف 2019، وبالتايل نحــن بصدد أن نتخذ 
إجراءات محددة وقانونية مع املنظمات 
التي تتجاهل تزويدنا بالبيانات املطلوبة 
حــول عملياتها يف اليمــن، وأين تذهب 
األموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً 
يف اليمن يتساءل حول هذا املوضوع، ونحن 
نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع 
اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي«.
وعن اإلجراءات التــي تعتزم الحكومة 

اتخاذها تجاه تلك املنظمات التي تتجاهل 
التجاوب مع طلبــات الحكومة اليمنية، 
تحــدث الدكتور نجيب العــوج عن عدة 
خطوات؛ أولها أنه سيكون هناك تواصل 
ولقاءات مع املانحــني، وطرح املوضوع 
عليهم، مشرياً إىل أن الدول املانحة حريصة 

عىل أن تصل أموالها ملكانها الصحيح.
وتابــع: »ثانياً: آلية منــح الرتاخيص 
والعمل هي من مهــام وزارة التخطيط 
والتعــاون الدويل، وتجدد كل 6 أشــهر، 
وبالتايل أي منظمة ال تتجاوب ســنجلس 
معهــا، ونمنحها فرصة، ثــم لن نجدد 
لهم الرتاخيص يف حال استمرار الرفض، 
ألنهم يتناقضون مــع نصوص ومواثيق 
األمم املتحدة الخاصة بالشفافية، وكذلك 

يتعارضون مع القوانني اليمنية«.
وشــدد الوزير عىل أن الحكومة ال تريد 
التدخل يف أعمال املنظمات الدولية يف اليمن، 
وال أن تفرض عليهم شيئاً، وقال: »نحن 
نمنح هذه املنظمــات إعفاءات جمركية 
ورضيبية، ونوفر لهم كل التسهيالت، وهذا 
األمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، 
خصوصاً ونحن ال نريد سوى األرقام، ال 
نريد التدخــل يف أعمالهم، وال أن نفرض 
عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها 
للشعب اليمني بوصول املساعدات عرب هذه 

املنظمات، ويعرف الشعب بذلك«.

الحكومة اليمنية تطالب منظمات دولية بالكشف 
عن حساباتها وتهدد باتخاذ إجراءات قانونية

السفير باحبيب يلتقي مدير 
عام الصحة العسكرية التونسية

      متابعات:
تمكنت قــوات الجيش الوطنــي بمحافظة تعز، من 
استعادة عدد من املواقع بعد معارك عنيفة ضد مليشيا 

الحوثي االنقالبية.
وأكد مصدر عسكري ميداني بمحور تعز يف ترصيح 
لـ)26سبتمرب( أن الجيش الوطني استعاد تبة »القارع 
»وتبة »الكنبتني« وتبة »حميد عىل عبده« املطلة عىل جبل 

الوعش ووادي جديد شمال  املدينة«.
 وأضاف املصدر: أن املعارك أسفرت عن سقوط قتىل 
وجرحى حوثيني، وأن قوات الجيش اســتهدفت طرق 
تحركات املليشــيا الحوثية ومواقــع مهمة تم زراعتها 

بااللغام وانتشار القناصة.
 ويف نفس الســياق أكد قائد محور تعز اللواء الركن 
سمري الصربي، استمرار املعركة وتقدم الجيش الوطني 
وسط تراجع وانهيار يف صفوف مليشيا الحوثي االنقالبية.

وقال اللواء الصربي خــالل تفقده الخطوط األمامية 
للجبهة الشمالية: »ان املعركة تهدف اىل كرس الحصار 

عن املحافظة، والجيش يتقدم بخطى ثابتة«.
وأضاف: »أن قوات الجيش أحــرزت تقدماً ميدانياً 
وحررت مواقع مهمة ومطلة وحاكمة يف الجزء الشمايل 
الغربي للمدينة«.. مثمناً صمود وبسالة أبطال الجيش يف 
مواجهة املليشيا االنقالبية التي باتت اليوم تلفظ أنفاسها 

األخرية.

إىل ذلك قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي 
املخــاليف، بزيارة عدد من جرحــى الجيش الوطني يف 
مستشفى الربيهي والروضة والذين اصيبوا يف املواجهات 
الدائرة بني قوات الجيش الوطني واملليشيا االنقالبية يف 

عدد من املواقع والجبهات.
واطمأن املخاليف عىل صحة الجرحى.. مشيدا بدورهم 
البطويل.. موجهاً بمزيد من االهتمام والرعاية الصحية.. 

متمنيا لهم الصحة والشفاء العاجل. 
وأشار املخاليف إىل أن الوقت حان لرفع الظلم الجاثم عىل 
مدينة تعز وفك الحصار وتحرير ما تبقى من املحافظة..

داعياً اىل مساندة الجيش الوطني يف تعز لتحرير ماتبقى 
من املحافظة.

فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة مواقع من قبضة الحوثيين 

قائد محور تعز: المعركة تهدف إلى كسر الحصار والجيش يتقدم بخطى ثابتة
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      متابعات:

استعرض رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
امــام رؤســاء دول وحكومات ووفــود العالم 
املشاركة يف الحوار االســرتاتيجي رفيع املستوى 
ضمن اجتماعات الــدورة األوىل للجمعية العامة 
لألمم املتحدة للمســتوطنات البرشية ، املنعقدة 
يف العاصمة الكينية نريوبــي، خطط وأولويات 
الحكومــة للتنمية الحرضية كإحــدى األدوات 
للحفاظ عىل السالم االجتماعي وإعادة اإلعمار، 
وترسيع التعايف االقتصــادي ، وبالذات يف الدول 
املتأثرة بالنزاعات.. مؤكداً ان االبتكار والتكنولوجيا 
يساعد عىل تخطي كثري من املصاعب والتحديات 
التي تفرزها الرصاعات، وتمثل فرصة إلعادة بناء 
البنى التحتية واملؤسسات الرسمية بصورة سليمة 
ووفقا لرؤية شاملة تســتند عىل مبادئ التنمية 

الحرضية.
جاء ذلــك يف مداخلته التي القاهــا يف الحوار 
االسرتاتيجي رفيع املســتوى وبمشاركة رئييس 
جمهورية كينيا اوهورو كينياتا، وجنوب السودان 
سلفا كري، ورئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما، 
ووكيلة األمني العام لألمم املتحدة واملديرة التنفيذية 
ملوئل األمم املتحدة ميمونة رشيف ، وبحضور وفود 
من مختلف دول العالم، ضمن اعمال اجتماعات 
الدورة األوىل املنعقدة تحت شعار »االبتكار لتحسني 
مستوى املعيشــة يف املدن واملجتمعات«. تحدث 
الدكتــور معني عبدامللك، عــن تجربة اليمن وما 
تشهده من تدمري لعدد من مدنها منذ الحرب التي 
اشعلتها مليشيا الحوثي االنقالبية، كما هو حال 
بعض املدن العربية كاملوصل وحلب وغريها التي 
ذهبت ضحية لجماعات متطرفة.. مشريا إىل النهج 
الذي تتبعه الحكومة للتعامل مع هذا التحدي بقدر 
عال من املسؤولية وإعداد خطط ورؤى واضحة 
لتخطي ذلك، ووضع أولويــة التنمية الحرضية 
ضمن أجندتها كخطوة اساسية يف إعادة االعمار 

والتعايف الرسيع والعودة إىل املسار االقتصادي.
وتطرق إىل آثار الرصاعــات يف تدمري األعمدة 
األساســية للتنمية ، وإفراغ املدن من النشــاط 
االقتصــادي، وتضاعف أعباء النــزوح إىل مدن 
ومناطق غــري مؤهلة، ما يشــكل اعباء تتحمل 
مســؤوليتها الحكومة.. الفتا إىل رؤية الحكومة 
لتحقيق التنمية الحرضية املنشودة واالحتياجات 
القائمة يف الجوانب االسكانية والخدمية والبنى 
التحتية، والدور املعول عىل رشكاء اليمن يف التنمية 
بدعم هذه الخطط والرؤى.. مؤكدا عزم وتصميم 
الحكومة عىل تقديم تجربة ملهمة للدول الخارجة 

من الرصاعات يف التنمية الحرضية.
وقال: »ومع سعينا لتحقيق التنمية الحرضية، 
لكن لدينا يف اليمن إرث حضاري عاملي تمتد جذوره 
إىل االف السنني، وحريصون عىل الحفاظ عليه، وقد 
خصصنا بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية 20 باملائة من 
عائــدات النفط للتنمية املحليــة يف املحافظات، 
والتي لديها أجندة حقيقية لتحديث مخططاتها 

الحرضية لتكون مواكبة للتطور«.
وأشــار رئيس الوزراء، إىل النقاشــات الدائرة 
إلرشاك القطاع الخاص املحيل واألجنبي يف تنفيذ 
األجندة الحرضية يف اليمن، وإرشاكه يف املشاريع 
االسرتاتيجية ومشاريع البنى التحتية بشكل فاعل، 
والرؤى التي يتــم العمل عليها لتوفري الضمانات 
إلنجاح هذه الرشاكة ، وقال »هناك خطط كبرية 
إلعادة اعمــار اليمن ، وفرص واســعة وواعدة 
للمستثمرين للمســاهمة، يف  مختلف املجاالت، 
يف الخدمات األساســية والبنى التحتية وغريها، 

والحكومة عىل اســتعداد للتعاون وتقديم كل ما 
يلزم«. وألقيت مداخالت يف الحوار االســرتاتيجي 
رفيع املستوى من رئييس كينيا وجنوب السودان 
ورئيس وزراء فيجي واملديرة التنفيذية ملوئل األمم 
املتحدة ، اســتعرضت يف مجملها أهمية التنمية 
الحرضية ومواكبة الجهــود الدولية الرامية إىل 
تحقيق أهداف التنمية املســتدامة، والســيما 
الهدف الحادي عرش، الذي ينص عىل »جعل املدن 
واملســتوطنات البرشية شــاملة للجميع وآمنة 
وقادرة عىل الصمود واالستدامة«،  مشريين إىل  
الدور الذي يمكــن أن تلعبه التنمية الحرضية يف 
الحفاظ عىل السالم وإعادة االعمار بعد األزمات 

والحد من مخاطر الكوارث.
إىل ذلك حــرض رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، ووكيلة األمني العام لألمم املتحدة املديرة 
التنفيذية ملوئل ميمونة رشيف. توقيع الجمهورية 
اليمنية، عىل اتفاقية تعاون مــع برنامج األمم 
املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )املوئل(، يف 
العاصمة الكينية نريوبي، يوم أمس األربعاء ونص 

االتفاق الذي وقعه عن 
جانب اليمن نائب وزير 
األشغال العامة والطرق 

الدكتور محمد ثابت، ومدير املكتب االقليمي للدول 
العربية يف برنامج املوئل الدكتــور عرفان عيل، 
عىل انشاء مكتب املوئل يف العاصمة املؤقتة عدن 
إلعداد إطار التعاون ما بني برنامج األمم املتحدة 
للمســتوطنات البرشية وحكومــة الجمهورية 
اليمنية وتحديثه باستمرار من أجل تعزيز وإدارة 
كل من األنشطة، واملشاريع والربامج التي ينفذها 
الربنامج يف الجمهورية اليمنية ككل أو يف أي من 
محافظاتها ومدنها ولتشجيع تنفيذ األنشطة يف 
مجال التنمية الحرضية املتكاملة، والشــمولية 

واملستدامة.
ويهدف الربنامج لتوفــري الدعم الالزم لتطوير 
املدن املستدامة اجتماعيا وبيئيا ولدعم السلطات 
واملجتمعات املحلية عىل صعيد اعتماد آليات التنمية 
الحرضية األكثر اســتدامة عرب اعتماد مجموعة 
واســعة من األدوات والحلول املعيارية والفنية 

وغريها من الخدمات االستشــارية ، واألنشطة 
واملشاريع الهادفة ملعالجة قضايا متعددة.

وبموجب االتفاق، يتوىل مكتب املوئل يف العاصمة 
املؤقتة عدن، تنفيذ عدد من املسؤوليات واالنشطة 
من بينها دعم العمليات املتصلة بتنفيذ إطار عمل 
األمم املتحدة للمســاعدة اإلنمائية واملشاركة يف 
النشــاطات القطرية املتصلة بأهــداف التنمية 
املســتدامة بجعل املدن واملســتوطنات البرشية 
شــاملة، اّمنة، مرنة ومســتدامة، وكذا تحقيق 
الربط الــالزم مع برامج األمــم املتحدة لخفض 
معدالت الفقر وتشــجيع التعاون الدويل يف تنفيذ 
كل من جدول أعمال الربنامج والحملة الحرضية 
إدارة الربامج واملشاريع السارية بدعم من برنامج 
األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية، اضافة إىل 
تحديد الربامج أو املشاريع التي ستسهم يف تحقيق 
التحرض املستدام والشامل، بما يف ذلك املجاالت ذات 

األولوية.

كما ينــص االتفاق، عىل حشــد 
التمويل، جنبــاً إىل جنب مع املكتب 
االقليمي واملقــر الرئييس للربنامج 
بالتعاون مع الرشكاء لصياغة وتنفيذ 
النشــاطات يف الجمهورية اليمنية، 
وإنشاء شبكة تضم الجهات املانحة 
والحكومة اليمنيــة واملنظمات غري 
الحكومية لدعم عمليات تعبئة املوارد 
لتنفيذ املبادرات املتصلــة بالتنمية 

الحرضية يف اليمن. 
إىل ذلك، عقد رئيس الوزراء الدكتور 
معــني عبدامللك، اجتمــاع عمل مع 
وكيلــة االمني العام لألمــم املتحدة 
املديــرة التنفيذيــة لربنامج موئل، 
ميمونة رشيــف، والتي اطلعته عىل 
مشاريع الربنامج يف اليمن يف مجال 
املسوحات الحرضية واهمية املرشوع 
والغرض منه وكذلك اهمية املسوحات 
والدراســات التي يتضمنها بالنسبة 
لصانعي القــرار واملجتمع املحىل.. 
مشــرية إىل ان الربنامج يعمل عىل 
تنفيذ مسح ميداني لثمان مدن يمنية 
بغرض اعداد دراســة عن اولويات 
التنمية فيها وبتمويــل من االتحاد 
االوروبــي، اضافة إىل مســاعي الربنامج لجمع 

تمويالت ملشاريع مختلفة يف اليمن.
ورحب رئيس الوزراء بفتــح مكتب لربنامج 
موئل يف العاصمة املؤقتة عدن.. مؤكدا انه سيكون 
داعما لتنفيذ االتفاق الذي تم توقيعه اليوم وتقديم 
كافة التسهيالت النجاح مهمة املكتب.. الفتا إىل 
ان اليمن بأمس الحاجة للخــربات التي يقدمها 
املكتب لتطوير البنية التحتية وعملية اعادة االعمار 

واالرتقاء بأداء الكادر الوطني.
وأشاد باملشــاريع التي قام بها برنامج موئل 
يف عدد من الدول العربية وتعترب نموذجاً للتنمية 

الحرضية الشاملة واملستدامة.
حرض التوقيع واالجتماع القائم باعمال السفارة 
اليمنية يف نريوبي واملندوب الدائم لدى االمم املتحدة 
لربنامجي البيئة واملستوطنات البرشية، عبدالسالم 

العوايض.

حرض رئيس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
ووزير الســياحة الكيني نجيب بالعالء وعدد من 
املسؤولني وجمع غفري من ابناء الجالية اليمنية. 
احتفال الســفارة والجالية اليمنية يف جمهورية 
كينيا، بالذكرى التاسعة والعرشين إلعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية يف 22 مايو 1990م، والقى دولة 
رئيس الوزراء كلمة حي يف مســتهلها بالحضور 
والتفاعل الكبري إلحياء هذه املناســبة الوطنية 
الخالدة.. ناقال للجميــع تحيات وتهاني فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
بعيد الوحــدة اليمنية املباركة، وخواتم شــهر 

رمضان الفضيل.
وعرب الدكتور معني عبدامللك، عن سعادته بلقاء 
ابناء الجالية اليمنية يف كينيا وتقديره للنجاحات 
التي يحققونها مع الحفاظ عىل ارتباطهم بوطنهم 
األم.. منوها بانخراط الجالية اليمنية يف املجتمع 
الكيني وما يمثلونه من وجه مرشق لليمن وسفراء 

لها يف هذه الدولة االفريقية املهمة.
وقال مخاطبا أبناء الجالية: »أنتم تشــكلون 
القــوى الناعمة لبلدكــم يف القــرن االفريقي، 
واملهاجرون اليمنيون كانوا وســيظلون سفراء 

لبلدهم اينما ذهبوا«. 
وأشاد رئيس الوزراء، بالعالقات اليمنية الكينية 
والحرص املشــرتك عىل تعزيزهــا وتطويرها يف 
مختلف املجاالت.. الفتا اىل ما يربط اليمن وكينيا 
من عالقات طيبة والــدور الذي لعبه املهاجرون 

اليمنيون يف زرع بــذور هذه العالقات 
وقدموا صــورة مرشقة عــن اليمن 

وحضارتها.
وأحاط رئيس الوزراء ابناء الجالية 
بتطورات األوضاع عىل املستوى الداخيل 
واستمرار مليشيا الحوثي االنقالبية يف 
حربها ضد الشعب اليمني ، وما تسببت 
به من كارثة إنســانية.. وقال: »اعلم 
أنكم تتأملون ملا يحدث يف وطنكم واقدر 
مشــاعركم، لكن عليكم ان تثقوا ان 
اليمن سيتعاىف وسيعود قويا وموحدا 

افضل مما كان«. 
وطمأن الدكتور معني عبدامللك، أبناء 
الجالية واليمنيــني عموماً أن النرص 
قريب ولن تتمكــن جماعة عنرصية 
طائفية من فرض مرشوعها االنقالبي 
بقوة الســالح مهما تمــادت يف غيها 
وانتهاكاتها.. مؤكدا ان الحكومة وتحت 
قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية ســتتمكن 
بالعبور باليمن اىل بر االمان نحو دولة 
اتحادية تلبي تطلعات جميع اليمنيني 
وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشــامل. ويف ختام كلمته حث رئيس 

الوزراء أبناء الجالية اليمنية يف كينيا وجميع دول 
العالم عىل ترتيب اوضاعهم لكي يكونوا قوة مؤثرة 

وفاعلة.. مؤكدا تشجيع الحكومة لكل ما يحقق 
الرعاية واالهتمام بأبناء الجاليات.

من جانبه، رحب وزير السياحة الكيني بدولة 

رئيس الوزراء، وهنأه وجميــع اليمنيني بذكرى 
اعادة تحقيق الوحدة اليمنية.. معتربا زيارة رئيس 
الوزراء اىل كينيا لحظة تاريخية لتطوير العالقات 

بني البلدين والشعبني الصديقني، خاصة 
وانها ارفع زيارة ملسئول يمني اىل نريوبي 

منذ 15 عاما. 
ونوه وزير السياحة الكيني، بإسهامات 
املهاجرين اليمنيني يف بناء نهضة كينيا.. 
معربا عن فخره واعتزازه بجذوره اليمنية 
وحرصه عــىل ان يكون لبنــة يف تعزيز 
العالقات الكينية اليمنية بما يخدم املصالح 

املتبادلة للبلدين والشعبني الصديقني. 
بدوره، رحب القائم باعمال الســفارة 
اليمنية يف نريوبي، عبدالســالم العوايض 
بدولة رئيــس الوزراء ووزير الســياحة 
الكيني لحضورهــم هذا االحتفاء البهيج 
بذكرى إعادة تحقيق الوحــدة اليمنية.. 
مشريا اىل دالالت وابعاد االحتفاء بذكرى 

الوحدة اليمنية. 
ووصف العوايض، العالقات بني اليمن 
وكينيا بالتاريخيــة واملتميزة منذ مئات 
الســنني.. مؤكدا ان الجالية تمثل ركيزة 

اساسية لهذه العالقات. 
وتخلــل الحفل إلقاء قصيدة شــعرية 
باملناسبة، وفقرات احتفائية للتعبري عن 
عظمة ودالالت االحتفاء بالذكرى التاسعة 
والعرشين إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية يف 

22 مايو 1990م.

رئيس الوزراء يستعرض أمام اجتماع عالمي في نيروبي خطط الحكومة للتنمية 
الحضرية وإعادة اإلعمار ويحضر توقيع اتفاقية تعاون بين بالدنا واألمم المتحدة

...ويحضر االحتفال بذكرى الوحدة اليمنية في نيروبي

اطلع رئيــس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللــك، عىل اجنحة الدول املشــاركة يف 
اجتماعات الــدورة األوىل للجمعية العامة 
لألمم املتحدة للمستوطنات البرشية، املنعقدة 
يف العاصمة الكينية نريوبي، تحت شــعار 
»االبتكار لتحسني مستوى املعيشة يف املدن 

واملجتمعات«.

وطاف رئيس الوزراء بأجنحة املعارض 
املختلفة والتي تضم نماذج الدول وخططها 
للتنمية الحرضيــة ورؤيتها املســتقبلية 
عىل ضوء االهــداف التــي وضعتها األمم 
املتحــدة، لتحقيــق التنمية املســتدامة، 
واســتمع من القائمني عىل هذه االجنحة إىل 
رشح وايضاحات حــول الخطط االبتكارية 
املعدة لتحسني مســتوى املعيشة يف املدن 
واملجتمعــات، بما يف ذلــك تطبيق التنمية 

الحرضية وفقا ألهداف التنمية املستدامة.
وزار الدكتور معني عبدامللك، جناح اليمن 
املشارك والذي يتضمن خرائط ومخططات 
اســكانية جديدة يف العاصمة املؤقتة عدن 
وعدد من املحافظات املحررة، والتي سيتم 
العمل عىل انجازهــا بالرشاكة مع القطاع 

الخاص.
وعرب رئيس الوزراء يف ترصيح لوســائل 
االعــالم عقب جولتــه يف اجنحة املعارض 
املشاركة عن سعادته بما شاهده من خطط 
طموحة تتســق مع االهداف التي وضعتها 
األمم املتحدة لتطويــر التنمية الحرضية.. 
مؤكدا حرص الحكومة يف برامج اعادة االعمار 
عىل مراعاة جوانب التنمية الحرضية، والعمل 
عىل ارشاك القطاع الخاص املحيل واالجنبي يف 
مسرية التنمية واستعادة التعايف االقتصادي.

...ويزور أجنحة الدول المشاركة في اجتماعات الدورة األولى لألمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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جرت خالل  األعوام األربعة املاضية مياه 
كثرية تحت الجرس يف اليمن، جرت أحداث، 
جرت مواقف، وامتزجت دماء كثرية بدمع 

غزير.
ويف ظل هذه الحالة من عدم االستقرار 
األمني والروحي والفكري والسيايس، ويف 
خضم كل تلك األحداث التي تعصف بوطننا، 
وتستهدف نسيجنا االجتماعي، وتالحمنا 
الوطني، ال يجوز أن تغيب الرؤية، وال أن 

تضيع البوصلة. 
يجب يف تصوري أن نقف ضد االنقالب، 

ومع الرشعية دون أي تردد. 
للرشعية أخطاء بال شــك، لكن االنقالب 
هو الخطيئة، للرشعية مشاكل بكل تأكيد، 
لكن االنقالب هو املشكلة األدهى يف تاريخنا 

املعارص. 
هذه مسألة بالنسبة يل عىل األقل مفروغ 

منها، ولكن...
نحن بحاجة إىل أن نعرف:

ما هي الرشعية التي نقف معها؟ 
الرشعية - يف فهمي – هي رشعية الفكرة، 
رشعية الســلوك، رشعية املؤسسة، رشعية 
القانون والدســتور، رشعية الدولة التي 
ما زال شعبنا يناضل يف ســبيلها نضاله 

العجيب.
 هذه هي الرشعية التي سنظل نطالب بها، 
وننتقد من حاد عنها، مهما كان منصبه أو 

حزبه أو توجهه. 
نحن مع رشعية املؤسسات ال األفراد، مع 
رشعية الشعب ال العصابة، رشعية الوطن 
ال الكنتونات الطائفية واملناطقية والساللية 
البغيضة، رشعية التخلــص من الحوثية 
كفكرة ســاللية، ال التخلص من الحوثي 

كمكون اجتماعي. 
وبناء عىل التوصيف السابق، فلسنا مع 
رشعيــة قائد يف الجيش الوطني اشــرتى 
عدداً من الشقق الفاخرة يف تركيا مؤخراً، 
وال رشعية آخر اختلــس مبالغ طائلة، وال 
رشعية مسؤول استغل منصبه للحصول عىل 
أموال من دول التحالف ثم حولها لحسابات 

خاصة.

