
ناقش رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
الثالثاء، يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي، مع ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
اإلماراتية صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، مســتجدات الساحة اليمنية 
والتطورات املتصلة بمواجهة انقالب مليشيا 

الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران .
ونقل رئيس الوزراء، تحيات فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إىل 
رئيس دولة اإلمارات صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان ونائب رئيس دولة 
اإلمارات - رئيس الــوزراء - حاكم إمارة دبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وويل عهد 
أبوظبي - نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خالل لقاء رئيس الوزراء 

وقعــت الجمهوريــة اليمنية، يف 
العاصمــة اإلماراتية أبــو ظبي ، مع 
مؤسســة خليفة بن زايــد آل نهيان 
لألعمال اإلنســانية، مذكــرة تفاهم 
بشأن مرشوع توريد وتركيب وتشغيل 
توربني غازي مع الشبكة الكهربائية 
بقدرة 100 ميجا وات يف محطة الحسوة 
بالعاصمة املؤقتة عدن، وذلك بحضور 
رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 
ووزيــرة الدولة اإلماراتية لشــؤون 

التعاون الدويل ريم الهاشمي.
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها 
عن الجانب اليمني وزيــر التخطيط 
والتعاون الدويل الدكتور نجيب العوج، 
وعن الجانب اإلماراتــي نائب رئيس 

مؤسسة خليفة

نائب رئيس الوزراء يشدد على ضرورة اإلسراع بمعالجة 
األضرار الناجمة عن هطول األمطار بعدن

مصدر مسؤول في وزارة الدفاع:
 صدور توجيهات باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال من يسيء إلى المؤسسة العسكرية

اليمن يدين استهداف مليشيا الحوثي صالة القدوم بمطار أبها الدولي

لع على الخدمات المقدمة للجرحى بمستشفى مأرب
ّ
وزير الدفاع يزور دائرة الخدمات الطبية ويط

ترأس نائب رئيس الوزراء الدكتور 
سالم الخنبيش ، يوم أمس األربعاء، 
بديوان األمانة العامة ملجلس الوزراء 
بالعاصمة املؤقتــة عدن ،اجتماعاً 
موســعاً لتدارس األرضار الناجمة 
عن هطول االمطــار الغزيرة التي 
شهدتها عدن واملحافظات املجاورة 
لها ، ووضع املعالجات العاجلة لها. 
واستعرض الخنبيش يف االجتماع 
الذي حرضه وزيــر االدارة املحلية 
رئيــس اللجنــة العليــا لإلغاثة 
عبدالرقيب فتــح ونائب أمني عام 
رئاسة الوزراء عزيز نارش وعدد من 
أعضاء مجلس النواب ونواب وزارات 
األشــغال العامة والطرق والصحة 
العامة والســكان واملالية واإلدارة 

املحلية واملسئولني يف الجهات ذات 
العالقة يف مؤسسة املياه والرصف 
الصحي وصندوق النظافة وتحسني 
املدينة ومركز االرصاد الجوي، عدداً 
من القضايا املتعلقــة باإلجراءات 
املتخذة من قبل الســلطة املحلية 
باملحافظة واملديريــات التابعة لها 
والســبل الكفيلة ملعالجة األرضار 
الناجمة عنها من خالل االمكانيات 

املتاحة. 
وشــدد نائب رئيس الوزراء عىل 
رضورة االرساع بمعالجــة االثــار 
الناجمة عن هطول االمطار..مثمناً 
اهتمام القيادة السياســية ممثلة 
بفخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية ومتابعته 

املستمرة لتطورات األوضاع نتيجة 
األمطــار الغزيرة التي شــهدتها 
العاصمة املؤقتة عدن واملحافظات 
املجاورة لها وتوجيهاته بإنشــاء 
غرف طوارئ للمحافظات واملديريات 
برئاســة محافظــي املحافظات 
وعضويــة مدراء املديريــات وكذا 
اعتماده موازنة عاجلة لتحسني أداء 
البنى التحتية ومنها مسار السيول 

وغريها من البنى األخرى. 
وأكد نائب رئيس الــوزراء عىل 
اهمية أن يــوايف مركــز اإلرصاد 
بتغيريات املناخ الطارئة..مشــيداً 
بدور دول التحالــف العربي وعىل 
رأســها اململكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية 

خاص 26 سبتمبر
 أفاد مصدر مســئول يف قيــادة وزارة الدفاع، أن 
توجيهات صدرت للنيابة العسكرية، باتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال كل من يحاول اإلســاءة إىل املؤسسة 
العسكرية، والجيش الوطني، عرب نرش معلومات كاذبة 
أو منشورات مضللة، يف مواقع التواصل االجتماعي، ال 
أساس لها من الصحة، وتهدف إىل زعزعة الثقة بقيادات 
ومنتســبي الجيش الوطني، الذي يؤدي واجبه اليوم 

عىل أكمل وجه يف مختلف املحاور والجبهات واملواقع، 
ملواجهة مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، 
واستعادة الدولة ومؤسساتها املختطفة. وذكر املصدر 
يف ترصيح لـ "26ســبتمرب "، أن النيابة العســكرية 
ســتتعامل مع هؤالء والذين مع األســف ينتمون إىل 
املؤسسة العسكرية، وفق اللوائح والنظم العسكرية، 
وقوانني الصحافة والنرش السارية. ولفت املصدر أنه 

من حق من

أدانت حكومة الجمهورية اليمنية بأشد 
العبارات قيام مليشيا الحوثي املدعومة من 
إيران ،صباح أمس األربعاء ، باســتهداف 
صالة القدوم بمطــار أبها الدويل باململكة 
العربية السعودية الشــقيقة وأسفر عن 
إصابة 26 شــخصاً من املســافرين من 

جنسيات مختلفة بجروح.
وقالــت وزارة الخارجية يف بيان تلقت 

وكالة االنباء اليمنية)ســبأ( نسخة منه 
:"ان اســتمرار هذه الجماعة باستهداف 
املنشــآت املدنية ومن خلفها إيران التي 
تمدها باألســلحة يعكس مدى الخطورة 
التي باتت تشكلها هذه الجماعة املتطرفة 
والدرجة التي وصل إليها النفوذ اإليراني 

عليها".
وأضاف البيان: "أن هذا العمل اإلرهابي 

يمثل تحديــاً للمجتمع الدويل ورســالة 
واضحة للعالم بأن هذه املليشــيا ال تريد 
الســالم وليس لديها استعداد لالستجابة 

ملتطلباته".
وطالب البيان املجتمــع الدويل باتخاذ 
االجــراءات الصارمة ضد هذه املليشــيا 

والقوى الداعمة لها.

قــام وزير الدفــاع الفريق 
الركن محمد املقديش، يوم أمس 
األربعاء ، بزيارة تفقدية لدائرة 
الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، 
واّطلع عىل مســتوى الخدمات 
املقدمة ألبطــال الجيش الذين 
أصيبوا خالل مشــاركتهم يف 
معارك مواجهة املليشيا الحوثية 
والدفاع عن الثورة والجمهورية.
كما قام وزير الدفاع بزيارة 
إىل مستشــفى الهيئــة العام 
بمــأرب واّطلع عىل مســتوى 
الخدمات العالجيــة والرعاية 

املقدمة ألبطال الجيش.
وعقــد الفريــق املقــديش 
اجتماعــاً بقيادة ومســئويل 
دائرة الخدمــات الطبية وإدارة 
مستشفى الهيئة العام، واستمع 
منهم إىل رشح حول مســتوى 
الخدمــات الطبيــة املقدمــة 

ملنتســبي الجيش وسري عملية 
توزيع االحتياجات واملستلزمات 
املخصصة للجرحى الذين ضحوا 
بأجزاء من أعضائهم يف سبيل 
الوطن.. مشــدداً عىل رضورة 

إيالء ملف الجرحــى اهتماما 
كبرياً وأهمية تحسني مستوى 
الخدمات وتكثيف برامج الرعاية 
والتأهيــل للجرحــى تقديرا 

لتضحياتهم الرائدة.

وأكد الفريق املقديش اهتمام 
القيادة السياسية والعسكرية 
ممثلة بفخامة املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي، رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة، ونائبه الفريق الركن 
عيل محســن صالح، ورئيس 
الحكومة الدكتور معني عبدامللك، 
بأوضــاع الجرحى ورعايتهم.. 
مثمناً دعم األشقاء يف التحالف 
العربي الداعم للرشعية بقيادة 
اململكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة وإســناد من دولة 
املتحدة،  العربيــة  اإلمــارات 

وجهودهم الداعمة لليمن.
رافقه خــالل الزيارة رئيس 
هيئة االسناد اللوجيستي اللواء 
الركن أحمد الويل، ومدير دائرة 
القضاء العسكري اللواء عبدالله 

الحارضي.

...صـ 2

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

 

مغالطات غريفيث
الضمانات التــي قدمتها األمــم املتحدة 
للحكومة اليمنية بالتزام غريفيث بالعمل وفق 
القرارات األمميــة والقانون اليمني ونصوص 
اتفاق ســتوكهولم تشــكل اعرتافا واضحا 
ورصيحا بخروج مبعوثها عن مهامه كوسيط 
إلحالل السالم وفقا للمرجعيات الثالث: املبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات 
األممية ويف مقدمتها القرار )2216( الصادر 
تحت الفصل السابع، وهو اعرتاف كان يجب 
اســتغالله من قبل الحكومة برضورة اعتذار 
غريفيث للحكومة اليمنيــة، أو إنهاء مهمته 
واســتبداله بمبعوث آخر كون خيانته ملهمته 
وتماهيه مع مليشيا إجرامية شكلت جريمة بحق 
شعب ومصري أمة ترتب عليها إزهاق أرواح نساء 
وأطفال وشيوخ بقذائف مليشيا إيران عىل مرأى 
ومسمع منه، باإلضافة إىل تعاونه مع املليشيا 
بصياغة وتمثيل مرسحية إعادة انتشار هزلية 

ضلل بها الرأي العام الدويل واملنظمة األممية.
إن الضمانات األممية املقدمة للحكومة اليمنية 
بقدر كونها اعرتافا بجريمة املنظمة بحق الشعب 
اليمني ومكسبا حققته الحكومة اليمنية يمكن 
أن يغري كثريا يف الرأي العــام الدويل املضلل 
بإحاطات غريفيث إال أنه ال يمكن البناء عليه 
يف حالة استمر غريفيث يف مهمته والتي سيقدم 
احاطته عنها يف ال17 من يونيو القادم، والتي ال 
شك أنها ستحمل كثريا من املغالطات والتربيرات 
التي ســيحاول من خاللها دحض اتهامات 
الحكومة اليمنية بعــدم حياديته وتماهيه مع 
أجندات إيران يف املنطقة، األمر الذي يتوجب معه 
عىل الحكومة اليمنية األخذ يف الحسبان مخاطر 
إحاطــة غريفيث القادمة وعــدم تمكينه من 
تمرير ما هو مرسوم له من قبل أطراف دولية، 
ولن يتأتى ذلك إال مــن خالل اتخاذ الحكومة 
والتحالف مواقف ضاغطة عىل األرض تتمثل 
بدعم الجيش الوطني دعما ال تصاحبه حسابات 
مغلوطة ومآرب ضيقة، وإطالق عنانه يف كل 
الجبهات لقلب موازيــن املعادلة عىل األرض، 
فالعالم ال يعرتف سوى بواقع عىل األرض يحس 
بقوة ضغطه وصدى صوت دوي قذائفه التي 
ال تعمل حسابا للمواقف الدولية، وإنما لقضية 

شعب يتوق للحرية والسالم واالستقرار.
وعىل دول التحالــف العربي ويف مقدمتها 
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة أن تدرك أنها لن تنعم بسالم مادامت 
املليشيا تتمتع بقدرات تسليحية نوعية يتواىل 
وصولها يوميا من دولة الرش األكرب إيران، وما 
دامت هناك حســابات وهمية لديها تضعف 
قدرات الجيــش الوطني، وتكبل تحركه نحو 
تحقيــق أهدافه، والتي منهــا تحقيق األمن 
اإلقليمــي لكافة دول اإلقليــم وأمن املالحة 

الدولية.

جــدد فخامة الرئيس املشــري 
الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املسلحة، تأكيده عىل حرص القيادة 
السياسية الدائم نحو السالم، كون 
الســالم هو الخيار الذي ُقدمت يف 
سبيله وألجله التضحيات الجسيمة 
ملصلحة شعبنا ومجتمعنا ولتحقيق 

السالم يف املنطقة والعالم.
جاء ذلك خالل استقبال فخامته، 
االثنني، مســاعدة األمــني العام 
لألمم املتحدة للشــؤون السياسية 
روزماري ديكارلــو والوفد املرافق 
لها، بحضور نائبه الفريق الركن/ 

عيل محسن صالح.
جرى خالل اللقاء مناقشة جملة 
من القضايا واملوضوعات املتصلة 
بالشــأن اليمني وأفاق الســالم 

وإمكانياته املتاحة.

ويف اللقاء رحب فخامة الرئيس 
بمســاعدة األمــني العــام لألمم 
املتحدة.. مستعرضاً مراحل التعاون 
والرشاكة والدعم املميز الذي قدمته 
األمم املتحدة وبإجماع غري مسبوق 
لليمن وقيادتها الرشعية منذ عملية 
التحول يف اليمن لتجاوز تحدياتها 
وإرســاء معالم األمن والســالم 
وإنجاح توافق الشعب اليمني عرب 
مخرجات الحوار الوطني ودعمها 
بالقرارات األمميــة وإدانة التمرد 
واالنقالب للمليشيا الحوثية االيرانية 

ويف مقدمتها القرار 2216.
وقال فخامــة الرئيس: "قدمنا 
كافــة التســهيالت ملبعوثي األمم 
املتحدة إلنجاح مهامهم خالل فرتات 
عملهــم ويف كل محطات الســالم 
وآخرها دعمنا ملارتــن غريفث يف 

إنجاح مهامه

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ عيل 
محســن صالح، باالنتصارات التي يحققها أبطال 
الجيش الوطني يف املنطقة العســكرية الخامسة، 
واملالمح الخالدة التي يسطرونها يف محافظة حجة، 
الستكمال التحرير ورفع املعاناة عن أبناء املحافظة.
جاء ذلك خالل اتصاله بمحافظ محافظة حجة 
اللواء الركن/ عبدالكريم السنيني، وقائد املنطقة 
العسكرية الخامســة اللواء الركن/ يحي صالح، 
لالطالع عىل املستجدات امليدانية واالنتصارات التي 
حققها أبطال الجيش بدعم األشــقاء يف التحالف 

العربي لدعم الرشعية يف اليمن.
وأكد نائــب الرئيس، اهتمــام ومتابعة فخامة 
الرئيس املشري الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، وتقدير كل 

اليمنيني لهذه التضحيات والبطوالت التي يسطرها 
أبطال الجيش، داعياً كل أبناء املحافظة لالصطفاف 
ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار 

املحافظة واستعادة مؤسساتها.
كما عرب عن تقدير القيادة السياسية والعسكرية، 
إلسهام األشقاء يف التحالف بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة ودعمهم املستمر للرشعية 
ولليمنيني يف مواجهة املرشوع اإليراني التخريبي يف 

بالدنا واملنطقة.
وأطلعا محافظ املحافظة وقائد املنطقة الخامسة 
نائــب الرئيس عىل ســري العمليات العســكرية 
واملعنويــات القتالية العاليــة للمقاتلني األبطال، 
معربين عن تقديرهما الهتمــام ومتابعة القيادة 

السياسية.

نائب رئيس الجمهورية يشيد بانتصارات الجيش الوطني في حجة

استقبل مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية

رئيس الجمهورية: قدمنا كافة التسهيالت لتحقيق السالم رغم تماهي المبعوث األممي مع المسرحيات الهزلية الحوثية

   محمـد التميمي
تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها امليداني 
يف عدد من جبهات القتال املشتعلة، واستعادت 
العديد من املواقع االسرتاتيجية التي كانت تتمركز 
فيها مليشيا الحوثي االنقالبية، وكبدت املليشيا 

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد. 
ففي محافظة الضالع، تمكنت قوات الجيش 
الوطني، يوم االثنني، من تحرير مواقع جديدة يف 
مديرية قعطبة شمايل املحافظة، منها تبة الدار، 
وقرية دبيان، وقرية الدوير، وتباب وقرى أخرى 
مطلة عىل منطقتي هجار والقفلة شمايل مديرية 

قعطبة.
جاء ذلك بعد معــارك عنيفة خاضتها قوات 
الجيش ضد املليشيا يف تلك املواقع، والتي أسفرة 

عن ســقوط قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا، 
وتدمري عربة تابعة لها، وسالح عيار )14.5(.

وكانت قوات الجيش الوطني، حررت، األحد، 
عدداً من املناطق شمايل غرب الضالع عقب معارك 
ضارية تكبدت خاللها مليشيا الحوثي 60 قتيالً 

يف صفوفها بينهم قيادات.
كما تمكنت قوات الجيش مسنودة باملقاومة 
الشعبية، من تحرير قرية حبيل، ووادي الزبرييات، 
وقرية باجة واســتكمال تطهري قرية شــخب، 

بمنطقة حجر شمايل غربي املحافظة.
وحصلت "26ســبتمرب" عىل أسماء قيادات 
املليشــيا الرصيعة يف املعارك، وهم محمد أحمد 
صغري الغيل املكنــى أبو عيل، وعيل أحمد يحيى 
مالخ املقبول املكنى أبو سامي، وعيل أحمد حسن 
الخوالني املكنى أبو يوسف، وسلطان أحمد يحيى 

األجرش املكنى أبو زيد.
بالتزامن شنت مقاتالت التحالف العربي عدداً 
من الغارات الجوية طالت مواقع وتجمعات ملليشيا 
الحوثي االنقالبية غرب منطقة باجة وأخرى مواقع 

بباب غلق بمنطقة شخب يف مديرية قعطبة.
وأســفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من 
عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية، وتدمري أطقم 

وأسلحة تابعة لها.
ويف محافظة صعــدة، أطلقت قوات الجيش 
الوطني عمليات عسكرية واسعة، نفذت خاللها 
هجمات نوعية عىل مواقع وتجمعات مليشــيا 
الحوثي االنقالبية يف مديرية رازح غربي املحافظة.
وأســفرت العمليات والهجمات النوعية عن 
مقتل وجرح العرشات من عنارص مليشيا الحوثي 
االنقالبية، وإجبــار عرشات آخرين عىل الرتاجع 

والفرار.
بالتزامن شنت مقاتالت التحالف العربي لدعم 
الرشعية، عدة غارات جوية اســتهدفت مواقع 
وثكنات مليشيا الحوثي االنقالبية، حيث استهدفت 
تجمعات للمليشيا فوق سلسلة مرتفعات جبال 
العاديات الواقعة عىل تخوم مركز مديرية كتاف 
رشقي محافظة صعدة، أسفرت عن مرصع عدد 
من عنارص املليشيا، وتدمري آليات قتالية تابعة لها، 

و سالح عيار )23(.
ويف محافظة تعز، تمكنت قوات الجيش الوطني 
من تحرير قرية الصليب يف أوىل منطقة الباهر 

التابعة ملديرية ماوية رشق املحافظة.
وأحكمــت قوات الجيش الوطني مســنودة 
باملقاومة الشعبية الســيطرة عىل القرية، وعىل 

...صـ 2عدد من املواقع والثكنات التي كانت 

...صـ 2

جهل املبعوث األممي باملكون العقائدي 
والفكري والسيايس للحوثيني يجعله غري 
قادر عىل التعاطي مع القضية، والعالج 
الحقيقــي ملعاناة اليمنيــني لن يكون 
بمراعاة مشــاعر االنقالبينّي وتصديق 

أكاذيبهم.

