
قال رئيــس الــوزراء الدكتــور معني 
عبدامللك:" إن تعمد مليشيا الحوثي االنقالبية 
تعميق الكارثة اإلنســانية وزيادة معاناة 
املواطنني يف مناطق سيطرتها ال ينبغي أن 
يتم الصمت عنها مــن قبل املجتمع الدويل 

واألمم املتحدة".
وشــدد رئيس الوزراء، عــى رضورة 
اضطالع األمم املتحدة بدورها ومسؤوليتها 
يف التعاطي مع األزمة اإلنســانية الكارثية 
التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقالبها 
عى السلطة الرشعية وإشعالها للحرب، وما 
تقوم به من عرقلة العمــل اإلغاثي ونهب 
املساعدات، واســتخدام معاناة اليمنيني يف 

مناطق سيطرتها لالبتزاز السيايس.
وأشــار الدكتور معــني عبدامللك، خالل 
اســتقباله أمس األربعاء، منســقة األمم 
املتحدة للشــؤون اإلنســانية يف اليمن ليز 
غراندي، إىل مــا تبديه الحكومة من تعاون 
وحرص عى تسهيل عمل وكاالت ومنظمات 
األمم املتحــدة لتخفيف معاناة الشــعب 

اليمني.
وناقش اللقاء الوضع اإلنساني يف اليمن 
وتفيش وباء كورونا املستجد والتعتيم الذي 

تمارسه مليشــيا الحوثي يف هذا الجانب 
وتأثري ذلك عى جهود احتواء الوباء، إضافة 
إىل اســتمرار عرقلة تفريــغ خزان صافر 
النفطي ومنــع فريق األمــم املتحدة من 
الوصول إليه رغــم التعهدات التي قطعتها 
املليشيا، وانقالبها عى اآللية األممية بنهب 

إيرادات البنك املركزي يف الحديدة املفرتض 
تخصيصها لرصف مرتبات املوظفني. كما 
تم اســتعراض الفجوة الكبرية القائمة يف 
تمويل خطة االســتجابة اإلنسانية لليمن، 
وما يمكن أن يســفر عن ذلك من إغالق أو 

تخفيض لربامج وأنشطة العمل 

صدر أمس األربعاء، قرار رئيس الجمهورية 
رقم )٣٥( لسنة ٢٠٢٠م، قضت املادة األويل 
بتكليف الدكتور معني عبدامللك سعيد بتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وقضت املادة الثانية من القرار أن تستمر 
الحكومة الحالية يف مهام ترصيف األعمال 

حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
فيما قضت املادة الثالثة واألخرية العمل 
بهــذا القرار من تاريخ صــدوره وينرش يف 

الجريدة الرسمية. 
كما صدر أمس األربعاء، القرار الجمهوري 
رقم )5 ( لسنة 2020 م، قضت املادة األوىل 
منه بتعيــني أحمد حامد مللــس محافظا 
ملحافظة عدن. وقضت املادة الثانية واألخرية 
من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره 

وينرش يف الجريدة الرسمية. 
كما صدر أمس األربعاء، القرار الجمهوري 
رقم )6( لســنة 2020 م، قضت املادة األوىل 
منه بتعيني العميد محمــد أحمد الحامدي 
مديرا عاما لرشطة محافظة عدن ويرقى إىل 
رتبة لواء. وقضت املادة الثانية من هذا القرار 
العمل به من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة 

الرسمية.
كما صدر أمس األربعاء، قرار رئيس 
الجمهورية رقم )36( لســنة ٢٠٢٠م، 
قضت املادة األوىل منه بتعيني أحمد سالم 
ربيــع عيل عضوا يف مجلس الشــورى. 
وقضت املادة الثانية من هذا القرار العمل 
به من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة 

الرسمية.

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، أن اإلرساع يف تنفيذ اتفاق 
الرياض سيســهم يف توحيد الصف الوطني 
وتوحيد الجهود الستعادة مؤسسات الدولة 

لفاعليتها يف تقديم املهام املناطة بها.
وشدد فخامة الرئيس عى أن املرحلة تتطلب 
من كل املُخلصني إعالء املصلحة العامة للوطن 
بعيدا عن الحسابات الضيقة، وتكثيف الجهود 
من أجل تخفيف معاناة الشعب، واالتجاه نحو 
الهدف األسايس يف تحرير الوطن من مليشيا 

التمرد واالنقالب الحوثية اإليرانية.
وهنأ فخامة الرئيس مجدداً أثناء استقباله، 
مســاء أمس األربعاء، رئيس الوزراء املكلف 
الدكتور معني عبدامللك، عى تحمل املسؤولية، 
مؤكدا عى جسامة املرحلة وما تتطلبه من 
عمل وتضافر للجهود مع أعضاء حكومته 
للعبور بالوطن إىل مرافئ األمن واالستقرار 
والسالم. وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب 

ملصلحة املواطــن واملجتمع.. مثمناً الجهود 
املبذولة يف ظل الظروف االستثنائية التي يمر 

بها الوطن.
وعرب فخامة رئيس الجمهورية، عن تقديره 
العايل لجهود قيادة اململكة العربية السعودية 
والتي أكدت األحداث حرصها عى وحدة وأمن 
واســتقرار اليمن، ودعمها املستمر للشعب 

اليمني يف مختلف املرحل والظروف. 
 مــن جانبه أعرب رئيس الــوزراء معني 
عبدامللك عن شكره لثقة فخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي بتكليفه بتشكيل الحكومة 
يف هذا الظرف الدقيق الذي يحتم توحيد الجهود 
الستكمال اســتعادة الدولة وإنهاء االنقالب 
وبناء املؤسسات وتحســني املوارد وتقديم 
الخدمات وتعزيز الرشاكة الوطنية وتمتني 
العالقة بتحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 

العربية السعودية.
مؤكدا أنه سيكون وحكومته 

أكد رئيس مجلس النواب الشيخ 
سلطان الربكاني، عى أهمية تكاتف 
الوطنيــة املخلصة  الجهود  كافة 
لتوحيد الصف الوطني الجامع ضد 
املرشوع الحوثي اإلمامي الكهنوتي، 
والخروج باليمن من أزمته الراهنة 
وتحقيق الســالم العادل والشامل 
املرتكز عى املرجعيات األساســية 
الثالث، ووضع الحلــول الجذرية 

لتجاوز كافة اإلشكاليات.
وأشــاد رئيس مجلس النواب، 
خالل لقائه، االثنني، قيادة وممثيل 
مرجعية حرضموت الوادي ومؤتمر 
حرضموت الجامــع بقيادة عضو 
مجلس الشــورى رئيس مرجعية 
عبداللــه  الشــيخ  حرضمــوت 
الكثريي، واألمــني العام للمرجعية 
جمعان ســعيد مبــارك، بالدور 
الريادي والنضــايل ألبناء محافظة 
حرضموت يف دعم املرشوع الوطني 
الجامع والوقوف إىل جانب الرشعية 
الدســتورية، وكل مــا يحقق أمن 

اليمــن ويحافظ عى اســتقراره 
ووحدته وسالمة أراضيه.

ونــوه الربكانــي، إىل أهميــة 
محافظة حرضمــوت وأبنائها يف 
دعم جهود تنفيــذ اتفاق الرياض 
واملشاركة الفاعلة يف إنجاح كافة 
الجهــود الوطنيــة لبنــاء اليمن 

االتحادي الجديد واستعادة الدولة 
وتلبية تطلعــات وطموحات أبناء 
الشعب اليمني.. مشــريا إىل إيالء 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
رئيــس الجمهوريــة والحكومة، 
محافظــة حرضمــوت اهتماما 

ورعاية خاصة، والدفع بمســرية 
التنميــة يف املحافظة واســتقرار 
األوضاع والحفاظ عى تماســكها 
والنأي بها عــن كافة الرصاعات. 
بدوره اطلع أعضــاء الوفد، رئيس 
مجلــس النواب عى مســتجدات 
األوضاع التي تشــهدها محافظة 
حرضموت ورؤيتهم تجاه مختلف 
األوضاع السياســية واالجتماعية 
وعملية السالم الشــامل.. الفتني 
إىل رضورة إرشاك حرضمــوت يف 
التسوية السياسية بصورة عادلة 
ومنصفة..منوهني بأن حرضموت 
ستظل مواقفها ثابتة مع مرشوع 
الدولة اليمنيــة الحديثة.. مؤكدين 
وقوف أبنــاء حرضموت إىل جانب 
القيادة السياســية وكافة القوى 
الوطنية املخلصة يف الحفاظ عى أمن 
واستقرار الوطن ووحدته ونظامه 

الجمهوري.
ويف ســياق آخر، ثمــن رئيس 

مجلس النواب الشــيخ 

األمري خالد بن سلمان: أمن 
واستقرار اليمن هدف رئييس 

لتحالف دعم الرشعية 
قــال نائب وزيــر الدفاع 
الســعودي، األمري، خالد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز: "أن 
أمن واستقرار اليمن وعودته 
القويــة كعضــو فاعل يف 
محيطــه الخليجي والعربي 
يمثل هدفاً رئيســياً لتحالف 
دعــم الرشعيــة اليمنية".. 
مشــرياً إىل أن اتفاق الرياض 
يمثل عامالً رئيسياً يف الوصول 

إىل ذلك إضافة إىل دعــم جهود املبعوث األممي 
لليمن للتوصل إىل حل سيايس شامل يف اليمن. 
وحيا األمري خالد بن سلمان يف سلسلة تغريدات 
له بتويرت، جهود فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، والحكومــة اليمنية الذين أيدوا مقرتح 
اململكة لترسيع تنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً 

عن تفاؤله وثقته بالتزامهم 
بتنفيذ بنود االتفاق، وإدراكهم 
حجم املسؤولية عى عاتقهم 
للتوافق إلعالء مصلحة الشعب 

اليمني الشقيق.
وأضاف "موافقة األطراف 
اليمنيــة عى آليــة ترسيع 
تنفيذ اتفاق الرياض يعرب عن 
الرغبة الجادة يف لغة الحوار 
وحل التجاذبات واالختالفات 
والقبــول باآلخر والســعي 
للرشاكة السياســية، وكذلك 
دعم مســارات الوصول لحل 
سيايس شامل وإنهاء األزمة"..مؤكداً عى أهمية 
مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع اململكة 
لتقريب وجهات النظر والوصول إىل التوافق عى 
اآللية املقرتحة لتنفيــذ اتفاق الرياض نموذج 
يحتذى به إلمكانية حل الخالفات اليمنية بالحوار 

دون الحاجة الستخدام القوة العسكرية.

رحبت الحكومة اليمنيــة، بالبيان الصادر 
عن األشقاء يف اململكة العربية السعودية، أمس 
األربعاء، بشأن اآللية املقرتحة للترسيع بتنفيذ 

اتفاق الرياض.
وأكد املتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح 
بادي، يف ترصيح لوكالة )سبأ(، حرص الحكومة 
عى التنفيذ الكامل التفاق الرياض.. مثمنا جهود 

األشقاء يف اململكة العربية السعودية ودعمهم 
ومساندتهم لتنفيذ االتفاق الذي يهدف إىل تثبيت 
األمن واالستقرار والحفاظ عى أمن واستقرار 
ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية، كما رحب 
راجح بادي بإعالن املجلس االنتقايل التخيل عن 
قرار اإلدارة الذاتية ومــا ترتب عليها وااللتزام 
بتنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون 

ذلك بداية جادة وحقيقية للميض قدما ورسيعا يف 
تنفيذ بنود االتفاق وفق الفرتات الزمنية املحددة 
ملا يف ذلك من مصلحة وطنية رضورية وملحة. 

ويف وقت سابق قال مصدر مسؤول سعودي:” 
إنه وانطالقاً من حرص حكومة اململكة العربية 

السعودية عى تنفيذ اتفاق الرياض 
بني الحكومــة اليمنية واملجلس 

أعرب مجلــس األمن الدويل 
عــن االنزعــاج العميق من 
الخطر املتزايــد الذي قد يؤدي 
إىل تصدع ناقلة النفط )صافر( 
أو انفجارهــا، وللترصيحات 
الحوثية املتضاربة بشأن وصول 
األمم املتحدة إىل الناقلة، داعيا إىل 
اتخاذ إجراءات ملموسة يف أقرب 

وقت ممكن، بما يف ذلك املوافقة 
عى تصاريح الدخول، وطريق 
ســفر آمن إىل الناقلة، وجميع 
الرتتيبات اللوجستية األخرى، 
لتسهيل الوصول غري املرشوط 
للخرباء الفنيني التابعني لألمم 
املتحدة لتقييــم حالة الناقلة، 
وإجــراء أي إصالحات عاجلة 

ممكنــة، وتقديــم توصيات 
بشأن االستخراج اآلمن للنفط، 
وضمان التعــاون الوثيق مع 

األمم املتحدة.
مجلس  أعضــاء  وأبــدى 
األمن الدويل تطلعهم إىل تنفيذ 
إجراءات ملموسة دون تأخري، 
مجددين التأكيد عى التزامهم 

القوي بوحدة اليمن وسيادته 
واستقالله وسالمته اإلقليمية.

وأكد مجلــس األمن دعمه 
للعمليــة السياســية باليمن 
عى النحو الــوارد يف قرارات 
األمم املتحــدة ذات الصلة، بما 

يف ذلــك القــرار 
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األمري خالد بن سلامن: أمن واستقرار اليمن
هدف رئييس لتحالف دعم الرشعية 

بادي : احلكومة ترحب باآللية السعودية املقرتحة لترسيع تنفيذ اتفاق الرياض 

جدد التأكيد على التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقالله 

جملس األمن يعرب عن انزعاجه من خطر تصدع ناقلة )صافر( وترصحيات املليشيا املتضاربة 

أكدت الحكومة اليمنية رفضها االستمرار يف وضع 
املزيد من الرشوط التعجيزية من قبل مليشيا الحوثي 
االنقالبية غري القابلة للتنفيذ، بهدف إجهاض جهود 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن، مارتن 
غريفيث، واملجتمع الدويل، واالســتمرار يف حربها 

العبثية ضد الشعب اليمني وتطلعاته.
وجدد منــدوب اليمن الدائم لــدى األمم املتحدة، 
السفري عبدالله السعدي، يف بيان الحكومة املقدم إىل 
الجلسة املفتوحة ملجلس األمن الدويل، التي عقدت، 
أول أمس الثالثاء، التأكيد عى تطلع الحكومة اليمنية 

إىل الســالم املســتدام املبني عى املرجعيات الثالث 
املتفق عليها وهي املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة ويف مقدمتها القرار 2216 

لعام)2015(.
وأشار إىل أن الحكومة كانت وال تزال حريصة كل 
الحرص عى إنجاح الجهود الدولية وجهود املبعوث 
األممي إلنهاء معاناة اليمنيني التي ســببها انقالب 
املليشــيا الحوثية وما ترتب عليه من أســوأ كارثة 

إنسانية عاملية.

وقــال: "ولتحقيق هذا الهــدف وافقت يف مايو 
املنرصم عى مقرتحات املبعوث األممي الهادفة إىل 
وقف إطالق النار وإجراءات بناء الثقة واســتئناف 
العملية السياســية، بما يف ذلك كافــة الرتتيبات 

االقتصادية واإلنسانية املقرتحة".
ولفت إىل أن الحكومة اليمنية، ستبقى منخرطة 
مع جهود املبعوث األممي وعملية الســالم األممية 
إيماًنا منها بدور األمم املتحــدة وحرًصا منها عى 

الســالم الدائم ومن واقــع مواقفها 
السابقة التي تتمســك بها وتعمل يف 

في بيانها المقدم إلى جلسة مجلس األمن الدولي

السعدي: احلكومة ترفض رشوط مليشيا احلوثي التعجيزية

عدد إكـــتروني

:» لـ »

التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

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

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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أثـــناء لــــقــــائــــه رئيـــس الــــوزراء

رئيس اجلمهورية: املرحلة تتطلب تكثيف اجلهود واالجتاه نحو حترير الوطن من مليشيا احلوثي اإليرانية
رئيس اجلمهورية يكلف الدكتور معني عبدامللك 

بتشكيل احلكومة اجلديدة ويعني حامد مللس 
حمافظاً لعدن واللواء احلامدي مديراً لألمن 

ثمن جهود السعودية في تسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض 

الربكاين يؤكد عىل أمهية توحيد الصف الوطني ضد املرشوع اإلمامي الكهنويت
أثناء استقباله منسقة الشؤون اإلنسانية

رئيس الوزراء يشدد عىل رضورة تعاطي األمم املتحدة مع األزمة اإلنسانية 
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النرص أو النرص
يؤمن أبطال القوات املسلحة بخيار النرص ال سواه يف 
معركتهم املصريية املقدسة ضد مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران وقوى العمالة واالرتزاق الطارئة عىل 
املشهد، ينطلق هذا اإليمان من العلم اليقيني بأن النرص 
آت كمحصلة حتمية لتضحيــات ونضاالت ودماء زكية 
بذلت يف سبيل القضاء عىل الكهنوت والظالم واإلرهاب، 
والوصول إىل صناعة تنمية شاملة ومتكاملة ومستدامة 
يف ظل يمن اتحادي جديد، يمن الحضارة واملجد والسالم 
والوئام والتوافق، وإن قضية عادلة تمثل مصلحة الوطن 
العليا وتطلعات أبنائه، لن يكتب لها إال النرص الشــامل 

واملؤزر قدرا مقدورا.
لقد حق القول عىل قوى الرش واإلرهاب والرتبص، ممن 
باعوا أنفسهم للشيطان ورهنوا ذواتهم للعمالة واالرتزاق 
واملشاريع االستعمارية الطامعة، وآن موعد النهاية املحتومة 
ملشاريعهم العابثة الدخيلة التي تحمل حقدا ال حدود له وال 
مربر، وأطماعا توسعية ال يمكنهم إدراكها، فعاجال غري آجل 
وبأبطال أويل قوة وأويل بأس شديد نذروا أنفسهم لقضايا 
الوطن العادلة، وآمنوا بفائق قدراتهم عىل االنتصار لها بعز 
عزيز أو بذل ذليل، ستحتفي صنعاء العروبة واملجد والتاريخ 
باالنتصار عىل قوى الظالم والكهنوت املمثلة بمليشيا الحوثي 
املتمردة ذراع املرشوع اإليراني الذي حان استئصاله كليا 
من اليمن امليمون، لتبقى أرض اإليمان والحكمة والحضارة 
خالصة ألبنائها املشهود لهم بامليل كل امليل إىل انتهاج سبل 
السالم والوئام واملحبة والتوافق، والرفض كل الرفض ألي 
من املشاريع الطارئة التي تتبنى اإلرهاب والعنف والتطرف 

والفوىض واإلرضار باملصالح الجمعية.
أبطالنا هم فرس الرهان، فبهم يتحقق النرص وتعلو 
راية الوطن عالية خفاقة، فها هم يحتفون بعيد األضحى 
املبارك من متارسهم وثكناتهم يف ميادين العز والرشف، 
تستحثهم همتهم العالية ونفوسهم الكبرية نحو تحرير 
كامل تراب الوطن، نحو االحتفــاء الكبري بعيد وطني 
مشهود يف قلب العاصمة صنعاء، عيد إعالن القضاء عىل 
مليشــيا الحوثي املتمردة، وبدء تدشني اليمن االتحادي 

الجديد.

اليمن االحتادي هو الطريق اآلمن للشعب اليمني
املرحلة تتطلب من كل املُخلصني 
إعالء املصلحــة العامة للوطن 
بعيدا عن الحســابات الضيقة 
وتكثيــف الجهود مــن أجل 

تخفيف معاناة الشعب.
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أكد وزير الخارجية محمد الحرضمي، حرص الحكومة 
عى استمرار تنفيذ جميع األنشطة والربامج اإلنسانية 
يف كافة األرايض اليمنية ملا لتلك األنشــطة من أثر كبري 
ومبارش للتخفيف من معاناة الشعب اليمني منوها إىل 

رضورة التحرك لوضع حلول مناسبة لهذه املشكلة.
جاء ذلك أثناء لقائه، أول أمس الثالثاء، منسقة األمم 
املتحدة للشؤون اإلنســانية يف اليمن ليز غراندي، وناقش 
معها الوضع اإلنســاني يف اليمن وتبعات الفجوة الكبرية 
يف تمويل خطة االستجابة اإلنسانية والذي سينتج عنها 
إغالق أو تخفيض الكثري من برامج وأنشطة العمل اإلنساني 

لوكاالت األمم املتحدة يف اليمن إذا لم يتم تدارك الوضع.
وأشــار وزير الخارجية، إىل قيام الحكومة بإعفاء 
حاميل الجوازات األمميــة واملوظفني التابعني للصليب 
األحمر ومنظمة أطباء بالحدود من رســوم تأشريات 

الدخول تقديرا لجهودهم.
ولفت وزير الخارجية إىل سطو مليشيا الحوثي عى 
ما تم ايداعه من موارد مالية تفوق األربعني مليار ريال 
من فرع البنك املركزي يف الحديدة واالستمرار يف التالعب 
بقضية املشتقات النفطية واختالق أزمة وقود يف املناطق 
التي ال تزال تحت ســيطرتها هدفه الرئييس هو خلط 

األوراق وممارسة االبتزاز السيايس.
وأوضح أن الحكومة سمحت بدخول أربع سفن تحمل 

املشتقات النفط وتلتها ثالث سفن أخرى للتخفيف من 
أي تبعات قد تنعكس عى املواطنني، مشددا عى رضورة 
أن يتم احرتام ما تم التوافق عليه من آلية ســابقة عرب 
األمم املتحدة وإلزام مليشــيا الحوثي بتطبيقها والكف 

عن إجهاضها. 
من جهتها، أشارت منســقة األمم املتحدة للشؤون 

اإلنســانية يف اليمن ليز غراندي، إىل أهمية ردم فجوة 
التمويل لخطة االستجابة يف اليمن واالستمرار يف تنفيذ 
املشاريع واألنشطة اإلنسانية من أجل أن تتمكن األمم 
املتحدة من التخفيف من وطأة األزمة اإلنسانية يف اليمن، 
الفتة إىل أن تخفيض أو إغالق املشاريع اإلنسانية يف اليمن 

يعد أمرا خطريا ينبغي معالجته بصورة عاجلة.

أكدت األجهــزة األمنية يف محافظة مأرب 
تصديها "لعصابة حرابة" حاولت قطع الطريق 
الدويل، الذي يربــط املحافظة بمنفذ الوديعة 

الحدودي مع اململكة العربية السعودية.
وقال مصدر أمنــي: "إن األجهزة األمنية 
بمأرب نجحت يف التصدي "لعصابة تخريبية" 
استحدثت نقطة تقطع عى خط العرب وقامت 
باستهداف املواطنني املارة ومقطورات تجارية 
وغازية مما تسبب يف إصابة عدد من املدنيني 

املسافرين وإلحاق الرضر بسياراتهم".
وأضاف املصدر يف ترصيح ملوقع اإلعالم 
بمحافظة مأرب عى فيســبوك" أن اعتداء 
العصابة تســبب أيضاً يف احرتاق 4 قواطر 
برتول وديــزل ودينتيت محملــة بضائع 

تجارية".
وقال املصــدر: "إن األجهزة األمنية وأمن 
الطرق بارشت بالتحرك الفوري إىل مكان تواجد 
العصابة عقب تلقيها بالغاً بوجود العصابة 
التخريبية، مشرياً إىل أن األجهزة األمنية نجحت 
يف التعامل مع العصابة وتأمني الخط الدويل".

