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التوهان األممي..!
بات املجتمع  الدويل عموما واليمنيني خاصة، 
يدرك�ون أالعي�ب ومغالط�ات األم�م املتحدة 
ومبعوثها الخ�اص إىل اليمن، مارتن غريفيث، 
وطريق�ة تعاملهما م�ع امللف اليمن�ي، والتي 
تؤدي يف املجمل إىل إطالة أمد الحرب التي تشنها 
مليش�يا التمرد الحوثية اإليرانية عىل الش�عب 

اليمني  منذ خمس سنوات.
كعادت�ه يس�تبق املبعوث غريفي�ث انعقاد 
مجل�س األم�ن ال�دويل بأي�ام ليق�وم بجوالت 
مكوكية يف عواصم املنطق�ة ويختمها بزيارة 
قي�ادة مليش�يا الحوث�ي اإليراني�ة املتمردة يف 
صنعاء، ليعود ككل مرة بإحاطة مضللة يقدمها 
ألعضاء مجل�س األمن الدويل، محش�وة بكالم 
وعبارات مكررة، يسوق فيها األكاذيب ويروج 
لس�الم زائف،بآمال ال أس�اس لها من الصحة 
ومناقضة للواقع عىل األرض، موهما  املجتمع 
الدويل أن خطوات السالم يف اليمن وفق الخطة 
املرسومة، وأن املليش�يا الحوثية تتجاوب مع 

آليات وخطط األمم املتحدة كما يجب.
 وهو ما لم تتقبله الحكومة اليمنية التي نفد 
صربها أمام تجاوزات املبعوث األممي املتكررة 
ملهامه كوس�يط س�الم ومبعوث دويل مهمته 
إلزام مليشيا متمردة بتنفيذ االتفاقات املوقعة؛ 

و القرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص.
ورغم أن بق�اء غريفيث يف مهمته كمبعوث 
دويل إىل اليم�ن، ج�اء بع�د التزام األم�ني العام 
لألمم املتح�دة، بأن يق�وم غريفيث بتصحيح 
املخالفات والتجاوزات التي ارتكبها يف محاباة 
واضحة للمليش�يا االنقالبية الحوثية يف تنفيذ 
اتفاق السويد الخاص بانسحاب هذه املليشيا 
من موان�ىء ومدينة الحديدة وإعادة انتش�ار 

القوات الحكومية فيها.
إال أن غريفيث يبدو أنه  لم يخرج من الدوامة 
الت�ي ألفها.. فه�ا هو يس�تبق انعقاد مجلس 
األم�ن بثالثة أي�ام ليقوم   بجول�ة مكوكية إىل 
العاصمة الرياض التقى خاللها فخامة رئيس 
الجمهوري�ة ونائبه ورئيس مجل�س الوزراء\ 
الذي�ن أكدو ع�ىل رضورة وضع س�قف زمني 
لتنفيذ اتفاق الحديدة، وإلزام املليشيا بتنفيذه 
وعدم تجاوزه، بحيث ال تظل املليشيا املتمردة 
تستغل سيطرتها عىل موانئ الجديدة سواء يف 
توظيف موارده لصالح الحرب التي تشنها ضد 
الشعب اليمني منذ خمس سنوات، أو يف تهريب 
السالح اإليراني، الذي لم يتوقف حتى اللحظة.

و ال ش�ك أن تاكي�دات الحكوم�ة اليمني�ة 
احقيته�ا يف الس�يادة عىل كل ش�رب من أرض 
وأج�واء وبحار اليمن، ال يمكن املس�اومة فيه 
مهما كان�ت الظروف والحجج التي يس�وقها 
االنقالبي�ون، فقابل ه�ذه التاكي�دات تعهدات 
املبعوث  للحكومة اليمنية بتصحيح التجاوزات 
الت�ي اعتورت املرحل�ة األوىل م�ن تنفيذ اتفاق 
السويد بشأن االنس�حاب من موانىء ومدينة 
الحديدة، وكذا السري يف خطوات السالم يف اليمن 

وفقا للمرجعيات الثالث.

أهداف الثورة اليمنية
التح��رر من االس��تبداد واالس��تعمار ومخلفاتهم��ا وإقامة حكم 

جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني 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 يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس��ك بمبدأ 
الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الس��الم العاملي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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القائد األعلى للقوات املسلحة

»لقد وجهنا فريقنا باستئناف العمل 
يف لجنة إعادة االنتش�ار.. ولألس�ف 
بلغنا تعنت وصلف املليشيا الحوثية 

مجدداً«.

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل محس�ن 
صالح قرب الخالص من املليشيا الكهنوتية وتحقيق النرص 
املستند لتكاتف اليمنيني وأش�قائهم يف التحالف والوصول 
إىل هدف إرس�اء السالم الدائم املبني عىل املرجعيات الثالث. 
مشرياُ إىل املمارسات التي ترتكبها مليشيا الحوثي االنقالبية 
بحق أبناء الشعب اليمني من قتل وتعذيب وترويع وتعبئة 

تدمريية لألجيال القادمة.
جاء ذل�ك خالل لقائه، الثالثاء ، رئيس وأعضاء التحالف 
الوطني لألحزاب واملكونات السياسية بحضور رئيس مجلس 

الوزراء الدكتور معني عبدامللك .
وجرى خالل اللقاء مناقشة املس�تجدات والقضايا عىل 
الس�احة الوطنية ودراس�ة الخطة الزمنية لتنفيذ برنامج 
التحالف الوطني تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية.
ون�وه نائ�ب الرئيس إىل عدد م�ن القضاي�ا الوطنية ويف 
مقدمته�ا الجهود املبذولة الس�تعادة الدولة اليمنية ودحر 
املرشوع اإليراني التخريب�ي واالتجاه لبناء اليمن االتحادي 
املكون من ستة أقاليم ورضورة اصطفاف كل اليمنيني خلف 

هذا املرشوع بما من شأنه ضمان أمن 

خالل لقائه التحالف الوطني للمكونات السياسية
نائب الرئيس: قرب الخالص من المليشيا الكهنوتية وتحقيق 

النصر بتكاتف اليمنيين وأشقائهم في التحالف

البركاني: الشعب اليمني يقدر دور اإلمارات 
وتضحياتها سيخلدها التاريخ في أنصع الصفحات 

املخططات التآمرية األممية سُتهزم أمام إرادة اليمنيني

بإسناد من مقاتالت التحالف العربي لدعم الشرعية
قوات الجيش الوطني تحرر مواقع استراتيجية في صعدة وحجة والبيضاء والجوف 

   تقرير/ صالح سيف
حققت قوات الجيش الوطني تقدمات ميدانية كبرية، 
وحررت مواقع استراتيجية مهمة يف جبهات محافظات 
صعدة والجتوف وحجة والبيضتاء يف عمليات هجومية 
مباغتة، وكبدت خاللها مليشيا الحوثي املتمردة خسائر  

فادحة يف األرواح واآلليات العسكرية. 
وتمكنت قوات الجيتش الوطني، يف محافظة البيضاء 
الجمعة املاضية ، من تحرير مرتفعات جبلية من سيطرة 

مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران
وقال مصدر عسكري لت 26سبتمرب »إن قوات الجيش 
الوطني شنت هجوماً مباغتاً عىل عدة مواقع تتمركز فيها 
مليشيا الحوثي بجبهة ناطع شمال البيضاء ، وتمكنت من 
تحرير ما تبقى من سلسلة جبال »صوران« وأجزاء كبرية 
من جبل »الرفص«، وتحرير عدد من املواقع يف سلستلة 

جبال »الربك«. وأضاف املصدر أن املعارك أستفرت عن 
سقوط قتىل وجرحى من عنارص املليشيا الحوثية، إضافة 

إىل تدمري معدات وآليات قتالية.
إىل ذلك شنت مقاتالت التحالف العربي لدعم الرشعية، 
مستاء الجمعة، عتدة غتارات جوية عىل مواقع مليشتيا 
الحوثي املتمردة، واستهدفت الغارات تعزيزات ومواقع 
املليشيا الحوثية، يف جبل “اكبار”، بجبهة ناطع، وأسفرت 
الغارات عن ستقوط قتىل وجرحى من مليشيا الحوثي، 
باإلضافة إىل تدمري آليات عستكرية تابعة لها.كما شنت 
مقاتالت التحالف العربي لدعم الرشعية، االثنني املايض، 
عدة غارات جوية، استهدفت تجمعاً آلليات قتالية تابعة 
للمليشتيا يف جبتل “اكبتار”، كانت يف طريقهتا لتعزيز 
عنارصها يف جبهة ناطع. وأستفرت الغارات عن مرصع 
وجرح عدد من عنارص املليشتيا، عالوة عىل تدمري آليات 

وعربات عسكرية تابعة لها.
ويف محافظتة الجوف لقتي عدد من عنارص مليشتيا 

الحوثتي املتمردة املدعومة من إيران مرصعهم، الستبت 
املايض، يف مواجهتات مع قوات الجيش الوطني شتمال 

مديرية املتون غرب محافظة الجوف.
وأكد موقع “ستبتمرب نتت” أن املواجهات دارت قرب 
تبة “قعيطة” بسلسلة جبال حام شمال مديرية املتون. 
أثناء محاولة مليشتيا الحوثي استعادة تبة القعيطة، إال 
أن قوات الجيش أفشلت محاولتها، وكبدتها قتىل وجرحى 
يف صفوفها. مشترياً إىل أن قتوات الجيش فككت عبوتني 
ناستفتني وضعت بالقرب من مواقعها يف املنطقة ذاتها. 
كمتا تمكنت قوات الجيتش الوطني، األحتد املايض، من 
تحرير مواقتع جديدة ، بعد أن نفذت هجوما مباغتا عىل 
مواقع مليشتيا الحوثي، يف جبهتة الظهرة بمديرية برط 
العنان شمايل املحافظة. وأسفرت املواجهات عن سقوط 
قتىل وجرحى من عنارص املليشتيا الحوثيتة، عالوة عىل 
تكبدها خسائر كبرية يف اآلليات واملعدات العسكرية. ويف 

مديرية خب والشعف أكد موقع »سبتمرب 

التقى عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الواليات المتحدة
وزير الدفاع: الحكومة اليمنية حريصة على استعادة 

الدولة وتحقيق السالم الدائم وفق المرجعيات األساسية
أكد  وزي�ر الدفاع الفري�ق الركن محمد 
عيل املقديش حرص الحكومة اليمنية عىل 
استعادة الدولة ورفع املعاناة التي فرضتها 
املليشيا عىل الشعب اليمني وتحقيق السالم 
الدائم وف�ق املرجعيات األساس�ية املتفق 
عليها املتمثلة باملبادرة الخليجية وآلياتها 
التنفيذي�ة ومخرج�ات الح�وار الوطن�ي 
وقرارات مجلس األمن الدويل وأبرزها القرار 

رقم 2216.
جاء ذل�ك خالل لقائ�ه ، الثالثاء ، ومعه 
رئيس هيئ�ة االس�تخبارات الل�واء الركن 
أحمد اليافعي، وسفري اليمن لدى واشنطن 
الدكتور أحمد عوض ب�ن مبارك، بعدد من 
أعضاء مجلس الشيوخ والنواب يف الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة ملناقش�ة مس�تجدات 
األوضاع يف اليمن والتهديدات التي تشكلها 
املليشيا الحوثية املتمردة عىل األمن اإلقليمي 
وال�دويل. كما التق�ى وزير الدف�اع الفريق 

الركن محمد عيل املقديش وكيل األمني العام لألمم 
املتحدة لعمليات حفظ السالم  السيد جون بيري 
الكروا يف مقر األمم املتحدة عىل هامش مشاركة 
يف االجتماع الثالث لوزراء الدفاع املنعقد يف األمم 

املتحدة بنيويورك بهدف مناقش�ة جهود الدول 
األعضاء يف دعم األمن والسالم الدوليني من خالل 
مشاركتها يف مهام األمم املتحدة لحفظ السالم.
التفاصيل ص3

أكد وزير االعالم معمر االرياني أن أمن واستقرار 
اليمن لن يتحقق إال باس�تعادة الدول�ة القادرة عىل 
وقف  األنش�طة اإلرهابي�ة التي تقوم بها  املليش�يا 
الحوثي�ة وحماي�ة أطف�ال اليم�ن من كاف�ة أنواع 
االس�تغالل والتدمري املمنهج ملستقبلهم، والحيلولة 
دون تحويلهم إىل قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار 
اليمن واملنطقة والعالم. وحذر االرياني من املخاطر 
املس�تقبلية الناجمة عما يس�مى باملراكز الصيفية 
لألطفال التي نظمتها املليشيا الحوثية املدعومة من 
إيران يف مناطق س�يطرتها. وأوضح وزير اإلعالم يف 
ترصيح لوكال�ة األنباء اليمنية )س�بأ(، أن املصادر 
امليدانية تؤكد وجود نوعني من املعسكرات الصيفية 

التي تنظمها املليشيا الحوثية يف

أثناء استقباله للمبعوث األممي إلى اليمن

رئيس الجمهورية: ال بد من االتفاق بوضوح أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات الالحقة
أك�د فخامة الرئي�س عبدربه منصور ه�ادي رئيس 
الجمهوري�ة  أن�ه ال بد م�ن االتفاق بوض�وح أن تنفيذ 
اتفاق ستوكهولم يعد مفتاح الدخول ملناقشة الرتتيبات 
الالحقة.. الفتاً إىل أهمية تحقيق تقدما يف امللف اإلنساني 
وفقاً وجهود املبعوث األممي يف هذا اإلطار ، عىل قاعدة 

الكل مقابل الكل.
جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس وبحضور نائبه الفريق 
الركن عيل محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك للمبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة اىل 

اليمن مارتن غريفث .
وج�رى خ�الل اللق�اء تن�اول جمل�ة م�ن القضايا 
واملوضوعات املتصلة بالسالم وآفاقه املتاحة واملمكنة. 
وج�دد فخامة الرئي�س موقف�ه الدائم تجاه الس�الم ، 
وتحمله العديد من التحديات والصعاب يف سبيل تحقيق 

ذلك الهدف ملصلحة اليمن وطناً ومجتمعاً.
ولفت فخامته إىل مواقف األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
االيجابية مع اليمن ورشعيتها الدستورية يف هذا اإلطار 
منذ عملية التحول التي شهدتها البلد، واختار اليمنيون 

الحوار س�بيالً لحل خالفاتهم وتحديد شكل دولتهم يف 
توافق وطني غري مس�بوق عرب مؤتمر الحوار الوطني 
ودعم األش�قاء واألصدقاء من خالل املبادرة الخليجية 
والقرارات األممية ذات الصلة ويف مقدمتها القرار 2216 
التي ارتد عليها االنقالبيون الحوثيون لتنفيذ أجندة إيران 
يف اليمن واملنطق�ة، وتجاه الرشعية واملرجعيات الثالث 

التي ال يمكن أن يقبل شعبنا املساس بها.
وأشار فخامته إىل دعم األمم املتحدة لليمن ورشعيتها 
الدستورية وتعزيز أوارص العالقة مع األمني العام لألمم 
املتحدة ومدى الثقة بحرصه عىل اليمن واليمنيني وهي 
محل فخر لنا جميعاً.. وحمل املبعوث نقل شكره لألمني 
العام لألم�م املتحدة لالهتم�ام بمالحظ�ات الحكومة 

والتوجيه بأخذها يف عني االعتبار.
وق�ال فخامة الرئيس:« لقد وجهن�ا فريقنا يف لجنة 
إعادة االنتش�ار باس�تئناف العمل مع الجن�رال مايكل 
لوليس�غارد والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار 
تنفيذ اتف�اق الحديدة، وقد ب�دأت اجتماعاتهم أمس .. 

ولألسف بلغنا تعنت وصلف املليشيا الحوثية مجددا. 

من جانبه ع�رب املبعوث األمم�ي مارتن غريفث عن 
رسوره باستقبال ولقاء فخامة الرئيس له.. مؤكدا عىل 
تجديد أوارص التقدير واالحرتام ملواصلة العمل املشرتك 
لخدمة السالم الذي يعمل ويؤكد عليه فخامة الرئيس يف 

مختلف لقاءاته.
وقال:« سنعمل معاً عىل تنفيذ مسارات السالم وفق 
املرجعي�ات الثالث مع تركيزنا اآلني ع�ىل املرحلة األوىل 
من اتفاق الحديدة.. معرباً عن شكره للفريق الحكومي 
امليداني وحضوره تل�ك اللقاءات متج�اوزاً الصعوبات 

والعراقيل.
وع�رب املبعوث األمم�ي عن إدانت�ه ألح�كام اإلعدام 
التي اتخذها الحوثيون تج�اه 30 مواطناً يمنيا وكذلك 
االس�تهدافات الت�ي طالت املنش�آت املدني�ة يف اململكة 
العربية السعودية والتي ال تخدم السالم وتزيد مساراته 
تعقيدا.. الفت�اً اىل العمل مع الحكوم�ة لتفعيل جوانب 
التعاون االقتصادي والتنموي. حرض اللقاء مدير مكتب 
رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ونائب وزير 

الخارجية محمد عبدالله الحرضمي.

توجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس 
أحم�د امليرسي، مس�اء الثالثاء  إل�ی اململكة العربية 

السعودية ، يف زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وسيجري خالل الزيارة سلسلة مباحثات مع قيادة 
وزارة الداخلية الس�عودية ملناقشة ترتيبات األوضاع 
األمني�ة يف املحافظ�ات املحررة ، ومناقش�ة عدد من 

امللفات ويف مقدمتها القوات األمنية املختلفة.
وس�رتكز املباحثات عىل تعزيز التعاون والتنسيق 
األمني ب�ني البلدين وتأس�يس غرفة عملي�ات أمنية 

مشرتكة.

2... صتت

2... صتت

2... صتت

أكد رئيس مجلس النواب سلطان الربكاني، 
االم�ارات  دور  يق�در  اليمن�ي  الش�عب  أن 
وتضحياتها وأن ذلك الجميل سيخلد يف أنصع 
صفحات التاريخ وسيتوارثه األجيال القادمة، 
وأن األمارات العربية املتحدة مستمرة يف تقديم 
الدع�م واملس�اندة األخوية الصادقة للش�عب 
اليمن�ي والرشعي�ة بقي�ادة فخام�ة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهو 

ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.
وحيا الربكان�ي يف ختام زيارت�ه للعاصمة 
اإلماراتية أبو ظبي أمس االربعاء، والتي التقى 
خالله�ا ويل عه�د أبوظبي نائ�ب القائد األعىل 
للقوات املسلحة صاحب السمو الشيخ محمد 
ب�ن زاي�د ، دعم االم�ارات لليمن واإلس�هام يف 
اسقاط االنقالب واستعادة الدولة وما تقدمه يف 
الجانب اإلنساني والسيايس، وحيا روح األخوة 
العربي�ة األصيل�ة التي تحلت بها قي�ادة دولة 
اإلمارات وش�عبها يف نجدة اليمنيني ومقاومة 
املش�اريع املش�بوهة والحف�اظ ع�ىل اليم�ن 
ونظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره 
وس�المة أراضي�ه. واج�رى رئي�س مجل�س 
النواب لقاءات ومشاورات مع رئيسة املجلس 

الوطني االتحادي ووقع مذكرة تفاهم وتعاون 
بني الربملانني.كما التقى بعدد من املس�ؤولني 
اإلماراتيني حيث تم بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين ومجمل املستجدات عىل الساحة اليمنية 
وتنسيق الجهود بني البلدين يف مواجهة االنقالب 

الحوثي املدعوم من ايران.

الميسري يزور السعودية لبحث تعزيز 
التعاون والتنسيق األمني وتأسيس 

غرفة عمليات أمنية مشتركة

االرياني : المليشيا الحوثية تدمر النسيج االجتماعي تنفيذًا لألجندة اإليرانية

  السعدي: أي حل سياسي في اليمن ال يلتزم بالمرجعيات الثالث سيطيل أمد الحرب
2... صتت

أكد من�دوب اليم�ن الدائم لدى االم�م املتحدة 
الس�فري عبدالله الس�عدي أن أي حل سيايس يف 
اليمن ال يلتزم باملرجعيات الثالث املتوافق عليها لن 
يرقى إىل تطلعات الشعب اليمني وسيؤدي فقط إىل 
إطالة أمد االزمة ووأد أحالم اليمنيني يف بناء دولة 
ديمقراطية عادل�ة يتمتع فيها جميع املواطنني 
بحقهم يف حياة كريم�ة ومجتمٌع يرفض حرص 
الحكم يف فئة تؤمن أن لها دون غريها الحق االلهي 
املطلق يف الحكم. جاء ذلك يف الندوة التي عقدت، 
الثالث�اء، يف مقر الجامع�ة اللبناني�ة االمريكية 

بنيويورك والتي نظمها املعهد العربي للمرأة تحت 
عنوان »النساء يف اليمن – تأثري االزمة اإلنسانية«. 
واستعرض الس�فري الس�عدي يف الندوة التي 
حرضها املدير اإلقليم�ي لصندوق األمم املتحدة 
للس�كان يف منطقة الدول العربية الدكتور لؤي 
شبانه ميندي مارش ، واملديرة التنفيذية ملؤسسة   
Voice Amplified املعنية بالوصول إىل النساء يف 
مناطق الرصاع ميندي مارش، وعدد من املهتمني 

بش�ؤون املرأة اليمنية عىل وجه 
2... صتتالتحديد والشأن اليمني السيايس
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أخبار وتتمات2

       اعــــالن قــضــائــي
تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنها توالي النظر يف القضية 
املرفوعة من املدعية/ أمل أحمد عبداهلل محمد الصبري 
ضد املدعي عليه/ عبدالودود محمد مقبل قاسم، حلضور 
دعوى فسخ عقد النكاح، وعليه وتطلبة حلضور جلسة 

احملكمة املنعقدة يوم اخلميس بتاريخ 2019/7/25م.

       اعــــالن قــضــائــي
تقدم حملكمة مأرب االبتدائية األخ/ عبداخلالق علي علي منصور 
قيران، مدعيا أن اسمه االول عبداخلالق ولقبه )قيران( ورد 
باخلطأ يف كشوفات املالية وهيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع، 

واسمه الصحيح هو عبداللطيف علي علي منصور جنران.
فمن لدية أي اعتراض عليه التقدمي أمام احملكمة خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

مجلس الوزراء يقر
مســلحة غري رشعية، وال تمتلك أي ســلطة قانونية أو 
قضائية تخولها إصدار مثل هذه األحكام، خصوصاً وأن مثل 
هذه القرارات ال رشعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر 
قرار جمهوري ومن مجلس القضاء األعىل يف وقت سابق بنقل 
اختصاصاتها إىل العاصمة املؤقتة عدن، وإلغاء جميع األحكام 

الصادرة عنها.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج تقرير اللجنة الحكومية، 
بدراسة أســباب حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية، يف 

رحلتها املتجهة من القاهرة إىل مدينة عدن.
وتضمن التقرير املقدم من رئيــس اللجنة وزير الخدمة 
املدنية والتأمينات، نتائج التحقيق التي تم التوصل إليها من 
قبل اللجنة املشّكلة بقرار رئيس الوزراء، بشأن واقعة طائرة 
اليمنية، واملســتندة عىل الجلوس مع كافة املعنيني، وجمع 
االستدالالت والبيانات الخاصة بكافة ما يتعلق بالرحلة رقم 
)609( التي كانت متجهة مــن القاهرة إىل عدن، واضطرت 
للعودة والهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدويل عقب وقت 

قصري من إقالعها.
وأقر مجلس الوزراء، رفع نتائج التحقيق املقدم من اللجنة 
إىل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
للتوجيه واتخاذ ما يلزم عىل ضوء ما تــم التوصل إليه من 

إجراءات وقرارات مناسبة.
وأشاد املجلس، بإنجاز اللجنة لتقريرها يف وقت قيايس، وما 
أوردته من معلومات وتفاصيل دقيقة بخصوص حادثة طائرة 
اليمنية.. مؤكداً الحرص عىل اتخاذ اإلجراءات الصارمة بحق 
كافة الجهات املقرصة يف أداء مهامها واملسؤوليات امللقاة عىل 
عاتقها بالشكل املطلوب، ومعرفة أوجه القصور، والعمل عىل 
معالجتها بشكل مناسب وفوري، وذلك انطالقاً من حرص 
الحكومة عىل الحفاظ عىل أرواح وسالمة املواطنني املسافرين 

عىل متن الخطوط الجوية اليمنية. 
وجدد مجلس الوزراء، إدانته الســتمرار النظام اإليراني 
بتزويد مليشيا جماعة الحوثي االنقالبية باألسلحة املهربة 
والتكنولوجيا العســكرية املستخدمة يف عملياتها اإلرهابية 
التي تستهدف املدنيني، وتسهم يف تقويض جهود حل األزمة 
بطريقة سلمية، مشرياً إىل أن معرض املليشيا الحوثية الذي 
أعلنت عنه خالل األيام املاضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي 
عرضها الحرس الثوري اإليرانــي يف معرض افتتحه مطلع 
العام 2019م، يقدم أدلة وبراهني واضحة عىل مصدر األسلحة 
الحوثية املستخدمة يف قتل الشعب اليمني، واستهداف األعيان 
املدنية يف السعودية، وتهديد املالحة الدولية، معترباً أن ذلك يعد 
بمثابة تحٍد واضح ورصيح لإلرادة الدولية وقرارات مجلس 
األمن الدويل رقــم )2216( والقرار )2140( التي نصت عىل 

حظر توريد كافة أنواع األسلحة.
وشــدد عىل األمم املتحدة ومجلس األمن واملجتمع الدويل 
اتخاذ إجــراءات رادعة ضــد إيران التي تــرص عىل إطالة 
أمد الحرب يف اليمن بتزويد املليشــيا االنقالبية باألســلحة 
والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسالمة املنطقة واملالحة 
الدولية يف مضيق باب املندب أحد أهم املمرات التجارية الدولية 

يف العالم.
واعتمد مجلس الــوزراء، اتفاقية التعــاون املوقعة بني 
الجمهورية اليمنية وبرنامج األمم املتحدة للمســتوطنات 
البرشيــة )الهابيتــات(، واملتضمنة إنشــاء مكتب رئييس 
للربنامج يف العاصمــة املؤقتة عدن إلعداد إطار التعاون بني 
الجانبني، واملســاهمة يف توفري الدعم الــالزم لتطوير املدن 
املســتدامة اجتماعياً وبيئياً، ودعم السلطات واملجتمعات 
املحلية عىل صعيد اعتماد آليــات التنمية الحرضية األكثر 
استدامة عرب اعتماد مجموعة واسعة من األدوات والحلول 
املعيارية والفنية، وغريها من الخدمات االستشارية واألنشطة 

واملشاريع الهادفة ملعالجة قضايا متعددة.
و اطلع مجلس الــوزراء عىل التقرير املقــدم من وزير 
التخطيط والتعاون الدويل، حول نتائج املباحثات مع الصندوق 
الدويل للتنمية الزراعية )ايفاد( يف العاصمة األردنية عّمان يف 
شهر مايو املايض، بشــأن إعادة انخراط )ايفاد( يف العملية 
التنمويــة يف اليمن من خالل إطالق املشــاريع بالقطاعني 
الزراعي والســمكي، وفتح مقر للصندوق التنموي بعدن، 
وأشــاد بجهود وزارة التخطيط يف جذب املانحني وعودتهم 
للعمل بالتعاون والتنسيق مع الحكومة يف العاصمة املؤقتة 

عدن.
 ووافق مجلس الوزراء عىل مرشوع القرار املقدم من وزير 
الصحة العامة والسكان، برتفيع مستشفى تريم بمحافظة 
حرضموت إىل مستشــفى عام، و ترفيع مستشفى الشهيد 
محنف الريفي يف محافظة أبني إىل مستشــفى عام، ووجه 
الوزارات والجهات املعنية باســتكمال اإلجــراءات املالية 
واإلدارية الالزمة بهذا الخصوص، وذلك بهدف مواجهة الطلب 
املتزايد عىل الخدمات الصحية يف تلك املناطق واملســاهمة يف 

تحسينها، واملساعدة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وصادق مجلس الوزراء عىل منح الترصيح الالزم ملرشوع 
تمديد الكابــل البحري )داري 1( لالتصــاالت بني جيبوتي 
والصومال وكينيا بحسب املخطط عرب املياه اإلقليمية اليمنية 
)املنطقة االقتصادية الخالصة(، بناء عىل املرشوع املقدم من 

وزير االتصاالت وتقنية املعلومات.
وأقر املجلس تشكيل اللجنة الوطنية ملناقشة وتطوير خطة 
الحد من عمالة األطفال، وذلك ليتم التنسيق مع املانحني لدعم 
الخطة بعد استكمال إعدادها، ملواجهة تفاقم ظاهرة عمالة 

األطفال بما يف ذلك تجنيدهم يف النزاعات املسلحة.
واستمع مجلس الوزراء إىل إحاطة من نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية، حول األوضاع األمنيــة يف العاصمة املؤقتة 
عدن واملحافظات املحررة، والجهــود املبذولة لتعزيز األمن 
واالســتقرار وتطبيع األوضاع والنجاحات املحققة يف هذا 
الجانب، حيث أشــاد املجلس بالجهود التي تبذلها األجهزة 
األمنية، وحثها عىل املزيد بما يؤدي إىل تعزيز السكينة العامة 
للمجتمع واملســاعدة يف ترسيع عمليــة التعايف االقتصادي 

وإعادة اإلعمار يف املناطق املحررة.
وتدارس مجلس الوزراء، استمرار الجهود املبذولة لتحسني 
الخدمات الرضورية، وتطبيع األوضــاع يف املناطق املحررة 
خاصة يف العاصمة املؤقتة عدن، وأهمية بذل جهود استثنائية 
الستدامة تحســني الخدمات وتطويرها بشكل دائم، ووجه 
املجلس بهذا الشأن جميع الوزراء املعنيني كالً فيما يخصه 

إيالء األهمية املناسبة يف هذا الجانب.
وشدد رئيس الوزراء خالل االجتماع عىل الجميع، االرتقاء 
بمســؤولياتهم وأدائهم إىل مصاف التحديات االســتثنائية 
القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمــس احتياجات املواطنني 
ومتابعة تنفيذ املشاريع عن قرب والنزول امليداني املستمر 
للمتابعــة.. مؤكدا أن الحكومة وبالتنســيق مع رئاســة 
الجمهورية ســتذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي 
وزارة أو جهة حكومية بمــا يمكنها من القيام بعملها عىل 

الوجه األمثل.

نائب رئيس الوزراء
من جانبها قالــت وزيرة الشــؤون االجتماعية والعمل 
الدكتورة ابتهاج الكمال: إن األطفال يعانون ظروفا وأوضاعاً 
صعبة نتيجة تعرضهم ملخاطر صحية واجتماعية ولالستغالل 

وتعيقهم عن مواصلة التعليم.
وأضافت: رغم الجهود التي تبذلهــا الحكومة للحد من 
ظاهرة عمالة األطفال، إال أنها يف تصاعد مستمر جراء الفقر 
وتدهور التعليم والزواج املبكر لإلناث، وضعف الترشيعات من 

العوامل املهمة يف اتساع عمل األطفال يف اليمن .
وأشارت إىل أن ظاهرة عمالة األطفال يف اليمن شهدت نمواً 
متصاعدا خالل السنوات املاضية، حيث ارتفع حجم عمالة 
األطفال طبقا ملسح عمالة األطفال العاملني للعام 2012م 
الذين ترتاوح أعمارهم بني -5 17سنة إىل حوايل مليون و600 
ألف طفل، ويشــكلون 21باملئة من إجمايل السكان يف نفس 

الفئة العمرية .
وأوضحت أن الحكومة اليمنية تسعى إىل وضع خطة وطنية 
للحد من عمالة األطفال لتؤكد التزامها باتفاقية األمم املتحدة 
لحقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية، ومنها حظر 
أسوأ أشكال عمالة األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

وغريها من االتفاقيات الدولية بهذا الشأن، مؤكدة أن الخطة 
تهدف إىل وضع التصورات واآلليات والربامج املناسبة للحد 

من إلحاق األطفال بسوق العمل بشكل عام.

فتح يبحث مع )أوتشا(
 وبحث معه تنفيذ مشــاريع دعم ســبل العيش بقيمة 
إجمالية أولية تقدر ب400 مليون دوالر، يف كافة املحافظات. 
وجرى خالل اللقاء وضع الرؤى األولية الستكمال تنفيذ 
مبدأ ال مركزية العمل اإلغاثي من خالل فتح مكاتب رئيسية 
بصالحيات موسعة يف املكال وتعز ومأرب، للعمل عىل االرتقاء 

بالعمل اإلغاثي، ورسعة إيصال املساعدات إىل املستحقني.
بدوره أوضح مدير مكتب االوتشــا أن املبلغ الذي رصدته 
املنظمة ملشاريع دعم سبل العيش والبالغ 400 مليون دوالر 
سيشمل كافة املحافظات، وأن املنظمة بصدد تطبيق المركزية 
العمل اإلغاثي، وافتتاح مكاتب يف تعز ومأرب واملكال، لتسهيل 

عمل املنظمات يف كافة املحافظات.
حرض اللقاء املنســق العام للجنة العليــا لإلغاثة جمال 

بلفقيه.

تحالف دعم الشرعية
االنقالبية تزييف الحقائق عرب إعالمها املضلل، ومحاولة 

تنصلها من أعمالها العدائية واإلرهابية".
 وأكد أن "قيادة القوات املشــرتكة للتحالف لن تتوانى يف 
التصدي للمحاوالت اإلرهابية للمليشيا الحوثية املدعومة من 

إيران، واستهدافها للمالحة البحرية والتجارة العاملية".
 وكانت قوات التحالــف العربي أعلنت االثنني الفائت، أن 
مليشــيا الحوثي االنقالبية حاولت استهداف إحدى السفن 

التجارية جنوبي البحر األحمر.
 وقال املتحدث الرســمي لقوات التحالــف: "إن القوات 
البحرية للتحالف تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل 
املليشيا االنقالبية الستهداف إحدى السفن التجارية جنوب 
البحر األحمر بواسطة قارب مسري مفخخ باملتفجرات من 

."blue fish نوع
 وأوضح أن قوات التحالف رصدت القارب املســريّ أثناء 
تحركه وتم اعرتاضه وتدمــريه، مضيفاً: "أن تهديد املالحة 
والتجارة الدوليــة من قبل املليشــيا الحوثية املدعومة من 
إيران يعد عمالً إرهابيــاً خطرياً، وأن قوات التحالف ماضية 
يف تحييد كافة القدرات العدائية اإلرهابية للمليشيا الحوثية" 

حد تعبريه.

اللجنة االقتصادية تتهم
بسعر يزيد عىل 40 يف املائة، عن السعر الطبيعي، يف السوق 
الرســمية بما يزيد عىل 150 يف املائة يف الســوق السوداء. 
وأشارت اللجنة االقتصادية يف بيانها إىل أنها منحت قبل يومني 

الناقلة داماس ترصيح الدخول إىل ميناء الحديدة وعىل متنها 
نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، الفتة إىل أنه ال توجد أي 
مطالبات لدى اللجنة مكتملة وملتزمة بالضوابط والرشوط 
ولم تنمح الترصيح. وحذرت اللجنــة جماعة الحوثي من 
املضاربة عىل العملة بأموال املشتقات النفطية والتسبب يف 

انهيارها، وبينت أن تالعب املليشيا خلق أزمة.
وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى يف العاصمة 
صنعاء وبعض املحافظات الخاضعة  لســيطرة مليشــيا 
الحوثي، أزمة مشتقات نفطية خانقة مفتعلة، حيث شوهدت 
طوابري من املركبات ترابط أمام املحطات يف تلك املحافظات 

فيما ازدهرت األسواق السوداء ببيع املشتقات النفطية.

ملشنة القضاء
األممي إىل اليمن، مارتن غريفيث، لتنفيذ اتفاق الســويد 
بصورة صحيحة وســليمة تتوافق مع نص وروح االتفاق 
املوقع مع املليشــيا االنقالبية برعاية األمم املتحدة يف الـ18 
من ديسمرب املايض، والذي يقيض بانسحاب املليشيا الحوثية 

من الحديدة وموانئها.
وذهبت مليشيا الحوثي االنقالبية إىل إصدار هذه األحكام 
املجحفة لرتبك املشهد وتقدم نفسها للمجتمع الدويل ولكل 
الســاعني وراء رساب الســالم، دليل آخر بعدم جدية هذه 
املليشيا الذهاب إىل السالم، وهي اعتادت دائماً عىل إجهاضه 
كلما وجدت نية جادة من املجتمع الدويل إليجاد سالم حقيقي 
وفق املرجعيات الثالث، وكأنها تقول للجميع: ال سالم يف اليمن 
ما لم ترشعنوا وتعرتفوا بعــودة امرباطورية  كرسى وأبناء 

كهنة فارس.
إن تمادي وصلف مليشــيا إيران االنقالبيــة يف  التنكيل 
و ارتكاب جرائم القتل  وممارســة املزيد مــن الخروقات 
واالنتهاكات بحق اليمنيني، سواء عن طريق القصف املدفعي 
والصاروخي أو عن طريق إطالق الطائرات املسرية أو زراعة 
األلغام والعبوات الناسفة، ما هي إال رسائل واضحة وجلية، 
تؤكد أن املليشيا الحوثية االنقالبية اإليرانية جماعة ساللية 
وعنرصية وارهابية تنفذ أجندة ايرانية يف اليمن بقوة السالح 
ال تؤمن بالســالم، واعتادت لفرض أفكارها املنافية للعقل، 
واختالق االزمات، والفتن، والعيش يف حروب ورصاعات منذ 

أزمنة سحيقة.
ومن هنا يتأكد أن هذه املليشيا غري جادة مع أي توجهات 
نحو إنهاء الحرب وتحقيق السالم الدائم والشامل يف اليمن، 
وبذلك يتوجــب عىل الجميع، أن يعوا بأن الســالم مع هذه 
املليشيا مستحيل باملرة، ألن هذه املليشيا اإلمامية الحوثية  
اإليرانية ال ينفع معها إال القوة والحســم العسكري، وبغري 
القوة ال يمكن إخضاع هذه الجماعة الكهنوتية لقواعد السالم.

... تتــمــــات ...
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أثناء لقائه محافظي لحج وتعـــــز
الميسري يؤكد على ضرورة تطبيع األوضاع وتوفير الخدمات 

وتحقيق المزيد من االنتصارات في الجبهات

أثناء لقائه بالمستشارة اإلقليمية للتعليم
لملس يحمل اليونسيف مسؤولية عرقلة برامجها في المحافظات المحررة  

وزيرة الشؤون االجتماعية تلتقي ممثلة صندوق 
األمم المتحدة للسكان في اليمن

محافظ مأرب يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة الشراكة والتعاون في المجال اإلنساني

فتح بقاء المنافذ والموانئ بيد مليشيا مسلحة يمثل انتهاكًا لكل القوانين الدولية

وزير الصحة يشيد بجهود صندوق األمم المتحدة للسكان في مجال الصحة االنجابية

أكد نائــب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة املهندس أحمــد امليرسي 
عىل رضورة تضافر الجهود لتطبيع 
األوضاع وتوفري الخدمــات والدفع 
بتحقيــق املزيد مــن االنتصارات يف 

الجبهات.
جاء ذلك خــالل لقائــه الثالثاء 
محافظــي لحج وتعز اللــواء أحمد 
الرتكي ونبيل شمسان وناقش معهما 
األوضاع العسكرية واألمنية والخدمية 
يف املحافظتني والجهود املبذولة من قبل 
السلطة املحلية يف املحافظتني وأوضاع 
املشاريع قيد التنفيذ واملتعثرة.وتطرق 
إىل التضحيات الجسام التي سطرها 

أبناء محافظتي لحــج وتعز لدحر 
مليشيا الحوثي االنقالبية، إىل جانب 

قوات الجيش واملقاومة الشــعبية 
ملواجهة فلول املليشيا.

حمل وزير الرتبية والتعليــم  الدكتور عبدالله 
مللس، مكتب منظمة اليونسف يف العاصمة صنعاء، 
مســؤولية عرقلة معظم برامج اليونيســيف يف 
املحافظات املحررة .. مؤكــداً عىل رضورة إعادة 
التفكري يف آلية العمل للمنظمة يف الجانب الرتبوي 
ونقل مقر املنظمة من صنعاء إىل العاصمة املؤقتة 
عدن .جاء ذلك أثناء لقائــه، الثالثاء، يف العاصمة 
املؤقتــة عدن، املستشــارة اإلقليميــة للتعليم يف 
اليونسيف، آدريانا، والوفد املرافق لها، وبحث معها 
تعزيز عالقات التعاون بني الجانبني والتحديات التي 

تواجه خطة تحديث برنامج الرشاكة العاملية . 

واستعرض الوزير مللس، الوضع املتدهور للتعليم 
يف املناطق غري املحررة بســبب تدخالت املليشــيا 
االنقالبيــة ومحاولتها تغذية الطــالب باألفكار 
الطائفية.. مشــريا إىل أن تجهيزات ١٢٠ مدرسة 
من املدارس املطورة يف املحافظات املحررة إىل اآلن 
محجــوزة يف مخازن صنعاء .مــن جانبها أكدت 
املسؤولة األممية حرص املنظمة عىل التعاون مع 
الوزارة يف جميع مشاريعها الهادفة لدعم التعليم.. 
مشــرية إىل أن اليونســيف يعمل مع عدة رشكاء 
وتربطهم آلية عمل محددة وأنها ستسعى لتجاوز 
الصعوبات التي تعيق مجاالت التعاون بني الجانبني.

التقت وزيرة الشــؤون 
االجتماعية والعمل الدكتورة 
ابتهاج الكمال ،أمس األربعاء 
، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
ممثلة صندوق األمم املتحدة 
انجايل  اليمن  يف  للســكان 

سني.
جــرى خــالل اللقــاء 
اســتعراض مــا قدمــه 
الصندوق خالل هذه الفرتة 
اســتكمال  إجراءات  وكذا 
الخطة الوطنية لكبار السن 
و توفــري مســاحات آمنة 
للنساء ضمن برنامج األرس 
املنتجــة التابع للــوزراة، 
وبحــث الرشاكة بني وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
وصنــدوق األمــم املتحدة 

للسكان.
آخر بحثت  ويف ســياق 

وزيرة الشؤون االجتماعية 
الدكتــورة  والعمــل، 
ابتهاج الكمــال، مع كبري 
االستشــاريني التقنيني يف 
منظمــة العمــل الدولية، 
هاشم سنبا، تعزيز عالقات 
التعــاون بــني الحكومة 

واملنظمة .وتطرق اللقاء إىل 
مناقشــة تعاون الجانبني 
بمشــاريع  يتعلق  فيمــا 
والنازحني  الشباب  تشغيل 
يف املخيمات والحد من عمالة 
األطفال، ومنع استغاللهم يف 

النزاعات املسلحة.

بحث محافظ مــأرب اللواء 
سلطان العرادة ،أمس األربعاء ، 
مع وفد املنظمة الدولية للهجرة 
الذي يزور املحافظة برئاسة كبري 
منسقي املنظمة فراص بديري، 
أوجه الرشاكة والتعاون يف مجال 
العمل االنساني. ورحب محافظ 
مأرب بفريــق املنظمة الدولية 
للهجــرة يف املحافظة وبافتتاح 
مكتبها باملحافظة والذي سيعزز 
من دورها يف العمل اإلنســاني 
التي شهدت زحفا سكانياً من 
نازحني ومهجرين من مختلف 
محافظــات الجمهورية الذين 

أجربتهــم املليشــيا االنقالبية 
عىل ترك منازلهم وقراهــم وأعمالهم وفروا من 
بطشها.. مشرياً إىل أن استقبال املحافظة لألعداد 
الكبرية من النازحني مثل تحديا كبرياً للســلطة 
املحلية يف مختلف الجوانب. وأكد املحافظ سلطان 
العرادة أن السلطة املحلية ستقدم كافة التسهيالت 
والتعاون من أجل انجاح مهام مكتب املنظمة يف 
العمل اإلنساني واالرتقاء بالتعاون والرشاكة وفق 

القوانني واللوائح الوطنية واملنظمة لذلك.
واستمع محافظ مأرب خالل اللقاء بحضور 

وكييل املحافظة عيل الفاطمي، والدكتور عبدربه 
مفتــاح، ومدير عام مديريــة املدينة محمد بن 
جالل، من كبري املنسقني وبقية أعضاء الوفد إىل 
تعريف عن املنظمة ومجاالت عملها.. مؤكدين أن 
الزيارة للمحافظة بفريق كبري من مقر املنظمة 
بجنيف ومكتبها يف اليمن ومكتبها يف مأرب الذي 
أنشــأ مؤخراً، تهدف إىل بحث حزمة من الربامج 
واملشاريع التي تعتزم املنظمة تنفيذها يف املحافظة 
ملساعدة النازحني واملهجرين واملجتمع املضيف 
يف مختلف املجاالت، والجلوس مع الجهات ذات 

العالقة يف السلطة املحلية عىل مستوى 
القطاعات املستهدفة من أجل دراسة 
االحتياجات والتدخالت واملشــاريع 
والربامج التــي ســتنفذ الطارئة 
واملســتعجلة منها واملستمرة وفق 
خطة استجابة مشرتكة ومتكاملة. 

كما عرب فريــق املنظمة الدولية 
للهجرة عن إعجابــه بالجهود التي 
تبذلها الســلطة املحلية باملحافظة 
ملواجهــة التحديات الكبــرية التي 
فرضتها األعــداد الكبرية للنازحني 
واملهجريــن الذيــن اســتقبلتهم 
املحافظــة، والعمل عــىل تطوير 
الخدمات العامة املقدمة لهم..مثمنني 
جهود السلطة املحلية ملا تقدمه من 
تسهيالت وتعاون كبري ملكتب املنظمة يف املحافظة 
من أجل تنفيذ أعماله ومهامه اإلنسانية والتي هي 
مدخل لحضور العديد من املنظمات الدولية للقيام 

بدور إنساني فاعل.
وبعد اللقاء توزع أعضاء الوفد يف مجموعات 
عمل مع قيادات املكاتب املعنية وفق القطاعات 
واالهتمامات التي تتدخل بهــا املنظمة لبحث 
التعاون ووضع خطة الربامج واألنشــطة التي 

ستنفذ وعىل مستوى كل قطاع.

أكد وزير اإلدارة املحلية رئيس اللجنة 
العليا لإلغاثــة عبدالرقيب فتح، حرص 
القيادة السياســية والحكومة عىل دعم 
السلطات املحلية، وتوفري كافة الخدمات 
ومتطلبات املواطنني وتعزيز االستقرار. 
وأوضح خالل لقائــه الثالثاء بالعاصمة 
املؤقتة عدن محافــظ الحديدة الدكتور 
الحســن طاهر، أن الوضع اإلنساني يف 
الحديدة يعد من أولويــات واهتمامات 
الحكومة نتيجة الوضع االستثنائي التي 
تمر به املحافظة، مؤكــداً أن الحكومة 
ستبذل كل ما بوسعها لتلبية احتياجات 

املحافظة، وتعمل بالتنسيق مع املانحني 
واألشقاء عىل تعزيز االستقرار فيها، ورفع 
املعاناة عن السكان الذين يتعرضون لها 

من ِقبل مليشيا اإلجرام الحوثية.
وجدد فتح، مطالبته للمجتمع الدويل 
برضورة الضغط عىل املليشــيا لتسليم 
ميناء الحديــدة إىل الحكومة الرشعية 
املعــرتف بها دوليــاً، كون املليشــيا 
تستخدمه لعرقلة املساعدات اإلنسانية 
وتهديد املالحة الدولية، الفتا إىل أن بقاء 
املنافذ واملوانئ بيد مليشيا مسلحة يعد 

مخالفاً لكل القوانني الدولية. 

