
أعلنت تعليق عملها في لجنة إعادة االنتشار لتنفيذ اتفاق السويد

احلكومة جتدد التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض

عقد نائب رئيس الجمهوريــة نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة خالل األسبوع الجاري 
عدداً مــن اللقاءات واالجتماعــات مع قيادة 
وزارة الدفاع ورئاســة هيئــة األركان، وقادة 
املناطق العســكرية، وقيادة التحالف العربي، 
للوقوف عىل سري العمليات القتالية يف مختلف 
الجبهات، واإلطالع عىل مســتوى الجاهزية، 
واالنضباط واإلعــداد القتايل، واملعنوي ألبطال 
القوات املسلحة، وذألك يف إطار برنامج زيارته 
ملحافظة مأرب التــي تأتي بناء عىل توجيهات 
من فخامة املشــري الركن/ عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة، وبالتزامن مع اإلنتصارات املستمرة 
التي يحرزها أبطال الجيش مسنود باملقاومة، 
وقوات التحالف يف معركة اســتكمال تحرير 
ما تبقى من تراب الوطن من براثن املليشــيا 

الحوثية، واألدوات اإليرانية.

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبد امللك، باملواقف البطولية التي يسطرها 
الجيش بإسناد من تحالف الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة والتفاف 
رجــال القبائل، يف جبهة نهــم وغريها من 
الجبهات للــرد عىل التصعيد العســكري 

ملليشيات الحوثي املتمردة.
وأشــار رئيس الوزراء إىل املوقف البطويل 
واملرشف للقبائل ويف مقدمتها قبائل الجدعان 
يف اسناد الجيش بجبهة نهم، والدور املعول 
عىل هذه الجبهة يف استعادة العاصمة صنعاء 
وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء االنقالب 

الحوثي الكهنوتي.
جاء ذلك خالل اطالع رئيــس الوزراء يف 
اتصاالت هاتفية أجراهــا، أمس األربعاء، 
مع قائد املنطقة العسكرية السابعة اللواء 
احمد حسان جربان، ومحافظ صنعاء اللواء 

عبد القوي رشيف، عىل تطورات 

أعلنت الحكومــة اليمنية تعليق عمل 
الفريق الحكومي يف لجنة تنســيق إعادة 
االنتشــار لدعم اتفاق الحديدة وتحمل 

املليشيات الحوثية كامل املسؤولية.
وأوضحت وزارة الخارجية يف بيان لها، 
مساء اليوم االربعاء، تلقت وكالة االنباء 
اليمنية)سبأ(نســخة منــه، بأن تعليق 
عمل الفريق الحكومي يف لجنة تنســيق 
إعادة االنتشــار يأتي نتيجة الســتمرار 
التصعيد من قبل مليشيات الحوثي، وسوء 
استغاللها التفاق الحديدة والهدنة الناتجة 
عنه للحشــد والتصعيد لحربهم العبثية، 
وتعنت املليشيا يف تنفيذ مقتضيات اتفاق 
الحديدة ألكثر من عام، وتقييد حركة بعثة 
األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة )انمها( 
بشكل غري مقبول وتقويض عمل رئيس 
وأعضاء لجنة تنســيق إعادة االنتشار 

وعمل نقاط الرقابة الثالثية.
واشــار البيان إىل اســتمرار املليشيا 
الحوثية املدعومة ايرانياً يف رفضها السماح 
لفريق األمم املتحدة الفني بالدخول وتقييم 
وصيانة خزان صافر العائم عىل سواحل 
الحديدة لتاليف وقوع كارثة بيئية خطرية 
يف البحر األحمر ال يحمد عقباها عىل الرغم 

من تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة 
الرشعية ومجلس األمن واملجتمع الدويل.

ولفت البيان إىل اســتمرار املليشــيا 
الحوثيــة يف االنتهــاكات والخروقــات 
بمحافظة الحديدة وآخرها استهداف أحد 
ضباط الرقابة التابعني للحكومة العقيد 
محمد الصليحي اثناء أدائه لعمله أمس 

األربعاء إحدى نقاط الرقابة 
...صـ  2يف الحديدة.  
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امليدان طريق السالم
يف ميدان املعركة الوطنية املقدسة يشق 

األبطال مســلكا وحيدا لتحقيق السالم 

الشامل والعادل واملستدام الذي يلبي آمال 

وطموحات اليمنيــني جميعهم، وينصف 

تضحياتهــم وآمالهــم يف تحقيق دولة 

اتحادية عادلة قائمة عىل تكافؤ الفرص 

والتوزيع العادل للثروة والســلطة وخلق 

فرص التعددية السياسية والعمل السلمي 

املشرتك.

هاهي قواتنا املسلحة تفرض واقعا عىل األرض 
وتصنع االنتصارات املتتاليــة يف جبهات الجوف 
ورصواح والضالع والســاحل الغربي ماضية يف 
طريقها لتحقيق النرص املؤزر وإجبار املليشيا عىل 
الرتاجع وتسليم سالحها للدولة إيمانا منها بعدالة 
القضية، بعد أن تركت للمليشــيا فرصة االلتزام 
باملقررات الدوليــة وقرارات مجلــس األمن ويف 
مقدمتها القــرار 2216 وباقي املرجعيات، لتؤكد 
وبما ال يدع مجاال للشــك بأنها جماعة إرهابية ال 
يمكن لها أن تجنح للسالم، وال أن تؤمن بالخيارات 
الســلمية والعمل السيايس املشرتك يف إدارة البالد، 
وشــواهد ذلك تتجىل يف خروقاتهــا لالتفاقيات 
واملقررات والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس 

األمن ومنظمة األمم املتحدة.

إن استعادة كامل األرض ومؤسسات الدولة من 
قبضة املليشيا املدعومة إيرانيا هو الطريق الصحيح 
والواضح إلحالل الســالم مهما كانت التحديات 
والعقبــات واملصاعب والتضحيات، وســوى هذا 
السبيل من الحلول املجزأة واملنقوصة ماهي إال هدر 
للوقت والجهود وخيارات ترقيعية تؤسس لحروب 

ورصاعات قادمة ال تنتهي.

إن أهم ما يجب أن يعيه الجميع يف هذه املرحلة 
الفارقة هــو الوقوف إىل صف القوات املســلحة 
والقيادات العسكرية والسياسية يف معركة مصريية 
وطنية مقدسة وقوفا كامال ال تذبذب فيه وال ارتعاش 
وال نفاق قبل أن يفوتهم الركب، وتجتازهم املرحلة، 
قبل أن ال يجدي الندم نفعا، فواجب الجميع دون 
استثناء اإلعالء من شأن القوات املسلحة وانتصاراتها 
وإسنادها إعالميا وسياسيا وعىل كافة املستويات، 
وإيقاف الحمالت املمنهجة والرخيصة املوجهة للنيل 
منها ومن قياداتها، من بذلوا أنفســهم وأموالهم 
وجهودهم يف ســبيل الدفاع عن األرض والعرض 
والوطن، ومكتســبات الجمهوريــة مطلب، كافة 

اليمنيني األحرار.

اآلن وقد تبني للجميع بأن املليشيا تستهدف جميع 
قوى الجمهورية والثورة دون تفريق، يظل توحيد 
الصف الجمهوري أوىل أوليات الراهن، كونه يمثل 
أرضية مشرتكة وصلبة لتظافر الجهود وتكاملها 
وصــوال إىل تحقيق األهداف املشــرتكة املتمثلة يف 
القضاء عىل مليشيا التمرد الحوثية، وإقامة نظام 
جمهوري ينعــم الجميع بخرياتــه وإن اختلفت 

مكوناتهم وتوجهاتهم وأطيافهم ورؤاهم.

ســيتحقق النرص حتماً، وتتالىش كل املشاريع 
الدخيلة والصغرية، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما 

ما ينفع الناس فيمكث يف األرض.

رئيس الوزراء يشيد ببطوالت اجليش والقبائل يف مواجهة التمردنائب الرئيس: اجليش يقاتل نيابة عن األمة وإسناده إعالء لقيم اجلمهورية 
أجرى اتصاالت هاتفية بقائد المنطقة السابعة ومحافظ صنعاءعقد اجتماعات بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة األركان والمحافظين وقادة المناطق وقيادة التحالف 

اجليش يطارد املليشيا ويكبدها هزائم قاسية

اجليش يشق طريق السالم نحو العاصمة ويرسم مستقبل اليمن االحتادي
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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الشعب اليمني هو األحق بالحياة 
الكريمــة والســالم الحقيقي من 
مليشيات متوحشة انقلبت عىل الدولة 
وداست عىل االجماع الوطني وقرارات 

املجتمع الدويل ومجلس األمن.

أكد الناطق باسم القوات املسلحة أن 
مليشيات الحوثي املتمردة تلقت هزيمة 
مروعة يف جبهات خب الشعف بمحافظة 
الجوف، وتكبدت عرشات القتىل والجرحى 
يف عملية استدراج ناجحة نفذها أبطال 

القوات املسلحة.
وأوضح العميد الركــن عبده عبدالله 
مجيل، يف ترصيح لـ"صحيفة 26سبتمرب" 
أن قوات الجيش نفذت عملية عســكرية 
ناجحــة يف مناطق اليتمة واملهاشــمة 
والســليلة، وكبدت مليشــيات الحوثي 

املتمردة خسائر فادحة.
وأضاف ":أن العملية العسكرية جاءت 
رداً عىل تصعيد مليشيات الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران، ومحاولتها التســلل 
ملناطق اليتمة واملهاشمة، التابعة ملديرية 

خب الشعف بمحافظة الجوف.
وأكد العميد مجيل أن الجوف عصية عىل 
املليشيات الحوثية املتمردة، وهناك التفاف 

شعبي واسع إىل جانب القوات املسلحة 
ورفض متزايد لتواجد مليشيات الحوثي 

يف أي من مناطق الجوف.
وأشــار ناطق القوات املســلحة إىل 
انتهاكات وجرائم املليشــيات الحوثية 
املتمــردة التــي تقوم بهــا يف مناطق 

سيطرتها خصوصا يف الحزم والغيل.
وأكــد العميد مجــيل أن املعركة هي 
معركة الشــعب اليمني مع مليشــيات 
متمردة مدعومة إيرانياً، مشريا إىل توجه 
القوات املسلحة مسنودة برجال القبائل 
ومقاتالت التحالف نحو استكمال تحرير 
ما تبقى من مناطق الجوف، موضحاً أن 
الجيش يســيطر عىل %85 من مساحة 
خب الشعف و%75 من مساحة محافظة 

الجوف.
وتطــرق ناطــق القوات املســلحة 
للتقدمات التــي يحرزها أبطال الجيش 

يف نهم ورصواح.. مشــرياً إىل 

عمليات استدراج محكمة استهدفت المليشيا في الجوف وتقدمات في صنعاء وصرواح وصعدة
قائــد محور البيضاء: قواتنا تخوض معارك مستمرة ضد المليشيا

العميد مجلي: الجيش يفرض سيطرته على 85 ٪ من خب الشعف و٧٥٪ من جغرافيا محافظة الجوف

:» الــــوزيـــر فتح  لـ»

ال خمرج أمام اليمنيني إال بالدولة االحتادية
المليشيا الحوثية نهبت 900 قافلة إغاثية

:» الوكيل بن حــبريش  لـ»

احلوثي  ــى  ع عصية  ــوت  ــرم ح
ولن تكون مرتعاً لإلرهاب

 مديـــــــر شــــرطـــة ســـقـــطرى:

لن نسمح بالفوضى والتمرد يف األرخبيل
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أخبار وتتمات 2

 رئيس الوزراء يشيد
ومستجدات العمليات امليدانية والقتالية 
يف جبهات صنعاء والبيضــاء، والتقدم 
امليداني املســتمر ألبطال الجيش بإسناد 
من طريان التحالف رشق صنعاء، وآخرها 
تحرير منطقة نجد العتق وعدد من املواقع 

يف جبال صلب االسرتاتيجية.
وحّمل الدكتور معــني عبدامللك، قائد 
املنطقة العسكرية الســابعة ومحافظ 
صنعاء، نقــل تحيات وتقديــر فخامة 
الرئيس املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 
للقوات املسلحة، للقادة والضباط والصف 
ورجال القبائل الذين يسطرون بدمائهم 
الزكيــة أروع املالحــم البطولية، مثمنا 
الدعم واالســناد اللوجستي من تحالف 
دعــم الرشعية بقيــادة اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة، التي تخوض مع 
الرشعية معركة استعادة الدولة اليمنية 
ومعركــة العروبة واملصــري الواحد ضد 
مرشوع إيران التخريبي الهادف لزعزعة 

األمن واالستقرار يف اليمن واملنطقة.
كما أثنى عىل االلتفاف الشعبي والقبيل 
املرشف حول الجيش يف مختلف الجبهات 
لتحقيق االنتصار يف هذه املعركة املصريية 
والوجودية لليمن وشعبها ضد وكالء إيران 
يف اليمن من مليشــيا الحوثي املتمردة.. 

مؤكدا أن هذه املواقف الشجاعة واملرشفة 
ستظل محفورة يف ذاكرة األجيال املتعاقبة 
ودليال إضافيا عىل عظمة وتالحم الشعب 

اليمني يف أحلك الظروف.
وأكد رئيس الــوزراء، أن املعركة ضد 
املليشيا الحوثية ال تقترص عىل الحرب يف 
الجبهات فقط، بل تمتد إىل معركة توفري 
الغذاء والــدواء واإليواء ومعالجة أوضاع 
النازحــني واملهجرين قــرا والضحايا 
من املدنيني األبريــاء، باعتبارها معركة 
حقيقية يف تأمني املواطنني الذين اكتووا 
بنريان املليشيات وارهابها منذ انقالبها 

عىل السلطة الرشعية واشعالها للحرب.
مــن جانبهما، عــرّب قائــد املنطقة 
العسكرية الســابعة ومحافظ صنعاء، 
عــن تقديرهما الكبــري لفخامة رئيس 
الجمهورية ودولة رئيــس الوزراء عىل 
متابعتهم املستمرة، مشريين إىل العزيمة 
القتالية واملعنويات العالية ألبطال الجيش 
املرابطني يف مواقع العــز والرشف، وما 
يتحلون به من صرب وثبات واستبســال 
يف سبيل تحرير كل أرايض اليمن الطاهر 
ورفع املعاناة عن أبناء الشــعب اليمني 
والحفاظ عىل الجمهورية واملكتســبات 

الوطنية.

الحكومة تجدد التزامها
إىل ذلك جــددت الحكومــة التزامها 
وحرصهــا الكامــل عىل تنفيــذ اتفاق 
الرياض باعتباره يؤسس ملرحلة جديدة 
من اســتكمال االنتصار يف معركة اليمن 
الوجودية واملصريية ضد املرشوع االيراني 
يف اليمــن، وتحقيق األمن واالســتقرار 
وتطبيع االوضاع وتعزيز الجهود ملكافحة 

االرهاب.
ورحب مصدر حكومي مسؤول بالبيان 
الصادر عــن وزارة الخارجية يف اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، والذي جدد 
الســعي لتنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق 
غاياته واهدافه.. مؤكــدا ان الحكومة 
وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية 
تتعاطى بجدية والتزام يف تنفيذ ما يخصها 
من اســتحقاقات االتفاق، انطالقا من 

املصلحة العليا للوطن واملواطنني.
وثمن املصدر، الدعوة الكريمة لألشقاء 
يف اململكة بالعمل معها عىل تنفيذ االتفاق 
والعمل سوياً لحل الخالفات والتحديات 
بعيدا عــن املهاترات االعالميــة التي ال 
تخدم املصلحــة الوطنية.. مشــريا إىل 
أهمية العمل معــاً  لتوحيد كافة القوى 
والجهود والحفاظ عىل الدولة وســالمة 

وامن املواطن.

تتمات األولى..

حمافظ سقطرى يلتقي مجعية الشعراء يف املحافظة حمافظ املهرة يناقش خطة العام 2020م
ترأس محافظ محافظة املهرة  محمد 
عيل يارس، اجتماعا للمكتب التنفيذي 
باملحافظة ملناقشة مرشوع خطة عمل 
املكتب لعام 2020 بحضور األمني العام 
للمجلس املحيل األستاذ سالم عبدالله 

نيمر وعدد من وكالء املحافظة.
االجتمــاع  املحافــظ  واســتهل 
باستعراض نتائج لقاءاته باألخ رئيس 
الجمهورية وقيــادة التحالف العربي 
عقــب تعيينه محافظــا للمحافظة، 
ناقال إىل أعضــاء املكتب تحايا فخامة 
الرئيس وتوجيهاته، داعيا الجميع إىل 
العمل بجد ومسؤولية وبروح الفريق 
الواحد وشحذ الهمم كل يف مجال عمله 

واختصاصه.
كما اســتعرض املحافظ األولويات 
التي يجب أن يتعاون الجميع لتحقيقها 
بدءا بامللف األمنــي والتنموي وتوفري 
الخدمات األساسية للمواطنني وتفعيل 

دور مؤسسات الدولة.
وتناول األمني العام للمجلس املحيل 
سالم نيمر الجهود التي بذلتها السلطة 
املحلية واألخوة يف الربنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن والهيئة العمانية 

لألعمال الخريية خالل الفرتة املاضية.
من جانبــه اطلع مديــر الرشطة 

العميد مفتي صمــود أعضاء املكتب 
التنفيذي عىل الوضع األمني ومستوى 
اإلنجازات التي حققتها األجهزة األمنية 
يف استتباب األمن ومكافحة الجريمة ، 
وطمأن املواطنني بأن األوضاع هادئة 
ومستقرة وتحت السيطرة وال صحة ملا 
تروج له بعض وسائل اإلعالم املغرضة 
التــي هدفها إقالق األمن والســكينة 
العامــة وبــث الرعب بني أوســاط 

املواطنني.

وناقش االجتماع مرشوع خطة عمل 
املكتب التنفيذي لعــام 2020م، وعدد 
من تقارير املكاتب التنفيذية، ومستوى 
اإلنجــازات التي تحققــت من خطة 
2020م للمحافظة خالل الفرتة املاضية.

وبعد نقاش مستفيض خرج االجتماع 
بجملة من القرارات الهادفة إىل تفعيل 
دور املكاتب التنفيذية وتحسني مستوى 
أدائهــا بما يمكنها مــن تنفيذ املهام 

املنوطة بها وتقديم خدمات أفضل.

التقت جمعية سقطرى 
للشعر واألدب السقطري 
بســعادة املحافظ رمزي 
محافــظ  محــروس 
املحافظــة، وخالل اللقاء 
رحب املحافظ بالحارضين 
من الجمعية، مؤكدا  دعمه 
ووقوفه إىل جانب الشعراء، 
مشــريا بأن الشعراء هم 
الذي  البلد وفمه  لســان 
يعرب عن اللغة السقطرية 
الســقطريني  وثقافــة 

العريقة.
ودعا املحافظ محروس 
إىل رضورة العمل إىل جوار 
بعضنا البعض، والوقوف 
ضد كل مــن يخرج عن 
الصــف ويشــق العصا 
ويعبث بالرتاث السقطري 
املتمثل يف اللغة والشــعر 

السقطري.
تحدث   اللقــاء  وخالل 
رئيس الجمعية الشــاعر 

عبــد اللــه بطمهي عن 
الجمعية ودورها يف حفظ 
سقطرى  شــعراء  كيان 
ولم شــملهم تحت مظلة 
الجمعيــة، مســتعرضا 

االحتياجات التي تحتاجها 
الجمعية للنهوض بالشعر 
واألدب السقطري وإبراز 

مكانته.
من جانبه أكد أمني عام 

سالم  الشــاعر  الجمعية 
سليمان دحجهر عىل أهمية 
الشعر السقطري، وحاجته 

للتدوين والحفظ.

بنــاًء عــىل قــرارات املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة م/مــارب يف النــرش عــىل عــدد مــن املتهمــني يف عدد 
مــن القضايــا املنظــورة أمامهــا بــأن عليهــم املثــول أمــام املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة م/ مــارب خــالل شــهر 
مــن تاريــخ اإلعــالن مالــم ســيتم محاكمتهــم طبقــاً لنــص املــادة )285( أ. ج ومــا بعدهــا باعتبارهــم فاريــن 

مــن وجــه العدالــة وهــم كالتــايل:

التهمةاسم املتهمرقم القضية

االتجار باملخدراتعبدالرب عيل ناجي الحداد8 لسنة 2019م –ج ج

االتجار باملخدراتمحمد سعيد قائد هذاف16 لسنة 2019م –ج ج

1 - حزام عيل القردعي35لسنة 2019م –ج ج

2 - صالح محسن حسني الساملي

االتجار باملخدرات

1 - عيل مسعد حسني االعوش31 لسنة 2019م –ج ج

  2 - عبدالله مسعد حسني االعوش

االتجار باملخدرات

االتجار باملخدراتأحمد هادي املداني21 لسنة 2019م –ج ج

االتجار باملخدراتعيل سالم الهنمي الحداد42 لسنة 2019م –ج ج

االتجار باملخدراتنارص عبدالله عبدربه حازب45 لسنة 2019م –ج ج

االتجار باملخدراتحسني حسني عيل هادي العاطفي33 لسنة 2019م –ج ج

االتجار باملخدراتأحمد بجاش محمد بجاش43 لسنة 2019م –ج ج

1-عيل صالح كليب قالن الضبياني2-أحمد عيل صالح كليب28  لسنة 2019م –ج ج

3-مبارك عيل صالح كليب 4- مبارك عيل صالح كليب

5- محمد عيل صالح كليب 6- تركي عيل صالح كليب

االختطاف 

1 - طاهر عباد االسد44 لسنة 2019م –ج ج

2 - مأرب مسعد عبدالرحيم

التقطع

اأحــمــد عــفـيـف

إعــــــالن قضائي
تقدم اىل محكمة مارب االبتدائية 
املدعي/ أنس عبدالرحيم سعيد 
املقطري بدعوى تسليم مديونية 
ضد املدعى عليــه / يحيى عيل 

احمد الدميني . 
فعىل املدعى عليه الحضور إىل 
املحكمة جلسة الخميس بتاريخ 
5/ 3/ 2020م مالم سيتم إتخاذ 

الالزم قانونا.

إعــــــالن قضائي
تعلن محكمة مــأرب االبتدائية أنه 
تقدم اليها املدعي / أحمد عبدالرحمن 
عبد الويل السبئي بدعوي إخالء وتسديد 
إيجارات للعني املؤجرة للمدعى عليه/ 
فهد يحي قاسم القاسمي، فعيل املدعى 
عليه الحضــور إىل املحكمة للرد عىل 
الدعوى يف جلسة االحد 2020/3/22م  
يف املوعد املحــدد مالم ســيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية ضده.   

إعــــــالن
تعلن محكمــة حريب االبتدائية بأن 
عىل االخ/ محمد حسني مهدي الفقيه 
بان عليه الحضــور أمام املحكمة للرد 
عىل الدعوى املرفوعة ضده من / رشكة 
رشــاد بحري للرصافة بشــأن تنفيذ 
اتفاق يف موعد الجلســة التي ستعقد 
يف تاريــخ 27/ رجب 1441هـ املوافق 
2020/3/22م مالم فإن املحكمة سوف 

تنصب عنه وتصدر حكمها غيابياً.

إعـــــــــــالن
ــة  ــة التحضريي ــز( واللجن ــة ) تع ــل بمحافظ ــة  والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
لجمعيــة املعقــاب التعاونيــة االســتهالكية بانــه تقــرر عقــد االجتمــاع التأســييس للجمعية 
يــوم الســبت  املوافــق 2020/3/28م وذلــك يف تمــام الســاعة العــارشة صباحــاً بمقــر / 
مدرســة عبدالرحمــن عــوف الكائــن /قريــة موســطة معقــاب – عزلــة املعقــاب مديريــة 
صــرب املــوادم وذلــك ملناقشــة مــرشوع النظــام االســايس وانتخــاب هيئــه إداريــة  ولجنــه 

رقابــة وتفتيــش للجمعيــة .
فعــيل االخــوة يف الجمعيــة العموميــة واالعضــاء املقيــدة أســمائهم بكشــوفات املؤسســني 

الحضــور يف الزمــان واملــكان املحدديــن بهــذا اإلعــالن .
علمــان بــان االنتســاب ســيظل مفتوحــاً حتــي موعــد عقــد االجتمــاع وذلــك لــدي االخــوة 
ــون)  ــة  - تلف ــة التحضريي ــو اللجن ــه عض ــيل عبدالل ــادق ع ــد -  ص ــيل محم ــد ع / محم

.)770925282    - 771474507

إعـــــــــــالن
يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة ) تعــز ( واللجنــة 
ــاع  ــد االجتم ــرر عق ــة تق ــة بان ــوية الخريي ــول النس ــة البت ــة لجمعي التحضريي
التأســييس للجمعيــة يــوم الســبت املوافــق 3/21 /2020م وذلــك يف تمــام الســاعة 
العــارشة صباحــاً بمقــر /قاعــة مدرســة 7يوليــو الكائــن / قريــة الــرشف – عزلة 
الســواء – مديريــة املعافــر وذلــك ملناقشــة مــرشوع النظــام االســايس وانتخــاب 

ــة رقابــة وتفتيــش للمجلــس . ــة إداريــة ولجن هيئ
ــوفات  ــماؤهم بكش ــدة أس ــاء املقي ــة واألعض ــة العمومي ــوة يف الجمعي ــيل االخ فع

ــالن . ــذا اإلع ــن به ــكان املحددي ــان وامل ــور يف الزم ــني الحض املؤسس
علمــان بــان االنتســاب ســيظل مفتوحــاً حتــي موعــد عقــد االجتمــاع وذلــك لــدي 
ــون)  ــة – تلف ــة التحضريي ــو اللجن ــيف عض ــد س ــد أحم ــة محم ــت / نزيه األخ

.)737012315  - 775100942

إعـــــــــالن
يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة تعــز والهيئــة 
ــة  ــاء الجمعي ــوة أعض ــز لإلخ ــن – تع ــاء  اليم ــاد نس ــة التح االداري
العموميــة بانــة تقــرر دعوتكــم لحضور عقــد االجتمــاع ) العــام ( بناء 
ــق 2020/3/19م  ــس املواف ــوم الخمي ــك ي ــاد( وذل ــب االتح ــىل ) طل ع
الســاعة العــارشة صباحــاً بمقــر / اتحــاد نســاء اليمــن – تعــز  املؤقت 
الكائــن / جــوار مستشــفى املظفــر – مديريــة / املظفــر للوقــوف امام 

القضايــا التاليــة :
    •   قراءة ومناقشة التقارير املالية واالدارية واملصادقة عليها.

    •   انتخاب هيئة إدارية للجمعية .
    •   انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش .                                                                                           

ــة  ــاء الجمعي ــوة اعض ــة االخ ــن كاف ــى م ــك يرج ــة ذل وألهمي
العموميــة الحضــور يف املــكان والزمــان املحدديــن يف هــذا اإلعــالن 
علمــاً بــأن بــاب االنتســاب لألعضــاء الجــدد ســيكون ملدة اســبوع 

ــالن. ــخ اإلع ــن تاري م

اعالنات فقدان

  يعلن محمد أحمد علي املسلماني 
عن فقدان جواز سفره الصادر من 
أبو ظبي برقم )07298273 (فعلى 
من وجده إيصاله إلى أقرب مركز 

شرطة.
  يعلن محمد  عبدالسالم قاسم 
جواز  فقدان  عن  القاسمي  صالح 
ــادر مــن الـــريـــاض برقم  ــ ســفــر ص
ــده  وج ــن  م فعلى   )07611244(

إيصاله إلى أقرب مركز شرطة.

إعــــــــــــــــالن
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يواصــل أبطــال القوات املســلحة 
مســنودين بمقاتالت التحالف العربي 
خوض معركة التحرير ضد مليشــيات 
الحوثي املتمــردة املدعومة من إيران، يف 
جبهات عدة، وبمحافظات مختلفة، وسط 
تقهقر املليشيات وتكبدها خسائر فادحة 

يف األرواح والعتاد.
وتشهد جبهات خب والشعف بمحافظة 
الجوف شــمال رشق البالد، معارك هي 
األعنف، وسط تقدم كبري ألبطال القوات 
املسلحة، وتقهقر وفرار لعنارص مليشيات 

الحوثي املتمردة املدعومة من إيران.
ففــي منطقة اليتمــة خاضت قوات 
الجيش معارك عنيفة تمكنت خاللها من 
استدراج عنارص مليشــيات الحوثي إىل 

سوق اليتمة مركز املديرية، وأطبقت عىل 
املليشيات وأوقعت فيهم خسائر كبرية.

وأحكمت القوات املســلحة سيطرتها 
عىل منطقة اليتمــة مركز مديرية خب 
والشعف، واملهاشمة والسليلة والوجف، 
فيما واصلت التوغل وتمشيط املنطقة من 

جيوب املليشيات.
وتمكنــت قوات الجيش مــن تحرير 
مواقع اسرتاتيجية يف وادي املهاشمة وهي 
مواقع "لغدم، واملضباع"، كما تمكنت من 
تحرير معســكر الخنجر االسرتاتيجي، 
وتأمني املناطق املحيطة به، يف حني تواصل 
قوات الجيش مالحقة عنارص املليشيات 
يف املناطق املحيطة وأسفرت عن مرصع 
وجرح عدد من عنارص املليشيا الحوثية.

يف السياق ســاندت مقاتالت التحالف 
العربي قوات الجيــش يف معاركها مع 
مليشــيات الحوثي يف خب والشــعف، 
حيث استهدفت بسلسلة غارات مواقع 
وتجمعات وتعزيزات ملليشــيا الحوثي 
املتمردة يف مناطق متفرقة شمايل الجوف، 
وأســفرت عن مرصع عرشات العنارص 
من املليشيات، وتدمري العديد من اآلليات 

والعربات القتالية التابعة لها.
ويف محافظة حجة استهدفت مقاتالت 
تحالف دعم الرشعية، مواقع وتجمعات 
املليشــيا الحوثيــة، يف مديريتي حرض 
ومســتبأ شــمال املحافظة، وأسفرت 
الغارات عن ســقوط قتــىل وجرحى يف 
صفوف املليشيا، عالوة عىل تدمري آليات 

قتالية وعربات تابعة لها.
ويف محافظة الضالع قصفت مدفعية 
الجيش، الثالثاء، مخزنني لألسلحة تابعة 
للمليشيا يف منطقة حبيل العبدي شمايل 
الفاخر غربي مديرية قعطبة، شــمايل 
املحافظة، وأســفر القصف عن تدمري 
املخزنيني ومرصع وجرح عدد من عنارص 

املليشيات.
ويف محافظــة لحج جنوبــي البالد، 
أحبطــت قوات الجيش محاولة تســلل 
فاشــلة ملليشــيات الحوثي املتمردة يف 
جبهة كــرش، شــمال املحافظة، حيث 
حاولت املليشيات التسلل باتجاه مواقع 
الجيش يف جبيل "املرخومة" و"الضواري"، 
رشق مدينة الراهدة، إال أن قوات الجيش 

أحبطتها، وأجربتها عىل الفرار.
يف جبهات رصواح الواقعة رشق صنعاء  
يخوض رجال الجيش عىل مدي ثالثة أيام 
معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي 
املتمردة تكللت بتحرير عدد من املواقع يف 

شعاب املشجح.
وأســفرت املعارك عــن مقتل وجرح 
العرشات مــن الحوثيني، وتمكنت قوات 
الجيش من اغتنام أســلحة نوعية كانت 

بحوزة املليشيا.
وتزامنت املعارك مع غارات جوية شنها 
طريان تحالف دعم الرشعية مســتهدفاً 
مواقــع وتجمعات للمليشــيا املتمردة 
اسفرت عن خســائر فادحة يف األرواح 

وتدمري آليات قتالية تابعة لها.

   تعز - خاص 
قال العقيد عبد الباســط البحر نائب ركن التوجيه 
املعنوي بمحور تعز: إن العدو يف هذه املرحلة يرمي بكل 
اوراقه بل وآخرها يف املعركة للحصول عىل أي إنجازات أو 
مكاسب، مؤكدا أن أي انكسار له يعني النهاية الحتمية 
له أو عىل األقل لن يستطيع النهوض بعده إال بعد فرتة 

طويلة.
وقال العقيد البحر يف حديث لـ"26ســبتمرب": أن 
املليشيا الحوثية قبل عدوانها عىل نهم والجوف كانت قد 
حاولت التقدم يف تعز وبمؤرشات جديدة لكنها فشلت".

مؤكداً أن الجيش وكل االحرار والقبائل واملناضلني لن 
يسكتوا عىل تمرير مشاريع تقوض استقرار محافظة 
تعز وتقوض أسس بناء الدولة ونتائج مؤتمر الحوار 

وتقوض الرشعية.
وأضاف نائب ركن التوجيــه: أن الجيش بتعز هو 
ضمن منظومة الدولة، وله صالحيات معروفة تضعها 
الدولة ومن ضمنها حماية األرض واإلنســان من أي 
اعتداء خارجي أو أي فوىض داخلية تستهدف الوطن 
والدولة بشــكل مبارش، وبالتايل فإن دور الجيش هو 
القيام بتنفيذ كل ما تقتيض مصلحة الوطن واملواطن 
من خالل التوجيهات التــي يتلقاها من القيادة العليا 
ممثلة بالرئيس الرشعي للبلد املشري الركن / عبد ربه 

منصور هادي".
وقال: "لن يكون يف تعز خاصة وإقليم الجند عامة 
غري مرشوع الدولة وحكم القانون واملؤسسات يف ظل 

يمن اتحادي ومناخ الحرية ومبدأ العدالة واملساواة".
وقال: إن عملية التدريب والتخطيط واإلعداد للمعركة 
ملنتسبي الجيش مســتمرة حسب اإلمكانيات املتاحة 

وبمساندة الدعم الرسمي والشعبي.
واوضح البحر أن التحريض والتخطيط واالستعداد 
والتجهيز أحياناً يغني عن خــوض املعركة ومبارشة 
القتال، فإذا أردت السلم استعد للحرب، وهذا هو واجب 
وفريضة الوقت اآلن، وعلينا ان ننطلق يف ترتيبات قتالية 
وعسكرية أهمها: - التحريض املعنوي، وتحريك الجميع 
بمختلف املســتويات والتخصصات.. والقدرات. وال 

نتوقف كثرياً عند قلة اإلمكانيات".
وأضاف: "معركتنا مستمرة، وثابتون ثبوت الجبال، 
وراسخون رسوخ صرب وشمسان، سنبقى عىل مواقفنا، 
وسنصمد وســنقاتل حتى آخر نفس وآخر طلقة يف 
بندقيتنا، وحتى وان كنا واقفني عىل شــرب واحد من 
أرض اليمن، ومن أرض تعز سنقاتل وسنواجه العدو 
أياً كان وســنعانق املوت العناق الذي يليق بنا كأحرار 
وشجعان وفرسان ولن نموت موت الجبناء، وال موت 
الخوالف القاعدين، سنموت واقفني يف متارسنا، وهذا 

عهد الله علينا، لن نعيش إال أحراراً ولن نموت إال أحراراً 
وهي الحقيقة التي ال مفر منها وال فكاك، وأنه البد من 
رضيبة يؤديها األفراد والجماعات والشعوب، فإما أن 
تؤدى هذه الرضيبة للعزِة والكرامة، وإما أن تؤدى للذلِة 

واملهانِة والعبودية".
ولفت البحر اىل ان الطعن بالقادة واصحاب القرار يف 
املعركة هو أكرب طعن بأبطال الجبهات.. وهذا ما يحاول 
العدو واملتماهون معه تعزيزه بقوة وهو أحد األسلحة 

الخطرة التي نواجهها".
وقال: "يجري تقييم وتحليل املوقف نهاية كل يوم 
قتايل عملياتيا وعسكريا عىل مختلف املستويات.. لكن ما 
ينرش من تحليالت يف وسائل االعالم والتواصل غري دقيقة 
ينقصها املعلومات وينقصها التجرد والحياد، باإلضافة 
أن لكٍل أغراضياته وموانعه التي تجعله ال يقول الحقيقة 
وان كان يعلمها او يوظفها توظيفا سياسيا بعيدا عن 

السياق".
واختتم ترصيحه بالقول: "تكمن عظمة الشعوب يف 
عظمة جيوشها.. وتعز مصدر قوتها هو مؤسساتها 
التي أعيد بناؤها ويف املقدمة منها مؤسســة الدفاع 
واألجهزة االمنية ولذا فإن العــدو الداخيل والخارجي 
واملتخادمني معه يســتهدفون تعز يف أهم حصونها 

ودروعها.

3 تقارير

التفاف شعبي واســع الى جانب القوات المسلحة

:» نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز  لـ»

اجليش ضمن منظومة الدولة حلامية االرض واإلنسان
السعودية تؤكد رضورة 

تنفيذ اتفاق الرياض
أصدرت وزارة الخارجية الســعودية بياناً 
عرّبت فيه عن حرص حكومة اململكة العربية 

السعودية عىل أمن واستقرار  اليمن.
وأكد البيان سعي اململكة العربية السعودية 
لتنفيذ )اتفــاق الرياض( تحقيقــاً لغاياته 
وأهدافه، والذي يأتي عىل رأس أولياته تأمني 
العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، 

ومكافحة االرهاب بكافة أشكاله.
ودعا بيان الخارجية السعودية إىل العمل عىل 
تنفيذ اتفاق الرياض، حيث قال: "وتدعو اململكة 
طريف اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ االتفاق، 
مقدمني املصالح العليا بشــعور املسؤولية 
الوطنية املعهــودة عنهم، دون تصعيد يفوت 
فرصاً يتحقق بكســبها مصلحة اليمنيني".. 
مضيفــاً: "والعمل ســوياً لحــل الخالفات 
والتحديات التي تواجه تنفيذ االتفاق، بعيداً عن 
املهاترات اإلعالمية، التي ال تخدم املصلحة وتزيد 
الفجوة بني األشقاء، وال تهيء األجواء املالئمة 

للميض يف تنفيذه".
  وأضاف:" تعمل اململكة انطالقاً من ذلك عىل 
إنشاء مشاريع تنموية مختلفة وانهاء مشاريع 
قيد االنشاء يف جميع املحافظات، امتداداً للدعم 
الذي لم تتوانى اململكة يف تقديمه، واستمراراً 

للعناية بالشعب اليمني الشقيق".

الجيش يفرض سيطرته على 85 ٪ من خب الشعف و7 ٪5 من جغرافيا محافظة الجوف 

العميد جميل: مليشيات احلوثي تتكبد هزائم قاسية يف خمتلف اجلبهات
أكد الناطق باسم القوات املسلحة 
أن مليشيات الحوثي املتمردة تلقت 
هزيمــة مروعــة يف جبهات خب 
الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت 
عرشات القتىل والجرحى يف عملية 
اســتدراج ناجحة نفذهــا أبطال 

القوات املسلحة.
وأوضــح العميد الركــن عبده 
ترصيــح  يف  مجــيل،  عبداللــه 
لـ"صحيفة 26سبتمرب" أن قوات 
الجيــش نفذت عملية عســكرية 
ناجحة يف مناطق اليتمة واملهاشمة 
والسليلة، وكبدت مليشيات الحوثي 

املتمردة خسائر فادحة.
وأضاف ":أن العملية العسكرية 

جاءت رداً عىل تصعيد مليشــيات 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، 
اليتمة  ومحاولتها التسلل ملناطق 
واملهاشــمة، التابعة ملديرية خب 

الشعف بمحافظة الجوف.
وأكد العميد مجــيل أن الجوف 
عصية عــىل املليشــيات الحوثية 
املتمردة، وهناك التفاف شــعبي 
واســع إىل جانب القوات املسلحة 
ورفض متزايد لتواجد مليشــيات 

الحوثي يف أي من مناطق الجوف.
وأشــار ناطق القوات املسلحة 
إىل انتهاكات وجرائم املليشــيات 
الحوثية املتمردة التي تقوم بها يف 
مناطق سيطرتها خصوصا يف الحزم 

والغيل.
وأكد العميد مجيل أن املعركة هي 
معركة الشعب اليمني مع مليشيات 
متمردة مدعومة إيرانياً، مشريا إىل 
توجه القوات املســلحة مسنودة 
برجال القبائل ومقاتالت التحالف 
نحو استكمال تحرير ما تبقى من 
مناطق الجوف، موضحاً أن الجيش 
يســيطر عىل %85 من مســاحة 
خب الشــعف و%75 من مساحة 

محافظة الجوف.
وتطرق ناطق القوات املســلحة 
للتقدمــات التي يحرزهــا أبطال 
الجيش يف نهم ورصواح.. مشــرياً 
إىل أن االنتصــارات يف جبهتي نهم 

ورصواح متواصلــة والتقدمــات 
مستمرة يف مختلف القطاعات.

وأكد العميد مجيل أن معنويات 
أبطال القوات املســلحة مرتفعة 
جداً، ومســتعدين لخوض معركة 
اهتمام  التحرير، مثمناً  أستكمال 
القيادة السياسية بأبطال القوات 

املسلحة. 
وثمن العميد مجيل دور القبائل 
املساند للقوات املسلحة، ودورهم يف 
حسم املعركة مع مليشيات الحوثي 
املتمردة التي عاثت يف األرض فساداً، 
وارتكبــت الجرائــم وانتهكت كل 

الحرمات.

