
أكد نائــب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح أن 
محافظة الجوف تمتلك رصيداً نضالياً 
يف الوقوف مــع الثورة والجمهورية 
وترفض اليوم مشاريع املوت الحوثية 
اإليرانية وتقف صفاً واحداً ملواجهة 
هذا الصلف وتناضل الستعادة الدولة 

اليمنية وتحرير املحافظة.
جــاء ذلك خالل اتصــال هاتفي 
أجراه/ أمس األربعــاء ، بمحافظ 
محافظة الجوف اللواء أمني العكيمي 
لالطالع عىل املستجدات امليدانية وما 
يسطره أبطال الجيش من بطوالت يف 

مواجهة امليليشيا االنقالبية.
وعرب نائب الرئيس ، خالل االتصال، 
عن شكره ملحافظ املحافظة وأبطال 

الجيش وقياداته ومنتسبية وجميع 
مشايخ وأبناء قبائل الجوف األحرار 
الذين يســطرون مواقف مرشفة يف 
مقاومة ومواجهة طغيان واعتداءات 
الحوثي عىل املحافظة. وقدم محافظ 
املحافظة تقريراً موجزاً عن ســر 
املعارك واملهام القتالية وما يسطره 
األبطــال من مالحم لصــد همجية 
الحوثي واعتداءاته، واستعرض عدداً 
من القضايا واملوضوعات املرتبطة 

باملحافظة.
إىل ذلــك بعــث نائــب رئيــس 
الجمهوريــة الفريــق الركن عيل 
محسن صالح، أمس األربعاء، برقيتي 
عزاء ومواســاة يف استشهاد العميد 
عبدالسالم السماوي والعقيد صادق 

األخرم، أثناء أدائهما الواجب الوطني 
يف جبهات العزة والكرامة ضد املليشيا 

االنقالبية املدعومة من إيران.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية يف 
الربقيتني، بما قدمه الشــهيدان إىل 
جانب زمالئهــم األبطال يف املنطقة 
العســكرية الثالثة، وما قدماه من 
تضحيات خالدة يف ســبيل استعادة 

الدولة ودحر املليشيا الحوثية.
وعرب نائب الرئيــس يف الربقيتني 
عن أصدق التعازي واملواساة ألبناء 
وأهايل الشهيدين وزمالئهما.. سائالً 
الله العيل القدير أن يتغمدهما بواسع 
رحمته ويســكنهما فسيح جناته 
وأن يلهم أهلهمــا وذويهما الصرب 

والسلوان.

أوضــح وزيــر الخارجية 
محمد الحرضمــي ، أن قرار 
الحكومــة تعليق عمل الفريق 
الحكومــي يف لجنة تنســيق 
إعادة االنتشار يف الحديدة، جاء 
رداً عىل استمرار رفض املليشيا 

الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة 
ووضع العراقيل أمام بعثة األمم 
املتحدة واستهداف عضو فريق 
املراقبة عن الجانب الحكومي 
العقيد محمد الصليحي، مشدداً 
بأن اســتئناف عمــل الفريق 

الحكومي مرهون بتنفيذ عدد 
مــن اإلجــراءات والضمانات 
منها تأمني نقاط املراقبة وإزالة 
األلغام األرضية، والضغط عىل 

للسماح  الحوثيني 
بنرش مراقبي األمم 

قــال قائــد املنطقة العســكرية 
الثالثة اللواء الركن/ محمد الحبييش 
أن أبطــال القوات املســلحة ومعهم 
املقاومة الشــعبية الباســلة ورجال 
القبائل عازمون عىل مواصلة وتحقيق 
االنتصارات الكبرة، وتحرير ما تبقى 
من مديريــة رصواح، والتوجه صوب 
العاصمة صنعاء لتحريرها من عصابة 

الحوثي اإلجرامية أمر حتمي.
وأكد اللواء الحبييش يف ترصيح خاص 

لـ26سبتمرب أن أبطال القوات املسلحة 
سيكونون عند مســتوى املسؤولية 
الكاملة امللقاة عىل عاتقهم، واملتمثلة يف 
مقارعة االنقالبيني اإلماميني، ودحرهم 

من كامل تراب الوطن".
وأوضح قائد املنطقة العســكرية 
الثالثة أن املليشــيا االنقالبية حاولت 
التســلل إىل مواقع الجيش يف جبهة 
رصواح، و تم وضع كمني محكم لها 

من أبطــال الجيش، 

أكد العميد لؤي الزامكي - أركان 
حرب محور أبني، قائد اللواء الثالث 
حماية رئاسية، جهوزية وحدات 
محور أبني، واستعدادها الكامل 
لتنفيذ أي مهام موكلة من رئيس 
الجمهورية املشر الركن/ عبدربه 

منصور هادي.
وقال العميد الزامكي يف حديث 
خاص لـ صحيفة 26 ســبتمرب: 
أن البلد يعيش ظرفاً اســتثنائياً 

فالحكومة الرشعية يف حرب مع 
مليشيا االنقالب الحوثية ومليشيا 
االنتقايل، وهو ما ُيحتم اشــراك 
وحدات الجيــش يف مهمة تأمني 
املديريــات كون مهــام الجيش 
واألمن مشــركة وهذا ما تقوم 
به وحدات محور أبني املنترشة يف 

املديريات.
وأوضح أن وحدات محور أبني 

تنترش من قرن

خاص
أكدت وزارة الصحة العامة والسكان، 
تنفيــذ اإلجــراءات الوقائية يف جميع 
املنافــذ الجويــة والبحريــة والربية 
لجميع الوافدين إليها، مع رفد املحاجر 
الصحية باألدوية واألجهزة واملستلزمات 
الطبية، يف إطار إجراءات رفع الجاهزية 
واالســتعداد ملجابهة فروس كورونا 
وخطة الطــوارئ التــي وجهت بها 
الحكومة إثر تفيش وبــاء كورونا يف 

العديد من دول العالم.
وقال وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور نارص باعــوم يف ترصيح لـ 

"26 ســبتمرب: " أن الــوزارة قامت 
بكافة  االجراءات الالزمة والرضورية 
واملســتلزمات  التجهيــزات  وتوفر 
الوقائية لحمايــة العاملني الصحيني 
حتى  تتمكن  املحاجــر يف املنافذ من 
أداء دورهــا عىل أكمل وجــه. وكذا  
توفر األجهزة واملســتلزمات الطبية 
واملالبس  الوقائية ومحاليل الفحوصات 
املخربيــة  يف العاصمــة املؤقتة عدن 
وبقية املحافظــات، فضال عن القيام 
بعملية تدريــب نحــو٨٠ طبيباً من 
املحافظات عىل إدارة الحاالت املشتبهة 

واملؤكدة بفروس كورونا  
للعاملني بمراكز العزل، يف 

 حذر وزير االعالم معمر اإلرياني من استغالل مليشيا الحوثي االنقالبية لحالة 
الفوبيا العاملية من فايــروس كورونا لفرض املزيد من التضييق عىل املواطنني، 
وتصفية حســاباتها مع الرافضني ملخططها االنقالبــي واملحافظات املحررة 

ويف املقدمة محافظة تعز التي عززت املليشيا من حصارها بحجة 
اإلجراءات االحرازية.

اإلرياين: مليشيا احلوثي تشدد احلصار عىل تعز 
»وتقّيد حركة املواطنني بني املحافظات

شــدد رئيس مجلس الــوزراء الدكتــور معني 
عبدامللك، عــىل رضورة تكاتف الجهود الشــعبية 
والرســمية يف مواجهة فروس كورونا املستجد، يف 
مختلف محافظات ومناطق الجمهورية وذلك بتنفيذ 
اإلجراءات االحرازية وفقا للقرارات املتخذة وتبادل 
املعلومات واملتابعة الحثيثة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية 

والعالجية.
وأكد رئيس الوزراء يف خطاب وجهه إىل الشــعب 
اليمني، أهمية عدم التهاون أو االستهتار بخطورة هذا 
املرض يف ظل رسعة انتشاره ورضره وعدم توفر لقاح 
أو عالج ناجع حتــى اآلن مع ضعف النظام الصحي 
جراء الحرب.. الفتا إىل رضورة التكاتف التخاذ التدابر 

الوقائية واالستعداد لهذه الجائحة. 
وأوضح أن الحكومة عملت خالل الفرة املاضية 
بشــكل كبر عىل فحص العائدين للحد من إمكانية 
دخول الوباء الوطن، حتى تستكمل تجهيزات املعامل 
ومراكز العزل .. مشــرا إىل ان وزارة الصحة قامت 
بتجهيــز املنافذ الربية والبحرية بوســائل الفحص 
الالزم، وتجهيز ١١ فريقاً صحياً للعمل يف ١١ منفذاً 
جوياً وبرياً وبحرياً ويجري تجهيز ١٢ مركزاً للعزل 

والحجر الصحي يف املحافظات املختلفة.
وجدد الدكتور معني عبدامللــك، التأكيد عىل عدم 
تسجيل أي إصابة مؤكدة بفروس كورونا املستجد 
يف بالدنا حتى اآلن. وقال: " منذ بدء تفيش الوباء وقبل 
تحوله إىل جائحة وأنا عىل تواصل مستمر مع فخامة 
رئيس الجمهورية وفقاً للتقارير اليومية التي ترفع 
من أجهزة الدولة ومن لجنة الطوارئ ملكافحة وباء 
كورونا برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية الجهات 

ذات االختصاص".
وأضاف "لجأنا إىل التدابر املعلنة مؤخرا بعد ازدياد 
الحاجة ملتطلبات االختبارات الفورية للفروس مع 
توســيع نطاق فحص القادمني والتي شارفت عىل 
النفاذ وهو فحص يصل نسبة دقته إىل %80 تقريبا 
ومع طلب وزارة الصحة لدفعات طارئة تعاقدت عليها 
الحكومة ستصل عرشات اآلالف منها خالل عرشة أيام 
إىل أسبوعني، وعىل ضوء توفر اإلمكانيات والتطورات 
يف مواجهة هذه الجائحة عىل مستوى العالم سنقوم 

بمراجعة قرار إيقــاف الرحالت الجوية 
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أكاذيب تكشفها حقائق
أكاذيب اإلعــالم املليشــاوي الحوثي 

وتضليلــه ذوي اإلدراك املحدود حقيقة 

يعرفها القايص والداني، ليس عىل مستوى 

اليمن فحســب بل عىل مستوى املنطقة 

والعالم، وهي مهارة أنشــئت لها املعاهد 

املتخصصة يف مدن إيــران ويف مقدمتها 

املركز الال مقدس )قم(، إضافة إىل مراكز 

التدريب والتأهيل يف الضاحية الجنوبية، 

هناك عند شــيطان الكذب األكرب اليسء 

حسن..

الحوثيون منذ وقت مبكر ذهبوا زرافات ووحدانا 
لتعلم مهارات الكذب والتضليل وتشويه الحقائق 
وفن اإلشاعة التي ال يجيد الخمينيون والخامنائيون 
ســواها لتمرير مخططاتهم ضد األمتني العربية 
و اإلســامية والتي أثمرت إشعال فتن وحروب يف 

املنطقة أكلت وتأكل األخرض واليابس..

وبناء عىل حقائق تلقي الحوثيني لفنون الكذب 
كمهارة ال أخاقية يمارســونها كأصل من أصول 
عقيدتهم فإن إشــاعتهم االســتياء عىل معسكر 
كوفل ومواقع يف قانية واســتمرار تناولهم إلشاعة 
الســيطرة عىل اليتمة يف الجوف ليس سوى داللة 
ساطعة سطوع شمس النهار أن هؤالء ليسوا سوى 
كذبة وأفاكني ال يضارعهم يف هذا الفن أحد يف تاريخ 

البرشية قديمه وحديثه..
يف رصواح جــزت رقابهــم ويف قانية فجرت 
جماجمهم ويف الجوف تناثرت أشاؤهم عىل مساحات 
واسعة من رمال الصحراء، وهي حقائق تدمغ ما 
صنعوا من كذب بثته وسائل إعامهم لتضليل املغرر 

بهم يف املناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

إن ما يجب أن يتنبه له شــعبنا اليمني األبي هو 
عدم إلقاء بال لخزعبات وضاالت اإلعام املليشاوي 
الحوثي الذي أثبتت مفــردات هذه الحرب يف أكثر 
من جبهة أنه بارع يف قلب الحقائق، ولكنها براعة 
ال تلبث ان تتحول إىل غباء جراء تجيل الحقائق التي 

تدمغ ما يأتكون من بهتان مبني.

تحية إجال وإكبار لجيشنا الوطني، وكل الرشفاء 
الخائضني يف كل انســاق املواجهة معارك رشسة 
بدعم وإســناد من قوات التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشــقيقة، تحية إكبار 
وهم يمرغون أنوف عبيد اليسء ومليشياته يف مارب 
والجوف والبيضاء ونهم وحجة والحديدة والضالع 
وصعدة ويف كل ساحات الرشف والبطولة والفداء.. 
فعليكم بعدالله عقد شعبنا آماله لتطهري ماتبقى من 

تراب الوطن من رجس أذناب العمالة واالرتهان..

وليخسأ الخاسئون..

نائب الرئيس: اجلوف متتلك رصيداً نضالياً يف الوقوف مع الثورة واجلمهورية وترفض مشاريع املوت احلوثية 
أجرى اتصااًل هاتفيًا بمحافظ محافظة الجوف وعزى في استشهاد العميد السماوي والعقيد األخرم

خالل لقائه سفراء روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا

محل مليشيا احلوثي مسؤولية اهنيار اتفاق احلديدة
وزير الخارجية : تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة ال تحتمل المماطلة 

في خطاب وجهه إلى الشعب 

رئيس الوزراء يشدد عىل تكاتف اجلهود ملواجهة فريوس »كورونا«

بإسناد مـــن مقاتالت تحالف دعم الشرعية 

اجليش الوطني يلحق باملليشيات  هزائم ساحقة يف خمتلف جبهات القتال

القوات املسلحة.. اغتنام يف اجلوف وانتصارات يف رصواح وتقدم يف البيضاء 
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

السعـر 50 ريـااًل الــعـدد »19٢٠« الخميس ٢٤ رجــــب 1٤٤1هـ - المـــوافــق 19 مــارس ٢٠٢٠م
 16 
صفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

لقد تحملنــا عىل عاتقنا والشــعب 
من خلفنا، مســؤولية إنهاء االنقالب 
الحوثــي، ونحن ماضــون يف إنهائه، 
ألنه يريــد العودة بشــعبنا إىل حقبة 
التخلف، والرجعية، واإلمامة الكهنوتية 
واالنتقاص من كرامة وآدمية اإلنسان.

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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تمكنت قوات الجيش الوطني، أمس األربعاء، من تحرير 
مواقع مهمة يف جبهة قانية، بمحافظة البيضاء، وسط الباد. 
وقال قائد اللواء 117مشــاة العميد أحمد حسني النقح لـ 
“سبتمرب نت”:" إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع 
“التباب الســود”، و”املخابي”، و”الخرابة”، يف منطقة 
اليســبل". وأكد العميد النقح أن قــوات الجيش تواصل 
تقدمها باتجاه مناطق ســيطرة املليشيا، وسط انهيارات 
يف صفوف املليشيا الحوثية، التي تلوذ بالفرار. ولفت قائد 
اللواء 117مشــاة إىل أن املليشــيا الحوثية تكبدت خال 
معارك مستمرة منذ أول أمس عرشات القتىل والجرحى، يف 
صفوفها. وتخوض قوات الجيش مسنودة بطريان تحالف 
دعم الرشعية، معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران إثر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي 

عىل مواقع الجيش يف جبهة قانية فجر الثاثاء.
وقال مصدر عسكري لـ"26سبتمرب": إن قوات الجيش 
تمكنت من كرس هجوم املليشــيا الحوثية وقضوا عىل كل 
األفواج البرشية التي دفعت بها املليشيا إىل محارق املوت يف 
محاولة منهم لتحقيق اخرتاق واستعادة بعض املواقع التي 

خرستها خال الفرتة السابقة.
وأكد املصدر أن قوات الجيش أجربت من تبقى من عنارص 
مليشــيا الحوثي عىل الرتاجع والفرار بعد تكبيدها خسائر 
برشية ومادية فادحة، إضافة إىل أرس مجموعة من أفرادها 

واغتنام كميات من األسلحة والذخائر املتنوعة.
وأشار املصدر إىل مساندة مقاتات التحالف العربي لقوات 
الجيش، حيث شــن طريان التحالف غارات جوية مكثفة 
استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا االنقابية 
يف الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر فادحة يف العتاد واألرواح. 

الجوف
ويف محافظة الجوف نفذت قوات الجيش، أمس األربعاء، 
عملية اســتدراج ملجموعة من عنارص املليشيا الحوثية، يف 
جبهة صربين، بمديرية خب الشعف. وباغتت قوات الجيش 
تجمعات املليشيا أثناء تسللهم اىل "وادي وسط" والذي يقع 
بني مديرية خب والشعف ومديرية الحزم، بهجوم مفاجئ.

وأكد مصدر عســكرية يف محور الجوف لـ26سبتمرب: 
"أن مليشــيا الحوثي حاولت التســلل 
وشن هجوم من جهة صربين نحو "وادي 

:» في تصريح خاص  لـ »

باعوم : تم رفع اجلاهزية وفق خطة الطوارئ واالستعداد ملجاهبة »كورونا«

:» قائدالمنطقة الثالثة لـ »

أبطال اجليش عازمون عىل حترير ما تبقى من رصواح  والتوجه نحو صنعاء
:» العميد لؤي الزامكي - أركان حرب محور أبين في حديث خاص لـ »

نفذنا ما خيصنا يف اتفاق الرياض وبشهادة ضباط التحالف العريب
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رئيس الوزراء يشدد
واملنافــذ والبحث يف اســتئناف رحــالت إلجالء 
مواطنينا، ونعمل عىل تحسني اإلجراءات االحرازية 
واستكمال املختربات األكثر دقة يف عدن املكال واملهرة 
وعدة مدن وبمساعدة من مركز امللك سلمان ونتوقع 
وصول دعم من منظمة الصحة العاملية، ونعول كثرا 
عىل الدعم املقدم واملتوقــع وصوله وخصوصا من 
مركز امللك سلمان و منظمة الصحة العاملية وبقية 

املانحني لتجاوز هذه الجائحة.
ووجه رئيس الوزراء التحيــة لكل الطواقم التي 
تعمل ليل نهار من كافة األجهزة واملؤسســات... 
وباألخص العاملني يف القطاع الصحي يف كل اليمن.. 
ودعا إىل إيقاف قرار منع تــداول العملة الجديدة يف 
مناطق ســيطرة الحوثيني يف هذا الظرف العصيب 
حتى نتمكن من دفع مرتبات القطاع الصحي وبقية 
الفئات . مشــراً إىل أن الوباء خطر انساني وكارثة 
تهدد الناس يف كل مكان، وعلينا توحيد جهودنا داخل 
الوطن اليمني ملواجهة مخاطر هذا الوباء والحد من 

آثاره.
وقال الدكتور معني عبدامللك : " علينا جميعا إخراج 
هذه القضية الخطرة من حيز التجاذبات واالستغالل 
والتشــويش ورفــع الوعي الشــعبي واملجتمعي 
باالحرازات الرضورية وتسخر كل القدرات اإلعالمية 
إليصال املعلومات الرضورية لكل مواطن والتوعية 
بمخاطر هذا الوباء وطــرق الوقاية منه حفظ الله 

اليمن وأهلها".

حمل مليشيا الحوثي مسؤولية
املتحدة يف جميع نقاط املراقبة، ونقل مقر بعثة 
األمم املتحدة إىل موقع محايد، وإلزام املليشيا الحوثية 
الســماح باســتئناف عمل دوريات األمم املتحدة 
املتوقفة منذ شــهر أكتوبر املــايض، وفتح ممرات 
إنســانية آمنة يف الحديدة، ورفع القيود عن حركة 

رئيس وأعضاء بعثة األمم املتحدة يف الحديدة.
وأضاف "أنه من غر املقبول االستمرار يف املشاركة 
والسكوت عن هذه االنتهاكات وأن مليشيا الحوثي 

وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة".

جاء ذلك خالل لقائه، أمس األربعاء، ســفراء كل 
من روســيا االتحادية وجمهورية فرنسا والواليات 
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة الربيطانية لدى 
اليمن، وناقش معهم املستجدات عىل الساحة اليمنية 
وعىل وجه الخصوص الخطوات االحرازية املتخذة 
من قبل الحكومة ملواجهة فروس كورونا الجديد، 
وتداعيات اســتمرار انتهاكات الحوثيني وما تسبب 
عنه من تعليق لعمل الفريق الحكومي يف الحديدة، 
وتبعات التصعيد األخر للمجلس االنتقايل يف العاصمة 
املؤقتة عدن، وهجمات الحوثيني يف محافظتي الجوف 

ومأرب.
وأدان وزير الخارجية، تصعيد مليشيا الحوثي 
يف محافظتي الجــوف ومأرب، وقيامها بارتكاب 
الجرائــم بحق املواطنــني والنازحــني األبرياء 
واســتهداف األحياء املكتظة بالسكان دون أدنى 
اعتبار ألي أعــراف أو قواعد قانونية أو أخالقية، 
منوها بــرضورة إدانــة املجتمع الــدويل لتلك 
املمارســات الهمجية واتخاذ اإلجراءات الرادعة 

تجاهها من قبل مجلس األمن.
وتطرق الوزير الحرضمي إىل التصعيد األخر من 
قبل املجلس االنتقايل، وأكــد أن ما تقوم به وحدات 
تابعة له يف العاصمة املؤقتة عدن يف الفرة األخرة 
من إعاقة عمل املؤسســات الحكومية والتدخل يف 
مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات 
عسكرية إضافية يعد تصعيدا غر مربر واستمرارا 
للتمرد املسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه. 
وشدد عىل أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح رضورة ال 
تحتمل املماطلة واإلعاقة من قبل املجلس االنتقايل، 
وثمن جهود األشــقاء يف اململكة العربية السعودية 
ودورهم الضامن لالتفاق، متطلعا إىل اتخاذ إجراءات 
حازمة لوقف مثل هذا املمارســات، كما شدد عىل 
أن اســتمرار املجلس االنتقايل يف هــذا النهج وهذه 
املمارسات والتصعيد ســيرتب عليه تبعات تهدد 

بفشل اتفاق الرياض.
بدورهم عرب السفراء عىل حرص دولهم عىل إيقاف 
التصعيد يف اليمن والعودة إىل عملية السالم األممية، 
مؤكدين عىل رضورة تنفيــذ اتفاق الرياض، ودعم 
جهود املبعوث األممي بغية تثبيت التهدئة يف الحديدة 

وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سيايس 

شامل لألزمة اليمنية.

االرياني: مليشيا الحوثي
وأوضح الوزير اإلرياني لـ)سبأ(  أن مرتزقة إيران 
"مليشــيا الحوثي" يتخذون من فــروس كورونا 
واإلجراءات االحرازية ملواجهته مربرا لتنفيذ أحكامها 
العرفية عىل املواطنني وتشديد قبضتها األمنية وتقييد 
الحريات والتضييق عىل حركة املدنيني بني املحافظات 
وتحويل مناطق سيطرتها إىل سجن كبر يف استغالل 
بشــع وقبيح لهذا الوباء العاملي. وأشار  إىل تناقض 
مليشــيا الحوثي الصارخ ففي الوقت التي تتحدث 
فيه عن إجراءات احرازية ملواجهة فايروس كورونا، 
تحشــد كل يوم املواطنني بالرغيب والرهيب لعقد 
اللقاءات والتنظيم إلحياء فعالياتها السياسية والدينية 
والتحشــيد لجبهات القتــال يف مختلف املحافظات 

بمناطق سيطرتها.

باعوم: يرفع
الوقت الذي ال يــزال العمل جــاٍر لتدريب بقية 
الكادر الطبي الالزم يف املستشفيات العامة والخاصة 
وذلك لتمكني الفرق الصحيــة واملحاجر من القيام 
بمهامها يف التصدي للوباء قبــل وصوله، والقيام 
باإلجراءات االحرازية الالزمــة واملتبعة، من خالل 
قياس درجة الحــرارة وتعبئــة البيانات الصحية 
للواصلني وتوعيتهم برضورة العزل املنزيل واالتصال 
بفرق االستجابة الرسيعة يف حال ظهور أي أعراض، 
واملعممة من قبل املنظمة وفحص حاالت االشتباه 
فقط. الفتا إىل أن وزارة الصحة قامت بتفعيل فرق 
االستجابة الرسيعة بجميع املحافظات واملديريات، 
و رفع جاهزية غرف عمليــات الطوارئ بمكاتب 
الصحــة يف املحافظات، وغرفــة عمليات الطوارئ 
املركزية بوزارة الصحة بالعاصمــة املؤقتة عدن، 
حرصاً منها عىل تفعيل كافة قطاعات وفروع الوزارة 
يف هذه الظروف االستثنائية التي تحتم عىل الجميع 
الوقوف صفا واحدا والعمل بــروح الفريق الواحد 
وتغليب املصلحة العليا للوطن عىل املصالح الضيقه 

واملناكفات السياسية. 

تتمات األولى..تتمات األولى..

اأحــمــد عــفـيـف

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 محكمة حريب االبتدائية بأن 
عىل االخ/ محمد حسني مهدي الفقيه 
بان عليه الحضور أمام املحكمة للرد 
عىل الدعوى املرفوعة ضده من / رشكة 
رشــاد بحر للرصافة بشأن تنفيذ 
اتفاق يف موعد الجلسة التي ستعقد 
يف تاريخ 27/ رجب 1441هـ املوافق 
2020/3/22م مالــم فإن املحكمة 
ســوف تنصب عنه وتصدر حكمها 

غيابياً.

ناجي  "26سبتمرب": خاأكد 
الحزب  ســكرتر  الحنيــيش 
االشراكي اليمني يف محافظة 
مــأرب أن  موقــف األحزاب 
املحافظة واضح  السياسية يف 
وجيل منذ البدايات األوىل لالنقالب 
عــىل الرشعية، حيــث كانت 
حارضة وبقوة وســط معمعة 
املعركة الوطنيــة الكربى مع 
جميع فئــات ورشائح املجتمع  
اليمني يف مواجهة املليشــيات 

الحوثي االنقالبية.
وقال الحنيــيش: إن األحزاب 
السياســية يف مــأرب وقفت 
وتقف إىل جانب الجيش الوطني 
واملقاومة وهم اليوم يواصلون 

املعركة ضد املليشــيا الحوثية املدعومة من إيران.. 
وأوضح أن كل األحزاب السياســية بما فيها املؤتمر 

الشــعبي العام والتجمع اليمني 
لإلصــالح والحزب االشــراكي 
اليمني والنارصي والرشاد والبعث 
القومي، جمعيها موقفها واضح 
منذ بداية االنقالب، وأن محافظة 
مأرب تعــد أول محافظة أعلنت 
موقفها مــن االنقالب ووقفت إىل 
جانب الوطــن والرشعية بقيادة 
فخامة املشــر الركــن عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
وأضاف الحنييش: اليوم تتمثل 
املهمة العاجلة لألحزاب يف مأرب 
يف استنهاض القدرات والطاقات 
الكامنــة يف املجتمــع املحــيل 
وتوجيهها نحو تعزيز الدفاع عن 
مأرب وإسناد املعركة بشــكل عام، وخلق مواءمة 
بني الجهود املحلية والوطنية بما يسهم يف مضاعفة 

اإلمكانات والقدرات عىل طريق النرص وكما فعلوها 
ومعهم جميع فئات املجتمع املحيل قبل ســتة أعوام 

فانهم يفعلونها اليوم وبكل اقتدار..
وأشار إىل أن زيارة املبعوث األممي مارتن غريفيث 
إىل مأرب كانــت زيارة سياســية بالدرجة األوىل، 
ووصف لقاء غريفيث بقادة األحزاب يف املحافظة 
بأنه كان لقاء جيدا اتســم بالرصاحة والشفافية، 
وكان مناسبة الطالع املبعوث الدويل عىل محافظة 
مأرب ومــا تمثله من أهمية تاريخية وسياســية 
واجتماعية واقتصادية، ناهيك عن أهميتها إنسانيا 
وقد تحولت إىل منطقة  أمن وسالم لجميع اليمنيني، 
كما تم اطالعه عــىل الجهود التــي تبذلها قيادة 
املحافظة ومعها كل القوى السياســية ومنظمات 
املجتمع املدني عىل مختلف األصعدة، األمر الذي ميز 

مأرب عن غرها من املحافظات.
واختتم بالقول: بشــكل عام كانت زيارة املبعوث 
الدويل ايجابية عىل أكثر من صعيد، األمر الذي انعكس 

يف إحاطته املقدمة إىل مجلس األمن مؤخراً.

االتصاالت والرتبية تناقشان آلية 
الربط الشبكي لنظام املعلومات 

الرتبوي املوحد
ناقش وزيرا االتصــاالت وتقنية املعلومات، الدكتور 
لطفي بارشيف، والربية والتعليم الدكتور، عبدالله مللس، 

آلية الربط الشبكي لنظام املعلومات الربوي املوحد.
وتطرق اللقاء إىل مناقشــة اآلليــات الكفيلة لتبادل 
املعلومات وبيانات الطــالب واملعلمني من إدارة الربية 
والتعليم يف املديرية، مرورا بمكاتب الربية باملحافظات 
وحتى الوزارة، وبما يســهم يف تســهيل عملية تبادل 

املعلومات والبيانات.
وأستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه عملية الربط 
الشبكي وآليات معالجتها للبدء بتفعيل املنصة التعليمية 
والتي ستســهم يف نرش املقررات التعليمية والربوية 
الخاصة باملنهج من أول ابتدائي حتى ثالث ثانوي عرب 

شبكة اإلنرنت.
وأوضح وزير الربية والتعليــم أن املنصة التعليمية 
ستكون متاحة أمام الطالب كافة يف ظل توقف يف املدارس 
بسبب وباء كورونا املستجد من خالل ما ستقدمه من 
دروس املنهج تعليمية .. مشــراً إىل أن املنصة ستوفر 
دروســاً تعليمية تفاعلية مجانية عرب شبكة االنرنت، 
وسيتم العمل مستقبال عىل جعل املنصة تطبيقا مجانيا 
يتاح للطلبة عرب الهواتف املحمولة واستخدامه من دون 

الحاجة اىل وجود خدمة االنرنت .

طالب االجتماع األول للســلطة 
املحليــة بمحافظــة الحديدة يف 
املديريات املحررة برئاسة محافظ 
املحافظــة الدكتــور الحســن 
طاهر الحكومــة وقيادة التحالف 
العربي بإنهاء االتفاق الستكمال 
تحرير مدينة الحديــدة ومينائها 
االســراتيجي إلنهــاء املعانــاة 
اإلنسانية التي يكابدها مئات اآلالف 

من أبناء املناطق الساحلية.
وأكد االجتمــاع بحضور وكيل 
املحافظ وليــد القديمي وأعضاء 
املكتــب التنفيــذي أن اتفــاق 

ســتوكهولم الــذي كان مؤمال 
عليه تحسني الوضع اإلنساني يف 
الحديدة أســهم يف تعميق املأساة 
اإلنسانية، وعادت الرواتب للتوقف 
بسبب رفض الحوثيني دفع إيرادات 
املحافظة للرشعية، كما زاد الوضع 
الصحي تدهــورا وكــذا الوضع 
التعليمــي. وناقش االجتماع الذي 
انعقد بمديرية الخوخة الخروقات 
الحوثية وآخرها استهداف ضابط 
نقطة املراقبــة الذي أصيب بطلق 
ناري يف الرأس .. داعيا األمم املتحدة 
ومجلس األمــن واملجتمع الدويل 

لتحمل املسؤولية الكاملة تجاه هذا 
العبث باتفاق ســتكهولم من قبل 
مليشيا الحوثي. كما ناقش جملة من 
القضايا املراكمة بمختلف األصعدة  
السياسية والعسكرية والخدمية من 
أبرزها توفر سبل الوقاية االستباقية 
احرازا من فــروس كورونا الذي 
أعلنت عنه منظمة الصحة العاملية 

األسبوع املايض  وباء عامليا. 
وصول 6 محوالت كهربائية خاصة 

بمرشوع محطة عدن الجديدة
وصلت إىل ميناء عدن للحاويات، 
الثالثاء، 6 محــوالت خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية الخاصة بمرشوع 
محطة عدن الجديدة الذي تبلغ قدرته 
التوليديــة يف مرحلتــه األوىل 264 
ميجاوات بتوجيه وبإرشاف مبارش 
من قبــل فخامة الرئيــس عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأوضح مصدر مسؤول يف وزارة 
الكهرباء والطاقة )سبأ( بأن املحوالت 
التــي وصلت إىل مينــاء الحاويات 
ســتعمل عىل دعم قدرة الشــبكة 
الكهربائية وتلبيــة احتياجات نقل 
وترصف الطاقة الكهربائية من خالل 
مرشوع توسعة شبكة ترصيف ونقل 
الطاقة )33/132 كيلوفولت( بمدينة 
عدن والذي ترشف عىل إنشائه رشكة 

برومسيلة الوطنية.
وأشــار املصــدر إىل أن املحوالت 
الكهربائيــة من تصنيــع رشكة 
)ABB( العاملية، وتزن املعدات امللحقة 
وأنظمة التحكم والحماية والتربيد 
والكابالت)1024( طناً.. الفتاً إىل أن 
رشكة نقل ثقيل عاملية متخصصة 
تتوىل عملية نقل املحوالت من امليناء 

إىل مواقع املرشوع.
ونوه املصدر بأنه ســيتم تركيب 
املحوالت خالل األيام القليلة القادمة 
يف محطــات الحســوة التحويلية 
واملنصورة التحويلية وخور مكرس 
التحويلية..مؤكــداً أن املحــوالت 
ستسهم يف التخفيف من معاناة الحر 
التي كانت تعيشها العاصمة املؤقتة 
عدن يف فصل الصيف خالل السنوات 

املاضية.
وأشــاد املصدر بالجهود الحثيثة 
والكبــرة التــي تبذلهــا القيادة 
السياســية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربــه منصــور هــادي رئيس 
الجمهوريــة لتوفــر الكهربــاء 
والتخفيــف مــن انقطــاع التيار 
الكهربائي يف املحافظــات املحررة 
وتوفر الطاقــة البديلة وإصالح ما 
دمرته املليشــيا الحوثية يف البنية 
التحتية ملنظومة الكهرباء.. مثمناً 
جهود القيادة السياسية والحكومة 
يف تطوير منظومة الكهرباء واالرتقاء 

بالخدمات املقدمة للمواطنني.
الجدير ذكره أن مستوى االنجاز 
يف املرشوع وصل إىل مرحلة متقدمة 
ضمن مرشوع تطوير منظومة توليد 
ونقل الطاقة يف عدن الذي ترشف عىل 
إنشائه رشكة برومسيلة الوطنية 
ويشمل إنشاء محطة كهربائية بقدرة 
)264( ميجاوات قابلة للتوسعة إىل 
)500( ميجــاوات، بإرشاف مبارش 
من فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي الذي يويل هذا املرشوع اهتماماً 
بالغاً ومتابعة مستمرة منذ التوقيع 
عــىل اتفاقية املــرشوع مع رشكة 
جنرال إلكريك العاملية يف شهر يوليو 

2018م.

محمد علي الشيباني 

تاريخ نضايل ناصع يســجله 
ابطال األمن الخاص ويرسمونه 
مجداً خالداً ونرصاً مبيناً يعانقه  
كل يمنــي حر، صمــود بطويل، 
وفــداء وتضحيــة وبســالة ال 
تلــني، ومعنويــات عالية تفوق 
التصورات.. هذا ما يتمتع به رجال 
قوات األمن الخاصة وهم يف املواقع 
يقدمون واجبهم الوطني يف جبهة 

رصواح.
اىل  زارتهــم  "٢٦ســبتمرب" 
مواقعهم يف الخطــوط االمامية 
ونقلت وســجلت مــا تحدث به 
االبطال وعيونهم ترنو نحو تحقيق 

النرص..
البداية مع نائب ركن التوجيه 
املعنوي بقوات األمــن الخاصة 
النقيب/ عبدالقادر الحداد والذي 
قال: "هــا نحن مــن الصفوف 
االمامية نواجه مليشــيا الحوثي 
االجراميــة يف جبهة املشــجح 
وبفضــل الله وصمــود األبطال 
املقاتلني املرابطني أصحاب العزائم 
القوية تم اســتعادة املواقع التي 
تســلل اليها عنارص املليشيا وتم 
دحرهم منها وجثث قتالهم مرمية 

يف الجبال والســفوح وأرساهم 
وجرحاهم يف أيدي االبطال".

للحوثي  "نقــول  واضــاف: 
ومرجفيه يف مواقع التواصل الذين 
يكذبون بأنهم سيطروا عىل كوفل 
واملشجح ورصواح فاألبطال لهم 
باملرصاد ونحن مــن هنا نقول 
ليست معركتنا وهدفنا املشجح 
وال هيــالن وال رصواح وإنمــا 
هدفنا استعادة  العاصمة صنعاء 
وتطهر البالد مــن دنس البغاة 
املجرمني، والنرص قاب قوسني أو 

أدنى ويقولون متى هو قل عىس 
ان يكون قريبا".

أما البطل املغوار عيل قسام قائد 
أحد مواقع القوات األمن الخاصة 
املرابطة يف جبهة املشــجح ادىل 
رداً عىل أكاذيب املليشيا الحوثية 
وأبواقها بالقــول: "أننا من هنا 
نؤكــد بأننــا ثابتــون واقفون 
بشــموخ وعزة عىل قمم جبال 
رصواح وهيالن املشجح، ومن هنا 
نجدد العهد والوالء لله ثم الوطن 
والشــعب بأننا لن نخون االمانة 

وأّنــا يف مواقعنا ال نتزحزح عنها 
مهما كلفنا الثمن وموعدنا النرص 

وال بديل لنا غره".
من جانبه تحدث البطل صالح 
الجفري بمعنويات عالية ورباطة 
جأش موجهاً رســالة واضحة 
للميشــيا االنقالبية قائالً: "لن 
تصلوا ارض مأرب ولن تندسونها 
ونحن عىل قيد الحيــاة.. ونؤكد 
مادام الحق حقنا والله معنا فإن 

النرص حليفنا"..
واضاف الجفري: "مهما كذبت 
املليشيا بأنها سيطرت عىل هيالن 
ورصواح، فإن الحق باق والكذب 

زاهق وهنا نجــدد العهد للقيادة 
السياســية وشــعبناً بأننا لن 

تتزحزح أو نراجع أو نتخاذل".
البطل عبــده الجهمــي قال 
من جهته: "مــن ارض رصواح 
مــأرب التاريخ ندعــو ملن تغرر 
بهم املليشــيا ال تلقوا بأنفسكم 
اىل التهلكة ال أنكم تســاقون إىل 
محرقة لن تعودوا منها". مضيفاً: 
"تحرير ما تبقى من أرض الوطن 
سيكون من هذه األرض التي نقف 
عليها وهي ارض طيبة ستكون 
منطلق لنا لتلقني املليشيا دورساً 
لن تنساها وهي تدرك ذلك جيداً".

