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ترأس اجتماعًا للمجلس االقتصادي األعلى 

رئيس الوزراء: سنركز جهودنا ملواجهة إجراءات املليشيا بحق العملة الوطنية
وزير الدفاع يشارك يف افتتاح قاعدة

برنيس اجلو بحرية العسكرية املرصية

:»  ناطق القوات المسلحة لـ »

املؤسسة العسكرية متثل إرادة الشعب 
يف حماربة اإلرهاب والتطرف

 معركة   الكفاح   الوطني   
يف   أكثــر   من   اتجاه   وأكثر   مــن   جبهة   تخوض  
 القيادة   السياسية   والعســكرية   معركة   الوطن،  
 وتجابــه   العوائق   والتحديات   الراهنة   يف   ســبيل  
 اســتعادة   الدولة،   واستكمال   تحرير   ما   تبقى   من  
 تراب   الوطن   ورفع   الظلم   واملعاناة   التي   فرضتها  
 املليشيا   املتمردة   والجماعات   اإلرهابية   عىل   شعبنا  
 الحر   األبي   الــذي   ال   ينكرس   أمام   نــوازل   الدهر  
 ونوائب   الزمن،   وال   يهتز   ملخططات   العبث   والفوىض  
 ومشاريع   القرية   والكهف   الســاعية   للقفز   عىل  
 الثوابت   الوطنية   واالنقالب   عىل   الرشعية   ومؤسسات  
 الدولة   والخروج   عن   االجماع   الوطني،   وأنى   لها   ذلك  
ً   بخياراته   الصلبة    ما   دام   شعبنا   بكل   قواه   متمسكا

 وكرامته   وعزته   وشموخه  . 
الشــعب   اليمني   الذي   قهر   اإلمامة   واالستعمار  
 باألمس   هو   ذاته   الذي   سيقتلع   أوكار   مخلفاتهما،  
 ويميض   نحو   استعادة   مؤسسات   دولته   وتحقيق  
 أمنه   واستقراره   بإرادة   صادقة   وعزيمة   قوية   حامالً  
 معه   قضيته   العادلة   وحقه   املرشوع   يف   إنهاء   التمرد،  
ً   التضحيات   الغالية   لتحقيق   األهداف   الوطنية    مقدما

 املنشودة . 
إن   الجهود   الدائمة   والدؤوبة   التي   تبذلها   القيادة  
 السياسية   بقيادة   فخامة   رئيس   الجمهورية   املشري  
 الركن  / عبدربه   منصور   هادي   والحكومة   الرشعية  
 والقوى   املســاندة   لها   بغية   إنهاء   التمرد   وإحالل  
 السالم   وتخفيف   حدة   األزمة   اإلنسانية   واالقتصادية  
 واستتباب   األمن   وتطبيع   األوضاع   يف   املناطق   املحررة  
 وتقديم   الخدمات   األساســية   لجميع   املواطنني،  
 تحظى   بثقة   وتأييد   محيل   ودويل،   وتعمل   عىل   تحقيق  
 السالم   املستدام   املستند   إىل   املرجعيات   األساسية  
 املرتكزة   عىل   استعادة   الرشعية   ومؤسسات   الدولة  

 وإنهاء   امللشنة   والعنف   والتمرد . 
عىل   األرض   تخوض   القوات   املســلحة   معركة  
 الكفاح   الوطني   الستكمال   تحرير   كل   ذرة   من   تراب  
 الوطن   الغايل   ومحاربة   اإلرهاب   والتطرف   وحماية  
 املصالح   وحفظ   األمن   والسكينة   العامة   غري   آبهة  
 بحجم   الصعوبات   وشحة   اإلمكانات،   ويقف   أبطالها  
 يف   كل   وادٍ   وجبــل   أيديهم   عىل   الزناد   وأعينهم   عىل  
 صنعاء   وقلوبهم   مع   أهاليهم   الذين   يرزحون   تحت  

 نريان   املليشيا   االنتقامية . 
بينما   تواجه   الحكومــة   الصعوبات   والعراقيل  
 تعمل   بجهود   مضاعفة   عــىل   تجاوزها   للحفاظ  
 عىل   اســتقرار   االقتصاد   والعملة   الوطنية   وكبح  
 املقامرين   واملتآمرين   بمصائر   الشعب   ومصالحه  
 الذين   يرسقــون   أمواله   ويصــادرون   حقوقه  
 وينهبون   قوته   غري   آبهني   بــاألرضار   املضاعفة  
ً   من   مســؤولياتها    التي   تلحق   باملواطن،   انطالقا
 الدســتورية   واألخالقية   تجاه   مواطنيها   باتخاذ  
 اإلجراءات   الحمائية   ملنــع   تفاقم   املعاناة   وإعادة  
 تشغيل   املوارد   السيادية   والحيوية   كي   تتمكن   من  
 القيام   بواجباتها   يف   دفع   املرتبات   وتنفيذ   مشاريع  
 اإلغاثة   وإعادة   اإلعمــار   والتنمية،   يف   املحافظات  
 املحررة،   وبدعم   كبــري   من   تحالف   دعم   الرشعية  

 بقيادة   اململكة   العربية   السعودية   الشقيقة . 

جــدد رئيس الــوزراء 
الدكتور معــن عبدامللك، 
التأكيد عىل أهمية مضاعفة 
وبــذل جهود اســتثنائية 
يف الظــروف الحالية، عىل 
مســتوى العمل يف وحدات 
الخدمــة العامة، وتحقيق 
الرتابط والتكامل يف أدائها 
وفق ما تقتضيه املصلحة 
وتلبية  للوطــن،  العليــا 
االحتياجات املتصلة بمعيشة 
وحياة املواطنن اليومية.. 
منوها بالدور الذي يقوم به 
القطاع الخاص الوطني يف 
املجال االقتصادي والتنموي 
السوق  احتياجات  وتوفري 
من السلع واملواد األساسية، 
والحرص املشرتك عىل تقوية 
أطر الرشاكة الحقيقية مع 

هذا القطاع.
جاء ذلك أثناء ترؤســه، 
الثالثاء، اجتماعاً للمجلس 
يف  األعــىل،  االقتصــادي 
العاصمــة املؤقتــة عدن، 

ملناقشة عدد من املواضيع 
والتقارير املتصلة بالشأن 
االقتصادي واملايل والنقدي، 
والخطــط والسياســات 
الكفيلــة بالتخفيــف من 
االقتصاديــة  الظــروف 

واملعيشية الصعبة الناجمة 
عن الحرب التي أشــعلتها 
مليشــيا الحوثي املتمردة، 
وجهــود الحكومة لتنمية 
املوارد املحليــة والحفاظ 
عىل اســتقرار سعر رصف 

العملة الوطنية، بما يف ذلك 
الخطــوات العملية حيال 
غري  الحوثية  اإلجــراءات 
القانونية بمنع ومصادرة 
العملــة الوطنية الجديدة، 
ومخاطرهــا الكارثية عىل 

املواطنن واالقتصاد الوطني 
بشكل عام.

االجتمــاع  وتنــاول 
اإلجــراءات الالزمة لزيادة 
إنتاج وتصدير النفط الخام 
واالســتثمارات الرضورية 
لذلــك، وتعزيــز اإليرادات 
وتجفيف منابع الفساد يف 
القطاعــات املختلفة، عىل 
ضوء اإلجــراءات األخرية 
التي اتخذتهــا الحكومة، 
ومن بينها تفعيل املنظومة 
الوطنية للنزاهة ومكافحة 
الفساد، والدور املعول عىل 
بالفائدة  بما يعــود  ذلك، 
عىل املجتمع ويساند جهود 
الحكومة الرامية إىل تخفيف 
معاناة املواطنن وتحسن 
الخدمات األساسية وتطبيع 

األوضاع.
وتــدارس املجلس عدداً 
من الرؤى واألفكار الهادفة 

للتعاطــي مع 
ت  يــا لتحد ا

قال اللــواء الركن محمد أحمــد الحبييش قائد 
املنطقة العسكرية الثالثة: إن وحدات املنطقة من 
مختلف الوحدات والتشــكيالت تقاتل يف أكثر من 
معركــة وأكثر من جبهة، حيــث تواجه االنقالب 
الحوثي يف جبال رصواح والبيضاء، وتخوض معركة 
حماية منشآت النفط والغاز، إضافة إىل تأمن الطرق 

الرئيسية والرابطة بن املحافظات.
وأكد اللواء الحبيــيش يف ترصيح خاص لـ )26 
سبتمرب( بأن منتسبي املنطقة يشاركون يف حفظ 
األمن واالستقرار يف محافظة مأرب إىل جانب األجهزة 

والقوات األمنية، مشرياً إىل أنه 
تقع ضمن نطاق املنطقة ثالثة 

قال اللــواء الركن يحيى صــالح قائد املنطقة 
العسكرية الخامســة: إن بناء القوات املسلحة يف 
كل املناطق العسكرية منجز كبري، وإن ثقة الشعب 
اليمني تزداد يوماً بعد آخر بها، كونها أصبحت أكثر 
قدرة عىل استكمال معركة التحرير وإنهاء التمرد 

الحوثي عىل الدولة واستعادة كل شرب يف البالد. 
وأكــد يف ترصيح خاص لـ)26 ســبتمرب( بأن 
املنطقة العســكرية الخامسة أصبحت نموذجاً يف 
النظام واالنضباط وتنفيذ املهام، مشرياً إىل التقدمات 
التي يحققها منتســبو املنطقة بأنهــا تعود إىل 

معنوياتهم العالية واستعداداتهم 
القتالية الكبرية.

أكد اللواء أمــن العكيمي 
قائد املحور ومحافظ محافظة 
الجوف بأن املليشــيا الحوثية 
لن تســتطيع االســتمرار يف 
مرشوعهــا التدمــريي، وأن 
الشعب وجيشــه قادران عىل 
االنتصار عليها، كون اليمنين 
أكثر تمسكاً بالدولة والنظام 
والقانون من القوى التي تعمل 
عىل تمزيق النسيج االجتماعي.
العكيمي يف  اللواء  وأضاف 

:» قائد المنطقة العسكرية الثالثة لـ »

نقاتل يف أكثر من جبهة وجاهزون حلسم املعركة واالنتصار للوطن 
:» قائد المنطقة العسكرية الخامسة لـ »

القوات املسلحة قادرة عىل استكامل  معركة استعادة الدولة

:» اللواء أمين العكيمي لـ »

هناية احلوثي حتمية والشعب لن يقبل 
مشاريع التدمري 

أركان حـــرب المنطفة األولى:

متمسكون بالثوابت الوطنية 
وجاهزون لتنفيذ كافة املهام

قائد الشرطة العسكرية بمأرب:

نعمل عىل تطبيق 
القوانني واحرتام 
التقاليد العسكرية

رئيس التحالف الوطني للقوى السياسية:

غياب عمل األحزاب 
هيدد الوحدة 

واملرشوع الوطني 

وكيل وزارة الشباب والرياضة:

للمرأة دور كبري 
يف مناهضة مرشوع 

احلوثي

:» حـــــــــوارات خــــــــاصـــــــــــة لـ »

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
املقديش، حرص القيادة السياســية 
ممثلــة بفخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة، عىل 
مشاركة األشقاء يف جمهورية مرص 
بقيادة الرئيس عبدالفتاح الســييس 

احتفاالتهم بافتتــاح قاعدة برنيس 
الجو بحرية العســكرية املتطورة، 
والتي ستسهم يف تحقيق األمن القومي 
العربي يف منطقة البحر األحمر..مثمناً 
العالقات التاريخية املتميزة بن البلدين 

والشعبن الشقيقن.
أثنــاء  ذلــك  جــاء 

قال الناطق الرسمي للقوات 
املسلحة العميد عبده مجيل: إن 
املؤسسة العسكرية أصبحت 
أكثر صالبة ولديها من القدرة 
عىل تحقيــق االنتصارات يف 
والبطولة،  الــرشف  ميادين 
وهو ما تحققه يف كل الجبهات 

واملحاور القتالية.
وأشــاد العميــد مجيل يف 
ترصيــح خــاص لـــ )26 
سبتمرب( باألدوار التي تضطلع 
بها القوات املسلحة يف سبيل 
تثبيــت األمن واالســتقرار 
ومكافحــة اإلرهــاب بكافة 

أشكاله وصوره.
وأضاف: إن ثبات واستبسال 
القوات املســلحة ال يمكن أن 
املرتعشــة  تنال منه األقالم 
واملأجورة، أو يستنقص منه 
الحاقــدون املرتبصون مهما 
حرصوا عىل التشكيك يف قدراته 
عىل استعادة مؤسسات الدولة 
وحماية البــالد من جماعات 

اإلرهاب والتطرف.
مشرياً إىل أن القوات املسلحة 
ملك لكل أبناء الشعب، وهي 

تمثل إرادتــه الجمعية ويده 
الضاربة يف محاربة اإلرهاب 
والتطرف الــذي ال ينتمي إىل 
دين أو ملة، وقد حققت بدعم 
العربي لدعم  التحالــف  من 
الرشعية نجاحات كبرية عىل 

كل املستويات.
وقــال العميــد مجيل: إن 
القــوات املســلحة ضبطت 
يف األيــام األخرية عــدداً من 
العنارص اإلرهابية إثر عمليات 
عســكرية نفذتهــا بدعــم 

وإسناد من تحالف 
دعــم الرشعية، يف 

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد اإلعىل للقوات املسلحة، تطلعه 
لتحقيق السالم واألمن واالستقرار الشامل يف ربوع 
اليمن بدعم ومساندة الواليات املتحدة االمريكية 
واملجتمع الدويل واألشقاء يف دول التحالف العربي.
جاء ذلك خالل اســتقبال رئيس الجمهورية، 
االثنن الفائت، لسفري الواليات املتحدة االمريكية 

لدى بالدنا كريستوفر هنزل.
وجرى خالل اللقــاء تناول جملة من القضايا 
واملوضوعــات ذات االهتمام املشــرتك، منها ما 
يتصل باألوضاع يف اليمن واملستجدات والتطورات 
يف املنطقة إثر التصعيد اإليراني ورضبها للقواعد 

االمريكية يف العراق.
وأكد فخامة الرئيس، عىل عمق العالقات املتينة 
واملتطورة بن البلدين الصديقن وآفاق تعزيزها 
وتطويرها يف مختلف املجاالت من خالل الرشاكة 
االســرتاتيجية بن البلدين يف مواجهة التدخالت 
االيرانية يف اليمن واملنطقــة ومحاربة التطرف 
واإلرهاب. من جانبه أكد السفري كريستوفر هنزل، 
مواصلة دعم الواليــات املتحدة االمريكية لليمن 
االيرانية يف املنطقة..مثمناً مواقف اليمن املنددة وقيادتها الرشعية يف مواجهة االنقالب والتدخالت 

باالعتداءات االيرانية عــىل القواعد االمريكية يف 
العراق. واطلع السفري االمريكي من فخامة الرئيس 

حول خطوات تنفيذ اتفاق الرياض..

أكد نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، بأن نهج إيران 
يف تصدير الثــورة اإليرانية يندرج ضمن 
األعمال اإلرهابية التي أُزهقت بســببها 
األرواح واستباح النظام اإليراني ألجلها 
البلدان وعمد إىل التدخل السافر يف أكثر من 
بلد عربي ومنها بالدنا بدعمه للمليشيا 
الحوثية.. مطالبــاً املجتمع الدويل بمزيد 
من الخطوات الحازمة لردع هذا السلوك 

اإليراني اإلرهابي.
وأشاد نائب الرئيس بمواقف اململكة 
املتحدة الربيطانية الداعمة للرشعية وألمن 
واســتقرار اليمن..معرباً عن استنكار 
بالدنا للسلوك اإليراني االستفزازي ضد 
رئيس البعثة الربيطانية يف طهران والذي 
يأتي يف إطار انتهاك النظام االيراني لكل 
القوانن واألعراف الدولية وممارســاته 
اإلرهابيــة بحق أبناء وشــعوب العالم. 
جاء ذلك خالل لقائه، أمس األربعاء، مع 
القائم بأعمال الســفري الربيطاني نائب 
الســفري لدى بالدنا ســيمون سمارت، 

العالقات الثنائية بن البلدين الصديقن 
واملستجدات عىل الساحة الوطنية. ونوه 
نائب الرئيس إىل سري تنفيذ اتفاق الرياض 

وحرص الرشعية بقيادة فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 

عىل استكمال تنفيذه وتوحيد 

أثناء لقائه القائم بأعمال السفير البريطاني 

نائب الرئيس: مليشيا احلوثي تتحمل مسؤولية أي كارثة بيئية يف خزان صافر 
خالل استقباله للسفير األمريكي والمبعوث األممي 

رئيس اجلمهورية يشدد عىل أمهية عودة األمن واالستقرار لليمن واحلفاظ عىل وحدة أراضيه
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التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس
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إن معركتنا املصرييــة اليوم هي معركة الدفاع عن 
وحدة وسالمة واستقرار وطن األجداد و مستقبل 
األحفاد يف اليمن االتحادي العــادل، و ال يمكن ان 
تكون حاجتنا الشقاءنا يف معركة العرب ضد ايران 
مدخالً لتقســيم بلدنا أو التفريط بشرب واحد من 
أراضيه الطاهرة فكرامتنا وحياتنا يف صون أرضنا 

والدفاع عنها وعن سيادتها.
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إعــــــالن قـــضــائـــي
تقدم إىل محكمة مارب االبتدائية األخ أيمن 
وسالم وعزام ومرام أوالد صبار عيل مبخوت 
الزافنــي مدعن وقوع خطــأ يف جوازات 
ســفرهم وذلك أنهم ذكروا لقبهم الزافني 
والصحيح أن لقبهم هو قايد وعلية يكون 
االســم الصحيح مع اللقب/ أيمن وسالم 
وعزام ومرام أوالد صبار عيل مبخوت قايد 

ويطلب إثبات ذلك بحكم.
 فمن له اعرتاض تقديمه خالل شهر من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

إعــــــالن قـــضــائـــي

تقدم إىل محكمــة مارب االبتدائية 
االخ / منيف أحمــد عيل عيل مياس 
مدعياً أنه صار خطأ يف اســمه وأن 
اسمه الصحيح ضيف أحمد عيل عيل 
مياس ويطلب تصحيحــه وإثباته 

بحكم
فمن له أي اعــرتاض عليه تقديم 
اعرتاضه خالل مدة شهر من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن.

إعــــــالن قـــضــائـــي
تقدم إىل محكمة مــارب االبتدائية االخ 
عبدالعزيز يحيى يحيى إبراهيم حرشــب 
مدعياً وقوع خطأ يف شــهايده الدراســية 
وشهادة امليالد وذلك أنهم ذكروا أسمه الرابع 
وهو إســم جد أبيه إبراهيم والصحيح أن 
إسم جد أبيه هو فتيني بحيث يكون االسم 
الصحيح عبدالعزيز يحيــى يحيى فتيني 

حرشب، ويطلب إثبات ذلك بحكم
فمن له أي اعرتاض عليه تقديم اعرتاضه 
خالل مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

رئيس الجمهورية يشدد
مؤكدا دعم بالده الكامل لالتفاق والتشجيع عىل تنفيذ 
املصفوفة التنفيذية يف الجانــب األمني التي وقع عليها 

الطرفان مؤخراً برعاية اململكة العربية السعودية.
ويف السياق، أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، عىل التعاون مع املبعوث األممي يف تنفيذ 
بنود اتفاق الحديــدة رغم مماطلة االنقالبين املتكررة يف 
ذلك..مشدداً عىل أهمية العمل معاً وصوالً إىل عودة األمن 
واالســتقرار لليمن، والحفاظ عىل وحدة أراضيه وأمنه 
واســتقراره..الفتاً إىل أهمية دعم دول التحالف بقيادة 
اململكة العربية السعودية لليمن وكذلك الدول الشقيقة 

والصديقة لتعزيز تلك الجهود الحميدة.
وثمن رئيس الجمهورية، خالل اســتقباله، املبعوث 
األممي مارتن غريفث، بحضور نائبه الفريق الركن عيل 
محسن صالح، الجهود التي يبذلها املبعوث األممي إىل اليمن 
مارتن غريفث والهادفة إىل إحالل السالم وتحقيق األمن 
واالستقرار الذي يتوق ويتطلع إليه شعبنا اليمني واملرتكز 
عىل املرجعيات األساسية الثالث املتمثلة يف املبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني والقرارات األممية ذات الصلة 

ويِف مقدمتها القرار 2216.
من جانبه عرب املبعوث األممي عن رسوره بهذا اللقاء 
الذي يأتي يف إطار تبادل املشاورات والدعم لتعزيز فرص 
السالم وفق مرجعياته الثالث..معرباً عن تهانيه لفخامة 
الرئيس بتوقيع اتفاق الرياض الذي سيسهم يف خطوات 
السالم واالستقرار يف اليمن. واطلع املبعوث األممي، فخامة 
الرئيس عىل رؤيته وخطواته القادمة لتحقيق الســالم 
من خالل تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية 
إجراءات بناء الثقة لتعزيز املسار السلمي املنشود..مشيداً 
بجهود فخامة الرئيس وقيادته بحنكة واقع اليمن يف ظل 
ازماته الراهنة. كما تناول اللقاء األوضاع العامة يف املنطقة 
والتطورات املتسارعة وتداعياتها عىل فرص إحالل السالم 
واالســتقرار يف اليمن. حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة 
الجمهورية الدكتور عبداللــه العليمي ووزير الخارجية 

محمد الحرضمي.

نائب الرئيس: المليشيات
الجهود ملواجهة مرشوع إيــران التخريبي يف اليمن 
املتمثل يف االنقالب الحوثي.. مشرياً إىل أنه بدأ، يوم أمس 
الثالثــاء، التنفيذ امليداني للمصفوفــة التنفيذية حيث 
انســحبت بعض الوحدات من محافظة أبــن تنفيذاً 
لالتفاق..مؤكداً أن ذلك يعكس التزام الرشعية الصادق 
بتنفيذ االتفاق وجمع شمل كل القوى الوطنية اليمنية يف 
إطار الدولة ويف إطار الرشعية تحت قيادة فخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي.. مشــيداً يف هذا السياق بجهود 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها عىل تنفيذ 
االتفاق وجمع شمل اليمنين ومســاعيها يف استعادة 

الدولة ودعم الرشعية. 

وأشار نائب الرئيس إىل العراقيل املستمرة التي تضعها 
مليشيا االنقالب الحوثية يف طريق تنفيذ اتفاق الحديدة 
الذي عول عليه أبناء الشــعب اليمني وال يزالون يف أن 
يكون فرصة لالتجاه نحو إحالل السالم الدائم يف اليمن.. 
مجدداً التأكيد عىل التزام الرشعيــة ومبدأها الثابت يف 
إرساء السالم الدائم املبني عىل املرجعيات الثالث املتمثلة 
يف املبادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية ومؤتمر الحوار 

الوطني وقرار مجلس األمن الدويل رقم ٢٢١٦.
وتطرق اللقــاء إىل التطورات يف بالدنــا وما يعانيه 
اليمنيون عىل أيدي ميليشيا التمرد الحوثية التي تمارس 
أبشــع االنتهاكات لحقوق االنســان.. محمالً مليشيا 
الحوثي مســؤولية أي كارثة بيئية قد تحدث يف خزان 
صافر بسبب تعنتها ورفضها بيع املخزون النفطي لسداد 
مرتبات املوظفن عن طريــق الحكومة ومن ثم صيانة 

الخزان درءاً ألي خطٍر بيئي.
من جانبه جدد نائب الســفري الربيطاني دعم بالده 
للرشعية وألمن واســتقرار اليمن.. منوهاً إىل عدد من 

القضايا واملوضوعات امللحة عىل الساحة الوطنية.  

رئيس الوزراء: سنركز
املطروحة، ووضع الحلول العاجلة لها وفق مسار رسيع 

يف الجوانب االقتصادية املختلفة.
وأحاط رئيس الوزراء، املجلس االقتصادي األعىل، بتقرير 
موجز حول أداء الحكومة االقتصادي خالل العام املايض 
٢٠١٩م والتحديات القائمة والرؤى والخطط املوضوعة 
لتحقيق التعايف االقتصادي للعام الجاري، وأهمية اضطالع 
الجميع بمسؤولياتهم، وشدد عىل كافة مؤسسات وأجهزة 
الحكومة وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أن 
تضاعف جهودها، وأن ترتقي إىل مستوى التحديات والعمل 
بجهد استثنائي لتنفيذ املقرتحات والحلول لتحسن األداء يف 

مختلف الجوانب االقتصادية واملالية واملرصفية.
و قدم وزير املالية تقريراً حول إجراءات ضبط املوارد 
العامة للدولة واآلليات املقرتحة لرفــع كفاءة األجهزة 
االرادية وزيادة املوارد العامة. واستعرض محافظ البنك 
املركزي اليمني، وضع العملــة الوطنية والتدخالت التي 
اتخذها البنك الســتعادة استقرار سعر الرصف واآلليات 
املقرتحة ملواجهة التداعيات الكارثية إلجراءات مليشــيا 
الحوثي املتمردة بمصــادرة ومنع تداول العملة الوطنية 
الجديدة عىل االقتصاد الوطني ودفــع رواتب املوظفن 
يف مناطق ســيطرتها, وزيادة معاناة املواطنن وتعميق 
املأساة اإلنسانية واستغاللها لتحقيق مكاسب سيايس. 
كما أطلع املجلس االقتصادي، من وزير النفط واملعادن 
عىل تقرير حول إيرادات النفط الخام الذي شهد تحسنا 
ملحوظا خالل الفرتة املاضية واإلجراءات املتخذة لتنشيط 
وتطوير القطاعات النفطية وزيادة إنتاج وتصدير النفط. 
وأقر املجلس االقتصــادي، نقل آليات تنظيم اســترياد 
وتجارة املشتقات النفطية, وعمل املكتب الفني من اللجنة 

االقتصادية إىل املجلس االقتصادي األعىل.
وكلف املجلس، وزراء النفط واملعادن واملالية والتخطيط 

والتعاون الدويل بدراسة ومراجعة اآلليات املعتمدة لدخول 
املشتقات النفطية إىل اليمن، والرفع باملقرتحات املناسبة 
واملستدامة إىل املجلس االقتصادي األعىل العتمادها، بما 
يؤمن االلتزام بأعىل درجات الشفافية، ويضمن استمرار 
توفر الوقود وفقا للمواصفــات واملقاييس املعتمدة عرب 
تحويالت بنكية ومرصفية طبقا ملعايري االمتثال وآليات 
استمرار تطبيق قراري الحكومة ٧٥ لعام ٢٠١٨م والقرار 
٤٩ لعام ٢٠١٩م والرتتيب لورشة خاصة بهذا الشأن بما 
يساعد عىل استيعاب األفكار املناسبة لتطوير آليات العمل.

واقر املجلس االقتصــادي املقرتحات الخاصة بتفعيل 
وتطوير األداء التشغييل ملصايف عدن، وكلف وزيري النفط 
واملالية باتخاذ اإلجراءات الالزمة باستكمال تمويل املراحل 
األخرية من محطة الطاقة الخاصة باملصفاة ووضع جدول 
زمني لتشغيل املصفاة بما يضمن استعادة املصفاة لدورها 
االقتصادي الفاعل. وأهاب رئيس الوزراء، بكافة املكونات 
السياسية واملجتمعية تغليب املصلحة العليا للوطن عىل كل 
ما عداها من املصالح، فالوطن فوق الجميع وأغىل من أية 
حسابات، وأهمية أن يضع الجميع ذلك نصب أعينهم بما 
يضع حداً ملعاناة املواطنن وعدم تركهم فريسة للتجاذبات 
السياسية. وسيواصل املجلس االقتصادي األعىل اجتماعاته 

يف األيام القادمة الستكمال جدول أعماله.

وزير الدفاع يشارك
مشاركته، أمس األربعاء، يف حفل افتتاح قاعدة برنيس 
الجو بحرية العسكرية املرصية يف البحر األحمر، وبحضور 

قادة عسكرين من مختلف دول العالم.
وافتتح الرئيس املرصي قاعــدة برنيس الجو بحرية 
االسرتاتيجية يف نطاق املنطقة الجنوبية العسكرية، والتي 
تتكون من مطار برنيس الحربي-املدني املشرتك، وقاعدة 
رأس بناس البحرية، مع تنفيذ أضخم مناورة بالذخرية 
الحية، شاركت فيها عنارص من القوات الجوية، والقوات 

البحرية، واإلنزال الربمائي.
وكان وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، قد وصل 
العاصمة املرصية القاهرة، أول أمس الثالثاء، حيث كان 
يف استقباله لدى وصوله مطار القاهرة سفري بالدنا لدى 
جمهورية مرص العربية الدكتور محمد مارم ورئيس أركان 
املنطقة العسكرية املركزية املرصي اللواء يارس الكحيل، 
وامللحق العسكري يف ســفارة بالدنا لدى القاهرة العميد 

ثابت عبده.

المؤسسة العسكرية تمثل
محافظة صعدة، مؤكداً بأن املعارك أســفرت عن 
تحرير مرتفعات مطلة عىل وادي جالل املحاذي لسوق 

آل ثابت يف مديرية قطابر.
مشــرياً إىل أن محافظــة الضالع شــهدت عملية 
استهداف لتعزيزات مليشيا الحوثي املتمردة كانت يف 
طريقها إىل مريس، وشهدت محافظات تعز والبيضاء 
عمليات أخرى قضت عىل تسلالت وتعزيزات املليشيا، 
وســجلت القوات املســلحة تقدما يف جبهات املالجم 

وقانية وناطع يف محافظة البيضاء.

يعلن مكتب الشــؤون االجتماعية والعمل بمحافظة تعز والهيئة 
اإلدارية لجمعية اإليثار االجتماعية الخريية لإلخوة أعضاء الجمعية 
العمومية بأنه تقرر دعوتكم لحضور عقد االجتماع )العام( بناء عىل 
)طلب الجمعية( وذلك يوم السبت املوافق: 2020/1/18م الساعة 9 
صباحا املكان / مقر الجمعية وذلك للوقوف أمام القضايا التالية:-

• قراءة ومناقشة التقارير املالية واإلدارية واملصادقة عليها
ب- انتخاب هيئة إدارية للجمعية 

ج- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش 
وألهمية ذلك يرجى من كافة االخــوة أعضاء الجمعية العمومية 

الحضور يف املكان والزمان املحددين يف هذا اإلعالن.

يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة تعز 
بأن منظمة أجيال الغد للتنمية والتوعية واإلغاثة والتي 
تحمل ترصيح مزاولة النشــاط برقم)662( ومسلسل 
الكرت رقم )6( تقدمت إىل املكتب بطلب تغيري اســم إىل 
اسم )مؤسسة وي كان التنموية( فمن له اعرتاض عىل ذلك 

تقديمه إىل املكتب خالل عرشة أيام من نرش هذا اإلعالن.

إعــــــــالن

إعــــــــالن

أكــد محافظ شــبوة محمد 
صالح بــن عديو، عــىل أهمية 
إقامة بوابات عىل مداخل مدينة 
عتق مــن الجهــات الجنوبية 
والرشقية والغربية، مشدداً عىل 
رضورة تنفيذ هذه البوابات وفقا 
ومواصفات التصاميم الهندسية 

ألشكالها الجميلة.
جاء ذلك أثناء إطالع املحافظ 
بن عديــو ومعه األمــن العام 
للمجلــس املحــيل باملحافظة 
عبدربه هشــله، أمس األربعاء، 
عىل املواقع املخصصة إلنشــاء 

ثالث بوابات رئيسة ملدينة عتق، 
والتي تنفذ بتمويل من مبيعات 
النفط بتكلفة مائتن وســبعن 
ألف دوالر، كمــا اطلع محافظ 
شــبوة عىل حجم األرضار التي 
لحقت بمرشوع مدرسة األوائل 
باملحافظة جراء الحرب العبثية 
ملليشــيا الحوثي االنقالبية عىل 
املحافظة، ووجه بوضع دراسة 
هندسية متكاملة إلعادة تأهيل 
كافــة مكونات هذه املنشــأة 
الرتبويــة النموذجيــة واألوىل 

باملحافظة.   

شــدد محافــظ محافظة 
الجوف اللــواء أمن العكيمي 
عىل أن املحافظة بحاجة ماسة 
إىل تكاتــف الجهــود األمنية، 
الجاهزية لدى األجهزة  ورفع 
والوحدات األمنيــة واالهتمام 
باألفراد ليودوا دورهم يف حفظ 
األمن واالستقرار للدفع بعجلة 
لألمام،  واالســتثمار  التنمية 
وأضاف:" أنه ال مجال للتعصب 
والخالفات، وأن األجهزة األمنية 
لن تتوانى عن الرضب بيد من 

حديد لكل من تسول له نفسه 
زعزعة األمن واالســتقرار يف 
املحافظة"، جــاء ذلك خالل 
ترؤســه، الثالثــاء، اجتماعا 
بقيــادة األجهــزة والوحدات 

األمنية يف املحافظة. 
وناقش املحافــظ العكيمي 
الخطة األمنيــة للعام 2020 
والتي تتضمن اعــادة ترتيب 
وتطويــر العمــل األمنــي يف 
املحافظة ملواجهــة التحديات 
وبسط سلطة الدولة. من جانبه 

عرب مدير رشطــة املحافظة 
العميد مراد أبو حاتم عن شكره 
ملحافــظ املحافظة عىل دعمه 
واهتمامه باألجهــزة األمنية 
مستعرضا أهم إنجازاتها خالل 

الفرتة املاضية.
وأكد مدير رشطة املحافظة 
عىل أن منتسبي الجهاز األمني 
قيادة وأفراداً سيكونون درعا 
حصينا لتأمــن املحافظة من 
أي تهديــدات وتحقيق األمن 

واالستقرار.

أكد محافظ تعز نبيل شمسان، حرصه عىل 
حل كافة القضايا التي تضمنها اتفاق أحزاب 
التحالف الوطني والعمل بشــكل مشرتك يف 
إصالح االختالالت اإلدارية واألمنية وتطبيق 
النظام والقانون وتحقيــق العدالة وتثبيت 
األمن واالستقرار وتوفري الخدمات األساسية 
للمواطنن وضبط االيرادات وترشيد النفقات 
والعمل عىل كل ما من شأنه خدمة للمصلحة 

العامة.
وأضاف : أن الســلطة املحلية عازمة عىل 
تنفيذ عدد من األولويات يف مجاالت مختلفة 
لها صلة بحياة الناس ومعيشــتهم ومنها 

مشــاريع تنموية تشــكل حاجة ماسة يف 
الصحة وامليــاه والتعليم وفرض ســيادة 
القانون، والتي تتطلب تكاتف الجميع وجهود 
كل األحزاب واملكونــات من أجل تحقيقها، 
مشــرياً إىل أن األوضاع الناجمة عن الحرب 
والحصار تتطلب جهوداً مضاعفة واستشعار 
املسؤولية ووقف الحمالت اإلعالمية البينية 
وعدم االنجرار للمعارك الجانبية التي ال تخدم 

أحداً.
جاء ذلك خالل عقده اجتماعاً مع ممثيل 
أحزاب التحالف الوطني، ملناقشــة عدد من 
القضايــا املتعلقة بتطبيــع الحياة العامة 

حمافظ شبوة يشدد عىل رضورة تنفيذ بوابات 
مدينة عتق وفقا للتصاميم اهلندسية 

حمافظ تعز يؤكد عىل إصالح االختالالت اإلدارية واألمنية وحتقيق العدالة 

اللواء العكيمي يشدد عىل تكاتف اجلهود 
األمنية ورفع اجلاهزية

منظمة شهود حلقوق اإلنسان 
تطلق تقريراً حول أقدم 
خمفي يف سجون املليشيا

أطلقت منظمة شهود لحقوق اإلنسان  يف مؤتمر صحفي 
عقدته يف محافظــة مأرب تقريراً حــول الطالب الجامعي 
إسماعيل صالح الرمادي، )29 عاما( الذي يعترب أقدم مخفي 
قرسي يف سجون مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 

والذي دخل عامه السادس.
واستعرض التقرير تفاصيل اعتقال الرمادي من أمام منزله 
يف قرية مران مديرية أرحب شــمال العاصمة صنعاء يف 25 
ديســمرب2014م، عقب عودته من مزارع ابيه التي يساعده 
فيها، بعد 12 يوما من اجتياحها املديرية والسيطرة عليها يف 
13 ديسمرب من العام نفسة، مشرية إىل ظروف اعتقال الرمادي 

وصنوف التعذيب التي تلقاها.
ولفت التقرير إىل أنه تم إخفــاء الرمادي ولم تعلم أرسته 
عن مصريه حتى اآلن رغم البحث املتواصل عنه من قبل والده 
وطرقه كل األبواب بما فيها مكتب زعيم املليشيا يف ضحيان، 
واالبتزاز املايل الكبري الذي يتعرض له ملعرفة مصري ابنه دون 
جدوى. وعرض التقرير معاناة أرسة املختطف اســماعيل 
الرمادي الذي توفت ابنته الوحيدة عقب اختطافه ومناشدة 
والده وارسته مليشيا الحوثي اإلفراج عنه بضمان اكيد لحضور 
دفن ابنته إال أنهم رفضوا ذلك، وواصلوا االستمتاع بأساليب 

التعذيب الجسدي والنفيس الوحيش إلسماعيل وأرسته.
ونوه التقرير إىل أن املخفي قرسيا اسماعيل الرمادي والذي 
يعترب اقدم مخفي قرسيا يف سجون املليشيا حتى اآلن وترفض 
الكشف عن مصريه وحالته ألرسته، هو واحد من اكثر من 3 
آالف مخفي قرسي يف ســجون مليشيا الحوثي.. داعياً األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها يف الضغط عىل 
املليشيا يف الكشف عن املختطف وإطالق رساحه، ويف املؤتمر 
الصحفي عرض ثالثة مختطفن ومخفين قرسيا ســابقا 
تم االفراج عنهم بعمليات تبــادل أرسى من مديرية أرحب، 
شهاداتهم حول عمليات التعذيب الوحشية التي تعرضوا لها 
من قبل مليشيا الحوثي، والتي ترتقي إىل جرائم ضد اإلنسانية.

تتمات األولى..

أخبار وتتمات 2

إعــــــالنات فقدان
 • يعلن أســامه أحمد محمد صغري عبدالله عن فقدان جواز سفره برقم: )08393873( فعىل من وجده 

إيصاله إىل أقرب مركز رشطة.

 • يعلن عبدالله عيل ســالم املصعبي عن فقدان جواز سفره الصادر من جده فعىل من وجده إيصاله إىل 
أقرب مركز رشطة.

 • يعلن عارف محمد عبدالله الشيباني عن فقدان جواز سفره الصادر من أمانة العاصمة فعىل من وجده 
إيصاله إىل  أقرب مركز رشطة.

 • يعلن عبدالله عبده أحمد الخوالني عن فقدان جواز سفره فعىل من وجده إيصاله إىل  أقرب مركز رشطة.

 • يعلن هيثم حسن حمود العبيدي عن فقدان جواز سفره فعىل من وجده إيصاله إىل  أقرب مركز رشطة.

