
     اجليش الوطني اليمني
      

     

     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس العدد »1890« 6 ذو الحجة 1440هـ
المـــوافــق 8 أغسطس 2019م

أكد نائ�ب رئيس الوزراء وزي�ر الداخلية 
املهندس، أحمد املي�ري ان ألوية الحماية 
الرئاسية قامت بواجبها الرشعي والرسمي 
والقانوني يف التصدي ملجموعة من املسلحني 
قام�ت بمهاجمة قرص املعاش�يق الرئايس 
والبنك املركزي يف مدين�ة صرية بالعاصمة 
املؤقت�ة ع�دن .وقال املي�ري يف بي�ان له، 
»سنقوم بواجبنا الرشعي الذي أملته علينا 
مسؤوليتنا الرس�مية يف حماية مؤسسات 
الدولة وتامني محافظة عدن والتصدي لكل 
املمارسات الخارجة عن النظام والقانون« .

ودعا نائب رئي�س الوزراء وزير الداخلية 
أبناء عدن إىل التزام الهدوء والصرب .. مؤكداً 
أن وزارة الداخلية واملنطقة العسكرية الرابعة 
بقيادة اللواء فضل حس�ن قادرون بفضل 
الله عىل التعاطي م�ع هذه النتواءات وهذه 
الترصفات غري املسؤولة وسنقوم بواجبنا 

عىل أكمل وجه . واستعرض امليري يف بيانه 
الرتتيبات التي سبقت هذا الهجوم املسلح عىل 
قرص املعاشيق والبنك املركزي اليمني، الفتاً 
إىل أن تلك األحداث أريد لها إحداث فتنة يف هذه 

املحافظة لرضب السكينة واألمن واالستقرار 
من قبل عنارص يعرفها الجميع .وأش�ار إىل 
أن ه�ذه العنارص االجرامي�ة دأبت عىل هذه 
الفتنة عقب استشهاد العميد منري اليافعي 

ابو اليمامة قائد لواء الدعم

 

ثالثي اإلرهاب )الحوثي، 
داعش والقاعدة(

كل يوم يؤكد الحوثيون أنهم مجرد مليشيا 
متم�ردة تمارس اإلره�اب بامتياز إىل جانب 
داعش والقاعدة حيث جميعهم يستهدفون 
اليمن أرضا وإنسانا وبدعم وتمويل من ماليل 
طه�ران و تفننه�م يف إعداد الخالي�ا الرية 
والتنظيمات املس�لحة واملليشيا املارقة التي 
تمارس اإلرهاب بشتى صوره تحت مسميات 
ع�دة ووفق الخطط والس�يناريوهات املعدة 
لهم مس�بقاً، والت�ي ته�دف إىل زعزعة أمن 
واستقرار اليمن وإشاعة الفوىض واالنفالت، 
يف املحافظ�ات املح�ررة، وارت�كاب أبش�ع 
الجرائم بح�ق اليمنيني، وبتغطي�ة إعالمية 
تسوق للجريمة املرتكبة بهدف خلط األوراق 
والتش�ويه واإلس�اءة للحكوم�ة الرشعي�ة 
ولقيادة الدولة، وكل تل�ك الجرائم اإلرهابية 
واألعم�ال الرشي�رة الت�ي ترتكبها مليش�يا 
الحوث�ي وجماعة القاعدة هن�ا وهناك، تتم 
بالتعاون والتنس�يق فيما بينه�ا لعل آخرها 
جريمة معسكر الجالء ومركز رشطة مديرية 
الش�يخ عثم�ان وأحداث معس�كر املحفد يف 
محافظ�ة أب�ني جميعه�ا ج�اءت متزامنة 
وبتنس�يق ممنهج يس�تهدف زعزعة األمن 
واالس�تقرار يف املناط�ق املح�ررة وإضعاف 
سلطة الدولة، محاولة منها بصورة متكررة 
ومس�تميتة إلعاقة مرشوع اليمن االتحادي 
الجديد يمن الحرية والديمقراطية واملواطنة 
املتس�اوية والتس�امح والتعايش والس�الم 
املجتمع�ي.. إن ه�ذه الح�وادث اإلرهابي�ة 
الث�الث املتزامنة والتي خلف�ت العرشات من 
الضحايا ويف مقدمتهم الشهيد/ أبو اليمامة 
قائد اللواء األول دعم وإسناد، تأتي يف سياق 
حوادث سبقتها بأشهر من هذا العام كحادثة 
العند التي اس�تهدف اإلرهابيون من خاللها 
كبار قيادات الجيش يف منصة حفل تدش�ني 
العام التدريبي واستشهد عىل إثر ذلك العمل 
اإلرهابي الجبان اللواء/ صالح الزنداني نائب 
رئيس هيئة األركان العامة، واللواء/ محمد 
صالح طم�اح رئي�س هيئة االس�تخبارات، 
تلتها حادث�ة إحراق خزاني الوقود يف مصايف 
عدن عرب الطائرات املسرية, تبعتها محاوالت 
فاشلة عرب الطريان املسري حاولت من خالله 

رضب مكان انعقاد جلسات 

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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عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة

»إن إيماننا يتجدد كل يوم بأن الشعب اليمني 
الواحد س�ينترص عىل كل النف�وس املريضة 
وسيحافظ عىل بلده، فالشخصيات املتآمرة 
واملريضة ال تصن�ع التاريخ األبيض، وإذا ما 
وضعتها األق�دار يف طريق صناع�ة التاريخ 

فإنها ال تلبث أن تعود لتمحو آثارها«.

ق�ال رئيس ال�وزراء الدكت�ور مع�ني عبدامللك: أن 
ميليش�يا الحوثي املتمردة باتت تدرك أن استقواءها 
بالسالح والدعم االيراني لم يعد كافياً لبقاء مرشوعها 
املرف�وض من جميع أبناء الش�عب اليمن�ي، وتعمل 

جاهدة عىل استغالل الجرائم االرهابية التي ترتكبها 
يف ش�ق الصف الوطني وتمزيق النسيج االجتماعي. 
وأوض�ح رئيس ال�وزراء أثناء لقائه س�فري الواليات 
املتحدة االمريكية لدى اليمن كريس�توفر هنزل، بأن 

الهجمات األرهابية  األخرية يف عدن للمليشيا املتمردة 
جاء بتنسيق مع تنظيم داعش كشفت هذه األجندة، 
لك�ن الجميع ب�ات يدركها وحتما ستفش�ل فالعدو 

معروف وغايته واضحة، منوهاً

 أثناء لقائه سفيري الواليات المتحدة وهولندا لدى بالدنا

رئيس الوزراء: مليشيا الحوثي تستغل جرائمها اإلرهابية 
لشق الصف الوطني وتمزيق النسيج االجتماعي

أكد رفض دول التحالف لممارسات وبيان بن بريك

الميسري: بيان الموتور هاني بن بريك دعوة 
للفتنة ويخدم مليشيا الحوثي المتمردة

االحتادية بدياًل للكيانات الهشة واملشاريع الصغيرة

انتصارات متتالية تحققها قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات ومحاوالت يائسة من قبل مليشيا الحوثي المتمردة
   تقرير : توفيق الحاج

تحقق ق�وات الجي�ش الوطني يف مختل�ف الجبهات 
انتصارات متتالية يف ظل عجز تام ومحاوالت يائسة من 
قبل مليش�يا الحوثي املتمردة املدعومة م�ن ايران، ففي 
محافظة تعز احبط�ت قوات الجيش الوطني مس�نودة 
بتحالف دعم الرشعية، محاولة تس�لل فاش�لة ملليش�يا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، يف جبهة مقبنة غربي 

محافظة تعز.
وكان عنارص من مليش�يا الحوثي تس�للت من مواقع 
تمركزه�ا، يف منطقت�ي "الطوير"، و"العي�ار" جنوبي 
مديرية مقبنة، إىل مواقع الجيش الوطني يف عزلة "اليمن" 
بمنطقة قهبان، باملديرية ذاتها إال ان قوات الجيش افشلت 
محاولة التسلل، وأجربتها عىل الرتاجع بعد تكبدها قتىل 

وجرحى يف صفوفها.
ويف محافظ�ة صعدة معق�ل قيادة مليش�يا املتمردة 
االنقالبية االيرانية أكثر الجبهات اشتعاال وتقدما حررت 
قوات الجيش الوطني مس�نودة بتحال�ف دعم الرشعية 

السبت، مواقع اسرتاتيجية يف مديرية باقم شمايل محافظة 
صعدة شمايل البالد.

 وقال أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود التابع 
ملح�ور آزال العمي�د محمد الباهيل ل� "س�بتمرب نت: إن 
قوات الجيش الوطني حررت موقع "الهنجر"، والتباب 

"السود"  يف مديرية باقم".
كما  تمكنت قوات الجي�ش الوطني من قطع خطوط 
إمداد مليشيا الحوثي املتمردة التي تؤدي إىل مركز مديرية 

باقم.
وأكد العميد الباهيل: أن املواجهات أسفرت عن سقوط 
قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا املتمردة، وتدمري آليات 

تابعة لها.
ويف مديرية قطابر فجر الجيش الوطني مخزن أسلحة 
ملليش�يا الحوث�ي املتم�ردة يف آل ثابت ش�مال محافظة 

صعدة. 
وأف�ادت املصادر إن ق�وات الجي�ش الوطني تمكنت 
من تفجري املخزن االس�رتاتيجي يف جب�ال "الجلحه" يف 
آل ثابت، وكانت املليشيا تتخذ من املخزن مركزاً لتموين 

عنارصها وأطالق الصواريخ الحرارية واملدفعية املتوسطة 
عىل املناطق السكانية".  

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت قصفاً األسبوع الفائت 
عىل س�وق آل ثابت وأس�فر القصف ع�ن مقتل وجرح 

العرشات من املدنيني واتهمت بذلك التحالف العربي. 
ويف مديرية كتاف دّمرت مقاتالت تحالف دعم الرشعية 
تعزيزات ملليش�يا الحوث�ي املتمردة املدعوم�ة من إيران 
وأس�فرت الغارات عىل تدمري عدد من اآلليات والعربات 
التابعة للمليش�يا الحوثية، ومرصع وجرح كل من كان 

عىل متنها من العنارص.
كما شنت مقاتالت التحالف العربي عدد من الغارات 
الجوية عىل تجمعات ملليش�يا الحوثي يف محافظة مأرب 
جبهة رصواح غرب املحافظة الغارات استهدفت تجمعات 
ملليشيا الحوثي املتمردة ش�مال تبة الشايف والتي تطل 

عىل مركز وسوق مديرية رصواح. 
وأك�دت املص�ادر س�قوط قتىل وجرح�ى يف صفوف 
مليش�يا الحوثي التي تحاول س�حب جثث قتالها الذين 

سقطوا خالل محاوالت التسلل يف األيام

أثناء حضوره حفل تخرج الدفعة الرابعة لتأهيل الضباط وطالب الكليات العسكرية
وزير الدفاع: المؤسسة العسكرية هي الرهان الضامن الستكمال 

تحرير ما تبقى من الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة
القوات المسلحة ماضية في تلبية آمال وتطلعات الشعب اليمني واستعادة حريته وكرامته

أك�د وزير الدف�اع الفريق 
الركن محمد ع�ي املقديش، 
الوط�ن  مؤسس�ة  "أن 
الدفاعي�ة س�تظل الره�ان 
الث�ورة  لحماي�ة  الصل�ب 
والجمهوري�ة واملكتس�بات 
الوطنية والخيارات الشعبية 
وإفش�ال املش�اريع الهّدامة 
وأحالم العودة لظالم املايض 
ومحاربة اإلرهاب والتطرف 
وص�د املخطط�ات الرامي�ة 
واس�تقرار  بأم�ن  للعب�ث 
اليم�ن واملنطق�ة. وأوض�ح 
وزير الدف�اع خالل حضوره 
، االثنني، حفل تخرج الدفعة 
الرابع�ة لتأهي�ل الضب�اط 
وطالب الكليات العسكرية، 

بمدرس�ة القوات الخاص�ة يف محافظة مأرب 
بأن املؤسس�ة العس�كرية اليمنية املبنية وفق 
أس�س علمية ووطنية هي الضامن األس�اس 
واآلمن الس�تكمال تحرير ما تبقى من الوطن 
من املليش�يا الحوثي�ة املتم�ردة املدعومة من 

إيران واستعادة ما تبقى من مؤسسات الدولة 
وتحقيق األمن واالستقرار لليمن وتأمني عملية 
االنتق�ال لبناء دولته ومس�تقبله. وأضاف: أن 
القوات املسلحة ماضية يف تلبية آمال وتطلعات 
الش�عب اليمني يف اس�تعادة حريته وكرامته، 
وتخوض البطوالت وتبذل التضحيات يف سبيل 

الوطن حتى تحقيق النرص وإنهاء الظلم ورفع 
املعاناة والعبث التي سببتها املليشيا الحوثي.

وأكد الفري�ق املقديش، ع�ىل أهمية التأهيل 
والتدريب واإلعداد القتايل واملعنوي يف بناء القوات 
املسلحة بما يؤهلها للقيام بواجباتها بكفاءة 

واقتدار.. مهنئاً الضباط 

لدى لقائه السفير األمريكي لدى بالدنا

رئيس الجمهورية يؤكد على التعاون والتنسيق مع الواليات المتحدة 
األمريكية في مواجهة التدخالت اإليرانية ومحاربة اإلرهاب

أكد فخامة الرئي�س عبدربه منصور 
هادي رئي�س الجمهورية، عىل التعاون 
والتنس�يق بني اليمن والواليات املتحدة 
األمريكي�ة يف مختل�ف املج�االت ومنها 
محارب�ة اإلرهاب ومواجه�ة التدخالت 
اإليرانية وأطماعها يف اليمن وزعزعتها 
ألمن واستقرار املنطقة والعالم،الفتاً يف 

هذا الصدد إىل تحذيره من تداعيات ذلك 
باكراً.

 ج�اء ذل�ك أثن�اء اس�تقبال فخامة 
الرئي�س، الثالث�اء، لس�فري الوالي�ات 
املتحدة األمريكية لدى بالدنا كريستوفر 
هنزل. وج�رى خالل اللقاء تناول جملة 
م�ن القضاي�ا واملوضوع�ات املتصل�ة 

بالش�أن اليمن�ي وتط�ورات األوض�اع 
بصورة عام�ة، كما تناول اللق�اء عدداً 
من املواضي�ع والقضاي�ا ذات االهتمام 
املش�رتك. وثم�ن فخامة الرئي�س دعم 
وجه�ود الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
لليم�ن ومس�ارات الس�الم .. مش�يداً 
بالتعاون املشرتك بني البلدين الصديقني 

عىل مختل�ف املس�تويات والصعد. من 
جانبه عرب السفري األمريكي عن رسوره 
بلقاء فخامة الرئيس الذي يأتي يف إطار 
التش�اور والتعاون املشرتك بني البلدين 
الصديق�ني .. مؤك�داً دعم ب�الده لليمن 
وحكومتها الرشعي�ة ووحدتها وأمنها 

واستقرارها.
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دعا للتحقيق في فساد المنظمات األممية
فتح: الحكومة لن تقبل أي تقصير أو استغالل للعملية اإلغاثية من قبل المنظمات اإلنسانية

قوات الجيش تلقي القبض على أفراد من عصابة متهمة وزير األوقاف: أتمنى أن يكون موسم الحج هذا العام نموذجيًا
بجرائم االختطاف والتقطع في طريق العبر - مارب أعرب وزير األوقاف واإلرشاد الدكتور 

أحمد عطية، عن أمله بأن يكون موسم 
الحج هذا الع�ام نموذجياً..مش�رياً إىل 
الخطط التطويرية التي عكفت الوزارة 
عىل وضعها وتنفيذها يف هذا املوسم..

مؤكدا بأن هذه الخدمات تأتي حصيلة 
جه�ود كب�رية لل�وزارة اس�تمرت ملدة 
ثمانية أشهر. جاء ذلك أثناء لقائه، أمس 
األربع�اء، بمقر مكتب ش�ؤون حجاج 
اليمن، مع مطويف حجاج اليمن وناقش 

معهم مدى جاهزية 

  خاص:
قال مصدر عس�كري: " أن 
قوات الجيش ألقت القبض عىل 
أفراد ينتمون لعصابة مسلحة 
اختطفت ضباطاً وجنوداً خالل 

األشهر القليلة املاضية.
وأك�د املص�در يف ترصي�ح 
خاص ل� صحيفة "26سبتمرب" 

أن إحدى النقاط األمنية التابعة 
لق�وات الجي�ش الوطني ألقت 
القبض عىل أربعة، أفراد، اثنني 
منهم ينتمون لعصابة مسلحة 
جرائ�م  بممارس�ة  متهم�ة 
االختط�اف والتقط�ع وتجارة 
الحش�يش واملخ�درات، عندما 
كانوا يس�تقلون سيارتهم عىل 

طريق العرب 

ق�ال وزي�ر االدارة املحلي�ة رئي�س اللجن�ة العلي�ا لإلغاثة 
عبدالرقي�ب فت�ح: "إن اس�تغالل العملية اإلغاثي�ة والوضع 
اإلنس�اني يف اليم�ن من قب�ل بع�ض املوظف�ني يف املنظمات 
والوكاالت األممية عمل غري مقب�ول وغري أخالقي، خصوصاً 
ما يعانيه الشعب اليمني من فاقه تستدعي من املنظمات بذل 

مزيد من الجهود يف التدخل االنساني".
وطالب وزير اإلدارة املحلية، منسقة الشؤون اإلنسانية يف 
اليمن، ليزا جراندي، برعة تش�كيل لجن�ة تحقيق يف وقائع 
الفس�اد التي أش�ارت إليها التقارير املنش�ورة مؤخرا والتي 
صاحبت أداء بعض املنظمات األممية واملس�ئولني فيها أثناء 
تنفيذ هذه املنظمات لربامجها اإلغاثية يف اليمن. وشدد فتح يف 
خطاب بعثه للمنس�قة األممية يف اليمن عىل رضورة، موافاة 

الحكومة اليمنية بمالبسات ووقائع الفساد 
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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.

رئيس الوزراء: مليشيا
بالرفض الشعبي يف عدن وبقية املحافظات الجنوبية لالنتهاكات التي 
حدثت عقب تلك األعمال االجرامية ضد مواطنني األبرياء بدوافع مناطقية. 
وأكد رئيس الوزراء أن التصعيد األخري م�ن قبل املتمردين الحوثيني كان  
بإيعاز من مموليهم يف طهران بقدر ما هو مؤرش واضح عىل الهروب من 
استحقاقات السالم، فانه محاولة إيرانية بائسة ملواجهة عزلتها الدولية 
بتحريك أدواتها االرهابية يف املنطقة، وإيهام املجتمع الدويل بقدرتها عىل 

التأثري والتهديد للمصالح الحيوية يف املنطقة والعالم.
وجدد الدكتور معني عبدامللك ، التزام الحكومة مع األش�قاء يف تحالف 
دعم الرشعية باستكمال معركة اليمنيني املهمة يف القضاء عىل مرشوع 
إيران..مش�رياً إىل أن أي إثارة ملش�اكل او خالفات أخرى سيتم تجاوزها 
بشكل عاجل ورسيع، ألن املصلحة املشرتكة داخلياً وخارجياً هي لوحدة 

الصف الوطني يف مواجهة العدو املشرتك.
 كم�ا جرى خ�الل اللقاء، مناقش�ة التط�ورات األخرية عىل الس�احة 
الوطنية يف ضوء التصعيد الحوثي باس�تمرار اس�تهداف املنشآت املدنية 
يف الس�عودية والهجمات اإلرهابية املتزامنة التي استهدفت عدن مؤخراً، 
واألحداث التي تلتها. وقال رئيس الوزراء: "إن الحكومة وبالتنس�يق مع 
قيادات تحالف دعم الرشعية، تعمل عىل احتواء وإيقاف هذه االنتهاكات 
واس�تعادة األمن واالس�تقرار يف العاصمة املؤقتة عدن واستمرار تطبيع 
االوضاع وتحسني الخدمات، والتي أثمرت بشكل ملموس يف تحسني الوضع 
املعييش واالقتصادي للمواطنني".. مؤكدا عزم الحكومة والتحالف بقيادة 
األشقاء يف السعودية ومشاركة فاعلة من دولة اإلمارات، ماضون بثبات 
نحو القضاء عىل مرشوع إيران يف اليمن واس�تكمال إنهاء تمرد وكالئها 
من مليشيا الحوثي، وامليض يف معالجة جميع األوضاع األمنية والخدمية 
يف العاصم�ة املؤقت�ة واملحافظات املح�ررة. وجدد دعوت�ه لجميع أبناء 
الش�عب اليمني لالصطفاف إىل جانب الرشعية ممثل�ة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور ه�ادي رئيس الجمهورية وامل�رشوع الوطني، باعتباره 
طوق النجاة الوحيد إلخراج اليمن من مرحلة الحرب إىل مرحلة الس�الم، 
وتأسيس يمن اتحادي جديد يرتكز عىل قيم العدالة واملساواة ودولة النظام 
والقانون والتوزيع العادل للثروة والس�لطة، وإزال�ة كل عثرات وأخطاء 

املايض وتصحيحها.
 بدوره جدد السفري االمريكي، إدانة بالده لألعمال االرهابية التي حدثت 
مؤخراً يف عدن واس�تنكارها للترصفات الحوثية وعمليات التصعيد التي 
تمارسها.. مؤكدا التزام بالده باستمرار دعم الرشعية اليمنية وبما يحقق 
آمال وتطلعات الش�عب اليمني يف االستقرار والس�الم..الفتا إىل مساندة 
الوالي�ات املتحدة لجهود الحكومة اليمنية يف تطبيع االوضاع يف العاصمة 

املؤقتة عدن واملحافظات املحررة .
إىل ذلك أكد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك أن الحكومة خاطبت 
مرارا األمم املتحدة من أجل الضغط عىل املليشيا الحوثية لتسهيل وصول 
الفرق األممية لتقييم وضع الخزان، وتنفيذ الصيانة الالزمة له، أو تفريغ 
كمية النفط املخزون، خشية حدوث تريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية 
خطرية. ولفت رئيس الوزراء  اىل مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي 
العائم يف رأس عيىس بمحافظة الحديدة وعرقلة مليشيا الحوثي املستمرة 
لوص�ول فريق األم�م املتحدة اىل موق�ع الخزان برغم موافق�ة الحكومة 
وس�عيها الحثيث لتفادي هذه الكارثة البيئية الخطرية التي س�تؤثر عىل 
اليمن واإلقليم بشكل عام.. جاء ذلك أثناء لقائه، الثالثاء، سفرية مملكة 
هولندا لدى اليمن، ارما فان دورين، حيث جرى مناقشة عالقات التعاون 
بني البلدي�ن يف مختلف املجاالت، وآليات تعزيزه�ا وتطويرها، بما يخدم 

املصالح املتبادلة للبلدين والشعبني الصديقني.
وتطرق اللق�اء اىل املس�تجدات الجارية يف اليمن، عىل ض�وء التصعيد 
املس�تمر من قبل مليش�يا التمرد الحوثية ومواصلة حربها ضد الش�عب 
اليمني، والدور املطلوب من املجتمع الدويل لتنفيذ مرجعيات الحل السيايس 
املتوافق عليها، وممارسة مزيداً من الضغوط عىل ايران، لوضع حد للحرب 
التي أشعلها وكالؤها يف اليمن. وأش�اد رئيس الوزراء بالعالقات الثنائية 
املتميزة التي تربط اليمن بمملكة هولندا واملبنية عىل التعاون املش�رتك.. 
مس�تعرضا التطورات الراهنة يف اليمن، والجهود الت�ي تبذلها الحكومة 
بالتع�اون مع األش�قاء واألصدقاء لتخفي�ف املعاناة ج�راء الحرب التي 
أشعلتها مليشيا الحوثي، وتجاوبها مع كل فرص ومبادرات السالم وتقديم 
التنازالت لتحقيق ذلك انطالقا من مسؤوليتها تجاه جميع اليمنيني دون 
استثناء. وعرب رئيس الوزراء عن تطلعه ملزيد من املساندة والدعم من قبل 

هولندا ودّول االتحاد األوروبي للشعب اليمني يف ظل الظروف الراهنة.
من جانبها جددت السفرية الهولندية، التأكيد عىل موقف هولندا املساند 
والداعم للش�عب اليمني وقيادت�ه الرشعية يف مختل�ف املواقف الظروف 
وحتى تحقيق الس�الم الذي يستحقه الش�عب اليمني.. مؤكدة استمرار 
بالده�ا يف دعم الحكومة اليمنية وتقديم املس�اعدات اإلنس�انية والفنية 
والتنموية للشعب اليمني. وأشارت إىل اهتمام بالدها بوضع خزان صافر 
النفطي، وستقوم بكل الجهود الالزمة للضغط عىل املبعوث الدويل لرعة 
صيانة الخزان ومنع حدوث كارثة بيئية. حرض اللقاء مدير مكتب رئيس 

الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.

الميسري: بيان الموتور
واإلس�ناد بأيدي مليش�يا الحوثي املتمردة وتم الرتتيب الستغالل جثة 
الشهيد ألغراض سياس�ية ال يمكن لها بأي حال من األحوال أن تصل إىل 
مبتغاها. وقال »ولهذا فقد مارسنا الحلم والحكمة والصرب قدر استطاعتنا 
للحفاظ عىل السكنية العامة واألمن واالستقرار وعندما تم القرار باتخاذ 
مقربة القطيع كمثوى أخري للشهيد منري أبو اليمامة علم وعرف للجميع 
أنه أريد من هذه الجنازة إح�داث فتنة كون مدينة كريرت ملتصقة بحرم 
قرص املعاشيق مقر رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية« . واستطرد: 
»وفعال ما كنا نخشاه تم، فبعد أن تم مواراة جثة الشهيد الثرى بعد الساعة 
الواح�دة ظهرا، تم تحرك مجموعة من املس�لحني املعروف�ني تجاه البنك 
املركزي وقرص املعاشيق وهم يهتفون بإسقاط قرص املعاشيق، وقد قامت 
ألوية الحماية الرئاسية بواجبها الرشعي والرسمي والقانوني يف التصدي 
واملنع ملثل هكذا ممارسات« . وتابع »الجميع كان يظن حتى هذه اللحظة 
أن ما يحدث هو ممارس�ات جانبية وعش�وائية وغري مسئولة وال توجد 
جهة خلفها ولكن بعدها تبني كل يشء« .. مش�رياً إىل البيان الذي أصدره 
املوتور هاني بن بريك بهدف إحداث الفتنة بدعوته إىل النفري العام والتحدث 
باسم أبناء الجنوب عامة وأعلنها رصاحة بالحرب عىل مؤسسات الدولة 
الرشعية .ودعا امليري من دعاهم املدعو بن بريك إىل عدم االستجابة ملثل 
هذه الدعوات القاتلة ألن هدفه�ا الحرب.. مؤكداً أن مثل هذه الدعوات ال 

تخدم إال الحوثي وحده، وال تخدم أي جهة أخرى .
وأعلن امليري عن تنس�يق متواصل مع األش�قاء يف التحالف العربي 
ممثلة باململكة العربية الس�عودية ودولة االمارات العربية املتحدة الذين 
أبلغوا الحكومة رس�مياً ورصاحة رفضهم ملثل هذه املمارسات ورفضهم 
ملثل هذه البي�ان املنفلت وغري املس�ؤول الداعي إىل الفتن�ة والخراب وأن 
الحكوم�ة أبلغتهم بدورها أنها عىل أتم االس�تعداد للقيام بواجبها. فيما 
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الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله، وال عدوان إال عىل الظاملني..
اإلخ�وة األعزاء أبناء محافظ�ة عدن، األخوة األع�زاء أبناء املحافظات 
الجنوبية جميعاً، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعنا وتابعتم ببالغ 
األىس والحزن تلك األحداث الت�ي أريد لها إحداث الفتنة يف هذه املحافظة 
ورضب السكينة واألمن واالستقرار من قبل عنارص نحن نعرفها جميعاً، 
ولقد دبت هذه الفتنة بعد استش�هاد العميد منري اليافعي )أبو اليمامة( 
قائ�د لواء الدعم واإلس�ناد، بأيادي الحوثيني اإلجرامي�ة، وما تبعتها من 
أحداث تم الرتتيب لها الس�تغالل جثة الشهيد ألغراض سياسية ال يمكن 
لها بأي حال من األحوال أن تصل إىل مبتغاها، ولهذا فقد مارس�نا الحلم 
والحكمة والصرب قدر اس�تطاعتنا للحفاظ عىل الس�كينة العامة واألمن 
واالستقرار، وعندما تم القرار باتخاذ مقربة القطيع للمثوى األخري للشهيد 
منري اليافعي )أبو اليمامة( ُعلِم وُعرِف للجميع أنه أريد من هذه الجنازة 
إح�داث فتنة ك�ون مدينة كريرت ملتصقة بحرم املعاش�يق مقر رئاس�ة 
الجمهورية والحكومة اليمنية، وفعالً ما كنا نخشاه تم، وتم بعد مواراة 
جثة الشهيد بعد الساعة الواحدة ظهراً تم تحرك مجموعة من املسلحني 
املعروفني باتجاه البنك املركزي وقرص املعاش�يق وهم يهتفون إلسقاط 

قرص املعاشيق.
لق�د قامت ألوي�ة الحماي�ة الرئاس�ية بواجبه�ا الرشعي والرس�مي 
والقانوني يف التصدي واملنع ملثل هكذا ممارس�ات، وكان الكل يظن أنها 
إىل هذه اللحظة ممارس�ات جانبية وعش�وائية وغري مسؤولة وال توجد 
جهة خلفها! ولكن تبني بعدها كل يشء، وقد سمعتم جميعاً البيان املوتور 
الذي أصدره املوتور هاني بن بري�ك بهدف إحداث الفتنة، ودعا إىل النفري 
العام، وتحّدث باس�م أبناء الجنوب عامة وأعلنه�ا رصاحة بالحرب عىل 
مؤسس�ات الدولة الرشعية، وها نحن نرد ونقول لجميع أبناء محافظة 
ع�دن باس�م وزارة الداخلية واملنطقة العس�كرية الرابعة بقي�ادة اللواء 
فضل حسن، نعلن لجميع أبناء عدن: عليكم التزام الهدوء والتزام الصرب، 
ونحن بفضل الله سبحانه وتعاىل قادرون عىل التعاطي مع هذه النتوءات 
واملمارسات الالمسؤولة، وسنقوم بواجبنا عىل أكمل وجه بإذن الله تعاىل، 
ونطلب من الجميع الذين دعاهم املوتور هاني بن بريك عدم االس�تجابة 
ملثل هذه الدعوات القاتلة ألن هدفها الح�رب، ومثل هذه الدعوة ال تخدم 
إال الحوثي وحده وال تخدم أي جهة أخرى، ونحن لدينا تنس�يق متواصل 
مع األشقاء يف التحالف العربي ممثلة باململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة وقد أبلغونا رس�مياً ورصاحة رفضهم ملثل هذه 
املمارس�ات، ورفضهم ملثل هذا البيان املنفلت وغري املس�ؤول الداعي إىل 
الفتن�ة والخراب، ونحن بدورن�ا أبلغناهم أننا عىل أتم االس�تعداد للقيام 
بواجبنا، فنطلب من الجميع الهدوء والصرب والثقة يف قدرتنا بإذن الله تعاىل 
وبتعاون التحالف العربي عىل تجاوز هذه األزمة ووأد الفتنة، وندعو جميع 
اإلخوة العسكريني واألخوة قيادات االنتقايل العقالء أنه آن األوان أن تعلنوا 
موقفاً واضحاً: هل أنتم مباركون ملا يدعو له هاني بن بريك؟ هل يتحدث 
باسمكم أم يتحدث نيابة عن نفس�ه؟ وهو كما بلغنا أنه لم يعد يستمع 
ألية نصائح س�واء من األشقاء يف التحالف أو غريهم من قيادات املجلس 
االنتقايل العقالء، نحن سنقوم بواجبنا الرشعي الذي أماله علينا مسؤوليتنا 
الرسمية يف حماية مؤسسات الدولة وتأمني محافظة عدن والتصدي لكل 
املمارس�ات الخارجة عن النظام والقانون، أرجو أن نتجاوز هذه األزمة 
بإذن الله تعاىل، وأرجو أن يتم التنس�يق املستمر مع األشقاء يف التحالف 
العربي الذي هو عىل أعىل مستوى، والذين أكدوا لنا بشكل قاطع وحاسم 
رفضهم ملثل هذه املمارسات، بل إنهم أكدوا أنهم ضد هذه املمارسات وأنهم 
س�يكونون عوناً لنا يف التصدي للجهات والفئات والعنارص الخارجة عن 

النظام والقانون.
أسأل الله أن يمن علينا باألمن واالستقرار والسكينة يف هذه املحافظة 
خاصة واملحافظات اليمنية عامة، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

وزير الدفاع: المؤسسة
املتخرج�ني.. ناق�اًل له�م وللطاق�م التدريب�ي تحاي�ا فخام�ة رئيس 
الجمهورية املش�ري الرك�ن عبدربه منصور هادي، القائ�د األعىل للقوات 
املسلحة، ونائبه الفريق الركن عي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك..وثمن وزير الدفاع االهتمام الكبري والرعاية والدعم 
الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية ملواصلة بناء القوات املسلحة..
موضحاً أن معركة البناء واإلعداد تمثل أهمية محورية يف اسناد املعركة 
الت�ي يخوضها أبطال الجيش يف مختلف ميادين الدفاع عن الوطن. وقال 
الفري�ق املقديش:" إن تخرج ه�ذه الدفعة وغريها من الدفع العس�كرية 
يعترب إضافة نوعية ومتميزة س�يكون لها األثر االيجابي عىل املؤسس�ة 
العس�كرية".. الفتاً اىل أن الضب�اط املتخرجني س�ينتقلون إىل وحداتهم 
ومواقعهم ولديهم خربة ومعرفة وعلوم عس�كرية كبرية وكافية. وأشاد 
وزير الدفاع بما تحقق من انجازات يف سبيل اعادة بناء املؤسسة العسكرية 
بعيداً عن املحس�وبية والوالءات الضيقة..مش�رياً إىل أن املليشيا الحوثية 
اس�تحوذت عىل مؤسس�ات الدولة ومقدرات القوات املس�لحة بما فيها 
الس�الح والعتاد وتسخرها يف حروبها ضد الشعب اليمني وتحويل اليمن 
إىل بؤرة خطر لتهديد أمن املنطقة وأم�ن املالحة الدولية ومنصة إلطالق 
الصواريخ والطائرات املتفجرة الس�تهداف دول الجوار وقصف املصالح 
واملنشآت الحيوية واملدنية. وثّمن الفريق املقديش مواقف األشقاء يف دول 
التحالف العربي الداعم للرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ووقفتهم الشجاعة مع الشعب اليمني يف معركة املصري الواحد 
واملصلحة العروبية املش�رتكة، وما يقدمونه من دعم إلعادة بناء القوات 
املس�لحة والوقوف إىل جانب إخوانهم أبطال الجي�ش الوطني يف مختلف 

امليادين معمدين ذلك بدمائهم الزكية.
 حرض الحفل رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن 
محمد ب�ن محمد الردفاني، ونائبه اللواء الركن موفق منرص.إىل ذلك قال 
وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش: "أن الشعب اليمني ومؤسسته 
الدفاعي�ة الوطنية ال يمك�ن أن يقبلوا بالع�ودة إىل امل�ايض البائد وبقاء 
مليشيا الحوثي االنقالبية املوالية إليران واملشاريع التدمريية الفوضوية 
ومخططات زعزعة أمن واستقرار اليمن ومساعي تحويله إىل منصة خطر 
لتهديد أمن املنطقة وأمن املالحة الدولية". وأوضح أن ما تحقق يف سبيل 
معركة استعادة الوطن وتحريره من املليشيا الحوثية ليس بقليل.. مؤكدا 
التزام القوات املس�لحة بتعهداتها يف مواصلة النضال وتقديم التضحيات 
دفاعا عن الوطن ومكتس�بات الثورة والجمهوري�ة حتى تحقيق النرص 
املؤزر وتحرير كل شرب من الوطن.. مشيداً بالبطوالت التي يسطرها أبطال 

الجيش الوطني يف مختلف ميادين ومواقع الرشف والفداء.
 وأش�اد وزير الدفاع خالل حضوره، الثالثاء، حفل اس�تقبال وتكريم 
للضب�اط املتخرج�ني م�ن املبتعث�ني للكليات العس�كرية بدولة روس�يا 
االتحادية، بما يقدمه األش�قاء يف دول التحال�ف العربي الداعم للرشعية 
بقي�ادة اململكة العربية الس�عودية من دعم اعادة بناء القوات املس�لحة 
اليمنية وإس�ناد العمليات العسكرية ومساندة الشعب اليمني الستعادة 
دولته ومؤسس�اته الدس�تورية.  مؤك�داً أن الوقفة العروبية الش�جاعة 

التي س�ّجلها األش�قاء كانت فارقة يف معركة املصري املشرتك ومواجهة 
املخططات اإليرانية الرامية إلخراج اليمن من محيطه العربي بعد أن كانت 
إيران تتفاخر بأن صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة لها. وهنأ الفريق 
املقديش الضباط الخريجني، ناقالً تحايا فخامة رئيس الجمهورية املشري 
الركن عبدربه منصور هادي، القائد األعىل للقوات املس�لحة. وقال: "إن 
تخرج الدفع الجديدة من الضباط يف مختلف التخصصات العسكرية ومن 
مختلف محافظات الجمهورية يمثل رافداً نوعياً ملؤسسة الوطن الدفاعية 
بم�ا يمتلكونه م�ن مؤهالت علمية ومعرفية س�يكون له أث�ر ايجابي يف 
املواقع التي سينتقلون إليها ورفع معنويات زمالئهم أبطال الجيش الذين 
يخوض�ون معارك الدفاع عن األرض والعرض ملواجهة املليش�يا الحوثية 
التي باتت أخطارها وتهديداتها تتعدى حدود وجغرافيا اليمن".. مش�رياً 
أن تخرج هذه الكوكبة من الضباط هو باعٌث ملزيد من االطمئنان واألمل 
لشعبنا يف اس�تمرار جهود إعادة بناء القوات املسلحة بعيداً عن الوالءات 
الضيقة لتكون مؤسس�ة وطنية تحمي الوطن وتحرس مكتسباته. من 
جانبه أكد قائد قوات التحالف العربي بمأرب اللواء الركن حمدان الشمري، 
استمرار وقوف اململكة العربية السعودية مع الشعب اليمني يف مواجهة 
املليشيا الحوثية التي تعترب أداة للمخططات اإليرانية التي تهدف لزعزعة 
أمن واس�تقرار اليمن واملنطقة.. مش�رياً إىل موقف الس�عودية الثابت يف 
مواصلة تقديم الدعم واملساندة عىل كافة املس�تويات للحكومة اليمنية 
والجيش الوطني حتى تحقيق االنتصار واستعادة الرشعية واملؤسسات 
الدس�تورية وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وس�المته، ويعود اليمن 
س�عيداً. حرض الفعالية قائد العمليات املش�رتكة للقوات املسلحة اللواء 
الركن صغري بن عزيز، ورئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء 
الركن محمد الردفاني، ورئيس هيئة اإلسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد 

الويل.

فتح: الحكومة لن تقبل
ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد املقرصين 
واملتورطني يف قضايا الفساد واستغالل املنصب، الفتاَ اىل أن الحكومة لن 
تقبل أي تقصري أو استغالل للعملية اإلغاثية من قبل املنظمات االنسانية. 
وقال فتح:" إن الكشف عن قضايا فس�اد يف أعىل هرم إغاثي أممي، أمر 
مؤس�ف يتطلب مراجعة ش�املة ألداء عمل املنظم�ات األممية يف اليمن. 
وأضاف: أن الشعب اليمني مازال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل 
اإلنساني ونهب املس�اعدات االغاثية، وال يحتمل أي مضايقات او عوائق 
تزيد من معاناته، معتربا أن أي تقصري يف عمل املنظمات األممية يزيد من 
أعباء سكان املحافظات غري املحرره. ولفت بأن الحكومة قدمت عدداً من 
املقرتحات والخطط للمنظمات األممية لضمان وصول املساعدات اإلغاثية 
اىل كاف�ة املحافظات بعي�دا عن العوائق التي تضعها املليش�يا املس�لحة 
الحوثية ، إال أن بعض املنظمات مازالت تتبع نفس اآللية السابقة، وهو 

أمر غري مقبول.
وأوضح أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي حريصة عىل تقديم كل الدعم واملساندة لكافة املنظمات والوكاالت 
اإلغاثية إليصال املس�اعدات اىل كاف�ة املحافظات دون اس�تثناء وتنفيذ 
الربامج واملشاريع االغاثية خصوصاُ يف ظل الظروف االستثنائية التي تمر 
بها البالد. وجدد وزير اإلدارة املحلية، دعوته للمنظمات األممية بالتنسيق 
مع الحكومة يف كافة املشاريع والربامج والتدخالت اإلنسانية التي تنفذها 
يف كافة املحافظات اليمنية وموافاتها يف بكافة التقارير املتعلقة باألنشطة 
التي يتم تنفذها، مشدداً عىل رضورة قيام املنظمات باتباع نظام الشفافية 
واملحاسبة التي نصت عليها قوانني ومبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالشأن 
اإلغاثي واإلنساني. وحث فتح املنظمات عىل اتخاذ إجراءات ضامنة تمنع 
تكرار قضايا الفساد، مثمناً دور املنظمات يف عملها اإلنساني يف اليمن يف 

كافة املحافظات.

وزير األوقاف: أتمنى
الخدمات املقدمة للحجاج اليمني�ني يف عرفة وذلك قبيل تصعيدهم إىل 

منى.
ويف اللق�اء اس�تمع الوزير من مس�ئويل مكات�ب الخدم�ة امليدانية إىل 
الخدمات املقدمة للحجاج اليمنيني يف مشعري منى وعرفات، والتحسينات 
التي تم إضافتها هذا العام بما يس�اعد من التخفي�ف عىل الحاج يف أداء 
مناس�كه. ونوه الوزيرعىل أهمية استش�عار جميع العاملني لألجر وهم 
يخدم�ون حجاج بيت الله الحرام، ذل�ك أن خدمة الحاج رشف تحتاج إىل 
ص�رب وتحمل يف املقام األول..مثمناً دور املؤسس�ة األهلية ملطويف حجاج 
الدول العربية والتعاون املشرتك واملثمر بني الوزارة واملؤسسة بما ينعكس 
ايجابا عىل تجويد الخدمة لحجاج بالدنا. إىل ذلك زار وزير األوقاف واإلرشاد 
الدكتور أحمد عطية، أمس األربعاء ، مخيمات الحجاج اليمنيني يف املشاعر 
املقدسة بمنى وعرفات. وأطلع الوزير عىل التجهيزات الجارية يف املخيمات 
وفقا للمعايري التي وضعتها الوزارة، فيما يتعلق باملواصفات الهندس�ية 
والفنية، والتكييف ومدى مطابقة األفرشة للمواصفات، وسعتها ، عدم 
قابليتها للحري�ق، وتوفري دورات املياه، واالحتياج�ات املصاحبة لعملية 
الحج، باإلضافة إىل قرب املخيمات يف منى للجمرات بما يسهل عىل الحاج 
اليمني أداء مناسكه بكل ير وسهولة. كما زار وزير األوقاف مخيمات 
الحجاج اليمنيني يف عرفات واطلع عىل كافة التجهيزات فيها..مشريا إىل 
أهمية مكان هذه املخيمات بالقرب من جبل الرحمة ومستشفى الرحمة. 
وأشاد وزير األوقاف بالجهود املبذولة يف ترتيب املخيمات وتجهيزها وفق 
معايري متميزة تلبي راحة الحجاج..موضحاً أن مكاتب املخيمات يف منى 
ثمانية مكات�ب تم توزيعها عىل ٥١ وكالة تح�وي أكثر من ٢٤ ألف حاج 

يمني.

قوات الجيش تلقي
الوديعة. وأضاف املصدر: أن ق�وات الجيش مازالت تتحفظ عىل اثنني 
من املقبوض عليهم الس�تكمال اجراءات التحقيق نتيجة لالشتباه بهما 
نتيج�ة مرافقتهما ألفراد العصابة بنفس الس�يارة التي ضبط بها أثنان 
من أف�راد العصابة املطلوبة لقوات الجيش واألجه�زة األمنية واللذان تم 
تسليمهما للجهات املختصة الستكمال اإلجراءات القانونية. وأشار املصدر 
أن قوات الجيش واألجهزة األمني�ة مازالت ترصد وتالحق 16 آخرين من 
أفراد العصابة املس�لحة التي تمارس جرائم االختطاف والتقطع لضباط 
الجيش واألمن واملواطنني اآلمنني.. إضافة إىل ممارستها لتجارة الحشيش 
واملخدرات والرقة.. مؤكداً أن أفراد العصابة املس�لحة معروفة باالسم 
لق�وات الجيش واألجهزة األمنية، وأن إلقاء القبض عليهم مس�ألة وقت 
فق�ط. وقال املصدر: "إن ق�وات الجيش واألمن س�ترضب بيد من حديد 
لكل من تسول له نفسه زعزعة األمن واالستقرار يف املحافظات املحررة.  

انتصارات متتالية تحققها
املاضية وال زالت تحاول محاوالت يائسة.

ويف محافظ�ة مأرب ضبطت قوات الجي�ش الوطني، كميات من مادة 
الحش�يش املخدر، كانت يف طريقها إىل مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 

من إيران.

وقال املس�ؤول االعالمي يف توجيه اللواء 13 مشاه النقيب حافظ مراد 
ل� "سبتمرب نت: إن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاه ضبطت 80 كيلو 

غرام من مادة الحشيش املخدر".
و أن كمية الحش�يش كانت مخفية يف أسطوانة غاز حافلة، وان أفراد 

النقطة تمكنوا من اكتشافها بفضل الحس األمني الذي يتمتعون به.
وتعترب الكمية املضبوطة مكمالً للطن من مادة الحشيش املخدر، الذي 
تم ضبطه يف نف�س النقطة من قبل أف�راد كتيبة الحماي�ة التابعة للواء 

13مشاة خالل الفرتة السابقة.
ويف جبهات الس�احل وتحديداً يف الحديدة صدت قوات الجيش الوطني 
مسنودة بتحالف دعم الرشعية، هجوما ملليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران، باتجاه مديرية بي�ت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة وكانت 
مجاميع مليش�يا الحوثي حاولت، التقدم باتجاه منطقة الجاح، التابعة 

ملديرية بيت الفقيه.
إال ان قوات الجيش تصدت لتلك العنارص وأفشلت املحاولة، وأجربتها 

عىل الرتاجع بعد تكبيدها خسائر يف العدد والعدة.
هذا وتواصل مليشيا الحوثي االنقالبية استهداف مواقع الجيش الوطني 
واملدنيني ، يف محافظة الحديدة ، يف الوقت الذي تتمس�ك به قوات الجيش 

بالهدنة األممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
اىل ذلك تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الرشعية، 

من تحرير مواقع اسرتاتيجية رشق مدينة حرض يف محافظة حجة.
املواقع التي حررتها قوات الجيش الوطني هي سلسلة جبل "مبعوثة"، 
االس�رتاتيجية املطل�ة عىل س�وق امل�زرق، رشق مديرية حرض ش�مايل 
املحافظة، عقب هجوم شنته عىل مواقع تمركز مليشيا الحوثي املتمردة 

املدعومة من إيران، التي الذت بالفرار.
وس�اندت مقات�الت تحالف دعم الرشعي�ة قوات الجي�ش يف الهجوم، 

وأستهدفت مواقع وتعزيزات املليشيا القادمة إىل منطقة املواجهات. 
وأس�فرت املواجهات عن س�قوط قت�ىل وجرحى يف صفوف املليش�يا 

املتمردة، إضافة إىل تدمري عدد من اآلليات التابعة لها.
ويف محافظة الضالع قتل وجرح اكثر من 50من عنارص مليشيا الحوثي 
االنقالبية بينهم قيادات الثالثاء 6 أغس�طس /آب 2019م، خالل تصدي 

قوات الجيش الوطني لهجوم لهم والرد عليه بهجوم واسع .
ونقلت املصادر إن املليش�يا الحوثية اإلرهابية املدعومة إيرانياً، نفذت 
تسلالً فاشالً نحو مواقع قوات الجيش الوطني يف جبهة مريس بمديرية 

قعطبة شمال املحافظة.
وذكرت املصادر، أن املحاولة الحوثية باءت بالفشل كسابقاتها وتكبدت 
خاللها خس�ائر برشية ومادية س�قط فيها عدد من القتىل والجرحى يف 

صفوف العنارص املتسللة.
هذا ودارت معارك عنيفة منذ مس�اء االثنني واس�تمرت حتى ساعات 
الصباح األوىل من الثالثاء، يف مناطق الزيلة والرفقة والقدرة ووينان، سقط 

عىل إثرها قتىل وجرحى وخسائر بالعتاد.
ويأتي التس�لل والهجوم الذي قامت به مليش�يا الحوث�ي بعد أيام من 
وصول تعزيزات لها مع�ززة بمختلف أنواع األس�لحة واآلليات إىل مدينه 
دمت، يف محاولة يائسة الس�تعادة املواقع التي خرتها يف شمال وغرب 

مريس خالل األسابيع املاضية.

