
وجه رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، السلطة املحلية 
بمحافظة عدن، بتكثيف جهود 
اإلنقاذ وفتح وإصالح الطرقات 
الرئيسية والفرعية املترضرة، 
ومعالجة انقطاعات الكهرباء 
بشــكل عاجل..مؤكــدا عىل 
رضورة تكاتف الجهود املركزية 
واملحلية لترصيف مياه األمطار 
حتى ال تتحول إىل بؤرة لألمراض 

واألوبئة.
جاء ذلك أثناء اتصاله، أمس 
األربعاء، بمحافظ عدن أحمد 
ســالم ربيع، ملتابعة التدابري 
املتخــذة ملواجهــة تداعيات 
األمطار والسيول التي اجتاحت 
العاصمة املؤقتة عدن، وما تبذله 
فرق الطوارئ املحلية من جهود 
للتعاطي مع ذلك بالتنسيق مع 

الوزارات والجهات املختصة.
وأطلع رئيس الوزراء خالل 

االتصال، عىل تقرير أويل حول 
األرضار البرشيــة واملادية يف 
املمتلكات العامــة والخاصة 
املواطنني  بما ذلــك منــازل 
والطرقات والكهرباء، والخطط 
املعدة لتجــاوز التداعيات وفق 
اإلمكانــات املتاحة، والجوانب 
املطلوبة من الوزارات واملنظمات 
الدولية اإلغاثيــة لدعم جهود 

السلطة املحلية.
وأكد الدكتور معني عبدامللك، 
عىل قيــادة الســلطة املحلية 
بعــدن رفع تقريــر عاجل إىل 
الحكومة باألرضار يف املمتلكات 
العامة والخاصة واالحتياجات 
أنه سيتم  إىل  املطلوبة..مشريا 
التعامل معها بشــكل فوري.. 
داعيــا املنظمــات اإلغاثيــة 
واإلنســانية إلســناد جهود 
الحكومة والســلطة املحلية يف 

هذا الجانب.

أشــاد وزير الدفاع الفريق الركن 
محمد املقديش، بااللتفاف الشعبي 
املســاند ألبطال القوات املسلحة، يف 
معركته ضد مليشيا الحوثي املتمردة 

املدعومة من إيران. وعرب عن الفخر 
واالعتزاز ببطوالت وتضحيات أبطال 
الجيش واملقاومة يف مختلف الجبهات. 
جاء ذلــك خالل ترؤســه، الثالثاء، 

اجتماعا موسعا ضم محافظي مأرب 
وصنعاء وريمة، اللواء سلطان العرادة 

واللواء عبدالقوي رشيف 
ومحمد الحوري، ووكالء 

رحبت حكومة الجمهورية 
اليمنية بدعــوة األمني العام 
لألمــم املتحــدة انتونيــو 
غوترييــش لوقــف إطالق 
النار ملواجهة تبعات انتشار 
فــريوس كورونا كوفيد19- 
وخفض التصعيد عىل مستوى 
البلد بشكل كامل وكذلك دعوة 
املبعوث الخاص األمني العام 
لألمم املتحدة مارتن غريفيث 
ومواجهة  الهدوء  الستعادة 

التصعيد العسكري.
بيان  الحكومة يف  وأكدت 
لهــا، أمــس األربعــاء، أن 
اليمن سياســيا  الوضع يف 
واقتصاديا وصحيا يستلزم 
إيقاف كافة أشكال التصعيد 
والوقوف ضمن الجهد العاملي 
واإلنساني للحفاظ عىل حياة 

املواطنــني والتعامــل بكل 
مسؤولية مع هذا الوباء.

عن  الحكومة  وأعربــت 
تقديرها لجهود األمم املتحدة.. 
مؤكدة انها ســتتعامل بكل 
إيجابية مع جهودها الرامية 
الدولة وإيقاف  الســتعادة 
نزيف الدم اليمني واستعدادها 
لالنخراط من أجــل العمل 
وبشكل جاد ملواجهة مخاطر 
هذا الوباء ومنعه من االنتشار 

داخل األرايض اليمنية.
ويف نفس الســياق، دعت 
األمم املتحدة، أمس األربعاء، 
إىل وقف القتال وبذل الجهود 
ملواجهة االنتشــار املحتمل 

لفريوس كورونا.
ويف بيان صحفي للمتحدث 
باســم األمني العــام لألمم 

املتحدة "ستيفان دوجاريك" 
بشــأن اليمن، دعــا األمني 
العام لألمم املتحدة إىل الوقف 
الفوري لألعمــال العدائية، 
والرتكيــز عــىل التوصل إىل 
تسوية سياسية عن طريق 
التفــاوض. ودعــا البيان 
األطراف يف اليمــن إىل "بذل 
قصارى جهدهــم ملواجهة 
االنتشار املحتمل لـفريوس 

كوفيد19-".
وقال البيــان: "لقد دمر 
الرصاع الذي استمر ألكثر من 
خمس سنوات حياة عرشات 
املاليني من اليمنيني، كما يهدد 
القتال الدائر حالًيا يف الجوف 
ومأرب بالتسبب يف زيادة حدة 

املعاناة اإلنسانية".
 ودعــا األمني 

أكد علوي بافقيه - وزير شــؤون 
املغرتبــني اليمنيــني، إصابة مغرتب 
يمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بفريوس "كورونا" واعتربها الحالة 
الوحيدة املعلن عنهــا حتى اللحظة، 

واملؤكدة لدى وزارة شؤون املغرتبني.
وأضاف "لم نتلق أي معلومات عن 
إصابات أخرى يف أوساط املغرتبني يف 
بقية دول املهجــر من قبل ملحقيات 
شؤون املغرتبني أو من قبل سفاراتنا 

بالخارج".
وأكد بافقيه أن وزارته تويل املغرتبني 
اليمنيني وأبنــاء الجاليات اليمنية يف 

بلدان املهجر اهتماما كبريا يف ظل هذه 
املحنة التي يمر بها العالم، وســبق أن بادرت الوزارة 
منذ البداية بالتواصل مع السفارات اليمنية وقيادات 

الجاليات اليمنية ملتابعة تأثري أزمة 
فريوس )كوفيد ١٩( ومتابعة أوضاع 
الجاليات اليمنية خشــية انتشــار 
الفريوس وتأثريه يف أوساطهم، وشدد 
عىل رضورة االلتزام بجميع اإلجراءات 

الوقائية للحماية من الوباء.
ووجه الوزير وكالء الوزارة بمتابعة 
وتفقد أوضاع املغرتبني والتواصل مع 
الجاليات اليمنية يف الخارج، كما وجه 
ملحقي شؤون املغرتبني يف السفارات 
اليمنية بالعمل والتعاون مع السفارات 
إلنشاء لجان طوارئ بهدف مواجهة 
األزمة وتقديم الدعم للمغرتبني وحثهم 
عىل املشــاركة الفعالة يف تلك اللجان والرفع بتقارير 

مشــاركتهم للوزارة واإلعالن عن أرقام 
للتواصل معهم من قبل املغرتبني.

رفع رئيس مجلس النواب، ســلطان 
الربكانــي، أمس األربعــاء، إىل فخامة 
الرئيس عبدربــه منصور هادي، رئيس 
الجمهوريــة، تقريــراً حــول خالصة 
االتصاالت واملشاورات والنقاشات التي 
أجراها أعضاء املجلس خالل األيام املاضية 

حول ما يدور عىل الساحة الوطنية.
وتضمن التقرير الــذي نرشته وكالة 
سبأ" جملة من املطالب، أبرزها مضاعفة 
جهود تنفيذ اتفاق الرياض نصاً وروحاً 
عىل أرض الواقع وانجاز ترتيبات عودة 
الرئيس والربملان وبقية مؤسسات الدولة 

إىل العاصمة املؤقتة عــدن، وكذا تواجد 
نائب الرئيــس ووزير الدفــاع ورئيس 
هيئة األركان وكافة القيادات العسكرية 
واألمنيــة يف مأرب بشــكل عاجل لصد 
العــدوان الحوثي. وقيــادة املواجهات 
التي يقوم بها أبطــال الجيش الوطني 
واملواطنون الذين يقدمون حياتهم يوماً 
بعد يوم دفاًعا عن الثورة والجمهورية 

والديمقراطية واليمن االتحادي.
وطالب رئيس مجلس النواب، رئيس 
الجمهورية بإجــراء الرتتيبات األمنية 
والرضورية النعقاد مجلس النواب بأرسع 

وقت ممكن يف العاصمة املؤقتة عدن أو يف 
مأرب أو أي محافظة أخرى. بما يمكنه 
من الوقوف عىل كافة األوضاع والتحامه 
بالجماهري ورفع معنوية أولئك املقاتلني 
األبطال وأداء دوره يف املساءلة واملحاسبة 

وإيقاف أي اختالالت.
وشدد عىل رضورة التنسيق والتشاور 
مع التحالف العربي بشــأن الخطوات 
الرضوريــة التي يجب عــىل الحكومة 
اتخاذها بشأن اتفاق ستوكهولم الخاص 
بالحديدة بما يوقف عبث هذه العصابة 

واستهتارها باملجتمع الدويل وقراراتة.

وطالب رئيس مجلس النواب الرئيس 
هادي، بإصدار توجيهات عاجلة للحكومة 
بمضاعفة جهودها واهتماماتها ملواجهة 
جائحة كورونــا للحفاظ عــىل حياة 
املواطنني والتخفيف مــن اآلثار املدمرة 
لهذه الجائحة وإنقاذ حياة الناس يف حال 

إصابة بالدنا ال قد الله.
كما أكــد عىل أهمية قيام الســلطة 
القضائية املختصة باتخــاذ اإلجراءات 
القانونية يف حق قيادة مليشيات الحوثي 
وإحالتهم للمحاكمــة عن الجرائم التي 

ارتكبوها. 
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بني طبقية اإلمامة 
ومساواة اجلمهورية 

منذ بداية نشوئها كجماعة دينية ما لبثت أن تحولت 
أيضاً إىل حركة سياسية يف بداية التسعينيات، عملت 
الحركة الحوثية يف نطاق سيطرتها واملتمثل بمحافظة 
صعدة عىل بناء مليشيا عقائدية تدين بالوالء املطلق 
للساليل بدر الدين وأوالده وأقاربه.. مليشيا ال تعرف 
الغاية والهدف من وجودها إال الطاعة املطلقة للساللة 
البدرية معتقدة أن الجنة مضمونة بطاعتها، والنار 
حتمية بعصيانها.. وهي عقيدة طبقية مقيتة جاء 
اإلســالم بمثابة ثورة للقضاء عليها يف مهدها االول 
مكة أشد بقاع األرض طبقية إيذانا ببداية عهد جديد 
تسوده العدالة واملساواة والعيش الكريم يقوم عىل 
أساس )ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم يف الرب والبحر 

وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضيال(..

وأساس ثان يقوم عىل )ال فرق لعربي عىل أعجمي 
إال بالتقوى(..

وبناء عليه؛ فإن األساس العقيدي والثقايف للمليشيا 
الحوثية يتصادم مع روح العقيدة اإلسالمية، إذ إنه 
يقوم عىل أساس الطبقية والعبودية وعدم التعايش مع 
اآلخر الذي ال ينتمي إىل الساللة نفسها، وهي حقيقة 
تؤكدها الرصاعات الدامية بني طبقة الهواشم وأبناء 
القبائل كما هو الحال يف رداع التي دارت وتدور فيها 
معارك رشسة بني السالليني الرياميني وأبناء قبيلة 
الجويف التي كان لها الدور األبرز يف إدخال الحوثيني 

إىل مدينة رداع.

الطبقية التي يمارسها الحوثي أكثر بشاعة من تلك 
التي كان يمارسها كرباء قريش، إذ إن الحوثي يؤصل 
لطبقية داخل الســاللة نفسها تقوم عىل أساس أن 
هواشم صعدة هم األصل وما دونهم استثناء، وهو ما 
تؤكده املعارك الرشسة التي دارت يف حوبان تعز بني 
سالليي صعدة وزنابيلهم من جهة وبني سالليي تعز 

من بيت الجنيد وزنابيلهم من جهة أخرى..

الدروس املستفادة من اصطفاف البعض إىل جانب 
الحوثي كثرية ملن أراد أن يعي حقيقة دجال العرص 
عبدامللك الحوثي، وهي دروس بليغة تستدعي اتخاذ 
موقف واضح من قبل كل الساســة والعسكريني 
والقبائل، موقف يرمي بكل الخالفات وراء، ويميض 
الجميع من خالله موحدين الســتئصال هذا الوباء 

الساليل الذي ال يحفظ بعهد وال يفي بوعد.

لقد غدر الحوثي بكل حلفائه، نكل بالكثري منهم، 
وهتك أعراض آخرين وأذل ما شاء أن يذل من مشايخ 
القبائل وقادة الرأي، ما يؤكد حقيقة ال يختلف عليها 
اثنان وهي اســتحالة التعايش مع جماعة التمييز 
ثقافتها، واإلذالل والنهــب والرسقة نهجها، والغدر 

بالحلفاء ونقض العهود واملواثيق سماتها..

جماعة لن ينعم شعبنا بخري وأمان سوى بالقضاء 
عليها من خالل اصطفــاف وطني جمهوري داعم 
للجيــش الوطني املتصدر ملعركــة الوطن الكربى 
وتحريره من أبشع جماعة كهنوتية متخلفة عرفها 

التاريخ القديم واملعارص.

اإلماميون اجلـدد.. تكريـس للعنرصية وتأصـيل للطبقية
التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 

جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.
انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

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

»سنعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات 
السالم يف جوانبها واتجاهاتها املختلفة 
وسنسلك كل الطرق الداعمة له والرامية 
لتحقيقــه مهمــا كانــت صعوبتها 

وتعقيداتها«.

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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رفع تقرير إلى  رئيس الجمهورية حول نقاشات أعضائه 

الربملان يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض نصاً وروحاً وإجراء الرتتيبات األمنية النعقاده

أمطار غزيرة تسببت بوفاة مواطنين وتوقف حركة السير في العاصمة المؤقتة عدن

رئيس الوزراء يوجه حمافظ عدن بتكثيف جهود اإلنقاذ وإصالح الطرقات ومعاجلة انقطاعات الكهرباء

:» وزير شؤون المغتربين »

ال إصابات يف أوساط املغرتبني بدول املهجر عدا حالة واحدة يف دولة اإلمارات

احلكومة ترحب بدعوة غوترييس لوقف إطالق 
النار ملواجهة انتشار فريوس كورونا

وزير الدفاع يشيد بااللتفاف الشعبي املساند ألبطال القوات املسلحة
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وجه فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، أمس األربعاء، 
رئيس مجلــس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك باتخاذ املعالجات والتدابري الالزمة 
لتجاوز تبعات وآثار املنخفض الجوي الذي 
رضب عدداً من محافظــات الجمهورية 
ومنها العاصمة املؤقتــة عدن وما ترتب 
عنه من وأرضار جسيمة يف البنى التحتية 

ومنازل املواطنني.
وشــدد فخامة الرئيس يف اتصاله  عىل 
أهمية اإلرساع وبشــكل فوري يف اعتماد 
املوازنة املخصصة ألرضار الســيول بعدن 
ومصــارف امليــاه وما تحتاجــه املدينة 
ملواجهة األمطار والسيول بناء عىل ما تم 
رفعه سابقاً من قبل لجان أرضار السيول 

يف الفرتة املاضية والتي لم تنفذ حتى اآلن.
كما وجه فخامة الرئيس رئيس الحكومة 
عىل التواصل مــع القيــادات التنفيذية 
يف املحافظات املتــرضرة لتقديم اإلغاثة 
والرعاية وحرص األرضار الناجمة عن تدفق 
الســيول.. مؤكداً عىل أهمية اتخاذ كافة 
التدابري الالزمة واملمكنة ملواجهة استمرار 
املنخفض الجــوي والحد مــن األرضار 
يف املمتلــكات واألرواح.. وأشــار فخامة 

الرئيــس يف هذا الصدد إىل تســخري كافة 
الوسائل واإلمكانات لتجاوز هذه الكارثة 
مع التأكيــد عىل أهميــة مواصلة اتخاذ 
االحتياطات الالزمة واستمراريتها ورفع 
درجتها من قبل كافة املواطنني واألجهزة 
املعنية واملتصلة بمواجهة تفيش األمراض 

واألوبئة ومنها فريوس كورونا.
كما وجه فخامة الرئيس يف اتصال مماثل 
بمحافظ عدن أحمد سالم ربيع، عىل أهمية 
القيام باملهام والواجبات التي يســتدعي 
الظرف ًمواجهتها واالضطالع بها ملعالجة 
آثار األمطار والســيول مع أهمية األخذ 
بعني االعتبار وبصورة عاجلة بتوجيهاته 
السابقة املتصلة بإزالة األسباب املؤدية إىل 
حدوث أرضار األمطار قبل األخرية والتي 
رفعت نتائجها من قبل اللجنة املشــكلة 
لتقيص أثارهــا يف هذا الصــدد ويأتي يف 
أولوياتها تراكم املخلفات وانسداد مصارف 
ومناهل األمطار والسيول التي عرفت بها 
عدن، فضالً عن البناء العشوائي وغريها 
من املخالفات.. الفتاً اىل توجيهها بالتنفيذ 
الحريف لها وتوجيهــه للحكومة باعتماد 
املبالــغ واملخصصات الالزمــة لرسعة 

تنفيذها.

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل محسن 
صالح، بجهود قيادة السلطة املحلية يف محافظة شبوة يف 
محاربة التهريب وتوفري الخدمات، ومســتوى أدائها عىل 
مختلف املجاالت.. مؤكداً اهتمــام فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية ودعمه املســتمر لبناء 

وتطوير املحافظة وأجهزتها املختلفة.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي، بمحافظ محافظة شبوة، 
محمد صالح بن عديــو، لالطمئنان عىل ســري العمل يف 

املحافظة وأحوال املواطنني وجهود البناء والتنمية.
و اســتمع نائب الرئيــس إىل جهود الســلطة املحلية 
وإجراءاتها الوقائية ملواجهة أي احتمال النتشــار فريوس 
كورونا التنســيق مع الجهــات الداعمــة والجهات ذات 

االختصاص.
من جانبه عرب محافظ املحافظــة عن تقديره الهتمام 
ودعم القيادة السياسية، مشرياً إىل اللقاءات والتوجيهات 
املختلفة التي صدرت بما من شــأنه مواجهة أي مخاطر 

صحية قادمة.
ويف سياق أخر أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
عيل محسن صالح، أمس األربعاء، اتصاالً هاتفياً بالناشطة 

اليمنية ياسمني القايض رئيسة مؤسسة فتيات 
مأرب هنأها فوزها بالجائزة الدولية السنوية يف 

فــي اتـصـال هاتفي برئيس الــوزراء

رئيس اجلمهورية يوجه احلكومة باختاذ املعاجلات والتدابري لتجاوز آثار املنخفض اجلوي
اجرى اتصاالت بالمحافظ بن عديو

نائب الرئيس يشيد بجهود قيادة السلطة 
املحلية يف حماربة التهريب 
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نائب الرئيس يشيد
يف دورتها الرابعة عرشة للمرأة الشجاعة.

ونوه نائب الرئيس خــالل االتصال إىل دور 
الناشطة ياسمني القايض، اإليجابي ومشاركتها 
الفعالة يف العمــل املدني وتمكني وتأهيل املرأة 
ورفع مســتوى الوعي لدى النساء وما تمثل 
الجائزة من دور تحفيزي يف تشــجيع الفتيات 
عىل العمل والتعلم والقيام بدورهن الرئييس يف 
املجتمع. من جانبها عربت ياسمني القايض عن 
تقديرها لتهنئة نائب رئيس الجمهورية ولفتته 
النبيلة وتشجيعه لتمكني املرأة يف شتى املجاالت، 
مؤكدة بأن الجائزة ترشيف للمرأة اليمنية بشكل 
عام وما تحملته من أعباء ومسؤوليات يف ظل 

الوضع الحرج الذي تعيشه بالدنا.

رئيس الوزراء
وشــهدت العاصمة املؤقتة عدن، صباح أمس 
األربعاء، هطول أمطــار غزيرة، أدت إىل وفاة رجل 

وامرأة وإصابة آخرين إثر انهيار منزلهم. 
وقالت مصادر محليــة بمديرية املعىل لصحيفة 
"26ســبتمرب" إن مواطنني )رجل وامرأة( توفيا إثر 
سقوط املنزل عىل ساكنيه باملديرية نتيجة األمطار 
الغزيرة التي شهدتها عدن. وتسببت األمطار الغزيرة 
بإغالق الشوارع الرئيسية والفرعية يف معظم مديريات 
عدن، وأوقفت غزارة األمطار والسيول الحركة املرورية 
وتســببت بتصدع الطرق واملنــازل وأعمدة اإلنارة 
وأوقفت معها املؤسسة العامة للكهرباء التيار عن 

املديريات تحسباً لحدوث التماس كهربائي.
من جانبها رشعت السلطة املحلية بمديرية خور 
مكرس بشفط مياه األمطار من الشوارع والحارات 
وترصيفه إىل املجاري لتســهيل الحركة املرورية 
وعدم انتشار البعوض يف املياه الراكدة بحسب مدير 

املديرية نارص الجعدني  لـ"26سبتمرب". بالتوازي 
عملت سيارات الشفط عىل تجفيف املياه من شوارع 

املديريات والتي أوقفت الحركة املرورية. 
يذكر أن هذه األمطار تعد األغزر خالل ســنوات 
القليلة املاضية فيما ترضر أحياء بعينها بمديريات 
كريرت واملعال والتواهي والشيخ عثمان وتسللت مياه 

األمطار إىل املنازل وفجرت معها مياه املجاري.

الحكومة ترحب بدعوة
العام األطراف إىل العمل مع مبعوثه الخاص من 
أجل التوصل لخفض التصعيد عىل مستوى البالد، 
وتحقيق تقدم يف اإلجراءات االقتصادية واإلنسانية 
التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني 
وبناء الثقة بني األطراف، واستئناف عملية سياسية 
بقيادة يمنية تشمل الجميع. وأكد البيان "أن الحل 
السيايس هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام 

للرصاع يف اليمن".

وزير الدفاع يشيد
محافظات البيضــاء وذمار وعمران، ملناقشــة 
املستجدات امليدانية. وأشاد االجتماع باملواقف الوطنية 
ألبناء القبائل يف محافظات مأرب والجوف والبيضاء 
ووقفتهم الشجاعة والثابتة إىل جانب القيادة الرشعية 
والقوات املســلحة ومســاندة الدولة يف حفظ األمن 
واالستقرار والهبة الشعبية املتواصلة نحو الجبهات 

للمشاركة يف استعادة الوطن وإنهاء االنقالب.
وأكد االجتماع عىل التعبئــة العامة والدعوة إىل 
النفري العام يف مختلف املحافظات واملناطق املحررة 
للتوجه نحو تحرير العاصمة صنعاء وصعدة للقضاء 

عىل االنقالب واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشــاد االجتماع بجهود ومواقف األشــقاء يف 
قوات تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية ووقفتهم الشــجاعة إىل جانب الشعب 
اليمني يف معركة الدفــاع القومي واملصري العربي 

املشرتك.

وزير  شؤون المغتربين
وأشــار الوزير إىل أن العالم يمر بظروف استثنائية 
عصيبة خالل هذه الفرتة نتيجة تفيش جائحة )كوفيد 
١٩( املعروف بوبــاء "كورونا" وما نتج عنه من أوضاع 
صحية كارثية عىل مستوى العالم.. واعترب أن هذا الظرف 
واملخاطر املرتتبة بسببه تقتيض تكاتف وتظافر الجهود 
عامليا ملواجهة هذه الجائحة بشــتى الوســائل املتاحة 
ومحاربتها يف معركة مصريية، وهو األمر الذي يعد جرس 

العبور إىل بر األمان وبأقل األرضار البرشية واملادية.
وخاطب الوزير بافقيه املغرتبني اليمنيني يف الخارج 
وأبناء الجاليات اليمنية يف دول العالم قائال: " لحرصنا 
الشــديد عىل ســالمة أوضاعكم الصحية، نأمل من 
الجميع ونشد عىل أيديكم أن تكونوا مرضب األمثال 
يف اتخاذ الحيطة والحذر يف التعامــل مع هذا الوباء 
وااللتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات املختصة 
يف بلدان اغرتابكم  ملا فيه مصلحتكم وصالح املجتمعات 
التي تعيشون فيها ".. وحثهم عىل أهمية التواصل مع 
ملحقيات شؤون املغرتبني بدول االغرتاب والسفارات 
بالخارج بشــأن استفســاراتهم أو طلب املساعدة 

وملعالجة أي مشكلة أو طارئ يواجهونه. 
وحث وزير شؤون املغرتبني قيادات الجاليات اليمنية 
يف دول العالم بالعمل عىل نرش الوعي الصحي ملواجهة 
فريوس "كورونا" والدعوة للتكاتف بني أفراد الجاليات 
ومساعدة بعضهم لبعض لتجاوز هذه املحنة التي يمر 

بها العالم أجمع.
 وأشاد بافقيه بمواقف الحكومات يف دول العالم ملا 
يقومون به من جهود ملواجهة هذه الجائحة، ومقدرا 
الدور العايل واإلنساني الذي يقوم به العاملون يف املجال 
الصحي والسيما املغرتبني اليمنيني يف تلك البلدان والذين 
يعتربون محل فخر واعتزاز للوطن ولليمنيني جميعا.

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 قضائي
تعلن نيابة مــرور محافظة 
مارب عن وفاة شخص مجهول 

الهوية املبينة صورته،
فعىل من يتعرف عليه الحضور 
اىل نيابة املرور م/ مارب وذلك 
الستكمال اإلجراءات يف القضية 

رقم 14 لسنة 2020م ع ج.

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 بحري 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.

إعــــــالن
تعلن الجمعية العلمية واألدبية لطلبة كلية 
العلوم اإلدارية واملالية جامعة إقليم سبأ عن 

ختمها الخاص بها املوضح أدناه.

اعالنات فقدان

  يـــعـــلـــن إســـحـــاق 
إبراهيم محمد وهيب 
عن فقدان جواز سفره 
محافظة  من  الصادر 
شبوة فعلى من وجده 
ــى أقـــرب  ــه إلـ ــال ــص إي

مركز شرطة.

   خاص
تفقد محافظ محافظة ارخبيل 
ســقطرى االســتاذ رمزي احمد 
ســعيد محروس،أمس األربعاء، 
قيادة اللواء الثالث دفاع ساحيل يف 
منطقة موري. وكان يف استقباله 
قائد اللواء العميد ســعد ســالم 
وضباط وصف ضباط وأفراد اللواء.
وشــدد محروس عــىل قيادة 
ومنتســبي اللواء برفع مستوى 
االنضباط واليقظــة والجاهزية 
القصوى يف مواجهــة التحديات 
الحاصلة خاصة مع تفيش جائحة 

كورونا.
وأطلع املحافظ محــروس عىل األعمال 
اإلنشائية يف مقر اللواء، مشيداً بمواقف أفراد 
اللواء ووقوفهم إىل جانب الدولة والســلطة 

الرشعية يف املحافظة.
ونوه محروس إىل رضورة أخذ االحتياطات 
الالزمة ملنع تفيش فــريوس كورونا وإتباع 

التعليمات التي تصدر من اللجنة الطبية ملنع 
وصول هذا الوباء إىل املحافظة.

ويف ســياق متصل قام املحافظ محروس 
بزيارة تفقدية إىل قيادة القوات الجوية حيث 
كان يف استقباله العقيد عبدالرحمن الزافني 
قائد القوات الجوية والعقيد عيل ساملني قائد 
النقطة البحرية والعقيد عيل نارش قائد كتيبة 

الرادار والرائد منري سعد قائد كتيبة 
الرشطة الجويــة. ونقل املحافظ 
العســكرية  للقيادة  محــروس 
تحيات فخامة املشري الركن عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
ملنتسبي الوحدات العسكرية مشريا 
إىل أن فخامته يويل هذه املؤسسة 
أهمية كبرية ملا لها من دور يف الدود 
عن حياض الوطن وحماية أراضيه.
وأضاف "أن القيادة السياسية 
مستمرة نحو خطوات إرساء دعائم 
اليمن االتحــادي الذي يتطلع إليه 
كل اليمنيني كحل مناسب لجميع 
األطراف ويلبي طموح الشعب يف 

استتباب األمن واالستقرار والرخاء.
من جانبه رحب العقيــد الزافني بزيارة 
املحافــظ محــروس وتفقــده للوحدات 
العســكرية مثمنا جهود الســلطة املحلية 
ودعمهــا للقوات الجوية مؤكــداً جاهزية 
القوات الجوية أليــة توجيهات صادرة من 

القيادة السياسية والسلطة املحلية.

سخر الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح 
بادي، من لجوء مليشــيا الحوثــي االنقالبية إىل 
املغالطات واألكاذيب للتغطية عىل جريمة احتجاز 
السفينة األممية يف الحديدة، ومنعها من املغادرة 
إليصال ضبــاط الرقابة املشــرتكة عن الفريق 

الحكومي إىل ميناء املخا.
وقال بادي يف ترصيح لوكالة )ســبأ("لم يعد 
خافياً عىل أحد هــذه األســاليب العقيمة التي 
تنتهجها املليشيا الحوثية يف قلب الحقائق وتزييفها 

واستمراء األكاذيب لتضليل الرأي العام".
وأوضح بأن مليشــيا الحوثي قامت باحتجاز 
السفينة األممية يف الحديدة، وعىل متنها ضباط 
االرتباط يف الفريق الحكومي، ومنعها من املغادرة 
إىل ميناء املخا إليصال الضباط بحسب االتفاق مع 
البعثة األممية )اونمها(ولجنة التنســيق وإعادة 
االنتشــار..مؤكدا أن الســفينة يفرتض بأنها يف 
منطقة محايدة وتخضــع إلدارة وإرشاف األمم 
املتحدة بغرض تسهيل الرقابة واإلرشاف عىل تنفيذ 

االتفاق بعد أن منعت املليشيات انعقاد االجتماعات 
املشــرتكة وأغلقت منافذ العبور ومنعت دخول 
البعثة إىل مناطق سيطرة القوات الحكومية وقيدت 
بشكل كامل حركة البعثة األممية وعطلت مسار 

اتفاق ستكهولم بشكل كامل.
واشار إىل إن ضباط االرتباط تفاجأوا بإيقاف 
مليشيا الحوثي للســفينة ومنعها من التحرك يف 
تطور خطري وهمجي من شأنه نسف ما تبقى من 
آمال يف تنفيذ اتفاق ستوكهولم.. معرباً عن أسفه 
لعجز رئيس بعثة البعثة األممية الجنرال أبهجيت 
غوها عــن التدخل وإجبار املليشــيات الحوثية 
السماح للسفينة باملغادرة رغم التواصل املستمر 

مع والتنسيق الكامل معها.
ولفت بادي إىل أن احتجاز الســفينة األممية 
ومنعها من املغــادرة يندرج يف إطار)أســاليب 
البلطجة( التي تنتهجها املليشــيات االنقالبية يف 
التعامل مع األمم املتحــدة وبعثتها يف الحديدة.. 

مستغرباً الصمت األممي إزاء هذا الفعل املشني.