واستمع وزير اإلدارة املحلية رئيس 
اللجنــة العليــا لإلغاثة مــن محافظ 
الحديدة إىل احتياجــات املحافظة من 
املشــاريع اإلغاثية والتنموية وأوضاع 
النازحــني. من جانبه أعــرب محافظ 
الحديدة، عن تقديره للدعم واملســاندة 
املقدمة من القيادة السياسية والحكومة 
للســلطة املحلية يف الحديدة، مؤكدا أن 
السلطة املحلية تبذل كافة جهودها يف 
سبيل توفري احتياجات املواطنني وفقاً 
لإلمكانيات املتاحة ، حرض اللقاء وكيل 

وزارة اإلدارة املحلية عوض مشبح.

أشــاد وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور نارص باعــوم، بالجهود الكبرية 
التي يبذلها صندوق األمم املتحدة للسكان 
يف مجــال الصحة االنجابيــة واألمومة 

اآلمنة والحد من وفيات االمهات واملواليد 
يف اليمن.

  وتطلع الوزير باعــوم خالل لقائه، 
أمس األربعــاء، يف العاصمة املؤقتة عدن 

،ممثلة صندوق األمم املتحدة للسكان يف 
اليمن انجايل سن، اىل املزيد من بذل الجهود 
ودعم القطاع الصحــي ومراكز الصحة 
اإلنجابية يف مختلف املحافظات وتجهيز 

اعالنات فقداناعالنات فقدان
عبداهلل  مسعد  نصر  يعلن 
فقدان  عن  عشة  ابــو  صالح 
جواز سفره الصادر من مأرب، 
فعلى من وجــده إيصاله إلى 

اقرب مركز شرطة.

يعلن أحــمــد عــبــداهلل سيف 
علي قائد عن فقدان بطاقته 
أمانة  من  الصادرة  الشخصية 
وجدها  مــن  فعلى  العاصمة، 
أو   711779858 على  االتصال 
إيصالها إلى أقرب مركز شرطة.

د. عبده سعيد المغلس

رصاع الحق والباطل جزء من وجود اإلنســان وخياره وابتالئه، رصاع 
مرتبط بحريته يف االختيار كأساس لخلقه وتميٌزه، وهذا الرصاع تتجاذبه 
نوازع اإلنسان وخياراته، بني نفسه اللوامة ونفسه األمارة بالسوء، وهدايته 
وقوانني الله املســخرة له، والقائمة عىل الخري لإلنسان يف الدنيا واآلخرة، 
ويحكم هذا التجاذب قانون الله ووعده بانتصار الحق واملؤمنني به، كعطاء 
رباني لكل خلقه، املتقني املؤمنني بألوهيته ومنهجه، فالعاقبة والنرص لهم 

وعد من الله.
وجوالت الباطل، مهما بلغ شأنها وحضورها وعلو صوتها، فهي مهزومة 
باملطلق واملآل، فال نرص أو انتصار للباطل، ذلــك قانون الله يف وجوده 
وخلقه، فما ينفع الناس هو الذي يمكث يف األرض، وهو الباقي واملنترص، 

وما ال ينفعهم ال يبقى، فهو هباء وجفاء ذاهب ملنتهاه املحتوم.
وعندما يصل مكر املاكرين غاياتــه، ويبلغ مداه وقوته، ويعلو صوت 
الباطل، وتبلغ القلوب الحناجر، ويهتف املؤمنون متى نرص الله، يتدخل الله 
بخري مكره، ليحبط مكر املاكرين وكيدهم، ويحيق بهم وبمكرهم ويهزمهم، 
ويؤكد الله هذه الحقائق، بآيات عدة يف كتابه، تؤكد نرص الله وغلبته ورسله 
ومنهجه والخري لإلنســانية، وهذه اآليات كما تؤكد للناس هزيمة الباطل 
وانتصار الحق، تطالبهم بعدم اليأس من رحمة الله وروحه، والصرب عىل 

التمحيص واالبتالء يف مواجهة رصاع الخري والرش والحق والباطل.
ونحن اليوم يف اليمن أمام تجسيد حي لهذا املشهد الرباني، لرصاع الحق 
والباطل، والخري والرش، ولهــذا هناك لحظة تتالقى بها العناية اإلالهية 
بإرادة اإلنســان ووعيه وحنكته وخياره، تحسم الرصاع دوماً بني الحق 
والباطل، لينترص الحق ويُهزم الباطل، واملتابع لتسلسل هذا املشهد، بكل 
محطاته ومشاهده، منذ تســلم فخامة الرئيس هادي لعلم اليمن دون 
دولته، مروراً بمحاوالت التخلص منــه برشعيته ومرشوعه عن طريق 
القتل والتآمر والخذالن، وحتى هــذه اللحظة، يرى حقيقة هذا التالحم 
الفريد والتفاعل، بني خري مكر الله وقوانينه، وخيارات اإلنسان يف رصاع 
الحق والباطل، فالحق والخري يف املشهد اليمني يمثلهما مرشوع الدولة 
االتحادية، بأقاليمها الستة، فهو يقدم للناس ما ينفعهم، بحفظ كرامتهم 
اإلنســانية التي أرادها الله لهم، ويقدم لهم خيار التعارف والتعايش، 
بديالً لخيار الرصاع والتقاتل، فمرشوع الدولة االتحادية بأقاليمها الستة، 
يُخرج املواطن اليمني من رصاع الهيمنة واإلخضاع والكراهية والضعف، 
ليجعله قادراً عىل تأدية دوره يف العبادية واالستخالف واإلسهام يف حضارة 
اإلنسانية، من خالل قضاء هذا املرشوع عىل هيمنة كل العصبيات وكل 
مسببات التخلف، املعيقة لقيامه بهذا الدور، ويحقق هذا املرشوع العدالة 
لكل املواطنني باملواطنة املتساوية، ووحدة األرض باتحاد اليمن بأقاليمه 
الستة، بينما الباطل والرش تمثله مشــاريع االنقالب بإمامتها بصنعاء 
وانفصالها بعدن، ومشــاريع التطرف واإلرهاب، وكلها ال تقدم لليمن 
اإلنسان والوطن، غري الكراهية والتقاتل والتمزيق، واملوت والدمار، وإلغاء 

التعايش والعبادية واالستخالف.
وها هو املشهد والتمحيص قد أفرز  كل قوى الباطل والرش، وأخرجها 
من تنكرها وشعاراتها، لتكون عىل حقيقتها وكشف مهامها وأدوارها 
التي تخدم أســيادها، وليس اليمن بأرضه وشعبه، وها هي األفاعي 
تخرج من جحورها لتنفث سمومها ضد وطنها ومواطنيها، ومع هذا 
املشــهد وخالله تتجىل بجانب قوانني الله وخري مكره، اإلرادة الوطنية 
والحنكة القيادية، فــاإلرادة الوطنية تجلت بموقف الوطنيني من أبناء 
الشعب اليمني، الرافضني للباطل ومشاريعه، وصمودهم والتفافهم حول 
الرشعية واملرشوع والتحالف، والحنكة القيادية لفخامة الرئيس هادي، 
تجلت بمحافظته عىل الرشعية واملرشوع، يف مواجهة مكر الباطل، الذي 
تزول منه الجبال، وتآمره الذي يشــيب له الولدان، وبجمعه للوطنيني 
املخلصني مع تحالف داعم للرشعية، للعمل معاً يف مواجهة مشــاريع 

الباطل بانقالبه وإرهابه، بأصحابه ومموليه.
لقد ســقطت األقنعة وبدت العورات، وهــذه من عالمات النرص، 
واملشهد بتفاصيله هذه، يؤكد ويبني رعاية العناية اإلالهية، للحق النافع 
للناس، بحفظ الرشعية واملرشوع، أمام تغول الباطل بمشاريعه ورعاته 
ومكره وعلو صوته، وهذا يقودنا إىل يقــني انتصار اليمن برشعيته 

ومرشوعه وتحالفه.

انتصار اليمن.. قانون رباني وإرادة وطنية

غرف العمليات والحضانات يف تلك املراكز. 
وناقش اللقــاء القضايــا الصحية 
املشــرتكة بني وزارة الصحــة العامة 
والسكان وصندوق األمم املتحدة للسكان. 
وأكد باعوم أن االهتمام باالم والوليد 
هي من أهم مرتكزات الصحة.. مشرياً اىل 
أنه كلما قل معدل الوفيات بني االمهات 
واملواليد كلما اعطى مؤرشاً ايجابياً بجودة 

خدمات الصحة اإلنجابية.
ولفت وزير الصحــة ايل التحضريات 
الجارية لالحتفال باليوم الوطني للسكان 

يف العاصمة املؤقتة عدن األحد املقبل. 
من جانبها أبدت ممثلة صندوق األمم 
املتحدة للسكان يف اليمن استعدادها تقديم 
مزيد من الدعم يف مجال الصحة اإلنجابية 
وتنظيم األرسة واألمومة اآلمنة.. موضحة 
أن لدى الصندوق أجندة لزيارة عدد من 
املحافظات لتلمس االحتياجات الرضورية 

عن قرب.

نائب الرئيس: قرب
واس�تقرار وتنمية اليم�ن. ولفت نائ�ب الرئيس إىل ال�دور األخوي 
الصادق لألش�قاء يف دول التحالف بقيادة اململكة العربية الس�عودية 
الشقيقة وما قدموه من دعم مستمر شمل مختلف املجاالت، مؤكداً بأن 
هذه األدوار الصادقة تجس�د مستوى اإلخاء بني بالدنا ودول التحالف 
ومتانة العالقة املصريية الهادفة الستعادة الرشعية وللدفاع عن األمن 

اليمني والعربي ودحر مرشوع إيران التخريبي.

من جانبه تطرق رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك إىل عدد 
من القضايا واملواضيع مش�رياً إىل رضورة تضافر الجهود واستشعار 
املسؤولية واس�تغالل الظروف بما يعزز من تواجد الدولة ويخدم دور 
الحكومة يف تلبية متطلبات املواطنني ومس�اندة جهود أبطال الجيش 

الوطني.

كما عرض رئيس وأعضاء املجلس األعىل للتحالف الوطني لألحزاب 
واملكونات السياسية مصفوفة القضايا واملوضوعات واإلطار الزمني 
لتنفيذ برنامج التحالف بما يعزز من دور األحزاب السياسية يف مساندة 
جه�ود الدولة والحكومة تجاه أبناء الش�عب اليمن�ي ويف هذه املرحلة 

الحرجة من تاريخ بالدنا.

إىل ذلك التقى نائ�ب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل محس�ن 
صالح، الثالثاء، محاف�ظ محافظة البيضاء نارص الخرض الس�وادي 
لإلط�الع عىل األوض�اع واالنتصارات التي يحققه�ا األبطال يف جبهات 

املحافظة.

واس�تمع نائ�ب الرئيس م�ن محافظ البيض�اء إىل جهود الس�لطة 
املحلية واألجهزة األمنية يف تطبيع األوضاع وتلبية احتياجات املواطنني 
والتخفيف من املعاناة اإلنسانية التي خلفتها املليشيا االنقالبية وبسط 

األمن واالستقرار يف املناطق املحررة باملحافظة.

وأش�اد نائب رئيس الجمهوري�ة بالبطوالت التي يس�طرها أبطال 
الجيش الوطني يف مختلف الجبهات وامليادين، وثباتهم األس�طوري يف 
وجه أعداء الوطن والجمهورية بدعم األشقاء يف دول التحالف بقيادة 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.

من جهته ع�رب محاف�ظ محافظة البيض�اء عن تقدي�ره الهتمام 
ومتابعة القيادة السياس�ية.. مجدداً التأكيد عىل وقوف أبناء البيضاء 
خل�ف قيادة الرشعية يف الدفاع عن الوطن ومكتس�باته جنباً إىل جنب 
مع أحرار اليمن التواقني إىل النرص وتحرير الوطن من مليشيا الحوثي 

املدعومة من إيران.

االرياني: المليشيا الحوثية
مناطق س�يطرتها األول مراكز مفتوحة لعام�ة األطفال، واألخرى 
مغلقة وهي األخطر، حيث يستقطب إليها األطفال ويتم غسل عقولهم 
وتعبئته�م باألفكار اإلرهابي�ة املتطرفة وتدريبهم ع�ىل مختلف أنواع 

األسلحة.

 وأضاف أن املعلومات تؤكد أن املعسكرات الصيفية يف مناطق سيطرة 
 املليش�يا الحوثية بمحافظات )صنع�اء، وحجة، وصع�دة، والجوف، 
واملحويت( هي األكثر اس�تقطابا لألطفال يف عمليات التجنيد مقارنة 
بباقي املحافظات بس�بب قلة الوعي وارتفاع نس�بة األمية واألوضاع 

املعيشية الصعبة للمواطنني.

وأشار االرياني إىل أن  املليشيا الحوثية تسابق الزمن الستقطاب أكرب 
قدر من  األطفال لتجريف الهوية اليمنية وتدمري النس�يج االجتماعي 
ليكون�وا أداة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية يف اليمن واملنطقة والعالم، 
فيما يواصل املجتمع الدويل تعامله مع املليش�يا بتهاون واس�تخفاف 

ويتعامى عن الجرائم واالنتهاكات اليومية.

السعدي: أي حل سياسي
واإلنس�اني بش�كل عام ، ممارس�ات املليش�يا الحوثية التخريبية 
والإلنس�انية املتمثلة يف نه�ب وتدمري املنش�آت الصحي�ة والتعليمية 
وتحويله�ا إىل ثكنات عس�كرية مم�ا أدى إىل خروج قراب�ة 49 باملائة 
من مرافق الرعاية الصحية ع�ن الخدمة كلياً أو جزئياً مما زاد األزمة 
اإلنسانية وضاعفت الصعوبات التي تواجهها الفئات السكانية األكثر 

ضعفاً بينها النساء واألطفال. 
وتطرق السعدي إىل ممارسات وانتهاكات املليشيا الحوثية املسلحة 
الهادفة إىل عرقلة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم وإجهاض الحل السيايس. 

وشدد السفري السعدي عىل رضورة تنسيق وتكامل عمل املنظمات 
غري الحكومي�ة الدولية العاملة يف اليمن مع الجه�ود املبذولة من قبل 
الحكوم�ة اليمنية وذلك من خالل التخطيط املش�رتك والتصميم املرن 
آلليات التدخل اإلنساني وتطوير آليات االغاثة بطريقة تلبي االحتياجات 
الحيوية للفئات الس�كانية األكثر ضعف�اً ويف ذات الوقت الرتكيز عىل 
جه�ود التنمية ووضع أس�س التأثري االجتماع�ي واالقتصادي طويل 
األمد والتي من شأنها توفري فرص كسب الرزق بالذات للمرأة اليمنية 

وتمكينها من املساهمة بفاعلية يف عملية بناء السالم واالستقرار.

قوات الجيش الوطني
نت« أن قوات الجيش الوطني،حررت مواقع جبال “رأس التمساح” 
و جبال “السواد”، يف جبهة السليلة، عقب عملية التفاف ناجحة نفذتها 

عىل مواقع تمركز مليشيا الحوثي املتمردة. 
وأش�ار أن العملية أس�فرت عن س�قوط قتىل وجرح�ى يف صفوف 
املليش�يا إضافة إىل أرس عدة عنارص أخرى واس�تعادت كميات كبرية 

من األسلحة والذخائر املتنوعة.
ويف محافظة أكد مصدر عسكري ميداني أن قوات الجيش الوطني 
بمحور حرض، نفذت االثنني امل�ايض بدعم من قوات التحالف العربي 
عملية هجومية مباغتة عىل مواقع مليشيا الحوثي املتمردة ، تمكنت 
خاللها من الس�يطرة عىل مواقع عس�كرية رشق مدينة حرض كانت 

تتمركز فيها املليشيا. 
وأش�ار املصدر إىل س�قوط قتىل وجرحى خالل العملية الهجومية، 
التي نفذت بمساندة من مقاتالت التحالف العربي التي استهدفت بعدة 

غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية.
ويف محافظة صع�دة لقي مجموع�ة من عنارص مليش�يا الحوثي 
املتم�ردة املدعوم�ة من إي�ران مرصعهم، يف غ�ارات جوي�ة ملقاتالت 
التحالف العربي لدعم الرشعية، بمديرية كتاف رشق محافظة صعدة ، 
واستهدفت مقاتالت التحالف ، السبت املايض، مواقع وتجمعات مليشيا 
الحوثي، يف جبال العاديات، املحيطة بمركز مديرية كتاف، وأس�فرت 
عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا، عالوة عىل تدمري عربات 

وآليات قتالية تابعة لها.
ويف جبهة الصفراء تمكن�ت قوات الجيش الوطن�ي، األحد الفائت، 
من الس�يطرة عىل مواقع جديدة، وأكد مصدر عسكري ل�26سبتمرب 
أن قوات الجيش الوطني ش�نت عملية هجومي�ة مباغتة عىل مواقع 
املليشيا الحوثية املتمردة تمكنت خاللها من تحرير واستعادة سلسلة 
تباب »مكحالت« وتبة »راكان« وجبل »نواف« االس�رتاتيجي يف اتجاه 
وادي »األرش«، بعد أن كبدت املليشيات الحوثية خسائر برشية ومادية.

 ويف محافظ�ة الحدي�دة تواصل مليش�يا الحوثي املتم�ردة خرقها 
املس�تمر للهدنة اإلنس�انية األممية يف املحافظة، من خالل تصعيدها 
القت�ايل وقصفها املس�تمر لألحياء الس�كنية ومواقع ق�وات الجيش 
الوطني، حيث شنت مليشيا الحوثي عمليات قصف واسعة مستهدفة 
مواقع قوات الجيش الوطني يف مديرية الدريهمي ورشق مدينة الصالح. 

ويف مديرية حيس شنت مليشيا الحوثي األحد املايض قصفاً عشوائي 
عنيف�اً بمختلف األس�لحة الثقيلة واملتوس�طة عىل األحياء الس�كنية 
بمدينة حيس. وأكد مصدر عسكري ل�26سبتمرب« أن مليشيا الحوثي 
املتمردة حاولت اقتحام مدينة حيس من ثالثة محاور تحت غطاء ناري 
وقصف مدفعي كثيف بهدف استعادتها بعد أن  خرستها مطلع فرباير 
2018م من أجل قطع خطوط امداد القوات املشرتكة املرابطة بضواحي 
مدينة الحديدة، وجاء هجوم املليش�يا بعد أن وصلتها تعزيزات كبرية 
عن طريق مديري�ة العدين والجراحي وس�قم، ولكنها زحفها تحطم 
عىل صخ�رة  اليقظة العالية ألبطال الجيش الوطني يف اللواء الس�ابع 
والحادي عرش عمالقة ، الذين تمكنوا من كرس زحف املليشيا املتمردة 
بعد أن خاضوا معارك عنيفة معها، استخدمت فيها مختلف األسلحة 
الثقيلة واملتوسطة والخفيفة، وتمكن أبطال الجيش الوطني من إحباط 
تقدم املليشيا باتجاه مدينة حيس، وأجربوها عىل الرتاجع والفرار بعد 

تكبيدها خسائر برشية ومادية كبرية.
ويف محافظ�ة الضالع خاضت قوات الجي�ش الوطني األحد الفائت 
معارك عنيفة مع مليش�يا الحوثي املتمردة أثناء محاولة عنارص من 
املليشيا التس�لل، باتجاه مواقع الجيش يف جبهتي “غلق”، و”شخب”  
بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع وتمكنت قوات الجيش من كرس 
محاولة املليشيا يف التقدم نحو مواقع الجيش، وأجربتها عىل الرتاجع 
والفرار باتجاه مناطق محافظة اب بعد مرصع عدد من أفرادها بنريان 
الجيش الوطن�ي بينهم القائد امليداني أبو رشيف حزام عبدالله مطهر 
قائد ما يسمى كتائب التدخل الرسيع وإصابة آخرين، ويف جبهة حجر 
شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مكثفاً استهدف مواقع وتجمعات 
ملليشيا الحوثي املتمركزة يف األطراف الجنوبية الرشقية ملنطقة عويش، 
وأسفر القصف عن تدمري عربة BMB تابعة للمليشيا، ومقتل من كانوا 
عىل متنها.وكانت مليشيا الحوثي املتمردة تستخدم دبابة ال� BMB يف 

قصف املدنيني بقريتي لكمة الدوكي والشغادر. 
ويف جبهة رصواح شنت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة الفائتة 
هجوما مباغتا عىل مواقع تمركز املليشيا الحوثية املدعومة من إيران 
يف مي�رسة الجبهة، وتزامن الهجوم مع غ�ارات جوية عنيفة ملقاتالت 
التحالف العربي لدعم الرشعية، واستهدفت مقاتالت التحالف مواقع 
املليش�يا، وتعزيزاتها القادمة إىل املنطقة، وأسفر الهجوم عن مرصع 
مجموعة من عنارص املليشيات، وجرح آخرين، عالوة عىل تدمري عدد 
من اآلليات التابعة لها، كما لقي 20 من عنارص مليشيا الحوثي املتمردة 
مرصعهم، الس�بت ، بنريان قوات الجيش الوطني، يف جبهة رصواح ، 
عندما حاولت عنارص من املليش�يا التسلل ، باتجاه مواقع الجيش، يف 
ميرسة الجبهة، ولكن  قوات الجيش الوطني تصدت لها، وأجربتها عىل 
الرتاجع والفرار، بعد تكبيدها خس�ائر فادحة يف األرواح واملعدات. إىل 
ذلك تمكنت الدفاعات الجوية لق�وات الجيش الوطني ،األحد املايض ، 
من اسقاط  طائرتني مسريتني أطلقتها مليشيا الحوثي، الستكشاف 

مواقع الجيش الوطني شمال مدينة مأرب.

التوهان األممي..!
كما أكد غريفيث أنه س�يلزم املليش�يا الحوثية املتم�ردة عىل تنفيذ 
املرحلة األوىل من اتفاق س�تهكولوم.. بل إن�ه زاد عىل برنامجه املعتاد 
يف هذه املرة أنه استبق جولته هذه بزيارة لكل من موسكو وواشنطن 
يف مساعي  منه لخلق ضغوطات دولية عىل املليشيا الحوثية للتجاوب 

مع جهود األمم املتحدة يف التوصل إىل سالم يف اليمن.
وتزامنت تح�ركات املبعوث األممي يف املنطق�ة، مع بدء اجتماعات 
فريق األمم املتحدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، مع لجنة املراقبة 

إلعادة االنتشار يف الحديدة.
غري أن املؤرشات األولية لالجتماعات التي عقدها الفريق الحكومي 

مع ممثل فريق املليش�يا وبحضور رئيس اللجنة األممية لوليسغارد، 
بعد تأخر فريق املليش�يا أربع س�اعات عن الحضور إىل متن السفينة 
الراس�ية يف عرض البحر األحمر- قبالة ميناء الحدي�دة- وتزامن هذا 
مع تصعيد املليش�يا اإلمامية املتمردة  يف ارتكاب املزيد من الخروقات 
واستهداف املدنيني بالقصف املدفعي والصاروخي وشن هجمات عىل 
املدنيني والسكان يف مديريات محافظات الحديدة والضالع وتعز ومارب، 
فض�ال إىل أحكام اإلعدام�ات التي أصدرتها مؤخ�را بحق 30 مختطفا 
مدرجة  أسمائهم ضمن ملف األرسى واملختطفني، وهو ملف رئييس يف 
اتفاق ستكهولم، ما يعني ذلك أن استمرار املليشيا يف اختالق العقبات 
أمام الجهود واآلليات األممية ومرجعيات السالم يف اليمن املتفق عليها، 
بارتكابه�ا املزيد من الخروق�ات وتقديم يف كل مرة اش�رتاطات تعيق 
حدوث أي تقدم ينهي التمرد والحرب والتوصل إىل سالم دائم يف اليمن.

وكل ذل�ك يؤكد بأن املليش�يا االنقالبية املدعومة م�ن إيران تتهرب 
من التحقق الثالثي املشرتك حول إعادة االنتشار وتنفيذ املرحلة األوىل 
منه. كما أنها ترفض عودة قوات األمن واملوظفني املدنيني وفق كشوف 
2014، وتش�رتط من باب التنصل واملراوغة التي تمارسها يف كل مرة 
االنتقال إىل مناقشة تنفيذ املرحلة الثانية من اتفاق ستكهولم يف الوقت 

الذي لم توافق عىل تنفيذ املرحلة األوىل منه.

ويأتي ذلك يف الوقت الذي أكد فيه املبعوث غريفيث، يف لقائه األخري 
بالرئي�س ونائبه، ع�ىل الس�ري يف خطوات ومش�اورات الس�الم وفق 
املرجعيات الث�الث- املب�ادرة الخليجية وآليته�ا التنفيذية ومخرجات 
مؤتمر الحوار وقرارات الرشعي�ة الدولية ويف مقدمتها القرار -2216 
مع الرتكيز يف الوقت الح�ارض عىل تحقيق الرقابة الثالثية أثناء تنفيذ 
املليشيا املتمردة انسحابها من موانئ الحديدة وإعادة انتشار القوات 
الحكومية، إعماال للسيادة اليمنية وفق القانون الدويل والقانون اليمني.

إال أن ما يلوح يف األفق من اجتماعات لجنة مراقبة إعادة االنتش�ار 
يف محافظ�ة الحديدة، والتصعيد املس�تمر من قبل املليش�يا الحوثية، 
يتعارض تماما مع ما تقدمه الرشعية اليمنية من تنازالت مس�تمرة 
ألجل التوصل إىل سالم وحقن دماء اليمنيني. كما أن الوقائع عىل األرض 
وما ترتكبه املليشيا الحوثية اإليرانية اإلمامية من جرائم قتل واعتداءات 
عىل املدن يف اليمن والس�عودية، واس�تمرارها يف اس�تقبالها للس�الح 
اإليراني عرب موانئ الحديدة.. كل هذا  يخل بتعهدات األمني العام لألمم 
املتحدة ومبعوثه إىل اليمن، مارتن غريفيث، للحكومة اليمنية واملجتمع 
الدويل، بتحقيق السالم والتزام املليشيا املتمردة باآلليات املقرة إلنهاء 

الحرب وإحالل السالم الدائم والشامل يف اليمن.

ألم تكف الستة األشهر السابقة لعمل املبعوث االممي يف تنفيذ بنود 
اتفاق الس�ويد كافية ألعضاء مجلس اآلمن ورعاة الس�الم للتأكد من 
أن املليش�يا الحوثي�ة االنقالبية املتم�ردة عىل س�لطة الدولة، تخوض 
املش�اورات مع املبعوث األممي يف كل مرة لتحقيق هدف معني رسمه 
لها نظام املاليل يف إيران، ليس بالطبع من بينها التوصل إىل إنهاء الحرب 
وإحالل السالم باملرة؟! وهذا كله يقودنا إىل التأكيد مرة أخرى أن املليشيا 
ال ينفع معها إال الحسم العسكري. أما الحوار أو املشاورات فال جدوى 
منهما مع جماعة اتخذت من الحروب مصدر ثراها، وبقائها واستمرار 
تنفيذ اجندة طهران ومالليها يف زعزعة أمن واستقرار املنطقة وبسط 

نفوذها يف اليمن والخليج.

ومن هذا املنطلق يتوج�ب عىل األمم املتحدة مغادرة نقطة التقوقع 
واملغالطات املفضوحة بالتغطية عىل املليشيا الحوثية االنقالبية حاملة 
املرشوع االيراني التدمريي والتخريبي واالرهابي، وأن تتجاوز الخطوط 
الغامض�ة املتبعة يف تعاملها مع هذه املليش�يا ، القائمة عىل أس�لوب 
التماهي واملداهن�ة التي ال ياتي من ورائه�ا إال تعميق جراح ومعاناة 

اليمنيني وإطالة أمد الحرب.

... تتمات ...

يعلن المجلس المحلي بمديرية مدينة مأرب عن إنزال المناقصة )العامة / 
المحدودة( رقم )������( للعام 2019م ) للمرة الثانية( لتنفيذ المشاريع التالية: 

فعلى االخوة/ املوردين/ املقاولني الراغبني الدخول في هذه املناقصة التقدم الستالم 
نسخة من الكميات واملواصفات وال��ش��روط من الشؤون املالية مبكتب االدارة احمللية 

باملديرية وذلك مقابل دفع مبلغ وقدره )10000( فقط عشرة الف ريال ال ترد. 
ويشترط لقبول العطاءات إرفاق ما يلي: 

3�� املظروف الفني والقانوني يحتوي على اآلتي: 
• كراسة التأهيل مع ارفاق عقود عمل ملشاريع مماثلة.

• الوثائق النمطية موضح فيها بيانات املقاول وتعميد كل أوراقها بختم املقاول.
• صورة البطاقة الضريبية سارية املفعول مع إحضار األصل للمطابقة.

• صورة للسجل التجاري ساري املفعول مع إحضار األصل للمطابقة. 
• صورة البطاقة الزكوية سارية املفعول مع إحضار األصل للمطابقة.

4�� املظروف املالي يحتوي على االتي:
• عطاء املقاول )بخط واضح وخاٍل من أي خدوش أو كركت( 

• ضمان بنكي صادر من أحد البنوك املعتمدة مبحافظة مأرب ) موطن املناقصة( 
بواقع من )2ــ 3%( من قيمة العطاء املقدم صالح ملدة 90 يوما.

للشروط  ول��ن يقبل غير مستوفي  بالشمع األحمر  املناقصة مختومة  • وثائق 
والوثائق القانونية .

• مدة اإلعالن ) خمس أيام ( من تاريخ 17/ 7/ 2019م.
• املكتب غير ملزم بقبول االسعار مالم يكن مقدم العطاء مؤهاًل ومستوفيًا للشروط.

• على مقدمي العطاءات تسليم عطاءاتهم يوم: االحد املوافق: 7/21 / 2019م. 
• علمًا أنه سيتم فتح مظاريف العطاءات املقدمة في مبنى املجلس احمللي مبديرية 
مدينة مأرب يوم )االح��د( املوافق : 21/ 7/ 2019م الساعة العاشرة صباحًا، 

ولن يقبل أي عطاء بعد فتح أول مظروف.
والله املوفق،،،

إعالن المناقصة )العامة/ المحدودة( رقم )1( لسنة 2019م

اع�������������������الن ق��ض��ائ��������ي
تعلن محكمة م��أرب االبتدائية بأنه 
تقدم اليها األخ/ مفرح علي منصور 
آل ن��اص��ر ، م��دع��ي��ًا أن���ه ح��ص��ل خطأ 
ف���ي ج�����واز س���ف���ره ف���ي ل��ق��ب��ه وت���اري���خ 
م��ي��الده حيث ك��ان اخل��ط��أ م��ف��رح علي 
منصور آل ناصر وت��اري��خ ميالده 84م 
وال��ص��ح��ي��ح ه���و م���ف���رح ع��ل��ي م��ن��ص��ور 
ناصر جن��ران وت��اري��خ ميالده هو 12/ 
بحكم. ذل��ك  إثبات  ويطلب  1985م، 

فمن لديه أي اعتراض بهذا اخلصوص 
ع��ل��ي��ه ال��ت��ق��دم أم�����ام احمل��ك��م��ة خ��الل 
ش��ه��ر م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر ه���ذا اإلع����الن.

اع�������������������الن ق��ض��ائ��������ي
تعلن محكمة م��أرب االبتدائية بأنه 
ت��ق��دم ال��ي��ه��ا األخ/ ع��ب��داخل��ال��ق علي 
علي منصور ق��ي��ران، مدعيا أن��ه ورد 
اس���م���ه االول ع���ب���داخل���ال���ق، ول��ق��ب��ه 
)ق��ي��ران( ورد ب��اخل��ط��أ  ف��ي كشوفات 
امل����ال����ي����ة وه���ي���ئ���ة ال����ق����وى ال��ب��ش��ري��ة 
ب���وزارة ال��دف��اع، واسمه الصحيح هو/ 
ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ع���ل���ي ع���ل���ي م��ن��ص��ور 
جن����ران وي��ط��ل��ب اث��ب��ات ذل���ك بحكم.

فمن لديه أي اعتراض بهذا اخلصوص 
ع��ل��ي��ه ال��ت��ق��دم أم�����ام احمل��ك��م��ة خ��الل 
ش��ه��ر م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر ه���ذا اإلع����الن.

اع�������������������الن ق��ض��ائ��������ي
ت��ع��ل��ن م��ح��ك��م��ة م������أرب االب���ت���دائ���ي���ة 
ب��أن��ه ت��ق��دم ال��ي��ه��ا األخ/ س��ع��د أحمد 
ع���ب���دال���ل���ه ع���ل���ي أح����م����د األب��������رش، 
م���دع���ي���ا ح����ص����ول خ���ط���أ ف�����ي إس���م���ه  
)س���ع���د(، واس��م��ه ال��ص��ح��ي��ح )س��ع��ي��د( 
وي��ري��د تعديله بحيث ي��ك��ون االس��م 
س��ع��ي��د أح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي اح��م��د 
األب���رش ويطلب اث��ب��ات ذل��ك بحكم.

فمن لديه أي اعتراض بهذا اخلصوص 
ع��ل��ي��ه ال��ت��ق��دم أم�����ام احمل��ك��م��ة خ��الل 
ش��ه��ر م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر ه���ذا اإلع����الن.

مفقودات

• يعلن محمد علي منصور 
ن��اص��ر جن���ران ع��ن ف��ق��دان 
ج����واز س���ف���ره  ال���ص���ادر من 
محافظة م��أرب، فعلى من 
وج���ده إي��ص��ال��ه إل��ى أق��رب 

مركز شرطة.

أجرى فخام�ة الرئيس عبدرب�ه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، أمس، اتص�االً هاتفياً اطمأن 
من خالله عىل صحة محافظي تعز نبيل شمسان 
ولح�ج الل�واء الرك�ن أحم�د عبدالل�ه ترك�ي إثر 
تعرضهما لحادث سري يف طريق هيجة العبد الرابط 

بني محافظتي تعز وعدن.
ووقف فخامة الرئيس عىل اوضاعهما الصحية 
إثر حادث الس�ري الذي تعرضا ل�ه خالل تفقدهما 
س�ري األعم�ال التنفيذية ملرشوع صيان�ة وترميم 
طريق هيج�ة العبد الرشيان الرئي�يس الرابط بني 
تعز ولح�ج وعدن..متمني�اً لهما الس�المة ودوام 
الصحة والعافي�ة ومواصل�ة جهودهما يف خدمة 

الوطن واملواطن.
وأعرب�ا محافظ�ي تع�ز ولحج، عن ش�كرهما 
وامتنانهما وتقديرهما لفخامة رئيس الجمهورية 
ومش�اعره الصادقة كعادته يف االطمئنان عىل كل 

ابناء الوطن يف مختلف املواقف والظروف.
كما أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 

ع�يل محس�ن صالح اتصال�ني هاتفي�ني بكل من 
محافظي لحج اللواء الركن أحمد الرتكي وتعز نبيل 
شمس�ان لإلطالع عىل املس�تجدات يف املحافظتني 

وجهود التنسيق للتحرير والبناء.
وأطمأن نائ�ب الرئي�س خ�الل االتصالني عىل 
سالمتهما جراء حادث مروري يف زيارتهما لطريق 
هيجة العبد الذي يربط بني محافظات تعز ولحج 

وعدن.
وأش�اد نائ�ب الرئيس بجه�ود محافظ�ي تعز 
ولحج، منوهاً إىل أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
ب�ني املحافظتني والعمل مل�ا فيه تلبي�ة متطلبات 
املواطن�ني وتوف�ري الخدم�ات تنفي�ذاً لتوجيهات 
فخام�ة رئي�س الجمهوري�ة. م�ن جانبهما عربا 
محافظ�ي تع�ز ولح�ج ع�ن تقديرهم�ا الهتمام 
ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، مؤكدان استمرار 
التنسيق والتعاون بني املحافظتني ملا فيه مصلحة 
تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتوفري الخدمات 

األساسية واستكمال التحرير.

رئيس الجمهورية ونائبه يطمئنان على صحة محافظي تعز 
ولحج إثر تعرضهما لحادث سير

أطمأن رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
عىل صحة محافظي لحج أحم�د عبد الله تركي 
وتعز نبيل شمس�ان، عق�ب تعرضهما، الثالثاء، 
لحادث م�روري وهما يتفق�دان أعمال الصيانة 
والرتميم لطري�ق هيجة العبد الرشي�ان الوحيد 

الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة املؤقتة عدن.
وأبلغ محافظي لحج وتع�ز رئيس الوزراء أن 
الحادث لم ينجم عنه أي إصابات وأنهما بصحة 

جيدة.. وأعربا عن تقديرهما وشكرهما الكبريين 
لرئيس الوزراء عىل مش�اعره اإلنسانية األخوية 
وحرصه عىل االطمئن�ان عىل صحتهما ومتابعة 

األعمال واملهام التي ينفذوها أوال بأول. 
وتمنى الدكتور مع�ني عبدامللك ملحافظي تعز 
ولحج دوام الصحة والعافي�ة ومواصلة دورهم 
الوطن�ي يف خدم�ة أبناء املحافظت�ني خالل هذه 

املرحلة الهامة واالستثنائية.

رئيس الوزراء يطمئن على صحة محافظي لحج وتعز

تتمات2
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اس�تعرض وزير الدفاع الفري�ق الركن محمد ع�يل املقديش، 
جه�ود الحكومة اليمنية لتحقيق الس�الم املس�تدام القائم عىل 
املرجعيات الثالث املتمثلة باملبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 
الوطني وقرارات مجلس األمن والسيما القرار 2216، والذي يعيد 
مؤسسات الدولة ويحقن دماء الشعب اليمني.. مشرياً إىل معاناة 
املواطنني يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية التي تمنع 

وصول املساعدات لهم وتقوم بنهبها.
جاء ذلك خالل لقائه، الخميس، وكيل األمني العام لألمم املتحدة 
لعمليات حفظ الس�الم الس�يد ج�ون بيري الك�روا يف مقر األمم 
املتحدة، وذلك عىل هامش مش�اركته يف االجتماع الثالث لوزراء 
الدف�اع املنعقد يف مق�ر االمم املتحدة بنيويورك بهدف مناقش�ة 
جهود الدول األعضاء يف دعم االمن والس�الم الدوليني من خالل 

مشاركتها يف مهام االمم املتحدة لحفظ السالم.
ويف اللقاء تطرق الفريق املقديش اىل أهمية استئناف مشاركة 
بالدنا يف ق�وات حفظ الس�الم التابع�ة لألمم املتحدة وتس�هيل 
وضمان املشاركة الفعالة ملا تكتسبه من خربة وفاعلية من خالل 

مشاركتها يف عدة بعثات قوات حفظ السالم.
من جانبه، أش�اد وكيل األم�ني العام لعمليات حفظ الس�الم 
بكافة الجه�ود املبذولة من قب�ل الحكومة اليمني�ة الهادفة اىل 
تحقيق الس�الم يف اليمن وتعاونها املثمر مع فريق االمم املتحدة 
الخاص بدع�م تنفيذ اتفاق الحدي�دة.. مؤكداً أنه س�يتم النظر 
يف اس�تئناف مش�اركة اليمن يف قوات حفظ السالم يف املستقبل 

القريب.
وعىل هامش املؤتمر، التقى وزير الدفاع برئيس هيئة األركان 
العامة اإلندونيس�ية الفريق جوني سوبريانتو، الذي استعرض 
معه س�بل تعزي�ز التعاون العس�كري ب�ني البلدين الش�قيقني 
وإمكانية االستفادة من الخربات اإلندونيسية يف مجال التأهيل 

والتدريب للقوات املسلحة اليمنية.
كم�ا التقى وزير الدفاع املقديش بالقائ�د العام للقوات الربية 

الربيطانية الجنرال رس نيكوالس كارتر.
وتطرق اللقاء إىل جهود الحكومة اليمنية يف مكافحة اإلرهاب 
وتع�اون الحكوم�ة الربيطانية يف مج�ال دعم خفر الس�واحل 

اليمنية.
ح�رض االجتم�اع واللق�اءات رئي�س هيئ�ة االس�تخبارات 
واالستطالع اللواء أحمد اليافعي والقائم بأعمال املندوب الدائم 
باإلنابة مروان عيل نعمان وامللحق العس�كري اللواء محمد زيد 

واملستشار العسكري العقيد الركن محمود الردفاني.

على هامش االجتماع الثالث لوزراء الدفاع بنيويورك

وزي��ر الدف��اع يبحث استئناف مشاركة اليمن ف���ي ق��وات حفظ السالم، ويلتقي بع��دد 
من رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الواليات المتحدة

التقى  وزي�ر الدفاع الفري�ق الركن محمد 
عيل املق�ديش، الثالث�اء، ومعه رئي�س هيئة 
االس�تخبارات الل�واء الركن أحم�د اليافعي، 
وس�فري اليمن لدى واش�نطن الدكتور أحمد 
عوض ب�ن مبارك، بعدد م�ن أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب يف الواليات املتحدة األمريكية 
اليم�ن  ملناقش�ة مس�تجدات األوض�اع يف 
والتهديدات التي تش�كلها املليش�يا الحوثية 

املتمردة عىل األمن االقليمي والدويل.
حيث ناقش الوزير املقديش مع النائب ويل 
هريد، األوض�اع الراهنة يف  اليم�ن وما تقوم 
به مليش�يا الحوثي املدعومة م�ن إيران من 

انتهاكات تسهم يف إطالة أمد الحرب.
بمق�ر  الكونج�رس  الحدي�ث  وتن�اول 
األمريكي م�ع النائب عن والي�ة انديانا بيت 
فيسكلوس�كي، التدخالت اإليرانية املستمرة 
يف الش�أن  اليمني، ودعمهم ملليش�يا  الحوثي 
الذي يقوّض جهود الس�الم يف  اليمن.. مشرياً 
اىل انته�اكات املليش�يا الحوثي�ة يف تجني�د 
االطفال وزراعة االلغام واملتفجرات يف مناطق 

تجمعات السكان والطرقات واملنازل.
وتط�رق الفريق املق�ديش مع الس�يناتور 
رون جونس�ون، رئيس لجن�ة األمن الداخيل 

يف مجلس الش�يوخ األمريكي، اىل التهديدات التي 
تشكلها مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة إيرانياً 
عىل املنطق�ة والعال�م، وتهديدها ألمن وس�المة 

املالحة الدولية.

كما التق�ى وزير الدفاع بالنائ�ب ديفني نونيز، 
رئيس لجنة االستخبارات بمجلس النواب األمريكي 
لبحث أوجه التعاون األمني ومكافحة اإلرهاب بني 
البلدين وسبل تطويرها بما يصب يف خدمة األمن 

والسلم العاملي.
وأشاد الفريق املقديش خالل اللقاءات بمواقف 
الواليات املتح�دة األمريكي�ة الداعم�ة للحكومة 
اليمني�ة بقيادة فخامة الرئي�س عبدربه منصور 

ه�ادي رئيس الجمهورية، وجهود اس�تعادة أمن 
واس�تقرار اليم�ن ومواجه�ة املليش�يا الحوثي�ة 
املتمردة املدعومة من إيران التي اس�تحوذت عىل 
مقدرات الدولة اليمنية باستخدام السالح وتمردت 

عىل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت 
الواليات املتحدة االمريكية يف رعايته ودعمه.

واكد ح�رص الحكوم�ة اليمنية عىل اس�تعادة 
الدول�ة ورف�ع املعان�اة الت�ي فرضتها املليش�يا 
عىل الش�عب اليمني وتحقيق الس�الم الدائم وفق 
املرجعيات األساسية املتفق عليها املتمثلة باملبادرة 
الخليجي�ة والياتها التنفيذي�ة ومخرجات الحوار 
الوطن�ي وقرارات مجل�س األمن ال�دويل وأبرزها 

القرار رقم 2216.
كما تطرق الفريق املقديش إىل ما تمثله املليشيا 
الحوثية املتمردة وحصولها عىل أسلحة حديثة من 
إيران من تهديدات ألمن واستقرار اليمن واملنطقة 
ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية، واستخدام 

تلك االسلحة لتهديد خطوط املالحة الدولية.
يف السياق ذاته وضمن زيارته الرسمية للواليات 
املتحدة األمريكية، التقى وزير الدفاع الفريق الركن 
محمد املقديش ومعه س�فري بالدنا لدى واشنطن 
د. أحمد بن مبارك، بالنائ�ب جيم النجفني، وذلك 
لحشد الدعم للحكومة الرشعية ضد خطر مليشيا 
الحوث�ي املدعومة من إيران ع�ىل اليمن واملنطقة 

والعالم.
 كما التقى بالسيناتور مايك راوندز، الستعراض 
أوجه التعاون اليمني-األمريكي يف مجال مكافحة 
االٍرهاب وامكانيات تطويره لدحر مليشيا الحوثي 
املدعوم�ة من إيران وما خلفته�ا من جرائم بحق 

املدنيني ترقى لجرائم حرب.

..ويناقش التعاون اليمني األمريكي في مجال مكافحة اإلرهاب والتدخالت اإليرانية في اليمن والمنطقة 

   مياد خان:
 

أقر البنك املركزي اليمني بالعاصمة املؤقتة عدن، 
يوم الس�بت، توفري العملة األجنبية الدوالر لجميع 
التجار واملس�توردين للس�لع )ما عدا الكماليات(، 

بسعر 506 رياالت للدوالر الواحد.
وقال بيان صادر عن البنك املركزي اليمني رصدته 
»26سبتمرب«: »إن ذلك اإلجراء نابع من املسؤولية 
الوطني�ة، وجاء لضم�ان توفر الس�لع املختلفة يف 

جميع األسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية«.
وأضاف أن ذلك اإلج�راء يأتي »نتيجة للمضاربة 
املس�تمرة ع�ىل العملة من ِقب�ل املليش�يا الحوثية 
االنقالبي�ة وفري�ق الس�وق الس�وداء والرصاف�ني 
ولجان تدمري االقتصاد التابعني للمليشيا الحوثية، 
كونهم تسببوا يف عدم استقرار العملة وإثارة القلق 

والخوف يف السوق«.
وتابع البيان: »ومن املتوقع أن تعارض املليش�يا 
االنقالبية هذا اإلجراء الوطني الذي يهدف إىل تحييد 
االقتصاد ومعيشة الناس عن االستغالل السيايس 

من قبلها كم�ا تفعل دائما، كما م�ن املتوقع أن تمنع 
التجار يف املناطق الخاضعة لسيطرتها من االستفادة 
من ذلك اإلجراء، لتعزيز الس�وق السوداء التي تديرها 

املليشيا وتمول نشاطها منها«.

