
   متابعات
 أكد املبعوث األممي إىل اليمن، 
مارتــن غريفيث، أن رســالة 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي وحكومته واضحة وهي 
االلتزام لتحقيق السالم،  وقال 
غريفيــث، يف مقابلة مع وكالة 
"سبوتنيك"، رداً عىل سؤال حول 
نتائج اجتماعه مع نائب الرئيس 
األربعاء  اليمني عيل محســن 
املايض: "لقد عقــدت اجتماعا 
بناء جدا مع نائب الرئيس عيل 
محســن األســبوع املايض يف 
الرياض، كانت رسالة الرئيس 
هادي والحكومة اليمنية واضحة 
للغاية: "االلتزام الكامل بتحقيق 

السالم".
الخطوات  "ناقشنا  وأضاف: 
األساسية الالزمة للميض قدما 
يف عملية الســالم، مع االحرتام 

الكامل لسيادة اليمن واستقاللها 
أراضيها.  وســالمة  ووحدتها 
واتفقنا عــىل التعلم من املايض 

أثناء النظر إىل املستقبل".
كما أكد غريفيث أن روســيا 
تلعب دورا أساســيا يف جهوده 
تجاه الشأن اليمني، مشريا إىل 

أنها كانــت داعما 

 واصلت حملة أمنيــة جنوب مدينة 
مــأرب أمس األربعــاء مالحقة عنارص 
تخريبية صــدرت بحقها أوامر قضائية 

بالقبض القهري. 
وقال مصدر يف اللجنة األمنية بمحافظة 
مأرب: إن النيابــة العامة أصدرت أوامر 
لرشطة املحافظة باإلحضــار القهري 
لكل من حســن صالح الباروت األمري، 
وناجي صالح الباروت األمري، وســعيد 
حمد الباروت األمــري وآخرون . وأوضح 

املصدر أن املتهمن كانوا يقومون بأعمال 
تخريبية وإقالق األمن والسكينة العامة 
والتقطعات والقتل للمواطنن، وآخرها 
االعتداء يوم اإلثنن األول من يوليو عىل 
عنارص إحدى دوريــات املراقبة األمنية 
عىل جانــب الطريق يف مفرق الســد ما 
أسفر عن استشــهاد الجندي قائد عبده 
يحيى إسماعيل والجندي بدر فاروق عيل 

األهنومي وجرح اثنن آخرين.  
وأشــار املصدر إىل أن الحملة األمنية 

طوقــت املنطقــة، ومن ثــم تدخلت 
الوساطات لتســليم املطلوبن أنفسهم، 
لتتفاجأ الحملة صبــاح اليوم األربعاء 
بقيام املطلوبــن والعنارص التابعة لهم 
بتفجري املوقف وإطالق النار من األسلحة 
الخفيفة واملتوسطة واالشتباك مع أفراد 
الحملة، ما أسفر عن استشهاد نائب مدير 
أمن مديرية مدينة مأرب املقدم/ مجاهد 

مبخوت الرشيف وإصابة 3 آخرين .  
وأكد املصدر أن الحملة احتوت املوقف، 

وتســتكمل حالياً مالحقــة العنارص 
املطلوبة، واملسلحن التابعن لهم الذين 
يستغلون حرص رجال األمن عىل سالمة 
املدنين الذين يتمرتس بهم الخارجون عن 

القانون.  
وأكــد املصــدر أن الحملــة األمنية 
ستســتمر لتحقيق األمن والقبض عىل 
املطلوبن، ولن تتهاون مع كل من تسول 
له نفسه املســاس باألمن واالستقرار 

وإقالق السكينة العامة.

استنكرت وكالة األنباء اليمنية )سبأ(، إقدام عنارص 
خارجة عن النظام والقانون، أمس األربعاء، عىل اقتحام 

مبنى الوكالة يف العاصمة املؤقتة عدن.
وحملت الوكالة تلك العنارص املســؤولية الكاملة يف 
حال تعرض موظفي الوكالة ألي أذى وأي أرضار تصيب 

املبنى.
وأدانت إدارة الوكالــة، يف بيان صادر عنها، التعرض 
لصحفيي الوكالة بالتهديــد والوعيد، وبالعودة مجدداً 
القتحام املبنى وإغالقه يف حال فتح أبوابه مجدًدا للقيام 

باملهام الوطنية امللقاة عىل عاتق الوكالة.

واستغرب البيان، إرصار تلك العنارص املقتحمة ملبنى 
الوكالة يف عــدن، عىل إقحام الوكالــة التي تعد إحدى 
املؤسسات العامة التابعة للدولة، يف مناكفات وحسابات 
ضيقة ال تخدم املصلحة العامة وتضاعف املعاناة املرتتبة 
عىل الحرب التي تشــنها مليشــيا الحوثي االنقالبية 

املدعومة من إيران، عىل الشعب اليمني.
ويف نفس الســياق أدانت نقابة الصحفين اليمنين 
قيام مســلحن من أنصار ما يسمى باملجلس االنتقايل 
الجنوبي باقتحام مبنى وكالة األنباء اليمنية “سبأ“ أمس 
األربعاء يف عدن ومنعوا العاملن والصحفين من مزاولة 

أعمالهم، واعتدوا عىل بعضهم، وهددوا من يعود للعمل 
بالوعيد، وقام املســلحون املقتحمون بتكسري اللوحة 
املعدنية الخاصة باسم الوكالة وأخذوها معهم وكتبوا 

عىل الجدران تحذيرات بعدم فتح املبنى مجددا .  
وحملت نقابة الصحفين يف بيان لها تلقته )26سبمرب( 
املجلس االنتقايل كافة املسئولية داعية ملراجعة مثل هذا 
التوجه الخطري تجاه الحريات، ودعت النقابة السلطات 
األمنية يف عدن إىل إيقاف هذه املمارسات القمعية، وتوفري 
الحماية ملبنى الوكالة وللزمالء الصحفين والعاملن فيها 

ومعاقبة املعتدين.  

 عاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
الثالثاء، إىل مقر إقامتــه املؤقت يف العاصمة 
السعودية الرياض قادماً من الواليات املتحدة 
األمريكية، بعــد إجرائه فحوصاتــه الطبية 

الروتينية املعتادة.

..  ويبعث برقية عزاء 
للعميد الرجدهي بوفاة والده

وبعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية ، برقية عزاء ومواساة ملدير 
عام الرشطة بمحافظة سقطرى العميد عيل 
الرجدهي وكافة أفراد أرسته وآل الرجدهي ،عزاه 
فيها بوفاة والده املغفور له بإذن الله تعاىل أحمد 

عبدالله الرجدهي. 
وعرب رئيس الجمهورية يف الربقية عن خالص 
العزاء واملواساة بهذا املصاب األليم..سائالً املوىل 
عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه 
فســيح جناته وأن يلهم أهلــه وذويه الصرب 

والسلوان. 

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل محسن صالح، 
أمس األربعــاء، اتصاالً هاتفياً بمحافــظ محافظة مأرب اللواء 
سلطان العرادة، لالطالع عىل سري األوضاع واملستجدات وجهود 

البناء والتنمية وتثبيت األمن واالستقرار.
وأشاد نائب الرئيس بدور الســلطة املحلية واألجهزة املدنية 
واألمنية والعسكرية يف توفري الخدمات وتثبيت األمن واالستقرار، 
مؤكداً اهتمام فخامة رئيس الجمهورية املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي القائد األعىل للقوات املسلحة وتوجيهاته املستمرة، 
وتقديره للدور الجمهوري الذي تولته محافظة مأرب وأبناؤها يف 

ظل االنقالب الحوثي الكهنوتي الذي تعرضت له بالدنا.
كما أثنى عىل الدور املجتمعي للوجاهات واألعيان واملواطنن 
ومختلف الكيانات السياســية يف مســاندتهم ملؤسسات الدولة 
املختلفة يف البناء وبسط األمن، وردع أي قوى إرهابية أو تخريبية 
خارجة عن النظام والقانون، موجهاً باملزيد من اليقظة األمنية 

ومضاعفة الجهود يف شتى املجاالت.
ونوه نائب الرئيس إىل دور مأرب وأبناء مأرب الحضارة والتأريخ 

التي وقفت مع الدولــة والرشعية يف أحلك الظروف، 

في اتصال هاتفي بمحافظ مأرب

 نائب الرئيس يشيد بدور السلطة المحلية واألجهزة 
األمنية في تثبيت األمن واالستقرار

عدد إكـــتروني

 اســتعرض مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري، 
أمس األربعاء، يف العاصمة املؤقتة عدن، برئاسة رئيس 
املجلس الدكتور معــن عبدامللك، اإلجراءات املتخذة 
حيال الهبوط االضطراري لطائرة رشكة الخطوط 
الجوية اليمنية يف مطار القاهرة الدويل، األحد املايض، 

بعد وقت قصري من إقالعها متجهة اىل عدن.
وشدد املجلس، عىل لجنة التحقيق التي شكلتها 
الحكومة الترسيع بإنجاز عملها للنظر يف حيثيات 
ما حدث، وتداعيات الهبــوط االضطراري للطائرة، 
والرفع بتقرير مفصل إىل مجلــس الوزراء تمهيدا 
لتقديمه إىل فخامــة الرئيس عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية.
 مؤكدا عــىل رضورة تضمن التقريــر الحلول 
واملقرتحات الالزمة لعدم تكرار ما حدث، حفاظا عىل 

سالمة املسافرين. 
وأقر مجلس الوزراء اتفاقيــة التعاون اإلقليمي 
لرتبية األحياء املائية وإدارة املصائد الســمكية يف 
البحر األحمر وخليج عدن، واملقدمة من وزير الثروة 

السمكية.

وجه نائــب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية 
املهندس أحمد امليرسي، باستكمال البنية التحتية 

لكلية الرشطة بمحافظة حرضموت.
جاء ذلك خالل لقائــه، الثالثاء، يف العاصمة 
املؤقتة عدن، قيادة كلية الرشطة بحرضموت، 

ملناقشة املصادقة عىل البدء باإلجراءات القانونية 
لتفعيل كلية الرشطة بحرضموت عىل مستوى 
إقليم املحافظة وأوضاع الكلية وحجم طلبات 
القبول، وأهميتها يف تأهيل كوادر وزارة الداخلية 

وإعدادهم اإلعــداد الجيد ليقوموا 

المبعوث األممي: المجتمع الدولي 
مع وحدة اليمن وسالمة أراضيه

حملة أمنية تواصل مالحقة عناصر تخريبية صدرت أوامر قضائية بالقبض القهري عليها جنوب مدينة مأرب

وكالة األنباء اليمنية )سبأ( ونقابة الصحفيين تدينان اقتحام مبنى فرع الوكالة بمحافظة عدن

الميسري يوجه باستكمال البنية التحتية لكلية 
الشرطة بمحافظة حضرموت

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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صفحات
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تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

 

فرض هيبة الدولة
فرض هيبة الدولة وإعمال القانون وإخضاع 
الجميع أمام سلطات القانون، مبدأ أسايس يف 
تطور املجتمعات، وال يمكن ألي مجتمع أن يعمر 
األرض ما لم تحرض سلطات الدولة وأجهزتها 
األمنية، لحماية السكينة العامة للناس وحفظ 

األمن واألمان واالستقرار.
ومن هنا يتوجب عــى الجميع أن يخضع 
لسلطات القانون ويلتزم بمبادئه، وأن من يعتقد 
أنه باستطاعته الذهاب إىل أبعد من ذلك، ومحاولة 
العبث بأمن واستقرار املواطن، فانه واهم وغري 
مستوعب أن قبول سلطات الرشعية بأن يعيش 
يف مناطقها من شاركوا يف االنقالب عى الرشعية 
الدســتورية لليمنيني، إنما من باب التسامح 
واملسئولية القانونية واألخالقية لسلطات الدولة 
من أجل إعطاء هؤالء الغوغائيني فرصة أخرى 
ملراجعة أنفسهم وترصفاتهم والتوبة عن ذنوبهم 

وجرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني.
لكن صرب الدولة مع العنــارص التخريبية 
والعابثة بأمن واســتقرار املجتمع، ال يمكن له 
أن يستمر مادام وتلك العنارص املارقة واملتمردة 
تحاول من وقت آلخر أن تقلق السكينة العامة 
للناس وتزهق أرواح الناس وأفراد الجيش واألمن، 
وكأنها فوق القانون سعيا منها إىل التماهي مع 
مخططات وأهداف مليشيا الحوثي االنقالبية 
اإليرانية املجوسية، كما أن سلطات الرشعية لن 
تسمح بأية أعمال فوضوية تمارس يف مناطقها 
املحررة، وسترضب بيد من حديد كل من يسعى 
أو يحاول  تقويض نفوذ ســلطات الرشعية يف 
املناطق املحررة، أو التصدي لعملية استكمال 
استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء االنقالب، ويف 
الوقت نفسه ستجابه كل املشاريع الضيقة التي 
تعارض املرشوع الكبري لليمنيني يف بناء الدولة 
االتحادية التي أجمعوا عليهــا لخدمة اليمن 

واليمنيني عامة.
وعى االنقالبيني وحلفائهم والواهمني بعودة 
إمامة الظلم والظالم أن يتعظوا من الرســالة 
القوية التي وجهها رجال الجيش واألمن للعنارص 
التخريبية واملتمردة عى سلطات الدولة، ورفضها 
الرضوخ لسلطات القانون يف محافظة مارب بعد 
أن هاجمت دورية قوات األمن الخاصة وقتلت 
اثنني من أفرادها.. ولم تتوقف عند هذا بل ذهبت 
إىل رفض االنصياع ألوامــر القضاء ومقاومة 
ســلطات األمن، فكان ألبطال الجيش واألمن 
كلمتهم الفاصلة يف تحقيق العدالة واالقتصاص 

من تلك العنارص املارقة والسارقة.

رئيس الجمهورية يعود إلى الرياض بعد زيارته للواليات المتحدة

    محمد التميمي

تقدمات جديدة تحرزهــا قوات الجيش الوطني يف عدد 
من جبهات القتال املشــتعلة، خالل املعارك العنيفة التي 
خاضتها ضد مليشيا الحوثي االنقالبية هذا األسبوع يف كل 
من محافظة صعدة والضالع والجوف وحجة وتعز، تكبدت 

فيها املليشيا خسائر فادحة.
ففي محافظة صعدة، أحرزت قوات الجيش الوطني هذا 
األسبوع تقدماً جديداً، حيث حررت أجزاء واسعة يف جبهة 
املزرق الواقعة بني مديريتي الظاهر وحجة، بعد مواجهات 
عنيفة مع مليشــيا الحوثي االنقالبية، أسفرت عن مرصع 

وجرح عدد من عنارص املليشيا.
وأدت التقدمات الجديدة التــي حققتها قوات الجيش 
الوطني إىل االلتحام العسكري بني جبهة حرض يف محافظة 
حجة، وجبهة املزرق يف مديريــة الظاهر غربي محافظة 
صعدة، والتي بدورها مكنت قوات الجيش من الســيطرة 
النارية عى الخط الرابط بني املزرق يف عزلة الفج واملالحيظ 

واملناطق املحيطة بها.
أما يف محافظة الضالع التي تتكبد فيها املليشيا االنقالبية 
خســائر فادحة يف األرواح والعتاد باستمرار، والتي كان 
آخرها مرصع وجرح عدد من عنارصهــا، وتدمري آليات 
وعربات قتالية تابعة لها يف معارك عنيفة مع قوات الجيش 
الوطني جراء محاولة هجوم املليشيا عى حبيل الظبة ولكمة 
الدوكي، يف جبهة حجر بمديرية قعطبة شمايل املحافظة، 

تمكنت قوات الجيش من صدها ودحرها.
بالتزامن شــنت مقاتالت التحالف العربي عدة غارات 
عى آليات قتالية للمليشــيا يف مديرية قعطبة، أسفرت عن 
تدمري دبابتني للمليشــيا يف حبيل سليم وحبيل الزبرييات 
غرب املديرية، إضافة إىل استهداف ثالث شاحنات يحملن 
أســلحة وذخرية وصواريخ حرارية، فضالً عن تدمري عدد 
من األطقم القتالية، جميعها كانت يف طريقها للمليشيا يف 

الفاخر، وحجر، وهجار غرب، يف املديرية ذاتها.
كما شنت املقاتالت عدة غارات جوية استهدفت مواقع 
وتحركات ملليشيا الحوثي االنقالبية يف محافظتي الضالع 

وإب، حيث قصفت املقاتالت معسكر الحمزة يف محافظة إب 
الخاضع لسيطرة املليشيا، ما أسفر عن مرصع وجرح عدد 
من عنارص املليشيا، وتدمري آليات وأطقم وذخائر للميلشيا 

وسط املعسكر.
وكانت قوات الجيش الوطني، تمكنت من أرس قيادي بارز 
للمليشيا يدعى عيل عبدالله العنزي امللقب أبو بكيل، مع 7 
من مرافقيه، أثناء محاولتهم التسلل إىل منطقة الزبرييات 

يف جبهة شخب بمديرية قعطبة.
ويف محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش الوطني من 
صد هجوم شنته مليشيا الحوثي االنقالبية يف مديرية برط 
العنان عى مواقع سبق وأن تم دحرهم منها يف وقت سابق.
وقال قائد لواء الحســم العميد/ ظافر حقان الجعيدي 
لــ"26ســبتمرب" : "إن عدداً من عنارص املليشــيا لقوا 
مرصعهم وجرح آخرين أثناء محاولتهم الفاشلة الستعادة 
مواقع جويــدرة وملحة يف عزلة القعيــف بمديرية برط 

العنان".
وأضــاف الجعيــدي: "تمكنــت الفرق 
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يجب رفع اليقظــة وروح الوعي وتعزيز 
اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف ملواجهة 
قوى التمرد واالنقالب وأذرعها من العنارص 
اإلرهابية التي تحاول عبثاً تعطيل الحياة 
العامة خدمة منها لقوى التمرد واالنقالب.

قوات الجيش الوطني تحرر مواقع استراتيجية في صعدة والجوف وتعز وتكبد المليشيا خسائر فادحة في حجة والضالع
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أخبار وتتمات2

اعــــالن قضائــي
تعلن محكمة مأرب اجلزائية االبتدائية بأنه 
يوم  املنعقدة  جلستها  يف  قــرارهــا  على  بــنــاًء 
اإلثنني املوافق 2019/7/1م، واملتضمن النشر عن 
املتهمني: 1 -عيسى أحمد سالم أحمد قودير، 
2 - أحمد محمد سالم أحمد قودير، يف القضية 
رقم )116( لسنة 2019م، ج ج بواقعة سرقة. بأن 
عليهم املثول أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ 
هذا اإلعالن ما لم سيتم محاكمتهم طبقًا لنص 
املادة )285( وما بعدها من قانون اإلجــراءات 

اجلزائية باعتبارهم فارين من وجه العدالة. 

اعــــالن قضائــي
تعلن محكمة مأرب اجلزائية االبتدائية بأنه بناًء 
على قرارها يف جلستها املنعقدة يوم اخلميس 
عن  النشر  واملتضمن  2019/6/27م،  املــوافــق 
املتهمني : -1 عبد العزيز محمد حسني النجار، 
-2 عبدامللك حميد ناصر العون، يف القضية رقم 
بأن  سرقة.  بواقعة  ج  ج  2018م،  لسنة   )441(
عليهم املثول أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ 
هذا اإلعالن ما لم سيتم محاكمتهم طبقًا لنص 
ــراءات  املــادة )285( وما بعدها من قانون اإلج

اجلزائية باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

اعــــالن قضائــي
االبتدائية  اجلزائية  مــأرب  محكمة  تعلن 
بأنه  بناًء على قرارها يف جلستها املنعقدة 
يوم األربعاء املوافق2019/6/26م واملتضمن 
النشر عن املتهم/ علي محمد علي مدخلي يف 
القضية رقم )40( لسنة 2018م ج ج بواقعة 
حيازة مخدرات بقصد االجتــار. بأن عليه 
املثول أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ هذا 
اإلعالن ما لم سيتم محاكمته طبقًا لنص 
املادة )285( وما بعدها من قانون اإلجراءات 

اجلزائية باعتباره فارًا من وجه العدالة.  

اعــــالن قضائــي
خالد  عبدالغني  األخ/  االبتدائية  ــأرب  م محكمة  إلــى  تقدم 
عبداخلالق شبوط .. مدعيًا أنه وقع خطأ يف جواز سفره وذلك 
ذكروا لقبه شبوط  والصحيح هو ان لقبه هيجان بحيث يكون 

اسمه عبدالغني خالد عبداخلالق هيجان.
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض يقدمه أمام احملكمة 

خالل شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

نائب الرئيس يشيد
وكانت سداً منيعاً أمام انقالب مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران منذ اليوم األول، واحتضنت كل أبناء الوطن من 

مختلف املحافظات.
من جانبه عرب محافظ مأرب عــن تقديره الهتمام 
ومتابعة القيادة السياسية، مســتعرضاً أهم القضايا 

واملوضوعات املرتبطة باملحافظة.

مجلس الوزراء يناقش
كما أقر الكلفة التقديرية ملرشوع الربط الشبكي بن 
مراكز اإلنزال ومركز املعلومات السمكي يف ديوان الوزارة 
يف العاصمة املؤقتة عدن، والكلفة التقديرية ملرشوع إنشاء 
غرفة العمليات يف ديوان وزارة الثروة السمكية يف العاصمة 
املؤقتة عدن، ويهدف املرشوعان إىل تعزيز نشاط وزارة 
الثروة الســمكية، وعودة عملية تصدير األسماك، ورفد 
خزينة الدولة من إيرادات القطاع السمكي الحيوي املهم، 
كونهما سيســهمان يف معرفة حجم املخزون السمكي، 
والعمل عىل اســتقبال املعلومات الســمكية بمختلف 
مجاالتها، ومن ثم القيام برتتيبها وتصنيفها وتخزينها 

لتكون مرجعية يف هذا املجال.
وأثنى املجلس، عىل الجهود املبذولة يف النهوض بالقطاع 
السمكي واستعادة عافيته تدريجياً، ومعالجة األرضار 
التي تعرض لها الصيادين جراء الحرب التي أشــعلتها 

مليشيا الحوثي االنقالبية.
وناقش مجلس الوزراء، مرشوع قرار تشكيل اللجنة 
الوطنية لدراسة مؤرشات سوق العمل، املقدم من وزير 
الخدمة املدنية والتأمينات، وأقر املرشوع مع مراعاة 
إعادة تسمية اللجنة وصياغة أهدافها لضمان تحقيق 
أهدافها بما يحقق التناســب بن مخرجات التعليم 
الفني ومتطلبات ســوق العمل املحــيل واإلقليمي، 
واالهتمــام بتعزيز التعليم الفنــي وتطوير مهارات 

الخريجن بمختلف املجاالت.
وجدد مجلــس الوزراء، إدانته بأشــد العبارات قيام 
مليشيا الحوثي املدعومة من إيران باالستهداف املتكرر 

ملطار أبها الدويل يف اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وآخرها فجر الثالثاء، ما أســفر عن إصابة 9 مدنين، 
معترباً اســتمرار مليشــيا الحوثي يف هــذه العمليات 
اإلرهابية، والتي تتعمد من خاللها اســتهداف املدنين 
واملنشــآت املدنية انتهاكاً سافراً لكل األعراف والقوانن 

الدولية السيما القانون الدويل اإلنساني.
وأكد املجلس، أن هذا االستهداف اإلرهابي يعد دليالً عىل 
استهتار املليشيا االنقالبية بالقوانن واألعراف الدولية، 
ويعكس مدى تأثري النفوذ اإليراني عىل املليشيا الحوثية، 
ويؤكد عدم جديــة الحوثين يف الســالم، وجدد دعوته 
للمجتمع الدويل واألمم املتحدة ومجلس األمن إىل إدانة هذا 
االستهداف واالضطالع بمسؤوليته من أجل إلزام الحوثين 
بتنفيذ القرارات الدولية إلنهاء االنقالب، واستعادة الدولة 

وفقاً للمرجعيات املتفق عليها.
ووافق مجلس الوزراء عىل مناقصة توريد ورق طباعي 
منوع لصالح املؤسســة العامة ملطابع الكتاب املدريس، 
بناء عىل التقرير املقدم من وزير الرتبية والتعليم، وذلك 
بهدف اإلرساع يف إنجاز طباعة الكتاب املدريس بنســبة 
متوقعة تصل إىل نحو 25 مليون كتاب، لضمان توزيعها 
عىل الطالب يف العام الدرايس -2019 2020م، املقرر بدايته 

مطلع شهر سبتمرب القادم. 
وأكد املجلس، أهمية التنسيق مع األشقاء يف صندوق 
تنسيق املساعدات الخليجية واملانحن من أجل املساهمة 
يف طباعة الكتاب املدريس، ووجه رئيس الوزراء، بوضع 
رؤية شاملة ورفع التصورات املســتقبلية ذات الصلة 
بطباعة الكتاب املدريس مع مراعاة االستفادة من ذوي 
الخربة بهذا املجال واعتماد طباعة الكتاب وفقاً ألقل كلفة 

وأكرب عدد مطبوع من الكتب.
واعتمد مجلس الــوزراء، موازنة مــرشوع تطوير 
وتحديث الخطط والربامج واملناهــج لكليات املجتمع 
التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب املهني، بمبلغ 200 
مليون ريال، وذلك وفقاً لالتفاقية املربمة بن الحكومة 

اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية.

واطلع وزير التعليم الفنــي والتدريب املهني، أعضاء 
املجلس عىل األهداف العامــة والفرعية للمرشوع، بما 
يتناســب مع خلق طاقة برشية قادرة عىل املنافسة يف 

تلبية متطلبات سوق العمل.

الميسري يوجه
بمهامهم عىل أكمل وجه .