وتثبيت األمن واالستقرار باملحافظة. وتطرق 
االجتماع إىل عدة قضايــا منها القبض عىل 
املطلوبن أمنيا واستعادة املمتلكات العامة 
والخاصــة وحــل إشــكالية تأخري رصف 
مرتبــات املعلمن ومتابعــة رصف مرتبات 
بعض الجهات واملؤسسات الحكومية وتوحيد 
الخطاب اإلعالمي وتوحيد الجهود اإلعالمية  
لبناء إعالم قوي قادر عىل مواجهة التحديات 
التي تحيط باملحافظة والعمل عىل حشد كل 
طاقات املجتمع نحو التحرير وعدم االلتفات 
للشــائعات التي تحاول النيل من الســلطة 
املحلية والجيش الوطنــي، وقدمت أحزاب 
التحالف الوطني ملحافظ املحافظة مسودة 

بنود اتفاق تتضمن العديد من القضايا املهمة 
باملحافظة واملقرتحــات والحلول التي يجب 

حلها ومعالجتها من قبل السلطة املحلية.
وأكدت قيــادة أحزاب التحالــف الوطني 
وقوفهم مع قيادة الســلطة املحلية ممثلة 
بمحافظ املحافظة يف تنفيذ برنامجه الهادف 
إلصالح االختالالت اإلدارية واألمنية وتوفري 
الخدمات والعمل معه يف تنفيذ بنود االتفاق 
املوقع مــن أحزاب التحالــف الوطني حول 
معالجة مجمل القضايا العالقة باملحافظة 
والوقوف صفــاً واحداً ضــد كل من يعرقل 
التوجهات الرامية إىل خدمة املصلحة العامة 

وأمن واستقرار املحافظة.
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   عارف الواقدي 
ألقى قرار مليشيا الحوثي االنقالبية بمصادرة العملة 
املحلية الجديدة يف املناطق الخاضعة لسيطرتها ومنع 
التعامل بها إىل كارثة اقتصادية أدخلت املواطنن يف هذا 
البلد املثخن بالحرب يف دوامة العنف والرصاع مع لقمة 

العيش.
لم يأت هذا القــرار الكارثي عىل حياة املواطنون يف 
مصادرة حقهم املعييش فحسب بل وصل – بحسب ما 
يرى مواطنن وتجار – إىل رضب االقتصاد والتجارة، 

وأدى إىل ارتفاع كارثي يف األسعار.
وكانت مليشــيا التمرد الحوثية املدعومة من إيران 
أعلنت يف الـ17 من شهر ديســمرب املايض من العام 
2019 املنرصم قــرارا بمنع تــداول العملة الجديدة 
الصادرة عن البنك املركــزي اليمني بعدن، إضافة إىل 
سحبها من السوق والتجار واســتبدالها بأضحوكة 
تعويضية للمواطنن تحت ما يسمى بالنقد االلكرتوني.

قرار كارثي
يجمع الكثري من التجــار يف محافظة مأرب ان ما 
قامت به املليشــيا الحوثية من قرار تعسفي أدى إىل 

العديد من املشاكل والصعوبات تواجههم.
ويؤكدون ان هذا القرار أدى إىل تداعيات سلبية كثرية 
لعل يف مقدمتها ارتفاع أسعار الرصف يف املناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة الرشعية مقابل انخفاض سعر 
العملة يف مناطق سيطرة املليشــيا بعد قيام األخرية 
بسحب العملة الجديدة التي يحتاجها التجار يف رشاء 

السلع.
ارتفاع اسعار الرصف – بحسب ما يقول التجار – 

أدى إىل ارتفاع األسعار للسلع بشكل كبري، ألن التاجر 
وفق ما يقولون يدفع مبلغ 11 ألف ريال فارق ســعر 
عن كل 100 ألف ريال من العملة الجديدة عند رشائه 
للبضاعة من املناطق التي تســيطر عليها املليشــيا 

الحوثية.

ويذكر التجــار انهم عمدوا اىل رفع أســعار املواد 
الغذائية إزاء ذلك كنوع من الحلول التي يقومون بها 
تفاديا للخسائر التي لحقت بهم نتيجة لرشاء السلع 
التجارية، فيما بعض التجــار امتنعوا يف ذات الوقت 
من رشاء البضائع من مناطق ســيطرة املليشيا ويف 
مقدمتهم تجار الخرضوات والفواكه التي تأتي معظم 

هذه البضائع من مناطق املليشيا.

وطبقا لحديث التجار فان ارتفاع اســعار السلع 
الناتج عن ارتفاع اسعار الرصف املتأثر بقرار املليشيا 
الحوثية تسبب بشل الحركة التجارية وعزوف املواطنن 

عن الرشاء.

نتائج مأساوية
ويف ذات الوقــت يقول أحد تجــار الذهب يف مدينة 
مأرب، بأن هذا العبث بالعملة من قبل املليشيا الحوثية 
اإليرانية أدى إىل تدهورها ما انعكس سلبا عىل عملية 
الرصف وارتفاع اسعارها بشكل كبري، نتج عنه ركود 

مهول يف عملية البيع والرشاء.

وطبقا ملا يذكر فقد وصل سعر الجرام الواحد للذهب 
إىل 30 ألف ريال خالل اليومــن املاضين، متوقعا يف 
الوقت ذاته ان يزداد سعر الذهب خالل األيام القادمة 
اذا ما استمر تدهور العملة كما هو عليه الحال دون أي 
روادع أو حلول تتخذها الحكومة أو الجهات املختصة 
بذلك من شــأنها الحد من هذا التدهور الكارثي الذي 

خلقته املليشيا بهدف ابتزاز املواطنن والدفع بالبالد 
إىل كارثة اقتصادية كبرية ال مخرج لها.

إجراء قانوني
ومع تفاقم التبعات الكارثية لهذا االجراء التعسفي 
الذي قامت به املليشــيا الحوثية أصدر البنك املركزي 
اليمني فرع مــأرب العديد من االجراءات القانونية يف 
مقدمتها قرار منع الرصافن ارسال الحواالت املالية 
إىل مناطق ســيطرة املليشيا بعد وصول ارتفاع نسبة 
الحواالت بنسبة 13% عن ما كانت عليه قبل أسابيع.

 تحذير
ويف ســياق املوضوع، دعا البنك املركزي اليمني – 
عدن، يف الـ23 من ديسمرب املايض رشكات الرصافة 
والبنوك إىل توخي الحذر من رفض التعامل مع الطبعة 
الجديدة، مذكرا إياها يف بيان له بأن عدم قبولها »يعد 

مخالفة يعاقب عليها القانون«.
وحذر البيان املواطنن من مخطط مليشيا الحوثي 
االنقالبية الرامية لنهب مدخراتهم، داعياً املواطنن 
لتوخي الحذر من الدعوات املشبوهة الصادرة من قبل 

املليشيا باعتبارها جهة غري مخولة قانوناً.
وأكد البنــك املركزي اليمني أن مليشــيا الحوثي 
تستهدف اإلرضار باالقتصاد الوطني وسلب مدخرات 
املواطنن سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع 
غري مرخصة قانوناً وذلك باستغالل الواقع االستثنائي 
الذي تعيشه البالد، موضحا أن كافة األوراق النقدية 
من العملة الوطنية بجميع فئاتها املتداولة واملصدرة 
اســتناداً اىل قانون البنك رقم )14( لســنة 2000م 
واملعدل بالقانون رقم)21( لسنة 2003م، تعترب عملة 
قانونية ملزمة حسب قيمتها اإلسمية كوسيلة للدفع 
يف جميع املعامالت الداخلية يف اليمن، طاملا كانت تلك 
االوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص 

أو تشويه.
وقال املركزي اليمني »ال يجوز رفض التعامل بأي 
طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك املركزي 
والتي أصدرت وفقاً لإلجراءات القانونية اســتناداً 
لقانون البنك املركــزي والقرار الجمهوري رقم 119 
لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك 
املركزي ونقل مقر الرئييس اىل العاصمة املؤقتة عدن«.

تبعات كارثية
ومع استمرار هذا العبث املتواصل، تستمر التبعات 
الكارثية يف التتابــع، مســجلة يف مقدمتها تغذية 
املضاربة بالعملة املحلية نفسها القديمة والجديدة، 
إضافة إىل رفع عمولة إرســال الحواالت املالية التي 
بدأت بالفعل باالرتفاع بشكل كبري وكارثي دونما أي 
اجراءات تذكر حتى االن، غري تعميم قرار لفرع البنك 
املركزي بمحافظة مأرب االسبوع املايض قىض بعدم 
إرسال الحواالت إىل مناطق سيطرة املليشيا الحوثية.

استمرار العبث بالعملة الوطنية يشل الحركة التجارية

املضاربة بني العملة القديمة واجلديدة أدى إىل ارتفاع األسعار

قال اللواء الركن يحيى صــالح قائد املنطقة 
العسكرية الخامسة: إن بناء القوات املسلحة يف 
كل املناطق العسكرية منجز كبري، وإن ثقة الشعب 
اليمني تزداد يومــاً بعد آخر بها، كونها أصبحت 
أكثر قدرة عىل استكمال معركة التحرير وإنهاء 
التمرد الحوثي عىل الدولة واســتعادة كل شرب يف 

البالد. 
وأكد يف ترصيح خاص لـ)26 ســبتمرب( بأن 
املنطقة العســكرية الخامسة أصبحت نموذجاً 
يف النظام واالنضباط وتنفيذ املهام، مشــرياً إىل 
التقدمات التي يحققها منتســبو املنطقة بأنها 
تعود إىل معنوياتهم العالية واستعداداتهم القتالية 

الكبرية.
وعن التدريــب والتأهيل أشــار إىل أن هناك 
مواكبة يف هذا الجانب يف مدرسة القتال التي فيها 
جميع التخصصات، وتعقد فيها جميع الدورات 
العسكرية ودورات تأهيل الضباط، فنحن نقاتل 
وندرب وكل يشء يسري حسب ما هو مخطط له 
من وزارة الدفاع ورئاســة األركان عىل مستوى 
القوات البحرية والربية حسب املتاح واإلمكانيات.

ولفت إىل أن الوحدات والتشكيالت العسكرية يف 
املنطقة محافظة عىل جميع مواقعها التي تنترش 

فيها وتتصدى لــكل محاوالت العدو يف التقدم أو 
إحداث ثغرات، إضافة إىل أنهم يتحلون بمعنويات 

عالية وإيمان بقدراتهم وعدالة قضيتهم.

وأفاد اللواء يحيى صالح بأن يف استكمال بناء 
الهيكل التنظيمــي للمنطقة تم إنجاز 80% عىل 
مستوى مرسح العمليات ووحدات التأمن، مشرياً 

إىل أن بعــض الوحدات لم يتم اســتكمال بنائها 
التنظيمي الشرتاك األفراد يف املعركة، مؤكداً بأن 
مقر املنطقة ســيكون يف محافظة الحديدة بعد 

تحريرها بشكل كامل.
وقال اللواء يحيى صالح: إن املنطقة الخامسة 
سيطرت عىل مساحة كبرية من األرض تجاوزت 
من ميدي رشقاً اىل حرض بحدود 30 كيلو مرتاً، 
حتى تخــوم مدينة حرض، كما ســيطرت عىل 
مديرية حريان بالكامل شماالً ووصلت إىل مثلث 
"عاهم", واستطاعت أن تشل من قدرات العدو 
يف الدفاع والهجوم، مستعيدة عدداً من الدبابات 
واألسلحة الثقيلة واملتوسطة من يد املليشيا التي 

نهبتها من مخازن الجيش.
وأضاف: إن للقوات املشــرتكة بقيادة ســمو 
الفريق الركن فهد بن تركي دوراً كبرياً يف املعركة 
فهناك تواصل مســتمر، خاصة أثناء العمليات 
الهجومية أو الدفاعية عىل مدار الساعة، وهناك 

ثقة متبادلة وتنسيق متكامل.
وحث اللــواء يحيى صالح منتســبي املنطقة 

العسكرية الخامسة باملزيد من التدريب واليقظة 
يف مواجهــة العدو، كما عليهــم العمل واإلعداد 
للمراحل القادمة حتى التحرير الكامل، مذكراً بأن 
نضالهم هو يف سبيل إنهاء التمرد وعودة الرشعية 
اىل صنعاء وترســيخ األمن واالستقرار والحفاظ 

عىل الوحدة والجمهورية وكل الثوابت الوطنية.
وأكد أن املليشيا الحوثية املتمردة تتسبب بكارثة 
كبرية نتيجــة لزرعها األلغام التــي تهدد حياة 
األجيال، وعن التعامل معها أشــار إىل أن القوات 
املتقدمة تفتح ثغرات لهــا للتقدم، وقد انتزعت 
الكثري منها وهــي العائق الوحيــد أمام قوات 

الجيش.
وأشار إىل أنه تم إتالف كميات كبرية من األلغام، 
إال أن الكثري منها التــزال موجودة، يعاني منها 
الجميع جيشــاً ومواطنن، وتعمل املليشيا عىل 
زراعتها يف املنازل والعبــارات واملزارع، بطريقة 
عشوائية، وبكل أنواعها الفردية واملضادة للدبابات 
واملدرعات والعبوات الناسفة والحساسة واأللغام 

البحرية والزوارق املفخخة. 

جبهة الضباب.. خريف تساقط فيه عنارص مليشيا احلوثي
  شــهدت األيام املاضية مواجهات عنيفة 
بن أبطال القوات املســلحة وبن مليشــيا 
الحوثي املتمردة تركزت يف الخطوط األمامية 
لجبهة الضباب يف منطقة األشــعاب رشق 
جبل املنعــم ويف تبتي الذئــاب واملضيض 
ومحيط التبة الســوداء، وذلك بعد أن شنت 
عنارص املليشيا هجوما عنيفا تحت تغطية 
نارية كثيفة وقصف مدفعي عىل تحصينات 
األبطال يف تبة الكربة واملواقع املحيطة بها يف 
األشعاب ,وخاض األبطال مواجهات رشسة 
ضد املليشيا تم خاللها صد هجوم املليشيات 

وإجبارها عىل الرتاجع والفرار. 

صمود واستبسال
يف السياق نفذ األبطال هجوماً معاكساً 
وعملية نوعية مباغتة استهدفت ثكنات 
ومواقع مليشيا الحوثي يف التبة السوادء 
التي استطاع االبطال تطويقها من ثالث 
جهات وألحقوا خسائر برشية كبرية يف 
صفوف العدو بــن قتيل وجريح، فيما 
مدفعية الجيش اســتهدفت تعزيزات 
ومواقع املليشــيا يف منطقــة حذران 

والربيعي. 

ويف الجبهة الغربيــة للمدينة  تمكن 
أبطال الجيش الوطني من إحباط تسلل 
ملليشيا الحوثي يف محيط معسكر الدفاع 
الجوي بعد اشتباكات عنيفة تركزت يف 
شمال معســكر الدفاع الجوي ووادي 
الزنوج نتج عنها مقتل ثالثة من عنارص 

املليشيا وجرح خمسة آخرين. 

حصاد األرواح
منيت مليشــيا الحوثي خالل العرش 
األيام املاضية بخســائر كبرية يف العتاد 

واألرواح، وتلقت رضبات موجعة من أبطال 
القوات املســلحة يف مواقع متفرقة، سواء 
يف غرب جبل هــان يف الربيعي وحذران او يف 
الضباب، األمر الذي جعل مليشــيا الحوثي 
تفقد صوابها وتســتميت يف جبهة الضباب 

لتحقيق ولو نرص معنوي. 
حيث لقــي عدد من القــادة امليدانين يف 
صفوف املليشــيا حتفهــم اىل جانب مقتل 
وجرح العرشات من مقاتليهم، وكان آخر هذه 
الخسائر مقتل القيادي الحوثي القائد املدعو/ 
عيل عبدالرزاق الرشعي وامللقب )أبو زيد( يف 
منطقة الربيعي، وقبله مقتل القائد امليداني 
يف صفوف املليشيا )أبو سليم( اىل جانب أربعة 
آخرين يف حذران، إضافة إىل مقتل قائد فريق 
زراعة األلغام يف محيط التبة السوداء، ناهيك 

عن تدمري عربة BMB، وطقم عسكري.
ويف مديريــة مقبنة لقــي القائد امليداني 
يف صفوف مليشــيا الحوثي صالح شهارة 
مرصعه مع أربعة مرافقن له عىل ايدي ابطال 
القوات املسلحة وذلك بكمن ُنصب يف إحدى 
املناطق غرب مدينة الــربح ,علماً أن صالح 
شهارة ُعنِّ قريباً قائداً لقطاع منطقة الربح 
بعد أن كان قائد للعمليات يف منطقة الكسارة 

بمديرية مقبنة.

مالحم بطولية
ويف ترصيح خاص لصحيفة 26 سبتمرب 
قال العقيد فؤاد حسان قائد جبهة الضباب: 
»كما هو واضــح أن املليشــيات املتمردة 
تستميت خالل األيام املاضية وتهاجم مواقعنا 
يف جبهة الضباب سعياً منها لتحقيق تقدم 
عىل األرض وقد حاولت أكثر من مرة حشــد 
مجاميــع كبرية من عنارصها، ســواء من 
الستن او الربيعي للهجوم عىل جبهة الضباب 

وجبل هان، لكنها تصطدم بصمود األبطال 
الذين يســطرون مالحم بطولية يف معارك 
التصدي للمليشــيا، كما أن الفريق الهنديس 
لنزع األلغام تمكن من نزع عدد من األلغام 
والعبوات الناسفة التي كانت زرعتها املليشيا 
يف مناطق متفرقة بالقرب من مواقع تمركز 

القوات املسلحة«.
وأضاف: »أن األهمية العسكرية للمواقع 
التي تحاول املليشيا التقدم والسيطرة عليها 
تكمــن يف كونها مطلة عىل خــط الضباب 
الرئييس التي تحاول عنارص املليشيا السيطرة 
عليه مجدداً وإعادة الحصــار، كما أنهم يف 
اعتقادي يبحثون عن ورقة دولية لبســط 
نفوذهم وقواتهم عىل  املناطق املحررة، لكن 
معنويات عنارص املليشيا منهارة امام صمود 
األبطال من قواتنا الذين عاهدوا الله بالحفاظ 
عىل مدينة تعز بأرواحهم وعزائمهم القوية 

التي ال تلن«.
وأكد حســان: »أن املليشيا تلقت رضبات 
موجعة خالل تلك العمليــات وقتل عدد من 
عنارصها بينهم قادة ميدانين وأبرزهم مقتل 
القائد الحوثي املدعو عيل عبدالرزاق وامللقب 
)أبو زيد( يف منطقة الربيعي، وقبله قتل القائد 
امليداني )أبو ســليم( إىل جانب أربعة آخرين 
يف حذران عىل أيدي أبطال القوات املسلحة يف 
اللواء 17مشــاة، كما قتل قائد فريق زراعة 
األلغام يف محيط التبة السوداء مع عدد من 
عنارص الفريق أثناء محاولتهم زراعة ألغام 

يف محيط مواقع القوات املسلحة«.
أما عبدالسالم الرشيف قائد عمليات الكتيبة 
الخامسة يف اللواء17 مشاة  وأحد املرابطن 
يف الخطوط األمامية تحدث عن التضحيات 
والصمود التي يقدمها أبطال القوات املسلحة 

يف جبهة الضباب فقال: »نعتز بأبطالنا ونكن 
لهم التقدير ونقبــل جباههم وهم يدافعون 
عن الدين والعرض والوطن ومكتســباته، 
ويرابطون يف خنادقهم املتقدمة متجاوزين 

بمعنويات عالية كل الظروف والعوائق«.

 وأضاف: »نقول لهــم لقد رفعتم رؤوس 
آبائكم وإخوانكم األبطال األشــاوس الذين 
ســبقوكم بالدفاع عن هذه الرتبة الطاهرة 
الذيــن أخلصوا لدينهــم وأعراضهم وبذلوا 
أموالهم وأنفســهم فداًء لهذأ الوطن فأنتم 
قهرتم اعداء األمة وسحقتم كيانهم وقذفتم 
يف قلوبهم الرعب وانترصتم عليهم بثباتكم 

وصمودكم«.

وتابع الرشيف مخاطبــاً زمالءه األبطال: 
»أيها األبطال األحرار أنتم اليوم تعيشــون 
بن صقيع الربد واملطــر، أنتم اليوم اتخذتم 
من الهضاب والجبال والوديان بيوتاً وسكناً 
وتأقلمتم مع الطبيعة القاسية، وبهذا الصمود 
اســتطعتم قهر عدوكم وتكبيده خســائر 
فادحة، فمزيداً من الصرب والصمود واليقظة 
الكاملة وإن شــاء الله يف هذا العام 2020م 
سيكتب الله فيه تاريخ النرص لتعز ولليمن 

قاطبة«.

ابطال ومعارك
وكما هو حال جبهة الضباب، تعيش بقية 
جبهات تعز الرشقية والشــمالية والغربية 
والجنوبية أوضاعــا مماثلة، حيث الصمود 
واالستبســال يف وجــه العــدوان الحوثي، 
ويلحقون بعنارصه وبعتاده بشكل شبه يومي 
خسائر كبرية، لتصل املليشــيا الحوثية إىل 
وضع ال تحسد عليه، حيث االنهزام العسكري 

واإلحباط النفيس واملعنوي الكبريين.

نقاتل وندرب وكل شيء يسير حسب ما هو مخطط له من وزارة الدفاع ورئاسة األركان
:» « اللواء الركن يحيى صالح قائد المنطقة العسكرية الخامسة لـ

 املؤسسة العسكرية أصبحت أكثر قدرة عىل استكامل معركة التحرير
 المليشيا الحوثية تسببت بكارثة كبيرة بزرع األلغام التي تهدد حياة األجيال

تعيش جبهة الضباب غربي تعز فصل خريف اســتثنائي، تتساقط 
عىل أرضها أرواح قيادات وعنارص املليشيا املتمردة.. حيث يقدم أبطال 
القوات املســلحة يف اللواء 17مشاة بجبهة الضباب صوراً يف التضحية 
والثبات ويقفون ببسالة امام غطرســة وصلف املليشيا املتمردة التي 
تسعى لتحقيق تقدم ميداني عىل األرض ولكنها تصطدم بسد منيع من 

األبطال يذودون عن مواقعهم بكل ما أوتوا من قوة 

   تعز - مجيد الضبابي
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تتمركز املنطقة العسكرية الثالثة يف مدينة مأرب، 
املحافظة التي تمثل نقطة ارتكاز للرشعية والقوات 
املسلحة وحاضنة إلدارة معركة اســتعادة الوطن.. 
هذه املنطقة التي تشكل أهمية اسرتاتيجية كبرية من 
حيث االنتشار الجغرايف املتباعد وطبيعة املهام املوكلة 
للوحدات العسكرية املكلفة بتأمن وحماية املنشئات 
الحيويــة النفطية والغازية وتأمــن الطرق الدولية 
والرئيســية وخطوط اإلمداد والتنقل بن املحافظات 

املحررة.

منذ صدور قرار تعيينه قائدا منتصف شهر أغسطس 
2019م يتوىل اللــواء محمد الحبيــيش املنحدر من 
محافظة إب، قيادة املنطقة الثالثة التي تخوض معارك 
مختلفة عىل أكثر مــن اتجاهات، وتنترش وحداتها يف 
ثالث محافظات. احتضنت املنطقة تشــكل أوىل نواة 
املقاومة ملواجهة املليشــيا الحوثية والبدايات األوىل 
إلعادة بناء القوات املسلحة، وهي فوق كل ذلك تحتضن 
هيئات ودوائر وزارة الدفاع وقيادة العمليات العسكرية.

تلقى الحبييش تعليمه االبتدائي يف مدرسة "جمال 
جميل" بالعاصمة صنعاء، ويف عام 79م التحق بالسلك 
العسكري عرب الكلية الحربية، وتلقى علوم العسكرية 
يف جامعات وأكاديميات داخلية وخارجية حصد منها 
مؤهالت عليا، ويف امليدان تــدرج يف مناصب مختلفة 
حصد منها شهادات وأوســمة رفيعة، تنقل بن عدد 
من الوحدات منها: قائد فصيلة النريان وقائد بطارية 
املدفعية يف مناطق ومحافظات متعددة، وقبل 90 عمل 
يف منطقة السوادية بالبيضاء ومنها إىل ذمار ثم إىل إب، 
خطوط التماس ومناطق التوترات خالل فرتة ما قبل 
الوحدة الوطنية 90م التي عاد بعدها إىل السوادية يف 
منصب أركان كتيبة، وهي املنطقة التي شهدت أعنف 
معارك الدفاع عن الوحدة يف 94 كان خاللها يشــغل 
عمليات كتيبة وضابط اســتطالع مدفعية، لينتقل 
بعدها ضمن كتائب اللواء الخامس مشاة للتمركز يف 
معسكر بدر بعدن، قبل أن يتم تعيينه أركان حرب لواء 
خالل عهد ما بعد صالح 2012م، قبل أن يتم تعيينه 
اركان حرب اللواء 11 حرس حدود املتمركز يف منطقة 
رماه بحرضموت خالل فرتة ما بعد ســقوط صنعاء 
ومن بعدها عدن بيد الحوثي يف 2014، وما أعقب ذلك 
من أحداث وتطورات وصلت تداعياتها إىل حرضموت 
الساحل التي سقطت بيد )تنظيم القاعدة اإلرهابي(. 
قبل ذلك كان الحبييش قد شارك يف الحرب ضد القاعدة 

يف أبن وتوىل قيادة جبهة منطقة املراقط. 

تنترش قوات اللواء 11 حرس حدود يف أكرب مساحة 
جغرافية يف الجمهورية، وتتمركز يف مناطق حدودية 
ذات أهمية، وتتمركز من بدايــة املثلث الدويل ما بن 
عمان والســعودية واليمن وصوال إىل منفذ الوديعة، 

مع ما يعني ذلك من مهــام حماية الحدود ومحاربة 
عمليات التهريب ومكافحة اإلرهاب ومالحقة املطلوبن 
واملخربن. تلك السنوات واملسؤوليات أكسبت العميد 

الحبييش خربات عملية وميدانية واسعة.

معارك متعددة ومهام عديدة
يقول اللواء الحبييش إن وحدات املنطقة الثالثة تقاتل 
عىل أكثر من معركة وأكثر من جبهة، عىل حدود صنعاء 
والجوف ويف عمق البيضــاء تخوض وحدات الجيش 
مواجهات مع مليشيا الحوثي عىل مقربة من الجبال 
حيث يتمرتس العــدو، ويف الصحراء املرتامية تخوض 
القوات معركة حماية منشــآت النفط والغاز وتأمن 
الطرق الرئيسية وصوال إىل أطراف سيئون حرضموت، 
كما تقوم باملشــاركة يف حفظ األمن واالســتقرار يف 

محافظة مأرب إىل جانب األجهزة والقوات األمنية.

يقع ضمن نطاق املنطقــة ثالثة محاور متباعدة، 
البيضاء وفيها جبهات متعددة مشــتعلة عىل الدوام، 
ومحور بيحان، ومحور عتق، وتتسع جغرافيا انتشار 
تلك الوحدات مــرورا باملوانئ عــىل البحر العربي يف 

شبوة وصوال إىل أجزاء ذات أهمية من محافظة أبن، 
وهناك تقوم قواتنا املســلحة بمهامها يف حفظ األمن 
واالستقرار ومالحقة الجماعات اإلرهابية.. كما تتوىل 
وحدات املنطقة مهمة تأمن عبور ناقالت النفط الخام 
من مأرب إىل شبوة بعد اســتئناف الحكومة عمليات 

التصدير عرب موانئ شبوة.

عام االنتصار والحسم
يوضح اللواء الحبييش أن الخطة املرسومة تتضمن 
أن يكون العام التدريبــي 2020م هو عام االنتصار 
والحسم وتحقيق الغاية الوطنية املتمثلة يف استعادة 
الرشعية ومؤسســات الدولة وتحريــر ما تبقى من 
تراب الوطن، وتركيــز االهتمام عىل التدريب واالعداد 
القتايل واملعنوي.. مؤكــدا الثقة الكبرية بالنرص، وأن 
معنويات الجيش يف جبهــات القتال ومواقع التماس 
عالية، انطالقا من ايمانهم الثابت بعدالة القضية التي 
يحملونها واألهداف الوطنيــة التي خرجوا من أجلها 
ويضحون يف سبيلها بأغىل ما يملكون دفاعا عن األرض 
والعرض والكرامة ورفع الظلــم واملعاناة عن كاهل 
الشعب الذي تمارسه عليه مليشيا الحوثي يف املناطق 

التي ال تزال تخضع لسطوتها.

ويضيف أن معنويات املليشيا منهارة، وأن املواطنن 
يف مناطق سيطرة املليشيا ينتظرون ساعة الخالص 
ويتلهفون لقدوم الرشعية وقواتها املسلحة وستكون 

املعركة واالنتفاضة من الداخل يف صنعاء.

جاهزية الجيش
يؤكد القائد الحبييش أن القوات املســلحة بقيادة 
املشــري الركن/ عبدربه منصور هادي، القائد األعىل 
للقوات املســلحة، جاهزة للحسم وباتت تمتلك القوة 
والقدرة عىل تحقيق النرص.. مبديا الفخر واالعتزاز بما 
تحقق خالل الفرتة املاضية من انجازات ضمن جهود 
اعادة بناء املؤسسة العسكرية واستعادة مؤسسات 

الجيش ومقدراته.

مضيفا أن الجيش يبنى بأسس علمية وقواعد ثابتة 
وسيتمكن من تجاوز كل الصعاب والتحديات.

ويعــود للحديث عن أهمية املنطقــة الثالثة وأنها 
املرتكــز الرئيس للرشعيــة، مشــرياً إىل أن املناطق 
العسكرية األخرى التي يتم تشــكيلها خالل ما بعد 
االنقالب انبثقت من املنطقة الثالثة التي أسسها الشهيد 
القائد عبدالرب الشدادي –رحمه الله- حيث تم تشكيل 
الوحدات واستيعاب الضباط واألفراد وكذلك استيعاب 
املقاومة يف وقت مبكر، وتم حينها تشــكيل ترسانة 
برشية من مختلف أبناء الوطن لصد مليشيا الحوثي 
يوم أن كانــت يف أوج قوتها، وتم كرس تلك الزحوفات 
وصمدت مأرب وظلت شــامخة وهي اليوم تحتضن 

جميع أبناء اليمن دونما أي تفريق أو تمييز.

ويعرب اللواء الحبييش عن الشكر والتقدير للجهود 
والتضحيات والدور الكبري الــذي بذله الفريق الركن 
محمد عيل املقديش خالل السنوات املاضية إلعادة بناء 
الجيش واعادة تشكيل املناطق والوحدات وبناء الهيئات 

والدوائر.

معارك صرواح لم تتوقف
ينفي القائد الحبييش الشائعات التي تدعي أن املعارك 
يف منطقة رصواح متوقفة، ويؤكــد أن املواجهات ال 
تتوقف أبدا، بل مســتمرة يف كر وفر وهجوم واغارة، 
واالشتباكات ال تنقطع، فالضحايا يف صفوف الحوثي 
يتساقطون تباعا وخسائرهم ال تنقطع.. مبديا تعجبه 
أن يتصور عاقل بأن املعــارك متوقفة بينما الجيش 

وجها لوجه وعىل خط التماس.

فيما يتعلــق بتأخري رصف املرتبــات للوحدات يف 
املنطقة الثالثة يؤكد اللواء الحبييش أن اللجان بارشت 
عملية رصف املرتبات، وأن التأخري كان ناتج عن بعض 

االشكاالت سيتم العمل عىل تجاوزها.

موجها الشكر لألشقاء يف اململكة العربية السعودية 
ودول تحالف دعــم الرشعية عىل مــا يقدمونه من 
مساعدة ودعم للشعب اليمني الستعادة دولته والوقوف 

إىل جانبه يف معركة الدفاع املشرتكة. 

لقاء 4

يجلس اللواء الركن/ محمد أحمد عيل الحبييش )57 عاما(، عىل كريس واحدة من أبرز املناطق العسكرية وأكثرها 

أهمية اسرتاتيجية خصوصا خالل السنوات األخرية ويف ظل األحداث والتطورات التي تشهدها البالد.. مستندا إىل 

حياة عســكرية طويلة ممتدة لـ41 عاما من الخدمة يف القوات املسلحة تنقل خاللها يف مناصب ومواقع ومناطق 

مختلفة، ومؤهالت علمية عليا يف املجال العسكري، أتاحت له فرصة امتالك خربات نوعية ودراية واسعة يف الجوانب 

العملياتية امليدانية واألعمال اإلدارية الثقيلة.

                                التقاه/ أحمد شبح

ُنقاتل يف أكثر من جبهة وجاهزون حلسم املعركة واالنتصار للوطن
 :» « اللواء الركن/ محمد أحمد الحبيشي لـ

41 عامًا في الخدمة العسكرية بدأت من قاعات الكلية الحربية وصواًل إلى قيادة أهم منطقة عسكرية

 - اللواء الركن محمد أحمد عيل الحبييش.
- مواليد عــام 1963م. بقرية العارضة مركز 

ظلمة بمديرية حبيش محافظة إب.
بدأ تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم يف 

قريته عىل يد أحد مشائخ ومعلمني.
ثم انتقل إىل العاصمة صنعــاء وتلقى تعليمه 
األسايس واملرحلة االبتدائية بمدرسة "جمال جميل" 
يف العاصمة صنعاء، ثم عاد إىل تعز وهو يف الصف 

الرابع، وفيها أكمل فيها املرحلة االعدادية.
التحق بالسلك العســكري عام 79م، والتحق 
بالكلية الحربية وتخرج منها بشهادة بكالوريوس 
علوم عســكرية يف 1981م ضمن خريجي الدفعة 
الـ19 من الكلية. حاصل عىل بكالوريوس رشيعة 

وقانون من جامعة صنعاء 1990م. 

حاصل على/
- دورة مدفعية من املركز الحربي 1981.

- دورة قادة رسايا 1982م.
- دورة قادة كتائب عام 1986م.

- قادة ألوية 1993م.
- ماجستري علوم عسكرية، دمشق 1999م.

- شــهادة الدكتوراه من كلية الدفاع الوطني، 
صنعاء 2012م.

*حصل عىل وسام جرحى الحرب يف حرب الدفاع 

عن الوحدة 94م.. ووسام الواجب، وعدد من الشهائد 
التقديرية.

* المناصب العسكرية:
- بعد تخرجه من الكلية الحربية التحق بالعمل يف 
اللواء الخامس مشاة يف منطقة السوادية من 1981 

إىل 1983م.
- تم تعيينه قائد فصيلة النريان يف اللواء الخامس 
مشاة 83م، ثم قائد بطارية مدفعية، ثم قائد الرشطة 

وأمن الوحدة 85م.
- انتقل للعمل يف الرشطة العسكرية بمحافظة 

ذمار 86م.
- انتقل إىل منطقة الشعر بمحافظة إب كقائد 
بطارية مدفعية 87م.. ثــم تعني أركان الكتيبة 
90م.. ثــم عمليات الكتيبــة 1994م.. ثم قائد 

الكتيبة 95م.
- تم تعيينه أركان حرب اللواء الخامس مشــاة 

عام 2011م.
- تم تعيينــه أركان حرب اللــواء 39 مدرع- 

معسكر بدر- عدن )أبريل 2012م(.
- تم تعيينه أركان حرب اللواء 11 حرس حدود- 

رماه، حرضموت، 2015م.
- تم تعيينه قائدا للمنطقة العســكرية الثالثة- 
مأرب، ترقيته إىل رتبة لواء )14 أغسطس 2019م(.

ً

 2020عام االنتصارات والحسم وتحقيق الغاية الوطنية
 وحداتنا تشارك في حفظ األمن في المحافظات المحررة 

وحماية المنشآت الحيوية
 موانئ البحر العربي في شبوة وأجـزاء من أبين ضمن نطاق 

االنتشــار لوحـــدات المـنـطـقة

اللــواء فـــي ســطـــور

 نركز اهتمامنا 
في جانب التدريب 

واإلعداد القتالي 
والمعنوي 

دشــنت دائــرة الخدمــات الطبية 
العسكرية واملستشفى العسكري عامهما 
التدريبي الجديــد 2020م بالعديد من 

األنشطة والربامج الهادفة.
ويف بداية التدشن رحب العميد محمد 
عيىس نائب مدير دائرة الخدمات الطبية 
بالحارضين وعىل رأســهم نائب رئيس 
هيئة االسناد اللوجستي العميد الركن/ 
عبدالعزيز الفقيه والعميد/ أحمد دهمس 
مدير املستشفى العســكري والدكتور 

شوقي الحابطي رئيس اللجنة الطبية.
وأضاف العميد محمد عيىس أن الدائرة 
تدشن عامها الجديد بهمم عالية وخطط 
مستقبلية ، بعد أن تم تنفيذ العديد من 

األنشطة والربامج يف العام املايض ، منها 
تشغيل أربعة مستشفيات ميدانية بدعم من التحالف 

العربي، وستكون رافداً للقطاع الطبي العسكري.
من جهة أخرى أفاد العميــد الركن عبد العزيز 

الفقيه من خــالل كلمة ألقاها أمام 
منتسبي الدائرة واملستشفى العسكري 
أفاد أن علينا جميعاً أن نكون رافدين 
للمقاتلن يف الجبهات من خالل تقديم 
الخدمة اإلسعافية والعالجية املنقذة 

لألبطال يف مواقعهم. 
وأشــاد العميد الفقيــه بجهود 
قيادة الدائرة واملستشفى العسكري 
واملنتســبن لهمــا ملا بذلــوه من 
جهد يف خدمــة القوات املســلحة 
واملواطنن،  وشدد عىل العمل ضمن 
الخطط املحددة وتحويلها إىل أرقام 
وتقييمها باســتمرار، وأن شعارنا 
للعام 2020 سيكون )العمل بروح 
الفريق الواحد، وتحويل كل الطاقات 

خدمة للجميع(.

التوجيه  دائــرة  أقامــت 
املعنوي يوم أمس ورشة عمل 
لإلعالمين من مختلف وسائل 
اإلعالم، نوقــش خاللها دور 
اإلعالم وأهمية توحيد الخطاب 
اإلعالمي كمرتكز رئييس لصنع 
إعــالم وطني موحــد يخدم 

الوطن وقضاياه.
ويف افتتاح أعمال الورشــة 
قال مديــر دائــرة التوجيه 
املعنوي العميد الركن/ أحمد 
األشــول: أن اإلعالم بوسائله 
املختلفــة ثورة بمــا يقدمة 
للمجتمع، مشــرياًَ إىل أهمية 

تكريس مبــادئ توحيد الخطــاب اإلعالمي 
وتوظيفه يف مجال القضيــة الوطنية وبناء 

الدولة اليمنية االتحادية.
وأضــاف: يجب أن تكون وســائل اإلعالم 

هدفها املصلحة الوطنية بعيداً عن 
التشويه والتزييف ونرش االكاذيب 

وزرع الفرقة.
وأكد بأن توحيد الخطاب اإلعالمي 
يعد ركيزة اساسية يف مجال صنع 

إعالم موحد يف الخطاب واملصدر.
الورشــة التي حرضها عدد من 
مسؤويل وســائل اإلعالم املختلفة 
شــهدت العديد من النقاشات التي 
أكدت يف مجملها عىل أهمية توظيف 
وسائل اإلعالم املختلفة يف مساندة  
ودعم القــوات املســلحة وإبراز 
بطوالتهم يف معركة استعادة الوطن 
ومؤسساته من مليشــيا الحوثي 
املتمردة.. وكشــف وفضح جرائم املليشــيا 

املتمردة بحق الشعب والوطن.