ردًا على اكاذيب المليشيات.. أبطال الجيش من قمم صرواح الشامخة:

ماضون نحو حترير العاصمة صنعاء والقضاء عىل املرشوع اإلمامي

حميل احلديدة يطالب بإهناء اتفاق ستكهولـم واستكامل حترير املحافظة  قال: إن المهمة العاجلة لألحزاب تتمثل في استنهاض القدرات والطاقات الكامنة في المجتمع 
وتوجيهها نحو تعزيز الدفاع عن مأرب وإسناد المعركة بشكل عام

:» الحــنيــشــــي لـ»

جيب خلق موائمة بني اجلهود املحلية والوطنية ملضاعفة اإلمكانات والقدرات عىل طريق النرص

تنويه واعتذار ..تنويه واعتذار ..
ســقط ســهوا اســم الحــزب االشــراكي اليمنــي مــن 

ســياق حديث الشــيخ ســعود اليوســفي، يف االســتطالع 

ــايض،  ــبوع امل ــة األس ــدد الصحيف ــرش يف ع ــذي ن ال

ــذار للشــيخ ســعود  ــا التنويــه واالعت ــزم علين ولهــذا ل

ــر  ــأ غ ــذا الخط ــىل ه ــرام، ع ــراء الك ــفي وللق اليوس

ــهو.. ــن ال يس ــل م ــود، وج املقص
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بإسناد من طيران التحالف لدعم الشرعية 

قوات اجليش حتقق انتصارات كبرية يف جبهات قانية ورصواح واجلوف 

أدانوا اختطاف مليشيا الحوثي لـ سبع من مديرات مدارس في العاصمة صنعاء

 الربكاين: اختطاف مديرات املدارس يف العاصمة صنعاء يأيت  يف سياق األعامل اإلجرامية
البرلمان العربي: اقتحام المدارس واالختطاف والتنكيل بالمرأة اليمنية انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية 

   تقرير  / صالح سيف

تمكنــت قوات الجيــش الوطني، أمس 
األربعاء، من تحرير مواقع مهمة يف جبهة 
قانية، بمحافظة البيضاء، وســط البالد. 
وقال قائد اللواء 117مشــاة العميد أحمد 
حسني النقح لـ “سبتمرب نت”:" إن قوات 
الجيش تمكنت من تحرير مواقع “التباب 
الســود”، و”املخابــي”، و”الخرابة”، يف 
منطقة اليســبل". وأكد العميد النقح أن 
قوات الجيــش تواصل تقدمهــا باتجاه 
مناطق سيطرة املليشيا، وسط انهيارات يف 
صفوف املليشيا الحوثية، التي تلوذ بالفرار. 
ولفت قائد اللواء 117مشاة إىل أن املليشيا 
الحوثيــة تكبدت خالل معارك مســتمرة 
منذ أول أمس عرشات القتىل والجرحى، يف 
صفوفها. وتخوض قوات الجيش مسنودة 
بطران تحالف دعم الرشعية، معارك عنيفة 
مع مليشــيات الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران إثر هجوم عنيف شــنته مليشيا 
الحوثي عىل مواقع الجيش يف جبهة قانية 

فجر الثالثاء.
وقال مصدر عسكري لـ"26سبتمرب": 
إن قوات الجيــش تمكنت من كرس هجوم 
املليشــيا الحوثية وقضوا عىل كل األفواج 
البرشية التي دفعت بها املليشيا إىل محارق 
املوت يف محاولة منهــم لتحقيق اخراق 
واستعادة بعض املواقع التي خرستها خالل 

الفرة السابقة.
وأكد املصدر أن قــوات الجيش أجربت 
من تبقى من عنارص مليشيا الحوثي عىل 
الراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر برشية 
ومادية فادحــة، إضافة إىل أرس مجموعة 
من أفرادها واغتنام كميات من األســلحة 

والذخائر املتنوعة.
وأشــار املصدر إىل مســاندة مقاتالت 
التحالــف العربي لقــوات الجيش، حيث 
شن طران التحالف غارات جوية مكثفة 
اســتهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات 
للمليشيا االنقالبية يف الجبهة ذاتها، وكبدتها 

خسائر فادحة يف العتاد واألرواح. 

الجوف
ويف محافظة الجوف نفذت قوات الجيش، 
أمس األربعاء، عملية استدراج ملجموعة من 
عنارص املليشيا الحوثية، يف جبهة صربين، 
بمديرية خب الشعف. وباغتت قوات الجيش 
تجمعات املليشــيا أثناء تسللهم اىل "وادي 
وسط" والذي يقع بني مديرية خب والشعف 

ومديرية الحزم، بهجوم مفاجئ.
وأكد مصدر عســكرية يف محور الجوف 
لـ26سبتمرب: "أن مليشيا الحوثي حاولت 
التسلل وشن هجوم من جهة صربين نحو 
"وادي وسط" وتمكنت قوات الجيش من 
صد الهجوم، وشــنت هجوما معاكســا 
اســتعادت خالله مناطق واسعة، وكبدت 
املليشــيا خســائر برشية ومادية كبرة، 
إضافة إىل أرس مجاميع كبرة من عنارص 

املليشيا املتمردة.

وأســقطت قوات الجيش طائرة مسرة 
تابعة ملليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة 
من إيران، يف محافظة الجوف االثنني املايض. 

صـــرواح
ويف جبهة رصواح بمحافظة مأرب شــنت 
قــوات الجيش، أول أمــس الثالثاء، هجمات 
مباغتة عىل عدد من املواقع التي كانت تسيطر 
عليها مليشــيا الحوثي املتمــردة، يف جبهات 
رصواح واملخدرة وقانيــة. وأكد العميد مجيل 
يف ترصيح لـ “ســبتمرب نــت”، أن العمليات 
الهجوميــة لقــوات الجيش تأتــي ردا عىل 
تصعيد املليشيا الحوثية، مشراً إىل أن مليشيا 
الحوثي تكبدت خسائر كبرة يف األرواح والعتاد، 

باإلضافة إىل أرس عدد من عنارصها.
وأضــاف العميــد مجــيل ” إن املعارك 
متواصلة يف جبهــات رصواح، واملخدرة، 
وقانية، وســط تقهقر املليشيا الحوثية، 

وانهيارات يف صفوفها”.
وقال العميد مجيل: " أن املعارك تزامنت 
مع قصــف مكثف من مدفعيــة الجيش، 
وغــارات ملقاتالت التحالــف العربي، عىل 
مواقع وتعزيزات املليشيا الحوثية، كبدتها 

خسائر كبرة يف األرواح والعتاد".
وأوضح العميد مجيل أن القوات املسلحة 
ستستمر يف استكمال التحرير للوطن ولن 
تتخىل عن العهد الذي قطعته بالدفاع عن 
الرشعية والثــورة والجمهورية وحماية 

املكتسبات الوطنية.
كما تمكنت قوات الجيش، من إســقاط 
طائرة مّســرة محملة باملتفجرات تابعة 
للمليشيا الحوثية، أثناء محاولتها التحليق 
فوق مواقع قوات الجيش غرب مدينة مأرب.

تعز
ويف محافظة تعز لقي قيادي حوثي و4 

مسلحون آخرين مرصعهم، مطلع األسبوع 
الجاري، بنران قوات الجيش.

وأكد مصدر عســكري لـ)26سبتمرب( أن 
القيادي الحوثي املُكنى "أبو مجاهد" قتل مع 
أربعة من مســلحي املليشيا خالل مواجهات 
مع قوات الجيش يف محيط القرص الجمهوري 
ومعســكر الترشيفات ومدرسة محمد عيل 
عثمان رشقا، ويف جبهة كالبة وحي الزهراء 
شــمال رشق املدينة، وأضــاف املصدر "أن 
مليشــيا الحوثي املتمردة شنت عدة هجمات 
عىل مواقع الجيش بمحافظة تعز، يف محاولة 
منها لتحقيق أي اخراق ملواقع الجيش الوطني 
يف الجبهة الرشقية، وتصدت لها قوات الجيش 
وأفشــلت جميع محاوالتها وكبدتها خسائر 

برشية ومادية كبرة".

نهم
ويف جبهــة نهم قال مصدر عســكري 
"إن مدفعية الجيش اســتهدفت تجمعات 
وتعزيزات ملليشــيات الحوثــي يف مواقع 

متفرّقة بمديرية نهم رشقي صنعاء.
وأكد املصدر لـ" 26سبتمرب" أن مدفعية 
الجيش شــّنت قصفاً مكّثفاً اســتهدفت 
مواقــع وتجمعات للمليشــيات الحوثية 
يف جبال صلب جنوب غــرب مديرية نهم، 
وأسفر القصف عن سقوط قتىل وجرح من 
عنارص املليشيا. وأضاف املصدر"أن مدفعية 
الجيش استهدفت تعزيزات كانت يف طريقها 
للمليشيات الحوثية يف صلب ونجد العتق، 
وأسفر القصف عن تدمر عدد من اآلليات 
املتنوعة ومــرصع وجرح جميع من كانوا 

عىل متنها.
وأشــار املصدر إىل أن مقاتالت التحالف 
العربي، شــنت سلســلة غــارات جوية 
استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة ملليشيا 
الحوثي يف أنحــاء متفرقة من جبهة نهم، 

ودمرت آليات عسكرية تابعة لها وسقط 
من كان عىل متنها بني قتيل وجريح.

الضالع
ويف محافظــة الضالع لقــي عدد من 
مسلحي مليشيا الحوثي مرصعهم، بينهم 

قيادي بارز، بنران قوات الجيش. 
وقــال موقع "ســبتمرب نــت" : " إن 
مواجهات عنيفة اندلعت يف جبهة الفاخر 
غربي مديرية قعطبة بالضالع، وأسفرت عن 
سقوط قتىل يف صفوف املليشيا الحوثية". 

وأكد مــرصع القيــادي الحوثي "حمد 
املروني" قائد عمليات مليشــيا الحوثي يف 

جبهة الفاخر. 
وتخوض قوات الجيش مواجهات عنيفة 
مع مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 
إيران يف عدة جبهــات بمحافظة الضالع 
جنوبي اليمن، وسط تحشيدات عسكرية 
للمليشــيا لجبهات املحافظة يف محاولة 
منها الستعادة مواقع خرستها خالل األشهر 
املاضية، باتجاه منطقة “باب غلق” يف جبهة 
الجــب بمديرية قعطبة، وأفشــلت قوات 
الجيش محاولة املليشيا وأجربتها عىل الفرار 

بعد تكبيدها خسائر برشية ومادية. 
ويف السياق استهدفت مقاتالت التحالف 
العربي تعزيزات ومواقع للحوثيني يف منطقة 
النبيجة بمديرية قعطبة )شمال الضالع(" 
و دمرت دبابــة وطقماً يحمل مدفعاً عيار 
23 تابعة ملليشيا الحوثي االنقالبية ومقتل 

وجرح كل من فيها يف جبهة الفاخر.

الحـــديدة
ويف محافظة الحديدة صعدت مليشــيا 
الحوثي املتمردة من عملياتها العســكرية 
يف مدينة الصالح شــمال رشقــي مدينة 
الحديدة، وذلك بشن عدة هجوم عىل مواقع 

القوات املشركة، كما شنت املليشيا الحوثية 
هجوما عىل مواقع القوات املشركة، رشق 
مديرية الدريهمي، استخدمت فيه مختلف 

أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة.
وأكد مصدر عسكري لـ"26سبتمرب" أن 
القوات الحكومية تصدت لهجوم املليشيا يف 
مدينة الصالح ورشق الدريهمي، وأجربتها 
عىل الراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر 
برشية كبرة، إضافــة إىل تدمر 3 مخازن 

أسلحة وجرافة تابعة لها. 
ويف السياق أسقطت قوات الجيش طائرة 
مسرة ملليشــيا الحوثي جنوب محافظة 
الحديدة، أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية 

بمديرية الدريهمي، الثالثاء الفائت.
وتواصل مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
خروقاتهــا يف جبهات الســاحل الغربي 
املختلفة وسط صمت وتجاهل أممي، حيث 
قامت مليشيا الحوثي بتفجر إحدى نقاط 

املراقبة يف مدينة الحديدة السبت املايض.
 وقال مصدر عسكري لـ"26سبتمرب:" إن 
مليشيا الحوثي فجرت مقر نقطة الرقابة 
الخامسة الواقعة بالقرب من سيتي ماكس 
رشق مدينة الحديدة". وأضاف أن "التفجر 
يعد اعتداًء جديدا للحوثيني عىل بعثة األمم 
املتحدة التي ترشف عىل نرش نقاط االرتباط 
للرقابة عىل إعادة االنتشــار ووقف إطالق 
النار بالحديدة". وكانت بعثة األمم املتحدة 
قد نرشت 5 نقاط ملراقبة وقف إطالق النار 
يف الخطوط األمامية للمدينة، نهاية أكتوبر 
املايض، تنفيذا التفاق السويد بني الحكومة 

الرشعية ومليشيات الحوثي. 
وكان الفريق الحكومــي قد علق عمله 
يف لجنة إعادة االنتشــار، وانسحب ضباط 
االرتباط من كافة نقاط الرقابة يف محافظة 
الحديدة، بعد إصابة ضابط االرتباط العقيد 

محمــد رشف الصليحــي، إصابة خطرة 
يف الرأس برصاص قناص حوثي يف نقطة 

الخامري.

تدمير زوارق مفخخة
اعرضت قوات تحالــف دعم الرشعية، 
ين  الثالثــاء، زورقني مفخخني ومســرّ
اطلقتهما مليشــيا الحوثي املتمردة، من 

محافظة الحديدة غربي البالد.
وقال املتحدث الرسمي لقوات التحالف 
العقيد تركي املالكــي: "أن قوات التحالف 
البحرية رصدت محاولة للمليشيا الحوثية 
بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب 
البحر األحمر باستخدام زورقني مفخخني 
ومسّرين عن بعد، قامت املليشيا الحوثية 
اإلرهابية بإطالقهما من محافظة الحديدة. 
وأكد متحدث التحالف أنــه تم إعطاب و 

تدمر الزورقني املسّرين.
ولفت اىل أن املليشــيا الحوثية تتخذ من 
محافظة الحديدة مكاناً إلطالق الصواريخ 
البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق 
ة عن بعد، وكذلك نرش  املفخخة واملســرّ
األلغام البحرية عشوائياً، يف انتهاك صارخ 
للقانون الدويل اإلنســاني، وكذلك انتهاٍك 
لنصوص اتفاق )ســتوكهولم( واتفاقية 
وقف إطالق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد 
الزوارق املفخخة واملسرة عن بعد التي تم 
رصدها وتدمرهــا )46( لغماً، وبلغ عدد 
األلغام البحرية التي تم اكتشافها وتدمرها 

)153( لغماً.
وجدد العقيد املالكي، اســتمرار قيادة 
القوات املشركة للتحالف بتنفيذ اإلجراءات 
الصارمــة والرادعــة ضد هذه املليشــيا 
اإلرهابية وتحييد وتدمر مثل هذه القدرات 

التي تهدد األمن اإلقليمي والدويل.

   متابعات
اختطفت، مليشيا الحوثي االنقالبية، االثنني املايض، 
ســبع من مديرات املدارس، يف العاصمــة صنعاء، 

واقتادتهن إىل جهة مجهولة. 
وقالت مصادر تربوية حقوقية أن مليشيا الحوثي 
االنقالبية اختطفت 7 من مديرات املدارس يف العاصمة 
صنعاء بينهن األستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة 
الشهيد الســماوي واألســتاذة امل القيايض مديرة 
مدرســة مايو، واقتيادهن إىل جهــة مجهولة. ومنذ 
ســيطرة املليشــيا الحوثية عىل العاصمة صنعاء، 
إثر انقالبها عىل الرشعية عــام 2014 م عمدت  عىل 
اختطاف النســاء، واقتيادهن للسجون وتعريضهن 
ألبشــع أصناف التعذيب؛ بحجــة محاولتهن القيام 
بمظاهرات احتجاجية أو نشــاط سيايس أو من أجل 
االبتزاز املايل ألرسهن. والقت جريمة اختطاف مليشيا 
الحوثي ملديرات املــدارس يف العاصمة صنعاء إدانات 
واستنكار مؤسسات حكومية يمنية وعربية ومنظمات 

حقوقية.

ممارسات إرهابية 
حيث أدان رئيس مجلس النواب الشــيخ سلطان 
الربكاني، قيام مليشــيا الحوثي اإلرهابية باختطاف 
ســبع من مديرات املدارس يف صنعاء واقتيادهن إىل 

أماكن مجهولة.
وقال رئيس مجلس النواب يف بيان نرشته )ســبأ( 
"أن تلك املمارسات اإلرهابية ملليشيا الحوثي تأتي يف 
ســياق األعمال اإلجرامية التي اعتادت عىل ارتكابها 
بحق أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته والسيما 
انتهاكاتها املستمرة بحق املرأة اليمنية وترويع املدنيني 

منذ انقالبها يف العام 2014م".
وحمل الربكاني املليشيا الحوثية مسؤولية سالمة 

مديرات املــدارس املختطفات وما قد يتعرضن له من 
أعمال إجرامية وتعسفات غر قانونية تتعارض مع 
كافة القوانني الدولية واإلنســانية وانتهاكاً صارخاً 
للمواثيق واألعراف واملعاهــدات الدولية وكافة القيم 
واملعتقدات وتعد سافر عىل كرامة ابناء الشعب اليمني.

وطالب رئيس مجلس النواب، األمم املتحدة ومبعوثها 
إىل اليمن ومجلس حقوق االنسان ومنظمة اليونيسكو 
وكافة املنظمات الدولية واإلنسانية واملجتمع الدويل، 
اتخاذ مواقف حازمة والتحــرك العاجل للضغط عىل 
مليشــيا الحوثي برسعة اإلفراج عن مديرات املدارس 
املختطفات وكذا اإلفراج عن كافة املخفيات واملخفيني 
قرًسا يف املعتقالت والســجون التابعة لها وردع كافة 

ممارستها اإلجرامية.

التنكيل بالمرأة اليمنية
ويف السياق أدان رئيس الربملان العربي الدكتور مشعل 
السلمي، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي االنقالبية 
باختطاف سبع مديرات مدارس يف صنعاء واقتيادهن 

إىل جهٍة مجهولة.
وحمل رئيــس الربملان العربي امليليشــيا الحوثية 
املتمردة املســؤولية الكاملة عن هــذه الجريمة الإل 
إنسانية وعن ســالمة مديرات املدارس املختطفات.. 
مؤكداً رفضه القاطع لألعمال اإلرهابية التي تمارسها 
املليشــيا الحوثية بحق املدنيني اليمنيني واملؤسسات 
املدنية ورسقة ونهب املساعدات اإلنســانية.. ُمديناً 
أيضاً اســتمرار جرائمها تجاه اليمنيني، من ترويع 
للمدنيني، واقتحام املــدارس، واالختطاف والتنكيل 
خاصًة بحق املرأة اليمنيــة، الذي ُيعد انتهاكاً صارخاً 
للقوانني واملواثيق واألعــراف الدولية وقرارات األمم 

املتحدة واملعاهدات الدولية.
وطالب رئيس الربملان العربي األمم املتحدة ممثلًة 

يف األمني العام لألمم املتحــدة واملبعوث الخاص لدى 
الجمهورية اليمنية، ومنظمــة األمم املتحدة للربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو(، ومفوض األمم املتحدة 
السامي لحقوق اإلنسان، ومنظمات حقوق اإلنسان 
واملنظمات املعنية بحقوق املــرأة، بالتحرك الفوري 
والعاجل إلطالق رساح مديرات املدارس املختطفات، 
وإلزام ميليشيا الحوثي االنقالبية بالتوقف عن اقتحام 
املنشــآت املدنية والقيام بهذه األعمال اإلرهابية التي 
تروع املدنيني، مؤكداً عــىل وقوف الربملان العربي مع 
الشعب اليمني ودعم الرشعية اليمنية لتحقيق األمـن 

واالسـتقرار وضمان وحـدة اليمن.

تعذيب وحشي للمختطفين
من جهته أدان مكتــب حقوق اإلنســان بأمانة 
العاصمة قيام ميليشــيا الحوثي املتمردة باختطاف 
ســبع مديرات مدارس يف صنعاء واقتيادهن إىل جهٍة 

مجهولة.
وقال مكتب حقوق اإلنســان يف بيــان صادر عنه 
حصلت ) 26سبتمرب( عىل نسخه منه ندين ونستنكر 
بأشد العبارات سلســلة االنتهاكات التي وصلت إليه 
املليشيا من اختطاف للنســاء، والذي تجاوزت فيها 
جميع األعراف والقوانني الدولية واملحلية، وتعد رصيحاً 
وواضحاً لكل األعراف والتقاليد والقيم واملبادئ، الدينية 

واألخالقية، وتعديا عىل كرامة الشعب اليمني كافة.
وأضاف البيان "نحمل املليشيا الحوثية املسؤولية 
الكاملة ملا تتعرض له النســاء يف ســجون املليشيا، 
كما ندعو إىل رسعة االفــراج عن املختطفات وجميع 
الناشطني واإلعالميني والسياســيني رجاالً ونساًء". 
وأكد مكتب حقوق اإلنسان بأمانة العاصمة يف بيانه 
أن ما تقوم به مليشيا الحوثي االنقالبية من اختطافات 
للنساء خارج إطار القانون، وما يتعرض له املختطفون 

من وحشــية يف التعذيب ومنع العــالج عنهم، حيث 
يتعرض املختطفون رجاال ونساء يف سجون املليشيا 
الحوثية لشــتى أنواع االنتهاكات مــن تعذيب ومنع 
الزيارة عنهم و تعذيب نفيس وجســدي، وحرمانهم 
من أبسط الحقوق داخل املعتقالت، ومنعهم من تلقي 
العالج يف الزنازين واملعتقــالت وحرمانهم من الحد 

األدنى لحقوق السجني.

دعوة إلدانة انتهاكات الحوثيين 
وطالب بيان حقوق اإلنسان األمم املتحدة ومجلس 
األمن ومجلــس حقوق اإلنســان  واملبعوث األممي، 
وجميع املنظمات والوكاالت الدولية املهتمة بحقوق 
االنســان وكذلك املنظمات املحلية توثيق وإدانة مثل 
هذه االنتهاكات التعســفية والجرائم الجسيمة وقتل 
املختطفني تحــت التعذيب، و اتخــاذ موقف واضح 
ورصيح إزاء هذه االنتهاكات والتحرك العاجل، والعمل 
عىل رسعة فتــح تحقيق عاجل وشــفاف إزاء هذه 
االنتهاكات االجرامية التي ترتكبها املليشــيا الحوثية 

ضد النساء.
 ودعا مليشيا الحوثي الحرام حرية الراي املنصوص 
عليها يف نصوص املعاهدات واملواثيق الدولية والقانون 
الدويل اإلنســاني وقواعده ووفقاً ملا تضمنته جميع 
األنظمة والدساتر يف حفظ كرامة املرأة وصون حريتها. 
ورسعة اإلفراج عــن مديرات املــدارس املختطفات 
واإلفراج عن جميــع املختطفني خاصة النســاء يف 
سجونها بالعاصمة صنعاء وبقية املحافظات والتوقف 
عن قتل املختطفني تحت التعذيب الوحيش والسماح 

للمختطفني بتلقي العالجات.
 وطالب جميع النشــطاء الحقوقيــني واملهتمني 
ووســائل اإلعــالم املختلفــة الوقوف أمــام مثل 
هذه  االنتهاكات التي تتناىف مع أبسط القيم األخالقية 

واإلنســانية وإدانة مرتكبيها، والضغط عىل املليشيا 
لإلفراج عن مديــرات املدارس وعن جميع املختطفني 

واملختطفات.
فريق الخرباء يدين اســتهداف النساء وكان تقرير 
فريق الخرباء الدوليني للعام 2019م الصادر يف فرباير 
املايض تطرق إىل ملمارسة مليشــيا الحوثي وجرائم 

االختطاف للنساء وإخفائهن يف سجون رسية.
وأكد فريق الخرباء يف تقريره أنه تلقى أدلة بشــأن 
استهداف الحوثيني للنساء الالئي يحاولن االضطالع 
بدور نشــط يف الحياة العامة إما باملشاركة يف حركة 
سياســية أو باملشــاركة يف مظاهــرات أو بالعمل 
لصالح منظمات غر حكومية بشأن مشاريع تتصل 
بتمكني املرأة. ووثــق الفريق حاالت اعتقال واحتجاز 
وســوء معاملة و تعذيب لـ 11 امــرأة، تعرضت 3 
منهن لالغتصاب بصورة متكررة أثناء االحتجاز لدى 
الحوثيني. وقال فريق الخرباء يف تقريره : "أنه يحقق 
يف دور الزينبيات يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساني 
وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد النساء وكذلك 
يف دور مدير إدارة البحث الجنائي يف صنعاء، سلطان 
زابن. وأشــار الفريق  بأنه تلقى  شــهادات من عدة 
جهات فاعلة يف املجال اإلنســاني بخصوص ما تعمد 
إليه سلطات الحوثيني عموما من رفض املوافقة عىل 
مشــاريع املنظمات غر الحكوميــة املتعلقة باملرأة 
والســالم واألمن أو تمكني املرأة. وحقق الفريق أيضا 
يف حاالت نساء تم توقيفهن واعتقالهن ألسباب تتصل 
بعملهن يف املجال اإلنساني. وتبني هذه الحاالت وجود 
نمط من االنتهاكات املرتكبة ضد املرأة، التي تشــمل 
التمييز، واالعتقال واالحتجاز التعسفي، وأعمال العنف 
البدني، بما فيها التعذيب واالغتصاب، وعدم مراعاة 

األصول القانونية.
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أكد وزير األوقاف واإلرشاد احمد عطية أن انتهاكات مليشيا 
الحوثي تجــاوزت الدين والعــادات والتقاليد واالعراف التي 

تعارف عليها اليمنيون.
وكشف وزير األوقاف يف مؤتمر صحفي عقده، االثنني، يف 
مارب، عن احصائية لعدد املساجد ودور العبادة التي فجرتها 

املليشيا الحوثية والتي تزيد عن 70 مسجداً.
وقال عطية: "انقالب الحوثي ليس انقالباً عىل السياســة 
فقط وإنمــا هو انقالب عىل السياســة والحكم وعىل الدين 
والعادات والتقاليد واألعــراف التي تعارف عليها اليمنيون"، 
مضيفاً: "كل الخطوط الحمــراء التي كان اليمنيون يقفون 
عندها أثناء كل رصاع يف اليمن تجاوزها الحوثيون ولم يقفوا 
عند خط واحد، وكان ملا يتعلق بعقيدة الناس وديانتهم النصيب 

األكرب يف انتهاكات املليشيا الحوثية".
وأوضح الوزير عطية: "لدينا تقرير فيما يتعلق باالنتهاكات 
ضد العلماء والدعاة واملساجد وتقييد حرية االنسان وسلمنا 
منه نســخاً للمبعوث األممي واملنظمات الدولية". مؤكداً:" 
قسمت املليشيا املساجد إىل ثالثة أقسام، قسم نسفوه وفجروه 
ودمروه وهي ما يقارب 76مسجداً، وقسم حولوه إىل مخازن 
للسالح، والقسم الثالث حولوه إىل مقايل لتعاطي القات وتأدية 
الرصخة وممارسة الطقوس اإليرانية، قدسية املسجد انتهكت 
يف زمن هذه العصابة". مضيفاً: " العالم كله وضمن مواثيق 
األمم املتحدة أن حرية العبــادة ودور العبادة مكفولة، ولكن 
الحوثيني أرادوا أن يقولبوا اليمنيني بقالب واحد وطريقة واحدة 

ومرشوع واحد".

وكشف وزير األوقاف واالرشاد أن املليشيا قامت بتصفية 25 
خطيباً وداعية وأخفت قرسياً قرابة 100من الخطباء والدعاة 
اختطفتهم من مساجدهم ومنازلهم، فيما وصل عدد املهجرين 
والنازحني منهم خارج البالد إىل أكثر من 1200 خطيب وداعية.. 

مضيفاً: "املليشيا سيطرت عىل املساجد وفرضت خطباء من 
أتباعها وفرضت تأدية الرصخة وقضوا عىل التعايش املذهبي 

وأحدثوا فتنة طائفية يف كل قرية ومحافظة ومنطقة".
وأكــد الوزير عطية أن الحكومة الرشعيــة ممثلة بوزارة 
األوقاف أصدرت ثالثة قــرارات تتعلق ببطالن أي عقد تمليك 
أو إيجار من قبل الحوثيني ألي من أمالك الدولة.. حيث عبثت 
املليشيا بأرايض األوقاف وأكثر تلك املمارسات يف ذمار وعمران 
وامانة العاصمة حيث يتقاسم مرشفو املليشيا أمالك األوقاف 

ويبيعونها.
وأضاف الوزير عطية: "كان لدينــا يف اليمن 1500 مركز 
ومدرسة تحفيظ أغلقتها املليشيا كلها وقامت بافتتاح دورات 
طائفية بدال عنها تســتهدف األطفال وتغرس فيهم الجهل 

ورغبات القتل وأفكارها الظالمية والطائفية املقيتة".
وعن وضع الحاضنة الشعبية يف املناطق التي تسيطر عليها 
املليشيا قال عطية: "لوكان للحوثي حاضنة شعبية ملا شهدنا 
كل هذا العدد من النازحني، وأقرب مثال هو عدد النازحني الذين 
نزحوا من الحزم بعد سيطرة املليشيا عىل األجزاء الغربية منها 

والذين وصل عددهم إىل أكثر من 25ألف أرسة".
وأكد وزير األوقاف أن الكثر من الجهات الدولية لم تكن 
جادة يف إدانة الحوثيني بشكل واضح وفضح جرائمها وكشف 
ممارساتها وانتهاكاتها بحق اليمنيني، مطالبا املبعوث األممي 
واملنظمات الدولية بأن يتخــذوا موقفاً حازماً للضغط عىل 

املليشيا الحوثية إليقاف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني.

  عارف الواقدي

آالف األرس من سكان محافظة الجوف، شمايل 
رون من جحيم املليشيا االنقالبية  رشق البالد،  ُمهجِّ
املتمردة املدعومة من إيــران إىل العراء يف صحاري 
الجوف، حيث الرياح املســتمرة وانعدام مقومات 
الحياة، هكذا تتلخص مأساة هذه األرس بحسب ما 
تتحدث أرس نازحة فرت حتى تنجو بأرواحها من 

إجرام املليشيا الكهنوتية. 
يف صحراء مرامية األطراف عىل امتداد محافظتي 
مأرب والجوف، تعيــش اآلالف من األرس النازحة 
نتيجة تهجرها من قبل املليشــيا الحوثية، تفتقد 
معها ألبسط مقومات الحياة من كرسة خبز ورشبة 
ماء، كما هو حال عبدالله الذي قدم بندقيته مقابل 

رشبة ماء. 
يلخص عبدالله مأساته مع النزوح، بأنه فر حامال 
بندقيته إىل الصحراء هربا من املليشــيا املتمردة، 
ووجد نفســه ضائعا يف الصحــراء يفتك العطش 
بجسده املتهالك، وحني وجد مسلحني قاطعن طرق 
عىل متن أحد الشاصات، طالبهم برشبة ماء ينقذ 
بها روحه وجسده املتهالك، لكنهم ساوموه مقابل 

الحصول عىل املاء بإعطائهم بندقيته. 
يضيف عبدالله، وفقا ملا تناقلت مأساته مصادر 
إعالمية متطابقة "وحني رفضت إعطائهم البندقية، 
أخذوها بالقوة، وأعطوني قــارورة ماء، ومن ثم 

ذهبوا يف عرض الصحراء".

25 ألف أسرة 
وتسببت ســيطرة مليشــيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران عىل مدينة الحزم، مركز محافظة 
الجوف، بنزوح أكثر من 25 ألف أرسة إىل محافظة 
مــأرب، وفقا لبيــان صادر عــن إدارة مخيمات 
النازحني، أطلقت معها الهيئة الحكومية املسؤولة 
عن مخيمات النازحني، نداء اســتغاثة للمنظمات 
اإلغاثية واإلنسانية العاملة يف اليمن للتدخل العاجل، 
وأشــارت إىل عدم قدرتها مع سلطات مأرب، عىل 
استيعاب هذه األعداد الكبرة من املهجرين قرسيا 

من قبل املليشيا املتمردة.
وتسبب تصعيد مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران يف جبهات محافظة الجوف، يف نزوح اآلالف 
من املدنيني باتجاه محافظة مأرب، األمر الذي خلق 
مأساة إنســانية جديدة آلالف األرس التي وجدت 
نفسها تجوب الصحراء دون مأوى وطعام أو رشاب.

رحلة معاناة لم تكن بالحسبان
لم يكن بحسبان هذه األرس النازحة أن تبدأ رحلة 
نزوح جديدة مع تصعيد مليشيا الحوثي املتمردة، 
وأن يواجهوا أياماً بائسة كما جرى لآلالف منهم، 
والتي باتت اآلالف من هذه األرس تفرش الصحراء 
يف خيام فارغة، كما يتحدث طارق، أحد النازحني 
الذين فر بأرسته وأطفاله مــن الحزم، خوفا من 

بطش املليشيا اإلجرامية. 
يؤكد طارق الذي وصل إىل محافظة مأرب، بعد 
رحلة نزوح مأســاوية، أنه وجد نفسه مع أفراد 
أرسته يخوضون الصحراء باتجاه مأرب، بال وجهة 
محددة غر األمل بإنقاذ األطفال والنساء، وهاهم 
اآلن بال مأوى، وال يزال يف بحث مســتمر عن شقة 

سكنية له وألطفاله.

 معاناة ودعم معدوم
صور العديد من أطفال األرس النازحة يف مخيم 
جو النســيم )أحد مخيمات النازحــني يف مدينة 
مأرب الذي وفدت إليه العديد من األرس النازحة من 
محافظة الجوف( جسدت هول املعاناة اإلنسانية 
التي عاشــوها مع النزوح وهــم يتهافتون عىل 
املساعدات اإلنســانية التي وزعت لهم، لتحكي يف 
مضمونها حجم املعاناة التي وصل إليها النازحون 
الذين حالفهم الحظ واستقروا يف مخيمات، فيما 
األرس التي ال زالت تقطن الصحراء والعراء ال زالت 

تعيش املأساة أكرب.
ويعاني الكثر من النازحني يف املخيم – بحسب 
ما أكد العديد منهم – من شح شديد يف الغذاء واملاء 
والدواء والفرش واألغطية ومســتلزمات الحياة 
األساسية األخرى، التي باتت شبه منعدمة، ما يزيد 
معاناة النازحني الذين هربوا من جحيم الحرب إىل 

مأساة مخيمات النزوح.
عبدالله، أحد النازحني من الجوف، يف املخيم، وخالل 
حديثه لـ"26 ســبتمرب" يدعو املنظمــات الدولية 

واملحلية العاملة يف املجال اإلنساني واإلغاثي إىل زيارة 
املخيم، وتوفر االحتياجــات الرضورية من الخيام 

ودورات املياه واملواد الغذائية آلالف األرس النازحة. 
ويتابع أن "املنظمات ال تقوم بأي دور حقيقي 
لتغير واقع النازحــني، الذين يعانون جراء انعدام 
الغذاء واملالبس والفراش واألغطية، عدا ما تقدمه 
بعض املنظمات اإلغاثية ومنها مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الذي قدم الخيم اإليوائية 
ومواداً إغاثية للنازحني، وهو اعتماد أقل بكثر من 

االحتياج الفعيل لعدد لنازحني.

ال يملكون سوى همومهم
من هــؤالء النازحني الذين هربــوا إىل عدد من 
مخيمات النزوح يف أطراف مدينة مأرب، سليمان، 
الذي يقول: إنه اضطر هو وأطفاله إىل النزوح بعد 
تصعيد املليشيا املتمردة يف مدينة الحزم، وخرسوا 
كل ممتلكاتهم فيها، وجــاءوا إىل هذا املخيم )أحد 
املخيمات بأطراف مدينة مأرب( ال يملكون شــيًئا 
سوى همومهم وقصص مؤملة مع النزوح، مناشدا 
املنظمات اإلغاثية زيارتهم، وانتشالهم من الوضع 

الصعب الذي يعيشون فيه.
موجة النزوح والتهجر القرسي آلالف األرس من 
محافظة الجوف، لخصت يف طياتها الكثر من قصص 
املعاناة وحكايات مؤملة لهذه األرس، نرشت صحيفة 
"26 سبتمرب" يف تقرير ســابق لها، قصة عبداالله 
محمود، الذي كان يعمــل صحفيا يف الجوف، حول 
معاناته مع الترشد والنزوح والذي قال: إنه اضطر 

إلخراج 
أرسته املكونة من تسعة أفراد خارج مدينة الحزم بعد 
تصعيد املليشيا الحوثية املتمردة مؤخراً باتجاه املدينة 
واستهداف املدنيني، حيث وجد نفسه مع أفراد أرسته 
يخوضون الصحراء باتجاه مأرب بال وجهة محددة 
غر األمل بإنقاذ األطفال والنســاء، وهاهم اآلن بال 

مأوى مع اآلالف يف أطراف الصحراء.
 وأوضح عبداإلله أنه يسعى لتأمني أفراد أرسته أوالً 
وقد اتخذ القرار بالعودة إىل الجوف لينظم لصفوف 
األبطال من الجيش واملقاومة الستعادة الحزم والغيل 
واســتكمال معركة التحرير وتطهر البالد من رش 
املليشيا املتمردة التي هّجرت اآلالف من مساكنهم 
وهي معركــة كرامة بالدرجــة األوىل، داعيا كافة 
املنظمات إىل التدخل الفاعل إلنقاذ أكثر ما يقارب 20 

ألف أرسة نازحة بال مأوى وال غذاء وال دواء.
وأضاف:" كما تــرى نحــن وأطفالنا نفرش 
الصحراء ونلتحف الســماء بال تدخل حقيقي من 
املنظمات والحكومة، أما ســلطة مأرب فإنها قد 
منحتنــا األرض وعليها ضغط يفــوق طاقتها ال 
نريد الضغط أكثر"، الفتا إىل أن النازح من الجوف 
يعيش وضعاً مأساوياً، يجد نفسه هارباً من جحيم 
املليشيا إىل الترشد، وليس أمام النازح خيار سوى 
البحث عن قريب ليحل ضيف ثقيل عليه أو املبيت 

يف العراء، حتى تلتفت املنظمات وتقدم لك إيواء”.

وضع مأساوي
يذكر أن رئيس الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات 
النازحني نجيب السعدي قال: إن الوضع اإلنساني 
لنازحي الجــوف ومديرية نهــم ومجزر ومدغل 
مأساوي جدا، كون آالفاً من األرس نزحت يف وقت 
دون سابق إنذار واســتعداد حقيقي إىل محافظة 
مأرب املكتظة بالنازحني، الفتا إىل أن ضعف تواجد 
املنظمات الدولية العاملة يف مجال اإلغاثة بمحافظة 

مأرب ضاعف من األزمة اإلنسانية.
رئيس الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني 
أكد أنه تم التعامــل من قبل املنظمات املتواجدة يف 
مأرب، وتم تشــكيل غرفة طوارئ من قبل الوحدة 
التنفيذية إلدارة األزمة اإلنسانية يف مأرب، مشرا إىل 
أن بعض املنظمات تواجدت لتقديم الدعم للنازحني، 
عىل رأسها مركز امللك ســلمان ومنظمة الهجرة 
الدولية بما لديها من مخــزون، رغم أنه ال يرقى 

لحجم الكارثة.
وال تــزال األرس النازحة من محافظة الجوف يف 
مخيمات نزوح متفرقــة بمحافظة مارب تعاني 
أشد املعاناة مع انعدام توفر أساسيات الحياة بعد 
أن رشدتها مليشــيا الحوثي املتمــردة من مدينة 
الحزم قبل اسبوعني وسط تجاهل املنظمات املعنية 

إلنقاذها من مأساة الترشد والنزوح.

حكايات وقصص مأساوية من مخيمات النازحين

نازحو اجلوف  ُمهّجرون من جحيم املليشيا
إىل عراء الصحاري

كشف عن قيامها بتفجير أكثر من 7٠ مسجدًا 

وزير األوقاف واإلرشاد: املليشيا احلوثية قامت 
بتصفية 25 خطيبا وإخفاء أكثر من 100 آخرين

الحل العسكري هو السبيل 
األمثل للسالم

صالح عبدهلل المسوري

مساعي السام وتحركات من يسوقونه عىل حساب املزيد من التهجري واملعاناة 
للشعب اليمني أمر يستدعي صدور قرار الحسم العسكري.