العســكري  القائد 
املنتمي للرشعية، والذي 
اشرتى عقارات فاخرة 
بعد تعيينه، ال يختلف 
أبداً عن نظريه يف صف 
االنقــالب الــذي باع 
عقاراتــه بعد الحرب، 
وبيــض أمواله خارج 

البالد.
لســنا مــع رشعية 
أولئك الذين يتسابقون 
العقارات يف  عىل رشاء 
يغالون  والذين  مرص، 

يف رشاء األرايض يف عدن 
الرشعية،  طــرف  من 

والذين ال يختلفون أبداً عن أولئك املرشفني 
الحوثيني الذين يحولون صنعاء وما حولها 

إىل مستعمرات طائفية وساللية.
ال يجب أن نكون مع أولئك الذين جريوا 
املنح العســكرية، ومنــح التعليم العايل 

ألقاربهم وذويهم، يف صف الرشعية.
 ال رشعية لــوزراء يقيمــون حفالت 
وســفرات خاصة من أمــوال مخصصة 
ملشــاريع حكومية، ال رشعيــة ملن عينوا 
أقاربهم يف مناصب حكومية ال ليشء إال ألنهم 
أقارب، ال رشعية لتعيينات عشوائية، سخر 
منها الكل، ودس املعينون رؤوسهم يف رمال 
الصمت بسببها، ألنهم يعرفون أنهم رشكاء 
يف الجريمة التي ترتكب باســم الرشعية، 
بقبولهم بمثل هــذه التعيينات، التي هي 
أقرب إىل سلوك العصابات، منها إىل سلوك 

املؤسسات. 
لســنا مع قيادات عســكرية تمضغ 
القات كل يوم يف املقايل، وترســل صور 
الـ"سيلفي" لبعضها البعض عرب الواتس، 
فيما املقاتلون يف رصواح ونهم والســاحل 
الغربي والجوف والضالع ومريس والبيضاء 
يحتاجون لدعمهم يف الجبهات، والجرحى 

يمرون بأصعب الظروف واللحظات. 
لسنا مع رشعية تلك الجهات التي تفاخر 
بطردها عصابات الفساد املنتمية ملتنفذين 

يف النظام السابق، يف عدن 
وتعــز ومــأرب، ال ليشء 
إال لكي تحــل محلها بكل 

ببساطة. 
لسنا مع املقاولني باسم 
املقاومة، وال مع املتسلقني 
باســم الرشعيــة، ونربأ 
من كل ما يتم باســمهما، 
ونرفض أن يُجريَّ دفاعنا عن 
مؤسسة الرشعية إىل دفاع 
عن الفاسدين تحت مظلتها. 
لســنا مع رشعية أولئك 
الذيــن حفيــت أقدامهم 
وهم يراوحون للحصول عىل 
وظيفة وزير أو ســفري أو 
وكيل. لسنا مع رشعية أولئك الذين لم يرتقوا 
إىل مستوى الوجع الوطني، مستوى الجرح 
العميق املمتد من جبال صعدة املكلومة إىل 

سواحل عدن الجريحة، لسنا مع هذا كله. 
عندما نقف مع الرشعية، فنحن ال نقف 
مع أشخاص يف الرشعية، مكانهم الطبيعي 
هو معسكر االنقالب، وسلوكهم الطبيعي هو 

سلوك انقالبي بامتياز. 
نحن نقف مع مبــدأ الرشعية، وكل من 
خرج عن هذا املبدأ، فهو خارج عن الرشعية، 
وال رشعية له، ومكانه أن يكون مرشفاً حوثياً 
يف إحــدى وزارات "جماعة الحق اإللهي" 
ومرتزقتها، الذين تطاولون يف البنيان بعد 
الحرب، وتســابقون عىل رشاء السيارات 
الفاخرة، يف الوقت الذي أرسلوا فيه البسطاء 
يف حروب أوهموهم أنها للدفاع عن اليمن، 
فيما هــي للدفاع عن الكــريس والوظيفة 

والسوق السوداء و"الركبة املقدسة". 
نحن يف األول واألخري مع الرشعية وضد 
االنقالب، ولكن يجب أن نعرف أن الرشعية 
واالنقالب سلوك، فمن تخلق بسلوك االنقالب 
من معســكر الرشعية، فهو انقالبي، ولو 
أقســم اليمني الدســتورية، وعني بقرار 
جمهوري، وحلــف برأس عبدربه منصور 

هادي.
هل اتضح الكالم؟!

إن تسمية األمور بغري مسمياتها تقود اىل 
خطأ يف التشخيص.. ووضع العالج الناجح.

وتســمية الحوثي باالنقالبي أو الفتنة او 
الفئة الباغية.. هي تســميات غري دقيقة.. 
ناجمة عن خطأ يف التشــخيص مما ترتب 
عليه استمرار املشــكلة  واستفحال وتفيش 
وتجذر املرض. ان خطأ التسمية الحقيقية 
للحوثي قــاد إىل تظليل الــراي عن خطر 
الحوثي والجهــات الداعمة له والدور الذي 
يؤديه والشعار الذي يرفعه ويف نفس الوقت 
توفري املجال له لالستقطاب الداخيل.  ومن ثم 
تغييب وعي الناس عن الدور الخطري الذي 
يمارســه عىل اليمن وامن املنطقة وتمرير 

املرشوع الصفوي الصهيوني يف اليمن.
إن الوقوف عىل ســلوك الحوثي وعالقته 
بإيران أداة الصهيونيــة وذراعها يف اليمن، 
وسلوك الدوائر الصهيونية امريكا وبريطاني 
والكيان االرسائييل يف تغطية الوظيفة والدور 
الحوثي، بل سلوكه وعالقته الحميمة تجاه 
تلك الدوائر. يتطلب وفقا لتلك العالقة إسقاط 
التوصيف املناسب للحوثي وهو انه  اداة من 
ادوات الصهيونية ..اتســاقا مع سلوكه يف 
خدمة الصهيونية ومواقف ادوات الصهيونية 

منه، وتتمثل باآلتي:
- اعرتاف ضابط املخابرات السعودي أنور 
عشقي املرتبط باملخابرات االمريكية عىل قناة 
ار تي بتواطؤ دولة عربية بادخال الحوثي 

للقضاء عىل جامعة االيمان والفرقة.
- موقف وزير الخارجية االمريكي السابق 
كريي يف اللقاء بمســقط بالحوثي واتفاقه 

معهم بتفريغ مفهوم الرشعية واالنقالب.
- لقاءات نتنياهو بمسقط مع وسيطهم 
الرئيس العماني مرتب العالقات مع ايران 

وامريكا والكيان االرسائييل.

- تهجري الحوثي)18( يهودياً اىل ارسائيل 
مع تســليم نتنياهو )عربهــم( املخطوطة 
التوراتية لتثبت احقية اليهود بدولة فلسطني.
- توقيف تقدم الجيش الوطني يف معركة 
الحديدة الذي كاد ان يحســم املعركة لوال 
الضغط والتهديــد الربيطاني عىل الرشعية 
تحت استخدام شعارات الحرص عىل املعاناة 

االنسانية.
- تواطؤ املبعوث االممي )جريفيت( مع 
الحوثي يف عدم تسمية معرقل تنفيذ اتفاق 

ستكهولم.
- لقد اعطتنا التجربة وخصوصا يف العراق 
ان منظمات األمم املتحــدة منحازة المريكا 
وتؤدي دورا استخباراتيا وتدور يف فلك خدمة 
املصالح االمريكية، وما سلوك منظمات االمم 
يف انحيازها للحوثي، اال دليل عىل الدور التي 
تقوم به تلك املنظمــات يف خدمة املصالح 

االمريكية، وارتباط الحوثي بذلك.

- بدال من ان تقوم امريكا ومعها بريطانيا 
بتطبيق القــرار الــدويل 2216 قامتا يف 
الضغط باتجاه إفراغه، واصدار ترشيع من 
الكونجرس يمنع تزويد السعودية بالسالح، 

لحربها ضد الحوثي والدفاع عن امنها.
هذه العالقات التي اضحت مكشوفة تبني 
بما ال يدع مجاال للشك عن العالقة الحميمة 

بني الحوثي والصهيونية بل والدفاع عنه..
والسبب ملا يؤدي الحوثي من دور وظيفي 
يف اليمــن واملنطقة نيابة عــن الصهيونية 
)عجزت عنه( وهي الحرب الطائفية وتفتيت 
وتحطيم قيام الدولة التي حلم بها اليمنيون يف 
قيامها بعد 2011 وتحقيق التنمية واستقالل 
القرار الوطني، والعمل عىل بقاء الدولة هزيلة 
وضعيفة ال تقوى ان تؤدي دورها الوطني 
والقومي خصوصا قضية فلسطني.. باإلضافة 
اىل تهديد امن السعودية واملنطقة والدفع بها 

نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ثمانية أعوام واألمم املتحدة ترشف عىل األزمة 
اليمنية منها خمسة أعوام متابعة دؤبة إلنعاش 
وتشجيع االنقالب وتمكينه من التجذر ومحاولة 
تلميعه يف أروقة األمــم املتحدة واملجتمع الدويل 
وجعله طرفا رئيســا ال يجوز تجاوزه ويجب 
أن يُشاِرك الرشعية املعرتف بها يف الحكم إن لم 
يكن -االنقــالب- هوالرشعية ذاتها، وهذا مابدا 
واضحا يف تعاطي املبعوث غريفيت الســلبي يف 
الحديدة عرب وقاحة فجة ومجاهرة باالنحياز التام 
لالنقالبيني يف الواقع ويف إحاطته األممية األخرية. 
عىل حني غفلــة من موقف األمــم املتحدة 
املتماهي واملتواطئ مــع االنقالب برز املوقف 
الرسمي والرئييس  للرشعية وإن كان متأخرا 
والذي كان مطلوبا مــع اول انحراف أممي  - 
وماال يدرك كله اليرتك ُجله- لتبدي اســتيائها 
واتهامها للمبعوث غريفيت بعدم النزاهة مطالبة 
األمني العام لألمم املتحدة بضمانات عىل حيادية 

ونزاهة املبعوث غريفيت للعودة للتعامل معه 
والجلوس عىل مائدة التفاوض هذه املائدة التي 
ماعرف اليمن منها خريا قط وكان إثمها أكرب 

من نفعها.
اســتطاعت األمم املتحدة عرب مبعوثيها أن 
تُحول األوقات األصلية لحل املشكلة اليمنية إىل 
اوقات ضائعة مضيفة لها أوقاتا إضافية يستفيد 
منها االنقالبيون يف تعزيز قواهم املنهارة تحت 
رضبات الجيش الوطنــي بتعزيزات جديدة 
وتمرتس يف الجغرافيا لالحتفاظ باملناطق التي 
تحتلها مليشياته وتلغيم لطاوالت الحوار بتلكؤ 
مفاوضيه وكثري مكايدتهم ومخادعتهم و)لف 
ودوران( لنشــطاء االنقــالب يف دهاليز األمم 
املتحدة ومنظماتها والدول املهيمنة عليها لتزوير 
الحقائق وادعاء مظلومية الســاللة االنقالبية 
وأنها سلطة فرضت نفسها لتدافع عن سيادة بلد 
هي يف الحقيقة العدو الذي  فرض هذه الحرب 

بانقالبها املشؤوم. 
تباطؤ التحالف يف الحسم 
وكثــرة اشــرتاطاته عىل 
الرشعية وتحكمه يف مجمل 
قراراتها وهيمنته عىل أجزاء 
كبرية مــن الجغرافيا التي 
حررتها، صمت الرشعية عىل 
إجراءات التحالف نحوها، 
تشــاكس بعض مكونات 
الرشعيــة وتنازعها وكيد 
معظمها عىل البعض اآلخر 

منح األمم املتحدة فرصة التواطؤ مع االنقالب 
وأن يصبح غريفيت ســالليا أكثر من الساللة 
تحول من مبعوث محايد نزيه إىل محام ومرتافع 
عنها يف األمم املتحدة وشاهد زور يف محكمة ال 

تعرف من العدالة إال شعارها.
وحدة صف مكونات الرشعية وترفع بعضهم 

عن سفاســف األمــور والكيد 
بالبعض اآلخر وتحرر الرشعية 
من حالة استضعافها والتحكم 
بها وتشجيع التمرد عىل قراراتها 
وإعــادة التحالف لحســابات 
الحســم عــىل وقــع األخطار 
املتصاعده عــىل أهم وأكرب دولة 
فيه والتي ليست أخطارا انقالبية 
فحســب وإنما أخطارا اقليمية 
دولية أممية اتخذت من االنقالبيني 
ذريعة لتحقيق أطماعها يف املنطقة 
كل ذلك ضمان حقيقي لدعم الجيش الوطني 
الدعم الدائم ليكون املبعوث الرابع واألخري وهو 
املبعوث القوي والنزيــه  لتحرير الجمهورية 
وإنهاء أســوأ حقبة تاريخية انقالبية ألقبح 
عصابة مليشاوية تعدى خطرها من الكهوف 

إىل خارج اليمن.

ما هي الشرعية التي ندافع عنها؟!

الحوثي والدور الوظيفي لخدمة الصهيونية

مـن هـو المبعوث األممي الـرابـع لليــمـن؟

عبدالخالق عطشان

عــمــر الحــــار

لم تتمكن ماكنة االعالم العربي وعىل كثرتها وقدراتها 
املهنية، من  الوصول اىل نتائج مقنعة ملا يحصل يف البلدان 
العربية من دمار وحروب طيلة الخمس السنوات املاضية 
وربما لم تستطع الكشف عن حقائقها املرة واملؤملة وإن 
كانت تعلمها جيدا، الن سياسة التعتيم  مفروضة عليها 
وبإتقان وبقمعية شديدة من نظمها ال من القوى الخفية 

املوجهة لسياسات هذه النظم القمعية يف املنطقة.
وعىل طريقة املثل العربي الشهري وعند جهينة الخرب 
اليقني، بعث يل اخي القائد املخرضم  اللواء نارص النوبة 
حفظه الله ودام مجده وتاريخه العسكري، بملخص عام 
ملحارضة الخبري االسرتاتيجي يف الجيل الرابع من الحروب 
الربوفيسور ماكس نوارينج والتي ألقاها يف تل أبيب يف 
العام الفني وثالثة عرش، بعنوان التآكل البطيء، والتي 
شملت اإليضاح الشــايف والكايف لخطة أمريكا يف تدمري 
املنطقة وشعوبها، والتي تعتمد عىل إحداث االنسالخات 
من الدولة املركزية يف الدول املســتهدفة وقيام مليشيا 
خارجة عن ســلطاتها وتغذيتها باملال والسالح والزج 
بها يف معارك داخلية ال أول وال آخر لها حتى تســتفيق 
الشــعوب الضحية عىل املوت جوعا ومرضا وقتال وان 
بصورة تدريجية وبطيئة او بعبارة ادق ممارسة سياسة 

املوت البطيء لها.
وكل ما جاء يف املحارضة ينطبق تماما عىل ما نعيشه يف 
اليمن وبأدق التفاصيل، ويمكن اعتبارها خري مثال عميل 
يف تطبيق هذه املنهجية االمريكية  القاتلة واملدمرة لدول 

املنطقة التي تشهد حالة االحرتاب منذ خمس سنوات.
الربوفيسور األمريكي كشف خطة املوت البطئ لشعوب 
املنطقة وبلدانها وتناولتها مختلف وسائل اإلعالم العاملية 
ومنصات التواصل فيها قبل اندالع حروب التآكل البطيء 
يف اليمن واملنطقة، ولم تجرؤ وسائل اإلعالم العربية من 
التعرض لها او االشارة اىل ما فيها من مخاطر عىل حياة 
الشعوب والدفع بها اىل مصائد املوت البطيء مع استحالة 

فرضية عدم اطالعها عليها.

تمر األيام والسنني رسيعة 
جدا عندما تستعرض رشيط 
الذكريات مع من نحب أو من 
لهم ومضات مضيئة يف مسرية 
العمل الوطنــي..!؛ حديثي 
اليــوم عن الذكــرى الثانية 
لشهيد الواجب العميد/ احمد 

هزاع الحيدري  بحادث مــروري يف منطقة الرويك بني مأرب 
والعرب؛ واللواء بعد استشهاده، حيث نحن العرب عامة واليمنيون 
عىل وجه خاص ال نكرم رجاالتنا اال بعد رحيلهم مع كل آسف.. 
؛ حيث استشهد هو واثنان من مرافقيه يرحمهم الله، فأدُع لهم 
أحبتي فهم يستحقون وال نزكي عىل الله أحدا، فالدعوة مقبولة 
يف هذه الخواتم املباركة من شهر الصوم والتوبة نسأل الله أن 
يتقبلهم ربي شهداء وأن يعتق رقابهم ورقابنا من النار.. آمني 

اللهم آمني..!؛  
العزيز احمد بدون أوصاف ألننا كنا أصدقاء أول ما تعرفت 
عليه يف بيت العزيــز عبد القادر املليكي واللذان كانا يعمالن يف 
الفرقة األوىل مدرع ومن خاللهم تعرفت عىل كم هائل من الضباط 
ومن مختلف املناطق اليمنية وأخص تعز تحديدا؛ حيث لم يكن 
متاحا تقلد مناصب رفيعة كقادة كتائب وألوية وبرتب عليا من 
هذه املحافظة املحرومة الحاملة إال يف الفرقة األوىل مدرع والتي 
كان قائدها الفريق الركن / عيل محسن األحمر، وهذه املعلومة 
مؤكدة من خالل التقائي بهم يف بيت الرائع عبد القادر املليكي 
وملرات عديدة، والبد نكون منصفني ونسجل هذا  للتاريخ وقد 
يزعل كثري من متابعي عىل هذا اإلطراء للفريق / عيل محســن 
األحمر؛ لكن هذا هو الواقع والحقيقة وليس اطراًء أو تزلفاً..!؛ 
استمرت عالقتي بالشهيد كصديق وكرمز من رموز منطقتنا جبل 
حبيش  عند حدوث أية مشــكلة كان  فقيدنا يتواجد يف املقدمة؛ 
وكانت ثورة ١١ فرباير  محطة اختبارية لكثري من األشخاص؛ 
وكنا جميعا يف محكات عملية بني اإلبقاء عىل النظام السابق أو 
االصطفاف مع التغيري كنت لألمانة أجد فقيدنا وصاحبه املليكي 
يف آخر الليل وهم يرتددون عىل ســاحة التغيري لإلرشاف عىل 
حمايتها؛ ثم توسعت مهمة الفقيد ليشتمل  عمله حتى الحصبة 

وحماية بيت الشيخ عبد الله األحمر..!؛  
هذه  معلومات بسيطة عن معدن الرجل وشجاعته وقدرته 
يف اإلدارة والحماية وربما كلف بمهام أخرى عســكرية ال 
أعلمها وال أعرفها.. ببساطة رجل حصيف ودمث األخالق 
متعاون مبادر شهم انســان يرحمه الله تعاىل ويتقبله يف 

الصالحني..! 
.. استشهد هذا القائد النادر عندما كان يف طريقه وهو يؤدي 
واجبه الوطني يف خدمة الرشعية، حيــث كان مديرا للعالقات 
العامة بوزارة  الدفاع، لكن ولتميزه يرحمه الله بشجاعة فريدة 
من نوعها كان يكلف بمهمات اضافية كنقل الرواتب العسكرية 
وحيثما يتطلب األمر ذلك..؛ أخر مرة التقيته وقبل وفاته بأشهر 
قليلة بعدن حيث كان هو ورئيس الوزراء الحايل الدكتور معني 
ينقلون رواتب مأرب من ثاني طبعة تصل لعدن تقريبا وكان 
حينها املهندس الدكتور معني عبد امللك نائب وزير األشغال، لكن 
هو األخر رجل شجاع إداري محنك ديناميكي  )حركي( نشط 
جدا وهو ال يخىش يشء؛ والسبب ان بطنه  نظيفة وفارغة وليست 

محملة باألثقال كغريه من املسؤولني..!؛ 
نسيت أن أذكر بأن الشــهيد قد جند كوكبة من شباب جبل 
حبيش يعرفهم القادة قبل السياسيني يف ميادين الوغى ويشهدون 
لهم وإلقدامهم؛ فشبابنا يتساقطون شهداء يف كل املواقع وال نمن 
عىل الدولة بذلك؛ لكن ال ينبغي بحال ونحن نستذكر بطلنا احمد 
أن يظل ابناء جبل حبيش كما كانوا مجمهرين دينا، أن يكونوا 

كذلك مرشعنني دينا.. 
أختم بتهنئة  نهنئ قيادتنا السياســية بالذكرى التاســعة 
والعرشين إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية ونشــد عىل اياديها يف 

السعي لتأسيس الدولة االتحادية الجديدة... ودمتم..!

أمريكا و مشروع موتها للعرب

الذكرى الثانية لشهيد 
الواجب »الحيدري«

 د. علي العسلي

تحياتي لكلمة ) عيب ( تلك القائدة التي كانت رائدة يف زمن اآلباء واألجداد
وحّكمت العالقات بالذوق ومن ثم وضعت حجر األساس ألصول الرتبية 

السليمة.
تحياتي لتلك الكلمة التي عرفناها من أفواه األمهات واآلباء وتقبلناها بحب، 
وتعلمنا أنها ما قيلت إال لتعديل سلوكنا فاعتربناها مدرسة مختزلة يف أحرف.

تحياتي ألكاديمية )عيب( التي أخرجت زوجات صابرات صنعوا مجتمعات 
الذوق واالحــرتام، وتخرج منها 
رجال بمعنى الكلمة كانوا قادة يف 
الشهامة والنشامة .. كانوا قادة أمة 

علمونا حب الوطن من االيمان
أبجديات ) عيب ( جامعة بحد 

ذاتها..
نعم تلك األحرف املجانية بألف 
دورة مدفوعة التكاليف، بحروفك 
يا كلمة عيب قدر الصغري الكبري، 
الجــار، وتداولنا صلة  احرتمنا 
األرحام بمحبــة، كان األب يقف 
ويقول: عيب عمك، خالك، جارك، 

سلم، سامح إنه العيب.
حروفك يــا عزيزتي نطق بها 
آباؤنا ليعلمونا تعاليم الدين، لنقيم 

أركان اإلسالم ونؤدي الفرائض، كان 
يقال للبنت: عيب ال ترفعي صوتك.

عيب ال تلبيس كذا..
فرتبت البنات عىل الحشمة والحجاب واآلداب..

وتربى الشباب عىل غض البرص )بعيب ال تنظر لنساء الحي( وتربى الصغار 
عىل عيب ال تنقلوا رس الجار والدار .

)عيب( كانت منربا وخطبة يرددها األهايل بثقافتهم الدينية البســيطة لم 
يكونوا خطباء وال دعاة أو مفتيني، وإنما هي كلمتهم إلحياء فضيلة وذم رذيلة..
كلمة )عيب( رسنا عليها ذات يوم عندما قلنا علمونا العيب قبل )الحرام( 
وتمردنا عليها ظنا منا أنا ســنعلم الجيل بطريقة أفضل، فنشأ جيل جديد.. 
جيل لم نفلح يف غرس كلمة ) عيب ( وال شقيقتها الكربى )حرام( يف التفاهم 

مع سلوكياته، ومع التطوير والتزوير املستمر يف العرص واملفاهيم والقيم .. 
تحياتي من القلب لكلمة )عيب ( ولكل األجداد واآلباء والسلف املعطاء الذي 
استطاع أن يجد كلمة واحدة يبني بها أجياالً تعرف األدب والتقدير واالحرتام 

يف الوقت الذي أخفقت فيه محاوالتنا بكل أبجديات الرتبية املطورة. 
نعم كلمة ) عيب (. فقيدة الدين واألدب.