واستعرض وزير الداخلية مع مدير الكلية العميد الركن 
محمد مذيحج الخطوات واإلجراءات التي قامت بها قيادة 
الكلية إلعادة تأهيلها الســتقبال الدفعات الجديدة من 

الدارسن.
وأشاد امليرسي بالجهود التي تبذلها قيادة كلية الرشطة 
بمحافظة حرضموت.. مشــدداً عىل رضورة االنضباط 
بالضبط والربط العسكري والرتكيز عىل الجوانب النظرية 
وربطها بالجوانب العملية بما يسهم يف قدرات ومهارات 
الخريجن، وبذل املزيد من الجهود الستعادة الدور الريادي 
للكلية، وإسهامها الفعال يف تأهيل الكوادر األمنية التأهيل 
الشــامل الذي يمكنهم من قيامهم بأدوارهم عىل أكمل 

وجه.
من جانبها، أشادت قيادة كلية الرشطة بحرضموت 
بجهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومتابعته ملراحل 
إعادة تأهيل الكلية، وافتتاحها واستعداده لحل املعوقات 

التي تعرتض عمل الكلية.
إىل ذلك ناقــش وكيل وزارة الداخليــة لقطاع املوارد 
البرشية واملالية اللواء ركــن عبدالله يحيى جابر، أمس 
األربعــاء يف العاصمــة املؤقتة عدن، مع قيــادة كلية 
الرشطة بمحافظة حرضموت، توفري االحتياجات الفنية 

واإلنشائية لتفعيل نشاط الكلية.
وأشاد الوكيل جابر، بالجهود املبذولة من جانب قيادة 
كلية الرشطة بحرضموت لتفعيل نشاطها بهدف تأهيل 

منتسبي وزارة الداخلية. 
من جانبه تطرق عميد الكلية العميد محمد ســالم، 
إىل احتياجات الكلية من أجل تأهيلها والصعوبات التي 

تواجهها للقيام بواجباتها ومهامها الوطنية.

المبعوث األممي
شــخصيا له ولفريقه، وقال غريفيث: "روسيا 
أساسية بالنسبة لجهودنا، لقد كانوا داعمن للغاية 

يل شخصياً، وملكتبي وللشعب اليمني".
وأوضــح أن دعــم روســيا يف مجلــس األمن 
ومشاركتها يف املنطقة أمر مهم ملساعدتنا يف التوصل 
إىل اتفاق سيايس شــامل ومستدام وتقوده اليمن. 
جاء ذلك عىل هامش زيارته لروسيا ملناقشة امللف 

اليمني من أجل الدفع بعملية السالم.

وكالة األنباء اليمنية
وعربت نقابة الصحفين اليمنين عن قلقها من 
مثل هذه الترصفات غري القانونية التي ال تنسجم 
مع القيم املدنية وثقافــة التنوع والتعايش التي 
تميزت بها مدينة عدن عن ســائر املدن يف اليمن 

واملنطقة.  
كما دعت نقابة الصحفين اليمنين كافة املنظمات 
املعنية بحريــة الــرأي والتعبــري ويِف مقدمتها اتحاد 
الصحفين العــرب واالتحاد الدويل للصحفين التضامن 
مع الزمالء يف وكالة سبأ، وممارسة الضغط إليقاف هذه 

االنتهاكات الخطرية.

قوات الجيش الوطني تحرر
االستطالعية للواء خالل األسبوع املنرصم من إفشال 
عملية تفخيخ وزراعة عدد من األلغام والعبوات الناسفة، 
حاولت عنارص امليلشيا زراعتها بالقرب من مواقع الجيش 

الوطني".
وأكد فائد لواء الحسم أن أفراد ومنتسبي اللواء يف كامل 
جهوزيتهم القتالية، ويمضون يف تنفيذ مهامهم الوطنية 

وفق الخطط املرسومة.
وكانت قوات الجيش الوطني يف محور الجوف بقيادة 
اللواء/ أمن العكيمي، شنت هجوماً واسعاً عىل مواقع 
تمركز املليشيا االنقالبية يف جبهات القتال الواقعة ما بن 

محافظتي الجوف وصعدة.

وتمكنت قوات الجيش خالل العملية من تحرير أجزاء 
واسعة يف سلسلة شعري الجبلية، باإلضافة إىل تحرير تبة 
القناصن بمديرية الحشــوة، بعد معارك تكبدت فيها 

املليشيا خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
وتزامناً مع املعارك شــنت مدفعية الجيش الوطني، 
ومقاتــالت التحالف العربي قصفــاً مكثفاً عىل مواقع 
وتجمعات املليشيا، ما أسفر عن مرصع وجرح عدد من 
العنارص الحوثية، وتدمري عدد من األســلحة واآلليات 

القتالية التابعة لها.
ويف محافظــة تعز، تواصل قــوات الجيش الوطني، 
تقدمها وسط انهيارات كبرية يف صفوف مليشيا الحوثي 
االنقالبية، حيث حققت قــوات الجيش الوطني، تقدماً 
اســرتاتيجياً يف مديرية ماوية شــمال رشق املحافظة، 
حيث تمكنت من تحرير مفرق شوكان، وموقعي املدينة 
وتصعان، وجبل الفراشة، إضافة إىل التالل الجبلية املطلة 
عىل  قرية الهويدة يف مديرية ماوية، بعد معارك ضارية 
خاضتها قوات الجيش ضد املليشيا، أسفرت عن سقوط 
قتىل وجرحى يف صفوف املليشــيا الحوثية، فيما أرست 

قوات الجيش 15 من عنارصها.
ويف محافظة حجة، شنت قوات الجيش الوطني قصفاً 
مدفعياً مكثفاً عىل مواقع وتجمعات املليشــيا الحوثية، 
مســتهدفة تعزيزات وتحركات املليشيا يف مناطق عدة 

بمديريتي حرض وعبس شمال املحافظة.
وطال القصف تحركات املليشــيا يف قرية بني هالل 
ووادي الشــعاب وبني عيل جنوب مديرية حرض، فيما 
شنت مدفعية الجيش قصفاً آخر عىل تحركات املليشيا 

يف قرية برمان ومزارع الجر بمديرية عبس.
ويف مديرية مستبأ استهدفت مدفعية الجيش الوطني 
مواقع وتجمعات للمليشــيا يف شــعب الدَّوش وجبل 

الحصن.
وأسفر القصف الذي شنته مدفعية الجيش الوطني، 
عن مرصع وجــرح عدد من عنارص مليشــيا الحوثي 

االنقالبية، وتدمري معدات وآليات تابعة لها.

... تتــمــــات ...
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ال�شكرتري الفني : 

عـــارف الـ�صـامعـي

املـديـــــر الفني : 

عـبـدامللك الــ�صـامـعي
م�شاعد مدير التحرير:

للتواصل مع هيئة تحرير الصحيفة 
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نائبا مدير التحرير:
عــــارف املقــطري�صعـــيد الــ�صــوفـي

خـــــالل لقــــائــــه وزيــــر األوقـــــاف واإلرشـــــادرئيس الجمهوري ونائبه يعزيان فقيدي الوطن العميد العولقي والمقدم الشريف

نائب الرئيس يستمع إلى الترتيبات الجارية لموسم الحج القادم

نائب رئيس الوزراء يؤكد على أهمية إعداد كوادر وطنية لمعالجة 
اآلثار النفسية الناجمة عن الحرب

خالل لقائه ممثلي ائتالف الخير لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

الوزير فتح: منظمات المجتمع المدني شريكًا 
أساسيًا في إغاثة وتنمية المجتمع

وزير الصحة ومحافظ حجة يدشنان مشروع 
الجعدة الصحي لخدمة 30 ألف نسمة

وفاة 63 شخصًا بوباء الكوليرا في تعز خالل النصف األول من 2019م

رئيس الوزراء يوجه باعتماد 500 مليون ريال لجرحى تعز بشكل عاجل

الميسري يبحث مع نائب وزير العدل النرويجي تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

بعث فخامة الرئيس املشــري 
الركن/ عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، ونائبه الفريق 
الركن/ عيل محسن صالح، برقية 
عزاء ومواســاة يف وفاة العميد 

نارص سالم طحن العولقي.
وأشادا فخامة الرئيس ونائبه 
يف برقيتهما إىل أهل وذوي الفقيد، 
باملناقــب الوطنيــة والنضالية 
والكفاءة القيادية التي سطرها 
العميد العولقي يف مختلف املواقع 

العسكرية التي شغلها.

كما بعثا برقية عزاء ومواساة 
إىل الشــيخ مبخوت الرشيف يف 
استشهاد نجله نائب مدير أمن 
مدينة مــأرب املقــدم مجاهد 
مبخوت الرشيف، مشــريين إىل 
مناقب الشهيد ودوره يف تثبيت 
األمن واالستقرار التي بذل روحه 
من أجلهما وهو يواجه عنارص 
خارجة عن النظــام والقانون 

ومطلوبة للعدالة.
رئيــس  فخامــة  وأكــدا 
الجمهورية ونائبه بأن األجهزة 

األمنية لن تتوانــى مع كل من 
تسول له نفســه املساس بأمن 
املدن املحررة، وستتصدى بحزم 
ومســؤولية عالية لــردع هذه 

العنارص.
وعربا عــن أحــر التعازي 
وأصدق املواساة بهذين املصابن 
األليمن، مبتهلــن للموىل عز 
وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع 
رحمته، وأن يســكنهما فسيح 
جناته، ويلهم أهلهما وذويهما 

الصرب والسلوان.

استمع نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن/ عيل محسن صالح، 
خالل لقائه، الثالثاء، وزير األوقاف 
واإلرشــاد الدكتور أحمد عطية إىل 
ترتيبات الوزارة ملوسم الحج القادم.
وأكد نائب الرئيــس بأن القيادة 
السياسية بقيادة فخامة الرئيس/ 
عبدربــه منصــور هــادي رئيس 
الجمهوريــة تويل اهتمامــاً كبرياً، 
وتحرص عىل نجاح موســم الحج، 
وتاليف أي سلبيات سابقة وتحسن 
األداء، مثمنــاً دور اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة والتسهيالت 
املمنوحــة للحجــاج واملعتمرين، 
وتجاوز العراقيل والصعوبات التي 

تضاعفت مع وجود انقالب مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيران.

وأشاد نائب الرئيس بدور الوزارة، 
منوهاً إىل أهمية مضاعفة الجهود 

واستكمال التجهيزات مبكراً لخدمة 
حجيج بيت اللــه الحرام القادمن 
من كل املحافظات اليمنية، وتوفري 
الخدمات الالزمة، وتسهيل اإلجراءات 
بما يضمن سالمة وراحة الحجاج 
اليمنين، وتسهيل أدائهم للمناسك.

من جانبه قدم وزيــر األوقاف 
رشحاً مفصالً عن الرتتيبات الجارية 
للنقل واإلقامــة وغريها عالوة عىل 
تقرير عن مواسم العمرة التي تمت 
بنجاح وبتنســيق وتعاون مستمر 
مع الجهات املختصة لدى األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية، معرباً 
عن شكره وتقديره الهتمام القيادة 

السياسية بالحجاج واملعتمرين.

أكد نائــب رئيس الوزراء الدكتور ســالم 
الخنبيش عىل أهمية إعــداد مدربن وكوادر 
وطنية ملعالجة اآلثار النفســية التي تعرض 
لها األطفال جراء الحرب التي شنتها مليشيا 
الحوثي االنقالبية املواليــة إليران، ومجابهة 
ثقافة الحرب والعنف واألفــكار التي تتولد 
لديهم، وما يتعرضون له من ظروف نفسية 

صعبة.
جاء ذلك لدى حضوره دورة تدريبية إلعداد 
الدليل التشغييل للدعم النفيس املستوى األول 

والثاني التي تستمر حتى 11 يوليو.
ودعا الدكتور الخنبــيش املتدربن إىل نقل 
معارفهم التي تلقوها يف الدورة وما اكتسبوه 

من خربات وتجارب إىل الحقل العميل وامليداني 

ملعالجــة اآلثار النفســية لــدى األطفال، 
واالنتشار يف عموم محافظاتهم للتخفيف 

عن األطفال املتأثرين نفسيا بالحرب.
من جانبهــا أوضحت وزيرة الشــؤون 
االجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال 
أن أكثــر مــن 400 ألف حالة اســتفادت 
من الدعم النفيس بالتعــاون مع منظمة 
اليونيســيف، موضحة أنه من خالل نظام 
األقاليم سيكون برنامج الدعم النفيس وبناء 

القدرات جاهزاً للتدخل ملعالجة تلك اآلثار.
ويشــارك يف الدورة 32 مشــاركا من 
محافظات عــدن وأبن ولحــج والضالع 

وحرضموت الوادي والساحل .

رئيس  نائب  أكد 
الــوزراء الدكتــور 
ســالم الخنبــيش 
إعداد  أهميــة  عىل 
مدربــن وكــوادر 
وطنية ملعالجة اآلثار 
النفسية التي تعرض 
لها األطفــال جراء 
شنتها  التي  الحرب 
مليشــيا الحوثــي 
املوالية  االنقالبيــة 
إليــران، ومجابهة 
الحــرب  ثقافــة 
واألفكار  والعنــف 

التي تتولد لديهم، وما يتعرضون له من 
ظروف نفسية صعبة.

جاء ذلك لدى حضوره دورة تدريبية 
إلعداد الدليل التشــغييل للدعم النفيس 
املستوى األول والثاني التي تستمر حتى 

11 يوليو.
ودعا الدكتور الخنبيش املتدربن إىل 
نقل معارفهم التي تلقوها يف الدورة وما 
اكتسبوه من خربات وتجارب إىل الحقل 
العميل وامليداني ملعالجة اآلثار النفسية 
لدى األطفــال، واالنتشــار يف عموم 
محافظاتهم للتخفيــف عن األطفال 

املتأثرين نفسيا بالحرب.
من جانبها أوضحت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمــل الدكتورة ابتهاج 
الكمــال أن أكثر مــن 400 ألف حالة 
استفادت من الدعم النفيس بالتعاون 
مع منظمة اليونيســيف، موضحة أنه 
من خالل نظام األقاليم سيكون برنامج 

الدعم النفيس وبناء القــدرات جاهزاً 
للتدخل ملعالجة تلك اآلثار.

ويشــارك يف الدورة 32 مشاركا من 
محافظات عدن وأبن ولحج والضالع 

وحرضموت الوادي والساحل .

دشــن وزير الصحة العامة 
والسكان الدكتور نارص باعوم، 
أمس األربعاء، ومعه محافظ 
الركن عبدالكريم  اللواء  حجة 
الســنيني، مــرشوع تهيئة 
وتشغيل مركز الجعدة الصحي 
يف حجة الذي يستفيد منه 30 
ألف نسمة، وذلك بدعم من مركز 
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية.

وعقب التدشن، اطلع وزير 
الصحــة ومحافظ حجة، عىل 
ما يقدمه املركــز من خدمات 
طبية متكاملة يف مجاالت الطب 
الوقائي والرعاية الصحية األولية 
األمومة  ورعايــة  والعالجية 
الصحية،  والتوعية  والطفولة 
للمســتفيدين من الســكان 
والنازحن يف مديريات حريان 

وميدي وبعض قرى مديريات 
حرض وعبس ومستبا.

وأعرب الوزيــر باعوم، عن 
شكره وتقديره الكبريين ملركز 
امللك ســلمان وكافة العاملن 
بمــرشوع تهيئة وتشــغيل 
مركز الجعــده الصحي، نظري 
الخدمات التي ستلبي احتياجات 
املستفيدين، مشيداً بمشاريع 
اململكة باملجــال الطبي التي 
محافظات  مختلف  شــملت 

الجمهورية.

التدشن وكيل  حرض حفل 
محافظة حجة نارص دعقن، 
ومساعد مدير إدارة املساعدات 
الطبية والبيئيــة بمركز امللك 
سلمان الدكتور عبدالله الوادعي 
ورئيس أمناء مؤسســة طيبة 

للتنمية عبدالرحمن خرد.

أعلن مكتب الصحة والســكان 
بمحافظة تعز، عن تسجيل 63حالة 
وفاة بوبــاء الكولريا، خالل النصف 

األول من العام الجاري.
 وأشــارت إحصائية أصدرتها، 
أمس األربعاء، إدارة الرتصد الوبائي 
بمكتب الصحــة يف محافظة تعز، 
أنه تم رصد 22 ألفــا و200 حالة 
إصابة بـ"اإلسهاالت املائية الحادة 
والكولريا" خــالل النصف األول من 

عام 2019م، وأكدت أنه تم تسجيل 
63 حالة وفاة بالوبــاء ذاته خالل 

الفرتة نفسها.
 وحلت مديرية مقبنة يف املرتبة 
األوىل من حيــث عدد الوفيات بـ11 
حالــة، تليها مديريــة ماوية التي 
سجلت 10 حاالت، فيما حلت مديرية 

الصلو ثالثة ب5 حاالت وفاة.
 و"الكولريا" مرض يسبب إسهاال 
حادا يمكن أن يؤدي بحياة املريض 

خالل ســاعات إذا لم يتلق العالج، 
واألطفال الذين يعانون من ســوء 

التغذية.
 ويشــهد اليمن، منــذ نحو 4 
ســنوات، حربا بن القوات املوالية 
للحكومة الرشعية ومسلحي مليشيا 
الحوثي املدعومن إيرانيا، وخلفت 
الحــرب أزمة إنســانية حاّدة هي 

األسوأ يف العالم.

وجه رئيس الــوزراء الدكتور 
معن عبدامللك، باعتماد مبلغ 500 
مليون ريال بشكل عاجل ملواصلة 

عالج جرحى محافظة تعز.
وأكد رئيس الوزراء خالل لقائه، 
الثالثاء، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
محافظ تعز الدكتور نبيل شمسان، 
أن الحكومــة وبتوجيهــات من 
فخامة الرئيس/ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية حريصة 
عىل متابعة كافة قضايا الجرحى 
ويف املقدمة أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية وتوفري العالج 
الالزم لهــم يف الداخل او الخارج، 
تقديــرا وعرفانــا بتضحياتهم 
الجسيمة من أجل الوطن وإنهاء 

االنقالب الحوثي.
وناقــش رئيس الــوزراء مع 

محافظ تعــز، مجمل األوضاع يف 
املحافظة وجهود السلطة املحلية 
يف ملف الخدمات األساسية وقضية 
الجرحى، وسري العمليات امليدانية 
الســتكمال تحرير تعــز ورفع 

الحصار عنها، بالتوازي مع الجهود 
القائمــة لتثبيت دعائــم األمن 
واالســتقرار وتفعيل مؤسسات 

الدولة يف املناطق املحررة.
كما تم مناقشــة ملــف اآلثار 

يف املحافظة ومــا تعرضت له من 
عمليات تدمــري وتخريب ممنهج 
من قبل مليشيا الحوثي االنقالبية، 
وأهمية صيانة وترميم هذه اآلثار 
والحفــاظ عليها، موجهــاً بهذا 
الصــدد وزارة الثقافــة وقيادة 
الســلطة املحلية بمحافظة تعز 
بالقيام بتدخالت وإجراءات عاجلة 
للحفــاظ عىل اآلثــار وصيانتها 
وترميمها، ووقف أي عمليات عبث 

أو نهب لها.
بدوره، عــرب محافظ تعز عن 
تقديره ملا يوليه دولة رئيس الوزراء 
من اهتمام ومتابعة لعمل قيادة 
الســلطة املحلية، ودعم جهودها 
لالضطالع بواجبها تجاه املواطنن، 
وتوجيهاته الكريمة بدعم معالجة 

جرحى تعز.

بحــث نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة املهندس أحمــد امليرسي، 
الثالثــاء، يف العاصمــة املؤقتة عدن، 
مع نائب وزيــر العدل وعضو الربملان 
النرويجي هيمان جوالتي سبل تعزيز 
العالقات الثنائية بن البلدين الصديقن 

اليمن والنرويج وسيل تطويرها .
ويف اللقاء الذي حرضه وزير العدل 
عيل هيثم الغريب ومستشــار نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية للعالقات 
الخارجية أحمــد الدياني، رحب وزير 
الداخليــة امليرسي بزيــارة الربملاني 
النرويجي هيمــان جوالتي إىل اليمن، 
وناقش معه أخر املستجدات السياسية 
واألمنية يف بالدنا وما ســببته الحرب 

التي تشنها مليشيا الحوثي االنقالبية 
إثر انقالبها عىل الرشعية الدستورية.. 
متطلعــاً إىل إمكانية دعــم النرويج 
للحكومة الرشعية اليمنية، وســبل 
تعزيز العالقــات الثنائية بن البلدين 

الصديقن.
وثمن نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة جهــود ودعــم الحكومة 
النرويجيــة لليمــن.. مؤكدا حرص 

الحكومة الرشعيــة ووزارة الداخلية 
عىل توفري كافة السبل املمكنة لتعزيز 

التعاون بن البلدين الصديقن.
من جانبه عــرب الربملاني هيمان 
جوالتي عن ســعادته لزيــارة اليمن 
وحفاوة االســتقبال التي حظي بها.. 
مؤكدا حرص بالده وإيالئها اهتماما 
كبرياً باليمن.. مشريا إىل حرص النرويج 

عىل سالمة وأمن ووحدة اليمن.
وأكد ناىب وزيــر العدل النرويجي 
دعم حكومــة النرويــج للحكومة 
الرشعية اليمنية ملا من شــأنه تثبيت 
األمن واالســتقرار وإحالل الســالم 

باليمن.

دان
فق

ت 
النا

اع

 يعلن طه محمد عيل الزمر عن فقدان جواز سفره الصادر من تعز، 
فعىل من وجده إيصاله إىل اقرب مركز رشطة 

سفره  جواز  فقدان  عن  الهمييل  قائد  قائد  عيل  محمد  يعلن   
الصادر من الحديدة فعىل من وجده إيصاله إىل اقرب مركز رشطة 
سفره  جواز  فقدان  عن  كنيد  سالم  كليب  جودات  عبده  يعلن    

الصادر من الحديدة فعىل من وجده إيصاله إىل اقرب مركز رشطة 
  يعلن االخ باسم أكرم حسن سعيد احمد عن فقدان جواز سفره 
مركز  اقرب  إىل  إيصاله  وجده  من  فعىل  تعز  محافظة  من  الصادر 

رشطة 
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3 تقارير

    مياد خان:

تعهد البنك الدويل، بدعم البنك املركزي 
ومؤسسات الدولة يف اليمن، وباعتماد 
حزمة تنموية بقيمة 400 مليون دوالر.

جاء ذلك خالل اجتماع عقد يوم االثنن 
يف العاصمة املؤقتة عــدن ضم رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور معن عبدامللك 
ووفد رفيع املســتوى من البنك الدويل 
برئاســة املدير التنفيذي، عميد مجلس 
إدارة البنك »مريزا حسن« ونائب رئيس 

البنك فريد بلحاج.
وأكد وفد البنك الدويل اســتمرار دعم 
البنك الدويل لليمن والتعامل املبارش مع 
الحكومة الرشعيــة وأن اليمن حليف 
اســرتاتيجي، وأنهم يدركــون حجم 

التحديات الكبرية التي تواجهها البالد.
 وأضاف الوفد أن البنك الدويل حريص 

عىل أن يكون موجوداً عىل األرض يف اليمن بالقريب 
العاجل، وتعهد الوفد بالنظر بشكل جدي ألولويات 
الحكومة، ودعم املؤسسات والبنك املركزي اليمني 

وكذلك القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس الــوزراء الدكتور معن 
عبدامللك أن البنك الدويل أحــد أهم رشكاء البالد 
يف التنمية، مشــرياً إىل أن الحكومة تعول عليه يف 
املرحلة الراهنة واملستقبلية لدعم جهودها لتحقيق 
التعايف االقتصادي والتنمية الشاملة، ودعا عبدامللك 
البنك الدويل إىل استئناف نشاطه وفتح مكتب له يف 

العاصمة املؤقتة عدن.
ولفت إىل أن حكومته نجحت يف إيقاف تدهور 
العملة، وتفعيل القطاعــات الخدمية كالصحة 
والتعليم والكهرباء واالتصاالت، إضافة إىل رصف 
رواتب ما يقارب %65 من موظفي القطاع العام 
يف مختلف مناطــق اليمن، بمــا يف ذلك املناطق 
الخاضعة لسيطرة االنقالبين، مع استعادة دور 
البنك املركزي يف تنظيم وتنشيط القطاع املرصيف.

مكافحة غسل األموال
من جانبه نظم قطاع الرقابة عىل البنوك بالبنك 
املركزي اليمني، يف العاصمة املؤقتة عدن، ورشة 
عمل عىل مدى يومن لرشكات الرصافة العاملة 
يف الجمهورية حول االلتزام باملتطلبات التنظيمية 
ألعمال الرصافة ومتطلبات مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
وناقشت ورشة العمل محورين اساسين هما 
االلتزام باملتطلبــات التنظيمية ألعمال الرصافة 
وفقاُ للقانون والتعليمات الصادرة، ومتطلبات 

مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب.
الورشــة التي رصدتها صحيفة »26سبتمرب« 
تخللتها عدد من النقاشــات الهادفة اىل تطوير 
جهود مكافحة غســل االموال، والتنسيق القائم 
بن القطاع املرصيف والبنك املركزي يف هذا الجانب.