وأكد أن األجهزة األمنية سترضب بيد من 
حديد لكل من تسول له نفسه املساس باألمن 
وإقالق السكينة والطمأنينة العامة.. مشيداً 
"بتعاون أبناء محافظــة مأرب الرشفاء مع 
األجهزة األمنية والعسكرية إلنجاح مهامها 
يف حفظ األمن واالســتقرار وضبط العنارص 
التخريبية والخارجة عــن النظام والقانون 
والتصدي ملليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة 

من إيران.
ويف ســياق آخر، أكد مديــر عام رشطة 
محافظة مــأرب العميد يحيــى عيل ُحميد، 

عى أهمية دور عقال الحارات يف تعزيز األمن 
والسكينة العامة وحماية ممتلكات املواطنني 

وحفظ حقوقهم.
جاء ذلك خالل لقائه الثالثاء، عقال حارات 
مدينة مأرب "املجمع" ملناقشــة مستجدات 
األوضاع وتطوير آلية التنســيق بني األجهزة 
األمنية وعقال الحارات بما من شأنه اإلسهام 
يف تعزيز الســكينة العامة والطمأنينة التي 

تشهدها املحافظة.
وأشــاد مدير عام رشطة محافظة مأرب 
خالل اللقــاء، بالدور الذي يقــوم به عقال 
الحارات يف أداء مهامهم وأعمالهم املنوطة بهم، 
مضيفاً "أن عاقل الحارة يعترب رجل األمن يف 
نطاق حارته، وتقع عليه مسؤولية كبرية يف 
حفظ األمن فيها، وتقديم الخدمات للمواطنني 

وتلمس احتياجاتهم".
وشــدد العميد يحيى ُحميد، عى رضورة 
عمل العقال يف نطاق حاراتهم واختصاصاتهم 
والعمل عى عكس صورة نموذجية وإيجابية 
يف التعامل مع املواطنني والساكنني الجدد يف 
الحارات، داعيــاً يف الوقت ذاته جميع العقال 
إىل رضورة أخذ كافة بيانات الساكنني الجدد 
يف الحارات، والتأكد مــن هوياتهم ملا يف ذلك 
من املصلحة العامة واإلبــالغ بكل من يقوم 
باملخالفات وإطالق األعرية النارية واملفرقعات 

يف املناسبات العامة واألعراس.
من جانبهم، ثمن عقال الحارات الجهود 
الكبرية التي تبذلها األجهزة األمنية بمحافظة 
مأرب، مؤكدين تعاونهم الكامل مع األجهزة 
األمنية والقيام بواجباتهم عى أكمل وجه ملا يف 

ذلك املصلحة العامة.

أبلغت واشنطن مجلس األمن الدويل رسميا، الثالثاء، بقيامها باحتجاز سفينة محملة 
بأسلحة إيرانية قبالة سواحل اليمن أواخر الشهر املايض.

جاء ذلك عى لســان املندوبة األمريكية الدائمة لدى األمم املتحدة السفرية "كييل 
كرافت" يف جلسة مجلس األمن الدويل املنعقدة حاليا حول اليمن.

وحســب وكالة األناضول قالت كرافت: "أود أن أسرتعي انتباه املجلس إىل أحداث 
28 يونيو/ حزيران، عندما اعرتضت القوات األمريكية والقوات الرشيكة سفينة قبالة 

سواحل اليمن تحتوي عى أسلحة إيرانية متجهة إىل جماعة الحوثي".
وأضافت "تضمنت البضائع غري املرشوعة للسفينة 200 قذيفة آر بي جي، وأكثر من 
1700 بندقية ايه كي، و21 صاروخ أرض-جو، وصواريخ هجومية وصواريخ مضادة 

للدبابات وأسلحة متطورة أخرى"، دون توضيح مصري السفينة.
وتابعت: "اليمن ال يحتاج إىل مزيد من األسلحة، ويجب عى إيران أن توقف جهودها 

لتسليح الحوثيني، ألن ذلك يطيل النزاع فقط".
ودعت السفرية األمريكية يف إفادتها الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي إىل "خفض 

حدة التوتر عى األرض والعودة إىل االلتزام بتسوية سياسية بوساطة األمم املتحدة".
واعتربت "كييل كرافت" أن "هجمات الحوثيني العابرة للحدود )يف إشارة للمملكة 
العربية السعودية( تعوق الجهود املبذولة للتوصل إىل تسوية، فضال عن إطالة أمد الرصاع 

ومعاناة الشعب اليمني".
وكان املبعوث األممي الخاص إىل اليمــن "مارتن غريفيث" دعا الحكومة اليمنية 

وجماعة الحوثي، إىل تقديم تنازالت واتخاذ خطوات فورية ملنع التصعيد.
وقال يف إفادته عرب دائرة تليفزيونيــة ألعضاء املجلس: "مازال يحدوني األمل 
أن تحول فرصة مفاوضات اإلعالن املشــرتك بني الطرفني املسار من أجل إحالل 

السالم يف اليمن".
إىل ذلك، قال "برايان هوك" املوفد األمريكي إليران وكبري مستشاري وزير الخارجية 
األمريكية: "إن سلطات إيران تمثل خطراً ليس عى دول املنطقة فحسب، بل عى شعبها 

أيضا، مؤكداً دعم طهران لإلرهابيني واملتمردين يف اليمن والخليج ولبنان.
وأضاف "هوك" يف حوار مقتضب مع صحيفة "الرشق األوسط" السعودية، "أنه 
أجرى محادثات يف تونس - العضو غري الدائم يف مجلس األمن منذ مطلع العام - وذلك 
ضمن جولة ستشمل دوالً خليجية وأوروبية بشأن تمديد مجلس األمن حظر األسلحة 

املفروض عى إيران منذ 13 عاماً، والذي ينتهي العمل به يف 18 أكتوبر املقبل".
وأكد املســؤول األمريكي "أن عدم تمديد هذا القرار )حظر األســلحة عى إيران( 
سيعني مزيداً من تصدير األسلحة من إيران إىل اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ومزيداً 

من األسلحة اإليرانية لحزب الله اللبناني.

احلرضمي مليشيا احلوثي تفتعل أزمة املشتقات النفطية ملامرسة االبتزاز السيايس

مدير عام الشرطة يؤكد على أهمية دور عقال الحارات 
في تعزيز األمن والسكينة العامة
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رئيس الجمهورية: المرحلة
عند ثقة فخامة الرئيــس، ومواصالً ملــرشوع بناء الدولة 
االتحادية الجديــدة التي يطمح أن يعيش يف كنفها الشــعب 
اليمني بأمن وأمان واستقرار. حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة 

الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

البركاني
سلطان الربكاني، جهود اململكة العربية السعودية الشقيقة 
يف ترسيع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بني الحكومة واملجلس 

االنتقايل.
وعرب الربكاني يف رسالته التي وجهها، أمس األربعاء، إىل نائب 
وزير الدفاع والطريان الســعودي صاحب السمو امللكي األمري 
خالد بن سلمان، باســمه ونيابة عن زمالئه يف رئاسة مجلس 
النواب، عن شكرهم لجهوده التي أثمرت يف نجاح هذا التوافق 
السيايس بتوقيع االتفاق أوالً وآلية تنفيذه وإعالن الفصل األول 
صبيحة يومنا هذا أمام مباركة شعبنا وتطلعه للخالص من هذا 
الكابوس الذي خنق أنفاســه منذ االنقالب الحوثي املدعوم من 

حكومة طهران العابثة بأمن اليمن واملنطقة العربية. 
وقال رئيس مجلس النواب يف الرســالة: "إننا إذ نستعرض 
املشــهد بكل التعقيدات التي رافقت جهودكم وجهود فريقكم 
السيايس الذي عمل ليل نهار بجٍد واجتهاد وإخالص إلنجاز هذه 
املهمة املعقدة واالنتصار التاريخــي، ونقدر صربكم وتحليكم 
بالحكمة وروح األخوة لتجنيب إخوانكــم اليمنيني املزيد من 
املعاناة واالقتتال ليصبح هذا اإلنجاز إضافًة جديدًة إىل صفحتكم 
فة أثناء توليكم مهام اإلرشاف عى هذا امللف الذي نال منكم  املرشِّ
االهتمام والصرب واألناة وســعة الصدر للتغلب عى الصعوبات 
الكبرية التي حاولت إعاقــة مهمتكم وانترصتم عليها بالكثري 
من الحكمة والصرب والجهد والحرص عى تحقيق الســالم بني 

أشقائكم يف اليمن". 
وأضاف الربكاني "إن ما تم إنجازه بفضلكم وبرباعة وكفاءة 
الفريق العامل معكم يمثل إرشاقــًة جديدًة يف تجليات اململكة 
العربية السعودية وجهدها الجبار لدعم األمن والسالم يف اليمن 
بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن 
سلمان، كما أنه محطة مهمة يف سجل التعاون والتنسيق املشرتك 
بني اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة". 
وعرب رئيس مجلس النواب، عن بالغ التهاني والتربيكات بهذا 
اإلنجاز العظيم الذي جاء يف هذه األيام املباركة، أيام عيد األضحى 
املبارك..سائالً الله أن يعيده عى اليمن وشعبه وعى قيادة اململكة 

وشعبها بالخري والسعادة واألمان.
رئيس الوزراء

اإلنساني لوكاالت األمم املتحدة، إذا لم يكن هناك حلول عاجلة 
لذلك.

وأكــد اللقاء عى أهمية العمل من أجل اســتيفاء التعهدات 
لتمويل الربامج الحيوية اإلنســانية، ورضورة أن يرتافق تنفيذ 
الخطة اإلنسانية مع برامج تنموية تسهم يف خلق مصادر دخل 

ثابتة وتسهم يف دعم االقتصاد الوطني.
من جانبها تطرقت املســؤولة األممية إىل الفجوة القائمة يف 
تمويل خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن، وأهمية العمل عى 
تغطيتها بما يضمن تمكني األمم املتحدة من االستمرار يف دورها 
بتنفيذ املشاريع واألنشطة لتخفيف حدة األزمة اإلنسانية. حرض 
اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة ورئيس الجهاز 

التنفيذي الستيعاب تعهدات املانحني عالء قاسم. 
ويف ســياق آخر، وجه رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
الوزارات والجهات املختصة والسلطة املحلية بمحافظة الحديدة 
بتقديم كل أوجه الدعم واملساعدات اإلغاثية الالزمة للمترضرين 
من ســيول األمطار التي اجتاحت املحافظة، وخلفت أرضاراً 

برشية ومادية كبرية.
وأكد رئيس الوزراء خالل اتصال هاتفي أجراه، أمس األربعاء، 
مع محافــظ الحديدة الدكتور الحســن طاهر، عى املنظمات 
الدولية واإلنســانية رسعة تقديم املواد اإلغاثية وإيواء األرس 
املترضرة، والتنسيق مع الجهات الحكومية املختصة إليصالها 
خاصة إىل املناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية.. 
الفتا إىل أن الحكومة تعمل انطالقا من مسؤوليتها الوطنية عى 
تقديم كل أشكال اإلغاثة واملســاعدات اإلنسانية للمواطنني يف 

جميع أنحاء اليمن دون استثناء.
كما وجه الدكتور معني عبدامللك، اللجنة العليا لإلغاثة والوحدة 
التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني بتفعيل التنسيق مع املنظمات 
األممية والدولية ورشكاء العمل اإلنساني إلسناد عمليات اإلغاثة 
واإليواء للمترضرين من سيول األمطار يف محافظة الحديدة.. 
مقدما التعازي واملواســاة نيابة عن فخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة لعائالت الضحايا، 

وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابني.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ الحديدة عى تقرير أويل حول 
حجم األرضار املادية والبرشية، والعوائق التي تواجه عمليات 
تقديم اإلغاثة اإلنســانية للمترضريــن يف املناطق الخاضعة 
لسيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية التي تعد األكثر ترضراً جراء 

السيول. 

بادي: الحكومة
االنتقايل الجنوبي الذي تم توقيعه يف الخامس من شهر نوفمرب 
)ترشين الثاني( من عام 2019م، واستكماالً لجهود اململكة يف 
تحقيق األمن واالســتقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت 
اململكة للطرفني آلية لترسيع العمل باالتفاق عرب نقاط تنفيذية 
تتضمن، اســتمرار وقف إطالق النار والتصعيد بني الحكومة 
الرشعية واملجلس االنتقايل الجنوبي والذي بدأ رسيانه منذ 22 

/ 6 / 2020 م".
وأضاف املصدر يف ترصيح نرشته وكالة األنباء الســعودية 
)واس( :” وإعالن املجلس االنتقايل الجنوبي التخيل عن اإلدارة 
الذاتية وتطبيــق اتفاق الرياض وتعيــني محافظ ومدير أمن 
ملحافظة عدن، وتكليــف دولة رئيس الــوزراء اليمني ليتوىل 
تشــكيل حكومة كفاءات سياســية خالل 30 يوماً، و خروج 
القوات العســكرية من عدن إىل خارج املحافظة وفصل قوات 
الطرفني يف )أبني( وإعادتها إىل مواقعها السابقة، وإصدار قرار 
تشــكيل أعضاء الحكومة مناصفة بني الشمال والجنوب بمن 
فيهم الوزراء املرشحون من املجلس االنتقايل الجنوبي، فور إتمام 
ذلك، وأن يبارشوا مهام عملهم يف )عدن( واالستمرار يف استكمال 

تنفيذ اتفاق الرياض يف كافة نقاطه ومساراته".
وأردف املصدر قائال:” بأنه جرى العمل عى جمع طريف االتفاق 
يف الرياض، وبمشــاركة فاعلة من األشــقاء يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وقد اســتجاب الطرفان وأبديا موافقتهما عى 
هذه اآللية وتوافقا عى بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة 
وترسيع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني 
وتهيئة األجواء ملمارســة الحكومة لجميــع أعمالها من عدن 
وانطالق عجلة التنمية يف املناطق املحررة، والدفع بمســارات 

إنهاء األزمة اليمنية وعى رأسها مسار السالم الذي ترعاه األمم 
املتحدة ومبعوثها إىل اليمن".

وقال املصدر إن اململكة ُتثمن التجاوب املثمر من فخامة الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية واملجلس 
االنتقايل الجنوبي، الذي أدى إىل التوصل إىل هذه النتائج اإليجابية، 

وتؤكد يف ذات الوقت عى أهمية االلتزام بما تم التوصل إليه.
وأكد املصدر املسؤول استمرار دعم التحالف الذي تقوده اململكة 
للحكومة الرشعية اليمنية واستمرار جهود األمم املتحدة الرامية 
للتوصل إىل حل سيايس شــامل لألزمة اليمنية وفق املرجعيات 

الثالث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.

مجلس األمن ُيعرب
وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج 

مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك يف اإلحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته املنعقدة 
افرتاضياً، مساء الثالثاء، حول األوضاع يف منطقة الرشق األوسط 
واليمن. وأعرب أعضاء املجلس عــن دعمهم الثابت للمبعوث 
األممي الخاص لليمن، داعني األطراف إىل املوافقة عى مقرتحات 
الوســاطة بصورة عاجلة، مجددين التأكيد عى القرار 2532، 
ومعربني عن تأييدهم لدعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل وقف 
األعمال القتالية. ودعا األعضــاء جميع املانحني إىل اإلرساع يف 
تقديم التربعات، ورصف تعهداتهم، وإنقاذ األرواح، معربين عن 
قلقهم العميق إزاء نقص التمويــل الذي يزيد من تفاقم خطر 

سوء التغذية الحاد. 
ورحب مجلس األمن الدويل بالجهود التي تبذلها اململكة العربية 
السعودية إلعادة تنشــيط اتفاق الرياض، مشدداً عى أهمية 

تنفيذه بشكل رسيع و فعال.

السعدي: الحكومة ترفض
إطارها بما يف ذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب 
وفتح الطرقات، وإطالق رساح كافــة املعتقلني واملحتجزين، 
وفتح مطار صنعاء للرحالت الدولية عرب الناقل الوطني والتي 

من شأنها التخفيف من معاناة اليمنيني.
ولفت السفري الســعدي إىل أن الحكومة بادرت بالتعاون مع 
املبعوث الخاص لألمني العام لألمــم املتحدة عى وضع خطة 
لتغطية املتبقي من رواتب القطاع املدني يف املناطق التي تسيطر 
عليها املليشيا الحوثية، من خالل تخصيص العوائد الرضيبية 
والجمركية للمشتقات النفطية يف ميناء الحديدة لدفع الرواتب 
عرب حساب خاص يف فرع البنك املركزي ملدينة الحديدة، وتحت 
إرشاف مكتب املبعوث، و فوجئت بنهب الحوثيني للمبالغ التي تم 
إيداعها و التي تتجاوز )35 مليار ريال يمني( لتمويل مجهودها 
الحربي واإلثراء الشخيص، و ما تزال تنتظر موقفاً حازماً حيال 
هذا الخرق الفاضح للتفاهمــات التي ترعاها األمم املتحدة، و 
االستخفاف الذي تبديه تلك املليشيا باملجتمع الدويل و بمعاناة 

املواطنني.
وأوضح أن الحكومة وجهت نداءات علنية متكررة للمليشيا 
الحوثية من أجل توحيد الجهود ملواجهة جائحة كورونا، وتبني 
سياسة صحية موحدة، وتسخري كافة اإلمكانيات ملواجهة هذه 
الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الرشعية وقف 
إطالق النار من طرف واحد، ولم تلق هذه املبادرات إال التجاهل 
والرفض من قبل تلك املليشــيا، بل إنها ذهبــت يف حالة إنكار 
لوجود الوباء، وأسدلت ستاراً من العتمة و التعتيم حول الوضع 
الصحي يف املناطق التي تسيطر عليها، وأخضعت الطواقم الطبية 
للرتهيب، ومارست ترويعاً للمجتمع و أعماالً ال إنسانية بحق 

املشتبهني باإلصابة و بحق عائالتهم.
وأضاف "أن اســتمرار مليشــيا الحوثي يف تسيس ورفض 
املبادرات املقدمة من الحكومة، و غياب الشــفافية يف الوقت 
الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض، مع وجود شحة 
يف أدوات الفحص والعالج، وتهالك النظام الصحي، هو خطيئة 
كربى ".. مناشداً األمم املتحدة واملجتمع الدويل والدول املانحة، 
ومنظمة الصحة العامليــة، واملنظمات األخرى ذات العالقة، إىل 
تقديم الدعم العاجل للحكومة والشــعب اليمني، ملواجهة هذه 
الجائحة يف مختلف محافظــات الجمهورية، وتوفري الحماية 
والدعم الالزم للعاملني يف القطاع الصحي، والضغط عى املليشيا 
الحوثية للتعاطي مــع املبادرات والدعــوات املقدمة من قبل 
الحكومة لتوحيد الجهود ملواجهة هذا الوباء الذي ينذر بفاجعة 

غري مسبوقة يف اليمن.
وتطرق الســفري الســعدي إىل قضية ناقلة النفط صافر يف 
الحديدة ودعوة مجلس األمن منتصف يوليو الجاري للحوثيني إىل 
اتخاذ إجراءات ملموسة عى أرض الواقع ودون تأخري أو رشوط 
مسبقة و تسهيل وصول الفريق الفني لألمم املتحدة إىل الناقلة 
و تقييم حالتها و إجراء اإلصالحات العاجلة الالزمة واستخراج 
النفط والتعاون مع األمم املتحدة يف هذا املجال .. مشرياً إىل أنه بعد 
مرور أسبوعني عى عقد هذه الجلسة ال يزال الحوثيون يماطلون 

ويضعون العراقيل والرشوط أمام مهمة الفريق.
وتابع "ويتضح جلياً أن املليشيا الحوثية تنتهج نفس طريقة 
التعامل التي دأبت عليها خالل الســنوات املاضية المتصاص 
الضغط الدويل قبيل انعقاد جلســات مجلس األمن يف الشــأن 
اليمني، ومن ثم العودة للتعنت واملماطلة وخداع املجتمع الدويل، 

رامية عرض الحائط كل ما يصدر عن هذا املجلس".
وجدد دعوة الحكومة ملجلس األمن إىل تحمل مســؤولياته 
واتخاذ اإلجراءات العاجلة والرضورية وممارسة الضغط عى 
تلك املليشيا للسماح للفريق الفني لألمم املتحدة بتقييم و تفريغ 
خزان صافر وتســهيل مهمة الفريق دون أي تأخري أو رشوط 
مسبقة تجنًبا لحدوث كارثة بيئية و اقتصادية و إنسانية ستؤثر 

عى اليمن و املنطقة و العالم.
وأكد الســعدي حرص الحكومة اليمنية عــى تنفيذ اتفاق 
الرياض وعربت الحكومة عن ذلك يف أكثر من مناســبة وفقاً 
للمصفوفة املزمنة املوقع عليها.. الفتاً إىل أن هناك جهوداً كبرية 
و مقدرة يبذلها األشقاء يف اململكة العربية السعودية للمساعدة 

يف استئناف تنفيذ االتفاق.
وأضاف "تدعو الحكومة، املجلس االنتقايل إىل االلتزام بتنفيذ 
هذا االتفاق الذي يعد خارطــة طريق للخروج من هذه األزمة، 
و الرتاجع عن إعالنه ما يسمى "اإلدارة الذاتية" و كل ما ترتب 
عليه، و تمكني مؤسســات الدولة من القيام بواجباتها تجاه 
املواطنني يف محافظة عدن والكف عن محاولة االســتمرار يف 
التصعيد عى األرض، وتوحيد الجهود إلنهاء انقالب املليشــيا 
الحوثية املدعومة من إيران لزعزعة األمن واالستقرار يف اليمن 
واملنطقة كما أكدت عليه التقارير األممية األخرية، باإلضافة إىل 

تنسيق الجهود املشرتكة ملواجهة جائحة كورونا.
وأشــار إىل أهمية إعادة األوضــاع إىل طبيعتها يف محافظة 
أرخبيل سقطرى التي تشــتهر بتنوعها النباتي والبيئي الذي 
يجعلها واحدة من أهم املحميات الطبيعية يف العالم واملدرجة يف 
قائمة الرتاث العاملي، كما أن استمرار العبث والتصعيد يف جزيرة 

سقطرى والذي لم تشهده يوما هو أمر مرفوض ومدان.