المليشيا وتدميرها لالقتصاد
وحّم�ل كل م�ن البن�ك املرك�زي اليمن�ي واللجن�ة 
االقتصادية، املليشيا االنقالبية ولجان تدمري االقتصاد 
التابعة لها مس�ؤولية انهيار س�عر العمل�ة الوطنية 
وارتفاع مس�توى معاناة املواطن�ني بإحداث األزمات 

ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.
كما دعا البنك املركزي واللجن�ة االقتصادية، األمم 
املتح�دة ومنظماتها املختصة إىل تحمل مس�ؤولياتها 
والقي�ام بدورها اإلنس�اني إليق�اف تلك املمارس�ات 
واإلجراءات من جانب املليشيا الحوثية والوقوف بجانب 

الشعب اليمني أمام األزمات الحوثية املفتعلة.

تطورات سلبية
من جانبه قال األكاديمي والخبري االقتصادي يوسف 
سعيد إن هذه التطورات السلبية الجديدة يف االقتصاد 
كانت متوقعة نتيجة االختالالت االقتصادية العميقة 

يف ظل بقاء الحرب.
وأض�اف س�عيد ب�أن هن�اك العدي�د من األس�باب 

والعوامل التي أدت اىل هذا التدهور وذكر منها:
1- البيئ�ة السياس�ية واالقتصادية الزالت ش�ديدة 

التعقيد بل واتجهت نحو املزيد من التعقيد.
2- اس�تمرار تدن�ي امل�وارد العام�ة الرضيبي�ة 
والجمركية التي تغذي حس�ابات الحكومة لدى البنك 
املركزي فالزالت بعض املحافظات اإلرادية تستغل كل 
املوارد املحلية والس�يادية لصالحها ب�ل انها ال تطبق 
القوانني عند فرض الرضائب الجمركية حسب البيان 

عىل املكلفني ولكنها تؤخذ الرضيبة بصورة عشوائية 
ومتس�اهلة ولذلك رأين�ا الحوثي�ني يف مداخل صنعاء 
يأخذون فارق الرضيبة لصالحه�م، إضافة إىل موارد 
الصادرات النفطية التي يفرتض ان تغذي االحتياطيات 
النقدية الخارجية يف البنك املركزي هذه املوارد االخرية 

ايضا تراجعت خاصة بعد احداث شبوة األخرية.
3- الحملة االعالمي�ة الحوثية التي تروج لفكرة ان 
ترليون ريال من الطبعات الجديدة سيتم اصدراها مما 
سيرتتب عليه اغراق السوق بالسيولة حسب زعمهم، 
هذه الحملة التي ب�دأت قبل عيد الفطر املبارك لم تقر 
بمنطق ان ما س�يتم انزاله هي نقود من فئة ال�100 
الري�ال تعويضا عن م�ا تلف من هذه الفئ�ة وان هذه 
الفئ�ات ال يمك�ن إال ان تحل محل ما تل�ف منها ولن 
تؤدي اىل اغراق السوق بالسيولة، هذه النقود يف الغالب 
تحتس�ب ضمن فئات النقود املس�اعدة وال يمكن لها 
ان تؤدي اىل زيادة الس�يولة و توليد موجه جديدة من 

التضخم لك�ن التهويل االعالمي الحوثي بقصد الحاق 
ال�رضر بالعملة ربم�ا اثر كثريا عىل م�زاج وتعامالت 

االسواق.
4- بيان�ات جمعيت�ي البنوك والرصاف�ني وتحديدا 
البيان االخري هذا البيان خلق صدمة جديدة يف السوق 
وولد حالة تشاؤمية بني كافة املتعاملني واثر سلبا عىل 
البيئة املالية واملرصفية واالقتصادية الذين يش�كلون 
االسايس فيه حيث رسم صورة شديدة التشائم وهذا 

بكل تأكيد سينسحب سلبا عىل سعر الرصف.
5- بي�ان الغرف�ة التجاري�ة والصناعي�ة يف االمانة 
صنع�اء يتماهى تماما م�ع البيانات السياس�ية هذا 
البي�ان ه�و االخر زاد م�ن تعمي�ق الصورة الس�لبية 

لالوضاع وعمق من حالة عدم اليقني.
وأض�اف س�عيد اىل كل ه�ذه العوام�ل »االجراءات 
الحوثية ض�د التجار وهي حملة كبرية وعملية جباية 
غري مس�بوقة والتي خلقت وضعا صعب�ا وتعقيدات 
جديدة اثرت عىل تدفق الس�لع والخدمات وانس�يابها 
وانعكس�ت س�لبا عىل حركة وانتقال مختلف عوامل 
االنتاج ب�ني املناطق واملحافظات وع�ىل عوائد التجار 

ومختلف الفاعلني االقتصاديني«.

استمرار المجاعة
وأكد س�عيد أن »املترضر االكرب من هذه السياسات 
هم أصحاب الدخول الثابتة واملواطنون الذين يعتمدون 
عىل املس�اعدات والعون والتحويالت الخارجية والذي 
وصلوا اىل حالة من املجاعة وان اس�تمرار هذا االتجاه 
سيزيد من حجم ومستوى املجاعة يف بالدنا، كما شدد 
عىل رضورة الوق�وف ام�ام االس�باب والعوامل التي 
ادت اىل هذا التدهور يف س�عر الرصف والتي تس�تلزم 
مناقشتها بحرص وبشفافية وتقييم مستوى القدرات 

من قبل السلطة النقدية«.
وأض�اف ب�أن التده�ور يف س�عر ال�رصف عن�وان 
عري�ض ملجم�ل االوض�اع االقتصادية س�يولد خطرا 
محدق�ا عىل الحياة السياس�ية واالجتماعية والتي ان 
اس�تمرت لن يسلم منها أحد، وبناء عليه فإنه يتطلب 

من الحكومة ان تس�ارع اىل اجراء اصالحات حقيقية 
تحسن من الكفاءة يف بنيانها وبما يؤمن التخصيص 
االمثل للموارد املحدودة وتعزيز م�وارد الدولة العامة 
إال انه يف ضوء الخي�ارات املتاحة محليا وهي خيارات 
محدودة ولكن »يجب ان تفعل« مع استمرار االوضاع 
فإن عىل االش�قاء وخاصة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة واملؤسسات الدولية والدول املانحة ان تسارع 
هي االخرى اىل تقدي�م الدعم لليمن ويف املقدمة تعزيز 
االحتياطيات النقدية الخارجية للبنك املركزي اليمني 
وب�كل تأكيد نراهن ع�ىل موقف قوي من االش�قاء يف 

اململكة لدعم اليمن.

الدفعة 23 من الوديعة السعودية
وكان قط�اع العمليات املرصفي�ة الخارجية بالبنك 
املرك�زي اليمني أعل�ن يف العاصمة املؤقت�ة عدن، عن 
وصول املوافقة عىل سحب الدفعة رقم 26 من الوديعة 

السعودية.
وبحسب بالغ صحفي، نرشه حساب البنك املركزي 
اليمن�ي عىل موق�ع »فيس ب�وك« فقد تم�ت املوافقة 
عىل س�حب الدفعة رقم 26 بمبلغ إجمايل 136 مليون 
دوالر، وذلك لتغطي�ة طلبات عمالء البن�وك التجارية 
واإلس�المية، يف مختلف املحافظ�ات، وفتح اعتمادات 
استرياد السلع األساسية، وتلبية احتياجات املواطنني، 

يف كافة ارجاء الوطن.
وأهاب البن�ك املركزي، بجميع البن�وك التي وصلت 
املوافقة لعمالئها، رسعة التوج�ه إىل قطاع العمليات 
املرصفية الخارجية بالبنك املركزي، لتوريد ومصارفة 
مبالغ االعتمادات بنسبة 100%، وبسعر رصف 440 
رياالً للدوالر الواحد وذلك خالل 5 أيام عمل من تاريخ 

هذا اإلعالن.
واش�ار البالغ إىل أن�ه ويف حال ما تأخ�رت إجراءات 
توريد ومصارفة مبالغ االعتمادات عىل الخمسة األيام 
املُحددة، فس�يتم مصارفة تلك االعتمادات بسعر 506 

رياالت للدوالر الواحد.

فيما ثبت البنك المركزي الدوالر بسعر 506 رياالت ووافق على سحب الدفعة 23 من الوديعة السعودية

استمرار المحاوالت الحوثية لتدمير االقتصاد الوطني
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  خاص/ المكال:
دشن بمستشفى الشحر العام بمديرية الشحر، 
االثن�ني، فعالي�ات املخي�م الطبي الثان�ي ألمراض 
الجه�از الهضمي والكب�د والبنكري�اس واملناظري 
الباطنية، برعاية اللواء الركن فرج ساملني البحسني 
محاف�ظ محافظ�ة حرضم�وت قائ�د املنطق�ة 
العس�كرية الثاني�ة وتنفي�ذ مكت�ب وزارة الصحة 
العامة والس�كان بس�احل حرضموت بتمويل من 
رجال االعمال بمدينة الشحر ومؤسساتها الخريية.

ويه�دف املخيم الذي س�يعمل بق�وام 3 مناظري 
تقديم الع�الج عرب املنظار ل�200 حالة من مديرية 
الش�حر ومديريات محافظة حرضم�وت والوطن 
عموماً تحت إرشاف الدكتور خالد أحمد بامخرمة 
إستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد واملناظري 
بمستش�فى راش�د- بدبي )دولة اإلمارات العربية 
املتح�دة( واألس�تاذ املح�ارض بكليه دب�ي الطبيه 
للبن�ات، والدكتور ع�يل مثنى الزبيدي إستش�اري 
ورئيس قس�م الجه�از الهضمي والكب�د واملناظري 
بمستش�فى املل�ك خال�د نج�ران اململك�ة العربية 
السعودية وبمش�اركة الدكتورأحمد سعيد بابقي، 
اختصايص األم�راض الباطنية والك�وادر الصحية 

والفنية بمستشفى الشحر العام.
ومن�ذ س�اعات افتتاح�ه األوىل تواف�د ع�رشات 
املواطنني من الرجال والنساء من مختلف األعمار اىل 
املخيم لتلقي العالج الالزم والكشف يف عيادتي البعثة 
الطبية، ليتم بعد ذل�ك تحويل الحاالت التي تتطلب 
التدخل الجراح�ي عرب املنظار اىل غرف�ة العمليات 

باملستشفى.
وأعرب املرىض عن عظيم امتنانهم لكل من سعى 
يف إنج�اح هذا املخي�م الخريي وخف�ف عنهم عناء 

السفر اىل الخارج.
ويف حفل تدش�ني املخي�م أعرب الدكت�ور رياض 
حب�ور الجريري مدير ع�ام مكت�ب وزارة الصحة 

والس�كان بس�احل حرضموت عن ارتياحه لتوايل 
إقامة املخيمات الخريية بمستشفى الشحر والتي 
تعكس نجاح املستش�فى والكوادر الصحية فيها، 
وتفاعل ابناء الشحر الخريين من الداعمني وأصحاب 
األيادي البيضاء، مؤكداً أهمية تنفيذ هذه املخيمات 
الطبية يف هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.

وأشار مدير عام مكتب الصحة اىل أن مستشفى 
الشحر يعد املستشفى املرجعي للمديريات الرشقية 
بمحافظ�ة حرضم�وت ويحظى باهتم�ام مكتب 
الصحة باملحافظة الذي يسعى لتحسني الخدمات 
الصحي�ة يف املستش�فى من خ�الل تطوي�ر البنية 
التحتي�ة وافتت�اح مركز لغس�يل ال�كىل يف القريب 

العاجل.
بدوره أشاد املهندس أمني س�عيد بارزيق، مدير 
عام مديرية الشحر، بتنفيذ املخيمات الخريية بشكل 
متواصل يف مستشفى الشحر الذي يشهد تحديثات 
يف البني�ة التحتي�ة التي ستس�هم يف إح�داث نقلة 
نوعية يف تطوير مستوى الخدمات الصحية املقدمة 
للمرىض يف مديرية الشحر املرتامية األطراف والتي 
تس�تقبل املرىض من مختلف املديري�ات الرشقية، 
ش�اكراً األطباء عىل تحملهم عناء ومش�قة السفر 
من الخارج وللكوادر الصحية وللداعمني من ابناء 

مديرية الشحر.
عبارات سعادة وفرح أطلقها الدكتور خالد أحمد 
بامخرمة، إستش�اري أم�راض الجه�از الهضمي 
والكبد واملناظري بمستش�فى راشد بدبي والدكتور 
عيل مثنى الزبيدي، إستشاري ورئيس قسم الجهاز 
الهضم�ي والكبد واملناظري بمستش�فى امللك خالد 
باململكة العربية الس�عودية، يف مع�رض حديثهما 
ملس�اهمتهما يف التخفي�ف عن امل�رىض يف مديرية 
الش�حر وحرضموت وجميع املحافظ�ات اليمنية، 
مش�يدين بما ملس�اه من تكاثف للجه�ود وتفاعل 
لرجال الخري واملؤسسات الخريية يف مديرية الشحر 
ومكتب�ي الصح�ة بالس�احل واملديري�ة وللكوادر 

الصحية.

وأعرب�ا عن ارتياحهما للحضور ملديرية الش�حر 
بمحافظ�ة حرضموت للمس�اهمة يف خدمة أهلها 
واكدا إس�تعدادهما للمجيء م�رات قادمة لتقديم 

خدمات مماثلة، مشددين عىل أهمية توفري مناظري 
حديثة للمستش�فى ألهميتها يف الكشف املبكر عن 

األورام واألمراض الرسطانية القاتلة.

حرض حفل التدش�ني عدد من ممثيل املؤسسات 
ورجال الخري الداعمني للمخي�م والكوادر الصحية 

بمديرية الشحر.

تعد مدينة الش�حر واحدة من أعرق املدن 
اليمني�ة، وه�ي أحد أه�م مديريات س�احل 
حرضموت بعد مدينة املكال واكربها مساحة 
وتقع عىل الرشيط الس�احيل للبحر العربي، 
يحدها ش�ماال مديري�ة غيل ب�ن يمني ومن 
الرشق مديرية الديس الرشقية وغربا مديرية 
غيل باوزير وجنوبا البحر العربي، وتبعد عن 
مدينة املكال عاصمة محافظة حرضموت 65 

كيلومرتاً رشقا.
بداية يق�ول مدير ع�ام مديرية الش�حر: 
»تقدر مس�احة مديرية الش�حر ب�)3109(

كيل�و مرتاً مربع�اً تقريبا وبكثافة س�كانية 
30 فرداً لكل كيلو مرتاً مربعاً حيث يبلغ عدد 
سكانها حتى العام 2012م )93737(نسمه 
منهم )48437(نسمة ذكور ويمثلون %53 
و)45300( اناث�ا ويمثلون نس�بة 48% من 

السكان«.
ويضي�ف: »أثناء س�يطرة تنظيم القاعدة 
ع�ىل املدينة كان هن�اك انف�الت امني وكان 
التنظيم اإلرهاب�ي يعتربها مركزاً له، واحتل 
أفراد القاعدة املؤسسات الحكومية واألمنية 
واملرافق الحكومية املهمة، تم استالم املديرية 
بتاري�خ 2016/5/4م بعد ثماني�ة أيام من 
تحرير قوات الجيش ملدن ساحل حرضموت 
كاف�ة وكان الوضع يف حالة يرث�ى لها، فقد 
كان�ت االرضار واث�ار الدم�ار ال�ذي خلف�ه 
االرهابي�ون كب�رياً وتم نهب مبنى الس�لطة 

املحلية«.

مرحلة جديدة من التأهيل األمني
وفيما يخص االستقرار األمني الذي تعيشه 
املديرية يقول بارزيق: »بالنس�بة لألمن كان 
همنا أن تعم�ل املراكز األمنية بش�كل فعال 
وجيد وعىل مس�توى الخدمات االمنية عامة 
وتم تزويدنا بلوائح مرورية، وبنيت منشآت 
مصغرة، أبراج، وسجون، ثم املرحلة الثانية 
والتي وفرت فيها السيارات من دولة اإلمارات 
وحلت مش�كلة كب�رية، وحظين�ا بالنصيب 
األكرب منه�ا، لدينا اآلن )3( منش�آت جديدة 
خاصة باألمن، ومنشأة للدفاع املدني واملرور، 
وت�م تزويدنا بأجه�زة ومع�دات كاملة، وتم 

تأهيلها بالكادر من خالل دورات ونحن االن 
بصدد مرحلة ثالثة من التأهيل األمني«.

عودة المرافق الحكومية للخدمة
وعن عودة املؤسس�ات الحكومية ملمارسة 
أنش�طتها يقول املهندس أمني بارزيق: »أول 
م�ا حرصنا عليه بعد اس�تالمنا إدارة املديرية 
هو عودة املراكز واملرافق الحكومية للخدمة، 
وأيض�اً تحصي�ل إي�رادات الدول�ة، ويف نفس 
الوق�ت انش�أنا غرف�ة عمليات داخ�ل مبنى 
الس�لطة املحلية، أعدنا تأهيل مبنى السلطة 
املحلية، أعدنا تأهيل املرافق األمنية، وتحديداً 
املعس�كرات ومنها )معسكر العليي( انشأناه 
وجهزناه م�ن جديد بعد تدمريه، انش�أنا فيه 
السجون واملباني، اهتمينا بالسلك القضائي، 
أعدنا تأهيل املحكمة يف وقت قيايس باإلضافة 
إىل تأثيثه�ا، وكذل�ك أعدنا تأهي�ل )5( مرافق 
حكومية كان يسيطر عليها اإلرهابيون، وكان 
قد ت�م رسقتها ونهبها، أعدن�ا تأهيل مكاتب 
املديرية كامالً للخدمة، وهذه االمور بالتأكيد 
ليست سهلة، السلطة املحلية باملحافظة كانت 
معنا ورفدتنا بميزانية مالية ، ومدينة الشحر 
هي أول مديرية يعمل فيها الس�لك القضائي 

بع�د تحري�ر س�احل حرضموت م�ن تنظيم 
القاعدة االرهابي، جهزناه كامالً مع النيابة«.

56 منشأة تعليمية
ويضيف بارزيق: »بدأت عجلة التنمية تعمل 
يف املديرية، اهتمينا بالرتبي�ة والتعليم، أعدنا 
امل�دارس للخدم�ة، عملنا عىل س�د الحاجات 
وتأثيث امل�دارس ألنها نهبت ورسق�ت، بنينا 
فصوالً دراسية يف عدد من املدارس، بدأنا نعد 
الخط�ط يف كثري م�ن املش�اريع يف املحافظة، 
اس�تكملت املش�اريع املجمدة الكب�رية والتي 
ستدخل للخدمة، أخذنا مجمعات كبرية )24( 
مرشوع�ًا للخدمة، وه�ي املش�اريع القديمة 

واملتعثرة«.
ويوض�ح: »اآلن يف الش�حر )56( منش�أة 
تعليمي�ة، وأنش�أنا خ�الل الف�رتة القص�رية 
املاضي�ة )24( مدرس�ة جدي�دة وت�م تأهيل 
امل�دارس القديم�ة وتحديثه�ا، بنيت صفوف 
إضافي�ة، ومختربات جدي�دة، قاعات خاصة 

بالحاسوب«.

دعم صحي من التحالف
وع�ن القط�اع الصح�ي يقول مدي�ر عام 

مديرية الشحر: »يف مجال الصحة كنا نعاني 
من مش�اكل مالية كون املوازنة التش�غيلية 
للصحة ضعيفة، وقمنا بعمل قسم الطوارئ 
يف الشحر، وهو أول قسم يفتح بعد التحرير 
كقس�م متكامل بكل تجهيزاته، ويعترب من 
أفضل املستشفيات عىل مستوى الجمهورية، 
وهن�اك دع�م طي�ب يف بع�ض الجوانب من 
منظم�ات املجتم�ع املدني، وانش�أنا قس�م 
العناية املركزة، وبدأ قطاع الصحة يتحس�ن 
تدريجيا، وقمنا بتأهي�ل الوحدات الصحية، 
وبدعم م�ن الهالل األحم�ر اإلماراتي وكذلك 

السعودية«.
حديث�ه  بارزي�ق  املهن�دس  وواص�ل 
ل�»26س�بتمرب« عن القطاع الصحي قائالً: 
»أنش�ئ قس�م التغذية )مركز طبي متكامل 
للتغذية( حرص�ت منظمة الصح�ة العاملية 
أن تقيمه يف ظروف الح�رب، ومركز التغذية 
كان من نصيب الش�حر، وه�و يقدم خدمة 
مجانية عالجية ويقدم دعماً سخياً لألطفال، 
ودعماً مالياً لألطفال الذين يعانون من سوء 

التغذية«.
ويضي�ف: »قمن�ا بتأهيل قط�اع الصحة 

وتأثيث�ه، وأدخل�ت أجهزة جدي�دة، وأجهزة 
أش�عة ووحدات يف املخترب، استقدمنا بعثات 
طبية روس�ية ونتيجة نق�ص التخصصات، 
أنش�أنا واقمنا ع�دداً من املخيم�ات الطبية 
بلغ�ت )6( مخيمات، وه�ي مخيمات كبرية 
جداً يحرضه�ا أطباء من خ�ارج اليمن مثل 
مرص واالمارات العربية املتحدة، وكذلك اطباء 
من محافظات يمنية، وتم تزويدنا بسيارات 

إسعاف وغريها من املعدات الطبية«.
ويف حديثه ع�ن أوضاع صن�دوق النظافة 
والتحسني يف املديرية قال بارزيق: »صندوق 
النظافة يف املحافظة عانى من مشاكل كثرية 
لضعف املخصصات، ألن الدعم كان مركزياً، 
ولكنه اآلن يقف عىل رجليه، لدينا يف املديرية 
صندوق مستقل وله إيراداته املستقلة، وهناك 
دعم من املحافظ البحس�ني يف هذا االتجاه، 
وقد تم تزويدنا باملعدات وحصلنا عىل شيوالت 

وكباسات«.

المدينة الصناعية بالشحر
أما بالنس�بة لحركة االس�تثمار يف الشحر 
فيقول مدير عام املديرية: »يف مجال االستثمار 
لدين�ا م�رشوع املدين�ة الصناعي�ة، وقدمت 
ملحاف�ظ حرضموت عىل س�بيل تخديم هذه 
املنطقة، واألرض قد تم حجزها، وس�بق أن 
تم عمل دراسات فيها عرب رشكات خارجية، 
ويجري اآلن التسويق من قبل السلطة املحلية 

الستثمارها«.
ويضي�ف ل�»26س�بتمرب«: »لدين�ا أيضاً 
رشاك�ة م�ع القط�اع الخ�اص يف م�رشوع 
كورنيش�ات الش�حر، والش�حر ال يوجد بها 
منش�آت ترفيهية، ويف ظل شحة اإلمكانيات 
دخلنا يف مرشوع استثماري بإنشاء كورنيش 
للمديرية، وتم توقيع عقد استكمال الدراسات 
الكاملة إلنش�اء كورنيش مدينة الش�حر يف 
مدخ�ل املدينة ع�ىل س�احل البح�ر يحتوي 

املرشوع عىل منشآت ترفيهية وخدمية«.

الزراعة.. موارد واعدة
ويف حديث�ه ع�ن قط�اع الزراع�ة واملوارد 
الطبيعي�ة يؤك�د بارزيق أن قيادة الس�لطة 
املحلية مهتمة ج�دا بالقطاع الزراعي حيث 
يق�ول: »هناك تصور بإنش�اء س�د مائي يف 
وادي عرف ووادي خرد، وادي عرف منطقة 

زراعية، فكان من نصيبنا يف الش�حر الس�د 
املائي الذي لو تم بناؤه سيحقق نقلة نوعية 
يف العمل، ومن الناحية الزراعية أيضاً هناك 
تدخالت من املنظمات الدولية ليس يف اإلغاثة 
فقط فاإلغاثة مس�تمرة، قمنا أيضا بتأهيل 
الصيادين وتوفري معدات لهم، وتوفري أعالف 
لرعاة األغنام، وقدم لهم دعم غري محدود«.

ويس�تطرد املهندس بارزي�ق مضيفا: »يف 
القطاع السمكي، دخلنا يف رشاكة مع األخوة 
يف الجمعية السمكية بالشحر يف تأهيل مراكز 
اإلن�زال الس�مكي وبنينا صاالت لألس�ماك، 
وقمنا بإنشاء قشار صناعي، وتربية املراعي 
داخ�ل البحر، وهذا املرشوع أثمر جداً، إذ أنه 
سهل للصياد عملية االصطياد، إذ أن الصياد 
يبعد عن الس�احل بمقدار كيلو ونصف عن 

الساحل«.
ويضي�ف: »إضافة اىل أن هناك عمالً طيباً 
يف مجال النشاط املجتمعي والجانب الثقايف 
ففي الش�حر لدينا مكتب الثقافة باملديرية 
يعمل بشكل جيد ونشط، فعالياته الوطنية 
نحييها بش�كل مس�تمر، قمنا أيضاً بإحياء 
مقر اتحاد الفنانني بالش�حر، واآلن يمارس 
عمله بتنظيم جمي�ع الفعاليات الثقافية يف 

املديرية«.

خطط مستقبلية
ويوض�ح بارزي�ق أن لدى قي�ادة املديرية 
خططاً مس�تقبلية لتطوي�ر املديرية، حيث 
يقول: »لدينا مشاريع اسرتاتيجية، املديرية 
ليس�ت صغرية وهي ثاني مديرية يف ساحل 
حرضموت، وكما تعرفون مس�احة الشحر 
ورقعتها الجغرافية مس�طحة، لدينا رشيط 
ساحيل ومش�اريع كبرية يف مجال األسماك، 

واآلن جاري العمل فيها«.
ويضي�ف: »رئيس ال�وزراء لدي�ه اهتمام 
كب�ري بمش�اريع الطرق�ات، نح�ن نعان�ي 
من�ذ ع�ام 2011م م�ن ت�ردي يف الخدمات، 
ومش�اريع عديدة توقف�ت يف خطط الدولة، 
والحكومة اآلن س�اعية يف العم�ل والتنمية، 
وايضاً يف مجال االش�غال العام�ة والذي مر 
بظروف صعبة حيث نهبت كل املعدات اثناء 
سيطرة القاعدة، كما قمنا بتأهيل الطرقات 
داخل املديرية، حصلنا عىل توقيع )8( عقود 

سفلتة، نفذنا منها ما نسبته %50«.

صعوبات وتحديات
ويختتم املهندس أم�ني بارزيق مدير عام 
مديري�ة الش�حر حديث�ه ل�»26س�بتمرب« 
بالقول: »الصعوبات واملعوقات التي نواجهها 
هي املشاريع املركزية عندما توقفت سببت 
مش�كلة، ألن بعضه�ا بلغ�ت فيه�ا نس�بة 
اإلنج�از 80%، وتوقف�ت خاص�ة يف قط�اع 
التعليم والصحة والرتبية، وهذه كارثة، أملنا 
إكمالها، والجانب اإلي�رادي يف هذه الظروف 
فيه تداخالت يف موضوع اإليرادات فيما يتعلق 
باإليراد املحيل واملشرتك واملركزي، وكثري من 
التناقضات بالتوجيهات، لكن الحمد لله هناك 
تع�اون بني الحكوم�ة واملحافظة ورئاس�ة 
الجمهورية، ويف االخري نش�كر لكم زيارتكم 
آملني أن يطلع الرأي العام عرب صحيفة »26 
سبتمرب« لسان حال الجيش الوطني اليمني 

عىل أبرز ما يعتمل يف مدينة الشحر«.

يستهدف 200 حالة مرضية على مستوى اليمن..

تدشين المخيم الطبي الثاني ألمراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى الشحر العام

:» « مدير مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق لـ

عجلة التنمية تدور بشكل متسارع في مدينة الشحر بفضل االستقرار األمني
تشهد مديرية الشحر استقرارًا امنيًا ملحوظًا انعكس بدوره 
على حركة التنمية ومس���توى النشاط االقتصادي عامة االمر 

الذي عزز فرص االستثمار والبناء بشكل كبير.
»26س���بتمبر« التق���ت بالمهن���دس أمين بارزي���ق مدير عام 
مديرية مدينة الشحر لتستوضح منه ما تعرضت له مديرية 
الش���حر من تخريب اثناء انتش���ار فوضى الجماعات المسلحة 

االرهابية، ورصد ما تعيشه اليوم من نهوض تنموي:

 محمد سعيد الحامدي/المكال

انطلقت، اإلثنني الفائ�ت، فعاليات الدورة التدريبية ملجال�س اآلباء واألمهات 
بمديرية املقاطرة املحور الثاني ملدرستي الزهراء واملصعد، والتي تنفذها منظمة 
رعاية األطفال بتمويل من منظمة اليونيس�ف ويرشف عليها قس�م املش�اركة 

املجتمعية بمكتب الرتبية باملديرية.
مدير مكتب تربية لحج عيل محمد عثمان، حث املشاركني يف كلمة التدشني عىل 
االس�تفادة من مضامني الدورة وعكس ما يتلقوه عىل الواقع امليداني ووجههم 
بتحمل املس�ؤولية والقيام بدورهم كهمزة وصل بني األرسة واملدرس�ة من أجل 
النه�وض بالعملية التعليمة وصناعة جيل متوازن ق�ادر عىل التعاطي االيجابي 

مع متغريات العرص وبما يخدم وطنهم.

مدي�ر إدارة املش�اركة املجتمعية جمال ط�ه املقطري، من جانب�ه أوضح أن 
الدورة تهدف إىل إكساب املشاركني املعارف حول أهداف مجالس اآلباء واألمهات 
وتكوينها واملبادئ التي تقوم عليها وتحديد مهامها واختصاصاتها وبما يضمن 
االس�تفادة الكاملة والنوعية من الدورة.. مشريا اىل اهمية التعاون بني مجالس 

اآلباء واألمهات ومدارس التعليم.
 ونوه االس�تاذ جمال املقطري، اىل ان الدورة التي تنفذها املدربة أنسام جميل 

املقطري تنقسم اىل أربعة محاور عىل مستوى املديرية.
يذكر ان الدورة الحالية تستمر ملدة أربعة أيام وتاتي بعد ان استكمل يف السابق 

تنفيذ املحور األول.

لحج.. دورة تدريبية لمجالس اآلباء واألمهات في مديرية المقاطرة 
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• ماذا عن واقع العملية التعليمية يف معاهد وكليات 
املجتمع يف املحافظات املحررة؟

العملية التعليمية والتدريبية يف جميع املؤسسات 
التدريبية التابعة للوزارة )معاهد/كليات مجتمع( يف 
املحافظات املحررة تسري بصورة منتظمة وطبيعية 
رغم النق�ص الح�اد يف املوازنات التش�غيلية ومواد 
التدريب وبع�ض التجهيزات، لكن ب�إرادة العاملني 
يف هذه املؤسسات التدريبية تم تجاوز تلك املعوقات 
ووضع البدائل املناسبة بشكل ذاتي من أجل إنجاح 
العملية التدريبية وذلك بعد طرد مليشيا االنقالب من 
املحافظات املحررة ويظهر هذا من خالل التحس�ن 
امللموس يف األنشطة التعليمية والتدريبية املنفذة يف 

جميع هذه املؤسسات.

حجم الخسائر %70
• متا حجتم األرضار والخستائر التتي تعرضت 
لها الوزارة بقطاعاتها ومنشتآتها املختلفة بسبب 
الحرب التي قامت بها مليشتيا االنقالب عىل الدولة 

والرشعية؟
حجم األرضار والخسائر التي تعرضت لها الوزارة 
ومؤسساتها التدريبية كبري جدا، حيث تدمرت الكثري 
من منش�آت املؤسس�ات التدريبية التابع�ة للوزارة 
س�واء تدم�ري كيل أو تدم�ري جزئي وك�ذا تعرضت 
تجهيزاته�ا التدريبية للتدم�ري والنهب، حيث يمكن 
القول بأن 70% من مؤسس�اتنا التدريبية تعرضت 
للتدمري وللنهب. ويتم اآلن عمل حرص وتحديد لتلك 
األرضار والخسائر من قبل لجان فنية تابعة للوزارة 
عىل ان ترفع تقارير تفصيلية ودقيقة محددة فيها 
حجم ونسبة األرضار التي تعرضت لها كل مؤسسة 

تدريبية عىل حدة.
• ماذا عن املنشتآت التعليميتة التابعة للوزارة يف 
املناطق التي مازالت تحت سيطرة املليشيا الحوثية 

االنقالبية؟
 العصاب�ات االنقالبية الحوثي�ة حولت الكثري من 
املنش�آت التعليمية التابعة لل�وزارة يف املناطق غري 
املح�ررة اىل ثكن�ات عس�كرية ومخازن ألس�لحتها 
وعتادها العس�كري مما أدى اىل تعرض الكثري منها 
اىل التدمري وبالتايل توقي�ف العملية التدريبية يف تلك 

املؤسسات.
• ما هو موقف الوزارة تجاه ذلك؟

نحن يف الوزارة ندين تلك املمارس�ات الالأخالقية 
التي تمارس�ها هذ العصابات بتحويلها ملؤسساتنا 
التدريبية اىل ثكنات عسكرية لها مما أدى اىل تعرض 
الكثري منها للدمار، ولذا فإننا نناش�د كل املنظمات 
الدولي�ة العمل الج�اد عىل إرغ�ام ه�ذه العصابات 
االنقالبية عىل االنس�حاب من مؤسساتنا التدريبية 
وعدم استخدامها كثكنات عسكرية واالبتعاد عنها 

لتقوم بتأدية دورها االسايس يف خدمة املجتمع.

إعادة بناء هيكل الوزارة
• ما التذي أنجزته وزارة التعليم 
الفني والتدريب املهني خالل العام 

2018م ؟
الفن�ي  التعلي�م   أنج�زت وزارة 
والتدريب املهن�ي الكثري خالل العام 

2018م الكثري من اإلنجازات منها:
إعادة بناء هيكل الوزارة من جديد 
ورف�د قطاعاته�ا بالك�وادر املؤهلة 
الق�ادرة ع�ىل القي�ام بوظيفتها يف 
خدمة املجتمع، وتوفري موقع للوزارة 
باالس�تفادة م�ن مبان�ي إضافية يف 
معهد خور مكرس وتم إعادة تأهيلها 
وتجهيزها الستيعاب إدارات الوزارة 
العام�ة  اإلدارة  املختلف�ة.. ونق�ل 
لصندوق تنمية املهارات من صنعاء 

اىل العاصمة املؤقتة عدن.
كذلك إنشاء كلية املجتمع املضاربة 

يف محافظة لحج، وأيضا تنفيذ االختبارات النهائية 
للعام الدرايس 2017م/2018م يف وقتها املحدد وفق 
التقويم ال�درايس وحل مش�كالت الط�الب لألعوام 
الدراس�ية الس�ابقة وأثناء الح�رب )2014، 2015، 

2016م(.
كما تم التنس�يق مع املنظم�ات العاملة يف بالدنا 
واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية بهدف إعادة 
تأهيل وصيانة املباني والورش واملختربات يف جميع 
املحافظات املحررة وكليات املجتمع حيث تم تنفيذ 
ه�ذه األعمال بنس�ب مختلف�ة بحس�ب اإلمكانات 

املتاحة لديها.
 وتنفيذ ع�دد من ال�دورات التدريبية للش�باب يف 
مختل�ف املجاالت الفنية واملهني�ة باالتفاق مع عدد 

من املنظمات.
كذلك تم إع�داد قاعدة بيانات لك�وادر وموظفي 

الوزارة وفروعها يف املحافظات.
وابتع�اث عدد م�ن الطالب املتفوقني للدراس�ة يف 

الخارج )تونس، الصني، املغرب، لبنان(.

أولويات
• ما هتي خطط وأولويتات عمل التوزارة للعام 

2019م؟
م�ن أولويات ال�وزارة لهذا الع�ام 2019م، العمل 

عىل تنفي�ذ خطة ال�� 100ي�وم ل�كل القطاعات يف 
الوزارة وذلك بإرشاف األخ الوزير بموجب مخرجات 

اجتماعات مجلس الوزراء.
وتنفيذ برنامج املس�ح الشامل ملؤسسات التعليم 

الفني والتدريب املهني يف املحافظات املحررة.
والبح�ث ع�ن تموي�ل إلع�ادة تأهي�ل وتجهي�ز 

املؤسسات التدريبية املترضرة جراء الحرب، وتنفيذ 
االختبارات الوزارية النهائية للعام التدريبي 2018-

2019م يف موعدها.

مواكبة االحتياجات
• هتل مخرجات التعليم الفنتي والتدريب املهني 
تلبتي متطلبتات التنميتة وستوق العمتل محليتاً 

وخارجياً؟
بالرغم م�ن التطورات الكبرية والهائلة يف س�وق 
العم�ل يف املج�ال التقني مم�ا يتطلب من�ا مواكبة 
احتياجات هذا الس�وق أوال بأول الرتباط مخرجات 
التعليم الفني واملهني بس�وق العمل أصال علما بأن 
هذا النوع م�ن التعلي�م مكلف جدا وله�ذا حرصت 
ال�وزارة عىل ان تك�ون مخرجاتنا مقبولة يف س�وق 
العمل عىل املستوى املحيل والخارجي )دول الجوار( 
رغم محدودية اإلمكانيات ، حيث يتم معرفة ذلك من 
خالل التقييم املستمر الذي تجريه الوزارة وفروعها 
وكذا م�ن خالل التغذي�ة الراجعة من س�وق العمل 
واملالحظات التي يقدمها ارباب العمل بشكل مستمر 
لنا فمن خالل هذه املالحظات والتقييم املستمر يتم 
عمل تحديث لربامج وخطط الوزارة بحيث تتوائم مع 
التغريات الجديدة الناشئة يف سوق العمل وكذا ادخال 
تخصصات جديدة ونوعية تلبي املتطلبات الجديدة.

تحديث وتطوير المناهج
• هل مناهج التعليم الفني والتدريب املهني تواكب 

تطورات العرص والتكنولوجيا بمختلف فروعها؟
تسعى الوزارة اىل تحديث وتطوير املناهج التعليمية 
والتدريبية لتتواكب مع املتغريات والتطورات الكبرية 

يف س�وق العمل بمختلف املجاالت، خصوصا ان هذا 
النوع من التعليم مرتبط بسوق العمل الذي يتطور 
بشكل مستمر كانعكاس للتطور التكنولوجي الهائل 
يف عالم اليوم ولذا فإننا نعمل عىل أن تكون مخرجاتنا 
تلبي احتياجات ومتطلبات السوق وهذا لن يتأتى اال 
بالسعي املستمر اىل تحديث وتطوير املناهج والربامج 
التعليمة والتدريبية املعتمدة يف الوزارة لكي تتواكب 

مع التغريات والتطورات يف سوق العمل.

اتفاقيات تعاون
• وقعتتم اتفاقيتات عديدة ستواء قبتل االنقالب 
وبعده مع بعض التدول املتقدمة ما الذي تتضمنه 

تلك االتفاقيات؟
لدين�ا العديد م�ن االتفاقيات املوقعة م�ع الدولة 
الش�قيقة والصديقة يف هذا املجال منه�ا اتفاقيات 
إلنش�اء العديد من املؤسس�ات التدريبي�ة الجديدة 
ومنها تجهيز وتأثيث ملؤسسات تدريبية قائمة ومنها 
تدريب للكادر التدريبي العامل يف املؤسسات التدريبية 
التابع�ة لل�وزارة وك�ذا تجدي�د اتفاقي�ات االبتعاث 
الخارج�ي ألوائل الطالب الخريجني من املؤسس�ات 

التدريبية التابعة للوزارة.

ابتكارات واختراعات مذهلة
• ستمعنا عن حكايات وقصص عديدة لطالب يف 

املعاهد املهنيتة والتقنية وكليات املجتمع تميزوا يف 
دراستاتهم ولهم ابتكارات واخراعات مذهلة، هل 

لكم ان تحدثونا عن نماذج من هذه االبداعات؟
هناك الكثري من الطالب لهم ابتكارات واخرتاعات 
متمي�زة وقد تجل�ت إبداعاتهم من خ�الل إعدادهم 
ملشاريع تخرج متميزة مثل ابتكار مجسمات البوابة 
االلكرتوني�ة ونم�اذج ملجس�مات املصاعد 
االلكرتونية وغريها من املش�اريع املتميزة 
التي تالقي صدى إيجابياً اثناء عرضهم لهذ 
املشاريع يف املعارض السنوية التي تقيمها 
املؤسسات التدريبية التابعة للوزارة نهاية 
كل ع�ام تدريبي، وتفكر ال�وزارة حاليا يف 
إنشاء معرض علمي مركزي عىل مستوى 
كل املحافظ�ات إذا توف�رت اإلمكاني�ات 
املطلوبة لعرض كل االبتكارات واالخرتاعات 

ومشاريع التخرج املتميزة.

صقل المواهب وتنمية القدرات
• ما الذي تقدمته الوزارة لهؤالء املتفوقني.. 
هل هناك احتتواء ودعم تقدمه التوزارة لهم 

ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم الهندسية؟
أحب ان أوضح لكم أن من ضمن أهداف 
الوزارة وسياس�تها التعليمية املعتمدة هو 
االهتمام يف املواهب والطالب املبدعني وذلك 
من خالل صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم 
ومهاراتهم العلمية والعملية وتش�جيعهم 

يف ع�رض ابتكاراته�م واخرتاعاته�م يف املع�ارض 
الدولية التي تقيمها املؤسسات العلمية داخل الوطن 

وخارجه.

معامل التطبيق
• هل لدى وزارة التعليتم الفني والتدريب املهني 
ورش مركزية تحتوي الطالب املبدعني واملخرعني 

وتمكينهم من تطوير أعمالهم؟
لدين�ا ورش ومعام�ل لجمي�ع التخصص�ات يف 
كل املؤسس�ات التدريبية التابعة لل�وزارة يف جميع 
املحافظات يق�وم أبناءنا الطالب بإج�راء التجارب 
والتطبيق�ات العملية فيها ومن خ�الل هذه الورش 
استطاع هؤالء الطالب أن ينفذوا مشاريعهم اإلبداعية 
وانج�زوا كل اخرتاعاتهم وابتكاراته�م فيها ونفكر 
حاليا بإنشاء كليات مجتمع تقنية تسمح باستيعاب 
كل الط�الب املبدعني لاللتحاق بها ملواصلة تعليمهم 

االكاديمي وتطوير قدراتهم وابداعاتهم.

ثروة وطنية
• يعد هتؤالء املخرعتون ثروة للبلتد يتطلب من 
الوزارة والحكومة استثمارها بدال من هجرتها اىل 

الخارج واستقرارها للعمل هناك؟
ب�كل تأكيد ف�إن العقول اإلبداعي�ة واملتميزة هي 
ثروة لكل بلد أراد ان يبنى نهضة حقيقة ولكن نظرا 
للظروف الت�ي تمر بها البل�د حاليا ف�إن الوزارة ال 
تستطيع توفري البيئة املناسبة لهم ولكن يف املستقبل 
إن ش�اء الله س�نحاول بالتع�اون مع ال�رشكاء يف 
القطاع الخاص خصوصا من إيجاد الحلول املناسبة 
التي تمكن البلد من االستفادة منهم من خالل توفري 

البيئة املناسبة لهم.
• هل من توجه ملحاكات تجارب البلدان الناجحة 

يف هذا املجال؟
نظرا ملا تمر به البلد يف الوقت الحايل من حرب فإن 
الوضع ال يسمح لنا بمحاكاة تجارب البلدان الرائدة 
ولكننا نطمح مستقبال بان نستفيد من تجارب هذه 

البلدان يف هذا املجال.

تجربة المشاريع الصغيرة
• تعد مشتاريع املنشتآت الصغرية واألصغر من 
املشاريع الناجحة التي تحتوي كثري من مخرجات 
التعليم الفنتي والتقني يف بلتدان مختلفة.. ماهي 
رؤيتكم لألخذ بهذه التجربة ودعمها بالتنسيق مع 
القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العالقة؟

تس�عى ال�وزارة باألخذ به�ذه التجرب�ة وذلك من 
خالل الرشاكة مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من 
املش�اريع الصغرية واألصغر يف العدي�د من املجاالت 
ألن هذه املرشوعات تعت�رب الرافد االقتصادي األكرب 
للكثري م�ن البل�دان املتقدم�ة حيث قام�ت الوزارة 
خ�الل العام امل�ايض 2018م وبالتعاون والتنس�يق 
م�ع منظمة العم�ل الدولي�ة بتفعيل ه�ذه التجربة 
بما يس�مى )التلمذة املهنية( وقد ت�م تدريب الكثري 
من الشباب والشابات يف مجاالت مختلفة وبحسب 
احتياجات املناطق التي يتم تنفيذ الربنامج التدريبي 
فيها حيث يتم اختيار الورش املالئمة للتطبيق العميل 
فيها ومن ثم يتم التدريب فيها بالتنسيق مع ارباب 
العمل حيث يتم يف نهاية الربنامج التدريبي منح كل 
متدرب عدة العمل املطلوبة والتي تس�اعده يف البدء 

بتنفيذ مرشوعه الصغري.

التوازن بين األقاليم 
• ما هتي رؤيتة وزارة التعليم الفنتي والتدريب 

املهني ملستقبل اليمن االتحادي؟
 تراعي ال�وزارة يف توزي�ع املؤسس�ات التدريبية 
بحيث يك�ون هناك تكام�ل وتوازن ب�ني األقاليم يف 
توزيع هذه املؤسس�ات وبحيث تلبي احتياجات كل 
االقاليم مع مراعاة التنوع الجغرايف ومتطلبات سوق 
العمل والكثافة الس�كانية واألنشطة االقتصادية يف 

كل إقليم عىل حده.

 المليشيا االنقالبية الحوثية حولت المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومخازن لألسلحة
 حريصــون ان تكــون مخرجاتنا مقبولة في ســوق العمل الخارجي ونعمل على تحديث وتطوير المناهج والبرامــج التعليمة والتدريبية لتواكب التطورات
 ندرس فكرة إنشاء معرض علمي مركزي على مستوى كل المحافظات لعرض كل االبتكارات واالختراعات ومشاريع التخرج المتميزة للطالب
 نســعى إلنشاء كليات مجتمع تقنية تسمح باســتيعاب كل الطالب المبدعين ليواصلوا تعليمهم االكاديمي وتطوير قدراتهم وإبداعاتهم

 العقول اإلبداعية والمتميزة هي ثروة لكل بلد أراد أن يبني نهضة حقيقية
 البــد ان يكــون هناك تكامل وتوازن بين األقاليم في توزيع المؤسســات التدريبية مع مراعاة التنوع الجغرافي والكثافة الســكانية واألنشــطة االقتصادية في كل إقليم

:» « األستاذ/ عبدربه المحولي - نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني لـ

70% من مؤسساتنا التدريبية تعرضت للتدمير والنهب 
من قبل المليشيا الحوثية االنقالبية المدعومة من إيران

أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني األستاذ/ عبدربه غانم المحولي 
ان %70 من المؤسس����ات التابعة للوزارة تعرضت للنهب والتدمير من قبل 
المليش����يا الحوثية االنقالبية المدعومة من ايران.. مش����يرا الى ان المليشيا 
حولت المنش����آت التعليمية ف����ي المناطق غير المحررة الى ثكنات عس����كرية 
ومخازن لألس����لحة مما أدى الى توقف العملي����ة التدريبية في الكثير من تلك 

المؤسسات.
وناشد المنظمات الدولية بالضغط على المليش����يا االنقالبية وإرغامها على 
االنسحاب من المؤسسات التعليمية والتدريبية التي افرغتها من وظيفتها 
األساسية في خدمة المجتمع وحولتها الى ثكنات عسكرية ومخازن لألسلحة.

