
 

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، أن إقليم سبأ أصبح واقعا 
يتجسد عىل األرض ويف قلب كل أبناء اإلقليم 

كما هو الحال يف إقليم حرضموت.
وأشاد فخامة الرئيس خالل استقباله، 
الثالثاء، محافظ محافظة مــأرب اللواء 
سلطان العرادة ومحافظ محافظة البيضاء 
اللواء نارص الخرض الســوادي ومحافظ 

محافظــة الجوف اللواء أمــن العكيمي، 
بجهود لجنة تنسيق إقليم سبأ برئاسة اللواء 
ســلطان العرادة، والتي تعمل منذ عامن 
عىل تذليل الصعوبات وتوحيد الجهود عىل 

مستوى اإلقليم و املحافظات.
وأشار رئيس الجمهورية إىل أن إقليم سبأ 
استقبل مالين اليمنين الهاربن من جحيم 
ورشور املليشيا الحوثية املدعومة إيرانياً.. 

مؤكداً أن إقليم سبأ هو إقليم الخري والعطاء.. 
مشيداً بالدور الكبري الذي قدمه ويقدمه أبناء 
إقليم سبأ، ووقوفهم إىل جانب قوات الجيش 

الوطني يف مواجهة املليشيا االنقالبية.
وقــال فخامــة الرئيس: "لقد جســد 
أبناء إقليم ســبأ وهم يدافعون عن الوطن 
ومكتســباته العظيمة أنبل معاني القيم 

اإلنســانية والرجولــة الفذة، 

أكد فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة، حرصه عىل 
تحقيق السالم الشــامل وفق املرجعيات 
الثالث، والذي يفيض يف النهاية إىل تحقيق 
األمــن واالســتقرار املســتدام يف اليمن 
واملنطقة، بعيداً عن الحلــول الرتقيعية 
وترحيل األزمات. جاء ذلك أثناء استقباله، 
الثالثاء، للمبعوث األممي إىل اليمن مارتن 

غريفث.
ويف اللقاء رحب فخامة الرئيس باملبعوث 
األممي.. مشــيداً بجهــوده ومحاوالته 
الحثيثة نحو الســالم وكــر الجمود، 
وتحقيق ما يمكن يف هذا االتجاه خصوصاً 
فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء 
ومدينة الحديــدة وملف األرسى وحصار 
مدينة تعز يف ظل عدم رغبة مليشيا الحوثي 
يف تنفيذ بنوده، وخلق املزيد من التعقيدات 
املستمرة يف هذا اإلطار. كما تناول اللقاء 
جملة من القضايا واملوضوعات املتصلة 
بالشــأن اليمني وآفاق الســالم املمكنة 

واملتاحة.
من جانبه أشاد املبعوث االممي مارتن 
غريفث بحكمة فخامة الرئيس وجهوده 
الدائمة من أجل السالم يف مختلف محطاته 
ومســاراته، ومنها التوقيع مؤخراً عىل 
اتفاق الرياض مــع املجلس االنتقايل بما 

يمثله من خطوات مهمة يف تقوية أجهزة 
الدولة، وتحقيق أمن واســتقرار املواطن 

وتلبية احتياجاته.

حــرض اللقــاء مدير مكتب رئاســة 
الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير 

الخارجية محمد الحرضمي.

أثنــــاء استقـــبالـــه مــــحــافــــظي إقليم ســــبأ
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تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

العودة إلى عدن!
عودة رئيس مجلس الــوزراء وعدد من أعضاء 
الحكومة إىل العاصمة املؤقتة عدن، خطوة إيجابية 
باتجاه تنفيذ اتفاق الريــاض، والرشوع يف تطبيع 
األوضاع يف العاصمة عدن واملحافظات املحررة؛ والبت 
يف القضايا وامللفات الشائكة ذات األولويات واملرتبطة 
باألمن والحياة املعيشــية والخدمية للمواطن الذي 

أنهكته األزمات واملماحكات واملكايدات السياسية.
هناك استحقاقات وطنية كثرية وملفات شائكة 
تنتظر الحكومة، يأتــي عىل رأس أولوياتها البت يف 
امللفات العسكري واألمني واالقتصادي، والتي من 
شأنها فرض األمن واالســتقرار وتطبيع األوضاع 
يف املناطــق املحررة، والحد من وطــأة آثار األزمة 
االقتصادية، والحرب التي شــنتها مليشيا الحوثي 
عىل الشــعب اليمني عقب انقالبها واستيالئها عىل 

مؤسسات الدولة يف الـ 21 من سبتمرب 2014م.
حضور الدولة يف العاصمة املؤقتة عدن يمهد لبدء 
مرحلة جديدة من الرشاكة وتوحيد الصف الوطني، 
والعمل سويا تحت مظلة الرشعية الستكمال استعادة 
مؤسسات الدولة، والقضاء عىل انقالب مليشيا إيران 
وهزيمــة مرشوعها التدمريي املحــاك ضد اليمن 

واملنطقة.
وال شــك بأن عودة دولة رئيس مجلس الوزراء 
برفقة عدد من أعضاء الحكومة واملسؤولني إىل عدن، 
يعزز دور ســلطات الدولة وحضور مؤسساتها يف 
العاصمة املؤقتة واملحافظات املحررة، باعتبار الدولة 
هي الضامن الوحيد ألمن واستقرار الوطن وهي مظلة 
الجميع، وغيابها ال يعني فقط غياب األمن واألمان 
الذي ال تستغني عنه املجتمعات، وإنما يعني ايضا 
العودة اىل الحياة البدائية األوىل، التي تســودها- يف 
ظل غياب سلطة النظام والقانون- )رشيعة الغاب(. 

ويكون البقاء لألقوى.
ولذلك ال بديل عن الدولة ومؤسســاتها الرشعية 
وسلطاتها الرسمية وقوانينها النافذة التي ترسي عىل 
الجميع، وتحمي الجميع، وينعم يف ظلها كافة أفراد 
املجتمع باألمن واالستقرار، وتعم السكينة العامة يف 

أوساط مكوناته ورشائحه املختلفة.
ومثلما استقبل شعبنا اليمني الحر واألبي اتفاق 
الرياض بفرحة غامرة وتفــاؤل كبري يبرش بطي 
صفحة قاتمة السواد وتجاوز محطة خطرية، الجميع 
فيه خارس ويف املقدمة املواطن الذي يدفع دائما ثمن 
فاتورة هذه الخالفات املدمــرة والرصاعات البينية 

الدامية.
ولهذا كله فإن عــودة الحكومة لتمارس مهامها 
الدستورية من العاصمة املؤقتة عدن مطلب شعبي 
ووطني يفتح الباب عــىل مرصاعيه ملرحلة جديدة 
عنوانها صدق النوايا وبرهنــة ذلك يتم بالتطبيق 
الفوري والرتجمة العملية لبنــود اتفاق الرياض، 
وهي مرحلة حساســة ومفصلية يف تاريخ اليمن 
تســتوجب من الجميع االنتصار للوطن، وتغليب 
املصلحة العليا للشعب اليمني عىل دونها من املصالح 
الخاصة والضيقة، واالنتصار للوطن لن يتحقق إال 
بتوحيد الصف والجهد إلخراجه من الهوة العميقة 
والنفق املظلم الذي جره إليه االنقالب الحوثي الساليل 
العصبوي البغيض، وإفشال مخططاته اإليرانية املنبع 
واملنشأ، لجعل اليمن واملنطقة تحت نفوذ ووصاية 
نظام والية الفقيه الذي عفا عليه الزمن، وها هو اليوم 

ينهار يف عقر داره )طهران(.

لقي عدد من عنارص مليشــيات الحوثي االنقالبية 
مرصعهم وجرح آخرين، أمس األربعاء، إثر كمني محكم 
نصبته قوات الجيش الوطني يف جبهة العريش رشق 

مدينة تعز.
وأفادت مصادر إعالمية أن أبطال اللواء 22 ميكا 
تمكنوا من استدراج عنارص املليشــيات إىل الكمني 
وكبدتهم خسائر كبرية منها إعطاب مدرعة فيما الذ 
الباقون بالفرار والرتاجع عن املوقع الذي كانت املليشيا 
قد اســتحدثته يف املصانع ومدرسة الرفاعي واملنفر 

وعبدان.
وأضاف املصدر: أن قوات الجيش الوطني تمكنت 
من كرس هجوم للمليشــيا أمس األربعاء عىل مدرسة 

الصديق بعبدان، وأجربتهم عىل الفرار.

وكانت قــوات الجيش تصدت لهجمات املليشــيا 
الحوثية عىل مواقع الجيــش يف اكثر من جبهة خالل 

األيام القليلة املاضية.
وحاولت مجاميع من عنارص املليشــيا الحوثية، 
التســلل باتجاه مواقــع، يف جبهــات "األربعني"، 

و"كالبة"، و"الرصمني" شمايل املدينة ورشقها.
كما شنت هجوما عىل مواقع الجيش يف الصياحي 

والضباب يف الجبهة الغربية للمدينة.
وأحبطــت قوات الجيش تلــك املحاوالت وأجربت 
املليشيا عىل الرتاجع والفرار بعد خسائر تكبدتها يف 
األرواح والعتاد، كما استشهدت امرأة وأصيب زوجها، 
االثنني، جــراء انفجار لغم زرعته مليشــيا الحوثي 

املتمردة يف مديرية ُذباب غربي املحافظة ذاتها.

وذكرت مصادر محلية لـ "سبتمرب نت"، أن اللغم 
انفجر أثناء مرور املواطن صالح ســالم امليطي )60 
عاما( وزوجته، يف أحد الطــرق بمنطقة "املعقر"، 

بمديرية ُذباب.
وأكدت املصادر أن انفجار اللغم أدى اىل استشهاد 
املواطنة عىل الفور، فيما أصيب زوجها بجروح بليغة 
ُنقل عىل إثرها إىل مستشفى املخا امليداني لتلقي العالج، 
قبل أن يتم نقله إىل أحد مستشفيات العاصمة املؤقتة 

عدن، بسبب خطورة إصابته.
وتزامن ذلك مع إعالن الفرق الهندســية  التابعة 
للربنامج الوطنــي للتعامل مع األلغام وبالرشاكة مع 
املرشوع السعودي )مسام(، إتالف كمية جديدة من 

مخلفات الحرب واأللغــام التي زرعتها 

لن تثنينا وتلهينا األحداث واملشــاكل 

الجانبية عــن العمل الجــاد إليجاد 

املخارج والحلول النهائية لواقع اليمن 

واالنتصار إلرادة شعبنا.
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أكد نائــب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح، 
استمرار جهود التحرير والعمل عىل 
تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز 
تنفيذاً لتوجيهــات فخامة رئيس 

الجمهورية.
جاء ذلــك أثنــاء إجرائه، أمس 
األربعاء، اتصــاالً هاتفياً بمحافظ 
محافظة تعز نبيل شمسان لالطالع 
عىل املســتجدات وجهــود تثبيت 

األوضاع وتلبية متطلبات املواطنن.
واســتمع نائــب الرئيس خالل 
االتصال إىل التطورات يف املحافظة، 

وما يعانيه املواطنن جراء استمرار 
اعتداءات مليشيا االنقالب الحوثية، 
وحث نائــب الرئيس عىل مضاعفة 
الجهــود ورص الصفوف بما يعزز 
من جهود الرشعية والجيش الوطني، 
وُيعيــد لتعز مكانتهــا التاريخية 
والثقافية، ويحقق طموحات وأحالم 
أبنائها وما قدمــوه من تضحيات 
جليلة يف مواجهة املليشيا الكهنوتية، 
معرباً عن الشكر والتقدير لألشقاء يف 
دول التحالف بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، وما يقدمونه 

من دعــم للرشعية يف 

أكد رئيس الــوزراء الدكتور معن 
عبدامللــك، أن مدينــة عــدن اليوم 
وباتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية 
الستعادة مكانتها ودورها.. الفتا إىل 
رضورة أن تتحول عدن اىل ورشة عمل 
خصوصا يف البنية التحتية، ولتكون 
مكانا جاذبا لالستثمار ومستقطب 
للرأسمال املحيل والدويل، وشدد عىل 
أهميــة أن يعمل الجميــع من أجل 
استقرار عدن وأمنها، وأي مشاريع 
أو رؤى ال تدرك ذلك تضيع الفرصة 

عىل عدن وتهدر مستقبل أبنائها.
وأضــاف: "أن الحكومــة أعدت 

أعرب األمن العــام لجامعة 
الدول العربيــة أحمد أبو الغيط 
عن شجبه واستنكاره ملا أقدمت 
عليه الســلطات اإليرانية، من 
اعرتاف رسمي بتمثيل املليشيا 
الحوثية لديها وتســليمها مقر 
البعثة الدبلوماسية للجمهورية 
اليمنية يف طهران واملباني التابعة 

لها وأموالها وممتلكاتها.
واعترب األمن العام للجامعة 
العربيــة -يف بيــان صحفي 
اليــوم نرشتــه وكالــة انباء 
الرشق األوسط، هذه الخطوة 
خروجا فاضحــا عن األعراف 
الدبلوماسية وانتهاكا رصيحا 
مليثاق األمــم املتحدة واتفاقية 
فيينا للعالقات الدبلوماســية 
والقنصلية وقــرارات مجلس 
األمن ذات الصلة خاصة قرار 
2216. ورصح مصدر مسؤول 
باألمانة العامة لجامعة الدول 
العربية- يف البيــان ذاته- بأن 
مثل هذه الخطوة تعكس إرصارا 
إيرانيا عىل اإلمعان يف السلوك 
العدائي بهدف زعزعة استقرار 
اليمن بما يرتتب عليه من تهديد 

ألمن جريانه.
وشــدد املصــدر عــىل دعم 
الجامعة العربية الكامل لكل ما 
تتخذه الحكومة اليمنية الرشعية 
من إجراءات قانونية وسياسية 
مالئمة للتصدي لهذا الســلوك 
اإليراني؛ حفاظا عىل ســيادتها 
واستقاللها، مشريا إىل رضورة 
اضطالع املجتمع الدويل، ممثال 
يف مجلس األمن، بمسؤولياته يف 

هذا الخصوص.

أشــاد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان 
الربكاني، بالدور الذي تقدمه القيادة املرصية 
يف مؤازرة ودعم الشعب اليمني يف كافة املراحل 
واملنعطفات.. الفتاً إىل ما تحظى به أرض مرص 
وشعبها من مكانة عظيمة يف قلوب اليمنين، 
وكذا اإلرث الغني والرتاث الباذخ يف املمارســة 
السياســية والعمل الربملاني املرصي.. مؤكداً 
أن دور مرص يف اليمن باق يف الوجدان والعقول 

ومغروس يف نفوس أبناء الشعب اليمني.
وأشــار الربكاني إىل ما قدمتــه مرص من 
تضحيات يف ســبيل إنجاح ثورتي ســبتمرب 
وأكتوبر.. الفتاً إىل ما تتعرض له اليمن حالياً من 
حروب ضارية من قبل جماعة الحوثي اإلرهابية 
التي خرجت من رحم املايض البائد، ومن بطون 
التاريخ البائس.. مشيداً بالدور املرصي والدول 

العربية والشــقيقة الداعمة لنضاالت شعبنا 
اليمني من أجل الحرية، واستعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب. وأضاف: "لقد تقاطر اليمنيون إىل أرض 
مرص من بلدهم الجريح ومن كل بقاع املعمورة؛ 
ألنها ملجأهم ومكانهم اآلمن، مطمئنن للعيش 
فيها ومساهمن يف نشاطها االقتصادي بما توفر 
لديهم من مال، وإننا لنقدر ذلك ملرص، وندرك أن 
من حقها السيايس والسيادي باتخاذ اإلجراءات 
التي تراها مناسبة، لكن مرص عودت العرب وكل 
وافد اليها أنها كنانة الله يف األرض، أما بالنسبة 
لنا كيمنين فلم نكن يوما من االيام نتعامل إال 
أننا جزء ال يتجزأ من نسيج مرص االجتماعي، 
وقد خصتنــا القوانن املرصية منذ زمن طويل 
بميزات مقدرة يف قلوب كل رجل وامرأة يف بالدنا 

وسيتوارثها األجيال".

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين لقيام النظام 
اإليراني الداعم األول لإلرهاب يف العالم، 
باالعــرتاف بممثل مليشــيا الحوثي 
االنقالبية وتسليمه املقار الدبلوماسية 
واملباني التابعة للجمهورية اليمنية يف 

طهران.

واعتربت الوزارة يف بيان صادر عنها، 
ما قام به النظــام اإليراني مخالفة 
رصيحة وواضحة مليثاق األمم املتحدة 
واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 
والقنصلية، وقرارات مجلس األمن ذات 
الصلة بالشأن اليمني السيما القرار 

.٢٢١٦

قال وزير االدارة املحلية رئيس اللجنة 
العليا لإلغاثــة عبدالرقيب فتح: إن خطة 
برنامج االغذية العاملي لشهر نوفمرب الحايل 
تستهدف 13 مليون مســتفيد يف معظم 

املحافظات.
وخاطب فتح محافظــي املحافظات 
بالتنســيق مع برنامج االغذيــة العاملي 
وتوفــري كل الدعم والتســهيالت لفرق 

الربنامج واملنظمات التي يعمل من خاللها 
لضمان ايصال املساعدات اىل مستحقيها يف 
أرسع وقت ممكن، مشددا عىل أهمية رفع 
املحافظن تقارير دورية عن سري العملية 
اإلغاثية ونتائجها. وثمن فتح كافة الجهود 
التي يقــوم بها برنامــج االغذية العاملي 
واملنظمات الدوليــة واألممية والتي تعمل 

عىل تحسن الوضع االنساني يف اليمن.

أكد خادم الحرمن الرشيفن امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، ثبات موقف اململكة يف نرصة 
اليمن وحكومته الرشعية الذي جاء استجابة 
لنداء األخوة، وحسن الجوار يف سبيل تحقيق 

األمن واالستقرار يف اليمن.
وقال خادم الحرمن الرشيفن يف خطابه 
للدورة الســابعة ملجلس الشورى ونرشته 
وكالة االنباء السعودية "واس": "أن اململكة 
ستواصل جهودها املرشفة يف نرصة الشعب 
اليمني، ودعمها لجهــود املبعوث األممي 
للوصول إىل حل سيايس لألزمة اليمنية، وبما 
يحفظ مؤسســات الدولة اليمنية، وضمان 
وحدتها واستقاللها، وتوحيد الصف، وتفعيل 

مؤسســات الدولة لخدمــة اليمن بجميع 
مكوناته.".

وأشــار إىل أن اململكة بذلت جهوداً كبرية 
عىل املستوى السيايس أو اإلنساني، وتواصل 
تقديم املساعدات للشعب اليمني، من خالل 
الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي 
يعمل عىل تنفيذ عدة مشاريع، منها مدينة 
امللك سلمان التعليمية والطبية، الفتا إىل أن 
اململكة بادرت بدعم االقتصاد اليمني بشكل 
مبارش بما يف ذلك املحافظة عىل اســتقرار 

الريال اليمني.
وأضــاف: أن جهود اململكة السياســية 

اثمرت بتوقيع اتفاق الرياض 

نائب الرئيس يؤكد على استمرار جهود التحرير والعمل على تخفيف معاناة أبناء تعز

بعد عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن 

رئيس الوزراء: عدن أمام فرصة تاريخية الستعادة مكانتها ودورها البركاني: ما قدمته مصر من تضحيات إلنجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر باق في وجدان الشعب اليمني

الجامعة العربية تدين تسليم إيران مقر سفارة 
اليمن في طهران لمليشيا الحوثي اإلنقالبية

وزارة الخارجية تدين اعتراف إيران بالمليشيا وتسليم 
ممثلها المقار الدبلوماسية التابعة لليمن

برنامج األغذية العالمي يستهدف 13 مليون 
يمني خالل نوفمبر الجاري

الملك سلمان يجدد ثبات موقف المملكة في نصرة اليمن وحكومته الشرعية وضمان وحدتها واستقاللها

عودة الحكومة توحيد للصف وانتصار للوطن
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نائبا مدير التحرير:

عــــارف املقــطري�صعـــيد الــ�صــوفـي

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظة 
ــوية  ــوق النس ــة طال ــة لجمعي ــة اإلداري ــز والهيئ تع
ــة  ــاء الجمعي ــوة أعض ــة لإلخ ــرأة الريفي ــة امل لتنمي
العموميــة بأنــه تقــرر دعوتكــم لحضــور عقــد 
االجتمــاع )العــام( بنــاء عــىل )طلــب الجمعيــة 
العموميــة( وذلــك يــوم األحــد املوافــق ٢0١9/١١/٢4م 
ــة-  الســاعة العــارشة صباحــاً، املــكان: مقــر الجمعي

ــة:  ــا التالي ــام القضاي ــوف أم للوق
• مناقشــة التقاريــر املاليــة واالداريــة واملصادقــة 

عليــه.
• انتخاب هيئة إدارية للجمعية.

• انتخاب لجنة رقابة وتفتيش للجمعية.
ــاء  ــوة أعض ــة اإلخ ــن كاف ــى م ــك يرج ــة ذل وألهمي
والزمــان  املــكان  الحضــور يف  العموميــة  اللجنــة 

املحدديــن يف هــذا اإلعــالن.

رئيس الجمهورية: إقليم سبأ
ومعانــي الحــب والتضحية للوطن 
واملواطن، وســطروا يف أنصع صفحات 
التأريخ مواقفهم البطولية التي تنحاز 
دوماً للوطن ولألرض واإلنسان".. مؤكداً 
أن اإلقليم ســينال حقه وفق مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني، وأن عهد الظلم 

واإلقصاء انتهى دون رجعة.
من جانبهم عرب محافظو إقليم سبأ 
عن شكرهم وتقديرهم لفخامة رئيس 
الجمهورية مؤســس الدولة االتحادية 
العادلة التي تقوم عىل أســاس تقاسم 
الســلطة والثــروة وتحقيــق العدالة 

واملساواة وإنصاف كل اليمنين.
حــرض اللقــاء مستشــار رئيس 
الجمهوريــة محمد مــوىس العامري، 
ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور 

عبد الله العليمي.

نائب الرئيس يؤكد
مختلف املجاالت.

من جانبه نوه محافظ املحافظة إىل 
عدد من القضايا واملوضوعات املرتبطة 
باملحافظة، معــرباً عن تقديــر أبناء 
املحافظــة الهتمام ومتابعــة القيادة 

السياسية.

الملك سلمان يجدد
بــن الحكومة الرشعيــة واملجلس 
االنتقايل الجنوبي الــذي نأمل أن يفتح 
الباب أمام تفاهمات أوسع بن املكونات 
اليمنية للوصول إىل حل سيايس لألزمة 
اليمنيــة وفقــاً للمرجعيــات الثالث، 
لتحصن اليمــن ضد مــن ال يريد له 
الخري ويتيح للشعب اليمني استرشاف 
مستقبل يســود فيه األمن واالستقرار 

والتنمية.

البركاني يؤكد ما قدمته مصر
كما بارك رئيس مجلس النواب الجهود 
التي تقوم بها مرص يف التصدي لإلرهاب 
الذي يواجهه الشعب املرصي ويقاومه 
ابطال جيشها ببسالة وهو ما يعزز امن 
واستقرار املنطقة بشكل عام..مشريا اىل 
أن اآلمال ترتفع والثقة تتعزز يف كل أرجاء 
الوطن العربي كلما تأكدت صالبة مرص 
وحنكة شعبها وجيشها يف معركتها ضد 
الطاغوت املخيف..مشرياً اىل أن املعركة 
ضد اإلرهاب والتخلف تجمعنا، وتجمعنا 

روابط العروبة واملصري الواحد.
من جانبه رحب رئيس مجلس النواب 
املرصي، برئيس املجلس الشيخ سلطان 
الربكاني وأعضاء مجلس النواب اليمني 
املرافق له..مؤكدا أن مرص واليمن كانا 
وال يزاال جنبا اىل جنب عىل إرادة واحدة 
ومواقف موحد يف كافة القضايا التي تهم 

الشعبن الشقيقن.
وقــال" اذا كانت الوحــدة العربية 
رضورة يف الســابق فإنهــا اليوم اكثر 
رضورة من أي وقت مىض السيما وان 
املنطقــة تتعرض ملؤامــرات ومخاطر 
عدة".. متمنيا أن تعود اليمن اىل عهدها 
السعيد، وأن ينعم الشعب اليمني باألمن 
واالستقرار والتنمية.. مجددا التأكيد عىل 
تقديم مجلس النواب املرصي كل الدعم 

واإلمكانيات ملجلس النواب اليمني.
واشــار عبدالعــال اىل أن مواقفــه 
املساندة لليمن يف االجتماعات واملحافل 
الدولية ينبع مــن ضمري قومي وعربي 
وهو واجب يأتي انطالقــا من إيمانه 

بالقومية العربية.. مؤكداً أنه سيذل كافة 
الجهود ملا من شأنه تقديم التسهيالت 
لليمنين ومعالجة كافة اإلشــكاليات 
التي تواجههم..منوها باملواقف املرصية 
الثابتة والراســخة يف دعــم الرشعية 
وجهود تحقيق السالم واألمن واالستقرار 

وسالمة األرايض اليمنية.
وأكد رئيــس مجلس النواب املرصي، 
أن اســتقرار اليمن هو استقرار ملرص، 
وأمن البحر األحمــر ال يمكن التفريط 
فيه، ولدينا مواقف مشرتكة تحدد مصري 
البلدين الشــقيقن..مبدياً اســتعداده 
ولجنة الشــؤون العربيــة يف املجلس 
لحضور انعقاد جلسات مجلس النواب 
املرتقبة يف العاصمة املؤقتة عدن. وأهدى 
الدكتور عبدالعال درع املجلس لرئيس 
مجلس النواب الشيخ سلطان الربكاني.

الجامعة العربية تدين
وشــدد املصدر عىل دعــم الجامعة 
العربية الكامل لكل ما تتخذه الحكومة 
اليمنية الرشعية من إجراءات قانونية 
وسياســية مالئمــة للتصــدي لهذا 
السلوك اإليراني؛ حفاظا عىل سيادتها 
واستقاللها، مشريا إىل رضورة اضطالع 
املجتمع الدويل، ممثال يف مجلس األمن، 

بمسؤولياته يف هذا الخصوص.

وزارة الخارجية تدين 
وحملــت وزارة الخارجيــة النظام 
اإليراني مسؤولية تبعات هذا االنتهاك 
الصارخ الذي يؤكد تورط إيران يف دعم 
مليشيا الحوثي االنقالبية واعرتافها بها، 
وكذا مسؤولية اإلخالل بحماية مقارها 
وممتلكاتها الدبلوماسية املنقولة وغري 
املنقولــة.. مؤكدة أنها ســتتخذ كافة 
اإلجراءات القانونية املناســبة للتعامل 
مع هذا السلوك اإليراني املشن. ودعت 
الخارجية املجتمع الدويل ومجلس األمن 
إىل إدانة هذا السلوك الباطل غري املسؤول.

مصرع عدد من مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي االنقالبية يف مديريتي 
املخا بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة 
الحديدة والبالغ عددها أكثر من ســتة 
آالف لغم وذخرية غري منفجرة وقذائف 

وصواريخ.
يف حــن تواصــل مليشــيا الحوثي 
االنقالبية ، خروقاتها املستمرة للهدنة يف 
محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها 
املدفعي األحياء الســكنية يف املحافظة 
بشكل عشــوائي، ما تسبب يف سقوط 
ضحايا مدنين بينهم نســاء وأطفال، 
عالوة عىل الحاق ارضار جسمية بمنازل 

املواطنن.
وقصفت مليشــيا الحوثي املتمردة. 
يوم االثنن بقذائف الهاون، واألسلحة 
الرشاشة، األحياء السكنية واملزارع يف 

مديرية حيس.
وذكرت مصادر محلية لـ "ســبتمرب 
نت"، أن املليشــيا اســتهدفت بنريان 
األسلحة الرشاشة، منطقة "السبعة"، 
يف مديرية حيس. و أسفر االستهداف عن 
إصابة الطفلن عماد عيل املعمري )13 

عاما(، وعمرو مرشد عيل )14 عاما(.
وأوضحت املصادر أن القصف تسبب 
يف إلحــاق أرضار بمنــازل املواطنن، 

ومزارعهم. 
ويف السياق قصفت املليشيا بقذائف 
الهاون، واألســلحة الرشاشة، األحياء 

الســكنية واملزارع يف منطقة الجبلية، 
التابعة ملديرية التحيتا، مما تســبب يف 
حدوث أرضار مادية بمنازل املواطنن 

وممتلكاتهم.
كما قصفت مليشيا الحوثي، بقذائف 
الهاون، مناطق مأهولة يف منطقة الجاح 
بمديرية بيت الفقيه، جنوبي املحافظة 

ذاتها.
اتى ذلك بعد ان تصدت قوات الجيش 
الوطني، لهجوم ملجاميع من مليشــيا 
الحوثي، أثناء محاولتها التقدم من عدة 
جهات باتجــاه مواقع محررة، جنوبي 

مديرية التحيتا.
وأحبطت قــوات الجيــش محاولة 
املليشيا وأجربتها عىل الرتاجع والفرار، 

بعد تكبيدها خسائر يف العتاد والعدة.
وتواصل مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
اســتهداف االحياء الســكنية ومواقع 
الجيش الوطني، يف محافظة الحديدة، 
يف الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش 
بالهدنــة األممية، تنفيــذا لتوجيهات 

القيادة السياسية والعسكرية.
اما يف محافظة البيضاء استشــهد 
مدنيــان بانفجار لغــم أريض زرعته 
مليشــيا الحوثي االنقالبيــة بمديرية 

السوادية.
واكدت مصادر محلية مقتل كل من 
عبدربه راكن عبدربــه الوهبي ومحمد 
نارص عبدربه الوهبــي يف منطقه عبل 
الوهبية بمديرية السوادية، بعد انفجار 
لغم اريض زرعته مليشيا الحوثي، ادى إىل 

وفاتهما عىل الفور.
وزرعت مليشيا الحوثي املتمردة، آالف 
األلغام األرضية والعبوات الناســفة، يف 
األحياء الســكنية، والطــرق العام، يف 
مختلف املناطق الخاضعة لسيطرتها، 
تسببت بســقوط مئات الضحايا من 
املدنين، اغلبهم نساء واطفال إىل جانب 

نفوق قطعان من املاشية.
وكان عدد من املواطنن واالطفال قتلوا 
واصيبوا اثر انفجار عدد من االلغام التي 
زرعتها املليشيا يف الطرق ومناطق رعي 
األغنام يف مناطــق متفرقة بالبيضاء، 
وادت اىل مقتل وإصابة املئات من املدنين 

بينهم نساء وأطفال، .

العودة إلى عدن
ومن هنا نؤكد بــأن الفرصة 
إلنقاذ الوطن والحفاظ عىل كيانه 
ونظامــه الجمهــوري وثوابته 
ومكتســباته الوطنية؛ ما زالت 
متاحة لكل األطــراف املخلصة؛ 
ومعها التحالــف العربي الراعي 
والضامن لبنــود االتفاق؛ وهي 
فرصة ربما ال تتكرر وتستوجب من 
الجميع استغاللها وعدم التفريط 
باملصالح العليا للوطن، والتفرغ 
للقضية األساسية وهي هزيمة 
املرشوع اإليراني يف اليمن واملنطقة 
الذي لن يهزم إال باستكمال تحرير 
باقي املحافظات اليمنية وصوال 
إىل العاصمة صنعاء، واســتعادة 
الدولة، والقضــاء عىل االنقالب 

الكهنوتي املشؤوم.

... تتمات ...

قالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال" :إن 4.5 
مليون طفل تربوا وأحرموا من التعليم منذ انقالب مليشيا الحوثي أواخر 
العام 2014م، بسبب قصفها للمدراس وتحويلها اىل ثكنات عسكرية وسعيها 
اىل تعطيل العملية التعليمية واالستفادة من األطفال يف التجنيد والزج بهم 
يف جبهات القتال إضافة اىل وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد 

النسيج االجتماعي".
وأوضحت يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( بمناسبة اليوم العاملي 
للطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمرب أن مليشــيات الحوثي االنقالبية 
انتهجت أساليبا إرهابية ومارست أبشع االنتهاكات بحق األطفال يف اليمن، 
وعملت عىل حرمانهم من كافة الخدمات التــي كفلتها القوانن واملبادئ 
الدولية وزجت بهم يف املعارك وأجربتهم عىل التجنيد، وحالت دون التحاقهم 

بالتعليم.

وأشارت اىل أن 2 مليون طفل من إجمايل 3 مالين طفل مولود منذ حرب 
املليشيا عىل الشــعب اليمني يعانون من مشاكل صحية وتوفوا معظمهم 
جراء ضعف الرعاية الصحية وعدم تلقيهم اللقاحات والدعم الصحي الالزم 
يف مناطق سيطرة املليشيا.. مؤكدة أن األطفال كانوا ضحية مبارشة لأللغام 
التي تزرعها املليشيا بشكل عشوائي يف األحياء السكنية والطرقات وأدت اىل 

مقتل واصابة حوايل 800 طفل.
وأضافت: "أن الحرب التي سببتها مليشيا االنقالب أدت إىل فقدان معظم 
االرس لعائلها وانهيار األوضاع االقتصادية يف املحافظات الخاضعة للمليشيا 
وحولت أكثر من 2 مليون طفل اىل سوق العمل ويقومون باألشغال الشاقة 
إلعالة أرسهم، إضافة اىل قيام املليشــيا بتجنيد اكثــر من 23 ألف طفل 
واســتمرارها التجنيد واختطاف 700 طفل عىل امتداد املناطق الخاضعة 

لسيطرتها".

وأشــارت إىل أن الحكومة اعدت خطة وطنية للحــد من عمالة األطفال 
بالتنسيق مع الرشكاء، وتهدف اىل وضع التدابري الالزمة للحد من الظاهرة، بما 
يف ذلك تعديل ترشيعات العمل والتوسع يف التعليم وبرامج سحب األطفال من 
سوق العمل وتوفري الرعاية والحماية لألطفال، إضافة إىل التنسيق مع املانحن 
لدعم برامج حماية اعادة تأهيل االطفال املجندين وإعادة األطفال اىل املدراس.
وأكدت الكمال التزام الحكومة اليمنيــة الكامل بالقوانن واالتفاقيات 
الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم مــن األخطار، والقوانن التي 
نصت عليها املواثيق الدولية وقوانن األمم املتحدة.. مشرية إىل ان الحكومة 
تعمل مع املانحن عىل معالجة االرضار النفسية واالجتماعية التي لحقت 
باألطفال عرب التنسيق مع الرشكاء لتنفيذ ودعم الربامج واملشاريع الالزمة 
إلعادة تأهيلهم وتخفيف االرضار الناتجة عن تجنيدهم وسوء معاملتهم من 

قبل املليشيات االنقالبية.

عقد بقيادة املنطقة العسكرية األوىل )مركز 
القيادة والسيطرة ( الثالثاء، اجتماعا برئاسة 
اللواء الركــن/ صالح محمــد طيمس قائد 
املنطقة العسكرية األوىل قائد اللواء 37 مدرع، 
استعرض خالله نتائج زيارته إىل اململكة العربية 

السعودية.
وافتتح قائــد املنطقة االجتمــاع بالرتحم 
وقراءة الفاتحة عىل روح الشــهيد أبو نواف 
قائد مجموعة التحالف باملنطقة ســابقا، ثم 
استعرض القائد نتائج زيارته للمملكة العربية 
الســعودية، ومباركة املنطقــة للتوقيع عىل 

اتفاقية الرياض، وذلك من أجل تفرغ الحكومة 
للتنمية وتوجيه كافة الجهــود للقضاء عىل 

املليشيا الحوثية االنقالبية .
وأوضح قائد املنطقــة نتائج لقائه باألمري 
خالد بن ســلمان نائب وزير الدفاع، واألمري 
فريق ركن فهد بن تركي قائد القوات املشرتكة، 
اللذين أكدا حرصهم عىل أمن واستقرار اليمن، 
كما حثوا الجميع عىل العمل الجاد للقضاء عىل 
االنقالب الحوثي الغاشــم الذي نهب مقدرات 

الوطن .
من جانبه  شــكر قائد التحالــف العربي 

باملنطقة العسكرية األوىل كافة القادة والضباط 
والصف واألفراد عىل االنضباط.. مشيداً بدور 
املنطقة يف محاربة اإلرهاب. وأضاف: نتعشم من 
جميع القادة عىل مضاعفة الجهود ومواصلة 
مسرية الشــهيد أبو نواف. وقال: "سنبدأ من 
حيث وقف الشهيد " . كما تم خالل االجتماع 
اســتعراض الخطة األمنية وخطة االنتشــار 
بغرض تحديثها وإدخال التعديالت عليها .حرض 
االجتماع مدير األمن بالوادي والصحراء، وقادة 

األلوية التابعة للمنطقة العسكرية األوىل .