فيما مقاتالت التحالف تكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في حجة  

قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في الضالع وتعز وتنفذ عمليات نوعية في صعدة

...صـ 2

...صـ 2

في إطــار معــركة المصير المشترك
رئيس الوزراء يناقش مع ولي عهد أبوظبي التطورات المتصلة بمواجهة االنقالب 

بحـــضـــور رئيـــس الـــــوزراء 
توقيع مذكرة تفاهم بين بالدنا واإلمارات لتوريد توربين 100 ميجا

تفاصيل صـ 3

تفاصيل صـ 4

جيشنا الوطني سيقلب موازين المعادلة على األرض وسيحقق السالم
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

أخبار وتتمات2

اعــــالن قضائــي

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن 
املتهم/ محمد سالم باضاوي  على 
املثول أمام محكمة مأرب االبتدائية 
خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن 
ــة غـــش جتــــاري يف  ــع ــواق وذلــــك ب
القضية رقم 349 لسنة 2018م غ.ج 
ما لم سيتم محاكمته طبقًا لنص 
املــادة )285( وما بعدها من قانون 
اإلجــراءات اجلزائية باعتباره فارًا 

من وجه العدالة.

رئيس الجمهورية قدمنا كافة
وتنفيذ اتفاق ستوكهولم املتصل بالحديدة رغم 
تعنت املليشــيا االنقالبية وصوالً إىل عدم التزامها 
بتنفيذ بنود ذلك االتفاق وااللتفاف عليه بمرسحيات 
هزليه والتماهي معه من قبل املبعوث األممي األمر 
الذي خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة 
املكونات واملؤسسات الحكومية وقبل ذلك من فريقنا 
الحكومي املشارك يف تنفيذ ذلك االتفاق عىل األرض".
من جانبها عربت مســاعدة األمني العام لألمم 
املتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو عن 
رسورها بهذا االستقبال واللقاء ناقلة تحيات األمني 
العام لألمم املتحــدة انطونيو غوتريس، والذي أكد 
التزام األمم املتحدة بتحقيق السالم يف اليمن وأكدت 
دعم املجتمع الدويل لليمن وقيادتها الرشعية والتي 

تحظى بإجماع غري مسبوق يف األمم املتحدة.
وقالت: "نتطلع دوما نحو الســالم ولجهودكم 
الحثيثة يف هذا الصدد ونقدر املخاطر التي تحملتموها 
يف سبيل ذلك، ونشــجع عىل الســالم وملتزمون 
بتحقيقه وفق املرجعيــات الثالث املتمثلة باملبادرة 
الخليجية ومخرجات الحــوار الوطني والقرارات 
األممية ذات الصلة والتزامهم بمتابعة تنفيذ اتفاق 
الســويد وفقا للمفهوم القانوني وقرارات مجلس 

األمن".
وأشــارت إىل أن وجــود فرق األمــم املتحدة يف 
اليمن سيكون لتقديم املســاعدات املمكنة وليس 
ألي تواجد دائم أو هــدف آخر.. مؤكدة عىل أهمية 
الرقابة والتحقق الثالثي يف أي عمليات انتشار، وعىل 
احرتام مسارات السلطة القانونية وإزالة العوائق 
أمامها وفقا التفاق استكهولم، الفتة إىل انخراطها 
ومتابعتها املبارشة أوالً بــأول وكذلك األمني العام 
لألمم املتحدة لخطوات السالم وتفاصيلها القادمة 

يف اليمن.
كما تطرق اللقاء لجملة من القضايا واملواضيع 
ذات الصلة، وحمل فخامة الرئيس مساعدة األمني 
العام نقل تحياته لألمني العام لألمم املتحدة انطونيو 

غوتريس.

رئيس الوزراء يناقش
والوفد املرافق له، مع الشيخ محمد بن زايد، بحث 
جهود وآليات تنســيق التعــاون وتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الشــقيقني يف شــتى املجاالت 
والقطاعات عــىل مختلف املســتويات واألصعدة 
السياســية واالقتصادية والتنموية واإلنســانية 
وغريها، ويف مقدمتها مستجدات الساحة اليمنية 
والتطورات املتصلة بمواجهة انقالب مليشيا الحوثي 
االنقالبيــة املدعومة من إيران، واســتمرار تعنت 
املليشيا االنقالبية وإهدار فرص السالم ومضاعفة 
معاناة أبناء الشــعب اليمني نتيجــة االنتهاكات 
واملمارسات الحوثية اإلجرامية بحق املواطنني وما 

آلت إليه من تدمري مقومات البالد. 

كما تطرق اللقاء إىل الدور اإلماراتي الفاعل عىل 
الصعيدين العســكري واإلنســاني، وذلك يف إطار 
مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة بتحالف دعم 
الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية، 
وخوض معركة املصري املشرتك والقضاء عىل انقالب 
املليشيا الحوثية اإليرانية واستعادة مؤسسات الدولة 
للرشعية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية.
وتم التطرق أيضا إىل مناقشة آفاق وجهود السالم 
يف اليمن واملعوقات والعراقيل املتعمدة التي تضعها 
املليشيا عقبة أمام محطات السالم املختلفة وآخرها 

تلكؤ تلك املليشيا أمام تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم 
بشأن الحديدة واتفاق األرسى وغريها من االتفاقيات 

التي تمت بإرشاف أممي ودويل.
وجرى أيضا خالل اللقاء مناقشة حجم املعاناة 
اإلنسانية ومعالجة األوضاع املعيشية الصعبة التي 
تعيشها فئات ورشائح واسعة من اليمنيني، وغريها 
من الجهود التي من شــأنها التخفيف من تفاقم 
املشكالت اإلنســانية وتوفري املتطلبات اإلنسانية 
الرضورية التي تشكل أولوية قصوى لحياة الكثري 

من اليمنيني.
كما سلط اللقاء الضوء عىل احتياجات ومتطلبات 
جهود التعايف االقتصادي، والرتكيز عىل املشاريع ذات 
األولوية التي من شأنها املساهمة يف دوران عجلة 
التنمية ومواصلة عملية تطبيع الحياة العامة من 
أجل خدمة كافة اليمنيني بدون اســتثناء بمختلف 
محافظات الجمهورية باملجاالت التنموية وال سيما 
يف القطاعات الحيوية بينها النفط واملعادن وإعادة 
تصدير الغاز املسال والطاقة الكهربائية واالتصاالت 
وتقنية املعلومات وغريهــا من القطاعات املتصلة 
بالبنية التحتية وتوفري الخدمات األساســية من 
صحة وتعليم وكهرباء ومياه وغريها من الخدمات 

للمواطنني.
نائب  رئيس الوزراء

املتحــدة اللتني عملتا عىل االســتجابة الرسيعة 
للتخفيف من معاناة املواطنني وتسيري جرس جوي 
اىل عدن إلغاثة املنكوبني يف محافظتي عدن ولحج. 

واستمع نائب رئيس الوزراء إىل تقرير مقدم من 
محافظ عدن أحمد ســاملني حول جملة االجراءات 

التي قامت بها السلطة املحلية. 
كما تحدث عدد من مدراء املديريات حول الجهود 
التي بذلت يف ســبيل معالجة آثار األمطار يف العديد 

من األحياء والشوارع والطرقات العامة يف العاصمة 
املؤقتة عدن.

وشــدد االجتماع عــىل رضورة االرساع يف رفع 
املخلفات والقمامة املرتاكمة من الشوارع وشفط 
كافة املياه املرتاكمــة يف األحياء تجنبا النتشــار 
االوبئة واألمــراض والبعوض الناقــل للمالريا يف 
جميع مديريات عدن وبصورة شاملة والبدء بعملية 
الرش الضبابي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة 
والسكان..موجهاً باستئجار اآلليات التي تحتاجها 
املديريات لفتح انسداد املجاري أو الغرافات وغريها 

من اآلليات. 
وأقر االجتماع عىل املدى املتوســط رشاء اآلليات 
التي تحتاجها املديريــات ملثل تلك األحوال الطارئة 
من املوازنة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية.

مصدر مسؤول في وزارة الدفاع
تم إحالتهم إىل النيابة، ولديه قضية مشــفوعة 
بالرباهني واألدلة أن يرفعها إىل جهات االختصاص أو 
إىل النيابة املختصة. وأهاب املصدر بجميع الصحفيني 
واإلعالميني  رضورة تحري الدقة واملصداقية يف كل 
ما يتم نرشه وتداوله، واالرتقاء إىل مستوى املسؤولية 
الوطنية، يف هذه املرحلة الصعبة والحساســة التي 
يمر بها الوطن، واحرتام سلطة النظام والقانون. 
ونفى املصدر أن يكــون من تم إحالتهم إىل النيابة، 
قد تعرضوا لالختطاف، مؤكدا أنه تم اســتدعاؤهم 
للنيابة بالطرق الرسمية واملعمول بها قانونا، داعيا 
يف ختام ترصيحه إىل رضورة إشاعة العمل املؤسيس 
واإلعالء من شأن الدســتور والقانون الذي يحتكم 

اليه الجميع.

قوات الجيش الوطني تحرر
تتمركز فيها املليشيا الحوثية وتطلق النار منها 

باتجاه منازل املواطنني يف القرى املجاورة.
وترافق مع عمليــة تقدم قوات الجيش الوطني، 
صــوب مديرية مأوية، تغطيــة مكثفة للمدفعية 
الثقيلة، حيث خلفت املواجهات مرصع وجرح عدد 
من عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية، وإجبار من 

تبقى منهم عىل الرتاجع والفرار.
ويف محافظة حجة شــمايل غرب البالد، كثفت 
مقاتالت التحالــف العربي لدعم الرشعية، غاراتها 
الجوية عىل تعزيزات وتجمعات مليشــيا الحوثي 
االنقالبية يف مديريتي عبس وحرض شمال محافظة 

حجة.
واستهدفت املقاتالت بأربع غارات جوية تجمعات 
املليشــيا غربي مدينة حرض، ممــا أدى إىل تدمري 
عربات تابعة للمليشيا، وعيارين نوع )12.7(، كما 
استهدفت بغارة أخرى عربة تقل عدداً من عنارص 

املليشيا جنوبي قرية الخادمة بمديرية عبس.
وتأتي هذه الغارات، تزامناً مع تحركات تقوم بها 
املليشيا الحوثية يف محاولة منها لتعزيز عنارصها 
بعد تكبدهم خســائر كبرية السبت املايض، خالل 
تقدم قوات الجيش الوطني يف مزارع النسيم وقرى 

مجاورة لها.
وكان عرشات الحوثيــني لقوا مرصعهم وجرح 
آخرين، وُدمرت عدد من آلياتهــم القتالية، األحد، 
بثالث غارات جوية عىل مواقع للمليشــيا، أحدهم 
مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية 

عبس، ما أسفر عن تدمريه بالكامل.
كمــا نفذت املقاتــالت غارات جويــة مماثلة، 
اســتهدفت بها تجمعات املليشــيا، غربي مديرية 
حرض، خلفت قتىل وجرحى يف صفوف املليشــيا، 
عالوة عىل تدمري عيار 14.5، وعــدداً من العربات 

التابعة لها.

... تتــمــــات ...
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اعالنات فقدان
 يعلن علوي محمد أحمد الطاهري عن فقدان 
جواز سفره الصادر من الرياض، فعىل من وجده 

إيصاله إىل اقرب مركز رشطة. 
إعالن فقدان

املساري  محسن  عيل  صالح  اسامه  يعلن   
رقم  يحمل  ــذي  وال سفره  جــواز  فقدان  عن 
من  فعىل  صنعاء،  من  الصادر   ،)06396779(

وجده إيصاله إىل اقرب مركز رشطة. 
عن  االغربي  ثابت  عبدالكريم  فتحي  يعلن   
الصادرة   )00500  ( برقم  قيادة  رخصة  فقدان 
عىل  االتصال  وجدها  من  فعىل  ــارب  م من 

الرقم)716873522(.

رئيس مجلس الوزراء يعزي في وفاة الدكتور فضل الجبلي

وزير النقل يتفقد االنضباط الوظيفي في هيئة الطيران ومطار عدن

نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد البطل علي قائد القبة ووفاة العميد علي راشد الوادعي

وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار يلتقي وزير الخارجية الفلندي

الكمال تؤكد حرص الحكومة للحد من ظاهرة عمل األطفال ومنع استغاللهم في النزاعات المسلحة

بعــث نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح، 
أمس األربعاء ، برقية عزاء ومواساة 
إىل العميد أحمد قائد القبه وإخوانه 
عزاهم يف استشــهاد البطل العقيد 
عيل قائد القبه وهو يرابط يف ميادين 
البطولة والعزة والرشف بمحافظة 

الضالع.
وأشــاد نائب رئيس الجمهورية 
بمناقب الشهيد وبطوالته وما سطره 
من مالحم خالدة يف مقارعة مليشيا 
االنقالب وما اتســم به من شجاعة 

وصدق وتضحية.
وعرب نائب الرئيس يف الربقية عن 
أصــدق التعازي واملواســاة ألرسة 
وأقــارب وزمالء الشهيد..ســائالً 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية 

برقية عزاء ومواساة إىل طارق عيل 
الوادعي وإخوانه يف وفاة العميد عيل 
راشد الوادعي عضو مجلس النواب 
السابق الذي وافته املنية بعد حياة 

حافلة بالعطاء الوطني.
وعرب نائب الرئيس يف الربقية عن 
أصــدق التعازي واملواســاة ألرسة 
وأقارب الفقيد، ســائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواســع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.
رئيس مجلس الــوزراء يعزي يف 

وفاة الدكتور فضل الجبيل
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، امس األربعاء ،برقية 
عزاء ومواســاة إىل الدكتور أحمد 

الجبىل عزاه فيها بوفاة والده الدكتور 
فضل الجبــيل الذي وافــاه األجل 
بعد حياة حافلــة بالعطاء والخري 

واإلحسان.

وأشــاد رئيس الــوزراء بمناقب 
الفقيــد وأدواره الوطنية وأعماله 
الخريية واإلنسانية وخدماته الجليلة 
التي قدمها لوطنــه ومجتمعه من 
خالل مسرية حياته الطبية والعلمية 
يف مجال طب وجراحة العيون..معرباً 
عن أصدق التعازي واملواساة ألرسة 
وأقارب وأصدقــاء وزمالء الفقيد..
ســائال املوىل عز وجــل أن يتغمده 
بواســع رحمته ويســكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

التقــى وزيــر الدولة لشــؤون 
تنفيذ مخرجات الحــوار الوطني 
يارس الرعيني ، يوم أمس األربعاء 
، وزيــر الخارجيــة الفلندي تيمو 
سوينى، عىل هامش أعمال املؤتمر 
الرابع للحوارات الوطنية املنعقد يف 

العاصمة الفلندية هيلسنكي.
وأعــرب الرعيني خــالل اللقاء عن 
تقديره لجهود فنلندا التي ترأس الدورة 
الحالية لالتحاد األوروبي، يف دعم مسار 
الســالم يف اليمن وتحقيق االستقرار 
يف اليمن، ومن قبــل ذلك انجاز مؤتمر 
الحوار الوطني املرجعية التوافقية لبناء 

اليمن االتحادي الجديد.
وأوضح الرعيني أن الحكومة تعمل 
جاهدة مــن العاصمــة املؤقتة عدن، 
ملعالجة األثار التي خلفها انقالب مليشيا 
الحوثي عىل الدولة ومؤسساتها، وعملت 
عىل اعادة انتظام الخدمات للمواطنني، 
وتأهيل املرافق الخدمية ورصف مرتبات 

املوظفني..مشــريا اىل التحديات التي 
تواجــه الحكومة نتيجة عــدم توريد 
الحوثيني ملــوارد املحافظات واملناطق 

الواقعة تحت سيطرتهم لخزينة الدولة 
إضافة اىل امتناعهم عن رصف مرتبات 
املوظفــني وفرضهم رســوم وإتاوات 

باهظة ضاعفت معاناة املواطنني.
وأكد وزيــر الدولة دعــم الحكومة 
الرشعية لجهود السالم التي تبذلها األمم 
املتحدة وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي 
لم ينفذ حتى اآلن بسبب تعنت املليشيا 

االنقالبية ورفضها تنفيذه.
وطالــب الرعيني فلنــدا باعتبارها 
رئيسة الدورة الحالية لالتحاد األوروبي 
بممارســة املزيد مــن الضغوط عىل 
املليشــيا الحوثية لتنفيذ قرار مجلس 
األمــن رقم ٢٢١٦ والعودة إىل املســار 
السيايس وفقا ملخرجات الحوار.. مؤكداً 
عىل أهمية دعم وتعزيز أداء الحكومة 
ومؤسســات الدولة يف تامني الخدمات 

وتحقيق االستقرار.
من جانبــه ثمن وزيــر الخارجية 
الفنلندي جهود الحكومة اليمنية يف دعم 
مسار السالم .. مؤكداً عىل أهمية دور 
املجتمع الدويل يف دعم السالم واالستقرار 

يف اليمن.

الشــؤون  وزيــرة  أكــدت 
االجتماعيــة والعمــل الدكتورة 
الحكومة  الكمال،حرص  ابتهاج 
عىل الحد من ظاهرة عمل األطفال 
النزاعات  ومنع اســتغاللهم يف 

املسلحة.
وقالــت الوزيــرة الكمال يف 
ترصيح لوكالة األنبــاء اليمنية 
)سبأ(بمناسبة االحتفال باليوم 
العاملي ملناهضــة عمل األطفال 
"هناك خطة حكومية ملنع تجنيد 
األطفال دون سن 18 سنة، ملنع 
استغاللهم يف النزاعات املسلحة، 
وتشارك يف تنفيذها كافة الجهات 
الحكومية املعنية وتحرز الخطة 

تقدماً ملموساً".
وأضافــت "أن ظاهــرة عمل 
األطفال يف اليمن شــهدت نمواً 
متصاعداً ، ووصــل عددهم اىل 
1,6 مليون طفل ويشــكلون 21 
باملائة من إجمايل عدد األطفال يف 

نفس الفئة العمرية"..مشرية إىل 
أنهم يعملون يف ظروف وأوضاع 
صعبة، تعرضهم ملخاطر صحية 
واجتماعية وتعيقهم من مواصلة 

التعليم. 
وأكدت الكمــال أن الحكومة 
تعد خطة وطنية للحد من عمالة 
األطفال بالتنسيق مع الرشكاء، 
وتهدف إىل وضع التدابري الالزمة 
للحد من الظاهــرة، بما يف ذلك 
تعديل ترشيعات العمل والتوسع 
يف التعليم وبرامج سحب األطفال 
من سوق العمل وتوفري الرعاية 

والحماية لألطفال.
وأشارت اىل أن معالجة ظاهرة 
عمالة األطفال، ال يمكن أن يتحقق 
إال يف إطار الجهد التنموي املتكامل 
املنظم، عرب رشاكة حقيقية بني 
مختلف الجهات الحكومية وغري 
الحكومية، واملنظمــات الدولية 

وأصحاب العمل.

ترأس نائب وزير اإلعالم حســني باسليم 
صباح أمس يف العاصمة املؤقتة عدن اجتماعا 
بالفريق اإلعالمي املكلف بقرار من مجلس 
الوزراء والخاص بتغطية جبهتي محافظتي 
الضالــع وإب. وناقش نائــب وزير اإلعالم 
مع الفريــق االعالمي املهــام املوكلة له يف 
تغطية سري املواجهات مع مليشيا الحوثي 
واالنتصارات التــي يحققها ابطال الجيش 
واملقاومة شمال الضالع اضافة لالنتهاكات 
التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق املدنيني 
واإلرضار باملمتلــكات العامــة والخاصة. 
وحث باسليم اعضاء الفريق عىل استكمال 
االنتشــار، يف كافة املواقع وميادين الرشف 
والبطولة مشــيدا باالنجازات التي حققها 
الفريق وأداءه املتميز خالل الفرتة املاضية يف 
تغطية األحداث عىل مسار الجبهات ومطالبة 

إياهم عىل مضاعفة الجهود وتوثيق الجرائم 
واالنتهاكات املستمرة التي تمارسها ميليشيا 
الحوثي االنقالبية ضــد املواطنيني املدنيني 
واملتمثلــة يف قصف املــدن واملناطق اآلهلة 
بالسكان ، وتدمري منشآت الخدمات العامة 
ومشــاريع املياه وتفجري الجسور وقطع 
الطرقات الرئيســية التــي تربط محافظة 
الضالــع بمحافظة إب وبقيــة محافظات 
الجمهوريــة ،و تغطية االنكســارات التي 
منيت بها مليشيا الحوثي االنقالبية مؤخراً 

يف جبهات الضالع وقعطبة ومريس. 
من جهتهم أشاد أعضاء الفريق اإلعالمي 
بجهود املتابعة اليومية لوزارة االعالم والدور 
الذي تقــوم به يف متابعــة العمل اإلعالمي 
الهادف اىل كشف جرائم امليليشيات الحوثية 

االنقالبية بحق اليمن واليمنيني  .