إعـــــالن تـــجـاري

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

ــة  ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
تعــز واللجنــة التحضرييــة لجمعيــة رصايف تعــز بأنــه تقــرر 
عقــد االجتمــاع التأســييس للجمعيــة يــوم الخميــس املوافــق 
٢٠٢٠/8/6م، وذلــك يف تمــام الســاعة الـــ1٠ صباحــاً بمقر/ 
املركــز اليمنــي لقيــاس الــرأي الــدور الثانــي الكائــن بعمــارة 
العــوايض للرصافــة- مديريــة املظفــر- وذلــك ملناقشــة 
مــرشوع النظــام األســايس وإقــراره وانتخــاب هيئــة إداريــة 

ــة رقابــة وتفتيــش للجمعيــة. ولجن
ــة  ــبني للجمعي ــني واملنتس ــاء املؤسس ــوة األعض ــى اإلخ فع

ــاله. ــن أع ــكان املحددي ــان وامل ــور يف الزم الحض
ــدى األخ/  ــاً ل ــيظل مفتوح ــاب س ــاب االنتس ــأن ب ــاً ب علم
عمــر عبدامللــك أنعــم- تلفــون )777٢٣7٥٠7- ٢٣7٥٠9( 

ــة. ــييس للجمعي ــاع التأس ــد االجتم ــد عق ــى موع حت

تعلــن نيابــة املــرور م/ مــأرب عــن وفــاة الشــخص 
ــروري  ــادث م ــة ح ــاه نتيج ــه أدن ــة صورت املبين
بخــط حريــب بيحــان بتاريــخ ٢٠٢٠/٥/٢7م فعــى 
مــن يعرفــه أو لــه صلــه قرابــة بــه عليــه الحضــور 

ــة. ــراءات الالزم ــتكمال اإلج ــة الس إىل النياب

االبتدائيــة  مــأرب  محكمــة  تعلــن 

ــيل  ــد ع ــه/ أحم ــى علي ــى املدع ــأن ع ب

ــة  ــور لجلس ــامة الحض ــد ش ــادي أحم عب

املوافق ٢٠٢٠/8/18م،  1441/1٢/٢8هـ، 

للــرد عــى دعــوى الفســخ املقدمــة مــن/ 

ــادي أحمــد شــامة،  ــه عب ــد الل وحــدة عب

ــاً  ــاً طبق ــه غيابي ــيتم محاكمت ــم س مال

لنــص املــادة ٢8٥ ومــا بعدهــا مــن 

ــة. ــراءات الجزائي ــون اإلج قان

ــب  ــأن صاح ــأرب ب ــتئناف م/ م ــة اس ــن نياب تعل
الصــورة أعــاله قــد تــويف يف حــادث مــروري بخــط 
ــنة ٢٠19م غ ج،  ــم: )٥18( لس ــة رق ــرب- قضي الع
فعــى مــن يتعــرف عليــه أو لــه صلــة قرابــة بــه 
ــأرب  ــتئناف م/ م ــة اس ــور إىل نياب ــه الحض علي

ــة. ــراءات القانوني ــتكمال اإلج الس



الــعـدد »١٩٣٩« الخميس ٩ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٣٠ يـــولــيــو ٢٠٢٠م

أكد فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هــادي رئيس الجمهوريــة، عى أهمية 
حرضموت يف حارض الوطن ومستقبله كما 
كانت عى الدوام نبض الوطن وجوهرته 
التي ال يستقيم الحال إال بحصول أبنائها 
عى مكانتهــم التي يســتحقونها عى 

مختلف النواحي والصعد.
جاء ذلك خالل استقبال فخامته، االثنني، 
قيادة وممثيل مرجعية حرضموت الوادي 
ومؤتمر حرضموت الجامع بقيادة كل من 
عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن 
صالح الكثريي، وجمعان سعيد مبارك بن 
سعد، وأبوبكر أحمد الرسي، وطارق سالم 
العكربي، وأكرم نصيب العامري، ومحمد 

عوض العيل.
ورحب فخامة الرئيس بالجميع.. مجدداً 
تأكيده إيالء محافظة حرضموت اهتمامه 
الخاص من خالل جملة املشــاريع التي 
نالتها أو التي قيــد التنفيذ يف إطار واقع 
البلد الجديد املرتكز عى مخرجات الحوار 
الوطني وتفعيل األقاليم بعيداً عن املركزية 
املفرطة وإرشاك املجتمع يف بناء ورســم 
مســتقبلهم الذي عنوانه التنمية واألمن 

واالستقرار والسالم.
وثمن فخامة الرئيــس جهود الجميع 
يف هذا الصــدد.. مؤكداً عى موقف الدولة 
الداعم لهم لتجسد حرضموت نموذجيتها 
وتفردها يف التعايــش والتحول اإليجابي 

والنهوض املجتمعي. 
واســتمع فخامة الرئيس، إىل أحاديث 
قيادة وممثيل مرجعية حرضموت الوادي 
ومؤتمر حرضموت الجامع والتي تركزت 
عى جملة االحتياجات واملطالب والرشاكة 
التي يستحقها أبناء حرضموت التي تقف 
دوماً مع الوطن وتدعــم رشعية الدولة 
ممثلة بفخامة الرئيس ومرشوعه العادل 
املنبثق عــن مخرجات الحــوار الوطني 
يف إرســاء يمن اتحادي جديد مبني عى 
الرشاكة والعدالة واملســاواة التي يتطلع 
إليها الجميع لتحقيق املنافسة املرشوعة 
يف بناء الوطــن وتنمية األقاليم بعيداً عن 

الرصاعات والشعارات الزائفة.

وأكد الجميع، أن حرضموت ال تختزل 
يف تيار أو مكون أو حزب أو فئة بل هي 
مجتمع وإقليم لــن يحيد عن مرشوع 
الدولــة اليمنيــة الحديثــة.. مثمنني 
توجيهات فخامــة الرئيــس الدائمة 
فيما يتصل بحرضمــوت واحتياجاتها 
وخدماتها وحل وتذليل قضاياها. ووجه 
فخامة الرئيس الحكومة بالتنسيق مع 
السلطة املحلية يف تنفيذ كافة التوجيهات 
املتعلقة بتعزيز األمن يف الوادي والصحراء 
وكذلك يف إنجاز محطة الكهرباء بساحل 
حرضموت. حرض اللقــاء مدير مكتب 
رئاســة الجمهورية الدكتــور عبدالله 

العليمي. 

القت اآللية املقرتحة لترسيع تنفيذ اتفاق 
الرياض املوقع بني الحكومة اليمنية الرشعية 
واملجلس االنتقايل، والتــي قدمتها اململكة 
العربية السعودية، أمس األربعاء، للطرفني 
للعمل من أجل تنفيذ االتفاق، ترحيباً رسمياً 

وخليجاً وعربياً ودولياً واسعاً.
وتوالت البيانات األولية املرحبة باآللية من 
الحكومة اليمنية ومن بعض الدول العربية 
واألجنبية وجامعــة الدول العربية ومجلس 
التعاون الخليجي والربملان العربي ومنظمة 

التعاون اإلسالمي.  
وتتضمــن اآللية الســعودية املقرتحة: 
اســتمرار وقف إطالق النار والتصعيد بني 
الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل الجنوبي 
والذي بدأ رسيانــه منذ 22 / 6 / 2020 م". 
إعالن املجلس االنتقايل الجنوبي التخيل عن 
اإلدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيني 
محافظ ومدير أمن ملحافظة عدن، وتكليف 
رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك بتشكيل 
حكومة كفاءات سياسية خالل 30 يوماً، و 
خروج القوات العسكرية من عدن إىل خارج 
املحافظة وفصل قــوات الطرفني يف )أبني( 
وإعادتها إىل مواقعها السابقة، وإصدار قرار 
تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بني الشمال 
والجنوب بمن فيهم الوزراء املرشحون من 
املجلس االنتقايل الجنوبي، فور تنفيذ الشقني 
األمني والعســكري التفــاق الرياض ، وأن 
يبارشوا مهام عملهم يف )عدن( واالستمرار يف 
استكمال تنفيذ اتفاق الرياض يف كافة نقاطه 

ومساراته.
وعقب نرش وكالة األنباء السعودية لنص 
اآللية السعودية، فجر أمس األربعاء، رحب 
الحكومة اليمنية، باآللية املقرتحة للترسيع 
بتنفيذ اتفاق الرياض. وأكد املتحدث الرسمي 
باســم الحكومة، راجح بادي، يف ترصيح 
لوكالة )سبأ(، أمس األربعاء، حرص الحكومة 
عى التنفيذ الكامل التفاق الرياض.. مثمنا 
جهود األشقاء يف اململكة العربية السعودية 
ودعمهم ومســاندتهم لتنفيذ االتفاق الذي 
يهدف إىل تثبيت األمن واالستقرار والحفاظ 
عى أمن واســتقرار ووحدة اليمن والدفع 
بعجلة التنمية. كما رحب راجح بادي بإعالن 
املجلــس االنتقايل التخيل عن قــرار اإلدارة 
الذاتية وما ترتب عليها وااللتزام بتنفيذ اتفاق 
الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية 
جادة وحقيقية للميض قدما ورسيعا يف تنفيذ 
بنود االتفاق وفق الفرتات الزمنية املحددة ملا 
يف ذلك من مصلحة وطنية رضورية وملحة.  

الشراكة السياسية
من جهته قال نائب وزير الدفاع السعودي، 
األمري، خالد بن ســلمان بن عبدالعزيز: "إن 
موافقة األطراف اليمنيــة عى آلية ترسيع 
تنفيذ اتفاق الرياض يعرب عن الرغبة الجادة 
يف لغة الحوار وحل التجاذبات واالختالفات 
والقبول باآلخر والسعي للرشاكة السياسية، 
وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سيايس 
شــامل وإنهاء األزمة"..مؤكداً عى أهمية 
مشاركة القيادات السياســية اليمنية مع 
اململكة لتقريب وجهات النظر والوصول إىل 
التوافق عى اآللية املقرتحــة لتنفيذ اتفاق 

الرياض.

وحيا األمري خالد بن ســلمان يف سلسلة 
تغريدات له بتويــرت، جهود فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية 
الذين أيدوا مقــرتح اململكة لترسيع تنفيذ 
اتفاق الرياض.. معربــاً عن تفاؤله وثقته 
بالتزامهم بتنفيذ بنــود االتفاق، وإدراكهم 
حجم املسؤولية عى عاتقهم للتوافق إلعالء 

مصلحة الشعب اليمني الشقيق.
وأضاف "أن أمن واستقرار اليمن وعودته 
القوية كعضو فاعــل يف محيطه الخليجي 
والعربي يمثل هدفاً رئيســياً لتحالف دعم 
الرشعيــة اليمنية".. مشــرياً إىل أن اتفاق 

الرياض يمثل عامالً رئيسياً يف الوصول إىل ذلك 
إضافة إىل دعم جهود املبعوث األممي لليمن 

للتوصل إىل حل سيايس شامل يف اليمن.

توحيد الصف اليمني
ويف السياق، رحب رئيس الربملان العربي 
لمي، باآللية التي قدمتها  الدكتور مشعل السُّ
اململكة العربية السعودية لترسيع العمل يف 
تنفيذ اتفاق الرياض بني الحكومة اليمنية 

واملجلس االنتقايل.
وثمن رئيس الربملان العربي يف بيان نرشته 
وكالة)ســبأ(، أمس األربعاء، عالياً الجهود 
املخلصة واملقدرة التي بذلتها اململكة العربية 
السعودية لجميع األشقاء اليمنيني ومعالجة 
الخالفات وإزالة العقبات التي تســببت يف 
تأخري تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة 

أساسية للحفاظ عى سيادة اليمن وتحقيق 
وحدته.

وأكد رئيس الربملان العربي أن هذه اآللية 
تأتي اســتكماالً لجهود اململكــة العربية 
الســعودية يف تعزيز وحدة اليمن الشقيق 
وتحقيق أمنه واســتقراره، كما ستسهم يف 
توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسســات 
الدولة، وتنفيذ املرشوعات اإلنسانية وترسيع 
عجلة التنمية يف املناطق املحررة، بما يعود 
بالنفع عى الشعب اليمني الشقيق والتخفيف 

من معاناته.
ودعا رئيس الربملان العربي جميع األطراف 
إىل رسعة العمل عى تنفيذ هذه اآللية وتغليب 

مصالح الشــعب اليمني وتوحيد الجهود يف 
مواجهة مليشيا الحوثي االنقالبية، واستعادة 
مؤسســات الدولة الرشعية وضمان وحدة 

وسالمة أرايض الجمهورية اليمنية.
وأعرب رئيس الربملــان العربي عن دعم 
الربملان العربي التام للجهــود التي يبذلها 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية لتحقيق األمن واالستقرار، وصناعة 
الســالم والتنمية يف اليمن، والتوصل إىل حل 
سيايس شامل لألزمة اليمنية ينهي االنقالب 
ويعيد السلطة الرشعية عى كافة األرايض 
اليمنية وفق املرجعيــات الثالث املتمثلة يف 
مبادرة مجلس التعــاون الخليجي وآلياتها 
التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، 
وقرارات مجلس األمن الــدويل ذات الصلة 

وخاصة القرار رقم 2216.  

عودة الحكومة إلى عدن 
أشــاد األمني العام ملجلس التعاون لدول 
الخليــج العربية الدكتــور نايف الحجرف 
بالجهــود التي بذلتهــا اململكــة العربية 
السعودية، وأســفرت عن قبول الحكومة 
اليمنية واملجلس االنتقايل لآللية التي اقرتحتها 
اململكة لترسيع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض 

وااللتزام ببدء العمل بها.
وأشار الحجرف، إىل أن تلك الجهود تأتي 
بهدف تجــاوز العقبــات القائمة وتغليب 
مصالح الشــعب اليمني وتهيئــة األجواء 

ملمارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها 
من عدن وانطالق عجلة التنمية يف املناطق 
املحررة والدفع بمسارات إنهاء األزمة اليمنية 

يف جميع أبعادها.
وأكد األمني العام ملجلــس التعاون لدول 
الخليج العربية، حرص املجلس عى استعادة 
األمن واالســتقرار يف اليمن وعودته القوية 
كعضو فاعل يف محيطه الخليجي والعربي 
ودعم املجلس لجهود األمم املتحدة الرامية إىل 
التوصل إىل حل سيايس شامل لألزمة اليمنية 
وفق املبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني الشــامل وقرار 

مجلس األمن 2216.

تفعيل مؤسسات الدولة
ويف نفس السياق، ثمنت جمهورية مرص 

العربية، جھود اململكة العربية الســعودية 
وحرصھا عــى تنفیذ )اتفــاق الریاض( 
ومبادرتھا بطرح آلیة لترسیع تنفیذ االتفاق 

بین الحكومة الیمنیة واملجلس االنتقايل.
وقالت وزارة الخارجية املرصیة يف بیان لھا، 
أمس األربعاء: "إن اآللية التي طرحتها اململكة 
العربية السعودية تضمنت عنارص محددة 
تستهدف وقف إطالق النار والتصعید، ودعم 
مسار الحل الســیايس وتفعیل مؤسسات 

الدولة وتحقیق األمن واالستقرار بالیمن".
ورحب البیان بتجاوب الحكومة الیمنیة 
الرشعیة واملجلس االنتقايل مع اآللیة وبما 

یستھدف تجاوز العقبات القائمة وتغلیب 
مصلحة الشــعب الیمني وتھیئة  األجواء 
الستئناف العملیة السیاسیة بھدف التوصل 

إىل حل شامل لألزمة الیمنیة.
وأشار يف ھذا الصدد إىل أن اآللیة الجدیدة 
تستند إىل مرجعیات التســویة السیاسیة 
املتفق علیھا السیما مبادرة مجلس التعاون  
الخلیجــي وآلیاتھــا التنفیذیة ومخرجات 
الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس األمن 

رقم 2216.   

تخفيف معاناة الشعب اليمني
من جانبه أكد األمني العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، أن اآللية التي أعلنت 
عنها اململكة العربية السعودية لترسيع تنفيذ 
اتفاق الرياض بني الحكومة اليمنية واملجلس 

االنتقايل ُتمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي 
يف اليمن.

وأشــار أبو الغيط يف بيــان صحفي، إىل 
إن اتفاق الريــاض ُيمثل خطوة مهمة نحو 
معالجة األوضاع اإلنســانية واالجتماعية 
الصعبة يف جميــع األرايض اليمنية، خاصة 
يف ضوء التهديدات الصحيــة والصعوبات 
االقتصادية الخطرية التي ُيعاني منها أبناء 
اليمن.. الفتاً إىل أن املرحلة الحالية تتطلب من 
كل املُخلصني إعالء املصلحة الوطنية لليمن 
وشــعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، 
وتكثيف الجهود من أجــل تخفيف معاناة 
الشعب وإنهائها، وتحقيق االستقرار يف ربوع 

اليمن كافة.
ورحب أبو الغيــط، بالجهود التي قامت 
بها اململكة العربية السعودية إلعادة تفعيل 
اتفاق الرياض.. معرباً عن ارتياحه للمواقف 
التي اتخذها كٌل من الحكومة اليمنية واملجلس 
االنتقايل مؤخــراً من أجل إنهــاء األزمة يف 
املناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إىل تسوية 
مناسبة تســمح بإعادة االستقرار وتطبيق 

اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.

االحتكام للحل السياسي
ثمن األمــني العــام ملنظمــة التعاون 
اإلســالمي، الدكتور يوسف العثيمني جهود 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، الذي يبذل وسعه من أجل اليمن 
املوحد واملحرر من قبضة مليشــيا الحوثي 

االنقالبية.
واشاد العثيمني بإسهام وفدي الحكومة 
اليمنيــة واملجلس االنتقايل، الــذي أدى إىل 
التوصل التفاق حول آلية ترسيع العمل باتفاق 
الرياض.. مرحباً بجهــود اململكة العربية 
السعودية رئيســة القمة اإلسالمية الرابعة 
عرشة، يف التوصل إىل اتفاق حول آلية ترسيع 
العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بني 
الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل الجنوبي.
وأكد العثيمني أن اإلعالن عن آلية ترسيع 
العمــل باتفاق الرياض، ومــا تضمنه من 
نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود اململكة 
السياسية املستمرة منذ توقيع االتفاق إليجاد 
حل توافقي يقبل به طرفا االتفاق وتمسكها 
بمنهــج الحكمة والتــوازن يف التعامل مع 
الطرفني بما يضمن بقاء الجميع عى طاولة 
املفاوضات واالحتكام إىل الحل الســيايس 

عوضا عن العسكري.   

خطوة رئيسية نحو حل مستدام
ويف نفس الســياق، رحبت بريطانيا بما 
قدمته حكومة اململكة العربية الســعودية 
للحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل، بشأن 

آلية لترسيع العمل يف تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال وزير الخارجية الربيطاني دومينك 
راب يف بيان له، أمــس األربعاء "إن اتفاقية 
الرياض تعد خطوة رئيســية ضمن جهود 
التوصل إىل حل سلمي مستدام يف اليمن، وتمثل 
تقدماً مهماً يف هذا اإلطــار".. داعياً جميع 
األطراف املعنّية إىل االستمرار يف تفعيل روح 
التحاور، وتقديم املزيد من التنازالت من أجل 

إنهاء األزمة اليمنية.

ترحيب رسمي وخليجي وعربي ودولي واسع باآللية السعودية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

احلكومة تؤكد حرصها عىل التنفيذ الكامل التفاق الرياض
للحفاظ عىل وحدة اليمن وأمنه واستقراره 

األمير خالد بن ســلمان : أمن واســتقرار اليمن يمثل هدف رئيســي لتحالف دعم الشــرعية اليمنية
مــرص: اآللية املقرتحــة لتنفيذ اتفاق الرياض تســتهدف تفعيل مؤسســات الدولــة وحتقيق األمن واالســتقرار باليمن

خالل استقباله قيادة وممثلي مرجعية حضرموت الوادي ومؤتمر حضرموت الجامع

رئيس اجلمهورية: حرضموت نبض الوطن وجوهرته وال يستقيم احلال إال بحصول أبنائها عىل مكانتهم التي يستحقوهنا
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 مخطط إيران التوسعي يستهدف 
الدول والهوية العربية ووجودها في 

اليمن سيعمل على زعزعة االستقرار 
في منطقة الخليج العربي والبحر األحمر 

وباب المندب

  وزير الخارجية البريطاني: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة رئيســية للتوصل لحل سلمي مستدام في اليمن
 لجهود المملكة في تعزيز وحدة اليمن وتحقيق أمنه واســتقراره

ً
 البرلمان العربي: اآللية تأتي اســتكماال

 مجلس التعاون الخليجي: هدف اآللية المقترحة تهيئة األجواء لممارســة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن 
 الجامعــة العربيــة: تنفيــذ اتفاق الرياض خطــوة مهمة لمعالجــة األوضاع اإلنســانية الصعبة في اليمن 



الــعـدد »١٩٣٩« الخميس ٩ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٣٠ يـــولــيــو ٢٠٢٠م

   تقرير/ قاسم الجبري
اســتبقت مليشيا الحوثي جلســة مجلس األمن 
الدويل- عقدها منتصف الشــهر الجــاري - والتي 
خصصها ملناقشة وضع ســفينة صافر استجابة 
لدعوة الحكومة اليمنية بالتلميح إىل أنها وافقت عى 
إرســال فريق فني أممي، غري أن الحكومة اليمنية 
شككت يف جدية الحوثيني وأشارت إىل خشيتها من 
أن تكون تلك املوافقة املزعومة مجرد مناورة لتفادي 

جلسة مجلس األمن. 
 شــكوك الحكومة كانت محقة فقد تراجعت 
مليشيا الحوثي املدعومة من إيران عن وعود خطية 
بالســماح للفريق األممي بتفقد وصيانة ناقلة 
النفط "صافر" املهجورة قبالة ساحل رأس عيىس 

يف البحر األحمر.
مليشيا الحوثي رضبت بمطالبة مجلس األمن الدويل 
لها - يف جلسته بشــأن الخزان العائم صافر- بتنفيذ 
إجراءات ملموسة دون تأخري بشأن أزمة الناقلة صافر 

عرض الحائط.
دعوة ممثيل الدول األعضاء للحوثيني لتحويل ذاك 
االلتزام إىل إجراء ملموس يف أقرب وقت ممكن، بما يف 
ذلك املوافقة عى تصاريح الدخول، وطريق سفر آمن 
إىل الناقلة، وجميع الرتتيبات اللوجســتية األخرى، لم 
تعرها املليشيا الحوثية اهتماما تماما كعادتها يف عدم 
االكرتاث للحالة اإلنســانية التي أوصلت - بانقالبها- 

الشعب إليها. 

المليشيا تشترط وجود طرف ثالث
الحوثيون ردوا عى مطالبــة رئيس مجلس األمن 
الدويل كريســتوف هويســجن الذي شدد عى أهمية 
تســهيل الوصول غري املرشوط لخرباء األمم املتحدة 
التقنيني لتقييم حالة الناقلــة وإجراء أية إصالحات 
عاجلة محتملة، وضمان التعــاون الوثيق مع األمم 
املتحدة، ردت عليه باشــرتاط دخــول طرف ثالث يف 

األزمة. 
فقد أعلنت املليشيا أن األمم املتحدة خالفت اتفاق 
تقييم خزان صافر النفطي، وطالبت بتدخل طرف دويل 

ثالث لحل األزمة.
محمد عيل الحوثــي عضو ما ُيســمى باملجلس 
السيايس قال:إن وزارة الخارجية )التابعة لسلطتهم 
يف صنعاء( أبلغتهم عن أسفها  ملخالفة األمم املتحدة 

ما تم االتفاق عليه بخصوص خزان صافر".
وتابع يف تغريدة عى تويرت حتى ال نســتمر يف جدل 
عقيم. فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دويل غري مشارك 

بالعدوان حسب قوله تداركاً ألي كارثة أو إعاقة. 

