
كـــتروني
عدد إ

وجه رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، وزارة الصناعة والتجارة 
بالتعاون والتنسيق مع السلطات 
املحليــة يف املحافظــات املحررة، 
باالستمرار يف تنفيذ حمالت الرقابة 
والتفتيش وتكثيفها خالل شــهر 
رمضان املبارك، عىل أســعار املواد 
الغذائية واالستهالكية وضبط أية 
مخالفــات أو تالعــب بما يحمي 
حقوق املســتهلك ويخفف األعباء 

عىل املواطنني. 
وشــدد رئيس الــوزراء خالل 
لقائه يف العاصمــة املؤقتة عدن، 
األحد املايض، قيادة وزارة الصناعة 
والتجــارة وهيئــة املواصفــات 
واملقاييس وضبــط الجودة، عىل 
توســيع حمالت الرقابة التموينية 

والسعرية  لتشمل جميع مديريات 
العاصمــة املؤقتة عــدن، وكافة 
املحافظات املحــررة، ومضاعفة 

الجهود الستمرار  ضبط املخالفني 
واملتالعبــني بالقــوت اليومــي 
للمواطنــني واتخــاذ االجراءات 

القانونية الالزمة تجاههم، مؤكداً أن 
اإلجراءات الحكومية 
يف  نجحــت  التــي 

دعا وزير حقوق اإلنسان الدكتور محمد 
عســكر، املجتمع الدويل واألمم املتحدة إىل 
القيام بمســؤولياتها اإلنسانية العاجلة يف 
حماية املدنيني بعدد من قــرى ومديريات 
الضالع جرّاء جرائم الحرب الجسيمة والقتل 
الجماعي للمدنيني التــي ترتكبها بحقهم 
مليشيا جماعة الحوثي االنقالبية املدعومة 
من إيران باســتخدام مختلف األســلحة 

والصواريخ الباليستية والقذائف.
وقال الوزير عســكر يف مؤتمر صحفي 
عقده يف العاصمة املؤقتة عدن: " إن عملية 
التحري وجمع املعلومــات وإعداد التقارير 

وفقاً للمعايــر الدولية لرصــد انتهاكات 
وجرائم مليشــيا الحوثــي االنقالبية بحق 
املدنيــني التي تقــوم بها الفــرق امليدانية 
التابعة لوزارة حقوق اإلنسان يف ظل الظروف 
االستثنائية الراهنة، سجلت 27 شهيداً و 73 
مصاباً، ونزوح 9 آالف و 361 أرسة، وترضر 
541 منزالً بشــكل جزئي وكيل، إضافة إىل 
تدمر 5 منشآت صحية و 9 مدارس و 145 
مزرعة، والسيطرة عىل 16 مؤسسة حكومية 

و34 منزالً".
وأضاف: "كما يتزامن التصعيد العسكري 

الوحيش من 

قدمت السعودية واإلمارات دعماً 
مالياً جديداً بمبلــغ 70 مليون دوالر 
للمعلمــني يف اليمن الذيــن توقفت 
مرتباتهم ســعياً منهما لسد الفجوة 
يف قطاع التعليم وضمان اســتمرار 
املدارس يف أداء مهامها وفتح أبوابها 
أمام الطالب ملواصلة تعليمهم األسايس 
النظامي، بالتعاون مع منظمة األمم 

املتحدة للطفولة )اليونيسف(.
ووقع املستشــار بالديوان امللكي 
املرشف العام عىل مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنســانية الدكتور 

الربيعــة،  عبداللــه 
وزيــر  ومســاعد 

دانت الجمهورية اليمنية بأشــد العبارات الهجوم 
اإلرهابــي الجبان بطائرات مســرة مــن دون طيار 
مفخخة والذي استهدف، الثالثاء، محطتي ضخ النفط 
بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض باململكة 
العربية السعودية الشقيقة، والذي أقدمت عليه عصابة 

التمرد واالنقالب الحوثية بتحريض مبارش من إيران. 
وأكدت الجمهورية اليمنية يف بيان لها، وقوفها مع 
األشقاء يف اململكة العربية الســعودية يف مواجهة أي 

تهديد ألمنها واستقرارها. 
وجدد البيان التأكيد أن خطر املليشيا الحوثية املدعومة 
من إيران بات يهدد األمن والسلم اإلقليمي والدويل، مشراً 
إىل أن هذه األفعال تعد أعماالً ارهابية ال تختلف عما تقوم 
به أي جماعة إرهابية أخــرى، الفتاً إىل أن النهج الذي 
انتهجته مليشيا الحوثي اإلرهابية منذ نشأتها حتى اآلن 
يعكس مساعيها مع مخططات طهران لزعزعة األمن 
واالســتقرار ونرش الفوىض يف منطقة الرشق األوسط 

األكثر أهمية بالنسبة لالقتصاد العاملي. 

وقال البيان: "إن استهداف اململكة العربية السعودية 
من قبل املليشيا الحوثية اإلرهابية بتحريض مبارش من 
إيران ال يمكن السكوت عليه ويشكل خرقاً فاضحاً لكل 
جهود السالم، ويهدد بانهيار كل مساعي األمم املتحدة 

يف اليمن". 
وأضاف: "أن اليمن قيادة وحكومة وشعباً تتربأ من 
هذا الفعل املشــني لعصابة خارجة عىل القانون والتي 
خرجت عن قيم وأخالق الشعب اليمني وباعت نفسها 

لنظام املاليل وصارت ألعوبة بيده". 
وأكدت الجمهوريــة اليمنية تأييدها لكل اإلجراءات 
التي تتخذها اململكة للحفاظ عىل أمنها واســتقرارها 
والتصدي لإلرهاب بكل صوره وأشكاله، مشرة إىل أن 
استمرار مثل هذه االنتهاكات يضع املجتمع الدويل دون 
استثناء أمام مســؤوليته الجماعية يف التصدي لهذه 

الجماعة اإلرهابية ومن يقف خلفها . 
ولفتت الجمهورية اليمنية إىل أن هذا السلوك العدواني 

يثبت مجدداً أن الحل الوحيد

شدد على أهمية تفعيل جميع المرافق التابعة للوزارة وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة
رئيس الوزراء يوجه وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حمالت الرقابة 

على أسعار السلع وضبط المخالفين

الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم وحقها بمراقبة تنفيذه
السفير السعدي: ما يجري في الحديدة تكرارًا لمسرحية االنسحاب األحادية التي تم تنفيذها سابقًا

جددت الحكومــة اليمنية، تأكيد 
موقفها الواضح املتمسك بالقرارات 
2216 و 2451 و 2452 ونص وروح 
اتفاق ستكهولم، وعدم قبولها بأي 
إجراء ال يخضع ملعاير الرقابة التي 
وضعتها قــرارات مجلس األمن وال 
يلتزم بمفهــوم العمليات، وجددت 
الحكومة اســتعدادها للعمل الجاد 
لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة 
مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات 
تعز، وإطالق رساح جميع األرسى 
واملعتقلــني واملختطفني واملخفيني 
قــراً والواقعني تحــت اإلقامة 

الجربية.
وقال مندوب اليمــن الدائم لدى 
األمــم املتحــدة الســفر عبدالله 

الســعدي، يف كلمة اليمن يف جلسة 
مجلس األمــن، أمس األربعاء، :"إن 
عملية انســحاب املليشيا الحوثية 
من املوانئ، إن تمــت، دون إرشاف 
ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة 
االنتشار، بأطرافها الثالثة، ستشكل 
مخالفة ملا تــم التوافق عليه خالل 
األشهر املاضية وهدم لجهود املجتمع 
الــدويل، بما يقدم خدمــة مجانية 
للمليشــيا الحوثية إلعــادة تكرار 
مرحية االنسحاب األحادية التي 
تم تنفيذها سابقاً يف ميناء الحديدة 

بتاريخ 30 ديسمرب 2018.
وأضــاف :"أن الحكومة اليمنية 
وهي تشر إىل قراري مجلس األمن 
2451 و2452 اللذيــن انشــأ آلية 

املراقبة والتحقــق من تنفيذ اتفاق 
ســتوكهولم، واملتمثلــة يف لجنة 
 ،)RCC( تنســيق إعادة االنتشــار
فإنها تؤكد عىل حقهــا يف التحقق 
من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء 
من اتفاق ســتوكهولم والتدقيق يف 
كشوفات قوات خفر السواحل التي 
تستلم املوانئ بعد انسحاب الحوثيني 
منها، وذلك قبل الرشوع يف أي حديث 
حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجدداً 
عىل حقها يف مراقبة االنســحابات 
وفق قــرارات مجلــس األمن وعرب 
لجنة تنســيق إعادة االنتشــار وال 
يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل 
لوليســغارد، بتقديــم ملخص ملا 

يجري".

كما أكدت الحكومة اليمنية، أن 
اتفاق ستوكهولم أتى كخطوة لبناء 
الثقة الالزمة للتحــرك نحو الحل 
الشامل لألزمة اليمنية، ولذلك فإن 
فشل الحوثيني يف العمل مع املجتمع 
الدويل والحكومة اليمنية لتأسيس 
الثقــة الالزمة ســتجعل من غر 
املمكن الوثوق بهم كأصحاب قرار 
تحركهم أصابع إيران اإلرهابية، وأنه 
ال يمكن التقدم نحو السالم وإنهاء 
معاناة الشعب اليمني، دون اتخاذ 
موقف حاسم من ِقبل مجلس األمن، 
وممارسة أقىص الضغوط الحقيقية 
والجادة، وإرســال رسائل واضحة 
ورصيحة للمليشيا الحوثية، لتنفيذ 

اتفــاق ســتوكهولم 

المليشيا الحوثية استهدفت القرى والعزل اآلمنة بمختلف أنواع األسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية 

عسكر : 100 شهيد وجريح ونزوح 9360 أسرة وهدم 540 منزاًل في الضالع
السعودية واالمارات تقدمان 70 مليون دوالر للمعلمين في اليمن 

اليمن يدين الهجوم اإلرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في السعودية وسفن تجارية باالمارات
الحكومة اليمنية تؤكد أن استعادة الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي وإرهابه 

لن يكون إال عسكريًا أو بتطبيق المرجعيات الثالث

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

 

الكذبة الكبرى
ما من شــك ان مهام األمم املتحدة قد انحرفت 
تماما عن مبدأ االنحيــاز للحقوق املرشوعة لألمم 
والشــعوب ورعاية نظمها اإلنســانية العادلة 
وســلطاتها املنتخبة بإرادة حرة وديمقراطية اىل 
االنحياز للعصابات اإلرهابية واملليشــيا املسلحة 
املغتصبة للسلطات بقوة الســاح متعامية عما 
تمارسه تلك املليشيات من قتل ونهب وتدمري بحق 
األمم والشعوب تحقيقا ملصالح دول ذات تأثري قوي 
عىل أدائها وقراراتها املتعلقة بمشكات دول فقرية 

تتطلع للبناء والنماء واألمن واالستقرار..
ما تمارسه األمم املتحدة يف اليمن عرب مبعوثها 
غريفيث وكبري مســاعديه الجنرال الدانيماركي 
لوليسيغارد دلياً كاشفاً وفاضحاً النحراف مسار 
أداء املنظمــة الدولية إذ أن إعــان ممثلها إعادة 
االنتشار من طرف واحد يشكل اجراء فاحت منه 
رائحة الخيانة لقيم العدل واإلنسانية واملصداقية 
واألمانة التي يجب ان تتحىل بها املنظمة الدولية 
وتحرص كل الحرص عــىل تمتع مبعوثيها بهذه 
القيم التي من خالها تتخلــق الثقة بهم من كل 

األطراف .
إن تنفيذ عملية إعادة االنتشار من طرف واحد 
وبدون تحقق مبدأ الرقابة الثاثية ليس ســوى 
انحياز واضح لعصابة ارهابيــة تمارس القتل 
اليومي بحق أبناء الشــعب اليمني ونهب خرياته،  
وبالتايل مغالطة لكل دول العالم وتغطية لفشــل 
غريفيث يف تحقيق اخرتاق ايجابي يف تطبيق اتفاق 
ســتوكهولم تطبيقا يتوافق والقــرارات االممية 
املتعلقة باملشــكلة اليمنية وانقاذا للمليشيا من 
مقررات االجتمــاع املرتقب ملجلس األمن واملتعلق 
بتحديد الطرف املعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم 
القايض بانسحاب املليشــيا الحوثية من املوانئ 
الثاثة:  الحديدة، الصليف، ورأس عيىس، وتسليمها 
لقوات خفر السواحل املشكلة بناء عىل قواعد ونظم 
القانون اليمني ملاقبل 21سبتمرب2014، وبإرشاف 
اللجنة الثاثية تحقيقا ملبــدأ التحقق الفعيل من 

عملية االنسحاب....
إن الكذبة الكربى التي روج لها غريفيث مدعيا 
انها عملية انســحاب وإعادة انتشار قامت بها 
مليشــيا الحوثي االرهابية ليست أكثر من خدعة 
دولية بطلها الحوثي وكمبارسها غريفيث وفريقه، 
بل واملنظمة الدولية بكل هيئاتها،  إذ ان ما تم ال 
يعدو كونه عملية تسليم وتسلم بني مجموعتني من 

مليشيا الحوثي نفسها.
إنــه يف ظل هذا الصلف املليشــياوي الحوثي 
والتواطــؤ األممي، ويف ظــل كل عمليات االطالة 
ألمد الحرب، يكون لزاما عىل قيادتنا السياســية 
والعسكرية قطع دابر هذا اإلمعان يف قتل الشعب 
اليمني من قبل املليشيا اإلجرامية املدعومة من ايران 
باتخاذ قرار حسم املعركة عسكريا، كما وأنه عىل 
التحالف العربي أال يــدون يف أجنداته غري دعم 
معركة الحسم وبمصداقية وكثافة واستمرارية، 
خصوصا بعد ان وصلــت أذرع ايران اىل فجرية 
االمارات وينبع السعودية. وال يظن كل ذي بصرية 
إال أن القادم اإليراحوثي أســوأ وأوجع من سابقه 
خارج النطاق الجغرايف اليمنــي. أفيقوا بانتباه  

ووعي  »فالعسل رأس موس«.
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دربه الشهداء اللواء/ عيل نارص 
هادي، واللــواء/ جعفر محمد 
ســعد، واللواء/ أحمد ســيف 
اليافعــي، الذين قدموا حياتهم 
رخيصة يف سبيل االنتصار إلرادة 
شعبنا اليمني والدفاع عن األرض 
والعرض يف وجه مليشيا الحوثي 
الكهنوتيــة واالنقالبية املوالية 

إليران.
جاء ذلــك خالل اســتقبال 
أوالد  فخامته مطلع األسبوع، 
الشهيد، املعتمد وصالح ومحمد 

صالح قائد الزنداني.
وأشــاد فخامــة الرئيــس 
بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية 
ومواقفه البطولية التي سطرها 
الحافل  خالل مشــوار حياته 
بالبذل والعطاء يف مختلف املواقع 
التي تحملها وشغلها، الفتاً إىل 
بصمات الشــهيد التي ستظل 
حارضة وشاهدة يف تاريخ شعبنا 

اليمني وأجياله املتعاقبة.
فيمــا عــرب أبناء الشــهيد 
الزنداني عن شكرهم لفخامة 
الرئيس املشر الركن/ عبدربه 
منصور هــادي، معتربين منح 
والدهم هذا الوسام تأكيداً عىل 
وفاء فخامته للشــهداء الذين 
قدموا التضحيات لنرصة الوطن 

وقضاياه العادلة.
وقالوا: "سيظل هذا التكريم 
محط فخٍر واعتــزاز لهم تجاه 
مواقف والدهم الشــجاعة يف 

خدمة الوطن".

رئيس الجمهورية يمنح وسام الشجاعة للشهيد اللواء صالح الزنداني 
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    محمد التميمي
تزامناً مع الرضبات املوجعة للمليشيا الحوثية 
االنقابية يف جبهات محافظة البيضاء والضالع 
وحجة، ومع اقرتاب موعد تنفيذ اتفاق ستوكهولم 
يف مدينة الحديدة وتسليم املوانئ وإعادة االنتشار، 
لجأت املليشــيا إىل الدفع بالعديد من عنارصها 
كتعزيزات جديدة إىل مدينــة الحديدة، يف تحد 
صارخ لألمم املتحدة وقرارات مجلس األمن الدويل، 

واتفاق السويد. 
ويف خطوات اســتباقية ملوعد تسليم املوانئ 
الثاثة يف الحديدة، دفعت املليشــيا بتعزيزات 
كبرية من عنارصها، باتجاه عدة مواقع يف مديريات 
املحافظة، حيث اتجهــت التعزيزات التي تضم 
أعداداً كبرية من اآلليات القتالية، نحو مديرتي 

حيس والتحيتا جنوبي املحافظة.
يف غضون ذلك قصفت املليشــيا االنقابية،  
 ،B10 باســتخدام قذائف الهــاون، وقذائف

واألسلحة الرشاشة، مواقع متفرقة لقوات الجيش 
الوطني يف مديرية التحيتا.

وكانت قوات الجيــش الوطني، أحبطت يوم 
األثنني، هجوماً ملليشيا الحوثي االنقابية، حاولت 
خاله عنارص من املليشيا التقدم باتجاه مواقع 
الجيش الوطني، شمايل مديرية حيس، لكن قوات 
الجيش أحبطت محاولتها، ومنعتها من تحقيق أي 
تقدم، وأجربتها عىل الرتاجع والفرار بعد تكبّدها 

قتىل وجرحى يف صفوفها.

ويف السياق ذاته صدت قوات الجيش هجوماً 
مماثاً للمليشــيا االنقابية، عىل مواقع الجيش 
الوطني يف مديرية التحيتا، تمكنت قوات الجيش 
من التصدي لعنارص املليشــيا وإجبارها عىل 
الرتاجع والفرار، بعد سقوط عدد منهم بني قتيل 

وجريح.
أما يف جبهات محافظة البيضاء، اســتهدفت 
قوات الجيش الوطني مسنودة باملقاومة الشعبية، 

...صـ  2الثاثاء، تجمعات وتحركات ملليشيا 

»أوقفنا الحرب يف الحديدة ســعياً 
للســالم وليس من أجل أن تتفرغ 
مليشــيا الحوثي املتمــردة لرتتيب 

صفوفها وإشعال حرب أخرى«.

االنسحاب وإعادة االنتشار خدعة جديدة التنهي حربًا وال تصنع سالمًا

تزامنًا مع موعد اقتراب تسليم الموانئ وإعادة االنتشار

المليشيا الحوثية تدفع بتعزيزاتها نحو الحديدة وتتكبد خسائر فادحة في جبهات البيضاء وحجة والضالع

بعث فخامة الرئيس املشــر 
الركن/ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، ونائبه الفريق 
الركــن/ عيل محســن صالح، 
برقية عزاء ومواســاة يف وفاة 
املناضل العميــد منرص هادي 

صالح القطيبي .
وأشــارا فخامــة رئيــس 
الجمهوريــة ونائبه، يف الربقية 
التــي بعثاهــا ألبنــاء وأرسة 
الفقيد  إىل مناقــب  املناضــل 
الوطنية والنضالية يف الدفاع عن 
ثورتي السادس والعرشين من 
سبتمرب والرابع عرش من أكتوبر 
املجيدتني، وانتصــاره لقضايا 
شعبه ووطنه يف مختلف املراحل .
كمــا بعثا فخامــة الرئيس 
ونائبه ، برقية عزاء ومواســاة 

إىل حميد وعبدالهــادي وذياب 
بن محسن بن معييل واخوانهم 
وآل معييل كافة، بوفاة والدهم 
الشخصية الوطنية واالجتماعية 
الشيخ محسن بن عيل بن معييل. 
وأشارا إىل مناقب الفقيد الوطنية 
والنضاليــة التي جســدها خالل 
مشــوار حياته الحافلة بالعطاء 
والتضحيــة، الفتــني إىل مواقفه 
اإلنســانية واالجتماعية وأدواره 

املشهودة يف اصالح ذات البني.
وعربا فخامة الرئيس ونائبه 
عن أصدق التعازي واملواســاة 
بهذيــن املصابــني األليمــني، 
مبتهلــني للموىل عــز وجل أن 
يتغمد الفقيدين بواسع رحمته 
وأن يسكنهما فســيح جناته 
ويلهم أهلهمــا وذويهما الصرب 

والسلوان.

رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في وفاة 
العميد القطيبي والشيخ بن معيلي
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أخبار وتتمات2

اعــــالن قضائــي
تعلن نيابة 

مأرب 
االبتدائية بأن 

من له عالقة 
بصاحب 

الصورة املبينة 
أو يعرفه علية 

احلضور إلى النيابة خالل شهر 
من تاريخ نشر اإلعالن 

اعالنات فقداناعــــالن قـــضـــائــي
   يعلن عبد املجيــد محمد حمود 
صالح عواش عــن فقدان جواز 
سفره الصادر من صنعاء، فعىل 
من وجده إيصاله إىل اقرب مركز 

رشطة .
  يعلن عبدالله خالد محمد بدر 
الدين عن فقدان جواز سفره 
الصادر من مــأرب فعىل من 
وجدة إيصالــه إىل اقرب مركز 

أقر مجلس الوزراء، يف اجتماعه الدوري، 
يف العاصمة املؤقتة عدن، مرشوع ترصيف 
الطاقة لشبكة الجهد املنخفض من محطة 

التوليد الجديدة.
ولفت املجلس عــىل أن تنفيذ املرشوع 
للمؤسسة العامة للكهرباء، بالتعاون مع 
رشكة برتومسيلة، وذلك تسهيالً لإلجراءات 
وتوفراً للوقت، وإلحداث نقلة نوعية يف قطاع 

الكهرباء.
وصــادق مجلس الــوزراء، عىل مذكرة 

التفاهم بــني اليمــن وجمهورية الصني 
الشــعبية بشــأن التعاون يف إطار الحزام 
وطريق الحرير االقتصادي للقرن الحادي 

والعرشين.
ويهدف ذلك إىل تعزيز تبادل الســلع 
والتكنولوجيــا ورأس املــال، وتحقيق 
التنمية املشــرتكة، وتعزيــز التعاون 
واالتصال اإلقليمي بني املناطق وتحقيق 
تعاون اقتصادي منفتح وشامل ومتوازن 

للجميع.

أجزم أن األمم املتحدة متهمة 
بما يجري من تخريب للمنشآت 
االقتصاديــة الخليجية واخص 
مبعوثي األمم املتحدة املتعاقبني 
عىل اليمن والذان ارشفوا عىل نقل 
االســلحة ألذرع ايران يف اليمن 
ليحــدث هذا التهديــد الخطري 
والتحدي الســافر لفرض األمر 
الواقــع والتفاوض مــع ايران  
باعتبارها القوة الضاربة والفاعلة 

والسباقة..!
ومن يظن أن اســتجابة دول 

الخليج الســتغاثة الرئيس هادي 
هي تكتيكية وال زال يتعامل معها 
عىل هذا ألساس فهو مخطئ جداً 

؛  فالحــرب هي اســرتاتيجية  وفخامة الرئيس 
عبده ربه منصور هــادي حفظه الله قد كان من 
السباقني يف التحذير منها مبكراً ؛ وكان  مدركا جداً 
لهذا املآل فحذر من فارس وطموحاتها ورضورة 
لجمها وإال ستتوســع لتلتهم كل منطقة الخليج 
فهي دولة استعمارية اســتيطانية تريد تحقيق 
شــعارها املرفوع واملثبت يف خرائطها وبتواطؤ 
االمم املتحدة بما يسمى بالخليج الفاريس بدالً من 

الخليج العربي.. !
االعتداء عىل ميناء الفجــرية باإلمارات العربية 
املتحدة وعىل مضخات النفط اليوم باململكة العربية 
السعودية ليس عمل ارهابي عريض ومحدود وإنما  
استباق لحرب تنوي نية وليس فعل الواليات املتحدة 
األمريكية شنها عىل ايران ،وهي رد مبارش عىل الحرب 
االقتصادية الفعلية التي تشــنها الواليات املتحدة 
االمريكية عىل ايران حاليــا بغرض حماية الكيان 
الصهيوني وليس من أجل عيون دول الخليج كما 

يحلو للبعض تسمية ذلك.

وليس بعيدا أو صدفة أن ينسق 
ويرحب مبعوث األمــم املتحدة 
بإعــادة االنتشــار يف محافظة  
الحديدة اليمنية من طرف واحد 
عما يجري من رصاع حول املضايق 
واملمرات ،فمبعوث األمم املتحدة هو 
ذراع من اذرع ايران ويحرص عىل 
تمكني الحوثيني من باب املندب 
والتحكم فيه ، ولذلك ارى أن عىل  
الرشعية ودول التحالف العربي 

القيام باآلتي:
_ ان تطلب اعفاء السيد مارتن 

غريفيث فوراً 
_أن يتم توقيف مهازل السام 
والتفاوض وتجميد اتفاق ستوكهولم 
،وان تُعّد الجيوش للزحف لتحرير  اليمن ويف املقدمة 
العاصمة صنعاء بريا ،فهذا  هو الرد الوحيد الذي 
سيوقف عملية الحرب االقليمية  الثالثة او الرابعة .. 

الخ.
_ الحرص عىل عدم تكرار مأساة اليمن  وتكتيكاتها 
التي افقدت عنرص املبادرة وتحولت اىل رصد ومراقبة 
وتقييم ؛ كما تعمل الواليات املتحدة االمريكية اآلن يف 
العمليات العسكرية الواضحة للعيان وال تحتاج اىل 
مجاهر إمريكا العظمى للتحقق والتأكد من تبعية من 

قاموا بتلك العمليات يف الفجرية و الرياض.
بغري ما سبق فأذنوا بحرب  شاملة؛ ولن  تنفعكم 
االكتفاء فقط باالدانة واالستنكار.. فبنيتكم التحتية 
واستقراركم ومدنكم مهددة بشكل جاد فالسيناريوا 
القادم مرعب وليس كما يزعــم البعض انه عمل 
تخريبي محدود.. ولذلك فارسعوا بالحسم يف تحرير 
اليمن فذلك احد الضمانات القوية لعدم وقوع حرب 
ضد دولكم ومنشآتكم ومصالحكم ..وصوم مقبول و 

افطار شهي و السام.

الحرب القائمة استراتيجية وليست تكتيكية
قال وزير اإلعالم معمر اإلرياني: "أن 
كافة التجارب السابقة مع مليشيا الحوثي 
االنقالبية كانت سلبية، ولم يسبق للمليشيا 
أن التزمت بأي اتفــاق، وأن الوصول إىل 
السالم يف اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي 

التفاقات ستوكهولم".
جاء ذلك خالل لقاء وزير اإلعالم اليوم 
يف لندن رئيس جمعية الصداقة الربيطانية 

اليمنية نويل بريهوني.
وجدد التأكيــد عىل عــزم الرشعية 
الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي عىل الوصول اىل الســالم 
الدائم والشامل الذي ينهي معاناة الشعب 
اليمني االنسانية ويضمن عدم تكرار ما 

حدث يف املستقبل.
وأضاف وزير اإلعالم بأن آمال الشعب 
اليمني يف التوصل إىل الســالم كانت كبرة 
جداً بعد توقيع اتفاق ســتوكهولم ، لكن 
املليشيات اإلنقالبية تستمر يف قتل تلك اآلمال 
من خالل تعنتها املستمر ورفضها االلتزام 
بتنفيذ االتفاق ، وإرصارها عىل االستمرار يف 
تنفيذ خطوات أحادية الجانب ال تتوفر فيها 
عمليات الرقابة والتحقق ، بعيداً عن اآلليات 

املتفق عليها يف تكرار للمرحيات الهزلية 
التي تعودت القيام بها عند كل اتفاق ملزم 
لها بالعودة عن انقالبها وااللتزام بالعمل 

السيايس ومنهج الحوار.
وأشار إىل أن الحكومة الرشعية مستمرة 
يف دعم جهود املبعــوث األممي اىل اليمن 

مارتن جريفتث من أجل التوصل إىل سالم 
شــامل وعادل وفقاً للمرجعيات الثالث 
املتوافق عليها واملتمثلة باملبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشــامل والقرارات الدولية ذات 

الصلة وعىل رأسها القرار ٢٢١٦.
واســتعرض االريانــي ممارســات 
املليشيات االنقالبية وخروقاتها املستمرة يف 
الحديدة منذ اتفاق ستوكهولم وحتى االن، 
ورفضها وصول طواقم املنظمات الدولية 
اىل مطاحــن البحر األحمر واســتهداف 
املطاحن االمر الذي تسبب يف تلف جزء كبر 
من مخزون القمح وحرمان املاليني من 
أبناء الشعب اليمني من هذه املساعدات، 
وغرها من االنتهاكات والخروقات التي 
تبني بجالء عدم رغبة املليشيات يف السالم 
واستمرارها يف مضاعفة املعاناة االنسانية 

البناء شعبنا.
وثمن دور تحالف دعــم الرشعية 
بقيادة األشــقاء يف اململكــة العربية 
الســعودية عــىل دعمها املســتمر 
لجهود الحكومة الرشعية يف استعادة 
مؤسســات الدولة وتطبيع االوضاع يف 
املناطق املحررة وتخفيف وطأة األوضاع 
االنســانية التي تسببت بها املليشيات 

االنقالبية يف كافة محافظات الوطن.