وقال المحول����ي في الحوار التالي الذي أجرته معه »26س����بتمبر«: إن الوزارة 
تبحث حاليا عن تمويل إلعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات التدريبية المتضررة 

من انقالب المليشيا الحوثية على الشرعية وعبثها بكل مؤسسات الدولة.

 حاوره/ سعيد الصوفي

 تــم إعــادة تأهيــل مبانــي معهد خور مكســر 
وتجهيزها الستيعاب إدارات الوزارة المختلفة

 عملنــا على نقل اإلدارة العامة لصندوق تنمية المهارات 
من صنعاء الى عدن وإنشاء كلية المجتمع في المضاربة / لحج

 إعــادة بنــاء هيــكل الوزارة مــن جديد في 
عدن ورفد قطاعاتها بالكوادر المؤهلة

نبحــث عــن تمويــل إلعــادة تأهيــل وتجهيــز   
المؤسسات التدريبية المتضررة من انقالب المليشيا 
الحوثية على الشرعية وعبثها بكل مؤسسات الدولة

 سنأخذ بتجربة المشاريع الصغيرة ألنها تعد 
الرافد االقتصادي األكبر للكثير من البلدان
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أواًل: دوافع إيران في المنطقة العربية: 
تعد املنطقة العربية يف االس�رتاتيجية اإليرانية 
مركزية له�ا يف س�عيها إىل بن�اء إمرباطوريتها، 
وممارستها للنفوذ اإلقليمي، وأداء دور دويل؛ لعدة 

دوافع؛ منها: 

-الموقع الجغرافي )الجيوبوليتكي(: 
موقع املنطقة العربية الجغرايف مركزي؛ يربط 
بني ق�ارات العالم القديم الثالث: آس�يا وإفريقيا 
وأوروبا، ويتحكم يف خطوط املالحة البحرية من 
خ�الل املضايق البحري�ة )هرمز، وب�اب املندب، 
وقناة الس�ويس، وجب�ل طارق( الت�ي تمر منها 
إم�دادات الطاق�ة والتجارة العاملي�ة، وتتحكم يف 
خطوط املواصالت الربية، وأنابيب الطاقة، ولطاملا 
ارتبط�ت أطماع القوى الصاع�دة عرب التاريخ يف 

السيطرة عليه أو عىل جزء منه. 

- المكانة الدينية: 
ترى إيران أن دورها يف العالم اإلسالمي سيظل 
دوراً ثانوياً ما لم تتحكم يف األماكن املقدسة )مكة 
الكرمة، واملدينة املنورة، والقدس الرشيف(، وألن 
املنطق�ة العربية تحتل مكان�ة دينية وروحية يف 
نفوس املسلمني حول العالم؛ لكونها تحوي هذه 
األماكن املقدسة، فهي هدف اسرتاتيجي بالنسبة 
إىل اإليرانيني، ولعل إحياء مكانة مدينة النجف يف 
العراق هو عبارة عن العمل بالبدائل الروحية حتى 
تصل إىل هدفها بالسيطرة عىل مكة واملدينة إذا ما 

أتيح لها ذلك. 

- الثروات المادية: 
تتمتع املنطقة العربية بثروات معدنية كبرية؛ 
من نفط وغاز ومعادن، وقد حققت دول املنطقة- 
وخاص�ة الخليجي�ة- خ�الل الس�نوات املاضية 
مؤرشات تنمية عالية، وأنجزت بنية تحتية حديثة، 
وصفقات أسلحة متطورة، وغريها، وهو ما أثار 
مطامع إيران لفرض س�يطرتها عىل أهم املوارد 

الطبيعية؛ من اليمن حتى الساحل السوري. 

ثانيًا: الفرص اإليرانية: 
أ- على الصعيد العربي: 

ثم�ة ف�رص عدي�دة إليران تس�هل له�ا تنفيذ 
سياستها التوسعية، ومن ذلك: 

• غي�اب اس�رتاتيجية عربية موح�دة ملواجهة 
التهدي�دات اإليرانية يف املنطق�ة، مع غياب القوة 

املركزية فكرياً ومادياً. 
• اعتماد الجانب العربي يف مواجهة التهديدات 
اإليرانية ع�ىل ردات الفعل اآلن�ي، وضعف وجود 
املؤسسات املتخصصة يف املجاالت التي تنشط بها 

املؤسسات املدعومة إيرانياً. 
• ضعف العالقة بني األنظمة العربية والحركات 
اإلس�المية والقومي�ة املقاومة للنف�وذ اإليراني، 

وهشاشة ثقة بعضها ببعض. 
• التناف�ر ب�ني املكونات الفكري�ة والجماعات 
اإلس�المية العربية، وضع�ف قناعة منتس�بيها 
بالتنوع وأهمية االتف�اق والتكامل عىل مقاومة 

النفوذ اإليراني.
وكذل�ك عالق�ة إي�ران بس�لطنة عم�ان، أم�ا 
عن الع�راق ولبنان وس�وريا فقد أصب�ح القرار 
السيايس- بال مبالغة- مختطفاً إيرانياً؛ بناء عىل 
حضورها يف املجتمعات غري الشيعية يف الحاضنات 
الصوفية العربية، ومناطق الدول املهملة من قبل 
الدول اإلقليمية والتي تش�هد رصاعات، ويعيش 

غالبية سكانها تحت خط الفقر. 

ب- على الصعيد الدولي: 
• تحالف إيران مع روس�يا يف س�وريا، وحاجة 
األخرية إىل مس�اعدة روس�ية يف تعزي�ز عالقتها 
ن إيران من اس�تغالل  االقتصادية مع العراق، مكَّ
اإلمكانات العسكرية الروسية الضخمة، ودعمها 
الس�يايس يف مجلس األمن، ملصلحة حلفائهما يف 
سوريا، وإن كان من املتوقع تقاطع مصالحهما 

إذا استطاعا حسم الرصاع ملصلحتهما. 
• االتف�اق الن�ووي اإليران�ي م�ع دول دائم�ة 
العضوية بمجل�س األمن زائداً أملاني�ا، وما تبعه 
من انفتاح س�يايس واقتصادي ع�ىل إيران، فتح 
فرص�اً متنوعة إلي�ران يف تعزيز التنمي�ة وزيادة 
موارده�ا، باإلضافة إىل االنفتاح الس�يايس، وهو 
ما يع�زز م�ن نفوذه�ا يف املنطقة، م�ع مراعاة 

احتمالية تغري املوق�ف األمريكي يف عهد الرئيس 
ترامب م�ن االتفاق الن�ووي، ويف أقل االحتماالت 
تقليص التعاون والتفاهم الذي شهدته العالقات 
اإليرانية األمريكية يف عهد الرئيس باراك أوباما ، 
وأن كان قد تغري ذلك بعض اليشء يف عهد الرئيس 

األمريكي ترامب.

ثالث��ًا: مه��ددات النف��وذ اإليران��ي ف��ي المنطقة 
العربية: 

• إدراك أكثرية الدول العربية لخطورة التهديدات 
اإليرانية يف املنطقة، وتشكيل النواة األوىل ملا يعرف 
بالتحال�ف العرب�ي ملواجه�ة ذلك التهدي�د، الذي 
اضطلع بدور داع�م للحكومة الرشعية يف اليمن؛ 
ملواجه�ة التدخ�ل اإليران�ي وحلفائ�ه الحوثيني 

ومنارصي الرئيس السابق عيل عبد الله صالح. 
• االحتقان الشعبي من إيران، واهتزاز صورتها 
يف املنطق�ة العربية؛ نتيج�ة الجرائم التي ترتكب 
يف سوريا والعراق واليمن، وتناقض مواقفها مع 
شعاراتها وقيمها التي تروجها. وقد مثلت مواقف 
إيران من ثورات الربيع العربي انتكاسة لصورتها؛ 
فبع�د أن أيدت يف الب�دء الث�ورات، وصوَّرتها عىل 
أنها امت�داد للثورة اإليرانية، انعكس�ت مواقفها 
بعد رفض قي�ادات التي�ارات العربية املش�اِركة 
يف الثورات ذل�ك االعتبار، وعدم األخ�ذ بالنموذج 
اإليران�ي، ث�م ج�اء املوق�ف اإليراني م�ن الثورة 
السورية ليكون الشوكة التي قصمت ظهر بعري 
صورتها؛ حي�ث تناقض موقفها مع كل أدبياتها 
وشعاراتها؛ من خالل انحيازها لنظام بشار األسد 
املستبد والدموي، الذي واجه املتظاهرين بالقتل 
واالعتقال، ورفض كل مبادرات اإلصالح السيايس 

والحقوقي يف سوريا. 
• انحصار التأيي�د العربي إلي�ران يف جماعات 
صغرية مؤدلج�ة ورطتها إي�ران يف الرصاع، وقد 
كشف اس�تطالع أجراه مركز الجزيرة للدراسات 
ع�ن تراجع ص�ورة إيران ل�دى النخب�ة العربية، 
وعدِّها مصدَر تهديٍد حقيقياً يف املنطقة العربية. 
• فوز دونالد ترامب برئاس�ة الواليات املتحدة 
األمريكية، وما يمكن أن يشكله موقفه الرافض 
لالتفاق النووي، وطبيعة فريقه الرئايس الرافض 

لنمط عالقة تعامل إدارة أوباما مع إيران.

رابعًا: مناطق النفوذ اإليراني:
انحس�ار التفاع�ل يف الج�وار العرب�ي اإليراني 
يف املنطقة العربي�ة يدل عىل م�دى تراجع التأثري 
العربي، وضعف مناعته، يف مقابل فاعلية النفوذ 
اإليراني، ويالحظ أن بؤر الرصاع أصبحت تحارص 
دول الخلي�ج العربي، مع أن طبيعة الجوار تجعل 
التفاعل العربي اإليراني حتمي االستمرار والتأثري 
والتأثر املتبادل، ولوال األطماع اإليرانية يف املنطقة 
العربي�ة منذ العه�د الصفوي يف القرن الس�ادس 
عرش، لش�كل هذا الجوار ثراًء حضاري�اً متنوعاً، 

ولعم خريه الجميع.

أ- العراق:
ش�كل العراق يف عهد الرئيس العراقي الس�ابق 
صدام حس�ني س�داً منيعاً أمام النف�وذ اإليراني، 
بل وش�كل املهدد الرئي�يس للث�ورة اإليرانية أثناء 
الحرب العراقية اإليرانية عقب الثورة التي شهدتها 
األخرية. وبعد االحتالل األمريكي للعراق، بالتعاون 
مع إيران، يف العام 2003، أُسقط النظام العراقي، 
وسلِّمت الدولة العراقية ملعاريض النظام السابق 
القادم�ني من إي�ران، وبني�ت مؤسس�ات الدولة 
العراقية وفقاً للطموحات اإليرانية، وبمش�اركة 
مح�دودة للس�ّنة، تقلص�ت مع األي�ام وطوردت 

قياداتها. 
تحول العراق إىل مخزون برشي ومادي للنفوذ 
اإليران�ي يف املنطق�ة العربي�ة، فأصب�ح الجنرال 
اإليران�ي قاس�م س�ليماني يرشف ع�ىل الجيش 
العراق�ي، ويتحك�م يف إدارة املع�ارك، ويعمل عىل 
تحشيد املقاتلني إىل سوريا، وكانت خزينة الدولة 
العراقية تم�ول تلك الح�روب ومش�اريع النفوذ 
اإليران�ي، كما ه�و حاص�ل يف اس�تقطاب نظام 

السييس مقابل تموينه بالنفط العراقي. 
وقد تح�ول العراق إىل س�وق إيرانية، وس�احة 
خلفية إلي�ران يعرب إليه س�كانها بمئ�ات اآلالف 
دون أي إجراءات تحَفظ للعراق جزءاً من سيادته. 
ولتكبيل صانع القرار العراقي )الشيعي( حرصت 
إيران عىل إنشاء كيانات شيعية سياسية ومسلحة 

تتنافس عىل تقديم الوالء لها، وأنشأت مؤسسات 
رديف�ة ملؤسس�ات الدول�ة العراقية العس�كرية 
)الحش�د الش�عبي( بمرجعية الح�وزات، بعد أن 
اعرتف�ت بقم اإليرانية مرجعاً لها، وس�لحت هذه 
املليش�يات بأس�لحة الجيوش، وجعلته�ا عابرة 
للحدود، ومهددة لدول الجوار، ترفع صور زعماء 

الشيعة، ومنهم السعودي نمر باقر النمر. 

ب- سوريا:
اتسمت العالقات اإليرانية الس�ورية بالتعاون 
منذ قيام الثورة اإليرانية؛ نتيجة الحاجة املتبادلة، 
فكل منهما يحتاج إىل اآلخر؛ بسبب الخالفات بني 
قيادتي حزب البعث الحاكمتني للعراق وس�وريا، 
ووقوف س�وريا مع إيران ضد العراق يف س�ابقة 
غريبة ومتناقضة مع القومية العربية التي يتبناها 
ح�زب البعث الس�وري، وأيض�اً عوام�ل الرصاع 
الس�وري اإلرسائييل، وهيمنة س�وريا عىل لبنان، 
وح�رص إيران عىل دعم الش�يعة هن�اك، ووجود 
الفصائل الفلسطينية يف سوريا، باإلضافة إىل إدراك 
الطرفني محدودية حلفائهم يف املنطقة، وقد ذكر 
عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري سابقاً، يف 
كتابه التحالف السوري اإليراني واملنطقة، وجود 
اس�رتاتيجية إيرانية لرتس�يخ الوجود اإليراني يف 
املنطقة منذ األيام األوىل للثورة اإليرانية، ولم يدرك 

نظام حافظ األسد حينها هذه االسرتاتيجية. 
وحالياً تسعى إيران إىل مد نفوذها الربي ووصله 
بسوريا عن طريق األرايض العراقية، بعد سيطرة 
مليش�ياتها عىل املناطق الس�نية يف غرب العراق، 
ويتحدث املس�ؤولون اإليراني�ون عن خططهم يف 
مد خط لس�كة حديد من إيران إىل س�وريا مروراً 

بالعراق. 
نف�وذ إي�ران م�ن نف�وذ نظام بش�ار األس�د، 
وتشاركها فيه روسيا، وتمثل سوريا خط الهجوم 
والدفاع األول يف الوقت نفس�ه إليران وحلفائها يف 
الع�راق ولبنان، ويف ظ�ل األحداث التي ش�هدتها 
س�وريا منذ عام 2011، والتغيريات الديمغرافية، 
والتغ�ريات يف موازين القوى أيضاً، من املتوقع أن 
تتعذر سيطرة نظام األسد عىل كامل سوريا، مع 
بقاء احتمالية اس�تمرار تعدد الجهات املسيطرة 
عىل األرايض السورية، واستمرار الرصاع وضعف 

النفوذ اإليراني. 

ج�- لبنان:
شكل لبنان الوجود األول للحرس الثوري خارج 
حدود الجمهورية اإليرانية؛ نظراً للحضور الشيعي 
فيه، واالحتالل اإلرسائي�يل للبنان، وتالمس حدود 
لبنان مع فلسطني املحتلة، فعمل الحرس الثوري 
عىل تكوين حزب الله ودعمه يف مواجهة املليشيات 
اللبناني�ة املتقاتل�ة، ومن ث�م مقاوم�ة االحتالل 
اإلرسائييل للبنان، فتحول حزب الله إىل رقم صعب 
تجاوزه يف الشأن اللبناني، وفاعل إقليمي، جاعالً 
من لبنان- بعد هيمنته عىل الدولة- مركزاً لتدريب 
العن�ارص الش�يعية القادمة م�ن بع�ض البلدان 
العربية وتأهيلها، وأنشأ لها قنوات إعالمية تتبنى 
مواقفها، كما عمل عىل اس�تقطاب بعض قيادات 
القوى السياس�ية غري الشيعية اللبنانية، يسارية 
وقومية، بل ومسيحية. ويعدُّ انتخاب ميشيل عون 
لرئاسة لبنان، بعد س�نتني من التعطيل، انتصاراً 
لحزب الله ونظام بشار األسد ومن خلفهم إيران. 
وعلي�ه؛ فالنف�وذ اإليراني س�يتعاظم يف مقابل 
تراج�ع النف�وذ الخليج�ي، والس�عودي عىل وجه 
التحديد، إىل أن يغريَّ النظام الحاكم يف س�وريا، أو 

يحدث تغيري يف موازين القوى. 

د- دول الخليج:
تمث�ل دول الخلي�ج العربي اله�دف الرئييس يف 
االسرتاتيجية اإليرانية يف املنطقة العربية، وللنفوذ 
الذي تس�عى إىل تحقيقه عىل الصعيدين اإلقليمي 
والدويل؛ نظ�راً ملا تتمتع به هذه ال�دول من موقع 
جغرايف، وقدس�ية مكانية )مك�ة املكرمة واملدينة 
املنورة(، وث�روات وإمكان�ات اقتصادي�ة هائلة، 
وخصوصية تأثري من يهيمن عليها عىل بقية دول 

اإلقليم. 
وقد عملت إي�ران عىل توظيف التن�وع املذهبي 
يف بع�ض املجتمعات الخليجية م�ن خالل تعظيم 
شعور ش�يعة والية الفقيه باملظلومية واإلقصاء، 
كما استطاعت إحداث تباين بني دول الخليج، حيث 
يجد املتابع ملواقف سلطنة عمان قربها من املوقف 
اإليراني وانسجامها معه أكثر من انسجامها مع 

بقي�ة دول الخلي�ج، كما أدى الحص�ار الدويل عىل 
إيران إىل تعزيز عالقاتها االقتصادية مع دولة قطر. 
ونتيجة الترصيح�ات اإليرانية املدعي�ة تبعيَة 
مملكة البحرين لها، وكش�ف الخالي�ا اإلرهابية 
وعالقتها بإيران من قبل أجهزة األمن الخليجية، 
وتدخل التيارات الشيعية يف العراق ولبنان واليمن 
وإيران يف الش�ؤون الداخلية ل�دول الخليج، كما 
حدث عقب إعدام الس�عودية ملواطنها نمر باقر 
النمر، وخروج مسريات يف هذه الدول تتوعد بالثأر 
من السلطات السعودية، وتصدُّر أمني حزب الله 
يف لبنان مواقف التصعيد، باإلضافة إىل الترسيبات 
اإليرانية الت�ي تتحدث عىل انهي�ار دول الخليج، 
نتيجة كل ما س�بق وغ�ريه فإن النف�وذ اإليراني 

سيتقلص يف منطقة الخليج. 

ه�- فلسطين:
مثلت فلس�طني املرتكز األس�ايس لتمدد النفوذ 
اإليراني يف األوساط العربية غري الشيعية، واستمر 
هذا النفوذ منذ قيام الثورة اإليرانية يف عام 1979، 
وتحويل السفارة اإلرسائيلية يف طهران إىل سفارة 
فلس�طني، وتخصيص الخميني آلخ�ر جمعة من 
رمضان يوماً لدعم فلس�طني باس�م يوم القدس 
العالم، وقد تش�وهت صورة إيران يف نظر املواطن 
العربي ونخب�ه، ودورها يف دعم حركات املقاومة، 
وتزعزع�ت الثقة بها، ولذا ف�إن النفوذ اإليراني يف 
فلسطني واملنطقة سيرتاجع عما كان عليه سابقاً، 
م�ع اس�تمرار ضعف العالق�ة بني إي�ران وحركة 

حماس. 

و- اليمن: 
تتمتع اليمن بموقع جغرايف يسيطر عىل مضيق 
ب�اب املندب وخط�وط املالح�ة البحري�ة، وحدود 
طويلة مش�رتكة مع اململكة العربية الس�عودية، 
املنافس اإلقليمي للجمهورية اإليرانية، التي تسعى 
إىل زعزعة استقرارها ووراثة نفوذها، وسعت إيران 
إىل اس�تغالل بعض أتباع املذهب الزيدي املتطلعني 
إىل السلطة، وتمركز وجودهم عىل جزء من الحدود 
اليمني�ة الس�عودية إىل بناء كيان مس�لح يزعزع 
استقرار الس�عودية ويحارصها، وقد تأكدت تلك 
املخاوف من خ�الل الحرب الدائرة ب�ني الحوثيني 
والرشعي�ة والتحال�ف ال�ذي تق�وده الس�عودية، 
وكانت رشارتها املناورات العسكرية التي أجراها 
الحوثيون يف حدود اليمن مع السعودية، والشواهد 
عىل الدعم اإليراني للحوثيني يف املجاالت العسكرية 
واإلعالمية والسياسية كثرية؛ وبعد تدخل التحالف 
العربي بقي�ادة الس�عودية، واس�تعادة كثري من 
املناطق، وتقلص سيطرة االنقالبيني املوالني إليران، 
فمن املتوقع تراجع النفوذ اإليراني يف اليمن وبشكل 

كبري جداً.

خامس��ًا: المحددات الحاكم��ة للنف��وذ اإليراني في 
المنطقة العربية:

• وجود رؤية واس�رتاتيجية مح�ددة، وقيادات 
مؤمنة بها، تعمل جاه�دة عىل تنفيذها من خالل 
مؤسسات متنوعة، باستخدام أدوات القوة بشقيها 

الصلبة والناعمة. 
• سياس�ة خارجية فاعلة تس�تطيع اس�تغالل 
القضايا التي تشغل الدول الكربى كقضية اإلرهاب، 
برصف النظر ع�ن ظروف وجود ه�ذه الحركات، 
ومن املس�تفيد منها، والش�كوك التي تحوم حول 
دور االس�تخبارات الغربي�ة فيها، وعالق�ة إيران 
بالتنظيم�ات املتطرف�ة، وإيوائه�ا ألفراده�ا بعد 

االحتالل األمريكي ألفغانستان. 
• استغالل القضايا العادلة؛ كقضية فلسطني، 
ون�رصة املظلوم�ني، ومقاومة الظامل�ني، يف نرش 
نفوذها، يف مقابل الدور الضعيف واملشبوه أحياناً 
لبعض الدول العربية، وخاصة فيما يتعلق بالرصاع 

العربي اإلرسائييل. 
• قدرة إي�ران عىل كس�ب ورشاء والءات بعض 
القي�ادات السياس�ية والفكرية من خ�ارج التيار 
الش�يعي، وخاصة من التيار اليس�اري والليربايل، 
مس�تغلة اخت�الف بع�ض ممث�يل ه�ذه التيارات 
مع التي�ار الحركي اإلس�المي، وخالف�ات القوى 
اليسارية والليربالية معاألنظمة العربية، وحاجة 
تلك القي�ادات إىل الدعم املادي، وهو ما وس�ع من 

نفوذها يف الوسط النخبوي العربي.

مستشار وزير الدفاع

التوسعات اإليرانية في الوطن العربي
ُيثار الجدل في السنوات األخيرة حول مدى التمدد والنفوذ 
اإليراني في المنطقة العربية ومنطقة الش���رق األوسط، إال 
أن جداًل أقل حدة ذلك الذي تتناوله وسائل اإلعالم بمختلف 
أذرعها حول محاولة مد إيران نفوذها في قارة إفريقيا وآثار 
ذلك على الدول العربية اإلفريقية؛ وهنا سنحاول إلقاء الضوء 
عل���ى محاوالت النظ���ام اإليراني توس���يع نفوذه ف���ي القارة 
اإلفريقية ومدى تش���كيله تهديدًا لمصال���ح الدول العربية 

وأهمها مصر. 

 عقيد ركن/ يحيى أبو حاتم 

منذ أن كانت إرادة التغيتري تكتب حضورها 
بتإرصار، وتتراود مخيلتة كل يمنتي أبي؛ ظل 
التخلف كذلك يحشتد جيوشه الجرارة بإرصار 
واستماتة التقبل الراجع، وظلت جيوش الظالم 
تزحف بقتالية مرعبة ال ترىض باقل من التهاوي 
يف الوديان السحيقة، بل االنتحار يف ابشع صوره، 
تحت شعار: النهاب املوت، وكأنه ليس من حق 
هذا البلد ومن فيه سوى العيش املقيت يف كهوف 

املوت والتخلف، وقيودهما الصدئة. 
لكن املهم، او األخطتر؛ ليس فيما ظل يجري 
يف هذه املعمعة املظلمة، ا لخانقة، املتواصلة منذ 
ثورة الدستور، عام 1948م باعتبار ذلك رصاعا 
بني الباطل، وقواه الرجعية املتخلفة، وبني قوى 
التحديث والحق، ولكن االهم كما ذكرنا أن نسال 
انفسنا: من يقف حقيقة وراء بقاء هذا الكابوس، 
بل هذه النريان لتبقى كاتمة، ماحقة، مشتعلة، 
مع ما خلفت السنون من املنون والضحايا التي 
تتواصل حتى اآلن عىل نحو جنوني، عجيب، بل 
وتنتذر برصاعات متجددة، متشتظية، ال معنى 
لها ستوى تكريس، وتعميق واقع ما يجري من 

االنتحار البشع، مع سبق اإلرصار، والرصد. 
ان متن اتفته التفاهتات ان يقتول قائل: إن 
ماجرى ويجري هو ثمرة مرة للرصاع بني السنة 
والشيعة، مع ان هذا قد ظل عىل الدوام وسيلة، 
لكنه لم يكن الستبب الحقيقتي يف اي وقت من 
األوقات، بل كانت املصالح املختلفة، والعالقات، 
والزعامات املتخلفة، وعالئقها بالداخل والخارج، 
ومتا يلفهتا من نهتب ظاهتر وخفتي للثروات 
واملقتدرات، هذا متع رضورة التاكيد عىل خطر 
أي فكرة لإلستثناء، وال بأي صورة من الصور. 
ولكتي أوضح اكثتر، فقد ذكتر املؤرخون يف 
القرن التاستع عترش امليتالدي أن مستجدا يف 
طهران تعايش فيه الستنة والشيعة عىل الدوام 
باستتثناء ليلة الخميتس، وتحديدا بني صالتي 
املغرب والعشاء.. يف هذه الفرة كان الشيعة عادة 
يقرأون بعضا من آثارهم املزعومة، وال يفعلون 
ذلك إال إذا قرأوا االثتر املزعوم حول ماكان بني 
عمر بن الخطاب، وام الحسن فاطمة ريض الله 
عنهم جميعا، فريتفع البكاء والعويل، والستب 
املقذع لخليفة رسول الله صىل الله عليه وسلم، 
ثم ينىس الجميع التستامح، ويقتتتل الطرفان، 
حتى تستيل الدماء، وباملختترص، وبعد البحث 
وجد العقالء ان السبب الحقيقي يكمن ليس يف 
النصوص املقروءة، ولكن يف اشراط كافل الحفل 
ان يضم املقروء ذلك النص املكذوب، وعندما تم 
التحري عن شخصية الكافل، وجدوا انه حرضة 

القنصل الربيطاني املحرم يف طهران!! 
وهذا ما يحصل يف بالدنا.. إنها الفتن من كل 
لتون.. الهدف لها ستوى ان تتواصل املأستاة، 

وتتوالد الكوارث. 
لذلك، البد متن صحوة، والبد من وعي يرتقي 
إىل مستوى األخطار املحدقة بمستقبل هذا البلد، 
ومن فيه؛ لتشكيل جبهة وطنية عريضة للخروج 
من نفق هذا الليل املظلم، وملعانقة جبني النهار، 
والخروج الشتامخ إىل آفاق الستلم والتسامح، 

وفضاءات البناء والتنمية.

هذه المشكلة.. 
فما هو الحل؟ 

عبدالجبار ثابت الشهابي

تحليل6
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يقول صالح ش�بانه - من أبناء املحافظة- : 
إن الكهرباء يف هذا الصيف ليس�ت جيدة إذ أنها 
تنطفئ كثريا مما يجعلنا نصطيل من شدة الحر. 
ويضي�ف: أنا ال أكرتث لح�ال الكبار فهم عىل 
مق�درة لتحمل حرارة الصي�ف .. انا أرثى لحال 
الصغار الذين يكتوون بموجة الحر، ويسبب لهم 

اإلرهاق، واملرض.
 فيما يؤكد ع�يل الضالعي - نازح - أن جحيم 
الحر، ورضاوته هذا العام أش�د، وأنكى وهو يف 
قلق عىل صغ�اره الذين يعي�ش معهم يف مخيم 

)جو النسيم( للنازحني 
يق�ول: نزحن�ا إىل م�أرب هرب�ا م�ن بط�ش 
املليش�يا، وانع�دام مقومات الحي�اة يف املناطق 
تحت سيطرتها، والحمد لله نحن يف أمن، وأمان 

املعاناه التي تواجهها كثرة إنطفاء الكهرباء. 
أصح�اب املح�الت االلكرتونية ه�م اآلخرون 
يش�كون م�ن الكهرب�اء يقول�ون: إن ضع�ف 
الكهرباء أوجد لهم مش�اكل مع املستهلكني إذ 
أن الضعف الحاصل جعل بعض املواد االلكرتونية 
ال تش�تغل بش�كل س�ليم مما يحذو باملستهلك 
ارجاع البضاعة بحجة أنها غ�ري صالحة لكننا 
نقوم بتشغيلها يف محالتنا من مولداتنا الخاصة 
لكي نؤكد له أن املشكلة يف ضعف الكهرباء ال يف 

البضاعة. 
يتذم�ر الكث�ريون م�ن ضع�ف الكهرب�اء، 
وانطفاءاتها، ويتس�اءلون عن األس�باب فكان 
حافزا يف إج�راء هذا التحقي�ق وبطبيعة الحال 

فاإلجابة لدى الجهات املختصة، واملسؤولة. 

ال انطفاءات
قصدن�ا الس�لطة املحلي�ة والتقين�ا بوكي�ل 
املحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، س�ألناه عن 
األسباب فأش�ار إىل أنه وبسبب الحاجة تحصل 

انطفاءات ما بني وقت، وآخر.
وأضاف: عملت مؤسس�ة الكهرب�اء يف مأرب 
برنامج�ا من وقت آلخ�ر تطفئ ع�ىل منطقة، 
وتولع ألخرى، ويحس�بها املواطنون انطفاءات 
وهي ليست انطفاءات، وإنما هو برنامج مزمن 
من الساعة كذا اىل الساعة كذا لحارة كذا وهكذا.

الوكيل أوض�ح أن ازدياد الطل�ب عىل الطاقة 
جعل املؤسس�ة تجدول الخط�وط ألن املحطات 

الحالية التلبي االحتياج. 
وقال: هناك فنادق، وهناك مؤسسات حكومية 
هن�اك منش�آت اس�تثمارية كلها ع�ىل الطاقة 
املش�رتاة أصبحت الكهرب�اء ال تغطي بالذات يف 

فصل الصيف فكل عمارة تتطلب مكيفات .
م�ن جانبه أكد مدير عام مؤسس�ة الكهرباء 
فرع م�أرب عبداله�ادي صالح الش�بواني، أن 
املولدات داخل املحطات شغالة عىل مدار الساعة، 
وأوض�ح أن هن�اك عجزا ع�ىل املولدات بس�ببه 

تم عم�ل جدولة داخ�ل الخطوط عىل 
املستفيدين

الخدمة قبل 2015
مفتاح أوضح شيئاً هاما عن شبكة 
الكهرب�اء قب�ل الع�ام 2015 وكي�ف 
أصبح�ت يقول: كان�ت كهرباء مأرب 
قبل األحداث سبعة ميجاوات بعد ذلك 
حصل نزوح كبري جدا إىل هذه املحافظة 
- كم�ا هو مع�روف - نتيج�ة انقالب 
املليش�يا، وارتكابه�ا انته�اكات بحق 
الش�عب إذ اضط�ر الكث�ريون للنزوح 
إىل مأرب بحثا عن االستقرار، واألمن، 
والخدمات ف�كان لزاما عىل الس�لطة 
املحلية حينه�ا أن تتدخل، وأن تتحمل 
مش�اكل الكهرب�اء داخ�ل املحافظ�ة 

بشكل عام .
ازدادت الحاج�ة بازدي�اد النازحني، 
ووصل�ت الطاق�ة املش�رتاه تقريبا إىل 
ما يقارب مائة ميج�اوات وفوق ذلك 
ال تف�ي باحتياجات الس�اكنني الذين 

هجرتهم املليشيا.

ربط عشوائي
إضاف�ة إىل ما س�بق هناك مش�كلة 

الربط العش�وائي الت�ي أثقل�ت نتائجها كاهل 
السلطة املحلية، وجعلت من مهنديس مؤسسة 

الكهرباء يف شغل دائم. 
يق�ول الوكيل: هن�اك مناطق فيه�ا نازحون 
قام�وا بتوصي�ل الكهرب�اء عش�وائياً لذلك يتم 

التصليح فيها بشكل مستمر. 
تلك املخالفات أسهمت بانفجارمحوالت بسبب 
الحمل الثقيل عليها ونقوم حسب توجيهات األخ 

املحافظ باستبدالها كل ذلك يزيد من االعباء 
علينا باستنزاف مبالغ كبرية جداً.

مدير عام مؤسس�ة الكهرباء من جانبه 
أوضح أنهم كمؤسسة ينزلون اىل الحارات 
ين�زل فري�ق لرتكي�ب املحوالت وتحس�ني 
الش�بكة داخلها لكنه�م يتفاجئون بربط 
عش�وائي من قبل مهندسني من النازحني 
من خارج إطار املؤسسة إذ يتم االستعانة 

بهم من قبل الساكنني.

 مراقبة وضبط 
حالة الربط العش�وائي جعل�ت البعض 
يعتقد أن ال عقاب ع�ىل من يقوم بها، وأن 
تك�رار الرب�ط العش�وائي ناتج ع�ن عدم 
املراقبة يف هذا الصدد يؤكد الشبواني أنهم 
يراقب�ون الرب�ط العش�وائي، ويقوم�ون 
باإلجراءت الالزمة ويبلغون األجهزة األمنية 

باملخالفني لضبطهم. 
وحسب الشبواني فقد تم ضبط أكثر من 
عرشين ش�خصا أغلبهم داخل السجن يف 

الوقت الحايل.
الرب�ط العش�وائي دوم�ا م�ا ي�ؤدي إىل 
االلتم�اس فضال ع�ن اس�هامه يف تفجري 
املحوالت بس�بب الضغط عليها وتحميلها 

فوق طاقتها. 
التتوانى مؤسس�ة الكهرباء يف استبدال 
املح�ول يق�ول الش�بواني: إن املح�والت 
الت�ي تنفجر تس�تبدل فورا قب�ل الرجوع 
للمحافظة املخولة برشاء املحوالت فعندما 
ينفج�ر محول ين�زل فريق لرف�ع تقرير، 
ونق�رتض م�ن التاج�ر محوال إس�عافيا، 

ونركبه يف نفس اليوم.

ال ترشيد في االستهالك
يف الوقت الذي أكد فيه مدير عام املؤسسة 
أن العجز يتجاوز 45% وإضافة إىل الربط 
العشوائي يس�هم انعدام ثقافة الرتشيد يف 

استخدام الكهرباء يف زيادة ضعفها.
من أجل اس�تمرار الكهرباء للمواطنني يؤكد 
وكيل املحافظة مفتاح: أن السلطة املحلية تدفع 
مبال�غ طائلة، لكن املواطنني لألس�ف الش�ديد 
اليجي�دون اس�تهالك الكهرب�اء، ولي�س هناك 
ترشيد يف االس�تخدام لذلك ندعو املواطنني عرب 

صحيفتكم إىل ترشيد االس�تخدام لكي يستفيد 
املواطنون منها جميعا .

حقيقة هناك عبث يف استهالك الكهرباء بإنارة 
اشياء ليس لها أي داع.

ال تسديد كامل للرسوم
مش�كلة أخرى تواجه كهرباء مأرب تتمثل يف 
عدم تس�ديد الرس�وم يؤكد مدير عام املؤسسة 

أن نس�بة التسديد يف أحس�ن أحوالها التتجاوز 
يف بع�ض الجه�ات 80% كاملدين�ة داخل مركز 

املحافظة.
و مديرية حري�ب 80% فيما الروضة واملطار 

تسددان بنسبة %40.

 بقية املديريات حسب الشبواني، التسدد لكنه 
أشار إىل أنهم يعملون عىل تحسني الشبكة فيها 
ورفع الطاقة الكهربائية فيها وعند توفرها عىل 
مدار 24 ساعة سيتم التس�ديد وهذا ما اتفقوا 

عليه مع بقية املديريات.

شبكة قديمة مهترئة
تحاول الس�لطة املحلية، ومؤسسة الكهرباء 
تجاوز العوائق لكنهما تصطدمان بشبكة 
قديمة مهرتئة، وصغرية تحتاج إىل ترميم، 

وتأهيل مستمر.
يق�ول الوكي�ل مفت�اح: لم يك�ن هناك 
ش�بكة مخططة ملدينة مأرب فالش�بكة 
كان�ت ألربعني أل�ف، اآلن نحتاج لش�بكة 
تتواكب مع املتغريات من كثرة النازحني، 

والوافدين، وتلبي متغريات املستقبل .
ب�دوره أوضح مدي�ر املؤسس�ة أنه تم 
تشكيل لجنة للمس�ح يف جميع املديريات 
بغرض تحسني الشبكة يقول: بدأت اللجنة 
عملها قبل نصف ع�ام من اآلن، وتم رفع 
دراسة ش�املة ما تتطلبه املديريات، وتم 
رفعها ل�ألخ املحافظ، وه�ي مكلفة جدا 
تص�ل تكلفتها إىل خمس�ة ع�رش مليون 

دوالر.

تقدير االحتياج 
من جانب آخ�ر يزداد التوافد عىل مأرب 
يقول وكيل املحافظ�ة: إن عدد النازحني 
إىل مأرب يق�در بثالثة مالي�ني نازح، ويف 

املقابل. 
 تزداد املش�اريع االس�تثمارية كل ذلك 
يحتاج إىل خدمة الكهرباء والبد من إجراء 

دراسة يستند عليها. 
تؤك�د مؤسس�ة الكهرباء أنه�ا قامت 
بدارسة تبني من خاللها أن احتياج مأرب 

من امليجاوات يصل 150 ميجاوات. 
ويف حال استكملت االجراءات يف املحطة 
الغازية س�يتم تلبية االحتي�اج من التيار 

الكهربائي.

 المحطة الغازية
ويؤكد الوكيل بأن العمل جار عىل قدم 
وس�اق يف الغازية، وأن الس�لطة املحلية 
وبتوجيه�ات م�ن رئاس�ة الجمهوري�ة، 
ورئاس�ة ال�وزراء تعم�ل عىل اس�تكمال 

الغازية.
وكش�ف عن العراقي�ل، وعزاها إىل منع 
الحوثيني من وصول بعض املواد من صنعاء اىل 

مارب.
يق�ول : الغازي�ة طبع�ا وعىل أس�اس يعرف 
القايص والداني أنه�ا كانت لها بعض املواد من 
وزارة الكهرب�اء املف�رتض أنها تنزل 
من صنع�اء لكن الحوثي�ني تدخلوا، 
ومنعوها من الوص�ول إىل محافظة 
مأرب مما أجرب دفع قيادة املحافظة 
إلع�داد مناقصة تتضم�ن توفري تلك 

املواد الخاصة باملحطة.
 ويضيف: كانت هناك إشكاليةحول 
الغازي�ة حي�ث أن محافظ�ة مأرب 
استثنيت يف املرحلة السابقة من بني 
محافظ�ات الجمهورية من خدمات 
املحط�ة الغازية رغم أنه�ا تتنج من 

أراضيها!!!.
ب�دوره أك�د مدي�ر عام مؤسس�ة 
الكهرب�اء أن املحطة الغازية لم يتبق 

لها سوى القواطع، وكابالت. 
وق�ال إن هناك س�ببا آخ�ر أدى إىل 
عدم دخول الغازي�ة يف الخدمة نظراً 
لع�دم توف�ر الس�يولة حي�ث تعثرت 
لفرتة امتدت ثمانية أشهر مما اضطر 
السلطة املحلية باستقراض مبلغ من 
أحد التجار وس�لمتها املق�اول وهو 
اآلن بصدد مخاطبة املصنع لتصنيع 
االحتياج�ات وخ�الل ثالث�ة أش�هر 
سيتم االنتهاء من التصنيع وستدخل 

الخدمة يف نهاية 2019.. منوهاُ ان املرشوع كان 
متعثرا وقد تم انجاز 98% منه، وسيتم تشغيله 

قريبا.
حاليا تق�وم الطاقة املش�رتاة بتغطية جميع 
مديريات املحافظة بدون اس�تثناء وكيل- فيما 
مديريات املاهلية والعبدية ورحبة يجري العمل 

فيها.
الشبواني أوضح أن الغازية حاليا تعمل بقدرة 
45 ميج�اوات كمرحلة أوىل وس�يتم اضافة 80 
ميجاوات، يف القريب العاج�ل مايعني أن توفري 
احتياج م�أرب من الكهرباء س�يكون قريبا من 

الحد املطلوب املقدر ب�150 ميجاوات. 
يقول مفتاح يف حال دخلت الغازية يف الخدمة 

فإنها ستلبي االحتياج. 

مولدات جديدة
بعيدا عن املحطة الغازية ومتى تدخل يف الخدمة 

يحتاج السكان حاليا إىل تحسني الكهرباء. 
س�ؤال طرحن�اه ع�ىل مدي�ر ع�ام مؤسس�ة 
الكهرباء فأجاب: بأنه�م أدخلوا مولدات جديدة 
ألربع محط�ات املحط�ة الرئيس�ية، والروضة، 
والدماشقة، وسيتم تشغليها خالل هذا األسبوع.

عوائق
 الطاق�ة املش�رتاة تعت�رب أك�رب عائ�ق لن�ا يف 
املحافظة فهي أكرب مش�كلة لنا ألنها تس�تنزف 
أكثر من اثنني مليون دوالر شهريا كإيجار الطاقة 
وقرابة مليار ريال قيمة الوقود بحسب الشبواني.

وبني ان تسديد الرسوم من املديريات يأتي ثانيا 
إذ س�بب عجزا يف املردود مم�ا ألقى بظالله عىل 

تردي الخدمة، وعدم تحسني الشبكة. 
يتذرع املواطنون من عدم تسديد الرسوم بعدم 
تش�غيل التيار الكهربائي بش�كل مستمر، وهو 

عذر غري منطقي، وغري مقبول. 
ولتحس�ني الخدمة رسد الش�بواني مصفوفة 
مطالب طالب فيه�ا الحكومة برسعة توفريها، 
واس�تكمال مابقي عالقا تمثلت تلك املطالب يف 
اإلرساع يف تش�غيل الغازي�ة، وإيج�اد محوالت، 
وأعمدة، وتوفري العدادات، وتوفري مبنى للمنطقة، 

وتوفري معدات وسيارات طورئ.

قدرنا النازحين
يقول الشبواني: لوال ظروف النازحني لقطعنا 
الكهرباء عنهم، ونحن مستعدون لقطع الكهرباء 

عن كل املخالفني.
الوكيل مفتاح قال أيضا: نحن قدرنا الظروف 
االس�تثنائية التي تمر بها البل�د، وقدرنا ظروف 
النازحني لكن اليعني ذلك أننا سنظل مستمرين 
عىل الحال الس�ابق فخالل الفرتة القادمة سيتم 
توزيع العددات عىل البيوت، وستتحصل الرسوم 

مؤسسة الكهرباء. 
فالتبذير الحاصل يف الكهرباء أنها بدون مقابل 

وسيتالىش عندما يدفعون مقابل الكهرباء.
ب�دوره أك�د مدي�ر ع�ام مؤسس�ة الكهرباء 
عبداله�ادي الش�بواني، أن الع�ددات س�تكون 
موجودة بعد أقل من ش�هر، وأض�اف نحن اآلن 
خاطبنا الجهات املعنية لتوفري العدادات، وسيتم 
تركيب العدادات خالل شهر ونصف من استالمها 

من التاجر.

كهرباء الجفينة
 يوجد يف م�أرب العديد من مخيمات النازحني 
لكن نازحو الجفينة يأتون يف املقدمة باعتبارهم 
أكرب تجمع ملخيمات النازحني علما أنه آخر مخيم 

مستحدث، ويحتاج النازحون فيه إىل كهرباء.
يقول الشبواني: قمنا بتغطية منطقة نازحي 
الجفينة بمانس�بته 70% ولم يتبق اال مربعات 

كانت يف مناطق عشوائية. 
وأضاف تم توقيفنا من قبل دائرة أمن مديرية 
املدني�ة عىل اعتبار انهم مخالف�ون، وأن املباني 
عش�وائية، وقد خاطبنا املستفيدين عىل أساس 
يتواصلون م�ع أرايض، وعقارات الدولة، وإدارة 
األمن، ومديرية املدينة، وعن�د وصول أوامر من 
هذه الثالث الجهات س�ينزل الفريق الس�تكمال 

بقية العمل. 

عوائق عديدة تسببت في رداءة الخدمة.. وزيادة اإلنطفاءات ضاعف من معاناة المواطن

كهرباء مارب.. البحث عن شبكة تواكب المتغيرات
موجات حر ،وحرارة صي���ف يصفها مواطنون 
بالشديدة، والقاسية تحتاج إلى خدمة كهربائية 
مستمرة ،لكن ما هو حاصل أن ساعات تشغيل 
التيار الكهربائي تراجعت عن العام السابق األمر 
الذي بات يؤرق سكان المحافظة، ويضاعف من 

معاناتهم في فصل الصيف.

  تحقيق/ قاسم الجبري
تصوير/ عماد حميد

 الوكيل عبدربه مفتاح:
- إزديــاد الطلب على الطاقة دفع بمؤسســة الكهرباء الى 

جدولة الخطوط ألن المحطات الحالية ال تلبي االحيتاج
- كانت مأرب مستثناة من خدمة المحطة الغازية

- أغلبية النازحين ال يسددون فواتير الكهرباء
- كهرباء مأرب وصلت اليوم إلى 100 ميجاوات بعد 

ان كانت 7 ميجاوات قبل 2015

 مدير مؤسسة الكهرباء في المحافظة: 
- الطاقة المشترءة وصلت الى ما يقارب 100 ميجاوات ومع هذا ال تفي بالطلب 

وهي تستنزف شهريا أكثر من مليوني دوالر وقرابة مليار ريال لشراء الوقود
- أبلغنــا األجهزة األمنية بالمخالفيــن في ربط التيار 
الكهربائي وتم ضبط 20 شخصًا أغلبهم داخل السجن
- احتياج المحافظة بلغ 150 ميجاوات ونسبة العجز حاليًا 45 ميجاوات

- المحطــة الغازية تعمل حاليــا بقدرة 45 ميجاوات 
كمرحلة أولى وسيضاف إليها 80 ميجاوات قريبًا

تحقيق
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تخلله عرض عسكري لقوات رمزية من منتسبيه

اللواء ١٠١ شرطة جوية يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والعلملياتي 2019م
دشن اللواء 101 رشطة جوية بمطار 
سيئون نهاية األسبوع املايض، املرحلة 
الثانية من الع�ام التدريبي والعملياتي 
وع�رض  خطاب�ي  بحف�ل  2019م، 

عسكري لوحدات رمزية من اللواء.
ويف الحفل الذي حرضه قائد املنطقة 
العس�كرية األوىل قائد اللواء 37 مدرع 
الل�واء الركن صالح طيمس ثمن وكيل 
محافظ�ة حرضموت لش�ؤون الوادي 
والصح�راء عصام حربي�ش تضحيات 
منتس�بي الل�واء بمعي�ة إخوانه�م يف 
الوح�دات األخ�رى يف صورة جس�دت 
نموذج�اً لتالحم الوحدات العس�كرية 
واألمنية يف وادي وصحراء حرضموت.