تراجع عن ما التزموا به 
الرتاجع الحوثــي يأتي مطابقــاً لتوقعات الكثري 
من املتابعني واملهتمني بالقضية، وتعزيزا لتحذيرات 
مسؤولني يمنيني من أن تكون موافقة الحوثيني مجرد 
"مراوغة" السيما قبيل جلسة مجلس األمن الدويل التي 

ناقشت القضية.
فقد قال - حينهــا- راجح بادي املتحدث باســم 
الحكومــة  إن الحكومة لديها شــكوك يف مصداقية 
الحوثيني، مضيفاً: "نخىش أن تكون هذه مناورة قبل 
جلسة مجلس األمن املخصصة ملناقشة وضع السفينة 
صافر التي تنذر بكارثة بيئية تهدد البحر األحمر بشكل 

كبري وخطري جداً".

البد من موقف دولي حازم 
رئيس الوزراء الدكتور معــني عبدامللك بعد تنصل 
مليشــيا الحوثي الخطي شــدد عى رضورة اتخاذ 
املجتمع الدويل موقف حازم تجاه استمرار مراوغات 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف القبول بتفريغ خزان صافر 
النفطي وتفادي أكرب كارثة بيئية يف العالم مشريا إىل 
أن الحكومة كانت وال تزال منفتحة بشكل كامل عى 
كل الحلول التي تؤدي إىل تفريغ الخزان لتجنيب اليمن 
واملنطقة والعالم كارثة وشيكة، لكن املليشيا الحوثية 

ترص عى ربطه بقضايا ومسارات أخرى. 

كارثة ستطال الجميع
رئيس الوزراء -خالل لقائه الســفري الرويس لدى 
اليمن فالديمري ديدوشكني- حث املجتمع الدويل واألمم 
املتحدة ومجلس األمن عى العمل بكل الوسائل لتفادي 
الكارثة البيئية الوشيكة، وعدم التهاون أو إهدار مزيد 
من الوقت يف نقاشات عقيمة ال تفيض إىل حلول عاجلة. 
الدكتور معني عبدامللك أكــد أن الصمت الدويل عى 
تراجع مليشيا الحوثي عن تعهداتها بالسماح لفريق 
اممي ملعاينة الخزان تمهيدا لتفريغه أمر غري مقبول 
وال ينبغي السكوت عنه، فالكارثة ستطال الجميع.. 
معربا عن تطلعه إىل دور حاســم لألصدقاء الروس 
والدول دائمة العضوية يف مجلس األمن واملجتمع الدويل 

بشكل عام يف هذا امللف. 

الغرابة 
وزير الخارجية  -خالل اتصال هاتفي مع سفرية 

جمهورية أملانيا اإلتحادية لدى اليمن كارال مولر- لفت 
إىل أن تراجع املليشيا مؤخرا لم يكن مستغربا وأن عى 
املجتمع الدويل ومجلس األمن اتخاذ إجراءات حازمة 
إللزام املليشيا باالنصياع لدعوة املجتمع الدويل يف هذا 
الشأن لتفادي كارثة بيئية ال يحمد عقباها عى اليمن 

واملنطقة.
محمد الحرضمي أكد عى رضورة االســتمرار يف 
الضغط عى املليشيا الحوثية من أجل إلزامها بتنفيذ 
ما تعهدت به بالسماح لفريق األمم املتحدة بالوصول 
لخزان النفــط "صافر" من أجــل تقييمه وتفريغه 

والتخلص منه.

أداة لالبتزاز والمساومة 
وزير اإلعالم يف الحكومة الرشعية قال:إن مليشــيا 
الحوثي تتخــذ خزان صافــر العائــم أداة لالبتزاز 
واملســاومة، وتقف حجر عثرة أمام اتخاذ معالجات 
حقيقية تنهــي مخاطر ترسب أو غــرق أو انفجار 
الناقلة وما تمثله من تهديــد بيئي كارثي عى اليمن 

ودول اإلقليم.
معمر اإلرياني أوضح أن تراجع مليشيا الحوثي عن 
تعهداتها بخصوص خزان  صافر العائم تأكيد ملا أشار 
إليه سابقا مسؤولون حكوميون من مراوغة الحوثي 
بإعالنه املوافقة عــى معاينة وتقييم فريق فني تابع 
لألمم املتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة 
مجلس األمن التي خصصت ملناقشة املخاطر املرتتبة 

عى ترسب أو انفجار الناقلة. 
اإلرياني أشــار إىل أن االنقالب عى التعهدات وعدم 
الوفاء بااللتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب 

الســتة مرورا بأحداث محافظة عمــران واجتياح 
العاصمة صنعــاء مرورا باتفاق الســلم والرشاكة 
وجوالت الحوار يف جنيف والكويت وانتهاء باتفاقات 
ســتوكهولم بخصوص الحديــدة، وإطالق األرسى 
واملختطفني وفك الحصــار عن تعز والتي لم تنفذ أي 

من بنودها.
وطالب املجتمع الدويل واألمم املتحدة ومجلس األمن 
باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار مليشيا الحوثي يف 

التالعب بملف خزان صافر العائم.

مطالبة بالسماح فورا لفريق الصيانة
رفض مليشــيا الحوثي طوال السنوات املاضية 
الســماح لفريق تابع لألمم املتحــدة لصيانتها 
واتخاذ التدابري للحيلولــة دون حدوث أكرب كارثة 
بيئية للحياة البحريــة يف البحر األحمر، ومصانع 
تحليــة املياه وطرق الشــحن الدولية ؛ جعل هذه 
القضية محل اهتمام كبري من قبل املجتمع الدويل 
والحكومة اليمنية واملنظمات الدولية ووســائل 
اإلعالم وشخصيات مهتمة بالبيئة، نظراً لخطورة 

القضية عى البيئة البحرية.
فمن قبل انعقاد مجلس األمن بشأن خزان صافر 
كانت دول عدة يف مقدمتها أمريكا والصني طالبت 
الحوثيني بالسماح للفريق األممي بالوصول للخزان 
العائم وتقييمه وإصالحه غري أن مليشيا الحوثي 

رفضت والتزال ترفض كل تلك الدعوات واملطالب!
منظمة "هيومن رايتــس ووتش"دعت قبل أيام 
مليشيا الحوثي للســماح فورا لخرباء األمم املتحدة 
بالوصول إىل ناقلة صافر بسبب خطر بدء ترسب أكثر 

من مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام يف البحر 
األحمر.

وقال املدير املســاعد يف قسم النزاعات واألزمات يف 
هيومن رايتس ووتش" يف بيــان جديد للمنظمة: إن 
الحوثيني يؤخرون بتهّور وصول خرباء األمم املتحدة 
إىل ناقلة النفط املتهالكة التي تهّدد بتدمري أنظمة بيئية 
بأكملها والقضاء عى ســبل عيش ماليني األشخاص 

الذين يعانون أصال يف ظّل الحرب.
وأضاف جريي سيمبسون أن عى الخرباء األمميني أن 
يكونوا عى أهّبة االستعداد ملنع حصول األسوأ، وينبغي 

السماح لهم فورا بالصعود إىل الناقلة. 
وقالت "رايتس ووتش": إن عى السلطات الحوثية 
أن ُتصِدر فورا تصاريح ألعضاء فريق التقييم األممي 
لتسهيل وصولهم إىل ناقلة النفط، وأن تّتبع توصيات 

األمم املتحدة لتأمني الناقلة ونفطها".
املنظمة أشــارت إىل أن الترسب النفطي من ناقلة 
صافر سيشكل تحديا رهيبا مضيفة أن الناقلة راسية 
قرب أحد أكثر مســارات الشحن التجاري ازدحاما يف 

العالم عى مشارف منطقة حرب.
ولفتت املنظمة إىل أن أثر ترّسب نفطي عى ســبل 
العيش، والوصول إىل املاء والطعام، وأســعار النفط 

سُيفاقم كثريا األزمة اإلنسانية يف اليمن".
وأكدت املنظمة أن األمــم املتحدة قدمت للحوثيني 
إثباتات أن الترسب النفطي من الناقلة سيقيض عى 
معيشــة الصيادين وغريهم من الذين يعتمد عليهم 

ماليني األشخاص للحصول عى الطعام.
وأضافت املنظمة "ينبغــي أن يترصف الحوثيون 
لحمايــة حقوق جميــع الناس عــى األرايض التي 
يسيطرون عليها، بما يف ذلك الحّق يف الحياة، ومستوى 
معيشــة مالئم، والصحة، والغذاء، واملياه، وبموجب 
القانون اإلنساني الدويل، لديهم التزام بتسهيل تسليم 

املساعدات اإلنسانية للسكان املعرضني للخطر".
وتابعت "عى الــدول اإلقليمية، بما فيها جيبوتي، 
ومرص، وإريرتيا، واألردن، وُعمان، والسعودية أن تعمل 
بشكل وثيق مع األمم املتحدة لتحديد ُطرق للمساعدة 

يف إقناع الحوثيني عى التعاون.
وقال: ينبغــي أن تدرك الحكومات القلقة بشــأن 
األزمة اإلنســانية يف اليمن الخطر الناجم عن ناقلة 
صافر وتضغط لتفادي مأساة أكرب مؤكدة أن رفض 
الحوثيني املستمّر للسماح لألمم املتحدة بالوصول إىل 
الناقلة قد يؤّدي إىل عواقب مدمرة عى البيئة والناس 

يف اليمن واملنطقة.

مطالبات بفرض عقوبات دولية 
تؤكد األمم املتحدة أن العواقب البيئية واإلنســانية 
ملثل هذا الترّسب ستكون كارثية، وتشمل إغالق ميناء 
الُحديدة وتدمري ســبل العيش ملاليني اليمنيني الذين 
يعتربون هذا امليناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات 

التجارية واملساعدات اإلنسانية.  
هيومن رايتس ووتش يف بيانها األخري  أوضحت أن 
عى مجلس األمن أن يعلم الحوثيني بأّن عدم معالجتهم 
للمســألة برسعة قــد يفيض إىل عقوبــات إضافية 

تستهدفهم.
الحكومة اليمنية كانت قد طالبت بفرض عقوبات 
دولية عى الشخصيات التي تمنع حل مشكلة سفينة 
صافر املليئة بالنفط واملهددة باالنفجار قبالة ساحل 
رأس عيىس بالبحر األحمر، والتي يمكن أن تتسبب يف 

واحدة من أكرب الكوارث البيئية البحرية يف التاريخ.

  توفيق الحاج
عيد بايــة حال عــدت ياعيد.. للعام الســادس 
عى التوايل يقيض الســكان واملواطنون يف املناطق 
واملحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي 
أيام عيد األضحى املبارك غارقني يف املآيس واألوجاع 
والهموم وكل عيد يأتي منذ سيطرة املليشيا يعد أسوأ 
من سابقه ال أفراح وال استعدادات لالحتفال بالعيد 
واأليام املباركة تمر عى مضض دون أدنى يشء يشري 
إىل فرحة عيدية او مظاهر فرائحية ولو حتى شكلية.

لقد غيبت مليشيا الحوثي الفرحة العيدية وانتزعت 
االبتسامة من شفاه آالف األطفال والنساء وبات سماع 

اآلباء لخرب اقرتاب العيد من أصعب األخبار وأشامها. 
 كيف ال والوضع املعييش منهار والرواتب منقطعة 
تماما منذ أشهر وأعوام واألســعار مرتفعة والغاز 
املنزيل الذي يعد مــن الرضوريات منعــدم وكذلك 
املشــتقات النفطية ال تتوفر يف أي مكان باستثناء 
السوق الســوداء ومخازن مرشيف املليشيا وكل ذلك 
فاقم من معاناة الناس وتسبب يف ارتفاع األسعار يف 
كل يشء وبلغ الوايت املاء 10 آالف ريال واالسطوانة 
الغاز 7000آالف والدبة البرتول 20 لرتا بـ20ألف ريال. 
أما فيما يخــص احتياجات العيــد من مالبس 
وأضاحي ومكرسات واستعداد للخروج إىل املتنزهات 
وغري ذلك ممــا اعتاد عليها اليمنيــون فهذه باتت 

من الرتف وال يبحــث عنها إال مرشف حوثي أو قائد 
مليشــاوي، أما العامة فإن الكثــري من األرس تلزم 
بيوتها وتلبس أطفالها كســوة العيد السابق او ما 
قبله وأما األضاحي فباتــت يشء من األحالم فالكل 
ال يمتلك ثمن األضاحي ولم يعــودوا يبحثون عنها 
أو يسألون فاألســعار مرتفعة حيث وصل متوسط 
ســعر الخروف الواحد 80ألف ريال، وهو مبلغ كبري 
ال يراه املواطن اليمني حتى يف املنام ونظرا لذلك فقد 
قرر الناس االستغناء عن األضاحي التي غدت منبع 
الم ومصدراً للحرسة واالكتفاء برشاء لحم دجاج ملن 

أموره ميسورة. 
 وحني يتــم التحدث مــع املواطنني عــن العيد 
ومتطلبات العيد واالســتعداد له يعــربون بمرارة 
ويعتربون العيد مناســبة مؤملة وضيفا ثقيال يحل 
عليهم ليضاعف املأساة التي يعيشونها ويسبب لآلباء 
حرج كبري وعجز عن الرد عى استفسارات األطفال 

التي تتعلق بفرحة العيد ورشاء الجديد. 
لقد طحنت الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي 
عى اليمنيني كل رشائح املجتمع باستثناء املرشفني 
وقيادة املليشيا الذين كانت بالنسبة لهم سوقا مربحا 
اســتطاعوا أن يمتلكوا الفلل الكبــرية ويفتتحون 

رشكات استثمارية ضخمة. 

وضع محزن
إن الوضع املعييش للسكان الواقعني تحت بطش 

املليشيا الحوثية املتمردة محزن جدا ويسء للغاية ويف 
موسم العيد يكون سكان الريف املزارعني والفالحني 
الذين هم معتادون عى شظف العيش ومعتمدون عى 
ما ينتجونه من زراعة وموايش أحسن حاال من سكان 
املدن الذين كانوا معتمدين عى الرواتب الحكومية التي 
قطعتها مليشيا الحوثي عى كامل موظفي الدولة منذ 
خمس سنوات وباتت تعطيهم نصف راتب كل أربعة 

أو ثالثة أشهر. 
إن وقــع األلم النفــيس عى ســكان املدن كبري 
يضاعفه عيد دون رواتب دون فرص عمل دون أمن 
وسكينة مقابل ذلك ابتزاز مستمر من قبل املليشيا 
تحت مســميات مختلفة فاملليشيا تتخذ من األعياد 
واملناسبات املوســمية فرصة لجني األموال وابتزاز 
التجار واملواطنني الفالحني وأصحاب املحالت الصغرية 
ونقاط التفتيش يف مداخل املدن واألسواق واملحافظات 

واملديريات. 

ال توجد حركة وال مظاهر عيدية
بحسب إفادة كثري من املواطنني وبحسب االطالع 
عى الحركة يف األســواق اليمنية فــان فرحة العيد 
منعدمة تماما يف كل املحافظات الواقعة تحت سلطة 
املليشيا ألسباب كثرية أبرزها تدهور الوضع املعييش 
وغياب األمن وانهيار الوضــع الصحي وتراكم األلم 
النفيس الذي يعيشه املواطنون جراء انقالب املليشيا 

ومعاملتها املغولية.

تقارير44

تراجعت عن التزامها الخطي لألمم المتحدة وطالبت بطرف ثالث وتجاهلت مطالبة العالم بإصالح خزان صافر

املليشيا احلوثية.. إرصار عىل وقوع أكرب كارثة بيئية عرب التاريخ 

عيد المواطنين في مناطق مليشيا الحوثي مآس وأوجاع وأيام تمر على مضض

غياب تام ملظاهر العيد واألضاحي واحتياجات العيد ال يبحث عنها سوى قيادات املليشيا
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بعد انتشارها بشكل مهول في المزارع والتهامها للمحاصيل الزراعية 

اجلراد.. جائحة هتدد األمن الغذائي
  تقرير / عارف الواقدي 

لم تكن محافظة مأرب، استثناء بني محافظات البالد، 
واملنطقة، يف التعرض الجتيــاح وغزو أرساب كثيفة من 
الجراد الصحراوي، الذي ســاعدته الرياح القوية وبيئة 
مهيأة، عى االنتشــار يف مناطق ومديريــات املحافظة 

الزراعية، وأكثرها املناطق الساحلية. 
قبل قرابة الشهرين، ومع موسم هطول األمطار الغزيرة 
وكمية السيول الكثيفة الناتجة عنها، كانت محافظة مأرب 
)ثالث محافظات اليمن ترتيبا يف اإلنتاج الزراعي( تتأهب 

لغزو كثيف ألرساب الجراد الصحراوي. 

بيئة مناسبة 
وأرجعت إدارة اإلنتاج النباتــي يف املحافظة، االجتياح 
النادر الحصول، والكثيف ألرساب الجراد، ملزارع املواطنني 
يف كافة مديريات املحافظة وتحديداً الساحلية، إىل كونه 
مرتبط باألجواء املاطرة والسيول التي نتجت عنها، وكذا 
الرطوبة والغطــاء النباتي األخرض، والتي قدمت له بيئة 

مناسبة بشكل استثنائي.
وتؤكد اإلدارة التابعة ملكتب الزراعة والري باملحافظة 
أن البيئة املناسبة ألرساب الجراد الصحراوي، هيأت لها 
التزاوج والتكاثر، وهو ما أدى كثافة انتشارها بشكل مهول 

وغري مسبوق.

تكاثر مهول 
وتوضح ذلك بأن الرسب الواحد من هذه الجراد يحتوي 
عى املاليني منهــا، فيما الجرادة الواحــدة عند التكاثر 
والتزاوج تنتج ثالثة أكياس من البيض، كل كيس يحتوي 
عى 120 بيضة، بمعنــى أن كل جرادة تنتج 360 جرادة 
خالل عملية التزاوج، وهذا يعني أن كل رسب لو يحتوي 
عى مليون جرادة فإنه عقب كل عملية تكاثر يصبح 360 

مليوناً، وهكذا يتكاثر إىل أضعاف ذلك. 

تحذير أممي 
وكانت منظمة األغذية والزراعة حذرت يف وقت سابق 
من أن الجراد سيشكل أكرب تهديد لإلنتاج الزراعي يف اليمن، 
بسبب تكاثره املســتمر، الفتة إىل "أنه قد يلحق أرضاراً 

بالغالل الزراعية املوسمية واالقتصادات املحلية".
وأشارت املنظمة الدولية التابعة لألمم املتحدة إىل أن ذلك 
سوف يكون له نتائج كارثية عى القطاع الزراعي يف البالد 
"بما يؤثر عى األمن الغذائي وسبل عيش السكان يف البالد".
ويشكل األمن الغذائي أحد أكرب املشكالت يف البالد منذ 
بدء الحرب التي شنتها املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة 
إيرانياً قبل ست سنوات، معها تؤكد تقارير أممية، أن نحو 
20 مليون يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي، فيما تهدد 

املجاعة نحو 10 ماليني شخص آخرين. 

انتشار كثيف 
ومؤخرا انترشت يف مــزارع مديريات محافظة مارب، 
أرساب كثيفة تحمل اآلالف من تكتالت الجراد، وتحولت 
إىل جائحة أتت - وفقا ملزارعني - عى األخرض واليابس من 

محاصيلهم الزراعية. 
يقول أحد املزارعني: "أكل الجراد كافة املحاصيل الزراعية 
من خرضوات وفواكه، وأعالف"، مضيفا "ولم يرتك منها 
شيئا"، حيث ويأتي ذلك يف ظل قلة وشحة يف مواد ووسائل 

مكافحة الجراد لدى مكتب الزراعة والري باملحافظة. 
ووجه مزارعون مناشدة إىل السلطة املحلية باملحافظة 
والجهات املعنيــة واملختصة، وكــذا للمنظمات املحلية 
والدوليــة، إىل الوقوف معهم يف مواجهــة هذه الجائحة 
التي أتلفت ما يملكون من محاصيل زراعية ومزروعات، 
مناشدين تلك الجهات بذل الجهود من أجل ضمان سالمة 

املحاصيل. 

أكثرها تضررًا 
ففي مديرية الوادي )أكثر املناطق زراعة يف محافظة 
مارب( الواقعة إىل الشمال الرشقي للمدينة، عربت املاليني 
من أرساب الجراد إىل مزارعهــا، وفتكت بما وجدته من 
املحاصيل الزراعية، لكن الجهات املختصة يف الســلطة 

املحلية عملت جاهدة بما هو متاح لها يف مكافحته. 

معركة مواجهة شرسة 
وبحســب مصادر يف مكتب الزراعة والري باملحافظة 
فقد توجهت فرق املكافحة التابعة للمكتب، برفقة وكيل 
املحافظــة الدكتور عبدربه مفتــاح، ومعه مدير مكتب 

الزراعة املهندس سيف الولص، بداية الجائحة إىل تلك املزارع 
التي تدفق إليها الجراد، حيث كانت عى موعد مع خوض 

معركة رشسة.
 وطالب الوكيل مفتاح خالل تدشــني عملية مكافحة 
الجراد املنترش يف مزارع املواطنني باملحافظة يف التاســع 
من شهر يوليو/تموز الجاري، برضورة مضاعفة الجهود 
بني الجميع، مزارعني وسلطة محلية وجهات مختصة، 
وتشابكها يف مواجهة هذه الجائحة الزراعية ومكافحتها.
وأكد الوكيل مفتاح خالل تدشني حملة املكافحة التي 
قال: إنها سوف تســتمر 20 يوما، عى استعداد السلطة 
املحلية وبجهود شخصية، تقديم كل ما بوسعها من دعم 
ملواجهة هذه الكارثة، مشريا إىل أن حملة املكافحة تشمل 
6 مديريات هي )مأرب الوادي، رصواح، حريب، رغوان، 
مدغل، والجوبة( تختلف من مديرية إىل أخرى، وذلك بحسب 

املساحة واألرض التي تنترش فيها الجراد. 
ودعا وكيل املحافظة منظمــة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة "الفاو" إىل القيام بواجبها ومسؤولياتها يف التدخل 
العاجل ملواجهة الجراد املنترش يف محافظة مأرب، التي تعد 
إحدى سالت اليمن الغذائية، مثمنا املساعدات التي قدمها 
الصليب األحمر الدويل ملكتب الزراعة من معدات تســاعد 
بقدر اإلمكان يف مكافحة الجــراد الذي يحتاج إىل تظافر 

إمكانيات وطنية ودولية للقضاء عليه. 

تهديد لألمن الغذائي 
من جانبه مدير مكتب الزراعة والري باملحافظة املهندس 
الولص، أشار إىل أن الجراد بكافة أطوارها من األول وحتى 
الطور الخامس، يف تكاثر مســتمر ورسيع، يف ظل توافر 
البيئة املناسبة لتكاثره، والتي تهدد األمن الغذائي والقطاع 

الزراعي يف املحافظة.
ولفت املهندس الولص، إىل ان عملية املكافحة تحتاج إىل 
إمكانات كبرية ال يمتلكها مكتب الزراعة يف ظل غياب تام 
ملنظمة األغذية والزراعة "الفاو" التابعة لألمم املتحدة، وكذا 
وزارة الزراعة الغائبة كليا بأدوارها ودعمها عن محافظة 

مارب. 