1 - عبدالسالم محمد مهدي عيناء            رئيسًا 
 2 - بندر ناصر اخلدري                                          نائبًا 

 3 - امني عزيز دياب                                        امينًا عامًا
 4 - عبدالرزاق محمد البكيلي                 م/ عالقات 

 5 - جميل عزيز العريقي                            م/ مالي 

 6 - هاني يحيى مبارك                             م/ تدريب 
 7 - فوزي يحيى عصام                              مقررًا 
 8 - يحيى يحيى الفضيلي                      عضوًا 

 9 - محسن عبداهلل اجلمرة                    عضوًا 
 10 - منير حسان العامري                         عضوًا 

ثانيًا: املعينون لعضوية الرقابة والتفتيش 
1 - عبدالكرمي الظمري                     رئيسًا 
2 - صالح اجلعملي                                عضوًا 

3 - عادل سليمان املعلمي                    عضوًا 

يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل مبحافظة مأرب بانه يف يوم )األحد( املوافق 2019/4/14م مت 
عقد االجتماع التأسيسي األول "ملجلس األمناء للمؤسسة اليمنية لإلغاثة" والذي مت فيه مناقشة 

واقرار مشروع النظام االساسي لـ "املؤسسة "، وقد مت تعيني اعضاء محلس االمناء لــ » املؤسسة« 
اواًل: املعينون لعضوية مجلس االمناء:

خالل لقائه رئيس جمعية الصداقة البريطانية اليمنية
وزير اإلعالم : كل التجارب السابقة مع المليشيا االنقالبية كانت سلبية

ناقش نائب رئيس الوزراء 
الدكتور سالم أحمد الخنبيش، 
أمس األربعــاء، يف العاصمة 
املؤقتة عــدن، مع نائب املدير 
االقليمي ملنظمة العمل الدولية 
مدير فريق العمل للدعم الفني 
للدول العربية فرانك هيغمان، 
الســبل الكفيلة بخلق فرص 
عمل للشــباب وتحسني سبل 

العيش.
وتطرق اللقــاء إىل رضورة 
حشــد الجهود الحكومية مع 
العاملة يف  الدوليــة  املنظمات 
اليمن لتوفر الدعم الالزم لتبني 

جملة من املشاريع التي تساعد 
قطاعاً واسعاً من املواطنني، وهو 
ما يساعد عىل تفعيل وخلق سوق 
عمل للعاملني وايجاد فرص عمل 
للشباب، اىل جانب وضع برامج 
لتنفيذ تدخالت وحزمة مشاريع 
يف املناطق االمنة الستيعاب اكرب 

عدد ممكن من العمالة.
ويف اللقــاء الــذي حرضته 
وزيــرة الشــؤون االجتماعية 
والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال 
املشــاريع بمنظمة  ومسؤول 
العمل الدولية هشــام حســن 
جرى مناقشة مجاالت التعاون 

بني الجانبني وبالذات ما يتعلق 
بتنفيــذ عــدد من املشــاريع 
والربامج والتدخــالت من قبل 
منظمة العمل الدولية وبالذات 
يف املحافظات املحررة واملستقرة 

امنيا .
ولفت الخنبــيش اىل النتائج 
الســلبية للحرب التي شــنتها 
مليشيا الحوثي وتدهور فرص 
العمــل والوضــع االقتصادي 
الصعب الذي تمر به اليمن مشرا 
اىل الحاجة املاسة اىل تدخالت عدة 
للحد من البطالــة والتي تصل 
اىل نســبة 60باملئة، اضافة اىل 

انتشار ظاهرة عمالة االطفال، 
داعيا منظمة العمل الدولية اىل 
فتح مكتبها يف العاصمة املؤقتة 
عدن لتبــارش مهامهم بصورة 
طبيعية، وبما من شأنه تعزيز 
الرسمية  الجهات  الرشاكة مع 

ذات العالقة.
من جانبه اشــار نائب املدير 
االقليمي ملنظمة العمل الدولية 
إىل أن املنظمــة ســتعمل عىل 
تنفيذ العديد من املشاريع ومنها 
مشــاريع تركز عــىل مهارات 
الشباب مؤكدا عزم املنظمة فتح 

مكتب لها يف عدن .

مجلس الوزراء يقر مشروع تصريف الطاقة من محطة 
التوليد الجديدة ويصادق على مذكرة تفاهم مع الصين

الخنبشي يناقش مع منظمة العمل الدولية تنفيذ مشاريع كثيفة للعمالة في بالدنا

رئيس الوزراء يوجه
تحقيق اســتقرار أســعار رصف العملة الوطنية 
يجب أن يقابلها انخفاض مواٍز ألسعار املواد الغذائية 

واالستهالكية. 
واطلع الدكتور معــني عبدامللك من قيــادة وزارة 
الصناعة والتجارة عىل تقرير حول املهام التي تنفذها 
الــوزارة ومكاتبها والجهات التابعــة لها، إضافة إىل 
أوضاع األسواق املحلية وأسعار السلع والتنسيق القائم 
مع التجار ورجال األعمــال والغرف التجارية لتحقيق 

االستقرار التمويني والسعري. 
وشدد رئيس الوزراء، عىل أهمية تفعيل جميع املرافق 
التابعة لوزارة الصناعة والتجارة يف املحافظات املحررة، 
وتفعيل دور هيئة املواصفات واملقاييس وضبط الجودة 
للقيام بمهامها الرقابية وبما يخدم مصلحة املستهلك 
ويمنع أي اخالل باملواصفات والجودة، موجهاً بالرتكيز 
يف الفرتة الراهنة عىل البناء املؤســي للوزارة وتأهيل 
الكادر، وتفعيل دور نيابة الصناعة والتجارة والضبط 

القضائي للمخالفات.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد 
امليتمي، أن الوزارة تضطلع ألداء الكثر من املهام وفقاً 
لألولويات التي تفرزها املرحلــة الراهنة، حيث تعمل 
عىل ربط جميع املحافظات بنظام شــبكي وذلك من 
أجل تحقيق سهولة التواصل بني جميع مكاتب الوزارة 
يف كافة محافظات الجمهورية، كما تعمل الوزارة عىل 
تنفيذ خطة لتدريب وتأهيل الكادر الوظيفي وتطويره 
لتحمل أعباء املرحلة الصعبة التي تمر بها البالد، مؤكداً 
أن الوزارة تعمل كل ما بوســعها لتحقيق ما يسهم يف 

استقرار الوضع االقتصادي والتمويني.

السفير السعدي
وتجنب خيار الفشل.

وطالب بالعودة إىل مســار االتفاق وتنفيذ عمليات 
إعادة االنتشار وفقاً للمفاهيم املتفق عليها، وشدد عىل 
رضورة اتخاذ االجراءات الالزمــة بحق معرقل اتفاق 
ستوكهولم والذي سيشكل يف حال تنفيذه، بارقة أمل 
كإجراء مهم لبناء الثقة والتوصل إىل حل سيايس شامل، 
وجدد تأكيد حرص الحكومة اليمنية عىل تحقيق السالم 
املستدام وفقاً للمرجعيات املتفق عليها، وهي املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وعىل رأسها 

القرار 2216 )2015(.
وقال: "كان عــىل األمم املتحدة أن تســعى لتنفيذ 
االتفاقات وأن ال تقبل بهذا الشكل الرصيح من املغالطة، 
وأن رفض املليشــيا الحوثية املتمردة لفرص الســالم 
والرغبة يف إطالة الحرب، وزيادة معاناة الشعب اليمني، 
إنما يؤكد عىل ما عربت عنه الحكومة اليمنية مراراً بأن 
هذه املليشــيا غر جادة يف الرضوخ للسالم واالنصياع 
لجهود األمم املتحــدة، وجهود هذا املجلس املوقر، وإن 
قرار تلك املليشيا املتمردة لم يعد بيدها بعد أن أصبحت 
دمية يف أيــدي ماليل النظام اإليرانــي الذي يحرك تلك 
املليشيا لتنفيذ مرشوعه الطائفي، ومصالحه يف اليمن 
واملنطقة، وابتزاز املجتمع الدويل للهروب من العقوبات 

املفروضة عليه".
وأضاف :"أن تهرب املليشــيا الحوثيــة من تنفيذ 

اتفاق املرحلــة األوىل الذي تم التوافق عليه يف ما يعرف 
بمفهوم العمليات للمرحلة األوىل والذي قدمه الجنرال 
لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة االنتشار، ووافقت 
عليه الحكومة اليمنية واملليشيا الحوثية، والذي يحدد 
آليات ومناطق إعادة االنتشــار، واملســافات املحددة 
باملواقع والخرائط، ويحدد دور لجان الرقابة املشرتكة 
وآليات التحقق، وكافة التفاصيل الفنية واللوجستية، 
والذهاب يف طريق أحــادي بعيداً عن مفهوم العمليات 
وخارج االتفاقات، هو محاولة من املليشــيا الحوثية 
لتنفيذ االتفاق وفق رؤية خاصة ال تحكمها أي مرجعية 

وبعيداً عن أي توافقات".
وتابع: "انقضت خمسة أشهر منذ التوصل إىل اتفاق 
ســتوكهولم بني الحكومة اليمنية واملليشيا الحوثية، 
وكان شــعبنا اليمنــي الصابر يأمــل أن تكون هذه 
الخطوة بداية لنهاية املأســاة التي حلت بهذا الشعب 
العظيم بسبب انقالب تلك املليشيا، وتدمرها ملقدراته 
ومقوماته االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ولكن من 
املؤسف أن املليشيا الحوثية استغلت هذه االتفاقات وكل 
خطوة نحو تحقيق السالم والحل السيايس الستثمار 
الوقت، وإعادة التموضع، وإرسال املزيد من التعزيزات 
العســكرية، وارتكاب الجرائم واالنتهاكات بحق أبناء 
الشعب اليمني يف مناطق سيطرة تلك املليشيا، يف خرق 
واضح ورصيح لكل القيم واألعراف اإلنسانية، ولقواعد 
القانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، وقامت 
بفتح جبهات حرب جديدة والزج بأتباعها إىل محارقها 
العبثية وحربها الهمجية ضد أبناء الشعب اليمني، دون 
أن تدرك جيداً بأن األوهام التي تســتميت تلك املليشيا 
املتمردة يف صناعتها ســتنفجر يف أوجه من يعتقدون 
أنهم قادرون، وبدعم إيراني، عىل كر إرادة هذا الشعب 
الرافض لألجندات الدخيلة عىل ثقافته وهويته العربية 

األصيلة".
ولفت إىل أن الحكومة اليمنية ســعت إليقاف هذه 
الحرب بشتى الطرق ومختلف الوسائل، وأبدت أقىص 
درجــات املرونة لتنفيذ اتفاق ســتكهولم بتوجيهات 
من فخامة الرئيــس عبدربه منصــور هادي رئيس 
الجمهورية، وقدمت كل الدعم لجهود املبعوث الخاص 
لألمني العام إىل اليمن مارتن غريفيثس، ووافقت عىل 
جميع املقرتحات والخطــط التي عرضها رئيس لجنة 
تنســيق إعادة االنتشــارالجنرال مايكل لوليسغارد، 
رغبة منها يف الســالم وإلنهاء املعاناة اإلنسانية، إال أن 
تلك الرغبة من قبل الحكومة تقابل بمزيد من التعنت 
واملماطلة، مع استمرار تصعيد تلك املليشيا وتجاوزاتها 
وعدم انصياعها ملســار الســالم وتجاهلها لقرارات 
مجلس األمن واالتفاقات املوقعة واســتهالك الوقت، 
ملواصلة حربها وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، ألن 
البيئة التي تقتات منها تلك املليشيا هي الحرب وعدم 

االستقرار.
وتطرق السفر السعدي، إىل تعرض محطتني لضخ 
النفط يف اململكة العربية الســعودية الشقيقة لهجوم 
إرهابي جبان بطائرات مسرة من دون طيار، أقدمت 
عليه املليشيا الحوثية املتمردة بدعم وتحريض مبارش 
من إيران، وأعرب عن إدانة الجمهورية اليمنية بأشــد 
العبارات لهــذا الهجوم اإلرهابي، وأكــد أن خطر تلك 
املليشيا يهدد األمن واالستقرار اإلقليمي واألمن والسلم 

الدوليــني، وأن ذلك الهجوم يعد عمــالً إرهابياً يهدف 
لزعزعة االستقرار ونرش الفوىض يف املنطقة. 

وأشــار إىل بذل الحكومــة اليمنية جهــوداً كبرة 
للتخفيف من املعاناة االقتصادية واإلنسانية عن أبناء 
الشعب اليمني واملتمثلة بدفع املرتبات لكافة موظفي 
الخدمة املدنية يف كافة محافظات الجمهورية، وآخرها 
إعالن الحكومة عن رصف %50 من مرتبات أكاديمي 
وموظفي كافة الجامعات الحكومية يف مناطق سيطرة 
املليشــيا الحوثية، كخطوة أوىل يف طريق إنقاذ التعليم 
ورواده من براثن التدمر املمنهج لتلك املليشــيا لبنية 
التعليم األكاديمي، وتوظيفه يف نرش التطرف واألفكار 

الطائفية. 
وذكر أن الحكومة تواصل جهودها باملجال االقتصادي 
رغم تعنت املليشــيا الحوثية ومحاربتها للمؤسسات 
املالية التي تتعــاون مع البنك املركزي يف عدن من أجل 
تحميل الحكومة الرشعية مســؤولية انهيار الوضع 
االقتصادي واإلنساني واســتمرار لعبتها يف تسييس 
العمل اإلنساني لتعزيز إيراداتها املالية وبناء شبكاتها 
االقتصادية، من خالل إحــداث انهيار يف قيمة العملة 
الوطنية وإعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع واألموال 
وممارســة اإلرهاب واالعتقاالت للرقابة عىل نشــاط 
القطاع الخاص، واستخدامه ملصالحها الضيقة، وتمويل 
مجهودها الحربي، كما عملت تلك املليشيا عىل خلق أزمة 
مشتقات نفطية يف مناطق ســيطرتها، بهدف تعزيز 
نشاط السوق السوداء ورفع أسعار املشتقات النفطية، 
رغم تفريغ 9 ناقالت من املشتقات النفطية عرب ميناء 
الحديدة منذ النصف الثاني من شهر ابريل من هذا العام.
ودعا مندوب اليمن الدائم لدى مجلس األمن السفر 
السعدي، املجلس املوقر إىل ممارسة الضغط عىل املليشيا 
الحوثية االنقالبية لتنفيذ اتفاق تبادل األرسى واملعتقلني 
واملحتجزين تعسفياً واملخفيني قرياً واملوضوعني تحت 
اإلقامة الجربية، وفقاً ملبدأ "الكل مقابل الكل"، والذي 
تم االتفاق عليه قبل مشاورات ستوكهولم، كون هذه 
القضية إنســانية وال تخضع للمكاسب والحسابات 
السياسية، وملا لها من أثر بالغ يف التخفيف من معاناة 
اليمنيني يف هذه األيام املباركة من شــهر رمضان، وما 
ســيحدثه من انفراجة لــدى آالف األرس اليمنية التي 
تتجــرع آالم فراق أبنائها، وهذا مــا أكد عليه فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي يف الرسالة األخرة التي 

بعثها لألمني العام لألمم املتحدة.
كما طالب السفر السعدي، باسم الحكومة اليمنية 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية إىل ممارسة ضغوطات 
جادة وقويــة تفيض إىل إلغاء القيــود والعراقيل التي 
تفرضها املليشــيا الحوثية أمام املســاعدات الغذائية 
والدوائية، وضمــان وصولها إىل الفئات املســتفيدة 
يف املناطق الخاضعة لســيطرة تلك املليشــيا، وإنهاء 
احتجازها ونهبها لتلك املساعدات، واستهدافها للعاملني 
يف مجاالت اإلغاثة، وإجبار املنظمات الدولية عىل دفع 
الجمارك ملواد إغاثية معفية من الجمارك والرسوم املالية 

بحكم القانون. 
وتطرق إىل توثيق وزارة حقوق اإلنسان منذ التوصل 
إىل اتفاق ستوكهولم احتجاز ونهب 415 شاحنة محملة 
باملساعدات اإلنســانية واألدوية واملشتقات النفطية، 
باإلضافة إىل االعتداءات املستمرة عىل مخازن برنامج 

الغذاء العاملي ومطاحن البحر األحمر، وآخرها قصف تلك 
املليشيا للمطاحن يوم الخميس املوافق 9 مايو، يف الوقت 
الذي يعاني فيه ماليني اليمنيني من نقص حاد يف الغذاء.

وقال: "إن التقريــر الصادر يف 7 مايو 2019م عن 
منظمة الصحة العاملية، يشر إىل انتشار وباء الكولرا 
بصورة كبرة يف املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا 
الحوثية، وتحذر الحكومة من ممارسة تلك املليشيا 
لسياستها القذرة يف منع دخول الدواء وعرقلة وصول 
الشحنات الدوائية وإيصالها للفئات املستهدفة، كما 
حمل التقرير الصــادر يف 9 مايو 2019، عن منظمة 
هيومن رايتس ووتش، املليشــيا الحوثية مسؤولية 
االنفجار املروع الذي وقع يف منطقة سكنية يف مدينة 
ســعوان بصنعاء بتاريخ 7 ابريل 2019 والذي أودى 
بحياة 15 طالب وطالبة يف املدارس القريبة من موقع 
االنفجار وإصابة أكثر مــن 100 مواطن بينهم 45 

طفالً".

عسكر: 100 شهيد وجريح
جانــب االنقالبيني الحوثيني يف عــدد من مديريات 
الضالع مع فرضهم حصاراً جائراً عىل املواطنني ومنع 
وصول الغــذاء والدواء ومياه الــرشب لهم، وكذا منع 
فتح ممرات آمنة للنزوح وقيام املليشــيا بنهب املنازل 
واملؤسسات الحكومية واملستشفيات"، كما استعرض 
الوضع اإلنساني املأساوي الذي تعيشه قرى ومديريات 
الضالع، بسبب استمرار مجمل أشكال وأصناف جرائم 
الحوثيني من خالل حصار وقصف املدنيني منذ 40 يوماً، 
يف مخالفة رصيحة للقوانني واملواثيق الدولية اإلنسانية.
وشدد وزير حقوق اإلنســان الدكتور عسكر، عىل 
رضورة قيام الهيئات واملؤسسات الدولية املعنية بحقوق 
اإلنسان واألمن والسلم الدوليني، بإلزام االنقالبيني إيقاف 
هجماتهم وجرائمهم بحــق أبناء الضالع ومنعهم من 
ارتكاب املزيد من املجازر، والسماح للهيئات واملؤسسات 
املحلية والدولية العاملة يف امليدان بإيصال املساعدات 
اإلنسانية دون أي عوائق تجنباً لعدم تدهور األوضاع إىل 

مستويات كارثية.

السعودية والرمارات
الخارجية والتعاون الدويل لشــؤون التنمية الدولية 
اإلماراتي سلطان الشامي، وممثل منظمة اليونيسف 
لدول الخليج العربية الطيب آدم، يف مقر املركز بالرياض 
، أمس األربعــاء، اتفاقية لتقديم الحوافــز النقدية 

للمدرسني يف اليمن.
وقدم املبلغ مناصفة بني اململكة واإلمارات، ويستفيد 
منه قرابة 137 ألف معلمــاً يف محافظات إب، وأمانة 
العاصمة، البيضاء، حجة، ذمار، صعدة، صنعاء، عمران، 

املحويت، وريمة.
وقال ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية 
يف ترصيح صحفي ان دعم املعلمني سيساعد يف تعزيز 
االقتصاد املحيل وامتالك العائالت أموال نقدية ُتحسن 

قدرتهم الرشائية.
وأعرب عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه اململكة 
واإلمارات ملنظمة اليونيسيف ملساعدة األطفال يف اليمن 
والعراق وسوريا وبنغالديش والدول اإلفريقية وغرها 
من الدول، حيث أسهم البلدان منذ السنة املاضية بمبلغ 
300 مليون دوالر لليونيســيف لدعم قطاعات التغذية 

والصحة والتعليم و مكافحة وباء الكولرا، مشرًا إىل 
التمكن من احتواء الكولرا يف اليمن والحد من مخاطره، 
معربًا عن أمله يف اســتمرار الرشاكة االسرتاتيجية بني 

املنظمتني.
وأعلن الطيب آدم عن وجود مســاهمة جديدة من 
اململكة واإلمارات كجزء من مرشوع إمداد، وهي بمبلغ 
40 مليون دوالر أخرى ســيتم تقديمها لليونيســيف 
ملكافحة ســوء التغذية ودعم القضاء عىل الكولرا يف 

اليمن.

المليشيا الحوثية تدفع بتعزيزات
الحوثــي االنقالبية، من خالل عــدد من الهجمات 
الصاروخية عىل تجمعات املليشــيا يف موقع القشاش 

بمنطقة قربة يف مديرية الزاهر.
وأسفر االســتهداف عن تدمر وحرق طقم قتايل، 
ومرصع ثالثة من عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية، 

وإصابة آخرين، كانوا عىل متنه.
تزامن ذلك مع إحباط قوات الجيش الوطني مسنودة 
باملقاومة الشــعبية محاولة تقدم ملليشــيا الحوثي 

االنقالبية يف املنطقة ذاتها.
وأجربت قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية، 
عنارص املليشــيا عىل الرتاجع والفــرار، بعد تكبيدها 

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
ويف جبهات محافظة الضالــع، تتواصل املواجهات 
العنيفة بني قوات الجيش الوطني من جهة ومليشــيا 
الحوثي االنقالبية من جهة أخرى، وسط انهيارات كبرة 

وخسائر فادحة يف صفوف األخرة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني مســنودة باملقاومة 
الشــعبية خالل مواجهات عنيفة من دحر مليشــيا 
الحوثي االنقالبية مــن مناطق مقربة وقردح، وإجبار 
عنارصها عــىل الرتاجع والفــرار، مخلفني قتالهم يف 

مناطق املواجهات.
ويف املنطقة ذاتهــا دمرت قــوات الجيش الوطني 
تعزيزات للمليشــيا، تضم أطقم وآليات، كانت قادمة 

من محافظة إب.
ونفذت قــوات الجيــش الوطني قصفــاً مدفعياً 
وصاروخياً مكثفاً عىل تجمعات املليشــيا، وأسلحتها 
الثقيلة يف شخب ومعزوب عامر بمديرية قعطبة شمايل 

املحافظة.
كما اســتهدفت قوات الجيش بقصف مدفعي آخر 
مواقع وتمركزات املليشــيا يف منطقــة حمر الهديلة 
وحمر السادة، ما أسفر عن تدمر أسلحة ثقيلة وآليات 

للمليشيا، ومقتل وجرح عدد من عنارصها.
ويف محافظة حجة شــمايل غربي البالد، دمرت 
مقاتالت التحالف العربــي لدعم الرشعية، الثالثاء، 
آليات قتالية تابعة ملليشيا الحوثي االنقالبية، جراء 
استهدافها معسكراً للمليشيا االنقالبية، يف مديرية 
عبس غربي محافظة حجة، ما أســفر عن سقوط 
قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا، وتدمر ست دبابات 

تابعة لها.
بالتزامن استهدفت غارات مماثلة، مواقع املليشيا 
الحوثيــة، يف مزارع “الجر”، باملديريــة ذاتها، ما أدى 
اىل تدمر عربتــني )BMB(، ومنصتي إطالق صواريخ 

كاتيوشا.

... تتــمــــات ...
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        المكال - خاص:

حرض محافظ حرضموت قائد املنطقة 
العسكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 
البحســني، الحفــل التكريمي الســنوي 
للفائزين يف مسابقة األوقاف القرآنية لعام 
1440 هجريــة 2019 للميالد التي نظمها 
مكتب وزارة األوقاف واالرشــاد بســاحل 
حرضموت خالل الفرتة مــن 15 حتى 21 
من شــعبان 1440هـ )20 - 25 من ابريل 
2019م( تحت شــعار )َشْهُر َرَمَضاَن الَّذِي 

أُنِزَل ِفيِه الُْقرْآُن(.
وأقيمت املســابقة التي استمرت 6 أيام 
يف فئتي املصحف كامــاًل ونصف املصحف 
بمشــاركة 70 حافظاً وحافظــة للقرآن 
الكريم من مديريات املكال و الشحر وغيل 
باوزير وحجر يتبعون لـ 26 جهة بني مسجد 
ومعهد ومركز ومؤسسة ورباط وجمعية 
ودور لتحفيظ القران الكريم، وبلغ إجمايل 
الفائزين فيها 12 متسابقاً ومتسابقة من 

الذكور واإلناث يف الفئتني.
ورفع محافظ حرضموت يف الحفل التهاني 
للجميع بمناسبة شــهر رمضان املبارك، 
معرباً عن االرتياح باالجتماع من أجل القرآن 

الكريم وتكريم حّفاظه يف ليايل الشــهر املبارك، 
مؤكداً أهمية تشجيع الحفاظ والحافظات وان 
السلطة املحلية باملحافظة لن تبخل يف دعم القرآن 
الكريم وحفاظه وستعمل عىل تهيئة كل الظروف 
املالئمة لدعم وتشجيع الحفاظ والحافظات وكل 
الجهود التي تصب يف هذا الجانب، متمنياً ان تصل 
هذه املسابقة اىل بقية املديريات وأن يتضاعف 

عدد املشاركني فيها.
ودعا املحافظ اىل تــالوة القرآن واالهتمام به 
واالهتمام بالوقت وعدم ضياع الساعات فيما ال 
ينفع، وقــال: إن القرآن الكريم موجود اليوم يف 

املصحف، ويف الكمبيوتر، ويف الجوال، وهو أمر 
يسّهل عىل الجميع تصفّحه وتالوته عىل خالف 
املايض، عندما كانت ال توجد سوى أعداد معينة 

من املصاحف.
وأشــار اىل أهمية القرآن يف حياة املسلم فهو 
الدليل الذي يحمله بني يديــه للميش يف طريق 
مرضاة الله تعــاىل، ومنه ينهل العبد املســلم 
التوجيهات واإلرشــادات الّتصافه بأحســن 
الصفات واألخالق، لقوله تعاىل: )إِنَّ َهَذا اْلُقرْآَن 
ِيْهــدِي لِلَِّتي ِهَي أَْقوَُم َوُيَبــرشُِّ الُْمْؤِمِننَي الَِّذيَن 
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجرًا َكِبرًا(، والقرآن  َيْعَمُلوَن الصَّ
يف حياة املسلم هو سبب النجاة والعيش يف سعادة 

الدارين الدنيا واآلخرة.
داعياً الشباب بأن يتحلوا باالنضباط وااللتزام 
يف الحياة، وفهم القــرآن وتدّبره وتطبيقه عىل 
الواقع واالهتمام بالسلوك الحسن، وعىل العلماء 
يقع دور كبر يف التوعيــة والنصح والدعوة اىل 
الوسطية ومالمسة قضايا الناس واملجتمع، كما 
دعا مكتبي األوقاف واإلرشاد يف الساحل والوادي 
اىل تبني دورات وفعاليات للشــباب ومسابقات 
تشــجيعية لتوعيتهم وانخراطهم يف مخيمات 

هادفة.
وألقى مدير عام مكتب وزارة األوقاف واإلرشاد 
بساحل حرضموت الشــيخ أحمد عيل السعدي 

كلمــة أعرب فيها عن الســعادة 
لإلحتفاء بحّفاظ القرآن الكريم يف 
شــهر القرآن كالم الله املنّزل عىل 
نبيه بلســان عربي ُمبني، مشراً 
اىل أن القــران، هو عمدة الرشيعة 
وأصلها، وأن املكتب ركز اهتمامه 
بالقرآن وبفئة الشــباب وأهمية 
تنشأته النشــأة الصالحة، وأقام 
املكتب عــدداً من النشــاطات يف 
حفظ القرآن الكريم وتالوته، كما 
قام بتنفيذ مراكز صيفية لحفظ 
الشباب ودعوتهم للتمسك بالقرآن 
الكريم وتطبيــق تعاليمه، وأوىل 
املكتب اهتماماً بالجانب الدعوي 
واإلرشادي يف املدارس والثانويات 
واملجمعات ونزالء ســجن املكال 
أرشف عليــه عدد من املشــايخ 
والدعاة الذين قاموا بواجب النصح 
والتوجيه السليم ملفاهيم ومبادئ 
اإلسالم الســمحاء والحفاظ عىل 

وحدة النسيج االجتماعي.
شــاكراً دعم املحافظ للمكتب 
وتشجيعه لحفاظ كتاب الله تعاىل، 
وإقامة الربامج والدورات الهادفة.

والقيــت يف الحفــل كلمة عن 
العلماء واملشايخ ألقاها الشيخ صالح باكرمان، 
تطّرق فيها اىل أهمية االهتمام بالقرآن الكريم 
يف شهر القرآن، حيث كان النبي صىل الله عليه 
وسلم يتدارس القرآن مع جربيل يف الشهر الكريم، 
لقوله تعاىل )شهر رمضان الذي انزل فيه الفرقان 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان(، وقال: 
إن للقرآن شأناً عظيماً فهو مصدر القيم واملبادئ، 
مؤكداً عىل رضورة تدّبر آياته والعمل به سلوكاً 
وتطبيقاً، لقوله تعاىل )ان هذا القران يهدي للتي 
هي أقوم( وقوله صىل الله عليه وســلم: )إنما 

بعثت ألتمم مكارم االخالق(.

