
قال وزير اإلعــام معمر االرياني: 
"ان إيران حاولت اســتخدام موقع 
اليمن الجغرايف لتهديد األمن والسلم 
اإلقليمي والدويل، وهدفت من خال 
دعمها ملليشيا الحوثي االنقابية إىل 
السيطرة عىل أحد أهم ممرات املاحة 

املائية يف العالم".
جاء ذلك خال لقائه رئيس منظمة 
متحدون ضد إيران النووية نورمان 

رويل، يف واشنطن.
وأوضح االرياني أن قيام املليشيا 
االنقابية باستهداف ممرات املاحة 

وخطوط إمدادات الطاقة خال الفرتة 
القريبة املاضية، أثبتــت أنها تقوم 
بتنفيذ أجندة إيــران املزعزعة ألمن 
املنطقة والعالــم، وأنها تقدم اليمن 
كورقة تفاوضية إليران تستخدمها 
كلما زادت الضغــوط الدولية عليها 
وخاصة فيما يتعلــق بامللف النووي 

وبرنامجها الصاروخي.
واســتعرض العاقة بني مليشيا 
الحوثــي وإيــران، والتــي تعود إىل 
ثمانينيات القرن املــايض بعد قيام 

ما يعــرف بالجمهورية 

جدد نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن/ عيل محسن صالح، 
التأكيد عىل موقف الرشعية بقيادة 
فخامة الرئيــس/ عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، تجاه 
الســام الدائم والســعي له بكل 
الســبل وفقاً للمرجعيات الثاث، 
وبما يحقق إنهاء االنقاب واستعادة 

الدولة اليمنية.
جاء ذلك خــال لقائه، الثاثاء، 
ســفري جمهورية الصني الشعبية 
لــدى بادنا كانغ يونغ، ملناقشــة 
املســتجدات عىل الساحة الوطنية 
والعاقــات الثنائية بــني البلدين 

الصديقني.
وأشــاد نائب الرئيس بدعم 
الصــني للرشعيــة وألمــن 
واســتقرار اليمن، منوهاً إىل 
متانة العاقات بــني البلدين 
والشعبني الصديقني، ومستوى 

الذي شمل  التاريخي  التعاون 
مختلف املجاالت التنموية.

واســتعرض نائــب الرئيــس 
خال اللقــاء عدداً مــن القضايا 
واملوضوعات السياسية وامليدانية 
ويف مقدمتها العراقيل التي تضعها 
املليشيا الحوثية االنقابية يف طريق 
تنفيذ تفاهمات ستوكهولم ومنها 
اتفاق الحديدة الذي عملت املليشيا 
عىل عرقلته وااللتفاف عليه ضاربة 
عــرض الحائط بــكل االلتزامات 
وبالوضع اإلنســاني الصعب الذي 

يتفاقم يوماً بعد آخر.
من جانبه أكد الســفري الصيني 
متانة العاقة الثنائية بني البلدين 
الصديقني، وموقف الصني الثابت 
وحرصها عىل أمن واستقرار اليمن، 
وإرساء السام الدائم فيه، والعمل 
عىل إنهاء معاناة اليمنيني، والحد 

من تدهور األوضاع اإلنسانية.

عدد إكـــتروني

أكد رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك دعم ومســاندة الحكومة 
وبتوجيهات مــن فخامة الرئيس 
عبدربــه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية لكل اإلجراءات الرامية 
للحفــاظ عىل الســلم االجتماعي 
وأمن واستقرار وسامة املواطنني 

والحفاظ عىل مؤسسات الدولة. 
جــاء ذلك يف اتصــاالت هاتفية 
أجراهــا أمس األربعــاء بمحافظ 
ارخبيل ســقطرى رمزي محروس 
وعدد مــن املســئولني والقيادات 
األمنيــة والعســكرية تطــورات 
الوضع األمني يف املحافظة، موجهاً 
باتخاذ التدابري واإلجراءات الازمة 

لحفظ األمن ونــزع كل بؤر التوتر 
واالحتقانات والعمــل عىل تجاوز 

اإلشكاالت األخرية .
وأشــاد الدكتور معني عبدامللك، 
بما يبديه أبناء سقطرى من تعاون 
وفاعليــة يف دعم إجــراءات قيادة 
الســلطة املحلية وأجهــزة الدولة 
للحفــاظ عىل األمن واالســتقرار 
وتفويت الفرصة عىل أي محاوالت 
لتعكري أجواء األمن و االستقرار.. 
الفتــا اىل إن محافظــة أرخبيــل 
سقطرى كانت وســتظل نموذجا 
مرشفــا للتعايــش والتعاطي مع 

االختافات بروح املسؤولية. 
ووجه رئيس الــوزراء محافظ 

ســقطرى وقياداتها، بمضاعفة 
الجهود لتطبيع األوضاع يف األرخبيل 
وتحسني مستوى الخدمات املقدمة 
للمواطنني.. مجددا دعم الحكومة 
للسلطة املحلية وقيادتها والحرص 
الكامــل عــىل تحقيــق تطلعات 

املواطنني يف االستقرار والتنمية. 
وأســتمع رئيس الــوزراء من 
محافظ ســقطرى واملســؤولني 
والقيادات العســكرية واألمنية ، 
إىل إحاطة شاملة حول األوضاع يف 
املحافظة بمختلف جوانبها، بما يف 
ذلك اإلشكاالت األخرية والخطوات 
التي تمت لتجاوزها.. منوهني بما 

تحظى به سقطرى من 

نائب رئيس الوزراء يشيد بتضحيات وانتصارات 
الجيش والمقاومة في الضالع

العرادة : مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي تخوضها الشرعية ضد مليشيا الحوثيوزير اإلعالم: إيران تحاول استغالل موقع اليمن الجغرافي لتهديد السلم اإلقليمي

استنكر التدخالت اإليرانية في الشؤون العربية 

البرلمان العربي يصنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
أشــاد نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلية املهنــدس أحمد امليرسي، 
بالتضحيات الجسيمة التي سطرها 
أبطال الجيــش الوطني واملقاومة 
واالنتصارات التــي حققوها عىل 
مليشيا جماعة الحوثي االنقابية 
املدعومة من إيــران، وطردهم من 
معظم مناطــق محافظة الضالع، 
وحيا صمود أبناء الضالع واملقاتلني 

يف جبهات القتال.
جاء خال لقائه، أمس األربعاء، يف 
العاصمة املؤقتة عدن، مع محافظ 
الضالع اللواء الركــن/ عيل مقبل 
صالح، وناقش اللقاء مســتجدات 
األمنية والعســكرية،  األوضــاع 

واملعارك ضد مليشــيا االنقاب يف 
جبهات القتال املشتعلة يف عدد من 

املناطق شمال الضالع التي تشهد 
بني  مواجهات عنيفة 

أعلن الربملان العربي تصنيف مليشــيا 
الحوثي االنقابية جماعة إرهابية، مطالًبا 
جامعة الــدول العربية واألمــم املتحدة 
بتصنيفها كجماعة إرهابية؛ نظرًا لتعمدها 

استهداف املدنيني واملنشآت املدنية.
جاء ذلك يف قرار للربملان العربي بشــأن 
"الهجــوم اإلرهابي عىل منشــآت مدنية 
ونفطية يف الســعودية وقبالة ســواحل 
اإلمارات" صدر يف ختام أعمال الجلســة 
العامة للربملان التي عقدت أمس األربعاء، 
يف القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب 

سلطان الربكاني.
وطالب الربملان العربــي األمم املتحدة 
ومجلس األمن الدويل بموقٍف حازٍم وفوري 
بتصنيف مليشيا الحوثي االنقابية كجماعة 

إرهابية؛ النتهاكها الصارخ للقانون الدويل 
وتعمدها االســتهداف املتكرر للمنشــآت 
املدنية والحيوية يف السعودية بالصواريخ 
البالســتية والطائرات املسرية، وماحقة 
قادتها ومموليها وداعميها، ســواًء كانوا 

دوالً أو جماعات.
وأدان بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي 
االنقابية باستهداف محطتي ضخ نفط يف 
أرايض اململكة باستخدام طائرات مسرّية، 

واستهداف مطار أبها الدويل.
كمــا أدان بأشــد العبــارات األعمال 
التخريبية التي طالت أربع ســفن تجارية 
لعــدٍد من الدول قــرب امليــاه اإلقليمية 
لإلمارات، وســفينتني لنقل النفط يف بحر 
ُعمان، مؤكًدا تضامنــه التام ووقوفه مع 

السعودية واإلمارات يف الحفاظ عىل أمنهما 
واســتقرارهما، ومســاندتهما يف كل ما 
تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسامة 

مواطنيها، وصيانة األمن القومي العربي.
واســتنكر الربملان العربــي التدخات 
السلبية إليران يف الشؤون الداخلية للدول 
العربية بشكٍل مبارش أو غري مبارش، وذلك 
من خال الترصيحات التي ُتهدد فيها أمن 
وسامة دول الخليج العربية، وإغاق مضيق 
هرمز الــذي ُيعد مضيقاً دوليــاً للماحة 
الدولية ال يجوز التعرض له أو املساس به، 
أو تحريك مليشياتها اإلرهابية داخل الدول 

العربية لزعزعة األمن واالستقرار بها.
كما أدان استمرار عمليات إطاق مليشيا 

للصواريخ  االنقابية  الحوثي 

أكد محافــظ محافظة مأرب 
اللواء سلطان العرادة، أن مكافحة 
املخدرات واحدة من الجبهات التي 
تخوضها الرشعية ضد مليشــيا 
الحوثي االنقابية يف اطار الحرب 
العبثية والظاملة التي تشنها عىل 
الشــعب اليمني بهدف اخضاعه 
والزج بأطفاله وشبابه اىل محارق 

املوت خدمة لألجندة اإليرانية.
وقال املحافــظ العرادة خال 
زيارته التفقدية أول أمس الثاثاء 

، إىل مقر اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات التابعة لوزارة الداخلية 
" أن قضية مكافحــة املخدرات 
تحظى باهتمام بالغ من القيادة 
السياســية ممثلــة بفخامــة 
الرئيس عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس 
الحكومة ونائــب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية كونها تعد واحدة 
من الجبهات التــي تعتمد عليها 

االنقابية  املليشــيا 

...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

 

نحو مشروع وطني جامع 
صيبة جدا هي اللحظة التي يمر بها شعبنا 
اليمني العظيم من اقىص جنوبه اىل اقىص شماله 
ومن اقىص رشقه اىل اقــىص غربه ، إذ انه واقع 
تحت تأثري حرب طاحنة اشــعلتها ضد ثوابته 
وثقافته ومصالحه وســيادته ووحدته وتقدمه 
دولة العداء التاريخــي لالمة العربية إيران من 
خالل جماعة ارتضت ان تكون ادوات رخيصة 
لتنفيذ مرشوع ايران الخبيث ضد اليمن ودول 
االقليم واالمة العربية كلها من املحيط اىل الخليج..
تقول حقائق التاريخ القديم إن نكبات االمة 
العربية بالذات كانت كلها صناعة فارسية بامتياز 
وانها جميعا تمت من خالل اســتغالل الفرس 
تباينات املواقف او الرصاعــات بني القيادات 
العربيــة او مراكز الثقل الســيايس العربي يف 
اداء تمزيقي وتشــتيتي لوحدة االمة وهو عمل 
تتم محاكاته اليوم عىل الســاحة اليمنية والذي 
تقوم به ادوات ايران املتمثلة بمليشــيا الحوثي 
االجرامية تتماهى معها بالوعي جماعات تعمل 
بكل غباء عىل تشكيل كانتونات صغرية تحاول 
بكل صلف التصدي للمرشوع الوطني مرشوع 
اليمــن االتحادي الكبري الضامــن لتحقيق كل 
الطموحات الكبرية واآلمال العريضة لكل ابناء 

الوطن بال استثناء..
يف هــذه اللحظة الفارقة مــن تاريخ وطننا 
الحبيب -الواقع تحت صلــف اطماع اقليمية 
استطاعت ان تجند لتحقيقها مليشيات متعددة 
بهدف واحد واساليب متباينة كتمويه لم ينطل 
عىل فراســة شعب خرب كشــف كل املؤامرات 
والدسائس عرب تاريخه القديم والحديث -يكون 
عىل كل القوى السياسية الوطنية والشخصيات 
االجتماعية وقادة الرأي واملثقفني والصحفيني 
ورجال القبائل والشباب والطالب التوحد الجاد 
والفاعل خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور هادي 
الذي يمثــل محور ارتكاز املــرشوع الوطني 
االتحادي الجامع لكل القوى الوطنية الرشيفة 
التواقة لتخليص مــا تبقى من الوطن تحت نري 
الكهنوت االمامي الجديد املدعوم من ايران وصوال 
اىل تحقيق دولة ديمقراطية عادلة تحقق االمن 
واالســتقرار والرخاء لكل ابناء الوطن ، دولة 
الكل فيها رشكاء ال اجراء كوعي اصيل تخلق من 
رحم معاناة املايض االستئثاري والحارض الذي 
يستهدف فيه املرشوع االيراني الخبيث اإلجهاز 
عىل اوارص القربى ووشائج الصالت التي يتمتع 
بها شعبنا اليمني الكريم وهي صالت ووشائج 
ستعود حتما الن بذورها الزالت تطل برأسها من 
جديد يف نفــوس كل اليمنيني عدا تلك الجماعة 
الحوثية التي ارتضت بدافع من أحالمها املريضة 
أن تضع نفسها يف خدمة املرشوع الفاريس  الحالم 
باحتالل الوطن العربي ككل والتي اوغلت بحقدها 
وكراهيتها حتى شملت كل فئات الشعب الحرة 
واعملت فيها سالح القتل والتدمري بال تمييز....

قال رئيس مجلس النواب سلطان الربكاني: "هناك 
مؤرشات من قبل املبعوث األممي بأنه قد ضاق ذرعا 
من ترصفات مليشيا الحوثي االنقابية وتناقضها، وقد 

اقرتب من الحقيقة بعدم تسليم املليشيا بالسام".
جاء ذلك خال مؤتمر صحفي عقده الربكاني، أمس 
األربعاء، يف العاصمة املرصية القاهرة، مع رئيس اتحاد 
الربملان العربي الدكتور مشــعل السلمي عىل هامش 
الجلســة الختامية لدورة االنعقاد الثالث من الفصل 

الترشيعي الثاني للربملان العربي.
ونوه الربكاني بتقارير املنظمات الدولية اإلنسانية 
املرفوعة لألمم املتحدة، والتي تؤكد عىل استياء املليشيا 

الحوثية للمساعدات اإلغاثية.
وأكــد أن تهديدات مليشــيا الحوثــي االنقابية 
بإصدار أحكام اإلعدام ضد أعضاء املجلس ومصادرة 
منازلهم وممتلكاتهم لــن تثنيهم عن امليض قدماً يف 
سبيل االنتصار للرشعية الدستورية، ودحر االنقاب، 

واستعادة الدولة.
وقــال: "إن أعضاء املجلس ماضــون يف مهامهم 
الوطنية ولن تثنيهم تلك التهديدات، وأن ما يجري يف 
اليمن يستهدف كل املنطقة، وهو مرشوع يتمدد رشقاً 

وغرباً للنيل من األمن القومي العربي

على هامش الجلسة الختامية لدورة االنعقاد الثالثة للبرلمان العربي

البركاني: لن نستســلم ألي ضغوطات وسنستعيد دولتنا
خالل لقائه سفيرها لدى بالدنا

نائب رئيس الجمهورية يشيد بدعم الصين ألمن واستقرار اليمن

   محمـد التميمي

تواصل قــوات الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشعبية مســنودة بمقاتالت التحالف العربي، 
انتصاراتها يف عدد من جبهات القتال املشتعلة 
يف مختلف املحافظات، حيث تمكنت من تحرير 
عدد من املواقع االسرتاتيجية يف البيضاء والضالع 
وصعدة، وكبدت مليشيا الحوثي االنقالبية خسائر 

فادحة يف حجة وتعز.  
ففي محافظة الضالــع، لقي 12 عنرصاً من 
مليشيا الحوثي االنقالبية مرصعهم وجرح آخرين، 
جراء مواجهات مع قوات الجيش الوطني، أثناء 
محاولة عنارص من املليشيا التسلل من منطقة 
الزبرييات باتجاه مواقع الجيش يف سلسلة السود 

الجبلية، يف مديرية قعطبة شمايل املحافظة.
وأحبطــت قوات الجيش، محاولة املليشــيا 

وأجربتها عــىل الرتاجع، بعد مــرصع 12 من 
عنارصها، ما تزال جثثهــم يف وادي الزبرييات، 
وجرح آخرين، عالوة عىل تدمري سالح عيار )23(.
بالتزامن شــنت مقاتالت التحالف العربي 
غارات جوية، اســتهدفت مواقعــاً وتجمعات 
للمليشيا االنقالبية يف معسكر الحساحس الخاضع 
لسيطرتها غرب مديرية قعطبة، مما أسفر عن 
مرصع وجرح عدد من عنارص املليشيا، وتدمري 

أسلحة وأطقم تابعة لها.
وكان عدد من عنارص املليشيا لقوا مرصعهم، 
االثنني، يف مواجهات مع قوات الجيش الوطني، إثر 
محاولة عنارص من مليشيا الحوثي التسلل باتجاه 
مواقع الطريمة، والجشــيب، واملعشار جنوبي 

منطقة عويش يف جبهة حجر غربي املحافظة.
وأحبطت قــوات الجيش محاولة املليشــيا 
وأجربتها عىل الرتاجع والفرار، بعد مرصع وجرح 

عدد من عنارصها.
إىل ذلك اســتهدفت قوات الجيش الوطني، 
تعزيزات للمليشيا االنقالبية يف منطقتي القفلة 
والزبريايات، شــمايل مديرية قعطبة، مما أسفر 
عن تدمري ثالث عربات تابعة للمليشيا، ومرصع 
كل من كان عىل متنها من عنارص بينهم قيادي 

ميداني.
كما نفذت قوات الجيش الوطني مســنودة 
باملقاومة الشــعبية، عملية نوعية عىل تحركات 
ملليشــيا الحوثي االنقالبية، حيث اســتهدفت 
بصاروخ موجه طقماً قتالياً للمليشيا يف منطقة 
حبيل العبدي شمال مدينة الفاخر غرب مديرية 

قعطبة شمال الضالع.
وأسفرت العملية عن تدمري الطقم، ومرصع 
كل من كانوا عىل متنه من عنارص مليشيا الحوثي 

االنقالبية.

ويف جبهات القتال املشتعلة يف محافظة تعز، 
لقي 17 عنرصاً من ميلشــيا الحوثي االنقالبية 
مرصعهم وجــرح آخرين، أمــس األربعاء، يف 
مواجهات مع قوات الجيش الوطني التي شنت 
هجمات عىل مواقع املليشيا يف الجبهتني الرشقية 
والغربية من املحافظة، استخدم فيها كافة أنواع 

األسلحة الثقيلة واملتوسطة والخفيفة.
تزامن ذلك مع شــن قوات الجيش الوطني 
قصفاً مدفعياً مكثفاً عىل مواقع وتجمعات مليشيا 
الحوثي االنقالبية يف الجبهتني ذاتها، مما أسفر 
عن تدمري آليات وأطقم للمليشيا، ومدافع رشاشة 

ومتارس قناصني.
كما نصبت قوات الجيش الوطني كميناً محكما 
مليلشيا الحوثي االنقالبية يف ريف حيفان جنوب 
املدينة، أسفر عن مرصع قياديني حوثيني، أثناء 

...صـ 2تحركهم عىل طقــم قتايل صوب 

...صـ 2

ان من املهم أن تنصب جهود الحكومة ومختلف 
املؤسسات وكذلك كافة القوى واملكونات التي 
ترى يف املليشيا الحوثية خصماً حقيقيا للشعب 
اليمني لتحقيق األمن واالســتقرار والتنمية 
وإشعار املواطن باآلمل بعد تضحيات جسيمه 

قدم خالها خرية شبابه

قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في الضالع والبيضاء وصعدة وتكبد المليشيا خسائر فادحة في تعز
...صـ 2...صـ 2

...صـ 2 ...صـ 2

التقى باحثين ومحللين من األطلنطي ووجه عددًا من الرسائل للمجتمع الدولي 
رئيس الوزراء: يؤكد دعم الحكومة إلجراءات حفظ األمن والسلم االجتماعي ومؤسسات الدولة في محافظة سقطرى

وحدة الصف ضرورة وطنية لمواجهة المشاريع الضيقة
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

أخبار وتتمات2

اعــــالن قضائــي
تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن 
على املتهم/ محمد سالم باضاوي 
املثول أمام محكمة مأرب االبتدائية 
خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن 
ــاري يف  ــ ــك بــواقــعــة غــش جت ــ وذل
القضية رقم 349 لسنة 2018م غ.ج 
ما لم سيتم محاكمته طبقًا لنص 
املــادة )285( وما بعدها من قانون 
اإلجراءات اجلزائية باعتباره فارًا 

من وجه العدالة.

اعــــالن قضائــي
تقدمت إىل محكمة مأرب االبتدائية األخت/ فاطمة محمد 
بطاقتها  يف  خطأ  عليها  وقع  أنه  مدعية   .. مبارك  عبدالله 
الشخصية وذلك أنهم ذكروا اسمها )فاطمة محمد عبدالله 
مبارك( بدون ذكر لقبها )بدر( وتطلب إضافة اللقب بحيث 

يكون االسم )فاطمة محمد عبدالله مبارك بدر(.

اعــــالن قضائــي

تــقــدمــت إلـــى مــحــكــمــة مـــأرب 
االبتدائية األخت/ نوره محمد 
أنه  مدعية   .. مبارك  عبداهلل 
بطاقتها  يف  خطأ  عليها  ــع  وق
ــروا  ذك أنهم  وذلــك  الشخصية 
عبداهلل  محمد  ــوره  )نـ اسمها 
مبارك( بدون ذكر لقبها )بدر( 
وتطلب إضافة اللقب بحيث يكون 
ــوره محمد عبداهلل  االســـم )نـ

مبارك بدر(.

  اعــــالن قضائــي

االبتدائية  مـــارب  نيابة  تعلن 
بأن على من له عالقة بصاحب 
أو يعرفه والذي  املبينة  الصورة 
بأن  يحمل اجلنسية األثيوبية 
عليه احلضور إلى النيابة خالل 

شهر من تاريخه . 

البركاني : لن نستسلم ألي ضغوطات
بشكل كامل".