وقال الناطق الرسمي باســم الحكومة "أن 
الحكومة قبلت عمل الفريق املشــرتك عىل متن 
الســفينة يف البحر يف إطار مســاعيها إلنجاح 
اتفاق ستوكهولم املوقع مع املليشيات، ولتجنيب 
محافظة الحديدة ويالت الحــرب والدمار، غري 
أن مليشــيا الحوثي اإلنقالبية استمرأت أساليب 
البلطجة والغدر، وســعت بكل طاقتها إلفشال 
االتفاق من خالل اســتمرارها يف ارتكاب الجرائم 
ضد املدنيني وضباط االرتباط يف الفريق الحكومي 
والتي كان آخرها جريمة قنص ضابط االرتباط 
العقيد محمد الصليحي والذي ما يزال شاهدا عىل 

هذا اللون من الهمجية".
وطالب بادي األمم املتحدة ومبعوثها الخاص 
إىل اليمن وفريق البعثة األممية يف الحديدة القيام 
بدورهم يف حماية وســالمة ضباط االرتباط يف 
الفريق الحكومي وضمان عودتهم إىل املخا بشكل 

عاجل ودون تأخري.

وجــه محافــظ حرضمــوت قائد 
املنطقة العســكرية الثانية اللواء الركن 
فرج البحســني كافة األلوية والوحدات 
العسكرية التابعة للمنطقة بتخصيص 
عنرب للحجر الصحــي يف جميع األلوية 
والوحدات العسكرية يف إطار االجراءات 

االحرتازية لفايروس كورونا.
وتضمنت التوجيهات تجهيز العنابر 
باملعدات الطبيــة والوقائية، وبإرشاف 
مبارش من قبل الشــعبة الطبية بقيادة 
املنطقة العسكرية الثانية، وبالتنسيق مع 
مكتب الصحة العامة والسكان بساحل 

حرضموت.
كما وجه املحافظ بفتح مراكز طبية 
وميدانيــة مصغرة يف كل لــواء ووحدة 
عسكرية، إضافة إىل مركز طبي ميداني 

مركزي.
وشدد البحســني عىل اإلرساع بوضع 

الرتتيبــات وخطط الطوارئ ملســاعدة 
األجهزة الطبية يف املحافظة الحتواء أية 
تطورات قد تحدث يف ظل االنتشار املتسارع 
لفايروس كورونا يف العالم. وأكد املحافظ 
أن تلك االستعدادات التي تقوم بها األجهزة 
العسكرية تأتي ملساعدة املواطنني يف حال 

ظهور أية مؤرشات لحدوث الوباء.
ويف السياق وجه محافظ حرضموت 
قائد املنطقة العســكرية الثانية اللواء 
الركن فرج ساملني البحســني، الثالثاء، 
بمنع دخول القات إىل املحافظة، وذلك يف 
إطار اإلجراءات االحرتازية واالستباقية ملنع 

تفيش فريوس "كورونا".
وأصدر املحافظ البحســني، تعميما 
لجميع وحدات الجيش واألمن يقيض بمنع 
دخول القات منعاً باتاً إىل مدن ومناطق 
املحافظة، اعتباراً من الثالثاء 24 مارس، 
واتخاذ اإلجراءات الصارمة تجاه املخالفني.

البحسني يوجه قادة األلوية العسكرية بتجهيز 
عنابر حجر صحي ملواجهة فريوس كورونا

   خاص
 أكد طارق القريش - وكيل وزارة 
األوقاف واإلرشــاد املساعد لقطاع 
الحــج والعمــرة، أن وزارة الحج 
والعمرة يف اململكة العربية السعودية 
لــم تمانع من مغــادرة املعتمرين 
اليمنيني وأي مقيــم يف أراضيها - 
من أي دولة كانــت- ممن يرغبون 
بالعودة إىل بلدانهم وفق اشرتاطات 
الدول التي ينتمون إليها .. مشــريا 
إىل أن املعتمرين اليمنيني يف األرايض 
السعودية شأنهم شأن غريهم من 
املعتمرين من بقية الدول االسالمية.

 وقال القريش يف ترصيح خاص لـ 
"26سبتمرب" : "بأنه تم اإلعالن عن 
توقيف العمرة، يف حني كان املعتمرين 
قد دخلوا إىل األرايض املقدســة قبل 

إعالن قــرار املنع من قبــل اململكة، 
وانتهت تأشرياتهم مع قرب وقت عودتهم 

إىل أرايض الوطن". 
وأوضح بأن هؤالء املعتمرين دخلوا عىل 
أســاس أداء فريضة العمرة، ولم يكن يف 
حسبانهم أن تتقطع بهم السبل، وتعليق 

عودتهم إىل وطنهــم وأهلهم وذويهم" .. 
وبالتايل كان القرار مفاجئا.. الفتا إىل أن 
هناك تفاهمات تمــت باألمس مع وزارة 
الحج والعمــرة ، وذهب بعض املعتمرين 
إىل وزارة الحج والعمرة وطالبوا بالسماح 
لهم باملغادرة ، وأكد الوكيل القريش تفاهم 

وزارة الحج والعمرة بشأن إمكانية 
عودة املعتمريــن اليمنيني رشيطة 
إجــراء بعض الفحوصــات الطبية 
الالزمة لهم قبــل مغادرتهم ، كما 
تتعامل اململكة العربية الســعودية 
مــع كل املعتمرين الذيــن غادروا 
أراضيها سواء عرب مطار جدة أو بقية 
املنافذ األخرى. وأشــار وكيل وزارة 
األوقاف إىل أن وزارة الصحة العامة 
والســكان يف بالدنا لم تنته بعد من 
استكمال إعداد مراكز الحجر الصحي 
االحرتازية يف املنافذ، األمر الذي دفع 
بنا إىل مخاطبة وزارة الحج والعمرة 
السعودية ، وطلب الرتيث يف ترتيبات 
نقل املعتمرين اليمنيــني إىل اليمن، 
وســبق أن وجه دولة رئيس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك وزارة األوقاف 
واإلرشاد بالتواصل مع وزارة الحج 
والعمرة يف السعودية ، بتقديم طلب التمديد 
للمعتمريــن اليمنيني، حتى اســتكمال 
تجهيز مراكز الحجر الصحي االحرتازية 
يف املنافذ اليمنيــة ليتم بعد ذلك نقلهم إىل 

داخل الوطن .

:» « وكيل وزارة األوقاف واالرشاد لـ

عودة املعتمرين اليمنيني مرتبطة باستكامل اإلجراءات الصحية
حمافظ سقطرى يتفقد اللواء الثالث دفاع ساحيل والقوات اجلوية 

ويشدد عىل رضورة رفع اليقظة األمنية 

بادي : احتجاز مليشيا احلوثي السفينة األممية ومنعها من املغادرة يندرج يف إطار)أساليب البلطجة(

حمافظ شبوة يوجه بتأمني املخزون الغذائي كإجراء وقائي من كورونا
وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الثالثاء، 
بتأمني املخــزون الغذائي باملحافظــة وتوفري أدوات 
ومســتلزمات التعقيم ضمن اإلجراءات الوقائية من 

فريوس كورونا.
 وخالل ترؤسه لجنة الطوارئ باملحافظة أشاد بتنفيذ 
العديد من قرارات اللجنة واالستجابة من قبل املواطنني 

لتلك اإلجراءات االحرتازية والتي تهدف لحمايتهم.
 وأقر االجتماع مخاطبة رئيس الوزراء برضورة عمل 
مركز حجر صحي يف منفذ الوديعة وعدم السماح بدخول 

أي مواطن إال بعد التأكد من سالمته.
 وشــدد بن عديو عىل مواصلة تعزيــز اإلجراءات 
االحرتازية للوقاية مــن الوباء، داعيا املجتمع للوقوف 
صفا واحداً مع الجهات الحكومية لإلسهام يف إنجاح 

جهود مواجهته ومكافحته.
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انتصارات الجيش في الجبهات تؤجج الخالف بين قياداتها في صرواح وتعز والقبائل تنتفض في البيضاء

مليشيا احلوثي.. رصاعات ما قبل السقوط
   هشام التميمي

تصاعدت حدة الخالفات بني قيادات املليشــيا 
الحوثية املتمردة يف أكثــر من محافظة، مع تزايد 
االنتكاسات والهزائم التي تمنى بها عىل يد أبطال 
الجيش الوطني يف مختلف الجبهات، مع استمرار 

مسلسل التصفيات الداخلية بني أجنحة املليشيا.
وتطور الرصاع بني أجنحة املليشيا من القيادات 
العليا يف صنعاء إىل محافظــات إب وذمار وتعز، 
مع انتهاج سياســة اإلقصاء والتهميش واالذالل 
والتخوين للموالني لها من ابناء املحافظات األخرى، 

األمر الذي اثار حفيظة القبائل املوالية للمليشيا.

البيضاء
محافظة البيضاء - شهدت االثنني 23 مارس - 
حرب شوارع داخل مدينة رداع بني "مليشيا ريام" 
وقبائل آل الجوف، بعد مقتل "أبو حزام الجويف"، 
أحد القيــادات الحوثية القبليــة التي عملت عىل 
تسهيل دخول مليشيا الحوثي املتمردة  إىل رداع يف 

2015م عىل يد أحد مليشيا ريام.
وقالت مصادر محليــة: إن املواجهات العنيفة 
أســفرت عن مقتل 9 من الطرفني بينهم القيادي 
الحوثي املدعو محمد حسني الريامي، وإصابة ستة 
آخرين بينهم مدنيون، يف حني ال يزال الوضع مهيأ 

لالنفجار مجدداً.
من جهة أخــرى ويف محافظة البيضاء تحدثت 
مصادر مطلعة عن تذمر وســخط واســع لدى 
مشايخ البيضاء املوالني للمليشيا، نتيجة التهميش 
والتعســفات التي يتعرضون لها من قبل مرشيف 
املليشيا القادمني من صعدة، متهمني املليشيا بالزج 
بهم يف الجبهات، وتقديمهم وقوداً للحرب، يف حني 

يتم تهميشهم من املناصب واملكاسب.

صرواح 
انتصــارات الجيش يف رصواح واالنكســارات 
املتتالية ملليشيا الحوثي املدعومة من ايران، أجج 
الرصاع بني أجنحــة املليشــيا يف رصواح، حيث 
تطورت الخالفات وتبادل االتهامات الشتباكات بني 
مليشيا الحوثي القادمة من صعدة بقيادة املدعو 
عبدالويل الحوثي، وبني مليشيا الحوثي املحسوبة 
عىل محافظة مأرب بقيادة املدعو مبارك املشن ، 

وأسفرت عن مقتل املرافق الشخيص له.
مصــادر مطلعة أفــادت أن الخالفات تجددت 
بني املليشيا الحوثية يف رصواح أكثر من مرة، بعد 
تكبدها خسائر فادحة، حيث يتهم مرشف املليشيا 
الحوثية القادم من صعدة املدعو عبدالويل الحوثي، 
املوالني للمشــن "بالكذب والخداع"، وممارســة 
التضليل من خــالل تقديم معلومات مغلوطة عن 

املعركة، بعد االنكسارات املتالحقة يف رصواح.
من جهتهم املوالون للمليشيا من ابناء رصواح 
بقيادة املشن يتهمون املليشيا الحوثية بالزج بهم يف 
الصفوف االمامية للمعركة، وتقديمهم قرابني فداء، 

بينما يقبع مرشف املليشيا متفرجاً عىل املحرقة، 
وبحســب مصادر مطلعة فإن عنــارص حوثية 
محسوبة عىل مأرب هددت باالنسحاب من الجبهة 

وترك القتال، يف حني وضعوهم يف فوهة البندقية.
وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن انسحاب 
عدد من املقاتلني من صفوف املليشــيا الحوثية 
من ابناء مــأرب، بعد التغرير عليهم والزج بهم يف 

مواجهة ابناء عمومتهم يف رصواح.

تعز
ويف محافظــة تعز تفجــرت الخميس الفائت 
الخالفات للمرة الثالثة خالل أسبوعني، حيث اندلعت 
اشــتباكات عنيفة بني قيادات مليشــيا الحوثي 
القادمة من صعدة وبــني متحوثي املحافظة، يف 
منطقة الهشــمة القريبة من خط الستني شمايل 

رشق املحافظة.
وأكدت مصادر محلية أن االشتباكات أسفرت عن 
مرصع املتحوث عبدالرزاق البحر واملتحوث عدنان 
الجنيد، عيل يد املليشيا القادمة من صعدة، فيما قتل 
ثالثة عنارص من املليشيا القادمة من صعدة بينهم 
مسؤول إمداد جبهة الستني املدعو محمد املروني 

املكني "أبو ضياء". 
مصادر مطلعة أكــدت لـ"26ســبتمرب " أن 
الخالفات بني قيادات املليشــيا يف محافظة تعز، 
تفجرت بعد نزول لجان من صنعاء لحشد مقاتلني 

إىل جبهات رصواح والجوف، من متحوثي املحافظة، 
األمر الذي قوبل بالرفض من متحوثي تعز.

وأشارت املصادر أن مليشيا الحوثي القادمة من 
صعدة تحاول التخلص من قيادات موالية لها من 
ابناء تعز، من خالل الزج بهم يف الجبهات يف مأرب 
والجوف، األمر الذي يتيح لها االستفراد واالستحواذ 

عىل ايرادات املحافظة واملصانع والرضائب.
وللمرة الثالثة تشــهد منطقة الهشمة شمايل 
املحافظة اشتباكات حوثية بينية خالل اسبوعني، 
حيث اندلعت االشتباكات األوىل إثر تضارب املصالح 
وتقاسم النفوذ يف املنطقة، تدخلت قيادات عليا يف 
املليشيا إليقافها، وعىل إثرها تم استدعاء القيادي 

يف املليشيا املدعو طه الجنيد، إىل محافظة ذمار.
واندلعت اشتباكات أخرى بني متحوثي املحافظة 
وقيادات من صعدة إثر خالفات مناطقية وعنرصية، 
قتل خاللها املدعو صــادق الرميمة، من مديرية 
مرشعة وحدنان صرب، يف حني اندلعت االشتباكات 
األخرية اثر محاولة املليشيا املتمردة التخلص من 
متحوثي املحافظة والــزج بهم يف جبهات الجوف 

ومأرب، بعد تكبدها خسائر كبرية.

الجـــوف
ويف محافظــة الجوف تطــورت الخالفات بني 

قيــادات حوثية قادمة من صعــدة وبني قيادات 

حوثية من ابناء الجوف، إىل اشتباكات مسلحة يف 
منطقة املطمة الشهر الفائت، بعد استحواذ مليشيا 

صعدة عىل املنهوبات من مدينة الحزم والغيل.
سيناريو االتهامات والتخوين تكرر سابقاً ، حيث 
وقعت خالفات حادة بني ما يسمو بأرشاف الغيل 
ومرشيف املليشيا القادمني من صعدة بعد مقتل عدد 
كبري من ابناء الغيل يف معارك مع الجيش الوطني، 
يف حني تتهمهم مليشيا الحوثي بالخيانة والخداع.

تصفيات داخلية 
وتطورت الخالفات بني القيادات املليشــاوية 

القادمة من صعدة ومليشــيا املحافظات إىل حد 
التصفيات الداخلية كما حدثت يف صنعاء والحديدة 
وإب وذمار مؤخراً، يف ظل تصاعد الرصاعات بني 

اجنحة املليشيا العليا.
وشــهدت العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة 
لسيطرة املليشيا الثالثاء 22مارس حادثة اغتيال، 
ألحد املشايخ املواليني للمليشــيا داخل منزله يف 

منطقة بيت بوس جنوب العاصمة.
وذكرت مصادر متطابقة، أن الشــيخ القبيل، 
والقيادي يف مليشيا الحوثي "أكرم حيدرة" شيخ 
منطقة "بيت بوس" جنــوب العاصمة، وينتمي 
لقبيلة بني مطر، ُقتل برصاص مسلحني، بعد أن 

تسللوا إىل منزله، والذوا بالفرار.

موعدنا النصر
تأتي الذكرى الخامسة النطالق عمليات تحالف 
دعم الرشعية، كمناسبة مهمة إلعادة تسليط الضوء 
عىل محاور أساســية بني ما حدث، وما يجب أن 
يصبح األمر عليه يف املرحلة املقبلة، إلخراج اليمن 
من محنته التي تســبب بها تمرد وانقالب املليشيا 

الحوثية املدعومة من إيران.
أوىل هذه املحاور، والتي سبق أن تحدثنا حولها يف 
مناسبات مختلفة، تتمثل يف كون مختلف األحداث 
خالل األعوام األخرية، وبما فيها تحوالت العام املايض 
2019، جاءت كلها لتؤكد كيف أن التحالف وقراره 
كان بمثابة مســألة مصريية لوضع حٍد ملرشوع 
إيران التوســعي املعادي لليمن وجريانه ولألمن 
القومي اإلقليمي والدويل. ورأينا كيف تجىل التهديد 
بالعدوان اإليراني ضد منشــآت نفطية يف اململكة، 
وتبنتها املليشــيا الحوثية لتؤكد أنها ذراع النظام 
اإليراني، وبأن قرار تدخل التحالف ملساندة اليمنيني 
يف مواجهة انقالب املليشيا الكهنوتية املوالية إليران، 

أمر ال مناص منه.
إن دور تحالف دعم الرشعية لم يكن عســكريا 
فحسب، بل إنه وخالل خمس سنوات مضت، قدمت 
اململكة دعما أخويا صادقــا يف مختلف املجاالت 
التنموية واإلغاثية واالقتصادية، عرب مختلف الهيئات 
ويف املقدمة منها مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية والربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
ومركز مســام لنزع األلغام التي زرعتها املليشيا 

بمئات اآلالف يف مساحات واسعة.
والقضية املحورية يف كل ما ســبق من أحداث 
وتطورات وما آلت إليه األوضاع، هو أنها أثبتت حجم 
الخطر الذي تمثله هذه املليشيا، وكيف أنها وقفت 
حجر عثرة أمام كافة جهود السالم، ومارست كل 
أساليب التدمري والتجويع واالنتهاكات ضد املواطنني 

يف مناطق سيطرتها.
ولعله من األهمية بمكان التأكيد يف هذه املناسبة 
أنه وبعد خمس ســنوات من نجدة تحالف دعم 
الرشعية لليمن، لم تعد التحديات التي تقف أمام 
معركة اليمنيني الســتعادة دولتهم وإزالة الخطر 
اإليراني عن بالدهم وجوارهم ُتخفى عىل أحد، ولكن 
األساس فيها يتمثل يف أن املليشيا تعيش عىل خالفات 
القوى الوطنية، هــذه الخالفات التي لطاملا كانت 
سبباً أساسياً مّكن املليشيا من الوصول إىل صنعاء 

واجتياح املدن واملحافظات األخرى.
واليوم، فإن املسؤولية الوطنية والتاريخية لكل 
القوى والشخصيات تتمثل يف الحاجة امللحة وبدون 
تأخري إىل توحيد مختلف الجهود ورص الصفوف 
باتجاه العدو الذي يفتــك باليمن ويهدد حارضه 
ومستقبله، بل وأمن واستقرار املنطقة أجمع، وما 
لم تتوجه الجهود يف هذا اإلطار، فإن آمال اليمنيني 
بالخالص، لن تنتظر أحداً، وستقفز عىل كل من ال 
يرعى املصلحة العليا ويستمر باستجرار الخالفات 

الضيقة.
ان توحيد الجهود يف إطار الرشعية وبقيادة فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد األعىل للقوات 
املسلحة، مسألة ال تتعلق بأولويات اليمنيني فحسب، 
بل إنها قضية تحالف دعم الرشعية، الذي اختلطت 
دماء أبنائه الزكية بدماء أحرار اليمن وأبطال قواته 
املسلحة الطاهرة يف مختلف السهول والجبال، لرتوي 
أرض اليمن وتكتب يف ســفر التاريخ بأحرف من 
نور، وبات النــرص والقضاء عىل التهديد اإليراني، 
مسألة مصريية موحدة، تلتقي فيها النتائج مثلما 
التقت فيها الجهود بمعركة واحدة عىل مدى األعوام 

املاضية.
نجدد شــكرنا الجزيل لحكومة اململكة العربية 
الســعودية بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده صاحب السمو 
امللكي األمري محمد بن ســلمان، كما هو الشــكر 
موصول لباقــي دول التحالف التي تعمل يف إطار 
مرشوع استعادة الدولة والحفاظ عىل أمن واستقرار 
ووحدة وســيادة اليمن عىل كامل ترابه الوطني، 
ولكل دول العالم املحبة لليمن والداعمة إلعادة أمنه 

واستقراره وعزته ووحدة أراضيه.
والتحية لألجّل واألعّز واألكرم منا، أبطال الجيش 
اليمني واملقاومة الشعبية، وهي لكل مقاوم يدافع 
عن عزة وكرامة وهوية اليمن واستعادته من دنس 

مرتزقة طهران.

*وزير اإلعالم

معمر بن مطهر اإلرياني

رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية حول نقاشات أعضائــه 

الربملان  يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض نصاً وروحاً وإجراء الرتتيبات األمنية النعقاده
 رفع رئيس مجلس النواب، سلطان الربكاني، 
أمس األربعاء، إىل فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، رئيس الجمهورية، رسالة حول خالصة 
االتصاالت واملشاورات والنقاشات التي أجراها 
أعضاء املجلس خالل األيام املاضية حول ما يدور 

عىل الساحة الوطنية. 
وقال الربكاني يف رسالته إىل رئيس الجمهورية 
: " يرشفنــي أن أبعث إليكم خالصة االتصاالت 
واملشاورات والنقاشات التي أجراها إخوانكم 
أعضاء مجلس النواب خالل األيام املاضية تتعلق 
بما يدور عىل الساحة الوطنية وما يجري يف هذا 
الظرف العصيب الذي يعاني منه العالم أجمع 
من جائحة "كورونا" وحجم تلك الكارثة املهول 
وتوجيه كل إمكانيــات العالم العلمية واملادية 
والبرشية ومقدرات كل الشعوب ملواجهة هذه 
الجائحة، إال أن تلــك العصابة الباغية الحوثية 
التي تعيش عىل املوت وتتسىل به وتتزود بالدماء 
فإنها وفيما كان يفــرتض عليها أن توجه كل 
الجهــود واإلمكانيات يف مناطق ســيطرتها 
ملواجهــه كارثة كورونا إلنقــاذ املواطنني من 
خطر هذا الوباء، إذا بها توجه كل ما لديها من 
إمكانيات وجهود لتشن حروباً عىل أبناء شعبنا 
اليمني وتقتل برشاً وتدمر منشآت وتخلف قتىل 
وجرحى باملئات يف جبهات نهم ورصواح والجوف 
ومأرب ومناطق الساحل الغربي والضالع وتعز 
والبيضاء وغريها وتدمر منطقة تلو األخرى من 
خالل تلك الحروب وإطالق الصواريخ لتحصد 
أرواح املصلني واآلمنني بكل بشاعة وإجرام لتعرب 
من خالل ذلك عن دموية غري مسبوقة ووحشية 
غري معهودة وإجرام منقطع النظري )ال ترقب يف 
مسلم إاًل وال ذمة ( وال تعطي آلدمية اإلنسان أي 

اهتمام أو قيمة".
 وأضاف "كان يفرتض عىل مليشيات الحوثي 
أن تعلن إيقــاف دمويتها ووحشــيتها بإعالن 
إيقاف الحرب ليتمكن الجميع من مواجهة كارثة 
كورونا وتتيح الفرصة للرشعية وكل الخريين من 
األشقاء واألصدقاء الذين يهتمون بحال اليمنيني 
أن يتفرغوا ملواجهة هــذه الجائحة الخطرية إال 

أنها ظلت تمارس ما جبلت عليه غري آبهًة بحياة 
اليمنيني وبدون أدنى مسؤولية أو إنسانية".

 وأكد رئيس مجلس النواب أنه ألمٌر حزين أن 
تستمر املليشــيات الحوثية يف غيها عىل مرأى 
ومســمع من العالم ويف مقدمتهم األمم املتحدة 
ومبعوثها الخاص الســيد مارتن غريفيث الذي 
أقام الدنيا ولم يقعدها أثناء املواجهات يف الحديدة 
يف ظرف عادي، واليوم اليمــن والعالم يف ظرف 
استثنائي خطري لم نسمع لتلك الدعاوى اإلنسانية 
صوت "ولَْم تْنَبْس ِبِبْنٍت شفة " بالرغم من أن تلك 
العصابة التي امتنعت عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم 
وحولته إىل مجرد ورقة ستسقط يف أي لحظة، ولم 

يعد له أي قيمة أو معنى".
وأوضح سلطان الربكاني بأن اليمنيني يدفعون 
أثماًنا باهظة يومياً لحالة الال حرب والال ســلم 
التي تسيدت املوقف بعد اتفاق ستوكهولم ، لتأتي 
بعد ذلك حروب الحوثيني األخرية وما خلفته من 
دماء ودمار األمــر الذي يجعل من الواجب علينا 
جميعاً ومعنا أشقاءنا بالتحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية الســعودية العمــل عىل إيقاف 
ذلك الصلف والجنون والجموح الذي تمارســه 

تلك العصابة من خالل إجراءات تصدر بشــكل 
عاجل وللرضورة القصوى يف الجانب السيايس 
والعسكري والقانوني واإلداري تتخذ من قبلكم 

وبقية املؤسسات وأشقائنا بالتحالف :
 - مضاعفة الجهود التي تبذلونها لتنفيذ اتفاق 
الرياض نصاً وروحاً وتنفيذه عىل أرض الواقع بما 
يضمن تحقق األهــداف املتوخاة منه، ورضورة 
إنجــاز جميع الرتتيبــات واملتطلبــات الواردة 
فيه لعودة الرئيس والربملــان والحكومة وبقية 
املؤسسات إىل عدن بما يمكنها جميًعا من االلتئام 
وممارسة دورها يف خدمة الناس واالرتباط بهم 
واالهتمام بشؤونهم ومعالجة مختلف األوضاع، 
وقيادة عملية التحرير واستعادة الدولة وإسقاط 

االنقالب.
 - أهمية تواجد نائــب الرئيس ووزير الدفاع 
ورئيس هيئة األركان وكافة القيادات العسكرية 
واألمنية يف مأرب بشــكل عاجــل لصد العدوان 
الحوثي وقيادة املواجهات التي يقوم بها أبطال 
الجيش الوطني واملواطنون الذين يقدمون حياتهم 
يوماً بعد يــوم دفاًعا عن الثــورة والجمهورية 
والديمقراطية واليمن االتحادي , ويمكن تواجد 
الحكومة ومجلس النواب ألهمية ذلك وإشــعار 
املعتديــن أن الجميع جاهزون لــردع العدوان 
ومواجهته، وإنهم يحملون غصن الزيتون بيد من 
أجل السالم ويدعون إىل تسوية سياسية شاملة، 
ويحملون البندقية بيــد أخرى ملواجهة العدوان 
وردع املعتدين وأن إيمانهم بإنجاز تسوية شاملة 
تضمن سالماً دائماً واستقراراً شامالً قد كاد ينفد 
جراء تسويف الحوثون وعبثهم به وعدم تسليمهم 

بخياراته.
 - الرتتيبات األمنية والرضورية النعقاد مجلس 
النواب بأرسع وقت ممكــن يف العاصمة املؤقتة 
عدن أو مأرب أو أي محافظة أخرى بما يمكنه من 
الوقوف عىل كافة األوضاع والتحامه بالجماهري 
ورفع معنوية أولئك املقاتلني األبطال وأداء دوره يف 

املساءلة واملحاسبة وإيقاف أي اختالالت.
- التنسيق والتشاور مع األشقاء يف التحالف 
العربي بشــأن الخطوات الرضورية التي يجب 

عىل الحكومة اتخاذها بشأن اتفاق ستوكهولم 
الخاص بالحديدة بما يوقف عبث هذه العصابة 
واســتهتارها بالعالم أجمع بعد أن أصبح ذلك 
االتفاق كما أرشنا مجرد ورقة ال تسمن وال تغني 
من جوع جراء عدم التزام الحوثيني به واالستهتار 
بدور األمم املتحدة وجنراالتها الذين كلفوا واحداً 
تلو اآلخر باإلرشاف ولم يتمكنوا من تنفيذ يشء 

عىل األرض.
 - إصــدار توجيهاتكم العاجلــة للحكومة 
بمضاعفة جهودها واهتماماتها ملواجهة جائحة 
كورونا للحفاظ عىل حياة املواطنني والتخفيف 
من اآلثــار املدمرة لهذه الجائحــة وإنقاذ حياة 
الناس واعتبار الدولة وأجهزتها بحالة استنفار 
تام ملواجهة هذا الخطر وتوفري كل ما من شأنه 
الحد منه وإيقاف تداعياته , وأعطى األولوية األوىل 
بتوجيه اإلمكانات املتاحــة ملواجهة هذا الوباء 

والتخفيف عىل شعبنا من معاناته.
 - أهمية قيام الســلطة القضائية املختصة 
باتخاذ اإلجراءات القانونية يف حق قيادة املليشيات 
الحوثيــة االنقالبية وإحالتهــم للمحاكمة عن 
الجرائم التي ارتكبوها ومازالوا يرتكبونها بدءاً من 
استخدام القوة يف تقويض املسار السيايس وتنفيذ 
االنقالب عىل الرشعية التوافقية والدســتورية 
وقصف مقر إقامتكــم يف العاصمة املؤقتة عدن 
وإبرام االتفاقات مع دول أجنبية وإشعال الحرب 
عىل اليمنيني يف مختلف املحافظات وإزهاق أرواح 
األبرياء اآلمنني وقصف التجمعات السكانية ودور 
العبادة واملدارس واملشــايف وتخريب االقتصاد 
واالعتقال واإلخفاء القرسي وغري ذلك من جرائم 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وهي كلها جرائم 

ال تسقط بالتقادم.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الوضع يتطلب 
مزيداً من اإلجراءات وحشد كل الجهود والطاقات 
واتخاذ القــرارات الجريئة بما يعيد األمل للناس 
ويشــعر البغاة أن للجنون عواقب وخيمة وأن 
شعبنا اليمني سوف يتغلب عىل محنته ال محالة 
وينترص لثورته وجمهوريته وأمنه واســتقراره 

ومرشوع دولته االتحادي.
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  تقرير خاص 
يخوض أبطال الجيش يف املنطقة العسكرية السابعة معارك متواصلة مع مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 

من ايران، ويكبدونها خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.
وبمعنويات عالية وصمود أسطوري يواصل األبطال مسنودين برجال القبائل ومقاتالت التحالف العربي، 
يف جبهة نهم  رشقي صنعاء، خــوض معركة التحرير وإنهاء االنقالب الحوثي، مؤكدين عزمهم عىل امليض 

احلوثيون وكورونا..احلوثيون وكورونا..توظيف ال إنساين للحالة اإلنسانية

انعدام األدوية أيضــا ناهيك عن عدم وجود 
كمامات، ويف تلك الحالة سيتعرض املحتجزون 
لإلصابة باملرض إن كان أحد منهم يحمل املرض.

حســب محللني فإن مآرب تقف وراء حجز 
العائدين ليس الهدف منها االحرتاز.