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الشخصية 
الوطنية صالح محمد عرب

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء 
ومواساة اىل مستشاره لشؤون األمن والدفاع الفريق ركن حسن محمد 

عرب، عزاه فيها بوفاة شقيقه الشخصية الوطنية صالح محمد عرب.
وأشار فخامة الرئيس يف برقيته اىل مناقب الفقيد الوطنية والنضالية 

التي جسدها خالل مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.
وعرب فخامة الرئيس عن خالص العزاء وصادق املواساة بهذا املصاب 
األليم.. مبتهالً للموىل عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه 

فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.

  الكمال: أربعة ماليين وخمسمائة ألف طفل حرموا من التعليم منذ انقالب مليشيا الحوثي

اجتماع بقيادة المنطقة العسكرية األولى لمناقشة واستعراض خطة االنتشار األمني ومكافحة اإلرهاب

إعـــــــــالن

 ييعلن ربيع عبد الله أحمد محمد عبد الكريم املحيا عن فقدانه لبطاقة 
شــخصية. فعىل من وجدهــا االتصال بالرقــم )774376094( أو 

.)736445608(
 يتعلن شيماء مطيع حســن يحيى الوصابي عن فقدان جواز سفر 
فعىل من وجده االتصال بالرقم: )774949249( أو إيصاله إىل أقرب 

مركز رشطة.
 ييعلن عبد الرحمن محمد عيل أحمد نرص عن فقدان شهادة جامعية 
صادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا- فــرع مدينة القاعدة تعز 

2010/ 2011م, من وجدها عليه االتصال بالرقم: )777656266(. 
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يعلن المجلس المحلي لمديرية المدينة- محافظة مأرب عن رغبته في 
إنزال المناقصات الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل محلي 

السابقة يف  املقاولن املؤهلن ومن لديهم الخربة  التقدم للمنافسة من  الرغبة  فعىل من يجد يف نفسه 
تنفيذ أعمال مشابهة )خالل العرش السنوات املاضية للمناقصة رقم٢( للمشاريع املبينة أدناه الحضور 
كل  أمام  املحدد  املبلغ  نظري  املناقصات  وثائق  لرشاء  املدينة  فرع  والطرق-  العامة  األشغال  مكتب  إىل 
ورشاء  لسحب  موعد  آخر  ٢0١9م  نوفمرب   ٢4 تاريخ  من  ابتداء  الرسمي  الدوام  أوقات  خالل  مرشوع 

الوثائق تاريخ 5/ ديسمرب/ ٢0١9م.

رسوم املوقعاسم املشروعرقم املناقصةم
تاريخ الفتحاملناقصة
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إضافة دور ثاني ملستشفى 
80.000مدينة ماربالشهيد محمد هائل الطبي
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ظلة جامع الزراعة املرحلة 
الثانية

مديرية 
25.000املدينة 

ورقم  واملرشوع  الجهة  اسم  عليه  مكتوب  األحمر  بالشمع  ومختوم  مغلق  بمظروف  العطاءات  تقدم 
املناقصة واسم مقدم العطاء مرفق به:

1- ضمان بنكي ال يقل 2% من قيمة العطاء أو شيك مقبول الدفع صالح ملدة 120 يوماً.

2- الوثائق التالية سارية املفعول:
· البطاقة الرضيبية وشهادة املبيعات الرضيبية.	

· البطاقة الزكوية، البطاقة التأمينية، السجل التجاري.	

· رخصة مزاولة مهنة + شهادة التسجيل والتصنيف.	

· أي وثائق أخرى مطلوبة ضمن وثائق املناقصة.	

آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة العارشة من يوم األحد 8/ ديسمرب٢0١9م، وسيتم فتح املظاريف 
بحضور املتقدمن أو من يمثلهم بتفويض رسمي ومختوم يف نفس املوعد بصالة املجلس املحيل بمديرية 

املدينة، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد.

إعـــــالن مـــناقـــصـــة 

تهانينا
خالص التهاني والتبريكات 

للزميل حسان العبادي بمناسبة 
زفافه الميمون متمنين له 
حياة حافلة بالعطاء والفرح 

والسرور.

املهنئون/

أحمد عفيف- طارق السعيد- 
حمادة المخالفي- رأفت 
المخالفي- كمال حسن.



الخميس الــعـدد »١903« 2٤ ربيع أول ١٤٤١هـ 
3المـــوافــق 2١ نوفمبر 20١9م متابعات

أكد رئيس الوزراء الدكتور معن عبدامللك، 
أن التحديات أمام الحكومة والشعب كبرية، 
وتستلزم توحيد كافة الجهود والقوى وراء 

مرشوع استعادة الدولة وبناء املؤسسات.
وأضاف: »أن األحداث التي شهدتها عدن 
تمثل درســا للجميع.. مشدداً عىل رضورة 
الفصل بن املساحة التي يدور فيها التنافس 
الســيايس وبن مصالح الناس ومؤسسات 

الدولة التي ال تقبل املساومة أو التعطيل«.
جاء ذلك أثناء عــودة دولة رئيس الوزراء 
الدكتور معن عبدامللك، اإلثنن، اىل العاصمة 
املؤقتة عدن ملمارســة مهامه وفقا التفاق 
الرياض املوقــع بن الحكومــة واملجلس 

االنتقايل.
ورافق رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء 
ســالم الخنبــي، ووزراء اإلدارة املحلية 
عبد الرقيب فتح، ووزير األوقاف واالرشــاد 
الدكتــور أحمد عطية، ووزيــر االتصاالت 
لطفي بارشيف، ووزير التعليم العايل حسن 
باســالمة، ووزير الكهرباء محمد العناني، 
ووزير املالية سالم بن بريك، ومحافظ تعز 
نبيل شمسان، ونائب وزير السياحة محمد 
الدهبيل، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس 
باحارثة، وأمن عام مجلس الوزراء حسن 
منصور. وكان يف اســتقبالهم بمطار عدن 
الدويل، محافظ عدن أحمد ساملن، وقيادات 
السلطة املحلية، وعدد من القيادات األمنية 

والعسكرية.
وأكد رئيس الوزراء يف ترصيح لوســائل 
اإلعالم فور وصوله إىل مطــار عدن الدويل، 
التــزام الحكومة بتطبيق اتفــاق الرياض، 
وتطبيع األوضاع يف املناطق املحررة، وإصالح 
وضع مؤسســات الدولة، واستيعاب كافة 

القوى ضمن بنية الدولة.
وأضاف: بأن الحكومة ســترشع بخطة 
عاجلة لتطبيــع األوضــاع يف مدينة عدن، 
وتحســن الخدمات، وخلق منــاخ إيجابي 

لتنفيذ االتفاق.
وأضاف: »أن حضور الدولة بمؤسساتها 
املختلفة وفاعليتها يف العاصمة املؤقتة عدن 
وبقية املدن اليمنية هو املغزى األساس التفاق 
الرياض والضامن الوحيد لألمن واالستقرار.

وقال: »إن الجميع اليوم رشيك يف مسؤولية 
إنجاح املهــام املنصوص عليهــا يف اتفاق 
الرياض، ولــذا ليس من الحكمــة اإلبقاء 
عىل خطاب التوتر، والشــعب يراقب ويميز 

بن من يريد االســتقرار ومن يدفع باتجاه 
التوتر والفوىض . .« وشــدد عىل أننا اليوم 
أمام مفرتق طرق، والكلمات املنمقة اليوم 
تمتحنها األفعال وتثبت صدقها من زيفها، 
وعلينا جميعا أن نعيد االعتبار لقيمة اإلنسان 
وخلــق رفض اجتماعي وشــعبي لخطاب 
الكراهية والعنرصية، فــكل من ال يرى يف 
كرامة اإلنسان وحريته قيمة أسمى ال يمكن 

أن يقود إىل حل.

فرصة تاريخية
إىل ذلك أكد رئيس الــوزراء الدكتور معن 
عبدامللــك، أن مدينة عدن اليــوم وباتفاق 
الرياض أمــام فرصة تاريخية الســتعادة 
مكانتها ودورهــا.. الفتــا إىل رضورة أن 
تتحول عدن إىل ورشة عمل خصوصا يف البنية 
التحتية، ولتكون مكانا جاذبا لالســتثمار 
ومستقطبا للرأسمال املحيل والدويل، وشدد 
عىل أهمية أن يعمل الجميع من أجل استقرار 
عدن وأمنها، وأي مشــاريع أو رؤى ال تدرك 
ذلك تضيع الفرصة عىل عدن وتهدر مستقبل 

أبنائها.
وأضاف: »أن الحكومــة أعدت مصفوفة 
تدخالت عاجلــة ملعالجة املشــكالت التي 
تراكمت منذ أغسطس املايض، وستعمل مع 
الســلطة املحلية يف عدن عىل تنفيذها خالل 
األشهر الثالثة األوىل.. داعيا الجميع لشحذ 
الهمم والعمل الجاد من أجل أبناء عدن، وأن 

الحكومة ستكون معهم دائما.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده أمس األربعاء 
يف العاصمة املؤقتة عدن مع قيادة السلطة 
املحليــة وأعضاء املجلس املحــيل واملكتب 
التنفيذي ملحافظة عــدن، حيث نقل إليهم 
رئيس الوزراء يف مستهل االجتماع وعربهم 

لكافة أبناء عدن بشكل خاص واليمن بشكل 
عام تحيات فخامة األخ رئيس الجمهورية 
املشــري الركــن عبدربه منصــور هادي، 
ورسالته: بأن الدولة بكل قياداتها وأجهزتها 
تضع تحقيــق األمن واالســتقرار والنمو 
االقتصادي، وتحسن الخدمات يف مدينة عدن 
عىل رأس أولوياتهــا باعتبار عدن العاصمة 
املؤقتة للجمهوريــة اليمنية، ومركز ثقلها 
االقتصادي والسيايس، ونظرا ملا تمثله عدن 
من نموذج ملهم يف التاريخ اليمني الحديث 
كمركز لاللتزام بالنظام واملدنية والتعايش 

والثقافة والفنون.

رؤية شاملة
ووقف االجتماع أمام معطيات الوضع العام 
يف مدينة عدن، بهدف الخروج برؤية شاملة 
للمعالجات الالزمة، يف مختلف املجاالت، وبما 
ينعكس عىل تحسن وضع ومعيشة املواطنن 
اليومية يف العاصمة املؤقتة وبقية املحافظات 

املحررة.
وأشار إىل أن عودة الحكومة إىل عدن هو 
إيفاء بأول اســتحقاقات اتفــاق الرياض 
التاريخــي الذي رعتــه اململكــة العربية 
السعودية الشــقيقة، وبذلت جهوداً كبرية 
للوصول إليه.. منوها بالدور األخوي الصادق 
للمملكة العربية الســعودية، واملتسق مع 
مبادئ األخوة والجوار والعالقات التاريخية.. 
وقال: »ليس مستغربا عىل األشقاء يف اململكة 
العربية السعودية قائدة تحالف دعم الرشعية 
يف اليمن، هذا الدعم السخي الذي لم ينقطع 
خالل العرش ســنوات املاضية؛ حيث كانت 
دائما وأبدا مواقــف اململكة اىل جانب الدولة 
والشعب اليمني بدءا باملبادرة الخليجية، ومن 
ثم قيادتها للتحالف من أجل تحرير اليمن من 

قبضة مليشيا الحوثي اإلجرامية املدعومة من 
إيران، ودعمها االقتصادي السخي الذي منع 
انهيار العملة واالقتصاد، وصوالً اىل رعايتها 
التفاق الرياض بن الحكومة اليمنية واملجلس 

االنتقايل الجنوبي«.

توحيد كافة القوى
ولفت رئيس الوزراء إىل إن اتفاق الرياض 
ليس انتصــارا لطرف عىل آخــر، وكل من 
يحاول تقديمه بهذه الصورة إنما يعرب عن 
فهمه القارص وسوء نيته، مؤكدا أن االتفاق 
مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى 
السياسية واالجتماعية، وغايته هو توحيد 
كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت 

لواءها.
وجــدد التأكيد عــىل التــزام الحكومة 
وبتوجيهات فخامــة الرئيس بما نص عليه 

اتفاق الرياض، وعزمها عىل تنفيذه.
وتابع رئيس الوزراء »اتفاق الرياض فرصة 
لنا جميعا إلجراء إصالحات عميقة وجدية 
ملعالجة الوضع غري الســوي يف مؤسسات 
الدولة، وأن تكون الدولة فوق االستقطابات 
السياسية، وأن تحتكر السالح وأدوات القوة 
لبسط األمن واالستقرار، ولذا علينا ان نعمل 
جميعا عىل إصالح ما لحق بمؤسسات الدولة 
من تدمري وانتهاك، فالوظيفة العامة يجب أن 
تدار بمعايري النزاهة والكفاءة، والعصبيات 
التي تستوىل عىل فرص العمل والحياة تنتهي 
بتدمري بيئة العمل وفرص الحياة نفسها، وقد 
نص اتفاق الرياض عىل إصالحات واســعة 
اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية، وهي 
فرصة سانحة لنا جميعا، وعلينا أن نستفيد 
منها بصدق النوايا يف تطبيق االتفاق ووضع 

املصلحة العليا قبل املصالح الضيقة«.

معركة استعادة الدولة
وشــدد الدكتور معــن عبدامللك، عىل أن 
معركتنا واحدة، وهي معركة استعادة الدولة 
وإجهاض املرشوع اإليراني الخبيث يف اليمن 
واملنطقة عرب ذراعه من مليشــيا الحوثي 
اإلجرامية، وال نقبل أن ُيــزج بنا يف معارك 
جانبية، وأضاف: »أقولها رصاحة: علينا أال 
نفوت هذه الفرصة التي لن تتكرر، فها هو 
الشــعب اليمني واإلقليم والعالم يقف معنا 
يف تنفيذ اتفاق الريــاض، واململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة تقف بكامل ثقلها، 
وقدمت ضمانات والتزامات أمنية واقتصادية 
إلعادة إعمار اليمن وتعزيز اقتصاده، ونحن 
نرى كيف تتقلب األوضاع يف املنطقة، وما هو 

متاح اليوم قد نفقده غدا«.
وتابع »إن األحداث التي شهدتها عدن لم 
تظهر فجأة، فقد كانت بوادرها ومسبباتها 
قائمة وبادية للعيان، وربما هي فرصة لنا 
جميعا لنســتخلص الدروس والعرب منها، 
فينبغي الفصل بن املســاحة التي يتم فيها 
التنافس الســيايس وبن مؤسسات الدولة 
واملصالح العامة وحقــوق املواطنن، وهذا 
األمر رضورة ملحة حتــى نتجاوز مآزقنا 
املتكررة، وحتــى ال يكون املواطن وحقوقه 
ضحية للمشاريع السياسية املتباينة، وحتى 
ال نجد أنفســنا مرة بعد أخرى ننطلق من 
الصفر لبناء مؤسسات الدولة ومن ثم تنهار 

وهكذا«.
وأوضح الدكتور معن عبدامللك، أن الكراهية 
ال يمكن ان تكون السبيل ملواجهة الكراهية، 
وال العصبية حال لعصبية أخرى، مشريا إىل أن 
هذا األفق املحدود غري قادر عىل إنقاذ الوطن 
والشــعب، وأن الســبيل الوحيد أمامنا هو 

االستقرار والحرية والديمقراطية والعدالة، 
وأن تمارس السياسة بأدواتها، ويف األخري كل 
املشاريع ُتعرض عىل الشعب ليختار أنسبها.

توفير بيئة أمنة لالستثمار
وقال: »لألسف محافظة عدن خفت ألقها 
نتيجة الجتياح مليشيا الحوثي االنقالبية يف 
2015م وما تاله من اختالالت رافقت عملية 
تحريرهــا، ومنذ خمس ســنوات يتم هدر 
الفرص املتتالية إلعادة بناء عدن واستعادة 
مكانها الريادي يف اليمن، ونتيجة لذلك هرب 
رأس املال اليمني قبــل األجنبي إىل الخارج، 
اليوم االستثمارات اليمنية نجدها يف الصن 
ومرص واإلمارات وتركيــا وأثيوبيا وغريها، 
ُوتحرم منه مدينة عــدن واملناطق املحررة، 
وقد كانت هذه األموال واالســتثمارات عىل 
اســتعداد للبقاء داخل اليمــن ويف املناطق 
املحررة، وخاصة مدينة عدن إن توفرت البيئة 

املناسبة لها«.
وأشار رئيس الوزراء إىل أن عدن ال ينقصها 
أياً من مقومات النمو واالزدهار، ولديها ثراء 
يف كل يشء، ولكن قبل كل تلك املقومات هناك 
مطلب األمن واالســتقرار.. مقدماً الشكر 
للسلطة املحلية بمحافظة عدن عىل الجهود 
الجبارة التي بذلوها لتوفري الخدمات والعمل 
بروح عالية لحل املشــاكل رغــم الظروف 
الصعبة التي مرت بها املحافظة خالل األشهر 

األربعة املاضية.
وعرضت قيادة الســلطة املحلية واملكتب 
التنفيذي خالل االجتماع، مصفوفة بالتحديات 
القائمــة عىل مســتوى كل مديرية وقطاع 
واملقرتحات الكفيلة بتجاوزها.. ووجه رئيس 
الوزراء بدراســة املصفوفة بصورة عاجلة 
والبــدء بتنفيذ اإلجــراءات الالزمة ملعالجة 
التحديات املختلفة التــي أفرزتها األحداث 
األخرية، والرتكيــز عىل األولويــات امللحة 
للمواطنن فيما يتصل بحياتهم ومعيشتهم 

اليومية.
وعرب محافظ عدن، عن تفاؤل أبناء عدن 
بعودة الحكومــة، متطرقــا إىل التحديات 
القائمة والتي تحتاج إىل تدخالت عاجلة، يف 
كل من قطاعــات الكهرباء واملياه والرصف 
الصحي والنظافة والبسط عىل أرايض الدولة، 
واملناطق التاريخية واملشاكل األمنية، إضافة 
إىل التدخالت العاجلة املطلوبة التي ستعكس 
حضور الدولــة، وتلمس حيــاة املواطنن 

مبارشة.

عقب عودته لعدن وترؤسه اجتماعًا لقيادة السلطة المحلية

رئيس الوزراء: عدن أمام فرصة تاريخية الستعادة مكانتها ودورها الحضاري

دعا وزير االعالم معمر االرياني إىل تعزيز جهود وسائل االعالم 
املساندة للرشعية، بما فيها وسائل االعالم الحزبية واملستقلة، 
وتوحيد الخطاب اإلعالمي يف معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي 

االنقالبية املدعومة من ايران.
وشدد اإلرياني عىل رضورة التنسيق والتشبيك والتعاون بن 
املؤسسات اإلعالمية الرســمية والخاصة والحزبية، ملواجهة 
املشاريع الطائفية التي تسببت يف تقسيم النسيج االجتماعي 

الذي يمثل خطر عىل حارض ومستقبل اليمن.
وأكد الوزير خالل ترؤســه اجتماعا لقيــادة وزارة اإلعالم 
واملؤسســات اإلعالمية، عىل أهمية اإلعالم الهادف واملهني يف 
توعية املجتمع بخطر الفكر الطائفي للمليشــيا االنقالبية، 
معتربا أن معركة اإلعالم ال تقل أهمية عن املعركة العسكرية.

وأشــار االرياني اىل أن إصالح الجبهة اإلعالمية سيقود اىل 
إصالح الجبهة السياسية، وباستطاعة العمل االعالمي املسؤول 
واملنضبط املساهمة يف توحيد الجهود لكل فئات املجتمع بما 
فيها األحزاب السياسية، لتحقيق األهداف الوطنية وأهمها دحر 
املليشيا االنقالبية وتحرير ما تبقى من املحافظات، وبما ينهي 
معاناة الشعب، ويخلصه من ويالت االنقالب املدعوم من ايران.

وحث الوزير وســائل االعالم والناشــطن عىل اســتغالل 
املناسبات العاملية لفضح وتعرية املليشيا الحوثية، داعيا الجميع 
اىل التفاعل مع الحملة التي تطلقها وزارة االعالم بمناســبة 
اليوم العاملي للطفولة الذي يصادف اليوم األربعاء 20 نوفمرب، 
باعتبارها فرصة إلبراز جرائم الحوثي بحق الطفولة يف اليمن 

والتي ترقى إىل جرائم حرب.
وكلف الوزير لجنة إعالمية من قيادات الوزارة واملؤسسات 

اإلعالمية بإعداد سياسة إعالمية تساعد عىل توحيد الخطاب 
اإلعالمي املســاند للرشعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هــادي يف القنــوات واملواقع وصفحــات التواصل 

االجتماعي.
وأكد الوزير عىل دور األحــزاب يف توحيد الجبهة اإلعالمية، 
وضبط إيقاع وتفاعل الناشطن عرب األدوات واألطر الحزبية، 
وبما يضمن سد الثغرات، وتفويت الفرصة عىل املليشيا الحوثية 

التي تتمدد يف خالفات القوى الوطنية.

وزير اإلعالم يدعو إلى تعزيز وتوحيد جهود اإلعالميين 
في معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي

شدد وزير الخارجية محمد الحرضمي، عىل 
رضورة ممارسة املزيد من الضغط عىل مليشيا 
الحوثــي االنقالبية للتجاوب مــع التحذيرات 
املســتمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطرية 
يف البحر األحمر.. ونــوه الحرضمي اىل وضع 
خزان صافر وما قد ينجم عنه من كارثة بيئية 
بفعل استمرار تعنت املليشيا الحوثية ورفضها 
وصول فريــق فني من األمم املتحــدة لتقييم 
وصيانة الخزان، وحمل الوزير مليشيا الحوثين 

املسؤولية القانونية واألخالقية.
جاء ذلك أثناء لقاء الوزير الحرضمي، أمس 
األربعاء، وكيل األمن العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية ومنسق حاالت الطوارئ مارك لوكوك.
ويف اللقاء استعرض الوزير جهود الحكومة 
يف مواجهة تبعات األزمة اإلنســانية يف اليمن 
التي تســبب بها االنقالب الحوثي املدعوم من 
قبل إيران، والخطوات املتخذة لتحسن الوضع 
االقتصادي، واملحافظة عىل استقرار سعر العملة 
الوطنية والعمل عــىل رصف مرتبات القطاع 

املدني وتحسن مستوى الخدمات.
وأكد الحرضمي نجاح اآللية، مشــيداً بأداء 
رئيس و أعضاء املكتب الفني للجنة االقتصادية 
وتعاون مكتب املبعوث الخــاص ودعم األمم 
املتحــدة لتنفيذ اآللية والتي أســهمت يف رفع 
العائدات عىل الشحنات النفطية يف ميناء الحديدة 

خالل الفرتة املاضية إىل حوايل 15 مليار ريال. 

وتطــرق إىل نتائج تنفيذ القرار 75 لســنة 
2018/ والقرار رقم 49 لســنة 2019م بشأن 
تحصيل الجمارك والرضائب والعوائد الحكومية 
القانونية األخرى عىل الواردات من املشــتقات 
النفطية لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع 

املدني.
من جانبه نوه وكيل األمن العام بالجهود التي 
تبذلها الحكومة لتذليل الصعاب أمام املنظمات 
الدولية، مشيدا بتوقيع اتفاق الرياض وانعكاساه 

اإليجابية عىل تعزيز دور الحكومة ومؤسسات 
الدولة يف خدمة املواطنن بما يسهم يف تخفيف 

املعاناة اإلنسانية.
وجرى خالل اللقاء بحــث عدد من القضايا 
املتصلة بالجهود املشــرتكة للحكومة ومكتب 
الشؤون االنسانية لألمم املتحدة والسبل الكفيلة 
بتجاوز املعوقات بما يضمن تنفيذ املشــاريع 
اإلنســانية وتوزيع وإيصال املســاعدات اىل 

مستحقيها بطرق اكثر فاعلية.

أثناء لقائه وكيل األمين العام لألمم المتحدة

الحضرمي يشدد على ضرورة ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لتفادي كارثة بيئية في البحر األحمر

أمامنا تحديات كبيرة تستلزم توحيد الجهود والقوى الستعادة الدولة وبناء المؤسسات

  يجــب أن نعيــد االعتبــار لقيمــة اإلنســان وخلــق رفــض اجتماعــي وشــعبي لخطــاب الكراهيــة والعنصريــة
 الحكومة أعدت مصفوفة تدخالت عاجلة لمعالجة المشــكالت المتراكمة وســتعمل مع السلطة المحلية على تنفيذها
  قيادات الدولة وأجهزتها تضع تحقيق األمن واالســتقرار والنمو االقتصادي وتحســين الخدمات على رأس أولوياتها
 عــدن العاصمــة المؤقتة لليمن ومركز ثقلها االقتصادي والسياســي ومركز لاللتزام بالنظــام والمدنية والتعايش والثقافة
 اتفاق الرياض ليس انتصارًا لطرف على آخر ومن يحاول تقديمه بهذه الصورة إنما يعبر عن فهمه القاصر وســوء نيته
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شّدد وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
عيل املقديش عىل أهميــة التزام جميع 
الوحدات واملواقع بالجاهزية واليقظة 
والتحيل باالنضباط والعزيمة والثبات 
يف تنفيذ املهام املوكلة، وتسخري جميع 
اإلمكانات املتاحة لدعم وخدمة األبطال 
امليامن الذين يرابطون يف مواقع الرشف 
والفداء ويسطرون مالحم البطوالت التي 

ستظل خالدة يف ذاكرة األجيال.
جاء ذلك خــالل ترؤســه اجتماعا 
للقيادة العسكرية ضم رئيس العمليات 
املشرتكة بالقوات املسلحة اللواء الركن 
صغري بن عزيز، ورئيس هيئة العمليات 
الحربية اللواء الركــن نارص الذيباني، 
وقائد املنطقة العسكرية الثالثة اللواء 
الركن محمد الحبيي، وقائد املنطقة 
العسكرية السابعة اللواء الركن محسن 
الُخّبي لالطالع عىل املستجدات امليدانية.
 نقل الفريق املقــديش للقادة تحايا 
فخامة املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي، رئيس الجمهورية القائد األعىل 

للقوات املسلحة..
وقال وزيــر الدفاع إن املســؤولية 
الدســتورية والوطنية يف هذه املرحلة 
املفصلية تفرض عــىل الجميع القيام 
بواجباته وبذل املزيــد من التضحيات 
الغالية التي تهــون يف خدمة الوطن، 
والعمل والتعاون لتجــاوز التحديات 
واملعوقات التي ال يمكن أن تقف حجر 

عثرة يف طريق الكفاح الوطني.
وأوضح وزير الدفاع أن الشعب اليمني 
يؤمن بأن قواته املسلحة هي األمل اآلمن 
يف استعادة حقه وحريته وكرامته التي 

ســلبتها املليشــيات االنقالبية وتلبية 
تطلعاته يف بناء دولة يمنية ومستقبل 
واعد ُيعيد لليمن مكانتها بن الشعوب 
العربية والعاملية.. مضيفاً أن الشــعب 
أصبح اليوم أكثر وعياً وإدراكاً بخطورة 
األطماع واملخططات الســاعية للنيل 
من سيادته ووحدته، ولن يقبل بإعادة 
عجلة التاريخ إىل الوراء وبمرور مشاريع 

الخراب والفوىض.
وحّث الفريق املقديش عىل أهمية تعزيز 

ما تحقق من مكتسبات يف عملية تحرير 
واستعادة الوطن وامليض نحو استكمال 
تحرير ما تبقــى من ترابه، ومضاعفة 
جهود إعادة بناء القوات املسلحة وفق 
أسس متينة صحيحة بما يجعل منها 
مؤسسة وطنية لحماية الوطن والحفاظ 
عىل الثــورة والجمهوريــة والثوابت 
الوطنية، كون املؤسسة العسكرية هي 
الدعامة الصلبة للمرشوع الوطني ومن 
يقع عليها الرهــان يف تحقيق وحماية 

أمن واســتقرار اليمن واملنطقة ومن 
يقع عليها مسؤولية مواجهة املليشيات 

املتمردة والجماعات اإلرهابية.
وثّمن الفريق املقديش مواقف األشقاء 
يف تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 
العربية الســعودية إىل جانب الشعب 
اليمني ومســاندته الســتعادة دولته 
ورشعيته ومؤسســاته الدســتورية؛ 
ووقفتهم الشجاعة ملواجهة املخططات 

الرامية للعبث بأمن اليمن واملنطقة.

خـــالل تــرؤســه اجتماعــًا للقيادات العسكــريــة

وزير الدفاع يشدد على أهمية التزام الجاهزية واليقظة 
في جميع الوحدات والمواقع، والتحلي باالنضباط والثبات 

يشارك فيها 80 متطوعًا ومتطوعة موزعين 
على تسع فرق ميدانية لمدة ٤0 يومًا

حملة للتوعية بمخاطر األلغام ومخلفات 
الحرب في العاصمة المؤقتة عدن 

أرجع أسبابها إلى السرعة الزائدة ومخالفة قواعد السير وعدم صيانة المركبات

العقيد غانم: ضبطنا نحو 3400 مخالفة مرورية في مأرب خالل 
العشرة األشهر الماضية قدرت خسائرها بـ290 مليون ريال

فريق التوجيه المعنوي يزور عددًا من الوحدات العسكرية 
والمواقع األمنية في جبهة قانية البيضاء والعبدية في مأرب

شــدد رئيس الوزراء الدكتور معن عبد امللك عىل 
رضورة تالحم وتكاتف أبنــاء محافظة البيضاء، 
واستمرار مســاندتهم لبواســل الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية، حتى استكمال تحرير ما تبقى 
من املحافظة من فلول املليشيا الحوثية املدعومة من 

إيران.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الوزراء محافظ البيضاء 
اللواء نارص السوادي، حيث جرى مناقشة مستجدات 
سري املعارك وآلية اســتكمال تحرير ما تبقى من 
مناطق املحافظة من مليشــيا التمــرد واالنقالب 

الحوثية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء تحية تقدير لقبائل 
البيضاء وأبنائها االبطال امليامــن عىل ما قدموه 
ويقدمونه من نموذج يف التصدي الشجاع لالنقالب 
الحوثي وتلقن عنارصه املتمردة هزيمة قاســية 
ومذلة، وااللتفاف صفا واحــدا ملنارصة إخوانهم 
يف املحافظات األخرى الســتعادة السلطة الرشعية 

ومؤسسات الدولة.

واســتمع رئيس الوزراء من املحافظ السوادي إىل 
رشح موجز حول مستجدات الجبهات يف محافظة 
البيضاء واالحتياجات الرضورية الستكمال تحرير 

ما تبقى من أجزاء ومناطق املحافظة.
وأكد الدكتــور معن أن الحكومــة وبتوجيهات 
من فخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي رئيس 
الجمهورية تــويل كافة املناطق املحــررة اهتماماً 
خاصاً.. مشــرياً أن الحكومة تسعى دائماً إىل عودة 
الحياة وتطبيع األوضاع من خالل تمكن مؤسسات 
الدولة والســلطات املحلية من مزاولة عملها وفقا 

واإلمكانيات املتاحة.
بدوره عرب محافــظ البيضاء عن تقديره الهتمام 
الحكومة ودعمها احتياجــات املحافظة ودورها يف 
تطبيع األوضاع يف مختلف املجاالت.. مشــريا إىل ان 
العمليات العســكرية مستمرة الستكمال تحرير ما 
تبقى من مناطق محافظــة البيضاء، وحتى إنهاء 
االنقالب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والسلطة 

الرشعية.

أشاد بدور أبناء محافظة البيضاء ومساندتهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية

رئيس الوزراء: الحكومة تسعى دائمًا إلى عودة الحياة وتطبيع األوضاع وإنهاء االنقالب

دشن املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
بالتنسيق مع مكتب الشؤون االجتماعية 
والعمــل ومركــز الخدمات الشــاملة 
بالعاصمــة املؤقتة عــدن، حملة توعية 
بمخاطر األلغــام ومخلفات الحروب من 
القنابل والقذائف القابلة لالنفجار، بدعم 

من منظمة اليونيسيف.
وتهدف الحملة التي تســتمر 40 يوماً 
ويشــارك فيهــا أكثر مــن 80 متطوعاً 
ومتطوعة من منظمــات املجتمع املدني 
بعدن موزعن عىل تسع فرق ميدانية، اىل 
تعريف الفئات املستهدفة وتثقيفهم بأنواع 
األلغام ومخاطرها وكيفية التعامل معها 
واالبتعاد عنها وعدم ملسها أو العبث بها او 
االقرتاب منها للحفاظ عىل أرواح املواطنن 

وسالمتهم.
كمــا تتضمن الحملة التي تســتهدف 
أكثر من 68 ألفا من املواطنن والنازحن 

وطالب املدارس من عموم مديريات عدن، 
توزيع بروشــورات وملصقات توعوية 
حول التعامل مع األلغام يف املدارس وكذلك 
إقامة انشطة متنوعة بما يحقق األهداف 

والغايات املنشودة من الحملة.
وخالل التدشن شدد كل من مدير عام 
الجمعيات واالتحادات بمكتب الشــؤون 
االجتماعية والعمل بعــدن عصام وادي، 
ونائــب مدير املركــز الوطنــي لأللغام 
عبدالقوي محمد، واملنسق العام للربنامج 
الوطني لتعامل مــع االلغام الدكتور عيل 
صالح الشاعري، عىل أهمية هذه الحملة 
لنقل الرســالة التوعوية بمخاطر االلغام 
واملقذوفــات من خالل اتباع األســاليب 
الحديثة إليصال املعلومة والتوضيح لها بما 
يخدم االهداف املرجوة من الحملة ورسالة 
الربنامج منهم لجميع الفئات املستهدفة 

يف املجتمع.

ضبطت رشطة الســري يف مارب، نحو 3400مخالفة 
مرورية شــهدتها طرقات املحافظة، منذ مطلع العام 
الجاري وحتى نهاية أكتوبر املايض، تسببت يف وفاة 122 
شخصاً بينهم 14 امرأة، وإصابة 721 شخصاً آخرين، 
بينهم 71 امرأة، فيما قدرت الخسائر املادية الناجمة عنها 

بحوايل 290 مليون ريال.
وأوضــح مدير رشطة 
الســري بمحافظة مأرب 
العقيد غانــم عيل مرح، 
أن شــوارع املحافظــة 
وخطوطها  وطرقاتهــا 
الدولية سجلت خالل نفس 
الفرتة وقــوع الف حادث 
أسباب  مرجعاً  مروري.. 
هذه الحوادث إىل الرعة 
الزائــدة ومخالفة قواعد 
الســري وأنظمــة املرور، 
وعدم صيانة املركبات إىل 

جانب رداءة الطرقات.
وأشار العقيد غانم إىل أن 
رشطة السري ضبطت خالل 
املاضية،  األشهر  العرشة 
3400مخالفــة  نحــو 

مرورية، واصدرت 7400 رخصة قيــادة.. مضيفاً: أن 
اإليرادات املحصلة من املخالفات املرورية ورسوم إصدار 
الرخص ودفاتر امللكيــات وتجديدها واللوحات املعدنية 
وغريها بلغ خالل نفس الفــرتة 33 مليوناً، و547 ألفاً 
و250 رياالً بزيادة عن نفس الفرتة من العام املايض بلغت 

2 مليون و456 ألفا و950 رياالً.