... تتمات ...

ألقت األجه�زة األمني�ة بمحافظة تعز 
القبض عىل أحد أخطر املطلوبني أمنيا لها 
ولالنرتبول الدويل، يف عملية أمنية خاطفة، 
نفذتها بمدينة تعز. وأكدت إدارة التوجيه 
املعنوي لرشطة تعز ب�أن األجهزة األمنية 
تمكنت من إلقاء القبض عىل املدعو )أ.ع. 
م( يف ساعة متأخرة من مساء األحد املايض 

بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة .
وأشار املصدر أن املطلوب أمنيا مصنف يف 

قوائم اإلرهاب الدولية واملطلوب لالنرتبول 
الدويل يف العدي�د من الح�وادث اإلرهابية. 
ونجحت األجهزة األمنية بالتعاون مع قوات 
الجيش يف القبض عىل العديد من املطلوبني 
لرشطة املحافظة وبع�ض املصنفني عىل 
قوائم اإلرهاب الدولية أيضا. ودعت رشطة 
محافظة تعز جميع املواطنني للتعاون مع 
األجهزة األمنية واإلبالغ الفوري عن أي فعل 

يهدد األمن وأي تحركات مشبوهة.

شرطة تعز تلقي القبض على أحد أخطر 
المطلوبين أمنيا لإلنتربول الدولي بع�ث فخامة الرئي�س عبدربه منص�ور هادي 

رئيس الجمهوري�ة، برقية عزاء ومواس�اة بوفاة 
الصحفي  والناقد الفني الطيب فضل عقالن. وأشار 
فخام�ة الرئي�س يف برقيت�ه اىل مناق�ب الفقي�د 
وإس�هاماته الثقافية واإلبداعية والصحافية، من 
خالل ترأس�ه ملجل�ة »الفن�ون » وعمل�ه يف وزارة 
الثقافة. وعرب فخام�ة الرئيس يف الربقية عن أحر 
التع�ازي وصادق املواس�اة بهذا املص�اب األليم.. 
س�ائالً الله العي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يس�كنه فس�يح جنات�ه ويلهم أهل�ه وذويه 

ومحبيه الصرب والسلوان.
وزير النقل يؤكد عىل رضورة عمل الئحة مالية 
وتنظيمية تخ�ص الهيئة العامة لتنظيم ش�ؤون 

النقل الربي
أكد وزير النقل صال�ح الجبواني، عىل رضورة 
عمل الئحة مالية وتنظيمية تخص الهيئة العامة 
لتنظي�م ش�ؤون النق�ل ال�ربي لالرتق�اء ب�األداء 

الوظيفي. جاء ذلك أثناء لقائه الثالثاء ، يف العاصمة 
املؤقت�ة عدن، م�ع القائ�م بأعمال رئي�س الهيئة 
العامة لتنظيم ش�ؤون النقل الربي عي محروق، 
وناقش مع�ه أوض�اع الهيئ�ة والصعوب�ات التي 
تواجهها واالنجازات املحققة عىل مستوى تحسني 
العمل يف الهيئة وفروعها. وش�دد وزير النقل عىل 
رضورة قيام رئاسة الهيئة بالقيام بواجباتها عىل 
أكمل وجه من خالل متابعة فروعها باملحافظات 
واإلرشاف املب�ارش عليها وتصحي�ح أي اختالالت 
وتذليل الصعوبات التي تواجه نشاط الفروع. من 
جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة عي 
محروق، الجه�ود املبذولة للنه�وض بعمل الهيئة 
من خالل اتخاذ اإلجراءات القانونية املش�ددة عىل 
رشكات النقل املخالفة وإلزام مكاتب نقل الركاب 
بالتقييد بالسالمة املطلوبة، وغريها من اإلجراءات. 
حرض اللقاء القائم بأعم�ال وكيل الوزارة لقطاع 

النقل الربي أروى الهيال. 

اع������النرئيس الجمهورية يعزي في وفاة الصحفي واألديب الطيب فضل عقالن

  يعلن مكتب الهيئة العامة لألرايض واملس�احة 
والتخطي�ط العمراني  م/ مأرب بأن�ه تقدم إليه 
األخ/ محم�د أحم�د األمط�ل بطلب عق�د انتفاع 
)إيج�ار( ب�دل فاق�د ب�أرض م�ن أرايض الدولة 
واملتنازل ل�ه/ عبده قايد الوصاب�ي بالوكالة عن 
أحمد عبدالكريم الس�نيني بمس�احة )44×10(

م يحده ش�ماالً العقيد أحم�د القحطاني وجنوباً 
محمد نارص سنهوب ورشقاً شارع رقم 98وغرباً 
ش�ارع رق�م 12 - 0 - 1 بع�رض 24م والتن�ازل 

بتاريخ 2004/4/10م.
فمن لديه اي اعرتاض عىل استكمال اإلجراءات 
عليه التوج�ه إىل مكتب الهيئ�ة العامة لألرايض، 
وذلك خالل مدة ثالثني يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

ثالثي اإلرهاب )الحوثي، داعش والقاعدة(

الربملان يف سيئون يف منتصف ابريل املايض، اضافة إىل استهداف 
جماعة القاعدة الش�هر املايض للنقاط األمنية يف محافظة أبني كل 
ذلك يعكس أوجه االلتقاء والتنس�يق والتعاون الوثيق بني الحوثي 

والقاعدة وتقاسمهم لألدوار التخريبية واالرهابية.
الكل يعل�م أن اإلرهاب الذي يس�تهدف املحافظ�ات املحررة هو 
صناعة إيرانية تنفذها ادواتها املتمثلة باملليش�يا )الحوثي وداعش 
والقاعدة( الذي ال تريد لليمن األمن واالس�تقرار، ونهوض اليمنيني 
وتفرغهم لبن�اء دولته�م االتحادي�ة القائمة عىل التوزي�ع العادل 
للس�لطة والثروة، وله�ذا تعمل إيران وبش�كل ممنه�ج من خالل 
أدواتها إىل إحداث القالقل والفوىض والتخريب والقتل، بهدف إرباك 
الحكومة ومس�اعيها الهادفة إىل اس�تعادة الدول�ة والتخلص من 
االنقالب وتطبيع الحياة وتحسني الخدمات للمواطنني وتفعيل دور 

املؤسسات الحكومية.
الواقع يؤكد أن اإلرهاب الذي يستهدف أمن اليمن واستقراره هو 
صنيعة املليشيا الحوثية املتمردة ومن يمولها، وقد تجسد ذلك يف أبرز 
صوره من خالل االنقالب عىل الدولة ومؤسساتها الرشعية والتطاول 
عىل رموز الدولة وقيادتها الرشعية ومواصلة العبث بمقدرات الوطن 
وإفساد الحياة  العامة، واستهداف املعسكرات وقياداتها وأفرادها 
من خالل الصواريخ املوجهة بصورة دقيقة، وكذلك استهداف األحياء 
السكنية بالقذائف املختلفة وحصد أرواح آالف األبرياء من املدنيني 
ش�يوخاً ونس�اء وأطفاالً، إن كل تلك الجرائم الفظيعة بحق اليمن 
وأبنائه ترعاه وتموله إيران بالسالح واملال، وتنفذه مليشيا الحوثي 
املتمردة عىل سلطة النظام والقانون والجماعات اإلرهابية املساندة 

لها.
ويف املقاب�ل مع األس�ف هناك م�ن يقومون بتضلي�ل املواطنني 
وإش�اعة الفتنة ونرش ثقافة الحقد والكراهي�ة بني املواطنني عرب 
وس�ائل التواصل االجتماعي، ومن خالل دعوات التحريض وإثارة 
نزعات العصبية املناطقية املقيت�ة، وتوجيه بعض الفئات املنفلتة 
من املغرر بهم، وتحريضهم عىل الدول�ة والحكومة وعىل املكونات 
السياس�ية وإس�تهداف اللحمة الوطنية بني أبناء الوطن الواحد يف 
محاولة لشق الصف وتمزيق النس�يج االجتماعي والوطني والنيل 

من الجميع يف شمال الوطن وجنوبه ويف رشقه وغربه.
إن قتل اليمنيني بالهوية أمراً مرفوضاً وغري مقبول بتاتاً، إن كل 
هذه األعمال املشبوهة التي شهدتها عدد من أحياء العاصمة املؤقتة 
عدن تعت�رب كما أكد فخامة الرئيس املش�ري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية اعماالً خارجة عن القانون ومنافية ألخالق 
ش�عبنا وقيمه وتقاليده، وهي أعمال مدان�ة وغريبة عن مجتمعنا 
ويستنكرها كل اليمنيني بمختلف فئاتهم ومشاربهم وانتماءاتهم 
ومكوناتهم السياسية واالجتماعية والقبلية كون ذلك ال يتناىف فقط 
مع أصالة وحضارة وقيم وأخالق شعبنا ومجتمعنا العربي املسلم، 
بل لكونه ايضاً يأتي يف صلب سيناريوهات ومخططات األعداء املعدة 

مسبقاً للنيل من اليمن هوية وارضاً وإنساناً.
فهل يصحو الضمري الوطني لدى مشعي الفتنة بني أبناء الوطن 
الواحد، ويضع العقالء حداً لهذه الجرائم البشعة والسلوكيات الشاذة 
واملخجلة، والتي تصب يف خدمة مليش�يا الحوثي املتمردة وتس�هل 
لها تنفيذ مرشوعها الطائفي الساليل املتصل باملد الفاريس وأطماع 

إيران يف اليمن واملنطقة.

• يعلن عبداملجيد صادق الوصابي  عن فقدان جواز 
سفره ، فعلى من يجده إيصاله إلى اقرب مركز شرطة 

او التواصل على الرقم)774949249(.

اعالن 
فقدان
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ت�رأس نائ�ب رئيس ال�وزراء وزي�ر الداخلية 
املهن�دس احمد امليري بع�دن اجتماعا للجنة 
األمنية العليا، كرس ملناقشة مستجدات األوضاع 
األمني�ة يف العاصم�ة املؤقت�ة عق�ب الحادثني 
اإلرهابيني اللذين استهدفا مركز رشطة الشيخ 
عثمان ومعس�كر الجالء بمحافظة عدن والتي 

راح ضحيته�ا 50 ش�هيدا يف مقدمته�م 
العمي�د من�ري اليافع�ي » اب�و اليمامة » 

وإصابة 49 آخرين .
وشدد امليري عىل رفع درجة التأهب 
واالس�تعداد واليقظ�ة األمني�ة ألع�ىل 
مس�توياتها والعم�ل عىل حماي�ة األمن 
واالستقرار وتضييق الخناق عىل العنارص 
اإلرهابي�ة وتعقبه�ا ومالحقته�ا أين ما 
وجدت والقبض عليه�ا وإحالتها للعدالة 
لتنال جزاءها العادل ع�ىل جرائمها التي 
ترتكبها بحق الوطن واملواطنني وقيادات 
وضب�اط وصف ضب�اط وجن�ود القوات 
املسلحة واألمن، ودعاهم إىل تعزيز اللحمة 
الوطني�ة وتفوي�ت الف�رص ع�ىل أعداء 

الوطن.
وجرى مناقش�ة تقرير حول مالبسات 
وحيثيات العمليتني اإلرهابيتني بمعسكر 
الجالء ورشطة الش�يخ عثم�ان وكيفية 
الح�د من ه�ذه االعم�ال اإلرهابية وعدم 
تكرارها ومواصلة التحريات للوصول إىل 
وكر العنارص اإلرهابي�ة والقضاء عليها 

نهائيا.
وناقش االجتماع مس�تجدات األوضاع 
األمنية يف العاصمة املؤقتة عدن وتداعيات 
األح�داث التي ط�رأت مج�ددا يف مديرية 
املحفد رشقي محافظة أبني والتي نشطت 
فيها العنارص اإلرهابية لتنظيم القاعدة 
وشنها هجمات عىل معس�كرات ونقاط 
الحزام األمني وحي�ا الحارضون الجهود 

العظيمة التي بذلتها األجهزة األمنية بمحافظة 
أبني والتي توجت بإعادة األمن واالس�تقرار إىل 

مناطق مديرية املحفد وإحكام سيطرتها عليها 
وفرار العنارص اإلرهابية خارجها .

كم�ا حي�ا االجتماع الجه�ود األمني�ة التي 
بذلتها اللجنت�ني األمن�ني يف محافظتي عدن 
ولحج الستتباب األوضاع األمنية وتوفري حالة 
جيدة من األمن واالس�تقرار وتاليف حدوث أي 
مظاهر للف�وىض والعنف وإث�ارة الفتن بني 
مختلف املكونات والرشائ�ح املجتمعية والعمل 

عىل تطبي�ع األوضاع ع�ىل نحو أفض�ل لتوفري 
احتياجات املواطنني خدماتيا وأمنيا واجتماعيا .

واك�د االجتم�اع عىل تفعي�ل غرف�ة عمليات 
مش�رتكة يتم م�ن خاللها االط�الع عىل مجمل 
تداعيات األوضاع ووضع آليات التعاون والعمل 
املشرتك ملا من ش�أنه التغلب عىل كل املشكالت 
وإح�كام الس�يطرة األمنية واس�تتباب األمن 

واالستقرار .
وأق�ر االجتم�اع تش�كيل لجن�ة تحقيق يف 
حيثيات العمليت�ني اإلرهابيتني ولجنة لحرص 
األرضار البرشي�ة واملادية يف معس�كر الجالء 
ورشطة الش�يخ عثم�ان ووجه نائ�ب رئيس 
ال�وزراء وزي�ر الداخلية بتقدي�م الدعم الالزم 

ألرس الشهداء والجرحى والتكفل بعالجهم.
كم�ا وجه بتش�كيل لجنة لزي�ارة الجرحى 
وتقديم واجب العزاء ألرس الش�هداء ومنحهم 
التعويض الالزم والذي يأتي يف سياق توجهات 
القي�ادة السياس�ية ممثل�ة بفخام�ة رئيس 
الجمهوري�ة املش�ري عبدربه منص�ور هادي 
وخطط وبرامج وزارة الداخلية تجاه الشهداء 

والجرحى يف مثل هذه الحوادث اإلرهابية .
وأدان االجتماع جمل�ة وتفصيال للحادثتني 
اإلرهابيت�ني وش�دد عىل كش�ف مالبس�اتها 
ومالحق�ة الجه�ات والعن�ارص الضالع�ة يف 
التخطيط لها وتنفيذها حت�ى ينالوا جزاء ما 
اقرتفوه بحق الوطن والشعب ونقل الحارضون 
تعازيه�م ألرس الش�هداء ويف مقدمتهم أرسة 
الش�هيد القائد ابو اليمامة وتمن�وا للجرحى 

الشفاء العاجل.
حرض االجتماع محافظو عدن ولحج وأبني 
ورئييس جهاز األمن السيايس والقومي ورئيس 
االس�تخبارات العس�كرية ومدير عام رشطة 
لحج ومدير البحث الجنائ�ي بوزارة الداخلية 

وعدد من القيادات العسكرية واألمنية .

شدد على كشف مالبساتها ومالحقة الجهات والعناصر الضالعة في التخطيط والتنفيذ لتنال جزاء ما اقترفته بحق الوطن والشعب
 في إجتماع موسع برئاسة وزير الداخلية

الميسري: العمل على تضييق الخناق على العناصر اإلرهابية والقضاء عليها في أوكارها

في تعزية بعثها باستشهاد قائد اللواء األول دعم وإسناد وعدد من الجنود والمواطنين في العملية اإلرهابية التي استهدفت مبنى شرطة الشيخ عثمان

رئيس الجمهورية: العناصر المارقة والغادرة التي تحاول عبثًا زعزعة األمن واالستقرار 
وتسفك دماء األبرياء لن تنجو مطلقًا من أفعالها المشينة وستطالها يد العدالة

 بع�ث فخامة الرئيس عبدربه منص�ور هادي رئيس 
الجمهوري�ة، برقية عزاء ومواس�اة يف استش�هاد قائد 
اللواء االول دعم واس�ناد العميد منري ابو اليمامة وعدد 
من رفاقه االبرياء، جراء االعت�داء اآلثم الذي تعرض له 
حفل اس�تعرايض وتدريبي عس�كري الذي شهده اليوم 

معسكر الجالء بالعاصمة املؤقتة عدن.
وعرب فخام�ة رئيس الجمهوري�ة يف برقيته عن بالغ 
الحزن واالىس الستش�هاد العميد منري اليافعي ورفاقه 

الذي كان له اسهاماته النضالية وامليدانية خالل عمليات 
تحرير عدن من مس�لحي املليش�يات الحوثية اإليرانية 

االنقالبية واذرعها اإلرهابية الحليفة لها.
وأش�ار فخام�ة الرئي�س اىل ان املليش�يات املارقة ال 
يمكن لها ان تنشد السالم مما يحتم عىل شعبنا التصدي 
ملمارساتها وافعالها املارقة واألثمة لتحرير كامل تراب 

الوطن من رشورها..
وبعث فخامة الرئيس برقية عزاء ومواس�اة اىل قائد 

رشطة الشيخ عثمان وأهايل وذوي الضحايا من منتسبي 
املؤسسة األمنية واملواطنني األبرياء الذين قضوا يف عملية 
االستهداف االثمة التي طالت مبنى رشطة الشيخ عثمان 

الخميس املايض.
وأش�ار فخامة الرئيس يف برقيته اىل ان تلك العنارص 
املارقة والغادرة التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار 
املناطق األمنية وس�فك دماء األبرياء ل�ن تنجو مطلقاً 
من أفعالها املش�ينة وستطالها يد العدالة لتنال عقابها 

وجزاءها الرادع بما اقرتفته بحق املجتمع.
وحث فخامة الرئيس قيادات مختلف األجهزة األمنية 
والعسكرية عىل رفع اليقظة والجاهزية األمنية ملواجهة 
ورصد تلك األعمال املشينة للمليش�يا الحوثية االيرانية 

وقوى التطرف واإلرهاب املساندة والحليفة لها..
س�ائالً للموىل ع�ز وجل ان يتغمد الش�هداء بواس�ع 
رحمت�ه وان يم�ن ع�ىل الجرح�ي واملصابني بالش�فاء 

العاجل.

تاب�ع رئي�س مجل�س ال�وزراء 
الدكت�ور معني عبدامللك املس�ؤولني 
وقي�ادات الس�لطة املحلي�ة يف عدن 
والعس�كرية  االمني�ة  والقي�ادات 
العم�ل  أث�ار  الحت�واء ومعالج�ة 
االرهاب�ي املتزامن بتفجري س�يارة 
مفخخة امام قس�م رشطة الشيخ 
عثمان واس�تهداف عرض عسكري 

يف العاصمة املوقتة عدن.
 أجرى رئيس ال�وزراء، الخميس 
املايض، عدداً من االتصاالت الهاتفية 
بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
أحم�د املي�ري وس�الم الخنب�يش 
ومحافظ ع�دن أحمد س�الم ربيع، 
وع�دداً م�ن القي�ادات العس�كرية 

واألمنية.
وأصدر رئيس الوزراء، توجيهات 

بمضاعف�ة الجه�ود للتعام�ل م�ع 
تبعات وآثار هذه العمليات اإلجرامية 
الخدم�ات  وتقدي�م  واإلرهابي�ة، 
اإلس�عافية والعالجي�ة للمصابني، 
ووضع الخطط العاجلة من القيادات 
العس�كرية واألمنية؛ لتفادي تكرار 
مث�ل ه�ذه األعم�ال، مش�دداً ع�ىل 
رضورة ع�دم الته�اون، والبقاء يف 
أعىل درجات اليقظة األمنية العالية 
حتى اس�تئصال مرشوع إيران عرب 
وكالئها من مليشيا الحوثي املتمردة.

وأكد ان الحكومة وبتوجيهات من 
رئي�س الجمهورية عبدربه منصور 
هادي تويل كل االهتم�ام بالجرحى 
وتقديم كاف�ة أوجه الرعاية الطبية 
والعالجية لهم وستعمل بتنسيق مع 
السلطة املحلية عىل حرص االرضار 

وايج�اد املعالج�ات الريعة ملنازل 
األرس املترضرة.

وع�رب رئيس الوزراء ع�ن تعازيه 
الح�ارة ألرس الش�هداء، وأن يم�ن 
الله بالش�فاء العاجل عىل الجرحى 

واملصابني.
بدورهم، أكد نائب رئيس الوزراء 
ومحافظ عدن والقيادات العسكرية 
واألمنية، التزامهم بتنفيذ توجيهات 
رئيس الوزراء، وأن االجهزة األمنية 
وقياداته�ا تق�وم بواجباته�ا، ولن 
تتوانى عن عمل كل ما يلزم للحفاظ 
عىل األمن واالس�تقرار يف العاصمة 
املؤقتة ع�دن واملحافظات املحررة، 
الفتني إىل ما تم اتخاذه من إجراءات 
للتعامل مع تبعات وآثار هذه العمل 

اإلجرامي واإلرهابي.

بعث نائب رئيس الجمهورية 
الفري�ق الرك�ن ع�ي محس�ن 
صالح برقيات تعازي ومواساة 
يف استش�هاد ع�دد م�ن القادة 
والجن�ود ويف مقدمتهم العميد 
من�ري اليافع�ي ج�راء اعت�داء 
آثم م�ن قبل ميليش�يا الحوثي 
اإلرهابية عىل معس�كر الجالء 
ع�دن  املؤقت�ة  بالعاصم�ة 
واستهداف مبنى رشطة الشيخ 

عثمان بسيارة مفخخة. 
وأشاد نائب الرئيس بمناقب 
وم�ا  وبطوالته�م  الش�هداء 
س�طروه من مالح�م خالدة يف 
معارك تحرير العاصمة املؤقتة 

ع�دن. وأكد نائ�ب الرئيس بأن 
تزامن الحادثتني يكشف حجم 
الرعاي�ة والدع�م ال�ذي تقدمه 
إي�ران للجماع�ات اإلرهابي�ة 
ومنها جماع�ة الحوثي وبقية 
العن�ارص املتطرف�ة وخدم�ة 
الطرف�ني للم�رشوع اإليران�ي 
التخريب�ي اله�ادف إىل زعزعة 
األم�ن واالس�تقرار يف املناطق 

املحررة. 
كما أك�د نائ�ب الرئيس بأن 
تثبيت األمن واالس�تقرار يف كل 
مناطق اليم�ن ينطلق من دحر 
االنق�الب واس�تعادة الرشعية 
وتثبيت دعائم األمن واالستقرار 

يف كل ش�رب يف اليم�ن، داعياً إىل 
االصطف�اف خل�ف الرشعي�ة 
الت�ي تمث�ل رم�ز اليم�ن ونبذ 
الفرقة وتوجيه الجهود ملواجهة 
مخاط�ر الكهن�وت واإلره�اب 
والتط�رف باعتبارهم�ا خطراً 

واحداً يحدق بالبالد. 
يف  الرئي�س  نائ�ب  وع�رب 
الربقيات عن تعازيه ومواساته 
ألرس وأقارب الش�هيد اليافعي 
وبقي�ة الش�هداء، س�ائالً الله 
العي القدير أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته 
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب 

والسلوان.

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة البقاء 
في أعلى درجات اليقظة العالية

في تعزيته في استشهاد عسكريين جراء األعمال اإلرهابية في عدن

نائب الرئيس: تزامن العمليتين اإلرهابيتين في عدن يكشف 
حجم الرعاية والدعم الذي تقدمه إيران للجماعات اإلرهابية 

 لجنة لتعويض أسر الشهداء ومتابعة عالج الجرحى

قالت وزارة الداخلية : »إن الهجومني 
اإلرهابي�ني اللذي�ن رضب�ا معس�كراً 
للجيش، وآخر للرشط�ة بمدينة عدن، 

استهدفا أمن واستقرار املدينة«.
وأشارت إىل أن الهجومني يثبتان أن 
مليش�يا التمرد الحوثي�ة، وغريها من 
الجماعات اإلرهابية املتطرفة تتقاسم 
األدوار، وتكمل بعضها بعضا يف حربها 
عىل الش�عب اليمني، وسعيها لرضب 

استقراره وأمنه.
العمليت�ني  خ�الل  م�ن  وتابع�ت، 
»اإلرهابيت�ني«، ي�ربز ال�دور اإليراني 
املعادي والتدمريي يف اليمن، من خالل 
دعهم�ا ورعايته�ا ملليش�يا الحوث�ي، 
وتزويده�م بالصواري�خ البالس�تية، 
والطائرات املسرية واألسلحة النوعية.

مؤك�دة أن الحكوم�ة وبتوجيه�ات 
من فخام�ة الرئي�س املش�ري عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، تويل 
كل االهتمام بالجرح�ى وتقديم كافة 
أوجه الرعاية الطبي�ة والعالجية لهم، 
وستعمل بالتنسيق مع السلطة املحلية 
عىل حرص األرضار، واتخاذ املعالجات 

الريعة لتعويض األرس املترضرة.
ج�اء ذل�ك يف بي�ان اصدرت�ه وزارة 
الداخلي�ة، ح�ول العملي�ات اإلرهابية 
املؤقت�ة  العاصم�ة  ش�هدتها  الت�ي 
عدن الخمي�س، واس�تهدفت مرك�ز 
رشطة الشيخ عثمان، ومعسكر الجالء 
التدريبي، وخلفت سقوط عدد كبري من 

الشهداء والجرحى.
ونع�ت وزارة الداخلي�ة يف بيانه�ا 
كاف�ة الش�هداء الذي�ن س�قطوا 
ويف  اإلرهابيت�ني،  العمليت�ني  يف 
مقدمته�م قائد الل�واء األول دعم 
وإسناد العميد منري أبو اليمامة.. 
س�ائلة املوىل عّز وج�ل أن يتغمد 
الشهداء بواسع الرحمة واملغفرة، 
ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن 
بالشفاء عىل الجرحى واملصابني.

يف  الداخلي�ة  وزارة  وقال�ت 
بيانه�ا: »إن�ه ويف تمام الس�اعة 
الثامن�ة صباح�اً من يومن�ا هذا 
الخميس املوافق 1/ 8 / 2019م 
تم استهداف مركز رشطة الشيخ 
عثم�ان بس�يارة مفخخ�ة مم�ا 
أدى إىل استش�هاد )13( من أفراد 
الرشط�ة، وج�رح ع�دد آخ�ر يف 

العملية اإلرهابية«.
وأكد البيان أن قي�ادة الوزارة قامت 
باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابري األمنية 
الالزمة للتعام�ل مع هذه األحداث بعد 
أن تم إس�عاف الجرح�ى، ونقل جثث 
الشهداء إىل مستشفيي أطباء بال حدود 

والربيهي.
وأضاف�ت الداخلي�ة: »ويف عملي�ة 
اس�تهدفت  فق�د  أخ�رى  إرهابي�ة 
مليش�يا الحوثي اإلرهابي�ة االنقالبية 
املتمردة بطائ�رة مس�رية وص�اروخ 
باليستي قصري املدى حفل استعرايض 
وتدريبي عسكري شهده اليوم معسكر 
الجالء بالعاصمة املؤقتة عدن، مما أدى 
إىل س�قوط )36( ش�هيداً بينه�م قائد 
اللواء األول دعم وإس�ناد العميد منري 

أبو اليمامة، وعدداً من رفاقه«.
ع�ن  الداخلي�ة،  وزارة  وع�ربت 
اس�تنكارها الش�ديد له�ذه العمليات 
اإلرهابي�ة.. مؤك�دة أنه�ا ل�ن تتوانى 
يف تأدية مه�ام عمله�ا يف حفظ األمن 
العن�ارص  ومالحق�ة  واالس�تقرار، 
اإلرهابي�ة وخالياه�ا، وكل من يحاول 
إثارة الفوىض واستهداف قوات األمن.. 
مش�رية إىل أن الهجوم�ني يثبتان بأن 
مليش�يا التم�رد الحوثي�ة وغريها من 
الجماعات اإلرهابية املتطرفة تتقاسم 
األدوار، وتكمل بعضها بعضاً يف حربها 
عىل الش�عب اليمني، وسعيها لرضب 

أمن واستقرار اليمن.
كما أكدت أنها لن تفرط يف تضحيات 
األبط�ال ودماء الش�هداء التي س�الت 

لتحرير عدن وس�ائر م�دن اليمن من 
قوى اإلرهاب والتم�رد الحوثية، وأنها 
ماضية يف طريق استعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب والتمرد، وستظل عدن وكافة 

املدن املحررة شامخة وقوية.
وقالت الوزارة: »إنها إذ تدين وبأشد 
العبارات هذه األعمال اإلرهابية؛ فإنها 
تؤكد للشعب اليمني بأنها ومعها كافة 
القوى الوطنية وبمساندة من األشقاء 
يف دول التحال�ف العرب�ي ماضي�ة يف 
حربه�ا الس�تئصال اإلره�اب والقوى 
التي تق�ف خلفه، وتطه�ري اليمن من 
دنس ورجس املليشيا الحوثية املتمردة 
املدعوم�ة م�ن إي�ران والقض�اء عىل 

مرشوعها التدمريي البغيض«.

في بيان لها..

الداخلية: لن نتوانى في تأدية مهامنا لحفظ 
األمن واالستقرار ومالحقة اإلرهابيين
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أج�رى فخام�ة الرئيس عبدرب�ه منصور 
ه�ادي رئي�س الجمهورية، اتص�االً هاتفياً 
بكل من نائب رئيس ال�وزراء وزير الداخلية 
أحمد بن أحمد امليري ومحافظ عدن أحمد 
سالم ربيع، وذلك للوقوف عىل جملة األوضاع 
بعدن واملحافظات املجاورة بما يهدف لتعزيز 
األمن واستتبابه وتوحيد الجهود والصفوف 
والحفاظ ع�ىل وحدة النس�يج املجتمعي يف 
مواجهة العدو املرتبص بالشعب اليمني يف كل 
منطقة وموقع وخطوط التماس من املليشيا 

الحوثية اإليرانية املتمردة.
ولفت فخامت�ه اىل ما قدمته عدن، ولحج، 
وابني، والضالع وتعز وباقي املحافظات من 
تضحيات عظيمة يف سبيل ذلك وبسط نفوذ 
الدولة وتحقيق األمن واالستقرار للمواطنني 

واالهتمام باحتياجاتهم ومعيشتهم اليومية.
وش�دد فخامة الرئيس عىل أهمية تحقيق 
األمن واالستقرار، ونبذ األعمال والترصفات 
الفردية تجاه أبناء الوطن ومن أي محافظه 
كان�ت واملس�يئة اىل تقالي�د ش�عبنا وقيمه 
األصيل�ة والت�ي تخ�دم يف املجم�ل نتائجها 
وانعكاساتها مليشيا التمرد الحوثية االيرانية 

والجماعات اإلرهابية املساندة لها.
ووج�ه فخامة الرئيس الس�لطات املحلية 
واألجهزة األمني�ة يف محافظات عدن ولحج 
والضالع، بوقف أي ممارس�ات خارجة عن 
النظام والقانون ض�د املواطنني واملمتلكات 
الخاصة والعامة.. ونبذ املمارسات الخاطئة 
التي يقوم بها البعض عىل أساس مناطقي أو 

سيايس بعد األحداث اإلرهابية التي تعرضت 
لها العاصمة املؤقتة عدن.

وش�دد فخامة الرئي�س يف توجيهاته عىل 
رص الصفوف وتوحي�د الجهود واإلمكانات 
لتواكب الواق�ع الرافض لالنقالب، ومن أجل 
استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق 
الوط�ن وص�والً إىل العاصمة صنع�اء وبناء 
اليمن االتحادي الجديد الضامن لحقوق كافة 
أبنائه من شمال الوطن إىل جنوبه ومن رشقه 

إىل غربه.
املحافظ�ني  الرئي�س  فخام�ة  وحم�ل 
وقيادات األجهزة األمنية يف مختلف املناطق 
املحررة مس�ئولية أي تقص�ري يف تنفيذ هذه 
التوجيهات، وتحمل املسئولية الكاملة تجاه 

حماي�ة املواطن�ني وممتلكاته�م ووقف أي 
انتهاكات وممارسات يف هذا اإلطار.

ودع�ا فخام�ة الرئي�س كاف�ة الجه�ات 
الحكومي�ة واألجه�زة الرس�مية وغريها إىل 
الوقوف صفاً واحداً يف مواجهة التمرد الحوثي 
املدعوم من إيران، واستكمال مسرية تحرير 
ما تبقي م�ن محافظات الوطن واس�تعادة 
املؤسسات وتحقيق األمن واالستقرار يف كافة 

ربوع الوطن.
وم�ن جانبهم ع�ربا نائب رئي�س الوزراء 
وزير الداخلية أحمد امليري ومحافظ عدن 
أحمد سالم ربيع عن امتنانهم ملتابعه فخامة 
الرئيس ملختلف التطورات التي تشهدها عدن 
واملحافظات املجاورة بجوانبها املختلفة وذلك 
يف إط�ار اهتم�ام فخام�ة الرئيس 

الدائم بأوضاع الوطن عموماً. 
وأك�دا ع�ىل العم�ل م�ع مختلف 
والعس�كرية  األمني�ة  األجه�زة 
وبتع�اون املواطن�ني نح�و تنفي�ذ 
توجيه�ات فخام�ة الرئي�س بم�ا 
يفيض الس�تتباب األمن واستقراره 
واالنتص�ار إلرادة ش�عبنا اليمن�ي 
يف دحر م�رشوع التم�رد.. وتوحيد 
الص�ف واللحمة الواح�دة من أجل 
قوة مجتمعنا وعزة شعبنا، مؤكدين 
عىل العمل فوراً برتجمة توجيهات 
فخام�ة الرئي�س اىل واق�ع عم�ي 
ملختلف األط�ر الحكومية واألجهزة 
األمنية يف وقف االختالالت وتجاوز 
تداعياتها املرضة بالنسيج الوطني 
املجتمعي والتي تخ�دم أوال وأخرياً 
مليش�يا التمرد وجماعات التطرف 

واإلرهاب.

توال�ت بيان�ات واالس�تنكار واإلدان�ة 
لألعم�ال اإلرهابي�ة الت�ي تعرض�ت له�ا 
العاصمة املوقتة ع�دن الخميس املايض، 
وكذل�ك االعم�ال التعس�فية والعنرصية 
والتهجري القري الت�ي تقوم بها بعض 
العن�ارص ع�ىل أس�اس مناطق�ي ض�د 

املواطنني العزل وممتلكاتهم الخاصة.
وأك�دت عدد م�ن املنظم�ات والهيئات 
الرسمية استنكارها ورفضها لتلك االعمال 
واملمارسات يف بيانات اصدرتها معتربة تلك 
األعمال ترصفات مسيئة إىل تقاليد الشعب 
اليمني وقيمه األصيلة التي تخدم مليشيا 

التمرد الحوثية والجماعات االرهابية.
 وأصدر أبناء محافظة أبني بياناً أدانوا 
في�ه االعم�ال االرهابي�ة الت�ي تحدث يف 
عدن وأودت يف حياة عدد من رجال االمن 
وترضر من�ازل املواطن�ني مرتحمني عىل 
الش�هداء، معربين يف البيان عن رصدهم 
الت�ام لألح�داث التي تل�ت تل�ك االعمال 
االرهابي�ة وع�ىل راس�ها اعم�ال الرتحل 
القري التي تعرض لها االالف من ابناء 
املحافظات الشمالية يف عدن واالعتداء عىل 

ممتلكاتهم.
بالعاصم�ة  التنفي�ذي  املكت�ب  ودان 
املؤقتة عدن بشدة األعمال التعسفية ضد 
املواطنني من أبناء املحافظات الشمالية، 
واالعت�داء ع�ىل ممتلكاته�م وترحيله�م 

قريا يف بيان قال فيه:
» ففي الوقت الذي يعرب املكتب التنفيذي 
عن ادانته أو استنكاره لألعمال االرهابية 
التي استهدفت كالً من معسكري الجالء 
وقس�م رشط�ة الش�يخ عثم�ان وراح 
ضحيته�ا ع�رشات الش�هداء م�ن خرية 
ش�بابنا ضباطاً وافراد الل�واء االول دعم 

وإسناد ورشطة الشيخ عثمان.
فإن املكت�ب التنفيذي يدي�ن يف الوقت 
نفس�ه وبش�دة ما يقوم ب�ه البعض من 

الخارج�ني ع�ن النظ�ام والقان�ون م�ن 
املواطن�ني واصح�اب  اعت�داءات ع�ىل 
البس�طات واملحالت التجاري�ة بالرضب 
واالعت�داء واح�راق املح�الت وترحيله�م 
بطريق�ة قري�ة، كم�ا يؤك�د املكت�ب 
التنفي�ذي رفض�ه املطل�ق لتل�ك االعمال 
الخارج�ة ع�ن القانون  والوق�وف صفا 
واحدا ملواجهة كل اشكال العنف ودعوات 
العنرصية واملناطقية املقيتة وضد كل من 
يحاول تفكيك النسيج االجتماعي واثارة 

املشاكل والفوىض يف مدينة عدن.
وأكد أعض�اء املكتب التنفيذي تأييدهم 
ووقوفه�م اىل  جانب محاف�ظ املحافظة 
لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية  
يف العم�ل س�وياً لتأم�ني حي�اة الن�اس 
والحفاظ ع�ىل ممتلكاتهم، وكبح جماح 
الف�وىض وإحال�ة املتورط�ني إىل النيابة 

والقضاء...«.
كما جدد البيان التأكي�د عىل أن مدينة 
عدن ستضل وعىل الدوام املدينة الحاضنة 
لكل ابناء الوط�ن اليمني، ولكل القادمني 

اليها دون تمييز، كونها املدينة الحضارية 
والثقافية والعاصمة املؤقتة لليمن.

أعمال صبيانية
م�ن جانب آخر دان تنفي�ذي محافظة 
لحج يف اجتماع له عقد برئاس�ة املحافظ 
اللواء الركن أحمد تركي، األعمال اإلرهابية 
التي اس�تهدفت معس�كر الج�الء وإدارة 
الرشطة بمدينة الشيخ عثمان يف العاصمة 
املؤقتة عدن، واستهجن األعمال الصبيانية 
وعري املسؤولة التي لحقت الرضر بعدد من 
املواطنني من أبناء املحافظات الشمالية، 

وأكد أن أمن املواطن يتعلق بالجميع.

العنف والكراهية
كم�ا دان�ت الس�لطة املحلي�ة واملكتب 
التنفي�ذي بمحافظ�ة م�ارب األعم�ال 
اإلرهابية يف العاصم�ة املؤقتة عدن، التي 
تؤكد االرتباط الوثيق والتنس�يق العميق 
بني مليش�يا الحوثي املتمردة وجماعات 
داع�ش والقاع�دة وتطاب�ق مرشوعهما 

التخريبي والتدمريي.
ودعت السلطة املحلية املجتمع اإلقليمي 
إىل إدانة تل�ك األعمال وغريها من األعمال 
التي طالت الرضر باملواطنني يف العاصمة 
املؤقت�ة.. الفت�ة إىل أن العن�ف ال يولد إال 

العنف والكراهية والبغضاء.

تصعيد وتحريض
من جهته عرب امللتقى العام ألبناء وأهايل 
عدن يف بيان استنكارهم ورفضهم األعمال 
االرهابية التي استهدفت معسكر الجالء 
ومركز رشطة الشيخ عثمان يف العاصمة 
املوقت�ة ع�دن وتداعي�ات التصعي�د التي 
صاحب�ت التحريض والرتحي�ل القري 
املنظم البناء املحافظات الشمالية يف عدن، 
وأكدوا يف بيانهم عن رفضهم القاطع لتك 

املمارسات الدخيلة عىل املجتمع العدني.
أم�ا أبن�اء ملتقى ش�باب ش�بوة فقد 
أوضح موقفه الرافض لكل أنواع االرهاب 
والتط�رف يف بيان اصدره ح�ول األحداث 
االخ�رية التي حدثت يف عدن مس�تنكرا ملا 

يحدث من ممارسات اضطهاد ضد ابناء 
املحافظات الشمالية وممتلكاتهم.

ودع�ا ملتق�ى ش�باب ش�بوة يف بيانه 
القيادة السياسية إىل اتخاذ اإلجراءات ضد 

من يرتكب تلك االعمال.

أعمال ال إنسانية 
وادانت قبائل يافع االعمال التي تنسب 
اىل اش�خاص من ابناء قبيل�ة يافع االبية 
التي قدمت قوافل من الش�هداء من اجل 
نجدة املظلوم والوقوف مع الحق ونرصة 
القضايا العادلة، واك�دت يف بيان لها بأن 
من يقوم بمثل هذه االعمال الال إنس�انية 
انما يمثلون انفس�هم املريضة، ودعت يف 
بيانها الجهات املختصة اىل محاسبة من 
يقوم�ون بتل�ك االعمال لينال�وا جزاءهم 

العادل

فرض عقوبات
ودعت منظمة هيوم�ن رايتس ووتش 
الحقوقي�ة مجلس حق�وق اإلنس�ان إىل 

التحقي�ق يف االنتهاكات الت�ي ارتكبت يف 
مدين�ة عدن، م�ن نهب للمح�الت وحرق 
املمتلكات الخاصة بمواطنني  من شمال 
اليم�ن ال عالقه لهم بالش�أن الس�يايس 

واالحتقان يف البلد.
وقالت ليىل مطر؛ املس�ؤولة يف هيومن 
رايت�س ووت�ش إن: هذا األمر يس�توجب 
تدخل األمم املتحدة لوق�ف اعمال العنف 
تجاه املواطنني الشماليني وحمايتهم كون 
اليمن تحت البند السابع من ميثاق األمم 
املتحدة، وأضافت: أنه تم منع الناس من 
تلقي العالج، كما هوجمت األطقم الطبية 
بجانب سلسلة واسعة من االنتهاكات التي 
يجب فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي تكلك 
الجرائ�م واالنتهاكات، وف�رض عقوبات 
أممية ضد محرض�ني القتل واالنتهاكات 
الجسيمة التي لن تسقط بالتقادم ودعت 
األم�م املتح�دة اىل ف�رض عقوب�ات ضد 
داعمي املليشيات اإلرهابية التي تمارس 

أعمالها خارج نظام الدولة الرشعية.

أعمال غير مسؤولة
واستنكرت قيادة قوات ألوية العمالقة 
عىل رأس�ها الش�يخ عي س�الم الحسني 
اعم�ال االعت�داء والرتحي�ل للمواطن�ني 
الشماليني من العاصمة عدن والتي يقوم 
بها اشخاص بش�كل فردي وطريقه غري 

مسؤولة.
ودعت قيادة ألوية العمالقة قوات األمن 
يف ع�دن اىل حماية املواطنني الش�ماليني 
والحفاظ عىل ممتلكاتهم وعدم السماح 
باالعت�داء عليه�م وترحيله�م م�ن قب�ل 

اشخاص وبطريقة غري مسؤولة.
وعربت قيادة ألوية العمالقة عن حزنها 
الشديد ملا تعرض اليه الشهيد ابو اليمامة 
وعرشات األفراد من عملية إرهابية لكنها 
ال ت�رى الث�أر له�م يف ترحي�ل املواطنني 

البسطاء ونهب ممتلكاتهم.

وجه بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة

رئيس الجمهورية يدعو كافة الجهات واألجهزة الرسمية إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة التمرد الحوثي اإليراني
على المحافظين وقيادة األجهزة األمنية في مختلف المناطق المحررة القيام بواجبهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم ونحملهم مسؤولية التقصير

الممارسات الخاطئة والمسيئة إلى تقاليد وقيم شعبنا األصيلة تخدم مليشيا التمرد والجماعات اإلرهابية المساندة لها

اعتبرتها تصرفات مسيئة وخارجة عن النظام والقانون 

هيئات وأحزاب ومنظمات رسمية وشعبية تستنكر وتدين األعمال اإلرهابية والتعسفية والعنصرية ضد المواطنين في عدن

الحكومة: ما يحدث في عدن من 
انتهاكات ال يمكن التغاضي عنها 

من جانب آخر أك�دت الحكومة أن ما يحدث يف عدن 
من انتهاكات تطال باألذى واإلهانة للمواطنني بدوافع 
مناطقية ال يمكن التغايض عن تبعاتها.. مشرية إىل أن 
الت�زام الحكومة يف الدفاع عن كل املواطنني وحمايتهم 
ثابت، وأنه ال مجال للمساومة حني يتعلق األمر بحياة 

املواطنني وأمنهم واستقرارهم.
وأعرب�ت الحكوم�ة الرشعية، ع�ن تقديره�ا العايل 
لرفض أبناء ع�دن، وبقية املحافظ�ات الجنوبية، لكل 
أشكال االنتهاكات التي طالت مواطنني أبرياء بدوافع 

مناطقية.
مش�يدًة، بدور الفعالي�ات االجتماعية والسياس�ية 
الفعال، يف منع تفاقم وترية االنته�اكات، التي ُتخالف 

القوانني املحلية والدولية، وأخالق اإلنسان اليمني.
ووج�ه محاف�ظ محافظة ع�دن أحمد س�الم ربيع 
األجه�زة االمني�ة باملحافظة االلت�زام بتنفي�ذ النظام 
والقانون والحفاظ عىل حياة الناس وحماية ممتلكاتهم 
وترسيخ السلم االجتماعي وتحقيق االمن واالستقرار 
والس�كينة العامة والتصدي لكل املح�اوالت الخارجة 
عن النظام والقانون والتي  ملا من ش�أنها زرع الفتنة 
املجتمعية وإش�اعة الفوىض وإقالق الس�كينة العامة 

باملدينة.
ج�اء ذلك خ�الل زي�ارة تفقدية ق�ام به�ا محافظ 
محافظة ع�دن أحمد س�الم ربيع ملديريات دار س�عد 

واملنصورة والشيخ عثمان عقب االحداث.