برعونة واستهتار تتعامل املليشيا الحوثية 
مع العائدين عىل فرضية احتمالية االشــتباه 
بوجود حاالت مصابــة بكورونا، إذ بدال -لو يف 
حالة واحدة-  من أن يتم وضعها يف حجر صحي 
حقيقي تركت األمر بشــكل مقرف وراكمت 
املســافرين بصورة  تتيح انتشار العدوى بني 

الجميع. 
ذاك الحجــر العشــوائي أثار الســخرية 
واالمتعاض بني املتابعني وجعلها محل سخرية 
يقول أحدهم معلقا عىل صــورة املحتجزين: 
"الحوثيون فاهمني الحجر الصحي مثل الحجر 
القبيل عندما يأتــي واحد يحجرك ويمنعك من 
يشء، حاجرين الناس يف النقاط ومكدسني لهم  

وسيتسببون يف كارثة أكرب".
الحجر الصحي عادة يحتاج إىل أماكن إقامة 
ينعزل فيها املشــتبه بإصابتهم وليس توقيف 
املسافرين وتركهم يف العراء وتجميعهم بشكل 

أكرب خطورة عليهم.

ورقة مزايدة
تمارس املليشــيا الحوثية حجراً وعزالً عىل 
العائدين إىل مدنهم وقراهم يف أماكن غري الئقة 
ال إنسانيا وال صحياً، بأن تلك اجراءات من أجل 

منع تفيش  كورونا.
محللون يؤكدون أن مليشيا الحوثي تستخدم 

حياة الناس ورقة للمزايدة.

نظام مراقبة ضعيف
من جهة أخرى فإن النظام الصحي يف اليمن 

تعرض لتدمري ممنهج من قبل املليشيا الحوثية 
وأصبح ضعيفا يف مواجهــة الحاالت املرضية 
العادية فضال عن مواجهــة وباء مثل كورونا 
الذي يحتاج إىل أجهزة كشف تكتشف الحاالت 
وتفحصها وتعزلها يف أماكن وتوفر لهم الرعاية 

الصحية الالزمة.
تلك الحالة جعلت منظمــة الصحة العاملية 
تبدي قلقها من نقص حاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا املســتجد املبلغ عنها يف اليمن متوقعة 

انفجارا يف الحاالت.
حسب الصحة العاملية فإن الدول - منها اليمن 
- التي قد ال تكون لديها حاالت هي ذات صحة 

ضعيفة ونظام مراقبة ضعيف.
حوثيون التقوا بإيرانيني مصابني بالفايروس
املنظمة أشارت إىل أن غالبية حاالت اإلصابة 
بفريوس كورونا املســتجد يف الرشق األوسط 

تتعلق بالسفر إىل إيران.
قيادات من مليشــيا التمرد الحوثية أجرت 
لقاءات مطلع الشــهر الجاري مع وفد ايراني 
زار صنعاء تبــني إصابة أعضاء فيه بفايروس 
" كورونا " مما أثار قلقا وخوفا بني املليشــيا 

وقادتها.
حسب مصادر فإن الوفد اإليراني يمكث حاليا 
يف حجر صحي بإحدى الفلل الواقعة يف املدينة 

الليبية بصنعاء.

تكتم
يؤكد محللون أنه وجمعــا بني ترصيحات 
الصحة العاملية واملصادر التي تحدثت عن لقاء 
املليشيا بوفد إيراني تبني الحقا أن أعضاء يف الوفد 
مصابون بالفايروس، يتبني أن هناك حاالت تأكد 
إصابتها بالفايروس، غــري أن الصحة العاملية 
تتكتم عن النرش والدليل توقعهــا انفجاراً يف 
الحاالت املصابة، وحسب املحللني فإن منظمة 

الصحة العاملية تتســرت عىل املليشيا وتحاول 
مســاعدتها بعدم إعالن أي حالة إىل أن تظهر 

حاالت يف محافظات تحكمها الرشعية.
ما أشار إليه محللون تؤكده ترصفات مليشيا 
الحوثي، إذ سحبت الكمامات من املستشفيات 
الحكومية لصالح البيع يف الســوق الســوداء 
ضمن صفقة بينهم وتجــار أدوية، حيث يباع 
الباكت 50قطعة بـ 4500وهــو يف تزايد عىل 
مدار الساعة، وحالياً يتم بيعه أمام مستشفى 
الثورة بأسعار خياليه كون سعر الباكت رسمياً 

400ريال يمني.

استهتار
من جانب آخر طالبت مليشيا الحوثي السكان 
بعدم زيارة املستشــفيات لطلب العالج حال 
تمت إصابتهم بكورونا، كما أوهمت املواطنني 
بطلب الخدمة من فرق طبية ستزورهم لتقديم 

املساعدة.
يؤكد محللون أن املليشــيا الحوثية تخىش 
عىل قياداتها امليدانية وعنارصها املوزعني عىل 
املستشفيات يف العاصمة صنعاء من اإلصابة 
بالوبــاء؛ لذلك حظرت اســتقبال أي إصابات 
محتملة بكورونا، إضافة إىل أن املشــايف شبه 
ممتلئة بالجرحى من عنارص املليشــيا وكل 

الطواقم الطبية.

تجمعات طائفية
ورغــم إعالن منظمة الصحــة العاملية عن 
عدم تســجيل أي إصابة بكورونا يف اليمن؛ إال 
أن التقديرات الطبية يف اليمن تذهب إىل التحذير 
من نتائــج كارثية محتملــة يف اليمن نتيجة 

الترصفات التي تقوم بها املليشــيا الحوثية يف 
مناطق سيطرتها؛ حيث تنظم تجمعات طائفية 
وفعاليات جماهريية يف حني يتحرك العالم لعزلة 

شاملة وإلغاء التجمعات.

مثل كارثة إيران
التجمعات الطائفية ملليشيا الحوثي تشكل 
خطرا حقيقيا وتكراًرا ملا حصل يف إيران، حيث 
تحولت مدينة "قم" إىل معمل تفشٍّ لـ"كورونا"؛ 
بسبب التجمعات الطائفية يف املدينة التي تشكل 
معقاًل للفكر الطائفــي املتطرف الذي صدرته 

طهران إىل أذرعها يف املنطقة.

تهوين من خطر الفايروس
زعيم العصابة الحوثية عبد امللك الحوثي قال 
يف ظهور تلفزيوني: إن إحباط الناس وتوظيف 
املخاطر بشكل يحبطهم ويرعبهم ويؤثر سلًبا 
عىل حياتهم هو أمر سلبي وعمل عدائي من املهم 
جًدا الحذر من الهلع والتهويل وعدم النظر إىل 
هذا الوباء أنه أصبح كارثة ال يمكن التصدي لها.
كالمه أثار ســخرية عريضة يف أوســاط 
الناشطني عىل مواقع التواصل االجتماعي حيث 

زعم أن كورونا املستجد سالح أمريكي.
املليشيا تخاطب ســكان املناطق التي تحت 
سيطرتها بأن كورونا مؤامرة أمريكية ضد إيران 
واليمن وما جاء عىل لسان زعيم العصابة كان قد 

أشار إليه القيادي ضيف الله الشامي.
وعن الوصفة السحرية التي زعمها الحوثي 
لكي يتمكن العالم من مواجهة الفريوس املستجد 
قال: إن عىل املجتمع البرشي العودة إىل التعليمات 
اإللهية يف إشارة إىل معتقدات جماعته اإليرانية 

واملالزم الخمينية.

تناقض صارخ
الحوثي حــاول أن يتقمــص دور الناصح 
للحكومة الرشعية بدعوتها إىل عدم التساهل يف 
منع انتشار الفريوس املستجد إىل اليمن يف الوقت 
الذي حــاول أن ُيطمنئ أتباعه من عدم الخوف 
منه زاعماً أن أي وصول له إىل مناطق سيطرة 
الجماعة سيكون بفعل وإرشاف أمريكي عىل 

حد زعمه.
حســب مراقبني، فإن كالم الحوثي يحمل 
تناقضا كبريا، ففي حني يدعو الرشعية إىل عدم 

التساهل مع الفايروس يطمنئ أتباعه.
ويؤكد مراقبــون أن الحوثيني  لن يعلنوا عن 
أي أصابة بفريوس كورونا إن وجدت يف املناطق 
املحتلــة من قبلهم حتى تمــيض احتفاليتهم 
بيوم ٢٦ مارس لكي ال يخوّفون قطيع الزنابيل 
من حضور االحتفالية الطائفيــة أو الذهاب 
ملعســكرات املوت، األمر الذي يعده حقوقيون 
انتهاكا صارخا واستهتاراً بحياة الناس فبدال 
من البقاء يف منازلهــم لالحرتاز من الفايروس 

تقودهم للتجمعات!

مصدر لالستثمار
التضييق عىل العائديــن واحتجازهم بتلك 
الطريقة التي ظاهرها الرحمة، تبني أن باطنها 
العذاب، يؤكد محتجــزون أن من يدفع 1000 
ريال سعودي يخرجه املرشف الحوثي من الحجر 

بسالم.
من يدفع يعرب بسالم وتكتب له شهادة بخلوه 
من املرض، ومن يرفض الدفع يظل قابعا هناك 

متحمال كل املعاناة.
من جانب آخر فــإن أماكن الحجز تحولت 
إىل  سوق سوداء للحوثيني بعد أن اتضح قيام 
املليشيا بالتنسيق مع مهربني يهربون العائدين.
حســب مصادر فإن املهربــني يتقاضون 
مبلغ 500ريال سعودي عىل الشخص من أجل 

السماح له للعبور صوب صنعاء.

المحتجزون يناشدون
 محتجزون ناشدوا إنقاذهم قبل فوات اآلوان، 
إذ أن مكان االحتجاز أشبه بسوق مركزي وليس 
حجرا صحيا حسب إفادتهم، محذرين من أن 
تتحول أماكن االحتجــاز إىل مناطق موبوءة 

ومنكوبة".
مناشــدتهم لم تصغ لها املليشيا ولم تلق 
لها باال، لكن حني قطــع املحتجون الطريق 
عىل شاحنات بضائع، اســتجاب الحوثيون 
ليس للمحتجني بل للتجار الذين دفعوا مبالغ 
للحوثيني حينها تــم نقل املحتجزين إىل مبنى 
كلية الرتبية أمام نقطة أبو هاشم، والتي يؤكد 
املحتجزون أنها ال تختلف كثريا عن االحتجاز 

السابق حيث املتطلبات منعدمة.

تكسب واستغالل
نقــاط الحوثي يف مناطق تعــز الخاضعة 
لســيطرتهم يمنعون املواطنني القادمني من 
األرياف من الوصول لألســواق الواقعة بمراكز 
بعض املديريــات لرشاء متطلبات عيشــهم 
األساســية بمربر مواجهة كورونا مشرتطني 
دفع مبالغ نقدية مقابل السماح بدخولهم بهذه 

الطريقة تستغل املليشيا كورونا للتكسب به.

هل ستفرج عن المعتقلين؟
تعتقل مليشــيا الحوثــي آالف اليمنيني يف 
ســجونها ومعتقالتها جميعها ال تملك أدنى 
رشوط السالمة، وتشكل بؤرة خطرية لتفيش 
الفريوس وانتشاره؛ األمر الذي سيقود إىل كارثة 
داخل تلك الســجون، خصوًصــا أن كثريًا من 
املعتقلني غادروا تلك املعتقالت وهم مصابون 
بأمراض مزمنة، حيث تمنع املليشيا الحوثية 

عنهم الخدمات الصحية.
األمم املتحدة عرب مبعوثها إىل اليمن حذرت 
من مخاطر تفيش كورونا يف أوســاط األرسى 
واملعتقلني واملختطفني يف ســجون مليشــيا 
الحوثــي، وطالــب املبعوث بإطــالق جميع 
املتواجدين يف الســجون واملعتقالت عىل ذمة 

الحرب ملنع وصول الوباء إليهم.
يف ظل املؤرشات واســتنادا إىل تعامالتها مع 
املعتقلني ونظرا لعدم اكرتاثها لحياة املواطنني 
يستبعد مراقبون استجابة املليشيا للنداء األممي 
وألصوات آهايل املعتقلني باألفراج، ما يعني أن 
فايــروس كورونا إن وصل اليمــن يف مناطق 
سيطرة مليشيا الحوثي، فإن كارثة كبرية وموتا 
جماعيا سيحصد أرواح املواطنني الذين ال تأبه 
املليشــيا لوضعهم وال تكرتث لحالهم وخاصة 
املعتقلني القابعني يف معتقــالت تفتقر ألدنى 
مقومات السالمة، لتؤكد بذلك املليشيا الحوثية 
أنها مرشوع نهب وسلب وفيد ومووت ليس إال. 

إجراءات استباقية اتخذتها الحكومة اليمنية ملواجهة جائحة، 
فايروس "كورونا"، حيث تم تعليــق الرحالت الجوية وإغالق 
املنافذ الربية والبحرية عدا الحركة التجارية واإلغاثية واإلنسانية، 
وتشديد إجراءات السالمة والفحوصات للطواقم قبل دخولها، 
وتعليق العملية التعليمية يف مراحلها املختلفة يف املدارس واملعاهد 
والجامعات كإجراءات استباقية وتدابري وقائية واحرتازية للحد 
من فريوس كورونا املستجد )كوفيد 19( الذي تفىش يف عدد من 

دول العالم.
وتأتي احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي يف اليمن وفق 
الخطط الوطنية التي أعدتها الحكومة لالستعداد ملواجهة الوباء، 
والدور املعول عىل منظمة الصحة العاملية يف تقديم الدعم واإلسناد 

الالزم يف هذا الجانب.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن املرحلة الراهنة تتطلب من الجميع 
مضاعفة الجهود والعمل مع منظمة الصحة العاملية من أجل 
توفري االحتياجات واملتطلبات الالزمة والدعم الكايف لتقوية قدرات 
القطاع الصحي الذي أنهكته الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي 

منذ انقالبها عىل السلطة الرشعية.
وملواجهة هذه الجائحة العاملية تويل الحكومة اهتماما بالغا 
بالجوانب التوعوية للمواطنني لتعريفهم بمخاطر الوباء وطرق 

الوقاية منه، وأهمية دعم منظمة الصحة العاملية.

تمديد فترة تعليق التعليم الجامعي والعام والمهني 
ويف السياق ذاته وجه الدكتور سالم الخنبيش - نائب رئيس 
الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، باستمرار تعليق 
التعليم الجامعي والعام والفني واملهني الحكومي واألهيل من 
23 مارس حتى 30 مايو القادم، وذلك ملجابهة فريوس كورونا.. 
مشرياً إىل ان هذه الفرتة بمثابة االجازة الصيفية.. وأوضح نائب 
رئيس الوزراء يف رســالته التي وجهها إىل وزراء التعليم العايل 
والبحث العلمي، والرتبيــة والتعليم ، والتعليم الفني والتدريب 
املهني، واملحافظني، بأن تبدأ الدراسة يف 31 مايو وتستمر حتى 
4 يوليو ،عىل ان تبدأ يف 15 يوليو االمتحانات الجامعية واملعاهد 
الفنية وكليات املجتمع وامتحانات ثالث ثانوي، فيما مستوى 
تاسع أسايس سيتم اجراء امتحاناته مع بقية املستويات كون 

االمتحان وزاري.
وأشار إىل أن تنتهي كل االمتحانات بكل فروع التعليم ما قبل 
عيد األضحى املبارك وبعدها تعطي للطلبة إجازة بقية شهر ذو 
الحجة وعدد أيام من شهر محرم بحيث يبدأ العام الدرايس الجديد 

2020-2021م يف 1 سبتمرب 2020م .
وشــدد عىل رضورة أن تنجز الجامعــات وكليات املجتمع 
واملعاهد الفنية والتقنية خالل الفرتة من نهاية فرتة االمتحانات 
وحتى 31 أغســطس 2020م، التهيئة واإلعداد للعام الجامعي 
الجديد2020-2021م بمــا يف ذلك إجــراء امتحانات القبول 
للعام الجامعي الجديد.. منوهاً بان امتحانات النقل من ســنة 
أوىل وحتى ثامن أسايس وأول وثاني ثانوي واملستوى األول من 
املعاهد الفنية تحدد الوزارتان الوقت املناسب إلجراء االمتحانات 
بحيث تنتهي منها قبل 14 يونيــو .. وأهاب بالوزارات املعنية 
)التعليم العايل والبحث العلمي والرتبية والتعليم ، والتعليم الفني 

والتدريب املهني( بإنجاز كل متطلبات االمتحانات من األسئلة 
وأرقام الجلوس وغري ذلك خالل الفرتة مــا قبل املوعد املحدد 
إلجراء االمتحانات، وعليها أن تضع بعض اإلجراءات التفصيلية 
املزمنة إذا رأت الــوزارة املعنية رضورة لذلك، وتقوم بتعميمها 

عىل مكاتبها يف املحافظات واملؤسسات التعليمية التابعة لها.

مراكز للحجر الصحي وإيقاف تسلل األفارقة
ووجه  نائب رئيس الوزراء محافظي املحافظات باتخاذ عدد 
من اإلجراءات الوقائية، ضمن جهود الحكومة ملواجهة فريوس 
كورونا.. ونــص التوجيه عىل رضورة تجهيــز مراكز الحجر 
الصحي وفرق الرتصد الوبائي يف مختلف املنافذ وتشكيل فرق 
عمل للتوعية، باإلضافة إىل الحد من ظاهرة وصول املتسللني غري 

الرشعيني من القرن اإلفريقي. 

 وصول إمدادات طبية إلى عدن 
اإلمدادات الطبية التي قدمتها السعودية وصلت، االثنني، إىل 
عدن ، عرب طائرة النقل التابعة للقوات الجوية امللكية السعودية 
والتي تحمل عىل متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب واالستجابة 

.)COVID-19( لفريوس كورونا املستجد
وتأتي هذه الخطوة بطلب من منظمة الصحة العاملية، وامتداداً 
للدعم املستمر الذي تقدمه القيادة املشرتكة للتحالف لتسهيل 
عمل املنظمات األممية وغري الحكومية الدولية يف داخل اليمن 
وتقديم كافة التسهيالت ملوظفيها وأطقمها الطبية واملساهمة 

بالجهود اإلغاثية واإلنسانية للشعب اليمني. 

 ثالثة ماليين دوالر ونصف مساعدات سعودية لليمن
الدكتور نارص باعوم – وزير الصحة ســبق أن أعلن مطلع 

األسبوع عن تقديم مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
مساعدات صحية لليمن، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية 
وعالجية بقيمة 3.5 ماليني دوالر، ملواجهة وباء كورونا املستجد.

وأكد الوزير أن مركز امللك ســلمان سريسل أجهزة الفحص 
الرسيع لتســهيل عمل الفرق الطبية يف املنافذ ومراكز الحجر 
الصحي، الفتاً إىل أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة 
ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها 

يف مواجهة الوباء املتفيش يف العديد من دول العالم.
ودعا املنظمات الدولية ويف مقدمتها منظمة الصحة العاملية، 
بتقديم الدعم واملســاندة للحكومة الرشعية، مشرياً إىل أن كل 
املنافذ الجوية والربية والبحرية، تقع يف إطار املحافظات املحررة.

وعرب وزير الصحة العامة والســكان عن الشكر واالمتنان، 
للمملكة العربية السعودية، لدعمها السخي واملستمر للحكومة 
اليمنية.. مثمنا جهود مركز امللك ســلمان لإلغاثة يف مختلف 

املجاالت اإلغاثية والتنموية.

دعوة األطباء والفنيين وخبراء الحجر الوقائي
و دعت الوزارة جميع األطباء والفنيني وخرباء الحجر الوقائي 
وطلبة كليات الطب واملعاهد الصحية، إىل التطوع واسناد الوزارة 

يف استعداداتها ملواجهة فريوس كورونا.
واهابت وزارة الصحــة يف بيان لها ،األطباء والفنيني وطلبة 
كليات الطب واملعاهد الصحية الراغبني يف التطوع، بالتوجه إىل 
مكاتب الوزارة يف جميع املحافظات للتنسيق وإرشاكهم يف جهود 

الوزارة ملكافحة الوباء.
وأشار البيان إىل أن مكاتب الوزارة يف املحافظات ستستقبل 
كافة املتطوعني لتمكينهم من أداء دورهم الوطني واإلنساني 

خدمة للصالح العام وتحقيقاً ملهمة حماية أبناء الشعب اليمني 
من مخاطر الفريوس.

 وأطلقت الوزارة رابطا الستقبال طلبات التطوع، سواء كانوا 
أطباء أو من الحاصلني عىل مؤهالت وخربات يف املهن الصحية، 

وذلك تحسباً ألي طارئ يف مواجهة فريوس "كورونا" .

منع التجمعات في األماكن العامة والمناسبات 
وكانت وزارة الصحة قد أصــدرت تعميماً بمنع التجمعات 
يف األماكن العامة واملناســبات، وذلك يف إطار جهود الحكومة 

وإجراءاتها الوقائية من خطر فريوس كورونا.
وتضمن التعميم املوجه إىل محافظي محافظات الجمهورية 
ومدراء عموم مكاتب الصحة إىل أن هذا اإلجراء جاء نتيجة انتشار 
فريوس كورونا يف الكثري من دول اإلقليم ، وبعد قرارات الحكومة 

إغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية .
وحث وزير الصحة العامة والسكان، املحافظني ومدراء مكاتب 
الوزارة، عىل العمل بمنع التجمعات يف صاالت األفراح واألسواق 
واملساجد والحرص عىل إبقاء املواطنني يف منازلهم ألطول فرتة 
ممكنة وعدم الخروج إال للحاجة الطارئة حتى يتم التأكد من 
عدم تواجد فريوس كورونا يف بالدنا، وحتى يتم السيطرة عىل 
الوضع قبل وقوع ما ال يحمد عقباه، وذلك ملدة أســبوعني من 

تاريخ صدور التعميم.

26 مليون دوالر دعم البنك الدولي لليمن لمواجهة "كورونا"
وأعلن الدكتور نجيب العوج - وزير التخطيط والتعاون الدويل 
منتصف األسبوع عن تخصيص البنك الدويل ومؤسسة التمويل 
الدولية )IFC(مبلغ 26.7 مليون دوالر أمريكي، ملساعدة اليمن 
يف مواجهة فريوس كورونا، وما سيرتتب عليه من آثار إنسانية 

واقتصادية واجتماعية.
وأكد الوزير خالل اجتماعه عرب اإلنرتنت مع املدير التنفيذي 
للبنك الدويل الدكتور مريزا حســن، ومســؤولني من مؤسسة 
التمويل الدولية، عىل أهمية تكثيــف الجهود الدولية ملكافحة 

تفيش فريوس كورونا.
وناقش االجتماع الدعم املخصص لبالدنا بعد طلب تقدمت 

به الحكومة ملجموعة البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية.
وأشــار العوج إىل أن وزارة التخطيط ووزارة الصحة وبقية 
املانحني، اتفقوا عىل تســخري الجهود ملواجهة أي مخاطر أو 
تأثري لفريوس كورونا عىل اليمن، وتشــكيل فرق مشرتكة مع 
منظمة الصحة العاملية، لوضع جميع اإلمكانيات املتاحة وتوفري 

احتياجات القطاع الصحي يف مختلف املدن واملنافذ. 

تعليق األنشطة والفعاليات بسبب "كورونا"
الدكتورة ابتهاج الكمال - وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
، وجهت مدراء مكاتب الوزارة يف املحافظات وصناديق الرعاية 
االجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل املعاقني بتعليق األنشطة 
والفعاليات الرسمية ملدة أسبوعني، تنفيذا لإلجراءات االحرتازية 
التي اتخذتها الحكومــة ملواجهة فريوس كورونا.. وأكدت عىل 
رضورة التزام املؤسســات باإلجراءات املتخذة من قبل مجلس 

الوزراء حتى إشعار آخر .

أهمية استشعار الجميع لخطر "كورونا"
ودعت هيئة علماء اليمن، الجميع إىل استشعار الخطر، واتخاذ 
كافة السبل والوســائل املرشوعة واتباع اإلجراءات الوقائية.. 
وأكدت يف بيان لها عــىل رضورة تهيئة كافة األجهزة املختصة 
للقيام بواجباتها، وكذا تهيئة املنظمات األهلية للقيام بواجبها 
اإلنساني، واستعداد الشعب للقيام بما يخصه من اتباع وسائل 
السالمة والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات املختصة وأخذ 

األمر مأخذ الجد، ملواجهة فريوس "كورونا".

 تعليق صالة الجمعة والجماعة في المساجد 
وأعلنت وزارة األوقاف اليمنية منع إقامة صالة الجمعة والجماعة 

يف املساجد مؤقتا، ضمن االحرتازات من انتشار فريوس كورونا. 
ونرش ديوان الوزارة يف العاصمة املؤقتة عدن تعميما بمنع 
إقامة صالة الجمعة والجماعة يف املساجد مؤقتا، ومنع إقامة 
أية حلقات أو دروس علمية يف املساجد وخارجها، وكذا حلقات 
تحفيظ القرآن الكريم.. ودعــت الوزارة إىل االلتزام بتوجيهات 

وزارة الصحة واألطباء املختصني. 
كما أقرت تشــكيل لجان طوارئ فرعية باملديريات التخاذ 
االجراءات االحرتازية لفريوس كورنا، واالستفادة من إمكانيات 
املجتمع املدني لإلســهام يف تنفيذ الربامــج التدريبية وتقديم 
املساعدات للمرافق الصحية يف نطاقها الجغرايف وتسخري كافة 

اإلمكانيات يف سبيل إنجاح عمل اللجنة.

فحص دقيق للحاالت المشتبهة باإلصابة 
ويف محافظة عدن أكد الدكتــور جمال خدابخش مدير عام 
 PCR مكتب الصحة العامة والسكان أنه تم تدشني العمل بجهاز

الخاص بفحص الفريوسات وخاصة فريوس كورونا بعدن.
وجرى فحص 5 حاالت مشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا عرب 
ذلك الجهاز املتطور الذي قدمته منظمة الصحة العاملية مؤخرا 

للمركز الوطني للمختربات ونقل الدم بمستشفى الجمهورية .
وأكد خدابخش أن الخمــس الحاالت التي تم فحصها كانت 
نتائجهم سلبية، أي لم يكونوا مصابني ب"كورونا" .. وقال هناك 
طاقم متخصص وذو كفاءات عالية يعملون عىل هذا الجهاز، 

ويقومون بإجراء الفحوصات مجانا.
وأطلع الدكتور خدابخش، عىل سري الرتتيبات والتجهيزات 
الخاصة بإنشــاء املحجر الصحي يف مستشفى األمل بمديرية 
الربيقة يف عدن وأقســامه واحتياجاته الفنية والتخصصية، 

ملواجهة أي ظهور محتمل لفريوس كورونا.
وتشمل الرتتيبات تجهيز املحجر الصحي بسعة أولية تصل إىل 
120 رسيراً قابلة للزيادة إذا اقتضت الرضورة لذلك، منها عرشة 
أرسة لإلنعاش سيتم رفدها بالتجهيزات الطبية الالزمة، إضافة 
إىل تزويد املحجر بمخترب روتيني وقسم لألشعة وصيدلية، ويعمل 
فيه كادر طبي وتمرييض مؤهل، وكذا تخصيص فرق متخصصة 
مستوفاة رشوط السالمة للعمل بمجال الخدمات األخرى مثل 

النظافة واملغسلة والتغذية واإلدارة والحراسات األمنية.
كما زار خدابخش، قاعة )الكوميتي هول( بمصايف عدن والتي يتم 

تجهيزها احتياطاً للمحجر الصحي يف حال ظهور فريوس كورونا.

لــــمــــواجــهـــة كــــورونا..

احلكــومــة .. حتـشـيد جــهود وتدابري وقــائية

يف وضع أقل ما يمكن وصفه بالكارثي، حيث ال حمامات وال ماء رشب 
أو غرف سكنية تأويهم مما اضطرهم للنوم يف العراء أو بني سياراتهم 
تحتجز مليشيا الحوثي العائدين من السفر بحجة الحجر الصحي احرتازا 

من فايروس كورونا يف مساحة أشبه بسوق شعبي.
املأكل أيضا منعدم بسبب عدم وجود مطاعم يف أماكن االحتجاز التي 
قدر عدد املحتجزين يف حجز واحد فقط بأكثر من عرشة آالف محتجز 

يحتاجون إىل متطلبات الحياة الرضورية.
األطفال والنســاء حكاية مأســاوية أخرى خصوصا كبار السن أو 
املصابني بأمراض مزمنة، تلك الحالة تســتدعي رعاية صحية خاصة، 
لكن ما هو حاصل حسب إفادة عائدين محتجزين، فإن من لديه عائلة 

يعاني يف كيفية إيجاد دورة مياه املنعدمة أصال حسب إفادتهم.

   تقرير/ قاسم الجبري 
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منصور احمد
ابتيل العالم بفريوس العرص كورنا)كوفيد19( الذي 
أصاب أرجــاء املعمورة  والشــعوب املتقدمة بالذعر 
والهلع. بينما الشــعب اليمني ابتيل بفريوسني أعظم 
وأخطر منه بعرشات املرات من هــذا الفريوس.. أنه 
فريوس )حوثونا وغريفيثونا( اللذان أنتجتهما أشهر 
مصانع الجراثيم واألســلحة البيولوجيات يف العالم 

ليدمران اليمن وشعبه.

فالجائحــة األوىل ) حوثونا( توردت عىل اليمنيني 
لتشبعهم قتال وتنكيال  منذ أكثر من 12 قرنا، ليأتي 
هو ليمارس هواية القتل ويواصل جريمة أجداده يف 
قتل اليمنيني والتنكيل بهم منذ منتصف العام 2004م 
وحتى هــذه اللحظة زاعما أن حكــم ملوك األرض 
اليمنيني حق حــرصي ألرسته املتوردة من جرثومة 
ومســتنقعات فارس، وأن شــقيقه الهالك لم يكن 
سوى نبي مرســل من الله، وأنه كان يتلقى أوامره 
من الســماء من رب العاملني عرب وحي خاص به يف 
الوقت الذي يزعمون فيه أنهم ينسلون من نسل خاتم 
األنبياء الذي انقطع نسله قبل وفاته.. ألم تكن هذه 
الجرثومة وهذا الفريوس أعظم واخطر من فريوس 

كورونا املستجد واألحدث.
بينما فــريوس) غريفيثونا( الجرثومة الثانية التي 
أصابت اليمنيني جاءت من موقع مدير مبيعات إلحد 
رشكات انتاج األسلحة الجرثومية الربيطانية، تحمل 
املرشوع االستعماري لجده) هنس( يدعي زورا وبهتانا  
أنه يحمل غصن الزيتون وحمامة سالم لليمن، لكنه 
يف الحقيقة يمارس مهنته املحبذة يف تجارة الســالح 
يبدو أنه متأثر برواية ) تاجــر البندقية( البن جلدته 
شكسبري..فصار منذ قرابة ثالث سنوات وهو يتاجر 
بأرواح ودماء اليمنيني ويساند أبناء عمومته وحلفاءه 
االســرتاتيجيني املليشــيا الحوثية احد اذرع إيران يف 

املنطقة.