مقّدماً الشكر للمحافظ عىل رعايته للمسابقة 
وملكتب األوقاف ولجنة املسابقة والقائمني عليها 

والحفاظ الفائزين فيها.
وقّدمــت يف الحفل نماذج لتــالوات لعدد من 
الفائزين يف املسابقة ووصالت إنشادية بعنوان 
)ياحافظ القرآن( و)النبي محمد صلّوا عليه(، 
كما ُقّدم مشــهد تمثييل بعنــوان )هذه القيم( 
عكس جانباً من أخالق نبينا محمد صىل الله عليه 
وسلم، وتعاليم ديننا االسالمي الحنيف، وُعرض 
يف الحفل روبرتاجني مصّورين عن سر املسابقة 
القرآنية وبرنامج تطبيق برنامج دورة الخطيب 

التنموي.
 وتم يف ختام الحفل تكريم محافظ حرضموت 

من قبل مكتب األوقاف واالرشاد.
كما تم تكريم لجنة املسابقة، وتكريم الفائزين 

يف فئة املصحف كامالً وهم:
 األول: عمر فرج بامحيسون

الثاني: عيل عبد الله بارميل
الثالث: عيىس سالم بازبيدي

وتكريم الفائزات يف فئة املصحف كامالً:
 األوىل: سامية شيخان املسجدي

الثانية: آمال سعيد الهجري
الثالثة: لطيفة صالح لحمدي

 كما تم تكريم الفائزين يف فئة الخمسة عرش 
جزءاً وهم:

األول: أحمد نجيب مخرج
الثاني: عيل صالح باجريدي
الثالث: عيل محمد باحويج

وتكريم الفائزات يف فئة الخمسة عرش جزءاً 
وهن:

األوىل: زينب عبد الله بلفقيه
الثانية: نور عوض بركات

الثالثة: رحمة عمر باصمكة

أكد رئيــس مجلس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك عــىل أهميــة املشــاريع الحيوية 
واالســرتاتيجية الجاري تنفيذها لتحســني 

واستقرار منظومة الكهرباء.
وكشــف عن وجود مؤرشات ايجابية سيتم 
االعالن عنها قريبا لتمديد منحة الوقود املقدمة 
من األشــقاء يف اململكة العربية الســعودية 
لقطاع الكهربــاء يف بالدنا، الفتــاً إىل أن هذا 
التمديد سيعطي دفعة حقيقية لتحسني خدمة 
الكهرباء وإســناد جهــود الحكومة إلكمال 
مشــاريع اصالح القطاع الكهربائي وتحسني 
الخدمة بشكل ملموس ينعكس بشكل مبارش 
عىل حياة املواطنني اليومية واملشاريع الصناعية 

والتجارية. 
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، عقده رئيس 
الوزراء مطلع األســبوع، يف العاصمة املؤقتة 

عدن.
وأشــار رئيس الوزراء إىل أن الحكومة لديها 
حزمة مشــاريع طموحة يف مجال الكهرباء 
والطاقة وإكمال مشاريع النقل الرئيسة، معربا 
عن تطلعه يف دعم الدول من األشقاء واألصدقاء 
واملنظمات املانحة لهذه املشــاريع وصوالً إىل 
تحقيق مرحلة استقرار يف توليد وتوزيع الطاقة 

الكهربائية.
وأضــاف: "أن املــؤرش الرئيس الــذي كان 

يشكل ارتياحا لكل املواطنني هو أن تضاء عدن 
بالكامل وقت اإلفطار يوم أمس ألول مرة منذ 8 

سنوات، وهذا تقدم كبر أُنجز عرب خطط قامت 
بها املؤسســة العامة للكهربــاء طوال الفرتة 

املاضية للرفع من قدرة التوليد 
يف املحطــات والصيانة، وذلك 
األمد  الخطط قصرة  بموجب 
التي ســاهمت يف رفع القدرة 

التوليدية".
وتطــرق الدكتــور معــني 
عبدامللــك، إىل خطط الحكومة 
للتعاطي مع املشاكل املرتاكمة 
يف كهربــاء عدن فيمــا يتعلق 
بالتوليــد والنقــل والتوزيع، 
الفتاً إىل أن تلك الخطط أثمرت 
يف تقليل معــدل اإلطفاء حالياً 
والسعي الجاد للتغلب عىل هذه 
املشكلة بشــكل نهائي خالل 
الفرتة القصرة القادمة، معرباً 
عــن ارتياحه ملا ملســه خالل 
زيارته إىل محطة الحسوة من 
جهود استثنائية للعاملني وادارة 
املحطة للعمل رغــم الظروف 
الصعبة واالمكانيات الشحيحة 
لتشغيل املحطة بأقىص طاقتها. 
وقــال : "إن منحــة الوقود 
املقدمة من األشقاء يف اململكة 
العربية الســعودية ساعدت يف 
أن نعمل بخطــة قصرة األمد 
ومكنتنا من اســتعادة جزء كبر من منظومة 

التوليد يف مدينة عدن، وهذه املنحة التي كانت ملدة 
3 أشهر كان لها أثر كبر جداً يف إصالح منظومة 
الوقود وعمل الخطط قصــرة األمد يف صيانة 
املحطات الكهربائية، وإنــه بتجدد هذه املنحة 
والتي نأمل إن شــاء الله إنجازها خالل األيام 
القادمة، ستعطينا دفعة كبرة جداً يف استكمال 
مشاريعنا متوسطة املدى فيما يتعلق بالطاقة 
الكهربائية لنقلل االعتماد عىل الديزل أو إخراجه 

تماماً".
وأضاف: "ثــم تبقى البدائــل التي يمكن أن 
تشكل املســار األفضل ملوضوع توليد الطاقة 
يف عدن وبقية املناطق وحتى تكون الحســوة 
منطقة كاملة لتوليد وإخراج املحطات الصغرة 
عىل املدى املنظور أو املتوسط، ويصبح االعتماد 
عىل الحســوة كمحطة ومنطقــة توليد كبرة 
ألبني ولحج والضالع واملنطقة بشــكل كامل، 
وُتدَرس ضمن الخطــط الوطنية القومية فيما 
يتعلق بخطوط الربط الكهربائي مع بقية أنحاء 

الجمهورية".
وأكــد أن ما قامت به الحكومــة بجهود من 
األشقاء يعترب الحد األدنى الذي استطعنا به أن 
نصل إىل هذه املرحلة لكن طموحنا أكرب من ذلك، 
ونحتاج إىل طاقة كهربائية تفي بأن نســتطيع 
فتح مناطق صناعية وأن تتجه البالد نحو التنمية 
الحقيقية، كونه ال تنمية دون طاقة كهربائية. 

خالل مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المؤقتة عدن حول الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الكهربائية

رئيس الوزراء: الحكومة لديها حزمة مشاريع طموحة في مجال الكهرباء والطاقة ستنعكس ايجابيًا على حياة المواطن والمشاريع الصناعية

كما اطلع رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك عىل التجهيزات الجارية إلعادة 
تأهيل مستشــفى عدن، بعد استكمال 
الرتميم والتطوير وبنــاء مركز للقلب، 
بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وتعرف رئيس الــوزراء ومعه وزير 
الصحة العامة والسكان الدكتور نارص 
باعوم، من القائمني عىل مرشوع إعادة 
تأهيل املستشفى وبناء مركز للقلب، عىل 
الخطوات التي تــم انجازها منذ توقيع 
اتفاقية اعادة التأهيل، بما يف ذلك الجوانب 
االنشــائية، وتوريد وتركيب التجهيزات 
الطبية فيه، والصعوبات القائمة والتنسيق 
الجاري لتجاوزهــا بالتعاون مع الجهة 

املمولة للمرشوع. 

وطاف الدكتور معني عبدامللك بأرجاء 
املستشفى، مطلعا عىل سري العمل، حاثا 
الجميع ببذل املزيد من الجهود لانتهاء 

من إنجاز املرشوع كونه يعد أهم املشاريع 
املهمة يف قطاع الصحة، والذي سيستفيد 
من خدماته الكثري مــن أبناء العاصمة 
املؤقتة عــدن وغريها مــن املحافظات 
املجاورة.. مؤكدا ان الحكومة ستستمر 
يف دعم تأهيل القطاع الصحي وتطوير 
خدماته ضمن ايائهــا اهتماما خاصا 
بتطوير القطاع الصحي واملستشفيات 
العامة، وســعيها إلحداث نقلة نوعية يف 

هذا القطاع الحيوي.

إىل ذلك عقد رئيس الوزراء اجتماعا، 
مع وزيــر الصحة العامة والســكان 
الدكتور نارص باعوم، وقيادات مرشوع 
إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، حيث 
تم مناقشــة أبرز املعوقات والتحديات 
التي تواجــه انجاز املرشوع ومقرتحات 

تجاوزها. 

ووجه الدكتــور معني عبدامللك، برفع 

مستوى التواصل مع األشقاء يف الصندوق 
الســعودي للتنميــة، وتــدارس كافة 
اإلشكاليات التي تعيق العمل بشكل عام..

الفتا اىل أن الحكومة تعمل عىل تذليل كافة 
الصعوبات وتكثف تواصلها مع الوزارات 
والجهات املعنية بتوفري كافة االحتياجات 

والخدمات األساسية للمستشفى.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود اململكة 
العربية الســعودية، واياديها البيضاء 
تجاه الشعب اليمني ودورها التاريخي 
يف حماية الرشعية الدستورية املتمثلة يف 
فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهوريــة، وقيادتها للتحالف 
العربي للتصدي ملرشوع طهران التوسعي 
يف اليمن عرب أذنابها ومرتزقتها من مليشيا 
الحوثية االنقابية..مؤكدا أن هذا الدعم 
العسكري واإلنساني سيظل محل فخر 

واعتزاز اليمن وشعبها.

.. ويطلع على التجهيزات الجارية إلعادة تأهيل مستشفى عدن العام

في حفل حضره المحافظ ونظمه مكتب وزارة األوقاف بساحل حضرموت

ِّاللواء الركن البحسني يكرم حافظي وحافظات كتاب الله الفائزين في مسابقة األوقاف القرآنية 
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دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجوم 
اإلرهابي الجبان بطائرات مســرة من دون طيار 
مفخخة والذي اســتهدف محطتــي ضخ النفط 
بمحافظتي الدوادمــي وعفيف بمنطقة الرياض 
باململكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أقدمت 
عليه عصابة التمرد واالنقالب الحوثية بتحريض 

مبارش من إيران. 

وأكدت الجمهورية اليمنية يف بيان لها، وقوفها 
مع األشقاء يف اململكة العربية السعودية يف مواجهة 

أي تهديد ألمنها واستقرارها. 

وجدد البيان التأكيد أن خطر املليشــيا الحوثية 
املدعومة من إيران بات يهدد األمن والسلم اإلقليمي 
والدويل، مشراً إىل أن هذه األفعال تعد أعماالً ارهابية 
ال تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية أخرى، 
الفتاً إىل أن النهج الذي انتهجته مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية منذ نشأتها حتى اآلن يعكس مساعيها 
مع مخططات طهران لزعزعة األمن واالستقرار 
ونرش الفوىض يف منطقة الرشق األوســط األكثر 

أهمية بالنسبة لالقتصاد العاملي. 

وقال البيان: »إن استهداف اململكة العربية 
السعودية من قبل املليشيا الحوثية اإلرهابية 
بتحريض مبارش من إيران ال يمكن السكوت 
عليه ويشكل خرقاً فاضحاً لكل جهود السالم، 
ويهدد بانهيار كل مســاعي األمم املتحدة يف 

اليمن«. 

وأضاف: »أن اليمن قيادة وحكومة وشعباً 
تتربأ من هذا الفعل املشني لعصابة خارجة عىل 
القانون والتي خرجت عن قيم وأخالق الشعب 
اليمني وباعت نفســها لنظام املاليل وصارت 

ألعوبة بيده«. 

وأكــدت الجمهورية اليمنيــة تأييدها لكل 
اإلجراءات التــي تتخذها اململكة للحفاظ عىل 
أمنها واســتقرارها والتصدي لإلرهاب بكل 
صوره وأشكاله، مشرة إىل أن استمرار مثل هذه 
االنتهاكات يضع املجتمع الدويل دون استثناء 
أمام مســؤوليته الجماعية يف التصدي لهذه 

الجماعة اإلرهابية ومن يقف خلفها . 

ولفتت الجمهورية اليمنية إىل أن هذا السلوك 
العدوانــي يثبت مجدداً أن الحل الوحيد ملشــكلة 
اليمن هو إنهاء االنقالب وإنهاء تسلط العصابات 

املليشاوية وعودة مؤسسات الدولة اليمنية.

إىل ذلك عرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره 
بأشــد العبارات الهجوم االرهابي الذي استهدف 
محطتني لضخ النفط بالســعودية باســتخدام 
طائرات مفخخة بدون طيار، وقبلها استهداف اربع 
سفن تجارية قرب املياه االقليمية لدولة اإلمارات، 
واصفاً هذه األعمال اإلرهابية بأنها تنطوي بالتهديد 
الخطر ألمن املنطقة، بل ولألمن الدويل واالقتصاد 

العاملي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

وأكــد مجلس الــوزراء يف اجتماعــه الدوري، 
الثالثاء، يف العاصمة املؤقتة عدن، برئاسة رئيس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك، أن هذه العمليات 
االرهابية تهدف إىل تقويض أمن واستقرار املنطقة 

والعالم، وتحمل بصمات املــرشوع الخبيث الذي 
يصدر الفوىض إىل اليمن ودول املنطقة، مشــدداً 
عىل رضورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني 
والتطور الخطر، وحماية مصادر الطاقة يف العالم , 
و خطوط املالحة الدولية يف الخليج العربي ومضيق 

باب املندب .

وأشار املجلس، إىل أن توقيت الهجوم االرهابي 
بطائرات مفخخــة دون طيار عىل محطتي ضخ 
النفط يف السعودية، يشر بوضوح إىل تورط إيران 
املخطط والداعم واملمول لهذه املليشــيا االرهابية 
وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها، الفتاً إىل أن 
طهران أرادت من خالل هذا االســتهداف الجديد 
للسعودية، تخفيف الضغوط والتحركات القائمة 
ضدها من املجتمع الدويل، وإثبات أن لديها أوراقا 

تستطيع من خاللها ابتزاز العالم.

وقال: »إن توقيت هذا الهجوم االرهابي، وتفاخر 
مليشــيا الحوثي االنقالبية بتنفيذه، ال يعدو عن 
كونه إثبات جديد أنها ليست اال »دمى« بأيدي ماليل 
طهران، ومهمتهــا األوىل التحرك وفق توجيهاتها 
إلرسال رسائل هنا وهناك تخدم مرشوعها التوسعي 
وتبتز من خاللها العالــم، وتحمي مصالحها عىل 

دماء وجثث الشعوب العربية«.

وشدد مجلس الوزراء، عىل أن استمرار تغايض 
املجتمع الدويل عن انتهاكات إيران واستمرارها يف 
دعم االرهاب وعنارصه الضالة يف املنطقة العربية، 
ســيكتوي بنرانها الجميع عاجالً أو آجالً، معرباً 
عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا الكامل 
ووقوفها بقوة مع اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحــدة يف مواجهة التهديدات 
اإلرهابية التــي تهدف إىل إثــارة االضطرابات يف 

املنطقة، مشيداً يف الوقت ذاته بالجهود السعودية 
واالماراتية للتعامل مع هــذه األعمال التخريبية 

الخطرة.

كما أكد عىل رضورة تحرك املجتمع الدويل بكل 
حســم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات 
اإلرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات 
ودول تســعى إلثارة التوتر والعنف والفوىض يف 
املنطقة، وردعها حفاًظا عىل األمن والسلم اإلقليمي 

والدويل.

ووقف مجلس الوزراء، أمام التصعيد العسكري 
ملليشيا الحوثي االنقالبية يف الحديدة وعدة جبهات 
خاصة يف الضالع بالتزامن مع اعالنها ومناورتها 
املكشوفة باعتزامها االنسحاب من موانئ ومدينة 
الحديدة بعد خمسة أشهر من املماطلة والتسويف 
يف تنفيذ اتفاق ستوكهولم، استباقاً لجلسة مجلس 

األمن الدويل، مؤكداً تمســك الحكومة بتنفيذ قرار 
االنسحاب كامالً وبدون تجزئة، وعدم االعتماد عىل 
االعالن االحادي للمليشيا الحوثية التي تكرر نفس 
السيناريو املفضوح الذي نفذته سابقاً باالنسحاب 

الشكيل والتسليم لعنارص تابعة لها.

وشدد املجلس، عىل أن أي تسويات أحادية شكلية 
تمنح املليشــيا االنقالبية فرصة أخرى للتملص 
من التزاماتها وكسب الوقت للتصعيد العسكري 
وإعادة ترتيــب أوراقها، والتحــرك وفق رغبات 
مموليها وأجنداتهم يف املنطقة، مجدداً التأكيد عىل 
أن تجزئة اتفاق ســتوكهلم وفقاً لرغبات مليشيا 
الحوثي االنقالبية يرتتب عليه نتائج خطرة تتحمل 

مسؤوليتها األمم املتحدة واملجتمع الدويل.

وأكد مجلس الــوزراء، أن التعويل عىل جنوح 
مليشيا الحوثي ومن يقف ورائها، للسلم وتغليب 

مصلحة اليمن وشــعبها، ما هو إال رهان خادع 
ومضلل وينكشــف كل يــوم صوابيــة ذلك مع 
استمرارهم يف القتل والتنكيل والتدمر بحق أبناء 
الشــعب اليمني والقصف العشوائي عرب الحدود، 
وآخرها استهداف محطتي ضخ النفط السعودية 
بطائرات مفخخة دون طيار، الفتاً إىل أن استعادة 
الدولة الرشعية وانهاء االنقالب عسكرياً أو بتطبيق 
املرجعيات املتوافق عليها محلياً واملؤيدة دوليا للحل 
الســيايس هو الســبيل الوحيد ملواجهة األخطار 
املحدقة واملقبلة لهذه املليشيا املتمردة عىل املستوى 

املحيل واالقليمي والدويل.

وجدد التأكيد عىل أن الحكومــة، وبتوجيهات 
من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة، كانت والزالت رغــم تعنت وصلف 
املليشــيا االنقالبية تمد يد السالم وحريصة عىل 
إنهاء معاناة الشعب اليمني انطالقاً من مسؤوليتها 
الوطنية واالخالقية، تحت سقف املرجعيات املحددة 

محليا ودوليا.

وحيا مجلس الــوزراء التضحيات الكبرة التي 
يقدمها أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
بإســناد من تحالف دعم الرشعيــة يف اليمن، يف 
مواجهة مليشــيا الحوثي االنقالبية، يف جبهات 
الضالع ومختلف الجبهات، مؤكداً عىل مضاعفة 
الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية القتالية، 
ملواجهة املليشــيا االنقالبية التي الزالت مستمرة 
يف ممارسة سياسة التنكيل بأبناء الشعب اليمني 

وتمارس أبشع االنتهاكات.

وكانت قد أعلنت السعودية الثالثاء أن هجوماً 
استهدف محطتي ضخ لخط أنابيب رئيي ينقل 
النفط من رشق البالد إىل غربها، واعترب وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح الهجوم الذي أدى إىل وقف 

ضخ النفط هجوما »إرهابيا«. 

وأكدت الرياض الثالثاء أن محطتي ضخ لخط 
أنابيب رئيي ينقل النفط من رشق السعودية إىل 
غربها قد تعرضت لهجــوم بطائرات بدون طيار، 
ما أدى إىل إيقاف ضخ النفط فيه، ويأتي ذلك بعد 
إعالن مليشيا الحوثي االنقالبية املوالية إليران عن 

استهداف منشآت سعودية حيوية.

وتحدث وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح 
يف بيان نرشته وكالة األنباء الرســمية السعودية 
»تعرّضت محطتا ضخ لخط األنابيب رشق - غرب 
الذي ينقل النفط الســعودي مــن حقول النفط 
باملنطقــة الرشقية إىل ميناء ينبع عىل الســاحل 
الغربي لهجوم من طائــرات »درون« بدون طيار 

مفخخة«.

وتابع »قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ يف 
خط األنابيب حيث يجري تقييم األرضار وإصالح 
املحطة إلعادة الخط والضخ إىل وضعه الطبيعي«، 
مشــددا يف الوقت ذاتــه عىل »اســتمرار اإلنتاج 
والصادرات السعودية من النفط الخام واملنتجات 

بدون انقطاع«.

وأثار الهجوم الــذي نفذته مليشــيا الحوثي 
االنقالبية عىل محطتي لضخ النفط يف السعودية 
بعد يوم من اســتهداف ســفن تجارية يف املياه 
االقليمية االماراتية، جدالً واســعاً لدى املراقبني 
والكتاب والناشــطني املحليــني والدوليني، الذين 
ادانوا تلك الجرائم التي ارتكبتها املليشــيا بإيعاز 
ودعم مبارش من إيران، ويف الوقت نفســه ألقوا 
باللوم عىل التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية، بســبب التماهي مع املليشيا واألمم 
املتحدة، يف حســم املعركة واســتعادة الرشعية 
الدستورية ومؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء، 
معتربين أن هذه الهجمات ليست سوى انعكاس 
طبيعي للتالعب الواضح يف ملف الحديدة واتفاق 
ستوكهولم الذي ينص عىل االنسحاب من املوانئ، 
والذي كان من املقرر تنفيذه هذا األسبوع، والذي 

وصفوه باملرحية الهزلية.

وعلق الكاتب الســيايس اليمني الدكتور محمد 
جميح، عىل تلك الهجمــات، يف تغريدة عىل موقع 
التواصل االجتماعي »تويرت«، قال فيها: »الصورة 
واضحة...الجهة التي ســلمت للمليشيا طائرات 
لرضب مضخات نفطيــة يف الدوادمي والعفيف 
الســعوديتني، هي الجهة ذاتهــا التي تقف وراء 

استهداف ناقالت النفط قبالة سواحل اإلمارات«.

وأردف: »حادثة اليوم تسلط الضوء عىل حادثة 
أمس.. الضغط يزداد عىل رأس األفعى ولذا تنفث 

سمومها هنا وهناك« يف اشارة واضحة إليران.

وقال جميح يف تغريــدة أخرى: »مصلحة خفر 
الســواحل اليمني تنفي انســحاب الحوثيني من 
موانئ الحديدة، وتدعو األمم املتحدة لعدم الرتويج 
لهــذه املرحية، مؤكدة أن ما جرى هو تســليم 
املوانئ لعنــارص من الحوثيني ترتــدي زي خفر 
السواحل، دون رقابة مشرتكة، يف مخالفة التفاق 
ستوكهولم«، مردفاً »نحن أمام خطة كري جديدة، 

ستسقط، كما سقطت سابقتها«.

ويرى وزيــر وزارة النقل صالــح الجبواني أن 
الهجوم الحوثي عىل اململكــة ليس له عالقة بما 

يجري يف اليمن، بل هو رسالة إيرانية واضحة.

وقال الوزير الجبواني: »لن ُيهزم الحوثي إال بدعم 
حقيقي للدولة اليمنية التي تمثلها رشعية الرئيس 
هادي وحكومته والخروج من املتاهة التي تم وضع 
اململكة فيها من قبــل البعض«، داعياً إىل رضورة 

وضع اسرتاتيجية جديدة بني اململكة والرشعية،.

ويف تغريدة ســابقة لــه يف موقــع التواصل 
االجتماعي »تويرت« نوه الوزير الجبواني إىل مدى 
التالعب باتفاق ستوكهلم بشــأن تسليم مدينة 
الحديدة وموانئها، والتي قال فيها :«يف كل رصاع 
طرفني أو أكثر، تكون مهمة مبعوثي السالم العمل 
بني هذه األطراف لتحقيق الســالم، لكن ما يفعله 
املبعوث األممي مارتــن جريفيث يف الحديدة يثر 

الضحك واالستياء يف آن واحد«

وأردف الجبواني: »الحوثي يسلم نفسه املوانئ 
وجريفيث يرغب بتمرير هــذه املهزلة، ويكاد أن 
يصبح متواطاً مع الحوثــي ولهذا لم يعد صالحاً 

كمبعوث لألمم املتحدة«.

فيما يرى الكاتب واملحلل السيايس الفلسطيني 
يارس الزعاترة أن هجمات مليشيا الحوثي الجديدة 
عىل السعودية، رســالة إيرانية أخرى بعد رسالة 
الفجرة »كان الحوثي أداة إيرانية، يعمل لحسابها 

وليس ملصلحة بلد وشعب«.

وأضاف الزعاترة: »أن املبادرة الخليجية أجرمت 
بحق اليمنيني بعد الثــورة، لكن الحريق التايل من 
صنع الحوثي، وأكملته حســابات فاشــلة ملن 

يواجهونهم.. خلل األولويات مدمر«.

من جانبه طالب الكاتب الصحفي اليمني كامل 
الخوداني، التحالف العربي بقيادة السعودية بالرد 
عىل إيران وتطاولها عىل الدول العربية واستهداف 
سفنها ومياهها االقليمية من خالل أذنابها وأذرعها 

يف املنطقة. 

وقال الخوذاني يف حسايه عىل تويرت: »ردوا عىل 
اعتداء إيران وتطاولها املبارش عىل دولنا وسفنها 
ومياهها بتطهــر البلدان العربية مــن أذنابها 

ومليشياتها وأذرعها«.

وأضاف: »اطلقوا عملية تحرير واسعة يف الحديدة 
وباتجاه صنعاء وكل املحافظات الخاضعة ملليشيا 
إيران الحوثية وعلقوا عبدامللك الحوثي عىل 

أسوار صنعاء القديمة«.

من جهته تحث الخبر العسكري العقيد/ 
يحيى أبو حاتم، عــن أن الهجوم اإلرهابي 
عىل محطتي وقود رشكة أرامكو السعودية 
تم بطائــرات درون إيرانية الصنع وأطلقت 
بخربات ايرانية وهذا يؤكد أن جماعة الحوثي 
ليســت إال أداة بيد نظام املاليل يف إيران تنفذ 

لألخرى حربا بالوكالة.

وقال أبو حاتم: »يجب أن يكون الرد عىل 
ذلك تحرير العاصمة صنعاء وتكثيف رضبات 

الطران وتفعيل كامل الجبهات«.

وأضاف: »البد من استكمال رفع الجاهزية 
القتالية للقوات يف جبهــة نهم واإلرساع يف 
تحريكها للخالص من جماعة الحوثي كونها 

الجبهة األكرب واألهم«.

مسرحية األمم المتحدة في الحديدة أحد أسباب الهجمات الحوثية على دول الجوار
 الحكومة اليمنية: أي تسويات أحادية شكلية تمنح المليشيا فرصة أخرى للتملص من التزاماتها وكسب الوقت
  الوزير الجبواني: لن ُيهزم الحوثي إال بدعم حقيقي للدولة اليمنية التي تمثلها شرعية الرئيس هادي وحكومته

فــي الوقت الــذي تنفــذ فيه األمــم المتحدة مســرحية 
هزلية أبطالها غريفت ولويسغارد ومليشيا الحوثي في 
مدينة الحديدة وموانئها، لتسليم الموانئ من المليشيا 
الحوثيــة المرتديــة للــزي المدني إلــى المليشــيا ذاتها 
بالزي العسكري، تنفذ األخيرة بإيعاز ودعم مباشر من 
إيران هجمات إرهابية بطائرات من دون طيار مفخخة 
على محطــات ضخ النفط والســفن التجاريــة في عمق 
الرياض وأبو ظبي، عاصمتي المملكة العربية السعودية 
واالمــارات العربية المتحــدة، قائدتي التحالــف العربي 

لدعم الشرعية في اليمن. 