يف إطار الربامج والفعاليات التي تنفذها دائرة 
التوجيه املعنوي يف القوات املسلحة إىل املناطق 

والوحدات العسكرية يف مختلف الجبهات.
نفذ فريق من دائرة التوجيه بالتنسيق مع 
شــعبة التوجيه يف املنطقة العسكرية الثالثة 
زيــارة ميدانية إىل عدد مــن مواقع الوحدات 
العسكرية واألمنية يف جبهتي قانية البيضاء 

العبدية بمأرب.
وتشــكل الفريق من العقيد أحمد األشول 
مســاعد مدير دائرة التوجيه والعميد دكتور 

صادق املخاليف رئيس شعبة التوجيه يف املنطقة 
العســكرية الثالثة وعضوية النقيب حســن 

الهقال والنقيب سلطان الغني.
وزار الفريق مواقع الجيش الوطني يف اللواء 
117 واللواء 143 واللواء 159يف مديرية العبدية 
بمحافظــة مأرب وعدد مــن النقاط األمنية 

التابعة للقوات الخاصة والرشطة العسكرية.
ونفذ الفريق خالل الزيارة عددا من األنشطة 
التوعويــة مشــيدا للتضحيــات والصمود 
واملعنويــات العالية التي يتميــز بها ابطال 

الجيش، ومــا يحققون مــن انتصارات عىل 
امليدان، والتحيل واليقظة الدائمة واالستعداد 
الستكمال ما تبقى من تحرير الوطن واستعادة 
مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي االنقالبية 

املدعومة من إيران.
من جانبهم عرب أبطال الجيش عن سعادتهم 
بزيارة الفريــق واهتمامهم يف الوصول إليهم 
وتلمس أوضاعهم وتزويدهم باملعلومات التي 
تخدم الوطن وقضيته وترسيخ الوالء للوطن، 

وغرس العقيدة الوطنية.
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وعملت الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية يف 
معالجة االختالالت والتصدي لــكل محاوالت العبث 
والفوىض، وأدارت الحوار الذي رعته قيادة التحالف 
العربــي لدعم الرشعيــة ممثلة باململكــة العربية 
الســعودية حتى أنجز اتفاق الرياض الذي أكد عىل 
االلتزام بمرجعيات الســالم األساسية ويف مقدمتها 
املبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
والقرارات الدولية ذات الصلة ويف طليعتها القرار رقم 

.2216

الهدف واحد
تقــول القيادية يف اتحاد نســاء اليمن بالعاصمة 
املؤقتة عدن، فالنتينا عبدالكريم مهدي إن »الحكومة 
تعاملت بمسؤولية تجاه األحداث وقادت الحوار الذي 
نتج عنه اتفاق الرياض«، مؤكدة أن »القضية الجنوبية 
قضية تهم الجميع وليس هناك ما يربر إراقة الدماء، 
فبالحوار نرتقي لنصل إىل اتفاق وهذا ما حدث والحمد 
لله، واليوم عىل الجميع ان يتحمل مسؤوليته واالبتعاد 
عن املماحكات ووقف املهاترات، ان اختلفنا سنختلف 
بالتفاصيل لكن الهدف واحد هــو الوطن وحقوقه 
وحقوق الشــعب، انا عن نفيس أبــارك هذا االتفاق 
وسنعمل عىل تنفيذه بمساعدة اشقائنا السعودين«.
وتضيف مهدي: »من خاللكم اسمحوا يل أن أشكر 
جاللة امللك سلمان وويل عهده األمري محمد بن سلمان 
والجيش السعودي وكل من يساعد الشعب اليمني عىل 
توحيد الصفوف وتثبيت هيبة الدولة وتوحيد القوات 
املســلحة بجيش وطني واحد تحت مظلة الرشعية 
بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والشعب 
تحمل بما فيه الكفاية واآلن وقت الجد وبذل الجهود 
إلرساء األمن واألمان واالتجاه نحو اإلعمار وإنصاف 
املظلومن وتمكن الكفاءات للمشاركة يف إدارة الدولة 
بعيدا عن املناطقيــة والعنرصية وتوجيه كل القوات 
لتحرير ما تبقى من املناطــق اليمنية الغري محررة 
ليعيش الشعب بأمن وأمان، لقد أنتجت الحرب الكثري 
من املآيس من قتل ودمــار وترشيد ومجاعة إىل هنا 
وكفى.. وحتى يتم ذلك يجب تمكن الحكومة الرشعية 
من إدارة املؤسسات وتوفري احتياجات املواطن وحماية 
حقوقه وإنهاء مظاهر الفوىض والنهب واملناطقية«.

إنهاء المظاهر المسلحة
وتختم مهدي حديثها بالقول: »ومن هنا أخاطب 
اإلخوة يف التحالف وبالذات اململكة العربية السعودية ان 
استقرار اليمن هو استقرار للمملكة العربية السعودية 
وأمن اليمن هو أمن اململكة ويجب أن يحقق التحالف 
أهدافه الحقيقية دعم الحكومة الرشعية ودعم اليمن 
وحل اي خالف وفق املرجعيات الثالث.. وإن شاء الله 
الشعب كله بدون استثناء مع من سيقف مع اليمن 
وسرياقب، فمن كان صادقا معنا قلنا له شكرا وتعظيم 
سالم، ومن خالف العهد فليس له مكان بيننا. ونحن 
عىل ثقة بأن اململكة بلد امللك سلمان الحزم سيحزم مع 
اليمن حبا وصدقا ليقف مع فخامة الرئيس يف تمكن 
الدولة وعودتها إىل عدن ملمارسة عملها وبسط هيبة 
الدولة بمســاعدة اململكة وكل الشعب بإذن الله مع 
فخامة الرئيس ومع اململكــة ولنبدأ العمل من عدن 
يف إنهاء املظاهر املســلحة الخارجة عن مؤسسات 
الدولة وتعين الكفاءات إلدارة عدن وبســط األمن 
واألمان واالتجاه إىل اإلعمار وهذا ســيعطي نموذجاً 
يشجع املواطنن يف املناطق غري املحررة عىل الوقوف 
صفا واحدا لتحريــر أراضيهم لتكون مدنهم محررة 
ويصلها اإلعمار ويعيش املواطن الحياة الكريمة أسوة 
بمواطني املناطق املحررة، واالنطالق نحو التحرير يبدأ 

من عدن الباسلة قلعة االحرار«.

مشاريع إقليمية ضيقة
وبدوره يقول عبدالنارص بن حماد العوذيل، األمن 
العام املســاعد لحزب جبهة التحرير- عضو رئاسة 
االئتالف الوطني الجنوبي: »ما حصل يف عدن من انقالب 
عىل الرشعية، كان عمال ممنهجاً تم دعمه عىل مدى 
سنوات عدة، منذ تحرير عدن يف أغسطس 2015م.. 
كانت هناك نوايا مبيتة، وكان هناك مرشوع إقليمي 
يتمحور ويظهر إىل السطح من خالل تبني جماعات 
مسلحة، وانتشار كيانات مسلحة خارج إطار الدولة 
اليمنية، وخارج إطار املؤسستن العسكرية واألمنية، 
وهذا الذي أوصلنا إىل اإلخفاق، هذه الجماعات املسلحة 
التي حملت مرشوعا خــارج إطار الرشعية، وكانت 
عبارة عن دولة موازية للرشعية، واســتطاعت ومن 
خالل تلقيها لدعم لوجســتي ومادي مهول من قبل 
من كان يسريها من املحيط اإلقليمي، وبالتايل وصلت 
إىل مرحلة التحضري إلسقاط الدولة اليمنية وإسقاط 
الرشعية، وقد كانت الحرب التي اشتعلت مؤخرًا والتي 

قوضت دعائم الرشعية يف العاصمة املؤقتة عدن«.

ويضيف: »ومع ذلك اســتجابت الرشعية لدعوة 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية للحوار، وكانت 
الرشعية عىل مســتوى الحدث، وتعاطت مع طرح 
األشــقاء يف رأب الصدع رشيطــة أن يكون االنتقايل 
مكوًنا سياسًيا، لكن ما رفضته الرشعية هو التمثيل 
الحرصي، ومع ذلك نحن نقول: إن االنتقايل عندما جاء 
البد أن يكون إىل جانبه كل املكونات التي عملت عىل حل 
القضية الجنوبية، والتي حملت حمل القضية الجنوبية 

والتي انخرطت يف النضال منذ 2007م«.
ويؤكد العوذيل: »حرص الحــوار مع االنتقايل حتى 
لو كان مكونا سياســيا يعطيه بعض الكينونة وكذا 
بعض من االنتفاشة ليكون ممثال أمام أتباعه بأنه هو 
من أدار الحوار مع الرشعية منفرًدا. لذلك وجب عىل 
الرشعية أن تكون حريصة يف هذا املجال، ويف ارشاك 

قوى سياسية أخرى إىل جانب االنتقايل«.

منطلقات الحوار الوطني
ويضيف: »دور التحالف كان محوريا يف رأب الصدع 
وتقريــب وجهات النظر وكذا يف إلــزام كل األطراف 
باالنخراط يف عمــل وطني والتوجه بعد ذلك إىل حرب 
املرشوع الساليل الحوثي، الذي يراد له أن يقوض أمن 
واستقرار املنطقة وليس اليمن فقط، وكان األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية حريصن عىل دعوة وجلوس 
كل الفرقاء اليمنين عىل طاولة الحوار لرأب الصدع 
لتخرجنا من أتون هذه الفوىض ومن اإلرهاب، ومن 
اإلخفاق إىل توحيد الجهود واالصطفاف صًفا واحدا 
خلف الرشعية، واالنطالق نحو بناء الدولة االتحادية 

يف املحافظات املحررة«.
ويوضح قائــالً: »ألننا اليوم عندمــا ننطلق من 

منطلقات الحل أو منطلقات هذا االتفاق الذي يستند 
عىل مخرجات الحوار الوطني ومن املحاصصة )مبدأ 
50٪( والذي عىل أساســه تم الدعوة نحو تشــكيل 
حكومة وطنيــة مكونة 24 حقيبــة وزارية، يكون 
للجنوب فيها 12 وزارة، وبالتايل نحن اليوم ننطلق من 
منطلقات الحوار الوطني.. هذا الحوار أيضا يســتند 
عىل املرجعيات الثالث: املبادرة الخليجية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني والقرارات األممية ذات الصلة«.
ويواصل العوذيل حديثه لـ»26سبتمرب قائالً: »إذن 
نحن اليوم نقوم بصياغة عقد جديد؛ رشط أن يكون 
هذا العقد حقيقيــا وينطلق مــن منطلقات البناء 
الصحيح للدولة االتحادية، وأال يكون عىل غرار السلم 
والرشاكة حيث أن الحوثين آنذاك وقعوا سياسًيا عىل 

السلم والرشاكة لكنهم ميدانيا كانوا يقومون باإلخالل 
بكل بنود االتفاق وكانوا يقومون بالتمدد وينطلقون 

يف تنفيذ مرشوعهم الساليل«.

توحيد القوات العسكرية
ويضيف: »ونحن اليوم نهيب بالرشعية والتحالف 
أن يكون االتفــاق اتفاقا حقيقيــا، وأيضا ميدانيا 
بتنفيذ كل بنود االتفاق، ويف دمج القوات التي بنيت 
خارج إطــار الرشعية ويتم دمجها يف املؤسســتن 
األمنية والعسكرية، هذا لو أردنا أن ننطلق انطالقة 
صحيحة نحو بناء الدولة االتحادية، مالم فإننا نرحل 
الرصاع وأننا ســندخل غدا أو بعد غد يف أتون فوىض 
عارمة.. وهناك جانب آخر أيضا فيما يسمى بحراس 
الجمهوريــة؛ أعتقد أنــه آن األوان ألن تتأطر تحت 
املؤسسة العســكرية، مالم فإننا سنضطر الحًقا إىل 
خوض غمار معركة مع هذه الجماعة ويكون الباب 

مفتوحا لرصاعات قادمة، هذه الرصاعات ســتودي 
بالجمهورية وبالرشعية وستوصلنا إىل اإلخفاق«.

ويختتم العوذيل حديثه بالقول: »إذن علينا أن نسد 
هذه األبواب، وأال نســمح بنشوء مثل هذه الكيانات 
خارج إطار الرشعية وخارج إطار املؤسستن األمنية 
والعسكرية، فمثلما سمحنا لالنتقايل أن يتبلور أمنيا 
وعسكرًيا يف بناء كيانات عسكرية فهل نجلس يف الغد 
مع طارق عفاش يف مفاوضات بعد أن يتحرك ويقوم 
بإسقاط مناطق تحت يده خارج إطار الرشعية.. هذا 
أرجو أال يحصل، ونرجو أن تكون املعالجة من اليوم 
مع كل الكيانات التي نشــأت خارج إطار الرشعية، 
وأن يتم تأطريها ودمجها تحت إطار الرشعية بمعية 
ودعم التحالف العربي. والبــد أن يتم تأطري كل هذه 

الكيانات املســلحة تحت لواء الرشعية، حتى نتفرغ 
لحرب املرشوع الساليل الحوثي«.

استكمال بناء الدولة
من جهتها تقول الناشطة وديعة عيل عبدالرشيد 
رئيسة منظمة تحديث: »إن اتفاق الرياض يعترب حال 
وســطا يفرتض أن يريض كل األطراف املتفاوضة«. 
مضيفة: »طبعا ال يوجد اتفاق مثايل يريض كل طرف 
من األطراف املتفاوضة عىل نحو كامل، ولكن يوجد 
هناك اتفاق كحد أدنى من املمكن أن يشكل الخطوة 
األوىل عىل طريق إعادة إصالح العالقات بن مكونات 
الدولة اليمنية املستقبلية، وبالتايل يعترب هذا االتفاق 
بمثابة الخطوة األوىل يف االتجاه الصحيح وسيؤدي إىل 
فتح الطريق أمام مزيد من اإلصالحات البنيوية األخرى 

حتى يكتمل بناء الدولة اليمنية عىل أسس سليمة«.
وتؤكد رئيســة منظمة تحديــث: »وأرى بأن هذا 
االتفاق يخدم الجميع من أجل التخلص من األزمات 
التي يمر بها اليمن، وحقنا لدماء اليمنين. والوصول إىل 
حلول رسيعة تنقذ الشعب اليمني الذي مزقته الحرب، 
حيث يركز االتفاق عىل توحيــد الصفوف وتحقيق 
االستقرار وتوحيد القوى العسكرية واستعادة الدولة 

وتحقيق النمو االقتصادي«.
وبالنسبة لدور التحالف تقول الناشطة وديعة عيل: 
»أرى أن اململكة العربية الســعودية تعاملت بصرب 
وحنكة سياسية ودبلوماسية من حيث الدور الكبري 
الذي قامت به يف صناعة السالم يف اليمن، حيث قامت 
بالجمع بن الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل عىل 
طاولة واحدة من خالل تبنيها هذا الحوار والخروج 
منه باتفاق يخدم املواطن اليمني أوالً، ويحقق األمن 

واألمان يف املنطقة ككل«.

مواجهة االنقالب
من جانبه قال أحمد الصباحي، مدير مركز املنرب 
اليمني للدراسات واإلعالم: »إن الحكومة الرشعية 
تعاملت بطريقة إيجابية مع االتفاق ويف نفس الوقت 
رفضت أي انقالب أو تمــرد عىل الرشعية باعتبار 
ذلك يمهد لتفكك الدولة وانهيار البالد ودخولها يف 
مرحلة التفكيك والتمزق«، ويضيف: »بالتايل أعتقد 
أنها تعاملت مع دعوات الحوار مع االنتقايل بيء 
من املنطق والتعقل مــع فرض رشوط ومحددات 

عامة للتحاور وهو أمر طبيعي، وهناك توجه عام 
للحكومة الرشعية بغرض توحيد جميع املكونات 
اليمنية واســتعادة مؤسسات الدولة لغرض واحد 
وأسايس وهو مواجهة االنقالب الحوثي الذي يمثل 
أكرب مشــكلة تمر بها اليمن خالل السنوات األربع 

املاضية«.
وأضاف الصباحــي: »وكان دور التحالف دوراً 
إيجابياً نثمنــه ونقدره عالياً، فقــد أثبتت قائدة 
التحالف اململكة العربية السعودية حرصاً بالغاً عىل 
أمن واستقرار اليمن، وعملت عىل التحرك بإيقاف 
مواجهات عدن ودعوة األطراف إىل جدة للجلوس عىل 
طاولة الحوار والخروج باتفاق ينهي املشكلة ويعيد 
للدولة هيبتها، ويؤسس ملرحلة جديدة من التعاون 

وتوحيد الصفوف يف مواجهة االنقالب الحوثي«.

منع العبث والفوضى
أما الكاتب واملحلل السيايس عبدالرقيب الهدياني 
فريى أن اتفاق الريــاض يمثل انتصارا كبريا لصالح 
الرشعية، موضحاً: »اســتطاعت عرب هذا االتفاق أن 
تستعيد زمام األمور يف عدن وتنهي االنقالب والتمرد، 
وتعود الحكومــة الرشعية إىل عدن ويتم دمج األذرع 
األمنية والعســكرية التي كانت خارج الدولة والتي 
صنعت العبث واالنقالب.. يتم دمجها يف املؤسســتن 
األمنية والعسكرية.. كذلك اخراج القوات من عدن بما 
يعني قطع الطريق عىل اي محاوالت للعبث والفوىض 

مستقبالً«..
ويؤكد الهدياني: »يقيض االتفاق كذلك استيعاب ما 
يسمى باملجلس االنتقايل وتحويله من مكون يدعو إىل 
مشاريع غري وطنية وانفصالية وتشطريية وارتهانه 
للخارج إىل عملية احتواء يف إطار الحكومة الرشعية 
وهذا واجب الدولة أن تستوعب جميع املكونات اليمنية 
عىل قاعدة الدولة والنظام والقانون وتحت ســقف 

الرشعية«.
ويضيف: »أبدت الرشعية حرصاً كبرياً يف التعاطي 
مع األحداث التي شهدتها عدن، وتعاملت معها بذكاء 
شــديد عىل كافة األصعدة السياسية والدبلوماسية 
واإلعالمية، لكشــف هذا االنقالب ورفع الغطاء عنه 
وعن مموليه وداعميه، وحذرت من مغبة االستمرار 
يف هذا االنقالب، واستطاعت العمل مع التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية عىل الوصول إىل اتفاق 
الرياض الذي يشكل إجماال انتصارا كبريا للحكومة 
الرشعية وعودة العاصمــة املؤقتة عدن إىل حاضنة 

الدولة«.
ويواصــل الهدياني قائالً: "إذن نحــن اليوم أمام 
اتفاق يمثل مكســبا للحكومة الرشعية.. وواجبنا 
اليوم أن نحرص كرشعيــة وأن نعمل وأال نتوانى يف 
تنفيذ جميع بنوده بالعمل مع الرشكاء وهي اململكة 
العربية السعودية، كذلك كانت الرشعية ذكية عندما 
اشرتطت أن يكون الشق امليداني من اتفاق الرياض 
قبل التوقيع.. وخروج املليشيات واإلمارات، وانتشار 
قوات التحالــف بقيادة الســعودية يف عدن، وعودة 
املؤسسات، رفع النقاط، وإزالة األعالم التشطريية، 
وتوحيد الجانب األمني يف عدن.. هذه أمور ميدانية تم 
ويتم تنفيذها، هذا الرشط كانت الحكومة الرشعية 
موفقة فيه حتى تضمن الشق السيايس اآلخر وبقية 

اإلجراءات التي شكلها اتفاق الرياض«.
واختتم الكاتب عبدالرقيب الهدياني حديثه قائالً: 
»نعتقد أن الشقيقة الكربى اململكة العربية السعودية 
قد فطنت ألهمية تطبيق هذا االتفاق الذي يعني عودة 
السالم واألمن واالستقرار إىل عدن واملحافظات املحررة 
وأمن هذه املحافظات يعني أمناً للمنطقة التي تطل 
عىل باب املندب، وأمنها يمثل أمنــًا قومياً للمملكة 
العربية السعودية والتي تتشارك مع اليمن ألكثر من 
1800 كيلومرت، بالتايل أمــن عدن وأمن املنطقة هو 
أمن للمملكة العربية الســعودية، فأمن اليمن وأمن 

السعودية مشرتكان يمثالن مصلحة واحدة«.

:» « ســيـاســـيـون وإعــــالمـيــون ونشطــاء لـــ

الحكومة الشرعية تعاملت بحكمة ومسؤولية وأثبتت حرصها على الوصول 
إلى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية

 فالنتينا: القضية الجنوبية قضية تهم الجميع وليس هناك ما يبرر إراقة الدماء
 العوذلي: آن األوان ألن تتأطر كل الحركات المسلحة تحت المؤسسة العسكرية
ً وديعة: سيؤدي االتفاق إلى فتح الطريق أمام مزيد من اإلصالحات البنيوية حتى يكتمل بناء الدولة على أسس سليمة
 الهدياني: االتفاق قطع الطريق على أي محاوالت للعبث والفوضى مستقبال

يجمع سياسيون وإعالميون ونشطاء في المجتمع المدني على أن الحكومة تعاملت بحكمة 
ومسؤولية تجاه األحداث األخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات 
الجنوبية، والتزمت الرئاســة بالعهد الذي قطعته للشــعب اليمني في االلتزام بالمرجعيات 
الوطنية والعمل على استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة كافة مشاريع التمرد والفوضى..
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غيبت العصابة الحوثية يف كل مناطق ســيطرتها 
كل مظاهر الحرية وحرصتها عىل نفســها وفتحت 
املعتقالت لكل اليمنين األحرار الذين تتزايد أعدادهم 
يوما بعد آخر بعد فشل كل االتفاقيات التي كانت تراهن 

عليها أرسهم .
آالف األرس فقدت من يعولها منهم امرأة عدنية 
تعيش حالة مأساوية مع أطفالها الخمسة بعد ان 
اعتقلت مليشيا الحوثي زوجها قبل خمس سنوات 
من إحدى النقاط داخــل مدينة عدن أثناء عودته 
من محافظة املهرة والتــي كان يعمل فيها تاجر 

سيارات .
ظلت زوجته تبحث عنه طيلة هذه السنوات يف كل 
املعتقالت التابعة للعصابة الحوثية يف صنعاء  وكلما 
وصلت اىل مرشف املعتقل تقابل بالرد بأنه غري موجود 
لديهم رغم أن بعض املفرج عنهم أكدوا لها بأنه متواجد 
يف سجن األمن السيايس وقضوا معه أياما بعدما رشحت 
لهم مالمحه واسمه والتي رفضت ان تذكره يف اإلعالم.

الزوجة تعول خمســة أطفال وال تمتلك أي مصدر 
دخل لترصف عليهم وتتابع قضية زوجها املغيب إضافة 
إىل عدم قدرتها عىل عالج طفلها أو حتى إسعافه إىل أحد 
املستشفيات األمر الذي تسبب يف مضاعفة معاناتها 

ومثلها الكثري من أرس اليمنين .

بات اليمنيون يرون أن صنعاء غدت سجناً كبريا لكل 
األحرار وفيها تمارس املليشيا صنوف شتي من التعذيب 

بحق املختطفن واملخفين قريــًا وتبن ذلك جلياً 
من خالل الشهادات التي ذكرها املفرج عنهم وكيف 

أصبحت حاالتهم الصحية بعد أن منعت عليهم مليشيا 
الحوثي حتي العالجات للمصابن باألمراض املزمنة .

كل هذه املعامالت القاسية لم تلفت نظر املنظمات 
العاملة بحقوق اإلنســان وعىل رأسها التابعة لألمم 
املتحدة ولم تقم حتي بزيارتهم لتعرف فداحة اإلجرام 
التي تمارسه هذه العصابة بحق اليمنين رغم تأكيد 
ســكان محليون يف صنعاء بأنهم يســمعون رصاخ 
املعتقلن وهــم يعذوبون إىل منازلهــم القريبة من 

معتقالتها.
حولت مليشيا الحوثي منازل قيادات الرشعية التي 
اســتولت عليها بعدما نهبتها إىل سجن لألبرياء بعد 
أن امتألت الســجون الرسمية، كما قامت أيضا بنقل 
بعضهم إىل أماكن عسكرية كانت عرضة لقصف طريان 

التحالف وراح ضحية ذلك العرشات.
املوقف األممي لم يصل إىل املســتوى املقبول رغم 
جوالت املحادثات واملشــاورات الكثرية طيلة سنوات 
الحرب وكان اليمنيون معلقن آمالهم عليها إال أنها 
مثلت لهم انتكاســة يف كل مرة لعــدم جدية الطرف 
الذي يقود املشاورات يف حســم الخالفات والخروج 
بحل يتوافق عليهــا الجميع واإلفراج عن املختطفن 
واملخفين قرياً الذين اعتقلوا بدون أي تهمة بل لفقت 

لهم املليشيا الحوثية تهما باطلة.

لكي نخترص طريق التضحيات، ونتجنب دخول 
أزقة خانقة لالنتفاضة الثورية يف العراق ولبنان، 
وقبلهما انتفاضة السودان والجزائر، وفوق ذلك 
فلسطن، من الرضوري التذكري بالقواعد املتحكمة 

بالرصاع:
أوالً: الرافعة األساســية للغرب والصهيونية 
هو املرشوع االســتعماري اإليرانــي منذ وصل 
خميني للحكم، فما جرى مــن تحوالت جذرية 
مدمرة للمرشوع القومي العربي تم بقوة نظام 
خميني أساســاً، ومازالت إرسائيل الرشقية هي 
التهديد األخطر ألمتنا العربية نتيجة توافق الغرب 
والصهيونية وإرسائيل الرشقيــة، من هنا فإن 
نقطة البداية الصحيحة هي تحديد كيفية التخلص 

من الرافعة الرئيسة لكوارثنا قبل كل يشء.
ثانياً: القوة املادية األساسية التي يحتاج إليها 
املرشوع االستعماري الفاريس يف العراق، فثرواته 
هي القادرة عىل تحمل أعباء التوســع يف الوطن 
العربي نتيجة عدم توفر اإلمكانيات اإليرانية، لذلك 
سخر أكثر من )800( مليار دينار عراقي للتوسع 
االستعماري اإليراني، والعراق املحتل وفر مليشيات 
نصف أمية قاتلت خارج العراق دعما لالستعمار 
اإليراني، وبإعداد ال يســتطيع حــزب الله وال 
الحوثيون توفريها، إضافة إىل أن العراق هو املمر 
االسرتاتيجي الرئيس للتوسع الفاريس، ومنه يمكن 
إنجاح التوسع مثلما فيه مقتله. من يسيطر عىل 
العراق يتوسع بقوة يف الخليج العربي وتركيا وأروبا 
واملغرب العربي.. ولذلك فان املرشوع الفاريس لن 
تقوم له قائمة إال بغزو العراق، والعكس صحيح 

فالعراق املتحرر هو مقربة االستعمار الفاريس.
ثالثاً: األزمة الســورية كشفت أن املطلوب من 
حزب الله ليس مقاومة إرسائيل الغربية كما ادعى، 
بل إنجاح املرشوع اإليرانــي حتى لو تطلب ذلك 
التضحية بكل لبنان، وهذه أم الحقائق اللبنانية، 
وجــاءت االنتفاضة اللبنانيــة لتعمق الرشخ يف 
هذا الحزب فتدهورت معنويات أعضائه بعد أن 
أدركوا أن املطلوب منهم قتل لبنانين وعرب، وليس 
إرسائيلين، وهو سبب انتمائهم إليه، وهنا مكمن 

القتل فيه.
رابعاً: يمكن التريع بإنهاء هذا الحزب بخنقه 
من العــراق بقطع املدد اإليرانــي الذي بدونه ال 
يعيش، ورغــم وجود طرق أخــرى للدعم، لكن 
فائدتها محدودة، فتحرير العراق من الغزو اإليراني 
ســيؤدي للتريع بتجريد حزب الله من قوته يف 

لبنان. وهذا تطور مهم يف مجرى تحييده.
خامساً: يف لبنان الجغرافيا والتكوين الطائفي 
يساعدان عىل تحجيم حزب الله؛ فالطبيعة الجبلية 
املقرونة بتسلح القوى السياسية فيه سيجرده من 
القدرة عىل الســيطرة عىل كل لبنان، وإذا حاول 
هذا فإنه ســيفقد أغلب مقاتليه، وسيحوله إىل 
مليشيا صغرية معزولة يف مناطق محددة، وتلك 

هي نهايته.
سادساً: العراق يشــكل مصلحة اسرتاتيجية 
عظمى لكافة القوى الدوليــة الكربى، فيما يعد 
لبنان بلداً متوســط القدرات، فالحسم يف العراق 
ســينعكس عىل العالم، وهو مــا جعل إرسائيل 
الرشقية تجرب بعد االنتفاضة العراقية عىل كشف 
ما كانت تخفيه، وهو أنها مســتعدة للتخيل عن 

الحوثين وحزب اللــه وكل أتباعها، لكنها غري 
مستعدة لرتك العراق، فمارست القتل بتطرف يف 

العراق، بينما تأنت يف لبنان.
سابعاً: مقتل حزب الله هو استخدامه للقوة 
الشاملة ضد انتفاضة يشارك فيها كل الشعب، 
وهذا ينطبق عــىل العراق؛ فالعنــف اإليراني 
املمارس من قبل مغولها يف العراق أصبح أهم 
عوامل التعجيل باالنهيار الكامل لالســتعمار 
اإليراني. ولنفرتض أن حزب الله حّجم يف لبنان 
مع بقاء الغزو اإليراني للعراق، ماذا سيحصل؟! 
ستكون رضبة للتوسع االستعماري اإليراني، 
لكنها ليســت قاتلة، ويمكنه إما استعادة قوة 
حزب الله يف لبنــان أو إبقاءه، ولكن ماذا لو أن 
الغزو اإليراني للعراق انتهى؟ النتيجة الطبيعية 
هي أن كافة مليشيات طهران وأتباعها يف الوطن 
العربي سيواجهون االحتضار املتصاعد، فالعراق 
املتحــرر خزان القوة الضاربــة عربيا القادرة 
عىل طرد إرسائيل الرشقية بقوة اندفاع هائلة 
مصدرها مالين العراقين الذين استشهدوا عىل 
يد خامنئي وماليــن املهجرين واملعذبن الذين 
لن يقبلوا بأقل من االجتثاث الشامل لكل نفوذ 
إيراني، إن النرص يف معركه العراق سوف يضمن 
حفر قبور حزب الله والحوثين وخاليا الفرس 

يف كل قطر عربي.
هذه املالحظة تفر أســباب املوقف الغربي 
السلبي حتى اآلن تجاه االنتفاضة العراقية فيما 
يبدو داعما إعالميا وسياسيا لالنتفاضة اللبنانية، 
وقبلها لالنتفاضة السودانية والجزائرية، فالغرب 
والصهيونية يتخوفان بشدة من النهوض القومي 

العربي، ولنتذكر أن تنصيــب خميني ملكا عىل 
إرسائيــل الرشقية كان هدفــه الجوهري إنهاء 
القومية العربية، وإسقاط كافة النظم القومية 

والوطنية.
ثامناً: املوقف الدويل يقوم اآلن عىل أن حزب الله 
قد أصبح زائدة دودية يف الجســم العربي عامة 
واللبناني خاصة بعد أن كان ذخرية اسرتاتيجية 
للغرب والصهيونية، فقد أكمــل دوره املطلوب 
غربيا وصهيونيا، وهو تدمري املقاومة الفلسطينية 
بالحلول محلها مع التوقف عن مقاومة إرسائيل 
الغربية بعد عــام 2006م، وإضعــاف الحركة 
الوطنية اللبنانية، والقيام بدور تخريبي ضد حركة 

التحرر العربية عامة.
املالحظات الســابقة تجســد لنا عمق األزمة 
اإليرانية، وهو عمق قاتل للمرشوع االستعماري 
اإليراني، والذي ستكتب نهايته لعدة عقود إن لم 
يكن لقرون. فما الذي علينا أخذه بنظر االعتبار 

لضمان املسار الصحيح؟
-1إن تحرير العراق وبغض النظر عما ستؤول 
إليه األوضاع السياسية، سيشكل عامل دفع قوي 
لحركة التحرر الوطني العربية، سيعيد أوالً وقبل 
كل يشء بناء قوتها الذاتيــة وانطالقتها يف آفاق 
أوسع، ومهما حاولت القوى الغربية والصهيونية 
منع تلك النتائج، فالدفعــة الثورية الهائلة التي 
ظهرت يف العــراق ولبنان وقبلهما يف الســودان 
والجزائر أحيت قدرة املالين من العرب عىل النضال 

واالنتقال من الدفاع إىل الهجوم.
-2 معركــة األمة العربيــة الوجودية، يف هذه 
املرحلة التاريخية، يف العراق، وليس يف فلسطن، 

فهي مثل لبنان منطقة أزمة مركبة، وليس مركز 
حسم بحكم قدراتها املحدودة برشيا وماديا، وال 
حسم نهائي يف فلسطن وغريها إال بتأثري الحسم 
يف العراق، فإذا فرّس العــراق فقدت األمة قوتها 
الضاربة، وانفتحت كافــة األبواب أمام تفريس 
أو رشذمة باقي األقطــار العربية، وعندها تدفن 
فلســطن واألحواز إىل األبد، وبناء عليه فإن أول 
تكتيــكات إفقادنا البوصلة االســرتاتيجية هو 
التعتيم  عىل معركة العــراق وإنزال مرتبتها من 
معركة وجود إىل معركة حدود أو إيديولوجيات، 
وبالتايل تقديم معــارك أخرى عليها مثل معركة 
لبنان أو معركة فلســطن أو معركة السودان، 
وهي معارك حتى وإن حققت نتائج قطرية فإنها 
عاجزة عن تحقيق نتائج عىل املســتوى العربي، 
ونرى هذه الحقيقة يف التغطية اإلعالمية العربية 
والعاملية التي تحاول تقزيم االنتفاضة العراقية 
بوضوح، ولكنها تربز انتفاضة لبنان كما أبرزت 

انتفاضة السودان والجزائر.
-3 انتصار انتفاضة العراق قوة إسناد جبارة 
لالنتفاضة يف السودان ولبنان والجزائر، أما احتواء 
االنتفاضــة يف العراق فإنه ســيؤدي إىل احتواء 
انتفاضة السودان والجزائر ولبنان، وجعلها إعادة 
إنتاج للنظام الســابق مع تغيري الرأس وبعض 
الرموز وبقاء هياكله وقوته األصلية، وهو هدف 
غربي صهيوني واضح، وبما أن االستعمار الفاريس 
هو الرافعة األساســية للمرشوع الصهيوغربي 
فإن تحرير العراق يفقد الغرب والصهيونية أهم 
أداوتهما، ويسمح لحركة التحرر الوطني العربية 

بالنهوض مجدداً بقوة ال يمكن إيقافها.