ولفت إىل ما يعانيه أبناء الشعب اليمني من كارثة االنقاب 
عىل الرشعية، وحرب مدمرة تشنها املليشيا قضت عىل كل 
أشكال الحريات، ومزقت السلم والنسيج االجتماعي، كونها 

عصابة إرهابية ال تعرتف بمواثيق أممية وال معاهدات.
وأشار إىل أن مليشــيا الحوثي االنقابية قضت عىل كل 
يشء وهي تنفذ أجندة إيران التوسعية، وتهدد أمن واستقرار 
دول املنطقة بصورة لم يسبق لها مثيل، ويحب أن تصنف 
بوضعها الطبيعي كعصابــة إرهابية قضت عىل كل يشء 

بالداخل.
كما دان الهجوم عىل صالة املســافرين يف مطار أبها، 
واستهداف السفن النفطية قبالة سواحل اإلمارات وعمان، 

واعتربه عما إرهابياً.
وقال الربكاني: "إن دعواتنا للسام اصطدمت بعصابة 
ال ترى السلم لها خياراً عىل اإلطاق، وال تؤمن بأي حوار أو 
اتفاق سام، وقد انقلبت عىل اتفاق ستوكهولم الذي جرى 
برعاية أممية، وقد كان اختباراً حقيقياً التفاق الســام، 
لكنهم ال يملكون إال خيارات املوت، ومن ذلك محاكمة أعضاء 
مجلس النواب ممثيل الشعب، واالستياء عىل ممتلكاتهم 

وتدمري منازلهم، وهو ما لم يحدث يف تاريخ الربملانات". 
وأضاف رئيس مجلس النــواب: "نحن عىل قناعة بأننا 
سننترص ولن نستسلم عىل اإلطاق، وسنستعيد الدولة رغم 

كارثة الحرب التي شنتها املليشيا الحوثية".
ودعا وســائل اإلعام إىل االقرتاب من حقيقة األوضاع 
ونقل الصورة الواضحة، وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة 
األمن القومي العربي الذي يتعرض اليوم ألخطر االنتهاكات 

واملخاطر مع وجود مؤرشات مخيفة حول ذلك.
وكان رئيس اتحاد الربملان العربي قد استعرض يف حديثه 
لوســائل اإلعام الجهود التي يقوم بهــا الربملان العربي، 
ومرشوع القرار الذي يصنف مليشــيا الحوثي باعتبارها 
جماعة إرهابية يف قرارات حازمة وحاسمة ال يجب التهاون 

معها.
وأكد أن الربملان العربي تابــع ويتابع تطورات القضية 
اليمنية، والجهود الرامية الســتعادة الرشعية الدستورية، 
وأنه يدعم جهود األمم املتحدة للوصول إىل اتفاق سام يفيض 
إىل إنهاء االنقاب وعودة الرشعية الدســتورية واستعادة 

الدولة.
ونوه إىل تقرير املبعوث األممــي لليمن واملقدم ملجلس 
األمن، والذي أكد فيه أن مساعدات املنظمات االنسانية ال 
تصل إىل اليمنيني، وأن هناك رسقة واستياء عليه من قبل 
املليشــيا االنقابية، داعياً األمم املتحدة إىل القيام بواجبها 

اإلنساني وإلزام املليشيا االنقابية بإيصالها ملستحقيها.
وأكد أنه سيكون هناك إدانة دولية واسعة لتعرض أعضاء 
مجلس النواب للتهديد باملوت ومصادرة ممتلكاتهم، كما 
ســيتم العمل عىل توفري الحماية لهــم وفقا ملا لديهم من 

حصانة دستورية ال يجب املساس بها.
إىل ذلك ناقش رئيس مجلس النواب، مع أمني عام الجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، مستجدات األوضاع عىل الساحة 
اليمنية، والجهود املبذولة لتحقيق السام وفق املرجعيات 

الثاث والقرارات األممية.
وتطرق الربكاني إىل معاناة اليمنيني نتيجة تعنت مليشيا 
الحوثي االنقابية ورفضها الجنوح للســام، وعدم تنفيذ 
جميع االتفاقيات السابقة التي رعتها األمم املتحدة وآخرها 
اتفاق ستوكهولم، مؤكداً أن املرشوع اإليراني لن يتوقف عند 
حدود اليمن، وإنما يمثل جرس عبور لتهديد الكيان العربي 

واألمن القومي يف املنطقة.
ولفت الربكاني إىل أهمية تعزيز املواقف العربية املشرتكة 
وبذل الجهود لردع مليشــيا الحوثي من أجل تحقيق تقدم 
يف مسار العملية السياســية، وبما يهدف إىل التخفيف من 

معاناة أبناء الشعب اليمني.
من جانبه جدد الدكتور أبــو الغيط التأكيد عىل مواقف 
الجامعة املســاندة والداعمة باســتمرار لليمن وقيادته 
السياسية، وللتحالف العربي ملا من شأنه تحقيق مطالب 
الشــعب اليمني املتمثل يف إنهاء االنقاب، وتحقيق السام 

العادل واملستدام وفقا للمرجعيات الدولية املتفق عليها.

وأشار إىل أن الجامعة العربية منذ اللحظات األوىل لانقاب 
تتابع عن كثب مجريات األحداث عىل الساحة اليمنية، ولم 
تغب اليمن عن أعمال الجامعة العربية، متمنياً لليمن تجاوز 
هذه املحنة، وأن يحل السام واألمن واالستقرار يف كافة ربوع 

اليمن 
رئيس الوزراء يؤكد دعم

اهتمام من قبل القيادة السياســية والحكومة ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 

ودولة الدكتور معني عبدامللك رئيس مجلس الوزراء.
كما اســتمع رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، من 
قيادات الســلطة املحلية والتنفيذيــة بمحافظة أرخبيل 
ســقطرى، اىل تقارير عن األوضاع يف املحافظة والجهود 
املركزية واملحلية لترسيع تنفيذ املشاريع الخدمية والتنموية 

املخططة، وتكريس أجواء األمن واالستقرار.
من جهة اخرى وجــه رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، عدداً من الرســائل للمجتمع الدويل، منوهاً إىل أن 
تمزيق اليمن واالنتقاص من دور مؤسســاتها ال يخدم إال 

إيران وأدواتها والجماعات اإلرهابية.
جاء ذلك خال لقائه يف العاصمة املؤقتة عدن، الثاثاء، 
عدداً من الباحثني واملحللني السياسيني واألمنيني األجانب 

يف املجلس األطلنطي الذي يضم عدداً من مراكز األبحاث.
ورحب رئيس الوزراء، بأعضاء الوفد، ووضعهم أمام رؤية 
الحكومة لحل األزمة يف اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

 وتطــرق إىل األهمية التي تحظى بهــا اليمن جغرافياً 
وسياسياً بالنسبة للســلم واألمن الدوليني، واستعرض ما 
ترتب عىل انقاب مليشيا الحوثي من جرائم ومعاناة وتدمري 

مقدرات الباد.
ونوه إىل أنه ينبغي أن ال ُينظر إىل الوضع يف اليمن كأزمة 
إنسانية مع عدم التقليل من الوضع اإلنساني، كون األزمة 
اإلنسانية هي نتيجة وليست سبباً، ولذا يجب معالجة سبب 
األزمة اإلنســانية وهو تدمري الدولة، وتجريف اقتصادها 
نتيجة النقاب مليشــيا الحوثي عىل السلطات الرشعية 
بقيادة فخامة الرئيــس عبدربه منصــور هادي رئيس 

الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء، يف رسائله للمجتمع الدويل أن الطريق 
الوحيد ملساعدة اليمن واليمنيني عىل تجاوز األزمة وتحقيق 
األمن واالســتقرار هو من خال دعم الدولة وتمكينها من 
أداء دورها، وذلك هــو املوجه لعمل وتدخل املجتمع الدويل 

يف اليمن.
كما أكد عىل وجود الفرصة إلعادة بناء الدولة وإصاح 
مؤسساتها، وأن الحكومة أكدت خال الفرتة املاضية بما ال 
يدع مجاالً للشك نجاحها يف استقرار العملة، ومحاربة غسيل 
األموال، وإعادة العمليــة النقدية إىل داخل الدائرة البنكية، 
وإضافة 90 ألفا إىل قائمة كشوفات املرتبات مما أسهم  يف 

تخفيف ِحدة األزمة اإلنسانية.
كما شــدد يف إطار الرســائل عىل أهمية بناء عاقات 
رشاكة بمختلف املجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية 
وغريها من املجاالت، وتطــرق إىل الوضع يف الحديدة، وأكد 
مدى التزام الحكومة بمسار األمم املتحدة للسام وتقديم 
الحكومة للكثري مــن التنازالت، وقال: "حينما نتحدث عن 
السام نقصد السام املســتدام الذي يمّكن الدولة من أداء 
دورها وفرض سيطرتها عىل كافة أراضيها، وفتح املجال 
للمشاركة السياسية للجميع باستخدام األدوات السياسية 

وليس باستخدام العنف واالنقابات الدموية".
ولفت إىل أن ما تقدم هو عني وقلب املرجعيات الثاث، 
وأن جماعة الحوثي ماضيــة يف تعنتها وإهدار فرص 
الســام ورفض االلتزام باالتفاقات من بينها اتفاق 

ستوكهولم.
وأوضح أن ما تقوم به مليشيا الحوثي غري مقبول عىل 
املستويني الشعبي والرسمي، وأن رئيس الجمهورية أرسل 
رسالة لألمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييس، بشأن 
أهمية االلتزام بما تم االتفاق عليه وفقاً لآلليات املنصوصة 
يف اتفاق ستوكهولم بما يجعله نموذجاً للسام الحقيقي، 

وتصحيح تعاطي األمم املتحدة مع السام يف اليمن.
من جانبهم أعرب أعضاء الوفد، عن ســعادتهم بزيارة 
العاصمة املؤقتة عدن، ولقائهم برئيس الوزراء الدكتور معني 

عبدامللك، وُحسن االستقبال والضيافة، واطاعهم عىل طبيعة 
األوضاع العامة ومستجدات وتطورات الشأن اليمني.

نائب رئيس الوزراء يشيد
قوات الجيش الوطني واملقاومة من جهة ومليشيا التمرد 
الحوثية مــن جهة أخرى، والتي تكبدت خالها املليشــيا 

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
وأكد الوزير امليرسي، عىل أهمية وحدة الصف وشــحذ 
الهمم، ورفع معنويات املقاتلني بالجبهات، ومواصلة قوات 
الجيش واملقاومة بدعم من قــوات تحالف دعم الرشعية 
بقيادة الســعودية، الصمود وتحقيــق االنتصارات حتى 
القضاء عىل املليشــيا الحوثية وإنهاء االنقاب واستعادة 

الرشعية الدستورية.
ونوه بجهود الســلطة املحلية واألمنيــة يف الضالع يف 
الجوانب واملجاالت املتصلة بالخدمات واألمن واالســتقرار 

وجبهات القتال.
من جانبه ثمن محافظ الضالع، إياء القيادة السياسية 
ممثلة برئيس الجمهورية ورئيــس الوزراء ونائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية ُجل االهتمام بمحافظة الضالع، من 
خال املتابعة املستمرة لقيادة املحافظة، وتذليل الصعوبات 
أمامها، ومســاندة دورها الوطني تجــاه حماية الوطن 
واملواطنني يف هذه املرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها 

الوطن والشعب اليمني.
البرلمان العربي يصنف

البالستية إيرانية الصنع عىل اململكة العربية السعودية 
التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً، وإطاقها لبعض 
منها باتجاه مدينة مكة املكرمة اســتهدافاً للمقدســات 
اإلسامية يف تحٍد صارٍخ ملشــاعر جميع املسلمني واعتداٍء 

آثٍم عىل حرمة بيت الله الحرام.
وأيد الربملان العربي القرارات الصادرة عن القمة العربية 
الطارئة التي ُعقدت بمكة املكرمــة، داعًيا جامعة الدول 
العربية إىل رفع ملــف التهديدات التي تقــوم بها إيران، 
وتدخاتها يف الشــؤون الداخلية للدول العربية إىل مجلس 

األمن الدويل إليقاف هذه التدخات.
وطالب الربملان العربي مجلس األمن الدويل والجمعية 
العامة لألمم املتحدة واالتحاد الربملاني الدويل االضطاع 
بمســؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق 
الســيادة للجمهوريــة اليمنية، وتهريب األســلحة 
والصواريخ الباليستية ملليشيا الحوثي االنقابية بهدف 
زعزعة األمن يف املنطقــة وإدامة الفوىض، وإلزام إيران 
بقــرار مجلس األمن رقم )2216( الــذي يحظر توريد 

األسلحة للمليشيا الحوثية.
واستنكر الربملان العربي أيًضا التدخات اإليرانية املستمرة 
يف الشــؤون الداخلية ململكة البحريــن، بما يف ذلك تكوين 
ودعم املليشيا ومساندة الجماعات املتطرفة والتنظيمات 
اإلرهابية، وتدريب اإلرهابيني ومّدهم باألسلحة، وتأجيج 

الطائفية لزعزعة األمن واالستقرار يف اململكة.
كما أدان استمرار احتال إيران للجزر اإلماراتية الثاث: 
طنب الكربى، وطنــب الصغرى، وأبو موىس، والتأكيد عىل 
دعم الربملان العربي التام لدولــة اإلمارات العربية املتحدة 
يف جميع اإلجراءات التي تتخذها الستعادة جزرها الثاث، 

وبسط سيادتها الكاملة عليها.
وزير اإلعالم: إيران تحاول استغالل

اإلسامية يف ايران، عندما بدأ نظام الخميني يف استقبال 
وتدريب شخصيات متمردة عىل الدولة والجمهورية؛ ليتزايد 
ذلك الدعم اىل تقديم الساح والخربات والدعم املايل، عىل غرار 
ما قامت به يف عدد من الباد العربية من أجل خدمة األطماع 
التوســعية ملا يعرف بالثورة اإلسامية القائمة عىل الفكر 

الطائفي.
ولفت االرياني إىل استمرار مليشيا الحوثي يف رفض كافة 
جهود الســام، وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم القايض 
بانسحاب املليشــيا من مدينة وموانئ محافظة الحديدة 
ورفض تنفيذ اتفاق تبــادل األرسى، مؤكداً أن املرسحيات 
الهزلية التي قامت بها املليشــيا يف الحديدة وحاولت من 
خالها تضليل املجتمع الدويل مــا هي إال دليل قاطع عىل 
عدم إيمان هذه املليشيا بالسام، وأنها تحاول كعادتها دائماً 
استخدام فرص الســام لتخفيف الضغط عليها، وإعادة 

ترتيب صفوفهــا والعودة من جديــد إىل تنفيذ مرشوعها 
الطائفي.

من جانبــه أكد نورمان رويل أن األحــداث يف اليمن منذ 
العام ٢٠١٤م وحتى اآلن، قد أثبتت أن املليشــيا الحوثية ال 
تمتلك قرارها، وأنها مجرد أداة تستخدمها وتحركها مايل 
طهران متى ما أرادت، ولن تخضع للسام ما لم يتم هزيمتها 
عسكرياً وعودتها إىل ممارســة العمل السيايس عىل قدم 

املساواة مع باقي مكونات املجتمع اليمني.
العرادة: مكافحة المخدرات

لتمويل حربها عىل الشــعب اليمنــي وتدمري املجتمع 
وأطفاله وشــبابه لتجنيدهم والزج بهم اىل محارق املوت 

تحت تأثري هذه املادة املخدرة والسامة
وأضاف "أن مليشيا االنقاب وثقت ارتباطاتها بعصابات 
ومافيا تجارة وتهريــب هذه اآلفة وتمكــن رجال األمن 
والرشطــة يف العديد محافظــات الجمهورية املحررة من 
ضبط كميات وشحنات متعددة ومتاحقة من هذه املادة 
املخدرة والسامة والتي كانت يف طريقها اىل مليشيا االنقاب 

بصنعاء".
وأعرب عن سعادته الفتتاح مقر اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات يف محافظة مأرب.. مؤكدا أن الســلطة املحلية 
ستقدم لها كافة الدعم والتسهيات املمكنة لنجاح أدائها 

وتواصلها مع فروعها يف مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد املحافظ العرادة بأداء االجهزة االمنية يف محافظة 
مأرب والنجاحات التي حققتها يف ضبط العديد من شحنات 
املخــدرات املختلفة أثناء محاولة تهريبها إىل املليشــيا يف 
العاصمة صنعاء..داعياً الجميــع اىل التعاون مع األجهزة 
األمنيــة يف مكافحة هذه اآلفة الخطرية وحماية شــبابنا 

وأبنائنا منها.
وخال الزيارة طاف املحافظ العرادة بأقســام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات واســتمع من املدير العام العميد 
نارص األعوش ونائبه صالح املنصوري، أىل رشح مفصل عن 
جهود إنشاء اإلدارة وآليات العمل والتنسيق واالحتياجات 
والنواقص التي تعزز من األداء، وناقش معهم ما يمكن أن 
تقدمه قيادة السلطة املحلية من دعم يف مجال التجهيزات 

والتسهيات والدعم.
رافقه خال الزيارة وكيل املحافظــة الدكتور عبدربه 
مفتاح ومدير عام رشطة املحافظة العميد عبدامللك املداني 

وقائد فرع قوات األمن الخاص العميد عبدالغني شعان.
قوات الجيش الوطني تحرر

مواقع املليشيا.
ويف محافظة صعدة، شــنت طائرات األباتيش التابعة 
للتحالف العربي، الثاثاء، غارات جوية مكثفة، ضد مواقع 
وتحصينات مليشيا الحوثي االنقابية، يف جبل النار، ومثلث 
باقم، وتبــة رمدان، وتبة الكوفية، بمديرية باقم شــمال 

املحافظة.
وأسفر القصف الجوي عن مرصع 7 من عنارص مليشيا 

الحوثي االنقابية، وتدمري عدد من العربات القتالية.
وتعيش مليشــيا الحوثي االنقابية انهيارات كبرية يف 
صفوفها، حيث تقوم بزراعة األلغام والعبوات الناســفة 
بكثافة وبشكل واســع، كمحاولة إلعاقة وتأخري تقدمات 

الجيش الوطني يف باقم.
يأتي ذلك، بعد التقدمات الجديــدة التي أحرزتها قوات 
الجيش الوطني، األحــد، يف مديرية كتاف رشقي محافظة 
صعدة، حيث تمكنت قوات الجيش من التقدم باتجاه، مركز 
مديرية كتاف، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي 
االنقابية، والتي أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف 

املليشيا، فيما الذ عنارصها بالفرار باتجاه مركز املديرية.
إىل ذلك، اســتهدفت مقاتات التحالــف العربي لدعم 
الرشعية، بعدد من الغارات تجمعا للمليشيا االنقابية، يف 
وادي رباق قرب مركز املديرية ذاتها، أدت إىل تكبيد املليشيا 

خسائر برشية، وتدمري عربة قتالية تابعة لها.
ويف محافظة البيضاء، تمكنــت قوات الجيش الوطني، 
أمس األربعاء، من تحرير املرتفعات الفاصلة بني منطقتي 
حوران وقانية، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي 
االنقابية التي الذت بالفرار بعد ســقوط قتىل وجرحى يف 

صفوفها، باإلضافة إىل تدمري عدد من اآلليات التابعة لها.

كما سيطرت قوات الجيش خال املعارك، عىل عدد من 
مواقع تمركز املليشــيا املطلة عىل سلسلة جبال اليسبل يف 

منطقة الوهبية، ووصلت إىل وادي عبل.
بالتزامــن، قصفت مقاتــات التحالــف العربي لدعم 
الرشعية، مواقع تمركز مليشيا الحوثي االنقابية، يف منطقة 
الشبكة، بالجبهة ذاتها، مما أدى إىل تكبيد املليشيا خسائر 

يف العدد والعدة.
وكانت قوات الجيــش الوطني، كثفت، االثنني، قصفها 
املدفعي عىل مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي االنقابية يف 
منطقة اليسبيل والخدر السود بجبهة قانية، مما أسفر عن 

مرصع وجرح عدد من عنارص املليشيا االنقابية.
ويف جبهة الزاهر آل حميقان، نفذت املقاومة الشــعبية 
عملية نوعية، أسفرت عن مرصع قناص حوثي يف مديرية 
الزاهر، بعد رصد دقيق له واســتهدافه مبارشة، بحسب 

مصدر ميداني.
وذكر املصــدر أن القناص الرصيــع كان يقوم برصد 

تحركات املقاومة وقنص أفرادها بشكل مستمر.
أما يف محافظة حجة، فقد شــنت مقاتــات التحالف 
العربي، أمس األربعاء، غارات جوية عدة عىل مواقع وتمركز 
مليشيا الحوثي االنقابية يف مديريات عبس وحرض ومستبأ.
وأســفرت الغارات عن مرصع وجرح عدد من عنارص 
مليشيا الحوثي االنقابية، وتدمري آليات ومخازن للذخرية 

واأللغام التابعة للمليشيا.
 وكانت مقاتات التحالف العربي، قصفت، اإلثنني، مواقعاً 
متفرقة ملليشيا الحوثي االنقابية، يف منطقة برمان، شمايل 
مديرية عبس، حيث اســتهدف القصف بعدد من الغارات 
تجمعات املليشــيا، مما أدى إىل مــرصع وجرح عدد من 

عنارصها.
فيما اســتهدفت املقاتــات موقعاً لتمركز املليشــيا 

االنقابية، يف إحدى املزارع شمايل املديرية ذاتها.
يف الســياق ذاته قصفــت مقاتات التحالــف، تجمعا 

للمليشيا، يف منطقة املغافلة، غربي مديرية حرض.
وقد أسقطت الدفاعات السعودية صباح اليوم األربعاء، 
طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي االنقابية باتجاه 

اململكة.
وأوضح الناطق باســم قوات تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن العقيد تركي املالكي أنه تم رصد إطاق الطائرة من 
قبل مليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، وتم اعرتاضها 
فوق األجواء بمحافظة حجة قبــل دخولها املجال الجوي 

السعودي.
وأكد املالكي حق قيادة القوات املشرتكة للتحالف باتخاذ 
وتنفيذ إجراءات الردع املناســبة للتعامل مع هذه األعمال 
العدائيــة واإلرهابية، وبمــا يتوافق مــع القانون الدويل 

اإلنساني، وقواعده العرفية.
يف سياق متصل، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش 
الوطني، مــن انتزاع كميات كبرية مــن األلغام األرضية، 
والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيا الحوثي االنقابية، 
يف مديرية حرض، حيث انتزعت الفرق الهندسية، يف املنطقة 
العســكرية الخامســة، أكثر من ألفي لغم أريض، وعبوة 
ناسفة، من مزارع الخرضاء والنسيم، تنوعت تلك األلغام بني 
الفردية، واملدرعة، باإلضافة إىل القذائف املتفجرة، والعبوات 

الناسفة.
وزرعت مليشــيا الحوثي االنقابية، قبــل دحرها من 
املزرعتني، كميات كبرية من األلغــام األرضية، والعبوات 
الناسفة بشكل هســتريي يف محاولة فاشلة منها إلعاقة 

تقدم أبطال الجيش الوطني.
ويف العاصمــة صنعــاء، أعلن التحالــف العربي لدعم 
الرشعية، األحد، عن اســتهداف نوعي ألهداف عســكرية 

ملليشيا الحوثي االنقابية املدعومة من إيران.
وأكد التحالف أن االستهداف أدى اىل تدمري مقر تخزين 
طائرات مسرّية، وناشــد املدنيني عدم االقرتاب من املواقع 
املســتهدفة يف العاصمة صنعاء، أو املواقع التابعة ملليشيا 

الحوثي.
وكان التحالف العربي، أعلن، السبت، عن استهدف أهدافاً 
عسكرية نوعية ملليشــيا الحوثي االنقابية، يف العاصمة، 

صنعاء، شملت منظومات دفاع جوي تابعة لها.

... تتــمــــات ...

م�شت�شار مدير التحرير:منـ�صـور احــمــد

حمــمـــد �صـــــعــب
ال�شكرتري الفني : 

عـــارف الـ�صـامعـي

املـديـــــر الفني : 

عـبـدامللك الــ�صـامـعي
م�شاعد مدير التحرير:

للتواصل مع هيئة تحرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

�شكرتريو التحرير: 

عبـــده النويــدي حممــد احلــريبي
اأحــمــد عــفـيـف

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
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نائبا مدير التحرير:

عــــارف املقــطري�صعـــيد الــ�صــوفـي

وزير اإلعالم يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة مليشيا الحوثي لزراعتها آالف األلغام في اليمن رئيس الوزراء يوجه بالبدء بإجراءات إصالح طريق تعز-التربة

فتح والسفير الكوري يدشنان الدفعة االولى من المساعدات الكورية المقدمة لليمن

نائب وزير الخارجية يشيد بإحاطة المدير التنفيذي 
لبرنامج األغذية العالمي أمام مجلس األمن

أطلع رئيس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
عىل مستجدات األوضاع بمحافظة تعز والجهود 
املبذولة لتثبيت األمن واالستقرار وتطبيع األوضاع 

وتلبية متطلبات املواطنني.
واســتمع رئيس الوزراء خال لقائه ،الثاثاء 
، محافظ املحافظة نبيل شمسان،اىل تقرير عن 
مستوى االنجاز يف طريق هيجة العبد، وطريقي 
الصحو وكربة..موجهــاً البدء بإجراءات إصاح 

طريق تعز-الرتبــة باعتبارها املنفــذ الوحيد 
للمحافظة حالياً.