نائب وزير اإلعالم.. يحث اإلعالميين بمضاعفة الجهود وكشف 
انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي ضد المدنيين .

بعــث رئيــس مجلس 
معني  الدكتــور  الوزراء 
عبدامللك ،امــس األربعاء 
،برقية عزاء ومواساة إىل 
الدكتور أحمد الجبىل عزاه 
فيها بوفاة والده الدكتور 
فضــل الجبــيل الــذي 
وافــاه األجل بعــد حياة 
حافلة بالعطــاء والخري 

واإلحسان.
وأشــاد رئيس الوزراء 
بمناقــب الفقيد وأدواره 
واإلنسانية وخدماته الجليلة الوطنية وأعماله الخريية 

لوطنه  قدمهــا  التــي 
ومجتمعــه مــن خالل 
الطبية  مســرية حياته 
والعلميــة يف مجال طب 
العيون..معرباً  وجراحة 
التعازي  عــن أصــدق 
واملواساة ألرسة وأقارب 
وأصدقاء وزمالء الفقيد..
سائال املوىل عز وجل أن 
يتغمده بواســع رحمته 
ويســكنه فسيح جناته 
وأن يلهم أهلــه وذويه 

الصرب والسلوان.

تفقد وزير النقل صالح الجبواني، 
يوم أمــس األربعاء، ســري العمل 
ومســتوى االنضبــاط الوظيفي 
يف الهيئــة العامة للطــريان املدني 
واألرصاد الجوي، ومطار عدن الدويل 

بعد إجازة عيد الفطر املبارك .
وأشــاد الوزير الجبواني خالل 
الزيارة، بما ملســه مــن انضباط 
وظيفي يف الهيئــة واملطار وجهود 
تحسني مســتوى األداء يف العمل 
الوظيفي..مشــدداً عــىل رضورة 
االلتزام بالدوام الرسمي واالنضباط 
يف أداء املهام والواجبات الوظيفية 
عىل أكمل وجه وتنظيم العمل يف كل 
املرافق واملؤسسات التي تتبع وزارة 

النقل بكافة قطاعاتها .
وحــث الجبوانــي املوظفــني 
والعاملني، عىل رفــع وترية األداء 

الوظيفي بما يخدم مصلحة الوطن 
والعمل ويساعد عىل تحقيق التنمية.

 يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة مأرب بانه يف يوم )الثالثاء( املوافق 9١0٢/5/١٢م تم عقد االجتماع
 التأسييس )األول( لـ لنادي أعمال سبأ والذي تم فيه مراجعة واقرار مرشوع النظام االسايس لــ لنادي أعمال سبأ  وقد تم

انتخاب الهيئة االدارية ولجنة الرقابة والتفتيش لـ لنادي اعمال سبأ وقد فاز بعضويتها كل من التالية اسمائهم.

اوالً: الفائزين بعضوية الهيئة

االختصاص االســـم م االختصاصاالســــــمم

 عضوامنري حمود عبد املجيد الشوايف8 رئيساًعبدالكريم احمد بن حيدر1

عضوا خالد احمد محسن العكة 9 االمني العامعبد القادر عيل عبدالله وقاد2

عضواًجابر صالح جابر الشبواني01 األمني العام املساعدصادق عبده ناجي سعيد3

 عضواًمحمد عبدالقادر الخرض11املسؤول املايلجمال أحمد عبدالله الحداد4

 د/عبدالله صالح صالح5
الشليف

 مسؤول عالقات

 مسؤولة سيداترضية حسني أحمد النجار6
 االعمال

مسؤول العضوياتقايد مقبل محمد الحطام7

 ثانياً: الفائزون بعضوية الرقابة والتفتيش

االختصاص االســـم م االختصاصاالســــــمم

ً ناجي حسني ابو ناب1 ً سعود فيصل العقاب5 رئيسا  عضوا

ً داوود مهدي العامري2 ً جهم احمد الشليف 6 نائبا عضوا

ً عبدالرحمن هادي زبني3 ً محمود احمد الذيب7 عضوا عضوا

ًعبدالله زبار4  عضوا
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     اجليش الوطني اليمني
      

     3 متابعات

وقعت الجمهورية اليمنية، أمس األربعاء، 
يف العاصمــة اإلماراتيــة أبو ظبــي ، مع 
مؤسســة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنســانية، مذكرة تفاهم بشأن مرشوع 
توريد وتركيب وتشــغيل توربني غازي مع 
الشــبكة الكهربائية بقدرة 100 ميجا وات 
يف محطة الحسوة بالعاصمة املؤقتة عدن، 
وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك ووزيرة الدولة اإلماراتية لشــؤون 

التعاون الدويل ريم الهاشمي.
ونصت مذكرة التفاهــم التي وقعها عن 
الجانب اليمني وزيــر التخطيط والتعاون 
الدويل الدكتــور نجيب العوج، وعن الجانب 
اإلماراتي نائب رئيس مؤسسة خليفة أحمد 
الزعابي، عىل قيام الطــرف األول الجانب 
اإلماراتي ممثالً بمؤسســة خليفة بتسليم 
التوربني من نــوع)9E F( قدرة 100 ميجا 
وات وملحقاتها )التوربني الغازي نوع جنرال 
إلكرتيك املولد، محــول 33/132 ك ف ات 
ومعدات الربط الكهربائي( عرب رشكة فنية 
متخصصة، للطرف الثاني الجانب اليمني 
ممثالً بــوزارة التخطيط كمنحة للحكومة 

اليمنية.
وبموجب املذكرة، يتوىل الجانب اإلماراتي 
عرب الرشكــة الفنية املتخصصــة تركيب 
وتشغيل التوربني لفرتة تجريبية، وتدريب 
الجانب اليمنــي عليها وتشــغيل الوحدة 
لفرتة سنة بعد التشغيل التجريبي الناجح، 
عىل أن يقــوم الطرف الثانــي بتهيئة عدد 
من املهندســني لتدريبيهم من ِقبل املقاول 
للتشــغيل والصيانة، وكذا تــويل الطرف 
األول توفري الشــبكة الكهربائية لترصيف 
الطاقة املنتجة من هذا التوربني عرب رشكة 
متخصصة أخرى، وبعد االنتهاء من عملية 

التشغيل بنجاح يتم توقيع محرض استالم 
رسمي مشرتك يفيد بنجاح عملية التشغيل 
وخلو الوحدة من أي مشاكل أو عيوب فنية. 

وتضمنت املذكرة التزامات للطرفني وهي 
خاصة بما بعد انتهــاء الطرف األول من 
عملية تركيب واختبار وتشغيل التوربني، 
حيــث يقوم بتســليم التوربــني وجميع 
ملحقاته للطرف الثانــي من خالل وزارة 
الكهرباء والطاقــة اليمنية، لتنتقل بالتايل 
ملكية التوربني من الطرف األول إىل الطرف 
الثانــي، كما تضمنت املذكــرة أيضاً بنود 
خاصة بتوفري الطرف الثاني من خالل وزارة 
الكهرباء الوقود وتوفري الدعم اللوجستي 
من خالل التنســيق مع الجانب الحكومي 
لجميع أعمال توريد ونقل وتركيب التوربني 
وتشــغليه مع ربط التوربني بالشــبكة 
الكهربائية، واإلعفاء من الرسوم الجمركية 

لكل ما يتعلق بتوريد وتركيب التوربني.
وقضت املذكرة بتقديــم الطرف الثاني 
الدعم واملشورة الفنية للرشكتني املكلفتني 
من جانب الطــرف األول بشــأن تركيب 
وتشــغيل وتدريب التوربني وعمل الشبكة 
الكهربائية، وتوفري الفنيني واأليدي العاملة 
خالل فرتة الرتكيب والتشــغيل للمحطة، 
وتشغيل املحطة بعد استالمها وتوفري جميع 
ما يلزم بشــأنه من املواد أو قطع الغيار أو 
الوقود حســب الطاقة اإلنتاجية القصوى 
للمحطة واملحافظة عىل املحطة والشبكة 

وعمل الصيانة الدورية املستمرة لها.
وأكد رئيس الورزاء أهمية توقيع املذكرة 
التي تأتي يف إطار توجيهات فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
بشــأن تبني الحكومة خطط إسرتاتيجية 
لتعزيز توليــد الطاقة الكهربائية واالنتقال 

من االعتماد عىل الوقود عايل الكلفة إىل بدائل 
أخرى أقل كلفة، وكــذا الجهود الحكومية 
الستكمال إنجاز مشاريع النهوض بقطاع 
الكهرباء وتحســني توليد خدمــة التيار 
الكهربائي بشكل ملحوظ بما من شأنه أن 
ينعكس بشكل إيجابي عىل حياة املواطنني 
والقطاعات التجارية والصناعية وتخفيف 

معاناة انقطاعات الكهرباء.
كما أكد حاجــة الحكومــة اليمنية إىل 
استمرار الدول الشقيقة والصديقة بتقديم 
مزيداً من الدعم لقطاع الكهرباء يف اليمن، 
من أجل مواصلة الحكومة إعداد الدراسات 
والخطط الوطنية وتنفيذ مشاريع الطاقة 
الكهربائية لتحقيــق التقدم يف تعزيز توليد 
الكهرباء بمختلــف محافظات الجمهورية 

وبلوغ مرحلة االســتقرار يف توليد وتوزيع 
الطاقة، وبالتايل تحقيق التنمية املنشــودة 
واملأمولة بقطاع الكهرباء..مشــيداً بجهود 
ودعم األشقاء يف اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، لقطاع 
الكهرباء يف اليمن من خالل املشاريع املختلفة 
وبمقدمتها منحــة املشــتقات النفطية 
السعودية ملحطات الكهرباء يف اليمن بقيمة 

60 مليون دوالر شهرياً.
إىل ذلك تــرأس رئيس مجلــس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللــك، أمس األربعاء، يف 
العاصمــة اإلماراتية أبوظبــي، لقاءاً ضم 
الجانب الحكومي اليمني وصندوق أبوظبي 
للتنمية برئاسة مدير عام الصندوق محمد 

السويدي.

وبحث اللقاء تعزيز أوجه وآليات التعاون 
والتنسيق املشرتكة بني البلدين الشقيقني، 
وإمكانية مســاهمة الصنــدوق يف تنفيذ 
مشــاريع تنموية وخدمية بموجب إعداد 
الحكومة الرشعية خطة عمل ورؤية موّحدة 
وشاملة باملشاريع الحيوية املطلوبة وذات 
األولوية يف مختلف املجــاالت والقطاعات 
ورفعها إىل صندوق أبوظبي، تمهيداً لتحديد 
التدخالت والرشوع يف تنفيذ املشاريع، مع 
الرتكيز عىل تنفيذ املشاريع الخاصة بالبنية 
التحتيــة والخدمية واملشــاريع الصغرية 
التي من املمكن أن تكون نتائجها واضحة 
ويلمسها املواطنني من مختلف فئات ورشائح 
املجتمع بمختلــف محافظات الجمهورية 

بدون استثناء.
وشدد اللقاء عىل رضورة تحديد املشاريع 
الجاهــزة للتمويــل وفقــاً لالحتياجات 
واألولويــات بمجاالت النمــو االقتصادي 
وإعادة االعمار والكهرباء والطاقة وإنتاج 
وتصدير النفط والغاز والطرقات واالتصاالت 
والنقل واملياه والرصف الصحي وغريها من 
املشاريع املختلفة التي تمس الحياة املعيشية 
للمواطنني، وكذا استئناف عمل الصناديق 
بأساليب وطرق حديثة وبمشاركة الكوادر 
والكفاءات اليمنية املؤهلــة والقادرة عىل 

املساهمة بتحقيق النجاح.
واقرتح رئيس الــوزراء الدكتور معني، 
إمكانية إنشاء سلة تمويل طارئة للمشاريع 
املختلفة الهامة..مؤكداً الحاجة للدعم الفني 
وتقديم األفكار التي من شأنها املساهمة يف 
إعادة بناء اليمن بالجوانب اإلدارية واملالية 
باالعتماد عىل خطط سليمة تضمن تنفيذ 
املشاريع النهضوية وتجاوز العقبات والتغلب 
عليها، معترباً أن نجاح الحكومة هو نجاحاً 

لصندوق أبوظبي. 
وقال رئيس الوزراء : "أن اإلمارات رشيكة 
لليمن يف التنميــة وامليدان واملعركة، ولديها 
تجربة رائدة يف تحقيــق األهداف التنموية 
وبناء املستقبل املنشــود، وأن اليمن أيضاً 
حريصة كل الحرص عىل االستفادة من دعم 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية والدول 
الشقيقية والصديقة واملانحني، واستيعاب 
املنح املقدمة من جانبهم وتسخريها لخدمة 
وتنفيــذ جملة مــن املشــاريع بالجوانب 

الخدمية."   
وأضاف "ويف ظل األوضاع الراهنة الصعبة 
والتحديات التــي تواجهها اليمن، فان ذلك 
يحتم عىل الجميع مضاعفة وتكاتف الجهود 
والعمل بروح الفريق والجســد الواحد من 
أجل امليض بخطوات ثابتة وكبرية يف تنفيذ 
املشــاريع ذات االحتيــاج ككتلــة واحدة 
ومتكاملة والتغلب عىل الصعوبات واملعوقات 
التي يمكن أن تواجهها عملية تنفيذ املشاريع 
وفقاً للمواصفات الفنية املحددة واملعتمدة، 
للمســاهمة يف التخفيف من معاناة اليمن 
واليمنيني بســبب انقالب ميليشيا جماعة 
الحوثي املدعومة من إيران عىل الســلطات 
الرشعية بقيادة فخامــة الرئيس عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية".  
حرض اللقاء من الجانــب اليمني وزراء 
االتصــاالت املهنــدس لطفــي بارشيف، 
والتخطيط والتعاون الدويل الدكتور نجيب 
العوج، والكهرباء والطاقة املهندس محمد 
العناني، ونائب وزير املالية سالم بن بريك 
وسفري اليمن لدى اإلمارات فهد املنهايل، كما 
حرضها من الجانب اإلماراتي سفري اإلمارات 
لدى اليمن ســالم الغفيل ومدير العمليات 

بصندوق أبوظبي للتنمية عادل الحوسني.

بحث وزير التخطيط و التعاون الدويل 
الدكتور نجيب العــوج، يف العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، مــع وزير املوارد 
البرشية والتوطــني اإلماراتي نارص 
بن ثاني الهاميل، سبل تعزيز التعاون 
الثنائي املشــرتك بني البلدين يف مجال 
بناء القدرات والدعم املؤسيس وتسهيل 

استقدام العمالة املاهرة.
وأتفق الجانبان عىل تقديم الحكومة 
اليمنية رؤية بجميع جوانب التعاون 
املشرتك يف مجال بناء القدرات وتسهيل 
اســتقدام العمالة اليمنيــة وتوقيع 
اتفاقية تفاهم مشرتكة بموجب تلك 

الرؤيا. 
ويف اللقاء الذي يأتي ضمن برنامج 
زيارة رئيس الوزراء والوفد املرافق له 
لدولة اإلمــارات العربية املتحدة، أكد 
الوزير العوج، عــىل عمق العالقات 
واالجتماعية  والسياسية  التاريخية 
بني البلدين الشقيقني والحرص عىل 

تطويرها خصوصا فيما يتعلق باالستفادة 
مــن التجربة اإلمارتية الرائــدة والحديثة 
يف دعم مجاالت التدريــب والتأهيل للقوى 

العاملة يف القطاع العام والتنسيق املشرتك 
يف تسهيل استقدام العمالة اليمنية املاهرة 

وســبل دعم مرشوع الرقم 
الوطني املوحد. 

من جهتــه أكــد الوزير 
العام  التوجــه  اإلمارتــي، 
لدولــة اإلمــارات يف تقويم 
والتسهيالت  الخدمات  كافة 
ألشــقائهم يف الجمهوريــة 
اليمنية يف جميــع املجاالت 
وخصوصــا بنــاء القدرات 
مشرياً  املؤســيس..  والدعم 
إىل الدور البــارز الذي تقدمه 
القــوى العاملــة اليمنية يف 
نهضة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
حرض املباحثات نائب وزير 
املالية سالم بن بريك، ونائب 
ســفري الجمهورية اليمنية 
لدى اإلمارات سلطان الباكري 
ورئيس املكتب الفني بوزارة 
التخطيط والتعــاون الدويل 

شعيب عبدالله.

ناقش مديــر مكتب رئيس 
الوزراء أنيس باحارثة، أمس 
األربعاء ، يف العاصمة اإلماراتية 
أبوظبــي، مع وكيــل قطاع 
بوزارة  الحكومي  التنســيق 
الشــؤون الرئاسية اإلماراتية 
راشــد العامري، دعم الجهاز 
اإلداري برئاســة الــوزراء يف 

اليمن.
كما جرى خالل اللقاء الذي 
يأتــي يف إطار زيــارة رئيس 
الوزراء والوفد الحكومي املرافق 
له إىل دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة الشــقيقة، مناقشة 

ســبل تعزيــز التواصل عىل 
املستوى اإلداري، واالستفادة 
الرائدة لإلمارات  التجربة  من 
يف القطاع العام إلعادة تفعيل 
وبناء مؤسســات الدولة عىل 

أسس حديثة.
وقال باحارثة :  "إن العالقات 
التي تربط البلدين الشقيقني 
ضاربــة جذورهــا بأعماق 
التاريــخ، وأن اللقــاء يهدف 
إىل االســتفادة مــن التجربة 
واألنظمــة اإلماراتية الحديثة 
بمجال األداء اإلداري والرقابة 
اإلدارية للرفع من مستوى أداء 

عمل الكوادر الحكومية".
من جانبه عرب العامري، عن 
عمق العالقات الثنائية األخوية 
اليمنية - اإلماراتية..مستعرضاً 
أســس عمــل املؤسســات 
الحكوميــة وآلية التنســيق 
بني مختلــف األجهزة..مؤكداً 
استعداد اإلمارات تقديم الدعم 
املطلوب لتمكني مؤسســات 
الدولــة يف اليمن مــن القيام 
بدورها بالشكل املطلوب وعىل 
أكمل وجه. حرض اللقاء رئيس 
جهاز ترسيع استيعاب تعهدات 

املانحني عالء قاسم.

حضر توقيع مذكرة تفاهم بين بالدنا واإلمارات لتوريد توربين 100 ميجا

رئيس الوزراء يترأس لقاءًا يمنيًا - إماراتيًا لتنفيذ مشاريع مختلفة وفقًا لرؤية شاملة

اليمن واإلمارات تبحثان التعاون المشترك في مجال بناء القدرات 
وتسهيل استقدام العمالة

باحارثة يناقش مع وكيل وزارة الشؤون الرئاسية 
اإلماراتية دعم الجهاز اإلداري برئاسة الوزراء

وزير النفط يلتقي قيادة شركة بترول 
أبوظبي الوطنية »ادنوك«

أكثر من ربع مليون نازح بسبب عدم التزام المليشيا بتنفيذ اتفاق ستوكهولم

ألتقى وزير النفط واملعادن أوس العود، 
يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي، قيادة رشكة 

برتول أبوظبي الوطنية "ادنوك".
جرى خالل اللقاء الذي يأتي ضمن زيارة 
رئيس الوزراء الدكتــور معني عبدامللك إىل 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، بحث تعزيز 
عالقات التعاون املشرتك بمجاالت النفط 

والغاز.
وأكد الوزير العود، أن اللقاء يأتي يف إطار 
جهود الحكومة إلعادة إنتاج وتصدير النفط 

والغاز املسال من مختلف القطاعات بعدد 
من محافظات الجمهورية، وسعيها للميض 
قدما صوب تحقيق أهداف التنمية والتعايف 
االقتصادي وتعايف املناطق املحررة من آثار 

الحرب.
حرض اللقاء وكيل وزارة النفط لشؤون 
الغاز املهندســة ندى أمان ورئيس اللجنة 
الفنية لتسويق النفط الخام محمد جمال 
ونائب مديــر عام رشكة االســتثمارات 

النفطية واملعدنية عادل الحمادي.