تــدشــين الــعــام الـتدريبـي:
دائرة اخلـدمات الطبية.. عمل دؤوب وإنجازات مستمرة 

في ورشة عمل إعالمية أقامتها دائرة التوجيه المعنوي 
العميد األشول: توحيد اخلطاب اإلعالمي ركيزة أساسية لدعم ومساندة قضايا الوطن
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• يف البداية، ملاذا غابــت األحزاب طيلة الفرتة 
املاضية، أين كانت؟

أوالً األحزاب السياســية هي جــزء رئييس من 
مكونات الرشعية الدســتورية والتوافقية، وعىل 
ذلك فإن الرشعية تمثل ســيادة هذا البلد وعنوانه 
الرئييس الذي يتعامل العالم معهــا، كما أنها هي 
املؤتمنة عىل مخرجات الحــوار الوطني ومرشوع 
الدستور املتفق علية وهي كذلك التي تمثل الشمال 
والجنوب معاً يف سياق الســيادة الوطنية املعرتف 
بها دولياً، كمــا أن الرئيس عبدربه منصور هادي، 
هو التعبري الرمزي سيادياً عن هذه الرشعية, وهو 
يتمتع بالرشعية شــعبياً باالنتخابات الترشيعية 
وتوافقياً باإلجماع وتوافق كافة األحزاب الرئيسية 
املوقعة عىل املبادرة الخليجية، وبالتايل فإن الوجود 
الســيايس الفاعل لألحزاب السياسية املعنية قائم 
ضمن هذه السياسات التي ذكرتها، وعليه فإن هذه 
األحزاب يف نشاطها السيايس عىل أي مستوى كان 
تجسد يف ممارستها وتفاعالتها مع بعضها البعض 
ومع غريها ما تمثله الرشعية الدستورية والتوافقية 

بتوجهاتها التي ذكرناها.
• نفهم من ذلك أنكم تراجعتم إىل نقطة معينة 
وهو االلتفاف حول الرشعية ودعمها بوضوح، أي 

أن التكتل تأخر عن موعده...؟
املواقف السياسية املنفردة أو املجتمعة منذ2011م 
ومروراً بـ2015م الذي تم فيه االنقالب حتى اليوم 
إذا راجعنا قراراتها السياسية أو حضورها يف العمل 
السيايس لن تجدها خارج تلك الســياقات، إالّ أن 
عملها كتكتل سيايس وطني بربنامج سيايس واحد 
قد توقف يف العام 2011م ودخلنا إىل مؤتمر الحوار 
الوطني كل برؤيته الخاصة وقد توقف اللقاء املشرتك 
حتى هذه النقطة ولم يجمع األحزاب أداة مشرتكة 
كما كان األمر يف اللقاء املشــرتك، وقد أثر هذا األمر 
سلبياً عىل القيام بدورها يف إطار الرشاكة السياسية 

التوافقية.
• هل نعترب أن التحالف هو البديل للمشرتك؟

 ما تعيشه بالدنا يحتم بالرضورة إصالح الخلل 
والتفكري بشكل جدي بإقامة تكتل سيايس لألحزاب 
واملكونات السياسية وهو ما يعيد االعتبار للرشاكة 
السياســية التوافقية، ويلم شــتات هذه األحزاب 
عىل أرضية برامجية موحدة، وكان هذا هو الهدف 
واملغزى من تشــكيل التحالــف الوطني لألحزاب 

واملكونات السياسية.
• ما هي طبيعة أهداف التحالف وبرنامج عمله؟
أعلن عن قيام تحالف األحــزاب منتصف العام 
املايض ولديه نظام داخيل متمثل بالالئحة التنفيذية 
للتحالف وبرنامج ســيايس )الرؤية السياســية( 
وبرنامج تنفيذي, وباإلجمال فإن الرؤية السياسية 
للتحالف هي عبارة عن برنامج إصالحات مرحلية 
ومعالجات ألهــم القضايا العاجلــة التي تمكن 
الحكومة من العودة للعمل من الداخل والوفاء باملهام 
املناطة بها وباألساس تحقيق األمن وتوفري الخدمات 
وتفعيل مؤسسات الدولة وانتظام أداء مهامها تجاه 
املواطنن, ويتضمن هذا الربنامج موضوعات عاجلة 
يف املجاالت السياسية والعسكرية واألمنية واإلغاثية 
واإلنسانية واالقتصادية والتنمية واإلعمار وحقوق 

اإلنسان والثقافة واإلعالم.
• أحزاب التحالف هي جزء من السلطة الرشعية 
وأنت تتحدث عــن برامج حزبيــة.. هل هناك 

إزدواجية تواجه التحالف؟
عمــل املجلس األعــىل للتحالف الســيايس عىل 
تقسيم هذه املهام ضمن مصفوفتن األوىل ما سيتم 
تنفيذها مبارشة عرب الحكومة, ويف هذا ســتضع 
األحزاب خطتها ملراقبة األداء التنفيذي لذلك, وفقاً 
ملا يمنح لها الدســتور عرب اللجان املشرتكة أو عرب 
كتلها الربملانية بمجلس النواب, واملصفوفة الثانية: 
تتعلق باملهام التنفيذية الخاصة بالتحالف بنشاطه 
الســيايس مجتمعة أو منفردة، وباإلمكان العودة 
للربامج الخاصــة بالتحالف وتحديــداً الربنامج 
التنفيذي, وعلينا االعرتاف بأن هذا الربنامج يتطلب 

جهوداً كبرية متضافرة ومخلصة من جميع مكونات 
الرشعية.

• ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟
الصعوبات كبرية، خاصة وقــد تكونت مصالح 
شخصية وفئوية ومناطقية مع استرشاء الفساد 
وبروز تجار حروب وسيادة اقتصاد الفوىض بالبالد 
بســبب االنقالب وتعطل تنفيذ القوانن وانهارت 
مؤسسات القضاء وقوات إنفاذ القانون، لذا سيجد 
التحالف مقاومة، وهو األمر الذي سيضع األحزاب 
السياسية بدرجة رئيســية عىل املحك، إىل أي مدى 
باستطاعتها التعاون مع كافة سلطات الدولة لتنفيذ 
هذا الربنامج ومكافحة الفســاد ومواجهة كل من 

يحاول إفشال هذه التحركات السياسية.
• وهل لديكم خطة معينة للتعامل مع ذلك؟

من وجهة نظري نشاط أحزاب التحالف الوطني 
يف الفرتة القادمة يقتــي إعادة النظر يف خططها 
الخاصة، واالتفاق فيما بينها عىل كيفية مواجهة 
تلك الحاالت يف الواقع العميل امللموس، ووضع خطة 
عملية نحو ذلك بما يشمل تسخري جهودها اإلعالمية 
والسياسية يف كشف تلك املمارسات ومحارصتها، 
واالستعانة بالشعب للقضاء عليها؛ آلن أي نشاط 
سيايس خارج هذه الحقائق لن يُثمر أي عمل لصالح 

الشعب يقدم من األحزاب واملكونات السياسية.

استعادة الدور
• طيب، هذا التحرك السيايس لألحزاب هناك من 
يقول بأنه حصــل بعد أن أصبح وجودها مهدداً 
رغم أن االنقالب الحوثي قد نال من كل الثوابت 
واملكتسبات ومنها الديمقراطية، ما ردكم عىل ذلك؟

موضوع مهم ما أرشت إليه بأن األحزاب واملكونات 
بدأت تتحرك سياسياً بعد أن أصبح وجودها مهدداً 
ويف هذا الصدد ستظل السياسة برمتها غائبة طاملا 

غابت الدولة, وأنت تعلم باملعادلة التي تقول »تغيب 
السياســة عندما تغيب الدولة باألشكال املختلفة 
للغياب«, سواء باالنهيار أو من خالل تغول سلطات 
الدولة عىل الدولة بتجاوز القوانن وتعطيل الدستور 
وتحرض السياسة أيضاً بحضور الدولة, وبالفعل فإن 
األوضاع املأســاوية, التي أدى إليها التمرد الحوثي 
وتفاقم الحرب هدد ليس الحضور السيايس لألحزاب 
وحســب، ولكن أيضاً وجودها املادي، فهي اليوم 
تعاني نتائج ذلك، كل حزب يمر بظروف خاصة من 
جراء تلك التداعيات وكان لها انعكاساتها السلبية 
عىل وجودها التنظيمي وحضــور قياداتها العليا 
وتتسم جميعها بحالة من الشتات، مما أضعف من 

دورها.

فرصة لألحزاب
• هل تعتقد أن األحزاب هــي أيضاً تعمل عىل 

استعادة السياسة إليها؟
األحزاب وهي تفكــر بجدية اليوم عىل العمل من 
أجل ضبط هذه املعادلة من خالل برنامجها السيايس 
بحيث ترى بأن أبرز نتائج هذا الربنامج يف حال تم 
تطبيقه سيساعد عىل حضور الدولة, بما يستعيد 
السياســة إليها وســيكون بالتايل قد توفر املناخ 
للنشاط الســيايس لألحزاب عىل املستوى الداخيل 
بفاعلية أكرب، لكن ثمة مهددات أخرى اليوم يف ظل 
ضعف الدور السيايس لألحزاب ووجودها التنظيمي, 
وأيضاً ارتفاع أصوات تجميد األحزاب وإحالل محلها 
تكوينات تقليدية قائمة عىل أسس مناطقية وفئوية 
وســينتج عن هذا مخاطر بعيدة املدى عىل الوحدة 

الوطنية, وعىل املشاريع الوطنية الكلية, كما يحملها 
مرشوع الدستور وسيجعل من التفاعالت الوطنية 
تتم عىل معادالت مناطقية وقبلية وطائفية, ال تحمل 
مشاريع وطنية كربى, وسيجعل من أي ديمقراطية 
يقال عنها مجرد محاصصة تذهب للفئات العليا, 
وتحرم منها جماهري الشعب، بينما الوجود السيايس 
الفاعل لألحزاب السياسية هو الذي سيؤدي فعالً إىل 
النضال الحقيقي والعمل نحو دستور وطني اتحادي 
يجعل من الدولة دولة لكل مواطنيها وبتوزيع عادل 
وموضوعي للسلطة والثروة يف نظام فيدرايل يشمل 

كل البالد.
• يف ظل هذه املهددات واملخاطر وتظهر دعوات 
بني الحني واآلخر لتبني تحالفات ثنائية بني حزبني 

أو مكونني واستثناء البقية؟
الدعوات غري املدروسة جيداً وبعيداً عن الظروف 
التي تعيشــها البالد اليوم يف واقع هذه الحرب هي 
الدعــوات التي تكون بن ائتالفــات حزبية ثنائية 
وحسب، يف إطار هم مشرتك ســتكون ذات أبعاد 
قصرية املدى أو مصالح آنية، وهو ما ســيؤدي إىل 
إضعاف هذا التكتل القائــم وهو التحالف الوطني 

لألحزاب واملكونات السياسية.

تقوية جبهة الشرعية
• هل نستطيع أن نقول بأنه من خالل التحالف 
الوطني أصبحت الرشعية موحدة وأكثر تماسكاً؟
هناك ثالثة مستويات تعمل يف حال تحققها عىل 
تمتن جبهة الرشعيــة واإلرساع باالنتصار املؤجل 
عىل االنقالبين، ويف هذا الصدد أستطيع أن أقول لك 
بأن عودة الرشاكة الدستورية التوافقية السياسية 
ومشاركة األحزاب يف رسم السياسات عىل مستوى 
التسوية السياســية وإدارة شؤون الدولة وتحديد 
رؤية سياسية مستقبلية يف ضوء املرجعيات القائمة 

واألخذ باالعتبــار املعطيات التــي نتجت من هذه 
الحرب, خالل الخمس السنوات التي ال يمكن القفز 
عليها سيؤدي بالفعل إىل تقوية جبهة الرشعية، ويف 
هذا الصدد بدأنا العمل بإسهام األحزاب, بما يحقق 
لها التواجد يف هذه الرشاكة من خالل عقد اللقاءات 
التي جمعت املجلس األعىل للتحالف السيايس مع األخ 
رئيس الجمهورية وبحضور نائبه ورئيس الحكومة، 
وكان قد تم فيها تقديم خطة تنفيذية من التحالف 
السيايس للربنامج املرسوم وكلف األخ الرئيس نائبه 
ورئيس الحكومة بالجلوس مع أعضاء املجلس األعىل 
للوقوف عىل مضامن الخطة وسبل تنفيذها، وقد تم 
الرشوع بهذا االتجاه، لكن تعطل ذلك بحكم األحداث 

األخرية التي شهدتها العاصمة املؤقتة عدن.

اتفاق الرياض
• ماذا عن اللجنة األخرية التي تم تشكيلها من 

قبل رئيس الجمهورية؟
تأتي ضمن مســار آخر, فقد تــم تكليف لجنة 
رئاسية مشكلة من قبل الرئيس للعمل مع األحزاب 
عىل أسس تنفيذ اتفاق الرياض وإعداد رؤية سياسية 
مســتقبلية تتضمن إطاراً عاماً لكيفية ممارسة 
الرشاكة والتسوية السياسية، ويجري العمل حالياً 
عىل ذلك وبشــكل مســتمر, وهو ما يأتي ضمن 
املســتوى الثاني وهو ردم الفجوات وردم التصدع 
وتداعياتها التي نتجت عن انفراط جبهة الرشعية 
مع القوى السياسية والعسكرية يف املناطق املحررة، 
خاصة منها املحافظات الجنوبية، ويف هذا السياق 
نثمن عالياً اتفاق الرياض الذي ســيؤدي إىل تجاوز 

هذه الحالة، أما املســتوى الثالث: إعادة تصحيح 
العالقة الســيادية بن اليمن ودول التحالف الداعم 
للرشعية وبشكل مبارش دولىة اإلمارات، وقد المس 
اتفاق الرياض هذا البعد بشكل إيجابي، إىل جانب أن 
هذه العالقة التصحيحية بن اليمن وأشقائه وتأطري 
املصالح االقتصادية والسياســية املشرتكة وكذلك 
مصالح األمن القومي املتبادل واالفصاح عن طبيعة 
العالقات بما ينسجم مع املصالح األخوية القائمة 
عىل روابط األخوة والجوار والتاريخ املشرتك واملصري 
املشرتك أيضاً أســس القوانن الدولية التي تنظم 
العالقات السياسية والدبلوماسية، وأعتقد أن هذه 
املسارات الثالثة والعمل فيها ستمكن الرشعية من 
تحسن وضعها إىل حد كبري, ومن هنا تقع مسؤولية 
اإلسهام بدور كبري من قبل التحالف الوطني لألحزاب 

واملكونات السياسية.
• ما دور األحزاب فيما يخص اتفاق الرياض؟

األحزاب واملكونات السياسية أعلنت فور التوقيع 
تأييدها تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وتدعم بكل قوة 
الرشوع يف خطوات تطبيقــه، ورضورة اإلرساع يف 
ذلك، ونرى فيه بوابة مناسبة لعودة الدولة وخطوة 
رئيســية يف طريق إنهاء الحرب وإحالل الســالم, 
ولفهم أفضــل التفاق الرياض يجــب التخيل عن 
القراءة التجزيئية أو التقييمية رفضاً أو قبوالً, بناًء 
عىل بعض بنوده دون األخرى، أمــا النظرة الكلية 
تجاه االتفاق فهو قد منع نشــوب حرب أهلية يف 
املحافظات املحررة, وساعد عىل معالجة العديد من 
قضايا السيادة الوطنية للبالد, كما تضمن إصالحات 
عديدة كانت قد وردت يف الربنامج التنفيذي للتحالف 
السيايس خاصة منها ما يتعلق بعودة الرئاسة إىل 
العاصمة عدن وتشــكيل حكومة مصغرة وإصالح 
البنية العسكرية واألمنية وإنهاء ظاهرة التشكيالت 
املسلحة خارج إطار املؤسســة الرسمية وحرص 
الســالح بيد الدولة وحضور الدولة يف هذه املجاالت 
وانتظام عمل املؤسسات وتوفري الخدمات وضبط 
اإليرادات وتوفري الدعم للبنــك املركزي مما يمكنه 
من أداء مهامه االقتصاديــة خاصة منها الحفاظ 
عىل سعر العملة وانتظام رصف مرتبات املوظفن 
وخروج املعســكرات من املدن والذهاب للجبهات, 
إضافة إىل املواطنة اليمنية الواحدة ونبذ العنرصية 
واملناطقية وحرية الحركة والتنقل بن املحافظات.

ثقة الشعب
• ما أبــرز التحديات التي تواجــه عملكم يف 

التحالف الوطني؟
هناك تحديــات بارزة ومنها اســتعادة حضور 
األحزاب عىل األرض يف امليدان، واســتعادة نشاطها 
الســيايس يف جميع أنحاء البالد عىل كل املستويات 
عىل طريق استعادة ثقة الشعب باألحزاب والعمل 
الســيايس والحفاظ عىل اســتمرارية االنسجام 
السيايس بن األحزاب واملكونات املشكلة للتحالف 

الوطني.

توحيد الخطاب اإلعالمي
• كيف يمكن إذاً تحقيق ما تصفه باالنســجام 

بني األحزاب؟
الخطوة األوىل يف هذا االتجاه الوقوف بجدية أمام 
الفوىض اإلعالمية املليئة بالتنابذ واملهاترات اإلعالمية 
من األحــزاب ذاتها، ككيانات وكقيادات ســيادية 
والوقوف بجدية أمام ما يشتت الرأي العام الوطني 
ويخلق الفرقة بــن أبناء الشــعب اليمن الواحد، 
ويســاعد يف ذات الوقت عىل توجيه مسارات الفعل 
املقاوم برؤية واحدة وواضحة عىل النحو الذي يجعله 

أكثر تماســكاً وصالبة إلنهاء االنقالب واستعادة 
الدولة, ومــن التحديات أيضــاً: أن تنأى األحزاب 
واملكونات السياســية بنفســها عن تحويل جهاز 
الدولة إىل حالة محاصصة فيما بينها أو االستحواذ 
والتعامل مع هذه القضية وكأنها غنائم، ومن املهم 
أن الربنامج يتضمن يف هذا الجانب مراجعة وتصحيح 
قرارات التعين يف الوظائف العامة بمســتوياتها 
املختلفة وفقاً ملعايــري القوانن النافذة ومخرجات 
الحوار الوطني ومعايري الكفاءة والنزاهة والتوافق, 
والحيلولة دون استهداف األحزاب السياسية مجتمعة 
أو منفردة أو الحد من نشاطها ومواجهة اية اجندات 
سياســية داخلية كانت أو خارجية يف هذا الصدد, 
هناك تحد آخر وهو العمل عىل أن ترســم األحزاب 
سياساتها ومواقفها ورؤاها فيما يتعلق بنظرتها 
إلنهاء االنقالب والتسوية السياسية يف البالد عموماً، 
والحيلولة دون تمــزق البلد وتفككه للعمل بدرجة 
رئيسية وبعد مي خمس ســنوات إلنهاء معاناة 
الشعب ووقف سيل الدماء والدمار، الذي تتعرض له 
البالد، وهذا أكرب تحٍد سيايس وأخالقي أمام جميع 

األحزاب واملكونات مجتمعة ومنفردة.

التأسيس لألبعاد للمؤسسية
• ما تقييمكــم ألداء التحالف الوطني يف الفرتة 
املاضية وما رؤيتكم املســتقبلية وأنتم تشغلون 

رئيساً دورياً للتحالف؟
يف ســياق إجابتي عىل هذا الســؤال أجد فرصة 
مناســبة لالعرتاف بالدور املحــوري, الذي قام به 
الرئيس الدوري الســابق للمجلس األعىل للتحالف 
الدكتور رشــاد العليمي، يف أصعب مراحل إنشاء 
هذا التحالف, فقد كانت األمور شــديدة الصعوبة, 
وكان البدء فيها مــن حالة الصفــر, وقد تمكن 
شــخصيا من تجاوزها ورأى التحالف النور, وتم 
إشهاره وتمكن املجلس بالتعريف عنه وعن أهميته 
السياسية عىل املستوين الداخيل والخارجي, أما عن 
الرؤية املســتقبلية يف ظل الرئاسة الدورية للحزب 
االشــرتاكي للتحالف نجح املجلس األعىل يف إيجاد 
تصور واحد مشــرتك, وهو االلتزام بهذا التصور 
لدى كل أحزابه فيما يتعلــق باتفاق الرياض، كما 
قمنا بالتأسيس لألبعاد املؤسسية للعمل وتشكيل 
الهيئة التنفيذية التي تعنى بمتابعة تنفيذ قرارات 
املجلس األعىل والرتويج لسياساته والقيام باألداء 
اليومي واالنشطة، واختصاراً سنركز عىل استمرار 
العمل عىل هذا الجانب واملتابعة الجدية للخطوات 
التي بدأت بتحقيق الرشاكة السياسية مع الهيئات 
العليا لسلطات الدولة والقيام بالبناء املؤسيس للبنية 
التحتية لفروع التحالف باملحافظات ما أمكن ذلك, 
ومتابعة تنفيذ الخطوات األوىل العاجلة من برنامج 
التحالف وفق خطته الداخلية والقيام بإعداد تصور 
جماعي حول كيفية مواجهة التحديات القائمة أمام 

التحالف الوطني.
• يف ختام هذا اللقاء ما الذي تحبون إضافته...؟
أوجه التحية لكافة أبطال قواتنا املسلحة واألمن 
و)املقاومة الوطنية(، ممن يؤدون واجبهم الوطني، 
ويناضلون من أجل استعادة الدولة وإنهاء االنقالب يف 
مختلف الجبهات وامليادين, كما يجب أن أنوه هنا أن 
املسارين السيايس والعسكري متداخالن ومتضافران 
من أجل إنهاء االنقالب واستعادة الدولة وعىل طريق 
تحقيق الدولة االتحادية، وأود هنا التذكري بما ورد 
يف برنامج التحالف تجاه إصالح املنظومة العسكرية 
واألمنية ومعالجة اإلشــكاالت واملظالم التي تتعلق 

بحقوق أبطال الجيش واألمن.

قال: إن الرئيس هادي يتمتع بشرعية شعبية وتوافقية وهو التعبير الرمزي والسيادي عن الشرعية
:» الرئيس الدوري للتحالف الوطني للقوى السياسية الدكتور عبدالرحمن السقاف في حوار مع »

ضعف عمل األحزاب وتبني دعوات جتميدها هيدد الوحدة واملرشوع الوطني

يبدو الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف األمني العام للحزب االشرتاكي 
اليمني، الرئيس الدوري للتحالف الوطني للقوى السياسية الداعمة للرشعية 
أكثر تفاؤالً، وهو يتحدث عن أهداف التحالف السيايس ضمن العمل املشرتك 
من أجل اســتعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي ورفع املعاناة عن كاهل 
الشعب، ووقف سيل الدماء والدمار التي جلبتها املليشيا وهو ما يراه بأنه 
أكرب تحد ســيايس وأخالقي أمام جميع األحزاب واملكونات، سواء كانت 
مجتمعة أو منفردة، ويعترب أن املسارين السيايس والعسكري متداخالن 
ومتضافران من أجل إنهاء االنقالب واستعادة الدولة, عىل طريق تحقيق 

الدولة االتحادية.
وأعلن يف أبريل من العام املايض )2019( يف مدينة ســيئون ثاني أكرب 
مدن محافظة حرضموت، عن تشكيل التحالف الوطني لألحزاب املساندة 
للرشعية، والذي لديه نظام داخيل متمثل بالالئحة التنفيذية وبرنامج سيايس 

وآخر تنفيذي، تسعى فيه األحزاب إىل استعادة الدولة وإعادة بنائها.

وتحدث السقاف يف حوار مع صحيفة »26 سبتمرب« عن إنجازات التحالف 
ورؤيته يف الفرتة القادمة بعد توليه رئاسة املجلس األعىل يف ديسمرب املايض: 
كما تتطرق إىل أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه التحالف رغم أنه 
يشكل أول تجمع سيايس يضم أكثر من 18 حزباً، أعلنوا موقفهم الواضح 
االلتفاف حول الرشعية واالصطفاف مع القضية الوطنية لدعم مســار 
استعادة الدولة واستعادة العملية السياسية وإحالل السالم وإنهاء التمرد 
الحوثي للعمل بعدها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة 

االتحادية.
وأكد أهمية استعادة الدور الســيايس لألحزاب ملا يحقق هدف النضال 
يف مواجهة االنقالب، وما يحقق يف إيجاد دستور وطني للدولة بما فيه من 
توزيع عادل للسلطة والثروة يف نظام اتحادي يشمل كل البالد، إضافة إىل 
قضايا أخرى تتصل باملسار السيايس والعسكري وتوحيد الخطاب اإلعالمي 

الداعم للرشعية. 

  حاوره/ عمار زعبل

 اتفاق الرياض بوابة مناسبة لعودة الدولة وخطوة رئيسية إلحالل السالم
 المسار السياسي يتضافر مع المسار العسكري في معركة استعادة الدولة
 يجب إيقاف الفوضى اإلعالمية المليئة بالتنابذ والمهاترات اإلعالمية من األحزاب ذاتها

 التحالف الوطني ُيعيد االعتبار للشــراكة السياسية التوافقية ويلم شتات األحزاب
 الـتـــمرد الحـوثـي هــدد الــوجــود المـادي والحضــور السـياسـي لألحـــزاب
 اتفاق الرياض يســاهم في إعادة تصحيح العالقة الســيادية بين اليمن ودول تحالف دعم الشرعية

َّ
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ويف صفقة التبــادل التي تمت أفرجت 
مليشيا الحوثي عن 75 من أبناء تعز، كانوا 
يف سجون األمن القومي والغرباء بالشمالية 
بذمار، أغلبهم اختطفــوا من الطرقات 
والبيوت، وباملقابل أفرجت القوات املسلحة 
عن 60 أسريا من مقاتيل املليشيا الحوثية 

الذين أرسوا يف جبهات تعز.
بعودة الـــ75 مختطفا مــن زنازين 
املليشيا الحوثية، أرشقت االبتسامة عىل 
مباســم أبناء تعز، وتجلت الفرحة عىل 
وجوههم، وابتهج الجميع بميالد 75 من 

أحرار تعز.

افرج عنه معاقا
ومن ضمن املفــرج عنهم الناشــط 
الحقوقي واإلنســاني صامــد العامري، 
والرتبوي عبدالحميد جعفر الجندي والد 
الناشطة اإلعالمية ربا عبدالحميد جعفر.

وكانــت مليشــيا الحوثــي املتمردة 
اختطفــت، الرتبــوي عبدالحميد جعفر 
الجندي يف منتصف عام 2016 سليماً معاىف 
واخرجته معاقا عىل كريس متحرك ويتكئ 

عىل عكازتن.
وتعرض الرتبــوي عبدالحميد جعفر 
الجندي ألشــد صنوف التعذيب من قبل 
مليشــيا الحوثي وغيبته غيابا قرسياً يف 

سجونها ما يقارب االربع السنوات.
ويقــول الرتبــوي عبدالحميد جعفر 
الجندي لـ»26 سبتمرب«: »أربعة سنوات 
اال قليل لم نكن نمتلك مرآة كي نرى آثار 
الزمن فينا، بعدها وجدنا الشيب والهرم بدا 
وكأنه مر من اعمارنا عرشة أعوام، بيومن 

ويوم سجن كميل بعرشة أيام«.
واضاف الجندي: »ما يزال حديد الحوثي 
عىل رجيل«، متسائالً: «يا ترى هل سينتهي 

هذا الكابوس أم أن عمره سيكون أطول«؟!
مضيفاً: »أمــي الحبيبة فقدت برصها 
بعد دخويل السجن بسبعة ايام وهاهي لم 
تراني بعد خروجي من السجن ولن تراني 
ابــدا، لكنها قالت: إنه يكفيها أن تشــم 
رائحتي وتسمع صوتي وتتكئ عىل كتفي«.

وأختتــم الجندي: »اســتمتعوا بنعمة 
الحرية فإنها ال تقدر بثمن، ما أسوأ االيام 
يف سجون الحوثي، اللهم فك ارس من تبقى 

يف سجون مليشيا الحوثي املتمردة«.

الحب ينتصر على السجان
أما الناشط الحقوقي واإلنساني صامد 
العامري فعندما اندلعــت الحرب يف عام 
2015، بادر بتأسيس مبادرة ود لألعمال 
اإلنســانية، وبدأ بالبحث عــن النازحن 
ومساعدتهم، اختطفته مليشيا الحوثي 
املتمردة من منزله ليقي أربعة سنوات 

يف سجونها.
ومن ثم افرجت عنه ضمن صفقة تبادل 
األرسى بن الجيش، واملليشيا املتمردة، بعد 

أن تعرض ألشد اصناف التعذيب.
وكانت وجهــت الدكتورة إرساء وهيب 
وجهت يف الـ20 من  أكتوبر املايض رسالة 
إىل  خطيبها املعتقل صامد العامري يف حفل 
تخرجها تخربه فيهــا بأنها تحتفل معه 
بهذه املناسبة رغم بعده وغيابه وهو ما 
أشعل مواقع التواصل االجتماعي والرأي 
العــام املحيل وأحدث تفاعــال كبريا إزاء 

قضية الطالبة وخطيبها املعتقل.
أربعة أعوام ظلت إرساء وهيب تنتظر 
حفل زفافها الذي تأجــل بفعل اعتقال 

خطيبها لدى جماعة الحوثي.
ويف هذا الســياق قال الناشــط صامد 
العامري لـ»26 ســبتمرب«: إن مليشــيا 

الحوثي املتمــردة اختطفته من منزله يف 
منطقة الحوبــان رشق مدينة تعز، بعد 
مداهمة املنزل باكثر من عرشين عنرصاً 

من عنارص املليشيات املتمردة.
واضاف: »عنارص املليشيا قامت بربط 
يديَّ وسحبي بطريقة مهينة بعد محارصة 
منزيل باكثر من أربعة أطقم عســكرية«، 

ونهبت جهزي الكمبيوتر والهواتف.
وأشار العامري إىل  أن املليشيا اقتادته إىل  
سجن ما يسمى باألمن القومي، وحاولت 
تلبيسه تهما عسكرية وباطله، الفتاً إىل  أنه 
يف أثناء التحقيقات، عندما يحاول إنكار 
تلك التهم تقوم املليشــيا برضبه رضبا 

مربحا.
وأضاف: »يف أحد االيام قامت املليشــيا 
برضبي بأكثر من 137 جلدة، موزعة من 
اعىل الظهر حتى أســفل القدم، يف بدروم 
األمن القومي«، مشــريا إىل أنه كان يتم 
رضبه حتى يتعثر من الوقوف عىل قدميه.
وبحســب حديثة أنه تم التحقيق معه 
أكثــر من 31 مرة وكان يتــم الربط عىل 
عيونه، وتقوم املليشيا بتبصيمه عىل أوراق 

ال يعرف ماهي.
وأشــار إىل انه تم اختطافــه من قبل 
الحوثين وهو يستعد للزواج من خطيبته 
إرساء وهيب، الفتاً إىل أن األربع السنوات 
من اعتقاله كانت حافزا لخطيبته إرساء 
بأن خطيبها لم يســجن اال لقضية هم 
الوطن واألرس التي كان يقوم بتقديم يد 
العون لها، وكانت تلك السنوات من السجن 

اال رشفا.
وأشــار العامري إىل أنه كان عىل موعد 
لحضور حفل تخرج خطيبته إرساء وهيب 
ولكن طال وقته يف السجن وحينما لم يأت 

قامت بنرش صورته عىل حائط صفحتها يف 
مواقع التواصل االجتماعي، وكتبت رسالة 
له قائلة: »صامد العامري، أعلم جيداً كم 
كان يعني لك حضور هذا اليوم الذي ترقبته 
وانتظرته طويالً، كان األمر يعنيني كذلك 
إىل الحد الذي ال يوصف، لكنها حكمة الله 

الذي نسأله أن يؤتينا إياها«.
وقال: أن منشــور خطيبته إرساء لقي 
تضامنا واسعا وكبريا من قبل األحرار الذين 
يحملون هم اإلنسان ومشاعر طيبة، الفتاً 
إىل أنه رغم التضامن الواسع لتلك الحملة 
اال انها أساءت واغضبت املليشيا املتمردة.
وأضاف: بأن تلك الحملــة التضامنية 
كانت حافزا كبريا له انه صار مثاال لكثري 
من املعتقلن الذين يقبعون خلف قضبان 

الزنازين ويعانون من معاناته.
ووجه العامري رسالة إىل األمم املتحدة 
واملنظمات الدوليــة الحقوقية واصحاب 
القــرار إىل رسعــة االفراج عــن جميع 
املعتقلن، وإطالق رساحهــم، مؤكداً أن 

الحرية ليس لها ثمن.

ولدت من جديد
صديق رشف السامعي، أحد املختطفن 
املفرج عنهم، قال لـ»26 سبتمرب«: »بعد 
خروجي من ســجون مليشــيا الحوثي 
املتمردة شــعرت أني ولــدت من جديد، 
وكتبت يل حياة جديدة ألن ما تجرعناه يف 

سجون تلك املليشيا ليس بقليل«.
واضاف السامعي: »اختطفتني مليشيا 
الحوثــي بداية عــام 2016 من منطقة 
الراهدة وأنا يف طريقي إىل قريتي يف سامع«، 
مشرياً إىل أنه تنقل بن عدة زنازين حوثية 
وتعرض لعملية تعذيب وحشية بتهمة أنه 

يعمل مع الجيش الوطني.

المطالبة باألفراج عن المختطفين
عاد املختطفون من سجون مليشيا الحوثي 
املتمردة إىل تعز، لكنهم ليسوا ساملن جميعاً، 
فأربعة منهم مصابون بالشلل، وعدد منهم 
مصابون بحاالت نفسية، وبعضهم مصابون 
بأمراض الكىل، فضالً عن أجسامهم الهزيلة 
باإلضافة: إىل أن املليشيا أعادت املختطفن 
بثياب بالية رّثة، يف حن الجيش أطلق الـ60 
أســرياً وهم يف صورة ال يكاد الناظر يصدق 

أنهم أرسى.
رغم املماطــالت الحوثية املتكررة وعقلة 
جهود التبادل إال أن املســاعي اإلنســانية 
أنجحت الصفقة، بعيدا عن اتفاق ستوكهولم 
وغريها من االتفاقات التي لم تلتزم املليشيا 

بأٍي من بنودها.
ويأمــل أبناء تعــز أن تســتمر الجهود 
اإلنســانية لإلفراج عن بقية املختطفن يف 

سجون املليشيا الحوثية، فهي حّد وصفهم 
فرحة عظيمة ال تعلوها إال فرحة استكمال 
التحرير وإنهــاء التمرد وتحقيــق الحلم 

املنشود.
من جانبها أكدت رابطة أمهات املختطفن 
يف محافظة تعــز، يف ترصيح لهــا لـ»26 
ســبتمرب« ان العرشات من املختطفن لقوا 
حتفهم جراء التعذيب واصيب املئات منهم 
جراء تعذيبهم بشتى أنواع األمراض النفسية 

والجسدية.
ودعت رابطة أمهــات املختطفن األمن 
العام لألمم املتحــدة، واملنظمات الحقوقية 
الدوليــة إىل  الضغط عىل مليشــيا الحوثي 
املتمردة إلطالق رساح املختطفن واملخفن 
قرساً دون قيد أو رشط، كما دعت الحكومة 
الرشعية واملنظمــات الدولية إىل  التدخل يف 
حل ملف املختطفن، والضغط عىل املليشيا 

الحوثية املتمردة لإلفراج عنهم.

« عقب اإلفراج عنهم ضمن صفقة تبادل مع المليشيا الحوثية.. « في حديثهم لـ

خمتطفون مدنيون: تعرضنا لصنوف التعذيب وأقسى االنتهاكات من قبل احلوثيني

شردتهم المليشيا الحوثية ولم تستوعبهم الجهود اإلغاثية

النازحون.. ال يشء يقيهم الربد واجلوع واملخافة

يقول »محمد صالح ســعيد« وهــو أحد نازحي 
مديرية جبل حبيش بمحافظة تعز، بأن األمان غادره 
من أول يوم وصلت فيه مليشيا الحوثي املتمردة إىل 
منطقتهم، وبــدأت يف قصف منزله واملنازل املجاورة 
يف إحدى القرى الواقعــة يف منطقة الضباب، ولكون 
منطقته قريبة من االشتباكات، وتعد هدفاَ لقناصة 
املليشيا غادرها قبل عامن إىل منزل باإليجار يف مدينة 
الرتبة، وبعد أن ساءت حالته انتقل إىل مدينة إب مع 

أرسته املكونة من 6 أفراد.

تنقل مستمر 
يف إب لم يطب ملحمد املقام، نظــراً الرتفاع إيجار 
املنازل فعــاد أدراجه ليجد نفســه يف أحد مخيمات 
مديرية املعافر بمحافظة تعز، يقــول: إن معاناته 
ما تزال مستمرة منذ نزوحه وتزداد املعاناة يف فصل 
الشتاء، نظراً ملوجة الربد الشديد وقلة حيلته يف توفري 
ما يقيهم ذلك, وأكثر ما يقلقــه  هو إصابة أطفاله 
املتكررة بأمراض الشــتاء ويزداد خوفاً حن يسمع 
بانتشار أوبئة كانفلونزا الخنازير أو حمى الضنك، فما 
يقدم لهم من رعاية صحية ال يوجد فيها أدوية فعالة 
لهذه األمراض، التي تعد عبئاً آخر من أعباء ومعاناة 
النزوح املستمرة عليه وعىل أرسته وعىل أغلب من هم 

يف املخيمات.

فصل مؤلم
ويتحدث )فتيني عبدالله مقبول( نازح من محافظة 
الحديدة عن قصته مع النزوح وفصل الشــتاء بأنه 
مؤلم، وخصوصاً يف املخيم الذي أصبح يعيش فيه يف 
محافظة لحج الذي اضطر أن يعيش مع أرسته املكونة 

من خمسة أطفال وزوجته إضافة إىل أمه املسنة.
لدى فتيني خيمتان صغريتان، وال يوجد فيها من 
األثاث الكثري سوى مفروشــات من األسفنج، التي 
أعطيت لهم من إحدى املنظمات اإلنســانية، يقول، 
أغلب العام ال يحتاجون أغطية نظراً ألن املنطقة حارة 
إال أن ليايل الشتاء ال تمر بسهولة، ولهم تجربة، ألنه إىل 

اآلن يف العام الثاني وأرسته يف حياة النزوح.

ال عائل لها
تحرص )رقية( مأســاتها بأن ال عائــل لها هي 
وأطفالها بعد أن أصبح زوجها معاقاً بسبب إصابته 
بلغم أريض يف الساحل الغربي، وهي تعيش يف فصل 
درايس متهدم الســقف يف إحدى مــدارس مديرية 
الشمايتن بمحافظة تعز، سقف ال يقيها حر الصيف 
وال برد الشــتاء، وال تساقط األمطار عليهم، حياتها 

وأرستها أصبحت نوعاً من الجحيم.
تحدثت عن املساعدات التي تقدم لها بأنها ال تفي إال 
بما يسد جوعها، بينما لم تجد من يمد لها أو ألطفالها 
باملالبس الشــتوية، فهي تسكن يف منطقة باردة، ال 

تظهر فيها الشمس كثرياً يف فصل الشتاء.

مخيمات.. ال مقومات حياتية فيها
وبحسب »عادل الجابري« العامل يف مجال اإلغاثة 

أن 22 مخيماً للنازحن تتوزع يف مديريات الشمايتن 
واملعافر وموزع واملخأ مــن مديريات محافظة تعز 
الجنوبية الغربية والســاحلية تفتقد ألبرز املقومات 
الحياتية، كما أن هناك سوء إدارة للمخيمات وال توجد 
أية رعاية أو نية لتنظيم العمل اإلغاثي يف تعز، مؤكداً 
أن أبرز االحتياجات التي يحتاجها النازح يف موســم 
الربد تتمثل بخيم جديدة، ومواد إيواء تقي النازحن 

من الربد الشديد، الذي يستمر ألكثر من 5 أشهر.
وبلغ عدد النازحــن يف اليمن مليونن و509 آالف 
و68 نازحاً كما أوضح تقرير صدر مؤخراً ملكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنســانية مؤكداً أّن عدد 
النازحن داخل البالد ارتفع خالل الشهرين املاضين 
إىل نحو مليونن ونصف املليون، بزيادة بلغت %9 عن 

إحصاءات أكتوبر املايض.