   محمد التميمي
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عبدالرحمن سالم علي

1 -مقاربة تاريخية: اإلمامة /الحوثية.
لقد كانت ثورة 26سبتمرب 1962م هي اإلعان 
االجتماعي السيايس والفكري من أن اإلمامة فقدت 
صاحيتها التاريخية واستنفدت أغراضها وانتهى 
دورها الســيايس كنظام حكم.. وهي الثورة التي 
شارك يف صناعتها وقيامها نخبة وطنية هامة، فيها 
من أبناء املكون الهاشمي، الذين تحرروا من هيمنة 
أيديولوجية "الهاشــمية السياسية"، بارتباطهم 
بالفكر القومي، واليساري، وهي أسماء ومجاميع 
محدودة تاقت لإلصاح والتغيري، ومنهم الذين كانوا 
فاعلني وحارضين يف قلب الثورة، وهم ممن اقتنعوا 
بأن ال خيار سوى اسدال الستار عىل نظام اإلمامة 
الذي كان  أحد أخطر العوائق السياسية والعملية أمام 
التقدم التاريخي للباد، طيلة قرون من لحظة املياد، 
حتى إعان موتها، أو بتعبري آخر بداية أفولها، وما 
يزال بقاياها يعاند حركة التقدم التاريخي، ويتشبث 
باآلتي ملنع قدومه، يف صورة ما يجري اليوم يف الباد، 

من نيف وأربع سنوات. 
كلنا –من هم يف سني- ما يزال يتذكر كيف بقيت 
اإلمامة/ امللكية تعاند التاريخ ، وطيلة سنوات 62-

1968ن، وحتى 1970م، ظلت تقاوم رياح التغيري 
وترفض اإلقرار واالعرتاف بالثورة، وإقامة النظام 
الجمهوري وتحارب الدولة الوطنية الديمقراطية 
الحديثة ، يف األمس، واليوم أكثر، ليس بقوتها الذاتية 
التاريخية ولكن – كذلك- بقوة دفع خارجية كبرية 

)إقليمية/ دولية(. 
لقد كان الرئيس السال محقاً حني وصف ثورة 
26 سبتمرب 1962م قائاً "إنها قفزة األلف عام يف 
ليلة واحدة"، قفزة إىل املستقبل، دون عدة معرفية 

وفكرية وسياسية كافية.
وهنا نقرأ الجذر املفرس والشــارح للمصاعب 
والتحديات التي واجهت الثورة والنظام الجمهوري. 
ويمكنني القــول إنها حرب داخليــة، ورجعية، 
واستعمارية كانت موجهة ضد الخيار الجمهوري  
حتى إنتكاسة الثورة يف الخامس من نوفمرب 1967م 
وصوالً إىل أحداث 24/23 أغسطس 1968م، وحتى 
اتفاقية جدة مارس 1970. وطيلة هذه السنوات، 
62-1968م 1970-م. وما بعدها، حتى اليوم، كانت 
وما تزال بقايا اإلمامة تشتغل من داخل قلب النظام 
الجمهوري ومن خارجه يف استثمار اإلرث البائس 
للثقافة واأليديولوجية االمامية املرتدة، بفعل قرون 
من التاريخ السالب لإلمامة الذي ما يزال يفرض 
ظله الكئيب عىل السياسية، واملجتمع، وعىل الناس يف 

بعض مناطق الباد، . 
ألم يقل اإلمام أحمد حميد الدين/ من أنه سيحكم 

اليمن من قربه أربعني سنة؟!
ويف الحقيقة والواقع أن إرث اإلمامة األيديولوجي 
السالب لقرون يف التاريخ، ما يزال يتحكم بالبعض 
-من مختلف االتجاهات املرتدة إلينا وعلينا- حتى 
اللحظة. ولذلك لن نكون مبالغني حني نشــري إىل 
دور بقايــا اإلمامة وأدواتهــم وأعوانهم يف اللعب 
عىل تعارضات الرصاع يف قلب الصف الجمهوري 
ومن بداية الثورة، الذي تمثل وتجسد يف استثمار 
الشــغل عىل التعارضات الجمهورية، بني  جناح 
الجمهورية الثورية التحرريــة يف آفاقها الوطنية 
والقومية، وبني جنــاح الجمهورية القبلية )دولة 
املشايخ(، الذي توحد وتماهى مع خيار املجموعة 
أو "الكتلة الثالثة"، سياســياً وموضوعياً، وبدعم 
ســيايس ومادي  خارجي،  الجناح  أو الكتلة التي 
كانت تقول عن نفسها أنها حامي حمى "الذاتية 
اليمنية" و"الخصوصية اليمنية"، وأنها تعمل من 
أجل نرش "السام"، وإيقاف الحرب. ما أشبه الليلة 
بالبارحة.. شعارات هوياتية صغرية  -كما هو اليوم 
مع البعض- ظاهرها حق، كان عمليا –وما يزال-

يراد بها ألف باطل .. شعارات  موجهة لرفض الدور 
"األجنبي/ االستعماري" ملرص العربية يف اليمن، 
املقصود دور مرص القومي التحرري يف مســاندة 
الثورة اليمنية شماالً وجنوباً. واستمر هذا اللعب عىل 
تعارضات النظام الجمهوري يف التأسيس "الرسي" 
والتدريجي بعقلية "ماسونية"، لدور منتظر ومأمول 
لــ "الهاشمية السياسية"، التي كانت تنخر يف قلب 
مفاصل النظام الجمهــوري الضعيف واملتنازع 
عىل الســلطة فيما بني أطرافه. ولم يخطر يف بال 
أي "شيطان"، ناهيك عن بال أي مفكر سيايس أو 
محلل اسرتاتيجي، من أن حلم استعادة "الهاشمية 
السياسية" اإلمامة ما يزال يراود البعض، ومن أن 
هناك من يفكر يف عملية اســرتداد "ملك" أجداده 

وآبائه بأي شكل من األشكال.
إن تصور أن مثل ذلك املنطق من التفكري يعتمل يف 
عقل البعض  من اإلماميني ومن الُساليني املجمهرين 

يف األمس واليوم، لم يكن يخطــر يف بال الغالبية 
العظمى من الذين يشتغلون بالهم السيايس، حتى 
أن البعض كان يكتب  ويردد أن بعض الجمهوريني 
من رجال ثورة 26 سبتمرب 1962م واتباعهم من 
الجمهوريني يف الحكم وخارجه يعلقون عجزهم 
وفشلهم وقصورهم وأخطاءهم عىل مشجب اإلمامة، 
واالستعمار، ومن أنهم تتحكم بهم نظرية املؤامرة .

إن "التنظيم الرسي للهاشمية السياسية"، لم 
يعد اليوم رساً، فقد أذيع أمره، وخرج رسه إىل املأل، 
وتكشفت حقائق تكويناته التنظيمية الرسية، وعرف 
التسلسل القيادي لذلك التنظيم، الذي بقي يعمل 

طيلة  سنوات ما بعد الثورة بنظرية "التقية".
إن االنقاب والحرب الجارية –دون الدخول يف 
تفاصيل مقدماتها- تقــول أكثر مما يجب يف هذا 
االتجاه، يف صورة اإلعانات األيديولوجية املنشورة 
واملعلقة يف كل مكان يف إعان، " أحقيتهم الدينية"، 

ـِ"الوالية الدينية". يف حكم اليمنيني، بـ
اليوم نكتشف ملاذا رفض الغالبية العظمى منهم 
اإلنصهار واالندماج يف النسيج االجتماعي اليمني، 
وظلوا محافظني عىل وهم "تميزهم "،أو "تفوقهم 
العرقي"، ومن أن الله اصطفاهم واجتباهم عىل سائر 

اليمنيني، بل والعاملني.
لقد وظفوا أيديولوجية "التقية"، لتمرير مرشوعهم 
السيايس الخاص بهم، وساعدهم عىل ذلك أمران : 
أوالً، الغفلة السياسية يف القيادة الجمهورية ، وثانياً، 
اليقظة السياسية القصوى يف عقل الرموز القيادية 
ـِِ"الهاشــمية السياسية". هي يقظة  املمثلة لـــ
عصبوية سالية، فقد كان بدر الدين الحوثي، زعيم 
الجماعة من رموز "الجاردوية"، )أحدى فرق املذهب 
الزيدي(، وهو ما نقرأه من بعض مقاباته وإشاراته 
املتعصبة مذهبياً، والتي تميل إىل "األثنى عرشية"، 
وهو ماورثه عنه إبنه حســني بدر الدين ، وذهب 
لتأصيل ماورثه عن أبيــه يف دورات أيديولوجية/ 

مذهبية يف إيران ، ولبنان.
إن حسني الحوثي يف  رحلته املذهبية الجديدة، ويف 
تحوالته نحو العسكرة "الجهاد"، إنما كان يستعيد 
أكثر الصور بدائية ووحشية يف التاريخ، ليسقطها 
عىل مجتمعه "الهاشمي" الصغري، وعىل كل املجتمع 
اليمني، وكأنه يريد أن يعــرب من فوق اآلخرين –

الغرباء- أو الذين صار يراهم كذلك ، أي باعتبارهم 
ـِ"الجهاد"، فوق جثثهم، إىل  "أغيار" ، يعرب بـــ
"السلطة الدينية/ البطنيني"، كما هي يف عقله، ومن 
بعده يف عقل أخيه عبدامللك، متجاهاً أو متناسياً قول 
الشاعر الكندي/ اليمني، أمرؤ القيس "فكل غريب 
للغريب نسيب"، ولكنه التعصب السايل املذهبي 
الجارودي الذي قاده لاثني عرشية، وهو من يجعل 

من اآلخر الوطني واملختلف يف الوطن عدواً. 
لقد أشار د/عبدالكريم األرياني، مبكراً إىل خطورة 
املرشوع السيايس الحوثي عىل مستقبل الباد. ففي 
مقابلة معه قال: "إن الحركة الحوثية تسعى لتحقيق 
أهدافها بالوسائل العسكرية.. فهل حققوا أهدافاً 
بطريقة مدنية.. أينما ذهبوا تجدهم بالكاشينكوف 
و"العويلة". وقال موجها حديثه لصالح الصماد "إذا 
كنتم تعتقدون أن ما تعملونه يبني دولة.. ال.. هذا 

يهدم دولة وال يبنيها".)1(
إن دعوة الفقيــد د/عبدالكريم اإلرياني املبكرة 
كانت بالفعل هي من أوىل الدعوات املنادية للسام، 
ألنه أدرك أن انجاز السام، مرتبط برشط بناء الدولة، 
وليس االنقاب عليها، واختطافها، وباعتبار أن الدولة 
هي صاحبة الحق الحرصي يف امتاك الساح وأن 
ما تمارسه الجماعة الحوثية هو ضد مرشوع بناء 

الدولة.
 بصدد الحديث عن نشــأة الجماعة الحوثية، 
يعترب "عام الوحدة بني شــطري اليمن 1990م 
هو العام الذي بدأت تتشكل فيه مامح حسني بدر 
الدين الحوثي، فكرياً وسياسياً شيئاً فشيئاً، ثم بعد 
انتخابات 1993م والتي شارك فيها  عن "حزب 
الحق" حزب هاشــمي. واسفرت هذه املامح عن 
تحول نهج جماعته من اإلطار الدعوي الفقهي إىل 
اإلطار السيايس والفكري بثوبه الدعوي، مستفيداً 
من االنفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية التي 
واكبت قيام الوحدة اليمنية. فاتسع بذلك نشاطه وبلغ 
ذروته خال التسعينيات من القرن العرشين من 
خال مازمه ومحارضاته التعبوية يف وسط األتباع، 
والتي سببت –فيما بعد- انقساماً داخلياً بني صفوف 
ـِ"الشباب املؤمن")2(. قيادات ما كان يسمى بـــ

وقد أفىض ذلك إىل أن تحولت الجماعة الحوثية 
من دعوة فكرية ثقافية تربوية، إىل حركة سياسية 
عنيفة بصورة تدريجية، بعد تبنيها للشــعارات 
اإليرانية/ الخمينية: "الرصخــة"، وبداية إعان 
حسني بدر الدين الحوثي، عن تفكري مذهبي/ فقهي 
"طقويس/ اجتماعي" يتوحد ويتماهى مع املذهب 
"األثني عرشي".  حيث العاقة املذهبية بني الزيدية 
الجارودية، واألثني عرشية قوية، فهما يلتقيان يف 

قواسم مشرتكة عديدة .
والخطري واملهم يف ذلك الحني، أو يف تلك البدايات 
، عدم تنبه وإدراك الجميع للخطورة السياســية 
للمرشوع الحوثي، أما األخطر فهو الصمت عىل 
اســتخدامهم مســاجد صعدة للتعبري عن ذلك 
التحول، وصوالً إىل مســاجد العاصمة صنعاء، 
حتى تحولهم كلياً إىل حركة مسلحة. وقد تنبه –

كما سبقت اإلشارة- د/عبدالكريم اإلرياني )رحمه 
الله(،  إىل هذه املخاطر السياسية مع بداية توسع 
حرب صعدة، حتى غياب البعد الرتبوي والثقايف 
والتعليمي، والدعوي أو اضمحاله لصالح البعد 
املسلح "الجهادي" الذي حمل رايته ولوائه، حسني 
بدر الدين الحوثي، وانحصــار البعد الدعوي يف 
التعبئة والتحريض لإلتباع الخلص، ضد الخصوم، 
"الغرباء"، "االغيار" كما هو كائن يف عقل امليليشيا 

العنرصية/ السالية.
واليوم، بعد االنقــاب واختطاف الدولة واحتال 
العاصمــة، يتحول نشــاطهم  يف الظاهر إىل دعوة 
وتعبئة، ويف املمارسة الواقعية هي حرب شاملة ضد 
الجميع، عىل طريق محاولة ترسيم االنقاب ورشعنته 
يف الداخل وأمام الخارج، وال مانع لديهم من توظيف 
واستخدام شعار "السام"، لاستمرار بالحرب، ألنهم 
كما يرى د/ ياسني سعيد نعمان "يحمون خيار الحرب 
بالحديث عن سام ال يؤمنون به من حيث املبدأ، وعىل 
الدولة أن تحمي خيار السام بما يتفق والحاجة إىل 

فرض هذا السام واستعادة الدولة)3( .

الهــوامــش:-
1 -د/عبدالكريــم اإلرياني مقابلــة مطولة معه 

منشورة عىل األنرتنت.
 2 -أحام أحمد حســن مبارك القيزل )الحركة 
الحوثية يف اليمن: دراســة يف الفكر واملمارسة 
السيلسية رسالة ماجســتري، جامعة صنعاء 

2013م 
3 -د/ياسني سعيد نعمان "هل يعاد بناء املشهد 

بمعارك يختارها الحوثيون"

األمم املتحدة هي الوجه االســتعماري االقبح 
يف الواقع املعارص وغريفيت لــم يصل اىل هذا 
املكر بطول خربته وال بارتفاع منسوب كفاءته 
يف العمل السيايس واالممي وإنما يظل غريفيت 
أداة من أدوات الدول املتشاركة حينا واملتصارعة 
احيانا عىل تقاسم النفوذ يف املنطقة يتقمص الثوب 
األممي والعمل اإلنساني لتنفيذ  مخطط تقسيم 

الثروة والنفوذ.
ما تثبته األحداث هو أن غريفيت لم يأت لتمكني 
الرشعية وال لرشعنــة االنقاب واملهمة الحقيقة 
لغريفيت هي تحقيق اطماع الدول املهيمنة عىل 
االمم املتحدة )امريكا، بريطانيا( سواًء برشعنة 

االنقاب أو حتى باسقاط االنقاب.
اهم تلك األطماع استكمال ما بدأه ترامب من 
ابتزاز دول املنطقة عرب غرس جماعة ارهابية يف 
خارصة الجزيرة العربية وعىل ثغرة من ثغرات 

الوطن العربي ) باب املندب( وتمكينها من ادارة 
موانئ عىل ساحل األحمر الســتقبال الدعم يف 
صورة معونات انسانية والتي سيستفيد منها اوال 
انصار الحركة اإلرهابية اإلمامية إلطالة الفوىض 
والتمرد وتزويدها ايضا بالدعم اللوجستي عرب 
تلك املوانئ كل ذلك سيساعد يف ابتزاز دول االقليم 

املؤثرة واملتحكمة يف ملف القضية اليمنية.
اســتغل غريفيت تنازع بعض دول التحالف 
عىل تقاسم الجغرافيا اليمنية ومواردها واستفاد 
يف تمرير مخططه عىل اطالة أمد الحرب واطالة 
املعانــاة ووجد بغيتــه يف تمريــر مقرتحاته 
باستضعاف الرشعية وانتزاع مهابتها والتحكم 
يف قراراتها واضعــاف دورها يف معظم املناطق 

التي حررتها.
مما يدلــل عىل تواطؤ األمــم املتحدة وكيلها 
بمكيالني أنهــا   القت عرب غريفيــت بالحديدة 

كطعم  منها  واالنســحاب 
اتاحت  للرشعيــة بينمــا 
للمليشيا يف التمدد والتوغل 
والســيطرة عــىل مناطق 
اخرى حجور والعود واخريا 
قعطبة انموذجــا وأصبح 
ملف الحديدة يف قبضة االمم 
املتحدة وتديــره بتواطؤها 
مع املليشيا التي يف قبضتها 
املدينــة واملينــاء  بينمــا 
يكمن حــل قضية الحديدة 

والجمهورية يف قبضة جيش الرشعية.
ال يــام غريفيت عىل ديبلوماســيته املاكرة 
وإنما كل اللــوم عىل الذين ألقــوا بكل ثقتهم 
وحســن نواياهم بني اقدام اول مبعوث اممي 
لليمن )بنعمر( فأحكم وثاقهــم وجردهم من 

ســلطاتهم وبدأ ينتزع قراراتهم 
من بني أيديهم ويســلبهم قواهم 
ليمكــن لقوى التمــرد اإلمامي 
حينها من اسقاط الدولة واستباحة 
الجمهورية وقتل رموزها وكل ذلك 
تحت غطاء الحوار الوطني وادماج 
املليشــيا فيه بكل ادوات تمردها 
فأضحى ذلك الحــوار هو املظلة 
واالداة التي مكنت للمتمردين من 
فرض وجودهــم كأمر واقع وقوة 
اوجدتهــا األمم املتحــدة لتمرير 
مخططاتها وتحقيــق اطماعها إذْ كانت تجلس 
املليشــيا للحوار نهارا وتغتال الجمهورية ليا 
ونهارا عىل مرأى ومســمع من املبعوث الدويل 
والسلطة الرسمية ومعظم القوى الوطنية دون 

أن يحرك جميعهم ساكنا.

ال تلـــومــوا غـــريفــيث

لم يخلق الله اإلنســان عبثاً، بــل خلقه ألجل 
مســؤولية يؤديها، وأمانــة يحمــل واجبها، وهي 
االستخاف والعبودية والشهادة عىل الناس، ومقابل 
هذه املسؤولية واألمانة والواجب، سخر الله له الكون 
وما فيه، وأعطاه حق الحياة بســعادة يف الدنيا، وحق 
الحياة بنعيم الجنة يف اآلخــرة، معادلة من طرفني، 
وكفتي ميزان كل منهما تعادل األخرى، فمقابل الحق 
هناك أمانة املســؤولية والواجب، ولهــذا أوجب الله 
الحســاب والعقاب ملن يخل بهذه املعادلة، فمصريه 
معيشة ضنكا يف الدنيا، وخلود بنار جهنم يف اآلخرة، 
ويتحمل اإلنسان الفرد مسؤولية خياراته، التي تقوده 
إما للتوفيق بني طــريف املعادلة، وضبط كفة ميزانها، 
أو اإلخال باملعادلة والطغيان يف ميزانها، فمدخات 
املسؤولية بواجبها وأمانتها تعطيك مخرجات الحقوق 

التي تحصل عليها.
واإلنسان حياته كلها تحكمها هذه املعادلة وميزانها، 
بل هي وظيفته األساسية وسبب وجوده، فهو يعيش 
توازنها يف بيته ومجتمعه ووظيفته ووطنه ودولته، فإن 
َقرصَّ يف أداء واجب وأمانة مسؤوليته يف بيته، فليس من 
حقه الحصول عىل أرسة صالحة وأبناء صالحني، وهكذا 
إن َقرصَّ يف أداء واجب وأمانة مسؤوليته تجاه مجتمعه، 
فلن يعيش يف مجتمع صالح، وإن َقرصَّ يف أداء واجب، 
وأمانة مسؤوليته تجاه وطنه، فلن يجد وطناً يحتمي 
به، ويعيش يف كنفه وحمايته، وإن َقرصَّ يف أداء واجب 
وأمانة مسؤوليته تجاه دولته، فلن يجد دولة ترعاه، 

وتكفل له العيش الكريم.
تلك قوانني الله وســننه التــي تحافظ عىل امليزان 
والتوازن، يف الوجود الكوني، واإلنساني، وغايته، ولهذا 
نهانا سبحانه، بعد رفعه امليزان، أن نطغى يف امليزان.

وما يعيشه اليمنيون اليوم من مأساة وحرب ومعاناة، 
أفراداً، ونخبًة،  ومجتمعاً، وشعبا، ودولة، هو حصاد 
هذا الخلل يف امليزان، وغيبة التوازن يف معادلته، فالكل 
يطالب بالحقوق فقط، تاركني الواجب عليهم ودورهم 
بتأدية أمانة مسؤولياتهم وواجباتهم، فاألبناء يطالبون 
بحقوقهــم من اآلباء وأرسهــم، دون تأدية ما عليهم 
من أمانة املســؤولية والواجب، نحو آبائهم وأرسهم، 
واملواطنون يطالبــون بحقوقهم، من الوطن والدولة، 
دون تأدية ما عليهم، من أمانة املسؤولية، والواجب نحو 
وطنهم ودولتهم، ومسؤولو الدولة يطالبون بحقوقهم 
من الدولة، دون تأدية أمانة مســؤولياتهم وواجبهم، 
نحو دولتهم، وهذا هو طغيان امليزان، الذي أوصلنا لهذه 
الحرب ومعاناتها بسبب انقاب املليشيات الحوثية، فلو 
أدى الجميع أمانة مسؤوليتهم وواجبهم، نحو رشعيتهم 
ومرشوعهم ودولتهم ووطنهــم، منذ لحظة االنقاب، 
ملا عربد االنقاب، ولو أدى كل منا أمانة مســؤولياته 
وواجباته، ملا حدث لنا ما حدث، ولكنا اليوم ننعم بحقنا، 
ببناء يمن املستقبل، ودولته االتحادية، بأقاليمها الستة، 
وكنا حصلنا عىل حقوقنا، يف التنمية واالستقرار والعيش 
الكريم، بوطن واحد، تحكمه عدالة التوزيع للســلطة 

والثروة، واملواطنة املتساوية، ال العصبية.
ولو يــؤدي الجميع اليــوم أمانة مســؤولياتهم 
وواجباتهم نحو وطنهــم ورشعيتهم ومرشوعهم يف 
مواجهة مرشوع االنقاب الحوثي، لكانوا حصلوا عىل 
حقهم يف النرص عىل االنقاب، والقضاء عىل مأســاته 
ومعاناته التي طالــت كل املواطنني، وهزموا مرشوع 
اإلمامة الهادف الستعبادهم، وربط وطنهم بمرشوع 

إيران.    
 تلك هي أزمة اليمن واليمنيني، ومأساتهم بنخبهم 
السياسية، املشاركة يف الرشعية، بحكم التوافق، وغري 
املشاركة، أفراداً وجماعات، وأحزاباً وقبائل وتكتات 
وجمعيات ومجموعات، جلهم يشاهد اليمن يتجه نحو 
التمزق، وثقافة اإلمامــة، بفيدها وإخضاعها تمتهن 
كرامة الوطن واملواطن، وهــم يبحثون عن حقوقهم 
الوظيفية، وحقوق مشــاريعهم الخاصة، ومشاريع 
أحزابهم وجماعاتهــم، وقبائلهم ومناطقهم، دون أن 

يقوموا بأمانة املسؤولية وواجباتها.     
خاصة القول: جوهر األزمة اليمنية هو الخلل القائم 
بني توازن أمانة املسؤولية والواجب والحقوق، أعيدوا 
التوازن بقيامكم بأمانة املسؤولية وواجباتها؛ لنخرج 
من أزمة تمزيق الوطــن، لنحصل عىل حقنا وحقوقنا 

ووطننا وكرامتنا.

األزمة اليمنية بين أمانة 
المسؤولية والواجب 

والحقوق

الحــوثية: التمـذهــب و»الـسـاللـة«

عبدالخالق عطشان

د. عبده سعيد المغلس

حالة مؤسفة هي حال بعض الناس يف رمضان، فبدال من أن 
يكون شهر اإلخاء، وجدناه عند كثريين اليعني سوى شهر العدوان، 
وإزهاق النفس التي حرمها الله إال بالحق، يفعل ذلك دون حق، 

ودون جريرة، إال أنه صائم، )طافش( كما يقولون.
وبدال من أن يكون شهر التقوى وجدنا كثريين يفهمونه عىل أنه 
شهر سفك الدماء.. فعىل سبيل املثال قام أحدهم أول من أمس، 
يف مدينة التواهي، وتحديدا بالقرب من سوق عامر، وألنه مسكني 
صائم؛ قام باستال ساحه الكاشنكوف، وتوجيهه إىل شخص 
آخر كان يختلف معه يف شأن عادي من شؤون الحياة، ومن شدة 
معاناته من الصيام الذي ماقصده اللــه، وال كتبه، وال فرضه؛ 
إال ليكون وسيلة للتقوى، والرتاحم؛ عصته الرصاصة الحمقاء، 
املجرمة، وبدال من أن تتجه إىل هدفها؛ راحت تقتل شيخا ستينيا، 

بريئا، ذنبه الوحيد أنه كان يميش يف الطريق يف أمان الله..!!
وآخر من هذا النموذج ال ينىس وهــو خارج من منزله لرشاء 
السنبوسة والباجية؛ أن يصطحب معه كاشنكوفه الوديع )املدلع( 
للنزهة، ومداعبة من يعيق سبيل وصوله لهدفه، ليكون دائما األول، 
وليكون األوفر حظا، واأليرس رشاء، ورغما عن أنف كل من يقول: 
ال، بل ويصطحبه إىل طوابري الغاز املفتعلة، والويل لصاحب الغاز، 
أو أي شخص قد يفكر  باعرتاضه، ولو كان هو آخر شخص يف 
الطابور، فاألصل عنده طبعا أن يكون األول!! ورغما عن أنف أم 
أمه من يقول كذا، وإال كذا، وطبعا املخزن ممتلئ، والساح جاهز، 

والحجر من األرض، والدم من رأس القبييل..
املشــكلة العويصة عند هذا النموذج أنه شديد الحياء!! ولم 
يسمح له حياؤه حتى اآلن بأن يدخل ساحه الناري، واألبيض إىل 
املساجد، وخصوصا يف وقت اإلفطار، وتوزيع السنبوسة، والباجية، 
واملقرمش، والرشبة، وغريها من أصناف ) الهامبو( وتصوروا حجم 
اإلهانة عندما يتم املساواة بني الجميع.. بالله عليكم أي عدالة هذه.. 
املفروض )طبعا يف عقلية هذا النموذج، وحســب هواه( أنه يتم 
مراعاة حمران العيون الذين منعهم الحياء من جلب ســاحهم، 

ووضع األمور يف نصابها، واملياه يف مجراها الصحيح.
لذلك ياحظ الكثريون تعبريات اإلستياء، واملقت فيما يتم من 
تصفية الحسابات املحتقنة قبل اإلفطار، وتعديل موازين األمور، 

بتحويل بيوت الله إىل حلبات مصارعة، ومقارعة..
لقد تمادى الفهم الخاطئ للصيام، والحكمة منه، وال تستغرب 
لذلك أن تنتهي قصص حــب، وحكايات غرام طويلة بني أزواج 
وزوجاتهم، ألن الزوجة )الهبىل( نسيت تصلح باجية، وإال بسبب 
عدم احتواء مائدة العشاء عىل إبداعات السنبوسة، فيقوم الزوج 
الصائم طبعا برفس زوجته، وممارسة هوايته يف املصارعة معها، 
بدال من العشق، وما أسوأ أن تضيع قصة حب طويلة عريضة بسبب 
)حبتني( من السنبوسة، مع أن الفارق شاسع بني السن، والبوسة.

والحق أقول:والله إنها مهازل.. وفهم نازل، فمتى يرتقي الناس 
إىل مستوى الحكمة من فريضة الصيام، ونرى الصائمني يلتقون 

عىل أجنحة اإلخاء، واألرس عىل بسط املحبة؟!

هذا هو الدمــار املرتدي ثوب آل البيت تســتوي فيه كل 
الثقافات اإلنسانية وغري اإلنســانية بما فيها ثقافات الهلع 
والخوف واالبتاع الثقــايف املجويس والذي أصاب العديد من 
البلدان العربية ومنها بادنا وأشعرنا بطغيان الصهيمجوسية 
عىل ثقافتنا اإلسامية وتفكرينا ونمط حياتنا وأذواقنا وسلوكنا.

كلنا يعــرف أن أملد الصهيمجوســية  الفاريس يقوم عىل 
الفردية الطاغية وإلغــاء الهوية الجامعــة الوطنية منها 
والقومية، وهذا يتناىف مع ماهية وطبيعة وثقافة شعبنا اليمني 

ونظام اجتماعهم املدني.
ثقافة جمعت بني النطيحة وما أكل الســبع، نقلتها قوى 
اإللحاد من حوزات قم لتســتقر يف جبال اليمن باسم اإلمامة 
املتوكلية، وأخريا الحوثية مبتغاها طمس الهوية اليمنية..  وإن 
صح قويل: تعد هذه الجماعة املارقة بالنسبة لنا اليمنيني بمثابة 
دعوة لاختيار الفردي الذي ال يقيم صلة بينه وبني ذلك النظام 
االجتماعي الذي ننتمي إليه.. باعتبار ان الفردية هي أحد أوهام 
فارس، والتي تقوم عىل مجموعة من األوهام هدفها األسايس 
تطبيع  الهيمنة وفرض التبعية الحضارية وتكريس النزعة 
األنانية وطمس الروح الجماعية وتكريس وهم الحياد للتحلل 
من كل االلتزامات أو االرتباطــات من كل القضايا التي تهم 
املجتمع ليبقى الرصاع االجتماعي العامل األقوى يف وجودها 

بالقوة لفرض سياسة األمر الواقع. 
وهنا ندرك دعــوة هذه الفئة الباغيــة اليمنيني للتطبيع 
واالستسام لعملية االستنساخ الحضاري الذي يشكل الهدف 
األول للمخطط الصهيمجويس )املرشوع املجويس الفاريس( 
والهدف الرئييس منه الســيطرة عىل مقدســاتنا اإلسامية 
استعدادا لهدمها بل والغائها، ومن ثم نقل شعائرنا االسامية 

إىل النجف وكرباء بطابع مذهبي وسايل كهنوتي. 
أخريا أقول: احذروا أيها اليمنيون! فريوس اإلمامة القاتل، 
عاد يفتك بالجسد اليمني الذي أقام أعظم الحضارات اإلنسانية 
منذ أكثر من )5000( سنة حتى دخل األئّمة يف حياته فأفسدوا 
كل يشء بعصبيتهم ومذهبيتهم ورصاعاتهم! وكانوا سبباً يف 

إشعال الحروب وتقسيم اليمن. 
وما ذهبت إليه يف موضوعنا هذا هو خاصة ذاك التاريخ 

األغرب بحلته الجديدة أنصار الله.
وهذا هو التاريخ الحقيقي لشياطني املد الفاريس لصهينة 
اإلسام بالطريقة املجوسية  الظامية الدموي.. والله من وراء 

القصد.