االبتسامة
د. محمد طاهر التبالي

- روي أن رسول الله صىل الله عليه و سلم  كان يميش و معه أنس فأدركه 
أعرابي فجذبه جذبا شديدا وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية قال أنس 
رىض الله عنه حتى نظرت إىل عنق رسول الله صىل الله عليه و سلم  قد أثرت 
فيه حاشية الربد من شــدة جذبه فقال يا محمد هب يل من مال الله الذي 
عندك فالتفت إليه رسول الله صىل الله عليه و سلم  وضحك ثم أمر بإعطائه 
....  متفق عليه  وقال صىل الله عليه وسلم )  إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن الخلق (أخرجه البزار وأبو يعىل والطرباني 

يف مكارم األخالق من حديث ابي هريرة وبعض طرق البزار ورجاله ثقات
) وتبسمك يف وجه أخيك صدقة (

لقد أدرك نبينا محمد صىل الله عليه و سلم  قيمة الحواس التى ميز الله 
بها اإلنسان وأنها أعظم مصادر الحياة والنور والهدي وأن املسلم الصادق 
املشحون بالحق والعاطفة والنور والهدى يستطيع أن يرسل من قلبه املشتعل 
ووجهه املتوهج إشــارة موجبة ثائرة إىل قلوب كل البرش ليأخذ بأيديهم إىل 
الخري والنور فيستجيبوا له وأن اإلنسان الذي يفتقد تلك الحواس يكون حيا 
ميتا موجودا مفقودا ال اثر له وال يستطيع بداهة أن يؤثر يف غريه من الناس 
ألن أجهزة اإلرســال واالستقبال معطلة يف كيانه . فاإلنسان الذي يعيش بال 
حواس يقظة ومشاعر حية وعواطف ندية وأخالق حسنة فهو إنسان يعيش 
يف املجهول فال تراه وال تحسه وال تفتقده وهذا غافل عن رس وجوده والغاية 
التى من أجلها خلقه الله وال يقدر عظمة االمانة التى ألقيت عىل عاتقه ، ألن 
األحاسيس واملشاعر والعواطف هى نبضات القلوب وهي اللغة العاملية التى 
يجب أن يخاطب بها املســلم كل الناس وبهذه اللهفة فتح املسلمون األوائل 

األرض مشارقها ومغاربها كانوا مشاعل نور ومصابيح هداية .
ولذا فإن أعظم من سطروا صفحات املجد والخلود لإلسالم أعتنقوه ببسمة 
مخلصة أو نظرة نافذة ومعاملة حسنة أو كلمة طيبة وكما ان الكلمة الطيبة 
ال تفنى فإن البسمة الصافية ال تفنى فاالبتسامة و مضة وكم دانت الومضات 
يف زمن طويل – إن نبينا محمد عليه الصاله والســالم يعلمنا أن من تذوق 
طعم االبتسامة الصادقة وأخلص النية فيها وأدرك أثرها العظيم يف العالقات 
اإلنسانية بني الناس استطاع أن يحفر يف الصحراء وأن ينبت يف الصحراء وان 
يزهر خري أمة أخرجت للناس ... يعلمنا أن االبتسامة هي طريقك الهني اللني 
إىل القلوب وأنها هي جواز عبورك إىل  الوجوه العابسة وانها براعة استهاللك 
عند اللقاء ومسك الختام عند الفراق وهي سبيلك إىل كل خري وكفاية كل رش 

وهي صمام أمانك إذا حمى وطيس الجدل وأحمر صدق النقاش
وقد عرف االبتسامة أحد العلماء فقال هي انفراج األسارير عن انفعاالت 
صادقة داخل النفس تحرك الوجدان وترشق عىل الوجه كوهج الربق حتى 
ليكاد الوجه يتحدث بنداء وهواتف تتلقفها القلوب فتنجذب واألرواح فتأتلف 
وهذه هي االبتسامة الصافية املطبوعة فهي كالورد الطبيعي له بهجة وفيه 

نداوة ورائحة زكية تنعش النفس وتوقظ األحاسيس.

 تحياتــي لكلــمــة »عيب«

د. نبيل العريقي

محمد جميح
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

شؤون عسكرية 6

سبتمبر نت/ تقرير – صالح سيف
اكد وزير الدفاع الفريــق الركن محمد 
املقديش أن قيادة وزارة الدفاع تعمل جاهدة 
ملعالجة مشكلة تأخري رصف رواتب قوات 
الجيش الوطني يف بعض املناطق العسكرية 
وخصوصاً املناطق التي تم إعادة تأسيسها 

من الصفر.
وقال وزير الدفاع خالل لقائه باإلعالميني 
والصحفيني يف االمســية الرمضانية التي 
نظمتها دائرة التوجيــه املعنوي للقوات 
املسلحة بمحافظة مأرب الجمعة املاضية، 
أن الحكومــة تعمل عــىل انتظام رصف 

مرتبات الجيش  شهريا.
واوضح أن القيادة العسكرية يف الوقت 
الذي تخــوض فيه املعارك مع املليشــيا 
الحوثية تخوض معركة اعادة بناء الجيش، 
وتعهد بالتعامل بحزم مــع أي اخالل او 
اختالل او مخالفــات وتطبيق مبدأ الثواب 
والعقاب ، ومعالجــة  القصور والتقصري 

واالختالالت املصاحبة لعملية البناء.

دحض الشائعات
وقدم الوزير يف حديثه الذي اتسم بكثري 
من الوضوح والشفافية، بعض التوضيحات 
واإلجابات حول الكثري من األسئلة وأهمها 
: ما يتم تداولــه بخصوص خصم مرتبات 
منتسبي الجيش الوطني أوضح وزير الدفاع 
أنه تم خصم ٩% من القوام البرشي لبعض 
الوحدات واأللوية وإصدار توجيهات لقادتها 
بتفريغهم ونقلهم للمعسكرات التدريبية 
بهدف تدريبهم وتأهيلهم معنويا وقتاليا، 
ولم يتم الخصم ماليا كما يتم الرتويج له يف 

بعض وسائل اإلعالم.
وفيمــا يتعلق بترصيحات ســابقة تم 

ترسيبها من اجتماع داخيل بخصوص أن 

٣٠% من الجيش يتواجدون يف الجبهات 
أوضح الفريق املقديش أن الوحدات والكتائب 
العسكرية املشاركة يف جبهات القتال مع 
املليشيا الحوثية يف مختلف مناطق وجبهات 
املعارك هي ٣٠% فقــط من قوام الجيش 
وتتمركز يف مناطق التماس وتشــارك يف 
العمليات القتالية، فيما بقية الوحدات لديها 
مهام أخرى يف املحافظات واملناطق التي ال 
تخضع للمليشيا الحوثية االنقالبية تتمثل يف 
حماية املنشآت الحيوية وتأمني املؤسسات 
العامة وبعضها تقوم بمهام تأمني الطرق 
واملصالح وخصوصا منشآت النفط والغاز 
ومعظم هذه الوحــدات تقع ضمن نطاق 
املناطق العسكرية االوىل والثانية والرابعة.

توحيد الجهود
وشدد الفريق املقديش عىل رضورة تكامل 
الجبهتني العســكرية واإلعالمية وتنسيق 
وتوحيد الجهود االعالمية وترشيد الخطاب 
وتوجيه االهتمامات نحو املعركة األساسية 
املتمثلــة يف انهــاء االنقالب واســتعادة 
الوطن وعدم االلتفات إىل املعارك الجانبية 
واالنســياق وراء الدســائس والشائعات 
وحمالت التشــهري والتضليل التي تخدم 

العدو االنقالبي.
واشــاد وزير الدفاع بالدور الكبري الذي 
يلعبــه الصحفيــون واإلعــالم يف فضح 
وتعرية مليشيا الحوثي االنقالبية وكشف 
جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني 
ونقل الحقائق للــرأي العام املحيل والدويل 
وإبراز البطوالت والتضحيات واالنتصارات 
العســكرية التي يقدمهــا أبطال الجيش 
الوطنــي يف مختلف الجبهــات رغم قلة 
االمكانات والحرب االجرامية التي تنتهجها 

مليشــيا الحوثي والتحريــض املمنهج 
الذي تمارســه وتجاهر به  قياداتها ضد 
اإلعالم الحر وضد الشــهود عىل جرائمها 
وانتهاكاتها. الفتا اىل ســيطرة املليشــيا 
االنقالبية عىل كل مقدرات الدولة ومن بينها 

مقدرات وامكانيات القوات املسلحة.

إعادة البناء
وأكد الفريق املقديش أن القيادة السياسية 
والعســكرية تخوض معركتني متزامنتني 
األوىل يف مواجهة مليشيا االنقالب يف مختلف 
الجبهات، ومعركــة أخرى تتمثل يف جهود 
اعادة بناء مؤسســة الوطن الدفاعية عىل 
أســٍس وطنيٍة وعلميٍة صحيحٍة بعيداً عن 
املحسوبية واملناطقية والوالءات الضيقة، 
بما يضمن إتاحة فرص القيادة واالنتساب 
لجميع أبناء الوطن ووفق معايري الكفاءة 

والتكافؤ.
وأضاف الفريق املقديش أن قادة وضباط 
وأفــراد الجيش الوطني اختــاروا طريق 
مواجهة مليشيا الحوثي واالنحياز لخيار 
الدفاع عن الوطن وهم يعلمون أن مصريهم 

إما النرص أو الشهادة.
ودعا إىل عــدم محاكمة الناس باأللقاب 
واألنســاب وإنما بالواجبــات والحقوق 
املتساوية متعهدا بمساءلة ومحاسبة كل 
من يثبت مخالفتهم أو تجاوزهم أياً كانوا.. 
وتعهــد بتفعيل عمل املحاكــم والنيابات 
العسكرية بعد انتهاء اجازة شهر رمضان 

وعيد الفطر.
وقال وزير الدفاع: إنه ليس أمام جميع 
اليمنيني غري امليض نحو اســتعادة الوطن 
تحت مظلة القيادة الرشعية بقيادة فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي، واالنتقال 

لدولة يمنية اتحادية يسودها العدل 

في أمسية رمضانية لإلعالميين نظمتها دائرة التوجية المعنوي:

وزير الدفاع: نخوض معركتين.. مواجهة مليشيا الحوثي 
وإعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية

تعد  تعز املحافظــة  األكثر كثافة 
سكانية  تفرض املليشيا عليها حصاراً 
مطبقا منــذ أكثر من أربع ســنوات 
وتقصف االحياء الســكنية باملدفعية 
والصواريخ باســتمرار منذ أســبوع 
تجددت املواجهــات بني قوات الجيش 
الوطني ومليشــيا الحوثي االنقالبية  
يف املحافظــة، وأكد قائــد محور تعز 
اللواء الركن سمري الحاج، أن العملية 
العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش 
الوطنــي الجمعــة مســتمرة حتى 
استكمال تحرير املحافظة من مليشيا 

الحوثي االنقالبية.
وأوضح أن العملية العسكرية تأتي 
كرد بعد هجمات مليشيا الحوثي عىل 
مواقــع الجيش الوطنــي، وقصفها 
لألحياء السكنية واســتمرار حصار 

املحافظة منذ أربع سنوات.
ولفــت إىل أن  الجيــش الوطنــي 
يتمتع بجاهزية عالية وسينفذ املهام 
القتاليــة والهجمات املضــادة عىل 
مواقع املليشيا االنقالبية، واستكمال 
العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى 

من املحافظة.
وتشهد الجبهات الشمالية والشمالية 

الرشقية والغربيــة للمدينة، معارك 
عنيفة  منذ أســبوع، تمكنت خاللها 
قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم 
وسط انهيار وخسائر فادحة يف صفوف 

املليشيا.
وقد تمكنت قــوات الجيش خالل 
تلك املعارك من تحرير محطة الجهيم 

واملباني املحيطة لها، 
ولقي يف املواجهات 16 عنرصا حوثيا 
مرصعهــم وجرح عــرشات آخرين، 

وإجبار من تبقى منهم عىل الفرار.
 و تمثل تلك املواقع أحد أهم الخطوط 

الدفاعية للمليشيا شمال مدينة تعز.
 ونصبت املليشــيا عدداً من نقاط 
التفتيش ملن يفرون من عنارصها من 

املواجهات .
وقالت مصادر عســكرية: أن رحى 
املعارك دارت يف الســاعات األوىل من 
فجر األحد يف الجبهة الشمالية الغربية 
للمدينة بمشــاركة مختلف األسلحة 
تكبدت خاللها املليشيا خسائر برشية 

كبرية يف االرواح والعتاد.
وأضافت املصادر إن مدفعية الجيش 
كثفــت قصفها عىل مواقع مليشــيا 

الحوثي يف جبل القارع وتباب املدرجات 
والزانخ والزيبة والجعيشا أسفرت عن 
مرصع 13 عنرصاً من مليشيا الحوثي 
وتم أرس 5 آخرين بينهم قائد كبري يف ما 
كان يسمى قوات الحرس الجمهوري.

ويف منطقة الخمســني استهدفت 
مدفعية الجيش الوطني ثمانية عنارص 
للمليشيا بقيادة املدعو أبو رداد وسيارة 
“غمارتني” وطقم إمــداد، ما أدى إىل 

مقتلهم جميعا.
وأفادت أن قوات الجيش استهدفت 
غرفة عمليات لقيادة مليشيا الحوثي 
شمال الزيبة وتدمري طقم 23 للمليشيا 

يف املحيط الرشقي لتبة املدرجات.
وأشارت أن قوات الجيش استهدفت 
شــبكة ألغام غرب تبة الزيبة ما أدى 
إىل انفجارهــا وتم نــزع العديد من 
االلغام التي زرعتها املليشيا يف محيط 

تحصيناتها العسكرية.
وتسببت كثافة األلغام التي زرعتها 
املليشــيا يف إبطاء تقدم قوات الجيش 
التي استعادت بعض املواقع وكرست 
تحصينات دفاعية للحوثيني شــمال 

غرب وشمال رشق املدينة.

ردًا على هجمات مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني، وقصفها المستمر لألحياء السكنية في تعز

الجيش يطلق عملية »قطع الوريد«  ضد مليشيا الحوثي 
لفك الحصار واستكمال تحرير المحافظة

تغطية عارف الواقدي 
أقامت مؤسسة تحدي لرعاية وتأهيل املعاقني يف 
محافظة مأرب، برعاية من محافظ محافظة صنعاء، 
اللواء عبدالقوي أحمد عباد رشيف، الجمعة، أمسية 
بمناسبة احتفاالت بالدنا بالذكرى التاسعة والعرشين 
لقيام الوحدة اليمنيــة املباركة، للجرحى ومتحدي 

اإلعاقة من أبناء الشعب جراء الحروب.
ويف األمسية التي أقيمت تحت شعار »لن ننساكم.. 
الوطن يحتاج إليكم« للجرحى ومتحدي اإلعاقة من 
أبناء محافظات الجمهورية املتواجدين يف محافظة 
مأرب، ألقيت العديد من الفقرات والكلمات الخطابية، 
أشادت يف مجملها بتضحيات هؤالء األبطال ونضالهم 

يف مواجهة مليشيا االنقالب الحوثية. 
وشهدت األمســية حضوراً الفتا وكبرياً لعدد من 
القيادات املدنية والعسكرية، عكس االهتمام بهذه 
الرشيحة من املعاقني، وما قدموه من تضحيات كبرية 
فقدوا معها أجزاء من أجســامهم وهم ينضالون يف 
معركة اســتعادة الدولة، إضافة إىل أنها عكست يف 
مجملها الواجب تجاه هؤالء الذين قدموا أجزاء من 

أجسامهم فداء لهذا الوطن. 
محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي رشيف، 
أكد يف كلمة ألقاها باملناسبة عىل سعادته وهو يلتقي 
بهذه الكوكبة من املناضلني مــن رشيحة متحدي 

اإلعاقة.

ونقل لهم يف كلمته تحيات رئيس الجمهورية املشري 
الركن عبدربه منصور هــادي ونائبه الفريق الركن 
عيل محسن صالح، وتحيات رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، واعدا ببذل الجهود من أجل ان ينالوا 

حقوقهم.
وقال املحافظ رشيف يف كلمته: ال يمكن أن نقول 
لهؤالء األبطال الذين فقدوا أجزاء من أجسامهم وهم 
يدافعــون عن الوطن يف مياديــن الرشف والبطولة 
معاقني، فاملعاقون هم معاقو القيم واملبادئ، مخاطبا 

متحدي اإلعاقة: أنتم الروح للوطن وقلبه النابض. 
وتابع: تبا للقتلة واالنقالبيني ومن تسببوا إلخواننا، 
وتبا ملن تسبب بالقتل والدمار من الفئة االنقالبية، 

مخاطبا الجرحى: املعركة معركة من يعمل عىل حياة 
سعيدة لكم ومن يعمل عىل أن تكونوا تاجاً عىل رؤوس 

اليمن والوطن.
وتكفل رشيف برفع مرشوع مــن أجل الجرحى 
ومتحدي اإلعاقة، وترشيح لجنة مختصة يف متابعة 
ذلك، مضيفا: ال يمكن أن أترككم سأظل إىل جانبكم 
فأنتم من أحيا بذرة النرص، فإذا اهتمينا بكم فهذا هو 
النرص الحقيقي، وســتظلون انتم ضمري حي ألبناء 

شعبنا اليمني العظيم.
وأعلن املحافظ رشيف، عن تربعه بمبلغ خمسة 
مليون ريال دعما ملتحدي اإلعاقة وذلك من مرتباته 
الشخصية، إضافة إىل تأكيده عىل استعداده لتعيني 

ثالثة من متحدي اإلعاقة املؤهلني نواب مدراء عموم 
يف مكاتب املحافظة.

ويف كلمته أعلن املحافظ رشيف، عن تكليف وكيل 
املحافظة للشؤون الفنية بمتابعة إيجاد معهد مهني 

وفني لتدريب متحدي اإلعاقة وتأهيلهم. 
من جانبه حيا األمني العام للمؤسسة األستاذ 
حمد العذري، يف كلمة ألقاها باســم املؤسسة 
متحدي اإلعاقة من أســماهم الشهداء األحياء 
أصحاب الهمــم العالية والتضحيــات الغالية 
متحدي اإلعاقة، الكوكبة املتميزة من خرية أبناء 
هذا الوطن الذين قدموا أطرافهم فداء لهذا الوطن 

الغايل علينا جميعاً.

□  قائد محور تعز: العملية العسكرية  ستستمر حتى استكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي

أعلن استعداد السلطة المحلية تعيين ثالثة من متحدي اإلعاقة المؤهلين نواب مدراء عموم في مكاتب المحافظة

محافظ صنعاء: ال يمكن القول عنكم معاقين فالمعاقون هم معاقو القيم 
والمبادئ وأنتم روح الوطن

□  ضرورة تكامل الجهود العسكرية واإلعالمية لهزيمة وإنهاء االنقالب
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

7شؤون عسكرية

ومن باب التقدير لهؤالء الشهداء العسكريني من أبطال 
جيشنا الوطني تم تأسيس هذا اللواء يف تأريخ استشهاد 
اللواء الركن /عبدالرب الشدادي  ، وسمي لواء الشهيد 
الشدادي احرتاما لهذا الشهيد البطل الذي كان نموذجا 
ألبطال الجيش الوطني يف مقاومة املحتلني الجدد مليشيا 
املوت الحوثية ، وأصبح بعد ذلك يطلق عليه لواء الشهيد 

»الشدادي«.
وهذا اللواء أصبح أحد ألويــة الجيش الوطني حيث 
ســطر مالحم تأريخية، وبطولية ال يمكن تجاوزها يف 
تحرير أجزاء واســعة من محافظة الجوف من قبضة 
مليشــيا املوت والدمــار، املتمثلة بمليشــيا الحوثي 
االنقالبية املارقة، وانطلقت عمليات عســكرية واسعة 
ابتداء بالتدريب األويل من معسكر امليل بمحافظة مأرب 
، واستمر التدريب، واإلعداد يف معسكر امليل لعدة أشهر 
ثم انتقل اللواء إىل معســكر اللبنات للتدريب ، وأصبح 
يحمل اسم » اللواء األول حرس حدود » استمر هناك ما 
يقارب عام كامل، تلقى خالل هذا الوقت الزمني التدريب 
العسكري ، والتأهيل املهني، واإلعداد امليداني ثم صدر بعد 
ذلك أوامر عملياتية من غرفة العمليات التابعة لوزارة 
الدفاع اليمنية باالنتقــال إىل الحدود املتاخمة للمملكة 
العربية السعودية مع اليمن عموما ، ومحافظة الجوف 

خصوصا ...
ثم انتقل بعد ذلك إىل منطقة عرق الســيول املتاخمة 
لحدود امللكة العربية الســعودية مع محافظة الجوف 
...لتبدأ بعد ذلك أول معركة للواء األول حرس حدود مع 
مليشيا الحوثي االنقالبية املارقة فتحررت من خاللها 
الغريميل ثم تحررت ما تبقى من منطقة القفال ، وتم 
تطهري كافة هذه املواقع لتلحق بعد ذلك منطقة الجميش 
، وأجزاء واسعة من الخط الدويل الذي كان يربط مدينة 
الحزم _ اليتمة مع منفذ الخرضاء التابع للملكة العربية 

السعودية.
حيث كانت املليشــيا الحوثية تمتلك أكرب ترســانة 
عسكرية يف هذا الخط الدويل كما ذكر ذلك عدة مواقع ، 
وقنوات إخبارية ، وهذا املكان هو األقرب للمقر الرئييس 
ملليشــيا املوت الحوثية وهي منطقــة مران عىل وجه 

الخصوص.
ليتم بعد ذلك تطهري معسكر األجارش ، وما جاوره من 

مواقع عسكرية اسرتاتيجية.
يف هذه العمليات سقط العديد من الشهداء يف سبيل 
الله، ويف سبيل خالص الوطن من هذه املليشيا الحوثية 
االنقالبية الكهنوتية أضف إىل ذلك السيطرة عىل منطقة 
األبرت ، وما دام األبطال قد ســيطروا عىل الخط الدويل 
أصبحت مدينة ، ومنطقة اليتمة ، وما جاورها يف قبضة 
الرشعية ، والجيش الوطني ، واللواء األول حرس حدود 

عىل وجه الخصوص .
لتلحــق بعد ذلــك منطقــة عفي ، وجبــل حبش 
االســرتاتيجي، وأجزاء واســعة من منطقة ســلبة ، 
والقعيف....ليتم بعد ذلك الســيطرة عىل أكرب ترسانة ، 
ومعسكر لهذه املليشيات بعد فرارهم من الخط الدويل 
الرابط بني مدينة الحزم عاصمة املحافظة - املهاشمة 
-اليتمة -القفال _اململكة العربية الســعودية، تمثلت 

هذه الرتسانة الكربى يف ســقوط معسكر طيبة االسم 
االسرتاتيجي بيد أبطال الجيش الوطني للواء األول حرس 
حدود حيث يرشف هذا املعسكر االسرتاتيجي عىل الخط 
الدويل الرابط بني الجوف ، واململكة العربية السعودية ، 
وأصبح أبطال الجيش الوطني بعد سقوط هذا املعسكر 
اإلســرتاتيجي أقرب ما يكون إىل السيطرة الكاملة عىل 
بقايا مديرية خب _الشعف، واالنتقال للسيطرة عىل عمق 

مديرية برط العنان ، واالقرتاب من عاصمة املديرية .
ال ننىس أن لهذا اللواء قادة شهداء أبوا إال أن يقدموا 
أنفسهم ألجل هذا الوطن الغايل نذكرهم بألقابهم حسب 
األولوية يف االستشــهاد كالتايل » أبو كهالن -أبو عيىس 
-أبو عقبة -أبو صــدام ....« وغريهم الكثري من هؤالء 
األبطال.... فرحمهم الله رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح 

جناته، ونحن عىل دربهم سائرون. 
وهاهم األبطال يف هذه األيام الطيبة ، واأليام السابقة 
يســيطرون عىل قمة جبال الربعة لتسقط بقية هذه 
املواقع يف يد أبطال الجيــش الوطني من أبطال املحور 
الشمايل وقريباً ســتصبح مديرية الحشوة يف محافظة 
صعدة بالكامل يف قبضة األبطال من منتســبي املحور 
الشمايل يعود السبب الرئييس يف السيطرة عىل أعىل قمة 
جبال الربعة االسرتاتيجي، وجبال الظهرة ، واالقرتاب من 

مركز مديرية برط العنان .
يف مجمل كالمنا نذكر كل حر من أبناء الشعب اليمني 
، وبعد شكر الله عز وجل ... أنه البد لكل معركة ، وجبهة 

من أبطال ، وقيادة .
وحديثنا يف هذا املجال ســيكون عن قادة هذا اللواء 
املغوار يف بداية كالمنا سيكون عن القائد البطل العميد 
/هيكل محمــد حنتف قائد اللــواء األول حرس حدود 
قائد املحور الشــمايل ،  ونذكر يف هذا املجال أننا كفريق 

اإلعالم يف التوجيه املعنوي لهذا اللواء ذات مرة التقطنا 
صورة لهذا القائد الشجاع من أعىل قمة جبال حبش ، 
وقلنا حينها يف إطار عملنا اإلعالمي » نقول للمليشيات 
الحوثية قيادتنا يف مقدمة الصفوف ، وقيادتكم مختبئة 
يف الكهوف » وحديثنا عن بطولة هذه القيادة ليس من 
باب التجمل ، واملدح.. إنما هو قول الحق ، والشــهادة 
لهؤالء القادة بكل فخر ، واعتزاز لهؤالء األبطال أمثال 
هذا القائد الفذ الشجاع... حفظه الله، وحفظ الله كل 
القادة األبطال الذين هم عىل شاكلته، وأيضا القائد البطل 
نائب قائد اللواء العقيد /حسن الغانمي فدوره البطويل ال 

يختلف عن دور من سبقوه حفظهم الله جميعا. 
ونذكر يف هذا املجال الدور البطويل، ألركان اللواء األول 
املتمثل يف العميد املقاوم/ جميل املعالم، واسألوا مواقع 
، وتباب طيبة االسم االسرتاتيجي، وغريها من املواقع 
ليخربوكم عن الدور البطويل لهذا القائد الشــجاع الذي 
بذل كل يشء من أجل تحرير املنطقة من هذه العصابة 
اإلجرامية، والقائد امليداني لهذا اللواء املتمثل يف بطولة 
القائد الشجاع املغوار العميد /عثمان الشائف عمليات 
اللواء ، وركن التوجيه املعنــوي لهذا اللواء الفذ املتمثل 
يف شخصية القائد الفذ /فائز الضالعي » أبو عبدالله » 
الذي أصبح له دور محوري يف مجال التوجيه املعنوي، 
وأصبح التوجيه املعنــوي موضع اهتمام ، وترقب من 

كافة منتسبي الجيش الوطني عىل امتداد الوطن. 
ونحن بعملنا هذا نعرض الحقيقة وفاء منا بحق هؤالء 
القادة العظماء وما التوجيه املعنوي إال إحدى بذرات ذاك 
الرصح العسكري الشامخ التابع لهذا الرصح البطويل 
العسكري ، ونترشف باالنتماء للجيش الوطني،  ولهذا 

اللواء الحر والحديث عن أبطال الجيش الوطني.
يف ختام حديثنا ال بد أن نذكــر أن أبطال اللواء األول 
حرس حدود واللواء التاســع حرس حــدود بالجيش 
الوطني قد قاموا هذه األيام يف شــهر رمضان شــهر 
االنتصارات بعمليات عسكرية مباغتة تمكنوا من خاللها 
تحرير التباب املحيطة بجبال القاهرة وإطباق الحصار 
عىل جبل القناصني والسيطرة النارية عليه انتصارات 
متالحقة ال يمكن نســيانها أو تجاوزهــا، ونذكر تلك 
املليشــيا الحوثية أن القادم سيكون أشد، وأعظم فتكا 
بهم من أي وقت مىض، وأنه ال بد من تحرير ما تبقى من 
تراب هذا الوطن الغايل، والتحية لكل الجنود، واألفراد، 
والضباط من أبطال هذا اللــواء وكل األبطال املرابطني 
يف كل جبهات العز والكرامة عىل مستوى الوطن يف كل 
املواقع والجبهات التي أوكلت إليهم تحريرها، وحمايتها 
من غزو تلك املليشيا فهم دائما يحملون همة »الجنود 

املجهولون. 
وها هي صحيفة 26سبتمرب الناطقة باسم الجيش 
الوطني تورد يف آخر أعدادها بأنها تســتقبل رمضان 
مع أبطال املحور الشــمايل بمحافظة الجوف بعنوان 
» أجســامهم يف املواقع ، وأرواحهم تهفــوا إىل تحرير 
العاصمــة.... » وهذه أمنية كل حر من أبناء الشــعب 

اليمني ....
وإن غدا لناظره قريب..