ب�دوره أكد رئي�س اركان اللواء 101 

رشطة جوية العميد صادق نصيب أن 
اللواء عىل أت�م الجاهزية واالس�تعداد 
إلنج�اح املرحل�ة الثاني�ة م�ن الع�ام 
التدريبي والعملياتي 2019م، والحفاظ 
عىل الجاهزية العسكرية واألمنية ملطار 
س�يئون الدويل ك�ي يس�تمر يف تقديم 
خدماته للمسافرين وتأمني املرافق التي 
يق�وم بحمايتها وأي مه�ام توكل إليه 

ضمن خطة املنطقة العسكرية األوىل.
وألقي�ت يف الحفل عدد م�ن الكلمات 
الحماس�ية للمس�اعد ه�الل محم�د 
عبدالل�ه واملس�اعد عبدالفت�اح محمد 
والتي ثمن�ت التضحيات الت�ي قدمها 
منتس�بو الل�واء 101 رشط�ة جوي�ة 
يف س�بيل املس�اهمة يف تأم�ني وادي 

وصح�راء حرضم�وت وحمايت�ه من 
عن�ارص التطرف واإلره�اب، مجددين 
العهد والوفاء واالستعداد الدائم لتنفيذ 
ما يوكل إليهم من مهام لحفظ مصالح 

الشعب والجمهورية.
ونفذت يف الحف�ل وحدات رمزية من 
اللواء 101 رشطة جوية عرضاً عسكرياً 

نال استحسان الحضور.
ح�رض التدش�ني مدي�ر ع�ام مطار 
سيئون الدويل عيل باكثري والعميد ركن 
فايز باس�دس وقائد القاع�دة الجوية 
بمطار س�يئون العقيد دحان العولقي 
ومدير محطة اليمنية يف مطار سيئون 
س�امي بامقش�يم ومن�دوب التحالف 

العربي باملنطقة العسكرية األوىل.

أصدر فخامة رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املس�لحة املشري 
الرك�ن/ عبدربه منص�ور هادي الق�رار الجمهوري رقم: )89 ( لس�نة 
2019م، قضت املادة األوىل منه بتعيني اللواء الركن/ صغري حمود عزيز 

قائداً للعمليات املشرتكة للقوات املسلحة.

وقضت امل�ادة الثانية بتعيني العميد الركن/ محس�ن محمد الداعري 
مساعداً لقائد العمليات املشرتكة للقوات املسلحة.

وقضت املادة الثالثة من القرار العمل به من تاريخ صدوره، وينرش يف 
الجريدة الرسمية والنرشات العسكرية.

بحضور قيادة السلطة المحلية وعدد من المسؤولين والقيادات األمنية والعسكرية في المحافظة

الشرطة العسكرية في المهرة تحتفل بتخريج الدفعة األولى من منتسبيها بتوجيهات من محافظ محافظة لحج

قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة يتفقد النقاط 
األمنية وعددًا من المواقع شمال طور الباحة

عبدرب�ه  الرئي�س  فخام�ة  برعاي�ة 
منصور ه�ادي رئيس الجمهورية القائد 
األع�ىل للقوات املس�لحة اقامت الرشطة 
العس�كرية بمحافظ�ة امله�رة، احتفاال 
بمناس�بة تخري�ج الدفع�ة األوىل م�ن 
منتسبيها بحضور قيادة السلطة املحلية 
وعدد من املس�ؤولني والقي�ادات األمنية 

والعسكرية يف املحافظة.
ويف الحف�ل الق�ى محاف�ظ املحافظة 
راجح باكريت كلمة نقل يف مستهلها إىل 
الضباط األفراد تحي�ات وتهاني فخامة 
الرئي�س املش�ري الركن عبدرب�ه منصور 
هادي رئيس الجمهوري�ة -القائد األعىل 
للقوات املس�لحة، بمناس�بة تخرج هذه 
الدفعة التي تمثل النواة األوىل لتأس�يس 
الرشطة العس�كرية يف املحافظة، مهنئاً 
األفراد الخريجني -الذين هم من مختلف 

محافظ�ات الجمهورية وليس م�ن املهرة فقط- 
ومش�دداً ع�ىل رضورة االس�تفادة م�ن املع�ارف 
التدريبي�ة وامله�ارات القتالية الت�ي تلقوها لرفع 
جاهزيته�م وكفاءته�م وقدراته�م وتنفيذ املهام 

باقتدار.
وأكد باكريت ع�ىل أهمية الدور ال�ذي تضطلع 
به الرشطة العسكرية يف تثبيت األمن واالستقرار 
والس�كينة العام�ة واملهام امللقاة ع�ىل عاتقها يف 
أوقات الس�لم والح�رب باعتباره�ا رديف للقوات 
املس�لحة واألجهزة األمني�ة، مثمن�ًا الجهود التي 

بذلتها قيادة املعسكر يف إنجاح الدورة وإقامة هذا 
الحفل والعرض العسكري بهذا املستوى.

والقى قائد الرشطة العسكرية العقيد محسن 
عيل مرصع كلمة هنأ فيه�ا خريجي الدفعة التي 
وصفها بالدرع الواق�ي والحصن املنيع ملحافظة 
املهرة، مش�يداً بق�درات الخريج�ني القتالية وما 
تحلوا به م�ن انضباط وحزم خالل ف�رتة الدورة 
التدريبي�ة الت�ي تلق�وا فيه�ا العديد م�ن العلوم 
العس�كرية والفن�ون القتالي�ة والتدريبي�ة عىل 
مختل�ف األس�لحة الخفيفة واملتوس�طة اضافة 
إىل فن�ون الضب�ط والرب�ط العس�كري والحركة 

النظامية ، مس�تعرضاً الجهود الكبرية والجبارة 
التي ُبذلت لتأس�يس الرشطة العسكرية يف املهرة 
يف وقت قيايس بفضل الدعم الالمحدود الذي قدمته 
الس�لطة املحلية ممثلة باملحافظ الش�يخ راجح 
باكري�ت وقيادة التحالف العرب�ي بقيادة اململكة 
من تجهيزات وخدمات للمعسكر وتدريب وتأهيل 

ودعم وإسناد.
وتطرق العقيد مرصع للمهام املوكلة إىل الرشطة 
العسكرية يف تأمني املنشآت العسكرية الحساسة 
ومراكز القيادة واملدن وأمن الش�خصيات الهامة 

ومبارشة القضايا الجنائية وغريها من املهام.
ويف الحف�ل ألقي�ت كلمة للخريج�ني وقصيدة 

شعرية. 
بع�د ذل�ك ق�ام أف�راد الدفع�ة باالس�تعراض 
العسكري وأداء التحية وتقديم جانب من املهارات 
القتالية ب�روح معنوية عالية نالت استحس�ان 

الحارضين.
ويف الخت�ام كرمت قيادة املعس�كر، الس�لطة 
املحلي�ة والتحالف ب�دروع تذكارية وت�م تكريم 
الضباط واألفراد املربزين خالل الدورة بشهادات 

تقديرية.
حرض الحفل وكيل املحافظة للش�ؤون الفنية 
م. س�الم العبودي وقائ�د املحور العمي�د الركن 
عبدالله منصور عيل وممثل التحالف العربي وعدد 
من قادة الوحدات العسكرية واألمنية والضباط 

ومدراء العموم.

زار قائد الرشطة العسكرية باملحافظة العقيد 
صربي عب�ده طاهر الصبيحي ومعه مدير عام 
طور الباحة النقاط األمني�ة ومواقع الجبهات 

شمال طور الباحة.
وتأتي ه�ذه الزيارة التفقدية يف اطار الحملة 
األمني�ة املش�رتكة الهادف�ة الس�تتباب األمن 
باملديري�ة، وأش�ار قائ�د الرشطة العس�كرية 
بمحافظ�ة لح�ج العقيد ص�ربي الصبيحي إىل 
ان هذه الزي�ار التفقدية تنف�ذ بتوجيهات من 
محافظ محافظة لحج اللواء ركن أحمد عبدالله 

تركي.
وش�دد الصبيحي عىل رضورة ف�رض هيبة 
الدول�ة داخل املديرية من خ�الل تكاتف جميع 
الوح�دات األمني�ة من ق�وات الجي�ش ورجال 

املقاومة.
مؤكدا عىل دعم وتعزيز قيادة األمن بمديرية 
طور الباحة بحسب اإلمكانات املتاحة للرشطة 
العس�كرية باملحافظة وذلك الط�الع بمهامها 
وأنه�اء ظاه�رة التقط�ع والحراب�ة والقت�ل 

والتهريب التي اصبحت مصدراً يزيد من معاناة 
املسافرين.

خالل الزي�ارة اىل ادارة امن ط�ور الباحة تم 
مناقشة رضورة تقديم الدعم ال دارة امن طور 
الباحة بمختل�ف االحتياجات واملعدات املمكنة 
التي يساعدها ويمكنها من مواصلة النجاحات 
األمنية لف�رض الس�كينة واالس�تقرار األمني 

باملديرية.
وخالل زيارته مقر قيادة جبهة حيفان واللواء 
الرابع مشاة جبيل اطلع قائد الرشطة العسكرية 
عىل مستوى الجاهزية القتالية بمواقع القبيطة 
وعرييم املحاذية لطور الباحة والواقعة يف خط 

التماس مع عنارص املليشيا الحوثية.
كان يف استقباله قائد اللواء الرابع مشاة جبيل 
العميد أبوبكر الجبويل وقائ�د القوات الخاصة 
باملديري�ة املق�دم فهمان الغب�س وقائد جبهة 
حيفان الرائد فهمي مان�ع ومدير أمن مديرية 
طور الباح�ة العقيد ركن محم�د عبده الحرق 

ونائبه العقيد حسن املرق.

شؤون عسكرية

عزيز قائدًا للعمليات المشتركة والداعري مساعدًا له



     اجليش الوطني اليمني
      

     

     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس العدد »1887« 15 ذوالقعدة 1440هـ
9شؤون عسكريةالمـــوافــق 18 يوليو 2019م

زارت »26سبمترب« مقر اللواء يف أطراف مدينة الحزم 
وكان يف اس�تقبالنا اركان حرب الل�واء العقيد العزي 
املخاليف ثم طفنا يف أرجاء الل�واء وتعرفنا عىل مكاتبه 
املختلفة بدأ لنا املشهد كبريا كنا ننتظر رؤيته يف القوات 
املسلحة كثريا وتحديدا منذ خمسة أعوام عندما تآمرت 
املليشيا عىل الجيش السابق وافرغته ونهبت أسلحته 

مع املتواطئني من قيادته آنذاك.
الجمي�ل أيض�ا واألجمل من�ه رؤية صال�ة خاصة 
بجرحى اللواء مكيفة ومجهزة بكافة األدوات املطلوبة 
إضاف�ة إىل شاش�ة ملتابع�ة مس�تجدات األوضاع عىل 
الساحة اليمنية والعربية والعاملية إىل جوارها صيدلية 
صغرية وغرفة خاصة باسعافات الحاالت الطارئة وهذا 

األمر لم نجده يف الوية متعددة.

نخوض معركتين 
بعد جولتنا يف مكاتب اللواء عدنا للجلوس مع اركان 
حرب اللواء العقيد العزي املخ�اليف والذي تحدث معنا 
قائالً: »نعمل االن يف جوانب عدة إىل جانب املعارك التي 
يخوضه�ا األبطال يف الجبه�ات املختلف�ة، نعمل عىل 
البناء الداخيل للواء من خ�الل تفعيل املكاتب والعمل 
كل بحس�ب تخصص�ه بما يضم�ن العمل املؤس�يس 
وتفعيل دور اركانات اللواء بحسب الهيكل التنظيمي 
املعتمد من الوزارة وهذا يأت�ي ضمن البناء الحقيقي 
لقوات الجيش الوطن�ي بمعنى أدق نخوض معركتني 
متزامنتني.. مواجهة مليشيا االنقالب ومعركة أخرى 

تتمثل يف بناء اللواء عىل أسس وطنية وعلمية«.
مضيفاً: »قوات اللواء تنترش يف جبهات حام واملتون 
واملصل�وب واملش�اركة يف الح�زام األمن�ي باملحافظة 
ولدينا كتائب تعزيز أيضا للجبهة، كذلك لدينا كتيبة يف 
الفرضة بنهم كتعزيز للقوات هناك وما يمكنني تأكيده 
هو ان ضب�اط وأفراد اللواء اخت�اروا طريق الجبهات 
والدفاع عن الوطن وهم يعلمون أن مصريهم إما النرص 

أو الشهادة«.
وحول الجرحى وتوفري س�كن خاص بهم ومتابعة 
اوضاعه�م قال العقي�د املخاليف: »اولين�ا أهمية أيضا 
بالجرحى وتم توفري س�كن خاص بهم وتوفري الدواء 
بالتعاون مع الش�عبة الطبي�ة باملنطقة العس�كرية 
السادسة ومدير النقاط الطبية باملحافظة ولدينا كادر 
طبي متخصص يرشف عىل معالجتهم وتغذيتهم وهذا 

اقل واجب يمكن تقديمه لهم«.
وأض�اف اركان حرب اللواء 22 قائالً: » وأيضا قمنا 
بافتتاح مكتب�ة خاصة للواء تحتوي ع�ىل العديد من 
العناوين القيم�ة واملهمة التي تس�هم يف تعزيز وعي 

االفراد ورفع معنوياتهم«.

وهو ما أك�ده لنا مس�اعد طبيب من�ري عبدالجليل 
حيدر الذي وصف وجود الس�كن بجانب عيادة اللواء 
أم�ر خفف كثريا م�ن أعباء الجرح�ى وآالمهم، وقال: 
»بعد معاناة كبرية عاناها الجرحى يف خارج اللواء تم 
افتتاح صالة خاصة كس�كن للجرحى وتزويدها بكل 
األدوات الالزمة لتهيئتها ونح�ن ككادر طبي نحرص 
عىل متابعة حاالتهم باس�تمرار م�ن عالجات وتغذية 
وكل املستلزمات بما يضمن استقرار حاالتهم املرضية 
والنفس�ية هذا إىل جانب النقاط الطبي�ة املوجودة يف 

الجبهات«.
الجرحى أيض�ا كان لنا معهم وقفة للس�ؤال حول 
اوضاعهم بع�د افتتاح الس�كن الخاص به�م والذين 
ش�كروا قيادة الل�واء ع�ىل اهتمامه�ا ورعايتها لهم 

الجريح قيس القييس يق�ول حصلنا عىل الرعاية هنا 
يف اللواء أفضل مما كنا عليه يف املستشفى فيما الجريح 
عب�ده محمد ناجي يؤك�د اهتمام ورعاي�ة اللواء لهم 

بالشكل الذي يليق ببطوالتهم وتضحياتهم.

اهتمام كبير
قب�ل الذه�اب اىل الجبه�ة كان لن�ا وقف�ه مع ركن 
تدريب اللواء النقيب/ ص�ادق املنصوري والذي حدثنا 
عن الخط�ط التدريبية التي تم اعتماده�ا بداية العام 
وتدشينها والعمل بها بالشكل الذي تم التخطيط له وبما 
يتناسب مع الوضع الحايل حيث تشهد الجبهة معارك 
طاحن�ة إضافة إىل بناء لقوات الجي�ش الوطني قائالً: 
»نويل التدريب أهمية كبرية نظراً ألهميته يف ترجيح كفة 
املعرك�ة لصالحنا ونعمل يف التدريب بما يتناس�ب مع 
طبيعة املعركة التي يخوضها ابطالنا وتتمثل يف الدورات 
التدريبية التأسيسية والدورات التدريبية التخصصية 
عىل س�الح معني كذلك عملية التدري�ب نحو مهارات 
القتال ومهارات امليدان واالقتحامات ونحو ذلك والحمد 
لله التدريب حاليا يميض بحس�ب م�ا تم التخطيط له 

بداية العام الحايل ووفقا المكانياتنا«.
مضيف�ا: »م�ن خ�الل التدري�ب نس�عى ألن يكون 

افرادنا قادرين عىل تنفيذ مهامهم املطلوبة منهم عىل 
أكمل وجه وخ�وض املعارك وتحقيق االنتصارات بأقل 

الخسائر«.

 احساس بالمسؤولية
بعد ذلك تحركنا اىل جبهة حام برفقة الزميل معتصم 
اليمني مس�ؤول إعالم الل�واء وهناك التقين�ا بأبطال 
اللواء الذي يدافعون عن الوطن بكل بس�الة وشجاعة 
ثم تحدثنا م�ع قائد قط�اع اللواء يف جبه�ة حام قائد 
الكتيب�ة األوىل الرائ�د منصور م�راد والذي ق�ال: »أوالً 
نشكر صحيفة 26سبتمرب عىل تغطيتهم لجبهة حام 
وهذا ان دل عىل يشء فإنما يدل عىل احساسهم العميق 
بمسؤوليتهم تجاه الدين والوطن واملتمثلة يف رفع الروح 

املعنوية لالفراد ونرش بطوالتهم التي يس�طرونها ليال 
ونهارا ضد االنقالبيني وكشف جرائمهم واكاذيبهم«.

وأض�اف الرائ�د منصور م�راد: »باس�م كل ضابط 
وص�ف وجن�دي يف الكتيب�ة األوىل جبه�ة ح�ام اتقدم 
بالش�كر والعرفان لألخ قائد اللواء22 املناضل العميد 
عبده عبدالله املخاليف عىل اهتمامه الكبري باألفراد فهو 
يحيطه�م بالرعاي�ة واملتابعة عرب الزيارات املس�تمرة 
والشكر ايضاً موصول لألخ العقيد العزي املخاليف اركان 
اللواء والعقيد عبدالسالم البيل رئيس عمليات اللواء عىل 

جهودهم املبذولة يف سبيل الدين والوطن«.

تنفيذ اجندة 
وحول سري املعارك يف جبهة حام يقول الرائد منصور 
مراد: »قد يظن البع�ض ان تأخر النرص ناتج عن قوة 
االنقالبي�ني وه�ذا ظن ال اس�اس له م�ن الصحة، ألن 
تأخر النرص امر مقصود ألننا نريد استنزاف الحوثيني 
فالجمي�ع يعلم انهم قد اخذوا اس�لحة دول�ة باكملها 
وخزنوها يف اماكن غري معروفة يف صعدة وهم يقاتلون 
ايض�ا بالزنابيل ونحن نريد ان نس�تنزفهم حتى ندمر 

اسلحتهم ونقتل قناديلهم«.
وأضاف: »نح�ن قادرون عىل صن�ع النرص يف اقرب 

وقت ممك�ن لكنه س�يصبح ن�رصا مزيفا لالس�باب 
املذك�ورة وس�تصبح الدول�ة غ�ري ق�ادرة ع�ىل تنفيذ 
اجندتها الزمنية او مشاريعها الحيوية واالنمائية كما 
هو يف جنوب لبن�ان اذا ارادت الدولة فعل يشء عليهم 
ان يستأذنوا من السيد وان لم يفعلوا قام باجتياحهم 
فيقتل من يقتل ويس�جن من يس�جن، وإن ش�اء الله 
س�وف نقيض عىل الحوثيني وعىل افكارهم ولالبد الن 

الله ال يحب املفسدين وقد قال الشاعر:
»اذا ما أراد الله اهالك نملة ... سمت بجناحيها اىل الجو تصعد«

أحد األبطال قاطعه بالقول انهم مس�تعدون لحسم 
املعركة عندما يتم إقرار حسمها وإعطائهم إشارة بذلك 

مع توفري متطلبات الحسم.
وعاد الرائد منص�ور مراد للحديث ح�ول محاوالت 
املليش�يا اليائس�ة يف اس�تعادة بع�ض املواق�ع قائالً: 
»قامت مليش�يا الحوث�ي االنقالبية يف االي�ام املاضية 
بتسلالت فاشلة وهجمات مكسورة ومدحوضة حيث 
تمكن ابطالنا امليامني من كش�ف التسلالت وافشالها 

وتكبيدهم خسائر فادحة يف االرواح والعتاد«.
وفيما يتعلق بمعنويات األفراد قال مراد: »معنويات 
افرادنا كالجبال يف صالبتها ال يؤثر فيها الربد القارس 
وال الحر الش�ديد ألنهم يؤمن�ون بعدالة قضيتهم التي 
يحاربون من اجلها، يعلم كل جندي حر انه لم يأتي اىل 
هذه االماكن واملرتفعات الشاهقة مفارقا دياره واهله 
اال ليدافع عن وطن�ه وكرامته ودينه ال من جل مال او 

منصب او جاه«.

محاوالت فاشلة
وقبل رحيلنا من جبهة حام كان علينا التواجد يف أهم 
موقع به�ذه الجبهة واملتمثل بتب�ة قعيطه بوابة حام 
املط�ل عىل مدينة الح�زم التقينا هن�اك النقيب محمد 
العرب�ي قائد املوق�ع وحدثنا ع�ن محاوالت املليش�يا 
الحوثي�ة األخرية ع�ىل تبة قعيط�ة بالق�ول: »تحاول 
مليش�يا الحوثي االنقالبي�ة التقدم وتهاج�م مواقعنا 
هنا يف قعيطة باس�تمرار لكن كل تل�ك املحاوالت تبوء 
بالفش�ل ونصد جميعها ألننا نقات�ل بمعنويات عالية 
تلبية للواجب الوطني يف الدفاع عن الجمهورية اليمنية، 
محاوالت املليشيا الحوثية املتكررة عىل تبة قعيطة نظرا 
ملوقعها الجغرايف اله�ام إذ تعترب بوابة الجبهة ومطلع 

عىل منافذ لجبهات آخرى يف املتون«.
ويضيف النقيب محم�د العربي: »نقيض كل اوقاتنا 
يف جبهاتن�ا ومواقعنا بمعنويات عالية وخاصة عندما 
يحاول الع�دو الهجوم علينا ألنن�ا نمطرهم بوابل من 

الرصاص ويعودون دائما منقويص العدد والعدة«.

ويؤكد العربي ان االبطال صامدون يف مواقعهم دفاعا 
عن األرض والكرامة من مليشيا أرادت ان تركع اليمنيني 

فخاب ظنهم بوجود األبطال وصمودهم.

حضور دائم
بدورن�ا غادرن�ا جبهة ح�ام لنلتق�ي بالنقيب وليد 
العتاب�ي قائ�د الكتيب�ة الثاني�ة والذي يراب�ط بجبهة 
مجمع املتون مع افراد من كتيبت�ه والذي رحب بداية 
بصحيفة26سبتمرب وش�كرهم عىل حضورهم الدائم 
وزياراته�م املتك�ررة ايل جبه�ات القت�ال يف املنطق�ة 
العسكرية السادسة عامة ويف جبهات اللواء 22خاصة، 
مستهال حديثه بالش�كر والتقدير لقيادة اللواء ممثلة 
بقائد اللواء العميد عبده عبدالله املخاليف، واركان حربه 
العقيد عزي املخاليف وعمليات اللواء العقيد عبدالسالم 

البيل.
وح�ول اهمية موق�ع مجمع املتون تح�دث النقيب 
العتابي بالقول: »مجمع املتون من الناحية العسكرية 
هو موقع مهم، فهو يسيطر عىل سوق االثنني ومزوية 
ب�ل ويعيق تحركات االنقالبيني يف طريقهم بني س�وق 
االثنني وجبهة حام«.. مشريا إىل ان هذه األهمية تجعله 
هدفا بشكل دائم يف محاولة منهم الستعادته من اجل 

تأمني تحركاتهم من حام اىل سوق االثنني ومزويه. 
وأضاف: »يسعى العدو جاهداً وبكل ما أوتي من قوة 
للسيطرة عليه ويحشد قواته ومقاتليه ولكن يف كل مرة 
يح�اول فيها الهجوم عيل مجم�ع مديرية املتون يعود 
خائب يجر أذيال الهزيمة تاركاً وراءه قتاله وعتاده يف 
اغلب االحي�ان فقد اصبح مجمع املتون اللقمة التي ال 
يستس�يغها الحوثي ولن يستسيغها فهو ال يشء أمام 
صمود الرجال الذين يلقنونهم اقىس الدروس يف كل وقت 

تسول لهم انفسهم النيل منه«.

حياض عن الوطن
 وح�ول دور الكتيب�ة يف الجبه�ة ق�ال: »اضافة اىل 
مواقعنا يف املجمع لدينا افراد من الكتيبة مرابطون يف 
جبهة املصلوب مواقع الغرفة وهم يف مواجهات عنيفة 
ومستمرة مع االنقالبيني الحوثيني وما انفكوا يذودون 
عن حي�اض الوط�ن حاملني رؤوس�هم ع�ىل اكفهم، 
شعارهم اما ان ننترص او ننترص وقد قدم اللواء يف تلك 

الجبهة خرية منتسبيه شهداء شعارهم:
)سأحمل روحي عىل راحتي ... والقي بها يف مهاوي الردى

فأما حياة ترس الصديق ... واما ممات يغيظ العدا(
الرحمة والخلود للش�هداء األبرار والش�فاء العاجل 

للجرحى واملصابني«.

ج�دد مرك�ز املل�ك س�لمان لإلغاث�ة 
واألعمال اإلنس�انية عق�د تنفيذ مرشوع 
»مسام« لنزع األلغام التي زرعتها مليشيا 
الحوثي االنقالبية يف ع�دد من املحافظات 
اليمنية، بمبل�غ 30مليوناً و495الف دوالر 
مل�دة س�نة قادم�ة، وال�ذي تنف�ذه كوادر 
س�عودية وخ�ربات عاملية ويمني�ة، إلزالة 
األلغ�ام بجميع اش�كالها وصوره�ا التي 
زرعتها املليش�يا بطرق عش�وائية خاصة 

يف محافظات مارب وعدن وصنعاء وتعز.
وق�ال املرشف العام عىل مركز س�لمان 
الدكت�ور عبدالله الربيع�ة: إن »تجديد هذا 
العقد م�ع الرشيك املنفذ يأتي استش�عاراً 
م�ن املركز للمس�ؤولية اإلنس�انية امللقاة 
ع�ىل عاتقه تجاه االش�قاء يف اليمن، نظراً 
مل�ا يمثله هذا امل�رشوع النوعي من أهمية 
بالغة يف استكمال تطهري األرايض اليمنية 
م�ن األلغام الت�ي قامت مليش�يا الحوثي 
بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غري 
مسبوقة وباشكال وتمويهات مختلفة يف 
أماكن تس�تهدف املدنيني الُعزل، تس�ببت 
يف إصاب�ات مس�تديمة واعاق�ات مزمنة 

وخس�ائر برشي�ة عدي�دة اس�تهدفت النس�اء 
واألطف�ال وكبار الس�ن، وغري ذلك م�ن اعمال 

مهددة لألمن والحياة«.
وأضاف: »مليشيا الحوثي املوالية اليران تركت 
مساراً مليئاً بااللغام األرضية خالل دحرهم من 
املحافظات واملناطق التي جرى تحريرها، فيما 
زرعوا نح�و مليون لغ�م يف انح�اء متفرقة من 

املناطق الخاضعة لسيطرتهم حالياً«.
كما أش�ار الربيعة إىل أنه ومن خ�الل مراكز 
األط�راف الصناعي�ة الت�ي انش�أها املرك�ز يف 

محافظت�ي م�ارب وعدن ج�رى تركي�ب مئات 
األطراف الصناعية مل�ن تعرضت اطرافهم للبرت 
بس�بب األلغام التي ال تفرق بني أحد إضافة إىل 
تلقي عدداً م�ن الحاالت للرعاية الطبية باملراكز 
الطبية العامة والخاصة باليمن، وداخل اململكة 
العربية السعودية عىل حساب مركز امللك سلمان 
لإلغاثة، كما أن هناك ايضاً عدد من الحاالت التي 
جرى عالجها خارج اليمن يف جمهورية السودان 

ويف األردن«.
وأوض�ح أن املرشوع تمّك�ن يف مرحلته األوىل 
من انتزاع اكثر من 74الف لغم وقذيفة متنوعة.

- بداي�ة تح�دث قائد املجموع�ة النقيب 
حيان أحمد حسني عن شعوره وهو يؤدي 
واجب�ه يف الدفاع عن دينه ووطنه يف مواقع 
العزة والرشف الرفيع قائالً: مشاعري هي 
مش�اعر كل يمن�ي حر يدافع ع�ن كرامته 
ودينه ووطنه بمعنوي�ات مرتفعة وإيمان 

قوي بأن النرص آت وأن الظلم سيزول.
ونحن اليوم هنا وغداً يف صنعاء، وموعد 
النرص قريب وقريب جداً، وال مكان لعصابة 
الحوث�ي وافكارها الضال�ة يف يمن اإليمان 

والحكمة.
- أما امل�الزم أول محم�د محمد معصار 

فقد أش�ار إىل املتارس حي�ث يرابط الجنود 
وقال: هنا مكان كل وطني غيور عىل ارضه 
وهنا يجود االحرار بالغايل والنفيس يف سبيل 
الحق، ولن نربح مواقعنا حتى يتحقق النرص 
ويتخل�ص الوطن من رشور هذه املليش�يا 
اإلجرامية، ومرشوعها الظالمي الذي يهدف 
للعودة باليمن إىل عهود العبودية واالستبداد، 
لكن هيهات أن يس�مح من س�كن االيمان 

قلبه واستوطنت الحكمة عقله بذلك.
وأضاف: نح�ن وأبناؤنا قطعنا عهداً عىل 
أنفس�نا أن نقدم الغايل والنفيس يف س�بيل 

الدفاع عن ديننا ووطننا، وما صنعه 
أنصار الشيطان يف الوطن يندى 
له الجبني، ورشورهم طالت كل 
يشء وأرضت بالحج�ر والبرش 
حتى دور العب�ادات واملصحف 
الرشيف لم يس�لم م�ن عبثهم، 
وسينالون جزاءهم العادل جزاء 
ما اقرتفوه من رش وجرم كبري، 

ومصريهم مزبلة التاريخ وحس�ابهم 
عند الله عسري.

شهيد الواجب
- وعن واقعة استشهاد ابنه املقدم 
عبداملل�ك محمد معصار ق�ال: ولدي 
الش�هيد تخرج م�ن الكلي�ة الحربية 
عام 2014م ال�دورة ال�)49( والتحق 
يف صف�وف الجي�ش الوطن�ي عق�ب 
االنقالب، وكان الشهيد يتصف بحبه 
لدينه ووطنه يؤدي واجبه يف الخطوط 

األمامية لجبهات القتال بشجاعة ورباطة 
جأش حتى اصطفاه الله يف موكب الشهداء 

والصديقني.
وأض�اف: ب�أن الش�هيد عبداملل�ك لق�ن 
املتمردين الكثري من الدروس يف حب األوطان 
والدفاع عن الحق، واستطاع يف آخر معركة 
خاضها يف جبهة رصواح أن يتصدى لهجوم 
قامت به مليش�يا الحوث�ي االجرامية عىل 
أحد املواق�ع املهمة، واس�تطاع بمفرده أن 
يسرتده، وما يزال هذا املوقع إىل اليوم بأيدي 

الجيش الوطني.

الدرس والمثال
ويواصل املساعد حس�ني أحمد الحديث 
قائ�اًل: نحن اليوم نواص�ل امليض عىل درب 
من س�بقونا ، ونس�تخلص م�ن مواقفهم 
الش�جاعة وبطوالته�م الن�ادرة واقدامهم 
الدرس واملثال، ولن نربح مواقعنا حتى نزيل 
الظلم ونقيض عىل عصابة الرش والضالل، 
وتعود الحياة إىل طبيعته�ا يف ربوع الوطن 
ويستعيد شعبنا دولته وعاصمته من قبضة 
عصابة اإلج�رام وتنطوي صفحة االنقالب 

وتاريخها املظلم إىل االبد.

« تزور المواقع التي يرابطون فيها «

أبطال اللواء 22 مشاة.. مستعدون لحسم المعركة وشعارنا النصر أو النصر
يخوض الجي���ش الوطن���ي معركة اس���تعادة 
الدولة وتخوض قيادته معركة أخرى تتمثل 
في بناءه على أسس علمية صحيحة، الكثير من 
األلوية ش���رعت في البناء المؤسسي إلى جانب 
خوضها المعارك ضد المليشيا االنقالبية ومنها 
اللواء 22 مشاة بالمنطقة العسكرية السادسة 

تحت قيادة العميد عبده عبدالله المخالفي.

 طارق السعيد
تصوير/ معتصم اليمني

 أركان حرب اللواء: نقاتل على جبهتين.. البناء المؤسســي للواء واســتكمال التحرير
 المنصوري: نولي التدريب أهمية كبيرة نظرًا ألهميته في ترجيح كفة المعركة التي نخوضها
 منصــور مــراد: قادرون على صنع النصر في أقرب وقــت ألننا مؤمنون بعدالة قضيتنا

مع األبطال في عرين األسود بجبال نهم
بأيمانهم وش����جاعتهم وإخالصهم لواجبهم المقدس تج����اه الدين والوطن 
تتحطم أح����الم اإلماميين الجدد في اقام����ة دولة كهنوتية س����اللية طائفية 
بغيضة، ويس����تعيد شعبنا دولته المس����روقة، وتتحقق تطلعاته المشروعة 
في العيش على تراب وطنه حرًا عزيزًا مكرمًا ينعم أبناؤه في ظالله بحياة آمنة 

ومستقرة، ومستقبل تسوده قيم الخير والعدل والمساواة.

التقيناهم وهم مرابط����ون في قمم جبال نهم يداوون ج����رح الوطن العميق 
وينس����جون خيوط فجره الجديد.. إنهم أبطال كتيبة عبد المحسن معصار. 
أمضينا وقتًا قصيرًا مع اولئك األسود في عرينهم وأجرينا معهم هذه اللقاءات:

 استطالع: نشوان احمد

بمبلغ 30 مليونًا و495 ألف دوالر

مركز الملك سلمان يجدد عقد تنفيذ مشروع 
»مسام« لنزع األلغام في اليمن لمدة سنة قادمة

 حيان: لن نبرح أماكننا حتى ينتصر الوطن ويسقط الكهنوت
 معصار: ابني استشهد تاركًا خلفه دروسًا لألجيال في حب الوطن والدفاع عن الحق

 المقدم/ عبدالملك معصار يقود إحدى 
المعارك قبل استشهادة.
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• بداية نرحب بك وقبل البدء يف الحديث عن الحملة 
األمنية ممكن تحدثنا عن أسباب الحملة األمنية؟

قبل اإلجابة عن الس�ؤال أتقدم بالشكر والتقدير، 
إلدارة صحيف�ة »26س�بتمرب« صحيف�ة الث�ورة 
والجمهوري�ة والحري�ة وطاقمه�ا املتأل�ق، وأقول 
أنتم اإلعالميون تعتربون عيون هذا الش�عب ولسان 
حال الوطنيني و البس�طاء واملغلوبني.. وبخصوص 
سؤالك عن أسباب الحملة األمنية ومتابعة املخربني 
واملطلوبني أمني�ًا فبعد إصدار النياب�ة العامة أوامر 
للرشطة وأجهزة ام�ن املحافظة باإلحضار القهري 
لكل م�ن يقومون بأعم�ال تخريبية وإق�الق األمن 
والتقطع وقت�ل املواطنني وإخافته�م وتحديدا بعد 
االعتداء عىل دورية أمنية بجانب الطريق بمفرق السد 
جنوب مدينة مأرب ما أسفر عن استشهاد جنديني 
وإصاب�ة اثن�ني آخرين غ�دراً وهم ي�ؤدون واجبهم 

الوطني والديني وتأمني املواطنني.
بعدها تم التح�رك بحملة أمني�ة طوقت املنطقة 
وتدخلت الوساطات لتسليم املطلوبني أنفسهم إال أن 
الحملة األمنية تفاجأت بتفجري املطلوبني والعنارص 
التابعة لهم املوقف بإطالق النار واالشتباك مع أفراد 
الحملة ما أس�فر عن استش�هاد نائب مدير رشطة 
مديرية مدينة مارب املقدم مجاهد مبخوت الرشيف 

وإصابة 3 آخرين.
حينها بدأنا كحملة أمنية االش�تباك مع العنارص 
املطلوبة واملس�لحني التابعني له�م ولم نتهاون ولن 
نتهاون مع كل من تس�ول له نفسه املساس باألمن 

واالستقرار وإقالق السكينة العامة يف مارب.

• هل املواجهة التي تعرضت لها الوحدات املكلفة 
بمالحقتة املخربني برأيتك عادية وطبيعيتة أم انه 
كان معد لها ومخطط لها؟ ويقف وراءها مخطط 

حوثي؟
نعم املواجه�ات التي تعرضت لها األجهزة األمنية 
كانت معداً لها ومخطط لها منذ فرتة وهناك تنسيق 
بني املخربني الذين خرج�ت الحملة ملالحقتهم وبني 
مليش�يا الحوثي وم�ا ترصيح عبداملل�ك الحوثي إال 
دليل قاطع بذلك حني قال مأرب س�يحررها أبناؤها 
األرشاف، ولكن تحطمت وتبعثرت كل تلك املؤامرات 
عىل صخرة صم�ود الرجال األبطال أصحاب العيون 
الس�اهرة م�ن أبن�اء األجه�زة األمني�ة واملواطنني 

الرشفاء.
كم�ا ان املليش�يا خالل س�اعات وأي�ام مالحقة 
املطلوبني س�اندت العنارص الخارجة ع�ن القانون 
بإطالق صواريخ الكاتيوش�ا عىل املدينة مستهدفة 
األحياء السكنية ومخيمات النازحني منها صاروخ 
استهدف منزل املحافظ اللواء سلطان العرادة حفظه 

الله الذي يقع يف منطقة آهلة بالسكان.

وخالل الحمل�ة األمنية واملواجهات وكما رصحت 
بذلك اللجنة األمنية تبني لنا ان هناك عنارص مسلحة 
مش�اركة من بعض املديريات واملحافظات األخرى 
وتم قتل بعض منهم كما تم ضبط البعض وهذا يشري 
إىل ارتباط الجناة بمليشيا االنقالب والتنسيق معها 
ملهاجمة رج�ال األمن يف عدة نق�اط أمنية يف مارب 
والغرض من مهاجمة نقاط األمن كان زعزعة امن 
واستقرار املحافظة لصالح مليشيا الحوثي االنقالبية 

املهزومة الحاقدة.

• هناك وسائل إعالمية تناقلت بان الحملة األمنية 
استهدفت املدنيني وتعاملت بعنرصية وبرشاسة مع 

الكل املتهم والربيء؟
هذا الكالم غري صحيح ومن يتناقل هذه اإلشاعات 
هم الخاليا النائم�ة واملريضة والحاقدة واملرجفني.. 
الحملة األمنية التي خرجت ملالحقة املخربني تتمتع 
بكف�اءة وتأهي�ل عالياً ضباط�اً وأفراداً وقد اتس�م 
عملها بضبط النفس والتعامل وفق القانون ووفقا 

ألوام�ر القيادة وق�د كنا حريصني ع�ىل اتخاذ كافة 
االحتياط�ات الالزمة لتفادي الخس�ائر العرضية يف 
أرواح املدنيني أو إلحاق الرضر باألعيان املدنية وفعال 
تم ذلك واستطعنا تنفيذ املهمة بأقل الخسائر ودون 

سقوط او إصابة مدني واحد.
أما التعامل برشاسة فكان مع من اعتدوا عىل أبناء 
الدولة وأخافوا اآلمنني وصدرت فيهم أوامر قضائية 
ورفعوا أسلحتهم يف وجه الدولة ومثل هؤالء البد من 

التعامل معهم برشسة وقوة.

• الحملة األمنية كانتت من انجح الحمالت ألمنية 
بإشادة وزارة الداخلية وقيادة املحافظة.. برأيك ما 

هي عوامل نجاح الحملة األمنية؟
ابرز عوامل نجاح الحملة األمنية القيادة املحنكة 
ممثل�ًة برئي�س اللجنة األمني�ة يف املحافظ�ة اللواء 
س�لطان بن ع�يل الع�رادة وكذلك التخطي�ط الجيد 
من قب�ل قي�ادات الوح�دات األمنية ممثل�ًة بقيادة 
ق�وات األم�ن الخاص�ة واملنش�آت، كم�ا ان عام�ل 

التدري�ب والتأهيل من أهم عوام�ل النجاح فجميع 
الوح�دات األمنية املش�اركة يف عملية تنفي�ذ أوامر 
القض�اء بمحافظ�ة مأرب ت�م تأهيله�م وتدريبهم 
تدريبا عس�كريا متميزا ومؤهلني يف مجال القانون 
اإلنساني والدويل وحماية املدنيني والتعامل اإلنساني 
يف وقت الهجمات والحروب والعمليات القتالية ومن 
املستحيل أن يصعب عليهم مثل هذه العمليات التي 
هي مجموعة من املخرب�ني و الخارجني عن النظام 
والقان�ون ،كما ان نج�اح الحملة األمني�ة وعاملها 
األسايس هم املواطنون الرشفاء األوفياء لهذا الوطن 
الذين يرفضون العبث باألمن واالستقرار او املساومة 

به.

• تقول إن الوحدات األمنية التي شاركت مؤهلة.. 
ما نوع التدريب والتأهيل الذي تلقته وحدات املهام 

الخاصة؟
وحدات املهام الخاصة تلق�ت التدريبات املتعددة 
واملتنوعة فقد تلق�ت التدريبات يف مج�ال مكافحة 
اإلره�اب يف املناط�ق املبني�ة واملفتوح�ة والجبلي�ة 
والغابات واملزارع وبدق�ة عالية واحرتافية متميزة، 
وكذلك تلقت التدريب�ات يف مجال مالحقة املطلوبني 
وإلقاء القب�ض عليهم يف مناطق متعددة س�واًء يف 
املناطق املزدحمة واملأهولة بالس�كان أو يف املناطق 
الخالية من السكان وليست هذه املهمة األمنية األوىل 
فقد تم القيام بأكثر من عملية أمنية بنس�بة نجاح 
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• كيف تتعاملون مع التقطعات وأعمال التخريب؟
نح�ن يف وحدات امله�ام الخاص�ة ويف كل وحدات 
األمن نتلقى األوامر م�ن اللجنة األمنية يف املحافظة 
برئاسة محافظ املحافظة ومدير امن املحافظة وقائد 
قوات األمن الخاصة نتعامل مع التقطعات وأعمال 
التخريب بقوة وحسم ونتعامل مع املشكلة عىل قدر 

حجمها.
رجال األمن يتعاملون بكل مهنية، وقادة األمن يف 
املقدمة، واألبطال عىل أهبة االس�تعداد، ويتمتعون 
بمعنويات عالية وحس امني ومدركني حجم املؤامرة 

عىل أمن املدينة واملحافظة.

• هل ال زالتت الحملة األمنية مستتمرة؟ وال زال 
هناك مطلوبون أمنيا؟

تحقي�ق األم�ن مس�ؤولية الجميع ومس�ؤوليتنا 
نحن األجهزة األمنية يف املقام األول والحملة األمنية 
مس�تمرة يف بع�ض املناطق الت�ي الزال�ت تحتضن 
املخربني واملتمردين كما ان الوس�اطة من أجل هذا 

املوضوع جارية.
والزال هن�اك أش�خاص مطلوبني وأجه�زة األمن 
س�تقوم بواجبه�ا أم�ام كل املطلوبني بم�ا يتوافق 

والقانون والدستور.

• األمن والجيش يد واحدة وهنتاك وحدات أمنية 
شاركت يف رصواح وكنتم عىل رأس هذه الوحدات..
حدثنا عن ابترز املهام األمنية التي شتاركتم فيها 
مع قتوات الجيش؟ ومتا مدى التنستيق بني األمن 

والجيش؟
 الجيش واألمن يد واحدة فعالً فزمالؤنا يف الجيش 
يف الصفوف األمامية يقاتلون عنارص املليشيا بأمن 
وأمان واس�تقرار واستبس�ال ألن ظهورهم مؤمنة 
وأبناؤه�م وبيوتهم يف أم�ان.. إخوانه�م يف األجهزة 
األمنية يس�هرون من اجل حمايتهم وتحقيق األمن 
والس�كينة لهم، والتنس�يق موجود ونحن يف خندق 
واح�د وهدفنا واح�د هو دحر املليش�يا واس�تعادة 
مؤسس�ات الدولة والرشعية وتثبي�ت دعائم األمن 

واالستقرار.
وقد شاركنا وحدات الجيش يف عدد من العمليات 
أخرها كانت يف منطقة رصواح شاركنا فيها بكتيبة 
املهام الخاص�ة من قوات األمن الخاص�ة وكان لها 
تأث�ري متميز عىل أرض املعرك�ة وحققت انتصارات 
ولقنت العدو دروساً لن ينىس العدو تلك املواقف وذلك 
الصمود الذي وقفنا أمامه بأمتار وليس بكيلوهات.

• ما الذي ينقصكم يف وحدات األمن؟
متطلب�ات واحتياجات األجه�زة األمنية معروفة 
وقيادة وزارة الداخلية والقيادة تدرك ذلك فال يوجد 
جهاز امني ق�وي دون وجود معدات ومس�تلزمات 
القي�ام بالواجب األمن�ي.. ينقصن�ا يف أجهزة األمن 
معدات عسكرية وعربات وأسلحة ومستلزمات أخرى 
لها أهمية نتمنى ان يتم توفريها وان تحظى وحدات 

األمن باهتمام اكرب فمسؤولياتها كبرية جدا.

• هل من كلمة أخرية تقولها؟
من خ�الل منرب صحيفة 26س�بتمرب كلمتي لكل 
االعالميني وكل العلماء والخطباء ودعاة العلم وكل 
املشائخ والعقالء واملواطنني الرشفاء أقول لهم األمن 

واالستقرار مسؤولية الجميع.
كما نهيب باملواطنني التعاون مع األجهزة األمنية 
واإلس�هام بفاعلية للحفاظ عىل الحال�ة التي تنعم 
به�ا املحافظة التي باتت م�الذاً آمنا ملاليني اليمنيني 
النازحني من جحيم املليش�يا العنرصي�ة الطائفية 

اإلرهابية.
وختام�ا: أتق�دم بجزيل الش�كر والتقدي�ر للواء 
س�لطان بن عيل العرادة محاف�ظ املحافظة حفظه 

الله عىل اهتمامه ورعايته بوحدات األمن الخاص.
الرحم�ة ع�ىل أرواح زمالئنا الش�هداء م�ن أفراد 
الحملة األمنية املش�رتكة ونتمنى لجرحانا الش�فاء 

العاجل ولشعبنا النرص والتمكني.