د/ نبيل العريقي

هل نحن فعال في رمضان؟!

صهينة اإلسالم بالطريقة المجوسية

عبدالجبار ثابت الشهابي 



الخميس الــعدد »1879« 11 رمضان 1440هـ  
المـــوافــق 16 مــــايـــو 2019م

     اجليش الوطني اليمني
      

     

6

      
عارف الواقدي

أكدت أرس الشــهداء من منتسبي الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية عىل امليض عىل درب الشهداء حتى 
تحقيق النرص واســتعادة الدولة ومؤسساتها من 

مليشيا الحوثي االنقالبية.

ودعت أرس الشهداء يف كلمة لها ألقتها يف األمسية 
الرمضانية الرتفيهية الثانية ألرس الشهداء التي فقدت 
معيلها جراء الحرب، والتي أقامتها املنظمة اإلنسانية 
للمرأة والطفل يف محافظة مأرب، تحت شــعار "معا 
لندخل الرور إىل قوبهــم"، دعت الحكومة الرشعية 
بقولها: إياكم أن تســقط الراية مــن يدكم التي من 
أجلها استشهد الشهداء وقدموا دماءهم وأرواحهم، 

حتى تتطهر اليمن من رجس الفئة الباغية اإلمامية.

وتابعت مخاطبة الحكومة الرشعية والجيش الوطني: 
أيها الرشعية! دماء أزواجنا وأبنائنــا وإخواننا وآبائنا 
الشهداء أمانة يف أعناقكم حتى تتطهر اليمن من رجس 
املليشــيا الكهنوتية، وتحققوا األهداف التي من أجلها 

استشهدوا، وهذا هو الوفاء لدمائهم وتحقيق أهدافهم.

وأشــارت إىل التضحيات الكبرة التي قدمها آالف 
الشهداء يف مواجهة الفئة االنقالبية التي بدأت بالقتال 
وترشيد الناس من مناطقهــم، مؤكدة ان قتال هذه 
الفئة واجب دفاعي ووطني حمل معه الشــهداء هذا 
الواجب حتى استشهدوا من أجله ويف سبيله.. مؤكدة 
نحن زوجات الشهداء نعاهد أزواجنا الشهداء أننا عىل 
الدرب ماضون ولن نحيد ولن نميل، وسوف نربي أبناءنا 
عىل العزة والكرامة والجهاد واملبادئ العظيمة التي سار 

عىل نهجها شهدائنا. 

وأضافت: »أن الشهادة هي فخر وعزة يبذل من أجلها 
الكثر الذين وهبوا أنفسهم وأرواحهم من أجل الوطن 
ومن أجل اليمن«، مضيفة: »ان الكثر من أبناء الوطن 
استشهدوا دفاعا عن كرامة اإلنسان وحريته، فهنيئا 

لهم رشف الشهادة«.

وتابعت: »أيها الشهداء! انتم فخر هذا الدين والوطن 
ألنكم بذلتم أرواحكم ودماءكم يف سبيل النرص والقضاء 
عىل الفئة االنقالبية«، موجهة رســالتها للشهداء: 
وستعيش اليمن يا شهيد وسنفتح بأوجاعنا وبدموع 

أبناء الشهداء ثغرة للنور عىل جدار الوطن الذي قدمتم 
أرواحكم ألجله، مهمــا احرتقنا حني نظرات أطفالنا 
تذهب باحثة عن آبائهم ويتمنون رؤيتهم ودموعهم 
تقطع قلوبنا، فنقول لهم: أنتم لستم أيتاما، أنتم أبناء 

الشهداء، أنتم أبناء الوطن وحماته. 

وخاطبت زوجة الشهيد بقولها: هنيئا لك يا زوجة 
الشــهيد الفخر والعزة بشــهادة زوجك، ذلك الرجل 
العظيم، فأنت املرأة الصامدة يف وجه الحياة املستبرشة 
بالخر رغم صعوبات الحياة، فكوني الساعد األيمن 
ألوالدك والعمود الفقري، حبا ووفاء لذلك الشهيد الذي 
ترك من بعده األثر الطيب واألخالق الحميدة والسمعة 

الطاهرة، فال تني ماذا ترك الشهيد من بعده؟

كما وجهت أرس الشــهداء يف ختــام كلمتها التي 
ألقتها يف األمسية التي شهدت فقرات فنية وإنشادية 
متنوعة، الحكومة الرشعية بقولها: أرس الشهداء أمانة 
يف أعناقكم باالهتمام والرعاية والنظر إىل احتياجاتهم. 

ويف كلمة املنظمة الراعية لألمســية أكدت فاطمة 
سيالن، مديرة املشــاريع يف املنظمة، يف كلمة ألقتها 
باملناسبة عىل أن املنظمة استشعارا منها باملسؤولية 

تجاه أرس الشــهداء فإنها سعت جاهدة إلقامة هذه 
الفعالية لتدخــل الفرح إىل قلوب أرسهم وترســم 
البســمة عىل وجوههم، وأن ذلك ليس إال شيئاً قليال 

أمام تضحياتها. 

ولفتت املنظمة إىل أنها سوف تسهم يف رفع املعاناة 
عن أرس الشهداء من خالل مشــاريع كفالة األيتام 
ورعايتها وتقديم ما يمكن تقديمه من احتياجاتهم.

ووجهت يف كلمتها ثالث رســائل، الرسالة األوىل 
إىل الجهات الرســمية دعتها مــن خاللها إىل القيام 
بمسؤوليتها تجاه أرس الشهداء يف توفر احتياجاتهم 
من السكن والتعليم والخدمات الصحية وغرها من 
االحتياجات، فيما دعت الرسالة الثانية التي وجهتها 
إىل منظمــات املجتمع املدنــي إىل مضاعفة الجهود 

لخدمــة األرس التي فقدت معيلهــا يف الحرب ورفع 
املعاناة عنهم. 

الرســالة الثالثة وجهتها املنظمة إىل أرس وذوي 
الشــهداء قالت فيها: إن أبناءكم الشهداء قد ضحوا 
بأرواحهم وســكبوا دماءهم يف سبيل الله ليحيا هذا 
الوطن عزيزا كريما شــامخا ينعم أبناؤه فيه باألمن 
والســالم، فلنكن عند حسن ظنهم، ولنسع لتحقيق 

هذا الهدف السامي الذي نشدوه. 

ويف نهاية األمسية الرمضانية الرتفيهية الثانية ألرس 
الشهداء، التي أقيمت يف حديقة مأرب العامة، مساء 
الخميس الفائت وزعــت العديد من الهدايا عىل أوالد 
الشهداء، ومنحهم يوما مفتوحا للعب عىل كل األلعاب 

يف الحديقة.

أقامت اللجنة العليا لالحتفال بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل 
حرضموت  السبت حفالً خطابياً وانشادياً لتكريم املربّزين من منتسبي 
املنطقة العسكرية الثانية وكذا أصحاب الدور البارز يف انجاح  فعاليات 
الحفل الخطابي والعرض العسكري والكرنفايل ليوم الـ24 من أبريل يف 

ذكراه الثالثة هذا العام 2019م.
جاء ذلك التكريم  برعايــة من محافظ حرضمــوت، قائد املنطقة 
العســكرية الثانية، اللواء ركن/ فرج ساملني البحسني، بحضور رئيس 
هيئة أركان حرب املنطقة العسكرية الثانية، عميد ركن/ عويضان سالم 
عويضان، ورئيس عمليات املنطقة العسكرية الثانية عميد ركن/ عمر 
أحمد بادبيس، وقادة األلوية والوحدات واملحاور باملنطقة العســكرية 

الثانية وعدد كبر من الضباط والصف والجنود.
وتخلل الحفل عدد من الفعاليات منها قصيدة شعرية نالت استحسان 
الحضور وكذا وصلتان إنشــادية قدمتها فرقة األمل اإلنشادية بربوم 
وفواصل حماسية من قبل الفرقة النحاسية بقيادة املنطقة العسكرية 
الثانية، تاله بعد ذلك تكريم املربزيــن ويف مقدمتهم رّسية لواء الرشطة 
العســكرية إلحرازهم املركز األول يف العرض العسكري للذكرى الثالثة 
للتحرير، وتم تســليم قائد لواء الرشطة العســكرية العميد ركن شيخ 
مصطفى الحامد درع التمّيز، كما تمّيز التكريم بتقديم درع قائد النرص 
من قبل اللجنة العليا لالحتفال إىل سيادة محافظ حرضموت قائد املنطقة 

العسكرية الثانية.

أقامتها المنظمة اإلنسانية للمرأة والطفل

مأرب.. أمسية رمضانية ترفيهية ألسر وأوالد الشهداء
 أســر الشــهداء:  امضوا على درب الشــهداء حتى تطهروا اليمن من رجس 

االنقالبيين، وتحققوا األهداف التي من أجلها استشهدوا
  نعاهدكم أننا لن نحيد أو نميل عن درب الحق، وســوف نربي أبناءنا على العزة 

والكرامة والجهاد والمبادئ العظيمة التي سار على نهجها أبائهم

هنــا وبمــكان غيــر بعيــد حيــث حــط هدهــد 
ســليمان رحاله والقى رســالته بدءًا بذكر الله، 
التقت »26ســبتمبر« بقيادات وافراد الجيش 
الوطني فــي منطقة اليتمة مــن ارض الجوف 
معقد آمال الشعب اليمني في مستقبل مشرق 
ويمن يرفرف على قمم جباله علم الجمهورية 
العــز والفخــار واســتطلعت  رايــة  اليمنيــة 
أوضاعهم وهم يعيشــون ليالي شهر رمضان 

المبارك فإلى حصيلة االستطالع:

   استطالع/ معاذ اليوسفي

ويف قلب محور الجوف الطود الشامخ والسد 
املنيع يف مواجهات الرشذمة الحمقاء الجماعة 
املنحرفة الفكر وملوثة العقيدة ومنكوسة القيم
ويبتهج قائــد محور الجــوف اللواء أمني 
العكيمي ويفخر بابطاله مشــيداً بهم مثنياً 
عىل شــموخ عزيمتهم، ويضيــف: »هم اناء 
الليل واناء النهــار يف اجواء روحانية ووطنية 
ونفحات ربانية يغمرهــم اإليمان ويتزودون 
زاد اآلخرة وعدة اللقاء الرباني ويتعلمون من 
مدرسة الصرب نصف اإليمان حيث ان اإليمان 
نصفان نصفه صــرب ونصفه شــكر، فهم 
صابرون مجاهدون شاكرون، امتألت قلوبهم 

إيماناً ونوراً ويقيناً برىض املوىل الكريم وبنرصه 
القادم تتويجاً لهامات املجاهدين ويحدوهم 
أمل قريب لفتح خط العقبة والذي كان رشياناً 
واصالً إىل اململكة الشقيقة ورافداً اقتصادياً قبل 
ان تحوله املليشيا إىل عائق لتزيد بذلك معاناة 

الشعب واألمة«.
وأضاف اللــواء العكيمي: »نقول للحوثيني 
االرهابيني يف هذا الشهر شهر الرحمة واملحبة 
اما آن لكم ان تفيقوا من سباتكم وتعودوا إىل 
صوابكم ورشدكم؟ أما كفاكم قتالً وترشيداً 
البناء شــعبكم وإرهاباً وترويعاً ألهلكم؟ اما 
ارتويتم من دمــاء األطفال رشباً؟ اما اكتفت 
اســماعكم من أناتهم وعويل األمهات؟، اما 

تخشون من دعواتهم يف اسحار رمضان؟«.

عالقة وطيدة
اما العميد عبدالخالق الدعوس فحدثنا بثغٍر 
باســم واثقاً بنرص الله مرتنمــاً عن الصوم 
والجهاد والعالقة الوطيــدة بني الفرضني.. 
فرض تهذيب النفس وتشذيب الروح بنفحات 
الصوم وإرشاقات االنوار اإللهية وفرض تأديب 
وتطهر األرض مــن جرثومة الحوثي وفكره 
املتغطرس املتنجس بالفكر الشيعي املتأصل 
باملجوســية ونرتككم برهة مع حديثه قائالً: 
»لرمضان بشارتان بشارة ربانية حيث جعل 
لصيام وقيام ليلة واحدة أجر 83 عاماً وبشارة 
اجابة الدعوات لقوله تعاىل: )وإذا سألك عبادي 

عني فإني قريب( صدق الله العظيم«.
وأضاف العميد الدعــوس: »كما لرمضان 
للصائم فرحتان فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند 
فطوره ويالها من فرحة تغمر املرء حني يستعد 
الستقبال رمضان مسبحا تالياً للقرآن لله قانتاً 
ســاجداً راكعاً تلهج معه بالذكر ذرات رمال 
الصحاري والقفار من ارض الجوف الواسعة، 
وما أجملها من أيام نعيشــها مــع الصيام 
صامدون يف متارسنا مع أبنائنا واخواننا من 

منتسبي الجيش الوطني«.

شهر االنتصارات
من جهته قائد الرشطة العســكرية العميد 
مانع أبو ســعيد والذي تحدث عن مشــاعره 
ومعنوياته وجنوده وهم يســتقبلون الشهر 
الكريم قائــالً: »العيون الســاهرة يف الثغور 
تغمرها الفرحة بلقاء شــهر الصرب والغفران 
واالنتصــارات والفتوحات اإلســالمية ففي 
رمضان اوىل معارك وغزوات رســولنا الكريم 
ببدر حيث اســماها الله بيوم الفرقان وبدأت 
معها مرحلة العز وكف الطغيان عن فتنة الناس 

العتناق الدين الرباني اإلسالمي الحنيف«.
ركن توجيه املحور العقيد عبدامللك الرازحي 
قال إن شــهر رمضان ملهم يف شد ازر األفراد 
وتهذيب اخالقهم وأضاف: »ملسنا يف سلوكيات 
األفراد معنى استقبال الشــهر الكريم، حيث 
املعنويات عالية وكأنهم عىل اعتاب دخول جنات 
الفردوس واثقني بوعد الله لعباده الصالحني 

بالتمكني والنرص«.
وتتجىل لنا شعور النرص ونحن نتحدث مع 
قائد لواء العفيف العميد مانع العفيف، حيث 
الحظنا من رباطة جأشه وايضا رباطة جأش 
مقاتيل اللــواء يف جبهة الوجف النرص القريب 

عىل تلك املليشيا الباغية.

تكبيرات النصر
ويف الخنجر حيث يرابط لواء النرص التقينا 
بأحد افراده جميل النظيف والذي اســتقبلنا 
قائالً: »لواؤنا من اقدم الوية الجيش الوطني 
وموقعه هذا كان ثكنة ملليشيا الحوثي املنحرفة 
الفكر والســلوك وتم طردهم منه بعون الله 
وتأييده وصار موقعاً للجيش املتسلح بااليمان 
التايل للقران، ولكل فرد من ابطالنا عينان، عني 
عىل الزناد وعني عىل القران، وكما قال الرسول 
الكريم صىل الله عليه وسلم: )عينان ال تمسهما 

النار عني باتت تحرس يف سبيل الله وعني بكت 
من خشــيت الله(، فما بالك بعينني بكت من 

خشيت الله وهي تحرس يف سبيل الله«.
وختم النظيف حديثه بالقول: »اسأل من رب 
الشــهر الكريم النرص العظيم ونكرب تكبرات 

العيد وتكبرة النرص يف العاصمة صنعاء«.
زرنا املواقع واالفــراد يف الخطوط االمامية 
املواجهة مع املليشيا االنقالبية يف محور الجوف 
ووجدناهم يستعدون الستقبال الشهر الكريم 
بابتهاج وثقة بالنرص القريــب عىل االمامة 
ومرشوع الكهنــوت، يعرف احدهم عن اجمل 
اوقاته قائالً: »اوقات الهجوم هي اوقات العرس 
وفيها املتعة وهو وقت اجابــة النداء الرباني 

)انفروا خفافا وثقاالً( صدق الله العظيم«.

قوة ضاربة
احد القادة امليدانيني عيل مســعد عرب عن 
ســعادته بالنقلة النوعية للجيــش الوطني 
مقارنة بما كان عليه هذا الجيش سابقا باطقم 
وكالشنكوف واليوم بعدة وعتاد عسكري وقوة 
ضاربة ولديــه القدرة عىل اجتثاث املليشــيا 
املجوسية ومالحقتها يف كل مكان وكف عبثهم 
بأرواح اليمنيني من خــالل القنص والقصف 
وااللغــام، واالختطاف والتعذيــب والتهجر، 

وتفخيخ الطرقات وقطعها.
هذه أجواء استقبال رمضان يف ثغور العزة 
والكرامة والحرية حيث االرواح تسمو اىل املأل 
االعىل بذكرها وتتنزل عليها االنوار التي تراها 
واضحة بوضــوح املرابطني املرشقة ارواحهم 
ولهم التحية واالجالل والدعوات بالنرص فهم 
رشف األمة ورمز عزتها وكرامتها كل يف موقعه 
وثغرته، ملبيا نداء ربه يف قوله تعاىل )استجيبوا 
لله والرسول إذا دعاكم ملا يحييكم(، ومستعدين 
لتلبية ندائه سبحانه وتعاىل القائل: )فمن شهد 

منكم الشهر فليصمه(.

مدرسة ربانية تعلم األبطال الصبر في ساحة الوغى

أبطال الجيش أستقبلوا رمضان في مواقعهم بإيمان وابتهاج 
وثقة بقرب االنتصار على مشروع اإلمامة

الخير في شعبي اليماني قادمُ
عمر سالم النهاري

ُمســاِلُم  كاحَلمــاِم  كــرمٌي  شــعٌب 
بالبــذل واملجــِد العظيــِم يزاِحــُم 

ظاِلــُم  فيــِه  عــاَث  إن  لكنــه 
ُيقــاوُم  وللطغــاِة  تشــُبّ  نــاٌر 

 اجليــُش والشــعُب األبــي توحــدا
يــدا  ثورتــِه  لنصــِر  مــَدّ  والــكُلّ   

مــا هــاب باغيــه وال رهــب العــدا 
يســاوُم  الشــموِخ  بتاريــِخ  وأبــى 

ســالَحُه  والطبيــُب  املعلــُم  حمــَل 
والعامــُل .. الفالُح..  خــَطّ  كفاَحُه 

ولشــعِبه اجلنــدُيّ صــاَغ صباَحــُه 
مــكاِرُم  الكــراِم  ميــِن  يف  لتفيــَض 

عزِمنــا  مــن  تهللــت  التــالِل  كُلّ 
واألرُض فاخــرِت الســماَء بحلِمنــا 

بيقيِننــا الحــت بشــائُر حســِمنا 
مواِســُم باملكرمــاِت  وتزينــت 

 لــن ُيرجــَع األوطــاَن نــوٌم يف الهنــا 
انــا اقتحمنــا املــوت واخترنــا الَعنا 

امُلنــى  لنــا  كاَن  والتحريــُر  والعــُزّ 
وجــرت دمــاٌء نحــوُه وجماِجــُم   

يــا جيَشــنا يــا ُكَلّ أبطــاِل الفــدا 
جلريِحنــا أو مــن مضى واستشــهدا 

موعــدا  نرســُم  والعليــاء  للنصــر 
َمعاِلــُم  للبــالِد  لتشــرَق  ونفــي 

عائــُد  للمفاخــِر  احلضــارِة  ميــُن 
بائــُد  عنــُه  والطغيــاُن  والشــُرّ 

شــاهُد  حقــًا  التاريــُخ  ِه  وبعــِزّ
فاخليــُر يف شــعبي اليمانــي قــادُم  

برعاية محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية

تكريم المبّرزين من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية لجهودهم 
البارزة في إنجاح حفل الذكرى  الثالثة لتحرير ساحل حضرموت

شؤون عسكرية
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ما تزال مليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
ايران تعيش يف غيهــا القديم وتظن انها قادرة عىل 
تحقيق نرص مــا لرتفع من معنويــات عنارصها 
املحبطني واليائسني من خالل الزج بهم إىل جبهات 
املوت واالنتحار من اجل الســيطرة عىل تبة ما هنا 
اوهناك او التســلل اىل مواقع الجيش الوطني لزرع 
املتفجرات وااللغام حاسبني محاوالتهم تلك منجزا 
عســكريا لهم غر مدركني إنما هي أعمال الجبناء 

واملهزومني وتحصد ارواح األبرياء..
وما مغامرات املليشيا الحوثية االنقالبية يف البيضاء 
والضالع يف سعيها لتحقيق اي مكاسب لتعوض عن 
خسائرها وفشلها ببعيدة، وبدليل تساقط مجاميع 
املليشيا بعتادها أمام صالبة وعزيمة ابطال الجيش 
الوطني ورجال املقاومة الشعبية يف قعطبة وقانية 

وغرها من الجبهات. 
ويف محور الجوف وتحديــدا يف منطقة الصفحة 
من ارض مديرية خب والشغف تحاول جاهدة تلك 
املليشيا الحوثية وقيادتها املسكونة بالوهم احداث 
اي تقدم عىل األرض، ومادام للوطن رجال يعشقون 
تربته-  وهم الدرع الحصني لحماية وطنهم وشعبهم 

فهيهات لهم ذلك.
لذا فمصر محاوالت املليشيا يكون وسيكون دوما 
الفشل، وما املحاولة األخرة لها يف مهاجمة بعض 
مواقع الجيش الوطني يف منطقة الصفحة بالجوف 

إال خر مثال عىل ذلك.
عىل هذه السطور تنقل لكم »26سبتمرب«  بسالة 
وصمود اسود الوغى من منتسبي اللواء156 مشاة 

يف تمريغ أنوف املليشيا يف وحل الهزيمة.
الصحفي محمد شعب والذي سبق له التواجد يف 

موقع الربعة بجبهة الوجف تحدث بداية عن االحداث 
التي سبقت املعركة قائال: »عىل مدار الساعة قامت 
املليشــيا برصد مواقع ابطال الجيــش الوطني يف 
الصفحة وتحركات افــراده املتواجدين يف الجبهة 
األمامية ويف اكثر من يوم، لكن يقظة االبطال، ومن 
خالل رصد تحركات املليشيا الحوثية، رصدت حشد 
عرشات العربات العسكرية املحملة باالفراد والعتاد 
العسكري وهو ما أكد لقيادة الجبهة انهم مقدمون 

عىل هجوم ما«.

معنويات عالية
وأكمل الصحفي شــعب رسد االحداث قائالً: »تم 
ابالغ قائد اللواء 156 مشاة العميد مانع العفيف بتلك 
التحركات املريبة والحشد غر املسبوق والذي رافقته 
استطالعات عىل مدار الســاعة ليالً ونهاراً من قبل 
املليشيا ورصد حركة افرادنا اىل املواقع وهي مؤرشات 
باحتمالية هجوم للمليشــيا، وبعــد إبالغه جاءت 
األوامر من قيادة اللواء برفع الجاهزية القتالية الفراد 
موقع الربعة والعمــري وكافة املواقع يف الخطوط 
األمامية وتعزيزها باالفراد والسالح والذخائر، ومن 
جانبنا يف موقع الربعة الذي كنا فيه برفقة العقيد 
نارص املجهدي قائد املوقع وعبده ردمان قائد طقم 
عيــار ونجيب املكمدي والنقيــب الرصاري وكافة 
االفراد قام قائد املوقع وكافة املواقع املجاورة لها يف 
مقدمة جبهة الوجف بتغير خطة االنتشار ورصد 
تحركات املليشيا من خالل االستطالع وابالغ القيادة 
بكل التحركات املشبوهة للمليشــيا، وأسجل هنا 
شهادة للتاريخ بان معنويات املقاتلني كانت عالية 

علو جبال الوجف .

أهمية استراتيجية
العميد حميد العكيمي القائم باعمال قائد املحور 
من جهته اعطانا معلومــات عن منطقة الصفحة 
وأهميتها قائالً: »جبهة الوجف مساحتها أكثر من 
ســبعة كيلو مرت مربع من أمامها جبهة الصفحة 
ومن خلفها الســليلة وعىل يمينهــا اليتمه وعىل 
يسارها خب والشــغف مركز املديرية من امليرة 
تتالحم مع السليلة ومن امليمنة تتالحم مع الصفحة 
ويفصلها عن مركز املديرية سوى اربعة كيلو مرت 
والخط مفتوح اىل مركز املديرية من جبهة الوجف 
وتوجد فيها جبال شاهقه يتمركز فيها العدو وهي 
الجبال الفاصلة بني الوجف ومركز املديرية، ويف حني 
تجاوز تلك الجبال سيتم السيطرة عىل مركز املديرية 
الواقع يف سوق الخميس وتجد فيها أكثر سكانه تجار 
املحافظة وأكثر الناس تعليما وثقافة لكن الحوثي 
اجربهم عيل ترك الــوادي، وعلما ان وادي خب هو 
سلسلة جبلية متواصله مع برط ومع حام وصوال 
اىل الحميدات وفيه النخيل واملزارع املتنوعة واالرض 

القابلة للزراعة واملياه السطحية العذبة«.
وأضاف العكيمي لـ«26ســبتمرب«: »مع اقرتاب 
الجيش الوطني يف محور الجــوف من هذا الوادي 
تجد البشــائر والفرحة من قبل ساكنيها وإن شاء 
الله تحريره يف اقرب وقت ممكن وتحرير برط وحام 
واملتون واملطمة وصوال اىل حرف ســفيان وعمران 

وصنعاء باذن الله«.

محاوالت فاشلة مسبقًا
يقول العميد مانع العفيف قائد لواء156 مشــاة  
التي ترابط قواته يف هذه الجبهة االسرتاتيجية من 
جبهات محور الجوف عن الهجــوم الذي قامت به 

املليشيا عىل الصفحة: »ليست هذه املرة االوىل التي 
يقوم بها الحوثيون بالهجوم عىل قواتنا املرابطة يف 
مواقعها ولكن سبقها هجمات متعددة ومتكررة، وال 
يمر اسبوع اال وجنودنا يصدون ويفشلون هجمات 
املليشــيا، وهذه الهجمات منطلقها مركز مديرية 
خب حيث يتم حشد مقاتيل املليشيا من ابناء القبائل 
واملحافظات املجاورة املغرر بهــم وأغلبهم اطفال 
وينفذون هجومهم الذي ما ان يبدأ نكون جاهزين 

لهم باملرصاد«.
وأضاف العميد العفيف: »وما حدث يف اول يوم من 
رمضان، حيث ســبق تحضر املليشيا للهجوم قام 
الطابور الخامس ببث اشاعات سقوط اليتمه لغرض 
خلخلة معنويات املقاتلني، ورغــم ان قناة العربية 
ومذيعها محمد العرب قد كذبت تلك االراجيف ونقلت 
بثا مبارشا عن طبيعــة الوضع ومعنويات املقاتلني 
يف اليتمه اال ان اإلشــاعة ازدادت مستهدفة خلخلة 
الجبهة الداخلية لوحدات الجيش الوطني، متناسني 
ان الجيش الوطني محصن من كل االكاذيب ويمتلك 
زمام االمور ولديه من الوحدات واملعدات العسكرية 

ما يجعل الحوثيني يف خرب كان«.

الهجوم األرعن
وأكمل العميد العفيف حديثه قائالً: »بدأ الهجوم 
من قبل مليشيا الحوثي بقصف مدفعي عىل مواقعنا 
يف الخطــوط األمامية بجبهة الوجــف بالهاونات 
مستهدفة ايضا مؤخرة اللواء ومخازنه، فيما كانت 
مجموعة من عنارص املليشيا تحاول التسلل والتقدم 
تحت غطاء ناري كثيف بصورة هســترية باتجاه 
مواقعنا األمامية لكن مقاتلينا االشاوس كانوا لهم 
باملرصاد متعاملني معهم بمختلف األسلحة فكانوا 

فريسة سهلة البطال الجيش الوطني فسقط عنارص 
املليشيا املتسللني ما بني قتيل واسر«.

وأضاف: »استمرت املليشيا بدفع مجاميع اخرى 
وباعداد كبرة وتم التعامل معهم بنفس القوة وتمت 
محارصتهم وهم اآلن محارصون يف تباب خارجة 
عن الحسابات العسكرية، ورغم علم قيادة املليشيا 
ان الحصول عىل مواقع لوحدات الجيش الوطني امر 
مســتحيل وحلم بعيد نظرا للفارق بيننا وبينهم يف 
أمور كثرة حيث أصبحنا نمتلك مقاتلني شجعاًن 
مؤمنني بعدالة قضيتهم ويتمتعون بتدريب قتايل عال 
وخربة احرتافية يف التعامل مع مثل هذه االحداث، 
اال ان ما يبدو أن هذا الهجوم كان الهدف منه اثارة 
اعالمية او وجود خالفات بني قيادة املليشيا رحلوها 
بهذه الهجمة واقل ما يمكن تسميتها انها هجمات 

رعناء«.