ضابط_اإلعالم_للواء_األول_حرس_حدود

الوطني      الجيش  وانتصارات  تضحيات   
»اللواء األول حرس حدود أنموذجا«

مالزم أول/ احمد جبر

رمضان مع أبطال اللواء 22 ميكا 

تعز / وئام الصوفي  
ال يكاد أن يمر يوماً اال ومليشــيا الحوثي 
االنقالبية، تحــاول الهجوم عىل مواقع أبطال 
الجيش الوطني اال ان األبطال يتمكنون من صد 
تلك الهجمات فهم لهم باملرصاد وتعود املليشيا 

االنقالبية تجر أذيال الهزيمة.
يف جبهة الزنوج شــمال مدينة تعز، يوجد 
أبطال لبســوا القلوب عىل الدروع يسابقون 
بعضهم بعضاً باتجاه النــرص، فقد اختاروا 
التضحية بحياتهم من أجــل يحيا اآلخرون، 
ولبوا نــداء الوطن، وتركــوا وراء ظهورهم 
الغايل والنفيس، لتخليص الوطن من املليشيا 

االنقالبية.
“26 سبتمرب” كانت لها جولة ميدانية ملواقع 
أبطــال الجيش الوطني املرابطــني يف مواقع 
الجبهة الشــمالية الزنوج التقت فيها أبطال 
الجيش وسألتهم عن أوضاعهم وعن رمضان 

وعن قضائهم لرمضان يف الجبهات.
 البطل يوســف شمسان الدهش فقد جرح 
خمس مرات منذ حرب مليشيا الحوثي االنقالبية 
عىل مدينة تعز، كان آخرها قبل اسبوعني إال أنه 
عاد إىل الجبهة لريابط مع زمالئه رغم الجراح 

التي لم تتعاف حتى اللحظة. 
يقول يوسف شمسان الدهش لـ«26سبتمرب« 
نقيض شــهر  رمضان يف جبهاتنا ومواقعنا 
بمعنويات عالية وروحانية ايمانية، وخاصة 
هذه االيام الذي يحاول   العدو يف جبهة الزنوج 
مرارا وتكراراً  التقدم دون جدوى ألن االبطال 
لهم باملرصاد لم تنال مليشيا الحوثي االنقالبية 

سوى بأسنا وعزيمتنا وصمودنا.
واضاف الدهش أن مليشيا الحوثي االنقالبية 
لجأت مؤخرا  اىل اسلوب التفخيخ والتلغيم وهو 
اسلوب املنهزم، الفتاً إىل أن جبهة الزنوج يف هذا 
الشــهر الكريم قدمت اربعة شهداء من خرية 
الرجال  فداء للوطن وملدينة تعز نسال الله لهم 

الرحمة واملغفرة.
ويضيف الدهش نعاهد الشهداء يف هذا الشهر 
املبارك اننا عىل دربهم ســائرون ويف مواقعنا 
ثابتون  وعــىل االعداء مهاجمون ســنريهم 
بأسنا ونريهم قوتنا بقوة الله، مؤكداً أن أبطال 
الجيش الوطني يف الزنوج  لقنوا املليشيات اعنف 
دروسا يف الحرب وهم يعلمون ذلك رغم شحة 

االمكانيات.

ومن جانبه يقــول املرابط يف جبهة الزنوج 
رامي حسن لـ«26ســبتمرب » نحن يف جبهة 
الزنوج خالل شهر رمضان لن نربح متارسنا 
ومرابطني وصامديــن فيها دفاعا عن األرض 
والعرض والكرامــة من مليشــيا أرادت ان 
تركع مدينة تعز، ولكن مدينة تعز أفشلت كل 
مخططاتها بصمود ابطــال الجيش الوطني 

الدرع املتني ملحافظة تعز.
ويضيف حســن تحاول مليشــيا الحوثي 
االنقالبية منذ بداية شــهر رمضان الفضيل، 
التقدم ومهاجمة مواقعنا باستمرار لكنها تبوء 
بالفشل ونصد كل تلك املحاوالت رغم املواجهات 
اليومية مع املليشــيا الحوثيــة، إال أن أبطال 
الجيش الوطني مرابطــون يف الصفوف األوىل 
أكثر من يرابط عن الطعام يف شــهر رمضان 
الفتاً أن ذلك دفاعاً عن أرضنا من رشور املليشيا 

االنقالبية، نذود بأجسادنا ليحيا الوطن«.
وأكد أن أبطال الجيش الوطني يف الجبهات 
يرابطــون ليل ونهــار يف مواجهة املليشــيا 
االنقالبية، ولم يؤثر ذلك عىل صيامنا وثابتني 
يف متارســنا ونقاتل بمعنويات عالية ونلبي 
الواجب من أجل الدفاع عن الوطن الذي سّورناه 
بجراحنا وبأرواح الشــهداء وايماننا بقضيتنا 

العادلة.
وبطــل آخر هــو أمــني الجــربي يقول 
لـ«26سبتمرب« : املقاتلون يعيشون حياتهم 
يف الجبهة ويشــعرون بالراحة والطمأنينة، 
وكأنهم يف منازلهم، ونجتمع عىل مائدة واحدة 
يف موقع الرشف الكبري ملواجهة مليشيا الحوثي 

االنقالبية.
ويضيف الجربي مهما كانت الظروف صعبة، 
إال أننا مرابطون يف الجبهات، وندافع عنها يف 
نفس الوقت نصد الهجمــات التي توّجه لنا، 
ونقف لها باملرصاد نمنع هجمات املليشــيا 

االنقالبية.

ويأمل مرابطو قوات الجيش الوطني التابعة 
للواء 22 ميكا  يف جبهة الزنوج تعزيز قدراتهم 
واالهتمام بهذه الجبهة أكثر ملا لها من أهمية، 
وتوفري املتطلبات التي يريدها املرابطون ألنهم 
بحاجة إىل املزيد من الدعم باألسلحة النوعية 

والعتاد املتنوع.

جيشنا الوطني منذ انطالقته األولى يحمل المشروع الوطني في مقاومة 
المحتلين الجدد أو ما يسمون أنفســهم زورا وبهتانا » أنصار الله » وهم 
أعداء الله ال محالة ، وأعمالهم القذرة على األرض خير دليل على ذلك. 
وحديثنا في هذا المجال سيكون على وجه الخصوص عن أبطال جيشنا 
الوطني في اللواء األول حرس حدود بقيادة العميد المقاوم / هيكل محمد 
حنتــف ... حفظــه الله ، وحفظ اللــه كل القادة العظمــاء الذين يحملون 
مشروعا وطنيا خالصا لتحرير هذا البلد المصاب من تلك المليشيا الحوثية 

االنقالبية المتمردة، ورحم الله العشــرات بل المئات من شهدائنا األبرار 
الذين ضحوا بأنفســهم رخيصة في مقارعة الظلم ، وتحرير هذا الوطن 
من خبث وانتقام هذه المليشيا االنقالبية المدمرة أمثال الشهيد عبدالرب 
الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، ومؤسس الجمهورية الثانية ، 
وأن هذا اللواء له من اسمه نصيب فهو األول ، والمنتصر في كل المواقع، 
والجبهات نحسبه كذلك... وفقنا الله وإياكم إلى كل خير أحبتي الكرام. 

بين مخالــب الجوع والعطش ولفح شــمس الصيــف الحارقة، 
عاكفون في متارسهم وأيديهم ضاغطة على الزناد

تمكنت قوات الجيش اليمني يف محور 
الجوف الشمايل من استعادة والسيطرة 
عىل جبل الوعر االســرتاتيجي يف منطقة 
املهاشــمة التابعة ملديرية خب والشعف 
يف محافظة الجوف، بعد عملية عسكرية 
شنتها قوات الجيش الوطني عىل مواقع 

مليشيا الحوثي االنقالبية يف تلك الجبهة.
ويف ترصيح للعميد حســني العصيمي 

قائد اللواء 161 أعلن فيه السيطرة الكاملة 
عىل جبل وعر االسرتاتيجي وما حوله من 

التباب.
وأكد العصيمي عىل مواصلة العمليات 
العســكرية حتــى تطهري كل شــرب يف 

محافظة الجوف.
وأشاد بالنجاح الكبري واالنتصار امليداني 
الذي تحقق عىل يد أبطال اللواء 161 شاكرا 

جميع منتسبي اللواء ضباطا وأفرادا عىل 
هذا النرص الذي تحقق عىل أيديهم.

كما أشاد بالدعم الذي يقدمه التحالف 
العربي سواء فيما يتعلق بالعتاد والسالح 
أو بالدعم اللوجســتي الكامــل وكذلك 

مساندة الطريان 
وقال النقيــب مانع املهشــمي وهو 
من أبناء املنطقــة أن لجبل الوعر أهمية 

اسرتاتيجية كونه يطل عىل جميع مواقع 
العدو يف خب والشعف

وبهذا االنتصار الذي تحقق عىل يد ابطال 
اللواء 161 تصبح مواقع العدو تحت مرمى 

نريان أبطال اللواء.
يف ذات السياق تشــهد الجبهة تبادال 
لقصف مدفعي عنيف بــني أبطال اللواء 

وبني املليشيا الحوثية االنقالبية.

قوات الجيش الوطني تحرر جبل الوعر في منطقة المهاشمة في الجوف
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محليات8

  تعز - مختار الصبري
يواصل مكتب الشباب والرياضة 
بمحافظة تعز فعاليات وأنشطة 
الشــبابية  الرمضاني  الربنامج 
الرياضيــة والثقافية والتي فيها 
األندية والجامعــات واملدارس، 
لتصنع املدينة الحاملة بذلك لوحة 
حيوية رائعة وتحفة فنية يف غاية 

الجمال، والندية واملنافسة.
قبــل ان يهل الشــهر الكريم 
عاشت مدينة تعز ممثلة بمكتب 
الشباب والرياضة فرتة من االعداد 
لألنشــطة الرمضانية وذلك بعد 
لقاءات واســعة مع االتحادات 
الرياضية واألندية، ويف منتصف 
شعبان أقر الربنامج الرمضاني 
الذي شمل عدة بطوالت وأنشطة 
املختلفة  الرياضيــة  لأللعــاب 
باإلضافــة ألنشــطة شــبابية 

وثقافية.
حيث دشــن املكتب الربنامج 
الرمضاني والذي ابتدأ بمرشوع 
تحديد مائة ملعب لكرة الطائرة 
لألحياء الســكنية يف مدينة تعز 
بالرشاكة مع جامعــة العطاء، 
وغطى املرشوع أحياء مديريات 
املدينــة لتوفري البيئــة املالئمة 
ملمارســة اللعبة يف مناطق تعز، 
والتي تعد األكثر شــعبية خالل 
رمضان وتمارسها جميع الفئات 

العمرية.
الشــباب  ووفقا ملدير مكتب 
والرياضــة ايمــن املخــاليف يف 
ترصيحه لصحيفة »26سبتمرب« 
فإن املــرشوع لــم يقترص عىل 
توزيع املالعب وحسب، حيث نظم 
املكتب بطولة شعبية لرياضة كرة 

الطائرة بنظــام التصفيات بني 
األحياء السكنية لتأهيل فريقني 
مــن كل مديرية للعــب األدوار 

النهائية للبطولة.
مضيفــا ان مكتب الشــباب 
والرياضة نظم مــع اتحاد كرة 
الطائرة بطولة رســمية للعبة، 
تشارك فيها األندية الرياضية يف 
تعز، وهي تعد بطولة تنشيطية 
لألندية ويهدف املكتب من خاللها 
إلعادة تفعيل اللعبــة يف األندية 
والنهوض بمستوى أداء الالعبني 
تمهيدا للمشاركات يف البطوالت 
الرسمية داخل تعز وخارجها عىل 

مستوى الوطن.
من جانب آخر دشــن املكتب 
بالتعــاون مــع جامعــة تعز 
البطولة الجامعيــة الثالثة عرش 
لكرة القدم، والتي تشــارك فيها 
فرق رياضية وأخرى ممثلة عن 
الجامعات واملؤسسات واملدارس، 
وتقام البطولــة للفئات العمرية 
الثالث، شباب، وناشئني وبراعم.. 
بالتعاون بني  والبطولة تنظــم 
املكتب والجامعة ضمن بروتوكول 
التعــاون بينهما واملوقع يف العام 
2017، واملتضمن عدة أنشــطة 

وفعاليات.
ويف ســياق آخر، افتتح مكتب 
الشــباب والرياضة بتعز وفرع 
اتحاد كرة القدم، البطولة الرسمية 
للكرة عىل ملعب الشهداء ألندية 
املحافظــة يف الدرجتــني األوىل 
والثانية، والتي انطلقت بالديربي 
األول يف املحافظــة بــني ناديي 
الصقر واألهــيل ، والبطولة تأتي 
ضمن البطوالت التنشيطية لألندية 
وقد سبقتها بطوالت مماثلة خالل 

العام املايض.

فعاليات متنوعة
ويف لعبة الشــطرنج، تستمر 
البطولة املفتوحة للعبة الشطرنج 
التي كان قد دشــنها مدير عام 
مكتــب الشــباب والرياضة يف 
محافظــة تعز أيمــن املخاليف، 
ومعه مدير فرع اتحاد الشطرنج 
باملحافظة وذلك بمشاركة )80( 
متســابقا من الفئــات العمرية 

املختلفة.
هذا وقد أشــاد املخاليف بحجم 
اإلقبال واملشــاركة يف البطولة، 
الذي يعكس قيمة اللعبة وأهميتها 
يف أوســاط املجتمع، الفتا اىل أن 
البطولة تحظى باهتمام ورعاية 
وزير الشــباب والرياضة نايف 
البكري ومحافظ تعز األستاذ نبيل 

شمسان.
األلعــاب الرياضية لم تقترص 
عىل البطوالت الرسمية، حيث عمل 
املكتب من خالل اتحاد الرياضة 
للجميع عىل توسيع دائرة النشاط 

لتشمل املدينة بأكملها عرب تنظيم 
بطوالت رياضيــة مختلفة عىل 
املستوى الشــعبي، بهدف إرشاك 
الجميع يف املمارســة الرياضية 
والتنافس عىل البطــوالت، وقد 
تنوعت تلك البطــوالت بني كرة 
القدم والطائرة والتنس والبلياردو.

الربنامــج الرمضانــي ملكتب 
الشباب والرياضة يشمل أنشطة 
وفعاليات شبابية وثقافية تشارك 
فيها األندية والجامعات واملدارس، 
يعد إلطالقها خالل األيام القادمة 
البطوالت واألنشــطة  يف زحمة 
الرياضية التي ال زالت مســتمرة 
والتــي حولت املدينــة إىل ملعب 
واســع يعج باأللعاب الرياضية 

املختلفة.
ومن زاوية أخــرى يعد املكتب 
للربنامج الصيفي والذي يحتوي 
هو اآلخر عىل مصفوفة أنشطة 
وفعاليــات رياضية وشــبابية 
وكشفية وغريها، تنطلق يف العطلة 
الصيفيــة وتســتهدف املدارس 

والجامعات واألندية.

يقول الشيخ الســعدي: لدينا يف مكتب 
األوقاف واإلرشــاد بســاحل حرضموت 
قطاعني األول األوقــاف وهو يمثل املواقع 
التجارية والدكاكــني وأرايض وغريها مما 
أوقفه الحكام السابقون لحرضموت أو أهل 
الخري والرب واإلحسان، يقول رسول الله صىل 
الله عليه وســلم: »اذا مات أبن آدم انقطع 
عملــه إال من ثالث صدقــة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«. والصدقة 
الجارية كما فرسها العلماء هي الوقف وهي 

من التمويل املستدام.
• ماذا عن ادارة هذه األوقاف؟

لدينا يف مكتب الوزارة ســجالت رسمية 
نحرص فيها جميع األوقاف بمديريات ساحل 
حرضموت من بيــوت ودكاكني، وأرايض 
زراعية وغريها ونقوم بإدارتها وحمايتها 
ورعايتها وتوريد مواردها ومداخيلها عىل 
املســاجد واحتياجاتها من كهرباء ومياه 

وغريها.
اما يف مجال االرشــاد فيعتــرب الوعظ 
واإلرشاد والدروس الدينية ضمن هذا القطاع 
والذي تأتي يف مقدمته خطبة الجمعة والتي 
تعترب حصاد األسبوع ويتوجه لحضورها يف 
املسجد عوام الناس وخاصتهم ولها أهمية 
كبرية وهي واجــب رشعي عكس الدروس 

واملواعظ األخرى.
خطبة الجمعة ومضمونهــا الذي يلبي 
حاجة الناس الروحية خالل األسبوع وبما 
تحتويه من مضامني تهم املسلم يف حياته 
اليوميــة يف الجوانب االجتماعية والصحية 
والتعليمية واالخالقية والرتبوية والوطنية 
كل ذلك ينصب يف خطبة الجمعة وفقا لالطار 
الرشعي وبما ينسجم مع كتاب الله وسنة 
رسوله صىل الله عليه وسلم واجماع السلف 

الصالح.
جميع هذه الــدروس واملواعظ وحلقات 
العلم وخطب الجمعة يرشف عليها مكتب 

االوقاف واالرشاد.
• هل هناك انشطة دعوية أخرى تقومون 

بها يف املكتب؟
نعم... نقوم بالنزول الدعوي والتثقيفي 
للمدارس والثانويات واملجمعات التعليمية 
باالشــرتاك مع وعاظ ومرشــدين ودعاة 

يتبعون مكتــب الوزارة وكــذا من خارج 
املكتب فنحن نستوعب الجميع والحمدلله 
هناك استجابة كبرية ونتائج طيبة من هذا 
النشاط الدعوي ونسأل الله القبول واألجر.

نزوالت دعوية في السجون
كما اقمنا دورات تعليمية وقرآنية يف سجن 
املخدرات ويف السجون التوقيفية اىل جانب 
النزول الدعوي املستمر الذي نقوم به ضمن 

برامجنا وانشطتنا.

محددات عامة لخطباء الجمعة
يضيف الشــيخ أحمد السعدي: دورنا يف 
خطبة الجمعة عندما يكون هناك تعاميم 
من الوزارة أو الســلطة املحلية أو الجهات 
الحكومية املعنية مثــل الصحة او الرتبية 
والتعليــم يقترص دورنــا فقط عىل وضع 

محددات عامة للخطبة حتى يسرتشد بها 
الخطباء وندع صياغــة الخطبة للخطيب 

نفسه.

1300 مسجد بساحل حضرموت
• وعن عدد املســاجد التي يرشف عليها 

مكتب الوزارة يقول الشيخ السعدي:
وفقا آلخر حرص قمنا به عىل مســتوى 
مديريات ساحل حرضموت وهي اثنتا عرشة 
مديرية 1300 مسجد، منها يف مدينة املكال 
فقط وفق آخر احصائية 250مسجداً منها 

أكثر من 180 جامعاً.
ونرتبط يف املكتب بعالقة طيبة وتجاوب 
ممتاز من غالبية الخطباء واالئمة وخاصة 
فيما يتعلــق بخدمة املجتمــع ومصلحة 

الوطن.

استقرار المساجد
• وعن فرتة ســيطرة تنظيم القاعدة عىل 
ساحل حرضموت وانعكاس ذلك عىل االوقاف 

واالرشاد قال الشيخ السعدي:
ابان ســيطرة القاعدة عىل مدن ساحل 
حرضموت قاموا باالعتــداء وتهديم أقدم 
مساجد حرضموت الســاحل األثرية وهو 
مســجد النقعة بمديرية غيل باوزير ويف 
املكال تعرضت قباب أثريــة للهدم واالزالة 
منها قبة يعقوب، وهي من أهم معالم مدينة 
املكال التاريخية وكذلك قبة محجوب وقبة 

شيخان.
• شهدت املســاجد يف عهد النظام السابق 
حالة من الفوىض والتجاذبات املذهبية وحالة 
ارباك يف مستوى الخطاب الديني والدعوي 
انعكس عىل رواد املســاجد... واليوم تغري 
الوضع فما هو الــدور الذي تقومون به يف 
سبيل ترشــيد الخطاب الديني بعيدا عن 

املذهبية والتعصب وفوىض الفتاوى؟
الخطاب الديني هو واجب رشعي وبه يتم 

تبليغ الدعوة اىل اللــه وتذكري الناس وبيان 
الحجة وارجاع الناس اىل جادة الصواب وهو 
شعار اإلسالم ويتمثل يف الخطب واملواعظ 
والدروس ...إلخ، وكانت هناك يف الســابق 
عشــوائية وفوىض ومع األسف ال زالت يف 
بعض املواقع، رغم انحســارها، والخطاب 
الديني يحتاج فعال اىل ترشيد ويكون وسطيا 

ومعتدال.
الوسطية واالعتدال مطلب رشعي واختيار 
إلهي، يقول الله ســبحانه وتعاىل: »وكذلك 
جعلناكم أمة وســطا لتكونوا شهداء عىل 
الناس ويكون الرســول عليكم شــهيدا«. 
فأمتنا أمة وسطية وكما قال املفرسون أمة 
وسطا بمعنى مابني افراط النصارى وتفريط 
اليهود، والله عز وجل هو من اختارها ألن 
تكون وســطا وهو من قال يف كتابه: »ادع 
اىل ســبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة 

وجادلهم بالتي هي أحسن«.
وســنة الله يف الكون هي ان يكون هناك 
الكافر واملســلم واملطيع والعايص وليميز 
الخبيث من الطيب، فهنــاك جنة ونار ولذا 
كان واجبا عىل العلمــاء والدعاة ان يقيموا 
الحجة ويتبعوا يف ذلك الخطاب الديني الرشيد 
والقويم، ان الخطاب الديني الرشيد هو ما 
يجمع الناس عىل الحق والخري، وال يفرقهم.

مسابقة القرآن الكريم الـ20
• حدثنا عن أنشطتكم الدعوية والفكرية 

خالل هذا الشهر الفضيل؟
شهر رمضان هو شهر القرآن، الله فرض 
صيامه وندب قيامه وندب لنا قراءة القرآن 
فيه وتالوته واالســتكثار من خريه وجعله 
باب خري وفتح ومضاعفة للحسنات وفيه 
كل القلوب تهفو وترق ويكثر حضور املصلني 
يف املساجد وإحياء لياليه بالرتاويح والذكر 

والخري وهو شهر الرحمة واملغفرة.
ونحن يف مكتب الوزارة نضاعف األنشطة 
الدعوية والدروس االرشادية واملواعظ خالل 

هذا الشهر.
ونقدم يف هذا الشــهر مســابقة القرآن 
الكريم الســنوية وهي من أقدم املسابقات 
القرآنية عىل مستوى محافظة حرضموت 
حيث ان هذا العام 1440 هجرية، هي السنة 

الـ20 التي نقيم فيها املسابقة.
وتزايد االهتمام بهذه املسابقة مع تزايد 
عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم،وهذا العام 
حرصنا ان نستوعب فيها أكرب عدد ممكن من 
املشاركني وعىل فئتني الفئة األوىل املصحف 
كامالً والفئة الثانية )15( جزءاً، وتشــمل 
الذكور واإلناث وتتكون لجنة التحكيم ممن 
لديهم املؤهالت يف القراءات العرش، وبالسند 
املتصــل وعددهم ثالثة وتكون املشــاركة 
برواية حفص يف جانب الحفظ، واداء التالوة، 
وبلغ عدد املتســابقني هذا العام مائة من 
الجنسني، والفئات العمرية ترتاوح من 15-

25 سنة وهذا العام املسابقة برعاية كريمة 
من معايل وزير األوقاف واإلرشــاد د.أحمد 
عطية، واللواء الركن/ فرج ساملني البحسني، 
محافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية 

الثانية.