:» « كشف عن مخططات الخارجين عن القانون.. قائد كتيبة المهام الخاصة في مأرب لـ

هناك تنسيق بين المخربين ومليشيا الحوثي.. وأجهزة األمن قامت بواجبها وفقًا للدستور والقانون

شؤون أمنية

مارب المحافظة التي قالت لمليش���يا الحوثي ال ووقفت صخرة أمام مشروع 
اإلمامة الجديد -مليش���يا الحوث���ي- التي اجتاحت اليم���ن مدججة بمختلف 
األس���لحة الخفيفة والثقيل���ة وأفكار اإلمامة واالس���تعباد قال���ت ال في زمن 
االنكسار واالنقسام والتشظى وش���قت الطريق نحو المجد اليمني الخالد.. 
ل���ن تعجز اليوم عن التعامل مع خلية يختفي أفرادها بين األش���جار وخلف 
جدران المنازل ولن يعجز رجال أمنها البواس���ل وشيوخها وأبناؤها االقيال 

عن إلقاء القبض على متمرد او مخرب او قاطع طريق.
عملت مليشيا الحوثي طوال السنوات الماضية على استهداف مدينة مارب 
وتحديدا المناطق اآلهلة بالسكان والمصالح الحيوية في المحافظة بعشرات 

الصواريخ البالستية، وتس���ببت في سقوط عش���رات الضحايا من المدنيين 
فيما تصدى الباتريوت التابع للتحالف العربي في مارب للعشرات الصواريخ 
وتفجيرها قبل سقوطها، كما سعت المليشيا إلى زرع خاليا إرهابية ودعم 
مخربين وبذلت كل ما بوسعها من اجل إقالق امن وسكينة المحافظة لكن 

مارب كانت ومازالت تنجح في إفشال كل المحاوالت.
حول مجريات الحملة األمنية التي عملت على إفشال محاولة تمرد وتخريب 
داخل مدين���ة مارب وما ترت���ب عن ذلك من إج���راءات ومواجه���ات ونتائج 
»26سبتمبر« التقت النقيب/ محمد عبده السلفي قائد كتيبة المهام الخاصة 
التي قامت بالحملة األمنية -قائد مجاميع االقتحام- وأجرت معه الحوار التالي:

 حاوره: توفيق الحاج 

 لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس باألمن واالستقرار وإقالق السكينة العامة في مارب
 منتسبو األمن يتمتعون بكفاءة وتأهيل عال وقد اتسم عملهم بضبط النفس والتعامل وفق القانون وأوامر القيادة

 وحدات المهام الخاصة تلقت تدريبات متنوعة في مكافحة اإلرهاب في المناطق المبنية 
والمفتوحة والجبلية والغابات والمزارع وبدقة عالية واحترافية

 الحملة األمنية مستمرة في المناطق التي الزالت تحتضن المخربين.. وتحقيق األمن مسؤولية الجميع

م�����������أرب ال������ع������ز م�������ي�������دان ال�������ف�������رح وال�����س�����ع�����ادة
وال������س������الم وامل����������رح واألن����������س م�����ن ك�����ل ج���ان���ب

م�����أم�����ن ال����ش����ع����ب وامل����ل����ج����أ ب�����وق�����ت اض����ط����ه����اده
 ك�������م إل�����ي�����ه�����ا اوى ن�����������ازح م������ش������رد وه���������ارب

ب����غ����ى األن������������ذال واس�����ت�����ه�����داف ب����ي����ت ال�����ع�����راده
ح��ق��د م���ن ش��ل��ة احل���وث���ي ع��ل��ى أص���ح���اب م���أرب

ح���ق���د ل���ي���ش أص���ب���ح���ت م��������أرب م���ن���ي���ع���ة زي������ادة
وأم����ن����ه����ا أم�������ن م���س���ت���ي���ق���ظ ل����دح����ر امل���ص���اي���ب

ال��������دول��������ة ع���������دمي اإلرادة م�������ن  وان������ت������ق������ام������ًا 
ح�����������اول أن���������ه ي����ث����ي����ر ال����ق����ل����ق����ل����ة وامل�����ت�����اع�����ب

وأوه����������م ال����ب����ع����ض ض�����د األم��������ن ي���ظ���ه���ر ع����ن����اده
ح���ص���ل���وه���ا وم�������ن ه���ن���ج���م جت����ن����ى ال����ع����واق����ب

ك����������ان م����ه����ت����م ع������اي������ش م����ف����ت����ه����ن ف�������ي ب�������الده
ص��������دق إب����ل����ي����س ي���ت���ع���ن���ت���ر أم���������ام ال���ك���ت���اي���ب

ف��������ك ب�����ي�����ت�����ه وب������س������ت������ان������ه وس�������������اب امل�������������زادة
ك������ان ف�����ي ج���ن���ة ال������ف������ردوس وال������ي������وم ح���ان���ب

م������ث������ل آدم ت�������ب�������رأ اب������ل������ي������س م������ن������ه وك�����������اده
وأخ�����رج�����ه م����ن ج����ن����ان اخل����ل����د جن����د امل����غ����ارب

ان����ت����ه����ى ف����ص����ل وال������ث������ان������ي ق������ول������وا ل���ل���ق���ي���ادة
س����رع����ة احل����س����م ل��ل��ت��ح��ري��ر أس����م����ى امل���ط���ال���ب

ي���س���ل���م ال���ش���ع���ب م�����ن ح���ت���ف���ه وح��������رب اإلب��������ادة
ذي ن���ف���خ ك���ي���ره���ا احل����وث����ي ب����اس����م امل����ذاه����ب

ال������ت������م������ادي ب����ح����س����م احل����������رب ض����ي����ع س����ع����ادة
وان�����ت�����ه�����ى امل�����ن�����ج�����زات ال�����رائ�����ع�����ة وامل����ك����اس����ب

وامل�������واط�������ن ض����ع����ف ج�����ه�����ده وط���������اح اق����ت����ص����اده
أرب���������ع أع����������وام ف�����ي ظ�����ل ان����ق����ط����اع ال�����روات�����ب

ب����ع����ض م���ن���ه���م ص�������دق وع��������ده ون��������ال ال����ش����ه����ادة
وأن�������ه ال���ب���ع���ض ع�������اده ف�����ي امل�����ت�����ارس م���ح���ارب

ش������ي م������ع احل�������ق وأص�����ح�����اب�����ه م���ح���م���ل ع����ت����اده
وال����ب����ق����ي����ة م������ع ال�����ب�����اط�����ل م�����س�����وي ع���ج���اي���ب

ي�����ح�����ت�����ف�����ل ب�����ارب�����ع�����ي�����ن�����ة ع������ل������ي وال�����������������والدة
ه������ان ن���ف���س���ه ف�����ي أوق���������ات اق�����رن�����ني األران��������ب

م�����ث�����ل ه���������وال ب�����ق�����اه�����م أش������ه������د ال������ل������ه ش�����ه�����ادة
ف����ي ال���ي���م���ن م��ث��ل��م��ا ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا وال���ط���ح���ال���ب

م����أرب ال��عز
الشاعر علي أبو هويده
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بتوجيه�ات م�ن مدير أمن الش�حر 
العقيد صالح س�الم املشجري، دشنت 
إدارة أمن الش�حر الربنامج اإلرش�ادي 
والتوع�وي ال�ذي يه�دف إىل تثقي�ف 
الضب�اط، واألف�راد بالعل�وم األمني�ة 
والرشطوي�ة لتطوي�ر قدراتهم والرفع 

من كفاءتهم.
ويف اطار هذا الربنامج ألقى املساعد 
خالد دح�دح مدي�ر إدارة الدفاع املدني 
بالش�حر محارضة إرش�ادية للضباط 
واألفراد ركزت عىل أهمية إدارة الدفاع 
املدن�ي، وأهدافه�ا وواجب�ات رج�ال 
االطفاء يف مكافحة الحرائق واإلسعاف 
الطارئ�ة  الظ�روف  م�ع  والتعام�ل 

الفورية، والحفاظ عىل س�المة الناس 
وممتلكاته�م ونرش الط�رق التوعوية 
للتعامل مع الحرائق والكوارث التي قد 
تحصل وكيفية التعامل و عملية اإلنقاذ 
واإلجالء للمواطنني من قبل فريق الدفاع 

املدني أثناء وقوع الحرائق والكوارث.
وقدم "دح�دح" إحصائي�ة للحرائق 
الت�ي وقع�ت يف مدين�ة الش�حر خالل 
النصف األول من العام الحايل 2019م، 
الت�ي بلغ�ت )32( حال�ة حري�ق ب�ني 
متوسطة وطفيفة جميعها تم السيطرة 
عليها من قبل الدفاع املدني، فيما بلغت 
اإلصابات من جراء ه�ذه الحرائق )4( 
إصابات وحالة وفاة واحدة، اما عمليات 

اإلنق�اذ واحدة وقعت يف مس�يال وادي 
العيص إثر الس�يول. وقدرت الخسائر 
املادية حوايل )تسعة ماليني وخمسمائة 

وثمانون ألف ريال يمني(.
وكان�ت إدارة امن الدف�اع املدني قد 
نفذت خالل الف�رتات املاضية عدداً من 
املح�ارضات التوعوية التي اس�تهدفت 

طالب املدارس وامللتقيات الشبابية.
ويتواص�ل ه�ذا الربنام�ج التوعوي 
واإلرش�ادي ال�ذي يه�دف إىل تثقي�ف 
منتسبي السلك األمني من خالل إقامة 
مح�ارضات يف رشط�ه الس�ري، واألدلة 
الجنائية، والبحث الجنائ�ي، واألحوال 

املدنية.

عق�د رئي�س وأعض�اء اللجن�ة الوطني�ة 
للتحقي�ق يف ادع�اءات انته�اكات حق�وق 
اإلنس�ان، اجتماع�ا، الخمي�س، بمحاف�ظ 
محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة وقيادة 
األجه�زة األمني�ة والقضائي�ة يف محافظ�ة 

مأرب.
وخالل اللقاء أوضح رئيس اللجنة القايض 
أحمد املفلحي، أن الزي�ارة تهدف إىل معاينة 
بع�ض املواقع الت�ي حدثت فيه�ا انتهاكات 
لحق�وق اإلنس�ان واالس�تماع للضحاي�ا 
والش�هود، واإلط�الع عىل أوضاع الس�جناء 

واملعتقلني.
ب محاف�ظ م�أرب اللواء  م�ن جانب�ه رحَّ
س�لطان الع�رادة، بوف�د اللجن�ة الوطني�ة 
للتحقيق، برئاس�ة القايض أحم�د املفلحي 
وأعضاء اللجنة، معربا عن تقديره ومساندته 
للجن�ة وتس�هيل الس�لطة املحلي�ة أعم�ال 

الباحثني امليدانيني للجنة.
وأكد اللواء العرادة حرص السلطة املحلية 
واألجه�زة األمني�ة يف املحافظة ع�ىل تنفيذ 
االجراءات القانونية، وحماية واحرتام حقوق 
اإلنسان من منطلق ارساء مؤسسات الدولة.

ويف السياق عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق 
يف ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان اجتماعاً 
مع األجهزة األمني�ة والضبطية والقضائية 
والوقائ�ع  األح�داث  ملناقش�ة ع�دد م�ن 
باملحافظ�ة، وطبيعة األح�داث األخرية التي 

شهدتها منطقة املنني يف مارب.

وبنيَّ مدير ع�ام رشط�ة محافظة مأرب 
العميد عبداملل�ك املداني، يف االجتماع، لفريق 
اللجنة تفاصي�ل الحملة األمني�ة االخرية يف 
املحافظة، والت�زام األجهزة األمنية يف مأرب 
بالتعاون مع اللجن�ة الوطنية للتحقيق بما 

يكفل حماية حقوق اإلنسان.
كما استمعت اللجنة إىل كٍل من قائد قوات 
األم�ن الخاصة العمي�د عبدالغنى ش�عالن، 
ورؤس�اء النيابات الجزائي�ة القايض أحمد 
الحيدري واالستئناف القايض عارف املخاليف، 

لطبيعة االجراءات القانوني�ة التي اتخذتها 
الس�لطات األمنية والقضائي�ة، والتأكد من 

سالمة تلك اإلجراءات.
واطلع أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق يف 
ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، الجمعة، 
عىل أوضاع املوقوفني وأماكن احتجازهم عىل 
ذمة أحداث منطقة املنني يف محافظة مأرب.
واس�تمع أعضاء اللجنة من مدير رشطة 
مأرب العمي�د عبدامللك املدان�ي، ومدير عام 
البحث الجنائي العقيد حس�ني الحلييس، اىل 
رشح مفصل عن تسلسل األحداث وصوالً إىل 
تنفيذ الحملة األمنية وأهم إجراءات القبض 
والتحقيق التي تمت بحق املوقوفني عرب نيابة 

االستئناف والنيابة الجزائية يف املحافظة.
واكد أعضاء اللجن�ة ان النزول امليداني اىل 
محافظة مأرب يأتي يف اطار حرص اللجنة 
من خالل عملية النزول للجلوس مع الجهات 
الضبطية ومؤسسات إنفاذ القانون يف مأرب 
واالس�تماع للموقوف�ني والتأكد م�ن توفري 
الضمان�ات القانونية املنطبق�ة مع حماية 

حقوق اإلنسان.
كما اطلع أعض�اء اللجنة أثن�اء زيارتهم 
مركز االحتجاز بالبحث الجنائي عىل أماكن 
املحتجزي�ن وقام�وا بمعاينتها واالس�تماع 
إىل إف�ادات املوقفني عىل ذمة ه�ذه األحداث 
وأس�باب الوقائ�ع وتفاصيله�ا واإلجراءات 

املتبعة بحقهم.

 عدن - خاص:

دشن يف العاصمة املؤقتة عدن النصف الثاني 
من العام التدريبي للقوات الخاصة إلقليم عدن 
بقيادة اللواء الركن فضل عبدالله باعش وحضور 
معايل نائب وزير الداخلية اللواء الركن عيل نارص 

لخشع.
وتضمن حفل التدش�ني فقرات اس�تعراضية 
قتالي�ة لرساي�ا ق�وات االم�ن الخ�اص وعرضاً 

عسكرياً وخطابياً.
وق�ال نائب وزي�ر الداخلية الل�واء الركن عيل 
نارص لخشع يف كلمته التوجيهية: "ندشن اليوم 
النصف الثاني من العام التدريبي ملنتسبي وزارة 
الداخلية والذي سيكون باستعراض رمزي لرسيا 
القوات الخاصة إلقليم عدن وبهذه املناسبة نرفع 
التحاي�ا اىل فخامة رئي�س الجمهورية املش�ري 
عبدرب�ه منصور هادي وإىل مع�ايل نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية املهندس احمد امليرسي عىل 
الرعاية الكاملة التي يعطيها للمؤسسات االمنية 
والعسكرية". مضيفاً: "نأمل من خالل الخطة 
املعدة م�ن قبل وزي�ر الداخلية عىل اع�ادة بناء 

مؤسسات وزارة الداخلية يف كل التخصصات".
من جانبه قال قائد قوات االمن الخاصة اللواء 

الركن فضل باع�ش: "يف البداية ننقل تحيات كل 
املقاتل�ني يف الق�وات الخاص�ة اىل فخامة رئيس 

الجمهورية املش�ري الركن عبدربه منصور هادي 
حفظه الله ورعاه وإىل قيادة وزارة الداخلية ممثلة 
بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس احمد 
بن احم�د امليرسي ونائبه اللواء الركن عيل نارص 
لخشع الذي حرض تدشني املرحلة الثانية من العام 
التدريب�ي للقوات الخاصة بعرض عس�كري من 

رسايا رمزية لقوات االمن الخاصة".
وأضاف اللواء الركن لخش�ع: »م�ن هنا نؤكد 
للجميع ان هذه القوة ستكون صمام امان الوطن 
وستش�ارك يف حفظ االمن واالستقرار وستكون 
عىل عالقة وثيقة م�ع املواطن للحفاظ عىل امنه 
وممتلكاته وحقوقه ونحن نب�ذل كل جهودنا يف 
الجانب التدريبي لتدريب افراد االمن الخاص لكي 

يكونوا اهال لكل املهمات املوكلة إليهم«.
م�ن جانبه أكد اللواء الرك�ن/ فضل باعش ان 
قوات االمن الخاصة قوة تش�كلت من كل أنحاء 
الوطن وتعمل عىل حفظ االمن واالستقرار وقال: 

»ه�ذه القوة ع�ىل اس�تعداد كامل للوق�وف مع 
املقاوم�ة والجي�ش الوطني للحف�اظ عىل االمن 
واالس�تقرار ونح�ن يف وزارة الداخلية س�نكون 
داعمني لكافة الجهود لتدريب منتس�بي الوزارة 
ونشكر منتسبي وزارة الداخلية من قادة وافراد 
وايض�ا نش�كر املواطنني الذين هم ع�ون لرجال 

االمن يف كل مكان«.
واضاف اللواء باعش: »وبهذه املناسبة نعاهد 
الله والوطن ان نظل جنودا مخلصني لله والوطن 
والقيادة محافظني عىل امن واستقرار البالد نعمل 
بروح عسكرية ونقوم بواجبنا للحفظ عىل االمن 
واتقدم بالشكر لقيادة وزارة الداخلية لحضورها 

التدشني ونعدكم بمزيد من العمل«.
حرض التدش�ني وكيل ال�وزارة لقط�اع املوارد 
البرشية واملالي�ة اللواء الركن عبدالله يحي جابر 
ومدراء عم�وم االدارات العامة يف وزارة الداخلية 

وعدد من القيادات االمنية والعسكرية.

بحضور نائب وزير الداخلية وعدد من القيادات األمنية والعسكرية

قوات األمن الخاصة إلقليم عدن تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2019م
فضل باعش: قوات األمن الخاصة قوة تمثل كل الوطن وتعمل على حفظ األمن واالستقرار

أمن الشحر بحضرموت يطلق برنامجًا 
إرشاديًا وتثقيفيًا لتطوير قدرات منتسبيه

في اجتماع مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان

األجهزة األمنية والضبطية والقضائية تناقش 
عددًا من األحداث والوقائع في مأرب

اعل�ن ف�رع مصلح�ة الهج�رة 
والجوازات والجنس�ية بمحافظة 
مأرب عن وصول دفعة جديدة من 

الجوازات املطبوعة حديثاً.
وأوضح مدي�ر مصلحة الهجرة 
والجوازات والجنسية فرع مارب 
يف  البش�ري  عبدالس�الم  العقي�د 
ترصي�ح ل�"26س�بتمرب" أن 20 
ألف دفرت ج�واز س�فر وصلوا اىل 
فرع املصلح�ة بمحافظ�ة مارب 
بعد أن س�بق ووصل 10الف دفرت 

الشهر املايض.
وأش�ار اىل ان ف�رع املصلحة يف 

مارب بحاجة حاليا اىل أكثر من 25 
الف دفرت لتغطية االحتياج.

وأك�د البش�ري ان وص�ول هذه 
الدفعة يع�د انفراجة ألزمة نقص 
دفاتر الج�وزات، موجها رس�الة 
ش�كر لنائب رئيس ال�وزراء وزير 
الداخلية ومدي�ر مصلحة الهجرة 
والج�وزات ومحاف�ظ محافظ�ة 
م�ارب ع�ىل اهتمامه�م والجهود 
الت�ي يبذلونه�ا يف ه�ذا الجان�ب 
متمنيا منهم االستمرار واملزيد من 
الدعم ملا يس�هل تقديم الخدمات 

للمواطنني.

وصول دفعة جديدة من دفاتر الجوازات إلى مارب

11شؤون أمنية

زار الدكت�ور/ الخرض ن�ارص لصور رئيس جامع�ة عدن الثالثاء 
الل�واء)39( مدرع بمديرية خور مكرس، وكان يف اس�تقباله العميد 
الركن/ عب�د الله أحمد الصبيحي قائد الل�واء، وخالل الزيارة اطلع 
قائد اللواء رئيس الجامعة عىل املساحة املخصصة من قيادة اللواء 
للجامعة، إلقامة مشاريع التوسعة العمرانية لكلية الرتبية واللغات 
وكلية العل�وم؛ اللتني تعانيان م�ن نقص عدد القاعات الدراس�ية، 

إضافة اىل عدد من املشاريع اإلنشائية األكاديمية األخرى.
من جانبه ش�كر الدكت�ور/ الخرض نارص لص�ور رئيس جامعة 
عدن قي�ادة اللواء )39( مدرع ممثلة بالعقيد الركن/عبد الله أحمد 
الصبيحي عىل جهوده الطيبة التي من ش�أنها دعم ورفع مستوى 
العملية األكاديمية وزيادة القدرة االستيعابية للجامعة.. مؤكداً أن 

قيادة اللواء كانت عند حسن ظن الجامعة وأن كل من يقدم يد العون 
لنجاح العمل األكاديمي بالجامعة هو رشيك أسايس لبناء مستقبل 

واعد بالعطاء.
فيما القى العميد الركن/ عبد الله أحمد الصبيحي قائد اللواء)39( 
مدرع كلمة رحب فيها برئيس الجامعة.. واكد أن كافة الجهود التي 
تبدل من قبل جامعة عدن حصيلته�ا نجاحات فاقت كل التوقعات 
وهناك العديد من األفراد املنتسبني لقيادة اللواء يتم تأهيلهم تأهيالً 
عالي�اً يف كليات الجامعة وهذا إن دل ع�ىل يشء فانما يدل عىل مدى 
عراق�ة هذا ال�رصح األكاديمي العري�ق، وأض�اف الصبيحي قائال: 
ونحن بدورنا يجب أن نقدم يد العون للمساهمة يف بناء جيل مسلح 
بالعلم واملعرفة لبناء وطن جديد خال من الجهل والفساد والكراهية 

والحقد.
وأطل�ع قائد الل�واء رئيس الجامع�ة عىل املس�احات املقدمة من 
قبل قيادة الل�واء لجامعة عدن ليتم فيها بناء مش�اريع التوس�عة 
لكلية الرتبية واللغات والعلوم وإنش�اء عدد من املشاريع اإلنشائية 
األكاديمية التي تخدم وتحقق األهداف املنش�ودة للعمل األكاديمي 

يف الجامعة.
رافق رئيس الجامعة أثناء زيارته الدكتور/ مصطفى أحمد صالح 
مديرعام مكتب رئيس الجامعة والدكتور/ س�الم لجدع عميد كلية 
الرتبية والدكتور/ شايف محمد قاسم عميد كلية العلوم والدكتور/ 
هادي املنصوري مدير عام الش�ؤون القانوني�ة والدكتور/ أبوبكر 

بارحيم مدير عام مركز االستشارات الهندسية بالجامعة.

قيادة اللواء 39 مدرع تخصص مساحة من أراضي اللواء لجامعة عدن إلقامة عدد من المشاريع األكاديمية
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األحكام الحوثية بإع�دام املختطفني القت غضباً دوليا 
وحكومياً وحقوقياً، و نداءات لتدخل املجتمع الدويل واألمم 
املتحدة لوق�ف تنفيذ هذه األحكام الظامل�ة والصادرة عن 
محكمة غري قانونية، بعد أن كانت الحكومة الرشعية قد 

وجهت بإلغائها ونقلها إىل مأرب.
ووجه رئيس لجن�ة األرسى الحكومي�ة رئيس الفريق 
املفاوض حول ملف األرسى واملعتقلني الشيخ هادي الهيج 
نداء إىل املبعوث األمم�ي إىل اليمن مارتن غريفيث للتدخل 
الف�وري، وقال يف ترصي�ح له :إن الحكومة س�تقرر عدم 
امل�يض يف التفاوض حول هذا امللف، إذا لم يتدخل غريفيث 
للضغط من أجل وقف تنفيذ ه�ذه األحكام غري القانونية 

املتعارضة مع اتفاق السويد.
وأوض�ح الهي�ج أن أي أح�كام تص�در ض�د ناش�طني 
سياسيني غري قانونية، مشرياً إىل أن هذا الترصف الحوثي 
ق�د يدفع الحكومة الرشعية إىل إقام�ة محاكمات مماثلة 
لعنارص الجماعة االنقالبي�ة املوجودين يف قبضتها، وهو 

األمر الذي )بحسب تعبريه( سيؤدي إىل مزيد من التوتر.
وش�دد الهيج عىل أن ما صدر من أحكام لهذه املحكمة 
غري الرشعية بحق الناشطني السياسيني هو ترصف غري 
قانوني، ويصب يف تعليق ملف األرسى، وصوالً إىل القضاء 

عليه.
وق�ال: إن الحوثي�ني نس�وا أن التوقي�ع ع�ىل اتف�اق 
أستوكهولم نص عىل أن هذا امللف ملف إنساني ال يخضع 
ألي جوان�ب سياس�ية أو عس�كرية أو غريها، بش�هادة 

وإرشاف األمم املتحدة الراعية لالتفاق.

إدانة أممية 
وعىل خلفية االحكام التي اصدرتها املليشيا توالت ردود 
أفعال دولية غاضبة ومستنكرة حيث ادانت األمم املتحدة 
االحكام ودعت املحكمة الحوثية اىل إعادة النظر يف حكمها 

الذي ق�ى بإعدام 30 رج�ال، وقال مكت�ب األمم املتحدة 
لحق�وق اإلنس�ان إن س�لطات الحوثي�ني يف اليمن قضت 
بإعدام 30 رجال وسط مزاعم يمكن الوثوق بها بأن كثريا 
منهم تع�رض للتعذيب خالل احتجازه�م عىل مدى ثالث 

سنوات لدوافع سياسية.
وقالت رافينا شمدس�اني املتحدثة باسم مكتب حقوق 
اإلنسان خالل إفادة صحفية :بأن معظم الرجال الثالثني 
أكاديميون وطالب وساسة وأردفت قائلة ”لم يحصلوا يف 
أي مرحلة عىل فرصة مالئمة لع�رض دفاعهم اعتقلوا يف 

2016 ووجهت لهم اتهامات يف أبريل نيسان 2017 .
منظمة العفو الدولية ادانت أحكام اإلعدام التي أصدرتها 
مليش�يا الحوثي االنقالبي�ة بحق 30 مختطف�ا ووصفته 
باالنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان وطالبت يف تغريدة لها 
عىل تويرت » جماعة الحوثي بإلغ�اء تلك األحكام الجائرة 

وإطالق رساح املختطفني فورا. 
ووصفت االح�كام بأنها »اس�تهزاء بالعدال�ة« وقالت 
إن الرجال الثالث�ني واجهوا فيها ”تهم�ا ملفقة بما فيها 

التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية«.

أحزاب وتنظيمات
االحزاب والتنظيمات اليمنية ادانت هذه االحكام حيث 
اصدر التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية واملنضوي 
تحت�ه 16 حزبا سياس�يا بيانا اس�تنكر فيه بش�دة هذه 
االحكام واصفا له�ا بالجائرة وغري الرشعية واكد إن هذه 
الق�رارات الصادرة عن محكمة مليش�يا الحوثي املتمردة 
عىل الدستور والقانون، ال رشعية لها لكونها صادرة عن 
محكمة صدر قرار جمه�وري بنقلها إىل العاصمة املؤقتة 
عدن، وان قراراتها قامت عىل إجراءات باطلة وانتهاكات 
مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق اإلنسان ابتدأت من 
عمليات االختطاف لناشطني سياسيني وإخفائهم قرسيا 

واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب يف حقهم 
وانتهاء بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء ال رشعية 

له. 
وجاء يف البيان ان املليشيا عىل مدى سنوات تمارس ضد 
الناشطني والصحفيني وجميع املختطفني وأرسهم جرائم 
متعددة ليس ل�يشء وإنما لرفضهم لالنق�الب وانتمائهم 

ألحزاب سياسية وطنية.
ودعا التحال�ف الوطني لألحزاب واملكونات السياس�ية 
اليمنية كل منظمات حقوق اإلنسان واملدافعة عن الحريات 
يف العالم إىل ادانة هذه االج�راءات القمعية و رصد وتوثيق 
ه�ذه االنته�اكات الت�ي ترتكبه�ا املليش�يا االنقالبية ضد 
اليمنيني عامة والناش�طني السياسيني والحزبيني خاصة 
والعمل عىل إيقاف تنفيذ هذه األحكام الوحش�ية الصادرة 
اليوم يف صنعاء وإطالق رساح املختطفني واملخفيني قرسيا 

لدى املليشيا االنقالبية.
كما دعا املبع�وث األممي مارتن غريفث والدول الراعية 
للعملية السياسية يف اليمن بموقف واضح والتدخل إليقاف 
هذه الجريمة وإيقاف عملي�ة القتل املمنهجة بحق هؤالء 
الناشطني املشمولني باتفاقية إطالق األرسى يف مشاورات 
الس�ويد كون هذه الخطوة تعطل االتف�اق و تضع عملية 
الس�الم يف مهب الريح وتنس�ف كل الجهود املبذولة يف هذا 

السياق.
رابط�ة أمهات املختطف�ني ادانت و اس�تنكرت األحكام 
الصادرة بحق ال��»36« مختطفا من أبنائه�ا الذين صدر 
حكم باإلعدام بحق »30« منهم من قبل املحكمة الجزائية 

املتخصصة املنعدمة الوالية.
 أمهات املختطفني حملت املجتمع الدويل وعىل رأس�هم 
األم�م املتحدة ومبعوثها األممي ما آل�ت إليه قضية أبنائنا 
املختطف�ني، كم�ا نحمل جماع�ة الحوثي املس�لحة حياة 

وسالمة جميع أبنائنا املختطفني واملخفيني قرسا.

ردود أفعال غاضبة ودعوات إلنقاذ المختطفين
عىل خلفية األحكام الحوثية بإعدام املختطفني استنكر 
حقوقيون وناش�طون وصحافيون وسياس�يون يمنيون 
وادانوا بعبارات هي يف مجملها استنكارا ألحكام اإلعدامات 
التي أصدرتها محكمة خاضعة ملليشيا الحوثي بحق ال� 30 
مختطفا مدنيا بتهم سياس�ية بعد سلسلة من املحاكمات 
الهزلية. وفيما ييل بعض الردود واالدانات والتفاعالت لوزراء 
وناش�طني وصحفيني وسياس�يني يمنيني م�ع نبأ إصدار 
محكمة املليش�يا الحوثية أحكام باإلعدام عىل مختطفني 
مدنيني بتهم كيدية بعد تعريضهم ملحاكمات هزلية وتعذيب 

نفيس وجسدي مروع منذ اختطافهم يف ابريل 2015م.

إغالق نافذة السالم
ويف أول رد للحكومة استنكر رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، أحكام اإلعدام الصادرة عن محكمة حوثية ضد 
مختطفني مدنيني، مطالباً املجتمع الدويل بالتدخل إلنقاذ 
حياة 30 مختطفاً لدى مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة 
من إيران، الذين يواجهون أحكاماً باإلعدام خالل 15 يوماً.

وزير األوقاف القايض أحمد عطيه بدوره، وصف أحكام 
اإلعدام الحوثية يف صنعاء، بحق 30 مختطفا مدنيا، أقوى 
رد عىل من يتوهم بإنجاز عملية السالم مع الحوثي، مشرياً 
اىل أن ه�ؤالء املختطفني مش�مولون بإط�الق رساحهم يف 

ضمن اتفاق السويد اليسء الذكر، حسب قوله.
ام�ا وزير اإلع�الم معمر اإلريان�ي دان أح�كام اإلعدام 
التي أصدرتها مليش�يا الحوثي بحق 30 من السياس�يني 
واإلعالميني والحقوقيني والنشطاء، واعتربها غري قانونية، 

وتصعيد خطري ملسار عملية السالم.
وأضاف االرياني يف سلس�لة تغري�دات عىل »تويرت«، أن 
هذه األحكام تعترب انقالبا كامل األركان عىل مسار السالم 
واتفاق الس�ويد الخاص بتبادل األرسى، وتأكيد آخر عىل 

سياسة القمع والتنكيل التي تشنها املليشيا الحوثية بحق 
معارضيها وكل من يخالفها ال�رأي دون وازع من ضمري 

أو أخالق.
وطالب وزير اإلعالم األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل 
واملبعوث الخاص لليمن ومنظمات حقوق اإلنسان، بالقيام 
بمس�ؤولياتهم يف وق�ف أح�كام اإلعدام وإجبار مليش�يا 
الحوث�ي ع�ىل اإلفراج الكام�ل وغري امل�رشوط عن جميع 

املختطفني.
وأكد الوزير اإلرياني احتفاظ الحكومة بحقها يف مالحقة 
كاف�ة املش�اركني يف ه�ذه املحاكمات الت�ي ترشعن لقتل 

اليمنيني وهي جرائم ال تسقط بالتقادم.
وكيل وزارة اإلعالم الصحفي عبدالباسط القاعدي دعا 
كل األحرار اىل رفع أصواتهم وتكثيف نشاطهم إليقاف هذه 

الجريمة.

محاكمة هزلية وفاقدة للعدالة
الدكتور واملحلل السيايس محمد جميح وصف القايض 
الذي اصدر االحكام بان�ه أداة جريمة يف يد الحوثيني، وقد 
أخل بميثاق الرشف املهني، ويجب أن يحاكم عىل جريمته، 

ال أن يكافأ برصف مرتباته. 
وق�ال يف مقال ل�ه : املثري للس�خرية يف ه�ذه املحاكمة 
أن بعض الذين تمت محاكمته�م قدمت ضدهم اتهامات 
بجرائم ارتكبوها يف عام 2016، فيما هم مختطفون لدى 
املليش�يات منذ العام 2015، يف تناقض ال يقوى عىل مثله 

إال من انعدم ضمريه املهني واألخالقي. 
الناشطة الدولية ندوى الدورسي اعتربت أحكام اإلعدام 
الصادرة عن محكم�ة خاضعة للحوثي�ني هزلية وفاقدة 

للعدالة وغري قانونية.
اما الناشط والصحفي كامل الخوداني فقال: إن أحكام 
اإلع�دام الحوثية بح�ق 30 صحفيا وناش�طا مدنيا »أكرب 
مجزرة ستس�جل يف التاريخ بحق صحفيني وناش�طني« 
مضيف�اً » لو هوالكو بنفس�ه عايش ال يعم�ل بيان ادانه 

واستنكار عىل هذه الجريمة«.
أما الصحفي س�عيد ثابت فريى إن مليش�يات الحوثي 
الت�ي وصفها ب�«الفاش�ية« تؤك�د إنها عصاب�ة احتالل 
داخيل، موضحاً إن أحكام اإلعدام بحق 30 مختطفا، بينهم 
أكاديميون وطالب ومدرسون ونقابيون وخطباء مساجد 
وناشطون، سابقة خطرية لم يعرفها اليمنيون منذ عقود.

الدكت�ور نجي�ب غالب، أش�ار اىل أن أغل�ب من صدرت 
بحقهم أحكام إعدام »ش�باب يرفض�ون والية العنرصية 
الحوثية وتم اختطاف اغلبهم م�ن منازلهم يحكم عليهم 

اللص الدجال السادي عبدامللك الحوثي باإلعدام«.
الصحفي خالد العلواني قال منذ وضعت مليشيا الحوثي 
يدها ع�ىل القضاء يف مناطق س�يطرتها ص�ارت املحاكم 
أوكارا للظل�م ومقاصل للحقيقة وأداة لالبتزاز، وس�وطا 

بيد املرشفني. 

حملة الكترونية للتضامن مع المحكوم عليهم
فيما اطلق ناشطون يمنيون حملة الكرتونية للتضامن 
مع املختطفني الناش�طني، الذين أصدرت مليشيا الحوثي 
بحقهم أحكام إعدام ونجحت الحملة اإلنسانية والحقوقية، 
التي انطلقت الثامنة مس�اء يوم الثالث�اء تضامناً مع 30 
مختطف�اً الحملة كانت تح�ت هاش�تاج)اوقفوا_اعدام_

الناشطني_السياسيني ( وقد تفاعل مع الحملة عىل مواقع 
التواصل االجتماعي اإلعالميون والناشطون والسياسيون 

والحقوقيون اليمنيون والعرب واالجانب.

يقول محللون عسكريون إن إقدام املليشيا 
الحوثي�ة عىل تمري�ر التجني�د اإلجباري يعد 
جريمة حرب عىل اليمنيني القابعني يف مناطق 

سيطرة املليشيا.
ويؤك�د املحللون بأن املليش�يا اتخذت هذا 
القرار الن جبهاتها يف خسائر متواصلة وعدد 
افراده�ا يعاني من نقص ش�ديد وكذلك بعد 
فشلها يف استقطاب مقاتلني جدد إىل صفها 

ورفض األهايل الزج بأبنائهم معها 

فشل المراكز الصيفية الحوثية
بعد الرفض املجتمع�ي ملراكزها الصيفية 

الطائفية فيما تبقى من مناطق 
س�يطرتها عمل�ت املليش�يا عىل 
إق�رار التجنيد اإللزامي للش�باب 
نتيج�ة الضع�ف الش�ديد يف عدد 
املسجلني يف املراكز الصيفية التي 
ت�رشف عليه�ا مليش�يا الحوثي 
وتق�وم فيه�ا بتدري�س مناهج 
طائفية وم�الزم الهالك حس�ني 
الحوثي التي تدعو إىل القتال بني 
اليمنيني وكذلك نرش ثقافة املوت.

محمد عيل مواطن من محافظة 
ذمار الت�ي تعول عليها املليش�يا 
لحش�د أكرب عدد م�ن الطالب إىل 
املراكز الصيفية ث�م تزج بهم إىل 
الجبهات تحدث ل�«26س�بتمرب« 
بالق�ول »إن الس�نوات املاضي�ة 
كان�ت تش�هد إقباال ش�ديدا عىل 
املراكز الصيفية ألنها كانت تقوي 
الطالب فيما نقص من املناهج يف 

املدارس«.

وأض�اف: »ه�ذا الع�ام ورغ�م الرتوي�ج 
اإلعالم�ي الكب�ري ومن أعىل املس�تويات لدى 
املليش�يا االنقالبية إال أن اإلقبال كان ضعيفا 
ج�دا النها حول�ت املراك�ز الصيفي�ة إىل بؤر 
طائفية ملواصل�ة قتل الش�عب اليمني وهذا 
أزعج املليشيا كثريا، ما جعلها تدعو إىل إقرار 

التجنيد اإلجباري للشباب«.
محم�د ع�يل أك�د أن »أغل�ب األرس منعت 
أوالدها من مواصلة الدراسة يف املركز الصيفية 
الحوثية، واكتف�ت بتعليمهم يف املنزل، خوفاً 
عليهم من الضياع وغسل أدمغتهم وعقولهم 

وغرس األفكار واملعتقدات الطائفية«.

وأردف عيل أن »انتكاس�ة املليشيا ظهرت 
بعد إعالنها التجنيد اإلجباري للشباب الذين 
يعت�ربون أم�ل اليم�ن يف النه�وض ب�ه لكن 
املليش�يا تخصصه�ا التدم�ري كل يشء املهم 

عندها السيد فقط ويموت كل الشعب«.

مصدر دخل
وكعادته�ا لم تفوت مليش�يا الحوثي عىل 
نفس�ها فرصة تحويل الخدم�ة اإللزامية إىل 
مصدر دخل إضايف لجيوب قاداتها التي تلتهم 
األخرض والياب�س، ففي املادة التي ورد فيها 
نص قانون الخدم�ة اإللزامية الذي نرشه ما 

يس�مى برئيس اللجنة الثورية العليا محمد 
ع�يل الحوثي يف موقعه بتوي�رت، قال: »يجوز 
قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية 

املغرتبني يف الخارج«.
القان�ون الحوث�ي يهدف إللح�اق ماليني 
الش�باب اليمني يف صفوف املليش�يا، والذي 
يمث�ل خط�رًا كب�رًيا ع�ىل الش�باب اليمن�ي 

وإحراقهم يف جبهاتها العبثية.
ويتيح القانون الحوثي الجديد فرصة ملن ال 
يرغب يف التجنيد، وذلك بدفع بدل مبالغ نقدية 
باهظ�ة للحصول ع�ىل اإلعفاء م�ن التجنيد 
اإلجب�اري، وه�و م�ا س�يمنح 
مليش�يا الحوث�ي مص�در دخل 
س�يدر عليهم املاليني واملليارات 
لتمويل حروبه�م كوكالء إليران 

يف اليمن.
الش�اب فري�د عبدالغن�ي أكد 
مليش�يا  أن  ل�»26س�بتمرب« 
الحوث�ي االنقالبي�ة لج�أت إىل 
التجنيد اإللزامي بعد فش�لها يف 
اس�تقطاب عن�ارص جدي�دة إىل 
جبه�ات القت�ال، وأيض�ا مقتل 

الكثري من عنارصها.
وق�ال عبدالغن�ي: »مليش�يا 
الحوث�ي فرض�ت ع�ىل كل بيت 
وأرسة دف�ع مبل�غ م�ايل كدعم 
دف�ع  أو  الحرب�ي،  للمجه�ود 
أبنائهم للقتال معها يف جبهاتها 
التي تش�هد انهيارات متواصلة 
جعلت قيادات املليش�يا الحوثية 
تخ�رج عن صمته�ا وطورها يف 
طرق بحثها عن مقاتلني، أويتم 

سجنهم يف حال ان رفضوا«.
وأضاف: »بدل إن تشجع املليشيا الشباب 
للذه�اب إىل الجامع�ات واملعاه�د التقني�ة 
والصحية، تدفع املليش�يا بالش�باب اليمني 
يف مناطق س�يطرتها إىل املوت ومن يعرتض 
عىل ذلك ، تزج به إىل السجون والتهم جاهزة 

لديها«.

إفقار وتجويع
تستخدم مليشيا الحوثي سياسة اإلفقار 
والتجوي�ع س�الحا لالنتقام م�ن خصومها 
لرتكيعه�م يف مناطق س�يطرتها حيث تقوم 
بمس�اومة الفق�راء مقاب�ل املال وتش�رتط 
عليه�م إرس�ال أبنائه�م إىل جبه�ات القتال 
مقاب�ل منحه�م مبال�غ رمزي�ة زهي�دة أو 
معونات غذائية من تلك التي تس�تويل عليها 
من املنظم�ات االغاثية وتخزينه�ا يف أماكن 

تابعة لها.
ويقول املواطن بالل ناجي ل�«26سبتمرب«: 
»مليش�يا الحوثي تصطن�ع األزمات وتتعمد 
إفقار اليمنيني لكي تستغلهم يف رفد جبهاتها 
إلطالة آمد الحرب التي أشعلتها بانقالبها عىل 

الرشعية يف سبتمرب 2014م«.
وأضاف: »مقاب�ل أن تحصل عىل دبة زيت 
ونصف كيس دقيق عليك أن تذهب إىل محارق 
املوت الحوثية برغم أن هذه املساعدات تأتي 
من دول ش�قيقة ومنظمات اغاثية ملساعدة 
الش�عب اليمني لكن املليش�يا تق�وم برسقة 
اغلبه�ا وترف�ض إعطاءه�ا للمواطن�ني إال 
أن يك�ون من س�اللتها أو من لدي�ه قتيل يف 

جبهاتها«.
وأردف ناجي: »املليش�يا تس�تغل الحاجة 

التي تخضع البسطاء بعد أن فقدوا وظائفهم 
والبحث عن إيجاد بديل لكسب الرزق مما أتاح 
للمليشيا فرصة جديدة لكسب مقاتلني ورفد 

الجبهات«.
واس�تغرب املواط�ن ناج�ي م�ن صم�ت 
املنظم�ات حي�ال أعم�ال املليش�يا الحوثية 
واس�تغاللها للمواطن الضعيف الذي ينتظر 
هذه املساعدات لكي يسد جوعه وأرسته بعد 
أن نهب�ت املليش�يا مقدرات الش�عب اليمني 

وافتعلت األزمات.

إغراء وتهديد
ولم تقترص املليش�يا عىل ط�الب املدارس 
والجامع�ات يف التجنيد بل وص�ل بها الحال 
البس�طات  أصح�اب  وتهدي�د  إغ�راء  اىل 
والباعة املتجولني وإجباره�م عىل االلتحاق 
بمعسكرات التجنيد التابعة لهم، والزج بهم 

يف جبهات القتال.
يقول بائع متجول يف أحد ش�وارع صنعاء 
رفض ذكر إسمه ل�«26سبتمرب«: »ال تمر يوم 
إال وعدد من عنارص املليشيا يمروا إىل بسطتي 
ويبدأون أوال يف االستعالم عن السعر وبعدها 
يقول يل كم تدخل من املال يوميا ويبدأون يف 
إغرائي بالذه�اب إىل جبهاته�م لكي احصل 
عىل مال أكثر وكذلك حسب ما يقول من أجل 

دخول الجنة«.
ويضيف ساخرا: »أنا هنا أعمل بعرقي وهذا 
جهاد ألني أقوم بس�د كل احتياج أرستي أما 
الحوثي�ون يريدون من�ي أن أموت معهم وال 
ادري ع�ىل أي يشء فيم�ا إذا قتل�ت برغم أن 
املليشيا هي من أشعلت الحرب واوصلتها إىل 

كل بيت يمني«.

انتهاكات12
الحكومة تدرس تعليق التفاوض حول ملف األسرى

حكم مليشيا الحوثي بإعدام 30 مختطفًا شنقًا جريمة إنسانية مكتملة
العفو الدولية: األحكام الحوثية انتهاك صارخ ونطالب بإلغائه وإطالق المختطفين فورًا

تتواصل االنته���اكات الحوثية ض���د المدنيين وتتن���وع ولم يعد 
هناك شيء مس���تحيل في قانون المليشيا مؤخرا أصدرت محكمة 
خاضعة للمليش���يا الحوثية في صنعاء وتحدي���دا يوم الثالثاء، 9 
يوليو 2019 أحكاما باإلعدام ش���نقا بحق 30 ناش���طا وسياسيا 
وصحفيا تم اختطافهم في س���جونها بصنعاء منذ اكثر من ثالث 

سنوات بعد إخضاعهم لمحاكمات هزلية بتهم كيدية.
المحكوم عليهم ممن شملهم ملف تبادل االسرى المتفاوض عليه 
في السويد مؤخرا وتأتي احكام المليشيا التي تصدرها في سياق 
عمليات االنتقام السياس���ي التي تقودها ضد معارضي االنقالب، 

وإرهابا للسكان من التمرد على حكمها الطائفي.

 تقرير/ توفيق محمد 

المراكز الصيفية والتجنيد اإلجباري أحدثها..

مليشيا الحوثي تواصل قتل اليمنيين بطرق عدة
منذ انقالب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية في 2014 والمليشيا 
تجند اآلالف من اليمنيي���ن وخصوصا من فئة الش���باب واألطفال الذين 

تستطيع التغرير بهم في اسرع وقت والذهاب بهم إلى جبهاتها.
وبعد الخسائر التي منيت بها في كافة جبهات القتال مع الجيش الوطني 

والمقاومة تسعى المليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى فرض قانون 
الخدمة العسكرية اإللزامية للشباب لمن أتم الثانوية العامة أو بلغ الثامنة 

عشر من عمره.

 عبداهلل طربوش



     اجليش الوطني اليمني
      

     

     اجليش الوطني اليمني
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يقول أبتو األحرار)محمد محمتود الزبريي(: إن 
اإلمامة من اساسها فكرة مذهبية طائفية يعتنقها من 
القديم شطر من الشعب، وهم الزيدية أي الهادوية 
سكان اليمن األعىل فقط، أما أغلبية الشعب يف اليمن 
بما يف ذلك جنوب اليمن املحتل - فإنهم جميعهم ال 
يدينون بهذه اإلمامة وال يرون لها حقاً يف السيطرة 
عليهم، بل انهم يرون فيها ستلطة مفروضة عليهم 

سياسياً ودينياً.
وهذه االمامة ال تقف عند حدود سلطانها السيايس 
بل تفرض عىل شتطر الشتعب معتقدات وطقوساً 
واحكامتاً مذهبية ال تتفق مع مذهبته، ويجعل من 
االنقستام ظالً قائماً رهيباً يخيتم عىل البالد ويهدد 
مصريها عىل الدوام، كما يجعتل الحكومة اإلمامية 

يف نظر هذا القسم كأنها حكومة دخيلة عليه ال تعرب 
عن ارادته وال عن عقيدته، واالدهى من ذلك أن يراها 
وكأنها حكومة خاصة باليمن األعىل فحستب، بينما 
ستكان اليمن األعتىل العقالء منهم أبريتاء من هذه 
االفتاءات والظلم، بتل انهم عىل مدى الدهر الطويل 
يعانون مرارة الطغيان االمامتي ويرون فيه حكماً 
طارئتاً عليهم دخيتاًل عىل حياتهم، يفترض عليهم 
إىل جانب السلطة السياسية ستلطة روحية تعيش 
يف دمائهتم كالكابتوس الرهيب، وتشتل عروبتهم 
وآدميتهتم وتعزلهم يف ظالم متن الجهل والحرمان 
والتجويع، وتجرعهم املعتقدات اإلمامية املستمومة 
ثم تطلقهم عىل الفريق اآلخر من مواطنيهم كالذئاب 

املسعورة.

