
 

اطلع فخامة الرئيس املشــر 
الركن عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، عىل ســر 
العمليات العسكرية وفق الخطط 
املرسومة التي يخوضها أبطال 
الجيــش الوطنــي يف مختلف 
املواقع والجبهات والتي يحقق 
من خاللها االنتصارات عىل قوى 
التمرد واالنقالب التابعة للمليشيا 

الحوثية املدعومة إيرانياً.
وشــدد رئيس الجمهورية يف 
اتصــال هاتفي بوزيــر الدفاع 
الفريق الركــن محمد املقديش، 
مساء أمس األربعاء، عىل رضورة 

مواصلــة انتصــارات الجيش 
الوطنــي وتحقيق املكاســب 
الوطنيــة وصــوالً اىل تحريــر 
كامل الــراب اليمني وتخليص 
الوطــن مــن رشور العصابات 
االنقالبية التي تســعي لتدمر 
الوطن ومكتسابته خدمة منها 
ألجندات خارجية ال تريد لليمن 
واملنطقة األمن واالستقرار. وأكد 
فخامة الرئيس عىل أهمية تعزيز 
اليقظة العالية يف سبيل استتباب 
األمن واالستقرار ..مثمناً جهود 
التحالف العربي بقيادة اململكة 

العربية السعودية.

واطلع رئيس الجمهورية خالل 
االتصال عىل العملية اإلجرامية 
التي استهدفت اليوم احد املواقع 
العســكرية بمحافظــة مأرب 
وأسفرت عن استشهاد وإصابة 

عدد من العسكريني.
وخالل االتصال، عرب فخامة 
رئيــس الجمهورية عن خالص 
العزاء واملواساة يف استشهاد عدد 
من ضباط وأفراد القوات املسلحة 
منهم الشهيد البطل العميد الركن 
سعيد الشــماحي، ركن تدريب 
العمليات املشركة بوزارة الدفاع، 

البطل  والشــهيد 
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بعث فخامة الرئيس املشر الركن عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة، برقية عزاء ومواساة 
اىل أرس وأقارب كالً من ركن تدريب العمليات 
املشركة يف وزارة الدفاع العميد الركن سعيد 
الشماحي، وقائد املعسكر التدريبي العميد 
الركن عبد الرقيب الصيادي، والعميد الركن 
نرص عيل الصباحي، واملالزم أول حامد عيل 
حاتم و املالزم ثاني/ محمد سعيد الشماحي 
ونرص الصباحي، الذين استشهدوا، أمس، يف 
العملية اإلجرامية التي استهدفت أحد املواقع 

العسكرية بمحافظة مأرب.
وأكد رئيــس الجمهوريــة أن مثل هذه 
العمليات اإلجرامية لن تثني الجيش الوطني 
والرشفاء من أبناء الوطــن عىل مواصلة 
مشــوارهم البطويل والوطني والعهد الذي 
قطعوه عىل أنفســهم لتحرير الوطن من 

براثن املليشيا الحوثية اإلرهابية.
وعرب رئيس الجمهوريــة يف الربقية عن 
أحر التعازي وصادق املواساة بهذا املصاب 
األليم.. مبتهالً للموىل عــز وجل ان يتغمد 
الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 
جناتــه، وأن يلهم أهلهــم وذويهم الصرب 
والســلوان، ويمن عىل املصابني بالشفاء 

العاجل.
إىل ذلك عــرب نائب رئيــس الجمهورية 

الفريق الركن عيل محسن صالح، عن خالص 
العزاء واملواساة يف استشهاد ستة من ضباط 
وأفراد القوات املسلحة ويف مقدمتهم الشهيد 
البطل العميد الركن سعيد الشماحي، ركن 
تدريب العمليات املشــركة بوزارة الدفاع، 

والشــهيد البطل العميد الركن عبدالرقيب 
الصيادي، قائد املعسكر التدريبي، والشهيد 
البطل العميد الركن نرص عيل الصباحي إثر 

هذا الحادث العدواني.
جاء ذلك أثناء إجراء نائب الرئيس اتصاالً 

هاتفياً بوزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل 
املقديش لالطالع عىل املستجدات واالطمئنان 
عــىل األوضاع جراء القصــف الصاروخي 
االجرامي الذي ارتقت فيه األرواح الطاهرة 

لعدد من الضباط والجنود امليامني.

فــــــي برقــــــيـات نعــــــي لــــــشــــــهداء الجــــــيش الــــــوطــــــنــي فــــــي مــــــأرب

رئيس الجمهورية: العمليات اإلجرامية لن تثني الجيش الوطني واليمنيين الشرفاء من تحرير الوطن من براثن المليشيا الحوثية اإلرهابية
نائب الرئيس: تضحيات اليمنيين لن تزيدهم إال إصرارًا وعزيمة الستعادة الدولة والدفاع عن أهداف الثورة والجمهورية 

رئيس الوزراء: دماء الشهداء الطاهرة ستكون المسمار األخير في نعش االنقالب وداعميه
  المقدشي وابن عزيز: االستهداف اإلجرامي لن يثني شعبنا وقواته المسلحة عن القيام بواجباتهم الدستورية في الذود عن الثوابت الوطنية

أهداف الثورة اليمنية
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.
انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احترام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ 
الحيــاد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الســالم العالمي 
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صفحـة
عـبد ربــه منـصور هــادي

رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

www.26sep.infoمن أقوال الرئيس

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

ماذا بعد التوقيع؟!
 آمال عريضة علقها اليمنيون عىل اتفاق الرياض 
الذي البد وأن يخرجهم من األوضاع املرتدية التي 
يعيشها الوطن اليوم، وهي من وضعت %75 من 
اليمنيني عىل حافة املجاعــة، نصفهم تحت خط 
الفقر، فضال ملعاناة شــتى توزعــت بني تدهور 
التعليم، والوضع الصحي، وتفيش األوبئة الفتاكة، 

وحروب ال تنتهي.
االتفاق منح الشــعب اليمني بصيص أمل يف 
الخروج من عنــق الزجاجة التــي وضعته فيه 
السياسات الخاطئة، وحسابات املصالح املتعارضة 
مع مصلحة اليمنيني الذين لم يعد لديهم تقبل ألي 
فشل يلحق بهذا االتفاق، أو العودة إىل مربع املعاناة؛ 
ألن الشعب اليمني قد ذاق مرارة الرصاعات، وتجرع 
ويالت الحروب واألزمات التــي لم تتوقف طوال 

الخمسة العقود املاضية.
لذلك وجد اليمنيون ضالتهم يف اتفاق الرياض 
للخروج من  دوامة الرصاعات والتناحرات الدموية، 
التي دمرت بناء اإلنســان واألرض عىل مدى ستة 
عقود من عمر وجهد اإلنسان اليمني، وال شك أن 
اتفاق الرياض، جاء كمنقذ لبسطاء اليمنيني، أو أن 
حكمة األجداد  حرضت أخرياً لدى األحفاد ونخبهم 
السياسية الذين ارتصوا بجهود األشقاء يف اململكة 
العربية السعودية حول طاولة توقيع اتفاق األمل 
األخري، ليتنفس اليمنيون معه الصعداء باعتباره 
اتفاق الرضورة عىل أمل فتح صفحة جديدة يكون 
عنوانها التوافق الوطنــي، وتوحيد كافة الجهود 
تحت مظلة الرشعية والثوابت الوطنية، الستكمال 
تطبيع األوضاع يف املحافظــات املحررة، وتحرير 
باقي املحافظات، وإنهــاء االنقالب، والقضاء عىل 
مرشوع إيران الطائفــي العصبوي املدمر للحرث 
والنسل، ومن ثم الرشوع يف تأسيس الدولة اليمنية 
االتحادية، عنوانها املســاواة والتعايش والسالم، 
والتوزيع العادل للثروة والســلطة بني كافة أبناء 
اليمن، فمن حق شعبنا أن ينعم بوطن آمن ومستقر 
يعيش يف كنفه اليمنيون كافة بحرية وكرامة بعيداً 
عن األزمات التي ال تتوقــف ودورات الرصاعات 

ونزيف الدم املستمر.
ومن هنا جاءت توجيهــات رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، للحكومة وأجهزتها 
التنفيذيــة، ووزارتي الدفــاع والداخلية بالعمل 
الفوري عىل تنفيذ بنود وأحكام االتفاق، كذلك يف 
املقابل يتوجب عىل الطــرف اآلخر االلتزام بكافة 
مواد اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه أمام 
العالم وبرعاية اململكة العربية السعودية التي تعترب 
الراعي والداعم والضامن لتنفيذ بنود االتفاق نصاً 

وروحاً.
املطلوب اليوم هو تكاتف الجميع، والعمل سويا 
يف تنفيذ ما تم االتفاق عليه، واالبتعاد عن اختالق 
الذرائع واملربرات الواهية، ووضع العقبات والحيل، 

وحبك املرسحيات الهزيلة التي تكرر 

تواصل قوات الجيش الوطنــي تقدمها امليداني بعد 
معارك عنيفة خاضتها خــالل األيام القليلة املاضية ضد 
فلول مليشــيا الحوثي االنقالبيــة املدعومة من إيران يف 
جبهات متعددة تكبدت املليشيا املتمردة خاللها خسائر 
كبرية يف األرواح والعتاد. حررت قوات الجيش مواقع جديدة 
بعد تجدد املعارك مع مليشــيا الحوثي يف جبهة صربين 
رشقي محافظة الجوف، وأكد أركان حرب محور الجوف 
العميد صادق العكيمي يف ترصيح لـ "سبتمرب نت"، أن 
قوات الجيش أحكمت سيطرتها بشكل كيل عىل مواقع أم 
الحجار وجبال صربين بمديرية خب والشعف، نافيا أن 
تكون املليشيا قد استعادتها كما تروج لذلك يف إعالمها. 
ولفت إىل أن مدفعية الجيش الوطني اســتهدفت مواقع 

املليشيا الحوثية، يف جبيل "الطائرة"، و"األطحال". من 
جانبه أكد العقيد يف اللواء 155مشاة ربيع القريش أن قوات 
الجيش تمكنت من التقدم والسيطرة عىل عدد من املواقع 
يف الجبهة ذاتها من بينهــا موقع "الطويالت"، ولفت إىل 
أن الفرق الهندســية لقوات الجيش الوطني، نزعت أكثر 
من 500 لغم أريض، زرعتها املليشيا الحوثي، يف محاولة 
يائســة منها إلعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني. وسبق 
ذلك تحرير مواقع جديدة عيل يد أبطال الجيش يف مديرية 
خب والشعف، رشقي املحافظة ذاتها. وقال مساعد قائد 
املنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاة العميد 
محمد بن راسيه لـ "سبتمرب نت": إن قوات الجيش حررت 
جبل صربين وجبل "أم الحجار" ومواقع أخرى يف جبهة 

صربين بمديرية خب والشعف. وأكد العميد ابن راسيه، 
أن املواجهات أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف 
املليشــيا الحوثية. ولفت إىل أن الفرق الهندسية لقوات 
الجيش تمكنت من نزع شــبكات ألغام واسعة كانت قد 
زرعتها املليشيا يف محاولة منها ملنع تقدم قوات الجيش 
الوطني يف الجبهة. وتزامن ذلك مع تحرير قوات الجيش 
ملواقع جديدة، بمديرية الظاهر شمال محافظة صعدة، بعد 
اشتباكات عنيفة خاضها مع املليشيا الحوثي االنقالبية. 
وأفاد مراسل "ســبتمربنت" أن قوات الجيش تمكنوا من 
السيطرة عىل سالسل جبال ابن سعد، وقطع خطوط إمداد 
املليشيا يف جبهة املالحيظ شمال صعدة. وأكد أن االشتباكات 

أسفرت عن سقوط عدد من عنارص املليشيا 
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أكــد نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح، 
عىل رضورة اتخــاذ موقف واضح 
تجــاه الخروقات التي يمارســها 
االنقالبيون الحوثيون، ومنع انهيار 
اتفاق الحديدة، ومحاوالت إفشاله، 
معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها 
رئيس وأعضاء بعثة األمم املتحدة. 
جاء ذلك خالل لقائه أمس األربعاء 
رئيس لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
رئيس بعثة األمم املتحدة يف الحديدة 
الفريق املتقاعــد ابهيجيت غوها، 
وناقش معه جهــود تنفيذ االتفاق 

املنبثق عن تفاهمات استوكهولم.
ورحب نائب الرئيــس بالفريق 
غوها، متمنياً لــه التوفيق يف أداء 
مهامه بما من شأنه إرساء السالم يف 

الحديدة، وإنهاء معاناة مواطنيها. 
ونوه نائــب الرئيــس يف اللقاء إىل 
توجيهات فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية 
للفريق الحكومي يف لجنة تنســيق 
إعادة االنتشار والوحدات العسكرية 
املختلفة بتسهيل مهام بعثة األمم 
املتحــدة، والتعاون ملــا فيه تنفيذ 
االتفاق عىل الرغم من اســتمرار 
خروقات مليشيا الحوثي االنقالبية، 
وعدم االلتــزام بوقف إطالق النار، 
وإطــالق الطائرات املســرة. من 
جانبه أشار رئيس بعثة األمم املتحدة 
يف الحديــدة إىل عدد مــن القضايا 
واملوضوعات املرتبطة بآليات تثبيت 
وقف إطالق النــار وخطوات تنفيذ 

بذل  االتفاق، مؤكــداً 

أكد رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللــك، أن اليمن لم 
ولن تكون ســاحة ملغامرات 
ومشــاريع النظام اإليراني 
يف تهديــد املالحــة الدولية 
وزعزعة أمن واستقرار دول 
الجوار واملنطقة، وأن الشعب 
اليمني وبإســناد من تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة 
الشقيقة  السعودية  العربية 
أكثر إرصارا من أي وقت مىض 
عىل استكمال جهود استعادة 

الدولــة، وإجهاض املرشوع 
الحوثي اإليراني. وشدد رئيس 
الــوزراء، عىل أن اســتمرار 
النظام اإليراني يف دعم مليشيا 
الحوثي االنقالبيــة، وإطالة 
أمد الحرب يف اليمن، وتعميق 
املأســاة والكارثة اإلنسانية 
الناجمة عنها وهي األسوأ يف 
العالم، يتطلــب موقفا دوليا 
حازما لوقف تدخلها يف شؤون 
اليمن والكف عن دعم املليشيا 

االنقالبية.

جاء ذلك خالل اســتقبال 
رئيس الوزراء سفر الواليات 
املتحدة األمريكية لدى اليمن 
كريستوفر هينزل، حيث جرى 
تبادل وجهات النظر إزاء عدد 
من املستجدات عىل الساحة 
الوطنية، كما تم التطرق إىل 
العالقات الثنائية بني البلدين 
يف مختلف املجاالت، والجهود 
املشــركة ملكافحة االرهاب 
والتطــرف، إضافة إىل اتفاق 

الرياض واملوقف 

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلية املهندس أحمد امليرسي، 
بتالحم وتكاتف أبنــاء محافظة 

املهرة يف الســلطة واملؤسســات 
الخدمية والعســكرية  الحكومية 

واألمنية واملكونات

نعت قيــادة وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة األركان العامة 
إىل شــعبنا اليمنــي العظيم 
استشــهاد عدد من ضباط 
وأفــراد القوات املســلحة يف 
اســتهداف إجرامي بصاروخ 

صباح أمس األربعاء.
وأكد بيان نعي صادر عن 
وزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامة استشهاد ستة 
املســلحة  أبطال قواتنا  من 
البواسل، منهم الشهيد العميد 
الركن سعيد الشماحي، ركن 
تدريب العمليات املشــركة 

بوزارة الدفاع، والعميد الركن 
عبد الرقيــب الصيادي، قائد 
املعســكر التدريبي، والعميد 
الركن نرص عــيل الصباحي، 

وجرح آخرين.
وأشــار البيان إىل أن هذه 
االســتهدافات املتكررة تأتي 
وشــعبنا الصامــد وقواته 
املســلحة يخوضان معركة 
استعادة مؤسســات الدولة 
الدســتورية،  ورشعيتهــا 
ويقدمان التضحيات الغالية 
يف ســبيل الوطــن. وعربت 
قيادة وزارة الدفاع ورئاســة 

هيئــة األركان العامــة عن 
الفخــر واالعتــزاز بأبطال 
القوات املســلحة البواســل 
املرابطني يف الثغور واملواقع، 
الذين يقدمــون التضحيات 
ويسطرون البطوالت الخالدة 
يف هذه املعركة الوطنية التي 
فرضت عىل شعبنا الحر األبي. 
كما تشيد باالنتصارات التي 
تحرزها القوات املسلحة ضد 
املدعومة  الحوثية  املليشــيا 
من إيران يف مختلف الجبهات 

واملناطق. 
بيان  وأكــد 

خالل لقائه رئيس بعثة األمم المتحدة في الحديدة 
نائب الرئيس يؤكد على ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه الخروقات 

التي تمارسها المليشيا إلفشال اتفاق الحديدة

أثناء لقائه سفيري الواليات المحتدة وألمانيا لدى بالدنا

حازما دولــيــا  موقفا  يتطلب  الــحــرب  أمــد  إلطــالــة  الحوثي  مليشيا  دعــم  فــي  إيـــران  استمرار  ــوزراء:  ــ ال رئيس 

خالل زيارته لقيادة المحور والشرطة العسكرية في المهرة

الميسري: القوات المسلحة واألمن أمام مسؤولية تاريخية للحفاظ 
على السيادة الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة

في بيان صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

استشهاد 6 من أبطال القوات المسلحة وإصابة آخرين 
بقصف صاروخي لمليشيا التمرد واإلرهاب

في اتصال هاتفي بوزير الدفاع

رئيس الجمهورية يطلع على سير العمليات 
العسكرية في مختلف الجبهات

العمليــات اإلجرامية لن تثني الجيش 
الوطني والرشفــاء من أبناء الوطن عىل 
مواصلة مشــوارهم البطويل والوطني 
والعهد الذي قطعوه عىل أنفسهم لتحرير 
الوطــن من براثــن املليشــيا الحوثية 

اإلرهابية.

استهداف الجيش الوطني لن يثنيه عن استكمال التحرير
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فيما ارتكبت المليشيا الحوثية مجازر بحق المدنيين

 الجيش الوطني يحقق تقدمًا ميدانيًا في الجوف وصعدة وخسائر فادحة للمليشيا في مأرب وتعز 
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م�شت�شار مدير التحرير:منـ�صـور احــمــد

حمــمـــد �صـــــعــب
ال�شكرتري الفني : 

عـــارف الـ�صـامعـي

املـديـــــر الفني : 

عـبـدامللك الــ�صـامـعي
م�شاعد مدير التحرير:

للتواصل مع هيئة تحرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

�شكرتريو التحرير: 

عبـــده النويــدي         حممــد احلــريبي
اأحــمــد عــفـيـف

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

نائبا مدير التحرير:

عــــارف املقــطري�صعـــيد الــ�صــوفـي

يعلن مكتب وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل يف محافظة تعز 
بأنه ويف يوم الجمعة املوافق: 11/1/ 2019م، تم تنفيذ عقد االجتماع 
التأسييس لجمعية جبل الوراق التنموية الخرية والتي تم فيه مناقشة 
وإقرار مرشوع النظام األســايس للجمعية، وانتخاب هيئة إدارية 
ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية، وقد فاز بعضويتها كل من التالية 

أسمائهم:

أوالً: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:
االختصاصاالسم

رئيساًعصام عبدالحميد صالح

أمني عاممبارك محمد أحمد قاسم

م/ مايلعبد الرقيب ناجي قائد

نائب الرئيس م/ املرأةبدرية عبدالقوي عيل عثمان

عالقات عامةحارث محمد حزام محمد

ثانياً: الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش
االختصاصاالسم

رئيساًعبدالواحد سيف سعيد

مقرراًمحمد أحمد عيل عثمان

عضواًحسني طالل قائد قاسم

رئيس الجمهورية
العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، قائد املعسكر التدريبي، 
والشــهيد البطل العميد نرص عيل الصباحــي إثر هذا الحادث 

العدواني .
وحمل رئيس الجمهورية نقل تعازيه ألرس الشهداء، مشيدا 
بمناقبهم وبطوالتهم وتضحياتهم الجليلة التي قدموها طيلة 
حياتهم العسكرية، وتفانيهم وإخالصهم لله والوطن والثورة 
والجمهورية ومواقفهم التاريخية مع أحرار اليمن يف مواجهة 

ميليشيا الكهنوت الحوثية.
ووجه فخامة الرئيس بتقديم العناية والعالج والتطبيب الالزم 

للجرحى.
من جهتــه، عرب وزيــر الدفاع عن شــكره لفخامة رئيس 
الجمهورية عىل تواصله الدائم ومتابعته الحثيثة لسر العمليات 
العسكرية يف مختلف الجبهات.. مؤكداً مواصلة الجيش الوطني 
عملياته العســكرية الهادفة اىل تحرير كامــل الراب اليمني 

وتخليص الوطن من العصابة االنقالبية.

نائب الرئيس يؤكد
مختلف الجهود التي من شأنها اإلســهام يف إرساء السالم 
واألمن يف الحديدة. حرض االجتمــاع اللواء الركن محمد عيضة 

رئيس الفريق الحكومي يف لجنة إعادة االنتشار بالحديدة.

رئيس الوزراء: إستمرار
الدويل الداعم لتنفيذه، بما يضمن ترسيع استكمال استعادة 
الدولــة اليمنية، وإنهاء االنقالب، وتحقيق األمن واالســتقرار 

للشعب اليمني.
وأشــاد رئيس الوزراء بالدعم األمريكــي الثابت للحكومة 
اليمنية، ومواقفها الواضحة املساند لوحدة وسالمة أرايض اليمن، 
وكذا مواقفها الحازمــة تجاه الدور اإليراني التخريبي يف اليمن 
واملنطقة برعاية وتمويل مشــاريع ومليشيا طائفية يف بعض 

الدول العربية.
واســتعرض الدكتور معني عبدامللــك، األولويات املاثلة عىل 
ضوء اتفاق الرياض واإلسناد الدويل املطلوب لدعم التنفيذ بما 
يحقق تطلعات اليمنيني يف تحسني الخدمات وتحقيق االستقرار 
املنشود.. مشــرا إىل ما تبديه الحكومة من حرص عىل إحالل 
الســالم وفقا للمرجعيات الثالث املتوافق عليها محليا واملؤيدة 
دوليا، مقابل استمرار مليشــيا الحوثي االنقالبية يف التصعيد 

العسكري بإيعاز من داعميها يف طهران.
بدوره هنأ السفر األمريكي الحكومة اليمنية بتوقيع اتفاق 
الرياض، وهو ما يمهد الطريق لتمكني الحكومة من أداء دورها 
وتلبية تطلعات املواطنني اليمنيني يف املناطق املحررة، وأشار إىل 
أن االتفاق خطوة مهمة باتجاه إحالل السالم واالستقرار، وعرب 
عن استعداد الواليات املتحدة تقديم الدعم الفني الالزم إلنجاح 
االتفاق وتنفيذ بنوده، كما أكد عىل متانــة العالقات الثنائية، 
وحــرص الواليات املتحدة عىل تنميتهــا وتطويرها يف مختلف 
املجاالت. حرض اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، 

ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.
إىل ذلك قال رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك: "إن اتفاق 
الرياض الذي رعته اململكة العربية السعودية الشقيقة، خطوة 
مهمة باتجاه تصحيح االختالالت املؤسسية واألمنية، وترتيب 
أوضاع املناطق املحررة واليمن بشكل عام، وسيسهم بالتأكيد 
باتجاه تحقيق السالم الشامل يف اليمن.. مؤكداً أن فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجه الحكومة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار، وستعمل الحكومة بنية صادقة 

مع قيــادة تحالف دعم الرشعية يف اليمن عــىل تنفيذ ما نص 
عليه االتفاق. وأكد رئيس الوزراء، أثناء استقباله سفرة أملانيا 
االتحادية لدى اليمن كاروال مولر، الثالثاء، أن جهود الحكومة يف 
املرحلة القادمة سينصب عىل تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسني 

الخدمات، واألمن واالستقرار.
وأشاد رئيس الوزراء بالعالقات اليمنية األملانية املتميزة خاصة 
يف املجال التنموي، والحرص املشرك عىل الدفع بها إىل آفاق رحبة 
بما يخدم املصالح املتبادلة للبلدين والشعبني الصديقني.. منوها 
بإسهامات أملانيا منذ عقود يف الكثر من مشاريع البنى التحتية، 
والخدمات يف اليمن خاصة يف مجال التعليم والتدريب والتأهيل.

من جانبها عربت السفرة األملانية عن ترحيب بالدها باتفاق 
الرياض.. واعتربته خطوة جادة نحو السالم يف اليمن، وقالت: 
"إن بالدها تتابع التطورات يف اليمن عن قرب، وســتعمل مع 
الحكومة اليمنية واملجتمع الدويل للوصول إىل ســالم شامل يف 
اليمن". وعربت عن استعداد بالدها لتقديم الدعم الفني للحكومة 

اليمنية لتعزيز أداء املؤسسات الرسمية.
كما أكــدت أن الدعم اإلنســاني والتنمــوي األملاني لليمن 
سيستمر. حرض اللقاء املتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح 

بادي.

في بيان صادر عن وزارة الدفاع
وزارة الدفاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة، بأن هذه 
االستهدافات لن تثني شعبنا وقيادته وقواته املسلحة عن القيام 
بواجباتهم الدستورية والوطنية يف الذود عن الثورة والجمهورية 
والثوابت الوطنية، وأنها ستبذل الغايل والنفيس يف سبيل حماية 
خيارات شعبنا وتلبية تطلعاته الستعادة أمنه واستقراره وبناء 
مســتقبله الواعد وامليض بثبات حتى تحقيــق كامل األهداف 
املنشــودة. ودعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة األركان العامة 
شــعبنا اليمني إىل مزيد من التالحم وااللتفاف حول الرشعية 
وقواتها املســلحة بقيادة فخامة املشر الركن عبدربه منصور 
هادي، رئيس الجمهورية، القائد األعىل للقوات املسلحة، ملواصلة 
الكفاح والوقوف صفا واحداً يف وجه املليشيا املتمردة والجماعات 
اإلرهابية والتصدي لكل املشاريع التآمرية عىل الشعب اليمني، 
ووطنه ووحدته املصرية. وثمنت وزارة الدفــاع مواقف األشقاء 
يف اململكة العربية الســعودية إىل جانب الشعب اليمني يف هذه 
املعركة املصرية يف التصدي للمؤامــرات املربصة بأمن اليمن 
واملنطقة. كما تعرب وزارة الدفاع عن أحر التعازي وعظيم املواساة 
ألرس وذوي الشهداء األبرار ولجميع منتسبي القوات املسلحة.. 
مؤكدة أنها ستقوم بواجبها الوطني تجاه أرس الشهداء والجرحى 
واالقتصاص لهم من األيادي اآلثمة والغادرة.. سائلني الله عز 
وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، 
وأن يمن عىل الجرحى بالشفاء العاجل. النرص لليمن.. وال نامت 

أعني الجبناء.

الجيش الوطني يحقق
ما بني قتيل وجريح، واغتنام أسلحة متنوعة، فيما الذت بقية 
عنارص املليشيا بالفرار.. يف ســياق آخر لقي عدد من مليشيا 
الحوثي مرصعهم بنران أبطال الجيش وغارات جوية شنتها 
مقاتالت تحالف دعم الرشعيــة، الثالثاء املايض، عىل تجمعات 
للمليشيا يف جبهة رصواح بمحافظة مأرب. واستهدفت الغارات 
مواقع وتجمعات املليشيا الحوثية، يف مواقع متفرقة من الجبهة، 
مما أدى إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفها، وتدمر عدد من 
اآلليات القتالية التابعة لها. إىل ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني، 
محاولة تسلل للمليشــيا املتمردة، يف الجبهة ذاتها، وأجربتها 
عىل الراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر برشية يف صفوفها. 

ويف محافظة تعز تصدت قوات الجيش الثالثاء، لهجوم عنيف 
شنته مليشيا الحوثي عىل وادي حذران غرب مدينة تعز. وخالل 
املواجهات، قصفت مدفعية الجيــش الوطني مواقع وتجمع 
ملليشيا الحوثي ما أدى إىل سقوط أربعة قتىل وعدد من الجرحى 
يف صفوف املليشيا. يف السياق ما تزال مليشيا الحوثي املتمردة، 
تستهدف عرب قصفها الصاروخي واملدفعي املكثف واملتواصل 
عىل األحياء والقرى السكنية يف مدينة تعز والحديدة ومديرياتها 
الريفية من وقت إىل آخر مخلفة العرشات من الضحايا يف صفوف 
املدنيني غالبيتهم من األطفال. وخالل األسبوع الجاري ارتكبت 
مليشيا الحوثي جريمة جديدة أســفرت عن استشهاد وجرح 
خمسة أطفال، جراء قصفها للقرى السكنية يف مديرية الصلو 
جنوب رشق محافظة تعز، جنوبي غرب البالد. وأكدت مصادر 
محلية لـ"سبتمرب نت" أن قذيفة صاروخية سقطت عىل أحد 
املنازل يف قرية الرشف بمديرية الصلو، مما أسفرت عن استشهاد 
الطفلة رحمة فارس عبده الشيبة، وإصابة أربعة أطفال آخرين. 
وأوضحت املصادر أن األطفــال الذين أصيبوا إصابتهم خطرة 
للغاية، والعدد مرشح لزيادة عدد الوفيات، مشرة إىل أن اثنني 
من الجرحى إخوان الطفلة رحمة التي ارتقت شهيدة. يف وقت 
ســابق أفادت مصادر محلية لـ"سبتمرب نت" أن الطفل أحمد 
منر أحمد قاســم البالغ من العمر 12 عاما استشهد بانفجار 
مقذوف من مخلفات مليشــيا الحوثــي يف منطقة حمدة يف 
مديرية الصلو. وأضافت املصــادر أن الطفل أحمد كان يلعب 
يف إحدى املزارع لحظــة انفجار املقذوف الحوثي، ويف محافظة 
الحديدة قصفت مليشيا الحوثي املتمردة أحياء سكنية، جنوب 
املحافظة. وذكرت مصادر محلية لـ "سبتمرب نت"، أن املليشيا 
الحوثية قصفت، مساء اإلثنني، بقذائف املدفعية، أحياء ومناطق 
مأهولة يف مديرية حيس. وأوضحت املصادر أن القصف تسبب 
يف إلحاق أرضار بالغة بمنازل املواطنني، وممتلكاتهم الخاصة. 
وتواصل مليشيا الحوثي االنقالبية، خروقاتها املستمر للهدنة يف 
محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها املدفعي األحياء السكنية 
يف املحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب يف سقوط ضحايا مدنيني 
بينهم نساء وأطفال، عالوة عىل إلحاق أرضار جسيمة بمنازل 

املواطنني ومزارعهم.

ماذا بعد التوقيع؟١
مرسحية مليشيا الحوثي يف ميناء الحديدة، والتي من شأنها 

إعاقة تنفيذ االتفاق وإفراغه من محتواه.
كما أن إهدار الوقت وتبديد الجهد عن مواجهة العدو الحقيقي 
ليس من مصلحة اليمــن واملنطقة، وهو ما يتوجب أن يتصدر 
أولويات املرحلة الجديدة التي أعقبت االتفاق، ال تكرار مرسحية 

تنفيذ اتفاق استكهولم الخاص بالحديدة.
إن عامــة اليمنيني يتطلعون اليوم لطــي صفحة املعاناة 
التي طال أمدها، وعم رضرهــا الجميع، وإخراج ذلك الجهد 
وما تضمنه من بنود وأحــكام إىل النور واجب الجميع ولذلك 
حرص فخامة الرئيس عبده ربه منصور هادي يف توجيهاته 
للحكومة وكافة أجهــزة الدولة برسعة ترجمة تلك البنود اىل 
الواقع امللموس، نعم إن معاناة شــعبنا طالت ولم يعد لديه 
متســعا للخوض يف املكايدات واملماحكات السياسية التي ال 
جدوى منها، وآن األوان لهذه الحــرب العبثية التي فرضتها 
مليشــيا الحوثي اإليرانية الطائفية الساللية العصبوية عىل 
الشعب اليمني، أن تحسم بالقضاء عىل االنقالب، ووضع حد 
نهائي ألطماع إيران يف اليمن واملنطقة؛ ليتفرغ اليمنيون بعد 
ذلك يف تحقيق تطلعاتهم املرشوعة، وبناء مستقبلهم اآلمن يف 

ظل دولتهم االتحادية املنشودة.

... تتمات ...

وجه رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، وزارة الصحة والسلطة املحلية 
بمحافظة تعز، باتخاذ جميع اإلجراءات 
الالزمة ملكافحة مرض حمى الضنك الذي 

انترش مؤخرا يف تعز.
وشــدد رئيس الوزراء خــالل لقائه 
محافظ تعز نبيل شمسان، عىل رضورة 
معالجة األســباب التي أدت اىل معاودة 
انتشار حمى الضنك، بما يف ذلك االهتمام 
بالجوانب البيئيــة والنظافة والتخلص 
بشــكل آمن من مخلفــات القمامة.. 
مؤكدا أهمية تضافر الجهود الرســمية 
والشــعبية يف هذه الظروف، لالهتمام 
بالجوانب الصحيــة والبيئية ومختلف 
الخدمات األخــرى التي تمــس حياة 
ومعيشة املواطنني اليومية. واطلع رئيس 
الوزراء من محافظ تعز، عىل األوضاع يف 
املحافظة وسر تنفيذ مشاريع صيانة 
الطرق التي تربط العاصمة املؤقتة عدن 
بمدينة تعز، إضافة إىل املشاريع املدرجة 

ضمن خطط الحكومة.
إىل ذلــك عقــدت وكيلــة محافظة 
تعز للشــؤون الصحية الدكتورة إيالن 
عبدالحق، اليوم األربعاء، اجتماعاً طارئاً 
بمدراء املستشــفيات واملراكز الصحية 
ملناقشــة تداعيات انتشــار وباء حمى 
الضنك والحمى الفروسية واإلجراءات 

الطارئة ملكافحتها.
واســتعرض االجتمــاع إحصائيات 
الحــاالت املؤكدة واملشــتبه بها، البالغ 
عددها منذ بدايــة العام 2019م وحتى 
أمس الثالثاء املوافق 12 نوفمرب 2019 
، )5015( حالة، منهــا )2653( حالة 
إيجابية بالفحــص الرسيع، و)1101( 
حالة ســلبية بينها 5 حــاالت وفيات، 
باإلضافة إىل الحاالت غر املشتبهة وغر 

املسجلة.
ووجهت الدكتورة إيــالن عبدالحق، 
مدراء املستشــفيات الرئيسية برسعة 
الرفع باالحتياجات الرضورية الطارئة 

لتوفرها.
وأكد االجتماع عىل أهمية تشــخيص 
املرض والقيام بعمل مسوحات ميدانية 
يف البؤر التي يتواجد فيها البعوض الناقل 
ومكافحته بالرش الضبابي.. مشــدداً 
عىل رضورة تنســيق الجهود بني مدراء 
املستشــفيات ومدراء املراكز الصحية 
ومــدراء مكاتب الصحــة يف املديريات 
والعمل ملا من شأنه التخفيف من حجم 
الوباء، وكذلك عىل رضورة دعم بنك الدم 
املركز الوطني ليقوم بمهامه بالشــكل 

املطلوب.
من جانبه أشار مدير املركز الوطني 
ملخترب الصحــة العامــة يف املحافظة 
الدكتور أحمد عبدالله منصور، إىل أنه تم 
توزيع محاليل صحية للكشف عن حمى 
الضنك يف عدد من املستشفيات واملراكز 
الصحية.. الفتاً إىل أهمية عمل فحوصات 
تأكدية يف تقنيــة bcr  والتي تتوفر لدى 

املركز بأعداد ضئيلة.

قال وزير اإلعالم معمر اإلرياني: 
"إن ترصيحــات زعيم  املليشــيا 
الحوثية املدعومة من ايران األخرة 
تحســم النقاش الذي اثر مؤخرا 
حول إمكانيــة فصل حبلها الرسي 
عن نظام املــاليل يف طهران وإعادة 

تأهيلها".
وأضاف الوزير االرياني يف ترصيح 
لوكالة األنباء اليمنية)سبأ("أن املدعو 
عبدامللك الحوثي خرج يف خطابه األخر 
ليحســم هذا الجدل ويؤدي فروض 
الطاعة والــوالء لســادته يف ايران، 
ويؤكد انقياده الكامل وانه من طهران 
ولطهران لن يحيد عن عمالته وتبعيته 

وارتهانه قيد أنملة".
وأشار اإلرياني  إىل أن إساءة زعيم 
مليشــيا الحوثي لثورتي الشــعب 
العراقي واللبناني العظيمتني التي 
اعادت الروح واالعتبار للعراق ولبنان 
وعروبتهم، انســياق وتقليد أعمى 
الخامنئي ومســئويل  لترصيحات 
طهران وحزب اللــه التي أظهرت 
حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة 
العربيــة التي أســقطت مرشوع 
تصدير الثورة وأوهام اعادة امجاد 

اإلمرباطورية الفارسية.

وأكــد وزيــر االعــالم، ان هذا 
 الترصيحات تكشــف حجم القلق 
الحوثــي من تحول هــذه الثورات 
املباركة التي كرست حاجز الرهبة 
والخــوف اىل مصــدر إلهــام لكل 
الشعوب العربية التي امتدت اليها 
أيادي إيــران العابثــة، لتصل إىل 
العاصمة املختطفة  صنعاء وباقي 
مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يف 
ظل تصاعد جرائمها بحق املواطنني 
وتفاقــم حجم الســخط والنقمة 

الشعبية.

وجه وزير الثروة السمكية فهد كفاين 
بتفعيل الئحة الصيــد التقليدي الخاصة 
بمحافظة املهرة، التي تــم إعدادها قبل 
ســنتني من قبل كــوادر الهيئــة العامة 
للمصائد السمكية وتم اقرارها مؤخرا من 
قبل الوزارة، والتنسيق مع املنافذ الربية ملنع 
دخول معدات االصطياد املمنوعة للحفاظ 

عىل الثروة الســمكية املهددة باالنقراض 
جراء الصيد العشوائي الجائر.

جاء ذلك أثناء اجتمــاع قيادات العمل 
التعاوني الســمكي ومدراء مراكز االنزال 
بمحافظة املهرة أمس األربعاء برئاســة 
وزير الثروة السمكية فهد كفاين، ملناقشة 
الصعوبات التي تواجه العمل الســمكي 

وهموم الصيادين.
وشدد كفاين عىل رضورة التقيد باللوائح 
املنظمة للعمل السمكي وااللتزام بمواسم 
االصطيــاد وردع املخالفــني. من جانبه 
تطرق وكيل محافظة املهرة صالح عليان، 
ما تتمتع به املحافظة من ثروة ســمكية، 
وتمتلك أطول رشيط ساحيل، مطالبا بدعم 

جهود هيئة املصائد السمكية باملحافظة 
وتفعيــل دور مراكز اإلنزال الســمكي. 
فيما لفت رئيس هيئة املصائد باملحافظة 
املهندس عبدالنارص كلشــات، إىل امتياز 
املحافظــة بوفرة األســماك ذات الجودة 

العاملية العالية واملردود النقدي.

بحــث وزيــر االدارة املحلية رئيس 
اللجنة العليــا لإلغاثة عبد الرقيب فتح، 
أمس األربعاء ، مع املستشــار بالديوان 
امللكــي املرشف العام عــىل مركز امللك 
سلمان لإلغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، 
التدخالت اإلنســانية للمركــز يف كافة 
املحافظات اليمنية، وخطط املركز للفرة 
املتبقية من العام 2019م بناًء عىل ما يتم 
التنسيق عليه بني اللجنة واملركز يف هذا 

املجال.
وناقش فتح خــالل اللقاء توجهات 
املركــز االغاثيــة خالل العــام القادم 
2020م، مشــراً إىل أن الخطط القادمة 
ستركز معظمها برامج دعم سبل العيش 
ومشاريع تعزيز االستقرار ضمن املرحلة 
الثانية من العملية االغاثية مع استمرار 
االغاثة العاجلة للمحافظات غر املحررة، 

خصوصاً مناطق الساحل الغربي.