سبتمبر نت / ترجمة – عبدالمجيد أحمد

أكد املجلس النرويجي لالجئني، أن مدينة الحديدة 
غربي البالد، شهدت أكرب موجة نزوح خالل السنوات 

األربع املاضية.
وأوضح املجلس النرويجــي يف تقرير نرشه عىل 
موقعه اإللكرتوني، أن أكثر مــن 26,000 مواطن 
من سكان مدينة الحديدة اصبحوا بدون مأوى، منذ 

توقيع اتفاق ستوكهولم.
وجرى توقيع اتفاق ستوكهولم يف 13 ديسمرب 
2018، وقد شكل هذه االتفاق بصيص أمٍل ملاليني 
اليمنيني الذين هم عىل وشــك مواجهة املجاعة، 
إال أن هذه اآلمال ما لبثت حتى انخفضت بشكٍل 
مؤسف بسبب تعنت امليلشيا وعدم تنفيذه ملا ورد 

يف االتفاق.
ووفقاً ملنظمة الهجــرة الدولية، فإنه وعىل مدار 
األشهر الخمســة املاضية أُُجرب أكثر من 255.000 

شخص عىل الفرار من منازلهم.
وذكر تقرير املجلس النرويجي أنه خالل خمسة 
أشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم ارتفع متوسط 

عدد الضحايا املدنيني اليومي بمقدار الثلث يف جميع 
أنحاء البالد، موضحا أنه تم اإلبالغ عن أكثر من 1750 
ضحية من املدنيني يف جميع أنحاء البالد بما يف ذلك 

أكثر من 500 حالة وفاة.
وبنّي التقرير أن عدد الضحايا املدنيني ممن أصيبوا 
أو ُقِتلوا بنريان مليشيا الحوثي االنقالبية، تضاعف 
يف األشهر الخمســة املاضية إىل ثالثة أضعاف العدد 

مقارنًة بنفس الفرتة التي سبقت توقيع االتفاق.
وتشــري األرقام إىل أن هناك 34 طفالً أصيبوا أو 
ُقِتلوا بسبب األلغام األرضية يف الخمسة األشهر التي 
ســبقت االتفاق، وقد ارتفع هذا العدد ليصل إىل 80 
طفالً يف الخمسة األشهر التالية من توقيع االتفاق، 

بحسب ما ذكر املركز.
من جانبه حذر املدير الُقطري للمجلس النرويجي 
لالجئني يف اليمــن محمد عبدي، من فشــل اتفاق 
ستوكهولم، مؤكدا “أن تنفيذه لم يتم حسب ما كان 

متوقعاً ومنتظراً”.
ولفــت اىل أن املفاوضات مثلــت فرصة إلنهاء 
الجوع والرصاع القائم يف اليمن منذ أربعة أعوام إال 
ان تعنت مليشــيا الحوثي االنقالبية، ُيفشل فرصة 

تنفيذ االتفاق

النجاح يقاس بما يتحقق على األرض 
من نتائج الزيارة ..! 

 ال شك أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبد امللك 
إىل دولة االمارات العربية املتحدة هي ناجحة بما تحمل من ملفات، وبما 
فيها من الصدق يف الطرح، ومن الوضوح والشــفافية التي هي مقدمة 
رضورية لوضع النقاط عىل الحروف، فثقتي بدولة رئيس مجلس الوزراء 
أنه سيناقش مع املســؤولني اإلماراتيني كل االختالالت التي تعيق عمل 
الرشعية وسيتوصل معهم إىل تصحيح ما اختل وتصويب االجراءات يف 
التعامل وفقط مع نافذة الرشعية ومن خاللها لباقي مكونات املجتمع، 
وهذه املناقشات ويف كل امللفات بالرضورة ستخدم كل اليمنيني ..! وبعيدا 
عن الشكليات والربوتكوالت فإن القضايا وطرحها بشفافية والسعي إليجاد 
رؤية مشرتكة واإلقرار برضورة إدارة الدولة حرصيا من قبل السلطات 
الرشعية هو املهم يف قادم األيام..!؛ ولقد التقى دولة رئيس الوزراء معني 
عبد امللك، االثنني 10 يونيو/حزيــران،٢٠١٩، يف العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي، ويل عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يف أول زيارة 
له إىل دولة اإلمارات منذ تعيينه..؛ حيث جرى بحث جهود وآليات تنسيق 
التعاون وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني يف شتى املجاالت 
والقطاعات عىل مختلف املســتويات واألصعدة السياسية واالقتصادية 
والتنموية واإلنسانية وغريها.. وتطرق اللقاء إىل الدور اإلماراتي الفاعل، 
وخوض معركة املصري املشرتك والقضاء عىل انقالب امليليشيات الحوثية 
اإليرانية واستعادة مؤسسات الدولة للرشعية تحت قيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي هو األهم من الزيارة..!؛ لم يكتفي بإثارة النقاط السابقة 
فقط، بل سلط اللقاء الضوء أيضاً عىل احتياجات ومتطلبات جهود التعايف 
االقتصادي، والرتكيز عىل املشاريع ذات األولوية التي من شأنها املساهمة يف 
دوران عجلة التنمية ومواصلة عملية تطبيع الحياة العامة من أجل خدمة 
كافة اليمنيني بدون اســتثناء بمختلف محافظات الجمهورية باملجاالت 
التنموية وال ســيما يف القطاعات الحيوية بينها النفط واملعادن وإعادة 
تصدير الغاز املسال والطاقة الكهربائية واالتصاالت وتقنية املعلومات 
وغريها من القطاعات املتصلة بالبنية التحتية وتوفري الخدمات األساسية 
من صحة وتعليــم وكهرباء ومياه وغريها مــن الخدمات للمواطنني.. 
لقاء ذلك مواضيعه املتعددة واملعقدة بما فيها من تدخالت وتشــابكات 
وتفكيكها وإيجاد الحلول املناسبة لها؛ فالشك أن هذا الفعل سيحقق جزًءا 
كبريا من املتطلبات وسيضع حدا للتجاوزات وسيعيد البوصلة حتما إىل 
بوابة السلطة الرشعية، فالتعاون معها وبها هو املطلوب؛ وهو ما يحقق 
التحرير..! ؛ .. ويف ضوء هذا الفهم فمؤكد أنه ســيختفي املعرقلني من 
املشهد اليمني وستتاح الفرصة الكاملة ملؤسسات الدولة املختلفة للعمل 
والنشــاط بحرية دون ارهاب من قوى تدعي دعمها من قبل االمارات 
العربية املتحدة، وعقب هذه الزيارة الناجحة يف اعتقادي سيعود شخوص 
مؤسسات الدولة الذين يعيشون يف الخارج وسيعود النشاط يف عاصمة 
اليمن املؤقتة عدن الحبيبة، وسيعود مجلس النواب لعقد جلساته يف عدن 
الفتح املبني والنرص األكيد ونواة الدولة االتحادية اآلتية ال محالة..!؛ إن 
طرق هذه املواضيع وحسمها ُيعد بحد ذاته لو تحقق انجاز ما بعده انجاز 
وهو مقدمة لتعايف الدولة قبل تعاىف االقتصــاد..!؛ .. التحية كل التحية 
لك أيها الزميل العزيــز دولة رئيس مجلس الوزراء، وانت تحمل ملفات 
مدروسة غري مرتجلة، منطقية غري اعتباطية، مقنعة وقانونية.. فرتسم 
بذلك مالمح التعامل يف املســتقبل، وتوظف دعم التحالف لصالح اليمن 

واليمنيني.. بوركت وبوركت جهودك..!

 د. علي العسلي
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متابعات4

    محمد التميمي
توالت ردود األفعال املنــددة بالهجوم اإلرهابي 
الحوثي الذي اســتهدف مطار أبها الدويل جنوب 
اململكة العربية الســعودية، أمس األربعاء، والذي 

أسفر عن إصابة 26 مدنياً.
ودانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات الهجوم 
اإلرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدويل بمقذوف 
صادر من املليشيا الحوثية اإلرهابية املدعومة من 

إيران.
وقالت وزارة الخارجيــة اليمنية يف بيان صادر 
عنها: "إن اســتمرار هــذه الجماعــة اإلرهابية 
باســتهداف املنشــآت املدنية يف اململكة العربية 
السعودية ومن خلفها إيران التي تمدها باألسلحة 
يعكس مــدى الخطورة التي باتت تشــكلها هذه 
الجماعة املتطرفة والدرجة التي وصل إليها النفوذ 

اإليراني عليها".
وأضاف البيان: "أن هــذا العمل اإلرهابي يمثل 
تحدياً للمجتمع الدويل ورسالة واضحة للعالم بأن 
هذه املليشيا االنقالبية ال تريد السالم، وليس لديها 
استعداد لالستجابة ملتطلباته، مطالباً املجتمع الدويل 
باتخاذ اإلجراءات الصارمة ضد هذه املليشيا والقوى 

الداعمة لها".
من جانبه دان وزير اإلعالم معمر اإلرياني بشدة 
استهداف  مليشيا الحوثي االنقالبية املوالية إليران 
ملطار أبها املدني، والذي أسفر عن إصابة عدد من 

املدنيني بينهم يمنيني.
وقــال اإلريانــي يف ترصيــح لوكالــة األنباء 
اليمنية)ســبأ(: "إن الهجوم عىل مطار أبها يمثل 
تصعيداً خطرياً، ويشري إىل مستوى الدعم اإليراني 
للمليشيا االنقالبية، واتخاذها كأداة لتنفيذ أجندتها 
ورغباتها يف زعزعة األمن واالســتقرار يف املنطقة، 

ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها".
 وأضاف اإلرياني: "إن االستهداف اإلرهابي ملطار 
أبها بصاروخ كروز يؤكد اســتمرار نظام طهران 
يف تزويد املليشــيا الحوثية بالصواريخ الباليستية 
واألســلحة النوعية، وانتهاجها سياســة تصعيد 
الرصاع يف املنطقة يف تحد ســافر لدعوات وجهود 
التهدئة دون اكرتاث للمخاطــر املرتتبة عىل أمن 

واستقرار املنطقة والعالم أجمع".
 وأشــار إىل أن الهجوم الصاروخــي عىل مطار 
أبها- والذي تم تنفيذه بــإرشاف خرباء إيرانيني- 
يؤكد خطورة املرشوع اإليراني يف اليمن ومساعيه 
لتحويل األرايض اليمنية إىل ساحة لتنفيذ أجندة إيران 
التخريبية ومنصة الستهداف دول الجوار، وتهديد 
مصادر الطاقة وممرات التجــارة الدولية وإقالق 

األمن والسلم الدوليني.
ودعا وزير اإلعالم إىل إدانة هذا الهجوم االرهابي، 
وإدراك خطورة مساعي نظام  إيران وأدواته املتمثلة 

يف املليشيا الحوثية.
من جانبه دان رئيس الربملــان العربي الدكتور 
مشعل الســلمي، العمل اإلرهابي الذي استهدف 
مطار أبها الدويل من ِقبل مليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران، واعتربه جريمة حرب، مستنكرًا 

بأشد العبارات هذا العمل اإلرهابي.
وطالب الســلمي يف بيان له أمس األربعاء، األمم 
املتحدة ومجلس األمن الدويل بموقٍف حازٍم وفوري 
بتصنيف مليشــيا الحوثي االنقالبيــة كجماعة 

إرهابية، النتهاكها الصارخ للقانون الدويل، وتعمدها 
االستهداف املتكرر للمنشــآت املدنية والحيوية يف 
اململكة العربية الســعودية بالصواريخ البالستية 
والطائرات املســرية، كما طالب بمالحقة قادتها 
ومموليها وداعميها سواًء كانوا دوالً أو جماعات، 
وعىل وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس األمن 
الدويل رقم )2216( الذي يحظر توريد األســلحة 

ملليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من قبلها.
وأكد رئيس الربملان العربي وقوف الربملان العربي 
ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه 
من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها 
واستقرارها وســالمة مواطنيها، متمنياً الشفاء 

للمصابني.
ودانت واستنكرت دولة اإلمارات بشدة الهجوم 
اإلرهابي الحوثــي، واعتربته »دليــالً جديداً عىل 
التوجهات الحوثية العدائية واإلرهابية، والسعي إىل 

تقويض األمن واالستقرار يف املنطقة«.
وجــددت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدويل 
اإلماراتية، يف بيان لها، تضامن اإلمارات الكامل مع 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة ووقوفها مع 
الرياض يف صف واحد ضد كل تهديد ألمن واستقرار 
اململكة، ودعمها كافة اإلجراءات يف مواجهة التطرف 
واإلرهاب الحوثي، ووقوفهــا إىل جانبها يف كل ما 
تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسالمة مواطنيها 

واملقيمني عىل أراضيها.
وأضاف البيان أن أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وأمن اململكة العربية السعودية كل ال يتجزأ، وأن أي 
تهديد أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً 
ملنظومة األمن واالســتقرار يف اإلمــارات، وأعربت 

الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابني.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة، أن اســتهداف مليشــيا 

الحوثي االنقالبية يف اليمن ملطار أبها يعد تصعيدا 
خطريا تم بسالح إيراني.

وقال الوزير البحريني يف تغريدة له عىل )تويرت(: 
"إن اســتهداف اإلرهاب الحوثي ملطار أبها الدويل 
هو تصعيد خطري تم بسالح إيراني، وأدى إىل وقوع 
إصابات بني األبرياء"، داعياً إىل اتخاذ موقف دويل 
واضح و صــارم تجاه اإلرهــاب الحوثي والدعم 

اإليراني املتوفر له.
كما دانت بشــدة وزارة خارجية البحرين العمل 
اإلرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي املدعومة من 
إيران يف اليمن، باستهداف مطار أبها الدويل، وأسفر 
عن إصابة عدد من األشــخاص من بينهم أطفال 
ونساء، ووصفت االعتداء بأنه عمل إجرامي جبان 
آخر يستهدف املدنيني األبرياء، ويخالف كل القوانني 

الدولية اإلنسانية واألعراف الدولية.
وقالت الوزارة يف بيان: "إذ تعرب وزارة الخارجية 
عن خالــص تمنياتها بالشــفاء لجميع املصابني 
جراء هذا العمــل اإلرهابي، فإنها تؤكد عىل وقوف 
مملكة البحرين التام وتضامنها املطلق مع اململكة 
العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يستهدف 
أمنها واستقرارها، ودعمها التام يف كل مساعيها 
وجهودها الرامية للقضاء عــىل العنف واإلرهاب 

واستتباب األمن والسالم يف املنطقة والعالم".
وشددت وزارة الخارجية البحرينية عىل رضورة 
اتخاذ موقف دويل حازم تجاه إيران ووقف دعمها 

لهذه العمليات اإلرهابية املتكررة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن 
إدانة واســتنكار دولة الكويت الشديدين لالعتداء 
اإلجرامي اآلثم الذي تعرض له مطار أبها يف اململكة 
العربية السعودية. وأوضحت أن هذا االعتداء اآلثم 
الذي يســتهدف أمن اململكة وأمن شــعبها يمثل 
تصعيدا خطريا وتقويضا للجهود املبذولة للوصول 

إىل حل سيايس.
وأكدت الوزارة وقوف الكويــت التام إىل جانب 
األشقاء يف اململكة وتأييدها ومساندتها لها يف كل ما 
تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارهاـ من 
جانبها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة 
واستنكار دولة الكويت الشديدين لالعتداء اإلجرامي 
اآلثم الذي تعرض له مطار أبها يف اململكة العربية 

السعودية، وأدى إىل إصابة عدد من األبرياء.
وأوضحت الــوزارة أن هذا االعتــداء اآلثم الذي 
يســتهدف أمن اململكة وأمن شعبها يمثل تصعيدا 
خطريا وتقويضا للجهود املبذولة للوصول إىل حل 

سيايس.
وأكدت وقوف الكويت التام إىل جانب األشقاء يف 
اململكة وتأييدها ومســاندتها لها يف كل ما تتخذه 
من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها. واختتمت 
ترصيحها باإلعراب عن تمنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.
إىل ذلك دانــت جمهورية مرص العربية بأشــد 
العبارات، استهداف مليشيا الحوثي يف اليمن ملطار 
أبها بمقذوف، مؤكدة عىل وقوفها حكومًة وشعباً 
مع حكومة وشــعب اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة يف مواجهة أي محاولة الستهداف أمنها 

واستقرارها. 
وشــددت وزارة الخارجية املرصية يف بيان عىل 
رضورة الوقــف الفوري ألي اســتهداف لألرايض 
السعودية، وأعربت عن تمنيات مرص برسعة الشفاء 

للمصابني.  
وأكد البيان أن مثل تلك االستهدافات للمطارات 
الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانني واألعراف 
الدولية، كما دعا املجتمع الدويل للعمل عىل التصدي 
لكافة األعمال اإلرهابية التي من شــأنها زعزعة 

االستقرار يف املنطقة.

وشــددت وزارة الخارجية األردنيــة عىل أن أي 
اســتهداف ألمن اململكة العربية الســعودية هو 
استهداف ألمن األردن واملنطقة بكاملها، مؤكدة أن 
عّمان تؤيد جميع اإلجراءات التي تتخذها اململكة 
للحفاظ عىل أمنها والتصدي لإلرهاب بكل صوره 
وأشكاله، متمنية يف الوقت نفسه الشفاء العاجل 

للمصابني.
وعرّبت السفارة األمريكية يف الرياض عن إدانتها 
للهجوم اإلرهابي، وكتبت يف تغريدة عىل حسابها يف 
)تويرت(: "نيابة عن السفري جون أبي زيد  وجميع 
منســوبي البعثــة األمريكية يف اململكــة العربية 
السعودية ندين بأشــد العبارات املمكنة الهجوم 
الحوثي عىل مطار أبها  واستهداف املدنيني األبرياء، 
ونعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع 

املصابني".  
ودان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هذا 
االعتداء اآلثم، وقال: إن استهداف املنشآت املدنية 
الحيوية السعودية يؤكد استمرار املحاوالت الخبيثة 

الستهداف أمن واستقرار اململكة.
وأضاف: "إننا إذ نســتنكر هــذا االعتداء، نؤكد 

وقوفنا مع اململكة قيادة وشعباً".
كما عــرّبت جمهوريــة جيبوتي عــن إدانتها 
واستنكارها بشدة لالعتداء الذي تعرض له مطار 
أبها الدويل بمقذوف صادر من املليشيا االنقالبية يف 
اليمن، وأعلنت تضامنها التام مع األشقاء يف اململكة 
العربية الســعودية ضد ما وصفتــه بـ"التصعيد 

الخطري". 
من جانبــه دان الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، العمل اإلجرامي الذي استهدف مطار أبها، 

واصفاً إياه بـ"اإلجرامي والخطري" ضد اململكة.
وأكد عبــاس، يف بيــان نقلته وكالــة األنباء 
الفلســطينية )وفا(، وقوف فلســطني إىل جانب 
شقيقتها اململكة العربية السعودية ملكاً وحكومة 
وشعباً يف مواجهة هذه االعتداءات، مطالباً الجميع 
بإدانة هذه األعمــال والوقوف بحزم بوجهها ومن 
يقف خلفها، لقطــع الطريق عىل تحقيق أهدافها 

الخبيثة.
وكان تحالف دعم الرشعيــة يف اليمن قد أعلن 
يف وقت أمس األربعاء، اســتهداف مليشيا الحوثي 
االنقالبيــة املدعومة من إيران مطــار أبها الدويل 
بمقذوف عسكري، ما أدى إىل إصابة 26 مدنياً من 

جنسيات مختلفة.  
وأكد املتحدث الرســمي باســم قوات التحالف 
العقيد الركن ريــاض املالكي أن قيــادة القوات 
املشــرتكة للتحالف وأمام هذه األعمال اإلرهابية 
والتجاوزات غري األخالقية من املليشــيا الحوثية 
اإلرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، 
لردع هذه املليشــيا اإلرهابية، وبما يكفل حماية 
األعيان املدنية واملدنيني، وستتم محاسبة العنارص 
اإلرهابية املســؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا 
الهجوم اإلرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدويل 

اإلنساني وقواعده العرفية.
يف غضون ذلك، أعلن مطار أبها الدويل أن حركة 
الطريان عادت لطبيعتها يف املطار، وذلك بعد تعرضه 

لصاروخ أطلقه الحوثيون صباح األربعاء.
وكتب املطار عىل حســابه يف )تويرت(: "أعزاءنا 
املســافرين... نود التنويه بأن الحركة الجوية يف 

مطار أبها الدويل تسري بشكل طبيعي".