غريفيــث الذي جاء أواخر العــام 2017 كمبعوث 
لألمني العام لألمم املتحدة ويف مهمة محددة وهي إحالل 
الســالم وإعادة األمن لليمن من خالل إنهاء انقالب 
مليشيا الحوثي وتنفيذ قرارات مجلس االمن الدويل بهذا 
الخصوص، واعادة الرشعية املعرتف بها دوليا.. لكنه 
تحول إىل وباء فــريويس) غريفيثونا(، وجائحة تفتك 
بالبرش واألرض اليمنية، يتواطأ مع املليشيا الحوثية 
يف التغطية عىل جرائمها وقتل اليمنيني وتمزيق أرضهم 
وتفكيك نسيجهم االجتماعي، بل وصل األمر بهذا الوباء 
األممي إىل تحويل معاناة اليمنيني إىل مصدر اسرتزاق 
وتجارة مربحة يف مساعدة مليشــيا إيران وامدادها 
باألموال والسالح بحجة املســاعدة اإلنسانية، فضال 
إىل التالعب بسري املعارك ضد مليشيا الحوثي الساللية 
اإلمامية، فكل ما رأى أنها عىل وشك الهزيمة والسقوط 
تورد وتداعى مرسعا إىل وقف املعركة بدعوى الحرص 
عىل الحالة اإلنسانية وتجنب وقوع الكارثة املزعومة، 
والهروب إىل إبرام اتفاق تكتيكي لخدمة وإنقاذ املليشيا 
املتمردة من هزيمة محققة وفقدانهم ألهم مصدر إمداد 
لحربها امللعونة. كما هو الحال يف اتفاق ســتكولوهم 
الذي أتى عىل إثر توقف معركة تحرير مدينة الحديدة 
واستعادت قوات الرشعية ملوانيها الثالث التي أثبتت 
الحقائق أنها رشيان رئييس لتهريب األسلحة اإليرانية 

ومصدر إدرار مايل كبري للمليشيا..
وبعد ميض أكثر من سنتني عىل توقيع هذا االتفاق 
املزعوم لم ينفذ منه وال نقطــة أو بند واحد، بل عىل 
العكس من ذلك صارت املليشيا الحوثية هي املتحكمة 
بدخول وخروج الســفن من املوانئ بعــد أن كان يف 
السابق- ما قبل اتفاق ستكولوهم- تخضع إىل حد ما 
تلك الســفن للتفتيش من قبل تحالف دعم الرشعية، 
وتجاوز األمر إىل استهداف سفن التجارة والخط املالحي 

الدويل يف البحر األحمر.
 فريوس) غريفيثونــا( يرى أن اطالة أمد الحرب يف 
اليمن تأتي من خالل املتاجرة بمعاناة اليمنيني، والفتك 
بأرواحهم يف الحرب العبثية لهذه املليشــيا امللعونة، 

فحرص عــىل تقوية األخرية ومســاندتها يف املحافل 
الدولية، والتســويق ملرشوعها التدمريي يف إحاطاته 

العبثية واملكررة.
إذ أن فريوس غرييقيثونا، يف احاطته األخرية احرق 
كل مراحل إنهاء الحرب وإحالل السالم الدائم والشامل 
يف اليمن، دفعة واحدة، ليؤسس حرباً طويلة األمد يف 
اليمن واملنطقة عموما، بتجاوزه املرجعيات األساسية 
ألي حلول سياسية، فهو تحدث بأنه ال حل عسكري 
من أي طرف وأن العودة إىل الحل السيايس صار خياراً 
وحيداً، لكنه غيب مرجعيات هــذا الحل عندما تعمد 
بعدم اإلشارة يف إحاطته إىل تلك املرجعيات الذي سيقوم 
عىل أساســها هذا الحل.. فالفريوس األممي تجاوز 

مرجعيات الحل املتمثلة بقرارات مجلس األمن الدويل 
وعىل رأســها القرار )2016(الذي يؤكد عىل رضورة 
إنهاء انقالب مليشــيا الحوثي وتسليم املدن اليمنية 
ونزع ســالحها الذي صار أداة قتل لليمنيني ومصدر 
تهديد ألمن واستقرار لشعوب املنطقة، وكذلك لم يرش 
إىل تلــك االتفاقات التي لم تجــد طريقها إىل التنفيذ، 
وال إىل الحــوارات واملفاوضات التــي رعتها منظمته 
سواء املتعلقة باملختطفني واألرسى واملعتقلني وال إىل 
املصري الذي آل اليه االتفاق الخاص بفتح املعابر ملرور 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثة إىل سكان مدينتي الحديدة 
وتعز. وكذلك األمر لم يرش الفريوس األممي إىل املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية التي قامت عليها التسوية 
والعملية السياسية يف اليمن والحوار الوطني الشامل 
للمكونات وأطياف املجتمع اليمني الذي استطاعوا يف 
ذاك الحوار رسم مستقبل اليمن وصياغة دستور للبالد 
من خالل رؤية واضحة لنظام وشكل الحكم يف اليمن 
اتفق عليها جميع اليمنيني لضمــان التوزيع العادل 
للثروة واملشاركة الفاعلة يف الحكم وإدارة شؤون الدولة 
التي ادعى) غريفيثونا( يف إحاطته االخرية إىل أنه" بات 
من الرضوري أن تعمل جميع االطراف اليمنية من اجل 
التوصل إىل رؤية موحدة حول اليمن يف مرحلة ما بعد 
الرصاع تضمن حكومة عملية سياسية  تشمل الجميع 
وتنشيط مؤسسات الدولة وتقبل إنهاء االختالفات حتى 

مع استمرار حالة العداء".
وهو بذلك ينســف كل الحوارات التــي تمت بني 
مختلف رشائــح ومكونات املجتمــع اليمني برعاية 
األمم املتحدة وارشاف ومشــاركة مبارشة من سلفه 
املبعوث جمال بنعمر، يف محاولة إعادة املشكلة اليمنية 
إىل نقطة الصفــر واملربع األول لألزمة اليمنية.. وبدال 
من ممارسة الضغط عىل املليشيا االنقالبية إلجبارها 
عىل تنفيذ قرارات الرشعية الدولية، ظهر حامال رؤية 
جديدة قديمة ملؤتمر حوار وطني يمني آخر عىل غرار 
مؤتمر سلفه بنعمر ولم يختلف عنه يف يشء وال حتى 
يف املخرجات والنتائج، عــدا ما يؤرش إىل أن الفريوس 

غريفيثونا يرمي من هذا الحوار املزعوم إىل تقســيم 
اليمن واخضاعه لوصاية جدته اليزبيث، كما أنه أراد 
أن يتحصل عىل األموال واملوازنــة والرواتب واالجور 
واملكآفات التي تحصل عليها سلفه بنعمر خالل فرتة 
انعقاد مؤتمر الحــوار الوطني املمتدة ألكثر من عام، 
معتقدا أنه قادر عىل استمرار يف ابتزاز الدول املانحة 
التي مولت فعاليات مؤتمر الحوار السابق،  ناسيا أن 
البلدان املانحة تمر بأزمة اقتصادية خانقة فضال إىل 
االنهيار االقتصاد العاملي الذي يعيشــه العالم قاطبة 
اليوم جراء جائحة شقيقه فريوس كورنا الذي أصاب 
العالم أجمع بالشلل واإلفالس املايل لكربيات اقتصاد 

الدول.
واألفظع مما ســبق ما جــاء يف إحاطة الفريوس 
املبعوثي:" تقبل إنهاء االختالفات حتى مع استمرار 
العداء"، ما يثري هذا الغرابة بان املبعوث املعني بتنفيذ 
قرارات مجلس األمن ونزع السالح املليشيا يؤكد عىل 
بقاء املليشيا بسالحها رغم مشاركته يف إدارة الدولة 
والحكومة، وهو ترصيح أممي لبقاء الحوثيني كتشكيل 
مليشاوي موازي للدولة أو مليشيا داخل الدولة التي 
يريدها فريوس غريفيثونا عىل غــرار حزب الالت يف 

جنوب لبنان.
 مما سبق نخلص أن فريوس" حوثونا وغريفيثونا" 
اخطر وأعظم عىل البرشية من فريوس كورونا، فإن 
كان األخري قتل يف الصني التي يفوق تعداد ســكانها 
املليار والنصف ستة آالف تقريبا وأصاب نحو مائة ألف 
انسان، فإن االول، قتل عرشات اآلاللف واصاب مثلهم 
باإلعاقة املستديمة يف الوقت الذي رشد وهجر أكثر من 
أربعة ماليني يمني ودمر عموم البنية التحتية لليمنيني 
واقتصادهم وتاريخهم وحضارتهم التليدة، بل أنه دمر 
عقول اليمنيني ومدارسهم ودور العبادة يف الوقت الذي 
لجأت السلطات يف مختلف الدول ومن معتنقي الديانات 
السماوية واألرضية من غري املسلمني يف الصني وغريها 
إىل املسلمني ودور العبادات للترضع واالبتهال إىل الله 

بالدعاء لرفع بالء فريوس كورنا.

    تقرير / عارف الواقدي  
سيطرت مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية 
املدعومة من إيــران عىل مدينــة الحزم، 
عاصمة محافظة الجوف، وسيطرت معها 
أفعالها اإلجراميــة واملريرة عىل املواطنني 
األبرياء يف املدينة الذين أكدوا لـ"26سبتمرب" 
أن املليشيا منذ دخولها املدينة عاثت فساداً 

وانتقاماً باإلنسان والجماد. 
حالة انتقام إجرامية رحلتها املليشــيا 
الكهنوتية معها إىل مدينة الحزم، واستخدمت 
يف انتقامهــا الوحيش سياســة التحطيم 
والتنكيل لإلنسان وسياسة السطو والنهب 

والتفجري لكل ممتلكات الدولة واملواطن.
بكثري من االنتهاكات واملمارسات اإلجرامية 
تواصل املليشــيا الحوثية املتمردة املدعومة 
إيرانياً ارتكابها يف املدينة التي كانت إىل قبل 
أســابيع - أي قبل سيطرتها عليها - تعيش 
أمانا واســتقرارا، وحولتها اليوم إىل مدينة 
أشباح مخيفة ال يستطيع معها اإلنسان الذي 
يراها ليال تخيلها أنها مدينة مسكونة فقط، 
كل ما يستطيع أن يشاهده فيها أنها مدينة 
مهجورة تخلو من الحياة التي سلبتها مليشيا 

التمرد واالنقالب الحوثية.

دروع بشرية
استخدام املدنيني دروعاً برشية، تمثلت 
بأول االنتهاكات والتعسفات التي مارستها 
مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية املدعومة 
من إيران بحق املدنيــني األبرياء يف املدينة 
والتــي منعتهم من الخــروج منها عقب 

سيطرتها عليها.
وتذكر مصادر محلية أن املليشيا املتمردة يف 
املدينة عقب دخولها منعت مواطنني علقوا يف 
املدينة من الخروج منها واستخدمتهم دروعا 
برشية، وال زالت حتى اليوم تستخدمهم من 
خالل التحصن يف منازلهم والتمركز فيها ويف 

أوساط األحياء السكنية.

مفارقات
ما بني ليلة وضحاها، تحولت هذه املدينة 
التي كانت قبلة أمان واستثمار للمواطن إىل 
مدينة تنئ من عمــق الجراح التي أصابتها 
بعد دخول املليشيا الحوثية املتمردة إليها، 
وتحــول كل يشء فيهــا إىل معاناة كبرية 
ومأساة تلقي بظاللها عىل املواطنني األبرياء 
الذين لم يستطيعوا الخروج منها والبحث 

عن األمان.
كل معالــم الحياة -بحســب ما يؤكد 
املواطنون الذين ال يزالون يف املدينة- اختفت، 
وتغري كل يشء فيها، وأصبح الحديث فيها 
عن املفارقات التــي تغريت يف كل النواحي 
التي بات يسكنها الرعب فقط يف ظل تواجد 

هذه املليشيا التدمريية.

مداهمة المنازل واقتحامها
الكثري مــن منازل املواطنــني يف املدينة 
تعرضت للنهب والسطو واالقتحام من قبل 

املليشيا املتمردة عىل مدى األسابيع املاضية، 
وال زالت حتى اليوم تمارس همجيتها تلك 
التي بثت الهلع والرعب يف نفوس النســاء 

واألطفال اآلمنني يف منازلهم.
ولألســبوع الثالث عىل التوايل ومليشيا 
الحوثي االنقالبيــة يف مدينة الحزم تواصل 
النهب واقتحام املقرات الحكومية والخاصة 
ومنازل املدنيني وتعبث بممتلكات املدنيني 

ونهبها والسطو عليها.

تفجير وإحراق وسطو واسع
مصادر محلية ذكرت ان املليشيا املتمردة 
منذ ســيطرتها عىل املدينة قامت بتفجري 
وإحــراق أكثر مــن 10 منــازل ملواطنني 
وقيادات عسكرية وغريها، تضاف إىل عملية 
نهب واســعة ملحتويات مقرات حكومية 

ومستشفيات ومراكز تجارية.
منازل املواطنني يف املدينة التي تعرضت 
للنهب واالقتحام من قبل مليشــيا الحوثي 
االنقالبية تذكر مصادر متطابقة إنها بلغت 
أكثر من 65 منزال بينهــا منازل تعرضت 
للنهب وأخرى داهمتها املليشيا بالرغم من 
عدم وجود أشخاص فيها بعد ترشد ونزوح 

ساكنيها.
املقرات الحكومية ومؤسسات الدولة

ويف إطــار عمليــة النهــب واالقتحام 
واملداهمات التي قامت بها املليشيا الحوثية يف 
املدينة، تعرضت الكثري من املقرات الحكومية 
ومؤسسات الدولة لعمليات مماثلة، تؤكد 
إحصائيــات أن املقــرات الحكومية التي 
تعرضت للنهب من قبل املليشــيا املتمردة 
بلغت أكثر من 12 مقرا ومؤسسة، بينها 7 

مقرات تعرضت لنهب واسع.

اختطافات
عملية اختطافات واســعة طالت العديد 
من املدنيني واملوظفني الذين لم يستطيعوا 
الخروج من املدينة بعد ســيطرة املليشيا 
االنقالبية عليهــا، تذّكر مصادر خاصة أن 
املليشيا نفذت منذ دخولها املدينة وال زالت 
تنفذ عملية اعتقــال واختطاف للمواطنني 
واحتجازهم يف سجون ومعتقالت تابعة لها 

أوجدتها بعد سيطرتها عىل املدينة.
وبحسب ما أوضحت املصادر فإن املليشيا 
املتمــردة اختطفت العديد مــن املواطنني إىل 
ثكنات عسكرية واستخدامهم دروعاً برشية يف 
صورة تعرب عن مدى دمويتها ووحشيتها والتي 

ال تضيع معها فرصة يف ارتكاب جرائم حرب.

تفعيل األسواق السوداء
قبل تســلل مليشــيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة إيرانيــاً إىل مدينة الحزم، عاصمة 
املحافظة، وإســقاطها، كان املواطنون يف 
املدينة ينعمون بالسالم وتوفر جميع أنواع 
املشتقات النفطية، لكن بعد سيطرة املليشيا 
عليها - طبقا ملا أفاد مواطنون - اختفت كل 
أنواع تلك املشتقات واقترص تواجدها عىل 
األسواق السوادء التي تديرها املليشيا والتي 

أوجدتها بعد دخول املدينة.

يذكر املواطنون أن املواطن كان يشرتي 
اسطوانة الغاز املنزيل من املعرض يف املدينة 
قبل إســقاطها بمبلــغ 2500 ريال، لكنه 
أضحى اليوم يشــرتيها مرغما من مخازن 

املليشيا املتمردة بمبلغ 7 آالف ريال.
وبحســب ما يتحدث املواطنون أن سعر 
دبة البنزين ســعة 20 لرت أصبحت اليوم 
بمبلغ 10 آالف ريال واقتصار تواجدها عىل 
السوق السوداء التابعة للمليشيا االنقالبية 
املتمردة بعد أن كانت يف الســابق تتوفر يف 
جميع املحطات بســعر 3500 ريال فقط، 
ليصبح املواطن اليوم يف تلك املدينة يعيش 

تحت رحمة الفوىض.

نهب محالت تجارية
وتعرض العديد من التجار الذين ظلوا يف 

املدينة لعمليات نهب واسعة قامت بها 
مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية التي 
فرضت عليهم أيضا مبالغ مالية كبرية 
تحت ما تسميه املجهود الحربي. وفقا 

ملا أكدته مصادر محلية يف املدينة.

تعطيل الصحة
يف الثالث من شهر مارس الجاري، 
أي بعد دخــول املليشــيا اإلجرامية 
املدينــة بيومني وســيطرتها عليها، 
قامت املليشيا بإعدام الطبيب محمد 
الرشعبي وطبيب آخر يف املدينة رميا 
بالرصاص بشكل متوحش وانتقامي 
يربهن مدى ما وصلت إليه هذه املليشيا 

من إجرام ووحشية.
مليشــيا الحوثي االنقالبية - وفقا 
ملا قالت مصادر يف املحافظة - أقدمت 
عىل إعدام اثنني من األطباء العاملني 
بمكتــب الصحة العامة والســكان 
بمديرية الحزم، وذلك يف سياق جرائمها 
املرتكبة بحق القطاع الصحي التي شهدتها 
املدينة وال زالت تشهدها حتى اليوم، فضال 
عن اختطاف أطباء وممرضني وعاملني يف 

القطاع الصحي.
وقامت املليشيا الحوثية عقب ذلك بعديد 
من االنتهــاكات الواســعة طالت القطاع 
الصحي باملحافظة، بإغالق املستشــفيات 
ومن ضمنها هيئة مستشفى الجوف العام 
ومستشفى الحزم العام ونهب محتوياتهما، 
معها فقد املواطن تأمني الحياة عىل صحته 
بعد االنتهاكات الواسعة التي طالت القطاع 
الصحي من قبل املليشيا املتمردة املدعومة 

إيرانياً.
ويستفيد من املستشفيني هاذين فقط 
- وفقا ملا ذكرت مصادر طبية ومعلومات 

ســابقة - أكثر من 800 ألف شــخص يف 
املحافظة بعضهم أجرب عىل الترشد والنزوح، 
وجدوا أنفسهم يف ليلة وضحاها بال أي مقر 
صحي يلجأون إليه إذا ما أصيبوا بمرض ما.

مكتــب الصحــة العامة والســكان يف 
املحافظة كشف عن قيام مليشيا الحوثي 
االنقالبية بانتهاكات جســيمة يف القطاع 
الصحي بمدينة الحزم، منها قيامها بإحراق 
سكن األطباء بهيئة مستشفى الجوف العام، 
ونهب مخازن مكتب الصحة واملستشفى 
والعبث بمحتوياته، وإغالق مستشــفى 
الحزم، وتحويل املباني الصحية إىل ثكنات 

عسكرية.
ويف بيــان للمكتــب أدان فيــه هــذه 
االنتهاكات التي ترتكبها مليشــيا الحوثي 
املتمردة املدعومة إيرانياً للقطاع الصحي يف 
املحافظة، وحملها املسؤولية الكاملة عن 
هذه االنتهاكات، مؤكــدا أن إغالق املرافق 
الصحية وتحويلها إىل ثكنات عسكرية من 
قبل املليشــيا املتمردة الحوثية يهدد حياة 
املدنيني ال سيما النســاء واألطفال وكبار 
الســن، مطالباً بإجراءات كفيلة بحماية 
املنشــآت الصحية من انتهاكات مليشيا 
التمرد واالنقالب الحوثية املدعومة من إيران.

تصفيات
املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة إيرانياً 
منذ وصولهــا إىل املدينة مارســت عملية 
تصفيات وحــرب إبادة بحــق العديد من 
املدنيني وجرحى الجيش يف املستشــفيات 
من بينها مستشفى الحزم العام، وفقا ملا 
كشفت الحكومة الرشعية آنذاك، واستنكرت 
ما تقوم به املليشــيا من جرائم عىل مرأى 
ومسمع من املجتمع الدويل واملبعوث األممي 
الخاص إىل اليمن مارتن غريفيث، الذي لم 

يحرك ســاكنا تجاه ما تقوم به املليشــيا 
املتمردة من عدوان.

إعدامات ميدانية
اإلعدامات امليدانية لعــدد من املوظفني 
واملدنيني يف املدينــة، هي أحدى االنتهاكات 
الجســيمة وجرائم الحرب التي مارستها 
املليشيا الحوثية املتمردة يف املدينة، تكشف 
مصادر متطابقة أن املليشيا ارتكبت عرشات 
حاالت اإلعدامــات امليدانية ملواطنني بينها 
رجل مسن يف منطقة الجر، وثالثة مواطنني 
من أبناء منطقة املهاشمة كانوا متواجدين 
يف املدينة، إضافة إىل طبيبني يعمالن يف مكتب 

الصحة العامة والسكان يف املحافظة.

ال تعليم
التعليم واملؤسسات التعليمية يف املدارس 
واملعاهد والجامعات هي األخرى يف املدينة 
تعرضت للتعطيــل منذ دخول املليشــيا 
اإلجرامية املتمردة إليها، ووجد آالف الطلبة 
أنفسهم بال تعليم أما مرشدون ونازحون 
وأما ماكثون يف املدينة بال تعليم بعد أن ساد 

الجهل واختفت مؤسسات التعليم.
وتذكــر معلومات صادرة عــن الوحدة 
التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحني أن 
تعطيل عملية التعليم يف املدينة أدى إىل توقف 
أكثر من 55 ألف طالب وطالبة يف الصفوف 
التاسع والثالث الثانوي عن التعليم، فضال 
عن ما يقارب 125 ألف طالب وطالبة غريهم 
يدرسون يف الصفوف األخرى، يف حني توقف 
عن التعليم الجامعي ما يقارب ثالثة آالف 
طالب وطالبة بعد إقفال الجامعات والسطو 

عليها من قبل املليشيا املتمردة.

ظالم حالك
منذ دخول مليشــيا الحوثي االنقالبية 
مدينة الحزم، انطفأت املنازل وشوارع املدينة 
من الكهرباء، وأصبحت تعيش يف ظالم حالك 
بعد أن كانت ال تعرف الظالم طوال األعوام 

املاضية إال أثناء عمليات الصيانة.
ويف ســياق املوضوع، قامت املليشــيا 
االنقالبيــة يف إطار انتهاكاتهــا يف املدينة 
بعملية نهب وسطو طالت محوالت الكهرباء 
يف املدينة واملقدمة من الربنامج السعودي 

لتنمية وإعمار اليمن.

نزوح وتهجير
مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية املدعومة 
إيرانياً بعد دخولها الحزم، أجربت أكثر من 
25 ألف أرسة كانت تسكن املدينة عىل النزوح 
والترشد يف الصحــراء تاركة خلفها كل ما 
تملك من متاع وأثاث، فقط األرواح هي من 

تمكنت من الفرار بها.
هكذا حولت مليشــيا التمرد واالنقالب 
الحوثية املدعومة مــن إيران مدينة الحزم 
التي استقبلت مئات اآلالف من النازحني إىل 
مدينة أشباح مخيفة بعد إسقاطها، وصار 
ال يتجول يف أزقتها وشوارعها سوى املقاتلني 

املتمردين الذين عاثوا فسادا فيها.

55 تقارير

)حوثونا( و)غريفيثونا(.. الفريوسان األخطر عىل اليمنيني وشعوب املنطقة

تدمير وتهجير وتقتيل 
وتفجير وتغيير لمعالم 

الحياة.. ملخص يحكي 
واقع الحزم بعد سقوطها 

بأيدي مليشيا التمرد 
واالنقالب الحوثية 

المدعومة من إيران..

انتهاكات واسعة تمارسها المليشيا في المدينة تكشف مدى الحقد الذي تكنه للمناهضين لها..

حزم اجلوف.. مدينة رعب وخوف.. هكذا حولتها املليشيا 



الــعـدد »١9٢١« الخميس ٢ شعبان ١٤٤١هـ - المـــوافــق ٢6 مــارس ٢٠٢٠م لقاء66

  هشام المحيا
أكد مدير الهيئة العامة للموارد املائية بتعز، املهندس/ 
خالد الشــجاع، يف حديث لـ"26ســبتمرب" استمرار 
الهيئة بالقيام بمهمتها يف ظل ما تعانيه تعز من شحة 
اإلمكانات وعدم وجود الدعم الالزم من الحكومة فيما 
يتعلق بالنفقات التشغيلية ودعم املنظمات الذي انقطع 

بسبب االنقالب الحوثي.
واضاف الشجاع: "مســؤوليتنا املجتمعية واإلرادة الوطنية 
والعزيمة النفسية ال تعفينا من واجباتنا املائية تجاه مدينتنا 
الحاملة من القيام باألهداف التي َجئنا اليها والقيام بها من أجل 

خدمة املواطن، وتلبية أبسط حقوقه وهي )رشبة ماء(".

مهام وأنشطة
وعن مهام الهيئة العامة للموارد املائية قال الشجاع: 
"الهيئة هي الجهة الحكومية الفنية واالستشــارية يف 
مجال إدارة املوارد املائية ويوجد عىل عاتقها مسؤولية 
كبرية وفــق اإلطــار التنظيمي يف تحســني وتنظيم 
استخدامات املياه، وفرض تنفيذ قانون املياه، واالستمرار 
يف العمل ومكافحة ومنع الحفر العشوائي، والتخطيط 
اإلداري، وتنمية املوارد املائية، والحفاظ عليها وحمايتها 
من االستنزاف والتلوث، استناداً إىل القوانني والترشيعات 
املائية املنظمة يف ظل الكثري من الصعوبات والتحديات 

التي تواجهها أعمال الهيئة وفروعها".

أنشطة الرقابة
واشار مدير فرع الهيئة يف تعز إىل ما تقوم به الهيئة 
يف تنفيذ أنشــطة الرقابة املختلفة عرب املجتمع املحيل 
من )بالغات وشــكاوى( من املواطنني، مثمناً الفعالية 
واألداء يف الرقابة عــىل قضايا املخالفات بضبط الحفر 
العشوائي واتخاذ كل اإلجراءات القانونية بذلك، بالرشاكة 

مع الجهات املعنية من أمن ونيابة وقضاء.
وقال: "خالل العام 2019م تم رصد حوايل )10( مخالفات 
لآلبار، حفرت عشوائيا للزراعة يف اطار مديرية الشماتني 
– تعز من قبل حفار/ عيل أحمد الوعل وقد تم اتخاذ كافة 
اإلجــراءات القانونية بضبط الحفــار". مضيفاً؛ بأنه تم 
تصميم وطباعة عدد )500( كرت تراخيص مزاولة مهنة 

الحفر وارسالها إىل رئاسة الهيئة بعدن والفروع.

الحفر العشوائي
وأضاف الشجاع: "االستنزاف املتسارع للموارد املائية 

نتيجة االستهالك الكبري للمياه يف القطاعات املستهلكة، 
ومنها القطاع الزراعــي والصناعي وغريها، إضافًة إىل 
الحفر العشوائي لآلبار وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد 
من ذلك وقلة الدعم املايل للهيئة والنفقات التشغيلية لها 
يف مختلف أنشطتها املختلفة، زاد من حجم أزمة املياه 

التي تعيشها املحافظة".

تفعيل الهيئة
وعن تفعيل فرع الهيئة يف تعز قال الشجاع: "يف أوائل 
العام 2018م، بدأ تفعيل الفرع وإعادة نشاطه يف إطار 
تفعيل مؤسســات الدولة باملحافظة للقيام بواجباتها 
رغم الظروف الصعبة منها واألمنية، وعدم توفري أي دعم 
طوال العام، وعدم توفر مقر نتيجة تعرض املبني الرئييس 
للفرع لعملية التدمري والتكسري من قبل املليشيا الحوثية 
اإلرهابية ما جعل الفرع غري قادر عىل تنفيذ كل الربامج 
نتيجة لعدم توفر اإلمكانيات املادية وامليزانية الحكومية 

للنفقات التشغيلية".

شراكة
وأكد الشــجاع رضورة الرشاكة مع الجهات ذات 
العالقة، وأنه "يتم التواصل املستمر مع قيادة الهيئة 

والفروع ملناقشــة كل قضايا الهيئة وفروعها وآلية 
تفعيل وتطوير العمل املؤسيس وتبادل الخربات وخلق 
روح العمل الجماعي بني قيادة الهيئة وفروعها وحول 
مســتجدات ومشــاكل الهيئة، وتحديد االحتياجات 
الطارئة لقطاع املياه"، وأضاف قائالً: "يتم التنسيق 
كذلك مع قيادة الســلطة املحلية بصورة مســتمرة 
ودائمة لتعزيز العالقة والرشاكة من أجل حل املشاكل 
واملعوقات التي تواجه أعمال املكتب واتخاذ اإلجراءات 
القانونية يف أي عمل، باإلضافة إىل الجهات العاملة يف 
مجال املياه ومنها مكتب هيئة مشاريع مياه الريف، 
واملؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي، ومكتب 
الزراعة والري بخصوص تنســيق أعمال الدراسات 
وحفر اآلبار ومنــح الرتاخيص املنظمة لذلك من قبل 
الهيئة وعمل الدراسات املشرتكة، والتنسيق مع مكتب 
الزراعة والري بخصوص قراءة املحطة املناخية التي 
تم تركيبها يف مديريــة املعافر من قبل منظمة الفاو 
وصيانة محطات قياس األمطار يف إطار املحافظة، كما 
يتم التنسيق مع الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
ملساندة الهيئة يف مكافحة الحفر العشوائي لإلبار يف 

بعض املديريات، ومع الســلطات املحلية باملديريات 
املختلفة من أجل إدارة وتنظيم املوارد املائية وحمايتها 
ومكافحة الحفر العشــوائي لإلبار بأنواعها واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بذلك.

منح التراخيص
وقال مدير الهيئة املهندس/ خالد الشجاع: إن" إدارة 
الطلب عىل املياه واإلمــداد تعمل عىل تقوية نظام منح 
تراخيص اآلبار واملنشــآت املائية، حيث تم خالل العام 
2019م منح عــدد من تراخيص حفــر اآلبار للرشب 
والزراعــة، وتعميق وصيانة اآلبــار القائمة بأنواعها 
)اليدوية واألنبوبية( وفقاً للرشوط واإلجراءات واملعايري 
الفنية املتبعة بالهيئة، واســتنادا إىل قانون املياه رقم 
)33( لســنة 2002م وتعديالته بقرار رقم )41( لسنة 
2006م والئحته التنفيذية وبالتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة، بهدف تنظيم تراخيص حفر اآلبار بالتعاون مع 
املجالس املحلية يف املديريات وإشعارها بتحصيل الرسوم 
املستحقة لها وفقا لقانون السلطة املحلية استنادا إىل 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 283( لســنة 2001م 
بشان تحديد قيم أوعية الرسوم املحلية املنصوص عليها 

يف املادة رقم ) 123 ( من قانون السلطة املحلية رقم ) 
4 ( لسنة 2000م –الباب الثاني– املوارد املشرتكة بعد 

استكمال اإلجراءات القانونية بذلك.

شحة اإلمكانات
وأضاف الشــجاع: قام املكتب بتنفيــذ العديد من 
األنشــطة والربامج واملهام املوكلة إليه عىل الرغم من 
أن برنامج عمل الفرع لم يتم تنفيذه بحســب ما هو 
مخطط له بسبب شحة اإلمكانيات املادية التي تواجه 
فرع الهيئة بتعز، وخالل العام الحايل واجه املكتب العديد 
من الصعوبات واملعوقــات التي تعمل عىل إعاقة تنفيذ 

األعمال بشكلها املتميز وتتمثل يف:
- تعرض مكتب ومقر مبني الهيئة يف تعز لعملية نهب 
وسلب وتكسري وتخريب من قبل الحوثيني قبل تحرير 
املنطقة ومازال املكتب تحت سيطرة املسلحني حتي اآلن 

ولم يتم تسليمه لنا رغم املتابعة املستمرة بذلك.
- تعرض موظفو الفرع للكثري من االعتداءات أثناء 
تأدية عملهم يف متابعة أعمال الحفر العشوائي والقيام 

بأعمال الدراسات املائية. 
- غياب الدعم الدويل من قبل املنظمات الدولية بدعم 
انشــطة الهيئة وفروعها يف شــتي املجاالت واألعمال 

املختلفة.
- االنفــالت األمنــي يف بعض مديريــات املحافظة 
واستغالل املتنفذين لذلك باالســتمرار يف أعمال الحفر 
العشــوائي لآلبار دون التقيد باإلجراءات املتبعة ودون 

الرجوع إىل الجهة املختصة.