ونوه فتح بالتنســيق املســتمر بني 
اللجنة العليا لإلغاثــة واملركز يف كافة 
املشاريع والتدخالت االنسانية يف اليمن 

مؤكداً أن خطط العام القادم ستشــهد 
نقلة نوعية يف تنفيذ مشــاريع انسانية 

وتنموية يف كافة املجاالت.

اإلسكندرية/ خاص

شارك وزير النقل صالح أحمد 
الجبواني يف اجتماع الدورة العادية 
الـ32 ملجلس وزراء النقل العرب 
بمقر األكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري يف 
مدينة اإلســكندرية بجمهورية 

مرص العربية.
وألقى "الجبواني" كلمة أشاد 
فيها بــدور األكاديمية العربية 
للعلــوم والتكنولوجيــا والنقل 
البحري يف مدينة اإلســكندرية 
بالتنظيم وحفاوة االســتقبال، 
ودور جمهوريــة مرص العربية 
يف احتضان مثل هذه الفعاليات 

العربيــة، كما أثنــى عىل الدور 
الذي يبذله مجلس وزراء النقل 
العرب، ودعمه الالمتناهي لدولة 

فلسطني، مشراً إىل رضورة دعم 
التعاون والعمل العربي املشرك.

وبحث االجتماع سبل التعاون 
بني الدول العربية يف مجال النقل، 
باعتباره أحد أهــم القطاعات 
الخدمية الحيويــة، التي ترتبط 
ارتباطاً وثيقــاً ومبارشاً بكافة 

القطاعات األخرى.
كما تم مناقشــة ربط شبكة 
الســكك الحديديــة العربيــة، 
بالتعــاون مع صنــدوق النقد 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
والتي ستظهر إىل النور يف أقرب 

وقت.
وأوىص االجتماع بدعم االقتصاد 
الفلســطيني يف مجــال النقل، 

رئيس الوزراء يوجه باتخاذ جميع اإلجراءات لمكافحة حمى الضنك في تعز

وزير اإلعالم: خطاب الحوثي أكد 
تبعيته وانقياده إليران ومخاوفه من 

انتفاضة شعبية

وزير الثروة السمكية يوجه بتفعيل الئحة الصيد التقليدي الخاصة بمحافظة المهرة

فتح يبحث مع الربيعة التدخالت اإلنسانية لمركز الملك سلمان 
وخططه للفترة المتبقية من هذا العام

 )32( وزير النقل يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ
لوزراء النقل العرب باإلسكندرية

إعــــــالن قضائي
تقدم إىل محكمة مارب االبتدائية 

املدعــي/ عبد الحكيــم خميس 

عبدالله مصيقــر بدعوى إحضار 

ضد املدعى عليه/ جميل عبد الله 

هزاع، فعىل املدعى عليه الحضور 

إىل املحكمة يــوم الخميس 21/ 

2019/11م مالم ســيتم اتخاذ 

الالزم قانوناً.

إعــــــالن قضائي
تعلن محكمة مأرب االبتدائيــة بأنه تقدم إليها األخ/ عبد الجبار صالح 
محمد زرغط  مدعياً حصول خطأ يف اسم الجد واللقب، حيث أن االسم الخطأ 
هو عبد الجبار صالح محمد زرغط، والصحيح هو عبد الجبار صالح محمد 

عبدالله الشاوش.
 ويطلب إثبات ذلك بحكم، فمن له أي اعراض تقديمه أمام املحكمة خالل 

شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

إعــــــالن قضائي
تعلن محكمــة مأرب االبتدائية 
بأنها تقدمت إليها ســاملة سعيد 
مبخوت العسكري زوجة مبخوت 
عبدالله غــالب الدورسي مطالبة 
مــن زوجها الحضــور للرد عىل 
الدعــوى املقدمة ضده  بشــأن 
النفقة والفسخ بسبب عدم النفقة 
والغياب عنهــا ألكثر من خمس 

سنوات.

إعــــــالن فقدان
يعلن اسامة احمد محمد صغر 
عبدالله عن فقدان جواز ســفر 

رقمه 04861700
رقم الجوال 711976081

إعــــالن مـــؤسسي

 يعلن أصيل محمد حسن الربيهي عن فقدان بطاقته الشخصية الصادرة 
من تعز، فعىل من وجدها إيصالها إىل أقرب مركز رشطة.

 يعلن عبد الحميد محمد عيل أحمد نرص عن فقدان شــهادة جامعية 
صادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا- فــرع مدينة القاعدة تعز 

2010/ 2011م, من وجدها عليه االتصال بالرقم: 777656266.
 يعلن أسامة أحمد محمد صغر عبد الله عن فقدان جواز سفر رقمه/ 

04861700، فمن وجده يرجى االتصال عىل الرقم/ 711976081.

دان
فق

ت 
النا

إع

االســراتيجية  الخطة  وتنفيذ 
للتنميــة القطاعيــة يف القدس 
)2018-2022(، وذلــك يف ضوء 
الدراسة املقدمة من وزارة النقل 
واملواصالت يف دولة فلســطني، 
حول ترضر قطــاع النقل جراء 
ممارسات االحتالل اإلرسائييل، 
كما أوىص بالتعاون لفتح مكتب 
للمنظمــة البحريــة الدولية يف 

جمهورية مرص العربية.
ويرافق الوزيــر الجبواني يف 
االجتماع القبطــان عيل محمد 
الصبحــي وكيــل وزارة النقل 
البحريــة واملوانئ،  للشــئون 
واألستاذة ديمة عبدالقوي رشاد 
القائم بأعمال وكيل وزارة النقل 
لقطاع النقل الجوي، واألستاذة 
أروى أحمد الهيال القائم بأعمال 
وكيل وزارة النقل لقطاع النقل 
الربي، واألستاذ حسن العطاس 

مدير عام مكتب الوزير.
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يعلن مكتب وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل يف محافظة تعز 
بأنه ويف يوم الجمعة املوافق: 11/1/ 2019م، تم تنفيذ عقد االجتماع 
التأسييس لجمعية جبل الوراق التنموية الخرية والتي تم فيه مناقشة 
وإقرار مرشوع النظام األســايس للجمعية، وانتخاب هيئة إدارية 
ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية، وقد فاز بعضويتها كل من التالية 

أسمائهم:

أوالً: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:
االختصاصاالسم

رئيساًعصام عبدالحميد صالح

أمني عاممبارك محمد أحمد قاسم

م/ مايلعبد الرقيب ناجي قائد

نائب الرئيس م/ املرأةبدرية عبدالقوي عيل عثمان

عالقات عامةحارث محمد حزام محمد

ثانياً: الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش
االختصاصاالسم

رئيساًعبدالواحد سيف سعيد

مقرراًمحمد أحمد عيل عثمان

عضواًحسني طالل قائد قاسم

متابعات

قال فخامــة الرئيس عبدربــه منصور 
هادي رئيــس الجمهوريــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة: إن اتفاق الرياض يمثل 
خطوة مهمــة يف إطار توحيد الجهود، وحل 
الخالفــات والتباينات بالطرق والوســائل 
الســلمية، وهذا ما نعمل عليه ونتطلع إىل 
تحقيقه عىل صعيد الواقع العميل.. معترباً أن 
املشكلة مع االنقالبيني الحوثيني يف تبعيتهم 
لطهران التي تعمل عىل زعزعة أمن واستقرار 
اليمن واملنطقة والعالم عرب أدواتها ودعمها 

لإلرهاب.
وأكد الرئيس هادي عــىل عمق العالقات 
التي تربط بالدنا بالواليات املتحدة األمريكية، 
واملبنية عىل الرشاكة والتعاون املشــرك يف 
جملة من القضايا وامللفات التي تهم مصالح 
البلدين والشعبني الصديقني. جاء ذلك خالل 
استقباله صباح أمس األربعاء لسفر الواليات 
املتحدة األمريكية لدى بالدنا كريستوفر هنزل 
الذي قدم لفخامة الرئيس التهنئة بمناسبة 
توقيع اتفاق الرياض مع املجلس االنتقايل بما 
يعزز خطوات السالم وأمن واستقرار اليمن.

وأكد فخامة الرئيــس إىل تطلعه لتحقيق 
السالم واألمن واالستقرار الشامل يف ربوع 
اليمــن، متطلعاً إىل دعم الواليــات املتحدة 
األمريكيــة يف هذا اإلطار، مــن جانبه عرب 
الســفر األمريكي عن رسوره بهذا اللقاء.. 
مؤكداً دعــم الواليات املتحــدة األمريكية 
لجهود فخامة الرئيس الرامية إىل تحقيق أمن 
واستقرار اليمن بما يمثل ذلك من أهمية أمن 
واستقرار املنطقة والعالم.. مؤكداً عىل دعم 
بالده ليمن موحد وأمن ومســتقر، وتعزيز 
مجاالت التعاون القائمة يف مواجهة املخاطر 

والتحديات واإلرهاب.
إىل ذلك أشــاد فخامة رئيس الجمهورية 
بالدور اإليجابي للمملكة املتحدة إىل جانب 
اليمن يف مختلف املراحل والظروف السيما 
خالل هذه املرحلة الراهنــة.. مثمناً الدعم 
التنموي الربيطاني املقدم لليمن يف مختلف 

املجــاالت. وأكد رئيــس الجمهورية خالل 
اســتقباله، أمس األربعاء، سفر بريطانيا 
لدى بالدنا مايكل آرون، عىل عمق العالقات 
الثنائية املتميزة بــني البلدين الصديقني.. 
متطلعاً إىل مزيد مــن تنميتها وتطويرها 
يف مختلف املجــاالت؛ ملا فيه خر ومصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني. وجدد فخامة 
الرئيس حرص الحكومة عىل السالم وجهود 
تطبيع األوضاع يف املحافظات املحررة، وعودة 
الحياة، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي 

أشعلت فتيلها مليشيا الحوثي االنقالبية.
وأشار رئيس الجمهورية إىل اتفاق الرياض 

املوقع بــني الحكومة اليمنيــة واملجلس 
االنتقايل وحرص الحكومة عىل تنفيذ بنوده 
عىل أرض الواقع.. معرباً عن أمله يف أن تسهم 
بريطانيا يف دعم تنفذ هذا االتفاق.. مشيداً 
بجهود اململكة العربية السعودية راعية هذا 
االتفاق بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وويل العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
صاحب السمو امللكي األمر محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز.
من جهته، هنأ السفر الربيطاني فخامة 
الرئيس عبدربــه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية عىل االتفاق.. مشــيداً بحرص 
فخامته الدائم عىل الســالم املســتدام يف 
اليمن.. مؤكداً دعم بالده ألمن واســتقرار 
ووحدة اليمن ورشعية الدســتورية، وكذا 
دعمها التفاق الرياض بني الحكومة اليمنية 
واملجلس االنتقايل.. مشــيداً بالجهود التي 
بذلتها اململكة العربية الســعودية يف سبيل 
الوصول إىل التوقيــع.. متمنياً عودة األمن 
واالستقرار، وتجاوز اليمن مرحلتها الراهنة، 

وتنفيذ بنود اتفاق الرياض.
كما تطرق اللقاء إىل مجــاالت التعاون 
االقتصادي، وأهمية التعاون والدعم التنموي 
واالقتصادي باعتباره مفتاح التنمية، والذي 
ســيتعزز من خالل إنجاح االستحقاقات 

وتحقيق السالم الشامل. 
كما اســتقبل رئيس الجمهورية، أمس 
األربعاء، سفرة جمهورية أملانيا االتحادية 
لدى بالدنا كاروال مولر. وجرى خالل اللقاء 
تناول جملة من املوضوعات املشركة وسبل 
تطويرها وتعزيزهــا يف مختلف الجوانب، 

ومناقشة األوضاع عىل الساحة اليمنية وآفاق 
السالم املمكنة واملتاحة.

وتطرق فخامة الرئيس إىل اتفاق الرياض 
الذي جــرى التوقيع عليه بــني الحكومة 
واملجلس االنتقايل برعايــة اململكة العربية 
السعودية، والذي يؤســس ملرحلة جديدة 
من األمن واالستقرار والســالم.. الفتاً إىل 
إصداره التوجيهات لكافــة أجهزة الدولة 
بالبدء الفوري يف تنفيذ اتفاق الرياض بغية 
استكمال املرحلة السياسية واستتباب األمن 
واالســتقرار، وتقديم الخدمات للمواطنني 
وتطبيع الحياة يف املحافظات املحررة.. وثمن 
رئيس الجمهورية الدور اإليجابي واملحوري 
لجمهورية أملانيــا الصديقة ودعمها لليمن 
والحكومة، وتقديم املســاعدات للشــعب 
اليمني ودعــم جهود التنميــة يف اليمن.. 
متطلعاً إىل جهــود ودور أملانيــا يف تنفيذ 
اتفاق الرياض ودعم عمليــة اإلعمار. من 
جهتها، أكدت السفرة األملانية دعم بالدها 
ألمن واســتقرار ووحــدة اليمن ورشعيته 
الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية.. مثمنة 
جهود فخامته الرامية إىل إحالل الســالم يف 
اليمن، وعودة عجلة الحياة والتنمية بصورة 
شــاملة. وهنأت الســفرة األملانية رئيس 
الجمهورية عىل اتفاق الرياض.. معربة عن 
دعم بالدها لهذا االتفاق الذي ترعاه اململكة 
العربية السعودية الرامي إىل عودة الحكومة 
إىل العاصمة املؤقتة عدن، واستئناف جهود 
التنمية وتطبيــع األوضاع. حرض اللقاءات 
مدير مكتب رئاســة الجمهورية الدكتور 

عبدالله العليمي.

أثناء استقباله سفراء الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لدى بالدنا

رئيس الجمهورية: مشكلتنا مع االنقالبيين تبعيتهم إليران التي تعمل على زعزعة أمن اليمن والمنطقة

أثناء لقائه وجهاء ومشايخ ومحافظي محافظات إقليم سـبأ

رئيس الوزراء: نظام األقاليم يضمن التوزيع العادل 
للثروة والسلطة وتنمية المجتمعات المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معــني عبدامللك، أن نظــام األقاليم 
املقرح وفق مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل يضمن التوزيع العادل 
للثروة والسلطة، وتنمية املجتمعات 
املحلية، وإتاحــة التنافس يف املجال 

التنموي والخدمي.
وشــدد رئيــس الــوزراء، خالل 
لقائــه أمــس األربعاء، عــددا من 
وجهاء ومشايخ وأعيان ومحافظي 
محافظــات إقليــم ســبأ )مأرب- 
البيضاء- الجوف(، عىل رضورة بذل 
جهود اســتثنائية لالهتمام بأوضاع 
املواطنني وتحسني الخدمات املقدمة 
لهــم.. مؤكدا أن الظــروف الحرجة 
التي تمر بها اليمن جراء الحرب التي 
أشعلتها مليشــيا الحوثي االنقالبية 
تتطلب تضافر الجهــود، وتكاملها 
عىل املســتويات الرسمية والشعبية 
لتخفيف األعباء اإلنســانية الناجمة 
عن هذه الحرب العبثية لوكالء إيران 

يف اليمن.
ويف االجتماع الذي حرضه محافظو 
مأرب اللواء سلطان العرادة، والجوف 

اللواء أمــني العكيمي، والبيضــاء نارص الخرض 
الســوادي، ومحمد موىس العامي مستشار رئيس 
الجمهورية وزيــر الدولة وعدد من أعضاء مجلس 
النواب، أشاد الدكتور معني عبدامللك، بالتضحيات 
الجسيمة ألبناء إقليم سبأ، وكل الشعب اليمني يف 
مواجهة املرشوع الحوثي اإليراني الطائفي والدخيل 
عىل ثقافة وهوية املجتمع اليمني.. منوها بالدور 
النضايل ملحافظــات إقليم ســبأ يف الحفاظ عىل 
الجمهورية، والوقوف ســداً منيعاً أمام املرشوع 

الكهنوتي الحوثي.
وأكد رئيس الــوزراء أن الحكومــة حريصة يف 

خططها ومشــاريعها القادمة بما يف ذلك برامج 
إعادة األعمار وبالتنســيق مع األشقاء واألصدقاء 
من رشكاء اليمــن يف التنمية، عــىل إيالء اهتمام 
خاص بمحافظات إقليم سبأ، وتعويضها عن عقود 
الحرمان الطويلة من املشاريع التنموية والحيوية.. 
مشــرا إىل أن ذلك يتطلب باملقابل جهدا شعبيا إىل 
الجانب الرسمي لتعزيز األمن واالستقرار، ودوران 
عجلة االستثمار لالستفادة من الفرص االقتصادية 
املتواجدة يف هذه املحافظات، وبما ينعكس لفائدة 

أبنائها أوالً وللوطن بشكل عام.
واستمع رئيس الوزراء من محافظي إقليم سبأ 
والوجهاء واألعيان إىل األولويات واالحتياجات امللحة 

ألبناء هذه املحافظات يف الظروف الراهنة.. مشرين 
إىل األوضاع الخدمية واألمنية واإلنسانية والتنسيق 
القائم بني السلطات املركزية واملحلية للتعامل مع 

التحديات القائمة وتجاوزها.
وأكد املحافظون عىل دعم أبنــاء محافظاتهم 
التفاق الرياض، والســر خلف القيادة السياسية 
ممثلة يف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رائد 

مرشوع الدولة االتحادية.
وأشــار رئيس الوزراء إىل أن املقرحات والرؤى 
التي تم طرحها خالل اللقاء سيتم نقلها اىل فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
والتعامل معها وفقا لألولويات واإلمكانات املتاحة.

.. ويتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

عرب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، عن امتنانه وتقديره لجهود األشقاء 
يف دولة الكويت ودعمهم الدائم لليمن.. مؤكداً أن 
ذلك ليس بجديد عىل األشقاء يف الكويت.. محمالً 
الســفر الكويتي نقل تحياته ألخيــه أمر دولة 
الكويت صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الصباح.

جاء ذلك أثناء تسلم فخامة الرئيس هادي، أمس 
األربعاء، رسالة من أخيه أمر دولة الكويت صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، تتعلق 
بالعالقــات الثنائية بني البلدين الشــقيقني. كما 
تضمنت الرسالة التي ســلمها لفخامة الرئيس، 
ســفر دولة الكويت لدى بالدنا الشيخ عيل خالد 
الجابر الصبــاح، التهاني والتربيكات بمناســبة 
التوقيع عىل اتفاق الرياض بني الحكومة الرشعية 
واملجلس االنتقايل اســتجابة للدعوة الكريمة من 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وبرعاية من ويل العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب الســمو امللكي األمر 

محمد بن سلمان.
وأعربت الرســالة عن أملها يف أن يسهم اتفاق 
الريــاض يف تعزيز وحدة الصــف، والتوصل لحل 
الخالفات، وبما يعزز األمن واالســتقرار يف اليمن 
يف ظل قيادته الحكيمة. من جانبه عرب الســفر 
الكويتي عن رسوره بهذا اللقاء.. مؤكداً أن الكويت 
ستظل عىل الدوام داعمة ومؤيدة لليمن، وبما يعزز 
وحدتها وأمنها واســتقرارها، ولن تدخر جهداً يف 
سبيل تعزيز ذلك، ودعم قيادته الرشعية وصوالً إىل 

تحقيق األمن والسالم املنشود.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاســة الجمهورية 

الدكتور عبدالله العليمي.

أكــد وزيــر األوقاف 
واإلرشــاد الدكتور أحمد 
عطية، عىل رضورة توحيد 
الجميع  الصف، والتفاف 
القيــادة الرشعية  حول 
بقيادة فخامــة الرئيس 
املشــر الركــن عبدربه 
منصــور هــادي رئيس 
األعىل  القائد  الجمهورية 

للقوات املسلحة.
جاء ذلك أثنــاء زيارة 
الوزير عطية، ومعه مدير 
دائرة التوجيــه املعنوي 
العميد  املسلحة،  للقوات 
الركن أحمد األشول، أمس 
األربعاء، املركز التدريبي  يف 
منطقة الرويك بمحافظة 

مأرب.
وخالل الزيــارة التقى 
الوزير عطية قائد املركز 
التدريبــي العميد الركن 

خالد السميني، وهيئة التدريس واملتدربني يف املركز. وحثهم 
عىل مواصلة الســر يف مواجهات انقالب مليشــيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران، التي ال تفهم لغة الســالم، وإنما 
لغة الردع والقوة، الفتا إىل نقضهــا وتنكرها لكل االتفاقات 
خالل مراحل الحوار وصياغة الدستور. وشدد وزير األوقاف 

عىل أهمية الحفاظ عىل الدســتور والقانــون، موضحا دور 
الحكومة الرشعية يف تطبيع األوضاع باملناطق املحررة. وثمن 
الوزير عطية جهود اململكة العربية الســعودية، ووقوفها إىل 
جانب الشعب اليمني ومساندة الرشعية، وجهودها للوصول 

وتحقيق اتفاق الرياض.

وزير األوقاف يؤكد على ضرورة توحيد الصف والتفاف 
الجميع حول القيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية أكــد وزير الخارجية محمــد الحرضمي أن 

التصعيــد والخروقات التي ارتكبتها مليشــيا 
الحوثي املتمــردة خالل األيــام املاضية غر 
مربرة، ويجب إدانتهــا بكل رصاحة ووضوح. 
وشدد الوزير الحرضمي عىل موقف الحكومة 
حول رضورة تنفيذ اتفاق الحديدة ال سيما ما 
يتعلق بقوات األمن والســلطة املحلية، وتنفيذ 
االنسحابات من موانئ ومدينة الحديدة، وفتح 
املمرات اإلنســانية. جاء ذلك أثناء لقائه، أمس 
األربعاء، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
ورئيس بعثة األمم املتحدة يف الحديدة، الجنرال 
ابهيجيت غوها، وبحث معه مستجدات تنفيذ 
اتفاق الحديدة والتصعيد األخر للمليشيا الحوثية 
يف الدريهمي واملخا. كما ناقش الجانبان ســر 
عمل البعثة األممية ولجنة تنسيق إعادة االنتشار 
واملعوقات التــي تواجههما. وحذر الحرضمي 
من القفز عىل اتفاق ستوكهولم باعتبار اتفاق 
الحديدة محطة حقيقية، ومؤرش مهم يف طريق 
السالم املستدام. من جانبه أعرب رئيس لجنة 
تنسيق إعادة االنتشار عن شــكره للحكومة 
اليمنية عىل ما قدمتــه لبعثة األمم املتحدة من 
دعم عىل مدى الفــرة املاضية، مؤكدا حرصه 
عىل تحقيق تقدم يف عملية السالم وتنفيذ اتفاق 
الحديدة بما يضمن حرية الحركة للمواطنني، 
وحرية مرور قوافل اإلغاثة، ومنع كافة أشكال 
التصعيد. ويف نفس السياق شدد وزير الخارجية 
محمد الحرضمي، عــىل رضورة تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم، وإحراز تقدم ملموس يف الحديدة، 
وتنفيذ ما ورد بشــأن قوات األمن والســلطة 

املحلية كإجراء مهم لبنــاء الثقة، موضحاً أن 
عدم التزام الحوثيني بوقف إطالق النار والتصعيد 
العسكري املســتمر يستدعي من األمم املتحدة 
ومجلس األمن إدانة واضحــة، واتخاذ موقف 
حازم تجاه هذه الخروقات واالنتهاكات. جاء ذلك 
أثناء لقائه، أمس األربعاء سفر بريطانيا لدى 
اليمن مايكل آرون، وبحث معه تطورات عملية 
السالم يف اليمن التي تقودها األمم املتحدة، وأثر 
اتفاق الرياض لتوحيد الصفوف ملواجهة املرشوع 

اإليراني الحوثي يف اليمن.
وثمن الحرضمي، دور األشــقاء يف اململكة 
العربية الســعودية للوصول إىل هــذا االتفاق 

وضمان تنفيذه، منوها بأن عودة دولة رئيس 
الوزراء وطاقمه الــوزاري إىل العاصمة املؤقتة 
عدن وفقا التفــاق الرياض أضحت قريبة جدا 
وتأخرت قليال ألسباب لوجســتية فقط. من 
جانبه أكد الســفر الربيطاني عىل دعم بالده 
التفاق الرياض ولجهود السالم األممية يف اليمن.. 
مشراً إىل أن االتفاق كان له تأثر إيجابي وأوجد 
فرصة مناسبة لتحقيق السالم الشامل يف اليمن، 
وأكد الســفر آرون أن بالده ستستمر يف بذل 
الجهود يف سبيل التوصل إىل حل لألزمة اليمنية. 
حرض اللقاء مسؤول أوروبا بوزارة الخارجية 

مجيب عثمان.

الحضرمي يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم وانسحاب المليشيا من الحديدة وموانئها
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زار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، 
املهندس أحمد امليــرسي، برفقة وزير 
الدولة اللواء محمد عبدالله كدة، وأمني 
عام املجلس املحــيل بمحافظة املهرة، 
سالم عبدالله نيمر، الثالثاء، قيادة محور 
الغيضة، ومعسكر الرشطة العسكرية، 
واطلــع خــالل الزيارة عــىل جاهزية 

الوحدات العسكرية.
وكان يف استقبال نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية، قائد محور الغيضة واللواء 
123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور، 
وقائد اللواء 137 مشــاة العميد محمد 
محمد القايض، وقائد الرشطة العسكرية، 
العقيد محسن مرصع، وعدد من القيادات 

العسكرية.
ونقل امليرسي لضباط ومنتسبي قيادة 
املحور، تحيات القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة الرئيس املشــر الركن عبد ربه 

منصور هادي.
وحيا قيادة محور الغيضة والوحدات 
العسكرية باملهرة، عىل صمودها وثباتها 
يف هذه املرحلــة الحرجة التــي يدفع 
اليمنيون فيها ثمنــا باهظا.. مؤكدا ان 
هذا الصمود يدل عىل أنه الزال لدينا جيش 
وطني نبني ونعــول عليه يف الدفاع عىل 

الوطن وسيادته.
وأكد وزير الداخلية أن القوات املسلحة 
واألمن أمام مسؤولية تاريخية للحفاظ 
عىل السيادة الوطنية واستعادة مؤسسات 

الدولة.
وذكر امليرسي أن االصطفاف والتالحم 
ببن مؤسسات الدولة واملجتمع باملهرة 
مثل سدا أمام انزالق املحافظة للفوىض 

وجعلها مالذا آمنا للنازحني.
ودعا أبنــاء املهرة إىل االســتمرار يف 
الحفاظ عــىل التالحم واالصطفاف ملنع 
انزالق املحافظة إىل أتون الرصاعات.. كما 
دعا قيادة املحور ومنتسبيها اىل مزيد من 
اليقظة األمنيــة وتأدية املهام واألعمال 
املنوطــة، مشــرا إىل أن االشــكاليات 

والصعوبات يف طريقها للزوال.
من جانبه، رحب قائد اللواء 137 مشاة 
العميد محمد القايض، بزيارة نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية، والوفد املرافق له 

إىل قيادة محور الغيضة.

وقال: إن الوحدات العسكرية يف محور 
الغيضة، ستكون السند، وعند حسن ظن 
القيادة ملواجهة أعداء الوطن واالنقالبيني، 

الستعادة الدولة والجمهورية.
كما زار امليرسي، معســكر الرشطة 
العسكرية باملهرة، لالطالع عىل جاهزية 

القوات، مشيداً بصمودها وثباتها.
وشــدد يف كلمة توجيهية للجنود عىل 
اليقظة والحس واألمني، وممارسة املهام 
عىل الوجه املطلــوب، مؤكدا أن القوات 
املسلحة واألمن هي صمام أمان الوطن.

اجتماع بقيادة المحافظة
وترأس نائــب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة املهنــدس أحمــد امليرسي، 
األحد، اجتماعاً لقيادة الســلطة املحلية 
بمحافظة املهرة بحضــور وزير النقل 
صالح الجبوانــي، ووزير الدولة اللواء/ 

محمد كدة.
وكرس اإلجتماع ملناقشــة األوضاع يف 
املحافظة والتحديات التي تواجه السلطة 
املحلية من أجل االســتجابة الحتياجات 
املواطنني والبنى التحتيــة التي تفتقر 
إليها املحافظة ووضع الخدمات العامة 
املقدمة للمواطنني والحاجة اىل تطويرها 

والرفع من املستوى لتتناسب مع حجم 
الطلب عليها ومستوى الجودة املطلوبة 

التي تلبي اإلحتياج.
ويف اإلجتمــاع الذي ضــم أمني عام 
املجلس املحيل ســالم نيمــر وأعضاء 
املكتب التنفيذي واملجلــس املحيل، نوه 
امليرسي بالدور الوطني لقيادات وأعيان 
وأبناء محافظة املهرة، وتماســكهم يف 
الظروف الصعبــة والحفاظ عىل االمن 
واالســتقرار واملحافظة عىل النســيج 
املجتمعي ومؤسسات الدولة، يف الوقت 
الذي سقطت فيه كثر من املحافظات يف 

موجات الرصاعات املختلفة.
وشــدد عىل أهميــة الحفــاظ عىل 
مؤسســات الدولة بما يخــدم املجتمع 
الحقيقيــة  والتنميــة واالســتجابة 
إلحتياجات املواطنني.. مشراً اىل ان املهمة 
األوىل واألساسية حالياً تكمن يف استعادة 
مؤسسات الدولة وتثبيت األمن وتوفر 

الخدمات العامة.

إعادة تأهيل
وعىل الصعيد نفسه افتتح نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخليــة مرشوع إعادة 
تأهيل مبنى إدارة املؤسسة االقتصادية 

اليمنية باملحافظة.
وخــالل اإلفتتاح طــاف نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية ومعه وزير النقل 
صالح الجبواني ووزيــر الدولة اللواء/ 
محمد كده، بأقســام الفرع بعد إعادة 

تأهيله.
ولفــت إىل أن الحكومة تعول عىل دور 
ريادي للمؤسسة االقتصادية بعد إعادة 
تفعيل فروعها يف عــدد من املحافظات 
املحررة، مؤكداً أن الحكومة ستقدم لها 
الدعم الذي يمكنها من استعادة دورها 

ومهامها.
 من جانبه أوضح املدير العام التنفيذي 
للمؤسسة العميد/ سامي السعيدي أن 
افتتاح الفرع وإعادة تأهيله يأتي يف إطار 
خطة املؤسســة لتفعيل فروعها عقب 

استئناف املؤسسة عملها من عدن.
وبني أن املؤسسة جرى تفعيل فروعها 
يف عدد من املحافظات وقريباً سيتم تفعيل 
فرعي املؤسسة يف سقطرى وحرضموت.

لقاء موسع
وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
لقاًء موسعاً ضم األمني العام للمجلس 
املحيل باملحافظة ســالم نيمر، والوكيل 

املســاعد زين العابدين خــودم، ومدير 
رشطة املحافظة العميد/ مفتي صمودة، 

بحضور وزير النقل صالح الجبواني.
خالل اللقاء استمع امليرسي من قيادات 
الســلطة املحلية إىل رشح حول أوضاع 
الخدمات يف املحافظة والجهود املبذولة 
لتحســينها وتجاوز األثار السلبية التي 
خلفهــا اإلعصار املداري الــذي اجتاح 
املدينة.. مؤكداً حرص الحكومة عىل الدفع 

بعجلة التنمية باملحافظة. 

اجتماع أمني وعسكري
وكان املهنــدس أحمــد امليــرسي 
ترأس، الســبت، اجتماعاً للجنة األمنية 
باملحافظــة، لالطــالع عــىل أوضاع 
األمنيــة  املؤسســتني  واحتياجــات 

والعسكرية باملحافظة.
ويف االجتماع الذي حرضه األمني العام 
للمجلس املحيل باملحافظة ســالم نيمر 
ووكالء املحافظة صالح عليان وحسني 
املســعدي وزين العابدين خودم، ومدير 
رشطة املهرة العميــد/ مفتي صمودة، 
وقائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة 
اللواء الركن/ عبداللــه منصور، وقائد 
اللواء 137 مشــاة العميد محمد محمد 
القايض وعــدد من القيــادات األمنية 
والعسكرية، استمع نائب رئيس الوزراء 
من قادة الوحدات العســكرية واألمنية 
اىل سر العمل والصعوبات واإلحتياجات 
امللحة لالرتقاء بالعمل ورفع الجاهزية 

واليقظة العالية.
 وأشــاد نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة، بجهود القوات العســكرية 
واألمنية باملهــرة رغم االنقالب والحرب 
وشحة اإلمكانات.. مثمناً جهود السلطة 
املحلية وقيامها بدورها يف هذه الظروف 

الصعبة التي تمر بها البالد.
وأكد امليرسي، عىل أهمية التنســيق 
اإليجابي مع اململكة العربية السعودية.. 
مشدداً عىل أهمية ممارسة كل الجهات 
لصالحياتها وفقاً للقانون والدســتور.. 
الفتا إىل أهمية التنسيق والتعاون لتقوية 
أداء مؤسســات الدولة لتأدية واجبها 

ورضورة تاليف بعض االشكاليات. 
وشــدد عىل أهمية تضافــر الجهود 
والتعاون املجتمعي مع السلطة املحلية 

وأجهزتها األمنية والعســكرية للحفاظ 
عىل حالة األمن واالســتقرار التي تنعم 
بها املحافظة.. مشيداً بتكاتف أبناء املهرة 
ووقوفهم إىل جانب الرشعية ومؤسسات 

الدولة. 
وحث وزير الداخلية قــادة األجهزة 
العسكرية واألمنية عىل رفع الجاهزية 
واليقظــة األمنيــة ومعالجــة كافة 
اإلشــكاليات والصعوبات.. مؤكداً عىل 
أهمية ممارسة املؤسســة العسكرية 
واألمنية كافة صالحياتها ومهامها من 
أجل استباب األمن واالستقرار والسكنية 

العامة.
من جانبه، رحب األمني العام للمجلس 
املحــيل، بنائــب رئيس الــوزراء وزير 
الداخلية.. مســتعرضاً طبيعة األوضاع 
بصورة عامة وتكامل العمل بني الوحدات 
األمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق 
مع التحالف العربــي.. مطالباً بتقديم 
املزيد مــن الدعم واإلمكانــات للقوات 

العسكرية واألمنية.

الحفاظ على اللحمة الوطنية
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
ووزيــر النقل صالــح الجبواني التقيا 
بقيادات السلطة املحلية وأعيان القبائل 
واملواطنني يف مديريــة ثمود بمحافظة 
حرضموت وتفقدا، مســتوى الخدمات 
وسر عمل املؤسسات الرسمية والخدمية 

واألمنية يف املديرية.
واشــادا الوزير بأبناء مديرية ثمود 
خاصة وحرضمــوت عامــة لدورهم 
الوطني والحضاري يف مختلف املجاالت 
الفكرية واألدبية والعلوم اإلنســانية إىل 
جانب اســهامهم يف التنمية وحفاظهم 

عىل األمن واالستقرار واللحمة الوطنية.
وأشار امليرسي اىل ان اليمن يمر اليوم 
عىل اعتــاب مرحلة جديــدة، تهدف اىل 
مللمة الصفوف وتعزيز األمن واالستقرار 
وتعزيز اللحمة الوطنيــة يف إطار بناء 
اليمن االتحادي الــذي يضمن الحقوق 
لكل املواطنني، بعد القضاء عىل انقالب 
مليشــيا الحوثي املدعومة مــن إيران 
ومرشوعها الساليل واستعادة مؤسسات 
الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت 

سيطرة االنقالب.

عـقد عــدة اجتماعـــات بقـيادات المؤسسة العسكريـــة واألجهـزة األمنية والسلطــة المحلية فــــي المحافظة

الميسري: المهمة األولى واألساسية حـاليًا تكمن فـي استعادة مؤسسات الدولة وتثبيت األمن وتوفير الخدمات العامـة

 عدن / خاص:

تختتم اليوم الدورة التدريبية 
الثالثة ملوظفي الســجون حول 
حماية الفئات املستضعفة وفقاً 
للنهج القائم عىل حقوق اإلنسان 
يف مراكز التأهيل واإلصالح بعدن 
وافتتحت الــدورة برعاية وزارة 
الداخليــة ونظمتهــا مصلحة 
التأهيل واإلصالح بالتعاون مع 
املنظمة الدولية لإلصالح الجنائي 

األحد املايض. 
تأتي الــدورة يف إطار مرشوع 
الدعــم املؤســيس لألجهــزة 
القضائيــة واألمنيــة يف اليمن 
املمول من برنامج األمم املتحدة 
واستهدفت   ،)UNDP(اإلنمائي
الدورة التدريبية عىل مدى خمسة 
أيــام خالل الفــرة )10 - 14( 
نوفمرب 2019م عدد 12 مشاركاً 
ومشاركة من العاملني يف مجال 

الخدمات الصحيــة والتعليمية 
وخدمات اإليواء والغذاء وخدمات 
التأهيل وإعادة اإلدماج من سجن 
املنصورة بقسميها )A.B( ومن 
محافظات )لحج - أبني - الضالع 

- تعز(.
ويف اإلفتتــاح ألقــي العقيد/ 
عبدالله محمود مدير عام الشؤون 
التأهيل  الداخليــة بمصلحــة 
واإلصالح كلمة نيابة عن رئيس 
املصلحة، رحب فيها باملشاركني 
مقدماً شكره وتقديره للمنظمة 
عــيل دعمهــا برامــج تطوير 
السجون وبناء قدرات العاملني 

يف مراكز التأهيل واإلصالح.
كما ألقت األســتاذة ســماح 
يوسف منسقة املنظمة الدولية 
لإلصالح الجنائي كلمة املنظمة 
تطرقت فيها ايل نبذه عن املنظمة 
وعملها يف اليمــن، وكذلك نبذة 
عن مرشوع املنظمة املمول من 

)UNDP( الذي يســتهدف بناء 
قــدرات وتنمية مهــارات عدد 
)123( شــخصاً من العاملني يف 
الســجون حول مهارات إدارة 
الســجون من خالل )8( ورش 
تدريبية نفذ منها خالل سبتمرب 
وأكتوبر املــايض )4( ورش يف 
املكال واملحافظات املجاورة لها 
استهدفت عدد )75( شخصاً من 
العاملني يف السجون وأوضحت 
أن هذه الورشــة تعترب الثالثة 
ضمــن )4( ورش تدريبيــة يف 
عدن تســتهدف )48( شخصاً 
من ســجون عدن واملحافظات 
املجاورة لها، حيث نفذت ورشتان 
خالل الفرة من 15 - 30 أكتوبر، 
وستنفذ الورشة الرابعة من 16 - 

20 نوفمرب.
وشــارك يف التدريب املحامي 
جميل ماطر والعميد/ عبدالسالم 

الضالعي.

اختتام الدورة التدريبية الثالثة للعاملين
فـي مراكز التأهيل واإلصالح بعدن

حيا قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة األمنية 
يف املحافظة اللواء/ سمر عبدالله الصربي صمود 
املقاتلني من أبطال الجيش الوطني وقوة بأسهم 
وصالبة إرادتهــم الوطنية يف جميــع الجبهات 
القتالية بمحافظة تعز من أجل إسقاط مرشوع 

مليشيا الحوثي املتمردة.
جاء ذلك خالل ترؤســه، األحد، اجتماعاً ضم 
قادة األلوية واألجهزة األمنية ملناقشة مستجدات 

الوضع العسكري واألمني باملحافظة.
واستهجن اللواء الصربي الحمالت اإلعالمية التي 
تشنها بعض األبواق املشبوهة ومواقع التواصل 
اإلجتماعي عىل منتسبي الجيش الوطني ورجال 
األمن، مؤكداً أن هناك من يعمل لصالح مليشــيا 
الحوثي االنقالبية وأجندة أخرى تعمل عىل تشويه 
صورة الجيش الوطني واملؤسسة األمنية والنيل 
من التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني، 

ورجال األمن البواسل.
ووجه الصربي قيادات املؤسســة العسكرية 
واألمنية باإللتزام الصارم بالقوانني العســكرية، 
وعدم اإلنجرار وراء الشائعات املغرضة، والتحركات 

املشبوهة يف املدينة ويف املديريات املحررة.