فدائماً ما تكون دعوات السام الزائفة والتي باءت بالفشل يف مساعيها عندما 
تكون مليشيات الحوثي استنفذت كل أفرادها وطاقتها فتلجأ إىل االستفادة من 
مناورة السام الزائف والذي يعطيها وقتاً كافياً إلعادة ترتيب أوراقها من جديد.

فإطالة الحرب ال يخدم التحالف العربي والجيش الوطني بحد سواء، بل إنه ال 
يخدم الشعب اليمني بقدر ما يزيد من معاناته.

فمن هذا املنطلق عىل الجميع العمل بروح الفريق الواحد نحو القرار األخري يف 
حسم املعركة عسكرياً وإعادة مؤسسات الدولة، غري ذلك فإن األمور ستتجه نحو 
التشظي والفوىض، والتي ال تخدم سوى الجماعات الحوثية ومرشوعها الطائفي 

الذي أصبح خطراً يهدد العالم بأرسه واألمة العربية بعينها.
فما علينا إال توحيد جهودنا واصطفافنا خلف قيادتنا العسكرية ممثلة بالقائد 
األعىل للقوات املسلحة املشري الركن عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن عىل 
محسن صالح األحمر ووزّير الدفاع ورئيس هيئة األركان وكل القيادات العسكرية 
كل باسمه وصفته حتى ننترص لذاتنا وشعبنا ووطننا وديننا وانتمائنا العربي الذي 

ال يقبل التدنيس من قبل أصفاد الفرس.
ونحن عىل ثقة مطلقة بأن إخواننا يف التحالف العربي سيكونون جنباً إىل جنب يف 
مساندتنا وتوفري كل ما يلزم للحسم العسكري، كون املعركة مصريية، ونثق بأنهم 
أهل لذلك، وقد أثبتوا حينها عند إعان التحالف العربي وإطاق عاصفة الحزم 
وبدعمهم السخي والذي تكون عىل إثره الجيش الذي أصبح وبمساندة التحالف 
قوة تلحق بجماعة البغي واإلجرام هزيمة تلو األخرى، وال زلنا عىل نفس األمل يف 
استمرار ذلك التفاعل وبنفس الوترية، وكما عهدنا أبطال الجيش سابقاً لحسم 

املعركة عسكرياً، وتخليص اليمن من رشور إيران وأدواتها يف اليمن.
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*بداية، قبل فرتة كان قد تــردد عن وجود خطة لتحرير 
محافظة إب..فهل ال زالت قائمة أم توقفت؟

بداية أحيي صحيفة ٢٦ سبتمرب ودورها االعالمي يف 
مساندة الجيش ومنرباً حراً يف مواجهة مليشيا االنقالب 
الحوثية، كما هي فرصة لننقل عربكــم تحايانا لقائد 
املسرة الوطنية فخامة املشــر الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية ونائبــه ودولة رئيس مجلس 
الوزراء، ونجدد عهدنا ووالءنا للســر قدماً خلف راية 
الرشعية الدستورية التي تكافح من أجل استكمال تحرير 
الوطن من مليشيا إيران املتمردة وسنكافح خلف رئيس 
الجمهورية حتى تحرير كل شرب من وطننا العظيم من 

مليشيا الدمار والخراب الحوثية. 
أما بالنسبة لخطة تحرير محافظة إب فهي فعالً 
موجودة،  وتم اإلعداد لها بشــكل مكثف ومدروس 
بعناية، غر أن االعتبارات العليا لقيادتنا السياسية 
والعســكرية ومعهم قيادة التحالــف العربي لها 
مربرات وأولويات تجعلنا نقــف بصرب وأيدينا عىل 
الزناد وننتظر إشارة اإلنطالق للبدء بعملية التحرير 
بمشيئة الله تعإىل، وال تزال عملية الرتيب واإلعداد 
قائمة عىل الدوام، ونعمل دائماً بجهد دائم ومعنا كل 
الرشفاء من أبناء املحافظة يف عملية اإلعداد والتدريب 
والتحشيد لساعة الصفر التي نتلقى توجيهاتها من 
فخامة املشــر الركن عبدربه منصور هادي القائد 

األعىل للقوات املسلحة. 
*ما أهمية تحرير محافظة إب من مليشيا الحوثي؟

إب تعترب إحدى أهم املحافظات اليمنية، إذ تمثل جرس 
عبور حيوي بني الشمال والجنوب وتعد منطقة القلب 
للجمهورية اليمنيــة وحدودها من األربع الجهات أربع 
محافظات حيوية ومهمة، كما تحد كذلك ثالثة أقاليم: 
وهي إقليــم آزال وتهامة وعدن، وبعــد هذه اإلطاللة 
البسيطة يمكن لنا جميعاً أن نعرف مدى أهمية محافظة 

إب وأهمية تحريرها.
 وباعتقادي أن تحرير إب يعني قطع رشيان املليشيا 
الحوثية وترسيع عملية التحرير للعاصمة صنعاء، وبهذا 
نكون قد تخلصنا من هذا الرسطان الغاشم الذي جثى 
عىل شــعبنا وأوغر يف قتله وترشيده، ويسعى بقوة إىل 
استعباده وتغير مالمح الهوية الوطنية والفكريه عىل 

املستوى الوطني، لكن هيهات لهم ذلك. 
* ماذا عن الجبهات التابعة ملحافظة إب يف الضالع، ومدى 

مشاركة أبناء إب فيها؟
أبناء إب من أبطال القوات املسلحة حارضون يف هذه 
الجبهة بقوة، إذ يعتربون هذه الجبهة أهم الجبهات ألنها 
الجبهة املشتعلة يف حدود محافظتهم، ويف جبهة الضالع  
يقدمون أعظم البطوالت والتضحيات منذ بداية املعركة، 
وال زلنا متواجدين فيها وبقوة بألوية تابعة للمحافظة، 
الننا نعترب هذه الجبهة مفتاحنا يف عملية التحرير، ونعمل 
مع قيادتنا السياسية لدعمها والتحشيد لها، وأنا عىل ثقة 
بأن قيادتنا السياسية والعسكرية ستعمل عىل تحريك 
هذه الجبهة املشتعلة بصورة مكثفة يف القريب العاجل، 
كما أن التنســيق فيها مع القوات املشركة متني جداً، 
ونحن نعمل سويا مع إخواننا أبطال الجيش من محافظة 
الضالع عىل ترتيب الصفوف وتوحيد مسار املعركة دائما. 
* ما مدى اهتمام القيادة السياسية العسكرية والتحالف 

العربي لتحرير محافظة إب؟
الحقيقة أن قيادتنا السياســية تعترب محافظة إب 
إحدى أهم املحافظات التي تستند إليها، وتعترب عملية 
التحرير لها رضورة حتمية، غر أن االعتبارات العسكرية 
واألولويات والخطــط لها القول الفصل يف عملية اتخاذ 

القرار، وكما أســلفنا أننا بتوجيهات قيادتنا السياسية 
ومعهم التحالف العربي ُنعد ونســتعد ملعركة التحرير 

للمحافظة بإذن الله. 
* ما تفسريك للمشاركة الواسعة من أبناء محافظة إب يف 

مختلف الجبهات القتالية بعموم اليمن؟
محافظة إب تمتلــك مخزوناً برشيــاً هائالً، وهذا 
املخزون الكبر الذي يفخر بحكومته الوطنية ورشعيته 
الدستوريه إىل عىل نفسه إال أن يكون حارضاً يف كل ذرة 
تراب عىل مســتوى الوطن من أقصاه إىل أقصاه، وليس 
بغريب عىل أبنــاء محافظة إب هذا الحضــور البارز 
والكبــر، إذ أن املحطات التاريخية عــىل مدى العقود 
والقرون املاضية شاهدة عىل مدى التضحيات العظيمة 
التي قدمها ويقدمهــا أبناء محافظة إب، وهذا فخر لنا 
وألبناء محافظتنــا، وأي فخر أكرب من أن نقدم أرواحنا 
فداء ألجل شعبنا وأمتنا اليمنية، ولعلكم ترون وتسمعون 
التضحيات الكبرة التي يقدمهــا أبناء إب اليوم يف كل 
ميادين العــزة والرشف يف كل الجبهات عىل مســتوى 
الجمهورية، جنبا إىل جنب مع إخوانهم من كل محافظات 
الجمهورية، فتحية حب واعتزاز وفخر لكل شباب الجيش 

الوطني من أبناء املحافظة والوطن كله. 
* ما الجهود التي تبذلونها إلسناد الجيش يف معركة 

تحرير الوطن من مليشيا الكهنوت الحوثية؟
الســلطة املحلية يف محافظة إب تلتــزم بتوجيهات 
القيادة السياسية والعســكرية يف كل خطواتها، وهي 
اليوم تقدم جهداً كبراً يف العديد من الجبهات بألويتها 
ووحداتها العســكرية تحت قيادة الجهــات املعنية يف 
الجيش الوطني، ونحن دائما جنباً  إىل جنب يف الصفوف 
األوىل، نقدم البطوالت والتضحيات، وسيظل أبناء إب رهن 

إشارة القيادة السياسية إىل أن يتم دحر هذا البالء، وإنهاء 
هذا االنقالب وتحرير كامل الراب اليمني من املليشيات 

الحوثية الكهنوتية املدعومة من إيران.
* ما مدى الرفض املجتمعي ملليشيا الحوثي يف محافظة إب؟

أقول لك وبــكل ثقة إن مســاحة الرفض املجتمعي 
لهذه املليشيا كبر جداً ومساحته واسعة وتأخذ النسبة 
الكبرة من أبناء املحافظــة، ألن أبناء إب بطبيعتهم ال 
يرضون بالظلم عىل اآلخرين فضالً عن أنفســهم، كما 
أن األفكار الضالة واملنحرفة ال مكان لها بني أبناء إب، 
ألنهم أصحاب علم ووعي وثقافة ترشبوها ورضعوها 
منذ قرون وعقود كثرة، وهذا يعني أن مساحة الرفض 
املجتمعي للمليشيات االنقالبية كبرة جداً، وهي متينة 
وقوية كقوة جبال بعدان والتعكر ومحصنة كحصن حب 
العظيم، ولو وجد أبناء إب بارقة أمل تتجه نحو عملية 
التحرير فسينتفض كل أبناء املحافظة بال استثناء، ونحن 
أصحاب خربة يف ذلك واأليام كفيلة بتحقيق ما قلته بإذن 

الله.
* ما الجرائم واالنتهاكات التي أرتكبتها وترتكبها املليشيا 

الحوثية يف محافظة إب؟
املليشــيا الحوثية املتمردة لم ترك أحد عىل املستوى 
الوطني إال وتركت فيه أثراً سلبياً، وانتهاكاتها أكرب من 
أن ُتعد أو ُتحرص، وهي مليشيا نازية بامتياز، وأما عن 
االنتهاكات يف محافظة إب فهي جسيمة وخطرة وكبرة، 
حيث أن أنواع االنتهاكات مارستها املليشيا بدون حسيب 
أو رقيب، وذلك ألنها جاثمة عىل صدر محافظاتنا الباسلة، 
فاالنتهاكات متنوعة بــني القتل والجرح واالختطافات 
والسلب والتهجر والتخويف واالعتداءات املبارشة وغر 
املبارشة عىل أبناء املحافظة، وهناك جهات ومنظمات 

ترصد كل هذه االنتهاكات باألرقام ونعمل عىل إيصالها 
لكل املنظمات والجهات الحقوقية، لنظهر حقيقة هذه 
املليشيا اإلجرامية، ومن عال منرب صحيفتكم املوقرة نقول 
لهذه املليشيا: بأن الحقوق ال تسقط بالتقادم، وأن كل 
االنتهاكات ستحاسبون عليها ولن نرككم إال وقد امتثلتم 
للقضاء وأخذتكم جزاءكم الرادع والعادل وإن غدا لناظره 

قريب. 
* عملت السلطة املحلية يف محافظة إب عىل رصف رواتب 
موظفي الخدمة املدنية والرتبويــة من النازحني من أبناء 

املحافظة.. ماذا تم يف هذا الجانب؟
نعم عملت السلطة املحلية يف محافظة إب عىل رصف 
رواتب موظفي الخدمة املدنية والربويني من النازحني 
من أبناء محافظة إب، وهي من أكثر املحافظات  الغر 
محررة التي تم الرصف ملوظفيها إىل اماكن النزوح مثل 

مارب والجوف وقعطبة بالضالع وعدن وتعز.
* وماذا عن رواتب بقية املوظفني النازحني من أبناء إب؟
بالنسبة لبقية رواتب املوظفني النازحني من ابناء 
محافظة إب الزلنا نتابعها، وقد استخرجنا أوامر من 
قبل رئيس الوزراء بــرصف املرتبات، ونحن يف طور 
املتابعة، وســنعمل عىل إخراج هذه األوامر إىل حيز 
الوجود يف القريب العاجــل، وال يمكن أن نتنصل أو 
نتكاسل تجاه أبناء محافظتنا، سواء كانوا موظفني 

أو غر ذلك.
* ويف الجانب اإلنساني واإلغاثي.. ما مساعي السلطة 

املحلية باملحافظة يف هذا الجانب للنازحني؟
السلطة املحلية تعمل بجهد كبر مع ائتالف اإلغاثة 
اإلنسانية الذي يعمل بإرشافنا منذ التأسيس، وهناك 
العديد من املشاريع اإلنسانية التي تمت، سواء داخل 

املحافظة أو يف مناطق التهجر يف املحافظات األخرى 
ومع تشــكيل اللجنة اإلغاثية ) فــرع اللجنة العليا 
لإلغاثة باملحافظة( التي يرأســها محافظ املحافظة 
هناك جهود حثيثة لرتيب بعض املشاريع والتسويق 
لها، كما أن الجهد الكبر الذي بذل يف اســتيعاب أرس 
املهجرين من أبناء املحافظة الذين نزحوا مؤخراً من 
محافظة الجوف كان أهم أعمال هذه اللجنة بإرشاف 
ائتالف اإلغاثة اإلنســانية وبجهد كبر من مؤسسة 
يمن غوث أحد أهم أعضاء االئتالف، وقد تابعنا بصورة 
مبارشة كل الجهد الذي بذل والذي غطى بالحد األدنى 

كل األرس املهجرة حسب التقارير املرفوعة إلينا. 
* هل من إحصائية بعدد النازحني من أبناء املحافظة؟

نعم هنــاك إحصائيات دقيقة لــكل األرس املهجرة 
والنازحة مــن محافظة إب، ونحــن نوجه اإلخوة يف 
اللجنة واالئتالف دائما بتحديث الكشوفات وترتيب كل 
األولويات الخاصة بهذه األرس ونعمل معهم عىل فتح 
آفاق واسعة الستيعاب املشــاريع املطروحة من قبل 

الجهات املعنية. 
* بالنسبة للخدمات التي تقدم للمواطنني يف إب من مادة 

الغاز املنزيل وغريها.. هل ال زالت مستمرة؟
نعم الزالت خدمة املواطن من مرشوع الغاز الحكومي 
الذي يتبع ) الرشكة اليمنية للغاز ( والذي قدمته السلطة 
املحلية كمرشوع غاز حكومي  ملركز املحافظة واملديريات 
املجاورة ملركز املحافظة والــذي وال يزال للمواطن ب) 

٢٥٠٠( ريال  
 علمآ ان غرفة العمليات املشركة تم تعليق العمل فيها 

عىل مستوى الجمهورية منذ عام.
إال أن  محافظــة إب  تتواصل مــع الجهات املعنية 
كســلطة محلية يف املتابعة الحثيثة واملســتمرة  عىل 
مواصلة خدمة املواطن رغم وجود عراقيل وشخصيات 
تحاول السيطرة عىل هذه املادة الخدمية وتدير الفساد 
فيها بطريقة ممنهجة، وهي التي  تقف حجر عثرة أمام  
أي ضبط للمتالعبني، وخصوصاً يف املحافظات التي تقبع 
تحت  سيطرة االنقالبيني ومنها محافظة إب، مع العلم أن 
فريق العمل  يف املحافظة يعمل عىل الرفع للجهات املعنية 
بتوقيف املحطات املخالفة وتوفر البديل من املحطات 
امللتزمة حتى ال يترضر املواطن من التوقيف، ولكن ولعدة 
مرات لم تلتزم الرشكة اليمنية للغاز بتوقيف املخالفني، 
وسنعمل عىل متابعة األخ رئيس لجنة العمليات املشركة 
يف املحافظة للمتابعة الحثيثة عىل تحقيق اإلنجاز يف هذا 
األمر وعمل حلول رسيعة مــع الجهات املعنية لضبط 
املخالفني والفاسدين، وسنعمل عىل املطالبة لكل الجهات 
املعنية بعملية الضبط ونحثهم عىل تسير هذه الخدمة 
بطريقة سلسلة بحيث نخدم كل أبناء املحافظة يف املدينة 

وكل املديريات والعزل والقرى بإذن الله.
* كلمة أخريه تود طرحها؟

تحية إجالل لكل أبنــاء املحافظة، ونقول لهم: بأنهم 
دائماً يف سلم أولويات الســلطة املحلية، وأننا نعمل مع 
قيادتنا السياســية لرتيب عملية خالص املحافظة من 
املليشيا بإذن الله كما ندعو كل الرشفاء لرص الصفوف 
جنباً إىل جنب مع قيادتنا الرشعية واالمتثال لتوجيهاتها 
وعدم الخروج عن مســار الرؤية الوطنية التي يقودها 
فخامة الرئيس حفظه الله، كما أدعو الجميع إىل تحمل 
مســؤوليتهم الوطنية والتاريخية تجــاه محافظتهم 
والركيز عــىل حضورهم الحقيقــي يف عملية اإلعداد 
والتحشــيد والبذل والتضحية، فنحــن أمام منعطف 
يتوجب علينا التوحد وتقوية الصف واالنطالق نحو تحرير 

محافظتنا واليمن كلها.

55 لقاءات

:» محافظ محافظة إب اللواء الركن/ عبدالوهاب الوائلي لـ»

هناك خطة لتحرير املحافظة  وننتظر إشارة االنطالق من قبل القيادة السياسية والعسكرية
تحرير إب يعني قطع شريان مليشيا الحوثية وتسريع تحرير العاصمة صنعاء

  أبناء إب يرفضون المشــروع الحوثي الســاللي اإليراني ويتواجدون في مختلف جبهات القتال
  نعمل  إلى جانب القوات المسلحة في الضالع لترتيب الصفوف وتوحيد مسار المعركة

يشــارك أبناء محافظة إب وبفعالية يف مختلف جبهات 
العزة والكرامة ضد مليشيا التمرد الحوثية، إىل جانب األحرار 

من مختلف محافظات الجمهورية.
وقدمت محافظة إب آالف الشهداء والجرحى يف مختلف 
الجبهات، كما ُهجر من أبنائها عرشات اآلالف إىل املناطق 
املحررة، وذلك رفضاً منهم للمــرشوع الطائفي الحوثي 

واالنتقال ملواجهته يف ميادين الرشف والبطولة.
  محافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب سيف الوائيل 
يتحدث لـ"26 ســبتمرب": عن عدد مــن القضايا املتعلقة 
باملحافظة والسعي لتحريرها، وما قدمته السلطة املحلية ألبناء 

املحافظة النازحني وغريها من القضايا.

   جـــبر صــبر

- بالبدء لو تطلعنا عــىل املهام التي كلفت بها اللجنة 
الحكومية من قبل رئيس الجمهورية يف زيارتها  ملأرب؟
تتمثل مهام الفريق الحكومي  بإســناد القوات 
املســلحة يف املعركة ضد مليشيا االنقالب لالنطالق 
نحو تحرير عاصمة محافظة الجوف ثم العاصمة 

صنعاء.
وكذلك مســاندة جهــود الســلطات املحلية يف 
محافظة مارب واملحافظات األخرى خاصة ما يتعلق 

باحتياجات النازحني.
- ما أثر هذه الزيارة يف رفع معنويات أبطال الجيش 

يف معركته ضد املليشيا؟
ال شك أن تواجد أعضاء الحكومة ومعهم القيادات 
العســكرية إىل جانب األبطــال يف الجبهات يرفع 
معنوياتهم ويسهم يف الدفع باملعركة نحو تحقيق 
االنتصارات، وهناك تحول يف مسار املعركة بمحافظة 

الجوف والجيش يحقق انتصارات متتالية.
- قمتم خال زيارتكم باالطاع عىل وضع النازحني، ما 

الذي تم تقديمه لهم من قبل الحكومة؟
الحكومــة تعمل يف هذا الجانب مــع العديد من 
املنظمــات يف أدوار تكامليــة والحكومــة ممثلة 
بالســلطة املحلية يف محافظة مأرب تحملت أعباء 
كبرة بسبب تدفق موجات النزوح وهي مستمرة 
منذ خمس سنوات بسبب الحرب الظاملة التي تشنها 
املليشيا االنقالبية عىل أبناء الشعب اليمني  وحسب 
إمكانياتها قدمت الكثر فيما يتعلق بإقامة املخيمات 
وتوفر الخدمات وكذا  تلبية االحتياجات الرضورية 

للنازحني بالتنسيق مع املنظمات املعنية.
- العديد من موظفي أمانة العاصمة من النازحني ال 
زالوا يعانون من انقطاع رواتبهم ماذا تم بهذا الشأن؟.

هذا األمــر أخذ وال يزال قدرا كبــرا من اهتمام 

ومتابعة الســلطة املحلية، أنجزنا معامالت 
الدفعة األوىل من املوظفني النازحني ومعظمهم 
من منتســبي مكتب الربية وهؤالء رواتبهم 
ترصف باســتمرار ونحن حالياً بصدد إنجاز 
معاملة دفعة أخرى مــن املوظفني النازحني 
الذين تم اســتكمال توثيق بياناتهم من قبل  
املختصني ويف هذا الشأن يعترب وضع املوظفني 
النازحني من أمانة العاصمة أفضل من موظفي 

بقية املحافظات التي تسيطر عليها املليشيا.
- تمارس مليشــيا الحوثي جرائم وانتهاكات بأمانة 

العاصمة، هل تقومون بإيصالها للمجتمع الدويل؟
بالتأكيد نقوم بما علينا يف هذا الصدد، وهنا البد 
أن نشر إىل أن موضوع االنتهاكات وحقوق اإلنسان 
غالبا ال يتم تناوله كما يجب، وكثرا ما يتم التعامل 

معه  كملف البتزاز الدول.

تدرك الجهات الرسمية يف الدول املهتمة باليمن 
فظاعة جرائم املليشيا االنقالبية لكن معظمها تتعمد 
إغفال هذه الحقيقة فيما تتنــاول تقارير مبنية 
عىل معلومات ملفقة تحّمــل التحالف والرشعية 
املسؤولية عن االنتهاكات، أنا هنا ال أبرر أي انتهاك 
من أي طرف، لكن ما أود قوله هو أن  معظم الجهات 
الدولية املؤثرة تختار أن تلقي الالئمة عىل الكيانات 
القانونية التي يمكــن ابتزازها وهي هنا الرشعية 

والتحالف؛ فيما ترى من منطلق حسابات خاصة 
أن تحميل مليشيا منفلتة مسؤولية ما ترتكب من 

جرائم وانتهاكات ال يصب يف خدمة  املصالح.
ومع ذلك باإلمكان فعل الكثر، لكن االشتغال عىل 
الجانب الحقوقي وكشف جرائم املليشيا يقع عىل 
عاتق الجميع، جهات رســمية ومنظمات إنسانية 
وناشــطني وصحفيني داخل اليمــن وخارجه..  
علينا إيصال الحقيقة إىل العالم بكل مكوناته  من 
مؤسسات رسمية وكيانات سياسية وشخصيات 
مؤثرة  وجماعات ضغط ومنظمات حقوقية وغرها.

- ما تقييمــك ألداء التحالف ومســاندته للجيش يف 
معاركه األخرية؟

 التحالف بقيادة السعودية والرشعية يخوضان 
املعركة معا ضد مليشــيا إيران، ال شك أن التحالف 
كان وال يزال يسهم إسهاماً فاعالً يف تحرير الكثر 
من املناطق وتحقيق االنتصــارات وال ننىس أننا يف 
حرب، أحرزنا الكثر من التقــدم ونراجع أحياناً 
لكن لنعيد الكرة، وما يجــري حالياً يف الجوف من 
معارك بطولية يســتعيد فيها الجيش الكثر من 
املواقع املهمة بمساندة التحالف واستهداف الطران 
لتعزيزات املليشيا؛ هو دليل واضح عىل هذا اإلسهام 

الفاعل من قبل التحالف العربي.
- كلمة أخرية تودون توجيهها؟.

قريبا نحتفل بهزيمة االنقالب..
الخلود للشهداء األبرار

الشفاء  للجرحى األحرار 
النرص لألبطال امليامني

املجد ليمننا الحبيب.

:» وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل لـ»

 تواجد أعضاء احلكومة  إىل جانب األبطال يف اجلبهات يسهم يف الدفع باملعركة نحو حتقيق االنتصارات
مثلــت زيارة الوفد الحكومي إىل مأرب مؤخراً بتكليف من قبل رئيس الجمهورية دفعًة كبرية يف رفع معنويات أبطال الجيش 
يف الجبهات، وكذا ملســاندة جهود السلطة املحلية يف مأرب وغريها من املحافظات وخاصًة يف الجانب االنساني، حيث أتت زيارة 

الوفد الحكومي بعد نزوح أكثر من 20 ألف أرسة من الجوف إىل مأرب.
وزير الدولة أمني العاصمة- اللواء عبدالغني جميل أحد أعضاء الوفد الحكومي املكلف بزيارة مأرب يتحدث لـ"26سبتمرب" 

عن مهام الوفد وغريها من القضايا.

   لقاء/ جبر ناصر
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رغم انتشار فيروس »كورونا« في العديد من دول العالم

خلو اليمن من أي حالة اشتباه بالفريوس وإجراءات احرتازية ملواجهته 
رئيس الوزراء: على جميع المواطنين االلتزام بتعليمات السالمة وطرق التعامل مع الوباء بجدية

مليار ريال موازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي واتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية لحماية البالد من الوباء 
يف اجتمــاع طارئ عقد مطلع 
األســبوع برئاســة الدكتور 
معني عبدامللك، رئيس الوزراء، 
تم إقرار عدد مــن اإلجراءات 
الوقائية  والتدابر  االحرازية 
ملواجهة فروس كورونا، بناء 
عىل توصيات اللجنة الوطنية 
للطــوارئ، من أجل ســالمة 
وصحة جميع أبناء الشــعب 

اليمني. 

وتضمنت القــرارات املتخــذة بناء عىل 
توجيهــات و متابعة حثيثة مــن فخامة 
األخ الرئيس عبدربــه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، عدداً من اإلجــراءات التي تم 
اتخاذها للتعامل الوقائي مع الواصلني عرب 

املنافذ املختلفة.
ويف االجتماع الذي عقــد يف الرياض أقر 
تعليق الرحــالت الجوية مــن وإىل جميع 
املطــارات اليمنية، وملدة أســبوعني، حتى 
يتم تعزيز اإلجــراءات والتجهيزات الالزمة 
للرصد واملراقبة بالتنسيق بني وزارة الصحة 
و الجهــات املختصة والســلطات املحلية، 
ويستثنى من ذلك الرحالت ألغراض إنسانية 
ونقل املساعدات اإلغاثية، واستمرار تطبيق 
اإلجراءات املشددة الخاصة بالفحص والحجر 

الصحي إن لزم األمر. 
ووافق االجتماع عىل إغالق املنافذ الربية، 
باستثناء حركة الشحن التجاري واإلغاثي 
واإلنساني ابتداًء من يوم الثالثاء ١٧ مارس 
الجاري، واالســتمرار يف تطبيق اإلجراءات 
املشددة للفحوصات الالزمة الخاصة بالوباء.  
وشدد عىل رضورة تعزيز إجراءات الرقابة 
يف املوانئ البحرية واتخاذ كل ما من شــأنه 
خضوع العاملني يف سفن النقل لإلجراءات 

والفحوصات الالزمة. 

مليار ريال موازنة طارئة
وتم اعتماد مليار ريــال كموازنة طارئة 
لدعم قــدرات القطاع الصحي وتمكينه من 
اتخاذ كافة اإلجراءات االحرازية والوقائية 

لحماية البالد من وصول وباء كورونا. 
كما تم إقرار الترسيع بعملية اســتكمال  
رشاء كميات مخربية للفحص الرسيع والتي 
تم إقرارها، إضافة إىل الكميات السابقة التي 
تم رشاؤها وتوزيعها يف املنافذ الجوية والربية 

والبحرية. 
ووجه االجتماع بتعليق الدراسة يف املؤسسات 
التعليمية والخاصة، ملدة أســبوع بشــكل 
مبدئي، لضمان سالمة الطلبة ومنتسبي هذه 

املؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية.
ونوه االجتماع بالجهود التي تبذلها  لجنة 
الطوارئ الحكومية  برئاســة نائب رئيس 
الوزراء سالم الخنبيش، يف متابعة اإلجراءات 

التنفيذية ملواجهة الوباء.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها 
العاملــون يف القطاع الصحــي يف مختلف 
محافظــات الجمهورية رغــم التحديات 
والصعوبات القائمة، إضافة إىل العاملني يف 
مختلف املنافذ الربيــة والبحرية والجوية.. 
الفتا إىل رضورة التعاطي بجدية وبمسؤولية 
مع هذا الوباء العاملــي، باعتباره موضوع 
إنساني يتطلب تظافر جهود الجميع بعيدا 

عن اية حسابات. 

دعم خطة الطوارئ
وأشــاد الدكتور معني عبدامللك بالتفاعل 
الكبر من مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية لدعم خطة الطوارئ الحكومية 
ملواجهة وباء كورونا، مشددا عىل املنظمات 
الدولية ويف مقدمتها منظمة الصحة العاملية 

لدعم جهود الحكومة يف هذا الجانب. 

وشــدد االجتماع عىل جميع املواطنني 
االلتزام بتعليمات السالمة وطرق الوقاية 
املقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة 
العامليــة والتعامل مع الوبــاء بجدية.. 
مهيبا باملواطنني التواصــل مع عمليات 
وزارة الصحة يف العاصمــة املؤقتة عدن 
واملحافظات يف حال الرغبة يف أي استفسار 

يخص الفروس.  

إجراءات وقائية في جميع المنافذ 
وزارة الصحة العامة والسكان، أكدت تنفيذ 
اإلجراءات الوقائية يف جميــع املنافذ الجوية 
والبحرية والربية، مــع رفد املحاجر الصحية 
باألجهزة واملســتلزمات الصحيــة، يف إطار 
إجراءات الطوارئ التي وجهت بها الحكومة 
إثر تفيش وباء كورونا يف العديد من دول العالم.

وقال الدكتور باعوم وزير الصحة العامة 
والســكان يف ترصيح لـ "26 سبتمرب" : إن 
الوزارة قامت بكافة التجهيزات واملستلزمات 
الوقائية التي تمكن  املحاجر يف املنافذ من أداء 
دورها عىل أكمل وجه من خالل توفر األجهزة 
واملستلزمات الوقائية ومحاليل الفحوصات 
يف العاصمة املؤقتة عــدن ومحافظات تعز 
واملــكال، فضال عن القيــام بعملية تدريب 
نحــو٨٠ طبيباً من املحافظــات عىل إدارة 
الحالة للعمل بمراكز العزل، يف الوقت الذي ال 
يزال العمل جاٍر لتدريب بقية الكادر الطبي 
الالزم، حتى تتمكن الفرق الصحية واملحاجر 
من القيام بمهامهــا يف التصدي للوباء قبل 
وصوله، والقيام باإلجراءات املتبعة، من خالل 
قياس درجة الحرارة وتعبئة البيانات الصحية 
للواصلني، واملعممة من قبل املنظمة وفحص 
حاالت االشــتباه فقط.. وأكد الوزير باعوم 
خلو اليمن من أي حالة اشتباه بالفروس، 
داعيا الجميع إىل أخذ الحيطة والحذر وااللتزام 
بالتعليمات واالرشــادات الطبية والوقائية 

تجنبا ألي طارئ.
الفتــا إىل أن وزارة الصحــة قامت بتفعيل 
فرق االســتجابة الرسيعة بجميع املحافظات 

واملديريــات، و رفع جاهزية غــرف عمليات 
الطوارئ بمكاتب الصحة باملحافظات، وغرفة 
عمليات الطــوارئ املركزية بــوزارة الصحة 
بالعاصمة املؤقتة عدن، حرصاً منها عىل تفعيل 
كافة قطاعات وفروع الوزارة يف هذه الظروف.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بإحصاء 
املواطنني الواصلني إىل اليمن وبلغ عددهم بنحو 
50.342 مواطناً تم دخولهم عرب املنافذ الربية 
والبحرية والجوية خالل الفرة من 18 يناير 
حتى 15 مارس الجاري وتم اتخاذ االجراءات 
االحرازية معهم، يف 11 منفذاً، منها 4 منافذ 

جوية، و4 منافذ بحرية و3 منافذ برية.
وأشار الوزير باعوم إىل أن الوزارة عملت 
من أجل نجاح هذه املهمة،  تجهيز 11 فريقاً 
يف هذه املنافذ، و تجهيز ودعم 11 من املحاجر 
الصحية باملنافذ، وكذا تجهيزات مراكز العزل 

يف ١٢ مركزاً يف املحافظات.   

دعم صيني للقطاع الصحي في اليمن
وكان الدكتور نارص باعوم وزير الصحة 
العامة والسكان قد بحث مع السفر الصيني 
لدى اليمن كانغ يونغ، التعاون الثنائي ودعم 
القطاع الصحــي باإلمكانــات والتقنيات 

واألجهزة ملواجهة فروس كورونا.
واستعرض يف الرياض، الوضع الصحي يف 
اليمن وســبل مجابهة فروس كورونا.. آمال 
االستفادة من الخربات الصينية التي نجحت يف 
مواجهة الفروس، والحصول  عىل أوجه الدعم 
من خالل أجهزة الفحــص املبكر للفروس 
واالحتياجات الالزمة من مطهرات ومرشات 
ومعقمات وألبسة واقية ملجابهة الفروس.. 
وأشــاد وزير الصحة بالجهود الكبرة التي 
حققتها الصني يف محارصة وعالج الفروس، 
وما تميزت به من قدرة فائقة يف التعامل معه 

والتغلب عليه بشكل شبه كيل.

االستعداد لمواجهة أي طارئ  
من جانبه قال الدكتور عيل الوليدي وكيل 
وزارة الصحة للرعايــة الصحية األولية يف 
ترصيح خاص لـ " 26سبتمرب": إن اللجنة 
الرئيسية ملجابهة فروس كورونا، أقرت يف 
العاصمة املؤقتة عدن، رفع مقرح للحكومة 
بشأن اختيار مستشفى األمل ليكون موقعاً 
للحجر الصحي لبعده عن السكان واحتوائه 

عىل التجهيزات الالزمة.
وأضاف أن اللجنة ناقشــت االستعدادات 
واإلجراءات االحرازية ملواجهة كورونا، والتأكد 
من مدى جاهزية واستعداد جميع املستشفيات 
الحكومية والخاصة ملواجهة أي وضع صحي 
طارئ.. مؤكدا ســعي الوزارة لتوفر الدعم 
الالزم من مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية ومنظمة الصحة العاملية ومنها 
محاليل مخربية للفحص الرسيع وتوفر جهاز 
)بي يس آر( ومالبس وقائية للعاملني باملنافذ 

ومراكز املعالجة والعزل.
وشدد عىل أهمية تدريب الكوادر من جميع 
املستشفيات الحكومية والخاصة بالعاصمة 
املؤقتة عدن وبقية املحافظات وتمكينهم من 
معرفة أساليب مواجهة الوباء والتعامل مع 

أي حاالت اشتباه.

جهود كبيرة
وأشار الدكتور الوليدي إىل أن وكافة الجهات 
تبذل جهودا جبارة تحسبا لهذا الوباء،  الوزارة 
بإرســال املســتلزمات الطبية واملعدات مثل 
أجهزة قياس الحرارة والربشورات وغرها من 
املستلزمات إىل املنافذ البحرية والربية والجوية 
ومطار عدن وســيئون الــدويل، وكذا توفر 
محاليل وأجهزة فحص ال )بي يس آر( يف كل 
من محافظات عدن وحرضموت وتعز بتدريب 
نحو 80 من الكوادر الصحيــة للتعامل مع 
السياسة العالجية يف كل املحافظات وبعدد30 
من كل محافظة وقسموا إىل ثالثة أقسام عىل 
اساس التدريب يف محافظاتهم بالرشاكة مع 

منظمة الصحة العاملية .
وأكد وكيل وزارة الصحة انشــاء غرفة 
عمليات مركزيــة يف العاصمة عدن وغرف 
عمليات فرعيــة يف كل املحافظات إىل جانب 
تجهيز فــرق االســتجابة الرسيعة وفرق 
الرصد الوبائي لتقــوم بدورها وفق رصد 
حديث ومكثف ألي حالة اشتباه .. وأشار إىل 
أن الــوزارة فتحت مركز عزل يف حرضموت 
الســاحل والوادي والصحراء واملهرة وتعز، 
وخالل األيام القادمة سيتم فتح مراكز أخرى 

يف محافظات أبني وشبوة والضالع.

العمل كفريق واحد
وقال الدكتور عبدالقــادر الباكري املدير 
التنفيذي للهيئة العليا لألدوية واملستلزمات 
الطبية لـ" 26ســبتمرب" : إن الهيئة تعمل 
يف إطار اللجنة الصحية الرئيســة ملجابهة 
فروس كورونا، حيث يتم االستعداد والتجهيز 
ملواجهة الوباء – تحســبا لوقوعه - بكافة 
املستلزمات الطبية الالزمة وتدريب الكوادر 

العاملة وتوفر األجهزة واملحاليل الالزمة.