مشروع الحوثي هالك ال محالة
وأضاف العميد مانع العفيف: »ندعو املغرر بهم من 
ابناء املنطقة إىل االتعاظ وعدم تصديق االشاعات وان 
ينضموا اىل اخوانهم يف الجيش الوطني وان املرشوع 
الحوثي هالك ال محالة.. كما نشكر قوات التحالف 
عىل الدعم واالسناد الجوي واملدفعي ودعم الجبهة 

باألسلحة املتنوعة«.
واختتم العفيف حديثه بالقول: »نؤكد لشــعبنا 
وقيادتنا العسكرية أننا ثابتون ولن نربح هذه الجبال 
اال بنرص ينهي املــرشوع الكهنوتي اىل غر رجعة، 
ونرسم عىل ارض اليمن الدولة االتحادية التي يتساوى 
فيها الجميع، وشــهر مبارك وكل عام وأنتم بخر.. 

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى«.

»26 سبتمبر« رصدت تصدي أبطال الجيش الوطني لهجمات مليشيا الحوثي على مواقعهم في الصفحة بالجوف

قائد اللواء 156مشاة: جيشنا الوطني يمتلك روحًا معنوية وقدرات قتالية لدحر وهزيمة العدو
 

دمرت مقاتالت تحالف دعــم الرشعية، آليات قتالية 
تابعة ملليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، يف 

محافظة حجة.
واستهدفت الغارات الجوية معسكرا ملليشيا الحوثي 

االنقالبية، يف مديرية عبس غربي محافظة حجة.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف 

املليشيا، وتدمر ست دبابات تابعة لها.
بالتزامن اســتهدفت غارات مماثلة، مواقع املليشيا 
الحوثيــة، يف مزارع »الجر«، باملديريــة ذاتها، مما أدى 
اىل تدمر عربتني )BMB(، ومنصتــي إطالق صواريخ 

كاتيوشا.
وكانت مقاتالت الجو التابعة لتحالف دعم الرشعية، 
االثنني قد شنت عدة غارات عىل مواقع وتجمعات مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة من ايران يف املحافظة نفسها.

وتركزت  الغارات عىل تجمعات املليشيا الحوثية غربي 
بني حسن بمديرية عبس، فيما استهدفت اخرى مخزن 

أسلحة، رشقي مديرية مستبأ غربي محافظة حجة.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتىل وجرحى من عنارص 
املليشيا الحوثية وإعطاب عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد 
طران، يف عبس، اضافة اىل تدمر كامل ملخزن األسلحة يف 
مستبأ، والذي دوت منه انفجارات عنيفة ومتتالية هزت 

ارجاء املنطقة عقب االستهداف.
ويف السياق ذاته احبطت قوات الجيش الوطني محاولة 
تســلل لعنارص املليشــيا االنقالبية  اىل مواقع فقدت 
السيطرة عليها االسبوع املايض يف منطقة بني حسن يف 

مديرية عبس غربي حجة.
قتل واصيب خاللها عدد من عنارص مليشيا الحوثي 
االنقالبية وارس ســبعة اخرين اثناء محاولتهم التسلل 
اىل مواقع قوات الجيش الوطني والتي اتت  بعد ايام من 
اســتعادة قوات الجيش الوطني السيطرة عىل مناطق 
وقرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر القائم يف بني حسن 

وتطهرها من املليشيا الحوثية االنقالبية.

في قصف جوي استهدف مواقع المليشيا في حجة

تدمير6 دبابات ومدرعتين)BMB(  ومنصتي إطالق 
صواريخ كاتيوشا، ومخزن أسلحة 

اســتهدفت  قوات الجيش الوطني مسنودة 
باملقاومة الشعبية تجمعات وتحركات مليلشيا 
الحوثي االنقالبية يف محافظة البيضاء وســط 

البالد.
وشــنت قوات الجيــش الوطنــي هجمات 
صاروخية عىل تجمعات مليلشيا الحوثي االنقالبية 
يف موقع القشاش بمنطقة قربة مديرية الزاهر.
وأسفر االســتهداف عن تدمر وحرق طقم 
قتايل، ومرصع ثالثة من عنارص ميلشيا الحوثي 

االنقالبية، وإصابة آخرين، كانوا عىل متنه”.
تزامن ذلك مع إحباط قوات الجيش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية محاولة تقدم مليلشيا 

الحوثي االنقالبية يف املنطقة ذاتها.
وأجربت قــوات الجيش الوطنــي واملقاومة 

الشعبية، عنارص امليلشيا عىل الرتاجع والفرار، 
بعد تكبيدهم خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.

شهدت جبهة آل حميقان يف محافظة البيضاء 
فجر  االثنني تجددا للمواجهات بني قوات الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية من جهة وبني مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة من ايران من جهة 

اخرى.
وتركزت املواجهات التي استخدم فيها كافة 
أنواع األســلحة يف جبال ضحوة ومنطقة الغول 
يف آل حميقــان بمديرية الزاهــر جنوبي غرب 

البيضاء.
وتكبدت املليشــيا الحوثــي االنقالبية خالل 
املواجهات التي اســتمرت لعدة ساعات اعداداً 

كبرة من القتىل والجرحى يف صفوفها.

وعقب ذلك استهدفت مليشيا الحوثي االنقالبية 
عددا من القرى واملناطق السكنية يف محافظة 

البيضاء 
وطال قصف املليشيا االنقالبية منطقة غول 
الســقل والقرى الســكنية املجاورة لها يف آل 
حميقان بمديرية الزاهر جنوبي غرب البيضاء.

واستهدفت املليشــيا يف قصفها مسجد قرية 
الغول الواقع يف وســطها والحقت ارضارا فيه، 
اضافة اىل ترضر عدد من منازل املواطنني دون 

ان يصاب احدهم بأي اذى.
ويأتي قصف واســتهداف املليشيا االنقالبية 
للقرى واملناطق السكنية ردا عىل ما تتكبده من 
خسائر خالل املعارك مع قوات الجيش الوطني 

واملقاومة الشعبية التي تشهدها املنطقة.

في مواجهات استمرت لعدة ساعات في جبهة آل حميقان بالبيضاء

مليشيا  يكبدان  الشعبية  والمقاومة  الجيش  قوات 
الحوثي خسائر في األرواح والمعدات
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يف تدشــني  الربنامج الرمضاني يف معســكر القوات 
الخاصة، االثنني، أشاد وكيل محافظة مأرب عيل الفاطمي، 
بالنجاحات األمنية التي حققها ويحققها منتسبو رشطة 
محافظة مأرب، وقادت إىل تعزيز األمن واالستقرار يف سر 

الحياة العامة يف مأرب.
وخالل مشاركته، ، يف األمســية الرمضانية التي تأتي 

ضمن برنامج التوجيه املعنوي وأنشطته الرمضانية، أكد 
الوكيل الفاطمي ايضاً، عىل أهمية إقامة مثل هذه األنشطة 
والربامج التوعوية الهادفة إىل رفع املعنويات وزيادة الوعي 

باألداء األمني لدى منتسبي األمن والرشطة.
معرباً عن شكره للجنود ويف مقدمتهم منتسبي قوات 
األمن الخاصة املرابطني يف النقاط األمنية الذين يظهرون 

الوجه املرشق للدولة الرشعية من خالل تحليهم باليقظة 
األمنية، وُحســن تعاملهم والتزامهم باألنظمة والقوانني 
واألداء االحرتايف يف حمايــة املواطنني وتنفيذ املهام امللقاة 

عىل عاتقهم عىل أكمل وجه.
من جانبه أكد قائد معسكر قوات األمن الخاصة، يف مأرب 
العميد عبدالغني شــعالن، أن املهمة األوىل ملنتسبي قوات 

األمن تعزيز األمن واالســتقرار بني أوساط املواطنني من 
خالل الحزم وُحسن األخالق، والتعامل املسؤول مع املواطن 
سواًء يف النقاط أو املواقع أو عند تنفيذ املهام .. معرباً عن 
شكره وتقديره ألبناء مأرب الذي كان تعاونهم مع منتسبي 

األمن هو الداعم الرئيس لتحقيق األمن واالستقرار.
واألمســية التي حرضها مدير عام فرع جهاز األمن 

الســيايس بمأرب العميد ناجي حطــروم، ونائب مدير 
عام رشطة مأرب العميد عبده الســياغي، ومدير البحث 
الجنائي بمأرب العقيد حسني الحليي وقائد معسكر قوات 
املنشآت العقيد عيل دومان، تخللها تقديم فقرات إنشادية 
وشعرية لشباب مبدعني ومشاركات توعوية نالت بمجملها 

استحسان الحارضين.

تضـــمــــن  فــقــــرات إنشـــادية وفنية وشـــــــعرية

إدارة التوجيه المعنوي في الداخلية تدشن برنامجًا رمضانيًا 
وتوعويًا  في معسكر قوات األمن الخاصة بمأرب 

وئام الصوفي 

 يف موكب جنائزي كبر ُشــيع جثامني أربعة من 
شهداء الجيش الوطني يف اللواء 22 ميكا إىل مثواهم 

األخر بحضور رسمي وشعبي مهيب.
وتقدم املوكب الجنائزي وكيل أول محافظة تعز 
الدكتور/ عبدالقوي املخاليف، وقائد اللواء 22 ميكا 
العميد/ صادق رسحــان ، ومدير عام رشطة تعز 
العميد/ منصور االكحيل، وقائد الرشطة العسكرية 
العميد جمال الشمري، واركان حرب اللواء 22 ميكا، 
وعدد من القيادات العســكرية واألمنية بمحافظة 

تعز.
واثناء التشييع لفت العميد صادق رسحان، قائد 
اللواء 22 ميكا،  إىل ان الشهداء قدموا دماءهم فداء 
لتعز والوطن، مؤكدا ان دماء الشهداء تروي الكرامة 

والحرية، وحماية اليمن من االطماع االيرانية.
وأكد العميد رسحان، ان التضحيات التي يقدمها 
أبناء اليمن يف ســبيل الوطن والقيم لن تزيدهم إال 

صالبة وقوة يف مقاومة مليشيا االنقالب املدعومة 
من ايران حتى تحرير تعز وكل اليمن من تلك املليشيا 

واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشاد املشــيعون بمناقب الشهداء وشجاعتهم 
وإقدامهم يف مواجهة مليشيا الحوثي االنقالبية يف  
عدد من الجبهات املختلفة التي شاركوا فيها حتى 
لقوا ربهم شهداء يف الخطوط األمامية يف مواجهة تلك 

املليشيا بجبهة الزنوج شمايل مدينة تعز. 
وجدد جموع املشــيعني العهد للشــهداء وكل 
شهداء الوطن برتســم خطاهم النضالية يف مواقع 
العزة والكرامة يف ســبيل  الدفاع عن اهداف الثورة 
والجمهوريــة والثوابــت الوطنية وقيــم الحرية 

والكرامة. 
وأكدوا ان الوفاء للشهداء ال يكون إال بامليض عىل 
دربهم وتحقيق األهداف التي ناضلوا من أجلها حتى 
تحرير ما تبقى من محافظة تعز وبقية املحافظات 
االخرى من قبضة املليشيا االنقالبية واستعادة الدولة 

ومؤسساتها املختلفة.

خالل تشييع  عدد من شهداء الجيش الوطني في تعز وبحضور 
قيادات عسكرية ومدنية

العميد سرحان : التضحيات التي يقدمها أبناؤنا لن تزيدنا 
إال صالبة وقوة في مقاومة مليشيا الحوثي  االنقالبية

لن يعربوك.. ومنك الريح تنطلُق

فارفْع نواصيك.. ال بخٌس وال رهُق

يا مربَع الحـّب يا مـّوال قافيتي.. 

إني محـبٌّ طـواه الوجــُد واألرُق

قاموسك املجد.. بحٌر زاخٌر ..وأنا

رّحـالٌة فيـه زادي الحبـُر والورُق

حّطمُت مجذاَف أشعاري.. وقلـت لها: 

فلتمتطي املوَج يف آثار من سبقوا..

كّل البقاع صدى.. مهما ارتدْت فَمها

ووحدك الصوُت إن ناديتهم ُصعقوا 

يا موطًنا ما جرى.. لفًظا عىل شفٍة

ـِن نـشـرِه عبــُق.. إال تمّشـى بهـا م

كم دّرب البغـُي أجنـاًدا.. تطاوُعُه

يف كل شـرٍّ..وقد أضنـاهُم النـزُق

حتى إذا طاوعـوُه فيـك وانهمكـوا

ليسحقوا فيك روَح العزة انسحقـوا

ساروا عىل األرض قطعاًنا..إىل أجٍل

حتـى إذا قاربـوا أشـراَكـُه علِقـوا

فال األماُم حباهم بعـَض ما ُوعدوا

وليـس للخلـف إن الذوا بـه نفـُق

أوالء قــوٌم أضــّل اللُه وجهتهــم

لن يلبَس النوَر يف أوطانهم أفـُق

أو يرجعـوا دون آجـاٍل..فذا بلـٌد

كل الـذين أثاروا نـاَره احرتقـوا

لو كان يرجع... قد كانوا عىل نبأٍ 

عن ما رأى َمن شواه الخوُف والفَرُق

رأوا جبــااًل عىل األقـدام ماشيــًة

يرسو عىل جانَبيها النـاُر واأللــُق

رأوا...

     وما لم يروا أدهـى..

                            وال شبٌه..!

كأنمـا فـوق أفــالك السـها ُخلقـوا

ألـٌف ببارودٍة.. ثاروا عىل غضـٍب

تسّبـُح األرُض - إنذاًرا - إذا برقوا

سادوا الورى جملًة.. 

                  والصمُت منطُقهم..!

كـْفٌء أِلْن تنصـت الدنيا إذا نطقوا

يرقون للمجد أفواًجا.. فإن عصفْت

ناٌر..

 أداروا لها األحداَق..  وانطلقوا

ا إىل املوت..                        صفًّ

                ال خوٌف .. وقد علموا

أن الشهـادة تكــريـٌم ملن صدقـوا

.

.

يا ضالع الحب.. إن الحرب ما نسيْت

بأن من حـاولوا يف مائنـا غرقـوا

يا ضالع الحب خذ بوحي ودْع شجني

ألُكمـل البـوَح ممـا جـادِت الحـدُق

وافيُت.. والشوُق مـواٌل عىل شفتـي

يسوقني نحوك التحنـاُن والومــُق

يف كل جـرٍح فــؤادي عازٌف وتـرًا

وكلُّ بـــوٍح بمـا أخفيــه مختنــُق

يا ضالع الحب.. ماذا بعُد..؟!

                         هـــــا أنــذا

أرسجُت بالدمع قندياًل ملن عشقـوا

كّل القوافـي سـراٌب.. 

                      وحـَده قلمـي.. 

أهداك قلًبا .. بغر الحـّب ال يثـُق

فادفْن وراءك ُنْخَب الشاربني دمـي

وارفع نواصيك .. ال حزٌن وال قلـُق

الضالع  تنتصر  
 شعر/ شكري الحسني

لن يعبروك
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بداية تحدث رئيس الهيئة عن الجهود 
املبذولة لتحويل هيئة مستشــفى مارب 
اىل مستشــفى تعليمي )الــربد العربي 
والزمالــة اليمنيــة(، قائــالً : "بدأنا يف 
تنفيذ برنامج يتضمــن الالئحة الخاصة 
باملعاير والرشوط الالزمة ألعتماد الهيئة 
كمستشفى تعليمي لتدريس طالب الربد 

العربي وزمالة التخصصات العليا".
واضاف الدكتور القباطي بأن االنتقال 
اىل مستشــفى تعليمي  سيســهم يف 
نقل العمل الطبــي والصحي يف الهيئة 
واملحافظة اىل مراحل متقدمة وسيساعد 
عىل استقطاب كوادر طبية متخصصة 
يف مختلف املجاالت الجراحية والعالجية 

والتشخيصية.
وعن االوليات التــي تضعها الهيئة يف 
صدارة اهتمامها  خــالل العام 2019م 
اوضح الدكتور محمــد  بأن الهيئة تركز 
يف خطتها للعام 2019م، عىل اســتكمال 
عدد من املشاريع االنشائية التي ستلبي 
احتياجــات الهيئــة املتزايــدة الفتتاح 
مراكز تخصصية  واقسام جديدة تواكب 
التطلعات يف توســيع مجاالت الخدمات 

الطبية املقدمة وادخال االجهزة الحديثة 
واملتطورة.

مراكز تخصصية
وعن طبيعة الخدمــات الطبية املزمع 
استحداثها وتوفرها خالل العام الجاري 
قال القباطي: "تسعى الهيئة النشاء مركز 
طبي لجراحة وامراض القلب، وحصلنا عىل 
قطعة ارض القامة املركز عليها بتوجيه 
من االخ املحافظ الشيخ سلطان العرادة، 
وســيتم التنفيذ بتمويل من االشقاء يف 

اململكة العربية الســعودية وتم االتفاق 
مع مركز اعمار مــن الجانب الحكومي 
الســعودي لتنفيذ املرشوع الذي سيلبي 
احتياجات مرض القلب ويخفف من حاالت 

السفر اىل الخارج".
كذلك انشــاء مركز خــاص بأمراض 
وجراحــة العيون ومركز آخــر ملعالجة 

االورام وامراض الدم.

السعة السريرية
وعن السعة الريرية اوضع بأن العمل 

جاري لزيادة الســعة الريرية بأضافة 
40رسير لتصبح السعة الريرية للهيئة 
140 رسيراً ونعمل عىل اســتكمال مبنى 
االدارة وقاعة التدريب والتأهيل، ومركز 
متقدم للطــوارئ اضافة اىل اســتكمال 
املرحلة الرابعة لسكن االطباء وقسم الرنني 

املغناطيي".

مركز سلمان
وعن تطوير الخدمات التي يقدمها مركز 
االطراف الصناعية اوضح الدكتور محمد 
القباطي بأن الهيئة "تسعى لتطوير مركز 
االطراف الصناعيــة وتم بالفعل التوقيع 
عىل استكمال املرحلة الثالثة للمركز بني 
املمول مركز ســلمان لألغاثة واملشــغل 
منظمة إطباء عرب القــارات، وتتضمن 
املرحلة الثالثة توسيع خدمات املركز من 
خالل اضافة حــاالت جديدة مثل تقويم 
التشوهات وزيادة اعداد املستفيدين من 

الخدمات الطبية للمركز".

الملف االلكتروني
وقال: "تســعى الهيئة ايضاً اىل ادخال 
نظــام املستشــفيات االلكرتوني )امللف 
االلكرتوني للمريــض( وتوفر عدد من 
االجهزة الطبيــة".. منوهاً اىل ان "الكثر 
من االجهــزة الطبية بحاجــة اىل إعادة 
تأهيل ومعظمها انتهاء عمرها االفرتايض، 
والهيئــة بحاجــة اىل مزيد مــن الدعم 
واالهتمام خصوصاً بعد الزيارة الكبرة يف 
إعداد الحاالت املرضية املرتددة عىل اقسام 

الهيئة من املدنيني والعسكريني.
ودعا الجهات املعنيــة إىل توفر الدعم 
الكايف واالمكانيات االزمة ليتسنى للهيئة 
تقديم خدماتها الطبية وتلبية االحتياجات 

املتزايدة للحاالت املرضية.
الجديــر بالذكر ان معظــم الخدمات 
الطبية والعالجية التي تقدمها اقسام هيئة 
مستشفى مارب برســوم رمزية وشبه 
مجانية وهو ما يســتدعي من السلطات 
املحلية والحكومية والجهــات الداعمة 
إعطاء هذا الرصح الطبي املزيد من الرعاية 

واالهتمام.

الخبر - خاص - نظيركندح 

حذر مدير مستشفى " الخرب " الريفي التابع ملديرية 
خنفر بمحافظة أبني د/ أحمد بلعيدي من شلل العمل 
يف املستشفى فيما إذا توقف عمل مرشوع " حزمة الحد 
األدنى من الخدمــات الصحية " واملمول من منظمة 
الصحة العاملية ) WHO ( واملنفذ من جمعية اإلصالح 
االجتماعي الخرية ) CSSW( بانتهاء مدته املقررة ..
مشراً إىل أن املستشفى استفاد من دعم املرشوع 
وخدماته املتعددة من حيث تشغيل أقسام املستشفى 
ومده بالكادر الطبي املتوسط وتوفر األدوية واملياه 
ومادة الديزل وكذلك تشغيل وحدة الصحة اإلنجابية 
وأقسام املخترب والصيدلية وتحسني أوضاع العاملني 
يف املستشفى التي حققت االستقرار يف عمل الطاقم 

الطبي باملستشفى ..
مضيفاً املرشوع عمل نقلة نوعية يف عمل املستشفى 
منذ افتتاحه كمستشفى ريفي متكامل بكافة أقسامه 
وملحقاته من سكن األطباء ومركز الصحة اإلنجابية 
وغره ولكنه مازال حتى اليوم يعامل كوحدة صحية 
األمر الذي انعكس سلباً عىل واقع الخدمات الصحية 
للمواطنني الذين يعانون األمرين يف نقل مرضاهم إىل 

عاصمة املحافظة أو محافظة عدن ..

وأردف قائالً أحياناً تتعرض 
الحــاالت للوفــاة وكنا نقف 
عاجزين أمام هــذه األوضاع 

الصعبة ..
منوهاً أن املستشفى توفرت 
لديه كثر من األجهزة املهمة 
التي قدمتهــا وزارة الصحة 
أو منظمة الصحة العاملية ) 
WHO ( كجهاز األنرتساون 
وكــريس األســنان وغرها 
لكننا  الفنية  التجهيزات  من 
نعاني من نقص الكادر الطبي 
يف كثــر مــن التخصصات 
وأهمها النساء والوالدة علماً 
املستشفى يخدم حوايل  بأن 
) 15 ألف نســمة ( يف الخرب 

وما جاورها إضافًة إىل وقوعه 
عىل خط الطريق الساحيل الدويل املمتد من " عدن 
- حرضموت - املهرة - سلطنة عمان " مما يجعله 
يقدم خدمــات للمتنقلني يف هذا الطريق بســبب 

الحوادث ..
مطالبــاً منظمة الصحــة العامليــة ) WHO ( املمول 

ملرشوع " حزمة الحد األدنى من 
الخدمات الصحية " االستمرار يف 
هذا املرشوع حتى اليتوقف عمل 

املستشفى ..
مناشداً يف ذات الوقت فخامة 
رئيس الجمهورية املشر ركن/ 
عبدربه منصور هادي ورئيس 
الــوزراء د/ معني  مجلــس 
عبدامللك سعيد ووزير الصحة 
العامــة والســكان د/ نارص 
باعوم معالجة وضع مستشفى 
" الخرب " الريفــي ونقله من 
وضعه الحــايل كوحدة صحية 
إىل مستشــفى ريفي توفر له 
كافة السبل واالعتمادات املالية 

التشغيلية ..
داعياً محافظ محافظة أبني 
اللواء ركن/ أبوبكر حسني سالم ومدير عام مكتب 
الصحة العامة والسكان باملحافظة د/ جمال أمذيب 
ببذل الجهود واملتابعة إلنقاذ وضع املستشفى اآليل 
للتوقف إذا ماتوقف املــرشوع الحايل الذي يوفر له 

الحد األدنى من الخدمات الصحية للمواطنني ..

تعز   -  مختار الصبري

دشــن مدير عــام مكتب 
؛  «بتعز  »الشباب والرياضة 
االستاذ / ايمن املخاليف، ومعه 
نائب مدير عام مكتب الشباب 
والرياضة باملحافظة-ورئيس 
اللجنة املنظمة لدورة األلعاب 
الرياضية  "الكابتن القدير" 
نبيل مكرم؛ فعاليات البطوالت 
واألنشطة الرياضية املتعددة 
عىل" مدار أيام الشهر الكريم 
"؛ حيث افتتــح بطولة كرة 
القدم  لالعبيني القدامى  تحت 
سن 40 سنة ،  عىل ملعب حول 
الشــجرة، وبطولة» الشباب 
املفتوحة «؛ كما افتتح بطولة 
كرة الطاولــة لالعبي" اندية 
املدينة والهواة"،  عىل صالة 

مدرسة الزبري .

وكرة الطائرة )للفرق 
الشعبية(!!

وأكد املخاليف، بــأن هذه 
والفعاليــات؛  األنشــطة 
أصبحت برامجــا  وأحداثا 
ســنوية يجري التنســيق 
واإلعــداد لها منــذُ فرتة ، 
الشــباب  اجل »خدمة  من 
والرياضيــني« يف املحافظة؛ 
من جميع األعمار والرشائح 
ألوان  النظــر عــن  بغض 
وشعارات االندية وانتمائاتها 

الضيقة !!!
ُمشراً بأن بطوالت وأنشطة 
املكتــب لهذا العام ســتحظى 
برعاية ودعم غر عاديني ، نظراً 
لتاليف اخطاء وصعوبات وعراقيل 
البطوالت الســابقة؛  بســبب 
االوضــاع التي كانــت جاثمة  
وملصقــه عىل جســد املدينة 
امُلتعب بسبب مخلفات الحرب 

وما افرزته من قصور يف شتى 
مجاالت الحياة.

من جانبــه ؛أشــاد رئيس 
"اللجنة املنظمة لدورة األلعاب 
الرياضيــة"  مكرم، عىل أهمية 
هذه البطولة الرياضية والكروية 
املختلفة، ونجاحها  يف السنوات 
السابقة، التي تأتي ضمن أجندت 
املكتب السنوية الخاصة بشهر 
رمضان املبارك ،الذي يُقيمها" 
بمحافظــة تعز "ســنويا؛يف 
ظــل األوضاع املاليــة الصعبة 
والشــحيحة، وماتشهده البالد 
من حرب عىل مدى اربع سنوات 
بشكل عام، و»حصار تعز بشكل 

خاص« !!
االنديــة  إدارات  داعيــاً 
واتحادات األلعــاب التعاون 
الرياضية إلظهار  اللجنة  مع 
بطوالت هذا العــام بصورة 
أفضل ، وبشكل أجمل ؛ ُمتمنياً 

التوفيق للجميع.

   خــــاص
محمد  العقيــد/  أكــد 
مجيديــع مديــر مكتــب 
مصلحــة األحــوال املدنية 
يف محافظــة مــأرب: بأن 
املكتب يعمــل عىل فرتتني 
يومياً بهــدف رسعة البت 
واإلنجاز يف الطلبات املقدمة 
إليه للحصــول عىل وثيقة 
اثبات الهوية وشهادة امليالد 
والبطاقــة العائلية، وذكر 
مجيديع يف ترصيح لـ"26 
ســبتمرب": أن الفرتة التي 

يستغرقها املواطن للحصول عىل الرقم الوطني 
ال تتجاوز 72 ساعة يف حال استيفاء الرشوط 
القانونية للحصول عىل البطاقة الشــخصية، 
وأهم هذه الرشوط وثيقة أثبات الهوية املتمثلة 
يف شهادة امليالد مشدداً عىل اهمية امتالك املوطن 
لهذه الوثيقة املطلوبــة يف كثر من اإلجراءات 

املتعلقة باألحوال املدنية وغرها.
وعن توفر الكــروت الخاصــة بالبطائق 
الشــخصية االلتكرونية، اوضــح مدير عام 
مكتب مصلحة األحوال املدنيــة بأن الفرع ما 
يزال مرتبطاً مركزياً باملصلحة وتوفر البطائق 
يستغرق من شهرين إىل ثالثة اشهر، وهو ما يتم 
معالجته بإصدار استبيان يحمل الرقم الوطني 
ويري العمل بــه إىل أن يحصل املواطن عىل 

البطاقة االلكرتونية.

الكبرة  ونظرا لألعــداد 
من املواطنني املرتددين عىل 
مكتــب مصلحــة االحوال 
مأرب  بمحافظــة  املدنية 
للحصــول عــىل الهويــة 
وتســهيالً  الشــخصية، 
ملهــام املكتب الــذي يقدم 
خدماته للموطنني يف خمس 
محافظات هي مأرب وشبوة 
والجوف والبيضاء وجزءاً من 
حرضموت الوادي )سيئون( 
يجري حالياً إنشــاء مبنى 
أضايف تابع ملصلحة االحوال 

املدنية فرع مأرب.
واوضح بــأن املبنى الذي وجــه األخ اللواء 
سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب بإنشائة 
عىل نفقة الســلطة املحلية سيخصص طابقة 
السفيل الرشفة امللفات والوثائق فيما سيستفاد 
من الطابق العلــوي لتخفيف الضغط الحاصل 
عىل الفرع وسيتم إنشاء اقسام خاصة باألجهزة 

الفنية واملعلومات وقسم التصوير.
وأعرب يف ختام ترصيحه عىل شكرة وتقديره 
لألخ محافظ محافظة مــأرب عىل ما يقدمه 
من دعم واهتمــام باملكتب، وتزويده باألجهزة 
والكمبيوترات وكيمــرات املراقبة التي قضت 
عىل الكثر من املخالفات والظواهر الســلبية، 
واصبحــت جميــع املعامالت تتم بسالســة 
وشفافية وبصورة مبارشة بعيداً عن السمارسة 

واملتمصلحني.