مساندة دولية 
الجمعة املوافــق 24 يوليو/تمــوز، أعلنت الحكومة 
الربيطانية عن تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه إسرتليني 
ملساعدة اليمن وبعض دول رشق أفريقيا وجنوب آسيا يف 
مكافحة جائحة الجراد، وطالبت املجتمع الدويل إىل اإلسهام 

بشكل أكرب من أجل مواجهة األزمة.
وقالت وزيرة التنمية الدوليــة الربيطانية آن- مريي 
تريفليان يف بيان لها: "إن املجتمعات الضعيفة يف املنطقة 
تواجه شبح املجاعة بسبب أكرب موجة تفيش آلفة الجراد 
منذ عقود، إضافة إىل تأثريات جائحة الفريوس التاجي"، 
محذرة من أن عدم التحرك اآلن ربما يؤدي إىل انتشار اآلفة 

يف مناطق أوسع.
إىل ذلك، كان البنك الــدويل، أعلن نهاية الثلث األول من 
شهر يوليو/تموز الجاري، أنه سيقدم تمويال بقيمة 25 
مليون دوالر ملساعدة اليمن، عى مكافحة انتشار الجراد 
وتعزيز أنظمة التأهب، وحماية أرزاق املجتمعات املستهدفة 

وإنعاشها من جديد.
 وحينها قال البنك، يف بيان: "إن غزو الجراد الصحراوي 
يشــكل تهديداً كبرياً إضافياً لليمنيــني وأمنهم الغذائي 
وموارد رزقهم، وقد أظهر اليمنيون قوة تحمل غري عادية 
يف مواجهة العديد من الكــوارث عى مدار األعوام القليلة 
املاضية"، مؤكدا تقديم "تمويالت عاجلة ملساعدة املزارعني 

واألرس الريفية".
وقالت مارينــا ويس، املدير اإلقليمــي لليمن ومرص 
وجيبوتي لدى البنــك الدويل: "أولويتنا القصوى هي منع 
أرساب الجراد من إتالف املحاصيل واملراعي، ومســاعدة 
املستضعفني للتغلب عى الخسائر التي تكبدتها محاصيلهم 
ومصادر دخلهم يف واحدة من أسوأ هجمات الجراد خالل 

عقود".

  تقرير/ عارف الواقدي 
"بلدٌة طيبة ورب غفور" بهذه اآلية الكريمة 
وصف الله سبحانه وتعاىل، مأرب، بقعة أرض 
التي لم تقف صحراويتهــا حجر عثرة أمامها 
لتكون خصبة وجنة، وكانت كذلك تحفها وتتناثر 
يف أرجائها مئات املزارع املكتسية بحلل خرضاء 

من أشجار وارفة ظاللها، لذيذة ثمارها. 
عى أرجاء البقعــة الصحراوية، التي باتت 
األغنى بالنفط اآلن، تتناثــر املزارع الخرضاء، 
وتمتد حتى محيط املدينة، وعى ممرات السواقي 
التي تأتي من ســد مأرب )الســد الذي يعتقد 

املؤرخون أنه بني قبل امليالد بألف عام(.
ويعد سد مأرب، هو ســد مائي قديم يعود 
تأريخه إىل بدايات األلفية األوىل ق.م، حيث يعترب 
أحد أقدم السدود املائية يف العالم، وكان يروي 
ما يقارب )98,000 كم مربع(، يعده الباحثون 

معجزة تأريخ شبه الجزيرة العربية.
إىل جانــب نجاحاتها املســتمرة يف جميع 
املجاالت، والتي يف مقدمتها االستثمار والبناء، 
ال زالت مأرب )املحافظة اليمنية ذات الطبيعة 
الصحراوية والغنية بالنفط( تفاجئ الجميع 
بإنجازات تتواىل، لعل منهــا نجاحها املبهر يف 
جانب الزراعة والذي تحقق عى مدى السنوات 

األخرية.
لم يتوقف قطاع الزراعة يف محافظة مأرب، 
مع التقدم واالزدهــار الذي تحققه يف مجاالت 
مختلفة طيلة فرتة مضت، وأضحى يواكب تلك 
النجاحات والصعود، وجعلها حارضا ومستقبال 

ال غنى عنه. 

وترتبع محافظة مأرب، يف املرتبة 
الثالثــة بعد محافظتــي الحديدة، 
وصنعاء، من املحافظــات اليمنية 
باإلنتاج الزراعي بنســبة %7.6 من 
إجمايل إنتاج البالد، حيث تشــتهر 
املحافظة - وفقا لسكانها املحليني - 
بإنتاج الفواكه والخرضوات والحبوب، 
ولعل أشهر إنتاجها الزراعي هي ثمار 

الربتقال والحمضيات.
وتنتج محافظة مأرب التي تقدر 
إجمايل املســاحة املزروعة بأشجار 
الربتقال فيها بنحــو 4576 هكتاراً 
)بحســب إحصائية 2012-2011( 
تنتج من ثمار الربتقال والحمضيات يف 
العام الواحد ما يقدر بكمية 130 ألف 
طن، أي ما نسبته %70 من إجمايل 
اإلنتاج املحيل للبلد، وهو ما يجعلها 
يف املرتبة األوىل عى مستوى البلد يف 

إنتاجه.

أمطار خير 
مؤخرا، شهدت محافظة مأرب، 
بجميع مديرياتها الـــ13، أمطارا 
غزيرة، لم تشــهد مثلها من قبل - 

بحسب سكان محليني قالوا: إن هذه األمطار 
"أمطار خري" تبرش بموسم زراعي أفضل من 

األعوام السابقة. 
هذه األمطــار الغزيرة إىل جانــب إحيائها 
لألرايض الزراعية يف املحافظة، يؤكد الســكان 
املحليون يف املناطق الزراعية، أن لها آثارا إيجابية 
يف نمو املزروعــات، وري األرايض، مؤكدين أن 

املخزون املائي أيضا الذي ذهب إىل ســد مأرب 
)أكرب السدود اليمنية( عن طريق سيول األمطار، 

يصب يف فائدة األرايض الزراعية أيضا. 

موسم وفير 
يقــول مدير عــام مكتب الزراعــة والري 
بمحافظة مأرب، املهندس ســيف الولص، إن 
كميات املياه التي وصلت إىل سد مأرب التأريخي 

حتى اآلن تبرش بموسم وفري عى املزارعني هذا 
العام.

ونقل موقع "إعالم محافظــة مأرب" عن 
املهندس الولص قوله: إن هذه املياه "ستشكل 
رافدا كبريا للقطــاع الزراعي يف املحافظة التي 
تمثل واحدة من السالل الغذائية التي تمد اليمن 
ودول الجوار بالعديد من املحاصيل الزراعية ذات 

الجودة العالية".

وأشــار إىل إن امليــاه الواصلة إىل 
بحرية سد مأرب، بفضل األمطار التي 
شــهدتها اليمن مبكرا يف العام الحايل 
تشــكل ما نســبته %43 من سعة 
البحرية القصوى والبالغة 660 مليون 

مرت مكعب.
وتبلغ كمية املياه التي وصلت السد 
حتى اآلن - طبقا ملدير مكتب عام زراعة 
املحافظــة - 285 مليون مرت مكعب، 
وهو مايشكل نســبة %71 من سعة 
السد قبل الوصول إىل مرحلة املفيض 

املقدرة بـ400 مليون مرت مكعب.

استعدادات لموسم زراعي 
ويؤكد مدير عام مكتــب الزراعة 
بمــأرب، أن املكتب قــام بفتح بوابة 
السد سابقا ورفع مؤخرا كميات املياه 
الخارجة من بوابة الســد عرب قنوات 
الترصيف وفق برنامج الري املعد من 
مكتب الزراعة، وذلك استعدادا للموسم 

الزراعي.
ودعا املهندس الولــص، املزارعني 
إىل االستفادة القصوى من مياه السد 
لتغطية أكرب قدر ممكن من املساحات 
الزراعية التي تمر عليها قنوات الســد، مؤكدا 
عليهم التعاون مع الجهات املختصة لتنظيف 

القنوات.
ولفت مدير مكتب زراعــة مأرب، إىل النفع 
الكبري الذي ســتعود به مياه بحرية سد مأرب، 
عى املياه الجوفية يف املحافظة، والتي تشــكل 
العمود الرئييس لتزويد سكانها واملزارعني باملياه.

ويوضح املهندس الولص، أن مكتب الزراعة 
يحرص من خالل املياه التي تصب عرب القنوات 
إىل تغذية املياه الجوفية عرب السدود التحويلية 
التي تشكل رافدا مهما ملخزون املحافظة املائي، 
يف ظل املناخ الشبه الصحراوي ملحافظة مأرب.

 ارتقاء
 يذكر أن محطــة البحوث الزراعية للهضبة 
الرشقية )مأرب - الجوف( كانت أعلنت العام 
املايض، عن بدء زراعة صنف جديد من أصناف 
القمح يف حقول املزارعني بعد نجاح كافة مراحل 
االختبار والتقييم واإلكثار لبذوره أطلقت عليه 

اسم )طيبة -1 303(.
يوضح مهندسون يف املحطة أن اإلعالن عن 
هذا الصنف جاء بعد العديد من مراحل االختبار 
لهذا الصنف من القمح، بــدأت بانتخابه من 
بني 260 صنفا من بذور القمح، وتمت عملية 
االختبارات والتقييم واإلكثار خالل ستة مواسم 

زراعية. 
وأكدوا أن هذا الصنف أثبــت تميزا كبريا يف 
االنتاجية التي ترتاوح بــني 6-7 طن للهكتار 
الواحد، إىل جانب قدرته عى مقاومة التغريات 

املناخية مع ثبات كمية اإلنتاج.
ولفت املهندسون إىل أن املشاريع البحثية التي 
تقوم بها املحطة الزراعيــة تهدف إىل االرتقاء 
بالقطاع الزراعي بمحافظة مأرب التي تعترب 
إحدى سالت اليمن الغذائية، وتحسني مستوى 
اإلنتاجية والنوعية مــن املحاصيل الحقلية يف 
الهضبة الرشقية، وكذا توفري البذور املحسنة 
والجيدة واآلمنة للمزارعــني يف ظل غياب دور 

املؤسسة العامة إلكثار البذور.

مأرب.. أيقونة خرضاء وأرض خصبة لزراعة وفرية ال توقفها تطورات العرص
المهندس/ سيف الولص: كميات المياه الواصلة إلى سد مأرب تبشر بموسم وفير على المزارعين هذا العام
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:» قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق في تعز لـ»

نعمل وفق خطة حمكمة وهدفنا ترسيخ األمن واالستقرار 
من أولويات المرحلة الراهنة حفظ النظام العام وتأمين الطرقات وضبط المطلوبين أمنيًا

- حدثنا عن سري عمل رشطة الدوريات وأمن 
الطرق وخطة عملها خالل هذا العام؟

 بدأنا بعمل خطة أمنيــة خاصة بناًء عى 
الخطة األمنية املقدمة إلينا من "قيادة رشطة 
املحافظة" وعى ضوئها، نقوم بتنفيذ الجزء 
املتعلق بنَا من الخطة األمنية، املجسدة يف حفظ 
النظام واألمن العام، وتأمني املناسبات الوطنية 

والدينية وتأمني الطرقات ومنع التقطعات.

وبالتايل فإن الصــورة املرشفة لـ" رشطة 
الدوريات وأمن الطرق" تتجســد يف شــعار 
الرشطة يف خدمة الشــعب بتقديم الخدمات 

االجتماعية واإلنسانية ألفراد املجتمع.

 – ما الدور "األسايس والرئييس " وخططكم 
املتخــذة يف حماية املواطــن وتأمني الطرق 

ونقاطها؟

 لدينا خطة انتشــار للنقاط التابعة للفرع 
حيث تم إنشاء نقاط يف مداخل املدينة وبالذات 
يف األماكن الحساسة داخل املدينة واسناد تلك 
النقاط بدوريات وأطقــم لتأمني الطرق وقد 
عززت هذه النقاط من أجل حماية أمن املواطن 
وتقديــم الخدمات االجتماعية واإلنســانية 

للمجتمع.

-مــا أبرز مهام هــذه النقــاط وما مدى 
أهميتها؟ 

 أهمية هذه النقاط تتمثل يف املشاركة بأعمال 
دوريات مع الوحدات األخرى لتأمني الطرق، 
ومنع الجريمة قبل وقوعها، وضبط الجريمة يف 
حال وقوعها حيث عززت من رسعة االستجابة 
لبالغات املواطنني، ولهذه النقاط دور بارز يف 

الحد من وقوع الجرائم.

- ما أوجه العمل املشــرتك بينكم وبني سائر 
الوحدات األمنية؟

- تتمثل يف املشاركة بالحملة األمنية وتقديم 
العون بصورة فعالة إلدارات وأقسام وأجهزة 
الرشطة املختلفة عى نحو يمكنها من تنفيذ 

مهامها العملية عى الوجه األكمل.

سيادة القانون
- عن أبرز إنجـازاتكم يف ظل الحرب والحصار 

الذي تشهده محافظة تعز؟

قمنا باملشــاركة يف اســتعادة املؤسسات 
الرسمية وترســيخ حضور الدولة والحفاظ 
عى املمتلكات العامة والخاصة وعى مكتسبات 
الجيش واألمن، بناًء عى القيم واملبادئ التي 
انتهجتها  قيادة رشطة الدوريات وأمن الطرق 
ومؤسســة األمن بصفة عامة وانطالقا من 
إيماننا بهدفنا السامي الذي تحقق واملتمثل يف 
صد مشاريع مليشيا الحوثي وضبط كل من 
يحاول الخروج عى النظام والقانون واإلرضار 
بمؤسســات الدولة املختلفة، وكل ذلك يتم يف 
إطار مؤسسة األمن وفقا للخطط الواردة إلينا 
من القيادة العليا )وزارة الداخلية وإدارة عام 

رشطة املحافظة والسلطة املحلية(.

ثمن الموقف
- هنــاك مؤامرات تحاك ضــد تعز، ما مدى 
جاهزية رشطة الدوريات لإلسهام يف إفشالها؟ 

 السيناريو القائم - " حالياً " هو محاوالت 
املليشيات املستميتة إلخضاع مدينة تعز للحكم 
اإلمامي الرجعي من خــالل الحصار الجائر 
عى املدينة منذ ســت ســنوات والذي سبقه 
حرب ظاملة عى املدينة، وهناك سيناريوهات 
أخرى تريد إخضاع محافظــة  تعز، لكن ما 
تقدمه الحاملة من تضحيات جسيمة ستفشل 
كل املؤامرات، فمازالت تعــز إىل اليوم تقدم 
الشــهيد تلو الشــهيد والجريح تلو الجريح 
" ثمنــاً " لرفضهــا هذا املــرشوع اإلمامي 
الكهنوتــي ووقوفها مع الرشعيــة والدولة، 
وستبقى عظمة هذه املحافظة التواقة للحرية 
والرافضة للعبودية وحاضنة الرشعية والدولة 
االتحادية وصاحبة الريادة الوطنية وعاصمة 
الثقافة اليمنية شوكة يف حلوقهم والسد املنيع 
ملشاريعهم الســاللية والظالمية بقوة أبطال 
الجيش واألمن وبســواعد أبنائها وشــبابها 

املخلصني.

 خطط شاملة 
- االختالالت األمنية التي تشــهدها محافظة 
تعز هل هي ناتجة عن قصور أم هناك تغذية 

من أطــراف مهمتها زرع الفــوىض وإقالق 
السكينة وهل هناك من خطة أمنية إلنهاء هذه 

االختالالت؟

االختالالت األمنية كانــت نتيجة طبيعية 
النهيار مؤسسات الدولة بسبب حرب الحوثيني 
عى املدينة، وقد عملت األجهزة األمنية بكل ما 

تملك من إمكانيات متاحة لها إلعادة تفعيل 
املؤسسات األمنية وقد تم ذلك وتم تثبيت األمن 
واالستقرار، وأصبح أمراً ملموسا لدى املواطن 
خاصة يف الســنوات األخرية قوال وفعالً وكان 
ذلك بمشاركة فاعلة من رشطة الدوريات وأمن 
الطرق، وهناك خطط أمنية مستقبلية ملواجهة 

أي اختالالت أمنية قد تحدث ال قدر الله.

حاضنة شعبية 
- املرحلة الراهنة تتطلب منكم اليقظة والعزيمة 
يف ظل ما تشهده البالد من أحداث، ما اإلجراءات 

التي تتخذونها بهذا الخصوص؟

املؤسسة األمنية يف الوقت الحايل بالذات يف 
يقظة عالية لم يســبق لها مثيل وقد تم رفع 
الجاهزية لجميع املنتسبني للمؤسسة األمنية 
وســنتجاوز كل املخاطر واملشاكل بعون الله 
ثم بإســناد الحاضنة الشعبية ورجال الثورة 
األحرار الذين هم الســند والعون لنا والذين 
ُوجدنا أصال من أجل أمنهم، وهناك إجراءات 
وخطط بخصوص االختالالت األمنية األخرية 
انبثقت عن اجتماعات اللجنة األمنية والسلطة 
املحلية يف املحافظة ملواجهــة أي تحديات أو 

اختالالت قد تحدث مستقبال. 

- طبيعة تعز ووعــي أبنائها واملرحلة الحالية 
التي تمر بها الحاملة عزز الثقة بينكم ووحدكم 
" للعمل بروح الفريــق الواحد" يف مواجهة 

املتآمريــن واألعداء، كيف تنظــرون إىل هذا 
الجانب؟

 نعــم ثقتنا كبرية باملجتمــع يف تعز كونه 
مجتمعا واعيا ومتعلما، ويدرك جيدا مصالحه 
املتمثلة يف ترسيخ األمن واالستقرار ويف االبتعاد 
عن العبث والفوىض، وهذا ما عزز لدينا التفاني 
يف العمل من أجل الحفاظ عى كل املكتسبات.

تنسيق وتكامل
 - عن أبرز املعوقــات التي تقف أمام رشطة 
الدوريات وأمن الطــرق وهل هناك تداخل يف 

املهام بينكم وبني جهات أمنية أخرى؟

أبرز املعوقات شحة اإلمكانيات فنحن نعمل 
بإمكانيات بسيطة لكننا نعمل يف إطار املتاح 
لدينا ونواجــه التحديات والصعوبات الكثرية 
ويف مقدمتها األحداث األخرية التي تسببت يف 
انقطاع الرواتب، أما حــول تداخل املهام فال 
يوجد أي تداخل يف املهام بــل هناك نوع من 
التنســيق مع مختلف الوحدات التابعة لألمن 

والجيش. 

التأهيل والحماية
- ماذا عن التدريــب والتأهيل لكوادر رشطة 

الدوريات؟ 

 تم تأهيل الكادر البرشي لرشطة الدوريات 
وأمن الطرق تأهيــال نوعيا، حيث تم انتقاؤه 
بعناية وتأهيله مــن خالل الدورات التدريبية 
املتنوعة والدورات التوعويــة املختلفة التي 
جعلت منــه رقما مميزا يف مؤسســة األمن 

بمحافظة تعز.

- هل توجد لوائح وآليات داخلية تحمي الفرد 
الحماية القانونية من أجــل القيام بدوره يف 
ضبط املخالفــني والخارجني عن القانون، وال 

تقف حائالً أمامه دون ذلك؟ 

 هناك قوانني ولوائح يف دستور الجمهورية 
اليمنية نعمل بموجب هذه القوانني واللوائح 
والتي تحمــي رجل األمن أثنــاء أداء مهامه 
املكلف بها يف تثبيت األمن واالستقرار وفرض 
هيبة الدولة وتنفيذ أوامر السلطة التنفيذية 

والسلطة القضائية.

 منع الجريمة 
 -  كيف تعملون عىل الحد من وقوع الجريمة؟

 هناك الكثري من الوســائل املتخذة منها، 
انتشــار النقاط األمنيــة يف جميع الطرقات 
واألماكــن العامة ومداخل املدينة وانتشــار 
الدوريات الراجلة واملتحركة التي تقوم بواجبها 
يف التضييق عــى مرتكبــي الجرائم، ومنع 
الجريمة قبــل وقوعها وضبطها بعد وقوعها 
ال قدر الله، وقد ساعدنا هذا يف تطبيق املهمة 
األساســية لرشطة الدوريات وأمن الطرق، 
إضافة إىل مشاركتنا مع الجهات األمنية األخرى 
للقيام بمهامنا األمنيــة من خالل التحريات 
وتبادل املعلومات والخربات لتعزيز األمن، ومن 
ضمن الوسائل أيضاً مشاركة املجتمع يف اإلبالغ 
عن أي جريمة ترتكب وهذا ما سهل الكثري من 
عملنا، وكذلك الخطط املعدة مسبقا والتنسيق 
املشرتك عزز من نجاح العمل األمني ومن الحد 

يف وقوع الجريمة. 

كلمة أخيرة
أدعــو كل أبنــاء محافظة تعــز األحرار 
بجميع مكوناتهم للوقــوف صفاً واحدا ضد 
كل املؤامرات التــي تحاك ضد املحافظة، وأن 
يلتفوا حول الجيش واألمن كونهما صمام أمان 
املحافظة، واالنحياز لصف الدولة ومؤسساتها 
فهي الباقية، وأن يكــون لهم وقفة مرشفة 
مع الوطن وأن ال ينســاقوا خلف املغرضني 
واملشككني بقدراتهم وقدرات الجيش واألمن.

كما نشكر جميع أبناء محافظة تعز األحرار 
عى صمودهم وصربهم يف مواجهة التحديات 

واملخاطر املحدقة.

ونحيي مؤسســتي الجيــش واألمن عى 
صمودهما البطويل وتضحياتهما الجسيمة يف 
سبيل الدفاع عن الجمهورية والوحدة ويف سبيل 

الحفاظ عى األمن والسالم يف املحافظة.

قال قائــد " رشطة الدوريات وأمن الطــرق" يف محافظة تعز 

العقيد/ محمد مهيــوب: إن رشطة الدوريات وأمن الطرق تقوم 

بمهام متعددة لتحقيق األمن واالســتقرار يف املحافظة. وأوضح 

يف لقاء خاص لـ»26 سبتمرب « أن كل هذه اإلجراءات تأتي ضمن 

املصفوفة األمنية لتلبية متطلبــات املرحلة الراهنة يف مكافحة 

الجريمة وتجســيد النظام العام ، مؤكدا أن مــن ضمن املهام 

الرئيســة: املشــاركة يف الحملة األمنية  لضبط املطلوبني أمنياً، 

وتحقيق االستقرار األمني وتأمني املنشآت الحكومية.

    التقاه / مختار الصبري 

 كوادرنا مؤهلة تأهيال عاليا 
وأثبتت كفاءتها في أداء المهام 

المسندة إليها
 أسهمنا في استعادة المؤسسات الرسمية وتجسيد 

حضور الدولة والحد من وقوع الجريمة
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 قائد جبهة رصواح العميد الركن: أحمد أبو أصبع 
أكد يف ترصيح لـ "26ســبتمرب"أن أبطال القوات 
املسلحة مسنودين برجال القبائل وطريان التحالف 
العربي تمكنوا مطلع األسبوع الجاري من تحرير 
واستعادة مواقع عســكرية اسرتاتيجية يف جبهة 
رصواح غرب محافظة مأرب وصــوالً إىل املواقع 
العســكرية القريبة من تبة الشائف ذات األهمية 
االسرتاتيجية املطلة عى سوق رصواح التي يستعد 
أبطال الجيش لتحريرها وبقية املواقع العسكرية يف 

األيام القليلة القادمة إن شاء الله.