معارك ضارية وجبهات مشتعلة في محافظات عدة 

فادحة خسائر  املليشيا  وتكبد  اجلبهات  خمتلف  يف  عنيفة  معارك  ختوض  املسلحة  القوات 

للراقصين على جراح الوطن
ما بني القصور والتهور انقسمت اآلراء حول مستجدات 
األحداث القائمة يف الساحة الوطنية فقارص الرأي والفكرة 
ما أن يحدث تراجع هنا أو هناك حتى ترتاجع أنفاســه 
ويعلن استســالمه الذهني يف املقابل يبقى متهور الرأي 
والفكرة مرتهن لعواطفه يبحث عــن الجروح لينكأها 
والسلبيات ليجادل حولها وما أن يحدث تراجع أو تغري يف 
امليدان حتى يبدأ بالتهكم والنقد السلبي عىل هذا القائد أو 
ذاك وكأن املعركة قد انتهت واألمر قد حسم.. ونحن نقول 
لكال الطرفني إن معركتنا ال تقترص عىل جبهة معينة أو 
محور محدد، إن معركتنا مع االنقالب هي معركة مصريية 
ال تتوقف عند تحرير هذه املحافظة أو تلك، أنها معركة 
كرامة تتبدل مساحتها من ساعة آلخر ويتحول مسارها 
من يوم آلخــر وقد تحدث عثــرات يف منطقة يف املقابل 
تحدث تقدمات كربى يف منطقة أخرى؛ انطالقا مما سبق 
ونحن إذ نخوض هذه املعركة املقدسة لنقول للراقصني 
عىل جراح الوطن إن االنتصار الحقيقي هو االنتصار عىل 
النفس املريضة التي ال تــرى إالّ كما يرى االعور وتتنكر 
غالبا ملا يقدم ألجلها من تضحيات وأن املعركة يف كواليس 
االستديوهات املظلمة وخلف الكامريات ليست هي نفسها 
يف ميدان املواجهة بني أزيز الرصاص ودوي االنفجارات، 
فهناك فروق شاسعة ال تتخيلها العقول ووحده من يعجز 
عن خوض معركة امليدان، هو من يحاول أن يظهر نفسه 
يف وضعية الثوري املقاوم من عىل شاشــات التلفزة أو يف 
وسائل التواصل االجتماعي أمام املتابعني واملشاهدين ، 
رقصتم عىل جراحنا بما فيه الكفاية وانكشفت عوراتكم 
يف مناح عدة وما يكفينــا منكم هو أن تخلوا بينا وبينكم 
وإذا لم تستطيعوا أن تكونوا رشكاء يف البناء والتعمري فال 

تكونوا سببا يف الهدم والتجريف.
أن املعركة التي يخوضها الشــعب اليمني اليوم هي 
معركة مجتمعية ورصاع وجــود إما أن نكون فيها أو ال 
نكون وبما أنها كذلك فإن كل يشء وارد فيها وبعيدا عن 
حديث االنتكاســات والعثرات فإن جيش الوطن اليوم 
بكل مكوناته ال يمر يــوم إالّ وهو يقدم لنا نماذج خالدة 
ال ينكرها اال جاحــد ..... وإذا لم تتحرر اليمن كل اليمن 
من مخلفات االستبداد واإلمامة فان الرصاع سيظل قائما 
حتى يتحقق الهدف الذي خرج اليمنيون من أجله وتحت 
لوا وهو اســتعادة الدولة وإعادة العملية السياسية إىل 
وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل االنقالب األســود، 
وال يقترص سالحنا يف تحقيق ذلك عىل البندقية والرصاص 
بل عىل العكس من ذلك فما لم يتم تحقيقه من خالل القلم 
واملفاوضات وطاولة الحوار حينها تكون البندقية هي آخر 
ما يتم استخدامه لتصحيح املسار، وهذا هو الهدف السامي 
الذي تأسس ألجله الجيش ويخوض اليوم ارشس املعارك 

يف جميع محاور القتال.
لقد خاض الراقصون عىل جــراح الوطن خالل األيام 
القليلة املاضية معركة من نوع آخر بني شامت ومتهكم 
ومرجف ومأزوم ومع أنهم بعيدون كل البعد عن ساحات 
القتال إالّ انهم أبوا إالّ أن يحرشوا أنفسهم يف حرب خارسة 
لو التفت اليمنيون إليها وامنوا بها ما تحررت عدن وال أبني 
وال شبوة وال مارب وال تم تحرير أجزاء كبرية من الجوف 
وصعدة وحجة والحديدة ولكانت تعز ومعظم مديرياتها 
تحت سلطة الكهنوت املتمرد، ومع هذا كله فإن املعركة 
مستمرة واألرض والدة واأليام القليلة القادمة ستديل بدلوها 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

علي الربيعي
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أوضح املهندس عمار نارص العولقي، 
وكيل وزارة املياه والبيئة، القائم بأعمال 
رئيس الهيئــة العامة لحمايــة البيئة، 
أن الســبب وراء ظاهرة نفوق األسماك 
واألحياء البحرية يف ســواحل عدن وأبني 
هو حدوث ازدهــار للطحالب الخرضاء 
والهائمات النباتية واخرضار مياه البحر 
يف خليج عدن ما بني شهري يناير ومارس 

من كل عام. 
ترصيــح  يف  العولقــي  وأضــاف 
لـ"26ســبتمرب" إىل أن هذه الظاهرة قد 
تم تسجيلها بدرجات متفاوتة يف املنطقة 
البحرية خالل األعوام الســابقة إال انها 
ظهرت بكثافة أكــرب نتيجة تغري الرياح 
املوسمية الشمال رشقية لهذا العام وهي 
نتيجة لتغريات بيئيــة يف درجات حرارة 
مياه البحر وتراكيز األمالح الغذائية واملادة 
العضوية فيها، مما يؤدي إىل تغري يف نسبة 
األكسجني املذاب والذي يؤدي إىل نفوق يف 
كثري من االحياء البحرية.. الفتا إىل أن هذه 
الظاهرة طبيعية وســتأخذ مداها خالل 
األســبوعني القادمني ثم تنحر وتعود 

املياه البحرية كما كانت. 
وأشــار إىل إن رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، كان متابعا لهذه 
الظاهرة وقد وجه باتخاذ جميع اإلجراءات 
الالزمة لتقييــم ومعالجة الحالة البيئية 
البحرية يف سواحل عدن وأبني بعد حدوث 
ظاهرة نفوق بعض األحياء البحرية خالل 

األيام القليلة املاضية. 
وشدد عىل رضورة مراقبة هذه الظاهرة 
وتعريــف املواطنني بأســبابها وإزالة 
املخاوف القائمة جراء عدم معرفة الناس 
بعوامل ظهورها.. منوها بجهود الفريق 
امليداني املختص ملتابعــة ومراقبة هذه 

الظاهرة يف سواحل عدن وأبني.
مصدر مسؤول يف وزارة الثروة السمكية 
رصح لـ" 26ســبتمرب" : قائال إن فريقا 
مكلفا من هيئة األبحاث وعلوم البحار قام 
بدراسة ظاهرة نفوق بعض أنواع األسماك 
واألحياء البحرية يف ساحل أبني.. وأضاف 
املصدر أن عينات من األســماك النافقة 
واملياه وأحياء بحرية أخرى قد تم نقلها 
إىل معمل األبحاث لفحصها للوقوف عىل 

أسباب الظاهرة.
التقرير األويل لفريــق األبحاث أكد أن 
الظاهرة طبيعية، وســبقت يف مناطق 
أخرى عىل الســواحل اليمنية، وأفاد بأن 
أسبابها تعود إىل انتشار كثيف للطحالب 
الخرضاء والنباتــات البحرية املجهرية 
واستهالكها لكمية كبرية من األكسجني 
الذائب يف مياه البحــر مما أدى بدوره إىل 
اختناق وموت األســماك الصغرية لعدم 

قدرتها عىل تحمل نقص األكسجني ونفوق 
كميات من القواقــع البحرية واملعروفة 
بذات املرصاعني ذات الحساسية العالية 
من نقص األكســجني ودخول جزيئات 
الطحالب املجهرية إىل جهازها الداخيل .. 
مشريا إىل أن خروج ذلك النوع من القواقع 
بكثافة يعود إىل تزامــن تكاثرها يف هذا 

الوقت من العام .
وحذر املصدر من تناول أي من األسماك 
واألحياء البحرية النافقة وتجنب السباحة 
يف املناطق الداخلة يف نطاق الظاهرة خالل 

تفاعلها.

سبب تغير لون مياه البحر 
بعد أن شــاهد املواطنون يف محافظة 
عدن تغري لون مياه البحر يف ساحل أبني 
إىل اللون األخرض مع وجود رائحة كريهة 
للمياه نتيجة نفوق العديد من األسماك 

عىل الساحل .
قال الخبري يف مجال البيئة نادر باسنيد 
إن السبب يف ذلك يعود إىل ما يعرف بظاهرة 
النمو أو االزدهار الطحلبي السام املفاجئ، 
حيث كانت الطحالب من النوع املجهري 

الدقيق خرضاء اللون.
وأشار باسنيد إىل أن  ازدهار الطحالب 
يؤدي عادًة إىل استنزاف كميات هائلة من 
األكسجني الذائب يف املياه مما ال يسمح 
لبقية الكائنات األخرى القريبة منها مثل 
األســماك بالتنفس األمر الذي يؤدي إىل 

نفوق العديد من األسماك .
ويرى بأن  سبب آخر يمكن أن يكون 
نتيجة تراكم تلــك الطحالب املجهرية 
الدقيقة يف خياشيم األسماك األمر الذي 
يؤدي يف نهاية املطاف إىل ســد فتحات 
التنفس فيها وبالتايل نفوقها، وأشار إىل 
أن بعض الطحالب قد تفرز مواد سامة 
عندما تتناولها األسماك والتي تؤدي إىل 
نفوقها يف الحــال، ويمكن أن ُتلحق تلك 
الســموم أرضاراً بالغة باإلنسان إذا ما 
تناول تلك األسماك النافقة لذلك يرجى 

الحذر.
مضيفا، أن مثل تلــك الظاهرة تعرف 
باملــد األحمر، وقال إن هــذا ال يعني أن 
تكون املياه مصبوغة باللون األحمر، حيث 
يمكن أن تكون بنية أو خرضاء أو حتى 

بنفسجية حسب طبيعة ونوع الطحالب، 
الفتا إىل أن تلك الظاهرة معروفة منذ القدم 
عرب التاريخ  وكان يطلــق عليها أحياناً 

حيض البحر.
ونوه الخبري البيئي باســنيد أن هذه 
الظاهرة ممكن تســبب أرضاراً جسيمة 
بالثروة السمكية، و تلحق أرضارا بالعديد 
من النواحي االقتصاديــة واالجتماعية 
والبيئية كمشــاريع تحلية مياه البحر 
واملشاريع الســياحية ومشاريع حماية 

وتحسني املوائل البحرية وغريها.
وقال: يمكن لهــذه الظاهرة أن يكون 
تأثريها محدوداً لعدة أيام فقط ويمكن 
أن يســتمر لفرتة اطول وذلك بحســب 
توفر الظــروف املالئمة لنمــو وازدهار 
تلك الطحالب ولعل أهمها ترصيف مياه 
الرصف الصحي غري املعالجة ضمن مياه 

البحار.
ويقرتح الخبري البيئي، باسنيد - وهو 
يعمل رئيسا لقسم البيئة البحرية، يف هيئة 
املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية 
– عدن- أهم الحلــول للتخفيف والحد 
من التأثــريات االقتصادية واالجتماعية 
والصحية والبيئية لهــذه الظاهرة عرب 
وضع القوانــني والنظــم والترشيعات 
امللزمة للحفاظ عــىل جودة مياه البحار 
ضمن معايري وطنية آمنة ,واالســتمرار 
بمراقبة جودة املياه مــن خالل تطبيق 
تقنية االستشــعار عن بعد واستخدام 

الصور الفضائية.
ودعا باسنيد إىل رضورة تفعيل أنظمة 
اإلنذار املبكر ورسعة انتشــال األسماك 
النافقة من املياه قبل أن تؤثر ســلباً عىل 
املوائل البحرية أو ترتاكم عىل الســواحل 

لتسبب مشاكل صحية وبيئية .

محليات4

   عارف الواقدي

سلســلة لقاءات واجتماعات مع قيادات عسكرية 
وممثيل الســلطات املحلية باملحافظات عقدها الوفد 
الحكومــي الذي يزور محافظة مــأرب حاليا بتكليف 
من رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي، اطلع خاللها عىل 

مستجدات األوضاع السياسية والعسكرية واإلنسانية.
الوفد الحكومي الذي يرتأســه وزيــر اإلدارة املحلية 
– رئيس اللجنة العليــا لإلغاثة عبد الرقيب فتح، ومعه 
وزير األوقاف واإلرشــاد الدكتور أحمد عطية، ونائب 
وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، 
ونائب وزير الشــؤون االجتماعية والعمــل الدكتور 
صادق الجماعي، ونائب وزير الشباب والرياضة منري 
الوجيه، كان وصل إىل مــأرب الثالثاء قبل املايض، بناء 
عىل توجيهات رئيــس الجمهورية ضمن إطار اهتمام 
القيادة السياســية والحكومة باألوضاع يف محافظتي 
مأرب، والجوف، واالطالع عىل جهود اســتكمال تحرير 

البالد من مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران.
وأكد الوزير فتح خــالل وصوله مــأرب، ان الوفد 
الحكومي مــن خالل زيارته للمحافظــة يهدف للقاء 
السلطة املحلية باملحافظة ومناقشة متطلبات املعركة، 
سواء عىل مستوى االستعداد أو عىل املستوى امليداني، 
الفتــا إىل أن وزراء يف الحكومة ســيتواجدون تباعاً يف 
محافظة مأرب، بناء عىل توجيهات رئيس الجمهورية، يف 
إطار متابعة املعركة الوطنية الستكمال عملية التحرير.

لقاء بوزير الدفاع
والتقى الوفد الحكومي وزيــر الدفاع الفريق الركن 
محمد عيل املقديش، اطلع خالله عىل التطورات العسكرية 
يف جبهات القتال واالنتصارات العسكرية التي يسطرها 

أبطال الجيش يف مختلف الجبهات.
ويأتي لقاء الوفد الحكومــي بوزير الدفاع بناء عىل 
توجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية من أجل 
إســناد الجيش يف املعركة ضد مليشيا الحوثي املتمردة 
لالنطالق نحو تحرير محافظة الجوف، ومن ثم العاصمة 

صنعاء.

اجتماع بسلطة مأرب المحلية
ويف ســياق املوضوع عقد الفريق الحكومي املكلف 
بزيارة محافظة مأرب برئاســة وزيــر اإلدارة املحلية 
عبد الرقيب فتح، ضمن جدول زياراته للمحافظة لقاء 
موسعا بالســلطة املحلية باملحافظة بقيادة املحافظ 

اللواء ســلطان بن عيل العرادة، 
أكد خالله الوزير فتح أن الفريق 
الحكومي سيعمل عىل مساندة 
جهود السلطة املحلية بمحافظة 
مأرب يف عملية التنمية ومواجهة 
التحديات التي فرضتها املرحلة 
خاصة ما يتعلــق باحتياجات 
النازحــني وموجــات النزوح 
املســتمرة إىل جانــب االرتقاء 
العامة  الخدمــات  بمســتوى 

املقدمة فيها.
الوزيــر فتــح لفــت إىل أن 
محافظة مأرب مثلــت حائطاً 
الحوثي  لتمدد مليشــيا  منيعاً 
الفارســية عقب انقالبها عىل 
الرشعية واحتاللها مؤسســات 
الدولة يف 2014م ومثلت منطلقاً 
للجيش والرشعية لالنطالق نحو 
العاصمة صنعــاء، وهذا قدرها 
لتقوم بدور ريادي وطني تاريخي 

وحمل رسالة الدفاع عن الوطن والجمهورية والعروبة 
ومواجهة االنقالب واملرشوع اإليراني، وأن تكون مأرب 
رمزا للتعايش والتســامح، مشددا عىل رضورة تكاتف 
الجهود من أجل مواجهة التحديات املاثلة حالياً وتشمل 
التحدي العسكري واألمني، والتحدي التنموي، والتحدي 
االغاثي اإلنســاني والتي تتطلب تظافر كافة الجهود 
املحلية من الحكومة واألشقاء يف التحالف العربي بقيادة 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد الوزير فتح عىل أهميــة وحدة الصف ملواجهة 
املرشوع اإليراني يف اليمن عرب ذراعه الحوثي الذي انقلب 
عىل خيار اليمنيني يف مؤتمر الحوار الوطني بإقامة دولة 
اتحادية تحكم بقوة القانون وليس بقانون القوة، مؤكدا 
أن مأرب عصية وعتية، وال تؤثــر عليها أراجيف اآللة 
اإلعالمية الضخمة ملليشيا االنقالب والتمرد وداعميهم 

من دول ومنظمات يف املنطقة.
محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، خالل 
اللقاء بالوفد الحكومي أكد أن محافظة مأرب قطعت 
شــوطاً يف التنمية وتطوير الخدمات والبنى التحتية، 
مشرياً إىل التحديات اإلنسانية التي تواجهها املحافظة 
جراء زيادة تدفق النازحني والتي تحتاج إىل تظافر جهود 
الجميع، مؤكداً أن محافظة مأرب ســتظل ثابتة ثبوت 
الجبال الروايس وســتقدم كل ما لديها من أجل تأمني 

روعتاهم وتخفيف معاناتهم وتغطية احتياجاتهم.

اجتماع بالجهات االغاثية
ويف إطار لقاءاته املستمرة، عقد الوفد الحكومي لقاًء 
موســعاً باملنظمات الدولية واملحلية العاملة يف املجال 
اإلنساني الناشطة يف محافظة مأرب، دعا خالله الوزير 
فتح منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية العاملة 
يف املجال اإلنساني إىل تحمل مســؤولياتها يف مواجهة 
املأســاة اإلنســانية التي تســبب بها انقالب مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيران، واالستجابة بصورة عاجلة 
الحتياجات موجات النزوح الجديدة إىل محافظة مأرب 
من مدينة الحزم بالجوف ومديرية نهم بصنعاء وأطراف 
محافظة مأرب، وأن يكون العمل االغاثي فاعالً ويوازي 
حجم النزوح الكبري واملتواصل إىل محافظة مأرب والذي 

فرض عليها أعباء أكرب من قدرتها وإمكانياتها.
الوزير فتح دعا املنظمــات األممية العاملة يف املجال 
اإلنساني إىل رضورة إعادة تقييم عملها اإلغاثي املقدم 
إىل محافظة مأرب التــي تحوي أكرب عدد من النازحني 
والذين يمثلون كل محافظات الجمهورية وإنشاء مركز 
يف املحافظة يتمتع باالســتقالل املايل واإلداري وإنشاء 
املخازن الكافية التي يمكنها من االســتجابة الريعة 
لالحتياجات الطارئة واملســتمرة باســتمرار موجات 

النزوح إىل املحافظة.

وشدد عىل املنظمات األممية 
عىل رضورة إعادة تقييم نفسها 
وتصحيح االختــالل يف الجانب 
اإلداري لهذه املنظمات، وإنهاء 
مركزية العمل واالنتقال إىل نظام 
الالمركزية يف العمل اإلنســاني 
وفتح مراكــز لها يف محافظات 
أخــرى واالســتفادة من كافة 
املنافذ اليمنية البحرية والربية 
والجويــة الواقعــة يف املناطق 
املحــررة وفق الرؤيــة املقدمة 
من الحكومــة اليمنية وإعطاء 
الصالحيات الكاملة لكل مركز، 
مطالبا بانتقال املنظمات الدولية 
يف عملها اإلنســاني إىل املرحلة 
الثانيــة من خطة االســتجابة 
اإلنســانية واملتمثلة يف تحسني 
العيش وعمل مشاريع  ســبل 
كثيفة العمالة وخلق فرص عمل 
التنمية  بما يحقــق  للنازحني 

ويوفر فرص عمل لهم.
وأضاف" هذا الوضع اإلنســاني نتــج عن انقالب 
مليشيا مســلحة عىل الرشعية ورئيس الدولة املنتخب 
وعىل مخرجات الحوار الوطنــي لليمنيني الذي اختار 
بناء دولته االتحادية باألقاليم التي تحكم بقوة القانون، 
لتفرض عليهم املليشــيا حكمها بقانون القوة والقتل 
والتدمري ومرشوعها الفكري واملنهجي وحقها اإللهي 
بحكم الناس واســتعبادهم وسلب أموالهم واستباحة 
دمائهم وأعراضهم وبدعم كبري من إيران"، متابعا " إذا 
أردنا معالجة الجانب اإلنساني الكارثي يف اليمن يجب 
معالجة أسبابه وهو االنقالب املليشاوي املسلح وإعادة 
مؤسسات الدولة وتسليم السالح وإقامة سالم قائم عىل 
املرجعيات الثالث املعرتف بهــا محليا وإقليميا ودوليا 
الستكمال العملية السياسية وبناء الدولة االتحادية وفق 
مخرجات الحوار الوطني والتي تضمن للجميع املساواة 

يف املواطنة والحقوق والواجبات".
ويف السياق، طالب الوفد الحكومي خالل اجتماع 
موســع لنواب وأعضاء اللجــان الفرعية لإلغاثة 
يف محافظات أمانة العاصمــة، صنعاء، املحويت، 
ذمار، حجة، صعدة، مأرب، ريمة، بدعم وإســناد 
الســلطات املحلية بمحافظة مــأرب، الفتا إىل أن 
محافظة مأرب استوعبت ماليني النازحني من كل 

محافظات الجمهورية، وأصبحت تمثل أكرب تجمع 
للنازحني وعىل الســلطات املحلية للمحافظات أن 
تتحمل مسؤوليتها وتتابع أوضاع نازحيها وتكون 

سندا للسلطة املحلية بمأرب.
وشــدد وزير اإلدارة املحلية رئيــس اللجنة العليا 
لإلغاثة عىل توحيد جهود اللجــان الفرعية لإلغاثة 
والتنسيق مع السلطة املحلية ملحافظة مأرب لتنظيم 
وترتيب أوضاع النازحني وتشــكيل لجنة مشرتكة 
لحرصهم وتتبع حركتهم، وإعداد برامج وخطط عمل 
إلقامة مشاريع تنموية وخدمية مستدامة والتواصل 
مع املنظمات الدولية لتمويلها ضمن خطة االستجابة 
من األموال التي تخصص للشعب اليمني من املانحني، 
والرتكيز عىل املشاريع كثيفة العمالة ومشاريع سبل 
العيش لحفظ كرامة املواطنني وعدم االكتفاء بتقديم 

السالل الغذائية.
وخالل االجتماع استمع وزير اإلدارة املحلية والفريق 
الحكومي املرافق معه إىل العديد من اإلشــكاليات التي 
تواجههم يف أداء واستجابة املنظمات اإلنسانية الرشيكة 
وآليات عمل بعضها البطيئة لالســتجابة لالحتياجات 
الطارئة ورضورة التزامها بالشفافية يف العمل اإلنساني 
واالستقاللية يف قراراتها واالستغالل األمثل للمخصصات 
التي تستلمها باسم املساعدات اإلنسانية لليمن، والتي 
توجه معظمها يف نفقات مرتبات وأجور وســفريات 
ونفقات إدارية عىل حساب الربامج واملشاريع اإلنسانية 
املقدمة التي تالمس االحتياجــات الحقيقية للنازحني 

واملجتمع املضيف.

زيارات مخيمات النزوح
وخالل الزيارة التي يقوم بها الوفد الحكومي ملحافظة 
مأرب، قام الوفد بتنفيذ زيارات ميدانية ملخيمات النازحني 
يف مخيم جو النسيم، لالطالع عىل أحوال النازحني، مستمعا 
الوفد إىل هموم النازحني ومعاناتهم وكيف أجربتهم املليشيا 

الحوثية عىل الترشد والنزوح من منازلهم.

واطلع الوفد خالل الزيارة عىل توزيع املســاعدات 
اإلنسانية واإلغاثية واإليوائية للنازحني يف املخيم املقدمة 
من مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية، 
معربا يف ذات الوقت عن شكره وتقديره للجهود اإلغاثية 
واإلنسانية التي تقوم بها اململكة العربية السعودية يف 
مساعدة اليمنيني، ومثمناً الدور اإلنساني للمملكة عرب 
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية وجهوده 
املســتمرة يف تقديم املساعدات اإلنســانية بمختلف 

جوانبها.

تبذل وزارة الثروة السمكية جهودا كبرية يف 
سبيل إعادة تأهيل الهيئات واملرافق التابعة لها 
حيث بدأ العمل يف إعادة تأهيل مبنى الهيئة العامة 
ألبحاث وعلوم البحار يف عدن وبتمويل حكومي 
وبكلفة بلغت 92مليون و871 ألف ريال ويشمل 
التأهيل أقسام الهيئة ) قسم علوم البحار وقسم 
األحياء املائية وإدارة شؤون املوظفني والشؤون 
املالية مكتبة مركزية ومختربات مكتبية صغرية 
باإلضافة إىل مخترب الكيمياء البحرية ومخترب 

القاعيــات ويعترب املرشوع 
نقلة نوعية نحو إعادة تفعيل 
الهيئــة البحثيــة املختصة 
بعلــوم البحــار واملصادر 

السمكية وتحسني أدائها.
وقال فهد كفاين - وزير 
السمكية يف ترصيح  الثروة 
خاص لـ "26سبتمرب ": إن 
إعادة تأهيــل مبنى الهيئة 
العامــة لألبحــاث وعلوم 
البحار  يعد املرشوع الثاني 
الذي تنفذه الوزارة يف قطاع 
األبحــاث بتمويل حكومي، 
حيث تم قبلــه تنفيذ 80 % 
مــن تأهيل مركــز األحياء 
املائية يف الربيقة كما يجري 

استكمال إجراءات تأهيل مركز التلوث البيئي 
التابع للهيئة.

وأشــار  كفاين إىل أن عملية تأهيل املنشآت 
البحثية للقطاع الســمكي تتزامن مع برنامج 
تدريبي وتأهييل للخرباء والباحثني  بالتعاون مع 
جهات داعمة عىل رأسها ) منظمة الفاو ( كما 
سيتم تأمني كلفة تنفيذ برنامج تدريب محيل 

للعاملني يف قطاع األبحاث خالل العام 2020م.

مناقشة احتياجات الصيادين ودعمهم 
وأكد الوزير كفاين خــالل زيارته التفقدية 
ملحافظة املهرة  عىل أهمية التنسيق والعمل مع 
السلطات املحلية لدعم الخدمات وتلبية احتياجات 
املواطنني وتقديم الدعم للقطاع السمكي باعتباره 
قطاعا غنيا وواعدا  بكثري من الفرص والخريات يف 
محافظة املهرة التي تحتضن اآلالف من الصيادين 

من مختلف مناطق اليمن.
وشــدد الوزير كفاين عىل أهمية التنســيق 
يف تنظيم عمليــات الصيد التقليــدي والرقابة 
والتفتيش البحري والحد من املخالفات التي تؤثر 

سلبا عىل الثروة السمكية والبيئة البحرية.
من جانبــه أكد محافظ  املهــرة عىل أهمية 
الحفاظ عىل الثروة الســمكية التي تتميز بها 
املحافظة وأهمية التنسيق بني الوزارة والسلطة 
املحليــة لتفعيل الرقابــة وتنظيــم عمليات 

االصطياد..

وناقش الوزير مع محافظ املهرة  محمد عيل 
يارس، أوضاع الصيادين ومراكز اإلنزال باملحافظة 
وســبل تقديم املســاعدات للصيادين وتطوير 
املنشآت السمكية والرشاكة مع القطاع الخاص 

إلنشاء مشاريع يف القطاع السمكي.

تجهيز مركز المعلومات
وعملت قيــادة وزارة الثروة الســمكية  يف 
العاصمة املؤقتة عدن البدء بعملية إنشاء وتجهيز 
الســمكية  املعلومات  مركز 
وربطــه بمراكــز اإلنــزال 
السمكي يف املحافظات بكلفة 
إجمالية بلغت 66 مليون ريال 

وبتمويل حكومي .
وأوضــح الوزير كفاين أن 
املرشوع يحتوي عىل تأهيل و 
تجهيز مكاتب وقاعات ملركز 
املعلومات الســمكي وبعض 
اإلدارات واألقسام ذات العالقة 
باملركــز من بينهــا إدارات 
للجــودة والرقابة واإلحصاء 
باالجتماعات  وقاعة خاصة 
والتدريب إضافــة إىل توفري 
أجهزة سريفرات وحواسيب 
وأجهزة كفية يتم استخدامها 
يف الربــط الشــبكي ورفع 
املعلومات والبيانات من مراكز اإلنزال السمكي يف 
املحافظات إىل املركز يف ديوان الوزارة يف العاصمة 

عدن.
ويف السياق ذاته قالت، م. رحاب رفيق - مدير 
عام مركز املعلومات السمكية، إن عملية إنشاء 
وتجهيز املركز ستسهم بصورة كبرية يف الحصول 
عىل املعلومات والبيانات السمكية بصورة دقيقة 
ومبارشة عرب خدمة نقل البيانات إلحدى شبكة 
االتصاالت الخلوية GPRS - GSM يف تواصل حي 
ومبارش بني مراكز اإلنزال الســمكي واملركز يف 
ديوان الوزارة كما سيتم من خالل هذه العملية 
الحد من املخالفــات املتعلقة يف الجودة والصيد 
الجائر واملخالف للقوانني وكــذا دعم األبحاث 
الســمكية وتوفري املعلومات والبيانات الدقيقة 

للباحثني.
وأشــارت إىل أنه يتم توفري )80( جهازا كفيا 
وتدريب املختصني عليها يف مراكز اإلنزال السمكي 
حيث يتــوىل التدريب واإلرشاف عىل التشــغيل 

والصيانة رشكة مختصة.
ويتوقع االنتهاء من املرحلة األوىل من املرشوع 

خالل ستة أشهر من بدء التنفيذ.
وتتزامن عملية إنشاء وتجهيز املركز بتأهيل 
ستني مركز إنزال سمكي نموذجي من بني 120 
مركز إنزال سمكي يف عموم املحافظات الساحلية 

ملواكبة عملية الربط باملركز  كمرحلة أوىل.

بتكليف من رئيس الجمهورية.. وفد حكومي يزور مأرب لالطالع على مستجدات األوضاع العسكرية والسياسية

اهلدف من الزيارة لقاء السلطة املحلية يف املحافظة ومناقشة متطلبات املعركة عى مستوى االستعداد واملستوى امليداين
الوفد الحكومي يعقد سلسلة اجتماعات بوزير الدفاع وممثلي السلطات المحلية ويؤكد ان الزيارة تأتي في إطار متابعة المعركة الوطنية الستكمال عملية التحرير

:» م. عمار العولقي لـ»
تغريات بيئية يف درجات حرارة مياه البحر أدت إىل تغري نسبة األكسجني املذاب ونفوق كثري من األحياء البحرية

وزارة الثروة السمكية تدشن مرحلة إعادة التأهيل للعديد من الهيئات والمؤسسات 

القطاع السمكي .. فرص استثامرية واعدة
الوزير كفاين: نعمل على تطوير المنشآت والشراكة مع 

القطاع الخاص إلنشاء مشاريع في القطاع السمكي

 إجــراءات عملية لتقييم ومعالجة الحالة البيئية البحرية في ســواحل 
عدن وأبين بعد حدوث ظاهرة نفوق بعض األحياء البحرية..

 الظاهــرة طبيعيــة وســتأخذ مداهــا خالل األســبوعين 
القادمين ثم تنحسر وتعود المياه البحرية كما كانت

   الخبير باســنيد: ازدهار الطحالب وفرزها لمواد ســامة 
يؤدي إلى نفوق العديد من األسماك
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تواجد القيادة السياسية والعسكرية إىل جانب املقاتلني ومتابعة سري املعارك 
التي يخوضونها واإلرشاف عليها مبارشة وتلمس أحوالهم واحتياجاتهم، الشك 
يعكس نفســه إيجابا عىل أداء املقاتل معنويا ويعزز من وترية االنتصارات 
بحكم شعور الفرد املقاتل برتابط أهدافه وغاياته الوطنية وبني قمة السلطة 

السياسية والعسكرية التي بقربها تؤكد ذلك الشعور وتحوله إىل يقني.
ويف هذا االطار حرص نائب رئيس الجمهورية نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة الفريق الركن عيل محسن صالح، منذ اللحظات األوىل من وصوله 
محافظة مأرب عىل متابعة األوضاع امليدانية والعســكرية وسري العمليات 

القتالية واملالحم الخالدة التي يســطرها أبطال الجيش يف مختلف ميادين 
العزة والرشف يف ســبيل حماية اليمن ودرء مرشوع إيران التخريبي الذي 
تقوده مليشيا الحوثي املتمردة الكهنوتية.. "26سبتمرب"رصدت أبرز أنشطة 

نائب رئيس الجمهورية خالل األسبوع الجاري وخرجت بالتايل:

وتواصــال لزياراته امليدانية واالقــرتاب عن كثب من 
األوضاع املختلفة للمؤسسات املدنية والعسكرية واألمنية، 
ترأس نائب رئيس الجمهورية نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة الفريق الركن عيل محسن صالح الثالثاء اجتماعاً 
ضم وكيل محافظة حرضموت لشؤون الوادي والصحراء 
عصام بن حربيش وقائد املنطقة العسكرية األوىل اللواء 
الركن صالح طيمس وأركان حرب املنطقة اللواء الركن 
يحيى أبو عوجاء ومدير عــام رشطة الوادي والصحراء 
العميد مبارك العوبثاني وقادة الوحدات األمنية والعسكرية.
وناقش اللقــاء األوضاع املختلفة ملديريــات الوادي 
والصحراء وأحوال أبناء محافظة حرضموت بشكل عام، 
ووضع الوحدات األمنية والعسكرية، والدور الكبري الذي 
تقوم به األجهزة املختصة يف سبيل استتباب األمن وراحة 

املواطنني ومحاربة اإلرهاب والتخريب بمختلف أشكاله.
وألقى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة يف االجتماع كلمة توجيهية نقل يف مستهلها تحيات 
وتقدير فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، وحثه 
الدائم عــىل مضاعفة الجهود واســتمرار العمل املتميز 

واليقظة واالنضباط العايل.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بما ملسه من جهود أمنية 

وعسكرية تعكس حرص الجيش واألمن وأبناء املجتمع 
عىل أن تعم السكينة والطمأنينة واالستقرار بما يحقق 
للمحافظة ازدهارها ورخاءها، منوهاً إىل ما شكلته سيئون 
مع محافظة مأرب مــن حاضنة وطنية للنازحني جراء 
الحرب التي شنتها مليشيا االنقالب الحوثية وحملتا عبئاً 

إنسانياً كبرياً.
وأكد نائب الرئيس إرصار القيادة السياسية عىل امليض 
يف بناء اليمن االتحادي املكون من ستة أقاليم والقائم عىل 
العدالة واملســاواة والحكم الرشيد والذي حظي بإجماع 
اليمنيني وإقرار اإلقليم والعالم، منوهاً إىل أن حرضموت 
الوادي والصحراء هي النواة النموذجية للدولة االتحادية، 
بما تمتلك من مقومات االستقرار واألمن وحضور الدولة 

ووعي املواطنني.
كما وضع نائب الرئيس الحضور يف صورة ما يجري من 
مستجدات عسكرية وما يحققه األبطال بدعم األشقاء يف 
التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية من انتصارات 
وثبات ميداني بمختلف الجبهات، مســتعرضاً عدداً من 
العراقيل التي تقف يف طريق استكمال تنفيذ اتفاق الرياض 
وما يمثل إنجازه من أهمية كبرية يف طريق إفشال مرشوع 

إيران التخريبي يف اليمن واملنطقة.
ويف سياق الحديث عن جهود الحل السيايس، جدد نائب 

الرئيس التأكيد عىل حرص الرشعية بقيادة فخامة رئيس 
الجمهورية عىل إحالل السالم الدائم املبني عىل املرجعيات 
الثالث وقدمت ألجل ذلك الكثري من التنازالت بما يضمن 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب وحماية حقوق اليمنيني.

وعرب نائب الرئيس عن شكره وتقديره لجهود مبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث وزياراته 
املختلفة للمدن اليمنية والتي كان آخرها زيارته ملحافظة 
مأرب وزيارة وفد من مكتبه ملدينة املكال الطالعه عن كثب 
عىل األوضاع ومناقشــته ملختلف اآلراء يف إطار مساعيه 

إليجاد حل سلمي.
من جانبه رحب وكيل محافظة حرضموت لشــؤون 
الوادي والصحراء بزيارة نائب رئيس الجمهورية، منوهاً 
إىل سري العمل يف مختلف املكاتب التنفيذية واألجهزة املدنية 
والعسكرية وما تحقق من إنجازات كبرية عىل صعيد البناء 
والتنمية وإرساء دعائم األمن ومحاربة اإلرهاب بكل صوره 

وأشكاله.
وجدد يف كلمتــه التأكيد عىل الوقــوف الكامل ألبناء 
حرضموت بمكوناتها املختلفة خلف القيادة السياسية 
ودعمها املســتمر للرشعية يف معركتها التي تخوضها 

الستعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن االتحادي الجديد.
كما عرب قائد املنطقة العســكرية األوىل عن رسوره 

وتقدير كل منتسبي املنطقة لزيارة نائب رئيس الجمهورية 
والتي تعكس اهتمام القيادة السياســية بأبناء القوات 
املسلحة واستمرار بناء الوحدات العسكرية بناًء وطنياً 

واحرتافياً.
وقــدم قائد املنطقــة تقريراً عن ســري أداء وحدات 
املنطقة وجهودها إىل جوار أجهزة األمن يف استتباب األمن 
واالستقرار والعمل عىل إفشــال كل محاوالت التخريب 

وزعزعة االستقرار وإقالق حياة املواطنني.
كما عرض قادة الوحدات العسكرية واألمنية عدداً من 
املوضوعات والقضايا املرتبطــة بأداء مهامهم الوطنية 
وجهود تطوير العمل وتعزيز مســتوى التنسيق األمني 
والعسكري بما يحقق النجاح املنشــود يف ضبط األمن 

وحماية املواطنني.
وزار نائب رئيس الجمهورية نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة عقب االجتماع برفقة وكيل محافظة حرضموت 
وقائد املنطقة العسكرية األوىل وأركان حرب املنطقة، مقر 

اللواء 23 ميكا.
والتقى خالل الزيارة قائد اللواء العميد الركن عبدالله 
معزب والقادة والضباط والصف والجنود واستمع منهم 
إىل سري العمل يف مواقعهم العسكرية التي يرابطون فيها، 

مشيداً بانضباطهم وجنديتهم يف أداء مهامهم املوكلة 

التقي يوم وصوله الجمعــة املاضية بوزير 
الدفاع الفريق الركن محمد عيل املقديش ورئيس 
هيئة األركان العامة قائد العمليات املشــرتكة 
الفريق الركن صغري بن عزيز ومحافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة 
الجوف اللواء أمني العكيمي بحضور قائد قوات 
التحالف بمأرب اللواء الركن عبدالحميد املزيني.

وكرس االجتماع ملناقشــة األوضاع امليدانية 
والعسكرية وســري العمليات القتالية واملالحم 
الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش يف مختلف 

ميادين العزة والرشف .
نائب رئيــس الجمهورية نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة الفريق الركن عيل محسن صالح 
نقل يف مستهل االجتماع تحيات فخامة الرئيس 
املشــري الركن عبدربه منصــور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة للقادة 
واملقاتلني األبطال، مثنيــًا عىل الجهود الكبرية 
والتضحيات التي يقدمونها يف ســبيل حماية 
الجمهورية واملكتســبات الوطنية ومجابهة 

مرشوع إيران التخريبي. 
وأثنى نائب الرئيس عــىل األدوار البطولية 
ألبطال القوات املســلحة وأحــرار اليمن ويف 
مقدمتهم أبناء إقليم ســبأ واألقالم الحرة من 

صحفيني وإعالميني ومــا يقدمه الجميع من 
نماذج صادقة يف الدفاع عن القضايا املصريية، 
داعيــاً كل املكونات السياســية واالجتماعية 
واملدنية إىل املزيد من التالحم بما فيه أمن اليمن 

واستقراره.