الدولة مظلة 
الجميع 

د. محمد صالح السعدي 

من املؤسف أن نشــاهد الوضع األمني يف 
عدن خالل األســابيع األخرية تدهور، وكلنا 
نرى ونقــرأ كل يوم حــاالت قتل وخطف 
واعتداء عىل املمتلكات ونهب واســتيالء عىل 
األرايض حتى الشارع العام تم البسط عليه، 
وجرائم لم تعرفها عدن كالقتل والحرق؟، من 
املسؤول عن هذا؟ عن هذا التدهور وانتشار 
الجريمة؟، انتشــار املخدرات وظهور هذه 
الظواهر الدخيلة عىل مجتمعنا وقيمنا وديننا، 
ولطاملا حذرت من غياب الدولة وبالتايل غياب 
النظام وغيابه ليس فقط بعدم تواجده ولكن 
غيابه من عقول الناس فيحل محلها الفوىض 
والغوغــاء وقانون القوي يــأكل الضعيف 
واالستغالل واالنتهازية ومن بعد هذا تظهر 
الجريمة واالنتقــام والعنف، وطبيعة غياب 
الدولة يكون نتائجها استبدالها بالعصابات 
واملليشيا، وظهور البلطجة وبالتايل كل النتائج 
السلبية التي يرفضها الناس، لكنهم بسطاء 

وعديمي الحيلة.
ولهذا، يجب ان ُيدرك الجميع أهمية الدولة 
ووجودها ألنه وبوضوح ))فإن فقدان األمن 
واألمان هو كابــوس املجتمعات((، وال بديل 
للدولة ال أبو فــالن وال العميد فالن، فكلهم 
زعماء مجاميع غري نظاميــة وال يحرتمون 
القانون وما أنت إال مصلحة أو قريب منطقة 
أو قبيلة وإن لم تكن من هذا فأنت مضطهد 
عندهم، الدولة هــي للجميع والنظام يحمي 
الجميــع وأهمية الدولــة يف تنظيم املجتمع 
وحمايته رضورة قصوى والواجب الدفاع عن 

وجودها ألنها ملك الشعب. 

اتفاق الرياض.. 
ال عدو سوى 

الحوثي
حسن غالب

شــاهد اليمنيون برسور كبري ما حدث 
يف عاصمة القرار العربــي الرياض من 
اتفاق بني  الحكومــة الرشعية واملجلس 
االنتقايل، والذي أنهى حالة الرصاع داخل 
صف الرشعية وأعاد وزن البوصلة باتجاه 
معركة اليمنيني التاريخية مع دولة فارس 
وملحقاتها اإلقليمية، ومليشــيا الحوثي 

اإلرهابية   عىل وجه الخصوص.
االتفــاق تجلت فيه الحكمــة اليمنية، 
والدبلوماســية والخيال السيايس البناء 
لدى اليمنيني ، حيث استطاعوا مرة أخرى 
ردم الفجوة وإعادة ترميم صف الرشعية 
اليمنية، التي تبسط سيطرتها عىل معظم 

أرايض الوطن.
املتابع إلرهاصات االتفاق سيعرف جيداً 
الجهد املبذول من رئيس الجمهورية وكل 
الوطنيني األحرار لتفويــت الفرصة عىل 
العدو الفاريس الذي ظن حني وجد خالف 
بني اإلخوة أن الفرصة ســانحة الستعادة 

السيطرة عىل اليمن العربي الكبري.
وسيلمس عن قرب حرص اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عىل حقن دماء اليمنيني 
وما يبذلونه من جهد ودعم كبريين الستقرار 
اليمن وتنميته ، ويشاهد نجاح حكومتها 
بقيــادة خادم الحرمــني الرشيفني امللك 
سلمان ومتابعة مســتمرة من ويل العهد 
ونائب وزير الدفاع وما يقوم به الســفري 
السعودي لدى بالدنا من جهود مشكورة 
يف سبيل حلحة ملف يعد من أكثر امللفات 
الشائكة يف اليمن والوصول يف وقت قصري 
وقيايس التفاق عجزت منظمات ومؤسسات 
دولية عن تحقيق مثله لســنوات سواًء يف 
اليمن أو يف غريه من البلدان الذي تشــهد 

رصاعات داخلية.
تــم التوقيع ويبقــى اآلن عىل أطراف 
االتفاق اثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات 
الواردة يف اتفاق الرياض، كل ذلك رضوري 
الستكمال معارك التحرير ضد الكهنوت 
الحوثي ومــن خلفه إيــران املارقة من 
كافة القوانني واألعــراف والنظم الدولية 

واإلقليمية.

أحمد الحرازي 

صنـعـاء معتقل كــــبير

عندما يتحرر العراق تتحرر األمة
صالح المختار
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ليس غريباً أن تندلع ثورة يف إيران، بل 
الغريب أن الثورة ضد نظام والية الفقيه، 
تأخرت كثرياً يف بلد عريق وشعب ذكي مثل 
شعب إيران املثري إلعجاب العالم عرب الكثري 

من تاريخه ونتاجه الثقايف.
ال بد أن يفهم من يهمه األمر، أن إدارة 
األمم يف األلفية الثالثــة لن تفلح بقيادة 
رجال الديــن أو هيمنتهــم، أو فهمهم 
وتفســرياتهم وتشــعبات فتاواهــم يف 

االقتصاد والعلوم والحكم والثقافة.
للدين مقاصد نبيلــة وغايات حميدة 
يف الحياة، ولــه أثره اإليجابي يف االجتماع 
اإلنســاني، لكن هناك ثابت ومتحول يف 
هذه الحياة، والكثــري من رجال الدين أو 
مختصيه تتسم آراؤهم وفهومهم بالجمود 
والتصلب والغرابة وحتــى العنف، بينما 
ديناميات الحياة البرشيــة وتفاعالتها 
ومتطلباتها متحركة ومتغرية بل متفجرة 
أحيانا، عىل نحو متعاظم وخطري، خاصة 

يف عرصنا.
من يتصور أن )آيات الله( يف قم والنجف 
وغريها ما يزالــون منتظرين املهدي منذ 
أكثر من ألف عــام، ليخرج من الرداب 
ويمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً 

وجوراً، ويلهجون بالدعاء بأن يعجل الله 
قدومه، ويعملون عىل صياغة أجيال تؤمن 
بهذه الخرافة، مــع أن إدارة الدول يف هذا 
العرص لم تعد بذلك التعقيد والقداســة، 
فمواطن من أصول أفريقية ومســلمة، 
مثل أوباما يمكــن أن يدير أعظم قوة يف 
التاريخ، ثم يعود مواطناً عادياً محرتماً، 
له وعليه، وقد تأتي الظروف بشخص مثل 
ترامب، ويظل الشعب األمريكي يتصدى 
له ويعارضه وينتقده ويمحصه، ويذهب 
أيضا يف النهاية ويأتي غريه، بال تقديس، 

أو اصطفاء أو حقوق والية من السماء!
وال بأس أن يعتقد الناس ما يشاؤون، 
لكن من الصعب َتَقبُّــل أن يقود ويوجه 
األمم والشعوب، يف هذا العرص من هم عىل 
هذا النحو من املعتقدات، وما ينتج عنها 
من إجبار وإكراه للنــاس للخضوع لها، 
وما يتســبب فيه ذلك من خراب للبلدان 

والعمران.
يف أملانيا التي كانت نازية، تقودها اآلن 
سيدة قديرة، تحمل شهادة الدكتوراة يف 
الكيمياء الفيزيائيــة، ابنة قس لوثري، 
اســمها إنجيال مــريكل، تتصــدى اآلن 
للعنرصيــن يف بالدها وتحمــي االتحاد 

األوروبي، وترسخ العدل والتسامح، وتأوي 
مالين املسلمن املظلومن الذين رشدهم 

الطغاة وحلفاؤهم من آيات الله.  
يف الصن يقــود البلــد الضخم حزب 
شيوعي، براجماتي، وال عالقة له باملهدي 
وال حتى بالسماء، وال بصاحبنا الحوثي 
ابــن النبي، كما يرص الحوثــي ويؤكد.. 
وفيمــا أن بالد ابن النبــي، تعيش حرباً 
وبؤساً وخراباً، وجوعاً ومرضاً، وترشداً 
بفعل معتقداته وحروبه، فإن الصن التي 
يحكمها حزب شــيوعي تنافس اآلن عىل 
املركز األول يف اقتصاد العالم، وتساعد يف 
جعل الحياة أسهل وأفضل وأرخص لكل 

سكان الكوكب.
كان اإلمرباطور يف الصن يرص أنه ابن 
السماء، وكان ال بد من التعامل معه عىل 
ذلك األساس لقرون! وسألت يف الصن: أين 
أحفاد اإلمرباطور اآلن؟ فقيل: موجودون، 
مواطنون عاديون يعيشــون عىل األرض 
مثل غريهم يف ظل حكم الحزب الشيوعي.

يف حالــة صاحبنــا الحوثي ســنقبل 
التعاطى معه باعتباره مواطناً عادياً مثلنا، 
بكافة واجبات املواطنة، وكامل حقوقها، 
بما ذلك قيــادة الدولة، باالنتخاب وحرية 

االختيار طبعاً، ولكن قبل ذلك ال بد أن يضع 
السالح جانبا، ويصغي لصوت الشعب ال 
أن يجربه بالعنــف واإلذالل عىل أي يشء، 
فما بالك بأن يجوعه ويرشده من أرضه! 
ولو تعمق الحوثيون يف التاريخ سيدركون 
أن من فرض أمره بقوة السالح أُجرب عىل 
التخيل عنــه بقوة الســالح أيضا، إال أن 
يصلح من حاله رسيعاً.. وقبل ذلك أيضاً، 

البد أن يتأكد الحوثي ويسلم بأنه مواطن 
عادي مثلنا، وال يمنع أن يفوقه يف القدرات 
والجدارة واالســتحقاق مواطن آخر من 
أصول أفريقية أو آسيوية أو غري ذلك.. بغري 
هذا اإلدراك والفهم والتسليم والتأكيد؛ من 
الطبيعي أننا لن نتفق معه أبداً، بل نرفضه 
بشكل قطعي ومطلق، وهذا قدرنا اإلنساني 

وواجبنا الوطني واألخالقي والتاريخي.

لو يعيــد النظــر والتدبر »آيــة الله« 
الخامنئي و»السيد« الحوثي، وغريهم من 
أصحاب األفكار والعقائد التي عفا عليها 
الزمن، ألصبح حالنا وكرامتنا ومستقبل 
أجيالنا أفضل، ولربما نجا ديننا القويم من 

تحميله ما ال يحتمل.

 سفري اليمن يف األردن

القت تلك االحتجاجات والتظاهرات مواجهة عنيفة 
من القوات األمنية واســتخدمت قوات األمن صنف 
القناصة الســتهداف املتظاهرين بالرصاص الحي، 
وأودت بحياة نحو250 شــخصا بما فيهم أفراد من 
الرشطة منذ بدء املظاهرات، وأصيب حوايل ستة آالف 
شخص بجروح مختلفة خالل االنتفاضة، فضال عن 
االغتياالت واالعتقاالت وتقييد الحريات وقطع شبكة 
االنرتنت، واالستهداف املبارش للمتظاهرين بصواريخ 
الكاتيوشا وسقوطه عىل املنطقة الخرضاء ببغداد يف 
يوم 30 أكتوبر2019م يف طياته أن املنفذ ال صلة له 

بالعراق أرضا وإنسانا وحضارة وحارضا.

أهمية االنتفاضة العراقية
تكتسب ثورة ترشين العراقية أهميتها من تجليات 
الحدث وخلفياته السياسية واالقتصادية واإلنسانية، 
فانطالقها محاولة الستعادة انجازات ثورة العرشين 
العراقية قبل زهاء املائة عــام، تلك الثورة التي تعد 
أول ثورة يف تاريخ العراق الحديث، وشكلت منعطفا 
تاريخيا وسياسيا واجتماعيا وكانت مدمك التأسيس 
للدولة العراقيــة الحديثة، وكان لها األثر الكبري عىل 
مستقبل العراق الســيايس الحديث، ودوره العروبي 
حيث وقف حجر عثرة يف طريق املرشوع الشــيعي 
الفاريس املناهض للعروبة، كمــا أنها ثورة جامعة 
ألطياف الشعب العراقي وموحدة لنسيجه االجتماعي، 
وكما هزت ثورة العرشين العرش الربيطاني فثورة 
ترشين تهز العرش اإليراني، وكما جعلت تلك الثورة 
بريطانيا تعيد سياســتها التي تعتمد  عىل القوة يف 
السيطرة عىل الشعوب، فالثورة الحالية ستجرب إيران 
عىل مغادرة العراق، ليؤسس العراقيون دولتهم بعيدا 

عن أي إمالءات خارجية.

أسباب التصعيد الثوري
املستقبل املحفوف باملخاطر االقتصادية والفساد 
االداري وارتفاع البطالة، وتسلط األحزاب واملليشيات 
عىل العراقين لصالح املرجعيات الدينية والسياسية 
اإليرانية، وضعف األداء السيايس لألحزاب واملعارضة 
والحكومة وإهدار للمال العام ومضاعفات املديونية 
وقمع املتظاهرين، وانعدام البنى التحتية وغياب فرص 
العمل واألمن واالســتقرار، والتضييق عىل الحريات 

العامة يف العراق، وفرض الجبايات والخمس 
التي فرضها ماليل إيران عىل سكان العراق 
والتي لم تكن مألوفة قبل تســلطهم، هذا 
ادى اىل تدهور االوضاع االقتصادية وارتفاع 
االسعار، كما أن لتنامي الحس الوطني لكثري 
من العراقين ال سيما الشباب يف مدن العراق 

املهمة مثل بغداد والبرصة والكاظمية وغريها وقيام 
مجموعة من الزعمــاء الوطنين بتأييد هذه الثورة، 
وقيام علماء الدين غري املنضوين تحت عباءة النظام 
بدورهم يف استنهاض الناس للمطالبة بحقوقهم أسوة 
بشعوب املنطقة. تكاد تلك جوهر األسباب التي تداعى 
لها الجسد العراقي ليصعد من احتجاجاته ويصل بها 

ملصاف الثورة.

التضليل والتحريض اإليراني
من ذات األسطوانة املرشوخة يشن اإلعالم اإليراني 
حملة رشســة لتشــويه الصورة الحضارية للثورة 
العراقية واملتظاهرين باعتبار أن ما يحدث يف العراق 
هو مؤامرة »ســعودية – أمريكيــة - إرسائيلية« 
تستهدف إيران ودورها ونفوذها يف املنطقة، وأن هذا 

الحراك فتنة تقوده الســعودية ضد مراسم األربعن 
الحسينية التي ســتقام بحضور مالين اإليرانين يف 
العراق، وال يكتفي بذلك بل يحرض ضد املتظاهرين 

بإلباسهم ثوب الخيانة والعمالة للخارج.
ويتجاهــل اإلعالم الرســمي اإليراني األســباب 
الحقيقية وراء خروج الشــعب العراقي للشــعب 
نتيجة املعاناة بسبب تمكن النظام اإليراني من القرار 

العراقي.

تطور التظاهرات العراقية
أخذت التظاهرة العراقية يف تزايد واستقطبت مجمل 
رشائح املجتمع وأصبح العراقيون بمختلف أطيافهم 
حاضنة اجتماعيــة لالحتجاجات التــي يتزعمها 
الشــباب، وواجهت الحكومة العراقية املتظاهرين 

بالعنف الشديد، واستخدمت أعنف األساليب يف ثني 
املتظاهرين عن ثورتهم ومطالبهم املرشوعة، فقتلت 
العــرشات، وجرحت املئات، واعتقلت الناشــطن، 
واغتالت الفاعلن يف تحريك الدماء الشابة املدفوعة 

بحواس املستقبل.

استخدام العنف المفرط
دفع سلوك العنف الذي انتهجته الحكومة العراقية 
وأجهزتها األمنية مع املتظاهرين إىل أن زادت وترية 
املنظمات الحقوقية وتغري يف لهجتها وموقفها من هذا 
السلوك املفرط، فأصدرت مفوضية حقوق االنسان 
بالعراق بيانا يف شأن األحداث التي رافقت التظاهرات 
يف بغداد ودعت جميع من تعرض ألي انتهاك اىل تقديم 

شكوى رسمية لديها.
وطالبت منظمة »هيومن رايتس ووتش« السلطات 
العراقية باحرتام الحق يف حريــة التعبري والتجمع، 

والسماح بالتظاهر السلمي وتغطية االحتجاجات.
كما طالبت الحكومة العراقية بفتح تحقيق عاجل 
ومستقل يف قتل املتظاهرين، يفيض إىل محاكمة كل 

من تثبت مخالفته للقانون.
ودعت املنظمة الدول التي دعمت عسكريا الوحدات 

املتورطة يف أحداث العراق إىل وقف دعمها.
وبدورها منظمة العفــو الدولية قالت إن القنابل 
املدمعة التي تستخدمها القوات العراقية يبلغ وزنها 
عرشة أضعاف وزن العبوات العادية، وهي مصنوعة 

يف بلغاريا ورصبيا وإيران، وفق املنظمة نفسها.
وخــالل مراجعة باألمم املتحدة لســجالت الدول 
األعضاء يف مــا يتعلق بحقوق اإلنســان يف جنيف، 
اتهم دبلوماســيون من عدة دول الحكومة العراقية 

باستخدام “القوة املفرطة”.
وأشار وزير العدل العراقي فاروق أمن عثمان إىل 
حدوث “انتهاكات فردية” من أعضاء وكاالت مسؤولة 

عن إنفاذ القانون قائال إنه يجري التحقيق معهم.

طرف ثالث إلخماد الثورة
اعرتاف الحكومة العراقية عىل لسان وزير 
دفاعها »نجاح الشمري« بوجود طرف ثالث 
يقتل ويخطف املتظاهرين واألمنين أوقعها 
عىل املحك بالقيام بدورها ومســؤوليتها 
القانونيــة واألخالقيــة يف حماية املواطن 
العراقي الذي يمارس نشــاطا يكفله له الدســتور 
والقانون واملواثيق الدولية، مما دفع بالربملان العراقي 
ملســائلة الوزير، الذي قال: إن قنابل الغاز املســيل 
للدموع التي استخدمت يف التعامل مع املظاهرات هي 
ليست تلك التي تملكها الدولة العراقية والتي قامت 
باستريادها، بل هي نوع جديد زنته أكرب ويقتل عىل 
بعد 300م، واألهم أنه لم يستورد من قبل الحكومة، 
ويتوىل اســتخدامه بالضد مــن املتظاهرين طرف 
ثالث، لم يفصح عنه. وتســليم الدفاع مهام حماية 
املتظاهرين من الجيش للرشطة االتحادية خالفا لنص 

املادة التاسعة من الدستور.
يبقى رصد مواقف القوى السياسية واملرجعيات 
الدينية الشيعية املوالية إليران هي القرائن التي يستند 
إليها يف تحديد من هو الطــرف الثالث أو ما يعتربه 
برملانيون عراقيون قنبلة مؤقتة زرعها وزير الدفاع 

يف طريق السالم والتعايش العراقي.

فشل النظام اإليراني في عقر داره
امتدادا لفشــل إيران يف السياسة الخارجية وعدم 
قدرتها عىل بناء عالقات حضارية مع اآلخر والنكث 
بالتزاماتها يف ملفات مختلفة، وزراعتها مليلشيات يف 
لبنان وسوريا والعراق واليمن والخليج والتنديد بهذه 
السياسة ومقاومتها من داخل هذه البلدان، تفشل 
أيضا من الداخل نتيجة تسخريها %65 من موازنتها 
العامة لتصدير الثورة مما انعكس ذلك عىل الوضع 
الداخيل الذي يعاني املواطن يف ظل تلك السياسة وضعا 
اقتصاديا خانقا حد الوصول بالبعض أن يسكن املقابر 
لعدم وجود مأوى، وتنديداً بتلك السياســة الفاشلة 
تشــهد إيران احتجاجات عارمة تطالب بإســقاط 
الدكتاتور الذي يرونه يف واليــة الفقيه ومرجعياته 

الدينية.

تطور االنتفاضة العراقية وسعي طرف ثالث إلخمادها

هــل جـاء الـدور عـلى حـوزة قـم؟!

 ثورة تشرين جمعت أطياف الشعب العراقي ووحدت نسيجه االجتماعي وأرعبت طهران
 العنف الشديد لم يثن جموع المتظاهرين عن الخروج إلى الساحات والمطالبة بإنهاء الفساد والمشروع الطائفي الفارسي

انتفاضة )تشرين( انطلقت لتزيل الغشاوة الطائفية فيبصر 
الشــعب العراقي وطنــه المختطف من جديد، ويســتعيد 
آدميتــه المكرمة بعد امتهان لعقــود من الزمن فاجتمعت 
كل األطياف في طيف واحد، واختزلت كل األلوان في لون 

العلم العراقي.
اندلعت االحتجاجات العراقية في 1 تشرين األول 2019م 
مــن عاصمــة الرشــيد )بغــداد( ممتــدة لباقــي المحافظات 
العراقيــة وذلك احتجاجًا على تــرّدي األوضاع االقتصادية 

للبلد، وانتشار الفساد اإلداري والبطالة. 
ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد 
المهدي، وتشــكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة. 
ونّدد المتظاهرون أيضًا بالتدخل اإليراني في العراق وحرق 

العديد منهم العلم اإليراني. 

  كتب/ عبده عبداهلل 

الـثـورة فـي إيـران
علي العمراني
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في موكب جنائزي مهيب ُشــيع مطلع 
األســبوع فــي مدينــة مــارب جثاميــن 
الشــهداء األبطال العميد ركن ســعيد 
العمليــات  تدريــب  ركــن  الشــماحي 
المشــتركة، والشــهيد العميــد ركــن 
عبــد الرقيــب الصيادي قائد المعســكر 
التدريبــي، والشــهيد العميد ركن نصر 
الصباحي، وعــددًا من الشــهداء الذين 
استشهدوا إثر االســتهداف اإلجرامي 
الجبان الذي استهدف االسبوع الماضي 

أحد المواقع بمحافظة مأرب.

  متابعة وإعداد: 

عمر علي - رفيق السامعي 

وتقدم املوكب الجنائزي املهيب قائد العمليات املشرتكة 
اللواء الركن صغري بن عزيز، ونائبه اللواء الركن محسن 
الداعري، وأركان حرب الرشطة العسكرية العميد الركن 
ســيف الزعزعي، وقائد فرع الرشطة العسكرية بمأرب 
العميد ناجي منيف، وعدد من القيادات العسكرية واألمنية 

والسياسية، وزمالء وأهايل ومحبي الشهداء.
وأشاد املشيعون بمناقب الشهداء وشجاعتهم وإقدامهم 
يف مقارعة مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، يف 
جبهات القتال املختلفة التي شاركوا فيها حتى لقوا ربهم 

شهداء يف ميادين الرشف والبطولة.
وجددوا العهد للشــهداء األبرار، وكل شــهداء الوطن 
بالسري عىل خطاهم النضالية يف مواقع العزة والكرامة، 
وسيقدمون أرواحهم ودماءهم يف سبيل الدفاع عن أهداف 
الثورة والجمهوريــة والثوابت الوطنيــة، وقيم الحرية 

والكرامة.
واعتربوا أن دماء الشهداء األبطال، وكل شهداء الجيش 
الوطني لن تزيدهم إال إرصارا وعزيمة نحو تحرير كل شرب 

يف الوطن من تلك املليشيا الكهنوتية.
وأثناء التشيع أشاد اللواء الركن صغري بن عزيز قائد 
العمليات املشرتكة بمناقب الشــهداء األبرار التي كانوا 
يتحلون بها يف حياتهم اليومية واالجتماعية من صفات 
وطنية وقيم أخالقية وعســكرية جمة، وبما قدموه من 
إسهامات وجهود كبرية وعظيمة يف دحر مليشيا الكهنوت، 

ويف إعادة بناء الجيش الوطني منذ النشأة األوىل.
 مؤكــدا أن تضحياتهم وبطوالتهم األســطورية التي 
خضبوها بدمائهم الزكية والطاهرة تربة الوطن الغايل لن 
تذهب هدرا، وســيواصل أبطال الجيش الوطني املرابطن 
يف مختلف جبهات القتال السري عىل خطاهم حتى تحقيق 
األهداف السامية التي استشــهدوا يف سبيلها، وتحرير ما 
تبقى من تربة الوطن التي ما تــزال ترزح لوطأة وإجرام 

مليشيا التمرد واالنقالب اإلمامية.
ولفت اللواء صغري بن عزيز إىل أن الوفاء للشــهداء 
ال يكــون إال بامليض عــىل دربهم، وتحقيــق األهداف 
التي ناضلوا من أجلها حتــى تحرير ما تبقى من تراب 
الوطن من قبضة املليشــيا املتمردة، واستعادة الدولة 

ومؤسساتها املختلفة.
وأكد اللواء ابن عزيز أن توجيهات فخامة الرئيس املشري 
الركن عبد ربه منصور رئيــس الجمهورية القائد االعىل 
للقوات املســلحة واضحة للجهات املعنيــة إلعطاء أرس 

الشهداء األولوية القصوى من الرعاية والدعم واالهتمام.

من أوائل من التحقوا بالجيش الوطني
من جانبه أكد ركن تدريب العمليات املشرتكة اللواء الركن 
محســن الداعري أن الشــهداء كانوا من أوائل من التحقوا 
بالرشعية، ومن القيادات الذين قاوموا االنقالب بشــجاعة 
وبســالة، وظلوا مرابطن يف ميادين الرشف والبطولة، ولم 

يغادروها حتى استشهدوا وهم يواجهون تلك املليشيا اإلمامية.

العمليات اإلجرامية لن تثنينا عن هدفنا المنشود
وأكد اللواء الداعــري أن التضحيات التي يقدمها أبطال 
الجيش الوطني يف سبيل الوطن والقيم لن تزيدهم إال صالبة 
وقوة يف مقاومة مليشيا االنقالب املدعومة من إيران التي 
مزقت النســيج االجتماعي، وقتلت األبرياء، وانقلبت عىل 

االجماع الوطني اليمني.
ولفت إىل أن الجيش الوطني ماض نحو تحرير ما تبقى 
من تربة الوطن من تلك املليشــيا االنقالبية، واســتعادة 

مؤسسات الدولة.

استشهدوا في سبيل القضية الوطنية
اللواء الركــن مفرح بحيبح قائد محــور بيحان من 
جانبه عرب عن حزنه العميق لهــذا املصاب األليم الذي 
استهدف العميد الركن سعيد الشماحي، والعميد الركن 
عبدالرقيب الصيادي، وبقية زمالئهم الشــهداء األبرار 
الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الرشعية الدستورية، 
والثوابت الوطنية، وأهداف ومبادئ الثورة والوحدة اليمنية 
املجيدة ضد املليشيا الكهنوتية البغيضة التي انقلبت عىل 
الدولة ومؤسساتها املختلفة يف العام 2014م يوم النكبة 

املشؤومة يف تاريخ اليمن واليمنين.
وقال قائد محور بيحان: إن تلك األعمال اإلجرامية التي 
تستهدف أبطالنا املغاوير يف مختلف ميادين العزة واإلباء 
لن تزيدنا إال عزيمة وإرصارا يف مواصلة النضال والكفاح 
الوطني، وتأدية رســالتنا وواجبنا يف ســبيل الدفاع عن 
كرامة اليمن واليمنين الذين ينتظرون اليوم بفارغ الصرب 
تخليصهم من إجرام ودنس املليشيا الكهنوتية املارقة التي 
ال يمكن التعامل معها إال بالبندقية والحسم العسكري، كون 

كل الطرق األخرى لم تف وتلتزم بها.

ماضون الستعادة الدولة
وأكد اللواء بحيبــح نعاهد الله وشــهدائنا األبرار أننا 

ماضون الستعادة الدولة ومؤسساتها املنهوبة من قبضة 
تلك املليشيا اإليرانية، وسنعمل بكل ما أوتينا من إمكانيات 
ماديــة ومعنوية عىل تحقيــق األهداف الســامية التي 

استشهدوا يف سبيلها شهداءنا األبطال.
وأضاف اللواء بحيبح: ال يسعنا يف هذا املقام إال أن نبتهل 
إىل الله تعاىل أن يسكن إخواننا الشهداء يف علين، وأن يجعل 

مستقرهم الفردوس األعىل من الجنة.

عرفته مناضال جسورا
أركان حرب قوات الرشطة العســكرية بوزارة الدفاع 
العميد الركن ســيف الزعزعي زميل الشهيد العميد سعيد 
الشماحي من جانبه أوضح أن التضحيات والبطوالت التي 
اجرتحها شهداء الجيش الوطني يف مختلف جبهات القتال 
وهم يلقنون فلول وأزالم املليشيا االنقالبية اإلجرامية دروسا 
قاسية وموجعة يف كيفية التعامل الالئق واملتناسب معها، 
ويف مقدمتهم الشهيد الشماحي زمييل وأخي الذي عرفته 
عن قرب، مناضال جسورا ومقداما فذا يف ميدان الوغى ال 

يشق له غبار.

شجاعة وإقدام 
وأضاف العميد الزعزعي يف ترصيح لـ"26ســبتمرب": 
إن من أبرز الصفات اإليجابية التي كان يتحىل بها الشهيد 
العميد سعيد الشماحي رحمه الله هي الشجاعة واإلقدام، 
واالنتماء لعقيدته بإخالص، باإلضافة إىل الحب الجم الذي 
كنا نالحظه يف قلوب الناس ومن عرفوه من زمالئه يف ميادين 

الرشف والبطولة عن قرب.
وأوضح أركان حرب قوات الرشطة العسكرية أن الشهيد 
الشماحي تخرجت عىل يديه قوافل كبرية من أبطال الجيش 
الوطني الذين تدربــوا وتتلمذوا عىل يديه يف ميدان الرشف 
والبطولة، وكان له بصمات كبــرية يف إعادة بناء الجيش 
الوطني والقوات املسلحة منذ تأسيسه مطلع العام 2015م 
وفق املعايري والقوانن التي تتالءم مــع اللوائح املتعلقة 

بالقوات املسلحة. 

ماضون على درب شهدائنا
وقال العميــد الزعزعي: نؤكــد للقيادة السياســية 
والعسكرية وأبناء الشعب اليمني العظيم أننا سنظل أوفياء 
للوطن والثورة والجمهورية، ولتضحيات شهدائنا األبطال 
الذين خضبوا بتضحياتهم وبطوالتهــم ودمائهم الزكية 
والطاهرة تربة الوطن الغايل وهم يقارعون تلك املليشــيا 
الكهنوتية الصفوية اإلجرامية، ولن نخيب تلك التضحيات 
والبطوالت التي اجرتحها شهداء الجيش الوطني مهما كلفنا 

ذلك من ثمن.

الطابور جاهز للعرض يا سعيد الشماحي
الصحفي عدنان الجربني

أشاد بمناقب وآثار الشهيد الشماحي من خالل قوله: كان 
الشهيد، العميد سعيد الشماحي، هو من يقود كل العروض 
العســكرية التي أقامها الجيش يف مأرب، يقف بمهابة يف 
مقدمة العرض العسكري ويصيح بصوت جهوري مهيب: 
األخ رئيس هيئة األركان العامة.. الطابووور جاهز للعرض. 

أخيُييي. 
وأضاف الكاتب الصحفي الجربني "الشهيد الشماحي 
الذي ارتوى تراب معســكر صحن الجن من عرق جبينه، 
قبل دمه الســائل اليوم عىل ذات الرتاب الذي ما فتئ فيه 
يصوّب خطوات آالف الشــباب امللتحــق بالجيش حديثا، 
وعند الربوفات كان يرصخ بصوت مرعب ُيسمع إىل خارج 
املعسكر: أنت جندي يف القوات املسلحة يجب أن تكون هيئتك 
وشحطتك مصدر أمان وثقة للشعب أن لديهم جيشا قويا 

يحميهم ويستعيد دولتهم. 
مع الله يا سعيد، أنت ونجلك وكل شهداء اليوم، عزاؤنا 
فيك أن آالف املقاتلــن قد أتقنوا الخطــوات، وجاهزون 

للعرض، ولن يخذلوك ورفاقك الشهداء، مهما ُخذلوا.

شهيد النضال والكرامة
 املقدم مصطفى املقرمي أحد منتسبي الجيش الوطني 
ومن من تتلمذ وتعلم عىل يد الشــهيد العميد الركن سعيد 

الشماحي .
يف بداية حديثه ترحم عىل روح الشهيد  قائال: رحمة الله 
عليك أيها العمالق، العميد الركن ســعيد الشماحي، شهيد 
النضال والكرامة، كم رأيناه شــامخا  وهو يقود العروض 
العسكرية التي تقام هنا للجيش الوطني بمأرب، وكانت هذه 
آخر صورة له التقطناها له قبل موته بنصف ساعة وهو من 
ضمن اللجنة يناقش موضوع الورقة البحثية ألحد زمالئنا، 
والعجيب والله باملوضوع يوم أمرنا أن نقرأ الفاتحة عىل أرواح 
كل الشهداء، فرفعنا أيدينا قارئن الفاتحة حيث كنت اقرأها 
وأنا اتخيل روح أخي حمزة التي فارقتنا قبل أيام، وكأن العميد 
ساقه الله إلينا ليودع الدنيا برمتها ونودعه، والبسمة كما 
ترونها تعلو وجهه، ولسان حاله يقول، إذا غاب الزمان فلم 

تروني فهذه ذكرياتي فاذكروني.
ويضيف املقرمي: "خرجت من املحارضة ألرى ابنه الذي 
استشــهد هو اآلخر يبحث عنه يف كل املكاتب ولسان حاله 
يقول لن ترتكني ولن أتركك عشنا معا وسنموت معا،  ركبا 
بالســيارة وأوصلهم زميلنا إىل العمليات وما هي إال نصف 
ســاعة حتى هز االنفجار املكان بأكملــه، ليلتحق بركب 
الشهداء امليامن مع ولده ورفاقه الطاهرين، رحمكم الله 
وأسكنكم فسيح جناته وال نقول إال ما يريض ربنا وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

عرفته مقداما في جبهات القتال
صالح العاطفي أحد زمالء الشهيد العميد الركن سعيد 
الشماحي بدأ حديثه بتنهيدة حزينة وهو يتحدث عن رفيق 
دربه الشهيد العميد الشماحي رحمه الله تعاىل قائال: "لقْد 
تاهْت ُخطواتي، وتلعثمْت كلماِتي، وتفاقمْت حراتي ؛ إِثَر 
سَماع ذلك النبأِ املفٍجِع الرَّهيب، أاَل وهو استشهاد العميد 
د، وابن  الرُّكن / سعيد عبده عيل الشماحي، مع ابِنه محمَّ
ه عبدالكريم عبدالله ناجي الشماحي، إِنَّا للَِّه وإِنَّا إِليِه  عمَّ
راجعون، وبهذا املصاِب العظيم نقدُِّم صادَق تعازينا، وعميَق 
مواساتنا ألَهلِنا وأَقارِبنا وأَصدقاِئنا ِمن آِل الشماحي جميَعا 
ونخصُّ بهذِه التعزيِة الحزينِة الباكية أرُسَة العميد الشهيد 

أبطال حملوا هم الوطن فجادوا بدمائهم الزكية وكوكبة من الشهداء يرسمون لـــــــــــــــــــوحة البطولة والمجد

تشييع رسمي وشعبي لشهداء الجيش الوطــــــــــني فــي مــأرب

 اللواء الداعري: لن تثنينا األعمال اإلجرامية عن مواصلة نضالنا الوطني
 العميد الزعزعي: سنظل أوفياء لدماء وتضحيات شهدائنا األبطال

  اللواء ابن عزيز: ستظل بطوالت شهدائنا األبـرار تاجًا على رؤوسنا ولن تذهب دماؤهم هدرًا

بعث فخامة الرئيس املشــري الركــن عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة، برقية عزاء ومواساة اىل ارس 
وأقارب كالً من ركن تدريب العمليات املشــرتكة 
يف وزارة الدفاع العميد الركن ســعيد الشماحي، 
وقائد املعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب 
الصيادي، والعميد الركن نــرص عيل الصباحي، 
واملالزم أول صامد عيل حاتم واملالزم ثاني/ محمد 
سعيد الشــماحي  الذين استشــهدوا يف العملية 
اإلجرامية التي استهدفت أحد املواقع العسكرية 

بمحافظة مأرب.
وأكد رئيس الجمهورية ان مثل هذه العمليات 
اإلجرامية لــن تثني الجيــش الوطني والرشفاء 
من أبناء الوطن عىل مواصلة مشــوارهم البطويل 

والوطني والعهد الذي قطعوه عىل أنفسهم لتحرير 
الوطن من براثن املليشيا الحوثية اإلرهابية.