اليوم العالمي للمياه
يحتفل فرع الهيئة العامة للموارد املائية بمحافظة 
تعز، بمناســبة اليــوم العاملي للميــاه، الذي يصادف 
الـ"22مارس مــن كل عام، وأكد مدير فــرع الهيئة 
املهندس/ خالد الشــجاع، ان االحتفال بهذه املناسبة 
يأتي ملا له من أهمية ورضورة مجتمعية للتوعية بأهمية 
املحافظة عىل امليــاه، وماقد يلحق األحواض املائية من 
استنزاف، كونه يشكل املصدر الحيوي ملئات املواطنني 
وللزراعة، وان لدى الهيئة حملة ملنع االستخدام الجائر 
والحفر العشوائي يف األحواض، ولذلك البد من التوعية يف 

مجال حماية املياه والحفاظ عىل البيئة النظيفة..
مثمناً، أهمية دور املجتمــع يف حماية مصادر املياه 

والحفاظ عليها، باعتبارها ثروة وطنية.

» مدير الهيئة العامة للموارد المائية في تعز لـ»

مليشيا احلوثي هنبت كل ممتلكات اهليئة
أعـــدنا نشـــاط الفرع وأصــــدرنا 500 ترخيص مزاولة المهنة

ما الدور الذي يقوم به مكتب الصحة يف مأرب؟
مكتب الصحة يقدم الكثري من الخدمات أهمها الخدمات 
العالجية املتمثلة باملستشفيات واقسامها املختلفة، إضافة 
إىل الخدمات التي يقدمها لجرحــى الجيش من مختلف 
الوحدات واملناطق العســكرية، كما يعمــل عىل تقديم 
خدماته إىل النازحني الذين تتزايد أعدادهم بشكل يومي، 
وكل ذلك شــكل عبئاً كبرياً عىل البنية التحتية يف الجانب 
الصحي، إضافة إىل حوادث السري التي تضاعفت خصوصاً 
يف الخطوط املؤدية إىل مأرب من املحافظات األخرى، وهناك 
تحد كبري يواجهه مكتب الصحة، يتمثل يف األوبئة التي تأتي 

بشكل موجات بحسب مواسم األوبئة.

غرفة عمليات طارئة
فريوس كورونا خطــر يداهم العالم.. ما هــي اإلجراءات 

االحرتازية التي اتخذتموها لتفاديه؟
بحســب توجيهات معايل وزير الصحة واملحافظ فقد 
قمنا بتشكيل غرفة عمليات طارئة من القطاعات الصحية 
املختلفة يف املحافظة، وبدأنا بتدشني حملة توعية شاملة 
لألطباء واألخصائيني ملناقشة الربوتوكوالت الالزمة لتدخل 

العالجي، كما تبنى مستشفى كرى حملة شاملة ايضاً. 
ما مدى الجاهزية لدى الفــرق الطبية ملواجهة الوباء.. وهل 

جهزتم مراكزاً للحجر الصحي؟
مشكلتنا يف مارب أن كل املرافق الصحية املتاحة عليها 
ضغط كبري، ومن الصعب أن نخيل مستشفى خاص للحجر 
الصحي، ونتدارس الوضع مع قيادة السلطة املحلية بشأن 
توفري مرفق يتم تجهيزه للحجر، ويف حالة وجدت أية حالة 

لهذا الوباء، ما اإلجراءات االحرتازية التي تم تجهيزها؟
عقدنا اجتماعاً باملستشفيات منذ ظهور الوباء، وألزمنا 
كل مستشفى أن يعزل كل حاالت األمراض التنفسية من 
بداية وصولها وعدم ادخالهــا الطوارئ العامة وعزلها يف 
غرف أو يف طوارئ مخصص لها حتــي ال يتم اختالطها 
باملرىض كما تم اختيار وتجهيــز فرق طبية للتعامل مع 

األمراض التنفسية تحسبا لظهور وباء الكورونا.

 فرق متخصصة في التوعية
بخصوص التوعية الصحية ماهي خططكم لهذا العام حول  

ذلك، وهل قمت بتوعية املجتمع للوقاية من فريوس كورونا؟
لدينا فــرق متطوعة يف جميع أنحــاء املحافظة، ومن 
خاللهم نوصل الرسائل الصحية بشكل مستمر للمجتمع، 
كما أسهم اإلعالم يف توعية الجمهور، وبدأت اذاعة مارب 
ببث فالشات توعوية، وهناك فرق ميدانية فرق االستجابة 
الرسيعة من كل مديرية، والتي بدورها ستقوم بتدريب فرق 

تطوع يف املديريات للتواصل مع الناس إىل منازلهم.

أقل األعوام في األوبئة 
هل لديكــم إحصائية عن ضحايا الفريوســات أو األمراض 

الخطرية التي تم رصدها للعام املنرصم؟
لدينا كادر رصد يقظ وجهاز اســتجابة رسيع نرصد 
من خالله جميــع األمراض خاصة األمــراض الوبائية، 
ببالغ يومي، ولدينا احصائية يف هذا الجانب، ويعترب عام 
2019من اقل من االعوام يف جانب األوبئة حيث بلغت عدد 
حاالت اإلصابة بالحصبة 166 حالة، وتم معالجتها كلها 
فيما وصلت عدد حاالت اإلصابة بحمى الضنك  2399 حالة 
تم معالجة 300حالة وال يوجد وفيــات أما الكولريا فقد 
وصلت عدد الحاالت إىل 2141، وهناك 7 وفيات، أما املالريا 

فقد وصلت عدد حالتها إىل 686حالة.

 تفعيل وحدات صحية 
مخيمات النازحني أكثــر األماكن النتشــار األوبئة.. كيف 

ستتعاملون مع هذا؟
نحن يف مخيمــات النازحني نقوم بعملني، وبحســب 
املؤرشات الصحية يف وزارة الصحة، ففي املخيم الذي تزيد 
فيه عدد األرس عن ألف إىل خمســة آالف ارسة نقدم لهم  
وحدة صحية ثابتة وما فــوق الـ 5000 نعمل عىل إيجاد 
مركز إىل مستشفى ثابت أما تجمعات النازحني الصغرية، 
نقوم بتســيري فرق طبية للمعالجــة والتنقل من تجمع 
إىل تجمع بالتعاون مع منظمة اليونســيف، ولدينا خطة 
متكاملة لجميع املخيمات، ونسري حاليا سبع فرق ميدانية 
لفحص مخيمات النازحــني، واآلن نحن نعمل عىل اقامة 

وحدة ثابته يف مدغل.
هل تقدم املنظمات الدولية دعما لصحة مأرب؟

تدخل املنظمات الدولية ضعيف يف محافظة مارب.. رغم 

نداءاتنا املتكررة لكن هناك تدخل خجول خاصة للصليب 
االحمر الدويل وملنظمة الصحة العاملية، وهناك إشــكالية 
بمنظمة الصحة يف هيكلة العمل يف املحافظة، وعدم رسعة 
تكيفها عىل التغــريات الناتجة من الحرب، وقد عاتبناهم 
بهذا الخصوص، وتقدمنا بشكوى إىل املكتب االنساني يف 

اليمن، لكن إىل اآلن لم نلق استجابة.
هل تقدم وزارة الصحة والسكان الدعم الالزم لكم.. وهل يتم 

تزويدكم بالفرق الطبية؟
وزارة الصحة تعيش يف ظــروف صعبة خاصة يف ظل 
املشــاكل التي تعاني منها العاصمة املؤقتة عدن، ونحن 
نعذرها، هي تقدم لنا دعماً لوجستياً يف الجانب الدوائي، 
لكن الدعم األكرب ملكتب الصحة تقدمه السلطة املحلية يف 

مأرب.

تدريب وتأهيل 
ماهي خطط التدريب للكوادر الطبية لهذا العام؟

يف جانب التدريب نقوم بعمل جيد ركزنا يف الســنوات 
املاضية عىل التدريب يف الرعايــة الصحية األولية، وكان 
عدد املتدربني 5000متدرب،  كذلــك هذا العام بدأنا نركز 
عىل التدريب يف جوانــب الخدمات العالجية لتعزيز قدرات 
العاملني الصحيني، وأغلب الدورات ممولة من املنظمات 
وعىل رأســها منظمة اليونيسف، فهي األكثر دعما يف هذا 
املجال، وهناك دعم بســيط من صندوق األمم املتحدة يف 

جانب الصحة اإلنجابية، وكذلك تدريب يف الجانب العالجي 
بتمويل منظمة الهجرة الدولية.

 شبكة كبيرة من الراصدين 
هل لديكم نظام موحد للرصد الوبائي بالتنسيق مع وزارة الصحة؟ 
بالنسبة لجانب الرصد الوبائي لدينا نظام االديوز لرتصد 
جميع الحاالت، وهنا شبكة كبرية من الراصدين يف جميع 
املرافق الصحية للرصد اليومــي، ونظام الكرتوني، ويتم 
البالغ فيه بشــكل يومي، وبعدها يتم  إبالغ مركز الوزارة 

وارتباطها باملنظمات املعنية يف اإلحصائيات الطبية. 

 مخالفات كبيرة 
كيف يتم تقييم عمل املستشفيات واملرافق الصحية الخاصة 

يف املحافظة؟
هناك توسع كبري للمنشــآت الصحية الخاصة بمأرب 
االمر الذي تســبب يف زيــادة األعباء يف جانــب املتابعة 
والرقابة عليها، واســتطعنا أن نحــرص ونقلل كثرياً من 
املراكز املخالفة للقانون من خالل الحمالت املتكررة التي 
نقوم بها، وال اســتطيع أن أقول حالياً: بأنها أصبحت يف 
الوضع املثايل أو الجيد، لكننا نعمــل عىل أن نصل بها إىل 
هذا املستوى، ونحرص أال يتم ترخيص اال للمنشأت التي 
تطابق املواصفات، ولدينا عدد من امللفات املقدمة للنيابة 

ويف بعضها تم البت فيها وإغالق املرافق املخالفة

 500 متطوعة للتوعية 
دور مكتب الصحة يف املديريات ؟

مدراء الفروع يف املديريات باإلضافــة إىل إدارة املرافق 
الصحيــة كان لهم دور كبري يف النجاحــات التي حققها 
مكتب صحة مأرب، ونحن عىل اتصــال وتقييم للعملية 
الصحية فيها بالنســبة للتوعية لدينا برنامج مدعوم من 
قبل منظمة اليونيسف، ويشمل 500 متطوعة من جميع 
قرى املحافظة، وتم تدريبهن وااللتقاء بهن كل ثالثة أشهر 

لتزويدهن باملعارف واملعلومات الالزمة 
ماهي خطتكم لعام 2020؟

لدينا خطة اسرتاتيجية من عام 2015نعمل عليها، وسوف 
نســتكملها هذا العام أبرز ما فيها استكمال تجهيز اثنني 
مستشفيات عامة وترفيع خمسة مستشفيات يف املحافظة 
وتجهيز مايقارب17مركزاً صحياً جديداً ونقلها من مستوى 
أدنى إىل اعىل، حيث وصلت عدد املرافق الصحية التي تعمل إىل 

93مرفقاً بينما كانت يف عام 2014م، 31 مرفقاً.
وهناك تطور كبري يف الجانب الصحي، ولدينا ســبعة 
مستشــفيات تعمل فيها غرف العمليات والرقود عىل 
مدار24ساعة، ويتوفر لدينا 41إخصائياً و52طبيباً عاماً 
وأصبحت املنظومة الصحية بمأرب تنافس عىل مستوى 
الجمهورية يف األداء، حيث وصلت الخدمات التي قدمتها 
املستشفيات خالل عام 2019 إىل 3 مالييون و 341 ألف 

حالة.

 العالجات المهربة 
األسواق املحلية تعج باألدوية املهربة.. كيف تتعاملون مع هذه 

الظاهرة؟
ضبطنا عدداً من االدويــة املهربة، وصادرنا منها، وتم 
اتالفها بحســب قرارات الوزارة،  لكن تظل هذه املشكلة 
قائمة نتيجة األوضاع التي تمر بها البالد حيث حققنا تقدم 
جيداً يف هذا املجال، وأســتطيع أقول: بان محافظة مارب 

تعترب من املحافظات االكثر أمنا يف جانب سوق الدواء. 
ماهي الرسالة التي توجهها إىل املواطنني؟

املواطن هو من يمتلك القرار يف انتشار الوباء أو عدمه، 
فإذا لم يكن املواطن متعاوناً يف االخذ بالسلوكيات الصحية 
الالزمة لن تستطيع القطاعات الصحية أن تقديم له شيئاً 
سوى الخدمات العالجية املواطن هو العنرص األول يف األخذ 
باالحرتازات الالزمة واالحتياطات الوقائية، ويقوم بحفظ 

عائلته من املرض. 
رسالتك إىل وزارة الصحة واملنظمات الدولية املعنية بالصحة؟
أشكر معايل وزير الصحة وفريقه يف الوزارة عىل االداء 
الذي نشهد فيه تطوراً يوما بعد يوم، ونتمنى منهم االلتفات 
اكثر إىل مأرب بشكل خاص كونها تسجل اعىل نسبة من 
نازحي الجمهورية، كما نناشد املنظمات الدولية إىل انقاذ 
القطاع الصحي يف مارب والتعاون معه ملواجهة هذا الوباء، 
وتقديم الدعم الكامل، كماً أوجه شكري ملحافظ املحافظة 
اللواء سلطان العرادة، ونتمنى أن تأخذ الصحة مجاالً أوسع 
مما حصلت عليه حاليا يف جانب الدعم الصحي، ورسالتي 
ايضاً إىل كل العاملني الصحيني يف جميع ارجاء املحافظة 
تقديرا لجهودهم باإلضافة إىل املتطوعني واملتطوعات الذين 

اثبتوا قدراتهم يف أعمالهم.

:» مدير مكتب الصحة في مأرب لـ»

ألزمنا املستشفيات بتجهيز غرف خاصة لألمراض التنفسية مع فرق طبية متخصصة
مخاوف كبرية لدى املواطنني يف كافة دول العالم نتيجة توسع انتشار فريوس كورونا املعروف علميا باسم "سارس-كوفيد2- وتسجيل 
ارقام قياسية يف عدد املصابني والوفيات يف فرتة وجيزة، االمر الذي دفع بأغلب الحكومات إىل اتخاذ اجراءات احرتازية من بينها الحكومة 
اليمنية التي أقرت إغالق املنافذ الربية والجوية والبحرية إضافة إىل تعليق الدراسة يف املدارس والجامعات االهلية والحكومية وتوجيه 

وزارة الصحة وفروعها يف املحافظات للعمل عىل مواجهة الوباء.
مكتب الصحة يف محافظة مأرب سارع إىل اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من وصول وباء كورونا، واملتمثلة بحمالت التوعية، إضافة إىل إلزام 

املستشفيات الحكومية بتحديد غرف خاصة للحاالت التي يشتبه اصابتها واستخدامها كحجر صحي بعيداً عن بقية املرىض.
مدير مكتب الصحة الدكتور عبد العزيز الشدادي أوضح يف حوار خاص لصحيفة 26سبتمرب  بأن هناك جهوداً كبرية يف العمل عىل 
االرتقاء باملســتوى الصحي يف املحافظة ملواجهة وباء كورونا، وهناك فرق طبية خاصة تم تجهيزها للتعامل مع األمراض التنفسية 

تحسبا لظهور وباء الكورونا.. إىل التفاصيل:

  أحمد الحرازي

  لدينا كادر رصد يقظ وجهاز استجابة سريع نرصد من 
خالله جميع األمراض واالوبئة

  المنظمات الدولية تقدم دعمًا ضعيفًا لمكتب الصحة 
في مأرب.. فيما تتكفل السلطة المحلية بالدعم األكبر
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  منصور األصبحي

حوايل مائة وســبعة أيام معدودة بني حادثة 
اغتيال اللواء الركن/ عدنان الحمادي قائد اللواء 35 
مدرع يف الثالث من ديسمرب ترشين الثان 2019م 
يف منزله بقرية دار الرشيــف بني حماد مديرية 
املواسط وبني مواراة جثمانه الطاهر يوم الجمعة 
20 مارس 2020م يف ذات القرية والعزلة واملديرية 

محافظة تعز.
ما بني الثالث من ديسمرب 2019م كيوم للصدمة 
من االغتيال، والعرشين من مارس كيوم للتشييع 
والدفــن، تراكمت االحتقانات بــكل تناقضاتها 
وبتوافقاتها حول قضية اغتيال اللواء الركن/ عدنان 
محمد الحمادي، من استطاع وهو حي صياغة رأي 
عام وطني جمهوري موحد حول موقفه الجمعي، 
نابعا من مواقفه الوطنية، وفكره الشفاف هدفه 
توحيد املوقف متجاوزا تباينات وإشكاالت الراهن 
الرتاجيدي، كقائد للجميع، وجامع لنواة الجيش 
الوطني بمحافظة تعز باعتباره صاحب املوقف 
الصادم للمرشوع االنقالبي الســاليل الحوثي منذ 
25 مــارس 2015م كموعد موافــق ومغادرته 
شهيدا، لكنه شهد منذ أول طلقة ضد أعداء اليمن 
الجمهوري ومرشوعه الوطني أشق وأرشس معارك 

استعادة الدولة وإنهاء االنقالب.
لقد انحازت له جملة الثوابــت التي هو أيضا 
انحاز لها، فلم يغادر الحياة شهيداً إال وقد جسدها 
روحا إنسانية، وفكرا وطنيا، ومبادئ عسكرية، 
ومواقفاً انتمى إليها وطنا ومرشوعا وهدفا وقضية 
ومقاومة بكل مرسحه القتــايل املمتد ألكثر من 
50 كيلو مرتاً وتشــهد بذلك الجبهات التي تحكي 
صموده عرب اللــواء 35 مدرع كي يحكي التاريخ 
أن عدنان الحمادي قد مر من هنا، وهنا احتشــد 
عرشات اآلالف كمشــيعني من رشائح املجتمع 
ونخبه السياسية ورمزياته املدنية وألوانه الحزبية 
وصفاته الرســمية، وتتقدمهم قيادة الســلطة 
املحلية عىل رأسها محافظ محافظة تعز األستاذ 
نبيل شمسان ووكييل املحافظة لشؤون الحجرية 
والساحل، وقيادات عسكرية من اللواء 35 مدرع 
وألوية عسكرية أخرى كالعميد الركن/ عبدالرحمن 
الشمساني قائد اللواء 17 مشاة، والعميد الركن/ 
عبدالعزيز املجيدي، قائد اللواء 170 دفاع جوي، 
أركان محــور تعز، والعميد/ جمال الشــمريي، 
قائد املركز التدريبــي ملحور تعز، واللواء/ محمد 
املحمودي، وكيل وزارة الداخلية، وآخرين؛ ليسمعوه 
سالماً جمهورياً، وتعظيماً عسكرياً، يليق به كقائد 
نبيل ومناضل جسور، ورمز جمهوري ال يشق له 
غبار، مثلما هو ابن املؤسسة العسكرية البار بها 
حيا وميتا وخلودا ملهما ألجيال جمهورية تتالحق.
يف ذات الســياق اعترب محافظ محافظة تعز 
األستاذ/ نبيل شمسان هذه الحشود الوطنية كداللة 
أنها تقدر أبطالها، وتثمن مواقفهم وأدوارهم، وأن 
هؤالء األبطال والقيادات االستثنائية كالشهيد اللواء 
الركن/ عدنان الحمادي، أنموذجاً حياً وميتاً لقائد 
عسكري ووطني استطاع أن يغرس حبه واحرتامه 
يف قلوب كل هذه الجماهري التي احتشدت من كل 
حدب وصوب، ليس من أجل الحمادي لشخصه بل 
كقائد وطني ومقاتل عسكري، وصاحب موقف 
وطني جمعي تصالحي يف إطار املرشوع الوطني 
الجمهوري والدولــة االتحادية، وهو ما تؤمن به 
هذه الحشود وتعزز أهدافه النبيلة التي ملحتها فيه 
وملستها يف مبادئه الثابتة التي لم تتغري حتى يوم 

استشهاده.
يف األثناء، قال العميد الركن/ عبدالعزيز املجيدي 

قائد اللواء 170 دفاع جــوي، أركان حرب محور 
تعز: هذا اليوم الحزين بدفن جثمان اللواء الركن 
الشهيد/ عدنان الحمادي، وهذه الحشود الهائلة 
بقلوب مليئة بالغصة عىل هذا القائد النوعي، أشبه 
بشهادة حية أن القيادة العسكرية ليست ترفا بل 
ســلوكا حيا، ومبادئ ثابتة مثلها الشهيد عدنان 
الحمادي، من عرفناه مثاال استثنائيا للشخصية 
العسكرية املتكاملة املواقف، كما ألفناه يف مختلف 
األعمال العسكرية املشرتكة بذات املوقف الوطني 
العسكري، فهو الرمزية للقائد الشجاع من يفخر 
بانتمائه ملؤسسته العسكرية، ومن يقدس رشفه 
العســكري، وهذا هو عدنان الحمادي من نفارق 
جسده هذا اليوم لكن روحه لن تفارقنا برغم حزننا 

وتأملنا عىل رحيله.
كما اعترب أركان حرب اللواء 35 العميد/ عبدامللك 
األهدل، هذا اليوم بالتاريخي الذي عمدته الجماهري 
بحضورها النوعي للمشــاركة الجادة بتشييع 
قائدها اللواء الركن/ عدنان الحمادي، الذي كان 

مثاال للقائد العســكري امللهم وصاحب املواقف 
الحربية الشجاعة والرأي السديد، سواء بقيادته 
للمعركة الحربية والتي يخوضها اللواء بكل كتائبه 

النوعية، أو يف داخل اللواء بصفة عامة.
وأضاف األهدل: برحيل القائد عدنان الحمادي 
فقد الجيــش الوطني رمزاً من رمــوزه الفاعلة 
والجادة، فهو بقدر حزننا عــىل رحيله إال أننا يف 
قيادة اللواء تعلمنا منه كيف نواصل مشوار نضاله 
يف مختلف الجبهات، وهذا عهد ووعد أقسمنا به لله 

والوطن واملجتمع.
ياسني الذبحاني أحد قيادات ثورة الحادي عرش 
من فرباير -من خنقته العــربة حني تحدث عن 
الشهيد القائد عدنان الحمادي، كشاهد حي عىل 
بطوالته يف مختلف املواقــف واملواقع والجبهات 
الحربية التي شــارك فيها شــباب ثورة فرباير 
كمقاومة شــعبية جنبا إىل جنب وأبطال الجيش 
الوطني، وال ســيما اللواء -35 مــن كان القائد 
الحمادي بنفسه يستقبلهم ويرشف عىل تدريبهم 

وتنسيق تموضعهم ضمن مقاتيل اللواء 35 مدرع 
يف أكثر الجبهات منذ اندالع الحرب ابتداء من قيادة 
اللواء يف املطار القديم لكــرس زحف االنقالبيني 
الحوثيني يف مــارس 2015م، مــرورا بجبهات 
الضباب واملرساخ واألقروض وحيفان واألحكوم 
والكدحة وأغلب ريف تعز الذي شارك فيه املقاتلون 

"الفربايريون" ضمن كتائب اللواء 35 مدرع.
أردف الذبحاني: كان الشهيد الحمادي بالنسبة 
لنا هو األب واألخ والصديق، قبل أن يكون القائد 
العسكري، ويف طول مســرية اللواء، وهذا القائد 
انترص بقلوبنا، واملواقف النبيلة التي تعلمناها من 
هذا األب والقائد كما تنترص الجبهات التي خاضها 
اللواء حتى جبهة الصلو التي ال تزال كتائب اللواء يف 

جبالها ومناطقها تخط االنتصارات اليومية.
وأضاف الذبحاني: القائد الحمادي قد أعاد لنا 
الثقة باملؤسسة العسكرية، والحالة الوطنية دون 

تكلف أو تصنع او تمظهر.
من جانبه قال الشيخ هاني النعمان: إن اللواء 
الركن / عدنان الحمادي يستحق صالة مجد قتالية 
لتخليده موقفا عسكريا، وفعال حربيا، ورمزا وطنيا 

وجمهوريا تتذكره األجيال.
لم تكن مراسيم التشــييع وحدها من جمعت 
املواقف إىل موقف وطني واحد، وصف جمهوري 
واحد، لكنها رســالة الشــهيد الركــن/ عدنان 
الحمادي، وهي قضيتــه ومرشوعه وفاتحة كل 
نضاالته كقائد للواء 35 مدرع وليســت نهايتها 
أن يوار برتبته الوطنية الجمهورية التي استقبلته 
بإعزاز شهدته األرض بعرشات اآلالف من املشيعني 
املحزونني، وشهدته السماء باستبشار مالئكتها 
الذين عرفوا القائد الشهيد عدنان وسكنوه روحا 
وعاطفة وشفافية، واستقبلوه شهيدا جمهوريا 
منح روحه لألرض واإلنســان والقضية وامليدان 
والجيش الوطني الذي كان أحد مؤسسية وأعمدته 
من خالل قيادته للواء 35 مدرع، وملدينته تعز من 
ناضل من أجلها كمقاتل ثوري وقائد لواء نوعي يف 
الجيش الوطني الجمهوري، وكمفكر سيايس يف 
مرشوع الوطن العسكري والحربي مؤمنا بهدف 
املصالحة عسكريا ومجتمعيا وسياسيا حتى لحظة 
القرب الذي احتضنه والذي اجتمع فوقه كل الفرقاء 

السياسيني دون أي استثناءات أو تحفظات.

في تشييع صاحب الطلقة األولى الشهيد اللواء الركن/ عدنان الحمادي..في تشييع صاحب الطلقة األولى الشهيد اللواء الركن/ عدنان الحمادي..

الــوداع األخــري

رئيس اجلمهورية يمنح العميد 
عدنان احلامدي وسام الشجاعة

صــدر، الجمعــة، قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم ١3 لعــام ٢0٢0م قــى 
ــادي..  ــد الحم ــان محم ــد عدن ــهيد العمي ــجاعة للش ــام الش ــح وس بمن

وفيمــا يــيل نــص القــرار:
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة:

اعتــزازاً بالعمــل البطــويل الــذي قــام بــه الشــهيد العميــد/ عدنــان محمــد 
ــدة  ــالب البائ ــات االنق ــد عصاب ــن ض ــعب والوط ــة الش ــادي يف معرك الحم
ــرية  ــهاماته الكب ــي، وإس ــعب اليمن ــبات الش ــن ومكتس ــن الوط ــاً ع دفاع
ــاً  ــن، وعرفان ــتقرار الوط ــن واس ــة ام ــكرية لخدم ــريته العس ــوال مس ط
بــدوره الريــادي يف تشــكيل نــواة الجيــش الوطنــي وإطــالق رشارة املقاومة 
ــا  ــن مرشوعه ــة لدف ــيا االنقالبي ــد املليش ــلة ض ــز الباس ــة تع يف محافظ
ــارك  ــادي يف مع ــدوره القي ــف، ول ــي املتخل ــي والكهنوت ــي الظالم االمام
تحريرهــا ومالحــم الــذود عنهــا مــن املليشــيا الحوثيــة اإليرانيــة، ولــكل 
ــىل  ــاظ ع ــة للحف ــا الوطني ــرية معركتن ــا يف مس ــام به ــي ق ــوالت الت البط
الثــورة والجمهوريــة وطمــوح أبنــاء الشــعب يف اليمــن االتحــادي الجديــد، 

ــة بالعطــاء خدمــة لهــذا الوطــن. ــك وملســريته الحافل ــكل ذل ــراً ل وتقدي
"قــــــــــــــرر"

ــام  ــادي وس ــد الحم ــان محم ــهيد/ عدن ــد الش ــح العمي ــادة )١(: يمن م
ــواء. ــة ل ــى إىل رتب ــجاعة ويرق الش

مــادة )٢(: يعمــل بهــذا القــرار مــن تاريــخ صــدوره وينــرش يف الجريــدة 
الرســمية والنــرشات العســكرية.

ــق ٢0  ــب ١44١ هـــ املواف ــخ ٢5 رج ــة بتاري ــة الجمهوري ــدر برئاس ص
مــارس ٢0٢0م.

عرف الشهيد بكيل ظفر بكونه واحداً من أنزه القيادات العسكرية الشجاعة، 
الذين قــرروا منذ البداية الوقوف يف صف الجمهورية والشــعب يف الوقت الذي 
تســاقطت فيه قيادات الوهم وانحنت لجائحة املليشيا الكهنوتية ومرشوعها 

الساليل.
الشهيد من مواليد عام ١٩٧٧م، تخرج من الثانوية العامة ١٩٩٦م والتحق يف عام 
١٩٩٧م بكلية الطريان والدفاع الجوي، ليتخرج منها برتبة مالزم ثاني عام ٢000م.

انتقل بعدها إىل مطار العند ليعمل مهندسا عىل طائراتL39التدريبية تم تعيينه 
مديراً لقسم الصيانة حتى العام ٢003، وعمل يف قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء 
مهندسا عىل طائرة الليوشن، ثم تدرج يف العمل حتى أصبح حينها مهندسا للرف، 
ثم عني نائبا ملهندس الرسب الحادي عرش ضمن طائرات الليوشن، ثم تم تأهيله 
كمهندس جوي عىل نفس الطائرات عىل يد خرباء عراقيني، حيث عمل ضمن طاقم 

الطائرة متنقال بني املطارات الداخلية والخارجية.
كان ضابطاً مثالياً وكفؤاً يف عمله بشهادة الكثري من املهندسني والطيارين، ويف 

العام ٢005م حصل عىل درجة املاجستري يف قيادة أرساب وكتائب.
انضم يف ٢0١١م إىل ثورة الشــباب الســلمية وقاد كتيبة الدفاع عن الشباب 
املعتصمني يف الساحة جنباً إىل جنب مع الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي 

للدفاع عن الثورة.
ٌعني ركن برشية املنطقة العسكرية الخامسة ٢0١٢م، وبعد انقالب مليشيا 
الحوثي عىل الرشعية التحق بالجيش يف مارب وأسهم مع رفاقه يف تأسيس النواة 

األوىل للجيش الوطني يف مأرب.
عني قائداً ملنفذ الوديعة، ثم أركان حرب للواء حفظ السالم ثم قائداً للواء.

ستشهد يوم األحد 2018/2/25م وهو يف الصفوف األمامية مقبالً غري مدبر، 
يدافع عن الدين والوطن والكرامة.

إن سرية حياة الشهيد البطل بكيل ظفر هي نموذج لحياة أبطال القوات املسلحة 
الذين سطروا برباعة أسطورة الفداء يف سبيل الجمهورية، وهي هنا اإلشارة األمثل 
لكل املتخاذلني واملرتددين، والنداء األخري ملن يصدقون وهم واكاذيب املليشــيا 

الحوثية، وزيف مرشوعها القادم من إيران.