فقدنا حياة العز
ويشكو النازح »سالم صالح حسن املرهبي« 55 
عاماً، من عدم االهتمام به من املنظمات اإلنسانية، 
كونه نازحاً حديثاً إىل مدينة الوهط يف محافظة لحج، 
يقول: إن له شهران منذ قدومه من مديرية الجراحي 
التابعة ملحافظة الحديدة، إال أنه لم يهتم به أحد منذ 
وصوله، كل ما حصل عليه هو تسجيل بيانات بطاقته 
الشــخصية لبعض الباحثن والعاملن يف املنظمات 

اإلنسانية.
يتحدث املرهبي بأنه وأرسته فقــدوا حياة العز، 
وأصبح يبحــث عمن يتصدق عليهــم ولم يجد من 
املســاعدة إال التعب وكل ما يملكه إال أن يدعو بمن 
تســبب بإخراجه تاركاً ممتلكاتــه وبيته ومزرعته 
التي كانت تكفيه هو وأطفاله، واليوم ال يذهبون إىل 
املدرسة- يقصد أوالده من كانوا يف صفوف الدراسة 
أصبحوا يف النزوح بعيداً عن املدرســة أو ما يقربهم 

إليها.

تقارير دولية 
ويف وقت ســابق من أواخر العام املايض )2019( 
نرشت منظمة الهجرة الدولية تقريراً أشارت فيه أن 
موجة النزوح مســتمرة، إذ رصدت نزوح 364 ألًفا 
و323 نازحــاً داخل اليمن، منــذ بداية العام وحتى 
أيلول/ ســبتمرب، مؤكدة بأن محافظة تعز، جنوب 
غرب البالد، تصدرت املحافظات األخرى التي شهدت 
موجة نزوح جديدة يف 2019م، بعدد 6000 آالف و888 
أرسة، تليها محافظة الحديدة 4000 آالف و410 أرس، 

ثم عدن 3000 آالف و199 أرسة نازحة.

إحصاءات حكومية 
يف فرع الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحن 
بمدينة الرتبة )جنوب غرب تعز( التي توجد فيها ويف 
القرب منها عدد من املخيمات لم نجد إال اإلحصاءات 
والدراسات للمشاريع اإلغاثية التي من املمكن أن تحل 
كثرياً من مشكالت النازحن، ومنها مواجهة الشتاء، 

ومحاولة التخفيف من وطأة الربد.
يقول أسام املرشقي رئيس الوحدة، باملديرية: بأن 
12 مخيماً يف مديرية الشمايتن فقط، منها 7 مخيمات 
يف مدارس منها مدرسة معطلة تماماً وهي مدرسة 
الفقيد النعمان بذبحان ومدرسة الفجر الجديد بالرتبة 
تشتغل جزئيا وسبعة فصول تغص بالنازحن، وهي 
مشــكلة لم تحل بعد نظراً للنقص يف العمل اإليوائي 

الذي قد يحل جزءاً كبرياً من املشكلة.

احتياج للتدخل اإلغاثي
وأشــار إىل أن املديرية وحدها استقبلت منذ بداية 
الحرب 11 ألف أرسة من مختلــف املحافظات التي 
شهدت مواجهات مسلحة بن قوات الجيش الوطني 
ومليشيا الحوثي املتمردة، ويف األحداث األخرية التي 
شــهدتها العاصمة املؤقتة عدن تم نزوح 900 أرسة 
إىل عزل املديريــة، وكل هذه األرس يحتاجون للتدخل 

اإلغاثي.

تعدد المشكالت
وعــدد رئيس وحــدة النازحن املشــكالت التي 
تواجه النازح وتأتي يف املقدمــة الجانب اإليوائي يف 
املخيمات، فهو ال يفي باملطلوب نظراً لرداءة الطرابيل 
البالســتيكية والتي تأتي من النيلون وهي ال تتحمل 
كثرياً، رسيعا ما تتلف وتستمر إىل ثالثة أسابيع كحد 
أقىص، كما أنها بحســب املرشقي ال تتحمل الحرارة 
وال الربودة، أو الرياح واألمطــار، كما أن اللحافات 
والبطانيات هي أيضا رديئة جداً، وال يتجاوز عمرها 

االفرتايض الشهرين فقط.

الغذاء ليس للجميع 
وعن التدخل يف جانب الغذاء وملا له من أهمية كربى 
يف فصل الشتاء البارد، أكد املرشقي أن برنامج الغذاء 
العاملي لألسف لم يستهدف جميع املخيمات فبعضها 
مغيب تماماً وقد يتم إدراجهــم يف منظمات أخرى 
ولكن ليس بصفة مستمرة، مضيفاً: أن عودة بعض 
النازحن يف مدينة تعز إىل منازلهم يعانون من مشاكل 
قريبة، فعودتهم التدريجية مهمة، إال أنهم يحتاجون 

التدخل كون منازل بعضهم مدمرة.
وأوضح املرشقي إىل أن شبح األلغام يف املناطق التي 
شــهدت مواجهات ما يزال قائماً، وهو ما يضاف إىل 
املشكالت التي تواجه النازحن وتمنع عودتهم، وهو 
ما يتطلب توفري البدائل لهم ومدهم بما يعينهم عىل 
التغلب عــىل الربد وغريه من املعانــاة التي تزيد من 

مأساتهم.

   خاص

يف الـ19 من ديســمرب املنرصم نجحت صفقة تبادل بني املليشيا 
الحوثية والجيش الوطني بتعــز باإلفراج عن أرسى حرب حوثيني 
مقابل مختطفني مدنيني وهم ليسوا اال بعضا ممن اختطفتهم املليشيا 
وهم باآلالف يقبعون يف سجون املليشيا املتمردة، املدعومة من إيران، 
ويقول ذووهــم: إنهم اعتقلوا بال ذنب بعد االنقالب عىل الســلطة 

الرشعية، والتوغل يف املحافظات اليمنية بعد تمردها.

تفاصيل ما تعرض له املفرج عنهم ضمن صفقة التبادل من تعذيب 
وحيش وجرائم انسانية يف سجون املليشيا يف السطور التالية.. 

تزداد معاناة النازحني والهاربني من 
حرب املليشيا الحوثية يف فصل الشتاء، 
نظراً لوجودهــم يف مخيمات مهرتئة 
تفتقد ألدنى الرعاية اإلنسانية وغياب 
دور املنظمات اإلغاثيــة وإن تواجد 
دور لها، ال يصل إىل املستوى املطلوب 
بحســب نازحني وعاملــني يف املجال 

اإلغاثي ومسؤولني يف الحكومة.

   عمار زعبل

 األوبئة وأمراض الشــتاء عبء يضاف إلى معاناة 
النزوح المستمرة في أغلب المخيمات 

 ارتفع عدد النازحين إلى أكثر من 2.5 مليون نازح
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• بدايًة لو تعطينا نبذة مخترصة عن قطاع املرأة يف 
وزارة الشباب والرياضة وانشطته ومهامه؟

قطاع املرأة يف الوزارة مســتحدث منذ عام فقط، 
صحيح هو موجود يف السابق قبل اإلنقالب لكنه يف 
ظل الحكومة الرشعية الحالية تم إنشاؤه منذ عام 

والذي عىل إثره صدر قرار تكليفي بذلك.
وال زلنا يف طور هيكلــة القطاع وتأهيله، وهناك 
خطة إلنشــاء قطاع املرأة يف كل مكاتب الشــباب 

والرياضة يف املحافظات املحررة.
ويركز قطاع املرأة عىل عدد من االنشــطة والتي 
منها الرياضة النسوية وتنمية املرأة، وخاصة يف ظل 
الظروف الراهنة، حيث أصبحن اليوم هن من يتحملن 
الوضع االقتصادي األكرب يف ظــل الظروف الراهنة 
الصعبة، ويف ظل نهب املليشيا لكل موارد الدولة بما 
فيها رواتب املوظفن ومــن بينهم املرأة التي كانت 

تستلم راتباً.
• ما أهم ما قدمه القطاع للمرأة يف هذه الفرتة؟

نحن يف القطاع نحاول قدر اإلمكان إعطائها دورات 
تدريبية تمكنها اقتصاديا وتهيئوها لدخول ســوق 
العمل، فعىل سبيل املثال أقمنا دورات يف ريادة األعمال 
تمكنها من إدارة مشاريعها الصغرية بحيث يصبح 

هذا املرشوع مصدر رزقها وأرستها.
وبسبب وضع الحرب وعدم وجود وظائف نعمل 
عىل تمكن املــرأة حرفيا يف مجال ريادة األعمال ويف 
مجال صناعة البخور، والنقش، والحناء، والخياطة 
وغريها مــن الحرف املتعلقة باملــرأة، كما نقوم يف 
القطاع بتأهيل وتوعية املــرأة يف مختلف الجوانب 

املتعلقة بها.

ويف هذا الصدد أقمنا نــدوة يف مأرب حول خطر 
الحركة اإلمامية عىل املــرأة، تحدثنا يف الندوة كيف 
أصبحت املرأة يف ظل مليشــيا الحوثــي ينظر إليها 
بدونية واحتقار، فشاهدنا  يف عهد مليشيا الحوثي 
كيف قتلت املرأة واعتقلت ودمر منزلها وقتل زوجها 
وابنها، كما وصل األمر إىل  تجنيد النساء واستخدامهن 

يف اقتحام املنازل وزرع العبوات.
• وماذا عن الرياضة النســوية وهي يف إطار مهام 

الوزارة؟
 يف مجال الرياضة النسوية نقوم بعدة أنشطة من 

خالل املدارس وعمل الرياضات التي تناسب املرأة.
• كيف وجدتــم تقبل املجتمعات إلقامة أنشــطة 

رياضية للمرأة؟
هناك تقبل ملثل هذه األنشــطة ألنها ال تخرج عن 
العادات والتقاليد، فمثالً رياضة الشــطرنج أو كرة 
اليد وغريها مناسبة للطالبة، وكلها تتم داخل مدارس 

خاصة بالطالبات.
• هل ســتعملون عىل إقامة أماكن وصاالت خاصة 

بالرياضة النسوية؟
بالطبع نحن نســعى إلقامة صــاالت رياضية 
مغلقة خاصة بالنساء، وقد بدأنا ذلك بعمل دراسة 
لهذا املرشوع يف كل املحافظات املحررة، ونأمل من 
الوزارة بعمل دراســة للمرشوع عىل أن يتم تنفيذه 

يف كل املحافظات، بــل ونأمل أن يلقى هذا املرشوع 
اســتجابة ودعم من قبل الحكومة لتنفيذه أو من 

الجهات الداعمة.
• هل لديكم خطة عمل يف هذا القطاع للفرتة القادمة؟
لدينا خطة تركز بداية عىل تأهيل املرأة وتنميتها 
كونها مهمة يف مرحلة الحرب؛ ألن املرأة قبل أن تحتاج 
يف املرحلة الراهنة للرياضة فهي بحاجة ملصدر دخل 
يأمن لها وألرستها املعيشة الكريمة، فاملرأة بحاجة 
للتأهيل والتدريب، ثم يتم الرتكيز عىل رياضة املرأة 
يف املدارس، ونحن نحاول إقامة هذه األنشــطة قدر 
اإلمكان نظرا للعوائق الكثرية التي تواجهها الحكومة.

• كيف وجدتم دعم الحكومة لقطاع املرأة يف الوزارة؟
نحن نحــاول الدفع لتمثيل أفضــل للمرأة داخل 
الحكومة حيث تمثــل 30% يف كل املراكز القيادية، 
ونحــن  نأمل أن يكون الدعم أكثــر لقطاع املرأة يف 
كل الوزارات، خاصة وهناك عدد كبري من الشهداء، 

وبالتايل العدد كبري للنساء األرامل وهن بحاجة ماسة 
لدعمهن أكثر يف مجال التأهيل والتدريب.

• برايك ما الدور املنوط عىل املرأة اليمنية ملواجهة 
خطر املرشوع الحوثي؟

للمرأة دور كبري يف مناهضة هذا املرشوع بدءا من 
إنشاء جيل واع لديه ثوابت وطنية، والتوعية من خطر 
املرشوع الحوثي، فاملرأة لألسف وخالل فرتة النظام 

السابق لم تحَظ بالربامج التوعوية.
فقد أهملت املرأة بداية من تعليم الفتاة وإلحاقها 
باملدرسة والجامعة، وال بد من توعية املرأة بأهمية 
النظام الجمهوري وخطر اإلمامة وتوعيتها بالثوابت 
الوطنية التي يجب أن تربي األجيال عليها، فالألسف 
التغرير الذي يتم اليوم من قبل املليشيا بسبب اإلهمال 

السابق للمرأة وتوعيتها انعكس عىل األجيال.
• كيف تنظرين الســتخدام مليشيا للمرأة سواء ما 

يعرف بالزينبيات أو غريهن؟

هذا ما ذكرناه يف السابق أن املرأة لم تصل إىل هذا 
املســتوى إال لعدم توعيتها ســابقا بخطر الحوثي 
باســتخدامه النســاء يف التجنيد واقتحام املنازل 
واالختطافات، واســتخدامها يف أمور غري أخالقية، 
ووصل األمر إىل  حد إرســال نساء للمناطق املحررة 

لزرع عبوات ناسفة، بل وصل األمر الستخدامها يف 
القتال، واملرأة اليمنية معروفة بطبيعتها وحنانها، 
ومعــروف عنها خوفهــا من الســالح، كيف أنها 

تستخدمه؟!
فالتحول الذي نشــاهده اليوم لدى النساء الالتي 
يستخدمهن الحوثي يشء ال يقره دين وال عرف وال 
الرشع، فاملرأة وصلت ألدنى مستوياتها، سواء التي 
مع الحوثي وقيامها بأعمال تخالــف فطرة املرأة 
وأخالقها، وسواء املرأة التي تعرضت للظلم من قبل 

مليشيا الحوثي..
• رســالتك للمرأة التي انجرت مع مليشيا الحوثي 

واستعملها؟
هذا مؤســف جدا أنهن وصلن إىل هــذه الحالة، 
لكن نتمنى أن يعدن لصوابهن، ولألســف كثري من 
النساء فقدن أزواجهن وأبنائهن مع الحوثي، فماذا 
اســتفدن؟! وماذا قدم لهن الحوثي؟! لم يقدم لهن 
سوى املوت، وأتحدى أي امرأة تعمل مع الحوثي  قدم 

لها أي يشء جميل يف هذه الحياة.
فقد قطع راتبها إن كانت موظفة، ودفع بزوجها 

وابنها ملحارق املوت وأصبحت وحيدة وأرملة.
• وماذا عن الناشطات الالتي يعملن مع املليشيا يف 

املحافل الدولية؟
لألســف عندما نشــاهد كثري مــن الحقوقيات 
الناشطات من املنتميات للساللة الحوثية يف املحافل 
الدولية يدافعن عن هذه املليشــيا ويجملن صورة 
الحوثي وجرائمه وهن يعلمــن جيدا أن الحوثي لم 
يقدم لليمن إال الخراب والدمار، فعىل ماذا يدافعن؟! 
عن أرض أصبحت محروقــة، أم عن مرشوع موت 
أصبح مئــات اآلالف منهم ممــن دفعهم للقتال يف 

املقابر؟!
ومن العار أن الحقوقيات يجملن صورة ساللتها 
تعمل عىل قتل الناس ونهــب أموالهم وحقوقهم، 
ولألسف هؤالء الناشطات باألمس كن يتغنن بالدفاع 
عن حقوق املرأة، وعندما جاء الحوثي وانتهك حقوق 
املرأة بــكل جوانبها أصبحن يدافعــن عن الحوثي 

ويجملن صورته أمام العالم.
• كيف تتوقعني مستقبل املرأة اليمنية؟

املرأة اليمنية عليها مســؤولية كبرية، وهي جزء 
أسايس يف التنمية وخاصة بعد هذه الحرب ستتفاجأ 
بأرضار مرعبة، حيث سنجد مئات اآلالف ممن دفعهم 
الحوثي للحرب قد قتلوا، وسنجد العديد من املقابر 

للمغررين.
وأتوقع أن املرأة ســتتحمل املســؤولية األكرب يف 
تنمية البلد وإصالح أرضار الحرب؛ ألنها ســتكون 
أكثر عددا وتواجد، كون الكثري من الرجال والشباب 
ذهبوا ضحية هذا الحرب، وبالتايل عىل املرأة أن تتهيأ 
لبناء البالد، وتأهيلها سياسيا وثقافيا وبمختلف كل 

الجوانب؛ ألنها ستتحمل كل املسؤولية.

  عارف الواقدي:

أكد القائم بأعمال وزيــر املياه والبيئة 
املهندس توفيق الرشجبي حرص الوزارة 
وقطاعاتهــا املختلفة عــىل تنفيذ كافة 
أهدافها خالل العام 2020، مشريا يف حديث 
خاص لـ »26سبتمرب« إىل أن الوزارة خالل 
العام 2019م نفذت العدد من املشاريع يف 

مختلف املحافظات املحررة.
وأوضح الرشجبي أن الــوزارة يف إطار 
خطــة االســتجابة اإلنســانية والدعم 
الخارجي املمول مــن املنظمات اإلقليمية 
والدولية ومركز امللك سلمان لإلغاثة وعدد 
من املمولن للقطاعــات التابعة للوزارة 
عرب منظمــات األمم املتحــدة العاملة يف 
اليمــن نفذت أكثر مــن 197 مرشوعاً يف 
مختلف املحافظات املحررة، شاملة أعمال 
التوريدات وإعادة التأهيل وعمليات دعم 
الطاقة لتشغيل الحقول، وتنفيذ عدد من 
املشاريع يف املناطق الريفية، باإلضافة إىل 
عمليات دعم تشــغيل محطات املعالجة 
والصيانة الطارئة لشبكات الرصف الصحي 

وتعقيم الخزانات الكبرية.

إعادة تأهيل
بحســب ما يقول الرشجبي– تم تنفيذ 
عدد من التدخالت األساسية إلعادة تأهيل 
منظومــة املياه يف محافظتي ســقطرى 
واملهرة، وتزويــد عدد مــن املحافظات 
بناقالت توزيــع املياه للمناطق االشــد 
ترضرا بتمويل من الربنامج الســعودي 
إلعادة اإلعمار والتنمية، وكذلك األنشطة 
املتعلقــة باالســتجابة العاجلة ملواجهة 
انتشــار الكولريا يف عدد من املحافظات، 
باإلضافة إىل أعمال تزويد النازحن باملياه 
وبناء الحمامات الطارئة وتوزيع الحقائب 
الصحية، وحمــالت التوعية يف محافظات 

الحديدة وعدن ولحج وسقطرى.
وقال الرشجبي: إن وزارة املياه والبيئة 

وبالنظر إىل طبيعة األوضاع الراهنة التي 
تعيشــها بالدنا والذي تأثرت بها ســلبا 
مختلف القطاعات، ويف املقدمة منها قطاع 
املياه والرصف الصحــي، وكذلك القضايا 
ذات الصلــة بقطاع البيئــة، فقد عملت 
جاهدة عىل تحديد طبيعة املشاكل القائمة 
يف القطاعات، وتحديد األولويات من خالل 
إجراء دراسة شاملة لألوضاع الفنية واملالية 
واإلدارية للمؤسسات ومرافق قطاعي املياه 
والبيئة، وكذلك أوضاع البنية التحتية من 
خالل مؤرشات األداء الرئيسية فيما يتعلق 

بتقديم الخدمات للمواطنن.

ضمان االستمرار
ولفت إىل أن الــوزارة وضعت يف قائمة 
أولوية أهدافها للعام الجديد هدف رئييس 
وهو ضمان استمرار تقديم خدمات املياه 
والرصف الصحي للمواطنن، ومنع انهيار 
املرافــق التابعة للوزارة، ضمن سلســلة 
أخرى من األهداف تتمثل بتنســيق جهود 
املانحن من أجل دعم مؤسسات ومرافق 
املياه لضمان استمرارية تقديمها للخدمات 
وتحســينها، والعمل عىل إعــادة تفعيل 
التمويــالت الخارجية املعلقــة منذ عام 

2015م بالتفاهم مع جهات التمويل.
وأشار الرشجبي إىل ان من ضمن األهداف 
العمل عىل ضمان التزام مختلف الجهات 
باملعاير واالشرتاطات البيئية يف كافة برامج 
التنمية، إضافــة إىل تعزيز الدور املركزي 
للوزارة يف اإلرشاف عىل كافة املؤسســات 
والفــروع يف املحافظــات، ونقل دواوين 
الهيئات واملؤسسات املركزية إىل العاصمة 

املؤقتة عدن.

أنشطة وبرامج
وأوضح الرشجبي أن الوزارة خالل العام 
2019 املنرصم نفذت عدداً من األنشــطة 
والربامج يف الجوانب املؤسسية واإلدارية، 
وإعادة تفعيل دور الوزارة والهيئات التابعة 
لها، والتي يأتي يف مقدمتها إنشاء الهيئات 

واملؤسسات املركزية، وفتح مكاتب لها يف 
العاصمة املؤقتة عدن، واعتماد موازنات 
تشــغيلية لها يف إطار املوازنة الحكومية 
)الهيئــة العامة للمــوارد املائية -الهيئة 
العامــة لحماية البيئــة - الهيئة العامة 
ملشــاريع مياه الريف - املؤسسة العامة 

للمياه والرصف الصحي(.

وحدات تنفيذية
وأكد قيام الوزارة بإنشاء وحدات تنفيذية 
لعدد من املشــاريع املمولة خارجيا منها 
مرشوع املدن الحرضيــة ووحدة طوارئ 
املياه واالصحاح البيئــي، يف حن ال يزال 
العمل جاريا إلنشــاء وحدة مراقبة جودة 
املياه يف إطار الهيئة العامة للموارد املائية.

ولفت إىل قيام الوزارة بإعداد دراســة 
تقييمية شــامله لألوضاع املالية والفنية 
واإلدارية، وحالة البنية التحتية ومستوى 
تقديم الخدمات يف املؤسســات املحلية يف 
املدن الرئيسية لعدد 21 مؤسسة ومرفق 
مياه بتمويل من الوكالة األملانية للتعاون 

.) GIZ ( الدويل

تفعيل دور مرافق المياه والبيئة
ومن ضمن االنجازات التي نفذتها الوزارة 
خالل العام املنــرصم –يذكر الرشجبي– 
عقد عدد مــن ورش العمــل املخصصة 
إلعادة تفعيل دور مرافــق املياه والبيئة 
يف املحافظات املحــررة، وعرض الخطط 
والربامج ومراجعة األنشــطة واملشاريع 

الجاري تنفيذهــا يف العاصمــة املؤقتة 
عدن بحضور مســؤويل مرافــق املياه يف 
كافة املحافظــات، وكذلك ممثيل الجهات 
واملنظمات الدولية واإلقليمية واملحلية يف 

قطاعي املياه والبيئة.
وأشــار إىل أن من أهم األهداف التي تم 
تحقيقها عقــد اللقاء التشــاوري األول 
لكافة قيادات املياه والبيئة، العام 2019م 
يف مدينة ســيئون الذي حــددت نتائجه 
أولويــات القطاعــات املختلفــة، واهم 
عوامل القــوة والضعــف يف أداء املرافق، 
وكذلك وضع املؤرشات األساسية للخطط 
والربامج القادمــة، إضافة إىل توقيع عدد 
من االتفاقيات والربوتوكوالت مع عدد من 

املنظمات الدولية واإلقليمية.

تأهيل الكادر الفني
وأوضح أن الــوزارة قامت خالل العام 
املنرصم بتأهيل الكــوادر الفنية واإلدارية 
يف الهيئة العامة ملشاريع مياه الريف لعدد 
117 متدرباً يف العاصمة املرصية القاهرة 
بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 

)الجايكا(.

تركيب 8محطات رصد مناخي
ولفت إىل تنفيذ عملية تركيب 8 محطات 
رصد مناخي لالستشــعار عــن بعد يف 8 
محافظات بدعم منظمة االغذية والزراعة 
الدوليــة FWO، إضافــة إىل تنفيذ برامج 
مراقبة اآلبار والرصد املناخي يف دلتا أبن 
 ،NRC بدعم املجلس النرويجي للنازحن
مشــرياً إىل إعداد برنامج توعوي للحفاظ 

عىل املصادر املائية ليشمل كبار املزارعن 
ومالكي الحفارات ومنظمــات املجتمع 
املدني والسلطة املحلية والرشطة والنيابات 

والرتبية واإلعالم.
ويف مجال األنشــطة ذات الصلة بقطاع 
البيئة تم إنجاز عدد من األنشطة والربامج 
منها اعتماد الوزارة والهيئة العامة لحماية 
البيئة نقاط اتصــال لالتفاقيات الدولية 
البيئية لعدد 24 اتفاقية وبروتوكول مثل 
)التنوع الحيــوي CBD - التغري املناخي 
 - GCF صندوق املناخ األخرض - UNFFCC
مرفق البيئة العاملي GEF - صندوق التكيف 
Adaptation fund وغريها(، وتنفيذ عدد 
من املشاريع املختصة بجانب البيئة بتكلفة 

24 مليون دوالر.

مشاريع ممولة خارجيًا
وأشار إىل إعادة تفعيل الوزارة املشاريع 
املمولة خارجيا واملجمدة منذ العام 2015م، 
وهي مرشوع تطوير مرافق املياه والرصف 
الصحي يف محافظة عدن قرض الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصــادي واالجتماعي 
رقــم 526 / 2008 بتكلفة )44500000 
$(، ومرشوع تطوير مرافق املياه والرصف 
الصحي ملدينتي سيئون /تريم، يف محافظة 
حرضمــوت قــرض الصنــدوق العربي 
لإلنماء االقتصــادي واالجتماعي بتكلفة 
)$67000000(، الفتا إىل انه تم أيضا تمويل 
عدد من املشاريع واالحتياجات األساسية 
لعدد من املؤسسات املحلية يف محافظات 
)عدن - لحج - ابن( بتمويل حكومي بلغت 

تكلفته 3 مليار ريال.

 :» « م/ توفيق الشرجبي – القائم بأعمال وزير المياه والبيئة لـ

من أولوياتنا استمرار تقديم خدمات املياه للمواطنني ومنع اهنيار منشآت الوزارة 
 نفذنا خالل العام المنصرم أكثر من 197 مشــروعًا 

في محافظات عدن ولجح وأبين بـ30 مليار ريال
 تم تركيب محطات رصد مناخي لالستشعار عن بعد في 8 محافظات 

 :»  وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة لـ»

للمـرأة دور كبري فــي مناهضـة املشـروع احلـوثـي
ظلت املرأة اليمنية لعقود طويلة محافظًة عىل عاداتها 
وتقاليدها، ومتمسكه بقيمها وأخالقها.. حتى جاءت 
مليشيا الحوثي، وأقحمت املرأة يف اعمال تنايف األعراف 
والتقاليد والدين وتخالف فطرتها، فزجت بها يف أعمالها 
التخريبية من تفجــريات واختطافات وزرع عبوات 

ناسفة واقتحام منازل.

قطاع املرأة بوزارة الشباب والرياضة يعمل جاهداً 
لتوعية املرأة بخطر املرشوع الحوثي وتنشــئة جيل 

محصن من خرافات املليشيا.

»26 سبتمرب« التقت وكيل وزارة الشباب والرياضة 
لقطاع املرأة- نادية عبدالله، تحدثت حول العديد من 

القضايا املتعلقة باملرأة..

  حوار/ جبرصبر

 نعمل على تأهيل المرأة وتنمية مهاراتها لمســاعدة أسرتها
 الحوثي استخدم المرأة في زرع العبوات واقتحام المنازل واالختطافات وأمور غير أخالقية

لــديـنا خطــة إلنشــاء قطـاع المـرأة فــي مكــاتب الـــوزارة بـالمحــافظــات المحــررة

 نسعى للحصول على 30٪ لتمثيل المرأة في الحكومة
 من العار أن نجد ناشطات حقوقيات يدافعن عن جرائم الحوثي في المحافل الدولية

لقاءات



الــعـدد »١9١١« الخميس ٢١ جماد أول ١٤٤١هـ -  المـــوافــق ١٦ يناير ٢٠٢٠م ملف8

خالل زيارته إلى معسكر االستقبال ومعسكر النصر التدريبي في محافظة مأرب

وزير الدفاع: القوات املسلحة هي املظلة اجلامعة لكل أبناء الوطن

في فعاليات تدشين العام التدريبي والعملياتي والقتالي والمعنوي للعام ٢٠٢٠ 

 أبناء القوات املسلحة جيددون العهد والوالء للوطن والشعب

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، أن 
العام التدريبي 2020 سيشهد قفزة نوعية يف مجال 
التدريب والتأهيل واإلعداد القتايل واملعنوي والرتكيز 

عىل الجوانب النوعية يف املناهج والربامج املختلفة.
وشــدد وزير الدفاع خالل زيارته، اىل معســكر 
االستقبال ومعسكر النرص التدريبي بمحافظة مأرب، 
عىل أهمية تجسيد التقاليد العسكرية والضبط والربط 
باعتبارها املقياس الحقيقي لبناء الجيوش خصوصا 
يف هذه املرحلة االستثنائية التي يمر بها الوطن التي 
تفرض عىل الجميع أن يكون أكثر صالبة وعزيمة يف 

مواجهة التحديات.
وقــال: "إن القوات املســلحة يف مختلف الهيئات 
والدوائر واملناطق واملحاور والوحدات دشــنت العام 
التدريبي الجديد بهمة ونشاط عالين وفق الخطط 
املرسومة التي تهدف إىل رفع الكفاءة القتالية واكساب 
منتســبي املؤسسة العســكرية مزيدا من املهارات 

والخربات العلمية والعملية يف مختلف التخصصات.
وأضاف وزير الدفاع: "أن املعســكرات التدريبية 
تتجسد فيها الوحدة الوطنية بأزهى معانيها حيث 
يلتقي فيها جميع أبناء الوطن من مختلف املحافظات 

واملناطق يتسلحون بقضية وطنية واحدة ويحملون 
أهدافاً سامية عنوانها استعادة امن واستقرار الوطن 
والدفاع عن الثوابت واملكاســب الوطنية تحت لواء 

الثورة والجمهورية والقيادة الرشعية".
مشيداً بالروح املعنوية العالية واملستوى التدريبي 
املتطور الذي وصلت إليه القوات املسلحة التي تخوض 
معركة استعادة الوطن ومعركة اعادة بناء الجيش 
ومؤسساته وتشــارك يف حفظ االمن واالستقرار يف 

املناطق املحررة.
واكد أن القوات املسلحة هي املظلة الجامعة لكل 

أبناء الوطن وتتاح فيها فرص االنتســاب والقيادة 
لجميع أبناء الشعب، وليست محصورة عىل منطقة 
جغرافية محددة.. مجدداً التزام املؤسسة العسكرية 
بواجباتها الدستورية والقانونية يف استكمال تحرير 
ما تبقــى من تراب الوطن ودحر املليشــيا الحوثية 

املتمردة ومواجهة الجماعات اإلرهابية املتطرفة.
ونقل الفريق املقديش لقيادة وافراد املعســكرات 
تحايا فخامة املشــري الركن عبدربه منصور هادي، 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، 
ونائبه الفريق الركن عيل محســن صالح.. مؤكداً 

اهتمام القيادة السياسية بجهود اعادة بناء القوات 
املسلحة وفق أسس علمية وعقيدة وطنية بعيدا عن 

أخطاء املايض والوالءات الضيقة.
وحّث عىل مضاعفة الجهود التدريبية والتأهيلية 
وتكثيف الربامج واألنشطة للُمنضمن الجدد استعداداً 
اللتحاقهم ألداء مهامهم وواجباتهم يف مختلف املواقع 
وامليادين واالســتفادة من املعــارف والخربات التي 
يتلقونها.. مثمناً جهود ومواقف األشقاء يف اململكة 
العربية الســعودية وما يقدمونه من دعم ومساندة 

للشعب اليمني وقواته املسلحة.

تواصلت حملة تدشــني العام التدريبي والعملياتي واملعنوي العام 2020 
كتقليد عسكري سنوي تنفذه الهيئات والدوائر واملناطق والوحدات العسكرية 

بمختلف تشكيالتها من اجل تعزيز االنضباط يف عملية تنفيذ الخطط والربامج 
املرسومة بهدف الوصول إىل بناء مؤسسة دفاعية وطنية عىل أسس سليمة ووفق 

خطط منهجية علمية تتفادى وتتجاوز سلبيات واختالالت عاما مىض وتعزيز 
اإليجابيات واالنطالق نحو التحديث والتطوير يف عملية البناء خالل عام جديد.

يف اطــار حملــة التدشــن للعام 
التدريبي والقتايل الجديد دشنت دائرة 
األشغال العســكرية العام التدريبي 
والقتايل الجديد بحضور العميد الركن/ 
عبدالعزيز الفقيــه نائب رئيس هيئة 
االسناد اللوجســتي ومعه مدير دائرة 
اإلمــداد والتموين العميــد/ عبدالله 
الســقلدي اللذين استعرضا مع مدير 
دائرة األشغال العسكرية العميد الركن/ 
عبدالله عيل خالد ومدير فرع األشغال 
بمدينة مــأرب العميــد/ عبدالعالم 
الرشجبي ورؤساء الشعب جملة من 
الربامــج واآلليات اإلداريــة، وتفعيل 
الدورة املســتندية والعمل عىل صيانة 

املعدات وحرصها.
وناقــش الفقيــه خــالل زيارته 

التدشينية العديد من القضايا وآلية سري 
العمل يف الدائرة والشعب التابعة لها، 
وأطلع عن قرب عىل مرشوع مخطط 
املدينة الســكنية الخاصة بالجرحى 
من أفراد القوات املســلحة واملعاقن 
والوقوف عىل ســري العمل يف املرشوع 

الذي يتم تنفيذه.
ونقل العميد الفقيه ملنتسبي الدائرة 
تحيــات وتهاني القيادة السياســية 
والعســكرية ممثلة بفخامة املشــري 
الركن/ عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة، القائد األعــىل للقوات 
املســلحة، ونائبه الفريق الركن/ عيل 
محسن صالح، وقيادة وزارة الدفاع، 
ورئاسة هيئة األركان العامة، بالعام 

التدريبي والقتايل الجديد.

وقال العميد الفقيه: إن مواصلة وبذل 
الجهود لتنفيذ الخطط والربامج الهادفة 
إىل تحسن العمل، والعمل بروح الفريق 
الواحد له أهمية كبرية يف تنفيذ الربامج 
وتحويلها إىل واقع عميل خاصة ونحن 

يف أول العام التدريبي الجديد 2020م.
وأشاد بقيادة الدائرة وقيادة الفرع 
بمأرب عىل جهودهم املبذولة، والتنسيق 
بينهما يف تنفيــذ أي مرشوع ليضمن 
النجاح، وتاليف كل جوانب القصور التي 

رافقت تنفيذ خطة العام املايض . 
مشددا عىل أهمية اإلعداد والتدريب 
الرسيع الذي يضمن النوعية والكفاءة، 
وبنــاء الثقة واملصداقيــة يف التعامل 
والتعايش إلنجاح العمل وإنجاز تنفيذ 
ما تم التخطيط له يف بداية العام الجديد.

شــهد ميدان العــرض بقيــادة املنطقة 
العســكرية االوىل بســيئون عرضا عسكريا 
بمناسبة تدشن العام التدريبي والقتايل 2020م 
نفذته وحدات عسكرية رمزية من املنطقة 
العســكرية االوىل واللواء 135 مشاه واللواء 
101 رشطة جوية وقوات االمن العام والخاص 
وقوات النجدة واملرور والدفاع املدني عكست 

الجاهزية واالحرتافية العالية.
ويف حفــل التدشــن الذي حــرضه وكيل 
محافظة حرضموت لشؤون الوادي والصحراء 
األستاذ عصام بن حربيش الكثريي القى اركان 
حرب املنطقة قائد اللواء 135 مشــاه العميد 
الركن يحيى ابو عوجاء كلمة أوضح فيها ان 
حالة االستقرار االمني والخدماتي التي يعيشها 
وادي حرضموت حــازت عىل اعجاب وتقدير 
الجميع وما عقد جلســات مجلــس النواب 
وفعاليات دولية اخرى اال بفضل جنود وابطال 
املنطقة اضافة للجهود املشرتكة بن املنطقتن 
االوىل والثانية، وحكمة الســلطة املحلية التي 

اختارت النأي عن الرصاعات املدمرة.
وقال: إن منتسبي املنطقة العسكرية االوىل 

متمســكون بالثوابت الوطنية واالصطفاف 
خلف القيادة السياســية والعسكرية وتنفيذ 
كافة املهام املســاندة للمنطقــة والويتها 
والوقــوف صفــا واحد يف وجه املليشــيات 
االنقالبية الخارجة عــن االجماع الوطني و 
سيبقون ســدا منيعا ضد كل من يحاول ان 
يقوض حالة االســتقرار الذي يعيشه وادي 

حرضموت وعموم الوطن.
وأضاف ابو عوجاء: "لن ننىس دماء شهدائنا 
االبرار الذين قدموا وبذلوا ارواحهم رخيصة 
لهذا الوطن وعىل رأسهم قائد التحالف العربي 
بالوادي والصحراء العقيد بندر العتيبي وكل 
الشهداء من املنطقة العسكرية االوىل واخوانهم 
يف التحالــف العربي، مؤكديــن ارصارنا عىل 
مواصلــة طريقهم النضايل الــذي ارتقوا به 
شــهداء عند ربهم ونجدد عهدنــا لقيادتنا 
وإلرواح الشــهداء باننا ســنظل اوفياء لهذا 

الوطن وملكتسباته ما حيينا.
من جهته القى وكيل محافظة حرضموت 
لشؤون مديريات الوادي والصحراء االستاذ/ 
عصام بن حربيش الكثــريي كلمة الضيوف 

نقل فيها اىل منتسبي املنطقة العسكرية االوىل 
تحايا فخامة رئيس الجمهورية املشري الركن / 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 

االعىل للقوات املسلحة واالمن.
وأضــاف: إن حرضموت بقــت جزء من 
اليمن االتحادي الكبري الذي خطه أبناء اليمن 
جميعا تحت قيادتنا السياســية الحكيمة، 
مثمنــا دور التحالف العربي املســاند لدحر 
القوى االنقالبية التي ارادت لليمن ان يكون يف 
مزبلة التاريخ، وقدم شكره وتقديره لسواعد 
الجنود االبطال الذين اذكوا الحياة الطيبة يف 
وادي حرضموت قائال نحن يف السلطة املحلية 
ارتقينا بهذا الرقي وسنستمر بتقديم االفضل 
وباإلمكانيات املتاحة لتقديم الرخاء والتنمية، 
وكل هذا االستقرار يأتي بوجود رجال صابرون 
رجال يقدمــون ارواحهم يف ســبيل حماية 
هذه املكتسبات، لنستلهم منهم روح الفداء 
والتضحيــة ويف مقدمتهم قائــد مجموعة 
التحالف العربي بــوادي حرضموت العقيد/ 
بندر العتيبي ) ابو نــواف ( رحمة الله عليه، 

وكل شهداء الوطن.