وعرب رئيــس الجمهوريــة يف الربقية عن أحر 
التعازي وصادق املواســاة بهذا املصاب األليم..
مبتهالً للموىل عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وان يلهم أهلهم 
وذويهم الصرب والســلوان، ويمن عىل املصابن 

بالشفاء العاجل.
ويف السياق نفسه أجرى نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح اتصاالً هاتفياً 
بوزير الدفاع الفريــق الركن محمد عيل املقديش 
لالطالع عىل املستجدات واالطمئنان عىل األوضاع 
جراء القصف الصاروخي االجرامي الذي ارتقت فيه 
األرواح الطاهرة لعدد من الضباط والجنود امليامن.

وعرب نائب الرئيس عن خالص العزاء واملواساة 
يف استشهاد ستة من ضباط وأفراد القوات املسلحة 
ويف مقدمتهم الشهيد البطل العميد الركن سعيد 
الشماحي، ركن تدريب العمليات املشرتكة بوزارة 
الدفاع، والشهيد البطل العميد الركن عبدالرقيب 
الصيادي، قائد املعسكر التدريبي، والشهيد البطل 
العميد الركن نرص عيل الصباحي إثر هذا الحادث 

العدواني.
وأشــار نائب الرئيس يف برقيــة بعثها ألرس 
الشــهداء، إىل مناقــب الشــهداء وبطوالتهــم 
وتضحياتهم الجليلة التي قدموها طيلة حياتهم 
العسكرية، مشيداً بتفانيهم وإخالصهم لله والوطن 
والثورة والجمهوريــة ومواقفهم التاريخية مع 
أحرار اليمن يف مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن هذه التضحيات 
التي يقدمها اليمنيون من خرية أبنائهم ورجاالتهم 
تزيدهــم إرصاراً وعزيمة عــىل مواصلة النضال 
الســتعادة الدولة اليمنية وحماية املكتســبات 
الوطنية والدفاع عــن أهداف الثورة والجمهورية 
ومقارعة كل ما شأنه املســاس بأمن واستقرار 

اليمن.
وعرب نائب الرئيس خالل االتصال الهاتفي ويف 
برقية العزاء، عن أصدق التعازي واملواساة ألرس 
وأقارب الشهداء ولقيادتي وزارة الدفاع ورئاسة 
األركان ومنسوبي القوات املســلحة، سائالً الله 
العيل القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم 
فســيح جناته وأن يمن عىل الجرحى واملصابن 

بالشفاء العاجل للجرحى.

فــــي بــرقـــيـتـــي عــــزاء ألســــر الـــشـــهــــداء

رئيــس الجمهوريــة: العمليات اإلجرامية لن تثني الجيش الوطني عن تحرير الوطن من براثن المليشــيا الحوثية اإلرهابية
نائب الرئيس: تضحيات اليمنيين تزيدهم إصرارًا على مواصلة النضال الوطني
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تنعي قيادة وزارة الدفاع  ورئاســة هيئة 
األركان العامــة إىل شــعبنا اليمني العظيم 
استشــهاد عدد من ضباط وأفــراد القوات 
املسلحة يف استهداف إجرامي بصاروخ يوم 
األربعاء 13/نوفمرب/2019م يف أحد املواقع 

بمحافظة مأرب.
وقد نتج عن هذا االســتهداف استشهاد 
ستة من أبطال قواتنا املسلحة البواسل بينهم 
الشهيد العميد الركن/ سعيد الشماحي، ركن 
تدريب العمليات املشــرتكة بوزارة الدفاع، 
والعميد الركن/ عبدالرقيب الصيادي، قائد 
املعسكر التدريبي، والعميد الركن نرص عيل 

الصباحي، وجرح آخرين.
وتأتي هذه اإلستهدافات املتكررة وشعبنا 
الصامــد وقواته املســلحة يخوض معركة 
استعادة الدولة والرشعية، ويقدم التضحيات 

الغالية يف سبيل الوطن.
وتعرب قيادة وزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامة عن الفخر واالعتزاز بأبطال 
القــوات املســلحة البواســل املرابطن يف 

الثغور واملواقع، الذين يقدمون التضحيات 
ويسطرون البطوالت الخالدة يف هذه املعركة 
الوطنية التي فرضت عىل شعبنا الحر األبي. 

كما تشيد باالنتصارات التي تحرزها القوات 
املسلحة ضد املليشيا الحوثية املدعومة من 

إيران يف مختلف الجبهات واملناطق.
وتؤكد بأن هذه االســتهدافات لن تثني 
شــعبنا وقيادته وقواته املسلحة عن القيام 
بواجباتهم الدســتورية والوطنية يف الذود 
عن الثــورة والجمهورية والثوابت الوطنية، 
وأنها ستبذل الغايل والنفيس يف سبيل حماية 
خيارات شعبنا وتلبية تطلعاته الستعادة أمنه 
واستقراره وبناء مســتقبله الواعد وامليض 

بثبات حتى تحقيق كامل األهداف املنشودة.
وتدعو قيادة وزارة الدفاع شعبنا اليمني 
ملزيد من التالحم وااللتفــاف حول القيادة 
الرشعية والقوات املســلحة بقيادة فخامة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي، رئيس 
الجمهورية القائد  األعىل للقوات املســلحة، 
ملواصلة الكفاح والوقوف صفا واحداً يف وجه 

املليشيات املتمردة والجماعات اإلرهابية.
وتثمن قيــادة وزارة الدفــــاع مواقف 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية إىل جانب 
الشعب اليمني يف هذه املعركة املصريية لصد 

املؤامرات املرتبصة بأمن اليمن واملنطقة. 
كما عرب قيــادة وزارة الدفــاع عن أحر 
التعازي وعظيم املواساة ألرس وذوي الشهداء 
األبرار ولجميع منتســبي القوات املسلحة.. 
مؤكدة أنها ســتقوم بواجبها الوطني تجاه 

أرس الشهداء والجرحى.
ســائلن الله عز وجل أن يتغمد الشهداء 
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن 

يمن عىل الجرحى بالشفاء العاجل.
النرص لليمن..

وال نامت أعن الجبناء.

صادر عن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
األركان العامة

األربعاء: املوافق 13 نوفمرب 2019م

أبطال حملوا هم الوطن فجادوا بدمائهم الزكية وكوكبة من الشهداء يرسمون لـــــــــــــــــــوحة البطولة والمجد

تشييع رسمي وشعبي لشهداء الجيش الوطــــــــــني فــي مــأرب
سعيد الشــماحي وجميع إِخوِته ونعزيهم من قلوٍب 
مكلومٍة حزينٍة باكية ؛ ولكنَّها مؤْمنٌة كلَّ اإلِيماِن بقضاء 

اللِه تعاىل وبقدِره".

كان الشهيد صادقا مع الجميع
وأضاف: "كان سعيد الشماحي صديقا صدوقا وأخا 
منذ عرفت نفيس، وكاَن زميالً يل أَيَضا يف مرحلِة الدراسة 
األَساســية األُوىل، لقْد كان- ومنُذ عرفُته مثاِبراً هادَئا 
فا وطنياً طموحاً متديَّنا أَديبَا بليَغا". َخلوَقا متواضَعا مثقَّ
وأكد العاطفي: "باإلِضافِة إىِل رابطة الصداقة واألُخوة، 
هناَك روابط مع العميد الشــهيد الشماحي. هكذا كاَن 
سعيد الشماحي، وكنا نلتقي بن حن وآخر خاصة عندما 
كنت انا طفال صغريا واثناء دراسته يف الكلية الحربية، 
وكانْت لقاءاتي مع العميد الشهيد بعد تخرجه من الكلية 
الحربية محدودة؛ بسبب ظروِف عملِه، وظلَّ التواصُل 
بيننا َعربَ وساِئل التواصل االجتماعي باستمرار ولروِحه 

الطاهرة الرحمُة والغفران ولجميِع رفاِقه".
واختتم العاطفي بالقول: "لقــْد فقَد الَيمُن بصورٍة 
ة، وفقدْت مديرية ماوية بصورة خاصة قاِئداً فذَّا  عامَّ
محنَّكا ِمْن قادة القواِت املسلَّحة اليمنية فتعازينا للجميع. 
وللِه األَمُر ِمْن َقبُل وِمْن َبعُد، ويف الختام نقوُل ونكرُر ما 

قاله الشاعُر أَبو تمام يوَما: 
عليَك سالُم اللِه َوقَفا فإِنَّني    رأَيُت الكريَم الُحرَّ ليَس لَه 

ُعْمُر!".

فارس آخر
املقدم صالح الصيادي أحد أقرباء الشهيد العميد الركن 
عبدالرقيب الصيادي من جانبه تحدث عن بطوالت الشهيد 
بقوله: فارس آخر من فرسان ال الصيادي الكرام يرتجل 
ويلوذ بدمه دفاعاً عن وطنه العميد الركن  عبدالرقيب 
الصيادي قائد املعسكر التدريبي صحن الوطن يستشهد يف 
مسلسل تضحياتهم من أجل الوطن بعد عرشات الشهداء 
ومئات الجرحى والقيادات البارزة منهم وأبطال يشار 
إليهم بكل فخر واعتزاز وكربياء  .. لك الرحمة ولروحك 
الخلود وألرستك كل االجالل واالحــرتام والتقدير أيها 

البطل.. والنرص لليمن.

كان الشهيد نعم األخ والصديق
العقيد عبده السالمي أحد زمالء الشهيد العميد الركن 
عبدالرقيب الصيادي قال: ماذا أقول وبماذا انعيك استاذي 
وأخي الكبري العميد الركن عبد الرقيب الصيادي رحمة 

الله تغشاه.
كان نعم األخ والصديــق يل يف صنعاء وكنا يف تواصل 
مستمر وعند سفره إىل الســودان لتحضري الدكتوراه 
بقيت معه عىل تواصل ولم ينس أحدا وعندما سافرت أنا 

السودان كان ابنه عيل ربنا يحفظه يف استقبايل.
رحلت مبكرا أيها البطل الشجاع الكريم كنت أستاذا ملن 
يريد أن يتعلم والحصن املنيع للضعفاء، والله إن رحيلك 
خســارة كبرية ولكن هذا قضاء الله وقدره .. خالص 
التعازي للمهندس جالل عبــد الرقيب الصيادي وأخيه 
املالزم عيل عبد الرقيب وأخيهم محمد وإىل إخوان الشهيد 
فتح وزياد وأىل آل الصيادي والوطن عموما وكل محبي 
الشهيد  سائال الله أن يعصم قلوبهم بالصرب والسلوان، 

إنا لله وإنا اليه راجعون.

زين العابدين بن عيل

عرفــت الشــهيد العميد الركن ســعيد 
الشــماحي بداية الحرب التي شنتها مليشيا 
الحوثي اإليرانيــة يف 2015، كان رجل امليدان 
والهندام، لم أره إال ببزته العســكرية بكامل 
هندامه واعتــزازه وفخره بما يرتديه- وكان 
حينها معظم املقاتلن من املقاومة الشعبية 
بلباسهم املدني، حيث كان يعمل أركان حرب 
للواء 14 مدرع الذي يقوده محسن الداعري يف 

معسكر صحن الجن.
كان سعيد سعيداً مبتسما عىل الدوام وعىل 
عالقة أبوية وأخوية مــع كل أفراد اللواء 14 
وشهرته لدى الجميع "عمنا" فكان ينادي كل 
من يالقيه بابتسامة وخفة ومرح عىل الدوام 
"ياعمنا، كيفك ياعمنا، أخبار عمنا.... وهكذا"، 
فلم أجده يوما يتشاجر مع أحد أو يقسو عىل 
جندي أو يضع حاجزا بينه وبن أفراده، فقد 
كانت بساطته ولهجته التعزية التي يتمسك 

بها قريبة من الجميع.
ما تميز به الشماحي أيضاً وبشكل الفت 
العروض العسكرية املهيبة التي كان يقودها 
باســتمرار يف األعياد الوطنية مذ تأسســت 
نواة الجيش الوطني يف 2015، فكان بصوته 

العسكري الجهوري وخطواته الوثابة وفرادة 
يديه املجنحتن يرفع من معنويات املجندين 
ويشعرهم بكربيائهم وعظمتهم، فيخطون 
وراءه وأقدامهم تهــز األرض هزا، وأياديهم 
تحلق بهم يف الســماء مجدا، ورقابهم تبلغ 
الجبال طوال، فكان ربان العروض العسكرية 
للجيش الوطني، وموحد خطاها وخطواتها 

نحو الجندية والعسكرية.
يف جبهــات القتال كان لــه فيها صوالت 
وجوالت؛ من أسوار مارب وصوال إىل شماريخ 
رصواح، فكانت بندقيته توغل يف املليشــيات 
وكان يبقى أليام يف متــارس رصواح تحت 
شمسها الالفحة حتى ال تكاد تعرفه من تغري 
لونه وشــكله إال حن يناديك "وينك مغيب 
ياعمنا"، وبينما تسابق الجميع لجلب أهله 
وأوالده إىل مارب بعد تحريرها كان الشماحي 
يرفض هذه الفكــرة بتاتا، ويقول" يجب أن 
نعود إليهم فاتحن ال أن يأتوا إلينا فنرتاخى 

عن التحرير".
 وعندما أتى بهم مؤخراً ها هو يقدم دمه 
الزكي فتختلط بها دماء نجله محمد لريووا 
بها ثراء الوطن، ويرسمون بها لوحة للتضحية 
والفداء واملجد، رحمك الله يا عمنا سعيد ونجلك 

وجميع الشهداء وأسكنكم فسيح جناته.

  العميدالشماحي في رحاب الخالدين  

رحمة ربي تغشــاك أخي الشهيد القائد 
عبد الرقيب، لقد فارقتنــا مبكراً لتنضم إىل 
موكب الشهداء، فهنيئا لك رشف الشهادة يف  
سبيل الدين والوطن الذي تحيط بهما اليوم 
الدسائس واملؤامرات من كل حدب وصوب، 
وال أعتقد بمفارقتك لنــا املبكرة والتحاقك 
بموكب الشهداء األبرار، أنك فارقت أحبائك 
ورفاقك وجنودك، أنت اليوم حي يف قلوبنا، 
واسمك مدون يف سجل الخالدين، قال املوىل 
عز وجل: )وال تحسبن الذين قتلوا يف سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون( صدق 

الله العظيم.
 كان يل رشف معرفة الشهيد العميد الركن 
عبد الرقيب الصيادي قائد معسكر االستقبال 
التدريبي منذ عامن ونيــف، ومنذ اللحظة 
األوىل للقائي به وجدت نفيس أمام شخصية 
عســكرية نادرة، وقائد حباه الله بخصال 
وصفات عديده قل أن تجتمع يف شــخص 
واحد، وجدته إنسانا بحق وقائداً بحق، كان 
ملن حوله أبا وأخا وصديقا، ويف نفس الوقت 
كان القائد واملعلم واملثال والقدوة ملرؤوسيه. 
يومها كان املعســكر التدريبي الذي يقوده 
يف طور التأســيس، لم تكن قاعدته املادية 
والتدريبية مكتملة، كانــت البنية التحتية 
للمعســكر املهجور منذ زمــن بعيد، تكاد 
تكون صفراً، كل يشء يف تلــك الرقعة التي 
تحيط بها الرمال والصخور الوعرة، يفتقر 
ألبسط مظاهر الحياة واالستقرار، لكن ما 
هي إال أياما وأسابيع قليلة إال وأصبح ذلك 
املعسكر يضم املرافق الخدمية األساسية.. 
شقت الطرقات، وردمت ساحات التدريب، 
وأنشئت املوانع، ونقاط التأمن والحراسة، 
كل ذلك تم بجهود ذاتية بذلها القائد وجنوده 
الذين استنفروا كل الطاقات واملهارات التي 
يمتلكونها لتشييد البنية التحتية والقاعدة 
املادية والتدريبية للمعسكر؛ ليصبح املعسكر 
مهيأ الســتقبال وإيواء املنضمن لصفوف 

الجيش الوطني.

لقد أحيا الشهيد الصيادي شــعاراً لطاملا 
ســمعنا كلماته، ولــم تعد العن تشــاهده 
عىل  الواقــع.. "يد تبني ويــد تقاتل"، كانت 
تلــك األعمال تميض بوتــرية عالية، وبخطى 
متسارعة، كان الجميع ضباط وصف وجنود 
أشبه بخلية النحل يعملون دون توقف، وبروح 
الفريق الواحد يتقدمهم قائد املعسكر، الشهيد 
عبد الرقيب الذي لطاملا تطلــع إىل أن يصبح 
املعسكر قاعدة  تدريبية وعسكرية متكاملة 
تسهم بفاعلية يف تعزيز قدرات الجيش الوطني، 
ورفد الوحدات والجبهات باملقاتلن املحرتفن 
من مختلف التخصصات العسكرية، وبالفعل 
أصبح املعســكر اليوم وبفضــل تلك الجهود 
املخلصة للقائد الشــهيد أحد الروافد املهمة 

للجيش الوطني.
وخالل زيارة تفقدية قام بها للمعسكر األخ 
الفريق الركن عيل محسن صالح نائب رئيس 
الجمهورية نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
أشاد نائب الرئيس حينها بمستوى الجاهزية 

واالنضباط والروح الوطنية واملعنوية العالية 
التي يتصف بها مقاتلو املعســكر املنضمن 
للجيش الوطني، كما أشاد بالشوط الكبري الذي 
تم قطعه يف تجهيز القاعدة  املادية والتدريبية 

للمعسكر.
وال يفوتني هنــا أن أذكر أبطــال الكتيبة 
األوىل من منتســبي معســكر الثنية بقيادة 
الشهيد العقيد مطلق الذين صدر أمر عملياتي 
اللتحاقهم بجبهات القتال يف املنطقة السابعة، 
وكيف أبلوا بالء حســناً يف القتــال، وإحباط 

محاوالت املليشيا الكهنوتية البائسة للتقدم. 
رحمك الله أخي الشهيد القائد العميد الركن 
عبد الرقيب، ونعاهدك ونعاهد كل الشهداء بأننا 
عىل درب الحرية والكرامة ســائرون، وليس 
أمامنا ســوى خيارين: إمــا النرص عىل هذه  
املليشيا الكهنوتية العصبوية الساللية الظالمية 
العقيمة، أو الشهادة تحت راية  الوطن والنظام 
الجمهوري الذي وهبت نفسك ورفاقك للدفاع 

عنه.

  القائد عبد الرقيب الصيادي في موكب الشهداء

سيرة الشهيد العميد الركن 
عبدالرقيب الصيادي

العميد الركن عبدالرقيب عيل محمد الصيادي
 محل وتاريخ امليالد: املعزبة- منقري- دمت الضالع-١9٦9م

متزوج ولديه ثالثة أوالد هم : جالل وعيل ومحمد
وخمس بنات

املؤهالت:
- بكالوريوس علوم عســكرية وخريج الكلية الحربية 

بصنعاء الدفعة ٣١ عام ١994م.
- حاصل عىل دورة حماية شخصيات دولة األردن

- حاصل عىل شهادة أمن وحماية متقدمة الحرس الخاص.

- ماجستري علوم عسكرية كلية القيادة واألركان السودان.
-  زمالة الحرب العليا )دكتوراه( السودان

املناصب:
- قائد كتيبة حرس خاص يف عدن ١994 – ٢00٧م
- قائد كتيبة حرس خاص متحرك ٢00٧ – ٢0١٢م

- قائد الكتيبــة األوىل مرافقة مع رئيــس الجمهورية 
2012_2014م

- قائد املعسكر التدريبي الثنية لالستقبال.

سيرة الشهيد العميد الركن 
سعيد الشماحي رحمه الله

عميد ركن/ سعيد عبده عيل الشماحي
محل امليالد - تعز - مدير ماوية

تاريخ امليالد  1--1 1968 
 املؤهالت العلمية. 

* بكالوريوس علوم عسكرية -الكلية الحربية الدفعة )28( لعام 1991م
* قائد كتائب 2002م معهد الشهيد الثاليا لتأهيل القادة.

* ماجستري علوم عسكرية، كلية القيادة واألركان لعام 2005م الدفعة العارشة.
# املناصب التي تقلدها الشهيد. 

* قائد رسية يف مدرسة املدرعات - صالح الدين. 
* مدير فرع السياقة والصيانة جناح الدروع ، مدرسة الحرس الجمهوري. 
* نائب قائد جناح الدروع لعام 2005 - 2009م مدرسة الحرس الجمهوري. 

* قائد الكتيبة الثانية، اللواء الرابع، حرس جمهوري. 
*  قائد الكتيبة األوىل، اللواء 14 مدرع، صحن الوطن لعامي 2014 2012-م.

*رئيس عمليات اللواء 14 مدرع،  صحن الوطن 2015 - 2014م.
* رئيس أركان اللواء 14 مدرع -2018 2015م
* رئيس عمليات قوات االحتياط االسرتاتيجي.

* ركن تدريب العمليات املشرتكة.

في بيان نعي أصدرته  وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة باستشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة

نعتز ونفتخر بأبطال القوات المسلحة البواسل الذين يقدمون التضحيات ويسطرون البطوالت الخالدة

رائــد: عــبد امللك السامعي

الرجال ال يموتون جبناء عىل الفراش، وانما يقابلون املوت 
وجها لوجه، ويتحدونه بكل ثقة ورجولة، ويرتجلون عن هذه 
الدنيا يف ميادين الرشف والبطولة والفداء.. الشــهيد العميد 
الركن عبدالرقيب الصيادي مؤســس وقائد معسكر الثنية 
التدريبي، ترجل شهيدا مقبال غري مدبر، وهو يؤدي واجبه يف 

خدمة وطنه ويف قمة عطائه.
كان الشهيد قائداً محنكاً بســيطاً ومتواضعا يف تعامله، 
طموحاً محباً خدوماً ومخلصا لقضايا أفراده ومنتسبي لوائه 
الذي عمل عىل تأسيسه وإنشــائه ليصبح معسكر استقبال 
وانضمام الكثري من صف وضباط الجيش السابق، وعمل عىل 
بث قيم الحب والتآخي وغــرس حب الوطن بينهم، وبادلوه 
الوفاء والحب كل من عمل معه أو تحت إدارته، فقد كان مثاال 

للقائد الناجح ونموذجاً يحتذى به.
العميد عبد الرقيب غني عن التعريف، فقد كان قريبا من كل 
الذين عايشوه، يقابلك بابتسامة ووجه بشوش، متواضعا يف 
كالمه، وخلوقا يف تعامله مع الجميع، وكان محارضاً وصاحب 
نظرة مستقبلية، ومســتميتا يف الدفاع عن الوطن.. متطلعاً 
شغوفاً يف تحرير هذا الوطن وخالصه من رجس مليشيا املوت 

والبغي التي عاثت فسادا وتنكيال بحق شعبه.
ترجل العميد يف وقت فارق ومفصيل لم يكمل ما بدأه بعد؛ 
ألن مهامه كانت عظيمة وجسيمة، قبل أن تمد له أيادي الغدر 
ليسقط شهيداً مع كوكبة من خرية الضباط الذين كانت لهم 
بصمة واضحة يف اإلعداد والتدريب ملنتسبي جيشنا الوطني.. 
لكن هذه هي األقدار تغيب عنا االخيار واألبطال ممن يبذلون 
العطاء بسخاء، ودون تردد بتقديم الغايل والنفيس رخيصاً 

تجاه أوطانهم، وما يخدم مصالح شعبهم.
رحل الشهيد لكنه سيظل حارضا يف قلوبنا، ألنه غرس فينا 
روح املسؤولية وحب الوطن، ومنذ عرفناه وهو يحمل هم طن 
وقضية أمة، وعهد منا أننا عىل دربه ســائرون، ولن نرتاجع 
قيد أنملة.. أخرياً نقول لتلك األيادي اآلثمة التي ال تحب الخري 
والرقي ليمننا الحبيب: إن مثل تلك األعمال لم ولن تثنينا أو 
تعيقنا عن مواصلة ما نحن بصدد إنجازه، مهما كلفنا ذلك، كي 
نخلص وطننا من عصابات املوت والدمار، ومليشيا التخلف 

والعمالة، وكهنوت اإلماميني الجدد.

حمل هم الوطن فترجل شهيدًا

الشهيد العميد الركن/ نرص الصباحيالشهيد العميد الركن/ عبدالرقيب الصياديالشهيد العميد الركن/ سعيد الشماحي
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:» « قــيـــادات عسكـــريـــة لــــ

توحيد القرار العسكري ضرورة ملحة للقضاء على االنقالب الحوثي اإليراني

   مجيد الضبابي
 

قــال العميــد الركن/عبدالرحمــن 
الشمســاني قائد اللواء 17مشاة: »إن 
مليشــيا الحوثي االنقالبية شنت خالل 
هذا األســبوع عمليات هجوم عىل اكثر 
من منطقة يف الجبهــة الغربية وجبهة 
الضباب بعد أن حشــدت قــوات كبرية 
وسالحها الثقيل من غرب املدنية وارادت 
مباغتة قواتنا املرابطــة يف مواقع جبل 
هان ويف الصياحي وغريها من املناطق 
بالضباب بهدف إعادة الحصار ملدينة تعز 
وقطع خط الضباب الذي يربط محافظة 
تعز بمدينة الرتبة لكن خابت مساعيها 
وتحطمت أحالمها امام يقظة وصمود 
األبطال الذين لقنوا عنــارص االنقالب 
هزائم قاسية وخسائر فادحة عىل مدى 

أسبوع«.

ضربة موجعة
واضاف العميد الشمساني: »أن قوات 
الجيش الوطني كانت يف وضعية الدفاع 
خالل هذه املعارك واستطعنا رغم شحة 
اإلمكانيات مواجهــة صلف العدو الذي 
حشــد قوات كبرية لقطع خط الضباب 
لكنه تلقي رضبة موجعة وخر اثنن 
من القادة امليدانين اضافة اىل عدد كبري 
من القتىل والجرحى الذين ســقطوا يف 
غرب جبل هان يف حذران والربيعي وكذلك 

يف محيط الصياحي بالضباب«.
وأكد الشمساني ان خط الضباب أصبح 
أبعد للمليشيا من عن الشمس وإعادة 
الحصار محال مــا دام هناك رجال من 
أبطــال الجيش الوطنــي يف محور تعز 
يدافعون عــن مدينتهم بــكل عزيمة 

وإخالص، ودعا رئيس الجمهورية القائد 
االعىل للقوات املســلحة املشري الركن/
عبدربه منصور هــادي ونائبه الفريق 
الركن/عيل محســن صالــح ورئيس 
الحكومة الدكتور/ معن عبدامللك ووزير 
الدفاع ورئيس هيئــة األركان العامة اىل 
االهتمام بمحافظة تعز التي التزال تعيش 

تحت وطأة الحصار من قبل املليشــيا 
وتقديم الدعم العسكري الكايف للجيش 
الوطني ليتمكن من اســتكمال تحرير 

املدينة.

صمود أسطوري
اصطدمت مليشيا الحوثي االنقالبية 

بصمود أبطال الجيش الوطني وتحطمت 
أحالمها امام عزيمتهم التي ال تقهر بعد 
هجوم شنته املليشــيا عىل تحصينات 
األبطــال يف جبهتي الغربيــة والضباب 
جنوب غرب تعز عىل مدى خمســة أيام 

متوالية.
وحشــدت مليشــيا الحوثي قواتها 
وعتادها العسكري من أماكن تمركزها 
غربي املدينة يف مفرق رشعب وشــارع 
الســتن ورضبت بكل ثقلها والهجوم 
عىل مواقع الجيش الوطني يف جبل هان 
ومواقع منطقة الصياحي وتبة الخندق 
وتبة املقبابة القريبة من خط الضباب 
الرئييس وذلك بهدف إعادة الحصار ملدينة 
تعز وقطع خط الضباب املدخل الجنوبي 
للمدينة وهو الرشيان الوحيد الذي يغذي 
تعز يف ظل اســتمرار مليشــيا الحوثي 
التحكم باملنفذ الرشقي للمدينة باتجاه 

الحوبان واملنفذ الغربي بشارع الستن.

معارك عنيفة
وخاض أبطال الجيش الوطني معارك 
عنيفة ضد مليشــيا الحوثي يف محيط 
جبل هان بــوادي حنش وتبــة القرن 
دافع االبطال عن جبل هان بكل بسالة 
وتكبدت املليشيا خسائر كبرية يف األرواح 
سواء بنريان مبارشة أو بالقصف املدفعي 
الدقيق الذي استهدف تعزيزاتهم يف حذران 

والربيعي واجربت خاللها عىل الرتاجع.
ويف اليوم الثاني من عمليات الهجوم 

غريت املليشــيا وجهتها وارادت التوغل 
جنوباً بتجاه الضباب يف الصياحي وتبة 
املقبابه بعد أن حشــدت قــوات كبرية 
وشنت هجوما عنيفا تحت تغطية نارية 
كثيفة وقصف مدفعي ودارت مواجهات 
ضارية يف حــذران ومحيــط منطقة 
الصياحي وتبــة الخندق تمكن األبطال 

ودحرها.
يف الســياق شــنت مدفعية الجيش 
الوطني عدة رضبات دقيقة استهدفت 
تجمعات وتعزيزات مليشيات الحوثي يف 
الربيعي وقرية الروض ومحيط مزارع 
البيضاني أدى اىل تدمــري طقم يحمل 
ذخرية ومقتل واصابة عدد من عنارص 
املليشــيا، كما لقي القائــد امليداني يف 
صفوف املليشيا )أبو هارون( مرصعه 
مــع ثالثة من مرافقيــه يف محيط تبة 
الخندق باملواجهات املبارشة، اضافة اىل 
مقتل القائد امليدانــي )أبو جحدل( مع 
عدد من مرافقيه، ناهيك عن مرصع نحو 
15من عنارص املليشيا يف مواقع متفرقة 

واصيب العرشات منهم 
من جهتها كثفت املليشيا من القصف 
الدفعي الذي طال مناطق آهله بالسكان 
يف الخــط الرئييس املؤدي إىل الســجن 
املركزي وقرى الضبــاب يف الصياحي 
وقريــة الحرمن وقريــة النوبة والذي 
تسبب يف مقتل اطفال واصابة عدد من 
املواطنن بشظايا نتيجة القصف، كما 
ترضرت ممتلكات املواطنن ومزارعهم.

مليشيا الحوثي تصطدم بصمود الجيش الوطني وتتكبد خسائر كبيرة في تعز

العميد الشمساني: تلقت ضربة موجعة وخسرت اثنين من القادة الميدانيين وعدد كبير من القتلى والجرحى خالل األيام الماضية

البداية كانت مع العميد عبدالله عيل الســقلدي 
مدير دائرة التموين، والذي بدا متفائال، فقد استهل 
كالمه بالقول: أنا متفائل بشكل كبري بما وصلت 
إليه القيادة الرشعيــة يف اتفاقية الرياض؛ إلنهاء 
الخالفات البينية، والتفرغ ملواجهة االنقالب الحوثي 
اإليراني ودحــره، والذي يمثل تهديــدا للمنطقة 
بأكملها.. وأضاف: إن وجود قيادة اململكة العربية 
الســعودية ورعايتها لتلك االتفاقية تمثل ضمانا 
ملزما لتنفيذ بنود االتفــاق، خصوصا وأن قيادة 
اململكة تدرك أنها ستكون الخارس األكرب من تناسل 
املشاريع الصغرية، وترشذم الكيانات الفكرية أو 
املناطقية، وتحولها إىل جماعات مسلحة، ليس ألن 
ذلك سيؤخر النرص، وتحرير ما تبقى من األرض 
اليمنية من سيطرة املليشيا الحوثية، ودحر االنقالب 
فقط، بل إنه عىل قدر تكاثر الجماعات املسلحة يف 

اليمن، ستتكاثر مشكالت اململكة مستقبالً.

ضرورة وطنية
وعن دمج الجماعات املسلحة يف الجيش الوطني؛ 
فقد أكد السقلدي أن اســتيعاب الجيش الوطني 
واملؤسســات األمنية للجماعات املسلحة يصبح 
رضورة وطنيــة، ليلتف الجميــع حول مرشوع 
اليمن الكبري والنظام الجمهوري االتحادي، وتوجيه 

نريانهم عىل عدو اليمن الحقيقي واألزيل.

اختبار حقيقي
أما العميد املهندس عبدالله محسن العليي مدير 
دائرة التأمن الفنــي، فقد قال: إن اتفاق الرياض 
يفتح فصالً جديداً مــن التوحد والثبات بن أبناء 
الوطن الواحد، بعد أن استطاع أصحاب الفتن لبعض 
الوقت بث السموم وإشعال الفتن، واللعب عىل أوتار 
املصالح الضيقة، حتى رفع اليمني سالحه يف وجه 
أخيه، عوضاً عن مواجهة العدو املشرتك.. مؤكدا أن 
االتفاق يمثل اختباراً حقيقياً لصدق النوايا  بمدى 
االلتزام بمصلحة اليمن العليا، وتغليب مصالحه 
الوطنية عىل املصالح الشــخصية، أو الفئوية أو 
الحزبية.. مضيفــاً: ما نتمناه يف األيام القادمة أن 
نرى  توافقاً أكثر وسالسة يف تنفيذ بنود االتفاقية 
التي تم التوقيع عليها، خصوصاً أنه يتضمن أطراً 
زمنية تضمن إنفاذه.. موضحا أن اليمنين مع كل 
إنجاز يضمن إعادة اللحمة الوطنية، وينبذ الترشذم 

والتفتت، قبليا كان أو مناطقياً.  
وأضاف العليي: أن عملية دمج األحزمة والنخب 
بالجيش الوطنــي بــات رضورة وطنية ملحة، 
فانصهار جميع األطراف املسلحة يف بوتقة عسكرية 
وأمنية وطنية واحدة تحت قيادة وزارة الدفاع  دون 
تهميش أو إلغاء ألى طرف، وتحت مظلة الرشعية 
اليمنية التي يقودها فخامة الرئيس املشري الركن 

عبد ربه منصور هادى، يعترب وأداً للفتنة، وتدشيناً 
للبناء الوطني الشامل، يف كل املجاالت. 

حتى ال يتكرر المشهد
من جهته قال العميد الركن عيل محسن الحارثي 
نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي: كل اتفاق يفيض 
اىل حقن دماء اليمنين ويعيل من قيمة الدولة مبني 
عىل التفاوض والحوار تسوده املصداقية والشفافية 
وترجيح املصلحة العامة فذاك ما ينبغي ان يكون 
وان تلتف حوله االمة، ولعل مــن أهم إيجابيات 
اتفاق الرياض بن الرشعية واملجلس االنتقايل هو 
القضاء عىل املشاريع واملعارك الجانبية والوهمية، 
وتوجيه وتوحيد الجهــود يف جميع األصعدة نحو 
العدو املشــرتك االنقالبين الحوثين ومرشوعهم 
اإلمامي املدعوم من إيران والقضاء عليه واستعادة 

الرشعية. 
مضيفا: إن اتفاق الريــاض بالجملة خطوة يف 
االتجاه الصحيح، أكدت من خالله قيادة الرشعية 
أنها تسعى بكل الســبل اىل االستجابة لكل مطلب 
يحقن الدماء، وانها حريصــة عىل وحدة الصف 
وبســط نفوذ الدولــة، وان من يؤجــج الرصاع 
ويســفك الدماء هو االنقالب، وبعيدا عن الخوض 

يف التفاصيل. 
مؤكدا أن الواجــب يقتيض تطبيق بنود االتفاق 

حسب أجندته املزمنة دون التساهل او التسويف 
او التوظيف، كي ال يتكرر املشهد كما يف كثري من 
االتفاقات وكما يقول التاريخ، حيث كان التساهل 
يف التنفيذ يفيض إىل إعطاء أثر ســلبي عىل طبيعة 
العالقة والثقة بن الشــعب والســلطة من جهة 
ومن جهة أخرى فان الرابح من هذا الرتاخي هو 
االنقالب، إذ املعركة معركة وقت أكثر منها معركة 

سالح، ولم يعد يف قوس التصرب منزع.
فتحت ذريعة التسامح واستقطاب اآلخر- تحت 
مسمى انشقاقات أو اتفاقات أو هدنة أو ما شابه 
ذلك، دون تنفيذ- يفلت املجرم من العقاب، وتذهب 
دماء الضحايا هباًء، ويعطل القانون، ويزداد عدد 

الالعبن وتتعدد الوجوه!