معربا عن بالغ تقديره وشكره لدعم األشقاء 
يف التحالف بقيادة اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة وما يقدمونه من مساندة أخوية تجسد 
وحدتنا العروبية ومصرينا املشرتك، مستعرضاً 
جهود اململكة يف السعي لتنفيذ اتفاق الرياض 

والوقوف املستمر مع اليمن وقضاياه.
إيماننا الراسخ بعدالة قضيتنا ونبل أهدافنا، 
يدفعنــا إىل االســتمرار يف موقفنــا الرافض 
للمليشــيات الكهنوتية التــي أذاقت اليمنيني 
الويالت، ويمنحنا اليقني الكامل بالنرص القادم 

وتحرير كل تراب اليمن الطاهر".
مؤكدا بان أبطال الجيش يسطرون مالحم 
خالدة يف ســبيل حماية اليمن ودرء مرشوع 
إيران التخريبي، ويرضبــون أروع األمثلة يف 
الصرب والثبات واالستبسال والتضحية، وقال: " 

يقف الجيش يف طليعة آمال البالد، ويؤدي واجباً 
وطنياً مقدساً يستوجب من األصوات الجمهورية 
وكل اليمنيني االلتفاف حوله، والذود عن أهدافه، 

ورفع ثقة الشعب به".
وبني نائب الرئيس بأن مشــاكل االنقالبيني 
الداخلية ورفض الناس لهم دفعهم لعداء الشعب 
وتجاوزه، ال سيما وهذه الجماعة املتمردة تحمل 
املــرشوع الطائفي والتمزيقــي للبالد وتدفع 
بالناس إىل املحارق وتتعمد زيادة معاناة الناس 

وبؤسهم.
مشــريا إىل أن كل املحن التي تقف يف طريق 
معركة التحرير تكشــف الجميع يف مواقفها 
الحقيقية من الجمهورية، وُتفرَز فيها املواقف 
الوطنية الصادقة، فمن يعيل من شأن الجيش 
الذي يقاتل نيابــة عن األمة، ُيعــيل من قيم 

الجمهورية والثورة.
ويف االجتماع قدم وزير الدفاع ورئيس هيئة 
األركان ومحافظو مأرب والجوف صورة كاملة 
عن الوضع، منوهني إىل املعنويات القتالية العالية 
ألبطال الجيش، مؤكدين التفاف مختلف املكونات 
السياسية واالجتماعية حول القيادة السياسية 
القوات املســلحة يف معركــة اليمنيني الكربى 

الستعادة الجمهورية واالنتصار للثورة.

كما التقى نائب رئيس الجمهورية نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة الفريق الركن عيل 
محسن صالح، السبت الفائت بقائد املنطقة 
العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان 
جربان والقائم بأعمال املنطقة العســكرية 
السادسة اللواء الركن أمني الوائيل لالطالع عىل 
املستجدات امليدانية وأحوال املقاتلني األبطال 

املرابطني يف مختلف الجبهات.
ونقل نائب الرئيس يف مستهل اللقاء تحيات 
وتقدير فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املســلحة للقادة والضباط والصف 
الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع املالحم 
البطولية، مشيداً باستبسال املقاتلني األبطال 
وثباتهم يف مواجهة مليشيا التمرد الحوثية 

املدعومة من إيران.
وعرب نائب الرئيس عن شكره لألشقاء يف 
دول التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة التي تخوض مع الرشعية معركة 
اســتعادة الدولة اليمنية ومعركة العروبة 

واملصري الواحد ضد مرشوع إيران التخريبي 
الهادف لزعزعة األمن واالســتقرار يف اليمن 

واملنطقة.
واستمع نائب رئيس الجمهورية يف اللقاء 
إىل صورة كاملة عن الوضــع يف املنطقتني 
والــدور الذي تقوم بــه يف مواجهة تصعيد 
مليشــيا الحوثي التي عبثت وال تزال بأمن 
اليمن واليمنيني ومقدراتهم وطال عبثها أمن 

األشقاء واإلقليم واملمرات الدولية.
منوها إىل أن الرشعية بقيادة فخامة رئيس 
الجمهوريــة تدعو للســالم دوماً وتخوض 
معركة دفاعية الســتعادة الحق املرشوع، 
وتقــف يف وجه التصعيــد الحوثي املمنهج 
واملتكرر، مســتعرضاً يف الوقت ذاته املآيس 
الكارثيــة التي خلفتها املليشــيات ونهبها 
للممتلكات وللمساعدات اإلغاثية واإلنسانية 

واستهدافها للمدن واألحياء السكنية.
وحث نائب الرئيــس عىل املزيد من العمل 
والتفاني وتعزيز االنضباط ورفع مســتوى 
التنســيق القتايل بني الوحدات، منوهاً إىل أن 

املمارســات اإلجرامية للمليشيات املتمردة 
بحق أبناء الشعب وفكرها الطائفي القائم عىل 
تمزيق الصف الوطني والنسيج االجتماعي 
وتكريس الطبقية يف املجتمــع، وارتهانها 
للمرشوع اإليراني الفاريس الخبيث، سيفشل 
مرشوعها بالشك بعزيمة الرجال الصادقني 
وتضحيات املخلصني من أبناء القوات املسلحة 
واألمن وأحــرار اليمن وإســناد أخوي من 

التحالف.
من جانبهما رفع قائد املنطقة العسكرية 
السابعة والقائم بأعمال املنطقة العسكرية 
السادسة تحياتهما وتقدير منتسبي املنطقتني 
إىل القيادة السياسية والعسكرية، منوهني 
إىل ما يتحىل به األبطال األشــاوس املرابطني 
يف مواقع العز والرشف مــن عزيمة قتالية 
ومعنويات عالية، وما يتحلون به من صرب 
وثبات واستبسال يف سبيل تحرير كل أرايض 
اليمن الطاهر ورفع املعاناة عن أبناء الشعب 
اليمني والحفاظ عىل الجمهورية واملكتسبات 

الوطنية.

إىل ذلك اســتمع نائب رئيس 
الجمهورية نائــب القائد األعىل 
للقوات املسلحة الفريق الركن عيل 
محسن صالح خالل لقائه األحد 
قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
اللواء الركن محمد أحمد الحبييش 
إىل املستجدات واطلع عىل أحوال 
املقاتلني األبطــال املرابطني يف 

جبهات املنطقة.
ونقل نائــب الرئيس تحيات 
فخامة الرئيس املشــري الركن 
عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات 
واملقاتلني  للقــادة  املســلحة 
البواسل، مشيداً بما يسطرونه 
من بطوالت وتضحيات تاريخية 
يف مواجهة املليشيات الطائفية 
االنقالبية التي تمارس أبشــع 

الجرائم بحق اليمن واليمنيني.
وعرب نائب الرئيس عن تقديره لدور األشــقاء 

يف دول التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ومســاندتهم للرشعية ولدور القوات 

املسلحة يف معركتها املصريية ضد 
مرشوع إيران التخريبي.

وأكد نائــب رئيس الجمهورية يف 
اللقاء عىل اهتمــام وتقدير القيادة 
السياســية للمالحم التي يسطرها 
املقاتلون األبطال يف مختلف ميادين 
العــزة والكرامة ألجــل أمن اليمن 
واستقراره، ويخطون بدمائهم الزكية 
أروع النماذج يف الجندية واالنضباط 
والتضحية، منوهاً إىل االســتمرار 
يف عزيمتهــم ونضالهم يف مقارعة 

االعتداءات الحوثية اإليرانية.
من جانبه تطــرق قائد املنطقة 
الثالثــة إىل عــدد مــن القضايا 
واملوضوعات املرتبطة باملنطقة وما 
يتحقق من إنجازات بفضل صمود 
وبسالة أبطال الجيش ودعم األشقاء 
يف التحالف، مؤكداً ثبــات األبطال 
وعزيمتهم القتالية يف صد اعتداءات 

وتصعيد املليشيات االنقالبية اإلجرامية.

نقل تقدير وتحيات الرئيس للقادة والضباط والصف والجنود الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع المالحم البطولية

نائب الرئيس: انتصارات اجليش تستوجب التفاف أصوات اجلمهورية وكل اليمنيني
القيادة السياسية عازمة على استكمال معركة التحرير والمضي نحو بناء اليمن االتحادي

وقفة األشقاء يف التحالف بقيادة اململكة ستظل خالدة يف أذهان اليمنيني

نائب القائد األعى يلتقي وزير الدفاع ورئيس األركان وحمافظي مأرب واجلوف وقيادة التحالف

ويطلع عى أحوال املقاتلني باملنطقة العسكرية الثالثة ويستمع إىل مستجدات األوضاع العسكرية يف املنطقتني السادسة والسابعة

ويستمع إىل مستوى االنضباط واجلاهزية للوحدات العسكرية

ويلتقي اللجنة األمنية وقادة الوحدات العسكرية بحرموت الوادي ويزور اللواء 23 ميكا

وللدفع بعملية اســتمرارية االنتصارات التــي يحققها الجيش يف 
مختلف الجبهــات التقى نائب رئيس الجمهوريــة نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة الفريق الركن عيل محسن صالح االثنني وزير الدفاع 
الفريق الركن محمد املقديش ورئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 
املشرتكة الفريق الركن صغري بن عزيز واملفتش العام للقوات املسلحة 

اللواء الركن عادل القمريي.
ويف اللقاء استمع نائب الرئيس إىل أداء مختلف الوحدات العسكرية 
ومستوى االنضباط والجاهزية والتدريب والتأهيل وتفاصيل عن سري 

العمليات العسكرية يف مختلف الجبهات وجهود صد اعتداءات وتصعيد 
املليشيات االنقالبية التي باتت تستهدف املدن واملساجد ومنازل املواطنني.
وحيا نائب رئيس الجمهورية نائب القائد األعىل البطوالت العظيمة 
التي يســطرها األبطال يف الجوف وصنعاء والضالع ومأرب والبيضاء 
وحجة والســاحل الغربي وتعز ولحج وصعــدة وكل مواقع البطولة 
والرشف املمتدة عىل طــول الجمهورية واملدافعة عــن عزة اليمنيني 

ومجدهم ومكاسب ثورتهم املجيدة.
كما عرب نائب الرئيس عن شكره لألدوار السياسية واملجتمعية واملدنية 

ألبناء ومشائخ القبائل واألحزاب السياســية واملنظمات والصحفيني 
ومختلف املكونات، لرفضهم ممارسات االنقالبيني وملساندتهم للرشعية، 
داعياً كل اليمنيني إىل مواصلة السري لحماية مكتسبات الجمهورية والذود 

عن حياض الوطن.
وأشار الفريق الركن عيل محســن  إىل دعم التحالف بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشــقيقة ومساندتهم للرشعية ضد مرشوع إيران 
التوسعي والتخريبي يف اليمن واملنطقة، وتقدير القيادة السياسية وكل 

اليمنيني لهذه الوقفة األخوية.

من جانبهم أكد وزير الدفــاع ورئيس هيئة األركان العامة واملفتش 
العام للقوات املسلحة بأن استخدام الحوثي لهذه الكثافة الصاروخية 
والطريان املسري والقوارب املفخخة واأللغام البحرية التي تطال مختلف 
املناطق اليمنية وعىل الجريان واملياه اإلقليمية والدولية يدل عىل الدعم 
اإليراني الكبري والالمحدود لتخريــب اليمن واملنطقة يف انتهاك صارخ 
لكل القوانني واملواثيق الدولية, ونوه القادة يف اللقاء إىل عدد من القضايا 
واملوضوعات العســكرية ويف مقدمتها تصعيد املليشــيات االنقالبية 

واستمرار اعتداءاتها وعرقلتها لكل جهود السالم.

ويشيد بانتصارات األبطال يف حمافظة اجلوف
وفيما يتعلق باالنتصارات العظيمة التي يســطرها أبطال 
القوات املســلحة يف محافظــة الجوف أجــرى نائب رئيس 
الجمهورية نائب القائد األعىل الفريق الركن عيل محسن صالح، 
مساء االثنني، اتصاالً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء 
أمني العكيمي ملتابعة التطورات امليدانية وما يسطره املقاتلون 

من مالحم خالدة.
حيث أشاد نائب الرئيس باالنتصارات التي يحققها األبطال 
بدعــم التحالف يف منطقة اليتمة وخب والشــعف بمحافظة 
الجوف رداً عىل تصعيد واعتداءات املليشيات الحوثية االنقالبية، 
مؤكداً يف اتصاله بأن هذه األدوار النضالية والتضحيات للجيش 
وأحرار اليمن ووقفة األشقاء يف التحالف بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ستظل خالدة يف أذهان اليمنيني كمثال للدفاع 

عن أبناء الشعب اليمني وهويتهم العربية.
من ناحيته قدم محافظ املحافظــة اللواء العكيمي صورة 
موجزة عــن الوضع امليداني وأحوال املقاتلــني األبطال، واكد 
املحافظ العكيمي عــىل عظمة املعنويات العالية للمرابطني يف 
مواقع البطولة والــرشف وإيمانهم الكامل بانتصار قضيتهم 

العادلة.
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ــاع  ــىل أوض ــالع ع ــف، لالط ــي مكل ــد حكوم ــا وف ــوم به ــارة يق ــل يف زي ــاً تمث ــا ملموس ــاطاً حكومي ــأرب نش ــة م ــهد محافظ تش

املحافظــة واســناد القــوات املســلحة والســلطة املحليــة، ومعالجــة اوضــاع النازحــني التــي تتضاعــف أعدادهــم يومــاً بعــد آخــر يف 

ظــل إجــرام املليشــيا الحوثيــة املســتمر..

"26ســبتمرب" التقــت رئيــس الوفــد الحكومــي وزيــر اإلدارة املحليــة رئيــس اللجنــة العليــا لإلغاثــة عبدالرقيــب فتــح وناقشــت 

معــه العديــد مــن القضايــا املتعلقــة بالوضــع اإلنســاني والســيايس الــذي تعيشــه بالدنــا اليــوم فــإىل نــص الحــوار:

   حاوره/ محمد الحريبي

* بداية ما الهدف مــن زيارة الفريق الحكومي إىل 
مارب؟

الفريــق الحكومي الــذي يزور مــأرب تنفيذاً 
لتوجيهــات الرئيس هادي مهمتة دعم الســلطة 
املحلية وحشد وتحفيز الناس لدعم السلطة املحلية 
وأيضا حشــد الحاضنة الشعبية لحماية مأرب من 
أي مخاطر قد تتعرض لها ســواء كانت أمنية أو 
خدمية ألن مــأرب اآلن تواجه العديد من التحديات 
سواء التنموية أو الخدمية لذا من املهم توعية الناس 
للدفاع عن مأرب ألن مأرب تدافع عن الجمهورية، 
وكذا من مهام الفريق تفقد أوضاع النازحني عامة 

ونازحي الجوف بصورة خاصة.

ال حوار مع المليشيا
* تزامنت زيارتكم مــع زيارة للمبعوث األممي إىل 
مارب ما تعليقكم حول هــذه الزيارة وكيف كان 

لقاؤكم باملبعوث؟

أنا قابلت غريفث وقلت له زيارتك إىل مأرب مرحب 
بها والحكومة ســتظل تدعم جهودك للسالم، لكن 
عليك أن تشــخص الوضع اإلنســاني وما أسبابه، 
يف اليمــن لم تحدث أي كــوارث طبيعية وما حدث 
هو انقالب مليشاوي مســلح عىل الدولة ورئيسها 
املنتخب وحكومتها الرشعية ادى إىل كوارث إنسانية. 
وقلت له أيضا أن تظل تبحث عن حلول خارج إطار 
املرجعيــات الوطنية والعربية وقــرارات الرشعية 
الدولية هو مضيعة للوقت ولن تنجح يف مهامك ونحن 
نؤكد دعمنا لجهود املبعوث األممي برشط االلتزام 

باملرجعيات الثالث.

وأنا اؤكد هنا ومن خالل صحيفة "26سبتمرب" أن 
الحرب ليست الحل ونحن نعلم أن الحل هو الحوار 
ولكن ليس الحوار مع مليشيا شيطانية ترفض تنفيذ 
االتفاقيات التي وقعت عليها يف الكويت والسويد حتى 
اليوم، نحن مع حلول تنهي الحرب وال تولد حروب 

قادمة.

معالجة وضع النازحين
* ما الذي قدمتموه لحل مشكلة النازحني إىل مأرب؟

بخصوص النازحــون.. مأرب هي أكرب محافظة 
توافد إليها النازحني، وجاءت مشاكل حزم الجوف 
فتوافد الكثري من النازحون، لذا تعاملنا بمسؤولية 
ووجهت رسائل لدولة رئيس الوزراء، وللمنظمات 
اإلغاثية وتجاوب معنا مركز امللك ســلمان لإلغاثة 
واالعمال اإلنســانية وقدم أكثر من 3 آالف خيمة 
وأكثر من 5 آالف ســله غذائية، وقمت بزيارة لعدد 
من مخيمات النازحني يف مارب خالل األيام املاضية.

إغاثة لجميع المواطنين
* كرئيس للجنــة العليا لإلغاثة.. ماهي مهامكم يف 
هذه اللجنة وآليات عملكــم خاصة يف ظل الوضع 

اإلنساني الذي تعيشه بالدنا اليوم؟

أود أن أوضح مهام اللجنة العليا لإلغاثة منذ البداية 
ومنذ استالمي هذا امللف اإلغاثي الهام منتصف 2015 
حددنا ألنفسنا مهاماً رئيسية ومحددة أوال التزمنا 
باملبــادئ واملعايري الدولية للعمل اإلنســاني وهي 
الحيادية واملسؤولية والشــفافية نحن محايدون 
فيما يخص العمل اإلنساني ولكن لسنا محايدين يف 
القضايا الوطنية وقضايا مواجهة املليشيا الحوثية، 
وما نقصده بالحيــاد يف العمل اإلنســاني هو أن 
ننظر لكل محتــاج يف الجمهورية اليمنية بعيداً عن 
االنتماءات السياسية أو الطائفية أو الدينية ووفقاً 
لتوجيهات رئيــس الجمهورية نتعامل مع املواطن 
اليمني يف كل محافظات الجمهورية وندعو يف اللجنة 
العليا لإلغاثة دائماً إىل إغاثة اليمنيني بصورة عامة 
من صعدة إىل املهرة دون تمييز، ودون أي تحيزات ويف 
كل نداءاتنا وخطاباتنا ومؤتمراتنا نقول بأن اليمني 
يحتاج إىل إغاثة ســواء كان تحت سيطرة املليشيا 
الحوثية أو يف املناطق املحــررة ونحن نفرح عندما 
تذهب اإلغاثة إىل صعدة أو إىل عمران أو إىل املحويت 
أو إىل الجوف أو إىل أي من املحافظات وذلك ألننا نعرف 
أن املواطن يف هذه املحافظــات يعيش حالة القوة 
القهرية ال يستطيع حتى أن يعرب عن رأيه فلذلك من 
حيث املبدأ نحن التزمنا بمبدأ الحيادية واملسؤولية 
عن كل ابناء الشعب اليمني واعتقد أنه نوع ما قدرنا 
أن ننجح بهذا وأنا هنا ال أدعي الكمال ولكن وفقا ملا 

أتيح من موارد نجحنا.

ال نتدخل في التنفيذ
* هل ترشفون عــىل العمل اإلغاثي.. وكيف تردون 
عىل شكاوى املواطنني املتعلقة بعدم وصول اإلغاثة 

أو رداءة محتوياتها؟

نحن منذ البداية كما أوضحــت التزمنا بمبادئ 

معينة يف اإلغاثة، باإلضافــة التزمنا بأن ال نتدخل 
يف األعمال التنفيذية لألعمال اإلغاثية، وأقولها كما 
قلتها ســابقاً ال يوجد لدى اللجنة العليا لإلغاثة أي 
مخازن إغاثية تستلم فيها مواد عينية وليس لديها 
حسابات يف البنوك تســتلم موارد نقدية سواءا عىل 
مستوى املركز أو الفروع، كل ما نقوم به هو الدعوة 
والتنسيق واملتابعة وهذا يحملنا مسؤولية كبرية جداً.

رقابة مجتمعية
* وماذا بشأن الشكاوى الصادرة من املواطنني؟

نحن مــن خاللكم اليوم ويف ظــل ما يحدث من 
بعض القصور من املنظمات اإلغاثية الدولية، نحن 
نشدد عىل أهمية الرقابة واملتابعة وبالذات من قبل 
مؤسســات املجتمع املدني، عليها وأن تكون هي 

الرقابة عىل مستوى  أدوات 
املحافظــات وعــىل جميع 
املستويات املتواجد فيها عمل 

إغاثي..

اليوم نحن رغم الشكاوي 
التــي تقال عــىل املنظمات 
الدولية؛ لكن أنــا اقول هم 
رشكاؤنا يف العمل اإلنساني، 
لهم إيجابيات ولهم سلبيات 
وهناك أمــوال تذهب هدراً 
نتيجــة ســوء اســتخدام 
املنظمات  وال مباالة هــذه 
وعلينا أن نتابع ونقوم هذه 

السلبيات.

ال مركزية العمل اإلغاثي
* أال يمكنكم تقديم حلول 
لهذه املشاكل وبما يضمن 
وصــول اإلغاثة إىل جميع 

املستفيدين؟

نحن قدمنا تصوراً مبكراً 
للحد من ســوء اســتخدام 
هذه األمــوال وعدم املركزية 
يف املنظمــات اإلغاثية، أيضا 
قدمنا تصوراً يف عام 2015م 
ملنسق الشــؤون اإلنسانية 
اليمن إليجاد  ومفوضهم يف 
خمسة مراكز إغاثية يف اليمن 
من خالل اتبــاع ال مركزية 
العمل اإلغاثي والتي تتلخص 
بفتح مراكز يف صنعاء ومأرب 
وتعــز والحديــدة واملكال، 
كل مركــز يكون مســؤول 
عــن املحافظــات املجاورة 
والقريبــة كونها ســتكون 
سهلة الوصول إليها، لو تم 
اعتماد هذه الطريقة لتجنبت 
نهــب الكثري مــن األموال 
والكثري من القصور يف العمل 
اإلغاثي ولجنبنا املواد اإلغاثية 
عمليات النهب املستمرة التي 

تقوم بها مليشيا الحوثي.

* ماذا عن االموال الطائلة 
التي تحصــل عليها هذه 
املنظمات.. ملاذا ال تدار عرب 

الحكومة؟

أؤكد أن األموال التي تحصل 
عليها املنظمات من املانحني 
ال تذهــب لخزينة الدولة وال 

للبنك املركزي وتذهب مبارشة للمنظمات الدولية، 
وكان دولة رئيس الوزراء طالب بايداع هذه املبالغ 
يف البنك املركزي ويتم اعطاء املنظمات بأعىل نسبة 

رصف، لكن هذا األمر لم ينفذ حتى اآلن.

تحسين سبل العيش
* مؤخراً انعقد منتدى الرياض اإلنساني وشاركتم 
فيه وقريبا سينعقد مؤتمر املانحني لليمن.. هل لديكم 
أي توجه جديد يف العمل اإلغاثي يتوازى مع تطورات 

الوضع اإلنساني يف البلد؟

 نعمل منذ 2019م، عىل االنتقال إىل مرحلة تحسني 
سبل العيش كونه ال يجوز اســتمرار املنظمات يف 
توزيع سالل إغاثية للمواطنني فقط، ألنها تمثل نوع 
من البطالة بالنسبة للمواطن، فعندما يحصل عىل 
ثالث سالت إغاثية يبيع سلتني ويتوقف عن العمل، 

لذلك املواطن يتكاسل عن العمل..

نعمل أيضا يف مرحلة تحســني سبل العيش، عىل 
مشاريع اســتثمارية صغرية ومنها األجر مقابل 
العمل، واملساعدات النقدية ونجحنا إىل حد ما يف هذا 
الجانب مع برنامج الغذاء العاملي، ونحن نتجه لتنفيذ 
هذه املشاريع خالل 2020م، والعمل عىل مشاريع 
توفر فرص عمل للشباب والعاطلني عن العمل، وأن 

يكون النازحون منتجني.. ووجدنا اســتجابة من 
قبل املنظمات لهذه املقرتحــات ومؤخراً يف منتدى 
الرياض خرجنا بتوصيات تؤكــد عىل االنتقال من 
اإلغاثة الطارئة إىل اإلغاثة التنموية من خالل مشاريع 

تحسني سبل العيش والتنمية املستدامة الصغرية.

نهب مؤسسات الدولة
* ما العوائق التي تواجه عمل الحكومة يف الشــأن 
اإلنســاني، وما تأثري االنقالب عــىل أدائكم يف هذا 

الجانب؟

تعرف  كمــا 
املــوارد  بــأن 
بالنســبة لنــا 
نهبت  كحكومة 
من قبل املليشيا 
وأن  االنقالبية، 

الحكومة أصبحت حكومة رشعية مســؤولة عن 
الشــعب اليمني لكنها ال تمتلك مؤسسات الدولة، 
معروف عن اإلدارة أن فيها مســؤولية وســلطة، 
املسؤولية بقرار رئايس أو وزاري والسلطة أن يتاح لك 
تنفيذ هذه القرارات، لألسف الشديد انقالب املليشيا 
الحوثية نهب كل مؤسسات الدولة، أنا كوزير لإلدارة 
املحلية كان لدي 982 موظفاً 
وأكثر مــن مليــاري ريال 
ومحلية  مركزية  اعتمادات 
اليوم أصبحــت وزير إدارة 
محلية وال أمتلك أي وسائل 
تنفيــذ هذه املســؤوليات، 
فلذلك هذه الصعوبات التي 
تواجــه الحكومة، وال أعني 
هنا الدفاع عن الحكومة أو 
التربير لها لكن هي مسؤولة 

وعليها البحث عن موارد.

إجرام حوثي مستمر
* ما تعليقكم عىل قيام مليشيا 
الحوثي بنهب املواد اإلغاثية وما 

الذي قمتم به يف هذا الشأن؟

نحن قدمنا ملفات لفريق 
التحقيق املشكل من مجلس 
األمن، وقدمنا ملفاً ملنسق 
الشؤون اإلنسانية، وقدمنا 
تقاريــر مفصلة عن نهب 
املليشيا أكثر من 898 قافلة 
إغاثية، كانــت يف طريقها 
إلغاثة املواطنني يف مناطق 
مختلفة ووجدنا استجابة 
بعــد معاناة وهنــا أتقدم 
بالشــكر العميــق للمدير 
العاملي  للغــذاء  التنفيذي 
عندمــا قال: إن مليشــيا 
الحوثي تــرق الغذاء من 
أفــواه الجوعى بعد زيارته 

للحديدة.

مساعدات نقدية
* هــل البيانــات تكفي لحل 

املشكلة؟

ال.. نحن طالبنا باالنتقال 
من توزيع املواد اإلغاثية إىل 
توزيع مبالغ مالية، لضمان 
وصول املساعدات، وقد بدأنا 
من عدن باستهداف 40 ألف 
أرسة بتوزيــع اإلغاثة نقداً 
كبرياً  نجاحــاً  وقد حققنا 
املؤقتة عدن  العاصمــة  يف 
80الف  وسنســتهدف اآلن 
برنامــج  ارسة، ودعونــا 
الغذاء العاملي الستخدام كل 
لضمان  التحقق  اســاليب 
وصول املســاعدات النقدية 
للمســتهدفني، ونتجه اآلن 
لتنفيذ ذات األمر يف أبني تعز 

وبقية املحافظات.

مليشيا الحوثي عارضت هذه الطريقة وهذا يدل 
عىل انها تستغل العمل اإلغاثي للمجهود الحربي، 
وبعد ضغوط كبرية بدأوا باالستجابة لهذه الفكرة، 
ونحن ندعــو برنامج الغذاء العاملي لالســتمرار 
بالضغط عىل املليشــيا الحوثية من أجل تطبيق 
معايري حقيقيــة يف العمل اإلغاثي تضمن وصول 

اإلغاثة ملستحقيها.

مساعدات.. مجهود حربي
* ماذا عن الصعوبات التي تدعي املنظمات الدولية 

أنها تعيق عملها؟

بالنســبة للصعوبات التــي تواجهها املنظمات 
بإيصال املواد اإلغاثية، نحن قدمنا لهم تصوراً عن 
22 منفذاً بريــاً وجوياً وبحرياً، وبإمكان املنظمات 
اســتخدام هذه املنافذ، لكــن املنظمات ترص عىل 
اســتخدام مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذا ما 
يســبب صعوبة يف الوصول كون مينــاء الحديدة 
ومطار صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وهنا 
أود االشــارة إىل أن املنظمات األمميــة تقول أن ما 
يصل عرب ميناء الحديدة أكثر من %80 من اإلغاثة 
واالدوية، وأكثر مخازن تخزين املواد اإلغاثية لربنامج 
الغذاء العاملي موجودة يف الحديدة.. لكن لآلســف 
الشديد ظهرت املجاعة يف مديريات تابعة للحديدة 
وهي تحصل عىل اكرب نسبة، وهذا يؤكد أن املليشيا 
تستخدم اإلغاثة لدعم مجهودها الحربي، وإال كيف 
تتلقى محافظة أكرب قــدر من اإلغاثة وتظهر فيها 
املجاعة؟! عىل املنظمــات الدولية االجابة عىل هذا 

السؤال.

* هل يمكن لفريق العقوبــات اتخاذ عقوبات عىل 
املليشيا بهذا الخصوص؟

نحن دعونا فريــق العقوبات واملنظمات إىل عدم 
الســكوت ألن الســكوت مخل بكل معايري العمل 
اإلنســاني، وصمتهم مريب ملا يجري للمدنيني من 
تهجري من قبل مليشيا الحوثي يف مناطق الرصاع، هذا 
مخالف للربتوكول األول والثاني من اتفاقية جنيف 
الرابعة التي تنص عــىل منع أي تهجري للمدنيني يف 
مناطق الرصاع، وأنا ادعوهم إلدانة املليشيا وتطبيق 
املعايري اإلنســانية أثناء الرصاع، كما ادعو منسق 
الشؤون اإلنسانية والسيد غريفيث أن يدين التدخل 
يف األعمال اإلغاثية من أي طــرف كان، آلن العمل 
اإلنساني يجب أن يصل لإلنسان كما هو وال يتدخل 

يف السياسة.

مشروع الدولة االتحادية
* كوزير لإلدارة املحلية كيف تنظر ملستقبل اليمن 

ومرشوع الدولة االتحادية ونظام األقاليم؟!

ال مخرج أمام الشعب اليمني إال اإليمان وااللتزام 
بما اتفق عليه اليمنيون يف مؤتمر الحوار الوطني، 
والتي انقلبت عليها مليشيا الحوثي.. ال مخرج أمام 
اليمنيني إال الدفاع عن مــرشوع الدولة االتحادية 
وااللتزام الواضح بالوقوف ضــد من يخالف هذه 

االلتزامات..

اليوم تثبت السلطات املحلية رغم كل املشاكل أنها 
هي الباقية، لذلك الدولة االتحادية ومخرجات الحوار 
هي تؤســس لرشاكة حقيقية يف السلطة والثروة، 
وتعطي حلوالً حقيقية للمواطن اليمني عىل مستوى 
املحافظات بأن يكون مسؤوالً يف التخطيط والتنفيذ 

ورشيكاً يف تحمل املسؤولية.

الدولة االتحاديــة هي الحل، ونحــن قلنا لدينا 
االستعداد أن نناقش كل االليات والتفاصيل املرتبطة 
بتنفيذ هذه الفكرة لكن ال اعتقد ومن خالل لقاءاتي 
مع السلطات املحلية مع فئات املجتمع الكل مؤمن 
أن الدولة االتحادية هــي املخرج إلنهاء الرصاعات 
التي حدثت يف اليمن والتي قــد تحدث ال قدر الله، 
النظام االتحادي من أرقى األنظمة اإلدارية يف العالم 
وسنتمسك به كونه يوفر لنا مظلة نعيش فيها تحت 
سلطة قوة القانون ال قانون القوة، يكفينا مركزية 
أكثر من خمسة وثالثني سنة عانينا منها وال يمكن 

ان نقبل العودة إليها.

الحوار مع المليشيا الحوثية قبل أن ترضخ للسالم العادل
 :» « الــــــوزيــــر فـــــــتح لـــ

ال خمرج أمام اليمنيني إال بالدفاع عن مرشوع الدولة االحتادية
المليشيا الحوثية نهبت أكثر من 898 قافلة إغاثية وتسرق الغذاء من أفواه الجوعى

 المنظمات تصر على استخدام مطار صنعاء وميناء الحديدة
  نحن مع حلول تنهي الحرب وال تولد حروبًا قادمة

 أشــرفنا على تقديم مساعدات عاجلة للنازحين في 
مارب وسنواصل جهودنا لمعالجة أوضاعهم

  على مؤسسات المجتمع المدني أن تكون أداة للرقابة 
المجتمعية على العمل اإلنساني

  األمــوال التــي تحصــل عليهــا المنظمات من 
المانحيــن ال تذهــب لخزينــة الدولــة وال للبنــك 

المركزي وتذهب مباشرة للمنظمات الدولية
 نعمل على االنتقال إلى مرحلة تحســين سبل العيش 
وال يجوز اســتمرار المنظمات في توزيع سالل إغاثية 

للمواطنين فقط، ألنها تساعدهم على البطالة 
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* لنبــدأ أوالً من مأســاة نازحي محافظة 
الجوف ما هي طبيعة إغاثتهم إىل اآلن؟

مأساة النازحني يف مارب مأساة كبرية جداً.. 
من قبل موجة نزوح الجوف ونهم األخرية يف 
مأرب ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف نازح 
نزحوا منذ 2014 وأوضاعهم سيئة جداً يف ظل 
غياب شــبه تام للمنظمــات الدولية املعنية 
بالنازحني عدا مركز امللك سلمان الذي يقدم 
مساعدات بشكل مستمر لكن عدد النازحني 

أكرب مما يقدم.
النازحون يف مأرب هــم يف األصل نازحني 
للمرة الثانية والثالثة يعني أننا أمام مجتمع 
منهك من النازحون مجتمع هش اقتصاديا وقد 
فقد جميع مدخراته وامكانياته وهذا يضاعف 

املشكلة أكثر. 
اآلن حدثت موجة كبرية مــن النزوح منذ 
منتصف يناير املايض وحتى اليوم حيث نزح 
اآلالف من نهم واملناطــق املجاورة لها ومن 
ضمن النازحني نازحي مخيــم الخانق وهم 
نازحــون يف األصل كذلــك نزحت آالف األرس 
من النازحني يف الجــوف واتجهوا نحو مأرب 
وحرضموت وبعضهم نــزح إىل الصحراء وال 

زلنا نحاول الوصول إليهم. 
النازح عند وصوله يحتاج إىل إغاثة طارئة 
بما يحفظ له حياته وكرامته وحقوقه.  طبيعة 
احتياجاته إيواء وغذاء وإغاثة طارئة والصحة 

والتعليم والحماية.
* كم هي أعدادهم عىل وجه الدقة؟

نحن توقعنا منذ البدايــة أن تكون هناك 
موجة نزوح كبرية قد تصل إىل خمسة وعرشين 
ألف أرسة هذا توقع من اجل االســتعداد وان 
يكون الجميع عىل أهبة االســتعداد ملساعدة 

النازحني.
إىل اآلن رصدت فرقنا امليدانية ما يقارب ثالثة 
عرش ألــف أرسة نازحة من منتصف يناير إىل 

يوم أمس 8مارس والزال العدد يف تزايد.
كما أنه الزال هناك أعــداد من النازحني يف 
الجوف الريان واملرازيق ويف العرب والوديعة لم 

نتمكن من الوصول إليهم. 

كما أن هناك أرس نازحة كثرية ذابت داخل 
املجتمع ولجأت إىل أرس مستضيفه أو أقارب 

وهذا أيضا يشكل اعداداً إضافية.
* حدثنا عن خطة الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحني بخصوص نازحي الجوف؟

الوحدة التنفيذية منذ بداية املواجهات يف نهم 
وبتوجيهات مبارشة من دولة رئيس الوزراء 
الدكتور معني عبد امللك شكلت غرفة طوارئ 
الستقبال النازحني واغاثتهم وتنسيق األعمال 
اإلنسانية وتســهيل عمل املنظمات للوصول 
إىل النازحني بــارشت الغرفة اعمالها وقامت 
بتشكيل فرق ميدانية لتتبع النازحني وتسهيل 
وصول املنظمات إليهم كمــا قامت بتحديد 
نقاط لتســجيل النازحني كما قمنا بتجهيز 

خطة الطوارئ ملواجهه موجة النزوح.
وتم التواصل مع املنظمات الدولية واملحلية 
وكذا مع الجهات الحكومية من أجل تنسيق 

الجهود وتقديم املساعدة للنازحني.
وتم تحديد أراض إلقامة مخيمات النازحني 
وتم تخطيطهــا وبدء تســكني النازحني يف 

املخيمات.
ومن اجل االطالع عىل الجهود اإلنسانية عن 

كثب انا اآلن يف زيارة ملارب.
* هل هنــاك تدخل من الجهــات املانحة 

واملنظمات الدولية ما طبيعتها؟
بارشت املنظمات الدولية عملها يف عملية 
إغاثة النازحني وعىل رأسها مركز امللك سلمان 

لإلغاثة حيث قدم قرابة 500 خيمة وضعفها 
ســالل غذائية إضافة إىل وجود مواد إغاثية 
يف املخازن ويف الطريق سيتم توزيعها بشكل 

مستمر.
منظمة الهجرة أيضا بادرت بتقديم بعض 
املساعدات ولديها مخزون وصل خالل الفرتة 

الحالية فهناك 4500 ســلة إيوائية 
و3500 سلة مواد غري غذائية سيتم 

توزيعها األيام القادمة.
كذلك هناك 6500سلة غذائية من 

منظمة املساعدة اإلسالمية الربيطانية.
املفوضية السامية لالجئني تكفلت بتقديم 

700 سلة ايواء مكتملة.
هذه بعض التدخــالت وال زلنا يف تواصل 
مســتمر مع املنظمات لتحديد االحتياجات 

وحشد الدعم لتلبية هذه االحتياجات.
* ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم حتى اآلن 
يف إغاثة منكوبي حرب الحوثيني عىل الجوف؟
الصعوبات كثرية جــدا أبرزها أن موجة 
النزوح أتت واملنظمات والجهات الدولية غري 
جاهزة وليس لديها مخزون كاف ملســاعدة 

النازحني. 
كذلك قله البيانات بسبب عدم وجود فرق 
مسح ميدانية تتناسب مع عدد النازحني كما 

أنها غري مدربة التدريب الكايف.
الصعوبــة الثالثة املنظمــات الدولية غري 
متواجدة يف مارب وهذا أثر سلبا عىل مستوى 

االستجابة.
* ما بقي من مدنيني يف مدينة الحزم هل هناك 
تحرك مثال إلغاثاتهم وهل طرحتم مثل هكذا 
برامج كون املليشيات تمارس ضدهم أبشع 

االنتهاكات؟
الوضع يف الحزم إىل اآلن كارثي ومدينة الحزم 
أصبحت ثكنة عسكرية وتم نهب املنازل يصعب 
اآلن الوصول إىل من بقي فيها كما أنها لم تعد 
منطقة نــزوح بل أصبحــت منطقة طاردة 

للنازحني والسكان االصليني.
* ننتهز الفرصة لنعــرف إنجازات الوحدة 
التنفيذية يف الجانب االغاثي للنازحني أو حتى 

الرصد ماذا حققتم؟
الوحدة التنفيذية مثلها مثل بقية مؤسسات 
الدولــة ســيطرت عليها مليشــيا الحوثي 
وســيطرت عىل جميع ما يخص الوحدة كما 
أن الوحدة يف السابق كانت معنية بثالثني ألف 
نازح يف منطقتي صعــدة وأبني عكس اليوم 

فالنازحون يفوق ثالثة مليون نازح. 
بدأنا بإعادة تفعيــل الوحدة من منتصف 
2018 والحمد لله حققنا أشــياء كثرية وقد 
كان عملنا يسري باتجاهني االتجاه األول إعادة 
تفعيل الوحدة والبناء املؤسيس فيها واالتجاه 
الثاني وهو قيام الوحدة بدورها ومهامها يف 
خدمة النازحني.. وقد انجزنا الكثري يف البناء 
املؤسيس حيث استطعنا إعادة تفعيل الوحدة يف 
15 محافظة ويف كامل األرايض املحررة ونتواجد 
بفرقنا امليدانية يف جميع املناطق التي يتواجد 
فيها نازحون فنحن متواجدون يف 67 مديرية 
وندير 521 موقعاً ومخيماً للنازحني لدينا فريق 
من العاملني واملتطوعني يفوق 700 شخص 

بني إداريني وفنيني وفرق مسح ميداني.
وركزنا عىل بناء قدرات الفريق امليداني واىل 

اآلن اســتطعنا تدريب عدد 153 شخصا من 
كادر الوحدة يف مختلف املحافظات استطعنا 
توفري التجهيــزات املكتبيــة والفنية لـ42 
مكتباً للوحدة يف مختلف املحافظات. وايضاً 
اســتطعنا تجهيز اللوائح الداخلية املنظمة 
لعملنا ودليل اإلجراءات وكذلك نعمل اآلن عىل 
انجاز أدلة العمل االنساني يف املخيمات والزال 
لدينا الكثــري من التطلعــات يف مجال البناء 
املؤســيس واإلجراءات اإلدارية حتى نصل إىل 
تطبيق أنظمة الحوكمة وكذا أن تكون اعمالنا 

إليكرتونية.
أما بالنســبة ملا قدمنــاه للنازحني فقد 
استطعنا تنســيق عمل املنظمات الدولية يف 
املخيمات يف عدن الحديدة تعز حرضموت وابني 
الضالع ولحج وقد أستطعنا تلبية احتياجات 
النازحني يف هذا املحافظات استطعنا حماية 
النازحني وأصبح النــازح اليوم يعيش يف جو 
يتوفر فيه الحد األدنى من االستقرار فلم يعد 
يخىش الطرد من األرض التي هو فيها كما أنه 
أصبح هناك جهة تتابع احتياجاته وتعمل عىل 

االستجابة لها.
قمنا وبالتنسيق مع املنظمات بتلبية كثري 
من االحتياجات وأصبــح اليوم وضع النازح 
أفضل من قبل عملنا عىل حل إشكالية الوثائق 
الخاصة بالنازحني وإلحاق األطفال يف املدارس.
رغم كل ذلك إال أن النازحني الزال وضعهم 
ليس بالوضــع املريض والبــد أن نبذل جهداً 
أكرب لتحسني وضع النازحني والوصول إليهم 

جميعا.
* هل لديكم تنســيق مع املنظمات الدولية 

واملحلية ما طبيعتها؟
صميم عملنا هو تنسيق األعمال اإلنسانية 
املقدمة للنازحني ولدينا تنســيق مع مختلف 
املنظمات الدولية سواء األممية او املنظمات 
غــري الحكومية وكذا مــع املنظمات املحلية 
طبيعة التنســيق ينصب يف تنســيق الجهود 
اإلنسانية لرفع مستوى كفاءة العمل االنساني 
واالســتفادة من املوارد املتاحة والوصول إىل 

النازحني وتلبية احتياجاتهم.
* برأيكم ما األولويات التي يجب أن يحصل 
عليها النازح يف ظل من يتحدث عن عشوائية 

التوزيع واإلغاثة تصل إىل حرمان الكثري؟ 
بوجهة نظري أن األولوية امللحة لتحسني 
أوضــاع النازحني هي إيجــاد قاعدة بيانات 
موحدة للنازحني فيها جميــع االحتياجات 
واملعلومات الالزمــة وعىل ضوء هذه القاعدة 

يكون تحديد االحتياجات والتدخل.
قد يستغرب البعض أني أقول إن إيجاد قاعدة 
بيانات يعد أولويــة ورضورة ملحة أوضح أن 
سبب العبث والعشوائية يف األعمال اإلنسانية 
ســببه عدم وجود قاعدة بيانات.. كذلك تأخر 
تدخل املنظمات مما يــؤدي إىل تفاقم معاناة 
النازحني أحد أسبابه عدم وجود بيانات مكتملة.
ثم يأتي بعد ذلك رضورة العمل عىل إيجاد 
فرص للعمل مشاريع سبل العيش للنازحني 
بحيث يصبح النازح معتمدا عىل نفسه وعلينا 
أن ننتقل من حالة الطوارئ إىل مرحلة اإلنعاش 

املبكر.