     اجليش الوطني اليمني
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• سبق أن تم اإلعالن عن املخطط العام )ماسرتبالن( 
للمدينة، ما مضمون فكرة ماسرت بالن؟ 

هو مخطط مدني ع�ام ملدينة مارب، وتم االعالن 
عنه يف ماي�و 2018م. وكان االخ املحافظ س�لطان 
العرادة هو صاحب الفك�رة والراعي لهذا املرشوع، 
حيث تم مناقش�ة ش�بكة املدينة من اجل استيعاب 
التطورات الجدي�دة عىل املدينة، وذل�ك الن املخطط 
الس�ابق لم تكن ش�بكته محددة إالب 3600هكتار، 
بينما املخطط الجديد مستوعب الي تطورات حاصلة 
ل� 30سنة قادمة، وتتجاوز مساحته 21الف هكتار، 
ويشمل ثمانية قطاعات 34+ منطقة حرضية تولدت 
منه�ا 107+وح�دة جوار، وف�ق معاي�ري التخطيط 
الح�رضي ال�ذي قامت ب�ه الهيئة العام�ة لألرايض 
واملس�احة والتخطي�ط العمران�ي م ع�دن، كما أن 
املخط�ط ناظم ل�كل خدم�ات البني�ة التحتية مثل 
الكهرباء والرصف الصحي واملياه وشبكة االتصال، 
وملا قد يستجد من خدمات عامة ضمن شبكة شوارع 

املدينة. 

• املخطط هذا تحصيل قرار ش�خيص أم دراس�ة 
علمية مواكبة ملتطلبات املدن العرصية؟ 

نعم هو وفق رؤية مدروس�ة من حيث متطلبات 
حاجة املجتمع والس�لطة املحلية والدولة، ومواكب 
للع�رص يف تصامي�م امل�دن اإلعالمي�ة والرياضي�ة، 
والطبي�ة، والحدائ�ق املائي�ة وامل�دن الصناعي�ة، 
ومدين�ة االبراج التجارية كمعل�م مهم وبارز لجذب 
االس�تثمار املحي واالقليمي والدويل. وقد اخذ العمل 
يف ذلك مجه�وداً كبرياً من قبل فريق فني متخصص 
واستش�اري ولجنة فنية من املكتب الفني ومديرية 
املدينة، ومكتب األشغال العامة، ومكتب األرايض يف 
إعداد وتدش�ني العمل باملخطط الحرضي، اس�تمر 
فرتة 6اش�هر من النزول امليداني والرفع املس�احي 
والتصميم واالخراج والطباعة كنس�خة اولية تمت 
مراجعتها من قبل فريق من الهيئة العامة لألرايض 
والتخطي�ط العمران�ي يف العاصم�ة املؤقت�ة عدن، 
واستغرقت املراجعة والتشييك واقرار املخطط شهراً، 
ثم بعد ذلك اخذ طريقة للمصادقة من قبل األخ رئيس 
الهيئة االس�تاذ /أنيس عوض باحارثه الذي كان له 
دور كبري يف انج�اح هذا العمل، كتعمي�د قرار لجنة 
فنية عليا باملوافقة، وإقرار املخطط وذلك يف 4مايو 

2019م

بدء العمل بالمخطط
• هل وجد املاسرت بالن طريقه إىل النور، أم مازال 

حرباً عىل ورق؟ 
نعم خرج املخطط من ط�ور الفكرة التي انبثقت 
عن قرارات االخ محافظ املحافظة بتسمية لجنة وفق 
صالحي�ات وبرنامج زمني لعم�ل مخطط حرضي 
ملركز مدينة املحافظة يواكب التطور الحاصل، وياخذ 
باالحتماالت املستقبيلية للنمو السكاني ومتطلبات 
التنمية املستدامة، ويوسع من شبكة الشوارع، وهذا 
اول عمل تش�هده املحافظة بهذا الحجم والتوس�ع 
ويج�د طريقه اىل النور.. ويج�ري العمل يف املخطط 
وفقاً ملخرجاته يف الش�ق االويل للشوارع التحزيمية 
لوح�دات الج�وار، وك�ذا مراف�ق املنفع�ة العام�ة 
ل�كل وحدة ج�وار، كاملراف�ق التعليمي�ة، والحدائق 
واملتنزه�ات، ودور العبادة، واملس�احات الخرضاء، 

واملرافق الصحية والدفاع املدني، والرشطة.. إلخ.

• تقس�يمات املخطط الع�ام قائمة ع�ىل تصاميم 
معمارية ملزمة؟ 

املكت�ب يعمل وف�ق النظ�ام والقان�ون واللوائح 
الناظمة لذل�ك، ويقدم خدم�ة للمجتمع، من خالل 
االدارات الرئيس�ية التي يتوقف عملها عىل نش�اط 
الن�اس العق�اري والتنمي�ة العمراني�ة، وكذا حفظ 
حقوق امللكية وتس�جيلها تح�ت أي صفة يحددها 
القانون من خالل نوعية الحيازة، مثل: ملك خاص، 
ايجار، انتفاع، وقف، استثمار. وبناء عىل ذلك البد ما 
تكون التصاميم ملزمة، طبقاً لقانون البناء اليمني، 
يف مس�افات االرت�داد، ونم�ط الواجهات، ووس�ائل 
الس�المة، واملواق�ف العامة واملتنفس�ات وخطوط 

الخدمة العامة. 

• وم�اذا ع�ن اس�تيعاب املخط�ط للمتغ�ريات 

الديمغرافية الطارئه عىل املحافظة بشكل مستمر 
ومتزايد؟ 

نعم املخطط يستوعب كل التطورات واالحتماالت، 
واهم يشء هو التزام السكان واملالك بموجب ماهو 

محدد يف املخططات. 

مواكبة التطور
• اال تش�كل التطورات املتسارعة يف مدينة مأرب 

إرباكاً لخطة العمل؟
ال ش�ك ان هناك تاث�رياً ولكنه نس�بي من ناحية 
ايصال الخدمات، وهي تعكس نفس�ها عىل الحالة 
الحرضية، لك�ن هن�اك يف املقابل اس�هام ورشاكة 
مس�ؤولة من الجمي�ع ملواكبة التط�ورات يف البناء 
واالس�تثمار والنمو، وحراك تجاري س�اعد يف رفع 
مستوى دخل الفرد وتشغيل األيادي العاملة ونشاط 
عمراني وخدمي متسارع ايضاً، أيضاً دور السلطة 
املحلية يف املحافظة يف إرساء مداميك الدولة، عكس 
ل�دي املجتمع الرغبة يف اإلس�هام يف عملية التنمية، 
فاالم�ن واالس�تقرار والحري�ة املتاح�ة واملكفولة 
للجميع، تشكل رافعة التفاعل التنموي الي مجتمع، 

وهذا ما هو حاصل يف عاصمة إقليم سبأ. 

• عالق�ة مكتب الهيئ�ة باملكات�ب التنفيذية ذات 
العالقة هي يف تناغم وانسجام أم كل يغرد يف رسب 

لحاله؟ 
هي من األهمية بمكان، وهي يف انسجام وتناغم 

وتشارك بما يعود ايجابياً عىل املجتمع. 

• كيف ستواجهون خطر البناءات العشوائية عىل 
املظهر الحضاري للمدينة؟ 

املس�رت بالن تدارك ما يمكن أن يحدث، وما حدث 
يف القطاع 8،7، وذلك من خالل مخططات تفصيلية 

تتسق مع معايري املخطط العام. 

• من أجل الحف�اظ عىل املظهر الحضاري ملدينة 
مارب ما الذي يجب العمل به، من وجهة نظركم؟ 
يجب الحفاظ عىل النمط املعماري والعمل بموجب 
التصامي�م الهندس�ية، واالعتم�اد ع�ىل مقرتحات 
وتوصي�ات مدروس�ة وم�ن املكاتب املخول�ة بذلك، 
وايضاً ينبغي ان تكون التصاميم متطابقة مع غرض 
اإلنش�اء ونوع الخدمة، عىل سبيل املثال مستشفى، 
فندق، سوق تجاري، وهكذا.. فاالعداد وفق الحاجة 

والغرض هو السمة البارزة للمدن الحرضية. 

االلتزام بالمخطط
• من امل�رشف واملراقب عىل املش�اريع العقارية 

والسكنية؟
مكت�ب الهيئ�ة العام�ة ل�ألرايض واملس�احات 
والتخطي�ط العمران�ي يهت�م ويختص ب�االرشاف 
واملراقبة فيما يقع ضمن اختصاصه وعمله وحيثما 
ينتهي دورنا يبدا دور املكاتب التنفيذية األخرى ذات 
العالقة. فمكتبنا مث�اًل، يختص باإلرشاف والرقابة 
عىل االلتزام بما يف املخطط املدني، وحيازة األرايض، 
ونوع االستثمار، ثم يأتي دور إرشاف ورقابة مكتب 
األشغال عىل ضبط الجودة يف عمل البناءات واملنشآت 

والطرق و.... إلخ. 
ويعت�رب املكت�ب الفن�ي باملحافظ�ة ه�و املحرك 
والناظ�م لحرك�ة املكات�ب التنفيذي�ة، وتنظي�م 
العالقة بينها والرقاب�ة واالرشاف وتوجيه الخطط 

والتمويالت. 

• ما هي اإلش�كاليات التي تواج�ه مكتب الهيئة 
العامة لألرايض واملساحات والتخطيط العمراني؟ 

هناك اش�كاليات تتعلق بمكان العمل الذي نعمل 
فيه حالياً، فامل�كان ضيق وال يتس�ع أو يغطي كل 
ادارات العم�ل، وك�ذا نق�ص يف ال�كادر،. فاملكت�ب 
حالي�اً يوج�د في�ه خم�س ادارات رئيس�ية، وهي 
االرايض، والتخطيط، والسجل، واملكاتب العقارية، 
واالستثمار، وأربع ادارات نمطية، وهي القانونية، 
امل�وارد البرشي�ة، واملالي�ة، والرقاب�ة وهن�ا تكمن 
الحاجة اىل وجود مبنى يستوعب كل االدارات، وكذلك 
اختصاصات الدعم الفني والرقمي، واجهزة املسح 
الرقم�ي الحدي�ث، وطابع�ات الخرائ�ط والتصوير 
الجوي وغريها. ان اهمية املكتب يف تنظيم وحيازة 
االرايض وفحص وتثبيت امللكية العقارية، يستوجب 
بالرضورة وجود مبن�ى دائم ملكتب الهيئة بمارب.. 
وكما نال مقر املكتب الحايل اهتمام قيادة الس�لطة 
املحلي�ة يف التوجيه بالرتميم والتحدي�ث، وإظهاره 
بهذا الش�كل الجمي�ل كما ترى. ونتطل�ع اىل وجود 
مقر ثابت للهيئ�ة العامة، وهانحن كما الحظت قد 
خطونا شوطاً يف وضع تصاميم املبنى، وأملنا بقيادة 
السلطة املحلية كبري جداً يف ان يتحول الرسم املوجود 

عىل الورقة اىل واقع.

• ماذا عن إيرادات املكتب واىل اين تذهب؟ 
لدينا إيرادات، ولكن بحسب ماهو يف الالئحة، وهي 
ايرادات رمزية، وبحسب القانون الذي تنظمه الئحة 
2006وهي أجور مس�ح عقاري ورس�وم تسجيل، 

وتورد إىل حسابني مركزي ومحي. 

مكاتب العقار واألمناء
• سؤال كنت تود االجابة عليه ولم أطرحه عليك؟ 
س�ؤال حول ما ي�رد، للمكتب من مح�ررات من 
مكات�ب غ�ري مرخص�ة، وكتاب ل�م يكون�وا أمناء 
رشعي�ني؟ ولإلجاب�ة عليه نؤكد للجمي�ع عىل عدم 
التعامل مع املكاتب العقارية غري املعتمدة من قبل 
مكتب االرايض، وكذا الكتاب الغري األمناء الرشعيني 
ضمن دوائ�ر اختصاصه�م. ونحذر م�ن كتابة أي 
مح�ررات او ت�داول فيماهو مراف�ق عامة وارايض 
الدولة، او مخالف ملا ن�ص عليه القانون او طبيعة 
وتقس�يمات املخطط العام. وننوه اىل اننا س�نقوم 
بتزويد املكاتب الرئيسة واالمناء املعتمدين يف مركز 
املدينة بنسخة من املخطط يف نقاط اختصاص، كل 
منهم ليت�م عمل التداول العقاري بالبيع والرشاء يف 
املس�احات املحددة طبقاً للمخطط، وننبه الجميع 
عىل االهتم�ام، بالجوانب الفنية وعم�ل التصاميم 
الهندس�ية وأخذ معايري قانون البناء يف مس�احات 
االرتداد من وجه الشارع.. كما نطالب من الجهات 
التي س�بق وعملت كروكيات ولم تس�م مخططات 
بع�ض االحي�اء التي فيه�ا جوانب قصور، تس�ليم 
نسخة الكرتونية ملكتب االرايض ليتم معالجتها عرب 
لجنة املعالجة من أجل إخراج وحدات جوار تفصيلية 
خصوصاً يف القطاع 8رشق املط�ار، والقطاع 7جو 

النسيم. 

• كلمة تريد إيصالها عرب الصحيفة لجهة ما؟ 
كلمة ش�كر ملحافظ املحافظة الش�يخ س�لطان 
العرادة واهتمام�ه الكبري بمكت�ب الهيئة وتقديره 
ألهمية ودور املكتب يف عجلة التنمية، والشكر ايضاً 
ملدير املكتب الفني باملحافظة عىل تفاعله الالمحدود 
نحو كل ما يصب يف خدمة املصالح العامة، والشكر 
موصول ايضاً ألجه�زة األمن التي وف�رت األرضية 
اآلمنة وجعلت من مأرب قبلة حاضنة للمستثمرين، 
ولكل م�ن ج�ارت عليهم مليش�يا التم�رد الحوثي 

املدعومة من ايران.

:» مدير عام األراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمارب لــ»

21 ألف هكتار مساحة المخطط الحضري الجديد للمدينة ويستوعب التطورات ل�30 سنة قادمة

 مختار الصبري:

يش�هد الوس�ط الريايض بتعز انتعاشاً 
مس�تمراً؛ أع�اد روح األم�ل إىل الرياضيني 
وجماهريه�م، وأح�دث ح�راكا متنامي�ا 
للعديد من األلعاب الرياضية التي جّمدتها 
الحرب، فخالل العام الحايل كان الحضور 
فاعال ألنواع الرياضة، ما جدد األمل بتعايف 
النشاط الريايض بصورة كاملة، تدريجيا 
من العام، بعد أن ترضر بصورة بالغة من 
الحرب والحص�ار املفروض ع�ىل املدينة، 
والذي تسبب بدمار البنية التحتية لرياضة 
تعز، وأجرب الرياضيني عىل الش�تات بعيداً 

عن هواياتهم.

واقع استثنائي
جه�ود حثيث�ة بدأه�ا مكتب الش�باب 
والرياضة يف املحافظة، يف محاولته النتشال 
الرياضة من واقعها املتدني بعامل الحرب 
الذي أسهم يف تجميد حركة املالعب وأندية 
املحافظ�ة؛ ليبدأ املكتب مس�رية محفوفة 
باملصاعب والتحديات واملعيقات الشائكة. 

تجدد الحياة 
تمثلت جهود مكتب الشباب والرياضة يف 
محافظة تعز بإقامة عدة بطوالت رياضية 
خ�الل العام�ني املاضيني ش�ملت األلعاب 
املختلفة، إىل جانب افتت�اح وترميم ودعم 
مالعب جديدة "رديفة" للمالعب الرسمية 
الت�ي ال زالت خارج الخدم�ة ملا طالها من 
دمار، قبل أن يع�اود املكتب افتتاح ملعب 
الش�هداء بعد ترميمه جزئي�ا، يف منتصف 

العام املايض.

ولالقرتاب أكثر من حقيقة 
النشاط الريايض يف املحافظة 
االس�تطالع  ه�ذا  أجرين�ا 
م�ع ع�دد م�ن الرياضيني يف 

املحافظة:
الكابتن/ محم�د عقالن - 
م�درب النادي األه�ي أكد أن 
املدينة تش�هد حراكا رياضيا 
كبريا، بعد سنوات من التوقف 
التام بسبب الحرب، إىل جانب 
الدعم السخي لرجال األعمال 
واملهتمني برياضة تعز الذين 
لعبوا دورا بارزا ايضا يف دعم 

بطوالت الحواري.

حراك رياضي
وقال عقالن: »يف الحقيقة 
وبع�د س�نوات م�ن التوقف 
للنشاط الريايض يف محافظة 
تع�ز كان مكت�ب الش�باب 
والرياض�ة الس�ّباق لخل�ق 
حراك ريايض كبري من خالل 

إقامة بطوالت األندية، وكذلك فرق الحواري 
وسباق املاراثون«.

وأش�اد عقالن بالفعاليات التي ينظمها 
مكتب الشباب والرياضة والهادفة إلعادة 
تفعي�ل كاف�ة األلع�اب الرياضي�ة؛ الذي 
أك�د أن�ه كان حاف�ال بالبط�والت، ونجح 
يف تنش�يط ألع�اب رياضية ع�دة، وهو ما 
يعكس تصاعدا مستمرا للنشاط الريايض 
يف املحافظة، مضيفا: »هذا اليشء يدل عىل 
تخطيط وإدارة نشيطة وطموحة لخدمة 

الرياضيني يف تعز والرياضة بشكل عام«.

استمرارية
وعرب عقالن عن أمله باس�تمرار تنظيم 
البطوالت، ورفع مستوى الحراك الريايض 
حت�ى تعود أندي�ة تعز بكام�ل جاهزيتها، 
وتتصدر املدينة مرة أخرى النشاط الريايض 

يف مختلف األلعاب.
الكابت�ن/ محمد الش�يبة - مدرب نادي 
الرشيد رأى أن الحراك الريايض الذي تشهده 
املحافظة بمجمله متميز، متمنيا يف الوقت 
ذاته أن يمنح الجانب الريايض يف املحافظة 
الدع�م ال�الزم واملطل�وب إلع�ادة تأهي�ل 
املنشآت الرياضية واملالعب الرئيسية، حتى 

يتس�عيد الالعبون لياقتهم وتعاود األندية 
ممارس�ة دورها الطبيعي وفق اإلمكانات 
الالزمة، والتي ستمكننا من العودة ملضمار 

املنافسات عىل مختلف املستويات.

نشاط نوعي
واعترب الشيبة أن نشاط مكتب 
الش�باب، باملحافظ�ة: كان قويا 
ومتف�ردا، مؤك�دا أن�ه األول من 
نوع�ه يف محافظ�ة تع�ز، قائال: 
»كان نشاطا قويا وفريدا، وألول 
مرة بتاريخ محافظة تعز نش�هد 
مث�ل ه�ذه الفعالي�ات الرياضية 
املتنوع�ة الت�ي تش�مل مختل�ف 

األلعاب الرياضية».
الري�ايض إيه�اب النهاري عرب 
عن سعادته باألنشطة الرياضية 
املقامة مؤخرا يف املحافظة، قائال: 
أنها »تثلج الصدر، وخلقت حراكا 
رياضيا كب�ريا يف جمي�ع مالعب 

وحواري املدينة«،

شراكة مجتمعية
وأضاف النهاري: »ال ننىس دور 
مكتب الشباب والرياضة واللجنة 
الرياضية واتحاد الرياضة للجميع 
املنبثقني عنه ودورهما الكبري يف 
تنشيط األلعاب الرياضية عىل مدار العام 
يف مناط�ق وأحياء تع�ز، وكل تلك الجهود 
أثم�رت إدخ�ال بع�ض األلع�اب الجديدة 
يف مالع�ب تع�ز وتنش�يطها، باإلضاف�ة 
للبطوالت الخاص�ة باألندية الرس�مية يف 

ملعب الشهداء«.

شحة اإلمكانات
وعن اإلمكانات ق�ال النهاري: »كل هذا 
برغم ش�حة االمكانيات، ومع ذلك ملس�نا 
نجاحاً كبرياً لتنظيم األنشطة والبطوالت، 
وال ننىس ايضا دور اإلخوة الداعمني للعديد 

من األنشطة الرياضية، والذين أسهموا إىل 
جانب الجهات الرسمية يف تنشيط الرياضة 

وتطبيع الحياة بتعز«.
ط�ه الربع�ي أعط�ى تقييمه لتحس�ن 
النشاط الريايض يف املحافظة بنسبة %80، 
نظرا للحراك املش�هود الذي لم يس�بق له 
مثيل حد تعبريه؛ ويضي�ف قائال: "كانت 
الرياضة يف رمضان بنكهة مغايرة عن كل 
املواسم، وخلقت حركة رياضية مشهودة 
لم يسبق لها أي مثيل يف السنوات املاضية«.

يوس�ف الرع�وي الع�ب نادي الرش�يد 
قال: »إن النش�اط الريايض رغم الحصار 
وقلة الدعم واإلمكانات كان جيدا ومثمرا 
بالجهود واإلمكانات املوجودة«، مضيفا: 
أن الحراك املستمر لرياضة تعز يأتي نتاج 
اجتهاد القائمني عىل الرياضة يف املحافظة 
والقادة الرياضيني واملدرب�ني الذين لعبوا 
دورا كبريا يف تحدي الصعاب والحفاظ عىل 

حركية الرياضة وديمومتها.

ثورة رياضية
الكابتن حازم الصلوي: وصف ما تشهده 
املحافظة ب�»الث�ورة الرياضي�ة«، قائال: 
»حقيقة ماتش�هده الرياض�ة يف تعز هي 
ثورة وح�راك كبري نش�كر القائمني عليه 
يف مكتب الشباب والرياضة واتحاد الكرة 
وبقية االتحادات الرياضية، وأيضا اللجنة 
الرياضية التابعة ملكتب الشباب والداعمني 

جميعا«.
وأضاف الصل�وي »تلك الجه�ود تجلت 
بصورة واضحة ومميزة من خالل الربامج 
الناجح�ة الت�ي قام ب�ه مكتب الش�باب 
والرياضة واملتضمن لعدة أنشطة رياضية 

متنوعة استفاد منها كل املشاركني«.

أكد مدير عام هيئة األراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمارب المهندس عبدالله بن صالح 
ابوبكر أن المخطط المدني العام )ماستر بالن( هواول عمل هندسي وفني تشهده المحافظة بهذا 
الحجم، وتقدر مساحتة ب21 الف هكتار، واوضح بأن المخطط اشتمل على كافة خدمات البنية 
التحتية وكل احتماالت التطور الحضري المستقبلي لمدينة تنهض وتزدهر من بين ركام الحرب 
لتلحق بالحياة العصرية، وقال في لقاء موسع اجرته معه »26سبتمبر« ان المخطط في طريقه 
الى النور، وٌأعد وفق رؤية علمية مدروس���ة تلبي الطموحات والرغبة لدى المجتمع بالمش���اركة 

الفاعلة في عملية التطور والتنمية المستدامة .المزيد من التفاصيل في نص هذا اللقاء.

 التقاه/ عيبان صبر

رياضة ت�عز ف����ي طريقها إلى التع�اف��ي

 اشتمل المخطط على 8 قطاعات، و34منطقة حضرية تولدت منها 107وحدات جوار
 المخطط يحتوي على مدن سكنية وطبية ورياضية، وتجارية وصناعية، وحدائق، وأبراج تجارية
 ندعو الجميع إلى االلتزام بالجوانب الفنية ولتصاميم الهندسية ومعايير قانون البناء اليمني
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فؤاد أحمد سيف

واحدية الدم والمصير

م�ع اس�تمرار العصابة الس�اللية يف إجرامها 
املمنهج لكل ماهو يمني، وفق منهج اس�تهداف 
ش�امل يطال كل مواطن، س�واء يف شمال اليمن 
أو جنوب�ه_ رشقه أو غربه، فالجميع تحت دائرة 

االستهداف الساليل العنرصي.
اليوم الدم اليمني يس�يل عىل يد أسوأ عصابة 
كهنوتية، يف مشهد إجرامي، يجسد قبح اإلمامة، 
ومرشوعها الس�اليل، والتي استهدفت، بإجرامها 

كل يمني.
وهاهي العصابة الحوثي�ة، تميض بمرشوعها 
العنرصي الحاقد الس�تهداف األرض واإلنسان، 
وتدمري الهوية اليمنية، وفق مرشوعها االنتقامي، 
وبما يؤكد لليمنينّي جميعهم أن الدم اليمني واحد، 
وأنه هدٌف واحد لعدوٍّ واحد هو اإلمامة وساللتها 

البغيضة.
س�تظل املعرك�ة ب�ني الش�عب اليمن�ي وبني 
دعاة الس�اللة مفتوحة، مالم يس�حق مرشوعها 
العن�رصي، وتجتث ج�ذوره الطائفية، وينترص 

الشعب ملظلوميته، ويستعيد جمهوريته.
وعىل اليمنيني أن يوجهوا سهامهم نحو عدوهم 
الحقيق�ي، ويس�تجمعوا جهوده�م، ويتفرغ�وا 
ملعركتهم املصريية، ويتجه الجميع نحو استكمال 
معرك�ة الخ�الص، وأي انش�غال ع�ن الهدف، 
وخوض معارك جانبية، ماه�و إال إطالة يف عمر 
االنقالب، وإتاحة الفرصة للمش�اريع الصغرية، 
واملفصلة للتقسيم، والتي تخلق املزيد من العداوة 
والكراهية، واملزيد من سفك الدم اليمني، والتوسع 
يف املرشوع الكارثي، عىل حساب مرشوع الوطن.

لقد شاهد اليمنيون االستهدافات األخرية والتي 
طالت مدينة عدن، وطالت من قبلها تعز ومأرب 
والحديدة، وصنعاء، وصع�دة، ووصل رشها إىل 
كافة ال�رتاب اليمني، بل وص�ل رشها إىل جريان 

اليمن يف اململكة.
وبما يدلل أننا أم�ام عصابة، نازية، كهنوتية، 
ال تنتمي لليمن، وال للعروبة، وتعد أداة للمرشوع 

الخميني اإليراني الحاقد عىل اليمن، واملنطقة.
وهنا نؤك�د بأنه ال أمن وال اس�تقرار لليمن يف 
الشمال أو يف الجنوب، وال لدول الجوار يف اململكة 
والخليج، طاملا وهناك بقعة واحدة تمارس فيها 
هذه الجماعة نشاطها املسلح، وتدير منه فكرها 

اإلرهابي امللغم.
لقد توحد أبناء اليمن يف االس�تهداف واإلجرام 
فلم يبق بيت يمن�ي إال ووصل إليه حقد وإجرام 

هذه العصابة الساللية.
وهذا يكف�ي ألن يتوحد اليمني�ون يف مواجهة 
امل�رشوع الحوث�ي، ويدعوه�م إىل االصطف�اف 
الجمهوري، واس�تعادة الدول�ة، ودفع املخاطر، 

ورفع الظلم، وإنهاء االنقالب.
وه�ذه هي املهم�ة ذاتها الت�ي تحملها أبطال 
املقاوم�ة، وأبط�ال الجي�ش الوطن�ي، والذي�ن 
يخوضون جنباً إىل جن�ب مع إخوانهم يف اململكة 
والخليج، معاركهم املقدس�ة يف مواجهة الصلف 
الكهنوت�ي، ولقد ت�م كرس الغ�رور الحوثي منذ 
اللحظ�ات األوىل لالنق�الب، وال يزالون مرابطني 
يف كل جبهات الوطن، وتنتظرهم كثرياً من املهام 

لتحرير ما تبقى.
اليوم مطلوب من كل أبناء اليمن;

اس�تنفار كل الطاق�ات وتوحي�د كل الجهود، 
وصبه�ا يف معرك�ة الخالص، فالخطر الس�اليل 

سيلتهم الجميع.
ال وق�ت الي�وم للمناكفات، واملهات�رات، وعىل 
الجمي�ع مغ�ادرة مرب�ع الش�حن املناطق�ي، 
واالصطف�اف خل�ف م�رشوع الوط�ن، وخلف 
الجيش الوطني، ومع مرشوع الدولة، واالنطالق 
نحو استكمال معركة التحرير، وتخليص البالد 

والعباد واستعادة الدولة.

ال تقام ال�دول وال تحدث فيه�ا التنمية 
دون االستقرار، درس تعلمه العالم حولنا، 
فنهض باس�تقراره، أثيوبيا وراوندا مثلني 
قريب�ني، فاالس�تقرار هو املؤس�س األول 
للتنمي�ة ومفتاحه�ا، ورافعة بن�اء الدول 
ونهضة األمم والش�عوب، ذل�ك ما تعلمته 
اإلنس�انية من تجارب التاري�خ، يف املايض 
والح�ارض، ومفتاح ذل�ك كله نب�ذ ثقافة 
الكراهية، بذلك نادت قيم دين اإلسالم بملله 
املختلفة، حيث دعت إىل األخوة اإلنسانية، 
وموقف الرس�ول عليه الصالة والسالم، يف 
فت�ح مكة قام عىل ذلك، وتأسيس�ه لدولة 
املدينة قائم عىل ذلك، فأسسها عىل املواطنة 
واإلنسانية، وليس عىل العصبية الدينية أو 

العنرصية أو القبلية.
ومن فهمه للتاريخ ودين اإلسالم وقيام 
الحضارات، استلهم فخامة الرئيس هادي 
مرشوعه االتحادي، ليؤسس نموذجه لبناء 
الدولة اليمنية، عىل أس�س املحبة واألخوة 
وإنسانية اإلنسان، مس�لكاً ومنهجاً، فلم 
يرفع سيف العداء أو الكراهية أو االنتقام، 
ضد من تآمر عليه وحاول قتله وإقصائه، 

بل م�د ي�ده للجمي�ع، مس�تلهماً تجارب 
املش�اريع العظيمة لبناء األم�م العظيمة، 
ومس�تلهماً محبته لوطنه وشعبه، وبناء 
مرشوع�ه الحض�اري باليم�ن االتحادي، 
الذي تبنيه املحب�ة ال االنتقام، والتعاون ال 
التخاصم، فلم يستبعد أحد، ولم ينتقم من 
أحد، عامل الجميع كرشكاء يف بناء مرشوع 
اليم�ن العظيم، غ�ري أن البع�ض منهم لم 
يبادل�وه الح�ب بالوف�اء، ولم يس�تلهموا 
عظمة فخامة الرئيس اإلنس�ان، وعظمة 
مرشوع�ه، لبناء يم�ن عظيم، نك�ون فيه 
كلنا عظماء، فلم يستطيعوا التحليق معه 
يف رحاب عظمة اليمن االتحادي، َقزّمتهم 
ثقاف�ة مش�اريعهم، الخاص�ة والعصبية 
والكراهية، ومنعتهم من التحليق يف سماء 

املجد أو املشاركة يف صناعته.
ومن متابع�ة التاريخ نج�د أنه يف حياة 
الش�عوب وتوجهها لبناء عظمتها يسقط 
البعض يف معارك البناء، وهذا أمر طبيعي 
يمكن تجاوزه وتعويض�ه، ونحن اليوم يف 
معركتنا كيمنيني، لبناء دولتنا االتحادية، يف 
مواجهة الذين تمردوا عىل اليمن برشعيته 

ومرشوع�ه، سيس�قط قطع�اً ضحايا يف 
س�بيل الرشعي�ة وامل�رشوع، س�واء من 
استهداف صواريخ املتمردين أو تفجرياتهم 
أو الغامه�م وقنصه�م، وذل�ك م�ا حدث 
ويحدث وسيحدث يف عدن والعند ومأرب، 
وكل مناطق اليم�ن، وكل ال�ذي قضوا أو 
جرحوا جراء صواريخ وتفجريات العدوان 
االنقالبي املتمرد، هم يف موكب الش�هادة، 
ويمك�ن للوط�ن تعويضه�م، لك�ن الذي 
يصعب تعويضه، هوما ينتج من صواريخ 
وتفجريات الكراهية، فالكراهية ضحيتها 
الوطن اليمن�ي كدولة وم�رشوع، وأرض 
وشعب، وهي نار تحرق كل ما تجده حني 
تنطلق رشارتها، وهذا م�ا أحدثه صاروخ 
وتفج�ريات ع�دوان اإلرهاب من مليش�يا 
الحوثي املتمردة والقاعدة عىل عدن، فلقد 
أش�عل ن�ريان الكراهية، بردة فع�ل غّيبت 
العقل والدين واإلخوة والعدالة ومسؤولية 
الدولة، لتنفذ هدف مخطط اإلرهاب بكافة 
عناوينه، والذي يستهدف اليمن واملنطقة، 
فالكراهية حني تجتاح اليمن فهي وبال عىل 
الجميع داخل اليمن ومحيطه، وس�تحرق 

من يوظفها ومن يسري فيها ومن يخطط 
له�ا، فاالعت�داء ع�ىل املواطن�ني املقيمني 
والعاملني يف عدن، دون مسوغات قانونية 
أو جنائية، رشارة ستشعل نريان الكراهية 
التي لن تنطفي، ولن ُتبنى تحت نريانها أي 
دول�ة يف اليمن، نحن نعلم هدف مش�اريع 
اإلرهاب بكل مس�مياتها وسعيها املستمر 
لتمزيق املنطقة واليمن، إن االعتداءات التي 
حصلت تحت ذريعة أن املواطنني شماليون 
ويتحمل�ون مس�ؤولية ما ح�دث، ذريعة 
حمقاء تنفذ مخط�ط اإلرهاب فلو أنفقت 

إيران وإرهابها الحوثي والقاعدي املليارات، 
ملا وج�دوا خدمة تحقق لهم مبتغاهم مثل 
هذه الحماقة، ولق�د وجه فخامة الرئيس 
ه�ادي الجه�ات املعنية، ملواجه�ة املوقف 
ومعالجت�ه، وهو ترصف م�ن قائد حكيم 
ومس�ؤول، إلدراكه مخاطر الكراهية عىل 

نسيج الوطن واملواطن.
وع�ىل كل الداعي�ني واملحرضني لثقافة 
الكراهية واملتس�رتين عليها والس�اكتني 
العدال�ة  س�يف  أن  يدرك�وا  أن  عنه�ا، 
سيطالهم، إن اس�تمروا يف غيهم، وعليهم 
أن يدركوا أن اليمن تحت الفصل الس�ابع 
وكل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، 
ستس�جل وتوث�ق وس�تفتح ملفاته�ا يف 

املستقبل.
علينا كيمنيني اليوم أن نحذر صواريخ 
وتفجريات الكراهية، وعلينا االلتفاف حول 
رشعية فخامة الرئيس هادي، ومرشوعه 
االتحادي، ونمد يدنا ليده املمدودة للجميع، 
لنبني وطناً يسع الجميع، وخرياته تكفي 
الجميع، وبدون ذلك لن نجد أنفس�نا، وال 

منذ س�نوات ونحن نعان�ي من اإلره�اب الوافد من وطننا، وال خرياتنا. 
ف�ارس إىل اليمن، ورغ�م كل اإلج�راءات التي اتخذت 
ملحاربة اإلرهاب خالل السنوات املاضية إال أن ما سمي 
باالنق�الب مث�ل انتكاس�ة حقيقية لكل الجه�ود التي 
اعتمدت ملحاربة اإلره�اب والحد من مخاطره..، وكأن 
هذا االنقالب هدفه دعم اإلرهاب وايجاد قاعدة قوية له 

يف اليمن املستهدفة ويف مقدمتها ..

ما شهده اليمن خالل األربع السنوات املاضية والذي 
أدى إىل تنامي اإلرهاب بش�كل غري مسبوق لدرجة أن 
عنارص ح�زب الله والحرس الثوري اإليراني ش�اركت 
وبقوة يف معظ�م األح�داث التي ش�هدتها اليمن ومن 
ضمنها محارصة املعسكرات واالعتداء عليها واستهداف 
القيادات العس�كرية املرتبطة بالدولة وتدمري الجيش 
ال�ذي كان يش�كل عقب�ة حقيقية تح�ول دون تنامي 

اإلرهاب والوصول إىل هذا املستوى الذي بلغه..

وحتى يتحقق الهدف األس�ايس فقد اسهمت العديد 
من البلدان االقليمية والدولية إىل جانب بعض املكونات 
الداخلية يف تحويل اليمن إىل بؤرة ومقصد لإلرهابيني 
من مختل�ف الجنس�يات وتس�هيل دخ�ول العنارص 
اإلرهابية وقياداتهم باإلضافة إىل مدهم باألسلحة وتوفري 
الغط�اء اإلعالمي ال�ذي حولهم من إرهابي�ني إىل ثوار 
ومعارضني للرشعية كان آخرها الالجئني من الصومال 
واثيوبيا، وما تروج له بعض القنوات الفضائية بما فيها 
قناة العالم وامليادين واملسرية واملنار وغريها.. منذ أكثر 
من ثالث س�نوات وحتى اليوم ين�درج يف اإلطار العام 

واملتمثل بجعل اليمن بؤرة لإلرهاب!..

وبسبب فرقتنا نجحت هذه املؤامرة وتحولت اليمن 
اليوم إىل ميدان وس�احة مفتوحة أم�ام اإلرهابيني وما 

ترتكب من جرائم هو خري دليل لتلك املؤامرة!..

األربع الس�نوات املاضية كش�فت كثرياً من الحقائق 
واألدل�ة الدامغة الت�ي تؤك�د أن هناك رعاي�ة إيرانية 
وتواطؤ بع�ض القوى الدولية م�ع اإلرهابيني.. والتي 
وفرت كل سبل الدعم املادي واللوجستي إلنجاح املخطط 
العام وتمزيق اليمن وتحويله إىل كنتونات صغرية يكون 
لإلرهابي�ني منها النصيب األك�رب.. ودليل ذلك ما أكده 
رئيس الجمهوري�ة عبدربه منصور ه�ادي مراراً بأن 
70% من العن�ارص اإلرهابية وقيادته�م املتواجدة يف 

اليمن من جنسيات عربية وأجنبية فارسية االنتماء.

رغم املخاطر والتهديدات التي ش�كلها اإلرهاب وال 
ي�زال عىل اليم�ن إال أن تعاطي املجتم�ع الدويل مع ما 
تتعرض له اليمن بس�لبية أس�هم إىل حٍد كبري يف تمدد 
اإلرهاب االيراني الف�اريس لدرجة أصبحت فيها اليمن 
وبحسب اإلعالم الخارجي من الدول املصدرة لإلرهاب..

ما حدث يف عدن من هجوم إرهابي واملعلومات التي 
تحدثت ع�ن تبني االنقالبي�ني لهذا الهج�وم، وإن بدا 
الهدف من ورائه شق الصف الوطني للرشعية وتحميل 
ابناء الش�مال املسؤولية إال أن اليمنيني يف شمال اليمن 

وجنوبه هم يف حقيقة األمر ضحية لإلرهاب.

والغريب أن تذهب بعض الوسائل اإلعالمية املحلية 
والعربية لوصف عنارص اإلرهاب باملس�لحني القبليني 
وه�ذا يعد س�تاراً لتل�ك العن�ارص ورشعن�ه واضحة 

لإلرهاب!.

ولعل التهديد الذي أطلقه زعيم االنقالبيني برشعية 
الجهاد يف جزيرة العرب واليمن عىل وجه التحديد وبدعم 
فاريس وتوعده بهجمات جديدة يعد اعرتافاً بأنه هو من 

خطط ومول للهجمات التي استهدفت عدن..

ما حدث يف عدن وابني يؤكد أن اإلرهاب لن ينحرص يف 
عدن وابني فقط وإنما سوف يمتد إىل محافظات أخرى 
وهو ما يستدعي إعادة النظر يف آلية مكافحة اإلرهاب...

واألهم من هذا أن يتم اتخاذ خطوات جدية وصارمة 
ض�د الداعم�ني لإلره�اب أكان�ت دوالً أم هيئ�ات أم 
منظمات.. ألن بقاء مصادر التمويل البرشي لالنقالبيني 

مفتوحة يعني بقاء اإلرهاب..

فهل حان الوقت ليعي�د العالم ويف مقدمتهم أمريكا 
وفرنس�ا وبريطانيا وروس�يا والصني واملانيا التفكري 
بجدية يف الرشاك�ة القائمة ملحاربة اإلره�اب يف اليمن 

بعيداً عن التوظيف السيايس ولغة املصالح؟!

لنحذر صواريخ وتفجيرات الكراهية

د . نبيل العريقي

د. عبده سعيد المغلس

محاربة اإلرهاب 
الفارسي

عدونا األول واألخطر واألك�رب لتعز واليمن واإلقليم 
هو املليشيا الحوثية اإليرانية املتمردة، ومن يساندهم 

دوالً أو هيئات أو منظمات.
باملقابل فكل من يقاتلهم ويقف معنا يف القضاء عىل 
جرائمه�م ويف مقدمتها جريمة االنقالب عىل الرشعية 
فنح�ن واياه س�واء، ويدنا بيده، وال اعتبار الس�مه أو 

لرسمه.
وألجل هذه املس�لمات فلن نذه�ب بعيداً، ولن نفتح 
اكث�ر من جبه�ة تش�اغلية ع�ن معركتنا االساس�ية 
الوجودية واملصريي�ة مع املليش�يا االنقالبية الحوثية 
املعتدي�ة املدعومة إيرانيا، وس�نركز جهودنا وجهادنا 
عىل ما ينفعن�ا ويفيدنا يف معركتنا ه�ذه، ونبتعد عن 
املعارك الجانبية التي تستهلكنا جهداً ووقتاً وامكانيات.

ويف خط س�رينا الواضح البني هذا نفرق بني سلوك 
متعصبني ومتطرفني هنا أو هناك، وبني مواقف أهلنا 
وش�عبنا يف كل املحافظات، ويف هذا الص�دد عدد ليس 
بالقليل من مواقف االستنكار، سواء بالتعبري الفردي، 
أو عرب عدد من البيانات باسم قبائل أو تيارات وضعت 
النقاط عىل الحروف، وقالت ما ينبغي أن يقال التزاماً 

بالقيم، واتزان�اً باملواقف، وتغليباً للحكمة ولغة العقل 
واملنطق، ورفضاً وادانًة ألسلوب التحريض املناطقي، 
واستنكاراً لكل الجرائم والهجمات التي تقلق السكينة 
وتستهدف أمن اليمنيني وسالمتهم سواء من املليشيا 
الحوثي�ة، أو م�ن القاع�دة أو داع�ش، أو أي جماع�ة 

متطرفة وإن اختلفت املسميات.
والب�د من التأكيد أنه ال يمك�ن للحوثي وال لغريه أن 
ينس�ينا جرائمه، وبالذات األخ�رية يف صنعاء من نهب 
ملحالت ومطاعم أبناء تعز وغريهم كالخطيب وريماس، 
وجرائم�ه يف انتهاك االع�راض والحرم�ات، وقبل ذلك 
س�لوكه االجرامي القاتم واملتمث�ل يف القتل والخطف 

لكل من يخالفه، أو يختلف معه.
كما ندرك جيداً ما يحاول الحوثي عمله عرب أدواته 
أو إعالمه يف ن�رش وزرع الفتن بني اليمنيني يف مناطق 
الرشعية، وتتكرر هذه الجرائم بعد كل هزيمة يتلقاها 
ع�ىل أيدي األبط�ال يف مي�دان القتال والن�زال، فيلجأ، 
باالضاف�ة إىل محاولة زرع الفتن�ة، إىل قصف املدنيني 
والتجمع�ات واألعيان املدنية، س�واء يف العمق اليمني 
أو يف الحدود مع االشقاء يف اململكة العربية السعودية.

إن جرائم قتل وتهجري الحوثي لليمنيني واختطافهم، 
واملتاجرة بهم وبمعاناته�م، وابتزاز أرسهم وجعلهم 
مت�ارس برشية يف األماكن العس�كرية املس�تهدفة ال 
يمك�ن ان تن�ىس بس�هولة، وال يمك�ن ان تمحى من 
الذاكرة، وال يمكن لتلك املناظر املؤثرة ان يتم تجاوزها 

بسهولة.
وحتى نضع النقاط عىل الحروف فإن أول من سن 
جريمة التهجري القري هو الحوثي، حيث بدأ به ضد 
اليمني�ني يف دماج، ثم يف كتاف، ثم ملش�ايخ القبائل يف 
الشمال، ثم للمواطنني بشكل عام يف الحيمة بمديرية 
التعزي�ة ويف جب�ل حب�يش ومقبنة يف محافظ�ة تعز، 

وغريها من املناطق.
يف ه�ذا اإلطار، ف�إذا كان هن�اك جرائ�م فالحوثي 
وممارس�اته هم جريمة الجرائم، وأكرب الكبائر، وإذا 
كان هناك من خطر فالحوثية بفكرها وممارس�اتها 

هي الخطر املستطري، والرمضاء والنار معاً.
ه�ذه هي معركتن�ا الحقيقية وم�ا دونها تفاصيل 
يمكن حله�ا أو تأجيلها أو تجاوزها، ونس�تطيع ذلك 

بإذن الله تعاىل.

ما حصل امس يف مدينة عدن من جريمتني بشعتني بلغ 
ضحاياها قرابة خمسني شهيدا وعرشات الجرحى 

تعاظمت انتصارات مليشيا الحوثي املتمردة باعتمادها 
اثارة النزعة الطائفية والساللية كمظلومية يف عمق البنية 
االجتماعية يف ش�مال الش�مال مس�تغلة ضع�ف الوعي 

الشعبي هناك.
وحاولت تقدم نفس�ها حامية الزيدي�ة وهكذا تتدرج 
وتقدم ش�عارات تخاطب عاطفة الن�اس وتحديدا صغار 
السن تارة باسم اس�تهداف الزيدية وتارة اخرى بالدفاع 
عن مصالح ابناء شمال الشمال وكلها مغلفة بمنطلقات 

دينية مضللة..
وساعدها يف اسقاط مؤسسات الدولة وجود التباينات 
واالنقسامات الحادة داخل الدولة الوطنية منذ ما بعد ثورة 

11فرباير حتى انقضت عىل الدولة ومؤسساتها..
يف صمي�م حديثنا جريمت�ا عدن البش�عتان يوم امس 
الخمي�س اث�ارت موجة غضب واس�عة النط�اق وكانت 

افرازاته�ا وردود افعاله�ا اكث�ر عنفا بالرغ�م من اعالن 
مليشيا الحوثي عن مسؤوليتها الستهداف معسكر الجالء 
وقوات اللواء االول اسناد ودعم واستشهاد قائده ونحو 34 
من اف�راده، إال ان ردات الفعل لم ترش�د ولم يتم التعامل 
معها ب�يش من الحكمة والهدوء ملجرد صب غضب بعض 
الجماع�ات والعنارص من خالل طرد العمال الش�ماليني 

واصحاب املحالت والبسطات.
إن القيام بحملة بمثل هذه الحمالت تقدمون للحوثي 
االنتصار عىل طبق من ذهب بعد ان مني بالهزائم يف اكثر 

من جبهة وخرج مدحوراً صاغراً من عدن وغريها 
بهذه الطريق�ة تضعفون من البني�ة االخالقية لعدالة 
القضية الجنوبية ومنطلقاتها الوطنية تمنحون ملليشيا 
الحوثي وقوداً برشية جديدة لتنظ�م لصفوفها بحثا عن 

طرف يحميهم ويدافع عنهم.
الحوثيون يبذلون جهودا كبرية لتبقى الحرب شمالية 
جنوبي�ة وليس سياس�ية بهدف تحوي�ل الكتلة البرشية 

الضخمة يف الش�مال وق�وداً للحرب 
وه�ذه غاياته وم�ن اس�رتاتيجيته 
ملواجهة الجنوب واملنطقة االقليمية.

ال تعطون�ه فرص�ة اللعب بورقة 
الرصاع بني الش�مال والجنوب كما 

يتمنى.
مرض ج�داً الفعل التحرييض ضد 
أبن�اء الش�مال املناهضني ملليش�يا 
الحوث�ي املتواجدي�ن يف عدن وبقية 

محافظات الجنوب.
ان اس�تمرار التضيي�ق عليه�م 
وطردهم يدفعه�م لالحتماء بطرف 

يوفر لهم الحماية وحتما ستتولد لديهم ردات فعل وجدار 
كراهية ضد الجنوب فبدال من ابقاء الوسط يف الشمال عىل 
االقل كتلة محايدة ال نحولهم اىل كتل برشية تنظم ملليشيا 
طائفية ساللية نتاهض فكر الدولة بمعتقدات قائمة عىل 

مرشوع الحق اإللهي يف الحكم.
ان خضوع الحش�د والتحريض يف 
التواص�ل االجتماعي ث�م تحويله اىل 
ممارس�ة عىل الواقع يف مدينة عدن 
تلبية لوسط اجتماعي تحركه دوافعه 
االنفعالي�ة العاطفية ويب�دو نتاجاً 
طبيعي�اً للتعبئ�ة املمنهج�ة لإلعالم 
املندفع وغري املنضب�ط الذي توظفه 

أطراف اخرى ملشاريعها الالوطنية.
غري ان هناك من قلل يف اس�تمرار 
حمل�ة ط�رد عم�ال الخض�ار م�ن 
الش�ماليني قائ�ال إنها يب�دو وقتية 
المتصاص غضب القاعدة الشعبية لالنتقايل والعصبيات 
القبلي�ة التي تأثرت كثريا بس�قوط ابنائه�م يف جريمتني 
منفصلتني اس�تهدفتا معس�كر الجالء بالربيقة والثانية 

رشطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة.