صدق النوايا
فيما بدا العميد أحمد الغشــم نائب مدير دائرة 
املدفعية يف حالة ترقــب للمواقف املنتظرة، قائال: 
ال أكون متشائما إن قلت: بأن اللقاءات الرسمية 
والحوارات املعلنة يمنيا لم تعــد ذات أهمية، بل 
وال تستحق التوقف لدى قناعات معظم مواطني 
الشعب اليمني؛ لكثرة حوارات النخب والقيادات 
اليمنية، وما وقعته من اتفاقيات عىل املدى املنظور 

واملايض.
وبالتايل حسب قول الغشم؛ فإن األحكام وتحديد 

املوقف من اتفاقية الرياض أو غريها، سيكون 
مرهوناً باملواقف التي ستتبع ذلك التوقيع؛ فإن 
صدقت النوايا وتطابقت األعمال مع األقوال؛ فإن 
التوقيع سيؤسس ملرحلة جديدة تستعيد فيها 
اليمن مفهوم الدولة، وتنترص للنظام االتحادي 
املوعود، بل وتمثل االتفاقية كذلك محطة جديدة 
من محطــات رصاعنا مع املليشــيا االنقالبية 

الحوثية، وهذا ما نتمناه.
  وقال: البد من توحيــد القدرات واإلمكانيات 
والجهود، بحيث يتفرغ الجميع للقضية الوطنية 
الجامعة، وهي تحرير اليمن من االنقالب الساليل 
البغيض، وأيا كانت الخالفات واملواقف السابقة؛ 
فإن ترجمة بنود اتفاقية الرياض إىل واقع عميل 
هو إنجاز وطني  كبري، فالجميع يمنيون، والبد 

من تقبل بعضنا البعض.

مطلب وطني
من جانبه قال العقيد محمد عبدالعزيز العسودي 
أركان حرب اللواء 203: إن توقيع اتفاقية الرياض 
محطة من محطات العمل النضايل اليمني املتواصل، 
الهــادف إىل تتويجه بانتصــار اليمن الجمهوري 
االتحادي، ونتمنى أن يكون له ما بعده.. مضيفاً: إن 
اتفاقية الرياض خيار البد منه للم الشمل، وتفويت 
الفرص عــىل القوى املرتبصــة باليمن وبوحدته 
وأمنه واستقراره، ومن أجل التفرغ لقضية اليمن 
األساسية املتمثلة يف دحر االنقالب الساليل البغيض، 
وبنــود االتفاقية ال تعد مطلبا آنيــا أو فئويا، بل 
مطلبا وطنيا أكدت عليه كل االتفاقيات السابقة، 

وخصوصا مخرجات الحوار الوطني.
وقال: ال شــك أن دمج الجماعات املســلحة يف 
الجيش الوطني واألجهزة األمنية، سيمثل إضافة 
نوعيــة للمؤسســتن العســكرية واألمنية- إن 
صدقت النوايا- بأعدادها التــي تزيد عن 90 ألفاً 
حسب وسائل اإلعالم، وأسلحتها النوعية، ولذلك 
فإننا نعيش مرحلة مفصلية يف الرصاع الدائر بن 
شعب يريد العيش يف ظل سيادة النظام والقانون، 
وجماعــة تريد العودة بالبــالد إىل عصور الظالم 

واالستعباد. 

سرعة التنفيذ
أما العقيد عبدالكريم املقديش قائد املهام الخاصة 
فقد قال: إن خيــار الرشعية عىل الدوام هو خيار 
الســالم، والحرب فرضت عــىل الوطن وخوضها 
أصبح للدفاع عــن الدولة والنظــام الجمهوري 
والثوابت الوطنيــة.. مضيفاً: إن اتفاقية الرياض 
إنجاز وطني وهدف نبيل تم التوصل إليه برعاية 
ودعم من اململكة العربية السعودية الراعي الرسمي 
لهذه االتفاقية، ونتمنى رسعة تطبيق بنودها عىل 
أرض  الواقع، وبالذات بندي دمج الجماعات املسلحة 
بكل مسمياتها- النخب أو األحزمة األمنية- تحت 
قيادة وزارة الدفــاع والداخلية مع قوات الجيش 
واألمن، وتوحيد الصفوف ملواجهة مليشيا الحوثي، 

واستعادة الدولة ومؤسساتها املخطوفة. 

خارطة الطريق
العقيد هالل القامص طالــب يف كلية القيادة 
واألركان يف مرص لم يخف تفاؤله، حيث قال: أنظر 
إىل اتفاق الرياض بتفاؤل كبــري، فهو عبارة عن 
خارطة طريق واضحة، وإطار زمني إلنهاء النزاع 
اليمني اليمني، والبدء بتفعيل دور كل مؤسسات 
الدولــة اليمنية، إىل جانب إعــادة تنظيم القوات 
العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وتوحيد الجهود 

الستعادة اليمن ونظامه الجمهوري.
ويرى القامص أن االتفاقية  ســتنقل املكونات 
التي تعمل يف الظالم إىل العمل يف إطار الدولة اليمنية 
تحت مظلة الرشعية، ومرتبطة باملرجعيات الثالث: 
املبادرة الخليجية، ومخرجــات الحوار الوطني ، 
وقرار مجلس األمن الــدويل رقم )2216(.. مؤكدا 
أن اتفاقية الرياض تساعد عىل تقويض املشاريع 
الصغرية، نظراً الســتنادها إىل مخرجات الحوار 
الوطني املتعلق بإنشاء نظام اتحادي بما يقف حائالً 
أمام توسع نفوذ املشاريع الصغرية إىل مستويات 
أكرب، لكن من الرضوري اتخــاذ خطوات عملية 
لبناء الثقة بن الطرفــن كي ترتجم بنود االتفاق 
عىل أرض الواقع، والخطوة األوىل يجب أن تتمّثل يف 
عودة الحكومة الرشعية إىل عدن، ورشوعها يف أداء 
مهامها الوظيفية من هناك، والبدء الفوري بتطبيع 
األوضاع وتقديم الخدمات الرضورية للمواطنن يف 

املناطق املحررة. 
 واعترب العقيد القامص دمج الجماعات املسلحة 
يف وزارة الدفاع والداخلية؛ خطوة مهمة البد منها، 
بل تعد البوابة األوىل لتطبيق اتفاقية الرياض، بل 
ووضع الخطط العســكرية ملا بعد الدمج، باتجاه 
التحــرك لتحرير املناطق التــي مازالت يف قبضة 

املليشيا االنقالبية.

إن اتفــاق الريــاض يعد إنجــازًا جديدًا يضاف إلــى قائمة 
إنجــازات الســلطة الشــرعية تحت قيــادة فخامــة رئيس 
الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وأي إعاقة 
لتنفيذ بنود االتفاق يعتبر خروجًا عن اإلجماع الوطني ال 
يخدم سوى أعداء الوطن، ويضر بمصالحه العليا، ويضر 

كذلك باألشقاء ويهدد األمن القومي العربي.
»٢٦ ســبتمبر« أجرت اســتطالعا آلراء نخبة من القيادات 
العســكرية حول أهميــة بنود االتفــاق في توحيــد القرار 
العســكري وبسط ســلطة النظام والقانون والتخلص من 
االنقالب وتحرير باقي المحافظات.. فإلى نص االستطالع/

  استطالع/ عبده النويدي

 العقيد/ القامص العقيد ركن/ المقدشي العقيد/ العسودي

 العميد ركن/ الغشم العميد ركن/ الحارثي العميد/ العليي العميد ركن/ السقلدي

 الســقلدي: وجــود المملكة ورعايتهــا لالتفاق ضمــان لتنفيذ بنوده
 العليي: نحن مع كل إنجاز يعيد اللحمة الوطنية
 الحارثي: اتفاقية الرياض خطوة في االتجاه الصحيح
  الغشم: الحكم على االتفاق مرهون بالمواقف القادمة

 العسودي: دمج الجماعات المسلحة إضافة نوعية إن صدقت النوايا
 المقدشي: اتفاق الرياض إنجاز وطني إذا كان هناك مصداقية في التطبيق
 القامص: اتفاق الرياض يساعد على تقويض المشاريع الصغيرة
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  المهرة / خاص:

افتتح  وزيــر النقل صالــح الجبواني اليوم 
فرع الهيئة العامة لتنظيم شــؤون النقل الربي 
بمحافظة املهرة بحضور وزيــر الدولة محمد 
عبدالله كدة واألمن العام للمجلس املحيل سالم 

عبدالله نيمر.
وأشار  وزير النقل إىل أن وجود الفرع سيساهم 
يف تنظيم  شــؤون النقل الربي وسالمة الطرق 
الربية و الشــاحنات الكبــرية وباصات النقل 
الجماعي واســتقدام رشكات جديــدة للنقل 

والحفاظ عىل الطرق العامة وإنشــاء موازين 
لتنظيم حمولة الشاحنات  الكبرية ومنع األحمال 
الكبرية املخالفة التي تؤدي إىل عرقلة الطريق أمام 

املسافرين. 
وأضاف: بأن املهرة تشــهد حــراكاً تنموياً 
متصاعداً وتحتاج لتطوير البنى التحتية  بشكل 
مستمر، مشــدداً عىل رضورة التزام السائقن 
ومالكي  رشكات النقل الجماعي ونقل البضائع  
بالقوانن واللوائح املنظمة للنقل الربي والتجاوب 

مع الهيئة ومرشفيها لخلق بيئة مناسبة. 
من جانبه أكد مدير عــام فرع الهيئة العامة 

لتنظيم شــؤون النقــل الربي يف املهــرة خالد 
مستهيل باكريت أن تأسيس الفرع سيعمل عىل 
تنظيم شؤون النقل الربي يف املحافظة، وسيحد 
من العشوائية التي كانت سائدة، معرباً عن أمله 
أن تســهم زيارة وزير النقل إىل حلحلة جميع 
اإلشكاالت التي تخص النقل الربي باملحافظة، 
داعياً جميع مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية 
للتعاون مع مرشيف الهيئة لتنظيم شؤون النقل 

الربي باملهرة بصورة عامة. 
حرض التدشن نائب رئيس هيئة النقل الربي 

بالجمهورية سند ذيبان.

  لحج / خاص:

أكــد محافظ لحــج اللــواء الركن 
أحمد عبدالله تركــي أهمية اضطالع 
محافظة لحج بــدور فاعل ومحوري 
يف إنجاح مؤتمر ومعــرض عدن األول 
للمقاوالت والبناء، وذلك من خالل إرشاك 
املســتثمرين واملقاولن يف املحافظة يف 
تحديد األولويات التي ســيقف عليها 
املؤتمر، ويناقشها بما يرتجم األهداف 
والتوجهات الخاصة بعملية االستثمار 

وإعادة اإلعمار.
وأوضح محافظ لحج يف ورشة عمل 
خاصة بمناقشة أولويات ومعرض عدن 
األول للمقاوالت والبناء، والذي سيعقد 

مطلع العام القادم إن شاء الله.
 إن املؤتمــر يعد محطــة وفرصة 
مهمة، كونه يسعى لتشخيص الواقع 
االســتثماري يف اليمن بكل مشــاكله 
وتحدياتــه، بهــدف الخــروج برؤى 
وتصورات موحدة تفعل األداء، وتعالج 

كافة االختالالت واملعوقات.
ووجه املحافظ برعة تشكيل لجنة 
من مكتب الهيئة العامة لالســتثمار 

والجهــات ذات العالقة، كما دعا كافة 
املســتثمرين ورجال املــال واألعمال 
للمشاركة الجادة والفاعلة واالستفادة 
من مخرجات هذا املؤتمر قدر اإلمكان.

يف السياق ذاته أكد نزيه الشعبي مدير 
عام االستثمار أن مكتب االستثمار بلحج 
حريص عىل املشاركة بفاعلية يف تحديد 
أولويات املؤتمــر، كون محافظة لحج 
تزخر بالعديد من املكونات واملقومات 
االستثمارية، وبخاصة مرشوع ميناء 

لحج االســرتاتيجي الذي يمثل أولوية 
ونقطة فارقة.

من جانبه أوضــح مدير عام الغرفة 
التجارية والصناعية بعدن محمد منري 
األهمية االســتثمارية ملحافظة لحج، 
داعيا إىل صياغة وثيقة تتضمن العوامل 
الجاذبــة لالســتثمار، والعراقيل التي 

تواجه املستثمرين.
وعىل ذات الصعيد أشــار عبدالقوي 
العديني مدير عام مؤسسة املستثمر إىل 
أهمية انعقاد الورشة يف تحديد األولويات 
التي يتوجب أن يرتكــز عليها املؤتمر، 

ودور محافظة لحج يف هذا الجانب.
يف حن أكد نقيب املهندسن اليمنين 
عبــد الرحمن البرصي عــىل رضورة 
تكاتف جهود مختلف الجهات الحكومية 

والخاصة لتوفري بيئة آمنة ومستقرة.
 وقــد أدارت الورشــة جملــة من 
النقاشات ودونت عددا من املالحظات، 
واطلعت عىل عناوين أوراق عمل، وانصب 
كل ذلك فيما يخدم دور محافظة لحج 
وأهميتها يف صياغة محددات وأولويات 
مؤتمر ومعرض عدن األول للمقاوالت 

والبناء.

  المكال / خاص:

افتتــح املدير العــام ملكتب وزارة 
الثقافة ســاحل حرضموت أ/ خالد 
أحمد القحوم صباح اليوم )مبادرة 
اقتني كتابك مجانــاً( الذي تنفذها 
مؤسســة العون للتنميــة. وعقب 
االفتتاح طاف املديــر العام للثقافة 
بمعية املدير التنفيذي ملؤسسة العون 
أ/ عبدالاله بن عثمان بأجنحة املعرض 
الذي يحتوي عىل »1288« نســخة 
لـ«21« عنوانا جميعها ملؤلفن وكّتاب 
حضارمة قامت بطباعتها وإنتاجها 
مؤسســة العون للتنمية، وســيتم 

توزيعها مجاناً للزوار.
وأكد املدير العام للثقافة عىل أهمية 
القراءة يف حياة الشــعوب بوصفها 
عنرصاً مهماً مــن عنارص النهوض 

الحياتي يف كافة املجاالت، شــاكراً مؤسسة العون عىل هذا 
الفعل الثقايف املهم.

من جانبه أعّد املدير التنفيذي ملؤسسة العون أ/ عبدالاله بن 
عثمان هذه الخطوة بأنها الخطوة األوىل عىل طريق خطوات 
أخرى لغرس القيم الثقافية، ومن أهمها القراءة التي تشكل 

عموداً من أعمدة نهضة املجتمعات. معرباً يف الوقت نفسه يف 
أن تحقق هذه الخطوة النجاح الثقايف املأمول.

حرض افتتاح املبادرة اإلخوة/ عبدالله مبارك باحارثة مدير 
إدارة اإلعالم والنرش بمكتب وزارة الثقافة ساحل حرضموت 
وعبدالله خالد مقيدحان أخصائي العالقات العامة واإلعالم 

بمؤسسة العون للتنمية وعدٌد من املهتمن بالقراءة.

في ورشة عمل خاصة بتحديد األولويات

محافظ لحج: تشخيص واقع االستثمار مقدمة لتطوير األداء

مدير عام الثقافة بساحل حضرموت يفتتح مبادرة 
)اقتني كتابك مجانا( بمؤسسة العون للتنمية

فتح مظاريف 11 مشروعًا لكهرباء الوادي وصحراء حضرموت

for supply, installation, testing, commissioning ,Operating& maintenance Solar Power Plant on (BOOT) 
Build-Own-Operate-Transfer  model .
       •   Interested candidates should submit a written application to obtain the Initial Tender Document 
during office hours to the following address Ministry of Electricity & Energy (Kapota, the 90th road, near 
by Al-Mansoura Power Station - Ministry of Electricity & Energy Building) Aden- Republic of Yemen 
       •   E-mail  info@moee-ye.com        Fax: 00967 - 2 –352609.
       •   Interested candidates can participate in one or more Tenders.
      •   Interested tenderers can obtain information about Initial Tender Document during office hours for 
the period of (45) days from the date of publication of the first announcement.

HERE EACH TENDER WILL CONSIST OF 2 STAGES: -
THE FIRST STAGE :-
      • Interested Tenderer shall be submitted the (THE TECHNICAL proposal without mentioning the 
prices + Proposed conditions for the contract) in closed envelope, marked with the name of the Entity, 
project name, tender number, and the name of the tenderer to the Ministry office at (Aden governorate, 
Kapota , the 90th road , near by Al-Mansoura Power Station) on or before 
05 January 2020 , 11 am.
      •   Tenders received after this deadline shall not be accepted and shall be returned unopened to the 
sender.
      •   The TECHNICAL proposal will be opened on 05 January, 11:30 am  in the meeting lounge of the 
Ministry of Electricity & Energy in the address indicated above, in the presence of tenderers or their duly 
authorized representatives.
      •   The Tenderers will be examined, the credentials of the Firms based on the submitted documents as 
per criteria that has mentioned in the Initial tender document. After evaluation, Tenderer will be required 
to make a focused presentation on Company, expertise and experience in the relevant field, proposed 
conditions for contract, proposed solution etc. On a date communicated to them.
      •   ‘’The Registrar’’ Ministry of Electricity & Energy reserves the right to reject any or all the offers 
without arising any reasons. The Ministry also reserves the right to amend the scope of the work at any 
point of time during of this stage.
THE SECOND STAGE:-
      •   Based on the TECHNICAL OFFER, eligibility criteria and solution presented etc., THE FINAL 
TENDER DOCUMENT (MODIFIED TENDER) may be issued to the shortlisted Tenderers. The 
TENDERS COMMITTEE reserves the right to issue THE FINAL FORM OF TENDER DOUCMENT to 
Tenderer, who are eligible and qualified based on the evaluation of documents submitted by the Tenderers 
and their presentation.
      •   The invited tenderers must submitted both The Final Technical and Financial Proposals according to 
The Final Tender Document that will be giving by the “registrar” ministry of electricity & energy.

No.
1
2
3
4
5
6
7

City
LAHJ

AL- DHALAA
HADRAMOOT AL- WAADI

ADEN
ABYAN

LOADDER / MODDYAH
Al- Mahara

Tender No
1/ 2019
2/ 2019
3/ 2019
4/ 2019
5/ 2019
6/ 2019
7/ 2019

MW
30
5
7
10
20
15
10

SECTION ONE: ANNOUNCEMENT
       •   Ministry of Electricity and Energy - Yemen announces Tenders No:

فتح مظاريف 12 عطاء لـ4 مناقصات في هيئة مستشفى مأرب
فتحت لجنة املناقصات واملزايدات يف هيئة مستشفى مأرب، 
برئاســة الدكتور عبدالرقيب الجيالني نائــب رئيس الهيئة 
للشــؤون الفنية وعضوية كًل من االستاذ عبده شمالن  مدير 
عام الشؤون املالية و األستاذ مطهر الشاوش مدير عام الشؤون 
القانونية واألستاذ خالد اسماعيل مدير عام الخدمات واألستاذ 
بسام الزبريي مدير املشــرتيات واملخازن مقرر اللجنة، خالل 
االجتماع األسبوعي للجنة األحد 17 نوفمرب 2019م تم فتح  12  

عطاء  لعدد 4 مناقصات معلن عنها.
وتضمن جدول أعمال لجنــة الفتح فتح عطاءات مناقصة 

توريد نظام الكرتوني متكامل 
للمستشــفى  حيث تم استالم 
املناقصة  أربعة عطاءات لهذه 
البالغ تكلفتهــا التقديرية اثنا 

عرش مليون ريال يمني.
وفتح عطاءات مناقصة توريد 
3 عطاءات  قرطاسية وعددها 
والبالغ تكلفتها التقديرية سبعة 
مالين وخمســمائة ألف ريال 

يمني. 
كما تضّمن جدول أعمال لجنة 
املطبوعات،  مناقصــة  الفتح 
وبلغ عدد العطاءات املســتلمة 
4 عطاءات فيما بلغت التكلفة 
التقديريــة  عــرشة ماليــن 

وخمسمائة ألف ريال يمني.
وفيما يتعلق بمناقصة توريد  

مواد صيانة قامت اللجنة بفتح العطاء الوحيد املقدم، ووجدت 
اللجنة  عدم استيفاء املتقدم للوثائق القانونية مما اضطرها 

الغاء املناقصة وأقرت اللجنة إعادة املناقصة.
حرض عملية فتح العطاءات عدد من ممثيل الجهات املترصفة 

والرشكات املشاركة يف املناقصات.
يذكر أن جميع العطاءات املقدمة للمناقصات سوف تخضع 
للتقييم الفني واملايل وستتم الرتسية عىل العطاء األفضل رشوطاً 
واألقل ســعراً وفقاً ألعىل معايري اإلنصاف والتنافســية التي 

يتبناها قانون املناقصات واملزايدات.

وزيــر النقل يفتتح فــــرع الهيئة العامة لتنظيم 
شـــؤون النقل البري فــي المهرة

أحالت لجنة املناقصات بوادي وصحراء 
حرضموت، يف اجتماعها أمس االربعاء، 
برئاسة وكيل محافظة حرضموت املساعد 
لشــؤون مديريات الــوادي والصحراء 
عبدالهادي التميمــي، مظاريف لـ 11 
مرشوعاً لقطاع الكهرباء ممولة من حصة 

حرضموت من مبيعات النفط اىل اللجنة 
الفنية لتحليل العروض املقدمة البالغة 

44 عرضاً.
وتتوزع املشــاريع البالغــة كلفتها 
التقديرية 5 ماليــني و71 ألف دوالر يف 
»توريد قواطع هوائية ومحوالت التوزيع 

ومحوالت القدرة ومواد محطة التمويل 
ومــواد تركيب املحوالت ومواد شــبكة 
الضغط املنخفض وتنفيذ ربط لعدد من 
املناطق بشبكة املؤسسة العامة للكهرباء« 
موزعة عىل مديريات رخية ووادي العني 

وحورة والسوم والقطن والعرب.
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محافظ حضرموت يرعى اتفاقية 
تعنى بآثار المحافظة 

دماج يلتقي نظيره الصيني في باريس

خاص/المكال 
رعى محافظ حرضمــوت قائد املنطقة 
العسكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملن 
البحســني باملكال، اتفاقية ترميم املدرسة 
الوسطى بغيل باوزير ملا تمثله من رمزية 

تاريخية لحرضموت والوطن.
وأكد املحافــظ أهمية املــرشوع الذي 
ُيعنى بأحد أهم مراكز اإلشــعاع التعليمي 
يف حرضموت والوطــن ومنارة من منارات 
العلم، والتي تخّرج منها الكوادر والكفاءات 
يف شتى املجاالت تبوأ معظمها قيادة الدولة 

واملرافق الحكومية.
وتقيض االتفاقية بإعادة تأهيل وترميم 
املدرسة الوسطى عىل أيدي عمالة كفؤة تعيد 
للمدرسة رونقها وشكلها الجمايل، بتكلفة 
إجماليــة 217،957،812 ريال بتمويل من 

السلطة املحلية باملحافظة.
وقع االتفاقية عــن الهيئة العامة لآلثار 
واملتاحف بحرضموت مديرها العام رياض 
أحمــد باكرموم، واملقــاول املتخصص يف 
البناء األثري فهمي يســلم بريك، بحضور 

مدير عام مديرية غيــل باوزير د. عدنان 
حمران، ومدير عام مكتب وزارة املالية أنور 
الجعيدي، ومدير عــام مكتب املحافظ  م. 

صالح العوبثاني.
يف االتجاه ذاته، وجه محافظ حرضموت 
قائد املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن 
فرج ساملن البحســني باعتماد مرشوع 
تحســن الصاالت الداخليــة ملتحف املكال 
بكلفــة 22,960,000 ريــال بتمويل من 

السلطة املحلية باملحافظة.
وأشــار مدير عام هيئة اآلثار واملتاحف 
رياض باكرموم إىل أهمية املرشوع يف تحسن 
وترميم الصاالت الداخلية للمتحف، ليأتي 
اســتكماالً ملرشوع ترميم الجناح الرشقي 
لقرص 14 أكتوبر باملكال الذي بلغت نسبة 
اإلنجاز فيــه %70 بتمويل من الســلطة 

املحلية باملحافظة.
رافعاً خالص الشــكر والتقدير لسيادة 
محافظ املحافظة لدعمه وتفاعله واهتمامه 
بالجانب األثــري والتاريخي لحرضموت، 

وحماية آثار املحافظة وإعادة ترميمها .

التقى معايل وزير الثقافة مروان دماج بنظريه 
الصيني لو شــوجانج يف العاصمة الفرنســية 

باريس.
جاء ذلك عىل هامش اجتماعات الدورة األربعن 
للمؤتمر العــام ملنظمة األمم املتحــدة للرتبية 

والثقافة والعلوم.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات املشــرتكة 
بن البلدين، وســبل تطويرها يف املجال الثقايف، 
مؤكدا رغبة اليمن يف تطوير العالقات مع الصن 
بما يخدم مصلحة البلدين عموما وقطاع الثقافة 

عىل وجه الخصوص.
ورشح الوزير دماج لنظــريه الصيني فرص 
التعاون بــن البلدين، مرحبا بالعمل املشــرتك 
واملثمر وبما يعزز من خدمة هذا القطاع الحيوي 

عىل كافة املستويات واألطر.
بدوره أكد الوزير الصينــي  حرص بالده عىل 
تمتن العالقات بن البلدين، وتقديم أوجه الدعم 
واملساندة  لليمن عىل املستويات والصعد املختلفة.

حرض اللقاء الدكتور محمد جميح، سفري بالدنا 
لدى اليونسكو.

نظم مكتب الثقافة يف تعز مرح 
الدمى والعرائس لألطفــال برعاية 

الصندوق االجتماعي للتنمية.
وهدف املــرح إىل تقديــم الدعم 
النفيس لألطفال، وإنعاش فن مرح 
الدمى والعرائس يف املحافظة كوسيلة 
من وسائل تحريك املشهد الثقايف املفيض 

إىل التعايف من اآلثار النفسية للحرب.
وشهدت فعاليات املرح حضورا 
رسميا وشعبيا كبريا يتقدمهم وكيل  
املحافظة املهنــدس مهيب الحكيمي 
ومدير عام مكتب الثقافة عبدالخالق 
ســيف وكوكبة من نجوم ومثقفي 

وجمهور تعز، والكثري من أطفال تعز 
الذين ارتمست الفرحة عىل وجوههم، 

وأظهروا تفاعال إيجابيا كبرياً.
وعقب العروض التقى مدير  مكتب 
الثقافة مــع املخرج أحمــد جبارة 
ملناقشــة  نصوص وتفاصيل جديدة 
وشعبية وهادفة يف مرح الدمى يف 
تعز، وخلق شخصيات  جديدة للدمى 
يف إطار الدعم النفيس، وإعادة تأهيل 
نفســية أطفال تعز وأخذهم بعيداً 
عن مأساة الحرب وانعكاساتها عىل 
نفسياتهم التي تمثل املستقبل الواعد 

واملزدان بالسالم واملحبة.

حذر سفري بالدنا واملندوب الدائم لدى منظمة األمم املتحدة 
للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو( الدكتور محمد جميح، 
من تعرض آثار اليمن للرقة والنهــب، وتعرض مناهجه 
ونظامه التعليمي للتجريف الطائفي من قبل مليشيا الحوثي 

االنقالبية.
وقال الدكتــور جميح يف كلمة بالدنــا يف الدورة األربعن 
للمؤتمر العام لليونسكو املنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس: 
"إن اليمن شهدت الحوار الديمقراطي قبل آالف السنن بن 
امللكة بلقيس ومساعديها للتشاور بشأن رسالة وردتها من 
النبي امللك ســليمان بن داوود، حيث أدارت امللكة أول حوار 
ســالم بن دولتن قويتن كانتا معرضتن للحرب، قبل أن 
تنهي امللكة الحوار باتفاق سالم تاريخي بن البلدين، اال أن 
هذا التاريخ الناصح يتعرض اليوم لتجريف ممنهج، لينتهي 
جزءاً من تراثها مروقاً، وجزء من نظامها التعليمي معطالً 
بسبب مليشيا دينية انقلبت عىل الدولة، وأرسلت األطفال إىل 
محارق الحروب." وأشار إىل أن حق أطفال اليمن أن يحصلوا 
عىل التعليم باملدرســة، ال أن يكونوا وقوداً للمعارك، كي ال 
نحصل عىل جيل ممن يعرفون كيف يفككون الكالشنكوف، 

وال يعرفون كيف يكتبون جملة صحيحة.
وأشــاد جميح بجهود اليونسكو املتواصلة لدعم اليمن يف 
القطاعات الرتبوية والتعليمية والثقافية املختلفة، مطالباً 
بمزيد من االهتمام بالرتاث الثقايف والحضاري يف اليمن يف هذه 
الفرتة العصيبة من تاريخ البالد. وخص بالذكر مبادرتن يف 
هذا الخصوص، األوىل: مــرشوع دعم التعليم املجتمعي غري 
الرســمي، بمبلغ 3.3 مليون دوالر مقدمــة من مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال االنسانية، ومرشوع الخطة االنتقالية 
يف القطاعات التعليمية املختلفة، بمبلغ 350 ألف دوالر، ال تزال 
اليونسكو تبحث وسائل تمويلها مع املنظمات والدول املانحة 

للمساعدة يف تنفيذها.

مسرح للدمى في مدينة تعز جميح يحذر من نهب اآلثار وتجريف التعليم في اليمن

بن ِفكرة الدولة، ودولــة الفكرة، ثمة عالقة 
َطردية من الصعب اختزالهــا، والتنافس الذي 
حصل خالل القرنن الســابع والثامن الهجري، 
بن »الرسولين« كدولة، و»االمامين« كفكرة، 
ما هو إال صورة ُمصغرة لرصاع ال ولن ينتهي، 
َيتكرر يف حارضنا كعناوين، أما التفاصيل فهي 

ُمختلفة تماماً.   
أسس »املنصور« عمر بن عيل رسول »الدولة 
الرسولية« يف اليمن »628هـ / 1231م«، وهي يف 
األصل امتداد لـ »الدولة األيوبية« التي استمرت 
قرابة الـ »59« عاماً، رضب السكة باسمه، وأعلن 
والئه لـ »الدولة العباسية«، وإليه أرسل الخليفة 
»املُستنرص« بمرسوم توليته، فيما خاطبه الشيخ 

أحمد بن علوان ناصحاً:
يا ثالــث الُعمرين افعــل كفعلهما

وليتفــق فيــه منك الــرس والعلن
واســتبد عدالً يقــول الناظرون له

نعــم املليك ونعــم البلــدة اليمن
كانت حينها »اإلمامة الزيدية« ُمنكمشة بفعل 
الرضبات املُوجعة التي تلقتها من »األيوبين«، 
وكان لها إمام- وقيل ُمحتســب- ُيدعى شمس 
الدين أحمد بن عبد الله بن حمزة، توالها نهاية 
العام »623هـ«، بعــد وفاة »النارص« عز الدين 
محمــد، كان كأخيه يف غايــة الضعف، تلقب 
بـ »املُتــوكل«، ولم تتجاوز صفتــه كزعيم لـ 

»الحمزات«.
صالح هو وعمه يحيى بن حمزة »الرسولين« 
عــام قيامهم، التقوا الســلطان عمر يف حصن 
»ذي مرمــر«، وخاطبوه يف حرضة الوســطاء 
من سالطن »بني حاتم«: »يا موالنا نور الدين 
تسلطن يف اليمن، ونحن نخدمك ونبايعك، عىل أن 
بني أيوب ال يدخلون..«، وظال وبعض أقربائهم 

حكاماً باسمه عىل عدة مناطق.
نقــض يحيى بن حمــزة وأوالده ذلك الصلح 
»634هـ«، استحدث حصناً يف املحالب، واستوىل 
عىل حصن كوكبان، بدون رضا ابن أخيه، توجه 
الســلطان عمر إليه بـ »60,000« ُمقاتل، أخذ 
جميَع ما كان تحت يديه، وجعل عىل تلك املناطق 
ُنواباً من قبله، ولم يكــد ينتهي ذلك العام حتى 
اعتذر األمــري »الحمزي« عن فعلتــه، فأعاده 

السلطان وأوالده ملا كانوا عليه.
ويف العام »642هـ«، تحققت للسلطان عمر 
السيطرة التامة عىل أغلب مناطق »اليمن األعىل«، 

باستثناء بعض الحصون، جعل عىل صنعاء ابن 
أخيه أسد الدين محمد بن الحسن، وكان األخري 
كثري التمرد عليه وعىل ولده »املظفر« يوسف من 

بعده.
بإعالن الشاب أحمد بن الحسن من ثال نفسه 
إمامــاً »13 صفر 646هـ«، عــاودت »اإلمامة 
الزيدية« الظهور وبقوة، وهو من نسل القاسم 
بن إبراهيم طباطبا، تلقب بـ »املهدي«، وُعرف 
بـ »أبي طري«، أجمع غالبيــة علماء »الزيدية« 
وأنصارها عليه، وقيــل: إنَّ اختياره كان كحل 
وسط إلنهاء الرصاع الدائر بن »الحمزات« و»آل 

الهادي«.
كان اإلمام الجديد كريمــاً فقيها أديبا، عاملاً 
ِبمذهبه، ُمتعصباً له، ُمكفراً ملُخالفيه، حازماً، ال 
يسكن قلعة، وال يأوي إال الرباري والجبال، استوىل 
بمساعدة أنصاره املُتحمسن عىل »20« حصناً 
حصيناً، وعزز تواجده برعة خاطفة يف أغلب 

مناطق »اليمن األعىل«.
حاول السلطان عمر اســتعادة تلك املناطق، 
لتدور بينه وبن »ابن الحسن« عدة معارك، كانت 
حد وصف صاحب »السمط الغايل«: »سجاالً عىل 
قلة عسكره، وإقبال الناس عىل اإلمام«، معركة 
»العقاب« بالقرب من حصن ثال كانت األشــهر 
»جمادى اآلخرة 646هـ«، خر فيها اإلمام حوايل 

»90« ُمقاتالً، ولم يخر الحصن.
ويف العام التايل، خر أكثر من »300« مقاتل، 
بعد محاولة فاشــلة لصد احــدى الزحوفات 
»الرسولية«، لينتهي ذلك العام بمقتل السلطان 
عمر يف قرصه بالجند، عىل يــد ثلة من غلمانه، 
وقال »الخزرجي« أن قتله تم بمؤامرة دبرها ابن 

أخيه أسد الدين.
خالل األربع السنوات األوىل من حكم »املظفر« 
يوسف بن عمر، تقوى أمر »ابن الحسن«، سيطر 
عىل صنعاء ثالث مرات، وحارب »الرســولين« 
وصالحهم، ونقض الصلح معهم أكثر من مرة، 

رغم اعرتافهم به حاكماً عىل »اليمن األعىل«.
كان النضمام األمري »الرســويل« املُتمرد أسد 
الدين محمد إىل صف »ابن الحسن«، أثره البالغ يف 
ترجيح كفته، امتدت سيطرته إىل ذمار وبيحان، 
وغزا مأرب بـ »1,400« مقاتل، وأجرب سكانها 
عىل تغيري مذهبهم السني لبعض الوقت، واألذان 

بـ »حي عىل خري العمل«.
تحالف »الحمــزات« منذ البدايــة مع »ابن 

الحســن«، إال أن املودة لم تــدم بينهم طويالً، 
اختلفوا، ودارت بينهم عدة حروب، كانت معركة 
»قارن« أشــهرها »14 شوال 647هـ«، خروا 
فيها أكثر من »380« من أقربائهم وأنصارهم، 
غري األرسى، وســقطت مناطقهم الواحدة تلو 

األخرى، حتى صعدة.
ويف صعدة، رفع شــمس الديــن أحمد راية 
االستسالم، خاصة بعد مقتل صديقه السلطان 
عمر، صالح »ابن الحســن« برشوط إذاللية، 
وزوجه بدنيا ابنة أخيه محمد، ومدحه بقصيدة 