وأشاد الدكتور معني بالجهود املبذولة من قبل 
السلطة املحلية يف تعز لتطبيع األوضاع وتحسني 
مستوى الخدمات للمواطنني..مثمناً التضحيات 
التي يقدمهــا أبناء محافظة تعــز يف مواجهة 
ميليشــيا االنقاب، داعياً إىل توحيد الصف وبذل 
املزيد من الجهود الستكمال تحرير محافظة تعز، 

واستعادة مؤسسات الدولة بما يحقق مستقباً 
أفضل يليق بتضحيات أبناء تعز .

من جانبه استعرض املحافظ شمسان، جملة 
من القضايا واملوضوعــات املرتبطة باملحافظة 
وجهود الســلطة املحلية يف تهيئة تعز كمدينة 
حاضنة لكل أبنــاء اليمن وتوفــري متطلباتها 
األساسية وجهود التنسيق مع مختلف الجهات 

الداعمة ويف مقدمتها األشقاء يف دول التحالف.

دشن وزير اإلدارة املحلية رئيس 
اللجنة العليا لإلغاثــة عبدالرقيب 
فتح، الثاثاء ، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، ومعه سفري كوريا الجنوبية 
لدى اليمن باك ونج شــول وممثل 
برنامج األغذية العاملي محمد عيل 
محمود، الدفعة األوىل من املساعدات 
الكورية املقدمة لليمــن والبالغة 
19 ألف طن من األزر الكوري عرب 

برنامج األغذية العاملي.
وأشار وزير اإلدارة امللحية خال 
التدشني لوكالة األنباء اليمنية)سبأ( 
إىل أن تدشني الدفعة األوىل من هذه 

املســاعدات يأتي يف اطار التعاون 
املســتمر بني اللجنة العليا لإلغاثة 
واألصدقــاء يف كوريــا الجنوبية 
وبرنامج االغذية العاملي..الفتاً اىل أنه 
سيتم توزيعها عىل كافة املحافظات 
بناء عىل أولوية االحتياج، ..موضحاً 
أن الدفعة الثانية تبلغ 40 الف طن.

وثمن فتــح جهــود األصدقاء 
يف كوريــا الجنوبية عــىل دعمهم 
للحكومة اليمنية والشعب اليمني 
يف كافة املجاالت..مؤكــداً أن هذه 
الجهود محــل تقدير وترحيب من 
الحكومة والشعب اليمني وتأتي يف 

اطار عاقات الصداقة القوية التي 
تربط اليمن بأصدقائها الكوريني.

وحث رئيس اللجنة العليا لإلغاثة 
املنظمات األممية والدولية إىل بذل 
مزيد من الجهود يف إغاثة الشــعب 
اليمني واالســتفادة مــن أموال 
املانحني يف تقديــم كافة الخدمات 
اإلنســانية للمحتاجــني يف كافة 

املحافظات.
من جانبه أكد السفري الكوري، 
استمرار دعم باده لليمن يف كافة 
املجاالت، وحرصها عىل مســاعدة 
الشــعب اليمني..مشــيداً بمتانة 

وعاقــات الصداقة التــي تربط 
البلدين الصديقني..مشــرياً إىل أن 
هذه املســاعدات ســتليها دفعة 
أخرى، إضافة اىل مساعدات طبية..

مجدداً حرص باده عىل دعم وتنمية 
واستقرار الشعب اليمني.

وأوضح ممثــل برنامج األغذية 
العاملي بأن هذه املساعدات تأتي يف 
اطار التعاون والتنسيق بني املانحني 
الكوريني واللجنــة العليا لإلغاثه 
والربنامج.. مشيداً بالدعم واملساندة 
الذي يتلقاه الربنامــج من اللجنة 

العليا لإلغاثة يف كافة املجاالت.

أشاد نائب وزير الخارجية محمد 
الحرضمي، بالدعم السيايس لاتحاد 
األوروبي للحكومة اليمنية الرشعية، 
مثمناً املســاعدات اإلنسانية التي 
يقدمها االتحــاد لليمن يف مختلف 
املراحل والظروف السيما خال هذه 

املرحلة الراهنة.
وتطلع نائب وزيــر الخارجية 
خال لقائــه، الثاثاء، الســفري 
الفرنــي لدى بادنا كريســتيان 
تيستو، ونائب رئيس بعثة االتحاد 
األوروبي ريكاردو فيا، إىل ممارسة 
االتحاد األوروبــي واملجتمع الدويل 
مزيــداً من الضغط عىل املليشــيا 
الحوثية من أجــل تحقيق تقدم يف 

العملية السياسية وفقاً للمرجعيات 
املتفق عليها، ووقــف االنتهاكات 
والخروقــات التي تطــال العمل 
اإلنســاني يف اليمن وخاصة فيما 
يتصل بتوزيع املساعدات اإلنسانية.
وأشاد الحرضمي بإحاطة املدير 
التنفيذي لربنامــج األغذية العاملي 
ديفيد بيزيل الذي قدمها، أمام مجلس 
األمن، وحّمل فيها الحوثيني بشكل 
واضح ورصيح مسؤولية حرمان 
اليمنيني مــن النســاء واألطفال 
والرجال من املســاعدات الغذائية 
التي هم يف أمس الحاجة لها.. مؤكداً 
أن الضغط عىل الحوثيني وكشــف 
ابتزازهم للمنظمــات الدولية هو 

الطريقة السليمة والفاعلة لتحقيق 
نتائج إيجابية عىل أرض الواقع.

وأوضح نائب وزيــر الخارجية 
بأن الحكومة الرشعية ســمحت 
للمنظمــات الدولية ومكاتب األمم 
املتحــدة بالعمــل يف املناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون حرصا منها 
عىل التخفيف من معاناة املواطنني، 
وإدراكا منها برضورة اضطاع هذه 
املنظمات واملكاتب بمســؤوليتها 

تجاه الشعب اليمني.
وأشار إىل أن أي خلل يف تنفيذ تلك 
املهام واملسؤوليات بسبب انتهاكات 
وابتزاز الحوثيني يتطلب وقفة جادة 
من قبل املجتمع الــدويل ومجلس 

األمن.
كما جرى خال اللقاء، مناقشة 
أبرز التطورات عىل الساحة اليمنية 
وعملية السام بقيادة األمم املتحدة.
مــن جانبهمــا أكد الســفري 
كريســتيان تيســتو، وريكاردو 
فيا حرص االتحــاد األوروبي عىل 
دعم الحكومــة الرشعية والعملية 
السياســية برعاية األمم املتحدة 
االنســانية  املســاعدات  وتقديم 
للتخفيف من وطأة االزمة االنسانية 
يف اليمن، مجددين تقديم املزيد من 
الدعم للحكومة والشــعب اليمني 
والتوصل إىل حل سلمي وشامل وفقاً 

للمرجعيات املتفق عليها.

   ترجمة خاصة – حمادة المخالفي

دعا وزير اإلعام معمر االرياني، املجتمع الدويل، 
إىل محاسبة مليشيا الحوثي االنقابية، لزراعتها 
آالف األلغام األرضية، التي تسببت يف سقوط مئات 
الضحايا بني املدنيني غالبيتهم من النساء واألطفال.
وأكد الوزيــر االرياني، يف مقــال نرشه موقع 
ديفينس بوست االمريكي، زراعة املليشيا لأللغام 
بشكل عشوائي أودى بحياة مئات اليمنيني، الفتاً إىل 

أنها تشكل خطراً قائماً عىل األجيال القادمة.
وأضاف: "يجب عىل املجتمــع الدويل إدانة هذا 
االســتهداف املتعمد للمدنيني كما يجب محاسبة 
الحوثيني، عىل هذا االنتهاك الواضح للقانون اليمني 
والقانون اإلنســاني الدويل وقرارات مجلس األمن 

التي تحظر زراعتها".
وأوضح وزير االعام أن مليشيا الحوثي، زرعت 
أكثر من مليون لغم بشكل عشوائي ليس ألي غرض 
عسكري اسرتاتيجي، وإنما كأداة لإلرهاب املحيل 

املوجه مبارشة ضد السكان املدنيني.

وتابع: "لم تجد مليشيا الحوثي 
من يحاسبها عىل هذه الجرائم، 
لذلك تســتمر يف إنتاج وزراعة 
األلغام، مما يجعل اليمن من أكثر 
البلدان تلغيماً منذ الحرب العاملية 
الثانية, وفقا لبيانات من املرشوع 
السعودي إلزالة األلغام )مسام(".
ولفــت الوزيــر االرياني، إىل 
أنه ُعثر عــىل األلغام الحوثية يف 
املدارس واملستشفيات ويف األرايض 
الزراعية وآبار مياه الرشب، حيث 
أدت هذه األلغــام اىل قتل وجرح 
أكثر من 9 آالف مدني معظمهم 

من األطفال.
وذكر أن أحد مستشفيات مدينة املخا، استقبل 
خال األشــهر األخرية من عام 2018م،  أكثر من 
150 ضحية من املدنيني، ثلثهم أطفال جراء انفجار 
ألغام مليشــيا الحوثي، وفقا ملنظمة )أطباء با 

حدود(.
ونوه الوزير االرياني إىل تقرير أبحاث التسلح 

اثناء الرصاعات لعام 2018م 
الــذي يؤكد أن هنــاك صلة 
واضحة بني تكنولوجيا األلغام 
األرضية اإليرانية، وتلك التي 
يستخدمها الحوثيون، مؤكدا 
إىل أنهــم لم يقدموا شــيئا 
لليمن، سوى إنتاج املايني من 
االلغام  بمساعدة التكنولوجيا 

اإليرانية.
وقال: "هذا االســتخدام 
الواســع النطــاق والغري 
مسؤول لأللغام األرضية ال 
يدع مجاالً للشــك يف أن هذا 
تكتيك محسوب ومتعمد، فهذه االلغام لم تقتل 
وتشوه اآلالف من الناس فحسب، بل تمنع األرس 
من الوصول إىل املياه النظيفة وجني املحاصيل 
الزراعية،  كمــا تمنع هذه األلغــام األرضية 
العائات النازحة من العودة إىل ديارها، باإلضافة 
إىل منع املنظمات الدولية من تقديم املساعدات 

اإلنسانية".

اعالنات فقدان
يعلن عبدالله حميد 

أحمد حميد عن 
فقدانه جواز سفره 
الصادر من مأرب، 

فعىل من وجده 
إيصاله إىل أقرب 

مركز رشطة.



الخميس الــعـدد »1883« 17 شوال 1440هـ 
 المـــوافــق 20 يونيو 2019م

     اجليش الوطني اليمني
      

     

3 متابعات

بحث نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية املهندس أحمد 
امليرسي، أمــس األربعاء، 
عدن  املؤقتة  بالعاصمــة 
مع غاريــث كوليت ووليد 
باهارون من برنامج سيادة 
القانون التابــع للربنامج 
اإلنمائــي لألمــم املتحدة، 
تفاصيل املرشوع املمول من 
املجتمع الدويل، بشأن تنمية 
قدرات إدارة البحث الجنائي 
بوزارة  الجنائيــة  واألدلة 
مع  التعامل  يف  الداخليــة 
وتسليم  املتفجرة  األجهزة 

املجرمني إىل العدالة.
استعرض  اللقاء  وخال 
وفد مكتــب برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي، املشاريع 
التي ينفذهــا الربنامج يف 
عدن واملحافظات املحررة، 
واملشاريع املتوقع تنفيذها 

من قبــل املكتب خال األيــام القادمة 
ضمن خطط برامجه يف عدد من املجاالت 
ومنها فيما يخص التعامل مع املتفجرات 
وتجميــع األدلة وفحــص املتفجرات 

والبصمات وغريها.
وقــال خبري األمم املتحــدة يف مجال 
املتفجرات »لدينا عدد من املشاريع التي 
نرغب يف تنفيذها يف املناطق املحررة والتي 
تأتي يف سياق دعم خطط برنامج األمم 
املتحدة لليمن وخاصة يف املناطق املحررة 

ومنهــا العاصمة املؤقتــة عدن ومنها 
إمكانية تدريب جهــاز األدلة الجنائي 
والتعامل مع املواد غري املتفجرة وتجميع 
األدلة وفحصها باملختربات واملتفجرات 
 )D N A(واملخدرات واألســلحة والـــ

والبصمات.
وأضــاف » نحن بصــدد البحث عن 
جهات مانحة ..سنسافر ونعود لليمن 
يف شهر اغسطس وملدة سنتني سأتمكن 
من جمع األمــوال مــن املانحني لهذا 
املرشوع وبحسب الخطة سنبدأ بتدريب 

املستهدفني من شهر يناير ملدة 5 سنوات 
بدءا بالعاصمة املؤقتــة عدن ومن ثم 
املحافظات املحررة ويشــمل التدريب 
كيفية التعامل مــع املتفجرات ليكون 

الخريجون قادرين عىل التعامل معها .
وناقــش وزيــر الداخليــة امليرسي 
مراحل األعــداد للمرشوع بحضور عدد 
من املعنيني بالــوزارة وخطوات تنفيذه 
ومدى تعامل الكوادر املؤهلة مع األجهزة 
املتفجرة من قبل اإلرهابيني واملجرمني 

يف اليمن.

الميسري يبحث مع وفد دولي تفاصيل مشروع 
تنمية قدرات المباحث واألدلة الجنائية

الكويت تشيد بالدور اإليجابي للحكومة اليمنية من خالل 
استمرارها في دفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين

ودانــت اللجنة العليا لإلغاثة بأشــد العبارات 
التهديــدات املمنهجة وحمــات التحريض التي 
تشنها املليشيا الحوثية االنقابية بحق املنظمات 

األممية والدولية العاملة يف اليمن.
وأضافت أن هذه التهديدات وحمات التحريض 
أحد معوقات العمل اإلنساني التي تقوم بها مليشيا 
الحوثــي االنقابية بحق العمليــة اإلغاثية، وأن 
الضحية املبارشة لتهديد املنظمات الدولية فئات 
كبرية من املســتحقني يف املحافظات الخاضعة 

لسيطرة املليشيا.
وأشادت اللجنة بإحاطة املدير التنفيذي لربنامج 
االغذية العاملي ديفيد بيزيل، ملجلس األمن اإلثنني 
املايض وإدانتــه ترصفات املليشــيا االنقابية 
وإعاقتها لعمل فرق الربنامج من تنفيذ املشاريع 
اإلغاثية، ومنع الوصول اإلنساني للمحتاجني يف 
مناطق سيطرة االنقابيني والتاعب باملساعدات 

املخصصة للسكان يف تلك املناطق.
وقال البيان »إن اللجنــة العليا لإلغاثة قدمت 
وثائــق وتقاريــر تفصيليــة لفريــق الخرباء 
وللمنظمات الدولية توضح وتؤكد نهب مليشــيا 
الحوثي للعملية اإلغاثية وإعاقة عمل املنظمات، 
والزلنا نطالب برضورة اتخاذ تدابري ووســائل 

تضمن ايقاف هذا التدخل«.
وأضــاف » أن الحكومة تدعــم كافة الجهود 
واآلليــات الضامنة للوصول اإلنســاني الرسيع 
للمستحقني يف كافة املحافظات، ورفض الحكومة 
ألي عمليات تحول دون الوصول إىل املحتاجني«.. 
وحملت املليشــيات االنقابية املسؤولية الكاملة 
حيال أي عمل أو عوائق قد تتعرض له املنظمات 
األممية والدولية أو فرقهــا امليدانية أثناء تنفيذ 

أعمالها اإلغاثية واإلنسانية يف تلك املناطق.
وشدد البيان عىل رضورة تضافر الجهود الدولية 
يف تقديم مزيد من املساعدات اإلغاثية واإلنسانية 
للشعب اليمني يف كافة املحافظات خصوصاً يف ظل 

الظروف التي تمر بها اليمن..مؤكداً أن الحكومة لن 
تقبل إيقاف وتعليق أي مساعدات إنسانية بسبب 
انتهاكات الحوثيني للعملية اإلغاثية..وأكدت اللجنة 
عىل رضورة تدخل املجتمع الدويل يف إيقاف كافة 
اإلجراءات والعوائق التي تمارسها املليشيا بحق 

األعمال اإلنسانية.
وطالب البيان وكيل األمني العام لألمم املتحدة 
ومنســق اإلغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة 
الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليزا غراندي برضورة 
التدخل العاجل وإيضاح حجم املمارسات الكارثية 
للمليشيات االنقابية بحق العملية اإلغاثية للرأي 
العام الــدويل ومجلس االمن واتخــاذ اإلجراءات 

الضامنة بإيقافها يف أرسع وقت.

تعليق المساعدات
إىل ذلك حذرمدير برنامج األغذية العاملي التابع 
لألمم املتحدة ديفيد بيزيل يف إحاطته ملجلس األمن 
اإلثنني، من احتمال البدء يف تعليق املســاعدات 
الغذائية يف اليمن تدريجيا هذا األســبوع بسبب 
تحويل املســاعدات ألغراض غري املخصصة لها 
وغياب اســتقالية العمل يف املناطق الخاضعة 

لسيطرة الحوثيني.
وقال بيزيل: »إن مليشيا الحوثي تنهب املساعدات 
التي يقدمها الربنامج يف مناطق سيطرتها«. وجدد 
املســؤول األممي اتهام برنامج األغذية العاملي 
للحوثيني بتحويل املســاعدات عن املستفيدين، 
وعرقلــة وصولها للمحتاجني ومنــع الربنامج 
من الوصول إىل صعــدة واملحافظات الخاضعة 

لسيطرتها.
وأكد املدير التنفيذي للربنامج يف جلسة مجلس 
األمن التي خصصت ملناقشــة الوضع يف اليمن، 
امتاك الربنامج األموال ملســاعدة املحتاجني يف 

اليمن، لكن الحوثيني يعرقلون نشاطه.
ودعا بيزيل الحوثيني إىل تنفيذ اتفاقيات للسماح 

لربنامج الغذاء العاملي بالعمل بشــكل مستقل، 
مضيفاً »إذا لم نتلق هذه التأكيدات، فسنبدأ تعليق 
املساعدات الغذائية تدريجيا، وعىل األرجح قرب 
نهاية هذا األسبوع. وإذا بدأنا التعليق، فسنواصل 
برنامجنا لتغذية األطفال الذين يعانون من سوء 

التغذية والنساء الحوامل واألمهات الجدد«.
ويعد برنامج الغذاء العاملــي، أكرب املنظمات 
األممية، العاملة يف اليمن، وتتسلم أعىل نسبة من 
مســاعدات املانحني، ويزعم الربنامج أنه يوفر 
الغذاء لقرابة 10 مليون يمني وكان يهدف لزيادة 
املستفيدين إل 12 مليون لكن الحوثيني يعيقون 

ذلك.
وسبق أن هدد برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم 
املتحدة، بوقف توزيع املــواد الغذائية يف مناطق 
ســيطرة مليشيا الحوثي؛ بســبب عدم وصول 
املساعدات للمحتاجني، وتنصل املليشيات الحوثية 
من اتفاقات سابقة مع الربنامج تتضمن تطبيق 

نظام اختيار املستفيدين وتوثيق الحاالت بالصورة 
والبصمة.

قلق كويتي
من جانبه أعرب منــدوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة عن قلقه الشديد عما جاء يف إحاطة 
املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي ديفيد بيزيل 
والذي أشار خالها بوجود تحديات جسيمة تسهم 
يف عرقلة وإعاقة نشاط عملياته عىل األرض من 
قبل مليشيا الحوثي االنقابية يف املناطق الخاضعة 
لســيطرتهم وبصورة قد تقود لتعليق الربنامج 

ألنشطته يف بعض تلك املناطق.
 وشــدد عــىل رضورة تحرك مجلــس األمن 
لوضع حد ملثل هذه االنتهاكات املزمنة ملسارات 

املساعدات اإلنسانية.
وجدد العتيبي تأكيــده عىل ما تحمله املقاصد 
النهائية التفاق ســتوكهولم من أبعاد إنسانية 

ترمي إىل تخفيف حدة اآلثار اإلنســانية الصعبة 
التي يعاني منها الشــعب اليمني كفتح املمرات 
اآلمنة أمام املساعدات اإلنسانية لكافة املناطق 
املترضرة واألكثر احتياجا وتمكني األمم املتحدة 
ووكاالتها املعنية من الوصول إىل مطاحن البحر 
األحمر والتي تحــوي عىل كميــات كبرية من 
الحبوب كفيلة بإعاشــة 3.7 مليون نسمة ملدة 
30 يوما والذي أبدت الحكومة اليمنية منذ بداية 
االتفاق استعدادها لتقديم التسهيات املطلوبة 
للوصول اآلمن لهذه املطاحن و فتح الطرقات أمام 
املساعدات اإلنسانية رغم التحديات األمنية الكبرية 

التي تواجهها.

رفض 
ورفضت جماعة الحوثي تنفيذ رشوط برنامج 
الغذاء العاملي، بشــأن تطبيق البصمة والصورة 
بذريعة أن معلومات املستفيدين »شأن سيادي«، 
وأتهم رئيس وفدها املفاوض محمد عبدالسام 
يف منشــور عىل صفحته بالفيس بوك املنظمات 
الدولية بالعمل مع أجهزة مخابرات دولية وتبيع 
معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول التحالف 

تحت عنوان العمل اإلنساني.
وكانت جماعة الحوثــي االنقابية قد اتهمت 
قبل مطلع الشهر الجاري برنامج الغذاء العاملي 
بتوزيــع مواد غذائية فاســدة وغــري صالحة 
لاستهاك، وقال القيادي يف الجماعة االنقابية 
محمد عيل الحوثي يف ترصيحات إعامية أن هيئة 
املواصفات واملقايس التي تخضع إلرشاف املليشيا 
ضبطت باخرة محملة بـ 120 ألف كيس من دقيق 
القمح تتبع برنامج الغذاء العاملي يف ميناء الحديدة 
غري صالحة لاستخدام البرشي وطالب القيادي 
الحوثي برنامج الغذاء العاملي واملنظمات الدولية 
باستبدال توزيع املساعدات اإلغاثية واإلنسانية 
عــىل املحتاجني باملبالغ النقدية، حيث تســعى 
قيادة الجماعة إىل نهب املبالغ النقدية وتحويلها 
لتمويل ما يســمى باملجهود الحربي وذلك من 
خال إرصارها عىل رفض تنفيذ آليات التحقق من 
املستفيدين من املساعدات عرب البصمة والصورة 
التي يعتزم برنامج الغذاء العاملي تنفيذها كرشط 
أسايس الستمرار العمليات اإلنسانية يف املحافظات 

واملناطق الخاضعة لسيطرت املليشيا االنقابية.