    تعز - هشام المحيا - وئام الصوفي

عقد صباح اليوم الثالثاء يف مدينة تعز لقاء 
موسعا جمع السلطة املحلية برئاسة وكيل أول 
الدكتور عبدالقوي املخاليف وعرشات اإلعالميني 

والصحفيني العاملني يف املحافظة. 
ويف اللقاء ـ الذي دعت إليه السلطة املحلية 
باملحافظة ومعها قيادة املحور واألمن وحرضه 
قرابــة ثمانني صحفيا وإعالميــا يعملون يف 
مختلف القنوات والصحف واملواقع اإلخبارية 
- أكد املجتمعون عىل رضورة ترشيد الخطاب 
اإلعالمي وتوحيده بما يخدم القضية الوطنية 

بشكل عام وقضية تعز بشكل خاص. 
 من جانبه أكد وكيل أول املحافظة الدكتور 
عبد القوي املخاليف عىل رضورة  توحيد الخطاب 
اإلعالمي وعدم االنجرار وراء الشــائعات التي 

ترض بتعز وجيشها وأمنها بالدرجة األوىل. 
وأضاف: أنه لوحظ  قيام بعض  اإلعالميني 
بنقل صورة تشوه تعز، ولم يهتموا باملنجزات 
العسكرية واألمنية التي تحققت خالل الفرتة 

املاضية. 
داعيا االعالميــني والصحفيني يف املحافظة 
اىل الرتكيز عىل ما تقوم به املليشيا االجرامية 
االنقالبية بحق أبنــاء املحافظة وآخرها قتل 
وجرح أكثر من عرشين طفالً خالل أيام العيد. 

وأشار إىل أنه بسبب تشتت الخطاب اإلعالمي 
والدخول يف الرصاعات الحزبية املقيتة جعلت 
املنظمات الدولية تقدم عن املحافظة معلومات 

غري صحيحة تخدم املليشيا الحوثية. 
وأوضح الدكتور املخــاليف أن الجميع أمام 
مسؤولية كبرية لدعم  معركة تعز ضد االنقالب، 
والتي لن تتــم اال بتوحيد الجهــود وتوحيد 

الخطاب اإلعالمي ، واالرتقاء به، بما يخدم هذه 
األهداف. 

الفتا   إىل أن الســلطة املحلية يف تعز تراعي 
حرية التعبري وتعطي مساحة كبرية ملمارسة 
هذه الحقــوق ، فضال عن عــدم ممانعتها 
للنقد رشيطة أال يكون نقدا هداما مبنيا عىل 
معلومات مغلوطة تعمل عىل خلق املشــاكل 

وإحباط معنويات الجيش والنيل من قياداته 
واتهامه بتهم كاذبة. 

 من جانبه أكد أركان حرب املحور قائد اللواء 
170 دفاع جوي العميد عبد العزيز املجيدي، عىل 

أهمية  اإلعالم خصوصا يف مثل هذه املرحلة 
واستعرض املجيدي خالل كلمته جملة من 
املالحظات عىل طريقة  نقل بعض الصحفيني 

لألحداث واملعارك،  والتي ترض بالجيش. 
الفتا إىل أن الجيش بتعز يعي حجم املسؤولية 
امللقاة عىل عاتقه، ويعمــل حاليا وفق تكتيك 
مدروس، وانه بات  يتحكم يف ســري املعركة و 
يوجه العدو إىل الجهة التي يريدها بعد أن كان 

ذلك بيد االنقالبيني. 
ودعــا املجيدي الصحفيــني واإلعالميني يف 
املحافظة إىل تقديم صــورة واقعية ملا يقدمه 
أبطال الجيش الوطنــي وإبراز ما يقومون به  
من بطوالت وما يقدمون من تضحيات وكذلك 
رجال األمن بهدف استكمال التحرير من جهة 
وتحقيق األمن واالستقرار يف املناطق املحررة 

من جهة أخرى .
ويف السياق، قال مدير األمن السيايس العميد 
عبدالواحد رسحان: إن املرحلة تتطلب تكاتف 
الجميع وتوحيد الخطــاب اإلعالمي بعيدا عن 

املناكفات والرصاعات الحزبية. 
وأكد رسحان أنهم لــن يتهاونوا يف تطبيق 

القانون، ولن يســمحوا بإثارة املشــاكل أو 
استهداف تعز وجيشــها الوطني وأمنها عرب 
معلومات مغلوطة أو اتهامات كاذبة تهدف إىل 
التشهري والنيل من قيادة املحافظة وجيشها 

وأمنها. 
 الصحفيون واإلعالميون تحدثوا من جهتهم 
عن رضورة ترشيد الخطاب اإلعالمي... مؤكدين 
عىل رضورة قيام السلطة املحلية وقيادة الجيش 

الوطني بدورهما لتوحيد الخطاب االعالمي. 
مطالبني قيادة املحافظــة وقيادة املحور 
حل االشــكاليات التي تعيق عمل الصحفيني 
وكذا إنشــاء مركز لإلعالم العسكري والذي 
من خالله سيتم استقاء املعلومات الصحيحة 
بعيدا عن االعتماد عىل مصادر غري موثوقة أو 

غري مؤكدة. 
ووصف الصحفيون  واالعالميون  ما يقوم 
به البعض من تشــويه  للجيش وقياداته وما 
يقومون به من تضحيات؛ بأنها أعمال خارجة 
عن القانون تعمل عىل إحباط معنويات أفراد 
الجيش وتسبب االنفالت األمني، ويفقد املواطن 
ثقته بالدولة ومؤسســاتها.. داعني الجهات 

املعنية بتطبيق القانون بحق هؤالء. 
هذا، وقــد خرج اللقاء بتشــكيل لجنة من 
الصحفيني واإلعالميني إلنشــاء مركز إعالمي  
ووضع اسرتاتيجية إعالمية للعمل الصحفي يف 

املحافظة .

بهدف توحيد الخطاب اإلعالمي لدعم استكمال التحرير 

سلطة  تعز تعقد لقاء موسعا مع اإلعالميين والصحفيين

تأكيدًا عربيًا للوقوف بجانب المملكة العربية السعودية ضد أي محاولة الستهداف استقرارها وأمنها

إدانات واسعة للهجوم الحوثي اإلرهابي على مطار أبها الدولي
  اليمــن: هذا العمل االرهابي، يمثل تحديًا للمجتمع الدولي ورســالة واضحة 

بأن هذه المليشيا االرهابية ال تريد السالم
  البرلمــان العربي: نطالب األمــم المتحدة ومجلس األمن الدولي بموقف حازم 

وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي االنقالبية كجماعة ارهابية 
  الســفارة األمريكيــة بالرياض: ندين بأشــد العبارات الهجــوم الحوثي على 

مطار المملكة واستهداف المدنيين األبرياء 
  لبنان : اســتهداف المنشــآت في  الســعودية يؤكد محاوالت هذه الجماعة 

الستهداف امن واستقرار المنطقة 
  قيادات التحالف العربي: سنتخذ كافة االجراءات الصارمة والعاجلة لردع هذه المليشيا االرهابية 

  مصــر: ندعو المجتمع الدولي للتصدي لكافــة األعمال اإلرهابية التي تعمل 
على زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة 
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5 شؤون عسكرية

    عارف الواقدي 

زار وفد مــن وزارة الدفاع برئاســة 
مستشار وزير الدفاع اللواء الركن أحمد 
حســان جربان، يرافقه عددا من مدراء 
الدوائر العسكرية يف الوزارة، يوم األربعاء 
املايض، أبطال الجيش الوطني يف جبهات 
متفرقة من محافظة الجوف، شمايل رشق 
البالد، بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك. 
ورافق اللواء جربان، يف زيارته التي تأتي 
بتوجيهات من وزير الدفاع الفريق ركن 
محمد عيل املقديش، كال من مدير دائرة 
الشؤون القانونية العميد ركن عبدالله 
غيالن، ومدير دائرة األمن العســكري 
العميد ركن عبدالله اليمني، ومدير دائرة 
التدريب العسكري العميد ركن منصور 

أبو أصبع.
وكان يف اســتقبال الوفد مساعد قائد 
املنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء 
101 مشاة العميد محمد صالح راسية، 
ومعه عــدد من قادة وضبــاط املنطقة 
الذي رحب بها، شــاكرا لهم القيام بمثل 
هذه الزيارات ألبطــال الجيش الوطني 
يف الجبهــات والتــي من شــأنها رفع 
معنوياتهم، إضافة إىل كونها تربز اهتمام 
القيادة العســكرية بهم وهم يواجهون 

املليشيا الحوثية يف ميادين القتال.
الوفد الزائر برئاســة مستشار وزير 
الدفاع اللواء ركن/ أحمد حسان جربان، 
اطلع خالل زيارته عىل الجاهزية القتالية 
ألبطال الجيش الوطني، وأوضاع منتسبى 
املنطقة، الفتا إىل أن هــذه الزيارة تأتي 
بغرض تلمــس أوضاع أبطــال الجيش 
الوطني واإلطالع عىل مستوى الجاهزية 
القتالية ألبطال قوات الجيش املرابطني يف 

جبهات الجوف.
وخالل الزيارة ناقش الوفد العديد من 
القضايا التى تهم املنطقة، مستمعا من 
قيادة املنطقة وشــعبها ومنتسبيها إىل 
آخر التطورات امليدانية وبرامج التدريب 

والتأهيل وإعداد املقاتلني األكفاء.
واستمع اللواء جربان، من مساعد قائد 
املنطقة العميد محمد راســية، إىل رشح 
مفصل عــن االســتعدادات والجاهزية 
القتالية يف كافة ألوية ووحدات املنطقة 
العسكرية، ومناطق تواجد وتمركز األلوية 

يف الجبهات. 
واطلع اللواء جربان، والوفد الزائر عىل 
خارطة تموضع قوات األلوية والوحدات 
العسكرية واالنتشار التكتيكي للقوات يف 
مواقع القتال، مستمعا من قائد املنطقة 
إىل خطة االســتعداد القتايل العايل لقوات 
األلوية والوحدات العسكرية وتجهيزات 

االستعداد يف املستقبل.
وأكــد مستشــار وزير الدفــاع عىل 
األنضبــاط يف كافة وحــدات املنطقة، 
بعد اســتماعه إىل رشح مفصل من قادة 

ورؤساء عمليات األلوية العسكرية. 
 وزار الوفد برئاســة مستشار وزير 
الدفاع اللواء ركن أحمد حســان جربان، 
أبطال الجيش الوطني املرابطني يف جبهات 
الغيل، والعقبة، واملتون، وحام، حيث القت 
الزيارة ترحيبا واستقباال وحفاوة كبرية 
من أبطال الجيــش الوطني املرابطني يف 

الثغور واملواقع األمامية. 
وهنأ اللواء جربان أبطال الجيش الوطني 
املرابطني يف الجبهات والخطوط األمامية 
بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك، ناقال 
لهم تهاني وتربيكات القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية املشري 
الركن/ عبدربه منصــور هادي رئيس 

الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
واألمن، ونائبه الفريق الركن عيل محسن 
صالح، ورئيس الحكومة الدكتور معني 
عبدامللك، ووزير الدفــاع الفريق الركن 

محمد املقديش، بمناسبة حلول العيد.
وخالل الزيارة أشاد اللواء جربان بالروح 
املعنوية العالية التــي يتمتع بها أبطال 
الجيش الوطني، قائال لهم: إننا نســتمد 
معنوياتنا منكم ولستم أنتم من تستمدون 

معنوياتكم منا. 
وأشــاد اللواء جربان بالروح املعنوية 
العاليــة التى يتمتع بهــا ضباط وصف 
وجنود املنطقة، وحثهــم عىل املزيد من 
الجاهزية واالســتعداد لخوض معركة 
الحسم واســتكمال تحرير كامل تراب 
الوطــن من قبضــة املليشــيا الحوثية 
االنقالبية، بدعم وإســناد األشــقاء ىف 
التحالف العربى وعىل رأســهم اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
اللواء جربان خالل زيارته ثمن جهود 
أبطال الجيش الوطني يف الدفاع عن الوطن 
ومؤسســات الدولة من املليشيا الحوثية 
االنقالبيــة األجرامية املواليــة إليران، 
مؤكدا عىل رفــع الجهوزية القتالية لدى 
أفراد الجيــش الوطني يف مختلف املواقع 
والجبهات العســكرية الستكمال تحرير 
ماتبقى من مناطــق املحافظة من أيدي 

مليشيا االنقالب.
وأكد اهتمام القيادة السياسية ممثلة 
برئيس الجمهورية املشري الركن/ عبدربه 
منصور هــادي، بأبطال الجيش الوطني 
ومــا يحققون من انتصــارات كبرية يف 
الجبهات، وحرصهــا الكامل عىل توفري 
متطلبات املعركة الالزمة الستعادة كرامة 
وعّزة أبناء الشعب اليمنى والتى تهون ىف 

سبيلها كل التضحيات. 

وعرب اللواء جــربان، يف حديثه لألبطال 
املرابطني يف جبهات القتــال أن الزيارة 
أقل واجب تجاه مــا يقدمه األبطال من 
تضحيات عظيمة ىف سبيل تحرير الوطن 

من املليشيا التخريبية الكهنوتية. 
من جانبه، أكد مســاعد قائد املنطقة 
العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه 
العميد محمد راسيه، استعداد أبطال قوات 
الجيش الوطني يف مختلف جبهات الجوف 
لحســم املعركة مع املليشــيا الحوثية، 
واســتعادة الدولة وإســقاط االنقالب 

الكهنوتي. 
وطالب العميد راســية، وزارة الدفاع 
باالهتمام وتكثيف الدعم املايل واللوجستي 
ألبطال الجيــش الوطنــي املرابطني يف 
جبهات الجوف ملواجهة مليشيا الحوثي 

اإليرانية وإنهائها. 
مــن جانبهم قــادة ألويــة املنطقة 
العســكرية السادســة وأبطال الجيش 
الوطنــي املرابطني  عــربوا عن خالص 
شــكرهم للوفد الزائر عىل هذه الزيارة 
التي ملسوا من خاللها االهتمام الكبري الذي 
توليه القيادة العسكرية بأبطال الجيش 

الوطني يف جبهات القتال. 
وأكدوا عىل استمرارهم يف مواقعهم حتى 
دحر العــدو االنقالبي الكهنوتي وتحرير 
آخر شــرب من أرض الوطن، وأنهم يف أتم 
االستعداد والجاهزية القتالية، وأنهم مهما 
واجهوا من صعوبات وعوائق لن تثنيهم 
يف مواصلة مرشوعهم وواجبهم الوطني.

وقالــوا مخاطبــني الوفــد: إن العيد 
الحقيقي هــو يوم تحريــر الوطن من 
املليشــيا الحوثيــة الكهنوتية، مؤكدين 
انهم يتمتعون بمعنويات تعانق السماء 
تحفزهم دائما يف امليض نحو تحرير الوطن 

ودحر االنقالب.

تمكنت قوات الجيش الوطني 
مسنودة بالقوات املشرتكة يف 
جبهة قعطبة من إحراز تقدم 
جديد  بالسيطرة عىل عدد من 
املواقع التي كانت تحت سيطرة 

مليشيا الحوثي غرب قعطبة.
وأفادت مصادر عســكرية 
لـــ"٢٦ ســبتمرب"، ان قوات 
الجيش الوطنــي  تمكنت من 
تحرير مناطق القلفة والقصبة 
والدويــر، بعد مقتــل وجرح 
املليشيا  العرشات من عنارص 
االنقالبية يف مواجهات عنيفة 
تكللت بالتحرير وفرار مليشيات 
الحوثي باتجاه منطقة الفاخر. 
للمصادر فإن قوات  ووفقا 
الجيش بســيطرتها عىل هذه 
املناطق أصبحت عــىل أبواب 
مركز الفاخر، يف ظل االنهيارات 

املتواصلة ملليشيا الحوثي.
وبحســب املصادر نفسها 
فقد تجــددت املواجهات بني 
مليشيا الحوثي من جهة وقوات 
الجيش الوطني مسنودة بقوات 
العمالقة والحــزام األمني من 
جهة أخرى مســاء االثنني  يف 
جبهات حجر والزبرييات باتجاه 
الفاخر غرب مديرية قعطبة، 
مضيفــة أن الطرفــني تبادال 
القصف باســتخدام األسلحة 
املتوســطة والثقيلة، وشملت 

املواجهات دار الســيد وسليم 
وهجار ومناطق حجر الواقعة 
شمال غرب الضالع، وأسفرت 
عن تقــدم الجيــش الوطني 

وتقهقر املليشيا االنقالبية.
ويف جبهــة األزارق الواقعة 
غرب الضالــع تمكنت قوات  
واملقاومــة مدعومة  الجيش 
برجال القبائــل من التقدم  يف 
مناطق مقيالن والسيطرة عىل 
املطلة عىل  الجبلية  املرتفعات 
مناطق الرباط املحاذية ملناطق 

ماوية رشق محافظة تعز.
وكانــت قــوات العمالقة 
املشاركة يف جبهات القتال مع 
قوات الجيــش الوطني  نفذت 
بداية األسبوع الجاري عملية 
نوعية أسفر عنها مقتل أكثر 
من عرشين عنرصا حوثيا بينهم 
ثالثة من القيادات البارزة عىل 

مستوى محافظة الضالع.
وقال وضاح الدبيش، الناطق 
باســم قــوات العمالقة: إن 
عملية نوعيــة لوحدة مضاد 
الدروع التابعة للقوات املشرتكة 
اســتهدفت تجمعا للميليشيا 
الحوثية يف جبهة الفاخر بإطالق 
صواريــخ كونكــورس عىل 
تجمعات تتبع املليشيا االنقالبية 
فيما أصاب أحد الصواريخ عربة 
بي إم بــي، وأدت إىل مقتل ٢٦ 

عنرصا من املسلحني الحوثيني، 
بينهم  القيادي الحوثي محمود 
الرشيف املرشف الثقايف للمليشيا 
االنقالبية يف عــدد من جبهات 
القتال، والقيادي محمد احمد 
بجــري قائد غرفة الســيطرة 
والتحكم وعبداملجيد البشريي 

قائد اإلمداد اللوجستي.
وأضــاف  الدبيــش يف بيان 
لوســائل اإلعــالم: ان مقتل 
القيادي الرشيف شكل خسارة 
كبرية ملليشــيا الحوثي كونه 
يلعــب دوراً بــارزاً يف التعبئة 
والتحشــيد والــزج باألطفال 
والشباب يف أتون املعارك ويعرف 
الرشيف بأســلوبه املنمق الذي 
يستخدمه يف الرش والتضليل، 
بالذات عىل رشيحــة الفقراء 
وغري املتعلمني، وعىل مدى اربع 
سنوات يأتي دوره عند انهيار 
وفرار عنارص املليشيا الحوثية 
يف الجبهات، والســيما جبهة 
الساحل الغربي التي زارها أكثر 

من مرة.
وأعرتفت مليشيا الحوثي من 
خالل وسائل اإلعالم وصفحات 
التواصل االجتماعــي التابعة 
للحوثيــني، بمرصع العرشات 
منهــم، يف مواجهــات جبهة 

قعطبة-الفاخر.