مشــدداً عىل أهمية التحــيل باليقظة والحذر 
ومراقبة العــدو واإلســتمرار يف حماية الثغور 
واإلستعداد ألي طارئ كون العدو ال يزال يربص 

بمدينة تعز وأبنائها.
وأشاد املجتمعون بالجهود الكبرة التي تبذلها 
قوات األمــن واألجهزة األمنيــة يف حفظ األمن 
والســكينة العامة، داعيا املواطنني اىل اإلستمرار 

يف التعاون مع رجــال األمن يف ردع الخارجني عن 
القانون، والحفاظ عل املمتلكات العامة والخاصة. 
حرض االجتماع رئيــس أاركان املحور العميد/ 
عبدالعزيز املجيدي وقادة األلوية العسكرية بمحور 
تعز ومدير األمن الســيايس العميد/ عبدالواحد 
رسحان ورئيس شــعبة االستخبارات العسكرية 

العميد/ عبده البحري.

في اجتماع ضم قادة األلوية واألجهزة األمنية في المحافظة

قائد محور تعز يحيي صمود أبطال الجيش ورجال األمن ويستهجن حمالت التشويه للتضحيات التي يقدموها

االصطفاف والتالحـم مـثـل ســدًا أمــام انــزالق المحافظـة نحــو الفــوضـى
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- كيف تنظرون التفاق الرياض بني 
الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل 
الجنوبي الذي تم توقيعه يف الخامس 

من الشهر الجاري؟

ال شــك أن اتفاق الريــاض يمثل 
خطوة ايجابية باتجاه إحالل السالم 
الدائم يف اليمن، وهنا نود أن نســجل 
شــكرنا للجهود املبذولة من االشقاء 
يف اململكة العربية الســعودية ممثلة 
بخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وويل عهده االمني، هذه 
الجهود الهادفة اىل لم الشتات وتوحيد 
الكلمة ورص الصــف والحفاظ عىل 
الجبهة الوطنية الداخلية متماســكة 
يف مواجهة املرشوع االيراني يف اليمن 
قابلها اليمنيون ســواء يف الحكومة 
الرشعية او يف املجلس االنتقايل برعاية 
وقيــادة فخامة رئيــس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي باالســتجابة 
والرحيب، وتوقيع اتفاق الرياض يف 
هذه الظروف يعــد خطوة إيجابية يف 
اتجاه بسط نفوذ الدولة وسيطرتها عىل 
املناطق املحررة ويف مقدمتها العاصمة 
املؤقتة عدن ويفتح مجاال أوسع وأكرب 
للمنظمات اإلغاثية ملساعدة الشعب 
اليمني يف محنته وشدته التي يمر بها 
جراء هذا االنقالب الذي نفذه الحوثيون 
بدعم من إيــران وايضا اعادة االعمار 
والتنمية والخدمات ألبناء اليمن جميعا 
سواء يف املناطق املحررة او يف مناطق 
ســيطرة مليشــيات الحوثي وعودة 
البعثات الدبلوماســية اىل العاصمة 
املؤقتة عدن وسيمثل رضبة قاصمة 
للمرشوع االيراني يف املنطقة بشــكل 

عام.
- ما النتائج االيجابية املتوقعة من هذا 
االتفاق عىل مدينة عدن واملحافظات 

الجنوبية بشكل عام؟

النتائج اإليجابيــة املتوقعة كبرة؛ 
منها دمج الوحدات العسكرية واالمنية 
يف وزارتي الدفاع والداخلية هذا سيمنع 
تفكك الدولة وبروز الكيانات املوازية 
وخلق فوىض داخلية وسيمنع االقتتال 
والحروب التي كانت تحدث هنا وهناك 
يف املناطــق املحررة، كذلك ســتكون 
الدولة بقيادة واحــدة وهو الرئيس 
عبدربه منصور هادي، وسلطة واحدة 
وهي الحكومة الرشعية بمشاركة كل 
أبناء اليمن جنوبا وشماال رشقا وغربا، 
ســتبدأ التنمية يف عدن بشكل خاص 
ويف كل املحافظــات املحررة بشــكل 
عام وســوف تكون هناك فرص أكرب 
لالستثمار والتنمية ولعودة الرأس املال 
املهاجر وستحتضن هذه املحافظات 
املغربني وكذلــك النازحني من بطش 
وجربوت املليشيات الحوثية االرهابية 
كون مساحتها كبرة جدا اذ انها تمثل 
أكثر من 80 % من مساحة اليمن كل 
ذلك سوف يســهم يف حركة السوق 
التجارية املحلية ويرفع من مستوى 
معيشة الناس وســتتوفر الخدمات 
وتتطور الحياة تدريجيا حتى استكمال 

التحرير إن شاء الله.
- رئيس الجمهورية وجه يوم السبت 
جميع أجهزة الدولة ومؤسســاتها 
للعمل عىل تنفيذ اتفــاق الرياض 
بشــكل فوري.. ماهــي التحديات 
والصعوبات التــي تتوقع أن تقف 
عائقا أمام تنفيذ بعض بنود االتفاق؟

رئيس الجمهورية حريص عىل تنفيذ 
هذا االتفاق لذلك أعطــى توجيهات 
واضحة ببدء التنفيذ والتقى بسفراء 
مجموعة العرشيــن املعتمدين لدى 
الجمهورية اليمنية ورشح لهم حيثيات 
هذا االتفــاق وتطلعات اليمنيني نحو 
تحقيق السالم واالستقرار يف املناطق 
املحررة وشكرهم عىل تأييدهم ودعمهم 
للحكومة الرشعية وشكر كذلك اململكة 
العربية السعودية عىل كل هذه الجهود 
إلنجاح االتفاق ورعايته والحرص عىل 
حقن الدماء وإحالل السالم الدائم يف 
اليمن ونبذ العنف واالرهاب والخروج 
عىل الدولة ومؤسساتها ودعم السلطة 
والحكومة الرشعية والجيش الوطني 
حتى يكون هو املســيطر الحقيقي 

والفعيل عىل االرض.

وال شك أن هناك تحديات وصعوبات 
يف تنفيذ هذا االتفــاق ولكن بتعاون 
الجميع وحسن النوايا وكذلك الخطوات 
االيجابية باتجاه حقن الدماء وتوحيد 
الكلمة ورص الصف ســيكون اسهل 
بكثر مع دعم االشقاء واالصدقاء ال 
شك ان هذا االتفاق سيكون واقعا عىل 

االرض إن شاء الله.
- بتوقيع اتفــاق الرياض تكون اليمن 
وكافة القوى السياسية املؤيدة للرشعية 
عىل أعتاب مرحلة سياسية جديدة.. برأيك 

ماهي أبرز مالمحها واستحقاقاتها؟

التوافق الوطني هــو ابرز مالمح 
هذه املرحلة واالصطفــاف الوطني 
خلف القيادة الرشعية ممثلة برئيس 
الجمهورية، وإيقاف الحمالت االعالمية 
واالســتقطاب والتناحر الســيايس 
واالعالمي وحتى العسكري يف مناطق 
ســيطرة الرشعية واملناطق املحررة 
وتوحيد الجبهات نحو تحرير العاصمة 
صنعاء واستكمال تحرير املحافظات 
التي تحت ســيطرة املليشيا الحوثية 
واســقاط االنقالب وعودة السلطة 
الرشعيــة اىل كامل الــراب اليمني 
ثم االنطالق نحو اســتكمال املرحلة 

االنتقالية والتداول الســلمي للسلطة 
واستكمال تطبيق املبادرة الخليجية 
وآليتهــا التنفيذيــة املزمنة وتطبيق 
مخرجــات مؤتمر الحــوار الوطني 
الشــامل وبناء الدولة االتحادية من 
ستة اقاليم التي سيكون فيها اليمنيون 
رشكاء يف إدارة السلطة والثروة دون 

تمييز أو إقصاء أو تهميش.
- مــا الدور املنــوط باملواطنني يف 
املحافظــات اليمنية املحررة وكذلك 
القوى السياســية كافة تجاه هذا 

االتفاق؟

املحافظــات  يف  املواطنــني  دور 
املحررة هو الخروج برأي عام جامع 
يؤيد خطوات حقــن الدماء والتوافق 

السيايس والوطني واالصطفاف خلف 
الســلطة الرشعية ممثلــة يف رئيس 
الجمهورية واملساعدة يف وقف الحمالت 
االعالمية والتوجه نحو الهدف الكبر 
أال وهو اســقاط التمرد واســتعادة 
الدولة واستكمال االتفاقات السابقة 
املتمثلــة بمخرجات مؤتمــر الحوار 
الوطني واملبادرة الخليجية وصوال اىل 
االستحقاقات يف االنتخابات الرئاسية 
والربملانية وانتخابات االقاليم إن شاء 

الله.
- بعض األصوات هنا أو هناك تحاول أن 
تزعزع ثقة اليمنيني يف قيادتهم الرشعية 
باالدعاء أن اتفــاق الرياض ينتقص من 

السيادة اليمنية.. ماذا تقول لهؤالء؟ 

اقول لهم عليهم ان يعلموا انهم لن 
يكونوا احرص عىل السيادة الوطنية 
والدولة اليمنيــة من الرئيس عبدربه 
منصور هــادي ونائبــه وحكومته 
والقــوى السياســية املصطفة مع 
الرشعية التي ضحت بالغايل والنفيس 
يف ســبيل الحفــاظ عــىل الرشعية 
والسيادة والدولة اليمنية ومؤسساتها 
رغم ما عانت يف سبيل ذلك وما تلقته 
من اعتداءات سافرة من قبل املليشيات 
سواء يف الشــمال أو الجنوب.. فكل 
اشكال والوان التمرد واالنقالب سواء 
االنقــالب الذي حــدث يف صنعاء أو 
التمرد الذي حدث يف عدن كلها كانت 
تستهدف السيادة وتستهدف القوى 

الوطنية وتستهدف مؤسسات الدولة 
لكن الرئيس هادي تحديدا ومعه كل 
القوى الوطنية السياســية اليمنية 
املؤيدة للرشعية لــم يتنازلوا وضحوا 
كثرا وصربوا وصمدوا ومدوا ايديهم 
عندما جاء املخطئون للسالم والوئام 
واالصطفاف، الشــك ان هذه خطوة 
ايجابيــة يف الحفاظ عىل الســيادة 
والحفــاظ عــىل الوحــدة الوطنية 
والحفاظ عىل النســيج االجتماعي 
والوطني والحفاظ عىل الدماء اليمنية 
وليس انتقاصا كما يظن البعض ولكن 
لألسف الشــديد إما ان يكون هناك 
تشويه متعمد لهذا االتفاق حتى تعود 
البلد اىل الفوىض واالقتتال مرة اخرى 
او ان هناك فهم مغلوط لهذا االتفاق 
وحيثياتــه ومرفقاته التي تؤســس 
لرشاكــة حقيقية ودمــج للوحدات 
العسكرية التي شكلت ابان املقاومة 
وما تالها وبعد تحريــر مدينة عدن، 
كل ذلك ينبغي أن يدعم ويشجع وان 
نثق يف قيادة الرئيس عبدربه منصور 
هادي للمرحلة ومعه القوى السياسية 

والوطنية مجتمعة.
- ما املطلــوب اليوم مــن اإلعالميني 
اليمنيني يف املحافظــات املحررة من أجل 
ترشــيد الخطاب اإلعالمــي الذي يجمع 
وال يفرق، ويســهم يف توعية الرأي العام 
بالهدف الجامع، وهو القضاء عىل املليشيا 

الحوثية اإلرهابية واستعادة الدولة؟

املطلوب من اإلعالميني والصحفيني 
يف هذه املرحلة هو أن يكون هناك إعالم 
واع، إعالم يرفــع املعنويات ويجمع 
الكلمة وال يفرقها اعالم يعزز الثقة يف 
الدولة واملؤسسات الرسمية ويف القيادة 
الرشعية ممثلة يف رئيس الجمهورية 
وحكومته والجيــش الوطني، إعالم 
ينبذ العنرصية واملناطقية والجهوية 
والســاللية والطائفيــة وكل الوان 
التعصب التي تفــرق الصف الوطني 
وتضعــف الجبهة الوطنيــة لصالح 
املليشيا الحوثية االرهابية، هذا االعالم 
ينبغي ان يســلك موجهــات خطاب 
اعالمي رافض لــكل انواع العصبيات 
والتفتيت والتمزيق ويتجه نحو خطاب 
اعالمي راشد صانع للرأي العام الوطني 
ويعزز ثقافة التعايش واحرام اآلخر 
واحرام التنوع ايضــا ويعزز الهوية 
الوطنية الواحدة ويوحد الصف والكلمة 
واالصطفاف الوطنــي خلف القيادة 
السياســية والرشعية حتى نستكمل 
التحرير ونســتعيد الدولة وبعد ذلك 
ننطلق نحو االستحقاقات التي طال 
انتظارها وذهبت هذه التضحيات كلها 
من اجل تحقيق حلم اليمنيني الكبر 
يف بناء الدولة االتحادية دولة الرشاكة 

والعدالة والحكم الرشيد.
- كلمة أخرية؟

هذا االتفاق يعد خطــوة يف طريق 
تصحيح مسار معركة دحر االنقالب 
واستعادة الســلطة الرشعية والتي 
لألسف الشديد اراد البعض خلق معركة 
جانبية تشغل التحالف العربي وتشغل 
الرشعية عن املعركة االساسية وهي 
معركة اســقاط االنقالب واستعادة 
الدولة، هذا االتفاق حكم فيه الجميع 
العقل والحكمة واصطف الجميع مرة 
أخرى خلف الرئيس الرشعي عبدربه 
منصور هادي ودعم التحالف العربي 
بقيــادة اململكة العربية الســعودية 
إلســقاط املرشوع اإليراني يف اليمن 
واســتعادة الدولة واســتكمال كل 
االهداف التي انطلقت من اجلها املبادرة 
الخليجية ومؤتمر الحــوار الوطني، 
وهذه النضاالت التي ضحى من أجلها 
أبناء اليمن جميعــا للوصول إىل يمن 
العدالة يمن الســيادة يمــن النظام 

والقانون اليمن السعيد ان شاء الله.

أســأل الله أن يجزي الجميع خر 
الجزاء، وأن يحقن دماء اليمنيني، وأن 
يجمع كلمتهم عىل املصالح الوطنية 
العليــا، وأن يتجــاوزوا الخالفــات 
والرصاعات والعصبيات الضيقة التي 
ال تؤسس إال لخالفات ورصاعات، وأن 

نبني وطننا بتعاوننا جميعا.

:» صـــالح باتيــــــس لـ»

 اتفاق الرياض خطوة إيجابية في اتجاه بسط نفوذ الدولة وسيطرتها على المناطق المحررة
 الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي من أهم فوائد االتفاق

  النتائــج اإليجابية المتوقعة كبيرة منها دمج 
الوحدات العســكرية واألمنية في وزارتي الدفاع 

والداخلية لمنع تفكك الدولة

 التوافــق الوطني هو أبرز مالمح هــذه المرحلة واالصطفاف الوطني 
خلف القيادة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية

 من المهم العمل على توحيد الجبهات نحو تحرير العاصمة صنعاء 
واســتكمال تحرير المحافظات التي مازالت تحت ســيطرة المليشيا 

الحوثية وإنهاء االنقالب والتوجه صوب المستقبل المنشود

يمثل اتفاق الرياض بني الحكومــة اليمنية الرشعية واملجلس االنتقايل الجنوبي خطوة مهمة اعتربها 

كثري من املراقبني السياسيني أنها تؤسس ملرحلة جديدة نحو توحيد الجهود الوطنية سياسيا وعسكريا 

إلسقاط االنقالب الحوثي واستعادة السلطة الرشعية والبدء بمسار اكثر قوة وتالحم من التعاون والرشاكة 

يف املحافظات املحررة بما يسهم يف تصحيح االختالالت عىل كافة األصعدة واالنطالق نحو البناء والتنمية 

وإعادة االعمار بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنني اليمنيني.

ولكن كيف السبيل نحو تحقيق كل ذلك؟ وما املطلوب من القوى السياسية يف املحافظات اليمنية املحررة 

لدعم االتفاق يف امليدان؟ وما الدور اإلعالمي املطلوب يف هذه املرحلة تحديداً؟

هذه االسئلة وغريها وجهتها »26سبتمرب« لألستاذ صالح بن مسلم باتيس عضو مجلس الشورى اليمني 

وعضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة عىل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 محمد سعيد الحامدي- المكال 
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لقد ظهر الرئيس هادي عند مراسيم 
إشهار اتفاق جدة، والذي سمي بإعالن 
الرياض قويــاً، واثقاً، متماســكاً، 
رزيناً، وأباً لكل اليمنيني، كما ظهر أنه 
مازال صحيا صحيحاً معافاً، وقادراً 
ومقتــدراً؛ ولكنه ظهر متســامحاً، 
حيث قــال لهم: فمــاذا تظنون أني 
فاعل بكم بعد تمردكم عىل الرشعية 
بالعاصمة املؤقتــة عدن.. قالوا له يا 
سيادة الرئيس، يا فخامة املشر العفو 
واملعذرة ولن ترانا بعد هذا اليوم إال يف 
صفك ومؤيدين لرشعيتك.. رّد عليهم 
فخامته؛ بما رد الرسول القائد األول 
املتســامح األول يف التاريخ االنساني 
وهو القدوة الحســنة لكل املؤمنني 
عندما قال لكفار قريــش يف كلمته 
املشــهورة ما ذا تظنــون أني فاعل 
بكم قالو اخ كريم وابــن أخ كريم.. 
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء! والرئيس 
أعطاهم الفرصة ليكونوا صالحني؛ إال 
أن الدماء واألرواح ال تسقط بالتقادم 
أو التفــاوض أو باالتفاقات، فهناك 
دماء قد أنزفــت، وأرواح قد أزهقت، 
وهناك قتل وسحل وترحيل وامتهان.. 
نعم! أتاح لهم الفرصة، كي يظهروا 
حسن النية ويتحولوا فعال إىل أسوياء، 
لكن األيام القادمة ستحدد ذلك، وهي 
كفية للتثبت من صدقهم من عدمه؛ 
غر أنه يلوح يف األفق ما يبيتون! وقد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 

صدورهم اكرب والله املستعان!
نحن هــذه األيام نعيــش أجواء 
احتفــاالت بمولد الرســول األعظم، 
وبذكرى مولده صلــوات ربي دائما 
وأبداً عليه، وعليه أفضل الصالة وأتم 
التســليم يلتقي الرئيــس مع قادة 
املتمرديــن بعد التوقيــع عىل اتفاق 
جدة، نعم! التقى الرئيس بعيدروس 
الزبيدي وفريقه والذين بادروا كقيادة 
للمجلس االنتقايل باالعتذار، فقال لهم 
الرئيس: ملاذا فعلتم بعدن ما فعلتم؟ 
أمن أجل مناصب زائلــة أم من أجل 
الوطن؟! عىل كل اذهبوا فأنتم إخوة لنا 
يف النضال ويف املصر، وأنتم ستكونون 
من قادة القوم، وجزء من الرشعية، 
وممن سيقررون مع آخرين مصر هذا 
اليمن الحبيب إذا صدقت النوايا.. وقال 
لهم: باب السلطة لكم مفتوحة ومن 
غر قتال أو اقتتال، وهي متاحة لكم 
ولغركم، فاليمن الكبر يستوعب كل 

أبنائه.
صلوات ربي عليك يا سيدي يا رسول 
الله بذكرى مولدك وسالمي عليك وعىل 
آلك وصحابتك العظــام أجمعني.. يف 
مولدك يحتفلون من يّدعون االنتساب 
لك عىل جثــث اليمنيني، يحتفلون بك 
وهم مغتصبون للسلطة يف العاصمة 
صنعاء الحبيبة وباقي املدن املغتصبة 
األخــرى، ومدعــون زوراً االهتمام 
واالفتخــار بأنهم هــم وحدهم من 
يتميزون باالحتفال بمولدك يا سيدي 
يا رسول الله، لكنهم يتناسون أنهم 
يحتفلون من أموال وأفواه الجائعني يف 

حفل استعرايض ال يمت بصلة ملولدك 
يا حبيبي يا رسول الله وال لحبك ابدا، 
وإنما لتعظيم وتكريس شــعاراتهم 
وأهدافهم الزائفة املضللة، والتسويق 
فقط لحركتهــم الحوثية ذات الفكر 
الفاريس، وفرضها عىل عموم اليمنيني 
بالقوة والرسول )ص( من كل أفعالهم 
براء.. نعم! من أموال الشعب احتفلوا 
وذهبوا لبيوتهــم، وذهب من احتفل 
معهم مــن الشــعب لبيوتهم أيضا، 
ولكن مكتويــن باســتمرار القتل 
والحصار والتجويع واملعاناة.. نحن 
ندرك أنك ال تقبل بمغاالتهم وطيشهم 
وغطرستهم، وهم ال يدركون ذلك، فال 
حول وال قوة إال بالله العيل العظيم.. 
وبهذا املقام مقام مولد خر خلق الله 
املصطفى محمد )ص(، فإننا نقرؤه 
منا السالم، ونرسل بالتحايا والسالم 
للقائد الرئيس هــادي قائد الحرب 
والســالم، فهو قائد حرب بامتياز، 
وهو صانع ســالم باقتدار.. حفظه 
ربنا تعاىل وأطال يف عمره الستكمال 
املشــوار يف تحريــر االرض وقبلها 
العقول، ويف العمــل لصالح الوطن 
والدولة االتحادية، وسينال بفضل الله 
ذلك بهدوئه املعتاد ورؤيته الصائبة 
عىل الدوام؛ فرس يا رئيســنا لشعبك 
وبشعبك وال تبايل بأقوالهم أو أفعالهم 
يا قائد اليمن الحربي و يا رجل السالم.
الرئيس هادي لــم يتوقف أبدا يف 
حربه عىل املرشوع الفاريس، ونجح يف 
ذلك نجاحاً باهراً؛ فاقنع دول الجوار 
والعالم بخطورتهم مبكراً، وها هم 
كل العالم يتصــدون ويحارصون 
إيــران املعتدية عــىل أرض اليمن 
وشــعبه، ولوال دهاء وذكاء رئيسنا 
هادي ملا حصل هذا األمر عىل واقع 
الحال.. ونجح أيضا يف إقناع اململكة 
للدخول يف املعركة للدفاع عن أمنها 
القومي، وعــن كل التهديدات اآلتية 

لها من الجهة الجنوبية؛ حيث كادت 
العاصمــة صنعاء أن تســقط بيد 
إيران لوال تدخل الشــقيقة الكربى 
اململكــة العربية الســعودية، لكن 
اململكة أدركت خطورة املد الفاريس 
فاســتجابت لطلب الرئيس هادي، 
وتدخلت وتعهدت بعدم تمكني إيران 
من أســقاط العاصمة صنعاء من 
عروبتها وانتمائهــا القومي مهما 
كلفها هــذا األمر! وهــا هي تقود 
تحالفاً عربياً، مســنودا بتأييد دويل 
قّل نظره.. وها هو الرئيس وقيادة 
الرشعية من جهة وامللك ســلمان 
وويل عهده وقيادة التحالف العربي 
من جهة ثانية يصنعون انتصاراً من 
نوع آخر.. أال وهو صناعة الســالم 
عند حدوث االختالف أو التباين بني 
فرقاء من أعلنوا التصدي للمرشوع 
اإليراني وأذرعه يف اليمن، ومن تعهدوا 
باالنتصار عىل الحوثي املنقلب عىل 
الرشعية والفكر الفاريس املستورد! 

إن االنتصار والنجاح الحقيقي هو 
تنفيذ ما توصل إليه املتحاورون يف جدة 
بإرادة صلبة ال تلني وإال سيظل حرباً 
عىل ورق كما قال، وأكد الدكتور/عبد 
الله العليمي قبل عدة أيام.. والنجاح 
يف إنجاز اتفاق الرياض ما كان له أن 
يتحقق عىل هذا النحــو، لو لم يعلو 
صوت صقور الرشعية.. أنجز االتفاق 
بمواقف وبطولــة الرجال.. الرجال.. 
أمثال امليرسي والجبواني، فبموقف 
وثبات هذين الرجلــني صيغ اتفاق 
الرياض بما خرج به؛ وال أظن مطلقا 
أن الرئيس سيتخىل عن هذين الرجلني 

عىل وجه التحديد!
إن أي اتفــاق عادة مــا يرافقه 
بعض الهنات واملنغصات، والتي قد 
تفيض لفشله أو إفشــاله؛ نعم! ال 
يخلو أي اتفاق من بعض املنغصات 
أو االســتعراضات املخالفــة ملا تم 

االتفاق عليه؛ فمن ذلك مثالً ظهور 
ممثل االنتقايل أثناء التوقيع حامال 
معه علم يخالف مضمــون ما تم 
االتفاق عليه؛ ومن املنغصات والتي 
قد تكون ســبباً للتلكــؤ والتباطؤ 
يف تنفيــذ االتفاق بســبب بعض 
الصياغات يف النصوص حمالة األوجه 
والتي تجعل تفســرها ممكنا لهذا 
الفريق كما يحلو له، وأيضا الفريق 
اآلخر، فعىل سبيل املثال عودة رئيس 
الحكومة لعــدن.. ففريق الرشعية 
يعترب ذلك عودة الحكومة بكاملها، 
وهذا أمر طبيعي، حيث وأن الدكتور 
معني رمز ملؤسســة وقائد لها، وال 
يعمل بمعزل عــن وزرائه، غر أن 
ناطق االنتقايل قال لوسائل االعالم: 
إن االتفاق نص رصاحة عىل عودة 
رئيس الحكومة لعدن لوحده فقط 
ومن أجل تسليم الرواتب، وكأنه أمني 
صندوق وليس رئيس حكومة.. أرجو 
من الرعاة أن يتولوا عملية التفسر 
وإقنــاع املوقعني حتى ال يفاجؤون 
بفشل تنفيذ هذا االتفاق كما اتفاق 
ستوكهولم الذي هو عنوان كل فشل! 
 أخراً.. نقول: إن اتفاق حوار جدة 
كان مرحلة تمهيدية لصناعة سالم 
عىل مســتوى اليمن كله، وقد فتحت 
أبواب ونوافــذ عدة مع املنقلبني، كي 
يحذوا حذو املتمردين ويظهرون حبهم 
لليمن واليمنيني، ويكونوا رجاالً كما 
ظهر قادة التمرد؛ وال شك أن سياسة 
اململكة العربية السعودية قادرة عىل 
أن تنجز السالم العادل واملنصف وغر 
املنتقص لســيادة أو الوحدة، أو ألية 
فئة يمنية.. السعودية تقول: األبواب 
مرشعة لصناعة سالم منصف وعادل 
لجميع اليمنيني، وال شك أن الرئيس 
قائد الشــعب اليمنــي وخبر حرب 
مجرب، وأحد صناع السالم من العرب 

يقول ذلك أيضاً.

االحتفال الحقيقي برسولنا محمد عليه الصالة 
والسالم، هو باستعادة رسالته ودوره الرسايل من 

اختطاف اإلمامة والفقه املغلوط.
فاإلسالم دين الكرامة اإلنسانية، والرسول عليه 
الصالة والسالم رحمتها، فلقد كرم الله اإلنسان قبل 
وجوده، بجعله الخليفة يف األرض، وأسجد له املالئكة، 
بعد منحه املعرفة والتمييز والعقل، بنفخة الروح، 
وخلقه بأحسن تقويم، واختار له دين اإلسالم، دين 
الحرية والكرامة وعبادة الله واالستخالف، وأرسل 
له الرسل واألنبياء ليصححوا له مساره وانحرافه، 
وأنزل معهم الكتاب والحكمة، ليعلموا الناس الكرامة 
والقســط، وختم دينه اإلســالم وأتمه، بالرسول 
والرسالة الخاتم، وجعل اكتمال دينه بكتابه القرآن، 
دليل العروج اإلنساني نحو الله، ونحو العلو والكمال 
لإلنســان، وتوحيد العبادة الحقة لله دون سواه، 
وإخراجــه من عبادة األربــاب إىل اإلله الواحد رب 
األرباب، وبه مفاتيح الصعود والرقي لالستخالف يف 
األرض وتسخرها، وجعل الله من الرسول األعظم 
محمد عليه الصالة والسالم، الرحمة املثىل لإلنسان 
والعاملني، ونموذج الخلق األعظم لإلنسان، والرافع 
عنه األرص واألغــالل، تلك هي حقيقة الرســالة 
والرسول، نموذًجا حقيقياً لكرامة اإلنسان وتميزه، 
وإبرازاً مكمالً لجوهر الرسالة والرسول، وأسوة حية 
حفظها الله يف كتابه ترافق اإلنســان حتى اكتمال 

استخالفه ووجوده يف يوم الحق.
اليوم تحتفل اإلمامــة الحوثية بصنعاء بذكرى 
هذا امليالد للرســول العظيم، ولرسالته العظيمة، 
بصورة مغايرة، تتعمد فيها قتل الرسول والرسالة 
بإخراجهما من جوهرهما ومضمونهما الرســايل 

والرسويل.
فما مارســته وتمارســه اإلمامة، من قطرنة 
وتخضر ألجساد بعض اليمنيني، ليس فيه كرامة 
الرسالة وال رحمة الرسول لإلنسان، وإنما إخضاع 

وإذالل لإلنسان اليمني.
فاإلمامة الحوثية عندما تصبغ الجدران واألجساد 
والسيارات بلونها األخرض، تحت مسمى االحتفال 
برســول الرحمة عليه الصالة والسالم، فهي تقول 
للمواطن اليمني الذي استجاب لدعوتها، أنت عندنا 
متاع، ال تفرق عن هذا الجدار وهذه الســيارة، فال 

قيمة لك أو لعقلك أو لكرامتك كإنسان.

إنهم يفرغون مضمون رســالة اإلســالم من 
مضامينهــا الحقيقية، ويفرغون الرســول عليه 
الصالة والسالم من دوره الرسايل والريادي والقيادي، 
ويحرفون بوصلة الرسالة والرســول بهذا القبح 

والزيف.
إنهم يقودن الناس لجعلهم قطيعاً بهيمياً، ال يعقل 
وال يفكر، بإبعادهم عن الداللة الحقيقية للرسالة 

والرسول وميالده، ليحكموا السيطرة عليهم.
االحتفال الحقيقي بميالده عليه الصالة والسالم، 
ليس بإلغاء العقل والدين، بل بإبراز الرابط بينهما، 
هذا الرابط الذي يحقق لإلنســان جوهر وجوده 
وحياته واســتخالفه وكرامته، وهــذا يتم بإبراز 
مضامني رسالته عليه الصالة والسالم التي حفظها 
القرآن، وإبــراز مضامني منهج وســلوك دعوته 
وإبالغــه، الذي حواه صحيح ســنته عليه الصالة 

والسالم.
هذا اإلفراغ املتعمد للمضامني الحقيقية للرسالة، 
واملضامني الحقيقية للدعوة واإلبالغ والخلق العظيم، 
للرسول محمد عليه الصالة والسالم، يهدف لدعم 
اإلمامة كإيدلوجيا سياسية، قائمة عىل معتقد فقهي 
مغلوط، وظفت من خالله الدين للتسلط والحكم، 
وعمدت إىل بناء مرتكزات حكمها الثالثية )التجهيل، 
التجويع، البطش( وفق األرضية الدينية املغلوطة، 

القائمة عىل اإلمامة وأهل البيت.
بينما اإلمامة وأهل البيت كإيدلوجيا سياســية 
للحكم والسلطة ال وجود لهما كدين وال أساس لهما 

يف دين اإلسالم.
ومن خالل هذه األرضية الدينية املغلوطة، وثالثية 
التجهيل والتجويع والبطش، أخرجت اإلمامة بعض 
اليمنيني، من الفعل والوجود اإلنســاني العقيل، إىل 
الفعل والوجود غر اإلنســاني غر العقيل، والذي 
وصل يف ضالالته العقلية ملرتبة أدنى من الحيوان، 

كما وصف الله يف سورة األعراف اآلية ١٧٩.
فتاهوا بني قطرنة أجسادهم يف املايض وتخضرها 
يف الحــارض، وال مجال أمــام هــؤالء لالنتصار 
إلنســانيتهم وكرامتهم، ورســالتهم ورسولهم، 
وتميزهم واستعادة وجودهم اإلنساني، غر استعادة 
عقولهم باالنتصار عىل اإلمامة بنسختها القديمة 

واملعارصة.

د. علي العسلي 

ة  القطرنة امتهان للكرامة وإساء
للرسول والرسالة

ال يشــتغلون يف الواجهة بعمل يوحد وال يفرق عرب إدارة 
حوارات وتفاهمات تفيض إىل إدارة الخالف بمستوى مسؤول 
وراق، وتغليب املصلحة الوطنية عىل املصالحة الشــخصية 
التي باتت محط ادعاء، بينما املمارسة عىل الواقع يسودها 
بالرغم من محاولة إصباغها بتمثيل إخراجي مرسحي داخل 
الهيئات يف الوقت الذي تتعامل سلوكيات الهيئات بطابع أناني 
ذاتي يكرس نزعة اإلقصاء واالستحواذ، وتتحول الهيئات إىل 
شلل فاسدة من خالل توزيع وتقاسم املصلحة، بينهما داخل 
الكيان وكأنه مزرعة خاصة يمتلكون عقود انتفاع يف أصولها 

وقرارها.
يجذر هذا الوعي املنحرف للرغباوية إفساد لقرار املؤسسة 
التي تتحول فيما بعد من منتجة وصانعة مبادرات إىل هياكل 
بقوالب جامدة  تتلقى وتعرب عن مــا يريده الدافع الذاتي ال 

الوطني املعرب عن تطلعات الناس وال تطلعات أعضائها.

يعد الجانــب األمني والتعليمــي ركيزتان 
اساسيتان إليجاد التنمية املستدامة وتحقيق 
انتعاش اقتصادي تنموي يفي بمتطلبات العيش 
الكريم واألمن لكل أبناء الشعب اليمني.. فما 
أحوجنا يف هذه الظروف الحرجة التي يمر بها 
شــعبنا ووطنا إىل هاتني الركيزتني يف الحياة 
خاصة وبعد أن وصل مجتمعنا إىل مستوى يرثى 
له من الفقر وانعــدام األمن نتيجة للتعصبات 
السياسية واملناطقية التي ال تزيدنا إال تناحراً 
وتنافراً لتجعل من وطننا بيئة خصبة للرصاعات 

بدال من تنمية االستثمار.
وبعد هذا كله نتساءل: هل يمكننا الوصول 
إىل مرحلة من الوعي الجمعــي ملواجهة هذه 
االختالالت التي تعيدنا إىل الوراء، أم أننا سنستمر 
يف غينا وتيهان املايض الذي دائما ما سيكون عىل 

حساب شعبنا وأجيالنا املتالحقة؟!

الوضع يزداد ســوءا عن ســابقه والطالب 
يحرم من التعليم ألسباب متعددة منها صعوبة 
استيعابهم يف املدارس الحكومية لزيادة اعداد 
امللتحقــني باملدارس هذا بالنســبة للمناطق 
الخاضعة لسيطرة الرشعية اما مناطق سيطرة 
االنقالبيني فال يوجد تعليم بالخالص وهذا بحد 
ذاته كارثة تهدد مصر أجيال نصنع لها اليوم 

املستقبل..
بل إنه يرتب عىل ذلــك فجوات أمنية كبرة 
من خالل انعدام الوعي، وعدم مواجهة األفكار 
املضللة التي تنتهجها خاليا اإلرهاب، والتي قد 
تستغل فراغ هؤالء األطفال يف مشاريع هدامة، 
فاألمن يبدأ من حماية األطفال والشــباب من 
فراغهم، ومما يكتســبونه مــن أفكار خالل 

ممارساتهم اليومية يف الشارع واملنزل.
السؤال الذي يطرح نفســه: ماذا عن دور 

املنظمات التــي أهدرت املليــارات من أموال 
الداعمــني تحت مســمى تغطيــة مثل هذه 

االحتياجات؟!

نحن بحاجة ماسة إىل تحصني جيل املستقبل 
باألفكار البنــاءة، ولن يتأتى ذلك إال من خالل 
االهتمام بالتعليم، وتذليل الصعاب واملعوقات 
التي تقف أمام العملية التعليمية لتقم بدورها 
يف حماية وعي األجيال مــن ثقافة الكراهية 
واستقطابات املليشيا االنقالبية التي أصبحت 

خطراً يهدد الحارض واملستقبل.

فإن ألردنــا أن يوجد األمن واالســتقرار يف 
وطننا؛ فمن الواجب العمل عىل حماية أبنائنا 
وشبابنا من الفراغ، وصقل أفكارهم باملعارف 
والعلوم املفيدة حتــى يكونوا رشكاء يف تنمية 

الوطن وخدمته.

األمـــن والتعليم والتنمية
صالح المسوري

الرقط في )اإلدارة والسياسة(!

عوض كشميم

هادي قائد شعب وخبير حـــرب 
وصانع سالم أيضًا 

د. عبده سعيد المغلس
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صالح المسوري

مستشــار وزارة اإلعالم د. فيصــل بن محمد 
العوايض تحدث قائال: »ســندخل مرحلة تنفيذ 
االتفاق التي وردت أزمان محددة لبعض الخطوات، 
والتي قد تكون بداية تتواصل بعدها العملية وتبدو 
األولوية ملحة هنا لجانبني هما األمن بمفهومه 
العام واإلســتقرار املعييش والخدماتي، وهذا أمر 
واضح لــدى الحكومة ولديهــا منظومة خطط 

وبرامج يف هذا الجانب«.

آمال كبيرة
وواصل الدكتور فيصل حديثه لـ»26سبتمرب« 
بالقول: »أما عن االتفاق كحدث فقد نال إهتمام 
العالم رغم أن األمر لم يدول بل ظل الخالف محيل 
واململكة وسيط بني طرفني يمنيني يف إطار واحد 
وال شك أن السواد األعظم من أبناء اليمن يعلقون 

آماالً كبرة عىل هذا االتفاق«.
وقسم العوايض املشككني واملتشائمني وفق رأيه 
اىل نوعني أو فئتني، موضحــًا: »األوىل فئة حاقدة 
تدور يف فلك االنقالبيني وال تريد أي استقرار، والفئة 
الثانية متشائمة وترى أن االتفاق ال يكون عادالً إال 
إذا تضمن عقوبات واقصاء وإدانات، مع أن االتفاق 
لم يمنح حصانة ألحد وهو يف صورته التي خرج 
بها أفضل ما يمكــن التوصل إليه يف هذه املرحلة 
وأياً كان االتفاق يظل أفضــل بكثر من الخالف 

واالقتتال«.

جهود سعودية جبارة
ويشر مستشــار وزير االعالم إىل أن »توقيع 
االتفــاق يعني اقراره وهو ما حصــل بعد قرابة 
الشهرين من الحوار الذي بذلت فيه اململكة العربية 
السعودية جهودا عكست حرص خادم الحرمني 

الرشيفني وويل عهده وسمو نائب وزير 
الدفاع الذي ادار املشاورات بكل اقتدار 
وكان رهان العالم عىل جهود اململكة يف 

محله«.
وأضاف العوايض: »مما الشك فيه أن 
هناك تفاصيل يمكن أن تتعدد تفسراتها 
لكن القضايا األساســية الــواردة يف 
االتفــاق واضحة مثل دمــج القوات 
وإعادة تشــكيل الحكومة والسلطة 
املحلية يف املناطق املحررة بالتشــاور 
وليس بالتوافق والفرق واضح، فحينما 
نقول إن رئيس الجمهورية يتشاور مع 
املكونات السياسية واملحلية يف اختيار 
املحافظني أو حتى الوزراء فهذا يعني 
أن الرئيس يشــاورهم ثم يتخذ القرار 
دون أن يمتلــك أي مكون من الذين تم 
التشاور معهم حق التعطيل أو توقيف 
القرار لكن لو قلنا بالتوافق فمعناه البد 
من موافقة الطرف املعني وإال يتعطل 

اإلجراء«.
 وأختتم د. فيصــل العوايض حديثه 
بالقــول: »املهم ان البيــت اليمني يف 
املناطق املحررة ترتب من الداخل وهذه 
خطوة مهمة للتفرغ ملواجهة االنقالب 

الحوثي اإليراني«.