بعد تهديد الغذاء العالمي بوقف توزيع المساعدات في مناطق الحوثيين

اللجنة العليا لإلغاثة تدعو مجلس األمن إليقاف انتهاكات المليشيا الحوثية بحق العملية اإلغاثية

أشــاد مندوب دولة الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة السفري 
منصور العتيبي بالدور اإليجابي 
للحكومــة اليمنيــة من خال 
اســتمرارها يف دفــع الرواتب 
للعاملــني يف القطــاع العام و 
املتقاعديــن إضافــة للجهود 
املتواصلة للجنــة االقتصادية 
التابعــة لها عرب التســهيات 
املمنوحة لضمان تدفق شحنات 

الوقود إىل الباد.
العتيبي خال  السفري  وثمن 
ترؤســه االثنني املايض، جلسة 
مجلس األمــن الجهــود التي 
يبذلها جميع العاملني يف املجال 

اإلنساني باليمن.
وجــدد العتيبي تأكيده عىل ما تحملــه املقاصد النهائية 
التفاق ستوكهولم من أبعاد إنسانية ترمي إىل تخفيف حدة 
اآلثار اإلنســانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني 
كفتح املمرات اآلمنة أمام املساعدات اإلنسانية لكافة املناطق 
املترضرة واألكثر احتياجا وتمكني األمم املتحدة و وكاالتها 
املعنية من الوصول إىل مطاحن البحر األحمر و التي تحوي 
عىل كميات كبرية من الحبوب كفيلة بإعاشــة 3.7 مليون 
نسمة ملدة 30 يوما والذي أبدت الحكومة اليمنية منذ بداية 
االتفاق استعدادها لتقديم التسهيات املطلوبة للوصول اآلمن 
لهذه املطاحن و فتح الطرقات أمام املساعدات اإلنسانية رغم 

التحديات األمنية الكبرية التي تواجهها.
وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة عن القلق 
الشديد عن ما جاء يف إحاطة املدير التنفيذي لربنامج األغذية 
العاملي ديفيد بيزيل والذي أشــار خالهــا بوجود تحديات 
جسيمة تسهم يف عرقلة وإعاقة نشاط عملياته عىل األرض 

من قبل مليشــيا الحوثي االنقابيــة يف املناطق الخاضعة 
لسيطرتهم وبصورة قد تقود لتعليق الربنامج ألنشطته يف 
بعض تلك املناطق..مشدداً عىل رضورة تحرك مجلس األمن 
لوضع حد ملثل هذه االنتهاكات املزمنة ملسارات املساعدات 

اإلنسانية.
كما أدان الســفري العتيبي وبأشــد العبارات اســتمرار 
االعتداءات التي تعرضت لها املنشــآت املدنية و الحيوية يف 
اململكة العربية الســعودية الشــقيقة و التي كان آخرها 
استهداف مليشــيا الحوثي صالة الركاب بمطار أبها الدويل 
والذي خلف وقوع 26 مصابا بينهم نســاء  أطفال.. مؤكداً 
الدعم الكامل للمملكة ولكافة التدابري التي تتخذها لحفظ 

أمنها و استقرارها و سامة أراضيها.
وأكد أن اســتمرار االعتداءات من قبل مليشــيا الحوثي 
عىل األرايض الســعودية هو تهديد رصيــح ومبارش لألمن 
واالستقرار اإلقليمي ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابري حظر 

األسلحة الواردة يف قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

دعت اللجنــة العليا لإلغاثة المجتمع الدولي 
ومجلــس األمن الوقوف الجاد والحازم حيال 
الممارسات التي تقوم بها المليشيا الحوثية 
كافــة  واتخــاذ  اإلغاثيــة،  العمليــة  بحــق 
اإلجراءات والوسائل والتدابير الضامنة لردع 
المليشــيات ووقف انتهاكاتها بحق العملية 
العمــل اإلنســاني.. وأكــدت اللجنة فــي بيان 
نشــرته وكالة ســبأ أن الصمــت الدولي حيال 

هذه األعمال غير مقبول.

   تقرير/ صالح سيف

بحثت السلطة املحلية بمحافظة مأرب مع املنظمة الدولية للصليب األحمر، 
التعاون والرشاكة يف املجال اإلنساني وتوسيع الرشاكة والتدخات اإلنسانية 

للمنظمة لتغطية جزء من االحتياجات اإلنسانية امللحة.
وناقش االجتماع برئاسة املحافظ اللواء سلطان العرادة مع البعثة الدولية 
للصليب األحمر التي تزور املحافظة حاليا برئاســة رئيس البعثة يف اليمن 
روخنش تاين، التدخات اإلنسانية للصليب األحمر يف مجاالت التوعية واملياه 
والصحة واإلغاثة واإليواء ، وإمكانية توسيع التدخات لتشمل مجاالت إنسانية 
مثل التعليم والبنى التحتية ملساندة السلطة املحلية ملواجهة التحديات التي 
تقف أمامها للرفع من مستوى الخدمات العامة لتستوعب الزيادة الكبرية يف 

أعداد النازحني وتستجيب للحد املعقول من احتياجاتهم اإلنسانية.
وتطرق املحافظ للتحديات والصعوبات التي تواجهها مأرب يف ظل استمرار 
موجات النزوح إىل املحافظة التي استقبلت خال السنوات املاضية اعدادا كبرية 

مثلت ضغوطا عىل الخدمات العامة واألساسية املتدنية واملقدمة يف املحافظة 
والتي كانت مخططة لبضعة آالف من السكان، وهو ما مثل تحديا للسلطة 
املحلية يف العمل عىل رفع مستوى هذه الخدمات يف اطار االمكانيات املحدودة 
لتقديم خدمات مقبولة للمواطنني والنازحني عىل حًد سواء، ومواجهة األعباء 

سواء يف الصحة و التعليم و األمن و اإليواء و اإلغاثة أو غريها.
وأعرب العرادة عن امله يف أن تكون هذه الزيارة فاتحة لدور إنساني أكرب 
لهذه املنظمة يف املحافظة بعد أن ملست البعثة بنفسها ورأت بأم عينيها جانبا 

من حجم النازحني يف بعض املخيمات التي زارتها.
من جانبه أكد رئيس البعثة الدولية للصليب األحمر أن مأرب مثلت هدفا 
اســرتاتيجيا يف خطة املنظمة لهذا العام من خال مجموعة من التدخات 
اإلنســانية التي لها معنى والتي ترغب بتنفيذها يف املحافظة بالتنســيق 

والرشاكة مع السلطة املحلية.

الصليب األحمر: مأرب تمثل هدفا استراتيجيا في مشاريع المنظمة
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      خنفر - خاص – نظير كندح 

نظراً ملا عاناه ويعانيه مواطنو أبني من انقطاعات 
التيــار الكهربائي يف عــز الصيف شــديد الحرارة 
وانعكاســات ذلك عىل حياتهم.. التقت »26سبتمرب« 
مدير عــام كهرباء أبني املهنــدس/ محمود مكيش 
والذي عرب خال اللقاء عن أسفه واعتذاره الشديدين 
للمواطنني عن حالة االختناقات الشديدة التي طرأت 
عىل منظومة الطاقة الكهربائية خال األيام املاضية 

مابعد عيد الفطر املبارك..
وأشار مكيش يف حديث خص به »26سبتمرب« إىل أن 
عدد من املتغريات املفاجئة كانت وراء هذه االختناقات 
واالنقطاعات يف التيار الكهربائي وتأثر املواطنون تأثرياً 

كبرياً منها..
مضيفاً أن »الطاقة املنتجة يف املحطة )20( ميجاوات 
منها )16( ميجا مشرتاة و)4( ميجا حكومي وكانت 
تقديراتنا عىل حساب 2018م ساعتني بساعتني عىل 
أساس أن األحمال ال تتجاوز متوسط التوليد بني )20 
- 22( ميجا بينما وصلت األحمال هذا العام من )20 - 
25( ميجا بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومشكلة التوليد 
يف محافظة عدن قلص ما تقدمه لنا عدن من الطاقة 

إضافًة إىل مشكلة تعدي بعض املواطنني ورسقة التيار 
الكهربائي وعدم التزامهم بسداد ما عليهم من استهاك 

الكهرباء فاقم املشكات لدينا«..
وأردف قائــاً: »هذه القضايا هــي محل اهتمام 
متواصــل من قبــل األخ املحافظ الــذي يتابع مع 
املســؤولني يف الدولة والحكومة قضية كهرباء أبني 
وكان آخر ما تحدث عنه املحافظ هي معاناة املواطنني 
يف مجال الطاقة الكهربائية أثناء زيارة نائب رئيس 
الوزراء األخ/ سالم الخنبيش للمحافظة - قبل يومني 
- واطاعه عن كثب أثناء زيارته للمحطة عن مانعانيه 

يف هذا الصدد«..
وقال مكيش: »تزداد لدينا املصاعب فخطة العمل 
الطموحة يف إخراج محطة الـ)30( ميجا إىل النور خال 
هذا العام تواجه مصاعب يف حركة العمل إلنجاز مراحل 
بناء املحطة حيث توقف املقاول عن العمل لتوقف دفع 

مستحقاته«..
وحول املعالجات الحالية لحل هذه املشكلة قال مدير 
عام املؤسسة العامة للكهرباء: »لدينا أمل يف األخوة يف 

كهرباء عدن يف تزويدنا باملقرر املتفق عليه من الطاقة 
ومعالجة النقص لزيادة ساعات التيار«..

واختتم حديثة بالقول: »أعداد املشرتكني يف شبكة 
التيار الكهربائي يصل إىل )40( ألف مشرتك واملسددين 
منهم لقيمة االســتهاك ال يتجاوز )6( آالف مشرتك 

فقط«.
وكانت »26ســبتمرب« التقت بعــدد من املواطنني 
يف مدينتي زنجبار وجعــار والذين تحدثوا بمرارة عن 
معاناتهم جراء االنقطاعات الكهربائية يف ظل صيف 
شديد الحرارة هذا العام ما أثر عىل الكثري من املصابني 
باألمراض املزمنة وكبار السن إضافًة إىل ما تعرضت 
له أجهزتهم املنزلية من أرضار بالغة أدت إىل تعطلها 
نتيجة موجة الرتددات يف التيار الكهربائي من االرتفاع 
إىل االنخفاض املفاجئ مطالبني الدولة والحكومة ودول 
التحالف العربي وعىل رأسها اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة إىل االلتفات إىل أوضاع 
املواطنني يف محافظة أبني وتوفري الخدمات األساسية 

لهم بشكل عاجل..

    عدن: 
 بتوجيهات من رئيــس الهيئة 
العامة لتنظيم شؤون النقل الربي 
عيل حيدرة محروق عقد منتصف 
االسبوع يف مبنى الهيئة اجتماع مع 

نقابة النقل الثقيل ومكاتب النقل.

ويف االجتماع الذي ترأســه نائب 
رئيس هيئة النقل الربي سند ذيبان 
وبحضور رئيس نقابة النقل الثقيل 
أبو بكر ســالم تم مناقشة مجمل 
مــن القضايا املهمــة التي تتعلق 
بتنظيم وتنسيق العمل ما بني الهيئة 
والنقابة ومكاتب النقل كا حسب 

تخصصه ومجاله.
كما تم إقرار تشــكيل لجنة من 
قبل هيئة النقــل تقوم بالنزول إىل  
مكاتب النقل وفحص كل اوراقها 
والتي تعمل يف الواقع ومســتوفية 
للرشوط القانونية التي تسمح لها 
بالعمل وإلغاء أي تصاريح للمكاتب 

الوهمية  وتــم االتفاق عىل أن يتم 
اســتخراج التصاريح للشاحنات 
الفردية التابعــة للنقابة ومكاتب 

النقل عرب الهيئة.
حرض االجتمــاع مدير عام فرع 
الهيئة عدن ناجي الرشيف وممثلو 

مكاتب النقل الثقيل.

:» « فــــــــي حــــديـــثــــه لـ

مدير كهرباء أبين يقدم اعتذاره للمواطنين.. ويعد بمتابعات جادة لتجاوز االختناقات

    عدن/ خاص 

يف مديرية الربيقــة بمحافظة عدن ثمة 
حضور للمكان يشــعرك انــك يف حرضة 
جمال أبدي وألق رسمدي وشــال إبداع ال 
يتوقف.. تحاول الربيقة وهي تخطو نحو 
مستقبل واعد أن تستثمر ما لديها من فرص 
وامكانيات لتبدو أكثر جماال وأكثر مدنية 

واقدر عىل مواجهة الصعاب والتحديات.

      عدن الصغرى
أطلق االنجليز عىل الربيقة اســم عدن 
الصغرى وذلك النها تشبه اىل حد كبري مدينة 
عدن وقد قامــت رشكة )برتش برتوليوم( 
ببناء مصفاة نفط ضخمة فيها كما تم بناء 
الكثري من املساكن الخشبية كان يقطنها 
عمال البناء بــادئ األمر قبل ان تتحول اىل 
سكن ملوظفي ادارة املصفاة وقد تضمنت 
أعمال البناء احواضا للسباحة وناد ساحيل 

وميناء لتصدير النفط املكرر.

          معالم هامة
يوجد يف مديرية الربيقة العديد من املعالم 
الهامة من بينها كنيسة منطقة صاح الدين 
التي شيدت ابان االحتال االنجليزي لتمكني 
الجنود االنجليز من تأدية شعائرهم الدينية 
ويعترب ميناء الربيقة من بني املعالم الهامة 
بجانب قلعة الغدير وهــي قلعة تاريخية 
تتكون من دورين وكانت تستخدم الغراض 
عسكرية واستخدمها االنجليز لذات الغرض 

ووضعوا فيها حاميات. 

من أجمل الشواطئ
يعد شــاطئ الغدير من أجمل الشواطئ 
وأكثرها جاذبيــة ويتميــز بموقع فريد 
وشهرة واسعة وبتحوله اىل منتزه سياحي 

صار مقصد الكثري من الرواد والزوار 
وبخاصة أيــام العطــل واالجازات 
الرســمية واالعياد ويحــوي املنتزه 
عىل الكثري من الخدمات الســياحية 

والشاليهات واالسرتاحات. 

محمية الحسوة
محمية الحسوة آية أخرى من آيات 
الجمال بل هي آيــة عظمى ومكان 
غايــة يف الروعة وميلء باألشــجار 
الكثيفة وتعرش الخرضة يف مختلف 
جنباته وبعض االشجار والطيور فيها 
هي اشجار وطيور نادرة وزوار هذه 
املنطقة يف تصاعد مستمر وبخاصة 
بعد ان تم اعانها محمية طبيعية وقد 
نافست محمية الحسوة محميات 194 
دولة وتم اختيارها من قبل الربنامج 
االنمائي لألمــم املتحدة كواحدة من 

أفضل عرش محميات يف العالم.

أكثر من جزيرة
الجزر الكثــرية واملتعددة األســماء 
واملواصفــات تعترب كذلك جــزءاً من 
جغرافية املكان وتنوعه البيئي والطبيعي 
وتمثل هذه الجزر يف حال اســتثمارها 
واســتغالها االســتغال األمثل حجر 
الزاوية يف تطوير وتفعيل قطاع السياحة 
يف هذه املديرية الثرية بمواقعها وعنارص 
جذبها السياحي وهي ميزة يدركها جيدا 
القائمون عىل السياحة لكنهم ينتظرون 
ان يســهم الرأس املال الوطني اسهاما 

فاعا يف هذا الجانب.

استثمار واعد
والحقيقة ان الربيقــة تتضمن ميزات 
فريــدة تجعــل منهــا منطقــة جاذبة 
لاستثمارات، فهناك الشــواطئ والجزر 

الجميلة واملساحات الشاسعة واملحميات 
الطبيعية وهناك اهتمام من قيادة املديرية 
بتوفري مشــاريع البنى التحتية حســب 
توضيح هاني اليزيدي، مدير عام املديرية 
وهي املشــاريع الازمة إلقامة وتشجيع 
االستثمارات وهناك مشــاريع عديدة تم 

تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ.

جسر البريقة
من أهم األعمال االنشــائية التي ينبغي 
االشــارة اليها هو تركيــب الجرس الدويل 
الجديد الذي تنفــذه رشكة صينية بتمويل 
من رشكة مصايف عدن، وقد تم تجهيز هذا 
الجرس يف جمهورية الصني الشعبية، ويقدر 
وزنه بحوايل 420 طنا وهذا الجرس هو بديل 
للجرس القديم الذي انتهى عمره االفرتايض 

ولم يعد قادرا عىل االستمرار.

عشوائية
ثمة عشــوائية من نوع خــاص تلوح 
يف أرجاء مديرية الربيقــة فأعمال البناء 
العشــوائي وغيــاب التخطيط الحرضي 
اماط اللثام عن مشــكلة خطرية تتمثل يف 
تهديد مياه االمطــار للمواطنني ومنازلهم 
وممتلكاتهم كما حدث خال االمطار التي 
شــهدتها عدن والربيقة مؤخرا ما يلقي 
بأعباء إضافية عىل كاهل مديرية الربيقة، 
ففي كل مرة تتساقط فيها االمطار تتحرك 
قيــادة املديريــة مع مختلــف املنظمات 
والفعاليات لشفط مياه االمطار من شوارع 
وأحياء املديرية للحيلولة بحســب وضاح 
أحمد عوض، مدير مكتب الرصف الصحي، 
للحيلولة دون وقوع خسائر مادية وبرشية 

وانتشار االمراض واألوبئة.

مافيا األراضي
أرايض مديرية الربيقة الشاســعة  تعرض 
الكثري منها وبقدرة قادر للسطو والرسقة من 
قبل مافيا االرايض ونافذين وجماعات مسلحة 
وتحدثت بعض االوساط عن نهب ما يقارب 8 
مايني مرت من اماك االوقاف يف املديرية مع 
اعرتاف قيادة املديرية بهذا األمر وهي مسألة 
غاية يف األهمية والخطورة هذا طبعا اىل جانب 
تعاظم الرصاعات عىل االرايض لتصل يف بعض 

االحيان اىل اشتباكات عنيفة باألسلحة. 

خاتمة المطاف 
ما ينبغي االشارة اليه يف نهاية املطاف هو 
ان مديرية الربيقة لديها الكثري من الفرص 
والكثري من االمكانيــات لتجاوز مختلف 
املشاكل والصعاب القائمة ويف مقدمة ذلك 
توفري املناخ االمن وتعزيز وتطوير القطاع 
السياحي وتوسيع مشاريع البنى التحتية 

والخدمات العامة.

مشاريع وفرص استثمارية واعدة

مديرية البريقة.. فرادة األلوان وجاذبية المكان
البرنامج الوطني لأللغام ينظم دورة 

توعوية لمنظمات المجتمع المدني في عدن
نظم املركز التنفيذي للتعامل مع االلغام، االثنني، بالعاصمة املؤقتة 
عدن، دورة تدريبية حول بناء قــدرات املتطوعني يف مجال التوعية 
من مخاطر االلغام، بمشــاركة 40 من منظمات املجتمع املدني يف 

محافظتي أبني و الضالع.
ويتلقى املشاركون يف الدورة التي تأتي بدعم من منظمة اليونيسف 
للطفولة عىل مدى اربعة ايــام، أهمية نرش التوعية املجتمعية حول 
انواع واحجام االلغام ومخاطرها، وكيفية التعامل يف حاالت الطوارئ 
والسلوك والنشاطات االمنة اثناء اكتشاف االلغام، والتعرف عىل دور 

الربنامج الوطني التعامل مع االلغام.
واوضح املنسق العام للربنامج الوطني للتعامل مع االلغام الدكتور 
عيل صالح الشــاعري، ان الدورة تهدف اىل تأهيل املشاركني يف نرش 
التوعية املجتمعيــة يف االماكن املتأثرة من االلغام للحفاظ عىل حياة 
املدنيني خاصة النساء واالطفال، وكيفية اعداد خطط ميدانية طارئة 

لحث املواطنني عىل تغيري سلوكياتهم يف كيفية التعامل مع االلغام.
واشــار مدير عام الشــؤون االجتماعية والعمل يف محافظة أبني 
محمد نــارش، ان خطر االلغام له تأثري خطــري عىل املدنيني خاصة 
االطفال  والنساء يف عدد من مناطق الرصاع لذا وجب توعية املجتمع 
بكيفية التعامل معه والتقليل من مخاطر بالشكل الذي يحافظ عىل 
حياة املواطنني.. متمنيا تطبيق مخرجات الدورة بالشكل املطلوب يف 

املديريات املستهدفة.

نواجه صعوبة في إخراج محطة الـ30 ميجا إلى النور

أقرت إلغاء أي تصاريح للمكاتب الوهمية

هيئة النقل البري تعقد اجتماعًا مع نقابة ومكاتب النقل لتنظيم العمل 

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن يفتتح مكتبه في صعدة

أعلن الربنامج الســعودي لتنمية وإعمار اليمــن افتتاح مكتبه يف 
محافظة صعدة، والبدء برصد احتياجات املحافظة للمشاريع التنموية 

العاجلة.
وأوضح املرشف العام عىل الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
السفري محمد بن سعيد آل جابر أن افتتاح الربنامج مكتباً يف محافظة 
صعدة يأتي ضمن خطة الربنامج التنموية التي تشمل كل املحافظات 

اليمنية.
وأضاف: "يمتد تأثري هذه املشاريع ليشمل كل شرب من الجمهورية 
اليمنية الشقيقة، لتكون محافظة صعدة من ضمن املحافظات التي 
تستقبل الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إيماناً من الربنامج 

بأهمية دوره يف خدمة كل اليمنيني دون تفرقة أو تمييز".
وأكد أن املكتب بدأ فعلياً يف تنفيذ زيارات ميدانية شــملت مديرية 
وادي الفرع ومديرية كتاف يف محافظة صعدة بهدف رصد احتياجات 

املديريات والبدء فوراً بتدخات عاجلة ملساعدة األشقاء اليمنيني.
ولفت الســفري آل جابر أن الربنامج ورغم عمــره القصري الذي لم 
يتجاوز 9 أشهر إال أنه تم عمل أكثر من )68( مرشوعاً تنموياً، يعمل 
يف ســبع قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة، والثروة 

السمكية، واملياه، والكهرباء، والنقل، واملباني السكنية، والحكومية.
 من جانبه قال مدير مكتب الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
يف محافظة صعدة سعيد الزهراني: أن جولته خال اليومني املاضيني 
شــملت الطرق والعبارات والجســور، إضافة إىل املزارع  وآبار املياه 
واملدارس واملراكز الصحية واملحطة الكهربائية، وكذلك مركز دار الحديث 
للعلوم الرشعية يف وادي آل بو جبارة والذي تعرض للتخريب والتدمري.
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

5 شؤون عسكرية

نفذت قوات الجيــش الوطني، عملية 
عسكرية واسعة من عدة محاور، تمكنت 
خالها من تحرير عدة مناطق اسرتاتيجية 

شمايل مديرية قعطبة.
حررت قــوات الجيــش خالها مواقع 
اســرتاتيجية يف مديرية قعطبة شــمايل 

محافظة الضالع.
وذكر موقع " ســبتمرب نت" ان قوات 
الجيش حــررت، مناطق، "الشــجرة"، 
و"الخزان"، و"القراميد"، و"الســوداء"، 
و"الذرة"، باإلضافة اىل سلسلة "السود" 
الجبلية، املطلة عىل منطقة هاجر شمايل 

مديرية قعطبة.
واضاف بــان  قوات الجيــش الوطني 
تواصــل تقدمها باتجــاه مواقع منطقة 

العود، شمايل وغربي مديرية قعطبة.
أسفرت العملية عن مرصع 25 عنرصا 
من املليشيا الحوثية وجرح آخرين، إضافة 

إىل أرس ثاثة من عنارصها.
وأحبطت قوات الجيش محاولة تســلل 

للمليشيا باتجاه مواقع "الطريمة"، 
و"الجشيب"، و"املعشار" جنوبي 
منطقة "عويــش" يف جبهة حجر 

غربي املحافظة.
يف السياق، اندلعت مواجهات بني 
قوات الجيش الوطني، ومليشــيا 
الحوثي االنقابية يف مديرية قعطبة 

شمايل املحافظة.
واندلعت املواجهات عقب محاولة 
عنارص من املليشيا التسلل باتجاه، 
مواقــع "صامــح"، و"الدوير"، 
والسلسلة "السود" الجبلية، شمايل 

مديرية قعطبة.
وأفشــلت قوات الجيش محاولة 
املليشــيا، وكبدتها خسائر برشية 
يف صفوفها وأجربتها عىل الرتاجع 
والفرار، بعد مرصع وجرح عدد من 

عنارصها.
إىل ذلك استهدفت قوات الجيش الوطني، 
تعزيزات للمليشــيا االنقابية يف منطقتي 

"القفلة" و"الزبريايات"، شــمايل املديرية 
ذاتها.

وأسفر االستهداف عن تدمري ثاث عربات 
تابعة ملليشيا الحوثي، ومرصع كل من كان 
عىل متنها من عنارص بينهم قيادي ميداني.

هزت انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع مليشيا الحوثي 
االنقابية يف محافظة حجة شمال غربي الباد.