 اضافة اىل أهمية تحسن وتعزيز عالقة القطاع 
املايل املرصيف مع النظام املرصيف العاملي عىل أسس 

صحيحة.
ويف ختام الورشة التي حرضها محافظ البنك 
املركزي اليمني حافظ معياد، أكد رئيس الوزراء، 
عزم الحكومة ضبط امللــف االقتصادي، وايالء 
اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل األموال 

وتجفيف منابع تمويل اإلرهاب.
ال فتاً يف الوقت ذاته اىل أن الحكومة تعمل مع 
البنك املركــزي واملؤسســات ذات العالقة وفقاً 
ألســس محددة من أجل ضمان شفافية النظام 
املــرصيف يف اليمن، مشــريا إىل اهتمام الحكومة 
بإعادة الدورة النقدية إىل النظام املرصيف، من خالل 
عدة إجراءات بينها تفعيل اللجنة الوطنية ملكافحة 

غسل األموال.
كما شدد رئيس الوزراء، عىل حرص الحكومة 
وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية عىل تفعيل املؤسسات املالية 
واالقتصادية للقيام بدوره بشــكل كامل بهدف 
تحقيق االستقرار االقتصادي والحد من عمليات 
غســل األموال التي ترتب عليهــا تكوين ثروات 
مالية وغري مرشوعة لدى قادة االنقالب الحوثي 
وانتشار السوق السوداء وتمويل الحرب ضد اليمن 

واليمنين.
منوهاً بالجهود التي يبذلها البنك املركزي اليمني 
يف هذا الجانب، ورضورة تعاون املؤسسات املالية 

والقطاع املرصيف النجاح هذه اإلجراءات.

ربط الصرافة بالبنك
كما عقد اجتماًعا موســًعا بمــدراء وممثيل 
رشكات الرصافة العاملة يف الجمهورية برئاسة 
الوكيل املساعد لقطاع الرقابة عىل البنوك منصور 
راجح، ويف االجتماع أكد الوكيل املســاعد، عىل 
أهمية دور رشكات الرصافة يف اإلسهام بتنمية 

االقتصاد الوطني.
مشــرياً اىل ان البنك املركزي يسعى اىل تقديم 
املساعدة لتطوير رشكات الرصافة لتمكينها من 

العمل وفق املتطلبات الدولية الخاصة بااللتزام.
وشــدد الوكيل املســاعد عــىل رضورة ربط 
بيانات الرصافن بالبنك املركزي )خاصة بيانات 
الحــواالت( من خالل النــزول امليداني لوحدات 
التفتيش من قطاع الرقابة عــىل البنوك، وذلك 
حســب النظام والقانون للدولــة الذي أعطى 

الصالحيات الكاملــة للبنك املركزي بذلك، والذي 
بموجبه تم منح تراخيص مزاولة مهنة الرصافة.

مؤكًدا ان هذا اإلجراء حماية لرشكات الرصافة 
لتجنب تعرضهم لإلجــراءات الخارجية ملنظمة 
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب الدولية.

التخطيط والبنك الدولي نحو صداقة دائمة
كما بحــث وزير التخطيط والتعــاون الدويل 
الدكتور نجيب العوج مع وفد البنك الدويل آليات 
تعزيز عالقات التعاون املشــرتك بن الجانبن، 

ودعم أولويات الحكومة.
ودعا العوج، وفد البنــك الدويل إىل فتح مكتب 
للبنك يف عدن، ملمارســة عمله والقيام بمهامه 
عىل الواقع، وهو األمر الذي من شأنه أن ينعكس 
بشكل إيجابي عىل مســتوى قيام البنك الدويل 
بدوره يف تقييم األوضاع وتقديم املزيد من الدعم 
لليمن، ودعم بناء قدرات املؤسسات ودعم القطاع 
الخاص وفقاً لسياسة ترسمها الحكومة من أجل 
مواصلة تنفيذ املشاريع التنموية بمختلف مجاالت 

وقطاعات الحياة.
كما أكد العوج إىل حرص الحكومة عىل استيعاب 
منح البنك الــدويل بكل شــفافية، وإىل الجهود 
املبذولة واملشــاريع املنفذة من جانب مرشوع 
األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية يف 
الغالبية العظمى من مديريات مختلف محافظات 
الجمهورية، ومدى حاجــة الحكومة ومرشوع 

األشــغال والصندوق االجتماعي ملزيد من الدعم 
الستمرار جهود التنمية وتقديم الخدمات املختلفة 

للمواطنن.
من جانبه عرب وفد البنك الدويل، عن ســعادته 
بزيارة العاصمة املؤقتة عدن، وأكد أن البنك يعد 
رشيكاً اسرتاتيجياً مع اليمن يف بناء املؤسسات 
بشكل ســليم وصحيح، كما أكد مواصلة البنك 

تقديم الدعم التنموي واإلغاثي لليمن.

العالقة مع شركاء التنمية
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماًعا استثنائًيا 
برئاســة رئيس الوزراء الدكتور معن عبدامللك، 
ملناقشــة املقرتحات الكفيلة بتعزيز العالقة بن 
الحكومة ورشكاء اليمــن يف التنمية من الدول 
واملنظمات املانحة، عىل ضوء التقرير املقدم من 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
وتضمن التقرير املقدم مــن وزير التخطيط 
والتعاون الدويل، نشاط الوزارة للنصف األول من 
العام الجاري 2019م، ومســار خطتها للنصف 
الثاني من ذات العام، واليات حشد جهود رشكاء 
اليمــن يف التنمية للمســاهمة يف إعادة اإلعمار 

وتحقيق التعايف االقتصادي.
الفتاً اىل املشاريع املدرجة ضمن خطط الوزارة 
املستقبلية لرفع مستوى التعهدات واملنح املقدمة 
من رشكاء اليمن يف التنمية من الدول واملنظمات 

املانحة.
واستعرض االتفاقيات التي تم توقيعها خالل 
النصف األول من العام الجاري والخاصة بتنفيذ 

مشاريع تنموية يف عدد من املجاالت.
وأكد مجلس الــوزراء دعمــه لخطط وزارة 
التخطيــط والتعاون الــدويل واهمية ان ترتقي 
الجهود املبذولة اىل مصاف التحديات الراهنة التي 
تواجه اليمن يف مختلف املجاالت جراء الحرب التي 
اشعلتها مليشيا الحوثي االنقالبية بدعم من ايران.
وركز عىل أهمية مضاعفة الجهود الستيعاب 
التمويــالت، وتحقيق نقلة نوعيــة يف األداء بما 
يتواكب مع طبيعة هذه التحديات واالحتياجات 

القائمة.
وأضح رئيس الوزراء، اىل أهمية استئناف عمل 
الصناديــق املانحة واملشــاريع املتعثرة املمولة 
خارجياً، وشــدد عىل رضورة تحديــد أولويات 
املرحلة الراهنة، ووضع الخطط االســرتاتيجية 
للمرحلة القادمة، واالهتمام بالتمويالت الخاصة 
بإعادة اإلعمار، ومشاريع البنية التحتية الهادفة 
إىل تحسن مستوى الخدمات املقدمة للمواطنن.

جهود حكومية للتعافي االقتصادي وبدعم من البنك الدولي

   مهران فيروز- تقرير مصور:

عمل دؤوب وحركة مستمرة تشهدها 
مصلحة الهجرة والجوازات يف العاصمة 
املؤقتة عدن كونها اصبحت املخولة رسميا 

بتوفري جوازات السفر لكل ابناء الوطن.
يشــهد الزائر لها حركــة املواطنني 
القادمني من جميع محافظات الجمهورية 
الستخراج بطائق شخصيه وجوازات سفر 
ورغم زيادة درجة الحرارة الشديدة يف 

عدن وانقطاع التيــار الكهربائي وعدم 
توافــر مولد كهربائــي إال ان العاملني 
فيها يعملون دون كلل وبتفاٍن يجعلهم 
يســتحقون منا الثنــاء والتقدير ويف 
مقدمتهم مدير املصلحة االخ محمد عباد 

البطاني الذي يعمل بكل اخالص وحب 
لتســيري معامالت املواطنني وتســهيل 
اجراءاتهم يف ظل الظروف الحالية التي 

يعيشها الوطن..
املواطنون بدورهم اشــادوا بحسن 

معاملة مدير املصلحــة وموظفيها وما 
يبذلونه مــن جهود لتســهيل وتذليل 

العقبات التي تواجههم.
"26سبتمرب" وهي تشد عى أيدي إدارة 
املصلحة وموظفيها توصل رسالتهم اىل 

الجهات ذات العالقــة املطالبة بتوفري 
االمكانيات الالزمــة ويف مقدمتها توفري 
مولد كهربائي من اجل زيادة وترية العمل 
وعدم توقفه وتوفــري الجوازات بصورة 

دائمة دون انقطاع.

بال مولد كهربائي وفي ظل إمكانات شحيحة

مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن.. عمل دؤوب وحركة مستمرة بحاجة لالهتمام
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متابعات4

العالم عى صفيح ســاخن 
ال يلجمه إال الوعي الســيايس، 
واملوازنة بــني املصالح والقوة 
الرادعة التي لــم تعد تنفرد 
بها دولة، بــل الدولة يف إطار 
الكيانــات املنخرطــة فيها،  
فبالتايل الرصاعات يف منطقتنا 
العربية ال تخرج عن ذلك، ومن 
هنا فالرصاع يف اليمن يف ظاهره 
أنه يمني يمني، غري أن املليشيا 
االنقالبية بالنيابة عن إيران يف 
املنطقة متخذين من جغرافيا 
اليمن أرضية لهذا الرصاع مع 
عدوها اللــدود اململكة العربية 
السعودية، وتدرك اململكة ذلك 
وتتعاطى معه بإيجابية، وقد 
تعاطت معه الحكومة الرشعية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي فرصة للســالم 
وإنهاء الحــرب، واملعاناة عن 
الشعب اليمني، غري أن املليشيا 
االنقالبية ال تمتلك القرار كما 
أنها ال تعري املصلحة الوطنية 
أي اعتبار فتتمادى يف توسيع 
رقعــة الــرصاع بمحاوالتها 
الفاشلة الســيطرة عى مواقع 
تم تحريرها مــن قبل الجيش 
الوطني، وإلحــاق الرضر يف 

العمق السعودي.
 ويف ضوء هــذه املعطيات، 
فإن التوجه السيايس وبأدواته 
ووســائله املختلفة عى يقني 
أن الحسم العسكري هو الذي 
يصنع السالم، وتنعكس آثاره 
عى املستوي اإلقليمي والدويل، 
وهوما نشــدد عى الســري يف 

تحقيقه.

بانوراما المشهد 
السياسي

رمزي الحكيمي

يشــري الســيناتور إىل توجه بعض 
أعضاء الكونغــرس األمريكي إىل تبني 
قرارات ضد التعاون العسكري األمريكي 
مع التحالف العربي املســمى )قانون 
ســلطات الحرب(، والذي اســتخدم 
الرئيس األمريكي حق النقض لوقفه، 
وكذلك التصويت األخري لوقف مبيعات 
األســلحة األمريكية للمملكة العربية 
الســعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
وهــذا يف رأي الســيناتور هريد يوجه 
رسائل متضاربة ومشوشة إىل النظام 

اإليراني.
يمثــل موقــف الســيناتور هريد 
توجهاً جديداً وقوياً برز يف الكونغرس 
األمريكي يتبنــاه أعضاء جمهوريون 

وديمقراطيون، أيضــاً يدعو إىل إدانة 
الدور التخريبي إليران يف اليمن، وعدم 
ربط ذلك بــأي مالحظات عــىل أداء 
التحالــف والتي يمكن مناقشــتها يف 

سياقها.
يحذر الســيناتور هــريد من تحول 
اليمــن إىل دولة تدور يف فلــك النظام 
اإليراني، وتستخدم كمنصة الستهداف 
مصالح الواليات املتحدة يف املنطقة وأمن 
حلفائها، مبيناً أن إيران عرب مليشــيا 
الحوثي وشــعاراتها املعادية للواليات 
املتحدة خطر كبري ينبغي تداركه فوراً؛ 
ألنه ال يمكن السماح بتفيش اإلرهاب 
يف اليمــن وتعزيز وجــود التنظيمات 
اإلجرامية مثل داعش والقاعدة، ويلفت 

الســيناتور االنتبــاه إىل قضية بالغة 
الخطورة يتعدى أثرها اليمن والجزيرة 
العربية، وهي املساعي اإليرانية للتحكم 
بمضيق بــاب املنــدب، وخنق املالحة 
الدولية التي تعرب منه إىل قناة السويس، 
مما ســيجعل جزءاً كبرياً من التجارة 
الدولية رهن القرار اإليراني وأجندته 

التوسعية والتخريبية.
ويؤكد الســيناتور هريد عىل أهمية 
إيالء الوضع اإلنساني الصعب يف اليمن 
كل االهتمام، لكن دون السماح إليران 
باستغالل هذه املعاناة لتحقيق أهدافها، 
ورصف أنظار املجتمــع الدويل عن ما 
تقرتفه بحق الشعب اليمني من تمكن 
وتســليح وتدريب للمليشيا الحوثية، 

واســتمرارها يف تطويــر الصواريخ 
البالستية، والتي بدأت من خالل أذرعها 
يف املنطقة وتحديداً الحوثين يف إطالقها 
عىل املدنين، واســتهداف املنشــآت 
الحيويــة يف الدول الحليفــة للواليات 

املتحدة.
ويضيــف: ال ينبغــي الرتكيز عىل 

الربنامــج النووي اإليرانــي، وإغفال 
التدخالت اإليرانية يف املنطقة، ونرشها 
لألسلحة واإلرهاب عرب تسليح املليشيا 
الخارجة عىل القانــون والتي ال تتبع 
حكومات بــل تتبع الحــرس الثوري 

اإليراني.
وختاماً: دعا السيناتور هريد زمالءه 

يف الكونغرس االمريكي إىل إصدار قرار 
يدين املمارســات الحوثيــة يف اليمن، 
ويعكس الدعم ملبعوث األمن العام لألمم 
املتحدة لتحقيق السالم يف اليمن، معترباً 
أن الوقوف بحزم أمام إيران والحوثين 
من شأنه تأمن مصالح الواليات املتحدة 
وسالمة رعاياها، ويخفف من املعاناة 

اإلنسانية يف اليمن.

العنــوان هــو مضمــون مقــال رأي كاتبــه عضــو الكونغرس 
األمريكــي/ ويــل هيــرد نشــرته أمــس الثالثــاء 25 يوليــو 
2019م صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان: )الكونغرس 

يزيد من جرأة إيران باسم السالم في اليمن– بينما يفترض 
عليه إدانة انتهاكات الحوثيين لحقوق اإلنسان، ومطالبته 

باحترام وقف إطالق النار الذي ترعاه األمم المتحدة(.

   حمادة المخالفي:

مســاعي حثيثة وجهود كبرية يقودها نواب يف 
الكونجرس األمريكي، تهدف لتقديم مرشوع قرار 
إلدانة مليشيا الحوثي االنقالبية، بسبب انتهاكاتها 
املتواصلة لحقوق اإلنسان، وممارستها ضد املدنين 

وتهديدها لألمن والسلم الدويل.
وســائل إعالم أمريكية ذكرت بــأن النائب ويل 
هريد والسيناتور توم كوتون، يقودان هذه الجهود، 
وانضم إليهما الجمهوري مايكل مكول لتقديم القرار 

املتزامن يف مجلس النواب.
ودعا النائب »هريد« يف مقالة نرشها يف صحيفة 
)وول سرتيت( مطلع األسبوع، الكونجرس األمريكي، 
إىل املوافقة عىل هذا القرار كخطوة أوىل إلرسال رسالة 
واضحة إىل املنطقة مفادها: أن الواليات املتحدة لن 
تقف مكتوفة األيدي، بينما تفاقم إيران أسوأ أزمة 
إنســانية يف العالم، مضيفا: إنه يجب عىل الواليات 
املتحدة أن تظل مطلعة عىل خطر املليشيا املدعومة 

من إيران عىل مالين األبرياء وأمن املنطقة.  
وعرب »هريد« عن فخــره بتقديم هذا القرار الذي 
يدين الحوثين لتجاهلهم الصارخ لحقوق اإلنسان، 
والذي يدعم جهود املبعــوث الخاص لألمم املتحدة 

إلنهاء الحرب يف اليمن.
وقال السيناتور توم كوتون: »يجب عىل الواليات 
املتحدة إدانة املتمردين الحوثين رسمياً لهجماتهم 
اإلرهابية عىل البحارة األمريكين واملدنين األبرياء«.  
من جانبه قال النائب يف مجلس النواب األمريكي 
ماكول: »إن املتمردين الحوثين انقلبوا عىل الحكومة 
الرشعية قبل خمس سنوات بدعم كامل من إيران، 
وأشعلوا حربا وأزمة إنسانية استمرت حتى اليوم«.

وأضاف: »أطلق املتمــردون الحوثيون النار عىل 
سفن البحرية األمريكية، وعرضوا املدنين األمريكين 
للخطر، وهددوا حلفائنا، وارتكبوا انتهاكات واسعة 
النطاق لحقوق اإلنسان ضد اليمنين«، مشريا إىل أن 
الحوثين يشكلون تهديداً مستمراً للتجارة العاملية 

وحرية املالحة.
املوقع الرسمي لعضو الكونجرس األمريكي »ويل 

هريد« نرش بنود القرار وهي كالتايل:
- إدانة الحوثين بسبب سلسلة االنتهاكات املوثقة 
لحقوق اإلنســان والهجمات عىل املالحة التجارية 
والسفن الحربية األمريكية واملدنين يف كل من اليمن 

والسعودية.
- التعبري عن القلق بشأن تزايد النفوذ اإليراني يف 

اليمن.
- حث الحوثين عىل االلتزام باتفاقية ستوكهولم 

ديسمرب 2018م.
- حث الحكومة األمريكية عىل دعم عملية السالم 
التي تنهي الحرب واألزمة اإلنســانية ومنع إيران 
والجماعات اإلرهابيــة -مثل القاعدة وداعش- من 

الحصول عىل موطئ قدم يف شبه الجزيرة العربية. 
كما أشار القرار إىل سلسلة من األعمال اإلرهابية 
التي ارتكبها املتمردون الحوثيون ضد الشعب اليمني 
واملدنين السعودين والجيش األمريكي، شملت ما 

ييل:
- إطالق صواريخ كروز عىل ســفن حربية تابعة 
للبحرية األمريكية يف املياه الدولية يف أكتوبر 2016م.

 - وإسقاط طائرة اســتطالع أمريكية من طراز 
MQ-9 ريرب فوق اليمن يف 6 يونيو.

 - والهجمات التي نفذتها مليشــيا الحوثي عام 
2018م عىل ناقالت النفط السعودية وسفينة قمح 

يف البحر األحمر ومضيق باب املندب.
 - واستخدام األلغام عىل نطاق واسع، والتي أدت 
إىل مقتل وتشــويه مئات املدنين، وعزل مجتمعات 
بأكملها عــن املحاصيل الزراعيــة واملياه النظيفة 

واملساعدات اإلنسانية.
 - فضال عن السجن املستمر  لـ16 صحفياً، وتوقع 

أن عرشة منهم قد قتلوا بعد سنوات من التعذيب.

 وكذلك الهجمات الصاروخية، وهجماتها بطائرة 
بدون طيار يف يونيو 2019م عىل مطار أبها الدويل يف 
جنوب اململكة العربية السعودية، التي أدت إىل مقتل 

مدني وجرح 47 آخرين.
يف الســياق رحبت الســفارة اليمنية يف الواليات 
املتحــدة األمريكية بمــرشوع القــرار الذي يدين 

انتهاكات مليشيا الحوثي يف اليمن.
وذكرت الســفارة: »أن تدخل النظام اإليراني يف 
اليمن ودعمه ملليشــيا الحوثين أمــر غري مقبول 

إطالقاًً، ويجب عىل العالم إدانة ذلك«.
ودعت السفارة اليمنية يف واشنطن،  املجتمع الدويل 
للضغط بشــكل جاد عىل إيران سياسياً وعسكريا 
واقتصادياً لوقف تدخالتها التوسعية املزعزعة ألمن 

واستقرار املنطقة.
وأشــارت إىل أن القرارين ينصان عىل أن الواليات 
املتحدة لن تتســامح مع جرائم الحرب وانتهاكات 
حقوق اإلنســان التي ترتكبها مليشــيا الحوثي يف 
اليمن، ومنها االســتخدام الواسع والعبثي  لأللغام 
وتجنيد اآلالف من األطفال، وكذلك العبث باملساعدات 

اإلنسانية.
وحثت الســفارة أعضاء الكونغــرس عىل تبني 
القرارين، ومواصلة الضغط عىل جماعة الحوثين 

لوقف هذه الجرائم واالنتهاكات.

مشروع قرار مرتقب أمام الكونجرس األمريكي يدين انتهاكات المليشيا 
لحقوق اإلنسان في اليمن وزعزعتها الستقرار المنطقة

        سبتمبر نت:
استقبل ميناء الحديدة الذي تفرض 
مليشيا الحوثي االنقالبية سيطرتها 
عليه مساء االربعاء شحنات غامضة 

وغري معروف مصدرها.
ونقلت وســائل اعالم عــدة عن 
شهود عيان من عمال امليناء قولهم 
ان الشحنات وصلت اىل امليناء مساء 
االربعاء ووفرت لها املليشيا الحوثية، 

حراسة وحماية مشددة.
ووفقا للعمال فإن املليشيا الحوثي 

افرغت حاويات بعض من السفن ليال 
يف رصيف رقم واحد من امليناء، ونقلتها 

ليال وبشكل رسي خارج امليناء.
واكد العمال ان الشــحنات التي تم 
نقلها توجهت اىل مناطق شمال مدينة 
الحديدة التي تفرض املليشيا سيطرتها 
عليها ترافقها سيارات عاكسة الزجاج 

وأطقم حوثية.
ونوهــوا اىل انهم الحظــوا تواجد 
اشخاص غريبن و)غري يمنين( عند 
انزال الحاويات وتحميلها ونقلها، عرب 

ناقالت مدنية.

ويأتي هذا يف الوقت الذي تزعم فيه 
االمم املتحدة ان مليشيا الحوثي سلمت 
ميناء الحديــدة، من خالل مرسحية 
التسليم الهزيلة التي تمت من طرف 

واحد.
كما تكشــف هــذه العملية عن 
استمرار املليشيا الحوثية يف استخدام 
امليناء يف عمليات التهريب لألســلحة 
وكافــة املمنوعات التــي تمول بها 
حروبهــا ولكن هذه املــرة تمارس 
انشــطة التهريب تحت غطاء االمم 

املتحدة.

تحت غطاء األمم المتحدة..

المليشيا تستمر في أنشطة التهريب عبر ميناء الحديدة

السيناتور األمريكي ويل هيرد:

لم يعد هناك مجال للرسائل المتضاربة والبد من توجيه رسالة واضحة وصارمة إلى النظام اإليراني
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القصــص القرآني أثبتــه الله يف كتابــه آيات تتى، 
وهي ليســت للذكرى والتاريخ، بل عرب للتذكر والتدبر، 
كونها تُمثل حاالت للســلوك اإلنساني، تتكرر عرب تاريخ 
اإلنســانية، وهذا هدف وجودها يف كتاب الله، لتقدم لنا 
نماذج ملا تمارسه اإلنسانية من سلوك متكرر، يكون مكبالً 
لها ومانعاً، من تأدية دورها يف العبودية واالســتحالف، 
وتعمري األرض، هذا الدور املنوط باإلنسان وسبب خلقه، 
لن يستطيع القيام به دون أن يكون حراً، مؤمناً بالحرية، 
ممارساً لها، بعقله وقوله وفعله، متحمالً تبعاتها، ودافعاً 

ثمن إيمانه وموقفه بها.
لقد أتت رسالة اإلســالم الخاتم، لتحرير اإلنسان، من 
كل أشكال العبودية، اإلنســانية واملادية، بكل مظاهرها 
ومســمياتها، وكانت آيات القصص القرآني بما تحمله، 
من عرب ودالالت، جزءاً أساسياً من هذه الرسالة، واليوم 
نحن كيمنيني نعيش دورة اإلنسانية املتكررة، التي عرب 
عنها القصــص القرآني، فاليمنيــون خرجوا من دورة 
الحرية والعبادية واالستحالف، منذ هيمنة ثقافة اإلمامة 
والفيد، وعاشــوا طوال تاريخهم، بني دورات متعاقبة 
من املذلة واملهانة، منــذ وصول الهادي واإلمامة وفقهها 
لليمن، اللذين جعال اليمنيني عبيداً لعجل هيمنة العنرصية 
اإلمامية، وفقهها املغلــوط، خاضعني ألحادية هيمنتها، 
منقسمني بني عكفة ورعية، تفرقهم رصاعات أحاديتهم، 
القبلية، واملناطقية، واملذهبيــة، وهكذا عاش اليمنيون 
عبيداً، لإلمامة، وفقهها؟ وعنرصيتها، يف شــمال الوطن، 
وعبيداً لربيطانيا، وأطماعها، يف جنوب الوطن، ردحاً من 
الزمن، لكن قانون التطور فرض نفســه بقيام  ثورتي 
سبتمرب وأكتوبر، لتخليص الوطن واملواطن، من عبودية 
اإلمامة، واالســتعمار، لكن النخبة، لم تستوعب فرصة 
التاريخ، إلحداث عملية التغيري، املنشــود واملطلوب، فلم 

تستطع النخب الحاكمة، التخلص من 
داء األبائيــة، بتقديم مرشوع خالص 
متكامــل، لليمن الوطــن واملواطن، 
فقدمت مرشوع أحادية الحزب الواحد، 
يف جنوب الوطــن، وأحادية القبيلة 
يف شــماله، مما أدخل اليمن الوطن 
واملواطن، يف عبوديــة جديدة، ُدفع 
ثمنها، حروباً ومعاناة، بني شــطري 

اليمن، وداخل كل شطر.
وخرج شباب اليمن من رحم هذه 
العبودية، منطلقني بعفوية صادقة، 
وفطرة نقية، وصدور عارية، تطالب 
بالخالص، وإســقاط هذه العبودية، 
التي توحــدت، تحت رايــة أحادية 
الحزب، وأحادية القبيلــة، وهيمنة  

أحادية القبيلة بإلغاء أحاديــة الحزب، ولم يكن لديهم 
مرشوع، أو رؤية، أو أداة، عري مدركني، ما يخطط للمنطقة 
واليمن، من تآمر للتفتيت والتمزيــق، لكن  نتيجة هذا 
الحراك الشبابي، بثورته، وعفويته، ولحظته التاريخية، 
التقى مع عناية التدخل الرباني، الرحيم باإلنسان، بأن 