تدشين خطط العام الجديد في دائرة األشغال العسكرية

العميد الفقيه: اإلعداد والتدريب يضمن 
حتقيق النجاح وإنجاز اخلطط 

في عرض عسكري احتفالي بتدشين العام الجديد في المنطقة العسكرية األولى

العميد أبو عوجاء: متمسكون بالثوابت 
الوطنية وجاهزون لتنفيذ كافة املهام 

المعسكرات التدريبية تتجسد فيها الوحدة الوطنية بأزهى معانيها حيث يلتقي فيها جميع أبناء الوطن
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 صورة ارشيفية

دشن بمقر قيادة اللواء 11 حرس حدود العام 
التدريبي والعملياتي والقتايل واملعنوي 2020م.
وخالل حفل التدشــن قال قائد اللواء 11 
حرس اللواء الركن فرج حسن ابو بكر العتيقي: 
إن تدشن املرحلة االوىل للعام التدريبي 2020 م 
والتي تمثل االنطالقة للتدريب القتايل والعملياتي 
والقتايل واالعداد املعنوي ومستوى التخطيط 
والتنظيم وكــذا التنفيذ ملواجهــة التحديات 
األمنية والتعاون مع املواطنن ملواجهة العنارص 
االرهابية والتخريبية، والتصدي لكل من تسول 

له نفسه املساس بمقدرات هذا الوطن.
مشــدداً عىل تكثيف الجهود يف التدريب مع 

وعي وادراك القادة واملرؤوســن بما يتطلبه 
املوقف والتحديات التي يواجهها وطننا وشعبنا 

وقواتنا املسلحة واالمن.
واكــد العتيقي عىل اصالح ســلبيات العام 
املايض والعمل الجاد بروح الفريق الواحد وبروح 
معنوية عالية، والتغلب عىل شحة االمكانيات، 
والصرب واملثابرة وشــحذ الهمم لتنفيذ املهام 

املوكلة الينا بأمانة واقتدار.
واضــاف: ومن هنــا نجدد العهــد للوطن 
ولقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة 
االخ املشري الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة القائد االعىل للقوات املســلحة 

واالمن، بأن نكون اوفياء لشعبنا ووطننا وان 
نكون العيون الساهر لحماية مكتسباته وامنه 

واستقراره.
وتم خالل الحفل تكريم املربزين والوحدات 
املتميزة خــالل العام التدريبــي والعملياتي 
والقتايل واملعنوي 2019م بدروع وشــهادات 

تقديرية.
واختتم الحفل بعرض عسكري قدمه أبطال 
اللواء عكسوا خالله مهاراتهم وخرباتهم خالل 
العام املــايض، مؤكدين جاهزيتهــم القتالية 
واملعنوية العالية لتنفيذ املهام والربامج خالل 

العام التدريبي الجديد.

ملف

 اللواء١١ حرس حدود يدشن المرحلة األولى من العام الجديد ويكرم 
المبرزين والوحدات الفرعية المتميزة خالل العام الماضي 

اللواء العتيقي: نجدد العهد لقيادتنا السياسية 
والعسكرية بأن نكون أوفياء لشعبنا ووطننا

دشن محور تعز، العام التدريبي القتايل والعملياتي واملعنوي الجديد 
2020 باقامة حفل تدشيني بمقر فرع الرشطة العسكرية يف تعز.

ويف فعالية الحفل القى العميد عبــد العزيز املجيدي اركان حرب 
محور تعز كلمة نقل يف مســتهلها ألبطال الجيش تحيات وتهاني 
فخامة املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد 
االعىل للقوات املســلحة، بمناسبة تدشن العام القتايل الجديد الذي 
يأتي اســتنادا اىل خطة التدريب القتايل والعملياتي واملعنوي للعام 

التدريبي 2020م.

واكد اركان حرب املحور أن أبطال الجيش الوطني يف محافظة تعز 
يف أعىل جاهزية ويتمتعون بمعنويات عالية.

ولفت يف كلمته التي اســتعرض فيها خطة املحور للعام الجديد 
إىل أن الجيش يف تعز سيعمل عىل تجاوز كل الصعوبات، وسيكون 

متميزا.
كما ألقى قائد الرشطة العسكرية العميد محمد سالم الخوالني 
يف املحافظة كلمة أكد فيها عىل األهمية التي توليها قيادة املحور يف 

اعداد وتدريب أفراد الجيش يف محافظة تعز.

اللواء البحسني يؤكد على الجاهزية واالستعداد لمواجهة التحديات..

املنطقة العسكرية الثانية.. 2020م عام االنضباط 
العسكري وتعزيز القدرات العسكرية

 المكال/ محمد سعيد الحامدي

تشهد املنطقة العســكرية الثانية تطوراً نوعياً يف مستوى 
البنية التحتية واألداء العسكري النوعي املنضبط ألفراد وجنود 

وضباط املحاور واأللوية التابع لها.
وتحرص قيادة املنطقة العســكرية الثانية ممثلة يف اللواء 
الركن فرج ساملن البحسني عىل إعداد الخطط واملسارات التي 
تساعد يف بناء املنطقة العسكرية الثانية بناء عسكريا علميا 
مؤسساتيا يستند عىل عقيدة وطنية راسخة رسوخ الجبال 

وصالبة ال تهتز وال تلن امام قوى الرش واإلرهاب.

رفع الجاهزية واالهتمام بالجنود
ويف مســتهل العام الجديد 2020م عقد محافظ محافظة 
حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملن البحســني اجتماعا لرؤساء الشعب يف قيادة املنطقة 
العســكرية الثانية باملكال ناقش فيه الخطة السنوية للعام 
2020م، وحث اللواء البحسني جميع القادة عىل رفع الجاهزية 
واالنضباط واالهتمام بالجنود، كما دعاهم للحفاظ عىل امللكية 

العامة والعمل كفريق واحد متجانس.
وقال اللواء البحسني: »إننا نلج عاماً جديداً، ونحن كسلطة 
محلية أطلقنا عىل هذا العام عام التنمية واالستثمار إذ أن نجاح 
هذا العام يعتمد عىل تعزيز الجهود األمنية والعسكرية حيث 
أننا نسعى إىل اســتمرار النجاح لنكون نموذجاً خرياً يف ذلك، 

كما أن لكم الرشف كقادة أن تكونوا رشكاء يف بناء التنمية«.
وأشار اللواء البحسني يف كلمته إىل رضورة استشعار خطورة 
املرحلة التي تمر بها البالد بشكل عام وصعوبتها وحساسيتها 
السيما وأن الوطن الزال يشهد حربا مع االنقالبين الحوثين 

والجماعات اإلرهابية املسلحة.
وأكد عىل االستمرار يف رفع درجة الجاهزية واالستعداد ألي 
طارئ قد يحدث يف أي وقت وإفشال كل املخططات الخبيثة 
الهادفة لزعزعة األمن واالستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات 
أبناء حرضموت الذين دفعوا دماءهم رخيصة يف سبيل تحقيق 
هذا االستقرار الذي تشهده محافظة حرضموت وأشاد به كل 

من زارها واطلع عىل تجربتها العسكرية واألمنية عن كثب.
واعلن اللواء البحســني هذا العام عام االنضباط وااللتزام 

بالربط العسكري وتعزيز القدرات العسكرية.

تخرج دفعات عسكرية 
وقد شــهد ختام العام 2019م تخرج عــدد من الدفعات 
العسكرية التخصصية الجديدة من ألوية الريان وحرضموت 
واألحقاف والشعبة الهندســية، التابعة للمنطقة العسكرية 

الثانية.

إنشاء المحكمة العسكرية 
وايمانا من قيادة املنطقة العسكرية الثانية بالدور الكبري 
للمحكمة العسكرية باملنطقة العسكرية الثانية حرص محافظ 
حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية مع تباشري العام 
الجديد 2020م عىل اللقاء برئيس املحكمة العسكرية العميد 
القايض حسن العيدروس، واستمع منه إىل اإلجراءات الجارية 
إلنشاء مقر املحكمة وتجهيزها بكافة التجهيزات الالزمة ألداء 

عملها عىل الوجه املطلوب.
وأشاد محافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية 
بالجهود التي بذلت خالل الفرتة املاضية من قبل رئيس وقيادة 
وإدارة املحكمة مؤكداً بأن املحكمة العســكرية تمثل أهمية 
خاصة لدى قيادة املنطقة العســكرية الثانية ولها دور كبري 
يف ضبط القوة البرشية والوقف بحزم وشدة يف وجه املخالفن 
للقانون وتعزيز الثقة يف نفوس العســكرين بشكل خاص 

واملواطنن بشكل عام.

التصدي لقوى الشر واإلرهاب
ويف إرصار من قوات املنطقة العسكرية الثانية ويقظة عالية 

تتواصل العمليات النوعية للقضاء عىل فلول اإلرهاب،
فقد تمكنت قوة خاصة تابعة للواء الريان يف يناير الجاري 

وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة من العثور 
عىل مخبأ رسي يحوي كمية من املتفجرات والصواعق وعىل 
أثر ذلك تحركت القوة نحو الهدف وأبلغت الفريق الهنديس يف 
شعبة األلغام وتم إغالق املنطقة املشبوهة مع انتشار عسكري 

وفرضت القوة طوقاً أمنياً حول املوقع.
بعد ذلك بارش الفريق الهنديس بشعبة األلغام بتفقد وفحص 
األماكن حول املوقع والدخول للمخبأ، وتم إزالة املتفجرات التي 

كانت ستتسبب يف رضر كبري للمواطنن األبرياء.
هذه العملية النوعيــة تؤكد عىل الجاهزية القتالية العالية 
لأللوية والوحدات العسكرية باملنطقة العسكرية الثانية حيث 
تمكنت خالل مراحل ســابقة من احباط الكثري من عمليات 
تهريب األسلحة والقبض عىل املطلوبن أمنياً وإحباط عمليات 

إرهابية عديدة.

افتتاح عدد من المشاريع العسكرية
وتويل قيادة املنطقة العسكرية الثانية تويل اهتماما كبريا 
بالجانب العسكري الذي يتعاظم دوره كل عام، وهذا االهتمام 
يأتي بعد النجاحات األمنية والعسكرية الكبرية التي شهدها 
العام املايض عىل مستوى محاور وألوية املنطقة العسكرية 
الثانية وقد اتاحت املجال ملزيد من التطوير والعمل املخطط 

واملربمج.
وخالل العام املايض 2019م سعت املنطقة العسكرية الثانية 
إىل البناء والتطوير العسكري وتعزيز البنية التحتية العسكرية 
حيث شهد العام افتتاح املقر الرئييس لقيادة املنطقة العسكرية 
الثانية باملكال والذي يضم عددا من املكاتب يف اهتمام واضح 
من القيادة وذلك بعد ان طاله الدمار من قبل عصابات الرش 
واالرهاب تنظيم القاعدة اإلرهابي كمــا تم افتتاح عدداً من 
املشاريع العســكرية املهمة، وكذلك تخرج عدد من الدفعات 
العسكرية وهي تشكل إضافة نوعية يف دعم للقوة العسكرية 

القائمة.
»ووفاء لشهداء املنطقة العسكرية الثانية وتخليدا ألدوارهم 
البطولية تم افتتاح النصب التذكاري لشهداء حرضموت والذي 
اصبح اليوم مزارا للســكان من داخل حرضموت وخارجها، 
وخالل هذا العام سيتم البدء يف املرحلة الثانية من هذا املرشوع 

الكبري«.
كما دشن قائد املنطقة العسكرية الثانية هذا العام مرشوعاً 
حيوياً وهو »نادي الضباط باملكال« عىل مساحة 27 ألف مرت 
مربع وهو مرشوع مجمع ســياحي لنادي الضباط ونعتربه 
مرشوعاً اقتصادياً وسياحياً مهماً ســيخدم البنية التحتية 
للمحافظة واملؤسستن العسكرية واألمنية، ومتنفساً للضباط 
والصف والجنود كافة وعائالتهم، كما سيخدم عامة املواطنن 
الذين سيســتفيدون من املكونات الرتفيهية والســياحية 
للمرشوع وسيضم مواقع سياحية كبرية سيتم االستفادة منها 

خالل املناسبات العامة والخاصة وبأسعار مناسبة.

أنشطة نوعية للتوجيه المعنوي
وعن املشــاريع والربامج العســكرية التي نفذتها شعبة 
التوجيه املعنوي باملنطقة العسكرية الثانية خالل العام املايض 
قال العميد ركن صالح عمر املعاري رئيس شــعبة التوجيه 
املعنوي باملنطقة العسكرية الثانية لـ»26 سبتمرب«: إن الروح 
املعنوية يف الجيش تكتسب اهمية كبرية جدا يف تحقيق النرص، 
فالجيش الذي يمتلك عدة وعتاد عسكري فقط وال يحمل عقيدة 
قتالية وال يقاتل بروح معنوية عالية ال يمكن ان يحقق النرص 
فإن 70% من الحرب هي يف جانب التوجيه املعنوي، لذا فنحن 
نحرص يف شعبة التوجيه املعنوي ان نرسخ هذا املبدأ ونسعى 
من خالل خططنا ان نرفــع الروح املعنوية والقتالية العالية 

لدى املقاتلن يف املنطقة العسكرية الثانية.
ويف جانب اإلعالم والنرش قال رئيس شعب التوجيه املعنوي:

لدينا إذاعة صباحية يومية يف قيادة املنطقة الثانية إضافة 
إىل برنامج إذاعي أســبوعي يبث عرب اثري إذاعة املكال املحلية 
بهدف تمتن العالقة بن املجتمع واملنطقة العسكرية الثانية 
إضافة إىل توعية املجتمع بدور املنطقة العسكرية الثانية يف 

حفظ أمن واستقرار حرضموت.

في حفل تدشين خطط العام الجديد في محور تعز

العميد املجيدي: منتسبو الوحدات العسكرية يف أعىل جاهزية
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تفقد قائد العمليات املشــرتكة اللواء 
الركن صغري بن عزيز، ومعه قائد املنطقة 
العســكرية الثالثة اللواء الركن محمد 
الحبييش، يوم الثالثــاء، أبطال الجيش 
املرابطن يف جبهة صلب، غربي محافظة 

مأرب.

وخالل الزيارة، أشاد القائدان بمستوى 
األداء البطويل ألفراد الجيش يف جبهة صلب 
وجاهزيتهم العالية، مثمنن تضحياتهم 
الكبرية يف سبيل استكمال تحرير الوطن 

من براثن املليشيا املتمردة.

من جانبهــم عرّب أبطــال الجيش يف 
الجبهة عن سعادتهم بالزيارة، مؤكدين 
اســتعدادهم للتضحية يف ســبيل دحر 
الكهنوت وتحرير كل شــرب من الوطن 

واستعادة الدولة.

دشنت دائرة شؤون الضباط 
يف وزارة الدفاع، يوم الثالثاء، 
العام التدريبي الجديد 2020م.
وخالل التدشن ألقى مدير 
دائرة شؤون الضباط العميد 
الركــن عبدالغني ســلمان، 
كلمة نقل يف مستهلها تحيات 
القيــادة العســكرية ممّثلة 
بفخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة القائــد األعىل 
للقوات املســلحة، بمناسبة 
تدشن العام التدريبي الجديد 

2020م.
وأشاد العميد سلمان بجهود 
منتســبي الدائرة خالل العام 
املنرصم، مؤكــداً أن الدائرة 
حققت خالله إنجازات كبرية، 
الفتا إىل أن مسؤولية االرتقاء 
بالعمل تقع عىل عاتق الجميع.
وأوضح أن القوى البرشية 
يف الدائــرة انجزت الكثري من 
األعمال املهمة، أهمها إنشاء 

قاعدة بيانات لقوات الجيش، 
الحرص  عمليــات  وكذلــك 
والرتقيــم ملنتســبي القوات 

املسلحة.
ولفت مدير دائرة شــؤون 
الضباط إىل أن الدائرة عملت 
عىل تصحيح وتدقيق البيانات 
التي تم رفعها من امليدان عرب 
لجان متخصصة، مشــرياً إىل 
أن الدائرة جــزء ال يتجزأ من 
معركة اســتعادة الدولة من 

قبضة املليشيا املتمردة.
كما أكــد أن املعركة التي 
القوات  أبطــال  يخوضهــا 
املسلحة ضد مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران، 
الوطــن ضد  معركــة  هي 
املخططات اإلمامية التي تهدد 

أمن واستقرار الوطن.
ويف ختام الحفل تم تكريم 
املتميزين من منتسبي دائرة 

شؤون الضباط للعام 2019.

 قائدا العمليات املشرتكة واملنطقة العسكرية الثالثة يتفقدان قوات اجليش يف جبهة صلب

القوات املسلحة ختوض معركة الوطن ضد املخططات
ن العام التدريبي 2020

ّ
 العميد عبدالغني سلمان: دائرة شؤون الضباط تدش

أن ينجــح الجيش الوطني 
يف صناعة الفارق يف الســنة 
األوىل من الحــرب،  ويتمكن 
من تحويل مســار املعركة يف 
فرتة قياسية لصالحه وهو ال 
يمتلك أي يشء، ويهزم مليشيا 
متمردة استولت عىل كل يشء، 
فهذا انجاز غري مســبوق يف 
تاريخ الحروب، وأمر يستحق 
الوقوف عنده ودراسة مكامن 
قوته، حيــث أن كل ما تحقق 
لم يكن محض الصدفة، وإنما 
جاء بفضــل الله وكذلك دهاء 
القيــادة وتضحية  وعبقرية 
واستبسال الجنود األبطال يف 
الدفاع عن الوطــن والثوابت 

املقدسة وراية الجمهورية.

   هيثم الجرادي

يف ساعة الجد يتهاوى املتذبذبون وتتساقط 
األوراق وتتكشــف الحقائــق عىل صفيح 
أبيض، وال يبقى واقف أمــام العواصف إال 
صفوة الرجــال وخيار القــوم، وهو األمر 
الذي تحقــق عقب تمرد مليشــيا الحوثي 
اإليرانية يف21 سبتمرب 2014م، عندما ثبت 
األحرار من طالئع القوات املسلحة ونصبوا 
أنفسهم عمدان ومداميك رافعة للجمهورية 
والهوية اليمنية، وانترشوا - عىل الرغم من 
قلة اعدادهم حينهــا - عىل امتداد جغرافيا 
الوطــن يف رشق وجنــوب ووســط اليمن 
مجابهن الرشذمة اإلماميــة املتمردة بكل 
جسارة وشموخ عىل غرار أجدادهم وآبائهم 

السبتمربين.

حماة الجمهورية اليمنية
أشــعل األحرار عىل امتداد أرض الوطن 
رشارة املقاومة املســلحة يف وجه مليشــيا 

الحوثــي وأسســوا اللبنــة األوىل للجيش 
الوطني يف العــام 2015، وكان عنوان تلك 
املرحلة التاريخية مطارح مأرب وأحرار تعز 
والضالع وبقية املحافظــات، حيث جاءوا 
كامتداد لقائدهم حارس الجمهورية األمن 
الشهيد العميد الركن حميد القشيبي وتلميذه 
املقدام الشهيد العميد صادق مكرم، ومثلهم 
العرشات مــن الشــهداء املخلصن للوطن 
والجمهورية الذين تصدوا لجحافل اإلمامة 
القادمة من كهوف صعــدة يف عام 2014م 
قبل أن يرتقوا إىل عليــن، وتتمكن جحافل 
املايض من اجتياح عمران والعاصمة صنعاء 
عىل التوايل يف نفس العام، ومن ثم تمددت يف 

معظم محافظات الجمهورية.
مع ساعة الصفر وبدء املعركة تفاجأت 
مليشيا الحوثي بحماة الجمهورية يذودون 
عن تراب وطنهم ويذيقونها الويل، ويشعلوا 
عىل رؤوسها جحيم الغضب اليماني، األمر 
الذي عــرّى الهيلمان الزائف والشــائعات 
الســوداء التي روجتها املليشيا عن نفسها 
وادعاءات قوتها إعالميا وشعبويا، إذ كانت 

اإلرادة والعزيمة والــوالء الوطني ملحاربي 
الجيش الوطني أصدق إنباء من كل الدعايات 
واألساطري والخرافات الكاذبة التي سوقها 
الكهنوت عرب ماكيناتها ومطابخها اإلعالمية.
وأثبتت املرحلة الراهنــة بكل صعوبتها 
وتداعايتهــا وتبعاتها أن البــأس اليماني 
الحمريي أشد وأنكى عىل أحفاد اإلمامة من 
أي ســالح آخر، حيث رأينا اليمانين وهم 
يلقنون جحافل اإلمامة الهزيمة تلو االخرى، 
وقد رأى اليمنيون هذه الحقيقة املثبته مع 
أول دبوس غرسه أبطال الجيش يف خارصة 
مليشــيا الحوثي، إذ رسعــان ما تقهقرت 
وانهارت يف مختلف الجبهات، وتمكن ابطال 
القوات املسلحة يف مطلع العام 2016م من 
رفع العلم الجمهوري وترديد النشيد الوطني 

من عال مشارف العاصمة صنعاء.

إنقاذ النظام الجمهوري 
عن التحــوالت النوعيــة واالنتصارات 
التاريخيــة التي صنعتها ســواعد وهمة 
أبطال القوات املســلحة يف األعوام املاضية 

مع مليشيا التمرد، يؤكد الخبري يف الشؤون 
العســكرية الدكتور عــيل الذهب ل "٢٦ 
سبتمرب" أن أبطال القوات املسلحة تصدى 
ببسالة وثبات وال يزالون يتصدون ملحاوالت 
اغتيال النظام الجمهوري، وتمكنوا من كرس 
وإحباط ثاني هجمة إمامية اســتهدفت 
الجيش بعــد حصار الســبعن يوما عام 
1967م.. مضيفا: أن الجماهري اليمنية ال 
تزال تعقد األمل يف القوات املسلحة الستكمال 
التحرير، واستعادة العاصمة صنعاء وبقية 
املدن التي ترتقب بلهفة؛ لحظة الخالص من 

براثن الكهنوت. 
وقال الذهب: "لوال الصمود األســطوري 
الذي أبداه الجيش طوال ســنوات الحرب ملا 
بقي النظام الجمهــوري قائما حتى اليوم، 
عىل الرغم مــن إمكانياته املتواضعة مقابل 
املليشــيا وحلفائها الذين ارتدوا عن الثورة، 

وسلموا معسكراتهم وأسلحتهم.

حماية الوحدة
ويضيف الذهب أن القوات املسلحة أحبطت 

العديد من املؤامرات التي تســتهدف الوطن 
ووحدته وأمنه واســتقراره وبرهنت أنها 
صمام أمان الجمهورية والثــورة والدولة 

االتحادية املنتظرة. 
موضحا أن الجيش قد أعاد تعريف الحرب 
وقواعد االشــتباك، يف ســياقات وظروف 

مختلفة، وأسقط موازين القوة.

امتداد الجيش السبتمبري
بدوره قال نائب ناطق القوات املســلحة 
العقيــد خالد الفــرح، ل"٢٦ ســبتمرب": 
إن الجيــش الوطني هو امتــداد للجيش 
الســبتمربي الثوري الذي خــاض ملحمة 
السبعن، وتمكن من فك الحصار وتحقيق 
االنتصار  يف سبعينات القرن املايض دفاعا 
عن الجمهورية، وأنه قادر اليوم وبمساندة 
الرشفاء من أبناء الشعب عىل دحر وتحرير ما 
تبقى من أرايض الوطن من املليشيا املتمردة.. 
مؤكد أن املعركة التي يخوضها أبطال القوات 
املسلحة مصريية، وتســتدعي أن يصطف 
الجمهوريون بكل أطيافهم ملواجهة اإلمامة 

ومرشوعهــا وداعميهــا، ألن الوطن وطن 
الجميع، وتحريره من املتمردين مسؤولية 

الجميع.
وأضــاف العقيد الفــرح: أن ألبناء اليمن 
األحرار وثبات كوثبات األسود ال تبقي وال تذر، 
ولن يستسلم أو يرىض بمليشيا الحوثي سلطة 

أمر واقع.
 مشــددا عىل أنه البد ألبناء شعبنا قاطبة 
أن يمتشقوا سيف التحرير من غمد التاريخ 
ونور الحق ونار اإلباء وتتجمع األكف من نقم 
وعيبان إىل ردفان وشمسان يف هبة ساحقة 
تأتي عىل بنيان فلــول اإلمامة من القواعد، 
ويرتافق ذلك مع حملــة توعوية بخطورة 
الفكــر اإلمامي التمييــزي العنرصي الذي 
ال ينترش إال يف املناطق التي يعشــعش فيها 
الجهل واألمية، فقد كان من جوانب القصور 
التي لم تتالفاها ثورة 26 سبتمرب أنها قضت 
عىل اإلمامة كحكم وأبقــت عليها كفكرة 

استطاعت أن تعيد إنتاج نفسها من جديد.

االنضباط مفتاح النصر
مــن حيثيات مســار املعركــة وحجم 
التضحيات والجهود املبذولة ألبطال القوات 
املسلحة يف سبيل استعادة الدولة والجمهورية 
وتثبيت مداميك الدولة االتحادية التي يحلم 
بها اليمنيــون، طالب الخبري يف الشــؤون 
العســكرية د.عيل الذهب من أبطال القوات 
املســلحة يف امليادين والثغور الثقة التامة 
بالنــرص املؤزر عىل مليشــيا الخرافة التي 
تتساقط معاقلها تباعا، وأن يتسلحوا بالصرب 
والثبات واالنضباط والحس األمني والحربي 
العالين، وحفظ األرسار العسكرية، وتنفيذ 
األوامر، واتباع التدابري األمنية الالزمة، سواء 

عىل مستوى القادة، أو األفراد، أو املواقع.
من جهتــه يؤكد العقيــد/ خالد الفرح 
أن القضاء عىل مــرشوع اإلمامة املتمردة 
وتأسيس أركان مرشوع الدولة االتحادية ال 
يمكن أن يتحقق اال بإزالة عوامل االنقسام 
املوجودة يف املجتمع.. موضحا أنه وبالعودة 
إىل التاريخ نجــد أن النظــام االتحادي تم 
تطبيقه عندما كان اليمنيون عىل قلب رجل 
واحد حكومة وجيشاً وشعباً يصطف خلف 
قيادته السياســية والعسكرية وينضبط يف 
تنفيذ أوامرها.. مضيفا: أنه عندما شعرت 
القيادة بالخطر استدعت كبار القوم الذين 
يمثلــون حكام املخاليــف وطرحت عليهم 
القضية، فماذا قالوا بلسان جماعية؟ "نحن 
أولو  قــوة...."، وبتلك الــروح الجماعية 
واالنسجام بن القيادة والشعب والجيش قام 
النظام االتحادي قبل ان تكون الدول -التي 
أخذت بهذه التجربة يف هذ العرص يوما من 

الدهر- شيئاً مذكورا.

م أمان اجلمهورية والثورة والدولة االحتادية املؤسسة العسكرية.. صامَّ

يستخدم اإلعالم العسكري لرفع املعنويات العالية للمقاتلن 
يف وقت الســلم والحرب ولنجاحه يتم اســتغالل كل القدرات 
املتاحة للدولة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وهو سالح فعال 

وعامل حاسم لتحقيق النرص يف املعركة.
لقد أصبح اإلعالم قوة فاعلة ومؤثرة عىل نتائج الرصاع بن 
القوى املحاربة, وإذا سيطر اإلعالم سيطر السالح الذي يدعمه 

ألن قوة اإلعالم تسبق قوة السالح.
استخدم اإلعالم العسكري 
العديد من الوسائل واألساليب 
لبنــاء الــروح املعنويــة 
للمقاتلــن، وتحطيم الروح 
املعنوية للعدو، مســتثمراً 
القفزة الهائلة التي حدثت يف 
مجال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
تختلف مهمة ودور اإلعالم 
يف زمن الحرب اختالفاً كبرياً 
عنهــا يف زمن الســلم، وان 
رصخات الحرب غري همسات 
الســلم، وما غــرس وزرع 
يف الســلم يحصد ناضجاً يف 
املعركة فاإلعــالم يف الحرب 
يستند عىل أسس وركائز ومبادئ علمية وفنية صحيحة ومتينة 
وان وسائله وكوادره تعمل كل منها وفق خطط مرسومة منذ 
أيام الســلم، كما أن الحذر والتحرك الرسيع ملجابهة املواقف 
والطوارئ الحربية والحسم بقرارات صحيحة ورسيعة له األثر 
الكبري يف مقارعة اإلعالم املضاد والتصدي له والتمكن من تدمري 
نشاطه وسد منافذ الهدم والتضليل التي يترسب منها إىل الجبهة 

الداخلية لتوجيه أرضارها والتأثري عىل صمود الشعب.
تربز األهمية الكبرية والدور الفاعل لإلعالم العســكري يف 
بناء وإعداد وتربية املقاتل عىل مبادئ  اإلسالم الحنيف، وكذلك 
تحقيق أهداف القيادة والشعب يف قوات مسلحة قوية وأمينة 
صامدة وقادرة عىل حماية أمن وســالمة الوطن ومكاســب 
الشعب ضد االطماع الخارجية بمختلف اتجاهاتها وأهدافها، 
وصد كل املحاوالت العابثة والحاقدة عىل مصالح الشعب العامة.
تعترب الروح املعنوية أهم عنارص الكفاءة القتالية الالزمة 
لتحقيق النرص عىل األعداء فاألســلحة واملعدات مهما كانت 
متطورة ومهما كثر عددها ال تجدي وحدها بدون وجود املقاتل 
املتحيل بروح معنوية عالية تدفعه للقتال بشجاعة، واستبسال 
مضحياً بكل يشء/ ولقد أدركت البرشيــة وأدرك كل القادة 
الذين قادوا حروبــاً يف املايض والحارض أهمية الروح املعنوية 

ورضورتها يف إحراز النرص عىل األعداء.
لذلك كان البد من االهتمام باألســاليب التي تؤدي إىل رفع 
الروح املعنوية لدى املقاتلن من قبل القادة ومساعديهم لشؤون 
التوجيه املعنوي حتى يتم بناء معنوية عالية قادرة عىل خوض 
غمار املعركة ومصارعة األعداء والتغلب عليهم وتحقيق النرص.

* الناطق الرسمي للقوات املسلحة
بترصف من دارسة بحثية 

اإلعالم العسكري ودوره يف رفع  
معنويات املقاتلني

عميد/ عبده مجلي *
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منذ إعادة تشــكيل القوات املسلحة عىل 
أسس وطنية وعلمية، عقب انقالب املليشيا 
الحوثية املتمردة عىل الرشعية الدستورية، 
حرص املؤسســون األوائل وعىل رأســهم 
الفريق الركن: محمد عيل املقديش ورفاقه من 
املناضلن األحرار، عىل غرس العقيدة الوطنية 
والقتالية للجيش الوطني والتي تضمنت مبدأ 
مواجهة اإلرهاب والحرب عليه واالضطالع 
بمسؤوليات تجفيف منابعه ومصادره سواء 
أكانت فكرية أو أعمال تدمري منظمة كعقيدة 
قتالية ووطنيــة راســخة، لتنعكس هذه 
القيمة  يف برامج التوجيه واإلرشاد السيايس 
واملعنوي التي تبنتها دائرة التوجيه املعنوي يف 
أنشطتها املركزية والفرعية من خالل املناطق 
واملحاور والوحدات واأللوية، وعىل ســلوك 
الضباط وقادة املناطق واأللوية الذي تجىل 
يف عدم التســامح مع اإلرهاب واإلرهابين 
ومجموعات الدمار والقتل، وهذ ا ما يفرس 
قدرة القوات املسلحة عىل تحقيق النجاحات 
الكبرية يف هذا املضمار برغم تعقيدات املشهد.

اتفاقيات دولية
تعد اليمــن طرفا يف املعاهــدات الدولية 
املتعلقة بالحرب عىل اإلرهاب، ورشيكاً دولياً 
فاعالً يف هذه املعاهدات، وأبرز هذه املعاهدات 
واالتفاقيات التي كانــت بالدنا طرفا فيها 
وسباقة إىل تفعيلها وتنفيذها عىل املستوى 

املحيل:
- االسرتاتيجية العاملية ملواجهة اإلرهاب 
التي أطلقت بموجــب قرار الجمعية العامة 
رقم )288( الصادر يف 9/8 /2006م مرفقا 
بملحق القرار الــذي يتضمن خطة العمل، 
واستندت االســرتاتيجية عىل أربعة أسس 
تمثلت يف معالجة الظروف املؤدية إىل انتشار 
اإلرهاب، ومنــع اإلرهاب ومكافحته، وبناء 
قدرات الدول ملكافحة اإلرهاب وتعزيز دور 
األمم املتحدة بهذا الشــأن، وضمان سيادة 
القانون واحرتام حقوق اإلنسان باعتبارهما 

ركيزتن أساسيتن ملكافحة اإلرهاب.
- نتائج مؤتمر القمة العاملي لعام 2005م يف 

جزئه املتعلق باإلرهاب.
- اإلعالن املتعلق بالتدابري الرامية إىل القضاء 
عىل اإلرهاب الدويل الصادر يف التاسع من 
ديسمرب 1994م، وأكدته الجمعية العامة 
يف الئحتها رقم 53/50، ثم أكدته مجددا يف 
عام 1995م، وكذلك االتفاقيات املتفرعة 
من هذا الســياق، واملتعلقــة بمكافحة 
جرائم اإلرهاب التي ترتكب ضد السفارات 
والدبلوماســين، ومناهضة أخذ الرهائن 
وســالمة موظفي األمم املتحدة والجرائم 
املرتكبة عىل متن الطائرات والحماية من 
العنف يف املطارات، وسالمة املالحة البحرية.

- قرار مجلس األمن 1373الخاص بمكافحة 
اإلرهاب الدويل، وهو قرار صادر بموجب 
الفصل الســابع من امليثــاق وبإجماع 
األعضاء وتضمن سلسلة من اإلجراءات 
التي يقع عىل الــدول واجب التقيد بها، 
وأهميــة التعاون بن الــدول من خالل 
اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة األطراف 
ألجل ضمان ســري اإلجراءات الخاصة 

بمكافحة اإلرهاب.
- اتفاقيــة مكافحة األعمــال اإلرهابية 
بواسطة املتفجرات التي تبنتها الجمعية 
العامة لألمــم املتحدة يف 15 ديســمرب 

1997م.
-  االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام 

1998م.
- اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب، تبنتها األمم 

املتحدة يف 9 ديسمرب 1999م

أجندة وطنية:
انعكســت نصوص وأحكام االتفاقيات 
واملعاهــدات واملقــررات الدوليــة املعنية 
بمكافحة اإلرهاب التي تم التوقيع عليها، يف 
األجندة الوطنية اليمنية بما فيها الترشيعات 

والقوانن والنظم واالسرتاتيجيات الوطنية 
وبرامج التأهيل والتوعية والتثقيف، وبرامج 
التعاون العسكري واألمني املشرتك بن بالدنا 
وبن الدول الفاعلة يف مكافحة اإلرهاب وقد 
حقق هذا التعاون الكثري من اإلنجازات بهذا 
الصدد، وأصبح لليمــن دور فاعل يف إنجاح 
إجراءات مكافحة اإلرهاب عىل املسار الدويل 
واملحيل، فكان لها دور مشــهود يف مؤتمر 
األمم املتحدة التاســع ملنــع الجريمة الذي 
عقد بالقاهرة يف أبريل 2007م، ودور آخر يف 
االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب 1998م 
عىل أكثر من مستوى والتي أقرت باالجتماع 
املشرتك ملجليس وزراء العدل والداخلية العرب 
الذي عقد يف القاهــرة، وتجاوز األمر اإلطار 
النظــري لتصبح اليمن رشيكا رئيســيا يف 
العمليات العســكرية واألمنية ضد اإلرهاب 

وتنظيماته ومصادره.
وحــن تمــردت املليشــيا الحوثية عىل 
الرشعية الدستورية يف البالد، وعىل الرشعية 
الدولية وأطرها املرجعية بما فيها القوانن 
واملعاهدات واالتفاقيــات الدولية، وتمردت 
عىل الفعل السلمي يف الحصول عىل السلطة 
لتصبح حركــة إرهابية بامتيــاز مهددة 
لألمن والســلم الدولين، تمسكت الرشعية 
الدســتورية ممثلة بفخامة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي القائد العام للقوات 
املسلحة بمقررات الرشعية الدولية وباألخص 
العهود واملواثيق املتعلقة بمكافحة اإلرهاب 
لتصبح القوات املســلحة رشيــكا موثوقا 
ورئيســيا يف املنطقة بمجاالت الحرب عىل 
اإلرهاب، كما اكدت ذلــك التقارير الدولية 

الصادرة بهذا الخصوص.

جهود مستمرة
تبذل قيادات الدولة والقيادات الحكومية 
يف الرشعية اليمنية جهودا مضنية يف سبيل 
تنفيذ املقررات الوطنية يف مكافحة اإلرهاب 
املتضمنة لبنود العهود واالتفاقيات الدولية 
ذات العالقة، ســواء ما يتعلق منها بالشق 
العسكري واألمني أو الشق املدني، كانت آخر 
هذه الجهود مطلع يناير من العام الجاري 
2020م، تمثلت يف محادثات يمنية أمريكية 
مشرتكة بشأن مكافحة اإلرهاب عقدت يف 
العاصمة الســعودية الرياض، وقادها من 
الجانب اليمني نائب الرئيس الفريق الركن 
عيل محسن األحمر ومن الجانب األمريكي 
القائم بأعمال السفري األمريكي لدى اليمن 
منري جنيد، تطرق اللقاء إىل قضايا مكافحة 
اإلرهاب والنجاحات التي تحققت يف مجال 
الحرب عــىل اإلرهاب واســتهداف قياداته 
ورموزه ومــا لهذه النجاحــات من نتائج 
إيجابية ســتنعكس عىل اســتقرار اليمن 
واملنطقة، ليتفق الجانبان عىل مواصلة جهود 
الحرب عىل اإلرهــاب من أجل تحقيق األمن 
والسلم املحيل الذي ســينعكس بدوره عىل 

األمن والسلم الدولين.
يف ذات السياق وأثناء تويل بن دغر لرئاسة 
الحكومة أكــدت الواليات املتحدة األمريكية 
دعمها لجهود الحكومة يف مكافحة اإلرهاب 
من خالل لقاء ســفريها آنذاك ماثيو تولر 
برئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر مؤكدا له 
القضية املشرتكة املتمثلة يف استمرار مواجهة 
اإلرهاب يف اليمن والذي يعد جزءا من معركة 
العالم، وقد ثمن يف لقائــه جهود الحكومة 
اليمنية يف مكافحة اإلرهــاب، وبن هاذين 
اللقاءين تمت مئات اللقــاءات واملحادثات 
واملؤتمرات التي تباحث فيها مسؤولون عرب 
وأجانب مع مؤسســة الرئاسة والحكومة 

اليمنية لبحث القضايا املشرتكة حول الحرب 
عىل اإلرهــاب ويف جميعهــا تثني األطراف 
العربيــة واإلقليمية والدوليــة عىل جهود 
الحكومة اليمنية والقوات املسلحة يف إحالل 

األمن والسالم ومواجهة اإلرهاب.