حل اإلشكاليات
من جهتــه أوضح وكيــل أول وزارة اإلعالم د. 
محمد قيزان أن اتفاق جدة بني الحكومة الرشعية 
واملجلس االنتقايل يمثل أهميــة كبرة يف توحيد 
الصفوف وتحقيق اإلســتقرار والتنمية يف عدن 
وبقية املحافظات الجنوبية وإنهاء حالة اإلضطراب 
واملشــاكل التي كانت تمثل عائقاً كبــراً أمام 
الحكومة الرشعية ألداء مسؤوليتها أمام الشعب، 
معلالً ذلك بالقول: »إلنه من غر املربر وغر املعقول 
الحديث عن تحرير عدن منذ أكثر من عامني ورئيس 
الجمهورية والحكومة ال يستطيعون العودة إليها 
كعاصمة مؤقتة وممارسة مهامهم املنوطة بهم 

دستورياً لخدمة الناس«.

توحيد الجبهة العسكرية
وأشــار الدكتور قيزان إىل أن »هذه الحالة غر 
الطبيعية الشاذة استفادت منها مليشيا الحوثي 
كثراً وجّرتها لصالحها يف تشويه صورة التحالف 
العربي الذي أتى أصالً إلعادة الرشعية ونرصتها«.

وأكــد وكيل أول وزارة االعــالم أن االتفاق بني 
الرشعية واالنتقايل: »سيوحد الجبهة العسكرية 

ملواجهة املليشــيا االنقالبية وبدالً من استخدام 
األســلحة املختلفة لالحراب الداخيل سيوجهها 
نحو العدو الحقيقي وسيكون له أثر كبر يف تحقيق 
االنتصارات يف مختلف جبهات القتال عىل الحوثيني 
الذين يعانون أصالً من ضعف وهزيمة يف غالبية 
جبهات القتال ويستعيضون عن ذلك بالدعايات 
الكاذبة ونرش اإلشــاعات يف صفــوف أتباعهم 

بتحقيق انتصارات وهمية«.

حقن الدماء
الكاتب واملحلل السيايس أ. محمد بالفخر قال: 
»تكمن أهمية إنجاز توقيع االتفاق يف حقن دماء 
اليمنيني بعد ان تساهل البعض وجعلها رخيصة 
لألسف الشديد.. لم يكن الوطن ال أمنه وال استقراره 

وال مستقبله ضمن أهداف من تساهل«.
وجزم بالفخر أن هناك مخاوف فعلية من عدم 
اإللتزام موضحاً: »أولها حضــور الوفد االنتقايل 
مراسيم التوقيع وعىل صدورهم العلم ذو النجمة 
الحمــراء، علم ما كان يســمى جمهورية اليمن 
الديمقراطيــة الشــعبية، وثانيهــا ترصيحات 
مختلفة من قياديني يف االنتقايل يعتربون االتفاق 
مجرد مرحلة عىل طريق تحقيق مرشوعهم الكبر 
بزعمهم ونظرتهــم لبنود االتفــاق بما يتوافق 
وأهدافهم.. وثالثهــا النظرة التاريخية لكثر من 
االتفاقيات الســابقة كثراً ما يتم عرقلتها بعد 
ميض فرة وجيزة من التوقيع وبالتايل تذهب أدراج 

الرياح«.

ضمانات النجاح
وحول ضمانات النجاح يقول بالفخر: أوالً إرادة 
الله ســبحانه وتعاىل ان ُقدَِّر لهذا االتفاق النجاح 

سينجح، وثانياً ان صدقت النوايا الطيبة وابتعدت 
األطراف عن الذاتية واألنانيــة وجعلت مصلحة 
الوطن واملواطن هي العليا، بســط هيمنة الدولة 
وتسلمها كافة املرافق وجعل السالح يف يد الدولة 
فقط وهذا هو الوضع الطبيعي للدول املســتقرة 
وانخراط كل من حمل الســالح بالعمل السيايس 
السلمي، بعيداً عن العنريات وفرض ما يريدونه 
بقوة السالح ووقف كافة صور واشكال التحشيد 
واإلساءات وبث األكاذيب التي أمتهنها الكثر من 
الكتاب واإلعالميني وأصحــاب مواقع التواصل 
ومعاقبة أولئك الذين كلما هدأ الوضع اشــعلوه 

بكذبة هنا أو إشاعة هناك«.

أهمية اإلنجاز
مدير تحرير مجلة »املنرب اليمني« أحمد نعمان 
بني أن أهمية إنجاز االتفاق ال يختلف عليه اثنان 
وقال: »ببساطة ألن السالم بحد ذاته مطلب إنساني 
فما بالك بدولة ال تزال معظم قياداتها يف املنفى، 
وال تزال الدولة تخوض أعتى املعارك ضد املرشوع 
اإليراني الذي لألسف لم يستًهدف الجغرافيا فحسب 
بل استهدف عقل وفكر وهوية اإلنسان، ليس هناك 
قواسم مشركة بيننا وبني املرشوع اإليراني بهذه 

النزعة االســتئصالية للهوية والثقافة والتقاليد، 
ومن هنا تأتي أهمية إنجاز االتفاق، ومالم ينجز 
اتفاق الرياض وحدة وطنيــة وتطبيعاً ألوضاع 
املحافظات املحررة وتوحيد الجهود نحو التحرير 

فإنه سيغدو حرباً عىل ورق«.

التزام بالثوابت والمرجعيات
واعرف أحمد نعمان أن املخاوف من عدم اإللتزام 
قائمة، وقال: »لكننا نعــّول عىل جدّية اإلخوة يف 
اململكة العربية الســعودية وحرصهم عىل وحدة 
اليمن واستقراره وتحقيق حلم الشعب اليمني يف 
القضاء عىل املرشوع اإليراني يف املنطقة، وإعطاء 
الفرصة لطرف ما بالتمرد عىل االتفاق ســيغدو 

خدمة مجانية للحوثي وإيران«.
وأضاف: »االتفاق وّقع عليه أطرافه تحت ثوابت.. 
علم الجمهورية اليمنية بالرشعية القائمة... ويف 
إطار املرجعيات الثالث املحلية واإلقليمية والدولية 
املتمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 

واملبادرة الخليجية، والقرار2216«.
وأشار مدير تحرير مجلة »املنرب اليمني« إىل أن 
»أي تمرد عىل الثوابت واملرجعيات يستدعي تدخالً 
عسكرياً حاسماً من قبل القوة العسكرية للمملكة 
العربية الســعودية. بل إن نص االتفاق ومالحقه 
نصت عىل دمج القوات العسكرية واألمنية املشكلة 
خارج إطار ســلطات الدولــة يف وزارتي الدفاع 
والداخلية ضمن خطوات مزّمنة ال مجال لالجتهاد 
فيها وال للتفســر خارج مفاهيمها 

الواضحة«.
مضيفــاً: »كما ذكرت لك ســابقاً 
الضمانــات هــي اململكــة العربية 
الســعودية حرصاً، فبحزمها سيغدو 
االتفــاق ناجزاً وواقعــاً عىل األرض 
وســتكتب اململكة العربية السعودية 
تاريخاً سعودياً يمنياً تتدارسه أجيال 

اليمن«

تمني
وتمنى مديــر التحرير عىل النخب 
السياسة والثقافية واإلعالمية وقيادات 
اليمني بمختلف توجهاتهم  املجتمع 
أن يكفــوا عن املناكفات ويتناســوا 
ثاراتهم فاليمن لم تعد تحتمل مزيداً 
من حماقات اإلستهدافات البينية يف 
املعســكر اليمني املناهض للمرشوع 
اإليرانــي والتي اســتفاد منها كثراً 

واستثمرها ألبعد حد.
مختتمــاً حديثه بالقــول: »علينا 
أن ندعم االتفاق ونهــدأ قليالً... نهدأ 
إعالمياً، عىل قنوات الفتنة التي يمتلكها 
أو يديرها أحزاب وشخصيات أن ترفع 
عن مستنقعات الفتنة والتحريض ضد 
األحزاب والجماعــات والتيارات التي تناضل ضد 
املرشوع اإليراني.. علينا أن نعطي فرصة لنجاح 

أي مساع لوأد أي فتنة وتوحيد الجهود«.

انطباعات إيجابية
من جهته مستشار وزارة الثقافة محمد مهدي 
كان له رد مفصل بدأه بالقول: »سأصارحكم اليوم 
عن جملة من القضايا واإلنطباعات الشخصية حول 
اتفاق الرياض بني الحكومة واملجلس االنتقايل التي 
ملستها وعيانتها بنفيس حيث كنت أحد الحارضين 
يف الفعالية، وبداية دعونا نتفق عىل أن العدو األكرب 
الذي يهدد حارض اليمن ومســتقبله لعقود؛ فكراً 
وهويًة، هو املرشوع الساليل الحوثي الكهنوتي، وما 
دونه من املشاريع سيأتي يوم نتفق معها ضمن 
املظلة الجامعة والهوية املشــركة التي ال خوف 
عىل اليمن من ضياعها حال وجدت هذه املشاريع 
إال يف حال تخادمها مع املرشوع الحوثي اإليراني 
هنا ستتحول جميعها إىل أدوات وخوادم وروافد يف 

مصّبات املرشوع األخطر«.
ووجه األســتاذ محمد دعوة للجميع »بتغليب 
املصلحة الوطنية العليا واحتساب مقادير األخطار 
الناجمة عن اإلنحيازات املدّمرة للهوية ومستقبل 

اليمــن، فمواقف وخطاب املقامرة حني يتســيّد 
املشهد ستتداعى سائر األبنية الوطنية إىل اإلنهيار 

الرسيع، وهذا الذي نحذر منه دائماً«.
وأكد أن »اتفاق الريــاض فرصة تاريخية لطّي 
صفحة املايض ما كان أحد يتخيل حدوثه يف أسوأ 
الكوابيس، فرفاق الســالح وأبناء املدينة الواحدة 
والحي الواحد يحملون السالح ضد بعضهم، ويخّون 
بعضهم بعضاً بعد إنجازهم التحرير ودحر املليشيا 

الحوثية«.

نجاح دبلوماسي سعودي
وأشار املستشار اىل أن التوقيع عىل االتفاق نجاحاً 
للدبلوماسية السعودية وللمساعي األخوية التي 
بذلتها اململكة العربية السعودية لدى كل األطراف، 
مضيفاً: »وحيث أن امللف بــات يف يد اململكة فإن 
ذلك من وجهة نظري ضمانة أكيدة وناجزة لنجاح 
االتفاق، فلن تسمح السعودية بثقلها املعروف يف 
اليمن أن تفشل تلك املساعي تحت أي مربر، وهي 
قناعة تأكدت منها أكثر حــني حرضت التوقيع 
وشــاهدت اإلهتمام الكبر والحرص العايل فوق 
املتوقع من الجانب الســعودي إلنجاح الفعالية 
والسر بها إىل األمام دون عراقيل، وهو ما سيلقي 
بظالله عىل األرض يف املســار التنفيذي لالتفاق، 
خاصة أن املعطيات قبل االتفــاق تضمنت نزول 
القوات السعودية إىل عدن واســتالمها كثراً من 
املواقع وإدارتها للوضع فيها، وهو ما يعكس جدية 
ال تحتمل التشــكيك يف نوايا اململكة يف إنهاء حالة 

االنقسام الحاصل«.

دالالت وطنية
وأضاف محمد أن »توقيع االتفاق واللقاء برمته 
تحت علــم الجمهورية اليمنية، وهــذا له داللته 
عىل مســتقبل العالقة بني املوقعني عىل االتفاق 
وعىل مستقبل ومسار األحداث، كما هو يقيني يف 
التوجهات السعودية من ذلك، القاعة التي احتضنت 
الفعالية كان يمناً مصغراً إذا جازت لنا التسمية، 
أقول ذلك ألني شــاهدت كل األحزاب اليمنية وكل 
الفعاليات والقوى والشخصيات اليمنية املؤثرة يف 
الواقع اليمني حارضة وشاهدة عىل هذا التوقيع، 
وتبادلت قياداتهــا جميعاً اللقــاءات والحديث 
واإلبتســامات مع قيادات االنتقايل، ما يعني أن 
قضايــا اليمن واإلصطفــاف الوطني بات ضمن 
تطلعات الجميع، وبات حلم استعادة البلد والدولة 
من أيدي العصابات اإليرانية مرشوع الجميع بال 
اســتثناء، وحان الوقت إللتئام الصف الجمهوري 

لتحقيقه يف أقرب فرصة«.

طي ملفات الصراع
وواصل حديثه بالقول: »جلســت مع قيادات 
جنوبية وتبادلت معها الحديث وملست منها تفاؤالً 
عالياً باالتفاق، بــل ووجدتها تبحث عن التقارب 
وطي ملفات الرصاعات الذي لم يستفد منها سوى 
الحوثي وإيران«. مضيفاً: »كان لقاء الرئيس بقيادة 
االنتقايل مهماَ ومّثل تحوالً يف محورية املشكلة، حيث 
بدا اللقاء يعكس جانباً من العودة إىل الرشعية وكأن 
املشكلة طرأت داخل البيت اليمني، وها هو القائد 
يلتقي بأبناء شعبه تحت علم الدولة والجمهورية 
ويبحث معهم من منطلق مسؤوليته الدستورية 

عىل أبناء وطنه القضايا عىل أسس رشعية«.
وأكد محمد مهدي أن »تطلعات التيارات اليمنية 
التفاق الرياض بكل أطيافهم باتت هي نفســها 
تطلعات رجل الشارع البسيط. هناك إجماع شعبي 
يتطلع إلســتعادة الدولة، وجمع كلمة اليمنيني 
لتحقيق هذا الحلم بات مطلباً شــعبياً ال يحتمل 
التأجيــل أو املخاتلة، فاملــرشوع اإليراني يتوغل 
داخل املجتمع اليمني يف املحافظات األكثر كثافة 
يف السكان عىل مستوى الجمهورية اليمنية، وبات 
املجتمع يتشوق لعودة الدولة وتحرير املحافظات 
من هذه القبضة الســاللية التي تهــدد هويته 
وعقيدته، واألمل كبر بعد الله يف مساعي اململكة 
يف املبادرة إىل رسعة تنفيذ اتفاق الرياض، ليتفرغ 
الجميع إلنجاز التحرير لتعود صنعاء إىل حاضنتها 
العربية بعيداً عن جّبة الويل الفقيه الذي يحاول أن 

يختطفها من اليمنيني والعرب«.

استكمال معركة التحرير
وأكد مستشــار وزارة الثقافة أنه »لم يؤثر عىل 
مسار تحرير اليمن من املليشيا الحوثية أمر كما 
أثر هذا االنقسام بني القوى اليمنية ورصاعاتها، 
وذهاب عدن بعيداً عن كونهــا العاصمة املؤقتة 
تنطلق منها عمليات التحرير والدعم واإلســناد 
لتحرير املحافظات، وتحتضن رئيس الجمهورية 
والحكومة، ملمارســة املهام الدستورية، وتطبيع 
األوضاع وتشغيل مؤسسات الدولة يف كل منطقة 
ومحافظة يتم تحريرها؛ حني لم يحدث ذلك كانت 
النتيجــة الطبيعية أن طال أمد الحرب واســتمد 
الحوثي من ذلك أســباب بقاء صنعت منه معادالً 
قوياً أمام املجتمع الدويل الذي يسعى لتثبيته حاكماً 
كهنوتياً ســاللياً يف صنعاء واملحافظات األخرى، 
بينما الحقيقة أن الحوثــي أضعف من أن يواجه 
قوات الرشعية مدعومــة بالتحالف، ولن يصمد 
أسابيع بل أياماً أمام قوات الجيش الوطني لو توجه 
الجميع لتحقيق حلم استعادة الدولة، لكن الحوثي 
يتباهى بالصمود ويغرر عىل أتباعه أن قوته هي 
التي صمدت بينما الحقيقــة أن تفرق واصطراع 
جبهة الرشعية هي التي منحته الفرصة للبقاء ال 

غر«.
وأكمل مستشــار وزارة الثقافــة: »أن أكثر ما 
يضمن التفاق الرياض النجــاح هم ما تضمنته 
مالحق االتفاق من تزمني وتحديد دقيق لخطوات 
التنفيذ املزّمنة، وهو ما يؤكد جدية وحرص األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية عىل تنفيذه وتحويله إىل 
واقع عىل األرض، كما يعكس حرص األطراف عىل 
ذلك، فهم من وافقــوا ووقعوا عىل هذه الخطوات 

التنفيذية املذكورة يف املالحق«.
مضيفاً: »لــن أفوت لحظة جلســت فيها مع 
أحد املسؤولني الســعوديني حني قلت له تجربتنا 
يف االتفاقيات مؤملة فما الــذي جعلكم مندفعني 
ومحتفني بهذا املســتوى باالتفــاق؟ قال يل: هذا 
االتفاق تحد والبد أن يتم، مطالباً بعدم فتح الحديث 
عن أي إخفاق يمكن أن يحصــل، معترباً املتابعة 

واإلرشاف املبارش أحد ضمانات إنجاز االتفاق«.
واختتم مهدي حديثه بالقول: »يبقى أن نقول إن 
املرحلة لم تعد تحتمل استمرار التشظي وأهمية 
الدفع نحو إتمام االتفاق مع ما فيه من مالحظات 
هي مهمة يجب أن تتطلع بها املؤسسات اإلعالمية 
فالعدو الحوثي لم يتمدد ولم يســتفد إال من مثل 
هذه الرصاعات إن لم يكن هو وراءها فال مستفيد 
غره وال مترضر من التقارب غره فمهمة االتفاق 
اليوم استدراك املجتمع اليمني من محاولة تجريف 
هويته وتغير أفكاره فكل لحظة تتأخر فيها القوى 
املناهضة إليران عن التقــارب يعزز فيها الحوثي 

أفكاره الزائفة وقناعاته املستورة«.

رأب الصدع
الصحفية والناشطة الحقوقية أحالم سالم ترجع 
مــن جهتها أهمية إنجاز االتفــاق إىل »لم الصف 
اليمني الواحد والتفاف جميع املكونات املتواجدة 
عىل الساحة اليمنية حول أهداف الوحدة اليمنية 
ورأب الصدع بني األطراف املختلفة سياسياً وذلك 
ملواجهة العدو الحوثي وتطهر اليمن من دنسهم 

وعودة اللحمة اليمنية«.
وحول ضمانــات النجاح أوضحت ســالم أن 
»التوزيع العادل بني ابناء املحافظات دون استثناء 
ووصول الوعي املجتمعي بحتمية اإلنتصار للوطن ال 
للفرد، وإعادة هيبة الدولة، وإعادة إعمار ما خربه 

الفرقاء«.
وحول دور النخب يف نجاح االتفاق قالت الناشطة 
الحقوقية أحالم سالم: »تتمثل يف العودة واإلحتكام 
للقانون والدستور، والعمل عىل لم الصف اليمني، 
والتوعية املجتمعية بالحفاظ عىل الهوية اليمنية 
والحفاظ عىل مكتسبات الوحدة، وااللتفاف حول 
الرئيس الرشعــي للجمهوريــة اليمنية عبد ربه 
منصور هادي ونبــذ الخالفات والتفرقة، وتوحيد 
الخطاب الحزبي وتوجيهــه نحو بناء يمن جديد 
واســتمرارية التخلــص من الكائن العشــوائي 

الحوثي«.

سياسيون ومثقفون يشيدون بالدور العظيم للمملكة في لم الصف وجمع الكلمة

مـاذا بعـد تـوقيع اتفـاق الــريـاض؟

 كبيرة على هذا االتفاق الذي رتب البيت اليمني من الداخــل ليتفرغ لمواجهة االنقالب الحوثي اإليراني
ً
 العواضــي: اليمنيــون يعلقــون آماال

 قيزان: االتفاق ســيوحد الجبهة العسكرية وســيعمل على تحقيق االستقرار والتنمية وإنهاء االضطراب الذي مثل عائقًا أمام الحكومة
 بالفخــر: ضمانــات النجــاح تكمــن في صــدق النوايا وجعــل مصلحة الوطــن والمواطن هــي العليا
 نعمــان: المخــاوف على عدم تنفيذ االتفاق قائمة لكننا نعول على جدية المملكة وحرصها على وحدة اليمن وأمنه واســتقراره

 محمد بالفخر أحمد نعمان د. فيصل العواضي د. محمد قيزان

 مهدي: اتفاق الــرياض فرصة تاريخية لطي صفحة 
الماضـي وتـوقيعه نجــاحًا للدبلومـاسية السعوديــة

 ســالم: االلتفاف حول الرئيس عبد ربـه منصور هادي ونبذ الخالفــــات 
والتفرقة واحتكام الجميع للقانون والدستور والمرجعيات من أهم الضمانات

 أحالم سالم محمد مهدي

قبــل أيام قليلــة اتجهت أنظــار اليمنيين خصوصًا، وشــعوب العالــم العربي واإلســامي عمومًا الى 
الرياض عاصمة القرار العربي، وهي تحتضن أبناء اليمن، وتعمل بكل جهدها وطاقتها لجمع كلمتهم 
وتوحيد صفهم والحفاظ على وحدتهم ونجحت في إنجاز وثيقة اتفاقهم التي تابعها شــعبنا بكل 
مكوناته وشــرائحه على أمل في أن تتوحد الجهود وترص الصفوف نحو العدو الحقيقي المتربص 

باليمن والمنطقة.
صحيفة »26 سبتمبر« رصدت آراء وانطباعات نخبة من السياسيين والمثقفين الذين أجمعوا على 
أهمية االتفاق، وأكدوا على أهمية ترجمته وضمانات نجاحه على أرض الواقع، فإلى نص االستطاع:

  استطالع/ قائد الحسام
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• بدايــة حدثنا عــن محور الجــوف ونطاق 
مواجهاته.

محــور الجوف من املحاور العســكرية التي 
تم إنشــاؤها بناء عىل قرار القائد األعىل للقوات 
املسلحة املشــر الركن/ عبدربه منصور هادي 
قبل أكثر من عام، ويضم املحور ثالثة قطاعات 
القطــاع الجنوبي والقطاع األوســط والقطاع 
الشــمايل، ويمكن القول: إن انتشــار الوحدات 
العسكرية عىل طول خط املواجهة مع الحوثيني 

من صعدة حتى نهم.
الحوثيون يتمركزون يف مركــز مديرية خب  
والشــعف ومرتفعات برط، وأيضــاً يف بعض 
مديريات الجوف الغربية مثــل املتون واملطمة 
وغرها، وكما تالحظ أن الحوثة استغلوا سلسلة 
املرتفعات كقاعدة عسكرية لتحركاتهم، فالحوثي 
يســتغل عاطفة القبائل للدين ويقوم بتعبئتهم 
بثقافة دينية مغلوطة لحثهم عىل مواجهة الجيش 
الوطني، وأدعو رجال القبائل إىل الوقوف إىل جانب 
الوطن وعدم الزج بأبنائهــم يف جبهات القتال، 
وصدورنا مفتوحة لهم ونحن نسعى من خالل 
اللقاءات املتكررة مع رجال القبائل للتوضيح كيف 
اســتغل الحوثيون الرصاعات والثأرات القديمة 

بني القبائل لتأجيجها واســتبدل سلطة القبيلة 
بعنارص ال تفقــه القبيلة والعرف القبيل لتمرير 
املرشوع الساليل واالصطفاء لفئة معينة عن بقية 

اليمنيني، وهذا مناوئ لإلسالم.
القبيلة اليوم هي الســباقة يف مؤازرة الجيش 
الوطني واندفاع أبنائهم للمشــاركة يف جبهات 
القتــال، وكان مؤخراً لقبيلة دهم حشــد كبر 
ملســاندة الجيش يف التصدي ملليشــيا الحوثي، 

واستكمال تطهر محافظة الجوف. 
• ما أهمية الجوف؟

جبهات محــور الجوف يمكــن تحديدها يف 
أطراف مركز مديرية خب والشعف أكرب املديريات 
مساحة، والجوف ترتبط بعدة محافظات مأرب 
وحرضموت وصعدة، إضافة أنها متاخمة للمملكة 
العربية السعودية، ومن املنظور العسكري من 

أهم الجبهات، ومــن الجانب االقتصادي تمتلك 
ثروات كبرة من النفط والغاز واملعادن، وليس 
غريباً أن يسعى الحوثيون للسيطرة عىل الجوف.
• من وجهة نظركم. هل الحوثيون هم من يقود 

العمليات العسكرية؟ 
هناك عسكريون ممن ينتمون للنظام السابق 
تحولوا إىل مليشــيا تقاتل يف صفوف الكهنوت، 
وأيضاً عنارص من حــزب الله والحرس الثوري 
اإليرانــي يقدمون اإلستشــارات العســكرية 
واللوجستية وغرها ويضعون الخطط لعمليات 
الهجوم عىل الجبهات، وهذا معروف وغر خاف 

عىل أحد.
• هل يمكن أن تحدثنــا عن آخر التطورات يف 

الجبهات؟ 

 األيام األخرة املعارك عىل اشــدها يف جبهات 
القطاع االوســط يف صربين والسليلة والوجف، 
ويف القطاع الشمايل كثف العدو تركيزه عىل طيبة 
االسم وجبال قشعان االسراتيجي وبفضل من 
الله، ثم الرجال املرابطــني تم دحرهم وقتالهم 

باملئات.
• يا ترى هل انتهت املواجهــة؟ وما هو هدف 

الحوثيني من القتال يف هذا التوقيت؟
 الحوثيــون يحاولــون التقــدم يف األرض 
الستثمارها يف التفاوض أو لنزع عنرص املبادرة 
من الجيش الوطني لســبب وضعهم املتهالك، 
فمحاوالتهم البائســة االلتفاف عىل الوحدات 
العســكرية يف القطاع الشمايل عرب وادي سلبة، 
ومن ثم تطوير الهجوم نحو البقع، وهو هدف 
اســراتيجي إليران، وللحوثيني يف الوصول إىل 
املناطق املتاخمة لحدود اململكة إلنشــاء هالل 
شيعي بدولة تضم عسر ونجران وصعدة، هذا 
هو املخطط الذي يتحركون منه يف مواجهتهم يف 

الحد الشمايل يف محافظة الجوف.
• ما هي آخر املستجدات يف املواجهة؟ 

املواجهة مســتمرة والحوثيون يقومون بني 
الفرة واألخرى يف هجمات لكنها هذه املرة عىل 
نطاق واســع بمعنى أنهم ينفذون هجمات يف 
صربين واملهاشمة، وأيضاً يف قشعان، وهذا يدل 
عىل أن الحوثيني حصلوا عىل أسلحة وعتاد ودعم 
مادي كبر ويف السابق لم يكونوا بهذا املستوى 

من التجهيز.
• وماذا تتوقعون؟

 نتوقع أن الحوثــة حالياً يقومــون بتنفيذ 
الهجمات لجــس النبض وملعرفــة أماكن قوة 
وضعف الجبهات، ومن ثــم يقومون بالهجوم 
عيل ضوء تلك املعلومات، يعني ينفذون استطالعاً 
بالقوة والنــران ملعرفة وضع قــوات الجيش 

الوطني يف جبهات محــور الجوف، ونحن نضع 
خططنا عىل ضوء أسوأ االحتماالت العسكرية، 
وتوكد املعلومات تحويل املليشيا ثقلهم العسكري 
نحو الجوف وهذا ما شهدناه يف الفرة املاضية 
من سعي الحوثيني السيطرة عىل بعض الجبهات 
يف املالحيظ والبقع، واآلن يحشدون عنارصهم، 
ولديهم عتاد عسكري كبر من مخازن الجيش 
التي نهبوهــا، لذا نتوقع اســتمرار املواجهات 
القتالية وتوســعها، لكن نحن نراهن عىل نرص 
من الله؛ ألننا أصحاب قضية عادلة، ونعول عىل 
سواعد مقاتلينا، ونشــكر التحالف العربي عىل 
دعمه املتواصل ملواجهة مرشوع إيران يف اليمن 

واملنطقة.
• ماذا عن األلغام؟

األلغام سالح الحوثي لعرقلة تقدمنا، واإلحتفاظ 
بتلك األماكن التي زرعهــا )حقول املوت(، لكي 
يستفيد منها يف أعمال عسكرية الحقة، بمعنى 
يحتفظ بتلك املواقع التي يســيطر عليها والتي 
تبعد عن مواقعه لكي يستثمرها الحقاً، كما أن 
حقول األلغام الذي تفنن يف صناعتها وزراعتها 
تمثل بالنســبة لهم ضمن املعركة الســتنزاف 
الرشعيــة والحد من حركتها يف الســيطرة عىل 
األرض؛ ألن معركتنا هي استعادة األرض من أيدي 
هذه املليشيا، ويمكن القول: بأن جبهات املحور 
وقطاعاته الثالثة مليئة بمئات اآلالف من األلغام 

املتنوعة التصنيع واملتعددة االستخدام.
كما أن مرشوع مســام يبذلــون جهداً طيباً 
يف انتزاع األلغام من مداخل املناطق الســكنية 
والزراعية والطرق الرئيسية، ولدنيا فرق هندسية 
يبقى دورهم محدود ألن انتزاع األلغام بحاجة إىل 
معدات حديثة وجهد وإمكانيات كبرة، واأللغام 
سببت خسائر كبرة يف صفوف املدنيني.. الرحمة 
للشــهداء امليامني، وندعو الله بالشفاء العاجل 

للجرحى.

« عــــــن التطـــــورات العسكريـــــة فــــي محـــــور الجـــوف.. « فــــي حـــــديـث لـــــ

أركـــــان حــــرب محـــور الجــــوف العميد/ صـــــادق العكيمي:

المواجهة مع المليشيا على أشدها وتتركز في السليلة وقشعان
قــال العميد صادق العكيمي: إن الجوف تحتــل أهمية كبيرة للحوثي، 
كونهــا تقــع ضمن خارطة المشــروع اإليراني في إنشــاء هال شــيعي 
في المناطــق المتاخمة لحــدود المملكة العربية الســعودية، وأوضح 
أن مليشــيا الحوثي تقوم بحشــد قواتها في بــرط ومركز مديرية خب 
والشعف، إضافة إلى استحداث مخازن ونقل األسلحة للمناطق القريبة 
من خطوط المواجهة استعدادًا لموجة قتال جديدة، وأوضح العميد 
العكيمي في هذا الحوار أن للقبيلة دورًا مهمًا في دعم وإسناد الجيش 

الوطني في صف الوطن على الدوام.

 حاوره/ معاذ اليوسفي

 جبهات الجوف تهم المشروع اإليراني وهدفهم الوصول إلى المناطق الحدودية للمملكة
 للقبيلــة دور كبيــر في إســناد ودعــم الجيش الوطنــي في معركة 

استكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف

 المعلومــات توكــد أن عناصر حــزب الله والحرس الثــوري هم من 
يديرون مخطط الهجمات ويقدمون الدعم اللوجستي والفني

 اســتحداث مخازن لألســلحة وحشــد كبير للمليشيا في برط وخب 
توكد أنها تستعد لموجة قتال جديدة

أكد وزيــر الدفاع الفريــق الركن/ محمد 
املقديش، أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
املشــر الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، 
تويل ملف الجرحى من أبطال القوات املسلحة 
اهتماماً كبراً تقديراً ملا بذلوه من تضحيات 
غالية يف سبيل الذود عن الثورة والجمهورية 
وتضحياتهــم بأغىل ما يملكــون يف معركة 

استعادة الدولة والرشعية.
وأشاد وزير الدفاع خالل حضوره الخميس 
املايض حفل توديع دفعة جديدة من جرحى 
الجيش من مبتوري األطــراف الذين أصيبوا 
يف معارك مواجهة املليشــيا الحوثية املتمردة 
املدعومة من إيران قبل تسفرهم لتلقي العالج 
يف الخارج، بما يتحىل به الجرحى من الصرب 
والعزيمة والروح املعنوية العالية.. موضحاً 
أن املليشيا املتمردة ســيطرت عىل مقدرات 

الدولة وممتلكات القوات املسلحة ومن بينها 
املؤسسات الطبية واملستشفيات العسكرية 
التي يتم إعادة بنائها من جديد.. مشــراً إىل 
أن املليشيا الحوثية املدعومة من إيران تقوم 
بزراعة األلغام واملتفجــرات لتفخيخ حياة 
اليمنيني واســتهداف حياة املدنيني انتقاماً 
من الشــعب اليمني الرافض لعودة اإلمامة 

واالستعمار ومشاريع الخراب والفوىض.
ووّجه وزير الدفاع بمضاعفة الجهود لتقديم 
الخدمات الطبية والرعاية الكاملة للجرحى 
والعمل عىل التغلب عىل الصعوبات واملعوقات 
يف ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بالدنا.. 
مشراً اىل أن تضحيات الجرحى ببعض األطراف 
من أجسادهم ال يمكن تعويضها بغر التمسك 
وامليض نحو تحقيق األهداف النبيلة التي ضحوا 
من أجلها الستعادة الدولة والرشعية واالنتقال 
نحو بناء املستقبل املنشود يف ظل دولة اتحادية 

قائمة عــىل العدالة واملســاواة والرشاكة يف 
الســلطة والثروة.. مؤكداً أن تلك التضحيات 

ستظل خالدة يف ذاكرة األجيال.
وأكد أن الشعب اليمني ومعه قواته املسلحة 
لن يقبل باالنقالب عىل املكتسبات أو القفز عىل 
الثوابت الوطنية والتمرد عىل اإلجماع الوطني 
وخيانة دمــاء وتضحيات أبطال ســبتمرب 
وأكتوبر مهما كلف ذلك من ثمن.. موضحاً أن 
الشعب متمسك بخياراته وحقه املرشوع الذي 
تكفله الرشائع واملواثيق ونصت عليه الوثائق 

واملرجعيات.
وعرّب وزيــر الدفاع عن الشــكر والتقدير 
لألشــقاء يف اململكــة العربية الســعودية 
وجهودهم الداعمة واملساندة للشعب اليمني 
وقواته املسلحة يف معركة مواجهة املشاريع 
اإليرانية واملخططات الرامية لزعزعة استقرار 

وأمن اليمن واملنطقة.

تفقد قائد العمليات املشركة 
اللواء الركــن/ صغر بن عزيز، 
الثالثاء، املواقع املتقدمة يف جبهة 
رصواح رشق العاصمة صنعاء، 
امليدانية  واطلع عىل األوضــاع 
وأحوال أبطال الجيش املرابطني 

يف الجبهة.
وأشاد قائد العمليات املشركة 
بصمــود املقاتلــني يف مختلف 
جبهــات رصواح، معــرّباً عن 
اعتزازه الكبــر بالروح القتالية 
واملعنويــة التــي يتمتــع بها 

املقاتلون.
وقــال: »لقد لقنتم مليشــيا 
الكهنوت الحوثي دروساً قاسية 
خالل محاوالتهم الفاشلة التسلل 
إىل مواقــع الجيــش«.. منوهاً 
بالتضحيات التي يقدمها أبطال 
املنطقــة العســكرية الثالثة يف 
مختلف مواقع وجبهات القتال 
بدعم وإســناد من تحالف دعم 

الرشعية.
وأضاف: »إن الجيش الوطني 
وبمثل هؤالء الرجــال األبطال 

يستطيع اليوم حسم املعركة يف 
فرة قياسية إذا ما اتخذ القرار 
بذلــك«.. مؤكداً أن »مليشــيا 
الحوثي ال تفهم لغة السالم وال 
الهدن، وإنما لغة القوة واإلجبار، 
وهذا هو ديدنها منذ أن صنعها 

أربابها اإليرانيون«.
فيما أكد ضباط وصف وجنود 
املنطقة الثالثة استعدادهم الدائم 
والكامل لدحر مليشــيا الحوثي 
االنقالبية من رصواح وغرها من 

الجبهات.

في حفل توديع دفعة جديدة من جرحى الجيش الوطني لتلقي العالج في الخارج 

وزير الدفاع: القيادة السياسية تولي ملف الجرحى 
اهتمامًا كبيرًا تقديرًا لما بذلوه من تضحيات

قائد العمليات المشتركة يزور 
جبهة صرواح ويشيد بصمود 

وتضحيات الجيش الوطني
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أهال وسهال بكم أيها املسافرون، 
أنتم اآلن يف أرايض الجمهورية اليمنية 
يف الوديعة نتمنى أن تكونوا قد قضيتم 
رحلة ممتعــة نحن هنــا يف كتيبة 
حماية املنفذ لخدمتكم.. ويوزعون 
االبتســامات هنا وهناك.. وأحدهم 

يأخذ بيد تلك املرأة املسنة التي 
طلبت منه املســاعدة يف أحد 
باصات النقل الجماعي املتجهة 

اىل اململكة العربية السعودية.
إنهم أفــراد كتيبــة املنفذ 
التابعة للــواء 141 املكلفني 
بحمايــة املنفذ، واســتقبال 
وتوديــع املارين مــن منفذ 
الوديعــة الــدويل، وتجدهم 
يتعاملون بلطــف ويرس مع 
كل من يطلب منهم املساعدة، 
فارضني احرامهم عىل كل من 

يتعامل معهم.
نخوض أكثــر يف مهام هذه 
الكتيبة الذين تجدهم يتابعون 
اي ثغرات أمنية قد تستهدف 
العبــث بأمن املنفــذ، وليس 
غربيا عىل مثل هؤالء الرجال 
الذين تم اختيارهــم بعناية 
ليكونوا رسال للجيش الوطني 
يف التعامل الراقي مع املواطنني 
حيث تحرص قيــادة الكتيبة 
عىل ان يكون الضبط والربط 
العسكري وســالمة التعامل 
الراقي مــع كل وافد اىل اليمن 

عرب منفذ الوديعة.
تحرص قيادة الكتيبة ممثلة 
بالعقيد فارس الدقمي دائماً 
ان تتواجد بــني االفراد تتابع 
سر تنفيذ املهام والتدريبات 
يف حقول التدريــب حيث يتم 

اعداد وتدريب هؤالء األفراد وإعدادهم 
بدنياً وجسمانياً ويف صالة املحارضات 
يتلقــون تدريب نظــري عىل مهام 
خاصة يف حماية الشخصيات واقتحام 
املبانــي يتأهلــون ملواجهة ظروف 
قاســية ومواقف صعبة.. جاعلني 
من منفذ الوديعة الحدودي نموذجاً 
يف التعامــل، يقدم الجنــدي اليمني 

لآلخرين بصورة راقية.

ذهبنا يف زيــارة لثكناتهم لنعيش 
ونعايــش كيف يقضــون حياتهم 
العسكرية يف الهزيع األخر من الليل، 
ووجدناهم يستيقظون من عنابرهم 
فجرا ثم يتجهــزون ويتوجهون اىل 
الجامع الكبــر لتأدية صالة الفجر 
جماعة يحقنون أنفســهم بمصل 
إيماني ويــؤدون واجبهم الديني ثم 
تجمع القوة يف أرض الطابور لتدشن 

حصة من اللياقة البدنية وشعارهم: 
)صاعقة صاعقة جو بر وبحر تحيا 

الجمهورية اليمنية(.
صورة أخــرى من الصــور التي 
التقطناهــا من هــذه الكتيبة هي 
الحراسات األمنية للمرافق يف املنفذ 
وكذا ســالمة اإلجــراءات للعابرين 
مــن املســافرين واملركبــات التي 
تحمل بضائع تجاريــة يقف رجال 
الحراســات يف بوابــة املنفذ 
والجمــارك واملدخل الرئييس 
للجــوازات للتأشــر، ولــم 
تكتف الكتيبــة بتوفر األمن 
والسالمة وتنظيم حركة مرور 
الباصات التابعة للســفريات 
والســيارات  والســياحة 
الخاصة، وعرب تنظيم جدول 
الوصــول واملغــادرة، ولكن 
تكفلــت أيضــاً بتمويل تلك 
العربات بمــادة الديزل أثناء 
توقفهم يف محطــة املغادرة 
وشاهدنا أفراد الكتيبة كخلية 
نحل همهم تقديم املســاعدة 
لضيوف اليمن تبدأ جهودهم 
من استقبال الباصات والتأكد 
منها ومن موعد وصولها عرب 
خطة الوصــول ويف الجانب 
اآلخــر شــاهدنا أكثــر من 
سيارة إســعاف قدمها اللواء 
141موجودة لإلسعافات من 
حوادث الطريــق ويف الداخل 
ونقصد به بوابة املنفذ شاهدنا 
للمسافرين  كشوفات أسماء 
للتأكد من أســماء املسافرين 
ومعرفــة احتياجاتهم، بل إن 
قيادة الكتيبة وفرت حمامات 

متنقلة وخدمات أخرى.
أبطال  لجهــود  فشــكراً 
املنفذ.. وشــكراً لقيادة اللواء 

141وقيادة كتيبة املنفذ.