عصماء، جاء فيها:
أضاء عىل اإلســالم نــورك وانجىل

بوجهــك ليل الهم وابتســم الدهر
وقــد علم األعــالم مــن آل أحمد

بأنك أنــت الُفلك ملا طغــى البحر
ألصق مؤرخو »الزيدية« بـ »ابن الحســن« 
ُمعجزات خارقة، وكأنه املســيح عليه السالم، 
وقالوا أنه - وأثناء ُمكوثه بمدينة صعدة - مسح 
بيده عىل رجل ُمقعد يدعى »التنن«، وأنَّ األخري 
استوى من فوره قائما، وقد صور الشاعر القاسم 
بن ُهتْيمٍل ذلك املشهد بأسلوب دعائي، وخاطب 

ُمعاريض سيده قائالً:
أبعــد شــهادة التنــني يعــي

مــن الثقلــني مأمــوم إمامــه
أتــاك كضفــدع الغمــرات جهراً

فقــام كســمهري الخــط قامة 
وما عــرف املســيح بغــري هذا

اإلمامــة يف  النبــوة  أمعجــزة 
ومــا انفرد ابــن مريــم عنك إال

بعــازر فهــو قــد أحيــا رمامه
وذكر »كاتب سريته«، أّنَه - وأثناء وقوف اإلمام 
بمدينة ثال - قِدم إليه رجل أعمى، مســح عىل 
وجهه ورأسه، وقرأ عليه، ودعا له، وأضاف ذات 
املؤرخ: »فخرج األعمى من بن يديه وقد شفاه 
الله وعافاه، وأبرص األشياء صغريها وكبريها، 
فكرب الناس لذلك«، وعن تلك املعجزات املُلصقة 

قال مسعود العنيس:
وكيــف يد كمثــل يمــني عيىس

إذا َمَســَحْت أزيــل بها الســقام
أأنــىس أنعــم املهــدي عنــدي

الذمــام بئــس  إذا  فأنكرهــا؛ 
وتحدث البعض أنَّه- أي اإلمام- دعا ذات معركة 
عىل صخرة كان بها نفع عظيم ألعدائه، فسمع 

لها هدة كالزلزلة، وصارت كالرماد، فقال أحدهم:
أومى إىل هضب الَكميم بطرفـــه

ً فتبــــددت أحجــــاره تبديـدا
كان »ابن الحسن« بال خربة سياسية، لم يعمل 
عىل احتواء منافسيه الطامحن، ورغم خضوع 
»الحمزات« له، عمل عىل إذاللهم، وتهميشــهم 
وحلفائهم »بنو حاتم«، األمــر الذي دفعهم إىل 
رفع راية العصيــان، والتحصن يف حصني »ذي 
مرمر« و»العروس«، حاربهــم، ونكل بهم، فـ 
»خربت البساتن، وُغورت اآلبار، وُدمرت البالد« 
ـ حد توصيف »كاتب سريته« ـ  وصور الشاعر 

»الحاتمي« املشهد بقوله:
أبــاح دمــاء املســلمني ومالهــا

وكان رجاهــا أن يُقــوم وينرُصا
فيا معرش اإلســالم لم يبق ُمنصف

وال ُمنكــٌر يدعــو إىل اللــه ُمنكرا
فإن تثأروا أو تنكــروا كان عاجالً

وإال قصدنــا األريحــيَّ املُظفــرا
وبالفعل ارتمــى »الحمزات« و»بنو حاتم« يف 
أحضان »املظفــر«، أصلحوا بينه وبن ابن عمه 
أســد الدين، فتقوى بذلك أمر »الرســولين«، 
اســتعادوا صنعاء للمرة الثالثــة »651هـ / 
1254م«، وسيطروا نهاية ذات العام عىل صعدة، 
وأجربوا »ابن الحســن« عىل الهروب إىل ُعالف، 
وأرسوا قائد جيشه الحسن بن وهاس، وأعلنوا 

بدأ العد التنازيل لزوال دولته.
ويف »شعبان« من العام التايل، حصلت موقعة 
»الحصبات«، وهي معركة شــهرية، قتل فيها 
حميد الدين املحيل- صاحب »الحدائق الوردية«- 
ركن دعوة اإلمام، كتب بعدها األخري لشــمس 
الدين أحمد برسالة طويلة ُمعاتباً، جاء فيها: 
»لو ُبعث أبوك وجدك رسول الله صىل الله عليه 
وســلم أكانا مع حميد أم عليه؟! أو سعيا إليك 
أو إليه؟!«، وأضــاف: »رادفت الغمة، وراكمت 

سحايب الظلمة، وقتلت رباني هذه األمة«.
بعد تلك املعركة بشــهرين، توجه »الحمزات« 
بوفد كبري ملقابلة السلطان »الرسويل« املتواجد 
حينها يف زبيد، برئاســة كبريهم شمس الدين 
أحمد، الذي لم يكرتث لتقريعات »ابن الحسن« 
النارية، قدم لـ »املظفر« جزيل الشكر، وجدد له 

الطاعة، وحظي بدعم منه كبري، وقال فيه:
ً وملا قصدت امللك ذا التاج يوســفا

علمــت بــأن الهــم ليــس يعود

دعــوت فلبانــي فتــى ال مزنــٌد
ملــوٌل وال واهــي اليديــن بليد

كان خليفة بغداد »املُســتعصم« قد كتب قبل 
ثالث ســنوات إىل »املظفر« طالباً منه القضاء 
عىل »ابن الحسن«، واعداً إياه بإقطاعه مرص؛ 
إذا نجح يف ُمهمته، وبالفعل استطاع »الحمزات« 
وبدعم »رسويل« كبري أن يقضوا عىل ذلك اإلمام، 
قتلوه بـ »ُشــوابة- ذيبن«، أثنــاء رجوعه من 
الجوف »28 صفر 656هـ«، وعمره »44« عاماً، 
ومثلوا بجثته، وحزوا رأسه، واملفارقة العجيبة أنَّ 

الخليفة »العبايس« قتل يف ذات اليوم.
كان لخذالن علماء الزيدية لـ »ابن الحسن«، 
أمثال أحمــد الرصاص، والحســن بن وهاس، 
وإصدارهم فتوى ببطالن إمامته، األثر األكرب يف 
سهولة القضاء عليه، تخلوا وأنصاره عنه، وقيل 
أنه صمد يف معركته األخرية لوحده، وفيهم قال 

أحد الشعراء:
للرصــاص الويــل  كل  الويــل 

ولحزبــه الدانــي معــاً والقايص
حرصــوا عىل قتــل اإلمــام وهم

عىل الكفار والفســاق غري حراص
أرسل شمس الدين أحمد لـ »املظفر« يوسف 
برأس اإلمام الرصيع، مــع كتاب صغري، »حدد 
به الخدمة، وشــكر النعمة لله تعاىل، ثم للمقام 
الســلطاني خلد الله ملكه«، وأنهاه ببيتن من 

الشعر:
وأبلــج ذي تاج أشــاطت رماحنا

بمعــرتك بــني الفــوارس أقتما
هوى بني أيدي الخيــل إذ فتكت به

صدور العوايل تنضح املسك والدما
لم تطل مدة بقاء شمس الدين أحمد بعد مقتل 
»ابن الحسن« كثرياً، لحق بعد شهرين وعرشة 
أيام به، وملؤرخي اإلمامة غمز وملز يف سريته؛ بل 
لم يعده البعض إماماً، والسبب تخليه عن دعوته، 

ومبايعته لـ »الرسولين«، ومنارصته لهم.
خلفه أخوه موىس، ليموت بعده بشــهرين، 
فخلفهما أخوهما الحسن، فلحق بهما هو اآلخر 
قبــل أن ينتهي ذلك العام، ثــم آل األمر لصارم 
الدين داؤود، وكان األخري ُمتسلطاً ناكثاً للعهود، 
واألعجب أن تلك النهايــات حدثت بالتزامن مع 
السقوط املُريع لـ »الخالفة العباسية« يف بغداد، 

عىل يد »التتار«.

 بالل الطيبامل�سيح و�سحايب الظلمة

من الذاكرة التاريخية
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جهود كبرية تبذلهــا قيادات الجيش الوطني 
بمحافظة مأرب شمال رشقي البالد، يف العمل 
اإلداري والفني، جميعها تصب يف بناء املؤسسة 
العسكرية وإعادة تصحيح وتسهيل السري قدما 
وبشكل يالئم النظام الرئيس للقوات املسلحة 

اليمنية.
من النظام اليدوي، إىل اإللكرتوني سعت قيادة 
شعبة القوى البرشية يف املنطقة إىل تحقيقه من 
خالل العمل ملدة عام ونصف عىل إيجاد نظام آيل 
جديد مهمته بناء قاعدة بيانات صلبة موحدة، 
تحفظ فيها حقوق املنتســبن وتسهل يف ذات 
الوقت عىل الــكادر اإلداري الضغط الذي كان 

يتمثل باالزدحام وضياع البيانات.
رئيس شــعبة القوى البرشيــة يف املنطقة 
العسكرية الثالثة العقيد الركن محمد القاسمي 
تحدث لـ 26 سبتمرب عن اآللية والنظام الجديد 
هذا بالقول » نحن يف املنطقة العسكرية الثالثة 
قطعنا شوطاً كبرياً فيما يتعلق بالعمل اإلداري، 
حيث قمنا خالل األيام األخرية بتحديث العمل 
اإلداري بطريقــة حديثة تالئــم النظام العام 

للقوات املسلحة«.

ويضيف القاســمي »بدأنا بجهــود كبرية 
إلتمام العمل اإلداري، حيث كنا نعمل يدويا أو 
نستخدم الكمبيوترات للطباعة ولالكسيل، لكن 
عملنا وبكل جهد إلدخال نظام إداري ثابت تالئم 
منظومة عمل القوات املسلحة، وتم ذلك بالتعاون 
مع دائرة التكنلوجيا واملعلومات ممثلة بالعميد 
الركن محمد شمسان اليوسفي، حيث أعطونا 
نظام ونحن عدلنا عليه بما يتوافق مع النظام 
اإلداري الثابت للقوات املسلحة، لتصبح العملية 
اإلدارية ثابتة وأصبح لدينا قاعدة بيانات تعترب 
كقاعدة صلبة لالنطالق واستكمال مرحلة العمل 

اإلداري«.
وعن املشــاكل التي حلتها اآلليــة الجديدة 

البديلة لآللية اليدوية يوجز القاسمي بالقول: 
»حلت مشاكل كثرية جدا، أوال حفظت حقوق 
منتســبي الجيش يف املنطقة، كوجود األسماء 

بجميع بياناتهم يف قالب واحد«.
ويذكر القاســمي »النظام هذا ال يحذف أي 
أســم، وال يمكن للمستخدم عليه أن يحذف أي 
أسم أو بيانات.. حتى لو معنا خطأ أو اسم زائد 
أو ناقص، ال تستطيع التعامل معه إال بنقله إىل 

مكان معن مع االحتفاظ بالحركة السابقة«.

ويورد العقيد القاسمي ضمن حديثه عن سري 
وعمل اآللية الجديدة »مثــال وحدة االزدواج.. 
املزدوجون نقوم بنقلهم إىل مكان محدد يعني ال 
أحد يستطيع حذف أي اسم من قاعدة البيانات، 
لكن نقول: عازم ازدواج.. نقل إىل املنطقة الفالنية 
أو من الوحدة الفالنية إىل الوحدة الفالنية، بحيث 

أنه يتم االحتفاظ ببياناته من الضياع«.
ويتابع »األهم من هذا يف التحديث األخري، هو 
ربط شعبة البرشية بالشعبة املالية آليا وبشكل 
تلقائي، يعني النظام ال يوجد لدينا فقط، ولكنه 

أيضا موجود يف شــعبة املعلومات يف املنطقة.. 
السريفر الرئيس، بمعنى أنها تظهر آليا لديهم 

يف الشعبة«.
ويوضح القاســمي »أن عمــل اآللية قائمة 
عىل شبكة داخلية، ســريفر املعلومات موجود 
يف املعلومات، وشاشــات البرشية موجودة يف 
البرشية وشاشــات املاليــة يف املالية وكلها يف 

املنطقة«.
وعن أهــم اإليجابيات التــي حققتها اآللية 
الجديدة هذه تحدث رئيس شعبة القوى البرشية 
يف املنطقة العقيد الركن محمد القاسمي » كان 
يحدث لنا ارتباك شــديد بالعمل اإلداري، حيث 
كانت املخرجــات الناتجة قبــل إدراج النظام 
الجديد ال تنفذ يف املالية، لكن اآلن ما يتم العمل 
عليه يف النظــام واآللية الجديدة، ينفذ يف املالية 
فورا، حيث يصلهم إلكرتونيا، ونحن بدورنا نطبع 
املســتند اآليل الورقي ويعمد من القيادة من ثم 
يرسل إىل املالية بموجبه، ليتم بعدها مطابقته يف 
النظام برقم املستند، ويتم حينها قبول املعلومة 

الواصلة إليه«.
وفيما يتعلق بالقوة التي يشملها النظام يذكر 
القاسمي »أنه يوجد لدينا الوحدة اإلدارية والتي 
تشمل القوى امللحقة مثل األفراد الذين ما يزالون 
بال ترقيم أو جدد، يتم ادخالهم يف هذه الوحدة 
اإلدارية، وال يتم نقلهم إىل الوحدة املالية إال بعد 

وصول تعزيز مايل لهم«.
ويتابع القاســمي »أغلب األقســام يف النظام 
الجديد، حاليا مفعلة، ونحن يف الطريق إىل تفعيل 
اإلصدار اآليل للبطائق االلكرتونية، فقط لدينا بعض 

التعديالت الفنية ومنتظرين للطابعة تصل«.
وأوجز القاسمي فرتة ومدة اإلعداد بالقول: 
»استغرقت مدة تجهيز وإعداد هذا النظام، وقتا 
كبريا جدا بحدود عام ونصف، وبقينا نعمل عليه 
حتى وصل إىل ما وصل إليه كما ترى، يف إشارة إىل 

األنظمة البارزة عىل شاشات عرض األجهزة«.
ويؤكد القاسمي بأن اآللية حققت وانجزت 
تقدما كبريا.. تحسن حيالها العمل اإلداري والذي 
ملسه الجميع من منتسبي املنطقة العسكرية 
الثالثة، حيــث حلت من الضغــط الكبري عىل 
املوظفن يف الشعبة، وخففت االزدحام البرشي 
للقــوة املقيدة التي ترتدد مــن وقت آلخر عىل 

الشعبة«.

المنطقة العسكرية الثالثة.. نقلة نوعية في تطبيق آليات حديثة
عمــل دؤوب تقــوم بــه شــعبة القــوى 
العســكرية  المنطقــة  فــي  البشــرية 
الثالثة، لغرض تسهيل العمل، وحفظ 
حقوق منتسبي الجيش الوطني، وتلبية 
تطلعاتــه نحو العمــل اإلداري الموحد 
والخالي من أي مشكل، وضياع البيانات 

والمعلومات.

  26 سبتمبر - خاص

ملخص النظام اآللي الجديد

•   التعاون مع دائرة تكنولوجيا املعلومات من خالل تطوير وتركيب منظومة القوى 
البرشية وهي عبارة عن نظام متكامل للشؤون اإلدارية واملالية لضمان أداء أفضل 

ورقابة اشمل وقد تم تركيبه والعمل عليه منذ عام تقريباً.

•   القيام بعملية اإلرشاف واملراقبة الخاصة بأداء النظام خالل الفرتة املاضية والقيام 
بحل املشــاكل واملعوقات التي تظهر يف النظام اآليل بالتعاون مع مختيص شعبة 
املعلومات باملنطقة وكذلك مهنديس دائرة النظم واملعلومات التابعة لوزارة الدفاع.

•   استالم كشوفات رواتب األشــهر من الدائرة املالية وادخالها يف النظام والتأكد من 
تنفيذها بالشكل املطلوب من خالل القيام بعدد من إجراءات اإلدخال تتضمن التايل:

-  إجراء عمليات التنقالت الداخلية والخارجية بن وحدات املنطقة الثالثة التي تمت 
خاللها الفرتة الحالية.

-  إضافة بيانات الواصلن الجدد اىل جميع وحدات املنطقة الثالثة الغري موجودة 
مسبقاً يف النظام اآليل.

•   استقبال املعلومية اليومية من إدارة اإلحداثيات والحركة، وتنفيذ العمليات الواردة 
فيها كل عىل حدة.

•   تدريب املستخدمن عىل النظام بحيث يعطى مختصو كل إدارة الصالحيات املحددة 
املطلوبة إلنجاز أعمالهم بسهولة وير.

•   طباعة برطوم قيادة املنطقة الثالثة والقيام بعملية املطابقة بن بيانات شعبة القوى 
البرشية والشعبة املالية تحت إرشاف نائب رئيس شعبة القوى البرشية وتصحيح 

االختالفات بن الشعبتن.

•   زيارة دائرة التكنولوجيا وتقديم املقرتحات يف أي رؤية نراها مناسبة لتطوير النظام 
ويتم اخذها بعن االعتبــار ونحن عىل تواصل دائم مع دائرة التكنولوجيا من اجل 

أن تكتمل رؤيتنا للنظام.

إتالف أكثر من 6 آالف لغم زرعتها مليشيا الحوثي في المخا والخوخة
أتلفت الفرق الهندســية التابعــة للربنامج الوطني 
للتعامل مع األلغام وبالرشاكة مع املرشوع السعودي 
)مســام(، الثالثاء، كمية جديدة من مخلفات الحرب 
واأللغام التي زرعتها مليشــيا الحوثــي االنقالبية يف 
مديريتي املخــا بمحافظة تعــز والخوخة بمحافظة 

الحديدة.
وأكد مصدر عملياتي يف الربنامج الوطني، يف ترصيحات 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( اتالف 6324 لغماً وذخرية 
غري منفجــرة وقذائف وصواريــخ يف منطقة الكدحة 

بمحافظة تعز.
وأوضح أن الكمية التي تــم إتالفها تضم 815 لغماً 
مضاداً للدروع، و815 صاعقــاً، و363 صاروخاً عيار 
105، 350 قنبلة، و252 قذيفــة هاون، و635 أفيوز، 

و1594 طلقة عيار 23، و1500 طلقة عيار 14.
وأشــار املصدر إىل ان األلغام التي تم إتالفها نزعتها 
الفرق الهندسية التابعة للربنامج الوطني وبالرشاكة 
مع املرشوع السعودي مسام، من مناطق مختلفة منها 
حيوية يف مديريتي املخا والخوخة بعد أن زرعتها مليشيا 

الحوثي االنقالبية بكثافة عالية وبطرق عشوائية.
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ســيئون مدينة التعايش والســالم واالســتقرار 
والتنمية، الزائر لهذه املدينة يلمس الفرق الكبري بن 
مرحلة عاشتها املدينة يف الفرتة التي سبقت االنقالب 
املشؤوم، عملت مليشيا الحوثي وجماعات القاعدة عىل 
زعزعة السلم االجتماعي، واإلرضار بالسكينة العامة 

يف عدد من املدن واملحافظات. 

ورغم مرور سنوات عىل تلك األحداث إال أنه مازالت 
ذكريات الناس لم تنس تلك األعمــال اإلرهابية التي 
مارســها تنظيم الدولة االسالمية )داعش( يف أماكن 
متفرقة من الوطن، وكذلك مليشيا الحوثي االنقالبية 
اإليرانية التي استولت عىل مؤسسات الدولة، ونهبت 
مستودعات الســالح من املعســكرات، واتجهت إىل 
مختلف املحافظــات لفرض مرشوعهــا التدمريي 

الكهنوتي الطائفي بالقوة. 

ومن أين تبدأ القصة يا ترى؟! قصة هذه املدينة التي 
تنعم باألمن والسكينة ويتصف أهلها بالسلم. وكيف 
نجت بأعجوبة من خطــر اإلرهاب والعنف؟! القصة 
تبدأ من أبطال املنطقة األوىل الذين نجحوا يف اجتثاث 
قدرات أخطر التنظيمات اإلرهابية التي سعت إىل إعالن 
حرضموت إمارة اسالمية يف الجزيرة العربية.. يعود 
الفضل ملقاتيل املنطقة العســكرية األوىل يف محاربة 
العنارص اإلرهابية ومالحقتهم يف كل أرجاء حرضموت 
الوداي، وإفشــال كل تلك املخططات، وتمكنت قوات 
املنطقة العســكرية األوىل املحافظة عىل إمكانياتها 
العســكرية التي حاول التنظيم السيطرة عليها من 
خالل تنفيذ هجومه الكبري يف عام  2013م بعد تجميع 
عنارصه الهاربة من محافظــة أبن، وحصوله عيل 
ترسانة كبرية من العتاد واألسلحة، استوىل عليها من 

معسكرات الجيش. 

ما حدث يف حرضموت وأبن يجربنــا عىل العودة 
للحديث عــن اإلرهاصات األوىل، ونشــاط العنارص 
اإلرهابية أواخر األلفية الثانيــة، وقيامهم بعمليات 
إرهابية استهدفت السواح واملصالح الغربية واإلرضار 
بمصالح الوطن كحادثة البارجة كول األمريكية يف عدن 
والفرنسية هلمربج يف حرضموت، إال أن تلك العمليات 
ظلت محــدودة مقارنة بما قام بــه االرهابيون من 
توجيه مئات من عنارصهم للهجوم عىل محافظتي 
أبن وحرضموت السيما إذا نطرنا لقدراتهم املحدودة 
يف إســقاط معســكرات الدولة والوصول إىل ثكنات 

الجنود واماكن نومهم، وقتل املئات منهم 
والحصول عىل األسلحة والعتاد العسكري 
الثقيل ما يوحي بأن هناك ترتيبات تمت بل 
وتحرك التنظيم وقتها يف نطاق محافظتن 
عىل الساحل الرشقي لليمن، حيت خطوط 
املالحة الدولية، ويف باب املندب وحرضموت 

القريبة من آبار النفط والغاز.

هذه املعادلة لم تأت مــن فراغ، بل عىل 
ضوء حسابات سياســية للدولة العميقة 
للنظام الســابق أراد منها إيصال رسالته 
لألطراف الدولية بخطورة الوضع يف اليمن، 
وأنه القادر عىل إعادة ضبط األوضاع يف تلك 
املحافظات، حيث تنشــط تلك التنظيمات 

اإلرهابية.

تعالوا معنا لنتابع هذا التحقيق الصحفي 
الذي أجريناه يف مدينة ســيئون محافظة 
حرضموت. لنرســم مشــاهد مــن تلك 
الفصول الرتاجيدية لحرب ومواجهه ودماء 
سفكت هنا بسبب تلك الجماعات اإلرهابية 
الخارجة عن الرشع والنظام، والتي ال تؤمن 
سوى بلغة العنف والدمار لغرض أجندتها 
الظالميــة، وقد أثبتــت الوقائع عقب تلك 
األحداث بأن داعش والحوثي وجهان لعملة 

واحدة.

فارق بين الحياة والموت
نعم هناك فارق بن منتســبي الجيش 
الوطني يف املنطقــة األوىل الذين يزرعون 
الحياة يف حرضموت الــوادي وبمواجهة 
عنارص منحرفة فكريا باســم الدين أرادوا 

تقويض كل يشء جميل هنا.

وقف الجنود األبطال بقوة أمام عنارص قادمة من 
خلف التاريخ اعتربت من ارتدى الزي العسكر طواغيت 
وقتلهم فرض عن.. املنطقة األوىل بمقاتليها خاضت 

حربا طويلة مع اإلرهاب وعنارصه، يف معارك متتالية 
ورغم أن مدينة سيئون والقطن ومدينة شبام التاريخ 
نفضت غبار تلك االيام املأساوية، وتحولت إىل مدينة 
تتسم بالهدوء، وتتجه نحو مستقبل اليمن االتحادي، 

وتنعم باألمن والسكنية، وتشكل نموذجا للتعايش 
وبفضل تواجد أبناء الجيــش الرافعة الحقيقية 
واملظلــة ألمنها واســتقرارها، فذاكرتها مازالت 

تخرتن حكاية صمود ضد اإلرهاب.

اإلرهابيون 
قدم الواهمــون إىل حرضموت الوادي يقرعون 
طبول املوت والدمار ليصبح املوت هو الســائد يف 
أرجاء املدينة يرسم تراجيدية مأساوية لم يشهدها 

ولم يعرفها التاريخ.

هذه املحافظة املسالم أهلها صارت دماراً ويعم 
أرجاؤها رعب الفكر املنحــرف ارتكبت مجازر 
وســفكت دماء األبرياء يف أرجائها، صار جرائم 
اإلرهاب يف حرضموت يتصدر عناوين الصحف 
العاملية الذي صنفت شبام حرضموت من أخطر 
املدن.. نعم شــبام التاريخية أقــدم ناطحات 
الســحاب يف العالم حضارة الطن والتي كانت 

قبلة السواح.

لم تعد املدينة املفضلة لرشكات السياحة والتي 
أوقفت تفويج السياح الذين أبهرتهم يوما حضارة 
الطن، يؤكــد لنا مدير فندق الســماح "توقفت 
الســياحة يف وداي حرضموت، فالفندق أصبحت 
واجهته مشوهة، وركام إثر االنفجار الذي استهدف 
مقر قيادة املنطقة يف 2013م، كما تعطلت مصالح 
الناس كالعاملن يف القطاع الســياحي، وقطاع 

الخدمات والحرف اليدوية.

وعن وضع ســيئون وحرضموت الوادي إبان 
تواجد اللواء 135 يصف ضابــط توجيه اللواء 
العقيد عبده الرمــاح، قائــال: "تحريك ورقة 
التنظيمات اإلرهابية بعد ثورة الشباب السلمية 
لغرض تهديد مصالح الدول خطوط املالحة الدولية، 
كذلك تهديد مصالح الرشكات النفطية يف حرضموت 
وشبوة ومارب واملســيلة، حيث عمل التنظيم وفق 
خطة ممنهجة لالنتقال والسيطرة عىل حرضموت 

الوادي".

وأضاف: "توفرت اإلمكانيات املادية لصيانة األسلحة 
واملعدات واآلليات، ورفع معنويات املقاتلن، وثقتهم 
بأنفســهم وبعدالة قضيتهم التي يدافعون من أجلها 
بعد توجيه القائد األعىل للقوات املسلحة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي بتحرك اللواء135 بكافة عتاده 
من الضالع إىل ســيئون، والذي ســبق لهم مواجهة 
التنظيم اإلرهابي يف محافظة أبن، وصل اللواء سيئون 
وانترشت الكتائب لتأمن املدينــة، وجمع معلومات 
عن إمكان تواجد اإلرهابين ورصد تحركاتهم، يف تلك 
الفرتة نفذ التنظيم عدة عمليات اغتياالت وتفجريات 
مســتهدفن الدوريــات والنقاط العســكرية، ويف 
2014م هاجم اإلرهابيون مدينة القطن، وأعلن عنها 
إمارة إســالمية عندها تحركت كتيبة من اللواء 135 
واجتثاثهم خالل ساعات، وبعد محاولتهم استجماع 
قواتهم قاموا بهجوم شــامل عىل النقاط العسكرية 
يف وادي رس والقارة القريبة من مدينة شبام ومطار 
ســيئون وقادة املنطقة، لكن كل تلك املحاوالت باءت 

بالفشل أمام يقظة أبطال اللواء".

يواصل الرماح الحديث قائال: "أعدت خطة للوصول 
إىل أوكار تلك العنارص من خــالل مداهمة، وتفتيش 
املنازل التي تم رصدها وتطهــري األودية واملرتفعات 

الجبلية".

نزول ميداني
برفقة الرماح قمنا بزيارة إىل تلك املناطق التي كانت 
منذ أعوام مرح مواجهــات، لنقف يف نقطة القارة 
الواقعة غرب مدينة شبام الجنود يف النقطة يقومون 
بتفتيش السيارات والعربات القادمة من خارج املدينة، 
حدثنا أحد الجنود قائال: "عملنا يحظى باحرتام وتقدير 
املواطنن، وهم متعاونــون معنا ومدركون بأننا هنا 
يف خدمتهم، ونحن نشعر بســعادة كوننا نوفر األمن 

والسالمة.

وعن نقطة القارة يقول: "هذه النقطة ظلت الهدف 
الرئييس لهجمات اإلرهابين، فهم يســعون جاهدين 
للسيطرة عليها كونها بوابة سيئون ومدينة شبام ففي 
2014م قاموا بهجوم كبري عىل النقطة بسيارة مفخخة 
وعنارص هجومية يف ثالث مجموعات وتغطية نارية 

وإسناد، لكن هذا التكتيك فشل تماما".

يواصل الحديث جندي آخر شــارحاً كيف استمات 
أحد االرهابين يف القتال ورفض االستسالم بعد نفاذ 
ذخريته، وقام بتفجري نفســه بإحدى القنابل، هذه 
الحفر عىل االسفلت أثر انفجار السيارة املفخخة، وعىل 

الجدران آثار املواجهات.

واصلنــا رحلتنا نحــو وداي رس، ويف النقطة التي 
تقع يف منتصف الطريق الرئييس الرابط بن ســيئون 
والقطن، وعىل مدخــل وداي رس التي تحد من حركة 
عنارص التنظيم املختبئة يف الوادي يحدثنا جندي قائال: 
"اليوم سيئون تشهد حركة إعمار وتنمية لتواجد األمن، 
وكما تشاهده أمامك ازدحام سيارات املواطنن وناقالت 

بضائع تجار.

نودع أفــراد النقطة.. نواصل التقــدم عرب الخط 
األسفلتي نحو الوادي منظر الحقول الخصبة واملنازل 
الرتابية عىل األطراف تشــكل لوحة جميلة يمتاز بها 
وادي حرضموت، حقــول زراعية مختلفــة الذرة، 
الطماطم، جميع الناس يعملون، النساء والرجال ترسم 
صورة مذهلة من الطبيعة الغناء لوداي حرضموت، 
هذه الحقول التي حاول اإلرهاب أن يحرم الناس منها.

مطار سيئون
املطار يشــكل الواجهة املرشفة للرشعية، شاهدنا 
كيف يتعامل القائمون عىل مطار سيئون يف تعاملهم 
مع املسافرين، إذ تتوفر فيه جميع متطلبات الخدمات 
عىل غرار املطارات الدولية من األجهزة الحديثة لإلطفاء 
والرصد ومراقبة حديثة، إضافة إيل كامريات وأجهزة 
ليزر لتفتيش أمتعة املسافرين بير ورسعة، وإفراد 
الرشطة الجوية يأمنون املطــار والخدمات املقدمة 

للمسافرين تجعل من مطار سيئون األفضل.

بعد ذلك نعود إىل مقر املنطقة العسكرية، ويف البوابة 
نشاهد آثار الدمار الذي خلفته العمليات اإلرهابية يف 

محاوالت القاعدة الوصول إىل مخازن قياده املنطقة.

ويف جلســة جمعتني مع قائد اللــواء 135 العميد 
الركن يحيى أبو عوجاء والذي رشح لنا دور التحالف 
يف إســناد اليمن للقضاء عىل االرهاب قال: "مكافحة 
االرهاب هو التزام يمني للمجتمع الدويل، فاليمن عانى 
كثريا من اإلرهاب، فدمــر االقتصاد وأثر عىل التنمية، 
ونحن يف املنطقة العسكرية األوىل خضنا مع االرهاب 
معارك.. نجحنا يف تدمري إمكانيات االرهابين العسكرية 
واللوجستية.. وهنا كما أقدم شكري للتحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية الذين قدموا لنا الدعم 
االستخباراتي واإلسناد الجوي، والتزال معركتنا مع 

التنظيمات اإلرهابية مستمرة".

ختاما نشــيد بتضحيات منتســبي اللــواء 135، 
وخربتهم يف التعامل مع التنظيمات االرهابية يف حروب 

العصابات وتطهري العديد من املحافظات. 

معركة طويلة وشــاقة خاضها ويخوضها رجال 
املنطقة العسكرية األوىل مع تلك التنظيمات االرهابية 

التي ال تملك إال لغة املوت.

  العميد أبو عوجا: بالدنا عانت من اإلرهاب وملتزمة 
للمجتمع الدولي بمحاربته

فيما كان داعــــش ومليشيا الحوثي يتسابقان للسيطرة على السلطة
« تكشف في تحقيق صحفي تفاصيل معركة تصدي الجيش لإلرهابيين في وادي حضرموت  « 

أبطال المنطقة العسكرية األولى.. دور بارز في مواجهة التنظيمات اإلرهابية وتعزيز األمن والسلم االجتماعي
كيف فشلت الجماعة اإلرهابية من تحويل حضرموت إمارة للتنظيم، ووادي سر قاعدة عسكرية للتدريب والتأهيل؟!
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قبل أيام حل عــىل موظفي الدولة- الذين 
يقبعون يف مناطق سيطرة الحوثين- فتات 
سنوي وحيد بعد ترقب هالله الذي ال يظهر 

إال مرة يف السنة. 
حالة من القهر فجرتهــا ذكرى الفتات، 
فاملطالب كثرية واملؤنة ال تكفي أليام. يقول 
موظفــون: لوال الحاجة والعــوز ملا ذهبنا 
الستالم نصف راتب، يف األساس ماذا سنعمل 
به لن يلبي طلب األرسة أليام، ولن يفي بأدنى 

متطلبات البيت. 
املليشــيا التي ولدت يف بيــت الكراهية 
وتشــبعت بالحقــد ودأبت عــىل االنتقام 
وانتهجت التكفــري ال تجد الرحمة إىل قلبها 
ســبيال إال مرة واحدة يف الســنة. يتعاطف 
الناس ويرتاحمون فيما بينهم ويجودون عىل 
ضعيفهم بما يستطيعون، ويزداد تكافلهم 

وتراحمهم يف األوقات الصعبة.
حاولت املليشــيا مجــاراة ذاك الرتاحم 
وتفضلت عىل موظفي الدولة بنصف راتب، 
لكن هذه املرة كان لفتات الراتب حكاية أخرى 

وتفاصيل موجعة. 
مراقبون يرون أن املليشيا ترى أن حرمان 
املدنين  من أبسط رضورات العيش، أنجع 
ورقة يف معادلة الرصاع، ومضمار املكاسب 
السياسية، يف أي تفاوض أو حوار، يراد منه 

وقف الحرب.

الموت أهون
بعينن مغرورقتن بالدمع وبصوت تعتليه 
حرشجة البكاء وتناهيد الوجع، يتكلم أحد 

املوظفــن عن فتات الراتــب، ولم يجد من 
األلفاظ ما يعرب به عن حالته ســوى دعوة 
أرســلها لرب العاملن فهو مالذه وملتجؤه: 

»الله ال وفقهم اللهم انتقم لنا من الحوثين«، 
إىل من  اشــتكي وبمن ألوذ من هذا الظلم، 
وال يســعني إال أن أقول: »حسبنا الله ونعم 

الوكيل«.
وأضاف: »نصف الراتب عمل يل مشاكل ما 
دريت ملن أعطيه وما أشرتي به البيت مليان 
عيال والعمل ما فيش آه آه، أنا يف حالة ال يعلم 

بها إال الله املوت أهون لنا من هذا العذاب«.
مع هذه الحالة ترى ألفاظ املواســاة غري 
مجدية، فالكالم ال يغني وال يحل مشــكلة. 
تشــري التقاريــر الحكوميــة والدولية إىل 
أن %60 مــن إيرادات الدولــة التزال تحت 
ســيطرة الحوثين، ومع ذلك يمتنعون من 
تسليم رواتب املوظفن يف املناطق التي تحت 
ســيطرتهم عالوة عىل ذلك إن قررت تعطي 
فستمنح نصف راتب تأخذ بعضه تحت بند 

الزكاة وترق البعض اآلخر. 