:» « مدير األوقاف واإلرشاد بساحل حضرموت لـ

الوسطية واالعتدال مطلب شرعي واختيار إلهي

حراك ثقافي ورياضي واسع في رمضان الحالمة تعز

يكثــف مكتــب وزارة األوقاف واإلرشــاد بســاحل حضرمــوت خالل 
شهر رمضان المبارك جهوده في مجال الوعظ واإلرشاد ويضاعف 
االهتمــام بحلقات الذكر القرآنية من خالل مســابقة القرآن الكريم 
الســنوية والتــي أختممت األحد الماضــي برعاية كريمــة من وزارة 

األوقاف واإلرشاد والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت.
صحيفة »26 ســبتمبر« التقت المدير العــام لمكتب وزارة األوقاف 
واإلرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد علي السعدي، في مكتبه 
للتعرف على نشــاط مكتب الوزارة خالل األشهر السابقة من العام 

2019م وأبرز الفعاليات الدينية في شهر رمضان المبارك.

   المكال/ محمد سعيد الحامدي

استهدف )6300( أسرة في المحافظة..

مركز الملك سلمان يوزع التمور 
للنازحين واألسر الفقيرة في أبين

    
         خاص: 

تواصالً لألعمال الخريية النبيلة التي يقوم بها مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســانية خالل شــهر رمضان الكريم لهذا العام 1440هـ يف 
محافظة أبني. قامت شــبكة »النماء« اليمنية للمنظمات األهلية يف قرية 
ميكالن بمديرية خنفــر بمحافظة أبني بتنفيذ مــرشوع توزيع التمور 

للصائمني من النازحني واألرس الفقرية.
حيث تم توزيع )6300( كرتون تمر، أي بمعدل كرتون لكل أرسة نازحة 
أو فقرية، يحوي الكرتون عىل )8( كيلو، وشمل التوزيع عدد من املديريات يف 
املحافظة، وفقاً لترصيح مدير شبكة »النماء« اليمنية للمنظمات األهلية يف 
أبني األستاذ/ أحمد الحاج، مشيداً بدور مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية ودأبه الدائم عىل تقديم املساعدات الغذائية واإلغاثية لألرس الفقرية 

والنازحة املستدامة أو خالل شهر رمضان املبارك.
من جانبه عرب مدير الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني يف أبني 
األستاذ/ أنيس اليوسفي عن شكره ملركز امللك سلمان عىل دعمه املتواصل 

للنازحني واألرس الفقرية، داعياً الله أن يجعل ذلك يف ميزان حسناتهم.

مدير مستشفى شقرة في أبين يستغيث:

أنقذوا المستشفى قبل توقفه!!
    

         خاص: 

ناشد مدير مستشفى »شــقرة« الريفي بمديرية خنفر بمحافظة أبني 
د/ أنيس فدعق كافة املســؤولني املعنيني ويف املقدمة وزير الصحة العامة 
والسكان د/ نارص باعوم تقديم الدعم املادي للمستشفى الذي يعمل وفقاً 
ودعم مرشوع حزمة الحــد األدنى للخدمات الصحية واملقدمة من منظمة 

..)CSSW( الصحة العاملية وبتنفيذ جمعية اإلصالح االجتماعي الخريية
مضيفاً حالياً هذا املرشوع عىل وشك انتهاء فرتته العملية وهو مايجعلنا 
أمام مشكلة كبرية يف توقف أعمال املستشفى ألنها لم تقدم له أية ميزانية 

تشغيلية تساعده عىل استمرارية عمله..
داعياً املعنيني يف منظمة الصحة العامليــة وجمعية اإلصالح االجتماعي 
الخريية )CSSW( إىل رضورة تمديد فرتة املرشوع حتى اليتوقف نشــاط 
املستشفى الذي يخدم مواطني مدينة شقرة ونواحيها إضافًة إىل خدماته 
ملناطق أخرى محاذية وكذلك استقباله لحوادث الطريق الدويل لإلسعافات 

الطارئة..
مطالباً وزير الصحة د/ نارص باعوم أن يفي بوعده الذي الذي قطعه عىل 
نفسه أثناء زيارته للمستشفى وافتتاحه يف نهاية شهر يناير املايض بتقديم 
عدد من املشاريع التطويرية وكذلك رفد املستشفى بالكادر الطبي واملمرضني 

وغريها من الحوافز للعمل الصحي يف هذا املستشفى..
منبهاً أن الوضــع الصحي باملنطقة ينذر بكارثــة نتيجة تفيش موجة 
اإلسهاالت وإصابة أعداد كبرية من املواطنني بهذا الوباء وقد توفيت إحدى 
هذه الحاالت.. مختتماً ترصيحه بالتحذير من توقف املستشفى إذا لم يتم 

إسعافه بالدعم املطلوب..

 رمضان شهر القرآن 
لمضاعفة  خيــر  وبــاب 

الحسنات

      أبين - نظير كندح

برعاية إدارة محلــج القطن يف أبني 
وتحت شعار »الكود يجمعنا« وبمبادرة 
من مجموعة شــباب مدينــة الكود يف 
مديرية خنفر محافظــة أبني أقيمت 
األحد، ندوة ثقافية ومســابقة فكرية 
بحضور كبري اســتضافته مدرســة 

امليثاق..
وتضمنت محــاور الندوة موضوعني 
قدم موضوعها األول الكاتب الصحفي 
محمد الشحريي وتمحور حول أهمية 
الثقافة وتأثريها يف املجتمع وانعكاساتها 
عىل تطور الحياة الفكرية للمجتمعات 
وأهمية أن يلعب الشباب دوراً فاعالً يف 
توعية املجتمع لكثري من قضايا حياتهم.

أما املحور الثاني فكان لرئيس قســم 
التاريخ يف كلية الرتبية بزنجبار - جامعة 
أبــني د/ عبدالله الفيــش وخصصت 
للحديث عــىل منطقة الكود النشــأة 
والتسمية، تطرق فيها إىل نشوء املدينة يف 

العام 1939م وأرجع تسميتها إىل وجودها 
عىل مرتفع رميل يطلــق عليه باللهجة 
املحلية اسم »الكود« كما جاءت يف املراجع 
التاريخية، مع انطالق العملية الزراعية 
يف منطقة دلتا أبني وقيام محلج القطن 
بالكود كأول منشأة اقتصادية باملنطقة 
وموقعها الجغرايف أكسبها أهمية كونها 

املعرب الرئييس للطريق الدويل الرابط بني 
عدن واملحافظات الرشقية.

وأقيمت مســابقة ثقافيــة ودينية 
للشــباب ضمت فريقي الكدمة والنش 
وتمخضت نتائجها بفوز فريق الكدمة 
وألقيت أســئلة فورية للجمهور ُقدمت 

فيها جوائز مالية مبارشة..
ويف ترصيح لـ»26سبتمرب« قال منسق 
الفعالية شوقي دوشــن: »هذه املبادرة 
الشــبابية دفعتنا للقيام بهذه الفعالية 
بمناسبة هذا الشــهر الكريم ولتحريك 
النشاط الثقايف الذي افتقدناه شاكرين 
داعم هذا النشــاط إدارة محلج القطن 
بالكود والعميد/ أحمــد القبييل، آملني 
أن تحذوا باقي املؤسسات والشخصيات 
حذوهــم يف دعم هكذا أنشــطة تخدم 
الشــباب وترفع من مســتوى وعيهم 

وتبعدهم عن األنشطة الهدامة«.
حرض الفعالية عدد من الشخصيات 

االجتماعية والوجهاء يف مدينة الكود.

تخللتها مسابقة فكرية ودينية..

»محلج القطن« في أبين يقيم ندوة ثقافية عن تاريخ مدينة الكود
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9 تقارير

أشــاد محافــظ محافظة صنعــاء، اللــواء عبدالقوي 
أحمد عباد شــريف، بالدور الكبير الــذي يبذله أبناء 
المحافظة في ســبيل اســتعادة الدولة من مليشيا 
الحوثي االنقالبية المدعومة من إيران، داعيا إياهم 
إلى لملمة الصفوف والتوحد في مواجهة االنقالب. 
جاء ذلــك في أمســية رمضانيــة نظمتها الســلطة 
المحلية ألبناء المحافظة في محافظة مأرب، األحد، 
رحب فيها المحافظ شريف بالحاضرين، ناقال لهم 
فيهــا تحيات رئيــس الجمهوريــة المشــير الركن/ 
عبدربــه منصور هــادي، ونائبه الفريــق الركن علي 
محسن صالح، وتحيات رئيس الوزراء الدكتور معين 
عبدالملك، مؤكدا لهم ان هذه اللقاءات مهمة وأن 
من شأنها ان تعمل على التقارب بين قيادة السلطة 
المحليــة والمواطنيــن ومعرفة القضايــا والهموم 

التي تواجههم. 

   تغطية: عارف الواقدي

ويف كلمته التــي ألقاها يف األمســية أكد املحافظ 
عبدالقوي رشيف، عىل أبنــاء املحافظة عىل رضورة 
التالحم ومللمة الصفوف أمام العدو الحوثي االنقالبي 

الغاشم الذي انقلب عىل الدولة ومؤسساتها.
املحافظ رشيف، يف األمســية التي حرضها العديد 
من القيادات العســكرية واملســؤولني يف مقدمتهم 
مدير دائرة التوجيه املعنوي يف الجيش الوطني اللواء 
محسن خرصوف، ووكالء محافظة صنعاء، عبدالخالق 
الجندبي، وعايض عصــدان، وعبداللطيف املرهبي، 
وصالح القايض، وعدد من مــدراء مكاتب املحافظة 
واملديريات ، ومدير مكتــب التعليم الفني بمحافظة 
مأرب، األستاذ ناجي الحنييش، والشيخ عبدالله صعرت، 
وجمع كبري من أبناء محافظة صنعاء، خاطب أبناء 
املحافظ بكافة مديرياتها بقوله: أنتم القفل واملفتاح 
وأمل شعبنا العظيم يف دحر االنقالب الحوثي املليشاوي 

واستعادة الدولة. 
وأضاف "نحن أمام مرحلة مفصلية تســتدعي ان 
نتالحم جميعا وأن نتوحد وان نتحمل بعضنا البعض، 
ونكرب عىل الصغائــر"، الفتا إىل أنه ال يمكن أن ندخل 
صنعاء، مــا لم نكن جنداً نــؤازر الجنود املقاتلني يف 
الجبهات والشهداء وأرسهم ونعمل عىل حل قضاياهم. 

وخاطب رشيف الحارضين من أبنــاء املحافظة 
بشكل خاص: ال نريد أي مناكفات بني الجميع وأنه 
يجب علينــا أن نتوحد جميعا حتــى نحقق النرص، 
مشــريا إىل أننا اليوم نقف أمام ثالث معارك رئيسية 
نخوضها، هي معركة الجبهــات، والغذاء، واإلعالم، 
ويجب توحيدها جميعا يف مواجهة االنقالب الحوثي 

الذي دمر األرض واإلنسان. 
ودعا املحافظ رشيف اإلعالميني ووســائل اإلعالم 
إىل توجيه اقالمهم للعدو ومحاربته إعالميا بالكلمة 
والصورة، فاإلعالم - بحســب قوله - يعد الســلطة 
الرابعة، ويعد الســالح الفتاك الذي بإمكانه توجيه 

الرضبات القاضية لالنقالبيني. 
وخاطب املحافظ رشيف الحارضين: نحن اليوم أمام 
مرشوع استعادة وطن ممن عبثوا بالوطن والشعب 
والدولة ونهبوا مؤسســاتها، داعيا الجميع أحزاب 
وتحالفات وقبائل ومنظمات مجتمع مدني إىل التوحد 
يف املوقف والخطاب يف مواجهة الحوثي والوقوف مع 

الدولة ومساندتها. 
وتابع رشيف: أمامنا عدو غاشــم دمر مؤسسات 
الدولة وعمــل عىل نهبها، ووجــه عدوانه وانتقامه 
للشعب، فقد جعل من هذا الشعب ممزقا وفقريا ينتظر 
اإلغاثات واملعونات، مؤكدا بأن عىل الجميع إزاء ذلك 

التوحد يف مواجهة هذا العدو والقضاء عليه.
وأشاد اللواء رشيف، يف كلمته بالدور الكبري ألبناء 
املحافظة وقبائل طوق صنعــاء يف مواجهة العدوان 
الحوثي الكهنوتي، مقدمة آالف الشــهداء والجرحى 
يف ســبيل القضية والهدف يجمــع الجميع واملتمثل 

باستعادة الدولة ودحر االنقالب الكهنوتي. 
ودعا املحافظ رشيف، الرئيــس عبدربه منصور 
هادي، والحكومة إىل عقد مؤتمر عام شــامل يضم 
مجلس النواب، ومؤسســات الدولة، وكافة األحزاب 
واملكونات السياسية ومنظمات املجتمع املدني وغريها، 
يتم خالله تقييم الوضع الحاصل ألربع ســنوات من 

الحرب، تمكنت خاللها الحكومة الرشعية من استعادة 
80% من أرايض الدولة من تحت سيطرة االنقالبيني، 
الفتا إىل ان هذا املؤتمر يجب ان يخرج بحلول شاملة 

ومخرجات تبني الخلل يف تأخري الحسم. 
وشدد رشيف، عىل رضورة مناقشة كافة القضايا 
خالل املؤتمر عسكريا واجتماعيا واقتصاديا، مشددا 
عىل رضورة وضع خطة شاملة تكفل ألفراد الجيش 
الوطني واملوظفني يف الدولة انتظام تسليم مرتباتهم، 
إضافة إىل وضع برنامج وخطة عمــل وبناء لكافة 
مؤسســات الدولة يف املناطق املحررة، وذلك من أجل 
الوصول إىل الهــدف الذي نصبو إليه واملتمثل بالنرص 

واستعادة الدولة. 
ولفت إىل ان هذا املؤتمر يجب ان يقيم كافة القيادات 
العســكرية واملدنية واملســؤولني يف الدولة، ووضع 
األشــخاص األكفاء يف هذه املناصب والقادرين عىل 
العمل يف هذه املرحلة التي تســتدعي وجود القيادات 
الوطنية الفاعلة يف كل مؤسساتها، فاملرحلة - طبقا 
ملا أكد - تحتاج وتريد رجال وقيادات عسكرية فاعلة 

يف كافة املؤسسات العسكرية واملدنية. 
 وناشــد املحافظ رشيف، باسم محافظة صنعاء، 
القيادة السياســية عقد هذا املؤتمر العام الشــامل 
ملناقشة كل االختالالت وإيجاد اإلدارة الفاعلة، فاملرحلة 
بحاجة ماســة لهكذا مؤتمر، يضــاف إليه تفعيل 
مخرجات الحوار الوطني، داعيا األحزاب السياســية 
للوقوف مع الدولة ومساندتها خصوصا وأن املرحلة 

هي من تستدعي ذلك.
وأعرب املحافظ رشيف عن خالص شــكر وتقدير 
الشعب اليمني للتحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية ومساندة دولة االمارات العربية املتحدة عىل 
مؤازرتهم للشعب اليمني يف هذا الظرف العصيب التي 

تمر به بالدنا. 
ويف األمسية ألقيت العديد من الكلمات عن الشهداء 
والجرحى وقبائل طــوق صنعاء، ومنظمات املجتمع 

املدني، واألحزاب السياسية، ومكاتب عموم السلطة 
املحلية، دعت يف مجملها أبناء صنعاء جميعا للوقوف 
صفا واحدا تجاه العدو املليشــاوي واستعادتها من 
قبضته، مؤكدة عىل الجميع التعاضد والتالحم والتوحد.
واســتعرضت الكلمات جميعها إنجازات السلطة 
املحلية يف املحافظة خالل الفرتة املاضية يف املديريات 
املحررة وما قدمته من إنجاز ودعم للنازحني يف كافة 
جوانب الحياة، مؤكدة عىل ما مثلته محافظة صنعاء 

من عمٍق تاريخٍي لليمن.
الكلمات يف مجملها أشادت بالتضحيات الكبرية التي 
يقدمها رجال الجيش الوطنــي يف مختلف الجبهات، 
مشرية إىل ان املليشيا االنقالبية ال تؤمن بغري القوة، وان 

السالم يف قاموسها مجرد شعارات جوفاء للمراوغة.
كما أكدت الكلمات ان املليشــيا االنقالبية ال تؤمن 
بالتعايش مع اآلخــر وال بالدولة والنظام الجمهوري 
وانما تؤمــن بحقها املطلق وااللهــي يف حكم الناس 
واستعبادهم، واستباحة دمائهم وأموالهم وتنفذ أجندة 
ايرانية، مؤكدة أيضا اســتعداد أبناء املحافظة املطلق 
لالنقضاض ودحر املليشيا الحوثية من العاصمة صنعاء 
وغريها يف الوقت الذي تحصل فيه عىل التوجيهات من 
الحكومة وأنهم رهن اإلشارة يف أي وقت لذلك، مؤكدين 

أنهم عىل كامل االستعداد والجاهزية. 

قبائل الطوق تعلن جاهزيتها 
كلمة الشخصيات وقبائل طوق صنعاء، التي ألقاها 
الشيخ محمد الجمرة، أكدت ان محافظة صنعاء قدمت 
الكثري من التضحيات يف مواجهة املليشيا الكهنوتية، 
الفتة إىل إنها ترفض املليشــيا االنقالبية ومرشوعها 
الذي يعمل عىل تدمري الدولة واملجتمع خدمة لألجندة 

الخارجية. 
وأكدت ان جميع أبناء املحافظة وقبائل طوق صنعاء 
مستعدة لدحر هذا االنقالب املليشاوي البغيض، الذي 
أسقط الدولة ومؤسساتها وأجرم فيها، مشرية إىل ان 

املحافظة بكافة مشائخها وأبنائها مستعدون يف كامل 
الجاهزية وإنهم رهن اإلشارة يف أي وقت للتضحية. 

تكريم شريف 
األمسية الرمضانية التي احتشد إليها املئات من أبناء 
صنعاء، كرم خاللها ائتالف صنعاء لإلغاثة والتنمية 
املحافظ اللواء عبدالقوي رشيف بدرع االئتالف تقديرا 
لجهــوده يف خدمــة املواطنني والنازحــني من أبناء 

املحافظة يف محافظة مأرب. 
ويف كلمة منظمات املجتمع املدني باملحافظة التي 
ألقاها مدير ائتالف صنعاء، األســتاذ أمني الشامي، 
رفع فيها عن أســمى التهاني والتربيكات بمناسبة 
أعياد الوحدة اليمنية املباركة للقيادة السياسية ممثلة 
باألخ املشــري عبدربه منصور هادي وعموم الشعب 
اليمني، مؤكدا عىل شكره لقيادة السلطة املحلية وعىل 
رأسها املحافظ رشيف، رئيس اللجنة الفرعية لإلغاثة 
باملحافظة ووكالئه عىل دورهم الفاعل يف مجال العمل 

اإلنساني. 
وأشــار يف كلمته عىل ان محافظــة صنعاء تأتي 
يف صــدارة املحافظات التي تــرضرت بفعل الحروب 
واألزمات مما يضاعف املعاناة ألبناء محافظة صنعاء 
خصوصاً املهجرين والنازحــني يف مخيمات النزوح، 
مؤكدا عىل الدور الذي تقوم به منظمات املجتمع املدني 
وعىل رأسها ائتالف صنعاء بالدور امللموس للتخفيف 
من تلك املعاناة يف مجاالت اإليواء واألمن الغذائي واملجال 

الصحي واملجال التعليمي والتنموي.
وناشــد "املدير التنفيذي" املنظمــات الدولية ويف 
مقدمتها مركز امللك سلمان للتدخل العاجل لتخفيف 
معاناة النازحني وذلك بالرشاكة الفعلية واملبارشة مع 
الجمعيات واملنظمات العاملة يف املحافظة، شاكرا يف 
نهاية كلمته كل يد بيضاء تســهم يف تخفيف معاناة 
نازح أو طفل أو امرأة أو ذوي االحتياجات الخاصة من 

أبناء وطننا الحبيب.

حضور الفت ألبناء صنعاء في أمسية رمضانية في مأرب يتقدمهم محافظ المحافظة 

شريف: نحن أمام مرحلة مفصلية تستدعي تالحم الجميع ومؤازرة المقاتلين في الجبهات

      عدن - خاص:
ارتفاع األسعار ال سيما يف املواد الغذائية، لم 
تمنع أبناء العاصمة املؤقتة عدن، من االحتفال 
بحلول شهر رمضان املبارك، وإبراز جانب من 
هذه االحتفاالت من خالل تزيني معظم شوارع 

املدينة، بالزينة الخاصة بالشهر الفضيل.

االبتهاج بالشهر الفضيل
بخصوص ذلك، يقول املواطن حمزة محمد: 
أضفت الزينة التي رفعها أبناء مدينة عدن، عىل 
مباني منازلهم وكذا يف بعض الشوارع، حالة 
من الشــعور اإليجابي والروحانية املمزوجة 

بالفرحة بمناسبة حلول الشهر الفضيل.
وأضاف حمــزة محمــد يف حديث خاص 
لـ»ســبتمرب نت«: الصــورة الجمالية التي 
رســمها أبناء عدن، نالت إعجاب الكثريين، 

وحازت عىل استحسان الصغري قبل الكبري.
وأشار محمد إىل أن إرتفاع األسعار الكبري 
للمواد الغذائية، لم تمنع الجميع من رصف 
جزء بسيط من أموالهم يف سبيل إظهار املدينة 

بمظاهر االحتفال بشهر القرآن.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية
قابل ترنح ســعر رصف العملة املحلية، 

بسبب ما تعيشه البالد من أزمة خانقة، 
جراء الحرب الغاشــمة التي فرضتها 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
إيران، عىل كامل ربوع اليمن، ارتفاعاً 
باهضاً يف األســعار ال ســيما يف املواد 
الغذائية، مما يضاعف الثقل عىل كاهل 

أرباب األرس.
ويف هذا الصدد، يقول الوالد ســالم 
امليرسي: لألسف الشديد ارتفاع األسعار 
بهذه الصــورة املبالغة للمواد الغذائية، 
عّكر صفو فرحتنا بهذا الشهر الكريم، 
وأرهق تفكرينــا يف كيفية تدبر وتدبري 

مقتضيات ومتطلبات رمضان.
ويتابع امليرسي، حديثه لـ"سبتمرب 
نــت": كما هو معلــوم ومعروف عند 
الجميع بأن متطلبات ومقتضيات شهر 
رمضان تختلف عن تلك املتعارف عليها 

كل شهر.
ويضيف امليرسي: يجب يف شــهر رمضان 
استغالل أكثر األوقات يف أداء العبادات وتالوة 
القرآن وغريها من األعمــال الصالحة، ولن 
يتأتى ذلك إال بذهن صاِف، ولن أخفيك القول 

بأن الحالة املادية املرتدية والظروف املعيشية 
الصعبة، التي يعاني منهــا غالبية اليمنيني 
بشكل عام، تقف عائقاً يف تحقيق ذلك، كون 
توفري املال من أجل لقمة العيش والتي تزداد 
حاجتها يف شهر رمضان وما يعقبه من توفري 

مالبس العيد لألوالد وكافة أفراد األرسة".
من جانبه، قالت الســيدة سهام سامي: 
لألسف الشــديد، التفكري يف رمضان يرتكز 
بشكل أكرب عىل العمليات الحسابية، يف كيفية 
تقسيم الراتب البســيط عىل متطلبات شهر 

رمضان.
وأضافت سهام: حقيقة ما يحّز يف النفس، 
خالل شــهر الرحمة، انعدام صفة الرحمة 
عن قلوب التجار، الذين بســبب جشعهم 
وطمعهم، يثقلون كاهــل املواطنني برفع 

تسعرية املواد الغذائية، بشكل مضاعف.
وأردفت قائلة: غيــاب الرقابة املبارشة 
والجادة من قبل جهــات املختصة، جعل 
التجار يتالعبون بأسعار املنتجات كالً عىل 
حســب مزاجه، إذ تجد لنفس املنتج سعراً 

مغايراً يف مختلف املحالت التجارية.

الحواالت المالية
تســهم الحواالت املالية التــي يبعثها 
املغرتبون اليمنيون ألهلهم، بتخفيف جزء 
كبري من معاناة املواطنني، يف ظل الظروف 
الشحيحة التي قد تجدها يف الكثري من املنازل 

واألرس اليمنية. 
وتعتمد الكثري مــن األرس اليمنية يف توفري 
مصاريف مســتلزمات املنزل، عىل الحواالت 
املالية التي يقوم أبناؤهــم املغرتبون خارج 
البالد للعمل بإرسالها لهم. حيث قال الحاج 
قاسم الحيدري: نحاول مجاراة رمضان من 
خالل، الحواالت التي يرسلها لنا أبناؤنا الذين 
يغرتبون يف دول الخليج بحثاً عن الرزق، وهذا 
األمر يســاعد كثرياً يف تخفيف وطأة الحمل 

الثقيل املرمي عىل ظهور الكثري من األرس.
 وتابع الحيدري: حقيقًة دخلنا الشــهري 
واألموال التي نحملها ال تمكنا بتاتاً من توفري 
األشياء التي يتطلب تواجدها خالل رمضان، 
وذلك الرتفاع األســعار بشكل جنوني، وغري 
منتظم فنجد كل تاجر يحدد سعر السلع عىل 

هواه دون رقيب أو حسيب.