إشادة واسعة
القت جهــود الحكومــة اليمنية ممثلة 
بالقوات املســلحة ترحيبا كبــريا من قبل 
األطراف العربيــة والدولية، كما أشــادت 
تقارير حكومية وتقاريــر مراكز البحوث 
الدوليــة بالتجربة الحكوميــة اليمنية يف 
مكافحة اإلرهــاب عىل الرغــم من الفرتة 
القصرية لهــذه التجربة والتــي ال تتجاوز 
األربع ســنوات يف الوقت الذي تحملت فيه 
الحكومة أعبــاء ثقيلــة وإضافية نتيجة 
الحرب، ومن  أبرز هذه التقارير التي أشادت 
بجهود الحكومة الرشعية  التقرير الدوري 
للخارجية األمريكية الصادر يف أواخر العام 
2019م، حيــث أكد التقريــر أن الحكومة 
اليمنية الرشعية رشيك وثيق للواليات املتحدة 
األمريكية يف مكافحة اإلرهاب، وربط التقرير 
بن تنظيمي القاعدة وداعش يف اليمن وبن 
حزب الله اللبناني والحرس الثوري اإليراني 
واصفا إياهم وجماعة الحوثي التي سماها 
بالجماعات املدعومة من إيران، باملستغلن 
للفراغ الســيايس واألمني الذي ظهر نتيجة 
انشــغال الحكومة بقيــادة الرئيس هادي 
بالحرب لتوسيع نفوذ اإلرهاب واملجموعات 
اإلرهابية يف اليمن وتوفري املساعدات الكاملة 
لها، مشيدا بالجهود الحكومية التي تبذلها 
الحكومة اليمنية يف سبيل مكافحة اإلرهاب، 

ولعل أبرز ما ورد فيه يتلخص يف التايل.
- تعاونت الحكومة اليمنية بشكل وثيق مع 
الحكومة األمريكيــة يف جهود مكافحة 

اإلرهاب.
- نفذ تنظيم داعش هجمات استهدفت قوات 

األمن اليمنية.
- لعبــت قوات خفــر الســواحل التابعة 
للحكومة الرشعية دورا حاسما يف منع 
األسلحة وغريها من املواد غري املرشوعة 
املوجهة إىل الجماعات اإلرهابية املتمركزة 
يف اليمن عىل الرغــم من ضعف القدرات 

واإلمكانات لديها.
- عىل الرغم من التحديات ظلت الحكومة رشيكا 
يعول عليه فقد عملت عىل إرســاء سيادة 

القانون يف املناطق التي تسيطر عليها.
- هناك تعاون ثالثي بن الحكومة اليمنية 
والواليات املتحــدة واململكــة العربية 
الســعودية يف الفريق األمني العامل يف 
اليمــن، الذي يضم ممثلن عســكرين 
ودبلوماسين رفيعي املستوى من الدول 
الثالث األعضاء فيه، ويقوم بتطوير وبناء 
القدرات وعمل مبادرات للقوات العسكرية 

واألمنية اليمنية.
- الحكومة اليمنية ضمن الفريق املايل للرشق 
األوسط وشمال أفريقيا املعني بمكافحة 

تمويل اإلرهاب.
- توظف الحكومــة اليمنية نظام املقارنة 
والتقييم األمني للهوية الشخصية الذي 
توفره الواليات املتحدة األمريكية يف تأمن 
الحدود وتحديد وثائق السفر املزورة وعىل 
الرغم من النزاع تمكنت اليمن من الحفاظ 
عىل فرز املســافرين يف عدد محدود من 

نقاط الدخول.
وبهذا التقييم الصــادر من جهة حكومية 
موثوقة، تأكيد بــأن الحكومة اليمنية 

الرشعية قطعت أشواطا كبرية يف ميدان 
مكافحــة اإلرهــاب، وأن بعض جوانب 
القصور الحاصلة سببها فقط ضعف يف 
القدرات وشحة يف اإلمكانات، وبالتغلب 
عىل هذين العنرصين ستصبح الحكومة 

الرشعية رائدة يف هذا املضمار. 

عقيدة قتالية راسخة
لدى القوات املســلحة قناعة راســخة 
برضورة مواجهة اإلرهابين والقضاء عليهم 
ألنهم من يقفون عائقا أمام مرشوع الدولة، 
وهو مــا أكده العقيد أحمد األشــول نائب 
مدير دائرة التوجيه املعنوي لشؤون اإلرشاد 
الديني لـ»26 سبتمرب« بقوله )تتمتع القوات 
املسلحة بعقيدة قتالية راسخة، فهو يؤمن 
بأن الدفاع عن الوطن والتصدي لإلرهابين 
واملتمردين ومن يعيثون يف األرض فســادا 
واجب وطني مقدس( مشريا إىل أن القوات 
املســلحة )صمام األمــان والحصن املنيع 
للتصدي لكل املشاريع الصغرية ومشاريع 
اإلرهاب، وهو من ســيجمع اليمنين حول 
املرشوع الكبري والجامــع املتمثل يف اليمن 
االتحادي الذي أعلنه فخامة املشــري الركن 
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية(.

ويف معرض حديثه للصحيفة أشار العقيد 
األشــول إىل أن القوات املســلحة تتعرض 
إلرهاب كبري متعدد األوجــه والصور منه 
اإلرهاب الذي تمارســه املليشــيا الحوثية 
املتمردة، وأعمال إرهابية أخرى، وعصابات 
إرهابية خارجة عن النظام والقانون تمارس 
التجارة غري املرشوعة عــن طريق تهريب 
اآلثار واملخــدرات وعصابات قطع الطريق 
وإرباك األمن والســكينة العامة، وكل هذه 
العصابات ثبت ارتباطها باملليشيا الحوثية 
املتمردة وفقا لألشــول الذي أكد يف حديثه 
بأن أفراد القوات املسلحة يواجهون كل هذه 
العصابات بصرب وشــجاعة وثبات منقطع 
النظــري ألنهم يحملون مــرشوع الحفاظ 
عىل هوية اليمن وقضية اســرتداد الدولة 

ومؤسساتها الرشعية.

جهود على األرض
تخوض القــوات املســلحة حربا دائمة 
عىل فصائل وجماعــات اإلرهاب يف مناطق 
عديدة، وتعد الحرب عىل املليشــيا الحوثية 
املتمردة حربا عىل اإلرهــاب وفقا للعهود 
واالتفاقيات واملواثيــق الدولية التي بينت 
املمارســات اإلرهابية التي ينبغي مواجهة 
كافة الجماعات التــي تتبناها منها تهديد 
املالحة الدوليــة واألمن والســلم الدولين 
واحتجاز الرهائــن واإلعدام خارج القانون 
وتجنيد األطفال، واالعتــداء عىل الطواقم 
الطبية وطواقم اإلغاثة، واالستهداف املبارش 
للسكان املدنين وغريها من املمارسات التي 
تقوم بها مليشــيا الحوثي املتمردة بشكل 

منظم ومستمر.
وعالوة عــىل ذلك فقــد واجهت قوات 
الجيش عنارص القاعدة وداعش وجماعات 
متمردة عــىل القانون وخاليــا إرهابية 
مرتبطة باملليشيا الحوثية املتمردة يف أبن 
وحرضموت ولحج وتعز ومأرب والجوف 
وعدن والبيضاء، وال يزال منتسبو القوات 
املســلحة معرضن لتهديــد الجماعات 
اإلرهابية واملتمردة يف مناطق متعددة نتيجة 
املوقف الحاسم الذي اتخذه الجيش تجاه 
هذه الجماعات باعتبارها جماعات مهددة 
إلرساء السالم وبناء الدولة وحماية املصالح 

الوطنية واإلقليمية والدولية.
وسجلت املنطقة العسكرية األوىل يف سيئون 
أكثر املناطق مواجهة للتنظيمات اإلرهابية 
من خالل مداهمة أوكار وأماكن تمركز هذه 
التنظيمات يف مناطق متفرقة من ســيئون 
وأريافها املرتامية، كما شكلت هذه التنظيمات 
أبرزها تنظيم القاعدة تهديدا مبارشا ملنتسبي 
ومقرات املنطقة العسكرية األوىل من خالل 
السيارات املتفجرة وزرع األجسام املتفجرة، 
واستهداف األفراد والضباط من خالل القنص 
املبارش أو االختطاف كمــا حدث مؤخرا يف 

مناطق متفرقة  بقطن من استهداف ملنتسبي 
املنطقة العسكرية األوىل لتقوم بتنظيم حملة 
عسكرية استهدفت عنارص التنظيم يف وادي 
رس واملداخل املؤدية إليه وتطهريها بالكامل 

بعد معاناة طويلة.
وللقوات املســلحة دور بارز يف مكافحة 
عنارص اإلرهاب داخل أوكارها عىل مستوى 
كافة املناطــق واملحاور مــن خالل مهام 
عسكرية ومهام مشرتكة بن الجيش واألمن 
مثلــت أدوارا بطولية مهمــة يف مكافحة 

اإلرهاب.

لدى القوات المسلحة اليمنية عقيدة قتالية راسخة تؤكد على التصدي لإلرهاب بكافة أشكاله وصوره

القوات املسلحة ملتزمة بمحاربة اإلرهاب
تتمسك الحكومة الشرعية بكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب التي وقعت عليها اليمن 

للمشهد السيايس والعسكري واألمني يف اليمن تعقيداته الكثرية 
وتداخل ملفاته وأجندته يف ظل الحرب القائمة، ما يجعل الحرب عىل 
اإلرهاب مهمة شائكة بالغة الصعوبة كثرية التحديات واملعيقات، 
لكن إرادة قيادات وضباط وأفراد القوات املســلحة استطاعت 
تجاوز كل التحديات والظــروف واملعيقات وظلت صلبة وغالبة 
عىل الظروف واإلمكانات واألحداث، لتصنع سجال مرشفا ونوعيا يف 
مجال مكافحة اإلرهاب والجرائم املنظمة، جعلها تنال ثقة املجتمع 
الدويل ودول املنطقــة كرشيك رئيس وفاعل وموثوق يف مكافحة 

اإلرهاب وتجفيف منابعه والقضاء عىل أوكاره ومصادره.
ولم يكن من السهل أن تصل القوات املسلحة اليمنية إىل درجة 
الرشيك املوثوق يف مواجهة اإلرهاب والحرب عليه، خصوصا وأنها 
التزال يف إطار استكمال البناء املؤسيس لكافة أجهزتها ووحداتها 
وحماية منتسبيها من استهداف املجموعات اإلرهابية التي ساعدت 
مليشيا الحوثي يف انتشارها بأرجاء البالد املختلفة، لكن وطنية 
قادتها وضباطها وأفرادها جعلتهم يبذلون جهودا اســتثنائية 
ومضاعفة لحماية وطنهم من اإلرهاب وأفكار العنف والتطرف 

ومجموعات الدمار والعبث.

  تقرير: أحمد عفيف

 لعبت قوات خفر السواحل دورا حاسما في منع وصول األسلحة إلى جماعات إرهابية
 تقرير حكومي أمريكي: الحكومة اليمنية الشرعية شريك وثيق في محاربة اإلرهاب

تشكيلها وتسليحها وتدريبها لتحقيق األهداف االسرتاتيجية التي تضعها الدولة.. وتتكون 
القوات املسلحة يف الدول الكربى من عدة جيوش، وللدول األصغر جيش واحد، ولتنفيذ 
أي عملية عسكرية قد تتطلب توفري الخدمات، والتدريب، أو وظائف إدارية لتمكينها من 
البدء، أو وضع حد ملواصلة القتال، بما يف ذلك سلوك الحركة، واإلمداد، والهجوم والدفاع، 
واملناورات الالزمة لتحقيق األهداف ودعم السياسة االقتصادية التي يتم اتباعها كجزء من 
العمليات العسكرية خالل زمن الحرب بهدف االستيالء عىل عصب املوارد االقتصادية يف 
الدولة من أجل تمكني الجيش من العمل بالكفاءة الكاملة وحرمان العدو من الحصول عىل 
هذه املوارد لتشمل الحرب االقتصادية االستيالء عىل األموال املالية التي بيد العدو، ومنع 
وصول أية أسلحة أو معدات إليه ومنع أي موارد يقوم بتصديرها أو يسعى لتصديرها 
ومنع ما يسعى السترياده مثل ما تريد تلك املليشيا الحوثية من خالل موانئ الحديدة 
ومطار صنعاء وتجارة املمنوعات واألسواق السوداء، وغسل األموال ومنع تداول العملة 
املالية والحرب االقتصادية مستمرة حتى يف زمن السلم ودون أن تكون هناك أي حرب 
عسكرية من خالل املنافسة عىل األسواق، واالغراق هو أحد وسائل الحرب االقتصادية.

فالوعي العسكري يسهم يف التمكني من الدفاع عن الوطن يف التدريب ويف االدارة ويف 
رفع الروح القتالية للجنود سلماً وحرباً، ويف رفع نشاط التوجيه املعنوي للقوات ومقاومة 
الشائعات والرد عليها وبث روح االيمان بعدالة القضية التي يعمل الجيش الوطني عىل 

حمايتها والنيل من معنويات العدو وتحطيمه نفسياً وبث روح الهزيمة يف نفسه.
وتعتمد التوعية العسكرية عىل تشجيع الجندي لحماية عقيدته ودينه ووطنه وعروبته 
وســالمته وقادته واالســتعداد لتحقيق النرص الكامل وخوض الحرب املقدسة لتكن 
التضحية شــعاراً لنا حتى النرص وعلينا ان نتسم بالصالبة والقوة والصمود والتحدي 
والصرب والتحيل بااليمان الراسخ والعميق  ويف هذه األيام تخترب رجولة الرجال وبطولة 
االبطال وتمتحن فيها االســتعدادات ملعركة املصري والخالص وتعمل برامج التوجيه 
املعنوي عىل تعميق إيمان الضباط والصف والجنود ألهداف الوطن املرشوعة التي تقرها 
الرشائع والقوانني واالعراف الدولية لتحرير األرض ودحر االنقالب، ولتكن حرباً للتحرير 
يقوم بها االحرار، فللوعي تغذية حقيقة تمثل بالصالة لدى املســلم وهي أرقى حاالت 

الوعي والتفكري، لهذا ال يرفع له من صالته إال ما عقل منها وما وعى.
فثورة الـ26 من سبتمرب، ثورة خالدة، أضاءت لليمنيني مسار الحياة يف تاريخ اليمن 
املعارص مثلما كانت مهدا النطالق رشارة الثورة التحررية ضد االستعمار الربيطاني، 
وقيام ثورة الـ14 أكتوبر املجيدة يف جنــوب الوطن، التي لم تخمد نارها، إال بتحقيق 
االســتقالل الوطني الناجز، يف الـ30 من نوفمرب العام 1967م، وعىل مبادئ سبتمرب 
وأكتوبر املجيدين، سار رعيل األبطال الثوار نحو ذرى الحلم الوطني العظيم، بتحقيق 
الوحدة اليمنية املباركــة يف الـ 22 من مايو 1990م وعىل ذات النهج فإن االنتصارات 
العظيمة التي يحققها جيشنا الوطني الباســل واملالحم األسطورية يف دحر االنقالب 
ويسطرها حتى استعادة الدولة، وكل مؤسساتها، وبامللحمة التي يسطرها اليمنيون مع 
أشقائهم يف دول التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة الستعادة الرشعية 

وإفشال مخططات إيران والحفاظ عىل اليمن ضمن محيطه العربي واإلقليمي.

إن املجتمع الناجح ال ترتفــع هرميته إال عىل 
قاعدة ثابتة ومبنية عىل أيدي رجال يملكون الكفاءة 
والعزيمة ويتمتعون بروح معنوية عالية ولديهم 
االستعداد للصمود أمام امللمات وتحقيق االهداف 
من دون الوقوع يف الفشل، والقوات املسلحة هي 
عماد الدفاع عن أمن دولها براً وبحراً وجواً، ويتم 

  الوعي العسكري

نقيب/ مصطفى القحفه 
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خالل عامن مارست مليشيا الحوثي أبشع 
الجرائــم واالنتهاكات يف محافظــة ذمار، أي 
منذ 1 يناير 2018 وحتى 30 ديسمرب 2019م، 
فقــد رصــدت الصحيفــة )4685( جريمة 
وانتهاكاً، شــملت القتل واإلصابــة، واإلعدام 
امليداني، واالغتياالت، فضــاًل عن االختطافات 
واالخفاء القرسي، وحاالت التعذيب يف السجون 
واملعتقالت، والنزوح والتهجري القرسي، وتجنيد 
األطفال والزج بهم يف الجبهات األمامية، اضافة 
إىل رصد الجرائم واالنتهــاكات بحق املمتلكات 
الخاصة والعامة من تفجري وإحراق ومداهمة 
ونهب ملنازل املواطنن وممتلكاتهم واملنشــآت 
واملرافق العامة، كما وثقــت الصحيفة بعضاً 
من شــهادات الضحايا أو اقاربهم، وبأسماء 
مستعارة خوفاً عىل سالمتهم وسالمة أقاربهم.

جرائم حرب
من الجرائم التــي تصنف كجرائم حرب ضد 
اإلنســانية ارتكبت مليشــيا الحوثي )102( 
جريمة، موزعة عىل )31( حالــة قتل، بينهم 
)5( نساء، و)14( طفالً، إضافة إىل )13( حالة 
إعدام خارج القانون، و)8( حاالت إعدام ميداني، 
وحالتي اغتيال، و)5( حاالت وفاة جراء التعذيب، 
و)43( حالة اصابة بينهم )11( امرأة، و)19( 

طفالً.
يقول أحد أقــارب املواطن محمد حســن 
محمد العزي الكليبي الذي قتله مســلح حوثي 
رمياً بالرصاص داخل أحد املساجد بدٍم بارد يف 
مديرية الحدا قبيل صــالة الجمعة: »قبل ظهر 
الجمعة املوافق 15 مارس 2019، ذهب الشهيد 
وكعادته للمسجد بصفته قيماً وخطيباً ملسجد 
قرية الكليبة، وقبل الصالة بدقائق، وأثناء ما كان 
يقرأ القرآن، اقتحم املسجد مسلح حوثي يدعى 
أبو رصيمة وبارشه بعدة طلقات من ســالحه 
الكالشينكوف فاستقرت منها ثالث رصاصات 
يف صدره تويف عىل الفور، والذ املسلح بالفرار بعد 

ارتكاب الجريمة«.
وأضاف: أن مليشيا الحوثي بررت الجريمة أن 
الشهيد متهماً بالعمالة ملا يسموه بـ»العدوان« 

وتأييد الحكومة الرشعية وقواتها املسلحة.

االختطاف والتعذيب
أصبحت محافظة ذمــار معتقالً كبرياً يودع 
فيه الكثري من املختطفن السياسين ومعاريض 
املليشيا من مختلف املحافظات األخرى خاصة 
من محافظات تعــز وإب والبيضاء وريمة، ما 
اضطر املليشــيا إىل افتتــاح معتقالت جديدة، 
فحولت عدداً من املنشآت الخدمية والتعليمية 
والصحية إىل ســجون جديدة نظراً الزدياد عدد 
املعتقلن يومياً، مــا جعلت املحافظة مركزاً يف 

لالتجار باملختطفن واملعتقلن.
»26ســبتمرب« رصدت وعرب مصادر عديدة 
ارتكاب مليشــيا الحوثي )1587( حالة، منها 
)566( حالة اختطاف بينهم )9( نساء و)17( 
طفالً، و)128( حالة إخفاء قرسي بينهم )38( 
طفالً، و)7( نساء، و)38( حالة تعذيب، و)19( 
حالة تهديد، و)15( حالة اعتداء جسدي، فضالً 

عن )821( حالة تجنيد أطفال.

خطف وابتزاز
يقول شــقيق أحد املســافرين: إن مليشيا 
الحوثي احتجزت شقيقه أثناء سفره للعمل يف 
السعودية بعد توقفه يف نقطة أبو هاشم رشق 
مدينة ذمار يف ديسمرب أواخر العام 2018، ونقله 

إىل السجن املركزي.
وواصل حديثه لـ»26سبتمرب«: »بعد 23 يوماً 
من اختطافهم ألخي اتصلــت بنا عرب الهاتف 
عنارص من املليشيا، وأبلغونا أنه من املغرر بهم 
الذين كانوا يحاولون السفر إىل مأرب، وطلبوا 
منا تحويل مبلغ مايل له إىل السجن املركزي كونه 

يف دورة إلعادة التأهيل هناك، وبعد أيام سمحوا 
ألخي بالتحدث إلينا عرب الهاتف، وطلب تحويل 
مرصوف كي يتمكن مــن رشاء عالج للتهيج 
الجلدي الذي حصل له يف السجن، وقيمة الطعام 

الذي يقدم له مقابل 1500 ريال يومياً«.
وأكد أن أرسته تمكنت من إخراج شقيقه من 
سجن الحوثين يف ذمار، منتصف فرباير 2019م، 
مقابل 5000 ريال سعودي سلمت لقيادي حوثي 

من أقاربهم متواجد يف ذمار.
يف 30 أكتوبــر 2019م اختطفت طفلة تبلغ 
)14 عاماً( من أحد الشوارع وسط مدينة ذمار 
بعد عودتها من املدرسة إىل جهة مجهولة، حيث 
يرو أحد أقارب الطفلــة املختطفة، قائالً: »يف 
صباح يوم األحــد 30 أكتوبر ذهبت الطفلة إىل 
مدرسة خديجة للبنات يف املدينة السكنية رشقي 
مدينة ذمار، لسحب ملفها من املدرسة بغرض 
االنتقال إىل مدرســة أخرى، وبعد خروجها من 
املدرســة تم اختطافها، وهي يف طريق عودتها 
إىل املنزل الذي يقع يف الحي نفسه وال يبعد عن 
إدارة البحث الجنائي التي تسيطر عليها جماعة 
الحوثي سوى عرشات األمتار، وبحثنا عنها يف كل 
مكان، وابلغنا الجهات األمنية، إال أننا لم نتلق 
أي استجابة منهم سوى التقاعس والالمباالة«.
وتابــع: »نحمل ســلطات األمــر الواقع يف 
محافظة ذمار كامل املســؤولية يف اختطاف 
ابنتنا، ألن هناك معلومات تؤكد لنا أن عنارص 

من مسلحي الحوثي وراء عملية االختطاف«.

الممتلكات الخاصة
لم يشــفع ملحافظة ذمار ما قدمته وتقدمه 
للمليشــيا االنقالبية، فقد مورست ضد أبنائها 
وممتلكاتهم الخاصة شــتى أنــواع الجرائم 
والتنكيل.. »26 سبتمرب« رصدت ما تعرضت له 
منازل املواطنن، فقد ارتكبت املليشــيا )995( 
جريمة وانتهاكاً، توزعت عىل )17( حالة تفجري، 
و)31( حالة قصف باألسلحة املتوسطة والثقيلة، 
و)62( حالة مداهمــة، و)86( حالة اقتحام، 
و)94( حالة نهب، و)7( حاالت إحراق، فضال عن 
)5( حاالت قصف تعرضت لها مجمعات سكنية، 
و)16( حالة اقتحام ومداهمة قرى ومجمعات 
سكنية، فضالً عن )12( حالة تعريض اآلمنن 
للخطر من خالل إطالق صواريخ باليستية من 
وسط مجمعات سكنية، واالحتماء باملواطنن 
من أي هجمات لطــريان التحالف عىل مصادر 

اطالق منصات تلك الصواريخ.
كمــا تم رصــد )248( حالــة تعرضت لها 
املؤسســات والــرشكات الخاصــة واملحالت 
التجارية، منها: حالتان تفجري وإحراق، و)73( 
حالة اقتحام، و)112( حالة مداهمة، و)42( 

حالة نهب ومصادرة، و)19( حالة إغالق.

اعتداءات جماعية
يف ذمار أصبح كل يشء لدى املليشيا مباحاً، 
فهجروا ورشدوا املواطنن من منازلهم، ونهبوا 
األموال بفتوى املاليل، وعاثوا فيها فساداً، وحرموا 
الفقراء من املساعدات الغذائية، وتقيدوا حركة 
املواطنن عرب اســتحداث نقــاط تفتيش عىل 
مداخل ومخارج التجمعات الســكانية وكافة 

العزل ومديريات املحافظة.
ويف هذا الجانــب تمكنت الصحيفة من رصد 
)ألف وســتمائة حالــة وحالتــن( حالة من 
الجرائم واالنتهاكات، منها )647( حالة نزوح، 
و)495( حالــة تهجري قــرسي، و)5( حاالت 
حصار قرى ومجمعات ســكنية، و)3( حاالت 
مداهمة تجمعات احتفالية، و)7( حاالت منع 
إقامة فعاليات أبرزها ما ذكرته مصادر تربوية 
أن املليشــيا الحوثية أصدرت توجيهات ملديري 
املدارس بمنع االحتفــاء بالعيد الوطني لثورة 
الـ26 من ســبتمرب الخالدة، إضافة إىل )156( 
حالة جباية غري مرشوعــة فرضت عىل تجار 
ورجال أعمال، فضالً )57( حالة نهب مساعدات، 
و)38( حالة عرقلة وصول املساعدات، و)374( 

حالة إسقاط أسماء من كشوفات االستحقاق 
الغذائي واستبدالهم بقيادات وعنارص املليشيا، 
إضافة إىل )42( حالة عرقلة وصول مقطورات 
الغاز واملشتقات النفطية للمحافظة من خالل 
نقاط التفتيــش التابعة لهــا، و)152( حالة 

استحداث نقاط تفتيش.

اآلثار ودور العبادة
جرائم الحوثين بحق املتاحف واملخطوطات 
ودور العبادة ومراكــز تحفيظ القرآن الكريم، 
رصدت الصحيفة )85( حالة، منها )6( حاالت 
اعتداء ونهب تعرضت لهــا متاحف املحافظة 
واملكتبة الوطنية، و)79( حالة انتهاك ضد دور 
العبادة، بينها حالة واحدة إحراق، و)13( حالة 
اقتحــام، و)10( حاالت إغــالق، و)7( حاالت 
مداهمــة، و)4( حاالت نهــب، إضافة إىل )9( 
حاالت اعتقال خطباء مســاجد، و)24( حالة 
فرض خطباء بالقوة، فضــالً عن تحويل )6( 
مساجد لثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، و)5( 

مساجد إىل سكن ومقرات لعنارصها.
فائز الضبياني، مدير عام فرع الهيئة العامة 
للمتاحف واآلثار واملخطوطــات بذمار يروي 
تفاصيل اقتحام مســلحي مليشيا الحوثي يف 
ترصيحات لوســائل اعالمية، بالقول: »يف يوم 
السبت املوافق 26 يناير 2019م أقدمت عنارص 
املليشــيا عىل اقتحام متحف بينــون األثري 
بمديرية الحدا وعبثت بمحتوياته، ونهبت العديد 
من القطع األثرية املهمة التــي كان يحتويها 
املتحف، وأفرغت مكتبته الوطنية، ومألت جدران 

قاعاته بصور قتالها«.

وأشار الضبياني إىل أن مسلحي الحوثي تعمدوا 
نزع صور رموز ثورة الـ26 من سبتمرب املجيدة 
وصور رؤساء اليمن املتعاقبن عىل حكمه منذ 
قيام الجمهورية املوجــودة يف جدران املتحف، 

واستبدلتها بصور رمز الساللة الحوثية.

احراق المساجد
يف قرية فــالح عزلة حقــار التابعة ملديرية 
جهران، يقول أحد سكان القرية: »فوجئنا فجر 
يوم السبت 20 أكتوبر 2018 بنشوب حريق يف 
مسجد القرية فأرسع األهايل إلخماده، ولكن بعد 
فوات اآلوان، فقد التهم الحريق كل يشء داخل 

الجامع«.
وأضاف: »أن ســكان القريــة رفضوا أداء 

صلواتهم يف مسجد القرية الكبري الذي يسيطر 
عليه الحوثيون، ويفرضــون فيه فكرهم عىل 
املصلن بالقوة، فأنشــأ األهايل مســجداً آخر 
الســتقبال املصلن الذين ال ينتمون لجماعة 
الحوثي، األمر الذي أزعج الجماعة وجعلها تحرق 

املسجد«.
وأوضح: »منذ سيطرة الحوثين عىل القرية، 
دأب عنارصهم الذين ينتمون لألرس الهاشمية 
من بيت بني قاســم، عىل أداء رصختهم داخل 
املسجد، ما تسبب يف نشوب خالفات ومشاجرات 
بيننا وبن الحوثين بن الحن واآلخر، وهذا ما 
دفعنا إىل إنشاء مســجد خاص بنا وعىل نفقة 

القبائل وترك املسجد الكبري للحوثين«.
وتابع: »يتوافد األهايل إىل املسجد الجديد وتركوا 
مسجد الحوثين، ال ســيما أيام الجمعة، وبعد 
رفض املصلن تأديــة الرصخة الطائفية خالل 
خطبتي الجمعة التي حرضها القيادي الحوثي 
املدعو أبو أحمد شــمالن مرشف الحوثين يف 
املديرية، فصحونا فجر يوم السبت عىل أصوات 
رصاخ، فاملسجد الذي بذلنا األموال إلنشائه أخريا 
يحرتق، واحرتق أكثر من 120 مصحفاً بداخله، 

ومن أحرق املسجد اسمه عبداملجيد املجدوب«.

الممتلكات العامة
رصدت »26 ســبتمرب« )169( حالة انتهاك، 
منها )29( حالة نهب ومصادرة، و)9( حاالت 
تزوير، )48( حالة بيع أمــالك عامة، و)11( 
حالة استيالء، و)23( حالة تقويض مؤسسات 
الدولة، فضالً عــن )37( حالة اختالس للمال 
العام، و)12( حالــة تدخل يف القضاء وتعطيل 

تنفيذ أحكام.
مصادر أكدت للصحيفة قيام مليشيا الحوثي 
باستحداث مقربة رئيســية تم اقتطاعها من 
أرايض جامعة ذمار ومقربتن يف الشارع العام 
املؤدي إىل تعز، بجانب أكثر من 20 مقربة جديدة 
يف مناطق »الوشــل« و»آنس« و»جبل الرشق« 

و»الحدا«،
ويف نوفمرب 2019 اقدم القيادي الحوثي عباس 
عيل العمدي، املعن من املليشيا وكيال للمحافظة، 
عىل بيع أكثر من 30 بقرة نادرة مستوردة من 
هولندا من مزرعة رصابة اململوكة للمؤسسة 
االقتصاديــة، اضافة إىل بيــع أرضية خاصة 
باألوقاف يف مدينة ذمار بأكثر من 100 مليون 

ريال.
يقــول: أحد العاملــن يف مكتــب األوقاف 
بمحافظة ذمار، الخاضع لسلطة املليشيا: »إن 
قيادات املليشيا باعت مساحات كبرية من أرايض 
األوقاف باملحافظة لنافذيــن وتجار وعنارص 

موالن لها«.
وأضاف: »قيادات املليشــيا رصفت عدداً من 
األرايض اململوكــة ألوقــاف املحافظة لصالح 
مرشفن تابعن لها، وتستمر املليشيا لتخصيص 
ونقل ملكيــة عدد من قطــع األرايض التابعة 
لألوقاف يف محافظــة ذمار لصالح املرشفن يف 

املحافظة«.
وأشــارت املصادر إىل إقــدام ثالثة مرشفن 
عىل بيع 10 قطــع أراٍض بمســاحات كبرية 
تابعة لألوقاف بمبالغ كبرية والترصف بثمنها 
لحساباتهم الشخصية، ومن أهم تلك األرايض 
التي تم مصادرتهــا وبيعها »ســوق العند« 
املخصص لبيع األبقار واالغنام واألعالف وسط 

مدينة ذمار.

منشآت تعليمية وصحية
أما عن جرائم املليشــيا الحوثية التي طالت 
املرافق التعليمية والصحية، رصدت الصحيفة 
)120( حالة، موزعة عــىل )87( حالة انتهاك 
تعرضت لها منشآت تعليمية، منها )18( حالة 
اقتحام، و)9( حاالت إغالق مؤقت، و)7( حاالت 
استيالء واحتالل، وتحويل )4( منشآت إىل مقرات 
ومخازن اســلحة، إضافة إىل حالتي بسط عىل 
أرايض جامعة ذمار، وتحويل )47( مدرســة 

للتحشيد والتعبئة الطائفية والعقائدية.
كما تم رصد )33( من الجرائم واالنتهاكات 
التي تعرضت لها بعض املرافق واملنشآت الصحية 
منها: )24( حالة اقتحام ومداهمة، و)2( نهب، 
و)3( حاالت اســتيالء و)4( حاالت حولت إىل 

سجون وثكنات عسكرية ومخازن أسلحة.
 مصادر مؤكدة قالت: يف بداية 2019م حولت 
املليشيا الطابق السفيل »البدروم« من مستشفى 
ذمار العام وســط املدينة، إىل ســجون رسية. 
وأكــدت أن 79 مختطفاً من عــدة محافظات 
يمنية محتجزون لدى املليشــيا يف هذا املعتقل 

الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

نحو )٤7٠٠( جريمة في عامين ارتكبتها المليشيا الحوثية، إذ تمارس اإلرهاب والتنكيل بأبناء المحافظة

ذمـار.. معـتقل كـبري

 حولت عددًا من المرافق العامة والخاصة إلى سجون للمختطفين والمعارضين في مختلف المحافظات

 تحرم الفقراء من المســاعدات وتســتحدث نقاطًا أمنية لتقييد حركة المواطنين داخل المدينة
 تفجيــر وإحراق واقتحام ومداهمة ونهب للمنازل وقصف وحصار للقرى والتجمعات الســكانية

للعام الخامس عىل التوايل تواصل املليشيا الحوثية انتهاكاتها وجرائمها بحق 
اليمنيني يف مختلف املناطق الواقعة تحت ســيطرتها، وتمارس بشكل يومي 
ســلوكها اإلجرامي موغلة يف القتل والتعذيب واالختطاف واالخفاء القرسي يف 
معتقالتها الرسية، فضالً عن املالحقة والتهجري، ونهب األموال واملمتلكات العامة 
والخاصة، وتدمري املنشآت الخدمية واالقتصادية، وفرض الجبايات واألتاوات 

بقوة السالح.

»26 سبتمرب« قامت برصد الجرائم واالنتهاكات التي ارتكبتها املليشيا الحوثية 
يف محافظة ذمار خالل عامني )2018 و2019( اعتماداً عىل معلومات وبيانات 
وأرقام واحصاءات نرشتها وسائل اإلعالم املختلفة، وناشطني حقوقيني، حيث 
قامت »26 سبتمرب« بالتحقق من تلك الوقائع وتقيص الحقائق عن تلك الجرائم 
واالنتهاكات من خالل مصادر متعددة داخل وخارج املحافظة ومصادر محلية 

وتوثيق شهادات من ذوي وأقارب الضحايا ومن سكان ومواطنني.

  عارف السامعي
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• ما األدوار التي تقــوم بها الرشطة 
العسكرية بمأرب؟

تقوم الرشطة العســكرية فرع مأرب 
وعىل مدار الســاعة بتنفيذ املهام األمنية 
والقتالية املسندة إليها من املستوى األعىل 
وباإلمكانيات املتيــرسة يف تأمن خطوط 
الســري ومنافذ ومداخل جبهات القتال، 
باإلضافة اىل حراســة املنشآت العسكرية 
الواقعة ضمن قطاع املســؤولية يف نطاق 
املنطقة العسكرية الثالثة، وكذلك مكافحة 
التهريب والرسقــة واالختطاف بالتعاون 
املســتمر مع األجهزة األمنية يف محافظة 

مأرب.

توسيع خارطة االنتشار
• ماهي أبرز اإلنجازات والنجاحات التي 

حققتها الرشطة العسكرية بمأرب؟
حققنا الكثري من اإلنجازات والنجاحات 
التي نراها اليوم وتتمثل أهم تلك اإلنجازات 
بتوســيع خارطة االنتشــار العملياتي 
واألمني يف أكثر من اتجاه, سواًء يف جبهات 
الضيق واملخــدرة أو يف اتجــاه رصواح 
واملشــجح وهيالن بواقع أكثر من »12« 
نقطــة وموقع مراقبــة وتفتيش لتأمن 
مؤخرات ومداخل جبهات القتال, إضافة 
إىل تواجد الرشطة العسكرية بشكل فاعل 

يف كل املهام العســكرية واألمنية وإثبات 
تواجدها عىل امليدان, كذلك التنسيق مع كل 
الوحدات األمنية والعمل يف إطار واحد والذي 
حقق نجاحاً انعكس عىل نرش الطمأنينة 

والسكينة لدى املواطنن.
• ماذا عن تدشــني العــام التدريبي 

الجديد 2020؟
دشــنت الرشطة العسكرية فرع مأرب 
العام التدريبي 2020 بالتنسيق واالشرتاك 
مع قيادة قوات الرشطة العسكرية وفقاً 
لخطة التدريب القتايل واإلجراءات األساسية 
املتبعــة، وســنعمل عىل رفــع القدرات 
واملهارات لدى جنودنا، كون املرحلة الراهنة 

تتطلب االنضباط والجاهزية التامة.

تنسيق دائم
• مــا هــي األدوار املشــرتكة بني 
األجهزة األمنية برشطة مأرب والرشطة 

العسكرية؟
هناك تنسيق دائم ومشرتك بن الفرعن 
من خالل غرفة عمليات أمنية مشــرتكة 
يف محافظــة مأرب، حيث يتم التنســيق 
والتعاون حول البالغات وتبادل املعلومات 
إىل جانب تنفيذ مهام أمنية مشرتكة بحسب 
الخطة األمنيــة إلدارة رشطة املحافظة، 
باإلضافة اىل تنفيــذ مهام وحمالت أمنية 

طارئة وفقا للظروف التي تتطلب ذلك.

• مؤخراً شــكّل النائــب العام لجنة 
لزيارة الســجون يف مــأرب وكان من 
ضمنها ســجون الرشطة العسكرية يف 
املنطقة الثالثة.. ما هي نتائج تلك الزيارة 

وانطباعات اللجنة؟
نعــم، جاءت لجنــة قضائيــة لزيارة 
الســجون يف مأرب، وهذه اإلجراءات تتم 
بصورة روتينيــة لدى مختلــف جهات 
الضبط، وقد استقبلنا اللجنة التي وصلت 
مؤخرا بتكليف من النائب العام وأطلعناها 
عىل كل يشء من أحوال السجناء ومتطلبات 
الســجون اىل جانب اطالعها عىل مختلف 
القضايا املســجلة لدينا وبحضور وكالء 
النيابة العســكرية يف املناطق العسكرية 
الثالثة والخامســة والسادسة والسابعة 
وألن معظم الســجناء موقوفــن لدينا 

بنظرهم وهم عىل اطالع دائم بذلك.
 باإلضافة اىل انه تــم اطالع اللجنة عىل 
طبيعة سري اإلجراءات واإلنجازات األخرية 
لحل القضايا العالقة مــن خالل افتتاح 
قاعة املحكمة العسكرية يف مقر الرشطة 
العســكرية بمحافظة مأرب ومبارشتها 
لعدد من القضايا خالل الفرتة األخرية، وان 
شاء الله نستمر يف استكمال اإلجراءات يف 

كافة قضايا السجناء العسكرين.

حماية المكتسبات
• قدم فرع الرشطة العسكرية تضحيات 
جســيمة واليزال يقوم بأدوار غاية يف 

األهمية؟ حدثنا عن ذلك؟
الرشطة العســكرية كانــت وال تزال 
وستظل السباقة يف التضحية والفداء وهي 
أداة الضبط والربط العســكري وحامية 

األنظمة والقوانن والتقاليد العســكرية، 
كما أنها العن الساهرة لحماية مكتسبات 
القوات املسلحة واملعدات واألسلحة بصورة 
مستمرة إىل جانب حماية وتأمن الطرق 
والخطوط الرئيســية، وقد تم ارشاكنا يف 
الحملة األمنية املشــرتكة يف خط صافر 
مؤخرا وللقضاء عىل املخربن الخارجن عن 
القانون حيث تم تأمن وفتح الطريق الدويل 
وقد قدمت الرشطة العســكرية يف مأرب 
الكثري من التضحيات والشهداء والجرحى 

يف مختلف الجبهات وامليادين.

صورة مشرقة
• مثلت محافظة مأرب صورة ناصعة 
يف سبيل اســتعادة الدولة والجمهورية، 
كيف تنظر اىل هذا األمر؟ وما هي رسالتك 

ألبنائها وسكانها؟
لقد نــال أبناء مأرب رشف الســبق يف 
التصدي ملليشيات الحوثي املتمردة، وأيضا 
احتضانهم لألحرار من أبناء اليمن والوقوف 
صفا واحدا للدفاع عن الجمهورية اليمنية 
ومكتسباتها، ومن خالل صحيفتكم املوقرة 
أقول ألبنائها وسكانها، كما بادرنا بالدفاع 
عن اليمن واحتضنا األحرار فواجب علينا 
االستمرار ومواصلة املسري عىل نفس املنوال 
والطريق التي سار عليها ثوار الستينيات 
السبتمربيون حتى تحقيق أهداف املرحلة، 
حيث نحن اآلن بأمس الحاجة إلعادة الكرة 

حتى الوصول اىل العاصمة صنعاء.