شكرًا يا شباب المنفذ.. ما قصرتم

أشــاد وزير األوقاف واإلرشاد أحمد 
زبني عطيــة بــاألدوار البطولية التي 
تجرحها قوات الجيش الوطني يف كافة 
امليادين وعىل مختلف األصعدة، منوها إىل 
إسهاماتها الفاعلة يف استعادة مؤسسات 
الدولة، وتطبيع األوضاع، وإحالل األمن 
والســالم وتهيئة املناخ املالئم لعمليات 
إعادة اإلعمار وجهــود التنمية وتعايف 

االقتصاد والخدمات والبنى التحتية.
جاء ذلــك يف كلمة ألقاها، الســبت، 
أمام منتســبي اللواء 26 ميكا واللواء 
163 ضمن فعاليات وأنشــطة التوجيه 
واإلرشاد الديني والسيايس التي تنظمها 
دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة يف 

مختلف املناطق العسكرية.
ويف الكلمة التي حرضها مساعد مدير 
الدائرة للتوجيه واإلرشاد الديني العقيد 
أحمد األشول، ومدير شــعبة التوجيه 
املعنوي باملنطقة العسكرية الثالثة العقيد 
صادق القايض، وعــدد من الصحفيني 
واإلعالميني أكد الوزير عطية عىل إهتمام 
القيادة السياسية بقيادات وضباط وصف 
ضباط وأفراد القوات املسلحة باعتبارهم 
الركيزة األساسية يف بناء الدولة االتحادية 
والقضاء عىل مظاهر الخرافة والكهنوت 
والرجعية والثقافات الدخيلة التي تتبناها 
املليشيا الحوثية املتمردة خدمة ألجندة 

أسيادها يف إيران.
وأكد عطية عىل أن املعركة مع املليشيا 

لم تنته بعد.. مشــددا ًعىل رضورة رفع 
املعنويــة والجاهزية لخــوض املعركة 
الشاملة ضدها بجهود موحدة ومتكاملة 
باالســتفادة من اتفــاق الرياض الذي 
سيوفر لبنة أساســية لخوض املعركة 
الكربى حتى تحقيق النرص واســتعادة 
الهوية اليمنية الجامعة وكافة مؤسسات 
وأرايض الدولــة تمهيــداً لبنــاء اليمن 

االتحادي الجديد.. مبينــاً أن الحمالت 
اإلعالمية املغرضة التي تستهدف قوات 
الجيش الوطني مؤرش واضح عىل أن كل 
املؤامرات التي حاولت تقويض الرشعية 
الدستورية وإعاقة بناء اليمن االتحادي 
الجديد أخفقت نتيجة تصدي الجيش لها 
بكل كفاءة واقتــدار وعزم وإرصار عىل 
الرغم من شحة اإلمكانيات التي يمتلكها.

وأوضــح الوزير عطية بأن حســم 
املعركة عسكرياً ضمان لسالمة البالد من 
دورات حرب ورصاعات قادمة ال تنتهي، 
ولحفظ األمن والسلم عىل مستوى اإلقليم 
والعالم ألن هذه الجماعة اإلرهابية تحمل 
مرشوعاً تدمرياً استعبادياً ال ولن يقبله 
اليمنيون األحــرار مهما كلفهم ذلك من 

ثمن.

مختتما حديثه بتوجيه الشكر والتقدير 
للمملكة العربية السعودية عىل جهودها 
يف مواجهة املرشوع اإليراني وحرصها عىل 

استقرار وأمن اليمن.
إىل ذلك زار وزير االوقاف اإلثنني جبهات 
القتال يف محافظة الجوف، رافقه فيها 
فريق من دائرة التوجيه املعنوي للقوات 
املســلحة، برئاســة نائب مدير الدائرة 

للشؤون الدينية العميد محمد هزام.
وقال الوزير بن عطية خالل لقائه قيادة 
وضباط وصف ضباط املنطقة العسكرية 
السادسة: »إن املليشيا الحوثية املدعومة 
من إيران، بمرشوعها اإلمامي الكهنوتي 
اوصلت الشــعب اليمني اىل قناعة انه ال 
خيار اخر اماهــم إال االنتصار ملرشوع 
الرئيس هادي ودولة اليمن االتحادي وإما 
االستسالم ملرشوع يحيى الريس و»قاوق« 
عمامة اإلمامة، وهي الكارثة بعينها، الن 
ذلك معناه استعباد الناس وسلب اليمنيني 
حريتهم. األمر الــذي ال يمكن أن يقبل 
به اليمنيون الذين ســيقاتلون يف سبيل 
حريتهم حتى يتحقق النرص عما قريب 

إن شاء الله«.
وأضاف: »إن البطوالت التي يسطرها 
أبطال الجيش الوطني عظيمة وال يمكن 
ألحد إنكارها أو تقديرها بثمن خاصة وقد 
ملستها خالل الزيارات املتكررة لكثر من 
جبهات العز والكرامة التي نقوم بها وهم 
مرابطون يف الصفــوف االوىل بمواقعهم 

رغم صعوبة الظــروف، لكننا وجدناهم 
بمعنويات عالية«.

وأشار إىل أن اتفاق الرياض يف مضمونه 
العام إيجابي حيث أنه الزم عدم إنشاء اية 
تشكيالت ومليشيا مسلحة خارج وزارتي 
الدفاع الداخلية وهــو األهم الذي يمنع 
حدوث اية حروب يف املستقبل.. مؤكداً أن 
ما يلزم من االتفاق البدء بمرحلة التنفيذ 
لكامل بنوده و املحددة بشــهرين ما لم 
فان الجيش الوطني ومعه الشعب اليمني 
جاهزون لتنفيذ االتفاق وحسم االمر مع 

كافة املليشيا االنقالبية واملتمردة.
وتفقد الوزير بن عطية خالل الزيارة 
الوحدات العســكرية ورشطة محافظة 
الجوف وإذاعة الجوف املحلية ودار القرآن 
الكريم والعلوم الرشعية وحث الجميع 
عىل اتباع املنهج الوســطي بعيداً الغلو 
والتطرف والخوض يف املناكفات الضيقة 

والحزبية التي ال تخدم اليمن واليمنيني.
من جهته رحب مساعد قائد املنطقة 
العسكرية السادســة قائد اللواء 101 
العميد محمد بن راســيه بزيارة وزير 
األوقــاف إىل محافظة الجــوف لرفع 

معنويات األبطال يف الجبهات.
وأكــد العميد بن راســيه أن األبطال 
يف الجبهات عىل أتم االســتعداد للتقدم 
وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة 
املليشيا االنقالبية، أنهم بانتظار األوامر 

من القيادة العسكرية.

جيشنا الوطني منذ انطالقته األوىل يحمل مرشوعا 
وطنيا يريد من خالله الخــالص من كهنة اإلمامة 
أصحاب مشــاريع املوت مليشيا الحوثي االنقالبية 
املارقة، وما يعانيه هذا الشعب من ويالت هذا االنقالب 
املشؤوم لتلك املليشيا الباغية، وأصبح جيشنا الوطني 
هو املدافع األول عن حرية، وتراب هذا الوطن الغايل، 
وما تعانيه بعض املحافظات اليمنية التي تقبع تحت 
سيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية من خبث، وانتقام 
هذه املليشيا املسلحة خر دليل عىل ذلك، وتم تحرير 
كثر من املناطق من قبضة تلك املليشيا اإلجرامية يف 
كثر من املحافظات بقيادة أبطال لجيشنا الوطني، 
وهذه االنتصارات الجبــارة التي حققها واجرحها 
األبطال هي بطوالت ال يمكن نسيانها أو تجاوزها 
يف مقاومة مجرمي هذا العرص فنحن أمام عصابة 
حوثية طائفية إجرامية ال ترى حرمة، وال حقوق إال 
لزعيمها املجرم املدعــو عبدامللك الحوثي املختبئ يف 
كهوف التاريخ، وأصبح معظم أبناء الشعب اليمني 
رهائن بيد تلك املليشيا، وهذا ما تم رفضه من قبل 
كل األحرار من أبناء هذا الشعب، وما يقوم به أبطال 
جيشنا الوطني يف كثر من املواقع، والجبهات خر 

دليل عىل ذلك.
ال ننىس يف هذا الصدد أن نجدد العهد لشــهدائنا 
األبطــال، وكل الجرحى امليامني أننــا عىل دربهم 
سائرون، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم تحرير كل شرب 
من تراب هذا الوطن الغايل من قبضة تلك العصابة 
اإلجرامية، وعــودة الناس إىل بالدهم، واســتعادة 
العاصمة التاريخية للجمهورية اليمنية »صنعاء« 
وعــودة الدولة بكافة رموزهــا إىل مقرها الرئييس 
بقيادة املشــر الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، ونائبه، وكل قيادة الحكومة الرشعية 
املعرف بها دوليا، وما ذلك عىل الله باملستحيل يحتاج 
مننا جميعــا التوكل عليه ثم التعــاون فيما بيننا، 
وتوحيد الصف الوطني ملواجهة العدو الرئييس للشعب 
اليمني، وهي املليشيا الحوثية ال سواها، وبإذن الله 
ســيتحقق النرص املبارك ما دمنــا نحمل املرشوع 
الوطني، وبطولة األحرار لجيشنا الوطني ممتدة عىل 
طول جبهات املواجهة مع مليشيا الحوثي االنقالبية 
رغم ما يعانيــه هؤالء األبطال مــن تأخر رصف 

مستحقاتهم املالية املتمثلة برواتبهم الشهرية بسبب 
األحداث التي يمــر بها هذا الوطن ال ننىس أن هؤالء 
األبطال متواجدون عــىل أبواب العاصمة »صنعاء« 
بجبهة نهم أضــف إىل ذلك جبهة رصواح، وجبهات 
محافظة الجوف، وصعدة، وحجة، والبيضاء، ومنها 
إىل جبهة تعز، والضالع، وجبهات الساحل الغربي، 
وهاهم األبطال يف هذه األيام يطرقون أبواب مدينة 
الحديدة، وعما قريب بإذن الله سوف نسمع االنتصار 
املبارك، وتطهر كل مناطق محافظة الحديدة، وما 
جاورها من قبضة تلك املليشيا الحوثية االنقالبية، 
وأصبح معظم أجزاء هذا الوطن يف قبضة الحكومة 
الرشعية بفضل الله ثم بفضل جهود األبطال جيشنا 

الوطني منذ بداية هذا االنقالب الغادر.
ونذكر يف هذا املجال عىل وجه الخصوص ال الحرص 
أبطال جيشنا الوطني املبارك، الذي نترشف باالنتماء 
إليه، يف اللواء األول حرس حدود، ونتذكر قبل سنتني 
تقريباً أن هذا اللواء كان يف بداية التأسيس، وبدأت 
معاركه األوىل ضد مليشيا الحوثي االنقالبية بمنطقة 
القفال مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف حدود 
اململكة العربية السعودية، وها هو اليوم بفضل الله 
ثم بفضل األبطال يطرقون أبواب مديرية برط العنان 
باتجاه محافظة عمران، وأصبح هذا اللواء أحد ألوية 
الجيش الوطني الذي يشار إليه بالبنان، ويقود أكرب 
املحاور التابعة للجيش الوطني تمثل ذلك »باملحور 
الشمايل« بقيادة العميد البطل هيكل محمد حنتف 
قائد اللواء األول حرس حدود قائد املحور الشمايل، 
والقائد العميــد البطل حميد أبو هدرة أركان حرب 
املحور الشمايل، والقائد العميد البطل عبده مرشد 
الحمامي عمليات املحور الشــمايل، والقائد العميد 
البطل جميل املعالم أركان حرب اللواء األول حرس 
حدود، والقائد العميد البطل عثمان الشائف عمليات 
اللواء األول حرس حدود حفظهم الله، وحفظ الله 
كل القادة العظماء الذين يحملون املرشوع الوطني 
املوحد ضد تلك املليشيا الباغية التي أهلكت الحرث 
والنسل، وما ذلك عىل الله بعزيز. وفق الله الجميع 

ملا يحب ويرىض.

 ضابط إعالم اللواء األول حرس حدود

عطية: الشعب لــن يتراجــع عن استعـادة الـدولــة وتثبيـت النظــام الجمهـوري

انتصارات الجيش الوطني بطوالت ال تنسى
أحمد جبر
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ال يكاد يمر يوم إال ويتم إلقاء القبض 
عىل كمية من الحشيش واملخدرات كانت 
يف طريقها إىل الحوثيني حتى أن وسائل 
اإلعالم باتت ال تخلو عناوينها عن إنجاز 
يحققه رجال األمن يف محافظة الجوف 

أو مأرب أو البيضاء أو حرضموت.
فخالل شــهر أكتوبر تمكنت أجهزة 
األمن يف مــارب والجــوف والبيضاء 
وحرضموت من ضبط أكثر من 3000 
آالف كيلو جرام من الحشيش واملخدرات 

كانت يف طريقها إىل الحوثيني.
ففــي محافظة مأرب اســتطاعت 
أجهزة األمن خالل األيام العرش املاضية 
يف عمليات مختلفة ضبط أكثر من مائة 
ألف حبــة مخدرة، وطــن إال ربع من 

الحشيش.
كما تمكنت أجهــزة األمن يف مأرب 
قبل ذلك من ضبط 50 كيلو جراماً من 
الحشيش يف نقطة »الرقع« كانت مخبأة 

يف أسطوانة غاز.
كما ضبطت أجهزة األمن يف األسبوع 
نفسه 250 كيلو جراماً كانت مخفية يف 

علب »الرنج« عىل متن أحد الباصات.
أغلب املضبوطات تمكنت منها النقاط 
األمنية جنوب مدينة مــأرب عاصمة 
املحافظــة أثناء محاولــة تهريبها اىل 
العاصمــة صنعاء باســتخدام مأرب 
كنقطة عبور، حيث تمكنت خالل شهر 
فقط من ضبط أربــع عمليات تهريب، 
حيث ضبطت 200 كيلو حشيش كانت 
تقلها ســيارة نوع )جيب( وعىل متنها 
شــخصان كان أحدهمــا متنكراً بزي 
نســائي لتمويه رجال األمن يف نقاط 

التفتيش لتسهيل املرور.
كما تمكنت األجهزة األمنية من ضبط 
450 كيلــو جراماً من الحشــيش عىل 
متن قاطرة مع سائقها، كما تم ضبط 

)100( ألف حبة و)100( كيلو حشيش 
مخدر عىل متن سيارة نوع )جيب( والتي 
حاول سائقها استخدام زوجته وطفليه 
لتضليل رجال األمن.. والالفت أن زوجة 
الســائق وطفليه تفاجأت بما يخفيه 
زوجها عىل متن السيارة واستغاللهم يف 

عملياته القذرة.
جهــود ويقظة رجال األمن ليســت 
مقترصة عىل مأرب فقط، فرجال األمن 
يف محافظة الجوف تمكنوا مطلع الشهر 
من ضبط 100 كيلو جرام من الحشيش، 
كما تمكنت من ضبط عرشات العمليات 
التهريبية من الحشــيش واألســلحة 

واملتفجرات. 
ويف محافظة حرضموت تمكن أفراد 
اللواء 23 مشاة من ضبط 500 كيلو جرام 
من مادة الحشــيش كانت فوق شاحنة 

متجهة نحو سيطرة مليشيا الحوثي.

إخفاء المخدر
جميع عمليات الضبط كشفت الكثر 
من حيــل املهربــني واملجرمني وطرق 
إخفائهم للحشــيش واملخدرات، ورغم 
استخدامهم طرق اخفاء وتمويه معقدة، 
أثناء محاولة تهريبها اىل مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف العاصمة صنعاء، إال أن يقظة 
رجال األمن كانت لعدد من تلك العمليات 

باملرصاد.
الخرباء يعتربون ضبــط هذه الكمية 
من الحبوب والحشيش املخدر يف عمليات 
متالحقة خالل أيام دليــل عىل اليقظة 
األمنية العالية لدى األجهزة األمنية بمأرب 

واالحرافية يف أداء أفرادها.
كما أن تكثيف عمليات التهريب دليل 
عىل مدى استخدام املليشــيا االنقالبية 
الحوثيــة بصنعاء املدعومــة من إيران 
للمخدرات والحشيش يف استدراج الشباب 

واألطفال تحت تأثر هذه املواد لتجنيدهم 
يف صفوفها والزج بهم اىل محارق املوت يف 
الجبهات بعد تصاعد الرفض الكبر من 
قبل أبناء القبائل اإلنضمام الطوعي اىل 
صفوفها رغم حمالت التحشيد املختلفة 
التي تقوم بها، بسبب الرفض املجتمعي 
لهذه املليشــيا ومرشوعها الساليل الذي 
تحاول تكريسه، ويتضمن حقها اإللهي 
يف حكم الناس واستعبادهم واستباحة 

أموالهم وأوالدهم.
خداع اإلتباع

وبحسب املصادر الواردة من مناطق 
سيطرة مليشــيا الحوثي فإن الحوثيني 
يحرصون عــىل نرش ظاهــرة تعاطي 
الحشيش واملخدرات والشمة املخلوطة 
باملخدر بشكل كبر خصوصاً يف أوساط 
الشــباب وطالب املدارس، كما يتم من 
خالل ذلك استدراج أبناء التجار والقيادات 

املوالية للحوثي، كما يتم خداع الفتيات 
واستغاللهن مادياً وجنسياً. 

وبخصــوص تعاطي أتباع املليشــيا 
للحشــيش أوضح بعــض األرسى أو 
املنشقني من الحوثيني بأن املليشيا تقوم 
بتجميع املجندين بعد استقطابهم داخل 
معسكرات تدريب أو بداريم تحت األرض، 
وتوزع عليهم بعض املرشوبات واألكالت 
املخلوطة بمادة الحشيش ثم يتم تعليمهم 
للربدقان الشــمة املخلوطة بالحشيش 
ويلزمونهم بوسائل الرغيب عىل تعاطيها 
باعتبارها مؤرش عــىل الرجولة، وبعد 
ذلك بعدة أيام يعطونهم الحشيش دون 
معرفتهم أنها حشيش وإنما اشعارهم 
باعتبارها فيتامينات وأدوية ضد الزكام 
والفروسات ويستمر تزويدهم بها ملدة 
تتجاوز أســبوعاً، ثم يسمح لهم بعدها 
بالعــودة إىل منازلهم، وهــم يعرفون 

أن اإلدمان ســيعيدهم إىل املعسكر من 
جديد، وأن الحشــيش واملخدرات إحدى 
أهم الوســائل التي تستخدمها جماعة 
الحوثي إلخضاع املقاتلني وابقائهم تحت 
السيطرة، ومن يتم أرسه منهم يف املعارك، 
يبكي ويتوسل بشدة للحصول عىل تلك 

حبوب أو مهدئات أو شمة.
وإذا كانت هذه هي الكمية املعلن عن 
ضبطها؛ فإن من املؤكد أن هناك كميات 
كبرة من الحشيش واملخدرات استطاع 
املهربون إيصالها إىل مليشــيا الحوثي 
التي من خاللها تجني أموال كثرة وأتباع 

محششني. 
وهنا فإنه يتوجب عىل األجهزة األمنية 
املزيد من اليقظة لضبط أكرب كمية من 
الحشــيش واملخدرات املهربــة باتجاه 
مليشيا الحوثي وإنقاذ الشباب واملجتمع 

من إجرام وفسوق مليشيا الحوثي.

  األجهزة األمنية تضـبـط 3000 آالف كـيلـو جـــرام مـــن الحشـيـش والمخــدرات كـــانـت فـــي طـــريـقـهـا إلـــى مـليشــــيـا الحــوثــي خـــالل شـــهـر

 الحشـيـش والمخـدرات تجـارة مليشيا الحـوثي المربـحـة

• بداية حدثنا حول طبيعة عملكم؟
طبعاً أعمالنــا معروفة، وهــي كل ما يتعلق 
بالجوانب املالية واإلداريــة لكن يف الوضع الراهن 
ونظراً للظروف الحالية التــي تمر بها املحافظة 
حتم علينا ان نقوم ببعض أعمال البنك نظراً لعدم 
افتتاحه حتــى اللحظة وعملنا فقــط ما يتعلق 
باإليرادات العامة املركزية واملحلية واملشــركة، 
فنظراً لعدم وجود البنك اضطرينا أن نقوم بفتح 
وحدة اســمها وحدة الخزانة لتجميــع إيرادات 
املحافظة بمختلف أنواعها، ونتطلع إىل فتح فرع 

للبنك املركزي.
• كمــا عرفنا أن لديكم مرشوع الربط الشــبكي 

لإليرادات.. حدثنا عن هذا املرشوع؟
نعمل حالياً عىل إعداد مرشوع نظام مايل متكامل، 
ونظام بنك، وهو املتعلق بنظــام صندوق خزانة 
املحافظة، وسيكون عىل أساس النظام املحاسبي 
الحكومي، نظام حسابات موازنة، ونظام حسابات 

جارية.
نظام حســابات املوازنة مرتبط بأكثر من 60 
جهة بدأ العمل بــه يف مجمع املحافظة وجزء منه 
يف األحوال املدنية، واملرشوع بشكل كامل مرشوعاً 
مرحلياً، املرحلة األوىل تهيئة النظام وتجربته وتحليل 
مايل وإذا وجدنا املخرجات نفس خطتنا املرسومة 
ســوف يتم التعميم عىل بقية املؤسسات اإليرادية 
والربط الشبكي مع مختلف الجهات كمرحلة ثانية.
• معروف أن الجوف كانــت محافظة مع تواجد 
خفيف جداً ملؤسسات الدولة وجاءت املليشيا الحوثية 
لتزيد الطني بلة وتنهي ما كان موجوداً باملحافظة..
كيف اســتطعتم إعادة بناء املؤسسات بعد دحر 

الحوثي من عاصمة املحافظة؟

نحن بدأنا العمل الفعيل من نهاية عام 2017م 
لم يكن هناك وجود ملجمــع حكومي وال كلية وال 
مستشفى وال محكمة وال نيابة، كان العمل شبه 

معطل يف املحافظة واملؤسسات.
بدأنا بالبنية التحتية ألكثر من جهة وكان تركيزنا 
عىل الجانب األمني كونه أساس التنمية ومدنياً يف 
جانب األشغال العامة والطرق، التخطيط الحرضي، 
فتح الشــوارع وكانت املوارد حينهــا محدودة 
جداً كانت إيــرادات الرضائب تذهب اىل الطرقات، 
كمســتخلصات للمقاولني، وهنا كان علينا إيجاد 

موارد خاصــة يف ظل عدم وجــود دعم مركزي 
فحاولنا إيجاد مــوارد ذاتية للمحافظة من خالل 
تطوير إيرادات التحســني والوصول اىل ما وصلنا 

إليه اليوم.
وحتى اآلن نقارب عىل نهاية 2019م وال يوجد 
دعم مركــزي رأس مايل وال يوجــد دعم مركزي 
حكومي للمشاريع، كل اإليرادات هي إيرادات ذاتية.
• حتى وإن كانت ذاتية وإيرادات بسيطة، لكنكم 

مطالبون بإيجاد حراك تنموي.

إضافة إىل الجهات املدنية وكل الجهات املركزية 
تستلم من املحافظة مع أنه يفرض أن هذه الجهات 
تســتلم مركزياً، موازنة القضــاء والتعليم العايل 
واألمن عىل سبيل املثال جهات مركزية وتستلم من 
املحافظة بسبب غياب الدعم الحكومي للمحافظة 
وإذا وجدت توجيهــات من رئيس الجمهورية فال 

تجد طريقها اىل التنفيذ.
وتبقى املستشفى اســتثناء بسيط كوننا ندعم 
العجز املايل عندهــم، أما موازنتهم، لديهم موازنة 
كمستشــفى عام من 2016م موازنة تشــغيلية 

ترصف من مأرب املرتبات واألجور واملحافظة تقوم 
بدعم العجز باب املرتبات واألجور وباب النفقات 
التشغيلية وتوفر بعض األدوية املكلفة وبانتظار 
اعتماد موازنتها كهيئة مستشفى الجوف بعد قرار 
رئيس الجمهورية املشر الركن/ عبدربه منصور 
هادي، أما ما يخص توسعة املبنى فهو عىل حساب 
املحافظة، وكذلك صيدلية املستشــفى، إضافة إىل 

حجز أرضية للهيئة.
• ماذا عن تفعيل بعض املؤسسات الحكومية؟

حالياً نعمل عىل فتح فــرع ملصلحة الجوازات 
بدعمها من حيث اإلنشــاء والتجهيزات والتأثيث، 
وكلف تجهيز املبنى عرشين مليــون ريال، فيما 
التجهيزات واآلالت ومــا إىل ذلك 47000$، وحالياً 
يعملون عىل تجهيز النظام وبانتظار وصول لجنة 
خاصة لتقييم وضع املصلحة وإفتتاح فرع األحوال 
املدنية أيضاً تم دعمها بنظام محاسبي متكامل و3 
موظفني مالية واستئجار مبنى، سبق هذا تغطية 
العجز القائم لألحوال املدنية نتيجة عشوائية العمل 

يف السابق، وتحسن العمل اآلن بشكل كبر.
• ما هي املشاريع التي تم دعمها من قبل املحافظة 

هذا العام؟
 مشاريع الصحة ومشاريع الربية علينا التزام 
بـ240 مليوناً لطباعة الكتاب املدريس وأكثر من 40 
مليوناً للمقاعد الدراسية، وتأهيل بعض املدارس 
بنحو 70 مليون ريال لعــدد 10 مدارس، وكذلك 
مشاريع األشغال العامة رصفنا ملشاريع الطرقات 
للمحافظة نصف مليار ريال منذ بدء العمل وما زال 

الدعم جار ألن هذه املشاريع مستمرة.
• معلومات تتحدث عن أنكم تدعمون كلية الرتبية 
بمبلغ 20 مليون ريال شهرياً، فيما الوزير رصح أن 
الكلية هي تابعة لجامعة إقليم سبأ، وعىل الجامعة 
أن تتحمل املســؤولية بالرفع إىل الوزارة واعتماد 

امليزانية.. أين القصور؟
بهذا الخصــوص لدينا توجيهــات من رئيس 
الجمهورية، لكنها تتوقف يف وزارة املالية، وهنا 
إما أن تغلق الكلية أو يتم دعمها، لذلك نحن نواصل 

عملية دعم الكلية. 
هناك قصور من الجامعة يف عملية املتابعة يف 
وزارة التعليم العايل لكــن هذا ال يعني ان تتوقف 

وتذهب هذه الثمرة عــن املحافظة، واملتطلبات 
املالية للكلية تتضاعف بني الحني واآلخر وحالياً تم 
تقدم الكلية بطلب رفع امليزانية اىل 25 مليون ريال 
بسبب املرحلة الجديدة السنة الثالثة، ونحن أيضا 
بحاجة إىل توسعة الكلية، وتأهيل بعض املعامل 
بأكثر من 100 مليون ريال خاص باإلنشــاءات 

لبقية الدور الثاني والتجهيزات.
الكلية ســنوياً تكلفنا 400 مليون ريال، وهذا 
املبلغ سيتضاعف إىل 600 مليون ريال، ومقارنة 

بدخل املحافظة هذه املبالغ كبرة جداً.
• ملاذا ال يتم فتح البنك حتى اآلن؟

أكثر من ترضر من توقــف البنك هي األعمال 
املالية املوضــوع يحتاج اىل قرار ســيايس رغم 
توجيهــات رئيس الجمهوريــة، ورغم الزيارات 
املتكررة ملحافظي البنك من قبل قيادة املحافظة 
إال أنه ال يوجــد أي صدى لتوجيهات فخامة األخ 
الرئيس، رغم أننا جهزنا فرع بديل والفرع الرئييس 
وأخرجنا قوات عســكرية من داخل مبنى البنك 
وما تزال مطالباتنا مستمرة، خاطبنا كل الجهات 
املختصة، لكن إىل اآلن لــم نالمس أي تحرك، وال 

نعرف ما هو السبب.
• ماذا عن الجوانب اإلدارية؟

اســتطعنا خالل الفرة املاضية أن نوجد نظام 
البصمة وألول مرة هذا النظام يدخل املحافظة قد 
يعترب البعض أن هذا يشء طبيعي، لكن من عاش يف 
الجوف وتردد عىل مبنى املحافظة من قبل سيعرف 
أن تواجد نظام البصمة هو انتصار حقيقي من 
أجل تواجد املوظفني للدوام يف مكاتبهم لتسهيل 

أعمال املواطنني.
• هل يطبق هذا النظام عىل الكل؟

 كل املوظفــني الذين يقوم عليهــم العمل هم 
ملزمون بالبصمة حضور وانرصاف.

• هناك بعــض املكاتب ما تــزال حتى اللحظة 
مغلقة؟!

نحن يف حالة حرب حاليــاً ونحتاج اىل املكاتب 
األساسية فيما بعض املكاتب الثانوية قد ال نحتاج 
إليها وال يوجد لديها حتى موازنة، بعض املكاتب 
اعتماداتها خمســون ألف ريال شــهرياً فقط، 
وإجماالً فاحســن مكتب يف املحافظة اعتماداته 
300 ألف ريال كموازنة تشــغيلية للمكتب، هذه 
امليزانية هي اعتمــادات للموظفني مع الحوافز، 

من األخر محافظة بال موازنة.
• كلمة أخرية؟ 

نشكر »26 سبتمرب« عىل هذه املقابلة ونأمل من 
كافة اإلعالميني أن يعملوا عىل إبراز الوجه املرشق 
للمحافظة، والتغيرات التي حصلت يف املحافظة، 
وأن يســرجعوا عجلة الزمن إىل الوراء، ويعرفوا 
الفرق بني ما حصل من تغيرات حالياً، وما كانت 

عليه سابقاً.

:» « مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في محافظة الجوف لـ

شارفنا على االنتهاء من إعداد مشروع نظام مالي متكامل إليرادات المحافظة

 تــم اســتكمال كافــة الترتيبــات الفتتــاح فــرع لمصلحــة الجــوازات
 400 مليون ريال تذهب سنويًا لكلية التربية فرع الجوف وتزداد مع كل دفعة جديدة
 التعليم والصحة والطرقات أكثر القطاعات التي يتم دعمها في المحافظة
 ندعــو الحكومــة إلــى فتــح فــرع للبنــك المركــزي فــي المحافظــة

تعتبر محافظة الجوف إحدى المحافظات المحررة بعد تحرير 
عاصمتها الحزم وإعادة تواجد الدولة فيها، لكن هذه المحافظة 
كانــت مغيبة تمامًا عن مشــاريع الدولــة، إذ ال يوجد فيها من 
ســابق أي مشــروع حقيقي، وهو ما حتم على السلطة المحلية 
بعد التحرير أن تتحمل مســؤوليتها الكاملــة والبدء من الصفر 

إليجاد مشاريع حقيقية يامسها الموطن.
لكــن عقبات متعــددة تقف أمــام هــذه المحافظــة النائية التي 
تعتمد على موارد ذاتية كالتحسين والضرائب، على الرغم من 

كونها تطفو على بحيرة من النفط إال أن ذلك لم يشفع لها من 
ســابق وال حتــى حاليًا بأن تحظــى باإلهتمام الفعلــي من حيث 

إيجاد المشاريع التي تنهض بالمحافظة.
السلطة المحلية من مواردها الذاتية استطاعت أن تعمل على إنشاء 

بعض المشاريع وافتتاح أخرى، واألمل يحذو الجميع بالنهوض.
لمزيد من التفاصيل »26 سبتمبر« أجرت مقابلة مع مدير عام 
الشؤون المالية واإلدارية/ يعقوب العامري، وخرجنا بالحصيلة 

التالية:

 حاوره/ طارق رزاز
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- البداية من تصدر اإلذاعة لكافة اإلذاعات 
العربية يف التبــادالت االذاعية الربامجية 

حدثنا عن هذا اإلنجاز؟
بداية أرحب بكم وبصحيفتكم الغراء 26 
سبتمرب التاريخ العظيم ذاكرة كل اليمنيني 
والذي كان إنجازا وثورة عظيمة ضد الظلم 
واالســتبداد وأسســت للوحدة اليمنية يف 
الثاني والعرشين من مايو املجيد وبالنسبة 
لتصدر اإلذاعة فقد تصدرت كافة اإلذاعات 
العربية يف التبادالت الربامجية االذاعية عرب 
محطة الكلود حيــث كانت البداية يف مطلع 
العام 2019م وهو العام األول الذي تشارك 
فيه إذاعة الجمهوريــة اليمنية يف التبادالت 
الربامجية منذ انقالب املليشيات الحوثية يف 

سبتمرب 2014م. 
بدأنا العمــل يف مطلع 2019م تجاوبا مع 
طلب اتحاد اذاعات الــدول العربية واملركز 
العربي للتبادل اإلذاعي الربامجي واالخباري 
وبفضل الله مع انه العــام األول ورغم كل 
الصعاب والعقبات حصدنا املركز األول وهذا 
بتوفيق من الله وفضل عظيم رغم محدودية 
الكادر البرشي وعــدم وجود ميزانية. وألن 
اليمن عضو يف جامعة الدول العربية وبالتايل 
عضو مؤسس التحاد اذاعات الدول العربية 
قبل خمسني عاما من اليوم واذا لم تشارك 
إذاعة الجمهورية اليمنية فستشارك إذاعة 
املليشــيات الحوثية االنقالبية وقد حاولت 
ذلك مع مطلع العــام 2017م لكنها طردت 

من ذلك ومنعت إضافة اىل ذلك اســتطاعت اإلذاعة 
الحصول عىل عدد من الدورات التدريبية شارك فيها 
زمالء من اإلذاعة وكانت مواضيع هامة وما زالت 
الدورات واملشــاركات قائمة إضافة اىل التبادالت 
االذاعية والربامجية واالخبارية واالهتمام بقضايا 
االعالم العربي ومواجهة التحديات التي تحاك ضد 
االمة العربية كقضية فلســطني والقدس الرشيف 
والتدخالت اإليرانية ووحدة العمل اإلعالمي العربي 
يف اطار وحدة العمل العربــي ونحن جزء هام من 

جسد االمة العربية له مالنا وعليه ما علينا.

برامج تبادلية
- يف مجال التبادالت اإلذاعية للربامج مع إذاعات الدول 
العربية، ماهي الربامج التي شاركتم بها؟ وكيف كان 

التفاعل معها؟

شــاركت اإلذاعة يف العديد من الربامج للتبادالت 
االذاعية ويف املسابقات التي نظمها اتحاد اذاعات الدول 
العربية يف مختلف الربامج األدبية والتوعوية والثقافية 
حيث قدمت اإلذاعة أكثر من مائتني ســاعة تبادلية 
برامجية إذاعية خالل العام 2019م اســتفاد منها 
عدد من اإلذاعات كإذاعة املغرب وجيبوتي والجزائر 
وبرنامج خاص تم إهداؤه إلذاعة السعودية عن األعياد 
يف الجمهورية اليمنية وهذا الجهد كله رغم ان طاقم 

اإلذاعة ال يتعدى 18 شخصا.

وستشارك إذاعة الجمهورية اليمنية الربنامج العام 
خالل هذه الفرة بكافة مســابقات الربامج االذاعية 
منها: اعالم العرب – بعيون عربية – لوحات شعبية – 
الدراما االجتماعية – الربامج التفاعلية – برامج الطفل 

واالرسة – اليوم العاملي لإلذاعة.

تدريب وتأهيل
- الدورات التي يشارك فيها موظفو اإلذاعة، هل تفي 
بحاجة اإلذاعة التدريبية؟ وهل هناك خطة وآلية ملزيد 

من التأهيل والتدريب؟

الحقيقة الدورات ال تكفي لكننــا ما زلنا يف إطار 
املتابعة العتماد دورات إذاعية أخرى واملطلوب متابعة 
الجميع ملوقع اتحاد اذاعات الــدول العربية لدورات 
التدريبية وسيتم الرشيح من قبلنا للفئة املستهدفة 

من الدورات حتى تضم الجميع بال استثناء.

- ملــاذا تأخر بث اإلذاعة عرب موجــة الـ)إف إم(؟ 
وهل يشــمل ويصل بث اإلذاعة ملختلف محافظات 

الجمهورية؟

تأخر البث عرب الـ)إف إم( لصعوبات تقنية وفنية 
وهندســية انت تعلم ان املؤسســة العامة لإلذاعة 
والتلفزيــون وقطاعاتها املختلفة املــايل والهنديس 

وغرها سيطر ت عليها مليشيات الحوثي لكن هناك 
بشارات قدمت من وزارة االعالم ورئاسة الوزراء نسأل 
الله أن ترى النور قريبا والبث يصل اىل كل محافظات 
الجمهورية عرب املوجه القصرة 11860 وعرب القمر 

الصناعي عرب سات.

خارطة برامجية منوعة
- حدثنا عن الخارطة الربامجية الحالية لإلذاعة. وما 

الجديد فيها؟

الخارطة الربامجية  تعلم أخي الكريم اننا يف وضع 
اســتثنائي هذا الوضع يتطلب أن تكــون الخارطة 
الربامجية أغلــب برامجها تســخر ملواجهة اعالم 
املليشــيات االنقالبية التي تســتهدف مسخ الهوية 
اليمنية وبالتايل فأغلب خارطتنا الربامجية ونرشاتنا 
اإلخبارية كلها تدعم الرشعية وبما يخدم اســتعادة 
الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق املبادرة 
الخليجيــة  ولدينا برامج إخبارية رئيســية ونرشة 

محليــة وموجزين لألنبــاء وسياســتنا اإلعالمية 
تدعم توجهــات الحكومة الســتعادة الدولة وبناء 
اليمن االتحادي الجديد يمن العدل واملساواة والبناء 
والتنمية واألمن واالستقرار والسالم واالزدهار لدينا 
العديد من الربامج من أهمهــا اتجاهات الصحافة 
– صوت املقاومة – يمــن دوت كم – جمهوريون – 
مجلة اليمن االتحادي – متابعات إخبارية – حصاد 
األسبوع – حكيم وحكيمة – شاعر املقاومة – سطر 
يف سفر الزمن – تغطية خاصة إضافة اىل برامج يتم 
انتاجها بالتنســيق مع برنامج تواصل علماء ودعاة 
اليمن ثالث ساعات مسائية وتعاد خالل الفرة األوىل 
وأغلب الربامج االذاعية تتم بصورة مبارشة إضافة اىل 
أربع نرشات وذلك لدعم اســتعادة  مؤسسات الدولة 
والقضاء عىل االنقالب وبالتايل فالرسالة التي تحملها 
إذاعة صنعاء رسالة صادقة تخدم املجتمع وتدافع عن 
الوطن والدين والثوابت الوطنية أمام زيف وادعاءات 
واكاذيب وأباطيل الكهنوت تبث 24 ســاعة اغلبها 

برامج يومية منها عىل سبيل املثال ال الحرص برنامج 
صباح اليمن الجديد.

- ما مدى اهتمام اإلذاعة بالربامج الحوارية؟ وما أبرز 
الربامج الحوارية يف الخارطة الربامجية الحالية؟

ال شك أن اإلذاعة تهتم كثرا بالربامج الحوارية مع 
مالحظة عزوف بعض الناس عنها ألسباب عدة ومع 
ذلك لم تغب يف خارطتنــا الربامجية، فهناك برنامج 
)جمهوريون( ملدة ساعة، وقريبا سيتم إعادة برنامج 

حديث الساعة ألهمية هذا الربنامج.

كوادر وبرامج نوعية
- سمعنا عن رفد اإلذاعة بالعديد من الكوادر اإلعالمية. 
ما الجديد الذي أضافته هذه الكوادر من حيث تحديث 

الربامج أو تجويدها أو زيادتها؟

تم رفد اإلذاعة بمذيعني حيويني تم ادراجهم ضمن 
وردية املذيعني ومحرر اخباري تم ضمه ضمن طاقم 
االخبار وهم من املشهود لهم بالكفاءة والقدرة عىل 
العمــل اإلعالمي املتميز وســبق أن عملوا يف قنوات 

فضائية وصحف ومجالت.