رجال الخير
وتسهم كذلك أعمال الخري التي يجود بها 
بعض ميســوري الحال يف مدينــة عدن، يف 
مساعدة بعض األرس املتعففة التي تنأى عن 

نفسها مد يديها إىل األخرين.

ويغلــب عىل املجتمع يف عــدن، العالقات 
االجتماعية بني الجريان واألهايل، وهذا األمر 
قد يتسبب يف معرفة حال بعض األرس الفقرية 
التــي تحاول من خالل باب منازلها، ســرت 

وإخفاء حالتهم املادية الصعبة.  
ويف هــذا الشــأن، يقول الناشــط أكرم 
املحمدي: تعاني الكثري من األرس من ضائقة 
مالية وينهكها أكثر ارتفاع األســعار بشكل 
كبري ملختلف املــواد الغذائية، ال ســيما يف 
رمضان، فتحاول قدر اإلمكان اختيار املواد 
األكثر أهمية وتقوم باالستغناء عن الكثري من 

األشياء األخرى.
وأضاف املحمــدي: وذلك حرصاً منها عىل 
إكمال باقي أيام الشــهر، وربما تجد خالل 
الشــهر أيادي الخري التي تمتد إليها لتوفري 

بعض األمور امللحة.

نساء عدن في رمضان
يكثر الطعام يف رمضان، ومعه يكثر مكوث 
النســاء يف املطابخ وهّن صائمات لتجهيز 
وجبة الفطور، يف ظل ارتفاع درجة الحرارة 
يف عدن، وانقطاع التيار الكهربائي يف بعض 
األوقات، األمر الذي يتسبب يف مضاعفة الجهد 

والتعب بشكل أكرب.
حول ذلك، قالت أم محمد: من املعروف يف 
رمضان يكثر فيه األكل والرشب وتختلف فيه 
أنواع الطعام يف سفرة الفطور، ولذلك نمكث 
يف املطبخ ألكثر من 4 ســاعات لتجهيز ذلك، 
ونحن هنا نعاني الحر الشديد خصوصاً وأننا 
نشهد شــهر رمضان يف آخر السنوات خالل 

شهر الصيف.
  وأضافت أم محمد: الحّر الشديد يزيد من 
الجهد واإلرهاق، ومما يجعل األمر أكثر سوءاً 
هو انقطاع التيار الكهربائي، يف النهار ال سيما 
يف الوقت املتعارف عليه تواجد رّبات البيوت يف 

املطابخ إلعداد وجبة الفطور.
وطالبــت أم محمد: الجهــات املختصة، 
التعاون مــع األهايل من خــالل محاولتهم 
انتقاء األوقات يف قطع التيــار الكهربائي، 
كونه يكفينا حــرارة الجو وحرارة الطباخة 
)الشــولة( الطعام، إىل جانب الصيام، فمن 
غري املعقول أيضاً يضاف إىل كل ذلك انقطاع 

الكهرباء.

العاصمة المؤقتة خالل شهر رمضان..

ارتفاع األسعار لم تمنع أبناء عدن من االحتفاء بالشهر الفضيل

قبائل طوق صنعاء: نحن رهن اإلشارة في أي وقت للتضحية ودحر االنقالب

 أسعار المواد الغذائية تثقل كاهل المواطنين في ثغر اليمن الباسم
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

 الجــــــزء الــمــفــقـــود! 

بعد أكثر من نصف قرن من عمر »اإلمامة الزيدية« 
يف اليمن، حاولت »الدولة العباسية« أن ُتمسك ِبزمام 
األمور، سيطر والتها »الزياديون« و»اليعفريون« 
عىل أغلب املناطق، ليندمجوا فيما بعد يف إطار دولة 
واحدة عاصمتها زبيد، بقيادة حســني بن سالمة، 
لتتناثر البالد بعد وفــاة األخري إىل واليات وحصون 
ُمتناحرة، ُقسم »اليمن األسفل« بني قبائل »حمري«، 
فيما ظل التنافس يف »اليمن األعىل« قائماً بني قبائل 
»همدان« وأئمة »الزيدية«، دفعت مدينة صنعاء ثمن 

ذلك الرصاع كثرياً.
 بعد وفاة »املنصور« القاســم العياني بأقل من 
شهر »5 شــوال 393هـ / 6 أغسطس 1003م«، 
توجه »الداعي« يوســف إىل صنعاء، ُمجدداً ِمنها 
دعوته، ليغادرها بعد »15« يوماً ُمكرهاً؛ بعد أن ثار 
عليه »الهمدانيون«، أمر عماله برفع أيديهم عن تلك 
الجهة، وتوجه إىل ريدة، ومنها إىل صعدة، ويف األخرية 

آثر االستقرار.
 ومن ذمار ســبق لـ القاســم الزيدي أن أعلن 
نفسه إماماً، إال أنَّ القدر لم ُيمهله، تويف وقيل ُقتل 
بعد خمسة أشهر من دعوته »26 محرم 394هـ«، 
ليخلفه ولده األكرب محمــد، دخل األخري بعد ثالث 
ســنوات صنعاء، برفقة »الداعي« يوسف، وبدعم 
ومساندة من »ابن أبي حاشد«، أحد مشايخ همدان.

 لم يكد ينتــِه العام »397هـــ«، حتى جددت 
القبائل تمردها، أخرجــوا »الزيدي« من صنعاء، 
وبقي وبقيت بغري سلطان، وعن ذلك قال صاحب 
»أنباء الزمن«: »وثــارت الفتنة عىل صنعاء، من 
خوالن، وهمدان، وحمري، واألبناء، وبني شهاب، 
ففي كل شهر لها حاكم، ويف كل يوم عليها أمري، 

والغالب آل الضحاك«.
 ويف »عيان حرف سفيان« توىل الحسني بن القاسم 
العياني ذو الـــ »17« ربيعاً اإلمامة بعد وفاة أبيه، 
تلقب بـ »املهدي«، وهو عىل صغر سنه، كان ُمصنفاً 
غزيراً، تعمق أكثر يف الفلســفة وعلم الكالم، حتى 
اتهمه مخالفوه بذهــاب عقله، دخل يف رصاع مع 
»الداعي« يوسف، و»الزيدي« محمد، اتحدا األخريان 

ضده، إال أن تحالفهما باء بالفشل.
 كان التنافس القبيل عىل صنعاء حينها عىل أوجه، 
ولغرض ترجيح كفة أحد األطراف، توجه وفد من 
»همدان« و»بني شهاب« إىل ذمار، طلبوا من محمد 
الزيدي القيام، فدخل بهم صنعاء للمرة الثانية أواخر 
ذلك العام، غادرها إىل »بيت بوس«، واستخلف عليها 
ولده زيد، وما هي إال أشــهر معدودة حتى عادت 

لوضعها املعتاد.
 كان لـ الحسني العياني سبق السبق يف استحضار 
فكرة »املهدي املنتظر«، رغم أنها ليست من صميم 
مذهبهم، ادعى ذلك ترصيحاً »صفر 401هـ«، وذلك 
أثنــاء وصوله إىل منطقة »قاعــة« قريب صنعاء، 
وأجابته قبائل »همدان«، وسائر أهل املغرب، ُمعلنني 
تخليهم عن منارصة منافسه »الزيدي«، دخل بهم 

أواخر العام التايل صنعاء، صك العملة باسمه، وعاث 
يف ذات املدينة نهباً وخراباً.

 األسوأ من ذلك، أنه عدَّ نفسه أفضل من األنبياء، 
وأن كالمه أقوى من كالم اللــه، وقال: »ما يكون 
علم األنبياء إال كعرش العرش من علمي«، وأضاف: 
»أحرضوا التوراة واإلنجيل والفرقان، وكل علم أنزله 
الرحمن، فإنكم تجدون قويل أقوى من ذلك حججاً، 

وأبني بيانا، وأوضح نوراً، وأعظم برهاناً«.
 وكان يشــتعل غضبــاً ضــد كل من يشــكك 
بـ»مهديته«، وخاطب يف رسالة له األمري »الهادوي« 
املحسن بن »املنترص« محمد قائالً: »أيها الفاسق 
املنافق الرجس النجس البغيض املبغض، بلغني أنك 
تهجوني، وتزعم أني لست املهدي«، وأضاف: »وما 
الفرق بيني وبني األنبياء األخيار، واألئمة األطهار، 
إال فرق بني الليل والنهار«، والطريف أنه كان إذا مرَّ 
جوار قرب أبيه، فرَّ ُمرسعاً، وهو يقول: »هو خالف 

مذهب الهادي«!! 
وفيه قال قريبه فليته بن قاسم:

أنا شاهد بالله فاشهد يا فتى
بفضائل املهدي عىل فضل النبي

 استنجد أهايل صنعاء بمحمد الزيدي، فأنجدهم 
من ذمار بجيش كبري ُجله من »مذحج«، دارت بينه 
وبني »املهدي« حروب كثرية، كان هو أبرز ضحاياها، 
ُقتل بـ »قاع صنعــاء«، قريباً من عرص »23 صفر 

403هـــ«، وأمر اإلمــام املنترص أن تطــأ الخيل 
بسنابكها جثته، وجثث باقي القتىل، حتى مزقتهم 
كل ممزق، ويف ذات الشــهر تويف أيضــاً »الداعي« 

يوسف يف صعدة. 
َفتحت مدينة صنعاء املنكوبة للمرة الثانية أبوابها 
لـ »املهدي املنتظر«، أباحها للقبائل املســاندة له، 
وقال ُمستهجناً: »إنما ُصلُْت بأوباش عىل أوباش«، 
لم َيستقر فيها كثرياً، غادرها بعد أن استخلف عليها 

جعفر بن القاسم، أخاه األكرب منه بـ »13« عاماً.
 يف تلك األثناء، أعلن زيد بــن محمد الزيدي ابن 
اإلمام الرصيع من ذمار تمــرده، توجه إىل »الهان 
آنس« بجيش كبري، وكاد يستويل عليها، ليتخىل عنه 
أنصاره فور علمهم بمقدم »املهدي« نحوهم بجيش 
أكرب، فما كان من زيــد إال أن وىل هو اآلخر هارباً، 

تاركاً أمواله وأثقاله غنيمة لـ »املهدي املنتظر«.
 كان بعض رجال القبائل قد امتنعوا عن مساندة 
»املهدي« أثناء خروجه إىل »الهان«، مارس يف حقهم 
بعد عودته أشنع الجرائم، رغم أن غالبيتهم كانوا من 
أنصاره، صلب مشايخهم ُمنكسني، وهدم دورهم، 
ونهب أموالهم، وألزمهم بدفع الجزية، يف ســابقة 
خطرية لم يقم بها من سبقه من األئمة، كما نكل 
ببني عمومته »الهادويني« يف صعدة، وعاث يف ذات 

املدينة نهباً وخراباً.
عادت الفوىض حينها لتشمل صنعاء وما جاورها 

من جديد، تمرد »بنو شهاب، وبنو 
رصيم، ووداعة«، وكان منصور بن 
أبي الفتوح أحد مشايخ »خوالن« 
قد ســبقهم يف ذلك، نهبــوا دار 

اإلمام، وطردوا أعوانه وشــيعته، 
حاول »املهدي« استعادتها، فصد 

املُتمردون هجومه، وقتلوا عدداً كبرياً من أنصاره، 
عاد أدراجه خائباً، وأعــاد »الهمدانيون« أحمد بن 

قيس بن الضحاك أمرياً عىل صنعاء وعليهم.
ويف »محرم« من العام »404هـ« جمع »املهدي« 
جيشــاً كبرياً، وجمع »ابن الضحاك« جيشاً أكرب، 
التقى الجمعــان يف »ذيبني«، دارت معركة كربى، 
انترص فيها »الهمدانيــون«، وهرب »املهدي« إىل 
الجــوف، ُمكثفاً من اســتعداداته لجولة جديدة 
وحاسمة، ثم توجه صوب ريدة، وبصحبته »100« 
من الفرسان األشداء، ال غرض له سوى تحشيد 

األنصار ملعركة فاصلة.
 علم »الهمدانيون« بتحركاته، فخرجوا لقتاله، 
التقوه يف »ذي عرار« بـ »قاع البون«، دارت معركة 
طويلة، استبســل فيها »املهدي« حتــى النهاية، 
تّمكن »بنو حماد« من قتله »4 صفر 404هـ«، لم 
يصدق أصحابه خرب موتــه؛ ألنَّ االعتقاد لحظتها 
بأنه »املهدي املنتظر« كان قد ترســخ يف ُعقولهم، 
وهم مــن عرفوا فيما بعد بـ »الحســينية«، وهي 

جماعة زيدية استمرت كما 
لثالثة  »الخزرجــي«ـ  أفاد 
قــرون، وقيل لـــ »445« 
عاماً، والغريب يف األمر أنها 
لم تحــارب كمــا حوربت 

»املطرَّفية«.
 أمام ذلك الفراغ، وبعد تردد كبري، أعلن جعفر بن 
القاسم العياني نفسه ُمحتسباً، ولم يدّع اإلمامة، 
ألنه صانع االعتقــاد بأنَّ أخاه ما يزال حياً، ليحلف 
مدرك بن إسماعيل أمامه ســبعني يميناً أنه رأى 
»املهدي« بعد معركة »ذي عرار« ساملاً، إال من جروح 
طفيفة يف جبهته، األمر الذي حفزه أكثر عىل إظهار 

ُمعتقده، وُمحاربة ُمخالفيه.
 وعن أحوال اليمن خالل تلك الفرتة، قال صاحب 
»أنباء الزمن«: »فالتهائــم وجميع أعمال زبيد إىل 
مواىل بني زياد، وعدن، ولحج، وأبني، وحرضموت، 
والشــحر إىل بني معن، وسمدان، والدملؤة، وذخر، 
والتعكر إىل بني الكرندي، وأما اليمن األعىل فانقسم 
بني آل يعفر، وآل الضحاك، وبني أبي الفتوح، وأوالد 
اإلمام الداعي يوسف بن يحيى، وأوالد اإلمام القاسم 

بن عيل العياني«.
تبعاً لذلك، كانت مدينة صنعاء تعيش أسوأ أيامها، 
وعن ذلك قال ذات املؤرخ: »كانت صنعاء وأعمالها 
كالخرقة لها يف كل سنة أو شهر سلطاناً غالباً عليها، 
حتى ضعف أهلها، وانتقلوا إىل كل ناحية، وتوىل عليها 
الخراب«، وذكر أن عدد منازلها صارت »140«، بعد 

أن كانت »120,000« يف عهد هارون الرشيد.
 ويف أوج تلك الفوىض، جدد زيد بن محمد الزيدي 
تمــرده »410هـ«، مســنوداً هذه املــرة بـ »بني 
شهاب«، القبيلة التي خذلت اباه، وكانت نهايته عىل 
يد محمد بن أبي الفتوح، و»ابن أبي حاشد«، سجنوه 
يف حصن »أشيح آنس«، وقيل: إنه مات فيه مقتوالً، 

تماماً كأبيه وجده.
 تجدد الخالف بني القبائل حول من يحكم صنعاء 
»413هـ«، فما كان منهم إال أن استدعوا أواخر ذلك 
العام جعفر العياني من محله بـ »عيان«، ســار 
بهم إىل ذات املدينة، لــم تدم مدة بقاءه فيها كثرياً، 
غادرها بعد شهر شــماالً، ومعه عدد من األنصار، 
نهب مدينة صعدة، وخرَّب وأحرق دورها، وقتل عدداً 

من معارضيه، الغري مؤمنني بغيبة أخيه.
 بطلب من أعيانها، عاد جعفر العياني إىل صنعاء 
مرة أخــرى »صفر 415هـ / مايــو 1024م«، لم 
يكد يســتقر فيها، حتى ثار عليه »الهمدانيون«، 
طاردوه، وحارصوه بـ »بيت شعيب«، لينجده قوم 
من »خوالن«، قتلوا »100« من ُمحارصيه، وما هي 
إال أيام معدودة تم الصلح بني القبائل، اختاروا »ابن 
أبي حاشد« حاكماً عىل صنعاء، إال أنَّ أمرها وأمر 
»اليمن األعىل« لم يستقر له، وال لغريه من املشايخ 

واألئمة املتصارعني.

أوســان سلــطــان ناجـــي

دفعنــي للكتابة حــول هــذا املوضوع بعض 
مالحظات وأســئلة أتلقاها من حني آلخر، تدور 
حول طلب اإلجابة عىل ســؤال واحد: هل كتاب 
التاريخ العســكري لليمن ملؤلفه املؤرخ سلطان 
ناجي )والدي الراحل( قد تعرض جزء منه لإلخفاء 
القرسي أو البرت بفعل مقص الرقيب؟ وقد قيل: أن 
والدي قد رددها لبعــض أصدقائه واملقربني منه. 
وروى بعضهم أن والدي ســلم املسودة كاملة إىل 
الرقيب والذي قام بقطع، أو برت، فصل كامل من 
املسودة وردها إليه، باملعنى الحريف للعبارة. كما 
وصل األمر ببعض املجتهدين إىل القول: بأن الرئيس 

السابق عيل نارص محمد كان ذلك الرقيب! 

لقد صدرت الطبعة األوىل للكتاب سنة 1976م، 
أي: قبل حوايل 40 عاما من اآلن وبعد اإلستقالل 
عن بريطانيا بحوايل تسعة أعوام فقط.. وأن ذلك 
الجزء املفقود، املخفــي أو املبتور جدالً، يتعلق 
بالتاريخ السيايس للحركة الوطنية يف دولة اتحاد 
الجنوب العربــي، أي عدن ومحمياتها الرشقية 
والغربية، وتحديداً يخص جزءاً من تاريخ نضال 
جبهة التحرير واملؤتمر العمايل وجناحه السيايس 
حزب الشعب اإلشرتاكي، وحزب الرابطة، وأحزاب 
وتنظيمات سياســية واجتماعية أخرى، وكذا 
يخص بعض االنتفاضات والتمــردات القبلية 
أي جزءاً من تاريخ ذلك التيار السيايس الوطني 
ممن كان لهم أدوار أساسية ومهمة يف مناوئة 
االستعمار أثناء وجوده وصوالً إىل يوم الجالء يف 
30 نوفمرب 1967م. بالرغم من أنه يف األخري قادت 
الجبهة القومية ولوحدها مفاوضات االستقالل 
النهائية واستلمت الحكم رسمياً من املستعمر 

الربيطاني باعتبارها املمثل الوحيد لشعب الجنوب 
العربي وذلك بعد أن خلت الساحة الوطنية لها 
عندما حققت نرصاً حاســماً يف الحرب األهلية 
التي دارت بينهــا وبني بقية األحزاب واملكونات 
السياسية األخرى قبيل اإلستقالل بفرتة وجيزة 
) تلك الحرب املعروفة بالحرب بني جبهة التحرير 

 .) NLF والجبهة القومية FLOSY

 وألن ذلــك التيار من الحركــة الوطنية كان 
مختلفاً أيدلوجياً وسياســياً وثقافياً مع تيار 
الجبهــة القومية وحلفائهــا املنترصين الذين 
اســتلموا حكم دولة اتحاد الجنوب العربي )أو 
اليمن الجنوبية، اليمن الديمقراطية الشــعبية 
الحقاً(، فقد تم إقصاؤه وإقصاء زعمائه وأعضائه 
واملنارصين له تماماً وبصورة قاسية من املشهد 
السيايس واإلقتصادي واإلداري واإلجتماعي لليمن 
الجنوبي. وكان مجرد الحديث بشأن ذلك التيار 
أو التطرق لتاريخه ُيعد مخاطرة كربى. فاإلشارة 
إىل تاريخه إما محظورة أو يشــوبها الكثري من 

التضليل والتشويه والتخوين.

إن الرئيس عيل نارص محمــد، رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع يف ذلك الحني، كان هو صاحب الفكرة 
والتكليف معاً، أي صاحب فكرة تأليف الكتاب وهو 
من اختار وكلف والدي للقيام بذلك العمل. وكما 
علمت من والدي، فقد كانت هناك محاوالت سابقة 
لكتابة التاريخ العسكري وُشكلت لجنة أو لجان 

لهذا املهمة إال أنها أخفقت يف عملها.

لقد اشرتط -وباألحرى اتفق - والدي مع الرئيس 
عيل نارص بأنه سيقوم بهذه املهمة بمفرده دون 
مشاركة أو إرتباط بأي فرد أو لجنة، كما اتفقا عىل 
إعطاء والدي حرية كاملة إلظهار ونرش الحقائق 
التاريخية املتعلقة بموضوع الكتاب وبحســب 
املراجع واملصادر التاريخيــة املؤرخة للفرتة منذ 

االحتالل وحتى اإلســتقالل ) 1839م – 
1967م(. 

فمن حيث املراجع، يمكن تقسيمها إىل 
جزءين: جزء متوفر لدى مكتبة الوالد مما 
سهل مهمته، حيث سبق له أن ألف كتاباً 
أكاديمياً مرجعياً تخصصياً للباحثني بعنوان 
)ببلوجرافيا مختارة وتفسريية عن اليمن( 
شمل حوايل )2600( مرجعاً عن تاريخ اليمن 
نرشته جامعة الكويت عــام 1972م، مما 
حقق له شــهرة علمية وأكاديمية يف مجال 
حفظ وتجميع وتوثيــق املراجع واملصادر 

التاريخية اليمنية. 

أما الجــزء اآلخر فقــد كان عبارة عن 
التقارير وامللفــات والوثائق، العادية والرسية 
ذات الصلة، الخاصة بوزارة دفاع اتحاد الجنوب 
العربي، وقوات األمن العام، وأقسام املخابرات 
الربيطانيــة املختلفة، والجيــش الربيطاني، 
ووزارة الدفاع الربيطانية. وإىل ذلك الحني، كانت 
)امللفات الرسية( بعيدتني عن أيدي الباحثني، 
وقد اســتخدمت موادها للمــرة األوىل يف ذلك 
الكتاب كرساً لقاعدة الرسيــة التي بموجبها 
ُتحفظ ملدة ثالثــني عاماً قبل أن تنرش وتصبح 
متاحة للباحثني. وهنا ربما تجدر اإلشــارة إىل 
أن الضابط املسؤول عن تلك الوثائق وامللفات 
الرسيــة واملكلف حينها بتســليمها يــداً بيد 
لوالدي، وأعتقد أن ذلك تم يف مكتبة الوالد ببيتنا 
بخورمكرس، هو الرئيس عبدربه منصور هادي_ 
رئيس الجمهورية حالياً. وقد أكد بنفسه هذه 
املعلومة لشقيقتي املرحومة د. أوراس الحقاً عند 

التقائه بها يف إحدى املناسبات!

لست عىل يقني بشأن كيف ويف أي موضع من 
الكتاب تحديداً تدخل الرقيب؟ وهل حرّب والدي ذلك 

لجزء  ا
املفقــود املفــرتض وقدمه 
كمسودة أم أنه تبادل بشأنه اآلراء والتدابري مع 
الرئيس عيل نارص ووصلوا إىل حلول وسط )ممكنة 
ومتاحة( تم بموجبها نرش املعلومات والحقائق 
بالصورة التي ظهــرت يف الكتاب؟ وأظن أن آلية 
عمل والدي كانت تقيض بأنــه عند االنتهاء من 
مسودة فصل أو جزء من الكتاب يقوم بتسليمها 

ملكتب رئيس الوزراء )أي للرئيس عيل نارص(،

وأفرتض جدالً بأنه كان يتم عرضها لجهة أو 
أفراد أو ربما للمستشارين السوفيت )أي الرقيب( 
إلبداء الرأي واملالحظة، وربما حينها تدور نقاشات 
أو إعرتاضات حول محتوياتها، ولكن يف األخري من 
كان يواجهها هو الرئيس عيل نارص وليس والدي، 
حيث كان يقف حائالً بني والدي وبني ذلك الرقيب 

الرهيب املفرتض! 

إن والدي، بخلفيته العلميــة واألكاديمية، بل 
والسياســية واإلجتماعية أيضاً، كان من أشــد 
الراغبني يف نرش تاريخ ذلك التيار الوطني الذي تم 
إقصاؤه يف ذلك الحني مالم يكن هناك سبب وجيه 

منعه من ذلك. 