وذكر موقع "ســبتمربنت" بان انفجارت عنيفة طالت 
تعالت من مخازن أسلحة تابعة ملليشيا 

الحوثي االنقابية رشق مدينة حرض.
وتأتي تلك االنفجارات العنيفة بالتزامن 
مع تحليــق مكثف ملقاتــات التحالف 

العربي فوق سماء املنطقة ذاتها.
ويف مديرية عبس استهدفت مقاتات 
التحالــف العربي غــارات جوية عىل 
تجمعات ملليشيا الحوثي االنقابية بوادي 

الثاث بمنطقة بني حسن.
وأســفرت الغارات الجوية عن مقتل 
وجرح عدد من عنارص مليشيا الحوثي 

االنقابية، وتدمري آليات تابعة لها.
 وشــن طريان تحالف دعم الرشعية 
غارات مكثفة عىل مواقع متفرقة ملليشيا 
الحوثي االنقابية املدعومة من إيران، يف 

محافظة حجة شمايل غرب الباد.
وذكر موقع ســبتمرب نت ان طريان 

تحالف دعم الرشعية. 

اســتهدف  بعدة غارات، تجمعات املليشــيا يف منطقة 
"برمان"، شمايل مديرية عبس، مما أدى إىل مرصع وجرح 

عدد من عنارصها.

كما استهدفت مقاتات التحالف، موقعا لتمركز املليشيا 
االنقابية، يف إحدى املزارع شمايل املديرية ذاتها.

يف السياق ذاته قصفت مقاتات التحالف، تجمعا للمليشيا، 
يف منطقة "املغافلة" غربي مديرية 

حرض.
وكانت مقاتات التحالف العربي 
لدعم الرشعية  شنت األحد، غارات 
جوية عىل مليشيا الحوثي االنقابية 
، يف مديرية عبس بمحافظة حجة ، 
واســتهدفت الغارات موقعاً ملليشيا 
الحوثي االنقابية يف مزارع "الجر" 
غربي مديرية عبــس، وذكر موقع 
ســبتمرب نت الغارات أدت اىل تدمري 
منصــة إطــاق صواريــخ  تابعة 
للمليشيا، باإلضافة اىل تدمري عربة 

تقل عددا من العنارص االنقابية .
يف الســياق اســتدفت مقاتات 
التحالف، تجمعا ملليشــيا الحوثي 
االنقابية، غربــي مديرية حرض، 
مما أسفر عن تدمري عربة تابعة لها، 

ومرصع كل من كان عىل متنها.

برعاية مــن محافظ محافظة 
حرضموت  قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء ركن/ فرج ســاملني 
البحسني، ُدشنت  بقيادة املنطقة 
العسكرية الثانية دورة تنشيطية 
توعوية لرسيــة الحماية يف طرق 
التعامل مع املتفجرات ) ألغام – 
عبوات ناســفة – طرق التفتيش 
الدقيق للمركبات واألفراد الداخلني 

للمقرات العسكرية(.
وخال الدورة حث رئيس شعبة 
الهندسة يف املنطقة، العميد صالح 
هيثم املحضار، أفراد رسية الحماية 
عىل رضورة اليقظة ورفع درجة 
الجاهزية والحس األمني وخاصة 

يف التعامل مع األجسام الغريبة.
وأكد عــىل أهمية مثــل هذه 

الدورات التنشــيطية التي يستفاد 
منها الضباط واألفراد، الفتا إىل أنها 

تزيد من رفع اليقظة لدى املتدربني.
من جانبه أشــاد رئيس شــعبة 

التدريب العميد ركن محمد بن غانم، 
بالدور الكبــري الذي توليــه قيادة 
املنطقة العســكرية الثانية ممثلة 
باللواء فرج ساملني البحسني، الذي 

أعطى توجيهاته بــرضورة إقامة 
مثل هذه الدورات التنشيطية لضباط 
وأفــراد املنطقة يف شــتى الجوانب 

األمنية.

بعد تحرير مواقع استراتيجية شمالي الضالع 

قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة العود

انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع مليشيا الحوثي االنقالبية في حجة

غارات جوية مكثفة  تكبد المليشيا خسائر في األرواح والعتاد

تدشين دورة في التعامل مع المتفجرات 
بالمنطقة العسكرية الثانية

مصرع خبراء إيرانيين  أثناء محاولتهم 
إطالق صاروخ بالستي والتحالف يدّمر مخزن 

للطائرات المسّيرة في صنعاء
 لقي خرباء إيرانيون وآخرون من ميلشيا الحوثي االنقابية، مرصعهم بانفجار 

صاروخ باليستي يف العاصمة صنعاء.
وذكر موقع "سبتمرب نت" ان مليشيا الحوثي االنقابية فشلت يف إطاق صاروح 

باليستي من قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء
وأضاف املوقع ان مليشــيا الحوثي االنقابية حولت قاعــدة الديلمي اىل ثكنة 
لعنارصها، وقاعدة إلطاق الطائرات املسرية اإليرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ 

عملياتها اإلرهابية.
وأعلن التحالف العربي لدعم الرشعية،  األحد، عن استهداف نوعي ألهداف عسكرية 

ملليشيا الحوثي االنقابية املدعومة من إيران، يف العاصمة صنعاء.
موكدا أن االستهداف أدى اىل تدمري مقر تخزين طائرات مسرّية.

وناشد التحالف املدنيني عدم االقرتاب من املواقع املستهدفة يف العاصمة صنعاء، 
أو املواقع التابعة ملليشيا الحوثي.

وكان التحالف العربي، أعلن، السبت، عن اســتهدافه أالهداف عسكرية نوعية 
ملليشيا الحوثي االنقابية، يف العاصمة  صنعاء، شملت منظومات دفاع جوي تابعة 

لها.

انطلقت منتصف االسبوع من مبنى 
املؤسسة االقتصادية اليمنية بالعاصمة 
املؤقتة عدن  القافلــة اإلغاثية الثانية 
ملديريــة األزارق بمحافظــة الضالع 
بتوجيهات من فخامة االخ املشري عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة ورئيس مجلس 
الوزراء الدكتور معــني عبدامللك ونائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 

املهندس أحمد امليرسي.
 وتحتوي القافلة اإلغاثية للمترضرين 
والنازحــني من ابناء مديريــة األزارق 
بمحافظة الضالع  عىل مائتني وخمسة 
وســتني طناً من الدقيق واألرز والزيت 

والسكر.
واوضح رئيس مجلــس اإلدارة املدير 
العام للمؤسســة االقتصاديــة العميد 
سامي صالح السعيدي يف ترصيح لوكالة 
االنباء اليمنية سبأ قبيل انطاق القافلة 
اىل ان هذه القافلة تعد الثانية للمترضرين  
بمحافظة الضالع مديرية األزارق والذين 
سطر ابناؤها وبكل شــجاعة وبسالة 
ودفعوا عن أرضهم وأعراضهم ودحروا 

عصابات املليشــيا اإلجرامية الحوثية 
والحقوا الهزائم النكراء بجحافلهم.

وأكد العميد ســامي الســعيدي أن 
املؤسســة قد قدمت العديد من القوافل 
اإلغاثية اىل محافظتي املهرة وحرضموت 
وستســتمر يف تقديم كافة أوجه الدعم 
واملساعدة وتسيري القوافل اإلغاثية لكل 
أبناء شــعبنا اليمني يف كل املحافظات 
الذين تــرضروا بفعل تلــك العصابات 
املليشــاوية االنقابية منوهــاً اىل ان 
املؤسسة تعد عمود التوازن االقتصادي 
للباد وهي العون واملســاعد للحكومة 
يف تقديم املســاعدة للمواطنني وتوفري 

احتياجاتهم
وعرب العميد ســامي الســعيدي عن 
شكره وامتنانه لكل من اسهم وساعد يف 
انجاح تسيري هذه القافلة من االعاميني 
والقيادات األمنية والعسكرية وخاصة 
قيادة اللــواء 89 ممثلــة بقائها اللواء 
الجعماني وقائد املنطقة العســكرية 
اللــواء فضل حســن والــذي قدم كل 
التســهيات املرافقة لها وايصالها اىل 

مديرية األزارق بمحافظة الضالع.

اختتمت رشطــة محافظة مأرب، 
اليوم  دورة توعوية وتثقيفية يف املجال 
القانوني لعــدد "75" ضابطاً وصف 
ضابط من منتســبي الرشطة واألمن 
يف معســكرات قوات األمن الخاص، 
حراسة املنشآت وحماية الشخصيات، 

والدوريات وأمن الطرق.
هدفت الدورة التي نظمت عىل مدى 
عرشة أيام اىل تنمية الوعي القانوني 
لدى املشاركني وكيفية ادخال املفاهيم 
واالســس االدارية الحديثة عىل املهام 
واالختصاصــات بما يعــزز املهنية 
ويسهم يف ترسيخ الســكينة العامة 

للمجتمع..
ويف االختتام اشــاد وكيل املحافظة 

الدكتــور عبدربه مفتــاح بالجهود 
التي تبذلها قيــادة رشطة املحافظة 
يف مجال تدريب وتأهيل منتســبيها 
ورفع مســتواهم وكفاءتهم األمنية 
والقانونية والثقافية.. وحث املشاركني 
عىل ترجمة ما تلقــوه يف الدورة عىل 

أرض الواقع.
وأكد الوكيل مفتاح: أن قيادة السلطة 
املحليــة ممثلة بمحافــظ املحافظة 
اللواء ســلطان بن عيل العرادة، تضع 
الجانب األمني عــىل قائمة اولوياتها 
وتقدم كافة الدعم لألجهزة األمنية يف 
سبيل تثبيت دعائم األمن واالستقرار 

والسكينة العامة يف مأرب.
من جانبه أشــار مدير عام رشطة 

مأرب العميــد عبدامللك املداني، اىل ان 
هذه الدورة تاتي ضمن سلســلة من 
الدورات التأهيلية التي تنفذها اإلدارة 
العامة بهدف توسيع جوانب املعرفة 
القانونية والثقافية لدى كافة منتسبي 
األجهزة األمنية واكســابهم املهارات 
االحرتافية الازمــة للقيام بمهامهم 

عىل اكمل وجه.
ويف أختتــام الحفــل الذي حرضه 
رئيس نيابة االستئناف الدكتور عارف 
املخايف، ومدير دائرة التأهيل والتدريب 
العقيد صالح التنانــي، وقائد قوات 
األمن الخاصة بمأرب العقيد عبدالغني 
شــعان والعديد من القيادات األمنية 
باملحافظة، جرى تكريم املشــاركني 

بالشهائد التقديرية.

يف  األول  أمــس  عقــد 
محافظة مأرب لقاًء موسعاً 
ضم عــدداً مــن القيادات 
العسكرية يف دائرة التوجيه 
املعنــوي بالجيش الوطني، 
وكل من السيد راوخشنتاين 
رئيس البعثة الدولية للصليب 
اليمن، والســيد   األحمر يف 
مادزهانســن رئيس البعثة 
الفرعية للصليب األحمر يف 

صنعاء. 
تبادل  اللقاء  خال  جرى 
الحديث حول أوجه التعاون 
والتنسيق بني دائرة التوجيه 
املعنــوي والبعثــة الدولية 
للصليب األحمــر يف مجال 

وتطبيق  اإلنســان  حقوق 
القانون الدويل واإلنساني.

كما تطرق اللقاء إىل دور 
دائرة التوجيه املعنوي يف نرش 
الوعي الحقوقي يف أوساط 
منتســبي الجيش الوطني 
بقوانني الحــرب والتعامل 
مع األرسى، وأشاد الصليب 
األحمر الدويل بجهود دائرة 
للجيش  املعنــوي  التوجيه 
الوطنــي ودورهــا املهم يف 
توعية الجنود بهدف ترسيخ 
مبــادئ حقوق اإلنســان 
وقوانني الحــرب بما فيها 
التعامل اإلنساني والقانوني 

مع أرسى الحرب.

كما اســتعرض الجانبان 
األنشطة اإلنسانية التي تقوم 
بها بعثة الصليب األحمر يف 
اليمــن، وأوجــه الخدمات 
واملساعدات اإلنسانية التي 
للنازحني  البعثــة  تقدمها 
للحرب  نتيجة  واملترضرين 
التي فرضتها مليشيا الحوثي 
االنقابية عىل الشعب اليمني 
منذ انقابها عــىل الدولة، 
مؤسســاتها،  وتعطيــل 
واستغال إمكانياتها لفرض 
مرشوعها التخريبي الخاص 
مصالح  مــع  املتناقــض 
اليمنيــني وإرادتهم الحرة 

واملستقلة.

 )75( شرطة مأرب تختتم دورة توعوية لـ
ضابطًا وصف في مجال القانون

مصرع 25 عنصرا حوثيًا بينهم قيادي وجرح واسر آخرين وتدمير آليات عسكرية

الطبعة الثانية من »أعالم من شهداء اليمن المعاصر«
عنوان كتاب يحكي قصة نضال مائة شهيد.. من شهداء 

اليمن املعارص.. للكاتب مطيع الرحمن.

واحتوى الكتاب يف الطبعة الثانية عىل 250 صفحة، ووثقت 
أوراقه السري النضالية الفدائية ملائة شهيد وهبوا أرواحهم 
رخيصة للوطن الغايل، واهدى الكاتب هذا الكتاب إىل االرواح 
الخالدة إىل عشــاق الكفاح يف محاريب النضال منذ اللحظة 
األوىل لانقاب الغاشم، وكانوا الرجال الذين صدقوا يف حمل 

راية أمجاد الوطن.

وقد قدم الكتاب كل من األستاذ/ مفضل إسماعيل األبارة، 
واألستاذ/ هادي هيج، واالستاذ/ نائف البكري وزير الشباب 

والرياضة.

الكتاب جمع ووثق تاريخ نضايل ملائة شــهيد من القادة 
املدنيني والعســكريني الذين قارعوا انقــاب االمامة حتى 

سقطوا شهداء.

وتناول الكتاب بأســلوب أدبي رائع شخصية كل شهيد 
بإنصاف وحصافة، متناوالً محطاتهم النضالية وأدوارهم 
الوطنيــة ومآثرهــم الخالدة وســريهم الذاتية وصورهم 

الشخصية.

الكتاب.. يعد مرجعاً تاريخياً مهم يربز مرحلة نضال مهمة 
من تاريخ الوطن.

وترك الكاتــب املجال لآلخرين ليواصلــوا التوثيق آلالف 
الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة فداء للوطن ومجده 

وعزته وكرامته.

قافلة إغاثية للضالع

الجيش ينتزع )2000( لغمًا أرضيًا 
زرعتها المليشيا في حرض بحجة

تمكنت الفرق الهندســية لقــوات الجيش 
الوطني، من انتزاع كميــات كبرية من األلغام 
األرضية، والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيا 
الحوثي االنقابية املدعومة من إيران، يف مديرية 
حرض  شمايل محافظة حجة شمايل غرب الباد.

وانتزعــت الفــرق الهندســية، يف املنطقة 
العسكرية الخامسة، أكثر من ألفي لغم أريض، 
وعبوة ناســفة، من مزارع الخرضاء والنسيم 

بمديرية حرض.
وتنوعت تلك األلغــام بني الفردية، واملدرعة، 
باإلضافــة إىل القذائف املتفجــرة، والعبوات 

الناسفة.
وزرعت مليشيا الحوثي االنقابية، قبل دحرها 
من املزرعتني، كميات كبرية من األلغام األرضية، 
والعبوات الناسفة بشكل هستريي يف محاولة 
فاشلة منها إلعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.

دائرة التوجيه المعنوي تناقش مع الصليب 
األحمر الدولي أوجه التعاون بين الجانبين
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كتابات 6

اإلعالم كما هو معروف سالح العرص املتجدد والفعال 
يف جميع املعارك  السياسية والعسكرية وحتى االجتماعية 
والعقائدية، واإلعالم ليس كما يفهمه البعض أنه مجرد 
صوت وصورة وشهرة وتشــهري،  ولكن اإلعالم الناجح 
بمفهومه العرصي الشــامل يعني توجيه األمة وصناعة 
الرأي العام وإعادة صياغة األفكار والتأثري وفن الخطاب 
وتوصيل املعلومة للجمهور بمختلف الوسائل اإلعالمية 

املرئية واملسموعة واملقروءة.
و تشكل القنوات الفضائية ومواقع التواصل االجتماعي 
عىل الشبكة العنكبوتية  األرضية املناسبة لزراعة األفكار 

وتوجيه الــرأي العام للتفاعل اإليجابــي والوصول إىل 
األهداف املنشودة، واإلعالم الحربي أو اإلعالم العسكري 
يحتاج من القائمني عليه إىل ثقافة واســعة تشمل جميع 
الجوانب الرشعية والعســكرية والسياسة واالجتماعية 

والجغرافية والتأريخية  .... إلخ 
وكذلك إىل تحديد األهداف االســرتاتيجية املناســبة  
للمجهود العســكري يف ميدان املعركة الفعلية، والبد أن 
يكون لــدى القائمني عىل " اإلعالم العســكري" الحس 
الوطني والعسكري الحقيقي حتى يصبح العمل اإلعالمي 
عمالً ناجحاً  ومؤثراً وذا قيمة حقيقية عىل املدى القريب 

والبعيد.
إن اإلعالم العسكري  او الحربي من رضورات املرحلة  
ويحتاج إىل فهم عميق للرسالة اإلعالمية وابعادها الدينية 
والسياسية والتاريخية  إىل جانب استقطاب الكوادر من 

أصحاب الكفاءات والخربات الواسعة.
وكما أســلفنا ال بد من الحس الوطني للعمل اإلعالمي 
الناجح، والبد لإلعالم من أهداف واسرتاتيجيات وخطط 
ترتقي إىل مســتوى التحديات يف هذه املرحلة الحرجة 

واملفصلية يف تاريخ اليمن الحديث.

 منذر الزيدية

لحل: ليس من الخارج بل من الداخل
ليس عند األمم املتحدة وال غريفيث

الحل يف توعية أهل اليمن يف خطورة الفكر
هناك مقولة تقول: من لم يعترب بأسالفه لم ينفع أجياله

اســمحوا يل أن أعيدكم بالبعد التاريخي للقرن الثالث 
الهجري

ففي القرن الثالث تأسست أربع دول زيدية مستقلة عن 
الخالفة اإلسالمية العباسية

■ دولة األدارسة يف املغرب
■ دولة يف طربستان من بالد فارس

■ دولة األخيرضية يف نجد)الرياض(حاليا
■ دولة الهادوية يف اليمن

أقول: دول زيدية بمفهومها السيايس وليس العقائدي الذي 
تشكل فيما بعد باسم زيد فليس لإلمام زيد رحمه الله مذهب 
ولم يخالف األمة اإلسالمية يف عقائدها ، وإنما هو مفهوم لكل 

من قام وثار عىل الحكا م ، 
والجميع من هؤالء خرج وهو يتطلع عىل الحكم والرئاسة، 

بغض النظر عن الصالح والتقوى لبعضهم ،
وإنما الحديث عن البعد السيايس ،وقد كان أشدهم ظلما 
وجورا وفسقا وطغيانا ،اسماعيل أخو محمد صاحب نجد 
واسماعيل بن يوسف وهو أحد أئمة الزيدية الذين اثنى عليهم 
عبدالله بن حمزة ومجد الدين املؤيدي، فكان من ظلمه أن قتل 
الحجاج ونهب مكة ورسق كسوة الكعبة وأكثر القتل حتى أنه 
لم يقف يف عرفه تلك السنة أحد من الحجاج ليال وال نهارا ، 
فبعد هالك اسماعيل قاد الثورة أخيه محمد فقرر االنسحاب 

االنتقال اىل اليمامة وتأسيس دولته
ولم تكن خلفيتها دينية بالقدر الكايف وبهذا سقطت وانتهت 

وتالشت الدولة وانتهت الفكرة وبقيت أنسابهم 
حتى اليوم )األخيرضي(

وكذلك األدارسة فهي زيدية
باملفهوم السيايس املخالف واملنفك عن الخالفة العباسية 

والتشيع السيايس املائل للبيت العلوي  ضد 
البيت العبايس فلم يكن هناك مذهب أصال ولم يؤســس 
ادريس مذهبا له وألتباعه وبهــذا تجد اإلندماج حصل مع 
املذاهب اإلسالمية وانتهى اســم الزيدية ، وبقيت أنسابهم 
حتى اليوم )اإلدرييس( ، وكذلك لزيدية طربستان لم يكن هناك 
مذهب بقواعد وأصول بل كان ضعيف يف زمن قوة الشيعة 
اإلمامية فكان من السهل أن يرتموا يف أحضان الشيعة اإلمامية

وانتهى املذهب تماما وبقي النسب حتى اليوم ، فجميع هذه 
الدول سقطت قبل القرن الخامس ،فما هو 

السبب يف اســتمرار الدولة الهادوية يف اليمن ، بالنظر 
والقراءة للمراحل الفكرية لهذا املذهب نجد 

تطورات فكرية ففي فرتة )التأســيس( لم تكن ظهرت 
مسألة حرص البطنني عىل ذرية الحسنني فلم يقل بها 

األدارسة وال صاحب الديلم وطربستان وال األخيرضية بل 
حتى جد الهادي القاسم الريس لم يعرف عنه يف تراثه القول 
بها ، فبعد زيارة الهادي لبالد طربستان وقابل إمامها الزيدي 
محمد بن زيد لكنه:خاف عىل ملكه من الهادي ، فطلب منه 
املغادرة فارسع الهادي بالخروج وترك ثيابه عند القصارين 
وبعدها بفرتة توجه الهادي لليمن إلقامة دولته الزيدية وشكل 

مذهبه الخاص به .