وبهذا األسلوب الستيايس املسموم وكما يؤكد أبو 
االحرار نجحت اإلمامة البائدة يف تصنيف الشتعب 
إىل فريقتني مختلفتني كل فيهمتا مطيتة إىل هدف 
من اهدافها، واذا كان القستم اليمني يقايس الكثري 
من السلب والقهر، فالقستم األعىل يتجرع السموم 
الروحية التي ترغم ابناءه عىل الطاعة العمياء لإلمام، 
دون مناقشة وال حستاب ودون أن ينتظر جزاء إىل 
درجة انه عندما تمطر الستماء يقال له هذه بركات 
اإلمام، وعندما تمحل يقتال له هذه دعوة من اإلمام 
ضد العصاة املتمرديتن، الزكاة ال تعطى إال لإلمام، 
وبعض الصلوات ال تؤدى إال بوجود اإلمام، ثم يجيئ 
الرخاء فيكون بفضتل اإلمام، ويحل الفقر والبؤس 
واملوت فيحال البائسون املقتولون التعساء إىل رمان 

االمام وعنبه ونعمه يف الجنة.
هكذا وصل حتال الناس بفعل تأثريات الستلطة 
الروحية اإلمامية كما وصفها أبو األحرار وأكثر من 
ذلك وتحت عنوان » من مات من الجوع فهو شهيد« 
يقول مؤلف الكتتاب حلت إحدى املجاعات اإلمامية 
الرهيبة باليمن ومات اكثر أهلها بعد أن أكلوا الكالب 
والقطط، وكانت خزائن الحكومتة مليئة بالحبوب 
وراح الناس يستألون االمام يحيتى النجدة فصعر 
خده لهم وقال كلمته املشهورة »من مات فهو شهيد 

ومن عاش فهو عتيق«.

املصدر: كتاب خطر اإلمامة عىل وحدة اليمن - محمد 

محمود الزبريي

هي معضل�ٌة ارتبطت يف كثرٍي م�ن البلدان 
بضع�ف الدولة وفس�ادها، لم تك�ن مرتبطًة 
ببقعٍة معينٍة من األرض بقدر ما هي مرتبطٌة 
بالفكر ومدى ارتباطه الروحي بالوطن ومدى 

سعة املفهوم الوطني.

الجمهوري�ة اليمني�ة والتي تعت�رب حفيدًة 
ملمالك حكمت ه�ذه األرض الطيبة عىل مدى 
آالف الس�نني، وكانت دائمة الب�زوغ واألفول 
والقوة والضعف، ولكن ما فتأت اليمن تنجب 
االبطال الذين يبذل�ون قصارى جهدهم ولب 
ارواحهم للذود عنها وحماية وجودها وكيانها 
من االنهي�ار او االس�تعمار أي�اً كان، الفرتة 
الزمني�ة الحالية الت�ي تمر به�ا بالدنا تعترب 
واحدًة من أسوأ مراحل التاريخ اليمني ضعفاً 
وفقراً وحاجة، كما انها تعترب واحدًة من أكثر 
صور الرصاع الدموي الس�لطوي الذي تغذيه 

املصالح الشخصية املمزقة للهوية اليمنية. 

بعض األخبار تق�ول أن اليمن احتل مركزاً 
متقدماً من حي�ث رشاء العقار يف دولة تركيا 
كما انها حققت أيضا مركزا متقدماً يف رشاء 
العقار يف أم الدنيا مرص الحبيبة، وهذا األمر يف 
أحلك ظرٍف تمر به اليمن التي صنفها املجتمع 
الدويل عىل انها اس�وأ أزمٍة إنسانية يف العالم، 
فيا ترى كيف يمكن لشعب فاق فيه الجائعون 
ما يقارب الخمسة والعرشون مليون ان يكون 
صاح�ب مرك�ز متق�دم يف رشاء العقارات يف 
الخارج، هنا يرتب�ط املوضوع بالقدرة املالية 
لرجال اإلعمال ، لكن غالباً فإن رجال االعمال 
لهم مث�ل ه�ذه العقارات قب�ل ان تب�دأ هذه 
الح�رب اللعينة التي هدم�ت ورشدت وقتلت 
ولكنها أيضا ساهمت يف إثراء كثري من تجار 
الحروب واملتسلقني واملتزلفني، الوطن اليمني 
االن ارتبط بمدى القدرة ع�ىل البيع للضمائر 
وارتبط بمدى القدرة عىل التسلق عىل حساب 
أهلنا يف اليمن من الجائعني ومن الفقراء ومن 
امل�رىض وممن التهم�ت الجرائم أجس�ادهم 
واصبحوا ضحاي�ا لجرائم حقوق االنس�ان ، 
اليمن االن اصبح مرتعاً خصباً للقادرين عىل 
تمثي�ل األدوار الثنائي�ة والقادري�ن عيل بيع 
الوهم ورشاء العقارات، كما ان مضمون الخرب 
ان الكثري من الش�خصيات التي يفرتض بها 
ان تك�ون قائدًة للمرحلة ال تع�رف كثرياً عن 
معاني الوطنية وكيف يكون االلتصاق بالوطن 
خصوصاً يف فرتات الحروب والكوارث ، وكيف 
يساهم القادة واملس�ؤولون وأصحاب الفكر 
والقلم والقيم والكتاب واملفكرين يف انتش�ال 
وطنهم من القاع الذي اوصلوه اليه بتفاهاتهم 
واطماعه�م، لم يك�ن اليم�ن عند كث�رٍي من 
مسؤويل الدولة يمثل جزءا  من العقيدة الذاتية 
بقدر ما كان مثل خزنة ينهب منها ما استطاع 
لبناء ما استطاع له ولذريته من متاع الدنيا ، 
لهذا نجد ان كثرياً من الكتاب العرب والخليجني 
منهم من يقول ان الوطنية والرتبية الوطنية 
عند اليمنيني ضعيفة جدا وهي عند كثري من 
القيادات اليمنية اضعف، حتى االن ما استطاع 
املس�ؤولون اليمني�ون ان يثبت�وا التصاقهم 
الحقيقي باليمن وما اس�تطاعوا ان يضيفوا 
حقيقًة لوجودهم، لألس�ف الشديد اقولها ان 
هناك من يم�وت من الجوع م�ن أبناء اليمن 
داخل اليمن وخارجه�ا ممن الجأتهم الحرب 
اىل الن�زوح او اللجوء اىل دول أخ�رى وبينهم 
الكثري من االحرار الرشف�اء الصادقني الذين 
رأوا أن عجزه�م جاء من تخيل املس�ؤول عن 
واجبه يف التضحية من اج�ل الوطن، صدرت 
قرارات كث�رية لش�خصيات يمني�ة لتتحمل 
مس�ؤوليتها التاريخية فأخذت القرارات وما 
تبعها من فوائد مالية ودبلوماسية وغادرت اىل 
دول العالم تبحث عن االستقرار لها ولعائالتها 
حتى تنقيض الحرب ثم يعودون ليبحثوا كيف 
يستمرون يف عبثهم الجديد، واألصل ان تكون 
تلك الدول هي منفى لكل من حمل مسؤولية 
ثم تخىل عنها ولم يتخل عن فوائدها، وهناك 
من يقات�ل بصمت ع�ىل ارض الوطن وهناك 
م�ن تتعفن جراحه�م التي أصيب�وا بها وهم 
يواجهون االنقالب وهناك من يضحي بروحه 
من اج�ل الوطن وهن�اك من ه�م الجئون او 
كما يسمونهم نازحني خارج اليمن ومازالوا 
يبذل�ون قصارى جهده�م بالفك�ر والحرف 
والكلمات من اجل املساهمة ولو باليسري مما 
اس�تطاعوا ان يقدموه من اجل وطنهم الذي 
اضاعه منهم حب املال والطمع الدنيوي الذي 

افقدنا لألسف كل يشء .

لن تقوم لنا قائمة ونحن نرى املال يساوي 
الوط�ن وان الوط�ن ال يعدو ان يكون س�بباً 
لإلثراء القبيح او س�ببا يف االسرتزاق و)طلبة 
الله( بقبٍح تاريخي  لم يشهد له التاريخ مثيل.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الوطن اليمني والمال

قلت لصديق�ي: إن االجتياح الحوثي 
س�يفتح مخ�زن م�رياث العنرصي�ة 
الهاشمية، وستشهد صنعاء الجمهورية 
تحوال خطريا قد تصبح فيها العنرصية 
تح�ت  قانوني�ة  مس�ألة  الهاش�مية 
غ�الف النصوص الديني�ة. وقلت له: إن 
العنرصي�ة الجديدة قد تص�ل إىل داخل 
قل�ب املؤسس�ات الجمهوري�ة اىل دار 

الرئاسة والربملان ومناهج التعليم.

كان ذلك ذات مساء يف شارع الدائري 
بصنعاء 2014م ونح�ن نتابع مباريات 
كأس العالم التي تزامنت يف شهر رمضان 
وتزامن�ت مع املواجهات املس�لحة التي 
كانت ت�دور يف عم�ران بني الل�واء 310 
مسنوداً، ببعض الشخصيات االجتماعية 
ذات التوج�ه الجمهوري وبني مليش�يا 
الحوثي، وهي ذات الليلة التي استشهد 
فيها القشيبي، وهزمت الربازيل هزيمة 

كبرية أمام املانيا ..

خط�رت يف بايل ه�ذه الذكري�ات وأنا 
أتابع النص الذي تم وضعه أمام الربملان 
املس�يطر عليه من قبل مليشيا الحوثي 
ضمن مرياث ح�زب املؤتمر، وبحس�ب 

برملانيني تم إحالته للجنة املختصة..

س�مي النص بمرشوع قانون بشأن 
الزكاة والرعاية االجتماعية..

مادة  )31(: تتحدد مصارف الخمس 
)20%( ال�واردة يف امل�ادة )30( من هذا 
القان�ون يف املص�ارف املذك�ورة يف اآلية 
القرآنية رق�م )41( من س�ورة األنفال 
وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى 
واملساكني وابن السبيل، وتحدد الالئحة 

األحكام التفصيلية لهذه املصارف.

مر ه�ذا القانون أو لم يم�ر يف برملان 

فاقد الرشعية واملرشوعية، إال أن وضع 
ه�ذا القان�ون بح�د ذاته إش�ارة مهمة 
لتحول العنرصية الهاشمية من الكهف 
اىل الربملان، وتحويل العنرصية اىل قانون، 
وتقن�ني العنرصي�ة فص�اًل جدي�داً من 
فص�ول العنرصية الهاش�مية يف اليمن، 
وتكرار ملسلك تقنني العنرصية يف أمريكا 
ض�د الس�ود حينم�ا كان�ت العنرصية 

تمارس تحت مظلة القانون.

وبقدر ما يشكل تقنني العنرصية من 
مسلك كارثي إال أن تقنينها دليل تاريخي 
لذاكرة األجيال ومدخل إلسقاط الفكرة 
العنرصية التي تحولت اىل قالب قانوني 
يؤك�د العنرصي�ة كوج�ود مليش�اوي 
ووجود قانوني، وتحول باتت توجيهات 
س�يد الكه�ف تص�ل اىل قب�ة الربملان يف 
صنعاء الذي ه�و اآلخر تحول من ممثل 
الش�عب اىل ممثل السيد، ومن معرب عن 
املسرية الدستورية الديمقراطية إىل معرب 

عن املسرية القرآنية الهاشمية.

الالفت يف األم�ر أن العنرصية املبطنة 
التي اتخذت أبعاداً سياسية واجتماعية 
واقتصادي�ة اتخ�ذت ألول م�رة ش�كالً 
قانوني�اً تحت الفتة ال�زكاة، وأحيلت اىل 
اللجن�ة املختص�ة، نفذ ه�ذا القانون او 
لم ينف�ذ اال انه قد حجز لذاته مس�احة 
يف ذاكرة اليمنيني، ويمكن االستدالل به 
كش�اهد عىل العنرصية التي تجعل من 
النص الديني وتأويله الساليل مظلة لها.

عندما ناضل السود يف أمريكا إلسقاط 
العنرصية كانوا يناضلون مرتني؛ نضال 
ميدان�ي ض�د التمييز، ونض�ال قانوني 
إلس�قاط حزم�ة القوان�ني العنرصية، 
صحيح تم تحريرهم م�ن العبودية من 

حي�ث الحال�ة القانوني�ة، إال أنهم ظلوا 
مواطن�ني م�ن الدرج�ة الثاني�ة بحكم 
القان�ون ذات�ه، بال�ذات تل�ك القوان�ني 
التي صيغت لغ�رض الفصل بني البيض 
والس�ود، يف امل�دارس واملواص�الت وكل 
مكان يجتمع فيه املواطنون، وهذا بدوره 
أفرز غبناً بلور مقاومة للعنرصية، وولد 
رصاعاً أج�رب الحكوم�ة الفيدرالية عىل 
العمل من أجل تف�ادي انفجار األوضاع 
بشكل أوسع مما كانت عليه، وخصوصاً 
بع�د وصول ج�ون كينيدي ال�ذي حمل 
مضام�ني إنس�انية وديمقراطي�ة انقذ 
أمريكا من نتائج فخ االنقسام والرصاع 
، ب�ني الس�ود والبيض، ودف�ع ثمن ذلك 
حيات�ه التي انتهت بما يش�به النهايات 

الغامضة.

اليم�ن أكث�ر البلدان الرشقي�ة تعاني 
من فخ العنرصية التي اتخذت أش�كاالً 
متع�ددة، لكنه�ا ظل�ت تح�ت الطاولة 
تلبس ثوب املقدس الدين�ي، ولم تطرح 
كم�رشوع قانون تحت قب�ة الربملان إال 

هذا العام.

الربمل�ان ال�ذي تح�وي بوابت�ه الطري 
الجمهوري يحيل القانون للجنة املختصة 
يف ظل اجتماعات ألعضاء برملان ينتمون 
لحزب املؤتمر جناح صالح.. املؤتمر الذي 
تزدحم ادبياته الفكرية يف امليثاق الوطني 
بعناوين من بينها الجمهورية والعدالة 

واملساواة.

والخالصة أن اليمني�ني الجمهوريني 
بحاجة لالس�تفادة م�ن ه�ذه اللحظة 
التي وضعت فيها العنرصية الهاشمية 
كمرشوع قانون يف مجلس النواب )جناح 
الراح�ل( كونه�ا اللحظة الت�ي تم فيها 
تقنني العنرصية ألول مرة يف تاريخ اليمن 
الجمهوري، وربما يف تاريخ األئمة الذين 
حكموا البالد بالفتاوى الس�اللية، لكن 
لم يتم التنصيص بوجوب دفع الخمس 
ضم�ن وثائق الحك�م كون اإلم�ام كان 
يخزن الزكاة يف بيته الذي كان يس�ميه 

بيت مال املسلمني.

سيقول البعض إن مصطلح العنرصية 
الهاشمية مصطلح فيه تعميم، والواقع 
للعنرصي�ة  بالنس�بة  الهاش�مية  أن 
كالخيط بالنسبة لإلبرة تميض العنرصية 
أينما اتجهت الهاشمية ومرياثها الفكري 
من الخم�س اىل الوالية اىل عيد الغدير إىل 
ح�روب االجتي�اح.. فمن أين تكتس�ب 
العنرصية قداستها؟! وباسم من تجيش 
املليشيا اإلمامية عرب التاريخ اذا لم تكن 
ترفع الالفتة الهاشمية التي تم صبغتها 

بصبغة دينية »آل البيت«؟!

ً نرش منذ: سنة وشهرين و24 يوما
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ان تجنيد االطفال من قبل جماعة 
الحوثي اإلرهابية  ليس وليد اللحظة 
فقد دأبت جماعة الحوثي عىل تجنيد 
األطفتال منذ الوهلة األوىل لنشتأتها 
وهذا هو نهج كل الجماعات اإلرهابية 
وذلك ألن مسألة غسل ادمغة األطفال 
أسهل من الكبار وكذلك فإن األطفال 
ينفذون األوامر دون تفكري أو تريث 
وهذا مجترم يف القوانتني واألنظمة 
الدولية ومخالف لألعراف والتقاليد 

اإلنسانية. 
ورغم ذلتك لن تتخذ األمم املتحدة 
ومجلس األمتن أي قترار تجاه تلك 
االنتهتاكات التي تقوم بهتا جماعة 

الحوثي اإلرهابية. 
برغتم ان التقارير التي نرشتهتا الكثري من املنظمات 
الحقوقية واإلنستانية املستتقلة والتابعة لألمم املتحدة 

حول قيام جماعة الحوثي اإلرهابية بتجنيد ماال يقل عن 
5000 ألف طفل يف صفوفها أما عن طريق االختطاف أو 
الرهيب أو الرغيب وقتل أكثر من 1300 طفل بطريقة 

مبارشة .
وبستبب ذلك الصمت الرهيب من 
قبل املجتمع الدويل تمتادت جماعة 
الحوثتي اإلرهابية يف غيهتا وهاهي 
اليوم تقوم باصدار قترار بالتجنيد 
اإللزامي ملن هم دون سن الت18 سنة 

يف انتهاك آخر للحقوق الطفولة. 
وما قيام جماعة الحوثي بإنشاء ما 
يسمى باملراكز الصيفية التي تسعى 
متن خاللها إىل غستل ادمغته أبناء 
الشتعب اليمني باألفتكار املتطرفة 
والهدامة والعنرصيتة والطائفية إال 
استمرار ملسلسل القتل ألطفال اليمن. 
ولذلك فإن الحسم العسكري هو 
الخيار الوحيد إلنقاذ ما يمكن إنقاذه 
متن أبنائنا والنستيج االجتماعتي ، مالم فتإن الجماعة 

الحوثية سوف تستمر يف مسلسلها الدموي.

درجت مكاتب الربيد يف عدن وغريها 
م�ن املحافظ�ات املحيط�ة به�ا ع�ىل 
مواصلة التنكيل باملتقاعدين، األحياء 
منهم واألموات، من خالل االس�تمرار 
يف ف�رض واتب�اع سياس�تها اإلدارية 
الفاشية والفاشلة لرصف مرتبات كل 
من شاءت األقدار أن تكون هذه املكاتب 
متحكمة يف رصف رواتبهم الش�هرية. 
الرواتب التي ما ان يحل موعدها حتى 
يتجدد البدء بمسلسل السادية املفرطة 
التي يمارسها مدراء وموظفو مكاتب 
الربيد بغبط�ة وحبور منقطع النظري، 
فرتاه�م يقلصون نواف�ذ الرصف غري 
مكرتثني بتكدس األجساد املنهكة فوق 
بعضها ويف طواب�ري ال تنتهي، أو لنقل 
ال يراد لها ان تنتهي من قبل القاعدين 
خل�ف الحواج�ز العالية ع�ىل مقاعد 
متحرك�ة، مس�تغلني حالة التس�يب 

والفراغ املمن�وح لهم إلثبات وجودهم 
وفرض هيمنتهم وتفرد سيطرتهم. 

مكات�ب ال تفت�ح أبوابه�ا إالَّ ن�ادراً 
وبصورة متأخ�رة ال ليشء وإنما لكي 
يطل�وا بطلعتهم عىل طوابري املس�نني 
وامل�رىض واملقعدين، مالئ�ني عيونهم 
ونفوس�هم املريضة بمش�اهد معاناة 
وإجه�اد تل�ك الطواب�ري، الت�ي عليها 
بع�د أن يفتك اليأس وخيب�ة األمل بها 
ان تتلق�ى ع�ادة وملدة أس�ابيع الخرب 
الصادم والفج )مافيش فلوس( ليكون 
نصيبهم املتكرر التطلع إىل صباح يوم 
آخر ليعاودوا مشوار الطوابري والتدافع 
إىل بوابات مكاتب الربيد متعددة املداخل 
واملخارج عىل أم�ل ان يحصلوا عىل ما 
يعينه�م ل�رشاء حبة دج�اج أو نصف 

كيلو ثمد لهم وألرسهم. 

ويأتي الي�وم الثاني وربما الثالث أو 

الراب�ع والذي ن�ادراً ما يحم�ل فيه ما 
يخال�ف ما حص�ل لهم يف األي�ام التي 
س�بقت فتفتح ناف�ذة أو اثنتان فقط 
لبدء الرصف املشوب بالفوىض والقلق.. 
وبالهداوة وأش�به ما يك�ون بالوالدة 
املتع�رسة يتم ال�رصف للرب�ع وربما 
ألقل م�ن الربع مل�ن رواتبهم ال تتعدى 
الخمس�ة والعرشي�ن أو الثالث�ني ألف 
ري�ال، ليكون نصيب م�ن تبقى تلقي 
ذات الخرب البغيض واملنحط )الفلوس 
خلصت( حرصاً من هذه املكاتب ان ال 
ينتهي مسلسل اإلذالل للناس وبالذات 
منه�م الذين ال قيمة لهم بس�بب عدم 
قيمة م�ا يتقاضون من رواتب حقرية 
ال تعينهم عىل تخطي الحواجز. وهكذا 
يستمر العرض طوال أيام الشهر حتى 

ينتهي آخر واحد من استالم راتبه، 

وهن�ا يتبني ال فس�اد ه�ذه املكاتب 

وفش�ل ادارتها فحس�ب، وانما خبث 
من جعل مكاتب الربيد بوضعيتها هذه 
قّوامة عىل التحكم برواتب املتقاعدين 
املعدم�ني دون وج�ود م�ن يراق�ب 
مس�توى ادائه�ا ويلزمه�ا بتصحيح 
أوضاعها ومحاسبتها عن كل تقصري 
أو خل�ل ترتكبه وتتس�بب في�ه. فأين 
الحكومة من ه�ذه املكاتب والقائمني 
عليه�ا الذي�ن اصبح�وا يتعاملون مع 
املتقاعدين كش�حاذين وليس كزبائن 
يرفدون من رواتبه�م الضئيلة دخلها 
بعرشات املاليني شهرياً لتكون رواتبهم 

وحوافزهم الباهظة. 

وعلي�ه نق�ول للحكوم�ة والجهات 
املعنية عيب ان تواص�ل مكاتب الربيد 
اس�لوبها املش�ني ه�ذا يف التعامل مع 

املتقاعدين. 

عيب ومخج�ل ان ال يتم إلزام الربيد 

بتوفري رواتب املتقاعدي�ن يف موعدها 
ورصفها خ�الل يوم�ني أو ثالثة كحد 
أقىص. عي�ب ان يج�ري التغايض عن 
مواصل�ة مكاتب الربيد يف اذالل الناس 

وابتزازهم طوال شهور وأيام السنة. 

عيب ومخجل ان يستمر الصمت عىل 
تالعب هذه املكاتب بالقوانني واألنظمة 
ورشف وأخالقي�ات املهن�ة فيمنعون 
املتقاعدي�ن من ان يس�تلموا رواتبهم 

من اي مكتب بريد ومتى يشاء. 

عي�ب ومعي�ب ان نرغم ع�ىل تناول 
هذه القضاي�ا ع�رب الصحافة يف حني 
يفرتض وجود رقابة ومحاسبة ودولة 
وحكوم�ة، الذي�ن نرج�و أن نلم�س 
حضوره�م قب�ل ان نضط�ر ملواصلة 
تناوالتن�ا ه�ذه ذاكرين ومش�ريين إىل 
االس�ماء واملكاتب واملدراء واملوظفني 

املخالفني.

العنصرية الهاشمية.. من الكهف إلى البرلمان 

مكاتب البريد.. فشل أداء وسوء إدارة!!

استمرار مسلسل قتل اطفال اليمن
عقيد ركن/ يحيى أبو حاتم

سالم الفراص

 خطر اإلمامة على النسيج الوطني

د. محمد طاهر

ال وجه للمقارنة

رش الحوثي ٌيتزاح اوال فرش ما ستواه 
اخف ولن ٌيتزاح الرش األكرب واملستتطري 
وهتو رش الحوثي )االمامي الستاليل( اذا 
ركز الناس عىل اخطاء غريه وانشغلوا بها 
اكثر مما يجب!! بل وهذا ما يريده الحوثي 
وكل من يتعاطف معه سواء اكان ظاهرا 

او مسترا يف هذه املرحلة!

وعمليتة املستاواة بتني األطتراف من 
قبل البعض هي خديعة ٌكربى وتستويق 
مفضوح لالنقالب بطرق ملتوية لت فقدان 
الثقة تماما بالرشعيتة والركيز اكثر عىل 
إخفاقاتها وهتو ما يستعى الحوثي اليه 
ويتمنتاه وكذلتك كل من يتدور يف فلكه 
او يحتاول تستويقه عن طريق تشتويه 

الرشعية.

وال ختالف أبتدا عتىل مبتدأ التوجيته 
والنصيحة واالمر باملعتروف والنهي عن 
املنكر والنقد الذي يصحح املسار وال يشوه 
اويهدم يف اَي مرحلة اال اذا كان ستيؤدي 
اىل اسوأ منه وهو تقوية الحوثي كما حدث 

سابقا.

اما بعتد الجائحتة الكتربى و انقالب 
الدولتة والجمهوريتة  اإلماميتني عتىل 
والكرامة االنسانية يف اليمن عىل يد اتباع 
الكهنوت الساليل فقد صار التصالح الجل 
الجمهورية وكرامة االنسان اليمني اوجب.

فكل خالف سابق كان يف حدود الواقع 
واملمكتن ويفيِ إطتار الجمهوريتة ووجود 
الدولتة والحكم الجمهتوري اما ما حدث 
بعتد االنقالب الحوثتي االمامي فالبد من 
لم الشمل ورص الصف ليس الجل لقمة 
العيش او تحستني نظام الدولة كما كان 
ستابقا بل هو الجل الحفاظ عىل الحرية 

والكرامة.

فنحن االن امام ضياع جهود وتضحيات 
ستني ستنة وهي القضاء عىل العنرصية 
والساللية والكهنوتية االمامية التي قامت 
الجلها ثورة 26 سبتمرب الخالدة فال وجه 

للمقارنة أبدا

وكما قلت ستابقا وأزيد عليه, الحوثي 
رش متفق عليه ٌيزال اوال وما ستواه وكل 
ما سبقه من رصاع سيايس يظل هامشيا.

د. محمد قشمر

محمد المقبلي
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محمد الحريبي- ابتهال محمد

تناول�ت الحلق�ة األوىل التي تم نرشه�ا يف العدد 
الس�ابق عبث األمم املتحدة ومنظماتها الوس�يطة 
يف األموال املخصصة من قب�ل املانحني لدعم خطة 
االستجابة اإلنس�انية يف اليمن يف مراحلة تخطيط 
وتس�ويق خط�ة االس�تجابة، مس�تعرضة اله�وة 
السحيقة بني حجم األرقام ونوعية املعايري املرفوعة 
يف الخطة، وبني واقع التنفي�ذ الفعيل، كما تناولت 
اآلليات املزدوجة الختيار الرشكاء، وفرض منظمات 
وس�يطة ب�ني الصندوق اإلنس�اني وب�ني املنفذين 
اليمنيني بهدف تبديد األموال ليس إال، يف هذه الحلقة 
س�يتم تناول الجانب املتعلق بتدفق أموال املانحني 
من الصندوق اإلنساني إىل أوعية املليشيا االنقالبية 
املتم�ردة من خ�الل منظمات حوثية تم إنش�اؤها 
وتخطيطها بهدف رشعنة تدفق أموال ومساعدات 
األمم املتحدة إىل املليشيا تحت غطاء العمل اإلنساني 

واإلغاثي.
وقد ظلت األم�م املتحدة ممثلة بمكتب تنس�يق 
الشؤون اإلنسانية منذ العام 2014م تمرر األموال 
إىل املليشيا االنقالبية عرب خطة االستجابة، إىل أن تم 
فضحها من قبل الناشطني والصحفيني واملراقبني 
املعنيني، إىل أن اعرتف برنامج الغذاء العاملي مؤخرا 
وبعد أربع س�نوات بحدوث ه�ذه االختالالت، لكن 
اع�رتاف الغ�ذاء العاملي ج�اء بهدف احت�واء أزمة 
املنتقدين واملنددين بسياسات األمم املتحدة ودعمها 
وتواطؤها مع املليش�يا، لكنه لم يكش�ف الحقيقة 
كاملة برغم علمهم بها، فهم يف األصل من يمررون 
عملية غسيل األموال، ويعرفون جيدا أدق التفاصيل.

ستكشف هذه الحلقة املزيد من الجوانب الخفية 
لعملي�ات غس�يل األم�وال الت�ي تم�رر م�ن خالل 
املنظمات األممية بش�كل قص�دي وتكاميل بينهم 

وبني املليشيا.

قنوات حوثية خالصة
منذ انطالق خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن، 
كان للحوثيني قنواتهم الخاصة يف اس�تقبال أموال 

املانحني من خالل هذه القنوات:
- الوح�دة التنفيذية إلدارة مخيم�ات النازحني، 
والت�ي ت�وىل قيادته�ا الس�الليان الكحالن�ي وعبد 

الوهاب رشف الدين.
- التغذية املدرسية، والتي تخضع لقيادة شقيق 
زعيم املليشيا عبد الخالق الحوثي املعني بما أسموها 

وزارة الرتبية الخاضعة للمليشيا.
- الرشاكة العاملية من أجل التعليم، وتخضع أيضا 

لعبد الخالق الحوثي.
- اتحاد نساء اليمن، اللجنة الوطنية للمرأة التي 
تتغلل فيهما الس�الليات عىل مس�توى القيادة وما 

دونها.
- منظمات أخرى كالعطاء وجمعية أبناء صعدة 

وسماء اليمن والقيادات الشابة وغريها.
ه�ذه القن�وات كان�ت والزال�ت تس�تقبل الكثري 
من املس�اعدات واألم�وال من الصندوق اإلنس�اني 
ومنظم�ات األم�م املتح�دة الفرعي�ة واملنظم�ات 
الوس�يطة األخرى، ليتم توجيهه لصالح املليش�يا 
وأجندتها، مثل: كفالة أرس قتالهم وإمداد الجبهات، 
وتمرير األموال للمجهود الحربي، وبناء مش�اريع 
تجارية يعود مردودها لصالح املليش�يا وقياداتها، 
ووصل األمر إىل استخدام هذه األموال لنرش الثقافة 
الطائفية والساللية، وتلقني الناس عقيدة املليشيا 
وأسيادها يف إيران، وهذا ما قامت وتقوم به اللجنة 
الوطني�ة للمرأة من فعالي�ات كإحياء ميالد ووفاة 
الحسني وفاطمة واألئمة وغريهم من خالل فعاليات 

ودورات تثقيفية للنساء.
وللعلم ف�إن هذه املنظمات والهيئات اس�تقبلت 
منحاً من املنظمات األممية وغريها لتنفيذ مشاريع 
يف مجال اختصاصها وفقا ألهدافها املعلنة، وأيضاً يف 
مجاالت ال تعد من اختصاصاتها، لكن الهدف املبطن 
من وراء ذلك هو تمرير األموال فقط، وعىل س�بيل 

املثال ال الحرص قدمت املفوضية الس�امية لشؤون 
الالجئني ماليني الدوالرات التحاد نساء اليمن لتنفيذ 
مرشوع تتبع الحركة النازحني، وحرص احتياجاتهم 
املتج�ددة من الغ�ذاء واإلي�واء، وغريه�ا يف جميع 
محافظات الجمهورية، عىل الرغم من أن هذا املجال 
ال يعد م�ن اختصاصها، وفوق ذلك لم يبذل االتحاد 
أي جهد يف هذا املرشوع، فقد اكتفى ببيانات الوحدة 
التنفيذي�ة والبيانات املرفوعة من مدراء املديريات، 
وهي بيانات غري دقيقة، وتعكس توجهات املليشيا 

يف إطار سيطرتها، فأين ذهبت األموال؟!
 كم�ا قدم�ت اليونس�ف واملجل�س الدنمارك�ي 
ملؤسس�ة العطاء -وهي مؤسس�ة محلية ناش�ئة 
تعمل يف صع�دة- ما يقارب املليار ريال يمني لدعم 
مرشوع حماي�ة الطفل، بالرغم م�ن أنها ضعيفة 
القدرة عىل إدارة املبلغ، وليس من اختصاصها جانب 
الحماية، ليذهب هذا املبلغ إىل املليشيا، والقليل منه 
ذهب للمرشوع، وعىل هذه الطريقة تتدفق األموال 

لخدمة املليشيا.

توسعة القنوات
مع زيادة املبالغ املخصصة م�ن املانحني لخطة 
االستجابة اإلنس�انية يف كل س�نة جديدة، وسعت 

املليشيا االنقالبية من قنواتها الحتواء هذه األموال، 
وارتأت أال تقترص عىل احتواء املس�اعدات املتعلقة 
باألم�ن الغذائي واإلي�واء فقط، وراح�ت تعدد من 
قنواته�ا وتجعلها أكثر ش�موال م�ن حيث مجاالت 

العمل، ومن هذه القنوات:
- الهيئ�ة الوطني�ة إلدارة وتنس�يق الش�ؤون 
اإلنسانية ومواجهة الكوارث. وقد تم إنشاؤها بقرار 
مما يسمى باملجلس السيايس، ويتم تعيني مديرها 
بقرار من املجلس أيضا، وتتلقى الهيئة منحا سخية 
من الصندوق اإلنساني وكافة منظمات األمم املتحدة 
وغريها م�ن املنظمات الدولي�ة، وهو خرق فاضح 
ملعايري املنح، كونها هيئة مسيس�ة وموجهة وعىل 
مرأى ومسمع تقوم بإمداد الجبهات باملساعدات، 
وغالبية العامل�ني فيها من األرس الس�اللية، فأين 
الحياد يف العمل اإلنساني؟! وقد أطلق الحوثيون هذه 
الهيئ�ة للدخول يف كافة مجاالت خطة االس�تجابة 
والسيطرة عىل املخصصات، وقد بدأت الهيئة بوضع 
خطط الحتواء تمويالت ومساعدات الصليب األحمر، 

وأطباء بال حدود وغريها.
- مجلس حماية الطفل بمحافظة صعدة. جاءت 
فكرة هذا املجلس بعد أن حصلت املليشيا عىل عوائد 
مالية كبرية من مرشوع حماية الطفل الذي منحته 
اليونس�ف ملؤسس�ة العطاء، وتتلخص مهمة هذا 
املجلس باحتواء كافة التمويالت املخصصة لحماية 
الطفل يف محافظة صعدة نظرا للمبالغ الكبرية التي 
تخصصها املنظمات لهذا الجانب، ووفقا لذلك فإن 
جميع املش�اريع الخاصة بحماية الطفل املوجهة 
إىل صعدة تمرر عرب هذا املجلس، ويف حالة حصول 

أي منظمة محلي�ة عىل مرشوع بهذا الخصوص ال 
بد أن تخضع ل�رشوط ومعايري، وتهت�دي ببيانات 

وتوجيهات املجلس.
والتزال املليشيا تؤس�س ملزيد من هذه الكيانات 
عىل املستوى العام، وعىل مستوى املحافظات بهدف 
االس�تئثار الكيل بمخصصات املانحني لصالح دعم 
مجهودهم الحرب�ي، ودعم مقاتليهم وأرس قتالهم 
وجرحاهم، وتدرك األمم املتحدة تفاصيل ذلك، لكن 
توجهاته�ا تدع�م ذلك كلي�ا، فهي من ت�يضء لهم 

الطريق نحو تحقيق هذا الهدف.

تمكين لقرار المليشيا
بالنظر إىل تحكم الس�الليني بق�رار مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الش�ؤون اإلنسانية باليمن، وقرار 
منظمات األم�م املتحدة األخرى نتيجة تواجدهم يف 
مواق�ع القرار، فقد تم إلحاق ع�دد من املحافظات 
املحررة باملحافظات التي التزال خاضعة لس�يطرة 
املليشيا بالنسبة لتقسيمات الكتل، فمحافظة تعز 
تخض�ع لكتلة الحديدة وإب، وم�ن يدير منظمة يف 
محافظة تعز ويتطل�ع إىل ضمها إلحدى كتل األمم 
املتحدة، وحضور اجتماعات الكتلة، يلزمه الذهاب 
والحضور إىل مدينة إب، وهو يتعذر عىل الكثري خوفا 

من بطش املليشيا خصوصا إذا كان من املناهضني 
له�ا، ومحافظة الجوف تم إلحاقه�ا بكتلة صعدة، 
ومن الصع�ب أن تلتح�ق منظمات الج�وف بكتلة 
صعدة، وهو ذات األمر بالنسبة ملحافظة مأرب فهي 
ملحقة بكتل�ة صنع�اء، وكان باإلمكان تخصيص 
كتلة ملأرب والج�وف والبيضاء، وإلحاق تعز بكتلة 
عدن، لكن الهدف من ذلك إخضاع املنظمات الواقعة 

يف املحافظات املحررة لسلطة املليشيا.
وهو األمر بالنس�بة ملكاتب املنظم�ات األممية، 
فمكاتب األوتش�ا واليونس�ف والربنام�ج اإلنمائي 
وغريه�ا م�ن املكاتب الخاص�ة بفرع تع�ز تقع يف 
محافظة إب، وهو أمر غري مربر أبدا، فهناك العديد 
من املنظمات الدولية كاألوكس�فام واالنرتسوس، 
والبحث عن أرضية مش�رتكة وغريه�ا متواجدة يف 
منطقة الرتب�ة التابعة لتعز، وتم�ارس عملها عىل 
أكمل وج�ه، وليس هناك أي مه�ددات تعرتضها يف 
الجانب األمني، فلماذا هذا اإلرصار من األمم املتحدة 
عىل عدم التواجد يف تع�ز أو عىل أقل األحوال إلحاق 
فرع تعز بفرع عدن؟! سبب ذلك هو فرض املزيد من 
القيود عىل املنظمات املحلية بمحافظة تعز حتى ال 
يك�ون بإمكانها املش�اركة يف اجتماعات الكتل، أو 
الحضور ملناقش�ة املش�اريع وتوقيع العقود، وهو 

نفس السيناريو يف محافظة الجوف ومأرب.

الكيل بمكيالين
كما ه�و الح�ال يف محافظة تعز ه�و ما يحدث 
يف محافظ�ة الج�وف وأكث�ر عبثا، فالج�وف تتبع 
محافظ�ة صع�دة يف كاف�ة الكتل، ومكات�ب األمم 
املتحدة بصعدة فروع للجوف وصعدة، ومن نتائج 

هذه الكارثة ما ييل:
- كل منظمات الجوف املحلية لم تتلق دعما من 
أي من منظمات األمم املتحدة أو املنظمات الدولية 
األخرى، وتقوم بمهامها بدعم محدود وغري منتظم 
من التج�ار ورجال األعم�ال والتربع�ات والهبات، 
وكلها ال تغطي ما نسبته %10 من االحتياج الفعيل، 
ويف مقاب�ل ذلك تتلقى املنظمات املحلية والناش�ئة 
ماليني ال�دوالرات، وأحيانا امللي�ارات التي تتجاوز 
االحتياجات الفعلية للمحافظة أضعافا مضاعفة.

- تدخالت املنظمات الدولية والرشكاء يف الجوف 
ال تغط�ي %25 م�ن االحتي�اج الفع�يل بالنس�بة 
للغذاء واإلي�واء والحماية واملياه والنظافة، وتنعدم 
تماما تدخالت الرصف الصحي والتعليم، وتش�غيل 
املجتمعات ونزع األلغام وحماية الطفل، وتحسني 
سبل العيش الزراعية وغري الزراعية، وبناء القدرات 
املحلية، بينما محافظة صعدة تنعم بهذه املشاريع 
فوق احتياجها، فضال عن أن هذه املنظمات تعمل 
دون تنسيق مع الس�لطة املحلية وبشكل عشوائي 

خارج املؤرشات الحقيقية لالحتياج.
- أف�ادت مصادر محلية مس�ؤولة ب�أن منظمة 
اليونس�ف تنفذ يف محافظة صعدة مش�اريع مياه 
أدنى تكلفة لها 350 ألف دوالر، ويف محافظة الجوف 

تقوم بتنفيذ ع�دد قليل من باب إس�قاط الواجب، 
وأعىل سقف لها ال يتجاوز180 ألف دوالر، فضال عن 
تعنتها وتعاملها غري املسؤول مع قيادات السلطة 

املحلية بمحافظة الجوف.
وف�وق كل ذل�ك وض�ع مكت�ب األم�م املتح�دة 
لتنس�يق الش�ؤون اإلنس�انية محافظة الجوف يف 
خارطة تضمنتها خطة االستجابة اإلنسانية بأنها 
منطق�ة صعبة الوصول، وخطرة ع�ىل فرق العمل 
اإلنساني، وتسبب هذا املؤرش املبني عىل معلومات 
مغلوطة يف عزوف كثري م�ن املنظمات الدولية عن 
فتح مكات�ب لها يف املحافظة، أو حت�ى إدراجها يف 
خططها السنوية، وهو ما تسبب بحرمان ما يزيد 
عن )14000( نازح من املس�اعدات، وأضعاف هذا 

العدد من السكان املترضرين.
محافظة مأرب هي األخرى تعاني من ازدواجية 
التعامل واملعايري، فهي تحتضن ما يربو عن مليون 
ومائتي ألف نازح شكلوا ضغطا متزايدا عىل خدمات 
املدينة ومرافقها، وتعددت احتياجاتهم الطارئة، إال 
أن منظم�ات األمم املتحدة وقف�ت موقف املتفرج، 
ولم تس�هم حت�ى يف زي�ادة الق�درة االس�تيعابية 
للخدمات األساس�ية لتخفيف الضغط املتزايد، ويف 
مقاب�ل ذلك فإنها تقوم بتنفيذ مش�اريع حكومية 
يف صنعاء تنس�بها املليش�يا لنفسها كرصف وشق 
الطرق وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتقديم خدمات 
النظافة واملياه والرصف الصحي، يف مفارقة مخلة 
بمعايري العمل اإلنس�اني، وحياد املنظمة األممية، 

وغريها من املنظمات الدولية.

الحديدة قصة أخرى
منذ س�يطرة مليش�يا الحوثي عىل مقاليد األمور 
بمحافظة الحديدة، ب�دأت بمحاربة كافة املنظمات 
والجمعيات واملؤسسات املحلية التي كانت رائدة يف 
املحافظة، وتمتلك خربة واسعة يف العمل اإلنساني، 
فتوقفت كافة هذه املؤسسات نتيجة تعرضها للقمع 
واملصادرة واالقتحام والتضييق واملنع من ممارسة 
العمل، ونهب أرصدتها واعتقال القائمني عليها، أدى 
كل ذلك إىل خلو الس�احة أمامه�م وانفرادهم يف هذا 
املجال، وبدأوا من خالل الوحدة بالدخول يف رشاكات 
يف جانب األمن الغذائي واإليواء، ومن خاللها مارسوا 
النهب والعبث وبيع املواد الغذائية وتزويد الجبهات 
من املس�اعدات، وحني تأسست الكتل بدأت املليشيا 
بإنش�اء مجموعة من املؤسس�ات واملبادرات- كان 
هذا قب�ل عامني م�ن اآلن- ومنها: )بن�ان- بنيان- 
كثبان- أس�س- جمعية الوفاء-جي�ل البناء- جيل 
اإلبداع- وسام الحياة- البلد- الصمود( لحقتها يمن 
ثبات ومركزها الرئيس يف صنعاء، وهيئة الش�ؤون 
اإلنس�انية وغريها، هذه الكيانات املفرخة يف مدينة 
الحديدة لم يكن لها وجود س�ابق، وقام بتأسيسها 
ي�ارس الرازحي مدي�ر الوح�دة التنفيذي�ة يف مدينة 
الحدي�دة، وعربه�ا تنتقل املس�اعدات م�ن الوحدة 
التنفيذية، أو من مخازن التاجر الهادي قبل إيداعها 

إىل مخازن الغذاء العاملي إىل:
- جبهات املليش�يا، وأكد شهود عيان قيام بعض 
هذه املؤسسات واملبادرات بإيصال املواد الغذائية إىل 
الجبهات، إىل جانب تنظيمها لفعاليات دعم معنوي 

للمقاتلني وأنشطة ألرس قتىل املليشيا.
- عرب هذه الكيانات الناشئة يتم تمرير املساعدات 
الغذائي�ة، وغ�ري الغذائية إىل ما تس�مى بمؤسس�ة 
الش�هيد التي تقدم هذه املعون�ات ألرس القتىل عىل 

أنها منح للمليشيا.
- تقوم ه�ذه الكيانات بما فيها الوحدة التنفيذية 
ببيع جزء من هذه املساعدات يف األسواق، واالستفادة 

من املردود املايل للبيع.
وتكاد تكون الوحدة التنفيذية وكياناتها املفرخة 
ه�ي صاحب�ة الق�رار الفع�يل يف الكت�ل اإلنس�انية 

بالحديدة بما فيها كتلة األمن الغذائي.

األلغام صناعة أممية
يمنح الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة املساعدات 
الخاصة باأللغ�ام للرشيك الوحيد املرك�ز التنفيذي 
للتعامل م�ع األلغ�ام بصنعاء، وال�ذي يخضع كليا 
لس�يطرة املليش�يا، وتبلغ حج�م هذه املس�اعدات 
)18( ملي�ون دوالر، وق�د تزيد أو تقل يف كل س�نة، 
هذه املوازنة تخصص لن�زع األلغام والتعويض عن 
األطراف الصناعية، وتعويض أرس الضحايا والتوعية 
باملخاطر، ومس�ألة التوعية تخص اليونسف لكنها 
تمر عرب هذا املركز، ومن الواضح الجيل أن من يزرع 
األلغام هي املليشيا، ومن يتكبد ويالتها هم املدنيون 
يف املناط�ق املحررة، فكيف يتم منح املليش�يا أمواال 
طائلة لن�زع األلغ�ام أو التوعي�ة بمخاطرها وهي 

املتسبب بكل ذلك؟!
يف إحدى جلس�ات كتلة التعايف املبكر التي كرست 
ملناقش�ة الجوان�ب املتعلقة باأللغ�ام، طالب العديد 
من الرشكاء املحليني رئيس اجتماع الكتلة سيلفان 
مريل�ني بفتح مجال الرشاكة يف جان�ب التعامل مع 
األلغام، وعدم حرصيتها عىل املركز التنفيذي، لكنه 
رفض هذا املقرتح بشدة، وأشار عليهم بأنه يمكنكم 
الدخول يف رشاكات مع املركز، مما يؤكد إرصار األمم 
املتحدة عىل تمرير مساعدات األلغام عرب املركز، مما 
دفع بالبعض إىل االعتقاد بأن هذه املساعدات تذهب 
كدع�م لصناعة األلغام ألنها تس�لم للمليش�يا، وما 
يؤكد هذا االعتقاد أيضا تورط منظمة األمم املتحدة 
للزراع�ة )فاو( يف اس�ترياد كميات كب�رية من املواد 
التي قال عنها املتخصصون: بأنها تدخل يف صناعة 
املتفجرات واأللغام تحت غطاء مواد ملكافحة الجراد، 
هذه املواد ت�م تمريرها للمليش�يا بتواطؤ من مدير 
املنظمة حينها صالح الحاج حسن أحد القياديني يف 

حزب الله اللبناني.