وقد أكد بأنه لم يتمكن من نرش كل 
الحقائق التي كان يرغب يف نرشها، 
بســبب ذلك الرقيب، ولكنه يف نفس 
الوقت حافظ عىل مهنيته ونزاهته 
العلمية ولم يقم بالتضليل أو التزوير. 
وأنه بعد أن قطع أشــواطاً كبرية 
يف تأليف الكتــاب كان أمام خيار 
التوقف وعدم إنهائه واالنسحاب 
من العمل برمته أو االستمرار فيه 
ومحاولة كشف وإظهار أكرب قدر 
ممكن من الحقائق وترك املخفي 
منها إلظهاره يف املستقبل سواء عىل 
يده أو عىل يد باحثني آخرين. وكان يردد )أن أظهر 
الجزء األكرب من الحقيقة أفضل من عدم إظهارها 

كاملة!(. 

 علماً بأن الكتاب يف األصل هو دراســة تبحث 
يف إرتباط نشــوء وتطور املؤسســات واألنشطة 
العسكرية باألوضاع واملتغريات السياسية، بمعنى 
أنه تأريخ عسكري أكثر منه تأريخ سيايس للحركة 

الوطنية اليمنية. 

ويبدو أن هذا األمر ظل هاجســاً يالزم والدي، 
والحقاً يف الثمانينات عندما أُعطيت له مساحات 
أكرب للحركة والحرية، عوض ذلك التقصري - الذي 
ال ذنب له فيه – فألف ونرش عىل نطاق أكاديمي 
واسع دراسات وأبحاث تخصصية باللغتني العربية 
واإلنجليزية تغطي جانباَ مهماً من تاريخ ذلك التيار 

من الحركة الوطنية اليمنية. 

هذا جوابي بخصــوص ذلك الســؤال الجديل 
املطروح، كما أن األمر مرتوك للرئيس الســابق 
عيل نارص محمد، والرئيس الحايل عبدربه منصور 
هادي لنفــي أو تأكيد أو تصحيــح ماُنرش فيما 

يخصهم أعاله.

صنعاء مدينة منكوبة
يخية التار الذاكــرة  من 

بالل الطيب 
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11 منوعات رمضانية

العيد يف دول الخليج والجزيرة العربية : 
ابتكر أطفال االمــارات مبكرا املدافع 
التي استخدموها يف أيام األعياد لتشاركهم 
فرحتهم بهذه األيام السعيدة، ومع تطور 
األلعاب تطورت لتســتمر الحكاية، ويف 
الجانــب اآلخر توضع الحنــاء عىل أيدي 
البنات والسيدات أيضا، ويتم تجهيز طعام 
العيد خاصة اللقيمات والبالليط وغريها .. 
ثم بعض الحلويات وكميات من الفواكه 
توضع يف املجالس الستقبال الضيوف، ويف 

مقدمة ذلك كله التمر والقهوة والشاي.
ويف الســعودية، يتنــاول الناس التمر 
ويرشبون القهوة قبل التوجه ألداء صالة 
العيد ، ويهنــئ الواحد اآلخر خالل الفرتة 
الصباحية مــن أول أيام العيــد، بعدها 
يتوجهــون إىل البيت الكبــري- بيت الجد 
والجدة - ليعايدونهم ويبقى البعض ليبدأوا 
فطورهم، أما اآلخرون فيعودون إىل منزلهم 
لتنــاول اللحم املشــوي، ، ويتألف طعام 
الغذاء من املثطح ويوضع فوق العيش يف 
صحن كبري، يبدأ بتناول الغذاء كبار الّسن 
أوالً، وعندما ينتهون يأتي األصغر سّناً، ثم 

األصغر.
ثم يخرج الناس بعد فــرتة العرص إىل 
األماكن املفتوحة حيث أماكن اللهو الربيء، 
ويف املناطــق الرشقية يقومــون بنصب 

خيامهم عىل امتداد شاطئ نصف القمر.
ويف قطر، عقب صــالة العيد واملزاورة، 
يجتمع ما يقرب من خمســني شــخصاً 
من أفراد األرسة عىل املائــدة الصباحية 
وتشمل الخروف واألرز والهريس والحلوى 

واملُكرسات لتناول فطور أول أيام العيد. 
ويقيم الناس احتفاالً جماعياً بمناسبة 
العيد للعرضات، يؤديهــا الرجال، بينما 
تنفرد النساء والفتيات ألداء رقصة املرادة، 
ويقوم األطفال باإلعــالن لالحتفال بهذه 
املناسبة بواسطة أداء األغاني، ففي اليوم 
الذي يسبق رؤية هالل العيد يردد األغاني 

واالهازيج الرتحيبية بالعيد .
ويف البحرين، ينفردون بحلوى القدوع 
وهو الصحــن الكبري ويتصــدر مجلس 
الضيوف فتقدم إليه مع القهوة والشاي يف 
صباح أول أيام العيد حيث تنصب القدوع 
يف الســاعة العارشة صباحاً ويقدم عليها 
األرز والدجاج وهــي عادة بحرينية تقوم 
بها األرُس بدالً مــن الغذاء. ويجتمع أفراد 
العائلة مع أقاربهم لتناول طعام الغداء يف 
أيام عيد الفطر املبارك يف بيت الوالد يف أول 
يوم العيد وتقدم إليهم الحلوى، أما األطفال 
فيطوفــون من بيت إىل آخــر يف الفريج- 

الحّي- ويؤدون بصوت واحد:
عيدكم مبارك.. عساكم من عّواده .

ويف الكويت، يتغنى األطفال قبل حلول 
العيد باألغانــي واألهازيــج الرتحيبية 
بالعيد، وصباح العيد يتنقلون يف السيارات 
إىل مناطــق متعددة مثــل منطقة حويلِّ 
والشــامية، أو يذهبون بوساطة العربات 
التي تجرها الخيول فتجدها تسري بهم وهم 

يرددون بصوت واحد:
َعرََباَنه أم حّصان

تميش وُتلُْقط ُرّمان
ويف عمان، تشــرتك واليات السلطنة يف 
احتفاالتها بالعيــد يف تقديمهم الحلوى 
والتمر والقهــوة فهي من  أساســيات 
العادات والتقاليد عندهم، ويرشع األهايل 
برشاء الحلــوى الُعمانية والفواكه يومّي 
28 و29 من رمضان لتقديمها لضيوفهم 

يف أيام العيد.
ويف ُعمان عادات مســتمدة من املايض 
ومنها تهيئة الناس لــه ألعداد الحلقة أو 
الهبطة وهي عبارة عــن تجمع تجاري 
كبري يف األماكــن املفتوحة تقام يف العرش 
األواخر مــن رمضان تعــرض يف أماكن 
مخصصة فيه للموايش واللحوم التي تباع 
باملزاد وآخر للمالبــس والحلوى الُعمانية 
املشــهورة. ويقام يف الحلقــة أو الهبطة 
سباقات للهجن- اإلبل- وللخيول يف الفرتة 

الصباحية، وُيعد طبق املظبي من األطباق 
املعروفة التي ُيقدمهــا الُعمانيون يف أول 

وثاني أيام العيد. 
ويف العراق، بعمل الِكلِْيَجة ، املحشوة إّما 
بالجوز املربوش أو بالتمر أو بالسمســم 
وإضافة السكر والهيل، وتقدم للضيوف يف 
العيد مع استكان الشاي أبو الهيل إضافة 
إىل قطع من الحلقوم- أي الرَاَحة أو - َمّن 
الَسما - املّن والسلوى - أو املسقول، كذلك 
تعمل النســاء نوعاً آخر من الِكلِْيَجة من 
دون حشّو يطلق عليه الِخِفِيِفي عىل هيئة 
أقراص دائرية التي يضاف إليها قليل من 
السكر ويدهن بصفار البيض ويخبز إّما 

بالفرن أو بالتنور.
وتتم الزيارات العائلية عقب تناول فطور 
صباح األول من أيام عيد الفطر واملكّون من 
القيمر- القشطة- واملربى، أو الكاهي، أو 

الجبن الحلو، أو البيض املسلوق .
ويف اليمن، ينشغل الصغار والكبار قبل 
العيد بجمع الحطــب ووضعه عىل هيئة 
أكوام عالية، ليتم حرقها ليلة العيد تعبرياً 
عن فرحتهم بقدوم عيد الفطر الســعيد 

وحزناً عىل فراق أيام رمضان املباركة.
ويقوم الرجــال برشاء املســتلزمات 
والحاجات الرضوريــة للعيد من املحالت 
التي تبقى مفتوحة حتى ساعات متأخرة 
من الليل. بينما تســهر النساء ليلة العيد 
حتى الصباح ليهينئ بعض املأكوالت التي 
ستقدم يف صباح العيد للضيوف مثل الكعك، 
وتحرص النســوة اليمنيــات عىل تقديم 
أصناف من الطعام للضيوف يف العيد ومنها 
بنت الصحن، وتجد أهــل القرى اليمنية 
ينحرون الذبائــح ويوزعون لحومها عىل 
الجريان واألصدقاء والجلوس يف مجالس 
طيلة أيام العيد لتبادل الحكايات املختلفة.
أما يف املدن فيذهبــون لتبادل الزيارات 
العائلية عقب صــالة العيد، وتقدم لألوالد 

العيدية. 
وتنشغل النســاء بالتزاور فيما بينهّن 
ويســمى ذلك بالفرطة ، وتقــوم البنات 
الصغريات باالجتماع يف أكرب بيت يف املنطقة 
لينشــدّن جميعاً بعض األناشيد ويلعبّن 
بعض األلعاب الشعبية مثل لعبة الكريم، 

ونط الحبل.

العيد في بالد الشام 
للعيد يف ســورية طعمه الخاص، حيث 
يحرص الســوريون عىل صــالة العيد يف 
الجامع األموي بدمشق، واملساجد الكربى 
باملدن، ثم تتم الزيــارات العائلية ، وتقدم 
إليهم الحلويات الســورية املشهورة مع 
عصري التمر هند، والِعِرق سوس، ورشاب 
القمر الدين، وهــذا كله يف أول أيام العيد، 
ويخرجون يف ثاني وثالث أيام عيد الفطر 
للحدائق واملواقع السياحية ومدن األلعاب. 
ويف لبنان، لعيــد الفطر عادات وتقاليد 
متبعة يف املدن اللبنانية فكان احتفاء الناس 

بمقدمه يف املايض، فعندما 
يثبت حلول العيد، يصعد 
بضعة رجــال من األئمة 
والخطباء ورجال الدين إىل 
والتكبري  بالتهليل  املئذنة 
معلنني حلول عيد الفطر 
الســعيد، فيفرح الناس 
العيد.  ويبــدأ  ويتهللون 
ويتزين الرجال والنســاء 
قبل رشوق فجر  واألوالد 
أول أيامــه بأحســن ما 
عندهم ويذهــب الرجال 

جماعــات ألداء صالة العيــد يف الجوامع 
واملســاجد، ثم يذهبون بعدهــا لزيارة 
موتاهــم، حيث يــوزع كل واحد صدقة 
عىل أرواحهم ويعطــي كل واحد الفطرة 
املفروضة عليه للفقراء، ثم يعودون لتهنئة 
األئمة والخطباء، ويكون هؤالء قد أعدوا 
السفرة يف الغرفة الكبرية عندهم، وعليها 
املآكل املتنوعة، مثل الكبة والشوربة واألرز 
املطبوخ باللحم واليخني بالحمص واللحم 

واللبن. فيدخل الناس قائلني:
عيدكم مبارك،
أيامكم سعيدة

فيجيبهم صاحب البيت:
علينا وعليكم،

وأيامكم سعيدة
ثم يأكل الناس، وتبقى السفرة مفروشة 

من الصباح حتى املساء. 
أّما اليوم فيأخذ االستعداد للعيد بالعادات 
العربية املشــرتكة، ومن تقاليد التحلية 
تقديم الحلوى يف عيد الفطر أثناء زيارات 
املعايدة وتبادل التهاني مع فنجان القهوة 

والحلوى.
وإذا وقع عيــد الفطر يف فصل الصيف 
يشرتون قطع الثلج املُحالة بسوائل ملونة. 
ويف األردن، تنهمــك النســوة يف ليلة 
العيــد يف تنظيف البيــوت، ويعكفن عىل 
صنع الحلويات، ويذهــب الناس للرتحم 
عىل املوتى يف املقابر والعــودة إىل البيوت 
وتقسم الزيارات عىل عدد أيام العيد، فأول 
يوم العيد تتم الزيــارات املكثفة للوالدين 
واألخوات واألخــوة والجريان واألصدقاء، 
وتقدم العيدية لألطفال، وتعقد االجتماعات 
العائلية يف ثانــي يوم من أيام العيد، وتتم 
معايدة األصدقاء اآلخرين يف أخر أيام العيد، 
مع اصطحاب األوالد للتنــزه يف الحدائق 
العامة ومدن األلعاب وهم يف أبهى زينة. 
وينشد األطفال بعض األغاني الخاصة بهم 

وهم يلهون يف املراجيح.
ويف فلســطني، غالباً مــا تكون صالة 
العيد عند الفلسطينيني يف املسجد األقىص 
الرشيف، وتستعد النسوة بعمل الحلويات 
الشعبية. ومما تقدمه العوائل يف فلسطني 
املحتلة الربازق والنقــوع، وهي بذور لها 
رائحتها الزكيــة، والقضاعة- الحمص 
املطحــون واملمزوج بامللــح- ويقدمون 

أيضا املدلوقة وتصنع بطريقة عمل الكنافة 
نفسها، ولكنها تؤكل نيئة من غري وضعها 

يف النار.
وهناك أغاٍن يؤديهــا األطفال يف اليوم 
األخري من شهر رمضان، وأغاٍن أخرى تغنى 
أيام عيد الفطر السعيد، ويعتمد األطفال 

فيها عىل اللحن والقافية تقول كلماتها:
والعيد َرّوح ع حيفا جاب الُخرج ملياّنه

فّرق عىل َبَناُته وخىّل العروس زعالَنه
التزعيل يا عروس َبْعَده الُخرج ملياّنه

وإحنا بنات العيد والعيد أبونا
أجو شباب البلدَت يخطُبوها

العيد في أفريقية وبالد المغرب العربي
من مظاهر العيد يف مرص، عمل الكعك 
حيث تتفنن النســاء يف عمله مع الفطائر 
األخرى واملعجنات والحلويات التي تقدم 
للضيوف يف البيوت يف األسبوع األخري من 

رمضان.
وصالة العيد يف الساحات الكربى، ويتم 
عقب أدائها تبادل التهانــي والتربيكات 
بمقدمه، والزيارات ما بني األهل واألقارب 
وتكون فرحة األطفال كبرية وهم يتسلمون 
العيديــة من الكبــار، حيــث ينطلقون 
بمالبسهم الجميلة فرحني لريكبوا دواليب 
الهواء، أو االنتقال بالعربات التي تســري 
يف شوارع املدن وهم يطلقون زغاريدهم 

وأغانيهم املحببة ابتهاجاً بالعيد السعيد.
ويف السودان، يشكل املصلون مجاميع 
عديدة إثر أدائهم لصــالة العيد ليقوموا 
بالتهنئــة والتربيك للجريان بمناســبة 
عيد الفطر، فيقفــون للمصافحة، وعند 
خروجهم يصطحبون صاحب الدار معهم 
لتهنئــة الجار اآلخر وهكــذا حتى ينهوا 
جولتهم يف الحي كله وتوزع الحلوى والتمر 
والكعك، ويتناول رجــال الحيِّ فطورهم 
مع أحد الوجهاء يف منزله أو يف املسجد أو 

الخلوة.
 وتكــون أيــام العيد مناســبة لحل 

الخصومات واملشاكل بني املتخاصمني.
بعدها تتوجــه كل عائلــة إىل كبريها 
لقضاء أول يوم العيد يف دار البيت الكبري ، 
وهو بيت الجد والجدة - الحبوبة - يف حني 
تكون زيارة األماكن البعيدة واألصدقاء يف 
اليوم الثاني مــن العيد خارج املدن. ومن 
املتعارف عليه يف السودان 
أن يعطــي الرجــال أي 
طفل يــزور داره بعض 
املال كعيديــة وإلدخال 
وال  نفسه.  عىل  الفرحة 
يخرج السوداني من بيته 
يف اليوم األول ألنه يتوقع 
يف أية لحظــة بأّن ضيفاً 
ما سيزوره فجأة ولهذا 

ينتظره بفارغ الصرب.
ويف تونس، من العادة 
إطالق املدافــع صباحاً 
وعشاًء من الحصون يف 
مّدة أيام العيدين الفطر 
واألضحــى، وأداء صالة 
العيــد يف أّول يوم منه، 
ويتصــّدق الصائمــون 
للمحتاجني بإخراج زكاة 
الفطر عن كل واحد من 
العائلة. كذلك تنشــغل 
النساء التونسيات بعمل 

البقالوة التونسية املعروفة وامللَبَّس داخل 
البيوت، لتقدم للضيــوف أيام العيد، مع 
األكلة التي يتناولهــا الضيوف املهنئون 
وهي البازين العصيدة وتتكون من السكر 
والنشأ وتخلط مع القديد اللحم املجفف، 
ويعدُّ عقد الِقران وإعالن الخطبة يف عيد 
الفطر من العادات املحببة يف تونس تيمناً 

وتربكاً بأيامه الكريمة. 
ويف الجزائــر، يعد اللوز هو القاســم 
املشرتك يف تشكيل أنواع كل حلوى العيد. 
ويتم إعــداد وتنظيم مائــدة العيد حيث 
يخصص صحن خاص لها، وتحتوي عىل 
أصناف من الحلويات واملعجنات مثل »قرن 
الغزال، والكروكون، والبقالوة، والغريبة«، 
وتقوم النساء بعملها داخل البيوت وتشوى 
يف املخابز العامة يف السوق، وتقدم للضيوف 
مع رشاب القهوة أو الحليب أو العصائر، 
وإذا أنهى الضيف زيارتــه فإّن أهل الدار 

يحملونه حصة من املائدة إىل أهله.
ويف املغرب، تمأل السماء باأللعاب النارية 
واألسهم امللونة. ويتجمع أفراد العائلة مع 
ذويهم للمباركة بقدوم عيد الفطر، وينال 
هدايا اآلباء واألصدقاء، ويحرص الشباب 
يف العيد عىل إجراء مباريات يف كرة القدم يف 
األحياء، وسط حضور جماهريي كبري ويف 
مناطق مغربية أخرى تقام ألعاب بهلوانية 
تقدمها فرق متخصصــة. وهناك أكالت 
وحلويات تقدم للضيوف يف العيد وتصنعها 

النساء قبل حلوله بأيام قليلة.
ويف الصومال، يتم التــزاور بني الناس 
عقب صالة العيد يف أماكن مفتوحة خارج 
املدينة، وتذبح األغنام ويطبخ لحمها لعمل 
والئم يدعى إليها األقارب واألصدقاء يف أول 
أيام العيد، وتعقد احتفاالت شعبية عرص 
يوم عيد الفطر وســط الساحات العامة 
ليؤدي الشباب بعض األلوان الشعبية من 
األغاني والرقصات بمشاركة جمع كبري 

من الناس فرحا بهذه األيام السعيدة.
ويف موريتانيا، تبدأ مراسم االحتفال بعيد 
الفطــر بتقديم صدقة الفطــر قبل طلوع 
شمس اليوم األول من العيد، ثم إعداد الفطور 
الصباحي، ومن العادة أن يتناول الناس بعض 
األكل الخفيف كالتمــر ويرشبون الرشاب 

املفضل عندهم وهو زريف. 
ومن العادات والتقاليد املتبعة يف املدن 
والقرى املوريتانية تأجيل حفالت األفراح 
واألعراس إىل أيــام العيد لتتكامل الفرحة 
والرسور. وتقيم البنــات غري املتزوجات 
أو اللواتي تزوجن حديثاً ما يســمى بـ » 
الجيل« ويعني تنظيمهن لتجمع النســاء 
خارج الحي حيث يمارســن فيه الغناء 
والزغاريد ويعرف بتبوهي، وهو نوع من 
النداء غري الرصيح يعرفه الرجال. يف حني 
يجري الرجال سباقاً لإلبل يسمى عندهم 
باللّز ويتضمن إقامة احتفالية كربى لرجال 

املنطقة أو الحي .
ويهنــىء الناس بعضهــم بعضاً بعد 
أداء صــالة العيد، ثــم يجتمعون يف بيت 
أحد األصدقــاء لتنــاول الحلويات مثل 
البسبوسة والبقالوة التي تصنعها النساء 
يف البيــوت، ويرشبون القهوة والشــاي. 
ويقوم األطفال بارتداء مالبسهم الجديدة، 
ويصافحون األقارب ليحصلوا منهم عىل 
العطية- العيدية- حيــث يرشعون عىل 
شكل جماعات لقضاء أوقات من الفرح 
يف زيارة الحدائق العامة وممارسة األلعاب 

املختلفة.

استراحة رمضانية

الدين المعاملة 
محمد سعد أحمد

جاء رجل إىل النبي صىل الله عليه وسلم يوما فحدثه عن 
امرأة وذكر له من كثرة صيامها وقيامها ، واستثنى فقال: 
لكنها تؤذي جريانها بلسانها ، فقال عليه الصالة والسالم: 

هي يف النار!
من لم يقــوم الصيام خلقه ، وتهــذب الصالة روحه ، 
وتسمو باإليمان نفسه فليس له إال النار تصلح اعوجاجه 

وتعالج خلله.
إن الصالة ليســت حركات جامدة ، وال تمارين باهتة ، 
ولكنها عبادة تؤدى فتكون سمة بارزة و عالمة ظاهرة عىل 
إيمان صاحبها ، تظهر جلية يف سلوكه ومعامالته فتأمره 
باملعروف وتنهاه عن الرش .. يقول الله: »إن الصالة تنهى 
عن الفحشاء واملنكر » ، ومفهوم املخالفة يف اآلية أن من لم 

تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فال صالة له.
ويف الصيام يبني لنا نبينا الكريم حكمة الصيام فيقول: 
»من لم يدع قول الــزور والعمل به فليس لله حاجة يف أن 

يدع طعامه ورشابه«! 
وأعقب الله اآلية التي فرض فيها عىل هذه األمة الصيام 

فقال: »... لعلكم تتقون«
فلم ينظر اإلسالم له عىل أنه حرمان مؤقت من الطعام 
الــرشاب وإنما جعل مقصود الصيام هــو ذلك القلب أن 
يرعوي عن املحرمات ، وتلك النفس أن تكبح جماحها عن 

الشهوات.
 والزكاة املفروضة ليست رضيبة تؤخذ من الجيوب بل 
هي غرس ملشــاعر الحنان والرأفة وتوطيد لعالقة الحب 
واأللفة بني شــتى الطبقات  يقول الله: »خذ من أموالهم 

صدقة تطهرهم وتزكيهم بها« 
 والبد أن تؤتي هذه العبادة ثمارها وتحقق مقصودها 
وإن لم تفعل فقد أبطلت صدقتك ، ويؤكد ربنا هذا املفهوم 

يف كتابه فيقول: 
»يآأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى ...«

فأذية الناس ســبب يف بطالن صدقتك ولو أتيت بجبال 
الذهب قربانا إىل الله ملا تقبلها ، ولذا سأل نبينا عليه الصالة 

والسالم أصحابه يوما فقال: »أتدرون ما املفلس؟
 قالوا املفلس فينا من ال درهم له وال متاع ، فقال: صىل 
الله علية وسلم« إن املفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصالة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه 

أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح يف النار«.
حتى يف الحج الذي قد يرى البعض أنه أداء املناسك من 
ســعي وطواف مجردة من تلك املعاني، حتى هو فالبد أن 
يؤتي ثماره يف تزكية هذه النفس وتصفيتها من الشوائب 
واآلثام يقول الله:« فمن حج فال رفث وال فسوق وال جدال 

يف الحج«.
بل إن إحدى أهم أهداف الدين اإلسالمي عموما هو رفع 
مستوى القيم واألخالق لدى هذا اإلنســان وإقرارا بهذه 
الحقيقة يقول الرسول عليه الصالة والسالم: » إنما بعثت 

ألتمم مكارم األخالق«.
نعم، وإال ماذا يعني أن يدخل رجل الجنة فقط ألنه قطع 
شــجرة كانت تؤذي املسلمني يف طريقهم ، وماذا يعني أن 
تدخل إحدى بغايا بني إرسائيل الجنة بسبب سقياها لكلب 

، وتدخل امرأة النار بسبب حبسها للقطة !
إن مجموع هــذه النصوص لتدل يقينــا عىل أن الدين 
املعاملــة ، وأن العبادات إذا لم تؤثر يف هــذا العبد إيجابا 

فوجودها وعدمه سواء.
ولقد فهم املســلمون األوائل هذا الدين عىل هذا النحو 
فكانت معامالتهم وسائر شؤون حياتهم نابعة أصال من 
هذا الدين فكان أن فتحوا البلدان بجميل أخالقهم وحسن 
معامالتهم حتى ان أكرب دولة إســالمية اليوم والتي يبلغ 
تعداد املسلمني فيها 230 مليون مسلم قد دخلها اإلسالم 
بفضل ذلك التعامل الحسن و الفهم الصحيح لهذا الدين ! 