مطلوب من الجهات المعنية دعم الهيئة 
لتلبي االحتياجات المتزايدة للخدمات 

الطبية في  المحافظة

:» رئيــس هيئة مستشفى مــــــارب لـ»

نسعى لتحويل الهيئة إلى مستشفى تعليمي وإنشاء 
مراكز تخصصية ألمراض وجراحة القلب وعالج األورام

مكتب »الشباب والرياضة« بتعز يدشن 
عددا من »البطوالت واأللعاب الرياضية« 

في الشهر الكريم

باتت هيئة مستشفى مارب تستقبل المرضى من عموم محافظات الجمهورية بعد ان 
كانت خدمات المستشفى تقتصر على محافظة مأرب وبعض المحافظات المجاورة، 
ناهيك أن اقسام المستشفى في ظل ظروف الحرب التي تمر بها البالد باتت تستقبل 
جرحى الحرب من العسكريين اضافة الى ضحايا الحوادث المرورية المتكررة في طريق 

العبر. 
كل ذلك يســتدعي إعــادة النظر فــي المخصصات التشــغيلية للهيئة وزيــادة القدرة 
االســتيعابية القســام المستشــفى وتحديــث وتطويــر امكانياتــه واجهزتــه الطبية 

التشخيصية والعالجية المختلفة.
الدكتور محمد القباطي رئيس هيئة مستشفى مارب تحدث لـ »26سبتمبر« عن طبيعة 
الجهــود التــي تبذل الســتيعاب هذه الزيادة في اعــداد المرضى  وكــذا خطط الهيئة 
لتوسعة منشأته ومرافقة وتحديث امكانياته وإيجاد اقسام ومراكز تخصصية جديده 

لعالج األمراض المختلفة فإلى نص الحديث:

   خــــاص

:» « مـــدير عــام مصلحة األحوال المدنية مأرب لــ

نعمل على إنشاء مبنى إضافي.. وإجراءات الحصول 
على الرقم الوطني تستغرق 72 ساعة فقط

ناشد الجهات المعنية إنقاذه وتحويله الى مستشفى ريفي متكامل:

مدير مستشفى »الخبر« الريفي بأبين يؤكد 
بأن المستشفى آيل للتوقف
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يف الصباح الباكر، الشوارع تبدو مقفرة، الهدوء 
يمأل املكان، إال من أصوات بعض القذائف، ولعلعة 
الرصاص، ليبدأ من بعد أذان الظهر، توافد املارة 
واملتســوقني، املحالت التجاريــة تفتح، والباعة 
املتجولون بشــقيهم »املنتظم« و»املســتجد« 
ينترشون، الزحام سيد املوقف، يمد املدينة بالحياة، 
ويغدق عىل طالبــي الرزق الحالل بما قســمه 

خالقهم. 
عىل إحــدى فتحات شــارع »التحرير األعىل« 
الفرعيــة، يقف الحاج/ قاســم الوصابي جوار 
»عربيتــه« املثقلة باملالبس، وعالمــات الحبور 
والرور تشع من وجهه، مشــغوالً بمساومة 
املشرتين، أخذت من وقته املزحوم دقائق معدودة، 
ومما قاله: »الســوق يف األيام املاضية كان راقد، 
واآلن الحمدلله الكل يطلب الله، ورمضان ما يجي 

إال هو ورزقه«.

أكالت مؤقتة
ثمة تغير ُمســتحدث عىل أبــواب »املطاعم، 
والحلويات، والبوفيهــات«، وبعض »البقاالت«، 
وجد رمضان بضاعتها: »سنبوسة، باجية، رواني، 
مشــبك... إلخ«، لتعرض جميعها فوق دواليب 
صنعت خصيصاً لذلك، عــيل القباطي »صاحب 
حلويات«، قال أن الطلب عىل الحلويات املعروفة 
يقل خالل شهر رمضان، بفعل األكالت الرمضانية 

املؤقتة.
الزجاج هنــا فاصل مرحب بــه، يحمي تلك 
املأكوالت من تلوث الشارع، ويف الوقت الذي يتفانى 

الباعة »املستقرون« يف استخدامه، فإنه ينعدم عند 
منافسيهم »املتجولني«، والسعر وال يشء غره، هو 

الفيصل يف كساد تلك البضاعة من تلك.

باعة تقليد!!
بعض املحالت التجارية الرابضة يف قلب املدينة، 
شوهت الشارع واحتلته عن سبق ارصار وترصد، 
عبدالعزيز الحبييش، يتهم أصحابها باستحداث 
عربيات مفخخة بالبضائع الكاسدة، يؤتى بها من 
األبواب الخلفية، ليتوىل تسويقها باعة متجولني 
تقليد، يف لعب واضح بعقول املتسوقني، الذين تنقاد 

نفوسهم لبضاعة الشارع، بحجة أنها أرخص.
ينفــي عبدالرحمن مهيــوب »صاحب محل 
مالبس« تلك التهمة عن نفسه ومحله، مؤكداً أن 
كل التجار يف رمضان مستفيدون، ومن يستخدم 

ذاك االسلوب مريض نفس، وغر قنوع.

أزمات خانقة
يف ظل الحــرب والحصــار، ال يحمل رمضان 

للتعزيني أجواء روحانيــة فقط؛ بل ُيغدق عليهم 
بأزمــات خانقة، يتفنن شــياطني رأس املال يف 
صناعتها، فيما املواطنون البســطاء مشغولون 
بمتطلبات حياتهم اليومية، مستنفرين عىل قدم 

وساق، وجيب أيضاً.
يارس الزكري »تاجر جملة«، لم يبد استغرابه من 
إقبال الناس عىل املواد الغذائية واالستهالكية، ألنه 
مشهد تعود عليه، يتكرر كل عام، كما لم ينس يف 
آخر حديثه أن يحذر املشرتين من عدم االستعجال 
يف رشاء املــواد الغذائية خاصــة املعلبات إال بعد 
التأكد من مدة الصالحيــة، منبهاً يف الوقت ذاته 
من وجود مواد غذائية منتهية الصالحية، يستغل 
التجار الجشعون قدوم شهر رمضان فيضخوها 
إىل األســواق، والضحية يف األول واألخر املواطن 

املخدوع بسعرها الرخيص، وبريقها األخاذ.
الحظت أثنــاء جولتي االســتطالعية الزحام 
الشــديد أمام »بائعي التمور«، وممــا تبادر إىل 
سمعي تذمر عدد من املشرتين من ارتفاع اسعاره، 
يقول عبدالقوي سلطان »بائع تمر«، إن الكميات 

التي تصلهم من تجار الجملة محدودة، بحجة عدم 
وصول كميات كافية إىل األسواق، وهذا باعتقاده 
أدى إىل ارتفاعها، خاصة مع ازدياد الطلب عليها.

 كـم لنـا راقـدين؟!
كانت يل جولة عىل الفتحة املمتدة من شــارع 
»التحرير األعىل« إىل شــارع »التحرير الخلفي«، 
تحديداً أســفل »جامع الســقاء«، لم يتبادر إىل 
سمعي إال أصوات األواني التي بدأت تتزحزح بثقل 
املساومة مع الزبائن، كانعكاس فعيل النتعاش بدأ 
يعيشه ذلك السوق، باملصادفة سألت صاحب أحد 
املحالت مازحاً »ليش أسعارك غالية عادنا أخذت... 
بـ....«، فكانت إجابته: »نشتي نعوض كـم لنـا 

راقـديـن!؟«.
هذا األســلوب املتنايف مع قيمنــا واخالقنا لم 
ينحرص عىل صاحــب األواني فحســب، بل هو 
منترش بتعميم شيطاني عنوانه »كم لنا راقدين؟!«، 
والضحية نحن جميعاً، يشدنا الزحام، ويتلقفنا 
التجار كـ »الكرة«، وطبعاً تختلف ركلة عن ركلة، 

إال أن املرمى يف النهاية واحد!!.
وجــدي الزغــروري، ينصــح زمالئه 
املتسوقني: »ساوم، ثم ساوم، ثم ساوم، إىل 
أن يناديك صاحب املحل من وسط الشارع: 

خالص ارجع!!«.

ُعشاق زحمة!!
يتهم توفيق أحمــد، املواطنني اليمنيني 
بأنهــم مجبولــون عىل عشــق الزحمة 
والطوابر، ومــا توجــه الجميع صوب 
»املركزي«، ويف وقــت واحد، إال نتاج فعيل 

لذلك.
يف املقابل، أرجع محمد عبد الودود، من 
سكنة »حارة الجمهوري«، سبب تسوقه 
يف »املركزي«، عىل الرغم من وجود ســوق 
صغر يف حارته، إىل فارق األسعار، فتجار 
حارته مغالون، كما أنه يرتاح يف الزحمة، 
يتفنن يف مســاومة الباعة، وإذا لم يقتنع 
بســعر أحدهم توجه صوب اآلخر، وهكذا 

دواليك.

ساحة اختبار
زحمة ما قبل اإلفطار، مشــهد رمضاني يلقي 
بظالله عىل أســواق تعز الضيقة، التي صارت يف 
ظل »مدرسة الصوم« ساحة اختبار كبرة لجموع 
املُتسوقني، معيار النجاح فيها السيطرة عىل زمام 
النفس، وعدم الغضب، والتعامل مع اآلخرين بروح 

رياضية.

مع اضطرار ألزمه إياه موعد خروجه من العمل، 
يستغل مكرم عبدالحميد، ما بقي له من وقت يف 
التسوق يف »املركزي«، يشــاركه التسوق زميله 
معاذ الذبحاني، الذي أكد أن سوق واحد ال يكفي، 
وان الدخول إىل السوق بعد ساعات العمل ُمتعب 
جداً، واجتماع اإلرهاق مع الجوع يولد توتراً وقلقاً 

شديداً. 

تدخل »مكرم« ساخراً: »ال تستغربوا إذا سمعتم 
مصياحة هنا، أو ملباجة هنــاك، فهي كثراً ما 

تحدث يف رمضان، خاصة قبل اإلفطار!!«.

 المشي أخرج!!
استغنت سيارات الحاملة هذه األيام عن خدمات 
شــارع »التحرير األعىل«، وعما قريب ســتعلن 
استغناءها عن شارعي »التحرير األسفل« و»ستة 
وعرشين«، باإلضافة إىل بعض الشوارع الفرعية 

القريبة منها.

وبعد عرص كل يوم رمضاني يصعب عىل البرش 
تخطي تلك الشوارع، كما يصعب عىل السيارات 
تجاوز الشوارع األخرى، باألخص شارع املدينة 
الرئيي »جمال«، وبعد طول انتظار، تأتي الرعة 
كحل يفعله كثرون ملالحقة اإلفطار، وعواقب ذلك 

احياناً تكون وخيمة.

الدراجات النارية هي األخرى، رشيك رئيي يف 
ذلك الزحام، خاصة بعــد أن تضاعفت أعدادها، 
وصارت كالجراد املنترش، تجوب الشوارع وتصم 
بأزيزها اآلذان، واألعجب أن أغلب املواطنني غر 
راضني عن خدماتها، فهذا ماجد عبدالجليل، يقول: 
»ما فيش فائدة منها، ألن خروجها من تلك الزحمة 

الشديدة أمر صعب، وامليش أخرج!!«.

وسيأتي رمضان
تعز، مدينة حاملة نابضــة بالحب، ُمرصة عىل 
الحياة، تثبت للجميع أنهــا قوية صلبة، عصية 
عىل اإلنكسار، تبحث كل يوم عن فرحة إنتصار، 
ترقب بصرب لحظة التحرير الشــامل، وعيونها 
عىل املســتقبل، تحجز لها يف أجندته مكان، وألن 
دوام الحال من املحال؛ سيميض رمضان، وسيأتي 
رمضان آخر، وتعز وسكانها حتماً سيكونون يف 

أحسن حال.

       مأرب - خاص:
بدات مســاء االثنني يف مأرب اوىل فعاليات 
برنامجاً ثقافياً توعوياً مســتهدفاً نخبة من 
الشباب يمثلون مختلف محافظات الجمهورية.
ويف حفل تدشني الربنامج الذي ينفذه اتحاد 
املبادرات الشبابية ويستهدف قرابة 70 شاباً من 
أصحاب الوعي والرأي املؤثر يف املجتمع، ويمثلون 
مختلف محافظات الجمهورية، أوضح داوود 

علوه، رئيس اللجنة التحضرية لرشــفة وعي 
الشبابي- مستشــار وزير الشباب والرياضة: 
ان الربنامج الذي يستمر خالل ثمانية ليايل من 
شهر رمضان يناقش يف ثمان أمسيات ثمانية 
مجاالت مختلفة تهدف إىل التوعية الشــاملة 
لنخبة الشباب املســتهدفني بما يخدم الرؤية 
العامة للدولة، وملبياً لطموح النخبة الشبابية 

من عموم محافظات اليمن.
وأضاف علوه، يف كلمة اإلفتتاح ان الربنامج 

ســيخلص لتوصيات يرفعها نخبة الشــباب 
للحكومة لتساهم بشــكل ايجابي يف صناعة 

الرؤية العامة للدولة.
وقال مستشار وزير الشباب والرياضة: »من 
محافظة مارب سننقل صورة جميله عن شباب 
اليمن، ونسعى لتكوين مجموعة من الشباب 
العداد كثرة من الربامــج واالهداف لنقلها اىل 

كافة شباب اليمن«.
 وأوضح داوود علــوه، بقوله: »نحن نعيش 

لحظات عصيبة بفعل مليشيا االنقالب، وبجهود 
الشباب وحركته سنكون الخالص لهذا الوطن 

وسنكون السند والعون للرشعية«.
 وأشــار اىل ان وزير الشباب والرياضة نايف 
البكري، والذي يرعى الربنامج بالتنســيق مع 
قطاع الشباب بالوزارة وإرشاف مكتب الشباب 
بمأرب يويل هذه الفعالية أهمية كبرة«. شاكراً 
محافظ مارب ومكتب الشــباب لدعمهم مثل 

هكذا نشاط.

 ويف األمســية قال الدكتور خالد العمودي، 
أستاذ مشارك بجامعة أقليم سبأ يف محارضته 
األوىل: »نتمنى ان تتحول رشفة الوعي اىل جرعة 
وعي، كون الوعي سبيل نهوض االمم". معترباً  

الشباب عماد األمة والتغير والنهوض«.
 ويف األمسية قدمت عدد من املشاركات بينها 

تواشيح رمضانية للمنشد صهيب صالح.

بمشاركة 70 شابًا من عموم محافظات اليمن وكوكبة من األكاديميين

انطالق فعاليات توعوية في مأرب تتضمن مبادرات إبداعية وأمسيات ثقافية ورمضانية متنوعة

مواطنوها البسطاء مشغولون بمتطلبات حياتهم اليومية، مستنفرين على قدم وساق

تـعـز.. رمضانها غير
رغم مرارة الحرب، وقســاوة الحصار، لم 
تتغير طقوس ســكان تعــز الرمضانية، 
وتعايشــوا  القذائــف،  أصــوات  ألفــوا 
معها، واتجهوا كالعادة صوب األسواق 
بضجيجهــم  مألوهــا  والمســاجد، 
وتسبيحهم، وعادوا إلى منازلهم، وكلهم 

شوق ليوم رمضاني آخر.

   استطالع/ بالل محمود

 قاسم الوصابي: السوق في األيام الماضية كان راكدًا، واآلن الحمدلله الكل يطلب الله، ورمضان ما يجي إال هو ورزقه
 ياسر الزكري: هناك مواد غذائية منتهية الصالحية، يستغل التجار الجشعون قدوم شهر رمضان فيضخوها إلى األسواق
 مكرم عبدالحميد: ال تستغربوا إذا سمعتم مصياحة هنا، أو ملباجة هناك، فهي كثيرًا ما تحدث في رمضان، خاصة قبل اإلفطار!!
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

11 الرمضانية

زنجبار - خاص
تحت شــعار » حصاد األجور يف 
خر الشهور » .. وتواصالً ألعمال 
برنامجهــا يف تنفيــذ املــرشوع 
الوقفي الكبر والخاص بمرشوع 
إفطــار الصائم للعــام الهجري 
الجــاري 1440ه املوافق 2019م 
واملمول مــن جمعية إحياء الرتاث 
اإلسالمي - دولة الكويت .. قامت 
الخرية   اليمانية  الحكمة  جمعية 
يوم األربعاء بتوزيع وجبة إفطار 
الصائمني يف ) 3 ( مخيمات للنازحني 
يف أبني بمناطق » الطميي - النش 
- املسيمر » وبلغ عدد الوجبات ) 

1500 ( وجبة ..
اإلدارة  ملديــر  ترصيــح  ويف 
اإلجتماعيــة يف جمعيــة الحكمة 

اليمانية الخرية - عدن أ/ عيل الدويل 
قال فيه : إن هذا العمل الخري واملقدم 

من جمعية إحياء الرتاث اإلسالمي - 
دولة الكويت قد اســتهدف النازحني 
يف أقليم عدن » عــدن - لحج - أبني » 

حيث تم توزيع ) 6545 ( وجبة إفطار 
للصائمني يف املخيمات معرباً عن شكره 
الجزيل لدولة الكويت أمراً وحكومًة 

وشــعباً والشــكر موصول لجمعية 
إحياء الرتاث اإلسالمي الكويتية املمولة 

للمرشوع ..

من جانبه أوضح مسؤول املتابعة 
والتقييم يف جمعية الحكمة اليمانية 
الخرية - عدن أ/ املقداد محفوظ أن 
هذا العمل اإلنساني النبيل تجاه إخوتنا 
النازحني من الحــرب واملتواجدين يف 
محافظة أبني يف هذا الشــهر الكريم 
يمثل لفتة كريمــة تجاههم كونهم 
بحاجة إىل مثل هذه املساعدات آملني 
أن تحذوا باقي الجمعيات واملنظمات 
الخرية حذوا جمعيــة إحياء الرتاث 
اإلســالمي الكويتية يف تقديم العون 

للنازحني واملرشدين من مناطقهم ..
حرض تدشــني التوزيع مستشار 
محافظ أبني لالســتثمار الشــيخ/ 
عبدالنارص اليزيدي ورئيسة مؤسسة 
رؤيا املســتقبل بأبني أ/ فلســطني 
بركات ومندوبة مخيم النش بالكود 
أ/ صابرين محمد ومندوب مخيم حي 

الطميي بزنجبار أ/ رياض عكف ..

استهدفت إقليم عدن بـ6545 وجبة

جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تقدم وجبات إفطار الصائم للنازحين في أبين 

دشن مركز امللك ســلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية الخميس مرشوع 
توزيع الســالل الغذائية، الذي تنفذه 
شبكة النماء اليمنية للمنظمات األهلية 

.YDN

ويســتهدف املرشوع الــذي يوزع 
16068 سلة غذائية يف ست محافظات 
يمنية هي )عدن وتعز ومأرب والجوف 
وشبوة والحديدة( النازحني واملترضرين 

والفئات املحتاجة واألشد فقراً.

ويف فعاليــة التدشــني أكــد وكيل 
محافظة شبوة عبد القوي ملروب، عىل 
أهمية مثل هذه املشــاريع اإلنسانية 
واإلغاثية يف هذه الظروف الصعبة التي 
تمر بها بالدنا، مثمناً ملركز امللك سلمان 
جهوده اإلغاثية يف مســاعدة الشعب 

اليمني. 

من جهته أشار األمني العام املساعد 

لشبكة النماء YDN منر العامري إىل 
حزمة من املرشوعــات اإلغاثية التي 
ينفذها املركز بالتعاون مع الشــبكة 
خالل شهر رمضان املبارك لهذا العام، 
من ضمنها مرشوع توزيع الســالل 
الغذائية يف ســت محافظــات يمنية، 
مؤكداً عىل استمرار تنفيذ هذه املشاريع 

يف جميع املحافظات.

من جهته أوضح عــادل الفيايض 
منســق املرشوع بمحافظة شبوة أنه 
ســيتم توزيع 1800 ســلة غذائية يف 
مديريات عتق وعسيالن وجردان ودهر، 
تستفيد منها 1800 أرسة من الفئات 

النازحة واألشد احتياجاً.

يذكر أن مركز امللك سلمان وبالتعاون 
مع شبكة النماء قد دشن خالل اليومني 
املاضيني مرشوع الوجبــات الغذائية 

والذي يستمر طوال شهر رمضان.

دشــن مركز امللك ســلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنســانية مــرشوع توزيع 

التمور يف عرش محافظات يمنية والذي 

تنفذه شبكة النماء اليمنية للمنظمات 

األهلية.

وخالل التدشــني الذي حرضه وكيل 

أول محافظة البيضاء الشيخ خالد احمد 

عبد ربه العوايض ، وعضو مجلس االدارة 

بشــبكة النماء عبدالكريم الضمري تم 

توزيع التمور عىل املواطنني.

وقد استمع وكيل املحافظة من مدير 
املشاريع يف الشــبكة لطف الغباري اىل 
تفاصيل املــرشوع، وعملية توزيعه يف 

املحافظات.

وعرب الشيخ العوايض عن بالغ شكره 
وامتنانه  ملركز امللك سلمان عىل تنفيذ 
مثل هذه املشاريع والتي أكد انها تسهم 
يف تخفيف معانــاة املواطنني، متمنيا 

مزيدا من الجهود لدعم الشعب اليمني.

من جانبــه أكد لطــف الغباري أن 
املرشوع عبــارة عــن 3000 طن من 
التمور، و يســتمر طوال العام ، وينفذ 

عرب مراحل مختلفة.

وأشار الغباري اىل أن املرشوع يستهدف 
عرش محافظات وهي ) أبني والبيضاء، 
والضالع، والحديــدة والجوف وعمران، 

ومأرب وشبوة وصنعاء وتعز(.

تدشين مشروع توزيع التمور في عشر محافظات يمنية 

يستهدف 16000 أسرة.. 

مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع السالت 
الغذائية في 6 محافظات يمنية

»هدهد سليمان«
كان الهدهد منضبطا يف نقل األخبار.. حيث قال : }وجئُتَك 

ِمن سبإٍ بنبإ يقني{.
لم يقل : »سمعُت« أو »قرأُت« أو »قالوا« أو »قيل« أو »كما 

وصلني«.
بل قال: } بنبإ يقني {.

فماذا كان ِمن سليمان عليه السالم ؟
هل اتخذ موقفا رسيعا ؟

-كما نعمل اليوم »نسخ و لصق«!
وهو يعلم أّن الهدهد ال يجرؤ أْن يكذب عليه، بل مع ذلك 

قال : } سننظر أصدقَت أم كنَت ِمن الكاذبني {
التثبت ِمن األمر قبل نقله أو نرشه، مطلب ِديني ومنهج 
ِمن مناهج األنبياء عليهم السالم ! فال تنرش ما ال تعلم يقينا 

صحته ..
ْمَع َوالَْبرَصَ َوالُْفؤَاَد  } َواَل َتْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْمۚ  إِنَّ السَّ

ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاِن َعْنُه َمْسُئواًل {.

نص دعاء اليوم الحادي عشر 
من شهر رمضان 

عن ابن َعبَّاٍس، َعــِن النَِّبيِّ صىل الله عليه و آله: 

ْه إيَِلَّ ِفيِه  "اللَُّهمَّ َحبِّْب إيَِلَّ ِفيِه اإْلِْحَســاَن، َو َكــرِّ

َخَط َو  الُْفُســوَق َو الِْعْصَياَن، َو َحرِّْم َعيَلَّ ِفيِه السَّ

النِّرَاَن، ِبُقوَِّتَك َيا َغْوَث الُْمْسَتِغيِثنَي".

عرض / عبده عبداهلل
حــاول الكاتــب محّمــد رجب 
الســامّرائي يف كتابه هذا أن يخرج 
عــن املألوف يف الكتابة املوســمية 
عن شــهر رمضان وذلك باالبتعاد 
عن التكرار الذي شمل أغلب الكتب 
املخصصة لشــهر الصيام، فعقد 
فصوله للوقوف عىل أبرز محطات 
الضيــف الكريم وذلك يف ســياحة 
شملت الكتب الرشعية والتاريخية 
واللغوية واألدبية واملوســوعات، 
إضافــة إىل الحديــث املعارص عن 
طريق التحقيقــات الحّية مع أبناء 
الدول العربية واإلســالمية إلضفاء 
الشمولية يف اســتعراض مشاهد 

وصور رمضان يف هذه الدول كافة.

أحب الشهور
استهل الكاتب سياحته املعرفية 

عن رمضان بما رســمه ابن الجوزي 
براعته النافــذة وبراعته النادرة  عنه 
فقال: » مثل الشهور االثني عرش، كمثل 
أوالد يعقوب، وكما أن يوســف أحب 
أوالد يعقوب إليه، كذلك رمضان أحب 
الشهور إىل الله وكما غفر لهم بدعوة 
واحد منهم وهو يوسف كذلك يغفر الله 
ذنوب أحد عرش شهرا بربكة رمضان«.

وقد عقد خمسة فصول لهذا الكتاب 
توزعت عىل ثالثة مباحث لكل فصل. 
فعرض الفصل األول: )الرؤية والتهاني 
والتوحيــش(، وتنــاول املبحث األول 
منه ) رؤية الهــالل(، ثالثة عناوين: 
هــالل رمضان، واللهــم اجعله هالل 
رشــد، واملأمون واملصابيــح. وجاء 
املبحث الثاني ليحكي عــن )التهاني 
والتربيكات(، واختار موضوعني هما: 
من القطع النثرية وتهاني الشعراء. أما 
املبحث الثالث فأشار إىل )التوحيش.. 
الوداع(، مبيناً مادتني حول مقطوعات 

نثرية ووداع الشعراء يف هذا الجانب.

وتناول الفصل الثانــي )بني اللغة 
واألدب العربــي(، يف املبحــث األول 
)لرمضان والصوم(، مشراً إىل مواضيع: 
رمضــان يف اللغة، ويف الصــوم وابن 

الجوزي والشهور، والشعراء ورمضان. 
بينما ركز املبحــث الثاني) يف الفطور 
الرمضاني( ليذكر شــيئاً عن الفطور 
والجوع والتمــر. وجاءت ) مفاكهات 

للمبحث  الصائمني(، عنوانــاً 
الثالث الذي تضمن مواضيع: من 
املفاكهات، ومع الفقيه، وأشعب 
والجدي، والرجل البخيل، وبني 

نصيب واألحوص.

ابتهاالت الروح
... أما فصــل الكتاب الثالث 
وهو: ) ابتهاالت الروح(، فتضمن 
ثالثة مباحث أيضاً قدم األول) 
تالوة الذكر الحكيم(، لُحْســِن 
التالوة، وبســم الله، ومعاني 
الكتاب، وال تسافروا بالقرآن، يف 
حني شمل ) فضائل رمضان(، 
من املبحث الثاني للحديث حول 
بيان خمس خصال، وموســم 
خصب للعبادة، والصيام وصفاء 
النفس، وتدريــب الصائمني ، 
والعمرة أيام الصيام، والتسبيح 
يف رمضان، وتبت إليك، وأحداث 
رمضانيــة. وعــرض املبحث 
الثالث ) الجود واإلنفاق(، لثالثة 
مواضيع: أجود الناس، وصدقة 

رمضان وموسم التفطر والخرات. 

أما)رمضان يف ذاكرة املسلمني( فهو 
عنوان الفصل الرابع يف هذا الكتاب إذ 
اشتمل مبحثه األول) املجالس والرحالة 

يف رمضان ( لإلشارة إىل األربعة عرش 
موضوعاً فيه حيــث تناول: املجالس 
العربية، واملجالس النبوية، ومجالس 
الخاصة والعامة، وأقــدم املجالس، 
واملحاكي أيام العباســني، 
الحكايــات  ومجالــس 
املبحث  وعرض  الشعبية، 
عند  رمضــان  الثانــي) 
الرحالــة(، لرحــالت ابن 
جبر، وابــن جبر يف مكة 
وليلة أهــل الهالل ورحلة 
ابن بطوطة ويف مكة والقدر 
وختم القرآن واملكيون وعيد 

الفطر.

 وتنــاول رمضــان يف 
العربية واإلسالمية  الدول 
لتقديم  الثاني  املبحث  من 
صورة عن عادات وتقاليد 
صيام أربعني دولة عربية 
املبحث  أعقبه  وإسالمية، 
الثالث)العيــد يف الــدول 
واإلســالمية(  العربيــة 
ليعــرض عــادات خمس 
وثالثــني دولــة عربيــة 
وإســالمية الحتفاالتهــا 
بمناسبة عيد الفطر املبارك.

مظاهر رمضانية
بمظاهــر   ( الكتــاب  وختــم   ...
رمضانية(، عنــوان الفصل الخامس إذ 
تناول يف املبحث األول منــه) الرتاويح 
والسحور( لثالثة عرش موضوعاً خاصاً 
عن: الرتاويح، والســحور، وأيام النبي 
الكريم، واملسحراتي، ونداءات التسحر، 
والزمزمي يف مكة، وابن نقطة يف بغداد، 
وابــن عنتبة يف مرص، وعنــد ابن جبر 
وهورنيكا وســحور مكة والشــعراء 
والفانوس واَخرهــا حكاية الفانوس. 
ثم خصص املبحــث الثاني )لليلة القدر 
املباركة( وفيه حديث عن القدر يف اللغة 
ومن املعاني وإحياء العرش األواخر ومن 
الليايل ليلة القدر وتــاله املبحث الثالث 
)الحلويات الرمضانية(، ليسلط الضوء 
عىل ثالثة أنواع مــن حلويات رمضان 
املعروفة عنــد ابن الجــزار والكنافة، 
والقطايف: دثار مخمل، والزالبية شبابيك 

الذهب!

الكتاب مــرشوع لربنامج رمضاني 
ثقايف ذو ســيناريو كامل وهو متوفر 
باملكتبة الشاملة االلكرتونية ولعلنا نرى 
أحد املبدعني قــد أواله اهتمامه وقدمه 
بصورة أكثــر إبداعا ليســتمر عطاء 

حضارتنا العربية واإلسالمية . 