  خاص: 
مطلع الشــهر الجاري أكدت األمم املتحدة" التزامها 
بإيصال املساعدات إىل اليمن بال هوادة" بحسب املتحدث 
باسم أمينها العام، ســتيفان دوجاريك، يف تراجع للغة 
التهديد بوقف املساعدات مؤقتاً عن ماليني اليمنيني رداً 
عىل إجراءات مليشــيات الحوثي املتمردة والتي شملت 
فرض رضيبة عىل املساعدات وتحديد قوائم املستفيدين 
والتدخــل يف عمليات التوزيع، فضــالً عن نهب ماليني 
الدوالرات املقدمة من املانحني للمؤسســات الحكومية 

الخدمية الواقعة تحت سيطرة املتمردين بصنعاء.
ويمثل هذا اإلعالن بااللتزام تجاه املحتاجني الحقيقيني 
يف اليمن بارقة أمل كونهم يعتمدون عىل املساعدات، لكنه 
يف نفس الوقت يعترب مكافــأة للحوثيني عىل رسقتهم 
الغذاء من أفواه الجياع والرتبح من مخصصات النشاط 
اإلنســاني، ويحبط آمال العديد من املانحني واليمنيني 
املطالبني بالشــفافية والحياد يف العمل اإلنساني ويثري 
الشكوك حول مصداقية املنظمة الدولية والجهات األخرى 
العاملة يف اليمن حول محاربة الفســاد والتزام معايري 

العمل اإلنساني.

تهديد أممي واتهامات حوثية
قبل أســابيع، هددت األمم املتحدة ومنظمات دولية 
أخرى مثل الوكالة األمريكية للتنمية بوقف مساعدتها 
لليمنيــني الواقعني تحت ســيطرة الحوثيني يف حال لم 
يرتاجعوا عن اعتزامهم فرض رضيبة بنسبة اثنني يف املائة 
عىل املساعدات والتدخل يف قوائم املستفيدين والتوزيع 
ونهب املخصصات املالية لبعض الجهات الحكومية التي 

يسيطرون عليها يف العاصمة صنعاء.
لم يتأخر رد الحوثيني كثرياً عىل هذه الخطوة وأتى مزدوجاً 
عىل شــاكلة اتهامات للمنظمات بالفســاد وتوزيع املواد 
الغذائية الفاسدة وتقديم رسالة تفيد برتاجعهم عن فرض 
الرضيبة، وتزامن ذلك مع اجتماع ملسؤولني أمميني مع ممثيل 
الجهات املانحة، باإلضافة للقاءات منفصلة جمعت أمني عام 

األمم املتحدة بوزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو.

مجرد كالم ال واقع له
يف الواقع لم يتغــري يشء وكل ما قدمه الحوثيون عبارة 
عن وعود كالمية المتصاص الغضب الدويل وثني املانحني 

عن تهديداتهم، وهذا ما اعرتف به منسق اإلغاثة يف حاالت 
الطوارئ باألمم املتحدة، مارك لوكوك، أمام مجلس األمن 
مؤخرا حيث قال: إن التعهدات اللفظية ليست كافية، وهناك 
حاجة إىل رؤية براهني عىل كيفية العمل عىل األرض" حسبما 

نقل عنه موقع املنظمة الدولية عىل االنرتنت.
من جانبه، اعرتف دوجاريك بــأن "قيود" الحوثيني 
خالل األشهر املاضية جعلت من مهّمة نقل املساعدات 
أكثر صعوبة. وأضاف: "للتغلب عىل هذه التحديات كثفنا 
من محادثاتنا الرصيحة مع سلطات األمر الواقع ونقلنا 

إليهم جدية الشواغل والتبعات".
وشدد املتحدث باســم األمني العام لألمم املتحدة عىل 
"أن األمر اآلخر الذي تعمل عليه األمم املتحدة هو الحاجة 
إىل إعادة ضبط إرسال املساعدات إذا لم تسمح التعهدات 
بالعمل وفق املبادئ اإلنسانية األساسية، وهي رضورة 
فصل املساعدات عن أي قيود سياسية وعدم التحّيز، وأن 

تكون املساعدات قائمة عىل االحتياجات".
وأضاف أن األمم املتحدة اتخذت يف املايض قرارات قاسية 
بتخفيض املساعدات عندما لم تتوفر بيئة جيدة لتقديمها 
للمحتاجني إليها، وأوضح قائال: "ال أعتقد أن أحدا يريد أن 

نعود إىل ذلك الوضع".
وكان برنامج الغذاء العاملي علّق جزءاً من مساعداته 
بني شهر يونيو وأغســطس من العام املايض يف مدينة 
صنعاء، ما أثر عىل قرابة 850 ألف شخص يف تلك املنطقة 
بسبب استمرار "تحويل" )رسقة( تلك املساعدات من قبل 

الحوثيني.
ورصح آنذاك املدير التنفيذي للربنامج ديفيد بيزيل، يف 
إحاطة أمام مجلس األمن يف يونيو املايض، أن الربنامج 
أجرى تحقيقاته، وتبني أن قرابة ستني يف املائة ممن تم 
استجوابهم لم يحصلوا عىل املساعدات الغذائية يف صنعاء، 

عىل الرغم من وجود بصماتهم يف النظام.

تحذيرات من تسوية غامضة
وحتى اآلن ال ُيعرف ما إذا كانت األزمة الحالية ستنتهي إىل 
تسوية غامضة مثل أزمة العام املايض وتصبح خالفاً معتاداً 
نهاية ومطلع كل عام، إذ يف العام الفائت رسعان ما أعاد 
الربنامج تقديم املساعدات، بعد إعالن األمم املتحدة حصولها 
عىل ضمانات بعدم رسقتها، والتوصل التفاق مع الحوثيني 
يف صنعاء حول ذلك يف شهر أغسطس. لكن يبدو أن الخالف 

حالياً بني الطرفني حول تطبيق تلك االتفاقية بالذات.

وقال مسؤولون يف األمم املتحدة، يف األشهر األخرية يف 
أكثر من مناسبة: إن البريوقراطية والقيود التي يفرضها 
الحوثيون عىل املنظمات اإلنسانية، بشكل خاص يف شمال 

اليمن، ُتعيق تقديم املساعدات ووصولها للمحتاجني.
يرى العديد من املهتمني باملجال اإلنساني أن الواليات 
املتحدة األمريكية يقع عىل عاتقها مسؤولية أخالقية كبرية 
يف ضمان وصول املساعدات للمحتاجني وحرمان الحوثيني 
من االستفادة منها، بوصفها من كبار املانحني وبقدرتها 
عىل التأثري عليهم من خالل أدوات كثرية كفيلة بوضع حد 
لرقة الغذاء والضغط عىل املنظمات األممية إلنهاء الفساد 

وسياسة غض الطرف عما يقوم به الحوثيون.
وبحسب املنظمة الدولية يصل عدد املحتاجني ملساعدات 
إنسانية إىل قرابة 24 مليون، أي نحو ثمانني يف املائة من 
الشعب اليمني، وتقّدر حجم احتياجاتها لهذا العام بـ3.2 

مليارات دوالر.

فساد وتخادم مشترك
يف أواخر فرباير املايض، كشفت وثائق أممية أن جهود 
الحوثيني لعرقلة اإلمدادات اإلنســانية عاقت كثريا من 

برامج توفري الغــذاء للنازحني جراء الحرب ذات األعوام 
الستة، حيث تأثر أكثر من 2 مليون مستفيد بشكل مبارش.
وأظهرت الوثائق التي نرشتها وكالة أسوشيتد برس 
األمريكية أن الحوثيني كانــوا يدفعون ضد جهود األمم 
املتحدة لتشديد الرقابة عىل املبالغ )نحو 370 مليون دوالر( 
التي تقدمها وكاالت املســاعدات بالفعل إىل املؤسسات 

الحكومية التي يسيطرون عليها بصنعاء.
وعىل الرغم من كل هذا، التزمت األمم املتحدة الصمت إىل 
حد كبري ولم تتخذ أي إجراء ضد الحوثيني، وهو ما اعتربه 
ناشطون مهتمون بمجال اإلغاثة بأنه دليل عىل التواطؤ 
والفساد املشرتك بني الطرفني، وأن الخالف العلني أحياناً 
مجرد محاولة من كل طرف للضغط عىل اآلخر للتنازل 
قليالً، وال عالقة له بتوفري بيئة مناسبة للعمل اإلنساني 

وتوصيل املساعدات للمحتاجني فقط.
يف تلك الوثائق اشتكت ليز جراندي منسقة األمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية يف اليمن من مطالب الحوثيني ألنها 
"تعوق وتؤخر توصيل املساعدات، وكثري من بنودها تنتهك 
املبادئ اإلنسانية". ومن بني هذه املطالب الحصول عىل 

حصة %2 من امليزانية اإلجمالية للمعونات.

محاكمة الحوثيين كمجرمي حرب
يف هذا السياق، ناشد »تحالف رصد« اليمني املجتمع 
الدويل رسعة التحرك إلنقاذ املدنيني اليمنيني وتوفري 
الغذاء لهم، ومحاكمة قيادات الحوثي كمجرمي حرب 
بعدما ثبت انتهاكهم ملا جاء يف نظام روما األســايس 
الذي أكد عىل أن إعاقة املساعدات ونهبها يف الحروب 

جريمة حرب.
وقال عضو التحالف همدان العيل يف كلمة ألقاها أمام 
الدورة 43 ملجلس حقوق اإلنسان املنعقدة يف جنيف: 
إن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية يف العالم بعدما 
أصبح 80 % من اليمنيني بحاجة ماسة إىل املساعدات 
اإلنسانية، ورغم ذلك ما تزال مليشيا الحوثي املتمردة 
تمنع وصول املســاعدات ملن يحتاجهــا يف املناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف أن املنظمات الدولية هــددت مراًرا بأنها 
ستعمل عىل تخفيض حجم املســاعدات يف املناطق 
الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي املتمردة، ألنها ال 
تستطيع ضمان وصولها نتيجة تزايد عمليات نهب 
املليشيا املتمردة لها وتســخريها لصالح عملياتها 

الحربية والطائفية.

7 حوار

نحن أمام مجتمع منهك من النازحين، مجتمع هش اقتصاديا فقد جميع مدخراته وامكانياته

:» رئيس الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين لـ»

نزوح 13 الف أرسة إىل مأرب خالل شهرين حيتاجون للغذاء واإليواء
آالف األرس نزحت اىل محافظة مأرب بعد اقتحام مليشــيا الحوثي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف خوفا 
من تنكيل املليشيا باملواطنني حيث نزح البعض أكثر من مرة وهذا يتطلب عمالً كبرياً بالنسبة للجانب اإلنساني 

واإلغاثي.
وتتحمل الوحدة التنفيذيــة إلدارة مخيمات النازحني العبء الكبري للقيام بمســاعدة النازحني من مناطق 

ومحافظات عديدة حيث تم إعادة تفعيل الوحدة يف 15 محافظة ويف كامل األرايض املحررة.
»26ســبتمرب« التقت برئيس الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني نجيب عبد الرحمن السعدي وأجرت 

معه الحوار التايل:

  حاوره/ عبد اهلل طربوش

  اســتطعنا إعادة تفعيــل الوحدة في 
١٥ محافظة وفي كامل األراضي المحررة

 العبث والعشوائية في األعمال اإلنسانية سببه 
عدم وجود قاعدة بيانات وتأخر المنظمات

مساعدات املحتاجني.. ضحية فساد املنظامت واحلوثيني
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   تقرير: توفيق الحاج

اســتعداداً للمواجهــة والتقدم  
وجاهزية قتالية ومعنويات عالية  
يباغتون بني الحني واآلخر عنارص 
مليشيا الحوثي ويقتلون ويارسون 
منهم الكثري ويغنمون أسلحة وعتاداً 
ويستعيدون مواقع اسرتاتيجية؛ هذا 
هو حال أبطال القوات املسلحة يف 
جبهة نهم، ال يكلون وال يملون وال 

يلتفتون للشائعات واألراجيف .
مؤخــرا نفــذ أبطــال القوات 
املســلحة عملية نوعية استهدفت 
مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران وتوّغلت 
إىل خلف مواقع املليشيا الحوثية يف 

جبهة صلب.
وأســفرت العملية عن استعادة 
مواقع اســرتاتيجية وسقوط قتىل 
من عنارص املليشيا، و إحراق مدرعة 
قتالية بما فيها واغتنام  أســلحة 

وذخائر متنوعة.
عمليات اإلغارة والهجوم املستمر 

الذي تنفذه القوات املسلحة أصابت 
املليشــيا الحوثية بالرعب والهلع، 
وأثبتــت كفــاءة وجاهزية أبطال 
الجيش القتالية وقدراتهم العالية 
عــىل توجيــه رضبــات موجعة 

للمليشيا.
وخالل األيام املاضية اســتعاد 
أبطــال الجيش عدداً مــن املواقع 
الجديــدة يف منطقة نجــد العتق 
وأحرزوا تقدمات جديدة بأكثر من 
20 كم.. كما تمكنت وحدات الجيش 
من اســتعادة كميات من األسلحة 
والذخائر كانت بيد مليشيا الحوثي 
اإلرهابية اإليرانية، بينها مدرعات 
وعربات وقنابل وأســلحة إيرانية 
الصنع حصلت عليها املليشيا خالل 
الفرتة األخرية عــرب التهريب الذي 
تقوم به إيران، كما تم إلقاء القبض 
عىل عدد من عنارص املليشيا بينهم 

قيادات ميدانية.
هجمات أبطال القوات املسلحة 
يف نهــم ومالحمهم األســطورية 
التي نفذت مؤخــرا نرشها املركز 

اإلعالمــي للقــوات املســلحة، يف 
مقاطع و مشــاهد مصورة تظهر 
بســالة وشــجاعة أبطال الجيش 
أثناء اقتحامهم املواقع والقبض عىل 
عنارص املليشيا التي عجزت عن صد 

الهجوم واختبأت يف الخنادق.
كمــا تكشــف املشــاهد خور 
وضعف عنارص املليشــيا وطريقة 
خداعهــم واســتغالل أوضاعهم 
التضليل  املعيشية الصعبة وحجم 
الذي تقوم به املليشــيا الستدراج 
الشباب واألطفال املغرر بهم للقتال 
يف معاركهــا التدمريية وكيف يتم 

اقتيادهم للمهالك.

معركة وجود
وعن التكتيكات القتالية واملعارك 
واالنتصارات ومعنويات املقاتلني يف 
جبهة نهم، أكد قادة وأبطال الجيش 
املرابطني يف ميادين الرشف والفداء 
تمسكهم بالعهد والوعد الذي قطعوه 
عىل انفسهم و امليض حتى استكمال 
معركة تحريــر كل تــراب الوطن 
والعزم عىل اســتعادة الدولة بكامل 

مؤسساتها واالنتصار للمظلومني.
حيث قال العقيد / قاسم البدجي 
توجيه اللواء 81 يف جبهة صلب نهم:" 
أبطال الجيش املرابطون يف الخطوط 
األماميــة لجبهة نهــم ال يهمهم 
الشــائعات أو بعــض االنتصارات 
الوهمية التي تحققها املليشــيا وال 
يلتفتون إليها بقدر ما تزيدهم عزيمة 
وإرصاراً ومعنويــات ألن قضيتهم 
وهدفهم ليس جبالً أو تبة أو مدينة 
أو سوقاً، هدفهم اســتعادة الدولة 
املسلوبة بكامل مؤسساتها، هدفهم 
تطهري اليمن من مليشــيا إرهابية 
تدعي الحق اإللهــي هدفهم نرصة 
املستضعفني واملظلومني والنازحني 

واملرشدين".
ويضيف البدجــي: "نحن هنا يف 
جبهة صلــب معنوياتنــا مرتفعة 
وقضيتنا وهدفنــا واضح و ونحقق 
انتصارات متتالية وندحر تســلالت 
عنارص مليشــيا الحوثي ونلقنهم 
هزائم متتالية وجثثهم تمأل الشعاب 

والتباب".

وعن حال مليشيا الحوثي املعنوي 
والعســكري قال: "وضع املليشــيا 
منهــار، ومعنوياتهم يف الحضيض، 
كل ما لديهم هو إعالم كاذب مزيف 
يقلب الحقائق ويكذب عىل البسطاء 
واألطفال ويغــرر بهم ويزج بهم إىل 
جبهات القتال، وهنــاك يموتون أو 

يفرون يف أول مواجهة".
أما الجنــدي/ صالح محمد فعرب 
بالقول: "معنوياتنا مرتفعة وصفوفنا 
متوحدة متماســكة، ومعركتنا مع 
مليشيا الحوثي مصريية، وقضيتنا 
عادلة ولن نلني أو نستكني، إما ننترص 
بكرامة أو نموت بكرامة". مضيفاً:" 
وأنا هنا وكل زمالئي املرابطني ننظر 
إىل كل ما يحصل هنا أو هناك عبارة 
عن أحداث طبيعيــة تزيدنا توهجاً 
وعزيمة وإرصاراً عىل تحقيق هدفنا 
وهدف كل أبناء الشعب اليمني وهو 
العيش بكرامة وحرية وهذا لن يتحقق 
إال  بتطهري بالدنا من مليشيا الحوثي 
املتمردة التــي ال تؤمن بالكرامة وال 

الحرية وال املساواة وال العدالة".

الجوف ايقونة النضال وسفر التاريخ البطويل الذي 
ال ينساه او ينكره إال جاحد او مريض ..التاريخ يف هذه 
االرض الفسيحة ينقش يف نصع الصفحات مرحلة 
نضال جديد وينحتها ابناء الجوف ومهم رجال القوات 
املسلحة واالمن البواسل انتصارات خالده تدفن الفكر 

الضاليل والحاقد عىل الوطن والشعب.

طبيعة ال تتغير 
من منا ال يعرف الجــوف انها االرض التي حباها 
الله الكثري من املميزات وان كنا نراها قاسية مقارنه 

مع غريها.
فمن ناحيه صحرائها الواســعة ورمالها يف من 
صنعت يف ابنائها الصالبة والعزيمة القوية اما جبالها 
زرعت فيهم الشــموخ واالباء اما وديانها علمتهم 

الجود والعطاء.
ثالثية الطبيعة اجتمعت لتشكل  خليط كان وما 
يزال الكفيل بانهم رجال ال ينكرون او يستسلمون 
لألرشار والعابثني  ولن يتغريوا او يتبدلوا مهما كانت 
املغريات فاملعدن االصيل ال يصدأ او يتغري ويومنون 

بان الحروب كر وفر.

فرحة المليشيا لم تدم
بعد ان احتفلت املليشيا الحوثية بعبثها وتدمريها 
ونهبها وتهجري املدنيني وسلب ممتلكاتهم لم تدرك 
بانها تحتفل عىل جثث من حشــدتهم وغررتهم من 
االطفال واصحاب الحاجــه  القت بهم يف محرقه ال 

منجى او مفر منها.
غرور وطمع املليشيا كان ورطة ومازق لحشودها 

وهالكهم وهو االمر املحتوم سلفا   فلم تستلذ قيادات 
املليشيا بفرحتها التخريبية وسارع ابواقها بالقاء 
اللوم عىل من تراهم انهــم طعنوها من الخلف غري 
مدركة بان نهجها هو الدمــار والقتل ولو طال من 

تعاون مها  واالحداث شاهده عل اجرامهم.
فبشائر النرص من ارض الجوف  توالت رويدا رويدا 
لم ال والجوف ارض عصيه ال تقبل الخبث ان يمكث 

عىل ارضها او ينال منها.

اشادة ومتابعة
املتابعــة الحثيثة ملجريات املعركــة والتطورات 
يف امليــدان  لم تكن غائبة عن القيــادة نائب رئيس 
الجمهورية الفريق الركن عيل محسن  صالح اجرى  
اتصاالً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمني 

العكيمي ملتابعة  تلك التطورات  وما يسطره املقاتلون 
من مالحم خالدة.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية باالنتصارات التي 
يحققها األبطال بدعم التحالــف يف منطقة اليتمة 
بمديرية خب والشــعف بمحافظة الجوف رداً عىل 
تصعيد واعتداءات امليليشــيات الحوثية االنقالبية، 
مؤكداً بأن هذه األدوار النضالية والتضحيات للجيش 
وأحرار اليمن ووقفة األشــقاء يف التحالف بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة ستظل خالدة يف 
أذهان اليمنيني كمثال للدفاع عن أبناء الشعب اليمني 

وهويتهم العربية.
وقدم محافظ املحافظة اللــواء العكيمي صورة 
موجزة عن الوضع امليداني وأحوال املقاتلني األبطال، 

منوهاً إىل املعنوية العالية للمرابطني يف مواقع البطولة 
والرشف وإيمانهم الكامل بانتصار قضيتهم العادلة.

الجوف تنتصر على المليشيا
اليقني الذي ال يخلطه الشــك وتجاهلته املليشيا 
وقيادتها ان الجوف ارض من يحــاول العبث فيها 

رهانه خارس وان اصابها يشء من السبات.
الجــوف ارض ينبعث من احشــائها املجد وثابا 
ومنطلق نحو الرفعة والشــموخ وهذا ما نشاهده  
وترصخ قياده املليشــيا منه اليوم  وتربر ملن غررت 
بهم وخطفت ابناؤهم انما ما حصل انما هو طعنت 

غادره.
الجوف ارض ال يمكن ان يستفرد بها االعداء مهما 

كانت قوتهم وجربتهم.

عــمـــر عــلـي 

قال قائد محور البيضاء العميد الركن/ 
عبد الرب صالح األصبحي إن ابطال ألوية 
وكتائب محور البيضاء وعىل طول املرح 
العملياتي يخوضــون معارك متواصلة يف 
عدة جبهات ضد مليشيا التمرد واإلرهاب 

الحوثية املدعومة من إيران.
وأكد العميــد الركن األصبحي يف حديث 
لـ “26سبتمرب" أن املليشيا تمنى بخسائر 
كبرية وفادحة عىل يد أبطال املحور يف أكثر 

من جبهة.
وأوضح أنه "يف جبهة قانيه مني العدو 
بخسائر كبرية يف العتاد واألرواح ونكسة 
كربى جعلته يدفــع باألطفال إىل املحرقة 

كأخر ورقة يمتلكها".
وأضــاف االصبحي: "ايضــاً يف جبهة 
فضحة تكبد العدو خسائر باهظة يف العتاد 
واألرواح ولم يستطع التقدم قيد أنملة يف 
كل كامل تراب املــرح العملياتي ملحور 

البيضاء".
 وأردف: كذلك يف جبهة آل حميقان تلقى 
العدو رضبات موجعه من أبطال الجيش 
الوطني هناك الذيــن يخوضون حرباً مع 
هذه املليشيا الفاجرة يساندهم إخوانهم 

يف ألوية العمالقة.

مضيفاً: كما يخوض أبطالنا امليامني يف 
جبهات قيفة معارك عنيفة مع مليشــيا 
الــردة واإلرهاب الحوثية بكل شــجاعة 
واستبسال كيف ال وهم أول من رفع لواء 
املقاومة عالياً يف وجه العدو الغاشم قبل 
اي تدخل أو دعم يذكر.. مشرياً إىل أن جبهة 

الصومعة تسجل حضوراً بطولياً ضد التمرد 
وتلقن العدو دروساً بالغة القسوة.

وحول معنويــات أبطال املحور وألويته 
قال األصبحي: إن معنويات أبطال القوات 
املسلحة يف املحور فوق الخيال وأكرب مما 
يتوقعه الجميع، ابطالنا جبال فوق الجبال 

ومعنوياتهم عالية ولــو وقفت أمامهم 
الجبال لدكوها واعتلوا ركامها.

وأكد أن "املليشيا تعيش يف ضعف وهي 
مهزومة مرعوبة، ولكنها تســتفيد من 
توقف جبهاتنا فقط فلو تحركنا وحركنا 
جبهاتنا جميعها ملا استطاع أن يصمد أمام 
رضبات أبطال القوات املسلحة لساعات".

وبالنسبة للقبائل ودورها قال األصبحي: 
"القبائل دورها مهم ومساندتها كبرية؛ 
فمعظم أبناء هذه القبائل قادة ومنتسبني 
يف صفوف الجيش والجميع قبائل وجيش 
ومواطنني يــرون يف معركتنا ضد التمرد 

معركة مصري وكرامة".
وأضاف يف سياق ترصيحه "ما نشاهده 
ونسمعه عن قيام مليشيا الحوثي بالزج 
باألطفــال يف حربهم ضد أبناء الشــعب 
اليمني العظيــم؛ يؤكد وبما ال يدع مجاالً 
للشك أن هذه املليشيا تعيش يف آخر أيامها 
ورمقها األخــري، فاألطفال يعتربون آخر 
مــا يف جعبتها من مخــزون.. واملطلوب 
منا شحذ الهمم وتشمري السواعد وامليض 
قدماً نحو معانقة النرص والتحرير، وهذا 
ما يرجوه ويأمله، منا أبناء شعبنا اليمني 
العظيم فلنكن عند مستوى ما هو مطلوب 
منا والله معنا نارص ومعني، وهو حسبنا 

ونعم الوكيل".

:» « العميد الركن/ عبد الرب صالح األصبحي لـــ

أبطالنا يسطرون أروع البطوالت ويلقنون العدو هزائم قاسية

عرف شــيخاً يف قبيلته ووجاهة اجتماعية يف محافظته وحني احتاجه 
الوطن ارتدى - بفخر وشجاعة - بذلته العســكرية وقاد عىل مدى أعوام 
أرشس املعارك يف جبهات مأرب والجوف وصنعاء وشــبوة والبيضاء حتى 

ارتقى شهيدا يف جبهة فضحة ببالد آل عوض يف البيضاء.
 ال يذكر اسم مارب إال وبرز اسم الشهيد العميد أحمد بن صالح العقييل 
كأحد أبرز رجاالت الجمهورية وعظمائها الخالدين، الذين صمدوا حني انكر 
الجميع، وثبتوا حني اهتز الكثريون، إذ ســارع العميد العقييل لحشد أبناء 
قبيلته واالنطالق إىل جبهات العزة والرشف لدحر الكهنوت اإلمامي، فعمل مع 
ثلة من االبطال عىل تأسيس اللواء 153 مشاة والذي أسهم بفاعلية يف معارك 
تحرير حريب وبيحان وناطع وفضحة التي استشهد فيها بطلنا بانفجار 

عبوة ناسفة من مخلفات املليشيا الحوثية.
ومن املشاركة يف تأسيس مطارح نخال والسحيل إىل مقدمة الصفوف يف 
معارك تحرير مديريات حريب وعني وبيحان تعرض الشهيد لإلصابة ثالثة 
مرات، إال أنه كان يعود إىل امليدان أشد تمسكاً بمبادئ الجمهورية والدولة، 
وأكثر إرصاراً عىل قتال املرشوع الفاريس ودحر ميلشــياته من كامل تراب 
الوطن، حيث كان يؤكد دومــاً عىل أن القضية الوطنية توجب عىل الجميع 
رص الصفوف وااللتفاف خلف مرشوع الدولة والقوات املسلحة بوصفها 

الحارس األمني للجمهورية.
كان الشــهيد دوما ما يكرر قوله: "بتكاتف الجهود واإلخالص سيتحرر 
كل شرب يف اليمن من بغي الطغاة والعمالء الخونة". وهي رسالة من املهم 
التذكري بها اليوم، ليعي الجميع أن مارب التي أنجبت الشهيد العميد أحمد بن 
صالح العقييل وقبله الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي وقبلهما الشهيد 
البطل عيل بن نارص القردعــي، قد حددت وجهتها واختارت امليض يف درب 
الجمهورية، وأن أبطال القوات املسلحة سيبقون عىل العهد وسيحافظون 
عىل تضحيات الشــهداء االبطال، وسينترصون لدمائهم، وأن كل املشاريع 

الصغرية ستنتهي وستزول وسيبقى الوطن دائما يف الحدقات.
خاض بطلنا معاركه متجرداً إال من انتمائه الصادق للجمهورية ومرشوع 
الدولة االتحادية العادلة، وهي املعركة التي يواصل ابطال القوات املسلحة 
اليوم تقديم التضحيات يف سبيلها، متمسكني بمبادئ الشهيد ومدافعني عن 

مرشوع الدولة الذي ينتظره الشعب اليمني.
" لســنا يف معرض الخوض يف الجدل، ولكن نؤكــد أن الخطأ الكبري هو 
التعميم. لســنا ضد أي عائلة أو منطقة، بل ضد االفكار التي تؤسس لفرز 
املجتمع عىل أساس مصطفني أخيار وعبيد خلقوا لخدمة النوع األول، قاعدتنا 
ومنطلقنا "كلكم آلدم وآدم من تراب". كانت هذه أبرز رسائل الشهيد، وهي 
رسالة للجميع، رسالة من شهيدنا ومن ابطال القوات املسلحة، حيث أضاف 
الشهيد العقييل يف رســالته: " ارتكب الحوثي جرائم بحق كل أحرار اليمن 
الرشفاء الرافضني للعبودية والظلم واالستبداد، ولهذا البد أن نؤسس لدولة 
تحفظ حق الجميع كمواطن بعيدا عن نسبه او قبيلته او منطقته وال يتحقق 
ذلك اال باملســاواة والعدالة، وأن نتحرك قوال وعمال يف سبيل تحقيق ذلك". 
وقد تحرك يف ســبيل هذه القضية حتى استشهد وهو يقود معركة تحرير 
فضحة، وهنا نختتم حديثنا عن الشهيد برسالة أخرى من رسائله التي كتبها 
أواخر العام 2017م: " آمل من الجميع الشعور واالدراك باملرحلة الصعبة 
واملخاطر التي تمر بها بالدنا، ونحرتم ونثمن ونقدر قيمة وحجم التضحيات 
والدماء الزكية دماء الشهداء والجرحى واملليشيا تدمر وتمزق وطن وهدم 
كيان شعب.. كم من أباء وأمهات فقدوا فلذات اكبادهم وكم أطفال تيتموا 
ونساء ترملن؟! وكم أرسة هجرت؟! وكم اعراض انتهكت؟! وكم عزيز انهان 
وذل وانتهكت كرامته وسلبت ممتلكاته؟! وكم مساجد ومدارس ومعاهد 
وجمعيات خريية فجرت ودمرت؟! كم وكم ال تحىص وال تعد الجرائم التي 
ارتكبها بحق الشعب اليمني أذناب إيران عصابة االنقالب والتمرد الحوثي 
وميلشياتها.. جرائم ومآيس فظيعة لم ترتكب عىل مر تاريخ اليمن، كفى 
دجل وخداع ومغالطة وتضليل للحقائق وتربير جرائم القتلة الحوثيني، كفى 
تشويه واجحاد ونكران لتضحيات الثوار واالحرار الوطنيني.. آمل من الجميع 
الرقي بوعيهم وبثقافتهم وبتفكريهم، والشعور بتحمل املسؤولية لتنعمون 

بالحرية والعدل واملساواة والتقدم واالزدهار ".

عظماء خالدون

الشهيد العميد احمد بن صالح العقيلي
قائد اللواء 153مشاة

إعداد/ محمد الحريبي

أبطـــال الجــيش فــي نـهــم:

هدفنا واضح ومعركتنا مقدسة ولن نقبل بغري النرص
األحداث تزيدنا عزيمة وإصرارًا على تحقيق األهداف المنشودة

اجلـــــوف.. صــــمود يقــــهر املليشيا
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   رفيق السامعي

يواصل أبطال القوات املسلحة يف محافظة الجوف 
خوض معركة التحرير والكرامــة يف جبهات عدة يف 
مديرية خب الشعف، مســنودين بمقاتالت التحالف 
العربــي، وإرشاف مبــارش من القيادة السياســية 

والعسكرية.
ويخوض أبطال الجيش معركة الكرامة والتحرير 
بإرصار منقطع النظري، مستمدين عزيمتهم من عدالة 
قضيتهم وتكاتف والتفاف املجتمــع معهم، وتقدم 

القيادات العسكرية امليدان أمامهم.
محافظة الجوف ستظل درع الجمهورية وحصنها 
املنيع يخوص أبطال القوات املســلحة ومعهم أبناء 
املحافظــة وقبائلها الرشفاء معركــة مصريية ضد 

مليشيات الحوثي املتمردة املدعومة من إيران.
حيث شهد األسبوع الجاري معارك عنيفة، وكمائن 
محكمة، تمكنت خاللها قوات الجيش من اســتدراج 
عنارص مليشيات الحوثي من منطقة السليلة إىل سوق 
اليتمة مركز املديرية يف حني طوقتها قوات الجيش من 

جميع االتجاهات وأوقعتهم بني قتيل وجريح وأسري.
قائد املحور الشمايل العميد هيكل حنتف قائد اللواء 
األول حــرس حدود أوضح يف ترصيــح نقله" املركز 
اإلعالمي للقوات املسلحة" أن أبطال الجيش تمكنوا من 
تأمني منطقة اليتمة بالكامل وتحرير مساحات واسعة 
وكبرية يف منطقة املهاشمة بمديرية خب الشعف شمال 
الجوف. مشرياً إىل أن األبطال يواصلون التقدم امليداني 
يف أكثر من اتجاه بإسناد مبارش من طريان تحالف دعم 

الرشعية يف اليمن.
وأكد العميد هيكل حنتف، أن القوات املسلحة تسيطر 
سيطرة كاملة عىل معسكر الخنجر االسرتاتيجي بشكل 
كامل، وأن أبطال الجيش ومعهم رجال القبائل يالحقون 
مجاميع املليشيا الحوثية املتمردة التائهة يف صحاري خب 
الشعف بعد أن منيت بهزيمة قاسية، وموجعة خالل األيام 

املاضية التي دارت فيها معارك ضارية.
وأضاف العميد حنتف، أن طريان التحالف استهدف 
بسلســلة غارات مواقع وتجمعات وتعزيزات ملليشيا 
الحوثي املتمردة يف مناطق متفرقة شــمايل الجوف، 
وأسفرت عن مرصع عرشات العنارص من املليشيات، 
وتدمري العديد من اآلليات والعربات القتالية التابعة لها.

وأشاد العميد حنتف ببسالة أبطال القوات املسلحة 
والتفاف رجال القبائل التي هبت من كل حدب وصوب 
لدحر عدوان املليشــيا الحوثية عىل مناطقهم، مثمناً 
الدعم واإلســناد الكبري الذي قدمه األشقاء يف تحالف 

دعم الرشعية.

ضربة موجعة للمليشيا في السليلة
من جانبه أكد قائد اللواء 156 العميد "مانع العفيف" 
لـ 26سبتمرب" املرابط يف مواقع السليلة والوجف: أن 
قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الرشعية وجهت 
رضبة موجعة وأليمة ملليشــيا الحوثي املتمردة أثناء 
محاولتها التسلل إىل بعض مواقع الجيش يف مديرية 

خب الشعف شمال محافظة الجوف.
وقال العميد العفيف: إن مجاميع تابعة ملليشــيا 
الحوثي املتمــردة حاولت التســلل إىل بعض مواقع 
للجيش الوطني يف جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة 
اليتمة، إال أن أبطال القوات املسلحة كانوا عىل معرفة 
تامة بتفاصيل املحاولة وتعاملت معها بكفاءة عالية 

أفقدتها توازنها، ولقنتها هزيمة ساحقة.
وقال قائد اللواء 156: إن أبطال القوات املســلحة 
رصدوا تحركات املليشيا املتمردة منذ بداية تحركاتها، 
سواء من الجبال املحاذية للعقبة أو من املواقع األخرى 
جنوب اليتمة، وانقضوا عىل تلــك املجاميع يف املكان 
املناسب واشتبكوا معها لنحو 14 ساعة سقط خاللها 
العديد من العنارص املتسللة بني قتيل وجريح، فيما الذ 

من تبقى منها بالفرار تحت رضبات أبطال الجيش. 
وأفاد العميد العفيف أن مقاتالت التحالف استهدفت 
بغارتني تجمعات للمليشيا املتمردة يف منطقتي السليلة 
والوجف، وأســفرت عن مقتل عدد كبري من عنارص 

الحوثي اإلرهابية وتدمري أطقم وعربات تابعة لها.

تحرير مواقع استراتيجية جديدة
إىل ذلك أكــد العميد خالد خرصــان قائد اللواء 62 
املرابط يف وادي املهاشــمة أن أبطال القوات املسلحة 
تمكنوا من تحقيــق انتصارات كبرية، بفضل التكتيك 
العسكري، واليقظة األمنية والعسكرية الكبرية التي 

يتحىل بها أبطال القوات املسلحة".
وأوضح أن قوات الجيش حررت مواقع اسرتاتيجية 
يف وادي املها شمة وهي مواقع لغدم، واملضباع، والتي 
كانت تتخذها املليشيا املتمردة مواقع دعم وإسناد لها 
أثناء تحركها أو التسلل منها إىل بعض مواقع الجيش 
القريبة من معســكر الخنجر، ووادي املهاشــمة يف 

مديرية خب الشعف ومركز املديرية.

ويضيف قائد اللواء 62 أن املساحة الجغرافية التي 
حررها الجيش تقدر بحوايل 45 كيلو مرتاً مربعاً، وأن 
قيادة املليشيا املتمردة تلقت هزيمة مرعبة وقاسية يف 

صحراء ورمال وجبال مديرية خب الشعف.
وأشار إىل أن قيادات مليشــيات الحوثي يف الجبهة 
خلفت جثث قتالها وعدداً من الجرحى والذت بالفرار. 

معركة خاطفة
وتواصل القوات املســلحة التوغل يف مناطق عدة 
شــمال رشق محافظة الجوف وسط تهاو وانكسار 

متسارع ملليشيا الحوثي املتمردة.
وتمكنت وحدات الجيش من تطهري معسكر الخنجر 
االسرتاتيجي، وتأمني املناطق املحيطة به، مشرياً إىل 
أن قوات الجيش تواصل مالحقة عنارص املليشيات يف 

املناطق املحيطة.

الخنجر طعنة في صدور المليشيا 
منذ عهد اإلمامة ومعسكر الخنجر يحظى بأهمية 
اســرتاتيجية، وتســتخدمه يف معاركها مع القبائل 
والجمهوريــني، كما أن مليشــيات الحوثي املتمردة 
تعترب املعســكر موقعاً اســرتاتيجياً يف حربها ضد 
الجمهورية، وتحاول أكثر من مرة الســيطرة عليه، 
املوقع االسرتاتيجي املهم لهذا املعسكر يتمثل يف قربه 
من الحدود السعودية، إضافة لقربه من مناطق مهمة 
يف الصحراء، يجعل املليشيات تستميت عليه أكثر من 

مرة ويتم تحريره واستعادته من قبل قوات الجيش.
 يذكر أن جرف االمام كان يف هذا املعسكر ويستخدمه 
االمام الســتقبال املرتزقة األجانب املســاندين له يف 
قتال الجمهوريني، بحســب ما جاء يف مذكرات ألحد 
املرتزقة الدوليني ويدعى "بوب دينار"، وهي ما تحاول 
مليشيات الحوثي املتمردة اليوم القيام به واستخدامه 

يف حربها ضد اليمنيني.