ال تمنحوا مليشيا الحوثي راية االنتصار!!

حتى ال نذهب بعيدًا عن المعركة

حامد جامع الرجل االنس�ان الغزير 
زه�داً يف كل يشء إالَّ املعرف�ة وس�عة 

اإلطالع والبالغة والفطنة.
املرج�ع الحاف�ل بأم�ر كل غائ�ب 
وحارض، ملن أراد التأكد من صحة وكمال 
معلومة أو فكرة، أو يتوثق من س�المة 

مبتدأ فعل أو نهايته.
حامد جامع الصديق الحميم والنديم 
األث�ري ال�ذي ال يغيب، يفيض س�ماحة 
وعذوبة ومودة ومساملة، يؤثر الصمت 
ويتعب�د بمحاريب االنصات، ال يش�تط 
بسماع معلومة خاطئة أو تعبري مشوه 
ركيك، أو ارتج�ال أحمق ملوضوع، يظل 
س�امقاً يف زاويت�ه الت�ي اختاره�ا إما 
قاع�داً أو جالس�اً، ال يع�رف الحنق أو 
االستخفاف طريقاً إىل نفسه أو انعكاساً 
عىل مالمح وجه�ه أو ما يدل عليهما يف 

حركة من حركات جسده.
كالنس�مة كان دائم�اً يف حضوره أو 
مغادرته، إقباله أو ادباره، وال يحب ان 

يفتعل ما يعلن عن وجوده أو انسحابه، 
وال يش�ارك إالَّ إذا ُدع�ي للمش�اركة يف 
نقاش أو طل�ب رأيه يف صح�ة أمر من 
عدمه؛ التساع معرفته وحكمته، ودائماً 
م�ا كان�ت اس�تجابته س�خية تلقائية 
خالية م�ن أي تع�اٍل أو تف�وق، فتأتي 
عبارات�ه وأحاديثه محمل�ة بالتواضع 
والبس�اطة التي تل�زم من يس�تمع له 
بتقبلها واملوافقة عليها حتى وإن كانت 

تتعارض مع قناعاته وحدود معارفه.
حام�د جام�ع الرش�يق واملمش�وق 
الجسد والروح والخلق والعطاء، املقتصد 
بالطعام كمتصوف وفيلسوف، الخفيف 
الظل يف الحل�ول واالرتحال، الكاره غري 

املولع بالخصام والتباعد والصدام.
مقرب من كل مثق�ف وعالم وأديب 
وس�يايس مخرضم وأري�ب.. والقريب 
غري بعيد من مالزمة ومجالس�ة عامل 

أو موظف أو عابر سبيل.
مرشق املالمح وضاء املحيا، حس�ن 

الهيئة والهن�دام والطلع�ة، كان حيث 
يك�ون عمر الج�اوي األدي�ب والكاتب 
واملؤرخ.. وحي�ث الربودوني والقريش 
عبدالرحيم سالم وحسني السيد وساسة 

وكتاب وشعراء.
كان حي�ث كل نغ�م وفن�ان وممثل 
ورسام يتوسط مجالسهم يقول فيهم 
ما يهمهم ويس�عدهم، سابراً بتواضع 

اعماق مغاراتهم وعطاءاتهم.
كان حيث يكون رفيقه واللصيق به 
الدكتور عبدالرحمن إبراهيم املخرضم 
يف كل مج�االت الحي�اة يمضي�ان معاً 
لتذلي�ل مخ�اوف وتهوين وق�ع وآالم، 
يمآلن املكان والزمان والسمع واالبصار 
بكل مفرح وبهي�ج ومبرش، يضحكان 
وُيضح�كان وال ينس�يان أن يحزن�ا 

ويبكيا.
قالوا عنك أيها املّش�اء حامد جامع 
انك م�ت وفارق�ت الحياة، وس�بق أن 
قالوا كذلك عن عمر الجاوي والربدوني 

وأحم�د ب�ن أحمد قاس�م واملرش�دي، 
وعن الكثري والكثري ممن يصعب ايراد 
اسمائهم هنا.. انهم يف لحظة قد ماتوا.

ولك�ن م�ن يعرف�ك ويعرفه�م ل�ن 
يس�تطيع ان يق�ول إالَّ ان�ك ل�م تمت، 
وإنما فضلت ان تسرتيح كمن سبقوك 
إىل اقتطاع وقت كاٍف لهم ليسرتيحوا، 
ومثلك�م القليل القلي�ل ممن يمكن ان 
يكون موتهم خياراً البد منه ليسرتيحوا.

لم يمت المشاء )حامد جامع( بل استراحُ
ّ

حني تتح�ول الجريم�ة النكراء اىل مج�رد حادث 
ع�ريض أو )عف�وي( كم�ا اراد ناط�ق العصاب�ات 
االمامية املتمردة ان يطلق عليه؛ فهذا يعني االنسالخ 
الكي عن االنس�انية والدخول يف عالم العهر املركب 
الذي ال يستطيع التمييز بني ما هو مقصود وما هو 

عريض.
أط�ل علينا ناط�ق الس�اللة االمامية م�ن احدى 
القن�وات املتلفزة ليخاط�ب العالم ب�ارسه موظفا 
كلماته بطريقة ساذجة محاوالً التغطية عىل جرائم 
جماعته املنحرفة التي لم ترتك جرماً إال وتفننت يف 
ارتكابه ومربرا ما حدث ويحدث من القتل والسحل 
والذبح والتمثيل بجثث الضحايا واصفا أنها مجرد 
حوادث عرضية او عفوية!! أي عقل يقبل هذا املنطق 
ومن يس�تهدف فليتة بهذا الخطاب املشبع بالدجل 
واالف�رتاء؟ انغماس يف كيان الفضيحة وس�قوط يف 
مستنقع العار ومحاولة مذلة للتملص والفرار من 
الواقع املخزي الذي وصل اليه حال سيده وجماعته 
واقع يتح�دث اكثر مما يتحدث�ون، واقع يقول بان 

الغريزة االجرامية لعصابات االنقالب هي من تتحكم 
بخط س�ريهم ولم يعد هناك مكان لرتتيب الكلمات 
وزخرف�ة الجم�ل، الن الش�واهد اكرب مم�ا تتصور 
العق�ول.. دول�ة ب�كل مؤسس�اتها ومجتم�ع بكل 
مكوناته وش�عب بكل مقدراته ه�م ضحية عفوية 
املسخ الكهنوتية، واذا كان القتل جريمة فان القتل 
والس�حل والتمثيل بجثة الضحية هي جريمة اكرب، 
واذا كان هن�اك جريم�ة اكرب فهي جريم�ة التربير 
والتجميل واستخدام املساحيق والرتوش واضافتها 
عىل جريمة القتل بطريقة سخيفة ال يقبل بها العقل 
وال املنطق، وكل ما سبق من الجرائم ليس اال قطرة 
يف محي�ط الجرائم االمامي�ة بحق الش�عب اليمني 

توارثوها كابراً عن كابر.
ان املتأم�ل يف تاري�خ يم�ن م�ا قب�ل الس�ادس 
والعرشين من س�بتمرب من العام 1962 يجد الكثري 
من الروابط الوثيقة الت�ي تربط بني إماميو االمس 
واليوم سواء من حيث الحقد والكراهية، او من حيث 
االستهانة بدماء الناس والتنكيل بالخصوم، واحيانا 

كثرية الحلفاء من خارج الس�اللة ومن لم يقدر له 
ان يدرك عهد الهادي )الريس( فقد قدر له ان يعيش 
عه�د فليتة والحوثي اللذان ال يقال بش�اعة عن من 

سبقهم من األجداد.
ويبقى االمل بعد الله عز وجل بالكيان الجمهوري 
الغيور الذي ال يزال وسيظل يقدم التضحيات، ويجود 
بالدماء واالرواح، ويقاوم البغ�ي والعدوان وادواته 
الش�نيعة املرتهنة الجندة نظام املاليل، مس�رتخصا 
كل ما يذهب يف هذا الطريق امليء بالعقبات واملعبد 
باملنغصات، وان كان النرص يتطلب دفع اكرب قدر من 
الرضيبة فال مانع من دفعها بسخاء فليست ارواح 
من تبقى بأغىل من ارواح من س�بق يف هذا املنوال، 
وبقلي�ل من الص�رب والصمود س�ريفع بريق النرص 
وتعل�و هتافات الحي�اة للجميع عىل رب�وع الوطن 
اليمني العزيز، وحينها ستس�قط االتبعية وتطوى 
صفحة الوهم والدجل، ويبقى السقوط )العفوي( 
هو وسام االرتهان واالرتزاق الذي مارسته وتمارسه 

الساللة االمامية املتمردة سابقا وحارضا.

السقوط العفوي
علي الربيعي

سالم الفراص

عقيد/ عبدالباسط البحر

عوض كشميم
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من خ�الل تتبع ال�دور اإليراني يف الدول 
اإلفريقية، يمك�ن اس�تنتاج أن أهدافه يف 

إفريقيا يمكن حرصها يف التايل:
- مد النفوذ اإليراني يف الخارج وتصدير 
ما ُيطلق عليه »تصدير الثورة« واملنصوص 
عليه يف الدس�تور اإليراني، وذلك من خالل 
نرش املذهب الش�يعي يف الخارج، فكل من 
يتشيع َتُعده طهران ذخراً لها؛ ألنه تلقائياً 
يكون تابعاً إليران ونظام والية الفقيه، مثل 

كثريون من الشيعة يف نيجرييا.
- الخروج من العزلة السياسية الدولية 
املفروض�ة ع�ىل النظ�ام اإليراني بس�بب 
العديد من امللفات املث�ارة، كامللف النووي 

والصاروخي ودعم اإلرهاب.
- إيجاد منفذ اقتصادي تجاري إليران مع 

الدول اإلفريقية.
- اس�تخدام بع�ض ال�دول اإلفريقي�ة 
كتهديد اسرتاتيجي لبعض الدول اإلقليمية 
يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط كاململك�ة 
العربية الس�عودية، فإيران تستخدم عىل 
سبيل املثال السواحل اإلريرتية والجيبوتية 
لتهريب األسلحة وتقديم الدعم العسكري 

إىل الحوثيني يف اليمن.

تهديد النفوذ اإليراني المتصاعد في إفريقيا 
للمصالح المصرية:

يف ظل التقارب املرصي الخليجي، خاصة 
يف اآلونة األخرية، تسعى إيران إىل االلتفاف 
عىل ال�دور املرصي يف األزمة الخليجية من 
خالل محاولة مح�ارصة الدور املرصي يف 
إفريقيا وتهديد املصالح املرصية يف القارة، 
والتي تأتي عىل رأس�ها قضية املياه، التي 
ُتعد أهم القضايا واملصالح املرصية داخل 
القارة اإلفريقية؛ فالتقارب اإليراني يف دول 
حوض النيل، والتي منها إريرتيا والسودان 
وإثيوبي�ا وتنزانيا وغريهم، يمثل بال ش�ك 
تهدي�داً للمصالح املرصية يف ه�ذه الدول. 
وكما ألقينا الضوء ع�ىل النفوذ اإليراني يف 
دول إريرتيا والس�ودان، م�ن دول حوض 
النيل، فإن التهديد اإليراني ال يقترص فقط 
عىل هذه الدول، بل يمت�د إىل دول أخرى يف 

حوض النيل، كأوغندا وكينيا.
وتمثل أكثر هذه الدول أهمية لدى مرص 
دولة إثيوبيا، والتي سنحاول خالل األسطر 
التالية إلقاء الضوء فيها عىل النفوذ اإليراني 

املتنامي معها:
أ - النف�وذ اإليران�ي يف إثيوبي�ا، تهدي�د 
مس�تقبي خط�ري لألم�ن املائ�ي املرصي 

والسوداني:
ترتبط إثيوبيا منذ فرتة طويلة بعالقات 
قوية م�ع النظام اإليراني، فعىل الرغم من 
عدم وجود نسبة كبرية من املسلمني داخل 
إثيوبيا وكون املسلمني فيها من أهل السنة 
إال أن إيران تحاول جاهدة تعزيز العالقات 

مع إثيوبيا بشتى الطرق.
ومن خالل الزيارات املتكررة ملس�ئولني 
إيراني�ني كبار، تس�عى طه�ران إىل إيجاد 
موطئ قدم ثابت لها يف إثيوبيا، يساندها يف 
ذلك التعاون االقتصادي الذي وصل حجمه 
إىل 35 مليون دوالر عام 2007م بعد أن كان 

19 مليون دوالر عام 2004م.
ومنذ تويّل حس�ن روحاني رئاسة إيران 

ع�ام 2013م، س�عت طه�ران إىل تقوي�ة 
العالقات السياس�ية مع إثيوبي�ا، وتكرار 
زيارات كبار املسئولني اإليرانيني إىل أديس 
أباب�ا والت�ي نت�ج عنه�ا عق�د العديد من 
اتفاقيات التعاون االقتصادي بني الجانبني.

وكان حضور مس�اعد وزي�ر الخارجية 
اإليراني السابق »حسني أمري عبد اللهيان« 
للقم�ة األفريقي�ة املنعقدة يف أدي�س أبابا 
عام 2015م أبرز تلك املحطات االقتصادية 
والسياس�ية، حيث نت�ج عنها مزي�داً من 
التعاون االقتصادي بني الجانبني، وال زالت 
إي�ران تدعو إىل زيادة اس�تثمار مواطنيها 
يف إثيوبي�ا لتحقيق مزيد م�ن التعاون بني 

البلدين.
ويأت�ي أخط�ر م�ا يمكن الحدي�ث عنه 
من الدور اإليراني يف إثيوبي�ا، والذي يمثل 
تهديداً مبارشاً ملرص، هو حديث تقارير عن 
محاولة إيران املشاركة يف بعض املرشوعات 
املائي�ة والزراعية والكهربائي�ة التي تريد 
إثيوبيا القيام بها والتي تؤثر بشكل مبارش 
عىل مياه النيل، وليس من حق أديس أبابا 

القيام به�ا إلرضارها بباق�ي دول حوض 
الني�ل؛ وحول ذلك، التقى مس�ؤول إيراني 
كبري منذ حوايل عام�ني يف العاصمة أديس 
أبابا بمس�اعدة وزير الخارجي�ة اإلثيوبي 
آنذاك وتم توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي 

وصناعي وتطوير التجارة بني البلدين.
إن ما يمثل خطراً عىل املصالح املرصية 
هو رغبة إي�ران يف مقايضة الدور املرصي 
الداعم للدول الشقيقة يف الخليج العربي من 
خ�الل محاولة دعم إثيوبيا يف بناء س�دود 
بش�كل غري قانوني م�ن املمك�ن أن يؤثر 
عىل حقوق الدول األخ�رى يف املياه كمرص 
والسودان. والجدير بالذكر هنا أن املصالح 
اإلرسائيلية تلتقي مع املصالح اإليرانية يف 
هذا الصدد. فإرسائيل تحاول بش�كل كبري 
زيادة اس�تثماراتها يف عدد من دول القارة 
األفريقية وخاصة دول حوض النيل، حيث 
تقدم الدعم املايل لقيام استثمارات خاصة 
بها يف إثيوبيا؛ واألهم من ذلك هو أن الدور 
اإليران�ي يف إفريقيا ال يلق�ى اعرتاضاً من 
ال�دول الغربية. فعىل س�بيل املث�ال، تمثل 

مناطق النفوذ الفرن�يس التقليدية يف دول 
شمال غربي إفريقيا مرتعاً للنفوذ اإليراني 
املتنامي يف هذه ال�دور، وذلك أمر ال يخفى 

عىل باريس.
ب - ال�دور العس�كري اإليراني يف رشق 

إفريقيا يهدد قناة السويس:
ليس بخفي، كما س�بق القول، أن إيران 
تمتلك حضوراً عس�كرياً ملموس�اً يف دول 
رشق إفريقيا خاص�ة يف إريرتيا وجيبوتي 
ملوقعهم�ا املتميز يف جن�وب البحر األحمر 
ومضيق باب املندب. وبدون شك، فإن هذا 
الحض�ور العس�كري اإليراني ال�ذي يقدم 
الدع�م العس�كري للمليش�يا الحوثي�ة يف 
اليمن حالياً، يمثل تهديداً للمالحة البحرية 
يف البحر األحمر وقناة الس�ويس املرصية، 
هذا باإلضافة إىل الدور العسكري اإليراني يف 
الصومال، والذي لن نتطرق إليه هنا؛ فكما 
تقوم إيران بتهديد املالحة يف مضيق هرمز 
من خالل إغالق�ه يمكنها أن تق�وم بدور 
شبيه بذلك يف مضيق باب املندب، مما يمكن 
أن يمثل تهديداً لواحدة م�ن أكرب القنوات 
املائية األكثر حيوي�ة يف العالم، وهي قناة 

السويس.

الحلول والخيارات المتاحة لمواجهة التهديد 
اإليراني المتنامي في القارة اإلفريقية:

بعد التط�رق إىل أه�م املخاط�ر، وليس 
كلها، التي يمثلها ال�دور اإليراني املتنامي 
يف إفريقي�ا، نح�اول هن�ا تقدي�م بع�ض 
املقرتحات الت�ي يمكن من خاللها تحجيم 
الدور اإليراني املتصاعد يف عدد ليس بالقليل 
من الدول اإلفريقية، فذلك يس�تدعي بكل 
تأكيد القيام ببعض التحركات املشرتكة بني 
عدد من دول املنطقة، والتي يأتي من بينها:

- رضورة التح�رك امل�رصي الس�عودي 
السوداني املشرتك لوقف األنشطة اإليرانية 
يف جنوب البحر األحمر؛ وذلك لعدم، إلرضار 
بحركة املالح�ة البحرية من جانب، ولعدم 

اإلرضار بمياه النيل من جانب آخر.
- يأت�ي ذلك م�ن خالل تدعي�م عالقات 
هذه ال�دول املذكورة سياس�ياً واقتصادياً 

ودبلوماسياً مع دول رشق إفريقيا، فضالً 
عن غربها.

- أثبت�ت الحقائ�ق أن تعزي�ز العالقات 
الس�عودية السودانية، عىل س�بيل املثال، 
قد حّجم ال�دور اإليراني يف الس�ودان بعد 
تناميه لفرتة ليست بالقليلة، مما يستدعي 
رضورة لع�ب اململكة العربية الس�عودية 
دوراً يف املحافظ�ة ع�ىل الطاب�ع الس�ني 
له�ذه البالد اإلفريقية الت�ي يقع كثري من 
مواطنيها نتيجة الفقر والحاجة، فريسة 

للمخططات اإليرانية الشيعية.
- توثي�ق العالقات املرصي�ة اإلفريقية، 
خاص�ة م�ع ال�دول الت�ي يش�كل النفوذ 
اإليراني فيها خطراً عىل املصالح املرصية 

املختلفة.
- القضاء عىل خطر مليش�يا الحوثيني 
يف املناطق الغربية الساحلية يف البالد التي 
تقوم إيران من خاللها بتقديم الدعم لهم، 
والتي تقرتب من سواحل الدول اإلفريقية 

التي تنشط فيها إيران عسكرياً.
- التعاون مع الدول الغربية لوقف الدور 
اإليراني يف بعض الدول اإلفريقية، خاصة 
يف ظ�ل ت�ويّل إدارة أمريكية تتخ�ذ موقفاً 
معادياً للنظام اإليراني، يأتي عىل رأس�هم 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ومستشار 
األمن القومي الجديد جون بولتون ووزير 

الخارجية مايك بومبيو.

 مستشار وزير الدفاع

أهداف الدور اإليراني في القارة اإلفريقية

• مؤخراً، قام املبعوث األمم�ي غريفيث بلقاء نائب 
الرئيس بالرياض يف محاولة لرتميم العالقة بينه وبني 

الرشعية.. هل سينجح يف ذلك؟

أوال يجدر االشارة إىل أن موقف فخامة االخ الرئيس 
كان مبنيا عىل موق�ف رأي عام يمني البد من األخذ 
به، واعتقد أن الزيارة االخرية التي قام بها غريفيث 
للرياض وااللتقاء بنائب رئيس الجمهورية هي من 
أجل حلحلة األمور، ويف كل األحوال نحن نتمنى من 
االمم املتحدة أن تتعاون معنا لنتمكن معا من تأمني 
مصالح اليمن واالقليم والعالم بشكل عام وال نفاضل 

بني واحدة عىل أخرى.

فرص السالم وفكرة »يا قاتل يا مقتول«
• ه�ل ما ت�زال فرص الس�الم قائم�ة يف ظل تعنت 
املليشيا من جهة وعدم حيادية االمم املتحدة من جهة 

أخرى؟

نحن يف الحكومة الرشعية نعتقد اعتقادا راس�خا 
ب�أن ما س�يؤدي إىل الح�ل الس�لمي القاب�ل للبقاء 
والديمومة والقابل لتحقيق طموحات وآمال الشعب 
اليمني هو الحل الذي ينبني عىل أس�اس املرجعيات 
الثالث وق�رارات املجتمع الدويل ذات الصلة .. أي أننا 
متمس�كون باملرجعيات الثالث الت�ي اجتمع عليها 
التواف�ق الوطني والت�ي هي الحل الوحي�د لتحقيق 
السالم، أما نوايا املليشيا املتمردة فهي نوايا معروفة، 
حيث اعتمدت قوى االنقالب منذ البداية عىل فكرة » 
يا قاتل يا مقتول« وهذا املنطق ال يؤدي إىل حل سلمي 
بل سيؤدي إىل املزيد من الدماء والدمار، وبالطبع لهذا 
املوقف االنقالبي مربراته التاريخية حيث يعتقدون أن 
ثورة 26سبتمرب وما جاء بعدها قد نزع منهم الحق 
االلهي ويريدون أن يستعيدوه، وهذا االمر هو الذي 
رسخ يف عقيدتهم وأدى إىل حالة االنقالب وما آلت إليه 
االمور يف اليمن .. لهذا نعتقد أننا نمتلك فرصاً لتحقيق 
السالم ولكن البد من تعزيزها وتقويتها وفرضها من 

خ�الل تغيري حقيقي عىل الواقع يف االرض، وحس�م 
املع�ارك يف املناطق التي قادرون نحن عىل حس�مها 
بش�كل رسيع .. وبالتايل نفرض ع�ىل قوى االنقالب 
أو باألح�رى نحرره�ا م�ن عقيدته�ا الديماغوجية 
الس�ابقة ونحولها اىل قوى مش�اركة معن�ا يف بناء 
مجتمع يمني جديد ودولة قابلة عىل البقاء.. ونحن 
لسنا استئصاليني وال نعتقد عىل االطالق بأن الحرب 

هي وسيلتنا لحل املشكلة بل نعتقد برضورة التوافق 
وتحرير بعضنا من كل العقد القديمة التي رس�خت 
عرب التاريخ سواء يف مكوناتنا السياسية أو تجمعاتنا 

الطائفية واملناطقية. 

 التحالف والدور اإلنساني 
• أس�هم التحالف العرب�ي بقيادة اململك�ة العربية 
السعودية يف التخفيف من معاناة اليمنيني اإلنسانية .. 
أوضح لنا ذلك خصوصا ما يقدمه مركز امللك سلمان 

لدعم مختلف املجاالت وبالذات املجال الصحي؟

فيما يتعل�ق بالجانب االغاثي، ل�م تقدم أية جهة 
كما قدم أخوتنا يف التحالف العربي وباالخص اململكة 
العربية الس�عودية ودولة االمارات، حيث قدموا لنا 
الجزء االكرب من الدع�م الذي أدى إىل تخفيف الحالة 
االنس�انية، فق�د ق�ام االخ�وة يف اململك�ة كم�ا هو 
معروف بتأس�يس مركز امللك س�لمان لإلغاثة ومن 
خالل عمليات االغاثة اس�تطاع التحالف أن يخفف 
الكث�ري من املعان�اة ولكننا الزلنا نطم�ح بمزيد من 
هذا التعاون الس�يما أنه لم يعد معنا س�وى أخوتنا 

وأشقائنا يف التحالف واململكة بشكل خاص.
• تفيد تقارير رص�د محلية عديدة أن ما يصل من 
االغاثة ال يتجاوز 30%، وحتى هذه النس�بة يطغى 
عليه�ا الفس�اد، فضال عن ت�ورط بع�ض املنظمات 
بتسخريها لدعم مليشيا الحوثي.. ملاذا ال تكون هناك 
آلية واضحة تضمن وصول االغاثة للمستحقني بنسبة 

70% كحد أدنى وبعيدا عن املليشيا؟

بالطب�ع.. كانت الطريقة التي ت�م التعامل بها يف 
رصف االغاث�ة هي ال�رصف عرب املنظم�ات الدولية 
ولكننا اكتش�فنا ان هذه الوسيلة تهدر أجزاء كبرية 
من االغاثة، ولهذا نحاول مع االخوة يف التحالف وضع 
صيغة جديدة إلعادة استثمار املرصودات املخصصة 
لالغاثة يف املسائل التي تؤدي إىل تحقيق الهدف املرجو 
منها كامال، كما أننا حاليا يف طور العمل عىل تنظيم 
أكثر لالستفادة القصوى .. لكن يجدر التنبيه إىل أنه 
ال يمكن أن نعمل يف ه�ذا املجال بعيدا عن املنظمات 
الدولية برغم أننا لدينا بعض املالحظات عليها لكننا 
نح�اول أن نقلل م�ن اآلث�ار الس�لبية لألعمال غري 
الواضح�ة للمنظمات الدولية، ونس�تخدم كل قوانا 
وقوى االخوة يف التحالف يف سبيل ضبط توجيه هذه 
االموال لتصل إىل اصحابها، أما عن استغالل مليشيا 
الحوثي لإلغاثة وحرمان املس�تفيدين منها فهذا لن 
يكون إال بتحقيق االنتصار عىل أرض املعركة وتغيري 

مي�زان القوى بحي�ث يك�ون باس�تطاعتنا توجيه 
املساعدات بأنفسنا إىل مستحقيها مبارشة.

انتهاكات وجرائم
• بش�كل إجمايل م�ا أبرز ص�ور االنته�اكات التي 

ارتكبتها املليشيا بحق الشعب؟

يف الواقع انتهاكات جماعة الحوثي تعددت بأشكال 
مختلفة، ب�دأت بالخروج عىل حالة التوافق الوطني 
وهذا هو االنتهاك االكرب الذي أدى إىل كل االنتهاكات 
التي لحقته ..فيما بعد تعزز ج�رم الحوثيني عندما 
بدأوا بقت�ل املواطنني الذين ليس له�م أي ذنب فيما 
يحدث، ولم يتوقفوا عند ذل�ك حيث انتهكوا حقوق 
املواطنني كنهب املرتبات واقتياد االطفال اىل الجبهات 

كما قاموا بانتهاك مختلف حقوق املرأة اليمنية.
• م�ا اآللية الت�ي تعتمدون عليها لرص�د انتهاكات 

املليشيا لحقوق االنسان؟

اعتمدنا آلية لرصد جميع انتهاكات حقوق االنسان 
ويف مقدمتها شن الحرب عىل الشعب اليمني وكذلك 
التعاون مع كثري م�ن منظمات املجتمع املدني التي 

تلتزم الخط الوطني.
• هل لديكم احصائية دقيقة ع�ن القتىل والجرحى 

املدنيني؟

تجاوز عدد القتىل املدنيني خمسة آالف قتيل وآالف 
الجرحى، وكل هذه الجرائم كله�ا تتحملها جماعة 

الحوثي املتمردة وإي�ران الدولة الداعمة لإلرهاب يف 
اليمن واالقليم بشكل عام.

• ماذا عن املختطفني واملعتقلني قرسيا لدى املليشيا 
خصوصا النس�اء.. ما طبيعة الجهود التي تبذلونها 

يف هذا امللف؟

لدين�ا قوائم ثابت�ة بأكثر من ثالث�ة آالف معتقل، 
وه�ذه القوائ�م تتغ�ري كل ي�وم نتيج�ة اس�تمرار 
االعتق�االت وال�زج بأبنائنا إىل املعتقالت س�واء تلك 
املعتق�الت املعروفة أو الرية الت�ي تفتح يف منازل 
املرشف�ني الحوثي�ني، الوض�ع االنس�اني يسء جدا 
وإحصاء دقيق لهذه الحالة لن يتأتى ..لكننا نسعى 
لتحقي�ق هذا االمر م�ن خالل العمل م�ع املنظمات 
غ�ري الحكومية وعرب راص�دي ال�وزارة عىل االرض 
لكن دائما هذه االرقام متغرية ومتحولة وال نحب أن 
نحددها ألنها تتغري يف كل لحظة لهذا اقول أن املعاناة 
ستتكشف بعد أن ينقشع غبار املعركة، أما بالنسبة 
للنساء فلم يكن تعامل الحوثيني معهن مختلفا عن 
الرجل حيث تكتظ السجون بنسائنا الالتي يعرتضن 

ملا تقوم به املليشيا من جرائم مختلفة. 

المنظمات الدولية واللوبي الحوثي
• خالل الس�نوات املاضية، اتض�ح جليا ان الحوثي 
لديه لوبي حقوقي ينترش يف اوساط املنظمات الدولية، 
ويقدم تقاري�ر عن الحرب بصورة تخدمهم ويغطي 
عىل جرائمهم.. م�ا الجهود التي تبذلونها لفضح هذا 
اللوب�ي وتقدي�م الص�ورة الحقيقية لتل�ك العصابة 

االجرامية؟

ورثت جماعة الحوثي كل قوى التكتل الخارجية 
ال�ذي كان يس�تخدمها نظ�ام عي عبدالل�ه صالح 
أقصد هنا اللوبيات بسبب حالة التحالف بني االخري 
والجماع�ة الحوثية، وهذا االمر مكنه�م من العمل 
بفعالية أك�رب وجعل مهماتنا صعب�ة وذلك ألمرين 
اثنني، االول انها قد تمكنت من االستفادة من عالقات 
قديمة مع منظمات تشكيل الرأي العام الدولية ومع 
رشكات تشكيل الرأي العام يف الخارج ويتمثل االمر 
الثان�ي بتمكنهم من االس�تفادة مرص�ودات مالية 
كبرية كانت مرصودة لهم يف الخارج ساعدتهم عىل 
تعزيزها ق�وى إيران الداعمة دائم�ا لهم وهذا االمر 
نالحظه من خالل اشتغال جميع القوى املؤيدة إليران 
مع جماعة الحوثي يف الخ�ارج ابتداء من حزب الله 
وقوى الحش�د الش�عبي العراقي�ة وكل املعارضات 
الشيعية التي هي يف الحقيقة ليست إال ادوات للتمدد 

االيراني يف املنطقة.

 الحــل الســلمي القابل للبقــاء هو الحل 
الذي ينبنى على أساس المرجعيات الثالث

  لم تقدم لنا أية جهة دعما إنسانيا 
كمــا قــدم أخوتنا في التحالــف العربي 
وباألخص المملكة العربية السعودية

 لدينا قوائم ثابتة بأكثر من ثالثة 
آالف معتقــل، وهــذه القوائم تتغير 

كل يوم نتيجة استمرار االعتقاالت
 هنــاك معتقــالت معروفــة وأخــرى 

سرية في منازل المشرفين الحوثيين

7
«.. نائب وزير حقوق اإلنسان: في الحلقة الثانية من حواره مع صحيفة »

المليشيا اعتمدت على فكرة »يا قاتل يا مقتول« وحسم الشرعية للمعارك سيفرض السالم
قال نائب وزير حقوق االنسان الدكتور سمير الشيباني: إن فرص الشرعية لتحقيق السالم 
وتعزيزها وتقويتها وفرضها تأتي من خالل تغيير حقيقي على الواقع، وحس���م المعارك 
بشكل سريع.. وأكد الدكتور الشيباني في الحلقة الثانية من حواره مع صحيفة »26سبتمبر« 
ان طريق الشرعية للسالم هو المرجعيات الثالث بينما تعتمد مليشيا التمرد الحوثي في 
طريقها لوقف الحرب منذ البداية على فكرة »يا قاتل يا مقتول«.. موضحا ان هذه المليشيا 
ارتكبت آالف الجرائم بحق الشعب اليمني- وما تزال- وانها تمتلك لوبيات تنتشر في اوساط 

المنظمات الدولية للتغطية على جرائمها.
في الس���طور التالية تجدون تفاصيل كثيرة حول ملفات عديدة ابرزها المعتقلين وفساد 

توزيع االغاثة وعملية السالم وفرصها.. نتابع سويا..

 حاوره / هشام المحيا

 اكتشــفنا أن صرف اإلغاثة عبر المنظمات تهدر أجزاء كبيرة منها، 
ولهذا نحاول مع األخوة في التحالف وضع صيغة وآلية جديدة

 تمكن االنقالبيون من االســتفادة من عالقات قديمة مع منظمات تشــكيل 
الرأي العام الدولية ومن أرصدة مالية كبيرة كانت مرصودة لهم في الخارج

 الحلقة الرابعة

عقيد ركن/ يحيى أبو حاتم 

حــوار
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الخميس العدد »1890« 6 ذو الحجة 1440هـ
المـــوافــق 8 أغسطس 2019م

 محمد سعيد الحامدي/المكال:
تويف الفقيد اللواء الركن عي سعيد عبيد الحيقي رحمه 
الله يف مدينة املكال التي بدأ حياته العملية العس�كرية 
جنديا فيها وكانت وفاته يف يوم االحد الثالث من مارس 
املايض من هذا العام 2019م بعد رصاع مع املرض عن 
عمر ناهز الس�بعني عاما قىض اربعة وخمس�ني عاما 
منه يف خدمة الوطن وبناء القوات املسلحة وتطويرها 
قبل الوحدة اليمنية وبعدها، وبوفاته فقدت حرضموت 
والقوات املسلحة والوطن عامة قامة عسكرية علمية 

تعد من ابرز القيادات والكفاءات العسكرية اليمنية. 
وجاء موعد رحيل الفقيد املؤلم يف ظرف وطني شديد 
الصعوبة اذ ما احوج قواتنا املسلحة وهي تخوض غمار 
معركة استعادة مؤسسات الدولة والرشعية من قبضة 
املليش�يا الحوثية املتمردة اىل مثل ه�ذا القائد الوطني 

والعسكري الشجاع.

يوم حزين
وبرعاية من فخامة رئيس الجمهورية املشري عبدربه 
منصور هادي شهدت مدينة املكال السبت الفائت حفال 
تأبيني�ا مهيب�اً للفقيد عي س�عيد عبي�د اختلطت فيه 
الكلم�ات بالعربات واحتبس�ت الدموع اج�الال لتاريخ 
الفقيد العسكري الشجاع، فكانت عبارات الرثاء والحزن 
طاغية عىل املشهد وصدى قصائد الحزن التي شهدتها 
قاعة التأبني ترس�م لوح�ة الوفاء واالخ�الص للفقيد، 
وحديث ذكريات رفاق دربه تصف قامة عسكرية وخبري 
متخصص خره اليم�ن، وكان الحدي�ث االكثر تأثريا 
ووجع�ا هي تلك الكلمات التي ع�رب بها بتلقائية وحب 
واحرتام وحزن ش�ديد رفيق درب الفقيد سعادة اللواء 
فرج ساملني البحسني محافظ محافظة حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية الذي قال يف تأبني فقيد الوطن 

اللواء عي سعيد عبيد الحيقي:
...إنن�ي أقف أمامك�م يف هذا اليوم الحزين باس�مي 
ش�خصياً وباس�م قيادة الس�لطة املحلي�ة بمحافظة 
حرضموت وقيادة املنطقة العس�كرية الثانية وباسم 
كافة أبناء حرضموت يف داخل الوطن وخارجه إلحياء 
حفل تأبني فقيد القوات املسلحة وحرضموت والوطن 
املناضل اللواء الركن عي سعيد عبيد الذي وافته املنية يف 
يوم األحد 3 /مارس/2019م بعد حياة حافلة بالنضال 
والعطاء الس�خي يف خدم�ة القوات املس�لحة والوطن 

عموماً.
وان تس�ابقت الكلمات وتزاحمت الس�طور لتحكي 
قصة نضال وكفاح هذه الش�خصية العس�كرية الفذة 
فإنها تعجز عن أن تفي الرجل بما يس�تحقه الن قصة 
حياة فقيدنا اللواء الركن/ عي س�عيد عبيد تعد قصة 
مكتملة األركان تحكي نضاالت قواتنا املسلحة عموماً 
وس�الح املدفعية والصواريخ خصوصاً وم�ا رافق هذا 
السالح من تطورات متسارعة كانت اليد الطويل يف هذا 
التطّور لفقيدنا الكبري الذي ظلت حياته مرتبطة ارتباطاً 
مبارشاً بكامل تطّور هذا السالح ومسؤولياته يف الدفاع 

عن الوطن ومكتسباته.
إن مشوار فقيدنا الطويل يف الحياة العسكرية قد بدأ 
فعلياً يف العام 1971م حني كان قائد البطارية املدفعية 
يف س�الح املدفعية الذي كان يعد تش�كيله حديثاً يف تلك 
الفرتة وكان لفقيدنا رشف االنتماء لتلك الكوكبة النرية 
من الضباط الذين تحملوا مس�ؤولية بناء هذا السالح 
من الصفر حتى وصل إىل أعىل وابلغ مس�توياته وكان 
فقيدن�ا من بني أبرز أولئك الضب�اط املتميزون بالذكاء 
الفطري واملعروفون باملس�توى العايل من االنضباطية 
يف العمل والسلوك ومهاباً لدى زمالئه الضباط واألفراد 

عىل حد سواء.
كل تلك الصفات جعلت القيادة السياسية والعسكرية 
تثق ثقة مطلقة بكفاءة ذلك الضابط الشاب عي سعيد 
عبيد الذي كان مليئا بالحيوية والنشاط واالنضباط مما 
أت�اح له فرصة التدرج الري�ع يف املناصب القيادية يف 

سالح املدفعية.
ونظ�راً لكفاءت�ه فقد ح�يض فقيدنا أيض�اً بتقدير 
القي�ادة السياس�ية والعس�كرية وابتع�ث للدراس�ة 
االكاديمي�ة يف اكاديمية املدفعية يف االتحاد الس�وفيتي 
سابقاً وكان فقيدنا باملقابل حريصاً عىل تقدير مهاراته 
وقدراته العس�كرية وكان من بني املربزين يف دراس�ته 
االكاديمية بل كان متفوقاً يف استيعابه لعلوم املدفعية 
.. كم�ا كان لفقيدنا دور بارز يف تطوير هذا الس�الح .. 
ونظراً ملا أبداه فقيدنا من انضب�اط والتزام وقدرات يف 
تنفيذ املهام فقد تدّرج يف العديد من املناصب العسكرية 
الرفيعة حيث عني قائداً لس�الح املدفعية ونائباً لرئيس 
هيئة األركان العامة حيث ت�م تحييده من منصبه بعد 
حرب صيف 1994م ليتم بعد فرتة إعادة ترتيب وضعه 
وذلك بتعيينه مستشاراً لوزير الدفاع وملا يتمتع به من 
كفاءة يف مج�ال التدريب فقد صدر قرار بتعيينه مديراً 
لألكاديمي�ة العس�كرية )صنعاء( وخالله�ا أدار كافة 
تلك املهام باقتدار ومهنية عالية نظراً ملعارفه املتقدمة 
والكب�رية وخرباته يف مجال التدري�ب والتأهيل للقوات 
املس�لحة وظل يف منصبه حتى فاج�أه املرض ولحالته 
الصحية تم تعيينه ملحقاً عسكرياً لليمن يف جمهورية 
روسيا االتحادية.. ولزيادة سوء حالته الصحية فقد عاد 
إىل مدينة املكال ليستقر فيها حتى سلّم روحه الطاهرة 

لبارئها يف 3 مارس 2019م.

خمسة عقود رفقاء درب
ويتابع اللواء البحسني كلمته مضيفا: إنه من األهمية 
بمكان أن أشري يف هذا الجمع الكريم وما يهمني هنا أن 
أتحدث به ه�و باعتباري رفي�ق درب الفقيد عىل مدى 
قرابة خمس�ة عقود كانت فرصة يل بأن أتعلم من هذا 

القائد ومن صفاته الحميدة س�واًء الشخصية منها أو 
العسكرية.. كان فقيدنا متواضعاً جداً.. محباً للناس.. 
مهتماً بمرؤوس�يه من ضباط وص�ف ضباط وجنود.. 
وكان فقيدنا مش�جعاً ومحفزاً للمنضبطني وامللتزمني 
واملنفذي�ن للمهام ومحاس�باً للمتقاعس�ني عن تنفيذ 
الواجبات.. وكان قاسياً مع نفسه ومع اآلخرين وحتى 
أق�رب املقربني له وأقص�د هنا حرصه الش�ديد عىل أن 
تجري األمور بصورة ش�فافة ومنضبطة.. وال يسمح 
لنفس�ه ش�خصياً بالتمتع بأي امتيازات ال يجيزها له 

القانون وكل القادة الذين خدموا معه يعرفون ذلك.
كان فقيدن�ا رحمه الله قوي الش�خصية متمس�كاً 
بالنظ�ام والقان�ون وقائداً عس�كرياً محرتف�اً.. وكان 
حريص�اً ع�ىل تربية كل م�ن تعامل معه�م بروح حب 
الوطن والدفاع عنه كما كان حريصاً جداً عىل الحفاظ 
عىل رفع الجاهزية القتالي�ة واملعنوية للمقاتلني، كما 
كان أيضاً حريص�اً عىل املمتلكات العامة وال يرحم من 

يهمل أو يسئ استخدامها.
لقد كان فقيدنا مدرسة علينا أن نفخر به وأن نخلده 
ألن مثل هذا الرجل قالئل يف جيشنا اليمني وعظمة هذا 

الرجل تتجىل دائماً يف حكمته وعطفه وحبه للجميع.

تاريخ عسكري زاخر
إن أعماالً كب�رية وكبرية جداً كان يق�وم بها الفقيد 
اللواء الركن عي س�عيد عبيد رحمه الل�ه أثناء خدمته 
يف القوات املس�لحة س�تظل ش�اهدة ع�ىل عظمة هذه 
الش�خصية العس�كرية والذي س�يظل جمي�ع القادة 
والضباط وصف الضباط يذكرونها باعتبارها ش�واهد 
عىل مرحلة نضال وكف�اح الرجل وحقبه زمنية معينة 
من تطّور قواتنا املسلحة.. هذه الشخصية الحرضمية 

العسكرية الوطنية التي ستظل مثاالً رائعاً للقائد الهمام 
الذي يس�تلهم الجميع م�ن اخالقه وقيمة االنس�انية 
وخرباته ومعارفة العلمية العسكرية.. لقد ترك فقيدنا 
خلفه ارثاً تاريخياً عسكرياً كبرياً زاخراً باملنجزات ويعد 

ثروة لألجيال العسكرية القادمة.
وبه�ذا نعلن ع�ن انش�اء مدرس�ة القت�ال للتدريب 
باملنطقة العس�كرية الثانية، ونعلن اطالق اسم الفقيد 
عي سعيد عبيد الحيقي عىل هذه املدرسة تخليداً ملآثره 
وخدمة وطن�ه والرتباط�ه الوثيق بمج�ال التدريب يف 
القوات املس�لحة، وسنس�عى يف قيادة السلطة املحلية 
واملنطقة العسكرية الثانية بأن تكون هذه املدرسة من 

املدارس العسكرية املتميزة عىل مستوى الوطن.

نور أضاء درب أبنائه
ويف كلمة مؤثرة عن ارسة الفقيد ألقاها نجله سعيد 

عي الحيقي خاطب فيها اباه بقلب مكلوم قال فيها:
والدنا العزيز...ال يمكننا أن نوفيك حقك علينا مهما 
قلنا او كتبنا ومهما اخرتنا اجمل الكلمات، فقد كنت نعم 
القدوة الصالحة والراعي االمني، فاذا كانت االمومة هي 
الحنان فأن االبوة هي االمان، وكنت أماننا الذي يؤمننا 
من الخوف ويجرينا من غدر الزمان وحضننا الذي نأوي 

اليه عند الشداد.
وما نكنه لك يف قلوبنا من حب وما تحمله نفوس�نا 
لك من احرتام وتقدير ال نستطيع وصفه ألنك كنت خري 
االب الراعي ألرستك وخري القدوة التي اقتدينا بها خالل 

مسرية حياتنا منذ امليالد وحتى اليوم، كنت تعمل اكثر 
مما تتكلم وكنا نتعلم من عملك الجميل وفعلك النبيل.
كنت ايه�ا الوالد الفاضل صادق�ا يف قولك صارما يف 
قرارك حازما يف تعاملك م�ع كل من تتعامل معه وكنا 
نحن ابناءك نقتدي بك يف ه�ذه الصفات الحميدة التي 
سنظل نحتفظ بها يف اعماق قلوبنا ما حيينا ولن نحيد 
عنها قيد انملة وس�نظل نعلمها ونغرس�ها يف نفوس 

ابنائنا واحفادنا.
ويستطرد ابن الفقيد سعيد يف مخاطبة والده نيابة 

عن اخوته )جالل، عادل، عدنان(:
...كنت لنا منبع العطف والحنان الذي ظللتنا به نحن 
ابناؤك وبناتك فكنت النور الذي يضئ لنا دروب حياتنا 
والنبع الذي نرتوي منه حبا وحنانا وعطفا وإحسانا، 
كان يش�ار اليك بالبنان ويرضب الن�اس بك االمثال يف 
االمانة والصدق وعفة اللس�ان ونظافة اليدين...وكنا 
نحن ابن�اءك نفتخر بك ايه�ا االب العظي�م وندعو لك 
بط�ول العمر لكن ق�درة الله ف�وق كل يشء واخذ الله 

امانته اىل جواره ان شاء الله يف جنة الفردوس االعىل.
وما اصعب ان يفقد االنسان أباه...فهو ال يعني اليتم 
فقط بل يعني اش�ياء اخرى كثرية فه�و يعني فقدان 
العط�ف والحنان واملظلة التي نس�تظل به�ا من غدر 
الزم�ان وهو يعني ايض�ا فقداننا لل�راج املنري الذي 
كان يضئ لنا دروب الحياة املليئة بالكثري من املسالك 

الوعرة.
ويسرتسل ابن الفقيد بكلمات يختلجها الحزن قائال:

مهما اخرتنا من العبارات فستظل ناقصة يف التعبري 
عما يف نفوسنا من حب وتقدير واحرتام لك ايها الوالد 
الكريم، لكن عزاءنا اننا س�نظل اوفياء لك يف كل وقت 
وحني نفتخر بمآثرك العظيم�ة واعمالك الجليلة التي 

ستظل تخلدك بني الناس.
ونختم بقول رس�ولنا الكريم صىل الله عليه وس�لم 
الذي قال:)اذا مات بن آدم انقط�ع عمله اال من ثالث: 
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له(.