استراحة رمضانيةرمضان في الحضارة العربية واإلسالمية في كتاب للسمرائي 

من يدعوني فأستجيب له
محمد الموشكي

»عن أبي هريرة ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه 
وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا 
حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوني فأستجيب له 

من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له«.
إن صاحب الحاجة عادة هو من يطلب حاجته وربما أهدر 
كرامته يف سبيل ذلك، أما أن يأتيك من بيده الحاجات كلها، 
ومن كل هذه الكائنات طوع أمره ، ويســألك _ وهو الغني 

عنك _ ما حاجتك ؟!
ويناديك وبيده مقاليد السماوات واألرض ، سلْني أعطك ، 

واستغفرني أغفر لك ..
ال إله إال الله، ما أحلم الله بنا ، والله لو كان ســيدا برشا 
وأراد أن يتواضع يوما لعبيده بأن يسألهم حاجاتهم ثم رآهم 

عنه غافلني وبغره منشغلون لنّكل بهم أشد تنكيل ، 
من منا ليس له هم ، من منا لم تفتت قلبه أحوال البالد ؟!

من منا لم تسل بالدمع عينيه حرة و أىس عىل أمة تكالب 
عليه الجميع ؟!

من منا لم تثقل كاهله مشاغل البيت وهموم األرسة ؟!
من منا لم تؤمله األحداث ولم تعرص قلبه املآيس ؟!

هل يعقل أننا أغنياء عن الله ؟!
وهل يعقل أن يكون بيننا أحد خال من الذنوب فال يستغفر 

الله ؟!
هل يعقل هذا حتى يسهر أحدنا ليله كله فال يكون لله منه 

ركعة واحدة وال دعوة واحدة وما أحوجنا إىل ذلك!
) يخزِّن ( بعضنا والبعض يلعب وتنقيض الساعات وراء 
الساعات من أعمارنا ويأتي علينا هذا الوقت الثمني ثم ال 

نستغله ؟!
بالله تخيلوا املوقف والله ينادينا ويسألنا أن نقدم حاجاتنا 
هات ،  ونحن بكل َصلف نعرض لنميض ذلــك الوقت بالرتُّ

تخيلوا لتعرفوا ِعظم التفريط وحجم املأساة !
إخوتي ، أيها األعزاء ..

هي دعوة أوجهها لنا جميعا يف هذه الليايل املباركات بأن 
يكون لنا نصيب من ثلث الليل اآلخر خاصة ملن يمر عليهم 
ذلك الوقت وال زالوا ســهرانني ، أنا ال أطلب منك أن تكون 
ابراهيم بن ادهم وال الحسن البرصي فذنوبنا أقوى ونحن 
أضعف من أن نكون كذلك ، ولكن مادام انك قد سهرت وقد 
أمضيت كل هذا الوقت يف النت أو القات أو اللعب ، فال أقل 
من أن تركع ركعتني قبل الســحور تودع الله فيها حاجتك 
، وتطلب الله فيها أن يغفر ذنبــك ، وكلنا ذو ذنوب وكلنا 

أصحاب حاجات.
ومن يدري فلعل دعوة تنقذ بلدا ، ولعل دعوة تكتب نرصا 

، ولعل دعوة تستنزل رحمة !
والله كريم ..

»هدهد سليمان«
كان الهدهد منضبطا يف نقل األخبار.. حيث قال : }وجئُتَك ِمن 

سبإٍ بنبإ يقني{.
لم يقل : »ســمعُت« أو »قرأُت« أو »قالوا« أو »قيل« أو »كما 

وصلني«.
بل قال: } بنبإ يقني {.

فماذا كان ِمن سليمان عليه السالم ؟
هل اتخذ موقفا رسيعا ؟

-كما نعمل اليوم »نسخ و لصق«!
وهو يعلم أّن الهدهد ال يجرؤ أْن يكذب عليه، بل مع ذلك قال: 

} سننظر أصدقَت أم كنَت ِمن الكاذبني {
التثبت ِمن األمر قبل نقله أو نرشه، مطلب ِديني ومنهج ِمن 
مناهج األنبياء عليهم السالم ! فال تنرش ما ال تعلم يقينا صحته 

..
ْمَع َوالَْبرَصَ َوالُْفؤَاَد ُكلُّ  } َواَل َتْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْمۚ  إِنَّ السَّ

أُولَِٰئَك َكاِن َعْنُه َمْسُئواًل {.
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عادت الكثري من مؤسســات الدولة 
للعمل مجددا من العاصمة املؤقتة 
عدن وغريها من املحافظات املحررة 
، يف ظل غياب شــبه كامل للجهاز 
املركزي للرقابة واملحاسبة الذي لم 
يفعل طواقمه وإداراته ولم ينتدب 

ممثليه لدى املؤسسات األخرى .
إىل متى ســيظل الجهاز املركزي 
للرقابة واملحاسبة غائبا عن املشهد 
يف ظل الحاجة الكبرية إىل أدواره التي 
ستعمل عىل ترشيد املوارد ومعالجة 
االختاالت فور وقوعها ومســاعدة 
القيادة السياسية عىل اتخاذ القرار 

الصحيح.

مـــن هـــو الـمـنافــق؟

مـىت؟إلى مـىت؟إلى 

إفطار صائم.. مبادرة طيبة  لمنتسبي اللواء 149 في منفذ الوديعة الحدودياالنفجار الغامض تقرير يكشف عن حقائق مجزرة سعوان

عسكر يناقش مع الصليب األحمر التأهيل و بناء القدرات

مـحــافـــظ حـــضــرمـــوت يكـــرم الـــقــحـــوم

حقوق اإلنسان بمحافظة الجوف يدين  جريمة 
استهداف المدنيين في الغيل

طــهـــران فــي انتـظــار صـيف ســاخـــــن

 أحمد ردمان

القشيبي ... ملهم القيم 
هناك أشــخاص عظماء  يصنعون تحوالت يف مسرية الحياة . 
..لكن األعظم أن يكون هناك أعام يصنعون تحوال شعوريا يفيض 
إىل تغيري ايجابي يف التعامل الرتيب مع القيم... وذلك بهندســة 
تحديثها يف النفوس , وجاء الغبار الذي ران عىل رونقها ...لتظهر 
تلك القيم متشحة بحلة بهية غالبا ما يكون لصانع التحول فيها 
بريقا يلمع يف أفئدة املنضوين تحت عاملها أو املتأملني يف أسباب 

إحيائها.
رغم كل ما قيل من مدح يف الشهيد القشيبي إال أن ذلك لم ولن 

يوفه حقه.
فهل أعلنت اللغة عجزها أمام معاليه؟ 

أم أن كيل املدائح لكل غاد ورائح قد أفقد مصطلحات لغة الضاد 
قيمتها؟

الشجاعة ...اإلقدام ...الوفاء ..العزة ...اإلباء ..النخوة ..وغريها من 
أقرانها تعد قيما راقية وعظيمة .. لكن استخدامها بحق القشيبي 

ال يحقق مكنونات النفوس وال يشبع مشاعرها تجاهه.
لم أجد ما يعرب عن خضوع مشــاعري أمام عظمة صفاته إال 

تسميته  ب " ملهم للقيم "
هو ملهم للقيم القرتان ذكر اسمه بها يف مخيلة الذاكر أو السامع 
لصدى حروف اسمه ...فما ان يذكر اسم القشيبي عىل لسان إال 
وتتبادر إىل روع السامع معاني الشجاعة واإلقدام والوفاء والشمم 

ونظائرهن من القيم الفضىل.
وما ان تذكر تلك القيم إال ويســبق اســم القشيبي اىل ذهنية 
السامع... كون الاشعور قد اتقن املزيج بينهما كنتيجة طبيعية 
لسمو فارق يف سماء مواقف القشيبي التي طاملا طاولتها األعناق 

وما تزال.
ذلكم هو الشهيد الذي شكل بعلو معاليه ميزانا معياريا لصوابية 
مواقف اليمنيني من عدمها قدر اقرتابها أو ابتعادها عن الخطوط 
التي رسم جمال لوحتها بدمه الزكي القاني يف معركته املقدسة 

قبل خمسة أعوام.

أصدرت منظمة سام للحقوق 
والحريــات، ومقرهــا جنيــف 
تقريراً حقوقياً بعنوان )االنفجار 
الغامض( يتضمن تحقيقاً أجرته 
املنظمة يف واقعــة االنفجار الذي 
وقع  بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩ ، جوار 
مدرسة الراعي يف منطقة سعوان 
، يف  العاصمــة اليمنيــة  صنعاء 
، الواقعة تحت ســيطرة مليشيا 
الحوثي، وخلــف مقتل ١٤ طالبا 
وطالبة واصابة عدد كبر إضافة 

اىل ترضر عدد كبر من املمتلكات 
الخاصة الواقعة يف املنطقة.

وتضمن التقريــر إحصائيات 
لعدد القتىل واإلصابات وشهادات 
موثقة لشهود عيان كانوا قريبني 
مــن موقع االنفجــار ,وطالبات 
نجون من  املوت بأعجوبة وإفادات 
أهايل بعض الضحايا من  الطالبات.

وقالــت ســام يف تقريرها إنه 
بحسب تقييم خبر عسكري عمل 
يف مجال التصنيع العســكري يف 

القوات املســلحة اليمنية "يعتقد 
أن االنفجار لم يكن بفعل صاروخ 
جــوي أو رضب طران بل نتيجة 
فعل داخيل من الورشة نفسها، وأن 
مدى الرضر الذي خلفه االنفجار، 
والذي وصل إىل مســافة 5 كيلو، 
ناتج عن مواد شــديدة االنفجار؛ 
ربمــا كانت تســتخدم لتصنيع 
رؤوس صاروخية تســتخدم  يف 

العمليات العسكرية".
وأشــار التقرير إىل أن االنفجار 

ينفذ أبطال الجيش الوطني يف اللواء 149 خالل 
أيام شهر رمضان املبارك، مبادرة إفطار صائم، يف 

منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حرضموت.
وبتوجيهات من قائد اللــواء 149، يقوم أفراد 
وضباط الكتيبة املرابطة يف منفذ الوديعة بتوزيع 

وجبات اإلفطار عىل جميع املسافرين.
وذكر املقدم محمد الشليف أن توجيهات صدرت 
من قائد اللواء لضباط وأفراد الكتيبة املكلفة بحماية 
املنفذ بتقديم التســهيالت الالزمة لزوار بيت الله 

الحرام ألداء مناسك العمرة.
وأضاف بأن الكتيبة تزود الحافالت بمادة الديزل 
لتشــغيل مكيفات التربيد لضيوف الرحمن، كما 
نصبت مخيمات مؤقتة الستقبالهم أثناء توقفهم 
يف املنفذ، مشــرا إىل أنه يتم بالتنسيق مع الجانب 
السعودي لعبور أكرب عدد ممكن من زوار بيت الله 
الحرام يف اليوم الواحد، كمــا تتوىل الكتيبة تقديم 

الخدمات الطبية واألدوية للمسافرين.

ناقش وزير حقوق اإلنســان الدكتور 
محمد عســكر ، مع رئيس بعثة الصليب 
االحمر الدويل بعدن كارمن اشتاريثا عدد 
من القضايا منها التأهيل وبناء القدرات 
يف مجال القانون الدويل اإلنساني للكوادر 
املدنية والعسكرية وكذا األوضاع اإلنسانية 
يف اليمن، والدعــم العملياتي الذي تقدمة 

املنظمة الطبيــة منذ تدهــور األوضاع 
اإلنســانية والصحية، وآفاق التعاون بني 

الطرفني وسبل تطويرها. 
ونوه عسكر بالدور الكبر الذي تقوم به 
منظمة الصليب األحمر من خالل تنفيذها 
لعدد من املشاريع الفاعلة يف البالد وتقديم 
املساعدات اإلنســانية والتي ساعدت إىل 

حد كبر يف تخفيف معاناة اليمنيني مثمناً 
مشاركة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف 

مساعي اإلفراج عن األرسى. 
كما تطرق اللقاء اىل مناقشة االوضاع 
اإلنســانية يف اليمن عامة ويف محافظة 
الضالع عىل وجه الخصــوص حيث دعا 
وزير حقوق اإلنســان منظمة الصليب 
األحمر الدويل إىل تقديم املساعدة يف انتشال 
جثث القتىل يف مناطق االشتباك يف جبهات 
الضالع، مؤكدا اســتعداد الــوزارة عىل 
التواصل والتنسيق لتسهيل عمل املنظمة 
كون الوضع ال يحتمــل التأخر ألن ذلك 
سيؤدي إىل كارثة إنسانية من خالل انتشار 

األمراض واألوبئة يف تلك املناطق. 
من جانبه قال رئيس بعثة الصليب االحمر 
الدويل يف عدن إن اللجنــة فتحت عددا من 
املراكز يف األطراف الصناعية يف عدن واملكال 
وسيتم فتح مركز يف محافظة أبني أيضا و 
عىل اســتعداد لتقديم املساعدات يف مجال 
التأهيل و بنــاء القدرات من خالل الدورات 
التدريبة للجنود والضبــاط لرفع الوعي يف 

أهمية واحرتام القانون الدويل اإلنساني.

كرّم محافــظ محافظة حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملني البحسني، املؤلف واملوّزع املوسيقي 
املهندس محمد سالم القحوم صاحب فكرة 
مرشوع املقطوعات األوركسرتالية الحرضمية 
التي تم عزفها وتقديمها يف عمل فني عاملي 
يف الـ 13 من إبريــل املايض 2019م بمملكة 

ماليزيا .
ومنح املحافــظ درع املحافظة للمؤلف 
الشــاب القحوم تقديراً لجهــوده يف تقديم 
الفن الحرضمي بأســلوب عاملي يف فعالية 
عاملية شارك فيها كبار الفنانني الحضارمة 
واملاليزيني يف رسالة أطلقتها حرضموت للعالم 
أبرزت خاللها الفن الحرضمي األصيل انطلقت 
من عمق األلم والحرب يف بالدنا بعنوان )أمل 

من عمق األلم(.

وأشاد املحافظ باملؤهالت العلمية التي 
يمتلكها الشاب محمد القحوم وإنتاجه 
للعديد من األعمال الفنية املوســيقية 
لقنوات عربية كبرة، كما أشــاد بأداء 
الفنانــني الحضارمة يف تلــك الفعالية 
العاملية، وقال إن ذلك العمل الفني الكبر 
أظهر حرضموت وفّنها وموروثها الفني 
الراقي للعالم يف فعالية عاملية حرضها 
35 سفراً وأكثر من 100 دبلومايس  من 

مختلف دول العالم.
بدوره أهدى املؤلــف محمد القحوم 
املحافظ درعاً تذكارياً لفعالية األوركسرتا 
الحرضمية عرفانــاً لدعمه للمرشوع 
ومساهمته يف انجاح الفعالية العاملية، 
معربا عًن شكره وتقديره باسمه ونيابة 
عن فريــق العمل ملحافــظ حرضموت 
لتكريمه ودعمه للمبدعني من الشباب يف 

شتى املجاالت.
املقطوعــات  اســتلهام  وجــاء 
األوركســرتالية الحرضميــة التي تم 
تقديمهــا يف الـ 13 مــن إبريل 2019م 
بعاصمة مملكة ماليزيــا )كواالملبور(، 
من روح املوروث املوســيقي التقليدي 
الحرضمي يف محاكاة بلغة املوســيقى 
العامليــة ، انطلقت من تحت ســقف 
معاناة الحرب التي يعيشها الوطن، تم 
تقديمها بشكل اوركســرتا سيمفونية 
بمشاركة عدد من عازيف اآلالت املوسيقية 
واإليقاعية التقليدية الحرضمية يف صورة 
جّسدت مدى التواصل الثقايف بني الشعوب 
وانخراط التأليف املوسيقي الحرضمي 
ألول مرة يف عالم املوسيقى االوركسرتالية 
وبدء مرحلة جديدة من الفن الحرضمي 

املتنّوع.

أدان مكتــب حقــوق اإلنســان  
بمحافظة الجوف الجريمة الشــنيعة  
التى ارتكبتها مليشيا االنقالب الحوثي  
يف مديرية الغيل والتى أســفرت عن 
استشهاد اثنني  من املدنيني من أرسة 
املواطن أحمــد  مبخوت الدوخ وجرح 

ثالثة آخرين .
وقال مدير مكتب حقوق اإلنســان 
باملحافظة عبد الهادي العصار أن هذه 
الجريمة البشعة التي ارتكبتها املليشيا 
بحق الطفولة وبحق املدنيني وعابري 
السبيل تؤكد عىل وحشية وإرهاب هذه 
الجماعة االنقالبية املتمردة والتي دأبت 
عىل تعمد توجيه رضبات قصدية عىل 

املواطنني العزل واألحياء السكنية.
وطالب العصــار  األمــم املتحدة  
واملنظمات املعنيــة بحماية الطفولة 
واملدنيني بمحافظة الجوف، داعيا إىل 
رسعة التدخل لوقف هذه االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق االنسان ولكل العهود 
واملواثيق واألعراف الدولية ، والعمل عىل 
مساءلة ومحاكمة كل من يقف خلفها
وكانت املليشيا االنقالبية قد قامت  
باستهداف  ســيارة املواطن ) أحمد 
مبخوت الــدوخ ( بصــاروخ موجة  
أثناء مروره  بالطريــق العام الرابط 
بني مديريتي الغيل واملصلوب جنوب 

املحافظة .

حسين الصادر

من الواضح أن حربا أخرى قادمــة إىل املنطقة  وأصبح 
الجميع يســمعون طبول هذه الحرب، الحرب التي ستشكل 
إضافة إىل مشــكات املنطقة املعقدة ،لكن الحرب القادمة أن 
حدثت ربما تشــكل نهاية ملعاناة شعوب املنطقة وتضع حدا 
للفوىض التي تسببت طهران يف اشعالها عىل مدى أربعة عقود .
 مؤرشات حــدوث الحرب مؤرشات قوية واالنتشــار 
العسكري األمريكي ونوعية األسلحة التي نرشتها وشنطن 
من قاذافات القنابل األسرتاتيجية b 52  وحاملة الطائرات 
ابرهام لنكولن وقطع بحرية أخرى كلها تعيدنا إىل ذكريات 
الحروب التي شــهدتها املنطقة وان هناك جدية من قبل 
واشنطن وعكس ذلك نشاط إدارة ترمب ممثل بالسيد ماياك 
بمومبيو وجولته األوربية الروسية والتي يحاول فيها جلب 

التأييد ملعركة محتملة مع طهران .
تحجيم مخالب إيران والحد من الفوىض وعدم االستقرار 
الذي تسببت فيه وزعزعة أمن املنطقة وتهديد املاحة الدولية 
أصبح سلوكا غري مقبول من معظم دول العالم وتتفاوت 
أهداف الحرب بــني تحجيم النفوذ اإليراني  وقد تؤدي إىل 
تغيري النظام برمته نظرآ  لتململ شعبي والوضع االقتصادي 

املرتدي فهناك 40 مليون ايراني تحت مستوى خط الفقر :
ليس لدى طهــران الكثري من األوراق عىل املســتوى 
العسكري حتى مقارنة بالعام 1980م عندما دخلت حرب 
الثمان السنوات مع العراق حيث كانت طهران تمتلك ترسانة 
أســلحة حديثة يف ذلك الوقت ورثتها عن نظام الشاه مثل 

طائرات اف 5 واف 4 واف 14 وكلها أمريكية الصنع وقد 
خرجت اآلعن من الخدمة. 

إضافة إىل تجييش الشارع باسم الثورة حني كان للثورة 
بريقها وانخرط مئات آالف من اإليرانيني يف وحدات الباسيج 
املليشاوية متشحني بالحماس الثوري  الذي يبدو انه فقد 

بريقه اآلن وأصبحت الثورة يف الوعي الشعبي تعني سلسلة 
طويلة من املعاناة خربتها الشــعوب االيرانية خال أربعة 

عقود من الزمن الثوري:
وألن جمهورية الثورة الســامية ظلت شعارات ثورية 
بانهايات وزرعت الفقر والبؤس  ليس عىل خارطة إيران 
بل تمدد البؤس الثوري إىل بلدان مجاورة مشحون بخطاب 

خرايف وتحريض وعنف خلف مايني الضحايا.
تحولت جمهورية الثورة إىل جمهورية تخريبية وحاضنة 
لجماعات العنف والجماعــات اإلرهابية وأصبح اإلرهاب 
والعنف نهج وســلوك يتم ممارسته بشكل يومي يف إيران 
ومن خال توابعها الذنبية يف املنطقة ، أصبح هذا السلوك 

هو جزء من العقيدة العسكرية لجمهورية الفوىض .
تستغل إيران موقعها الجغرايف وسيطرتها عىل مضيق 
هرمز لتمثل تهديدا مســتمرا للماحة الدولية مستخدمة 
أساليب إرهابية مثل مهاجمة ناقات النفط وقد ساد هذا 
الســلوك يف أواخر ثمانينيات القرن املايض وتحول إىل ما 

يشبه اسرتاتيجية أو الخيار شمشون االيراني.
يبدو أن العالم نفذ صربه من السلوك األيراني الذي  مثل 
ظاهرة غريبة يف العاقات الدولية'  عىل طهران  ان تنتظر 
صيفا ساخنا وربما أضاعت فرصا كانت مناسبة للتغيري 

أقل كلفة.

السالة الحوثية تطلق عىل القوى املقاومة ملرشوعها باملنافقني!
ولكي يتم معرفة عىل من تنطبق تلك الصفة تعالوا بنا لنتعرف عىل 

بعض سلوك الحوثيني من خال وقائع وأحداث ال ينكرها أحد.
- انخرطوا مع ثورة فرباير فغدروا بها، وانقلبوا ضدها.

- تحالفوا مع عيل صالح فغدروا به، وقتلوه ومثلوا به.
- إماميون ملكيون حاربوا الجمهورية من 62-67، واليوم يدعون 

التحررية من السعودية
- يدعون انتماءهم للمذهب الزيدي وقامــوا بإحراق كتب الزيدية 

لإلمامامني للشوكاني والصنعاني وأيضاً مكتبة القايض العمراني.
- عملوا للحمدي شارع باسمه يف 2014م ويف 2015م قاموا بتجريف 
ورسقة كل محتويات الحمدي من املتحف الوطني من اجل اخفاء وطمس 

تاريخه الوطني.
- قاموا بثورة الجرعة بســبب زيادة 500 ريــال للدبة البرتول.. 

فارتفعت سعر الدبة يف عهدهم من4 آالف إىل 20 الف ريال.
- قالوا الشعب فقري يأكل من القمامة، فقطعوا مرتباته.

- قالوا: عيل صالح فاسد ولكن هم جاؤوا فاخذوا الدولة وصادروها 
ولم يبقوا شيئا لتعريف الفساد.

-يدعون الجمهورية، وهم قاموا باالنقاب عليها، وينكرون ثورة 26 
سبتمرب ويعملون عىل طمس اهدافها.

- يدعون االســام، وهم يوجهون الصواريخ اىل كعبة االسام مكة 
املكرمة.

- يحتفلون بمولد النبي وينكرون سرية الرسول وصحيح البخاري 
ومسلم. ويتبعون سرية الخميني.

- يدعون الوحدة وهم من يدعمون الحراك االنتقايل، وقد قال متحدثهم 
محمد عبد السام عندما وصل الجيش إىل مشــارف الراهدة: سوف 
تخرسون القضية الجنوبية واألرض، أي: يهدد االنتقاليني أنهم سوف 

يخرسون االنفصال اذا تقدم الجيش لتحرير الشمال .
- يدعون الوحدة وهم يطالبون ويرتبون مع االمريكان والربيطانيني 

منحهم حكماً ذاتياً وقد رصح بذلك وزير الدفاع االمريكي.
- يدعون الوحدة وهم من سعى اىل تمزيق الشعب اليمني وشن حروب 

مذهبية. 
- يدعون الوطنية.. وهم يتبعون يف الوالء اليران، ويعملون عىل طمس 

تاريخ اليمن.
- يدعــون العروبة.  ووالؤهم وحبهم للفرس والقومية الفارســية 

ويسخرون من العرب والعروبة والتاريخ العربي.
- عملوا قناة الهويــة انكرت هوية اليمن وقــال رئيس القناة: ان 
الحمرييني من اصل يهــودي، ووجهت القناة إلثارة املذهبية والنعرات 

العرقية واملناطقية، ومزقت النسيج الوطني، والهوية الوطنية. 
- عملوا قناة مســرية القرآن، فعطلوا أحكامه وداسوا عىل رشيعته.. 

وجابوا لنا مازم وقرآن الخميني.. واتبعوا والية الفقيه
 - يرفعون شــعار املوت ألمريكا، والتقوا بكــريي وزير الخارجية 

األمريكية يف عهد اوباما يف مسقط.  
- يرفعون شعار املوت لليهود ويلتقون مع نتانياهو يف مسقط.

- يرفعون شعار اللعنة عىل اليهود.. وهم من رحل اليهود من اليمن 
وأرسلوا لنتنياهو هدية )الخارطة التوراتية( لكي يثبتون ان فلسطني 

ارض اليهود.
- من اهداف رؤيتهم تنفيذ مخرجــات الحوار الوطني، وهم الذين 

انقلبوا عىل مخرجات الحوار.
-عملوا اتفاق السلم والرشاكة ثم انقلبوا ضده.

- يدعــون الديمقراطية والحرية.. وادخلوا الصحفيني الســجون 
وعذبوهم وقتلوهم.

 ومنعوا املسريات وحرية التعبري.. حتى للنساء.
- زعيمهم يدعي السام وجماعته تفجر البيوت.

- يدعون تطبيق القانون وزعيمهم يدعي االصطفاء والحق اإللهي وال 
قانون يعلو عىل صوت عبدامللك.

- يطلقون رؤية 2030 وال يستحون انهم قادوا انقاباً ضد الوطن 
ورسقوا راتب املواطن واالغاثة املقدمة من األمم املتحدة. وال رأي اال رأي 

السالة.
-الخاصة يدعون القيم والوطنية والنزاهة ويعملون ضدها.

)واذا قيل لهم ال تفسدوا يف األرض قالوا انما نحن مصلحون اال انهم 
هم املفسدون ولكن ال يعلمون(.

فمن هو اذا املنافق؟!

تســبب بصدمات نفسية شديدة 
لفئات األطفال وخاصة يف املدارس 
املحيطة بمربــع االنفجار وأيضا 
للمدنيــني القريبني مــن موقع 
اىل االرضار  الحــادث, إضافــة 
الجســيمة واملتوسطة يف محالت 
تجارية ومســاكن عدة تبلغ أكثر 
من 200 مســكن ومحل تجاري 
حسب إحصائيات أعلنت من قبل 

السلطات.
 وأكد رئيــس املنظمة املحامي 
توفيق الحميــدي أن إصدار هذا 
التقريــر يأتــي يف إطــار توثيق 
الجرائــم التــي ارتكبــت بحق 
املدنيني، باملخالفة لقوانني الحرب 
واالتفاقيــات الدوليــة وأولهــا 
اتفاقيات جنيف لحماية املدنيني، 
وأضــاف "إن اســتخدام دمــاء 
اليمنيــني وأرواحهــم للمزايدات 
السياســية واالتهامات اإلعالمية 
جريمة حرب وعمل غر أخالقي", 
كما دعا لجان األمم, ولجنة الخرباء 
البارزين, التي تحقق يف انتهاكات 
حقوق اإلنسان يف اليمن إعطاء هذه 
الجريمة أولوية خاصة يف التحقيق 

وإعالن نتائج التحقيق للعالم.

لجنة اإلغاثة تدين احتجاز 
المليشيا ألدوية السرطان

طالبت اللجنة العليا لالغاثة، وكيل األمني العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية ومنســق االغاثة الطارئة، مارك لوكوك، 
ومنسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف اليمن، ليزا غراندي، 
التدخل العاجل لإلفراج عن شحنات األدوية الخاصة بمرىض 
الرطان يف محافظة إب، وضمــان وصولها اىل مركز األورام 

املتخصص يف املحافظة.
ودعت اللجنة يف بيان صادر عنها املسؤولني الدوليني بالضغط 
العاجل عىل املليشيا لوقف اعتداءاتها ومضايقاتها للمنظمات 
االغاثية يف اليمن، والتي كان آخرها االعتداء وإطالق النار عىل 
فريق منظمة كر يف محافظة إب واالســتيالء عىل 279 سلة 

غذائية.
وأكد البيان أن احتجاز املليشــيالهذه األدوية يهدد حياة ما 
يزيد عن  3000 مريض بالرطان يف محافظة إب، خصوصاً 
بعد نفــاذ ما يقارب من %50 من أدويــة الرطان يف املركز 

املتخصص لعالج األورام الرطانية يف املحافظة.
ولفت البيان إىل أنه ســبق للمليشيا الشهر املايض احتجاز 
أكثر من 25 شاحنة وقاطرة تابعة لربنامج الغذاء العاملي تحمل 
مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة باملستشفيات يف 

محافظة إب.
واعترب البيان هذه الترصفات جرائم إرهابية تســتهدف 
املجتمع بشكل عام وتخالف القوانني الدولية وتنذر بانهيار 
للقطاع الصحي يف املحافظة، والوضع اإلنساني بشكل عام.

وأشار البيان إىل أن استمرار صمت منسقة الشؤون اإلنسانية 
يف اليمن ليزا غراندي حيال هذه املمارسات، أمر مؤسف وغر 
مقبول، ويشجع مليشيا االنقالب عىل ارتكاب املزيد من احتجاز 
القوافل االغاثية والدوائية الخاصة بالشعب اليمني يف املناطق 
غر املحررة، يف ظل استمرار الصمت االممي وعدم التدخل لوقف 

مثل هذه األعمال.