- برامج األرسة وتحديدا املرأة والطفل. أين موقعها 
يف برامج اإلذاعة؟

برامــج األرسة واملرأة والطفل برامــج مهمة ونحن 
نعمل يف هذا الجانب بالتعاون والتنســيق مع الربنامج 
العام إلعالم املرأة والطفل وتم انتاج العديد من الربامج 
والحمــالت التوعوية املصحوبة بالفالشــات التوعوية 
الصحية التي تعني بقضايا املرأة والطفل كأهمية التعليم 
وااللتحاق باملدارس والتوعيــة بمحاربة االمراض التي 
تفشت نتيجة األوضاع املأساوية بسبب االنقالب كالكولرا 

واملالريا والصحة اإلنجابية وعمالة األطفال وغرها.

مشاكل وعراقيل
- ما هي أبرز املشــاكل والعراقيــل التي تواجهها 

اإلذاعة؟

أبرز املشــاكل تتالىش بعودة البــث من العاصمة 
صنعاء ولكن يف الوقت الحايل تتلخص بما ييل:

- عدم البث عىل موجات إف إم 

- عدم البث عىل القمر الصناعي نايل سات 

- عدم وجود تطبيق إذاعي عرب االنرنت 

- عدم وجود ميزانية او نفقات تشغيلية لإلذاعة 

- قلة الكادر املؤهل املتنوع املخلص لعمله ووطنه ودينه

رسالة
- رسالة تبعثون بها لجمهور اإلذاعة ومستمعيها؟

نحن مع جمهور اإلذاعة ولن نخذلهم رغم الوضع 
االستثنائي الذي تعيشه بالدنا نتيجة انقالب مليشيات 
الحوثي اإلرهابية اإليرانية وقريبا سيتم إعادة برنامج 

رسائلكم من جديد ان شاء الله 

- كلمة ختامية ملن تبعثوها؟

أسأل الله العيل القدير أن يعم األمن واألمان والسالم 
واالســتقرار كل أرض الوطن، وأن تعود مؤسسات 
الدولة إىل أرض الوطن ملمارسة مهامها يف خدمة األرض 
واالنسان، ولكي تقوم كل مؤسسة إعالمية بواجبها 
عىل أكمل وجه شاكرين لكم هذا اللقاء، متمنيني لكم 

وللوطن الخر واالزدهار والنماء.

نور سريب/ النادي الدولي:

اختتم امللتقى اإلعالمي الثانــي للنادي الدويل 
لإلعالم الريايض فعالياته، مســاء السبت، بحفل 
تكريم لكافة االعالميني املشاركني بحضور معايل 
وزير الشباب والرياضة املرصي والدكتور أرشف 
صبحي، والكابتن أحمد شوبر، والرئيس املؤسس 
للنادي األستاذ محمد قاسم، والنائب األول للرئيس 

عدنان بن مراد.

ويف حفل التكريم قال محمد قاســم الرئيس 
املؤسس للنادي يف كلمته: إن النادي الدويل لإلعالم 
الريايض نادي لكل اإلعالميني الرياضيني يف مختلف 
الوطن العربي والعالم، وأشار إىل أن النادي يسر 
بخطوات ثابتــة، وقد أصبح اليــوم يضم مئات 

الصحفيني من الوطن العربي والعالم.

ويذكر أن من أهم أهداف النادي الدويل لإلعالم 
الريايض املســاهمة يف تطويــر اإلعالم الريايض 
ونرشه وتكريس مبدأ الخلــق والروح الرياضية 
ومنع التمييــز والحد من العدائية، وتشــجيع 
التنافس الرشيف بالتعاون مع املؤسسات اإلعالمية 

القائمة يف ذات املجال للتوعية والتثقيف.

توسع عربي  ودولي 
تمكن النادي الريايض الدويل من التوسع رغم 
التحديات التي واجهها النادي ورغم أنف االصوات 
املعادية التي تحاول النيل من النادي ليصبح اليوم 

مؤسسة إعالمية تضم 3000 عضو إعالمي ريايض 
من مختلف الدول العربية واألجنبية، وانعكس ذلك 
بشكل مبارش عىل امللتقى اإلعالمي الثاني "بقسمه 
األول" الــذي أقامه النــادي يف جمهورية مرص 
العربية، وقد ضم 76 إعالميــا ومصورا رياضيا 

توافدوا من مختلف الدول العربية.

وأشار رئيس النادي األســتاذ محمد قاسم أن 
النادي الدويل بصدد إقامة امللتقى اإلعالمي الثاني 
لإلعالم الريايض "القســم الثانــي" لإلعالميني 
الرياضيني من الدول االجنبية والذي من املقرر ان 

يقام يف احدى الدول االسيوية.

واعلن الرئيس املؤسس عن اقامة اول كونجرس 
للنادي ليتيح الفرصــة امام كافة االعضاء لتبوء 
املناصب والرشــح إلدارة النــادي الدويل خالل 
االشهر القادمة وامليض قدما يف االنتشار والتوسع 
لخدمة االعالم الريايض واالن تبدأ مهمة االعضاء 
يف الرشيح واالنتخابات لقيادة النادي الذي اصبح 
اليوم التوســع واالنتشــار يف العديد من الدول، 
مؤكدا بأنه ال مكان للمحســوبيات والعالقات يف 
العملية االنتخابية القادمة وستكون درسا يدرس 
يف الديمقراطية والشفافية يتعلم منها من يخنق 
الديمقراطية بالسيطرة عىل املناصب من دون أي 

عمل يذكر.

تعزيز مهارات
تميز امللتقى اإلعالمي الثاني بمحارضات قيمة 
يف يومه األول لنخبــة من رواد اإلعالم الريايض 

املرصي وكانت أوىل تلك املحارضات لألســتاذ 
صالح الراشــد  "صناعة االعالمي املحرف "  
وتبعتها محارضة  للدكتــور يحيى عبدالقادر 
رئيس االتحاد املرصي للدارتس "الدارتس تطرق 
الباب العربي" وكان لليوم الثاني النصيب االكرب 
من املحارضات حيث قدم الدكتور عادل كريم 
رشحا واسعا حول "التنسيق االعالمي" وأهميته 
والفرق بني االعالمي الريايض واملنسق االعالمي، 
وقدم الدكتور مصطفــى ثابت محارضة عن 
"االعالم الرقمي" وكيفية االســتفادة منه يف 
إبراز اإلعالم الريايض، ورشح األســتاذ حسن 
املســتكاوي مراحل "تطور وتحول اإلعالم من 
ورقي إىل إلكروني" والتأثر الذي خلفه ذلك عىل 

الصحف العربية واالجنبية.

بينما كانــت خاتمة املحــارضات يف امللتقى 
اإلعالمي الثاني مع الكابتن أحمد شــوبر الذي 
شارك تجربته ومسرته العملية يف مجال االعالم 
من خالل محارضة "كيف تصبح مذيعا ناجحا" 
وتميزت املحارضات يف يومي امللتقى بالسالســة 
والتعمق يف املجال الريايض مما جعل التفاعل عاليا 

من جميع املشاركني.

أعضاء النادي الدولي في قلب النادي األهلي
وقبل ختام اليوم االول من امللتقى حظي اعضاء 
النادي الدويل لإلعالم الريــايض بزيارة "النادي 
االهيل املرصي" وترأس الوفد رئيس النادي الدويل 
لإلعالم الريايض االســتاذ محمد قاسم وكان يف 

استقبال الوفد االعالمي الريايض، خالد مرتجي 
عضو مجلس ادارة النادي االهيل ومحمد مرجان 
مدير عام النادي وخالد مريس مدير فرع النادي 
بالجزيرة نيابة عن مجلس ادارة النادي والكابتن 
احمد شوبر، وتعد هذه الزيارة هي االوىل لكافة 
اإلعالميني املشاركني من مختلف الدول العربية 
وقد تنقل الوفد االعالمي يف صاالت النادي االهيل 
و تعرف اإلعالميون عىل هذا النادي العريق وتم 
تكريم رئيس النادي الدويل لإلعالم الريايض بدرع 
النادي االهيل وشعار النادي من قبل خالد مريس 
مدير فــرع النادي االهيل بالجزيــرة  ويف ختام 
الجولــة تناولوا وجبة الغــذاء يف مطعم النادي 
تلبية لدعوة الكابتن شوبر وسط اجواء رياضية 

مرصية رائعة.

الملتقى الثاني يشارك في المهرجان الدولي

 األول للدارتس
كانت مشــاركة النادي الدويل لإلعالم الريايض 
مميزة يف املهرجان االول للدارتس، هذه اللعبة التي 
طرقت ابواب العالم العربي من خالل مرص وتمكن 
االتحاد املــرصي للدارتس من اشــهارها و وقد 
اشتعل التنافس بني 76 إعالميا مشاركا للحصول 
عىل املراكز األوىل يف مهرجان الدارتس وعىل الرغم 
من ان جميع املشاركني لم يمارسوا تلك اللعبة اال 
انهم تمكنوا من حفظ قوانينها وقد حصد املركز 
االول االعالمي اليمنــي محمد مهيم وكان املركز 
الثاني من نصيب االعالمية الكويتية ريم التنتون 

وعادت اليمن للســيطرة عىل املركز الثالث الذي 
كان من نصيب االعالمي واملصور أحمد ســعيد، 
بينما تحصل كافة املشاركني عىل درع املهرجان 
وشــهادات التقدير من االتحاد املرصي للدارتس 

والنادي الدويل لإلعالم الريايض.

ويف ترصيح للدكتور يحيــى عبدالقادر رئيس 
االتحاد املرصي للدارتس عقــب املهرجان االول 
للدارتس قال: أنا سعيد بهذا العدد الكبر املشارك 
يف املهرجان االول للدارتس الذي يقام بمشــاركة 
من النادي الدويل لألعالم الريــايض و ابارك لكل 
الفائزين يف املراكز االوىل، كما تقدم بشكر معايل 
وزير الشباب والرياضة الدكتور أرشف صبحي عىل 

دعمه املتواصل لالتحاد املرصي للدارتس.

وكما ألقى معــايل وزير الشــباب والرياضة 
املرصي الدكتور أرشف صبحي كلمة أعرب فيها 
عن اهتمامه ودعمــه وتم تكريم معاليه من قبل 

النادي الدويل لإلعالم الريايض.

 وأخراً تم  تكريم كافة املشاركني من مختلف 
الدول العربيــة  بحضور معايل وزير الشــباب 
والرياضة املرصي الدكتور أرشف صبحي ورئيس 
النادي الــدويل لإلعالم الريايض األســتاذ محمد 
القاســم والنائب األول للرئيس عدنان بن مراد 
والكابتن أحمد شوبر نائب رئيس النادي الدويل 
لإلعالم الريايض عن قارة إفريقيا واألستاذ صالح 
داوود الراشد عضو مؤسس للنادي الدويل لإلعالم 

الريايض واألمني العام املايل.

:» رئيس قطاع إذاعة الجمهورية- البرنامج العام- صوت الشرعية- صالح القادري لـ»

رغم كل الصعاب والعقبات تصدرت اإلذاعة كافة إذاعات الدول العربية وحصدنا المركز األول
 أغلب برامجنا تسخر لمواجهة إعالم مليشيا الحوثي ودعم الشرعية بما يخدم استعادة الدولة

 قدمت إذاعتنا أكثر من مئتين ســاعة تبادلية خالل 2019م اســتفادت منها 
عدد من إذاعات الدول العربية

 تأخـــر بثنــــا عــبر )إف إم( لــصـعـوبات فـنية وتقـنية وهـندسية
 أبزر مشــاكل اإلذاعة ستتالشــى بعودة البث مــن صنعاء ونتطلع للبث 

)إف إم( وعلى القمر نايل سات عبر موجات الـ

إذاعــة الجمهورية اليمنيــة صنعاء 
الربنامــج العام صــوت الرشعية رغم 
عملها يف وضع اســتثنائي حرج وبدون 
قدرات برشية وماليــة تفي بالغرض او 
بجزء منه عىل األقــل مقارنة بما كانت 
عليه قبل استيالء االنقالبيني عىل صنعاء 
إال أن اإلذاعة حصــدت املركز األول عىل 
كافة اإلذاعات العربية يف التبادل الربامجي 
وسجلت حضورا مهما يف التصدي ملليشيا 
الحوثي والدفــاع عن الرشعية وخالصة 
ما تحتاجه اإلذاعة اليــوم وهي تحقق 
هذا النجاح هــو مزيد من االهتمام بها، 
وتكثيف الجهود، وتجويد العمل لتتضاعف 

فرص النجاح.

  حاوره/ قائد الحسام 

 إذاعة صنعاء صوت 
الشرعية تحمل رسالة 
صادقة تخدم المجتمع 

وتدافع عن الدين والوطن
 حاولت إذاعة 

المليشيا الحوثية 
المشاركة لكنها طردت 

ومنعت من اتحاد 
اإلذاعات 

اليمــن تحصــل على المـــركــــز األول والثـــالث

الملتقى اإلعالمي الثاني.. نجاح دولي وخطوات ثابتة نحو الكونجرس األول 
الرئيس المؤسس: النادي الدولي لإلعالم الرياضي أبوابه مفتوحة دائمًا لكل إعالمي رياضي عربي ودولي



الخميس الــعـدد »1902« 17 ربيع أول 1441هـ 
المـــوافــق 14نوفمبر 2019م الثقافية 12

اللجنة العليا لمهرجان المسرح تكشف عــن نصـوص 
األعـمــال المــســرحية المــجازة 

وجاء الربيع يا رسول الله!
محمد بالطيف 

خاص/ المكال 
عقدت اللجنة العليا ملهرجان املرسح 
الوطني الــدورة الثانية مدينة املكال 
محافظة حرضموت مؤتمراً صحفيا 
صباح اليوم بقاعة نادي )متطوعون( 
باملكال الذي حرضه ممثلو وســائل 
اإلعالم املســموعة املقروءة واملرئية، 
حيــث تــم يف املؤتمر الكشــف عن 
النصوص التي أجازتها لجنة اختيار 
النصوص باملهرجان من قبل األديب 
الروائي صالح ســعيد باعامر رئيس 
لجنة اختيار النصوص، وهي سبعة 
نصوص مرسحية: إعدام عند الفجر 
للمؤلــف مختار املقطــري، وإرادة 
االنتصار للمؤلف خالد سعيد مدرك، 

واملعلم سويدان االســكايف للمؤلف 
زيدون العبيدي، ومازال الضوء خافتاً 
للمؤلــف عبدالرحمن عبــده أحمد، 
وأريد أن أحلم للمؤلف عيل الجنفدي، 
واملرسحية للمؤلف ســامي ســعيد 
بريمة، والخالص للمؤلف عبدالخالق 

سيف.
هذا وكان املدير التنفيذي للمهرجان 
املدير العام ملكتب وزارة الثقافة ساحل 
حرضموت خالد أحمــد القحوم قد 
ألقى يف بدايــة املؤتمر كلمة أكد فيها 
أهمية هذا الحدث الذي ستشــهده 
حارضة محافظة حرضموت مدينة 
املكال أواخر ديسمرب القادم 2019م، 
والذي يأتي تتويجــاً وتقديراً لتاريخ 

حرضمــوت املرسحــي الــذي فاق 
الثمانية عقود من الزمن، باإلضافة 
إىل ما حققتــه فرقة املرسح الوطني 
بحرضمــوت التابعة ملكتــب وزارة 
الثقافة ساحل حرضموت يف الدورة 
األوىل للمهرجــان التــي احتضنتها 
العاصمة املؤقتة عدن يف ديسمرب من 
العام املايض، وحصولها عىل جائزتي 
أفضل نص وأحسن ممثلة باملهرجان.

حرض املؤتمر يحيى القطوي عضو 
اللجنة العليا ملهرجان املرسح والدكتور 
أحمد هــادي باحارثــة عضو لجنة 
اختيار النصــوص، وعدد من مديري 
اإلدارات بمكتب وزارة الثقافة ساحل 

حرضموت.

الربيع األول واألهم هو يوم أن أرشقت األرض بنور 
ميالدك األعظم يا رسول الله، ومنه ولد كُل ربيٍع جميٍل.

وجاء الربيع.. ربيع الشباب .
حني خرجوا تحفهم دعــوات وابتهاالت، ومخاوف 

وترقبات، من آباء وأمهات وأبناء وأخوات.
ملاذا خرجوا يا رســول الله؟! ولم تحــدوا كل تلك 

الصعاب، وواجهوا كل تلك األتعاب؟!
إنه ربيع جديد، قد ولد من صميم ربيعك األول.

 جاء ليبدد ســحب من الظلمات كما بددها ربيعك 
األول والزال.

وتلك حكاية ال زلت أناجيك فيها ملتمساً منك الهداية 
والرشاد. واملدد واإلسناد.

أتراك لو كنت فينا حياً ستكبت رغبات شباٍب مؤمن 
وطموح قد مل طول الظلم ورنت نفسه لالنعتاق!

أتراك ستبارك عقوداً وقروناً من الظلم واالسرقاق!
حاشاك يا رسول الله.

فما أراك إال أول الثائرين. وبــالالً وصهيباً وعماراً 
ويارسا وأبا بكر مصدقاً ومؤيداً ونصراً وعلياً من أهلك 

معاضداً ومؤازراً.
أُيرشعن الظلم والجهــل والتخلف والتبعية وحكم 
املافيات والشلل واإلقطاعيات والعصابات ورجال املال 

واألعمال وتجار السالح والحروب يف أمتك.
كال يا رسول الله.

ال زلت أتذكر ذلك الشيخ الذي اعتىل منربك وراح يذود 
عن الظاملني ويرضب بســياط كلماته الحرّى ظهور 
املصلني وصفحات رقابهم وهم أسفل منه فوق بسط 

املسجد البالية!!.
أتظنه حينها كان يهتدي بهديك وينتهج منهجك، أم 
كان يرجو زلفى لدى ذاك الذي اعتىل العرش بالطغيان 

والجربوت؟!
الزالت كلماته تلك ترن يف أذنــي وهو يردد ويرعد 
ويزبد: "احذروا الفتنة الفتنة.. حاكم ظلوم وال فتنة 
تدوم". وأية فتنة يا رسول الله أعظم من فتنة الحاكم 

الظالم الغاشم؟!
أية فتنة أعظم مما قد مرت به أمتك منذ رحيل آخر 

خلفائك الراشدينَ؟!
ثم توارثونا كاملتاع.. وباعوا فينا واشروا كاإلقطاع.. 
وذبحوا فينا ونحــروا كأغنام بدون راع.. ورّشقوا بنا 

وغربوا.. وتيارسوا تارة وتيامنوا.
أية فتنة أعظم من فتنة استيطان الظلم يف النفوس، 
والخنوع يف الشعوب، والركوع لغر الله. والذل واملذلة!
ثم جاء بعض من يدعي أنهم أبناؤك يا رسول الله 

ليجعلوا من الجرح جرحني. ومن النار نارين.
يف سوريا.. يف اليمن والعراق ولبنان!

أفنتبع أبناء وذرية، أم نهتدي بمنهج وقضية؟!
أنعود مرة أخرى لإلرث والتوارث؟!

كال يا رسول الله. فقد جئت إلينا محرراً ال مستعبداً.. 
وودعتنا وأنت تقول لنا: أال ال فضل ألحٍد عىل أحد إال 

بالتقوى.
صىل الله وسلم عليك وعىل أصحابك األخيار. ومن 
سار عىل منهجك وأحب أصحابك وعنا معهم وفيهم 

حتى نراك ونسعد بلقياك.

ُطغيــان الدولة الدينية أســوأ بكثر من 
طغيان الفرد، قد ينتهي األخر بموت الزعيم 
األوحد، أما األول فيبقى مــا بقيت الدولة، 
كونه يرتكز عىل اجتهادات اإلمام املؤسس، 
وتفسراته الذاتية للنصوص الدينية، والحاكم 
هنا أّياً كان، فهو »ابن الســماء«، واملَحكوم 
»ابن األرض«، وما عىل األخر سوى الطاعة 

واالنصياع، عبادة لله، وإرضاء لإلمام.
كانت للطاغية عبد الله بن حمزة طموحات 
توســعية، تذهب إىل ما هو أبعد من اليمن 
وشبه الجزيرة العربية قاطبة، ولو لم يكبح 
»األيوبيون« جماحــه؛ لكانت دولته الدينية 
توسعت، وشملت كثراً من البلدان، وتلظى 
بجحيمها كثر من البرش؛ بل وتوارثوا رشها 

حتى قيام الساعة.
تبدت تلك النزعة التوسعية يف أقوال وأشعار 
»ابن حمزة«، وكان دائماً ما ُيصورها بالحق 
املَسلُوب الواجب اسرجاعه، ويؤكد ذلك قوله: 
»ونحن طلبة الحق الذي غلبنا عليه.. ونحن 
املوتورون، وطلبة الدم، ولو لم يبق من عمر 
الدنيا إال يوم واحد لطول الله ذلك اليوم؛ حتى 
نملك األرض بني أقطارها عىل بني العباس، 

وعىل غرهم من الناس«، وقوله:
لنا يف أقايص الرشق رشق نرومه

وبعد ديار الغرب يف الغرب مغرب
نــروم أمــوراً واإللــه ضميننا

بإنجاز ما نرجــوه منه ونطلب
وكان دائماً مــا يحيي تلــك النزعة عند 
أنصاره، ُممنيــاً إياهم بفتح األمصار، وأخذ 
السبايا واألموال، جهاداً يف سبيل الله، وُنرصة 

لإلمام، وخاطبهم ُمعتداً بنفسه:
ال تحسبوا أن صنعاً جل مأربتي

وال ذمار إذاً أشــمت حســادي
واذكر إذا شئت تشجيني وتطربني

كرَّ الجيــاد عىل أبــواب بغداد
صحيح أنَّ ذلك التوسع لم يتحقق كما كان 
ُيريد، إال أنَّ دعوته نفذت بعد ثالث ســنوات 
من إمامته إىل الحجــاز، وبويع له يف مكة، 
وأقيمت له الُجمــع يف ينبع، وخيرب، وكانت 
الحقوق الواجبة عىل مدى سنوات تصله من 
تلك الجهات، وقام له بالدعوة هناك قتادة بن 

إدريس.

كانت لـ »اإلمامة الزيدية« حينها دولة يف 
»طربستان«، أسسها الحسن بن زيد الحسني 
ُمنتصف القرن الثالث الهجري، تعاقب عليها 
عدد من األئمــة، أغدق »ابــن حمزة« عىل 
فقهاء تلك البالد بالهدايا؛ ُفخطب له، األمر 
الذي حفزه ليبعث دعاتــه إىل بالد »الديلم« 
و»جيــالن«، وبالفعل صار لــه فيهما والة 

وأنصار.
وعن ذلك قال صاحب »الحدائق الوردية«: 
»وملا صــدرت تصانيفه إىل الجيــل والديلم 
صحبة الداعيني سنة أربع وستمائة، واظل 
عليها السادة من أهل البيت عليهم السالم، 
وفقهاء الزيدية، تداكوا عىل بيعته تداك اإلبل 
العطاش عند الحياض«، وأضاف: »وخطب 
له يف مســاجدها، وصليت الجمع، وقبضت 
الحقوق الواجبة باسمه.. ولم ُيعلم أنه اجتمع 
ألحد من أئمتنا عليهم الســالم ما اجتمع له 
من انتظام أمور اليمن، والحجاز، وجيالن، 

وديلمان«.
وقد ذكر أهل »جيالن« يف كتاب ورد منهم 
لذات اإلمام، أنهم عقب إجابتهم دعوته، رأي 
أحد علمائهم يف منامه أنَّ هاتفاً من السماء 
نادى بأعىل صوته قائالً: »يــا أيها الناس، 
عليكم بالله األكــرب، واإلمام األطهر، والنور 
األزهر، والعلم األنور عبدالله بن حمزة، وإال 

فعليكم لعنة الله«.
ويف بغداد خاطب الحسن النساخ خليفتها 
»النارص« أحمد قائالً: »وقــد بلغت دعوته 
جيالن وديلمان.. فماذا بعد اشتهاره بالقيام 
تنتظرون«، وحرضه عىل رسعة القضاء عىل 
»ابن حمزة «؛ قبل أن يسلب ُملكه، وعرب عن 

ذلك شعراً:
ويدخل بغــداد ويقتــل أهلها

ويفني بسلب امللك من هو سالبه
ويطلع فوق املنرب األســمر الذي

خليفتنــا لألمر والنهــي راكبه
تحريض فيه كثر مــن املُبالغة، والقارئ 
لدوافعه االنتقامية بعــد محنة »املُطرَّفية« 
الذائعة اإلجــرام؛ يعذر »النســاخ« يف ذلك، 
والطامة الكربى أنَّ »ابن حمزة« رغم ضعفه، 
وانشغاله بحروبه الداخلية؛ تماهى مع ذلك، 

وخاطب »العباسيني« قائالً :

قــل لبنــي العباس مــا بالكم
ال تلحظونــا لحــظ رجحــان

وقــل تخطتكــم لنــا دعــوٌة
جالــت عــىل أقطــار جيالن

تحمس الخليفــة »العبايس« للقضاء عىل 
اإلمــام »الحمزي«، خاصة بعــد أن صالح 
األخر امللك »األيوبي«، فبــدأ بالتواصل مع 
بعض القبائل العربية للغرض ذاته »612هـ«، 
وأغــدق عليهم األموال، علــم »ابن حمزة« 
بذلك، فاحرز واعتزل الناس، وذكر صاحب 
»أنباء الزمن« أن خليفة بغداد بعث برجلني 
من »الحشاشني« لذات املهمة، وأنَّ أمرهما 

افتضح بمجرد وصولهما مدينة صعدة.
قال »ابن حمزة« عن الخليفة »العبايس«: 
»إن هذا الرجل قد أفنى األموال الجليلة عىل 
الظفر بي، ولو بذل يل بعض هذه األموال لََملََك 
بها قيادي، ولكنت له أنصح وأخلص من كثٍر 
ممن يعتمد عليهم«، فبلغ ذلك الخليفة، فرد 
عليه: »أنا يسهل عيل املال العظيم أمالً أن أبلغ 
أقل غرض يل، عىل وجه الغلبة، وال يسهل عيل 

بذل درهٍم واحٍد مع وهم أنه خداع«.
كان لـ »ابن حمــزة« وزيٌر نفذ إليه الخليفة 
بجملة من املال، عىل أن يكون بطانًة له، يعينه 
عىل بلوغ غرضه، فأطلع الوزير سيده اإلمام عىل 
ذلك، فشكره وأحسن إليه، ثم أعفاه من خدمته، 
فقيل له: لم فعلت ذلك؟ فقال: »ال يسهل عيل أن 
يخدمني، وأراه بعنٍي أنه يمتن عيل، بأنه أبقى 

عيّل روحي، ويف الناس سعة يل وله«.
تويف »ابن حمزة« بمدينــة كوكبان »12 
محرم 614هـ«، عن »52« عاماً، بعد أن نقض 
صلحه مع امللك »املسعود«، وقبل أن يحقق 
طموحاته التوسعية، فخلفه ولده الشاب عز 
الدين محمد، والذي كان حينها يف جبل »كننـ  
خوالن العالية« يقود إحدى معاركه الخارسة 
مع »األيوبيني«، اختربه بعض فقهاء مذهبه 
يف علمه، فوجدوه ضعيفــاً ناقصاً عن رتبة 
اإلمامة، فلم يخطبوا له، إال أّنه أعلن نفسه 

ُمحتسباً، وتلقب بـ »النارص«.
تنفس »األيوبيون« بعد وفاة »ابن حمزة« 
الصعداء، انقضوا برسعة خاطفة عىل أغلب 
مدن وحصــون »اليمن األعىل«، ســاهمت 
الخالفات »الزيديــةـ الزيدية« يف تمددهم، 

فيما بقي »الحمزات« ُمسيطرين عىل بعض 
الحصون، صالحهم امللك »املسعود« مرتني، 
ونجح يف استمالة قريبهم األمر سليمان بن 
موىس »617هـــ/ 1220م«، فكانت نهاية 

األخر عىل أيديهم.
بعد تسع ســنوات من االنكماش، قاد عز 
الدين محمد »1,700« من ُمقاتليه الجتياح 
صنعــاء، ويف »َعرص« هزمــه »األيوبيون« 
هزيمــة نكــراء »26 رجب623هـ«، وهي 
معركة »لم يســمع بمثلها فيما مىض«، حد 
توصيف صاحب »الســمط الغايل«، وأضاف 
ذات املــؤرخ: »فيقال: إن الذيــن أمكن جّز 
رؤوسهم ألف أو يزيدون.. وانهزم األرشاف ال 

يلوي أحد منهم عىل أحد«.
أصيب عز الدين محمد يف تلك املعركة بإحدى 
عينيه، ولم يعد معه من مقاتليه سوى »40« 
فرداً، جلهم من أرسته، انسحب بهم إىل ثال، 
ويف حوث وقبل أن ينتهــي ذلك العام كانت 
وفاته، عن »32« عامــاً، وقيل: مات متأثراً 

بجراحه.
استعصت صعدة قبل ذلك عىل »األيوبيني«، 
ومنها أعلن يحيى بن املحســن بن محفوظ 
نفسه إماماً »صفر 614هـ/ مايو 1217«، 
ُمسنوداً بقبائلها ومشايخها وعلمائها، وعدد 
من بني عمومته، وهو أحــد تالميذ محمد 
بن نشوان الحمري، وأحد أحفاد »الهادي« 

يحيي.
تلقب اإلمام الجديد بـ »املُعتضد«، عارضته 
غالبيــة قبائل »همــدان«، ونارصته قبائل 
»خوالن الشام«، أمدته األخرة باملال والرجال، 
خاض بهم حروبه، وحقق بعض االنتصارات، 

وقال فيهم:
وناد بخوالن ابــن عمرو إمامهم

فلبت رساعاً نحــوه صيد خوالن
قبائل حلــت يف قتام ويســنم

وبني فقيــع قد أقامــوا وقيوان
مآثرهم يف الجوف تحكي وحجة

ويف شظب تروى ويف رأس يونان
وهم فتحوا مقراً معاً وســحولها

وهم عسكر يزهو بهم كل سلطان
رغــم أنَّ عبدالله بن حمزة قــال: بأنَّه ال 
يعلم يف دار اإلســالم من هو أعلم من يحيى 

بن املحســن، وأنَّ معه علم أربعة أئمة، إال 
أنَّ »الحمزات« بقيادة ولده عز الدين محمد 
حاربوه، ألبوا عليه قبائل »همدان«، وأخذوا 
منه مدينة صعدة عنوة، وقتلوا يف »الجبجب« 
عيل بن يحيى بن أحمد بن سليمان، أحد أبرز 

أنصاره.
طالب حينها »املُعتضد« النرصة من األمر 
أحمد بن القاسم بن وهاس حاكم »املخالف 
السليماني«، وخاطبه يف إحدى أشعاره قائالً:

فعارضهــا أبنــا حمــزة عنوة
ومالوا إىل الشــتوي جهالً وقلدوا

أترىض بهذا يا ســاللة قاســم
وكشــف حريم جدهــن محمد

هم حســدوا إرثنا مــن جدودنا
ضالالً وأرباب الرئاســة تحسد

ثالثــون منا مــن إمــام نعده
وُمحتســب هل فيهم ذاك يوجد
تنقل »املُعتضد« ما بني »خوالن الشــام، 
واألهنــوم، وشــهارة«، ويف األخرة حظي 
بمساندة أحفاد القاســم العياني، شاركوه 
بعض حروبه، حقق بهم بعض االنتصارات، 
فيما كانت معاركه يف جولتهــا الثانية مع 
»الحمزات« ســجاالً، حاول استعادة مدينة 
صعدة منهــم أكثر من مــرة، لُيحرص بعد 

هزيمته يف ضواحيها.
كان »املُعتضد« بشهادة كثر من املؤرخني 
يسء الحــظ، تفرق بعد ثالث ســنوات من 
الرصاع أصحابه عنه، وكذلك بنو عمومته، 

فقال فيهم:
يا شيعة الهادي إىل الحق هل لكم

إذا ســأل اللــه العبــاد جواب
رجوتكم أن تنــرصوا وتعاضدوا

ونرصكــم يل غيبــة وســباب
أيعجزكم حمل املوايض لنرصتي

فأثقل من ســيف عصا وجراب
اســتقر »املُعتضد« بعد ذلــك يف »خوالن 
الشام«، وتفرغ للتأليف والعبادة، وقيل: إنه 
اعتزل األمر، لتعود بتنحيه »اإلمامة الزيدية« 
إىل حالة الضعف واالنكمــاش، ويف منطقة 
»ســاقني« كانت وفاته »رجــب 636هـ / 
1239م«، وذلك بعد ثمان سنوات من ميالد 

»الدولة الرسولية«.

 بالل الطيبطاغية عابر للحدود

من الذاكرة التاريخية



الخميس الــعـدد »١902« ١7 ربيع أول ١٤٤١هـ 
13المـــوافــق ١٤نوفمبر 20١9م انتهاكات

عنارص يتبعون مليشــيا الحوثــي تزايد مؤخراً 
نشــاطهم يف تهريب وتزوير عالمة األدوية وبيعها 
يف األســواق املحلية بأســعار مضاعفة، إىل جانب 
اســتمرارهم بابتزاز أصحاب صيدليات ومخازن 
األدوية لدفع اإلتاوات مقابل غض الطرف عن األدوية 
املهربة واملزورة، التي يبيعونها بأسعار تفوق أسعار 

األدوية اآلمنة.
وتشهد بالتوازي مع ذلك أسعار األدوية ارتفاعاً 
غر مربر يف السوق املحلية، خصوصاً أدوية األمراض 
املزمنة مثل أدوية القلب والســكر، والتي تجاوزت 
أســعارها 300% يف العاصمة صنعــاء، واملناطق 

الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وضمن هــذا الوجع املضاعف أوعزت مليشــيا 
الحوثي املتمردة للهيئة العليــا لألدوية الخاضعة 
لسيطرتها بغض الطرف عن تهريب األدوية إىل داخل 

اليمن، وترويج األدوية املقلدة.
وهو ما كشفه مركز الدراسات واإلعالم الصحي 
يف دراســة له أن 95% من األدوية املهربة واملزورة 
املتداولة يف السوق اليمنية هي أصناف خاصة بعالج 
األمراض املزمنة، وتستحوذ األدوية املهربة واملزّورة 

عىل 30% من معروض الدواء يف السوق املحلية.
ولفتت الدراسة إىل أن تهريب وتزوير األدوية أصبح 
تجارة رائجة تحقق ألصحابها أرباحاً خيالية، وهذا 
ما دفع الكثر من أصحاب رؤوس األموال إىل تغير 
نشاطهم التجاري السابق، وااللتحاق بقطاع األدوية 
واملستلزمات الطبية واملتاجرة بهذه السلع بطرق غر 
رشعية إلغراق السوق الدوائية املحلية بكميات هائلة 
من األدوية املزورة واملهربة، يف ظل تواطؤ مليشيا 

الحوثي.

احتجاز ونهب
وتحتجز مليشــيا الحوثي االنقالبية شــاحنات 
محملة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي، يف 
نقاط عدة لها عىل مداخل املدن الخاضعة لسيطرتها.
كان آخرها منع مليشيا الحوثي االنقالبية أربع 
شــاحنات دوائية إغاثية من الوصول إىل إب قادمة 
من عدن، ُمحّملة بمحاليل خاصة بمركز الغســيل 
الكلوي التابع لهيئة مستشفى الثورة باملدينة، حيث 
احتجزتها امليلشيا يف حوش الجمارك بمنطقة ميتم، 

مطالبة مقابل اإلفراج عنها مبالغ مالية كبرة.
كما احتجزت مليشيا الحوثي االنقالبية كميات 
األدوية املقررة ضمن الحصص الرسمية ملحافظة 

إب، واملخصصة ملرىض الرسطان.
ونفد من املخزون الدوائي ملــرىض الرسطان يف 
املحافظة 50% من األدوية الخاصة بمعالجة مرىض 

الرسطان يف مركز األمل لعالج األورام بمدينة إب.
وتضاعف املليشيا معاناة املرىض من خالل منع 
دخول شــحنات األدوية الخاصة بمعالجة مرىض 
الرسطان إىل مدينة إب، واحتجازها يف املنفذ الرشقي 
ملدينة إب، مطالبة بدفع مبالغ مالية كبرة مقابل 

السماح بدخولها.
ويواجه أكثر مــن ثالثة آالف مصاب بالرسطان، 
يف مختلف مديريات محافظة إب خطر املوت جراء 
اقراب نفاد األدويــة واملحاليل الكيميائية يف املركز 
الوحيد املتخصص لعالج األورام باملحافظة والتابع 

لفرع املؤسسة الوطنية ملكافحة الرسطان.
وعمدت املليشيا الحوثية خالل الفرات السابقة 
إىل املتاجرة بأدوية مخصصة لألمراض املستعصية 
واملقدمة مجاناً للمرىض، وتبيعها يف السوق السوداء 

حيث وهي أدوية باهظة الثمن.
وكانت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة 
املؤقتة عدن قدمت عرب اإلمداد الدوائي كمية كبرة 

من األدوية واملســتلزمات الصحية الخاصة بعالج 
مرىض الرسطان ملركــز األمل لعالج األورام بمدينة 
إب إثر مناشــدات أطلقها املركز إلنقاذ حياة مئات 

املرىض، وهي الشحنات التي تحتجزها املليشيا.
وتصارع معظم عائالت املرىض بإب لتوفر تكاليف 
العالج بما فيها األدوية باهظــة الثمن، وتكاليف 
الســكن واملواصالت بالتزامن مــع تردي األوضاع 

االقتصادية واملعيشة للمواطنني وغالء األسعار.
ومنذ قرابة 25 يوماً ومليشيا الحوثي االنقالبية 
ترفض إدخال أدوية مرىض الرسطان رغم محاوالت 
عديدة ووساطات عليا تجري قوبلت كلها برفض تام 
وكيل من قبل قيادات حوثية رفيعة يف إب مطالبني 

بدفع مبالغ مالية كبرة مقابل السماح بدخولها.
وتتعرض شحنة األدوية الخاصة بمعالجة مرىض 
الرسطان يف محافظــة إب، للتلف نتيجة بقائها يف 
املنفــذ الرشقي ملدينة إب منــذ أبريل املايض تحت 
الشــمس واملطر، ودرجة حــرارة تؤثر عىل جودة 

وصالحيات تلك األدوية.
ويبلغ عدد املصابــني بالرسطان يف محافظة إب 
3150 شــخصاً بينهم 400 طفل و800 نازح من 
محافظات أخرى، يستقبل مركز األمل لعالج األورام 
نحو 50 حالة منهم يومياً، ويعانون ظروف إنسانية 
بالغة الصعوبة، جراء توقف الدعم املخصص للمركز.

شرعنة التهريب
باملقابل رشعنت مليشيا الحوثي عمليات تهريب 
الدواء يف اليمن، ووجهت السلطات الصحية الخاضعة 
لسيطرتها بتشــجيع مالك الصيدليات عىل توفر 
الدواء عن طريق التهريب لسد النقص الحاد يف سوق 

األدوية.
ويشــهد تهريب الدواء انتعاشاً، حيث تشيع تلك 

العمليات عرب السواحل الغربية والرشقية لليمن وعرب 
منافذ برية، من خــالل تجار التجزئة، أو من يطلق 

عليهم »تجار الشنطة«.
إىل ذلك أنشأت مليشــيا الحوثي املتمردة معامل 
تزوير خاصة باألدوية اإليرانية املنتهية واملمنوعة، 
حيــث كثفت مليشــيا الحوثي من نــرش معامل 
مجهزة يف صنعاء تتوىل توزيع أدوية إيرانية منتهية 
الصالحية تم تخزين كميات كبرة منها يف مخازن 

داخل العاصمة ومدينة ذمار وسط اليمن. 
وتؤكد مصــادر طبية يف العاصمة صنعاء أن تلك 
األدوية تنقل بحراً إىل ميناء الحديدة ومنه إىل صنعاء، 
حيث تقوم املليشــيا الحوثية تحت إرشاف قيادات 
نافذة بتغير تواريخ صالحيتها وتوزيعها عىل سوق 
الدواء باملحافظات اليمنية عــىل اعتبار أنها أدوية 

سليمة.
وقالت املصادر: إن فرقاً طبية حوثية يرشف عليها 
املدعو طه املتوكل وزير صحة املليشيا تقوم كذلك 
بتحديد أصناف من الدواء مرتفعة األسعار، وإبالغ 
رشكات إيرانية بتصنيع كميات منها بمستوى جودة 
متدٍن تستفيد العنارص الحوثية من فوارق أسعارها 

يف السوق املحلية.
ومن خالل حوثنة مؤسسات الدولة منذ انقالبها 
يف 2014م بما فيها القطاع الصحي حاربت املليشيا 
كربيات الرشكات املستوردة للدواء املعتمدة؛ كوكالء 
لرشكات عاملية، وأرغمتها عىل وقف نشاطها لتقوم 
هي بالعمل بديال عنها، وتأســيس رشكات وهمية 

واستراد أدوية من طهران رديئة املواصفات. 
وذكرت املصادر أن الحال وصل بمافيا املليشــيا 
الحوثية إىل تزويــر منتجــات بمواصفات جودة 
عاملية معروفة عرب مخاطبة معامل يف الهند وإيران 

تستنسخ منتجات طبية ومستلزمات أطفال.