وان شاء الله لم ولن ينقطع عملك يف الدنيا ما حيينا 
فسوف نحرص عىل مواصلة عملك الجليل عندما كنت 
حيا بيننا بالصدقة الجارية والدعاء الصالح بإذن الله 

تعاىل.
وألقيت يف الحفل مراث شعرية االوىل لألستاذ الدكتور 
ماهر س�عيد بن دهري بعنوان )قىض نحبه( نقتطف 

منها ابيات قصرية: 
بكته املكال ويف قلبها جراح فأنى لها تندمل

تلفت تبحث عن خدنها وكانت برؤيا عيل تكتحل
تبث شكاها لخالقها وتدعو بقلب له مبتهل

عيل حبيبي مىض غائبا قىض نحبه ما ريض بالبدل
فعوضه ياربنا جنة ونوله يارب ما لم ينل

كما القى الش�اعر الش�عبي س�الم صال�ح بحلص 
العكربي مرثاة ش�عرية بعنوان )حيقي ولد س�يبان( 

نجتزئ منها هذه االبيات القصرية:
مهما نثرت الشعر ومعانيه يف حقه اقل

قائد محنك قد تقلد عدة مناصب عسكرية
طيلة حياته ما ستسلم لليأس وال للفشل

بل للنجاحات الكبرية يعمل لها بإخالص نية
ومثل بالده وله زيارات لعدة دول

دول يف اإلقليم عربية وايضا اجنبية
ويف ميادين البطولة والرشف لقى عمل

رهن االشارة للوطن ضمن الصفوف االولية
قائد بهذا الحجم معناه النموذج واملثل

يبقى مخلداً لألبد ماهي بضاعة منتهية
والقي�ت يف فعالية التأب�ني كذلك كلمة ع�ن اللجنة 
التحضريية لحفل التأبني القاها نائب رئيس اللجنة عي 
أحمد الحيقي، استعرضت عطاءات الفقيد اللواء الركن 
عي سعيد عبيد بوصفه أحد الرموز القيادية العسكرية 
الكبرية وادواره النضالية التي اضطلع بها خالل مسرية 

حياته الحافلة بالعمل الوطني الجسور.
كما عرض يف الحفل التأبيني فلم مصور قصري رصد 
اله�م محطات الفقيد العس�كرية والحياتية كما وزع 
يف الحفل كتاب عن الفقيد حم�ل عنوان »القائد امللهم 
والعس�كري املحرتف« اعدته لجنة تتكون من االستاذ 
الدكتور عبدالله حس�ني البار واالستاذ الدكتور محمد 
سعيد داؤود واالستاذ الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي 
والدكتور عبدالقادر باعيىس واالستاذ عي أحمد الحيقي 

واالعالمي االستاذ سند محمد بايعشوت.
ويجدر بنا هنا ان نش�ري اىل ان اللجن�ة التحضريية 
ألربعينية الفقيد اللواء عي سعيد الحيقي والتي اصدر 
املحافظ البحس�ني بها ق�رار يف ش�هر ابريل املنرصم 
وتحت رئاسته بذلت جهوداً مضنية يف االعداد والتجهيز 
للحفل التأبيني وبدعم ال محدود من سيادة اللواء فرج 
س�املني البحس�ني محافظ محافظة حرضموت قائد 
املنطقة العس�كرية الثانية ليظهر بالشكل الذي يليق 

بمكانة وتاريخ الفقيد وتشمل يف عضويتها كال من:
ع�ي احمد ع�وض الحيق�ي، الش�يخ عم�ر مبارك 
الحيق�ي، العقيد جالل عي س�عيد، املالزم س�عيد عي 
الحيقي، عمر محمد الحيقي، االستاذ الدكتور عبدالله 
حسني البار، االستاذ الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي، 
االستاذ الكتور محمد سعيد داؤود، الدكتور عبدالقادر 
عي باعيىس، االس�تاذ محمد عبدالله الحامد، االستاذ 
االعالم�ي محمد ع�ي عم�ره، االس�تاذ الصحفي عي 
سالم اليزيدي، االس�تاذ االعالمي خالد س�عيد مدرك، 
املالزم هش�ام كرامة الجابري الناطق الرس�مي باسم 
املنطقة العسكرية الثانية، االستاذ االعالمي سند محمد 

بايعشوت، وساملني سعيد الحيقي.

حضرموت تحيي ذكرى فقيد الوطن القائد العسكري المتمرس اللواء ركن علي سعيد عبيد الحيقي
ًّالمحافظ البحسني: ستظل أعمال الفقيد شاهدة على عظمة شخصيته العسكرية ومثاال للقائد الهمام الذي خلف إرثًا تاريخيًا عسكريًا زاخرًا بالمنجزات

ولد الفقيد اللواء ركن عيل س�عيد عبي�د الحيقي رحمه 
الله يف منطقة منضدة بساحل حرضموت عام 1949م.

له من االبناء اربعة وبنتني.
التح�ق مبكرا بمدرس�ة القري�ة االبتدائي�ة باملكال عام 
1958م وهي مدرس�ة حكومية تتبع الرشط�ة القعيطية 
املس�لحة وفيها تلقى معارفه العلمي�ة االوىل يف التدريبات 
العس�كرية وفيه�ا ب�رزت مهارات�ه العس�كرية وقدراته 

الدراسية وتفوقه يف التحصيل العلمي.
انتقل اىل مدينة الش�حر الس�تكمال دراس�ته باملدرسة 

الوسطى لكنه لم يكمل بها فأنسحب منها عام 1962م.
يف العام 1964م التحق بالعمل جنديا يف جيش البادية 
الحرضمي يف الرسية السابعة ثم عني كاتبا اداريا يف الرسية 

االوىل.
يف عام 1965م التحق الفقيد صف ضباط ورقي بعدها 
اىل درجة عريف وتم تعيينه مس�ؤوال ع�ن مركز العرب يف 

صحراء حرضموت.
يف عام 1965م انضم الفقيد اىل تنظيم الجبهة القومية 
مناض�ال يف صفوفها من اج�ل تحرير واس�تقالل جنوب 

الوطن اليمني املحتل من االستعمار الربيطاني.
بعد االس�تقالل الوطني وتحديدا يف عام 1965م جرت 
تغي�ريات وتح�والت يف رسايا جي�ش البادي�ة الحرضمي 
ووحداته وتم تغيري اسمه اىل اللواء الثالثني وبموجب هذه 
التغيريات اصبح الفقيد عيل سعيد رئيس قلم برتبة رقيب 

يف الكتيبة »11« يف اللواء الثالثني.
يف عام 1969م تمت ترقية الفقيد اىل رتبة مالزم ثان.

ويف العام 1970م التحق الفقيد بدورة ضباط يف مدرسة 
التدري�ب للقوات املس�لحة يف جمهورية اليم�ن الجنوبية 

الشعبية وحصل منها عىل شهادة تخرج بامتياز.
يف عام 1971م عني اركان كتيبة مدفعية وتدرج يف هذا 

املجال اىل رتبة مالزم اول ثم رتبة نقيب.
يف الف�رتة من ع�ام 1973-1974م عني قائ�دا لكتيبة 

املدفعية.
ويف الف�رتة م�ن ع�ام 1974-1978م درس الفقيد يف 
اكاديمي�ة املدفعية يف مدينة ليينغراد باالتحاد الس�وفيتي 
وبعد اكم�ال دراس�ته اس�تنهج الفقيد كرس�ا عاليا عىل 
املستوى االسرتاتيجي )قوات مشرتكة يف اكاديمية فرونزا(.

يف الف�رتة م�ن ع�ام 1978-1990م كان الفقيد قائدا 

لسالح املدفعية والصواريخ برتبة عقيد وقد جعل من هذه 
القوات قوة ضارب�ة ونموذجا متميزا ع�ن بقية الوحدات 
العسكرية االخرى يف جيش جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية سابقا حتى اصبحت قيادات الدولة حينها ترضب 

به املثل يف هذا الشأن.
يف ع�ام 1968م ع�ني الفقيد عضوا مرش�حا يف اللجنة 

املركزية للحزب االشرتاكي اليمني.
يف الفرتة من عام 1990-1994م عني نابا لرئيس هيئة 

االركان العامة للتدريب واملنشآت التعليمية برتبة عقيد.
يف عام 1994م اضطلع الفقيد بدور كبري يف الدفاع عن 
حرضموت وصد االعتداء الظالم عىل املحافظات الجنوبية 
من نظام ع�يل عبدالله صالح وحلفائه حينها وذلك بتوليه 
مس�ؤولية قيادة القوة العس�كرية املرابط�ة يف الخطوط 

الدفاعية االوىل يف جبهة ساحل حرضموت.
يف الفرتة من عام 1996-2001م عني مستشارا لوزير 

الدفاع.

يف ديس�مرب 1997م تمت ترقية الفقيد عيل سعيد عبيد 
اىل رتبة عميد.

يف الفرتة م�ن ع�ام 2001-2013م عني الفقي�د نائبا 
لرئيس هيئ�ة االركان العامة للتدريب واملنش�آت العلمية 

بوزارة الدفاع.
يف عام 2011م عينه فخامة رئيس الجمهورية املش�ري 
عبدربه منصور هادي عضوا يف لجنة الش�ؤون العسكرية 
لتحقيق االمن واالستقرار بالجمهورية اليمنية وتم تعيينه 

ناطقا رسميا لها.
يف الفرتة من ع�ام 2013-2014م ع�ني الفقيد مديرا 

لألكاديمية العسكرية العليا بصنعاء.
ويف عام 2014م عني ملحقا عسكريا بسفارة الجمهورية 
اليمنية بموس�كو وبقي يف هذا املنصب حتى وفاته رحمه 

الله.

االوسمة والنياشين والميداليات
التي تحصل عليها الفقيد

- وسام االستقالل من هيئة رئاسة مجلس الشعب االعىل 
بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مايو 1990م.

- وسام االخالص.
- براءة وس�ام االس�تحقاق وجائزة التأهي�ل لالتحاد 
العربي لجمعي�ات املحاربني القدامى وضحايا الحرب من 
الجمعي�ة العمومية لالتحاد العرب�ي لجمعيات املحاربني 

القدماء وضحايا الحرب يف نوفمرب 2005م.
- نوط الفاتح العظيم من القائد العام للقوات املس�لحة 

الليبية عام 1983م.
- حاصل عىل جميع النياشني اليمنية القانونية.

- حاص�ل ع�ىل ميدالية مناض�يل ح�رب التحرير ضد 
االستعمار الربيطاني يف جنوب اليمن.

- حاصل عىل ميدالية التفوق القتايل.
- حاصل عىل ميدالية الخدمة يف املرة االوىل.

- حاصل عىل ميدالية الخدمة يف املرة الثانية.
- حاصل ع�ىل ميدالي�ة الذكرى العرشين لالس�تقالل 

الوطني.
- حاصل عىل ميدالية الذكرى العارشة للوحدة اليمنية.

- حاصل عىل ميدالية الصداقة البلغارية.

سيرة ذاتية

 اإلعالن عن إطالق اسم الفقيد على مدرسة القتال للتدريب بالمنطقة العسكرية الثانية
صورة قديمة تضم زمالء دفعة الفقيد في أكاديمية المدفعيةصورة تضم الفقيد ووزير الدفاع الفريق الركن/ محمد علي المقدشي التقطت عام 2012
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الخميس العدد »1890« 6 ذو الحجة 1440هـ
المـــوافــق 8 أغسطس 2019م

اللواء سلطان العرادة يتفقد سير العمل 
واإلنجاز في مشروع بناء إصالحية مأرب المركزي

تفقد محاف�ظ محافظة مأرب 
اللواء س�لطان العرادة اليوم سري 
العم�ل يف مرشوع بن�اء إصالحية 
باملحافظ�ة،  املرك�زي  الس�جن 
ومس�توى اإلنج�از يف امل�رشوع، 
وم�دى مطابقت�ه للمواصف�ات 

واملعايري املطلوبة.

واس�تمع املحافظ إىل رشح عن 
امل�رشوع ومكونات�ه الت�ي تضم 
س�جناً خاص�اً بالرج�ال وآخ�ر 
س�جن  إىل  باإلضاف�ة  للنس�اء، 
مخص�ص لألح�داث، إضاف�ة إىل 
مستوصف، وورش عمل للتدريب 
املهني، ومكتب�ة ثقافية، وأماكن 

ترفيهية، ومبنى لإلدارة.
وش�دد املحاف�ظ الع�رادة عىل 
رضورة اإلرساع يف إنجاز املرشوع، 
واستيعاب كافة املتطلبات الفنية، 
ومراعاة كافة الجوانب اإلنسانية 
والصحي�ة والتأهيلي�ة للس�جن 
ليقوم بدوره يف إعادة تأهيل نزالئه.

9شؤون عسكرية

تس�لم الل�واء األول مش�اة بح�ري يف محافظة 
أرخبي�ل س�قطرى، دعم�اً م�ن اململك�ة العربية 
الس�عودية ضم 29 عربة عس�كرية مزودة بكافة 
األجهزة العس�كرية واألمنية، وذلك يف إطار الدعم 
املق�دم للق�وات العس�كرية التابع�ة للرشعي�ة يف 

سقطرى للقيام بدورها عىل أكمل وجه.
وجرى تس�ليم العربات العس�كرية لل�واء األول 
مش�اة يف سقطرى بمش�اركة وكيل أول محافظة 
أرخبيل س�قطرى رائد الجريبي، ووكيل املحافظة 
العمي�د رك�ن صالح ع�ي وقائ�د ق�وات التحالف 

بمحافظ�ة س�قطرى العميد ركن بحري يوس�ف 
الفريده.

وثمن وكي�ل س�قطرى الجريب�ي، دور اململكة 
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمني الرشيفني 
امللك س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود وويل عهده 
األم�ني األمري محمد ب�ن س�لمان، يف تقديم الدعم 
املستمر لليمن بشكل عام وسقطرى بشكل خاص 
بمختل�ف القطاع�ات ومنه�ا القطاع�ات األمنية 

والعسكرية للحفاظ عىل استقرار االرخبيل.
وق�ال: إن ه�ذا الدع�م يأت�ي ترجم�ة للخط�ط 

والتوجهات املش�رتكة بني قيادة البلدين الشقيقني 
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية وخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، من أجل رفع قدرات القوات 
املسلحة واألمن وتنمية وإعمار املحافظات املحررة.

كما كرم الوكيل الجريبي والعميد الفريدة، ضباط 
ق�وات التحالف بمحافظة س�قطرى الذي�ن قاموا 
بتدري�ب أف�راد اللواء عىل قي�ادة العرب�ات وكيفية 
التعامل مع األجهزة املوج�ودة فيها، بحضور عدد 

من القيادات العسكرية واألمنية يف املحافظة.

خالل اجتماعها برئاسة اللواء ركن فرج  البحسني

اللجنة األمنية بساحل حضرموت تدين األعمال اإلرهابية في العاصمة المؤقتة عدن 
وتؤكد مواصلة حضرموت في محاربة اإلرهاب أينما وجد واجتثاثه من جذوره

عقدت اللجنة األمنية بساحل حرضموت،  
بمدينة امل�كال، اجتماعاً برئاس�ة محافظ 
املنطق�ة  قائ�د  حرضم�وت،  محافظ�ة 
العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج ساملني 
البحس�ني وبحضور وكي�ل أول محافظة 
حرضم�وت الش�يخ عم�رو ب�ن حربيش 
العليي، وقادة األلوية والوحدات العسكرية، 
األجهزة األمنية التابعة لرشطة وأمن ساحل 
حرضموت، نُوقش�ت خالله مجموعة من 
األم�ور التي ته�م املواط�ن، وتم�س أمنه 

ومصالحه.
ودان املحاف�ظ »البحس�ني« االعم�ال 
اإلرهابية يف العاصمة املؤقتة عدن، وترحم  
ع�ىل أرواح الش�هداء، مؤك�دا مواصل�ة 
حرضموت يف محاربة اإلرهاب أينما وجد، 

واجتثاثه من جذوره.
األمني�ة  الجه�ات  البحس�ني   ودع�ا 
والعس�كرية اىل رف�ع مس�توى اليقظ�ة 
والجاهزية، اس�تعداداً للقي�ام بواجبها يف 
التص�دي ألي�ة أعم�ال تخريبية ق�د تمس 

املمتلكات العام�ة والخاص�ة، أو قد ترض 
بمصال�ح املواطن�ني، ومنع أي�ة تجمعات 
ب�دون ترخي�ص م�ن الجه�ات األمني�ة، 
ومحاسبة كل من يدعو للتخريب واإلساءة 
للمواطنني أوغريه�م وفق القانون، محذراً 
من املس�اس بأمن حرضموت، ومنجزاتها 
األمنية التي قدمت م�ن أجلها حرضموت 

عدداً من الشهداء.
وش�دد عىل األجهزة األمنية والعسكرية 
ع�ىل رف�ع معنوي�ات الجن�ود والكف�اءة 
واالهتم�ام بأحوالهم والتم�اس ظروفهم، 
وتقديم مس�توى أكرب م�ن االهتمام بهم، 
وحث القائد باالهتم�ام بالضباط والجنود 

يف مسكنهم وغذائهم وحل مشاكلهم.
كما ح�ذر م�ن اي دع�وات او محاوالت 
لتجني�د اف�راد خ�ارج املنظوم�ة األمني�ة 
والعسكرية، وعدم التسجيل إال عرب الطرق 
املرشوعة، وقال ان اي عملية تجنيد خارج 
اإلطار العس�كري سيتعرض من يقوم بها 

للمحاسبة واملساءلة القانونية.

وأش�ار »البحس�ني« خ�الل االجتم�اع 
لالنفالت األمني الحاصل بوادي حرضموت، 
وما رافقه من حوادث اغتياالت، مشدداً عىل 
املنطقة العسكرية األوىل بتحمل مسؤوليتها 
الكاملة تجاه ما يح�دث من انفالت بوادي 

حرضموت.
وناق�ش االجتم�اع أزمة الكهرب�اء، وما 
رافقه�ا م�ن مطال�ب مرشوع�ه، تطالب 
بإيجاد حلول مناسبة لها تخفف من معاناة 
املواطنني، مطالبني الحكومة اليمنية بوضع 
حلول جذريه وإصالح منظومة الكهرباء، 

وإقفال ملفها الشائك.
وأكد املحافظ »البحسني« خالل االجتماع 
ع�ىل مرشوعي�ة املطال�ب بإنه�اء معاناة 
املواطن م�ع الكهرباء؛ بم�ا ال يعكر صفو 
الحياة العامة ملديريات ساحل حرضموت، 
وال ي�رض بمصال�ح الن�اس، مؤك�داً ع�ىل 
مس�اندة الس�لطة املحلية باملحافظة لكل 
مطال�ب أبن�اء حرضم�وت، ومح�ذراً من 
محاول�ة تحوي�ل تل�ك املطال�ب املرشوعة 

لتكون ذريعة الرتكاب أعمال غري مرشوعة؛ 
كقط�ع الطرق�ات، وتخري�ب املمتل�كات 
الخاص�ة والعامة، وتعطيل حي�اه الناس، 
وتشويه الصورة النمطية لحرضموت التي 

مثلت نموذجاً لألمن واالستقرار.
وتحدث »البحس�ني« عن وصول باخرة 
يوم غ�د إىل ميناء امل�كال، تحمل عىل متنها 
كمي�ات م�ن الوق�ود املخصص لتش�غيل 
بمديري�ات س�احل  الكهرب�اء  مول�دات 
حرضموت، إضاف�ة إىل وصول 1000 طن 
مازوت إسعافية للكهرباء، وألف لرت ديزل 
من الوقود يف طريقها ملدينة املكال، ستضمن 
تحس�ن التي�ار الكهربائ�ي خ�الل الفرتة 

القادمة.
كما تحدث اللواء ركن »البحس�ني« عن 
مجموع�ة الق�رارات التي اتخ�ذت لتدوير 
القيادات العس�كرية باملنطقة العس�كرية 
الثاني�ة، موضح�اً أنه�ا لبن�ة ضم�ن بناء 
املنظوم�ة العس�كرية، لتبق�ى قوية، مع 
االس�تمرار يف بنائها وتنميتها لرفعة وأمن 

حرضموت، موضحاً أن التدوير سيس�تمر 
وسيشمل االجهزة األمنية واإلدارات املدنية.
كم�ا كش�ف »البحس�ني« ع�ن زي�ارة 
مرتقبة لدولة رئيس الوزراء، الدكتور معني 
عبدامللك، خالل األيام القادمة، سيتم خاللها 

وضع كافة مطالب املحافظة التي ستقف 
السلطة املحلية باملحافظة بقوة لتنفيذها.

حرض االجتماع عدد من وكالء املحافظة، 
العس�كريني  العم�وم والق�ادة  وم�دراء 

واألمنيني بساحل حرضموت.

نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بشرطة المحافظة

اختتام فعاليات الدورة التدريبية الثانية ألفراد شرطة المهرة

اختتمت رشط�ة محافظة املهرة، 
فعالي�ات ال�دورة التدريبي�ة الثانية 
لألف�راد التي نظمته�ا إدارة التدريب 

والتأهيل برشطة املحافظة.
وأكد مدير رشطة محافظة املهرة 
العمي�د مفت�ي س�هيل، ع�ىل أهمية 
التدري�ب والتأهي�ل لل�كادر األمن�ي 

الرمية اىل رفع اليقظة والحس األمني 
واستشعار املسؤولية.. موضحاً بأن 
الدورة تأتي ضمن خطط إدارة األمن 
لتطوير كفاءة القدرات األمنية وحفظ 
األمن واالستقرار باملحافظة.. مشرياً 
اىل أن هن�اك سلس�لة م�ن ال�دورات 
التدريبية التي س�يتم تنفيذها خالل 

املرحل�ة القادمة ملنتس�بي الرشطة 
باملحافظة.

التدري�ب  إدارة  مدي�ر  وأوض�ح 
والتأهيل بالرشطة العقيد عبدالرحيم 
نصيب، بأن ال�دورة التدريبية الثانية 
التي ش�ارك فيه�ا )128( فرداً خالل 
الف�رتة م�ن 6 يوني�و إىل 31 يولي�و، 

هدف�ت إىل تدري�ب املش�اركني ع�ىل 
كيفية فك وتركيب السالح والحركة 
النظامية وغريها من املعارف والعلوم 

األمنية.
ويف خت�ام ال�دورة ت�م تكريم عدد 
من الضب�اط واملش�اركني واملربزين 

بالشهادات التقديرية.

دعمًا من المملكة العربية السعودية وترجمة للخطط والتوجهات المشتركة بين قيادة البلدين الشقيقين

تعزيز اللواء األول مشاة بحري في سقطرى ب�29 عربة عسكرية

خف�ر  مصلح�ة  رئي�س  ق�ام 
الس�واحل اللواء الركن/ خالد عي 
القمي، بزيارة ميدانية إلدارة أمن 
ميناء الزيت يف الربيقة بالعاصمة 

املؤقتة عدن.
حيث اطل�ع الل�واء القمي، عىل 
سري العمل األمني يف أرصفة امليناء 
ومواقع الخدمات وغرفة العمليات.
 وخ�الل الزي�ارة، التق�ى اللواء 
القمي باألف�راد امللتحقني بالدورة 
التدريبية امليدانية، وأشاد بمستوى 

التدري�ب الذي تقوم ب�ه إدارة أمن 
امليناء ألفراده�ا، وحثهم عىل بذل 
املزيد من الجهود ومواصلة تطوير 
معارفه�م بمختل�ف التخصصات 
الت�ي تدخ�ل ضم�ن مه�ام خفر 

السواحل.
كما أش�اد بجه�ود قي�ادة أمن 
امليناء ودورهم يف تثبيت األمن داخل 
وخارج امليناء وبمستوى االنضباط 
العس�كري، متمني�اً له�م النجاح 

والتوفيق يف مهامهم الوطنية.

اللواء القملي يطلع على سير العمل األمني في أرصفة ميناء الزيت بالبريقة

 أبين - خاص:

عقدت اللجنة األمني�ة بمحافظة أبني اجتماعا لها 
اليوم برئاسة محافظ محافظة أبني اللواء الركن أبو 
بكر حسني سالم، وناقش�ت اللجنة األمنية عدداً من 
املواضيع املتعلقة بالوضع األمني، ناقال تحيات فخامة 
رئيس الجمهورية املشري الركن عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية لكل القوى األمنية والعسكرية عىل 
تصديها الباسل للعنارص اإلرهابية يف مديرية املحفد.
ووقف االجتم�اع دقيقة ح�داد عىل روح الش�هيد 
العميد منري اليافعي أبو اليمامة قائد اللواء األول دعم 
وإس�ناد ورفاقه الش�هداء األبطال الذين استشهدوا 
يف معس�كر الجالء بمحافظة عدن م�ن هجوم غادر 
من قبل مليش�يات اإلجرام واإلرهاب، مليشيا التمرد 
الحوثية االنقالبية، وكذلك شهداء مركز رشطة الشيخ 
عثمان ال�ذي قضوا نحبهم بتفج�ري إرهابي من قبل 

عصابات داعش رحمهم الله جميعا.
وعربت اللجن�ة األمنية عن إدانتها له�ذه الجريمة 
الشنيعة ضد القيادات األمنية الشجاعة التي تصدت 
بقوة وهزمت مليشيا التمرد الحوثية يف عدن، وغريها 

من املحافظات املحررة.
وأشاد محافظ أبني بما اجرتحه أبطال قوات االمن 

والجيش والحزام االمني والقوات الخاصة والرشطة 
العسكرية والنجدة وكل الوحدات األمنية والعسكرية 
املشرتكة يف محافظة ابني، وتصديهم الحاسم للعنارص 
االجرامية واالرهابية، وإفشال مخططهم االجرامي يف 
مديرية املحفد، والهادف إىل زعزعة أمن واستقرار هذه 
املديري�ة، مؤكدا ان ابني ترف�ض االرهاب بكل صوره 

واشكاله.
وبتوجيه�ات من فخامة رئي�س الجمهورية وقف 
االجتماع امام ما تعرض له ابناء املحافظات الشمالية 
من ترحيل واعتداء عىل املمتلكات الخاصة، واستنكر 
ه�ذه االعم�ال التي تحم�ل معان�ي العنرصي�ة التي 
يرفضه�ا ابناء ابني جمل�ة وتفصيال، وع�رب اجتماع 
اللجنة األمنية عن رفضه لهذا السلوك البعيد عن قيم 
ديننا االسالمي الحنيف الذي يدعو لألخوة والسماحة 
والرتاحم. مؤكدا أن أبني تحمل الخري والعطاء والسالم، 
مفتوحة ومرحبة بأبناء املحافظات الشمالية كأخوة 

أعزاء.
وتناول االجتم�اع الخطة األمنية أيام عيد األضحى 
املبارك لتأمني جميع مديريات محافظة أبني، وحماية 
املنشآت العس�كرية واألمنية والحيوية واملتنفسات، 
واالجراءات والتدابري االحرتازية.. باإلضافة إىل تأمني 
الطرقات، وشدد عىل رفع الجاهزية واليقظة األمنية 

العالية.

محافظ أبين يترأس اجتماعًا للجنة األمنية ويشيد بقوات 
األمن التي تصدت للعناصر اإلرهابية في مديرية المحفد

ش�هدت محافظة امله�رة،  تخ�رج الدفعة 
األوىل من كتيبة املهام الخاصة، وذلك بحضور 

محافظ املحافظة، راجح باكريت .
ويف الحف�ل ال�ذي أقي�م باملناس�بة، أش�اد 
املحاف�ظ باكري�ت بالجاهزي�ة العس�كرية 
واملهارات القتالية للدفعة املتخرجة، مش�دداً 
عىل رضورة حرص الجميع عىل تطبيق كافة 
املبادئ والتعالي�م واالخالقيات التي تعلموها 
خالل فرتة التدريب يف اعمالهم ومهامهم عىل 

ارض الواقع .
وأشار إىل أن العمل العسكري واألمني وقبل 
ان يكون مهارات وش�جاعة واستبسال، هو 
ايضا قيم وثوابت وتطبيق لألنظمة والقوانني، 
مع�رباً ع�ن بال�غ ش�كره وتقدي�ره للقيادة 
السياسية ممثلة بفخامة املشري الركن عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املس�لحة واألمن، وللتحالف العربي بقي�ادة اململكة 
العربية السعودية، عىل ما قدموه ويقدمونه من دعم 

ال محدود للمهرة وسلطتها املحلية وكافة ابنائها.
من جانبه قال قائد كتيبة امله�ام الخاصة العقيد 
فائز املنترص: إن ه�ذه الكتيبة تمث�ل اضافة نوعية 
لكاف�ة األجهزة األمنية باملحافظ�ة، الفتاً إىل أن هذه 

الكتيب�ة س�تعمل عىل بس�ط س�لطة الدولة 
وتعزيز تواجدها يف املحافظة، وستكون بمثابة 
السياج املنيع للمهرة خصوصا والوطن بشكل 

عام.
تخلل الحفل الذي بدء بالسالم الجمهوري، 
ع�دد م�ن الع�روض العس�كرية والحركات 
القتالية الت�ي قدمها الخريجون، وكذا تكريم 
محافظ املحافظة وعدد من القيادات األمنية 
والعس�كرية التي س�اهمت يف تدريب وتعليم 

هذه الدفعة.
ح�رض الحف�ل نائ�ب قائ�د ق�وات رشطة 
الدوري�ات وأمن الط�رق بالجمهورية العميد 
محمد مبارك باكري�ت، ووكيل أول محافظة 
امله�رة مختار ب�ن عويض الجعف�ري، وقائد 
محور الغيضة قائد اللواء 123 مشاه العميد 
الركن عبدالله منصور، وقائد اللواء 137 العميد الركن 
محمد القايض، وعدد من القيادات العسكرية واألمنية 

واملدنية يف املحافظة.

في حفل تخريج الدفعة األولى من كتيبة المهام الخاصة في المهرة

باكريت يشدد على ضرورة تطبيق كافة المعارف التي اكتسبها الخريجون خالل فترة التدريب في أعمالهم
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 تقرير/ توفيق الحاج
إق�دام مليش�يا الحوث�ي ع�ن طري�ق عنارصه�ا 
ومرشفيه�ا يف محافظة ريمة عىل إح�راق 16 طنا ثم 
اح�راق 68طنا م�رة اخرى م�ن املس�اعدات االغاثية 
املقدم�ة من قبل برنام�ج الغذاء العاملي كمس�اعدات 
لسكان املحافظة جريمة أثارت غضب سكان املحافظة 
املستحقني للمساعدة واستنكار وإدانة برنامج الغذاء، 
فيما أعدتها لجن�ة العليا لإلغاثةجريمة يجب وضعها 

أمام مجلس األمن.
ه�ذا وكانت املليش�يا قد قامت بإت�الف 16طنا من 
املس�اعدات يف تاريخ 2019/7/21م، حيث قام وكيل 
محافظة ريمة املعني من قبل مليشيا الحوثي االنقالبية 
ومعه مجموعة من قيادات ومرشيف املليشيا يف املحافظة 
باقتحام مخازن برنامج الغذاء العاملي، ونقل أكثر من 
16طنا من املس�اعدات الغذائية )دقيق وزيت وس�كر 
وبقولي�ات( إىل أماك�ن تم اختياره�ا خصيصا إلتالف 

وحرق هذه املساعدات.
 ويف مطل�ع األس�بوع وتحديدا 3 أغس�طس كررت 
مليشيا الحوثي جريمتها وأتلفت 68 طنا من املساعدات 
الغذائية التابعة ملنظمة الغذاء العاملي بمنطقة علوجة 

بمديرية الجعفرية .
وقد جرت عملية اإلتالف األوىل واألخرية عىل يد وكيل 
املحافظة املعني من قبل املليشيا املدعو عبدالله الضبيبي 
وعدد من القيادات املليشياوية وبتوجيه من ما يسمى 
بوزارة الصناعة والتجارة والسلطة املحلية والقضائية 

باملحافظة.
 عملية إتالف املساعدات الغذائية سابقة خطرية لم 
يسبق ملليش�يا الحوثي ارتكابها يف إي من املحافظات 
الواقعة تحت س�يطرتها رغم ص�دور إدانات وتقارير 
حكومي�ة ومنظماتية وعاملية تفيد باحتجاز مليش�يا 
الحوثي املس�اعدات االغاثية ورسقته�ا واملتاجرة بها 
وتوزيعها لعنارصها واستغاللها لحشد أتباع، ووصفت 
هذه األعمال التي تقوم بها املليشيا جرائم إال أن حرق 
وإتالف ه�ذه الكمية الكبرية من املس�اعدات تعد اكرب 

الجرائم فيما يتعلق باملساعدات. 
كما يعد إحراق وإتالف هذه املساعدات بعد احتجازها 
ومنع توزيعها من قبل املليش�يا جريمة يف حق سكان 
محافظة ريمة التي تقع وس�ط سلس�لٍة م�ن الجبال 
الغربي�ة لليمن، وتتصل بالعاصم�ة صنعاء وجزٍء من 
محافظة الحديدة من الشمال، ومن الغرب، ومحافظة 

ذمار م�ن الجنوب، وج�زء من محافظ�ة صنعاء من 
الرشق، وتبلغ مس�احتها ما يقارب )1915( كيلومرتاً 

مربعاً.
وتبعد عن العاصمة صنعاء مس�افة 200 كيلومرت، 
وتقّس�م من ناحيٍة إداريٍة إىل ست مديريات، باإلضافة 
إىل مديرية الجبني التي تعترب مركزاً للمحافظة، وتتمّيز 
املحافظة بطبيعتها الوعرة وجبالها الشاهقة، ويعتمد 

السكان فيها عىل الزراعة املوسمية.
كم�ا يبلغ تعداد س�كانها قرابة تس�عمائة نس�مة 
ويدينون باملذهب الشافعي، وس�كانها محبون للعلم 
ويمتلك اغلب س�كانها نس�بة تعليم كب�رية خصوصا 
يف أوس�اط الش�باب، وهذا م�ا جعل مليش�يا الحوثي 
تقف بأفكارها وأساليبها اإلغرائية عاجزة أمام إقناع 

السكان وحشد مقاتلني أتباع.

عمل ال إنساني
وحول جريمة إحراق وإتالف هذه الكمية املهولة من 
املساعدات املعتمدة لسكان ريمة أفاد احد العاملني يف 
االغاثة يف ريمة فضل عدم الكش�ف عن اس�مه ل�»26 
س�بتمرب«: بان مليش�يا الحوثي احتجزت املساعدات 
االغاثية املخصصة للمحتاجني من س�كان املحافظة، 
ومنع�ت توزيعها منذ أش�هر ومن ثم قام�ت بإتالفها 

بحجة انتهاء صالحيتها.
وأض�اف : كان املواطن�ون يف أم�س الحاج�ة ألي 
مس�اعدة غذائية خصوصا وان السكان ال يملكون أي 
مصدر للدخل، وإنه�م يعتمدون عىل الرواتب التي هي 
منقطعة منذ 4 سنوات، ومن ثم عىل املساعدات وبعض 

الزراعات املوسمية.
ويقول : كان املواطنون ينتظ�رون توزيعها بفارغ 
الصرب إال ان املليش�يا ماطلت يف توزيعه�ا ثم تفاجئوا 
بإحراقها أمام أعينهم يف مشهد ال إنساني يعجز التعبري 

عنه. 
فيما أوضح احد السكان ل�»26 سبتمرب«: بان رفض 
مليشيا الحوثي توزيع املساعدات ومن ثم إتالفها ناتج 
عن خالف بني مرشيف املليشيا يف املديريات والعزل فيما 
بينه�م، وذلك الخ�الف ناتج ع�ن عجزهم عن حش�د 

مقاتلني للمليشيا.
وأضاف، عملية إتالف املساعدات القت غضبا شعبيا 
واسعا من قبل املواطنني الذين اعتربوا املليشيا الحوثية 
وأتباعها يف املحافظة ومنظم�ة الغذاء العاملي تاجرت 
وال تزال بمعاناتهم، واستخفت بحقوقهم وانتهكتها.

االتباع مقابل المساعدات
أما مراقب�ون فأفادوا: ب�ان مليش�يا الحوثي توزع 
املس�اعدات واالغاث�ات الدولي�ة يف كل املحافظ�ات 
واملديريات يف مختلف املناطق الواقعة تحت سيطرتها 
بإرشف م�ن مرشفيها والتي تذهب اغلب املس�اعدات 

لعنارص املليشيا وأتباعها ومقاتليها. 
أم�ا يف محافظة ريم�ة فان املليش�يا ال تملك قاعدة 
ش�عبية وال حاضنة جماهريية وال أتباعاً وقد حاولت 
م�رارا اس�تغالل حاج�ة وع�وز املواطن�ني البس�طاء 
وابتزازهم عن طريق املساعدات االغاثية، إال إن السكان 
رفضوا الخنوع واالنج�رار واإلغراء له�ذا، تم احتجاز 
املساعدات ثم إتالفها فيما بعد وال زال البعض من هذه 

املساعدات صالح لالستخدام.
أحد الناشطني أفاد ل�»26سبتمرب«: بان هذه الكمية 
كانت مساعدات اغاثية مقدمة لسكان محافظة ريمة 
من برنام�ج الغذاء العاملي إال إن املليش�يا كانت تنوي 
عدم توزيعها وخزنتها يف مديريات ريمة توقعا ملعارك يف 
ميناء الحديدة واستمرار معارك الساحل الغربي وصوال 
إىل اس�تعادة الحديدة كاملة من قبل الجيش الوطني، 
ولهذا كانت تخطط لس�حب عنارصها والتمركز بهم 

يف جبال ريمة وتك�ون هذه املس�اعدات مصدر تغذية 
لعنارصها.

وأياً يكن دوافع وأهداف املليش�يا وأس�باب إتالفها 
للمس�اعدات االغاثي�ة، ف�ان ه�ذه الجريم�ة يتحمل 
برنامج الغ�ذاء العاملي جزءاً كبريا من املس�ؤولية عن 
حرمان املواطنني واملستحقني من الحصول عليها، كونه 
مسؤول عن نقلها إىل املحافظة، وألنه ساكت طوال املدة 
واألش�هر التي منعت فيها املليشيا توزيع املساعدات، 
ولم يقدم تقري�را أو ترصيحا أو تحذي�را يتعلق بذلك، 
ولع�ل برنامج الغذاء كما يفي�د متابعون متواطئ مع 
مليشيا الحوثي يف الجريمة ويف استغاللها املساعدات.

ورغم علم برنامج الغذاء العاملي باحتجاز املليش�يا 
املس�اعدات ومنع توزيعه�ا، إال انه بع�د إتالفها خرج 
مسؤول الربنامج يف اليمن بترصيح أدان فيه واستنكر 
اقتحام مليش�يا الحوث�ي مخازن�ه يف محافظة ريمة، 
ومصادرة املساعدات وإتالفها بعد ان تسببت املليشيا 
يف فسادها وانتهاء صالحياتها، جراء منع توزيعها عىل 

مستحقيها لعدة أشهر.
جاء ذلك يف ترصيح ملسؤول اإلعالم واالتصال بمكتب 
الربنام�ج يف صنع�اء انابيل س�يمينغتون ال�ذي اتهم 
املليشيا بالتسبب بفساد 296 كيٍساً من دقيق القمح، 
والتي أصبحت غري صالحة بسبب القيود التي فرضها 
الحوثي�ون عىل توزي�ع املس�اعدات، ومن�ع الربنامج 

ورشكاؤه من توزيعها.
وقال مسؤول الربنامج: إن قيادات املليشيا يف ريمة 
اقتحموا مستودعاً للربنامج وصادروا األغذية وتخلصوا 

منها عن طريق إحراقها يف العلن.

جريمة أمام مجلس األمن 
هذا وكانت اللجنة العلي�ا لإلغاثة التابعة للحكومة 
اليمنية اتهمت مليش�يا الحوثي بإحراق 8 أطنان من 

القم�ح املقدم عن طريق برنامج الغ�ذاء العاملي لعدد 
من املستحقني بمحافظة ريمة، إضافة إىل منع توزيع 

14.8 طناً مرتياً من القمح والتسبب يف تلفه.
وطالب�ت اللجنة وكي�ل األمني العام لألم�م املتحدة 
للش�ؤون اإلنس�انية مارك لوكوك ومنس�قة الشؤون 
االنس�انية يف اليم�ن لي�زا غران�دي بالتدخ�ل العاجل 
والتحقيق يف ه�ذه الحادثة، ورف�ع التقارير الريعة 

والعاجلة إىل مجلس األمن. 

إتالف أكثر من 78 طنا 
وحول جريمة منع توزيع املس�اعدات وإتالف أكثر 
من 78 طنا من املس�اعدات االغاثية يف ريمة وحرمان 
مليش�يا الحوثي سكان هذه املحافظة األشد فقرا من 
املس�اعدات، أوض�ح الصحفي والكات�ب حافظ مراد 
رئيس ش�بكة ريمة اإلخباري�ة ل�»26 س�بتمرب«: أن 
مليشيا االنقالب الكهنوتية تعمدت حرمان أبناء ريمة 
من املس�اعدات اإلغاثي�ة املقدمة من برنام�ج الغذاء 
العاملي واحتجزتها، وأتلفت16 طنا من املواد الغذائية 
يف تاريخ 21 يوليو املايض 2019م وخالل هذا األسبوع 
3 أغسطس الجاري أعلنت املليشيا عن إتالف 68 طنا 
من املس�اعدات الغذائية الخاص�ة بريمة يف غياب تام 

للمنظمات اإلنسانية والحقوقية.
وأضاف مراد: إن ما تقوم به املليشيا يف ريمة جرائم 
لم يتحدث عنها أحد ال املنظمات وال وسائل اإلعالم وال 
الناشطون والحقوقيون، فباإلضافة إىل جريمة إتالف 
عرشات األطنان من مساعدات املستحقني وحرمانهم، 
وزع�ت املليش�يا اإلجرامي�ة بتاري�خ 7يولي�و املايض 
مساعدات غذائية فاسدة وتالفة تابعة لربنامج الغذاء 
العاملي، املس�اعدات كانت محتج�زة لديها ورصفتها 
للفئات أألش�د فق�را يف مديرية الجعفرية، وتس�ببت 
يف كارث�ة صحية امتألت ع�ىل إثرها املراك�ز الصحية 
واملستش�فيات يف املحافظة يف جريمة ال تقل بش�اعة 

عن قصف املدنيني بالصواريخ.
وقال مراد: إن املليشيا احتجزت املساعدات الغذائية 
منذ ثمانية أش�هر، وحرمت س�بعمائة ألف نسمة يف 

محافظة ريمة يف ظل ظروف معيشية قاسية جدا.
 وعرب صحيفة »26 س�بتمرب« أناش�د اللجنة العليا 
لإلغاثةواملنظم�ات الحقوقية ومن�دوب األمم املتحدة 
للش�ؤون اإلنس�انية إنقاذ س�كان ريمة م�ن جرائم 
املليش�يا وش�بح الجوع والوقوف أمام جريمة إحراق 
املس�اعدات وحرمان الس�كان جريمة حرب مكتملة 

األركان.

مذ أن اجتاحت املليشيا العاصمة صنعاء يف 
ال21 سبتمرب / أيلول يف العام 2014م قامت 
بتأس�يس نظام مواٍز للنظام األسايس العام 
يف خطوة أرادت به جملة أه�داف من أبرزها 
استباحة األموال، وجلبها بكل الوسائل، ولكي 
تفتح الباب ملن يتجش�مهم الجشع ليلتحقوا 

بمسرية الفيد، والنهب، والسلب. 

دبر حالك
يف نقاط التفتي�ش الحوثية، أو ما يعرف 
بالحواجز األمنية ترك قادة املليشيا - عمدا- 
أفراد النقاط بدون رواتب، وما كان منهم إال 
أن استخدموا قاعدة أسيادهم القائلة: » بأن 

ال يشء اسمه اليجوز إال ما تعر أخذه«!!
يعت�رب نفس�ه محظوظ�ا من يس�عفه 
الق�در، ويلتح�ق بإحدى نق�اط التفتيش، 
فالعابرون، واملس�افرون، والتج�ار هدايا 
تس�وقهم األقدار إىل ب�ني أيديهم ليس�لبوا 
م�ن جيوبهم م�ا يري�دون!! خصوصا وأن 
قادة املليشيا قد تركوا لهم حرية الترصف، 

وكامل الصالحية. 
وفق تقديرات فإن مئات النقاط الحوثية 
تمتد عىل طول الطرق تمارس فيها جميع 

وسائل االبتزاز.

ابتزاز المسافرين
تلفيق التهم أس�لوب تجيده املليشيا بحق 
املس�افرين يف خط�وة من خالله�ا يتم نهب 

أموالهم، وممتلكاتهم. 
يقول مس�افرون: ال يتوانى أفراد النقاط 
باملس�افرين،  الته�م  بإلص�اق  الحوثي�ة 
وسيوجدون ألنفسهم ما يتذرعون به عليك، 
وإن بافتعال املش�اكل يف أثناء االس�تجواب، 

كأن يقول لك: ليش برتفع صوتك، أو بتفتح 
نخرك » أنفك«؟! وهذه- رغ�م ادعائها كذبا 
- جريمة كافية لس�جنك، ورضبك، وسحلك 
ويالتعاسة من لم يكن جيبه دافئا ليسرتيض 
غضبا مصتنعا، ويتفادى سجنا بدون جرم 

ارتكبه. 

حني تس�تمع قصصا يرويها املس�افرون 
تندهش وتغضب معا يف الوقت ذاته، وتضحك 
تارة حني تسمع قصص إنكار ما هو واضح 
للعيان حينها ال يجد املواطن املوقوف ألفاظا 
يس�تعني به�ا لتبي�ني الواضح؛ فالتفس�ري 
وال�رشح حينه�ا ل�ن يك�ون إال من ب�اب » 

توضيح الواضح يولد إشكاال«.
كامل القنازي مواطن من محافظة حجه 
يرد قصة ل�ه مع نقطة حوثي�ة يقول - 
ضاحكا-: كنت أحمل دافورا محي الصنع 
قم�ت بتصليحه ش�خصيا، أوقفن�ي أفراد 

نقطة الحمراء يف كحالن عفار وسألوني:
أيش معك؟؟

دافور. 
شغله.

فقلت: كيف أشغله؟!
فأجابوا: ما يضمن لنا أنه دافور؟!

يق�ول: وقفت حائ�را ولم أدر بم�اذا أرد 
عليه�م فالجميع؛ يع�رف الداف�ور وليس 
غريب�ا عىل أح�د، لكنه�م تذرع�وا بالقول 

»ممكن تعمل داخله عبوة وتفجر«!!

على ذمة الدافور تم حبسه!!
يق�ول آخ�ر: يل قص�ص كثرية م�ع نقاط 
الحوثي�ني، وكل م�رة تحص�ل مش�كلة وما 
نتخارج إال بعد أخذ ورد، وتوقيف، وتعسفات!!
يحتف�ظ ف�ارع بتفاصي�ل تل�ك القصص 
ويستحرضها بكثري من الهم، يقول: أنا إذا قد 
نويت أسافر ال أهم تعب السفر بقدر ما أخىش 
نقاط الحوثيني؛ يفتش�وك يتعبوك يوقفوك، 
ويبهذلوك حتى وإن جلبت لهم ألف دليل البد 

ما يطلعوا لك الضغط. 
يحتار فارع ويتنقل بني تفاصيل تعسافات 
الحوثيني معه غري أن إحدى تعسفاتهم معه 
التزال تح�رض بكثرة يف مواجعه، يقول : ذات 
مرة ش�حنت بضاعت�ي ونزلت أنا م�ع النقل 
الجماعي، وصلنا إىل نقطة أبو هاشم يف رداع، 
أوقفنا الحوثيون وكن�ا نعتقد أننا نميش بعد 
ما توقفنا لس�اعات، إال أن الحوثيني منعونا 
من الس�فر وأرجعونا رغما عن�ا رغم عرض 
الترصي�ح وورقة إيجار املح�ل، وأنني تاجر، 
يتوقف عامر برهة ويواصل حديثه يقول: لم 
يكن أمامنا إال الرجوع، وسلكت طريقا طويلة 

ذمار - إب - تعز- عدن حتى وصلت إىل محي.
ص�ورة أخ�رى م�ن ص�ور االبت�زاز تقوم 
املليشيا باختطاف بعض املسافرين لعدة أيام، 
ويتم إبالغ أهاليهم لتدب�ري مبلغ مايل كفدية 

مقابل اإلفراج عنهم. 
حقوقي�ون يعت�ربون ماتقوم به املليش�يا 
انتهاكاً صارخاً ألبس�ط الحقوق، التي تتمثل 

يف التنقل الحر بني مدن ومحافظات بلده.