الخالدونالخالدون
الشهيد العميد الركن/ بكيل يحيى محمد ظفر

قائد لواء حفظ السالم

إعداد/ محمد الحريبي
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  رفيق السامعي
تواصل طالئع ووحــدات الجيش 
الوطني الباســلة تقدمهــا امليداني 
والعســكري يف مختلــف جبهــات 
وميادين القتال بمحافظة الجوف التي 
وتشهد مواجهات عنيفة وضارية مع 
مليشــيا الحوثي االنقالبية التي تزج 
بعنارصها إىل محــارق املوت، حيث 
تتكبد خسائر مادية وبرشية كل يوم 
اإلضافة إىل الفتك بمعنويات مقاتليها 
نتيجة الرضبات القاســية واملوجعة 
التي تتلقاها عىل أيدي قوات الجيش 

الوطني.
يف مطلع األسبوع الجاري شهدت مديرية 
خب الشــعف ذات األهمية االســرتاتيجية 
وكربى مديريات الجمهورية اليمنية من حيث 
املساحة الجغرافية، واألهمية التي تتمتع بها، 
معارك ضارية وعنيفة بني الجيش الوطني 
ومليشــيا الحوثي االنقالبيــة التي حاولت 
التســلل إىل بعض مواقــع الجيش الوطني 
القريبة من جبهة صربين، ووادي املهاشمة يف 
نفس املديرية، وتمكن أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشــعبية الباسلة ومعهم رجال 
القبائل املساندة للجيش الوطني الذين هبوا 
من كل حدب وصوب للتصدي لتلك العصابة 
املارقة، وكبدوها خســائر كبرية وفادحة يف 
العتاد واألرواح، باإلضافة إىل اغتنام مدرعات 
وعربات عسكرية، وأسلحة نارية بمختلف 
أنواعها، وأرس العرشات من عنارص مليشيا 

التمرد واالنقالب اإلمامية.
عمليات املنطقة العســكرية السادســة 
العميد الركن/ عيل محســن الهدي أكد يف 
ترصيح صحفي لـ"26سبتمرب" أن القوات 
املســلحة اليمنية ومعهم رجــال القبائل 
املساندة ما يزالون يحققون تقدما ميدانياً 
كبرياً كل يوم، ســواء هنا يف جبهة صربين 
القريبة من سوق الثلوث الذي يطل عىل جبهة 
العقبة، أو يف جبهات السليلة والوجف التي 
تحصد جماجم عنارص املليشيا االنقالبية يف 

جبالها ووديانها.

وأوضح العميد الهدي أن جبهات الجوف 
املختلفة تشهد معارك ضارية وعنيفة خالل 
الفرتة املاضيــة نتيجة املحاوالت الهجومية 
البائســة التي تقوم بها املليشيا االنقالبية، 
وهي تحاول تحقيق نرص وهمي ألنصارها، 
بعد أن منيــت بهزائم ســاحقة يف عدتها 

وعتادها العسكرية.
وقال عمليات املنطقة العسكرية السادسة: 
إن الطلعات الجوية املساندة للجيش الوطني 
التي يقوم بها طريان التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية الســعودية لم يتوقف عن 
األجواء، وهو يستهدف التعزيزات العسكرية 
للمليشــيا االنقالبية يف مختلــف جبهات 

وميادين القتال بمحافظة الجوف.
مؤكداً أن األبطال البواســل من منتسبي 
املنطقة العســكرية السادسة املرابطني يف 
جبهات ومياديــن القتال بمحافظة الجوف 
لن يرتكوا مليشيا الحوثي االنقالبية أن تعبث 
بأمن الوطن، وسيكونون لها باملرصاد عىل 
الدوام، ولن يقفوا مكتويف األيدي مهما كانت 

التضحيات.

تحرير مواقع جديدة
من جانبه أوضح قائــد اللواء األول حرس 

حدود العميد/هيكل حنتف أن قوات الجيش 
الوطني تواصل لألسبوع الثاني عىل التوايل  
انتصاراتها العسكرية وامليدانية يف مديرية 

خب الشعف شمال محافظة الجوف.
وقــال العميد حنتــف: إن أبطال الجيش 
الوطني شنوا منتصف األسبوع هجوماً واسعاً 
عىل مواقع مليشيا الحوثي االنقالبية يف جبهة 
الوجف القريبة مــن منطقة اليتمة، تمكنوا 
خالله من التقدم، وتحريــر عدد من املواقع 
االسرتاتيجية التي كانت تسيطر عليها عنارص 

املليشيا االنقالبية خالل الفرتة املاضية.
وأكــد قائد اللواء األول حــرس حدود أن 
معارك عنيفة وضارية اســتمرت لساعات 
تمكنت خاللها قــوات الجيش الوطني من 
إلحــاق الهزيمة الكبرية بعنارص املليشــيا 
االنقالبية وتكبيدها خسائر كبرية يف األرواح 

والعتاد.
وأضاف العميد حنتــف أن قوات الجيش 
الوطني غنمت خمســة أطقم عســكرية 
وأسلحة مختلفة تابعة للمليشيا االنقالبية 
وتمكنت من أرس أكثر مــن 30 عنرصاً من 
عنارص املليشــيا االنقالبية بينهم قيادات 

حوثية.

ر  وأشــا
حنتف إىل أن قوات الجيش الوطني ما تزال 
تنفذ عملية تمشيط عسكرية واسعة وتالحق 
فلول وعنارص مليشيا الحوثي االنقالبية يف 
صحراء ورمال وجبال مديرية خب الشعف، 

وتستكمل تطهري املواقع املحررة وتأمينها.
قائد اللواء الثانــي حرس حدود العميد/ 
عيل غنــام أكد يف ترصيــح صحفي لـ"26 
سبتمرب" أن أبطال القوات املسلحة تمكنو 
فجر االثنني املايض، من أرس 25 عنرصاً من 
عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية يف جبهة 

صربين غرب وادي املهاشمة.
وقــال العميــد غنــام، إن مجاميع من 
مليشيا الحوثي االنقالبية حاولت التسلل إىل 
أحد مواقع الجيش الوطني يف ميمنة جبهة 
صربين القريبة من سوق الثلوث، إال أن أبطال 
الجيش الوطني كانــوا لهم باملرصاد، حيث 
اشتبكوا مع تلك العنارص املتسللة وتمكنوا 
من إلقاء القبض عىل 25 عنرصاً حوثياً، فيما 
الذ من تبقى منهم بالفــرار تحت رضبات 

أبطال القوات املسلحة الباسلة.
وقال قائد اللــواء الثاني حرس حدود إن 
مقاتالت التحالف العربي اســتهدفت بعّدة 

غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيا 
االنقالبية كانت يف طريقها إىل جبهة صربين، 
وأدت إىل تدمريها بالكامل ومقتل جميع من 

كانوا عىل متنها.
وكانت قوات الجيش الوطني قد استهدفت، 
يف وقت متأخر من مســاء أمــس األربعاء، 
بقصــف مدفعــي وصاروخــي تجمعات 
ومواقع متفرّقة للمليشيا الحوثية االنقالبية، 
املتمركزة والقريبة من سوق الثلوث، وأسفر 
القصف عن خسائر برشية ومادية يف صفوف 

تلك املليشيا املدعومة إيرانيا.

تحرير مواقع جديدة في الصفراء
إىل ذلك شــنت وحدات من قوات املنطقة 
العســكرية السابعة مســنودة باملقاومة 
الشــعبية، ورجال القبائل املساندة للجيش 
الوطني يوم الثالثاء املايض، هجوماً مباغتاً 
استهدف موقعاً عسكرياً كانت تتمركز فيه 
مليشــيا الحوثي االنقالبيــة رشق مديرية 

الصفراء بني مارب والجوف.
وأكد العميد أحمــد القايض أحد القيادات 
امليدانية والعســكرية، أن املعــارك انتهت 
بتحريــر  مواقع جديدة، واســرتاتيجية يف 

منطقة املرازة رشق الصفراء، كما 
تمكنوا من اســتعادة كميات كبرية 

من األسلحة والذخائر املتنوعة.
وأضاف العميد القايض أن املعارك 
تزامنت مع قصــف مدفعي لقوات 
الجيش الوطني استهدف تجمعات 
وآليات وعربات عسكرية للمليشيا 
االنقالبية يف املنطقة، وأسفر القصف 
عن تدمــري مدرعتني ومقتل وجرح 
العديد مــن عنارص تلك املليشــيا 

اإلرهابية.
الفتاً إىل أن املعارك أســفرت عن 
ســقوط العديد من عنارص املليشيا 
الحوثية بني قتيل وجريح، فيما تمكن 
األبطال مــن أرس اثنني من عنارص 
املليشيا، وأجربوا من تبقى منهم عىل 

الفرار من املنطقة.
قائد اللواء 62 مشاة العميد/ خالد 
خرصان من جانبه أوضح أن قوات 
الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً 
عىل مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا 
الحوثي االنقالبيــة يف جبهة الهذمول غرب 

وادي املهاشمة.
وقــال العميد خرصــان: إن مجاميع من 
مليشــيا الحوثي االنقالبية حاولت التسلل 
إىل بعض مواقع الجيــش الوطني يف جبهة 
الهذمول غرب وادي املهاشمة، إال أن أبطال 
الجيش الوطني أفشلوا تلك املحاولة البائسة، 
وشّنوا هجوماً معاكســاً تمكنوا خالله من 
التقدّم قرابة 3 كــم وتحرير عدد من املواقع 
اسرتاتيجية أبرزها التباب الشقراء التي بعد 

منطقة الهذمول.
وأوضح العميد خالد خرصان، يف ترصيح 
لـ"26 ســبتمرب"، أن املعارك استمرّت نحو 
8 ساعات، وأسفرت عن سقوط العديد من 
عنارص املليشيا االنقالبية بني قتيل وجريح، 
فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كّميات 

كبرية من األسلحة والذخائر املتنوّعة.
وأضاف قائد اللــواء 62 أن أبطال القوات 
املسلحة تمّكنوا من إسقاط طائرة مسرّية 
تابعة ملليشــيا الحوثي االنقالبية يف جبهة 
الهذمــول كانت تحاول اســتطالع مواقع 

الجيش الوطني.

  تقرير خاص 
يخوض أبطال الجيش يف املنطقة العسكرية السابعة 
معارك متواصلة مع مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 

ايران، ويكبدونها خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.
وبمعنويات عالية وصمود أســطوري يواصل األبطال 
مســنودين برجال القبائل ومقاتالت التحالف العربي، يف 
جبهة نهم  رشقي صنعاء، خوض معركة التحرير وإنهاء 
االنقــالب الحوثي، مؤكدين عزمهم عــىل امليض قدماً يف 

استعادة الدولة وحماية الجمهورية.
ويحقق أبطال القوات املسلحة مسنودين برجال القبائل 
ومقاتالت التحالف العربي، تقدمات ميدانية مهمة يف جبهة 
نهم رشقي صنعاء، خالل معارك عنيفة خاضها األبطال 
مع مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، مكبدين 

مليشيا الحوثي خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.
ويف السياق نفسه شهدت منطقة الصفراء الواقعة 
بني مأرب والجــوف، معارك عنيفة بني قوات الجيش 
الوطني مسنودين برجال القبائل ومقاتالت التحالف 
من جهة ومليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 

من جهة أخرى.
حيث شــنت قوات الجيش هجوماً مباغتاً عىل مواقع 
املليشيا الحوثية املدعومة من ايران، بالقرب من جبال الندر 

املطلة عىل  منطقة الصفراء الواقعة بني الجوف ومأرب.
وأوضحت املصادر أن الهجوم استهدف مواقع املليشيا يف 
منطقة املرازية القريبة من منطقة السد، باتجاه الصفراء، 
وأســفرت املعارك عن مرصع  أكثر مــن 17 عنرصاً من 

مليشيا الحوثي وأرس آخرين.
كما تمكنت قوات الجيش من تدمري مدرعتني واستعادة 
عربة بي ام بي ومخزن ذخرية خفيفة وثقيلة وأرس عدد 

من أفراد املليشيا الحوثية.

تضحيات من نوع آخر
قبيلة الجدعان إحدى القبائل اليمنية املساندة لقوات 
الجيش واملدافعة عن الرشعية والجمهورية ، سطرت اىل 
جانب ابطال القوات املســلحة مواقف اسطورية يف صد 

مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من ايران.
وكغريها من قبائــل مارب، قدمت قبيلــة الجدعان 
العرشات من الشهداء والجرحى دفاعا عن البالد والدين 

والعرض وكرامة اليمنيني، حيث مثل الشهيد الشيخ حمد 
األجدعي أبرز نماذج التضحية يف معركة استعادة الدولة 

وحماية الجمهورية.
وينتمي الشــهيد حمد األجدعي ألرسة آل رقيب، 
التي قدمت الكثري من الشهداء، وروت األرض بخرية 
أبنائها منذ محاولة دخول مليشيا الحوثي املنطقة 

يف 2014م.
ويعترب الشــهيد األجدعي أخ لثالثة شهداء وأب ألربعة 
شــهداء وحفيد، فيما أصيب االبن السادس له يف معارك 
الجيش األخرية، بعد يومني من استشهاد والده، تضحيات 

جسيمة ومواقف كبار ال يسطرها إال عظماء.

أسرة الشهداء 
وقدم الشيخ أربعة من أبنائه شهداء وحفيده، وسبقهم 
أربعة من أبناء أخيه مربوك نارص رقيب، وثالثة من أوالد 

أخيه اآلخر مبارك نارص رقيب، واثنني من أحفادهما.
وتحول الشهيد األجدعي أليقونة عىل مواقع التواصل 
االجتماعي ، كنموذج للتضحية والفداء يف معركة استعادة 

الدولة وحماية الجمهورية.

قوات الجيش تخوض معارك شرسة مع مليشيا الحوثي في جبهة الصفراء 

جبهة هنم.. صمود واستبسال 

جبهات وميادين الجوف تلتهم عناصر مليشيا الحوثي

أبطال القوات املسلحة: ثابتون كثبات جبال اجلوف
  عمليــات المنطقــة العســكرية السادســة: عازمون على 

تحرير كامل تراب الوطن من قبضة المليشيا االنقالبية
ا من إلحــاق هزائم كبيــرة بعناصر 

ّ
  العميــد حنتــف: تمكن

المليشيا
  العميد غنام: أسرنا أكثر من 25 حوثيا في عملية واحدة
  العميد القاضي: حررنا مواقع جديدة ومستمرون في التقدم

 العميد خرصان: أفشــلنا محاوالت التسلل الحوثية ونمضي 
بثقة نحو العاصمة
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- حدثنا عن طبيعة املعركة التي تخوضونها ضد مليشيا 
الحوثي املتمردة؟

املعركة التي نخوضها ضد مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران هي معركــة اختارتها وفرضتها 
املليشيا عىل شعبنا اليمني وهي ليست وليدة اللحظة 
ولن تكون األخرية.. فمعركتنــا معركة قدٌر ومصري؛ 
معركة كرامة وحرية؛ معركة دين ووطن ولن نتوقف 
عنها إال بتحقيق النرص وتحرير كل شــرٍب من تراب 
الوطــن الطاهر أو مالقاة الله شــهداء، وهذا عهدنا 

لشعبنا وأمتنا.
أما ميدانياً ال يخفى عليك وعىل كل أبناء الوطن ما 
يحققه أبطال جيشنا الوطني البواسل من انتصارات 
عظيمة يف أكثر من جبهة يف البيضــاء أو غريها من 

محافظات الوطن.
- بخصوص االنتصارات يف جبهات البيضاء، ما املواقع 

التي تم استعادتها؟
ليس خافياً عىل أحد ما كان يخطط له العدو ويحيكه 
ضد جبهات البيضاء وبالتحديد جبهة قانية حيث حشد 
مقاتليه وزنابيله ملدة تزيد عن عرشين يوماً ظاناً أنه 
سيسقط هذه الجبهة بكل سهولة ويرس، لكنه تلقى 
صفعة قوية من أبطال جيشنا الوطني لم يكن يتوقعها 
ومني بخسائر كبرية يف العتاد واألرواح ولو لم نكن قد 
حققنا ســوى هذا النرص لكفانا، لكننا وبحمد الله 
استعدنا مواقع مهمة واسرتاتيجية إىل جانب التنكيل 

بهذه املليشيا الكهنوتية.
مؤخرا تحققون انتصارات ميدانية كبرية عىل مليشــيا 

الحوثي، صف لنا ذلك؟
نعم بفضل الله وتمكينه ثم بقوة وصالبة وعزيمة 
األبطال امليامني من منتسبي الجيش الوطني حققنا 
انتصارات عظيمة وســطرنا مالحم بطولية نادرة 
تمثلــت يف تكبيد العدو خســائر يف األرواح والعتاد، 
ففي هذه املالحم قتل أكثر من تســعني من عنارص 
املليشــيا خالل األيام املاضية وأرس أكثر من خمسة 
وعرشين أســرياً واغتنام عدد من األسلحة والذخائر 
وأجهزة االتصال، كما تم تطهري عدد من املواقع املهمة 

واالسرتاتيجية.
من خالل مواجهتكم للعدو، كيف ترون معنوياته؟

حقيقة املليشــيا تعيش يف انهيار، وما تقوم به من 
مهاجمة نحو مواقع الجيش إنما هو عبارة عن انتحار 
الغرض منه ارسال رسائل بأنهم أقوياء وهم عكس ذلك 
حالتهم مهزوزة ومرتعشة.. وبعد محاولتهم اليائسة 
الفاشــلة -وال أبالغ- أنهم يتخيلــون أبطال الجيش 

الوطني كابوساً يالحقهم حتى يف منامهم.
- ماذا عن التحشيد الذي تقوم به املليشيا الحوثية باتجاه؟

أعتقد أن ذلك لن يجديها نفعاً فحشــدها لم يعد إال 
عبارة عن محرقة ألناس غررت بهم املليشيا جلهم من 
األطفال، الحقيقة هدف املليشيا تمزيق الوطن والعمل 
عىل ترسيخ انفصاله من خالل حشدها إىل مناطق ما 
كان يسمى بالحدود التشطريية سابقاً لكنها فاشلة 
ولن يتحقق لها أمل، فشعبنا أصبح يعي ويدرك خطورة 

وخبث مليشيا الحوثي املتمردة.

- ما توقعاتكم ملستقبل هذه املليشيا التي عبثت باليمن 
واليمنيني وادخلتهم يف حرب كارثية؟

مــاذا تتوقع من مســتقبل ملليشــيا تنرش املوت 
والدمار؟! وأي مستقبل تنتظره أو تنشده منها؟! أعتقد 
بانه ال مستقبل لقادة املليشيا ومجرميها الذين تلطخت 
أيديهم بدماء أبناء الشعب اليمني، وأعتقد أن الشعب 
اليمني لن يرىض بذلك.. بل أن مزبلة التاريخ ولعنات 
الشعب وآالمه هي ما ستصاب به وتحصده هذه الفئة 

املارقة.
هل تتوقع تحرير البيضاء قريباً؟

لو بنينا توقعنا عىل ما نشــاهده ونلمسه يف امليدان 
من أبطال الجيش ورجال القبائل املرابطني ألجبتك إن 
ذلك ســيكون خالل أيام إن لم تكن ساعات، لكن هذا 
السؤال يجب أن يوجه إىل قيادات الدولة العليا، لكننا يف 

كل األحوال جاهزون ويف أتم الجهوزية لخوض غمار 
التحرير الشامل للبيضاء وغري البيضاء.

- خمس ســنوات من الحرب.. هل تتوقع حسم املعركة 
خالل هذا العام وإنهاء االنقالب واســتعادة مؤسسات 

الدولة وإنهاء معاناة املواطنني؟
التوقعــات يف الحــرب ال قيمة لهــا ألن للحرب 
اســرتاتيجيات وخطط من أجل الوصــول إىل الهدف 
الذي نسعى إليه.. ونحن عازمون عىل تطهري الوطن 
من مليشــيا اإلرهاب الحوثية يف سنة أو ألف سنة وال 
خالص إال بالتحرير الكامل الشامل وإنهاء االنقالب. 
وأملنا بالله كبري فهو النارص واملعني، وهو موالنا وال 

موىل للظاملني.
- املليشــيا تحتجز مئــات األرس يف رداع تحت مربرات 
مكافحة كورونا وتزيد من معاناتهم، كيف تقرؤون ذلك؟

ليس غريباً عىل هذه املليشيا مثل هذه الجرائم بحق 
اإلنســانية.. فال وباء وال بــالء وال مصيبة وال كارثة 
سيكون لها وقع وأثر عىل الشعب اليمني أكرب من كارثة 
املليشيا وافعالها التي أصابت الجسد اليمني الطاهر، 
لذلك فقراءتي ملا تقوم به هذه املليشيا يف مناطق عفار 
ورداع هو نموذج حي وإسقاط واقعي لنتيجة تنتظر 

كل من يقع تحت حكم هذه الساللة القذرة.
- مشــاركة رجال القبائل والتفافهــم حول الجيش يف 

مواجهة املليشيا.. ماذا عن ذلك؟
رجال الجيش وأبناء القبائل كالعظم ال مفصل فيه يف 
مواجهة املرشوع الكهنوتي اإليراني، مع أنه قد أصبح 
جل أبناء القبائل منتسبني يف صفوف الجيش الوطني، 
وهذا ما نســعى إليه يف مســرية بناء الدولة اليمنية 
الحديثة وتأطري الجميع تحت لواء املؤسسة العسكرية، 

وأوجه التحية لكل القبائل املساندة لجيشنا الوطني يف 
معركته ضد مشاريع املوت والدمار )اإلمامية بثوبها 

الجديد مليشيا الحوثي(.
املليشيا ترتكب جرائم بشعة بحق معارضيها.. ماذا حول 

هذا املوضوع يف مناطق البيضاء؟
معروف عن مليشــيا الحوثي أن نهجها هو القتل 
والدمار لــكل من يعارضها، قد تكــون البيضاء من 
املحافظات ذات النصيب األكرب يف هذا امللف، فقد وصل 
الحال بها إىل اختطــاف مناوئيها وإعدامهم والتمثيل 
بهم ورمــي جثثهم يف مجاري الســيول، وما قضية 
اختطاف وقتل زعماء ومشايخ قبيلة آل عمر عنا ببعيد.

- املليشيا تجرب رجال القبائل عىل الزج بأبنائهم للقتال يف 
الجبهات.. ماذا عن ذلك؟ وبماذا تنصح القبائل؟

حقيقة املليشيا الحوثية اســتخدمت كل الوسائل 
يف حربها من أجل أن يعيش قادة املليشــيا يف الكهوف 
والبدرومات للزج بأبناء املحتاجني والفقراء بمن فيهم 
القبائل إىل محارق املوت، لكننا نقول لهم: حافظوا عىل 
أوالدكم وال تلقوا بهم إىل محارق املوت، فلو تعلمون ما 
نعلم من الطرق التي يتعامل بها فئة القناديل ضد أبناء 
القبائل يف معاركهم ملا سمحتم ألبنائكم بتجاوز عتبات 
منازلكم، يستخدمونهم دروعاً لحمايتهم وعند سقوط 
أحد منهم يفرون ويرتكون جثته مرمية، بينما إذا كان 
الرصيع قنديالً فهم يستميتون إلخراج جثته.. وهذا ما 

نشاهده يف كل معركة.
- املليشــيا تلجأ إىل اختالق األكاذيب والشائعات عند ما 

تتلقى الهزائم .. برأيكم عىل ماذا يدل ذلك؟
 الجميــع يدرك أن نهج املليشــيا وفكرها تضلييل 
وتجهييل تسعى من ورائه إىل افرتاس الشعب والسيطرة 
عليه، وعندمــا تتعرض لهزيمة رسعــان ما تختلق 
األكاذيب والشائعات، وهذا إن دل عىل يشء فإنما يدل 
عىل أننا نواجه مرشوعاً هداماً كاذباً ال يفقه ســوى 
نرش الخرافة والشعوذة، وكما هو معلوم عنهم فإنهم 
يكذبون كما يتنفســون ولن ينفع سوق الوهم فقد 

قربت نهايتهم.
- ماذا عن دعم تحالف دعم الرشعية ؟

حقيقة أن التحالف العربي لدعم الرشعية قدم ومازال 
دعما سخيا ومساندة أخ ألخيه وشقيق لشقيقه هو 
ما تقدمه اململكة العربية السعودية للرشعية والجيش 
الوطني، فشكراً لقائدة التحالف العربي اململكة العربية 
الســعودية ممثلة بخادم الحرمني الرشيفني جاللة 
امللك/ ســلمان بن عبدالعزيز عىل ما يقدمه من دعم 
وإسناد لجهود اســتعادة مؤسسات الدولة الرشعية 

وإنهاء االنقالب املليشاوي الحوثي املدعوم من إيران.
- كلمة أخرية تودون قولها؟

انفروا خفافاً وثقاالً ضد هذه الفئة الباغية، الجميع 
مطالب بالتحرك من موقعه ملواجهة مرشوع الدمار 
الحوثي القادم من إيران، وال حل إال من فوهات البنادق 
والنزول للخنادق، الرحمة واملجد والخلود للشــهداء 
األبرار، الشــفاء العاجل للجرحــى امليامني، النرص 
والتمكني للمرابطني األبطال واليمن الكبري، والله من 

وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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  قاسم الجبري

منذ والدتــه التي تزامنت مع طي 
صفحة اإلمامة القاتم ورشوق شمس 
الحرية ببزوغ فجر الجمهورية اعتنق 
مذهب األحرار واقتبس من نضاالتهم 
وهجا لييضء به دروب الحياة حرية 

وكرامة.
إذن ليس غريبــا عىل بطل رشب 
من نهر الحرية من أن يكون فدائيا 

ويخلد اسمه يف كتاب التضحيات.
الشــيخ حمد بن نارص بن رقيب 
األجدعي الشهيد الطاعن يف السن، 
إذ تجاوز عمره ستني عاما ورسمت 
السنون عىل خديه تفاصيل الكثري من 
املعارك التي خاضها واألهوال التي 
عاشــها، لم يكن ليتخلف عن نجدة 
وطن دنســته أزالم كهنوتية تدعي 

وصاية يف الحكم.

محطات نضال
كتب أوىل صفحات النضال يف عام 
2009 حني حاولت املليشيا اقتحام 
الجوف حينها لم يتوان عن الدفاع عن 
الجمهورية فسطر أروع البطوالت 

مع العرشات من أبناء قبيلته.
املعــارك بني املقاومة الشــعبية 
والحوثيــني يف مديرية مجزر كانت 
قد بدأت منتصف العام 2014م حني 
حاول الحوثيون قضم ما استطاعوا 
مــن املناطق الرشقية والشــمالية 
لالقرتاب من مركز املديرية يف مفرق 
الجوف والسيطرة عىل بعض النقاط 
يف الخط اإلسفلتي بني مأرب وصنعاء 

ضمن خطة حصار  صنعاء.

رجال القبائل وعىل رأسهم الشيخ 
حمد بدأوا بمواجهة مرشوع الحوثي 

وكان يف مقدمة قبيلته الجدعان.
لم ترهبه سقوط املحافظات بيد 
الكهنوت الحوثــي بل زاد من عزمه 
فشحذ همته وصقل سالحه وكان له 
رشف السبق بتشكيل نواة املقاومة يف 

الجدعان مسقط رأسه.
لم يفته رشف املشاركة يف الحرب 
ضد الكهنوت الحوثي وأّنى لبطل أن 
يتخلف عن املفاخر فساند الجيش 

الوطني يف جميع الجبهات.
نضاالت مرشقة يف محطات عمره 
وتاريــخ ممتلئ بالكفــاح والذود 
عن حمــى الوطن حــني تحدق به 

املدلهمات.

أسرة فدائية
عــىل درب األبــاة ومناهــيض 
االضطهاد ورافــيض الضيم وآنفي 
االستعباد شــب األشبال الذين رووا 
شجرة الحرية بدمائهم وقدموا أغىل 
ما يملكون فداء لوطن تريد عصابة 

كهنوتية حوثية تدنيسه.
قافلة من الشهداء قدمتها أرسة 
آل رقيب، فالشيخ الشهيد يعد ثالث 
الشهداء من إخوانه قدموا أرواحهم 

فداء للوطن وتربته وحرية أبنائه.
أربعة من أبنائه قدمهم الشــيخ 
شهداء هم عبدالله حمد وعبدالخالق 
حمد وعبدالرحمن حمد ومحمد حمد 
باإلضافــة إىل حفيده رياض صالح 

حمد.
األرسة أيضا قدمت أربعة من أبناء 
أخيه مربوك نارص رقيب وثالثة من 
أوالد أخيه اآلخر مبارك نارص رقيب، 

واثنني من أحفادهما.
عىل درب من ســبقوه ومواصلة 
للنضال أصيب االبن الخامس للشهيد 
األجدعــي، يوم االثنــني املايض، يف 
املعارك التــي دارت رشق الصفراء 

الواقعة بني مأرب والجوف.
إثر محاولة املليشــيا التسلل إىل 
منطقة اللســان التابعــة ملديرية 
مجزر اندلعت معارك عنيفة بني أبناء 
القبائل والجيش الوطني من جهة، 
ومليشيا الحوثي من جهة، وواجهت 
األخرية مقاومة رشسة أجربتها عىل 
الرتاجع بعــد أن خرست الكثري من 

العتاد واألفراد.

تفجير دبابة
كعادته مبادرا انــربى للكهنوت 
الحوثي وتقدم الصفوف بهمة تعانق 
الســحاب وثبات كالجبال، وسابق 
الشــباب وقاتل قتال األبطال وكان 
من بطوالته بعد االثخان يف املليشيا 
أن فّجر دبابة حوثية بقذيفة "آر بي 
جي"، واستمر يطارد املليشيا حتى 

بعد أن بدأ عنارصها بالفرار.

اللحظات األخيرة
 بعد أن انهزمت عنارص املليشــيا 
وولت األدبار طلبوا منه الرجوع إىل 
منزله فرفض الشيخ املسن الرتاجع 
قائال لهــم :"لقد اشــتقت للقاء 

أوالدي".
اخالصــه يف حــب الوطن قاده 
للتضحية باألبناء جاعالً من مبدأ 
"ال يشء أغىل من الوطن" شعاراً له 
فجاد يف سبيل ذلك بأغىل ما يملك.

يف يوم الجمعــة 20 مارس 2020 
كان الشــيخ األجدعــي عىل موعد 
مع نيل الــرشف ورتب املفاخر وأي 
فخر أعظم مــن أن تنحاز، لوطنك 
فتقاتل وتستشهد ألجله ، ارتقى إىل 
ربه شهيداً تاركاً اسهاَم يف استعادة 
الجمهورية شاهداً عىل صدق محبته 

لوطنه.
ووري جثمانك الثرى أما اسُمك 
فمخلٌد يف كتــاب التضحيات بني 
رفاقك الشهداء من أحبوا أوطانهم 
فافتدوه بأرواحهم ، ومن أعطوا ولم 
يأخذوا حقا إنهــم "العملُة النادرُة 
وأهُم معالم التحول يف تاريخ األمم".