            انهيار كبير
وأضاف العميد أبو أصبع أن انهيارا كبرياً يجري 
يف صفوف املليشــيا االنقالبية، نتيجة ســقوط 
قادتها امليدانية والعســكرية، مع استمرار توغل 
قوات الجيش مســنودين برجال القبائل وطريان 
تحالف دعم الرشعية يف اليمن نحو خطوط اإلمداد 
الرئيسية لتلك املليشيا االنقالبية التي تقود عنارصها 

ومقاتليها إىل محارق املوت والهالك.

مجازر كبيرة تلقتها المليشيا
وكشــف قائد جبهة رصواح "عن مجازر كبرية 
تلقتها املليشيا االنقالبية إثر عملية هجومية مباغتة 
قام بها أبطال الجيش مســنودين برجال القبائل 
جنوب رصواح وأسفرت عن القضاء عى عدد كبري 
من القيادات امليدانية التابعة لها، وذلك بعد رصدها 
تحركات املليشيا التي كانت تستعد منذ ثالثة أشهر 

ملهاجمة جبهة رصواح عرب مناطق متعددة.

 وأشــار العميد أبو أصبــع إىل أن قوات الجيش 
تمكنت من القبض عى عرشات األرسى من عنارص 
مليشــيا الحوثي االنقالبية بينهم قيادات ميدانية 

كبرية.

وأضاف أن الهجوم الذي كانت تخطط له املليشيا 
هدفه اخرتاق نحو مأرب، وقد أفشل أبطال الجيش 
مسنودين برجال القبائل وطريان التحالف العربي 

كل تلك املحاوالت.

ثبات وشموخ
 العميد : فهــد العرادة أحد القيــادات امليدانية 
والعسكرية املتواجدة يف الخطوط واملواقع األمامية 
بجبهة رصواح  تحــدث قائال :  نرحب بكم يف هذه 
املواقع العسكرية االسرتاتيجية التي تم تحريرها 
واســتعادتها بالكامل مطلع األسبوع من قبضة 
املليشــيا االنقالبية التي كانت تتمركز فيها خالل 
الفرتة املاضية، ونقول للمرجفني أننا هنا كما ترون 
يف متارسنا ومواقعنا، وأن تلك املليشيا الكهنوتية 
تكذب كما تتنفس، وال تلتزم بأي مواثيق أو عهود، 
وكالمها عار عن الصحــة وهي تزعم وتكذب أنها 
وصلت إىل مشارف معسكر كوفل، ووصلت باتجاه 
مأرب، وهذه املواقع الذي أنتم متواجدون فيه اآلن 
يف قمم جبال رصواح، وتبة املهتدي االســرتاتيجية 
التي تم تحريرها  خري شاهد عى كذب تلك املليشيا 

الكهنوتية. 

هامات وعزائم ال تلين
وأضاف العميد العرادة ليعلــم املواطن اليمني، 
ولتعلــم قيادتنا السياســية الرشعيــة والقيادة 
العسكرية أنه ما يزال هنا أبطال ورجال مقاتلون 
وثابتون كثبوت هذه الجبال الســامقة، وهاماتنا 
وعزائمنا ال تلني أو تستكني مهما حاولت مليشيا 
التمرد واالنقالب الحوثية أن تبث إشاعاتها الكاذبة يف 
وسائلها اإلعالمية، وتضليل الرأي العام بانتصاراتها 

الوهمية.

مقبرة للمليشيا االنقالبية
وأوضح العميد العرادة أن جبال رصواح ووديانها 
وسهولها وشعابها ســتكون بمثابة املقربة التي 
تلتهم حشود املليشــيا االنقالبية اإلجرامية التي 

تقودها إىل محارق املوت والهالك.

اما العقيد قاسم الشهاري أحد القيادات امليدانية 
والعسكرية املتواجدة يف الخطوط واملواقع األمامية 
بجبهة رصواح تحدث عــن فضل الجهاد والرباط 
خالل إجازة عيد األضحى املبارك قائالً" يف البداية 
نشكركم عى هذه التغطية اإلعالمية الرائعة التي 
تقومون بها، وتســلطون الضوء فيها عى حياة 
املرابطني والبطوالت والتضحيات الجســام التي 
يســطرونها يف جبهات الــرشف والبطولة خالل 
إجازة عيد األضحى املبارك، ونؤكد لكم أن من أفضل 
األعمال التي يقضيها ويرابط فيها أبطال الجيش 
املسنودين برجال القبائل واملقاومة الشعبية الباسلة 
تعترب يف هذه األيــام املباركة التي يقضيها األبطال 

البواسل ميدان العزة والكرامة.

للعيد مذاق خاص
ويضيف العقيد الشهاري" أن للعيد مذاق خاص 
ومتميز واألبطال البواســل يعيشون هذه األجواء 
العيدية يف املواقع والخطــوط األمامية يرابطون 
مدافعني عــن الثــورة والجمهوريــة والثوابت 
واملكتسبات الوطنية جنباً إىل جنب مع إخوانهم من 

رجال القبائل، ويدحرون مليشيا التمرد واالنقالب 
الكهنوتية املدعومة إيرانيا.

وأشــار العقيد قاسم الشــهاري إىل أن املعارك 
العســكرية والبولية التي يخوضها أبطال الجيش 
مستمرة ومتواصلة يف جبهة رصواح، وأن األبطال 
البواسل يلقنون مليشيا الحوثي االنقالبية دروساً 
قاسية وأليمة يف قوامها البرشي، وعدتها العسكرية.

ويؤكد العقيد الشــهاري أن حيــاة املقاتلني يف 
الجبهات خــالل إجازة عيد األضحــى املبارك لن 
تختلف عن حياتهــم يف األيام العاديــة، إال أنهم 
يتحلون بمعنويات عالية تعانق السحاب، وبالعزيمة 
واإلرصار عى مواصلة النضال والكفاح الوطني حتى 
تحرير كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا التمرد 

واالنقالب الكهنوتية.

تحرير مواقع استراتيجية
من جانبه أوضــح العقيد مــراد العبادي ركن 
توجيه لواء الصقور أن أبطال الجيش مســنودين 
برجال القبائل وطريان التحالف العربي تمكنوا من 
تحرير مواقع جديدة واسرتاتيجية يف جبهة رصواح 
غرب محافظة مأرب كانت تتمركز فيها املليشــيا 
االنقالبية خالل الفرتة املاضية قائال: نرحب بطاقم 
صحفية"26 سبتمرب" الناطقة باسم الجيش التي 
ترافقنا دوماً يف مختلف جبهــات وميادين القتال 
بمحافظــة مأرب، وتنقل للمتابع والقارئ ســري 

املعارك البطولية التي يحققها أبطال الجيش. 

وفيما يتعلق بســري املعارك التــي دارت مطلع 
األســبوع يف جبهة رصواح  قال العقيد: العبادي 
ركن توجيــه لواء الصقور ، لقد اســتطاع أبطال 
الجيش املسنودين برجال القبائل وطريان تحالف 
دعم الرشعية يف اليمن  بعد معارك عنيفة ورشسة 
خاضوها ضد املليشــيا االنقالبية يف هذه املواقع 
واملتارس التي فيها، وتمكــن األبطال امليامني من 
دحر تلك املليشــيا االنقالبية والتقدم بخطى ثابتة 
إىل هذه التباب الجبلية التي ترونها أمامكم، بعد أن 
منيت تلك املليشيا االنقالبية بخسائر كبرية يف األرواح 
والعتاد باإلضافــة إىل اغتنام عدد كبري من اآلليات 
واألسلحة  التي كانت بحوزة تلك املليشيا االنقالبية.

جبال فوق الجبال
وأوضــح العقيد العبــادي أن يف هــذه القمم 
واملواقع األمامية بجبهة رصواح يوجد فيها جبال 
فوق الجبــال نذرو حياتهــم وأرواحهم ودمائهم 
وباعوها لله ثم للوطن وهم يــذودون عن كرامة 
اليمن واليمنيني وأهداف ومبادئ الثورة والوحدة 

والجمهورية ومكتسباتهما الوطنية. 

وأكد قائالً: كما ترون هذه املواقع واملتارس التي 
تتواجدون فيها اآلن تم تطهريها واستعادتها من 
مليشيا الحوثي االنقالبية، بعد أن قامت تلك املليشيا 
بدفع مجاميع مسلحة من عنارصها حاولت التسلل 

إىل مواقعنا لكن أبطــال الجيش الوطني كانوا لهم 
باملرصاد بعد عملية رصد ومتابعة لتحرك عنارص 
تلك املليشــيا، أوقعت يف صفوفها خسائر فادحة 
وكبرية، مخلفة وراءها جثــث قتالها وعنارصها 
يف جبال رصواح بعــد أن قادتهم إىل محارق املوت 

والهالك.

ملحمة بطولية
عن أهمية وســري املعركة التي تــدور يف جبهة 
رصواح البوابــة الغربيــة ملدينــة مــأرب ذات 
االســرتاتيجية وتم تحرير مواقع عسكرية جديدة 
من قبل أبطال الجيش مســنودين برجال القبائل 
وطريان تحالف دعم الرشعية يف اليمن الذين سطروا 
من خاللها مالحم بطولية خالــدة  يصف العقيد 
العبادي تلك املعركة باألسطورية من خالل حديثه 
ل"26ســبتمرب " يف الفرتة األخرية التي استمرت 
تلك املليشيا االنقالبية  بحشــد وتجهيز مقاتليها 
وعنارصها وهــي تحاول الوصــول إىل مواقعنا، 
وأثناء محاولة تقدم تلك املليشيا االنقالبية بأعريتها 
ومدافعها وكثافة النريان التي تقدمت بها باتجاه 
مواقعنا األمامية، إال أنها منيت بخســائر كبرية 
وأصبحت جثث مقاتليهــا متناثرة يف هذه املواقع 

واملتارس التي ترونها اآلن أمام أعينكم.

ويضيف العبادي لقد منيت املليشــيات بهزيمة 
نكراء وســاحقة وولت تجر وراءها أذيال الخزي 

والعار والهزيمة القاسية.

معنويات عالية
واكد العبادي أن معنويات أبطال الجيش ورجال 
القبائل تعانــق قمم جبال هيالن االســرتاتيجية 
غربا ورشقا رغم استمرار أصوات املدفعية، وأزيز 
الرصاص، ومحاولة العدو دفع أعداد كبرية إال أن 
معنوياتنا عالية، وسنستبسل ونذود عن قضيتنا 
وأهدافنا مهما كانــت التضحيات واملعوقات التي 

تواجهنا.

موضحاً أن تلك املليشيا االنقالبية أصبحت اليوم 
تعيش لحظاتها األخــرية، وهي تحاول بني الفينة 
واألخرى دفع تعزيزات إال أن كل تلك الحشود التي 
تقودهــا إىل املوت تعود جثث هامــدة يف التوابيت 

الخشبية.

شموخ وكبرياء
الرائد محمد يوسف أحد قادة املواقع العسكرية 
يف جبهة رصواح من جانبه أوضح أن حياة أبطال 
الجيش مسنودين برجال القبائل واملقاومة الشعبية 
الباســلة التي يقضونها خالل إجازة عيد األضحى 
املبارك يف جبهات وميادين الرشف والبطولة تعترب 
بمثابة وســام الوفاء والفخر والرشف والكرامة 
التي نرسمها بكل عزة وشموخ يف سبيل الدفاع عن 
أهداف الثورة والجمهورية والثوابت واملكتســبات 

الوطنية.

فخر واعتزاز
ويضيف القائد يوســف" رغم بعدنا عن أهلنا 
ومحبينا يف هذا العيد إال أننا نشعر بالفخر واالعتزاز 
ونحن نعيش هذه األيام املباركة يف جبهات الرشف 
والبطولة نذيق املليشــيا االنقالبية خسائر برشية 

ومادية كبرية يف عتادها وعدتها العسكرية.

وأشــار الرائد يوســف إىل أن معنويات أبطال 
الجيش يف جبهة رصواح عالية تعانق الســحاب، 
وهم يســطرون مالحم بطولية خالدة سيسطرها 
التاريخ يف أنصع صفحاته وتخلدها دروساً عظيمة 

لألجيال القادمة.

    العميــد العــرادة : شــامخون كشــموخ جبــال هيالن األشــم
    العقيد الشــهاري: المرابطون في الجبهــات خالل أيام العيد 

يسطرون بطوالت خالدة تضيء سماء الوطن

أبطال القوات املسلحة حيررون مواقع اسرتاتيجية يف جبهة رصواح 
العميد الركن أبو أصبع: صرواح تحولت إلى مقبرة تلتهم المليشيا االنقالبية

مالحم بطولية خالدة يخوضها رجال القوات 

املسلحة مسنودين برجال القبائل وطريان تحالف 

دعم الرشعية يف اليمــن يف جبهة رصواح غرب 

محافظة مأرب التــي تحولت إىل حمم بركانية 

وهي تلتهم جماجم قادة املليشيا االنقالبية مع 

عنارصها ومقاتليها التــي تقودها إىل محارق 

املوت والهالك.

يف هذه الجبهة ذات األهمية االسرتاتيجية رشق 

صنعاء يتحى أبطال الجيــش بالروح املعنوية 

العالية التي تعانق الســحاب، وهم يرسمون 

بإخالصهم وثباتهــم وعزيمتهــم وإيمانهم 

بقضيتهم العادلــة أروع املالحم والتضحيات 

البطولية خالل إجازة عيد األضحى املبارك.

  رفيق السامعي 
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"ملاذا فشل الحوثيون يف السيطرة عى مأرب؟" تحت 
هذا العنوان كتبت مجلة )انصايــد أرابيا( األمريكية 
تقريرهــا األخري الخاص باليمن، والــذي فيه تحاول 
املجلة أن تضع إجابات واضحة عن األسباب الحقيقة 
وراء فشل املتمردين الحوثيني يف اقتحام محافظة مأرب 

والسيطرة عليها.

وتستبعد املجلة تماما سيطرة مليشيا الحوثي عى 
محافظة مأرب، وتؤكد أن ذلك رضبا من املستحيل يف ظل 
توفر مجموعة من األسباب والظروف التي تجعل اقتحام 

املحافظة أو السيطرة عليها أمراً بعيد املنال.

ورغــم أن مليشــيا الحوثــي تعي تمامــاً الوزن 
االسرتاتيجي ملحافظة مأرب كونها واحدة من املحافظات 
اليمنية الغنية بالنفط، وترى أن الســيطرة عليها هو 
اســتكمال ملرشوع االنقالب والحصول عــى املوارد 
االقتصادية الكبرية التي تختزنها هذه املحافظة إال أن 
مليشيا الحوثي وبحسب تقرير املجلة تواجه تحديات 
ال يمكن التغلب عليها يف ســياق محاوالتها الفاشلة 

لالستيالء عليها.

يف غضون خمس سنوات من انقالب مليشيا الحوثي 
عى الحكومة الرشعية شهدت محافظة مأرب ازدهارا 
كبريا يف كل املجاالت، وتحولت بحســب املجلة إىل قبلة 
ومحطة وصول واستقرار لكل اليمنيني الذين فروا من 
بطش وقتل املليشيا، هذا ما يجعلها أكرب من مجرد حلم 
لجماعة نازية أهلكت الحرث والنسل وقضت عى الحياة 
بشكل شــبه كامل يف املحافظات التي ال تزال تسيطر 
عليه، لقد أصبحت مأرب يف الواقع وبحسب التقرير هي 
البوابة الرئيسية التي من خاللها سيتمكن اليمنيون من 
القضاء عى االنقالب، واستعادة الدولة ويف مقدمة هذه 

ذلك تحرير العاصمة صنعاء من عبث املليشيا.

يؤكد التقرير أن مأرب كان لها الدور الريادي يف انتصار 
الثورة اليمنية، فمثلما لعبت مأرب دورا حاسما يف تمهيد 
الطريق النتصار ثورة عام 1962 ضد حكم اإلمامة -التي 
يســعى اإلماميون الجدد اآلن إىل إحيائها- فهي قادرة 
اليوم عى االنتصار من جديد، وكان عى اإلماميني أخذ 
الدرس من التاريخ، وتوفري وتجنب أي محاولة بائسة 

إلخضاعها أو االقرتاب منها.

وتتساءل املجلة عن حجم غباء مليشيا الحوثي التي 
لم تستوعب الدرس القريب يف العام 2015، عندما كانت 
مأرب هي الصخرة التي تحطمت عليها أحالم املليشيا، 
ففر أصنامها وانكرس يجرون أذيــال الهزيمة يف ذلك 
الوقت عندما كانت مأرب لم تكن بهذا الحجم الذي هي 
عليه اليوم من القوة واالزدهار، والوطن الذي يتســع 
للجميع يف إطار جغرايف ملحافظة واحدة، عوضا عن قوة 
املليشــيا التي كانت عليها يف ذلك الوقت قبل استنزاف 

قدراتها وقوتها العسكرية والبرشية.

بحســب املجلة األمريكية، ال يمكن ألي قوة مهما 
كانت أن تكرس جسارة مجتمع مأرب القبيل، وليس من 
السهل إخضاع هذا املجتمع بالقوة، ألن جميع أفراد هذا 
املجتمع يميلون للقتال حتى آخر رجل، إضافة إىل شعور 
هذا املجتمع بالواجب الوطني الكبري وإحساسه العميق 
بمسؤوليته إىل جانب الجيش يف درء الهجمات الحوثية 
وكرسها واإلرصار عى التقدم صوب العاصمة صنعاء 

لتحريرها وإنقاذها من دنس املليشيا. 

ويشــري التقرير إىل أن محاوالت املليشيا األخرية يف 
استقطاب شــخصيات داخلية بعد معرفتها الكاملة 
ويأسها الكبري من تحقيق طموحها يف السيطرة عى 
مأرب قد فشلت جميعها، وحتى اآلن وبحسب التقرير 
لم تتفكك قبائل مأرب، أو يتمكن املتمردون الحوثيون 
من استمالة أو رشاء والء زعماء القبائل، بسبب اختالف 
اإلطار اإليديولوجي بني مجتمع مأرب- ومثله غالبية 
مجتمعات اليمن- وبني مليشيا تحمل جماعتها خرافة 
االصطفاء وكذبة مسرية أعالم الهدى بفعل فكر خميني 

مستورد جاء من خلف الحدود.

ويف هذا الســياق، ورغم اعتقاد الحوثيون بحقهم 
اإللهي يف السيطرة والحكم عى اآلخرين، إال أن ذلك كما 
يؤكد التقرير هو لعنة بالنسبة ملأرب ومجتمعها القبيل 

القوي وعشائرها التي تعتز باستقاللها 
ونزوعها إىل الحرية والجمهورية والوطن 
الذي يمنح أبناءه الكرامة والعدل واملساواة 

ال الخضوع أو االستبداد.

مأرب الحضارة والتاريخ حني كانت 
اليمن تشهد أسوأ حاالتها تمهيدا للعبور 
إىل الحلم يف إقامــة دولة أقاليم اتحادية 
تتســع للجميع وتشمل الجميع، وحني 
من كانت مصالحهــم ونزواتهم تقف 
ضد هذا املرشوع العمالق الذي سيقطع 
عليهم حبال االستئثار بالسلطة والثروة، 
فأبوا إال أن يدخلــوا اليمن يف دوامة من 
الرصاعات السياســية والحزبية -كما 
يقول التقرير- وحدها مأرب من وقفت 
وبمفردهــا، متجاوزة وبــاء الحزبية 
االنقسامية التي كلفت اليمن ثمنا باهضا 
منذ اقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة 
عليها يف انقالب ميليشاوي رجعي إمامي 
متخلف، وحدها مأرب وبمفردها من بقت 
موحدة بقوة، حيث أثبت أبناؤها األشداء 
كالصحراء الواســعة واألقوياء كأعمدة 
حضارة سبأ أن يقفوا وبشكل جماعي 
ضد مرشوع ســاليل متخلف رجعي فلم 
يسمحوا ملليشيا املوت يف العبور أو التقدم 

صوب مناطق محافظتهم.

إىل ذلــك وكما يوضــح التقرير فقد 
جســدت القيادة القوية ملــأرب حافزاً 

للمقاومة الثابتة يف هذه املحافظة منذ االنقالب، فنجحت 
يف كســب الدعم الداخيل والخارجي، وتمكنت بجدارة 
من توحيد القبائل واألحزاب السياســية ومؤسسات 
الدولة تحت قيادة واحدة، استطاعت بعالقتها الواسعة 
وتفاهماتها الكبرية من قيادة مأرب دوما صوب النجاح، 
حتى يف أصعب املراحل والظروف وأشدها حرجا بحسب 

التقرير.

لن نسهب كثريا يف تلخيص كل ما جاء يف التقرير، لكننا 
يف صحيفة 26 ســبتمرب نطمح أن نورد للقارئ النص 

املرتجم للتقرير كما جاء بلغته األصلية وبشكل كامل.

مأرب.. وزن استراتيجي
تدرك مليشــيا الحوثي يف   اليمن الوزن االسرتاتيجي 

ملحافظة مأرب الغنية بالنفط، لكنها تواجه تحديات 
ال يمكن التغلب عليها يف ســياق محاوالتها الفاشلة 

لالستيالء عليها.

عى مدى السنوات الخمس املاضية ازدهرت مأرب 
وتمتعت بسالم نسبي، حيث توافد آالف النازحني من 
صنعاء والجوف وغريها من املحافظات إىل املدينة التي 

كانت مشابهة لواحة محاطة باأللغام األرضية.

تقع مأرب عى بعد حوايل 170 كيلومرتا من صنعاء 
التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ويف معركة حياة أو 
موت تستمر مأرب يف صد محاوالت املليشيا التي تدفع 

مقاتليها نحو املدينة بال هوادة.

تظل مأرب مصدر قلق للمتمردين الحوثيني الذي ليس 
لديهم أي تأثري عى قيادتها أو سكانها، ما يعني أن أي 

تقدم عى األرض تحقق للمتمردين هو يف خطر، وأي 
مكاسب جديدة يمكن أن تتحول إىل خسارة بالنظر إىل 
املقاومة الشديدة التي فرضتها محافظة مأرب بأكملها.

معركة مأرب املستمرة ليست األوىل ملليشيا الحوثي 
لجلب هذه املحافظــة إىل ركبتيها، ففي عام 2015م، 
انخرط رجال القبائل يف املحافظة يف اشتباكات عنيفة 

مع الحوثيني ونجحوا يف صدهم.

مع ذلك ظل هاجس الســيطرة عــى مأرب حلما 
للمتمردين الحوثيني لم يتحقق حتى اآلن، وال يبدو أنه 

سيتحقق.

منذ بداية العام، يستميت الحوثيون عى تحقيق أي 
انتصار عسكري يف مأرب بغية وضع املحافظة تحت 
حكمهم، ألنها أغنى محافظات الشمال بموارد وقود 

كبرية كالغاز والنفط، عالوة عى ذلك، تتمتع املحافظة 
بموقع اسرتاتيجي، يقع عى مفرتق طرق بني البيضاء 

والجوف وصنعاء وشبوة واململكة العربية السعودية.