حلب التجار
 من�ذ أن ش�نت حربها ع�ىل الدولة عمدت 
املليش�يا الحوثية إىل تدم�ري االقتصاد اليمني 
الرسمي وظهر ما يسمى باالقتصاد الطفيي 
الذي يك�ّون ثرواته بم�وارد الدولة، وعائدات 

السوق السوداء.
 ما هو معروف أن املليشيا الحوثية سعت إىل 
تأسيس كيانات اقتصادية موازية يف مناطقها 
لتمويل الحرب؛ لتجني ماليني الرياالت يومياً.
املليش�يا فرض�ت إت�اوات عىل ش�احنات 
التج�ار، وناق�الت الوقود التابع�ة للرشكات 

الخاصة لتجني أمواالً طائلة من وراء ذلك. 
يقول مراقبون : إن نقاط التفتيش أصبحت 
مصدر دخل وتمويل تحت مسمى اإلجراءات 

األمنية. 

مورد اقتصادي
 النقاط وإن كانت بدأت ممارس�ة االبتزاز 
لتدبري مصاري�ف أفرادها، فما هو مؤكد أنها 
تحولت الحق�ًا إىل مورد ثاب�ت ومصدر دخل 
تقدر عائداته اليومية بماليني الرياالت، وباتت 
أم�وال النقاط تع�وض توقف م�وارد أخرى، 

ويمكنها تمويل أنشطة كثرية. 
فضمن اقتصاد الحرب باتت نقاط التفتيش 
مورداً مالياً مهماً، تل�ك اإلتاوات يتم جمعها 
من خالل ابتزاز شاحنات التجار أو املسافرين 

وسيارات النقل الداخي بني املدن.
 وتتفاوت الرس�وم الت�ي تفرضها النقاط 

الحوثية فاملبالغ تحددها األهواء. 
 عقوبات االمتناع عن الدفع تبدأ بمنع املرور 
وتنتهي بحجز املركبة أو الش�احنة وال ُيفرج 

عنها إال بعد دفع فدية مالية.
يؤكد خ�رباء اقتصاديون أن األم�وال التي 
تجنيها نقاط التفتيش من ابتزاز مس�افرين 
وف�رض إتاوات ع�ىل التج�ار لم تع�د مجرد 
مصاري�ف لتغطي�ة احتياج�ات أفرادها، بل 
باتت مصدر دخل ومورداً لتمويل الحرب تحت 

مسمى: »املجهود الحربي«.

نقاط المليشيا المتمردة.. كابوس يرعب المسافرين

بعد مصادرتها وحرمان السكان المستحقين

مليشيا الحوثي اإلجرامية تحرق وتتلف 78 طنًا من المساعدات اإلنسانية للمتضررين في ريمة

 سكان ريمة من أفقر سكان اليمن وحرمانهم من المساعدات اإلغاثية جريمة ال تسقط بالتقادم
 مواطنون: المليشيا أحرقت المساعدات أمام أعيننا في مشهد ال إنساني ونحن في أمس الحاجة إليها

 مراقبون: المليشيا توزع المساعدات ألتباعها وعناصرها وفي ريمة تمنع توزيعها على األسر المحتاجة
 ناشطون: برنامج الغذاء العالمي شريك في الجريمة ومتواطئ ألنه ساكت طوال فترة احتجاز المساعدات

 تحولت إلى مصيدة للتحقيق مع المواطن وابتزازه ومصادرة حريته

ال ش���يء يؤرق من يعتزم الس���فر من مدينة إلى أخرى سوى نقاط التفتيش 
الحوثية.. يستحضر المسافر عقله، ويستجمع قواه، ويبدأ حديثا مطوال مع 
نفسه في كيفية الرد المناسب لألسئلة التي توجه له من قبل القائمين على 
تلك النق���اط لكنه - حتى وإن كان لبقا وبارعا في الجواب - حتما ستخرس���ه 
عرقلة مقصودة من قبل المليشيا، والمناص له سوى تلبية رغباتها، وتنفيذ 

مطالبها التعسفية. 
تلك االبتزازات من قبل النقاط الحوثية أصبح كابوسا يهدد جميع مواطني 

الجمهورية في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها. 

 قاسم الجبري



     اجليش الوطني اليمني
      

     

     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس العدد »1890« 6 ذو الحجة 1440هـ
المـــوافــق 8 أغسطس 2019م

 العميد األشول: هذه االستضافة تأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية والعسكرية والمملكة بأسر شهداء الجيش الذين مهما فعلنا من أجلهم لن نوفيهم حقهم فهم جادوا بدمائهم من أجل الدين والوطن
 الدكتــور الســمدة: هــذه المبــادرة جزء بســيط مــن اســتحقاق كبير يجب ان تناله أســر الشــهداء إلــى جانب االهتمــام بكافــة احتياجاتهم
 سقير: عملنا جاهدين من أجل إشراك أسر جميع الشهداء من مختلف المناطق العسكرية مع مراعاة نسبة شهداء كل منطقة حسب األكثرية واألقدمية
 أســر الشــهداء: لفتة كريمة أشــعرتنا باهتمام القيادة السياسية والتحالف بتضحيات شهدائنا الذين لن يكون الوفاء لهم إال بحسم المعركة مع المليشيا والقضاء عليها

11تغطية

فرحة ال توصف، سعادة بالغة، الحظتها صحيفة »26 
سبتمرب« عىل أوجه أرس الشهداء وهم يتهيؤون للرحيل 
نح�و بيت الله الح�رام ألداء فريضة الح�ج، ويتلهفون 
ش�وًقا ملعانقته�ا، موجهني أكفه�م بالدع�اء ألبنائهم 
الش�هداء الذين أهدوهم زي�ارة بيت الله حت�ى بعد ان 

غادروا الدنيا بوسام فخر وعزة وشهادة.

أهاليل فرحة
 بالقرب من إحدى حافالت النقل الجماعي، يف باحة 
مقر دائرة الرعاي�ة االجتماعية للجي�ش الوطني الذي 
تتوافد إليها أرس الش�هداء اس�تعداًدا للذهاب لفريضة 
الحج املهداة من ملك اململكة العربية الس�عودية خادم 
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، جلست 
امرأة مسنة يفوق عمرها 50 عاًما، تدعو لولدها الشهيد 

بهذه الفرحة التي حصلت عليها. 
كانت املرأة املسنة تدعو اللهم يارب العاملني أني أدعوك 
ان تجعل ولدي الشهيد يف أعىل مراتب الفردوس األعىل، 
اللهم أنني س�عيدة بقدر األرض والسماء وانا ذاهب إىل 
زيارة بيتك، وإنني عىل يقني بأن ولدي يف رحاب جناتك 

اآلن يشاهدني ودموعه تتساقط فرًحا لفرحي.

تفويج الحجاج 
دائرة الرعاية اإلجتماعية يف الجيش الوطني بعد كثري 
من اإلجراءات والرتتيبات اس�تمرت ط�وال عام كامل، 
دش�نت يوم االثنني املوافق 5 أغس�طس الجاري عملية 
تفويج الحجاج من أرس الش�هداء والذين بلغت إجمايل 

من تم تفويجهم 2000 حاج وحاجة.
عملية التفويج للحجاج من أرس الشهداء تمت خالل 
ثالث مراحل ابتدأت يوم االثنني بتفويج املرحلة األوىل التي 
بلغ قوامها 700 حاج وحاجة، ثم الفوج الثاني غادر يوم 
الثالثاء بعدد 600 حاج وحاجة، فيما غادر الفوج الثالث 
يوم األربعاء ببقية عدد الحجاج املتبقني والبالغ عددهم 

700 حاج وحاجة من أرس وذوي الشهداء. 

فرحة الحجاج 
وخالل عملية التفويج، أعرب الحجاج عن ارتياحهم 
وش�كرهم لدائ�رة الرعاي�ة االجتماعية ولجن�ة الحج 
وحكومة خادم الحرمني الرشيفني والقيادة السياسية 
والعس�كرية عىل ما يولوه م�ن رعاية ألرس الش�هداء، 
معربين عن س�عادة بالغة تبدو مالمحها مرسومة عىل 

وجوهم وهم يتجهون صوب بيت الله الحرام. 
غادرت االف�واج جميعه�ا وكلها راضي�ة متجهة إىل 
األرايض املقدسة باململكة العربية السعودية إلداء مناسك 
الحج للعام 1440 هجرية، لتس�تضيفهم اململكة وبيت 
الله الح�رام ضمن مكرم�ة خادم الحرم�ني الرشيفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي يستفيد منها ألفا حاج 

وحاجة من ذوي الشهداء.
وكان يف يف وداع الحجاح قيادة قوات التحالف بمأرب، 
ومدير دائرة الرعاية االجتماعي�ة بوزارة الدفاع العميد 
ركن جميل أحمد األشول، وكافة موظفي دائرة الرعاية 
الذين حرصوا عىل تسهيل إجراءات التفويج وخدمة أرس 
الشهداء بالتنسيق مع قيادة التحالف بمحافظة مأرب، 

واململكة العربية السعودية. 

هدية أبنائهم الشهداء 
العميد األش�ول، عرب عن س�عادته وهو يرى الجهود 
الكب�رية التي بذلوله�ا تتحقق نتائجه�ا يف تفويج أرس 
الشهداء للحج هدية لهم من امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
شملت - بحسب ما قال ل�«26 سبتمرب« - 2000 حاج 
وحاج�ة من أرس ش�هداء الجي�ش الوطن�ي يف مختلف 
محافظات الجمهورية واملناطق والوحدات العسكرية. 
وأوضح العميد األشول ان هذا يمثل دافعا كبريا للروح 
املعنوية ألفراد الجيش الوطني وذويهم وذوي الشهداء 
الذين دافعوا وضح�وا وبذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية 
من أجل حماية الوطن والدفاع عنه من مرشوع مليشيا 
االنقالب واإلمامة الحوثية، مؤكدا أن هذه املكرمة بالحج 
ألرس الش�هداء ال تمثل ش�يئآ أمام تضحيات الش�هداء 
الجسيمة بأرواحهم وأجسادهم من أجل كرامة الوطن، 

وأنها تعترب هدية بسيطة منهم ألرسهم. 

ولفت العميد األشول إىل ان جميع هؤالء الحجاج من 
أرس الشهداء تم اختيارهم من جميع املناطق العسكرية 
ووحداتها يف مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إىل 
أنه تم مراعاة نس�ب االختيار بحس�ب عدد شهداء كل 

منطقة.
وأشار العميد األش�ول إىل أن هذه االس�تضافة تأتي 
ضمن اهتمام القيادة السياس�ية والعسكرية واململكة 
العربية الس�عودية بأرس ش�هداء الجيش الوطني الذي 
مهما فعلنا م�ن أجلهم ل�م نوفهم حقهم فه�م جادوا 

بدمائهم من أجل الدين والوطن.
ووجه مدير دائرة الرعاية االجتماعية شكره وتقديره 
للمملك�ة العربية الس�عودية ممثلة بامللك س�لمان بن 
عبدالعزيز عىل هذا االهتمام الكبري وااللتفاتة ألرس وذوي 
الشهداء، موجها الشكر أيضا لرئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املس�لحة املش�ري الركن عبدربه منصور 
هادي، ونائبه الفريق الركن عي محسن صالح، ووزير 
الدف�اع الفري�ق الركن محم�د املق�ديش، ورئيس هيئة 
األركان العامة الفريق ركن بحري عبدالله سالم النخعي، 

وكافة مدراء الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع وقيادات 
املناطق العس�كرية عىل ما يبذلونه من اهتمام ورعاية 

بأرس الشهداء والجرحى. 
 وعرب عن شكره للقيادة السياسية واململكة العربية 
السعودية لجهودهم املبذولة واهتمامهم بأرس الشهداء 
الذين استشهدوا يف ميادين الدفاع عن الوطن واألمة من 
املليشيا االنقالبية العابثة بأمن الوطن واملنطقة تنفيذا 
لتوجيهات إيران الفارسية واجندتها الخارجية التي تريد 

تدمري البالد وتمزيقه.
كم�ا عرب عن ش�كره للدع�م الكبري ال�ذي تحظى به 
الدائ�رة م�ن الجانب الس�عودي وم�ن قي�ادة التحالف 
العربي سواء من مركز امللك سلمان أو من خالل الربامج 
املختلف�ة والتي كان اخرها هذه املكرمة العظيمة ألرس 
وذوي الشهداء من خالل أهدائهم مناسك الحج وزيارة 

بيت الله الحرام. 

 مشروع منظم 
من جانبه مدير العالقات واالتصال يف الدائرة األستاذ 
يحيى سقري، أكد أن مرشوع الحج ألرس وذوي الشهداء 
يف الجيش الوطني الذي يأتي ضمن مكرمة امللك سلمان 
بن عبدالعزيز ألرس الش�هداء هذا العام بدأ مطلع العام 

الجاري بم�رشوع قدمته الدائرة ل�وزارة الدفاع، والتي 
بدورها الوزارة قدمته للتحالف بقيادة اململكة العربية 
الس�عودية التي أبدت موافقتها ع�ىل املرشوع وأعطت 
الضوء األخرض لالستعداد يف تسجيل املستفيدين وتقديم 

كشوفات بأسمائهم. 
وأوضح أن املرشوع كان يهدف إىل حصول نحو 1100 
أرسة من أرس ذوي الش�هداء فرصة حج شكرا وعرفانا 
لهم وتكريما لتضحيات أوالدهم الش�هداء، لكنه شمله 
كرم التحالف واململكة التي أعطت الفرصة لحوايل 2000 

أرسة تقديرا لتضحيات أبنائها. 

إشراك كافة المناطق 
وقال إنه بعد موافقة اململكة العربية الس�عودية عىل 
املرشوع ب�دأت الدائرة بإجراءات التواص�ل مع قيادات 
املناطق العسكرية السبع لتسجيل ملفات وأسماء أرس 
الش�هداء من أجل أهدائهم هذه الفرص�ة، وذلك بهدف 
إرشاك جمي�ع املناط�ق العس�كرية مع مراعاة نس�بة 
االختيار بحسب ش�هداء عدد كل منطقة، مشريا إىل أن 

عدد التقديمات بلغت 2600 طلب تم اختيار منها 2000 
طلب بحسب العدد املتفق عليه مع التحالف. 

وأض�اف »وم�ن ث�م رفع�ت األس�ماء م�ن املناطق 
العس�كرية إىل الدائرة الت�ي قامت ه�ي باالختيار وفق 
رشوط ومعايري محددة مس�بقا، أهمه�ا إعطاء أولوية 
االختيار لألرس الت�ي قدمت أكثر من ثالثة ش�هداء من 
أبنائها، يليها األرس التي قدمت شهيدين ومن ثم األرس 
التي قدمت شهيدا واحد، إضافة إىل أنه تم مراعاة تاريخ 
الشهادة، فالشهيد الذي مىض عىل فرتة استشهاده فرتة 

طويلة كان يف األولوية. 
وأك�د ان اململكة العربية الس�عودية أعطت امتيازات 
خاصة للحجاج من أرس الش�هداء تقدي�را للتضحيات 
الكبرية التي قدمها الش�هداء، مؤكدا ان من ضمن هذه 
االمتيازات أن تفويجهم بالباصات فقط إىل مدينة رشورة 
السعودية، ومن هناك سوف يتم تفويجهم عرب رحالت 
طريان، إضافة إىل تس�كينهم يف فنادق راقية قريبة جدا 
من بيت الله الحرام، وتقديم مطاعم أكل مفتوحة لهم، 

منذ وصولهم وحتى عودتهم. 
وعرب عن ش�كره الكبري للمملكة العربية الس�عودية 
ممثلة بملكها خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز عىل تقديم هذه املكرمة ألرس الش�هداء والتي 
تأتي ضمن خدمات كبرية وال محدودة تقدمها لبالدنا يف 
كافة املجاالت لعل أبرزها الوق�وف إىل جانب بالدنا ضد 

مليشيا الحوثي االنقالبية املتمردة املدعومة إيرانيا. 

جزء بسيط من استحقاق كبير 
الدكتور عبدالخالق الس�مدة، مدير ش�عبة الدراسات 
والبح�وث يف دائرة الرعاية االجتماعي�ة، رئيس الرابطة 
الوطنية ألرس الش�هداء، لفت إىل أنهم يقومون للموسم 
الثاني يف تفويج وحج أرس الشهداء والذي يأتي يف إطار 
اإلهتمام به�ذه األرس الكريمة التي ضحت من أجل عزة 
وكرامة هذا الوطن، مؤكدا أن هذا ليس إال جزءا بسيطا 
م�ن االس�تحقاق ال�ذي يج�ب ان تناله ه�ذه األرس من 

االهتمام والرعاية والتكريم. 
واعترب أن ه�ذه املبادرة يف اس�تضافة أرس الش�هداء 
لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناس�ك الحج لفتة وبادرة 
كريمة م�ن القيادة السياس�ية والتحالف العربي ممثال 
باململكة العربية الس�عودية، كما تعت�رب رد جميل لهذه 

األرس تش�عرهم باالهتمام من قبل أصحاب الشأن بهم 
وتنس�يهم ولو اليس�ري من الفقد والح�زن ملن فقدوهم 
وتشعرهم بأن ما قدموه لم يضع سدى بل ان هناك من 
يعرف حجم التضحيات التي قدموها ويرعى الدماء التي 

ضحت واالهتمام بأرسهم. 
وأضاف »كما اعتربنا هذه اللفت�ة جزءا من االهتمام 
بأرس الشهداء فهي أيضا جزء يف إتمام ما قدموه، فال شك 
أن كل أرسة شهيد ستذهب للحج يف نيتها أداء الفريضة 
أوال للشهيد، كما أن هذه األرس تحج عنها وعن كثري من 
الناس الذين لم يستطيعوا الذهاب ألداء الحج، فتزيد بذلك 

من كرامة هؤالء الشهداء«.
وتابع: نتمنى ان تكون هذه البادرة مس�تمرة ودائمة 
ألعوام قادمة حتى تصل إىل كل أرسة وفرد من أرس وذوي 
الشهداء، مشريا إىل أن هذه البادرة هي جزء من استحقاق 
كبري للش�هداء نأمل أن ترعاه الدولة وان ال تقترص هذه 
الخدمات عىل الحج فقط بل تشمل تقديم خدمات صحية 
وتعليمية وتسكني الئق لكل أرسة شهيد واالهتمام بكل 

احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم. 

فرحة أسر الشهداء 
من جانبهم ذوي الشهداء أكدوا خالل جولة قامت بها 
صحيفة »26 سبتمرب« عىل شعورهم باالهتمام الحقيقي 
من قبل القيادة السياسية والتحالف للتضحيات الكبرية 
التي قدمه�ا أبناؤه�م، مؤكدين أن ثمن دماء الش�هداء 
وتضحياتهم هي يمن يعيش الناس فيه سواسية وبحرية 
تسوده قيم العدل واملساواة، خاليا من املليشيا الحوثية 

املتمردة التي تعبث بديننا ووطننا الحبيب. 
وعربوا عن ش�كرهم للقيادة السياس�ية والعسكرية 
وللمملك�ة العربي�ة الس�عودية بقيادة خ�ادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده األمني 
األمري محمد بن سلمان، ملا يبذلوه من جهود وتسهيالت 
مع أرس الش�هداء؛ مؤكدين عىل أن أياديهم ترتفع نحو 
السماء وقلوبهم تلهج بالدعاء للجيش الوطني بالنرص 
والتمكني، مش�ددين ع�ىل أن الوفاء لدماء الش�هداء لن 
يكون اال بحسم املعركة مع املليشيا االنقالبية عسكرياً 
والقضاء عىل هذه املليش�يا التي أذاقت الش�عب اليمني 
الوي�الت وأزهق�ت آالف األرواح م�ن اجل تنفي�ذ أجندة 

خارجية وطموحات إيران التوسعية والطائفية. 

لفتة كريمة 
والد الش�هيد عبدالرحمن محمد حزام س�ليمان، أحد 
أف�راد الجيش الوطني املنتس�بني للمنطقة العس�كرية 
الخامسة، والذي استشهد قبل عامني وهو يؤدي واجبه 
يف الدف�اع ع�ن الوطن يف جبه�ة ح�رض الحدودية، عرب 
عن ش�كره الكبري للمملكة العربية الس�عودية ورئيس 
الجمهوري�ة الرئيس عبدرب�ه منصور ه�ادي عىل هذه 
اللفتة الكريمة ألرس الش�هداء الذين أشعرتهم فعال بأن 

تضحياتهم وتضحيات أبنائهم لم تضع سدى. 
وأوض�ح ان هذه اللفتة الكريم�ة بتفويج أرس وذوي 
الش�هداء ألداء مناس�ك الحج بادرة أعطته�م معنويات 
كبرية تجعلهم يمش�ون عىل درب ونهج الش�هداء، كما 
أن هذه البادرة تؤكد ان دماء الشهداء لم تضع هباء وان 
دماءهم الزكية التي ضحوا بها من أجل الوطن ستكون 

لعنة ووباال عىل املليشيا الحوثية اإليرانية.
ووجه الشكر لدائرة الرعاية االجتماعية عىل مرشوعها 
الذي سار وفق إجراءات منظمة ومرتبة ولم يكن فيه أي 
ن�وع من املحاباة والتمييز أو غري ذل�ك، بل كانت األمور 

تسري عىل أكمل وجه.

إنصاف 
من جانب�ه الحاج عي أحم�د الرجوي، والد الش�هيد 
»أحمد« الذي استش�هد يف الخامس من شهر أكتوبر من 
العام 2015م وهو يؤدي واجبه يف تحرير منطقة الفاو، 
بمأرب، من مليش�يا الحوث�ي االنقالبية، ع�رب عن هذه 
املكرمة بالحدث العظيم ال�ذي يأتي نتيجة لجهد وعمل 
كبري ومتواصل قامت به الدائرة وقيادة الدولة العسكرية 
والسياسية مع التحالف العربي من أجل تفويج حجاج 

أرس الشهداء ألداء مناسك الحج. 
 وأوضح أن هذه املكرمة املقدمة ألرس الشهداء تأتي يف 
سبيل إنصاف أرس الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية 

يف سبيل هذا الوطن.
ووجه شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بملك 
الحزم والعزم خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن 
عبدالعزي�ز، الذي تعترب هذه املكرم�ة املقدمة منه ألرس 
الش�هداء ليس�ت جديدا عليه، فهناك الكثري من املواقف 
واألفعال واألعم�ال للملك والدولة الش�قيقة يف وقوفها 
املس�اند للش�عب اليمني، وأن دعمهم لبالدنا يعرتف به 

الجميع بأنه دعم ال محدود يف كافة املجاالت. 

استقبال 
إىل ذلك، أعلنت الجوازات الس�عودية، يف منفذ الوديعة 
الربي، يوم االثنني، استقبال أوىل طالئع الحجاج القادمني 
م�ن اليم�ن م�ن أرُس ش�هداء الجي�ش الوطن�ي، الذين 

تستضيفهم اململكة ألداء مناسك الحج هذا العام.
ون�رشت وكالة األنب�اء الس�عودية »واس« مجموعة 
صور أظهرت اس�تقبال األرس اليمني�ة بالهدايا والورود 
والحلوى، ناقلة الوكالة عن مدير جوازات منطقة نجران 
اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، قوله »إنه تم 
استقبال اإلخوة األشقاء من ذوي وأرُس شهداء الجيش 
الوطني اليمني بكل حفاوة وترحيب، وتم إنهاء إجراءات 

دخولهم بكل ُير وسهولة«.
وأشار إىل أن استقبال حجاج بيت الله من ِقبل جوازات 
منفذ الوديعة كان له بالغ األثر يف نفوسهم، متمنيا لهم 
ا مربوًرا وسعًيا مشكوًرا، والعودة إىل بلدهم بعد أداء  حجًّ

مناسك الحج ساملني غانمني.
وكان املل�ك س�لمان ب�ن عبدالعزيز، خ�ادم الحرمني 
الرشيفني، وجه األسبوع املايض باستضافة 2000 حاج 
وحاج�ة من ذوي ش�هداء أبناء الجي�ش الوطني ضمن 
برنامج ضيوف خادم الحرمني الرشيفني ألداء مناس�ك 

الحج.
وقال الدكتور عبداللطيف عي الشيخ، وزير الشؤون 
اإلسالمية والدعوة واإلرش�اد املرشف العام عىل برنامج 
خادم الحرمني الرشيفني، إن هذا التوجيه الكريم يجسد 
الرعاية والعناية املستمرة من القيادة الرشيدة ألشقائهم 
م�ن الش�عب اليمن�ي وذوي الش�هداء خاص�ة، تقديرًا 
للتضحي�ات البطولية الت�ي قدمها الش�هداء وتخفيًفا 

ملعاناة اليمنيني.

أسر الشهداء يغادرون مأرب ألداء فريضة الحج

الذهاب ألداء مناسك الحج.. هدية شهيد لوالديه
تقديرًا لتضحياتهم الكبيرة التي وهبوا من خاللها أرواحهم ودمائهم الزكية من أجل ان يحيا 
الوطن، كان البد من الوفاء لهم بتقديم أبس���ط ما يمكن تقديمه شكًرا وعرفاًنا ألسرهم التي 
فقدتهم لتتذكر هذه األسر أن حس���نات ولدها الشهيد ستظل نعمة لهم ونعمة للوطن لم 

تذهب هباًء.
 الذهاب ألداء فريضة الحج، خامس أركان ديننا اإلسالمي الحنيف، التي يتمنى ان يحظى بها 
كل مس���لم، ويتوق ش���وًقا لها، كانت هي هدية الش���هيد لوالده أو والدته لهذا العام، قامت 
بإهدائها المملكة العربية الس���عودية بالتنسيق مع الحكومة وفاًء وعرفاًنا لدماء الشهداء وما 

قدموه من تضحيات بأرواحهم وأجسادهم من أجل الوطن.
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الكلمة القوية تزيد الس�الَح قوًة وللكلمة أثر كأثر 
السالح بل إنها أكثر فتكاً من السالح نفسه وتكتسب 
الكلمة قوة أخرى حني تأخذ مكانها يف القصيدة وقد 
كان الشعر وس�يظل هو سيد املوقف يف الحرب.. ألم 
يق�ل النبي عليه الصالة والس�الم لحس�ان بن ثابت 
»لَشعرك أش�د عليهم من وقع النبال« ثم ألم يقل له 
»اهجهم وروح الق�دس معك« لعلمه بق�وة الكلمة 
وش�دة تأثريها يف نفوس املقاتلني ويف نفوس األعداء 

أيضاً.
وقد أدرك حسان أهمية دوره فقال:

لساني صارٌم ال عيَب فيه
وبحري ال ُتكدُِّره الدِّالُء

وللش�اعر نظرة ثاقبة يف املس�تقبل فه�و بإدراكه 
يسبق السيايس بزمن طويل.. الشاعر يقرأ األحداث 
ويس�تنتج منها رؤية واضحة للمستقبل.. لقد رأى 
حسان بن ثابت فتح مكة قبل الفتح بسنوات.. لقد 
فتح مكة بشعره قبل أن يفتحها النبي بجيشه حني 

قال:
عدمنا خيلنا إن لم تروها

ُثثري النقع موعدها ِكداُء
راٍت تظل جيادنا ُمتمطِّ

ُمهنَّ بالُخُمِر النساُء ُتلطِّ

لقد رسم حسان صورة شعرية ملا سيكون قبل أن 
يكون فقد توّعد قريش أن املسلمني قادمون إىل مكة 
يف جي�ش عرمرم يطلع عىل مكة م�ن مكان ُيقال له 

ِكداء وأّكد أن ذلك الجيش س�ينترص انتصاراً ساحقاً 
إىل درجة أنه سيدخل مكة فيهرب رجالها فال يتبقى 
س�وى النس�اء الالتي س�وف يخرجن م�ن بيوتهن 
خائفات ينزعن ُخُمرهن من عىل رؤوسهن ليلطمن 

خيول املسلمني بها.
�م إذ  وق�د كان ما قال حس�ان حتى أن النبي تبسَّ
رأى َخَياَل حسان يتحقق واقعاً ملموساً.. إن الشاعر 
يش�حذ همم األحرار وكذلك فع�ل الزبريي بقصائده 
الت�ي كان�ت ميدان�ه األول يف رصاع�ه م�ع اإلمامة 
البغيضة.. يوم ان كان الش�عب خاضعاً خانعاً كان 
الزبريي يستنهض همة الشعب ويشحذ عزمه وُيكربرِّ 
ر يف عينه اإلمام وأذياله ..  الشعب يف عني الشعب وُيحقرِّ

كان الزبريي الزبريي يصدح بمثل هذه األبيات:
شعٌب تفلّت من أغالل قاهره

لَُم لُم والظُّ ُحرَّاً فأجفل عنه الظُّ
نبا عن السجن ثم ارتدَّ يهدُمه 

كيال ُتَكبََّل فيه بعده قدُم

وعىل الرغم من أن األئمة كانوا يف أوج قوتهم فقد 
كان الزبريي يقول:

لم يبَق للظاملني اليوم من َوَزٍر
إال أنوٌف ذليالٌت ستنحطُم

وهكذا مضت القصيدة تكتس�ح ع�روش الطغاة 
ال يق�ف يف طريقه�ا يشء حتى زلزلت تل�ك العروَش 

وأسقطتها.
الرف�ض  تعاظ�م   1962 ع�ام 
الجماه�ريي للواقع ف�إذا بالجماهري 
الرافض�ة تخ�رج إىل ش�وارع صنعاء 
وتع�ز وإذا بالهتافات تتع�اىل مناديه 
بإسقاط اإلمامة مطالبًة بالجمهورية 

وهم ُيرّددون:
يف ط��ري��ق ال��ن��رص س��ريوا
ب���ن���ظ���اٍم وات����ح����اد
وع����ىل األع������داء ث����وروا
ث�����ورًة ت��م��ح��و ال��ف��س��اد
��َف��ر وغ�����داً ي����وُم ال��ظَّ

وبعد أس�بوع فقط من موت أحمد 
حمي�د الدين وَتَويلرِّ ابِن�ه البدر اإلمامة 
اندلع�ت ث�ورة الس�ادس والعرشي�ن 

من س�بتمرب يقودها تنظي�م الضباط األح�رار وإذا 
باألدب والفن يف خندق الثورة ينترصان آلمال الشعب 
وتطلعات�ه.. ومن النص�وص الغنائية التي س�بقت 
العملي�ة الثورية الت�ي كانت تؤكد الثقة يف الش�عب 
وقوته وحتمية انتصاره أغنية للشاعر املناضل الكبري 
عي عبدالعزيز ن�رص لّحنها وغّناه�ا الفنان الراحل 

محمد مرشد ناجي يقول مطلعها:
أنا الشعب زلزلة عاتيه

سُتخِمُد نرياَنهم ثورتي
سُتخرُِس أبواَقهم رصختي

أنا الشعب عاصفة طاغيه

وكم�ا أن الكلمة تكتس�ب قوة إضافي�ة حني تجد 
لها مكاناً يف القصيدة فإن القصيدة نفسها تجد قوة 
إضافية حني ُتلَّحن فكأنها قنبلٌة ذاُت انفجارين.. لقد 
ألهبت األغاني الثورية حماس الجماهري وال يسعني 
يف هذا املقال إال أن آتي ببعض الشواهد ومنها أغنية 
فرسان خليفة التي كان لها أثر كبري يف إشعال اللهيب 

الثوري آنذاك ومن كلماتها هذا املقطع:
هيا معي للمرصع

نحمي الحمى باملدفع
حيوا معي األبطال

جمال والسالل
وغنى الفنان الكبري عي اآلنيس:

نه�زم  ا ن�ه  إ تق�ل  ال 
نتق�م وا ر  ث�ا فلق�د   
نعل�ه تح�ت  تم�ت  ر ا و
لصن�م وا ج  لت�ا ا ي�ة  را  

وغنى الفنان محمد با سويد:
اليم�ن ش�عب  ُخط�ى  الل�ه  ب�ارك 
املح�ن رشَّ  َره  أح�را وكف�ى 
الوط�ن مج�د  مجده�م  أع�ادوا  ق�د 
الزم�ن ط�ول  خال�داً  وس�يبقى 
اليم�ن  ش�عب  ُخط�ى  الل�ه  ب�ارك 

وهكذا كان الفن الثائر رافعاً للنضال وسيظل كذلك 
ما دام هناك وعٌي بأهمية ثورة الفن.

عزيزي القارئ يف العدد القادم س�نتحدث عن دور 
الفن الي�وم يف معركة الجمهورية وم�ا له وما عليه 

فإىل اللقاء.

بعد أكث�ر من نصف ق�رن من عم�ر »اإلمام�ة الزيدية« يف 
اليمن، حاولت »الدولة العباس�ية« أن ُتمس�ك ِبزمام األمور، 
سيطر والتها »الزياديون« و»اليعفريون« عىل أغلب املناطق، 
ليندمجوا فيما بعد يف إطار دولة واحدة عاصمتها زبيد، بقيادة 
حس�ني بن س�المة، لتتناثر البالد بعد وف�اة األخري إىل واليات 
وحصون ُمتناحرة، ُقسم »اليمن األسفل« بني قبائل »حمري«، 
فيما ظل التنافس يف »اليمن األعىل« قائماً بني قبائل »همدان« 
وأئمة »الزيدية«، دفعت مدينة صنعاء ثمن ذلك الرصاع كثرياً.

بعد وفاة »املنصور« القاسم العياني بأقل من شهر »5 شوال 
393ه� / 6 أغس�طس 1003م«، توجه »الداعي« يوس�ف إىل 
صنعاء، ُمجدداً ِمنها دعوته، ليغادرها بعد »15« يوماً ُمكرهاً؛ 
بع�د أن ثار عليه »الهمدانيون«، أم�ر عماله برفع أيديهم عن 
تلك الجهة، وتوجه إىل ريدة، ومنه�ا إىل صعدة، ويف األخري آثر 

االستقرار.
ومن ذمار سبق ل� القاسم الزيدي أن أعلن نفسه إماماً، إال 
أنَّ القدر لم ُيمهله، تويف وقيل: ُقتل بعد خمسة أشهر من دعوته 
»26 محرم 394ه�«، ليخلفه ولده األكرب محمد، دخل األخري 
بعد ثالث س�نوات صنعاء، برفقة »الداعي« يوس�ف، وبدعم 

ومساندة من »ابن أبي حاشد«، أحد مشايخ همدان.
لم يكد ينتِه العام »397ه�«، حتى جددت القبائل تمرداتها، 
أخرجوا »الزيدي« من صنعاء، وبقي وبقيت بغري سلطان، وعن 
ذلك قال صاحب »أنباء الزم�ن«: »وثارت الفتنة عىل صنعاء، 
من خوالن، وهمدان، وحمري، واألبناء، وبني شهاب، ففي كل 
شهر لها حاكم، ويف كل يوم عليها أمري، والغالب آل الضحاك«.

ويف »عيان حرف سفيان« توىل الحسني بن القاسم العياني 
ذو ال�»17« ربيعاً اإلمامة بع�د وفاة أبيه، تلقب ب� »املهدي«، 
وهو عىل صغر سنه، كان ُمصنفاً غزيراً، تعمق أكثر يف الفلسفة 
وعلم الكالم، حتى اتهمه مخالفوه بذهاب عقله، دخل يف رصاع 
مع »الداعي« يوسف، و»الزيدي« محمد، اتحدا األخريان ضده، 

إال أن تحالفهما باء بالفشل.
كان التنافس القبي عىل صنعاء حينها عىل أوجه، ولغرض 
ترجيح كفة أح�د األطراف، توجه وفد م�ن »همدان« و»بني 
شهاب« إىل ذمار، طلبوا من محمد الزيدي القيام، فدخل بهم 
صنعاء للمرة الثانية أواخر ذلك العام، غادرها إىل »بيت بوس«، 
واس�تخلف عليها ولده زيد، وما هي إال أش�هر معدودة حتى 

عادت لوضعها املعتاد.

كان ل� الحس�ني العياني سبق الس�بق يف استحضار فكرة 
»املهدي املنتظر«، رغم أنها ليست من صميم مذهبهم، ادعى 
ذلك ترصيحاً »صفر 401ه�«، وذلك أثناء وصوله إىل منطقة 
»قاعة« قريب صنعاء، وأجابته قبائل »همدان«، وس�ائر أهل 
املغرب، ُمعلنني تخليهم عن منارصة منافسه »الزيدي«، دخل 
بهم أواخر العام التايل صنعاء، صك العملة باس�مه، وعاث يف 

ذات املدينة نهباً وخراباً.
األسوأ من ذلك، أنه عدَّ نفسه أفضل من األنبياء، وأن كالمه 
أقوى م�ن كالم الله، وقال: »ما يكون عل�م األنبياء إال كعرش 
الع�رش من علم�ي«، وأض�اف: »أح�رضوا الت�وراة واإلنجيل 
والفرق�ان، وكل علم أنزله الرحمن، فإنكم تجدون قويل أقوى 

من ذلك حججاً، وأبني بيانا، وأوضح نوراً، وأعظم برهاناً«.
وكان يش�تعل غضب�اً ض�د كل من يش�كك ب�� »مهديته«، 
وخاطب يف رسالة له األمري »الهادوي« املحسن بن »املنترص« 
محمد قائالً: »أيها الفاس�ق املنافق الرجس النجس البغيض 
املبغ�ض، بلغن�ي أن�ك تهجوني، وتزع�م أني لس�ت املهدي«، 
وأض�اف: »وما الف�رق بيني وب�ني األنبياء األخي�ار، واألئمة 
األطهار، إال فرق بني الليل والنهار«، والطريف أنه كان إذا مرَّ 
ج�وار قرب أبيه، ف�رَّ ُمرعاً، وهو يقول: »ه�و خالف مذهب 

الهادي«!!
وفيه قال قريبه فليتة بن قاسم:

أنا شاهد بالله فاشهد يا فتى
بفضائل املهدي عىل فضل النبي

 
اس�تنجد أهايل صنعاء بمحمد الزيدي، فأنجدهم من ذمار 
بجيش كب�ري ُجله من »مذح�ج«، دارت بينه وب�ني »املهدي« 
حروب كثرية، كان هو أبرز ضحاياها، ُقتل ب�»قاع صنعاء«، 
قريباً من عرص »23 صف�ر 403ه�«، وأمر اإلمام املنترص أن 
تطأ الخيل بسنابكها جثته، وجثث باقي القتىل، حتى مزقتهم 
كل مم�زق، ويف ذات الش�هر ت�ويف أيضاً »الداعي« يوس�ف يف 

صعدة.
َفتحت مدينة صنعاء املنكوبة للمرة الثانية أبوابها ل�»املهدي 
املنتظر«، أباحها للقبائل املس�اندة له، وقال ُمستهجناً: »إنما 
ُس�لُْت بأوباش عىل أوباش«، لم َيس�تقر فيها كثرياً، غادرها 
بعد أن اس�تخلف عليها جعفر بن القاس�م، أخ�اه األكرب منه 

ب�»13« عاماً.
يف تل�ك األثن�اء، أعل�ن زيد ب�ن محمد الزي�دي اب�ن اإلمام 

الرصيع من ذمار تمرده، توجه إىل »الهان آنس« بجيش كبري، 
وكاد يس�تويل عليها، ليتخىل عنه أنصاره فور علمهم بمقدم 
»املهدي« نحوهم بجيش أكرب، فما كان من زيد إال أن وىل هو 
اآلخر هارباً، تاركاً أمواله وأثقاله غنيمة ل�»املهدي املنتظر«.

كان بعض رجال القبائل قد امتنعوا عن مس�اندة »املهدي« 
أثناء خروجه إىل »الهان«، مارس يف حقهم بعد عودته أش�نع 
الجرائم، رغم أن غالبيتهم كانوا من أنصاره، صلب مشايخهم 
ُمنكسني، وهدم دورهم، ونهب أموالهم، وألزمهم بدفع الجزية، 
يف س�ابقة خطرية لم يقم بها من سبقه من األئمة، كما نكل 
ببني عمومته »الهادويني« يف صعدة، وعاث يف ذات املدينة نهباً 

وخراباً.
عادت الفوىض حينها لتشمل صنعاء وما جاورها من جديد، 
تمرد »بنو ش�هاب، وبنو رصيم، ووداعة«، وكان منصور بن 
أبي الفتوح أحد مشايخ »خوالن« قد سبقهم يف ذلك، نهبوا دار 
اإلمام، وطردوا أعوانه وش�يعته، حاول »املهدي« استعادتها، 
فصد املُتمردون هجومه، وقتل�وا عدداً كبرياً من أنصاره، عاد 
أدراجه خائباً، وأعاد »الهمدانيون« أحمد بن قيس بن الضحاك 

أمرياً عىل صنعاء وعليهم.
 ويف »محرم« من الع�ام »404ه�« جمع »املهدي« جيش�ًا 
كبرياً، وجم�ع »ابن الضحاك« جيش�اً أكرب، التق�ى الجمعان 
يف »ذيبني«، دارت معركة كربى، انت�رص فيها »الهمدانيون«، 
وهرب »امله�دي« إىل الج�وف، ُمكثفاً من اس�تعداداته لجولة 
جديدة وحاسمة، ثم توجه صوب ريدة، وبصحبته »100« من 
الفرسان األش�داء، ال غرض له سوى تحشيد األنصار ملعركة 

فاصلة.
 عل�م »الهمدانيون« بتحركاته، فخرج�وا لقتاله، التقوه يف 
»ذي عرار« ب�� »قاع البون«، دارت معركة طويلة، استبس�ل 
فيها »املهدي« حتى النهاي�ة، تّمكن »بنو حماد« من قتله »4 
صفر 404ه��«، لم يصدق أصحابه خرب موت�ه؛ ألنَّ االعتقاد 
لحظته�ا بأنه »املهدي املنتظ�ر« كان قد ترس�خ يف ُعقولهم، 
وهم من عرفوا فيما بعد ب�»الحسينية«، وهي جماعة زيدية 
استمرت كما أفاد »الخزرجي«� لثالثة قرون، وقيل ل�»445« 
عام، والغريب يف األمر أنها لم تحارب كما حوربت »املطرَّفية«.

أم�ام ذلك الفراغ، وبعد تردد كبري، أعلن جعفر بن القاس�م 
العياني نفسه ُمحتسباً، ولم يدّع اإلمامة، ألنه صانع االعتقاد 
بأنَّ أخاه ما يزال حياً، ليحلف مدرك بن إسماعيل أمامه سبعني 
يميناً أنه رأى »املهدي« بعد معركة »ذي عرار« س�املاً، إال من 
ج�روح طفيفة يف جبهته، األمر الذي حف�زه أكثر عىل إظهار 

ُمعتقده، وُمحاربة ُمخالفيه.
وع�ن أحوال اليم�ن خالل تل�ك الفرتة، قال صاح�ب »أنباء 
الزم�ن«: »فالتهائم وجمي�ع أعمال زبيد إىل م�واىل بني زياد، 
وعدن، ولح�ج، وأبني، وحرضم�وت، والش�حر إىل بني معن، 
وس�مدان، والدملؤة، وذخ�ر، والتعكر إىل بن�ي الكرندي، وأما 
اليمن األعىل فانقس�م بني آل يعف�ر، وآل الضحاك، وبني أبي 
الفتوح، وأوالد اإلمام الداعي يوس�ف بن يحيى، وأوالد اإلمام 

القاسم بن عي العياني«.
تبعاً لذلك، كان�ت مدينة صنعاء تعيش أس�وأ أيامها، وعن 
ذلك ق�ال ذات املؤرخ: »كانت صنع�اء وأعمالها كالخرقة لها 
يف كل سنة أو شهر س�لطاناً غالباً عليها، حتى ضعف أهلها، 
وانتقلوا إىل كل ناحي�ة، وتوىل عليها الخ�راب«، وذكر أن عدد 
منازلها ص�ارت »140«، بع�د أن كان�ت »120,000« يف عهد 

هارون الرشيد.
ويف أوج تل�ك الفوىض، جدد زي�د بن محمد الزي�دي تمرده 
»410ه�«، مس�نوداً هذه املرة ب� »بني شهاب«، القبيلة التي 
خذلت أباه، وكانت نهايته عىل يد محمد بن أبي الفتوح، و»ابن 
أبي حاش�د«، سجنوه يف حصن »أشيح آنس«، وقيل: أنه مات 

فيه مقتوالً، تماماً كأبيه وجده.
تجدد الخالف بني القبائل حول من يحكم صنعاء »413ه�«، 
فما كان منهم إال أن استدعوا أواخر ذلك العام جعفر العياني 
من محله ب� »عيان«، س�ار بهم إىل ذات املدين�ة، لم تدم مدة 
بقائ�ه فيها كثرياً، غادرها بعد ش�هر ش�ماالً، ومعه عدد من 
األنصار، نهب مدينة صعدة، وخرَّب وأحرق دورها، وقتل عدداً 

من معارضيه، الغري مؤمنني بغيبة أخيه.
بطلب من أعيانها، عاد جعفر العياني إىل صنعاء مرة أخرى 
»صفر 415ه� / مايو 1024م«، لم يكد يس�تقر فيها، حتى 
ثار عليه »الهمدانيون«، طاردوه، وحارصوه ب� »بيت شعيب«، 
لينجده قوم من »خوالن«، قتل�وا »100« من ُمحارصيه، وما 
هي إال أي�ام معدودة تم الصلح بني القبائل، اختاروا »ابن أبي 
حاشد« حاكماً عىل صنعاء، إال أنَّ أمرها وأمر »اليمن األعىل« 

لم يستقر له، وال لغريه من املشايخ واألئمة املتصارعني.

الفن الثائر

صنعاء مدينة منكوبة
بالل الطيب

من الذاكرة التاريخية

منذ أن بدأ الصراع بين الخير والشر في هذه األرض والكلمة ترافق السالح وستظل كذلك حتى 
آخر يوم من الصراع البشري في األرض.. بل إن دور الكلمة كان سابقًا لدور السالح في الصراع 
 

ٌ
بزمن طوي���ل وذلك الحوار الذي دار بين آدم وإبليس في الجنة أكبر دليل على ما قلت.. صراع
كان الس���الُح الوحيُد فيه هو الكلمة وقد انتهى بهزيمة للطرفي���ن إذ أخرجهما الله من الجنة 

وأسكنهما األرض ليستمر الصراع األزلي إلى األبد..

فؤاد متاش

األمريكي�ة  والروائي�ة  الكاتب�ة  توفي�ت 
توني موريس�ون عن عمر يناه�ز 88 عاما. 
وحصلت موريس�ون عىل جائزة نوبل لآلداب 
ع�ام 1993م، إىل جان�ب العديد م�ن الجوائز 
العاملية ألعماله�ا األدبية الن�ادرة، ولها عدد 
من الروايات التي تحولت إىل أعمال سينمائية 
ناجح�ة فيما بعد.وترجمت ه�ذه األعمال إىل 
العديد من اللغات حول العالم من بينها اللغة 

العربية.