 الوزير باعوم:  اليمن خالية من الفيروس وندعو الجميع االلتزام بالتعليمات واإلرشادات الوقائية تجنبا ألي طارئ
 الدكتور الوليدي:  نبذل جهودا جبارة تحســبا لهذا الوبــاء وأعددنا الكوادر الصحية العاملة وفرق 

الستجابة السريعة والترصد الوبائي
 الدكتــور الباكري: تم االســتعداد بكافة المســتلزمات الطبية المختلفة وتدريــب الكوادر العاملة 

وتوفير األجهزة والمحاليل الالزمة

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
الســلطة املحلية بالعاصمة املؤقتة عدن، بمضاعفة 
الجهود والعمل بكل اإلمكانيات املتاحة لتنفيذ اإلجراءات 
الوقائية واالحرازية من فروس كورونا املستجد، طبقا 
للتعليمــات الصادرة عن الحكومــة ولجنة الطوارئ 

املعنية.
وشــدد رئيس الوزراء خالل اتصــال هاتفي اجراه 
مساء اليوم بمحافظ عدن احمد سالم ربيع، عىل وزارة 
الصحة العامة والسكان والسلطة املحلية بالترسيع يف 
استكمال تطبيق إجراءات تجهيز مراكز الحجر الصحي 
واالستمرار يف اجراء الفحوصات عىل العائدين عرب املنافذ 

البحرية والجوية.. الفتا إىل أهمية الركيز عىل تنفيذ.
وقدم محافظ عدن لرئيس الوزراء، رشحا حول مجمل 
الجهود التي تم تنفيذها يف الجوانب االحرازية والوقائية 
للحد من إمكانية دخول الوبــاء إىل الوطن، بما يف ذلك 
تطبيق قرار تعليق الرحالت الجوية وفحص العائدين 
عرب مطار عدن الدويل خالل الفــرة املاضية، وغرها 
من اإلجراءات التي وجهت بها الحكومة.. مؤكدا بهذا 

الخصوص ان التنسيق يجري بوترة عالية مع وزارة 
الصحة العامة والســكان ومركز امللك سلمان لإلغاثة 

واالعمال اإلنسانية يف هذا الجانب.
وحث الدكتور معني عبدامللك، قيادة السلطة املحلية 
والتنفيذية بالعاصمة املؤقتة عدن، وبالتنســيق مع 
الــوزارات والجهات املعنية بتيســر وصول الرحالت 
االغاثية واإلنســانية وتطبيق اإلجراءات والتعليمات 
الخاصة بوباء كورونا املســتجد يف املوانئ البحرية.. 
مثمنا الجهود الكبرة واملبذولة من قبل الجميع يف اتخاذ 

التدابر الوقائية واالستعداد لهذه الجائحة.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ عدن عىل ســر 
العمل واألداء يف املكاتب التنفيذية والخدمية والصعوبات 
القائمة، واليات تجاوزها بما يضمن استمرار تطبيع 
األوضاع وتحسني مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني 

يف العاصمة املؤقتة عدن.
ويف السياق اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، عىل جهود السلطة املحلية بمحافظة املهرة 
بالتنســيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لتنفيذ 

االجراءات االحرازية والوقائيــة من فروس كورونا 
املســتجد، وما تم تنفيذه يف املنافــذ الربية والبحرية 
باملحافظة، لتطبيق التعليمات الصادرة من الحكومة 

ولجنة الطوارئ املعنية.
واستمع رئيس الوزراء خالل اتصال هاتفي اجراه، 
األثنني، بمحافظ املهرة محمد عيل يارس، إىل التدابر التي 
تم اتخاذها بما يف ذلك تزويد املنافذ بأجهزة ووســائل 
الفحص الالزمة، واالحتياجات املطلوبة يف هذا الجانب، 
اضافة إىل التنسيق القائم مع مركز امللك سلمان لالغاثة 
واالعمال اإلنســانية يف هذا الجانب.. مشرا إىل أنه تم 
اتخاذ جميع االحتياطات بموجب التعليمات والقرارات 
الحكومية يف املنافذ بفحص العائدين للتأكد من خلوهم 

من أي اعراض باملرض.
وشــدد رئيس الوزراء عــىل رضورة اتخاذ جميع 
االجراءات والتدابر الستمرار وصول الشحنات التجارية 
واالغاثية واالنســانية عرب املنافــذ وتطبيق تعليمات 
الفحص الالزمة، للحد من إمكانيــة دخول الوباء إىل 
الوطن.. منوها بالجهود الكبرة التي تبذلها الســلطة 

املحلية بمحافظة املهرة ووزارة الصحة وكل العاملني يف 
القطاع الصحي واملنافذ املختلفة يف هذا الجانب.

وأكد الدكتور معني عبداملك، ان الحكومة وبتوجيهات 
من فخامة رئيــس الجمهورية تعمل عىل تحســني 
االجراءات االحرازية واستكمال املختربات األكثر دقة 
يف عدن واملكال واملهرة وعدة مدن وبمساعدة من مركز 
امللك ســلمان لالغاثة واالعمال االنسانية لتجاوز هذه 

الجائحة.
كما اطلع رئيس الوزراء مــن محافظ املهرة ،عىل 
مستجدات االوضاع يف املحافظة بما يف ذلك اليات تطوير 
الخدمات العامة خصوصا يف مجــايل الكهرباء واملياه 
والرصف الصحي ومشاريع البنى التحتية، اضافة إىل 
االحتياجات الرضورية وفق االولويــات القائمة، بما 
ينعكس عىل مستوى معيشة وحياة املواطنني اليومية.
ونوه رئيس الوزراء بجهود قيادة الســلطة املحلية 
بمحافظــة املهرة يف تفعيــل أداء املكاتــب الخدمية 
والتنفيذية للقيام بواجباتها، إضافة إىل تنفيذ إصالحات 

هامة لضبط اإليرادات العامة املختلفة.

رئيس الوزراء يوجه السلطات املحلية يف عدن واملهرة بتنفيذ اإلجراءات الوقائية من كورونا
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اجلــوف.. حمــرقة امللــيشيا الكـهـنوتية
العميد شلفط: أحرزنا تقدمات كبيرة وسيطرنا على مواقع استراتيجية في قيسين والهذمول 

العقيد القرشي: أبطال الجيش يلقنون المليشيا هزائم قاسية
تقدمات ميدانية واســعة يحققها أبطال القوات 
املسلحة ومعهم رجال القبائل املساندة لهم، يف جبهات 
وميادين القتــال بمحافظة الجوف درع الجمهورية، 
التي تسطر اليوم تضحيات وبطوالت خالدة، سيدونها 

التاريخ بأحرف من نور.
"26سبتمرب" رافقت أبطال القوات املسلحة يف معركة 
الكرامة واستعادة الدولة التي يخوضونها اليوم يف جبهات 
الرشف والبطولة بمديرية خب الشــعف ذات األهمية 
االسراتيجية التي تحاول املليشيا املتمردة، وتستميت يف  
تحقيق أي تقدم ميداني، لكن كل محاوالتها تبوء بالفشل 
الذريع نتيجة اليقظة والحــذر والجاهزية الكبرة التي 

يتحىل بها أبطال القوات املسلحة.
وأحرز أبطــال الجيش ورجال املقاومة الشــعبية 
يف املعركة البطولية التــي انطلقت قبل يومني تقدما 
كبرا يف جبهة خب الشعف وســيطروا عىل 6 مواقع 
مهمة واغتنموا العديد من املعدات الثقيلة واملتوسطة 
والخفيفة وأرسوا أكثر مــن 54 عنرصا من عنارص 
املليشيا االنقالبية املنهارة كليا، ناهيك عن العديد من 

القتىل والجرحى التي تكبدتها تلك العصابة املارقة.
حول تلك املعركة البطولية التي خاضها األبطال يف وادي 
املهاشمة، وجبهة صربين القريبة من سوق الثلوث، يؤكد 
قائد لواء التضافر العميد هادي شلفط أن أبطال القوات 
املسلحة تمكنوا من الســيطرة عىل مواقع اسراتيجية 

جديدة كانت بحوزة املليشيا االنقالبية منذ ثالث سنوات.

مالحم بطولية خالدة
ويضيف العميد شــلفط أن املعركة الضارية التي 
اســتمرت يومني متتالني يف وادي املهاشمة، وجبهة 
صربين أجربت العرشات من مليشيا الحوثي االنقالبية 
عىل انشــقاقها مع كامل عتادها وأسلحتها وتسليم 
أنفسهم ومواقعهم للجيش يف منطقة الهذمول التي 

تم تحريرها، وجبهة صربين.
وأضاف قائد لواء الظافر أن أبطال الجيش استعادوا 
منطقة قيسني واستعادوا عربات ومدرعات عسكرية، 
وأسلحة بمختلف أنواعها كانت بحوزة تلك العصابة 

اإلجرامية.

تقدم ميداني واسع
مؤكداً أن األبطال البواسل شنواً هجوماً كبراً وواسعاً 
عىل مواقع العدو يف منطقة قيسني بمديرية خب الشعف 

بالقرب من جبهة صربين، ودارت معارك ضارية استمرت 
ألكثر من عرشين ســاعة ســطر األبطال فيها ملحمة 
بطولية كبرة، وتمكنوا من تحرير منطقة قيسني وقتل 
وجرح العرشات من املليشيا االنقالبية، وهناك أكثر من 
40 أسرا بيد أبطال قواتنا املسلحة، باإلضافة إىل استعادة 

عربتني وخمسة أطقم وأسلحة متنوعة.

خب الشعف مقبرة للمليشيا
ركن إعالم محــور الجوف العقيد ربيع القريش من 

جانبه أكد أن صحراء ورمال وجبال مديرية خب الشعف 
كانت بمثابة املقربة للمليشيا االنقالبية وعنارصها التي 
منيت بهزائم ساحقة عىل أيدي قوات الجيش يف وادي 

املهاشمة، وجبهة صربين.
موضحاً يف حديثــه لـ"26ســبتمرب" أن القوات 
املسلحة ما تزال يف تقدم ميداني واسع خالل املعارك 
التي تخوضها طيلة الفرة املاضية، وتحرز انتصارات 

وتقدمات ميدانية كبرة.

المليشيا تعيش لحظاتها األخيرة
مضيفاً أن الهدف ليــس تحرير محافظة الجوف 
وحســب، بل الهدف األســايس هو التوجه صوب 
العاصمــة صنعــاء لتحريرها وبقيــة املحافظات 
واملناطق الخاضعة لسيطرة تلك العصابة اإلجرامية 
الحوثية، وهو ما يبدو واضحاً وجليا أمام عزائم وهمم 
قوات الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال 
القبائل املســاندة التي هبت مــن كل حدب وصوب 
للتصدي لتلك املليشيا االنقالبية التي أصبحت اليوم 

تعيش لحظاتها األخرة.

مصرع وإصابة وأسر العشرات
القائد امليداني الرائد صالح الروساء أكد أن املعركة 
الضارية التــي خاضها الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشعبية الباســلة ومعهم رجال القبائل تمكن فيها 
األبطال البواســل من قتل وجرح وأرس عدد كبر من 
عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية بعد عملية استدراج 
ناجحة نفذتها قوات الجيش الوطني يف مديرية خب 

الشعف شمايل محافظة الجوف.
وقال الروساء أن قوات الجيش الوطني استدرجت 
عنارص املليشيا االنقالبية يف جبهة صربين، وأن قتىل 
وجرحى سقطوا  يف صفوف املليشيا، باإلضافة إىل وقوع 

عدد من عنارص املتمردين بأيدي أبطال الجيش.
 وأشار الرائد صالح الروســاء إىل أّن أكثر من 6 عربات 
عسكرية و 10 أطقم وأسلحة وأرسى من مليشيا الحوثي 
وقعت بيــد قبائل املرازيق بعد عملية هجومية معاكســة 
للجيش مسنودين بأبطال املقاومة الشعبية يف خب الشعف.

وقال الروســاء: أن أكثر من 20 أسراً حوثياً وقعوا 
بيد قوات الجيش ورجال القبائل يف الهجوم الواســع 
يف صحراء خب الشعف، وما تزال املليشيا الحوثية يف 

تراجع مستمر غربي جبهة صربين.

أكد قائد املنطقة العسكرية الثالثة اللواء 
الركن/ محمد الحبييش يف ترصيح صحفي 
لـ"26سبتمرب" أن أبطال القوات املسلحة 
ومعهم املقاومة الشــعبية الباسلة ورجال 
القبائل الذين هبوا من كل مكان إىل جبهة 
رصواح ماضون ومســتمرون وعازمون 
عىل مواصلة وتحقيق االنتصارات الكبرة، 
وهم يؤكــدون عىل الــدوام أن وتحرير ما 
تبقى من مديرية رصواح، ومن ثم التوجه 
صوب العاصمة صنعاء لتحريرها واستعادة 
مؤسســات الدولة من قبضة تلك العصابة 

اإلجرامية أمر حتمي.
وأضاف اللواء الحبييش: "أن أبطال القوات 
املسلحة سيكونون عند مستوى املسؤولية 
الكاملة امللقاة عىل عاتقهــم، واملتمثلة يف 
مقارعة االنقالبيني اإلماميني، ودحرهم من 

كامل تراب الوطن".
وأوضح قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
أن املليشيا االنقالبية التي حاولت التسلل إىل 
مواقع الجيش يف جبهة رصواح تلقت خسائر 
برشية كبرة وفادحــة يف العتاد واألرواح، 
بعد أن تم وضع كمني محكم لها من أبطال 

القوات املسلحة.
وقال اللواء الحبييش: "ال ننىس أيضاً دور 
طران التحالف العربي الذي تقوده اململكة 
العربية الســعودية وقياداتهــا الحكيمة، 
ومساهمته الفاعلة يف دك تعزيزات، وعربات، 
ومواقع مليشيا الحوثي االنقالبية، التي باءت 
كل محاوالتها بالفشل الذريع، وتلقت هزائم 

ساحقة".
وأشار قائد املنطقة العسكرية الثالثة إىل أن 
"اإلشاعات املغرضة، واملزيفة للحقائق التي 
تروج لها مليشيا الحوثي االنقالبية أنها قد 
وصلت إىل معسكر كوفل االسراتيجي كاذبة، 
وال أساس لها من الصحة، وخر دليل عىل 
كذب تلك العصابة املارقة هو املعسكر الذي 

أمامكم اآلن وتشاهدونه بأم أعينكم".

ليلة دامية عاشتها المليشيا
قائد جبهــة رصواح العميــد الركن/ 
أحمد أبو أصبع مــن جانبه أكد يف ترصيح 
لـ"26سبتمرب" أن مليشيا الحوثي االنقالبية 
عاشت ليلة دامية أثناء محاولتها التسلل إىل 
بعض مواقع الجيش املحاذية لسوق رصواح.
 وأوضــح العميد أبو أصبــع أن أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة 
ومعهم رجال القبائل تصدت مساء اإلثنني 
املايض لهجوم فاشل نفذته مليشيا الحوثي 
االنقالبية عىل بعض املواقع يف جبهة رصواح 

غرب محافظة مأرب.
وقال قائد جبهة رصواح: إن الجيش كرس 
هجوم مليشــيا الحوثي املدعومة إيرانيا يف 
جبهة رصواح بمســاندة كبرة من طران 
التحالف العربي، ومدفعيــة الجيش، وأن 

عرشات العنارص التابعة للمليشيا الحوثية 
املتمردة القت مرصعها بنران مدفعية قوات 
الجيش خالل املواجهات التي شهدتها األيام 
املاضية، وتكبدت خاللها املليشيا االنقالبية 

خسائر كبرة وفادحة يف العتاد واألرواح.
وأكد العميد أبو أصبع أن قوات الجيش ما 
تزال يف تقدم مستمر باتجاه سوق رصواح 
لتحريره واســتعادته من قبضة مليشــيا 
التمرد واالنقالب اإلمامية، ومن ثم التوجه إىل 
العاصمة صنعاء لتحريرها وبقية املحافظات 
واملناطق الخاضعة لسيطرة تلك العصابة 

املارقة.

أسرى المليشيا بالعشرات
وأضاف ابــو أصبع أن قــوات الجيش 
تمكنت من أرس قائد تلك املجاميع الحوثية 
التي حاولت التسلل إىل بعض املواقع الجيش 

الوطني، برفقة العــرشات من عنارصها 
املليشيا املدعومة إيرانيا.

كمين محكم
العقيد مراد العبادي ركن توجيه لواء الصقور 
الذي التقيناه يف مواقع الرشف والبطولة متقدماً 
الصفوف يف جبهة رصواح غرب محافظة مأرب 
من جانبه قال: "من خــالل الرصد واملتابعة 
املستمرة التي قام بها أبطال القوات املسلحة 
خالل الفرة املاضية، ملراقبة تحركات عنارص 
املليشيا املتمردة يف مختلف جبهات وميادين 
القتال بجبهة رصواح، تمكن أبطال الجيش 
إثر تلك املتابعــة الناجحة والتي أتت بثمارها 
كما ينبغي من خالل وضع كماشــة، وكمني 
محكم للعنارص الحوثية التي حاولت التسلل 
إىل بعض املواقع الجيش، واســتطاع األبطال 
امليامني الســيطرة الكاملة عىل مجاميع تلك 
العصابة املارقة، وإيقاع الكثر منهم بني قتيل 
وجريح، وأرس العــرشات منهم، باإلضافة إىل 
اغتنام آليات وعربات عسكرية كانت بحوزة 

تلك املليشيا االنقالبية".
وأكــد العقيــد العبــادي أن معنويات 
أبطال الجيش تعانق السماء، ولن تهز من 
معنوياتهم وعزيمتهم الصلبة إشــاعات 
وافراءات ومزاعم املليشــيا اإليرانية التي 
تروجها من خــالل وســائلها اإلعالمية 
الكاذبة أنها قد وصلت إىل معســكر كوفل 

االسراتيجي.

صامدون كصمود جبال صرواح
وأضاف ركن توجيه لواء الصقور: "نؤكد 
لقيادتنا السياسية والعسكرية أننا ثابتون 
وصامدون كصمود جبال رصواح الشماء، 
ولن نهني أو نســتكني، أو تتزعزع هممنا 
ومعنوياتنــا مهما حاولت تلــك العصابة 
اإلجرامية الحوثية الرويج وبث إشاعاتها 

الكاذبة للرأي العام".

تمثل القوات املسلحة مؤسسة الوطن والشعب الدفاعية 
واألمنية الدســتورية التي ولدت من رحم القضية الوطنية 
والنضال الجمهوري يف كفاحها ضد مليشيا الكهنوت الحوثية 
اإلمامية التي انقلبــت عىل الدولــة والجمهورية والعملية 
السياسية ومرشوع اليمن االتحادي يف21 سبتمرب 2014م 
املشؤوم، وأســقطت الدولة والجمهورية والعاصمة صنعاء 
ومؤسسات الدولة واملدن واملحافظات، ونهبت خريات ومقدرات 
الوطن والشعب، وأرادت العودة بعجلة الزمن إىل ماقبل ثورة 

26 سبتمرب املجيدة عام 1962م.
ويف لحظة انكشاف وانهيار مرير عاشه اليمن واليمنيون 
بسيطرة مليشيا غبار التاريخ وتسلطها عىل املشهد اليمني 
التي أشعلت حروبها العبثية ضد الشعب، ويف لحظات فارقة 
التف كوكبة من الضباط األحرار حــول الجمهورية وبدأوا 
يف تنظيم صفوف املقاومة وتأسيس القوات املسلحة واألمن 
وترتيب صفوفها يف مختلف ميادين وجبهات النضال الوطني 

الجمهوري املقدس، كانوا يف سباق مع 
الزمن الســتكمال بناء القوات املسلحة، 
وبمرور األشهر تشكلت وحداتها وألويتها 
ومحاورها ومناطقها العسكرية ودوائرها 
وهيئاتها برئاســة هيئة األركان العامة 
ووزارة الدفاع حتــى وصلت إىل ماهي 
عليه اليوم من مســتوى تدريبي وقتايل 
متميز عىل املستوى التكتيكي والعملياتي 
االســرتاتيجي واملعنوياتي، عكســت 
مستوى قدراتها املتطورة يف فنون القتال 
واملهارات املختلفة والجهوزية العالية، 
وماتزال عملية البناء والتأهيل والتقييم 
والتحديــث داخل أطرهــا وهياكلها 
التنظيمية والقيادية قائمة باستمرار، 
برغم كل الصعوبــات واملعوقات التي 

وضعت يف طريقها.
وهي مؤسسة الشعب الوطنية والجمهورية التي انصهر 
فيها كل األحرار الجمهوريني من أبناء اليمن - بشماله وجنوبه 
ورشقه وغربه - عىل امتداد الجغرافيا اليمنية، وتأسست عىل 
عقيدة عســكرية ووالء وطنيني بقيم ومضامني جمهورية 
خالصة، وأثبتت األحداث والظروف التي يمر بها الوطن، انها 
مؤسسة الشعب الوطنية وقلعة الدولة والرشعية الدستورية 
والحائط الجمهوري الصلب الذي تكرست عليه أحام اإلمامة 
الطائفية وطموح إيران التوسعية وكل املؤامرات واملشاريع 
الصغرية واملناطقية والقروية والجهوية غري الوطنية املتماهية 

مع املرشوع االنقابي اإلمامي الرجعي.
إن مؤسسة الوطن الدفاعية واألمنية تقوم بتنفيذ مهامها 
الوطنية الستعادة الدولة والجمهورية وتحرير العاصمة صنعاء 
وكل شرب من تراب الوطن وفق خطط عسكرية مدروسة ووفق 
اســرتاتيجية واضحة وتخوض أرشس املواجهات يف معركة 
اليمن الوجودية واملصريية املقدسة ضد عدو اليمن والشعب 
األزيل الذي يستهدف كل مكونات املجتمع - املدنية والقبلية 
وكل فئاته وأطيافه السياسية والحزبية والثقافية - دون تمييز، 
والجميع يعرف أن تاريخ اإلمامة الدموي املظلم الذي استبد 
باليمن أزمنة وعصورا طويلة خال فرتات سيطرتهم عىل اليمن 
ولم يستثن أحداً، ويعرف الجميع بأن االنقابيني اإلماميني 
الجدد ما هم إال امتداد لتاريخ وفكر كهنوتي دموي استبدادي 
فايش، ويخطئ من يعتقد أنه أمام انقاب عسكري أو سيايس 
قد يقف عند حدود سياسية أو اجتماعية وسقف معني، وأنه 
سوف يزول بزوال شخوصه ولو بعد حني، بل نحن أمام عدو 
وجودي يستهدف حرية وكرامة وهوية ووجود شعب وبلد 
بأكمله، عدو قائم عىل االجتثاث وسياسة التجريف والتسلط 
واالســتبداد املطلق، يقوم عىل إلغاء إنسانية اإلنسان اليمني 
وآدميته  الســتعباده، ويمكن توصيفه بأنه أطول استعمار 
سايل عنرصي يف التاريخ، بل وتعد اإلمامة عدو الشعب األزيل 
القائم عىل فكرة اإلعاء من شــأن العرق السايل وإسقاط 
الشعب واألمة وفق خرافة الحق اإللهي املقدس واالصطفاء 

السايل العنرصي.

وهذا ما جعل اليمن واليمنيني يدفعون الكلفة باهظة طوال 
عصور سيطرة الساليني، حيث فقد اليمن وحدة كيانه ووحدة 
مجتمعه ووجوده وحضوره ومكانته كقوة سياسية واقتصادية 
وحضارية فاعلة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، وتحول 

املجتمع إىل قطيع من العبيد والفقراء والجوعى.  
من هنا تتجىل عظمة التضحيات واإلنجازات التي قدمها 
ويقدمها  أبطال القوات املســلحة واألمن - جنودا وضباطاً 
وقادة منذ الطلقة األوىل يف معركة الجمهورية الثانية قبل خمس 
سنوات وحتى هذه اللحظة وهم يقدمون قوافل من الشهداء 
ويروون بدمائهم الطاهرة سهول ووديان وجبال وصحاري 
اليمن يف معركة اليمن الوجودية واملصريية املقدسة التي حققوا 
من خالها ومايزالون إنجازات وانتصارات كبرية ضد مليشيا 
الكهنوت وغبار التاريخ وبأقل اإلمكانيات يف مختلف قطاعات 
ومحاور الجبهات، متحلني بمعنويات عالية تعانق السماء 
وبإيمان راسخ ال يتزعزع بعدالة القضية الوطنية السامية 

والنبيلة التي يقاتلون من أجلها.
وها هو الشــعب اليمني اليوم يقف 
خلف قواته املسلحة واألمن بعزم، وتتعزز 
ثقته أكثر بمؤسســته الدفاعية واألمنية 
التي أصبحت تشكل سياج اليمن املنيع، 
والحائط الجمهوري الصلب الذي تتهشم 
عليه أحام اإلماميني الجــدد يف العودة 
والســيطرة عىل اليمن، وعىل هذا الحائط 
الجمهــوري تصطدم أطمــاع طهران 

التوسعية يف اليمن واملنطقة.
ويف نفس السياق نســمع يف الضفة 
الرمادية أصوات نشاز، وكأن نفس املشهد 
املشــوه يتكرر لطوابري من الكتاب الذين 
يصفون أنفســهم كتابــا حداثيني وهم 
يقدحون يف القوات املســلحة يف محاولة 
بائسة ورخيصة  لانتقاص من إنجازاتها وتضحياتها واالساءة 
لدماء شــهداء اليمن العظماء الذيــن رووا بدمائهم الزكية 
تراب الوطن من أجل حرية وكرامة الشعب بما فيهم هؤالء 
املتسكعون يف الفنادق بالعواصم  وأمام األبواب لاسرتزاق 
بصورة مبتذلة ورخيصة ومخزية يف مشهد يتكرر، ويؤكد 
مدى السقوط األخاقي الذي وصل إليه أنصاف املثقفني من 
ذوي الدفع املسبق الذين سبق وأن برروا ملليشيا الكهوف يف 
اسقاط دماج وعمران وصنعاء واليمن عام 2014م، وسوقوا 
ملرشوع اإلماميني الجدد وأضفو عليهم صفة الحداثة املدنية، 

وكانوا أحد ضحاياه.
اليوم يتكرر مشهد الخيانة والسقوط املدوي بنفس االسلوب 
املبتذل واملخزي يف اســرتزاق رخيص عىل حســاب الوطن 
والشعب وقواته املسلحة وقضيته العادلة يف تخادم واضح 

بني تلك املشاريع واألجندات واملرشوع الحوثي.
التاريخ واألجيال القادمة لن يغفروا تلك الخيانات واملواقف 
التي حاولت االساءة للوطن والشعب اليمني واالنتقاص من 

تضحيات قواته املسلحة.
إن املعركة التي تخوضها قواتنا املسلحة واألمن ضد مليشيا 
الكهنوت الحوثي هي معركة وجودية مقدسة واالنتصار فيها 
خيار الســام الوحيد مهما عظمت التضحيات، فالحوثي 
أضعف مما تســوقه آلته الدعائية واإلعامية وآلة حلفائه يف 
طهران الضاحية الجنوبية اللبنانية والعراق، ولعل ما يحدث 
يف رصواح خال اليومني املاضيني شــاهد عىل حجم املأساة 
التي يعيشها املواطنون يف مناطق سيطرة الحوثي، حيث يزج 
باآلالف البسطاء تحت تأثري املخدر إىل محارق الجبهات دون 
االكرتاث لحياتهم، حيث لقي العرشات من عنارص املليشــيا 

مرصعهم ووقع العرشات يف األرس.
فالحوثي يختلق االنتصارات يف اإلعام فقط، وأنا أؤكد أن 
النرص  الكبري وتحرير صنعاء أمر حتمي وبات قريبا جدا،  
وسيكون من أجل سامة اليمن ووحدة شعبه وترابه الوطني 
والحفاظ عىل نظامه الجمهوري وســامة أجياله القادمة، 

والحفاظ عىل الهوية اليمنية والعربية اإلسامية.
• رئيس شعبة الصحافة العسكرية

المقدم/ رشاد المخالفي 

القوات المسلحة.. سياج الوطن وقلعة الجمهورية الحصينة املقاتلون: مستمرون يف امليدان وعازمون عىل مواصلة االنتصارات
قائد المنطقة العسكرية الثالثة: تحرير ما تبقى من مديرية صرواح، والتوجه صوب العاصمة صنعاء أمر حتمي

قائد جبهة صرواح: قوات الجيش في تقدم مستمر  والمليشيا  تتكبد خسائر فادحة
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  تقرير : توفيق الحاج

من قمم رصواح الشموخ واملجد يرسل أبطال 
الجيش الوطني تباشر النرص والتمكني لكل أبناء 
الشــعب اليمني معلنني صمودهم وعزمهم عىل 
اقتالع املرشوع الساليل الكهنوتي اإليراني من كل 

ربوع اليمن.
لألسبوع الثالث عىل التوايل يمرغ أبطال الجيش 
الوطنــي يف رصواح وهيالن غرب مــأرب أنوف 
املليشيا ويبعثروهم يف الشعاب والجبال، ويحققون 
انتصارات وتقدمــات وتطهر مواقــع وتباب 
اسراتيجية مطلة عىل مركز املديرية بدعم وإسناد 
من مقاتــالت التحالف العربي التي اســتهدفت 
بعرشات الغــارات تعزيزات املليشــيا وعتادها 
وعنارصها الفارة من مواجهات أبطال الجيش، 
حيث اســتهدفت طائرات تحالف دعم الرشعية 
معدات عسكرية استقدمتها املليشيا تحتوي مدافع 

وعربات وأطقم مزودة بالرشاشات والعيارات.
غارات طران تحالف دعم الرشعية يف رصوح 
خالل األسبوع مكثفة بلغت بحسب مصادر ميدانية 
عرشين غارة وأسفرت عن مقتل أكثر من 90عنرصاً 
من عنارص املليشــيا بينهم قيادات وقد تركزت 
الغارات يف أطراف هيالن واملشجح ومركز مديرية 
رصواح جميعها حققــت أهدافها بدقة وألحقت 

خسائر برشية ومادية يف صفوف املليشيا.
مدفعية الجيش الوطني هي األخرى لم تتوقف 
يوما عن حصاد عنارص املليشيا يف جبهة رصواح، 
حيث دكت مواقــع تمركزهم ونقاط تجمعاتهم 
تبعها هجوماً واسعاً شنه أبطال الجيش الوطني 
تمكن خالله من تطهر مواقع اســراتيجية يف 

رصواح وهيالن وصد تسلالت.
وقد نرش مركز سبأ اإلعالمي مقاطع مصورة 

تظهر تحركات عنارص املليشــيا وتجمعها قبل 
أن تستهدفها غارات الطائرات وتبعثرها قذائف 
املدفعية وهناك مقاطــع كثرة تم نرشها تظهر 
هزيمة وخور وفرار عنارص املليشيا تاركة مواقعها 
وعتادها وجرحاها غنيمة ألبطال الجيش امليامني.

وألن جبهة رصواح وجبهة هيالن مرسح عملياتي 
واحد وسلسلة جبلية متداخلة فإن االنتصارات التي 
سطرها أبطال الجيش الوطني مطلع االسبوع يف 
جبهة هيالن وتطهرهم تبة ركن هيالن االسراتيجية 
وكرس عظام املليشــيا يف تبة الكسارة كانت لدى 
املقاتلني األبطال يف مختلــف الجبهات نرص مبني 

وتبشر إلهي باقراب نهاية املليشيا.
حول انتصارات أبطال الجيش الوطني يف جبهة 
رصواح وهيالن وهزيمة املليشــيا وفرارها من 

املواقع خائفة مذعورة قال العقيد/ عيل الدمايس 
ركن توجيه جبهــة رصواح، إن االنتصارات التي 
يحققها أبطال الجيش الوطني يف جبهة رصواح 
والثبات األســطوري ليس بغريــب عنهم، فهم 
متوثبون للنرص، جاهزون ومستعدون لالنقضاض 
عىل عنارص املليشيا ودحرها واجتثاثها، مؤمنون 
بأن معركتهم مع املليشيا معركة مصر وأنهم هم 

الغالبون.
ويضيف الدوايس: املرابطون يف جبهة رصواح 
شامخون كشموخ هيالن وثابتون كجبال رصواح 
يتســابقون إىل قتل عنارص املليشــيا كاألسود، 
ويتحركون كالجسد الواحد بأسهم شديد وقلوبهم 
عىل عدوهم حديد وعنارص املليشيا تدرك ذلك جيدا.

الدمايس اعترب األخبار التي تفيد بتقدم مليشيا 

الحوثي شــائعات تبثها عنارص املليشيا رداً عىل 
الخسائر الكبرة التي تعرضت لها خالل اليومني.

ويأتي تحرك وهجوم أبطــال الجيش الوطني 
املفاجئ ملليشيا الحوثي يف جبهة رصواح رضبة 
استباقية موجعة تلقتها عنارص عىل مليشيا التي 
كانت تنوي شن هجوما عىل مواقع الجيش الوطني 
يف جبهة رصواح وهيالن، وألن أفراد الجيش الوطني 
عىل اســتعداد دائم يتابعون ويراقبون تحركات 
عنارص املليشيا وحشــودها، فقد وجهوا رضبة 
استباقية مزقت جموع املليشيا وأهلكت حشدها 
الذي قدره ضباط مشاركون يف الهجوم االستباقي 

بمئات املغرر بهم.
الهجمة االستباقية مكنت أبطال القوات املسلحة 
من تأمني ما تبقى من جبل هيالن االســراتيجي 
وصوال إىل أعــىل قمة فيه والســيطرة عىل التبة 
 الحمراء واالقراب من تبة املطار املطلة عىل سوق 
ومركز مديريــة رصواح وتدمر هجوم حوثي يف 
املشجح، كما تم تنفيذ كمني محكم لكتيبة حوثية 
واغتنام 7 أطقم بكل عتادها وأرس وقتل عرشات 

الحوثيني بينهم قيادات.
النقيب/ حافظ مراد توجيه اللواء 13مشاة قال: 
حاولت مليشيا الحوثي بعرشات املغرر بهم التسلل 
نحو ميرسة املشجح، وهناك كان لهم أبطال الجيش 
الوطني باملرصاد مزقوهم وقتلوهم وأرسوا منهم 

العرشات.
وأضــاف: أبطال الجيش الوطني يف املشــجح 
وهيالن يسطرون مالحم أسطورية ال تقل شأنا 
عن معركة القادسية والرموك التي خلدها التاريخ.
ويقول: انتصارات املليشــيا وهمية وتقدمها 
كاذب، ولدى الجيش الوطني عزيمة واســتعداد 
وجاهزية قتالية تمكنه من تحقيق انتصارات ال 

تتوقعها املليشيا وال املفسبكون.

  مجيد الضبابي

أثبتت تعز أنها عصية عــىل العدو, ويثبت 
الجيش كل يوم أنه يقــظ أكثر من ذي قبل، 
ويؤكد انــه من الصعب اخراقه بســهولة، 
يقظة وحنكة أبطال الجيش يف جبهات متفرقة 
بأحياء املدينة وريفها أصابت مليشيا الحوثي 
املتمردة بخيبات أمل يف مرات عدة، وتحطمت 
مساعيها يف التقدم والســيطرة عىل مواقع 
مهمة يتحصن فيها الجيش كان آخرها قبل 
أيام عندما سعت مليشيات الحوثي إىل محاولة 
اخراق جبهات الجيــش بتعز بهدف تحقيق 
تقدم ميداني عىل األرض، ورضبت بكل ثقلها 
وشنت هجوماً عنيفاً عىل تحصينات األبطال 

يف الجبهة الرشقية للمدنية.
حيــث دارت مواجهات عنيفــة يف محيط 
مدرسة محمد عيل عثمان وقرص الترشيفات 
واألحياء املتقدمة باتجاه أماكن تمركز املليشيا 
امتــدت إىل محيط الكريفات وتبة الجعشــا 
والتي حاولت  خاللها املليشيا التقدم من عدة 
اتجاهات وســط تغطية نارية كثيفة، لكن 
يقظة أبطال الجيش حالت دون ذلك وأجربت 
عنارص املليشيا عىل الراجع بعد خمسة قتىل 
من عنارصهم بينهم قائد ميداني وجرح عدد 

آخرين.
يف الســياق صدت قواتنا املسلحة عمليات 
تسلل لعنارص املليشيا يف محيط معسكر الدفاع 
الجوي شمال غرب املدينة بعد مواجهات دارت 
يف املواقع الشمالية ملعســكر الدفاع الجوي 
وجبل القارع ووادي الزنوج، كما صدت قوات 

الجيش محاولة تســلل لعنارص املليشــيا يف 
محيط جبل هان من أماكن تمركزها يف منطقة 

الربيعي غرب جبل هان.
إىل ذلك كثفت مليشيا الحوثي من قصفها 
املدفعي التي اســتهدفت من خالله األحياء 

الرشقية للمدينة ومناطق آهلة بالسكان نال 
حي الزهراء رشقي املدينة النصيب االكرب من 
تلك القذائف الغادرة التي انهالت فوق بيوت 
املواطنني وحصدت ثالثة شهداء بينهم امرأة 

وأصيب ثمانية آخرون بشظايا.

هذا وقد أصابت قذيفة غادرة سيارة تتبع 
أبناء عم وكيل املحافظة الشيخ عارف جامل 
عندمــا كانوا يف طريقهــم إىل البيت بمحيط 
مستشفى الحمد الذي يقع بالقرب من مواقع 
مليشيا الحوثي أدت إىل استشهاد األربعة الذين 
كانوا يف السيارة، علماً أن حصيلة الشهداء يوم 
الجمعة ارتفع إىل 12 شــهيداً بينهم امرأتان 
وطفل  جــراء قصف مليشــيا الحوثي عىل 

مناطق متفرقة بمحافظة تعز.
أسماء الضحايا: وسيم مختار ومهند عيل، 
ومناف الذبحاني، غمدان محمد جامل، وأحمد 

غمدان محمد جامل، ومحمد شائف.
الجدير بالذكر أن الجيــش الوطني يف تعز 
يعيش حالة تأهــب قصوى وجاهزية قتالية 
تحسباً ألي عمليات هجوم تنفذها املليشيا, 
يف وقت تتعقب فيه األجهــزة األمنية الخاليا 
النائمة وجماعات تعمــل لصالح العدو عرب 

وسائل عدة.
ويف هذا الصدد قال أحد الضباط يف الجيش 
وهو قائد كتيبة يف اللواء17مشاة: "ان الجيش 
يف تعز يقظ وســيكون باملرصاد ألي محاولة 
اخراق، وسيكون ســداً قوياً امام غطرسة 

مليشيات االنقالب".
وأضاف: "كل األفراد يف حالة استعداد بال شك 
ألننا نعيش يف حالة حرب ضد مليشيا الحوثي، 
وال ينبغي التساهل أو الراخي كما أن األبطال 
يتمتعون بمعنويات مرتفعة، والتي تأتي من 
إيمانهم بعدالة قضيتهم، وهي قضية الوطن 
والرشعية التي نسعى الستعادتها والقضاء 

عىل مليشيات الدمار والخراب".

تعز.. اجليش الصخرة التي تتحطم عليها آمال املليشيا

المقاتلون: عازمون على اقتالع المشروع الساللي من كل ربوع اليمنالمقاتلون: عازمون على اقتالع المشروع الساللي من كل ربوع اليمن

العقيد الدمايس: أبطال اجليش يف رصواح مؤمنون بأن 
معركتهم مصريية وأهنم هم الغالبون قبل استشهاده بأربعة أشهر، دعا يف وصية كتبها، للمتقاعسني عن الدفاع 

عن الوطن إىل القيام بواجبهم مؤكداً: "أن املرشوع الفاريس يجتاح املنطقة، ال 
يبايل بعدد من ُيـقتل من الَطرفني، ألنه يف األخر دم عربي، وليس لهم هٌم سوى 
مرشوعهم الذي يريدون أن يعيدوا من خالله أمجاد فارس، وهؤالء املتهاونون 

سوف يخلعونهم بعد انتهاء املعركة".
إنه الشهيد العميد الركن زيد الحوري أركان حرب اللواء 314، من مواليد 
1970، ينتمي إىل قرية "الحوري" بـ مدينة القاعدة مديرية ذي سفال محافظة 
إب، درس يف قريته وأكمل دراســته يف مدينة القاعدة، له من األطفال ستة، 
ثالثة ذكور، ومثلهم إناث، التحق بعد الثانوية بكلية الطران والدفاع الجوي، 
وعمل بعدها كمدرس يف الكلية ملدة عرشين عاماً تدرب عىل يديه العديد من 

الضباط األشاوس.
وعرف عن الشهيد أنه رجل محب للخر، أســس مرشوعا خرياً إلفطار 
الصائم يف قريته خالل شهر رمضان، كان يستهدف املحتاجني والفقراء، وقام 
بالكثر من األعمال الخرية التي خلدته يف نفوس كل من عرفه، قبل أن تخلده 
االنتصارات التي حققها برفقة أبطال القوات املسلحة يف ميادين الدفاع عن 

الجمهورية والرشعية.
مع انقالب املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة من إيران واقتحامها العاصمة 
سارع الشهيد لالنضمام إىل صفوف النواة األوىل للجيش، حيث أسهم بفاعلية 
يف تأسيس اللواء 314 وخاض مع أبطال اللواء معارك عديدة محققاً انتصارات 
يف مواقع عدة من الفاو، والسد، واملناطق املحيطة به، ثم انطلق باتجاه ماس، 
وبراقش، والجدعان، حتى وصل إىل نهم، فقاتل حتى ارتقى إىل ربه شــهيداً، 

فرحا بما أوتي من منزلة وكرامة.
دروس كثرة تضعها قصة الشهيد الحوري أمامنا اليوم، فالبطل الذي وقف 
يف وجه الكهنوت ومرشوع إيران وأذرعها، أوصانا أوالً بالوقوف صفاً واحداً يف 
معركة الدفاع عن الجمهورية وإخالص النية والعمل لوجه الله والوطن االتحادي 
الكبر، وهنا ليس ثمة ما يمكن قوله إال كما قال الشهيد: كونوا صفاً واحداً، 
ودافعوا عن جمهورية الشعب، وحلم الدولة االتحادية، وعهد الشهداء األبطال.