تقدم ميداني واسع
يف السياق استدرجت قوات الجيش مسنودة باملقاومة 
الشعبية من رجال القبائل مليشيات الحوثي إىل كمني 
محكم يف جبهة الســليلة إىل منطقة اليتمة، وطوقت 
قوات الجيش منطقة اليتمة من جميع أطرافها، وتم 
تنفيذ الكمني املحكم بعد ساعات قليلة من استدراج 

املليشيا إىل سوق اليتمة مركز املديرية.
وتمكن الجيش من تحرير اليتمة واملها شمة وصوال 
ألكثر من 20 كيلو مرتاً مربعاً باتجاه مديرية الحزم، إىل 
جانب املهاشمة واليتمة والسليلة، كما تكبدت مليشيات 

الحوثي عرشات القتىل والجرحى بينها قيادات بارزة.
وقال العقيد عيل ناهض أحد ضباط محور الجوف 
القطاع األوسط: أن القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 
وقبائل دهم نفذوا كمينا محكما عىل مليشيا الحوثي 

املتمردة يف منطقة اليتمة شمايل الجوف.
وأكد العقيد ناهــض أن الجيش تقدم بما يزيد عن 
20 كيلو مرتاً مربعاً باتجــاه مديرية الحزم عاصمة 
املحافظة، وأن منطقة اليتمة ووادي املهاشمة تحت 

سيطرة الجيش الوطني بالكامل.
خالفات حادة

معارك اليتمة خلَّفت خالفــات كبرية بني قيادات 
املليشيات متهمني بعضهم بالخيانة، وتصاعدت حدة 
الخالفات والتخوين يف صفحات التواصل االجتماعي 

لبعض القيادات ونشطاء مقربني من املليشيات.
وبعد أن كانت مليشــيات الحوثي منتشيه بنشوة 
النــرص يف الحزم جاءتها الطامــة الكربى يف منطقة 
اليتمة وأثبت أبطال القوات املســلحة أنهم لن يرتكوا 
للمليشيات الحوثية موطئ قدم عىل تراب الجمهورية 
اليمنية ولن يتوانــوا عن تحرير كامل تراب اليمن من 

مليشيات الحوثي املتمردة.
وبحســب متابعة محرر "26ســبتمر" لنشطاء 

مليشــيات الحوثي، فقد رصد حدة الخالفات ومدى 
تكتم املليشيات الحوثية عليها، وهو ما أثبتته الردود 
والتعليقات عىل هذه االتهامات وكانت تدعو ملنع نرش 

هذه االتهامات واألخبار.

الزج بأبناء القبائل
إىل ذلك تشهد محافظات خاضعة ملليشيات الحوثي 
املتمردة تشــييعاً يومياً لعرشات القتىل القادمني من 
جبهات الجوف ومــأرب، دون اكرتاث لألعداد املهولة 
للقتىل، وســط خوف وهلع األهــايل الذين يدفعون 
بأبنائهم مكرهني يف ظل تسلط املليشيات عليهم، أو 

يتم استقطاب أبنائهم بدون علمهم.
ويؤكد ذلك السيايس "محمد عيضة شبيبة"، وهو 
شــيخ قبيل بارز من محافظة صعدة بتغريده له يف 
"توتري" ويقول:  أمس ُدفنت يف صعدة وغريها الكثري 
من الجثث التي لقيت مرصعها وهي تقاتل مع الحوثي 
يف يتمه الجوف"، مشرياً " ال عجب فالحوثي ال يهمه أن 
ُيقتل أبناء اليمن من أجل إشباع نزوته يف الحكم وكلما 

ضاقت مقربة فتح مقربة ثانية".
وعربَّ عن أسفه واســتغرابه من أن بعض اليمنيني 
لم يفق بعد وال يزال يقــدم أوالده قرباناً لهذا الكاهن 

الكبري حد وصفه.
وبحسب إحصائيات نرشها املركز اإلعالمي للقوات 
املسلحة مطلع األســبوع الجاري فقد رصد أكثر من 
1000 قتيل، شيعتهم املليشيات خالل 20 يوماً ماضية.
وتكتظ ثالجــات مستشــفيات العاصمة صنعاء 
الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي املتمردة وذمار 
وعمران وصعدة، بجثث قتىل املليشــيات، فيما تقوم 
بدفن عرشات الجثث بشــكل جماعــي بحجة أنها 
مجهولة، فيما هي للتخفيف من الضغط املتواصل عىل 
ثالجات املستشفيات نتيجة األعداد املهولة لقتالها يف 

مختلف الجبهات.

    خاص- قاسم الجبري
تواصل وحدات الجيش مسنودة باملقاومة 
الشــعبية وقوات التحالف تمشــيط بقايا 
جيوب املليشيا الحوثية وتثبيت املواقع التي 
تم تحريرها بمنطقــة اليتمة بمديرية خب 

الشعف يف محافظة الجوف.
بعد تحريــر اليتمة مركــز مديرية خب 
والشــعف واصلت قوات الجيــش تقدمها 
امليداني شــمايل محافظــة الجوف خالل 
مواجهــات عنيفة تخوضها مع مليشــيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران وســط 
انهيار كبري وخسائر برشية ومادية كبرية يف 

صفوف املليشيا.
قوات الجيش مسنودة بمقاتالت التحالف 
العربي شــنت هجمات واسعة عىل مواقع 
املليشيا الحوثية سيطرت خاللها عىل مواقع 

اسرتاتيجية عديدة. 
 قائد املحور الشمايل قائد اللواء األول حرس 
حدود العميد هيكل حنتف أكد يف وقت سابق 
أن قوات الجيش تمكنت - بعد تأمني منطقة 
اليتمة بالكامل-  من تحرير مساحات واسعة 

يف منطقة املهاشمة بمديرية خب الشعف.

تحرير معسكر استراتيجي 
يف الوقت ذاته تمكنــت قوات الجيش من 
استعادة الســيطرة  عىل معسكر الخنجر 
االســرتاتيجي بشــكل كامل وتمكنت من 
استعادة جبال "العرفا" و"لغدم"، بعد عملية 

استدراج محكمة نصبها الجيش للمليشيا.
 أهمية معسكر الخنجر تكمن يف تحكمه 
بعدة طرق رئيسية يف مديرية خب والشعف 
التي تشــكل حواىل ثلثي مساحة محافظة 

الجوف املحاذية للحدود السعودية.
 أبطال الجيش يواصلون التقدم يف أكثر من 
اتجاه بإسناد مبارش من طريان تحالف دعم 

الرشعية وســط انهيارات كبرية يف صفوف 
املليشــيا املتمردة املدعومة إيرانيا وخسائر 

فادحة يف العتاد واألرواح. 

خسائر بشرية ومادية مهولة 
 تم استدراج املليشيا الحوثية إىل صحراء 
الجوف وجرى اســتهدافهم من الرب والجو، 
وأغلــب تعزيزاتهم العســكرية تم قصفها 
بمدافــع الجيــش أو بغارات مــن طريان 

التحالف. 

عــرشات القتىل والجرحى من مليشــيا 
الحوثي ســقطوا- يف املعركة األخرية ناهيك 
عن سقوط مئات القتىل والجرحى يف املعارك 
السابقة - بعد معارك ضارية دارت رحاها 

عىل امتداد الجبهة. 
املعارك الجاريــة يف الجوف هي األقوى – 
حسب محللني عسكريني، إذ أن تمركز قوات 
الجيش وإنشاء خط دفاع رشق مدينة الحزم 
ويف الصفراء وأطراف اليتمــة مّكن أبطال 

الجيش من استعادة املبادرة يف شّن الهجمات.

ضربة قاصمة للمليشيا 
شكل تحرير اليتمة ومعظم مديرية الخب 
والشعف رضبة قاصمة للمليشيا وأصابها 

بمقتل ووأد أحالمها بني رمال الجوف.
وتحتل منطقة اليتمة أهمية اسرتاتيجية 
حيث تقع بالقرب مــن الرشيط الحدودي 
مع الســعودية، وتضم طريقا دوليا يصل 
الجوف بمنفذ البقــع الربي رشق محافظة 

صعدة شماال مع اململكة والذي يقابله منفذ 
الخرضاء يف نجران جنوبي السعودية ومركز 

عمليات ألوية حرس الحدود. 
 وتعترب مديرية خب والشعف أكرب مديرية 
عىل مستوى الجمهورية وتشكل ما يقارب 
%82 من إجمايل مساحة الجوف حيث تبلغ 
مساحتها 32 ألف كيلو مرت من أصل 39 ألف 
كيلو من مســاحة الجوف اإلجمالية، وتحد 
املديرية ثالث محافظات هي صعدة ومأرب 
وحرضموت، تحد السعودية بمساحة تقدر 
بألف ومائة كيلو مرت، وتحد تسع مديريات 
يف محافظة الجوف ومديريتا الحشوة والبقع 

يف صعدة".
 ويف هذا الصدد يقول الخبري العســكري 
العقيد يحيــى أبو حاتــم يف حديث خاص 
لـ"سبتمرب نت" : إن مديرية خب والشعف 
تعترب ذات أهمية جيوسياسية كبرية يستطيع 
من خاللها الجيش أن يتحــرك يف أكثر من 

اتجاه ويؤمن أكثر من محافظة.
أبو حاتم أكد أن الحوثي يحاول دائما أن 
يحتل هذه املنطقة ألنه سيتحرك منها يف أكثر 
من جهة، وهي مديرية غنية باملخزون املائي 

وكذلك املخزون النفطي.
وأشــار أبو حاتم إىل أن ما تم تحريره يف 
اليتمة وخــب يعد انجازا عســكريا نوعيا 
ابتداء من مركز اليتمة وكذلك جبال السليلة 
ومعســكر الخنجر، وكلهــا مناطق هامة 
كونها تقرتب من محافظة صعدة وتقرتب 
من مناطق ذات أهميــة كربى مثل الطريق 
الدويل الرابط مابني اململكة العربية السعودية 
واليمن وصعدة والجوف.. مضيفاً أن معسكر 
الخنجر يعترب النسق األول لتأمني الخط الدويل 

بعد أن تم تحريره. 

تحرير ما يعادل الحزم والغيل أربع مرات 
وبحســب العقيد يحيى فــإن العملية 

العسكرية كانت مهمة جدا استطاعت خاللها 
قوات الجيش أن تحرر أجزاء واســعة تقدر 
بخمسة وأربعني كيلو مرتاً، إذ أن املناطق التي 
تم تحريرها تعادل مساحة الحزم والغيل أربع 

مرات جغرافيا. 
ولفت أبو حاتم إىل أن املليشــيا املتمردة 
تنتهج يف مدينة الحزم اســرتاتيجية األرض 
املحروقة، وتقوم بحفــر الخنادق والتلغيم 
وتحويل املدينة إىل كتلة من نار ملتهبة وتريد 
أن تتحصن باملدنيني.. مشــدداً عىل رضورة 
انطالق العملية العسكرية لتحرير الحزم ألنها 
عملية انسانية لتخليص املدينة وأهلها من 
هذا الرطان الخبيث ولحمايتهم من هذه 

الجماعة اإلرهابية".

ازدياد الثقة بالجيش 
يؤكد أبــو حاتم أن نفســية اليمنيني 
ومعنوياتهــم ارتفعــت وازدادت الثقة 
الشعبية بالجيش، كما أنه يؤكد أن الجيش 
قادر عىل حسم املعركة وإدارتها بنجاح يف 
حال امتلك قيــادات ميدانية لديها الخربة 
الكافية يف وضع الخطط عىل املســتوى 
التكتيكي واملســتوى التعبوي واملستوى 
االسرتاتيجي، ولديها القدرة الكافية عىل 

إدارة املعارك.
مضيفــاً أن مــا تم تحقيقــه يعترب 
انتصاراً كبرياً جدا عىل املستوى العسكري 
واالســرتاتيجي، وعىل املستوى النفيس 
يف اســرتداد هيبة الجيــش والحكومة 

الرشعية.
ويقول العقيد الحاتمي: إنه البد أن تستمر 
هذه العملية العسكرية، والبد أن ترافق هذه 
العملية فتح جبهات أخرى يف وقت متزامن 
تهدف إىل تشتيت قدرات العدو ومنعه العدو 
من ســحب قواته ومقاتليه من تلك الجبهة 

إىل تلك وإرباك العملية الدفاعية لدى العدو. 

 ابطال الجيش يواصلون التقدم في خب الشعف والخالفات تعصف بالمليشيات في الجوف

أبطال القوات املسلحة: عازمون عى حترير كامل تراب الوطن
جبهات مشتعلة في الجوف والمليشيات تلوذ بالفرار وتتوه في الصحراء 

أبطال الجيش يدفنون أحالم الحوثي في الصحاري والجبال..

حترير اليتمة واخلنجر.. بوابة العبور نحو استكامل حترير اجلوف واملحافظات املجاورة
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»لََقْد َكاَن لَِسَبإٍ يِف َمْســَكِنِهْم آَيٌة َجّنَتاِن َعن 

َيِمنٍي َوِشــَماٍل ُكُلواْ ِمن ّرْزِق َرّبُكْم َواْشُكُرواْ لَُه 

َبلَْدٌة َطّيَبٌة َوَرّب َغُفوٌر«، هكذا امتدح الخالق جلَّ 

يف ُعاله مأرب الحضارة، وأضاف: »َوَجَعلَْنا َبْيَنُهْم 

َوَبنْيَ الُْقرَى الِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ُقرًى َظاِهرًَة َوَقّدْرَنا 

ِفيَها الّسرْيَ ِسريُواْ ِفيَها لََيايِلَ َوأَّياماً آِمِننَي«، وقال 

- أيضاً - عىل لســان هدهد نبي الله سليمان: 

»أََحطُت ِبَما لَْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن َســَبإٍ ِبَنَبإٍ 

َيِقنٍي، إِّني َوَجدّت اْمرَأًَة َتْملُِكُهْم َوأُوِتَيْت ِمن ُكّل 

ٍء َولََها َعرٌْش َعِظيٌم«. يَشْ
اختزاٌل قرآني َماتــع، أعطانا ُصورة ُموجزة 
عن تاريــخ »مملكة ســبأ«، وعظمة ملوكها، 
وكثرة خرياتهــا، ليتعمق املُؤرخــون أكثر يف 
ذكر التفاصيل، وأفاد أحدهم أنَّ املرأة السبئية 
كانت تمــيش تحت األشــجار الوارفة الظالل، 
وعىل رأســها زنبيل، وأنَّ ذلك الزنبيل يمتأل من 
الثمار املُتساقطة، وأردف آخر أنَّه لم يكن يف تلك 
البلدة الطيبة يشء من الذبــاب، وال البعوض، 
وال الرباغيث، وال الهوام؛ وذلك العتدال الهواء، 

وصحة املزاج، وعناية الله ولطفه بالسكان.

حلقات مفقودة
انتهت بتهدم سد مأرب »مملكة سبأ« العريقة 
115ق.م، وحضارتها الضاربة جذورها يف أعماق 
التاريخ، وأعماق األرض أيضــاً، لتبدأ بعد ذلك 
ســنوات - بل قرون - التيه والشتات، وقالت 
العرب يف األمثال: »تفّرق، أيدي ســبأ، وأيادي 
سبأ«، وقال الطربي يف تفسريه: »فغسان لحقوا 
بالشام، واألنصار بيثرب، وخزاعة لحقوا بتهامة، 
واألزد لحقوا بُعمان«، وقال آخرون أْن الهجرات 

اليمنية وصلت إىل دول شمال أفريقيا.
كان انهيار سد مأرب - حسب توصيف عبدالله 
الربدوني - فاصاًل بــني الحضارة والالحضارة؛ 
وبني االستقرار والهجرة، ُمشريًا إىل وجود عرشات 
الحلقات املفقودة من التاريخ اليمني - بني هذه 
الحالة االستثنائية وتلك؛ وذلك لغياب األحداث 
التي تفرض نفسها عىل الكتابة والتدوين، صار 
ذكر مأرب - تبًعا لذلك - محدوًدا للغاية، وجاء 
وصفها يف كتــب الرحالة واملُؤرخني بالصحراء 
القاحلة، محدودة السكان، مصداًقا لقوله تعاىل: 
»َوَبدَّلَْناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتنْيِ َذَواَتْي أُُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل 

ٍء ِمْن ِسْدٍر َقلِيٍل«. َويَشْ

عناوين ُمختزلة
أثناء َغويص يف صفحات 
اإلســالمي،  اليمن  تاريخ 
وتاريخ »اإلمامة الزيدية« 
تحديًدا، لم أجد ملأرب ذكر 
إال يف مواضع محدودة، وهي 
مبتورة،  أحداث  بمجملها 
غري ُمكتملة املعنى، صحيح 
أنَّها لــم تعِطينــا صورة 
أنَّها  إال  للوضع،  شــاملة 
لنا صورة موجزة،  قدمت 
وعناويــن ُمختزلة، يمكن 
لتتضح  عليها،  االســتناد 
تفاصيلهــا أكثــر - حال 

ربطها بتاريخ اليمن ككل.
تعود عالقة أرض سبأ بدولة »اإلمامة الزيدية« 
إىل العام 1027م، أعلن حينها من »ناعط - ريدة« 
الحسن بن عبد الرحمن نفســه إماًما، وذكر 
املؤرخون أنَّه توجــه عام دعوته إىل مأرب، ولم 
يتوسعوا يف التفاصيل أكثر؛ بل ذكروا أنَّه حظي 
بتأييد الشيخ عبد املؤمن بن أسعد بن أبي الفتوح 
الخوالني، وأخوه املنصور، والشيخ يحيى بن أبي 
حاشد بن الضحاك، وأنَّه دخل بـ 10,000 مقاتل 

صنعاء.
بعد تلك الحادثة بـ 115 عاماً جاء ذكر مأرب 
للمــرة الثانية، لم يتوجه إليهــا هذه املرة أحد 
األئمة؛ بل توجه إليها القايض نشوان بن سعيد 
الحمريي بعد أن اختلف مــع اإلمام أحمد بن 
سليمان، وبعد أن أوعز األخري ألنصاره تشديد 
الخناق عليه، األمر الذي جعله ُيغادر بلدته حوث، 
وروى بعض املُؤرخــني أنَّ أهل مأرب وبيحان 
نارصوه ونصبوه ملًكا، إال أنَّ ســنوات حكمه 

وإقامته هناك لم تستمر طوياًل.

حجور النبيين!!
ال تذكر مأرب إال وذكرت معها بيحان، فثمة 
ارتباط وثيق بني املنطقتني خاصة يف صفحات 
تاريخ اليمن اإلســالمي، وقد عزم اإلمام عبد 
الله بن حمزة - حفيد اإلمام الحســن بن عبد 
الرحمن الســابق ذكره - عىل ضمهما لدولته 
)1182م(، وذلك بعد ثالث سنوات من دعوته، 

وأرسل من براقش لذات الغرض 
األمري سليمان  بقيادة  جيًشا 
بن حمــزة، وقعت بني األخري 
وبني أهل تلك البــالد حروباً 
كثرية، كانت الدائرة فيها عىل 
األخرييــن، وقيل أْن الشــيخ 
محمد بن أســعد املرادي كان 

أحد دعاته.
وحني امتنع أهــل مأرب - 
بعد ذلك - عن األذان بـ »حي 
عىل خري العمل«، كتب اإلمام 
عبد الله بن حمزة إليهم عدة 
رسائل هددهم فيها بالعدول 
عن ذلك، ولم ينس يف كل رسالة 
أن يذكرهــم بفضائل أرسته، 
الهــدى، وأقمار  وأنَّهم أعالم 
الدجى، واألحق يف الوالية، وقال يف إحدى رسائله: 
»بلغنا أن أموركم عىل غري نظام، وأنَّكم ماضون 
عىل الخطبة لبني العباس، وال تجوز اإلمامة إال 
ملن قام مقام رسول الله صىل الله عليه وسلم، 
واألمر باملعروف، والنهي عــن املُنكر، وتطهري 
نفسه وأجناده من الفساد واملعصية، وأنتم يف 

أمركم الغالب عىل غرور«.
وأضاف »بلغنا أنكم منعتم اليهود من الغنار 
والزنار، ولم يوفوا الجزية، وهي عليهم حتم من 
الله سبحانه، وتركتم رسوم الجاهلية، وأحكام 
الضالل باقية، وفدتم إىل بيحان ُمعارضني عىل 
غري بصرية، ولم تجيئــوا بيشء يدل منكم عىل 
طاعة إال طاعة اللســان، وذلك إيمان املرجية 

وهو ال ينفع«.
وأردف: »واعلموا أنا أوالد الرجل الصالح الذي 
رشع الرشائع، وسن هذه السنن، وأوضح رسوم 
العدل، وطمس رسوم الجور؛ فنحن أعلم الناس 
بآثاره، وسننه، وطرائقه، وعلومه، فال تهلكوا 
أنفســكم بالجهالة والعمل عىل غري بصرية.. 
واحمدو الله الذي أوصلكم وقًتا تقتدون يف دينكم 
بعرتة نبيكم، تأخذون الحق من أهله، وتقتبسون 
النور من معدنه، وتنتسبون إىل العرتة الطاهرة 
التي ُخلقت مــن طينة عليني، وربيت يف حجور 
النبيني، ورضعت فيها دار اإلســالم، وربيت يف 
حجور اإليمان، ودرجت يف منازل عمرها التنزيل، 
وخدمها جربيل، فأين تطلبون الهدى من غريهم، 

فانظروا نظرًا يخلصكم«.

وحني جاء كتاب علمائهم باالمتناع، وبقائهم 
عىل مذهب السني، رد عليهم بكتاب آخر، انتقص 
فيه مــن اإلمام محمد بن إدريس الشــافعي، 
وهددهم بالحرب إن لم يرتكوا مذهبهم، وأضاف: 
»فمن أجاب دعوتنا هذه العادلة غري الجائرة، 
الجامعة غري املفرقة، فهو منَّا وإلينا، له ما لنا، 
وعليه ما علينا، ومن كره ذلك حاكمناه إىل الله 
سبحانه، وحاربناه، واســتعنا بالله سبحانه 
عليه، فغلبناه إْن شاء الله سبحانه، وإنَّما نحن 
ُنقاتل هذه األمة عىل تأويل كتاب الله، كما قاتل 
أبونا رســول الله - صىل الله عليه وسلم - عىل 
تنزيله؛ ألنَّه ُحطَّ بني الدفتني ال ينطق بلســان، 
وال بد له من ترجمان، ونحن تراجمته وورثته، 

وعندنا معرفة غرائبه، وعلم عجائبه«.
سليمان عرصه!!

وبلغ من سخرية عبد الله بن حمزة أن خاطب 
أهايل مأرب قائاًل: »وارضوا بنا أئمة، نرضكم لنا 

تبعاً«، وزاد عىل ذلك ُمستهجناً:

وهل تمت لكم أبًدا صالة ... إذا ما أنتم لم تذكرونا
وهل تجب الصالة عىل أبيكم ... كما تجب الصالة 

عىل أبينا
وحني أذعن أهل مأرب لتهديداته، ارتجز قائاًل:

إذا بدت مثل السعاىل من دغل ... وطلعت فوق 
الرماح كالشعل

وأيقنوا أن الِحمام قد نزل ... نادى ُمناديهم عىل 
خري العمل

ووصل به االســتعالء أْن شبه نفسه بنبي 
الله سليمان بن داؤود؟ وقال يف رسالة أخرى 
ُمهدًدا: »أقول لكم ما قال عمي ســليمان - 
عليه السالم - ألوائلكم: أال تعلوا عيل وأتوني 
ُمسلمني، وإن اإلسالم ال يتم إال بطاعة عرتة 
خاتم املُرســلني.. وإن البغي بمعصية إمام 
الحق يحل سفك الدم، واستباحة املال، وهدم 
الديار عىل مذهبنا ومذهــب آبائنا من أهل 

البيت عليهم السالم«.

طمس للهوية وغرس ألفكار ومفاهيم عنصرية خمينية

مليشيا احلوثي يف ريمة انتهاكات وجرائم وغياب تام لوسائل اإلعالم واملنظامت احلقوقية

مأرب تستعيد مجدها الحضاري، وتقاوم حكم اإلمامة الكهنوتي 

مـأرب تاريخ من رفض اإلمـامـة )2-1(  

  توفيق الحاج

ريمة محافظة قليل ما تذكر يف وســائل اإلعالم 
وغائبة يف تقارير املنظمات الحقوقية واإلنســانية 
تمارس فيها مليشيا الحوثي انتهاكات وجرائم ضد 
اإلنسانية وتجريف للهوية اليمنية األصيلة وتحاول 
بكل الوســائل خلق واقع يتناســب مع أهدافها 
ومرشوعها الساليل وغرس أفكار ومفاهيم يف بيئة 
غري صالحة للزرع خصوصا البذور الفاســدة التي 

تبذرها أياد مليشياوية ملطخة بالدم.
فريمة بيئــة نقية خالية من التلــوث الطبقي 
والعنرصي والساليل و معروف عنها نقاء بيئتها من 
كل أمراض العرص الفكرية، كما يعرف عن أبنائها 
تعصبهم للدولة وحبهم  للسالم والتزامهم بالنظام 
والقانون وتوقهــم للمدنية ورفضهــم للرجعية 
والكهنوت واالســتعباد أيا كان شــكله أو نوعه، 
وانطالقا من هذه القيم املحفورة يف ذهن اإلنسان 
اليمني قيادة وتنظيمات وأحزاب؛ فقد سعت مليشيا 
الحوثي منذ وصولها واستقرارها يف محافظة ريمة 
،ومن خالل شخصيات ريمية تم فرضها كقيادات 
أو مرشفني للمليشيا يف املديريات بعد أن تم أدلجتهم 
واســتعبادهم ليكونوا أدوات لتمرير مشــاريعها 
وبرامجها الســاعية إىل تغيري الهوية والشخصية 
اليمنية ثقافيــا وعقائديا وصوال إىل غرس قناعات 
مغلوطة، ثم تجييش البسطاء واملغرر بهم إىل جبهات 
القتال دفاعا عن السيد واملرشوع اإليراني الفاريس.
 مؤخرا وخالل الشــهور األوىل من عام 2020م 
كثفت مليشــيا الحوثي من حمالتها االستهدافية 
ألبناء ريمة مرتكبة عدداً من االنتهاكات يف مختلف 
املديريات والعزل؛ حيث عملت عىل إقامة فعاليات 
ودورات طائفية مذهبية يف عدد من املدارس وإلزام 
املعلمــني والطلبة بأداء الرصخــة الخمينية بديال 
عن النشــيد الوطني، كما فرضت مــالزم وكتب 
ومحارضات ضمن الــدروس التي يتلقاها التالميذ 
يف املدارس يف هدف واضح ومخطط لحرف العملية 
التعليمية عن مسارها واستغالل التالميذ والتغرير 

بهم وغسل عقولهم بمعلومات ومفردات ال يدركون 
أبعادها.

كما عملت عىل إلزام مديري املدارس واملعلمني يف 
مختلف مدارس املحافظة حضور دورات طائفية 
فكرية دينية شيعية تغســل أدمغتهم وتدعوهم 
وتحرضهم عىل العنــف والقتال ضد أبناء املجتمع 
واملخالفني لهم يف الفكر والعقيدة، ومن أجل ضمان 
حضور الدورات والفعاليات فرضت املليشيا عقوبات 
عىل املتخلفني عن الحضور وأعدت لهم تهماً كيدية.

الدورات لم تنحرص عىل املعلمني ومدراء املدارس 
بل عملت املليشــيا عىل إلــزام الخطباء والوجهاء 
واألعيان عــىل حضــور دورات وفعاليات لتغيري 

هويتهم ومعتقداتهم وأفكارهم وضمان تبعيتهم 
ووالئهم.

ومن انتهاكات مليشــيا الحوثي يف حق سكان 
ريمة تغيري اســماء املــدارس بأســماء طائفية 
عنرصية أغلبها من قيــادات الحوثيني من خارج 
املحافظة، مثل مدرسة صالح الصماد ومدرسة طه 
املداني ومدرسة حسن املليص، وغريها من األسماء 
والقيادات الحوثية يف محاولــة ممنهجة لطمس 
الهوية وتغييب شخصيات وقيادات ريمية وإسالمية 
ووطنية متجذرة يف عقلية اإلنسان اليمني والريمي.

التغيري واالستهداف املمنهج الذي تمارسه مليشيا 
الحوثي يف ريمة وهوية سكان ريمة لم يتوقف عند 

إقامة الدورات والفعاليات، بل عملت املليشيا عىل 
تغيري أبرز منارات العلم يف املحافظة، حيث حولت 
دار القرآن بمسور ريمة اىل مستشفى وألغت حلقات 
تعليم وتحفيظ كتاب الله وسنة رسوله، وحرمان 

مئات الطلبة من حفظ القرآن وتنوير املحافظة.
ومن انتهاكات املليشيا الزج باألطفال املغرر بهم 
وبعض العسكريني السابقني واملواطنني الفالحني 
يف معاركها األخرية التي دارت يف نهم والجوف وراح 
ضحيتها مئات املغــرر بهم فيهم أكثر من عرشين 
طفالً وعسكري ســابق من سكان ريمة شيعتهم 

املليشيا وأعلنت قتلهم.
وعن تصاعد االنتهاكات التي تمارســها مليشيا 

الحوثي يف حق سكان ريمة، أوضح الناشط والراصد 
النتهاكات مليشيا الحوثي يف محافظة ريمة منصور 
جربان أن مليشــيا الحوثي تمارس انتهاكات ضد 
االنســانية يف محافظة ريمة قليل منها تكشــفه 
وسائل اإلعالم واملنظمات الحقوقية ومراكز الرصد.
وأضاف جربان أن مليشــيا الحوثي تعمل بكل 
الطرق والوسائل عىل تغيري ثقافة اإلنسان الريمي 
املعروفة بسلمتيها وحبها لآلخر واستبدالها بنزعة 
عنرصية طائفية ســاللية؛ حيث تعمل عىل إقامة 
دورات طائفية وفعاليات تستهدف فيها الرتبويني 
والشــخصيات االجتماعية والشباب واألطفال من 
طلبة املدارس، وكذلك النســاء، وهناك خطة لدى 
املليشيا ومرشفيها الذين باعوا ضمائرهم ورهنوا 
عقولهم ملليشيا استوردت أفكارها ومعتقداتها من 

قم إيران.
ويقول جربان: ما ذكرته هو جزء من انتهاكات 
مليشيا الحوثي يف ريمة، فهناك انتهاكات ال يعلن بها 
املواطنون خوفا من بطش املليشيا وتجنبا للوقوع يف 
انتهاكات أكرب، فمثال قضية قتل املعلم فيصل الريمي 
املشهورة التي حاول كثري من االحرار من أبناء ريمة 
ومن غريهم إثارتها وتوصيلها إىل الرأي العام، هذه 
الجريمة حاولت مليشيا الحوثي الضغط عىل أولياء 
الدم وإرغامهم عىل التنازل عن الجريمة مســتغلة  
تهمة التخابر مع ما يسمونه العدوان أو الدو اعش 
كعادتهم وإرهابهــم وتخويفهم ليتم بذلك طمس 

جريمة قتل مكتملة األركان. 
ومن الجرائم واالنتهاكات والرتهيب الذي تمارسه 
املليشيا يف حق أبناء ريمة وقياداتها وأحرارها سجن 
الشيخ عىل الضبيبي وأخذه من بيته ومن بني أهله 
بالقوة وبطريقة مهينــة هدفها إذالل أحرار ريمة 
وإسكات كل صوت يمكن أن يخالفهم أو يعرتض 

عىل انتهاكاتهم وتلفيق تهم كيدية.
انتهاكات مليشــيا الحوثــي وجرائمها يف حق 
االنسان اليمني متعددة ومتنوعة، وكل محافظة من 
محافظات اليمن نالت نصيبها من األذى واإلجرام 
الحوثي، وال زالت بعض املحافظات ترزح تحت جور 

وبطش املليشيا ومن ذلك محافظة ريمة.

كتب: بالل الطيب
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* أنت كرئيس للجنة األمنية بوادي وصحراء 
حرضمــوت هل وضعتم حلــوال لالختالالت 

األمنية؟
نحن لسنا من اليوم نعاني من امللف األمني، 
فنحن قبل أشهر علقت عميل لكي تلتفت قيادة 
الدولة وقيادة التحالف لهذا األمر، ولكن لألسف 
هناك وعود لكنها لــم تنفذ وآخر وعد كان من 
سيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
باالهتمام بامللف األمنــي يف الوادي والصحراء 
وأعطى توجيهاته بتجنيد ثالثة آالف من أبناء 
وادي حرضموت وإىل حد هذه اللحظة لم ينفذ 
يشء من هذه التوجيهات، فلذلك لم يسند األمن 
بأي قوة أو معدات حتى يمارس األمن مهامه، 
فامللف األمني هو امللف الشائك الذي ال يستجيب 
أحد أن يســاعدنا فيه ومع زيارة األخ املحافظ 
فرج ساملني البحسني األخرية إىل مدينة سيئون 
اتفقنا أن تتدخل السلطة املحلية بتقديم الدعم 

املمكن لألجهزة األمنية يف الوادي والصحراء.
* ماهو حجم التنسيق والتعاون بني السلطة 
املحلية والوحدات العســكرية يف حفظ األمن 

ومحاربة اإلرهاب؟
اكيد هناك تنســيق بني الســلطة املحلية 
واألجهزة األمنية العسكرية وإال ملا حصل هناك 
الحد األدنى من األمن يف ظل ضعف اإلمكانيات 
املتوفرة، واليشء املهــم أن بعض العمليات 
تنســب إلرهابيني وانها عمليــات إرهابية 
واغلبها هي عمليات جنائية مائة باملائة ولكن 
اإلعالم يأخذ األمر بأنها طابع إرهابي ولذلك 
يصور وادي حرضموت أنــه مرتع لإلرهاب 
ونحن نواجه حرباً إعالمية تشن علينا بعيدا 
عن الواقع املوجــود يف الوادي والصحراء وال 
نتمنى أن تحصل مثل هذه القضايا وستكون 
األجهزة األمنية والعسكرية باملرصاد، يوجد 
لدينا مجموعة من املطلوبني امنيا وقد ألقي 

القبض عليهم.
* ماهو دور مؤسسات الدولة يف تعزيز وجود 
السلطة الرشعية ودعم معركة استعادة الوطن؟

نحــن حرصنا أن يكــون وادي حرضموت 
وسيئون هو الذي يمثل الدولة اليمنية بشكل 
عام من خالل احتضــان الكثري من النازحني 
ومن خالل عمل السلطة املحلية التي تعمل عىل 
تنفيذ كل القوانني اليمنية سواء كانت مالية أو 
إدارية والســيما أن السلطة القضائية يف وادي 
حرضموت لم تتوقف يف يوم من األيام منذ بداية 

االزمة، بل مستمرة يف أدائها عىل أكمل وجه.

حضرموت عصية على الحوثي
* ماهي استعداداتكم للدفاع عن حرضموت؟

نحن يف وادي حرضموت ما نمتلكه من قوة 
عسكرية يتمثل يف املنطقة العسكرية األوىل وقد 
وضعت املنطقة خططاً اسرتاتيجية عسكرية 
لقطع التمــدد الحوثي وحصــول أي طارئ 

ونتمنى أن ال تكون حرضموت تدفع الثمن مثل 
املحافظات األخرى التي سقطت بيد الحوثيني 
وســتبقى حرضموت عصية ضد هذا التمرد 

الحوثي.
* كيف يتم توزيع نسبة حصة 
النفط بني مديريــات الوادي 

والصحراء لتنفيذ املشاريع؟
بالنســبة لحصة النفط يتم 
توزيع املشاريع بعد أن تم تشكيل 
لجنة قرار مــن وكيل املحافظة 
إلدارة هذه املشاريع وهي تجربة 
جديدة لنــا يف وادي حرضموت 
وطلبنا من األخــوة مدراء عموم 
املديريــات أن يرفعــوا لنا بكل 
املشــاريع املوجودة لديهم والتي 
بحاجــة للتنفيذ، كذلــك اخذنا 
الجانب اآلخر وهم مدراء عموم 
املكاتــب التنفيذية املهتمة بنوع 
الخدمة يف الوادي، فأخذت اللجنة 
دمج ما رفع من هنا وهناك، وتم 
أخذ املشاريع ذات األولوية حتى 

وصلنا إىل ما وصلنــا إليه اآلن، حيث تم تنفيذ 
ما يقرب من 92 مرشوعاً يف وادي حرضموت 
بكلفة تقديرية تجــاوزت أكثر من 38 مليون 
دوالر أمريكي، وبعد ذلك عقدنا ورشــة عمل 
لتقييم لهذه األعمال التي نفذت ومن خالل هذه 
الورشة الحظنا ماهي النواقص واالحتجاجات 
ومكامن النقص حتى يتم التغلب عليها يف املرات 
القادمة حتى نكون واضحني وحريصني يف هذا 
الجانب، وخالل الورشة فتحنا املجال أن تقدم 
كل مديرية احتجاجاتهــا حتى تدرج ضمن 

الخطة الثالثية 2022.
* ماهي أهم املشاريع التي 
تنوون تنفيذها يف املستقبل؟

أكيد ونحن مع بداية العام الجديد وبداية 

الخطة الثالثية التي اسميناها أن نركز عىل 
املشاريع التي تخدم عدداً كبرياً من أبناء وادي 
وصحراء حرضموت والقادمني إليها فوجدنا 
يف خدمة الكهرباء هي الخدمة األساســية، 
فلذلك وضعنا خطة لتحسني الكهرباء بمبلغ 
أكثر من 5 ماليني دوالر من أجل تحســني 
الخطوط وإيصال الكهرباء إىل بعض املناطق 
التي حرمت منها وكذلــك بدأنا يف مرشوع 
النقل 132 لوادي حرضموت، وســتكتمل 
قريبا الدراســات حول هذا الجانب وسيتم 

اخراج مناقصة يتم العمل فيها من أجل أن 
نقدم خدمة كاملــة غري قابلة لالنقطاع، يف 
مجال الطرقات هو هدفنا الثاني وبدأنا بعمل 
دراسات يف هذا الجانب لحوايل 500 كيلو يف 
وادي حرضموت منها الطرق الرئسية 
وزعنا لــكل مديرية من عرشة كيلو، 
إضافة إىل بعــض الطرق التي تربط 
املديريات وتربط الوادي مع ساحل 
حرضموت، وأيضا مــرشوع ربط 
الوادي بمديريات الصحراء 350 كيلو 
سيتم العمل قريبا لتشمل بعد هذه 
املديريات املنسية من ضمنها مديرية 
القف وحجر الصيعر وزمخ ومنوخ 
لنربطها بمديرية ثمــود ومديرية 
العرب، وكذلك ربطها بمديريات الوادي 
سيئون وشبام والقطن وتريم، العمل 
جار وخاصة يف عقبة كتبة يف مدينة 

تريم.
* ملاذا ارتفعت تكلفة استهالك الكهرباء 

للتجار وأصحاب املحال التجارية؟
رئيس الــوزراء رأى يف أنه من حق 
الحكومة أن تقرر برفع سعر أي خدمة 
موجودة، ولكن نحــن رأينا يف املكتب 
التنفيذي املنعقد قبل أيــام أن هذا القرار ليس 
وقته اآلن للتنفيذ ســيتم تأخريه حتى تكون 
الظروف افضل مما نحن فيه، فيكفي املواطن 
ما يعانيه من الظروف املعيشية الصعبة وقلة 
الدخل ومع تدهور العملــة وخاصة أن 60% 
من أبناء حرضموت يعملون يف املجال الزراعي 
واستوعب الكثري من األيادي العاملة، فلذلك كلما 
كانت كلفة املنتج رخيصة استفاد منها املواطن 
يف وادي حرضموت وخاصة املنتجات الزراعية 
فكانت معارضتنا لهذا القرار ليست معارضة 

ضد وإنما يؤجــل تنفيذه فيما بعــد والقرار 
استهدف ثالث رشائح موجودة من بينها رشيحة 

التجار واملزارعني.
* ماهي استعداداتكم للصيف القادم؟

نحن ولله الحمد نرتبع املرتبة األوىل يف توفري 
الخدمة الكهربائية ولكن فوق كل ذلك لدينا عجز 
يف وقت الصيف وخاصة يف مجال النقل والتوزيع، 
استثمرنا حوايل ستة ماليني دوالر يف مجال النقل 
يف وادي حرضموت فرتكيزنا يف الفرتة القادمة 
عىل مجال النقل ومن ثم نتحول إىل التوليد وان 

شاء الله تتوفر لنا اإلمكانيات املتاحة.
*  هل لديكم حلوالً إلرضاب املعلمني املستمر 

بني فرتة وأخرى يف وادي حرضموت؟
هذه اإلرضابات ليست األوىل ولن تكون األخرية 
يف وادي حرضموت، والــكل يعرف أن الوضع 
الســيايس واالقتصادي يف البالد بشكل عام له 
رضيبته، وإال من هو الذي يتمنى أن يدفع ابنه 
الرضيبة يكفــي أن آباءهم يدفعون الرضيبة 
اليومية بتقديم أبنائهم يف مجال التعليم يف هذه 
الظروف الصعبة، وأتمنى من املعلمني أن يكونوا 
أكثر عقالنية، والحلول ليست بأيدينا يف السلطة 

املحلية وإنما هي حلول أو قرارات مركزية.
*  كيف استوعب وادي حرضموت املغرتبني 

العائدين إليه بصورة نهائية؟
نعم يف ظل التغيريات املوجودة اآلن عىل الساحة 
اليمنية ســيعود مجموعة من أهلينا يف وادي 
حرضموت املغرتبــني يف الخارج، فحرضموت 
مفتوحة للــكل وبالتأكيد الذي ســيأتون إىل 
حرضموت لديهم الخربات والقدرات، باإلضافة 
إىل رؤوس أموال ونحن نتفاءل بهذا االمر، املجال 
مفتوح للكل يف االستثمار وأن يكونوا هم بناة 
للوطن، وأتمنى أن يحققوا لوطنهم ما حققوه 

يف بلد االغرتاب.