فتات مسروق
بنربة مكلوم وأنن موجوع يتحدث موظف 
آخر عن فتات الراتب. يقول: »كنت قد جدولت 
متطلباتي وفصلتها عىل نصف الراتب، لكن ما 
حدث معي جعلني أكتوي بنار األىس، والغبن، 
والقهر، كنت قد وعدت طفيل الصغري بكسوة 
بسيطة بقدر الحال بعد أن أقنعت بقية أطفايل 

ممن أدركوا -بعض اليء- صعوبة الوضع، 
ويقدرون حالتي وســمحوا بكسوة أخيهم 
الصغري.. طفيل الذي يبلغ من العمر ما يقارب 
سبع سنوات عانقني أكثر من مرة، وقبلني 
بقبالت ال حرص لها، وعاش يومه أمرياً، فهو 
من سيفوز بالكسوة دون إخوته، رافقني إىل 
خارج املنزل وهو يدعو يل ويف كل حن يغري 
رأيه حول لون الكوت الذي ســآخذه له ولم 
يستقر عىل لون متنقال بن طلباته وأذواقه، 
بينما أكتفــى بقية األوالد بالوعود إىل نصف 
الراتب القادم، جريت خطاي ووصلت الربيد 
ووقعت عىل املبلغ وتجهزت الستالمه فوجئت 
بخصم )8 آالف( ريال تحت بند الزكاة، وما 
كدت أستفيق من وجعي عىل الثمانية اآلالف 
حتى نزل بي وجع آخر تمثل يف إعطائي بقية 
نصف الراتب من فئة املائتن والخمســن 

مهرتئة ال تقبل عىل اإلطالق«. 
تنهد كثريا ثم صمت وغلبه البكاء ثم واصل 
حديثه: »حينها ضاقت بي األرض وأظلمت 
عيل وتذكرت وعودي ألبنائــي، وكيف أني 
سأخيب ظنهم، وأعود إليهم بخيبات أمل ويد 
فارغة، تنحيــت جانبا، وبدأت يف فرز الورق 
املهرتئة فكانت نصف ما تبقى يل من نصف 
الراتب ما يعني أن كوت طفيل ال أســتطيع 
رشاءه، شددت حييل وعزمت أن أقصد محل 
املالبــس يف محاولة ألخذ كــوت بالفلوس 
املهرتئة، انتقيت كوتا وذهبت للمحاســب 
واتفقنا عىل الثمن وأعطيته الفلوس املهرتئة، 
وما إن رآها حتى ضحــك وزمجر يف الوقت 
معا، وقال يل: بتضحك عــيل أو أيش، ادينا 
لك كوت جديد وماركة وتشــتي تدي قيمته 
فلوس مقطع! معك فلوس مثل الناس وإال 

الله معك«.
وأضاف: »لم يتفهمني ولم يصغ إيل وقال 
ناصحاً: رجع الفلوس للذي إداها لك، فأخذت 
نصيحته وهرعت إىل الربيد، وقلت لهم: هذه 
الفلوس منكم ما رضت تمي غريوها. ويف 
موقف ال أزال أتذكره عىل الدوام أجاب عيل: 
ما معك إال هذه، فرميتها له وقلت: ما عليها 
لك. وقال يل: خذ الفلوس وانقلع من هنا قبل 
ما أهينك، يقول: »اكتفيــت بكرامتي ثمناً 
وحافظت عليهــا، وأخذت الفلوس املهرتئة 
كدليل يعتذر ويشفع يل عند األبناء«. يقول: 
»عدت أدراجي أحمل خيبــات وندم، وأجر 
حمال كبريا من الحرج من وعودي ألبنائي، 
ولك أن تتخيل موقفي مــن أبنائي وطفيل 

الصغري«.
واختتم املوظف حديثه: »استطعت إقناع 
األبناء الكبــار وبقيت ضعيفا، وحائرا أمام 
طفيل الصغري الذي ســكب عرباته أكثر من 
مرة، ولم أستطع إقناعه أبدا، لكنني صدقته 
وأخربته بأن الحوثين قد رسقوا كســوته 

ورسقوا من الشعب لقمته وفرحه وحياته 
وجميع حقوقه«.

مرتباتنا صدقة
آالف القصص والحكايا واملواجع نصف 
الراتب يخفيها جربوت الحوثين وبطشهم 
واســتبدادهم باملواطنن تحت سيطرتهم، 
فاملوت مصري محتوم لكل من يديل بظلمهم 
ويحكي تفاصيل جرائمهم، وال ينبس املظلوم 
ببنت شفاه إال إذا ضمن عدم ذكر اسمه وأمن 
الجهة التي يحكي لها وتيقن بأن تحفظ رسه 

وتكتم أمره. 
يتحدث موظف آخر بلغة ساخطة وتعابري 
وجه عبوس يقول: »أصبحت مرتباتنا صدقة، 

ولم تعد ملكنا و ليست حقا من حقوقنا«.
يرد هو اآلخر قصته مــع الربيد الذي 
اســتبدل النقود بنقود التجــار املهرتئة يف 

صفقة أبرمهــا الحوثيون مع التجار الذين 
أصبحوا يتقاســمون أرباحهم بالقر مع 

الحوثين تحت مسمى املجهود الحربي. 
يقول: »حن أعطاني الفلوس أحد موظفي 
الربيد رفضتها بحجة أنها تالفة، لكنه قال 
يل: جرهــا مقطع و إال انقلــع«. ويضيف: 
»أخذتها وأوكلت أمــري للجبار فالله بيننا 
و بينهم. يقول حــن وصلت البيت قالت يل 
أم أوالدي بسخرية وامتعاض: »يا أهبل فن 
كان عيونك عندما رصفوا لك هذه الفلوس 
املشططة )التالفة(؟!. فقلت لها: والله إن 
عيوني معي بس قالوا: تجرها أو ما تجرها 
طز فيك قد بصمت.  ففكرنا مليا يف كيفية 
ترصيفها واالســتفادة منها، فاهتدت أم 
العيال إىل رأي فقالت: ما رأيك نشــرتي بها 
أي أغراض؟ فقلت لها: ما معي يشء رقبة 

مثل رقاب الحوثين، هذا حرام وظلم«.

 وبحســب تقارير طبية ومعلومــات إعالمية يف 
محافظة الحديدة؛ فإن وبــاء حمى الضنك واملالريا 
يجتاح مديريات زبيد وبيت الفقيه والزهرة واللحية 
بشكل مخيف بعد أسبوعن من اجتياح الوباء ملديرية 

الجراحي التي تسبب فيها بوفاة أكثر من 40 حالة.
املصــادر الطبية قالــت: بأن األدويــة واألمصال 
والســوائل الوريدية التي جاءت بها منظمة الصحة 
العاملية غري كافية لتغطية املصابن يف مديرية الجراحي 
وحدها والتي صــارت مديرية منكوبة يف الوقت الذي 
ينترش وباء حمى الضنك بشــكل مخيف يف املديريات 
املجاورة، أغلقت وتوقفت بعــض املراكز الصحية يف 
مناطق سيطرة مليشــيا الحوثي االنقالبية، والتي ال 
تبايل بأوجاع السكان الذين تفتك بهم األوبئة وتتسبب 

يف وفاة املئات وإصابة اآلالف.
وإذا كانت تلك مصادر طبية فإن ناشطن تحدثوا 
عن وفيات أخرى لــم يتم حرصها يف املديرية، لكونها 
توفت يف مناطق نائية ولــم يبلغ عنها فالوباء انترش 
بالتزامن مع هطول األمطار عىل املديرية وانتشــار 
كثيف للبعوض، حيث تشــري املعلومات امليدانية، أن 
غالبية األرس يف املديرية أصيبت بالوباء، يف ظل غياب 
تام للرعاية الصحية يف املديرية الخاضعة لســلطات 

الحوثين واملنظمات املحلية والدولية اإلغاثية.
واألسوأ من ذلك أن مليشيا الحوثي تحرم املواطنن 
املصابن بالوباء من دخول املستشــفيات وتخصص 
املستشــفيات الحكومية بمناطق ســيطرتها لعالج 
جرحاها، وتمنع عالج املرىض وتفرض عنارص إلدارة 

املستشفيات الخاصة لجباية إتاوات مالية كبرية.

ومما ضاعف تردي الخدمات الصحية إيقاف مليشيا 
الحوثي ملخصصات املستشفيات الحكومية بمناطق 
ســيطرتها وفرضها إتاوات كبرية عىل املستشفيات 
الخاصة، مما أدى إىل انتشار األوبئة بشكل كبري يف ظل 
غياب مكافحة البعوض والرش باملبيدات للقضاء عىل 

البعوض الناقل وعدم القيام بحمالت التوعية.
وليس هذا وحســب بل إن مليشيا الحوثي تستغل 
انتشار األوبئة ألخذ أموال طائلة من املنظمات الدولية 
بذريعة مكافحة األمراض وتســتخدم تلك األموال ملا 

يسمى بمجهودها الحربي.

تعز طوارئ لمواجهة الضنك
الوضع يف محافظة تعز ال يختلف كثرياً عن محافظة 
الحديدة؛ فقــد انترشت الحمــى يف كل أحياء املدينة 
ومديريات املحافظة، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ 
ملواجهة وباء حمى الضنك الذي تفىش مؤخراً باملدينة 
بشكل كبري حيث كشفت تقارير أن عدد حاالت اإلصابة 
بمرض حمى الضنك يف املحافظة، وصل إىل أكثر من 5 
آالف و200 حالة منذ مطلع 2019م، إضافة إىل رصد 

عرشات الوفيات.
حيث أعلن محافظ تعز نبيل شمســان رصد مبلغ 
وقدره خمســن مليون ريال ملواجهــة حمى الضنك 
بشكل عاجل، ووجه مكتب الصحة العامة واإلسكان 
باملحافظة بوضع خطة طارئــة ملواجهة وباء حمى 

الضنك الذي بدأ ينترش وسط مدينة تعز.
مكتب الصحة بدوره عمل عىل وضع خطة للحد من 
انتشار الوباء بما يف ذلك مواصلة الرش الضبابي لكل 

أحياء املدينة بهدف مكافحة البعوض الناقل للحميات 
كما عمل عىل تجهيز 12 مركزاً صحياً الستقبال حاالت 
اإلصابة بالحميات، وغرفــة عمليات تعمل عىل مدار 

الساعة، باإلضافة إىل عدة مستشفيات حكومية. 
ورغم ذلك إال أن تقارير ومناشدات تفيد بأن هناك 
كارثة صحيــة كبرية وأن الســلطات غري قادرة عىل 
السيطرة عليها فهناك نقص حاد يف اللقاحات واألمصال 
املخصصة للحمى كما أنه ال يوجد يف املستشــفيات 
الحكومية والخاصة غرف عناية كافية فأغلب املرىض 
ال يجدون مكاناً للعنايــة. فالحاالت املصابة بالحمى 
ارتفعت يف مدينة تعز إىل 6467 حالة منذ مطلع العام 

الجاري.
ويف ترصيح ســابق ملدير مركز مكافحة األمراض 
والرتصد الوبائي يف تعز، الدكتور ياسن عبدامللك قال: 
»إن عدد حاالت االشتباه بالحميات )الحمى الفريوسية 
والضنك( وصلت إىل 6467 حالة، بينها 2991 إيجابية 
و1666 سلبية«، مشرياً أن الوفيات بلغت خمس حاالت.

فيروسات غريبة
وما يثري التساؤل إن مصادر طبية تحدثت أن هناك 
حمى مختلفة عن حمى الضنك لكنها تشبه أعراضها 

حمى الضنك إال أن مضاعفاتها خطرية.
حيث قــال الطبيب آدم الجعيــدي: إن »90% من 
حاالت اإلصابة بالحمى الفريوسية والتي نشك بأنها 
حمى الضنك تطلع نتائج فحوصاتها )negative( يعني 
سلبية يعني أنها ليست ضنكاً، بل حمى فريوسية غري 

معروف سببها«.

وأضــاف الجعيدي وهــو طبيب يف املستشــفى 
الجمهــوري )حكومي(، يف منشــور عــىل صفحته 
بالفيسبوك: »منذ بداية جائحة الحمى إىل اليوم واجهنا 
املئات إن لم نقل اآلالف من حاالت الحمى يف أكثر من 
مستشفى لم نلق ســوى 5% من الحاالت مثبتة أنها 

ضنك يعني أن 95% تطلع سلبية كما أسلفنا«. 
وأشار إىل أن فريوس آخر »يغزو تعز« الفتاً إىل وجود 
فريوسات قاتلة إال أن املسؤولن مهتمون بالكولريا ألن 

فيها مالين الدوالرات من املنظمات حد قوله.
فما هو مصدر هذه الفريوســات؟ وملاذا تحدث يف 
مراكز ومديريات ومدن محددة دون غريها؟ هل هناك 
أيد خفية وراء انتشــار هذه األوبئة يف أوقات وأماكن 

محددة؟

حجة.. إنذار بالكارثة
أما يف محافظة حجة فقد بلغــت الحاالت املصابة 
بحمى الضنك بحســب أطباء بال حدود أكثر من 10 
آالف إصابة يف مديرية واحدة )عبس( خالل الشهرين 
املاضن فقط وبحســب املنظمة الدولية فإن ارتفاع 
عدد اإلصابات بحمى الضنك يف عبس متسارعة، وتنذر 
بكارثة إنسانية، نتيجة األمطار، وازدياد عدد النازحن 

يف املخيمــات، يف ظل افتقار املرافق الطبية ألبســط 
املقومات للحد من انتشار الوباء.

 وتعد مديرية عبس الساحلية أكرب مديريات حجة 
من حيث الكثافة السكانية واملساحة مما يضع آالف 
النازحن واملواطنن عرضة النتشار األمراض املعدية 

وسط ظروف صحية سيئة وفقا ملا ذكرته املنظمة.

فيروس الضنك
تنتقل فريوسات حمى الضنك إىل اإلنسان عن طريق 
لدغة بعوضة »الزاعجة« )Aedes(، ويكتسب البعوض 
الفريوس عادة عندما يمتّص دم أحد املصابن بالعدوى، 
وبعد مرور فرتة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح 
البعوض قادراً، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، 

عىل نقل الفريوس طيلة حياته.
وترتاوح أعــراض املرض، بن اإلصابــة بالحمى 
والصداع الشديد وآالم املفاصل والعضالت وآالم العظام، 
واأللم الشديد وراء العينن ونزيف خفيف، مثل نزيف 

األنف.
ويعاني القطــاع الصحي يف اليمن، من تدهور حاد 
جراء الــرصاع املتفاقم، الــذي أدى إىل تفي األوبئة 

واألمراض وإغالق عدد كبري من املرافق الصحية.

تداعيات كارثية وعلى كافة الصعد أفرزها استيالء مليشيا الحوثي على الدولة 
ومقدراتها، فقد جعلت كل شــيء حكرا عليها وتحــت تصرفاتها وألغت جميع 

استحقاقات الموظفين، إال من فتات تجود به مرة في السنة!
يترقب الموظفون هالل الفتات بفارغ الصبر، وحين يحل عليهم يوجعهم ألف 

مرة دون أدنى استفادة تذكر. 
 المليشيا وعلى الرغم من كونه فتاتا ال تأتي به مكتمال، بل تتخذ منه سبيال لقهر 

الموظف وكبته، فالوجع والتنغيص والحرمان فنون تجيد المليشيا اتقانها.

  تقرير/ قاسم الجبري

في الوقت الذي تحرم مليشيا الحوثي المرضى من المستشفيات وتخصصها لعالج جرحاها

حمى الضنك تفتك باليمنيين
ظلــم وأمــراض ومجاعــة ومخافة وغيــاب تام 
ألبسط مقومات الحياة الطبيعية، هذا هو حال 
الوضع في المحافظات الواقعة تحت ســيطرة 
مليشــيا الحوثــي، ويمتد إلى أجزاء واســعة من 
مديريــات المحافظــات المحررة كمــا هو الحال 
فــي مديرات محافظة الحديــدة التي تفتك بها 
األوبئة منذ تواجد مليشــيا الحوثي حيث تفيد 
المصــادر بــأن اآلالف مــن المواطنيــن مصابون 

بحمى الضنك فيما توفي المئات.

  تقرير/ توفيق الحاج 

نصف الراتب..  فتات يضيع بين المصادرة واالجتزاء



ابن عديو: يعلن عن إقامة أول مشروع استثماري 
للقطاع الخاص في مجال الطاقة في شبوة

أكد محافظ  شبوة محمد صالح بن عديو، موافقة رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي عىل إنشاء أول محطة 
غازية باملحافظة بقوة 50 ميجا وات، وبتمويل استثماري 
من القطاع الخاص. ووجه بن عديو خالل ترؤسه اجتماعاً 
لقيادة فرع املؤسسة العامة للكهرباء باملحافظة برعة 
إجراء دراسة هندسية شــاملة للمرشوع الذي سيقام يف 
حقول العقلة بمديرية عرماء وعىل مسافة 90 كيلو تقريبا.
وقال ابن عديو :"إن التوجيهات تقيض بتوظيف املوارد 
املالية الهائلة التي تذهب لرشاء الطاقة والوقود واملقدرة 
بثالثة مليار وأربعمائة مليون ريال شــهريا، لتســديد 
االقســاط الحكومية للمرشوع. موضحاً بأن هناك رغبة 
لدى الكثري من املستثمرين والرشكات املختصة بالدخول 
يف تنفيذ وإدارة املرشوع. وأشار محافظ شبوة إىل األهمية 
االسرتاتيجية للمرشوع يف إيجاد الحلول املستدامة والجذرية 

ملشاكل الطاقة باملحافظة.
وشدد محافظ شبوة خالل االجتماع عىل رضورة توسعة 
واستفادة ابناء مديريات بيحان الثالث من املحطة الغازية 
بحقول "ذهبا" التي تبلغ قوتها 15 ميجاوات، والعمل عىل 

تصفية تبعيتها إلحدى رشكات الطاقة املشرتاة.

طالب جرحى الجيش الوطني، فخامة الرئيس هادي ورئيس الوزراء 
بالتدخل العاجل لحل معاناتهم التي قالوا: إنها تتفاقم يوماً بعد يوم 
يف ظل توقف إجراءات عالجهم، والتهديد بطردهم من ســكنهم يف 
جمهورية مرص. وقال الجرحى يف رسالة بعثوا بها لـ "26سبتمرب": 
"أن 160 جريحاً من مختلف املناطق العســكرية أصبحوا مهددين 
بالطرد من شققهم السكنية بعد انقطاع املرصوف األسبوعي عنهم، 
وتوقف إجراءات عالجهم دون أي حلول عاجلة من قبل اللجنة الطبية 
للجرحى. وناشد الجرحى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل 

العاجل، وتوجيه وزير املالية برعة رصف وتحويل امليزانية املالية 
التي وجه الرئيس هادي ورئيس الوزراء برصفها يف أغسطس املايض 
وبصورة عاجلة لكي يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم الطبية ومعالجة 
جراحهــم، ودون تأخري. وطالب جرحى الجيــش الوطني يف مرص 
رئيس الجهورية بالتحقيق ومحاسبة كل من يرفض ويعرقل رصف 
املستحقات املالية الخاصة بعالجهم، ووضع حلول جذرية ملعاناتهم 
التي تسوء يوما بعد يوم، وإيجاد آلية لرصف امليزانية املالية املخصصة 

لعالجهم دون أي تأخري.

أطباء  منظمــة  أعلنــت 
بالحدود اإلنســانية الدولية، 
الثالثــاء، إعــادة افتتــاح 
مستشفاها يف مدينة "املخا" 
عىل الســاحل الغربي لليمن، 
بعد نحو أسبوعن من تعرضه 
لحريق جراء هجــوم حوثي 
عىل املدينــة. وقالت املنظمة 
يف تغريــدة عىل حســابها يف 
"تويــرت"،  "تعيــد أطباء بال 
حدود اليوم افتتاح مستشفاها 

يف املخا".
وأضافت أن "املستشــفى 
كان خــارج الخدمــة خالل 
األسبوعن املاضين إذ تعرض 
لدمار جزئــي نتيجة هجوم 
جوي رضب املباني املجاورة".
التابع  املستشــفى  وكان 
للمنظمة قد تعرض يف السابع 

من الشهر الجاري لحريق جراء 
اســتهداف الحوثين بهجوم 
صاروخي للمنطقة التي يقع 
فيها املستشفى، دون وقوع أي 

إصابات برشية للعاملن فيه.

وأعلنــت املنظمــة حينها 
تعليق العمل يف املستشــفى 
والعمل عىل نقل املرىض الذين 
كانوا يتلقــون العالج فيه إىل 

مرافق أخرى.

كرم وزير الشباب والرياضة 
نايف البكري، االثنن املايض، بعثة 
منتخب الشباب تحت )19عاما( 
بعــد تأهله إىل نهائيات آســيا، 
ومنحهم مكافــأة مبلغ مليون 

ريال يمني لكل العب.
وأشاد وزير الشباب والرياضة 
بالجهود التي بذلها الجهاز الفني 
والالعبــون خــالل التصفيات 
املؤهلة إىل كأس آسيا والتي توجت 
بالتأهل للنهائيات. وأكد البكري 
أن الوزارة لن تألو جهدا يف سبيل 
إعداد املنتخب للنهائيات. وأقام 
الوزير مأدبة غــداء عىل رشف 
البعثة بحضور ســفري اليمن يف 

الرياض شايع الزنداني .

توصيات بإنشاء محكمة ونيابة متخصصة بجرائم اإلنترنت

مقتل مدنيان بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي
في محافظة البيضاء

»ريشة هائمة في سماء اليمن« معرض وفــاة معتقل في سجن مليشيا الحـــوثي بصنــعاء
للفن التشكيلي في القاهرة

يف  املشــاركون  أوىص 
ورشة عمل حول "التحقيق 
والتوصيف القانوني لجرائم 
اإلنرتنت"، بالعاصمة املؤقتة 
عدن، بإنشاء محكمة ونيابة 
قانون  وإصدار  متخصصة 
مستقل بالجرائم اإللكرتونية. 
وأكد املشاركون عىل رضورة 
إنشــاء وحــدات ضبطية، 
ووضع رقابة عامة لوسائل 
الحاسوب  برامج  استخدام 
مع ضمانات احرتام الحقوق 
والحريات الخاصة، وتعزيز 
األمن املعلوماتي لألشخاص 

االعتبارين.. داعن الجهات 
العلمية يف البحث والدراسات 
اإللكرتونيــة  املجــال  يف 
موادها  ضمــن  وإدراجها 

التعليمية.
من  30 مشاركاً  وناقش 
النيابات  القضاة وممثــيل 
ومنظمــات املجتمع املدني 
يف الورشــة التــي نظمتها 
مؤسســة دعــم التوجــه 
)مدى(  الديمقراطي  املدني 
بالتنسيق مع منظمة تجديد 
والديمقراطيــة  للتنميــة 
ضمن مرشوع دعم األجهزة 

القضائية واألمنية يف اليمن 
عىل مدى ثالثة أيــام، التي 
اختتمت أعمالهــا االثنن، 
القانوني لجرائم  التوصيف 
االنرتنت اإللكرتونية، وأركان 
وصور الجرائم املعلوماتية، 
واألدلة اإللكرتونية وحجيتها 

عىل اإلثبات.
كما ناقشــت الورشــة 
مدى قبــول القضاء اليمني 
اإللكرتوني يف اطار  بالدليل 
الجنائي،  اإلثبــات  نظرية 
والفئات األكثر عرضة لجرائم 

اإلنرتنت.

استشــهد مدنيان بانفجار لغم أريض زرعته مليشــيا الحوثي االنقالبية بمديرية 
السوادية بمحافظة البيضاء. قال مصدر محيل لوكالة سبأ: إن املواطنن عبدربه راكن 
عبدربه الوهبي ومحمد نارص عبدربه الوهبي استشهدا إثر انفجار لغم اريض زرعته 
مليشيا الحوثي، يف منطقه عبل الوهبية بمديرية الســوادية، ما أدى إىل وفاتهما عىل 

الفور، الثالثاء املايض.
وتسببت األلغام التي زرعتها مليشيا الحوثي االنقالبية يف الطرق ومناطق رعي األغنام 
يف مناطق متفرقة بالبيضاء وبطرق عشوائية ومموهة، يف سقوط عرشات الضحايا من 

املدنين بن قتيل وجريح معظمهم من النساء واألطفال.

نظم املركــز الثقــايف املرصي 
للتعاون الدويل يف العاصمة املرصية 
القاهــرة، االثنن، معــرض الفن 
العنيس  للفنان وســام  التشكييل 
تحت عنوان "ريشة هائمة يف سماء 

اليمن".
واحتوى املعرض الذي يســتمر 
حتى 21 من الشــهر الجاري، عىل 
العديد من األعمال التي تركزت عىل 
الفن واملورث اليمنــي من عمارة 

وزخارف وحيل ومالبس وريف وبحر 
وجبل.

ورسمت اللوحات باأللوان الزيتية 
عىل قماش ومجموعة من اللوحات 
باأللوان املائية، كما أن هناك لوحات 

رسمت باألبيض واألسود.
حرض افتتاح املعرض نائب وزير 
الثقافة الدكتــور عبدالله باكداده، 
ومدير املركز الثقايف اليمني بالقاهرة 

املستشارة عائشة العولقي.

متابعات
 تويف، أمس األربعاء، معتقل يف سجن 
تابع مللشيا الحوثي االنقالبية يف العاصمة 
صنعاء. وقالت منظمة "سام" للحقوق 
والحريــات يف بيان لها، انها "تشــعر 
بالحزن الشديد لوفاة األستاذ خالد الحيث 
43 عاما املعتقل يف السجن املركزي التابع 

ملليشيا الحوثي يف صنعاء". 
وأضافــت  أن "الحيث" الذي اعتقله 
الحوثيون أواخر نوفمــرب 2016، تويف 

بسبب تدهور حالته الصحية. 
وأوضحت املنظمة أن املعتقل الحيث 
أصيب بانســداد يف الغدد الصفراوية، 
وظل داخل السجن يطالب بنقله للعالج، 
وكذلك يفعل أهله خارج الســجن منذ 
نوفمرب من العام املــايض 2018 حتى 

ساءت حالته وتدهور وضعه الصحي. 
وأضــاف البيــان، "يف 18 نوفمــرب 
2019، سمح الحوثيون بنقل "الحيث" 
إىل مستشــفى املتوكل إلجــراء عملية 

جراحية عىل نفقة أرسته، لكنهم منعوه 
من تلقي العناية الطبية الالحقة إلجراء 
العملية وأعادوه اىل السجن مرة أخرى 
ليتوىف بعد يومن من إجراء العملية". ويف 
وقت سابق ، قالت منظمة سام للحقوق 
والحريات، إنها وثقــت حاالت تعذيب 
تعرض لها معتقلون مرىض يف سجون 

جماعة الحوثي االنقالبية.
وذكرت املنظمــة يف تقرير لها حمل 
عنوان " املوت البطــيء" أنها اطلعت 
عىل معلومات عن وجود سجناء خارج 
القانون يف مناطق ســيطرة مليشــيا 
الحوثــي حياتهم معرضــة للخطر 
بســبب حرمانهم من حقهم يف العالج 
يف ســجون يتعمد الحوثيون استخدام 
األمراض وسيلة لتعذيب املعتقلن فيها. 
وناشدت املنظمة املجتمع الدويل بإنقاذ 
41 معتقال يف سجون الحوثين يعانون 
من األمراض، ويحرمهم الحوثيون من 

حقهم يف العالج.

الحــق أعمق من غشــاء الوهم
والجهل أســمى ملهمات الفهم

والصــدق إن ما قيــل فيه وربما
فهو املكــذب عن مقولــة زعم

والحالة القصوى عىل وشــك كما
كان الضحــى والداجيــات بيوم

هــب أن قومــي هيجتهم غرية
وتزامنــوا والوضع قيــد الحكم

هب أنهــم وثبوا وثــوب فوارس 
ســلبت وقهقرها علــوج العجم

هبهم كما ألف الوغــى وألفتهم
جند أشــاوس يف اجتثاث الظلم

هب أنهــم يا صاح بــن أكفهم 
حملوا النفــوس.. تخضبوا بالدم 

ومضوا ورايات الشــهادة غيمة 
وســحابة بالنرص غيثــا تهمي

هي جنــد ربهم وســيف يديهم
والعاديــات تشــدهم للحســم

هي دعــوة من رش خــذالن لهم
هي صحــوة بعد اســرتاحة نوم 

الخيــل تكبــو والقيامــة عودة
يــوم النشــور بدايــة للعلــم

ألــم املخــاض والدة ســكراته 
للهــم نهايــة  واالحتضــار 

هي رجعــة.. للعز كــي نحيا به
والقوس يرجع النطالقة ســهم

فإن اســتماتوا يف الدفاع فطاملا
كانوا لهــا أهل الفــداء والعزم

ولــن أبــوا فاللــه رب عبيده 
واللــه أغــري من حميــة قومي

بعد تعرضه لقصف حوثي »أطباء بال حدود« تعيد افتتاح مستشفاها الميداني في المخا البكري: يكرم منتخب الشباب بعد تأهله إلى نهائيات كأس أسيا

توقيــع عقديــن لعــالج الجرحــى والمصابين 
اليمنيين في أحداث عدن األخيرة

وّقع مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية، الثالثاء، 
برنامجن تنفيذين لعالج الجرحى واملصابن يف أحداث عدن األخرية 
بالرشاكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص يف محافظة عدن.

ووّقع العقدين مساعد املرشف العام عىل املركز للعمليات والربامج 
املهندس أحمــد البيز، والتي يتم بموجبها تقديــم الرعاية الصحية 

والطبية للمستهدفن.
وأوضح مساعد مدير إدارة املســاعدات الطبية والبيئية باملركز 
الدكتــور عبدالله الوادعــي يف ترصيح صحفي أنــه ضمن مبادرة 
"اســتجابة " التي أطلقها املركز، لعالج جرحى األحداث األخرية يف 
كل من عدن وأبن يف شهر أغســطس املايض، للتخفيف من آالمهم 
ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة 
الصحة والسكان اليمنية، فقد وقع املركز اليوم برنامجن تنفيذين 
لعالج الجرحى واملصابن اليمنين داخل اليمن بقيمة 320 ألف دوالر 

أمريكي، بالرشاكة مع مجموعة مستشفيات الوايل بمحافظة عدن.
وأشار الوادعي إىل أنه سيتم من خالل هذه الربامج تقديم الرعاية 
الطبية الالزمة للجرحى واملصابن داخل اليمن وفق املعايري الطبية 

لعدد 100 جريح.

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

www.26sep.info
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امللي�شيا احلوثية.. للكذب عنوان
رسالة لكل من ال زال مخدوعا بمليشيا الحوثي االنقالبية املارقة 
أنهم أنصار الله، وهم أحفاد النبي صىل الله عليه وسلم، تعاىل الله 

عما يقولون هؤالء األقزام علوا كبريا!
 نقول لهؤالء املساكني املخدوعني بتلك املليشيا الكاذبة: إن تلك 
املليشيا عندما تحتفل بيوم الـ12 من ربيع األول من كل عام عىل 
أنه احتفال بمولده صىل الله عليه وسلم، أن هذا الكالم كذب، وأن 
هذه املليشيا هي يف باطن األمر تحتفل بموته صىل الله عليه وسلم 
ال بمولده كما تدعي يف ظاهر األمر بذلك؛ ألن معظم العلماء والدعاة 
واملؤرخني متفقون منذ األزل أن موته صىل الله عليه وســلم كان 
يوم الـ12 من ربيــع األول، وأن والدته لم يكن محصورا يف يوم 
الـ12ربيع األول، فهنــاك روايات كثرية، واختالف ظاهر للعيان 
بتأريخ مولده صىل الله عليه وســلم؛ ألن كثــريا من قادة العرب 
حينئذ لم يتوقعوا أن يكون تأريخ مرشق، وبطولة مرشفة لشخص 
بحجم النبي محمد صىل الله عليه وسلم، ومن هنا تربز لنا الصورة 
الحقيقية ملليشيا الحوثي االنقالبية أنهم يظهرون اإلسالم، ويبطنون 
النفاق، فهم عىل مذهب سيدهم ابن أبي، ومستمرون يف ذلك الخبث 
حتى يتم إزالتهم، وتطهري الوطن من خبثهم وانتقامهم، وانقالبهم 
املشؤوم، ولهم براءة االخرتاع يف كل محاولة انقالبية هنا أو هناك، 
والسيطرة عىل مؤسســات الدولة بقوة السالح، فهم بهذا العمل 
املشــني لن يمروا هؤالء األقزام الصغار األذالء يف نظر كل األحرار 

من أبناء الشعب اليمني، واألمة العربية واإلسالمية.
ومن املفارقات العجيبة أن أحد النــاس ممن غرر به من قبل 
تلك املليشــيا الحوثية الكاذبة أنه قال: "وصلنا لالحتفال باملولد 
النبوي، وكنت أتخيل من حجم الدعاية، والجباية املهولة لالحتفال 
بالرتغيب والرتهيب، وأن االحتفال ســيكون برعاية رسول الله 
شخصيا، وسأجد رسول الله ينتظرنا عىل األقل لتسليمنا رواتبنا، 
أو يلقي خطابا لنا، ويبرشنا بمقاعدنا يف الجنة بعد مسرية صرب 
عىل طغيان من ادعوا قرابته غري أني لم أجد ال رسول الله وال آله، 
وإنما وجدتني وغريي نخوض مستنقعا طحلبيا، وهتافات باملوت، 
والتلبية لرسول غري رسول رب العاملني الذي نعرفه، وهناك كثري من 
املمارسات التعسفية التي تمارسها مليشيا البغي، والتمرد أحفاد 

اإلمامة يف بعض املناطق التي ال زالت تحت سيطرتها.
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر عدة أن املليشــيا الحوثية يف 
املناطق التي ال زالت تخضع لسيطرتها ألزمت أصحاب املحالت 
التجارية بطالء محالتهم باللون األخرض، وألزمت املواطنني برشاء 
قماشات خرضاء، وبيضاء، وغري ذلك من املمارسات التعسفية بحق 

املواطنني!
يف نهايــة حديثنا هذا نقولها بملء الفم: إن مليشــيا الحوثي 
يكذبون، ويكذبون أكثر مما يتنفسون، وأن الكذب لهم عنوان يف 
كل ترصفاتهم الخبيثة واملقيتة، وما يعانيه شعبنا من ويالت هذه 
الحروب واالقتتال لهم يف ذلك نصيب األســد من افتعال األزمات، 

والتسلط  والجربوت اإلمامي البغيض لهو أكرب دليل عىل ذلك.
نسأل الله أن يطهر بالدنا من كل مخرب، وعدو للدين والوطن. 

جرحى الجيش الوطني في مصر يناشدون الرئيس بالتدخل لوضع حل جذري لمعاناتهم 

حديث األسبوعحديث األسبوع
مدير الدائرة رئيس التحرير:

العميد الركن/ أحــمــــد األشـــول
مديــر التحرير:

عقيــد ركــن/ مــرشـــــد العـــجــــي

أحـمـد جــبر

الحــــالــة القصوى

يوسف الحميري

نجم المنتخب الوطني عمر الداحي يفوز بالتصويت ألفضل العب في آسيا
أعلن موقع االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم اليوم عن فوز العب 
املنتخب الوطني عمر الداحي 
بتصويــت الجماهري ألفضل 
العب يف الجولة الخامسة من 

التصفيات اآلسيوية.
 وأشــار االتحاد اآلسيوي 
إىل أن املشــاركة كانت كبرية 
وتجاوز تصويــت الجمهور 
عن 280 ألف صــوت. وكان 
الداحي املساهم يف فوز منتخب 
اليمن عىل فلسطن بتسجيله 
الهدف الوحيد يف املباراة، التي 
أقيمت ضمن مباريات الجولة 
الخامســة مــن املجموعة 
الرابعة. ويعد من أبرز العبي 
املنتخب الوطنــي وهو أحد 
املحرتفــن اليمنين يف نادي 

القاسم العراقي.
 وفاز الداحي بفارق كبري يف 
التصويت عىل أقرب منافسيه 
من بن خمســة العبن إىل 
جانبه وهم: محمود املواس 
)ســوريا(، و يوسف نارص 
)الكويــت( وعــالء عباس 
)العــراق(، محســن جوهر 
)عمان( ومهدي خليل )لبنان(.