حمافظة ريمة تسري قافلة النرص 
للجيش يف فرضة هنم 

سرت السلطة املحلية بمحافظة ريمة قافلة غذائية ومادية دعماً 
للجيش الوطني يف جبهات القتال بمديرية نهم.

وانطلقت القافلة التي تقّدمها محافظ محافظة ريمة اللواء محمد 
الحوري والعميد محمد الجرادي وعدد من القيادات العسكرية وقيادات 
املقاومة ووجهاء املحافظة، من وســط املدينة يف صورة معربة عن 

التالحم بني املواطنني وأبطال الجيش.
وقال محافظ محافظة ريمة اللواء محمــد الحوري أثناء انطالق 
القافلة: إن هذه القافلة ليست األوىل ولن تكون األخرة، مؤكدا أن أبناء 
محافظة ريمة سوف يقفون صفاً واحداً إىل جانب الجيش ضد مليشيا 

الحوثي.
وأشاد ببطوالت أبطال الجيش وتضحياتهم يف مختلف جبهات القتال، 
الفتا أن أبناء املحافظة لن يبخلوا يف دعم الجيش يف مختلف الجبهات 

بكل ما أوتوا من إمكانيات.
من جانبه قال مستشــار وزير الدفاع العميد/ محمد الجرادي: إن 
قوافل ريمة لن تقف عند هذه القافلة يف جبهة معينة، بل هي ممدودة 
إىل كل جبهات ومواقع البطولة والرشف، وأن رجال ريمة متواجدون 

يف كل موقع عىل امتداد الوطن، ولن يعودوا إال منترصين بعون الله.
كان يف اســتقبال القافلة قائــد اللواء 81 مشــاة العميد الركن/ 
عبدالوهاب أســعد، حيث رحب بالجميع معربا عن شــكره وتقديره 

ملحافظ ريمة وكل من حرض معه ودعم يف تسير قافلة النرص. 
وأعرب املشاركون يف القافلة عن وقوفهم الكامل خلف قوات الجيش 
يف معركة اســتعادة الدولة واملؤسسات الحكومية من قبضة مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، وتخليص املواطنني من ظلمها 

وجربوتها.

الخالدونالخالدون
الشهيد العميد الركن زيد الحوري

أركان حرب اللواء 314

إعداد/ محمد الحريبي
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أكد العميد/ لؤي الزامكي - أركان حرب محور أبني، 
قائد اللواء الثالث حماية رئاســية، جهوزية وحدات 
محور أبني، واستعدادها الكامل لتنفيذ أي مهام موكلة 
من رئيس الجمهورية املشر الركن/ عبدربه منصور 

هادي.
موضحاً، أن وحدات محور أبــني تنترش من قرن 
الكاليس غرباً إىل مديرية املحفد رشقاً وثرة شــماالً، 
وُتسيطر عىل أكثر من %80 من الخارطة العسكرية 
محور وليس لدى مليشيا املجلس االنتقايل سوى 20% 

من املحافظة.
الفتاً إىل أن مليشيا االنتقايل ال ُتسيطر إال عىل مديرية 
زنجبار وأجزاٍء من مديرية خنفر التي ُتســيطر عىل 
أجزاء منها وحدات محور أبني وتحديداً شقرة وقرن 

الكاليس وهي مناطق تتبع مديرية خنفر إدارياً.
وقال العميد الزامكي يف لقاء خاص مع صحيفة 26 
ســبتمرب: إن البلد يعيش ظرفاً استثنائياً فالحكومة 
الرشعية يف حرب مع مليشيا االنقالب الحوثية ومليشيا 
االنتقايل، وهو ما ُيحتم اشــراك وحــدات الجيش يف 
مهمة تأمــني املديريات كون مهــام الجيش واألمن 
مشركة وهذا ما تقوم به وحدات محور أبني املنترشة 

يف املديريات.
وعن أهمية املناطق التي تنتــرش فيها وحدات محور 
أبني، أفاد أركان حرب محور أبني قائد اللواء الثالث حماية 
رئاســية العميد لؤي الزامكي أن ما يقع تحت سيطرة 
وحدات محور أبني تعترب مناطق اسراتيجية كونها ُتقسم 
البلد إىل نصفني وكذا كونها ممراً دولياً، ومن يريد السفر 

ألي محافظة جنوبية البد له من عبور عرب أبني.
وتابع "استطعنا وخالل فرة قصرة تأمني مديريات 
أبني وخلق اســتقرار أمني يشهد له جميع املواطنني 
والشــخصيات االجتماعية يف املحافظة، فالحوادث 
األمنية تكاد تنعدم، وحركة سر املسافرين تتم بكل 

أمان دون أي مخاوف".

الجيش يخضع لنظام مؤسسي
وقــال أركان حرب محور أبني قائــد اللواء الثالث 
حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي: إن التنسيق بينهم 
وبني وزارة الدفاع مســتمر ومتواصل، فهم األساس، 
ومنهم نتلقى األوامــر والتوجيهات، ونحن يف الجيش 

نخضع لنظام مؤسيس يسر عليه الجميع.
وأردف" وما تنفيذ الجيــش الوطني ما يخصه يف 
امللحق العســكري من اتفاق الريــاض إال تأكيد عىل 
مؤسسية الجيش، فليس هناك أي قائد عسكري ُيقدم 
عىل خطوة عشــوائية دون أن تكون هناك توجيهات 

عليا، كما هو الحال مع مليشيا املجلس االنتقايل".

واســتدرك بالقول" نفذنا ما يخصنــا يف امللحق 
العسكري وهذا بشهادة ضباط التحالف العربي والذين 

نزلوا لإلرشاف بأنفسهم عىل مدى تنفيذ االتفاق".
وتابع" ومما قاله لنا الضباط الســعوديون الذين 
حرضوا لإلرشاف املبارش عىل تنفيذ االتفاق أنهم ملسوا 
يف الجيش الوطني االنضباط وتنفيذ األوامر الصادرة عن 
وزارة الدفاع وقيادة الرشعية ممثلة بفخامة الرئيس 
املشــر الركن عبدربه منصور هــادي دون مماطلة 
او تســويف، بعكس الطرف اآلخر الذي وجدوا فيهم 
العشوائية، فكل قائد كتيبة يعترب نفسه دولة بذاته".

مؤكداً تنفيذ وحدات محور أبني كل ما يخصها يف اتفاق 
الرياض وبكل سالسة وتسلسل هرمي فتوجيهات رئيس 
الجمهورية املشر الركن عبدربه منصور هادي إىل وزارة 
الدفاع وهيئة األركان العامة ومنهم إىل غرفة العمليات 

والسيطرة وصوالً إىل غرفة العمليات والسيطرة املتقدمة 
يف أبني ومن ثم التنفيذ مبارشًة.

الفتاً إىل وجود نحو 100 فرد من العسكرية الثالثة 
والسابعة، قضت مصفوصة امللحق العسكري الخاص 
باتفاق الريــاض، بانســحابهم وعودتهم ملواقعهم 
السابقة يف مناطقهم العسكرية، وهذا ما تم فعالً فور 

وصول اللجنة العسكرية املرشفة عىل تنفيذ االتفاق.
ُمشراً إىل أن مصفوفة تنفيذ امللحق العسكري نصت 
عىل نقل الوية عسكرية من محور أبني وتوزيعها عىل 
مناطق أخرى، كلواء الدفاع الســاحيل املُقرر نقله إىل 
محور طور الباحة لكن مليشيا املجلس االنتقايل عرقلت 
عملية النقل وعىل مرأى ومســمع من أعضاء اللجنة 

السعودية.
وشبَّه العميد الزامكي ما قامت به مليشيا املجلس 

االنتقايل من عرقلة لنقل لواء الدفاع الساحيل يف الثامن 
من فرباير/شباط املنرصم بترصفات مليشيا الحوثيني 
االنقالبية والتي ال تحرم أي عهود أو مواثيق وتخلف 

كل ما تلتزم به.
واستدرك العميد الزامكي بالقول" نحن نفذنا ما يخصنا 
يف اتفاق الرياض ونحن مع السالم ولسنا دعاة حرب، وإنما 
دعاة سالم إلخراج البلد مما هي فيه من مأزق وضعنا فيه 

االنقالبيني يف الشمال واالنقالبيون يف الجنوب.
وتابع" منذ اليوم األول وفخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي ينادي بأن الحوثــي هو عدونا األول، 
وبالقضاء عليه ومرشوعه الكهنوتي يمكن حل باقي 
القضايــا يف إطار املرجعيــات وبمقدمتها مخرجات 
الحوار الوطني التي أنصفت اليمنيني شمالهم وجنوبهم 

واوجدت حلوالً عادلة ومنصفة للجميع".

ووصف أركان حرب محــور أبني قائد اللواء الثالث 
حماية رئاســية العميد لؤي الزامكي من يقفون ضد 
مرشوع الدولة االتحادية بالنافذين وأصحاب املصالح 
الخاصة الذين يخشون فقدان مصالحهم عندما يحكم 

كل إقليم نفسه ويستفيد من ثرواته.
واعترب العميد الزامكي محافظة شــبوة النموذج 
األمثل للمحافظة املاضية يف مرشوع التنمية واالستقرار 
كونها بعيدة عن خراب املليشــيا والعصابات سواء 

الحوثية أو مليشيا االنتقايل.
ويف موضوع التنسيق بينهم يف محور أبني ومحور 
عتق، أفاد العميد لؤي الزامكي أن التنســيق عىل أعىل 
ما يكون وبشكل مستمر ومبارش؛ ألجل تأمني الخط 
الدويل، وكذا تأمني املحافظتني من العصابات واملخربني.

وأشار إىل أن وحدات محور أبني تشرك يف املهام التي 
تنفذها وحدات محور عتق يف مديريات شبوة املُحاذية 
ملحافظة أبني، كما وتشرك وحدات محور عتق يف اسناد 
محور أبني يف املهام املُنفذة باملديريات املحاذية لشبوة.

ولفت إىل أن الوضع األمني يف املحافظتني بات يف أفضل ما 
يكون، وانتهت عصابات التخريب التي كانت تنفذ هجمات 
عىل دوريات الجيش، وذلك بعد الحمالت العسكرية النوعية 
املُنفذة يف املربعات التي كانت تنترش فيها عصابات التخريب 

املرتبطة بمليشيا املجلس االنتقايل.

المعركة مع الحوثيين في ثرة
قلل أركان حرب محور أبني قائد اللواء الثالث حماية 
رئاسية العميد لؤي الزامكي من مستوى املخاطر يف تلك 
الجبهة والتي قال: بأن مليشــيا الحوثي لن تحاول أبداً 
التقدم نحو املناطق الوســطى يف أبني، فليست لهم أي 
حاضنة شعبية هناك وبمجرد نزولهم ستكون نهايتهم.

وأردف العميد الزامكي يف سياق حديثه لصحيفة 26 
سبتمرب " ما تقوم به مليشيا الحوثيني من تحشيد يف 
جبهة ثرة ليس للهجــوم عىل أبني بقدر ما هو ترتيب 
لصفوفهم للدفاع عن مواقعهم خشية هجوم القوات 
الحكومية تجاههم وهذه املعلومات حصلنا عليها من 

مصادر ميدانية هناك".
ُمشــراً إىل أن ما تشهده الجبهة من اشتباكات من 
حني آلخر إنما يحاول الحوثيــون من خاللها التقدم 
ملواقع متقدمة يف الجبهة؛ ألجل تأمني مواقعهم وضمان 
بقاءها تحت سيطرتهم وليست لديهم أي نوايا للتقدم 
أكثر من ذلك، فمحاوالتهم للتقدم نحو مواقع متقدمة 
تنكرس باستمرار بإرادة أبطال الجيش واملقاومة هناك، 
أما إذا ما قرروا النزول نحو املناطق الوسطى فستكون 

خطوة انتحارية نتمنى حدوثها.
الفتاً إىل أن مواقع مليشيا الحوثيني يف ثرة يف منطقة 
جبلية مرتفعــة وهو ما ُيصعب األمــر عىل القوات 
املسلحة، ويف حال ما حاولوا التقدم والنزول ستكون 

عنارصهم يف مرمى نراننا.

قال قائد محور البيضاء العميد الركن عبد الرب 
األصبحي  لـ"26سبتمرب": إن أبطال الجيش يف 
جبهات البيضاء يخوضون معارك ضد املليشيا 
الهدف منها استنزاف املليشيا وتكبيدها الخسائر 
الفادحة ســواء يف القوى البرشيــة أو العتاد 

العسكري".
وأضاف أن "املليشــيا تلقت نكسة كربى يف 
البيضاء دفعت قادتها  للزج باألطفال إىل املحرقة 
كآخر ورقة لها بعد محاولة شــن هجمات عىل 
جميع مواقع أبطال القوات املسلحة يف الجبهات 

قبل يومني".
وأوضح األصبحي أن أبطال القوات املسلحة 
كرسوا محاولــة  هجوم للمليشــيا  باتجاه 
مواقع الجيش يف جبهة قانية شمال املحافظة. 
مضيفاً: "الجيش نفذ عملية استدراج والتفاف 
تكتيكي أوقع عنارص املليشيا املتسللة يف فخ 
محكم"، مؤكدا بأن من وقعوا يف الفخ قد قتلوا 
وأرس منهم الكثــر وتمكن أبطال الجيش من 
استعادة العديد من األســلحة والذخائر من 

عنارص املليشيا.
وأشــاد العميد األصبحي  بدور رجال القبائل 
يف أســنادهم واصطفافهــم إىل جانب القوات 
املسلحة يف معركتهم املصرية ووقوفهم البطويل 
يف التصدي ملليشيا اإلجرام الحوثية وحثهم عىل 
املزيد من االصطفاف واملالحم مع الجيش واألمن 
يف التصدي ملرشوع اإلمامة الكهنوتي، شــاكرا 
الدعم  الكبر لــدول تحالف دعم  الرشعية عىل 
وقوفهم ودعمهم ومشاركتهم يف خوض معركة 
استعادة الوطن ومؤسســاته وإنهاء االنقالب 

املدعوم من إيران.
وتحتل محافظة البيضاء بموقعها الجغرايف 
أهمية اسراتيجية حيث تتوسط البالد وتتصل 
بثماني محافظات، لذا يعد تحرير ما تبقى من 
مديرياتها من املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة 
من إيران أمراً ال بــد منه كقاعدة تمهد الطريق 

لالنطالق نحو استكمال تحرير الوطن كامالً.
وتحاول املليشــيا الحوثية مــراراً وتكراراً 

إحداث اخراق  يف جبهات البيضاء عرب تسلالت 
أو هجمات عىل مواقع أبطال القوات املســلحة 
التي كانت وما تزال أرض استنزاف تلتهم قادة 
املليشيا وعنارصهم املغرر بهم  ومحرقة آللياتهم 

وعتادهم العسكري.
إال أن محاوالت املليشــيا تنكرس أمام صالبة 
أبطال القوات املســلحة، الذيــن خاضوا خالل 
اليومني املاضيني معارك عنيفة تمكنوا خاللها 

من تكبيد املليشــيا خســائر فادحة يف األرواح 
والعتاد.

 وتزامنت املعارك مع غــارات جوية مكثفة 
لطران تحالف دعم الرشعية استهدفت مواقع 
وتجمعات وتعزيزات املليشيا االنقالبية يف الجبهة 

ذاتها، مضاعفة خسائرها الفادحة.
وأســفرت املواجهات وغارات التحالف عن 
ســقوط عرشات القتىل والجرحى يف صفوف 
املليشيا املتمردة، عالوة عىل تدمر آليات وأطقم 

قتالية.
ويف السياق قال قائد اللواء 117مشاة العميد 
أحمد حســني النقح، للمركز اإلعالمي للقوات 
املسلحة "إن أبطال الجيش كرسوا هجوم املليشيا 
ودّمروا كل األنســاق البرشية التي دفعت بها 

املليشيا إىل فوهات املوت".
وأضاف العميد النقح "أن ما ال يقل عن 60 
قتيالً من عنارص املليشــيا لقوا مرصعهم إىل 
جانب عرشات الجرحى واألرسى، فيما اغتنم 
رجال الجيش كميات من األســلحة والذخائر 

املتنوعة".
وأشــار إىل أن جثث عنارص املليشيا ما تزال 

متناثر يف الشعاب والوديان يف جبال قانية.
داعياً رجال القبائــل إىل الحفاظ عىل أبنائهم 
وعدم السماح للمليشيا الحوثية بإرسالهم إىل 
املوت بهذه البساطة.. مؤكداً بأن قوات الجيش 
لن تتخىل عن العهد الــذي قطعته بالدفاع عن 
الرشعيــة والجمهورية وحماية املكتســبات 

الوطنية.

:» العميد/ لؤي الزامكي - أركان حرب محور أبين لـ»

نحن مع السالم ولسنا دعاة حرب .. ونفذنا ما خيصنا يف اتفاق الرياض و بشهادة ضباط التحالف العريب
نخضع للنظام المؤسسي ونتلقى األوامر العسكرية وفق التسلسل الهرمي لوزارة الدفاع

    ليــس للحوثييــن حاضنة شــعبية فــي أبين 
وبمجرد نزولهم إلى لودر ستكون نهايتهم

    الحوثي عدونا األول وبالقضاء عليه نستطيع 
حل كافة القضايا في إطار المرجعيات التي اتفق 

عليها اليمنيون 
    الوطن يعيش ظرفًا استثنائيًا ومواجهة مليشيات 

االنقالب والتمرد يتطلب اصطفاف الجميع 
     أصحاب المصالح الخاصة هم من يقفون ضد 

مشروع الدولة االتحادية
     نســيطر علــى أكثر مــن 80% من الخارطة 

العسكرية في محافظة أبين

    استطعنا تأمين مديريات أبين وخلق حالة استقرار أمني يشهد له جميع المواطنين 

  العميد الركن عبدالرب األصبحي: أبطال الجيش 
نفــذوا عملية اســتدراج ناجحة كبدت المليشــيا 

خسائر فادحة في معارك جبهة قانية
    العميد أحمد  النقح: لن نتخلى عن العهد الذي 

قطعناه بالدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته

املليشيا احلوثية تنتحر يف جبهات البيضاء
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* لجأت املليشيا االنقابية إىل زرع خايا نائمة 
داخل املدن املحررة إلسقاطها من الداخل.. هل 
أخذت تعز الرسالة مبكرا واالستعداد للتعامل 

معها؟ 
مدينة تعز معــروف أنهــا مهمة جدا 
للرشعية وللوطن ككل فهي حصن الوطن 
وقلعة الجمهوريــة وبالتايل فإن تعز  تعي 
هذه األهمية وتعمل بكل الوسائل ومعها كل 
الوطنيون من مختلف محافظات الجمهورية 
عــىل احبــاط كل املؤامرات والدســائس 
واملخططات الراميــة إىل إضعاف الرشعية 
والقضاء عىل الجمهوريــة ومحاوالت وأد 
مرشوع اليمن االتحــادي.. املرشوع الذي 
يحلم بتحقيقه كل أبنــاء الوطن.. لعل من 
ابرز تلك املخططات الســاعي إىل اسقاط 
املدن الحاضنة للرشعيــة بما فيها مدينتا 
تعز ومارب من الداخل عرب الخاليا النائمة 
كما حدث مؤخرا يف مديرية الغيل بمحافظة 
الجوف والذي أدى إىل سقوط مدينة الحزم 
مركز املحافظة.. وبالتايل أخذت تعز الرسالة 
مبارشة  وسارعت يف التفاعل اإليجابي مع 
هذه األحداث إذ اتخذت اجراءات أمنية عديدة 
اســتطاعت من خاللهــا أن تكبح طموح 

املليشيا االنقالبية يف النيل من تعز أو 
محاولة إثارة الفوىض فيها.

* ما ابرز تلك اإلجراءات؟
هناك اجــراءات كثــرة أهمها  
انتشار أفراد اللجنة األمنية يف كافة 
مربعات املدينة بما فيها الشــوارع 
الرئيســية والفرعيــة والحارات 
بالتنسيق مع عقال الحارات للتعامل 

مع أي حاالت مشبوهة. 
* ماذا تحقق من هذه اإلجراءات؟

اســفرت تلك اإلجراءات بإلقاء  
القبض عىل عدد من الخاليا النائمة 

وعدد من املطلوبني أمنيا. 
* بماذا خرجتم من التحقيقات مع 

تلك الخايا؟
وجدنا بأن مخططات تفيد بأنه 
كان يراد لتعز أن تســقط سواء يف 
أيــدي االنقالبيــني الحوثيني ومن 

واالهم أو تسقط يف مستنقع الفوىض حتى 
يشــعر املواطن أن األمن غر مســتتب يف 
املدينة، ويبدأ باملقارنة بني هنا وهناك، لكن 
فوتنا هذه الفرصة عليهم وأصبحنا نقول 

لآلخر: نحن هنا ولن تتجاوزونا.

* هناك جماعات مسلحة تسري يف نفس خط 
املليشــيا الحوثية وإن كانــت تدعي أنها ال  
توافقه.. ما استعدادات األجهزة األمنية ملواجهة 

هذه الحاالت؟ 
طبعا هناك اســتعدادات كبرة ملواجهة 
هذه الجماعات التــي تعمل يف ذات االتجاه 

الذي يعمل به االنقالبيون 
يدعــون عدم  كانوا  وان 

موافقتهم لهم، وبالتايل نحن ننظر 
إىل كل من يعمل عىل زعزعة األمن 
واالستقرار داخل تعز عىل أنه يعمل 
مع املليشــيا الحوثية شاء أم أبى، 
وبناء عىل ذلك يتــم التعامل معه 
بذات الطريقة التي نتعامل بها مع 

االنقالبيني الحوثيني. 
* ياحظ بوجود تجاوزات من بعض 
منتسبي الجيش وترض بسمعته.. هل 

يتم التعامل معها؟
بالتأكد.. التجاوزات التي يقوم 
بها بعض منتسبي الجيش تيسء 
لتعز وجيشــها وأنا أقولها بمرارة 
لكن هناك إجــراءات أمنية قوية 
واحكام قضائية للتعامل مع هذه 
االختالالت وعقدت اجتماعات بني 
السلطة املحلية واألجهزة األمنية والسلطة 
القضائية خرجت بقرارات قوية ملعالجة هذه 
املشاكل والسلوكيات والترصفات الفردية، 

ويجري حاليا تنفيذ تلك القرارات.
* ما دور املواطن يف اســناد األجهزة األمنية 

وحفظ األمن واالستقرار داخل املدينة؟
تعاون املواطنني مع األجهزة األمنية ليس 
بجديد فقــد أثبت ابناء تعز عشــاق العلم 
والثقافة للعالم أجمع عند اجتياح املليشيا 
الحوثية للمدينة عــام 2015 حيث وضعوا 
أقالمهم جانبــا وحملوا الســالح للدفاع 
عن مدينتهم وصد العدو الحوثي الغاشــم 
واستطاعوا أن يلقنوه دروسا قاسية وابعدوه 
إىل أطراف املدينة ولن يتمكن من العودة إليها 

مهما حاول.
هذه النقطة كانت فارقة يف ثقافة ابناء 
تعز وتكــرر هذا املوقف عندما استشــعر 
أبناء املحافظة أن املليشيا الحوثية تحاول 
العبث وإسقاط محافظتهم من الداخل عرب 
الخاليا النائمة التفوا التفافا واضحا وقويا 
حول أجهزة املحافظــة األمنية فيقومون 
بتقديم البالغات حول الحاالت املشبوهة أو 
التحركات املريبة بل ووصل الحال إىل درجة 
أنه يقوم بإلقاء القبض عليه وتسليمه إىل 
أقرب مركز رشطة أو إىل أقرب نقطة للجنة 
األمنية املنترشة يف املدينــة  وبالتايل أصبح 
املواطن جزءا ال يتجزأ مــن اللجنة األمنية 

ومادام وأن املواطن التعزي يدرك أنه واللجنة 
األمنية ومختلف األجهــزة األمنية يؤدون 
مهمة واحدة فلن تتمكن أي مليشــيا من 

النيل من تعز.
* ماذا عن املكونات السياسية واإلعامية؟

الجيــش واللجنــة األمنيــة واألحزاب 
واإلعالميني واملواطنــون يدركون خطورة 
الوضع وبالتايل فهم يعملون جميعا إلحباط 

كل املخططات التآمرية عىل محافظتهم.
* تعمد املليشــيا الحوثية إىل بث الشائعات 
وخلق البابل وصناعــة الرصاعات وأفضل 
طرقها هي افتعال االختاالت األمنية... حدثنا 
عن اإلعام األمني كيف يقوم بعمله بشكل عام 

وكيفية مواجهة إعام العدو بشكل خاص؟
اإلعالم األمني يعمل ليال ونهارا ويواكب 
الحملة األمنية املنترشة أثناء النهار والليل 
ويتابع منجزات الحملة األمنية وما تحققه 
أوال بأول كما أنه يقوم بتفنيد اإلشــاعات 
ويوضح الحقائق ويطلع املواطنني ســواء 
داخل تعز أو خارجها عــىل كل جديد وكذا 
املتابع اإلقليمي والدويل عىل كل ما يدور يف 

تعز أو ما يقال عنها.
* أال تاحظ أن هناك قصورا ما يف اإلعام سواء 

اإلعام األمني أو اعام تعز بشكل عام؟
ال شــك أن هناك قصورا نتيجة املؤامرة 
الكبرة عىل تعز، وغياب الدعم الكايف لإلعالم 
األمني وشحة اإلمكانيات لدى رجل الرشطة، 
فرجل الرشطة يعمل بكل ما أوتي من قوة 

بإمكانيات محدودة.
* اذا توفرت اإلمكانيات.. كيف سيكون 

الوضع برأيك؟
باعتقادي أنه لو توفر الدعم الكايف لرجل 
الرشطة سواء الذي يف امليدان أو ما يرافقه 
من إعالم أمني فال شك أننا سنري العالم أن 
مدينة تعز مدينــة نموذجية بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى، سواء يف الجوانب األمنية 
والضبط أو يف الجوانب اإلعالمية أو يف مختلف 
الجوانب األخرى، وهذا ليس تقليال ألي مدينة 
أخرى، بل ألنهــا باختصار حاملة املرشوع 

الوطني.

  خاص: 
مع إقدام مليشيا الحزام األمني يف العاصمة عدن 
بالســيطرة عىل مزارع املواطنني بجعوله، إىل جانب 
أرايض الدولة، دخلت معه املنطقة فصالً جديداً من 
دهاليز البسط حالها كحال مناطق أخرى يف املحافظة 

خالل الخمس السنوات املاضية.

استغلت مليشيا ما يسمى باملجلس االنتقايل أعمال 
البســط يف غياب الدولة عن مدينــة عدن، ومكنت 
عنارصها من االستيالء عىل مساحات شاسعة من 

األرايض.

ُمالكاً بمزارع جعولة قالوا إنهم تصدوا األســبوع 
الفائت ملليشيا الحزام األمني كانت بصدد السيطرة 
عىل مزارعهم بقوة السالح، إال أنهم تصدوا لها رغم 
تلك املحاوالت املستميتة بالســيطرة عىل أراضيهم 

املمهورة بإثباتهم مللكيتها.

عىل قارعة خط التسعني بمنطقة جعولة كانت مزارع 
النعوي واملسبغ الحدي والسعدي عىل موعد مع البسط أو 
تكاد وذلك ُبعيد تلك املحاوالت املتكررة لقوات تابعة لقائد 
قوات الدعم واإلسناد "محسن الوايل" والتي من شأنها 
استالبها من أصحابها بقوة السالح فيما يتمسك ُمالك 
املزارع بحقهم من خالل ما معهم من وثائق وإثباتات 

ملكية بحسب قولهم.

املاُلك قالوا لـ"26 سبتمرب" إنهم سبق وأن اشروا 
مزارعهم من العقــارب ولديهم أحكام قضائية بكل 
املراحل منذ بداية التسعينيات حتى ثمانية وتسعني، 
مؤكدين أنهم لن يركوا حقهــم وهم بصدد الدفاع 
عن الحق املكفول قانوناً وديناً بكل ما أوتوا من قوة 

بحسب قولهم.

تفاقمت األزمة بني ُمالك املزارع واملليشيات التابعة 
للوايل والذي يدعي ملكيته للمزارع األسبوع املايض إال 
أن الرفض كان لغة املاُلك كونهم من يمســكون بما 
يثبت أحقيتهم للمزارع بموجب القانون طيلة زهأ 
30 عاماً وافتقار الوايل لليشء ذاته حد وصفهم لـ"26 

سبتمرب".

أبدى املاُلك استعدادهم ملواجهة الباسطني بكافة 
الوسائل الســلمية وأنهم بصدد الدفاع عن حقهم 

املكفول قانوناً.

وكان عرشات الناشــطني من أبنــاء مدينة عدن 
خرجوا، يف تظاهرة غاضبة للتعبر عن رفضهم العمال 

البسط والنهب والفوىض التي تعصف بمدينتهم.

املظاهرة التــي نظمت بالقرب مــن بوابة عدن 
التاريخية رفعت فيها شعارات رافضة ألعمال البسط 

والفوىض التي تعصف باملدينة.

وندد املتظاهرون بأعمال البسط التي طالت كل 
يشء وقالوا إنها مرفوضة، ومن الشــعارات التي 
رفعت "عدن مدينة السالم وليست مدينة الغنائم"، 
و" ال يمكن العبث بآثار عدن"، و"يدا بيد لحماية 

آثار عدن".

ودعا املشاركون إىل تحرك دويل ومحيل يحمي املدينة 
من حالة الفوىض التي تعاني منها عدن.

وتتعرض العاصمة املؤقتة عــدن إىل عملية نهب 
لألرايض الخاصــة والعامة اململوكــة للدولة، منذ 
سيطرة مليشــيا املجلس االنتقايل املدعومة إماراتيا 
عىل املدينة واملحافظات املجاورة لها، حيث سجلت 
الخمس الســنوات املاضية أرقاماً مخيفة ألعمال 

البسط العشوائي.

المعلومات تؤكد وجود مخططات إلسقاط تعز بأيدي المليشيا وأخرى إلغراقها في مستنقع الفوضى

:» مساعد مدير أمن تعز لشؤون األحياء السكنية لـ»

تعز أحبطت خمطط املليشيا إلسقاطها عرب خاليا نائمة
بعد أن فشلت عىل مدى خمس سنوات متتالية يف إحراز أي تقدم عرب املواجهات املبارشة يف  جبهات تعز  املختلفة رغم هجوماتها 

التي ال حرص لها والعدة والعتاد الهائل الذي تملكه وتلقيها  خسائر فادحة يف األرواح والساح وخسارة مواقعها يف الجبهات لجأت 

املليشيا الحوثية إىل حيلتها التاريخية حيث إثارة الفوىض والقاقل األمنية ونقل املعارك من الجبهات إىل الداخل عرب خايا نائمة 

األمر الذي يسهل عليها التقدم... محافظة تعز تظل هدف املليشيا الحوثية وهذه املرة غري زراعة عرشات الخايا النائمة، وتكفلت 

بدعم مخططات الفوىض داخل املدينة إال أن الجيش واألمن وبمساندة املكونات السياسية واملواطنني كانوا يدركون فظاعة املؤامرة 

وحقارة املخطط، فقضوا عىل أحام مليشيا إيران وبقيت واقفة بقوة وستستمر كذلك حتى القضاء عىل االنقاب... "26سبتمرب" 

التقت مساعد مدير األمن لشؤون األحياء السكنية بمحافظة تعز العقيد سمري األشبط وخرجت معه بالحصيلة التالية:

 التقاه / هشام المحيا

   المواطــن يــدرك أنــه واللجنة 
األمنيــة ومختلف األجهــزة األمنية 
يــؤدون مهمــة واحــدة  وبالتالــي 

أفشلوا المخططات
الكافــي لرجــل  الدعــم   توفيــر 
الشــرطة واإلعالم األمني ســيجعل 

من تعز مدينة نموذجية

مالك مزارع جعولة يخوضون مواجهة معهم

كــــورونــا.. »عدن« تثري شهية الباسطني
الجائحة المليشاوية بامتياز!

محمد الشيباني
تفشت جائحة الحوثي يف كل أصقاع اليمن، عىل نحو لم يســبق لها مثيل يف التاريخ املعارص.. 

كجائحة وباء كورونا القاتل.. ال تبقى وال تذر.. سوى اليباب والخراب.
ومضت سادرة يف غيها العبثي املسخ الشيطاني العني تشعل آوار جنون حربها عىل اليمن واليمنيني، 
دون وجه حق أو مربر رشعي يندرج ذلك يف سياق بربري وحيش أرعن أتى من أعماق كهوف التاريخ 
املظلمة يف إطار يجســد مفهوم الدم.. واأللم ليس إال )إما أن نحكمكم أو نقتلكم( كفرض أمر واقع 

يبدو أكثر هشاشة وقتامة يتضمن منهاج )قانون القوة.. ال قوة القانون(.
وهو ما ينم أو ييش يف حقيقة األمر من أن هذه القوى الســالية الكهنوتية، انطلقت من حيثيات 
صهيونية محضة يف إطار مبدأ سياسة األرض املحروقة، األسلوب الذي أدمنت وأمعنت عليه إرسائيل 

ضداً لألرض واإلنسان يف فلسطني املحتلة.
جماعة الحوثي اإلرهابية، وهي تسري يف ذات املسعى واملساق إنما تحفر قربها بيدها.. ألنها حركة 
مليشاوية لم تكن مؤهلة للحكم أوالً، إذ لم تكتسب رشعية الرضا الشعبي- والعقد االجتماعي وألنها 
جاءت يف غفلة من التاريــخ واملجتمع ثانياً.. وتحديداً منذ أن وطأت أقدامها الهمجية أرض صنعاء 
واملحافظات اليمنية يف 21 سبتمرب 2014م حتى أخذت تعيث بمقدرات األمة ونهبها عنوة، وتعيث 
بالباد والعباد رشور حقدها الدفني املغعم بالثأرات يف سابقة فريدة من نوعها يف العرص الحديث.. 
لتفاقم من معاناة الناس واملتاجرة بآالمهم.. ولتجعل من جسم يمن الحكمة بؤرة رصاع ال تنتهي، 
وماكينة موت يومية ال تتوقف.. ذلك هو ديدنها املستميت يف إيجاد بيئة موبوءة مستدامة ال يختلف 

عن وباء كورونا القاتل.
وهو ما يستدعي من قوى الرشعية والقوى الحية يف املجتمع.. الخوض يف مواجهة ومكافحة آثار 

سمومها الناقعة.
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فيما األوضاع مطبعة في مديريات حجة المحررة

مليشيا احلوثي ترتكب انتهاكات جسيمة يف املديريات اخلاضعة لسيطرهتا

خالل الســنوات املاضية لم ترك املليشيا جرما إال 
وارتكبته بحق أبنــاء املحافظة، وتنوعــت جرائمها 
وانتهاكاتها لتشمل القتل واإلصابة مخلفة إعاقات دائمة 

ومتوسطة.
طرق القتل التي نفذتها املليشيا الحوثية تعددت سواء 
بشكل مبارش  أو دروع برشية أو ضحايا ألغام وعبوات 

ناسفة زرعتها املليشيا.
االختطاف واإلخفاء القرسي هو اآلخر قد شمل طلبة 
ومعلمني وأكاديميني، ومن بــني املختطفني عرشات 
األطفال وعرشات النساء وتعذيب مئات املختطفني منهم 

9 ماتوا تحت التعذيب!
املداهمات كانت حارضة وشملت منازل وقرى ونهب 
ممتلكات املواطنني، وتفجر عرشات املنازل  باملحافظة، 
واعتدت عىل أكثر من ألف مسجد واستغلتها للتحريض 
وزرع الكراهية، وتوسيع دائرة الرصاع وفرض خطباء 

بقوة السالح.

انتهاكات الطفولة
املليشيا مارست انتهاكات كبرة بحق الطفولة، حيث 
ارتكبت أكثر من عرشة آالف انتهاك منها تجنيد األطفال 
والزج بهم يف معارك املليشيا، وحرمان عدد كبر منهم 
من التعليم، كما قتلت املليشيا مئات األطفال يف معاركها 

العبثية يف مختلف الجبهات.
كما نهبت رواتب موظفي الدولة، وصادرت اإلغاثات 
األممية واملشاريع االنسانية، ومرتبات األيتام ومساعدات 

الضمان االجتماعي يف املحافظة.
املليشيا عمدت إىل تقويض مؤسسات الدولة والتعسف 
اإلداري شــملت التدخل يف شــؤون مؤسسات الدولة 
العسكرية واألمنية والترصف بها لصالحها، والتدخل يف 
صالحيات مؤسسة القضاء واالستبعاد الوظيفي وإحالل 

عنارصها بدالً عن )3000( موظف يف املحافظة.
تهديدات املليشيا الحوثية طالت اآلالف من ناشطني 
وسياسيني وعســكريني وقضاة وأكاديميني وقيادات 
مدنية سواء بالقتل أو االختطاف أو الفصل من الوظائف، 
كما تعمدت املليشيا تهجر عرشات اآلالف من منازلهم إىل 
خارج املحافظة، سواًء بسبب الحرب أو التهجر القرسي 

أو الترشيد واملالحقة.

زراعة الموت
منذ أن نشأت لم يأت منها سوى املوت ألبناء الشعب 
اليمني، وأصبح مصرا حتميا ملن يلتحق بصفوفها أو 

من يعارضها.
املليشيا التي جعلت املوت شعاراً لها ال يمكن أن تأتي 
بمشاريع حياة، وتلك حقيقة  مرشوع مليشيا الحوثي 

املتمردة.
جريمة "زراعة األلغام" يف اليمن ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بهذه العصابات التي فاقت يف إرهابها كل جماعات العنف 
واإلرهاب يف العالم، وحققت رقما قياسياً دولياً يف زراعة 

أرض اليمن بأكثر من مليوني لغم وعبوات ناسفة مهددة 
بذلك حياة املدنيني يف املقام األول ليظل املوت شبحا يطارد 
األجيال القادمة وهي بذلك تعكس مدى حقدها عىل أبناء 
الشعب الذي تعتربه هدفها الحقيقي من شعارها املقيت.
محافظة حجة واحدة مــن املحافظات التي يعاني 
مواطنوها - من تحررت مناطقهم ومديرياتهم-  من 

املوت املدفون. 

ضحايا مدنيون
املدنيون يشكلون هدفا حقيقيا لتلك األلغام املهولة، 
فنتيجة لزرعها عرشات اآلالف من األلغام  يف املحافظة 
نســمع بني الفينة واألخرى أخبارا عن وقوع ضحايا 
آخرها استشــهاد ثالثة مدنيني وإصابة آخر بانفجار 

لغمني أرضيني يف ميدي قبل أيام.
حسب "املركز اإلعالمي للمنطقة العسكرية الخامسة 
فإن ثالثة مدنيني استشهدوا وأصيب آخر بانفجار لغمني 
أرضيني زرعتهما مليشيا الحوثي يف أحد مزارع مديرية 

ميدي شمال املحافظة.
بعد استشهاد أحدهم بانفجار لغم يف قرية الجعدة يف 
ذات املديرية استشهد اثنان آخران بانفجار لغم أريض عىل 

دراجتهم النارية يف إحدى املزارع رشق ميدي.
املصاب - حسب املصدر- تم نقله إىل أحد مستشفيات 
اململكة العربية الســعودية بعد أن بــرت قدمه جراء 

االنفجار.
أهايل مديريات ميدي وحران وحرض وعزلة بني حسن 
بمديرية عبس يعانون مــن آالف االلغام التي زرعتها 
مليشــيا الحوثي، وتسببت بمقتل العرشات ناهيك عن 
إصابة العرشات من املدنيني ببر أطرافهم غالبيتهم من 

األطفال.
حسب تقارير فإن  تعز وحجة والساحل الغربي من 
حجة شماال إىل باب املندب يف محافظة تعز جنوبا هي 

األكثر ترضراً من األلغام.