أصبح فخامة الرئيس هادي رئيساً لليمن.
هذا الرجل الذي لم يكن معــه أو موجهاً له، أحادية 
حزبية، أو قبلية، أو مناطقية، تهــدف فرض هيمنتها 
وســطوتها، لقد امتلك لحظة تاريخية، وظفها إليجاد 
مرشوع الخالص، الذي انتظره اليمنيون طويالً، وحاربوا 
من أجله كثريا، وقاموا بثورات ثالث للحصول عليه، فقدم 
من خالل الحوار الوطنــي مرشوعه للخالص، بمرشوع 
الدولة االتحادية بأقاليمها الســتة، الذي يُخرج اليمن، 
الوطن والشــعب، من قيود عبودية العصبيات األحادية، 

بمختلف مسمياتها وعناوينها، ومن 
الرصاع حول الســلطة والثورة، إىل 
رحاب الحريــة والتحرر، والخالص 
واملستقبل، والوطن الواحد، واملواطنة 

املتساوية.
لكن األحاديــة اإلمامية والقبلية 
واملناطقية، كانت أكثر إدراكاً لنتائج 
تنفيذ هذا املرشوع، الذي سيخرجها 
نهائياً من استعباد اليمنيني، فقامت 
باالنقالب عى املــرشوع، وأدخلت 
اليمــن دائرة الــرصاع والتمزيق 
والتفتيت، وجعلت منه أداة لخدمة 
اليمن  املــرشوع اإليراني، ضــد 
ومحيطه العربي، وبــدل أن يقوم 
كل اليمنيــني الذين عانوا من هيمنة 
الفرعونية، واكتوا بنريانها، بااللتفاف حول مرشوع 
خالصهم ورشعيته، قام البعــض منهم، بالخضوع 
لهيمنة اإلمامة وفقههــا،  والبعض بااللتفاف حول 
عصبياتهم، ومشاريعها، متناسني أنها من قادتهم، 
لعبودية الفرعون، بمسماه اإلمامي والقبيل واملناطقي 
والحزبي، فوجهوا جهدهم وســهامهم نحو فخامة 
الرئيس هادي، ومرشوعه االتحادي، ولو أنهم قاموا 
بواجبهم نحو رشعيتهم ومرشوعهم ووطنهم، لكان 

حال اليمن الوطن واملواطن غري ما هو عليه اليوم.
ولليمنيني جميعاً أقول، يكفي فخامة الرئيس هادي، أنه 
قدم مرشوع الخالص، إلخراج اليمنيني وتحريرهم، من 
ابتالء الفرعون وقومه، ومن عبوديتهم ِلِعْجل عصبياتهم، 
لكن البعض منهم، مارس سلوك قوم موىس، بخضوعهم 
وعبوديتهم، فلم تؤثر فيهم مهانة االبتالء، من اســتحياء 

ال شك ان من توصل إىل خالصة صاغها يف مقولة اصبحت 
متداولة كحكمة فيها كل الحقيقة والصدق )العصبية نصف 
الجهل(، إنما كان - أي صاحب هذه الحكمة املقولة- يعيش 
يف زمن أرحم من زمننا هذا.. زمن أكثر معقولية رغم مخالطة 
الحياة فيه داء العصبية التي لم تتربأ منها تلك الفئة تحديداً التي 
لها يف االبداع واالبتكار والتنوير باع مشهود، وآثار ملموسة عى 

مجمل مناحي الحياة العلمية والثقافية واالجتماعية..
والذي أدت إصابة بعضهم بداء العصبية إىل ان يدخلوا يف 
مأزق جعلهم يظهرون يف تناقض حاد ال يقوون عى تجنبه مع 
ما قدموه واشتغلوا عليه من افكار وقيم وإبداعات، األمر الذي 
استحقوا بسببه ان يوصفوا بأنهم نصف جهلة نتيجة لعصبيتهم 

العرقية أو الجهوية أو غريها من العصبيات.
وذلك لكونهم بمجرد الوقوع يف مصيدة العصبية هذه انما 
يسقطون عن انفسهم الكثري من االلتزامات املوجب تحليهم بها 

ويتخلون عن الدفاع عن الكثري من الحقوق لآلخرين.
لكن كون صاحب املقولة قد اعترب ما هم فيها من عصبية قد 

جعلتهم يكونون نصف جهلة لهو دليل عى ان املقصودين من 
الحكمة مازالوا يمتلكون نصف املعرفة ويتمسكون بها ويعملون 

عى السهر عليها وعدم التفريط بها.
بمعنى انه مايزال هناك هامش يمكن أن يمنع عنهم االنحدار 
إىل فجوات الجهل املطبق واألعمــى، فهم ال يزالون يمتلكون 
األرضية التي تجعلهم قريبني من االمســاك بأسباب املعرفة 

واالنصاف.
وربما لهذا وجد صاحب املقولة الحكمة )العصبية نصف 
الجهل( انهم ما يزالون يف مرمى النقد ليرتاجعوا عن جوانب 
الجهل الذي وقعوا- لهذا السبب أو ذاك- يف حبائله التي تتناقض 

مع العقل واملنطق والشعور باملسؤولية.
إالَّ أننا عندما نحاول بعد ان تقــع هذه املقولة )العصبية 
نصف الجهل( يف كثري من بلداننا العربية ومنها بالدنا طبعاً 
سنجد من خالل ما نعيشه ونمارسه ونقع تحت وطأته بسبب 
العصبية املستفحلة يف واقعنا، أكانت عصبية جهوية أو مناطقية 
أو معرفية أو عرقية، وبالذات منها عصبية مثقفينا ومبدعيها 

واملتنورين منا الحائزين عى شهادات عليا وألقاب علمية كبرية 
ولهم ما لهم من مؤلفات وكتابات سنجد انهم وبسبب منطلقاتهم 

ال يتحولون إىل انصاف جهلة بل إىل جهلة كاملني.
فنجدهم ال يخالفون بعض ما يكتبون ويدعون إليه وإنما 
يتطابقون معه تماماً فهم عى تواضــع آثارهم يف النهوض 
بمجتمعاتهم نجدهم غري جديرين باأللقاب العلمية والرسالة 
التي يقومون وينهضون بها، بل ان ارتفاع درجة العصبية لديهم 
تجعلهم جهلة بامتياز ملخالفتهم ما يروجون له وينترصون له 
من افكار للعقل واملنطق واملســؤولية واأللقاب العلمية التي 

يحملونها.
ولهذا رغم عدم تذكري لقائل هذه املقولة )العصبية نصف 
الجهل( إالَّ انني أجزم انه ليس من محيطنا االجتماعي وال اظن 
انه ســمع أو قرأ أو عاش أو عرف أي حقبة من حقب حياتنا 
وعالقة وأثر العصبية فينا.. ألنه لو حصل وتعرف عى واقعنا 
لوصل إىل خالصة لن يتنازل عنها ولصاغ حكمته ومقولته عى 

النحو التايل ان )العصبية كل الجهل(.

بكل بالهة وسخرية واســتخفاف بالتاريخ والجغرافيا 
والثوابت الوطنية والقومية يردد الحوثيون بني اوساط الناس 
وخصوصا يف الغرف املظلمة )نحن اليمنيون نتحارب .. نسد 
بيننا.. وايش دخل السعودية(، مستغلني الجهل املسترشي 
بني اوساط البسطاء من الناس ولكي يوظفوا ذلك باتجاه 

الحشد والتعبئة يف حربهم الساللية ضد الشعب اليمني.
وحقيقة االمر لم يقترص ذلك عى عملية التعبئة لحربهم 
الساللية، وانما يتسق مع هدف املرشوع االيراني يف منطقتنا 
العربية يف بث ســموم الفرقة والتمزيق وتغذية الرصاعات 
العرقية واملذهبية واملناطقية واالنفصالية خدمة للمرشوع 

الصفوي الصهيوني.
يا هــؤالء نحن عرب لغتنا عربية واســالمنا نزل بلغتنا 
العربية واليمن اصل لهذه االمة العربية التي ننتمي اليها من 
املحيط اىل الخليج.. ومنا قادة الفتوحات  صنعوا حضارات 
بحكم انتمائهم لإلســالم ووحدة الوطن عندما كان مركز 

الدولة يف املدينة املنورة ثم انتقل اىل دمشق ثم اىل بغداد.
يا هؤالء.. نحن تعلمنا يف منهج الرتبية الوطنية والجغرافيا 
والتاريخ ان العرب امة واحدة، لها لغة واحدة واسالم نزل 
يف جزيرتهم وعرب عن عبقريتهم، وتاريخ مشرتك ومصالح 
مشرتكة وجغرافيا معربة عن هوية هذا الشعب العربي، وامن 

مشرتك، ومن ثم ما يهدد امن الســعودية او امن مرص او 
امن اي بلد عربي هو يهدد امــن اليمن، فكيف تقولون ان 

السعودية ال دخل لها يف القتال.
فاي منطق اهوج هذا الذي تطلقونه.. فالتدخل االيراني 
بأرسال الصواريخ واالسلحة والخرباء وشن حرب عرب اذرعه 
الحوثيني. هذا ال يعد تدخال يف الشــأن اليمني.. من وجهة 
نظركــم.. وكأن اليمن والية ايرانيــة.. لكن عندما تتدخل 
الســعودية لحماية جارتها يف العروبة واالسالم.. تقولون 
تدخالً خارجياً.. فمن هو الخارجي هل ايران.. ام السعودية؟
وهل اليمن تنتمي اىل القومية الفارســية ام اىل القومية 

العربية؟ 
كيف تدافعون عــن االنتماء للفرس وان الحرب داخلية، 
وكان اليمن جزء من ايران والحديقــة الخلفية اليران.. ال 

الحديقة الخلفية للسعودية؟
يا هؤالء نحن نتعامل كشــعوب بمنطق الهوية والثوابت 
والتاريخ واملصالح املشــرتكة.. ال  بمنطــق االنظمة..فال 
تستغلون التباينات بني االنظمة لتوظفوها ضد منطق التاريخ 

والجغرافيا والتوابت الوطنية والقومية..
فما يهدد اليمن يهدد العربية الســعودية والخليج وكل 
الوطن العربي.. الننا ببســاطة امة واحــدة.. والن منطق 

االمن.. يقول ال يمكن ان يكون امــن بلد عربي مقدم عى 
االمن القومي.  بمعنى آخر ال يمكن ان نقدم امن اليمن كما 

تريدون عى امن اململكة او  اي قطر عربي..
يا هؤالء انتم تنفذون اجندة غايتها سلخ اليمن من محيطها 
العربي لالستفراد بمقدراتها وســيادتها، وليس مجرد ما 

ترددونه من كالم اطفال )نحن اليمنيون نسد(.
يا هؤالء ال تتعصبون للفرس فالفرس ينظرون للعربي 
نظرة استحقار ونظرة دونية ويسخرون من العروبة واالسالم 
عرب تاريخهم ينعتون العربي باقبح الصفات وهذا شاعرهم 
نارص خرسوا يف السفرنامة يقول" العرب لصوص وجياع 
ومجرمون وجهلة وعراة" وحديثا يقول الشاعر)مصطفى 
بادكوبه( الذي أحيا أمسية شعرية يف املركز الثقايف/ مدينة 
همدان يخاطب الذات االلهية املقدسة بقوله "خذني إىل أسفل 
السافلني أيها االله العربي! رشيطة أن ال اجد عربيا واحدا 
فيها. فأنا لســت بحاجة لجنة الفردوس ألنني وليد الحب، 

فجنة حور العني والغلمان هدية منك للعرب فقط".
بمعنى ال يترشف ان يكون مســلماً ما دام وهذا االسالم 
حمله العرب.. وان هذا االله هو الــه العرب.  وللفرس اله 
آخر.. حتى وصل بهم االمر اىل وصفكم شــيعة الشوارع.. 
فهل استمرأتم العبودية لتجندوا انفسكم يف طمس الهوية 

والتبعية للجنس االيراني..
ان وصف مالك قناة الهوية  بان الحمرييني ليســوا من 
اليمن.. يعني نكران ســبأ وريدان ملوك حمري ..وطمس 
لتاريخ يمثل جزء من هوية اليمنني.. وســلوككم يف تغيري 
املناهج وتشيعكم لدين الخميني تحت غطاء ادعاء االسالم 
وسيدكم عبدامللك يف كل خطاباته لم يذكر العروبة انما يصب 
كل ذلك يف ثقافة الفرس التي تنظر اىل ان بول الكلب افضل 

من العربي.
 الحقيقة انتم عندما تشتمون وتسخرون من اليمني ومن 
السعودي انما هو شتم وســخرية لكل ما هو عربي وفقا 

للنظرة الشعوبية.. التي تحتقر العرب.. 
يا هؤالء لن تســتطيعوا تغيري التاريخ ومحو ذاكرة امة، 
فالتاريخ واضح يف الــرصاع العربي الفاريس.. وقد خاض 
العرب حروباً مقدســة ضد الفرس ابتداء بقادسية سعد 
ومرورا بقادســية صدام.. واليوم نخوض حرب قادسية 

عبدربه املنصور بأذن الله..
اخريا الســعودية تخوض حربا فرضهــا عليها واجبها 
القومي واالسالمي.. واليمن والسعودية ينتميان اىل امة واحدة 
اســمها االمة العربية.. والحرب لم تخلقها السعودية وانما 

خلقها انقالب اذرع ايران وفقا ألجندة ايرانية صهيونية.

ما سنخرج به بعد ســنوات من الحرب، هي 
العقدة فقط، ندور حولها، كأننا يف حفلة زار ال 
تنتهي، عقدة الكهف هي ما سيطلق عليها هذه 
املرة.. يف القدم كانت العقدة اليزنية، التي تسببت 
يف جروح لم تندمل حتى اللحظة، سبب كل ذلك 
التصلب يف الرأي والعزة بالخطأ، وعدم السعي 
لالعرتاف به أو تصحيحه، يف األسطورة، أن عامر 
بن ميزيقيا، حني علم بانهيار الســد احتال عى 
الناس، وباع كل ما يملكــه بطريقة اهتدى لها 
بعد تفكري، ألنه يعلم بــأن القوم لن يصدقوه، 
وسيسخرون منه، جعل أحد فتيانه يخالف أمره 
ويرفع صوته عليه أمام املــأ، فكان ذريعة له 
للمغادرة، أرجو أن ال يتحقق ذلك، عى الرغم من 
وجود معطيات عى األرض تدلل عى أن العقدة 

مهيمنة، بشكل ال يصدق...
فصالح، الرئيس السابق مس قبل أعوام بذلك، 
تخندق يف أسوار حنقه، عاش ما يقرب العامني 
مكبالً وراء مكيدة دبرها بليل، ســلم كل يشء 
للحوثيني القادمني من الكهف، حتى أســلموه 
للموت دون مقاومة، مستسلماً لكل يشء، وإن 
قاوم فهي مقاومة لن تفيد، فقد خربت "مالطا" 
كما يقال يف املثل، وانهار كل ما كان يظن بأنه 
سيحميه من التيار الذي سيجرف غريه وسيبقيه 
هو فقط، لكنه كان عربة، وعرب التاريخ ال تأتي 

سهواً لكنا قوم ال نتعظ كثرياً من ماضينا...
عقدة الكهف، ليســت بجديدة، لذا لم نصب 
بالصدمة، نتعايش مع األخطاء، نستســلم لها 
وكأنها قدر جميل،  تدل عى ذلك أحوالنا، تحيزاتنا، 
يأبى الكثري منا املغــادرة، مغادرة تموضعات 
املرحلة بسهولة، سواء كانت تموضعات سياسية 
أو عسكرية، أو حتى اقتصادية، ففي يوليو من 
2015 تحررت عدن من االنقالب الحوثي/ صالح 
حينها، لكنها ظلت كما هي، بل زاد وضعها العام 
قتامة، بعدها تبعت محافظات أخرى، لكنها ظلت 
يف مربعات متشابهة، لم ينج أحد بتاتاً، وإن حاول 
البعض تصوير بعض املناطق، يف أنها يوتوبيا، 
أو جنة جديدة والواقع يكذب كل ذلك.. فاملتابع 
ملنشورات نبيل الصويف كمثال ملا يحدث فال يظن 
أن املكان القابع فيه، سواء كان املخا أو الخوخة 
يف الساحل الغربي من اليمن، أو حتى عدن بأنه 
يعيش جنته، إنما يرتبع خلــف رأيه ويتصلب 
فيه، األمور هناك ليست يف مكانها الطبيعي، إنما 
هو تصوير للعكس تماماً، يكتب ليس للمواطن 
العادي، الذي أصبح مهموما بنزوحه، بطعامه 
ورشابه، بحياتــه التي أصبحت معرضة للموت 
يف أي لحظة، وتحــت أي خطر، منها األلغام أو 
املتفجرات والقذائف أو حتى رصاصة طائشة، 
قد تأتي من ناحية أي مســلح، فاألمكنة تغص 

بهــم، واألرض تضج بغرائبية 
عما يحدث، ومــع ذلك تالحظ 
أن الصويف يعيش وهمه ويوزع 
صكوكه، تلــك الصكوك التي 
ليس أقلها مــن يكون صالحاً 
للحياة؟ ومن ال يستحقها، من 
هو الوطني ومــن هو العميل، 
الذي يجب أن يرشق بالحجارة 
واألحذية، وهو الســلوك الذي 
يجده العمالء يف الشعوب الحية 

عند أية نقطة لثورة أو انتفاضة...
هناك من يقول لنا بأن بلدنا جوهرة، ومكانها 
اســرتاتيجي، ال نصدق، فقط نردد ما يقال لنا 
بغباء وخفة عقل، هــي العقدة التي تدل عليها 
أعمالنا وترصفاتنا املطيلة للشــتات والترشذم 
واالنقسام، واملبدعة يف اختالق العداوة، وصنع 
املؤامرات، وحبكها، أصبحنا يف شتات ومناف، 
وإن كان أكثرها داخليــة، ال نختلف كثرياً عن 
الشعب الفلسطيني، شتات جربه آباؤنا من قبل، 
وثقته أشــعار الرائي عبدالله الربدوني يف زمن 
ليس بعيداً، كما وثقته كتــب التاريخ يف أزمنة 

غابرة، جعلت كل يشء قابالً لالنتهاء..
بالدنا يكاد يكون البلد الوحيد يف العالم الذي 
ال يحفظ أو يصون تاريخه املادي، التاريخ لدينا 

فرصة للثراء أيضــاً، كما هو 
النضال أو املقاومة إال ما ندر، 
التاريخ لدينا كنز، الكل يسعى 
ألن يتملكه وحده، حتى النبي 
محمد يف هــذه  البلدة الطيبة 
يشبه الرتكة التي هي من حق 
بعضهم، يجوز لهم ما ال يجوز 
لغريهم، أو هكذا صورت  لهم 
عقدتهم غــري القابلة للتفكيك، 
أو لنقــل كذبتهم غــري القابلة 
للتصديق، إنما يصدقون عقدتهم ويســعون 
وراءها بكل ما أوتــوا من قوة، وإن أتوا عى كل 
يشء، وجعلوا من األرض كلها خراباً ويبساً من 
دونهم، أعود فأقول  لم يسلم التاريخ من عقدتنا 
الكهفية، الساعية للدمار، التي تراه فقط مقتنيات 
ذهب وفضة وتماثيل، تعكس طبيعتنا وعقليتنا 
ونفسيتنا الباحثة عن الثراء الرسيع دون جهد، 
ال وقت لدينا لإلنتاج واستثمار موقعنا وتاريخنا 
املمتد إىل آالف من الســنني قبل امليالد، التاريخ 
الذي لو وجد عند شعب غرينا، الكتفى به كثروة 
قومية، أما نحن نكتفي بتحطيم كل يشء نصل 
إليه، ندمره، نحيله تراباً وشتاتاً وعقداً ليست أقل 
من عقدة وجودنا عى هذه النقطة التي سميت 

تيمناً بالسعيدة، وال سعادة فيها إىل اليوم..

الرئيس هادي بين سحرة الفرعون وقوم موسى

عقدة الكهف

عمار زعبل

د. منصور القاصي

الوطن هو األم وهو األب، وهو األبناء، وهو 
کل يشء بالنسبة للوطني الذي یعترب وطنه هو 
األكسجني الذي یتنفسه، وعندما یکون الوطن 
عند الجمیع بهذه القرابة والصلة سوف ینترص 
الوطن علی کل يشء، ویرفرف العلم فوق الجبال 
والسهول، ويعلو عى ساریات العلم، ویرفرف 
فوق مؤسسات الدولة،  إذ الجمیع یعمل من أجل 
الوطن لکي یبقى الوطن فوق کل االعتبارات 

واملصالح الضیقة.
 ولذلك کل الشعراء واألدباء والکتاب وامللحنین 
واملغنیین والعظماء قدموا أوطانهم عى کل يشء 
يف حیاتهم، وها نحن کلنا نحب الوطن الیمن 
السعید الذی علی أرضه تربینا وتحت سمائه 
ترعرعنا ومن خیراته أكلنا ومن هوائه تنفسنا 
حتی آخر یوم يف حیاتنا، وإن شاء الله نکون 

أوفیاء لهذا الوطن.
 نعم وهذه السنة الخامسة ونحن يف قتال مع 
الرشذمة الحوثیة االمربیالیة الخبيثة وال تزال 
تعبث بمقدرات الشعب الیمني حتی يف عقیدته 
وفکره، حیث أنها أقدمت بجريمة إرهابية يف 
أواخر رمضان جعلت الشعب الیمني یصوم 
بالقوة الجربية، وهذه جریمة یحرمها ویجرمها 
القانون الدولی بل جمیــع القوانین واألدیان 
تحرمها؛ ألنه باإلكــراه أن تجرب اآلخرین بأن 
یأخذوا فکرك وعقیدتــك التي هي يف األصل 

مخالفة للرشيعة اإلسالمیة السمحاء.
 لذا یجب علی الجمیع أن یقف وقفة جادة 
ملا حدث ویحدث من هذه امللیشــیا اإلرهابیة 
الخبیثة، وعلینا أن نعمل لیالً ونهاراً من أجل 
التحرر والنرص؛ ألنــه کلما تأخر النرص کلما 
أقدمت امللیشــیا علی أدلجة الشباب وطالب 
املدارس، ومن ثم نحتاج عرشات السنني حتی 
نلغي الفکر العقائدي اإلیراني الفاريس، ولذلک 
يجب علينا أن نشعل مواقع التواصل بجمیع 
أنواعها من أجل أن نحفز کل الشــباب لکي 
تعم الفائدة علی جمیع أبناء الشعب، وکیفیة 
تحريرهم من تحت سیطرة امللیشیا، وکیفیة 
القیام بثورات داخلیة تزعزع عروش امللیشیا 

وتسقط يف وحل القاذورات واملستنقعات.
 نعم علینا بالتوعیة وخاصة يف قنوات الرشعية 
التي هي األساس يف العمل التوعوي واإلعالمي 
هو رکیزة مهمة ال تقل عــن املعارك التي يف 
الجبهات وهي بحد ذاتها جبهة کاملة يف التحدي 
والصمود، ولها دور بالغ األثر يف تحطیم قیود 
امللیشیا، واإلعالم نهج تنظیمي معنوي للشعب 
والجیش، وبذلک نستطيع يف وقت قصیر ننهي 
االنقالب وإىل مزبلة التاریخ؛ ألن امللیشیا لیست 
إال حفنة من اللصوص الذین کانوا مطلوبین 
سابقا للعدالة، واآلن یرتبعون أعى املناصب يف 
مؤسسات الدولة املخطوفة، حان الوقت للقضاء 
علیهم وبدون تأخر، وإال والله إنها کارثة لیس 
لها حل إذا استمر الحوثي یؤدلج املجتمع. خیرة 

الله أحسن من کل خیرة.