مشوار الروائية
توني موريسون، روائية أمريكية من أصول 
أفريقية، ويعدها النقاد بمثابة ملكة الرواية 
الحديثة. وقد أص�درت روايتها األوىل وهي يف 
الثامنة والثالثني من عمرها بعنوان: »العني 
األكثر زرق�ة«، وه�ي أول امرأة م�ن أصول 
إفريقية تحصل عىل جائزة نوبل لآلداب عام 
1993، وهي أس�تاذة جامعّية دّرست األدب، 

ولها أيضاً دار للنرش.
والكاتبة األمريكّية هي »نجمة« تضاهي يف 
شهرتها نجوم هوليوود، بل هناك من ذهب 

إىل حد وصفها ب�»األسطورة«. 
حني وصل�ت تون�ي موريس�ون يف العمر 
)84 عام�اً(، لزمت بيته�ا يف ضواحي مدينة 
»نيويورك«، وأصبحت رغم س�نها املتقّدمة، 

محافظة عىل كامل حيويتها الفكرية.
ويجم�ع النق�اد ع�ىل الق�ول: إن تون�ي 
موريسون- التي ولدت يف 18 فرباير 1931م 
يف والية »أوهايو«- لها ش�عبّية كبرية، حّتى 
إّنها عندما كانت تخ�رج إىل األماكن العاّمة، 
فإن الّن�اس يتجّمعون حوله�ا، ويتّم وضع 
الحواج�ز يف الش�وارع الت�ي تم�ر منها عند 

حضورها إحدى املناسبات؛ منعاً لالزدحام.
وبس�بب ش�عبيتها الطاغي�ة واعتباره�ا 
»صانع�ة رأي«، فإّن الكثري من السياس�يني 
األمريكيني سعوا للتقرب منها والظفر بودها 
وصداقته�ا، ومن بينهم ب�اراك أوباما؛ الذي 
س�عى للحصول عىل تأييدها له عند ترشحه 

ملنصب الرئيس يف واليته األوىل.

موريسون وعالقتها بحكام البيت األبيض
تقول توني موريسون عن عالقتها بالرئيس 
األمريكي أوباما، يف حديث لها مع مجلّة »لري« 
)اقرأ( الفرنسية، املتخصصة يف شؤون األدب: 
»لم أس�اند ب�اراك أوباما ألنه أس�ود، ولم يكن 
ل�ون برشته محدداً يل لتأيي�ده، ولكني اقتنعت 
بربنامجه السيايس الذّي تقّدم به لالنتخابات، 
وبع�د متابع�ة نش�اطه والتعّم�ق يف تحلي�ل 
شخصيته، انتهيت إىل االقتناع بأنه رجل مثّقف 
وذك�ي«. مضيف�ة: »وبع�د مطالعت�ي لكتاب 
)أحالم والدي(، والذي روى فيه سريته الذاتية، 
وجدت أن�ه كتاب رائ�ع وعميق، ث�م أتيحت يل 
فرص�ة اللقاء به، وعرّب يل ع�ن إعجابه بإحدى 

رواياتي ومدى تأّثره بها، وكان بيننا نقاش«.
وتعرتف الروائية األمريكية، األشهر يف العالم، 
أن عالقة مودة كبرية ربطتها بالرئيس األمريكي 
س�ابقا بيل كلينت�ون، وقال�ت عن�ه: »إن بيل 
كلينتون تربطه عالقة ود مع السود األمريكيني، 
فهو رجل عرف اليتم مبكراً بع�د وفاة والدته، 
وع�رف الخصاصة أيض�اً والفق�ر عندما كان 
طفال، وهذه قواسم مشرتكة بينه وبني غالبية 
السود األمريكيني، وهو ما قوى العالقة وزادها 

صالبة بيني وبينه.« 

موريسون ضد العنصرية
أكثر روايات توني موريس�ون- وعددها 11 
رواية- تتناول موضوع العنرصية ضد الس�ود 
يف أمريكا، تق�ول: »ما أهتم به يف رواياتي ليس 
الحال التي يك�ون فيها كل يشء عىل ما يرام«، 
ويف روايته�ا التاس�عة »هب�ة« قدم�ت وصفا 
اجتماعيا دقيقا لفرتة سابقة من تاريخ أمريكا؛ 
عرب رسد روائي ألحداث تربز مظاهر االحتقان 
االجتماعي؛ نتيجة ملظاهر العبودية والعنرصية 

وقتها.
وبطلة الرواية هي »فلورونس«، وهي زنجية 
عبدة تعيش يف حقل لزراعة التبغ مللك برتغايل، 
وتصور الرواية حياة نساء زنجيات وحيدات يف 
مهب الريح، والفرتة التي تصورها الرواية كانت 

فيها املرأة الزنجية يف أمريكا ممحوقة.

وفاة الروائية األمريكية الشهيرة 
توني موريسون عن عمر 88 عامًا
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 تقرير/ توفيق الحاج:

ليس الحظ وال يد القدر وال الصدفة الذي جعلت 
الهجم�ات اإلرهابية التي نفذتها مليش�يا الحوثي 
اإليرانية عىل معسكر الجالء يف مديرية الربيقة غرب 
مدينة عدن نهاية االسبوع، وهجوم تنظيم »داعش« 
عىل مركز رشطة الشيخ عثمان يف املدينة، وهجوم 
عنارص تنظيم القاعدة عىل معسكر للحزام األمني 

يف محافظة أبني تتزامن.
 فاألح�داث الدامي�ة التي ش�هدتها ع�دن وأبني 
فضحت التنس�يق غري املعلن بني املليش�يا الحوثية 
والتنظيم�ات اإلرهابية )داع�ش ,والقاعدة ( فهذه 
الهجم�ات أكدت للعالم ما ه�و مؤكد لدى اليمنيني 

والحكومة اليمنية.
فالعالق�ة ب�ني مليش�يا الحوث�ي والتنظيم�ات 
اإلرهابي�ة )داع�ش ,والقاع�دة ( ل�م تع�د مخفية 
عىل احد رغ�م الخط�اب العدائي الذي تش�نه هذه 
التنظيم�ات ض�د بعضه�ا به�دف كس�ب األنصار 
وتربير العملي�ات التي تقوم بها؛ فالجميع يعلم أن 
عنارص اإلرهاب )داع�ش والقاعدة( ل�م تنفذ ولو 
عملية واحدة ضد مليشيا الحوثي منذ االنقالب عىل 
الرشعية، وكذلك العك�س، وان العمليات اإلرهابية 
تركزت يف مناطق الرشعية وطالت مسؤولني مدنيني 
وعسكريني مؤيدين للرشعية، واستهدفت وحدات 
عسكرية وأمنية تقاتل مليشيا الحوثي التي تظهر 

داعش والقاعدة خطاباً عدائياً زائفاً ضدها.
وم�ا يثب�ت واحدي�ة الجماع�ات اإلرهابي�ة ) 
الحوثي وداعش والقاع�دة ( وقوة العالقة بينهما: 
االجتماع�ات املس�تمرة وتب�ادل الخ�ربات؛ فمن�ذ 
تحرير ع�دن من س�يطرة مليش�يا الحوثي ومدن 
س�احل حرضموت من س�يطرة القاعدة وتطهري 
مناط�ق غرب امل�كال ومناط�ق محافظتي ش�بوة 
وابني من عن�ارص القاعدة، وداعش، نقلت عنارص 
التنظيم�ني اإلرهابيني)داع�ش ,القاع�دة( مرك�ز 
قياداتهما اىل مناط�ق محافظة البيضاء الخاضعة 
لس�يطرة مليش�يا الحوث�ي، وأق�ام التنظيم�ان 
اإلرهابيان معس�كرات كبرية وجلبا أنصاراً واتباعاً 
للتدريب عىل القتال وصناعة املتفجرات والعمليات 
االنتحارية، وبالتنسيق مع مليشيا الحوثي املتمردة 
التي يتبادل�ون معها الخ�رباء واملدربني والعنارص 
واأله�داف، ولم يخوض�ا أي مواجه�ات معها منذ 

سنوات.

خداع وتضليل
لقد ح�اول الحوثي�ون تضلي�ل املجتم�ع الدويل 
والش�ارع اليمني حني اجتاح بعن�ارصه االرهابية 
بعض امل�دن اليمني�ة وأبرزها تعز وم�دن الجنوب 
وم�ارب والبيضاء والجوف وش�بوة تح�ت ذريعة 

محارب�ة ما أس�ماهم ب�«الدواع�ش« وهو تضليل 
إعالمي مكشوف، بحسب مراقبني وبحسب األحداث 

عىل األرض والواقع.
أما تنظيم القاع�دة وداعش فق�د أعلن محاربة 
أمريكا والحوثيني يف أكثر من خطاب إال انه رغم ذلك 
استمر يستهدف قوات الرشعية والتحالف العربي يف 
بعض املحافظات، ولم ينفذ أي هجمة ضد املليشيا 
الحوثية، ب�ل إنه ع�ىل العكس من ذل�ك تماماً هدأ 
من نش�اطاته يف كل املناطق التي غزاها الحوثيون 
وتعايشوا مع بعض، ولم ينفذ احدهما عىل اآلخر أية 
هجمات رغم ما يتم إعالنه من عداء بني الطرفني، 

إال أنها ظلت ترصيحات يف الهواء.

شهود العالقة اإلرهابية
الحكومة اليمنية الرشعية تدرك عالقة مليش�يا 
الحوثي بالتنظيمات اإلرهابية )داعش والقاعدة (، 
وتدرك عالقة هذه التنظيمات بإيران املمول الرسمي 
والراعي لهم، وأكدت يف أكثر من ترصح رسمي كما 
أكد عدد م�ن القي�ادات األمنية والعس�كرية ألقت 
القب�ض عىل عدد من الخالي�ا اإلرهابية التي أثبتت 

التحقيقات صلتها ببعض.
ففي مطلع العام الجاري، كشف تقرير حكومي 
وق�وف مليش�يا الحوث�ي االنقالبي�ة املدعومة من 
إي�ران وراء تنفيذ العدي�د من عملي�ات إرهابية يف 
العاصمة ع�دن وبعض املحافظ�ات املحررة تحت 
اسم »تنظيمي داعش والقاعدة اإلرهابيني«، لزعزعة 
األم�ن واالس�تقرار، وإظه�ار الحكوم�ة الرشعية 
واألجهزة األمنية غري قادرة عىل تأدية مهام عملها.

ويف ترصيح س�ابق أكد وكيل أول وزارة الداخلية 
محمد الرشيف، أن الوزارة رصدت »أدلة دامغة« عن 
أعمال تنس�يق تجري عىل األرض ملواجهة الجيش، 
بني قيادات الجماعات اإلرهابية يف اليمن »القاعدة 
وداعش« من جهة، وبني الحوثيني من جهة أخرى، 
بدعم وتمويل من إيران، لوقف تقدم الجيش، ولنرش 

الفوىض وتقويض األمن يف اليمن. 
وم�ن األدلة: القب�ض عىل خلية إرهابي�ة لتنفيذ 
اغتياالت يف بداية العام الجاري، حيث تمكنت قوات 
األمن يف محافظة لحج من إلقاء القبض عىل خلية 
إرهابية لتنفيذ اغتياالت وعمليات إرهابية استهدفت 
قيادات أمنية وعسكرية يف العاصمة عدن ممولة من 

مليشيا الحوثي اإليرانية.
الخلي�ة اعرتفت بتلقيها تدريب�ات يف محافظتي 
ذم�ار وصنع�اء عىل أيدي قي�ادات حوثي�ة لتنفيذ 
عملي�ات اغتي�االت وتفج�ريات يف العاصمة عدن 
وبقية محافظ�ات الجنوب، به�دف زعزعة األمن 
واالس�تقرار وإقالق الس�كينة العامة للمواطنني، 
واعرتافه�ا بتنفيذ عملي�ات اغتي�االت وتفجريات 
اس�تهدفت قيادات عس�كرية وأمنية يف العاصمة 

عدن«.
سفري السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر،اتهم 
إيران بالتخطيط للسيطرة عىل اليمن بهدف تقوية 
تنظيمي »داعش« و«القاعدة«، كما فعلت يف العراق 
وسوريا، ثم تدعي محاربتها للتنظيمات اإلرهابية 
أمام املجتمع الدويل، كذريع�ة للحصول عىل الدعم 
والتأييد الدويل، وهو ما عمل التحالف عىل إفشال ذلك 

املخطط. وبات واضحاً منذ الوهلة األوىل دعم إيران 
للتنظيمني خاصة القاعدة منذ غزو أفغانستان عام 
2001، وقدمت للقاعدة الدعم واملأوى واستخدمته 
كورق�ة ضاغطة لتنفيذ أجندته�ا يف املنطقة، األمر 
ال�ذي دعا القاع�دة لتعميم بني أنص�اره تجنب أي 
اس�تهداف إليران، ومن باب آخر تجنب اس�تهداف 

أذرعه يف املنطقة كالحوثيني وحزب الله يف لبنان.
املتحدث باسم التحالف العربي تركي املالكي قال: 
إن ق�وات التحالف لديها معلومات تدل عىل تعاون 
وتنسيق مستمر بني الحوثيني وداعش، وأن هناك 
رغبة من قب�ل الطرفني اللذين يواجهان خس�ائر 
كبرية إثر الرضب�ات القوية التي يوجهها التحالف 
العرب�ي والجيش الوطني اليمني ل�كل منها والتي 
كان آخرها القبض عىل زعيم تنظيم داعش باليمن، 

املدعو »أبو أسامة املهاجر«.
الخرباء الدوليني كشفوا خالل شهر فرباير املايض، 
يف تقرير رفع إىل مجلس األمن عن تنس�يق مليشيا 
الحوث�ي اإليراني�ة م�ع تنظيمي القاع�دة وداعش 
يف اليم�ن، وان بينهما انس�جاماً تكتيكياً يف بعض 
املناط�ق اليمني�ة التي تلتق�ي فيه�ا مصالح هذه 

األطراف.
وأش�ار التقري�ر إىل ش�بكات تهري�ب للس�الح 
واملعدات عرب البحر األحمر دعما لتنظيم القاعدة، 
وإفس�اح املجال للتدفقات املالي�ة ألعضاء تنظيم 
داعش يف اليمن القادم�ة تهريبا عرب البحر األحمر 
إىل الحديدة والسواحل الباقية تحت سيطرة املليشيا 

الحوثية.

ويف التقرير الثال�ث والعرشي�ن املرفوع ملجلس 
األمن من فريق الدعم التحليي الدويل بشأن تنظيم 
)داعش( وتنظي�م القاعدة ومن يرتب�ط بهما من 
أفراد وكيان�ات؛ أكد الخرباء الدوليون اس�تقاءهم 
معلوم�ات مؤكدة ع�ن أن الحوثيني ينس�قون مع 
تنظيم القاعدة وتنظيم داعش يف اليمن، وان بينهما 

تبادل مصالح وخربات.

عالقة قديمة حديثة
ويرى مراقب�ون أن التعاون بني تنظيم الحوثيني 
وبني تنظيمي داعش والقاعدة ليس جديداً وحديثاً، 
وان�ه موجود منذ فرتة طويلة، وق�د قويت العالقة 
بينهم�ا حالي�ا ألن االرهابي�ني يف حاج�ة ملح�ة 
لبعضهما البعض تحديدا يف وقت يعاني فيه داعش 
من الهزائم املتتالية التي تلقاها عىل مدار هذا العام 
والعام املايض بأماكن تواجده، وكذلك انحسار الدعم 

اإليراني املايل للمليشيا الحوثية.
كما ان تزامن هجمات ع�دن أبني أقنعت كل من 
كان لديه ذرة من ش�ك بعالق�ة الحوثيني باإلرهاب 
واإلرهابي�ني )القاع�دة وداع�ش( وبأس�اليبهم 
االرهابية، وترصد املناس�بات واألهداف العسكرية 
واملدني�ة، ولم يعد يش�ك اح�د أن النظ�ام اإليراني 
راعيا رس�ميا لعنارص القاع�دة وداعش وممولهم 
وموفر املالذ اآلمن لهم منذ سنوات عديدة، سواء يف 

أفغانستان أو اليمن.
ويعت�ربون س�عى مليش�يا الحوث�ي م�ن خالل 
تنفيذها عمليات مش�رتكة ومنس�قة مع القاعدة 
وتنظيم داع�ش اإلرهابيني يف عمق املناطق املحررة 
إىل إطالة أمد الحرب يف اليمن، وذلك لضمان استمرار 
الدعم اإليراني باملال والس�الح، ووض�ع البالد عىل 
حاف�ة الهاوي�ة، كما هو الح�ال يف الع�راق ولبنان 
وسوريا، ألن أي تسوية أو تصالح أو جنوح للسلم 
يعن�ي وقف نزي�ف ال�دم، وبالتايل حجب انس�ياب 

الدوالرات عن خزينتها.
وقد كشفت تقارير غربية عالقة مليشيا الحوثي 
املتم�ردة بتنظيمي القاع�دة وداع�ش اإلرهابيني، 
والدعم اللوجس�تي وامل�ايل الكبري من قب�ل النظام 
اإليراني، وعن نش�اط ش�بكات التهري�ب واالتجار 
بالبرش التي تس�تخدمها مليش�يا الحوثي لتمويل 

أعمالها اإلرهابية والتخريبية يف اليمن.
إن جرائم مليش�يا الحوث�ي من�ذ بدايتها وحتى 
اليوم هي نفس�ها جرائم داعش وتنظيم القاعدة، 
إنها جرائ�م تحمل نفس األس�لوب التكتيكي الذي 
يعكس نفس التفكري اإلرهابي ويكشف الراعي لهذه 

التنظيمات وهي إيران.
وقد شكَّل التطرف واإلرهاب يف البالد هاجساً كبرياً 
لدى الحكومة اليمنية ومعها التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية منذ انقالب وتمرد مليشيا 

الحوثي عىل الدولة قبل نحو أربعة أعوام.

الحوثيون وداعش وجهان لعملة واحدة ...)2(

هجمات عدن أبين اإلجرامية كشفت التنسيق بين الجماعات اإلرهابية
مليشيا الحوثي وداعش والقاعدة يتقاسمون األدوار ويتبادلون الخبرات والعناصر واألهداف ولم يخوضا أي مواجهات ضد بعض

 الحكومة اليمنية تدرك مدى العالقة والتنسيق بين الجماعات اإلرهابية وأن إيران هي الراعية والمستفيدة
 مراقبون: العالقة بين الحوثيين وداعش قديمة وقويت حديثًا للحاجة الملحة

 خبراء: جرائم مليشيا الحوثي تحمل نفس األسلوب التكتيكي لداعش والقاعدة، والهدف واحد

فساد ونهب مهول للمعونات اإلنسانية في اليمن

وكالة أمريكية تكشف جوانب من فضائح أنشطة 
المنظمات األممية بمشاركة الحوثيين

 عبدالمجيد الدغشي
قال منس�ق األمم املتحدة للش�ؤون 
اإلنس�انية يف ح�االت الط�وارئ م�ارك 
لوك�وك: إن مليش�يا الحوث�ي يف اليمن 
الزال�ت ترفض وص�ول الفري�ق الفني 
املعن�ي بزيارة الناقل�ة »صافر«، والتي 
ترسو يف البحر األحمر بالقرب من ميناء 

رأس عيىس شمال مدينة الحديدة. 
وتحوي الناقلة أكثر من مليون برميل 
من النفط الخام، وهو ما ينذر بحدوث 
كارثة بحرية قد تكون األسوأ يف العالم. 
ووفقا لخرباء فإن مخزون الناقلة من 
النفط معرض لالنفجار بسبب إهماله 
وعدم سماح الحوثيني بصيانته، وايضا 
بفعل الرتاكم الخطري للغازات املتطايرة 

منه.
ون�وه راس�ل جيكى املتحدث باس�م 
مكتب تنسيق الشئون االنسانية التابع 
لألمم املتحدة لصحيف�ة االندبندنت أن 
األمم املتحدة مازالت »تشعر بقلق عميق 
إزاء التهديد البيئي« الذى تشكله الناقلة 

النفطية »صافر«. 
الجدي�ر بالذك�ر أن تعن�ت مليش�يا 
الحوث�ي ومنعها لفريق األم�م املتحدة 

من الوصول للناقلة يعود الش�رتاطهم 
يف الحص�ول ع�ىل ضمان�ات تمكنه�م 
من االس�تفادة من عائدته�ا، واملقدرة 
قيمتها ب�� 80 ملي�ون دوالر، أي: )64 
مليون جنيه إس�رتليني(، وهي خطوة 

قد تتطلب آلية جديدة لتصدير النفط.
وب�دوره فق�د ح�ذر الدكت�ور إي�ان 
رالبي، الخب�ري البحري واألمني، أنه ويف 
حالة انفجار الناقلة فإنها س�تؤدي إىل 
كارثة بيئية تمتد عرب شواطئ اليمن إىل 
السعودية، وحتى إىل إريرتيا والسودان 

ومرص.
وقال لصحيفة »اإلندبندنت«: »نحن 
نتحدث عن واحدة من أكرب التريبات 

النفطية يف التاريخ«.
وأض�اف: »ترب النفط ال�ذي يبلغ 
مليونا برميل من شأنه أن يقتل جميع 

املرجان يف البحر األحمر«.
وأش�ار إىل أن ذلك س�يؤدي إىل إبطاء 
حرك�ة املالح�ة البحري�ة القادم�ة من 
مضيق ب�اب املندب إىل قناة الس�ويس، 
التي تعد من أكثر املمرات املائية ازدحاماً 

يف العالم.
وقال: »سيكون األمر مأساة بالنسبة 

لالقتصاد العاملي«.

لمواجهة الوضع اإلنساني في اليمن

أكثر من مليون برميل نفط معرضة لالنفجار 
واالقتصاد العالمي مهدد بسبب تعنت مليشيا الحوثي

 نبيل صالح

كشف تحقيق جديد لوكالة »اسوشيتيد 
ب�رس« األمريكية، ع�ن جان�ب مهول من 
فس�اد منظم�ات ووكاالت إغاثي�ة تابع�ة 
لألمم املتحدة تعاونت مع مليش�يا الحوثي 
املعون�ات  نه�ب  يف  املتم�ردة  االنقالبي�ة 
االنس�انية املقدمة لليمن، واالس�تيالء عىل 
املخصصات النقدية والتالعب بآلية توزيع 
تل�ك املس�اعدات.ويف س�ياق ذل�ك، فض�ح 
التحقيق تورط أكثر من عرشة عمال إغاثة 
تابعني لألمم املتحدة باليمن بصفقات فساد 
عىل حس�اب املعون�ات اإلنس�انية املقدمة 
لليمن، متهماً إياهم بالكسب غري املرشوع 
إلثراء أنفس�هم من املواّد الغذائية واألدوية 

والوقود واألموال املتربع بها دولياً. 
وأفاد أن مسلحني تابعني ملليشيا الحوثي 
يمنعون محققني تابعني لألمم املتحدة من 
مغادرة صنعاء وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر 
محمولة ومحركات أقراص خارجية تدين 
موظف�ي األمم املتح�دة، وقي�ادات حوثية 
بالفساد والتالعب باملساعدات اإلنسانية يف 

اليمن، وقاموا بمصادرتها.
ولفت التحقي�ق إىل أن الضواب�ط املالية 
واإلداري�ة يف مكت�ب اليم�ن التاب�ع لألم�م 
املتحدة »غري مرضية« - وهو أدنى تصنيف 
لها - وأشار إىل وجود مخالفات يف التوظيف 
وعقود تم إبرامها دون منافسة، ونقص يف 

الرقابة عىل املشرتيات. 
وتحدث أربعة موظفني ألسوشيتيد برس، 
أن مكت�ب منظمة الصحة العاملية يف اليمن 
يعّج بالفساد واملحسوبية، وذكر أن زاغاريا 
اس�تعان بموظفني مبتدئني عملوا معه يف 
الفلب�ني- ورقاهم إىل وظائ�ف ذات رواتب 
مرتفعة، رغم أنهم غري مؤهلني ويتقاضون 

رواتب مرتفعة.

 كما ذكر تقرير رّسي للجنة خرباء األمم 
املتحدة املعنية باليم�ن، الذي حصلت عليه 
»أسوش�ييتد ب�رس«، أن مليش�يا الحوثي 
تضغ�ط باس�تمرار ع�ىل وكاالت اإلغاث�ة، 
إلجبارها عىل توظيف موالني لهم، وإرهابهم 
بالتهديد بإلغاء التأشريات بهدف السيطرة 

عىل تحركاتهم وتنفيذ مرشوعات بعينها.
ويتأل�ف أغلب موظف�ي مكاتب وكاالت 
اإلغاث�ة الدولي�ة والتابع�ة لألم�م املتحدة 
العاملة يف اليمن، من أش�خاص منتس�بني 
لجماع�ة الحوثي�ني أو موالني له�ا بدرجة 
رئيس�ة، حيث يعتمدون يف تسيري اجراءات 
تلك ال�وكاالت واملنظم�ات عىل م�ا يتواءم 
مع سياس�ة ورغبة الجماعة ويعود عليها 
باملصلح�ة، وهو م�ا عاد بال�رضر بالبالغ 
عىل معايري توزيع املس�اعدات اإلنس�انية 
وسياسة إدارة العمليات اإلنسانية يف اليمن.

اتفاق لدعم االنقالبيين
وكان برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم 
املتح�دة ق�د أعلن تعليق�ا جزئي�ا لعمليات 
املس�اعدة الغذائي�ة يف املناط�ق اليمني�ة 
الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي املتمردة 
يف 20 يوني�و امل�ايض، بعد أن توص�ل اىل أن 
مليشيا الحوثي تنهب النسبة األكرب من تلك 

املساعدات.
 واته�م برنامج الغ�ذاء العاملي املليش�يا 
الحوثية باس�تغالل هذه املساعدات للرتبح 
وتحويلها بعيداً عن املس�تحقني، حيث قال 
يف بيان: »إن الحوثي�ني ينهبون الطعام من 
أفواه الجوعى، الفتاً إىل أن الربنامج يس�عى 
م�ن ه�ذه اإلج�راءات إىل االتفاق ع�ىل آلية 
تضم�ن وصول األغذية إىل م�ن هم يف أمس 

الحاجة إليها.
إال أن برنام�ج الغذاء العامل�ي عاد مجدداً 
لتوقيع اتفاق مع مليش�يا الحوثي يتضمن 
رصف املس�اعدات التي يقدمه�ا الربنامج 

»نقدي�اً« بدالً عن امل�واد الغذائي�ة والطبية 
وغريها، وهو ما طالبت به مليشيا الحوثي 
يف وقٍت سابق عىل لس�ان رئيس ما يسمى 
»املجل�س الث�وري« املدع�و »محم�د ع�ي 

الحوثي«.
 وأعلنت وس�ائل إع�الم تابعة للمليش�يا 
االتف�اق يف صنع�اء  توقي�ع  االنقالبي�ة، 
الخاضعة لس�يطرتهم مع برنامج األغذية 
العامل�ي. وبحس�ب وكال�ة س�بأ الخاضعة 
لس�يطرة الجماعة، فإن االتفاق ينّص عىل 
»تأكي�د الش�فافية يف مختل�ف العملي�ات 
املرتبط�ة بتس�جيل املس�تهدفني، وعملية 
إيصال املعونات إليهم، وتسهيل الوصول إىل 

املشاريع التي يقدمها الربنامج العاملي«.
ناش�طون  اته�م  ذل�ك،  غض�ون  ويف 
وصحافيون األمم املتح�دة وبرنامج الغذاء 
العامل�ي التابع له�ا، بالتواطؤ مع مليش�يا 
الحوثي والتعاون معها يف نهب املس�اعدات 
اإلنس�انية، باعتبار توزيعه�ا نقدياً مطلب 
تل�ك  ع�ىل  الس�طو  ليس�هل  الحوثي�ني؛ 
املخصص�ات، وحرمان الفئات املس�تهدفة 
م�ن مس�تحقاتهم، وهو م�ا تجاوبت معه 

األمم املتحدة.

فساد متعمد
ورغم إدراك املنظم�ات األممية والدولية 

العامل�ة يف اليمن بتورط مليش�يا الحوثي 
االنقالبية بعمليات نهب مهولة للمعونات 
االنسانية، تميض تلك املنظمات باستمرار 
يف االعتماد ع�ىل الحوثيني كرشيك محي يف 

تسيري عمليات املساعدات االنسانية.
حيث اع�رتف برنامج الغ�ذاء العاملي يف 
مطلع الع�ام الجاري 2019م، بأن منظمة 
رشيك�ة ل�ه يف وزارة التعلي�م الخاضع�ة 
ملليشيا الحوثي االنقالبية، حولت أكثر من 
)15000( س�لة غذائية شهريا إىل جبهات 
الحوثي�ني، أو توزيعه�ا ع�ىل أنصاره�م 

وقياداتهم.
وبعملية حسابية بسيطة، فإذا افرتضنا 
إن مليشيا الحوثي االنقالبية تنهب لصالح 
جبهاتها القتالية ما نس�بته )10% فقط( 
من إجمايل املس�اعدات التي يقدمها الغذاء 
العامل�ي لليم�ن ش�هرياً، والت�ي تص�ل اىل 
)175مليون دوالر ش�هرياً(، فإن املليشيا 
تحصل عىل 17 مليون دوالر شهرياً، أي ما 
يعادل )9 مليارات و350 مليون ريال يمني 
ش�هرياً(، وهذا املبلغ يكفي لدفع مرتبات 
أكثر من 155 ألف مقاتل يف صفوف مليشيا 

الحوثي كل شهر.
وهذه األرقام املهولة من الفس�اد املنظم، 
والذي يصب يف صالح مليشيا الحوثي، مبنية 
عىل حساب أقل نس�بة، األمر الذي يؤكد أن 
م�ا تحصل عليه املليش�يا الحوثية من دعم 
أممي يفوق تلك املبالغ بأضعاف مضاعفة.
ودفعت تقارير دولي�ة ومحلية فضحت 
جانباً من عمليات الفس�اد يف املس�اعدات 
االنس�انية، بناش�طني وصحافيني يمنيني 
إلطالق حملة واسعة خالل األشهر القليلة 
املاضية تحت وسم »أين الفلوس«، شددت 
عىل إلزام املنظمات األممية والدولية العاملة 
يف اليم�ن بمزي�د م�ن الش�فافية، وتقديم 
تقارير واضحة عن مص�ري املبالغ املهولة 
من دعم املانحني الذي تتلقاه تلك املنظمات 
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ندوة عن العبادي في الذكرى الثالثة الستشهاده
 طارق السعيد

أقامت مؤسسة الجوف لإلعالم )نبأ( اليوم اإلثنني 
ندوة يف الذكرى الثالثة الستش�هاد مب�ارك العبادي 
حملت عنوان: »حضور إعالم�ي كر عزلة الجوف 
ومس�رية نضال قدم حياته ثمنه�ا«، بحضور وكيل 
الش�ؤون الفنية صالح جماله، وأعضاء يف السلطة 

املحلية وعدد من املقربني وأصدقاء الشهيد.
وخالل الن�دوة تح�دث وكيل املحافظة للش�ؤون 
الفني�ة عن مناقب الش�هيد وأدواره وإس�هاماته يف 
الجان�ب اإلعالمي والتوع�وي بمحافظ�ة الجوف.. 
مش�ريا أن مبارك العبادي كان فريقا بش�خص؛ ملا 

يقوم به من جهود كبرية.
كم�ا قدم�ت الن�دوة ورقتي عم�ل تناول�ت األوىل 
إس�هامات الش�هيد يف إيصال صوت الج�وف لإلعالم 
املح�ي والعربي، قدمه�ا مدير مكتب اإلع�الم يحيى 
قمع، رسد فيها مس�رية الش�هيد اإلعالمي�ة، حامال 
هم�وم املحافظ�ة املنس�ية وإيصال ص�وت الجوف، 
فعمل كإعالمي املدني والراصد الحقوقي، وما قام به 
من دور يف نقل تقدم�ات الجيش الوطني عند تحرير 
عاصمة املحافظة رغم انقطاع االنرتنت، فيأخذها اىل 
مأرب ينرشها وإرس�الها للقنوات ومختلف وس�ائل 

اإلعالم.
يقول مدير عام اإلعالم بمحافظة الجوف األس�تاذ 
يحي قمع يف ورقته: »الشهيد العبادي ودوره يف ايصال 

صوت الجوف عىل املستوى اليمني والعربي«. 
ي�وم 2016/8/5م لم يكن يوماً عادياً يف محافظة 
الجوف، وهي تودع فيه رمزاً من رموزها الذين نقشوا 
أسماءهم بحروف من ذهب يف سجالت التاريخ، وقدم 
رسالة خالدة لألجيال، كان يوماً حزيناً والشهيد مبارك 
العبادي قائد األرسة اإلعالمية باملحافظة، واملؤسس 
للبنة األوىل لإلع�الم بمحافظة الجوف، رحل ش�هيداً 

مقبالً غري مدبر.
الش�هيد العبادي والذي كان ش�علة من النش�اط 
اإلعالم�ي والحقوق�ي والتوع�وي، ألقى ع�ىل عاتقه 
هموم املحافظ�ة املنس�ية، وكان هو األه�داف التي 
تعالج الفجوات، فق�رر أن يكون هو اإلعالمي املدني 
والحقوقي واإلعالمي العس�كري، واملحرر واملراس�ل 
وامل�درب واملص�ور، وكان له م�ا أراد م�ن خالل نقل 
أحداث املحافظة لجميع وسائل اإلعالم داخل الوطن 
وخارجه، والتعاون مع القنوات املحلية والعربية لنقل 

األحداث باملحافظة بمهنية واحرتاف.

دور الشهيد في تأهيل شباب إعالميين
ويرى )قمع(: أن محافظة الجوف كانت منسية وال 
يش�اهدها املواطن اليمني إال يف النرشات الجوية فقط، 
حتى غري الشهيد العبادي هذه املعادلة بتأهيل عدد من 
الشباب يف املجال االعالمي من خالل الدورات التدريبية 
املتواصلة، يرتاف�ق معها عمل ميدان�ي وتطبيقي، مما 
أرسع يف تأهيل عدد من الشباب كمتعاونني مع عدد من 

وسائل اإلعالم املحلية.

نقل وقائع األحداث العسكرية
يضي�ف مدير مكتب االعالم: »م�ع االنقالب الحوثي، 
واس�تعار الجبهات باملع�ارك، وغي�اب إدارات التوجيه 
املعنوي باأللوية العس�كرية، قرر الش�هيد العبادي أن 
يكون يف قلب الحدث ينقل االحداث، وقام بتأهيل فريقاً 
اعالمياً عس�كريا لتوثيق االحداث العس�كرية من قلب 
املواجهات، وبعد تحرير مرك�ز املحافظة لم يكن هناك 
خدم�ة االنرتنت بع�د أن قطعها الحوثي، كان الش�هيد 
يوثق االنتص�ارات بالجبهات والذه�اب بها مبارشة اىل 
محافظ�ة مارب من أجل رفعها لوس�ائل االعالم املرئي 

واملقروء واملسموع«.

تأسيس مؤسسة الجوف لإلعالم والحقوق »نبأ«
 أس�س الش�هيد مؤسس�ة الجوف لإلعالم والحقوق 
»نب�أ«، كانت ه�ذه النقلة الكب�رية يف العم�ل االعالمي 
والحقوقي باملحافظة، وحولها اىل ش�علة من النش�اط 
االعالم�ي والحقوق�ي والتوع�وي والثق�ايف م�ن خالل 
االهتمام باألمسيات الرمضانية، والفالشات التوعوية؛ 

كمحاربة الث�أرات، والتوعي�ة املجتمعية ع�ن مخاطر 
األلغ�ام وغريه�ا، وأنش�طة الخيمة التوعوي�ة »خيمة 
الحوار«، وتوس�يع م�رشوع التوعية بها، واس�تضافة 
خرباء يف مجاالت دستورية وحقوقية وإعالمية وغريها.

الورقة الثانية تناولت دور الشهيد يف الجانب التوعوي 
والتنموي، وتس�خري التأث�ري اإلعالمي ملحارب�ة الظواهر 
الس�لبية، كما قدمت ملحه ملا بذله الش�هيد من إسهامات 
يف تغيري الصورة النمطية املش�وهة عن الجوف من خالل 
التنسيق واستقبال الوفود اإلعالمية وإقامة املؤتمرات التي 

تسلط الضوء عىل تاريخ املحافظة ومستقبلها الواعد.

توعية المجتمع
»حمل الشهيد مبارك ثقل الجوف اإلعالمي عىل عاتقه، 
ولم يكن هذا الحمل خفيفا بالنسبة للشهيد يف محافظة 
كالج�وف، والتي كانت تعاني م�ن ضعف تنموي يف كل 
جوانب التنمية، بل أستطيع القول: انعدام تنموي وليس 

ضعفاً.
وح�ني الس�ؤال مل�اذا؟ تك�ون اإلجابة ح�ارضة لدى 
الجميع بالتش�ويه املتعمد لهذه املحافظة من خارجها 
ومن داخلها باألخطاء الفردية التي ترتكب هنا وهناك«.

ويضيف: »كانت رؤية الش�هيد أن اإلعالم هو املصدر 
الرئيس للتنمية واستدامتها يف محافظة الجوف، فحمل 

الكامريا يف زمن كان العيب هو املالزم لحملها«. 
وي�رى أن العبادي عمل عىل إزالة رواس�ب التش�ويه 
ومحو صدأ التضليل التي ترس�خت يف عق�ول اليمنيني 

عن محافظة الجوف.

الجوف.. الحضارة واإلنسان والثروة
ثم عمل عىل توعية املجتمع الجويف خاصة واليمني 
عامة بمكانة الجوف التاريخي�ة، ودورها الحضاري، 
وإمكانية خروجها من العزلة التي تُعمد وضعها فيها، 
وشارك يف تلك العزلة أبناؤها بقصد أو بدون قصد، وذلك 
عرب خطوات مس�تمرة ابتدأها ب�زرع الثقة املجتمعية 
والفردي�ة للمواط�ن الجويف، ث�م بالتعري�ف بالجوف 

الحضارة واإلنسان والثروة.

استقطاب القنوات الفضائية والصحف والمواقع اإلخبارية
إىل أن يقول الدكتور السلمي: »الزلت أتذكر تلك الفرتة 
وتلك املعاناة التي كان يعانيها الشهيد مبارك رحمه الله 
وهو يتابع الناش�طني واإلعالميني من كتاب ومراس�ي 
قنوات من أجل النزول امليداني لتغطية واقع الجوف، بل 

ومن أجل نرش بعض األخبار يف مواقعهم وصفحاتهم.
وكان نزول املراس�ل وصاحب الربنام�ج التلفزيوني 
بعد متابعات ووعود بالحماية وغريها إىل الجوف بمثابة 

املعجزة يظل صداه يرتدد لشهور.
ومع هذا الجهد الذي كان يبذل ركز الشهيد ومن معه 
جهودهم من أج�ل إظهار اإليجابيات وتعزيزها وتقليل 

السلبيات وإزالتها«.
وأوضح السلمي يف ورقته أن جهود الشهيد تمحورت 
ح�ول إب�راز دور الج�وف اإلنس�اني املتمث�ل يف البن�اء 
الحضاري والقيم اإلنس�انية النبيل�ة، وكذلك إبراز دور 
الج�وف التنموي املتمث�ل بثرواته املتع�ددة واملهملة يف 
الجوانب الزراعي�ة والتنوع الزراعي املمكن ممارس�ته 

طوال العام.

إضافة إىل الجانب الس�ياحي وإمكانية اس�تثمارها 
واالس�تفادة منها ب�دال من تدمريه�ا ورسقتها وبيعها 
بأبخس األثم�ان، وكذلك الثروة املخفية الهائلة املتمثلة 

بالثروة النفطية.

جهود الشهيد التوعوية
يرى الس�لمي أن للشهيد جهودا بالتوعية التعليمية 
واملتمثلة بإبراز العقل الجويف املتنور الباحث عن املعرفة 
الس�اعي للنهوض التعليمي؛ ملا له من أهمية حارضا 
ومس�تقبالً، وكذلك التعري�ف بأخطار الث�أر وعواقبه 
الوخيمة عىل كل قطاعات التنمية يف املحافظة، وسلبها 
من أهم ثرواتها املتمثل�ة بالثروة البرشية، حيث يأخذ 
الثأر العقول املفكرة والوجاهات املؤثرة، ومدى أهمية 

السلم االجتماعي وأثره عىل النمو الحضاري. 

التعريف بالفكر الحوثي الضال
يقول الس�لمي: »عمل الش�هيد بالتعري�ف بالفكر 
الحوث�ي ومقاوم�ة التوس�ع الفكري والعس�كري له 
من خالل تش�كيل لجنة عمل مقاومة؛ كان لها الدور 
الب�ارز يف التوعي�ة اإلعالمية م�ن الخطر الق�ادم من 
خالل صحيفة )الش�عاع( التي كانت تصدر يف الجوف 
ومؤسس�ة )نبأ( لإلعالم والحقوق ث�م مركز )معني( 
اإلعالمي، وم�ن خالل تدريب اإلعالميني والناش�طني، 
وعمل الصفحات واملواقع املقاومة الخاصة بكل واحد 
منهم، ومن خالل إص�دارات التوجيه املعنوي، كل ذلك 
ملقاومة الفكر االنقالبي املتمرد، وتبيني خطره وسلبياته 

عىل الفرد واملجتمع والدولة بشكل عام«.

 تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
ختم حيات�ه بالتنازل عن كل حقوقه الش�خصية، 
متناسياً حظوظ النفس وشهواتها، ذلك بقبوله العمل 
يف إطار مجل�س التوجيه واإلعالم املش�رتك املنضوي 
تحت قيادة املنطقة العسكرية السادسة قبل عملية 
مس�ريته النضالية وحتى استشهاده، متجاوزاً بذلك 
كل املصال�ح الش�خصية، مقدم�ا للمصال�ح العامة 
والوطنية، راس�ما بذل�ك لوحة فريدة م�ن االهتمام 
بالقضاي�ا العامة، مبتع�داً عن األناني�ة وحب الذات 
التي أصبح�ت ظاهرة تؤرق كل مح�ب لوطنه غيوٍر 

عىل مكتسباته«.
وقدم�ت خ�الل الن�دوة مداخ�الت لرف�اق وزمالء 
الشهيد يف الحياة السياسية والعامة رسدت تعامالته 
اليومية ونضاله يف مواجهة الفكر الحوثي كما تحدث 
اإلعالميون الذين تتلمذوا عىل يديه؛ عن سريته كمرب 
حريص عىل تعليمهم فنون اإلعالم، ونقل خربته إليهم 

وتدريبهم، وتأهيلهم مليدان العمل اإلعالمي.

 عارف الواقدي

أدى حريق شب ظهر يوم الجمعة 
املاضي�ة يف مخي�م للنازح�ني غربي 
محافظة مأرب، إىل العديد من األرضار 
املادية يف ممتلكات النازحني، بحسب 

ما أعلن مسؤول يف املخيم.
وقال أحمد القايض، مدير مؤسسة 
الب�وادي التنموي�ة، املس�ؤلة ع�ن 

اإلرشاف عىل مخيم ذنه للنازحني،
الواقع غربي محافظ�ة مأرب، أن 
حريق آلتهم العديد من خيام النازحني 
يف ظهرية يوم الجمعة وتسبب بإحراق 
وإتالف عدد من ممتلكات النازحني. 

وأك�د القايض: ان ع�دداً من األرس 
النازحة ت�رضرت م�ن الحريق الذي 
اندل�ع يف أح�د الخيام مما تس�بب يف 
خس�ائر مادي�ة جس�يمة يف خي�ام 
النازحني، متلفا 7 خيام بشكل كامل، 
إضافة إىل ت�رضر أكثر من 13 خيمة 

بشكل جزئي. 
املؤسس�ات  الق�ايض،  وناش�د 
واملنظمات الخريي�ة ورجال األعمال 
والخري دعم هذه األرسة وتقديم الدعم 
لها ب�دال عن م�ا فقدت�ه يف الحريق، 
الفتا إىل أن النازحني يف املخيم يعانون 
حياة معيشية صعبة يفتقدون معها 
ألبس�ط مقوم�ات الن�زوح اإليوائية 

والغذائية. 
أس�باب  أن  الق�ايض  وأوض�ح 

الحريق، تسببت بها الرياح الشديدة 
التي ش�هدها املخيم، وأدت إىل تطاير 
النريان م�ن مواقد الطب�خ التقليدية 
التي يستخدمونها النازحني يف تدبري 
حياتهم اليومية يف ظل وضع معييش 
صعب يعيشه النازحون يف املخيمات. 
وتقول مصادر نازحة يف املخيم: أن 
األرس النازحة أصبح�ت بعد الحريق 
الذي شب يف املخيم بال مأوى بعد تلف 
خيامه�م وتعرضها للتدم�ري، داعني 
الس�لطة املحلية واملنظم�ات ورجال 
الخري إىل دعمهم وتعويضهم والوقوف 
معهم بعد ان التهم الحريق ما لديهم 

من ممتلكات. 
وبحس�ب املص�ادر ف�إن الحريق 
مطاب�خ  أح�د  يف  اح�رتاق  س�ببه 
خيام النازح�ني التي تفتقد أبس�ط 
االحتياجات الرضورية من وس�ائل 
الطباخ�ة الس�ليمة الت�ي بإمكانها 
منع حدوث حرائق كهذه يف مخيمات 
الحي�اة  تفتق�د أبس�ط مقوم�ات 
لنازحني يمكن أن تؤمن حياتهم من 

أي مخاطر تحدث. 
وأك�دت أن ه�ذه الحرائ�ق تتكرر 
يف املخيم�ات بس�بب ع�دم وج�ود 
وس�ائل الس�المة واألش�ياء األمنة 
الت�ي يس�تخدمونها يف احتياجاتهم 
اليومية، الفتني إىل أن تكرار حدوثها 
بش�كل غري منقطع يجعل النازحني 

عرضة للخطر.
الجدير بالذك�ر أن األرس النازحة 

املترضرة من الحريق جميعها نزحت 
م�ن مديرية بن�ي ضبي�ان، التابعة 
للعاصم�ة صنع�اء، إىل املخيم الذي 
يح�وي ع�رشات األرس النازحة من 

جميع محافظات الجمهورية.
ويف الس�ياق وجه�ت العدي�د من 
املنظمات والجهات العاملة يف حقوق 
اإلنسان مناش�دة لجميع منظمات 
املجتمع املدني املحلية والدولية وكل 
اإلعالمي�ني اىل نق�ل معان�اة مخيم 
ذنه، والتخفيف م�ن معاناتهم التي 

يعيشونها جراء النزوح. 
وأك�دت أن النازح�ني يف املخي�م 
يعان�ون حي�اة صعب�ة وماس�أوية 
دون أن يحصل�وا ع�ىل أي تدخل أو 
إغاثات م�ن أي منظمة، مؤكدة عىل 
الجميع التكاتف والتعاون مع هؤالء 
النازحني الذين يفتقدون ملواد اإليواء 
ويحتاج�ون إىل أبس�ط الحقوق من 
توف�ري خي�ام وأدوات إي�واء بعد ان 
التهم الحري�ق كافة مس�تلزماتهم 

وخيامهم ومساكنهم. 
 ويف تفاصيل عن حجم الخس�ائر 
املادية التي تعرضت لها األرس جراء 
الحريق الذي التهم املخيم، تكش�ف 
مصادر نازح�ة يف املخيم أن الحريق 
أدى إىل تدمري أربع�ة مطابخ بكامل 
معداتها، و65 بطانية و40 فراش�اً 
أسفنجياً، وكميات كبرية من األثاث 
املنزيل تتنوع بني وس�ائد ومكيفات 

وغساالت وغريها.

معاناة النزوح وأخطار التشرد من جديد 

حريق يتسبب بتدمير خيام نازحين )مخيم ذنه( في 
مأرب ومناشدات إلنقاذهم بعد أن أصبحوا بال مأوى

»اندبندنت« البريطانية:  العكيمي لـ

خالل عشر سنوات قادمة ستكون الجوف في صدارة المحافظات اليمنية

وزير التربية الدكتور لملس.. يحدد 
موعد إعالن نتائج الثانوية العامة

التق�ى وزير الرتبي�ة والتعليم الدكتور عبد الله س�الم 
ملل�س، يف دي�وان وزارة الرتبية والتعليم بمدينة الش�عب 
برئيس اللجنة العليا لالختبارات بوزارة الرتبية والتعليم 
الدكت�ور صال�ح ن�ارص الصويف للوق�ف ع�ىل الرتتيبات 
النهائي�ة إلع�الن نتائج الثانوي�ة العامة للع�ام الدرايس 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩

وأكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور عبدالله مللس خالل 
اللقاء أن إع�الن نتائج امتحانات الثانوي�ة العامة للعام 
الدرايس 2017 2018م سيكون يف تاريخ ٢٠ / ٨/ ٢٠١٩م.