فعند دخول الهادي لليمن رأى  أهلها أهل إيمان وحكمة 
وعاطفتهم دينية سنية بمذهبها الشافعي فكان البد

من الدخول عليهم من هذا الباب واســتدراجهم من هذه 
العاطفة وإسقاط جميع الشافعية املخالفة له باسم

 مذهب  أهل البيت فأدخل فكــرة أنهم أهل البيت الذين 
نزل عليهم القرآن ومهبــط الوحي وتنزيل ِجرْبِيل وأن فهم 
القرآن محصور فيهم وأنهم أهل الذكر خاصة الذين أمر الله 
الناس بسؤالهم ، ثم رغب الناس بالجهاد ضد أعداء الدين 
النواصب)بمفهومه(الذي يقصد به السنة ، ثم وصف نفسه 

بصفات وأضفى عىل نفسه 
 هالة قدسية ، بأن دعوته نفس دعوة الرسول وال يختلف 

عن الرسول اال يف شخصه ، فعندما خالفه اهل 
اليمن الشافعية  كان أتباعه قد استجابوا له قام بمحاربتهم 
برجال اليمن مع الطربيني ، فزعم أن رايته مثل راية الرسول 

صىل الله عليه واله وسلم يوم بدر
فعندما رأى له أتباعاُ بهذه التبعية أفتى بكفر الشافعية 

بدعوى أنهم جربية )وحاشاهم (
وأن ديارهم ديار كفر وغزوهم ودمار بالدهم مثل غزوا 
اليهود وقطع أشجارهم وأعنابهم تشبيههم بيهود بني النضري،  
فوافق عىل كالمه مجموعة من اليمنيــني الجهالء وأتباعه 

الطربيني ، فأنشأ مذهبه الخاص 
واملستقل ألتباعه ، خالف به جمهور املسلمني ، وكان من 

جملة مايثبت به دعائم كريس الحكم، الرتغيب والرتهيب مثل:
١/أنهم أهل النبي وخاصته وان فهم الدين محصور عليهم

٢/أن من قاتل معه فهو من أهل الجنة قطعا
٣/أن من يقاتله فهو من اهل النار قطعا

٤/أن محاربه من شيعة الدجال
٥/أن من يقاتل معه فله الغنيمة والسبي)ولم يصدقهم 

يف ذلك(
٦/وأن من زار قبورهم بعد موتهم وكل مالئكة يسبحون له

....إىل آخره. 
فلما أراد أن يورث الحكم والرئاسة لولده محمد املرتىض 
جاءت فكرة حرص اإلمامة يف البطنني وأنها خاصة بهم ألنهم 
ســفينة النجاة وباب حطة ونجوم يهتدى بهم وأمان ألهل 
األرض واليمن ومن خالف يف ذلك فهو ينازع الله يف حكمه 
ورشعه وأن مخالفتهم كفر وزندقة فحكم املرتىض ثم اعتزل 

وترك اإلمامة
فجاء أخيه أحمد النارص، فســار بســرية أبيه يف القتل 
والقتال والسبي والغنيمة والنهب والسلب يف اليمنني، واليهود 
والنصارى يف مأمن منه تام، فلما مات أحمد النارص خلفه 

أبناءه الثالثة، فاختلفوا من األحق باإلمامة 
١/يحيى 
٢/الحسن
٣/القاسم

فتقاتلوا فيما بينهم وكل منهم يرفع شعار نرصة أهل البيت، 
فانقسم أتباعهم اليمنيني لثالثة أقسام، قسم مع يحيى وقسم 
مع الحسن، والقسم األخري مع القاسم، فُدمرت صنعاء بالكامل 
فكأن أهل اليمن يئسوا من هذا القتال وهذا البالء الذي حل 
بهم بسبب أحفاد الهادي ويريدون الخالص ولكنهم يريدون 
خالص بنفس املواصفات القدسية املحصورة يف أوالد البطنني

ويف ظل هذه األحداث سمع رجل يقال له القاسم العياني 
من بالد خثعم بيشة )جنوب الســعودية حاليا(، فرأى أن 
املرتكزات التي اعتمد  عليها الهادي يف تثبيت سلطتهم وحكمه 
متوفرة فيه ، وأن أهل اليمن عندهم القابلية يف نرصته، فدخل 
اليمن ورفع شعار نرصة أهل البيت، فوجد الفرصة سانحة 
وجنود مستعدون للموت دونه والعقول متهيئة بأفكار من 
سبقه، فاستجاب له الزيدية وتغلب ومسك زمام الحكم مع 
حروب ورصاعات مع معارضيه، إال أنه تمكن وكان صاحب 
افكار منحرفه مع كبار الصحابة فأعلن ورصح بكفر كبار 
الصحابة كأبي بكر وعمر ريض الله عنهم فكان هذا الترصيح 
أكثر جرأة ممن قبله بمثابة تــرك التقية واعالن الرباءة من 
الصحابة فازاد انحراف مســار املذهب املزعوم بالزيدية ، 
فكانت الرصاعات الدامية مستمرة بني العياني وبيت الهادي 
وبعد هالك العياني ، جاء ابنه الحسني العياني وقاد الجيوش 
واستمر يف قتاله وتدمريه فأهلك الحرث والنسل ، فقام رجل 
يمتلك نفس املميزات املقدسة بل هذا الزيدي يمتاز بأنه من 
ذرية اإلمام زيد صاحب املذهب وهو الوحيد الذي حكم اليمن 
من أوالد زيد، وهو القاســم بن محمد الزيدي فدارت بينهم 
حروب ورصاعات دامية انتهت بقتله عىل يد منافسه حسني 
العياني ، وبعد انتهاء العياني من منافسه خاف من تداخل 
القبائل اليمنية مع الهاشــمية وللحفاظ عىل هيبة الحكم 
والسلطة ومكانة الهاشمية حرم التزاوج بني القبائل اليمنية 
والهاشمية فكان هو أول من أضاف هذه املسألة جديدة يف 

املذهب 
بل بالغ حتى حكم عىل من تزوج بهاشمية من اليمنييني 

بالقتل، واستمرت الهالة القدسية تضفى عليهم
باسم الدين شيئا فشيئا، ثم سقطت هذه الدولة العيانية 

بحمد لله مصداق لقوله تعاىل إن شانئك هو األبرت
وذلك بعد أن ادعى هذا العياني أنه افضل من الرسول صىل 

الله عليه وآله وسلم وكالمه افضل من القرآن
فلم تقم للزيدية قائمة من عام ٤٠٤ حتى ٤٢٦، ملذة 
ثالث وعرشين ســنة، حتى جاء الحسن بن عبدالرحمن 
وجدد فكرة اإلمامــة، ويف زمنه كان بداية ظهور الفرقة 
املطرفية عىل الساحة وانقســام الزيدية الجارودية إىل 
مطرفية ومخرتعة، فكان الحسن أول من أنكر عىل املطرفية 
عند دخوله صنعاء ٤٢٦، وكذلك ابنه حمزة بن الحسن 
الذي قتله الصليحيون، وقامت الثورات بعد مقتله ، وحمزة 

هذا )جد بيت الحمزات(
ثم سقطت اإلمامة بعده وبقي زيدية اليمن بدون إمام ست 

سنوات حتى جاء رجل من بالد فارس من الديلم
وهو:أبو الفتح الديلمي وقد جاء بأفكار فارسية وكان أشد 
تطرفا وسبابا وشتاما، للسابقني واآلخرين ولم تسلم منه حتى 
زوجات الرسول صىل الله عليه واله وسلم ويِف تفسريه الربهان 
زعم أن هناك روايات وقراءات لالمام زيد وغريها من مزالقه 
الشــنيعة، فألف كتابه يف تكفري الزيدية املطرفية )الرسالة 
املبهجة يف الرد عىل الفرقة املتجلجلة( رصح بتكفريهموإليه 
ينسب آل الديلمي يف اليمن، والحظ معي بداية فكرة التكفري 
للمطرفية وزمن إبادتهم، قرنني تقريبا ، فال تستخف بالفكرة 
فمصريها عمل وإبادة ، وبعد هالك الديلمي ))٤٤٤ (( عىل 
يد القرامطة، لم تقم للزيدية قائمة فضعفت وتالشت فكرة 

اإلمامة ، وبقي الزيدية قرابة ثمان وثمانني سنة بدون إمام، 
وذلك بسبب الخالفات بني الزيدية املخرتعة والزيدية املطرفية 
وكانت املطرفية ذلك الوقت يف أوجها وقوتها، فقد كان املطرفية 
يخالفون املخرتعة يف اشــرتاط وحرص اإلمامة يف البطنني ، 
وتبعثرت اإلمامة واليكاد يقوم لها قائمة، وبعد )٨٨(ســنة 
تقريبا ، بعث وجدد فكرة اإلمامة رجل من بيت الهاديهو:أحمد 
بن سليمان فكانت الغلبة يف ذلك الوقت يف املناظرات للمطرفية 
فاستعان أحمد بن سليمان هذابالقايض جعفر بن عبدالسالم 
وذهب للعراق وجلب كتب املعتزلة ليجادل املطرفية ثم أصدر 
ابن ســليمان يف مصنفاته )الهاشمة ألنف الضالل(بتكفري 
املطرفية، وكانت بينه وبني القرامطة رصاعات عىل الزعامة، 
وله تراث قبيح جدا وســيئ للغاية كالحكمة الدرية وغريه، 
وكانت من سياســته التحريش بني القبائل اليمنية، يعمل 
باملثل فرق تسد، وهو القائل ألرضبن قبيلة بقبيلة ..وألملنئ 
بيوتهن نياحا، ثم ســقطت اإلمامة بعده ومكث الزيدية بال 
إمام، ملدة ثالثني عاما حتى جاء صاحب التكفري الشــامل، 
والدمار الكامل الذي حل بأرض اليمن، الذي كفر جميع األمة 
اإلسالمية ألنها لم تتبعه ولم تبايعه، صاحب إبادة املطرفية ، 
وهو:عبدالله بن حمزة وهو الرجل املقدس الثاني بعد تقديس 
الهادي عىل اإلطالق فقام بتكفري كل من خالفه ولو كان زيدي، 
وتكفري وإبادة من خالفه كما أباد املطرفية، وسبى النساء 
ويتم األطفال وســلب األموال وهدم املساجد وأهلك الحرث 
والنســل، فقامت حروب ورصاعات دامية بينه وبني األمري 
يحيى ابن اإلمام الســابق، والفارق بينهما أن األمري يحيى 
هادوي النسب،وعبدالله ريس النسب، فالكل يرى له األحقية 
يف اإلمامة زاعمني اليمن لهم وورثهم الخاص وحقهم وملك 
أبيهم، وبعد أن قىض عبداللــه بن حمزة عىل فكر مخالفيه 
وأرهب الجميع، قويت شوكة الزيدية وانصاعت القبائل له، 
لم تكد تسقط اإلمامة من أيدي الزيدية إال وتحل يف بيت إمام 
آخر زيدي فتجدها تنتقل من بيت إىل بيت وال تتأخر كما كانت 
قبل عبدالله بن حمزة وإن تزعمها)اإلمامة(من ليس يستحقها 
يف منظور الزيدية كأحمد بن عبدالله بن حمزة فكان قيامه 
احتسابا وليس إماما حتى خرج املعتضد ثم أحمد بن الحسني 
)ابو الطري( فعارضه وجرت بينهم رصاعات دامية أدت لقتل 
اإلمام أحمد وقطع رأســه بعد خيانات مشايخه واستمرت 
اإلمامة وإن كانت منحرس يف أقاليم من أرض اليمن وسبب 
ذلك حني زاحمهم عليها الدولة الرسولية، واستمرت إمامتهم 
جيال بعد جيل حتى ثورة 26سبتمرب وسقطت اإلمامة رسميا 
ونهائيا، وها أنتم ترون الحوثي اليوم يفعل كما فعل أسالفه، 
من ســفك للدماء وقتل وحرق وهدم وتدمري فهم يعلمون 
بأنهم باإلرهاب ومصادرة الثقافات املخالفة لهم ومحاربة 
الفكر املناهض لهم ســيحكمون البالد، فهذا رسد تارخي 
مات أصحابها وال تزال افكارهم باقية إىل يومنا هذا تجول 
وتصول يف أدمغة علماء ومثقفي ومفكري الزيدية يستغلون 
جميع األحداث ملصالح اإلمامة وبأي ثوب بثوب النبي أم بثوب 
ماركس املهم تعود إليهم اإلمامة، فزوال الحوثي بتوعية الجيل 
القادم بخطر هذا الفكر، الذي عاث وأهلك الحرث والنسل، 
فخلفيته دينية فالبد من بيان  ألتباعه ماهو الدين الصحيح 
وأن هوالء بدلوا وحروفوا دين الله لكســب الدنيا K فالحل: 

من الداخل
أوال:بالعودة إىل الله ســبحانه واتباع سنة نبيه صىل الله 
عليه واله وسلم وتوعية الناس فهذا والله الذي يسبب للزيدية 
وللحوثي خطر عىل مستقبلهم فهم يستعطفون الناس بالدِّين 
فالبد من توجيه الناس بنفس عاطفتهم بالدِّين واإلســالم 

الصحيح املبني عىل الكتاب والسنة

ثانيا:البد من تشخيص املرض بأن املشكلة فكرة زيدية
وليست يف األنساب

ثالثا: ترك بعثرة األوراق وتشتيت الجهود فالعدو واحد

رابعا: نرش تاريخ أئمة الزيدية ليعرف أتباعهم حقيقتهم

خامسا: دعوة جميع األحزاب بالتكاتف وتذكريهم بمقولة 
العالمة الغزايل رحمه الله حني واجه الفالسفة

 تناىس خالفه مع بقية املدارس لكونهم أقل خطرا وطلب 
من مخالفيه أن يتناسوا الخالف فالعدو واحد يجب مواجهته، 
فقال مقولته الشهرية: »فسائر الفرق ربما خالفونا يف التفصيل 
،وهؤالء)الفالســفة(يتعرضون ألصول الدين، فلنتظاهر 

عليهم}فعند الشدائد تذهب األحقاد{.
الخالصة :كان كل إمام يلمع اإلمام الذي الذي قبله ، ويورد 
فيه أحاديث وروايات لم يكن يعلمها من سبقه، وحرموا عىل 
اتباعهم سوء الظن بهم، ومن ساء ظنه بفقد حق عليه غضب 
امللك املتعال وأصبح من أرباب الضالل وترسبل برسبال الوبال 

هكذا بعضهم قال.
لكي يبقى اإلمام قدوة يقتدي به من بعده

العمل الدبلومايس هو واجهة الدولة الخارجية 
وصورتها عنــد االًخرين، فهو يقــوم بتقديم 
صورة الدولــة اليمنية وشــعبها وحضارتها 
ودورها واحتياجاتهــا ومعاناتها كدولة نامية 
تســعى للنهضة ومشــاركة العالــم، للدولة 
املضيفة وشعبها، وألوساطها ونخبها السياسية، 
والثقافية واإلعالميــة واألكاديمية، ويعمل عىل 
تحســني العالقات ورعاية مصالــح اليمنيني 
املقيمني والزائرين واملهاجرين والدارسني، لكن 
الدبلوماسية اليمنية والدولة اليمنية، برشعيتها 
ومرشوعها وتحالفها، ضد العدوان اإليراني، عىل 
اليمن وشعبه، واملنطقة وممرات الطاقة والتجارة، 
وحقوق الرعايا اليمنيني، يف بعض الدول غائبة 
عن املشهد، وكأنه ال وجود لسفارات وال لبعثات 

دبلوماسية لليمن فيها، بسبب داء األبائية وعبودية 
العجل عند بعض سفرائنا ودبلوماسيينا، فهم 
ال يؤمنون برشعيتهــم ومرشوعهم، وال بقضية 
وطنهم وشــعبهم، وال تكويهم نريان العدوان 
اإليراني بأدواته الحوثية عىل بلدهم وشــعبهم 
واملنطقة، بل يؤمنــون بعجولهم املختلفة من 
أرصدتهم البنكية إىل مشــاريعهم الخاصة، بل 
وقد يكون بعضهم جزء مــن مرشوع العدوان 
الحوثي، فلو كانوا مؤمنني، مثل إيمان ســفرينا 
بواشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لكان 
نشاطهم الدبلومايس يطغى ويُلغي نشاط الزيف 
ألدوات االنقالب التي تدعي انتماءها لإلنسانية 
وحقوقها، ولكانت مظلومية الشــعب اليمني 
وحقوقه ومعاناته اإلنســانية، بســبب عدوان 

إيران عليــه بأدواتها الحوثية، 
حديث كل وسائل اإلعالم ومنابر 
حقوق اإلنسان، والجرائم ضد 
اإلنســانية، وحديــث النخب 
من ساســة وبرملانيني وصناع 
للرأي، يف كل بلد لنا فيه سفارة 
وتمثيل دبلومايس، ولكان الرعايا 
اليمنيوين ال يعانون املظلومية 
معاناتهم  مظلوميــة  مرتني، 
وأهلهم يف الوطــن، ومظلومية 

حقوقهم يف بلدان تواجدهم، بسبب غياب الفاعلية 
الدبلوماسية ودورها الوطني لوجود سفراء عبدة 
العجل، عىل فخامة الرئيس هادي أن يأتي بمن 
يؤمن برشعيته ومرشوعه لبناء يمن املســتقبل 

االتحادي، يف كل موقع سيايس 
املكونات  وعــىل  ودبلومايس، 
التوافقية أن تقــدم خرية من 
يمثل أحزابها ومكوناتها وطنية 
وإيمانــاً بالرشعية واملرشوع 
ليمثلوها يف هــذه املواقع، فلم 
يعد اليمن برشعيته ومرشوعه 
بحاجة إىل املؤلفة قلوبهم  وال 
لعبدة العجل، وال لدبلوماســية 
استقبال املسؤولني، من عصبية 
السلطة وتسهيل إقامتهم، فتلك دبلوماسية ولت 
بسقوط مرشوعها، بوجود مرشوع يهدف لبناء 
دولة اتحادية بأقاليم ستة وال يهدف لبناء سلطة 
العصبية، فالنائحة الثكىل غري النائحة املستأجرة.

الحس العسكري في العمل اإلعالمي

متى سيزول الحوثي؟ وماهي مرتكزاته التي يعتمد عليها؟

 أبي الزبير التعزي 

دبلوماسية الشرعية 

د عبده سعيد المغلس

عبدالقادر جبران

نظراً ملا نعانيه اليوم وما عانيناه يف املايض 
القريب واملايض البعيد فان  

املخرج الوحيد لنا جميعــا وبإقرار األمم 
املتحــدة والعالم هي االتحاديــة وهادي لم 
يعملها ويقرها من عشوائية اوارتجالية ولكنها 
مخاض معاناة شعب اليمن بشطريه منذ اكثر 
من الف سنة والنظرة الثاقبة للرئيس هادي 
للخروج بهذا الشــعب من  معاناته وويالت 
الحــروب التي جثمت عليه طــوال القرون 
املاضية افضت اىل ان الحل االمثل للحفاظ عىل 
وحدة األرض واالنسان والهوية يتمثل يف انشاء 
دولة يمنية بنظام حكم اتحادي تتحقق يف ظله 
تطلعات وآمال اليمنيني يف الحرية واملساواة 
والرشاكة الحقة والعادلة يف السطلة والثروة.

 وكل من يفكر غري ذلك او يحاول االستمرار 
يف الوهم والقفز عىل الواقع سيجدون انفسهم 
يوما  وقريبا جدا هذا اليوم بأنهم قد خرسوا كل 
يشء وبقي اليمن االتحادي املخرج الوحيد لكل 
معاناتنا والذي تحطم تحت اقدامه الرهانات 
الخاطئة واملخططــات الصغرية ألصحاب 
املشــاريع الخاصة والفاشلة الذي كان وهم 

نجاحها هو الخطوة االوىل للفشل 
وعندما تدرك تلك العقول الواهمة انها تعوم 
يف مستنقع الفشل ستجد االتحادية هي حضنها 
الدافئ  التي تلجأ اليه للخروج من املســتنقع 
ألنها والوعــاء الذي تتحقــق يف ظله املصلحة 
العامة للوطن واملواطن لتصبح املواطنة الحقة 
واملتساوية هي مصدر الشعور بالوالء واالنتماء 
للوطن الكبري ومفتاح تماسك املجتمع بمكوناته 

وانتماءاته وتوجهاته املختلفة.

 د. علي العسلي

من يوم أمس ووسائل اإلعالم العربية، وخصوصا 
العربية والعربية الحدث تردد بال ملل ما رصح به 
الرئيس األمريكي السيد دونالد ترامب والذي مفاده 
أنه من حني انتخابه واتخاذ قراره القايض بالخروج 
من االتفاق النووي املذل الذي وقعه الرئيس ألمريكيا 
أوباما، ويف وقتئذ كان يسمع اإليرانيون يرصخون 

"املوت ألمريكا".
طبعا هو يتكلم عن تهديد إمريكا واملنطقة من 
قبل اذرع إيران مثل الحوثيــني الذين ال يزالون 
يرصخون املوت االمريكان، بل و يسقطون طائراتهم 
االســتطالعية يف البحر األحمر كما أقرت اإلدارة 
االمريكية ذلك مؤخراً، وال يســمع رصخة الحشد 
الشعبي وهو يستهدف ســفارة إمريكا يف بغداد 

ومعسكر التاجي والخرباء يف املوصل والبرصة..
كل ما سبق أغمض عينه الرئيس األمريكي عن 
مشاهدته، وأغلق أذنيه فلم يسمعه، وذهب يقول: 
أما اليوم فلم أعد أسمع ذلك الرصاخ الذي كان قبل 
ســنتني.. والحقيقة أننا بتنا نحن نسمع الرصاخ 
األمريكي.. نسمعهم يقولون: نحن ال نريد حرباً، 
نحن نريد الضغط فقط ونريد عقد اتفاق جديد مع 
إيران ومنتظرين املوافقة عىل ذلك، نحن فعال نتبادل 

الرسائل مع ايران..!
إن هذا الكالم الناعم والهادئ يتم من قبل اإلدارة 
االمريكية، يف الوقت الذي هي  متأكدة من أن التهديد 
ملصالحها صار واقعــا ويف ذروته، فقد ثبت لدى 
اإلدارة االمريكية أن إيران هي من هاجمت السفن 
الناقلة للنفط يف الفجــرية ويف خليج ُعمان، وهذا 
يســبب أكرب الرضر عىل أمريكا والعالم، وامريكا 
تتهم إيران واذرعها بإســقاط طائرات استطالع 
أمريكيــة، وايران ال تزال تهــدد وتتوعد وتقول: 
انها ستغلق مضيق هرمز اذا ما منعت سفنها من 
البحار بنفطها، لكن نفطها يمر وأمام عيون القوات 
االمريكية وال اعرتاض، ومن تقول كذلك: ان لديها 
قدرات بالستية لرضب حامالت الطائرات االمريكية، 
ومن انها ستستأنف تخصيب اليورانيوم خالل أيام، 
ومن إعالنها انها قد تراجعت عن فرتة السنتني اليوم 
التي كانت قد منحتها ألوروبا بشأن االتفاق النووي، 
فيا سيد ترامب هكذا برسعة تحول اإليرانيني من 
ُمَروِّعني قبل سنتني إىل مســاملني بعد استهداف 
الســفن يف خليج ُعمان، ومن صقور إىل حمائم، 
ومن كل أنــواع  الرشور إىل كل أنواع  الخري؛ أم أن 
ما تقوم به يا ترامــب هو الضعف والهوان..؟! أم 
هو تكتيك وسياسية جديدة  للتمويه..؟ وسترضب 
رضبتك..؛ فايران ياشاطر متحسبة لكل هذا، وقد 
تكون البادئة؛ خصوصــا مع ابدائك هذا الضعف 
والوهن الذي لم يســبق  ألمريكا العظمى أن مرت 
به..؛ أم هو االتفاق معها وعىل حساب دول الخليج 

خاصة، و العرب  بصفة العموم..؟!

الخروج من الوهم 

ن يا 
َ

أهو الضعف و الَوه
سيد ترامب أم ماذا..؟!