أشادت باالنتصارات التي يحققونها
قيادات من وزارة الدفاع تزور أبطال الجيش الوطني في جبهات الجوف

مقتل أكثر من 26عنصرًا حوثيًا بينهم قيادات ميدانية 

قوات الجيش الوطني تحرر عددًا 
من مناطق قعطبة وتكبد المليشيا 

الحوثية خسائر كبيرة 
اللواء جبران: إننا نستمد معنوياتنا منكم وتؤكد حرص القيادة السياسية على توفير 

متطلبات المعركة حتى استعادة الدولة من المليشيا الحوثية اإلرهابية

زار العميد عبدالعزيــز املجيدي رئيس اركان 
محور تعز قائد اللواء 170د/جو عدد من املواقع 
العســكرية غربي املحافظة والنقــاط االمنية 
الواقعــة جنوب غرب املحافظــة عىل خط تعز 

الرتبة. 
ويف الزيارة تفقد العميد املجيدي أحوال الجنود 
املرابطني يف املواقع العسكرية والنقاط االمنية، 
ابتداء من نقطة شارع الثالثني وحتى نقطة نجد 
قسيم، وزيارة موقع تبة هزبر العسكري يف جبل 
الهان، وهنأ املقاتلني خاللها بحلول عيد الفطر 

املبارك 
وشدد العميد املجيدي ،عىل املرابطني ببذل مزيد 
من اليقظة واالنتباه حتى يعم األمن واالستقرار يف 
املحافظة، وعىل التحيل بالحس االمني ورضورة 

التشديد يف التحري خصوصا يف هذه املرحلة.
من جانبهم رحب املرابطون بزيارة رئيس أركان 
املحور وناقشوا معه احتياجاتهم وما يواجهونه 
خالل تأديتهم مهامهم، مؤكدين انهم ما خرجوا 
اىل تلك املواقع والنقاط إال من أجل ان يعم االمن 
ومن أجل حماية املواطن والوطن وانهم ماضون 
يف مقدمة الصفوف لتأمني املدينة ودحر املليشيا 

االنقالبية واالجرامية من املحافظة.
ويف جبهات غرب تعز زار عدد من القادة عدداً 
من املواقع والجبهات وتفقــد أحوال املرابطني 
وتقديم تحايا وتهاني العيــد لهم حيث زار كل 
من العميد ركن/أمني جعيش أركان حرب اللواء 
17مشاة ومعه العقيد/ رامي الخليدي ركن املالية 
والقائم بأعمال رئيس عمليات اللواء، والعقيد/ 
صادق القديس ركن اإلمداد ،واملقدم/فؤاد حسان 
ركن اإلستطالع، واملقدم/عبدامللك النهمي، ركن 
التوجيه املعنوي  وعدد من قادة الكتائب مواقع 
املقاتلني يف معسكر الدفاع الجوي وعدد من مواقع 
الجبهة الغربية التي تشــهد معارك ضد مليشيا 

الحوثي االنقالبية 
وقد تبادل القادة مع املرابطني األبطال تحايا 

وتهاني عيد الفطر املبــارك مثمنني مواقفهم 
البطولية وتضحياتهــم التاريخية يف مواجهة 
مليشــيا الحوثي ، كما تخللت الزيارة مواقع يف 
جبهة الضباب جنوب غرب املدينة خاللها اطلع 
العميد جعيش عىل الجهازية القتالية واشــاد 
بمعنويات املقاتلني  املرتفعة ونســبة الحضور 
وااللتزام يف كافة قطاعات اللواء يف أول أيام عيد 

الفطر املبارك.
واختتمت الزيارة لألبطال الجرحى يف مستشفى 
الربيهي والروضة الذين كان لهم دور بطويل خالل 
املعارك التي شــهدتها الجبهة الغربية يف شهر 

رمضان املبارك.
من جهة متصلة قائد اللواء ٣5 مدرع العميد 
الركن عدنان الحمادي ومعه وكيل املحافظة رشاد 
األكحيل وقيادات عسكرية ووجاهات اجتماعية 
معسكر بيحان يف مدينة الرتبة واملواقع التابعة 

لجبهة االحكــوم تتفقد فيها املقاتلني املرابطني 
يف الخطوط االمامية بالجبهات وتهنئتهم بعيد 

الفطر ومشاركتهم افراحهم بالعيد. 
وقال قائد اللواء ٣5 مدرع: ان االمن واالستقرار 
التي ينعم بها املواطنون يف مناطق تواجد اللواء 
٣5 مدرع يعود اىل الجهود والتضحيات التي يبذلها 
منتسبو اللواء، رغم الظروف الصعبة التي واجهت 
اللواء يف مواجهة املليشــيا الحوثية  االرهابية 
وتحقيــق األمن والســكينة العامة ملواطنني يف 

مناطق إنتشارة.
واشــاد العميد الركن عدنان الحمادي بكافة 
املكونات االجتماعية والسياسية يف محافظة تعز 
ويف مناطق تواجد اللواء ٣5 عىل الدعم واملساندة، 
والتي كان لها دور كبري يف الصمود واالنتصارات 

التي حققها اللواء يف املواجهات مع املليشيا.
واضاف الحمادي: ورغــم  التضحيات التي 

قدموها أبطــال اللواء يف مواجهة املليشــيا 
االنقالبية والدفاع عــن تعز منذ الرشارة االوىل 
لالنقالب وكأول لواء عسكري يعلن وقوفه اىل 
جانب الرشعية، اال ان ابناء تعز مازالوا ينتظرون 
منه تحرير بقية تعز وفك الحصار عن املدينة. 
مضيفا اىل ان دحر املليشيا االنقالبية عن تعز 
بات قريبا، وان عىل املقاتلني أن يكونوا جاهزين 
لذلك ودعياً كافة ابناء تعــز اىل نبذ الخالفات 
واملشــاكل والرتكيز حول هدف واحد متمثل 
يف تحرير محافظة تعز من املليشيا االنقالبية 

كونها العدو االوحد لنا.
وخاطب اللواء الحمــادي الجنود بان يكون 
تعاملهم يعكس صورة حقيقية ملؤسسة الجيش 
الوطني املنحاز للوطــن واملواطن، واملدافع عن 
القانون واملؤسسات الرشعية، وايضا املحافظة 
عىل صورة اللواء ٣5 الناصعة والجميلة عند ابناء 

تعز خاصة واليمن عامة، واالبتعاد عن الحزبية 
التي منعها القانون عىل منتســبي املؤسســة 

العسكرية واالمنية.
من جهته قام اركان حــرب اللواء ٣5 العقيد 
عبدامللك االهدل ويرافقه ركن االمداد العقيد عادل 
الحمادي بزيارة اىل جبهة االقروض ناقال تهاني 
قائد اللواء ٣5 اىل املقاتلني يف الجبهة بعيد الفطر 
املبارك واالشادة بالبطوالت التي سطروها خالل 

مواجهاتهم للمليشيا االنقالبية.
الزيارات التفقدية التي قامت بها قيادة اللواء 
٣5 مدرع للجبهات شــملت ايضا جبهة الصلو، 
اذ قام عمليات اللواء العقيد عبدالحكيم الجبزي 
وضباط من قيادة اللواء بزيارة املقاتلني يف الجبهة 
وتهنئتهم بعيد الفطر املبــارك، وتفقد اوضاع 
الجبهة ومدى الجهوزية واالســتعداد للتصدي 

للمليشيا االنقالبية.

قيادات عسكرية خالل زيارتها التفقدية ألبطال الجيش الوطني بتعز: 

نثمن تضحياتكم العظيمة وجميعنا ماضون لتحرير ما تبقى من المحافظة
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   استطالع/ محمد اليوسفي 

مقاتلو اللواء 141 كغريهم من أبطال 
الجيش الوطني قىض الكثري منهم أيام 
العيــد الفطر املبارك يف معســكراتهم 
وثكناتهــم وخنادقهم يف جبال ضبوعه 
وجبل القــرن وجبل الســلطاء وجبل 
املحجر، عشنا  خالل أيام العيد الصورة 
املرشقة للمجاهدين الذين وهبوا أنفسهم  
رخيصة من أجل تحرير الوطن من دنس 
مليشيا اإلنقالب  ذراع إيرن  يف املنطقة، 
تواجدوا يف الخطوط اإلمامية عينهم عىل 
العدو الذي عرفوه بعدم احرتامه لشعائر 
الدين ويســعى للعبث بتقدم مجاميع 
من املغرر بهــم فكريا ليكونوا وقوداً يف 
هذه الليايل السعيدة واللحظات العيدية 

الغالية.
وأنت تزور اولئــك املقاتلني األبطال 
تشعر عظمة تضحيات  جيشنا الوطني 
ونبلهم وصفــاء عقيدتهم وعظمة ما 
يدافعون من أجلــه بأرواحهم الزكية 

الطاهرة.
وحقيقة نقولها حينما تشــاهدهم 
وتعيش معهم أيام العيد وتميض معهم 
يف معايشــة افراحهــم العيدية فمن 
يصرب صربهم.. إنهم والله كنوز الوطن 

االوفياء.

برنامج عيدي حافل
التقينا ركن توجيه اللواء العقيد خالد 
الجبوبي، والــذي حدثنا عن  الربنامج 
العيدي للتوجيه املعنوي يف اللواء واملعد 
لهذه املناسبة العيدية املتضمن  مجموعة 

من الفعاليات االحتفالية والدينية الذي 
أصبغ روح الفرحة يف نفوس املقاتلني 
يف هذه املناســبة العيديــة املهمة بعد 
مرور شــهر رمضان املبارك عليهم يف 
الدفاع عن الدين والوطن وتعبد وتهجد 
وقراءة القرآن لصقل النفس وتهذيبها 
بالثقافة االسالمية والدينية والرباط  يف 

متارسهم. 
وكذا القيام بزيارة العيدية اىل الجرحى 
والسالم عليهم واالطمئنان عىل صحتهم 
تقديرا لتضحياتهم ودورهم يف الذود عن 

الوطن وأمنه واستقراره. 

جاهزية عالية
ولعلمنا بان املليشــيا تســتعد لشن 

هجمات جبانة ســواء عىل مناطق أداء 
صالة العيد أومحاوالت تســلل لبعض 
املواقع فقد وضعنا برنامج يســتوعب 
هذه الحيثيات حيث تم أداء صالة العيد 
للمقاتلني يف ثكناتهم وتضمنت خطب 
العيد أهمية هذه املناســبة الدينية يف 

نفوس املسلمني.
ويف نفس االطار قام القادة امليدانيون 
وقــادة الكتائب برفقة العميد رشــاد 
اليوســفي، أركان حرب اللواء بزيارة 
املقاتلــني يف ثكانتهم يــوم العيد وقام 
بتوزيــع جعالة العيــد وتناولوا وجبة 
الغداء بمعية املقاتلني مماشــكل لوحة 
رائعه لهذا اللواء الضارب تاريخه يف هذه 

األرايض يف نهم حيث كان هذا اللواء أول 
من وطأت أقدام مقاتليه هذا املكان قبل 

أربع سنوات.
وعادوا بالذاكرة للمآثر البطولية الذي 
سطرها أبناء هذا اللواء يف هذه الجبال 
الشاهقة يف األماكن التي أصبحت منازل 
لهم ومن خاللهــا اعينهم عىل صنعاء 
معاهدين الله ثم الوطن والشــعب يف 
العودة اىل صنعــاء منترصين  حاملني 

الراية خفاقة.

عيد استعادة الوطن
أكثر ما يحق لنا ان نفخر ونحن نزور 
هؤالء املقاتلني من أبناء الجيش الوطني 
من اللواء 141 الذي يملك مقاتليه القوة 

واإلرادة والشــجاعة ورباطة الجاش 
وتغيــري املعادلة العســكرية الذي بها 
اصبح الحوثيون محارصين ومحشورين 
يف زاوية ضيقة ..شعارهم العيد هو عيد 
استعادة الوطن الغايل والدولة إىل رحاب 

الرشعية الدستورية.

ثبات وإصرار
اقرتبنا من أحــد األفراد الذي عرب لنا 
يف هذه اللحظــات بكلمة لزمالئه .هذه 
األماكن هي ميادين الجهاد والتأهيل هنا 
يتواجد املرابطون يف كل الجبهات من أجل 
حماية مقدساتهم ودينهم واملناضلون 
من أجل وطنهم وشــعبهم وكرامتهم 
واستعادة الدولة املختطفة من لصوص 

االمامة الكهنوتية والحاقدة أدعو زمالئي 
اىل الثبات والذي هو ديدنهم يف مختلف 
الظروف واالستمرار يف اجتزاح االنتصار 
لقضيتهم العادلة فهم يعلمون ان األماني 
املرفرفة ليست هي التي تبلغهم اىل النرص 
والتمكني لدين اللــه وحماية األوطان 
وانما الصرب عىل املعاناة ولقد كان الله 
تعاىل قادرا عىل ان ينرص دينه ونبيه يف 
طرفة عني وانما هي تربية للجيش عىل 
الصرب والثبات فاملرحلة تستدعي الثبات 

والقوة والجلد والصالبة

للعيد طعم خاص 
يف املســاء اجتمع املقاتلون من ابناء 
اليمن  يتذكرون مــا اصاب هذا الوطن 
من مليشيا االنقالب والدمار وما يعانيه 
بفعل الدمار والخراب والرسقة وتكتيم 
االفواه واالعتقاالت وارصار هذه املليشيا 
االرهابية عىل استمرار الحرب  والدمار 
والشتات لليمن وابنائه، وأكد املقاتلون 
عىل السري بثبات لدحر املليشيا الحوثية 
وتطهري الوطــن اليمني من دنســها 
االرهابي ودحر كيد االرشار الذين يريدون 
لألرض واإلنســان التــرشذم والفتنة 

والحروب.
هذا هو العيــد يف املتارس تحيتنا لكم 
جميعا ايها املرابطــون يف قمم الجبال 
وبطون االودية وسفوح الهضاب وبطون 
الصحاري وعيدكم مبارك وكل عام وانتم 
بخــري وتقبل الله منــا ومنكم الصيام 
والقيام والجهاد ان شــاء الله سيأتي 
عيدنا القادم  وقد تحقق النرص وســاد 
األمن واألمان يف ربوع بالدنا ونأمن عىل 

وطننا وحريتنا وكرامتنا.

26 سبتمبر

أشاد العميد ركن عويضان سالم 
عويضان أركان املنطقة العسكرية 
الثانية بالجهــود التي بذلها جنود 
وضباط املنطقة العسكرية الثانية  
يف سبيل إنجاح الخطة األمنية خالل 
شهر رمضان واأليام األوىل من عيد 
الفطر التي قال انها القت ارتياحا 
واسعا وإشادة كبرية من املواطنني.
جاء ذلك خالل كلمــة القاها يف 
أفراد كتيبة الدعم والتي اســتهلها 
بنقــل تهاني وتربيــكات القيادة 
السياســية والعســكرية بزعامة 
فخامة رئيــس الجمهورية القائد 
االعىل للقوات املســلحة املشــري 
الركن/ عبدربه منصور هادي وكذا 
تهاني محافظ محافظة حرضموت 
الثانية  قائد املنطقة العســكرية 
اللواء ركن فرج ساملني البحسني، 
بمناســبة عيــد الفطــر املبارك 
أعاده الله عىل الوطن وهو يف أمن 

واستقرار .
وشــدد أركان املنطقة يف كلمته 
للجنود عىل رضورة التقيد بالضبط 
والربط العســكري بما يخلق روح 
التنافس بني األلويــة و الوحدات 
والجنود مؤكدا يف ذات السياق عىل 
رضورة االلتزام بالدوام الرســمي 
داخل املعســكرات و التواجد فيها 

مع رفع درجة الجاهزية.
رافقه يف زيارته رئيس عمليات 

املنطقة العســكرية الثانية العميد 
ركن عمر احمد بادبيس.

العيدية  جوالتــه  وضمــن 
والتفقديــة لعدد مــن االلوية 
والوحدات العســكرية التابعة 
للمنطقة العسكرية الثانية قام 
العميــد ركن عويضان ســالم 
عويضان اركان حرب املنطقة 
العســكرية الثانيــة بزيارة إىل 
معسكر لواء األحقاف، بمديرية 
الشــحر القى فيها كلمة أمام 
أفــراد وجنود وضبــاط اللواء 
قدم من خاللها تهاني القيادة 
السياسية والعسكرية لهم بعيد 
الفطر ناقال لهــم كذلك تهاني 

وتربيكات محافــظ محافظة 
حرضمــوت قائــد املنطقــة 
العســكرية الثانية اللواء ركن 
فرج ساملني البحسني، بمناسبة 
حلول عيد الفطر املبارك شاكراً 
بالضبط والربط  التزامهم  لهم 
العسكري واملشــاركة الفاعلة 
يف إنجــاح الخطــة األمنية يف 
ســاحل حرضموت خالل شهر 
رمضان املبارك، وكذا أيام العيد، 
واإلسهام الكبري يف التخفيف من 
أرضار الكوارث الطبيعية التي 
اجتاحت ساحل حرضموت خالل 
االيام االوىل للعيــد اثر االمطار 
الغزيــرة والســيول الجارفة، 

مؤكدا ان  ملشــاركة أبطال لواء 
رجال  ومســاندتهم  األحقاف 
األمن والرشطة يف مدينة الشحر 
الفضل بعد اللــه يف انخفاض 
مســتوى األرضار يف املمتلكات 

الخاصة والعامة.
من جانبه شكر قائد لواء األحقاف 
العميد عوض الحيقي أركان حرب 
املنطقة عــىل زيارته ونقله تهاني 
القيادة السياسية والعسكرية لكافة 
منتسبي اللواء واعرب عن امتنانه 
ملثل هذه الزيارات التفقدية من قبل 
القيادة واإلهتمام بكافة الوحدات 
العســكرية وخاصة يف مثل هذه 

املناسبات العيدية السعيدة.

26 سبتمبر. خاص

 زار قائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن 
محمد الخطوط األمامية لجبهات القتال شمال محافظة 
الضالع، وتفقد املواقع التي تم تحريرها مؤخرا من قبل 
أبطال الجيش الوطني مسنودة بقوات العمالقة والحزام.
وخالل زيارته للخطوط األمامية يف جبهة قعطبة، بارك 
اللواء فضل حسن االنتصارات الكبرية التي يسطرها ابطال 
الجيش الوطني يف مختلف الجبهــات،  ونقل لهم تحيات 
وتهانــي فخامة رئيس الجمهورية القائــد االعىل للقوات 
املسلحة املشــري عبدربه منصور هادي، وتحيات وتهاني 
قائد قوات التحالف العربي، مثمنا تضحيات اللواء 30 مدرع، 
ممثال بقائده العميد هادي العولقي، معربا عن اشادته يف 

استبسال املقاتلني يف قطاع شخب وبقية الجبهات. 
وثمن قائد املنطقة العسكرية الرابعة الدعم واإلسناد 
السخي من دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 

السعودية.  
وكان يف استقباله قائد اللواء 30 مدرع العميد  الركن/ 

هادي العولقي وعدد من قيادات وضباط الجيش.

رباط وانتصارات 
ومن جهته زار نائب قائد محــور إب العميد عبدالله 
مزاحم، أبطال الجيش الوطني املرابطني يف خطوط القتال 
عىل جبل صامح ومنطقة الدوير، شمال مديرية قعطبة، 
وتفقد أحوال املقاتلني، وأثنى عىل تضحياتهم وما يقدمونه 
يف مواجهة املليشيا االنقالبية، ناقال لهم تحيات القيادة 
السياســية ممثلة بفخامة األخ املشري عبدربه منصور 
هادي، رئيس الجمهورية، القائد األعىل للقوات املسلحة، 
وتهانيه الفراد الجيش الوطني بمناسبة عيد الفطر املبارك.

وقال العميد مزاحم مخاطبا الجنود والضباط املرابطني: 
جئنا اليوم لكي نشارككم أعباء القتال وأفراح العيد فأنتم 
تستحقون أن نظل دوما معكم، مضيفا ولنا الرشف أن 

نكون مع هؤالء األبطال حسب قوله.
وشملت زيارته امليدانية مواقع الجيش الوطني يف املحور 
الشــمايل لجبهة مريس، حيث حيا املرابطني يف الحبهة 
وأعرب عن اشــادته بادائهم ونقل لهم تحيات ومباركة 
القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر املبارك.