أيقونة نضال
مع انتشار خرب استشهاده تحولت 
صورة الشــهيد األجدعي يف مواقع 
التواصــل االجتماعــي إىل أيقونة 

تضحية وفداء ونضال.
رحل الشيخ األجدعي تاركا خلفه 
تاريخا حافال باملواقــف الوطنية، 
وســفرا من النضال سيظل ملهما 
لألجيال ورمزا للتضحيات ورسالة 
للواهمني بعــودة اليمــن إىل عهد 
الظالم، فالنرص حليف الجمهورية، 
وجدير بها طاملا وهناك املاليني من 

أمثال األجدعي.
وعقب انتهاء النجل السادس  ألبو 
الشهداء الشيخ/ االجدعي من دفن 
جثمان والده الشهداء األثنني، التحق 
بجبهات القتال يف مديرية الصفراء 

فأصيب يف املعركة.

:» قـــائــــد محــــــور البيــــضـــــاء لـ»

لــــن تتوقف المعـــركـــة إال باستكــمال التــحــريـــر

امللــيشـيا ال تفـهم إال لـغـة الرصــاص
قال قائد محـــــور البيضــاء العميد 
الركن/ عبد الرب األصبحي: أن املعركة التي 
يخوضها أبطال الجيش ضد مليشيا الحوثي 
هي معركة قــدٌر ومصري، ولن تتوقف إال 
بالنرص وتحرير كل شرٍب من تراب الوطن.

وأوضح يف حوار أجرته "26سبتمرب" معه 
أن أبطال الجيش الوطني حرروا مواقع مهمة 
واسرتاتيجية جديدة يف جبهة قانية ويحققون 
انتصارات عظيمة، وأنهم جاهزون ويف أتم 
الجهوزية لخوض غمــار معركة التحرير 
الشامل للبيضاء وما تبقى من أرض الوطن، 

فإىل نص الحوار:

  حوار: عمر علي

    رجال الجيش وأبناء القبائل عظٌم وال مفصل فيه في مواجهة المشروع الكهنوتي اإليراني
    ما تقوم به المليشــيا في عفار ورداع نموذجًا حيًا واســقاط واقعيا لنتيجة تنتظر 

كل من يقع تحت حكم هذه الساللة

الشهيد الشيخ محد األجدعي.. الفداء الضخم والتضحية الكربىالشهيد الشيخ محد األجدعي.. الفداء الضخم والتضحية الكربى
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    استطالع/ 
أصيل البريهي 

إياد أحمد
تزداد أهمية توحيد الخطاب 
اإلعالمــي وتكثيــف الجهود 
الداعمة واملساندة لألبطال، وذلك 
مع األهمية التي تمثلها املعركة 
اإلعالمية يف إطار معركة التحرير 

الكاملة.
"26سبتمرب" استطلعت اراء 
بعــض اإلعالميني حول أهمية 
توحيــد الخطــاب اإلعالمي 

وخرجت بالحصيلة التالية..
بداية يقول الناشط اإلعالمي 
حاشــد الشــبيل: "يف توحيد 
الصف تتظافر الجهود، وتتوحد 
االفكار، ويتحقق اإلبداع، وتتغري 
املوازين".. مضيفــاً: "توحيد 
الصف اإلعالمــي يعني توحيد 
الجبهة اإلعالمية والتي تعترب 
نصف الجبهة العســكرية؛ بل 
هي جبهة بحد ذاتها، قد يقول 
البعــض، أن األهــم يف الوقت 
الحايل هي الجبهة العسكرية، 
وهذا موســٌف جداً، فاإلعالم 
هو من يغــري موازين الحرب 
ويغري النتيجة لصالح األفضل 

استخداماً له".
ويوضــح:" أن إعالم العدو 
استخدم اساليب كاذبة ليحقق 
انتصارات وهميــة ليبث روح 
التفاعــل والحمــاس واألمل 
لدى أفراد مليشــياته، ويثبت 
للمواطنــني الواقعــني تحت 
سيطرته انه الزال االقوى وما 
هو إال حثالة مهزومة ومندحرة 
بإذن الله، فعندما نوحد صفنا 
اإلعالمي يعني توحيد االنتصار 
وبــث روح التفــاؤل ورفــع 
املعنويات لدى افــراد الجيش 
الوطني ونقول ألبناء شعبنا: إّنا 
منترصون عىل األرض، ونبرش 
جميع املواطنــني الواقعني يف 
املناطــق التي يســيطر عليها 
أّنا قادمون  مليشــيا الحوثي 
والحوثي مندحر ومنكرس مهما 
حاول التقلب والتثبط والتوسط 
بأدوات وحيــل غربية وأجنبية 

فجيشنا سينترص".
واختتــم الشــبيل حديثــه 
جميع  بدعوة  لـ"26سبتمرب" 
اإلعالميــني إىل توحيــد الصف 
اإلعالمي وبذل الجهد يف ايجاد 
خطاب إعالمي يكشــف كذب 

املليشيا وتزويرها".

رفع المعنويات
اإلعالمي يونس املاطري يرى 
من جانبــه أن لتوحيد الصف 
اإلعالمي تأثري وأهمية كربى.. 
مضيفاً:" عىل اإلعالم أن يتوحد 
عىل نرش مــا يســهم يف رفع 
معنويات ابطــال الجيش وأال 
يرشد البعض منهــم يف كتابة 
مــا يثبط املعنويــات أو يرض 
باملصالح العامة.. فيكون خدمًة 

لألعداء، وهدم ال بناء".
ويؤكــد: "عــىل اإلعالميني 
جميعــاً أن يعوا بــأن توحيد 
الخطــاب اإلعالمي قــد يؤثر 
ثقافيــاً واجتماعيــاً ووطنياً 
بشكٍل إيجابي والتفرق واالنفراد 
إعالمياً ال يعود سوى بالسلبيات 
وتشــتيت أذهــان املجتمعات 

وتحطيم معنوياتهم".

فضح الزيف الحوثي
اإلعالمي واملصور عماد  اما 
الصربي فيقــول:" بالدنا تمر 

بمنعطف خطــري ملغوم بفكر 
الحوثــي الذي يحــاول نرش 
ســمومه بكل قنواته ومواقعه 
وصحفه ويف الدورات التدريبية 
لألطفال واملراهقني ويف املناهج 
الدراسية لطلبة االبتدائية، والذي 
يدعو فيــه إىل افكاره الظالمية 
ويمــارس التفرقة والعنرصية 
الطبقــات  بــني  والتمييــز 
والتحريض عىل املناطق املحررة؛ 
فيجب علينــا جميعاً مقارعته 
ومجابهتــه بتكويــن خطاب 
وصف إعالمي واحد، وأن نربز 
ونوضح للجميع عبث املليشيا".
ويضيف: "ينبغي أن نكشف 
حقائق املليشــيا بكل الصحف 
واإلذاعات والقنــوات وجميع 
املواقــع، وفضح كيــف تقوم 
باخرتاع األكاذيب الســتقطاب 
الشباب وتركهم وقود، للحرب، 
وايضا للرد عىل كل كذبة تحاول 

نرشها".
ويشدد الصربي عىل رضورة 
التحذير من الشائعات واالكاذيب 

الحوثية قائالً: "نذكر املواطنني 
يف املــدن املحــررة بعدم نرش 
وتداول االخبــار الكاذبة التي 
ليس لها مصدر، والتبليغ بمن 
الشائعات ويروج  يقوم بنرش 
لها  إلرباك اســتقرار املواطن 
والتي ينرشهــا العدو لتحقيق 
اهدافه، وعــدم التفاعل معها 
وتركها للمتخصصني برصدها 
والرد عليها، وأن نقوم بمقارنة 
املحافظات املحررة باملحافظات 
تحت سيطرة حكمهم العابث".

رسائل مهمة
ويف حديثــه وجــه الصربي 
رســالتني أولهمــا إىل القيادة 
السياســية بأن تقوم بتوفري 
األدوات والتجهيزات اإلعالمية 
اإلمكانيــات  كل  وإتاحــة 
لإلعالميني ليوثقــوا وينرشوا 
بطــوالت ومالحــم ومعارك 
وتدوين  وقصصهــم  الجيش 
تاريخهــم املمــزوج بالحرية 
ليتدارســها  العدو،  ومقارعة 

االجيال القادمة، واالقتداء بهم 
وإن توحيد الخطاب اإلعالمي 
فيه إربــاك العــدو وانصاره 
واملغرر بهم، وإقناع من يشكك 
يف كفاح الجيش اليمني يف ظل 

هذه األوضاع. 
فيما يوجه رسالته الثانية إىل 
الباذلني ارواحهم يف الصفوف 
االمامية قائالً: "نحن سندكم 
ورهن اشــارتكم وســنقوم 
بتغطية الفــراغ اإلعالمي ونرد 
عــىل الشــبهات واالباطيــل 
واملبلبلني، واشــكر كل إعالمي 
حر بذل قلمــه واخلص لربه 

ووطنه".

مواجهة بالقلم
الناشــط رزق الحاتمي من 
جانبه قــال:" هناك خياران يف 
مواجهة مليشيا النهب الحوثية 
إما مواجهتها بالسالح والقلم 
معاً، أو الخضــوع والركوع، 
وهذا مستحيل، فقد وجب علينا 
قتال العدو وأعوانه دون تردد أو 

تراجع سواء بالجبهات القتالية 
أو بالجبهات اإلعالمية والتي لها 

أهمية كبرية".
مضيفــاً: "كل مقاتــل يف 
جبهات االمامية يعترب مجاهداً 
وكل إعالمــي ينرش انتصارات 
معنويات  ويرفــع  الجيــش 
املقاتلــني ويرد عــىل اكاذيب 
املليشــيا يعترب مجاهداً، وكل 
عسكري يضبط االمن ويراقب 
الخاليا النائمــة يعترب مجاهداً 
وكل واحد بما يقدر ويستطيع".

واجب وطني
اما الناشــط اإلعالمي رأفت 
الربكانــي فــريى أن لتوحيد 
الخطاب اإلعالمي أهمية كبرية 
تعود لخدمة الوطــن موضحاً 
ذلك بالقول: "مليشــيا الحوثي 
تقوم باســتخدام كل الشبهات 
انتصارات  ونــرش  والفربكات 
وهمية لخلــق فوىض باملناطق 
املحررة، وصنع فجوة وفراغ بثقة 
املواطن بالجيش واالمن وتشكك 

ايضا بقيادتنا السياسية خاصة 
حني ال تجد من يرد عليها".

ويضيف: "مــن واجب كل 
شخص وإعالمي أن يرد عىل هذا 
الخرافات التي يقوم العدو ببثها، 
سواء كانت صغرية أو كبرية وأن 
حقيقتهم  ونكشف  نفضحهم 
ليس ألهمية العدو بل لنيل ثقه 
الشعب اليمني بأننا أهل قضية 
وأهــل حق؛ توحيــد الخطاب 
اإلعالمي مهــم جداً يف مواجهة 
مليشيا تنتهج التدمري وتهدف 
لتقويض مرشوعنا الجمهوري، 
وذلك ليدحض شــائعات العدو 
مهما كان حجمها، ويدرأ الخطر 
الطائفي مهما كانت خطورته".

تعزيز التماسك
ويؤكد اإلعالمي عمر املقرمي 
أن "توحيد الخطاب اإلعالمي له 
أهمية كبرية يف معركة اليمنيني 
مع الكهنوت اإلمامي، ويخدم 
املعركة يف الشــكل واملحتوى، 
ويعزز تماسك الجيش ويخدم 

أهدافه، ويحد مــن الخالفات 
البينيــة ويتجــاوز التفاصيل 
الصغــرية، ويف زمــن الحرب 
املصريية التي يعيشها اليمنيون، 
البد وأن يوحد الخطاب اإلعالمي 
يف مواجهة الخصــم اإلمامي، 
فالتشتت اإلعالمي يف الخطاب 
وتناول املحتــوى ُيضعف من 
حجم القضيــة التي نقاتل من 

أجلها".

من عوامل النصر
الناشــط اإلعالمــي محمد 
العمراني يؤكد مــن جانبه أن 
توحيد الخطاب اإلعالمي عامل 
مهم مــن عوامــل االنتصار، 
ويقــول: "ال تقــل أهميــة 
الخطاب اإلعالمــي عن أهمية 
النــزال النــاري، فالخطــاب 
اإلعالمي رشيك فعال يف صناعة 
االنتصارات، كما هو رشيك يف 
صناعة الهزائم، وذلك بســبب 
تأثريه البالــغ عىل الرأي العام، 
وتأثــريه عىل الــروح املعنوية 
من  وللمجتمــع  للمقاتلــني 

خلفهم".
ويضيف: "يف ظل ما نشاهده 
اليوم مــن فلســفة إعالمية 
تنتجها املليشيا الحوثية وتنتهك 
العقول  بخطاب إعالمي يستند 
عىل الكــذب والتضليل وتزييف 
الحقائق للتضليــل عىل الرأي 
العام واملجتمــع وتقوم بغزو 
أفــكار الشــعب ومعتقداتهم 
وتغذيها بقيم وسلوكيات ال تمت 
إىل الحقيقة بأي صلة وتنتهج 
سياسة قمعية استبدادية بحق 
كل إعالمــي يخالف سياســة 
خطابها اإلعالمي الزائف  الذي 
فرضتــه عــىل كل اإلعالميني 
الخاضعني  لحكمها  واملنتمني 
لساللتها اإلجرامية، وهنا يجب 
عىل  اإلعالميني األحرار املنتمني 
إىل الصــف الوطني الجمهوري 
الثائر يف وجــه عصابات املوت 
الحوثيــة توحيــد الخطــاب 
اإلعالمي الجمهوري الذي يخدم 
الوطن وجيشــه ويحافظ عىل 
النسيج الجمهوري وان يبتعدوا 
عــن الرتاشــقات واملناكفات 
الحزبيــة واملناطقيــة التي ال 
تخدم ســوى العدو وأن يكون 
خطابهم اإلعالمــي قائم عىل 
اساس الشفافية واملصداقية يف 
نقل الحقائق واألحداث والوقائع 
خطاب إعالمي يســتطيع أن 
يفرض وجوده ويوصل صدى 

صوته إىل كل العالم.

استطالع1010

أكدوا على توحيد الخطاب اإلعالمي
«: كشف الزيف الحوثي وفضح كذبه واجب وطني ناشطون وإعالميون لـ»

القـوات املسلـحة ختـوض ببسـالة مـعـركة
استكامل حترير ما تبقى من الوطن

الثورة ماذا تعني؟! هي فعــل ثوري متجدد 
وتغيري جذري يف كافة مجاالت الحياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كمتغري عام 
ناتح عن عصف شعبي جامح يهدف إىل االنعتاق 
من ربقة النظام السابق ومن ثم االنتقال إىل نظام 
ســيايس آخر، وفقــاً إلرادة جمعية جماهريية 
باعتبار أن الشــعب مصدر السلطات وصاحب 
املصلحة الحقيقية يف الثــورة والتغيري، وهذا ما 
تجسد فعالً يف ثورة 26 سبتمرب62م، الثورة األم 
التي أطاحت بحكم اإلمامة البائد وكرست أغالل 
االستعباد والتحرر من براثن اإلمامة الكهنوتية 
الساللية وإىل األبد، والذي عانى من ويالته شعبنا 

اليمني ردحاً من الزمن.
عندما خرج الشــعب عن بكرة أبيه مهلالً 
ومســتبرشاً بأهداف ثورته املباركة يف كافة 
أصقاع البالد اليمنيــة يف حني كانت محافظة 
صعدة متشحة بالسواد جلها إن لم نقل كلها، 
إذ ظلت مرتعاً خصباً.. بل بؤرة إمامية ملتهبة 
لبقايا اإلمامة واإلماميني الجدد، تعشــعش يف 
خباياها األفكار الرجعيــة الظالمية، تحمل 
عناوين الدجل والشــعوذة والخزعبالت التي 
عفا عليها الزمن، وال ننىس هنا أخطاء النظام 

الســابق الذي لــم يضع أهميــة تذكر لهذه 
املحافظة من حيــث األهمية )الديموغرافيا(، 
ومن ثم االهتمــام يف ترســيخ مدامك البنية 
الفكرية والثقافية بغية تعزيز الرتبية والهوية 
الوطنية، حرصاً من أن ال يتم االنزالق يف متاهات 

التخبط والضياع والالوطنية.
وقد ظهر جلياً ما لم يكن يف الحسبان، فمعظم 
النار من مســتصغر الرشر، إذ الحت تلك الفئة 
الضالة تحيك الدسائس واملؤامرات يف غفلة من 

الزمن والوطن، لإليقاع بالثورة والثوار.
تلك هي أرض صعدة األبية التي دنستها أقدام 
اإلمامة املتخلفة وكهوفها املظلمة عرب التاريخ، 
ويأتي يف مقدمتهم اإلمام الهادي يحيى بن حسني 
الريس، والذي جاء من رشق إيران فغادرها خايل 
الوفاض ليجد ضآلتــه يف أرض صعدة وأبنائها 
املســاملني ليبث فيهم ســموم نزعته املذهبية 
والطائفية والعصبية، ويزرع يف أوساطهم الفتن 
واالنقسامات، وكان ذلك يف منتصف القرن الثالث 

الهجري.
وهو ذات الســياق واالنطباع الذي تجىل لدى 
اإلماميني الجدد يف االحتفاء واالبتهاج يف استقبال 
أجدادهم تهليالً وترحاباً كما هو حال " آيه الله 

خميني" عندما عاد إىل طهران قادماً من منفاه يف 
فرنسا نهاية عام 1979م.

إذ راح اإلماميون الجدد من الحوثيني يستقبلونه 
بالرصخة والزامــل ورفع صورة قبــل أن يتم 
استقباله من اإليرانيني يف طهران، لتتجدد أخرياً 
أوارص العالقة الحميمة بينهما عرب قنوات التواصل 
واالتصال وبإرشاف )الحرس الثوري(، إذ كانت 
أهمية ذلك تكمن يف كرس حاجز العزلة أوالً، وبالتايل 

تصدير الثورة الخمينية ثانياً.
وكان لهم مــا أرادوا.. يف زرع األذرع والخاليا 
املوالية لهم يف اطار ما يســمى بالهالل الشيعي 
)ســوريا، العــراق، لبنان، اليمــن(، حيث يعد 
ذلك تدخالً سافراً يف شــؤون دول الجوار بهدف 
االنقضاض عىل أنظمة وحرية وسيادة شعوب 
املنطقة كلها، وهذا ما يتناقض مع ميثاق األمم 
املتحدة والقايض بعدم التدخل الدويل يف شــؤون 
السيادة وحق الشعوب يف الحرية والثورة وعدم 

زعزعة األمن والسلم الدوليني.
فالســؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل من 
مرشوعية الثورة اإليرانية أن تطغى عىل ثورات 
الشعوب األخرى؟! وهل يحق لها التدخل يف أمن 

واستقرار دول الجوار؟! 

ثورة متجددة.. في مواجهة إماميين جدد

    الماطري: على اإلعالم أن يتوحد لنشــر ما يسهم في 
رفع معنويات أبطال الجيش

    الصبــري: يجــب علينــا جميعًا مقارعــة الفكر 
الحوثي ومجابهته

    الحاتمــي: كل إعالمــي ينشــر انتصــارات الجيــش ويرفــع 
معنويات المقاتلين ويرد على أكاذيب المليشيا يعتبر مقاتال

    البركاني: من واجب كل إعالمي أن يرد على اإلشاعات التي يقوم العدو ببثها

    المقرمــي: توحيد الخطــاب اإلعالمي يخدم المعركة 
ويعزز تماسك الجيش ويحقق اهدافه

    العمراني: الخطاب اإلعالمي شــريك فعال في صناعة 
االنتصارات

    الشــبلي: الجبهــة اإلعالميــة تمثــل نصــف الجبهــة 
العسكرية ومن المهم توحيدها

محمد الشيباني
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املساعدات اإلنسانية.. بني فساد املنظامت األممية ورسقة احلوثيني

تستغل مليشيا الحوثي االنقالبية اإلرهابية الرتاخي 
األممي والدويل وغياب أدوات القانون اإلنساني لتكثف 
من عملياتها اإلجرامية مستهدفة اليمنيني يف جميع 
مناحي حياتهم خدمة ألجندات إيران الفوضوية عرب 
وكالئها وأذرعها يف املنطقة وبينها مليشــيا الحوثي 
اإلرهابيــة يف اليمن التي ترتكــب جرائم وانتهاكات 
جسيمة منذ انقالبها عىل الدولة والرشعية قبل خمس 
سنوات سعت خاللها إىل تدمري حياة اليمنيني وأوصلتهم 

إىل أوضاع معيشية مأساوية.

انتهاكات جسيمة
يف محافظة تعز، جنوب غربي البالد، أقدمت مليشيا 
الحوثي الجمعــة املاضية عىل حــرق 160 طناً من 
القمح، تابعة لربنامج الغذاء العاملي، بحسب ما أعلنته 
الحكومة اليمنية عىل لسان وزير اإلدارة املحلية عبد 
الرقيب فتح. والذي اعترب إحراق املليشيا الحوثية لهذه 
الكمية من القمح انتهاكاً جسيماً، يضاف إىل قائمة 
من الجرائم واالنتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي 
ضد رشكاء العمل اإلنساني، والعملية اإلغاثية يف البالد.

وشدد الوزير فتح، عىل أن مليشيا الحوثي اإلرهابية 
»لم تكتِف بالحصار الذي تفرضه عىل محافظة تعز 
منذ أكثر من 4 أعوام يف جريمة إنسانية ترقى لجريمة 
حرب، بل زادت عىل ذلك بإحراق املساعدات اإلنسانية 
املخصصة لســكان املحافظة«. وطالــب الوزير يف 
بيان حصلت" 26سبتمرب" عىل نسخة منه منسقة 
الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليزا غراندي، بتحريك ملف 
االنتهاكات الحوثية ضد العملية اإلنســانية يف البالد 
وعرضه أمام مجلس األمن الدويل. داعياً برنامج الغذاء 
العاملي إىل إيضاح جرائم املليشيا بحق األعمال اإلغاثية 
للرأي العام املحيل والدويل وتحميلهم املسؤولية الكاملة 
عن هذه االنتهاكات، وإدانتها بشكل واضح ورصيح، 
مجددا التأكيد عىل اســتمرار الحكومة يف تقديم كل 
الدعم واملساندة للمانحني واملنظمات اإلنسانية لتنفيذ 

املشاريع والربامج اإلنسانية يف اليمن.

تجويع وإذالل 
ورغم وصف األمم املتحدة للوضع يف اليمن بأنه يشكل 
أكرب أزمة إنسانية عىل وجه األرض وإن املاليني يقرتبون 
من املوت جوًعا كنتيجة حتمية للحرب التي تشــنها 

مليشيا الحوثي اإلرهابية عىل  اليمنيني وتعمدها إيصال 
تلك األوضاع إىل أكثر من مأساوي يف إطار مساعيها 
اإلجرامية إىل تجويــع املواطنني من خالل جملة من 
االنتهاكات التي تصل يف اغلبها إىل جرائم حرب  ومنها 
حرق وإتالف ما يحصل عليه الشعب اليمني من املواد 
اإلغاثية ناهيك عن رسقتها ومصادرتها للمساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية من الحبوب واألدوية واملساعدات 
العاجلة التي تصل إىل مناطق سيطرتها حيث مّثلت 
رسقة املساعدات اإلنســانية أحد أبشع الجرائم التي 
اعتادت املليشيا الحوثية عىل ارتكابها، طوال السنوات 
املاضية ، مستهدفًة من وراء ذلك تكبيد السكان أعباء 

حياتية ال ُتطاق وصوال إلخضاعهم وإذاللهم.

إيقاف المساعدات
هذه الجرائم اإلنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة إيرانيا يف حق املساعدات اإلغاثية 
واإلنســانية لليمن دفع الواليات املتحدة إىل إعالنها 
مؤخرا وقف مساعداتها اإلنسانية يف مناطق سيطرة 
املليشيا اعتبارا من نهاية مارس الجاري بسبب فساد 
املليشــيا وعراقيلها أمام الوصول اإلنساني للمدنيني 
وكانت مصادر يف الحكومــة اليمنية وتقارير أممية 
اتهمت مليشيا الحوثي بأنها تفرض عىل وكاالت اإلغاثة 
واملنظمات دفع %2 من قيمة مشاريعها يف مناطق 
ســيطرتها دون أن تلقي باالً لتبعات ذلك عىل ماليني 

السكان الذين يتضورون جوعا.

  إدانات أممية دون فعل 
هت  وكانت األمــم املتحدة قــد ُوجِّ
اتهامات رســمية للمليشــيا الحوثية 
خالل العــام املــايض باحتجاز ونهب 
440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية 
ومســتلزمات طبية ووقــود خاص 
باملستشــفيات يف محافظات الحديدة 
وإب وصنعاء، عقب اتفاق ستوكهولم  
يف 23 ديســمرب 2019.باالضافــة إىل 
نهبها مســاعدات طبية خاصة بشلل 
األطفــال وإنفلونــزا الخنازير يف عدد 
من املحافظات وببيعها للمستشفيات 
الخاصــة بمبالغ كبــرية، ونهب مبلغ 
600 مليون ريال تابع ملنظمة الصحة 
العاملية خاص بلقاحات شلل األطفال 
يف املحافظات الخاضعة لسيطرتها  كما 
منعت أكثر مــن 120موظًفا أمميًّا من 
الوصول إىل أحد مخازن برنامج األغذية 
العاملي يف الحديــدة، والذي يحتوي عىل 
51 ألف طن من املساعدات تكفي ألكثر 
من ثالثة ماليني و700 ألف شــخص 
ألكثر من ثمانية أشهر، وقصفت هذه 
املخازن ما أّدى إىل إتالف كمية كبرية من 

تلك املساعدات.

جرائم المليشيا مستمرة 
وكانت الحكومــة اليمنية كثريا ما 
نبهت من جرائم توظيف املليشيا الحوثية الرخيص 
لألوضاع اإلنسانية لجني األموال، منذ سيطرتها عىل 
العاصمة صنعاء واقدمت عىل  نهب الخزينة العامة 
وأوقفت رواتب املوظفني وعطلت القطاع الخاص 
وقادت البلد ألسوأ أزمة إنسانية يف العالم، واتخذت 
ماليني املواطنني يف مناطق سيطرتها رهائن ليسهل 
ابتزازها للعالم ولدعم جبهات حربها عىل اليمنيني 
حيث تشــري املصادر إىل أن ما يزيد عن %65  من 
هذه املساعدات يذهب لتمويل املجهود الحربي لهذه 
املليشيا اإلجرامية ، واستغالل تلك املواد اإلغاثية يف 
التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدالً من 

تخصيصها إلعانة ماليني اليمنيني الذين يتضورون 
جوًعا ويفتقــدون للرعاية الصحيــة والخدمات 
األساسية يف مناطق سيطرتها مخلفة أسوء كارثة 

إنسانية عرفها العالم .

جرائم حرب 
جريمة قصف مخازن الغــذاء العاملي مؤخرا يف تعز 
لم تكن األخرية فقد قصفت مليشيا الحوثي االنقالبية، 
مخازن برنامج الغذاء العاملي يف كيلو 7 بمدينة الحديدة، 
نهاية العام املايض ما أدى إىل اندالع حريق هائل، اتلف إثر 
هذا العمل اإلجرامي )51 ( ألف طن من الدقيق والحبوب 
التي كانت ســتذهب إىل ماليني الجوعى ضاربة عرض 
الحائط بأرواح املدنيني وظروفهم اإلنسانية الصعبة، 
كما  أقدمت املليشيا الحوثية يف العام املايض إىل إحراق 
100 طن من املساعدات اإلغاثية املقدمة من قبل برنامج 
الغذاء العاملي مساعدات ملحافظة ريمة، وقبلها ويف نفس 
املحافظة أقدمت املليشيا الحوثية اإلرهابية عىل إتالف 
أكثر من 16 طناً، ويف الســياق نفسه ووفقا للمصادر 
أقدمت املليشيا خالل أكثر من ثالث سنوات ونصف السنة 
بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية يف الطرق الرابطة 
بني محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار 
ومداخل املحافظات الخاضعة لســيطرتها، إضافة إىل 
احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية يف ميناءي الحديدة 
والصليف، من بينها 34 سفينة احتجزتها ألكثر من 6 

أشهر حتى تلفت معظم حموالتها.
هذه املليشــيا املتمردة ال تمنعها أخالق أو قيم أو 
مبادئ وال دين من دأبها عــىل عرقلة ومنع وصول 
املساعدات ونهبها وفق إجراءات ممنهجة ، تهدف إىل 
تجويع اليمنيني وقطع إمدادات الحياة عنهم يف اعتداء 
واضح عىل حقوق اإلنسان واألعراف اإلنسانية والدولية 
وهو األمر الــذي قد يصل بحياة ما يقارب 30 مليون 
يمني إىل ما بعد حافــة االنهيار دون أن يحرك العالم 
ومنظماته األممية ســاكنا ماعدا التنديد أو التهديد 
بإيقاف تلك املساعدات فبدال من عقاب هذه املليشيا 
نجد املبعوث األممي غريفيث ال يلقي باال من جملة تلك 
االنتهاكات التي تحدث أمام عينيه حتى صار اليمنيون 
يف شك وريب من أن هذا املبعوث احد أركان ما يسمى 

باملسرية القرآنية الحوثية . 

   تقرير/ أمين الجرادي
ما رس إطالة األزمة اإلنســانية يف اليمن؟ ومن هي 
الجهات التي تقف وراء إطالة أمد الحرب واملماطلة يف 

تنفيذ االتفاقيات ألسباب ضيقة وشخصية؟
مسؤولون يف األمم املتحدة اعرتفوا يف وقت سابق عن 
وجود تحقيقات سارية بالفعل عن قضايا الفساد والتهم 
املوجهة ملكتب تنسيق املســاعدات اإلنسانية يف اليمن 
)أوتشــا( التابع لألمم املتحدة، لكنهم رغم ذلك قالوا: 
إن التحقيقات رسية، وإنهم ليسوا متأكدين ما إذا كان 

سيتم رفع الرسية عنها أوعن نتائجها.
ارتفعت أصوات وتحذيرات متعددة تطالب بالكشف 
عن الدور املشبوه ملنظمات األمم املتحدة العاملة يف اليمن 
يف تغذية الحرب وإطالة أمد الرصاع عرب دعم مليشــيا 
الحوثي، وما كشفت عنه عدد من التقارير التي حملت 
معلومات مرسبة من داخل دهاليز عمل املنظمة الدولية 
يعد أمراً صادماً وفاجعاً، لتتساءل هذه التقارير كيف 
يصبح من يستقبلون املليارات ويتكئ عليهم املجتمع 
الدويل إلنقاذ املحتاجني واملترضرين من االنقالب بهذه 
الوحشية والفساد والالمسؤولية، هم أكثر من ينادون 
بإيقاف الحرب وأكثر من يعمل عىل استمرارها، وليس 
غريهم أولئك الفاسدون الذي يعملون يف األمم املتحدة 
ويشاركون مليشــيا الحوثي يف طعن الشعب اليمني 

ورسقة قوته. 