*  ماهــي خطتكم الســتيعاب النازحني يف 
حرضموت الوادي وخاصة بعد سقوط محافظة 

الجوف؟
أطلب من كل املنظمات اإلنسانية واإلغاثية 
أن تسهم وأن تقوم بعملها يف إيالء النازحني 
ومدهم بالغذاء وكل ما يلزم من رضوريات 
الحياة وأما نحن يف السلطة املحلية ليس لدينا 
موارد حتى نقــوم بتقديم الخدمات، وإنما 
نقول: نزرع التفاؤل لهم، ومرة أخرى نوجه 

كل املنظمات اإلنسانية إىل رضورة التدخل.
*  مع نجاح الدوري التنشيطي الذي أقيم 
عىل ملعب استاد سيئون األوملبي، هل هناك 

مشاريع لتجهيزه؟
هــذا أول ترصيح منــي لصحيفة 26 
سبتمرب يف هذا الجانب بعد نجاح الدوري 
التنشــيطي يف اســتاد ســيئون األوملبي 
وحضور أكثر من 45 ألف متفرج وكانت 
رسالة لكل العالم أن أهل حرضموت اهل 
سالم فلذلك نحن ندرس اآلن خطة متكاملة 
للنهضــة الرياضيــة يف وادي حرضموت 
وعملنا إحصائية كاملة مع مكتب الشباب 
والرياضة بالوادي والصحــراء للمالعب 
يف وادي حرضمــوت واآلن نجهز مرشوعاً 
متكامالً للمرحلة األوىل بإقامة مشــاريع 
لبعض األندية لتساعدها يف إدارة اعمالها 
ماديا وبناء محال تجارية تدر عليها بدخل، 
وهناك عرشة مالعب مسورة يف الوادي وتم 
اعتماد الحشــيش لها ونبدأ نؤسس لبنية 
تحتية لهذه املالعب ومــا تبقى من هذه 
املالعب أننا ندخل معهم يف مشاريع مجزأة 
الستكمال تســوريها ومن حقنا أن نكرم 

الشباب والرياضيني بهذه املشاريع.
*  ماهي الصعوبات التي تواجهكم يف عملكم 

كسلطة محلية؟
نحن ال نقول صعوبات وإنما نتفاءل ولكن 
الصعوبات موجودة يف كل مكان ويف كل يوم 
إذا تركنا الصعوبات ال يمكن لنا أن نتخطاها 
ولكن علينا أن نتجاوزها، الصعوبات هي أال 
نعمل يجب علينا أن نتحدى هذه الصعوبات 

وباإلمكانيات املتاحة.
*  كلمة أخرية تود أن تقولها استاذ عصام 

يف هذا الحوار؟
كلمتي األخرية هي عبارة عن رســالة إىل 
كل أبناء وادي حرضمــوت نحن ورثنا من 
أجدادنا العادات الطيبة نتمنى أن نسري بهذا 
االتجاه كل يف مجاله ال نريد أن ننقل مآيس ما 
يحصل يف املحافظات األخرى، فنحن رسالة 
سالم ومجتمع حرضمي محب للسالم أينما 
كان، وأكرر شكري لصحيفة 26 سبتمرب عىل 
هذا الحوار الذي من خالله أوضحنا الكثري من 
األمور املتعلقة بالوادي والصحراء، وأتمنى 

لكم التوفيق والسداد.

   خاص:

 أكد العقيد فائز ســالم طاحس مدير عام 
رشطة محافظة سقطرى أن األداء األمني يف 
مديريات الجزيرة وصل إىل مستوى عال من 
التطور، وان األجهزة األمنية يف اتم الجاهزية 
واالستعداد ملواجهة أي طارئ، والردع لكل من 
تسول له نفسه املساس باألمن واالستقرار، 
والرضب بيد من حديد لكل من يحاول القيام 
بذلك.. مشريا إىل مستوى اليقظة األمنية العالية 
لرجال األمن يف عمــوم املديريات، وترصدهم 
ألي مخاطر أو تحديات أمنية تستهدف أمن 

واستقرار  املحافظة.
وأوضح العقيد طاحس يف ترصيح خاص 
لـ"26سبتمرب" أن هناك من يحاولون تعكري 
صفو الســكينة العامة بهدف خلق الفوىض 
وإحداث القالقل لزعزعة األمن واالســتقرار 
وإرباك عمل السلطة املحلية.. وقال: إن هناك 
بعضاً من ضعاف النفوس وعديمي الضمري 
يتســلمون مبالغ مالية مــن بعض أطراف 
معادية للسلطة املحلية والحكومة الرشعية، 
ولكنهم حتما سيفشــلون، وأشار إىل أن تلك 
األعمال والترصفات تيسء ألبناء ســقطرى 
املعروفة بطبيعتها اآلمنة وسلمية مواطنيها 
عرب التاريخ، وأضاف: هنــاك من يحاولون 

االصطياد يف املاء العكر ويقومون بالتحريض 
ضد الســلطة املحلية بهــدف زعزعة األمن 
واالســتقرار يف املحافظة، من خالل تشجيع 

املظاهر املسلحة الدخيلة عىل املواطنني و التي 
لم يسبق لها مثيل يف الجزيرة، األمر الذي  دفع 
باألجهزة األمنية إىل مواجهة تلك الظواهر وردع 

من يقومون بذلك.
مؤكداً نجــاح الخطة األمنية واالنتشــار 
األمني يف مختلف مناطــق الجزيرة للحد من 

انتشــار الجريمة قبل وقوعهــا، وقال: إن 
األجهزة األمنية ضبطت يف ســواحل الجزيرة  
كميات من املخدرات التي كانت تستهدف أبناء 
سقطرى وتم اتالفها أمام قيادة السلطة املحلية 

والتحالف العربي.
وأضاف العقيد طاحس: منذ أن تولينا إدارة 
أمن املحافظة عملنا عىل مضاعفة الجهود من 
أجل استتباب األمن واالستقرار يف األرخبيل.. 
الفتا إىل عدم حدوث أي جريمة جســيمة يف 
املحافظة، وإن وجدت فهي ال تمثل حتى 1%.. 
وقال: إن أغلب القضايا بسيطة وتحتل بالصلح 

بالتعاون مع املشايخ والوجهاء يف املنطقة.
مشيدا بمســتوى الوعي الكبري يف أوساط 
املواطنني وموقفهم الرافــض لتلك املظاهر 
املنحرفة التــي تتناىف مع القيــم واألعراف 
والتقاليد العامة يف األرخبيل.. وعرب عن  تقديره 
للمواطنني والتفافهم حول قيادة الســلطة 
املحلية واستعدادهم  لحماية أمن واستقرار 
الجزيرة والعمل إىل جانــب األجهزة األمنية 
للحفاظ عىل الجزيرة من أي مخاطر وحمايتها 
والدفاع عنها من تلك الظواهر الدخيلة، وأشاد 
بدورهــم وتعاونهم مع األجهــزة األمنية يف 
الحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة العامة 

يف أنحاء األرخبيل.
وأكد مدير عام رشطــة املحافظة أن أبناء 

ســقطرى حريصون كل الحــرص عىل أمن 
جزيرتهم واســتقرارها، وهم اليوم يقفون 
جنبا إىل جنب مع رجال األمن والتعاون معهم 
واإلبالغ عن أي تحركات مريبة تحاول اإلخالل 
باألمن والسكينة العامة.. وأشار إىل التنسيق 
املشرتك بني األجهزة األمنية والقوات املسلحة  
الهادف إىل استتباب األمن واالستقرار والحفاظ 
عىل املكتســبات الوطنية واملمتلكات العامة 

والخاصة يف الجزيرة.
ونوه مدير عام رشطة ســقطرى أن هناك 
من يعمل عىل استهداف بيئة الجزيرة والتنوع 
الحيوي فيها من خالل إدخال أشجار دخيلة، 
وقال: إن الســلطة املحليــة وحماية البيئة 
واألجهزة األمنية وقفت ضــد هذه الجريمة 

وعملت عىل منعها وردع مرتكبيها.
وأشاد العقيد فائز سالم يف ختام ترصيحه 
بدور قوات التحالف بقيــادة اململكة العربية 
الســعودية، مثمنا حجم الدعم الذي تقدمه 
لألجهزة األمنية، وأوضح أن هناك مشــاريع 
ينفذها الربنامج الســعودي لتنمية وإعمار 
اليمن، ومنها مباني إدارة املرور والنجدة وبعض 
املراكز األمنية يف منطقة مومي ومنطقة جئوة 
ومنطقة عمدهن يف قلنســية، وخالل األيام 
القادمة سيبدأ العمل بالتنفيذ والبعض اآلخر 

جاري العمل فيها.

:» « وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء لـ

حرموت عصية عى التمرد احلوثي.. وماضون يف درب البناء والتنمية
وادي حضرموت لن يكون مرتعًا لإلرهاب والعمليات التي وقعت جنائية ١٠٠%

هناك تنسيق بين السلطة المحلية واألجهزة األمنية والعسكرية لتعزيز األمن والحفاظ على السكينة العامة

:» « مدير عام شرطة سقطرى لـ

منعنا حماوالت هتريب املخدرات واالشجار الدخيلة ولن نسمح بمخططات الفوضى والتمرد يف األرخبيل

  نحــن على أهبة االســتعداد 
لمواجهة أي طارئ يســتهدف 

األمن واالستقرار 

  تــم تنفيــذ 92 مشــروعًا 
تنمويــا وخدميــًا بكلفــة تزيد 

عن 38 مليون دوالر

  أبنــاء األرخبيــل حريصــون علــى أمــن الجزيرة واســتقرارها

عصــام بــن حربيــش الكثــريي وكيــل محافظــة حرضمــوت الشــؤون 

مديريــات الــوادي والصحــراءو تــم تعيينــه يف هــذا املنصــب قبــل أعــوام، 

ــيايس  ــب الس ــالد يف الجان ــها الب ــي تعيش ــة الت ــاع الصعب ــم األوض غ

واالقتصــادي، اســتطاع خــالل هــذه الفــرتة حتــى يومنــا هــذا احــداث 

تغيــريات يف الــوادي والصحــراء مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع 

الخدميــة مــن نســبة حصــة النفــط والتــي هــي بنســبة 10% مناصفــة 

ــل  ــع وكي ــواراً م ــرت ح ــبتمرب" أج ــوادي.. "26س ــاحل وال ــني الس ب

ــة.  ــة وأمني ــب خدمي ــن جوان ــا ع ــدث فيه ــة تح املحافظ

   حاوره: حداد محفوظ 
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أكدوا موقفهم الداعم والمساند ألبطال الجيش ومشاركتهم في معركة استعادة الوطن

قادة األحزاب السياسية يف مأرب: لن نقبل بغري احلرية ومرشوع الدولة االحتادية

  ســعود اليوســفي: نقف جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المســلحة ورجال المقاومة في جميع ربوع الوطن لمواجهة المشروع االيراني
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 محمــد اليوســفي: موقفنا واضــح منذ االنقــاب.. ومأرب ســتلقن المليشــيا الدرس الثانــي واألخير

موقف وطني
وأكد الشيخ سعود اليوسفي رئيس املؤتمر 
الشــعبي العام يف مأرب، وقــوف األحزاب 
والتنظيمات السياســية إىل جانب أبطال 
القوات املسلحة ورجال املقاومة يف جميع 
ربوع الوطن ومواجهة الغزو املليشــاوي 
الحوثي املدعوم من ايران.. وأشار إىل أن كل 
األحزاب، املؤتمر الشــعبي العام، والتجمع 
اليمني لإلصالح، والنارصي، والبعث القومي، 
والرشــاد.. كل هذه األحزاب موقفها كان 
واضحا منذ بداية االنقالب، ومأرب هي أول 
محافظة أعلنت موقفها ضد االنقالب ودعمها 
للرشعية بقيادة الرئيس املشري الركن عبدربه 
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األعىل للقوات املسلحة.

ال يمكن القبول بحلول جزئية
وأوضح الشيخ اليوسفي عن الزيارة التي 
قام بها املبعوث األممي مارتن غريفيث إىل 
مأرب ولقائه بممثيل األحزاب، وقال انه كان 
لقاء يتسم بالرصاحة والشفافية ومعرفة 
ما يحمل املندوب.. وأضاف: وجهنا للمبعوث 
األممي عدداً من الرسائل، وقلنا له: وصولكم 
إىل مأرب بحد ذاته هو رسالة سياسية ترفع 
من شأن املحافظة، وأن مأرب لم تغز صعدة.. 
مأرب مع الســالم ومع األمن واالستقرار.. 
مأرب هي الخري والتنمية، وهي ترسل املواد 
الغذائية وهي ثروة للوطن.. مأرب تحملت 
العبء الكبري من تدفق النازحني إليها، جراء 
ما تقوم به املليشــيا الحوثية من اضطهاد 
للمواطنني سواء يف صنعاء أو يف املحافظات 
األخــرى، وخصوصا محافظــة الجوف.. 
ورشحنا له البعد اإلنساني واألخالقي، وأكدنا 
له أنه ال يمكن القبول بحلول جزئية.. نحن 
مع الحل الســيايس  الكامل عىل مستوى 
الوطن، مع تطبيق قــرارات األمم املتحدة.. 
طبعا هذا مجمل النقاش، وهو كان يريد حالً 
أو يريد وقف إطالق النار، وأن تبقى مأرب 
محمية.. وقلنا: له يجب عىل املليشيا الحوثية 
أن تتوقف عن إطالق الصواريخ عىل مأرب.. 
الفتا إىل أن كلمة املحافظ كانت معربة عن 
كل القوى السياسية واملجتمعية والشبابية 

والنسائية.

مواجهة المشروع اإلمامي الكهنوتي
عيل بقالن- أمني رس التنظيم الوحدوي 
الشــعبي النارصي يف مــأرب تحدث لـ" 
26سبتمرب" قائالً: نقوم بدورنا عىل أكمل 
وجه يف التوعية والعمــل بني الناس بغض 
النظر عن مواقعنا اإلداريــة أو الحزبية يف 
الهرم والهياكل، ألن هذا واجبنا الذي نؤمن 
به وبرضورته يف مواجهة مرشوع االمامة 

بنسخته الوالية املرتبطة بإيران.
وأكد بقالن أهمية الــدور الذي تقوم به 
األحزاب السياسية يف مأرب منذ الوهلة األوىل 
لالنقالب ووقوفها ضده، وحددت من خالل 
بيان أصدرته موقفهــا الواضح، وال زالت 
تميض يف هذا االتجاه، وبخصوص ما حدث 
يف الجوف، الحرب لها قادتها ويجب أن تكون 
وفق خطط عسكرية، ونحن نؤكد أن تحرير 
الجوف قادم وســيليه خطوات مهمة من 
شأنها وضع حد لالنقالب واستئناف العملية 
السياسية، التي تعطلت بفعل هذا االنقالب، 

لكي نميض بخيارات وطنية توافقية تحقق 
االنتقال من شكل الدولة املركزي إىل الدولة 
الفيدرالية التي تضمن عدالة التوزيع للثروة 
والسلطة وتحقق قدراً كبرياً من فرص العمل 

والذي من شأنه النهوض الشامل باليمن.

مستمرون في دعم وإسناد الجيش
وأكد أمني رس التنظيم النارصي استمرار 
موقف االحزاب السياسية الداعم واملساند 
للجيش يف معركتــه الخالدة والتاريخية يف 

مواجهة مشاريع الكهنوت والعنرصية
وتحدث بقالن عن زيارة مارتن غريفيث إىل 
مأرب وأشار إىل أنها تأتي ضمن مهام املبعوث 
األممي حسب توجهات األمم املتحدة.. وقال 
نحن نقدر تلك املساعي التي تأتي يف صلب 
القرارات الدولية وندعمها، ونرفض أي مساع 
تخالف القرارات الدولية، وهذه الزيارة تؤكد 
أن مأرب صارت اليوم مركزاً قوياً وحاضناً 
وطنياً أصبح محــط اهتمام إقليمي ودويل 
وهذا بفضل قيادتها التي استطاعت أن تدير 
املرحلة باقتدار، وجميعنا كقوى سياسية 
ندعمها وندعو الجميع إىل االلتفاف حولها، 
كما أننا نعمل عىل التوعية بذلك شــعبياً.. 
مؤكدا أن مأرب وهي نقطة لقاء لكل اليمنيني 
هي من ســتنترص ملقررات الحوار بفضل 
قواها الفاعلة وكل األحرار قاطبه من أبناء 
اليمن، الذين لن يقبلوا بمشــاريع التخلف 
واألزمنة الغابرة واألنظمة الكهنوتية البائدة.

لماذا تأخرت زيارة المبعوث األممي إلى مأرب؟
وأضاف: تأتي زيارة املبعوث األممي كما 
أشار لنا يف حديث دار بيننا وبينه كقيادات 
لألحزاب السياسية والتي أفصح أن زيارة 
مأرب كانت عىل جدول أعماله منذ بدايات 
تويل مهمته كمبعوث أممي ولكنها تأخرت؛ 
ألن هناك جهة مــا ال تريد ذلك ولم يفصح 
ماهي، لكن من حيث املبــدأ الزيارة مهمة 
وجيدة، ومــأرب اليوم مركــز ثقل ومن 
الطبيعي أن يزورها مبعوث أممي يمارس 

مهمته كوسيط.
وقال: حددنا للمبعــوث األممي موقفنا 
الواضح، وأكدنا عىل تمســكنا بالرشعية 
واملرشوعية ومقررات الحوار الوطني الشامل 
وأن مأرب مع السالم وليست مرشوع حرب 
أبداً، وأنها تتمســك باملرشوعية القانونية 

وتنفيذ مخرجات الحوار.
وأوضحنــا له اننا أحــرار، وأن هذا إرث 
حضاري منذ القدم وأننا أهل الديمقراطية 
وأربابها وأن مأرب أسست أول ديمقراطية 

يف التاريخ من خالل مملكة سبأ.
وبعثنا برسالة أن األحرار لن يقبلوا بغري 
الحرية وأننــا ال يمكن نخضع مهما كلفنا 
ذلك، ولن نقبل بأي شــكل من األشكال أي 
مرشوع يستقوي بالسالح ويستجر املايض.
وأشار بقالن إىل الدالالت الدولية واملحلية 
للزيارة وقال انها تنم عن أهمية مأرب كمركز 
حيوي واقتصادي ولكونها أصبحت مالذا 
ألكثر من 2 مليون نازح، كما أنها حاضن 
للجيش الوطني، ومركز انطالق للمقاومة  
ضد االنقالب.. وأكدنا أهمية ورضورة تطبيق 

القرارات األممية الداعمة لرشعية.

تحرير الجوف
وقال بقالن: نحن عــىل يقني أن الجوف 
ســوف تتحرر قريبا إذا تم ترتيب الجانب 
العسكري وقيادة معركة التحرير بعقلية 

عسكرية وخطة عسكرية محكمة.
وأضاف: إن محافظة الجوف تعني ملأرب 
خط املواجهة األول بغض النظر عن األهمية 
االسرتاتيجية والجغرافية، فالجوف جزء من 
جغرافيا وطنية وتحريرها رضورة وطنية 
مع كافة الرتاب الوطني التي تسيطر عليه 

مليشيا االنقالب اإلمامية.
وأشار إىل أن ما حدث من نزوح لسكان 
الجوف يعد امتداداً لسلوك املليشيات الحوثية 
املتمثل بالتهجري والتطهري العرقي واعترب 
ذلك سلوكا ليس بجديد، فقد مارسه الحمزة 
يف 612 للهجرة ومارسه كل األئمة البائدين 

يف البيضاء وغريها.

مواقفنا إلى جانب الجيش ثابتة
ويشري د. يحي محمد القانيص أمني رس 
حزب البعث العربي االشــرتاكي القومي يف 
مأرب، إىل أن دور األحزاب السياسية يف مأرب 
موحد يف الوقوف إىل جانب القوات املسلحة 
واملقاومة الشعبية ضد املليشيات من أول 
وهلة، مؤكدا انه موقف ثابت ال غبار عليه 
حتى يف التصعيد األخري للمليشيا الحوثية، 
يبقى موقــف األحزاب ثابتــا وواضحا لم 
يتغري، وأكدنا ذلك يف املؤتمر الصحفي األخري 
لألحزاب السياسية.. باختصار أبطال القوات 
املسلحة هم إخواننا وابنائنا ومنا وفينا ونحن 
منهم وفيهم ورديف حي إىل جانبهم، حتى 
تحرير البالد من املد الصفوي وكبح جماح 
أذرعهم الســاللية الحاقدة عىل كل ما هو 

جميل ولن ينالوا ما يحلموا فيه.
وأضاف القانيص: لتعلم املليشيا الحوثية 
بأننا مستعدون لكل االحتماالت، واملتوكل 

يعرف بأن من وضع رقبته عىل جسده هو 
الله، وهو املتــرصف الوحيد بها وليس من 
يدعي بخزعبالته بأنه هــو صاحب الحق 

اإللهي..
مؤكدا أن األحزاب السياسية يف محافظة 
مأرب تعمــل بوترية عالية لشــحذ الهمم 
والطاقات ملســاندة أبطال القوات املسلحة 
يف كل الجبهات، إضافــة إىل التصدي لكل 
الشــائعات الكاذبة التي تروجها املطابخ 
اإلعالمية للمليشــيات وفضحها وإظهار 
الحقيقة يف أوســاط مجتمعنــا بمختلف 
الوسائل املتاحة، كما نؤكد بأننا رجال أمن 
إىل جانب قواتنا األمنية بمختلف تخصصاتها.

دعم الجيش ومساندته
وأشــار إىل أن موقف األحزاب للدفاع عن 
مأرب واليمن وما يحاك ضدها من مؤامرات، 
معلوم ومعروف ويعلم بذلك القايص والداني 
الفتا إىل أن البيان األخري يف املؤتمر الصحفي 
كان واضحا وفيه رسالة للجميع تعرب عن 

موقفنا تجاه مأرب واليمن كلها.
واعترب زيارة غريفيث بأنهــا زيارة قد 
تكون ايجابية نوعا ما، ويرى بأنها جاءت 
عندمــا أدرك املبعوث األممــي بأن مأرب 
تمثل العمــق االســرتاتيجي للجمهورية 
ولنظامــه الجمهوري واملــالذ اآلمن لكل 
اليمنيني بمختلف مشاربهم إضافة إىل توحد 
املأربيون وغريهم من ســكان مأرب تحت 
علم الجمهورية .. وقال: يجب أن نرتك كل 
التكهنات ونتحرك كل منا يف محيطه لدعم 
الجيش يف مختلف الجبهات، للدفاع عن البالد 
ومقدراتها واستعادة العاصمة صنعاء وبقية 
املحافظات، وما دون ذلك فهو غري مجد وال 

نعلق آمالنا براب.

موقف وطني وتاريخي
وقال محمد اليوســفي – رئيس الدائرة 
السياسية لحزب التجمع اليمني لإلصالح يف 
مأرب: الشك أن حضور األحزاب السياسية يف 
مأرب واضح منذ انقالب املليشيات الحوثية 
عىل الرشعية يوم 21 سبتمرب 2014، حيث 
سجلت األحزاب هنا موقفاً تاريخيا إذ رفضت 
االنقالب وكل نتائج االنقالب وأهمها اتفاق 
السلم والرشاكة التي فرضها الحوثي فرضا 
؛ هنا يف مأرب تخلت األحزاب السياسية عن 
املركز وأعلنا موقفا مقاوما ضد املليشيات، 
ودعونا كل األحرار يف اليمن لاللتحاق بمأرب 
لرفض هذا املرشوع وكانت هذه هي البداية 
تلتها مواقف جمة ومنها اللجنة الرئاسية 

التي وصلــت إىل مأرب والتقــت األحزاب 
السياسية والســلطة املحلية والوجاهات 
االجتماعيــة وأجمع الكل بأننا ســندافع 
عن آخر الحصون الجمهورية، وهذا ما تم 
بتوفيق الله واليــوم نكررها ونقول كنا يف 
2014 قلة اليوم 2020 كثرة والهجمة عىل 

مأرب ستدفن يف مأرب.
وأضــاف محمد اليوســفي أن األحزاب 
السياســية يف مأرب منذ ما يقارب الثالثة 
األشــهر املاضية وهي متابعــة تطورات 
األوضاع أوال بأول منذ أن بدأت املليشــيات 
الحوثيــة باســتهداف مواقــع الجيش 
واالعتداءات عىل مناطق آل جرشب يف جبال 
يام وبكونها منطقة تقع جغرافيا يف مديرية 
مجزر محافظة مأرب وكون هذه املنطقة 
آهلة بالســكان، وكان هنالــك اتفاق منذ 
العام 2014 مع آل جرشب  بعدم الدخول أو 
االعرتاض ألفراد هذه القبيلة ويف خالل ساعة 
يتم محارصة املنطقة وعزلها تماما ملدة شهر 
تقريبا دون مراعاة لحرمة األرض واإلنسان 
وكل األعراف.. وقال: بدأنا باســتنفار كل 
الوطنيني األحــرار للدفاع عن هذه املنطقة 
وإسناد أهلها ومتابعة كل التطورات التي 
حدثت يف نطاق املنطقة الســابعة وموقف 
األحزاب مع الســلطة املحلية والدعوة إىل 
النفري العام الذي اليزال صداه إىل اآلن وخروج 
الناس للنجدة والدعم واإلسناد والذي اليزال 
الكثري من الناس إىل هذه اللحظة يف الجبهات 
الشــمالية والغربية واالستعدادات يف نخال 
وكافة واملديريات من العبيدية جنوبا وحتى 

مجزر شماالً.

زيارة متأخرة
ويصف رئيس الدائرة السياسية لإلصالح 
زيارة املبعوث الدويل بأنها جاءت متأخرة قلنا 
للمبعوث األممي، إن مأرب لم تذهب لقتال 
صعدة وال ألي مكان، إنما تذهب مأرب إىل 
الســالم الحقيقي كما أوجز ذلك محافظ 
املحافظة اللواء سلطان بن عيل العرادة وهو 

صوت كل يمني حر.
وألن مأرب فرضت عليها الحرب ودارت 
حربا منذ العــام 2014 إىل هــذه اللحظة 
واملعارك عىل أشدها والوضع اإلنساني صعب 
للغاية من خالل موجات النزوح املستمرة ألن 
مأرب أصبحت واحة سالم كما يقال عنها يف 
الغرب واالستهداف شبه اليومي والكل يعلم 
كم اعرتضت منظومة الدفــاع الباتريوت، 
والشكر للتحالف العربي، وهذا االستهداف 
للتواجد البرشي يف مأرب وبحمد الله صمدت 

مأرب وستصمد وســتلقن املليشيا الدرس 
الثاني واألخري لعلها أن تفهم أن مأرب وكل 
اليمن عيص عىل هذه الرشذمة التي هي اىل 
مزبلة التاريخ، وتاريخ اليمن ملئ بالدروس 

والوقائع التي تتكرر وفيها ينترص اليمن.

ألبناء مأرب دور بارز في الدفاع 
عن الوطن والجمهورية

عبدالرحمن األعذل – رئيس حزب الرشاد 
يف محافظة مأرب، تحدث من جانبه عن دور 
األحزاب الداعم واملساند للجيش يف معركته 
ضد املليشــيا الحوثية وتصعيدها األخري 
يف الجوف وتهديد مــأرب.. وقال: إن الدور 
السيايس يعد رافدا أساســيا وداعما قويا 
ألبطال القوات املســلحة يف معركتهم ضد 
مليشيا الحوثي اإلرهابية وخاصة تصعيدها 
األخري يف نهم والجــوف وتهديده ملحافظة 
مأرب.. مضيفا أن قادة األحزاب السياسية 
هم من أبناء هــذه املحافظة العصية عىل 
العصابات اإلجراميــة ولهم وألحزابهم مع 
قيادات السلطة املحلية والقبلية واالجتماعية 
دور بارز يف الدفاع عن الجمهورية وتحطيم 

مرشوع الحوثي لعام 2014م.

نقف إلى جانب الجيش دفاعا
عن أرضنا وكرامتنا

وأضاف أن املشــهد يتكرر، اليوم تقف 
األحزاب عــىل كلمة ســواء ملواجهة هذه 
التهديدات ملحافظتهم واملســاندة لجيشنا 
الوطني وحكومتنا الرشعية ممثلة برئيس 
الجمهورية املشــري الركن عبدربه منصور 

هادي القائد األعىل للقوات املسلحة.
واعترب زيارة املبعــوث األممي ملحافظة 
مأرب بانها جزء من تحركاتــه وزياراته 
املكوكية لعــدد من املحافظــات ولقائه 
بقيادات الرشعية واملليشيا االنقالبية وقال 
األعذل: نحن ال نعول عليها كثريا وإيجابية 
زيارته ملحافظة مأرب سماعه منا كممثيل 
مكونات سياسية بصوت مأربي واحد حول 
دعمنا للحلول السياسية وفقا للمرجعيات 
الثالث ويف حال تمادي هذه املليشيا يف تجاهل 
الحلول السياسية واســتبدالها بالتصعيد 
امليداني، فقد وضحنا له صمودنا يف مواجهة 
غطرستها التي ال تؤمن إال بصوت البندقية 
وإننا سندافع مع جيشنا الوطني وكل أبناء 
اليمن األحرار عن كرامتنا واستعادة رشعيتنا 

املسلوبة من هذه املليشيا االنقالبية

مأرب حصن منيع لكل الجمهوريين
وأوضح رئيس حزب الرشاد يف املحافظة 
بان قيادات األحزاب السياســية يف مأرب 
يعدون من وجاهــات املجتمعات القبلية 
املأربيــة ولهم دور بــارز يف اســتنفار 
مجتمعاتهم القبلية وكذلك قواعدهم الحزبية 
ســواء من محافظة مأرب أو غريها من 
املحافظات األخرى ملساندة القوات املسلحة 
والسلطة املحلية واألجهزة األمنية يف الدفاع 
عن محافظة مأرب وإفشال كل املؤامرات 
التي تحاك ضدها وستبقى محافظة مأرب 
عصية قوية وحصنــا منيعا للجمهوريني 
ولكل يمني حر ومنطلقا لتحرير كامل الرتاب 
اليمني ودحر مليشــيا الحوثي اإلرهابية 

اإلجرامية.

ــف  ــأرب املوق ــة م ــية يف محافظ ــزاب السياس ــادة األح ــدد ق ج
ــن،  ــلحة واألم ــوات املس ــال الق ــاندة أبط ــم ومس ــت يف دع الثاب
ــة ضــد املــرشوع  ــة الوطــن املصريي ومشــاركتهم يف خــوض معرك
اإلمامــي الحوثــي الكهنوتــي، واالنطــالق صــوب العاصمــة صنعــاء 
ــات  ــتعادة مؤسس ــي واس ــرد الحوث ــيا التم ــن مليش ــا م وتحريره
ــق  ــة وتحقي ــة االتحادي ــرشوع الدول ــا بم ــي قدم ــة، وامل الدول

ــني. ــا كل اليمني ــع إليه ــي يتطل ــودة الت ــداف املنش األه
وتحــدث قــادة األحــزاب لـــ" 26ســبتمرب" عــن مواقــف األحــزاب 
ــبيل  ــة يف س ــود املبذول ــة الجه ــاندة لكاف ــة واملس ــية الداعم السياس
ــا إىل  ــم جنب ــة ووقوفه ــن والجمهوري ــأرب والوط ــن م ــاع ع الدف
ــىل  ــاظ ع ــن  للحف ــلحة واألم ــوات املس ــم يف الق ــع إخوانه ــب م جن
األمــن واالســتقرار يف املحافظــة وحمايــة كافــة املكتســبات الوطنيــة، 
والســعي لتحقيــق األهــداف املنشــودة وصــوال إىل الدولــة االتحاديــة 
ــزاب  ــادة األح ــار ق ــم.. وأش ــدد األقالي ــدرايل متع ــا الفي ونظامه
ــم ألي  ــن رفضه ــربوا ع ــأرب، وع ــي إىل م ــوث األمم ــارة املبع إىل زي
ــالم  ــية للس ــات األساس ــىل املرجعي ــز ع ــتهدف القف ــة تس محاول
ــري  ــني غ ــام اليمني ــار أم ــول، وأن ال خي ــزاء الحل ــن، أو اجت يف اليم
الحســم العســكري أو الســالم الشــامل والعــادل وفقــا للمرجعيــات 

ــالث. الث

   سعيد الصوفي
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  توفيق الحاج
ريمة محافظة قليل ما تذكر يف وســائل اإلعالم وغائبة يف تقارير املنظمات 
الحقوقية واإلنســانية تمارس فيها مليشــيا الحوثي انتهاكات وجرائم ضد 
اإلنســانية وتجريف للهوية اليمنية األصيلة وتحاول بكل الوسائل خلق واقع 
يتناســب مع أهدافها ومرشوعها الساليل وغرس أفكار ومفاهيم يف بيئة غري 
صالحة للزرع خصوصا البذور الفاسدة التي تبذرها أياد مليشياوية ملطخة 

بالدم.
فريمة بيئة نقية خالية من التلوث الطبقي والعنرصي والساليل و معروف 
عنها نقاء بيئتها من كل أمراض العرص الفكرية، كما يعرف عن أبنائها تعصبهم 
للدولة وحبهم  للسالم والتزامهم بالنظام والقانون وتوقهم للمدنية ورفضهم 
للرجعية والكهنوت واالستعباد أيا كان شكله أو نوعه، وانطالقا من هذه القيم 
املحفورة يف ذهن اإلنسان اليمني قيادة وتنظيمات وأحزاب؛ فقد سعت مليشيا 
الحوثي منذ وصولها واســتقرارها يف محافظة ريمة ،ومن خالل شخصيات 
ريمية تم فرضها كقيادات أو مرشفني للمليشيا يف املديريات بعد أن تم أدلجتهم 
واستعبادهم ليكونوا أدوات لتمرير مشــاريعها وبرامجها الساعية إىل تغيري 
الهوية والشخصية اليمنية ثقافيا وعقائديا وصوال إىل غرس قناعات مغلوطة، 
ثم تجييش البسطاء واملغرر بهم إىل جبهات القتال دفاعا عن السيد واملرشوع 

اإليراني الفاريس.
 مؤخرا وخالل الشــهور األوىل من عام 2020م كثفت مليشــيا الحوثي من 
حمالتها االستهدافية ألبناء ريمة مرتكبة عدداً من االنتهاكات يف مختلف املديريات 
والعزل؛ حيث عملت عىل إقامة فعاليــات ودورات طائفية مذهبية يف عدد من 
املدارس وإلزام املعلمني والطلبة بأداء الرصخة الخمينية بديال عن النشيد الوطني، 
كما فرضت مالزم وكتب ومحارضات ضمن الــدروس التي يتلقاها التالميذ يف 
املدارس يف هدف واضح ومخطط لحرف العملية التعليمية عن مسارها واستغالل 

جددت الواليات املتحدة اتهامها إيران بدعم 
اإلرهاب. وقال تقريــر للخارجية األمريكية 
صدر بداية نوفمرب )ترشين الثاني( 2019: إن 
إيران تتصدر قائمة الدول الراعية لإلرهاب، 
وأضاف أنها أنفقت يف عام 2018 نحو مليار 
دوالر لدعم جماعــات إرهابية دولية، بينها 
حزب الله اللبناني، ومليشيا الحوثي يف اليمن، 
إضافة إىل تقديم مالذ آمن لجماعات إرهابية 

ومنها تنظيم القاعدة وبعض قيادات منه.
حديث الخارجية األمريكية عن دعم إيران 
لإلرهاب متكرر منذ بدأت فيه الخارجية إصدار 
تقرير سنوي عن حال اإلرهاب يف العالم، والذي 
فيه تصنف وتصف الجماعات اإلرهابية عرب 
العالم وأساليب عملها وعالقاتها. ويف التقرير 
الســابق كانت إيران يف قائمة الدول الداعمة 
لإلرهاب، وقد تطــور وضع إيران يف القائمة 

لتصري الدولة األوىل يف رعاية اإلرهاب.

رعاية اإلرهاب 
وتســتند فكرة رعاية إيران لإلرهــاب إىل عالقات 
طهران مع الجماعات التي تمارس اإلرهاب، ومنها 
عرشات التنظيمات املسلحة املنترشة يف بلدان الخليج 
واملرشق العربي، إضافة إىل شمال أفريقيا وبعض الدول 
اإلسالمية، وتضم القائمة إضافة إىل تنظيمات أخرى 
منها الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق العراقيني، 
ومليشيا الحوثي يف اليمن، ولواء زينبيون الباكستاني، 

ولواء فاطميون األفغاني.

تقديم المساعدات 
وبحســب تقرير الخارجية األمريكية تقدم إيران 
لجماعات اإلرهاب مساعدات متعددة التخصصات، 
حيث تشمل مساعدات مالية، وتسليحية وتدريبية، 
إضافة إىل تزويدها باملعلومات والخربات العسكرية 
واألمنية، وقد أوضح حسن نرص الله أمني عام حزب 
الله عىل ســبيل املثال، أن إيران تغطي كل احتياجات 

الحزب وأعضائه ومؤيديه يف لبنان. 

 ويوضح التقرير أن إيران أنفقت نحو مليار دوالر 
عىل تمويل الجماعات اإلرهابية التي ترعاها، وإن كان 

االعتقاد، أن املبلغ أكثر من ذلك بكثري.

رعاية إيران لإلرهاب وتغذيته 
ويشــمل دعم ورعاية إيران للجماعات اإلرهابية، 
وإرســال طهران خرباؤها العســكريون واألمنيون 
لدعم نشاطات املليشيات اإلرهابية املرتبطة بها، إذ 
واجهت تلك الجماعات تحديات أمنية أو عسكرية، بل 
إنها ال تتأخر يف إرســال قواتها، إذا تطلب األمر ذلك، 
واألمثلة يف ذلك كثرية، فكثري من الخرباء العسكريني 
واألمنيني اإليرانيني، استقروا يف لبنان ملساعدة "حزب 
الله" منذ تأســيس الحزب وحتى اآلن، بل إن قوات 
إيرانية استقرت هناك لسنوات يف فرتات سابقة، وقد 
تكرر ذلك يف سوريا عىل نحو واسع يف السنوات الثمان 
األخرية.  وحدث أيضاً يف اليمن، حيث ســجل تحالف 
دعم الرشعية يف وقت سابق استهداف خرباء إيرانيني 

ولبنانيني غرب محافظة مأرب.

انواع اإلرهاب 
من أنواع اإلرهاب الذي ترعاه سلطة املاليل، اإلرهاب 
الخارجي، الذي يرضب مصالــح دول، ويتدخل ضد 
شعوب، وكله ال يتم فقط بواسطة القوة العسكرية 
- األمنية للنظام، بل يمكن أن يتم بواســطة أدوات 
إيران من الجماعات واملليشيات التابعة، أو بمشاركة 
الطرفني عىل نحو ما يبــدو إرهاب الدولة اإليراني يف 
سوريا ويف اليمن، إذ تتشارك القوات اإليرانية ومنها 
الحرس الثوري، ومليشيات »حزب الله« و»عصائب 
أهل الحق« العراقيــة، والزينبيون الباكســتانيون 
والفاطميون األفغان يف الجرائم واالنتهاكات يف سوريا 
بهدف إعادة السوريني إىل حظرية النظام، وهي صورة 

تقارب ما تقوم به إيران ومليشياتها يف اليمن.
إن دالالت ممارســة إيران إلرهاب الدولة ظاهرة 
واضحة وذلك بدعمها لإلرهاب ومليشياتها، فإرهاب 
الدولة يكون يف تحول مؤسســات إيران، وال ســيما 

العســكرية - األمنية إىل كيانات إرهابية، وقد وصف 
الحرس الثوري اإليراني باإلرهاب، وهو يشــكل قوة 
رئيسية عسكرية وأمنية واقتصادية يف هيكل نظام 
املاليل، ويعترب القوة الرئيسية لتدخالت إيران الخارجية 
واملرشف الرئييس عىل أعمال أدوات إيران الخارجية 
ومليشياتها، وتمت تسميته منظمة إرهابية يف العام 
املايض بعد مشاركته يف ممارسة قمع االحتجاجات 
اإليرانية األخرية من جهة، وانخراطه يف قتل الشعب 

السوري وتدمري قدراته.