مغول العصر 
ومأساة اليمن 

الكبرى
الدكتور المستشار

منصور القاضي

نقف هنا مع الجراٸم املرتكبة ضد الشعب الیمني 
من قبل جماعة االرهاب األوىل يف البشاعة  حيث فاقت  
اآلمها وفوضويتها لکوارث طبیعیة فهي أشد فتکاً 
باالنسان الیمني حيث سعت هذه الجماعة  االرهابية 
إىل قتل االنســان اليمني  وافقرته ونهبته وفتحت 
أکرب املقابر وقربت الزنابیل فیها وزرعت أکرب مزارع 
الغام يف العالم  من أجل قتل  الطفل واملرأة والشیخ 
والحیوانات أنها تفتك بکل يشء هذه األلغام التي 
أهدتها جماعة الکهنوت للشعب الیمنی النهم وقفوا 
معها ویقاتلون معها ویسلمون للحوثي کل يشء 
ولم یصح  الزنابیل بالرغم أن الحوثي  استخدمهم 
عبیدا وحمیرا وقطیعا مــن الحیوانات حتی اآلن, 
ونحن ننظر  الی ممارسات منظمة  األمم املتحدة 
الرعناء والکارثة ان الرشعیة تنجر إلی مفاوضات 
عقیمة مغلقة  التجدي نفعاَ بل تعطي امللیشیا قوة  
إىل قوتهم ىف املوقف السیايس  والعسکري وهکذا 
تقوى شوکتهم ولهذا یجب علی الرشعیة االنتباه 
الی ما تنوي الیه وتخطط له هذه املنظمة العقیمة 
والیزال غریفيث یلعب بالقضیة الیمنیة حتى الساعة 
حیث لم یستطع إلزام الکهنوتیین بقرارات االمم 
املتحدة إذا هذا هو الواقع  بأن االمم املتحدة  أخذت 
فی الدعم الکامل و الواضح للملیشــیا الکهنوتیة 
رویدا رویدا  حتی وصلت امللیشــیا الی تمرکزها 
فی الحدیدة واخذت امللیشیا تعید ترتیبها فی هذه 
املدینة التی تدر علیهم ملیارات الریاالت  والدوالرات  
وتقویة اقتصاد امللیشــیا ومواردهم    وهذا الذي 
اوصل الیمن إىل انهیار کامل وخاصة  فی مناطق 
ســیطرة االنقالبیین حیث الیزال املبعوث األممي 
غریفيث یمارس کل أسالیب الدعم ویتجاهل کل 
دعوات الحکومة الرشعیة فی اتهامها له باالنحياز 
الکامل الی هذه امللیشیا ویراوغ ویتلون ویکذب 
عىل املجتمع الدويل۔ وهذا واضــح لکل املحللین 
والسیاسیین والناشــطین وحتى املواطن الیمني 
العادي ۔عرف کیف هــي لعبة االمم املتحدة التی 
تلعب بحیاة شــعب کامل وتتسبب فی انهیار ما 
تبقی من نبض فی  حیاة املواطن الیمني ۔والغریب 
ان املنظمات الدولیة التابعــة لألمم املتحدة مثل 
الیونسیف ومنظمة الصحة العاملیة ومنظمة الغذاء 
العاملي  وکثیر من املنظمات التی بدال من أن تکون 
عونا  للمواطن الیمنی ولکن العکس انها  تمارس 
الشعارات الزاٸفة بانها  تعمل من أجل الحفاظ علی 
بقاء  حیاة االنسان وهی فی الحقیقه تمارس کل 
االعمال اللصوصیة التي تنهب املاليین من الدوالرات 
من الشعب الیمنی ۔ولذلك فهي تنتهك کل الحقوق 
االنســانیة بل تجردت من هذه االعمال اإلنسانية 
ومارست  النهب بكل أشكاله   کما تعمل امللیشیا 
بالضبط لکن الفرق إنها تمــارس أعمالها وفقاً 
للمعاهدات الدولیة والقرارات األممية التي صيغت  
بشکل صوري۔ واســتخدمت کل الحیل من أجل 
مساعدة الکهنوت۔ حیث عملت  لتعطیل  تحریر 
الحدیدة ووضعت کل العراقیل وکل املوانع بحجة 
ان دخول القوات الرشعیة ســوف ترتکب مجازر 
فی حق املدنیبن۔ بینما االمم املتحدة تتفرج علی 
املجازر التی ترتکبها هذه امللیشیات االرهابیة کما 
عملت عىل  قتل ونهب وترشید مدینة حجور  التی 
استمرت تقاتل الکهنوت خمسني یوما باسلحتهم 
الشخصیة بینما الکهنوت استخدم کل انواع االسلحة 
الثقیلة واملتوسطة حتى املحرمة دولیاَ عىل مديريات 
حجور البطلة  حجور التي لقنت الحوثي دروسا 
يف    الرجولة والتضحیة  باملواجهة والتی استمرت 
خمســني یوما ۔نعم  وناتی إىل حدیثنا عن دخول 
االمم املتحدة يف التوسط مع الحکومة الرشعیة من 
أجل انقاذ الکهنوت واخذهم إىل ستوکهولم۔ السوید 
وخرجت امللیشیات الحوثیة باعرتاف أممي من أنها 
طرف من اطراف النزاع وهکذا, اما بالنســبة ملا 
تقدمه االمم املتحدة للشعب الیمني من املساعدات 
التی توصل إىل ید امللیشــیا وال تصل إىل الشعب 
الیمنی الذی یعیش املآيس االنسانیة األسوأ يف تاریخ 
البرشیة نعم االن املساعدات  تستخدم ملآرب آخرى 
وتؤخذ من افواه الجياع من  النساء واالطفال وتنهب 
وترسق من قبل امللیشیا الکهنوتیة البغیضة هذه 
جماعة املوت الفتاك لإلنسانية ۔وقد انتهکوا ورشدوا 
الشعب املســکین الذي ال حول له وال قوة اال بالله  
العيل العظیم هؤالء لم یخافوا الله اطالقا وفوق هذه 
ال يزال الزنابیل یرصخون املوز واملشمش المریکا 

واملوت والفناء للیمنیین 
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7 الثقافية

قّوضُت بالقلــِم الجباِر مملكًة
َنِب كانت بأقطاِبها مشدودَة الطَّ

أيُّ قوٍة وأيُّ ثقٍة يف الشعر تلك التي كان الزبريي 
يمتلُكها ؟!

بالقلِم الذي يصُفه الزبريُي بالجبار استطاُع هذا 
العمالُق أن ُيقوَِّض مملكًة كانت كما قال مشدودَة 
الطنِب بأقطاِبها .. نعم بالقلم فحســب .. لقد آمن 
الزبريُي أنه يف البَدِء كانت الكلمة ، الكلمُة ثم يأتي 
بعدها كُل يشء .. حتــى البندقيُة إنما تكون نتيجًة 
للكلمة فالبندقيُة ال ُتحَمــُل إال خدمًة لفكرٍة ما وال 
أحَد يحمُل البندقيَة بال فكرة فالحوثيون اإلماميون 
السالليون اليوم يحملون البندقيَة الستعباِد الناس 
ورجاُل الجيِش الوطني يحملون البندقيَة لتحريِر 

الناس .
إذاً فالقلم هو سالُح الزبريي األقوى يف كل موقف 
ويف كل حال .. إذا غضب الزبــريي فإن القصيدة 
تغضب لغضبه، وإذا ابتســم فإن قصيدته تبتسم 
البتسامته، وإذا حزن فإنها تحزن لحزنه .. يقول يف 

مطلع قصيدة كتبها بعد نكسة ثورة ٤٨ :
ما كنُت أحسُب أني سوف أبكيِه

وأنَّ شــعري إىل الدنيا سينعيِه

 لقد جعل الشعَر هو الناعَي الذي ينِعي الشعب .. 
أوُل انفعاٍل له هو كتابُة قصيدة ولكنه ليس كأولئك 
الشعراء الضعفاء الذين يكتفون بالبكاء بل هو كما 
قلُت بل كما قال هو عن نفِسه وأمثالِه من األقوياء :

وأنفٌس إن َتــزِد هّماً َتزِد ِهَمماً
وإن َتُذق أملاً ينهــض بها األلُم

ويقول يف قصيدِته الهائيِة الربكانية :

ُقِتلت التــي  املاينُي  وخّولتني 
حقَّ الِقصاِص عىل الجّاِد أُمِضيِه

لقد ندب نفَســه وكيالً عن الشعب ومدافعاً عنه 
وقاضياً له فهو يقولها رصيحًة واضحًة مدويًة :

ُقِتلت التــي  املاينُي  وخّولتني 
حقَّ الِقصاِص عىل الجّاِد أُمِضيِه

لقد قتل اإلماميون الســالليون آالفاً من الناس، 
ولكنَّ الزبرييَّ يرى أن الشــعَب كلَه قتيل، فالقتُل 
املعنويُّ ال يقلُّ بشاعًة عن القتِل الجسدي ، وقد ندَب 
الزبريُي نفَســه ليقتصَّ للشعب الذي خوّله بلساِن 
الحاِل ال بلســاِن املقال لكي يقتصَّ له ، ولكن ماذا 
لدى الزبريي لكي ُيِقيَم محكمًة يحاكم فيها الطغاة ؟!

لديه شعُره الذي يراه الزبريُي أشدَّ األسلحِة فتكاً 
بالطغاة ، يقول :

عندي لرشِّ طغاِة األرِض محكمٌة
ِشعري بها رشُّ قاٍض يف تقاِضيه

ُيحني يلَ الصنــُم املعبوُد هامَته
إذا رفعــُت له صوتــي أُناِديِه

ُرُه أُذيُقه املوَت من شــعٍر أُسجِّ
أشــدُّ من موِت عزريٍل قواِفيِه

أيُّ طاغيٍة ال يسمُع هذا الشعَر وال ترتعُش فرائُصه 
؟! وأيُّ شعٍب ال يسمُع هذا الشعَر وال تتحرُك براكيُنه 
؟! لن أعلَّق عىل األبيات بل ســأدُع القارَئ يقرُؤها 
ُ هذه  مراٍت عدًة ليتحرَك الربكاُن يف أعماِقه فال ُيفرسِّ

األبياَت وأمثالَها إال تكراُر قراءِتها .
وإذا أراد الزبريُي من الثائر أن ُيسّجَل موقفاً فهو 

سيخاطُب الثائَر الشاعَر أوالً ، يقول :

ل مكاَنَك يف التاريخ يا قلُم سجِّ
فها هنا ُتبَعــُث األجياُل واألمُم

هنا الرباكنُي َهبَّت من مضاجِعها
تطغى وتكتسُح الطاغي وتلتهُم

القلُم وسيلُة الكتابة والشعُر أرقى درجاِت الكتابة، 

إذاً فحني يخاطُب الزبريُي القلَم فهو يخاطُب الشعر 
بالشعر ، نعم الشعُر أوالً ثم تأتي الرباكنُي يف البيت 

الثاني .
ُ قلَمه أي  َ فهو ُيبرشِّ وإذا أراد الزبريُي أن ُيبــرشِّ
شــعرَه، ففي حفلٍة التحاِد الطلبِة العرب يف مرص 

يقول ُمستَِهالً قصيدَته :

ُبرشاَك يــا قلمي فهــذا منهٌل
صاٍف وأنت كما علمُتَك صادي

لقد كان ُمنتشياً بذلك الحدث العظيم اتحاِد الطلبِة 
العرب، ولذلك فقد كان الشعُر هو التعبريَ األوَل عن 

انفعالِه ذاك .
إذاً فالشــعُر هو مفتاُح الثورِة والثقافِة والتغيري 

الذي ال أحَد يجيُد استعمالَه كالزبريي .
وعندما تناُم الشعوُب فإن الزبريَي يرى أن سبَب 

نوِمها هي األقالُم النائمة يقول :

ناشــدُتِك اإلحســاَس يا أقاُم
أَُتزلــَزُل الدنيا ونحــن نياُم ؟!

ُقم يا يــراُع إىل بــاِدَك َناِدها
إن كان عندَك للشــعوِب كاُم

لقد كان الزبريُي ُيوِقُن أقوى اليقني أن الشعر هو 
لُها  الوسيلُة األقوى إليقاظ الشعوب ولذلك فهو ُيحمِّ

املسؤوليَة الكاملَة يف نوِم الشعوب.

وهناك يف كوٍخ َقِصٍّ ببهاولبور بباكســتان كتب 
قصيدًة من أغرب قصائد الشعر العربي اسُمها 

" لحظاُت اإلرشاِق الفني " يقول مستهالً إياها :

أُِحسُّ بريــٍح كريــِح الِجناِن
تُهــبُّ بأعماِق روحــي ُهبوبا

َتــِدبُّ القــوايف  أّن  وأشــعُر 
كالنمِل مــلَء دماغــي دبيبا 

يــروُغ وذاك  يــزوُغ  فهــذا 
وذلــك ُيذِعــُن يل مســتجيبا

يائســاً يفارقنــي  وذاك 
وهــذا يواعدنــي أن يؤوبــا

إنه يتحــدث عن لحظــات والدة القصيدة .. إن 
الهاجَس الشــعريَّ يهيُج يف أعماِقه كأنه ريٌح تهُب 
عىل الِجنان الخرضاء، ويشــعُر أن رسباً من النمِل 
يِدبُّ يف دماغه وما أروَع تشــبيَهه حركَة القوايف يف 
دماِغه بحركِة دبيب النمل وليس هذا موضوَعنا وإال 
الستطردت يف الحديث فيه ولكّن موضوَعنا هو عالقُة 

الزبريي بالشعر أو عالقُة الشعر بالزبريي .. 
تأملوا ماذا تفعل القصيدة عند والدتها يف دماغ 
الشــاعر .. بيٌت يكتمل وبيٌت يظل ناقصاً وبيٌت ال 
يقتنع به الشاعر وإنما يكتبه كيال ينساه ليعود إليه 
فيما بعد ولفٌظ يجد معناه املناسَب له ومعنًى يبحُث 
عن لفِظه املناســب ومعنًى ال يجُد له الشاعُر لفظاً 
يعجبه فيرتكه وهكذا .. إنها معركٌة حاميُة الوطيِس 
ال يدخلُها وال ُيدِرُك تفاصيلَها إال الشعراء .. تقول 

زوجُة الزبريي رحمهما الله :
" كان محمــُد إذا كتب قصيدًة يرشُب الكثريَ من 
القهوِة، وكان أحياناً يربُط عىل رأِســه برباٍط من 
شدة األلم " .. إنه املخاُض إذاً كما قال عنه مصطفى 
صادق الرافعي .. إن الشاعَر زوجُته الحياُة وأبناؤه 
القصائد كما قال الزبريي نفُســه يف هذه القصيدة 

متحدثاً عن القصائد :

وأزهــو بهــا راضيــاً ُمعجباً
بأني َولَــدُت الكثــرَي النجيبا

ويقول أيضاً مدركاً أثَر القصيدِة :

ومنها أصوُغ حياَة الشــعوِب
وأذكــي عىل قاتليهــا الحروبا

إن القصيدَة عنده حياٌة للشــعوب وحرٌب عىل 
قاتليها .. الشعر نســائٌم للُمستضَعِفني من الناس 

وهو يف الوقِت ذاِته عواصُف عىل الطغاة .
ويف ختام تلك القصيدة يقول الزبريي :

خــذوا كلَّ دنياُكــُم واتركــوا
فــؤادَي حــراً وحيــداً غريبا

دولــًة أضخُمكــم  فإنــَي 
وإن ِخلُتمونــي طريداً ســليبا

هل هناك أقــوى من ذلك الرجــل ؟! إنه وحيٌد 
طريٌد رشيٌد هنالك يف باكستان بعيداً عن أهله وبيته 
وأصدقائه ووطنه يقف هنالك يف باكستان مواجهاً 
اإلماَم أحمد حميَد الدين صاحَب الصولِة والجولِة 

والدولة ومع ذلك يقول :

دولــًة أضخُمكــم  فإنــَي 
وإن ِخلتمونــي طريداً ســليبا 

هو كذلك يف نفســه " أضخُم الناس دولًة " وإن 
كان يظنه الناُس طريداً سليبا .. إن الشعر ُيكِسبه 

تلك القوَة العظمى .
ويتعجُب الزبريي متسائالً يف مطلِع قصيدٍة من 

قصائده قائالً :

أجنٌة يــا قرييض أنــَت أم ناُر
ففيَك من صفِة األمريِن آثاُر ؟!

والقريض هو ُمســّمًى من ُمســمياِت الشعر .. 
يتســاءل الزبريي ما أنت أيها الشعر هل أنت جنة 

أم نار ؟!
فحيناً تكون القصيدُة تغريَد بالبل وحيناً تكوُن 
انفجاراِت زالزل .. حيناً يكتب شاعرنا قصيدة كهذه :

بعثــَت الصبابــَة يــا ُبلبــُل
األوُل لُقهــا  خا كأنــك 

ُترتِّــُل فــنَّ الهــوى والِصبا
شــجياً وإن كنــَت ال تعقــُل

غنــاُؤك يمــأُل مجــرى دمي
ويفعــُل يف القلــب مــا يفعُل

ُنِكبــَت بما ُنِكَب العاشــقون
ُلوا لــَت يف الحِب مــا ُحمِّ وُحمِّ

وما الحــُب إال جنــوُن الحياِة
وجانُبهــا الغامُض املُشــِكُل

انظــروا أيَّ رقٍة وأيَّ عذوبٍة وأيَّ فلســفٍة وأيَّ 
انسيابيٍة وأيَّ مناجاٍة ناجى بها شاعُرنا ذلك البلبَل 

املغرد .. إنه الشاعُر نفُسه الذي قال :

خرجنا من السجن ُشمَّ األنوف
كما تخرُج األُســُد مــن باِبها

نمرُّ عىل شــفراِت الســيوف 
ونأتــي املنيــَة مــن باِبهــا 

ولهذا فالزبريي يتساءل هل شعره جنة أم نار؟! 
وهو يعلم حقَّ العلِم أن الشــعر يمكن له أن يكون 
جنًة للطيبني وناراً للمتجربين .. ألم يقل هو نفُسه 

عن قوافيه :

ومنها أصوغ حياة الشــعوِب
وأُذِكي عــىل قاتليها الحروبا !!

لقد آمن الزبريُي إيماناً مطلقاً أن الشعَر هو ماُء 
الحياة وقد اهتدى إىل هذا الرِس العظيم ولهذا فهو 

يقول: إنه لن يشيب :

نزعتــي الطفولــِة يف  وروُح 
وفّني ســتمنُعني أن أشــيبا

حقاً إن الشاعَر ال يشيب فللشعِر روٌح طفوليٌة ال 
يؤثُر فيها الزمن .

وهذه الروُح هي التي تمنُح الشاعَر القوَة العنيدَة 
التي ال ترتاجُع وال تيأُس وال تلني .

وللشعِر التأثرُي األكرُب يف نفوِس الناس وال سيما 
العرب .. وال يطرب العربيُّ األصيُل ليشٍء كما يطرب 
للشعر .. وكما كانت القصيدُة رفيقَة السيِف منُذ 
العصوِر العربيِة القديمة فإنها اليوَم رفيقُة البندقية 
.. وتأتي القصيدُة أوالً ثم البندقيُة ثانياً ولم يقل 
النبُي ألحٍد " اهُجهم وروُح الُقُدِس معك " إال لشاعر 

 ..
وها نحن أنا ورفاق الشعر يف معركة الجمهورية 
اليوم جنباً إىل جنب مع رفاق السالح حتى نستعيَد 
الوطَن كامالً غريَ منقوٍص مخاطبني أبا األحرار وكلٌّ 

منا يقول :

أنا هنا يــا أبا األحــراِر يا أبت

ُر الحرَف إّن الحرَف بركاُن أُفجِّ

 ماضون عىل دربه ُمرددين هذه األبيات التي صدح 
بها ذات يوم :

وما زرعــُت يراعي يف بناِن يدي

إال ليصنــَع أجيــاالً وأوطانا

يخاُله امللُك الســفاُح ِمقَصلًة

يف ُعنِقه ويراه الشــعُب ميزانا

أصوُغ للُعمِي منهم أعيناً ُنزِعت

عنهم وأنســُجه للُصــمِّ آذانا

فهاِك يــا أمتي روحــاً مدّلهًة

هِر قربانا عرصُتها لُخطاِك الطُّ

كأساً من الشعِر لو ُتسَقى الشموُس بها

ترّنحت ومىش التاريُخ سكرانا

الزبيري والشعر.. اقتص لشعبه من جور الطغاة 
 ميز الزبريي يف شعره بني من يحمل البندقية الستعباد الناس ومن يحملها لتحريرهم

 قصائده كانت مفتاحاً للثقافة والثورة والتغيري

أعيادنا جبهاتنا
علي عبدالرحمن قردع

ٲعيادنــا جبهاتنــا وجباهنــا 
تأبى الهــوان وتأنــف األذالال

ٲعيادنــا جبهاتنــا وثيابنــا 
اكفاننــا وشــموخنا يتعــاىل

انــي أرى جبهاتنا قد البســت 
حلل الشــموخ ونرصنا يتواىل

هل مــا أراه حقيقــة أم انها
أضغاث أحام ونســج خياال؟

أنــــا لم أقل أي أرى ماال ترون
أال تــرون تحقــق اآلمــاال؟؟

اآلن ترون العيد أســفر صبحه
تتواىل التــي  النرص  ببشــائر 

انــي رٲيــت عزائمــا ال تنثني
أســد تقــدم أروع األمثــاال

جيش أولو البٲس الشديد كما حكى
رشفا لهــم وحي األلــه تعايل

بيــٍد يبــارز باغيــا أو عاديا
الباد جماال وبٲختها يكســو 

ياعيد عــدت وهــذه جبهاتنا 
عزماتهــا تتحرق استبســاال

تذرو املجوس عىل السفوح ويف الربا
مزقــا كما تــذرو الرياح رماال

اللــه أكــرب انكــم بصمودكم
يا جيــش زدتم هيبــة وجاال

فلقد صربتم ثــم صابرتم وها
أنتــم هنــا ورباطكــم مازاال

ياجيشــنا فلتصــربوا اني أرى
يف صربكــم ان الكريــم تعاىل

سيمدكم بالنرص رغم أنوف من
يف حربكــم قد بــددوا األمواال

ما انفقوا يف حربكم ســيزيدكم
حــرية وكرامــــــة ونضاال

ســتزيدكم بني الشعوب مهابة
الخليــج وباال أذنــاب  وتزيد 

يــا عيد قــل للقاتــيل أعيادنا
ما رس هذا الحقد واألضــــاال؟

كيدوا لهذا الشعب ماشئتم فكيد
الله سوف يــــــمز ق االوصاال

هل رض يوسف كيد إخوته ؟ وهل
زاد الزليخا مكرهــــــــا اجاال؟

هل رض إبراهيــم نارهم التي
قد ارضمت بــل فكت األغاال؟

هل رض موىس كيد فرعون الذي
قتل الشــباب وذبَّح األطفاال؟؟

لــو كان يغني الكيــد يوما انه
أغني أبــي لهــب وذل باال!!

كيدوا لهذا الشعب ماشئتم فكيد
اللــه ســوف يقــرب اآلجاال

اهم قل هل ننبؤكم بمن ســمَّ
قرآننــا باٲلخــرسي ٲعماال؟؟

من يحسبون بانهم من يحسنوا
يف ســعيهم صنعا وهم ضاال؟

هم ان دعاهم ربهــم ٲو دينهم
يتخلفــون وان اتوا فكســاىل

واذا دعــت ايــران او أمريكيا
لبو خفافا ويــــحهم وثــقاال

ضاعت موازين العروبة عندهم
والنذل أضحى سيدا مفضــــاال

يغريك مظهرهم ولو كاشفتهم
انذاال يالاىس  لوجدتَّهــــــم 

ان حدثوا كذبوا وان قالوا ففي
أفعالهــم ما ينقــض األقواال

قــل للروافض انما ســاداتكم
سادات ســــوء ايها الضــُاال

ســاداتكم اصنامكــم لكنهم 
ال يحــملون طهارة التــمثاال

أصنام ســوء ال دواء لها سوى
َـّع االوصاال فــأس الخليل تقــطـ

فالصبح آٍت والظام ســينجيل
حتــــماً وأنوار الهــدى تتاىل

يا شــعبنا قل للــذي يبغونها 
ال عوجــاً كفاكم ايها الضــاَّ

ان غركــم صرب اليمــن لكنهم 
ســيبدلوا أحوالكم أوحــــاال

سنزلزل األرض التي دانت لكم
ونذيقكم من بــــأسنا أهواال

هزم أمركم  ـُ عما قريب سوف يـ
وغدا ســتغدوا عــربة ومثاال

ستدور دائــــرة الزمان عليكم 
فلكل عصــــٍر دولــة ورجاال

ان الــذي أفنــى األوائــل قادٌر
ان يهلــك الباقني جل تعــــاىل

كلما ُذِكر شــعُر الثورة ُذِكر الزبريي وكلما ُذِكر الزبريي ُذِكر شــعُر الثورة .. ما أكثَر 
الشعراَء الذين كان شعُرهم ثورًة ولكّن الزبرييَّ هو األبرُز بني الشعراء جميعاً وال أُبالُِغ 
إذا قلُت: إّن شــعَر الزبرييِّ ُيقاُس بالريخرت مقياِس الزالزل لقوِته وشدِته وُعنفواِنه .. 
وهذه القوُة والشدُة والعنفواُن نابعٌة من رقِة الزبريي وحناِنه بالناس فَمن أحبَّ الناَس 
حباً َجّماً فإنه يكرُه ظامليهم ُكرهاً َجّماً .. عاش أبو األحراِر يحمُل يف قلِبه جرحاً بحجِم 
الوطن الجريح وعرّب عن آالِمه شعراً ونثراً طواَل حياِته ولكنه كان ُيحّوُل آهاِته براكنَي 
عىل الطغاة ويحّوُل دموَعه طوفاناً عليهم.. وهكذا كان شعُره ثورًة زلزلت أركاَن مملكِة 
اإلماميني املستبدين .. وقد كان يعرف رسَّ القوِة فيه إنه الشعر .. يقول يف إحدى قصائده :

فؤاد متاش



نجاح عملية الربط بين البنك المركزي
 و فرعه في مأرب

تمكــن الفنيون من فريقي عمــل البنك املركــزي يف املركز الرئيي 
بالعاصمــة عدن، وفرع مأرب من تنفيذ عمليــة ربط نظام فرع مأرب 

باملركز الرئيي.
وعقب اإلنجاز قام املختصون بتنفيذ بعض العمليات التجريبية الناجحة 

للتأكد من سامة الربط.
وأجريت عملية الربط تنفيذا ملحرض االتفاق الذي تم يف وقت سابق من 
هذا الشهر بني اللواء ســلطان العرادة محافظ محافظة مأرب واألستاذ 
حافظ معيــاد محافظ البنك املركزي اليمنــي املتضمن ربط فرع البنك 
املركزي بمحافظة مأرب باملركز الرئيي للبنك يف العاصمة املؤقتة عدن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات سعي البنك املركزي لتفعيل سياسته 
النقدية يف كل املحافظات املحررة إدارته لحسابات الحكومة وفقا للقانون.
وقدمت قيادة البنك املركزي بعدن الشــكر لكل من أسهم وشارك يف 
تســهيل عملية الربط وباألخص السلطة املحلية ملحافظة مأرب بقيادة 
الشيخ ســلطان العرادة وفريقي العمل بقيادة الدكتور نشوان القباطي 
واألســتاذ جمال قايد الكامل مدير فرع مــأرب وجميع موظفي تقنية 

املعلومات باملركز الرئيي وموظفي فرع مأرب.