تفخيخ المباني
وكعادتها حني تدرك أنهــا مهزومة تلجأ إىل تفخيخ 

األبنية والفنادق واملنازل.
املليشيا تقوم بزرع األلغام قبل الفرار من مواقعها، 
وهي بذلك تواصل هوايتها يف تدمر البنية التحتية بما 

فيها املصانع واملؤسسات العامة وغرها.

نفاد المخزون البشري
منذ أن شنت حربها العبثية زجت باآلالف من أتباعها 

من أبناء املحافظة يف الحرب ويف مختلف الجبهات.
املليشيا ركزت بادئ األمر عىل أنصارها يف املديريات 
التي تعتقــد أن لها حاضنة فيها، مــن تلك املديريات 
املحابشة التي تعد أكثر املديريات إيمانا بمرشوع الحوثي، 
تلك املديرية أصبحت مرضب مثل يف الهالك نظرا لألعداد 

املهولة من القتىل الذين قضوا يف الجبهات.

يف تلك املديرية قل أن يمر يوم دون أن تسمع عن هالك 
حوثي بني رصيع أو جريح، ويف تلك املديرية أيضا التقطت 
الصورة املشهورة عن دفن رصعى حوثيني يف الجبل بعد 

أن ضاق بهم السهل وانعدمت املقابر.
يؤكد محللون أن تلك الصورة توحي بما اليدع مجاال 
للشك أن مخزون الحوثي البرشي قد استنفد، وأن زيادة 
رصعاها يعني انحسار مرشوع الحوثي القائم أصال عىل 

تلك املليشيا املقاتلة.

رعب واستنفار
بعد استنزافها برشيا ومع كل انتصار للجيش تصاب 
قيادات املليشــيا الحوثية بالرعــب والهلع ما يجعلها 

تستنفر اتباعها وتلزمهم بالتوجه نحو الجبهات.
اجتماعات عدة بمشــايخ املحافظــة لبحث إيقاف 
تقدم أبطال القوات املسلحة يعقدها قادة حوثيون وعىل 
مستوى عال ولكنها تفشل فشال ذريعا، إذ إن كثرا من 
األرس عرفت زيف املليشيا وحربها العبثية، فمنعت هذه 

املرة أبناءها من الذهاب مع الحوثيني.
حمالت التجنيد يف املديريات هي األخرى فشلت ما جعل 
محافظ الحوثيني ملحافظة حجة هالل الصويف يستنفر 
مكاتب الشباب والرياضة واألوقاف لرفد الجبهات وإعالن 

التعبئة العامة.
محللون أعدوا تلــك الترصفات تفخيخا للحياة بكل 
جوانبها، فاملليشيا لم تدع متنفساً للحياة أو بريق أمٍل 

للمستقبل إال وزجت به يف حربها العبثية الخارسة.
ناشــطون وحقوقيون حملوا الحوثيني املسؤولية 
الكاملة عما يجري ألطفال املحافظة وشبابها، محذرين 
يف الوقت ذاته أولياء األمور أخذ كامل االحتياطات لضمان 
سالمة أبنائهم، حيث حولت املليشيا مدارس املحافظة إىل 

أوكار للتجنيد والتغرير باألطفال.
املالعب هي األخرى أصبحت مكاناً للبحث عن مجندين، 
فسمارسة املليشيا يبحثون فيها عن مجندين بني جنبات 
املدرجات لتتحول املحافظة إىل سوق نخاسة يتزعمها 
كبر السمارسة الصويف وعقال الحارات وأعضاء املجلس 
املحيل وبعض املشايخ ومدراء العموم واملديريات لبيع 
الطفولة إىل املحارق بعد أن قتل أكثر من عرشة آالف من 

أبناء املحافظة يف ميدي وتعز.

إجبار بالذهاب للجبهات
بعد هزائم نكراء تلقتهــا يف جبهات حران وعبس 
وحرض حاولت املليشيا مللمة جراحاها وتعزيز صفوفها 

بمقاتلني جدد.
املليشــيا أخفقت مجددا يف التجنيد ما دفعها إلجبار 
بعضهم واختطاف من تهرب من الذهاب إىل الجبهة، فقد 
شنت مليشيا اإلجرام الحوثية حملة اختطافات واسعة يف 

صفوف عنارصها الرافضني التوجه إىل الجبهات.
حمالت االختطافات التي نفذتها ما تسمى بعنارص 
األمن الوقائي التابع للحوثيني يف املحافظة أجربت العديد 

من العنارص األمنية عىل التوجه صــوب الجبهات أو 
االعتقال.

عنارص الوقائي أجربت عدداً من األطفال الذين يعملون 
يف األمن عىل التوجه صوب الجبهات، فيما استثنت آخرين 
بحسب وساطات من مرشيف وقيادات املليشيا الحوثية 
يف املدينة كونهم أبناء قيادات حوثية ومرشفني ومقربني 

من تلك القيادات.
محللون يرون أن املليشيا بترصفها ذاك باتت تعيش 
حالًة من التخبط والرعب جراء الهزائم التي تتلقاها يف 

الجبهات.
غض الطرف عن أبناء القيادات الحوثية وأبناء مرشفني 
تابعني لها منذ اندالع الحرب يعدها مراقبون استهدافا 
ممنهجاً ألبناء من ليسوا حوثيني واسرخاصاً بدمائهم، 
إذ ال ترى فيهم املليشيا سوى أوراق لالستهالك ليس إال.

وليس غريباً عىل جماعة تحمل فكرا عنرصيا قائما 
عىل تمييز عنرصي مفاده "نحن وأنتم" من أن تجعل 
من شعب بأكمله وقودا لحربها ومطية لتحقيق أوهامها.

قادات المليشيا تتهرب
دوما ما تعلن املليشيا النفر العام والتعبئة العامة مع 
اشتداد وطيس املعارك وتهاوي املواقع ويتطاير الروؤس 

وحصد األرواح.
تلك الحالة ال تنطبــق عىل قيادات ومرشيف محافظة 
حجة، إذ يكتفــون عادة بخطابــات ودعوات للمغرر 
بهم فقط، ويضعون شعارا "ابرش بعزك سيدي " عىل 
مواقعهم وصورهــم يف حاالت الواتس أو صفحاتهم يف 

الفيس بوك.
مؤخرا أصدرت قيادة املليشيا  توجيها قىض برسعة 
تحرك جميع املرشفني مع مجاميعهم مع األمنيات إىل 

الجبهات.
حالة من الهلع دبت يف قلوب مرشيف املحافظة، إذ أن 
موتا محققا ينتظرهم إن هم توجهوا إىل الجبهات، فلجأ 
معظم قادات املليشيا إىل ابتكار أعذار للتنصل من الذهاب 

إىل الجبهة.
قيادات من املليشــيا الحوثية باملدينــة هرعوا إىل 
املستشفيات الستخراج شــهادة طبية بخروجهم عن 

الخدمة جراء اإلصابة.
حاول بعضهم جاهدا الحصول عىل قرار طبي باإلصابة 
بجلطة ولم يفلح رغم هــول اإلدعاء، فيما حاول البعض 
الحصول عىل تقرير وجبس رجله مدعيا أنه تم دهســه، 
ولعلهم يعملون بمقولة "إصابــة الرجل خٌر من فقدان 
الرأس"، ولم يفلحوا رغم التهويل الحاصل والرباط الكاذب.

سخرية واستهجان آثارها متابعون ومهتمون بصنيع 
قيادات املليشيا باملحافظة، حيث علق بعضهم بالقول: 
"مجدداً إبليس يرفع قبعته وينحني إجالالً ملن تفوق عليه 
يف املكر والتدليس" يف إشارة إىل قيادة ومرشيف الحوثيني 

بمحافظة حجة.

انحسار الحاضنة
رغم التهديــد والوعيد املســتمر والدعوات وإعالن 
االستنفار بني أوســاط األرس الهاشمية وكذلك الرعاع 

القادمني معها، إال أن النتائج تظهر دوما بشكل هزيل.
ضعــف التجاوب أكــد بما ال يدع مجاال للشــك أن 
املليشــيا فقدت حاضنتها الشعبية يف املحافظة، فجل 
من يحرضون يف الفعاليات واملناسبات التي تدعو لها 
مليشيا الحوثي هم موظفون تم تهديدهم وإجبارهم عىل 
الحضور ولم يستثن من ذلك حتى عمال النظافة وبقايا 
عنارص األمن الذين سلموا املحافظة قبل سنوات بثمن 

بخس للقيادي الحوثي عبدالله جحاف.
متابعون رأوا يف ضعف التجاوب مؤرشا عىل انحسار 
مرشوع املليشــيا، ولفظ أبناء املحافظة للمليشــيا 

ومرشوعها مؤكدين أن أيام املليشيا باتت معدودة.

مصرع العشرات
عىل الصعيد امليداني لقي عدد من عنارص مليشــيا 
الحوثي مرصعهم فضال عن تدمر آليات عسكرية تابعة 
لهم بمحافظة حجة يف مواجهات عنيفة بإسناد مقاتالت 

التحالف العربي.
أكثر من 30 غارة جوية شــنتها مقاتالت التحالف 
العربي بقيادة الســعودية استهدفت تجمعات وآليات 
ومركبات عسكرية تابعة ملليشــيا الحوثي اإلرهابية 
يف مناطــق متفرقة من مديريتي حــرض وبكيل املر 

بمحافظة حجة.
يأتي ذلك بعد أن استهدفت مقاتالت التحالف مخزني 
أسلحة ودوريات عسكرية تابعة للمليشيا يف مديريتي 

حرض ومستبأ.

تطبيع الحياة
مشاريع عدة تم اعتمادها من قبل الربنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن، والتي تستهدف مديريتي ميدي 
وحران منها إعادة ترميم وبناء املدارس وتأهيل املرافق 
الصحية، وتفعيل قطاعي الزراعة والثروة السمكية من 
خالل دعم املزارعني والصيادين باحتياجاتهم الرضورية 
إىل جانب تأمني الطاقة الكهربائية إضافة إىل االستمرار 

يف أعمال اإلغاثة االنسانية.
جملة من املشــاريع املتصلة بإعادة تطبيع الحياة 
يف املناطق املحــررة باملحافظة يف مختلــف الجوانب 
يجري تنفيذها بما يكفل رفع معاناة املواطنني وتوفر 
احتياجاتهم التنموية واالنسانية وفق خطة عمل محددة.

مشروع البيوت المحمية
"البيــوت املحمية" مرشوع آخر تبنته الســعودية 
كأحدث مشاريع التنمية يف بلد يشهد حربا جراء انقالب 

الحوثيني منذ سنوات.
 الربنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن إحدى األذرع 
اإلنسانية للتحالف العربي دشن ضمن مرحلة إعادة األمل 
حزمة من املشــاريع يف مديريات محافظة حجة املحررة 
شملت قطاعات الزراعة والصحة والطاقة والثروة  السمكية.
الحاميات الزراعية تعد ضمــن 25 مرشوعا تنمويا 
مقدما لسكان مديرية ميدي الساحلية عقب تحريرها 
بالكامل، ويستفيد منها 30 ألفا من مواطني قرى حران 

وأخرى يف األجزاء املحررة من حرض ومستبأ وعبس.
تسعى السعودية إىل مضاعفة اإلنتاج الزراعي مقارنة 
بالطريقة التقليدية عنــد املزارعني التهاميني وجذبهم 
لالهتمام بمزارعهم والتي كانت قبل التحرير أحراشــا 
وخطوط تهريب لألسلحة الحوثية القادمة من إيران إىل 

معقلها صعدة.
املزارعون هناك بدأوا يلمســون تحسنا يف دخلهم عىل 
مستوى الفرد نتيجة الجهود التي ينفذها التحالف إلعادة 
األمل وتطبيع الحياة يف املناطق املحررة من اإلرهاب الحوثي.

توصيل المياه إلى مخيم وعالن
عىل مستوى النازحني دشنت الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحني باملحافظة مــرشوع توصيل املياه 
الصالحة للرشب إىل مخيم وعالن الذي يضم نازحي بني 

الحداد بمديرية حرض محافظة حجة.
املرشوع نفذته مؤسسة طيبة بتمويل من مركز امللك 
سلمان لألعمال اإلغاثية واإلنسانية يأتي يف إطار املشاريع 
اإلغاثية التي تلبي احتياج رشيحة واسعة من النازحني.

يصل عدد املستفيدين من املرشوع  إىل مائة وعرشين 
أرسة من النازحــني، بمعدل 726 نســمة تقريبا من 

النازحني يف مخيم وعالن.

مع اجتياح املليشيا الحوثية محافظة حجة مطلع العام 2015م، 
مارست العديد من االنتهاكات التي طالت كل يشء، وتزداد تواترا 
بمرور الوقت، ويف املقابل دائرة الخسارات الحوثية تتوسع يوما 
بعد آخر، فاملحافظة التي كان يعتّد بها الحوثي نظرا لوالء بعض 
األرس يف مديرياتها ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة أصبحت كابوسا 
عىل املليشــيا ليس لفقدانها ميدي ومينائها التي كانت تتلقى 
األسلحة اإليرانية عربه والخســائر التي تتجرعها يف كل معركة 
تخوضها مع الجيش فحسب، بل والستنزاف مخزونها البرشي 
التي تتكئ يف حربها عليه، ناهيك عن فشلها يف التحشيد للجبهات.
عىل املستوى املعييش يعيش أبناء املحافظة أوضاعا مأساوية 
جراء حرمانهم من حقوقهــم وانقطاع املرتبات وانعدام فرص 
العمل، تلك املأســاة يقابلها أمل كبري يتمدد ويكرب كل يوم يف 
املناطق املحررة التي ُنفذ فيها عديد مشــاريع تنموية وحيوية 
أصبحت محل حديث بني أبناء املحافظة من هم تحت ســيطرة 
املليشيا الحوثية التي يغيضها سماع تلك املشاريع خشية سخط 

املواطنني ونقمتهم عليها.

   تقرير/ قاسم الجبري 
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تحت غالف االستجابة اإلنسانية وبأموال المانحين وشركاء العمل اإلنساني

منظامت دولية ترعى الفساد ومتول حرب املليشيا احلوثية
يف اليمن تمارس منظمــات األمم املتحدة بما فيها 
مكتب األمم املتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنسانية، 
وكذلك املنظمات الدولية األخرى الوســيطة فســادا 
مهوال وتيســر وصول أموال املانحــني الدوليني إىل 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية بوسائل ملتوية وعمليات 
غســيل أموال باتت مكشــوفة يتم تمريرها بمربر 
تغطية االحتياجات اإلنسانية، والحقيقة التي يعرفها 
الجميع وأصبحت واضحة للعيان أن األموال املتدفقة 
لصالح خطة االستجابة اإلنسانية تتضاعف كل عام 
عن سابقه منذ خمسة أعوام، بينما فجوة االحتياجات 
اإلنسانية تتسع يوما بعد آخر، وتزداد حدتها أكثر عىل 
الرغم من هذه األمــوال الطائلة، ووراء هذه الحقيقة 
يكمن الرس الذي يحيط به املراقبون علما وهو تحول 
أموال االستجابة اإلنسانية إىل مال سيايس لدعم مليشيا 
الحوثي املتمردة عرب أطر ظاهرها العمل اإلنســاني 
وباطنها تمرير األموال ليس إال، ويجري ذلك بمعرفة 
كاملة ورضا تام من املنسق اإلنساني يف اليمن ومكتب 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أوتشا.

قنوات للتصريف 
النزر اليسر من أموال االستجابة اإلنسانية تذهب 
للمحتاجني من باب ذر الرماد عىل العيون، يف حني أن 
أغلبها بعد إخضاعها للنفقات التشــغيلية وتكاليف 
اإلعالم بنسبة تبلغ %40 لصالح األمم املتحدة تذهب 

إىل قناتني فقط هما:
 • قناة الفساد من خالل تمرير األموال إىل منظمات 
محلية أو دولية منفــذة يعمل فيها أقرباء أو أصدقاء 
للموظفني الدوليــني يف األمم املتحــدة وفقا التفاق 
مسبق عىل نســب محددة ومصالح متبادلة، وهناك 
صيغة أخرى تتمثل يف تقديم بعض املنظمات املحلية 
رشاوي كبرة ملوظفي األوتشا أو منظمات األمم املتحدة 
الفرعية من أجل إرساء املرشوع عليهم حتى لو كانت 
هذه املنظمة فاقدة ملعاير الرشاكة املعتمدة لدى األمم 
املتحدة، وهو ما يفرس تمسك املنظمات الدولية بمنح 
الرشاكات ملنظمات محلية محددة منذ خمس سنوات 
دون سواها من املنظمات ذات األهلية الكاملة والقدرة 

عىل التواجد واالنتشار والعمل املؤسيس.
 • قناة دعم املليشــيا الحوثية وهي القناة األكثر 
التهاما ألموال االستجابة اإلنسانية املخصصة لليمن، 
وصور تمرير الدعم واألموال مــن خالل هذه القناة 
كثرة ومتعددة أيضا، أبرزهــا التمرير عرب منظمات 
محلية تابعة للمليشيا وقياداتها بمربر تنفيذ مشاريع 
إنسانية، ودعم ما تسمى باألجهزة الحكومية، ومنح 
قيادات املليشيا مرتبات شهرية تصل إىل عرشين ألف 
دوالر تحت مسمى إدارة العمل اإلنساني يف املناطق غر 
الخاضعة للدولة وغر ها من الصور التي تسمح بتمرير 

ماليني الدوالرات.

مليارات ولكن 
وفقا للبيانات التي أتاحتها أوتشا يف موقع خدمات 
تتبع التمويل فإن األمم املتحدة جمعت 15 مليار و14 
مليون دوالر عىل مدى السنوات الخمس املاضية -2015 
2019م يف إطار دعم خطط االســتجابة اإلنســانية 
وخارجها أيضا، وأظهرت بيانــات تتبع التمويل أن 
العام 2018م كان األكثر تمويال بمبلغ 5 مليارات و167 
مليون دوالر، تالها العــام 2019م بمبلغ 3 مليارات 
و916 مليون دوالر، ويف العــام 2017 مبلغ مليارين 
و384مليون دوالر، ثم العام 2016 بمبلغ مليار و790 
مليون دوالر، ويف العــام 2015م مليار و757 مليون 
دوالر، وبحسب أهداف واسراتيجيات خطط االستجابة 
اإلنسانية فإن هذه األموال مخصصة ملكافحة الجوع 
والفقر وحماية النازحني واملترضرين والفئات األكثر 
ضعفا واألشــد احتياجا ولتحقيق حالة التعايف املبكر 
من آثار الحرب واالنتقال باملستفيدين من وضع تلقي 
املساعدات كمصدر رئييس إىل مرحلة العمل واإلنتاج 

واالعتماد الذاتي، لكن هذه 
املبالغ الكبــرة لم تعمل 
عىل سد الفجوة ولم تحقق 
أثرا ملموسا فاالحتياجات 
تصاعــد  يف  اإلنســانية 
مســتمر وأوضاع الفئات 
املترضرة أشــد سوءا من 
قبل، وقد أظهرت معلومات 
وبيانات كتلــة التغذية يف 
اليمن ارتفاع نسبة معدالت 
الفقر إىل %79 من السكان 
مقارنة بالعام 2017 الذي 
%49، ونمت حاالت  بلف 
ســوء التغذية من 14% 
عام 2016م إىل %64 عام 
2018م، وهو مؤرش خطر 
الوضع اإلنساني  بتدهور 
بالرغم مــن تدفق أموال 
املانحني بشكل متزايد عاما 

بعد عام.

منظومة مختلة 
تقــول الناشــطة يف املجــال 
اإلنســاني هــدى عبــد الكريم 
لـ»26سبتمرب« )تكمن اإلشكالية 
يف طواقم عمل مكاتب األمم املتحدة 
يف صنعاء وكذا املنظمات الدولية 
األخــرى، فأغلبهم ينتمي إىل أرس 
ســاللية موالية للمليشيا وتعمل 
لصالحها رسا وجهــرا، ضاربني 
باملعايــر واألســس والرشوط 
املرجعية عرض الحائط (، وأضافت 
) هناك معايــر محددة ورشوط 
مرجعية وقواعد ضابطة لعمليات 
إدارة املنح وعقد الرشاكات وتقييم 
األعمال، لكنهــم ال يعرون هذه 
املعاير اهتماما لتنحرف البوصلة 
تماما عن املســار الصحيح فبدال 
من ذهاب املساعدات ملستحقيها 

تذهب لصناع األزمــات والحروب(، ويف حديثهم ل26 
ســبتمرب أفاد مدراء منظمات محلية رائدة تعمل يف 
صنعاء بأن املليشيا الحوثية استحكمت عىل مفاصل 
املنظمات الدولية بما فيها منظمات األمم املتحدة من 
خالل تمكني عنارصها من مفاصــل هذه املنظمات 
األمر الذي أحدث اختالال كبرا يف مسار العمل اإلنساني 
وجعل من خطة االســتجابة اإلنســانية قالبا لجلب 
األموال واالستئثار بها لصالح فئة معينة عىل حساب 

ماليني املحتاجني ممن تأتي األموال باسمهم.
كل ما أورده النشطاء حول اختالل منظومة األمم 
املتحدة من الداخل تؤكده العديد من الوقائع التي من 
أبرزها احتفاظ منظمات األمم املتحدة بقائمة الرشكاء 
املحليني منذ خمســة أعوام دون استبدال البعض او 
حتى العمل عىل توسيع قائمة الرشاكات خصوصا وأن 
الرشكاء الحاليني كانوا وال يزالون مثاال للفشل الذريع 

والفساد الكبر.

حرف األهداف 
تنص معاير خطط االســتجابة اإلنسانية، وكذلك 
معاير العمل اإلنساني عىل أن التدخالت اإلنسانية ال 
بد أن يكون هدفها األسمى واألكرب بناء قدرات األطر 
املحلية واألطراف املؤثرة يف املجتمعات املســتهدفة، 
ويتم ذلك من خالل العمل مع املنظمات املحلية واألطر 
الرسمية بهدف إكسابها خربة عملية تمكنها من القيام 
باملهمات اإلنسانية بشكل ذاتي، ويقتيض ذلك أن تخلق 
منظمات األمم املتحدة رشاكات مع منظمات محلية 

رائدة ومتواجدة استوفت املعاير املطلوبة، لكن الواقع 
مغاير كليا للمعاير، إذ تقوم منظمات األمم املتحدة 
بعقد الرشاكات مع منظمات دولية وســيطة منها 
أوكسفام واالنرسوس وكر العاملية والبحث عن أرضية 
مشركة ومجلس الشباب العاملي وغرها الكثر من 
املنظمات، وبدال من أن يكون لهذه املنظمات تمويلها 
الخاص بها بعيدا عن خطة االســتجابة حتى يتسنى 
للمنظمات املحلية بناء قدراتها من خالل تنفيذ خطة 
االستجابة إالنسانية، تأتي هذه املنظمات لتحجب عن 
الرشكاء املحليني هذه الفرصة بمباركة صناع القرار يف 
مكاتب األمم املتحدة باليمن، مع العلم بأن املنظمات 
الوســيطة يف الغالب تحتوي التمويالت ألخذ نسبتها 
اإلدارية وتوكل التنفيذ ملنظمة محلية، وال يمكن ملنظمة 
محلية قدرة الحصول عىل رشاكة مبارشة مع منظمات 
األمم املتحدة إال إذا كانت تابعة ألحد قيادات املليشيا أو 

قدمت رشاوى كبرة للمعنيني.

كيل بمكيالين 
يؤكد مراقبون ل 26 سبتمرب بأن املنظمات الدولية 
يف صنعاء ويف مقدمتها منظمات األمم املتحدة تتعامل 
بمعايــر مزدوجة وتكيل بمكيالــني، ويتجىل ذلك يف 
تدخالتها اإلنســانية والتنموية يف مناطق ســيطرة 
املليشيا الحوثية ويف املناطق املحررة، ويجري ذلك عىل 

هذا النحو:
 • يف مناطق سيطرة املليشيا الحوثية تتدخل املنظمات 
بمرشوعات كبرة تصــل إىل حد رصف الطرقات 
الفرعية وتجديد الطرق الرئيسية وإنشاء شبكات 

امليــاه والرصف الصحي 
وصيانتها، وبناء مرافق 
الخدمات والبنى التحتية، 
واإلمــداد بالتجهيــزات 
ومنظومات اإلنارة ودعم 
كافة القطاعات بما فيها 
مشــاريع ريادة األعمال 
العيش  وتحسني ســبل 

وغرها.
 • ويف املناطق املحررة تنفذ 
تدخالتها عىل اســتحياء 
لتقتــرص يف الغالب عىل 
العمــل  ورش  تنفيــذ 
والدورات التدريبية التي 
ال تمثل أولوية باإلضافة 
اإلنسانية  املساعدات  إىل 

املتقطعة.
ويتــم اتبــاع هــذه 
قصدي  بشكل  السياسة 
بهدف تســجيل  متعمد 
إنجازات للمليشيا يسهم 
يف إكسابها تأييد سيايس، 
يأتي كل هذا يف ظل معاناة مدينة 
عدن من توفر امليــاه كما تعاني 
محافظة أبني من انهيار القطاع 
الزراعــي والخدمــي، وتفتقــر 
محافظات مأرب والجوف إىل شبكة 
رصف صحي يف ظــل تزايد أعداد 
النازحني، ولم تحرك هذه املنظمات 
ســاكنا أمام هــذه االحتياجات 
امللحة التــي تمثل أولوية يف خطة 

االستجابة اإلنسانية.
ويف ذات السياق يقول مسؤول 
حكومي بمحافظة الجوف لـ»26 
ســبتمرب« ) تمــارس منظمــة 
اليونسف تمييزا واضحا بني الجوف 
وصعــدة يف تدخالتها ففي الوقت 
الذي تمنح فيــه محافظة صعدة 
مشــاريع كبرة يف املياه والرصف 
الصحي واملشــاريع اإلنشــائية 
املختلفة ودعم عملية التعاقدات مع املدرسني تقترص 
مشاريعها يف الجوف عىل املساحات الصديقة لألطفال 
وتوزيع حقائب النظافة الشخصية( مردفا )كلما قمنا 
بالتواصل معهم من أجل إصالح الوضع وطلبنا منهم 
العدالة يف التدخالت يتم مخاطبتنا بكالم استعالئي ينم 
عن أنهم يمارسون سياسة ممنهجة ضد املحافظة(، 
واملتأمل يف خارطــة املديريات األشــد احتياجا التي 
تضمنتها خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2019م يجد 
فيها تعمد هذه السياسة فقد ظهرت مديريات الجوف 
املحررة حينها والتي كانت تنعم باألمن الشامل باللون 
األحمر بمعنى أنها مديريــات يصعب الوصول إليها 
نتيجة وجود اختالالت معينة، بينما ظهرت مديريات 
الجوف األخــرى الواقعة تحت قبضة املليشــيا أو يف 
خطوط االشتباك باللون العادي بمعنى أنها مديريات 
آمنة وسهلة الوصول ،وهكذا تبنى املعلومات املغلوطة 
عن املحافظــات املحررة بقصد منــع رشكاء العمل 

اإلنساني من الوصول إليها.
ويربز هذا التمايز جليا يف أن منظمات األمم املتحدة 
التزال تتعامل مع محافظات مأرب والجوف كملحقات 
تابعة ملحافظات صنعاء وصعــدة وهما محافظتان 
تمثالن قبلة للنزوح أوال ومحررتان ثانيا فإلحاقهما 
بمحافظات غر محــررة فرض لحصار بطريقة غر 
مبارشة، كون هذا اإلجراء غر املوضوعي يســهم يف 
تســليم قرارهما ملحافظات الزالت تخضع للمليشيا 

الحوثية املتمردة.

حق اليقين
يف واقعة تؤكد وبما ال يدع مجاال للشــك يف تواطؤ 
املنظمات األممية مع مليشيا الحوثي املتمردة وقياداتها 
وتقدم لهم كافة ســبل الدعم، قامــت منظمة األمم 
املتحدة للطفولة يونسف بمنح منظمة مواطنة املحلية 
مبلغ 700 ألف دوالر دون مطالبتها بتنفيذ أي مرشوع 
أو نشاط، وجوانب االختالالت يف هذه العملية تمثلت يف:
• مجاالت عمل منظمة مواطنة ال تلتقي بمجاالت 
عمل منظمة اليونسف فكيف يتم منحها تمويال 

من اليونسف وهي ال تعمل بذات املجاالت.
 • من املعروف عن منظمــة مواطنة بأنها منحازة 
ملليشيا الحوثي وليست مستقلة وتقودها الساللية 

رضية املتوكل املعروفة بعملها لصالح املليشيا.
 • ال ينبغــي ألي منظمــة مانحــة رصف مبالغ 
ملنظمة أخرى دون تحديد األنشــطة التي يجب 
عليها تنفيذها، ويف اجتمــاع للمنظمات الدولية 
غر الحكومية التابعة لألمم املتحدة طلب ممثل 
الهند وممثل كوبا توضيحا عن مصر املبلغ التي 
تسلمته منظمة مواطنة والتي ظهرت يف السجالت 
كأموال لم يتم انفاقها ولم تحدد األنشــطة التي 

استخدمت فيها.
وقد تجاوز قيادات منظمة اليونسف يف اليمن كافة 
املعاير املتبعة يف عملية التمويل ضمن سياسة تتبعها يف 
كرس قواعد العمل دعما للمليشيا وحربها عىل اليمنيني، 
ولم يكن هذا اإلجراء الوحيد من اليونســف عىل هذا 
املنوال، فقد منحت اليونسف شقيق قائد املليشيا عبد 
الخالق الحوثي مبلغ 40 مليون دوالر تم تمريرها من 
خالل الرشاكة العاملية من أجل التعليم، وتم استخدام 
هذا املبلغ يف تلقني مناهج طائفية لألطفال عرب املراكز 
الصيفية التابعة للمليشيا، كما تركت للمليشيا حرية 
التالعب باملنحة املقدمة للمعلمني وفروا منها مليارات 
الرياالت لصالح مجهودهم الحربي، وظلت صامتة عن 
انتهاكات املليشيا املتعلقة بتجنيد األطفال والزج بهم 

يف الجبهات ولم يصدر منها حتى بيان إدانة.

أجندة مقنعة 
خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانية تعمل منظمة 
األمم املتحدة للمرأة وتتخذ من صنعاء مقرا لها، حني 
ابتدأت هذه املنظمة بالعمل يف اليمن منذ العام 2016م 
وتولت قيادتها الســاللية برشى إسحاق، تتلقى هذه 
املنظمة تمويالتها من الحكومة الربيطانية ومنظمات 

بريطانية أخرى ومكتب املبعوث األممي.
فيما يبدو تعمل هذه املؤسسة عىل تحقيق العدالة بني 
الجنسني والدفاع عن حقوق املرأة وتمكينها واإلعالء من 
شأنها، لكن هذه الشعارات تظل مجرد أقنعة وشعارات 
فضفاضة تخفي وراءها الكثر من العمل الدؤوب لصالح 
تمكني املليشيا الحوثية ودعمها دبلوماسيا يف املحافل 
الدولية، فمنذ العام 2016م وحتى اللحظة أقدمت هذه 
املنظمة عىل اختيار 10 نساء من األرس الساللية التابعة 
للمليشيا والتكفل برتيب السفر واإلقامة للناشطات 
العرش يف عواصم دول عربية وأوربية وتوفر متطلبات 
معيشــتهن يف هذه العواصم بحجة تفعيل دور النساء 
اليمنيات يف الدفاع عن حقوق وحريات املرأة، وبحسب 
متابعني فإن هؤالء الناشــطات ال يدافعن عن حقوق 
النساء بل عن املليشيا الحوثية املتمردة من أجل إظهارها 
يف املحافل الدولية كأقلية مظلومة مدافعة عن أرضها 

بهدف كسب التأييد الدويل لها.
ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع نزر يسرمن 
كارثة اسمها خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن، فمن 
خاللها تستغل منظمات األمم املتحدة حاجة املترضرين 
لجلب التمويل كي تستخدمه يف إطالة أمد الحرب ودعم 
املليشيا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا، وها نحن نكمل 
العام الخامس عىل استمرار هذه الكارثة التي تتطلب 

وقفة جادة أمامها.

  15 مليــارًا و14 مليون دوالر جمعتها األمم المتحدة 
خالل 5 سنوات لدعم خطة االستجابة اإلنسانية

 منظمة األمم المتحدة للمرأة تسخر أموالها لصالح 
دعم مليشيا الحوثي في المحافل الدولية

  خطة االســتجابة اإلنســانية قناع لتمويل 
حرب المليشيا على اليمنيين
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*  يف البدء نود أن تعرّف القارئ عن خطة 
االستجابة اإلنسانية يف اليمن التابعة لألمم 

املتحدة؟ 
خطة االســتجابة اإلنسانية ُتقّدمها 
األمم املتحدة يف الفصل األول من كل عام 
بعد أن تجري مسًحا ميدانًيا يف اليمن عىل 
مستوى املحافظات واملديريات والقرى 
ملعرفة حجم االحتياج والوضع اإلنساني 
عىل حقيقته، وما يحتاجه املدنيون من 
مســاعدات غذائية ومساعدات صحية 

وتقديــر حجم احتياج املستشــفيات 
لتتمكن من ممارسة مهامها يف تقديم 
الرعاية الصحية للمواطنني، وكذا تقوم 
فرق املسح بتتبع حركة النزوح ملعرفة 
عــدد النازحــني واحتياجاتهم لإليواء 
والرعاية الصحية واحتياجات املزارعني 
وتوفر التعليم وفق اإلمكانات املتاحة، 
ثم ترفع هذه االحتياجــات وتكلفتها 
التقديرية للجهــات املانحة يف مؤتمر 
يتم غالًبا يف جنيف يلتقي فيه كل الدول 

املانحــة ويف مقدمتهــم دول التحالف 
العربي )السعودية واإلمارات والكويت( 
التي تتربع بمــا يعادل %50 من خطة 
االســتجابة الســنوية، وبموجب تلك 
املبالغ التي يتم التربع بها تقّدم منظمات 
األمم املتحدة خطة تنفيذية لتوزيع تلك 
املساعدات يف مختلف املجاالت اإلنسانية.

*  مــن الافت أن املبالــغ املتدفقة من 
املانحني لخطة االستجابة اإلنسانية تزداد 
كل عام، ولم تستطع أن تحدث أثرًا حقيقيًا 

يف معالجة األوضاع اإلنسانية؟ 
بالفعل، عىل الرغم من املبالغ الكبرة 
التي ترصدها منظمــات األمم املتحدة 
لتقديم املســاعدات اإلنسانية يف اليمن، 
إال أن الوضع يزداد سوًءا كل عام، ومن 
املفرض أن يتحسن الوضع، فعىل سبيل 
املثال تسلمت األمم املتحدة بداية العام 
2019 ما يعادل 3 مليارات دوالر لتقديم 
املساعدات اإلنسانية يف اليمن بناًء عىل 
الخطة التي قدمتها األمم املتحدة، وكان 
يفرض أن ينتقل الوضع اإلنساني من 
املرحلة الرابعة )الطوارئ( إىل املرحلة 
الثالثة )مرحلة التعايف(، ولكن لألسف 
ما حصل كان مغايرًا ومثبًطا للتوقعات، 
فقد انحدر الوضع اإلنساني من الرابعة 
)الطوارئ( إىل الخامسة )املجاعة( مما 
يثبت التالعب الكبر يف املساعدات التي 
تقدمها األمم املتحدة ولــم تكن الـ3 
مليارات دوالر وحدها التي تســلمتها 
األمم املتحدة خــالل العام 2019م بل 
تربعت الســعودية يف أغطسس 2019 
مرة أخرى بمبلــغ 500 مليون دوالر 
ملعالجة مشكلة األمن الغذائي يف اليمن 
ليصبح إجمايل ما قدمته السعودية يف 
العام 2019م هــو 968 مليون دوالر 
عن طريــق منظمات األمــم املتحدة، 
ولو أن الـــثالثة املليارات وخمسمائة 
مليون دوالر اســتخدمت وفق خطة 

االســتجابة التي تقدمها األمم املتحدة 
بكل شفافية لتحســن الوضع وتعاىف، 
ولكن لألســف يتكرر هذا املوضوع كل 
عام؛ حيث تتسلم منظمات األمم املتحدة 
هذه املبالغ وتسهم يف تقديم املساعدات 
الغذائية بدون رقابــة وكذلك الصحية، 
وتهمل اإليواء ومكافحة األوبئة وبرامج 

اإلصحاح البيئي. 
*  تحدثت وكاالت أنباء عاملية عن فساد 
كبري ودعم للحوثيني تمارســها مكاتب 
األمم املتحدة يف اليمن باســتخدام أموال 
االستجابة اإلنسانية، كيف يتم ذلك؟ وهل 

لديكم أرقاماً بهذا الخصوص؟ 
لــو تحدثنــا فقط بمــا اعرفت به 
املنظمــات الدولية عــرب عامليها التي 
كشــفوها لوكالة األنبــاء األمريكية 
)االسوشــيدبرس( لرأينا أنهم اعرفوا 

برصف 375 مليون دوالر سنوًيا ملرشفني 
حوثيني يف مختلــف املحافظات اليمنية 
بحجة تقديم التســهيالت، وما خفي 

أعظم. 
ويثبت جلًيا فساداً منظماً بالتنسيق 
بني مســؤولني تابعني ملنظمات األمم 
املتحدة ومرشفني حوثيني حيث كشفت 
التقارير يف مطلع العــام 2019 وجود 

صفقات مشركة بني مرشفني حوثيني، 
ومســؤولني تابعني ملنظمــة الصحة 

العاملية. 
وبيان برنامج الغــذاء العاملي الفقر 
مطلع العام 2019م كان كفيالً بكشف 
العديد من ملفات الفساد بني الطرفني، 
والتــي ظلت مخبأة لســنوات خمس، 
وظهرت للسطح بعد تصادم مصالحهم. 
ولم تأت هذه الترصيحات من املنظمات 
إال بعد ضغوط من الجهات املانحة التي 
واجهت األمم املتحدة لكشف الحقائق عن 
مصر املبالغ املهولة التي تتسلمها والتي 
تجاوزت 10 مليارات دوالر يف الســنوات 
الخمس مقابل تردي الوضع وتفاقمه، 
األمر الــذي دفع املنظمــات الدولية إىل 
كشف جزء من الحقائق لتمتص غضب 
املانحني، وبعد الضغوط املســتمرة عىل 

املنظمــات األممية للعمل بشــفافية 
اضطرت لتعميم نظــام البصمة لتلغي 
العديد من الرسقات التي كان يمارسها 
نافذون يتبعون الحوثي عرب أرقام وهمية 
كشفته وسائل اإلعالم االستقصائية بعد 
التحقق من املستفيدين، فبدأت الرصاعات 
اإلعالمية بني مرشفني حوثني ومسؤولني 
أممني، وانتهت بالكشــف عــن العديد 
من الصفقات املشــبوهة بني الطرفني، 
وباملقابل فقد املرشفون الحوثيون فرصة 
الحصول عىل مبالغ من تلك املساعدات 
بعد تعميم نظام البصمــة،  األمر الذي 
دفع مجلس تنسيق الشؤون اإلنسانية 
التابع للحوثيني بفرض نسبة %2 عىل 
اإلغاثة املقدمة عرب هذه املنظمات، وهو 
مبلغ مهول رفضته األمم املتحدة ورفضه 
املانحون وهددوا بتقليص املساعدات يف 
مناطق ســيطرة الحوثيني لهذا السبب، 
ممــا دفع الحوثيــون للراجع عن هذا 
القرار ُقبيل اجتماع املانحني يف بروكسل 

الشهر املنرصم. 
وال تزال األمم املتحدة تواجه االتهامات 
من الجميــع بالتغطية عىل الفســاد 
املنظم يف ملف االغاثة ورفضها للرقابة 
الخارجية يضع الكثر من التساؤالت، 

حول جديتها يف العمل بشفافية.
* تمنح منظمات األمــم املتحدة عقوًدا 
ورشاكات ملنظمات لها عاقة بالحوثيني 
يف إجراء مخالف ألنظمة وآليات العمل.. 