حمالت تفتيش
• الحمالت العســكرية امليدانية التي 

تنفذونها لضبط أفراد الجيش املخالفني، 
ما هي اهداف ونتائج تلك الحمالت؟

نفذنا حمالت تفتيش ميدانية وما زال 
تنفيذها مســتمراً ضد املخالفن الرتداء 
الزي العســكري أو العابثــن بالتقاليد 
العســكرية، والهدف من هذه الحمالت 
هو اســتعادة وتفعيل االلتزام بالقوانن 
واحرتام التقاليد العسكرية لتعزيز هيبة 
القوات املســلحة، وقد تم إرسال تعميم 
شامل ملختلف الوحدات العسكرية بإلزام 
مقاتليهم بالحفاظ عىل التقاليد العسكرية 
وتجنب املخالفات حتى ال يكونوا عرضة 
للمســاءلة، وأيضا هدفها هو الحفاظ 
عىل ممتلكات القوات املسلحة ومعاقبة 

املهملن لها.

ضبط المخالفين
• الرسعة الجنونية لبعض ســائقي 
األطقم يف املدينة، هل ثمة أدوار للرشطة 

العسكرية يف الحد من هذه الظاهرة؟
دور الرشطة العسكرية حارض يف ذلك 
وال يمكن إغفاله، إذ يتم التنسيق والتعاون 
املســتمر مع إدارة رشطة السري بمأرب 
من خالل اتخــاذ اإلجراءات الالزمة بحق 
املخالفن من سائقي اآلليات واملركبات 
العسكرية, خصوصا داخل مدينة مأرب، 
وقد تم تنفيذ حمــالت تفتيش ومتابعة 
لألطقم العسكرية املخالفة يف املدينة، وتم 
ضبط ما ال يقل عن عرشة أطقم مخالفة 
خالل الفــرتة األخرية مــن العام 2019 
وسحبها اىل الرشطة العسكرية، وما زالت 

بعضها مضبوطة إىل اآلن.

• مــا طبيعة املعــارك يف محــور الجوف وما 
االنتصارات الجديدة التــي حققها الجيش يف ظل 

مواجهته للمليشيا الحوثية؟ 
الحرب التي بدأت يف 2015 ما هي إال امتداد للحروب 
الســابقة، التي تشنها املليشــيا الحوثية منذ العام 
2004 عىل اليمنين، وهي حروب ذات طابع ساليل، 
يف سعي منها إىل السيطرة واســتعباد الناس وهي 
حروب وإن طالت فنهايتها ستكون يف نهاية املليشيا 
وفنائها وبقاء الدولة وأبطال القوات املسلحة واألمن يف 
الجوف، ينتظرون قراراً حاسماً من القيادة السياسية 
والعسكرية الستكمال التحرير، وأخاطب هنا املليشيا 
بأنها لن تستطيع االستمرار يف مرشوعها التدمريي 
مهما نهبت وقتلت ودمرت، فتمسك اليمنيون سيظل 
أكثر بالدولة والنظام والقانون ال القوى التي تعمل 
عىل تمزيق النســيج االجتماعي، وتســتعبد الناس 
وتسلبهم حقوقهم وأموالهم، أقول لها ال تراهن عىل 
وقوف بعض الدول إىل جانبها فاإلرادة تبقى للشعب 

فهو الفيصل يف النهاية.

االستعداد الستكمال التحرير
• معركة التحرير يف الجوف من أهم املعارك التي 
خاضها الجيش، فكم نســبة املناطق املحررة وغري 

املحررة وما أهميتها؟
إنجــاز كبري تــم تحقيقه، وال نغفــل تضحيات 
الشــهداء األبطال، التي قادتنا إىل تحرير ما يقارب 
80% من جغرافيا محافظــة الجوف ومنها الحزم 
عاصمة املحافظة، وتعد املناطق املحررة هي املناطق 
االســرتاتيجية، التي تحتوي عىل املخزون النفطي 
والغازي، والكثري من املعادن ولم يتبق إال مناطق قليلة 
وســنعمل عىل تحريرها، فنحن عىل أهبة االستعداد 

الستكمال معركة التحرير واستعادة الجمهورية. 
• كيف تردون عىل من يتحــدث بأن هناك قوة 

وهمية وألوية ال تقاتل يف إطار محور الجوف؟
ال توجد قــوة وهمية، إنما حدثت إشــكاالت يف 
الجبهات، التي فتحت مؤخرا مثل الجبهات الرشقية 
الشــمالية، التي فيها مرتبات منتظمة، مما أدى اىل 
انتقال الكثري من الجبهــات الداخلية إليها، فحدث 

ازدواج ويتم العمل عىل معالجة ذلك.
• قاومت الجوف املليشيا منذ وقت مبكر، لكن ما 

األسباب التي أدت إىل إطالة معركة التحرير؟
أسباب كثرية ومتشابهة أدت إىل إطالة أمد املعركة 
يف كل جبهات الجمهورية، وليس الجوف فقط ومن 
أهمها حالة التجاذب التي انعكست سلباً عىل املعركة، 
باإلضافة إىل محاولة إشغال الرشعية يف معارك جانبية 

والتقصــري يف دعم الجيش الوطني 
تدريباً وتسليحاً.

• حققتم انتصارات باتجاه برط 
كان آخرها الســيطرة عىل جبل 
قشعان ما تفاصيل هذه املعارك 

واالنتصارات؟
جبل قشعان تم تحريره مسبقا، 
لكن الحوثي حاول العــودة إليه، 

فكان له األبطال يف مختلف جبهــات مديرية برط، 
إذ استطاعوا استعادته والسيطرة عليه بإسناد من 

مدفعية التحالف العربي.
• ما تطلعاتكم يف العام الجديد يف محور الجوف 

العسكري؟
سيكون بإذن الله عام التحرير واستعادة الدولة، 
وستنطلق عملية استكمال التحرير وسيتم إدارتها 
من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومن 

العاصمة املؤقتة عدن. 
• شاركتم يف قيادة معارك تحرير الجوف وما زلتم، 

لكن هل تراجعت وترية الحماس لديكم؟
لــم يرتاجع الحمــاس وهناك جنــود لديهم من 

االســتعداد القتالع البذرة الحوثية وسحقها عىل ما 
تبقى من أرض اليمن.

معركة التنمية
• تقودون املحافظة يف جانبها املدني ماذا قدمتم 
لها يف الجوانب الخدمية كونكم عىل رأس الســلطة 

املحلية؟
 محافظة الجوف محافظة همشت إىل أقىص درجات 
التهميش من األنظمة السابقة، إذ عملت عىل تحويلها 
إىل ساحة للجهل واالقتتال القبيل، لكننا بفضل الله 
ويف ثالثة أعوام قدمنا للجوف ما لم تقدمه األنظمة 
السابقة منذ ثورة سبتمرب، ونعمل عىل األساسيات يف 

التعليم والصحة والتخطيط.

إنجازات
• حدثنا عن طبيعة هذه اإلنجازات؟

نعمل عــىل توفــري الخدمات األساســية ألبناء 
املحافظة، رغم شحة املوارد املالية، فالجوف التزال 
تعمل عىل ميزانية 2014 لكننا اســتطعنا تحسن 
قطاع الرتبية والتعليم، وافتتحنا كلية الرتبية والعلوم 
التطبيقية يف محافظة الجوف عىل نفقة الســلطة 
املحلية، ولم تعتمد ميزانيتها حتى اآلن، واســتطعنا 
تفعيل مستشــفى الجوف العام وتحويله إىل هيئة، 
وقد حصل مكتب الصحــة عىل جائزة أفضل مكتب 

يف املناطق املحــررة، أيضاً نحن نعمل عىل التخطيط 
الحرضي للمدينة، وقد أنجزنا فيه الكثري، وتم شق 
الكثري من الشوارع وتخطيط وحدات الجوار إىل جانب 

العديد من املشاريع األخرى.

تحديات
• هل تشعرون بالرضا ملا قدمتموه لهذه املحافظة 

وما الصعوبات والتحديات التي تواجهكم؟
طموحنا كبري وليــس له حد، وهذا ما يجعلنا غري 
راضن عما قدمنا للجوف، ونريــد املزيد يف التنمية 
والتعليم، لكن الظــروف القاهرة تمنعنا من تحقيق 
طموحات أبناء املحافظة، أما عن الصعوبات فأكرب 
عائق يقــف يف وجه التنمية هــو الوضع املايل الذي 
تمر به املحافظة فال إيرادات تكفي 
وال ميزانية تغطي املشــاريع، وال 
منظمات تقدم مشــاريع مفيدة 
ومهمة للمواطنن، ورغم املصاعب 
أنجزنا مشــاريع كبرية يفخر بها 
كل أبناء الجوف، كما أن املســألة 
األمنيــة نعلم بأن هنــاك تقصرياً 
يف أداء الواجب األمنــي، وذلك بأن 
وزارة الداخلية تقوم بــرصف املرتبات عرب رشكات 
الرصافة، مما أدى إىل تغيــب الكثري من أفراد األمن 
ألنهم ضمنوا مرتباتهم، ومن التحديات يجب تخفيف 
املعاناة عن أبناء الجوف، فاملعاناة كبرية، منها األلغام 
التي زرعتها املليشيا باآلالف، والتي تسبب بسقوط 
الضحايا بشكل شــبه يومي، باإلضافة إىل القصف 

اليومي من قبل املليشيا الذي يطال املدنين.
كما نشري إىل أن االنتهاكات الحوثية طالت األرض 
واإلنسان والحيوان فاأللغام الني زرعتها املليشيات 
املتمردة، قتلت الكثري من املواطنن واملوايش، ودمرت 
كثرياً من وسائل النقل والقصف أسقط مئات الضحايا 
من األطفال والنساء والشــيوخ، ناهيك عن تدمري 
املنازل واملناطق األثرية التي تعترب إرثاً حضارياً يمنياً 

وإنسانياً يجب حمايته واملحافظة عليه.

محاوالت حوثية بائسة 
• قضايا الثأر بمحافظة الجوف عادت مجدداً بعد 
أن كانت قد غابت تماماً.. ما الدافع يف عودة الثارات؟

ليست ثارات وإنما محاوالت حوثية يائسة، تهدف 
إىل إشــعال حرب قبلية بعدما شعرت باإلحباط من 
التكاتف والتوحد يف مواجهتها، لذا هي تســعى إىل 
إشــعال الفتنة فقط، ونؤكد أننا سنتصدى لكل من 
يحاول زعزعة وحدة أبناء املحافظة ولن يتم التساهل.

• ماذا عن التدخالت اإلنسانية واإلغاثية يف املحافظة 
من قبل املنظمات الدولية والتحالف العربي؟ 

التدخالت ضئيلة جداً، املنظمات عملها شبه معدوم، 
وتتعامل مع الحوثي وتقدم التدخالت له، وهو بدوره 
يســتخدمها يف دعم مقاتليه يف الجبهات، لذا نقول 
إن الجوف محرومة مــن تدخالت املنظمات اإلغاثية 
واالحتياجات التنموية بشكل كبري ومرشوع األعمار 
الســعودي لم يقدم شــيئاً حتى اآلن، رغم تقديمنا 

للدراسات.
• يف ختام هذا اللقاء ما هي الرسائل التي توجهها 

وملن؟
أوالً للحكومــة عليها أن تدعــم عملية التحرير، 
من أجل أن نحصد النتائــج املرجوة، كما أننا ننتظر 
اعتماد ميزانية الجوف ودعم املشاريع والخدمات التي 
يحتاجها املواطنون، وأستغل هذه الفرصة لتوجيه 
التحية ألبناء الجوف األبطال، فهم الســند والدعم 
للقوات املسلحة الستكمال التحرير، وعليهم أن يكونوا 
عيوناً ساهرة يف دعم األمن، وأخرياً للتحالف العربي 
الداعــم للرشعية، نأمل أن يظل عند مســتوى ثقة 
اليمنين به، وأن نعمل معاً من أجل استكمال املعركة 
واستعادة الدولة، فبقاء املرشوع الحوثي خطر يهدد 
املنطقة برمتها، فالواجب اإلنساني والعربي يحتم عىل 

الجميع قلع بذرة إيران الخبيثة من اليمن واملنطقة.

قدمنا للجوف خالل 3 أعوام ما لم تقدمه األنظمة السابقة في 5٠ عامًا..
:» « اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف قائد المحور لـ

هناية احلوثي قريبة والشعب لن يقبل بمشاريع الدمار
يقود اللواء أمني العكيمي محافظ محافظة الجوف قائد املحور، معركة 
التحرير يف محافظة تعد من أكرب املحافظات اليمنية مساحة ويف جبهات 
ممتدة، ما بني الســهل والجبل والصحراء، إضافة إىل قيادته السلطة 
املحلية يف شقها املدني وإرشافه عىل التنمية وإيجاد املشاريع التي انتقلت 
بها »الحزم« عاصمة املحافظة واملديريات األخرى نقلة نوعية لم تشهدها 

طيلة العقود املاضية. 

ويقول اللواء العكيمي يف حوار مع )26 سبتمرب( إن انقالب مليشيا 
الحوثي وحربها عىل اليمنيني ما هو إال امتداد للحروب السابقة للمليشيا 
التي بدأتها يف العام 2004م، إال أنها لن تستطيع االستمرار يف مرشوعها 

التدمريي مهما نهبت وقتلت ودمرت، فتمســك اليمنيون سيظل أكثر 
بالدولــة والنظام والقانون ال القوى التي تعمل عىل تمزيق النســيج 

االجتماعي.

كما تحدث اللــواء العكيمي عن طبيعة املعركة واالنتصارات األخرية 
يف جبهة »برط«، إضافة إىل حجم مســاحة التحرير، التي استطاع أن 
يحررها أبطال القوات املسلحة وبظرف قيايس وزمن مبكر، مشرياً إىل أن 
املليشيا الحوثية أصبحت تعتمد فقط عىل قصف املدنيني وزرع األلغام 
والعبوات الناسفة، وهو ما يهدد حياة املدنيني، مشرياً إىل أبرز الصعوبات 

والتحديات التي تواجه الجانب العسكري والتنموي يف املحافظة.

  حاوره: وليد الراجحي

 :» « قائد الشرطة العسكرية فرع مأرب لـ

نعمل عىل تطبيق القوانني واحرتام التقاليد العسكرية لتعزيز هيبة القوات املسلحة

 سنتصدى لكل من يحاول زرع الفرقة بين أبناء المحافظة
 بقاء المشروع الحوثي خطٌر يهدد المنطقة العربية 

كثرية هي مهام الرشطة العسكرية بمأرب منها األدوار القتالية واملهام 
األمنية، وتعّد العني الساهرة لحماية مكتسبات القوات املسلحة واملعدات 
واألسلحة بصورة مستمرة، إىل جانب حماية وتأمني الطرق والخطوط 
الرئيســية، وضبط املخالفني من منتســبي القوات املسلحة واألطقم 
العسكرية يف املدينة، باإلضافة اىل مشاركتها يف تنفيذ مهام وحمالت أمنية 

طارئة اىل جانب األجهزة األمنية.

وملعرفة طبيعة أدوار ومهــام وأداء وإنجازات ونجاحات هذا الجهاز 
العسكري أجرت صحيفة 26 سبتمرب حواراً مع العميد ناجي منيف قائد 

الرشطة العسكرية بمأرب فإىل نص الحوار:

  حاوره: هيثم الجرادي

 نتخــذ اإلجــراءات الالزمة بحق المخالفين من ســائقي 
اآلليات والمركبات العسكرية خصوصا داخل المدينة 

 نقوم بتنفيذ المهام األمنية والقتالية على مدار الساعة
 علينا مواصلة النضال حتى استكمال تحرير ما تبقى من الوطن
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  تقرير: وليد الراجحي
تنشط مليشيا الحوثي املتمردة يف تجارة املخدرات 
بكافة أنواعها التي تعد مصدراً من مصادر تمويلها 
وإثراء مرشفيها، وهو ما كشفت عنه التحقيقات 
األمنية مع مهربن تم القبض عليهم من قبل أمن 
الطرقات يف عدد من املحافظات املحررة، إضافة إىل 
كمية املضبوطات التي كانت يف طريقها إىل املليشيا.
وأكد مسؤولون أمنيون إرصار املليشيا الحوثية 
عىل تهريب الحشــيش، إذ تعمل عىل تنويع وسائل 
تهريبها والتمويه فيها بطرق ووسائل تختلف من 
عام إىل آخر ومن عملية إىل أخرى، إال أن يقظة رجال 
األمن أفشلت أغلب هذه العمليات وصادرت كميات 

كبرية منها.
وأضافوا إن العصابات املهربة والكميات املضبوطة 
كانت يف طريقها إىل العاصمــة صنعاء وأن هناك 
قيادات حوثية كبرية متورطــة يف عملية التهريب 
واالتجار بالحشــيش املخدر، وهو يف إطار التجارة 
البينية مع ما يعرف بالحرس الثوري اإليراني، كما 
أكدته اعرتافات املقبوض عليهم من خالل التحقيقات 

التي أجريت معهم.
وقال مدير عام رشطــة محافظة مأرب العميد 
»يحيى حميد« يف ترصيح خاص لـ»26 سبتمرب«: 
إن األجهزة األمنية تعمل بجهد كبري ومضاعف لضبط 

عصابات التهريب واإلتجار باملمنوعات، شاكراً أفراد 
الوحدات األمنية والعسكرية لجهودهم الكبرية، التي 
يبذلونها يف النقاط األمنية املختلفة، وأن تلك الجهود 
محل تقدير لدى الحكومة الرشعية واملجتمع اليمني.
وأشار العميد يحيى حميد إىل إنه تم إحالة كافة 
املتهمن إىل الجهــات املختصة، وأن عمليات إتالف 
الكميات املضبوطة من املخــدرات، تتم بن الحن 
واآلخر بــإرشاف النيابة الجزائيــة املتخصصة يف 
املحافظة، وأن آخر عملية إتالف تمت الثالثاء املايض 
حيث أتلف أكثر مــن ثالثة أطنان تم ضبطها خالل 

الثالثة األشهر من العام املنرصم 2019م.

استخدام نساء وأطفال
بدوره كشــف قائد فرع قوات األمن الخاصة يف 
مأرب العميد عبدالغني شعالن، استخدام عصابات 
التهريب للنســاء واألطفال يف التهريب والتمويه يف 
تهريب املخدرات، مؤكداً أن هذا يضاف إىل انتهاكات 
املليشيا الحوثية األخرى من خالل تجنيدها لألطفال 
والنســاء، واســتغاللهم يف أعمال إرهابية كزرع 

العبوات وغريها من األعمال الخشنة.
وأضاف العميد عبدالغني شــعالن ضمن حديث 
خاص لـ)26 سبتمرب(: إىل أن هناك تحديثاً مستمراً 
من قبل عصابات تهريب املخدرات لوسائل التمويه، 
معتقدة أنها ربما تنجــح يف تضليل أفراد األجهزة 
األمنية، مضيفاً أن أفراد األجهزة األمنية يفشــلون 
كل تلك املحاوالت من خالل التطوير املستمر ورفع 
كفاءاتها ومستوى الحس األمني واليقظة، إلحباط 
كل محاوالت التهريب وعمليات إقالق األمن والسكينة 

العامة.

اإلخفاء والتمويه
وقال العميد شعالن: بأن عصابات التهريب تعمد 
بإخفاء املخدرات والحشيش، ضمن شحنات مواد 
البناء كاألسمنت، وحموالت املنتجات الزراعية واملواد 
الغذائية، ونتيجة لتضييق الخناق من قبل األجهزة 
األمنية يف تفتيش كافة املــواد املارة عرب محافظة 
مأرب، لجأت العصابات إىل وسائل أكثر دقة وتعقيداً، 
لكن أفراد الجهاز األمني أكثر ترصدا لها، ومن وسائل 

التمويه أخفت العصابات كميات منها يف أواني بيع 
العسل، وإطارات السيارات، ويف أبوابها.

إىل ذلك أكد العقيد حســن الحلييس مدير البحث 
الجنائي يف محافظة مأرب بأن تجارة الحشــيش 
ترتبط ارتباطا مبارشاً بالقيادات العليا للمليشــيا، 
فكل ما تــم ضبطه يف طرق املحافظــة يف األعوام 
الســابقة من مخدرات هي تعود لهذه العصابات 

املرتبطة بالحوثين.

ارتباط بالحرس الثوري اإليراني
وأشــار إىل أن التحقيقات كشــفت عن ارتباط 
عصابات التهريب بالحرس الثوري اإليراني، إذ تقوم 
عصابات تابعة لها وباتجار املخدرات باسترياد تلك 
الكميات من أفغانستان، إىل مناطق تواجد مليشيا 

الحوثي يف اليمن.
وأضاف: إنه تم إتالف ثالثــة أطنان و344 كيلو 
من املخدرات الثالثاء املايض، ضبطت يف ثالثة أشهر 
من قبل النقاط األمنية املنترشة يف محافظة مأرب، 
التي تمثل إحدى مناطق العبور، مؤكداً أن عصابات 
التهريب تتخذ من مناطق عبور أخرى، مســتغلة 
الصحاري املمتدة باتجاه مناطق ســيطرة مليشيا 

الحوثي.

ضرورة االنتشار األمني
ودعا الحليــيس إىل رضورة تعزيز االنتشــار 

األمني من قبل أجهــزة وزارة الداخلية يف املناطق 
الصحراوية وخاصة باتجــاه محافظة الجوف، 
وتعزيز الجهود األمنية يف مختلف املناطق املحررة 
لتضييــق الخناق عىل تلك العصابــات, مؤكداً أن 
التحقيقات مع العصابات كلها ترتبط باملليشيا، 
وأنها تتاجر باملخدرات كمصدر تمويل لها، مدلال 
بضبط األجهــزة األمنية يف محافظــات )مأرب 
والجوف وحرضموت( كميات كبرية من املخدرات 
كانت يف طريقها إىل العاصمة صنعاء الواقعة تحت 
سيطرة املليشيا الحوثية، بينما املليشيا لم تعلن عن 
أي ضبط أو أية عملية إتالف، منذ خمسة أعوام، 
وهو ما يعزز أكثر تجارتها باملخدرات كأي جماعة 

إرهابية.
وكشــف العقيد الحلييس أن متوسط الضبط 
اليومي 33 كيلو، وهو فقط عند حســاب ما تم 
ضبطه يف الثالثة األشهر املاضية، وهو ما يدل عىل 

حجم التدفق للمخدرات باتجاه الحوثين. 
رئيس النيابة الجزائية املتخصصة جمال شيخ 
عمري أوضح لـ)26 سبتمرب( خالل عملية اإلتالف 
بأن الكمية املتلفة هي املرفوعة إىل النيابة من قبل 
األجهزة األمنية يف محافظة مــأرب خالل الربع 
األخري من العام 2019م، مؤكداً ان العام 2019م 
شــهد ثالث عمليات إتالف مماثلــة لكميات من 

الحشيش املخدر املضبوط.

األجهزة األمنية في مأرب تتلف أكثر من 3 أطنان تم ضبطها في الربع األخير من العام ٢٠١9م

املخدرات.. مصدر متويل للمليشيا احلوثية ووسيلة ارتباط باحلرس الثوري

 مدير شرطة مأرب: أجهزة األمن تعمل بجهد مضاعف لضبط عصابات التهريب
 العميد شعالن: العصابات تســتخدم النساء واألطفال

   تعز- عيبان الصبري
تعمل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 
فرع محافظة تعز عــىل التخلص من أعباء 
توقف العمــل يف فرتات متقطعــة من العام 
املــايض، وما نتج عنه مــن التزاحم لطالبي 
الجوازات بتســهيل املهام واستحداث آليات 
جديدة، منها التســجيل اإللكرتوني املسبق 
والنظام اآليل عند تسليم »الدفاتر« للتخفيف 
من األعباء واملشــقة، وجعلها أكثر سالسة 
وأريحية للجميع مــن مواطنن أو موظفن، 

إضافة إىل تنظيم العمل يف كل أقسام الفرع.
رئيس فرع املصلحة الدكتور منصور العبديل 
أوضح يف لقاء مع صحيفة »26 سبتمرب« أن 
للمواطن حق الحصــول عىل الجواز، وهو ما 
يتطلب تســهيل الحصول عىل؛ ألن من حقه 
قانونــاً مقاضاة كل من عمــل عىل حرمانه 
منه دون مسوغ، داعياً املواطنن إىل االلتزام 
بالتعليمات املتبعة يف املصلحة ومنها التسجيل 
اإللكرتوني، محذراً من االنجرار وراء »حبائل 

السمارسة« حسب قوله.
ونفى العبديل صحة اإلشــاعات التي تتهم 
فرع املصلحة »باملقاولة« بالجوازات، الفتا إىل 
أن التسجيل عن بعد، يعد من تسهيالت الخدمة 

التي وفرها النظام اآليل.
ويشري الدكتور العبديل إىل أن العمل مستمر 
ومنتظم طوال األسبوع يشمل كل األقسام وأن 
اإليرادات تصل يف الشهر الواحد إىل 181مليون 

ريال. 
مضيفاً: أن إجــراءات حصول املواطن عىل 
جواز السفر تمر بسالسة، وأن االزدحام غري 
مربر، وقد تم إعداد وتجهيز صالة الستقبال 
النساء، وأخرى للرجال وتجهيزهما بمختلف 
املستلزمات، كم تم وضع كامريات مراقبة يف 

املبنى.

تنظيم العمل
ويرى أن النظام اآليل يف تســليم الجوازات 
البديل عن الطريقة القديمة هو أول إنجاز يف 
الفرع، وقد دشن العمل فيه يف شهر نوفمرب، 
حيث يكــون الحجز آلياً، مــع تزمن ألرقام 
طلبات املتقدمن، بحيث يتــم الرتقيم لعدد 
1000 يف اليوم الواحد، من أجل تنظيم العمل 
واســتيعاب الطلبات املزمنة بحسب املواعيد 

املحددة باالستمارات. 
وأضاف: بأنه ال يوجد أي تمييز للمفاضلة، 
فأي مواطن له وثائق إثبــات هوية أصلية، 
عليه أن يأتي بنفســه للمعاملة وسيجد كل 
التسهيل، طاملا ونظام العمل املتبع يف املصلحة 
حديث وعرب تقنية آلية دقيقة ورسيعة، يمكن 

من خاللها التسجيل عن بعد أو عرب اشخاص 
موثوق بهم. 

وعن التحقق مــن صحة البيانات واألوراق 
الثبوتية أكد الدكتور العبــديل أنه يتم العمل 
وفق أنظمة تقنية للمعلومات، إضافة إىل جهاز 
فحص الوثائق، وال يتم التعامل بالصور، إنما 
باألصل فقط، ومقارنة ذلك بالرجوع إىل قاعدة 

بيانات مصلحة األحوال املدنية.
وأشــار إىل أن هناك مطلوبــن أمنياً يتم 
كشفهم وإحالتهم لألجهزة القضائية، ويتم 
التعميم لضمــان عدم منحهــم الجوازات، 
إضافة إىل أن الرقابة الحدودية مفعلة وتعمل 
يف املطارات، فنظام القائمة السوداء هو مصري 

أي مخالفة.
وعن أسباب توقف العمل الذي كان يحدث يف 
األعوام املسبقة قال العبديل: إنها نتيجة لظروف 
تتعلق بعدم توريد الجوازات الكافية لطلبات 
املتقدمن، مؤكداً بأنه تــم تجاوز ذلك، وعىل 

الجميع االطمئنان.
وأرجع اإلقبال الكبري للحصول عىل الجوازات 
إىل عدة أســباب منهــا أن إصــدار البطائق 
الشــخصية يف املناطق املحررة ليس باليشء 
املطلوب، فأصبح الحصول عىل الجواز بمثابة 

هو البديل إضافة إىل إلغــاء نظام اإلضافات 
يف جوازات املهاجرين يف أغلــب دول املهجر، 
األمر الذي يستلزم إصدار جواز لكل فرد حتى 
األطفال، ناهيك إىل ظروف الحرب التي تمر بها 

البالد.

كادر مؤهل 
عن الكادر العامل يف الفرع أشار إىل أنهم من 
أفضل العاملن يف سلك الرشطة، إذ تم اختيارهم 
وفق املؤهالت التي تتناسب مع العمل، فمنهم 
خريجو كليات عسكرية ومدنية، ومنهم ذوو 
تخصصات تقنيــة، كما تم منحهم دورات يف 
مجال مكافحاته التزييف والتزوير، وبفضلهم 
تمكنا من ضبط العديد من املخالفات وإحالتها 

إىل الجهات املختصة.
وأكد الدكتور العبــديل يف ختام حديثه بأن 
الصعوبات كثرية، لكن يتم وضع الحلول لها 
ومعالجتها بحسب اإلمكانيات املتاحة، منها 
إصدار البطائق الشخصية مازال بيد املليشيا 
الحوثي التي تســيطر عىل املركــز الرئيس 
للمصلحة يف العاصمة صنعاء، وهو ما يعقد 
املشكلة أكثر إضافة إىل الضغط واإلقبال الكبري 
عىل الفرع كونــه األقرب ملواطني محافظات 

مجاورة.

:» « مدير فرع مصلحة الجوازات بتعز لـ

نصدر 1000 جواز يومياً وإيراداتنا 181 مليون شهرياً

 لدينا نظامان إلكترونيان للتسجيل والتسليم تمكن 
المواطن من الحصول على الجواز بسهولة

:» « قائد اللواء الخامس قوات خاصة لـ

حققنا انتصارات كبرية وهنتم بالتدريب والتأهيل
  الضالع - خاص

أكد قائــد اللــواء الخامس قوات 
خاصة العميد أحمد محمد ســمنان 
يف ترصيح لـ«26ســبتمرب« أن اللواء 
الخامس قوات خاصــة محور إب، 
مســنودا بأبطال القوات املسلحة يف 
محوري الضالع واب تمكن من تحرير 
مديرية قعطبة، وقرى حمرات السبع، 
وشخب، ومعسكر العللة مقر اللواء 
الخامس قوات خاصة ســابقاً حتى 

الفاخر«.

سهم المعارك
وأوضح العميد سمنان، أن القوات 
الخاصــة خاضت يف ســته اشــهر 
متواصلة ما يقارب 13 معركة، أولها 
املعركــة التي تقدمــت فيها القوات 
من منطقة شخب إىل مدينة الفاخر 
بمنطقة العود، وتم تحرير ســبعة 
كيلومرت، وكانت القوات الخاصة سهم 
تلك املعركة، كونها اســتلمت الخط 
األول من منطقة شــخب إىل التباب 
الســود بجانب الوحدات العسكرية 
املتواجدة بامليــدان، ومنها تمركزت 
قوات اللواء الخامس قوات خاصة يف 
حبيل العبدي، وحبيــل الكلب، وباب 
غلق، ومازالت فيها اىل اليوم، وتقوم 

بصد هجمات عدة ملليشيا الحوثي«.

أدوار وتضحيات
وعن مشــاركات اللواء قال العميد 
ســمنان: إن اللــواء الخامس قوات 
خاصة حقق نجاحات كبرية يف جبهات 
القتال بمريــس، الفاخر، باب غلق، 
حبيل العبدي، حبيل الكلب، باإلضافة 
إىل املشــاركة الفاعلة يف املعارك ضد 
مليشيا الحوثي املتمردة، مشرياً إىل أن 
اللواء قدم 30 شهيداً وأكثر من 140 
جريحاً، أثناء مشــاركته يف جبهات 
القتال بمريس وقعطبة وشخب وحده 
وحمك والعود والفاخــر وباب غلق 

شمايل وغرب محافظة الضالع.

غرفة عمليات مشتركة
وتطــرق العميد أحمد ســمنان 
إىل ارتبــاط اللواء بمحــور الضالع 
قائال: لدينا غرفة عمليات مشــرتكة 
بمحور الضالع كون جميع الوحدات 

العســكرية املتواجدة بامليدان تعمل 
تحت قيادة املحور ممثلة بقائد املحور 

ونائبه«.

تخرج دفعات عسكرية
ويؤكد العميد ســمنان، أن تخرج 
الدفعات العســكرية يف اللواء، تأتي 
وفقا لخطة سنوية تبدأ بتدشن العام 
التدريبــي وتنتهــي بتكريم األبطال 
املربزيــن نهايته، موضحــاً: »كوننا 
يف معركة نأخــذ مهاراتنا وتدريباتنا 
يف امليدان، فهــي تفيد األفراد كثرياً يف 
املهارات القتاليــة الالزمة، وال يدخل 
امليدان أي فرد حتى يكتسب مهارات 
قتالية عالية، تمكنــه من الثبات يف 
املعركة ومواجهة مليشــيا الحوثي 
ومرشوعهــا اإليرانــي الخبيث الذي 

يستهدف العالم اإلسالمي والعربي«.
وأضاف: »قواتنــا تعمل ليل نهار، 
جزء منها يقاتل وجزء منها يتدرب، 
ونحن يف تدريب وقتال متواصل، ضد 
مليشــيا الحوثي املتمردة حتى يتم 

تحرير آخر شرب من الوطن«.
وواصل العميد ســنان حديثه عن 
العام التدريبي قائــالً: »يوجد لدينا 
العديد من الــدورات، دورة املهارات 
القتاليــة ودورة املهندســن ودورة 
االتصال ودورة القناصن، وسبق أن 

تم تخريج العديد من الدورات القتالية 
يف بداية العام، وهناك دورات تدريبية 
نقوم بتجهيزها سوف تخرج نهاية 

العام«.
ومن جانب آخر تحــدث عمليات 
اللواء الخامــس قوات خاصة العقيد 
لـ«26ســبتمرب«  عبدالكريم حمزة 
قائــالً: »نحن مســتمرون بصورة 
رســمية يف القوات الخاصة بعملية 
تدريب دورات قتالية ومهارات عالية 
لألفــراد، حيث قمنا بتدشــن العام 
التدريبــي 2020م، وكرمنا املربزين 
من األوائل يف العام السابق، حيث كان 
لدينا خمس دورات، منها اربع دورات 
تخصصية يف مجال القنص، املدفعية، 
والهندســة، واالتصاالت، وكذا دورة 
نموذجية يف املهارات القتالية، واصبح 
جميع األفراد يتمكنــون من جميع 
املهارات، كون التدريب مستمر، وهناك 
عدة دورات قادمة، نهدف من خاللها 
إىل رفع مستوى املهارات القتالية لدى 
األفراد يف امليدان واالنضباط الحقيقي 
وتدريب خاص باللواء الخامس قوات 

خاصة«.
وأشار العقيد عبدالكريم حمزة إىل أن 
أبطال القوات الخاصة يف أتم االستعداد 
لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة 

الضالع، وتحرير محافظة إب.
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ململكة نشــان التي ظهرت يف محافظة 
الجوف اليمنية قيمة حضارية فريدة تمتاز بها 
هي قيمة السبق الحضاري يف جوانب الحياة 
الحرضية بكافة تفاصيلها من شؤون الحكم 
وإدارة شــؤون العامة، وتنظيم أمور العبادة 
واملناســك والتجارة واالســتثمار والشؤون 
االجتماعية والتعليــم، والتخطيط الحرضي 
والزراعي وفقا لقيم ما نسميها اليوم بالتنمية 

املستدامة.
ويمكن أن نعترب الحضــارات اليمنية التي 
تلت حضارة نشان وهي حضارات سبأ وحمري 
ومعن وغريها ما هي إال نســخ مطورة من 
حضارة »نشان« ذات السبق الحضاري املتفرد، 
فهي حضارة ضاربة ال يعرف املؤرخون نشأتها 
األوىل، غري أن بعض النقوش أشــارت إليها يف 
القرن الثامن والتاســع والعارش قبل امليالد 
كحضارة قائمة يف قمة أوجها الحضاري وقمة 
ريادتهــا يف العمارة والبنــاء والتجارة، ومن 
املؤكد أن نشأتها سبقت ذلك بكثري من الحقب 

واألزمان.

مهد الحضارات 
لن نكون من املبالغن إذا ما أسمينا محافظة 
الجوف اليمنية بمهــد الحضارات، ففيها من 
األعيــان الثقافية ومقتنيات الــرتاث واآلثار 
وأنقاض املمالك واملدن ما ال يستطاع حرصه 
وإدراكه واإلملام به، وما تكتنزه الرمال أضعاف 
ما برز عــىل األرض، فإىل جانــب الحضارات 
واملمالك التي النزال نجهلهــا تعاقبت عليها 
حضارات نشان ومعن وسبأ وحمري وحضارات 
أخرى تركت فيها أثرا ثقافيا وحضاريا بشكل 

من األشكال.
وألجل هذا التفرد والتنوع الحضاري فإن أوىل 
أولويات الراهن الثقايف تكمن يف حشد الجهود 
واملوارد الرسمية والشعبية والنخبوية لحماية 
الهوية الحضارية يف محافظة الجوف من أيادي 
العبث والتجريف ولصوص الحضارات الذين 
أمعنوا يف طمس هذه املعالم وتهريبها واملتاجرة 
بها بشكل قصدي ممنهج كعصابات منظمة، 
وبشكل فردي من الذين ال يمتلكون وعيا كافيا 

بأهمية الرتاث الثقايف.

من هي »نشان«؟
ما يعرفه املؤرخون والباحثون يف شــؤون 
الرتاث عن مملكة نشان هو أنها مملكة يمنية 
قديمة مستقلة إىل القرنن الثامن والسابع قبل 
امليالد بعدها خضعت لســيطرة ثالث ممالك 
يمنية، وهي اململكة القديمة ومملكة ســبأ 

ومملكة معن.
وتقع مملكة »نشــان« فيما يعرف حاليا 
بمديرية املصلوب يف محافظة الجوف عىل بعد 
100 كيلو مرت إىل الشمال والشمال الرشقي من 
صنعاء، ويسمى موقعها األثري غري املسكون 
حاليا الخربة السوداء، ويسيطر عىل السهل 
املجاور ملوقعها عىل الضفة اليرسى من وادي 
الخارد املسمى محليا بالبحرية، وطول سورها 
القديم حوايل 1200 مرت ويرسم مستطيال طول 
ضلعه 330كم و280مرتاً، وبالنســبة لآلثار 
املشــاهدة حاليا داخل املدينة فهي عبارة عن 
قواعد حجرية كبــرية لجهاز منتظم وأعمدة 
وعوارض مرتكزة عىل أعمــدة تخص أروقة 
وكل قاعدة حجرية ركنا لقرص قديم شــيد 
من الخشــب والطن غري املحرق الذي لم يبق 
منه ســوى واحد بعد أن أدى حريق إىل التهام 
الطوب، وعىل بعد 720 مرتا إىل الرشق من مدينة 
نشان يوجد معبد اإلله املحيل عثرت ذور يحاف، 
حافظت عىل سالمته الرمال التي غطته إىل حد 
كبري وقد قام فريق فرنيس بالتنقيب عنه جزئيا 
خالل األعوام 1088-1989م، وما يشد االنتباه 
يف املعبد نوعية عمارته وزخرفته املحفورة عىل 
دعامات وعىل عارضة باب املدخل، وكذلك عىل 
أركان أحادية الحجر تدعم الغطاء الحجري، 
وتتكون األشــكال الرئيسية لهذا الديكور من 
فتيات واقفات عىل منصة يســميها سكان 
الجوف بنات عاد نسبة إىل قبيلة عاد املشتهرة 
قديما يف شــبه الجزيرة العربية، باإلضافة إىل 
وعال ونعامات وثعابن متشــابكة ورؤوس 
ثريان وأشكال هندسية، وقد سمحت النقوش 
ذات الطراز األقدم من خــالل تحليل كربون 
الخشب الذي عثر عليه يف جدار السور بتحديد 
تاريخ الجدار األقدم من هذا املعبد الذي يعود إىل 

القرن الثامن قبل امليالد.