وأوضح الوزير، أن باس�تطاعة الط�الب معرفة نتائج 
 www.res-ye.net الثانوي�ة العامة ع�رب موقع النتائ�ج
التابع لل�وزارة وذلك عرب إدخال رق�م الجلوس أو البحث 

باالسم يف املوقع.

ومن جانبه أطلع الدكتور صالح نارص الصويف، رئيس 
اللجن�ة العليا لالختب�ارات عىل آخر املس�تجدات يف عمل 

الكنرتوالت .. مشريا إىل أن العمل يسري عىل قدم وساق.

حرض اللقاء األستاذ حس�ني بافخسوس وكيل قطاع 
التدريب والتأهيل واألستاذ محمد حسني الطاهري مدير 
مكتب الوزير واألس�تاذ محمد حس�ني الدباء مدير عام 

االعالم الرتبو.

ق�ال اللواء أمني العكيم�ي محافظ محافظة 
الجوف يف ح�وار صحفي أجرت�ه معه صحيفة 
االندبندن�ت الربيطانية: ب�أن محافظة الجوف 
كغريه�ا من محافظ�ات الجمهوري�ة اليمنية، 
ش�هدت حرباً رشس�ة بني الق�وات الحكومية 
وميليش�يا الحوث�ي اإليرانية املتم�ردة، وخالل 
الس�نوات األربع املاضية، نجح�ت الحكومة يف 
اس�تعادة قرابة )80 يف املئة( من الجوف، بينما 
ال تزال العمليات مستمرة لتحرير بقية املناطق.
و أوض�ح العكيمي بأن�ه خالل ه�ذه الفرتة 
الحالية، ش�هدت الجوف، اس�تقراراً ملحوظاً، 
مّكن السلطات من ممارسة دورها، واستعادة 
زم�ام املب�ادرة، واتجهت املحافظ�ة تدريجاً إىل 
منطق�ة جاذبة للمس�تثمرين، يف ظ�ل الوضع 
األمني التي يتحّس�ن باستمرار، وتوفر الفرص 

االستثمارية يف كافة القطاعات.
 وعن الخدمات واملش�اريع التنموية، أوضح: 
أّن »الخط�وة املتمي�زة التي نبن�ي عليها اآلمال 
الكبرية ه�ي التعليم، بعد افتت�اح كلية التعليم 
العايل يف املحافظة، يوجد اآلن قرابة ألف طالب، 
ونتوقع إقباالً أكثر يف الع�ام املقبل، فقد ارتفع 
عدد الطالب يف العام الحايل بنحو50 يف املئة عن 

العام املايض.
 مضيفا بأنه: عندما بدأنا باملش�اريع وش�ق 
الطرق�ات، أب�دى املواطن�ون خش�يتهم ع�ىل 

أراضيه�م، أم�ا اآلن تغ�ريت اقناعات 
الناس، وأصبحوا يطالبون باملشاريع 
والطرقات والتنمي�ة، وهناك عرشات 
التجار الذين ب�دأوا ب�رشاء العقارات 
وخّططوا إلنشاء مدن سكنية وأسواق.
وعىل صعيد القضاء، أكد العكيمي: 
أن »الجهاز استطاع حل مئات القضايا 
يف فرتة وجيزة بع�د التحرير، والنيابة 
تلعب دوره�ا يف ه�ذه املحافظة التي 
كانت ُتحكم سابقاً باألعراف والعادات 
القبلية«، مضيفاً: »كلهم احتكموا إىل 
القض�اء والنيابة بش�كل عجيب، ويف 
املايض، كنا نعترب ذلك مستحيالً. أصبح 
القايض يبّت يف القضايا الرشعية بكل 
س�هولة، ويتج�ول يف مناط�ق النزاع 
بس�هولة، ومن دون أي تشديد أمني، 

وهو األمر ذاته بالنسبة للمكاتب الخدمية فهي 
تمارس عملها بتقدم كبري، الجوازات واألحوال 
املدنية س�ُتفتتح قريباً، فاملبنى جاهز والكادر 

جاهز، والجمارك عندنا تعمل بكل فاعلية.
وأش�ار العكيمي إىل: أن ملف الجوف وصعدة 
كان ضمن مكت�ب واحد بالنس�بة للمنظمات، 
وأن مليش�يا الحوث�ي الت�زال مس�يطرة ع�ىل 
كل املنظم�ات الخريي�ة واإلغاثي�ة والتنموي�ة 
والتعليمية، ول�م تنل الجوف منها ش�يئا فهي 

منحازة للحوثيني، وكل مجهود الحوثي الحربي 
ُيدفع م�ن املنظمات حتى يف الرتبي�ة والتثقيف 
فمث�ال منظم�ة »اليونس�يف« تدفع للمليش�يا 
نفقات ألكثر من 250 طفالً بني عمر 9 سنوات 
و15 سنة، ليتم إعدادهم ثم ُيرسلون إىل الجبهات 
وعندن�ا أرسى م�ن املخيم�ات الصيفي�ة التي 

تدعمها بعض املنظمات الخارجية .
واختتم العكيمي حديثه: بأن محافظة الجوف 
ستكون يف صدارة املحافظات اليمنية بعد عرش 

سنوات، إن لم تكن أوىل املدن اليمنية.

ب�دأت بم�أرب ال�دورة التدريبي�ة ح�ول 
مهارات االتصاالت والتواصل الفعال والتي 

تنظمها االدارة العامة للموارد البرشية.

ويشارك يف الدورة 30 متدربا من موظفي 
الهيئة يتلق�ون عىل مدى ثالثة أيام معارف 
وخربات يف ف�ن التواص�ل والتخاطب الذي 
يعترب عن�رصا مهما يف خل�ق العالقات بني 
أف�راد املجتم�ع م�ن خ�الل إتق�ان أدوات 

ووسائل هذا الفن املتعددة. 

ويف حفل افتتاح الدورة أكد رئيس الهيئة 
الدكتور القباطي: عىل أن هذه الدورة تأتي 
نتاج ح�رص الهيئة لالرتقاء بفكر املجتمع 
وإس�هاماً منه�ا يف رفع مس�توى التواصل 
فيما ب�ني العاملني واملجتم�ع، وذلك إيمانا 

بأهمية فن االتص�ال ودوره يف خلق نهضة 
ش�املة داعيا املتدربني امللتحق�ني بالدورة 
إىل االستفادة من مخرجاتها وعكسها عىل 

أرض الواقع. 

بدوره أوضح مدرب الدورة الدكتور رائد 
العب�ديل إىل: أن ال�دورة ته�دف اىل اكس�اب 
املتدربني مهارات تواصل مس�تعرضا عددا 
م�ن املج�االت الحيوي�ة الت�ي تتطل�ب فن 
التواصل ومنها التس�ويق والرتويج للهيئة 
وغريها من املجاالت، موضح�ا ان التعامل 
مع فن التواصل تصنع إدارات ناجحة، حرض 
افتتاح الدورة النائب للشئون املالية الدكتور 
جميل اليوسفي، ومدير عام املوارد البرشية 

صالح الحداد.

دورة االتصال والتواصل لموظفي هيئة مستشفى مأرب
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• يف الب�دء نود أن تضعنا يف نبذة تعريفية حول 
املركز وأهدافه؟

تم إنشاء املركز يف شهر أغسطس عام 2017م 
بدعم من مرك�ز امللك س�لمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية، وهو مرشوع إنساني، يعنى بالرشيحة 
األكث�ر تأثرا يف أي رصاع أو ح�رب وهي رشيحة 
األطفال، وقد نالت الحرب من أطفال اليمن عرب 
سلس�لة من االنتهاكات الكث�رية واملتزايدة عىل 
رأس هذه االنتهاكات التجنيد القري، والنزوح 
وااللغام، واملتفج�رات، فامل�رشوع نوعي، وهو 
الوحيد يف اليمن، يموله ويرعاه مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال االنس�انية، ويت�م تنفيذه عرب 
رشيكه املحي مؤسسة وثاق للتوجه املدني، أما 
أهدافه الرئيسة فهي االهتمام باألطفال من عمر 
10 سنوات حتى 15 سنة وإعادة تأهيلهم نفسيا 
واجتماعي�ا وتعليمي�ا عرب اعادته�م إىل صفوف 
الدراس�ة، ومتابعتهم بعد التأهيل لفرتة تصل 3 

أشهر.
ولي�س ه�ذا فق�ط، فهناك أنش�طة 
يوجهها املركز للمجتمع املحيط بالطفل 
من أجل حمايته أكث�ر من خالل توعية 
األرس بمخاط�ر التجني�د ون�رش الوعي 
املجتمعي الشامل بهذه املمارسات التي 

تعد جريمة بحق الطفل.
• هل حقق املركز تلك األهداف أو حتى 

بعضها؟
 م�ن خ�الل قي�اس األث�ر للمرشوع، 
اس�تفاد كثري م�ن األطفال وع�ادوا إىل 
حياتهم الطبيعي�ة، وهنا تكمن تحقيق 
االهداف، أيضا ما زلنا يف البداية، ونتمنى 
فتح مراك�ز أخرى يف محافظات أخرى، 
لتكون االس�تفادة أكثر يف أوساط الفئة 

املستهدفة وهم االطفال.
• م�ا الذي يقدمه املرك�ز لألطفال من 

خالل أقسامه املختلفة؟
الربنامج يف املركز ينقسم إىل : نفيس، 
اجتماعي، تعليمي، وفيه من األنش�طة 
األخرى التي تهدف إىل التفريغ النفيس، 
كالرياضة والرح�الت واأليام املفتوحة، 
وقد صم�م الربنامج عرب معايري عاملية، 

تراع�ي عقلية الطف�ل، وتعمل ع�ىل اعادتهم إىل 
حياتهم الطبيعي�ة »الطفولة« وإىل مدارس�هم، 
أو إىل أحض�ان أرسه�م التي تك�ون هي األخرى 
متفهم�ة لعملية التأهيل النف�يس واالجتماعي. 
ونحن يف املرك�ز نقدم لهم الرعاي�ة الكاملة ملدة 
45 يوما، من خالل متابعة من قبل األخصائيني 
ودراس�ة حالتهم، ويوفر املرك�ز لألطفال البيئة 
الجميل�ة لإلب�داع واكتش�اف ال�ذات والدم�ج 
االجتماع�ي، فلدين�ا ص�االت رياضي�ة وأخرى 
للتدري�ب، وصاالت طع�ام، ووجب�ات متكاملة، 
كما نعمل عىل توفري كل املستلزمات من مالبس 
عامة ورياضية، ومدرسية، وأدوات أخرى يشعر 
الطفل م�ن خالله�ا، باالهتمام وتقدي�ر الذات، 
واملهم يف الربنامج أنه يعمل عىل اكتشاف القدرات 
واملواهب وتنميتها، وتختت�م الدورة بحفل يليق 
باألطف�ال يقدمون برنامجهم بأنفس�هم، وهذا 
بحد ذاته أيضا نوع م�ن التدريب والتأهيل الذي 

نحرص عليه.

• ك�م عدد األطف�ال الذين احتواه�م املركز منذ 
تأسيسه حتى اليوم؟

املركز منذ نشأته عام 2017م عمل عىل تأهيل 
401 طفل من مختلف املحافظات اليمنية.

• كم عدد األطفال الذين اس�تقبلهم املركز ممن 
جندتهم مليش�يا الحوثي، وكذا االطفال اآلخرين 

املتاثرين بالحرب؟
نسبة األطفال املجندين هي األغلب، ونحن إىل 
اليوم عملنا عىل إعادة تأهيل 247 طفال مجندا، 
فيما بقية األطف�ال من املتأثري�ن تأثرا مبارشا 
كضحايا ألغام، ومتفجرات، أو تعرضوا لحوادث 

صادمة، كقتل أحد ذويهم أمامهم.
 هل استطعتم أن تغريوا من األفكار الخاطئة التي 
غرستها مليش�يا الحوثي املتمردة لدى األطفال؟ 

وكيف يتم ذلك؟
نح�ن نتعامل مع�ه كطفل ضحي�ة، ال نتدخل 
باملعتق�دات، نهت�م به كطفل ل�ه حقوقه، وهي 

الحق�وق الت�ي افتقده�ا، ودفع�ت البع�ض إىل 
اس�تغالله، فنح�ن نعي�ده أوالً إىل ثقت�ه بذات�ه 
وبكيانه، ومن ثم س�يعرف أن هذه هي الطفولة 

التي لم يعشها من قبل، ومن هنا يبدأ التغيري.
 هل يس�تمر األطفال الذين يتخرجون من املركز 

لديكم أم يتم تسليمهم ألهلهم؟
نظل نتابعهم لدى أرسه�م، ويف املدارس، التي 
نعمل عىل تسهيل االلتحاق بها، نقوم بمتابعتهم 
وندرس مدى تقبلهم لحياتهم الجديدة ملدة ثالثة 
أش�هر، كما أننا ال نقطع التواصل معهم ومركز 
املل�ك س�لمان مهتم به�ذا الجانب ألن�ه يريد أن 
يس�تفيد األطفال ويتخلصوا مما علق فيهم من 

مؤثرات التجنيد أو غريه.
• ه�ل ملس�تم تخوفاً ل�دى األطفال م�ن العودة 
إىل أرسه�م القاطنة يف مناطق س�يطرة املليش�يا 

الحوثية؟
نعم هناك تخوف خصوصا من انتقام الحوثيني 
منهم ومن أرسهم، لذا نحرص عىل حماية الطفل 

وأن تكون عودت�ه إىل أرسته، ونحب�ذ لو انتقلت 
أرسته إىل محافظات محررة، إلنه لألسف بعض 
األطفال ممن عادوا إىل املحافظات التي تسيطر 

عليها املليشيا دفعوا بهم إىل التجنيد مجدداً.
• باعتبار املركز أحد مشاريع مركز امللك سلمان، 

ما أوجه الدعم التي يقدمها؟
املركز هو ممول املرشوع، ويعد من مشاريعه 
النوعية يف اليم�ن، ويعمل عىل أن يكون ذا جودة 
يف العم�ل، لذا أق�ام عددا من الورش�ات من أجل 
تطويره، وفق خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 

2000 طفل يمني.
• هل من عوائق تواجهكم يف عملكم اإلنساني؟

هناك عوائ�ق نعمل ع�ىل حله�ا، وأي عمل يف 
البداية ال بد أن يواجه صعوب�ات، بدايات العمل 
واجهتنا عقبة عدم تفه�م أولياء األمور الحتواء 
أطفالهم لدينا، لكن األم�ر حالياً مختلف تماماً، 
فهناك تعاون من كل الجهات كون العمل إنسانيا 

ويصب يف مصلحة األطفال بالدرجة الرئسية.
• ما أوجه التعاون بينكم وبني املنظمات الدولية 

واملحلية العاملة يف مجال الطفولة؟
 هناك زي�ارات تتم من قب�ل املنظمات املحلية 
والدولية للتعرف ع�ىل تجربتنا يف عملية التأهيل 
النفيس واالجتماعي لألطفال، وحظينا بإشادات 
من قبل ه�ذه املنظمات وبالربنامج الدقيق الذي 
يراعي خصوصي�ة األطفال ويعمل عىل إعادتهم 

إىل حياتهم الطبيعية.
• ملاذا تم اختيار مأرب إلنشاء هذا املركز؟

مأرب تفردت بعدد من املميزات وأهمها الجانب 
األمني وكذا التعاون من قبل السلطة املحلية أيضا 
أنها أصبحت مالذاً لنزوح األرس من مناطق القتال 
إليها كما أننا ال نغفل بقية املحافظات من خالل 
شبكة املنسقني حيث استفادت من املرشوع أكثر 

من 15 محافظة.
• ما ردكم عىل من يزعم أن مركز امللك سلمان لم 

يكن عند مستوى الدعم؟
 مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
ال أحد يستطيع إنكار أو تغطية عمله الذي توزع 

ما بني اإلنساني والحقوقي والتنموي.

في كل الحروب تكون ش���ريحة األطفال هي األكثر 
تأث���رًا وتضررًا، وف���ي الحرب الحالية التي تش���هدها 
اليمن مع مليشيا الحوثي اإلرهابية المتمردة كانت 
والتزال هذه الحرب هي الطامة الكبرى على األطفال 
بعد أن اس���تخدمتهم المليش���يا وجندتهم للقتال 
معها، في صورة تعد انتهاكًا جسيمًا وخطيرًا على 
حقوق الطفولة، وهو م���ا يتجلى في مئات األطفال 
الذين ت���م اعادتهم من جبهات القت���ال والحاقهم 

بمرك���ز إعادة تأهي���ل األطفال المجندي���ن الذي تم 
انشاؤه قبل عامين من اآلن في مدينة مارب بتمويل 
من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
ويعمل على تأهيلهم وعودتهم للحياة الطبيعية.
 في الحوار التالي يتح���دث مدير مركز إعادة تأهيل 
األطف���ال المجندين والمتأثري���ن بالحرب في اليمن 
عبدالرحم���ن القباطي ع���ن تفاصي���ل كل ذلك فإلى 

الحوار

 التقاه: جبر صبر

 :» « مدير مركز إعادة تأهيل األطفال المجندين لـ

عملنا على إعادة تأهيل 401 طفل من 15 محافظة 

قال وكيل محافظة حرضموت لشؤون مديريات 
وادي حرضموت والصحراء عصام حربيش الكثريي 
يف حديث صحفي ل�»26 س�بتمرب« أن�ه تم اعتماد 
عدد )39( مرشوع�ا جديدا ضمن الحزم�ة الثالثة 
املمول�ة من حص�ة وادي حرضموت م�ن مبيعات 
النفط بتكلفة اجمالية بلغت 26 مليوناً و648 ألفاً 
و305 دوالرات يف اطار جهود السلطة املحلية بوادي 
حرضموت يف تعزيز مس�توى الخدمات االساسية 
يف قطاعات الكهرباء واملياه والتعليم العام والفني 
والصح�ة واالش�غال العام�ة والنظافة والش�باب 
والرياضة وانه س�يتم إنزال جميع هذه املش�اريع 
يف مناقصات عامة وش�فافة عرب لجنة املناقصات 

بوادي حرضموت. 
واضاف وكيل وادي حرضموت عصام الكثريي انه 
تم تخصيص ع�دد 21 مرشوعا من الحزمة الثالثة 
من املش�اريع يف قطاع الكهرب�اء بتكلفة 5 مليون 
و100 ال�ف دوالر من اجل تعزيز ش�بكات التوزيع 
يف جميع املديريات املستفيدة من املؤسسة العامة 
للكهرب�اء منطق�ة وادي حرضموت حيث تش�مل 
املش�اريع ع�ىل توريد عدد م�ن املح�والت بقدرات 
مختلفة وانشاء محطة تحويل يف منطقة الخشعة 
من اجل تعزيز مس�توى جودة ش�بكة التوزيع يف 
املديري�ات الغربية وك�ذا اعتماد مش�اريع توصيل 
التي�ار الكهربائ�ي لعدد م�ن املناط�ق يف مديريات 

القطن والعرب والسوم .
و ق�ال الوكيل الكثريي: إنه تم اعتماد مرشوعني 

جديدي�ن لجامع�ة س�يئون يتمث�الن يف م�رشوع 
مبنى املستشفى االكاديمي لكلية الطب ومرشوع 
الدور االول لكلية العل�وم اإلدارية بتكلفة اجمالية 
تق�در بثالثة ماليني دوالر كما يج�ري حاليا العمل 
يف 5 مش�اريع يف الجامع�ة تس�تهدف بن�اء 33 
قاعة تدريس�ية بكلي�ات الرتبية والبن�ات والعلوم 
والتطبيقية واالدارية وكلية الطب من اجل استيعاب 
اعداد اكثر من الطالب وافتتاح كليات وتخصصات 

جديدة.

واش�ار وكي�ل محافظ�ة حرضم�وت لش�ؤون 
مديري�ات وادي حرضم�وت اىل ان�ه ت�م اعتماد 4 
مش�اريع صحية جديدة متمثلة ببناء قس�م رقود 
النس�اء بهيئ�ة مستش�فى س�يئون الع�ام وبناء 
اقس�ام الط�وارئ التوليدي�ة بمستش�فيات تريم 
وساه والقطن بتكلفة اجمالية تبلغ 2 مليون دوالر 
مش�ريا اىل انه كذلك يج�ري حاليا تنفي�ذ عدد من 
املش�اريع التي اعتم�دت من قبل وه�ي بناء الدور 
الثاني لقس�م االطف�ال ومباني مراك�ز مختربات 
الصحة العامة واملخترب املركزي والدور الثاني ملركز 
االورام الرطانية والدور الثاني ملركز الير للكلية 

الصناعية. 
كما أوضح وكيل محافظة حرضموت لش�ؤون 
مديري�ات وادي حرضم�وت والصح�راء عص�ام 

حربيش الكثريي بأنه تم إعتماد 4 مشاريع يف قطاع 
الرتبية والتعليم تتمثل يف بناء صفوف إضافية مع 
ملحقاتها يف مدرس�ة النور بسيئون وبناء مدرسة 
اساس�ية للبنات والبن�ني يف منطقة املط�ار برتيم 
واس�تكمال بناء الدور االول لثانوية شبام وبناء 6 
صفوف بثانوية الحوطة بن�ات بتكلفة اجمالية 1 

مليون و400 الف دوالر
كما وجه عصام الكثريي باعتماد مرشوع سفلتة 
عرشة كيلو مرتات يف كل املديريات الحرضية لتنفيذ 
مش�اريع الطرق الداخلية وك�ذا مرشوع بناء مقر 

لنادي الهالل بالسويري بمديرية تريم 
ويف قط�اع النظاف�ة اعتم�د وكي�ل محافظ�ة 
حرضموت عصام الكثريي مرشوع توريد عدد من 
املعدات الخاصة بالصندوق متمثلة يف قالبات كبرية 

وصغرية وشيوالت لإلسهام يف تعزيز عمل الصندوق 
بتكلفة اجمالية تقدر بمليون ومائة الف دوالر.

كم�ا اعتمد وكيل محافظة حرضموت لش�ؤون 
مديري�ات وادي حرضم�وت والصح�راء عص�ام 
حربي�ش الكثريي م�رشوع حفر اربعة آب�ار مياه 
للمؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف حقي 

موشح بشبام وجثمة بسيئون 
و قدم وكيل محافظة حرضموت عصام الكثريي 
ش�كره لفخامة رئي�س الجمهورية املش�ري الركن 
عبدربه منصور هادي ع�ىل توجيهاته بتخصيص 
20% من مبيعات النفط لصال�ح مجاالت التنمية 
بحرضموت وكذا شكره لدولة رئيس الوزراء معني 
عبداملل�ك ومحاف�ظ حرضموت الل�واء الركن فرج 
س�املني البحس�ني عىل وقوفهم الدائم واعتمادهم 
عدد م�ن املش�اريع يف مديري�ات وادي حرضموت 
والصحراء موكدا ع�ىل أهمية االس�تفادة الكاملة 
من حص�ة وادي حرضم�وت من مبيع�ات النفط 
يف تس�خريها يف مجاالت التنمي�ة واهمية االرشاف 
املب�ارش واملتواصل يف تنفي�ذ هذه املش�اريع داعيا 
كل افراد املجتمع اىل التعاون مع الجهات الرسمية 
واملنف�ذة للمش�اريع مضيف�ا إىل ان اختي�ار هذه 
املشاريع جاءت بعد دراسة االولويات ذات االحتياج 
واملقدمة من قبل مدراء املديريات ومدراء القطاعات 
الخدمية مشريا اىل انه سيتم كذلك يف الفرتة املقبلة 
االعالن عن اعتماد عدد اخر من املشاريع من حصة 

املحافظة من مبيعات النفط .

اعتماد 39 مشروعًا جديدًا في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت بتكلفة 26 مليونًا و864 ألف دوالر

عصام الكثيري: قطاع الكهرباء حصل على 21 مشروعًا من إجمالي المشاريع بتكلفة 5 ماليين و100 ألف دوالر لتعزيز شبكة التوزيع
 تم اعتماد مشــروعين لجامعة سيئون تتمثل في بناء المستشفى األكاديمي 

لكلية الطب واستكمال مبنى كلية العلوم اإلدارية بتكلفة 3 ماليين دوالر
 تم اعتماد بناء قســم الرقود بهيئة مستشــفى ســيئون وبناء أقسام 

الطوارئ التوليدية بمستشفيات تريم وساه والقطن
 اعتمدنا مشروع سفلتة 10 كيلو مترات في كل مديرية من المديريات الحضرية
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 التق�ى وزي�ر التخطي�ط والتعاون 
الدويل الدكتور نجيب العوج يف الرياض 
مع املدير القط�ري للوكالة األمريكية 
للتنمي�ة الدولية يف اليم�ن ماري ايليت 
والفريق املرافق لها، حيث أشاد العوج 
بالدور الذي تق�وم به الوكالة يف اليمن 
من خالل مش�اريع التنمية وتحس�ني 
معيشة املجتمعات، مشددا عىل أهمية 
التنسيق لعقد اجتماعات دورية بشكل 
منتظم لبحث س�بل التعاون املش�رتك 
وتقييم مش�اريع الوكالة للعمل وفقا 

ألولويات الحكومة.
وأوض�ح الع�وج خ�الل اللق�اء بأن 
وزارة التخطي�ط بصدد إنش�اء خدمة 
النافذة الواحدة لتسهيل وتريع تقديم 
الخدمات الحكومية املقدمة للمنظمات 
الدولي�ة والغ�ري حكومي�ة العاملة يف 

اليمن.
 من جانبه�ا عربت املدي�ر القطري 
للوكالة عن س�عادتها بعالقة التعاون 
املش�رتك الطويل�ة األم�د م�ع الجانب 
اليمني وأكدت دع�م الوكالة للحكومة 
اليمنية يف تلبية احتياجاتها من خالل 
تمويل مشاريع تحسني سبل املعيشة 
وبناء الق�درات، وأوضح�ت بأنه ومن 
خالل الدعم املقدم لليمن س�يتم رصد 
15 مليون دوالر لتعزيز صمود القطاع 
الصحي مل�دة 3 س�نوات وأيض�ا دعم 

إضايف لليم�ن بمبلغ 35 ملي�ون دوالر 
دعم�اً مقدماً ل�وزارة الرتبي�ة التعليم 
مل�رشوع نه�ج الق�راءة مل�دة خم�س 
س�نوات، كما تم خالل اللق�اء االتفاق 
عىل موعد ملراجعة محفظة مش�اريع 
الوكال�ة األمريكي�ة للتنمي�ة الدولي�ة 

وتم االتفاق عىل عق�د االجتماع خالل 
شهر س�بتمرب القادم لتحديد أولويات 
الحكومة والتنسيق لوضع خطة عمل 
مشرتكة ملشاريع الوكالة تتناسب مع 
رؤية الحكومة التنموية واالقتصادية 

يف هذه املرحلة.

بعد توقف دام خمس�ة أعوام 
لفن�ار جزي�رة ميون ألس�باب 
أمنية وعس�كرية، وألهمية هذا 
الفنار يف إرش�اد السفن العابرة 
لباب املندب، فقد أولت مؤسسة 
موان�ئ خلي�ج ع�دن اليمنية - 
مين�اء ع�دن عنايته�ا الخاصة 
له�ذا الفنار يف مراح�ل مختلفة 

وأوف�دت مؤخ�را فري�ق عم�ل 
للقي�ام بمهم�ة إعادة تش�غيل 

نظام اإلنارة يف الفنار.
الجدير بالذكر أن فنار جزيرة 
مي�ون االس�رتاتيجي والذي تم 
بناؤه وتش�غيله يف عام 1846م 
يعترب عامال مهما إلرشاد السفن 

العابرة يف مضيق باب املندب.

أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمني بن عي العكيمي عىل 
أن السلطة املحلية ستواصل دعم التعليم يف املحافظة بكل الوسائل 

املتاحة لبناء جيل متعلم ينهض باملحافظة اىل الصدارة.
وع�رب املحافظ العكيمي عن مدى س�عادته الغام�رة وذلك من 
خالل رؤيته الكثري من الطالب والطالبات املبدعني يف حفل اختتام 
أنشطة املراكز الصيفية الذي أقيم يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية 
والتطبيقية يف املحافظة مؤكدا أن مثل هذه اللحظة تعد من أعظم 

لحظات التاريخ.
ووجه محافظ املحافظة عدة رسائل إىل الطالب والطالبات حثهم 
فيها ب�أن يكونوا قدوة وبأن ينرشوا العلم والتنوير لكل املواطنني 
يف املجتمع الجويف وبأن يقولوا كفى للجهل والتهميش والفوىض 
وأن يقوموا بواجبهم يف اقناع اآلخرين من أجل االلتحاق بالتعليم.

وثم�ن العكيم�ي دور القائمني عىل املراك�ز الصيفية والعملية 
التعليمية يف املحافظة وذلك ملا لحظه من مخرجات راقية وقادرة 
عىل نقل املحافظة إىل الصدارة آم�ال مزيدا من التقدم والتطور يف 

تعليم أبناء املحافظة.

بلغت إيرادات النصف األول من العام الجاري 
ل�إلدارة العام�ة للواجب�ات الزكوي�ة بس�احل 
حرضموت )180,283,824/40( مائة وثمانني 
مليون ومائتني وثالث�ة وثمانني ألف وثمانمائة 

وأربعة وعرشين وأربعني فلسا.
وبزيادة مبل�غ وق�دره )77,225,824/40( 
سبعة وسبعني مليون ومائتني وخمسة وعرشين 
ألف وثمانمائة وأربع�ة وعرشين رياال وأربعني 

فلس�ا عن الربط املقرر من مكتب وزارة املالية، 
وبنسبة زيادة بلغت 175%.

ورصح املدير العام ل�إلدارة العامة للواجبات 
الزكوي�ة بس�احل حرضموت األس�تاذ هش�ام 
محسن باحميد أن هذا النمو يف التحصيل للموارد 
الزكوية يعود اىل تفاعل السلطة املحلية واملكتب 
التنفيذي ومس�اندتهما لكاف�ة خطوات املكتب 
الهادف�ة لتنمية امل�وارد املحلي�ة، وتعاون كثري 

من فروع مؤسس�ات القطاع الخ�اص العاملة 
باملحافظ�ة من خالل الدفع املحي ملس�تحقات 
ال�زكاة، وك�ذا تع�اون بع�ض إدارات املراف�ق 
العامة ومساهمتها يف تعزيز اإليرادات الزكوية، 
باإلضافة اىل النمو يف األوعية الزكوية األمر الذي 
أدى اىل تنامي املتحصالت، وكذلك حرص الطاقم 
الوظيفي ع�ىل مس�توى اإلدارة العامة وفروع 

املديريات يف االرتقاء بمستوى التحصيل.

تعاٍز14
تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
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الثقافة الدخيلة وخطرها على 
المجتمع اليمني 

من نافل القول إن عوامل الق�وة يف مجتمٍع ما، هي الثقافة 
التي يتميز بها ذلك املجتمع عن سائر املجتمعات؛ وهذه الثقافة 
هي وليدة عادات وتقاليد ومبادئ وبيئة محيطة به ومتجذرة 
وأصيلة؛ فهي مصدر النف�وذ والقوة؛ كونها تمثل خصوصية 

ذلك املجتمع. 
 لكن يمكن محو الثقافة املتج�ذرة والقضاء عليها ورضب 
عوامل الق�وة من خالل إدخ�ال الثقافات واألف�كار الدخيلة، 
لطم�س هوية املجتم�ع.. وبالطبع فإن هذه األف�كار الهدامة 
ستخلق حالة من عدم التوازن االجتماعي ورصاع العقول وهدم 
الروابط الوثيقة بني األجيال والطبقات االجتماعية، وهنا تتولد 
ثقافة جديدة ودخيلة عىل املجتمع ُتخال�ف عاداته وتقاليده، 

وتعمل عىل سلخ الفرد عن مجتمعه.
قريبًا من الحرب العس�كرية التي تخوضها ضد اليمنيني.. 
تخوض املليش�يا حرب�ا أخرى أخط�ر وأعمق وه�ي الحرب 

الفكرية.
 ذلك أن الحرب س�تضع أوزارها ذات ي�وم، غري أن األفراد 
الذين حقنتهم مليش�يا الحوثي املتمردة بال�دورات واملناهج 
الطائفية سيظلون خطرًا عابرًا لألجيال وقنابل موقوتة قابلة 

لالنفجار يف أي لحظة!
إن  تجريف الوعي الذى تمارسه مليشيا الحوثي املتمردة من 
خالل غرس ثقافة دخيلة عىل جيل ناش�ئ واس�تبدال الثقافة 
بثقاف�ة أخرى وف�رض فكر طائفي س�اليل، وتعدي�ل املنهج 
ال�درايس يف املدراس والجامعات لتس�تبدل به مالزم الس�يد، 
إضافة إىل نرش التعبئة العامة بني أوساط الشباب، وفتح مراكز 
صيفي�ة وترديد ش�عارات حوثية، هي فك�رة حوثية صفوية 
تصفوية ملسخ هوية املجتمع وتكريس ثقافة دخيلة تعزز من 
نفوذهم السلطوي للس�يطرة عىل اليمن وخلق مجتمع وجيل 
مدّجن أو عقائدي مواٍل له�ذه االيديولوجية يصعب التعايش 

معه.
إّن تكثيف مليش�يا الحوثي لألنشطة الثقافية هو جزء آخر 
من معركة املليشيا الهدامة، له أبعاده السياسية واالجتماعية 
والفكرية واالسرتاتيجية لخدمة مرشوعها الطويل، وتعمل من 
خالله عىل االس�تمرارية يف الحشد الطائفي إىل جبهات القتال 
وضمان ح�ق الوالية واملنارصة وإعادة اإلمامة يف صورة حكم 
الحوثيني، وفرض أمر واقع استبدادي ال يسمح للمجتمع اليمني 
باعرتاضه أو التعبري عن حقه يف التداول السلمي للسلطة التي 

صارت حكرا عىل البطنني بتفويض إلهي حسب زعمهم!
 إن الثقاف�ة الدخيل�ة التي تربي املليش�يا عليه�ا الجيل يف 
أماكن س�يطرتها ومحاولة التغيري الديموغرايف لهذا املجتمع؛ 
سينتج عنه مخاطر مستقبلية كبرية اجتماعية وأهلية وأرسية 
وسياسية، إضافة إىل سلخ الفرد عن الهوية الوطنية، وتمزيق 
النسيج االجتماعي، والقضاء عىل حرية التعبري واآلراء والتعددية 
السياسية اليمنية واالرتهان للخارج ونشوء الهويات الصغرى. 
 وسيولد من هذه الثقافة دون شّك مجتمعا مفخخا باألفكار 
الطائفية واملناطقية تؤثر سلبا عىل هوية الدين والعقيدة والتعليم 
يف جيل اليوم، وس�يكون من الصعب ع�ىل الرشعية أو التحالف 
العربي مواجه�ة أو محو واجتثاث هذه الثقاف�ة يف قادم األيام 
أو التعايف من هذه األف�كار الهدامة، إن لم تفطن لخطورة هذه 

املعركة اليوم وُتعّد لها عّدتها.
ولذا يتوجب عىل التحالف العربي وقيادات الحكومة الرشعية 
إدراك تنامي مخاطر الثقافة الحوثية التى تحاول توسيع الفكر 
الطائف�ي وفرضه ع�ىل املجتم�ع اليمني يف املناط�ق الخاضعة 
لسيطرتها، وهو أمر خطري قد يهدد مستقبل اليمن ويضع أمنه 
عىل كّف عفريت يهوي به يف مكان سحيق، بل ويعرّض استقرار 
وأمن املنطقة برمتها للخطر.. وهنا يجب التصدي لهذه الثقافة 
الس�اللية بحزم، وذلك من خالل اإلرساع بالحس�م العس�كري 
والعمل عىل دعم وتقوية الجبهات بالسالح وإنهاء االنقالب وقطع 
يد املرشوع الفاريس اإليراني والبدء يف وضع خطط اسرتاتيجية 
ملقاومة ودحض الفكر الساليل االستعالئي الذي انتهجته املليشيا 

طيلة سنوات االنقالب.
وعىل األحزاب السياس�ية أن تلتّف حول نق�اط االتفاق التي 
تجمعها - وهي كثرية - وأن تمتّن مرشوع االصطفاف الوطني 
وتعمل عىل إدراك التباينات والخالفات أيضا والعمل عىل تجاوزها 
يف ظل االنقالب الذي يهدد اليمن برّمته، فالخالفات إن لم تعقلن 
فإن من شأن ذلك أن يطيل يف أمد املعركة وإبقاء الحركة الحوثية 
شوكة يف خارصة اليمن وسيتمدد املرشوع الحوثي عرب االستمرار 
يف غرس هذه الثقافات املنحرفة التي تعمل لها عىل قدٍم وس�اق 
يف أوساط مجتمعنا، وهو ما سيزيد األمر تعقيدا، وهنا ال مناص 
أمام اليمنيني - أفرادا وكيانات - من توحيد الصفوف ونبذ الفرقة 
والتقارب بشكل إيجابي والتالحم يف جبهات القتال تحت إطار 
الرشعية ودمج كل التش�كيالت العس�كرية تحت قيادة وطنية 
واحدة؛ م�ن أجل اس�تعادة الدولة والجمهوري�ة وكرامة وعزّة 

اإلنسان اليمني.

الجوف تتجه نحو النهوض بالتعليم 

الواجبات الزكوية بساحل حضرموت تحقق 175% نسبة زيادة خالل النصف األول للعام الجاري

تمنح منظمات األمم املتحدة يف اليمن س�ياراتها لقيادات حوثية كبرية 
من أجل أن يتنقل�وا بحريتهم يف الجبهات بعيداً عن االس�تهداف، وفقاً 

لوكالة »أستوشيد برس«.

 مهيوب األنسي

هل هذا هو الحياد؟

ناقش البنك املركزي بع�دن مع مدراء وممثي 
رشكات الرصافة توجيه تعميم إىل كافة رشكات 
الرصاف�ة، تتعلق بآلي�ة عمل ش�بكات الحواالت 
املالي�ة املحلي�ة ورضورة االلت�زام بالضواب�ط 
والتداب�ري التنظيمي�ة للح�د م�ن املخاط�ر التي 
تنطوي عليها، منه�ا عدم التعامل مع الرصافني 

غري املرخصني واملضاربني بالعملة.
وأكد الوكيل املساعد لقطاع الرقابة عىل البنوك 
منصور راجح، أن العام القادم سيشهد تطورا يف 
أعمال الرصافة من خالل ربط رشكات ومنشآت 
الرصافة العامل�ة يف عموم الجمهورية بش�بكة 
إلكرتونية عامة س�تحد من التالع�ب واملضاربة 

بالعملة وتمويل اإلرهاب.
وتماش�ياً مع خطط قطاع الرقابة عىل البنوك 
فق�د أعد القط�اع دورة مكثف�ة للرصافني حول 
مكافحة غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب س�تبدأ 

بعد إجازة عيد األضحى.

اختتم�ت املنظمة الوطني�ة لإلعالميني 
اليمنيني ص�دى، يف مدينة م�أرب، الدورة 
الثالث�ة يف صحاف�ة البيان�ات، لع�دد 10 

صحفيني.
وتناول�ت ال�دورة الت�ى نظمتها صدى 
بالتع�اون مع ش�بكة صحفي�ي البيانات 
خ�الل ثالث�ة أي�ام، التعري�ف بصحاف�ة 
البيان�ات، وصناع�ة القص�ص اإلخبارية 
املدعم�ة بالبيان�ات واملعلوم�ات وآلي�ات 
جمع البيانات وتنظيمها وفرزها وعرضها 
بأشكال بيانية موضحة للمحتوى الردي 

وقريبة من املتلقي.
 وهدفت الدورة التي جاءت ضمن برامج 

التش�بيك والتع�اون ب�ني منظم�ة صدى 
واملنظم�ات األخ�رى ذات العالقة، لتأهيل 
وتنمية مه�ارات كوكبة م�ن الصحفيني 
واإلعالمي�ني، لتعزي�ز قدراته�م يف تأدي�ة 
رسالتهم اإلعالمية بأساليب حديثة وطرق 
مبتكرة تسهم يف إحداث زخم إعالمي نوعي 
يتسم بجودة املحتوى، ووضوح الرسالة، 

وتنوع تقنيات عرض املعلومة.
وسبق ملنظمة صدى أن عقدت دورتني 
س�ابقتني يف مج�ال صحاف�ة البيان�ات 
اس�تهدفت عرشين صحفي�ا يف محافظة 
م�أرب بالتع�اون م�ع ش�بكة صحفي�ي 

البيانات يف اليمن.

آلية عمل وضوابط لشبكات 
الحواالت المالية 

العوج: وزارة التخطيط بصدد إنشاء خدمة النافذة الواحدة لتسهيل عمل المنظمات الدولية دورة تدريبية في صحافة البيانات بمأرب

تدشين المركز الصيفي لكرة القدم في تعز

الحج وحدة وتجرد 

دش�ن مكتب الش�باب والرياضة 
بمحافظ�ة تع�ز املرك�ز الصيف�ي 
الريايض لكرة القدم للفئات العمرية، 

بمقر النادي األهي.
ويأتي تدشني املركز ضمن برنامج 
مكتب الش�باب والرياض�ة للمراكز 
الصيفي�ة، وال�ذي دش�ن منتص�ف 
الشهر املايض وشمل إقامة مخيمات 
صيفي�ة ومراكز رياضي�ة وثقافية 
تش�ارك فيه�ا األندي�ة الرياضية يف 

املدينة.
وشهد املركز إقباال كبريا من الفئات 
العمرية للتس�جيل واملشاركة خالل 
ف�رتة االس�تقبال يف األي�ام املاضية، 

حيث بلغ عدد املش�اركني 700 العب 
وزعوا عىل فرق رياضية داخل املركز.
وخالل التدشني أش�اد وكيل أول 
محافظة تع�ز الدكت�ور عبدالقوي 
املخ�اليف باملركز الصيف�ي الريايض 
يف النادي األهي مؤكدا أهمية إقامة 
مثل هذه املراكز يف مختلف املجاالت 

الرياضية والثقافية والتعليمية.
وأش�اد الوكيل املخ�اليف بربنامج 
مكتب الش�باب والرياض�ة للمراكز 
الصيفية، وإرشاك األندية يف تنظيم 
واحتضان مراكز رياضية وثقافية، 
وهو ما يسهم بعودة األندية ملمارسة 

دورها املحوري يف املجتمع.

 إن مناسك الحج تنمية لعواطف املسلمني نحو ربهم 
ودينهم، وماضيهم وحارضهم، ويكفي أنها تجمعهم 
من أطراف األرض شعثا غربا ال تفريق بني ملك وسوقة، 
وال بني جنس وجنس، ليقفوا يف ساحة عرفة يف تظاهرة 
هائلٍة، الُهتاُف فيها لله وحده، والرجاء يف ذاته، والتكبري 
السمه، والرضاعة بني يديه، فقر العبودية ظاهر، وغنى 
الربوبية باه�ر، ومن قبل الرشوق إىل ما بعد الغروب ال 

ذكر إال لله، وال طلب إال منه سبحانه..
إن هذه الحش�ود املتكاتفة يمكن أن ُتَكون مظاهرة 
متالطمة األمواج، الهتاف فيها ليس لبرش، إنما الهتاف 
فيها لرب األرض والسماء، ال يمأل أذنيك إال طننٌي ضخم 
م�ن كل ناحي�ة بني تلبي�ة وتكبري وتقدي�س وتمجيد، 
الحناجر تنشق بالهتاف لله وحده طلبا لرضاه، وانتظارا 

لجداه، ورغبة يف ثوابه، ورهبة من عقابه..
ويف موسم الحج تلتقي مكة بالوفود املقبلة من كل 
ف�ج عميق، تلتقي بأفراد اإلنس�انية املوح�دة املهتدية 
املحبة لله وللمسجد األول أبي املساجد يف القارات كلها 
تتصافح الوج�وه وتتعارف النفوس ع�ىل تلبية النداء 
الص�ادر بحج البيت، النداء الذي صدر من قديم، وزاده 

اإلسالم قوة ووحدة.

إعادة تشغيل فنار جزيرة ميون

عدونا واحد

ما حدث يف العاصمة عدن من عملية اس�تهداف 
ملعسكر الجالء عرب قصفه من قبل مليشيات الحوثي 
املتم�ردة وراح ضحيت�ه أكث�ر من »40« ش�هيدا 
وعرشات الجرحى واملصابني يعد جرس إنذار يدق 
ناقوس الخطر وبش�كل جيل، بأن الع�دو ما يزال 
يحوم حولنا ويس�تطيع مد يده يف أي وقت للرضر 
بنا، فعدم القضاء النهائي عىل املليش�يات املتمردة 
من مختلف أصقاع الوط�ن، يجعل الجميع مهددا 

بالخطر وغري آمن يف شتى بقاع اليمن.
فعلينا جميعا دون استثناء رمي خالفاتنا خلف 
ظهورن�ا، وتغلي�ب املصلحة العامة ع�ىل املصالح 
الش�خصية والخاص�ة، فالوطن هو األس�مى من 
أي أهداف ضيقة ال يمكن م�ن خاللها إيجاد بيئة 
مناسبة أو آمنة ألي من املشاريع األخرى القارصة، 
ونجتهد جميعنا عىل رص صفوفنا وجمع قدراتنا 
وتوحيد قواتنا للقضاء عىل الع�دو األوحد للجميع 
مليشيا الحوثي املتمردة، ويمكن بعد ذلك البحث عن 
تحقيق أي أمر آخر، عرب مختلف الوسائل والعديد 
من الطرق السلمية والصحية لحصد ما يصبو إليه 
جهة أو أخرى من مشاريعهم وأهدافهم املتعددة!!

ان اعالن املتمردين مسؤوليتهم الكاملة يف حادثة 
الخميس األسود عىل اليمن بأكمله وليس عىل عدن 
فقط، يعزز من أن نس�عى جاهدين ع�ىل القضاء 
عليهم وعدم الذهاب نحو أي ترصفات أو ممارسات 
تش�تتنا من محاربتهم، وأن نخل�ص جميع أنحاء 
الوط�ن من رشقه إىل غربه ومن جنوبه إىل ش�ماله 
من تواجدهم ولو عىل ش�رب واح�د من تراب أرض 

السعيدة.
فاالنشغال بمعارك جانبية وتوسعة رقعة التفرقة 
والتصدع فيما بيننا البني ال يخدم أحداً منا غري ما 
نقدم�ه كعامل رابح للمليش�يا الحوثي�ة التمردية 
االنقالبية، ونحن الخارس األك�رب من ذلك الترشذم 
ال�ذي نصنعه بأيدين�ا والذي م�ن خالله نضعف 
أنفس�نا وال يتم بذلك تحقيق أي يشء من أهدافنا، 
فأي أمر سيتم من خالله تقديم خدمة للمتمردين 
ولو واحد باملائة فعلينا تركه والرتفع عن القيام به.

طاملا املليشيا الحوثية ما تزال موجودة فالخطر 
يشمل الجميع دون استثناء.

أمجد خليفة

مدينة تعز مه�ددة مجددا بكارثة 
بيئية كبرية نتيج�ة تكدس أكوام 
املخلفات يف شوارع وأزقة املدينة، 
وه�و م�ا يه�دد أيض�ا بانتش�ار 
األم�راض واألوبئة منه�ا الكولريا 
التي ب�دأت فعلي�ا بالتفيش، يأتي 
ذلك نتيجة انقط�اع رواتب عمال 

النظافة ألشهر عدة.
إىل متى ستظل هذه املشكلة تتجدد 
من ح�ني إىل آخر يف هذه املدينة؟! 
ومل�اذا ل�م تق�م الس�لطة املحلية 
بدوره�ا يف متابع�ة رواتب عمال 

النظافة؟َ