أسباب القوة
يعي املتمردون الحوثيون الوزن االسرتاتيجي الثقيل 
لهذه املحافظة، لكنهم يواجهون تحديات ال يمكن التغلب 
عليها يف سياق محاوالتهم الفاشلة واملتعددة للسيطرة 

عليها، حدث هذا لعدة أسباب:

أوالً: تتمتع مأرب بمجتمع قبيل، ليس من الســهل 
إخضاعه بالقوة، ألن جميع أفراد هذا املجتمع يميلون 
للقتال حتى آخر رجل، ولذلك لجأت مليشيا الحوثي إىل 
محاولة االعتماد عى بناء عالقات جيدة مع شخصيات 
مهمة لها وزنهــا يف هذا املجتمع القبيل املأربي، لكنها 
لم تتمكن من ذلك بسبب فشلها يف رشاء 

والءات زعماء القبائل.

 وعى عكس املحافظات األخرى، يشعر 
سكان مأرب بمسؤولية جماعية لدرء 
الغارات والهجمات الحوثية، وقد لعب هذا 
اإلحساس باملسؤولية دورا اسرتاتيجيا 
يف عرقلة ســيطرة مليشيا الحوثي عى 
املحافظة، ويمكــن رؤية رجال مأرب، 
صغارا وكبارا إىل جانب القوات الحكومية 
عى خــط املواجهة ضــد أي محاوالت 
حوثية القتحام املحافظة، وحتى اآلن لم 
تتفكك قبائل مأرب، ولم يتمكن املتمردون 

الحوثيون من رشاء والء زعماء القبائل.

من الواضح أن قبائل مأرب كطرف، 
والحوثيون  كطرف آخر لن يتوصلوا أبداً 
إىل أرضية ود أو اتفاق مشرتك، ويمكن أن 
يعزى ذلك إىل االنقسامات األيديولوجية، 
حيث ُيعرّف رجال قبائل مأرب أنفسهم 
كمســلمني ســنة بينما تتبع مليشيا 

الحوثي املذهب الشيعي. 

ويعتقد الحوثيون أن لهم الحق اإللهي 
يف الحكم عى اآلخرين من أبناء اليمن، 
وهذا يف نظر عشــائر مأرب التي تعتز 
باســتقاللها هو لعنة طاملا أنها ال تزال 
لديها أسلحة وقدرة عى القتال، ويبقى 
أن كسب ود قلوب قبائل مأرب من طرف 
مليشــيا الحوثي محاط بفجوة أيديولوجية واسعة 

يستحيل عى الحوثيني ردمها أو اخرتاقها.

ثانياً: عندما استوىل املتمردون الحوثيون عى العاصمة 
صنعاء يف سبتمرب 2014، لم تقع مأرب يف فخ التنافس 
الحزبي، بينما تحولت االنتفاضة الشعبية من مسار 
سلمي إىل رصاع حزبي مدمر بني مجموعة من األحزاب 

يف محافظات أخرى.

ما كان ليحدث ســيطرة املتمرديــن الحوثيني عى 
محافظتي عمران وصنعاء وتوســعهم الالحق يف عدة 
مدن ومحافظات يمنية، دون دعم قيادة حزب املؤتمر 
الشــعبي العام، بما يف ذلك عيل عبد الله صالح، الذي 
أعدمه الحوثيون يف نهاية املطاف يف عام 2017 بعد كرس 

تحالفه معهم.

لقد أراد حزب املؤتمر الشعبي العام االنتقام من جميع 
الحركات واألحزاب السياسية التي خرجت إىل الشوارع، 
مطالبة بإسقاط نظام صالح، وهو الخطأ املدمر الذي 
وفر أرضية خصبة للمتمردين الحوثيني وتوسعهم يف 
جميع أنحاء البالد، وبالفعل فــإن العداء الحزبي بني 
األحزاب السياسية يف أعقاب االنتفاضة الشعبية عام 
2011 قد عمق جذور حركة مليشيا الحوثي وعززها ، 
مما أدى يف النهاية إىل سيطرة مليشيا الحوثي عى عدد 

من املحافظات.

بشــكل ملحوظ ، وقفت مأرب وحدها وبمفردها، 
متجاوزة وباء الحزبية االنقسامية التي كلفت اليمن 
ثمنا باهضا منذ عام 2014، وبقت موحدة بقوة، وعمل 
مقاتلوها املناهضون ملليشيا الحوثي بشكل جماعي 
ملنع أي محاولة قد تؤدي يف النهاية للتقدم نحو مناطق 

املحافظة.

ثالثاً: كانت القيادة القويــة ملأرب حافزاً للمقاومة 
الثابتة يف هذه املحافظة منذ أوائل عام 2015، وقد نجح 
املحافظ سلطان العرادة، الذي عينه الرئيس هادي يف عام 
2012، يف كسب الدعم الداخيل والخارجي، كما نجح يف 
توحيد القبائل واألحزاب السياسية ومؤسسات الدولة 
تحت قيادتــه،  وكان من املفيد ملحافظ مأرب أيضا أن 
يحافظ عى استمرار العالقات الجيدة مع كل من اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، اللتني قادتا 
حملة عسكرية ضد الحوثيني يف عام 2015م، وال شك 
أن حنكة العرادة وعالقاته الواسعة وتفهمهاته الكبرية 
مكنته من قيــادة مأرب دوما نحــو النجاح، حتى يف 

األوقات الحرجة.

أخرياً، لم تركز قيادة وسلطات محافظة مأرب فقط 
عى جهود مواجهة مليشــيا الحوثي، وترك االقتصاد 
والخدمات العامة التي يحتاجها املدنيون دون معالجة، 
لكنها شــهدت تحســناً هائالً يف قطاعات خدماتها 
األساسية بما يف ذلك الصحة والتعليم والكهرباء والبنية 

التحتية للطرق.

مالذ آمن
واآلن ويف الوقت الحارض، أصبحت مدينة مأرب مالذا 
آمنا للسكان املحليني والنازحني، ليقفز عدد سكانها من 

300 ألف إىل 3 ماليني نسمة.

ويف حني أن انشــغال املتمردين الحوثيني باالستيالء 
عى مأرب أمر لم يختــف، إال أن القوى التي تدافع عن 

املحافظة تظل حازمة وثابتة.

وبالتايل، طاملا لم يتم التوصل إىل اتفاق سالم شامل، 
ســتواصل مأرب الصمود يف مواجهة هجمات مليشيا 
الحوثي التي لن تتوقف صواريخها يف استهداف األحياء 

املدنية واملواقع العسكرية.

ال خضوع
يف النهاية، مثلما لعبت مأرب دورا حاسما يف تمهيد 
الطريق النتصار ثــورة اليمن عام 1962 ضد حكم 
اإلمامة -التي يســعى املتمردون الحوثيون اآلن إىل 
إحيائها- يمكن االستدالل من التاريخ عى أن هذه 
املحافظة لن تخضع مطلقاً ألحالم اإلماميني الجدد.

مــــــــأرب..مــــــــأرب..
بوابة الدخول إىل صنعاءبوابة الدخول إىل صنعاء

 مجلة انصايد أرابيا 
عرض وترجمة/ أمين الجرادي



99الــعـدد »١٩٣٩« الخميس ٩ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٣٠ يـــولــيــو ٢٠٢٠م انتهاكات

   طارق السعيد

منذ التصعيد األخري ملليشــيا الحوثــي املتمردة يف 
محافظة الجوف الذي أفىض إىل سيطرتها عى مدينة 
الحزم، تحولت املدينة من مدينة متطلعة إىل النهوض 
والبناء والتنمية وتصفري املشكالت البينية، إىل مستنقع 
للجرائم واالنتهاكات املجرمة عرفا ودينا وقانونا، وهكذا 
دأبت املليشيا يف كل منطقة تسيطر عليها، فمن انتهاكات 
بحق األشخاص املشمولني بالحماية يف حاالت الحرب 
والنزاعات املســلحة إىل تجنيد األطفال قرسا وتلقني 
املناهج الطائفية إىل جرائم منع املواطنني من حقوقهم 
األساســية املتعلقة بالحصول عى متطلبات املعيشة 

اليومية.

ال يشء يتصدر املشهد هناك سوى الجرائم واالنتهاكات 
التي تتضاعف حدتها يوما بعد يوم، والتي بطبيعة الحال 
ألقت بكامل ثقلها وآثارها عى املواطنني املدنيني، األمر 
الذي ضاعف من معانــاة وآالم الناس عموما وأحدث 
أزمات متعددة انعكست ســلبا عى الكثري من الفئات 
األشد ضعفا، ومن املؤسف حقا أن مجمل هذه الجرائم 
واالنتهاكات ترتقي إىل جرائم الحرب يف ظل صمت مريب 
من قبل املراقبني الدوليــني واملنظمات املعنية، يف هذا 
التقرير نستعرض بعضا من هذه الجرائم واالنتهاكات.

تدمير التعليم
أقدمت مليشيا الحوثي مؤخرا عى نهب محتويات 
مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة الجوف والسكن التابع 
له، يف خطوة جريئة تشــري إىل طبيعة نواياها الرامية 
إىل تدمري النظام التعليمي العام، مكتب وزارة الرتبية 
والتعليم بمحافظة الجوف أدان إقدام مليشيا الحوثي 
االنقالبية عى اقتحام ونهب محتويات املكتب باملحافظة 
داعيا األمـم املتحدة واملنظمـات الدولية لحماية املنشآت 

التعليمية فـي املحافظـة.

وقال املكتب يف بيان له )إن عناصــر مـن مليشيـا 
الحوثـي االنقالبيـة قامت يوم 25 يوليو 2020 بنهـب 

مبنـى مكتب

وزارة الرتبية والتعليم بمحـافظـة الجـوف والسكـن 
التابـع لـه فـي املجمـــع الحكـومـي باملحافظة(، 
وأوضح البيان أن مليشيـا الحوثي أقدمت عى نهـب 
محتويات املكتب مـــن األثـــاث، واألرشيف ومعمل 
الحاسوب باإلضـافـة إلـى شبكـــات ورسفــرات 
الربـط الخاصـة بالتعليـــم االلكتـروني ووثـائـق 
الطـالب وملفـات املوظفيــن، بـل زادت عى ذلك بخلع 
النوافـذ واألبـواب وسجـالت الرصـد، وأكد أن ذلك يعـد 
جـريمـة بحـق األجيـال واعتـداًء سافـراً وسلوكـاً 
همجيـاً يعكـس عقليـة هــذه الجماعـة وسياستهـا 
املمنهجة لتدميـر التعليـم ودليالً واضحاً عى مدى الحقد 
الكبيـر الـذي تحملـه هـذه املليشيـا علـى املنشـآت 
التعليمية، وسلوكهـا اإلجرامي والتي ال تجيد سـوى 

نهـب وتدميـر املؤسسـات والعـودة باليمن إلـى عهـود 
التخلـف والجهـل واإلمامية.

وحمل مكتب الرتبيــة بالجوف مليشــيا الحوثي 
املسؤولية الكاملة عـــن مـا تم نهبه مـن املكتب من 
أرشيـف ووثـائـق الطالب واملوظفني وأثاث وأجهزة 
وغريها، مؤكدا احتفاظه بحقه القانوني والدستوري يف 
مالحقة املليشيـا ومقاضاتها ومشددا أن مرتكب هذه 
الجريمة لن يفلت من العقاب يف مقدمتهم قيادة املليشيا 

يف املحافظة.

ودعا املكتب األمـــم املتحدة واملنظمـــات الدولية 
لحماية املنشآت التعليمية فـي املحافظـة من النهب 
والسطو الذي تتعرض له، والضغط عى املليشيا إليقاف 
انتهاكاتها بحق التعليم وإعادة ما تـم نهبه، كما طالب 
املجتمع الدويل للقيام بواجباته للحـد من االنتهاكات 

التـي تمارسها املليشيـا الحوثيـة بحق التعليم.

وقد سبقت هذه الواقعة املجرمة دوليا، قيام املليشيا 
باالســتيالء عى مبنى كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية 
وتحويلها إىل سجن، والعبث بوثائق وأرشيف ومكونات 
الكلية، يف تحد سافر ألخالقيات الحرب والقوانني السارية 

عى املنازعات املحلية والقانون الدويل اإلنساني.

الحرمان من الخدمات
منذ دخولهــا إىل الحزم لم تتوقف عــن انتهاكاتها بحق 
املواطنني غري مبالني بالقوانني الدولية وحقوق املواطن املدني.

وتنوعت هذه االنتهاكات بني اقتحام املنازل وترويع 
النســاء واألطفال وإقحام األطفال قــرسا يف القتال 
واالشتباكات املبارشة بعد إخضاعهم م لدورات طائفية 

وتلقينهم مناهج الكراهية والعنف واإلرهاب.

وقد اســتخدمت املليشيا سياســية الحرمان من 
الخدمات األساسية كأسلوب إلذالل املواطنني تمهيدا 
إلســكات أصواتهم وإرغامهم عى القبول بأجندتها 
ودعم أنشطتها، من هذه املمارسات منع الحصول عى 
املشتقات النفطية من القنوات الرسمية، وإتاحتها من 
خالل السوق السوداء بعد أن أوقفت دخول ناقالت النفط 
إىل املحافظة وحرق بعض منهــا يف أماكن احتجازها 

خارج مدينة الحزم.

مدير وكالة األنباء اليمنية سبأ فرع الجوف محمد 
عياش يتحدث عن تردي الخدمات األساسية يف املحافظة 
بالقول" تعاني عاصمة املحافظة واملناطق التي تسيطر 
عليها مليشــيا الحوثي من تدهور كبري يف الخدمات 
األساسية، لم تشــهده املحافظة طيلة السنوات التي 
خضعت لحكم السلطة الرشعية، أوالً منعت تداول العملة 
الجديدة باملحافظة عى الرغم مــن قلة تداول العملة 
القديمة فيها األمر الذي تسبب يف معاناة املواطنني، ثم 
منعت دخول املشتقات النفطية للمناطق التي سيطرت 
عليها وحجزها يف مداخل املحافظة فيما تعاني الجوف 
من انعدام كيل خاصة للغاز املنــزيل عى الرغم من أن 
محافظة مأرب تقوم بتسليم حصة املحافظة كاملة 

بشكل مستمر، ووجه عياش تساؤالً  للمليشيا الحوثية 
حول اختفاء حصة املحافظة من الغاز املنزيل عى الرغم 

من وصولها كاملة من مأرب.

وفيما يخص الكهرباء واستمرار تشغيلها من عدمه 
تحدث قائال" يعاني أبناء الجوف من إنطفاءات الكهرباء 
لساعات النهار بشكل مستمر بعد أن كانت تعمل عى 
مدار 24 ساعة، وعن الجانب الصحي يقول الصحفي 
محمد عياش "هناك تراجــع كبري يف تقديم الخدمات 
الطبية للمواطنني وإغالق عدد من املراكز الصحية يف 
اغلب املناطق، ويضطر املواطن إىل السفر خارج املحافظة 
لتلقي العالج بعد أن كانت الجوف خالل السنوات املاضية 
تعترب من أفضل املحافظات يف الجانب الصحي بحسب 

وزارة الصحة العامة والسكان.

ويف هذا الصدد كتب السيايس مطر دحان عى صفحته 
بالفيســبوك عن تدهور األوضاع يف عاصمة املحافظة 
مبتدئا بتحذير وجهه للمليشــيا الحوثية بالقول "إىل 
الحوثيني اسمعوا وأنصتوا صمتنا أكثر من أربعة أشهر 
وأنتم جاثمون عى صدورنا وال بد أن تسمعونا أو تسمعوا 
بنادقنا"، وأشار إىل تدهور الجانب التعليمي بعد اجتياح 
املليشيا للحزم وإغالق املدارس األهلية بعاصمة املحافظة 
مبديا تساؤله عن كيفية استقبال العام القادم بعد إغالق 

تلك املدارس أبوابها إىل جانب املدارس الحكومية.

وأوضح الفــارق الكبري يف الجانــب الصحي قبل 
دخول املليشــيا الحزم وبعد ذلك قائــال" لدينا هيئة 
مستشــفى الجوف والذي بشــهادة وزير صحتكم 
)موجها حديثه للمليشيا الحوثية( توجد فيه أجهزة ال 
تمتلكها مستشفيات الجمهورية األخرى وفيه كوادر 
وتخصصات كانوا يعملون يف أرقى املستشفيات الخاصة 
وكان له مبنى جديد يتم دعمه من قبل السلطة املحلية 
من التحسني وها نحن اليوم ال كادر وال أجهزة وتوقف 

البناء يف املبنئ الجديد".

منوها إىل تحويل املليشــيا الحوثيــة لكلية الرتبية 
والتعليم إىل مقر لعنارصها" كانت الجامعات األهلية 
والحكومية تستقبل الطالب كالنحل الذي يجتمع عى 
أبواب الخلية وها نحن نشاهد املتربدقني منكم )موجها 
حديثه للمليشيا الحوثية وعنارصها( يدخلون من بوابة 

الجامعة حتى ظننا أنهم يدخلوا مصحة نفسية".

وأشار دحان إىل انطفاء الكهرباء من التاسعة صباحا 
حتى بعد العرص بحسب منشوره عى الرغم من أنها لم 
تكن تنطفئ حتى لدقيقة أو دقيقتني عى مدار الشهر 
والشهرين أبان الحكومة الرشعية، موضحا أن محطة 
رشكة النفط كانت تعمل مــن الثامنة صباحا حتي 
العارشة مساء بالسعر الرسمي ٣٥٠٠ريال فيما أصبحت 
املليشيا حاليا تستأجر املحطات لبيع املحروقات بسعر 
السوق السوداء بل وأصبح البعض من أصحاب املحطات 
مجربا عى البحث عن قوت أوالده بدال عن ممارسة عمله 
ولم يرتكوا لهم فرصة كون عنارص املليشــيا الحوثية 
أصبحوا تجار السوق السوداء ومثله الغاز أيضا يباع يف 

السوق السوداء بعد اقتحام املليشيا ملحطة الغاز.

كما نوه إىل إغالق محكمة الجوف االبتدائية والنيابة 
العامة بعد أن كانتا تعمالن عى حلحلة قضايا الناس 

طيلة فرتة ما قبل اجتياح املليشيا للمحافظة.

ولتوضيح الفرق الشاسع بني الدولة واملليشيا اخترص 
مطر دحان ذلك بقوله "كانت العقارات واألرايض أشبه 
بأســعار البورصة حتى أن ٣٥ % مــن أبناء املديرية 
استفادوا من توجه املستثمرين لرشاء العقارات و1٥ 
% من تحسن وضعهم االقتصادي بالعمل يف العقارات 
كوسيط و1٠٪ يملكون محالت أو بيوت أو أرايض يقوم 
بإيجارها فتوقف كل هذا حاليا، وكنا يف طفرة تجارية 
حتى تنافس تجار الذهب عى اســتئجار املحالت وقد 
شاهدنا أكثر من 4 محالت تتنافس واليوم البعض أغلق 

محله والبعض عى وشك اإلغالق". 

االعتداء على الممتلكات 
بخصوص هذا الجانب تحدث نائب مدير عام مكتب 
حقوق اإلنســان بمحافظة الجوف وليد الرطب ل 26 
سبتمرب قائال )أقدمت املليشيا عى اقتحام ونهب 25منزال 
يف حي الزراعة و16يف منطقة املعهد الصحي و13يف مركز 
املحافظة و28يف منطقة الباطن و6باملثلث و17بوادي 
الشجن و33يف املناطق املمتدة بني السوق الجديد والسوق 
القديم و4يف شارع الكلية و6خلف مستشفى الهيئة و8 
يف حصن الديمة و11بالسلمات و7بالجر و72 يف الغيل(.

وحول اإلجــراءات التي اتبعها املكتب بشــأن هذه 
االنتهاكات يجيب الرطب "قدمنا امللف إىل النيابة الجزائية 
بهدف استخراج أحكام بحق مرتكبي هذه الجرائم، وقد 
تنوعت القضايا بني اإلرهاب وجرائم الحرب وجرائم بحق 
اإلنسانية وجرائم بحق الطفولة وجرائم االعتداء والسطو 

والنهب تمهيدا ملالحقة الحوثيني يف املحاكم الدولية". 

ويتحدث نارص بقالن ناشــط إعالمــي عن جرائم 
املليشــيا الحوثية بحق املواطنني واقتحام منازلهم " 
ليس مستغربا عى مليشيا الحوثي يف استمرار عادتها 
التي انتهجتها منذ نشأتها واملتمثلة يف مصادرة واحتالل 
وبسط سيطرتها عى ممتلكات كل من يناهضهم أو 

حتى يخالفهم يف الرأي". 

وأضاف " بعد أن ســيطرت املليشــيا الحوثية عى 
مركز املحافظة يف بداية شــهر مارس 2020 اقتحمت 
ما يقــارب 110 منازل من منازل املواطنني بحســب 
معلوماتنا ونهبت محتوياتها وبســطت عى أكثر من 
60 منها يف مدينه الحزم وتحويــل بعضها إىل ثكنات 
عسكريه ومخازن للسالح ومساكن لعنارصهم، كان 
آخر االقتحامات اقتحام منزل الشيخ القبيل يحيى حزام 
الهمداني ونهب بعض املقتنيات من داخله األســبوع 

املايض. 

وقال أيضا ما يقوم به الحوثيون من اقتحام منازل 
الناس وترويع أطفالهم ونسائهم ورسقة ممتلكاتهم 
ومصادرة حقوقهم جرائم ضد اإلنسانية لكنها ليست 
غريبة عى تلك املليشيا التي تعادي األسالف واألعراف 

القانونية والقبلية. 

كما نوه إىل أن هناك منازل قاموا باقتحامها ورفضوا 
الخروج منها وتعود ملكيتها لنشطاء لم يحملوا ضدهم 
بندقية وال يمتلكون ملواجهتهم مدرعات أو أطقم فقط 
يملكون أقالما لكن مليشــيا الحوثــي يعادون العلم 

واملعرفة ويكرهون الحق ويحاربون كل حر. 

وقال "سبق أن أعلنوا عرب مكربات الصوت بأن من 
عاد له األمان ومن جلس يف بيته له األمان لكن الجميع 
يعرف أن الحوثيني ال عهد لهم وال ميثاق فقط يريدون أن 
يكون الناس عبيد تحت أقدامهم مالم فتهمتك جاهزة". 

سبتمبر نت/ تقرير- عارف الواقدي

يف األســبوع األول من مطلع شهر يوليو الجاري، 
كانت ثالث فتيات يف محافظة الجوف، شمايل رشق 
البالد، لم تتجاوز أعمارهن الـ12 عى موعد مع واقعة 
مؤملة من اإلصابة بإنفجار ألغام حوثية من مخلفات 
مليشيا شعارها املوت، وسياستها تفخيخ األرض بكل 

األدوات املؤدية لشعارها. 

 كانت تهاني ناهض حســن الخلقة )12 عاما( 
برفقة شقيقتها "رسائل" التي تصغرها بعام واحد، 
وصديقتهن فنيدة محسن مبارك أقعيط )7 سنوات(، 
عندما انفجر بهن لغم أريض من مخلفات املليشــيا 
الحوثية وهنَّ يجمعــن الحطب يف منطقة املعامرة، 

التابعة ملديرية املتون، غربي املحافظة. 

تقــول إرشاق املقطري، عضو اللجنــة الوطنية 
للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنســان، إن 
اللغم الحوثي أعاق تلك الفتيات عن جمع الحطب الذي 
خرجن من منازلهن لجمعه "إلعداد الطعام جراء أزمة 

الغاز املنزيل التي ترضب املحافظة".