ماذا يعني اسم )الوطن( 

»الحوثيون...... 
يكذبون كما يتنفسون«

              

أحمدجبر

كلما شاهدنا إعالم مليشيا الحوثي االنقالبية 
ندرك حجم الكذب، والتضليل التي تمارســها 
تلك املليشــيا يف حق الشعب اليمني املحتسب، 
والصابر عى تلك اآلفات، واملصائب منذ أن بدأ 
هذا االنقالب املشؤوم إىل يومنا هذا، وال زالت تلك 
املليشيا تمارس هذا الدور املشبوه من الكذب، 
والخداع، والتضليل عى أبناء الشــعب اليمني، 
وصدق كالم الدكتــور / محمد جميح عندما 
قال يف بداية هذا االنقالب املشــؤوم قال كلمته 

املشهورة " يكذبون كما يتنفسون ". 
ونحن يف حديثنا هذا املتواضع سنذكر بعض 
هذه األكاذيب، والخزعبالت التي تمارسها تلك 
املليشيا املارقة، ونؤكد يف كالمنا هذا أن املقصود 
بعض هذه األكاذيب ال كلهــا.... فلو أردنا أن 
نحرص تلك األكاذيب، والرتهات لتلك املليشــيا 

أللفنا، وطبعنا آالف الكتب، واملجلدات. 
باملخترص ..... حديثنا يتمحور حول الدور 
اإلعالمي املشــبوه للقنوات الفضائية الحوثية، 
وكل القنوات الفضائية التي تســيطر عليها 
تلك املليشيا املتمردة.....باألمس القريب جدا، 
وأنا أشــاهد مناظر قتالية لتلك املليشــيا مع 
أبطال الجيش الوطني للواءاألول حرس حدود 

بمحافظة الجوف.....
تخيلوا أحبتي الكرام ما هو اليشء الذي لفت 

انتباهي يف هذه املعركة؟!!!....
الذي لفــت انتباهي أن إعالم تلك املليشــيا 
بدال من أن تقول صحــراء األجارش بمحافظة 
الجوف... تقول بملء فمها، وإعالمها املزيف 
صحراء األجارش بمنطقة نجران، وكأنها تقول 
ألشقائنا يف اململكة العربية السعودية ها نحن 
اقتحمنا نجران فلكم الحق يف الدفاع عنها، وعن 
كل املواقع، والجبهات بكل ما أوتيتم من قوة، 
واملقاطع، والصور التي رأيناها كانت قديمة لها 

عدة شهور إن لم تكن سنوات من حدوثها...
فأصبحت صحراء األجارش يف نظر تلك املليشيا 
تتبع نجران فقلنا يف قرارة أنفسنا ما دام األجارش 
تتبع نجران فمن املؤكد أن معسكر طيبة االسم 
اإلسرتاتيجي يتبع منطقة عسري، وجبال الربعة، 
والظهرة تتبع جازان، وأن مركز مديرية برط 
العنان جزء ال يتجزأ من خميس مشيط، وعليها 

فقس...
هذا الكالم حسب التأويل، والرواية املليشاوية 
الحوثية لتلــك الجبهات....حتى املعارك التي 
تحدث بعد خب الشعف باتجاه مركز مديرية 
برط العنان بمحافظة الجوف، ومديرية الحشوة 
بمحافظة صعدة بدال من أن يذكروا تلك املواقع 
بأســمائها يرجعون يلفقونهــا إىل أكاذيبهم، 
وخزعبالتهم، وإىل روح الفقرية إىل عفو ربها " 

صحراءاألجارش".
قاتلهم الله هؤالء صناع املوت... فلم أر أصدق، 
وأفضل جوابا عى تلك املليشــيا من رد املأربي 
األصيل، واليماني الحر الدكتور / محمد جميح 
عندما قال كالمه الصادق الذي كان يف مجمله 
هذه العبارة الجميلة، والصادقة يف تلك املليشيا 
اإلنقالبية بقوله: "يكذبون كما يتنفسون" أما 
صاحب هذه الكتابات فهو يعتقد من أصل قرارة 
قلبه، ونفسه أنهم يكذبون أكثر مما يتنفسون.. 
نقول لهم مجددا، وأخــريا مهما كذبتم عى 
شعبنا املجاهد ملعتقداتكم الباطلة...لن يصح 
إال الصحيح كما يقال عند العرب األقحاح، وأن 
كذبكم هذا، وإن استمر أشهراً معدودة نهايته 
وشيكة بإذن الله، وإن شعبنا اليمني سيقاومكم 
معــارش األوغاد ما بقي عى قيــد هذه الحياة 

الفانية، وإن غدا لناظره قريب.... 
اللهم عجل بهالك تلك املليشيا العابثة بالبالد، 

والعباد..... 

د عبده سعيد المغلس

للنساء، وذبح لأبناء، كما لم تؤثر فيهم، بينات وبصائر، 
اآليات الداعمة ملوىس عليه السالم، التي عاشوها، ورأوها 
بأعينهم، فرغم قسوة البالء ومهانته، وداللة البينات بغرق 
الفرعون وجنده، رضخوا لالســتعباد وقبلوا العبودية، 
فخرجوا من التاريخ، ولنا كيمنيني بقصتهم عربة، فإذا لم 
نتبن مرشوع الخالص بالدولة االتحادية، وأقاليمها الستة، 
فمصرينا ليس فقط الخروج من التاريخ، كقوم موىس، بل 
الخروج من الوجود، كوطن وشعب، وها هم فراعني اليوم 
بانقالبهم، يحاولون أن يعيدوا اليمنيني لحضرية العبودية 

واالسرتقاق من جديد.
علينا اليــوم لنتجنب هذا املصــري وااللتفاف حول 
مرشوع الخالص ورشعيته وتحالفه، والدفاع عن الرشعية 
واملرشوع، والتحالف بقيادة اململكة الشقيقة، الستكمال 
مسرية الحرية والتحرر، وال نكون كعبدة العجل بقولهم 
)َفاذَْهْب أَنَت َوَربَُّك َفَقاِتاَل إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدوَن( املائدة٢٤.

وإىل اليمنيني جميعاً أقول، كونوا مع فخامة الرئيس 
هادي، يف مقام ســحرة الفرعون وإيمانهم، ودافعوا عن 
رشعيتكم ومرشوعكم، ووطنكم وشعبكم، وال تكونوا يف 

مقام قوم موىس من عبدة الفرعون والعجل.

كل الجهل

انتماؤنا للعروبة وليس للفارسية

سالم الفراص 

مهند الضالعي
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وحتى نســتوضح الجهود التي تبذل يف 
قطاع التعليم الفني والتدريب عىل مستوى 
محافظة حرضموت الساحل وأبرز الخطط 
والنتائج التي أنجزت اىل اآلن التقينا بالدكتور 
عبدالباقي الحوثري املدير العام ملكتب وزارة 
التعليم الفنــي والتدريب املهني بســاحل 

حرضموت.

دور التعليم الفني
يقول الدكتور عبدالباقي الحوثري: »يعترب 
التعليم الفني والتدريب املهني عماد التنمية 
والســبيل األمثل للقضاء عىل البطالة بن 
أوساط الشباب، ويكتســب التعليم الفني 
والتدريــب املهني أهمية كبــرية يف خدمة 
التنمية الشاملة واملستدامة يف جميع أنحاء 
العالم، ويظهر ذلك جليا يف االهتمام بتأهيل 
وتدريب العنرص البرشي الذي يشكل العنرص 

الرئييس لتحقيق أي تنمية يف أي بلد«.
ويضيف: »لعبت املعاهد املهنية يف محافظة 
حرضموت منذ تسعينيات القرن املايض دوراً 
بارزاً يف رفد املؤسسات الحكومية واملصانع و 

مواقع اإلنتاج بكادر وسطي مهني، سواء يف الجانب 
الصناعي أو الجانب التجاري حيث والزال هذا الكادر 
يســهم يف العملية اإلنتاجية وكذا يف إدارة كثري من 
املكاتب الحكومية وغري الحكومية وبإنشــاء وزارة 
التعليم الفني والتدريب املهنــي بداية عام  2000م 
تم إنشاء املعاهد التقنية سواء صناعية أو تجارية، 
حيث تمكنت تلك املعاهد من تلبية حاجة سوق العمل 
الرسمي وغري الرسمي بالكادر التقني املدرب والقادر 
عىل التعامل مع وسائل اإلنتاج الحديثة وكذا يف الجانب 
اإلداري بمستوى تعليمي )دبلوم عايل( إال أن التطور 
الهائل الذي شــهده العالم يف مجال التقنية وإدخال 
نظام الحاســب اآليل يف شــتى مجاالت العمل سواء 
انتاجي أو إداري أدى بالــرضورة إىل إعادة النظر يف  
السياسة التعليمية يف تلك املعاهد بما يلبي متطلبات 

الحداثة يف سوق العمل«.

احتياجات ماسة
ويؤكد الدكتور الحوثري أن »التعليم الفني والتقني 
باملحافظة بحاجة ماسة وملحة اىل إعادة هيكلة للبنية 
التحتية للمعاهد ســواء عىل مستوى التجهيزات أو 
املباني أو املنهاج او الطاقم التدرييس لخلق بيئة مهنية 
تستوعب النظرة املستقبلية لصناعة حرضموت ومن 
خالل هذه الرؤية األوليــة والتي تنقصها معلومات 
يف غايــة األهمية وخصوصاً فيمــا يتعلق بالجانب 
االقتصادي ومدى حاجة مستقبل حرضموت للكادر 

التقني واملهني«.

مستقبل صناعة حضرموت
وعن مقتضيات تحقيق رؤية مكتب وزارة التعليم 
الفني والتدريب املهنية املســتقبلية يقول الدكتور 
الحوثري: »أوال أحــب أن أؤكد لكم أن مكتب الوزارة 
يســعى جاهداً يف ظل موازنات ماليــة ال تلبي الحد 
األدنى للنهوض باملعاهد التقنية واملهنية، سواء عىل 
مستوى التجهيزات أو عىل مســتوى املبنى أو عىل 
مستوى تأهيل الكادر التدرييس وبالتايل أثر ذلك سلباً 

عىل مخرجات تلك املعاهد«.

ويضيف: »لكن بفضل الله ودعم كبري والالمحدود 
من سيادة اللواء الركن فرج ساملن البحسني محافظ 
محافظة حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية 
الذي اعطى اهتمام كبري للتعليم الفني، وبإعالنه عام 
2019م عاما للتنمية يف حرضموت، وبناء عليه أوىل 
اهتماماً كبرياً بدعم التعليم الفني ضمن اجندة السلطة 
املحلية ليكــون الكادر الوســطي ضمن مخرجات 
معاهدنا هو رافد أســايس لهذه التنمية املحلية التي 
يتطلع لها القائد البحسني لتواكب املستقبل املنشود 

لحرضموت يف شتى املجاالت«.
وأوضح مدير عام التعليم الفني املحاور املستقبلية 
التي تستند عليها هذه الرؤية بقوله: »إن رؤيتنا تتجىل 
يف إيجاد بيئة مهنية تســتوعب النظرة املستقبلية 
لصناعة حرضمــوت، وأن تكون املعاهــد التقنية 

واملهنية محور املساهمة الفعالة 
يف تنمية ونهوض حرضموت، 
وكذلك تمكن الكادر التدرييس 
من أداء رســالته التدريبية من 
خالل تأهيله وصقله باملهارات 
الالزمة لذلك عىل أن يؤهل الكادر 
التقني واملهني تأهيالً متكامالً 

ملبياً حاجة سوق العمل«.

رؤية مهنية
ويؤكد الدكتــور عبدالباقي 
الحوثــري أن التعليــم الفني 
ومخرجاته إن لــم تلب حاجة 
السوق املحيل بالكادر الوسطي 
املؤهل واملدرب، فهناك خلل يف 
املنظومة التعليمية والتدريبية 
الســائدة يف املعاهــد الفنية 

املتخصصة.
إىل  الحوثــري  د.  ويشــري 
الفكرة التي يؤسس لها مكتب 
الــوزارة منذ أن تــوىل قيادته 
مؤخرا بصفته أكاديميا وإداريا 

متخصصاً ضمن الرؤية االســرتاتيجية بعيدة املدى 
قائالً: »نعمل عىل إعــادة هيكلة املنظومة التعليمية 
املهنية بما يواكب العرص تلبية حاجة ســوق العمل 
و إنشاء معاهد تقنية متكاملة يف مجاالت الصناعة 
السمكية و الصناعة السياحية و تعزيز مكتب الوزارة 
باملحافظة بامليزانيات املالية الالزمة للنهوض بالعملية 

التعليمية و التدريبية«.
وبسؤال 26 ســبتمرب عن ابرز متطلبات تحقيق 
هذه الرؤيــة قال الحوثري: »أوالً: إســعاف املعاهد 
التقنية واملهنية بالتجهيزات الرضورية وامللحة حتى 
تستطيع تأدية رسالتها التدريبية بشكل يخدم نهضة 
حرضموت، وبالتزامن البد من استكمال البنية التحتية 
للمعاهد من حيث توســيع املباني وإنشاء قاعات 

جديدة.

ثانياً: تأهيل ماال يقل عن 20 كادر تدرييس ملساقات 
مختلفة )دراسات عليا( و ذلك للمساهمة يف مستوى 

التحصيل العلمي.
ثالثا: تخصيــص صندوق خاص بدعــم التعليم 
الفني يساعد يف تغطية نفقات وسائل ومواد التدريب 

وصيانة املعدات واألجهزة التعليمية.
وأخرياً خلق رشاكة إيجابيــة مع القطاع الخاص 
من خالل إنشاء هيئة مشرتكة تعمل عىل تحسن أداء 

املعاهد بما يحتاجه سوق العمل.

معهد تدريب وتعليم الفتاة
وعن أبرز الخطط التي يســعى مكتــب الوزارة 
إلنجازها وفق هذه الرؤية االســرتاتيجية الطموحة 
قال الحوثري: »نسعى إلنشاء معاهد تقنية ومهنية 
جديدة مجهزة بأحدث الوســائل التكنولوجية مع 
تحديث املعاهد القائمة، ومن خططنا أيضا هو تأهيل 
الكادر التدرييس باملعاهد املهنية والتقنية بما يواكب 
الحداثة يف العلم، واألهم هو إيجاد كادر مؤهل قادر 
عــىل االندماج يف اإلدارة واإلنتاج مــن خالل تزويده 
باملعارف العلمية وصقل مهاراته وقدراته، وكذا إنشاء 
وحدة متابعة الخريجن ملعرفة أدائهم يف سوق العمل«.

وبســؤالنا عن املعاهد التي يســعى املكتب بدعم 
من الــوزارة والســلطة املحلية يف انشــائها ضمن 
خطته املســتقبلية قال: »بداية نسعى وضمن خطة 
اسرتاتيجية اىل استكمال بناء املعهد التقني الصناعي 
بمديرية الريدة وقصيعر والذي ســيخدم شــباب 
مديريات رشق حرضموت، وإنشــاء معهد تدريب 
وتأهيل الفتاة ورصد ميزانيته التشــغيلية وتأثيثه 

وتجهيزه مع اعتماد الوظائف الالزمة له«.
وأضاف: »مكتبنا لديه األرض التي سينشأ عليها 
املعهد بمدينة املكال، وقد تعرض يف فرتات ســابقة 
للتعدي والتجــاوز من قبل نافذيــن إال أن املحافظ 
البحسني مشكوراً وجه بإزالة أي تعديات عىل أرض 
معهد تدريب الفتاة، بل ونزل شخصيا ملوقع األرض 
وشــدد عىل الجهات املختصة 
بمنع أي تجاوز عىل هذا الرصح 
التعليمــي والتدريبي النوعي 
الكبري عىل مستوى املحافظات 
املحررة، وهنا ال يســعنا إال ان 
نقدم للمحافظ البحسني قائد 
الثانية كل  املنطقة العسكرية 
الشكر والتقدير عىل حرصه عىل 
هذا الرصح املتخصص، والذي 

سيخدم الفتاة يف حرضموت«.

كلية األمير سلطان للتقنية
وأكمل د. الحوثــري إجابته 
بالقول: »وضمــن خططنا يف 
إنشــاء معاهد جديدة نسعى 
إلنشاء معهد سمكي بمديرية 
الشــحر وانشــاء معهد حريف 
بمديرية غيــل باوزير، أما أبرز 
خططنا فهي إنشاء كلية األمري 
سلطان للتقنية، ونتوقع قريبا 
ان يبدأ العمــل يف هذا املرشوع 
الحيوي، واملهم وذلك بدعم من 

األشقاء يف اململكة العربية السعودية«.
وطالب الحوثري وزارة التعليم الفني بدعم مكتب 
الوزارة واملعاهــد التي تتبع له، مؤكــدا أن املعاهد 
املهنية والتقنية بســاحل حرضموت تقدم خدماتها 
ليس لطالب حرضموت فقط، بل لجميع محافظات 
الجمهورية، حيث يتم اســتيعابهم يف املعاهد األربعة 
بمدينة املكال متمنيا دعم الخطة التوسعية املستقبلية 

يف إنشاء معاهد جديدة.

معوقات وتحديات
وعن أهم املعوقات التــي تواجه العملية التعليمية 
والتدريبية باملعاهد ومكتب الوزارة يف الوقت الراهن 
يقول الحوثري: »عدم إمكانيــة تحديث التجهيزات 
التدريبية باملؤسســات التدريبية بسبب اإلجراءات 
املركزية بعدم اعتمــاد بنود رشاء عملية وقلة أعمال 
الصيانة باملؤسســات التدريبيــة لضعف مخصص 
الصيانة مما يودي إىل هالك التجهيزات واألثاث واملباني 
ونقص الكادر التدريبي املؤهل بسبب إجراءات التقاعد 

وصعوبة توفري وظائف جديدة«.
وأضاف: »ومن التحديات عزوف خريجي الجامعات 
عن التعليــم الفني واملهني بســبب ضعف الرواتب 
وانعدام الحوافز التشــجيعية وتوقــف العديد من 
املنشآت التعليمية والتدريبية )قيد اإلنشاء( يف العديد 
من املديريات بسبب اإلجراءات املركزية، وكذا صعوبة 
رصف املستحقات املالية للعديد من اللجان التنفيذية 
بسبب عدم وجود بند يف امليزانية التشغيلية مما يودي 

لضعف أدائهم«.
مختتماً رسد التحديــات بالقول: »ومن التحديات 
التي نواجهها يف الوقت الراهن هي اضافة تخصصات 
جديدة لبعض املعاهد دون اعتمادات مالية لها، وقلة 
االعتماد املايل لتغذية الطــالب القادمن من مناطق 
نائية من مختلــف محافظــات الجمهورية، وعدم 
فاعلية الوزارة يف تأهيل الكادر التدريبي، رغم الرفع 
الدائم بالخطط التأهيلية وعدم وجود تجهيزات لبعض 

األقسام التخصصية«.

نظرة مستقبلية
ويختتم الدكتور عبدالباقــي الحوثري مدير عام 
مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب املهني بساحل 
حرضموت بنظرة مســتقبلية لجعل املعاهد املهنية 
والتقنية رافعة حقيقيــة للقضاء عىل البطالة ورفد 
السوق املحيل بكادر وسطي يخدم نفسه ومجتمعه 
ويسهم يف تنمية بالده بعيدا عن التطرف واالرهاب قائال: 
»نحن يف طور تحســن الرشاكة مع القطاع الخاص 
وســوق العمل من خالل إبرام عــدد من االتفاقيات 
املنظمة لذلك، وإعداد خطة و آليات الستغالل املؤسسة 
إلمكانياتها يف التدريب االنتاجي لزيادة موارد املؤسسة، 
وتبادل الخربات العلمية واملهارات بن كوادر املؤسسات 
التدريبية ودعم مشاريع التخرج االنتاجية وتبني افكار 
الطالب االبداعية وتسويقها للغري والجهات الداعمة، 
وتذليل الصعوبات امام الطــالب امللتحقن باملعاهد 
املهنية والفنية من رشيحة الصم والبكم، وذلك  بتوفري 
املتطلبات الرضورية بهــم ليتمكنوا مثل غريهم من 
الشباب االلتحاق بسوق العمل املحيل، وكذلك نسعى يف 
إنشاء رشاكات مع مؤسسات داعمة )خاصة( للتعليم 

الفني والتدريب املهني«.

   تقرير/ عبداهلل طربوش

تواصل مليشــيا الحوثي تضييقها عىل 
التجار يف املناطق الواقعة تحت ســيطرتها 
ولم تكتف بنهب الدولة اليمنية وإفراغ البنك 
املركزي من الخزينة العامة التي تقي اليمنين 
من املجاعــة بل طال إجرامهــا إىل القطاع 

الخاص.
وضاعفت مليشــيا الحوثي املدعومة من 
إيران فرض إتاوات خيالية عىل التجار لتمويل 
حربها عىل الشعب اليمني وكذلك أنشطتها 
الطائفية وبمســميات عديدة ومن يرفض 
الدفع تزج به يف سجونها وتلفق له تهما عدة.
وتتعدد اإلتــاوات الحوثية عــىل التجار 
فمرة تحت اســم املجهود الحربي وأخرى 
دعم انشطتها الطائفية وأضافت  عىل ذلك 
زيادة فرض الرسوم الجمركية والرضايبية 
عىل التجار وحرمانهم من التعامل بالعملة 

الجديدة.

سلم تسلم 
ال يمر شهر إال واملليشيا الحوثية املدعومة 
من إيران تعمل عىل تكثيــف حمالتها ضد 

القطاع التجاري الخاص تحت مســميات 
مختلفة.

ويقول أحد التجــار يف العاصمة صنعاء 
فضل عدم ذكر اسمه خوفا من بطش املليشيا 
يف ترصيح خاص لـ«26سبتمرب« إن املليشيا 
الحوثية تضيق الخناق عىل التجار يف املدينة 
وال يمر شهر إال واملليشيا لديها شعار لنهبهم 
ومن يرفض فالتهمــة مجهزة إما خائن أو 

مرتزق وعميل.
وأضاف: »أصبح حال أصحــاب املال يف 
مناطق الحوثي كما يقال ســلم تسلم وهذا 
ما وصلنا إليه نتيجة إجرام املليشيا الحوثية 

بحق التجارة والتجار«.
الكثري ممــن رفضوا دفــع الجبايات إىل 
الحوثين مصريهم أما القتــل أو النهب أو 
الســجن كما قال التاجر لـ«26ســبتمرب« 
مؤكداً أن عرشات منهم عىل حافة الهاوية، 
وأن متاجر مالبس جاهــزة ومواد غذائية 
تستعد لإلغالق، بســبب سياسات التضييق 

عىل القطاع التجاري من قبل الحوثين.

العملة الجديدة 
وضمن تعسفات وتضييق مليشيا الحوثي 
عىل التجــار ورؤوس األمــوال يف مناطق 

سيطرتها وفرض مبالغ طائلة تحت مربرات 
عدة، منها التعامل بالعملــة الجديدة التي 
طبعها البنك املركزي بالعاصمة املؤقتة عدن.

يؤكــد مالك بقالــة يف شــارع الحصبة 
وسط صنعاء لـ«26سبتمرب« أن الحوثين 
يســتخدمون عذر العملة الجديدة القتحام 
ونهب أي محل أو مركز تجاري بالرغم من 
إن العملة القديمة أصبحت متهالكة والبعض 
منهــا ال توجد يف األســواق النتهاء عمرها 

االفرتايض.
ويضيف: »أعرف مالك محل تجاري لفق 
الحوثيون له تهمة التعامل بالعملة الجديدة 
وهم من ادخلــوا العملة إىل محله وتم أخذه 
إىل الســجن ظلما وعدوانا وبعد خمس أيام 

اخرجوه بعد أن دفع أكثر من مليون ريال«.
 وتعترب املليشــيا العمــالت الجديدة غري 
قانونية حســب وصفها، وكانت قد أغلقت 
الشــهر املايض فرع مركز »سيتي ماكس« 
اكرب املراكز التجارية الواقعة يف شارع الستن، 
وســط صنعاء، بذريعة تعاملــه بالعمالت 
النقدية الجديــدة فئة »1000--500 200« 
ريال، التي طبعها البنك املركزي يف العاصمة 
املؤقتة عدن لسد العجز والنقص يف السيولة 

النقدية بعــد أن نهبتها مليشــيا الحوثي 
االنقالبية.

تفريغ القطاع الخاص 
قيادات يف مليشيا الحوثي أصبحت تمتلك 
منشــآت اقتصادية مــن رشكات تجارية 
وعقارات، وانتقلت هــذه القيادات، خالل 
ســنوات الحرب األربع املاضية، من الوضع 
العادي إىل قائمة األثريــاء من خال ل نهب 
ورسقة التجار بالقوة وفرض الجبايات املالية 

الكبرية عليهم.
وقد رصد سكان محليون بصنعاء خالل 
الفرتة املاضية، منشــآت عقارية وبنايات 
ضخمــة ترتفع يف صنعاء، تعــود ملكيتها 
لقيــادات يف مليشــيا الحوثــي املعروفن 

بـ«املرشفن«.
ويــرى مراقبون أن ســلوك املليشــيا 
وتضييقها عىل التجار لكي يتسنى لها الدفع 
بتجار جدد من مواليها وتكون بذلك سيطرت 

عىل أهم مورد اقتصادي لليمن.
يقول املواطن مروان عيل من مدينة ذمار 
لـ«26سبتمرب«: »املليشــيا الحوثية تتخذ 
اسرتاتيجية إيرانية بالسيطرة عىل القطاع 
الخاص بعد تدمريها للقطاع العام«، مؤكدا 

أن املليشــيا دعمت التجار الذين ينتمون إىل 
فكرها الطائفي.

وأشار إىل أن ذمار كغريها من املحافظات 
اليمنيــة يشــكو فيها التجــار من فرض 
الحوثين لإلتاوات والجبايات املستمرة التي 
أصبحت ترهق كاهلهم مع ارتفاع األسعار 

نتيجة انقالب املليشيا الحوثية عام 2014.
ويؤكــد عيل أن املليشــيا الحوثية دفعت 
بالكثري من التجار الجدد املوالن لها برغم أن 
الكثري منهم كانوا بسطاء قبل انقالبها عىل 
الدولة الرشعيــة.. ويضيف: »بعد أن أوكلت 
املليشــيا الحوثية مرشفن عىل التجار بدأوا 
يفرضون الجبايات عليهم ونتيجة لنهبهم 
األمول الطائلة تحت مسميات عديدة أصبحوا 

تجارا ويسيطرون عىل السوق اليمني«.

جبايات على الموظفين 
ويف حرب املليشــيا الحوثية عىل التجار 
فرضت املليشيا االنقالبية إتاوات وجبايات، 
عىل املوظفن العاملــن يف القطاع املرصيف، 
ورشكات الرصافــة يف صنعاء وعممت عىل 
مكاتب الرصافة إحضار وثائق مزاولة املهنة، 
ورخصة العمل الخاصة بكل موظف، يعمل يف 
محالت ورشكات الرصافة يف خطوة جديدة 

لـ«ابتــزاز« املوظفن العاملــن يف القطاع 
املرصيف.

عزام أحمد عامل يف أحد محالت الرصافة 
بصنعاء يؤكد لـ«26ســبتمرب« أن املليشيا 
أنزلت تعميما إىل كل املحالت تلزمهم بوثائق 

مزاولة املهنة وان هذا اإلجراء يمثل تعسفا.
ويضيف: »يعترب التعميــم حربا جديدًة 
تشنها مليشــيا الحوثي عىل العمال الذين 
بالكاد رواتبهم تغطي احتياجاتهم األساسية، 
يف ظل تردي األوضــاع االقتصادية، وارتفاع 

أسعار املواد الغذائية بشكل غري مسبوق«.
وكانت رشكات الرصافة قد أعلنت اإلرضاب 
يف صنعاء استجابة لدعوة جمعية الرصافن 
التي دعت مكاتب الرصافة إىل إغالق أبوابها 
ووقف كافة األنشطة املرصفية حتى إشعار 

آخر نتيجة تعسفات املليشيا بحقهم.
وبن الحن واآلخر تختلق املليشيا االنقالبية 
أعذاراً جديدة وتحت مسميات مختلفة  من 
اجل ســلب املزيد من أموال التجار والقطاع 
الخاص الذي أصبح مهددا باإلفالس نتيجة 
كل ما تقوم به املليشــيا ضد هذا الرشيان 
االقتصادي واملتبقي بعد أن التهمت املليشيا 

القطاع.

:» « مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت لـ

بدعم األشقاء في المملكة العربية السعودية.. قريبًا إنشاء كلية األمير سلطان للتقنية

القطاع التجاري ضحية تعسفات االنقالبيين

يمثــل التعليم الفني والتدريب المهني أهمية كبرى 
في الدفــع بعجلة البنــاء التنموي لألمم والشــعوب، 
واهتمــت اليمــن بهذا النــوع من التعليــم منذ وقت 
ليــس بالقصيــر، وتــوج هــذا االهتمــام باســتحداث 
وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني والتي تمارس 
أعمالهــا اليــوم فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن بعد 
االنقــالب الحوثي على الدولة اليمنية ومؤسســاتها 
الشــرعية، وتقــوم الــوزارة وفروعهــا بالمحافظات 

المحــررة ومنهــا مكتــب التعليــم الفنــي والتدريــب 
المهنــي بســاحل حضرمــوت بجهود كبيرة لتســيير 
العمليــة التعليمية والتدريبية فــي جميع المعاهد 
المهنيــة والتقنيــة المتخصصــة في ظــل صعوبات 
كثيرة فرضتها الحرب العبثية التي تشنها المليشيا 
اإلرهابيــة الحوثيــة علــى اليمنييــن، وتأثــرت بهــا 
قطاعات الدولة المختلفة ومنها قطاع التعليم الفني 

والتدريب المهني.

   محمد سعيد الحامدي/ المكال
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7 شؤون عسكرية

برعايــة الوزيــر د. محمد 
عســكر ومحافظ محافظة 
املهرة الشيخ راجح باكريت.. 
نظمت وزارة حقوق اإلنسان 
بالتعاون مع السلطات املحلية 
بالرشاكة مع  باملحافظــات 
املنظمــة الدوليــة لإلصالح 
الجنائي وبدعــم وتمويل من 
الحكومــة الهولندية الدورة 
لضباط  الثانيــة  التدريبــة 

الرشطة حول )حقوق اإلنســان وإنفاذ القانون( يف 
املهرة.

واستهدفت الدورة التي اســتمر ت ملدة ثالثة أيام 
)25( ضابطاً من مختلف إدارات الرشطة واألمن من 
محافظات حرضموت، مأرب، الجوف واملهرة وتهدف 
إىل رفع مستوى الوعي الحقوقي والقانوني لدى ضباط 
الرشطة، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم يف التعامل 

مع قضايا حقوق اإلنسان، وآليات حمايته.
ويف حفل افتتاح الدورة، أشار وكيل محافظة املهرة 
الشــيخ صالح بن عليان إىل أهمية التعريف بحقوق 
اإلنسان وخلق عالقة رشاكة وتعاون ما بن األجهزة 
األمنية والــوزارة، مثمناً اهتمام ومبــادرة الوزارة 
واملنظمة الدولية لإلصالح الجنائي لعقد هذه الدورة 

واختيار املهرة الحتضانها وألول مرة.
وشــدد عليان عىل رضورة احرتام األجهزة األمنية 
وامتثالها ملعايري حقوق اإلنسان والتي جاءت متوائمة 

مع القوانن اليمنية.
من جانبه أكد األســتاذ محمود القمريي مدير عام 
مكتب حقوق اإلنسان باملحافظة عىل االهتمام الكبري 
الذي توليه قيادة الــوزارة يف توعية وتثقيف ضباط 
وأفراد أجهزة األمن بحقوق اإلنسان، داعيا املشاركن 
إىل االستفادة من الدورة التي تأتي ضمن سلسلة من 
الدورات املتخصصة التي تنظمهــا الوزارة، وعكس 
املفاهيم عىل الواقع العميل ما يساعد عىل إرساء دعائم 

األمن وانفاذ سيادة القانون.
وأشاد القمريي باالهتمام والدعم الذي يقدمه الوزير 

د. محمد عســكر ملكتب الوزارة باملهــرة يف مختلف 
املجاالت.

واشار عماد سنان مدير عام مكتب حقوق اإلنسان 
بعدن إىل أن هذه الدورة تأتي يف سياق التعاون الدائم مع 
املنظمة الدولية لإلصالح الجنائي وهي كمرحلة ثانية 
ضمن مرحلتن تنفذها الوزارة عىل مستوى املحافظات 

اليمنية املحررة.
موضحا بانه تم تنفيذ دورة سابقة لضباط الرشطة 
يف عدن تناولت عدة مواضيع من بينها مفاهيم أساسية 
يف حقوق اإلنسان، وإجراءات، وقواعد سلوك املوظفن 
املكلفن بإنفاذ القانون، وإجراءات القبض والتوقيف 
والتفتيش، وحل اإلشكال امللتبس لدى البعض بن مهام 
قوى األمن يف إنفــاذ القانون وفرض األمن من جهة، 

وحماية حقوق اإلنسان من جهة أخرى.
من جانبه أوضح جميل ماطر استشــاري املنظمة 
الدولية لإلصالح الجنائي أن تنفيذ هذه الدورة التدريبية 
يأتي ضمن مرشوع اصالح املنظومة العقابية يف اليمن 

باملواءمة مع املعايري الدولية.
مشــريا إىل أن الــدورة تهدف إىل تنميــة مهارات 
املشاركن حول حقوق األنسان وانفاذ القانون وفقاً 
ملا تضمنته املواثيق واالتفاقيات الدولية والترشيعات 
الوطنية يف اليمن، ورفع مستوى املتدربن وإكسابهم 
املعارف املهنيــة والوظيفية التــي تمكنهم من أداء 
األعمال والوظائف املطلوبة منهم بأحســن مستوى 

ممكن.
مبينا بانه تم تنفيذ دورتن تدريبيتن األوىل يف عدن 
ضمت 35 مشــاركا ومشــاركة من ضباط الرشطة 

يف محافظــات )عــدن – لحج – أبــن – الضالع – 
تعز- شــبوة( وهذه الدورة الثانية يف محافظة املهرة 
وتستهدف 25 مشاركا ومشاركة من ضباط الرشطة 
من محافظات )املهرة – مأرب – الجوف وحرضموت 

»املكال وسيئون«(، وتستمر كل دورة تدريبية 3 أيام.

عقد قائد محور تعز اللواء الركن سمري 
الصربي، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من 

قادة األلوية العسكرية واألركان.
وناقــش االجتماع مجمــل األوضاع 
األمنية والعســكرية يف املدينة وســري 
العمليات التي تشهدها مختلف الجبهات.

وشدد اللواء الصربي عىل رضورة رفع 
الجاهزية القتاليــة واليقظة للتصدي 
ملليشيا الحوثي االنقالبية ودحرها من 

كافة مناطق املحافظة.
وقد حققت قــوات الجيش الوطني، 
تقدما اسرتاتيجيا يف مديرية ماوية شمال 
رشق محافظة تعز، جنوبي غرب البالد.

 كمــا تمكنــت قــوات الجيش من 
السيطرة عىل مفرق »شوكان«، وموقعي 
»املدينة«، و«تصعان«، وجبل »الفراشة«، 
باإلضافة إىل السيطرة عىل التالل الجبلية 
املطلة عىل قريــة »الهويدة« يف مديرية 

ماوية.
وتواصل قوات الجيش الوطني، تقدمها 
وسط انهيارات كبرية يف صفوف مليشيا 

الحوثي االنقالبية التي تلوذ بالفرار.
وأسفرت املواجهات عن سقوط قتىل 
وجرحى يف صفوف املليشــيا الحوثية، 
فيما أرست قوات الجيش الوطني )15( 

من عنارصها.

أكد رئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن 
بحري عبدالله النخعي، عىل أهمية إنجاز عملية 
دمج ألويــة العمالقة ضمن وحــدات الجيش 
الوطني، واســتكمال ترقيم الوحدات، بناء عىل 
توجيهات فخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية القائد األعىل 

للقوات املسلحة.
وشــدد الفريق الركن النخعي خالل لقائه، يف 

العاصمــة املؤقتة عدن بقــادة ألوية العمالقة، 
عىل رضورة تنسيق التعاون والجهود الستكمال 
تحرير الساحل الغربي.. مثمناً الدعم الذي تقدمه 
دول تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية، ووقوفهم إىل جانب اليمن ورشعيته 

الدستورية.
واستمع رئيس األركان من قادة أولوية العمالقة 
إىل تقرير عن سري املعارك العســكرية امليدانية 

يف جبهات الســاحل الغربــي، ووضع الوحدات 
العسكرية، وتموضعها يف جبهات الساحل الغربي 

ومعنويات الجنود.
من جانب آخر شدد رئيس هيئة األركان العامة 
الفريــق الركن عبدالله النخعــي عىل مضاعفة 
الجهود واالرتقاء بعمل األجهزة األمنية والعسكرية 

يف محافظة أبن.
وذلك خالل اجتمــاع له بقيــادة محور أبن 

والوحدات العســكرية التابعة لــه، وبحضور 
املحافظ قائد املحور اللواء الركن أبوبكر حسن 
ومدير دائرة االســتخبارات العســكرية العميد 
جغمان الجنيدي، وقد أكــد رئيس هيئة االركان 
عزم القيادة السياســية املسنودة بإرادة شعبية 
وإجماع محيل وإقليمي ودويل عىل استعادة الدولة 

وإسقاط االنقالب ومحاربة اإلرهاب.
وأشاد باالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش 

الوطني وأدوارهــم البطولية يف مختلف جبهات 
القتال.

وخالل االجتمــاع لفت محافظ أبن اىل املوقف 
العام والجاهزية القتاليــة وتموضع الوحدات 

العسكرية عىل مرسح العمليات يف املحافظة.
كما اســتمع اىل التقارير املقدمــة من قادة 
الوحــدات، والصعوبات التي تواجــه عملهم، 

واملقرتحات واملتطلبات الرضورية.

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة

رئيس هيئة األركان العامة يؤكد على أهمية استكمال دمج ألوية العمالقة 
في الجيش الوطني ويجتمع مع القيادات العسكرية واألمنية في محور أبين

بمشاركة 25 ضابطًا من مختلف إدارات الشرطة واألمن في 4 محافظات

وزارة حقوق اإلنسان تنظم الدورة التدريبة الثانية 
لضباط الشرطة في محافظة المهرة

قائد محور تعز يشدد على ضرورة رفع 
الجاهزية القتالية واليقضة المستمرة

قوات الجيش الوطني تحقق 
تقدما استراتيجيًا في مديرية 

ماوية وتأسر  15 حوثيًا

  عليان: على األجهزة األمنية ضرورة االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان والتي جاءت متوائمة مع القوانين اليمنية
  القميري: عكس مفاهيم الدورة على الواقع العملي يساعد على إرساء دعائم األمن وإنفاذ سيادة القانون
 سنان: تأتي هذه الدورة ضمن مرحلتين تنفذها الوزارة على مستوى المحافظات اليمنية المحررة

زار فريق من دائرة التوجيه املعنوي 
برئاسة العقيد الدكتور نبيل اسكندر 
نائب رئيس الدائرة للشؤون اإلعالمية، 
الوحدات املرابطــة يف جبهات القتال 
بمحافظة الجوف، ورافقه مســاعد 
مديــر الدائرة العقيد أحمد األشــول 

والعديد من اإلعالمن.
وكان يف اســتقبالهم محافــظ 
محافظة الجوف قائــد املحور اللواء 
أمن العكيمي وعدد مــن القيادات 

امليدانية للجيش الوطني.
وأعرب نائب رئيس دائرة التوجيه 
املعنوي للشــؤون اإلعالمية العقيد 
الدكتــور نبيل اســكندر عن رسوره 
ملا ملســه خالل الزيارة من معنويات 
وجاهزية عالية لدى قيــادة وأفراد 

الجيش يف املحور االوســط والشمايل 
والبقع، واســتعدادهم لتنفيذ املهام 

تحت أي ظرف.
وعرب عن شــكره وتقديره لقيادة 
املحور واركانات التوجيه ومسؤويل 
اإلعالم عىل ما يبذلــون من جهد يف 
سبيل دحر االنقالب وإعادة الرشعية. 
مشيداً باملواقف البطولية واالنتصارات 

التي يسطرها أبطال املحور.
تأتي هذه الزيــارات ضمن خطة 
تنفيذ للربنامج الثقــايف الذي ترعاه 
دائرة التوجيه املعنــوي وتهدف من 
خاللــه إىل اإلعداد الثقــايف واملعنوي 
ألبطال الجيش بما ينسجم مع روح 
العقيدة الوطنيــة وواحدية االنتماء 

الوطني للجيش.

كان في استقبالهم  اللواء أمين العكيمي وعدد من القيادات  الميدانية للجيش الوطني

فريق من دائرة التوجيه المعنوي يزور أبطال الجيش في جبهات محور الجوف
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ال يمر أســبوع اال ويسقط عدد من 
الشهداء والجرحى من املدنين أثر انفجار 
لغم اوعبوة ناســفة زرعتها مليشــيا 
الحوثي وتفننت يف زراعتها ونرشت املوت 
يف األحياء السكنية، والطرق العامة، يف 
مختلف املناطق الخاضعة لسيطرتها، 
وبشكل عشــوائي وضحاياها املدنين، 

اغلبهم نساء واطفال.
يف األســبوع املايض استشهد مدني 
اثر انفجار لغم أريض زرعته مليشــيا 
الحوثي، يف مديرية مكرياس بمحافظة 

البيضاء وسط البالد.
وأوضحت مصادر اعالمية أن مواطنا 
يدعى املنصوري استشهد بانفجار لغم 

عندما كان يرعي أغنامه لحظة انفجار 
اللغم الذي أدى اىل استشهاده عىل الفور.
ويف الجوف استشــهد ثالثة مدنين 
بينهم طفل وأصيب آخر، جراء انفجار 
عبوة ناســفة زرعتها مليشيا الحوثي 

االنقالبية، يف مديريــة املصلوب غربي 
محافظة الجوف.

ونقل موقع »سبتمرب نت« عن مصادر، 
أن عبوة ناسفة انفجرت بدراجة نارية 
ألحد املواطنن يف الطريق العام بمركز 

مديرية املصلوب.
وأكد املصــدر أن االنفجــار ادى إىل 
استشــهاد ثالثة مدنين بينهم طفل، 

وجرح آخر.
واعلن برنامج نزع االلغام مسام بأن 

فرقه امليدانية نزعت خالل األســبوع 
الرابع من شهر يونيو 604 ألغام، ليصل 
بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا 
الشهر ولغاية السابع والعرشين 1839 

لغماً وذخرية غري متفجرة.
وأضاف الربنامــج ان الفرق امليدانية 
نزعت 286 لغما مضــاداً للدبابات و4 
الغام مضادة لألفراد، ونزعت أيضا خالل 
األسبوع املايض 330ذخرية غري متفجرة 
وعبوتن ناسفتن وذكر أن مجموع ما 
تم نزعه منذ انطالق املرشوع قبل عام 
ولغاية يــوم 27يونيــو 2019م، نحو 
74115 تنوعت بن الغام، عبوات ناسفة، 

وذخائر غري متفجرة.

وتتعمد مليشــيا الحوثي االنقالبية 
زراعة آالف األلغــام األرضية والعبوات 
الناسفة ويف املقابل تقوم قوات الجيش 
الوطنــي، بإزالــة ونزع تلــك األلغام 
والعبوات الناسفة التي تزرعها املليشيا 
واتالفها وتفجريها يف كثري من املناطق 
والتي كان اخرها يف حجه حيث اتلفت 
قوات الجيش 5 آالف لغم وعبوة ناسفة 
زرعتها املليشيا يف مناطق بحجة، وعىل 
الرشيط الحدودي مــع اململكة العربية 

السعودية.
ويف الضالع انتزعت قوات الجيش 30 
لغماً زرعتها مليشيا الحوثي يف الطرق 

ووسط األحياء السكنية.

صدت قوات الجيش الوطنــي، االحد، هجوما 
ملليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، 

شمايل محافظة صعدة شمايل البالد.
وحاولت عنارص من مليشيا الحوثي مهاجمة 
مواقع الجيش الوطني، يف جبهة الشامية، إال أن 
قوات اللواء الثالث حرس حدود يف الجيش الوطني 

بقيادة العميد هايل القشائي أحبطت املحاولة.
وأسفرت املواجهات عن سقوط قتى وجرحى يف 

صفوف املليشيا االنقالبية.
ســيطرت قوات الجيش الوطني عى عدد من 

التباب التي كانت تتحصن بها مليشيا الحوثي، 
أسفل جبل النار املطل عى مركز مديرية باقم.

وتخوض قــوات الجيش الوطنــي، يف جبهة 
الشامية، مسنودة بقوات التحالف العربي، معارك 
عنيفة منذ أيام يف عملية عسكرية متواصلة للتقدم 

صوب مديرية باقم
وشنت األحد قوات الجيش قصفا مدفعيا مكثفا 
عى مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثي االنقالبية 

يف محافظة حجة.
واســتهدفت قوات الجيش باملدفعية الثقيلة 

تعزيــزات وتحركات للمليشــيا يف مناطق عدة 
بمديريتي حرض وعبس شمال املحافظة.

وطال القصف تحــركات ملليشــيا الحوثي 
االنقالبية يف قرية بني هالل ووادي الشعاب وبني 

عيل جنوب مديرية حرض.
كما شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا آخر 
عى تحركات ملليشيا يف قرية برمان ومزارع الجر 

بمديرية عبس.
ويف مديرية مستبأ استهدفت مدفعية الجيش 
الوطني مواقع وتجمعات للمليشيا يف شعب الدَّوش 

وجبل الحصن، وأسفر القصف عن مرصع وجرح 
عدد من عنارص املليشيا، باإلضافة إىل تدمري معدات 

وآليات عدة للمليشيا.
وشنت قوات الجيش يف محور الجوف بقيادة 
اللواء أمني العكيمي هجوما واســعا عى مواقع 
وتمركز املليشيا يف جبهات القتال الواقعة ما بني 

محافظتي الجوف وصعدة.
وتمكنت قــوات الجيش خــالل العملية من 
السيطرة عى اجزاء واســعة يف سلسلة »شعري« 
الجبليــة، باإلضافة إىل تحرير تبــة القناصني 

بمديرية الحشوة.
وتكبدت مليشــيا الحوثــي االنقالبية خالل 
املواجهات التي ما تزال مستمرة، خسائر كبرية 

يف األرواح والعتاد.
وبالتزامن مع املواجهات شــنت مدفعية قوات 
الجيش الوطني، ومقاتالت التحالف العربي قصفا 
مكثفا عى مواقع وتجمعات املليشيا، بذات املناطق.
وأســفر القصف عن مرصع وجرح عدد من 
العنــارص، وتدمري عدد من األســلحة واآلليات 

القتالية للمليشيا.

ضحاياها أغلبهم من النساء واألطفال

األلغام موت تزرعه مليشيا الحوثي االنقالبية

تــرأس مدير عــام الرشطة 
بمحافظة املهــرة العميد مفتي 
ســهيل صمــوده يــوم أمس، 
اجتماعــاً ضم قــادة األجهزة 
األمنية باملحافظة، لتقييم الحملة 
األمنيــة وتفعيلها من جديد مع 
تطوير أدائهــا بما يحقق نتائج 
إيجابية يف تحسن الحالة األمنية 
والقضاء عىل املظاهر العشوائية.
وناقش االجتماع أداء الحملة 
خالل الفرتة السابقة فيما يتعلق 

يف القضــاء عىل العشــوائيات 
وإطــالق النار يف املناســبات 
واالعــراس ومنع بيــع وحمل 
الســالح داخل املــدن وترقيم 
الســيارات والدراجات النارية 
وتنظيم السري وضبط املخالفن.
النتائج  إىل  وتطرق االجتماع 
اإليجابية التي حققهتا الحملة 
األمنيــة يف املرحلة األوىل، والتي 
خلقت ارتياحــاً لدى املواطنن 
والقادمن من خارج املحافظة.

وأشاد مدير األمن، بالجهود 
التي بذلت خالل الفرتة السابقة 
يف الحملــة األمنيــة، داعيا إىل 
تكثيف الجهود خــالل املرحلة 

القادمة.
وحث املواطنن عىل التعاون 
مع األجهزة األمنية لتثبيت دعائم 
األمن واالســتقرار يف محافظة 
املهــرة، مشــريا إىل أن الحملة 
األمنيــة يف مرحلتهــا الثانية 

ستستمر خالل الفرتة القادمة.

دعا المواطنين الى التعاون مع األجهزة األمنية لتثبيت دعائم األمن واالستقرار

مدير شرطة المهرة يترأس اجتماعًا موسعًا 
لتقييم أداء الحملة األمنية في المحافظة

زاروا الخطوط األمامية وأشادوا بمعنويات المرابطين

قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقيادات عسكرية يطلعون 
على سير العمليات القتالية في محوري قعطبة والضالع

زار قائد املنطقة العســكرية الرابعة اللواء 
فضل حسن العمري ومعه عدداً من القيادات 
العسكرية مواقع الخطوط األمامية لجبهات 
القتال شــمال غرب قعطبــة واملناطق التي 
تم تحريرها وتطهريها مؤخرا من املليشــيا 
االنقالبية الحوثية االجراميــة املدعومة من 

ايران.
ويف الزيارة التفقدية اشــاد اللواء العمري 
باملعنويات العالية التــي يتمتع بها األبطال 
املرابطــون من القــوات املشــرتكة ومدى 
حماســتهم وجاهزيتهم القتالية الكاملة يف 
امليض قدما ومواصلة االنتصارات عىل املليشيا 

االنقالبية.
ويف  الســياق ذاته اطلع اللواء فضل حسن 
العمري ومعه  رئيس العمليات املشرتكة العميد 
عبدالله مهدي وقائد محــور الضالع العميد 
هادي العولقي عىل ســري العمليات القتالية 
بمحور قعطبة ومختلف محاور جبهة الضالع 
وما تطلبه املعركة ملواصلة االنجازات العسكرية 
بوترية عالية يف ظل الحماس الكبري الذي يتسم 
به ابطال القوات املشرتكة ويف وقت تشهد فيه 
املليشــيا الحوثية االنقالبية  تقهقراً وإنهياراً 
غري مسبوق رغم مواصلتها الدفع بتعزيزاتها 
بغية ايقاف خسارتها اليومية ملواقع ومناطق 

اسرتاتيجية وذات اهمية عسكرية بالغة.
 وحث اللــواء العمــري يف حديثه املقاتلن 
املرابطــن عــىل التحيل بمزيد مــن اليقظة 
واالنضبــاط ومضاعفة الجهــود واالنتصار 

للوطن.
مشــريا إىل ان مالمح النــرص الكبري باتت 
تلوح يف االفق معربا عن فخره واعتزازه بعزائم 
املقاتلن وبإقدامهم والباســل واالسطوري 
مثمنا يف الوقت ذاته الدعم واالسناد الكبريين 
من قبل دول التحالف العربي لدعم الرشعية 
وعىل رأسها اململكة العربية السعودية ودولة 

االمارات العربية املتحدة.

  74115 لغمــا وعبــوة ناسفة، وذخائر غير متفجرة مجموع ما تم نزعه منذ انطالق مشــروع مســام
   1839 لغمًا تم نزعه خالل شهر يونيو الماضي

 5000 آالف لغم وعبوة ناســفة زرعتها مليشــيا الحوثي االنقالبية واتلفتها قوات الجيش مؤخرا في حجة

شنت هجوما واسعا على مواقع المليشيا بالجوف ودكت بالمدفعية أوكار وتجمعاتها في حجة

قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها صوب مديرية باقم

عسكرية 8
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كتاب: التاريخ العسكري لليمن )1839م–1967م(: 
الجـزء المفقود

أوسان سلطان ناجي

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

السابق عيل نارص محمد كان ذلك الرقيب!
لقد صدرت الطبعة األوىل للكتاب سنة 1976م، 
أي: قبل حوايل )40( عاماً من اآلن، وبعد االستقالل 
عن بريطانيا بحــوايل )9( أعوام فقط.. وأن ذلك 
الجــزء املفقود، املخفي أو املبتــور جدالً، يتعلق 
بالتاريخ السيايس للحركة الوطنية يف دولة اتحاد 
الجنوب العربي، أي: عــدن ومحمياتها الرشقية 
والغربية، وتحديداً يخص جزءاً من تاريخ نضال 
جبهة التحرير واملؤتمر العمايل وجناحه السيايس 
حزب الشعب االشرتاكي، وحزب الرابطة، وأحزاب 
وتنظيمات سياسية واجتماعية أخرى، وكذا يخص 
بعض االنتفاضات والتمردات القبلية. أي: جزءاً من 
تاريخ ذلك التيار السيايس الوطني ممن كان لهم 
أدوار أساسية ومهمة يف مناوئة االستعمار أثناء 
وجوده وصوالً إىل يوم الجالء يف 30 نوفمرب 1967م.