أدوية مغشوشة
ترتكب مليشيا الحوثي املتمردة انتهاكات جسيمة 
بحق املواطنني ستؤدي إىل انتشار الكثر من األمراض، 
حيث أقرت امليلشــيا أدوية بديلة هي مسكنات غر 

معروفة املصدر وال تعالج الداء.
وأغرقت املليشيا الحوثية السوق باألدوية البديلة 
املغشوشة يف املناطق الواقعة تحت سيطرتهم لهثاً 
وراء املال الــذي تتم جبايته عينيــاً أو مالياً تحت 
مسميات مختلفة ولو عىل حساب صحة املواطنني 
مع العمل عىل محاربة الرشكات العاملية األصلية يف 

السوق اليمنية.
ويف حني يتم فتح الكثر من الوكاالت التابعة ملوالني 
للمليشيا الحوثية، أو ممن يّدعون صلتهم الساللية 
بزعيمها، عملها إدخال أدوية رديئة وأقل جودة من 
األصناف املشابهة لها، وهي ترض بالصحة واالقتصاد 
املحيل، فضالً عن قيام هيئة الحوثيني بابتزاز وكالء 

وتجار األدوية املعتمدين.
وتعمد الهيئة الحوثية إىل تسجيل الصنف الدوائي 
لديها مقابل مبالغ مالية كبرة تصل إىل مئات املاليني، 
وبعد توريد املنتج الدوائي تقوم وزارة الصحة بدورها 
بممارسة عمليات االبتزاز املمنهجة عىل تاجر الصنف 
أو الوكالة، وإذا لم يستجب تقوم الوزارة بمصادرته 
من السوق، ومن ثم بيعه يف مناطق وصيدليات تابعة 
للمليشيا، األمر الذي يؤدي إىل انهيار هذه الرشكة أو 

الوكالة، بغض النظر عن قيمة منتجها وأهميته.
وتعارض املليشــيا الحوثية وضع تسعرة ثابتة 
ومنطقية تراعي من خاللهــا األوضاع االقتصادية 
لليمنيني، حيث تقوم بعمل تسعرة وهمية لكسب 
تعاطف املواطن باتجاه مالك الصيدليات يف حني أنه 
ال توجد أي تسعرة حقيقية لألدوية؛ ألن ذلك- حسب 
قول العامل- سيقلص من عملية ابتزاز املليشيا لهذا 

القطاع الحيوي.
وبحســب مصادر طبية يتم إعداد جميع قوائم 
األدوية حسب مزاج املليشيا واحتياجات الجبهات 
وليس حســب احتياجات املواطنني، كما يتهمون 
الهيئة الحوثية باالبتزاز عند تسجيل ومنح تصاريح 
االستراد واملرور، وكذا آلية تسجيل األصناف الدوائية 

والرقابة عىل األسواق.
وحسب إحصائيات الهيئة العليا لألدوية الخاضعة 
للحوثيني؛ فإن فاتورة رشاء األدوية يف عام 2018م 
من الخارج بلغت نحو 65 مليار ريال )الدوالر بنحو 
550 رياالً(، حيث يتم استراد األدوية واملستلزمات 

الطبية من أكثر 20 دولة.
ويف إحصاء لنقابة مالك الصيادلة؛ فإن هناك 5 آالف 
صيدلية رسمية من إجمايل 18 ألف صيدلية تعمل يف 
اليمن، ويصل عدد األدوية املســجلة يف اليمن إىل 20 
ألف صنف، ومرّد هذا العدد الضخم من املنتجات يف 
اليمن إىل التساهل يف التسجيل، وعدم وجود معاير 
تضبط هذه الفوىض واسترشاء الفساد، بل والجشع 
وإغراق السوق بمئات البدائل املماثلة لدواء واحد يف 

السوق اليمنية، وفق ما يقول الصيادلة.
ووفق منظمة الصحة العاملية؛ فإن »16.4 مليون 
شــخص يف اليمن بحاجــة إىل املســاعدة لضمان 
حصولهم عىل خدمات الرعاية الصحية يف اليمن، إذ 
تعمل 50% من املرافــق الصحية فقط، كما تواجه 
نقصاً حــاداً يف األدوية واملعــدات واألطقم الطبية 

وانعدام النفقات وامليزانيات التشغيلية«.
وتشهد سوق الدواء يف اليمن غالًء فاحشاً بسبب 
اإلتاوات والجبايات التي تفرضها مليشــيا الحوثي 
بدءاً من رسوم الجمرك مروراً بإتاوات مكاتب الصحة 
الخاضعة للجماعة وجبايات الــوزارة الحوثية يف 
صنعــاء، وابتزاز الرضائب ونهــب املرشفني الذين 

يتناوبون عىل نهب هذا القطاع املهم.

مأرب.. إتالف مستمر لألدوية المغشوشة
إىل ذلك يواصل مكتب الصحة العامة والســكان 
بمديرية مدينة محافظة مأرب شمال رشقي البالد، 
تنفيذ الحمالت املفاجأة عىل رشكات ومخازن األدوية 
يف املديرية للتفتيش عن األدويــة املهربة واملنتهية 

وتصحيح الوضع القانوني.
وقال مصدر يف الصحة لــ»26 ســبتمرب«: إنه 
وأثناء النزول الذي كان برئاسة الدكتور عيل ضيف 
الله السعيدي فوجئنا بوجود أدوية تحتوي عىل مواد 
مخدرة كبرة، وتمــت مصادرتها، وكذلك مصادرة 
كمية كبرة من األدوية املهربــة واملنتهية، وكذلك 
وجود رشكات ومخازن ال تحمل الراخيص الالزمة 
ملزاولة املهنة، مؤكداً أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة.
وأشاد بالدور الذي قام به رجال األمن وإسهامهم 
البارز يف إنجاح عملية التفتيش، وضبط املخالفني 

ألوامر الدولة.
وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والســكان 
بمديرية مدينة مــأرب الدكتور عــيل ضيف الله 
الســعيدي أنه تم النزول إىل اآلن إىل 65 منشأة من 
صيدليات وعيادات ومخازن أدوية، ووكالء لرشكات 

ومستوصفات طبية.
وذكر السعيدي أن الكمية املضبوطة من عالجات 
منتهية الصالحية وتالفــة حوايل 5 اطنان متنوعة 
األصنــاف، مخالفة الوضع القانونــي، فيما عدد 
املنشآت التي بدون تراخيص 31 منشأة، و12منشأة 

منتهية تراخيصهم.
وأكد عن وجــود أدوية منتهيــة وأخرى قريبة 

االنتهاء، وأدوية تؤدي إىل اإلدمان، يف 29 منشأة.

أنشأت معامـل تزوير خاصة باألدويـة اإليرانية المنتهية والممنوعــة

مليشيا الحوثي تبيع الموت!!

 أكثر من ثالثة آالف مصاب بالســرطان في إب يواجهون خطر الموت اقتراب نفاد األدوية والمحاليل الكيميائية
 أغرقت المليشــيا الحوثية الســوق باألدوية المغشوشة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لهثًا وراء المال
 الســعيدي: معظم الكمية المضبوطة من العالجات منتهية الصالحية وتالفة تقدر بـ5 أطنان متنوعة األصناف

وجع مضاعــف تخلقه مليشــيا الحوثي المتمــردة المدعومة من 
إيــران، للمواطنيــن فــي عمــوم مختلــف المناطــق والمحافظات 
اليمنية الخاضعة لسيطرتها، بوضع يديها على الدواء، إلى جانب 

تضييقها الخناق على المأكل والمشرب والحريات.

انتشار غير مســبوق لألدوية المهربة والمقلدة في األسواق التي 
تخضع لسيطرة المليشــيا الحوثية، حيث تعرض آالف المرضى 
لمضاعفات منها الفشل الكلوي جراء استخدام أدوية غير آمنة.

  تقرير/ ياسر الجرادي 



الخميس الــعـدد »1902« 17 ربيع أول 1441هـ 
المـــوافــق 14نوفمبر 2019م تقرير 14

أيام قليلة مرت عىل ذكرى املولد النبوي الذي 
صاحبه هالة إعالمية وتغيرات شكلية تتمثل يف 

الطالء األخرض. 
تلك البهرجة بــدأت يف التاليش بعد أن حققت 
املليشيا بغيتها من التحشــيد لالحتفاء بذكرى 

املولد النبوي.

موسم عسكري خصب
أحد املشــاركني يف االحتفائية يقول: »لكثرة 
ما ضجنا الحوثي باملولــد واالحتفال به قررت 
أن أحتفل معهم طاملا وهي مناسبة دينية طبعاً 
توقعت محــارضات ويشء من هذا القبيل لكني 
تفاجأت بتاليش الشعارات الدينية وتحول الحفل 
إىل دعوة املحتشدين لاللتحاق بجبهات القتال وأن 
هذه أفضل طريقة لالحتفال باملولد النبوي حسب 
منظمي االحتفال«، يواصل حديثه متسائالً: »هل 

هذا مولد؟!«.
 من خالل حديث املشــاركني تدرك بعضاً من 

غاية االحتفال. 
يؤكد محللون أن التحشــيد لالحتفال ما هو 
إال موســم عســكري خصب يســاعد املليشيا 
يف اســتقطاب العديد مــن املخدوعني لاللتحاق 

بصفوفها. 
املليشيا الحوثية ومن خالل تقارير لم تعد قادرة 
عىل اقناع الناس بالذهاب إىل الجبهات من خالل 
الوسائل التي اعتمدت عليها قديماً فالشعب قد 
عرف حربها العبثية وتراجع الكثر من املتحمسني 

عن الزج بأبنائهم إىل مواقع القتال. 
تستغل املليشــيا مثل هكذا مناسبات إلقناع 

الجهلة والعاطلني عن العمل بااللتحاق بالجبهات.

تجهيل وتجييش
من جانب آخر ترى املليشــيا أن االعتماد عىل 
شعارات وطنية يف الحرب لتحشيد املقاتلني لم تعد 
مجدية فانتهجت نهجــا عقديا يتمثل يف تأصيل 

حربها بالصبغة الدينية. 
محمد حسني أحد املشــاركني يف ذكرى املولد 
بعبــس محافظة حجة أكد أن مــا ذهب ألجله 
لــم يجده يقــول: »قصدنا أن املولــد روحانية 
ومحارضات الحوثي جاء ليقول لنا: إن االحتفال 
برعاية ابن الرسول عبدامللك الحوثي يقطع حديثه 
ضاحكا، قلك: إن الرســول معه جهال! يا أخي 

هؤالء جاءوا لنا بمجرب غر الذي نعرفه«.
يؤكد علمــاء دين أن املليشــيا تغلف حربها 
بشــعارات دينية من خالل محاولة اقناع الناس 
أن الحكم محصور يف البطنني وأن الله أرســلهم 
حكاماً علينا وأن ال استقامة ألمر األمة إال بتويل 

هذه الساللة وارتضائها حاكمة عىل املسلمني. 
تجيش املليشيا من خالل تلك االحتفاالت العقول 
وتهيئها للقبول بتلك الفكرة الضالة لتضمن والء 

الناس لزعيمهم املدعو عبدامللك الحوثي.

طالء سياسي 
من قبل أكثر من شهرين تتجهز املليشيا وتهيء 

األجواء لالحتفال بذكرى املولد النبوي. 
تدرك املليشــيا أن اليمنيني بالفطرة متدينني 
ومحبني للدين فتســتغل هذه املناسبة إليصال 
رســائل للمجتمع الدويل أنها قادرة عىل تحشيد 

الناس وأن الشعب يأتمر بأمرها.
محللون سياسيون يؤكدون أن التحشيد الذي 
ظاهره ديني قد صبغته املليشيا بألوان عدة أبرزها 

الطالء السيايس.
من خالل تقارير ســابقة تبني أن املليشــيا 
تتباهى بتلك الجموع أمام املجتمع الدويل وتتفاخر 
بأنها -أي تلك الجموع- جاهزة ألي خيار يتخذه 

زعيمها عبدامللك الحوثي.
املليشيا ويف أكثر من خطاب تذكر باالسم ميدان 
السبعني وغره وبغض النظر عن نوع االحتشاد 
كاالحتفال بذكرى املولد وحتى يوم عاشــوراء 
أو األعياد الدينية تؤطر تلــك الجموع وتحتوي 

احتشادها وتجره لصالحها. 
يقول محللون: »إن املليشيا تسعى من خالل 
االحتشــاد إىل إضفاء مرشوعية عــىل انقالبها 

باالتكاء عىل تلك الجماهر«.

موسم مربح
منذ انقالبها حولت املليشــيا الدولة والشعب 
إىل فيد كبر نهبت الخزينة واستولت عىل املوارد 
العامة وفرضت رســوماً وجمــارك ورضيبية 

بأضعاف ما يف نصوص القوانني. 
تطورت دائرة الســطو والنهب والسلب حتى 
وصلت إىل فــرض جبايات حتــى عىل أصحاب 
البســطات وفرضت إتاوات عــىل التجار تحت 

مسمى املجهود الحربي.
املليشيا وجدت يف ذكرى االحتفال طريقة مثىل 

ملمارسة هوايتها املفضلة بالنهب والسطو.
حسب مصادر مطلعة ذكرت أن املليشيا فرضت 
مبالغ طائلة عىل التجار دعماً لالحتفال بذكرى 
املولد وأقدمت عىل إغالق أفران مخابز وصيدليات 
تحت دعوى ممنهجة وحســب مصادر فرضت 
املليشيا مبلغاً أقله مائتا ألف ريال غرامة عىل تلك 
املحالت والتي أكد أصحابها لوسائل إعالمية أن 
الهدف من إغالق محالتهم هو دعم املناســبات 

واملجهود الحربي.
املليشــيا وصل بها الحال إىل طباعة أســناد 

وزعتها عىل املواطنني تحت ذريعة دعم املولد!
مراقبون يؤكدون أن مناسبة املولد يعد محطة 
مهمة وموسماً مربحاً للمليشيا إذ تجمع مليارات 
الرياالت من قوت الناس واملساكني وتنفق بعضه 
عىل خرق باهتة يف الشوارع وتلتهم الجزء األكرب 
وتذهــب لقياداتها ولدعم ما يســمى باملجهود 

الحربي.

امتعاض شعبي
ما يفعله الحوثيون من تزيني للشوارع بالخرق 
ذات اللــون األخرض ورصف مليــارات لتجهيز 
االحتفال أثار امتعاض الكثرين وترك أثراً سيئاً 

يف النفوس. 
يقــول أحدهم: ماذا لو ذهبــت تلك املليارات 
لجيوب الفقراء واملساكني؟! ماذا لو رصفت بها 
راتباً للموظفني؟! ستكون ذات جدوى وستفرح 
الكثر من األرس، وستصنع بسمة عىل محيا كثر 

من األطفال.

الفقراء أولى بالدعم
أعظم احتفال باملولد أن تكســو عارياً ال أن 

تكسو شارعاً بالِخَرق الباهتة!
يف صنعاء.. يعلّقون الِخَرق املهرئة يف الشوارع! 
يف أملانيا.. ُيعلّقون الجاكتات األنيقة عىل أشجار 
الشــوارع هديًة للماّرة وملن يحتاجها مع بداية 

موسم الشتاء.

نســاء اليمن وأطفالها يفرشــون الشوارع 
ويبحثون عن كيس قمامــة علهم يجدون فيه 
كرسة خبز يابسة أو مجموع حبات أرز معفنة 
يســدون بها جوعهم وأنتــم تجمعون الفلوس 
من أصحاب الدخل املحدود وأصحاب البسطات 
والعربيــات لتولعوا بها ملبة خرضاء أو ترشــوا 
بها طالء عىل وجوه األطفال كذباً وبهتاناً بحب 

الرسول ومولده!

لون طائفي
رمزية دينية أضفتها املليشيا عىل اللون األخرض 

إذ أصبح لوناً طائفياً أو هكذا توظفه املليشيا. 
شــوارع املدن الخاضعة لسيطرتها أصبحت 
ممتلئة بالخرق امللونة )املشاديد( بينما املحالت 
والبيوت أنارت مصابيح خرضاء اللون وحسب 
مصادر فإن املليشــيا أجربت أصحاب املحالت 
والبيوت التي عىل الشوارع بإنارة املحال والبيوت 

بمصابيح خرضاء. 
املباني الحكومية شوهتها املليشيا بتلك الخرق 

وأنارتها بمصابيح خرضاء.

سلوكيات مجرمين
عىل واقع الحــال ال يشء مما يف اليافطات قد 
أسقطته عىل ســلوكياتها فاملليشيا تمارس كل 
الجرائم بحق الشــعب واملناوئني لها وأصبحت 

مرضب مثل يف اإلجرام. 
نبي الرحمة حســب توصيف خطاباتهم لم 
تجد تلك الرحمة سبيالً إىل قلوبهم وسلوكياتهم 
فالتكفر والحقد والكراهية واســتحالل أموال 
الناس جرائــم دأبت املليشــيا عليها وأصبحت 

مالزمة لهم.
صورة تم تداولها عىل نطاق واسع الصورة لبيت 
فجره الحوثيون يقــول صالح القادري صاحب 
البيت: هذا منزيل الذي نهبته وفجرته مليشــيا 
الحوثي التي تحتفل اليوم بمولدك يا رسول الله. 
ويضيف: هذه أخالقهم، وهذه مبادؤهم، ويدعون 
أنهم منك، ويقتدون بك! حاشا وكال أن يكون ذلك، 
نشكوهم إىل الله يا رسول الله يا من أرسلك الله 

رحمة للعاملني.
صورة أخرى للبنك املركزي يف صنعاء تداولها 
ناشــطون عىل مواقع التواصل االجتماعي وهو 

منار باملصابيح الخرضاء. 
علق الناشــطون بالقول: أخرض من خارج 
ويابس من داخل. يف إشــارة إىل نهب الحوثيني 

ألموال الشعب من داخل الخزينة العامة.

جماعة تلد أزمات
املناسبات التي تقيمها املليشيا تعقبها أزمة 
مشــتقات نفطية ففي صنعاء يعاني السكان 
حالياً من انعدام املشــتقات النفطية وحســب 
مراقبني فإن انعدام املشتقات خطوة قامت بها 
املليشيا للتمهيد لرفع ســعرها تعويضا عن ما 

رصفته عىل احتفائية املولد. 
الصحفي حسن الفقيه علق عىل تلك النقطة 
بالقول: »مولد الحوثيني أنتج أزمة مشتقات يف 
مناطق سيطرتهم، وهكذا تتناسل الجماعة وتلد 
أزمات عقب كل مولد أو فعالية دينية لتعويض 
قيمة الرنج والالفتات، رغم أنها من جيوب الناس 

وأقوات أوالدهم«.

سعت املليشــيا الحوثية بكل طاقاتها ومنذ انقالبها إىل 
حرف التعليم للزج به يف أتون الطائفية والعنرصية وكذلك 
همشــت الكوادر الربوية وإحالل بدلهم من املحسوبني 
عليها دون كفاءة بعد ان نهبت وصادرت مرتبات املعلمني 
واملعلمات للعام الرابع عىل التــوايل يف املناطق الخاضعة 

لسيطرتها. 
وقوبلت نتائج الثانوية العامة التي أعلنتها املليشــيا 
بامتعاض عدد من أولياء األمور، وكذلك الطالب وأثارت حالة 
من الجدل والسخرية بسبب ارتفاع معدالت نجاح التالميذ 
فيها، يف ظل انتقادات لسر االمتحانات وما صاحبها من 
عمليات غش كبرة وتدهور أوضاع قطاع التعليم يف املناطق 

الخاضعة لسيطرة املليشيا الحوثية.

أرقام فلكية 
وتواصل املليشيا العبث بالنتائج العامة لشهادة الثانوية 
منذ انقالبها عام 2014م ولم يختلف هذا العام عن سابقيه 
فقد كان األكثر ترضراً، حيث أعلنت املليشيا عن النتيجة 
بنســبة نجاح بلغت 84,49 يف املائة، وهي نسبة كبرة لم 

تتحقق يف السنوات املاضية قبل انقالبها.
عىل مدار السنوات الثالث املاضية، حصل نحو %70 من 
طالب الثانوية العامة يف مناطق سيطرة املليشيا الحوثية 
عىل معدالت مرتفعة ال تتناســب مع قدراتهم وجهودهم 
الدراسية. والسبب الرئييس يف ذلك: تفيش الغش تسبب ذلك 
يف زيادة نسبة العازفني عن دخول الجامعات بعد التخرج 
من الثانوية العامة، بســبب عدم تمكنهــم من اجتياز 

اختبارات القبول يف الكليات.
بعد شهرين من التأخر املتعمد أعلنت املليشيا النتائج 
الثانوية بنجاح بأرقام فلكية حيث بلغت نســبة النجاح 

84,49%، فيما رسب 28 ألف طالب وغاب 11 ألف طالب، 
وهي أرقام كبرة مقارنة باألعوام الســابقة قبل انقالب 

املليشيا الحوثية.

تأخر املليشيا إعالن النتيجة ملدة شهرين جاء بطلب من 
»املرشفني الحوثيني« املسؤولني عن حشد الطالب للقتال، 
بمربر أن التأخر سيتيح لهم وقتاً إضافياً ملساومة املزيد من 
الطلبة عىل الذهاب لجبهات القتال مقابل منحهم شهادات 

ودرجات عالية.

وتالعبت مليشــيا الحوثي يف نتائج الشهادة الثانوية 
ومنح أفضليــة يف الدرجات العلميــة لعنارصها وفئات 
معينة، وملقايضة الطلبة بالذهاب لجبهات القتال مقابل 
منحهم نسب نجاح عالية دون دخولهم قاعات االمتحانات 
وبدرجات عالية وخالل االربع الســنوات املاضية منحت 
املليشيا الحوثية شــهادات ونتائج إتمام املرحلة الثانوية 
واألساســية ودرجات عالية للطالب الذين يقاتلون معها 
رغم عدم دخلوهم قاعات االمتحانات وال تخضع أو تعتمد 

عىل معاير املثابرة واالجتهاد من قبل الطالب.

أولياء األمــور فاجأتهم هذه النتائــج، وتباينت ردود 
أفعالهم بني االســتغراب من حصول طالب لم يحرضوا 
املدارس عىل معدالت مرتفعة بسبب ما وصفوه بالوضع 
الكارثي الذي وصلت إليه العمليــة التعليمية وعدم وقف 
تنامي ظاهرة الغش وعدم املباالة من قبل مليشيا الحوثي.

الغش وسيلة حوثية 
وعززت املليشيا منذ انقالبها ظاهرة الغش غر املسبوقة 
يف اليمن وزاد خطورًة تفىش ظاهرة الغش بشكل ممنهج بال 
ضابط وبكل الوسائل بما فيها ترسيب نماذج االمتحانات 
والفوىض وانتحال الشخصيات، ولم يعد هناك أي قلق من 
مراقبي اللجان، بل أصبح الطالب مسنودين بحماية أمنية 
ليتســنى لهم الغش، وصارت الرشوة فوق كل االعتبارات 
حيث تدل نسب النجاح الفلكية يف مرحلة الثانوية العامة 

عىل االنحدار يف مستوى التعليم.

تتنوع أشــكال ومظاهر الغــش يف االمتحانات العامة 
بمناطق سيطرة االنقالبيني، بني اقتحام مراكز امتحانات 
بقوة الســالح، وترسيب نماذج، وإدخال كتب للقاعات، 
واعتداءات عىل بعض رؤساء اللجان واملراقبني الحازمني 
وغر املؤدلجني حوثياً، وإطالق النار عىل املعلمني بســبب 
رفضهم السماح بالغش، وحاالت فوىض ومشاغبة وتسلق 

أسوار وجدران مراكز امتحانية.
 وحّذر املراقبون من أن ظاهرة الغش باتت اليوم يف ظل 
استمرار قبضة املليشــيات عىل العملية التعليمية، تشكل 

خطراً وتحدياً كبراً للمجتمع اليمني وملستقبل الطالب.
وبهدف نهب الطالب عممت املليشــيا الحوثية عىل كل 
طالب يمتحن دفع مبلغ ألفــي ريال عىل كل مادة اختبار 
لحصد مبالغ مالية طائلة من داخــل املراكز االمتحانية، 

مقابل السماح لهم بالغش دون ممانعة.

ماليين األطفال خارج المدارس
وأفرزت الحرب العبثية التي تشنها املليشيا الحوثية عىل 
الشعب اليمني أكثر من أربعة ماليني ونصف طفل يمني يف 
سن التعليم، خارج املدارس، بسبب قطع املليشيا ملرتبات 
املعلمني ألكثر من ثالث سنوات عىل التوايل وكذلك تحويل 
املداس إىل ثكنات عسكرية ومخازن لألسلحة من ناحية، 
ومن ناحية أخرى إىل مأوى يقصده نازحو الحرب، وتسببت 
املليشيا يف تعطيل 21% من املدارس وأصبحت غر صالحة 

للعملية التعليمية.
ل املدارس  أصبح املشــهد التعليمي مخيفاً إزاء تحــوُّ
اىل مكان لتجنيد األطفال، ممن ال يزالون يف ســن التعليم 
وإقحامهم يف جبهات الحرب التــي يقتنع املجتمع الدويل 
بكونها حرباً »عبثية«، ثم يكتمل املشــهد فداحًة بتدمر 

وترضر أكثر من 2800 مدرسة ومنشأة تعليمية.
املليشيا الحوثية قامت بعمليات تدمر ممنهج لقطاع 
التعليم من خالل تدمر 80 يف املئة من األبنية املدرسية التي 
أصبحت خارج إطار العملية التعليمية وكذلك جعلت من 

املدارس مقاراً لحشد مقاتليها.

ويف السياق ذاته، كشــف تقرير نقابي عن سلسلة من 
االنتهاكات الحوثية بحق العاملني بالقطاع التعليمي. وأكد 
التقرير مقتل 1500 من العاملني يف القطاع التعليمي بينهم 
معلمون ومعلمات، وإصابة 2400 آخرين عىل يد مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيــران خالل الحرب الدائرة يف اليمن 

منذ 4 سنوات.

وأشار التقرير إىل توثيق النقابة 32 حالة اختفاء قرسي 
ملعلمني اختطفتهم مليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم 
ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلَق عائالتهم أي 

إجابة من املليشيا بشأن مصرهم.

كما وثق التقرير قيام املليشيا منذ انقالبها عىل السلطة 
بهــدم 44 منزالً من منــازل املعلمني وســوّتها باألرض 
باســتخدام األلغام، يف محافظات صعدة وعمران وحجة 

وصنعاء.

وأشــار إىل أن 60 يف املائة من إجمايل العاملني بالقطاع 
التعليمي باليمن البالغ عددهم 290 ألف موظف لم يحصلوا 
عىل مرتباتهم منذ 3 أعوام بعد أن نهبتها املليشيا الحوثية 

وسخرتها ألتباعها وللمجهود الحربي.

وحولت املليشــيا املــدارس إىل ســاحة رصاع طائفي 
وتحرييض، وعملت عىل تغير وتعديل املناهج التعليمية، 
وتفخيخها بأجندات طائفية، وباألخص تلك املتعلقة بمادة 
القرآن الكريم والربية االسالمية، مما ينذر بمخاطر ثقافية 
وفكرية تشوش عقول الطالب، وتوجههم الوجهة الخاطئة، 

ممن ال يزالون يف سن الطفولة.

وصارت ساحة املدرسة مكاناً تتعاىل فيه رصخة املليشيا 
املستوردة من إيران وميداناً للتعبئة القتالية ، ما ُيعد غسالً 
ألدمغة الطالب إضافًة إىل تعيني مرشفني اجتماعيني عىل 
املدارس والكليات فضالً عن الدورات الثقافية التي تقيمها 

املليشيا داخلها.

وتاجرت املليشيا بالكتب املدرسية من السوق السوداء 

يف أرصفة الشوارع وبمبالغ كبرة عجز أولياء األمور عىل 
رشائها رغم رضورتها للطلبــة، فيذهب أغلب التالميذ إىل 
مدارسهم يف مناطق سيطرة املليشيا دون كتب مدرسية، 
وأوقفت املليشيا مطابع الكتاب املدريس وسخرتها لطبع 

مالزمها وكتبها الطائفية.

وتدخلت املليشــيا الحوثية يف اإلذاعات املدرسية؛ حيث 
أصبحت هــي من توجــه اإلذاعة الصباحيــة، وتحديد 
موضوع معني لها بحيث تندرج يف الشــحن الطائفي من 

أجل استقطاب طالب جدد لجبهاتها.

أزمة الحاضر والمستقبل
لم يكن التعليم األسايس وحده ضحية املليشيا الحوثية 
بل كان للتعليم العايل نصيب وافر من سياسات »التوجيه« 
تحت رحمة املليشيا واالنحدار نحو املجهول، وهو ما جعل 
الشهادة الجامعية كرتاً محروقاً يف سوق العمل ويف واقع 

الحياة عموماً.

فبعد سيطرة املليشــيا عىل التعليم أصبحت الجامعات 
اليمنية تقع يف ذيــل قائمة التصنيفات التعليمية العاملية، 
حتى وصل األمــر إىل حد عدم اعــراف بعض الجامعات 
العربية بمؤهالت الجامعات اليمنية، وبالتايل انُتزعت الثقة 
الدولية بالتعليم يف اليمن، وتهاوت قيمة الوثيقة الجامعية 

إن لم تكن قيمة األكاديمي اليمني.

الحرم الجامعي الحكومي واألهيل يشهد تدهوراً كبراً 
نتيجة تعيني املليشيا الحوثية عمداء للكليات »عىل هوى 
النفس« فضالً عن كون الكليــات تحت إرشاف مرشفني 
تابعني لها، يلعبون دور الويص عىل شــؤون الكليات بما 

يتماىش مع السياسات الخاصة باملليشيا.

نســبة كبرة من الطالب تركوا قاعات الدراسة نتيجة 
األوضاع االقتصادية الصعبة، وعدم مراعاة املليشيا الحوثية 
لظروف الطالب من أجل إجبارهم عىل حمل السالح والقتال 

معهم.

المعتــاد تحتفــل جماعــة  علــى غيــر 
الحوثي بذكرى المولد النبوي، ففي حين 
كان االحتفــال يركــز على ذكــر الخصال 
والمحامــد والدعوة لاقتــداء به، وكانت 
مقتصرة على بعض مناطــق في اليمن، 
صــار المولــد شــعارات علــى اليافطــات 
فقــط، وعلــى الواقــع ممارســات تســيء 
للدين، واستراتيجية حوثية ذات أبعاد 
تهدف من خالها المليشيا إلى تكريس 

العنصرية وتطييف المجتمع.

 تقرير/ قاسم الجبري

االحتفاء بذكرى المولد.. استراتيجية حوثية للتزييف والجباية

كيف تدمر المليشيا التعليم في مناطق سيطرتها؟!
في ظل ســعي المليشــيا الحوثيــة للقضاء على 
ما تبقى مــن التعليــم والعمليــة التعليمية في 
مناطق سيطرتها وتجهيل الشعب اليمني لكي 
يتســنى لها تمرير خرافاتها وشــعوذاتها على 
المجتمــع وجعله يديــن لهم بالطاعــة والوالء 
عملت المليشــيا على تفخيــخ التعليم لتفخيخ 
أجيــال المســتقبل لتنفيــذ أجندتها المســتورة 
والمتعلقــة بتغيير الفكر والهوية اليمنية بفكر 

إيراني طائفي ممنهج.

 تقرير/ عبداهلل طربوش



الخميس الــعـدد »١902« ١7 ربيع أول ١٤٤١هـ 
15المـــوافــق ١٤نوفمبر 20١9م متابعات

األمم المتحدة تواصل تمويل العمليات اإلرهابية لمليشيا الحوثي في اليمن
منصور أحمد

يوم عن يوم تؤكد األمم املتحدة ومنظماتها أن رعايتها 
ودعمها ومساندتها ملليشيا الحوثي االنقالبية العنرصية، 
ال سقف وال حدود لهذا الدعم. كما تثبت أنها ليست هي 
تلك املؤسســة أو املنظمة املعنيــة بالحفاظ عىل األمن 
والســلم الدوليني وحماية رشعية دول أعضائها وفقا 

لنظامها االسايس.
ورغم أن الحديث عن دعم األمم املتحدة ومنظماتها 
وموظفيها ليــس بالجديد، بل إنه قديــم جديد، تثبته 
املشاهد اليومية والوقائع املتكررة للمسؤولني األمميني 
الذين يتماهون مع تحركات وأهداف مليشــيا الحوثي 
اإلمامية الساللية ويحابونها أيما محاباة يف تبني أهداف 
ومشاريع الجماعة الحوثية- وريث فكر اإلمامة ونظام 
الكهنوت الساليل العنرصي يف اليمن- أحد اذرع املرشوع 
الفاريس االيراني وكأحد الــوكالء االقليميني للمخطط 
الربيطاني االستعماري، للعبث يف املنطقة.. إال أن نكبة 
اليمن ومعاناة اليمنيني ال تكمــن يف املوقف الربيطاني 
ودعمه ألدواتــه يف اليمن لوكالئه اإلقليميني ملرشوعه يف 
املنطقة، ألنه موقف ودعم يقوم يف األســاس عىل تبادل 
املصالح بني املستعمر ووكالئه أو أنه يرتبط بمدى املنافع 
والخدمــات التي يقدمها الوكيــل الحرصي للمرشوع 
الربيطاني يف املنطقة واليمن. بينما اإلشكالية يف مآيس 
اليمن ومعاناة الشــعب اليمني هي يف انحياز مؤسسة 
الرشعية الدولية التي صارت تجاهر بوقوفها ومواقفها 
إىل جانب مليشيا الحوثي اإلمامية االنقالبية عىل النظام 
الجمهوري والرشعية الدستورية لليمنيني، بل إنها صارت 
تتبنى وترعى التنظيمات االرهابية والجماعة الفوضوية 
يف انحيــاز واضح اىل صف مليشــيا الحوثي واملرشوع 

االيراني يف املنطقة ضد الدول والشعوب العربية.

ولم يكن الدعــم األممي ملليشــيا إيــران يف اليمن 
باملفاجئ والــيشء الجديد، ولكنه قديــم الزمن بعمر 
املخطط االستعماري والتدمري للنظام العربي ودوله. 
وبدا كبار املسؤولني يف املؤسســة الدولية ومنظماتها 
االنسانية يجاهرون بدعمهم ملليشــيا ايران يف الحالة 

اليمنية دون حيــاء أو خجل إىل حد  التغطية عىل جرائم 
واضحة ومشهودة وعالنية ارتكبتها وال تزال ترتكبها هذه 
املليشيا اإلمامية منذ انقالبها عىل الرشعية الدستورية 
واســتيالئها عىل السلطة وشــن حرب عبثية ومدمرة 
ضد اليمن وشعب من أعرق شــعوب األرض- حضارة 

ونموا- حولته إىل  ســاحة تزهق أرواح أبنائه، تتخطفه 
رصاع املصالح الدولية واالقليمية، وتنهشه أوبئة العرص، 
وأطماع شــخوص قادته وساســته الهزليون أنصاف 

وأشباه الرجال.
إذ أن االمم املتحدة بعد أن مكنت مليشيا إيران من 

السلطة يف اليمن، استمرت يف الدفاع عنها يف املحافل 
الدولية يف مساندة ودعم واضحني ال لبس فيهما، من 
خالل مســارين متوازيني ومتناقضني. األول: تبني 
االمم املتحدة ومنظماتها أهداف وسياسات املليشيا، 
وإنتاجها سياسة كبح أي إجراءات تتخذها الرشعية 
اليمنية والتحالف الداعــم لها واملفوض من املنظمة 
ذاتها بتنفيذ قراراتها املتعلقة بالحالة واالزمة اليمنية، 
يف مجابهة جرائــم وانقالب وتمرد هــذه العصابة 

الساللية.
 واملسار الثاني: انتهاج املسؤولني يف املنظمات الدولية 
التابعة لألمم املتحدة، مبدأ االستماتة يف الدفاع والتغطية 
عىل جرائم مليشيا الحوثي املرتكبة بحق اليمن وشعبه 
طوال سنوات الحرب.. وهي سياســة الكيل بمكيالني 
تجاه رشعية تحارب الســتعادة رشعيتها ومؤسساتها 
املغتصبة؛ ورشعيــة تدافع عن شــعب تقتله جماعة 
إرهابية يف حرب عبثية أشــعلتها هذه املليشيا لخدمة 
أجندة ومخططات خارجية وعىل حساب دماء ومصالح 

الشعب اليمني.
اذ ان االمم املتحدة دائمة ما تغطي عىل أفعال وجرائم 
مليشيا الحوثي التي ترتكبها بحق الشعب اليمني طوال 
خمس سنوات وال تزال حتى اللحظة والساعة. كان آخرها 
جريمة استهداف مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية 
والطائرات املسرة ملدينة املخا ومستشفى أطباء بال حدود 
التابــع لألمم املتحدة.. عىل عكــس تعاملها مع وقائع 
وحوادث عرضية استهداف بعض املراكز الصحية التي 
حولتها املليشــيا إىل ثكنات ومواقع عسكرية ومخازن 
ألسلحتها كمستشــفى أطباء بال حدود يف صعدة الذي 
حولته املليشيا الحوثية مخزناً ألسلحتها ومركز عمليات 

عسكرية إلدارة حربها املشتعلة منذ خمس سنوات.