وعندما أســأنا نحن فهم ديننا ونظرنا إليه من زاوية 
واحدة هي زاوية العبادات املجردة ، خرج من بيننا من يفجر 
املساجد وينتهك األعراض ويسلب وينهب ويقتل دون هوادة 
، ويزعم أنه يتقرب إىل الله بهكذا عمل، وكل هذا نتاج ذلك 

الفهم السقيم لديننا ودعوتنا.
ما فائدة أن تمأل ذقنك اللحية وأن ال تتورع أن تســب 
الشــيخ الفالني وتنزل به كل نقيصة فقط ألنه خالفك يف 

مسألة؟ !
ما فائدة أن تطيل السجود والقيام وأنت ترتيش وتعبس 

يف كل الوجوه ؟!
ما فائدة أن تختم القرآن مــرة أو مرتني أو أكثر وأنت 

تعيص والديك و تعاملهما بكل فضاضة !
ما فائدة أن يكون لك يف الصدقة باع وأنت تعامل الناس 

بكرب واستعالء؟!
ما فائدة أن تكون مسلما وقد سلخت منك روح اإلسالم 

وسمته ؟!
أيها األعزاء:

إن الصالة والزكاة والصياة والحج وأمثال هذه العبادات 
يف اإلسالم هي سبيل ارتقاء الروح ، و طريق سمو النفس 
، وهي أيضا روافد الخري الذي يجمل بالحياة ويعيل شأنها 
، وألجل هذا فقد أعطيت منزلة كبرية ومكانة عالية يف دين 
الله ، فإذا لم يستفد املرء من تلك الفرائض ما يزكي قلبه 

ويسمو بروحه ويهذب خلقه فقد ضل.

عادات وتقاليد... عيد الفطر في العالم العربي واإلسالمي 
تكاد أن تتشابه صورة العيد في البالد العربية إذ ال تختلف 
إاّل فــي تفاصيل دقيقة، فأّول مــا يهتم به الناس هنا صالة 
العيــد فــي األماكــن المفتوحــة .. ثم العــودة إلــى المنازل 
وتهيئــة األهل، الســتقبال المهنئين، وغالبًا مــا تبدأ زيارة 
األقــارب واألرحــام خاصة بعــد الظهــر إذا كانــوا يقيمون 
بعيدًا أو في أماكن أو مدن أخرى، في حين ينطلق األطفال  
بعــد صالة العيــد يجمعوا حلويات العيــد ، والعيدية من 
األقــارب، وبعدهــا يهرولون إلــى أماكن اللعب حيــث ُتباع 
فيها الحلوى وُتنظم الرقصات الشعبية ليفرح بها الجميع 
أيام العيد الســعيد .. لكّن هناك طقوسًا معينة تبدأ فيها 
االســتعدادات للعيد قبل وصولــه ويختلف األمر من دولة 
ألخرى وفي القرى عن المدن، وهو ما نحاول إظهاره في هذه 
المساحة ، من خالل كتاب » رمضان والعيد عادات وتقاليد 
» حيــث قــدم الســامرائي صــورة قريبــة لهــذه االحتفاالت 
الشــعبية في عموم الدول العربية لعيــد الفطر من خالل 
تنوع االحتفاالت وممارســة بعض العــادات والتقاليد في 
أصناف الطعــام ، وفي المظاهر األخرى التي تتفرد بها كل 
دولــة عربية عن شــقيقاتها األخرى، رغم التشــابه بينها ؛ 
ألّن هناك رابطًا يجمعهما كالدين اإلســالمي ولغة القرآن 
المعجز، والتاريخ المشترك عالوة على التجاور والقرب بين 

الدول العربية كافة، وهو ما يلخصه هذا العرض.

عرض : عبده عبدالله
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القبض على عصابة ســرقــة 
الدراجات النارية بتريم

ألقت األجهزة األمنية بمديرية تريم يوم األربعاء،  
القبض عىل عصابة متخصصة  برسقة الدراجات 

النارية من أمام منازل املواطنني. 
 وقــال مصدر أمني بمديرية تريم حســب ما 
نرشه موقع وزارة الداخلية: أن  قسم إدارة البحث 
الجنائي بعد تلقيها بالغ من املواطنني حول رسقة 
دراجاتهم النارية،  قامــت بوضع كمني محكم 
وضبطت افراد العصابة متلبسني بعملية الرسقة 
وهــم ) ا - ع - خ( يبلغ من العمر )30( عاماً من 
أهايل منطقة عيديد، و )م - م - ح( يبلغ من العمر 
)20( عاماً يسكن برتيم و ) ر - ع- س( من أهايل 
القطــن يقوم برشاء الدراجــات املرسوقة بثمن 

رخيص. 
وأضاف املصــدر: أن املتهمني اعرتفــوا أثناء 
التحقيقات برسقة الدراجات "مضيفاً" أن أفراد 
األمن ضبطت املتهمني وبحوزتهم 3 دراجات فيما 
ال يزال البحث والتحري مستمر عن بقية الدراجات 

املرسوقة. 
ونوه بإحالة ملــف القضية للنيابــة العامة 
والقضاء الســتكمال اإلجراءات القانونية لكي 
ينالوا جزاءهم الرادع والعادل ، موكداً بأن األجهزة 
األمنية لن تألو جهداً يف ضبط العنارص الخارجة 
عن النظام والقانون والتي تزعزع أمن واستقرار 

املديرية.

د. عبده سعيد المغلس

جــذور الـمـشــكلة اليمـنيـة
وطــريــق الخــالص

عندما نقرأ الواقع اليمني، بمشكلته الراهنة، ونتتبع جذورها، 
نجدها إشــكالية ثقافية يف األساس، أسست لسلوك اليمنيني يف 
املجاالت املختلفة، السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
فثقافة اإلنسان هي املحدد األساس واملرتجم لسلوكه، وعليه نجد 
مشاريع املكونات السياســية، والقبلية واملجتمعية، بمختلف 
توجهاتها وأسمائها، تســتهدف التسلط واالستفراد بالسلطة، 
ألن ثقافتها تأسست عىل األحادية، وعدم قبول اآلخر، والسلطة 
األحادية ال تبني دولة املواطنة بل تبني سلطة العصبية ملواطني 
العصبية، وليس للشعب، وهذا ما نجد املواطن يعيشه اليوم يف 
عدن وتعز وصنعاء ومأرب، والحديدة، ومختلف املناطق اليمنية 
حيث تتشكل سلطة العصبية ال سلطة الدولة، وهذا هو جوهر 
املشكلة اليمنية والرصاع، فهذه الحرب التي اعتدت بها املليشيا 
الحوثية اإليرانية، عىل مرشوع الوطن الواحد، واملواطنة الواحدة 
واملتساوية، استهدفت بانقالبها  اإلمامي الذي اختار توقيته يوم 
تنصيب البدر إماماً، القضاء عىل النظام الجمهوري، ومرشوع 
الدولة االتحادية، لصالح ســلطة العصبية العنرصية اإلمامية، 
وأدخل اليمن الوطن واملواطن بهذه املأســاة واملعاناة، وحده 
مرشوع الدولة االتحادية، بأقاليمها الستة، مبني عىل التعايش 
وقبول اآلخر، ألنه مبني عىل ثقافة بناء دولة، ال ســلطة، تقوم 
عىل املواطنة الواحدة واملتساوية، يف الحقوق والواجبات، وعىل 
التوزيع العادل للســلطة والثروة، وعىل الوطن الواحد، الجامع 
لكل اليمنيني، تحت راية املواطنة ال العصبية، وهو الذي سيخرج 
اليمن من هذه الحرب ومعاناتها ومن ثقافة العصبيات، وسيجعل 

اليمن ينطلق كرواندا وغريها.

 وطريق الخالص اليوم يتطلب أمرين األول محاربة ثقافة 
داء األنانية وعىل رأسها األنانية العصبية ملرشوع ثقافة الحزب 
واملنطقة والقبيلة واملذهب والفيد، والتي ال تزال مسيطرة عىل 
العقل اليمني، وهو جذر وجوهر املشكلة اليمنية، التي نشأت 
منها مشكلة اليمن الوطن واملواطن، والتمسك بثوابت مخرجات 
الحوار الوطني الجامعة، وعىل تحالف القوى السياسية، الذي 
أعلن عنه مؤخراً واجباً وطنيــاً وأخالقياً-وأعتقد أن بيانهم 
حول ضوابط وموجهات الخطاب اإلعالمي أول الغيث- بجانب 
الدولة، ومنظمات املجتمع املدني، واملؤسسات الدينية ورجال 
الدين، تفكيك مكونات هذه الثقافــة العصبية املدمرة، األمر 
الثاني التمسك بالدولة الرشعية واملرشوع فبها سيخرج اليمن 
الوطن واملواطن من عواصف هــذه الحرب ومخاطر تفكيك 

اليمن وتقسيمه.

 قــال وزير األوقاف واإلرشــاد 
الدكتــور أحمد عطيــة: " إن أكرب 
إرهاب طــال اليمن هــو إرهاب 
مليشــيا الحوثي االنقالبية املوالية 
إليران التي تعمل عىل تشويه صورة 
اإلسالم وزعزعة األمن واالستقرار يف 
املنطقة، حيث ال تكف هذه املليشيا 
من استهداف كل مقومات الحياة 
يف اليمن، مدعية زوراً شعار املسرية 
القرآنية بينما هي تســتهدف دور 

القرآن واملســاجد وحتى بيت الله  
الحرام".

جاء ذلك أثناء مشاركته يف املؤتمر 
الدويل حول قيم الوسطية واالعتدال 
وإعالن " وثيقة مكة املكرمة" الذي 
نظمته رابطة العالم اإلســالمي، 
بمشــاركة من 60 دولــة عربية 

وإسالمية. 
وجــدد الوزيــر رفــض اليمن 
للدعوات التي تؤدي إىل تمزيق صف 

األمة ســواء كانت حزبية أو قبلية 
أو طائفية أو مذهبيــة.. داعيا إىل 
االجتماع عىل مبدأ احــرتام الرأي 

واآلخر وعدم التهميش واإلقصاء.
وأكد عىل رضورة التوســط يف 
الديــن، والتيســري بالفتوى بدون 
إفراط وال تفريط، بما يحقق لإلسالم 
عامليته املســتمدة من الوســطية 
واالعتدال والتوازن والنقاء، ويحرر 
عقول املتنطعني من الغلو والتطرف.

لقطة نــادرة لفخامة 

الجمهورية  رئيــس 

اليمنية املشري الركن/

عبدربه منصور هادي

حفظــه اللــه يــوم 

تخرجه من االكاديمية 

الربيطانية  العسكرية 

أول ضابــط عربــي 

الســيف  يحمــل 

الربيطانــي ويقــود 

رسية حفل التخرج يف 

العسكرية  االكاديمية 

امللكيــة الربيطانيــة 

)سانتهردس(.

تويف الشــاعر والصحفي 
فريد بركات مســاء السبت 
املايض يف منزلــه بالعاصمة 
املؤقتة عدن بعد رصاع طويل 

مع املرض.
وهو  من مواليد مدينة عدن 
وقد تلقى تعلميــه االبتدائي 
واملتوســط والثانوي بها ثم 
التحق بجامعة القاهرة ونال 
منها درجــة البكالوريوس يف 

اآلداب عام 1968م .
وللفقيد حياة حافلــة بالنضال والعطاء 
اإلبداعي واإلنجازات، ومن أبرز محطات حياته:

توىل مناصب عدة منها  رئيس تحرير مجلة 
قضايا العرص، وهــي املجلة الفكرية للحزب 

االشرتاكي اليمني بدرجة وزير عام 1986م.

- اعتقل يف أحــداث 13 يناير 
1986 م  وحوكم وســجن ملدة 

عامني ونصف.
- ظــل مالزما ملنزلــه بعد 
خروجه من الســجن حتى قيام 
دولة الوحــدة اليمنيــة يف 22 
مايو1990 م وعني وكيال لوزارة 
الثقافة والســياحة حتى عام 

1994م.
- عضو مؤسس التحاد األدباء 

والكتاب اليمنيني.
- عضو مؤســس ملنظمــة الصحفيني 
اليمنيــني الديمقراطيني يف جنــوب الوطن 

)سابقا(.
- عضواً باللجنة املركزية للحزب اإلشرتاكي 

اليمني.

أقامت دائرة التأمني الفني يف الجيش 
الوطني برعاية من وزير الدفاع الفريق 
الركن محمد املقديش أمسية رمضانية 
ملنتسبي الدائرة تحت شعار "رمضان 
عودة ربانية وانتصار يف املعركة ضمن 
مبدأها السائد..ال جاهزية قتالية بدون 

جاهزية فنية".
يأتــي ذلك ضمــن الربنامــج الثقايف 
والتوعــوي لضباط وأفــراد الدائرة والتي 
تتزامن مع الذكرى التاسعة والعرشين لقيام 

الوحدة اليمنية املباركة 22 مايو 1990م. 
رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي اللواء 
الركن أحمد الــويل، نقل يف كلمة ألقاها 
باملناسبة، تحيات وزير الدفاع الفريق 
الركن محمد املقديش بهذه املناســبة، 
الفتا إىل انه بإرادة ونضاالت وهدف أبطال 
الجيش الوطني الذي يجمعهم الهدف 

الواحد يمكن تحقيق النرص. 
وأشاد بدور أبطال الجيش الوطني يف 
مواجهة االنقالب الحوثي وتحقيق النرص 
عىل هذه الرشذمة الكهنوتية العصابة، 

مؤكدا ان النرص قادم وقريب.
وخــالل الفعاليــة ألقــى مدير 
دائــرة التوجيــه املعنــوي اللواء 
محسن خرصوف كلمة، رحب فيها 
بالحارضين جميعا، مخاطبا الجميع 
يسعدني أن أقف اليوم أمام كوكبة من 
الرجال والفنيني واملتخصصني ذوي 
فكر وخربة وعالية، فأنتم جميعا تاجا 

عىل الرأس.
وأكد اللواء خــرصوف عىل رضورة 
التالحم والوحدة، مؤكدا ان كافة دوائر 
القوات املســلحة بوزارة الدفاع تكمل 
بعضها البعض يف العمل، وانها جزء ال 
يتجزأ، ومشــددا عىل احتواء العالقات 
العسكرية بني كافة منتسبي الجيش 
الوطني الذي يجمعهم هدف واحد وهو 
اســتعادة الدولة والوطن من املليشيا 

الكهنوتية. 
مدير دائرة التأمــني الفني العميد 
مهندس عبدالله محسن العليي، رحب 
يف بداية كلمته بالحارضين من الضيوف 
وضباط وأفراد الدائرة، رافعا أســمى 
آيات التهاني والتربيكات بهذه املناسبة 

للقيادة السياســية والعسكرية وكل 
ضباط وصف وجنــود الجيش الوطني 
املرابطني يف مواقــع الرشف والبطولة 

يدافعون عن الوطن. 
وأضاف "ها نحن نعيش األيام األخرية 
لشهر رمضان املبارك وعلينا استغالل 
ما تبقى منه يف عمل الخري واملحافظة 
عىل الطاعات وأفضلها الرباط يف مواقع 
الرشف والبطولة والدفــاع عن الدين 
والوطن من العصابة الكهنوتية املارقة 
التي انقلبت عىل الرشعية واستحوذت 

عىل كل مؤسسات الدولة. 
ويف نهاية األمســية جــرى تكريم 
املربزين من ضبــاط وأفــراد الدائرة 

بالشهادات التقديرية.

وصــف وزير اإلعــالم  معمر 
اإلرياني، تلــك املنحة املقدمة من 
األمم املتحدة للمليشــيا الحوثية 
االنقالبية ب)الفضيحة األممية(، 
 UNDP قائالً: إن ”قيــام برنامج
التابع لألمم املتحدة بتســليم 20 
ســيارة دفع رباعي إىل املليشيات 
الحوثية املدعومة من إيران تحت 
غطاء دعم عمليات نزع األلغام يف 
اليمن، والتي ستوجهها املليشيات 
لدعم عملياتها القتالية وتصعيدها 
يف محافظات الضالع والحديدة، هو 
فضيحة أممية جديدة، واستهتار 

خطري بأرواح اليمنيني ”.

وأضاف اإلرياني، يف سلســلة 
تغريدات له عــىل  ”تويرت“: ”منذ 
انقالبها عــىل الحكومــة قبل 4 
سنوات، لم تعلن مليشيات الحوثي 
عن القيام بانتزاع لغم أريض واحد، 
ويف املقابل زرعت مئات اآلالف من 
االلغام بأنواعها“، متابعاً: ”وظهرت 
قياداتها عرب وسائل اإلعالم وهي 
تحتفــي وتتباهى بإطالق معامل 
تصنيع األلغام والعبوات الناسفة، 
والتي راح ضحيتها آالف املدنيني“.

ولفت اإلريانــي، إىل أنه: ”من 
املؤســف أن يتوجه التمويل الذي 
تقدمه الدول الشقيقة والصديقة 

لربامج اإلغاثة يف اليمن عرب األمم 
املتحدة، إىل تمويل برامج صناعة 
األلغام الحوثيــة بإرشاف إيراني، 
بينما هنــاك ماليــني النازحني 
والجوعــى الذيــن تحارصهــم 
املليشــيات يف مناطق سيطرتها 
وتمنع اإلمدادات الغذائية وتسليم 

خرائط األلغام“.
وقد تداعى عدد من اإلعالميني 
والناشــطني اليمنيني إىل إطالق 
وســم )هاشــتاغ( عىل منصات 
التواصــل االجتماعــي باللغتني 
العربية واالنجليزية، تحت مسمى 
)#UNDP_funds_houthis_landmines(

برصاص  طفــل  قتل 
قناص مليشــيا الحوثي 
املدعومة ايرانيا يف منطقة 
شــعب األســود التابعة 
شــمال  قعطبة  ملديرية 

محافظة الضالع ليل.
وفــارق الطفل الحياة 
عىل الفور عقب محاولة 
للمستشفى  نقله  االهايل 

لكن دون جدوى. 
ويف انتهــاك اخر بحق 
االهايل اقدمت عليه مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة 
ايرانيــا اىل نســف احد 
بمنطقة  املهمة  الجسور 
قــردح بعــد تفخيخها 
الذي  للجرس  وتفجريها، 
يربط بني مدينتي قعطبة 
ومريس  شمايل محافظة 

الضالع.

عدن /  خاص

مع اقرتاب عيد الفطر املبارك تعيش العاصمة املؤقتة عدن 
حالة ذهول من االرتفاعات الجنونية وغري املسبوقة يف أسعار 
املالبس واألحذية ومختلف السلع العيدية يف ظل ضعف الرقابة 
وانعدام الضمري األخالقي للكثري من تجار الجملة وأصحاب 

املعارض واملحالت

شـيء اليـصـدق
للمرة االوىل يف عدن يشعر األهايل أن توفري كسوة العيد لهم 
وألفراد أرسهم أشد وطأة من الحرب واثقل من حمل اكوام من 
الحديد  .. للمرة االوىل تصل أسعار املالبس واالحذية وغريها 
اىل مستويات قياسية وغري مسبوقة .. عدد من االهايل وصفوا 
مايحدث بالجنون  وأضافوا: اســعار املالبس _ الحقائب _ 
االحذية  التطاق وفوق قدرتنا عىل الرشاء ويزيد من معاناتنا 
بشــكل كبري .. نحن ال نســتطيع مجاراة السوق فاالسعار 

مرتفعة جدا واملواطن الحول له والقوة.

كسوت أصـغـر بناتي
أم هــدى )ربة بيت وأم لـ٧ أوالد( تؤكد أنها لم تســتطع 
مواكبة جنون األســعار فراتب زوجها املوظف اليكاد يفي 
باحتياجات االرسة االساســية، وكل مااستطاعت عمله هو 
رشاء مالبس العيد لطفلتها الصغرية فقط اما بقية اوالدها 
فهم خارج الحسبة حسب تعبريها ويف ذمة من ال يرحم الناس 

واليراعي ظروفهم.

مرارة وحسرة
أم إيناس هي االخرى تضــج من هول مايحدث وتؤكد ان 
طمع التجــار حرمها واوالدها فرحة العيد وجعلها تشــعر 
بمرارة وحرسة كبرية فالعيد هو فرحة ســنوية لكن طمع 
التجار حولها اىل وجع وشعور بالخيبة وعدم الرضا ومع ذلك 
التنس ام ايناس ان تشري اىل ان تفهم ابناءها لظرف االرسة 
املعيشية هون عليها وجعلها تواجه املوقف بمسؤولية وعىل 

قدر االمكانيات املتاحة.

بمقدار الضعف
بحسب بعض العاملني يف اكثر من محل تجاري فان أسعار 
املالبس واالحذية والحقائب وغريها ارتفعت بنســبة ١٠٠% 
مقارنة بالعام املايض، يف حني يرى البعض ان السبب يكمن 

يف غياب الرقابة، ويرى بعض اصحاب املحالت أن املســألة 
تعود اىل ارتفاع اسعار الدوالر وتكاليف النقل وانقطاع التيار 
الكهربائي مايستدعي نفقات إضافية لتوفري الطاقة وغريها 

من االحتياجات  التى تضاف اىل التسعرية.

جشع ال أكثر
باملقابل هناك من يرى ان املسألة العالقة لها بالدوالر بل 
بجشع التجار وطمعهم سيما تجار الجملة الذين يتعمدون 
رفع تسعرية البضائع عىل الرغم من انها موجودة يف مخازنهم 
منذ فرتة طويلة،  وهذا االرتفاع غري املربر يف االسعار اليخدم 
اال التجار انفسهم، مع العلم انه يرضب الحركة التجارية يف 

الصميم ويؤثر عىل القدرة الرشائية للمواطنني.

حتى المكسرات
املواد الغذائيــة واللحوم واملكرسات هي األخرى تشــهد 
ارتفاعا جنونيا يف اســعارها ماجعل الكثري من اهايل عدن 

يحجمون عنها او يبحثون عن بدائل مناســبة لها تتماىش 
وظروفهم املعيشية الصعبة، وعىل الرغم من الجهود املبذولة 
من قبل مكتب وزارة الصناعة والتجارة والحمالت التي يقوم 
بها لضبط اســعار املواد الغذائية واالستهالكية والتي كان 
آخرها الحملة التي نفذت قبل قرابة شهر االان الوضع ينتقل 
من سييء اىل أسوأ فجشع التجار اليتوقف عند حد والبد من 
تعزيز الرقابة اكثر واكثر والرضب عىل ايدي املتالعبني باقوات 

الناس واموالهم.

ارحموا الناس
كأني برمضان وهو يستعد للرحيل يهمس يف اذن الجميع 
ســيما كبار التجار وأصحاب القرار:  ارحموا الناس وقدروا 
ظروفهم ووفروا لهم مايحتاجون باملعقول، فالثروات التي 
تأتي من باب الجشع ومن جيوب الفقراء واملعدمني التدوم 

طويال وتوشك ان تذهب ادراج الرياح.

وزير األوقاف: إرهاب مليشيا الحوثي أكبر إرهاب طال اليمن

دائرة التأمين الفني تقيم أمسية رمضانية تحت شعار »ال جاهزية قتالية بدون جاهزية فنية«وفــاة األديب والصحفي فريد بركات

مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تقتل طفال قنصا وتفجر 
جسرا شمال محافظة الضالع 

أســـعــار خياليـة ورقــابـــة غــائـبــة

المتطلبات العـيدية وكسوة األطفال.. الشــغـل الـشـاغـل للـنــاس

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
26september.yemen@gmail.com

www.26sep.info

     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1881« 25 رمضان 1440هـ  المـــوافــق 30 مــــايـــو 2019م

فضايح األمم المتحدة مستمرة..
اإلرياني: من المؤسف أن يتوجه الدعم لتمويل برامج صناعة األلغام الحوثية

أقدمت عصابة مسلحة، يتزعمها قيادي يف مليشيا الحوثي، الذراع 
اإليرانية يف اليمن، عىل االعتداء بالرضب املربح بحق طبيب يف مسشفى 

الثورة العام بصنعاء.
وذكر مصدر طبي أن املرشف الحوثي، املكنى ” أبو كنان“ أقدم مع 
مجموعة مســلحني عىل االعتداء بالرضب املربح عىل طبيب يف قسم 

الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام.
وأضاف: إن املسلحني الحوثيني استخدموا أعقاب البنادق يف تنفيذ 
جريمة االعتداء، ما أسفر عن تعرض الطبيب إلصابات وكسور يف الرأس 

ويف أنحاء متفرقة من جسده.
وتداول ناشطون عىل مواقع التواصل االجتماعي، صورة التقطت 
للطبيب عقب واقعة االعتداء داخل املستشفى، ويظهر فيها غارقاً يف 

دمه لوحشية االعتداء.

المليشيا تعتدي على طبيب بمستشفى الثورة بصنعاء

يطل 
من هذا الزمان:

املواطن مبخوت بن عرفج هضبان من ابناء محافظة الجوف.
بجهود شخصية وفردية وذاتية يقوم بنزع األلغام التي زرعتها 

مليشيا الحوثي يف مديريته من الطرقات والوديان..

يطل من هذا الزمان:
املواطن مبخوت بن عرفج هضبان من أبناء محافظة الجوف.

بجهود شخصية وفردية وذاتية يقوم بنزع األلغام التي زرعتها 
مليشيا الحوثي يف مديريته من الطرقات والوديان..

الصورة قبل قيامه بإتالف اكثر من ألف لغم