«تفتح ملف الفساد األممي وتكشف كيف تذهب أموال المانحين إلى جيوب المليشيا الحوثية عبر منظمات األمم المتحدة «

 توجيه أموال المانحين لصالح المليشيا وأجندتها، في إمداد الجبهات، وبناء مشاريع تجارية خاصة بقيادات المليشيا
 تورط منظمة )الفاو( للزراعة التابعة لألمم المتحدة للزراعة في اســتيراد كميات كبيرة من المواد 

التي تدخل في صناعة المتفجرات واأللغام تحت غطاء مواد لمكافحة الجراد

 للحوثيين قنوات خاصة الســتيعاب واحتكار أموال المانحين بتسهيالت من المنظمات األممية
 لدى االنقالبيين لوبي من الســاللة يســيطر على مراكز صنع القرار في مكاتب المنظمات األممية في صنعاء
 مكنت التســهيالت األممية الحوثيين من اســتخدام أموال المانحين لنشر الثقافة الطائفية والساللية
 أســس الحوثيون عدة منظمات في الحديدة للســيطرة على المساعدات الدولية وتحويلها لصالح جبهاتها ومقاتليها
 18 مليون دوالر حد أدنى للمســاعدات التي تســلمها األمم المتحدة سنويا للحوثيين تحت اسم نزع األلغام

 تعانــي المحافظــات المحررة كثيرًا بســبب ربطها بالمنظمــات المحلية التابعــة للحوثيين

خدعة االستجابة )2(
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أحمد عفيف

لم تعد هيئة األمم املتحدة ومنظماتها الفرعية 
التي تتخذ طابعا إنسانيا، تمارس العهر السيايس، 
وتتنك�ر ألعرافه�ا وقوانينه�ا وأنظمته�ا فق�ط، 
بل تجاوزت ح�دود ذلك لتص�ل إىل مرحلة تجاوز 
العقل واملنطق وتمرير أالعيبها القذرة بأس�اليب 
مفضوحة ال تنطيل عىل املواطن العادي، فضال عن 

السياسيني ورجاالت الدولة واملعنيني.

ومن الواضح الجيل أن من غري املنطقي تنظيم 
حم�الت لج�وء م�ن دول أفريقي�ة مس�تقرة، أو 
أصبحت مس�تقرة إىل بلد آخر يمر بمرحلة حرب 
دامية، وتعصف به اخت�الالت أمنية متعددة نظرا 
لظروف الح�رب، ويعيش أبناؤه أزمات اقتصادية 
غري محتملة جعلتهم يتعرضون لظروف إنسانية 
بالغة التعقيد، فهي إذاً ليست مقصدا للجوء؛ ألن 
مفهوم اللج�وء وفقا لألع�راف الدولي�ة االنتقال 
من بل�د تتعرض فيه حيات�ك للخطر نتيجة حرب 
أو موقف س�يايس أو انعدام الحري�ات والحقوق 
الش�خصية والعامة ألصحاب الرأي واألقليات أو 
انعدام سبل العيش إىل بلد آخر أكثر أمنا واستقرارا، 
فما ال�ذي جعل األم�م املتح�دة تجان�ب كل هذه 
االعتب�ارات والنظ�م، وتتنكر ملواثيقه�ا وأعرافها 
لتزج باألفارقة إىل اليمن، وتحث خطاها للترسيع 
يف إع�ادة توطينه�م وتس�كينهم يف محافظة إب 
املكتظة بالس�كان والنازحني؟! كل ذلك سنعرفه 

من خالل هذا التقرير.

للتوضيح فقط
االع�رتاض والتندي�د والرف�ض إلقام�ة مخيم 
لالجئني يف محافظ�ة إب، ال يعني أن اليمنيني غري 
مرحب�ني بالالجئ�ني األفارقة، وال يعن�ي أيضا أن 
اليمني�ني س�يطالبون بإعادة ترحليه�م قرسا إىل 
بلدانهم، ومنع أش�كال املس�اعدات املقدمة إليهم 
م�ن املجتم�ع الدويل، لك�ن االع�رتاض ينحرص يف 
استخدام املجتمع الدويل واملليشيا لهؤالء الالجئني 
لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية 
وديموغرافية لصالح املليش�يا وإيران، تس�تخدم 
هذه املكاسب لتطويل أمد الحرب يف اليمن، وخلخلة 
دول الخليج م�ن داخل العمق اليمن�ي، وهذا هو 
الهدف الحقيقي إلنشاء هذه املستعمرات البرشية 
يف محافظة إب، تحديدا وفقا لخطة محكمة معدة 
س�لفا، أما عن إنشاء مخيمات لهم يف املحافظات 
املحررة وخصوصا يف املناطق الساحلية يتوفر لهم 
فيها العيش الكريم وكافة الخدمات األساس�ية، 
وف�رص التدري�ب والتأهي�ل والعم�ل واإلنت�اج؛ 
فإن كافة اليمني�ني يرحبون به�ذا، فأبناء الدول 
األفريقية املجاورة لليمن هم أش�قاؤنا لن يرىض 
اليمنيون لهم ولبلدانهم إال بالعيش الكريم والتقدم 
واالزدهار والنماء بعيدا عن االس�تغالل السيايس 
املاكر الذي يسوقه املجتمع الدويل والدول املرتبصة 
تحت غطاء اإلنس�انية، وإعادة التوطني، وتقديم 

املساعدات.

صفقة دولية
يف إطار التعاون املشرتك بني بريطانيا وذراعها 
األيمن يف اليمن- مليش�يا الحوثي املتمردة- وعرب 
املن�دوب الخاص به�ا مارت�ن غريفي�ث- املتدثر 
بدثار أممي- تم االتفاق ع�ىل لعبة جديدة تقيض 
بتجميع الالجئ�ني األفارقة من جميع املحافظات 
اليمنية وتسكينهم يف محافظة إب داخل مستعمرة 
جماعي�ة تبلغ مس�احتها 20 ألف م�رت مكعب يف 
منطقة عسم الواقعة بمركز املحافظة، تتسع هذه 
املستعمرة لعدد 100 ألف الجئ، وتبلغ تكلفة هذه 
املساحة فقط 10 ماليني دوالر، وفوق هذا االتفاق 
الذي تم دراسة أبعاده السياسية والعسكرية، أوكل 
ملنظمة الهجرة الدولية القي�ام بهذه املهمة تحت 
غطاء إنساني، لتبدأ قبل أيام بوضع حجر األساس 
يف املنطق�ة املحددة بحضور رئي�س بعثة الهجرة 
الدولية دايفيد ديرت�ك، وأمني الورايف القيادي لدى 
مليشيا الحوثي، والذي ش�دد عىل رضورة إنشاء 
مركز للمهاجرين الرشعيني يف إب باعتبارها قبلة 

للنازحني واملهاجرين حسب قوله.

أبعاد جيوسياسية
بالنظر إىل محافظة إب فإنها تقع عىل خطوط 
التم�اس بني الجي�ش الوطن�ي ومليش�يا التمرد 

الحوثية من عدة محاور، وسيكون بمقدور هؤالء 
الالجئني الذين سيصبحون قوات عسكرية مدربة 
تغطي�ة جبه�ات الضالع وتعز والس�احل الغربي 
من خ�الل تدريبه�م عىل مهم�ات قتالي�ة نوعية 
واس�تخدامهم يف حف�ر الخن�ادق واالقتحام�ات 
واملهام الصعبة بعد خضوعهم ل�دورات التثقيف 
الطائفي والعنرصي والتعبوي، وهو ما س�يمنح 
املليش�يا قوة جديدة بع�د انهيار قواته�ا يف كافة 
الجبه�ات، وتخوفهم م�ن رفض القبائل ملس�ألة 

التجنيد اإلجباري للشباب يف سن ال�18 عاما، هذه 
الخطوة التي يعتزمون القيام بها لوال الخوف من 
ردة الفعل الغاضبة التي قد تسبب بثورات داخلية 
مهددة لوجودهم، وسيطرتهم سيكون البديل عنها 
يف حالة إخفاقها، وتجنيد هؤالء األفارقة لخوض 
املعركة، وكل هذا ليس إال هدفا جزئيا من أهداف 
االستخدام الجيوسيايس ملركز اإليواء، إذ أن الغاية 
البعيدة التي تأمل بريطاني�ا وحليفاتها الوصول 
إليه هو خلخل�ة ال�دول الخليجي�ة ويف مقدمتها 
اململكة العربية السعودية، ونقل املعركة إىل داخلها 

باستخدام األرايض اليمنية وفقا لهذا املخطط:

- تجهي�ز معس�كر اس�تقبال يف محافظة إب 
لالجئني، ولن يقترص الع�دد عىل مائة ألف فقط، 
وسيلحق هذا العدد أعداد كبرية، وسيتم املحافظة 
عىل هذا العدد يف هذا املعسكر )100 ألف(، ولن يتم 
نقل أي منهم إىل املعسكر اآلخر )املرحلة الثانية( 
إال بعد نقل أعداد جديدة مساوية لألعداد التي تم 
نقلها، فبقاء هذا العدد سيضمن الدفاع عن مدينة 
إب يف حالة قررت قوات الجيش تحريرها، وكذلك 

إلمداد الجبهات األخرى.

- نقل املتواجدين يف معس�كر إب ع�ىل ُدَفع إىل 
املعسكر التدريبي التوجيهي الدعوي يف محافظة 
ذمار، وقد كان هذا املعسكر يف محافظة عمران، 

وتم نقله إىل ذمار قبل أشهر لهذا الهدف.

- املعس�كر التدريبي بصعدة. وهو آخر مرحلة 
يمر بها الالجئون قبل إرسالهم للمعركة عىل حدود 
الس�عودية، ويف هذا املعس�كر يخضعون لتدريب 

متقدم وإعداد فكري وبدني وعقائدي وعسكري 
عىل أيدي مدربني لبنانيني وإيرانيني.

وس�يتم كل ذل�ك علن�ا ويف وضح النه�ار، ولن 
يك�ون بمق�دور التحالف رضب ه�ذه املخيمات، 
كونه�ا مخيمات إيواء، إذ س�يتم رف�ع إحداثيات 
للتحال�ف من قب�ل مكتب األمم املتحدة لتنس�يق 
الشئون اإلنسانية ) أوتشا( بأن هذه املواقع مقار 
إنسانية، وسيصبح التحالف ملزما بعدم رضبها، 
ولو حدث أن قام التحالف برضبها فإنه سيكون 

وفقا ملا سبق قد خالف قواعد االشتباك، وارتكب 
جرائ�م ح�رب وجرائم ض�د اإلنس�انية، وغريها 
من املس�ميات الت�ي تس�تخدمها األم�م املتحدة 
استخدامات سياس�ية بهدف االبتزاز، وممارسة 

املزيد من الضغوط ليس إال.

كل هذا وغريه يؤكد لنا وبما ال يدع مجاال للشك 
بأن األمم املتح�دة هي من تحارب اليمنيني ودول 
الخليج جنبا إىل جنب مع مليشيا الحوثي وإيران 
عس�كريا وسياس�يا واقتصادي�ا ودبلوماس�يا، 
ولوالها ما صمدت املليشيا أمام اليمنيني كل هذه 

السنني.

وبحس�ب د. جميل معليف فإن هذه الرتتيبات 
تتم بالتزامن مع تجهيز فيلق بدر والحشد الشعبي 
وجيش املهدي جنوب العراق، وينتظرون األوامر 
من أجل تنفيذ خطتهم يف إسقاط اململكة العربية 
السعودية، وهو ما يتم اإلعداد له أيضا يف املنطقة 
الرشقية املغلقة عىل الشيعة، ولتفادي هذه الكارثة 
التي س�تعصف بكامل املنطقة يتطلب اإلرساع يف 
الحسم العس�كري داخل اليمن، وتجنب الدخول 
يف مفاوضات عبثية هدفها االستفادة من الوقت 

لتنفيذ هذا املخطط الكارثي عىل دول املنطقة.

أبعاد ديموغرافية
هذا ه�و املخط�ط االحتياط�ي )أو م�ا تعرف 
بالخط�ة ب(، وهو خيار بديل إذا فش�ل املخطط 
األول، بمعن�ى أنه إذا فش�ل املخط�ط األول، وتم 
الحس�م عس�كريا من قب�ل الجي�ش الوطني، أو 

نجحت فرصة السالم والتسوية السياسية، ومن 
املؤك�د أن ال نجاح لتس�وية سياس�ية، لكن عىل 
افرتاض ذلك، فإن القومية الرس�ية )الهاشمية( 
واملتس�ببة ب�كل ه�ذه الك�وارث والح�روب التي 
تشهدها اليمن حاليا وشهدتها سابقا، ستواجه 
أخطارا وجودية، وربما يكون مصريها الفناء أو 
عىل أقل األحوال التهميش نظرا ملسريتها الدموية 
منذ ما يزيد عن 1200 س�نة، وهذا ما ال تقبل به 
بريطانيا وحليفاتها، كونها س�تفقد أهم أدواتها 
يف املنطقة التي تس�تخدمها للضغ�ط عىل اليمن 
وع�ىل الخليج العرب�ي، ويف محافظ�ة إب تحديدا 
فإن سكانها األصليني قد عانوا مئات السنني من 
ظلم الهاش�ميني وبطش�هم، واس�تحواذهم عىل 
غالبية أرايض وممتلكات السكان، ففي أي فرصة 
سانحة، وسواء انتهت الحرب بحسم عسكري أو 
تسوية سياسية؛ فإن ثورة عارمة ستكون يف هذه 
املحافظة ضد الهاشميني )الرسيني(، ولن تتوقف 
هذه الث�ورة حت�ى يس�تعيد الس�كان األصليون 
ممتلكاته�م وثرواته�م املنهوب�ة م�ن ي�د هؤالء 
املتوردين عليهم، وألجل أن تضمن بريطانيا إحداث 
توازنات من ش�أنها أن تحتفظ بقوة الجماعات 
الرس�ية، س�تقوم بتوطني القومي�ات األفريقية 
األخرى التي ستكون سندا للمليشيا الرسية، بعد 
أن يتم تش�ييع األفارق�ة عرب املراك�ز املخصصة 
إلعادة تلقينهم املنهج الش�يعي وعقائده وفكره، 
وبذلك تكون بريطانيا قد أسهمت يف حماية أذرعها 

يف حالة حصول أسوأ االحتماالت.

وإذا ما أمعنا النظ�ر يف االتفاقية فإنها تقيض 
بإعادة توطينهم، وليس اس�تيعابهم يف مخيمات 
إيواء فقط نتيجة الظروف التي تمر بها بلدانهم، 
فبلدانهم ال تمر بأي ظروف أصال، ولم يسبق ألي 
منظمة تعمل يف مجاالت االس�تجابة العاجلة أن 
قام�ت برشاء أي مس�احة أرض فض�ال عن هذه 
املساحات الشاسعة، إذ تقوم الحكومة بتخصيص 
مس�احات إلنش�اء مخيمات عليها دون الحاجة 
إىل ال�رشاء، ألج�ل ذلك تخط�ط الهج�رة الدولية 

)بريطانيا( يف إطار الخطة )ب(:

- جمع األفارقة من كل املحافظات إىل مستوطنة 
إب، وتمليكهم األرض بنظام الوحدات الس�كنية 

لتتطور املخيمات الحقا إىل مساكن للجميع.

- البدء بتفعيل بن�ود اتفاقية 1951م الخاصة 
بوضع الالجئ�ني، والتي تلزم ال�دول املوقعة عىل 
االتفاقية وقبلت بمكوث املهاجرين إليها كالجئني، 
تلزمها برسعة البت بإجراءات التجنيس، وخفض 
الرسوم املتعلقة بالتجنيس إىل أقىص الحدود، وقد 
تقوم املفوضية الس�امية لحقوق اإلنسان بدفع 
رس�وم التجنيس، لتتم عملية تجنيس�هم، وبذلك 
سيتم منحهم وثائق الهوية الشخصية وجوازات 
الس�فر وغريها، وألن العملية سيكون مرسحها 
مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيني؛ فإن ترتيب 
استكمال التجنيس والوثائق بالتنسيق مع املليشيا 

وبمنأى عن الحكومة الرشعية.

عملية منظمة
يف تقري�ر أصدرته الهجرة الدولي�ة ب�29 أبريل 
2019م أس�مته ب�)وض�ع املهاجري�ن يف عدن- 
تقري�ر رسي�ع ج�اء في�ه: "منذ ي�وم األح�د 21 
أبريل، تق�وم الس�لطات األمنية يف ع�دن بحملة 
اعتق�االت للمهاجري�ن طالت األثيوبيني بش�كل 
رئييس، وقد قام السكان املحليون بإطالق رساح 
ما يق�ارب )2000( مهاجر كان�وا محتجزين يف 
ملعب املنص�ورة، ولكن الس�لطات ألقت القبض 
عليهم مج�ددا يف نفس الليل�ة ونقلتهم إىل ملعب 
ومجم�ع 22 ماي�و الريايض يف الش�يخ عثمان"، 
ووص�ف التقرير مكان االحتج�از ظروفه مزرية 
للغاية، كما ذكر التقرير بأن 700-1000شخص 
آخرين قبضت عليهم سلطات محافظة لحج، كما 
تخوفت املنظمة من قرار الس�لطات حد وصفها 
بنق�ل كل هؤالء إىل م�كان غري مصمم للس�كن، 
ويعت�رب قاعدة عس�كرية التي قالت الس�لطات: 
بأنه مكان مؤقت إىل ح�ني بناء مركز متخصص 
الحتج�از املهاجري�ن يف رأس الع�ارة بمحافظة 
لحج، وإعادة املهاجرين إىل بلدانهم األصلية، ويف 
التقرير أيضا أثارت املنظمة العديد من مخاوفها 
تجاه حال�ة املهاجرين من هذه املخاوف، )أن يتم 
اعتقال املهاجرين بشكل تعسفي، وأن يتم ترحيل 
املهاجرين إىل بلدانهم بشكل إلزامي وغري طوعي(.

من خالل  نصوص التقرير السابقة تتبني النوايا 
التي تضمرها الهجرة الدولية، ومحاوالتها لتخلية 
س�بيل املهاجرين حتى يصلوا إىل مناطق سيطرة 
الحوثي�ني ويتم إعادة توطينه�م، كما يظهر هذا 
التقرير العديد من الجوانب الخفية، والتي تتضح 

من خالل:

- وص�ف التقري�ر اعتق�االت الس�لطات- كما 
وصفها- بأنها تستهدف األثيوبيني بشكل رئييس، 
والحقيقة أن كل املهاجرين الذين مألوا مدينة عدن 
تلك األيام ه�م أثيوبيون من قومي�ة األرومو، أما 
عن الصومال فهم مهاجرون س�ابقون، ولديهم 
مخيماته�م املعروف�ة يف ع�دن ولح�ج وغريه�ا، 
ومستقرون فيها منذ سنني عديدة، وهو ما يوحي 
بأنهم يقومون بتهجري أبناء األرومو إىل اليمن، عن 
طريق عصابات منظمة عرب إغرائهم بفرص عيش 

رغيدة، ولهذه الجزئية حديث خاص بها.

- عند احتجاز الس�لطات األمني�ة بعدن لهؤالء 
املهاجري�ن، وإج�راء مقاب�الت جماعي�ة معهم 
أبدى الكثري منه�م رغبته يف العودة ف�ورا؛ ألنهم 
انخدعوا بكذب الوع�ود التي كانت تعرض عليهم 
قبل رحيلهم، بمعنى أن الس�لطات يف عدن أقرت 
إرجاعهم بناء ع�ىل رغبتهم، لكن الهجرة الدولية 
تريد إطالق رساحهم، حتى يتم استخدامهم وفقا 

ملا هو مرسوم.

ويتم تهجري أبناء قومية األرومو عرب عصابات 
منظمة، لتحقيق أهداف متعددة منها إضعاف هذه 
األقلية داخل أثيوبيا لصال�ح قومية األمهرة ذات 
األغلبية املس�يحية، وكذلك التيجراي وغريها من 
القوميات الوثنية ليتم طمس الهوية اإلس�المية 
فيها، أما األهداف األخرى تتمثل يف تشييع األرومو، 
وإع�ادة توطينه�م داخ�ل اليم�ن، باإلضاف�ة إىل 

األهداف األخرى التي ذكرت سلفا.

مشروع بناء ال هدم
وب�دال من أن يقدم املجتمع ال�دويل عىل تحويل 
املهاجري�ن إىل م�رشوع لدم�ار اليم�ن واملنطقة 
واإلقلي�م، يتوج�ب ع�ىل تحال�ف دع�م الرشعية 
يف اليم�ن بقي�ادة اململك�ة العربي�ة الس�عودية، 
والحكومة الرشعية إل�زام األمم املتحدة والهجرة 
الدولية باحتواء هؤالء املهاجرين عرب مراكز إيواء 
يف املناطق املحررة تعمل ه�ذه املراكز عىل تقديم 
كافة الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة وآمنة 
بعيدا عن االستغالل، كما تعمل عىل إعادة تأهيلهم 
نفس�يا ومهنيا ومعرفيا، ويف ه�ذا يقول الباحث 
واملتخصص يف الش�ؤون األفريقية عبده س�الم: 
أعتقد أن اس�تيعاب الالجئني يف مناطق س�يطرة 
الحوثيني هو مرشوع إيران�ي امرباطوري إلعداد 
نخبة أفريقية مؤدلجة ومتمذهبة، والتحدث عن 
الحوثيني بلغة عنرصي�ة واعتبارهم رشا خالصا 
مفي�د للحوثي�ني، ويخلق ردة فعل عكس�ية لدى 
الالجئني ومعادية لليمني�ني، ويهدد حياة الرعايا 
اليمني�ني يف ال�دول األفريقي�ة الس�يما أثيوبي�ا 

والصومال والسودان.

ويؤكد س�الم بأنه من األوىل أن يتم استيعابهم 
يف سواحل وصحاري اليمن املحررة واالهتمام بهم 
وتربيته�م وإعادتهم إىل مجتمعاته�م كأصدقاء 
للعرب واملس�لمني، واليزال األمر ممكنا إن تحرك 
التحالف والحكومة الرشعية إلقناع األمم املتحدة 
بنقلهم إىل املحافظات املحررة طاملا وكلفتهم عىل 

مرشوع اللجوء اإلنساني.

وبحس�ب س�الم أيضا فإن تجرب�ة البناء هذه 
مجرب�ة وناجحة، وخ�ري مثال عىل ذلك الش�عب 
السوداني الفقري فهو يحتضن خمسة ماليني الجئ 
أفريقي من قبائل الهوتو والتوس�تي والروانديني 
والهوس�ا واليوربا والتج�راي واألمهرة واألرومو 
والعفر واالسحاقيني واالرترييني الحاميني وسكان 
بح�ر الزنوج وغريه�م، ومعظمه�م أصبحوا من 
املس�لمني ومن لم يس�لم منهم احتفظ بحميمة 

العالقة والحب للشعب السوداني الشقيق.

تبقى مشكلة اللجوء يف األساس مشكلة إنسانية 
بحتة، ومخيمات اللجوء تكاد تكون متواجدة يف كل 
البلدان، وأصبحت أداة وصل وتقريب بني الشعوب 
والثقافات، لكن استخدام قناع اإلنسانية لتمرير 
مش�اريع التدمري والعبث ه�و الجانب املرفوض، 
ويبق�ى األفارقة بكافة قومياتهم أش�قاء لليمن 
ولشعبه وفقا لألعراف واملواثيق والنظم املنظمة 

للعالقات الدولية.

األبعاد الجيوسياسية والديموغرافية ألفرقة محافظة إب

الحلقة األولىل�ع�ب�ة األم��م
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دش�ن بمقر مؤسس�ة ميديا ساك 
ال�دورة  بامل�كال  والتنمي�ة  لإلع�الم 
التدريبي�ة اإلعالمي�ة ح�ول اإلع�الم 
الس�ياحي, وإع�الم ال�رتاث الثق�ايف، 
برعاية من اللواء الركن فرج س�املني 
البحس�ني محافظ حرضم�وت قائد 
املنطق�ة العس�كرية الثاني�ة، وبدعم 

من صندوق ال�رتاث والتنمية 
الهيئ�ة  الثقافي�ة, وإرشاف 
العامة لآلثار واملتاحف بساحل 
حرضموت، وحضور رئيس�ة 

املؤسسة ارينا باسماعيل.
تس�تمر ال�دورة أس�بوعا 
واحدا، ويشارك فيها عدد من 
الصحفي�ني الذين س�يتلقون  
معارف ومهارات حول أسس 
وطرق كتابة املحتوي اإلعالمي 
لإلع�الم الس�ياحي وإع�الم 
والتصوي�ر  الثق�ايف  ال�رتاث 
والتس�ويق،  الفوتوغ�رايف 
وسيتم يف نهاية الدورة تقديم 
للجه�ات  مش�اريع علمي�ة 

املختصة باآلث�ار والرتاث الثقايف كافة 
تظه�ر حصيلة ما تعلمه املش�اركون 
خالل هذه الدورة بما يسهم يف التعريف 
بمعاملنا األثرية والتاريخية والسياحية.
التصوي�ر  مح�ور  يف   يح�ارض 
الفوتوغرايف الزميل رش�يد بن شرباق، 
فيما تحارض يف محور التسويق األخت 

سبأ العمودي، فيما يحارض يف محور 
اإلعالم  السياحي وإعالم الرتاث الثقايف 
األس�تاذ خالد س�عيد م�درك الباحث 
يف عل�وم اإلع�الم واالتص�ال وال�رتاث 
الثق�ايف الحرضمي ورئيس مؤسس�ة 
حرضموت لل�رتاث والتاريخ والثقافة 

باملكال.

التقت اللجن�ة الوطني�ة للتحقيق يف 
ادع�اءات انته�اكات حق�وق اإلنس�ان 
محاف�ظ محافظة الجوف الل�واء أمني 
العكيم�ي وع�دد م�ن ال�وكالء ومدراء 
املكاتب التنفيذية ضمن برنامج النزول 

امليداني التي تنفذه اللجنة للمحافظة.
وناقش اللقاء وضع حقوق اإلنسان 
باملحافظ�ة، وأه�م االنته�اكات الت�ي 
تطال املواطنني، وس�بل توفري الحماية 
للضحايا من خالل تفعيل دور مؤسسات 
القضاء واألمن واملؤسسات االجتماعية 

والخدمية.
كما أكد أعضاء اللجنة عىل اس�تمرار 
اللجن�ة يف تكثي�ف جهوده�ا يف الرصد 
والتوثي�ق، والتحقي�ق يف االنته�اكات 
تقدي�م  وع�ىل  الج�وف،  بمحافظ�ة 
التوصيات للحكومة يف عدد من املجاالت 
الرامية لتحس�ني بيئة حقوق اإلنس�ان 
السيما الداعية لدعم األجهزة الضبطية 

والقضائية ومنع أية تجاوزات. 
م�ن جانب�ه أع�رب الل�واء العكيمي 
ع�ن ال�دور الكب�ري للجن�ة الوطني�ة يف 
الوص�ول للضحايا وكش�ف حقيقة ما 
طال املواطن�ني يف الجوف من انتهاكات 
تجاهلتها الكثري م�ن املنظمات الدولية 

وغض اإلعالم عنها. 
ويف سياق الزيارة التقى أعضاء اللجنة 
بمدير رشطة محافظة الجوف، العميد 
سليم السياغي، كما تم خاللها مناقشة 
أوض�اع الس�جناء يف املحافظ�ة، وت�م 
االستماع لعدد من السجناء واملحتجزين، 

والتأكد من إحالة جميع قضاياهم إىل 
النيابة العامة.

وضم�ن برنام�ج الزي�ارة، عقدت 
اللجن�ة جلس�ة اس�تماع لع�دد م�ن 
الضحاي�ا املدنيني يف مديري�ات املتون 
والحزم والغيل وخب الش�عف، إضافة 
لنازح�ني م�ن محافظ�ات عم�ران 

وصنعاء وذمار. 
وهدفت الجلسة إىل تحليل منهجية 
األرضار التي اس�تخدمت بحقهم من 
قبل املليش�يا االنقالبية، وعدم االلتزام 
بضواب�ط الح�رب املتعلق�ة بالفئ�ات 
املحمي�ة، ومنه�ا: املدني�ني واألعي�ان 
املختلف�ة، وحظر الرتوي�ع، وتعريض 
الس�كان للخطر، وتم خالل الجلس�ة 
االس�تماع ل��20 مدنيا كان�وا ضحية 
القص�ف بكاف�ة أش�كاله يف ح�وادث 
خالل الفرتة م�ن العام 2015م وحتى 

منتصف العام 2019م.
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محافظ إب يحذر من إعادة توطين المهاجرين في المحافظة

عاصفة الحزم مشروع األمة 
للمواجهة والتغيير

تمر األمة العربية بمرحلة تعيش فيها أعىل مراحل االستهداف 
والتدمري والتفكيك، والتي تم فيها توظيف دول وأجهزة مخابرات، 
وكيانات وأحزاب ومنظمات، ونخب ومؤسسات إعالمية وثقافية، 
عىل مستوى املنطقة والعالم، وهذا االستتهداف لتدمري وتفتيت 
املنطقتة العربية، هو املرحلة النهائية لقتوى العاليني يف األرض 
ورأستمالية التوحتش، لالستتيالء عتىل املنطقتة وثرواتها، وما 
تشهده املنطقة من أحداث هو ممارسة حية وتنفيذ ممنهج لهذا 
االستتهداف، هذه املرحلة جعلت العرب، يعيشتون لحظة ردود 
أفعتال غري مخططة، وكأنهم يغوصتون يف رمال متحركة، كلما 

تحركوا ابتلعتهم هذه الرمال.
ويف هذه اللحظة التاريخية العصيبة، شتاءت العناية الربانية 
تواجد قيادتتني  تاريخيتتني يف اليمن، ممثلتة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ويف اململكة الشتقيقة، 
ممثلة بخادم الحرمني الرشيفني امللك ستلمان بن عبد العزيز آل 
ستعود، وويل عهده األمني ستمو األمري محمد بن سلمان، هاتان 
القيادتان قدمتا مرشوعاً للفعل العربي »عاصفة الحزم« ملواجهة 
املرشوع اإليراني والتفتيتي، الذي يستهدف اليمن واملنطقة، فقد 
نقلت عاصفة الحزم بتحالفها العربي، الفعل العربي من مواقف 

رد الفعل، إىل مواقف الفعل.
هذا املرشوع يمثل بداية االنطالق نحو التغيري والبناء، إلنقاذ 
املنطقة العربية، كما شتاءت العنايتة الربانية أيضتاً أن يلتقي 
مترشوع عاصفة الحزم، متع مرشوعني استراتيجيني يف اليمن 
واململكة، يستهدفان تغيري اسراتيجي فاعل، لبناء الوطن الدولة 
واإلنسان، هما مرشوع اليمن االتحادي بأقاليمه الستة يف اليمن، 
ومرشوع رؤية عرشين ثالثني ململكة املستقبل يف اململكة الشقيقة، 
وبهما ستتتغري التوجهات واملآالت ليس يف البلدين الشقيقني بل 
يف املنطقة، وعىل كل املستويات الفكرية والسياسية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعية، ولهذا تتوجه سهام أعداء األمة وتآمرهم 
عىل اليمن برشعيته ومرشوعه، وعتىل اململكة بقيادتها ورؤيتها، 

لوأد ومنع مشاريع فعل املواجهة والتغيري، فهل نعي ذلك؟!

حذر محافظ محافظ�ة إب اللواء الركن عبد 
الوهاب س�يف الوائيل من إنش�اء مرك�ز إليواء 

املهاجرين األفارقة يف محافظة إب.
وق�ال الوائ�يل يف ترصي�ح ل�ه به�ذا الصدد: 
»انطالق�ًا من مس�ؤوليتنا الوطنية السياس�ية 
واألخالقي�ة امللقاة ع�ىل عاقتنا، وبع�د أن بلغنا 
أن االنقالبي�ني الحوثيني قرروا الب�دء يف اإلعداد 
والتجهي�ز  لتوط�ني اآلالف م�ن املهاجري�ن 
الغ�ري رشعيني والقادمني من الق�رن األفريقي 
يف  محافظ�ة إب؛ فإنن�ا نؤك�د بأن ه�ذا العمل 
س�رتفضه محافظتنا، ولن يس�مح أبناؤها أن 
تتح�ول إب إىل بؤرة ملخطط�ات خبيثة تحيكها 

املليشيا الحوثية االنقالبية«. مؤكدا عىل 
أنه سيقف إىل جانب أبناء املحافظة ضد 

هذا العمل الكارثي.
وأوضح الوائيل بأن أهدافاً خفية تقف 
خلف هذا املخط�ط، وفيه من الخطورة 
والكارثي�ة ما في�ه، ففي حني  تس�عى 
الجماعة الحوثية االنقالبية ومرشوعها 
الكهنوتي إىل االس�تفادة من تلك املراكز 
اإليوائي�ة م�ن الجان�ب امل�ادي، حي�ث 

س�يتم دعمهم بماليني الدوالرات من قبل األمم 
املتحدة، فهناك أم�ور رسية أخرى لن تتوانى يف 
استخدامهم فيها من أجل البقاء والنخر بجسد 

الجمهورية ولو كان الضحية إب وأبناؤها .
 ودعا املحافظ إىل تفعيل العقل واملنطق يف مثل 
هذه األمور، فمن غري املعقول أن املليش�يا التي 
رشدت مئات اآلالف م�ن اليمنيني وغري معرتف 
بها محليا وإقليميا ودوليا، وتعد من املنظمات 
اإلرهابية أن تستقبل الجئني أجانب، وبدعم دويل 
بدافع إنساني كما يشاع، وهي جماعة تجردت 
من كل معاني اإلنس�انية، وتحم�ل حقدا دفينا 

للجمهورية والثورة والديمقراطية.

استئناف املشاورات مع املليشيا 
االنقالبية التي ال تجنح للسلم أبدا، 
وعرب وسيط بريطاني منحاز لهذه 
املليشيا، ويتمثل دوره يف إنقاذها 
كلمتا أوشتكت عتىل الستقوط، 
خيانة لدماء الشهداء وتضحيات 
األبطتال، وتمكني للمليشتيا من 
التقاط أنفاسها وإعادة التموضع.

فتإىل متتى ستيظل هتذا العبث 
الواضح والصمت غري املربر أمام 
كل هذه املهازل؟! وهل آن للقيادة 
أن تتخذ خيار الحسم العسكري 
كستبيل وحيتد لتحقيتق ستالم 
مستتدام وحقيقي ينعم به كافة 

اليمنيني؟!

اللجنة الوطنية تلتقي قيادات السلطة المحلية في الجوف

تفخيخ مستقبل اليمن بدعم وإشراف أممي
تجرم القوانني واألعراف الدولية القيام بتلقني منهج 
مع�ني باإلجبار، وكذلك إنش�اء مليش�يا غ�ري نظامية 
من قبل الجماعات العرقية واملتش�ددة، كما تلزم هذه 
القوانني األرسة الدولي�ة برسعة مواجهة هذه املظاهر 
والقضاء عليها كليا كونها تهدد األمن والسلم الدوليني، 

وتهدد املصالح اإلقليمية والدولية فضال عن املحلية.
ويف اليمن تقوم مليشيا الحوثي اإلرهابية العنرصية 
املتمردة بإلحاق األطفال والفتيان كرها يف مراكز صيفية 
ودورات تعبوية بهدف تلقينهم مناهج وعقائد تغرس 
ثقاف�ة العنرصية والقت�ل واإلرهاب والدم�ار وتمزيق 
النس�يج املجتمع�ي، كم�ا أن ه�ذه الجماع�ة املتمردة 
تعتزم تجنيد الشباب إلزاميا من سن ال�18 عاما لتعزيز 
مليشياتهم التي تقتل النساء واألطفال، وتحدث دمارا 

هائال يف البنى التحتية واملمتلكات.
كل ذلك يحدث يف ظل تواطؤ أممي ومس�اندة دولية 
لهذه املليش�يا، حتى اآلن ل�م تق�وم أي منظمة أممية 
أو دولية بإدانة هذه املمارس�ات عىل الرغم من تجريم 
القوانني لها، ول�م نر أي من املنظم�ات اتخذت موقفا 
حازماً إزاء ذلك، بل ويس�تمر تدفق التمويل إىل املليشيا 

وكأن شيئا لم يكن.

س�لطان ال�وروري ش�يخ م�ن حاش�د قاتل مع 
الهاشميني الحوثيني املجرمني يف أغلب الحروب ضد 
وطنه وشعبه، وقام بالوشاية عىل الكثري من أبناء 
قبيلته األح�رار، ثم اختلف الحوثي�ون معه فقتلوه 

ومثلوا به وسلبوه ورموه عىل قارعة الطريق.
هكذا هي النهاي�ة الحتمي�ة والطبيعية لكل من 
تعاون أو حارب مع هذه الساللة املتوردة ضد أبناء 

بلده!

عبده سعيد المغلس

هكذا نهاية العبيد

بحث وزي�ر الثقاف�ة م�روان دماج 
يف العاصم�ة املرصي�ة القاه�رة، م�ع 
املدير اإلقليمي ملنظمة اليونيس�كو انا 
بوليني، سبل التعاون املشرتك يف مجال 
الحفاظ عىل اآلثار واملخطوطات واملدن 

التاريخية يف اليمن. 
واس�تعرض الوزي�ر دم�اج أعم�ال 
إعادة تأهيل متاحف تعز وحرضموت، 
مش�رياً إىل ما تم يف الندوة الدولية حول 
إعداد ملف الدان الحرضمي، وإنش�اء 
مركز املوروث الشعبي بمدينة سيئون 
محافظة حرضموت كنموذج للحفاظ 

عىل الرتاث غري املادي.
وح�ث دم�اج منظم�ة اليونس�كو 
بذل املزيد من الجهود ملس�اعدة اليمن 
املحافظ�ة ع�ىل اإلرث وال�رتاث الثقايف 
اليمني، وربط قنوات مبارشة مع هيئة 
اآلث�ار واملتاح�ف يف العاصم�ة املؤقتة 

عدن. 
وتطرق وكي�ل وزارة الثقافة لقطاع 

املخطوطات ودور الكتب بدر الصالحي، 
إىل املخ�اوف واملخاط�ر الت�ي ته�دد 
املخطوط�ات، خاص�ة تلك الت�ي تقع 
يف املحافظات تحت س�يطرة املليش�يا 

الحوثية االنقالبية. 
من جانبها استعرض املدير اإلقليمي 
ملنظمة اليونيس�كو، املشاريع املقدمة 
م�ن قب�ل املنظم�ة لليم�ن، واملتمثل�ة 
بمرشوع النق�د مقابل العم�ل، والذي 
يستمر ملدة أربع سنوات يف املدن املدرجة 
ضمن قائمة ال�رتاث العاملي، باإلضافة  

إىل العاصمة املؤقتة عدن. 
كما تم خ�الل اللقاء، االتفاق عىل أن 
تقوم منظمة اليونسكو بتأهيل وتدريب 
ال�كادر املحيل يف مجال املس�ح األثري، 
ومكافح�ة تهريب اآلث�ار ومجال تتبع 
اآلثار التي نهبت م�ن اليمن وتم بيعها 
يف الخ�ارج، وتأهيل ال�كادر الوطني يف 
مجال إعداد قوائم الحرص للرتاث الثقايف 

غري املادي.

وصل وكيل وزارة الشباب والرياضة 
لقطاع الشباب األس�تاذ/ صالح أحمد 
الفقيه، مدينة تع�ز، بتكليف من وزير 
الشباب والرياضة نائف البكري لبحث 
قضاي�ا الش�باب ولق�اء املعني�ني بهذا 

القطاع الحيوي املهم.
واس�تهل الفقي�ه برنام�ج زيارت�ه 
للمحافظة؛ بلقائه قيادة السلطة املحلية 
بتع�ز  لبحث الواقع الش�بابي، وقضايا 
الش�باب يف املحافظة، كما التقى مدير 
مكت�ب الش�باب والرياض�ة، واإلدارات 
املتعلقة بقطاع الشباب ملناقشة برنامج 

وخطة املكتب.
وعقد الوكيل صال�ح الفقيه  لقاءات 
موسعة بالقيادات الشبابية والنشطاء 
وممثيل التكتالت واملبادرات واملنظمات 

الش�بابية، ضمن برنامج زياراته التي 
ش�ملت إقام�ة دورة تدريبي�ة يف إعداد 

املرشوعات الشبابية.
ودش�ن الفقي�ه املراك�ز الصيفي�ة 
واملخيم الشبابي الكشفي الثاني يف تعز، 
إىل جانب تدش�ني املس�ابقات الثقافية 

ألندية تعز.
وتعد الزيارة ه�ي األوىل لوكيل وزارة 
الش�باب والرياض�ة لقط�اع الش�باب 
ملحافظة تعز؛ والتي هدفت لبحث واقع 
الشباب يف املحافظة، والنهوض به من 
مختل�ف الجوانب، ضم�ن خطة قطاع 
الش�باب يف ال�وزارة، من خ�الل تأهيل 
القي�ادات الش�ابة، ودع�م املب�ادرات 
واألنش�طة الش�بابية، وتبن�ي قضاي�ا 

الشباب ورؤاهم.

أقامت رابطة أمهات املختطفني بمحافظة مأرب 
حلقة نقاشية بحضور عدد من املنظمات اإلنسانية 
والحقوقية والدولية منها: ش�بكة اليمن لحقوق 
اإلنسان- مكتب حقوق اإلنسان يف اليمن- منظمة 
شمول- موقع مأرب- اتحاد نساء اليمن- منظمة 
حماي�ة- س�نابل الس�د- منظم�ة إدارة ملناهضة 

التعذيب واإلخفاء القرسي- منظمة رقيب.
ويف الفعالي�ة ت�م مناقش�ة أوض�اع ال�� 30 
مختطف�ا بصنعاء ممن حكم�ت عليهم جماعة 
الحوثي املس�لحة باإلعدام األس�بوع املايض من 
بينهم أكاديميني وطالب، وكي�ف تم اختطافهم 
وتعذيبهم، واالنتهاكات التي تعرضوا لها من خالل 
عرض شهادتني من أرس املختطفني ال� 30 الذين 

حرضوا الحلقة النقاشية.
ويف نهاي�ة الحلق�ة ت�م االتف�اق عىل ع�دد من 
التوصي�ات، منها: تش�كيل لجن�ة ملناهضة حكم 
اإلعدام، وعمل بيان مش�رتك ل�كل املنظمات، كما 
تم االتف�اق عىل ال�رشوع بتقديم دع�وة قضائية 
للمختطف�ني، ومخاطب�ة النائب الع�ام، وإيصال 
القضية إىل املنظمات الدولية والحقوقية الخارجية.

لقاء يجمع بين وزير الثقافة واليونسكو في القاهرة

لقاءات موسعة في تعز لبحث قضايا الشباب

حلقة نقاشية في مأرب لمناهضة 
حكم اإلعدام بحق المختطفين

مبعوث بريطاني ال أممي 
من داخل أروقة األمم املتحدة ودهاليزها أفادت 
العديد من املصادر املستؤولة بأن املبعوث مارتن 
غريفيث يطلب استشتارات من مستاعديه تتعلق 
بكيفيتة التخلتص متن طترف الرشعيتة اليمنية 
وتحييدها جانبا، ويؤكد لهتم بأن الطريق الوحيد 
للسالم هو تحييد الرشعية، وبغباء سيايس منقطع 
النظر نيس هذا الربيطاني املتآمر بأن من املستحيل 
جدا تجاوز طرف الرشعيتة كممثل وحيد للقضية 
اليمنية مهما تعددت األطراف، أو تم خلقها لتحقيق 
مراميته الخائبتة، فمرجعيات مجلتس األمن وكل 

املرجعيات السابقة تؤكد ذلك.
رسالة نوجهها للمبعوث األممي بأن عليه أن يعي 
جيدا بأنه مجرد وسيط ال أكثر، وال يخوله منصبه 
املؤقت أي صالحيتات أخرى، وبإمتكان الرشعية 
بقيادة فخامة الرئيتس عبد ربه منصور هادي أن 
تخاطب األمتم املتحدة بعدم رغبتها يف استتمراره 
بأداء أدواره املشبوهة، ليتم االستغناء عنه فورا وفقا 

للقوانني الدولية واملحلية املنظمة لهذه الشؤون.
وعىل بريطانيا أيضا أن تعي بأن الشعب اليمني 
أصبح واعيا لتدخالتها وانحيازها لصالح املليشيا، 
وأالعيبها املاكرة يف اليمن، وعليها أيضا أن تضع يف 
حستبانها أن إرادة اليمنيني ال تقهتر مهما تكالب 

األعداء عليهم.

افتتح وكي�ل محافظة حرضموت للش�ؤون الفنية املهندس 
محمد أحمد العمودي ومعه نائب رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان 
البلدة السياحي الثقايف املدير العام ملكتب وزارة الثقافة ساحل 
حرضم�وت األس�تاذ خالد أحم�د القح�وم  بس�احة العروض 
)املنصة( باملكال الخيم الشعبية لقطاع املرأة التي تنظمه اللجنة 
الوطنية للم�رأة بحرضموت ضمن فعالي�ات برنامج مهرجان 
البلدة الس�ياحي الثقايف بالتنس�يق مع مكتب وزارة الس�ياحة 
واللجن�ة املنظمة للمهرجان، وإدارة تنمي�ة املرأة بمكتب وزارة 
الصناعة والتجارة وقسم سيدات األعمال بغرفة صناعة وتجارة 

حرضم�وت، وتش�ارك يف الخي�م 
ممثالت عن صندوق دعم الشباب، 
ومنظمات املجتمع املدني والنساء 
العائدات من املهجر، وكذا صندوق 

التطوير باملحافظة. 
وعق�ب االفتت�اح ط�اف وكيل 
املحافظة للشؤون الفنية بالخيام 
املش�اركة متعرفاً من املشاركات 
فيها ع�ىل تجاربه�ن يف املجاالت 
والخياط�ة  والفني�ة  الحرفي�ة 
وصناع�ة  والطب�خ  والتطري�ز 
املكع�كات وغريه�ا م�ن امله�ن 
األخرى، وعرّب الوكيل عن سعادته 
بتلك اإلبداعات النسوية والتجارب 
الناجح�ة يف مج�ال الصناع�ات 
الصغرية التي تس�هم بال ش�ك يف 
تحس�ني الدخ�ل املعي�يش لألرس 
واألف�راد، مؤك�دا وق�وف ودع�م  
الس�لطة املحلية باملحافظة لتلك 
املشاريع النسوية الناجحة، داعياً 
كل املشاركات إىل استغالل موسم 
مهرجان البلدة السياحي لعرض 
وتس�ويق منتجاته�ن الحرفي�ة 
س�يما يف ظل تزايد أع�داد الزوار 
ملدينة املكال خالل أيام املهرجان.

مشاركة المرأة بمهرجان البلدة السياحي في حضرموت 

تدشين دورة اإلعالم السياحي والثقافي بالمكال