وبالرغم من أنه يف األخري قادت الجبهة القومية 
ولوحدها مفاوضات االستقالل النهائية واستلمت 
الحكم رسمياً من املستعمر الربيطاني باعتبارها 

املمثل الوحيد لشــعب الجنوب العربي، وذلك بعد 
أن خلت الساحة الوطنية لها عندما حققت نرصاً 
حاســماً يف الحرب األهلية التي دارت بينها وبن 
بقية األحزاب واملكونات السياسية األخرى قبيل 
االســتقالل بفرتة وجيزة )تلك الحرب املعروفة 
بالحــرب بن جبهة التحريــر FLOSY والجبهة 

.)NLF القومية
وألن ذلك التيار من الحركة الوطنية كان مختلفاً 
أيدلوجياً وسياسياً وثقافياً مع تيار الجبهة القومية 
وحلفائها املنترصين الذين اســتلموا حكم دولة 
اتحاد الجنوب العربي )أو اليمن الجنوبية، اليمن 
الديمقراطية الشــعبية الحقاً(، فقد تم إقصاؤه 
وإقصاء زعمائه وأعضائه واملنارصين له تماماً 
وبصورة قاسية من املشهد السيايس واالقتصادي 
واإلداري واالجتماعي لليمن الجنوبي. وكان مجرد 
الحديث بشأن ذلك التيار أو التطرق لتاريخه ُيعد 
مخاطرة كربى. فاإلشارة إىل تاريخه إما محظورة 
أو يشوبها الكثري من التضليل والتشويه والتخوين.
إن الرئيس عيل نارص محمــد، رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع يف ذلك الحن، كان هو صاحب الفكرة 
والتكليف معا، أي: صاحب فكرة تأليف الكتاب، 
وهو من اختار وكلــف والدي للقيام بذلك العمل، 
وكما علمت من والدي فقد كانت هناك محاوالت 
سابقة لكتابة التاريخ العسكري، وُشكلت لجنة أو 

لجان لهذا املهمة إال أنها أخفقت يف عملها.
لقد اشرتط -وباألحرى اتفق- والدي مع الرئيس 
عيل نارص بأنه سيقوم بهذه املهمة بمفرده دون 
مشاركة أو ارتباط بأي فرد أو لجنة، كما اتفقا عىل 
إعطاء والدي حرية كاملة إلظهار ونرش الحقائق 
التاريخية املتعلقة بموضوع الكتاب وبحســب 
املراجع واملصــادر التاريخية املؤرخة للفرتة منذ 

االحتالل وحتى االستقالل )1839م– 1967م(.
فمن حيث املراجع، يمكن تقسيمها إىل جزأين: 

جزء متوفر لدى مكتبة الوالد مما سهل مهمته، 
حيث ســبق له أن ألف كتابــاً أكاديمياً مرجعياً 
تخصصياً للباحثن بعنوان: )ببلوجرافيا مختارة 
وتفسريية عن اليمن( شمل حوايل )2600( مرجعا 
عن تاريــخ اليمن نرشته جامعــة الكويت عام 
1972م، مما حقق له شهرة علمية وأكاديمية يف 
مجال حفظ وتجميــع وتوثيق املراجع واملصادر 

التاريخية اليمنية.
أما الجزء اآلخر فقــد كان عبارة عن التقارير 
وامللفات والوثائق، العادية والرسية ذات الصلة، 
الخاصة بوزارة دفاع اتحاد الجنوب العربي، وقوات 

األمن العام، وأقسام املخابرات الربيطانية املختلفة، 
والجيش الربيطاني، ووزارة الدفاع الربيطانية.

وإىل ذلك الحن كانت )امللفات الرسية( بعيدتن 
عن أيدي الباحثن، وقد استخدمت موادها للمرة 
األوىل يف ذلك الكتاب كــرساً لقاعدة الرسية التي 
بموجبها ُتحفظ ملدة ثالثــن عاماً قبل أن تنرش 

وتصبح متاحة للباحثن.
وهنا ربما تجدر اإلشارة إىل أن الضابط املسؤول 
عن تلك الوثائــق وامللفات الرسية واملكلف حينها 
بتســليمها يداً بيد لوالدي، وأعتقد أن ذلك تم يف 
مكتبة الوالــد ببيتنا بخورمكــرس، هو الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حالياً. 
وقد أكد بنفسه هذه املعلومة لشقيقتي املرحومة 
د. أوراس الحقاً عند التقائه بها يف إحدى املناسبات!
لست عىل يقن بشأن كيف ويف أي موضع من 
الكتاب تحديداً تدخــل الرقيب؟! وهل حرّب والدي 
ذلك الجزء املفقود املفرتض وقدمه كمسودة أم أنه 
تبادل بشأنه اآلراء والتدابري مع الرئيس عيل نارص، 
ووصلوا إىل حلول وســط )ممكنة ومتاحة( تم 
بموجبها نرش املعلومات والحقائق بالصورة التي 
ظهرت يف الكتاب؟! وأظن أن آلية عمل والدي كانت 
تقيض بأنه عند االنتهاء من مسودة فصل أو جزء 
من الكتاب يقوم بتسليمها ملكتب رئيس الوزراء 
)أي: للرئيس عيل نارص(، وأفرتض جدالً بأنه كان 
يتم عرضها لجهة أو أفراد أو ربما للمستشارين 
الســوفيت )أي: الرقيب( إلبداء الرأي واملالحظة، 
وربما حينها تدور نقاشــات أو اعرتاضات حول 
محتوياتها، ولكن يف األخري من كان يواجهها هو 
الرئيس عيل نارص وليس والدي، حيث كان يقف 
حائالً بن والدي وبن ذلك الرقيب الرهيب املفرتض!

إن والــدي بخلفيته العلميــة واألكاديمية، بل 
والسياســية واالجتماعية أيضاً، كان من أشــد 
الراغبن يف نرش تاريخ ذلك التيار الوطني الذي تم 

إقصاؤه يف ذلك الحن مالم يكن هناك سبب وجيه 
منعه من ذلك.

وقد أكد بأنه لم يتمكــن من نرش كل الحقائق 
التي كان يرغب يف نرشها، بســبب ذلك الرقيب، 
ولكنه يف نفس الوقت حافظ عىل مهنيته ونزاهته 
العلمية، ولم يقــم بالتضليل أو التزوير. وأنه بعد 
أن قطع أشواطاً كبرية يف تأليف الكتاب كان أمام 
خيار التوقف وعدم إنهائه واالنسحاب من العمل 
برمته أو االستمرار فيه، ومحاولة كشف وإظهار 
أكرب قدر ممكن من الحقائق، وترك املخفي منها 
إلظهاره يف املســتقبل، ســواء عىل يده أو عىل يد 
باحثن آخرين. وكان يردد: )إن أظهر الجزء األكرب 

من الحقيقة أفضل من عدم إظهارها كاملة(!
علماً بأن الكتاب يف األصل هو دراســة تبحث 
يف ارتباط نشــوء وتطور املؤسسات واألنشطة 
العسكرية باألوضاع واملتغريات السياسية، بمعنى 
أنه تأريخ عسكري أكثر منه تأريخ سيايس للحركة 

الوطنية اليمنية.
ويبدو أن هذا األمر ظل هاجســاً يالزم والدي، 
والحقاً يف الثمانينات عندما أعطيت له مساحات 
أكرب للحركة والحرية، عوض ذلك التقصري- الذي 
ال ذنب له فيــه– فألف ونرش عىل نطاق أكاديمي 
واسع دراسات وأبحاث تخصصية باللغتن العربية 
واإلنجليزية تغطي جانباَ مهمــاً من تاريخ ذلك 

التيار من الحركة الوطنية اليمنية.
هذا جوابي بخصــوص ذلك الســؤال الجديل 
املطروح، كما أن األمر مرتوك للرئيس الســابق 
عيل نارص محمد، والرئيس الحايل عبدربه منصور 
هادي لنفي أو تأكيد أو تصحيــح ما ُنرش فيما 

يخصهم أعاله.

وضع »الهادي« يحيى بن الحسن اللبنات 
األوىل لدولة »اإلمامة الزيدية« يف اليمن، إال أن 
أحفاده األوائل اختلفوا وفشــلوا يف املحافظة 
عليها، فما كان مــن أنصارها اليمنين إال أن 
بحثوا عن وجه علوي جديد يجدد حضورها، 
َجاعلن من ُجغرافيتهم املُستلبة ِقبلة للوافدين 
الباحثن عن الزعامة واألنصار، وساحة رصاع 

كبرية، كانوا وما زالوا أكثر ضحاياه. 
بحث أنصار الزيدية عن شــخصية علوية 
َقوية وُمؤثرة، َتلّم الشــمل، وُتريض األتباع، 
فلم يجدوا أمامهم ســوى القاســم بن عيل 
بن عبدالله، من نسل القاسم الريس، قطعوا 
انهماكه يف التأليف، وأحــرضوه من مقامه 
يف جبال »الرساة« من بالد »خثعم- عســري«، 

وبايعوه يف صعدة إماماً.
تلقب القادم الجديد بـ »املنصور«، وسبق 
له وأن أعلن من بالد »خثعم« نفســه إماماً 
»383هـ/ 994م«، إال أنَّ أمري مكة »الفاطمي« 
عيىس بن جعفر قبض عليه بعد شــهور من 
دعوته، وأخذه أسرياً إىل القاهرة، ثم أفرج عنه، 
وسمح له بالعودة إىل َمقامه يف عسري، ومنها 

توجه جنوباً مرتن.
يف رحلته األوىل »388هـ«، دانت له »نجران، 
ووداعة، وبكيل«، ســاءته بعد ذلك أموراً من 
بني عمومته، فعاد أدراجه إىل »تبالةـ عسري«، 
ويؤكد ذلك قوله يف إحدى رســائله: »فسلمت 
للجميع البلد، فعملوا الكتاب الذي عملوا، فلما 
رأت العرب الفتنــة قصدوني حيث اعتزلت«، 
وقد أعطوه حينها »10,000« درهم من زكاة 
أموالهم، ليستعن بها يف ترصيف شؤون دولته.
كان اإلمام »الهادوي« الضعيف »الداعي« 
يوســف ومعظم أحفاد »الهــادي« ُمقيمن 
حينها يف صعدة، وهم املعنيون يف ذلك الخطاب، 
عارضــوا »املنصــور« بعد وصولــه األول، 
واستقبلوه أثناء وصوله الثاني بعسكٍر عظيم 
»محرم 389هـ«، جلهم من »بني سعد«، هدم 

دربهم، وطرد أنصارهم، وحن جنحوا للسلم، 
وىل بعضهم، وقرر لهم- لبعض الوقت- نصف 
حاصالت صعدة، وجعل عىل ذات املدينة ولديه 

جعفر، ثم سليمان.
ويف حرضة اإلمام الجديد وقف الحسن بن 

أحمد الهمداني مادحاً:
وجــدد دين جــدك بعد درس

وأورد مــن ينازعــك الِحَماما
فهمدانيــك قومي قــد أطاعوا

وهم يُدك التي تروي الحســاما
وخــوالن الحمــا لهــم ظهرٌي

الظالما ـون  ُيجلُـّ الهيجاء  لدى 
لم يكد »املنصور« القاسم يستقر يف »عيان- 
حرف سفيان«- التي إليها ُنسب- حتى وصله 
خرب مقتل أحد معاونيه، مــن ِقبل أفراد من 
»الربيعــة«، خرج إليهم ُمغاضبــاً، وزاد من 
رغبته يف االنتقام أنهم من منارصي »الداعي« 
يوسف، قتل منهم نيف وسبعون رجالً، وهدم 
حصونهم، وَخرَّب زروعهــم، وطمر آبارهم، 

وقال يف هزيمتهم شعراً:
وولوا هزيمــاً يف البالد وغادروا

ديارهمــو مبذولة للعســاكر
وأشعلت ناري يف الحصون ونلتها

بهدم فعادت كالتــالل الكنادر
يف الوقت الــذي كانــت قبيلتا »ســعد« 
و»الربيعة« متذبذبتــن حول نرصته، توجه 
»العياني« إىل الجــوف »جماد أول 389هـ«، 
بدعوة من »بني الدعام« مشايخ »بكيل«، ثم 
توجه إىل »البــون« بدعوة من أحمد بن قيس 
بن الضحاك شيخ »حاشد«، ومن حجة جاءت 
إليه قبائل املغرب مبايعة، ومعينة باملال، قبله 
منهم، وجعل عىل تلك املناطق الوالة من بني 

عمومته.
ومن الطائف أقبل عليه القاسم بن الحسن 
الزيدي مؤيداً ونصرياً، وهو باألصل »حسيني« 
من أحفاد زيد بن عيل، فرح »العياني« بمقدمه، 

وعينه نائباً له عىل صنعاء، أخذها األخري من 
الزعامات القبلية املُتصارعة، ومنها مدَّ نفوذه 

إىل ذمار وما جاورها.
يف مطلع العام »390هـ«، تمرد »بنو خيثمة« 
يف نجران، وقتلوا عاملن من عمال اإلمام، توجه 
»العياني« إليهم بجيٍش كبري، قوامه »4,270« 
مقاتل، توافدوا عليه من معظم مناطق »اليمن 
األعىل«، ضبط أمور تلك الجهة لبعض الوقت، 
ودمر حصن »الدحامس«، وأرس »60« متمرداً.
ما إن رجــع »العيانــي« إىل »عيان« حتى 
»ثار الناس إليه، يلثمون يديه وقدميه«- كما 
أشار »كاتب سريته«- مطالبن إياه باملسري 
معهم جنوباً، فرد عليهــم: »يا أخوة العرب، 
يل أشغال تريثني عن ذلك، ولكني قد رصفت 
والية بلدانكم جميعاً إىل أخي هذا، وابن عمي 
القاسم بن الحسن الزيدي«، وفيهما قال أحد 

شعراء صنعاء:
ــم القاســمان فينا األمانا قسَّ

الصــالح رضانا فبلغنا مــن 
وأعــادا مذاهــب العــدل فينا

والطغيانــا الطغــاة  وأزاال 
حســني أتــى فأحســن فينا

والحســيني زادنــا إحســانا
انتقــد »العياني« يف كتبــه »االثني عرشية«، 
وخالف »الهادي« يف بعضها، ووافقه يف مسألة 
تفضيل ساللتهما، ويف رسالته التي بعثها ألنصار 
»الزيدية« يف »طربســتان«، قال: »أما تعلمون 
رحمكم الله وهداكم، أنَّ أصل الهلكة منذ بعث الله 
سبحانه آدم عليه السالم لهذه الغاية، لم يكن إال 
باالحتقار لألنبياء صلوات الله عليهم يف أيامهم، 

وبالذرية بعدهم إىل أن تقوم الساعة«.
لم تدم املودة بن »العياني« وأحفاد »الهادي« 
ش »الداعي« يوسف، وَعزل يحيى  كثرياً، َهمَّ
بن »املختار« القاسم، وإبراهيم بن »املنترص« 
محمد الشهري بـ »املليح«، فما كان من األخري 
إال أعلن تمرده »جماد أول 390هـ«، لتدور يف 

صعدة مواجهات محدودة بن الجانبن، دفعت 
املدينة ثمنه كثــرياً، انهزم »املليح« يف آخرها، 

وفرَّ ناجياً بنفسه إىل نجران.
كان »بنو الحارث« قبل ذلك بشهرين قد أعلنوا 
تمردهم، فما كان مــن »العياني« إال أن كاتب 
القاسم الزيدي يستحثه بالقدوم إليه، وقال يف 
رســالته: »وقد بلغني عىل أن املعاملة بينهم- 
يقصد أحفاد الهادي- عىل أن يخالف أهل نجران، 
ويكون لهم مركز ببلد الربيعة من خوالن، ولم 
أكذب بذلك، وكل أقاربي زنادقة، عدو لله ويل.. 
وقد بدا ما قد ترى، وأنت إمام هذا األمر، وسيف 

هذه الدولة املوثوق به«.
لم يستجب »الزيدي«؛ فاجتمع لـ »العياني« 
أكثر من »5,000« مقاتل، جلهم من همدان، 
قادهم بنفسه صوب نجران »شعبان 390هـ«، 
وألزم تجار صعدة بنفقاتهم، توىل من الوهلة 
األوىل جمعه، فخرس املعركة، وخرس أكثر من 
عرشين رجالً من أنصاره، عاد أدراجه ُمعاتباً 
من خذله، مجدداً العزم عــىل العودة إىل تلك 

الجهة مرة أخرى.
لم يكد ينتهي ذلك العام، حتى أعاد »العياني« 
الكرة عىل نجران، بعــد أن طاف بن القبائل 
طالباً النرصة، واجتمع له منها جيش كبري، أمر 
جنوده بقطع النخيل، وهدم الحصون، وما إن 
حمى الوطيس، حتى وىل جمعه األدبار، وتركوه 
وحيداً يف قلــة من األنصــار، كانت هزيمته 
ماحقة، قتل »70« رجالً من أصحابه، أبرزهم 
ابن عمه الحسن بن عيىس، فعاد أدراجه خائباً، 

يائسا من تلك الجهة وإصالحها.
لم ينس »العياني« لـ »الزيدي« تخليه عنه، 
بدأ بمعاتبته، ثم تهميشــه، األمر الذي حفز 
األخري عىل التمرد، ُمستقالً بحكم املناطق التي 
تحت يديه، ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك، راسل 
اإلمام، والتقيا يف »مدر- أرحب« للمصالحة، 
ودخال صنعاء معاً »محرم 391هـ«، وكانت 

تلك أول مرة تطأ فيها قدم »العياني« املدينة.

لم يدم ذلك الود طويــالً، تجدد الخالف، عزل 
»العياني« نائبه »الزيدي« عن صنعاء، وحرصه 
يف ذمار، وجعل ولده جعفر بدالً عنه، لم يحسن 
األخري إدارتها، فأعلن »الزيدي« تمرده مرة أخرى، 
ُمتحالفاً مع »الداعي« يوسف- الحلقة األضعف 
يف ذلك الرصاع- ثم توجه بقواته إىل صنعاء، أرس 
جعفر وعدد من إخوته، ولم يفرج عنهم إال بعد أن 

تنازل له والدهم عن معظم ما تحت يديه.
رغــم أن »العيانــي« صفح عــن أحفاد 
»الهادي«، وجدد الصلــح معهم، وأعطاهم 
مقابل ذلك ربع خراج صعدة، إال أنهم جددوا 
ومن ذات املدينــة تمردهم عليه، طردوا ولده 
ســليمان، بعد أن اتهمــوه بمعاقرة الخمر، 
وهدموا داره، وســاعدهم يف تماديهم ميالن 
»بنو ســعد« إليهم، وإىل إبراهيم املليح العائد 

لتوه من نجران.
لم يســع »العياني« حينها غــري التذمر 
والشــكوى، فأرســل إليهم بقصيدة طويلة 

ُمعاتباً، جاء فيها: 
كفروا بعهدي واستباحوا ذمتي

أضحوا لها بــني األنام خضوعا
وحمى املليح مــن أقام بأرضه 

قــرساً فأصبح قوله مســموعا
يا سعد يا ســعد التي لم يختِش

منها الخيانة قد خرست رسيعا
أن يتخــىل أقرب الناس عنــك؛ فمعناه أن 
تعيش وحيداً، وتبقى أسري همومك، وهذا ما 
حصل لـ »العياني« يف أواخر عمره، وفيه قال 
»املطاع«: »وتنكرت له األيام، وخذله األقارب، 
وخانتــه األنصار«، نزل بعــد ذلك عىل حكم 
القضاء، وانكمش يف دار عزلته، حتى اعتلت 
صحته، ويف »عيان« حانت منيته »9 رمضان 
393هـ«، عن »83« عاماً، أعلن حينها ُمنافسه 
»الزيدي« نفسه إماماً، بيد أن القدر لم يمهله، 
ليتوىف مطلع العام التايل يف مدينة ذمار، وقيل: 

إنه مات مقتوالً.

العياني وخذالن األقارب
يخية التار الذاكــرة  من 

بالل الطيب 



الرعيني يؤكد على خصوصية مدينة عدن 
ضمن مخرجات الحوار الوطني

محمد مقبل الحميري *

محافظة  محافظ  دشــن 
املهرة الشــيخ راجح ســعيد 
باكريت بمعية مدير الربنامج 
الســعودي لتنميــة وإعمار 
اليمن عبد الهادي القحطاني 
ورئيس الهيئة العامة للمصائد 
السمكية م. عبدالنارص كلشات 
توزيع  الغيضــة  بمديريــة 
)30( قارب صيد سمكي مع 
محركاتها مقدمة من الربنامج 
السعودي للصيادين باملديرية، 
استكماالً للدفعة األوىل املكونة 
من )100( قــارب اعتمدها 
الربنامج للصيادين بمحافظة 

املهرة.
وثمن املحافظ الدعم الالمحدود الذي 
تقدمه الحكومة الســعودية للمهرة يف 
مختلف املجاالت ومنها الثروة السمكية 
ضمن جهودها الخرّية لتحسن مستوى 

الخدمات وتوفري االحتياجات األساسية 
للمواطنن، متوجهاً بالشكر والتقدير 
لألخوة يف الربنامج السعودي عىل جميل 
تعاونهم ودعمهم للصيادين باملحافظة 
ملساعدتهم وتحسن مستوى وضعهم 

املعييش ودخلهــم، خاصة وأن 
هذا الدعــم يأتي بعــد كارثة 
إعصــار لبــان التــي رضبت 
محافظــة املهــرة يف منتصف 
أكتوبر 2018م وخلّفت أرضارا 
بالبنية  جســيمة  وخســائر 
التحتيــة واملمتلــكات العامة 
والخاصــة، وتــرضر القطاع 

السمكي منها كثرياً. 
الســعودي  الربنامج  وكان 
لتنمية وإعمار اليمن فرع املهرة 
قد قام خالل الفــرتة املاضية 
بتوزيع نحو )70( قارب صيد مع 
توابعها للصيادين يف املديريات 
الساحلية حوف، حصوين، قشن، 
سيحوت، املسيلة بالتنسيق مع السلطات 
املحلية، وبتوزيع الـ)30( قارباً بمديرية 
الغيضة يســتكمل الربنامج السعودي 

الدفعة األوىل. 

أكد وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار 
الوطني، يارس الرعيني، عىل الخصوصية 
التي حظيت بها مدينة عدن ضمن مخرجات 
الحوار الوطني الذي مثل املرشوع الجامع 
لكل اليمنيــن، وركيزة مهمــة ملعالجة 
كافة الجوانــب االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية التي تعاني منها البلد.
جاء ذلك خالل ورشــة عمل نظمتها 
شبكة عدن للمبادرات الشبابية بالتعاون 
مع مؤسسة البيئة والقانون التنموية، يف 
عدن، حول رفع الوعي بخصوصية عدن يف 
مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور. 
وأشار الوزير الرعيني، إىل أهمية تنظيم 
مثل هذه اللقاءات والفعاليات التي تسهم 
يف تناول القضايا واملشــاكل التي تمس 
احتياجات ومتطلبات املجتمع ومستوى 
ارتباطــه بما يتضمنه منظور مســودة 

الدســتور الجديد يف حل هذه اإلشكاليات 
وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وجدد التأكيد عىل حــرص الوزارة يف 
املرحلة القادمة عــىل تعزيز الرشاكة مع 
منظمــات املجتمع املدني واملؤسســات 
اإلعالمية والصحفية بمختلف اتجاهاتهم 
وانتماءاته، بهدف التوعية بمخرجات الحوار 
الوطني، ودعم عملية التهيئة والتحول إىل 

الدولة االتحادية املنشودة.
وتناولت الورشة التي شارك فيها عدد 
من الصحفيــن واإلعالمين من مختلف 
املؤسســات اإلعالمية واملواقع اإلخبارية، 
التعريف بمخرجات الحوار الوطني، وما 
يتعلق به من جوانب يف مهام وصالحيات 
الســلطة الترشيعية واملجلس االتحادي 
والجمعيــة العمومية ونظــام االنتخاب 

بالقائمة النسبية وما يتعلق بهذا النظام.

الماجستير بامتياز 
للعميد الركن 

سعيد لحمر
حصل العميد الركن ســعيد عبيد 
لحمر قائد اللــواء ١٠١رشطة جوية 
عىل درجة املاجستري بامتياز من كلية 
القيادة امللكيــة األردنية بالعاصمة 
األردنيــة عمان، وذلــك بأطروحته 
املوسومة بـ)التنشئة األرسية وأثرها 
يف الحد من تشكيل االتجاهات الفكرية 
املتطرفة(. وقد منــح الباحث درجة 
االمتياز عقب مناقشة رسالته صباح 

الخميس٢٧يونيو.
ويعد العميد الركن سعيد لحمر من 
أبرز القيادات العسكرية يف حرضموت  
التي تحظى بسمعة طيبة لدى األوساط 
الشعبية والرســمية والقيادة العليا 
وقيادات التحالف العربي نظري جهوده 
الكبرية يف تأمن مطار سيئون الدويل 
عرب قيادته للواء ١٠١ رشطة الجوية 
املتمركز بسيئون وما تقدم عربه من 
خدمات لعموم مواطني الجمهورية 

اليمنية.

بدعم من اليونسيف دورة لمدربي المساحات الصديقة بعدن

معهد واشنطن: الحوثيون يستحوذون على المليارات من موارد الدولة

توزيع )30( قارب صيد مع محركاتها للصيادين بالغيضة
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مـىت؟إلى 
طفح املجاري يف العاصمة عدن 
ينذر بحصول كارثــة بيئية، 
املواطنني  تضاعف من معاناة 
وتهدد ســالمة البيئة والصحة 

العامة.
فإىل متى ســتظل وزارة املياه 
والبيئة متغاضية عن ما يحدث 
خصوصا وأن ميــاه املجاري 
تحولت إىل برك ومســتنقعات 
وسط الشوارع، وهو ما ال يليق 

أيضا بالعاصمة املؤقتة.