ما السبيل إليقاف مثل هذه؟ 
تعلــل األمــم املتحدة هذا الســلوك 
برضورة التعامل مع أمر الواقع يف ظل 
توقــف العديد من منظمــات املجتمع 
املدني التي تتمتع بشفافية، وأن للحرب 
ظروفها، ولكن تركيزها عىل منظمات 
بعينهــا يضعها أمام شــبهة اإلرصار 
عىل تلك املمارســات، ففي نهاية العام 
2018 وبعد تقارير مســتمرة وصلت 
لألمم املتحدة التقينا بوكيل الشــؤون 
اإلنسانية ووعد بتغير هذا املسار ودعم 
برامــج الرقابة وتشــجيع املنظمات 
اإلنسانية الشفافة والبعد عن املنظمات 
التي يديرها مسؤولون يتبعون أطراف 
الحرب، ولكن ما إن اســتكملت األمم 
املتحدة استالم مبالغ خطة االستجابة 

  تراخيص 
المنظمات الدولية 

من الحكومة 
الشرعية، ولها 

صالحية الحد من 
االختالالت

تعلن هيئة مستشفى مأرب العام عن رغبتها في انزال المناقصة التالية:

تاريخ وساعة ويوم رسوم العطاءموضوع املناقصةرقم املناقصة
فتح املظاريف

مدة سريان مبلغ الضمان
الضمان

توريد محاليل 1/2020م
مخبرية عامة

19/4/2020م10.000 ريال 
11 صباحًا- األحد

90 يومًا650.000 ريال

ــالل  ــة خ ــم الخطي ــدم بطلباته ــة التق ــذه املناقص ــول يف ه ــني الدخ ــن الراغب ــىل املوردي فع
ــايل: ــوان الت ــة إىل العن ــق املناقص ــرشاء وثائ ــمي ل ــدوام الرس ــات ال أوق

ــون  ــام تلف ــأرب الع ــفى م ــة مستش ــمي بهيئ ــر الرس ــازن باملق ــريات واملخ إدارة املش
.)301003-06( فاكــس   )304033-06(

يقــدم العطــاء اصــل يف مظــروف مغلــق ومختــوم بالشــمع األحمــر ومكتــوب عليــه أســم 
الجهــة واملــرشوع ورقــم املناقصــة، واســم مقــدم العطــاء، ويف طيــه البيانــات التاليــة:

ضمــان بنكــي غــر مــرشوط مــن بنــك معتمــد أو شــيك مقبــول الدفــع بحســب مــا 	 
ذكــر أعــاله.

ــة  ــاري- البطاق ــجل التج ــة- الس ــة التأميني ــة – البطاق ــة الرضيبي ــن )البطاق ــور م 1- ص
ــام ٢٠٢٠م. ــول لع ــاريات املفع ــة( س الزكوي

2- صــورة مــن شــهادة مزاولــة املهنــة صــادرة مــن الهيئــة العليــا لألدويــة ســارية املفعول 
2020م. لعام 

3 - تقدم العطاءات بالريال اليمني ولن ينظر إىل أي عطاء مقدم بعملة أخرى.

4 - مكان تسليم البضاعة املخازن الرئيسية لهيئة مستشفى مأرب العام.

5 - فرة التوريد خالل ثالثة أشهر من تاريخ توقيع العقود.

6 - سيتم سداد مستحقات املوردين بعد التوريد إىل مخازن الهيئة.

7 - أن يوضح يف العطاء مصدر وصناعة كل صنف.

8 - سيتم ترسية املناقصات صنفا صنفاً.

9 - الهيئة غر ملزمة باقل االسعار.

10 - أن تكون صالحية العرض ال تقل عن تسعني يوماً.

11 - آخر موعد لبيع العطاءات يوم االثنني املوافق 13/4/2020م.

12 - آخــر موعــد الســتالم العطــاءات وفتــح املظاريــف حســب مــا هــو محــدد أعــاله لــكل 
ــي  ــاءات الت ــل العط ــن تقب ــة ول ــر الهيئ ــات بمق ــة االجتماع ــدة بصال ــىل ح ــة ع مناقص
ــح املظاريــف  ــد وســيتم إعادتهــا مغلقــة كمــا هــي، وســيتم فت ــك املواعي ــرد بعــد تل ت

بحضــور املتقدمــني أو مــن يمثلهــم بتفويــض رســمي موقــع ومختــوم.

إعـــــالن مـــناقـــصـــة 

:» رئيس مركز اإلعالم اإلنساني لـ»

انحدار الوضع اإلنساين من الطوارئ إىل مرحلة املجاعة مؤرش عىل حدوث تالعب باملساعدات
اعترفت منظمات دولية بتقديم 375مليون دوالر سنويا لمشرفين حوثيين

بعد ســنوات خمس ســنوات من انطاق خطة االستجابة 

اإلنسانية يف اليمن، وقبيل إطاق خطة االستجابة اإلنسانية للعام 

2020 م من قبل األمم املتحدة، تجلت أهمية إجراء حوار مع خبري 

الشؤون اإلنسانية يف اليمن رئيس مركز اإلعام اإلنساني محمد 

املقرمي لتسليط الضوء عىل ماهية خطة االستجابة اإلنسانية، 

وآليات بنائها وتنفيذها، وإلقاء نظرة تقييم عامة ملسارها خال 

السنوات املاضية.

وبنظرة ثاقبة متكئة عىل خربات تراكمية وتجارب واسعة يف 

هذا الحقل اســتطاع الخبري املقرمي أن يقف بنا عىل محطات 

بارزة لخصت ماال يسع النخب واملجتمعات جهله من معارف 

ومعلومات حول الشؤون اإلنسانية يف اليمن وباألخص ما يتعلق 

بخطة االستجابة اإلنسانية.

   حاوره : أحمد عفيف

حتى عادت لتلك املمارسات مرة أخرى، 
ولألســف اســتغلت تقصر الحكومة 
الرشعية يف التواصل والعمل الدبلومايس 

ملنع مثل تلك املمارسات. 
وتســتطيع الحكومة الرشعية فرض 
إجراءات عىل هذه املنظمات لتحد من تلك 
املمارسات التي تؤثر عىل العمل اإلنساني، 
ويدفع ثمنــه املدنيون، فراخيص عمل 
املنظمات الدولية تأتي من قبل الحكومة 

الرشعية. 

إعــــــالن فــقــدان
فقدت بطاقة شخصية باسم عرفان محمد أحمد 
عىل محمد صادرة من محافظة تعز، عىل من وجدها 
االتصال عىل الرقم 776032571 أو ايصالها إىل اقرب 

مركز رشطة غيابياً.
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مليشيا الحوثي التي تسيطر عىل ميناء رأس 
عيىس النفطــي يف محافظة الحديدة رفضت 
طوال الفرة املاضية الســماح لفريق فني 
تابع لألمم املتحدة تفريغ خزان النفط الخام 
العائم مشرطة أن تعود عوائد مبيعات النفط 
لفرع البنك املركزي الواقع تحت سيطرتها يف 

صنعاء.
منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية أكد 
- يف وقت ســابق - أن الحوثيني منعوا فريق 
تقييم املخاطر من الوصول إىل خزان ”صافر“ 

العائم واملمتلئ بالنفط الخام منذ 4 سنوات.
مارك لوكوك أبلغ مجلس األمن يف إحاطته 
أن الحوثيني رفضوا مرة أخرى منح تصاريح 

ملسؤولني أمميني لزيارة السفينة صافر.
عىل ُبعد  4.8 ميالً بحرياً تقريبا من ميناء 
رأس عيىس النفطي يف محافظة الحديدة ترسو 
السفينة صافر ويبلغ وزنها 410 آالف طن، 
وتسيطر عليها نارياً مليشيا الحوثي، تعطلت 
عن العمل منذ مارس 2015 ومنذ ذلك الحني لم 
تخضع للصيانة رغم انتهاء عمرها االفرايض.
تشر التقارير إىل أن الخزان بدأ يف التهالك 
وأن انفجارا وشــيكا ســيحصل إن لم يتم 
تفريغها أو صيانتها، حسب املعلومات فإن 
باخرة صافر تعد ثالث أكــرب ميناء عائم يف 
العالم لتخزين النفط وبسعة تبلغ ثالثة مليون 

برميل.
وتضم خزانات صافــر العائمة أكثر من 
مليون برميل من النفط الخام، ويربطها أنبوب 
نفطي مع حقول صافــر يف محافظة مأرب 

يصل طوله لنحو 428 كيلومراً.

قنبلة عائمة
الخزان -حســب مســؤولني حكوميني 
وخرباء- مهدد بحــدوث ترسب نظراً لتوقف 
الصيانة كلياً بسبب عدم توفر وقود املازوت 
املسؤول عن تشغيل الغليات، وهو ما يعرض 

جسم الخزان للتآكل.
تقارير دوليــة وصفت خطر الســفينة 
النفطية صافر بـ"القنبلة العائمة" كونها لم 

تخضع للصيانة منذ عام 2015م.
يقول مختصون: إن شلل معظم األنشطة 
عىل الخزان العائم ومنها الصيانة ينذر بكارثة 
بحرية ستشكل تحديا لليمن والدول املجاورة 

قد تصل تداعياتها إىل جنوب البحر األحمر.
مكتب األمم املتحدة لتنســيق الشــؤون 
اإلنسانية قال: إن ”ناقلة النفط صافر الراسية 
قبالة سواحل اليمن تنذر باالنفجار" مضيفا 
أن الناقلة "تحمــل 1.1 مليون برميل نفط، 
وسيؤدي الترسب النفطي إىل حدوث كارثة".

ورقة مساومة
مليشيا الحوثي تســتخدم الخزان العائم 
ورقة مســاومة مع الحكومــة التي طلبت 
املساعدة من األمم املتحدة لتجنب كارثة بيئية 

تهدد حرية املالحة.

محمد عــيل الحوثي لوح يف وقت ســابق 
باستهداف الســفينة صافر وعىل الرغم من 
أن الحوثيني هم من طلبوا املساعدة من األمم 
املتحدة وتعهدوا بتسهيل العمل إال أن املليشيا 
الحوثية املتمردة حالــت دون وصول الفرق 

الفنية ملعاينة سفينة العائمة وصيانتها.
رغم التحذيرات املتكررة من اقراب حصول 
كارثة بيئيــة التزال مليشــيا الحوثي تمنع 
فريق الصيانة، فالترسب النفطي سيؤدي إىل 
حدوث كارثة مما قد يتسبب يف واحدة من أكرب 

الترسيبات النفطية يف العالم.

وضع سيء
وزارة امليــاه والبيئة ذكــرت يف تقريرها 
الرســمي "املخاطر البيئية املحتملة للخزان 
العائم صافر"  الذي ســلمته لرئيس الوزراء 
وتم تســليمه لجميع الجهات الدولية واألمم 
املتحدة حســب توجيهات مجلس الوزراء - 
حصل سبتمرب نت عىل نسخة منه -  ذكرت أن 
حالة الخزان سيئة يف ظل غياب كامل لعمليات 
الصيانة وتوقفه عن التشغيل من سنوات مما 
ينذر بكارثة حقيقية تستدعي رسعة الترصف 
إذ أن كل تجهيزات األمان موقفة وما يزيد من 
الخطورة عدم انتــاج الغاز الخامل للحماية 

نتيجة توقف تشغيل املعدات.

غاليات معطلة
الغاز -حســب التقرير- يحــول دون أي 
انفجار أو أي تفاعل كيميائي يؤدي اىل حدوث 
انفجار يف الخزان، فالغاليات باتت معطلة، كما 
تسبب عدم القيام بعمليات الصيانة يف زيادة 
تدهور الســفينة واآلالت املرتبطة بها، كما 
أن ذلك قد يعجل ببدء تآكل جسم الباخرة ما 
يهدد بحدوث ترسب نفطي أو تراكم الغازات 
شديدة االشتعال والتي تؤدي اىل انفجار الخزان 
نتيجة لتكّون الغازات الهيدروكربونية املنبعثة 
من النفط الخام يف تلك الخزانات وينذر بكارثة 
بيئية فضال عن كارثة اقتصادية بخســارة 

البالد ماليني الدوالرات.

أنبوب النفط يحتاج إلى صيانة
أنبوب النفط يف املنطقة املغمورة هو اآلخر 
يحتاج إىل صيانة رسيعة كونه ممتلئا بالنفط، 
وأي ترسيب منه أو منهما يسبب كارثة بيئية 
تهدد وتنذر بخطر عىل املوارد البحرية والبيئة 
البحرية قد تمتد آثارها إىل مسافة بعيدة جًدا 
لن تستطيع البيئة املتأثرة التعايف منها لعقود 
من الزمن ناهيك عن الخســائر االقتصادية 

وترضر املوارد الطبيعية بشكل كبر.

تهديد ممرات حركة النفط
الكارثة البيئية -إن حصلت- ستهدد ممرات 
حركة النفط والتجارة يف واحد من أكثر ممرات 
النقل البحري ازدحامــا يف العالم، وال يمكن 
التنبؤ بشكل دقيق عن حجم األرضار الكارثية 
وخطره البيئي واالقتصادي عىل اليمن ودول 

املنطقة والدول املجاورة يف البحر األحمر.

كمران مهددة بالضياع
التقرير عّدد يف إحدى بنوده املخاطر املحتملة 
عىل البيئة وأوىل تلك املخاطر أن محمية شمال 
جزيرة كمران مهددة بالضياع والتي تمثل أهم 
املناطق البيئية لتجمعات أشــجار املنجروف 
وأيضا مناطق الشــعاب املرجانية، حيث تم 
االعالن عن جزيرة كمران كمحمية طبيعية 
رســمياً يف عام 2009 تلك الجزيرة تقع عىل 
مسافة قصرة من موقع رسو سفينة صافر، 
وهذه الجزيرة مهددة بالضياع والتدمر خاصة 
وأنها تحتوي عىل غابات واسعة من أشجار 
املنجروف والشعاب املرجانية وأنواع كثرة من 
األسماك والقرشيات وكواجهة سباحية مهمة 

للغوص ومركز اصطياد سمكي ممتاز.

تلوث الموارد الطبيعية
يؤدي نفوق املرجان إىل فقدان الشــعاب 

املرجانية موئلها الطبيعي وال تتجدد غالبية 
الكائنات الحية يف نظامها اإليكلوجي، وهذا 
يطيل مدة التلوث البحري بالترسبات النفطية.

تأثر الصيد واألسماك
يعد الصليــف ورأس عيىس والســواحل 
وجزيرة كمران مــن املناطق التي تعتمد عىل 
اصطياد األسماك واألحياء البحرية فأي ترسب 

يرض بمعيشة السكان.
وزير الثروة الســمكية فهد كفاين أكد يف 
ترصيح خاص لســبتمرب نت  أنه حال حدوث 
ترسب الوقود من خزان صافــر يمثل كارثة 
بحرية وبيئية تؤثر بصورة مبارشة عىل املنطقة 

وتتسبب بنفوق الكثر من األحياء البحرية.
وأضاف: نظرا ألهميــة البيئة البحرية يف 
املنطقة ويف ســواحل البحر األحمر خاصة 
وتنوعها، فإن التأثر سيكون كارثيا مشرا إىل 
أنه ويف حالة خروج الوضع عن السيطرة يكون 
من الصعب احتواؤه ومن املهم حل االشكالية 

قبل أن تحل الكارثة.
الوزير ناشــد املجتمع الــدويل والتحالف 
العربي برسعة مساعدة الحكومة اليمنية يف 
جهودها الحتواء املشكلة والعمل عىل تفريغ 
الخزان بطريقة مناســبة بحيث اليؤثر عىل 

البيئة البحرية.
التلــوث النفطي أيضا لــه تأثرات هائلة 
عىل الهائمات النباتية والطحالب التي تعترب 
املســؤول األول عن تثبيت الطاقة يف البيئة 

البحرية.

تأثيرات متعددة
القرشــيات والرخويات واالحياء البحرية 
األخرى وميــاه الرشب والتحليــة والطيور 
واملزارع الســمكية ناهيك عن تأثر الخدمات 
املالحية وجمال الشواطئ وكذا مرايس القوارب 
واملوانئ والكورنيشات والسواحل وحتى عىل 

انتاج امللح.

الحكومة تحمل مليشيا الحوثي
 مسؤولية الكارثة

أكثر من مرة منعت مليشــيا الحوثي فريقاً 
من األمم املتحدة مــن الوصول إىل ناقلة النفط 
العائمة، املوجودة يف منشأة رأس عيىس منذ أوائل 
عام 2015 ولم تتم صيانتها أو تفريغ حمولتها.
الحكومة حّملت الحوثيني كامل املسؤولية 
عن إفشال جهود إنقاذ الحياة البحرية يف البحر 
األحمر من كارثة بيئية محتملة ستؤثر عىل 
املنطقة، ودعت "األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
واملنظمات العاملة يف مجــال البيئة التدخل 
الرسيع والعاجل وإلزام تلك املليشيا بالسماح 
للفريق األممي وفــرق الصيانة الوصول إىل 
الباخرة لتفــادي كارثة بيئية لن تتعاىف منها 

املنطقة لسنوات طويلة".
وســبق أن خاطبــت وزارة الخارجيــة 
اليمنية األمم املتحدة وهيئاتها مرارا وطالبت 
بمساعدتها يف تقييم وضع خزان صافر وتنفيذ 
الصيانة الالزمة أو تفريغ كمية النفط املخزون 
خشــية من حدوث ترسيب نفطي سيتسبب 

بكارثة بيئية خطرة.

كارثة أكثر من أربعة أضعاف من
 "ايكسون فالديز"

السلطات غالبا تقوم يف حال حدوث ترسب 
بإيقاف ترسب البرول من جوف السفن بكل 
الطرق املمكنة ومنع الترسب من االنسكاب 
يف البحر وذلك من خالل السيطرة عىل البقع 
النفطية وإعادة شفطها والتخلص منها بعيدا، 
باإلضافة إىل اســتخدام أطنان من املذيبات 
الكيميائية للنفط التي تذيب البقع النفطية 
وتقيض عليها إال مليشيا الحوثي فإنها تتمادى 
يف منع وصول فرق الصيانة األممية غر آبهة 
بالنتائج الكارثية البيئية املرتبة يف حال ترسب 

النفط أو انفجر الخزان العائم.
حسب تقارير دولية وأممية فإن الكارثة 
يف حال حصل ترسب ستكون أكثر من أربعة 
أضعاف من تلك املنبعثــة من ترسب نفط " 
ايكسون فالديز" عام 1989 والتي تعترب من 
أسوأ الكوارث البيئية التي صنعها االنسان يف 

التاريخ عىل نطاق واسع.

  متابعات:
بينمــا تعيش صنعــاء يف الظالم للعام 
السادس عىل التوايل، ويكاد حلم املواطنني 
فيها يقتــرص يف كيفيــة الحصول عىل 
إسطوانة غاز، حرصت مليشيات الحوثي 
عىل نقل تجربتها كاملة وزادت عليها إىل 
مدينة الحزم عاصمــة محافظة الجوف 
خالل أيام معدودة مــن توغلها يف املدينة 

مطلع مارس الحايل.

فبعد مرور مايقارب نصف شــهر عىل 
احتاللهــا تحولت عاصمــة الجوف من 
مدينة عامرة بالحياة إىل مدينة أشــباح - 
كما يصفها يحيى قمع مدير عام اإلعالم 
باملحافظة يف حديثه مع "الثورة نت" - إذ 
اليشء بات يرتجى فيها للمواطن الذي ملس 
خدمات الدولة خالل خمس سنوات خلت.

ليل هذه املدينة بات مظلماً بعد أن أيضء، 
وانتقل بؤس ابن صنعاء الذي حل به بعد 
االنقالب إىل ابن مدينة الحــزم الذي فقد 
حلمه املزهر مع سنوات الرشعية املعدودة 
يف الجوف، بعد أن ملس ماذا يعني أن تكون 

هناك دولة.

مدينة أشباح
يؤكد قمع لـ"الثورة نــت" أنه وخالل 
ساعات من توغل مليشيا الحوثي يف مدينة 
الحزم تحولت إىل مدينة أشباح، الضوء فيها 
وال صحة وال تعليم، وأصبح ماكان يتمتع 
به املواطن يف اليوم الذي سبق اقتحام املدينة 

من خدمات منعدماً كلياً.

رفعت املليشيات سعر اإلسطوانة الغاز 
من 2500 ريــال إىل 7000، رغم مخزون 
الغاز الكايف الــذي كان موجودا يف املدينة، 
وأصبح ســعر الدبة البرول سعة 20 لراً 
بـ 10 آالف ريال، بعد أن كان يباع بســعر 
3700 ريال، وأصبح املواطن يجد صعوبة 

يف الحصول عىل أدنــى الخدمات 
الصحية - كما هو الحال يف صنعاء 

تماماً.

يضيف قمع: عطلت مليشــيا 
الحوثي هيئة مستشــفى الجوف 
العام بشــكل تام، والــذي كان 
يستفيد منه أكثر من ربع مليون 
مواطن، وغادر الكادر الطبي، كما 
تم إيقاف توسعة الهيئة، وتوقفت  
كلية الربية والعلوم اإلنســانية 
والتطبيقة التابعة لجامعة إقليم 
ســبأ، كان يدرس فيها أكثر من 
ألف وخمسمائة طالب وطالبة يف 
مختلف التخصصات، وغادر أكثر 

من 40 أكاديمياً من كادر الكلية.

كما عطلت مليشيا الحوثي بعد 
توغلها يف مدينة الحزم - وفق قمع 
- مرشوع سفلتة املدينة املقدم من 
الربنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن، وأوقفت توســعة شبكة 

الكهرباء.

ظالم دامس
وبعد أن كانت مدينة الحزم ال 
تعرف انطفاء الكهرباء عىل مدى 
عامني كاملني وفق ما أكده محمد 
عياش - مدير عام وكالة ســبأ 
لألنباء بمحافظة الجوف - باتت 
املدينة اليوم مظلمة إال من بعض 
دكاكني وفــرت لها مولداً صغراً 

ييضء ليلها املعتم.

 يقول عياش: "عىل مدى عامني 
لــم تنطفئ الكهربــاء يف مدينة 
الحزم إال للصيانة وظروف طارئة 
بسيطة جداً، وأصبحت الخدمات 

التي كنا نذهــب بحثا عنهــا إىل خارج 
املحافظة متوفرة يف محافظة الجوف، بما 
فيها الجوازات التي لم يكن يحلم بوجودها 

أحد".

وأكد عياش لـ"الثورة نت" أن املواطن يف 

الحزم أدرك خالل األربع السنوات 
املاضية قيمة الدولة، ومعنى الدولة، 
حيــث شــهدت املحافظة نهضة 
بنيوية يف البنية التحتية بمختلف 
الجوانــب الصحيــة، والتعليمية 

واالستثمارية والنشاط التجاري.

وأضاف: "من يتخيل أن تكلفة 
الوالدة كاملة يف هيئة مستشــفى 
الجوف العام بـــ 250 رياالً يمنياً 
فقط .. يشء اليصدق، واألشــعة 
املقطعية التي تصل كلفتها عرشات 
اآلالف خارج الجوف، بات بإمكان 
املواطن يف املحافظة الحصول عليها 
بثمانية آالف ريــال فقط، بعد أن 
كنا نذهب إىل صنعاء أو إىل الخارج 

لعالج أمراض بسيطة".

وتابــع: "اآلن هــذه الخدمات 
الصحية توقفت تماماً، كما توقف 
التعليم، وتــرضر 55 ألف طالب 
وطالبة من طلبة النقل )تاســع 
أسايس وثالث ثانوي( فضال عن 
بقية الصفوف، أضف إىل أن القطاع 
االستثماري اآلن توقف تماماً بعد 
أن وفدت اســتثمارات باملليارات 

ألول مرة يف الجوف".

ويســتطرد: "عىل مســتوى 
الذهــب توقــف 12 محل ذهب 
كانت قد فتحت يف مدينة الحزم، 
وانهار سعر العقار بشكل كبر، 
وتوقفت مشــاريع السفلتة التي 
كان قد بدأها مركز امللك سلمان 
لسفلتة شوارع الحزم، وغرها من 

املشاريع".

تجارب النهب
وفضال عن التجارب الحوثية يف تعميم 

املعاناة والبؤس عىل اليمنيني، فقد أحرضت 
معهــا إىل مدينــة الحزم تجربــة النهب 
والرسقة واقتحام املنازل التي مارســتها 
وال تزال تمارســها مليشــيا الحوثي يف 
العاصمة صنعاء، بعد السيطرة عليها يف 
سبتمرب2014، ويف غرها من املناطق واملدن 

التي تقع تحت سيطرتها.

ووفق مدير عام اإلعــالم بالجوف فإن 
مليشيا الحوثي ارتكبت  انتهاكات واسعة 
بحق أبناء مدينة الحــزم والنازحني إليها 
طالت السكان ومنازل املواطنني، وشنت 
حمالت مداهمات لعرشات املنازل ونهبت 
جميــع محتوياتها، وأحرقــت أكثر من 
خمسة منازل بشكل كامل، وتهجمت عىل 
النساء واألطفال، وروعت اآلمنني من خالل 

حمالت املداهمة بعد منتصف الليل.

وتابع يف حديثه مع "الثورة نت": "عدد 
من املؤسسات تعرضت لعمليات الرسقة 
والنهب مــن ضمنها مصلحــة الهجرة 
والجوازات والجنسية، ومصلحة األحوال 
املدنية والســجل املدني ،وكليــة الربية 
والعلوم اإلنسانية والتطبيقية، ومؤسسة 
الجوف لإلعالم )نبأ( التي نهبت املليشــيا 

جميع محتوياتها".

وأضاف: "نهبت املليشيا األجهزة الحديثة 
لهيئة مستشفى الجوف املقدمة من مركز 
امللك سلمان، وصادرت محوالت الكهرباء 
من داخل املجمع الحكومي واملقدمة من 
الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 

لتوسعة الشبكة". 

وأكد يف ختام حديثه أن املليشيا مازالت 
حتى اليوم تقوم بحملة مداهمات واسعة يف 
عدد من أحياء املدينة تطال عدداً من املنازل، 
ال يوجد فيها سوى النساء واألطفال، تحت 

ذريعة التفتيش عن السالح.

وزير الثروة السمكية: نناشد المجتمع الدولي سرعة احتواء المشكلة

خزان صافر العائم.. كارثة بيئية حمتملة ترفض مليشيا احلوثي تفادهيا

   قمع: الحزم تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن شهدت حراكًا 
على مختلف المستويات

   عياش: خالل األربع سنوات الماضية أدرك المواطن في الجوف معنى الدولة
   رفعــت المليشــيا أســعار الوقــود والغاز ثالثــة أضعاف 

وأعادت السوق السوداء

عاد الحديث مجددا عن الخزان العائم 
" صافر" إىل الواجهــة نظرا ألهمية 
املوضوع والنتائج الكارثية املحتملة يف 

حال حصل ترسب نفطي منه.
التحذيرات تصاعدت من كارثة بيئية 
محتملة جراء ترسب نفطي من ناقلة 
"صافر" التي تعمل كخزان عائم قرب 

سواحل محافظة الحديدة.
مندوبة بريطانيا لدى مجلس األمن 
قالت - يف كلمتها يف جلسة مجلس األمن 
األخرية التي عقــدت  الخميس املايض  
بشأن اليمن: إن الحوثيني يخاطرون 
بحياة النــاس والبيئة نتيجة عدم حل 

قضية خزان صافر العائم.
املليشيا الحوثية املتمردة التزال تمنع 
وصول الفريق الفني األممي إىل الخزان 
العائم الذي تؤكد التقارير الدولية أنه 
يحتاج إىل صيانة عاجلــة تافيا ملنع 

ترسب النفط.

سبتمبر نت/  قاسم الجبري 

تعميم البؤس .. عرش جتارب مريرة محلها احلوثي معه إىل عاصمة اجلوف 
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مأرب، فاتحة املجــد، وذروته، وأصــل العهد، 
وصدقه، وزهرة الوصل، ورونقه، وروح اليمن، وقلبه 
النابض بالوطنية والحــب، تصدرت بعد قرون من 
التيه والشتات املشهد، واستعادت مجدها الحضاري، 
وسجلت حضورها الزاهي، وقاومت التوغل اإلمامي، 
وأعلنت ميالد جمهوريتنا الثانية، الجمهورية التي 
بدونها ننتهــي، وبها، وبمــأرب - أصل الحضارة 

ومنتهاها أشهرنا ميالدنا الثاني. 

القارئ لتاريخ مأرب اإلسالمي، والحديث، واملعارص، 
يجد أنَّها - وبسبب طبيعتها الصحراوية القاسية، وقلة 
عدد ســكانها؛ كانت ُمنفصلة عن مســارات أحداث 

اليمن املُتتابعة، وبعيدة عن تأثر 
الحكومات املركزيــة، ولم يأت 
املؤرخون عىل ذكرهــا إال ملاًما، 
حاولنا لم شــتات ما ذكروه، وما 
حفظته الذاكرة الشفهية أيضاً، 
ونرش ذلك اختزااًل، خاصة ما هو 
ُمتعلق بعالقة أرض ســبأ بدولة 
»اإلمامة الزيدية«، وهي بمجملها 
صفحات ُمرشفة، مليئة بالتمرد 

والرفض.  

األوالد األربعة 
سبق وتحدثنا يف الحلقة األوىل 
عن ُمحاولــة اإلمامني أحمد بن 
الحســني، وعبدالله بن حمزة 
السيطرة عىل مأرب، وأنَّ صلة 
دولة »اإلمامــة الزيدية« بذات 
املدينة انقطعت بعد وفاة األخر، 

إال أنَّ عالقة »العلويــني« - من أحفاد ذات اإلمام - 
لم تنقطع بها بتاًتا، فبعد حوايل أربعة قرون أرسل 
حفيده حســني بن محمد بن نارص »ابن القايفية« 

بأحد أوالده األربعة ليستوطنها. 

حسني الذي التصق به لقب »ابن القايفية« - نسبة 
إىل أخواله من قبيلة »قيفة - رداع« الذين تربى بعد 
وفاة أبيه يف كنفهم، كان ُمقاتاًل مشــهوًرا، حارب 
األتراك أثناء تواجدهــم األول يف اليمن، وألصقت به 
الذاكرة الشــفهية ُبطوالت خارقة، منها أنَّه اجتاح 
مســنوًدا بأصهاره »الياميني« صنعاء، وجعل أحد 
أبنائه حاكًما عليها، وهي معلومة لم أجد لها ذكراً 
يف املَراجع التاريخية التي وثقت ألحداث تلك الفرة. 

وأفادت الذاكرة الشفهية أيضاً أنَّ األتراك نجحوا 
يف القضاء عــىل ذلك التمرد، وأنَّ »ابــن القايفية« 
العاشق للســفر والرحال -عمل عىل مد نفوذه إىل 
املناطق البعيدة عن ســيطرة »الدولة العثمانية«، 
فأرســل بولده خالد إىل مأرب، وأرسل أيضاً بولده 
ُمقبل إىل بيحان، وولده أحمد إىل حريب، وولده صالح 
إىل الجوف، وإىل هؤالء األربعة ينتسب »علويو« تلك 
املناطق، ومع مرور الوقت انقطعت صلتهم باملذهب 
»الزيدي«، واعتنقوا املذهب »الشافعي« - مذهب أبناء 
تلك النواحي، وكانت عالقتهم بمحيطهم »القبيل - 

البدوي« شبه جيدة.  

آل خالد
بعد خمس سنوات من خروج األتراك من اليمن، 
وتصدر »الدولة القاسمية« املشهد، أسس خالد بن 
حسني دويلته - أو مشيخته الصغرة إن صح التعبر 
- يف مأرب »1640م«، وتوارث أحفاده حكمها، وهم 
من ُعرفوا بـ »آل خالد«، وكان قد اشرى أول وصوله 
املنطقة أرايض شاسعة ُمجاورة للسد القديم من »آل 
عامر السبئي« - سكان مأرب األصليني، واستقدم 
معه - كما أفاد أحد أحفاده - أفراد من قبيلة »عبيدة« 
من جبال »الرساة« يف عســر، واستوطن األخرون 
رشق املدينــة يف وادي »أبراد«، وتولــوا حمايتها، 
والراجح أنَّ »العبيديون« - كما أفاد أحد مشايخهم 

للرحالة نزيه مؤيــد العظم - من ســكان مأرب 
األصليني، ومن ساللة صافر القحطاني تحديداً. 

بعد عامني من تويل »املتوكل« إسماعيل بن القاسم 
- ثالث أئمــة »الدولة القاســمية« - الحكم، وبعد 
أْن امتدت حدود دولته من عســر شمااًل، إىل عدن 
جنوًبا، عزم عىل مد سيطرته إىل املناطق الشمالية 
الرشقية الفقرة »1648م«، واملحدودة السكان، يف 
البدء سقطت الجوف، فيما استعصت مأرب - نجح 
ُمقاتلو األخرة املُتمرسني يف جر القوات اإلمامية إىل 
كمائن ُمتقنة، وكادت الصحراء القاحلة أْن تفتك بها، 
لوال قيام بعض األرسى البدو يف إرشادها إىل طريق 

الهروب الصحيح.

عاد األمر أحمد بن الحسن 
- قائد تلك القــوات - إىل عمه 
اإلمام يجر أذيال الخيبة، ليعاود 
بعد »12« عاًما املُرور من ذات 
املنطقــة، دون أْن ُيفكــر يف 
السيطرة عليها؛ فوجهته هذه 
املرة كانت بــالد حرضموت، 
تاهــت قواته مــرة أخرى يف 
صحراء مــأرب، ونجا وإياها 
من املــوت بأعجوبة، لتتحقق 
له بعــد عامني، وبعــد أْن تم 
تعزيزه بجيش آخر من طريق 
رداع - الســيطرة التامة عىل 
حرضموت، وذلك بعد حروب 
وخطوب يطول رشحها، وهي 
سيطرة لم تدم ســوى »23« 

عاًما.

بعث األمر أحمد بن الحسن لعمه اإلمام إسماعيل 
برسالة شــارحة، ذكر فيها العراقيل التي اعرضت 
طريقه، نقتطف منهــا: »فما زال القتل الذريع فيهم 
- يقصد أبناء حرضموت - واألرس، واحتزت رؤوس 
كثرة، لم نحص معرفة حرصها حال الكتاب، واشتغل 
الناس بالغنائم ألموالهم، وسالحهم، وخيلهم، وانكرس 
السلطان - يقصد السلطان بدر بن عبدالله الكثري - 
وأوالده وأعوانه.. وقد أحببنا تعجيل هذه املرسة إليكم، 
والتفريج عليكم ملا نعلمه من اشــتغالكم بنا، وبمن 
لدينا من املُجاهدين، سيما بعد انقطاع الكتب بسبب 

األعداء املتوسطني املرصدين«.

يف بداية العام »1763م«، وبعد أن انكمشت خارطة 
اإلمامة، وصلت إىل اليمن بعثة دنماركية برئاســة 
املهندس كارستن نيبور، وهو عالم أملاني ُمتخصص 
يف الرياضيات، والفلك، والجغرافيا، نقل يف ُمذكراته 
تفاصيل مهمة عن أحوال اليمن خالل تلك الحقبة، 
وذكر يف معرض حديثه مــأرب تلميًحا، وعدها من 
املناطق املُستقلة عن حكم »الدولة القاسمية«، وقال 
عنها: »هي اآلن مقر رشيف فقــر ال يمتد حكمه 

خارجها إال إىل عدد محدود من القرى«.

وتأكيًدا لذلك، قام نيبور برسم أول خارطة جزئية 
لليمن، توفر فيها قدر كبر من الدقة، وضع حدودها 
من »املخا، والحجرية« جنوًبــا، و»اللحية، وعفار، 
وبيت أدهم« شمااًل، و»ذيبان، وذمار، ويريم« رشًقا، 
وأسماها بـ »مملكة اإلمام« - يقصد اإلمام »املهدي« 

عباس بن »املنصور« القاسم.

إمارة مأرب
تعاقــب عىل حكم مأرب أحفــاد األمر خالد بن 
حســني، ليقوم حفيده أحمد بن علوي بتأســيس 
»إمارة مأرب«، جاعــاًل من مأرب القديمة عاصمة 
له، عقد التحالفات مــع القبائل املُجاورة التي كان 
معظمها من »البدو الرحل«، واتجه بعالقته صوب 
حرضموت رشًقا، وبيحان جنوًبا، واستقدم القضاة 
من »آل اليوســفي« من »جردان - شبوة«، ليعمل 

األخرون عىل تعزيز حضور دويلته الوليدة إدارًيا، 
كما عمل عــىل إصالح بعض األرايض، وتشــجيع 
الناس للقدوم إىل مأرب، والعمل فيها، وأعطى التجار 
الحماية، وأنشأ ســوًقا خاًصا بهم، وبذلك صارت 
مأرب الصحراوية املحدودة الســكان شــبه آمنة، 

يسودها بعض االستقرار. 

ذكر الباحث سالم محمد حسان يف دراسة له عن 
تاريخ مأرب الحديث، واعتماًدا عىل الذاكرة الشفهية، 
أنَّ الحكام من »آل خالد« كانوا قبل األمر أحمد بن 
علوي يتلقون دعًما محدوًدا من قبل أئمة صنعاء، 
وأْن ذلك الدعم توقف بفعــل الرصاع بني اإلماميني 
أنفسهم، وهو األمر الذي حفز ذات األمر - كما أفاد 
ذات الباحث - عىل االستقالل عن »الدولة القاسمية«، 
وهي معلومة لم أجد لها ذكراً يف املراجع التاريخية 
التي وثقت لتاريخ تلك الدولــة، مع العلم أْن األئمة 
عرب تاريخهم الطويل كانــوا يأخذون وال يعطون، 
وتركيزهم انصب أصــاًل عىل أرايض اليمن الخصبة 

التي تدر عليهم وأنصارهم األموال الطائلة.

الرحالة األجانب
بعد وفاة األمــر أحمد بن علــوي آل األمر لولده 
محسن، وقد سار األخر عىل نهج والده، ليؤول األمر 
بعد وفاة األخر لولده الوحيد عبدالرحمن، وكان عهد 
هذا األمــر - كما أفاد الباحث حســان - من أزهى 
عصور اإلمارة، حكمها ألكثر من أربعة عقود، وامتدت 
سلطاته من منطقة »رغوان - الجوف«، إىل »بيحان 
- شــبوة«، وكانت عالقته جيدة مع قبائل »العوالق، 
والرصاص، وبالحارث، ويافع، ونهد، والكرب«، وذكر 
املؤرخ الحرضمي سالم الكندي يف كتابه »العدة املفيدة« 

أنَّه عقد عام »1846م« حلًفا مع »آل كثر«.

كما أنَّه - أي األمر عبدالرحمن - كان من ُجملة 
ُمســتقبيل الوايل العثماني أحمد مختار باشا أثناء 
دخوله صنعاء »1872م«، وقد جعله األخر حاكًما 
عىل مأرب، وأعطاه راتباً شهرياً مقداره »100« لرة 
ذهبية، ورواتب أخرى الثني عرش شــيًخا من ذات 
املنطقة - من »20« إىل »25« لرة، وقد استفاد من 

تلك العالقة يف تطوير إمارته.

زار مأرب خالل تلك الحقبة عدد من الرحالة األجانب، 
صحيح أنَّ رحالت هؤالء كانت استكشــافية أثرية يف 
األســاس، إال أنَّهم نقلوا لنا جانًبا من تاريخ اإلمارة، 
وعالقتها بمحيطها، ويف بداية حكم األمر عبدالرحمن 
زار الرحالة الفرنيس جوزيف توماس أرنو أرض سبأ 
»1843م«، والتقى ذات األمر، ونقل تفاصيل رحلته 
املأساوية فيما بعد، وإليه يعود الفضل يف تعريف العالم 
بجانب من تاريخ حضارة سبأ يف القرن الخامس قبل 
امليالد، بعد أن قام برجمة »نقش النرص« الرابض يف 

معبد »أملقة« الكبر برصواح.