هذه املعلومات التي تم رسدها عن مملكة 
نشــان كل ما يعرفه املؤرخــون والباحثون 
عن »نشــان« أقدم حضارة يمنية، باإلضافة 
إىل معلومات شــحيحة أخرى تتعلق بأسماء 
املعابد ومواقع سيطرة اململكة والحضارات التي 
بسطت وصايتها عىل اململكة، وهو أمر معيب 
بحق املختصن يف جانب التاريخ والرتاث بالنظر 

إىل حضارة هي األوىل يف املنطقة وصاحبة الزمام 
الحضارية، ويمكننا أن نتساءل هنا عن كيف 
نعرف املزيد عن هذه الحضارة؟ لتكون اإلجابة 
بطبيعة الحال يف مجموعة النقوش املسندية 
التي تم رسقتهــا وتهريبها من مواقع مملكة 

نشان والتي تم تجريفها بشكل مخيف.

تجريف منظم

تحدث الناشط يف الرتاث الثقايف عبد الهادي 
العصار لـ"26 ســبتمرب" عن حالة التجريف 
التي طالت مواقع »نشــان«، وهو املشار إليه 
يف بداية التقرير بصفة الناشط ويشغل حاليا 
مدير عام مكتب حقوق اإلنســان بمحافظة 
الجوف، يقول عبد الهادي: )كشفت املعلومات 
عن رسقــة 500 قطعة أثريــة، باإلضافة إىل 
100 لوحة خشــبية منقوش عليها، وحوايل 
70 لوحة شــواهد، و100 قطعــة فخارية، 
كل هذه املقتنيات نقلت من مدينة الســوداء 
وبعض املواقع األثرية عرب شــخص بلجيكي 
الجنسية من أصل سوري يدعى منري عربش 
ورفيقه ريمي أدوان كانا يعمالن ضمن البعثة 
الفرنسية يف اليمن (، يضيف عبد الهادي )أفادت 
املعلومات بأن الشخصن نقلوها من الجوف 
تحت مربر الحفاظ عليها وتســليمها ملتحف 
صنعاء(، يضيف أيضــا: )تم تهريب عمودين 
أثرين مهمن من معبد مدينة السوداء، ونقل 
عرش حجري يــؤرخ للقرن الثالث قبل امليالد 
التي شهدته املدينة وتم بيعه لتاجر سويرسي 
تكفل بتهريبه وعرض بعدها يف متحف اللوفر 
للبيع بمبلغ مليون يورو، كما قام شــخص 
آخر يحمل جنسية عربية برشاء عرشن عليها 
نقوش مهمة بمبلغ 15 مليون ريال يمني من 

سمارسة يمنين(.
وعــن بقية آثــار الجوف يقــول العصار 
)تتعرض مدينة معن لعملية تدمري واســعة 
ونهب طال القطع األثرية والنقوش، وهو الحال 
ذاته يف باقي املدن واملواقع األثرية يف املحافظة 
خصوصــا يف وادي الجوف، فقــد تعرضت 

للنبش والرسقة والنهب من قبل شــبكة 
تدير تجارة اآلثار من ضمنهم شخص يحمل 
الجنسية األردنية يدعى سمري جاد، باإلضافة 
إىل أشــخاص يحملون الجنســيات العراقية 
والسورية وســمارسة محلين بتسهيل من 
جهات رسمية يف النظام السابق وبعض البعثات 
األجنبية التي كانت تعمل يف مجال اآلثار باليمن.

تراث سائب 
لم تحظ املواقع األثريــة التابعة ملحافظة 
الجــوف باالهتمام والعنايــة والحماية التي 
تســتحقها، فكل املواقع األثرية دون استثناء 
تقع يف أماكن عامة لم يتم تسويرها أو تنصيب 
الحماية األمنية عليها، مــا يجعلها معرضة 
للنهب والســلب والتنقيب الحــر واملصادرة 
والعبث، وهو ما يمارسه األهايل يوميا بشكل 
غري مقصود غري مدركن ألهميتها التاريخية 
وقيمتها الحضارية، وقد لوحظ اعتياد املواطنن 
عىل اقتناء أحجار منقوشة وتماثيل من املواقع 
األثرية ليتم اســتخدامها يف بناء املســاكن 
كإجراء مــن إجراءات الزينة املســتخدمة يف 
تحسن مظاهر األبنية الحديثة، ويتحمل وزر 
ذلك كل من وزارة الثقافة والسلطات امللحية، 
فمن املتوجب عليهمــا كأولوية بناء متحف 
لصون املقتنيات األثرية للمحافظة، وتسوير 
املواقع األثرية مع توفري الحماية الالزمة لها 
وتعميــم تجريم التنقيب العشــوائي تمهيدا 
لتوعية السكان بأهمية وقيمة الرتاث الثقايف، 
وما لم يتم اتخاذ هــذه اإلجراءات األولية فإن 
السلطات املحلية والسلطات املعنية مشاركة 
يف استمرار هذا الجرم، وهو ما أكده العصار يف 
حديثه للصحيفة ويؤكده الكثري من املراقبن 
فقد خلص حديثهم إىل أن السلطات املحلية ال 
ينبغي لها بأي حال من األحوال ومهما شحت 
اإلمكانات أن تقف موقف املتفرج، وعليها يف أقل 
األحوال إنقاذ ما يمكن إنقاذه من آلة التجريف 
املتســارعة يوما بعد يوم، والتــي مثلت لها 
ظروف الحرب بيئة مالئمة الستمرار التجريف 

والتنقيب العشوائي واملتاجرة.

مورد مهدر
من منظمة »نشان« العاملة يف مجال الرتاث 
الثقايف يقول طارق سعيد متحدثا ل26 سبتمرب 
عن الرتاث مــن زاوية أخرى: ) الكثري من آثار 
الجوف ال تزال مطمورة تحت الرمال ويف املدافن 
الجبلية واألودية، وهي تمثل موردا سياحيا ال 
مثيل له إذا ما تم التنقيب عليه بشــكل علمي 
وإقامة املنشآت الســياحية بالقرب منها (، 
وعن إمكانية التنقيــب العلمي يف ظل ظروف 
الحرب يقــول: ) بإمكان الســلطات املحلية 
خلق رشاكات مع صناديق ومنظمات معنية 
بالرتاث واآلثار، وهــي كثرية ومتواجدة إذا ما 
تم التنسيق والبحث الجاد عنها، ومن خاللها 
ستتمكن املحافظة من إيجاد مورد هائل يعود 
عىل الخزينة العامة بالكثري من األموال يتمثل 
هذا املورد يف خلق فرص الســياحة والزيارات 

العلمية والبحثية يف املحافظة(.
ومن املنظمة ذاتها تتحدث هدى محمد قائلة: 
بأن الحرب أحدثــت أرضارا بالغة أثرت عىل 
املعالم واملواقــع األثرية يف املحافظة ما يجعل 
هذا املورد الحيوي والقيمة الحضارية مهددا 
بالتاليش(، داعية الحكومة إىل التدخل العاجل 
يف هذا اإلطار لضمان تقديم خدمات الحماية 

األولية بشكل مبدئي.

15 الثقافية

• عصابات متعددة الجنسيات عبثت بآثار الجوف، وتم بيعها في مزادات عالمية
• تم نهب ما يزيد عن 500قطعة أثرية من مواقع حضارة نشان في مديرية المصلوب

• 100لوحة خشبية منقوش عليها تاريخ نشان قام باحث أثري بلجيكي بتهريبها
• عرش حجري يؤرخ للقرن الثالث قبل الميالد عرض للبيع في متحف اللوفر بمليون يورو

• التزال عمليات العبث مستمرة والمحافظة بحاجة إلى متحف

هل تعرفون ماذا يعنــي تهريب قطع أثرية 
عليها نقوش لكل تاريخ مملكة ومدينة »نشان« 
والتي تعود إىل القرن الثامن والتاسع والعارش 
قبل امليالد؟ يتســاءل ناشط يف الرتاث الثقايف، 
ويردف تساؤله هذا بالقول متحرسا )منذ أن 
وصلتني معلومات نهب وتهريب ورسقة هذا 
التاريــخ وأنا يف توجع وألــم دائمن ومصاب 
بالقهر(، ربمــا ال يعي الكثري منا ما وعاه هذا 
الناشــط الغيور عىل حضارة بلــده، واملثمن 
ملقتنيات تراثه الثقايف، فكيــف إذا تعلق األمر 
بنشان بتشديد الشن أقدم الحضارات اليمنية 
عىل اإلطالق إن لم تكن أقدم حضارات الرشق 
األدنى وأعظمها، وأولها إلهاما للمدنية والبناء 
الحرضي وتنظيم الشؤون العامة يف التجمعات 

الحرضية التي لم تشهدها املنطقة من قبل.

   تقرير/  أحمد عفيف

طالتها عمليات تجريف واسعة تركزت على مواقع حضارة »نشان«

اجلوف.. شواهد احلضارات تغادر موطنها



قىض 141 شخصاً وأصيب 871 آخرون 
منهم 271 إصاباتهم بليغة، يف 1219 حادثا 
مروريا سجل يف محافظة مأرب خالل العام 
املايض 2019م، وقدرت الخســائر املادية 
الناجمة عن تلك الحوادث 268 مليونا و690 

ألف ريال.

جاء ذلك يف التقرير السنوي الصادر عن 
إدارة رشطة السري يف مرجعا أبرز األسباب 
لتلك الحوادث إىل ؛ إهمال السائقن؛ الرسعة 
الزائدة؛ العوامل الطبيعية؛ رداءة الطريق؛ عدم 

التقيد بأنظمة السري.
ونوه التقرير إىل أن اإلدارة ضبطت خالل 

العام املايض 4278 مخالفة مرورية ملركبات 
السري، وأصدرت 9102 وثيقة رخصة قيادة 
منها 7931 رخصة جديدة، و2106 وثائق 
تجديد وتحويل واســتبدال ملكية مركبات، 
إىل جانب ترقيم 381 مركبة بأرقام مؤقتة 

ملركبات ودراجات نارية.

دشــن مكتب الرتبية والتعليم يف  محافظة مأرب، 
الثالثاء، املسح امليداني الرتبوي الشامل الذي ينطلق غداً 
ويســتمر حتى 28 يناير الجاري بهدف تكوين قاعدة 
بيانات حديثة تمكن من تقييم الوضع التعليمي والرتبوي 

يف املحافظة.
وخالل التدشن الذي بدأ بتدريب املشاركن يف تنفيذ 
املســح أكد وكيل املحافظة الدكتــور عبدربه مفتاح 
عىل أهمية هذا املســح يف توفري قاعدة بيانات سليمة 
وصحيحة من واقــع امليدان عن القطــاع الرتبوي يف 
املحافظــة من كافة جوانبه، لتســهل عملية تقييمه 
وتحديد الفجوة يف االحتياجــات يف ظل الزيادة الكبرية 
واملســتمرة لعدد الطلبة، بســبب موجات النزوح إىل 
املحافظة والتحديات التــي خلقتها للقطاع التعليمي 
يف جوانب البنى التحتية والكادر البرشي ومستلزمات 

التعليم من كتب ووسائل تعليمية وغريها.
وأشــار الوكيل مفتاح إىل أهمية هــذه البيانات 
واملعلومات لدى صناع القرار يف مكتب الرتبية والتعليم 
والسلطة املحلية يف املحافظة يف وضع الخطط والربامج 
الهادفة إىل التغلب عىل التحديات التي يواجهها القطاع 

الرتبوي، وتطويره وتحسن مخرجاته باعتباره حجر 
الزاوية يف التنمية املنشودة للمحافظة واليمن.

وشدد مفتاح عىل العاملن املنفذين لعملية املسح 
باستشعار مسؤولياتهم يف الفحص والتحري والتدوين 
للمعلومات والبيانات الصحيحة وبكل أمانة، ملا يرتتب 
عليها من أعمال وقرارات مؤثرة يف مســتقبل القطاع 

الرتبوي.
من جانبه أشار مدير عام مكتب الرتبية والتعليم 
الدكتور عيل العباب إىل أن هذا املسح الذي ينفذه 60 باحثاً 
وباحثة تربوية، يهدف إىل جمع معلومات وإحصائيات 
دقيقة عن املرافق واملنشــآت التعليميــة ووضعها، 
والكوادر البرشية العاملة من واقع امليدان، ووضع كل 
مدرسة وطاقتها االستيعابية واحتياجاتها وأعدادها 
الطالبية من واقع كشــوفات امليــدان، بهدف تكوين 
قاعدة بيانات حديثة تمكن من تقييم الوضع التعليمي 
والرتبوي يف املحافظة ووضع الخطط املناسبة من أجل 
حل اإلشكاليات التي يواجهها، ووضع الخطط الخاصة 
باالســتجابة الحتياجاته، وتطويره للوصول إىل جودة 

عالية يف العملية التعليمية.

  خاص:
 دشنت دائرة التسليح العسكري التابعة لهيئة 
االســناد اللوجســتي عامها التدريبي والقتايل 
الجديد2020م بالعديد من األنشــطة والرتتيبات 

العسكرية.
وخالل التدشن ألقى نائب رئيس هيئة االسناد 
اللوجستي العميد الركن / عبدالعزيز الفقيه كلمة 
نقل يف مستهلها تحيات القيادة العسكرية ممثلة 
بفخامة الرئيس املشــري الركن/ عبدربه منصور 
هادي ونائبه الفريق الركن عيل محســن صالح 
وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
بمناسبة تدشــن العام التدريبي والقتايل الجديد 

2020م.
وأشــاد العميد الفقيه بجهود قيادة ومنتسبي 
الدائرة خــالل العام املنرصم ، مؤكــداً أن الدائرة 
حققت إنجــازات كبرية ، الفتاً إىل أن مســؤولية 
االرتقاء بالعمل يقع عىل عاتق الجميع ، وأن العام 
2020م سيكون عام اإلنجازات والتطوير والحداثة 

يف تنفيذ الخطط املرسومة.
وحث عىل مضاعفة الجهود التدريبية والتأهيلية 
للكوادر املؤهلة يف مجال التسليح والتخزين السليم 

ألداء املهام املوكلة إليهم عىل أكمل وجه.
حرض التدشــن نائب مدير الدائــرة العقيد / 
حميد جميل ورؤساء الشعب واألقسام والعديد من 

منتسبي الدائرة الذين رحبوا بالضيوف الزائرين من 
خالل عرض عسكري ألقيت فيه العديد من الكلمات 

واإلرشادات الخاصة بالدائرة.

تشهد معظم املناطق الجبلية 
اليمنية املرتفعة عىل مســتوى 
سطح البحر، موجة برد موسمية 
شديدة، تستمر ألكثر من عرشة 
أيام، ابتداء من يوم أمس اإلثنن، 
وقــال الفلكي اليمنــي، أحمد 
الجوبي، يف منشور عىل صفحته 
"فيسبوك": إن اشتداد الربد يأتي 
تزامنا مع بداية "سعد الذابح" 

من يوم األثنن ١٣ يناير ٢٠٢م 
ويســتمر أكثر من عرشة أيام. 
و"سعد الذابح" تسمية متداولة 
لنجم عند خــرباء الفلك، يظهر 
فيه الربد بشكل شديد يف املناطق 
املرتفعة من املناطــق الجبلية 
الشــمالية. ويف وقت سابق نبه 
املركز الوطني لإلرصاد الجوية 
املواطنن اليمنين يف املرتفعات 

الجبليــة بأخــذ االحتياطات 
الالزمة مــن األجــواء الباردة 
أثنــاء الليل والصبــاح الباكر. 
وحذر املركز ســائقي املركبات 
يف املنحدرات الجبلية ملحافظات 
تعــز، وإب، واملحويت، وحجة 
وريمة، من تدني الرؤية األفقية 
بسبب تشــكل الشابورة املائية 

)الضباب(.

يتم ضخ عدد كبري من املســميات والتعاريف عند 
الحديث عــن مناطق النزاعات املســلحة أو الحروب 
األهلية أو الحروب الداخلية وهنــاك تمايز واختالف 
بحسب الوســيلة اإلعالمية التي تتناول الخرب والجهة 
السياسية التي تعرب عنها هذه املؤسسة اإلعالمية، كما 
يتم. التالعب بمصطلح الحيــاد أو الحيادية أو املهنية 
يف الخطاب اإلعالمي، واحيانا ما يكون تضارب كبري يف 

نفس الوسيلة اإلعالمية نفسها.
هناك اليوم من يسمي بعض الوحدات العسكرية يف 
الجيش الوطني باملليشــيات ويسمون مقاتيل الحوثي 
بالجيش واللجان الشعبية، وهذه التسميات هي تسميات 
أيديولوجية وتسميات سياسية ينطلق مطلقو التسمية 

من أفكار أيديولوجية وسياسية حاكمة. 
وهنا فإننا سوف نعرف الجيش الوطني، وهي القوات 
املســلحة النظامية اليمنية التابعة للســلطة الرشعية 
اليمنية، والتــي تخضع للقوانني العســكرية وتملك 
رشعية دستورية وقانونية وهيكالً تنظيمياً تتكون من 
ضباط وصف ضباط وجنود تتصف بأنها قوات مسلحة 

نظامية.  
وهى تعرف   أنها )الجيش الرسمي للدولة ويسمى 
رســميا: )القوات املســلحة(، يتميز الجيش النظامي 
بحصوله عىل تدريب عســكري يف كليات حربية، وأن 
تشــكيالته عىل درجة عالية مــن التنظيم، وخضوع 

عنارصه لنظام القوانني العسكرية(.
وتعرفها قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساني

 القاعدة 4: تتكون القوات املسلحة ألي طرف يف النزاع 

من جميع أفراد قواته املسلحة واملجموعات والوحدات 
النظامية التي تكون تحت قيادة مســؤولة أمام ذلك 

الطرف عن سلوك مرؤوسيها املمارسة.
وبذلك فان الجيوش لها قوانني حاكمة منظمة لها، 
وهى تملك زياً عسكرياً محدداً وبناء هيكلياً تراتبياً مكوناً 
من جيوش ووحدات قتالية وأسلحة وهى قوات عسكرية 
علنية، ولها قوانني ضبط وربط، وتتكون من قوات برية 
وبحرية وقوات جوية، وقوات متخصصة وفنية، ولها 
رشطة وقضاء خاص وإعالم وخدمات طبية عسكرية 
وادارات تخصصية مساعدة واتصاالت خاصة، وقوانينها 
خاصة بها، ولها وزارة وقيادة عليا وتراتب قيادي، وهى 

قوات وطنية التكوين أغلب سكان البلد. 
لكن يف املقابل ماهي املليشيات؟ 

املليشيات هي قوات مســلحة غري نظامية، وتعرف 
بأنها جماعات مسلحة غري حكومية، وال يشرتط أن تمثل 

حركة مقاومة، وبعيدة عن الوطنية يف مرشوعها.
وهى تتكون ألسباب طائفية أو مناطقية جهوية أو 
مذهبية دينية أو حزبية سياسية، وهنا تكون مليشيات 
لها غطاء فكرى عقدي، وهى أخطر املليشيا، واكثرها 

رعباً وتمارس حروب إبادة وتهجري. 
وهى تختلف عن قوات املرتزقة، التي عادة´ ما تكون 

جماعات عســكرية مدربة ومحرتفة القتال ألســباب 
مادية بحتة واحيانا ما يجتمع السبب الديني الطائفي 
والســيايس واملايل معاً، لكن الســبب املايل هو العامل 

األسايس يف تشكيلها. 
اليوم تقوم عدد من وسائل اإلعالم التي تخدم أجندات 
سياسية محددة بوصف القوات املسلحة باملليشيات يف 
عملية استهداف واضحة للقوات املسلحة بهدف التشويه 
أوال وبهدف تقليص نفوذه وسيطرته، واألخبث بهدف 
زعزعة ثقة  األفراد الجنود والضباط يف مؤسسة الجيش، 
إلدراك هؤالء أن الجيش هو املؤسسة الوطنية التي يراهن 
عليها يف حماية الجمهوريــة والحفاظ عليها وحماية 

الدستور والسيادة الوطنية.
وهذه الوسائل اإلعالمية تدعي الحياد، ونحن نعرف 
أنه ال يوجد حياد إطالقا يف االعــالم، ألن اإلعالم عمل 

سيايس رصف يقدم وجهة نظر وقناعة القائمني عليه.
اما الحياد فهو موقف بني موقفني وال يوجد محايد 

أساسا، ألن مفهوم الحياد يعنى الالموقف. 
وعادة ما يندرج هكذا إعالم تحت تصنيف الحرب غري 
املبارش لهذا الجيش، وهى الحرب االعالمية و النفسية 

للجيش. 
وهذا اإلعالم يســتهدف الجيوش التي تكون تحت 
التشــكيل أو التي تعاني بعض النقص يف اإلمكانيات 

املادية والفنية. 
واملتعارف عليه أن الجيوش تتشكل من مجموعة من 
املواطنني تحدد أعمارهم بسن معني أو يتم تجنيدهم، 
ثم يتم إعادة تدريبهم وتأهيلهم وإخضاعهم للقوانني 
العســكرية، ويحدد لها هيكل قيــادي بريوقراطي، 
ويخضعون لقوانني الجيش النظامية منذ اليوم األول 

وهكذا تبنى الجيوش.
فال يوجد جيوش جاهزة، وإنما يتم بناء الجيوش يف 
املعسكرات واملدارس العســكرية والكليات العسكرية 
واألكاديمية العســكرية، وتوصف مؤسسات الجيش 
والقوات املسلحة أنها مصانع لرجال الجيش، وهى أكرب 
مؤسسات التدريب والتأهيل الوطنية، وتكون القوانني 
املنظمة لها ملزمة التقيد بحقوق اإلنســان داخليا يف 
املؤسســات وخارجيا يف تعاملها مع شعبها، ويف حالة 

الحروب هناك قوانني تلتزم بها املؤسسات العسكرية.

* وكيل وزارة الثقافة

اليمن صفحة مجد المعة، ومنبع فوار دائم الفيضان 
بالبطولة والحضارة.

هذا الشعب الذي نقش عىل أديم أرض مجده وكفاح 
شعبه من خالل الشواهد املكتوبة التي تروي كثرياً من 

األخبار بنفس ملحمي.
يتغشاها غسق املايض البعيد ويرتدد من خاللها صدى 

التاريخ التليد.
 فاليوم هو صنع األمس ومالمح املايض البعيد ما زالت 

بادية يف الحارض القريب.
ويف هذه العجالة ســنتناول بقدر االمكان موضوع  
"بنية الجيش اليمني القديم"، وذلك من خالل ما كتب 

عنه يف النقوش املسندية.
إن معرفة اليمنيني بالجندية تعود إىل األزمنة األوىل 
عندما تكونت الجماعات والقبائل واستقرت يف حيز من 
األرض حيث كان أفراد القبيلة يتوزعون إىل عدة فئات- 
فالحني وأصحاب املهن الحرفيني والرعاة - وكان جزء 
كبري من أفراد القبيلة يمتهن الجندية لحماية القبيلة عند 
الحرب مع القبائل األخرى، ومع تطور النظام السيايس 
يف الدول اليمنيــة القديمة صار هناك جنود متفرغون 
للخدمة العسكرية توكل إليهم مهام وواجبات يؤدونها 
بصورة دائمة، ويتقاضون راتباً من قبل الدولة. وأوىل 
مهام الجيش هي: حماية القوافل التجارية وحراســة 
املدن واملرافــق العامة للدولة، والدفــاع عن العرش 
والعاصمة، وحراسة املكارب وامللوك وكبار املوظفني 
والشخصيات املهمة يف الدولة، كما يقوم الجيش بحفظ 
األمن يف املدن ومساعدة موظفي الرضائب عىل تحصيلها، 
وتلك هي وظيفة الجيش الرسمي "أسد امللك" أي جند 
امللك، ويف أوقات الحروب يزداد عدد الجيش بانضمام 
أبناء القبائل إليه كقوة مساندة للجيش تسمى بالجيش 

الشعبي.

تكوين الجيش اليمني القديم
يتكون جيش اليمن القديم من:

1 -  املشاة، ويشكلون غالبية الجيش، وتضم  هذه 
التشكيلة مشاة الجيش النظامي ورجال القبائل املوالية 
للمكرب أو امللك، ومــن واجباتهم قتال العدو وحماية 
املناطق الحيوية املهمة مثــل القالع والحصون، وكان 
سالح املشاة هو السيوف والرماح  والنبال والفؤوس...(. 

2 - القــوة الراكبة )الهجانة(: وهــم قوة هجومية 
كاســحة تعتمد يف مواجهة العدو عىل الرسعة وخفة 
الحركة، ومن مهامهم اخــرتاق دفاعات العدو والقيام 
باالستطالع واملراقبة وحماية املؤخرة(، إضافة إىل نقل 

األفراد واملؤن. 
3 - الرماة:

ويستخدمون النبال سالحاً لهم، ومهامهم رشق العدو 
بالسهام والتصدي لهجماته. 

 - عنارص مهنية: وتدخــل يف عداد الجيش عنارص 
متخصصة لهم خــربة يف فتح الطرقات وإقامة املعابر 

وحفر اآلبار، وهؤالء يستدعون عند الحاجة. 
5 - أفراد النقل والتموين: ويتكونون من رعاة اإلبل 
ومن ذوي الخربة يف مداواة الجرحى والطباخني والسقاة 

لجلب املاء للقوة املحاربة. 
6 - االستطالع:

وهم املنذرون والعيون، وهم طليعة الجيش، مهامهم 
الحصول عىل معلومات عن العــدو ومراقبة تحركاته 

وعدده وعتاده وأماكن تمركزه. 
7 - أدوات الوقاية:

الدروع لحماية صدر وظهــر املقاتل من رضبات 
الخصم.

- الرتوس لحماية املقاتل من رضبات الخصم.
- الخوذة لوقاية رأس املقاتــل وهي مصنوعة من 

الحديد.
وتقوم الدولة بتوفري الســالح وكافــة التجهيزات 

للجندي كعهــدة  يعيدها األفراد عند االنتهاء من تنفيد 
املهمة.

لباس الجنود" الزي العسكري"
ُعثر عىل صورة جندي سبئي قديم مرسومة عىل قطعة 
من العقيق وفيها الجندي السبئي يلبس رسواالً قصرياً،  
وقميصاً نصف كــم، وحذاء برقبة، وخوذة  عىل الرأس 
وجنبية - خنجر.  وهذا الزي يرتديه الجيش الرســمي 

)الخميس(.

التعبئة والحشد 
تتم بأمر مــن امللك أو املكرب، يوجه الرســائل إىل 
األقيال بارســال الجنود، ويتم تحديد  فرتة الوصول 
ومكان الحشــد إما يف أوقات الرصاعات الكربى فيأمر 
املكرب بالتعبئــة العامة ويدعو كل من يقدر عىل حمل 
السالح وكل ذوي الخربة يف جميع املجاالت مع تسخري  

كل اإلمكانيات املادية لخدمة املعركة.
ومن هنا ندرك أن قيام الحضارات وازدهارها وقيام 
الدول واســتقرارها يرتبط إىل حد كبري بقوة املؤسسة 
العسكرية، ولهذا قيل: عظمة الشعوب من قوة جيوشها. 

وحسبي أني امرؤ مخلص 
ملجد الجدود ومجد اليمن  

وابعثها رصخة للشباب
تدوي ويرتاع منها الزمن

بأن يلحقو الركب قبل الفوات
ويقفو آثار تلك السنن

فهل أنت من حمري يف الصميم  
ومن ذي رعني ومن ذي يزن؟

* نائب الناطق الرسمي للقوات املسلحة

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
26newspaper@26sepnews.net Ωالــعـدد »١9١١« الخميس ٢١ جماد أول ١٤٤١هـ -  المـــوافــق ١٦ يناير ٢٠٢٠م 

مدير الدائرة رئيس التحرير:

العميد الركن/ أحـمـد األشــول
مديــر التحــرير:

عقيد/ عبداحلكيم الشريحي

ملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابط

النسـخـة اإلجنليزية للموقع:

كـــــما ميكنكــم حتميــل تطبيــق »ســبتمبر نــت« علــى اجلــوال مــن متجــر جوجــل بــاي

عقيد/ خالد الـفــرح * 

عظمة الشعوب من قوة جيوشها

آمالنا يف استعادة اليمن لـم ولن تتوقف
تقدمنا بقيادة ودعم وإرصار من األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي عىل تحقيق خطوة مهمة نحو االســتقرار يف عدن، تساندنا 
رعاية كريمة وحريصة مــن القادة األشــقاء يف اململكة العربية 
الســعودية ، وكذا قادة االنتقايل وبتعاون كل العســكريني بدأت 
باألمس االنسحابات العسكرية املتبادلة وسوف تستمر، كما قامت 
اللجان العسكرية بحرص بعض األسلحة يف عدن، تمهيداً لجمعها 
تحت إرشاف ويف عهدة األشقاء يف اململكة حتى تشكيل حكومة وحدة 

وطنية قادرة عىل إدارتها. 
ســيعني  األخ الرئيس وبعد اســتكمال عملية تشاور واستناداً 
إىل صالحياته الدســتورية ويف مدة ال تتجاوز األسبوع من اليوم 
محافظاً لعدن ومديراً ألمنها، لتبدأ من فورها مشــاورات تشكيل 
حكومة الكفاءات السياسية، وعىل قاعدة التشاور كما ورد يف امللحق 

السيايس يف اتفاق الرياض. 
ت بهم رعونة السياسة وسوء  وعاد األرسى إىل أهلهم بعد ما َزجَّ
الِفعال يف حرب ال معنى لها، كادوا أن يخرسوا فيها حياتهم، تبكيهم 
أمهاتهم وأطفالهم وزوجاتهم، ويفتقدهم أصدقاؤهم، لقد تمت عملية 
تبادل األرسى بنجاح، وهي تجربة شارك الجميع وكذا األشقاء يف 
اململكة يف تحقيقها، نأمل يف تعميمها مستقبالً لتشمل جميع األرسى. 
نحن اآلن نتقدم عىل األرض، نســعى بجدية لتنكيس  فوهات 
املدافع والدبابات واملدرعات، بما يحقق ســالماً دائماً ينعم به كل 
أبناء عدن واملحافظات القريبة منها وكل اليمن، سالماً يعزز املواجهة 
العسكرية مع الحوثيني العدو املشرتك طاملا تمرد عىل الرشعية ورفع 
راية العصيان عىل الوطن، أو يجربهم عىل القبول بحل عادل وشامل 
نحافظ فيه عىل الجمهورية نظاماً والدولة االتحادية قدراً ومصرياً، 

وبالديمقراطية غاية ووسيلة. 
إن مستقبل اليمن يتوقف فقط عىل قدرتنا عىل بناء دولة كهذه 
تحمي اليمن وتؤمن االســتقرار والتنمية، تحصن املنطقة العربية 
من األطماع اإليرانية، وتحقق الســالم املنشود والخروج من أزمة 
الحرب، دولة تحقق العدالة يف اليمن فال طائفية تزرع العنرصية 
وتسوق وعياً كاذباً ومغلوطاً، وال مناطقية تقسم اليمن أو تضعف 
من هويته الواحدة املوحدة، وال إرهاب يعبث بحياة أهله، والغلواً يف 
طلب الحق واملصالح املشرتكة، آمالنا يف استعادة بلدنا وطناً موحداً 

حراً لم تتوقف عند حد ولن تتوقف.

يناير... مناسبات التدشني وحمطات التقييم 
مع بدايات كل عام ميالدي جديد تدشن وحدات القوات املسلحة العام التدريبي 
بفعاليات احتفالية وعروض عســكرية وزيارات ميدانية من قمة هرم قيادة وزارة 
الدفاع ومرورا باملســتويات القيادية املختلفة كتقليد سنوي دأبت عليه الجيوش يف 

الكثري من دول العالم. 
يعد التأهيل العســكري االحرتايف والتدريب امليداني املتكامل املحاكي لظروف 
وطبيعة املعركة الفعلية  بمستوياتها وأنواعها املختلفة التي تدرس ضمن النظريات 
العسكرية الحديثة ويف بيئة جغرافية وتضاريسية متنوعة وبحسب تنوع مرسح عمليات 
الجمهورية اليمنية  بمختلف األحوال املناخية وتغريات اجواء الطقس هو األسلوب األمثل 
للبناء التدريبي والتأهيل النفيس والعملياتي ملنسوبي املؤسسة الدفاعية واألمنية املحرتفة 

وفقا ملعايري, بناء وتأسيس الجيوش الحديثة.
وكذلك االحتياج النظري والعميل ملعرفة منظومة التسليح الحديثة علميا ومعرفيا 

ومن ثم القدرة العالية عىل االستخدام األمثل لتلك املنظومة.
هذا البناء املعريف والعلمي املصاحب لربامج التدريب والتأهيل العايل هو أحد الركائز 
األساســية للنجاح والنرص  يف املعركة الوطنية وتتمثل تلك الركائز يف املثلث الذهبي 
للنرص, الناجز)اإليمان الراسخ بعدالة القضية الوطنية  - التأهيل والتدريب االحرتايف 
الفعال - التوظيف األمثل للموارد واإلمكانات والطاقات البرشية واملجتمعية والوطنية 

يف خدمة املعركة الشاملة(. 
وإن أي خلل أو تقصري أو إهمال ألحد تلك الركائز يعني بالرضورة فشل املعركة 
قبل أن تبدأ وكما يتبعها من سلسلة متوالية من الهزائم والخسائر املتالحقة وما يعني 
ذلك من فاتورة وطنية باهظة الثمن عالية التكاليف من مقدرات وثروات وبنية الوطن 

واملجتمع البرشية واالسرتاتيجية.
وهنا يجب التأكيد أن هناك رضورة ملحة إليالء التأهيل والتدريب مساحة اوسع 
من االهتمام من كل مستويات القيادة خصوصا يف الظروف االستثنائية التي تمر بها 
البالد واستمرار معركة االستنزاف ألهم كوادر اليمن املؤهلة واملدربة تدريباً عالياً يف 
املعركة املفروضة والحتمية التي تخوضها القوات املسلحة يف مواجهة مرشوع املليشيات 
الكارثي ولعل اهم عوامل توازن اللحظة الحرجة وأخذ زمام املبادرة والتفوق امليداني 
هو رفد جبهات العزة والكرامة ومحاور القتال بكوادر اكثر تأهيالً وأصلب عودا وتملك 
مرونة عالية يف الحركة والقدرة عــىل  إدارة معطيات مرسح العمليات  وضخ دماء 
جديدة يف مكينة ودواليب العمل العسكري وامليداني والعملياتي وفق أسس وقواعد 

إدارة املعركة الحديثة.
السالح بكل مســتوياته وتقنياته هو اداة طيعة ملن يملك أبجديات التعامل معه 

وهو اكثر قدرة عىل الحسم. 
 عندما تكون األيادي والعقول الذي خلفه اكثر دراية واحرتافية يف التعاطي مع أدواته 
وتملك القاعدة املعرفية الكاملة بخصائصه وفق معايري الجودة الشاملة يف التخصص 

الدقيق فتستفيد املعركة من كل ميزاته الفنية والتقنية والتكتيكية.
ونحن نشارك مناسبات تدشني العام التدريبي الجديد يجب أن نقف عند محطات 
التقويم والتقييم  لألعوام  التدريبية املاضية من حيث تنفيذ الخطط وفاعليتها ومدى 
مالئمتها  الحتياجات امليدان ومتطلبات املعارك ذلك أن التأهيل والتدريب الفعال يف 
قاعة الدراســة وميادين البناء وأجهزة املحاكاة يحقق جملة من املكاسب يف جبهات 

ومحاور القتال وعند اشتداد املعارك  أهمها:-
اوالً: تقليل الخســائر البرشية واملحافظة عىل الكوادر النوعية املحرتفة عسكريا 
واملخلصة  وطنيا وهو أهم ما تعمل الجيوش املحرتفة والقيادات الوطنية عىل تحقيقه 

باعتبار الكادر البرشي الوطني أهم واغىل ثروات الوطن  االسرتاتيجية. 
ثانياً: تحقيق االنتصارات الرسيعة والحاسمة  بأقل الخسائر املادية وتجنيب الوطن 

ويالت الحروب الطويلة.
ثالثاً: تكبيد العدو خسائر نوعية وشل حركته ومتابعة الهجوم بما يحقق انهيار 

منظومة القيادة والسيطرة وهزيمة العدو نفسيا ومعنويا قبل سحقه عسكريا. 
رابعاً: املحافظة عىل صمود  وجاهزية القوات املسلحة يف ظروف املعركة املستمرة. 
خامساً:  التدريب العايل يعطي مرونة وقدرة أكثر عىل الحركة واملناورة والتفوق عىل 
العدو يف ميدان املعركة ما يجعل منسوب املعنويات مرتفعاً يف احلك ظروف املعركة 

وأكثرها رضاوة.
وهناك الكثري من اإلنجازات التي تحققها مســتويات التدريب الفعال والتأهيل 
العسكري االحرتايف ويمكن أن نطبق عكس تلك العوامل يف تأثريها عىل القوات عندما 

يكون مستوى التدريب والتأهيل يف حاالت متدنية.
لكن ما يمكن أن نسميه خلالً اســرتاتيجياً واضحاً ومعيباً يف منظومة التأهيل 
والتدريب للقوات املســلحة اليمنية املنضوية يف إطار الرشعية هو انعدام التأهيل يف 
الكليات العسكرية املختلفة للمستوى العادي يف الظروف الطبيعية ناهيك عن الوضع 
االستثنائي والنزيف الجارف للكوادر  العســكرية املؤهلة يف ظل حرب االستنزاف  

الطويلة األمد. 
 مع وجود  اهتمام شديد عند املليشيا يف تخريج دفع من الكليات العسكرية خارج 
املعايري الوطنية والعلمية يف سباق محموم مع الزمن لفرض واقع مليشاوي طائفي 

مغلق داخل وحدات الجيش عند اي عملية تفاوض أو تسوية سياسية قادمة.
الحاجة ماسة ورضورية إىل فتح الكليات العســكرية والتي ال تحتاج أكثر من 
كادر تعليمي متخصص ومنهج متطور وكل ذلك متوفر والعمل باإلمكانات املتاحة 
واالستفادة من الطاقات البرشية التي صقلت تجربتها العالية  جبهات ومحاور القتال  
امللتهبة، وكذا الحاجة اىل تحويل املركز التدريبي يف الرويك بكادره املتميز والنشط 
عىل أقل تقدير، إذ لم يكن فرعاً للكلية الحربية، فليكن معهداً عالياً للتأهيل والتدريب 

العسكري.
حفظ الله اليمن من كل سوء ومكروه.

د. أحمد عبيد بن دغر 

العميد/ علي محمود يامن

حديث األسبوعحديث األسبوع

احلوادث املرورية تودي بحياة 141 شخصاً خالل 2019م

بالدنا تشارك يف املهرجان 
الثقايف يف برلني

حرض سفري اليمن يف أملانيا الدكتور 
يحيى الشعيبي املهرجان الثقايف العربي 
يف برلن الذي يعترب أكرب مهرجان ثقايف 

عربي يقام يف أملانيا.
وتفقــد برفقــة عميد الســلك 
الدبلومــايس العربي يف أملانيا، الجناح 
الذي شــاركت به السفارة واملتضمن 
لوحات فنية تعكس الثقافة واإلبداع 

اليمني.
كما تم عرض فيلم ُملغم للمخرج 
اليمني يوسف الصباحي والذي يتناول 
كارثة زراعة مليشيا الحوثي املتمردة 
لأللغام ومأســاة محارصة امليلشيا 

ملدينة تعز.

موجة برد شديدة جتتاح معظم مناطق بالدنا 

دائرة التسليح العسكري تدشن العام التدريبي والقتايل اجلديد

تدشني مسح تربوي للمرافق والكادر التعليمي يف مأرب

الذات اليمانية
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تابعونا

عىل شبكات التواصل 

الـقـوات املسلحة 
يف اإلعالم

عبد الهادى العزعزي *