المغترب اليمني 
حائط منيع أمام إيران

للعراقي انفة ال تضاهيها ســوى انفة اليمانيني، والعرب جميعا 
اهل نخوة وإباء، وهذا امر يعرفــه العدو قبل الصديق، واذا كرست 
انفة شعب سهل بعدها قيادته والتحكم به وبمصريه، فاألنفة يكون 
صاحبها ذا غرية عالية ووطنية صادقة وشجاعة نادرة، فإذا فقدها فقد 
كل هذه الصفات، لذلك عمل األعداء مجتمعني منذ وقت مبّكر عى كرس 
هذه األنفة يف الشعبني واذاللها، فهياؤا للرئيس صدام حسني رحمة الله 
عليه اجتياح الكويت وهذا كان خطأ قاتال احدث شقا عميقا يف األمة 
وأوجد املربر لأعداء للبدء بمرشوع كرس هذه االنفة، بدأت بتحطيم 
الجيش العراقي الذي كان يعد اقوى جيش عربي بل انه كان يصنف 
سادس جيش يف العالم، ثم بفرض الحصار بعد حرب عام ٩٠/٩١ 
حتى أوصلوا الشعب العراقي اىل حالة الجوع والفاقة ومات ماليني 
االطفال جراء هذا الحصار، ثم جاءت املرحلة االخرية باحتالل العراق 
من قبل الجيوش االممية بقيادة امريكا بمربر البحث عن أسلحة الدمار 
الشامل بعد ان تأكد لهم انه ال يوجد أي من هذه االسلحٌة وهم يعلمون 
كذب ادعائهم هذا، وبمربر محاربة القاعدة رغم يقينهم انه ال عالقة 
لصدام بالقاعدة وال توجد قاعدة يف العراق، وهي من صنيعهم يف الدول 
التي تتواجد فيها، وبهذا االجتياح كرسوا انفة العراقي وكرامة املاجدات 
العراقيات، وسلموا العراق إليران اشدًّ أعداء العراق واألمة العربية عى 
طبق من ذهب، واصبح العراقي صاحب األنفة باالمس يغسل اقدام 

اإليرانيني القادمني لزيارة املراقد واألماكن املقدسة يف العراق.
فعلوا كل هذا وعينهم االخرى عى اليمن وقد بدأوا مبكراً بزرع بذرة 
اذالل اليمنيني عرب املرشوع الســاليل الحوثي الذي يتغذى من نفس 

الرضاعة التي رشب منها اذناب الفرس يف العراق.
ولو تأملنا للمبعوثني األمميني لليمن لرأينا جليا ادوارهم املشبوهة 
وكلما ذهب مبعوث اتى َمْن بعــده ليبدأ من حيث انتهى االول، فقد 
سقطت عمران بوجود بن عمر يف اليمن وسقطت صنعاء بيد الحوثيني 
يف اللحظة التي كان بن عمر يتنــاول فيها وجبة الغداء مع عبدامللك 
الحوثي بصعدة، ثم وقعت وثيقة الســلم والرشاكة برعاية بن عمر 
التي صاغتها الحركــة الحوثية والتي تتناقض مع املرجعيات والتي 
نقضتها الحركة الحوثية نفسها بعد ذلك، وحورص الرئيس الرشعي 
ووضع تحت االقامة الجربية وبــن عمر يف موفنبيك بصنعاء يحاور 
القوى السياسية عن البديل للرئيس، ولَم يتحدث عن جريمة احتجاز 

الرئيس املنتخب ووضعه تحت االقامة الجربية.
ثم جاء ولد الشيخ واستمر عى نفس املنوال ويطالب كل األطراف 
بضبط النفس وعدم املخالفة ورغــم فضاعه الجرائم التي يرتكبها 
الحوثيون اال انه لم يرش رصاحة للطرف املعرقل، وســهل للحركة 
الحوثية االنقضاض عى رشيكهم )الرئيس الســابق صالح( بعد ان 
انتهى كرته بالنســبة لهم، ويِف االخري تأتي الطامة الكربى املتمثلة 
بغريفيث والذي بكل صلف يتعامل مــع الحوثيني عى انهم األصل 
ويجزء القرار االممي وذلك باتفاق ســتوكهولم بخصوص الحديدة 
ومارس كل الضغوط عى الرشعية عرب الدول الفاعلة للتوقيع عليه، ولَم 
ينفذ ذلك االتفاق، بل ان غريفيت نفسه حاول االلتفاف عليه، النه كان 
الهدف منه إنقاذ الحوثيني من النهاية الكارثية يف الحديدة والتي كانت 
محققة ليأخذوا نفسهم ويعيدو ترتيب تموضعهم، وهذا ماحصل، 
وعاد غريفيت يعد لتجزأة املجرأ، ويوافق عى االنسحاب الصوري  الذي 
قامت به املليشــيات الحوثية بتسليم بعض املواقع وامليناء من أيدي 
املليشــيات الحوثية التي تلبس الزنة اىل املليشيات الحوثية باللباس 
العسكري، ويتقدم لهم بالشكر والتقدير عى هذه الخطوة باستفزاز 

رخيص بعيدا عن املهنية واحرتام الذات.
ربما نحن ساهمنا من حيث ال ندري بجزء مما حصل بثقتنا املطلقة 
باملبعوثني األمميني والتســليم لهم، واعتبار ما يقولونه أوامر واجبة 
التنفيذ ثقة منا انهم حريصون عــى اداء واجبهم بأمانة وانهم لن 
يحيدوا عن املرجعيات، واذا بجريفيث يريد جرف كل هذه املرجعيات 
ويحاول تجاهل اإلشارة اليها بإفاداته وتقاريره، ويكرر تقديم الشكر 
لعبدامللك الحوثي يف تقاريره ويثني عى مواقفه يف اكثر من مناسبة 
رغم انه رأس الجريمة وقائد االنقالب الذي كل قرارات االمم املتحدة 
تدينه وتقرر ازالته يف تناقــض عجيب بني ترصفاته وهذه القرارات 
االممية، بل انه اصبح يتحدث عن طرفني متنازعني ولَم يتحدث عن 
رشعية وانقالب، واي متتبع حصيف سريى ان كل ذلك ليس عفويا 
ولكنه ضمن مخطط مرسوم يستهدف املنطقة العربية كلها ولكنه 
يبدأ بالثور االبيض، وعندما طفح الكيل وقفت الرئاسة موقفا حازما 
من ترصفات املبعوث االممي جريفيت ورفضت كل الخطوات املشبوهة 
التي يحاول تمريرها وصعدت املوقف لأمم املتحدة وأحبطت كثري مما 
كان يريده، وهذا ما يجب ان تستمر عليه الرشعية بكل حزم ووضوح 
الن ابليس سيكرر املحاوالت بأساليب اخرى، فلنأخذ حذرنا، بالتنسيق 
مع االشقاء ويِف مقدمتهم اململكة العربية السعودية التي تبذل جهوداً 
جبارة يف كل الجوانب وألن مــا يصيبنا يصيبهم، وهم مدركون ذلك 
ونقدر لهم مواقفهم منذ اللحظة االوىل من عاصفة الحزم بقيادة خادم 
الحرمني الرشيفني، وما نرجوه هو مزيد من التنسيق والتكامل يف كل 
املواقف املحلية واإلقليميــة والدولية بني الرشعية والتحالف وتقوية 
موقف الرشعية وتمكينها من ادارة املناطق املحررة واالنطالق منها، 
وال ننىس أهمية ان يستأنف مجلس النواب جلساته يف العاصمة املؤقتة 
عدن الن ذلك سيكون رسالة قوية للعالم اجمع وال اعتقد ان عاقال يهمه 
امر  القضاء عى االنقالب الحوثي ســيعرقل انعقاد جلسات مجلس 

النواب يف عدن.
اعود مرة اخرى ألتحدث عما بدأت بذكره وهو انفة الشعب العراقي 
وانفة الشعب اليمني، فها هي انفة الشعب العراقي قد مرغها املرشوع 
الفاريس واصبح الكثري منهم خدما لهذا املرشوع، وشاهدتهم كيف 
ان بعضهم اصبحوا يلمعون أحذية اإليرانيني القادمني للعراق تقربا 
اىل الله وطمعا بجنته، وحاشــا لله ان يرىض ذلك، رغم ثقتي ان يف 
العراق عرب أقحاح سينتفضون يوما ما ليزيلوا عار الهوان الذي حل 
بدارهم، وال يخفى عــى احد نتائج كرس هذه اآلنفة يف العراقيني عى 
األمة العربية كلها وما تجرأت ايران وكل أعداء األمة علينا اال بعد كرس 

البوابة الرشقية لالمة.
وها هي انفة اليمنيني اليوم ترمى بقوس واحد من كل االتجاهات، 
عرب الحركة الحوثية وبوسائل عدة ويِف مقدمتها القتل والتنكيل وهتك 
األعراض والتجهيل والتجويع واإلذالل املتعمد بكل الوسائل وال زال 
شعبنا العريق صامدا وشــامخاً يقاوم كل هذه الوسائل التدمريية 
لإلنسان ونفسيته، ولكن الهجمة رشســة وقاسية تحتاج اىل إسناد 
اكرب من قبل االشقاء الن كرسنا سيكون الخطوة االوىل واالكرب لكرس 
الجميع، فنناشد االشــقاء ويِف مقدمتهم اململكة العربية السعودية 
صاحبة الباع االكرب يف مواجهة املرشوع الفاريس أن ينجدوا الشعب 
اليمني من املجاعة التي هو فيها فهي اخطر سالح مدمر للشعوب، 
وسيسهل للفرس التغلغل يف اليمن ومن ثم يف املنطقة كلها، الن للتحمل 
حدود وكاد الفقر ان يكون كفــرا، ولفتة كريمة من خادم الحرمني 
الرشيفني نحو املغرتبني اليمنيني واستثنائهم بصورة مؤقتة من الرسوم 
املفروضة عى العمالة األجنبية ســتكون خطوة قوية نحو مواجهة 
هذه الكارثة الن هذه العمالة اليمنية تعول مئات آالف األرس يف اليمن 
وستمكنهم من الصمود امام العدو املشرتك املتمثل بإيران ومرشوعها 
الفاريس املعادي للعروبة واالسالم.. مع تقديرنا الكبري للمملكة العربية 
السعودية بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه الله ملا قدموه ويقدموه للشعب اليمني، ولتحملهم العبء االكرب 

يف مواجهة االنقالب الحوثي ومن ورائه ايران واذنابها.
وال بديل لالنتصار عى املرشوع الفاريس إال االنتصار ال سواه.

*  وزير الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى

يؤكد معهد واشنطن لدراسات 
الرشق األدنى، يف دراســة بحثية، 
للباحثة إيالنا ديلوزيي بأن الحوثين 
يحصلون ســنويا عــىل أكثر من 
أربعة مليار ريال سنويا عىل شكل 
إيجارات رســوم أو رضائب بعض 
املؤسســات يف املناطق الخاضعة 

لسيطرتهم.

هذه املليارات ال تشمل ما يجنوه 
من ميناء الحديدة والجمارك التي 
استحدثوها يف كثري من املناطق التي 

تخضع لسيطرتهم.
ومع ذلك يرفضون تسليم رواتب 
العاملن  املوظفن، واستحقاقات 
يف مؤسســات وقطاعــات الدولة 
منذ االنقالب، ويكتفون  بمنحهم 

مواد غذائية شهرية يتم نهبها من 
مواد املنظمات اإلغاثية املخصصة 

للنازحن والفئات األشد فقرا.
وعىل الرغم من ذلــك يطالبون 
الحكومة الرشعيــة بدفع حقوق 
املوظفن، ويخصصون تلك األموال 
للمجهود الحربــي وقتل وترشيد 

الشعب اليمني.

الشــؤون  وزارة  نظمــت 
االجتماعية والعمل  يف العاصمة 
املؤقتة عــدن، دورة للمدربن يف 
املساحات الصديقة لألطفال حول 
مفاهيم الحماية وإدارة املساحات، 
لعدد 32 مشــاركا ومشاركة من 
مكاتــب الــوزارة يف املحافظات 

املحررة.
 وتتضمن الدورة التي تأتي بدعم 
من منظمة الطفولة "اليونيسيف" 
عىل مــدى 12 يومــاً، التعريف 
باملرشوع وآلية العمل فيه، وكيفية 
إدارة املســاحات الصديقة، وأهم 
املبادئ للعمل اإلنســاني، وأنواع 
أنشطة الدعم النفيس االجتماعي، 
وأهميــة االتصــال والتواصل، 
ومفهــوم الرســم والتشــكيل 
وأهميته للطفل، وكيفية تطبيق 
صناعة الدمى والعرائس وكتابة 

الســيناريو، و األلعاب الشعبية، 
وأهم املشــاكل النفسية وكيفية 
اإلسعاف النفيس، ومهارات اتخاذ 

القرار وحل املشاكل.
وأوضحــت وزيرة الشــؤون 
الدكتورة  والعمــل  االجتماعية 
ابتهاج الكمال، أهميــة الدورة 
التي تهدف إىل كيفية تقديم الدعم 
النفيس املناسب لألطفال، وتوفري 
الظــروف النفســية والصحية 
اإلنســانية لهــم للتخفيف من 
معاناتهــم جــراء الضغوطات 
النفســية التي يتعرضون اليها، 
واملساهمة يف بناء طفل متوازن 

نفسيا وجسمانيا وعقليا. 
وأكدت الكمال حرص الوزارة 
عىل تنفيذ الفعاليــات الخاصة 
بالدعم النفيس لألطفال وحمايتهم 
من خالل عقد مثل هذه الدورات 

املتخصصــة لكوادر الــوزارة يف 
املحافظات املحررة املعنين بالشأن 
اإلنســاني واملجتمعي والنفيس، 
مشيدة بدور منظمة اليونيسيف 
الداعمة يف تنفيذ مثل هذه الدورات 

التخصصية لألطفال. 
من جانب آخر أشــارت ممثلة  
منظمة اليونسيف فتحية غرام إىل 
أن الهدف من هذه الدورة التوسع 
يف إعداد متدربــن وأعضاء جدد 
يف مجال الدعــم النفيس لألطفال 
للمســاهمة يف اســتمرار الدعم 
الفني والتقني و بنــاء القدرات 
وتحسن االستجابة، مؤكدة بأن 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
تعترب الرشيك األسايس التي تضم 
كافة منظمات املجتمع املدني التي 
تعمل عىل املساحات اآلمنة، وتقوم 

بضبط جودة العمل.

دورة التعامل مع الجمهور لمنتسبي الهجرة والجوازات
نظمت مصلحة الهجرة والجوازات والهجرة 
يف العاصمــة عــدن دورة تدريبية ملنتســبيها 
حول )سري اجراءات منح الجواز والتعامل مع 
الجمهور لضباط وصف وجنود رئاسة املصلحة 

بعدن(.
وقال النقيــب عبدالله بدر مدير عام الشــؤون  
اإلدارية باملصلحة: بأن هذه الدورة  جاءت بهدف بناء 
قدرات العاملن يف جانب االهتمام بخدمة الجمهور 

العام، وتقديم الخدمات لهم بكل كفاءة وتقدير.
وأكد بدر عــىل رضورة إملام جميع املوظفن 
بالطرق واألســاليب الحديثــة يف التعامل مع 
الجمهور وكيفية تقديم خدمات املصلحة بصورة 

الئقة.

أطلقت مليشــيا الحوثي عدداً من 
القذائف عىل تجمــع للمدنين يف حي 
شعب الدبا منطقة حوض األرشاف رشق 
تعز أثناء تجمعهم الستالم مواد إغاثية 
من برنامج الغذاء العاملي، مخلفًة عدداً 

من القتىل والجرحى بينهم أطفال.
وحسب اإلحصائيات األولية التي تم 
رصدها من املستشفيات، فقد تسببت 
تلك القذيفة بمقتل أربعة مدنين حتى 
اآلن بينهم طفل،  وإصابة أكثر من 12 

مدنيا بإصابات بليغة بينهم اطفال.
وتأتي هذه الجريمة البشــعة بحق 
املدنين األبرياء من أبناء تعز، استمراراً 
للجرائم الحوثية واالنتهاكات املتواصلة 

التي تمارسها مليشيا الحوثي عىل تعز 
وعىل أبنائها منذ أربع سنوات.

ودانت الســلطة املحلية بتعز هذه 
الجريمة البشــعة املرتكبــة من قبل 
مليشيا الوثيقة التي استهدفت مدنين 
أبرياء بينهم نســاء وأطفاال، والصمت 
الدويل عن كل جرائم الحوثين املرتكبة 
بحق أبناء اليمن بشكل عام وأبناء تعز 

عىل وجه الخصوص.
 وطالبت الســلطة املحلية مجلس 
األمن واألمم املتحدة وجميع املنظمات 
الحقوقية الدولية واملحلية اســتنكار 
وإدانة مثل هذه الجرائم البشعة بشكل 

واضح ورصيح.

اللجنــة  أقــرت 
للقــاء  التحضرييــة 
لحمايــة  التشــاوري 
املمتلــكات الثقافية يف 
اجتماعها بعدن برئاسة 
وزير الثقافة مروان دماج 
عقد اللقاء التشــاوري 
بمحافظة مأرب مطلع 

سبتمرب القادم.
االجتمــاع الذي ضم 
رئيس الهيئة العامة لآلثار 
الدكتور أحمــد باطايع 
ونائب رئيس الهيئة سالم 

الهيئة  ووكيــل  العامري 
محمد الســقاف، أقر أيضا دعوة قيادة 
مكاتب اآلثــار واألكاديمين والباحثن 
والناشطن من منظمات املجتمع املدني 

للمشــاركة يف اللقاء التشاوري بهدف 
وضع رؤية اسرتاتيجية لحماية املمتلكات 
الثقافية يف ظل األوضاع االستثنائية التي 
تمر بها اليمن وتداعياتها الخطرية عىل 

مختلف الجوانب ومنها الرتاث 
الثقايف والحضاري.

وجرى إقرار محاور اللقاء 
التشاوري وجهود وزارة الثقافة 
يف التواصل مع املنظمات الدولية 
واإلقليمية لحماية املمتلكات 
الثقافيــة والصعوبات التي 
تواجــه هيئة اآلثــار يف ظل 

الظروف الراهنة.
وتتضمن املحــاور تعزيز 
الرشاكة مــع املجتمع املدني 
والجهــات الحكوميــة ذات 
العالقة بحمايــة املمتلكات 
الثقافية بمــا ال يتعارض مع 
الترشيعات النافذة ودور اإلعالم والتعليم 
يف خلق وعي أثري لدى املجتمع يف حماية 

املمتلكات الثقافية.

أكد محافــظ محافظة 
شــبوة محمــد صالح بن 
عديو أن مشــاريع الطرق 
تعــد أولويــة يف خطــط 
التنمية، وأنه وبحكم عدم 
املركزية  االعتمادات  وجود 
الكافية ملشــاريع التنمية 
فإن السلطة املحلية قررت 
تخصيص نسبة كبرية من 
حصة املحافظة )٢٠%( من 
مبيعات النفط الخام للطرق 

والجسور.
 وأكد املحافظ أن توقيع 

إعادة بناء وتشييد جرس السالم مع رشكة 
بن جريبة واملخزوم للتجارة واملقاوالت 

العامة يأتي للحاجة املاسة إلعادة تشييد 
هذا الجرس الحيوي وفق أفضل املواصفات 
الفنية وهو ما جعل الســلطة املحلية 

تشرتط أن تكون الجهة املنفذة 
حاصلة عىل تصنيف من الدرجة 
األوىل، وبالتايل استثناء أي عروض 

ال تتوافق مع هذا التصنيف.
و سيبدأ العمل من قبل رشكة 
يبيب الحارثي يف شــق وسفلتة 
مدخل مدينة عتق )مفرق باكبرية 
- كليــة النفط( بخــط مزدوج 
يأتي يف سياق االهتمام بمشاريع 
الطرق والجسور والبنية التحتية 
يف املحافظة التي تضعها السلطة 
املحلية ضمن أولوياتها، وسيتم 
تنفيــذ هذه املشــاريع من قبل 
رشكات وعمالة من أبناء محافظة شبوة 

وهو ما يعد مكسبا مهما للمحافظة.

حــرض العديد من املواطنــن إىل مقر 
الصحيفة شــاكن إلينا ســوء الخدمات 
واملعاملة التي يتعرضون لها من قبل رشكات 
القطاع الخاص العاملــة يف مجال النقل، 
ووفقا لشكاواهم فإن بعض هذه الرشكات 
توفر لهم باصات غــري مكيفة ومرتدية 

تتعرض لكثري من األعطال أثناء الطريق، 
وتفيد شــكاوى البعض بأنه تم إنزالهم يف 
منطقة الروضة بصافر قهريا وهم يف رحلة 
متجهة من عدن إىل مأرب، ليتم نقلهم إىل 
باص آخر كثــري األعطال وغري مكيف، ما 
تسبب بتأخرهم عن موعد الوصول الفعيل 
بســاعات، وتعــرض البعض 
لوعكات صحية نتيجة شدة الحر.

ومن هنا نوجه رسالة إىل وزير 
النقل ورئيس هيئة النقل الربي 
برضورة تفعيل آليات الرقابة، 
ومتابعة االلتزام باملعايري لرشكات 
النقل ؛ حفاظا عىل سالمة وصحة 
املسافرين، وحرصا عىل أوقات 

الناس.

أهالي أبين يوجهون رسالة
شكر للفضلي والشجح

وجه األهايل يف محافظة أبن رسالة شكر وتقدير 
إىل الشيخن وليد الفضيل وأحمد حسن عىل الشجح 
عىل إنهاء الفتنة األمنية األخرية التي كادت أن تندلع 

يف املحافظة.
وكان للفضيل والشجح دور كبري وجهود حثيثة 
يف لم الشــمل وتقريب وجهات النظر ودرء الفتنة 
األمنية، وبفضل جهودهم الالمحدودة اســتبرش 

األهايل بهذه البادرة التي هدفت إىل لم الشمل.
وأشــاد االهايل بمثل هذه املبادرات املجتمعية 
الرامية إىل إصــالح ذات البن يف مثل هذه الظروف 

العصيبة التي يمر بها الوطن.
فكم نحن اليوم بحاجة إىل توحيد الصف ولم الشمل 

وإصالح ذات البن. 

 دشنت املرحلة األوىل من مرشوع 
ترميم املتحف الوطني بتعز بدعم 
مــن الصندوق العاملــي للحفاظ 
عىل املعالم األثريــة عرب املجلس 

الربيطاني.
ونوه وكيــل املحافظة الدكتور 
عبد القوي املخاليف بالجهود الكبرية 
التي تبذلهــا وزارة الثقافة وهيئة 
اآلثار واملتاحف إلعادة ترميم املتحف 
الوطنــي وإصــالح األرضار التي 
تعرض لها املتحف جراء القصف 
املمنهج ملليشيا الحوثي االنقالبية. 
الفتا أن هناك مراحل أخرى لعملية 
الرتميم، واســتعادة الدور الثقايف 

والتاريخــي للمتحف وفتحه أمام 
الزوار.

من جهته أشــار مدير املتحف 
الوطني رمــزي الدمينــي إىل أن 
الصندوق العاملــي للحفاظ علىا 
املعالم األثرية اعتمد 50 ألف دوالر 
للمرحلــة األوىل و 20 ألــف دوالر 
لرتميم قبة الحسينية، يليه مراحل 
أخرى ضمن خطة الصندوق للعام 
2020م، الفتا إىل أن الخطة تتضمن 
إعــادة ترميم املتحــف الوطني 
بالكامل وجامع املظفر واملعتبية 
وسيتم إعادة كافة القطع األثرية 

واملخطوطات إىل املتحف الوطني.

وزارة  مكتــب  عقد 
الرتبية والتعليم بمحافظة 
الجوف اجتماعا بإدارات 
املكتب بحضــور وكيل 
املحافظة املهندس عبدالله 

الحاشدي.
ورحــب مدير مكتب 
الرتبية والتعليم الدكتور 
محمد صالح محســن 
بوكيل املحافظة ومدراء 
اإلدارات مســتعرضا ما 
تم إنجازه خــالل العام 
الدرايس املنرصم مشريا 
إىل أن العام الجديد يحتاج 
اىل جهــود مضاعفــة 
ومتضافــرة مــن قبل 

الجميع.
املحافظة  وأكد وكيل 
اهتمام السلطة املحلية 
ممثلة بمحافظ املحافظة 
اللــواء أمــن العكيمي 
بالتعليــم وتقديم كافة 
أشــكال الدعم لذلك عرب 
التعليم  دعــم  صندوق 
وتخصيص خمسة باملائة 
من إيــرادات املحافظة 

التعليم، مشــيدا  لدعم 
بجهود مكتــب الرتبية 
يف  امللموســة  والتعليم 
امليدان للنهوض بالعملية 

التعليمية.
اإلدارات  مدراء  وقدم 
تقاريــر األداء للفــرتة 
املاضية وخطــط العام 

الدرايس القادم.
وناقــش االجتمــاع 
للعــام  االســتعدادات 
الجديــد،  الــدرايس 
واالحتياجات الالزمة له، 
واملشاكل واملعوقات التي 
واجهت العــام املنرصم 
لتجاوزها خــالل العام 

القادم.
كما تحدث مدير عام 
العالقات العامة واإلعالم 
صالح جمالة عن االهتمام 
بتقييم العملية التعليمية 
واملتابعة من خالل النزول 
امليداني للموجهن والرفع 
بالتقارير والوقوف عىل 
االختــالالت ومعالجتها 

من خالل ذلك.
واستعرض االجتماع 
احتياجات العام الدرايس 
من املستلزمات الدراسية 
واملعلمن وتغطية العجز 
من خــالل التعاقد عرب 

معايري محددة.

مليشا الحوثي تستهدف المدنيين بتعز

محافظ شبوة يطلق خطة تنموية إلصالح الطرق والجسورلقاء تشاوري لحماية الممتلكات الثقافية في سبتمبر القادم

إلى وزير النقل ورئيس هيئة النقل البري
تدشين المرحلة األولى من ترميم المتحف الوطني بتعز

محافظة الجوف تستعد للعام الدراسي الجديد

مـىت؟إلى 

يف مهرجان اإلذاعة والتلفزيون بتونس.. الفضائية اليمنية تحصد جائزة 
أفضل تقرير اخباري عن تقرير تهامة أطفال يف ضيافة الجوع..

تهانينا للزمالء يف قناة اليمن ومزيداً من العطاء والتميز 