زيادة في الميزانية
تقارير مالية حديثة مرسبة كشفت عن زيادة ميزانية 
األمم املتحدة ملكتبها يف اليمن، البلد الذي يشهد بحسب 
معظم التوصيفات أكرب أزمة إنسانية يف العالم، يف ظل 
تدهور شــبه تام لكل القطاعات األساسية الصحية 
والتعليمية وغريها من القطاعــات املهمة والحيوية، 
وتماه تام مع مليشــيات الحوثي التي تســيطر عىل 
معظم مكاتب منظمات األمم املتحدة وسيولتها النقدية 
واإلغاثية، ويتهمها مراقبون دوليون باستغالل الحرب 
واألزمة اإلنسانية يف شفط ماليني الدوالرات منذ انقالبها 
عىل السلطة الرشعية، حيث  تشكل هذه األموال حتى 
اللحظة مصدرا مهما من مصادر تموين املليشيا ودعماً 

وتعزيزاً ملجهودها الحربي.
كما كشفت وثائق نرشها ناشطون يمنيون ألول مرة 
عىل شبكات التواصل االجتماعي عن ماليني الدوالرات 
يف ميزانيات األمم املتحدة يف جميع أنحاء اليمن، بما يف 
ذلك ميزانية مكتب مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن مارتن 
غريفيث والتي تقــدر ب 17 مليون دوالر لعام 2019، 
وميزانية بعثة األمم املتحــدة لتنفيذ اتفاقية الحديدة 

لنفس العام والتي تقدر ب 56 مليون دوالر.
وتظهر الوثائق أن ميزانية مكتب مبعوث األمم املتحدة 
املتوقعة للعام 2020، تشمل زيادة يف امليزانية تبلغ 18 

مليون دوالر.
وتعزى الزيادة الكبرية كما جاء يف تقرير مكتب األمم 
املتحدة يف اليمن إىل "االحتياجات التشغيلية األساسية، 

بما يف ذلك ارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات األمنية، 
ورشاء املركبات املدرعة لتلبيــة االحتياجات األمنية، 
وارتفاع تكاليف خدمات االتصاالت والشبكات وخدمات 

املعلومات"، كما جاء يف التقرير.
يف املقابل، يتلقى مكتب األمم املتحدة يف سوريا ميزانية 

قدرها 16 مليون دوالر ، كما هو موضح يف التقرير.
ويكشف تفصيل الوثائق أن مكتب غريفيث  يف  العام 
2019،أنفق مبلغ 1.3 مليــون دوالر، نفقات للطريان  
بزيادة صارخة عن عام 2018، حيث تم إنفاق 276000 

دوالر فقط.
يف الحديــدة، أنفقت البعثة األمميــة ما بني 2.4 إىل 
4.6 مليون دوالر شهريا لتغطية تكاليفها، بما يف ذلك 
رصفيات 138 موظفا، يف حــني تظهر توقعات العام 
2020 خطط البعثة األمميــة لزيادة عدد موظفيها يف 

الحديدة إىل 159.
أكثر ما يثري الصدمة، إنفاق البعثة االممية مبلغ 3.8 
مليون دوالر الستئجار فندق خاص بها يف العام 2019 يف 
مدينة الحديدة، يملكه أحد القيادات الحوثية كجزء من 
ميزانية إجمالية بلغت 56 مليون دوالر، يف الوقت الذي 

يتوقع أن تنخفض بمقدار 3 ماليني دوالر يف العام 2020.

 هذه األرقام أثارت غضباً عارماً عىل منصات التواصل 
االجتماعي، وتســاؤالت حول االستثمارات األممية يف 
اليمن، البلــد الذي يواجه املاليني فيــه الفقر والجوع 

والنزوح مع استمرار الحرب ضد مليشيات الحوثي.
لم يكن الوصول إىل مثل هذه املعلومات املتعلقة بحجم 
ميزانيات البعثات السياســية إىل اليمن سهالً، وظلت 
التقارير الصادرة عن اللجنة االستشارية لألمم املتحدة 

بعيدة عن رصد أي أرقام أو توفري أي معلومات.

وزير اإلعالم ينتقد
رداً عىل التقارير املالية املرسبة وحجم انفاق مكتب 
األمم املتحدة يف اليمن وبعثتها يف الحديدة، انتقد وزير 
اإلعالم معمر اإلرياني األمم املتحدة لفشــلها يف تنفيذ 

اتفاقية السويد رغم ميزانيتها السنوية الضخمة.
وقال الوزير اإلرياني: "عىل الرغم من امليزانية السنوية 
الضخمة، فشلت بعثة األمم املتحدة يف دعم اتفاق الحديدة 
يف إحراز أي تقدم يف تنفيذ أحكام اتفاق الســويد، أو 

تخفيف املعاناة اإلنسانية للمواطنني."

وأضاف األرياني أن "املهمة الدولية فشلت يف إرغام 
مليشــيا الحوثي عىل تنفيذ أي من التزاماتها بموجب 
اتفاق السويد، بما يف ذلك االنسحاب من موانئ ومدينة 
الحديدة والسيطرة عىل انتهاكاتها لوقف إطالق النار".

كما  أكد اإلريانــي أن بيان بعثة األمم املتحدة األخري 
أشار إىل أن األمم املتحدة "رهينة املليشيات وهي تحت 
الضغط واالبتزاز، وغري قادرة عىل أداء واجباتها بشكل 

مهني ونزيه".
وطالب الوزير األمم املتحدة بتقييم أداء مهمتها لدعم 
اتفاق الحديدة خالل الفرتة املاضية ومراجعة ميزانيتها 
التي تعكس مســتوى التجاهل ملعاناة ماليني الجياع 

والنازحني.
كما دعا األمم املتحدة إىل منعها من أن تصبح مظلة 
ألنشطة "مليشيا الحوثيني اإلرهابية" التي استهدفت 
خطوط الشحن الدولية واألمن والسالم اإلقليمي والدويل.

منظمات فساد وأمراء حرب
وكاالت اإلغاثة الدولية نفسها أصبحت أسرية للحرب 
يف اليمن، حيث تحولت جهودها من املساعدة يف معالجة 

معاناة البالد وإيقاف الحرب إىل إطالة أمدها.

منذ انقالبها عىل سلطة البلد الرشعية وإعالنها الحرب 
املفتوحة عىل أبناء الشعب اليمني ربطت مليشيا الحوثي 
املتمردة وكاالت األمم املتحدة ومنظمات اإلغاثة بشكل 
كامل بها لدرجة أن جهود اإلغاثة، التي بلغت قيمتها 
حوايل 4 مليارات دوالر أمريكي يف العام 2019 وحده، ال 
زلت تشكل حتى اللحظة مصدرًا مهماً من مصادر تموين 
املليشيا ودعماً وتعزيزاً ملجهودها الحربي، وقد جاء هذا 
الوضع نتيجة التماهــي الواضح لجانب األمم املتحدة 
ومنظمات اإلغاثة الدولية التي تخلت بشكل تدريجي 
عن مبادئها اإلنســانية التي تقيض إىل وجوب تأمني 
الوصول إىل السكان املحتاجني، هذا التماهي من جانب 
األمم املتحدة ومكاتب تنسيقها اإلنسانية جعلها تقدم 
عىل مضض دعًما كبريًا لعمليات مليشيا االنقالب - والتي 
تشمل رشاء وتهريب األسلحة، وتجنيد األطفال، وزرع 
املاليني من األلغام األرضية يف املناطق املدنية، والعنف 

الجنيس وحمالت التوقيف والتعذيب الجماعية.

فقدان للمصداقية
بانتظام تنرش األمم املتحدة أرقاًما تتعلق بعدد املاليني 
من اليمنيني الذين يواجهون مجاعة وشيكة، أو يعانون 
من انعدام األمن الغذائــي أو غري ذلك من االحتياجات 
اإلنسانية، إال أن ذلك بات فاقدا للمصداقية، ومن الصعب 
للغايــة التحقق من هذه اإلحصائيات أو املســوحات 
امليدانية، وإن كانت صحيحة، حيث تشري الدالئل إىل أن 
االحتياجات يف بعض املواقع قد تم تضخيمها للحصول 
عىل املزيد من املوارد وحشــد األمــوال، يف حني ال تزال 
مناطق كثرية من البالد قيــد التجاهل، بعبارة أدق: ال 
توجد بيانات محددة بالفعل لتأكيد االدعاء الذي كثريا 
ما يقال إن اليمن "أكرب أزمة إنسانية يف العالم"، والسبب 
أنها باتت مكشوفة ومفضوحة بعدد هائل من التقارير 
املتتالية، والتي تحمل معلومات مرسبة عن أرقام ضخمة 
ومهولة تعري حجم الفساد، لتصبح يف نظر الكثريين 
أكرب أزمة إنسانية عىل ســطح الكوكب تقابلها أسوأ 

استجابة إنسانية يف العالم.

أخيرا
 بال شك هنالك حاجة إنسانية هائلة يف اليمن، تتطلب 
استجابة رسيعة وتدخالً أممياً وعاملياً عاجالً، مع ذلك، 
ُفقد العديد مــن موظفي األمم املتحدة واملنظمات غري 
الحكومية الدولية العاملة عىل األرض الثقة يف أن جهود 
اإلغاثة التي تجري حالًيا، يمكن أن تساعد يف التخفيف 
من معاناة املاليني مــن اليمنيني الذين يعانون الجوع 
والحرب والترشد والنزوح، أو تقدم استجابة إنسانية 
وأخالقية حقيقية ومنصفة، وهكذا يف أحسن األحوال، 
تقدم هذه املنظمات ولعدد قليل من اليمنيني املساعدات 
اإلنسانية القصرية والتي تخفي وراء كواليسها حشداً 
هائالً من وســائل الرتويج والدعاية هدفه استقبال 
املاليني من الدوالرات، ليتحول عمل هذه املنظمات وعىل 
رأسها األمم املتحدة إىل متلصص وسارق يستثمر معاناة 
اليمنيني ويحافظ عىل عوامل اســتمرار الرصاع وأمد 

الحرب خدمة ملصالحه الخاصة.

إحــراق 160 طنا من القمح في تعز والحكومة تطالب بتحريك ملف االنتهاكات الحوثية ضد العملية اإلنســانية
نهب المساعدات وإتالفها.. جرائم حوثية بدون منازع

باجلوع وباحلرب املليشيا احلوثية تقتل اليمنيني 



اتهم الفريــق الحكومي يف لجنة 
إعادة االنتشار يف محافظة الحديدة، 
مليشــيا الحوثي باحتجاز سفينة 
األمم املتحدة يف امليناء، ومنعها من 
املغادرة. سبأ:" إن املليشيا احتجزت 
الثالثاء، سفينة األمم املتحدة التي 
ترسو يف ميناء الحديدة وعىل متنها 
بعثة األمم املتحدة إىل اليمن ومنعتها 
من املغادرة للمرة الثانية". وأضافت 
أنه كان من املقرر أن تبحر السفينة 
يف الســاعة السادســة من صباح 
الثالثــاء، إىل ميناء املخــا إليصال 
الضباط التابعني للفريق الحكومي 
العاملني يف مركز العمليات املشرتكة 
عىل متن الســفينة، وأوضحت أن 
الفريق الحكومي يطالب بعثة األمم 
املتحدة بإعادة الضبــاط منذ علّق 
الفريق الحكومي عمله مع البعثة 
يف ١١ من الشــهر الجاري بعد أن 

استهدفت مليشيا الحوثي أحد ضباط 
الرقابة )العقيــد محمد الصليحي( 
التابع للفريق الحكومي بعيار ناري، 
والذي يخضع للعالج حالياً يف غرفة 

العناية املركزة. 

وحمل رئيــس الفريق الحكومي 
اللواء الركن محمــد عيظة يف بعثة 
األمم املتحدة أمن وسالمة الضباط 
التابعني للفريــق الحكومي مطالبا 
البعثة باتخاذ االجراءات الصحيحة 
لضمان حيادية وحرية من السفينة 
جميعا، وقبل يومني  احتجزت مليشيا 
الحوثي سفينة UN كان مقررا لها 
أن تبحر من مينــاء الحديدة لنقل 
ضابطني مــن الفريق الحكومي إىل 
ميناء املخا، وأكدت مصادر عسكرية 
أن نحو 30 مسلحا حوثيا صعدوا عال 
متن السفينة، ومنعوها من اإلبحار. 
وكانــت األمم املتحدة اســتأجرت 
الســفينة لعقد اللقاءات املشرتكة 
وتشغيلها كمركز عمليات لضباط 
الرقابة املشرتكة، والتي يفرتض أنها 
مكان محايد ال يخضع لسيطرة أي 

طرف من األطراف.

طالب مرصد الحريات اإلعالمية، 
الثالثــاء، بوقــف االنتهــاكات 
واملمارسات التعسفية التي يتعرض 

لها الصحفيون يف اليمن.
وقال املرصد يف بيان له بالتزامن 
مع اليوم العاملي ملعرفه الحقيقة: 
إن "وترية االنتهاكات واملمارسات 
التعسفية ضد الصحفيني والعاملني 
يف املجــال اإلعالمي يف اليمن زادت 
منذ نهاية العام 2014 وحتى اليوم، 
وأصبحــت حياتهم مهددة بالقتل 
واإلصابة واالختطــاف والتعذيب 
حتــى املــوت وأحيانــا االخفاء 

القرسي".
وأضاف املركــز أن "الكثري من 
الصحفيني يتعرضــون للمالحقة 
والتهديد األمر الذي جعل املئات من 
الصحفيني يتوقفون عن ممارسة 
املهنة وبعضهم فــروا إىل مناطق 

ودول أخرى".
باملمارســات  املرصد  ــر  وذكًّ
التعســفية التــي يتعــرض لها 
الصحفيون يف اليمن، واملختطفون 
واملخفيون قرسا يف سجون جماعة 

الحوثي 
وناشد املرصد جميع الصحفيني 

يف العالم واملنظمات املحلية والدولية 
املعنيــة بحرية التعبــري وحقوق 
االنسان الوقوف يف صف الصحفيني 
اليمنيــني ورسعة االفــراج عن 
املختطفني ووقف أعمال التعذيب 
واملعاملة الالإنسانية التي يتعرضون 

لها يف السجون.

حذر مركز املعلومــات والتأهيل لحقوق 
اإلنسان، من تفيش األوبئة وخاصة فريوس 
كورونا بســبب انتهاكات مليشــيا الحوثي 

االنقالبية بحق املواطنني واحتجازهم.
ودان املركز يف بيان صحايف نرشته "وكالة 
سبأ" ، جرائم املليشــيا الحوثية بحق آالف 
املواطنني املســافرين من املدن اليمنية نحو 

صنعاء تحت مسمى )الحجز الطبي(. 
وأكد البيان أن املليشــيا تحتجز العرشات 
من املواطنني، يف نقطة عسكرية خارج مدينة 

البيضاء منذ قرابة األسبوعني، ويف ظروف غري 
آدمية وتعمل عىل تعرضهم ملختلف األمراض 
واألوبئــة.. موضحاً بأنه تم توثيق شــهادة 
املواطنــني ممن تعرضــوا إلهانات مبارشة 
ومتعمدة بأبعاد سياســية ومناطقية، وأن 
مسلحي املليشيا يعمدون عىل ابتزاز املسافرين 
ماليا بحجة مكافحة أمراض فريوس كورونا. 
وأظهرت الصور املوثقة وشهادات املسافرين 
مدى خطورة املكان الذي يعد بؤرة حقيقية 
لإلصابة بمختلف األمراض واألوبئة.. كاشفاً 

عن إغالق املليشيا ألهم أقسام مستشفيات 
العاصمة صنعاء ومنها أقسام الوالدة وأمراض 
النساء بحجة انعدام املياه، ونرش معلومات 
مضللة، ومحاولتها إخفائها الدعم املقدم من 
املنظمات الدوليــة ويف مقدمتها برامج األمم 
املتحدة. وطالب املركز منظمة الصحة العاملية 
باإلرشاف الكامل عىل مناطق الحجر الصحي، 
وتشــكيل فرق عمل محايدة، تخضع ملعايري 
السالمة الحقيقية وتنأى بها عن سبل االبتزاز 
املايل والسيايس الذي تقوم به مليشيا الحوثي.

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعمرصد إعالمي يطالب بوقف االنتهاكات ضَد الصحفيني يف اليمنالفريق احلكومي: مليشيا احلوثي تواصل احتجاز سفينة األمم املتحدة يف احلديدة

اجلدعان ...  فداء العظامء 
ثمة نماذج محدودة يف التاريخ البرشي  لظاهرة الفداء الجماعي 
االختياري تربز عىل فرتات متباعدة من الزمن وبني أعراق متنوعة 
من البرش وعىل أرضيات متعددة من بواعث النضال اإلنساني لكنها 
تظل نسبية الحدوث وضيقة املســاحات ومتباعدة األزمنة يف كل 

املجتمعات   والقوميات واألعراق  والقبائل.
لكن  الفداء الجماعي البــاذخ العطاء واملتوايل الحدوث والوافر 
الوجود واملتجرد املآرب الذي قدمته الجدعان القبيلة واملعنى، الفرد 

واملجموع، يشء ال  يخطر عىل بال كل كتاب التاريخ ورواة السري.
ثمة خيال جامح لواقع معاش وأساطري تذهل العقول ألحداث 
معارصة عىل بقعة صغرية من وجه األرض ومن ثلة قليلة مباركة من 
صناديد البرش يف نقطة صغرية عىل خارطة  الوطن اليمني العظيم  
قليلة الســكان عظيمة العطاء كبرية الفداء شديدة البأس عميقة 

اإليمان صادقة الجنان أعز ما فينا قبيلة الجدعان.
ليس عىل وجه األرض لها شــبيه يف الفداء الضخم والتضحية 
الجسيمة ونكران الذات املبالغ يف تلبسه من قبل فئة قليلة من البرش 

تحرض يف املغرم  وتغيب عند املغنم.
يف الجدعان وحدها دون سواها الكل يقاتل من أجل كرامة اليمن 
وعزة الوطن ورشف القبيلة وقيــم املجتمع الجميع بروح فدائية 

جماعية وبقيم جمهورية  رصفة.
قوم خلقهم الله ليقدموا  للناس  صورة  حية  للقيم  اإلنسانية 
والوطنية واألخالقية الرفيعة   املتجســدة يف مجموعة من البرش 
تميش عىل البسيطة  وتآكل من خشاش األرض وتعيش يف الدنياء 
كعابر سبيل تشتاق اىل العزة والكرامة والحرية, وتقتات عىل معاني 
املجد وآيات الفداء تفشخ قلوب آبائها وتوزع خاليا أفئدة ابنائها يف 
رؤوس الجبال وبطون األودية وعند أطراف الصحراء لينعم البرش 
والشجر والحجر باألمن والسالم يف بلد امتهن قوم فيه حرفة القتل  
ووظيفة توزيع املــوت وصناعة الدمار وتعميم الرش عىل كل يشء 

تمر جحافلهم من عىل مقربة منه.
يف بواكري األســبوع املنرصم ارتقى رجل مســن عىل مشارف 
السبعني من العمر شهيدا اىل رحاب السمآوات من ساحات الفداء 
ومواطن الرشف ليدافع عــن بقية من كرامة الوطن الذي تنكر له 
كثري واقتات عىل بؤسه جمع من بنيه ، يشء عظيم من البطولة وقيمة 
كبرية من معاني الفداء لشيخ هو اكرب مشائخ اليمن يف املعنى والقدر  
يف  الفداء وروح التضحية ما أعاله من مرتبة وما ارفعه من مقام ان 
يزاحم هذا الشيخ الطاعن يف السن شباب وطنه مرثون سباق املوت 
من اجل اليمن ، لكن ما لم يكن يف الخيال وال يخطر عىل قلب برش 
ان يلحق بخمسة من ابنائه وتسعة من ابناء اخوته وجمع مبارك 
من ابناء قبيلته وصناديد عشريته سبقوه يف االستبسال عىل عتبات 
الوطن املكلوم ، اي ارواح هذه ومن اي ضوء تلك النفوس ومن اي 
جواهر هؤالء البــرش  ومن اي طينة تلك األمهات التي رشفهن الله 

بهذه الخلفة.
يشء ال تصدقه العقول وقصص هي اىل الخيال منها اىل الحقيقة 
اقرب . لو قدر لنا ان نقرأ تلك األسفار يف التاريخ لقلنا خياالت كتاب 
وشطحات مؤرخني وأساطري اقوام جمح بهم رشود اال وعي ، لكن 
ماذا عسانا نقول لحقائق نعيشها كل يوم ذات مساء و ذات صباح  
انها أقدار الله التي شاءت ان نعيش زمنا جمع الله فيه املتناقضات 

ومايز بني األشياء بأضدادها.
رحم الله شيخ الشهداء وأبو الشهداء وعم الشهداء وخال الشهداء 
وعجينة الله يف الشهادة والفداء الشيخ الشهيد والعلم الفريد / حمد 

بن نارص رقيب  االجدعي
حفظ الله اليمن من كل سوء ومكروه

العميد/ علي محمود يامن

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 

ضبطــت األجهــزة األمنية 
يف محافظة مــأرب، األربعاء، 
100 كيلو حشيش مخدر أثناء 
محاولة تهريبهــا إىل مناطق 
ســيطرة مليشــيا الحوثــي 

االنقالبية.
وأوضح مديــر عام رشطة 
العميد يحيى حميد  املحافظة 
لـ)ســبأ( بأن منتسبي نقطة 
الفلج الواقعــة غرب عاصمة 
املحافظة عىل الخط الرابط بني 
محافظة مــأرب واملحافظات 

الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
الحوثي، تمكنت خالل التفتيش 
من ضبط كمية الحشيش أثناء 
محاولة تهريبها عىل متن سيارة 
خصويص موديل 90 وضبط عىل 
ذمتها أربعــة متهمني ومعهم 

أربعة أسلحة كالشينكوف.
وأشار إىل أنه ســيتم إحالة 
املضبوطات مــع املتهمني بعد 
اســتكمال التحقيقات معهم 
وجمع االستدالالت األولية، إىل 

النيابة الجزائية.

تقدمت وزارة الثقافة، أمس 
األربعاء، بطلب رسمي إىل منظمة 
األمــم املتحدة للرتبيــة والعلم 
إلدراج  والثقافة)اليونســكو( 
فن الدان الحرضمي إىل القائمة 
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 

للبرشية.
وأرفقت الوزارة طلبها بملف 
متكامل عن فن الدان الحرضمي، 
أعدته لجنة متخصصة من وزارة 
الثقافة، بحسب رشوط واتفاقية 

اليونسكو 2003م.

مروحية املنطقة العسكرية األوىل تنقذ 
مواطنة حارصهتا السيول

تمكن طاقم طريان الهيلوكبرت التابع للمنطقة العسكرية االوىل من 
تنفيذ عملية انقاذ إلحدى املواطنات حارصتها السيول بمنطقة خشامر 

بمديرية القطن يف محافظة حرضموت.
وأوضحت املنطقة العســكرية األوىل يف لها، بأن قيادة املنطقة وفور 
تلقيها بالغا بوجود مواطنة تحتجزها السيول وجهت بإقالع املروحية 

وإنقاذ املواطنة.
ودعت قيادة املنطقة العسكرية األوىل كافة املواطنني إىل توخي الحذر 
والحيطة واالبتعاد عن أماكن جريان السيول وبطون األودية أثناء وبعد 

هطول األمطار حفاظا عىل حياتهم وممتلكاتهم.

الثقافة تطالب اليونيسكو بإدراج 
الدان احلرضمي يف قائمة الرتاث 

الثقايف غري املادي

منظمة حقوقية: مليشيا احلوثي ارتكبت 240 انتهاكاً خالل مارس اجلاري

نزوح أكثر من 10 آالف أرسة جراء املواجهات يف هنم واجلوف

كشفت الشــبكة اليمنية للحقوق والحريات عن 
توثيقها 240 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة ايرانياً ضــد املدنيني يف عدد من 
املحافظات خالل الفرتة من 1مارس وحتى20 مارس 

2020م.
وأوضحت الشبكة يف بيان صحفي نرشته وكالة 
سبأ ، بأنها رصدت )53( حالة قتل بينهم )4( نساء 
و)6( أطفال ،وجرح )36( حالة بينهم امرأتان و)3( 

أطفال.

وأشار البيان إىل أن االنتهاكات التي ارتكبتها املليشيا 
الحوثية يف محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز 
وإب والبيضاء وحجة وصنعاء ومنطقة الحشــاء 
بالضالع، توزعت بني القتل املبارش وجرائم القنص 
واالعتقاالت التعسفية واالختفاء القرسي وتعذيب 
املختطفني حتى املوت، وارتكاب املجازر الجماعية 
بحق املدنيني وتعمد استهداف األحياء اآلهلة بالسكان 
واألسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف الغري موجهة 
كقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وزراعة األلغام 

يف األرايض الزراعية والطرق الفرعية، والتمرتس يف 
املنشــآت التعليمية واألحياء الســكنية والشوارع 

الرئيسية واألسواق العامة.
وأشار البيان إىل أن الفريق امليداني للشبكة وثق 
)14( حالة قتل تصفية وإعدامات ميدانية قامت 
بها املليشيا بحق مدنيني، رصد الفريق )6( حاالت 
قتل نتيجة طلق نــاري مبارش، و)1( حالة نتيجة 
قنص بطلق نــاري بالرأس، وحالــة قتل نتيجة 
التعذيب يف املعتقل والسجون الرسية، بإضافة إىل 

)1( حالة بصدمة قلبية نتيجة التهديد املبارش ألحد 
املواطنني.

ولفــت البيان إىل رصد مئــات املختطفني يف عدد 
من املحافظات والذين اقتادتهم املليشيا الحوثية إىل 
جهات مجهولة ومواقع عســكرية وسجون رسية 
خالل فرتة التقرير، حيث بلغت عدد حاالت االختطاف 
التي رصدها الفريق امليداني )151( حالة اختطاف 
واعتقال تعســفي طالت املدنيني، بينهم )7( حاالت 

اعتقال أطفال، و7 معلمات )مديرات مدارس(.

قالت الوحــدة التنفيذية 
إلدارة مخيمــات النازحني، 
إن أكثر مــن 10 آالف أرسة 
نزحت من مناطق املواجهات 
بني قوات الجيش ومليشيا 
الحوثي االنقالبية، شــمايل 

البالد.
الوحــدة  وأفــادت   
التنفيذية يف بيــان لها ، أن 
عدد النازحــني من الجوف 
ونهم، خالل الفرتة من 19 
يناير إىل 12 مارس الجاري 
بلغ )10230(أرسة، نتيجة 
األخري  العسكري  التصعيد 

يف تلك املناطق.
 وأكــدت أن وجود هذه 
األعــداد الكبرية، يشــكل 
ضغطــاً مضاعفــاً عــىل 

املجتمع املضيف، وأسهم يف 
واألمراض،  األوبئة  انتشار 
املخــاوف من  خاصة مع 
انتشــار "كورونــا" الذي 

يجتاح العالم.
 وأضافت وحدة النازحني، 
أن جميع تلك األرس تعيش 
ظروفاً صعبة واستثنائية، 
وتفتقد إىل أبسط مقومات 
الحياة مثــل أماكن اإليواء 
الغذائية  واملــواد  والخيام 

واملياه.
 وشــهدت مناطق نهم 
والجوف وبعــض مناطق 
مأرب، موجة نزوح كبرية  
العسكري  التصعيد  بسبب 

للحوثيني يف تلك املناطق.

ضبط 100 كيلو حشيش أثناء حماولة 
هتريبها ملليشيا احلوثي

احلوثيون يبتزون املواطنني بحجة مكافحة كورونا

نواة اجلمهورية
لم تكن صدفة أن يهاجر األباة بعزتهم إىل موطن العزة مأرب.. 
ذلك أن للنواة قوة جاذبة ملا حولها , فلقد وضع القردعي أســس 
املرشوع املقاوم للكهنة يف العام 1948م لتكن بعد ذلك مأرب محطة 
ثورية للشهيد عيل عبد املغني مشعل الثورة السبتمربية.. لتكن بعد 
ذاك موطنا جديرا باحتضان األباة من كل أرجاء اليمن حني انكفأت 

الكثري من املحافظات.
يف مأرب تعانق العنفوان السبئي بالشمم الحمريي بالعزة املعينية 
باإلباء العربي لتتشكل لوحة تميزها الصالبة قد ما يكسوها الجمال 
لتمثل معوال صلبا لهدم كهوف اإلمامة وتبديد أحالمها املنبثقة عن 

املرجعية الخرافية التي توىل كرب تأسيسها أمامهم الريس.
إن الرتابط الحميم بني املأربيــني وذوي النهج الجمهوري من 
كافة أرجاء اليمن قــد وثقت عراه باختالط الدم يف متارس الدفاع 
عن مأرب ويف مواقع التقدم نحو صنعاء.. إن هذا الرتابط قد بعث 
األحقاد اإلمامية لتبدي بعضا مما يف صدور أساطينها _ وما تخفيه 
صدورهم أعظم _ كون هواجس الوالية واالصطفاء تتبدد يف الحرضة 
املأربية ، ولعل تفجري املدارس واملنشآت الحكومية يف املناطق التي 
ســقطت بيد اإلمامة مؤخرا دالئل واضحة تشري إىل حجم اليأس 
اإلمامي باالستقرار ما دام أحرار اليمن يف مأرب وما دام املاربيون 

يف مقدمة أحرار اليمن.
إن نشــوة اإلمامة الكاذبة يف إعالمها ما هي إاّل حملة تضليلية 
الســتدراج ســطحيي العقول إىل محارقهم  الحتمية , ذلك أنهم 
يعرفون أن نشــوتهم ال مكان لها وال أفق إذ هي كنشوة السكران 
بعلوه الوهمي الذي ال يستطيع أن يبني عليه قرارا كونه علوا مؤقتا.

وكعادتها تلجأ اإلمامة ألساليبها يف التسويق لثقافة شق الصف 
الجمهوري تارة بني أبناء مــأرب مع بعضهم وتارة بني املأربيني 
والجيش الوطني ومؤسســات الرشعية وذاك مــا لم ولن تجد له 

صدى..
لقد عّمد املاربيون واملهاجرون إليهم وثيقة التحرير ومهروها 
بدمائهم, وكانت الخمس السنوات املاضية من تمازج الفضائل كفيلة 
بتثبيت بنيانها الذي سيكون مؤذنا باندثار بيت العنكبوت اإلمامي 
لتعود لليمن ســالف أمجادها بنكهة سبئية ذات مذاق جمهوري 
يستلهم انتصاراته من الرصيد الحضاري والقيم اليمانية األصيلة.

أحمد ردمان

الصحة العاملية جتدد تأكيدها خلو 
اليمن من فريوس »كورونا«

جددت، منظمة الصحة العاملية، تأكيدها، خلو اليمن من فريوس 
كورونا، حتى اآلن.

وقالت الوزارة يف بيان مقتضــب نرشته عىل صفحتها مواقع 
التواصل االجتماعي: "إنها حتــى اللحظة؛ لم يتم اإلبالغ عن أية 
حاالت مؤكدة بفريوس الكورونا املستجد يف اليمن". وأشارت إىل 
أنها قامت "بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان بتجهيز 
مركز حجر صحي يف عدن؛ لضمان االستعداد واالستجابة يف حال 

تأكيد ظهور حاالت".
ويف السياق، أصدر نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا 
للطوارئ الدكتور ســالم الخنبيش الثالثاء، أمراً بتكليف الدكتور عيل 
الوليدي متحدثا رسميا باسم اللجنة، وحدد أمر التكليف اختصاصات 
املتحدث الرســمي، التي تشــمل الترصيحات والبيانات واملعلومات 

الخاصة بفريوس كورونا.