نبيل العريقي

اســتضافت هيئة مستشــفى مأرب العام اجتماعاً 
موسعاً جمع وزارتي الصحة والدفاع بهدف تنسيق الجهود 
والخدمات الصحية يف املحافظتني من خال غرفة عمليات 

مشرتكة.
وخال االجتماع الذي عقد بحضور وكيل وزارة الصحة 
لقطاع الطب العاجي الدكتور شــوقي الرشجبي ورئيس 
هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي ومدراء 
عموم مكتبي الصحة واملستشفيات يف )مأرب-الجوف(، 
وعن وزارة الدفاع حرض اللواء الركن عبدربه القشــيبي 
مستشــار وزير الدفاع واللواء الركــن احمد الويل رئيس 
هيئة الدعم اللوجستي ونائب مدير دائرة الخدمات الطبية 
العسكرية، تم مناقشة العديد من االشكاليات واالمكانيات 
املتاحــة املتعلقة بتقديــم الخدمــات العاجية للمرىض 
والجرحى ووضع آلية لتنســيق الجهود بني املؤسســات 

التابعة لوزارة الصحة ووزارة الدفاع.
ويف بداية اللقاء رحب الدكتــور محمد القباطي رئيس 
هيئة مستشفى مأرب العام بالحارضين، واستعرض جملة 
من األعمال التي تقدمها الهيئة لخدمة املرتددين عليها من 
املرىض والجرحى مــن مختلف املناطق و املواقع، وأوضح 
جانبا من املشــاكل واملعوقات التي تواجهها الهيئة منها 
شــحة اإلمكانيات وقلة التجهيزات املطلوبة وعدم وجود 

مراكز طبية متقدمة.
من جهته أكد وكيل وزارة الصحــة بأن هذا االجتماع 
يأتي يف إطار توحيد الجهود والتنسيق بني وزارتي الصحة 
والدفاع من أجل خدمة الجرحى واملرىض ووضع آلية تنسيق 
وتفاهم بني جميع املؤسسات الطبية املدنية والعسكرية يف 
املحافظتني، وكذلك رفع االحتياجات من مشاريع ومراكز 
وتجهيزات طبيــة حديثة ورفد املستشــفيات باملعدات 

واالدوية واملستلزمات الطبية وتخفيف الضغط عىل الهيئة.
وتحدث رئيــس هيئة الدعم اللوجيســتي للحارضين 

برضورة وضع الجرحى ضمن أولوياتهم وتسهيل 
كافة متطلباتهم، وأضاف قائاً: بأن عىل وزارتي 
الدفــاع والصحة دعــم املستشــفيات ورفدها 
بالتجهيــزات ومتابعة الجهــات املانحة بتزويد 
الهيئة بجهاز رنــني مغناطيي لتخفيف معاناة 
عرشات الجرحى واملــرىض من التنقات ومطالة 

السفر وعنائه.
ويف ختام اللقاء أكــد الحارضون عىل رضورة 
إنشــاء غرفة عمليات مشرتكة بني املستشفيات 
العمومية يف املحافظتني والنقاط الطبية العسكرية 
والجهات املعنية بالجرحى وكذلك تشــكيل لجنة 
مشرتكة لتقييم أوضاع الجرحى يف مجمع النرص 
والجرحى القادمني من اململكة العربية السعودية 
وإيجاد حلول للمعاقني واالهتمام بهم وتلمس احتياجاتهم.

51 ألف انتهاك للمليشيا 
بحق أطفال الجوف

رصد مكتب حقوق اإلنسان بمحافظة الجوف 
51 ألفاً و481 حالة انتهاك ارتكبتها وتسببت فيها 
مليشيا الحوثي االنقابية بحق أطفال املحافظة 

خال الفرتة من 2015 ـ مايو 2019م.
وأوضــح مدير املكتب عبد الهــادي العصار يف 
مؤتمر صحفي حــرضه وكيل املحافظة املهندس 
عبد الله الحاشدي وممثل قوات التحالف العربي 
بمحافظة الجوف، أن املليشــيا ارتكبت 39 حالة 
قتل و65 حالة إصابة، بينها 32 حالة يعانون من 
إعاقات وتشوهات. فيما احتجزت 12 شخصا دون 

السن القانوني و165حالة تجنيد لألطفال.
وتسببت مليشيا الحوثي االنقابية وفقا للتقرير 
بإصابــة 6 آالف و200 حالة بصدمات نفســية 
وأحرمت نحــو 25 الف طالب مــن التعليم، كما 
تسببت بنزوح أكثر من 20 ألف طفل من مديريات 
املحافظة إضافــة إىل آالف االطفال النازحني من 

خارج املحافظة إليها.
وأشــار العصار يف حديثه أثنــاء املؤتمر إىل أن 
املليشيا تتعمد استهداف االطفال واملدنيني االبرياء 
بمحافظة الجــوف دون االكرتاث لقواعد القانون 
الدويل اإلنساني، داعيا املجتمع الدويل واملنظمات 
والهيئات الدولية واالقليمية واملحلية املعنية بحقوق 
اإلنســان إىل الخروج من مربع الصمت والتدخل 
الفاعل والعاجل إلنقاذ الطفولة ووقف انتهاكات 

املليشيا.

ضبط شحنة مخدرات كانت في 
طريقها للمليشيا

ضبطت األجهزة األمنية يف محافظة مأرب شحنة جديدة من مادة 
الحشــيش املخدر، تقدر بـ 99 كيلو جراماً كانت مخفية عىل متن 

سيارة نوع شاص بطريقة احرتافية.
وأوضحت إدارة رشطة املحافظة بأن الشــحنة ضبطت يف نقطة 
"الفلج" الواقعة عىل الطريق الرابط بني صنعاء ومأرب وعىل متنها 
شخصان أحدهما طفل "16سنة" واآلخر شقيقه "24 سنة"، وهي 

يف طريقها إىل مليشيا الحوثي بصنعاء.
وأشــاد مدير عام رشطة مأرب العميد عبدامللك املداني ,باليقظة 
العالية التي يتمتع بها األفراد املتواجدون يف النقاط األمنية عىل مداخل 
ومخارج املحافظة، وما يحققوه من نجاحات مســتمرة يف ضبط 

املمنوعات وتحقيق األمن واالستقرار والسكينة العامة.
وأكد العميد املداني ,أن األجهزة األمنية بمأرب باتت تتمتع بقدرات 
وإمكانيات عالية يف أداء مهامها وســتقف باملرصاد لكل العصابات 
اإلجرامية الخارجة عن النظام والقانون واملتورطة يف عمليات التهريب 
والتعاون مع مليشــيا الحوثي االنقابية، مضيفا انه سيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية وإحالة املضبوطات مع املتهمني إىل النيابة العامة.

التقــى مدير عام مكتب الشــباب 
والرياضة بمحافظة تعز، أيمن املخايف 
بمكتبه مديــر فرع مكتب الشــباب 
والرياضة يف مديرية املخا، مروان هادي 

ملناقشة أوضاع الرياضة يف املديرية.
وتطرق اللقاء إىل تأهيل و توســعة 
املاعب الرياضية يف مديرية املخا، كما 
ناقش إنشــاء صالة رياضية يف املدينة 
لتمكني شباب املخا من مزاولة بعض 
األنشــطة التي تمــارس يف الصاالت 
املغلقة، مثل: تنس الطاولة والكونغ فو 
وبناء األجسام، وبناء مقر لنادي امليناء 
الذي يعد مــن أقدم األندية يف محافظة 

تعز.

وأشاد مدير عام الشباب والرياضة 
بمحافظة تعز بالجهود املبذولة يف تفعيل 
الرياضة وإقامة العديد من الفعاليات 
واألنشطة الشــبابية والرياضية خال 
األيام املاضيــة يف مديرية املخا؛ مؤكداً 
دعمه لجهــود مدير مكتب الشــباب 
والرياضة باملخا وللمقرتحات التي تقدم 
بها بهدف النهوض بالرياضة يف املديرية. 
ويف ختــام اللقــاء اتفــق املخايف 
وهادي، عىل إقامة سلسلة من األنشطة 
الرياضية خال األيام القليلة القادمة، 
عىل مستوى مديرية املخا خاصة وعىل 
مستوى املحافظة بشكل عام، أبرزها 
بطولة كرة القدم للدرجة األوىل والدرجة 

الثانية والدرجة الثالثة والتي من املقرر 
أن تشارك فيها جميع أندية محافظة 

تعز، ومنها نادي امليناء.
من جانبه عرب مدير مكتب الشباب 
والرياضة باملخا عن شكره وتقديره ملدير 
عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة 
تعز، عىل تفهمــه ملطالب مكتب املخا 
ووعده بتقديم كافة الدعم حتى يتسنى 

له إقامة وتوسيع األنشطة يف املديرية.
كما عرب عن شــكره وامتنانه ملدير 
عام مديرية املخا الشيخ سلطان عبدالله 
محمود، عىل ما قام به من دعم لتفعيل 
األنشطة الرياضية باملديرية واهتمامه 

بالشباب والرياضة.

والــجــوف ــأرب  مـ ــي  ف الصحية  ــخــدمــات  ال تنسيق 

مكتب الشباب في تعز يناقش خططه بمدينة المخا

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
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لغة ولهجات
 الكاهن األكبر!

اندثرت لغات ولهجات واستجدت لغات ولهجات 
مختلفة.. وبقيت لغة كاهن معبد النار املجوســية 
حية متجددة منذ القدم إىل يومنا هذا، وأقدر اللغات 
واللهجات عىل التعبري  عن ضيق الصدر وضيق األفق 
وإيصال املفاهيم املحرفة واملغلوطة  ورضب األمثال 
والخداع واملناورة والتمويه ناهيك عن استخدام لغة 
الجسد واساليب التقمص .. بدءاً من حركة األهداب 
ومنح العيون دموع التماســيح عله بتلك الحركات 
الفوضوية التأثري عىل اليمنيــني بخطاباته املثخنة 
بالكذب والضغينة والتعصب ، مروراً بحركة األصابع 
والشــفتني والجبني وصوالً إىل مالمح الوجه، حيث 
يحمر ويصفر ويخرض كإشارات املرور التي يفهم 

السائقون لغتها دون أن تنطق.

مجدداً يكتشف املرء قدرة الذمي قائد املتمردين 
الحوثيني عىل فوضوية  فكرة الخطاب السيايس بلغة 
غوغائية مستجدة يف عرصنا الراهن مستخدماً لغة 
القران ومحرفاً ملعانيها ومســتنداً لألقوال  كهنته 
املجوس ومعتربا أنها من األحاديــث النبوية  دون 

خجل..

هكذا أصبحت لغــة القرآن والحديــث النبوي 
الصادر عن نبي هذه األمة الذي لم ينطق عن الهوى 
لغة يختلقها الغاوون كإشــارات إرشادية تخاطب 
)عجول( الشعب ويحاور الطرشان الذين لهم عيون 

ال يرون بها وأذان ال يسمعون بها.

مسكني أنت يا حفيد عبد الله بن سبأ يا من تدعي 
انك قائد املسرية القرآنية، ألم تدرك أن اإليمان يماٍن 
والحكمة يمانية وأن لليمنيني والعالم عقوال تقرأ ما 
يف لغتك وحركاتك وما بني السطور وغلطك محسوب 

عليك أمام الله والبرش؟!

 هكذا أصبحت لغة شــيطان لغــة يف رأي هذه 
الجماعة يجب ان يطبقها ويتداولها الناس بإبداعها 
وقواعدها املتجددة واملبتكرة التي ارتبطت بالتدمري 
الشامل لكل مقدرات اليمن أرضا وإنسانا ومنحته قوة 
وإرادة متنفذي القبيلة والعسكر حق التعبري حتى ولو 

كان عىل حساب كتاب الله وسنة رسوله.

 وصدق رسول الله صىل الله عليه وسلم حني قال: 
"إذا لم تستِح فاصنع ما شئت".

تجــري وزارة الثقافة تحضريات 
لتنظيم جلســات فنية لعدد من فرق 
الدان الحرضمي ضمن مرشوع اعداد 
ملف فن الــدان إلدراجه ضمن قائمة 
اليونيسكو للفنون الشعبية غري املادية 
للبرشية، الذي تعمل الوزارة عىل اعداده.
وأوضح وزير الثقافة مروان دماج 
ان الجلسات الفنية التي ستعقد عىل 
هامش النــدوة الثقافية الدولية لفن 
الدان التي تنظمهــا الوزارة ومنظمة 
اليونيســكو يف القاهــرة، تشــارك 
فيها ثاث فرق فنية شــعبية مهتمة 
بتقديم فن الــدان الحرضمي بصوره 
التقليدية كما تعارف عليها أبناء وادي 

حرضموت.
حيث ســتقدم فرق الغناء للدان 
الحرضمي برتيــم ألواناً من فن الدان 
املعلوي، فيما ستقدم فرقة ملتقى فن 
الدان بسيئون لون فن الدان الحدري، 
عىل أن تقدم فرقة املوســيقى بوادي 
العني العديد من نماذج الدان املتعددة 
كالدان البدوي والشبواني واملشقايص 
ودان الهبيش التي اشتهرت به العديد 
من مناطق وادي وساحل حرضموت 

وبعض مناطق شبوة وأبني.
وســتقدم خال الندوة العديد من 
أوراق العمل من قبل باحثني وخرباء 
دوليني مهتمني بالغناء واملوســيقى 

اليمنيــة ويف مقدمتهم الدكتور جون 
المبريت والدكتورة شــهرزاد قاسم، 
والدكتورة نجوى عــذرا، والدكتورة 
جابروال بــراون، وممثــل اليمن يف 
اليونيســكو الدكتور أحمــد الصياد 
والدكتور نزار غانم والدكتور ســمري 

مقراني والدكتورة آنا بوليني.
وســتتناول أوراق العمل فن الدان 
من عــدة محاور بهدف اســتكمال 
متطلبات امللف الذي تعمل عليه وزارة 
الثقافة بغرض تقديمه ملنظمة الثقافة 
والعلوم اليونسكو لضمه ضمن القائمة 
التمثيلية العاملية للفنون الشعبية غري 

املادية للبرشية.

يســتمر الحوثيون يف االستثمار 
باألزمة اإلنسانية التي يمر بها اليمن، 
عرب تورطهم يف عمليات تهريب تحت 
غطاء برنامج األغذية العاملي، حيث 
دخلت سفينة تحمل آالف األطنان من 
املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة 
يف اآلونة األخرية، عىل أنها مخصصة 
لإلغاثة، ليتبني الحقاً أنها مخصصة 

للمليشيا االنقابية.
وبعد نحــو 50 يومــاً من طلب 
برنامج األغذية العاملي رسالة تفيد التوضيح بهــذه الواقعة، أرســل 

بأن شحنة الديزل إغاثية أرسلت عىل 
متن سفينة تجارية لتشغيل مطاحن 
القمح املخصصة لإلغاثــة، بينما 
أكدت اللجنــة االقتصادية أن كمية 
الديزل عىل متن السفينة التجارية 
تكفي لتشغيل املناطق غري املحررة 
كافة، ملدة ال تقل عن 10 أيام، وليست 
لتشغيل مطاحن تطحن بضع أطنان 

من القمح املخصص لإلغاثة. 
وعن تفاصيل سفينة املشتقات 
النفطيــة، قــال الدكتــور فارس 
الجعدبي، عضو اللجنة االقتصادية 
رئيس املكتب الفنــي: "أن اللجنة 
فوجئت بدخولها مينــاء الحديدة 
وتفريغ شحنتها، وعلمنا أنها تمكنت 
من الدخول بعد إرسال رسالة بريد 
إلكرتوني رسمي من برنامج األغذية 
العاملية التابــع لألمم املتحدة لخلية 
اإلجاء والقوات املشرتكة، يفيد بأن 
هذه الســفينة تابعة لهم واملطالبة 
بدخولهــا، ألنها تحمل مشــتقات 

نفطية إغاثية".
وأضاف: " وألن هذا الربنامج يف 
األمم املتحدة يقوم بعمل إنســاني 

فإن خلية اإلجاء والقوات املشرتكة 
منحت السفينة إذن الدخول، كونهم 
يمنحون السفن اإلغاثية أولوية إذن 

الدخول للميناء.
وأشــار الجعدبي "تحققنا بعد 
دخول هذه السفينة مليناء الحديدة 
وتفريغ شحنتها، من أنها السفينة 
التجارية التــي منعنا دخولها لعدم 
اكتمال أوراقها ووضوح مصدرها، 
وهي واحــدة مــن الســفينتني 
التجاريتني املشبوهتني، وقد زج بها 
الحوثيون لتجار املشتقات النفطية 
إلدخالها دون أي ترصيح يف مطلع 
شهر مايو املايض من العام الحايل".

 وتابع: "وعنــد رفضنا منحها 
اإلذن تم إرســال بريــد إلكرتوني 
رســمي من برنامج الغذاء العاملي 
لخلية اإلجاء والقوات املشــرتكة، 
تفيد بأن الشــحنة التي عىل متنها 
إغاثية تابعة لهم، وهو ما لم يذكر 
يف بداية طلب اللجنة األوراق الخاصة 
لتوضيح مصدر هذه الشحنة، وتم 

إعطاؤها إذن الدخول".
وبنّي أن برنامــج األغذية العاملي 
أرســل رده بناء عىل طلــب اللجنة 
توضيح ما جــرى، الفتاً إىل أن جزءاً 
من مادة الديزل التي حملتها السفينة 
يســتخدم لطحن بعــض الحبوب 
املخصصة ألعمــال اإلغاثة، ولكن 
الحقيقة أن الســفينة حملت ما ال 
يقل عن 24 ألف طن من مادة الديزل، 
وبالتايل جاء رد الربنامج غري مقنع 
لهذه الحادثة، مشرياً إىل أن الربنامج 
أكد يف رده التزامه يف املرات القادمة 

بكل قرارات الحكومة وضوابطها.

ناقشت منظمة "تجديد" للتنمية 
والديمقراطية بعدن مقرتحات عدة 
ملبادرات مجتمعية مدنية، تهدف إىل 
اإلســهام يف الحد من انتشار ظاهرة 
عمالة األطفال يف مدينة عدن، وذلك 
ضمن جملة توصيات عنت بأسباب 
ومعالجات الظاهــرة، خرجت بها 
الحلقة النقاشية، التي أقامتها املنظمة 

يف مقرها يف مديرية املعا.
وتمثلــت املبــادرات يف تصميم 
حمات منــارصة لقضايا وحقوق 
الطفل، ورفع مستوى وعي املجتمع 
واألرس خاصًة بمخاطر ظاهرة عمالة 
األطفال، وتوحيد الجهود والتنسيق بني 
املنظمات املحلية والدولية والجهات 
الرســمية املعنية؛ إلنشــاء مراكز 
متخصصة لتأهيل األطفال املترضرين 
من الحرب، وتنفيذ برامج العودة إىل 
املدارس وتنميــة املهارات واملعارف، 

وإقامة مخيمات تحتضن أنشــطة 
ترفيهية وتوعوية وحيوية لألطفال.

النقاشية برعاية  ُنظمت الحلقة 
وزير الشــؤون االجتماعية والعمل 
دكتور ابتهــاج الكمــال، وحملت 
عنوان "عمالة األطفال .. األســباب 
واملعالجات"، وجاءت تزامًنا مع احياء 
الذكرى الـ 17 لليوم العاملي ملكافحة 
عمل األطفال، وذلك يف إطار الربنامج 
الخاص بقضايا وشــؤون الطفولة، 
الذي تنفذه منظمة "تجديد" يف مدينة 

عدن.
ُقدمت يف الحلقة النقاشــية عدة 
أوراق عمل من رئيس منظمة تجديد 
القايض فهيم عبدالله، رئيس محكمة 
األحداث االبتدائيــة يف عدن القايض 
نجاء عليوة، مستشار وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل غازي عبدالرب، 
ورئيس دائرة املرأة والطفل يف املجلس 

املحــيل – مديرية التواهي ُســكرة 
عبدالرحيم، بحضور ومشاركة ممثيل 
منظمات محلية ودولية، إدارات املرأة 
والطفل بعــدة جهات، اختصاصيني 

اجتماعيني، ونشطاء حقوقيني.
ودعــا املشــاركون يف الحلقــة 
النقاشية إىل رشاكة حقيقية ومتكاملة 
بني مختلف الجهات الحكومية املعنية 
ومنظمات املجتمــع املدني املحلية 
والدولية؛ إليجاد حلول جذرية للحد 
من ظاهرة عمالة األطفال، وتعديل 
ترشيعــات العمــل، وتوعية األرس 
بأهمية التعليم، وتوسيع نطاق برامج 
التعليم واألخرى املتعلقة بســحب 
األطفال من ســوق العمل والعودة 
إىل املدارس، إىل جانب توفري الرعاية 
والحماية لألطفال، وتفعيل القوانني 
الوطنية واالتفاقيات الدولية الخاصة 

بحقوق الطفل.

غادر مطار عدن الدويل ، أول 
أمس الثاثاء ، 20 جريحاً من 
جرحى الحرب من محافظات 
) عدن لحــج- أبني- الضالع ( 
الستكمال عاجهم يف جمهورية 

الهند ، عىل نفقة الدولة.
وقال وكيــل محافظة عدن 
والشهداء  الجرحى  لشــؤون 
علــوي النوبة لوكالــة االنباء 
اليمنية )ســبأ(: بان ســفر 
الجرحى يأتي ضمن توجيهات 
فخامة الرئيس عبدربه منصور 
الجمهورية  رئيــس  هــادي 
وبمتابعة رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك ، وبجهود مبذولة 

من قبل هيئــة رئيس األركان 
العامة الفريــق الركن عبدالله 
ســالم النخعــي ، وأمني عام 
رئاسة الوزراء حسني منصور ، 
وذلك تقديرا للتضحيات الكبرية 
التي قدمها األبطال يف ســبيل 
الدفاع عن الوطــن من دنس 

الحوثي املدعوم ايرانياً.
وأشــار النوبــة اىل أن عدد 
املستفيدين من املنحة املقدمة 
من رئيس الجمهورية للجرحى 
البالغــة قيمتهــا 2 مليــون 
دوالر ،200 جريــح حرب من 
محافظات عــدن ولحج وأبني 

والضالع.

ندوة دولية للدان 
الحضرمي 

مبادرات لحماية الطفولة في العاصمة عدنالغذاء العالمي يتورط في إمداد المليشيا بالديزل

مـىت؟إلى 
الطريق االسفلتي الرابط بني 
محافظتــي الجوف ومأرب 
الجارفة  الســيول  تسببت 
يف قطعه، وهــو ما أدى إىل 
عرقلة مرور مئات الشاحنات 
الخاصــة بنقــل البضائع 
ألســابيع عدة، وهو الخيار 

الوحيد أمام العابرين.
السلطات  ستظل  متى  فإىل 
املحلية املعنية بحل املشكلة 
خصوصا وأنه خط رئييس ال 
يمكن االستغناء عنه؟! وملاذا 
لم يتم التنسيق مع صندوق 
العاصمة  يف  الطرق  صيانة 
عدن للبدء بأعمال اإلصالح 

بصورة عاجلة؟!

دفعة جديدة من جرحى الحرب تغادر 
عدن إلى الهند الستكمال العالج

هكذا 
تدار االمتحانات 

يف املدارس 
اخلاضعة لسلطة 

احلوثي