ويف »فرباير« من العام »1870م« زار مأرب ُمتنكرًا 
املُســترشق اليهودي جوزيف هاليفي، أشاد األخر 
بقبيلة »عبيدة« عىل عكس أرنو، وأسمى رفيق رحلته 
حبشــوش األمر عبدالرحمن بـ »الجزار«، دون أن 
يذكر سبًبا للتســمية، وكانت وفاة ذات األمر عام 
»1889م«، بالتزامن مع زيارة الرحالة أدورد جالزر 

- املدعوم أصاًل من »الدولة العثمانية«.

حلف قبلي
دانت مأرب لسلطات »الدولة العثمانية« إسمًيا، 
وحني توىل اإلمام يحيى حميدالدين اإلمامة بعد وفاة 
أبيه »1904م«، حاول استمالة مشايخ وأعيان اليمن 
إىل صفه ضد األتراك، وراسل األمر عبدالرحمن بن 
حسني - حفيد األمر السابق ذكره - لذات الغرض، 
إال أن األخر رفــض طلبه، وحني دخل اإلمام يحيى 
بعد »14« عاًما صنعاء، ذهب ذات األمر إليه للتهنئة، 

ورفض االنضمام مرة أخرى لحكم اإلمامة.

بدأ اإلمام يحيى بعد ذلك بمد نفوذه جنوًبا، وغرًبا، 

ليعقد أبناء مأرب والجوف حلًفا قبلًيا ملواجهة أي 
توغل إمامي قادم إىل جهتهم، ودخل يف ذلك االتفاق 
»أمر بيحان« حســني الهبييل، وكان ذلك الحلف 
بقيادة املشــايخ من »آل الشايف«، وبالتزامن مع 
حروب اإلمام التوسعية كان لزاًما عىل املُناهضني 
لحكم اإلمامة يف املناطق األخرى أن يغادروا اليمن 

عرب بوابة مأرب.

لم تكن مأرب ذات الطبيعة الجغرافية القاسية، 
واملحدودة الســكان تحمل أي أهمية لإلمام يحيى؛ 
ولهذا فإنه لم يوجــه قواته إليهــا إال بعد أن أتم 
سيطرته عىل املناطق الخصبة واملهمة يف وسط اليمن 
وغربها، وبعد أن دب الخالف بني »آل خالد« أنفسهم، 
واستنجد به بعضهم، وقد كلف »أمر ذمار« عبدالله 
بن عيل الوزير لذات املهمة، لتتحقق له السيطرة عىل 

معظم مناطقها يف العام »1931م«.

كان األمر محمد بن عبدالرحمن آخر أمراء اإلمارة 
املأربيــة،  توالها بعد مقتل أبيه عــىل يد أحد أبناء 
عمومته »1927«، التقاه الرحالة نزيه مؤيد العظم 
بعد خمس ســنوات من تنحيه، وأسماه بـ »عميد 
األرشاف«، ونقل عنه قوله: »لقد ذهبت إىل صنعاء 
أيام الدولة العثمانية، وقابلت الوالة واملستشارين، 
واطلعت عىل نواياهم نحو بالدنا، فما سمحنا لهم 
بالدخول إليها أبًدا، وهم مسلمون مثلنا، ونحن دائًما 
وأبًدا مستعدون أن نهرق آخر نقطة من دمنا يف سبيل 
بالدنا ووطننا، وإني أزيدك علًما بأن هذه البالد منذ 
عهد سبأ وحمر إىل العهد األخر لم يدخلها ملك أو 

فاتح، وال دخلت يف طاعة أحد«.

الخــــوارج
رضخ معظم أعيان مأرب لألمر الواقع، وسلموا 
رهائن الطاعة، بعد أن اتخذ اإلمام يحيى سياســة 
املالينة الســتقطابهم، فيما رفض الشيخ عيل بن 
معييل من قبيلة »عبيدة«، والشيخان عيل بن حسني 
البحري، وعيل بن نارص القردعي من قبيلة »مراد« 
الدخول يف حضرة الدولة اإلمامية، قاوموا ُمتفرقني 
ملدة عامني، والقت القوات اإلمامية يف النهاية القبض 
عليهم، وأطلــق عليهم اإلمام اســم »الخوارج«، 
وضاعف عليهم وعىل رعاياهم الزكاة، وأجربهم عىل 

تقديم رهائن الطاعة أسوة بغرهم.

ويف حريب املجاورة قام األهــايل الغاضبون من 
مضاعفة الزكاة عليهــم باغتيال عاملهم أحمد بن 
يحيى الكحالنــي، بعد أن رفض اإلمام االســتماع 
لشكواهم، ويف ثورة »فرباير 1948م« شارك الشيخ 
عيل القردعي - الذي أرستــه القوات اإلمامية أثناء 
تصديه لها يف منطقة »الجوبة«، وتعرض للســجن 
واإلذالل - يف تلك الثورة الدســتورية، وُكلف باملهمة 
الصعبة، مهمــة اغتيال اإلمام يحيــى، ويف العام 
»1957م« قامت قبائل رصواح بتمرد مســلح ضد 
حكم اإلمام أحمد حميد الدين، إال أنَّه فشــل، وبعد 
ثورة »26 ســبتمرب 1962م« ظلت سيطرة النظام 
الجمهوري عىل مأرب ُمتقطعة، ولم تتحقق السيطرة 

الجمهورية عليها إال نهاية العام »1968م«.

الجمهورية الثانية
بعد »46« عاًما من عودة مأرب ألحضان الجمهورية، 
عادت »اإلمامة الزيدية« لُتكرش عن أنيابها من جديد، 
وبدأت جحافلها املُتوحشة قفزاتها من أقىص الشمال 
إىل أقىص الجنوب، وبحلول العــام »2015م« وصل 
الحوثيــون إىل تخوم عاصمة »إقليم ســبأ«، ودارت 
ُمواجهات رشســة استمرت لعدة أســابيع، تمكن 
فيها املأربيون - رغم قلة عددهــم - من الدفاع عن 
عاصمتهم، وعن جمهوريتهم، بعد أْن اختاروا بعناية 
فائقة أماكــن املواجهة بعيًدا عــن املناطق املأهولة 

بالسكان، وهي من ُعرفت بـ »املطارح«.

يف الوقت التي ســقطت فيها املدن اليمنية تباًعا، 
كانت تلك »املطارح« حائط الصد املنيع الذي حمى 
مأرب والجمهوريــة من الســقوط، تداعى إليها 
املأربيون، وســطروا فيها مالحمهــم البطولية، 
وأجربوا الحوثيني عىل املغــادرة، ولم ينتصف ذلك 
العام إال ومشارف املدينة السبئية ُمحررة، ليتوافد 
إليها اليمنيون الجمهوريون املناوئني للحوثي من كل 
حدب وصوب، باذلني أرواحهم يف تحرير ما تبقى من 
أرض، ُمساهمني يف نهضة املدينة اقتصادًيا وعمرانًيا، 
ُمشهرين ميالد جمهوريتهم الثانية، ُمجددين العزم 
عىل القضاء عىل الحكــم اإلمامي الكهنوتي، وطي 

صفحته وإىل األبد.

مأرب تستعيد مجدها الحضاري، وتقاوم حكم اإلمامة الكهنوتي وبشدة 

مـأرب تاريخ من رفض اإلمـامـة )2-2(  

كتب: بالل الطيب

أ.د. عبداهلل سعيد بن جسار الجعيدي
عىل طريق االشــتغال باملجال الثقايف الشائك حيناً والشائق يف 
أحايني كثرة، كانت معظم لقاءاتي مــع الصديق العزيز نجيب 
سعيد باوزير، وكانت نقطة البداية نحو طريق الوعي من مجلة 
الفكر الصادرة عن جمعية أصدقاء املؤرخ سعيد باوزير، عندما 
طلب مني أبو سعيد - كما يحلو له أن أناديه - املساهمة بالكتابة 
فيها، وظللنا يف الطريــق ذات الطريق لم نتزحزح عنه قيد أنملة. 
ربما تتغر املسافات بحسب مشاغل الحياة التي ال تنتهي، وكانت 
الفرصة الرائعة اللتحامنا جاءت من مساهمتنا املشركة – مع 
ه األستاذ القدير أحمد عوض  أصدقاء آخرين - يف إخراج ثالثية عمِّ
باوزير )يرحمه الله(، وهي: عموده يف صحيفة الطليعة، ومقاالته 
يف الصحف العدنية، ثم مقاالته وحواراته واستطالعاته يف صحيفة 
الطليعة، وبهذا ســاعدني الحظ أن أكون قريبــا من الوزيرين 
بروحيهما الحارضتني الغائبتني. ويف الحقيقة كان مشوارا ثريا 
السيما عندما تهيأت الفرصة لقراءة معظم - إن لم يكن كل – ما 

كتبه الراحل أحمد عوض باوزير واستمر املشوار.
يف مكتب مركز حرضموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنرش 
مكث أبو سعيد غر بعيد إىل أن ألقى إيل كتابه الجديد بعنوان: )عىل 
طريق الوعي.. مقاالت كتبت خالل األعوام 2013-2019م( ألقوم 
بقراءته، فخطر يل أول ما خطر من العنوان مكاني القريب يف مشوار 
نجيب باوزير الطويل، وهو يميض بثقة وإخالص لتأصيل الوعي 
وتذكر الناس وتنويرهم للحياة الحرة السعيدة، ولم يخب ظني يف 
كتابه الجميل وعرضه الكريم، وقلت يف نفيس، إنه من نجيب، ثم 

التهمته بعد أن سميت: بسم الله الرحمن الرحيم.

والكتاب بأبوابه التســعة يمثل كتلة واحدة 
مزج فيها املؤلــف بني الحــارض واملايض، 
وبني الحنني واألنني، وبــني الخاص والعام، 
وحتى ما قد يبدو مــن تباعد يف بعض أبوابه 
فإن نجيبا استطاع اإلمساك بفكرة الكتاب 
األساسية وصار العنوان هو الكتاب كله أو 
لعل الكتاب مىض بوعي يف خطى العنوان، 
وسيجد القارئ يف مشاوير نجيب املثقلة بهم 
املجتمع ومستقبل الوطن الدعوة للتفكر 
العميق واحرام حرية الرأي ومناقشــة 
القضايا الســاخنة، كما سيجد القارئ 
التجربة الشخصية، هناك حيث مدينة غيل 
باوزير وريادتها التعليمية تحت الزعامة 
السودانية، وسيكتشف الغيل الظريفة 
وحكايات ســاملني حسني الحرضمي 
معشوقة الجميع. ويف الطريق مع نجيب 
لن يبخل عليك بحكاياته ومشاهداته يف 
أوروبا )الفكر واألدب( من هناك حيث 
مسقط رأس شيكسبر إىل عمق مالحم 
اإلغريق وأساطرهم ويستمر املشوار.

يف طريق ليست مفروشة بالورد ويف عالم افرايض بال حسيب 
وال رقيب تتداخل فيه االتجاهــات وتتصارع الرؤى، وتتنوع فيه 
االنتماءات، وتتعدد املشــارب، يخوض نجيب بقلمه الرشــيق 
وبرصانته املعروفة يف القضايا السياسية الساخنة، بمقاالت تشبهه 
يف قناعاته وتكوينه الثقــايف والفكري والديني فتجده مع ثورات 

الربيع العربي وتطلعات الشعوب 
نحو الحرية والكرامة، فتنساب 
كلماته مــن وحي ضمره الذي 
يجعله يصطف مع حق املظلومني 
واملقهورين، وما أكثرهم يف عاملنا 

العربي. 
ويف هذه املقاالت التي تنشــد 
تعزيــز الوعي املجتمعــي، تجد 
باوزير يصطحب تــارة معه والده 
املؤرخ ســعيد باوزير وتارة عمه 
الصحفي أحمد باوزير ويستشــهد 
بهما يف قضايا قديمة جديدة تتعلق 
بعالقة حرضموت بالجنوب واليمن 
وتصارع خيارات الحضارمة يف مشهد 
خاض فيه املثقفــون الحضارمة يف 
ستينيات القرن املايض أكثر مما يخوض 
الناس يف هذه األيام، وذلك باقتباسات 
من صحافة تلك املرحلــة وهي أقرب 
إىل اإلضــاءات ودمج العصــور بهدف 
تنشيط ذاكرة الناس والشعوب الحية أو 

ألحرى  إذا أرادت الحيــاة فال بد أن تعبد طريقها با
عىل ما هو صالح مما شيدته األجيال السابقة وحاولت ترسيخه، 
لهذا نجد املؤلف يصطحب معه يف رحلة الوعي قامات كبرة مثل 
املؤرخ صالح بارصة، واألستاذ السوداني محمد طه الدقيل، وليىل 
إنجرامز، وحسن بن قاسم، والشعراء أحمد سالم البيض ومحمد 

عبده غانم وعيل محمد لقمان، بل و ال ينىس الدعاة يف الغيل وهما 
الشيخان عوض بانجار وعيل باوزير إنها رحلة ماتعة أثرت يف تجربة 
نجيب الشخصية واستطاع رصدها بعني األديب الفطن، ثم ها هو 
يستلهمها ويعيدها طرية يف إناء مصنوع من دمه ولحمه، ومعطر 
بروحه الجميلة الجادة الصافية كصفاء ماء غيل باوزير، وهكذا 
عكست املقاالت نموذجا للمثقف العضوي املنفتح عىل عرصه، وهو 

ما يمثله بحق الصديق نجيب باوزير.
الكتاب يستحق القراءة، ربما يختلف الناس مع املؤلف يف بعض 
اجتهاداته بخاصة املقاالت السياســية، لكن القارئ املنصف لن 
يجد غضاضة يف تنوع األطروحات واختالف وجهات النظر السيما 
أن الكاتب عرب عن كل ما يجيش يف صدره من قضايا عرصه بكل 
شفافية وشجاعة، ولم يدِّع احتكار الحقيقة، بل كان ينتقد من يرى 
أن الحقيقة كل الحقيقة يف جانبه، وإذا كانت الفكرة بنت البحث 
فإن استمرارها وحيويتها يف تداخلها مع غرها وهو ما ينتج عنه 
البيئة الصالحة لالنطالق وبناء املجتمع املنشود، وبعيدا عن الكالم 
العمومي فإنني أرى يف بعض إشارات الكتاب ما يعرب عن قناعاتي 
الخاصة، وكنت هممت يف كتابتها لكن سبقني إليها املؤلف، لهذا 
يحق يل بصك الصداقــة أن أقول يا )نجيب! ليس قلمك الذي كتبها 

إنما هو قلمي أنا(.
وبقيت إشــارة أخرة تدخل يف باب االجتهاد الشخيص وهي: 
أن رحلة القارئ مع هذا الكتاب لــن تنتهي بآخر صفحة من 
صفحاته، فما يزال املشوار طويال، ثم إن املؤلف  ليس وحده يف 
الطريق، وفرصة الوصول إىل لحظة الوعي يف مجتمعاتنا العربية 
ما تزال بعيدة املنال، وال خيار أمام الذين يحملون رسالة الوعي 

من املصلحني وحملة الفكر ااملستنر إال التقارب والتالحم.

نجيب باوزير.. عندما يتكلم الكبار يف شؤون الوطننجيب باوزير.. عندما يتكلم الكبار يف شؤون الوطن



يف الوقت الــذي أغلقت فيه 
مليشــيا الحوثــي اإلرهابية 
املــدارس والجامعات واملعاهد 
للحد من التجمعات خشية من 
وباء " كورونا"، فإنها تنشط يف 
تحشيد أولئك الطلبة إىل جبهات 
القتال املختلفــة والزج بهم يف 

آتون محارق املوت.
ووجدت مــع أرسى وقتىل 
املليشــيا الحوثية االرهابية يف 
جبهات قانية بطائق لحضور 
فعالية للمشاركة )عملية ملدة 
شــهر(. ويظهر عىل أحدها: 
االسم الجهادي: محمد امللكي، 

ويحمل الرقم )1335(.
البطائق صــادرة من األمن 
الوقائي للمليشيا وتحت توقيع 

املســؤول األمني، فيما مكان 
إمضاء مسؤول )الفعالية( ترك 
فارغا ألنهم يدركون أن مسؤول 

الفعالية عزرائيل دون سواه!
امللفت أن مدة رسيان البطاقة 
تنتهي بانتهاء الفعالية، كما هو 
مدون عىل البطاقة، والقصد هنا 
بانتهاء )فعالية( حاملها والذي 
ال يتعدى الشهر إن لم يكن أقل 
من ذلك كما حدث ألولئك الذين 
انتهت فعالياتهم بأيدي الجيش 
الوطني، يف أقل من خمسة أيام 

من صدورها!
وهكذا تمارس هذه الجماعة 
الكــذب والتضليــل والخداع، 
وتســتبيح دمــاء األبرياء يف 

تحقيق أهدافها الشيطانية.

المكال/خاص
برعايــة محافــظ محافظــة 
حرضموت قائد املنطقة العسكرية 
الثانيــة رئيس املهرجــان الوطني 
للمرسح اللواء الركن فرج ســاملني 
البحســني، وتواصــالً لفعاليات 
املهرجان الوطني للمرسح يف دورته 
الثانية املكال مارس 2020م قدمت 
الثالثاء فرقة املرسح الوطني التابعة 
ملكتب وزارة الثقافة بمحافظة تعز 
مرسحية الخالص تأليف عبدالخالق 

سيف وإخراج أحمد جبارة. 
وتنبثق خصوصية املرسحية من 
طبيعة املرسح كوســيلة إتصال ال 
تعتمد عىل الكلمة املكتوبة وحدها 
يف تشكيل وإيصال رسالتها األدبية 
والفنيــة والفكريــة حاملة فكرة 
التمرد والجنــون وصخابة اإليقاع، 
فمرسحية الخــالص عاملها الخيال 
وتميزت  والالمحــدود،  الواســع 
بغمــوض الفكرة وانعــدام الحل، 
فهــي مرسحيــة مجنونــة تعرب 
عــن المعقولية الحيــاة الصاخبة 

واملزدحمة باألحداث.  

وقدمت عقــب العــرض ندوة 
تقييمية تناول فيها الدكاترة أبوبكر 
محســن الحامــد وعبدالقادر عيل 
باعيــىس وعيل حســن العيدروس 
تقييما أدبياً منهجيــاً للمرسحية 
أشــادوا جميعهم بكل مشاهدها 
وشــخوصها الذين قاموا بالتأليف 

واإلخراج واألداء.
تجــدر اإلشــارة أن مرسحية 
الخالص تعد العرض الثالث يف هذا 
املهرجان بعد مرسحيــة )أريد أن 
أحلــم( لفرقة معهــد جميل غانم 
للفنون الجميلــة بعدن ومرسحية 
)مازال الضــوء خافتــاً( للفرقة 

الوطنية للمرسح بلحج 
حرض العرض وكيــل محافظة 
حرضمــوت املســاعد لشــؤون 
الشــباب فهمي عــوض باضاوي 
واملدير التنفيــذي للمهرجان املدير 
العام ملكتب وزارة الثقافة ســاحل 
حرضموت ماهر بن صالح ومدراء 
العموم لعدد من املكاتب التنفيذية 
واألكاديميــون والكّتاب وعدد كبر 

من املهتمني.

استمرار فعاليات املهرجان الوطني 
للمرسح.. يف دورته الثانية باملكال

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

هبتان املليشيا وحقائق امليدان
القوات املسلحة واألمن -مؤسسة الوطن الكربى-ستبقى دائماً يف 
طليعة نضاالت شعبنا يف التحرر واالنعتاق من ربق اإلمامة الكهنوتية 
الظامية بمرشوعها الفاريس املتخلف دفاعاً عن الثورة والجمهورية 
والنظام االتحادي حماية وصون حياض الوطن وســيادته وأمنه 
واستقراره والتصدي لكل من يحاول املساس بالعقيدة اإلسامية 

والثوابت الوطنية وضبط الخارجني عىل النظام والقانون. 
أبطال هذه املؤسسة الوطنية يجرتحون اليوم يف مختلف جبهات 
القتال رصواح والجوف وقانية وتعز والضالع وغريها من جبهات 
العز والكرامة مآثر وبطوالت خارقة يف مواجهة عنارص املليشــيا 
الحوثية اإلرهابية الظامية موجهة  لها رضبات موجعة وساحقة، 
ومنزلة بهم أفدح الخســائر يف األرواح والعتاد عىل طريق اجتثاث 
آفات رشورهم اينما وجدوا، غري مباليــة بعويل املرجفني الذين 
يتكئون عىل أوهام املايض الظامي ويستندون عىل جدار التهويل 
والتغييب لحقائق الواقع امليداني، بدوافع االتجار بقضايا الوطن 
واملواطن والثوابت الوطنيــة والعقيدية التي يقف أبطال الجيش 
ومعهم املخلصني من أســود املقاومة الشــعبية بمساندة قوات 
التحالف العربي - سدا منيعا وصخرة صلبة تتحطم عليها كل تلك 
املحاوالت البائسة لعنارص الكهنوت الحوثي يف التقدم والسيطرة 
يف مختلف الجبهات وهو ما يدفع باآللة اإلعامية الصفراء ملليشيا 
البهتان الحوثية اىل تضليل الشعب اليمني بأخبار كاذبة مهرتئة ال 

تمت للواقع بصلة.
 تلك الشائعات واألراجيف التي تنال من انتصارات املدافعني عن 
كرامة الوطن وجمهوريته ما تلبث أن تتكشــف حقائقها كما هو 
حال جبهة رصواح محافظة مارب، والتي عمدت املليشيا الحوثية 
اىل بث أخبارها الكاذبة بسيطرتها عىل معسكر كوفل وباتت عىل 
أبواب مدينة مارب، هذه األكاذيب التي تعكس حقيقة ومســتوى 
رسوخ الدجل والكذب والتضليل لدى هذه الجماعة ليس فقط يف 
التغطية عن هزائمها بل نراها تمارسه سلوكا يوميا، عىل املستوى 
السيايس واالقتصادي واالجتماعي والديني، ولكن ليطمنئ الجميع 
بان رصواح والجوف وقانية وغريها مــن الجبهات تتعاظم فيها 
االنتصارات مخلفة الكثري من الخزي والعار ملليشيا اإلجرام الحوثية 
وقريبا ســيأتيكم النبآء اليقني بانهزام املرشوع الفاريس يف اليمن 

وسيعرف املرجفون أي منقلب سينقلبون.  
أخريا نســتطيع القول بأن من يخذل القضية التي تقدم فيها 
الرشعية اليمنية االف الشــهداء فإنما يخذل نفسه. ومن يتخاذل 
يحرم نفسه رشف الدفاع عن حياض الوطن ألن التاريخ ال يرحم 

املتخاذلني، والشعب لن يغفر للمرجفني.
كما نؤكد يقينيا أن أبطال القوات املســلحة هم اليوم قادرون 
أكثر من أي وقت مــى عىل إنزال الهزائم املتتالية بهذه العصابة 
الكهنوتية وصوال اىل تحرير كل شــرب وطأتــه اقدامها وأصابته 
رشورها مهما بلغت التحديات واملخاطر ومهما أرجف املرجفون، 
ويف هذا الســبيل فإن أبطال القوات املسلحة واألمن اليوم إىل أكثر 
جاهزية ويقظة واستعداد لتقديم التضحيات يف سبيل صون الوطن 

وينعم ابناؤه بالعزة والكرامة واألمن واألمان.

عبدالملك السامعي

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

منظمة: توثيق 6790 خمتطفا يف معتقالت مليشيا احلوثي االنقالبية

تأجيل انعقاد معرض عدن 
األول للبناء واملقاوالت

اقر اجتماع ، أمس األربعاء تأجيل انعقاد 
مؤتمر عدن األول للبنــاء واملقاوالت، الذي 
تنظمه مجلة االســتثمار بالتنســيق مع 
الهيئة العامة لالستثمار والغرفة التجارية 

والصناعية .
وناقــش االجتماع الــذي حرضه رئيس 
الغرفة التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد 
واللجنــة والتحضرية للمؤتمــر وممثيل 
املؤسسات والهيئات الحكومية والرشكات 
الداعمة واملنظمة للمؤتمر، جملة املقرحات 
االستباقية واألسباب الذي تتطلب التأجيل 
وفقا لإلجراءات االحرازية والوقائية املتبعة 
عىل املستوى الوطني ملجابهة تفيش جائحة 
كورونا، خاصة ما يتعلق بالدول الخارجية 
املشاركة يف املؤتمر. وخالل االجتماع أوضح 
نائب وزير االشغال العامة والطرق الدكتور 
محمد ثابت أن تأجيل انعقاد املؤتمر يهدف 
لتعزيز التدابر االحرازية من قبل الحكومة 
للحد من أي طارئ يتعلق بفروس كورونا 

ومراعاة سالمة وصحة املجتمع.
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 

أكد تقرير حقوقي أن مليشيا اإلرهاب الحوثية 
االنقالبية ارتكبت أكثر من 19 ألفا و711 حالة 
انتهاك يف حق املدنيني يف محافظة عمران خالل 

األربع السنوات األخرة.
وابان التقرير الحقوقي، الذي أصدره مكتب 
حقوق االنسان يف محافظة عمران الثالثاء بمدينة 
مأرب تحت شعار "حصاد العلقم"، أن االنتهاكات 
التي رصدها شملت اثني عرش نوعا من االنتهاك، 
منها تفجر املنازل واملساجد، ومقرات األحزاب 
السياســية وإحراق منازل واحتاللها وقصف 
عشــوائي إىل جانب نهب املمتلــكات العامة 
والخاصة واملؤسســات من خالل االقتحامات 
والتفتيش، باإلضافــة إىل االنتهاكات املتعلقة 

بالوظيفة العامة والتهجر القرسي والنزوح.

وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي املتمردة 
ارتكبت )1130( حالة قتل من املدنيني منها 423 
حالة قتل نساء وأطفال، و1180 حالة توزعت 
بــني االصابة واالعاقة، موثقــا )2722( حالة 
انتهاك بحق الطفولة شملت القتل واالصابات 
والتشــوهات والتجنيد االجباري واالغتصاب 

الجنيس ومداهمة املدارس ونهب املساعدات.
وكشــف التقرير عن )1566( حالة اعتقال 
وإخفاء قــرسي يف 26 ســجناً ومعتقالً تابعاً 
للمليشيا الحوثية االجرامية يف عمران، باإلضافة 
إىل )181( حالــة انتهاك بينهــا إقامة جربية، 
و)377( حاالت تعذيب أثناء االخفاء القرسي، 
واالعتقاالت التعسفية التي تنفذها املليشيا يف 

حق املواطنني.

ودعا نارص ابراهيم، مدير عام مكتب حقوق 
االنســان بمحافظــة عمران، االمــم املتحدة 
ومنظماتهــا إىل تحمل مســؤوليتها يف ايقاف 
ما يتعرض له االطفال يف محافظة عمران من 
انتهاكات جســيمة من قبل املليشيا الحوثية 
بتجنيدهم اجباريا والتمرس يف املدارس وحرمان 
االطفال مــن التعليم واملعونــات والخدمات 

الصحية.
وطالب نارص املجتمع الدويل بإدانة االنتهاكات 
الواقعة بحق املدنيني يف محافظة عمران والضغط 
عىل مليشــيا الحوثي بإيقاف كافة االنتهاكات 
التي ترتكبها بحق ابناء املحافظة واالفراج عن 

املعتقلني واملخفيني قرسا يف معتقالتها.

أعلنت املنظمة اليمنية لألرسى 
واملختطفــني عن توثيــق 6790 
مختطفاً بينهم سياسيون وكبار 
ســن وناشــطون حقوقيــون، 
وصحفيون وأطبــاء وممرضون 
وعاملــون يف املجــال اإلغاثــي 

واإلنساني.
واتهمــت املنظمــة مليشــيا 
الحوثــي بارتــكاب جرائم حرب 
بحق املختطفني داخل ســجونها 
من خالل ممارسة أبشــع أنواع 
التعذيب بحقهــم.. مؤكدة نيتها 

القيام بالرافع أمام املحاكم املحلية 
والدولية ضد مرتكبي الجرائم بحق 
املختطفني واملخفيني قرسا، خاصة 
من قضوا تحت التعذيب أو تسببت 
لهم املليشــيا بأرضار جســدية 
ونفسية بالغة، حتى ينال املجرمون 

جزاءهم العادل.
وطالبت املنظمة خالل مؤتمر 
صحفــي، عقدتــه يف مــأرب، 
الحكومة بالتحــرك عرب قنواتها 
الدبلوماســية يف املحافل الدولية 
لتقديــم الحمايــة القانونيــة 

والجسدية واملختطفني، وتقديم 
مرتكبــي عمليــات االختطاف 

للعدالة املحلية والدولية
كما طالبــت املنظمة املجتمع 
الدويل واملنظمات الحقوقية املحلية 
والدولية وكل وســائل اإلعالم إىل 
التحرك الجــاد، وفضح ما ترتكبه 
مليشــيا الحوثي مــن انتهاكات 
ضد واملختطفني، والتدخل لوقف 
االنتهاكات املستمرة، وإطالق رساح 
املختطفني املرىض كجانب إنساني  

دون قيد أو رشط.

وقع محافظ محافظة ارخبيل ســقطرى 
رمزي أحمد محروس،الثالثــاء ، مع رشكة 
فتوكاد للمقاوالت اتفاقية تأهيل مرشوع مياه 
عيهف بتمويل من الجمعية الكويتية لإلغاثة 
واألعمال االنسانية وتنفيذ مؤسسة التواصل 

للتنمية االنسانية.

وثمن املحافظ محروس جهود األشــقاء 
يف دولة الكويــت وما ىيقدمونــه من دعم 
للمحافظة يف مختلــف املجاالت عرب ممثليها 
يف الجمعية الكويتية والهالل األحمر الكويتي 
والهيئة الكويتية لإلغاثة وغرها من املنظمات 

الكويتية.

وأشار محافظ ســقطرى اىل أهمية دعم 
مشاريع املياه يف املحافظة التي ترضرت بشكل 
كبر مــن األعاصر..الفتاً اىل أن هذا املرشوع 
يمثل نقلة نوعية يف إعادة الحياة وتوفر الخدمة 
املياه اىل الرشيط الساحيل الجنوبي من مركز 

املحافظة.

غادر،عرب مينــاء عدن 88 الجئاً 
صوماليا، ضمــن برنامج اإلعادة 
الطوعيــة املمول مــن مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

ويشمل الربنامج نقل الصوماليني 
الراغبني يف العودة لبالدهم من عدن 
عرب البحر األحمر، ليتم نقل الالجئني 
الحقا كال حسب مسكنه اىل عموم 
املقاطعات الصومالية. وكان مركز 
امللك ســلمان قد عمل عىل إعادة ما 
يزيد عن ألفي الجئ صومايل من اليمن 
إىل بالدهم منذ بداية برنامج اإلعادة 

الطوعية لالجئني يف العام 2018م.
ويف ســياق أخر قالــت منظمة 
الهجرة الدوليــة، أن نحو 10 آالف 
مهاجر أفريقي دخلوا اليمن خالل 
شهر فرباير املايض، توجه معظمهم 
إىل اململكــة العربية الســعودية. 
وأضافت املنظمــة يف تقرير حديث 
لها، إنه يف الفرة من 1 إىل 29 فرباير 
2020، تقدر املنظمة الدولية للهجرة 
أن 9 آالف و624 مهاجرًا دخلوا إىل 
اليمن. وأشارت املنظمة إىل أن 94% 
من املهاجرين يحملون الجنســية 

األثيوبية، والبقية من الصومال.

يف الوقــت الــذي مــألت 
الشــائعات واالكاذيب سماء 
الواقــع االفرايض بســقوط 
مدينة مارب يف ايدي الكهنوت 
الحوثي ها هي املدينة تواصل 
شــق طريقها نحو املستقبل 
تاركة تلك األكاذيب تعود عىل 
أصحابها باللعنــات والخزي 
والعار، طاملا وعىل مشــارفها 

البعيدة ابطال القوات املسلحة 
واالمــن يســطرون مالحم 
بطولية ملقنني املليشــيا ابلغ 
الهزائم والخســائر ومفشلني 
أي محاولة لهــا للتقدم حتى 
أصبحت جبهة رصواح ساحة 
استنزاف لألالف من عنارصها 
ومعداتها، فيما الصورة األخرى  
تشــهد املدينة  استقرارا امنيا 

غر مســبوق انعكس إيجابا 
عىل الحراك التنموي بشــقيه 
فها  واالســتثماري  الخدمي 
هي املدينــة  تســتمر فيها 
أعمال الشق والردم والتوسعة 
الشوارع الستيعاب  وسفلتت 
التزايد السكاني الهائل يف ظل 
اســتمرار موجات النزوح إىل 

املحافظة.

مدينة مارب .. حيث االنتصار لقيم احلضارة واملعارصة 
توقيع اتفاقية إعادة تأهيل مرشوع مياه عيهفت بسقطرى

مغادرة 88 الجئاً صومالياً عرب ميناء عدن 

أصيب 7مدنني بينهم أطفال بقصف حوثي 
استهدف االحياء السكنية يف البيضاء ومارب.
وقالت مصادر محلية: إن مليشيا الحوثي 
قصفت بقذائف املدفعية والهاون منازل سكان 
منطقة قانية، ما أسفر عن إصابة الطفلني 
)خالد محمد عيل الحاج 10 سنوات، وطارق 
ضيف الله عيل الحاج 15ســنة(، إضافة إىل 
وقوع أرضار بالغة بعدد من منازل املواطنني.
ويف محافظة مارب أصيب خمسة مدنيني 
بجروح بينهم امــرأة حالتها خطرة، جراء 
سقوط صاروخ كاتيوشــا أطلقته مليشيا 
الحوثي املتمردة عىل حي الزراعة الســكني 

بمدينة مأرب.
وأكد مصــدر طبي يف مستشــفى الهيئة 
لـ"26سبتمرب" إصابة خمسة مدنيني بينهم 
امرأة إصابتها خطرة إثر ســقوط صاروخ 
أطلقته مليشيا الحوثي يف حي الزراعة السكني 

بمدينة مأرب.
وقالت مصادر محلية: إن سقوط الصاروخ 
تسبب يف احراق أربعة محالت للمفروشات 
ودكان خامس كانت تســكنه عائلة نازحة 
وســيارات ملواطنني كما ألحق أرضارا مادية 

بمنازل املواطنني ومدرسة السالم املجاورة.
ويف الســياق دان مكتب حقوق اإلنســان 
بمحافظة مأرب، إطالق ميليشــيا الحوثي 
االنقالبية عدداً من صواريخ الكاتيوشــا عىل 
حي الزراعة بمدينة مأرب مما أدى إىل إصابة 
4 أشخاص وتدمر 12 منزالً وعدد من املحالت 

التجارية.
وقال البيان: "إننا يف مكتب حقوق اإلنسان 
ونحن ندين هذا االستهداف الهمجي الذي يأتي 
ضمن قائمة طويلة مــن األعمال اإلجرامية 
املمنهجة التي تقوم به مليشيا الحوثي ضد 
سكان املحافظة، نؤكد رصدنا عرشات الشهداء 
والجرحى معظمهم من النســاء واألطفال 

قضوا خالل األشــهر املاضية بسبب سقوط 
عدد من الصواريخ التي أطلقتها املليشيا عىل 

املدينة".
ودعا املكتب املنظمــات الحقوقية املحلية 
والدولية إىل رصد وتوثيق هــذه االنتهاكات 
والتحقيق فيها بما يسهم يف تقديم مرتكبيها 

للعدالة.

 إصابة 7مدنيني بينهم أطفال بقصف مليشيا احلوثي لألحياء السكنية يف البيضاء ومأرب 

طالب األمم المتحدة ومنظماتها بتحمل مسؤوليتها

تقرير حقوقي يكشف أكثر من 19 ألف انتهاك للمليشيا احلوثية يف حمافظة عمران

أمن مأرب يضبط 200 كيلو حشيش أثناء هتريبها ملليشيا احلوثي بصنعاء
األمنيــة  تمكنــت األجهــزة 
بمحافظة مأرب من ضبط مائتي 
كيلو حشيش مخدر أثناء محاولة 
تهريبه عــىل متن شــاحنة نقل 
متوسط )دينا( إىل مليشيا الحوثي 

االنقالبية بصنعاء.
وأوضــح مدير عــام رشطة 
املحافظــة العميد يحيــى ُحميد 
لـ)ســبأ( أن أفراد إحدى النقاط 
األمنية عىل الخط الــدويل الرابط 
بني مأرب وصنعاء، ضبطوا الكمية 
أثناء عملية التفتيش كانت مخفية 
باحراف بني أكياس البطاطس التي 

تحملها الدينا إىل العاصمة صنعاء.
وأشــاد العميد ُحميد بمستوى 
الحس واليقظة األمنية التي يتمتع 
بها منتســبو األجهــزة األمنية، 
واحرافيتهم يف األداء وإحباط الكثر 
من العمليات اإلجرامية قبل وقوعها 
وضبط الكثر من املطلوبني للعدالة 
والعنارص الخارجة عــن النظام 

والقانون.
وأضــاف العميد ُحميــد إىل أنه 
سيتم إحالة املضبوطات مع املتهم 
إىل القضاء بعد استكمال اإلجراءات 

القانونية والتحقيقات األولية.

قال: إن حجم الصادرات السمكية خالل العام المنصرم بلغ 180 مليون دوالر

وزير الثروة السمكية لـ»26سبتمرب«: نعمل عىل استكامل إجراءات تصدير األسامك إىل األسواق األمريكية 
   خاص:

أكد فهد كفاين وزير الثروة الســمكية ان 
الوزارة تعمل جاهدة عىل استكمال اإلجراءات 
الالزمة لعملية تصدير األســماك إىل األسواق 
الخارجية، وقال الوزير كفاين يف ترصيح لـ " 
26ســبتمرب" : انه يجري العمل حاليا لتصدير 
املنتجات الســمكية اليمنية إىل أسواق جديدة 
، وأوضح ان من بني تلك األســواق املستهدفة ، 
أسواق الواليات املتحدة األمريكية حيث  تجري 
الرتيبــات حاليا بخصــوص تصاريح دخول 
املنتجات الســمكية إىل تلك األسواق ، مضيفا 

أن التنســيق والتواصل مع السفارة اليمنية يف 
واشنطن واملؤسســات األمريكية ذات العالقة 
جارية الســتكمال إجراءات تصدير األسماك 
واألحياء البحرية إىل أســواق الواليات املتحدة 

األمريكية.
ويف إطار ذلك بدأت يف العاصمة املؤقتة عدن 
عملية إعــادة تأهيل ثالجــة ٨٠٠ طن بمركز 
حراج )الدوكيارد( وتوريد وحدات تربيد جديدة 
قــوة ٤٠ خيالً ملخزن الحفظ ســعة ٤٠٠طن 
وتوريد وتركيب مصنع ثلج مجروش سعة ١٠ 
طن وتوريد رافعة شــوكية ٣ أطنان كهربائية 
باإلضافــة ألعمال إنشــائية متعلقة بتجهيز 

املخزن، وذلك بكلفة إجمالية بلغت ١٨١مليون 
وتسعمائة الف ريال بتمويل حكومي.

وذكر وزير الثروة السمكية أن عملية تأهيل 
املنشأت التابعة للقطاع السمكي ومن ضمنها 
إعادة تأهيل وصيانــة ثالجة ٨٠٠ طن بمركز 
حراج )الدوكيار( يأتي يف إطار توجه الحكومة 
بتأهيل القطاع السمكي بصورة عامة وتحسني 
ســبل العيش للصيادين والعاملني يف القطاع 
الســمكي وتعويضهم وكذلك تحسني فرص 
االستثمار يف هذ القطاع الحيوي والواعد.. مشرا 
إىل التحسن الذي شــهدته الصادرات السمكية 

خالل ٢٠١٩م بقيمة بلغت ١٨٠ مليون دوالر.

بطائق عبوربطائق عبور  إىلإىل املحــرقـةاملحــرقـة 