خاص 26سبتمبر
دعا وكيل النيابة العســكرية 

القايض فيصل الحميدي، جميع 
الصحفيني واالعالميني لالضطالع 
برســالتهم املقدســة، وعرض 
الحقائــق بعيداً عــن املكايدات 
واملماحكات الشخصية، وإسناد 
العســكري يف ترسيخ  القضاء 
مبادئ املدنية والعمل املؤســيس 
وتطبيــق القانــون يف وحدات 

مؤسسة  الجيش الوطني.
وأكد الحميــدي عىل رضورة 

تعاضد القضاء واإلعالم يف ترسيخ املدنية ومبادئ 
املواطنة املتســاوية واملجتمع املدنــي، منوهاً إىل 
رضورة أن يصطف الصحفيــون جميعاً جنباً إىل 
جنب إلســناد دور القضاء يف املؤسسة العسكرية 
يف الجيــش الوطني، والعمل عىل إشــاعة ثقافة 
النظام والقانون بعيداً عن االنجرار وراء الشائعات 
أو األعمال الخارجة عن القانــون وتحري الدقة 

واملصداقية يف نقل املعلومات.
ونوه وكيل النيابة أن قانون اإلجراءات العسكرية 
وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية هي صاحبة 
القول والفصل، وأساس عمل النيابة, مشرياً إىل أن 
كل العسكريني خاضعون لهذه القوانني، وترسي 

أحكامه عليهم جميعاً وال حصانة ألحد.

ويف قضية "حافظ مطري" قال 
وكيل النيابــة إن قضية حافظ 
مطري مثــل عــرشات القضايا 
املنظورة أمام النيابة العسكرية،  
فهو مطلوب للمثول أمام النيابة 
العسكرية منذ شهر  9 - 2018م، 
وقد تم استدعاؤه أكثر من مرة، 
حيث ال فرق أمام النيابة والقضاء 
بــني قائد عســكري أو صحفي 
أو فرد عادي مــن أفراد الجيش 
الوطني، كلهم أمام القانون سواء.
وأوضح أنه تم استدعاء حافظ 
مطــري بطريقــة قانونية لثالث 
مرات ، لكنه لم يمتثل أمام النيابة للنظر يف شكاوى 
قدمت ضده، حتى تم تكليف الرشطة العســكرية 

واالستخبارات العسكرية بإحضاره قهراً.
ونفي وكيل النيابــة أي عملية اقتحام ملنزله او 
ترويع ألرسته، وتم اســتدعاؤه بطريقة قانونية، 
بخالف ما يروج لها البعض يف وســائل التواصل 

االجتماعي.
مشرياً اىل ان النيابة العسكرية مستمرة يف اتخاذ 

اجراءاتها القانونية تجاه القضايا املرفوعة إليها .
ودعا االعالميــني والصحفيني لتحــري الدقة 
واملصداقية يف نقل املعلومــات والحقائق والقيام 
بدورهــم يف توعيــة املجتمع وترســيخ النظام 

والقانون.

جبهات الضالع.. زيارات ميدانية على 
وقع االنتصارات المتواصلة

النيابة العسكرية تدعو اإلعالميين لتحري 
الدقة والمصداقية في مهنتهم ونقل 

الحقائق بعيدًا عن المماحكات الشخصية

« زارتهم في قمم الجبال والخطوط األمامية «

أبــطال اللــواء 141 يؤكدون عــزمهم لالنتصار لألرض واإلنسان

هنأ أفرادها بعيد الفطر المبارك وأشاد باالنتصارات الكبيرة للجيش الوطني 

أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية يزور أبطال 
الجيش الوطني في عدد من األلوية العسكرية

     اجليش الوطني اليمني
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سبتمبر نت/ تقرير
وضع بائــس ومعاناة كبــرية ودائمة 
يعيشها املواطنون يف مناطق سيطرة مليشيا 
الحوثي االنقالبية منذ بدء اجتياحها للمدن 
واملحافظــات، ويف العيد تتضاعف املعاناة 
أكثر، حيث ال مالمح لفرح العيد، إال ما تيرس 
عىل وجوه الصغار يف محيط منازلهم بدال 

من الحدائق العامة واملنتزهات.
يف حضور املليشــيا تبدل العيد وفرحه 
الدائم – إىل جحيم وكبت وتقييد – الذي كان 
هو آخر ما يملكه الناس وأطفالهم وأرسهم 
يف العام مرتان، باعتبار ذلك جزء من تقاليد 

وعادات مناسباتية اعتادوا عليها.
املليشيا الحوثية االنقالبية، لم ترتك حتى فرح 
املناسبات الســنوية للناس، إذ عمدت لرسقة 
ومصادرة فرحهم، بجعل العيد بال نزهة وحدائق 
وفسحة، حيث ضاعفت من ضغطها الرقابي 
املتطرف، بل ذهبت ملنع وحرمان الناس وأرسهم 
من اســتحقاق نزه العيــد يف الحدائق العامة 

واملنتزهات التي اعتادوا عليها.
مصــادر متعــددة يف إدارات الحدائق 
واملنتزهات العامة تحدثت عن تراجع عدد 
الحدائق واملتنزهات منذ 4 أعوام من 55 إىل 
20 حديقة عامة ومفتوحة بفعل اإلهمال 
املتعمد من قبل مليشيا الحوثي وابتزازها 
ومضايقتها للمستثمرين يف مجال املالهي.

املضايقات املستمرة والوحشية الحوثية، 
اجربت الناس وأرسهــم عىل التزام املنازل 
وقضاء األعياد فيها، تســبب ذلك برتاجع 
عدد زوار الحدائق واملتنزهات العامة بأمانة 
العاصمة إىل نسبة %70 عن األعوام التي 
سبقت القتحام مليشــيا الحوثي لصنعاء 

ومدن يمنية أخرى بقوة السالح.
وتؤكد املصــادر أن أكثر من 55 حديقة 
مفتوحة وعامة يف العاصمة صنعاء كانت، 
تفتح أبوابها يف مثل هذه األيام الستقبال ما 
يزيد عىل مليونني ونصف املليون زائر من 
أمانة العاصمــة ومحافظة صنعاء ومدن 
أخرى محاذية للعاصمة قبل اندالع حروب 

مليشيا الحوثي.
خلق هذا الضغط والوحشــية الحوثية 
وضعا بائسا يف أوساط املواطنني، إذ وسع 
وضاعف من حالة تدهور الوضع النفيس 

واملعنوي، وزاد من حالة االكتئاب واملرض 
النفيس.

حدائق ومتنفســات صنعاء لم تعد هذا 
العيد قادرًة عىل رســم بسمة غائبة حتى 
عىل األطفال، تلك هي الجمل التي يرددها 
املواطنون، بسبب ما خلفته مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف املنتزهات والحدائق وتحويلها 
إىل ثكنات قتالية، والتي كانت يف الســابق 
متنفسا لهم ولعوائلهم، فيما لم تعد اليوم 
قادرة عىل التخفيف ولو قليالً من معاناتهم، 

جراء األوضاع املعيشية الصعبة.

الحدائق واملتنزهات التي ُشيدت يف عدد 
من مديريات األمانة، بدال من أن تتحول إىل 
متنفسات للرتويح عن النفس وتغيري الجو 
والهروب من االلتزامات والضغوط املعيشية 
القاسية التي خلفتها حرب املليشيا العبثية، 

تحولت اليوم إىل تعكري صفو اليمنيني.
وتوضح املصــادر أن األوضاع التي آلت 
إليه اليوم مثل هــذه األماكن ال ترّس أحداً، 
بل وتبعث عىل األىس والحزن العميق، حيث 
باتت معظم حدائق ومتنفسات العاصمة 
مواقع لعنارص مليشيا الحوثي االنقالبية 

املدججة بالسالح.

ابتزاز المستثمرين في مجال الترفيه..
تعرض مســتثمرون باملجال الرتفيهي 
وُماّلك حدائق بصنعاء لحمالت اعتداءات 
وابتزازات واسعة من قبل مليشيا الحوثي 
االنقالبية، تحت مربرات وأسباب عدة، عىل 
رأسها عدم إيفائهم بدفع إتاوات وجبايات 
غري قانونية للمليشيا، باإلضافة إىل تكرار 
عمليات االســتهدافات والنهب والســلب 
التي نفذتها وتنفذها املليشيا بحق مالكي 

الحدائق واملستثمرين.
ووصل إجمايل عــدد العاملني بجميع 
حدائق ومتنزهات العاصمة صنعاء يف عام 
2013 إىل أكثر من 3 آالف موظف، ما بني 
مرشف ومهندس وفنــي وعامل وحارس 
وبســتاني، فيما تراجــع أعدادهم اليوم 
إىل قرابــة 830 موظفــا، نتيجة األوضاع 
املأساوية التي شهدتها البالد جراء انقالب 

مليشيا الحوثي.
ويرجع ســبب تعطيل هــذه الحدائق 
واملنتزهات العامــة الحكومية والخاصة 
إىل نهب املليشــيا ملعظــم صناديق أمانة 
العاصمة اإليراديــة، كصناديق البلديات 

والبيئة والنظافة والتحسني وغريها.
وتعمد املليشيا لسياســات التطفيش يف 
حّق مالكي الحدائق واملتنزهات، حيث دفع 
العرشات من الشــباب واألطفال املرتادين 
للحدائق العامــة بصنعاء حياتهم ثمناً لذلك 
يف منتصــف العام املايض، شــهدت حديقة 
السبعني حادثاً أليماً ُيضاف إىل مآيس اليمنيني 

املتعاقبة نتيجة حروب املليشيا الحوثية.
يف حــني أكــد مســتثمرون يف حدائق 
ومتنزهــات بصنعاء انهــم يتعرضون 
لعمليــات ابتزاز ونهب واســعة من قبل 
مجاميع تابعة للمليشــيا تجربهم بشكل 
متواصل عىل دفع مبالغ شهرية للحوثيني.

وخالل الفرتات املاضية أطلق مستثمرون 
محليون بصنعــاء نداءات ومناشــدات 
النقاذهــم وحمايتهم مــن جور وبطش 
املليشيا التي سعت وتسعى بشكل مستمر 
الســتهدافهم ضمن مخططهــا الرامي 
للقضاء عىل ما تبقى من االستثمارات داخل 

البالد، لكن من دون جدوى.

مؤسســة "ماعت" تطالب بحماية أطفال اليمن من 
انتهاكات الحوثيني أيمن عقيل رئيس مؤسســة ماعت 
للسالم والتنمية: طالبت مؤسسة ماعت للسالم والتنمية 
وحقوق االنسان املجتمع الدويل، برضورة توفري الحماية 
لألطفال والعمل عىل تحقيق أهداف التنمية املســتدامة 
لألمم املتحدة باتخاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء عىل 
الســخرة وإنهاء الرق املعارص واالتجار بالبرش لضمان 
حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، بما يف ذلك 
تجنيدهم واســتخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال 
بجميع أشــكاله بحلول عام 2025. وقالت املؤسســة 
يف بيان: >> إنه يف الوقت الــذي تدعو فيه األمم املتحدة 
واملنظمــات الدولية ملكافحة عمالــة االطفال، تواصل 
مليشيا الحوثي املدعومة من إيران، بال هوادة استخدام 
األطفال وتجنيدهم يف النزاع املسلح القائم يف اليمن، حيث 
تتزايد أعداد األطفال املجندين بشــكل كبري". وأضافت 
أن اإلحصائيات تشــري إىل قيام مليشيا الحوثي بتجنيد 
ما بني 23 – 25 ألف طفل، ليتــم الزج بهم يف العمليات 

القتالية، بصــورة مخالفة لالتفاقيات الدولية، وقوانني 
حماية حقوق الطفل. كما طالبت املجتمع الدويل برضورة 
اتخاذ موقف حاســم تجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي 
من عمليات تجنيد األطفــال والزج بهم يف املعارك، مما 
يؤدي إىل حصد أرواح املئات من األطفال اليمنيني. ويحتفل 
العالــم يف مثل هذا اليوم 12 يونيو مــن كل عام باليوم 
العاملي ملكافحة عمل األطفال، وهو اليوم التي خصصته 
منظمة العمل الدولية منــذ عام 2002 لرتكيز االهتمام 
عىل مدى انتشار ظاهرة عمل األطفال يف العالم، والعمل 
عىل بــذل الجهود الالزمة للقضاء عــىل هذه الظاهرة. 
ويجمع هذا اليوم الحكومات ومؤسســات أرباب العمل 
والعمال واملجتمع املدني، باإلضافة إىل ماليني األشخاص 
من جميع انحاء العالم إللقاء الضوء عىل محنة األطفال 
العاملني وكيفية مساعدتهم، حيث ال يزال 152 مليون 
طفل منخرطون يف ظاهــرة عمل األطفال، والتي توجد 
يف جميع القطاعات تقريبــا، إال أن 7 من كل 10 أطفال 

عاملني يوجدون يف قطاع الزراعة.

سبتمبر نت/ تعز
إدمان وهوس غري طبيعي تعيشه مليشيا 
الحوثي االنقالبية بزراعتها لأللغام والعبوات 
الناسفة التي ال تهدد يف األساس سوى املدنيني 
العزل وحركتهم الدؤبة نحو الحياة واملعيشة 

اليومية.
بالقرب من منازل املدنيــني وتجمعاتهم 
الحية والدائمة الحركة، تعمد مليشيا الحوثي 
االنقالبية عىل تفخيخهــا، ونصب حقولها 

القاتلة واإلجرامية.
تنتهج مليشــيا الحوثي االنقالبية سياسة 
زراعة األلغام بأعداد كبرية يف مناطق التماس، 
يف محاولة ومزاعم إعاقة تقدم قوات الجيش 
الوطني الساعية إىل تحرير اليمن من عربدة 
هذه املليشيا االنقالبية، لكن الحقيقة ال تتعلق 

إال بموت املواطنني العزل وأرسهم.
تخلــص عنــارص املليشــيا الحوثية من 

آدميتهم، فهم يدخلون حياة املواطن اليمني 
بكونهم روادا للبشــاعة واإلجرام، إذ تفننوا 
يف إعطاب مسرية الحياة والتنكيل باليمنيني 
وتجريعهم شتى أنواع العذاب واملعاناة، لذلك ما 
فتئ الجيش اليمني يسعى لدحر هذا اإلرهاب 
الذي حول اليمن السعيد إىل حزين يعيش يوميا  
أنات أبنائه وعىل آالم املصابني ودموع اليتامى 

واألرامل.
وتلجأ املليشيا إىل تفخيخ مداخل املدن وزرع 
كميات هائلة من األلغام يف محاولة يائســة 
إليقاف هذا الزحف الــذي يهدد وجودهم، إذ 
قامت هذه الفئة الضالة بزرع محيط مدينة 
تعز بآالف األلغام كما فخخوا أغلب البنايات 
الواقعة يف مناطق التماس وكثفوا من عدد فرق 

القناصة.
وتقدر مجموع األلغام التي زرعتها املليشيا 
الحوثية يف املناطق التي شــهدت مواجهات 
معها بأكثر من مليون لغم متعددة ومتنوعة 

يف االشكال واالحجام واالستخدام اغلبها تحرم 
املواثيق الدولية استخدامها.

ونزع الجيش الوطني ومرشوع مسام التابع 
ملركز امللك سلمان ما يقارب من 150ألف لغم 
وعبــوة متفجرة من مختلــف املناطق التي 
شهدت املواجهات مع املليشيا وتم تحريرها، 
فيما ال تزال الفرق الهندســية تواصل نزع 
وتفكيك شبكات االلغام التي خلفتها املليشيا 
وراءها بطرق عشوائية وذهب ضحية بعض 
منها املئــات من املدنيني بــني قتيل وجريح 

أغلبهم من النساء واالطفال.
وتحولت مشــكلة األلغام التــي زرعتها 
املليشيا والتي صنفتها بأنها األكثر عدداً منذ 
الحرب العاملية الثانية من مشكلة عسكرية 
اىل مشــكلة مجتمعية تهدد حياة اآلالف من 
املواطنني وتعيق ممارستهم لحياتهم اليومية 

بشكل طبيعي.

يبدو الوضع يف اليمــن كارثياً يفوق الوصف 
تزامنا مع اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة 

الذي يوافق الـ 25 من نوفمرب من كل عام.
وتتعرض املرأة اليمنية ألبشــع أنواع العنف 
الحوثي إىل جانب اتســاع رقعة العنف األرسي 
واالجتماعــي الذي يزداد مــع الفقر والوضع 
املأساوي الذي تعيشــه مئات اآلالف من األرس 
وينعكس عىل الوضع النفيس املبارش داخل األرس.

 20  ألف انتهاك حوثي ضد المرأة..
كشــفت منظمة "رايتــس رادار" لحقوق 
اإلنســان يف العالم العربي عن ارتكاب املليشيا 
الحوثية أكثر مــن 20 ألف انتهــاك ضد املرأة 
اليمنية خالل الســنوات األربع املاضية معربة 

عن استنكارها الشديد إزاء تلك االنتهاكات التي 
سببت معاناة كبرية للمرأة اليمنية.

وقالت رايتس رادار، التــي تتخذ من هولندا 
مقــراً لها يف بيــان: إن االنقالبيــني الحوثيني 
مارسوا عمليات قمع وهدر لكرامة املرأة اليمنية 

وحرمانها من أبسط الحقوق.
وأشــارت املنظمة إىل ممارســة انتهاكات 
جســيمة ضد املرأة تمثلــت يف القتل واإلصابة 
والعنف واالعتقــال والتحرش الجنيس وترشيد 

اآلالف.
ورصدت املنظمة نحو 105 حالة قتل للنساء 
بقذائف مسلحي الحوثي ونحو 248 حالة إصابة 
للنساء بالقصف العشوائي عىل األحياء السكنية 

خالل عام واحد فقط باإلضافة إىل 3230 حالة 
إصابة بحاالت نفسية منها حاالت فقدان ذاكرة 
و41 امرأة فقدت جنينها جراء القذائف املدفعية 

عىل األحياء السكنية.
من جانبها اللجنــة الوطنيــة للتحقيق يف 
ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان - وهي هيئة 
يمنية مســتقلة- ذكرت، أنها حققت مؤخرا يف 
760 حالة انتهاك وقعت ضد النســاء يف اليمن 
تضمنت 314 حالة قتل لنساء و400 حالة إصابة 
إضافة إىل 16 حالة إصابة باأللغام األرضية من 
النساء وتعذيب 11 امرأة وحالة إخفاء قرسي 
والتي وقعت منذ بدايــة الحرب مطلع 2015 م 

وحتى نهاية 2017م

الحوثيون ينتهكون الطفولة في اليمن 

األلغام والقناصة الحوثية تصدران الموت لتعز

اتساع رقعة العنف ضد المرأة اليمنية من قبل 
عصابة المليشيا الحوثية االرهابية

الميلشيا تصادر فرحة الناس وأسرهم بالعيد
7 تقارير



إلى مـىت؟إلى 

مهرجان المسرح الوطني الثاني في المكال
أعلنت وزارة الثقافة يف اجتماعها برئاسة الوزير 
مروان دماج، عن اقامة مهرجان املرسح الوطني 
يف دورته الثانية بمدينة املكال محافظة حرضموت 

يف نوفمرب القادم.
ويقام مهرجان املــرسح بالتعاون بني وزارة 
الثقافة والهيئة العربية للمرسح بالشارقة بدولة 
االمارات العربية املتحدة، حيث أقيمت دورته االوىل 
يف العاصمة املؤقتة عدن العام املايض وشــاركت 
فيه عرش ِفرق مرسحية من مختلف محافظات 

الجمهورية.
وكان وزير الثقافة مــروان دماج أثناء زيارته 
مطلع الشهر الجاري إىل محافظة حرضموت قد 
التقى محافظ املحافظة قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء الركن فرج ساملني البحسني واّطلع 
عىل اعمال الرتميم واعادة تأهيل املرسح الوطني يف 
مدينة املكال من قبل السلطة املحلية والذي ستقام 
عىل خشبته العروض املرسحية التي سيتم اقرار 
مشاركتها من مختلف املحافظات عىل مدى عرشة 

أيام.
عىل الصعيد ذاته أعرب املدير العام ملكتب وزارة 
الثقافة يف ساحل حرضموت خالد أحمد القحوم  
عن اعتزاز حرضموت باستضافة هذا املهرجان 
املرسحي الذي تترشف املحافظة به للمرة األوىل يف 
تاريخها مؤكداً حرص السلطة املحلية باملحافظة 
بقيادة اللواء الركن فرج ساملني البحسني محافظ 
محافظــة حرضموت قائد املنطقة العســكرية 
الثانية عىل اقامة هذا املهرجان الذي يؤكد التاريخ 
املرسحي الذي تزخر به حرضموت ألكثر من ثمانني 
عاماً  مشرياً اىل التوجيهات التي أصدرها املحافظ 
بهدف ضمان إعطاء صــورة جميلة لحرضموت 

واستقرارها األمني والحياتي عموماً.