األسبوع املايض، شــنت مليشــيا الحوثي هجمات 
جوية-  صاروخية وطائرات مسرة- استهدفت املدينة 
ومستشفى اطباء بال حدود التابع لالمم املتحدة، والتي 
ادت اىل مقتل وجرح عدد من املدنيني واغالق املستشفى 
عن تقديم الخدمات الطبية يف مديرية املخا- كربى مديريات 
محافظة تعز التي تحارصه ذات املليشــيا وتمنع عنها 
الدواء والغذاء منذ اكثر من خمس سنوات وسط صمت 
مخزي لألمم املتحدة ومنظماتها الحقوقية واالنسانية. 
يف الوقت الذي يسعى املســؤولون األمميون جاهدين يف 
امداد مليشيا الحوثي بكل ما من شانه اطالة امد الحرب 
يف اليمن واستمرارها يف االنقالب ومقومات صمودها يف 
الحرب بما يف ذلك إمدادها بأحدث الســالح الفتاك الذي 
أنتجته املصانع ورشكات التسلح العاملية، كانت الصواريخ 
الذكية -االلكرونية- التي اســتقبل اواخر العام املايض، 
مطار صنعاء يف صفقة واحدة من صفقتها املتعددة، 3000 
صاروخ عىل متن احدى طائــرات االمم املتحدة وبمعية 

مبعوثها وشيطانها اللعني، الربيطاني مارتن غريفيث.
املليشيا الحوثية استهدفت مدينة املخا، بأربعة صواريخ 
باليســتية وطائرات مســرة كانت من ضمن األسلحة 
الحديثــة التي تمكنت الجماعــة االمامية من امتالكها 
بتواطؤ األمم املتحدة، من امتالكها أو الحصول عليها خالل 

السنوات األخرة من الحرب يف اليمن.
األربعاء قبل املايض- يوم 6 من الشهر الجاري- نفذت 
مليشيا الحوثي هجوما مزدوجا بأربعة صواريخ باليستية 
وطائرات مسرة ملغومة، أطلقتها عىل مستشفى تديره 
منظمة "أطباء بال حدود" الدوليــة بمدينة املخا غرب 
محافظة تعز. لتجابه األمم املتحدة كعادتها بإطالة الصمت 
حيال جريمة ارتكبها طرف من رعايا ذات املنظمة، وحينما 
وجهت لها االنتقادات ككل مرة، خرجت املنظمة األممية، 
وكالعادة ببيان وباألصح ببالغ هزيل كأسقاط للواجب 

وهروب من املسؤولية القانونية واألخالقية.
بعد مرور ثالثة أيام من تعرض املستشــفى لهجمات 
املليشيا، خرج مكتب املنســق املقيم ومنسق الشؤون 
اإلنســانية التابعة لألمم املتحدة، الذي تديره مليشــيا 
الحوثي وحلفاؤها، يوم الجمعة، ببيان تجنب فيه، حتى 
اإلشارة إىل مسؤولية مليشيا الحوثي االنقالبية عن جريمة 
الهجوم واستهداف املستشفى، مكتفيا بوصف الهجوم 
بأنه "أمر غر مقبول"، يف الوقت الذي تجاهل فيه اإلشارة 

إىل مسؤولية الحوثيني عن الجريمة.
ورغم ان املكتب عرض يف بيانه، تفاصيل الهجوم تحت 
عنوان "رضبات تلحق أرضاراً بمستشفى رئیيس یخدم 
مئات اآلالف من الیمنیین".. اال انه اكتفى بالقول: "تشیر 
التقارير األولیة إىل أن املستشفى الرئیيس الذي یخدم مئات 
اآلالف من الیمنیین يف املخا بمحافظة تعز عىل الساحل 

الغربي للیمن، قد تعرض ألرضار بالغة جراء الرضبات التي 
وقعت يف 6 نوفمرب"، دون ذكر من قام بتلك الرضبات.. 
بل إن املنظمة وعرب حسابها عىل منصة توتر، قالت: إن 
الهجوم استهدف مبانياً عىل مقربة من املستشفى، وأنه 
لم يصب أحد من موظفي املستشفى.. لكنه أكدت مقتل 
وجرح العرشات من املدنيني. يف الوقت الذي أكدت مصادر 
طبية أن 10 مــن املدنيني قتلوا وجرح نحو 14 آخرين يف 

القصف الحوثي للمستشفى.
وهذا يكذب ادعاء املنظمــة االممية بأن القصف لم 
يستهدف مبارشة املستشفى. وقالت: إنه استهدف مبانيا 
ومخزنا لإلمداد والتموين مجاورة للمستشفى، وإال كيف 
لها أن تؤكد بأن القصف ادى إىل سقوط مدنيني بني قتيل 
وجريح. يف الوقت الذي تدعي فيه أن القصف لم يستهدف 

املستشفى، ملوحة إىل أن املستهدف مخزن عسكري. 
وأضاف أن الرضبات "أجربت املستشــفى الذي تدیره 
أطباء بال حدود عىل إغالق أبوابه، بعد ساعات من تعرضه 
العتداء املليشيا الحوثية- إذ أعلنت منظمة أطباء بال حدود 
اإلنسانية الدولية، الخميس- تعليق عملها يف مدينة املخا، 
بعد ترضر مستشفى تديره املنظمة، جرّاء هجوم حوثي، 
والذي نتج عنه تدمر جزء كبر من املستشفى، خاصة 
تدمر مخزنه الكبر الذي يحوي مســتلزمات طبية".. 
وأشار البيان إىل أن املستشفى الذي تعرض للرضبات هو 

املرفق الوحيد الذي يوفر خدمات الطوارئ الطبية ورعاية 
التوليد والجراحة لنصف مليون شخص عىل طول الساحل 

الغربي لليمن.
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان، أن منظومة الدفاع 
الجوي التابعة لتحالف دعم الرشعية تمكنت من إسقاط 3 
صواريخ، بينما أصاب الرابع مخزنا للمستلزمات الطبية 
التابع للمستشفى يف مدينة املخا، بالتزامن مع سقوط 

طائرة حوثية مسرة يف املكان.
وأوضحت تلك املصــادر بأن "أطباء بال حدود"، نقلت 
مرضاها بشــكل عاجل قبل التهام الحريق ملبناها، إىل 

مستشفى املخا الحكومي.
ومع أن الجريمة ترتقي إىل مســتوى جريمة حرب، 
وفقاً للقانون الدويل، إال أن منسق األمم املتحدة للشؤون 
اإلنســانیة يف اليمن، لیز غراندي، اكتفت بالتذكر بأن 
"املنشــآت الطبية محمية بموجب القانون اإلنســاني 

الدويل".
وأشارت غراندي، إىل أن مئات اآلالف من األشخاص عىل 
طول الساحل الغربي ممن يحتاجون ملساعدات طوارئ، 
سيحرم منهم املئات ممن هم بحاجة لتدخالت جراحية 
إلنقاذ األرواح كل شهر، من الحصول عىل املساعدة التي 
يحتاجونها بسبب هذه الرضبات.. قائلة: "هذا أمر صادم 

وغر مقبول نهائيا".

وتغطية لفشــل األمم املتحدة وارتكاب مليشيا 
الحوثي خروقات وعــدم التزامهــا باالتفاقات 
الدولية و اتفاق اســتكهولم، عىل وجه التحديد، 
حاولت األمم املتحــدة يف بيان أصدره رئيس لجنة 
تنسيق إعادة االنتشار الجنرال الهندي الجنسية، 
أبهيجيت جوها- عىل التزام الطرفني بالعمل عرب 
آلية التهدئة وتعزيز وقف إطالق النار، دون اإلشارة 
إىل خروقات وجرائم مليشيا الحوثي.. لكنه يف نفس 
الوقت شدد عىل الكف عن أي أفعال تتناقض مع 

اتفاق استكهولم.
وأكد بيان األمم املتحدة، أن نقاط املراقبة التي 
تم نرشها عىل خطوط القتــال األمامية يف مدينة 
الحديــدة مؤخرا، أســهمت يف تحقيق انخفاض 

ملحوظ يف مستوى العنف عىل األرض.
وأشــار رئيس لجنة تنســيق إعادة االنتشار 
الجنرال أبهيجيت جوها إىل أن حفر الخنادق وبناء 
التحصينات وتحريك القوات -يف إشارة إىل ما قامت 
به جماعة الحوثي من استحداثات عسكرية عىل 

خطوط التماس- تتنايف مع االتفاقات بني الطرفني 
بشأن وقف إطالق النار.

وساوى رئيس لجنة تنسيق إعادة االنتشار بني 
القوات الحكومية واملليشــيا. حينما طالب طريف 
النزاع يف اليمن عىل استمرار انخراطهما يف العمل 
بشكل ُمشــرك وبروح النية الحسنة، من خالل 
آلية التهدئة وتعزيز وقف إطالق النار للتعامل مع 
الحوادث التي قد ُتشكل تصعيدا للعنف يف الحديدة.

وأكد البيان التزام بعثة األمم املتحدة بدعم اتفاق 
الحديدة املســتمر يف دعم عمل الطرفني من خالل 

اآللية.
وكان الفريق الحكومي هدد االســبوع املايض، 
باالنســحاب من نقاط مراقبة وقف إطالق النار 
احتجاجا عىل االستحداثات العسكرية ومحاوالت 
التســلل التي تقوم بها جماعة الحوثي عىل طول 
امتداد جبهة الســاحل الغربي، ما قد ينذر بتجدد 

املواجهات من جديد.

ترصيحــات  وأثــارت 
ومغالطات وانحياز الجنرال 
األممــي إىل صف مليشــيا 
الحوثــي، غضــب الفريق 
الحكومــي- إذ قال املتحدث 
باســم القوات املشــركة، 
العقيــد وضــاح الدبيش: 
إن البيــان الــذي أصدرته 
األمــم املتحــدة، وتحدثت 
فيــه عــن "تحصينات" يف 
مدينة الحديدة غربي البالد، 
"عاٍر عــن الصحة ومجاٍف 

للحقيقة".
وأضاف الدبيش إن البيان 
العام  للرأي  "زائف ومضلل 
وللمجتمع الــدويل، ويحمل 
يف طياته مغالطات واضحة 

وفاضحة".
واتهم الدبيش رئيس لجنة 
إعادة االنتشار بـ"االنحياز 
الفاضح لجماعة الحوثيني، إذ 
ساوى بني الضحية والجالد".
وجاء هــذا بعــد يومني 
من إعــالن األمــم املتحدة، 
السبت، عىل لســان رئيس 
لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
الفريــق "أبهيجيت غوها"، 
النزاع بالحديدة،  أن أطراف 
قاموا خالل األيــام القليلة 
بتحريــك قواتهم  املاضية، 
جديدة،  تحصينات  وأقاموا 
بما يتنايف مع اتفاقات وقف 

إطالق النار.
الجنرال  الدبيش،  وتحدى 

أبهيجيت، بـ"إثبات حقيقة 
االســتحداثات التي يتحدث 
عنهــا مــن قبــل الجانب 
الحكومي، والنزول إىل أماكن 
االســتحداثات املزعومة إن 

كان قادًرا عىل فعل ذلك".
وأكد الدبيش أن "جماعة 
الحوثــي اســتحدثت أكثر 
من 19 موقعــا موزعة بني 
أنفاق ومتاريــس وخنادق 
وتم توثيقها كلهــا وإبالغ 
املســؤول األممي عنها، ولم 

يحرك ساكًنا".
نزول  وشدد عىل رضورة 
الفريق األممي، وإصدار بيان 
جديد، وإال سيكون للفريق 

الحكومي رأي آخر.

وسط تواطؤ االمم املتحدة ومبعوثها غريفيث، 
صعدت مليشيا الحوثي من جرائمها ضد املدنيني 
وسكان الســاحل الغربي، وزادت من خروقاتها 
وانتهاك قــرار وقف اطالق النــار وفقا التفاق 
اســتكهولهم املوقع بني الحكومة واملليشــيات 
الحوثية، وبحضور االمني العام لألمم املتحدة، وهو 
االتفاق الذي صاغه املبعوث غريفيث، جزءا من 
خدماته املتعددة ملليشيا الحوثي قبل اكثر من سنة 
ونصف، محددا مدة زمنية وهي شــهران لتنفيذ 

بنوده.

ومــن ذاك الوقت وحتى اللحظة لم يتــم تنفيذ أيا من 

بنود االتفاق الذي ولد ميتا، بعد أن رفضت مليشيا الحوثي 
االنقالبية التنفيذ، ومحاباة املبعوث غريفيث، وتســجيل 
انتصار وهمي امام الرأي العام الدويل، وضع مشــهدين 
هزيلني يف مرسحية سخيفة ملليشــيا الحوثي لتمثيلهما 
وتضليل الرأي العام الدويل، االول: قيام مليشــيا الحوثي 
بتمثيل دور االنسحاب الصوري من امليناء وتسليمها لذات 
العنارص التابعة للمليشــيا عىل أنها قوات محلية بعد ان 

خلعت مالبسها الشعبية وارتدائها زي قوات الرشطة. بينما 
املشهد الثاني تلخص بإنجاز ثالث الجنراالت االممية الذين 
تعاقبوا عىل رأس فريق الرقابــة الدولية يف فرة اقل من 
سنتني عىل تنفيذ قرار مجلس االمن الدويل يف وقف اطالق 
النار بمدينة الحديدة بناء عىل اقراح قدمه املبعوث االممي 
غريفيث، بإرســال مراقبني دوليني للفصل بني مليشــيا 
الحوثي وبني تحالف دعم الرشعية اليمنية التي كانت عىل 
وشك تحرير مدينة الحديدة والسيطرة عىل موانئها الثالث 
واحرام مليشيا الحوثي من اخر منفذ تستقبل من خالله 
األسلحة ويزودها باإليرادات وأنواع السلع املحرمة تجاراتها 
كاملخدرات واالسلحة املحرم استخدامها، فضال اىل استخدام 
الجماعة للمدينة وموانئها منطلقا لهجماتها االرهابية ضد 

سفن التجارة الدولية يف البحر االحمر.
إذ إن املليشيا الحوثية نشــطت يف حفر الخنادق وبناء 
املتارس واستحداث مواقع جديدة عىل طول خطوط التماس 
واملواجهة وبالقرب من نقاط املراقبــة الدولية يف مدينة 
الحديدة، فضال إىل ارتكاب اآلالف الخروقات واســتهداف 

املدنيني واملدن األهلة بالسكان يف محافظة الحديدة.
وقال محافظ الحديــدة الدكتور الحســن طاهر: إن 
املحافظــة تحولت إىل مركــز للعمليــات اإلرهابية التي 
تستهدف املياه اإلقليمية وتهريب السالح واملخدرات تحت 

إدارة مليشيا الحوثي وخرباء إيرانيني.
 وأكد املحافظ، أن املعركة داخل اليمن أصبحت تدار من 
الحديدة بعد أن نقل خرباء إيران مركز العمليات من صعدة 
وصنعاء إىل الحديدة منذ توقيع اتفاق ســتوكهولم الذي 

ترفض املليشيا تنفيذه.
وأضــاف املحافظ أن اإليرانيني والحوثيني يســتغلون 
السواحل الشمالية للحديدة واملتمثلة يف سواحل الضحي 
واللحية والزيديــة يف عمليات التهريب، الفتا إىل أن مرافئ 

الصيد تحولت إىل مراكز تهريب للسالح واملخدرات. 
وأكد أن ســفنا إيرانية تتوقف يف امليــاه الدولية لتفرغ 
حمولتها يف زوارق وســفن يقودها صيادون ومسلحون 
حوثيــون إلمداد املليشــيا بمواد خــام لصناعة األلغام 
والصواريخ الباليســتية وقطع غيار صواريخ وأســلحة 
مختلفة منها ســفينة »ســافيز« اإليرانية الراسية عىل 
مسافة 87 ميال بحريا من جزيرة كمران و95 ميالً بحرياً 
من مينــاء الحديدة وتحمل أجهزة تنصــت وتقدم دعما 

لوجستيا للمليشيا.
وكانت قوات خفر الســواحل ألقت القبض عىل زورق 
يحمل شحنة تدخل يف صناعة املتفجرات عبارة عن 2000 
كيس أســمدة )100 طن(، وكانت يف طريقها إىل مليشيا 

الحوثي عرب التهريب.

مواقف عوراء لمسؤولي مؤسسة الشرعية الدولية تجاه 
الحرب في اليمن وأسبابها وآثارها الكارثية

الجنرال األممي يغطي على خروقات وجرائم 
المليشيا الحوثية في الساحل الغربي

القوات المشتركة: البيان األممي حول تحصينات 
الحديدة منحاز للحوثيين ومجاٍف للحقيقة

التواطؤ األممي.. مكن الحوثيين من تحويل مدينة الحديدة إلى قاعدة انطالق لعملياتها العسكرية وهجماتها اإلرهابية في البحر األحمر

الحسن طاهر: خبراء إيرانيون يديرون معارك الحوثيين من مركز عمليات في الحديدة



منظمة صدى تدين إجراءات الحوثيين 
بحق الصحفيين المختطفين 

 حصلت املنظمــة الوطنية لإلعالميني اليمنيني 
صدى، عىل معلومات تفيد بقيام جماعة الحوثي 
بإحالة ملــف الصحفيني املختطفــني لديها اىل 
جهات قضائية تســيطر عليها وذلك يف محاولة 
منها الستغالل القضاء مجدداً يف خدمتها وتهديد 
الحريــات الصحفية وحيــاة زمالئنا الصحفيني 
املختطفني من خالل إصدار أحكام بالفتات قانونية. 
وقالت :"إننا يف املنظمــة الوطنية لإلعالميني 
اليمنيني صدى، ندين ونســتنكر بشدة االجراءات 
التعســفية التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق 
الصحفيني املختطفني يف سجونها للعام الخامس 
عىل التوايل، ومحاولتها مجدداً يف استغالل القضاء 
وتســخره لخدمة اجندتها، وإصدار أحكام ضد 

املدنيني العزل من الصحفيني واملختطفني".
وأضافت نحمل جماعة الحوثي املسئولية الكاملة 
عما يتعرض له الصحفيني املختطفني يف سجونها. 
وندعو مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن 
مارتن غريفييت، للضغط عــىل جماعة الحوثي، 
لإلفراج الفوري عن الصحفيني املختطفني. ونطالب 
جماعة الحوثي باإلفراج الفوري عن الصحفيني 
املختطفني يف ســجونها، كما نحملها املسئولية 
الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية نتيجة التعذيب 
املستمر يف الســجون. وُنهيب باملنظمات الدولية 
واملحلية اإلعالمية والحقوقية واملؤسسات اإلعالمية 
والصحفيني والناشطني بالتضامن مع الصحفيني 
املختطفني والضغط عىل جماعة الحوثيني لالفراج 

عنهم بدون قيد او رشط. 
ويعاني الصحفيني املختطفني يف ســجن األمن 
السيايس بصنعاء، لدى جماعة الحوثي من تدهور 
حالتهم الصحية نتيجة التعذيب املستمر، يف سجون 
مليشــيا الحوثي، حيث ترفض الجماعة اإلفراج 

عنهم منذ خمسة سنوات. 

يف إطار خططها التدريبية التأهيلية شــعبة 
التخطيط يف دائرة التوجيــه املعنوي اختتمت 
االثنني 11 نوفمرب الــدورة التدريبية األوىل يف 
مجال الحاسب اآليل بمشــاركة 17 متدربا من 

دائرة التوجيه واملنطقة العسكرية الثالثة.
ويف الحفل الختامي الذي أقيم يف صالة املنطقة 
العسكرية الثالثة بحضور مدير دائرة التوجيه 
العميد أحمد األشول ونائبه العميد عىل محسن 

الحارثي، ورئيس شعبة التوجيه املعنوي باملنطقة 
العسكرية الثالثة العميد صادق املخاليف.

تحدث نائب مديــر الدائرة العميد الركن عىل 
محســن الحارثي عن أهمية الــدورة يف مجال 
الحاسب وأهميته وادواره منذ بداية استخدامه 
يف خدمة الدين عند املسيح قبل 400 عام حتى 
تم تطويره عرب مراحل حتى أواخر التسعينيات 
أصبح متطورا بشكل كبري ويلبي متطلبات الحياة 

املعارصة.
كما ألقى املقدم عبدالله الزماني رئيس شعبة 
التخطيــط بالدائرة كلمة رحب يف مســتهلها 
بالحارضين و اســتعرض أهم الربامج التي تم 
تدريســها خالل الدورة بقيادة املدرب املقدم 

جمال الهمزة. 
واختتم الحفل بتكريم املشــاركني وتوزيع 

شهادات التخرج يف الدورة.

بلغ عدد األطفال املستفيدين 
من نظام إدارة الحالة لألطفال 
املستضعفني بوادي حرضموت 
خالل املرحلــة الثانية من العام 
الحــايل املمــول مــن منظمة 
اليونيسف وإرشاف مكتب وزارة 
والعمل  االجتماعية  الشــؤون 
بــوادي وصحــراء حرضموت 
)197( طفــالً مــن املديريات 
املستهدفة )سيؤن، تريم، شبام، 
القطــن، حــورة ووادي العني، 
ساه، السوم، العرب- رخية، عمد، 

حريضة، السوم، العرب(.
وقال مدير عام مكتب وزارة 
والعمل  االجتماعية  الشــؤون 

بــوادي وصحــراء حرضموت 
عبدالله باجهــام :"أن اهتمام 
املكتــب برشيحــة األطفــال 
املســتضعفني يأتي ضمن إدارة 
الحماية املجتمعية باملكتب عرب 
مرشوعي نظــام إدارة الحالة 
لألطفال املستضعفني واملساحات 
الصديقــة للطفــل املمولة من 

منظمة اليونيسف" .
من جهتــه أوضــح ضابط 
نظام إدارة الحالة بمكتب وزارة 
والعمل  االجتماعية  الشــؤون 
بوادي حرضموت املحامي حسن 
ســالم، بأن فريق العمل املعني 
بإدارة نظام إدارة الحالة يتكون 

من )6( مرشفني و)43( أخصائيا 
اجتماعيا و)135( عضوا يف لجان 
حماية االجتماعية موزعني عىل 

املديريات املستهدفة .
ويهدف نظــام إدارة الحالة 
إىل  املســتضعفني  لألطفــال 
حل مشــكالت األطفال وســد 
احتياجاتهم من خالل املواءمة 
بينهــا وبني املــوارد املجتمعية 
املتاحة كما يهدف إىل التنســيق 
والتعاون بني الجهات واملنظمات 
يف تقديــم الخدمــات لألطفال 

املستضعفني وإدارة الحالة.

ضبطت قوات الجيش الوطني يف محافظة مأرب، 
كميات من مادة الحشيش املخدر، كانت يف طريقها 

إىل مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران.
وتمكن أفراد نقطة الرقع التابعة للواء 13، من 
ضبط نحو 100 كجم من مادة الحشيش املخدر، 
عىل متن سيارة نوع )مازدا(، كانت يف طريقها 

للمليشيا املتمردة يف العاصمة صنعاء.
وتعد هذه الشحنة هي الرابعة من نوعها، التي 
يتم ضبطها خالل ثالثة أشهر، يف النقطة ذاتها.
وشــهدت تجارة املخدرات رواجــا كبرا يف 
مناطق ســيطرة مليشــيا الحوثــي املتمردة 

املدعومة، منذ انقالبها عىل الحكومة الرشعية.

ويتعاطى عنارص مليشيا الحوثي الذين يتم 
تحشيدهم اىل جبهات القتال، الحشيش املخدر 
التي يرصف لهم من قبل املرشفني بشكل علني 
ومنتظم مما يتســبب يف إدمانهم عليه، وتأثر 
عىل حالتهم الذهنية وتدخلهم يف حالة من عدم 

الالمباالة.

خالل حملة تفتيش قام بها مكتب الصحة في مأرب
ضبط كميات كبيرة من الدواء التالف منها )4000( مغذية 

حمى فيروسية جديدة تجتاح محافظة تعز   ندوة في مأرب لرفع الوعي 
المجتمعي بشأن قضية 

تجنيد األطفال
أقام مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
بمدينة مأرب ندوة حول رفع الوعي املجتمعي بشأن 
قضية تجنيد األطفال واملخاطر التي تواجه األطفال يف 

جبهات القتال.
واســتهدفت الندوة 30 من اآلبــاء واألمهات ممن 
يخضع أطفالهم لتأهيل نفيس واجتماعي برعاية من 
املركز بهدف إرشاكهم يف عمليــة التأهيل وتعريفهم 
بحقوق األطفال واملخاطر التي تلحق بهم يف جبهات 
القتال، إضافة اىل تعريفهم باتفاقيات حقوق الطفل 
والربتوكوالت امللحقة بها وعن املسؤولية القانونية إزاء 

جريمة تجنيد األطفال.
وينفذ املركز الدورة الرابعة من املرحلة التاســعة 
والعارشة من مرشوع إعادة تأهيل األطفال املجندين 
واملتأثرين يف اليمن والذي يســتهدف فيه أيضا توعية 

أفراد املجتمع بمخاطر التجنيد القرسي للصغار.

 خاص: 

ضبط مكتب الصحــة يف مدينة 
مأرب مخزنــاً لألدويــة تابع ألحد 
الوكاالت الدوائية يحــوي أكثر من 

4000 آالف مغذية بدون الصق.
وذكر الدكتور عيل السعيدي مدير 
مكتب الصحة بمدينــة مارب لـ26 
ســبتمرب بأن الحملة التي ينفذها 
املكتب منذ أسبوعني شملت 60 منشأة 
صحية ما بني مستوصف وصيدلية 
ومخازن للــدواء تابعــة للوكاالت 

الدوائية.
وأضاف: بأن الحملة أحالت ثالث 
حاالت مخالفة للنيابة، كما كشفت 
عدد من املخــازن املخصصة للدواء 
تحــوي كميات كبرة مــن األدوية 

املنتهية الصالحية.
وأوضح بان جزءا من هذه األدوية 
تعتــرب مهربة بينمــا البعض منها 

أصبحت غر صالحة نتيجة لســوء 
التخزين.

وهناك أيضا كميات يتم توريدها 
من أمانة العاصمة وإعادة توزيعها 

وبيعها يف الصيدليات.
ودعا السعيدي أصحاب املنشآت 

الصحية االلتزام باملعاير والرشوط 
املعتمدة مــن وزارة الصحة، وعدم 
تعريض أرواح الناس للخطر طمعا يف 
الكسب الرسيع.. مؤكدا بأن النيابة 
ســتتخذ ضد املخالفني اإلجراءات 

العقابية الصارمة. 

حذر الدكتور آدم الجعيدي 
من انتشــار حمى فروسية 
جديدة لم يتم التعرف عليها.. 
مؤكداً أن مئات الحاالت تصل 
املستشفيات والعرشات منها 

تصل بمضاعفات خطرة.
الجعيدي  الدكتور  وأوضح 
أن الحمى الفروسية الجديدة 
تشبه حمى الضنك باألعراض، 
ولكن عند التشــخيص 90% 
من حــاالت الحمــى تطلع 
)negative( يعني حمى سلبيه، 
وأنها ليست حمى الضنك، بل 
حمى فروســية غر معروف 

سببها. 
وأضاف: منذ بداية جائحة 
الحمى إىل اليوم واجهنا املئات 
إن لم نقــل اآلالف من حاالت 
الحمى يف أكثر من مستشفى، 
ولم نجد سوى %5 من الحاالت 
مثبته أنها ضنك. بينما 95% 
تطلع ســلبية، وأنها فروس 
آخر يغــزو تعز. مؤكــداً أن 

هناك فروســات تقتل أبناء 
تعز كل يوم فيما املســؤولون 
بالكولرا؛  مشــغولون  بتعز 
ألن فيها ماليني الدوالرات من 
املنظمات. وتســاءل الدكتور 
آدم الجعيــدي عن دور مكتب 
الصحــة يف البحــث ومعرفه 
هذا الفروس وقال: "أين دور 
لعمل حلول  الصحة  مسؤويل 

الناقل  البعــوض  ومكافحة 
لهذه الفروسات؟ والذي هو 
غالبا نفس البعــوض الناقل 
لحمى الضنك. مطالبا بإعالن 
حالة الطوارئ ملواجهة الحمى 
الفروسية الجديدة التي تجتاح 
محافظة تعز منذ بضعة أيام، 
وأودت بحيــاة العرشات من 

أبناء املحافظة.

تمّكن مرشوع مركز امللك سلمان 
لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية لنزع 
األلغام يف اليمن "مسام" من انتزاع 
1,528 لغماً وعبوات ناسفة متنوعة 
خالل األســبوع األول مــن نوفمرب 

2019م.
وبلغ إجمايل ما جــرى نزعه منذ 
بداية املرشوع حتى اآلن قرابة 104 ألف 
لغم زرعتها مليشيا الحوثي االنقالبية 
يف األرايض واملدارس والبيوت يف اليمن، 

وحاولت إخفاءها 
وألوان  بأشكال 
وطرق مختلفة 
راح ضحيتهــا 
الضحايا،  آالف 
معظمهــم من 
األطفال والنساء 
الســن،  وكبار 
باملوت  ســواء 
اإلصابــات  أو 
الخطرة أو بر 

لألعضاء.
نفــس  ويف 
أتلف  الســياق 

"مسام" لنزع األلغام وبالتعاون مع 
الفرقة الوطنية لنــزع األلغام، 176 
لغماً يف مديريــة رصواح بمحافظة 
مأرب شمال العاصمة صنعاء. وأعلن 
مرشوع "مسام" لنزع األلغام، االثنني، 
عن إتالف وتفجر 176 لغماً وقذيفًة 
غر منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف رصواح. 
وأكد قائد الفريــق األول باملرشوع، 
حميد بلحط، أن عملية اإلتالف شملت 

150 قذيفة غر منفجرة، و25 لغماً 
مضاداً للدروع، باإلضافة إىل 4 عبوات 
ناســفة. وقال بلحــط: إن القذائف 
واأللغام التي أُتلفت تم انتزاعها من 
قبل فريقــه يف مناطق الزور وكوفل 
وتبــاب املصارية التابعــة ملديرية 
رصواح. وأضــاف: أنه بهذه العملية 
نفذ الفريق األول بمرشوع )مسام( 
7 عمليات إتالف وتفجر ملئات األلغام 
والقذائف غر املنفجــرة، فيما تعد 
العملية رقم 17 ملرشوع )مسام( يف 

محافظة مأرب.

مسام ينتزع 1528 لغمًا خالل األسبوع األول من 
نوفمبر الجاري ويتلف 176 لغما في مأرب

197 طفال مستفيدًا من نظام إدارة الحالة لألطفال المستضعفين بوادي حضرموت

قوات الجيش في مأرب تضبط كميات من الحشيش المخدر كانت في طريقها لمليشيا الحوثي

إبن الموشكي

ملرات كثرية يستوقفني رجال األمن يف مــأرب ثم رسعان ما 
يأتيهم البالغ بأنني التوجيه املعنوي ألحد فروع األمن الخاص، 
يف جامعتي أيضاً كان بعض الزمالء يتحاشون الحديث السيايس 
معي لذات السبب، ويف حلقات القرآن وحتى املشايخ واألساتذة، 
وبعض القادة وكل ذلك بسبب اللقب "املوشكي" والذي يراه 
كثريون أنه لقب "هاشمي"، وهذا ما دعاني أصالً لكتابة هذا 

املقال.
موشك هي إحدى ُعزل مديرية مغرب عنس التابعة ملحافظة 
ذمار، وهذه العزلة تتكون من إحدى عرشة قرية حسب التعداد 
السكاني لوزارة الصحة والسكان، وعندما تم التقسيم اإلداري 
كانت قرية "حرف السادة" املسماة قديما حرف موشك هي أكرب 
قرى العزلة فسميت باسمها وصار اسم العزلة "موشك"، وكما 
هو عادة أبناء ذمار أن ينتسبوا إىل مناطقهم فاليعري –مثال- 
نسبة إىل يعر والرخمي إىل رخمة والعمدي إىل عمد وكذا املوشكي 
إىل موشك ويندر أن تجد من ينتسب إىل أرسته دون منطقته.. 

ولهذا تلقب الجميع باملوشكي، "الهاشمي" منهم وغريه..
يقع "هواشم" موشك يف قرية واحدة تعرف رسميا باسم 

"حرف الســادة" وهذه القرية محسوبة بكاملها عىل األرسة 
"الهاشــمية"، وهؤالء ال يزوجون أبناء القبائل وال يتزوجون 
منهم بعكس "الهواشم" املنترشين يف بقية قرى العزلة، وبسبب 
تقيد أهل القرية بهذه القاعدة فقد تعنّســت كثري من بناتهم، 
بينما تكاثر أبناء القبائل حتى صارت بعض قراهم أكثر من 

قرية "الهواشم" التي كانت يوما ما أكثر عددا.
معظم املواشكة الذين تبوأوا مناصب رفيعة يف الدولة كانوا 
من قرية "السادة" حتى اشتهرت هذه العزلة بنسبتها إليهم، 
مما جعل الناس ينظرون إىل املوشكي عىل أنه "سيّد" ولذات 
السبب فإن اليمنيني والذماريني منهم عىل وجه أخص ال يفرقون 

بني القبييل و"الهاشمي".
ومن األسباب التي أدت إىل تاليش مكانة القبائل يف عزلتنا هو 
أن معظم أعيان العزلة من قرية "حرف السادة" شيخ العزلة 

مثالً، هذه الشخصية األبرز يف العزلة تنتسب إليهم!!
حاول اإلصالح مرارا اخرتاق قرية "السادة" باستمالة بعض 
أبنائها إليه فلم ينجح بســبب واحدية النسب يف القرية ككل 
وثقافة االستعالء التي تشبّع بها األبناء عن اآلباء، ولم يُعرف 
بينهم من ينتمي إىل املؤتمر إال عىل سبيل التقية، وقد شاركوا 
بقوة يف الحروب الســت لكنها كانت خلسة، وعندما اجتاحت 
املليشيا العاصمة وتلتها ذمار عاد املواشكة "الهواشم" بالعديد 

من الشاصات املنهوبة من وزارة الدفاع، وعرف الجميع حينها 
أن القرية التي عرفت بنعومة أهلها ووداعة أبنائها قد أظهرت 

وجهها الشاحب وصوتها الخشن.
٭ قناعتي أن ليس من هؤالء املنتسبني زورا إىل بيت النبوة 
أحد صادق، وكل ما يريده هؤالء من وراء هذا االلتصاق سابقا 
والحقا هو التكّسب والتكسب فقط، ولذا فقد وضعت عالمتي 
التنصيص كّلما ذكرت "هواشم" أو "سادة" فال سيادة ألحد 
عىل أحد وال هواشــم بيننا اليوم يســتطيعون إثبات دعوى 

االنتساب هذه.
٭ لم أكتب املقال ألقول ألحد أنني لســت موشكيا أو أنني 
أتربأ من هذا اللقب بل أنني موشكي وكل أهيل وأبناء قريتي، 
وما أريد أن أُســمعه العالم هو أن ليس كل موشكي "سيّد"، 
وإن من الظلم أن تطغــى هذه القرية الواحدة عىل عرش قرى 

أخرى كلها قبائل.
٭ لم أورد كالمي هذا عىل سبيل العنرصية وإن جئت ببعض 
ألفاظها مضطراً لتتضح الصــورة لكم، ولكن قناعتي أن كل 
إنسان يحاسب بفعله ال بنســبه فليس كل "هاشمي" يكون 
بالرضورة حوثي وال العكس، وال تعنيني باألصل هذه الطبقات 
بني مجتمعنا اليمني التي أحدثتها العصبية الجاهلية بيننا وال 

زلنا نجرها معنا إىل اليوم.

مـــوشــك.. العـزلـة المـفـتـــرى عـلـيـهـا!

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

www.26sep.info
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اتفاق الريا�ض.. العنوان والأهداف
قراءة وتحليل حدث ما، أو تاريخ ما، تختلف باختالف املعايري 
املســتخدمة يف القراءة، والخلفية املعرفيــة والثقافية للقارئ، 
والقراءة ألهميتها ودورها يف الوجود الكوني واإلنساني واستخالف 
اإلنســان، كانت أول أمر أمر به الله رسوله وخلقه يف كتاب الله، 
وأهم معايري القراءة هي الحقيقة، واملوضوعية، والقســط، وهذه 
املعايري غري ُملزمة بأن تتبــع أهواءنا وإنما نحن امللزمون باتباع 
منهجها ونتائجها، ولذا سيخوض أناس ُكثر يف قراءة وتحليل اتفاق 

الرياض، وستتحكم يف نتائج قراءتهم، معايريهم وخلفياتهم.
واملتابع التفاق الرياض من خالل املعايري الحقيقية، والخلفية 
املعرفية والثقافية الوازنة، يجد أن ليس له غري عنوان واحد )اليمن 
الرشعية واملرشوع والتحالف(، وليس له من منطلق وأهداف غري 
)توحيد اليمن والتحرير والتعايش واملستقبل(، ذلك ما وجدته ماثالً 

يف محتوى االتفاق وبمن رعى وحرض ووقع وأيد وبارك.
فالخامس من نوفمرب عام ٢٠١٩ م، رسم معلم ليمن املستقبل، 
يمن التعايش والقبول باآلخر، والنهوض باليمن االتحادي، وتعايش 
مكوناته مع بعضها ومع محيطه، وهو مرشوع مخرجات الحوار 
الوطني واملرجعيات الثالث، مرشوع يمن املســتقبل الذي أوجده 
وعمل له فخامة الرئيس هادي ومعه كل القوى الوطنية، وخرج 
به مؤتمر الحوار الوطني، برعاية خليجية بقيادة اململكة الشقيقة، 

وبرعاية عربية وأممية.
وبتوقيع اتفاق الرياض وملحقاته، سيتحول هذا املرشوع إىل 
واقع ممــارس ومعاش، يف املناطق املحــررة من هيمنة مرشوع 
االنقالب، وسيؤدي بمحصلته النهائية إىل بناء النموذج واستكمال 

التحرير وصوال إىل صنعاء.
كما أنه مــن ناحية أخرى أبرز قــدرة اليمنيني عىل التعايش 
ومعالجة أزماتهــم وحروبهم بالحوار، وإدراكهم أن مشــاريع 
التمزيق واالرتهان، ليست يف صالح اليمن الوطن واألرض واإلنسان، 

وال يف صالح محيطه الخليجي والعاملي.
ولوال الرعاية والجهود املخلصة مــن الرشعية اليمنية، ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه عيل محسن صالح 
األحمر والحكومة اليمنية، وكذلك من تحالف دعم الرشعية بقيادة 
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وويل عهده األمني، وزير الدفاع سمو األمري محمد بن سلمان، وأخيه 
نائب وزير الدفاع سمو األمري خالد بن سلمان، وقيادة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ممثلة بسمو ويل عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وتغليب الجميع ملصلحة اليمن بأرضه وشــعبه، 
بما فيهم قيادات الحراك الجنوبي يف املجلس االنتقايل وغريه من 
املكونات، وكل القوى الوطنية، ملــا كنا نحتفل والعالم معنا بهذا 

املنجز العظيم لصالح اليمن واليمنيني فالشكر لهم جميعاً.
اليوم بعد أن تم تذليل اشكالية اللقاء والحوار والتوقيع، سيبدأ 
الجميع وبنفس الروح والرعاية تذليــل مرحلة التنفيذ، لينطلق 
الجميع الرشعية وتحالــف دعمها ومعهما كل املكونات الوطنية، 
لتحرير صنعاء، واســتعادة اليمن من اإلمامة، وإعادته ملحيطه 
اليمني والخليجي والعربي والعاملي، مساهماً بفاعلية يف استقرار 
املنطقة، ومكافحة التطرف واإلرهاب، ومحقًقا التنمية واالستقرار، 

والنهوض باليمن االتحادي الوطن والشعب.
خالصــة القول فمؤتمر الرياض وضع لــه عنوان هو )اليمن 
برشعيته ومرشوعه وتحالفه(، ووضع له أهداف هي )توحيد القوى 
والتحرير والتعايش واملستقبل(، وكل ردود الفعل العربية والدولية 
تؤكد ذلك، وما عدا ذلك من قراءات، تدور يف فلك األوهام واألماني.

دائرة التوجيه المعنوي تختتم دورة تدريبية في مجال الحاسب اآللي 

حديث األسبوعحديث األسبوع
مدير الدائرة رئيس التحرير:

العميد الركن/ أحــمــــد األشـــول
مديــر التحرير:

عقيــد ركــن/ مــرشـــــد العـــجــــي

د. عبده سعيد المغلس

هل من متعظ؟!

يف رأي كل العقول السياســية 
الناضجــة أن شــيطنة القوى 
السياسية اليمنية بسبب أو بدون 
سبب تبدو تجربة سبق، وإن عانت 
من آثارها كل القــوى حاكمة أو 

معارضة.
السياسية  الرجاحة  ليست من 
يف ظرف حرج تعيشــه البلد أن 
ينربي هذا الحزب أو ذاك القيادي 
البحث عن معارك بينية تراشقية يف 
محاولة بائسة لكسب والء طرف ما 
يف الرصاع اإلقليمي أو حتى الدويل؛ 
ألن معادالت الرصاع غري محكومة 

بقانون، وبالطبع فهي متغرية.
اذن ما مربر البحث عن شقاقات 
لطرف سيايس كنت يوما ما حليفا 

له؟!
ليس لذلك مــربر وال أعتقد أن 

هناك مكسبا سياسيا وال ماديا.
سوى تفهم بأنها تعبريات فردية 
تدفع بها بعض املصالح الوقتية ال 

أقل وال أكثر.
هوس تصدر املشــهد يف واقع 
لست متحكما يف قراره، يعد مجازفة 
ســاذجة نتائجها وخيمة ومكلفة 
حني توضع أمام موازين رغبة قوى 
دولية كانت باألمس نقيضة ملرشوعك 

السيايس بل ووقفت عىل الضد.
تجربة الخطــاب االنتقامي غري 
مجدية بقدر ما هي تفريغ شحنات 

يف الهواء ال تقدم وال تؤخر. 

يحتفل غداً الجمعة 
الـزمــيـل 

عارف الواقدي
بزفافه امليمون 

مع لفيف من األهل 
واألصدقاء يف صالة 

الفخامة  
 وبهذه املناسبة 
نتقدم اليه بأحر 

التهاني والتربيكات 
متمنني له حياة 

زوجية سعيدة
وعقبى للبكارى

تهانينا

عوض كشميم