تأسيس مليشيا إرهابية وطائفية
النظام اإليراني بالنار، فهو النظام الوحيد يف العالم 
الذي يؤســس مليشــيا من اإلرهابيني الطائفيني، 

واملليشيات املسلحة التي ترتكب أفظع الجرائم.
مع أن املجتمع الدويل صنَّف تنظيم القاعدة تنظيما 
إرهابيا ومع ذلك تقدم إيران بإيواء عدد من قياداته، 

بعضهم مطلوبني دولياً.

ورقة ضغط 
تســتفيد إيران من الجماعات املتطرفة أكثر مما 
تســتفيد تلك الجماعات من إيران، باعتبارها ورقة 
ضغط إقليمية ودولية تمارسها إيران، ولعبت بوجودها 
عىل األرايض اإليرانية، يف حــني أّن تلك الجماعات لم 

تستفد شيئا ُيذكر من إيران.  
 اإلرهاب يف نظر السياسة اإليرانية ليس يف ممارسة 
العنف وإرهاب املدنيــني العزل، بل هو “كل ما يحيد 
عن سياســتها، فهو إرهاب أو عمل يخدم الصهيو-

أمريكي”، وهو نفس السلوك الذي تمارسه مليشياتها 
يف اليمن منذ انقالبها عىل السلطة الرشعية وممارستها 
اإلرهاب والقتل والتهجري عىل كل من يعرتض سلوكها 

اإلرهابي. 
عالقة إيران بمليشــياتها يف املنطقة وبالجماعات 
املتطرفة هو جزء من مرشوعها االمربيايل، الذي يكشف 
كيف تقوم إيران بتوظيف الدين واملذهب والطائفة يف 

خدمة مرشوعها التوسعي.

تتصدر طهران المرتبة األولى في دعم وتمويل الجماعات المتمردة والمتطرفة 

احلوثي، القاعدة، داعش.. أدوات إيران اإلرهابية

أثبتت األحداث والوقائع بما فيها حالة الفوىض 
والحرب والنزوح التي يشهدها اليمن منذ خمس 
سنوات والتي تسببت بها مليشيا الحوثي املتطرفة 
يف انقالبها عىل ســلطة البلد الرشعية، أن ليس 
ثمة فرق بني ما تقوم به هذه املليشيا من جرائم 
وانتهاكات بحق اليمنيني وممتلكاتهم وما تقوم 
به الجماعات األخرى املتطرفة كتنظيمات داعش 

والقاعدة وحزب الله. 
الظروف املعقدة التي تعيشها اليمن تثري أسئلة 
متعددة تتعلق بماهيــة هذان التنظيمني وحجم 
قدراتهما وعالقاتهمــا املكيفة داخليا وخارجيا، 
واالســرتاتيجية الهجومية اللــذان يعمالن بها، 
وعالقة األنشطة اآلنية لهذين التنظيمني بمجريات 
األحداث واملســتجدات عىل الســاحة اإلقليمية 

والدولية.
لقد بات واضحا للعيان، التشــابه الكبري، بل 
التطابق بني أهداف التنظيمني، وبحسب مراقبني 
جاء التأكيد عــىل أن األيديولوجية الحوثية تصل 
إىل حد التطابق مع تنظيمات )داعش( و)أنصار 
الرشيعة( و)القاعدة( وغريهــا من الجماعات 

والتيارات املتطرفة. 
الحوثــي والقاعدة يمارســان نفس األهداف 
ابتداء من التمرد عىل ســلطة الدولة، واستهداف 
معســكرات الجيش واألمن، ونهب أســلحتها 
وممتلكاتهــا والســطو عــىل املواطنني ونرش 
الفوىض، والتسبب يف النزوح والتهجري، واستنزاف 
موارد البلد، والتســبب يف الكساد وحالة الرتدي 
االقتصادي، وتهديد األمن والســكينة الداخلية 
والخارجية من خالل ممارسة أنشطة التهريب 
واستهداف طرق التجارة العاملية التي يرشف عليها 

اليمن. 
 ويف هذا السياق يتعلق املشكل اإليديولوجي- 
اإلرهاب- باملشكل الداخيل لهذين التنظيمني الذي 
ترتب عليه االهتمام اإلقليمي والدويل الذي يكثف 

حضوره يف اليمن. 

لقد أثبتت القاعــدة/ الحوثيــة القدرة عىل 
التكيف واالســتمرار واالســتفادة مــن العراك 
والرصاع الحاصل واملعرفــة الكاملة عن كيفية 
تغذية تحركاتهما وأنشطتهما الجديدة بامتالك 
ديناميكيات مختلفة يف جميع أنحاء البالد. ويف هذا 
السياق تظل األحداث السابقة والجارية يف اليمن 
يشكالن يف نهاية املطاف فصالً واحداً من فصول 
الرد الطويل واملستمر ما دام التنظيمان يتمتعان 
بحرية الحركــة واإلرصار عىل العنــف والقتل 
والتسبب يف موجات النزوح، عوضا عن التسبب 

يف التهديد املبارش للمصالح اإلقليمية والدولية. 
تشرتك الحوثية مع تنظيم القاعدة يف اليمن يف 
أن كليهما يوصف بالتمرد عىل سلطة الدولة، ورغم 
محاوالت الجيش يف اقتالع شوكة التمرد للتنظيمني 
اإلرهابيني إال أن كالهما يتخذ من العنف مصدرا 

للتجدد.
عىل املستوى التنظيمي وعىل مستوى األهداف 
فإن حزب الله يف لبنان من جهة، وحركة طالبان 

يف أفغانســتان من جهة أخرى، تمثالن عالمات 
مرجعية للحوثية والقاعدة، باعتبارهما النموذج 

األمثل واألفضل يف االحتذاء والتقليد. 
 وال يشك أحد فيما يمتلكه حزب الله من ترسانة 
جبارة لألسلحة الثقيلة الحديثة والتي هي خارج 
ســيطرة الدولة من جهة، وبعيــدة كل البعد يف 
املقارنة بحجم ونوع أسلحة الدولة اللبنانية. كل 
هذه املميزات- وإىل درجات متباينة - بتشاركها 

حزب الله مع هذين التنظيمني.
قيام مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة بتجنيد 
صغار السن من الشباب، واستثمارهم عىل كافة 
املستويات، يمثل تقليدا ملفتا لحركة طالبان حني 
قامت بتوسيع دائرة ســيطرتها داخل األرايض 
األفغانية باعتمادها عىل مجموعة من الشــباب 
صغار السن الذين خضعوا لربامج تدريبية قوية 
قامت بهــا الحركة من خالل دورات غرســت 
فيهم إيديولوجية الحركة عىل املستويني الذهني 
والنفيس. وتقــوم هذه الدورات عــىل مفاهيم 
جوهرية تعتربها الحركة الرؤية األساسية لذلك 

املجتمع الذي تحكمه مبادئ الرشيعة.
هؤالء الشباب ســيكونون عىل أتم االستعداد 
والجاهزية يف تنفيذ املهام واألعمال املوكلة إليهم 
بكل تفان وإخالص اكتسبوه خالل مراحل التدريب 

والتعليم.
يتفق معظم اليمنيني أن مليشــيات الحوثي 
بأفعالها وجرائمها وانتهاكاتها املستمرة ال تختلف 
كثرياً عما تقوم به تلك التيارات اإلرهابية املتشددة 

واملتطرفة.
يتأكد ذلك إىل تعدد الجرائم الحوثية الشــبيهة 
تماماً بالجرائم التــي ترتكبها معظم الجماعات 

اإلرهابية املنترشة يف طول العالم وعرضه.
وتتنوع تلك الجرائــم واالنتهاكات الحوثية 

اإلرهابية يف حق األطفال والطفولة والنساء، التي 
دائماً ما تتصدر املشهد، لتليها سلسلة كبرية من 
االنتهاكات يف حق آثــار وتاريخ اليمن وغريها 
من الجرائم اإلرهابية التي ترتكبها املليشيات 
بحق أبناء اليمن. ويأتي عىل رأس تلك الجرائم 
تفخيخ األطفــال وتحويلهــم إىل محارق من 
خالل الزج بهم يف جبهات القتال، وإدراج املرأة 
اليمنية يف انتهاك سافر ضمن قواتها وجماعاتها 

العسكرية املسلحة.
وتتهــم منظمات محلية مليشــيا الحوثيني 
بتفخيخ األطفال واســتخدامهم يف املواجهات 
املســلحة، حيث نددت تلك املنظمات بما قالت: 
إنها عمليات »تفخيــخ لألطفال األبرياء لحمل 
املتفجرات« التي ثبت تــورط االنقالب الحوثي 

فيها.
 وتقوم املليشــيات بحمــالت ميدانية لدعوة 
أولياء األمور إلرسال أطفالهم للمشاركة باملراكز 
الصيفية والــدورات الثقافية الطائفية، وهو ما 
يحرص تنظيم داعش يف الوقت نفســه عىل حث 
أولياء األمور يف املناطق التي يسيطر عليها بالعراق 
وســوريا وليبيا وغريها عىل إرســال أطفالهم 
لاللتحاق بمعسكرات التدريب، للزج بهم يف جبهات 

القتال وإقناعهم بتنفيذ عمليات تفجريية.
 الســفارة اليمنية بواشنطن يف أحد تقاريرها 
األخرية، أكدت أن هناك عالقة بني مليشيا الحوثي 
املتمردة وداعمها الرئيــيس النظام اإليراني مع 
التنظيمــات اإلرهابية باملنطقــة، ويف مقدمتها 

تنظيما داعش والقاعدة.
وكان تقرير حكومي ســابق قد كشف وجود 
عالقة وطيدة بني مليشــيا الحوثــي وتنظيمي 
القاعدة وداعش اإلرهابيني، والتي تتزعم شبكات 

تهريب املخدرات واآلثار واالتجار بالبرش.

ال يتمسك املبعوث األممي الربيطاني الجنسية مارتن 
غريفيث باتفاق ستوكهولم الفاشــل عبثاً، فهو بنظره 
اإلنجاز الذي يبني عليه مربرات بقائه يف مهمته التي جدد 

مجلس األمن فرتتها نهاية يناير املايض.
كل هذا التمســك باالتفاق الفاشل والضغط املستمر 
عىل الحكومة الرشعية، وتكرار النداء الزائف للسالم ليس 
تمسكاً برسالة السالم التي كلف املبعوث األممي للقيام بها، 
وإنما تمسكاً بمخصصات طائلة ترصف كموازنة تشغيلية 
له وللبعثة التي تاهت يف البحر األحمر، ومحاولة بريطانية 
لتمرير مشــاريع إيران التي تتمسك بريطانيا بعالقاتها 

االقتصادية والسياسية معها يف وجه العالم كله.
مؤخراً كشفت معلومات وبيانات رسمية عن ميزانية 
مكتب مبعوث األمم املتحدة إىل اليمــن مارتن غريفيث 
ومكتبه والبعثة األممية يف الحديــدة؛ عن حجم األموال 
املرصودة والرصفيات الباذخة للموظفني األمميني يف وقت 
تبتز فيه األمم املتحدة الحكومة الرشعية ودول التحالف 

بحقيقة أن 20 مليون يمني يتضورون جوعاً.
رئيســة منظمة مبادرة "مسار السالم" رشا جرهوم 
أكدت أن ميزانية املبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث 
لعام 2019م بلغت حوايل 17 مليون دوالر، وستصل هذا 
العام املوازنة اىل 18 مليــون دوالر. موضحة أن ميزانية 
مكتب غريفيث  تخطت ميزانية البعثة األممية يف سوريا 

والتي تبلغ ميزانيتها 16 مليون دوالر.
وأضافت جرهوم يف سلسلة تغريدات عىل حسابها يف 
تويرت أن رصفيات مكتب غريفيث املتعلقة بالطريان هي 
بمعدل 1.3 مليون دوالر سنوياً، مشرية إىل أن عدد موظفي 
مكتب املبعوث األممي إىل اليمن بلغ 95 موظفاً العام املايض 
وسريتفع اىل 101 خالل هذا العام، أغلبهم موظفني دوليني، 

باملقارنة مع سوريا التي يوجد فيها 91 موظفاً فقط.
واستعرضت رئيسة منظمة مبادرة "مسار السالم" يف 
تغريداتها ميزانية بعثة األمم املتحدة يف الحديدة لعام 2019، 
حيث أوردت البيانات أنها بلغت 56 مليون دوالر، بمعدل 

رصفيات شهرية ترتاوح بني 2.4 - 4.6 مليون دوالر.
وقالــت جرهوم الحائــزة مؤخراً عىل جائــزة )أنیتا 
أوجسربج للمتمردات ضد الحرب( أن عدد موظفي بعثة 
الحديدة بلغ 183 موظفاً يف 2019، وسريتفع إىل 159 يف 

2020 بواقع 21 وظيفة، 15 منها ملوظفني محليني.
وأضافت أن إيجار السفينة التي تتخذها بعثة الحديدة 
مقراً لها بلغ 810,000 دوالر يف الشهر، فيما هناك توصيات 
بوقف اســتئجار الســفينة من مارس 2020 وترميم 
واستئجار فلل داخل مدينة الحديدة التي يسيطر عليها 

الحوثيون برعاية أممية.
املعلومات الواردة اعاله تتعلق فقط باملوازنة االدارية، 
أي انها ال تشمل موازنة االنشطة التي ينفذها املبعوث أو 

بعثة األمم املتحدة.
وحسب مصادر وكمثال بسيط عىل حجم الهدر الذي 
يمارســه املبعوث األممي وطاقمه عىل حساب الشعب 
اليمني، فإن راتب مدير مكتب املبعوث األممي يف عدن يصل 
إىل 35 ألف دوالر وهو مبلغ خيايل يؤكد كل ما طرح سابقاً.
كل هذه األرقام الخيالية تثبت حقيقة ما يتمسك 
به املبعوث األممي وتكشف عن زيف ما يدعي القيام 
به من جهود، إذ أن الواقع يكشف أن ال يشء تغري منذ 
مجيئه إال أن تحركاته تمنــح الحوثيني الفرصة تلو 
األخرى للحشد وتعزيز مليشياته التي تقتل اليمنيني، 
كما تسهل لهم اجراءات األمم املتحدة التزود بالسالح 

املهرب من إيران.

غريفيث.. متمسك بالمخصصات ال بالسالم

75 مليون دوالر مقدار مكتب املبعوث وبعثة احلديدة احلوثي والقاعدة.. وجهان إلرهاب واحد
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ذهب عىل متــن عربته التقليدية لجمع 
الحطب مــن أحــد األوديــة يف مديرية 
الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي 
البالد، لكنه لم يعد إال جثة هامدة بعد أن 
انفجر بــه لغماً زرعته مليشــيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران التي كثفت من 

تفخيخ األرض بألغامها املميتة.
املواطن حمود أحمد عياش الحربي، الذي 
يبلغ من العمر )32 عاما( خرج من منزله 
يف مديرية الدريهمي صباح الثالثاء املوافق 
10 مارس الجاري –وفقا ملا ذكرت مصادر 
محلية– عىل متــن عربة تقليدية يقودها 
حمار من أجل جمــع الحطب من وادي 
ردمان، بســوق النخيلة التابع للمديرية، 
لكن لغمــاً أرضياً من مخلفات مليشــيا 
املوت والدمار الحوثية اختطفه قبل عودته 
ألرسته الذي تنتظره يف البيت بالحطب الذي 

يستخدمونه للوقود وإعداد الطعام.
الحادثة املؤملة التي راح ضحيتها املواطن 
بألغام املليشيا املميتة سبقها قبل أقل من 
48 ســاعة حادثة مماثلة راح ضحيتها 
مواطنان انفجر بهما لغماً مماثالً يف قرية 
الحمراء، بذات املديرية، أثناء ما كانا عىل 
متن دراجة نارية ذاهبا إىل السوق لرشاء 

متطلبات ألرستهما.
وتواصــل األلغام والعبوات الناســفة 
التي تزرعها مليشــيا الحوثي اإلجرامية 
يف الطرقات واملــزارع وبالقرب من منازل 
املواطنني يف مختلف املحافظات، يف حصد 
أرواح مئات األبرياء من املواطنني؛ لتجسد 

فصوالً من املآيس واملعاناة عىل أبنائها.
مليشــيا الحوثي املتمردة املدعومة من 
إيران – بحسب مصادر متطابقة – تعمدت 
زرع اآلالف من األلغام والعبوات الناسفة 
املختلفة واملتنوعة وبشــكل عشوائي يف 

الطرقــات واملنازل واملــزارع يف املناطق 
الخاضعة لســيطرتها، ال سيما يف الفرتة 
األخرية التي تشــهد تكثيفــاً لزراعتها، 
محاولة منها إلفشال اســتكمال عملية 
تحرير الحديدة، واستغالال للهدنة األممية 

واتفاق ستوكهولم.
ومنذ أكثر من ست سنوات – هي فرتة 
سيطرة املليشيا املتمردة املدعومة إيرانيا 
عىل البالد – تعرضــت البالد ألكرب عملية 
زرع ألغام منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، 

فقد أكدت تقارير حقوقية محلية ودولية 
زراعة املليشــيا املتمردة ما يقارب مليون 
ونصف لغم يف مختلف املحافظات اليمنية 
املحررة، بينها ألغام محرمة دولياً، أودت 
بحياة املئات من املدنيني، وتسببت بآالف 
اإلعاقات الدائمة آلخرين، وال زالت أعداد 

ضحاياها مستمرة.
وكيل وزارة حقوق اإلنســان األســتاذ 
نبيل عبدالحفيظ، أكد يف ترصيح خاص لـ 
“سبتمرب نت" أن موضوع زراعة األلغام 

التي تقوم بها مليشــيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيــران يمثل انتهاكا صارخاً 
للجانب اإلنساني، وجريمة يدينها القانون 
الدويل، ونقضا لالتفاقية الدولية التي تنص 

عىل الحد من زراعة األلغام.
وأكد وكيل وزارة حقوق اإلنســان أن 
املليشــيا الحوثية املتمردة مارست زراعة 
األلغام والعبوات الناســفة بشكل مكثف 
وغزيــر ومتعمــد يف املناطق الســكنية 
والحقول الزراعية، الفتا إىل أن املليشــيا 
وفق تقديرات أولية زرعت أكثر من مليون 
ونصف املليون لغم أريض يف مختلف املناطق 

واملحافظات اليمنية.
وأوضح عبدالحفيظ أن زراعة املليشيا 
الحوثية لأللغام ليســت جانباً عسكرياً 
بقدر ما هو جانب تتعطــش من خالله 
للقتل والدمار وارتــكاب املجازر اليومية 
بحق املدنيني األبرياء، مشريا إىل أن اليمن 
أمام هذا الكم الهائل من األلغام املزروعة 
يقع أمام اثنني مليون كارثة قادمة، طبقا 
لإلحصائيات العسكرية التي تشري إىل أن 
املليشيا زرعت أكثر من اثنني مليون لغم 

أريض وعبوة ناسفة.
وأوضح أن هذه األلغــام التي تعمدت 
املليشــيا املتمردة املدعومة مــن إيران 
زراعتها تمــت بأيدي وخــربات إيرانية 
تكشفها وتؤكدها العديد من األلغام التي 
تم اســتخراجها، الفتا إىل أن هذه املليشيا 
من خالل زراعة األلغام تتعمد تحويل حياة 

اليمنيني إىل مأساة ومعاناة مستمرة.
يف ســياق املوضــوع، أتلفــت الفرق 
الهندســية التابعة لقوات الجيش كميات 
كبرية من ألغام املليشيا املتمردة الحوثية 
بينها ألغــام بحرية موجهة تم نزعها من 
مناطق حيويــة وآهلة بالســكان ومن 
منتجعات سياحية وشواطئ ومراكز إنزال 
سمكية ومزارع مواطنني وطرقات عامة يف 

مختلف املحافظات.

نبيل صالح 
أمّعنت مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة 
من ايران، يف استخدام املؤسسات القضائية 
التي تســيطر عليها بصنعاء منذ االنقالب 
أواخر 2014م يف تصفيات حسابات سياسية 
مع خصــوم سياســيني ومعارضني وقادة 
يف الحكومــة الرشعية، من خالل سلســلة 
من املحاكمات الكيدية واألحكام املّسيســة 
ومحاولة الرشعنة لالنتهاكات التي ترتكبها 

بحق املختطفني.
ويف هذا الصدد، أصدرت محكمة تســيطر 
عليها مليشيا الحوثي الثالثاء املايض 3 آذار/ 
مارس 2020م، أحكاماً باإلعدام عىل 35 من 
أعضاء مجلس النواب عىل رأســهم الشيخ 
سلطان الربكاني وأمني العكيمي وعبدالعزيز 
جباري، باإلضافة إىل مصــادرة ممتلكاتهم 
وأموالهم املنقولة وغري املنقولة يف الجمهورية 
اليمنيــة وخارجها بعــد محاكمة صورية 

عقدتها عىل مدى االسابيع املاضية.
وتأتي هذه األحكام التي توزعها املليشيا 
بالجملة عــىل الربملانيني اليمنيــني، امتداداً 
لسلسلة طويلة من أحكام اإلعدام  ومصادرة 
األموال واملمتلكات بعــد محاكمات صورية 
وكيديــة يف الغالب تفتقر ألدنــى متطلبات 
العدالة، حيث تســتهدف خصوماً سياسيني 
بخلفية مسيسة وانتقامية، ومن قبل من ال 

يملك والية قانونية طبقاً ملحامني.
وبالتعرض ألبرز تلك األحكام واملحطات 
التي تربز االســتخدام اليسء للقضاء من 
قبل مليشــيا الحوثي، تأتي يف الطليعة ما 
قامت به املليشــيا يف مــارس 2017، من 
محاكمات هزلية وإصدار أحكام إعدام بحق 
قيادات الدولة اليمنية وعىل رأسهم رئيس 
الجمهورية عبد ربه منصور هادي وعدد 

من املسؤولني!!
كما أصدرت املحكمة نفسها واملتخصصة يف 
قضايا االرهاب، حكماً بإعدام حامد بن حيدرة 

ومصادرة أمواله، العتناقه الديانة البهائية، 
يف قضية أثارت جــدالً عاماً وصل إىل األروقة 
الدولية، وكما طالت سلســلة من األحكام 
املشــابهة العرشات من املختطفني املدنيني 

سياسيني وصحافيني وتربويني وغريهم. 
ويتعــرض 10 صحافيــني مختطفــني 
ملحاكمــات كيدية عىل خلفية ممارســتهم 
عملهم الصحفي منــذ 2016م، حيث الزال 
الخطر يهدد حياتهم جراء استمرار املحاكمات 
ونسب تهم ملفقة عقوبتها اإلعدام بحقهم 
وفقــاً ملحامني، والصحفيــون املختطفون 
العرشة هم : عبد الخالق أحمد عبده عمران، 
أكرم صالح الوليــدي، الحارث صالح حميد، 
توفيق محمد املنصوري، هشام أحمد طرموم، 
هيثم عبدالرحمن الشــهاب، هشام عبدامللك 
اليوسفي، عصام أمني بلغيث، حسن عبدالله 

عناب، صالح محمد القاعدي.
باإلضافة إىل تعــرض36 مختطفاً مدنيا 
بينهم أكاديميون، ملحاكمات من قبل مليشيا 

الحوثــي بتهم غري واضحة أمــام املحكمة 
الجزائية نفسها.

وتتواصــل محاكمات مليشــيا الحوثي 
ملختطفــني وصحافيني وسياســيني أمام 
املحكمــة الجزائية املتخصصــة يف قضايا 
اإلرهــاب بصنعــاء، رغم إصــدار مجلس 
القضــاء األعىل بعدن يف الـــ30 من ابريل/
نيســان 2018م، قراراً بإلغائها ونقل كامل 
اختصاصاتها إىل محكمة ونيابة طور اإلنشاء 

بقرار قضائي يف مارب.
إىل ذلك، توجهت مليشــيا الحوثي مؤخراً 
باســتخدام القضاء لنهب ممتلكات وأموال 
قيادات حكومية وعسكرية، واختلقت حيلة 
مايسمى بـ"الحارس القضائي" التي تتخذ 
منها ذريعة لالستيالء عىل ممتلكات خصومها، 
وعىل إثر ذلك سطت عىل عرشات املؤسسات 
األهلية والجمعيات الخريية واملشايف واملدارس 

وغريها.

أكد وكيل أمانة العاصمة عبدالكريم 
ثعيل أن دماء وأرواح أبطال الجيش غالية، 
وأن الوطن يســتحق التضحية بالنفس 
والنفيس من أجل عزته وكرامته وحريته.
كان ذلك خالل زيارة تفقدية قام بها 
لجرحى الجيش الذين يتلقون العالج يف 
هيئة مستشفى مأرب العام، ولالطمئنان 

عىل احوالهم الصحية.
وأوضح الوكيــل ثعيل أن هذه الزيارة 
تأتي ضمن برنامج الســلطة املحلية يف 
أمانة العاصمة وتنفيذاً لتوجيهات فخامة 
الرئيس املشري الركن/ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 
للقوات املسلحة، ونائبه الفريق الركن عيل 
محسن صالح، ورئيس الحكومة الدكتور 
معني عبدامللــك، يف القيــام بواجباتها 

يف املعركــة املصريية وإســناد الجيش 
واملقاومة الشعبية.

وأضــاف: "أن واجــب كل مواطن 
االســتجابة للداعي الوطني للذود عنه 
وعن الجمهورية والحرية واســتعادة 
الدولة املســلوبة من مليشــيا متمردة 
حاقدة عىل الشــعب اليمني بكل فئاته 
وأطيافه، وتدعي الحق اإللهي يف استعباده 
واستباحة دمائه وأمواله وبدعم إيراني".

وأشــاد باملعنويــات العالية والصرب 
والثبــات التــي يتحىل بهــا الجرحى 
واســتعدادهم للعــودة إىل الجبهــات 
الســتكمال مراحل النضال والدفاع عن 
الوطن ومقارعة مليشيا الحوثي التي بات 
خطرها يتجاوز اليمن إىل الدول املجاورة 

واملنطقة.

أكد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى  
رئيس اللجنة األمنية، رمزي محروس  
عىل رضورة تعزيز األمن واالســتقرار 
الذي تتميز به سقطرى والنأي بها عن 
املشاكل والرصاعات، والتعامل بحزم مع 
كل من تسول له نفسه املساس باألمن 
واالستقرار ونرش الفوىض يف املحافظة.

جاء ذلــك خالل ترؤســه اجتماعا 
استثنائيا باللجنة األمنية يف املحافظة 
ملناقشه الوضع العام وطبيعة اإلجراءات 

والتدابري األمنيــة املتخذة للحفاظ عىل 
استقرار املحافظة.

ويف االجتماع الذي حرضه قائد القوات 
الواجب يف املحافظة العميد بحري ركن 
عبدالرحمن الحجي وعدد من القيادات 
األمنية والعســكرية أشــاد املحافظ 
محروس  بمواقف األشــقاء يف تحالف 
دعم الرشعية بقيــادة اململكة العربية 
السعودية وما يقدمونه من دعم وإسناد 

يف الجانب األمني والتنموي.

إن قواتنا املســلحة مع كل أحرار اليمن يدركــون تماما أنهم 
يخوضون اليوم واحدة من أقدس معارك اليمن الوطنية التحررية 
يف تاريخ البلد،  إنها معركة األلف عام بكل تفاصيلها للخالص من 
تراكمات قرون طويلة من التزييف والتشويه والتزوير واالستالب 
والتمزق، واالنتهاك السافر الذي طال كل مناحي وخصوصيات األمة 
اليمنية املجيدة يف ظل ســيطرة الكهنوت اإلمامي الذي خلف إرثاً 
ثقيالً اليزال يلقي بظالله عىل املشــهد اليمني برمته، ودمر اليمن 
وصادره واستبد بشعبه وألحق به دمارا هائالً عىل كل املستويات 
)السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقيمية( هذا البلد 
العظيم والغني واملتنوع حولته اإلمامة إىل أفقر البلدان وإىل سجن 
كبري يضيق بأهله، اليمن الذي عاش خالل ســيطرة غبار التاريخ 
مراحل قاسية من االنحدار واالنحطاط والعزلة والجمود، وكان أبرز 

إنجازات اإلمامة املرض والجهل والفقر.
كان الشــعب اليمني قد تخلص من طاعون اإلمامة والكهنوت 
ونفض غبار التاريخ وطوى تلك الصفحات السوداء املؤملة إىل األبد 
يوم السادس والعرشين من سبتمرب املجيد عام62م، لوال املؤامرات 
الكبرية التي تعرضــت لها الثورة من الداخــل املحيل ومن العالم  
والخيانة العظمى الذي تعرض لها النظام الجمهوري عرب املحسوبني 
عىل الجمهورية، سهلت االخرتاق الكبري وساعدت يف توغل القوى 
اإلمامية إىل كل مفاصل الدولة بمؤسساتها السياسية والعسكرية 
واألمنية واالقتصادية، بل وتحول السلك القضائي والدبلومايس إىل 
حكر إمامي عبث به ودمره وبرش من خالله ملرشوع اإلمامة الجديد  

خالل األربعة العقود املاضية.

كونت القوى اإلمامية لوبيات وعملت بشكل ممنهج وحثيث عىل 
إفراغ كل مؤسســات الدولة من مضامينها الجمهورية، ووصلت 
خالياها إىل مصــادر صنع القرار والتحكم بهــا بل وتوجيهها يف 
املسار الذي خدم املرشوع اإلمامي، الذي بدأ بصناعة ذراعه املسلح 
)مليشــيا الحوثي( يف صعدة ومرورا بتسهيل مهمة اجتياح هذه 
املليشيا الحوثية للعاصمة ومؤسسات الدولة، وقامت  بإسقاطها 
من الداخل، هكذا اشتغل  الجناح اإلمامي داخل مؤسسات الدولة 
املدنية والعسكرية واألمنية، الذي دعم املليشيا وساعدها يف فرض 
سيطرتها الفعلية عىل العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة العسكرية 
واملدنية وساندها يف اجتياح املحافظات حتى انتهى املطاف بعودة 
غبار التاريخ إىل املشهد اليمني بنسخته الجديدة )مليشيا الحوثي( 
كواجهة مليشاوية مسلحة للقوات اإلمامية، وأداة فارسية لتدمري 
اليمن واملنطقة، خمس سنوات واملليشيا تشعل حروبها االجتثاثية 
واالنتقامية الفاشــية املدمرة ضد اليمن )أرضا وإنســانا وهوية 
وتاريخاً(، يف واحدة مــن آالف موجات العنف وحروب االبادة التي 
تعرض لها الشعب عىل يد ادعياء االصطفاء ومزعوم العرق املقدس! 

خالل عصور مضت.
إن ما يتعرض له شعبنا اليمني اليوم يف مناطق سيطرة املليشيا 
من قتل ودمار ونهب وإفقار وتجويع وتهجري واختطاف وسجون 
وتمزيق وإذالل وتجنيد البسطاء كوقود حرب يف محارق الجبهات 
عىل أيدي القوى الظالمية بمليشياتها الحوثية ليس عمال فرضته 
الحرب عىل االطالق بل هو عمل ممنهج مارسته الساللة منذ عصور 
وتمارسه اليوم )بنسختها الجديدة( مليشيا الحوثي وفق نصوص 

وفتاوى ومعتقدات موثقة بكتب وأدبيات الفكر 
الهادوي الشــوفيني  توارثته األجيال الساللية 
منذ عهد السفاح األول  يحيى بن الحسني الريس 
مرورا بعبدالله بن حمزة واملطهر رشف الدين ووو 
وصوال إىل يحيى وابنه أحمد حميد الدين وختاما 
إىل حسني الحوثي وعبدامللك الحوثي، وهذا األخري 
سيكون آخر ظهور له وآخر دورة لفكرهم املقيت 
يف اليمن، التي ترتكز عىل خرافات تجيز ماحرمه 

الله من استباحة دماء اليمنيني ونهب ممتلكاتهم 
وهتك أعراضهم، بل وتعد هذه الجرائم من األعمال 

التي تقرب إىل الله طبقا لهذه الخرافة الهدامة  يف املعتقد الهادوي، 
التي حرصت السلطة الحكم واملال والعلم والجاه يف البطنني، وجعلت 
الخروج عليهما كفرا ودمه مباح، وحولت الشــعب إىل قطيع من 
العبيد، وهو ما يتعارض مع منطق وقيم الدين اإلسالمي الحنيف، 

ويتعارض مع منطق العقل السوي ومنطق العلم والعرص.
اليمنيون أمة عظيمة قبل اإلسالم وبعد إسالمهم كان لهم أدوار 
فاعلة وعظيمة يف اإلسالم، فعىل يد اليمنيني األوائل دخلت األمم يف 

اإلسالم أفواجا.
لقد عبث الغزاة الرسيني والطربستان والديلم باليمن وعمدو إىل 
تمزيق مجتمعه ودمروا آثــاره وقصوره وقالعه ورسقوا مكتباته  
ومخطوطاته وأتلفوا معظمها يف عملية تجريف واسعة هدفت إىل 
تشويه وتزوير تاريخ اليمن الحضاري خالل قرون مضت، وهاهم 

احفادهم الحوثيون اليوم يمارسون نفس الدور القذر.

اليوم الوضع تغري ولســنا يف القرن الثالث أو 
حتى العارش الهجري، نحــن اليوم يف منتصف 
القرن الخامس عــرش الهجري، ويف عرشينيات 
القرن الواحد والعرشين هنــاك أجيال متعلمة 
ووعي جمهوري متجذر يف أوساط الشعب بشكل 
واسع وغري مسبوق، أجيال تحمل ثقافة الدولة 
والجمهورية وترفض الهمجية والخرافة، وهذا 
ماعزز من قدرات القوات املسلحة وجعلها بأقل 
االمكانيات تلحق الهزائم تلو الهزائم بمليشــيا 
الحوثي التي اســتولت عىل كل مقــدرات الدولة 
املالية والعسكرية، لكنها وقفت عاجزة أمام صمود أبطال قواتنا 
املسلحة التي تمتلك عقيدة عسكرية، وطنية وإيمان راسخ بعدالة 
القضية الوطنية السامية التي يقاتل ويضحي من أجلها وتحقق 

االنتصارات الكبرية.
ومنطق التاريخ والشــعب يقول: إن  االنتفاشــة الحوثية يف 
طريقها لالنكماش والزوال وإىل مزبلــة التاريخ، وهذه آخر دورة 
عنف يمارسها أدعياء االصطفاء الساليل، وهذا ماتؤكده األحداث 
وماتبرش به املعارك يف جبهات اليتمة واملهاشمة والسليلة بمديرية 
خب والشعف الجوف ويف جبهة ميرة نهم جبال صلب والجمايم 
ونجد العتق وقرود وجبهات البيضاء وتعز وجبهة رصواح وجبهة 
هيالن واملشجح، واأليام القادمة تحمل الكثري من املفاجأت لتحرير 

صنعاء وصعدة.

* رئيس شعبة الصحافة العسكرية

خالل تفقده لجرحى الجيش الذين يتلقون العالج 
في هيئة مستشفى مأرب

وكيل أمانة العاصمة: الوطن يستحق 
التضحية بالنفس والنفيس

أمنية سقطرى تؤكد عى رضورة
تعزيز األمن واالستقرار

أكثر من 2مليون لغم زرعتها المليشيا الحوثية في اليمن 

األلغام أداة موت حوثية تفتك باليمنيني

مليشيا متمردة وإرهابية تستمر في العبث بأجهزة القضاء إلذالل اليمنيين وإرهابهم 

إجـــراءات باطـــلة 

معركة وجود ومصير

المقدم/ رشاد المخالفي 



15الــعـدد »1919« الخميس 17 رجــــب 1٤٤1هـ - المـــوافــق 1٢ مــارس ٢٠٢٠م متابعات

يف لقائه بمشايخ مأرب قال جريفيث: 
بعد سقوط الجوف أنا قلق عىل مأرب يف 
حال تقدم الحوثيني عســكريا - مشريا 

بكالمه أن تجنح مأرب للسلم.
فأجابه الشيخ محمد مبخوت األحرق 
قائال: اطمنئ وال تقلق نحن رجال الحرب، 
ولن يدخلوا أرض مأرب الطاهرة، وسبق 
وأن جنحنا للسلم ولكن مليشيا الحوثي 
االرهابية ظنت ذلك ضعفــا منا، ولكن 
أقول لهم: يف القريب العاجل سنلتقي يف 
العاصمة صنعاء وحوارنا سيكون عىل 

األرض وباللغة التي تفهمها املليشيا.
وقال غريفيث: جيد جــدا جيد جدا 
ايها الجنرال.. إذا ال داعي للقلق ولكن انا 
مضطر لذلك ألن أســاليف وأجدادي كانوا 
ملوكاً  قبل 800 عــام وخروا املعركة 
وحكمــت بريطانيا إىل اليــوم ألنهم لم 

يجنحوا للسلم. 
وكان رد الشــيخ األحرق: نحن لسنا 
كأسالفك وأجدادك، نحن أولو قوة وأولو 
بأس شــديد، وعندما ننهي حربنا مع 
مليشيا الحوثي االرهابية، نحن مستعدون 
ان نساعدك، السرتداد ملكك، إذا أردت ذلك.

ويقول الشيخ محمد شبيبة : يريدون 
تحييد مــأرب حتى تصبــح محافظة 

محايدة، وكأنها مــن محافظات عدم 
االنحياز، لتلحق بأختها الحديدة، ويف نفس 
الوقت يضغطون لتتقاســم املليشيات 
اإلمامية الثــروة واملوارد مع الرشعية يف 

هذه املحافظة كحل وسط.
واعترب شبيبة ذلك تكتيكاً مؤقتاً فقط، 
حتى ال تستعاد جبهة نهم، والحزم التي 
باســتعادتهما نكون قد ضمنا حماية 
مــأرب، وأيًضا حتى يتم عــىل إثر هذه 
االتفاق املخدر نوم من بقي مستيقظا، 

وحتى يســرتيح من الزال يحارب فتتم 
املباغتــة واحتــالل املحافظة عىل حني 
غفلة.. ويا كم ُلدغنا من نفس هذا الجحر 

واحتسينا من نفس السم.
وقال شــبيبة :حرروا الحديدة التي 
تقفون عىل أبوابها، وليس بينكم وبينها إال 
كما بني املصيل وسرتته، وأسقطوا اتفاق 
السويد يفاوضونكم عىل صنعاء وصعدة.. 
)وما ُغزي قوٌم قّط يف عقر دارهم إال ذلُّوا(.

لقي حديث املبعوث األممي إىل اليمن مارتن 
جريفيث ردود أفعال واسعة يف اوساط اليمنيني 
بمختلف رشائحهم، جميعها تؤكد عدم الرضا 
عن الدور الذي يقوم بــه جريفيث يف اليمن، 
وجاءت أحاديثه يف اللقــاءات التي عقدها يف 
مأرب مــع مختلف قيادة الســلطات املحلية 
واملكونات السياسية واالجتماعية ومنظمات 
املجتمع املدنــي والنازحــني، مخيبة لآلمال 
والتطلعات، وتشكلت عىل إثر تلك الزيارة مواقف 
كثرية يف األوساط الشــعبية والرسمية، إزاء 
التسويف واملماطلة من قبل جريفيث والتهرب 
من قول الحقيقة وانصــاف الضحايا، وظهر 
بمواقفه املفضوحة إىل جانب املليشيا الحوثية 
االرهابية مســتميتا يف القفز عىل املرجعيات 
األساسية للســالم ومحاولته إقناع اليمنيني 
بسالمه الزائف الذي كما بارز يف ملف الحديدة.

قال املبعوث األممــي إىل اليمن مارتن غريفثس، 
األحد: "إن الطريقة الوحيدة إلنقاذ اليمن من االنزالق 
مجددا إىل رصاع واســع النطاق ومأساة إنسانية 
جديدة هي العودة إىل الهدوء من خالل عملية خفض 

تصعيد شاملة وجامعة وخاضعة للمساءلة".
ويف بيان صحفي ملارتن غريفيث شدد عىل 
أن "اليمن ال يســتطيع االنتظار، وأن الوقت 
حان للتهدئة وأنه سيعمل مع األطراف لجعلها 
حقيقة واقعة".. وقال: "جئت لالستماع إىل أهل 
مأرب وهمومهم، ولضمان أن يسمعهم العالم 
معي".. وأشار إىل رضورة "إبقاء مأرب بمعزل 
عن النزاع، وضمان استمرارها مالًذا لليمنيني 

ومواصلة طريقها نحو التنمية واالزدهار".
وقال: إن املغامرة العسكرية والسعي لتحقيق 
املكاسب املناطقية التي شهدناها منذ منتصف 
كانون الثاني/يناير يف شــمال اليمن هي التي 

تبعدنا عن السالم".