علي الربيعي

نظمت املنظمة الوطنية لإلعالميني 
اليمنيني صدى، وعدد من املؤسسات 
اإلعالمية والصحفيــني املتواجدين 
يف محافظة مأرب وقفة احتجاجية 
بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي 

يصادف ال 9يونيو من كل عام. 
ويف بيان صحفي صادر عن الوقفة 
االحتجاجية أكد املحتجون، تضامنهم 
الكامل مع زمالئهم املختطفني لدى 
جماعة الحوثــي، مطالبني باإلفراج 

الفوري عنهم دون قيد أو رشط.
ودان الصحفيــون يف وقفتهــم 
االحتجاجية بشدة كافة االنتهاكات 
التــي تمــارس بحــق الصحافة 
والصحفيني واستمرار جماعة الحوثي 
يف حربها ضد الصحافة وحرية الرأي 
والتعبري واستمرارها يف االختطافات 

للصحفيني والكتاب والنشطاء.
وطالب البيــان باإلفراج الفوري 
عن 24 مــن الصحفيني املختطفني 
رشط  أو  قيــد  دون  واملعتقلــني 
وتعويضهــم التعويض العادل جراء 
ســنوات الحرمان والتعذيب الشديد 

الذي تعرضوا له.
وعربوا عن رفضهم رفضا قاطعا 

تسييس قضية الصحفيني املختطفني 
مؤكدين أن قضيتهم إنسانية بحتة 
محملني األطراف املختلفة مسؤولية 
وتبعات التعامل مع قضيتهم كورقة 

سياسية يف املفاوضات.
ودعا املحتجون ملالحقة ومحاكمة 
مرتكبي الجرائــم واالنتهاكات بحق 
الصحفيني ومنع افالتهم من العقاب 
ضمانا للحقوق والحريات اإلعالمية 

وحرية الرأي والتعبري.

وناشــد املحتجــون الحكومــة 
الرشعية والتحالــف العربي التخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بتحرير الصحفي 
محمد قايد املقــري واملختطف لدى 
القاعــدة منــذ 2015 م، داعني  اىل 
تعزيــز الحريــات اإلعالمية وحرية 
الرأي والتعبري ووقف املمارسات غري 
املسؤولة واملضايقات التي يتعرض 
لها بعض الصحفيني واملؤسســات 

االعالمية يف املحافظات املحررة.

صــدر مكتب حقوق اإلنســان 
بمحافظة تعز بيانا اســتنكر فيه 
جرائــم املليشــيا االنقالبية بحق 
الســكان املدنيــني يف املحافظة ، 
مستغربا الصمت الدويل املريب تجاه 
هذه الجرائم الشنيعة التي ترتقي إىل 

جرائم حرب.
ونص البيان عىل أن مكتب حقوق 
اإلنسان بمحافظة تعز يتابع  بقلق 
بالغ ما وصل إليه الوضع اإلنساني 
بمدينة تعز  نتيجة الجرائم املتكررة 
من قبل املليشيا االنقالبية )الحوثية(  

التي  ترتقي إىل جرائم حرب.
وارتكبت مليشيا االنقالب الحوثية 
جرائم عديدة  بحق السكان القاطنني 
يف مدينة تعــز من حصار جائر دام  
أربع سنوات وقصف عشوائي عىل 
األحياء السكنية املكتظة بالسكان 
كما تســببت بســقوط املئات من 
املدنيني األبرياء من مختلف األعمار 

)ذكور وإناث( وكان آخرها سقوط 
16 طفال بني قتيل وجريح . 

وأبدى مكتب حقوق اإلنسان بتعز  
استغرابه من صمت املجتمع الدويل 
حول هذه االنتهاكات الخطرة بحق 
القانون الدويل اإلنساني وبحق أبناء 

مدينة تعز.

ودعا املكتــب  املنظمات املحلية 
والدوليــة  لتوثيق كل الجرائم بحق 
أبناء مدينة تعز وإدانتها ، ومن ثم 
إيصالها إىل جميع املحافل الدولية 
كي ينال املجرمــون العقاب الرادع  
بما يتناسب مع جرائمهم،  تحقيقاً 

ملبدأ االنصاف للضحايا.

كشــف موقع علمي أمريكي أنه تم 
بيع ما اليقل عن 100 قطعة أثرية تم 
تهريبها من اليمــن يف مزادات مقابل 
مبلغ مليــون دوالر امريكي يف أمريكا 
وأروبا واالمارات منذ عــام 2011م. 
وذكر موقع "Live Science" يف تقرير 
بعنوان "آثار الــدم املنهوبة من اليمن 
التي مزقتها الحرب جلبت مليون دوالر 
يف مزاد" " - أنه "تم بيع ما ال يقل عن 
100 قطعة أثرية من اليمن يف مزاد علني 

مقابل حوايل مليــون دوالر يف الواليات 
املتحدة وأروبــا واإلمــارات العربية 
املتحدة منــذ عــام 2011". وأوضح 
املوقع أن القطع األثرية املباعة تشمل 
نقوشاً قديمة وتماثيل ومخطوطات من 
العصور الوسطى، الفتاً إىل أنه كشف 
أمرهــا "Live Science" بعد قيامه 
بتحليل سجالت املزاد. وأشار املوقع إىل 
أن "بعض القطع األثرية تحتوي عىل 
معلومات تفصيلية عن أصلها، تشري 

إىل أنها قد ُنقلت من اليمن قبل عقود، 
بينما تحتوي بعضهــا عىل معلومات 
قليلة أو ال تحتــوي عىل أي معلومات 
حول مصدرها، مما يثري الشكوك حول 
ما إذا كانت قد رُسقت أو ُنهبت مؤخرًا. 
وكشف "Live Science" أن معلومات 
الشــحن املتعلقة بتلك القطع والتي 
حصل عليها توضح أنه منذ عام 2015 
عندما تصاعد النزاع يف اليمن، كان هناك 
زيادة كبرية يف شحنات القطع األثرية 

والتحف والفنون.
 وأوضح املوقع أنه خالل الفرتة يناير 
2015 وديسمرب 2018، تم إرسال حوايل 
5 ماليني و940 ألفا و786 دوالًرا مقابل 
هذه القطع التــي ُيحتمل تهريبها من 
اليمن  إىل الواليات املتحدة، مقارنة مع 
3 ماليني 703 آالف و416 دوالراً مقابل 
قيمة قطع مماثلة جرى إرســالها إىل 
الواليات املتحدة خالل الفرتة بني يناير 

1996 وديسمرب 2014 .

صدرت حديثــاً الرواية األوىل 
للكاتب اليمنــي املتألق عبدالله 
رشوح والتي حملت عنوان )سوار 
النبي( عــن دار أروقة للرتجمة 

والنرش والتوزيع.
وتمثل الروايــة تجربة رسدية 
فريدة امتاز بهــا الكاتب كتقنية 

خاصة استطاعت أن تعالج السياقات 
املوضوعية للرواية ، والتي بدت بفضل 
هذه التقنية الفريدة واملالئمة ككتلة 

موضوعية واحدة عىل الرغم من تباين  
بعــض األحداث والوقائــع الفرعية 

موضوعيا كما يبدو للوهلة األوىل ، قبل 
أن يأخذك الرسد إىل مصب واحد لهذه 

الوقائع وتدرك حينها مدى قدرة الكاتب عىل تسخري 
هذه التقنية الرسدية لصالح املوضوع ، بعيدا عن 
التكلف، وحشو األلفاظ والرتاكيب والصور التي ال 

تخدم املوضوع بأي حال من األحوال.
موضوعيا تعالج هــذه الرواية العديد من 
قضايا املشهد اليمني العام يف املرحلة الحالية 
بما فيها قضايا السلم والحرب وطبيعة ردود 
أفعال الناس ونظرتهــم نحوها، وما يتعلق 
بهما من جدل شعبي ونخبوي ومدى ارتباط 
هذا الجدل بواقع األحداث، وتجارب املعاناة 
الكبرية من واقع أيام وليال الحرب التي مرت 
عىل املشاركني فيها وعائالتهم وأصدقائهم، 

ومجتمعاتهم.

أكدت مليشيا الحوثي، بأنها التزال 
متواجــدة يف موانــئ الصليف ورأس 
عيىس، والذي ســبق وان ادعت الشهر 
املايض، بأنها انسحبت منها، بشهادة 
زور من املبعوث االممي، ونقلت وكالة 
سبأ التابعة ملليشيا الحوثي االنقالبية، 
بأن القائم بأعمــال محافظ الحديدة 

املعني من االنقالبيني الحوثيني املدعو 
محمد عياش قحيــم تفقد املرابطني 
بمينائــي رأس عيــىس والصليــف 
النفطيتني، وشــدد يف لقائه عىل رفع 
الجهوزية القتالية، لهذه العنارص، يف 
تلك املواقع، وبذلك تكون مليشيا الحوثي 
قد كشفت عن كذبتها وفضحت معها 

موقف األمم املتحدة ومبعوثها الذي كان 
شاهد زور عىل ما أسماه باالنسحاب 
يف الشهر املايض من هذه املوانئ، حيث 
نفت الحكومة الرشعيــة صحة تلك 
االنباء وشككت يف جدية املليشيا االلتزام 
بماورد يف مشاورات السويد واتهمت 

املبعوث االممي بالتواطؤ مع املليشيا.

قــال املتحدث باســم القوات 
املشرتكة يف الضالع ماجد الشعيبي: 
بأن االنتهاكات الحوثية متواصلة 
يف أنحاء واســعة مــن محافظة 
الضالع  حيث تقوم باطالق قذائف 
الكاتيوشا عىل تجمعات سكانية 
يف قعطبة  وغريها مما يتســبب  
بإصابة وقتل املدنيني  أربعة مدنيني 
بما فيهم األطفال والنساء والسكان 

اآلمنني يف منازلهم.
وناشــد املنظمات اإلنســانية 
والحقوقية املحلية واألجنبية رسعة 
التوافد إىل  املحافظة  لتأدية دورها 
ورصد هذه االنتهــاكات املتزايدة، 
وســتقوم قيادة القوات املشرتكة 
بتأمينهم والتنسيق معهم لضمان 

سالمتهم.

جرى بديــوان عــام وزارة 
الصحــة العامة والســكان يف 
العاصمة املؤقتة عدن، الثالثاء 
املايض، فتــح مظاريف املنحة 
الكورية الجنوبية املقدمة لرشاء 
تجهيــزات ملستشــفى خليفة 

بمحافظة تعز. 
وأشــاد وكيل وزارة الصحة 
لقطاع الطب العالجي الدكتور 
شوقي الرشجبي بالدعم املقدم 
من كوريا الجنوبيــة لبالدنا يف 

مختلف املراحل والظروف السيما 
خالل هذه املرحلة الراهنة. 

من جانبه أشار سفري كوريا 
الجنوبية لدى اليمن وونج شول 
باك، إىل أن الدعم املقدم ملستشفى 
خليفة يف تعز ما هــو إال جزءاً 
من الدعــم املقدم من الحكومة 
الكوريــة الجنوبية للجمهورية 
العامة  اليمنية ووزارة الصحة 
والســكان واملقدر بـ ٤ مليون 

دوالر.

التاريخ ذاكرة للشعوب الحية

يجب أن يحملنا تاريخنا اليمني عىل االعتبار بمصائر األمم واملجتمعات 
ومن ثم ننظر إىل حالنا عىل سبيل اإلجمال وما رصنا عليه من تفرق الكلمة 
وانشقاق العصا.. وما تبع ذلك من سفك للدماء سنجد أن االنقالب والتمرد 

الحوثي، هو العامل األقوى يف كل ما يصيبنا من ويالت.. 

ثم لننظر بعد أن تهذبت اخالقنا االجتماعية واستقامت عىل طريق الوحدة 
االسالمية بعد أن جمعنا التوحيد والتوحد تحت لواء واحد هو لواء عاصفة 
الحزم وتوحيد األهداف القاضية بالتعاون وإجتماع الكلمة والسعي متحدين 

نحو ما يبلغنا من ذرى املجد والحق والفضيلة واملدنية.

حينئذ اصبحنا أمة حيت بعد املوت وضمت تفرقها بعد الشتات وجمعت 
كلمتها عىل الخري بعد أن كانت أهواؤها متشعبة وأغراضها متفاوتة لنكن 
أمة خلدت لها بطون التاريخ مجداً أثيالً وفجراً عظيماً وعمالً جليالً وأثراً 

حميداً مجيداً..

ثم لنرجع البرص اليوم كرة ثالثة بعد أن دّب دبيب الشــقاق يف جســم 
اجتماعنا ونخر سوس األثرة يف عظم تعاوننا نجد عىل صفحات أيامنا هذه 
تاريخاً أسوداً وحروباً مشــبوبه ونرياناً مصبوبة وأهواء متفرقة ومنازع 
مختلفة فضعف ركن اجتماعنا ،ووهــن حبل قوتنا وفقدنا ما كان لنا من 
عظمة وجالل وعزة ومنعة فرصنا طرائق قددا.. زرع فينا سهام التفريق  
بما يوحي إلينا شياطني آلهة النار املجوسية  من ثقافة العداوة والبغضاء 

ورضب بعضنا ببعض.

فإن تنبهنا وأصلحنا من سريتنا وعرفنا كيف ننهض من كبوتنا عندها 
فقط ســيجتمع أمرنا ووحدت كلمتنا عىل إعداد قوتنا وتهيأت عدتنا لبناء 

اليمن أرضاً وإنساناً.

فتح مظاريف المنحة الكورية لشراء 
تجهيزات لمستشفى خليفة بتعز

وقفة تضامنية بمأرب في يوم الصحافة اليمنية

حقوق اإلنسان في  تعز يدين جرائم االنقالبيين

بيع 100 قطعة أثرية يمنية في مزاد علني بقيمة مليون دوالر

جرائم حرب للمليشيا االنقالبية في الضالع

)سوار النبي( أولى روايات الكاتب شروح

مليشيا الحوثي تكشف عن أكذوبة انسحابها في الحديدة

مـىت؟

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

www.26sep.info

     اجليش الوطني اليمني
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يطل من 
هذا الزمان:

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

لــم تبــق مليشــيا الحوثــي االرهابيــة اي ســلوك مشــني اال واســتخدمته 
..هاهــم اطفــال تعــز يجتمعــون حــول مقــذوف حوثــي ارســلته هــذه 
الجماعــة املجرمــة  اىل اماكــن لعبهــم ولهوهــم برغبــة منهــا يف تحويــل 
هــذه االجســاد الربيئــة اىل اشــالء ..فــأي قبــح تمتلكــه هــذه الجماعــة 

املجرمة؟!

اإلمامة في ميزان الشعب
حاولت القوى الكهنوتية بشــتى الطرق املعلنة والخفية ان 
تظهر للعالم انها تمتلك قاعدة شــعبية عريضة تخولها القيام 
بما تقوم به من ترصفات همجية،، اال ان الشعب قال كلمته بما 
يتناىف وما تقوم به املليشيات ما يثبت وللمرة االلف زيف االدعاء 
وهشاشــة املوقف  ووضعها امام مكاشفة حقيقية تجلت فيه 
الحقيقة املرة التي حاولت القوى االمامية ان تخفيها عن العالم 
والتي تقول انه لوال سالح القمع والقتل والتهجري الذي تستخدمه 
العصابات السكات األفواه واملنهوب من خزينة الدولة ما كان لها 

ان تستمر لشهور معدودة.
و يف حادثــة هي االوىل من نوعها واالخطــر محليا واقليميا 
وخروج معلن عن القيم واالعراف السماوية والوضعية وتنكر 
واضح ملبادئ الدين االســالمي الحنيف منعت عصابة االمامة 
الشعب اليمني من االحتفال بما تبقى من عيدهم املصادر وعمدت 
اىل مالحقــة املحتفلني اىل منازلهم واختطافهم من الشــوارع 
واملصليات بل واغتيالهم اثناء اداء صالة عيد الفطر املبارك، كما 
حدث يف محافظة البيضاء وياتي هذا بعد منعهم من اقامة صالة 
التهجد طوال شهر رمضان الفضيل وحولت املساجد الرسمية 
اىل ثكنات ومجالس لتعاطي القات... ويف الوقت الذي اعلنت فيه 
الجهات املختصة الرســمية الرشعية ان الثالثاء هو غرة شوال 
واول ايام عيد الفطر اعلنت العصابات املنبعثة من غبار الزمن 
مخالفتها االجماع واعلنت تبعيتها لنظام املاليل بان يوم العيد 
هو املتمم لشهر رمضان يف حادثة لم يشهد لها مثيل يف تاريخ 
اليمن منذ فجر االسالم لتستكمل بذلك طريقها يف توسيع الهوة 
بني ابناء املجتمع الواحد ضاربة عرض الحائط بكل ما له عالقة 
بمشاعر اليمنيني الجياشة واملهرتئة يف تعظيم شعائرهم الدينية 
،، وعىل الرغم من كل ذلك اال ان العصابات الكهنوتية فشــلت 
فشال ذريعا فيما كانت تسعى اليه حيث اصبحت تلك الحادثة 
بمثابة استفتاء وقرار موضوع يف كفتي ميزان الشعب ترجح فيه 
الكفة التي يريدها وكانت النتيجة ان نسبة ضئيلة فقط هي من 
اتبعت الفتوى الحوثية املستفزة والكثري منهم لم يستجب اال خوفا 
من بطش العصابات، االمر الذي ارعب الكهنوت وجعله يتخبط 
هنا وهناك للخروج من هذا املــأزق ما اضطرها اىل املداهمات 
واالغتياالت واالختطافات وصوال اىل تفتيش املنازل يف كثري االماكن 

هروبا من الواقع املرير الذي وصلت اليه العقلية املنحرفة. 
 فيا من راهنتم عىل القرار الشعبي هذا هو القرار الشعبي وهذا 
هو صوت الشــعب ينفجر يف وجوهكم وهذا هو ميزان الشعب 
يضعكم يف مكانكم الطبيعي يف قرار ال تحكمه القوة وال تكرس 
ارادته الفاقة وال تتحكم بخط سريه الخرافات وال يدور يف فلك 
االرتزاق قرار تســامى فوق الجراح كعادته وداس عىل التسلط 
واعلنها رصيحة كالشمس يف رابعة النهار انكم معرش الخزعبالت 
كنتم وال زلتم وستظلون رمزا للسقوط املخزي واملهني،، ويف يوم 
ما سيتبدد ليل ظالمكم ويبزغ فجر الكرامة معلنا تاريخ جديد 
يتساوى فيه الجميع يف بلد يتسع للجميع ياكل من خرياته الجميع 

ويشارك يف تعمريه الجميع اال من ابى .
املجد والخلود للشهداء 

الشفاء العاجل للجرحى
الحرية للمختطفني 

النرص للوطن اليمني الكبري.

طريق هيجة العبد الرابط بني تعز 
وعدن هــو الرشيــان الوحيد بني 
املدينتني ومن خالله ينتقل املسافرون 
والبضائع، واليزال الطريق يف تدهور 

مستمر دون تدخل من الحكومة.
فإىل متى ســتظل معاناة الناس 
قائمة مع هــذا الطريق دون أن 
يتدخل صندوق صيانة الطرق أو 
السلطة املحلية إلنقاذ هذا الرشيان 
الوحيد الذي يربط محافظة عدن 
بمحافظة تعز؟! سؤال ومناشدات 
طال االنتظار لالســتجابة لها.. 
فإىل متى تســتمر هذه الالمباالة 

بالناس؟!

د / نبيل العريقي