وأضاف: "استقبلت مأرب مئات اآلالف من 
النازحني منذ بداية النزاع، ويف األسبوع املايض، 
وصل ما يزيد عىل ألــف أرسة إىل هنا هرًبا من 

القتال يف محافظة الجوف املجاورة".
وزار غريفيث مأرب الســبت املايض والتقى 
ممثيل السلطات املحلية وقادة القبائل واملجتمع 

املدني وبعض النازحني اليمنيني.
وكــرر دعوته للتهدئة واســتئناف العملية 
السياسية، عىل ضوء التصعيد العسكري األخري 

ملليشيات الحوثي يف الجوف وصنعاء.
وأكــد املبعوث األممي أنــه "ال يوجد بديل عن 

تســوية سياســية يتم التوصل إليها عن طريق 
التفاوض من خالل استئناف مبكر لعملية السالم".

المعنى للحديث عن مشاورات
وكان أبرز الردود الرســمية ما قاله رئيس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك يف تغريدة بتويرت: 
إن دعوات التهدئة األمميــة والدولية لخفض 
التصعيد ينبغــي أن توجه للمليشــيات التي 
استغلت الهدنة يف الحديدة لفتح جبهات جديدة 

وتعميق املأساة اإلنسانية".
وأضــاف ان: "ال معنــى للحديــث عن أي 

مشاورات يف ظل تصعيد مليشــيات الحوثي 
واســتمرار رفضها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، 
ما لم يكن هناك تحرك دويل فاعل للضغط عىل 
املليشيات والنظام اإليراني الداعم للرضوخ للحل 
السيايس".. وأعرب عبدامللك عن ثقته أن مأرب 
كانت وستظل عصية عىل كل املؤامرات، بفضل 
يقظة أبنائها وحكمة قيادتها والتفاف رجال 
القبائل الداعمني للرشعية والنظام الجمهوري، 
والرافضــني لالنقالب ومرشوعــه العنرصي 

الدخيل عىل اليمن وشعبها.

مواجهة مباشرة
وزير األوقــاف الدكتور أحمــد عطية كان 
رده قويا تجاه ما قالــه املبعوث األممي، وقال 
الوزير: ســألته بعد ما طلب وقــف التصعيد 
العسكري اثناء حديثه وقلت له: ملاذا ال تطلب 
من الحوثي يعود كالوضع الســابق إىل خارج 
الجوف والفرض؟! فــرد غريفيث قائالً: ال ال، 
وتهرب من النقــاش.. وأضاف الدكتور عطيه 
قلت له: ملاذا سقطت الفرضة وأنت يف صنعاء، 
ولم تطالب بوقف التصعيد العسكري حينها، 
واســتمر الحوثي يهاجم الجوف وسيطر عىل 
مدينة الحزم، وهجر عرشات اآلالف من األرس 
اليمنية كذلك لم تطالب بوقف التصعيد حينها.. 
فالشارع اليمني لم يعد يثق يف املجتمع الدويل.. 
ودعا الوزير عطية  قيــادة البلد وكل األحرار 
اليمنيني إىل فرض واقــع جديدلتحرير الجوف 

وعندها سيفشل مرشوع غريفيت والحوثيني.
من جهته تحــدث محافظ مأرب باســم 
الرشعية وقيادة السلطة املحلية يف إقليم سبأ 
قائالً: أنه ال استقرار وال تنمية اال بسالم، لكن 
سالم يف ظل مليشيات هذا ليس بسالم، مضيفاً 
"نحن مع السالم الحقيقي املرشف، وال يرشفنا 

أن نكون مع سالم كاذب".

اجليش قادر عى محاية املكتسبات 
الوطنية واستعادة زمام املبادرة

وقــال معمــر االرياني وزيــر االعالم: 
ان املليشــيا الحوثية اســتغلت الضغوط 
والتحركات الدولية لخفض التصعيد والدفع 
بحل ســلمي لالزمة اليمنية والتي توجت 
باتفاق السويد، المتصاص خسائرها وإعادة 
ترتيب صفوفها وتهريب األسلحة النوعية 
وحشــد املزيد من املغرر بهم يف صفوفها، 
وعادت للدفع بكل قوتها وشن عملية غادرة 

لتحقيق مكاسب يف جبهة نهم الجوف.
وأكد االرياني أن الجيش البطل الذي مرغ 
أنف املليشيا بالرتاب، وواجه ببسالة املخطط 
االيراني قادر عىل حماية املكتسبات الوطنية 
واســتعادة زمام املبادرة وتحرير مدينتي 
الحزم والغيــل بمحافظة الجوف والتوجه 
نحو العاصمة صنعاء بتعاون كل الرشفاء 
املخلصني وبدعم واســناد من أشقائنا يف 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية .

يــرى الصحفي عمــر الحار 
ان زيارة مبعــوث األمم املتحدة 
إىل اليمن مارتــن جريفت أثارت 
مخاوف مختلف األوساط اليمنية، 
عىل الرغم من صعوبة وصولهم 
أو اطالعهم بصورة مبارشة عىل 
أهدافهــا أو ارسارهــا العميقة 
التي ال تقال إال يف إطار مغلق من 
مسارات املحادثات وعىل خالف 
جذري عما يدور حولها يف أروقة 

الصحافة واإلعالم .
وأضاف الحار ان الخوف كان 
هو القاسم املشــرتك لصفوف 
القوى الجمهورية منها، وبلسان  
أكثــر من طــرف ورأس، وهي 
بطبيعتها مبنية عىل الشــكوك 
الدائرة حول دور املجتمع الدويل، 
وانحيــازه الواضــح لالنقالب 
األول عــىل الرشعية يف صنعاء، 

ووقوفــه املشــبوه يف صناعة 
االنقالب الثانــي عليها يف عدن، 
ودور هذه املشاريع يف اضعاف 
وحدة االجماع الوطني وتشتيت 
صمــوده يف وجــه املؤامرات 
املتوالدة عىل اليمن كل يوم، وما 
زيارة جريفيث إىل مأرب إال حلقة 

صامتة ومشفرة وجديدة منها.
وأشار إىل أن توقيت الزيارة، 
والظروف واملتغريات التي جاءت 
يف ظلها، تتمحور يف غالب الظن 
عىل رضورة االنخراط كرها أو 
طوعا يف جولة جديدة من الحرب 
رشيطة ان تعيدنا إىل مربع الصفر 
منها، وربما بصورة تقيض عىل 
كل االنتصارات العسكرية التي 
تحققت بدماء األبطال من ابناء 
الشــعب اليمنــي ورميها بكل 

سهولة يف مهب الريح.

ويقول الناشط يحي حمران: كعادة 
مبعوثي األمم املتحدة الســعي إلنقاذ 
عصابات الحوثــي املدعومة من ايران 
أو فتح الطريق لها القتحام مزيد من 
املناطق ويهرعون عند الشعور بالخطر 
للقيام بتحييد املدن أو فرض جولة من 
املفاوضات ال غرض لها إال إســقاط 
مدينة، أو إنقاذ املليشــيات من هجوم 

مرتقب.
وأشار حمران إىل أن جريفيث بدى 
قلقه واضحا من خالل تشديده عىل 
إحالل الســالم وإظهار تخوفه من 
عواقب استمرار املواجهات عىل مدينة 
مأرب التي لم يقلق عليها عندما كانت 
صواريخ الكهنوت اإلمامي تتساقط 
عىل احيائها املدنية؛ مخلفة ضحايا 
قبل اسابيع، كما لو انه يقنع اطفاال 
بالتخيل عن حمايــة منزلهم خوفا 

عىل طمأنينة ساكنيه من نباح كالب 
الجريان.

وأضاف: األمــم املتحدة ال تعرتف إال 
بمن يسيطر عىل األرض، ولهذا تحركت 
إلنقاذ الحوثي يف نهم ورصواح والجوف 
والحديدة، إلكســابه مزيداً من الوقت 

وإعادة ترتيب صفوفه.
لن نســمح بتمرير خديعة أخرى، 
واملواجهــة أمر محســوم، ان تكون 
املهاجم لجميع الجبهات املشتتة أفضل 
من ان تكون مدافعاً محشوراً يف زاوية 

ضيقة.

للتذكير
ويقول عيىس الشلفوت يف منشور له 
" للتذكري": ليلة تسليم صنعاء 2014 
كان املبعوث األممي جمــال بن عمر 
يبارك لعبدامللك الحوثي  يف صعدة وقبلها 

من2011 كان يسهل طريقه ويمارس 
الضغوط عىل الدولة اليمنية وســفراء 
الدول الـ17 بني مخطط وممول وداعم 

للحوثيني.
وحينهــا كانــت حجــة الحوثيني 
آنذاك3مطالــب، "إقالــة الحكومة - 
تطبيق مخرجات الحــوار - الجرعة" 
وبفضل الله أفشــلتهم مأرب بصمود 

أبطالها ومعهم أحرار اليمن.
اليوم عام2020التاريخ يعيد نفسه.. 
املبعوث غريفيث يسهل طريق الحوثي 
و يمارس الضغوط عىل الدولة اليمنية 
والــدول ال17 تخطــط للعصابــات 

وتمولها.
حجة الحوثيــني أيضا ثالثة  رشوط 
"، الطريق _الغاز _الكهرباء" بإذن الله 
سيفشلون وسينترص الشعب اليمني، 

ولن نقبل بالعصابات.

هي الزيارة األوىل وربما تكون األخرية التي يقوم بها مبعوث أممي ملحافظة 
مأرب منذ العام 2014م، بداية انقالب الحوثي عىل الجمهورية ومخرجات الحوار 
ت واتفقت عليها كافة األطياف واملكونات السياسية اليمنية،  الوطني التي وقعَّ
وكانت اليمن حينها قاب قوسني من االنفراجة الشاملة واالنطالقة نحو بناء يمن 
جديد موحد بأقاليمه الستة، وبمبدأ الحكم الرشيد، وجاهزية مسودة الدستور 
والقانون الذي تتوق إليه كافة الشعب اليمني بعد موعد االستفتاء عليه والذي 

كان مخططاً أن يكون خالل أيام.
حينها انقلب الحوثيون عىل كل ذلــك، وقضوا عىل كل ما تبقى من تطلعات 
وأحالم الشعب اليمني، من ثم بدأوا بإسقاط املحافظات ابتداًء بدماج يف صعدة، 
وانتقاالً إىل عمران ومن ثم اكتساح صنعاء، ومحارصة رئيس الجمهورية يف منزله، 
وبغطاء أممي عرب مبعوث األمم املتحدة آنذاك جمال بن عمر، الذي بدوره رّشَعن 

لهم باتفاق الِسلم والرَشاكة، وهذا ما 
أثبتته الوقائع واملّســلمات حينذاك، 
منها الترسيب الهاتفي ملحادثته مع 
أحد قيادات اإلصــالح اتهم فيه بن 
عمر حزب اإلصالح باالنبطاح، وملح يف 
مكاملته: كان يفرتض عليكم مواجهة 
الحوثيني عسكرياً، متناسياً أن حزب 
اإلصالح هو مجرد حزب ســيايس، 
ربما يمتلك حاضنة شــعبية كبرية 
نعم، لكنه ال يمتلك الجيش والسالح 
كما ال يمتلك السلطة الرسمية التي 
ترشعن له أحقية املواجهة.. وحول 
سؤال وزير يف الحكومة الرشعية له 
عن تغايض األمم املتحدة وصمتها عىل 
الحوثي وإسقاطه عمران وصنعاء 
تباعاً! قال املبعوث كلمته املشهورة 
حينها ويف ذات الترسيب: )أن األمم 

املتحدة هي "ناين ناين وان" أي 199( 
بمعنى جهة إسعاف ليست أكثر من ذلك وال أقل، وهو ما أثبتته فعالً كل املعطيات 

التي تعامل بها الحوثي مع األمم املتحدة بكونها كما قال بن عمر!
زار املندوب األممي مارتن غريفيث محافظة مأرب بعد أن أيقن بأنها الرقم 
الصعب وحائط الصد الفوالذي الذي تحطمــت عليه أطماع الحوثي وداعميه، 
وادحضت كل مخططات النفوذ االيراني وال سيما بعد تقدم الحوثي يف مناطق 
نهم ومدينة الحزم، وكل محاوالت مليشيات الحوثي فشلت ملجرد االقرتاب من 
مأرب التي عجز عن دخولها سابقاً يف العام 2015م، وكانت مقاومتها آنذاك ال 
تتجاوز ألف فرد ال يمتلكون ســوى بنادق الجرمل والقليل من الكالشينكوف، 
وشكلوا يومها حاجزاً صلباً استحال عىل الحوثي تجاوزه، فكيف بها اليوم وقد 
أصبحت محاطة بجيش مكتمل العتاد والتسليح، ناهيك عن أنها تعد العاصمة 
األساسية للرشعية، والحاضنة اآلمنة وامللجأ الوحيد ملاليني اليمنيني شماالً وجنوباً 

ورشقاً وغرباً.
وصل غريفيث مأرب والتقى بقيادة السلطة املحلية باملحافظة وقيادة قوات 
التحالف، ومن ثم اتجه لزيارة مخيم نازحي الجــوف الذين رشدهم الحوثي 
قبل أيام والذين تجاوزت أعدادهم ثالثني ألف نازح، خرجوا بمالبســهم فقط، 
لم يســعفهم الوقت لحمل أبسط األمتعة وأخفها وزناً، فيما البعض منهم ممن 
يعانون ضيق اليد، تعثر عليهم الوصول إىل مأرب واتجهوا مضطرين الهروب 
عرب صحراء الجوف يهيمون بال دليل، وجلّهم نســاء وأطفال وجدوا يف لهيب 
الصحراء وحرارتها واملوت فيها أرحم ألف مرة من التســليم لبطش مليشيات 

الحوثي اإليرانية.
تحدث غريفيث يف كلمته باللغــة اإلنجليزية عن وجوب أن تظل هذه الرقعة 
الجغرافية وعاًء للنازحني والباحثني عن األمان، كما يجب أن تكون بعيدة عن أي 
رصاع عســكري، وأن تظل املتنفس الوحيد لكل الشعب اليمني، منوهاً كعادته 
يف أي زيارة ألطراف الرصاع حد وصفه أنــه يبحث عن تقارب وجهات النظر 
وإيجاد حلول وتسويات سياسية شاملة؛ فالشعب اليمني لم يعد يحتمل املزيد 
من الحروب والرصاعات، وأضاف أنه يف حال استمرت الحرب ستهوي اليمن يف 
دائرة واسعة من العنف واملعاناة مالم ُتستأنف عملية السالم التي ينشدها، مشريا 

إىل وجوب العمل عىل وقف األعمال العسكرية فوراً.
وخالل املؤتمر الصحفي الذي عقده يف مقر املحافظة رفض االستماع ألي أسئلة 
تتهم الحوثي أو تستعرض انتهاكاته بحق الشعب اليمني وترشيده واستنزاف 
ثرواته وسلب حقوقه، وعن كونه املقوض ألي عملية سالم تتبناها األمم املتحدة 
وآخرها اتفاق ستوكهولم.. وكأن مارتن جاء محامياً عن إجرام الحوثيني وليس 

مندوباً أممياً يفرتض أن يقف بمسافة واحدة من الجميع!
ويف ســؤال عابر ألحد الصحفيني عن أســباب امتناع املبعوث األممي يف كل 
إحاطاته وعدم ترصيحه عن الطرف املعيق التفاق ســتوكهولم، ويسعى بكل 
الجهود لتقويضه والحيلولة دون تنفيذ االتفاق عىل أرض الواقع رغم تزمني مدة 

االتفاق والتي ال تتجاوز الشهرين بحسب بنوده، فيما قد تجاوزت العامني!!
تنصل مارتن غريفيث كأي محاٍم صقلته التجارب السياســية وأجاب عىل 
السؤال بأسلوب دبلومايس بقوله: أنا لست قاضياً ألصدر حكماً بذلك، أنا مبعوث 
سالم جل مهامه هي استئناف العملية السياسية يف اليمن والسعي لتقارب وجهات 

النظر السياسية وإيقاف العمليات العسكرية بني أطراف الرصاع.
ويف املساء التقى املبعوث األممي بفريق منظمات املجتمع املدني املتواجدين 
باملحافظة وقبل أن يبدأ الحديث أخربهم بحسب أحد الحضور، بأنه لم يأِت لسماع 
كالم ميسء ضد الحوثي، لكنه جاء ويرغب بتلقي أي مبادرة سالم تستطيع من 
خاللها املنظمات تدعيم مساعيه األممية إلنجاح العملية السياسية يف اليمن، وحني 
اســتمر النقاش حول انتهاكات الحوثيني وجرائمهم ضد الشعب اليمني أنهى 
الرجل اللقاء مبارشًة والذي لم يستمر أكثر من نصف ساعة ثم انرصف، وهذا بال 
شك ُيعد دليالً واضحاً عن النوايا غري الحسنة التي يحملها املبعوث، بدا ظاهرها 
مساٍع داعمة للسالم وباطنها حماية مليشيات الحوثي ورشعنة انتهاكاتهم التي 

اخرتقت كل العهود واملواثيق.
من جهته تحدث محافظ مأرب باسم الرشعية وقيادة السلطة املحلية يف إقليم 
سبأ قائالً: أنه ال اســتقرار وال تنمية اال بسالم، لكن سالم يف ظل مليشيات هذا 
ليس بســالم، مضيفاً "نحن مع السالم الحقيقي املرشف، وال يرشفنا أن نكون 

مع سالم كاذب".
حديث العرادة نابع عن قيادة حقيقية اتسمت بالحصافة والقوة بذات الوقت، 
وأثبتت أن من يمتلك زمــام األمور عىل األرض يســتطيع امتالك كامل الثقة 
بإمكانياته القوية املتواجدة يف امليدان، وهذا ما ســيجعل مارتن غريفيث يعيد 
النظر يف قراراته التي سيتخذها هذه املرة كونها الزيارة الوحيدة التي يجد فيها 
قوة سياسية يستحيل فرض الرشوط عليها.. وبهذا ستتالىش تلك الصورة الهزيلة 

التي تشكلت فيها الرشعية بمخيلة الرجل.
ما هو واضح وجيل اليوم أن قيادة مأرب ممثلة باللواء ســلطان العرادة قد 
تعاملت مع مبعوث األمم املتحدة مارتن غريفيث بأنه ليس أكثر من "ناين ناين 
وان 199"، وهو ما لوحظ فيما حدث مــن تقدمات للجيش يف جبهة اليتمة يف 

الجوف وتمكنه من التقدم بعد خروج املبعوث من مأرب بيوٍم واحدة فقط.
وهذا هو التعامل الحقيقــي الذي ينبغي أن تتعامل به الســلطة الرشعية 
وحكومتها مع األمم املتحدة من خالل معطيات املراحل السياســية وامليدانية 
القادمة، وليس هناك سلطة تستطيع إرضاخ عصبة األمم غري سلطة القوة عىل 
األرض، حينها ستفرض الرشعية اليمنية املعرتف بها دولياً رشوطها بكل ثقة، 
وستعمل األمم املتحدة عىل تنفيذها رغماً عنها، وما عدا ذلك لن تنال غري املزيد 
من الخذالن األممي واالنتكاسات املتالحقة لو استمرت بذات التعامل لهذا املبعوث 

أو ذاك، وما جمال بن عمر عنكم ببعيد.
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عقد مكتب وزير الدولة لشؤون 
تنفيذ مخرجات الحــوار الوطني، 
بالرشاكة مع مبادرة شباب نعمان، 
جلســة توعية خاصة بالتعريف 
بمخرجات الحوار الوطني، بمديرية 

نعمان محافظة البيضاء.
وناقشت الجلسة التي حرضها 
عرشون مشــاركا من العسكريني 
والفالحني تعريفا عاما بمخرجات 
الحوار الوطني ومسودة الدستور 
االتحــادي، ودور ومســؤوليات 

املجتمع والدولة يف اليمن الجديد.
املخرجات  الجلســة  وناقشت 
الخاصــة ببناء الدولــة يف وثيقة 

الحوار، واســتعراض ماتضمنته 
مخرجات الحوار من مواد خاصة 
بشــكل الدولة وتوزيع السلطات 
وأدوارها يف الشكل االتحادي للدولة 
والقائمة عىل أساس التوزيع العادل 

للثروة.
املشاركون األسس  كما ناقش 
السياسية للدولة وسلطات الدولة 
عىل املســتوى املركــزي واملحيل، 
ومسؤوليات املؤسسات يف األقاليم 
والواليات وأهميــة اإلدارة الذاتية 
التي ســتتمتع بها كافة االقاليم 
لتحقيــق العدالــة والرشاكة يف 

السلطة والثروة.

وجه رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، الخطوط الجوية اليمنية، 
بعدم فرض أي زيادات سعرية عىل 
تذاكر السفر يف الظروف الراهنة، 

مراعاة لظروف املواطنني.
وشــدد رئيس الــوزراء خالل 
اتصال هاتفي اجــراه امس مع 
رئيــس مجلــس إدارة الخطوط 
الكابتن احمد  اليمنيــة،  الجوية 
العلوانــي، عىل عــدم فرض أي 
زيادات سعرية وإلغاء أي زيادات 
تم فرضها مؤخراً وبشكل فوري.. 
الفتــاً إىل أهمية تنظيــم وزيادة 
عدد الرحالت الجوية وتحســني 
الخدمات، مع مراعــاة األوضاع 
املعيشية الصعبة للمواطنني جراء 
الحرب التي أشــعلتها مليشــيا 
الحوثي منذ انقالبها عىل السلطة 

الرشعية أواخر العام 2014م.
واستمع الدكتور معني عبدامللك، 
من رئيس مجلس إدارة الخطوط 
الجويــة اليمنيــة، إىل إيضاحات 
حول سري العمل، والخطط الراهنة 
واملستقبلية لتطوير األداء.. مؤكداً 
التزام الرشكــة بتوجيهات رئيس 
الــوزراء وحرصها عــىل مراعاة 

ظروف املواطنني.

وشــدد رئيس الــوزراء، عىل 
رضورة العمل عــىل اتخاذ كل ما 
من شأنه تحسني وتطوير خدمات 
طريان اليمنية بمــا يف ذلك زيادة 
عدد الرحالت وفق الطاقة القصوى 
املتاحة لتســهيل إجــراءات نقل 
الراغبني يف السفر، وتقليل أوقات 
االنتظار للمسافرين.. مؤكداً دعم 
الخطوط الجوية اليمنية يف تنفيذ 
مشــاريعها وخططها بما يعود 

بالفائدة عىل املواطنني.

استعرضت لجنة فتح املظاريف 
بمحافظة شــبوة يف اجتماع لها  
أمس األربعاء، برئاسة أمني عام 
املجلس املحيل باملحافظة عبدربه 
هشلة، وبحضور وكيل املحافظة 
املساعد سالم األحمدي، العطاءات 
املقدمة لتنفيذ مرشوعني تعليمني 
بحوايل 575 ألف وســتمائة دوالر 
بتمويل من الدعم الرئايس املقدم 

للمحافظة.
 وشــملت  العطاءات املقدمة  
تنفيذ املرحلــة األوىل من مرشوع 
كلية الرتبيــة باملحافظة بتكلفة 
497 ألــف دوالر، ومرشوع بناء 

مدرسة للبنات يف منطقة موقس 
بمديرية بيحان، بتكلفة 78 ألف 

دوالر. 
وأقرت اللجنة تحويل العطاءات 
للجنــة التحليــل املختصة بذلك 
لدراســتها وتحليلهــا من كافة 
الجوانب وتحديد العطاء املستحق 

لتنفيذ كل مرشوع منهما. 
وشــدد هشــلة عىل رضورة 
اإلرساع يف عملية تحليل العطاءات 
املقدمة لتنفيــذ املرشوعني، وبما 
يمكن من رسعة البدء يف إجراءات 
تنفيذهما، بحســب املواصفات 

الفنية املحددة.

انســحب ضباط االرتباط من 
جميع نقاط الرقابة املشــرتكة يف 
مدينة  الحديدة بعد قنص مليشيا 
الحوثي املتمردة  لضابط االرتباط 
املمثل للقوات املشرتكة يف النقطة 

الخامسة.
وقال مصــدر يف غرفة عمليات 
ضباط االرتباط: إن النقطة الثانية 
يف مدينة الصالح والثالثة يف كيلو 
16 والرابعة يف حي منظر انسحبت 
بعد انســحاب زمالئهم يف النقطة 
األوىل والخامســة لتكون جميع 
نقاط االرتباط الخمس قد انسحبت 

وعلقت عملها بمدينة الحديدة.
ويأتي انسحاب ضباط االرتباط 
للقوات املشرتكة من جميع نقاط 
االرتبــاط احتجاجا عــىل إصابة 
ضابــط االرتباط املمثــل للقوات 
املشــرتكة العقيــد محمد رشف 
الصليحــي الذي أصيــب إصابة 
خطرية يف الرأس برصاص قناص 

حوثي.
وصعــدت مليشــيا الحوثــي 
العسكرية  املتمردة من عملياتها 
يف الحديدة وسط صمت  وتجاهل 

أممي للخروقات اليومية.

نظمت رشطة تعز ممثلة بلجنة 
قيادية أمنية عــددا من الزيارات 
ملدراء أقســام الرشطــة وعقال 
الحــارات بهدف تنســيق العمل 

األمني التكاميل يف املحافظة.
وخالل الزيارات تفقدت اللجنة  
الجاهزية لدى أفــراد الرشطة،  
وحثهم عــىل  اليقظــة التامة 
واالرتقاء  بمســتوى األداء نحو 
األفضل والتحيل بروح املسؤولية 
بما يتناسب وينسجم مع الالئحة 

املنظمة لعمل الرشطة.
وعقدت اللجنة  لقاء مع مدراء 
أقسام الرشطة وعقال الحارات يف 
نطاق مديرية صالة جرى خالله  
حثهم عىل استشــعار املسؤولية 

امللقاة عــىل عاتقهــم وتقديم 
الخدمات للمواطنني، وشــددت 
اللجنــة عــىل رضورة التدقيق 
والتأكد من بيانات الســاكنني 
الجدد يف الحارات ورصد املشتبه 
بهم واملطلوبــني أمنيا والتعاون 
الكامل مــع األجهــزة األمنية 
ورسعة إيصــال البالغــات إىل 
أقســام الرشطة يف نطاق إدارة 
رشطة املديرية يف حال حدوث أي 

اختالالت أمنية.
ودعــت اللجنــة إىل  رضورة 
توحيد الجهود وتنسيقها بشكل 
كبري بني عقال الحارات واألجهزة 
األمنية إلفشــال كل املخططات 
التي تهــدف إىل زعزعــة أمن 
واســتقرار املحافظة وتفويت 

الفرصــة عــىل كل املرتبصني 
واملتآمرين وتفعيل دور الخطباء 
والدعــاة يف جانــب التوعيــة 
للمواطنني برضورة التعاون مع 
األجهزة األمنية وإسناد جهودها 

يف أوساط املجمتع.
من جانبهم ثمن مدراء أقسام 
الرشطة وعقال الحارات الجهود 
الكبرية  التي تبذلها قيادة رشطة 
تعز ممثلــة بمدير عام الرشطة 
العميد منصور األكحيل، ودعمه 
املســتمر ومتابعته الحثيثة لكل 
القضايا األمنية واهتمامه الكبري 
بعقال الحارات، مؤكدين وقوفهم 
الكامل مع جهود األجهزة األمنية 
يف إجراءاتها والتي تهدف إىل فرض 

هيبة الدولة وبسط نفوذها.

اختتمت بالعاصمة املؤقتة عدن، 
أمس االربعاء، ورشة العمل الخاصة 
بتفعيل آليات حماية املرأة من العنف 
القائم عىل النوع االجتماعي، التي 
نظمتهــا وزارة حقوق اإلنســان 
بتمويــل من املفوضية الســامية 

للحقوق اإلنسان.
التي استمرت  واوصت الورشة 
يومني بمشــاركة 35 مشــاركاً 
ومشــاركة من ممثــيل منظمات 
املجتمــع املدني واعضــاء اللجنة 

الفنيــة الحكومية الخاصة بإعداد 
تقرير االستعراض الدوري الشامل 
والــوزارات املعنية، بأهمية إرشاك 
وســائل اإلعالم املختلفة للتوعية 
بتفعيل آليات حماية املرأة من العنف 

القائم عىل النوع  االجتماعي.
وأكدت الورشــة عــىل رضورة 
تكثيف الربامج التوعوية للحد من 
العنف وتشــكيل لجان مجتمعية 
لرصــد وتوثيــق الحــاالت، وكذا 
توفري الحماية للراصدين من أجل 

االســتمرار بأعمالهم.. مشــددًة 
عىل اهمية دمج املفاهيم املتعلقة 
بمحاربة العنــف بمناهج التعليم، 
وإعــادة صياغة بعــض القوانني 
الرادعة واملنظمــة للحماية وبما 
يتوافــق مــع أحــكام الرشيعة 
االســالمية، وبناء قدرات العاملني 
بأجهزة الحماية بما فيهم األطباء 
الرشعيني، باإلضافة إىل خلق رشاكة 
حقيقية بني الحكومة واملفوضية 
اإلنســان  للحقــوق  الســامية 

ومنظمات املجتمع املدني.
واوضحــت مســؤولة حقوق 
اإلنسان بمكتب املفوضية السامية 
بعدن يــرى البكــري، أن حاالت 
العنف ضد املــرأة يف ازدياد نتيجة 
لحاالت النــزاع املســلح يف اليمن، 
وهو األمر الذي تســعى من خالله 
املفوضية بالرشاكة مع وزارة حقوق 
اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني 
للحد من االنتهاكات املتكررة بحق 

الفئات األكثر ضعفاً السيما املرأة.

استشــهد مواطنان أثنان وأصيب أثنان 
آخران أحداهما امــرأة، الثالثاء، يف قصف 
مدفعي شــنته مليشــيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران عىل مناطق ســكنية يف 

محافظة البيضاء، وسط البالد.
وقالت مصادر محلية ان املليشيا املتمردة 

قصفت باملدفعية الثقيلة منازل املواطنني يف 
قرية رشياف، بعزلة الظهرة، التابعة ملديرية 

القريشية.
وأوضحت املصادر أن يزيد محمد الصيعمي 
وعبدالله زيد الصيعمي استشــهدا بقصف 
املليشيا، فيما أصيب مبارك عيل الصيعمي 

وفوزيه صالح الصيعمي.
املصادر ذكرت ان املواطنة فوزية يف حالة 
صحية حرجة وتعاني من نزيف داخيل بعد 
أصابتها بشظايا إحدى القذائف التي اطلقتها 
املليشيا وأنها ترقد حاليا يف العناية املركزة 

ألحد املستشفيات املحلية لتلقي العالج.

ظل الكثري يتساءل عن رس التوافق 
واالنسجام بني املليشــيا الحوثية 
املتمــردة وممثل األمــم املتحدة يف 
اليمن مارتن غريفيث، وتلك املساندة 
والصمت الذي يبديه أمام خروقاتها 
وجرائمها الجســيمة واملتعددة يف 
الحديدة وغريها مــن املحافظات 

الخاضعة لسيطرتها!
مؤخرا جــاء الــرد ملجمل تلك 
التساؤالت عرب وثائق مربة تفضح 
ابتزاز السيد غريفيث لألمم املتحدة 
واملجتمع الدويل بمــا يزيد عن 18 
مليون دوالر ســنويا ترصف له ولـ 
)آل بعثته( تحت مسمى )املجهود 
األممي الحربي(..هذه املبالغ الخيالية 

التي يحصل عليها املبعوث األممي يف 
مهمته التي أخفق يف كل مساراته، 
وهي األساليب ذاتها التي تمارسها 
املليشــيا الحوثية البتزاز اليمنيني 
مليارات الرياالت سنويا كـ)مجهود 
حربي( تذهب إىل من زوروا الحقائق 
وأوهموا الناس أنهــم من )آل بيت 
الرســول( ولم يحققوا شيئاً غري 
الخطب والشعارات الكاذبة كما هو 
حال غريفيث الــذي أوهم مجلس 
األمن أكثر من مرة بإنجازاته التي 
ال وجود لهــا يف الواقع غري أنه وجد 
)خربة( له يتعلم منهم ويتعلمون منه 
الطرق األقرب لجني األموال ولو عىل 

حساب تجويع وقتل شعب بأكمله.

غريفيث بني )املجهود احلريب( 
و)املجهود األممي(!!

رئيس الوزراء يوجه طريان اليمنية بعدم 
فرض أي زيادات سعرية عى تذاكر السفر

إقرار مشاريع تعليمية جديدة يف شبوة

اختتام ورشة عمل حول تفعيل آليات محاية املرأة يف عدننقاط املراقبة املشرتكة جتمد عملها يف مدينة احلديدة

تنسيق اجلهود بني األجهزة األمنية وعقال احلارات يف تعز 

صورة وفاجعة 
من النظرة األوىل توحي هذه الصورة إىل أن 

تلك الكميات التي تفرغها الشاحنة عبارة عن 

أغذية انتهت صالحية استخدامها فيتم إتالفها 

أو أحجار بناء أو غري ذلك من املواد التي يمكن 

أن تخطر عىل بال املشاهد، فيما الحقيقة املؤملة 

والتي ال يتوقعها عاقل أنها شحنة واحدة فقط 

من األلغام واملواد املتفجرة التي تزرعها مليشيا 

الحوثي اإلرهابية - حيثما حلت- يف مســالك 

املواطنــني، وحيثما توجه األطفال والنســاء 

والشيوخ طلبا للقمة عيش، ورشبة ماء، ورعية 

ماشية، وزيارة مشفى أو أقارب.

ماليني األلغام املحرمة دوليا تجتهد املليشيا 

الحوثية يف صناعتهــا وزراعتها مخلفة املوت 

واألشالء واآلالم، يف مساحات كانت تدب فيها 

الحيــاة فصارت أرض جدبــاء إال من املوت 

اليومي لألبرياء!

هذه هــي أخالق ومنجــزات من يصفون 

أنفسهم بحاميل املســرية القرآنية ويلصقون 

نسبهم إىل آل بيت الرسول ..حسبنا الله ونعم 

الوكيل.

جلسة توعية للتعريف بمخرجات احلوار 
حول بناء الدولة يف البيضاء

حديث األسبوعحديث األسبوع

أسبوع نشط لنائب الرئيس
لعل من نافل القول التأكيد عىل ان من النتائج الكارثية للجائحة 
الحوثية انها عطلت معظم أدوات وامكانيات وآليات وفاعلية األجهزة 
الحكومية، باإلضافة اىل وجود قصــور ملحوظ وعجز واضح يف 
بعض أدوات الحكومة، وهو ما يضاعف املســؤولية عىل قيادات 
الدولة الفاعلة يف مضاعفة الجهود وحشد كل الطاقات نحو الهدف 
االســرتاتيجي األهم يف هذه اللحظة واملتمثل يف استكمال التحرير 
وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانهاء كل مظاهر االنقالب ومعالجة 

نتائجه الكارثية عىل اليمن واإلقليم.
وتأتي أنشطة وحركة وجهود وفعاليات نائب رئيس الجمهورية 
يف إطار تلك األهداف االسرتاتيجية، ومن أجل سد ما استطاع من 
فراغات وقصور ومهام ملحة ملنظومــة الرشعية برمتها وبقراءة 
محتوى بشكل مخترص وعاجل ألهم املوجهات الرئيسية ألنشطة 
وأهداف فعاليات ولقاءات واجتماعات األســبوع املنرصم وتتمثل 

يف اآلتي:
أوالً: الوقوف بشــكل مبارش عىل األوضاع امليدانية والعسكرية 
وســري األعمال القتالية واملالحم البطولية الخالدة التي يسطرها 
ابطال القوات املسلحة يف مختلف ميادين العزة والرشف يف مواجهة 

عصابات اإلمامة الحوثية 
ثانياً: التأكيد عىل رضورة تعزيز الجاهزيــة القتالية وتقدير 
القيادة السياسية والعسكرية العليا وثنائها عىل تضحيات وادوار 
املقاتلني يف سبيل حماية الجمهورية والحفاظ عىل مكتسبات الشعب 

النضالية والوطنية ومجابهة مرشوع إيران التخريبي.
ثالثاً: التأكيد عىل الدور الريادي لكل احرار اليمن ويف مقدمتهم 
ابناء اقليم ســبا يف الدفاع عن قضايا الوطن املصريية ومواجهة 
األخطار املحدقة بالوطن واألمة والدفع نحو بناء اليمن االتحادي 

بأقليمه السته ودولته املدنية العادلة.
رابعاً: الدعوة لكل القوى السياســية واالجتماعية واملدنية اىل 
املزيد من التالحم واالصطفاف ملواجهة مرشوع اإلمامة وحفظ امن 

واستقرار ووحدة وسيادة اليمن.
خامساً: التأكيد عىل عدالة القضية الوطنية ونبل أهدافها كمحفز 
رئيس ودافع قوي لالستمرار يف مواجهة املليشيات اإليرانية وكل 

املشاريع الضيقة واملتصادمة مع املصلحة الوطنية العليا.
سادساً: اإلشــادة بالدور اإليجابي لألقالم الرشيفة واألصوات 
الصحفية الحرة التي تعزز تماسك الجبهة الوطنية وإسناد املقاتلني 

يف امليدان.
سابعاً: التأكيد عىل ان جوهر الرصاع هو بني قوى الضالل عىل 
علم وأحرار اليمن وأنها حرب إرادات ومعنويات ومصابرة، ومؤكداً 
عىل رضورة تعزيز املعنويات العالية لكل املؤمنني بحرية وكرامة 

ووحدة وامن واستقرار اليمن.
حفظ الله اليمن وأدام عزه ونرصه..

العميد/ علي محمود يامن

حديث األسبوعحديث األسبوع
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عىل شبكات التواصل 

نظمــت اإلدارة العامة لتنمية 
املرأة يف محافظة مأرب  بالتعاون 
مع منظمات املجتمع ندوة نسوية 
حول دور املرأة اليمنية يف التخفيف 
من آثــار النزاعات،وذلك يف إطار 
الفعاليات االحتفائية باليوم العاملي 

للمرأة. 
ويف افتتاح الندوة اشــار وكيل 
محافظة مأرب للشؤون اإلدارية 
عبدالله أحمد الباكري، إىل التحديات 
التي واجهت وتواجه املرأة اليمنية 
والتضحيات  املســتمر  ونضالها 
الجســيمة التي قدمتها من أجل 
الوطن ويف ســبيل مقارعة التمرد 
مليشيا الحوثي، مؤكدا عىل اهتمام 
السلطة املحلية باملرأة وقضاياها 

وحرصها عىل تعزيز مشــاركتها 
الفاعلة يف التنمية ورفع قدراتها يف 

مختلف املجاالت.
 مــن جانبها تطرقــت مدير 
عام اإلدارة العامــة لتنمية املرأة 
فندة العماري، إىل ما تعانيه املرأة 
اليمنية من ويالت الحرب خاصة 
يف النــزوح والتهجــري والظروف 
املعيشية الصعبة التي تسببت بها 
املليشيات الحوثية إثر انقالبها عىل 
الرشعية الدســتورية يف سبتمرب 
2014م..مشــرية إىل االعتقاالت 
التعســفية واإلخفاءات القرية 
التي تمارسها املليشيا ضد النساء 
يف صنعاء.. داعية املجتمع الدويل اىل 
تحمل مسؤولياته يف اتخاذ مواقف 

جاده إليقاف انتهاكات املليشــيا 
بحق املرأة والشعب اليمني. 

 وقدمت يف النــدوة ثالث أوراق 
عمل، تناولت الورقة األوىل  "حقوق 
املرأة واالختالفات النسائية"، فيما 
تناولت الورقة الثانية املقدمة من 
رئيس منظمة حفيــدات بلقيس 
"دور املرأة اليمنية يف فض النزاعات 
والتخفيف من آثارها"، بينما ركزت 
عضو اتحاد نساء اليمن يف ورقتها 
الثالثة عىل "آثــار الحرب والدور 

الريادي للمرأة اليمنية".
وصعــدت مليشــيا الحوثــي 
العسكرية  املتمردة من عملياتها 
يف الحديدة وسط صمت  وتجاهل 

أممي للخروقات اليومية

ندوة يف مأرب حول دور املرأة اليمنية يف التخفيف من آثار النزاعات

استشهاد واصابة 4 مدنيني بينهم امرأة بقصف للمليشيا يف البيضاء إلى بطـل عاشـق
محمد الحريبي

ليس ثمة ما هو أصعب من أن تقف الحرب بينك وحبيبتك، 
أن تمنعك النقاط املليشياوية من الوصول..

 وأن يحول بينك والعناق لغم..
مع هذا كله..

ال يشء يجربك عىل التمسك بقضيتك كالحب،
ألنك تعي أن احالمك كلها تنتظر خلف سارية تقاتل لتعلق 

عليها العلم،
وألن ضحكتها سترشق فقط إن انترصت عىل ظالم االئمة 

وليل الكهوف..
تشبث جيدا ببندقيتك إذا،

تشبث بالصخرة التي تحتمي بصدرك وتحرسه من 
الرصاص،
تشبث بك،

وبحبيبتك التي تنتظر..
وانترص للوطن أوالً..
أنترص لجمهوريتك،

ولثورة قدم أجدادك أرواحهم ثمناً لتنترص..