الناشــطة الحقوقية أّكدت يف تغريدة لها قامت 
بنرشها عى صفحتها عى موقع التدوين االجتماعي 
املصغر :تويرت" أن األلغام الحوثية "تقتل النساء أكثر 

من غريهن" يف محافظة الجوف.

األكثر ترضراً 

وتعد محافظة الجوف - بحسب منظمات وتقارير 
محلية - املحافظة اليمنية األكثر ترضراً من األلغام 
التي زرعتها مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
إيران، بشكل عشوائي يف املزارع، والطرقات، ومنازل 
املواطنني، والقرى اآلهلة بالســكان طيلة السنوات 

الست املاضية.

ووفقاً لتلك التقارير، ومصادر محلية يف املحافظة 
أفادت "سبتمرب نت" أن هذه األلغام األرضية والعبوات 
الناســفة تواصل حصد أرواح املدنيني بشكل شبه 
يومي، وأصبحت تشــكل كابوسا يخيم بظالله عى 

سكان املحافظة. 

 وال تزال حقول األلغام التي كثفت املليشيا الحوثية 
املتمردة من زراعتهــا يف املحافظة - وفقا ملا ذكرت 
مصادر محلية - تقّيد حركة املدنيني، وتهدد حياتهم، 
وتعمل عى محارصتهم يف املنازل، خوفا من الوقوع 

ضحية إلحداها. 

إحصائيات 
منذ مطلع العام 2020 الجاري، تشري اإلحصائيات 
التي تمكن فريق "ســبتمرب نت" من جمعها إىل أن 
األلغام الحوثية وعبواتها الناسفة التي كثفت املليشيا 
من زراعتها يف املحافظة، أدت إىل ســقوط 47 قتيال 

ومصابا من املدنيني، بينهم نساء وأطفال. 

وكشــفت اإلحصائيات أن عدد القتــى باأللغام 

خالل تلك الفرتة وحتى اليوم بلغ 10 أشخاص بينهم 
4 أطفال، بينمــا جرح يف تلك االنفجــارات - وفقا 
لإلحصائيات ذاتها -  37 شــخصا، بينهم 29 رجال، 

و8 نساء، منهم 3 أطفال. 

يف الســياق ذاته، أدت انفجارات األلغام الحوثية 
التي كانت قرابة %70 منها يف مديرية املتون، غربي 
املحافظة، إىل تدمري 42 سيارة ومركبة ملواطنني، منها 
أكثر من 37 سيارة ومركبة تعرضت لأللغام الحوثية 

املزروعة يف مديرية املتون. 

وتؤكد اإلحصائيات الســابقة أن ألغام مليشــيا 
الحوثي االنقالبية أدت منذ العام 2016م وحتى نهاية 
العام 2019م إىل مقتل وإصابة 575 مدنيا معظمهم 
نساء وأطفال، يف ذات املحافظة، تتوزع تلك األرقام 

بواقع 190 قتيل، ونحو 385 إصابة.

وبحسب تلك اإلحصائيات فقد أدت األلغام الحوثية 
وعبواتها الناســفة خالل الثالث سنوات املاضية إىل 
تدمري 105 ســيارات ملواطنني، عالوة عى تسببها 

بنفوق أكثر من 100 من رؤوس املاشية. 

تفخيخ األرض 
مليشيا الحوثي االنقالبية - بحسب سكان محليني- 
زرعت عى مدى الســنوات املاضية مئات اآلالف من 
األلغام األرضية والعبوات الناسفة عى مختلف رقعة 
املحافظة الصحراوية، إذ باتت - وفقا ملا يقولون - 
تشكل زراعة هذه األلغام وتفخيخ األرض بها، عائقاً 

كبرياً أمام عودة املواطنني إىل مناطقهم املحررة، وكذا 
تنقالتهم وأرسهم يف حال العودة إىل ديارهم.

أكثــر ما أضحى يشــكل خطورة لســكان هذه 
املحافظة، مــع تواجد األلغــام الحوثية، هو تغيري 
أماكنها جراء سيول األمطار التي تقوم بجرفها من 
مناطق إىل أخرى، وهو ما بات يشكل أمرا مقلقا لدى 

سكان وأهايل هذه املحافظة. 

خالل الفــرتة املاضية أدت ســيول األمطار التي 
شهدتها منطقة اليتمة، مركز مديرية خب الشعف، 
كربى مديريات املحافظــة، لظهور عرشات األلغام 
األرضية والعبوات الناســفة يف مزارع ملواطنني ويف 
أوساط منازلهم وبجانب الطرقات العامة، وذلك بعد 
أن جرفتها السيول من مناطق مفخخة بألغام املليشيا 
املتمردة. وفقا ملا أفاد سكان محليون "سبتمرب نت".

وأكد الســكان أنهم عثروا يف منطقة اليتمة، عى 
العرشات من هذه األلغام التي جرفتها الســيول إىل 
مناطق مأهولة بالســكان، لتزيد - طبقا ملا أكدوا 
- العــبء عى املدنيني الذين يقعــون دائما ضحايا 

ملخلفات األلغام الحوثية.

وكشف وكيل وزارة حقوق اإلنسان، املحامي نبيل 
عبدالحفيظ، يف ترصيح لـ"ســبتمرب نت" أن عدد 
األلغام التي زرعتها مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية 
يف البالد، تتجــاوز مليوني ونصف املليون لغم أريض 

وعبوة ناسفة، يف مختلف املناطق اآلهلة بالسكان. 

وبحســب وكيل وزارة حقوق اإلنسان فإن ذلك 
يأتي يف الوقت الذي ال تتوقف فيه املليشــيا املتمردة 
عن زرع األلغام كل يوم وتفخيخ السهول والهضاب 
والوديان باأللغام إلزهاق أرواح املدنيني، الفتا إىل أن 
املليشيا الحوثية تهدف من زراعتها لأللغام املتنوعة 
واملموهة بهذه الكثافة إبادة املدنيني وتقييد تحركاتهم 

وإخضاعهم.

إىل ذلك، يقول املرشوع الســعودي لنزع األلغام يف 
اليمن "مســام" ، إنه تمكن منذ بدأ تدشني املرشوع 
يف يونيو من منتصف العــام 2018م من نزع أكثر 
من 60 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غري منفجرة 
من مخلفات املليشــيا الحوثية يف محافظتي مارب، 

والجوف. 

ويشري املرشوع التابع ملركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســانية يف اليمن، إىل أنه بذلك تمكن من 
تأمني وتطهري 16 حقالً ومنطقة ملغومة من األلغام 

الحوثية املزروعة يف املحافظتني. 

وتقول إدارة املرشوع إن فرقها الهندسية تمكنت 
منذ بدأ املرشوع وحتى اليوم من انتزاع 175 ألفا و124 
لغما وذخرية غري منفجرة مــن جميع املحافظات 
اليمنية التي تعمل فيها الفرق، مشرية إىل أنها بذلك 
تكون قد تمكنت من تطهــري 371 ألفا و626 مرتا 
مربعا مــن األرايض اليمنية، من األلغام واملتفجرات 
التي زرعتها مليشــيا التمرد واالنقــالب الحوثية 

املدعومة إيرانياً.

ألغام املليشيا احلوثية..ألغام املليشيا احلوثية..
 كابوس خييم عىل أهايل اجلوف  كابوس خييم عىل أهايل اجلوف 

انتهاكات جسيمة وتأزيم للوضع اإلنساني

اجلوف .. مهد احلضارات تعاين من جرائم املليشيا احلوثية
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إعـــالن قـضائي
تعلن النيابة العامة العســكرية بأنه وتنفيذًا لقرار احملكمة العســكرية الثالثة يف جلستها املنعقدة بتاريخ 
2020/7/7م بأن على املتهمني املذكورين أسماؤهم أدناه احلضور إلى مقر احملكمة العسكرية الثالثة م/ مأرب 
بتاريــخ 6/محرم/1442هـ املوافق 2020/8/25م للمثول أمام احملكمة للــرد على الدعوى اجلزائية املقدمة 
ضدهم من النيابة العامة العســكرية برقم 4 ج.ج. لسنة 2020م، مالم فسيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات 
محاكمة املتهمني الفارين من وجه العدالة واستنادًا إلى نصوص املواد رقم 285 وما بعدها من القرار اجلمهوري 

بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن اإلجراءات اجلزائية العام.
الــــــــصفةاالســــــــــــم م

قائد املليشيات االنقالبيةعبدامللك بدر الدين أمري الدين الحوثي,1

منتحل صفة مساعد القائد األعى للقوات املسلحةيحيى محمد محمد الشامي,2

منتحل صفة وزير الرتبيةيحيى بدرالدين أمري الدين الحوثي3

عضو املجلس السيايسمحمد عيل عبدالكريم الحوثي4

منتحل صفة وزير الداخليةعبدالكريم أمري الدين الحوثي5

منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصةعبدالخالق بدر الدين الحوثي6

رئيس ما يسمى باملجلس السيايسمهدي محمد حسني املشاط7

منتحل صفة رئيس هيئة االستخبارات واالستطالععبدالله يحيى عيل الحاكم8

منتحل صفة وزير النقلزكريا يحيى محمد محمد الشامي9

منتحل صفة مساعد وزير الدفاععيل محمد الكحالني10

منتحل صفة الناطق الرسمي للحركة رئيس وفدهم املفاوض عبدالسالم صالح احمد فليته11

منتحل صفة وزير الدفاعمحمد نارص أحمد العاطفي12

مبارك صالح املشن الزايدي13
منتحل صفة قائد املنطقة العسكرية الثالثة، عضو ما يسمى باملجلس 

السيايس

منتحل صفة قائد ألوية الحرسيوسف عبدالله حسني الفييش14

منتحل صفة قائد جهاز األمن واملخابرات + نائب وزير الداخليةعبدالحكيم هاشم عيل الخيواني15

منتحل صفة محافظ محافظة تعزسليم محمد نعمان مغلس16

منتحل صفة أمني العاصمةحمود محمد عباد17

منتحل صفحة نائب ما اسموه بمجلس الشورىمحمد نارص قايد حسني البخيتي18

مدير مكتب ما أسموه باملجلس السيايس األعىأحمد محمد يحيى حامد19

منتحل صفة سفري اليمن لدى إيرانإبراهيم محمد محمد الديلمي20

منتحل صفة نائب لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنيةمحمود عبدالقادر الجنيد21

منتحل صفة وزير اإلعالمضيف الله قاسم الشامي22

منتحل صفة وزير الشباب والرياضةحسن محمد زيد23

منتحل صفة وزير الصحة والسكانطه أحمد املتوكل24

منتحل صفة وزير الدولةفارس محمد مناع25

ًأحمد عبدالله عيل عقبات26 منتحل صفة وزير عدل لالنقالبيني سابقا

عضو ما يسمى املكتب السيايس األعىعيل نارص قرشه27

منتحل صفة مساعد وزير الخارجيةحسني حمود العزي28

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىعبداإلله محمد حجر29

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىفضل محمد محمد املطاع30

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىمحسن صالح الحمزي31

منتحل صفة  محافظ محافظة الجوفعامر عيل حسني عامر املراني32

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىعيل عيل القحوم33

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىحمزة بدر الدين الحوثي34

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىحزام محمد االس35

مستشار ما يسمى باملجلس السيايس األعىمحمد محمد مفتاح36

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىعبدالله هاشم السياني37

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىإسماعيل إبراهيم أحمد الوزير38

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىمحمد أحمد القبيل39

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىعيل عيل يحيى العماد40

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىمحمد صالح مبخوت النعيمي41

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىسلطان أحمد عبد الرب السامعي42

منتحل صفة نائب رئيس هيئة األركانعيل حمود زيد املوشكي43

منتحل صفة محافظ محافظة املحويتفيصل أحمد نارص حيدر44

منتحل صفة مدير دائرة االستخباراتعيل محمد أبو حليقة45

منتحل صفة وزير الصناعةعبدالوهاب يحيى الدره46

منتحل صفة قائد عسكري – حجةنائف عبدالله صغري أبو خرفشه47

منتحل صفة وزير الدولةنبيه محسن أبو نشطان48

عضو ما يسمى بمجلس الشورىصادق عبدالله أبو شوارب49

منتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنميةحسني عبدالله مقبويل50

منتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون املالية ووزير املاليةرشيد عبود أبو لحوم51

منتحل صفة وزير الخدمة املدنية والتأمنيإدريس سعيد الرشجبي52

منتحل صفة وزير الثروة السمكيةمحمد محمد الزبريي53

منتحل صفة وزير املياه والبيئةنبيل عبدالله الوزير54

منتحل صفة وزير الكهرباء والطاقةعاتق حسني عبار55

منتحل صفة وزير األوقاف واألرشادنجيب عبدالله العجي56

منتحل صفة وزير االتصاالت وتقنية املعلوماتمسفر عبدالله النمري57

منتحل صفة وزير الزراعة والريعبدامللك قاسم الثور58

منتحل صفة القائم بأعمال وزير السياحةأحمد محمد العليي59

منتحل صفة وزير الدولةأحمد صالح القنع60

منتحل صفة وزير الثقافةعبدالله أحمد الكبيس61

منتحل صفة وزير األشغال العامة والطرقغالب عبدالله مطلق62

منتحل صفة وزير املغرتبنيمحمد سعيد املشجري63

منتحل صفة وزير العدلمحمد محمد عبدالله الديلمي64

منتحل صفة مدير مكتب رئيس الوزراءعبدالرحمن سالم ذيبان65

منتحل صفة أمني عام مجلس الوزراءأحمد نارص الظرايف66

منتحل صفة وزير الخدمة املدنيةطالل عبدالكريم عقالن67

منتحل صفة رئيس هيئة األركانمحمد عبدالكريم أحمد الغماري68

منتحل صفة رئيس األمن القوميعبد الرب صالح أحمد جرفان69

منتحل صفة قائد العمليات الخاصةحسني محمد محسن الروحاني70

منتحل صفة محافظ حجة - حجةهالل عبده عيل حسن الصويف71

منتحل صفة مستشار الرئاسة لشؤون الدفاع واألمنحسني ناجي هادي خريان72

منتحل صفة املفتش العام بوزارة الداخليةعبدالله عيضه الرزامي73

منتحل صفة املفتش العام بوزارة الدفاععبدالباري عبدالرحمن الشمريي74

منتحل صفة رئيس هيئة القوى البرشيةيحيى شعالن الغبييس75

منتحل صفة رئيس هيئة العمليات الحربيةمحمد محمد غالب املقداد76

منتحل صفة قائد القوات الجويةأحمد عيل الحمزي77

منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجستيصالح مسفر الشاعر78

منتحل صفة نائب رئيس جهاز األمن واملخابراتعبدالقادر قاسم أحمد الشامي79

منتحل صفة رئس جهاز األمن القوميفواز حسن قائد نشوان80

وكيل ما يسمى بجهاز األمن واملخابرات لشؤون العمليات الخارجيةعبدالواحد ناجي أبوراس81

منتحل صفة أركان حرب محور همدانيحيى عبدالله محمد الرزامي82

منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدماتعبد الحافظ محمد أحمد عيل السقاف83

منتحل صفة  قائد ما أسموه لواء  صماد ٢أمني عيل عبدالله البحر84

منتحل صفة مدير أمن محافظة تعزأمني خالد عيل حميدان85

منتحل صفة محافظ محافظة ريمةفارس مجاهد الحباري86

منتحل صفة قائد اللواء 1٢7جهاد عيل عنرت87

منتحل صفة قائد ألوية الحماية الرئاسيةعبدالله يحيى الحسني88

عبداللطيف حمود يحيى املهدي89
منتحل صفة رئيس غرفة العمليات املشرتكة_ وقايد املنطقة 

العسكرية الرابعة

منتحل صفة وكيل مصلحة الهجرة والجوازاتمحمد عبد الجليل قاسم أحمد الشامي90

منتحل صفة قائد املنطقة السادسةجميل يحيى محمد زرعه91

منتحل صفة مدير دائرة اإلمداد والتموينمحمد أحمد الكحالني92

منتحل صفة قائد القاعدة البحريةنجيب عبدالله ذمران93

منتحل صفة  قائد قوات الرشطة العسكريةمحمد محمد قائد الحيمي94

منتحل صفة مدير دائرة التوجيه الناطق الرسمي للقوات املسلحةيحيى رسيع قاسم رسيع95

منتحل صفة قائد لواء الدفاع الساحيلعيل صالح األنيس96

منتحل صفة أركان حرب الرشطة العسكريةمحسن اسعد السقلدي97

منتحل صفة أركان حرب القوات البحريةمنصور أحمد السعادي98

منتحل صفة أركان حرب املنطقة العسكرية الرابعةحمود أحمد صالح دهمش99

منتحل صفة أركان قوات األمن الخاصةعيل يحيى أحمد عيل قرقر100

منتحل صفة رئيس عمليات قوات االحتياطأحمد منرص العنيس101

منتحل صفة رئيس عمليات املنطقة السادسةعيل عبدالله العاقل102

منتحل صفة قائد اللواء الثالث حماية رئاسيةفؤاد عبدالله يحيى العماد103

منتحل صفة قائد اللواء الرابع مدرعزكريا محمد أحمد محمد املطاع104

منتحل صفة قائد اللواء العارش عمليات خاصةأحمد جابر ناجي املطري105

منتحل صفة قائد الواء  ٣1٢مشصالح عيل نارص الشامي106

منتحل صفة قائد محور تعزأحمد عبدالله الرشيف107

منتحل صفة مدير الدائرة القانونيةمحمد محمد صالح العظيمة108

منتحل صفة رئيس مصلحة خفر السواحلعبد الرزاق عيل عيل عبد الله املؤيد109

منتحل صفة رئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثةعبدالويل محمد عبدالله الحوثي110

منتحل صفة مدير دائرة اإلمداد والتموينعبدامللك يحي محمد الدره111

منتحل صفة قائد قوات األمن الخاصةحمود حسان سنان محمد الحارثي112

منتحل منصب مساعد وزير الدفاع للتكنولوجياأبوبكر يحيى عبدالعزيز الغزايل113

قائد اللواء الثاني طريانزيد عيل بن عيل األكوع114

مالح جويعيل عبدالله الحمزي115

منتحل صفة مساعد وزير الدفاععيل عيل ضيف الله العريمي116

نائب رئيس شعبة استخبارات القوات الجويةمحمد عيل الغفاري117

نائب قائد قوات الدفاع الجوييحيى عباد الرويشان118

منتحل صفة مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستيةمحمد أحمد الطالبي119

منتحل صفة قائد اللواء ٣14 مدرعحسني صالح صرب120

منتحل صفة قائد اللواء ٣٥ مدرعمنصور محسن أحمد معجري121

منتحل صفة قائد املنطقة السابعة سابقاًحميد عيل الخرايش122

منتحل صفة قائد حرس الحدودنارص أحمد صبحان املحمدي123

منتحل صفة قائد لواء النقل الثقيلمحمد أحمد النزييل124

وكيل جهاز األمن واملخابرات للشؤون املالية واإلداريةمحمد عباس قاسم عامر125

منتحل صفة قائد محور الفرضةعابد عبدالله الجود126

منتحل صفة قائد اللواء 11٥مشعبدالويل عبده حسن الجابري127

منتحل صفة قائد اللواء الثالث مشاه جبيلحسني عيل املقديش128

منتحل صفة مساعد رئيس هيئة األركانأحمد صالح الهندي129

منتحل صفة عميد الكلية البحريةمحمد عيل القادري130

منتحل صفة قائد قوات األمن الخاصةعبد الرزاق محمد إسماعيل املروني131

منتحل صفة قائد اللواء ٢٢ مدرع حرسأحمد صالح عيل القرن132

منتحل صفة قائد اللواء ٣9 مدرعمنصور عبدالله ناجي عيل مرشد عوفان133

منتحل صفة قائد اللواء ٢٠1 مدرعرضوان محمد صالح134

منتحل صفة قائد اللواء ٣٣ مدرعطالل محمد ثابت العجل135

منتحل صفة قائد اللواء 17 مشاةمحمد عيل سعيد136

منتحل صفة قائد اللواء 14٥ مشاةعبدالله جميل الحارضي137

منتحل صفة وكيل محافظة تعزصالح عبدالرحمن بجاش138

منتحل صفة نائب قائد اللواء ٣9 مدرعأحمد عيل أحمد قاسم عيل املاوري139

منتحل صفة مدير رشطة تعزعبدالخالق محمد أحمد الجنيد140

منتحل صفة قائد املنطقة العسكرية الخامسةحمزة أبو طالب )أبوحمزة(141

منتحل صفة مدير عام شؤون الضباطزكريا حسن محمد حسن الرشيف142

منتحل صفة أركان حرب املنطقة السادسةعيل سعيد الرزامي143

منتحل صفة أركان حرب املنطقة العسكرية الثالثةهادي زريب نارص دغيش144

منتحل صفة قائد اللواء ٣1٠ مدرعخالد عيل حسني العندويل145

منتحل صفة مدير عام مكافحة اإلرهابعبدالله عيضه مفرح العياني146

منتحل صفة مدير أمن م/صنعاءمجاهد حسني عيضه املطري147

منتحل صفة نائب مدير دائرة العمليات الحربيةإبراهيم محمد املتوكل148

منتحل صفة مدير أمن م/صنعاءعز بن صالح مطهر دحوه149

منتحل صفة مدير دائرة األشغال العسكريةمحمد عبد امللك محمد إسماعيل املروني150

طياررشف عيل املاوري151

طيارعيل عبدالرحمن يحيى العلفي152

منتحل صفة قائد قوات النجدةأحمد عيل ضيف الله جعفر153

منتحل صفة قائد لواء النقل الخفيفأحمد عبدالله السياني154

منتحل صفة قائد محور إبقاسم محمد العياني155

منتحل صفة قائد محور البقعأحمد محمد غيالن القحم156

منتحل صفة مساعد مدير دائرة االستخباراتمحمد عيل مهدي محسن حسني زهرة157

منتحل صفة مدير أمن محافظة البيضاءمحمد عيل حسني دغيش158

منتحل صفة اإلمداد البرشي - م/مأربعبدالله أحمد مجيديع159

منتحل صفة قيادي أمنيحسني محمد هاشم160

عضو مجلس الشورى التابع لالنقالبينييحيى أحمد نارص جحاف161

منتحل صفة قائد لواء مرادهيثم منصور زهران162

منتحل صفة قائد قاعدة طارق الجوية - مطار تعزمحمد عبدالله سعيد163

منتحل صفة رئيس أركان اللواء 11٥جميل هزاع الجابري164
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حري باملسلم أن يستقبل مواسم الخري 
عامة بالتوبة النصوح، وذلك أنه ما ُحرِم 
أحد خرياً إال بسب ذنوبه، سواء كان خريا 
دينّياً أو دنيوّياً، قال تعاىل:﴿ َوَما أََصاَبُكْم 
ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن 
َكِثرٍي ﴾]الشورى: 30[. فالذنوب لها آثار 
خطرية عى القلوب، وكما أن السموم ترض 
األبدان والبد من إخراجها من الجسم، كذلك 
الذنوب تؤثر عى القلوب تأثريًا بليًغا، منها 
أن املعايص تزرع أمثالها وتجر أخواتها حتى 
يصعب عى العبد مفارقتها والخروج منها. 
فسارع – أخي املسلم – إىل التوبة النصوح، 
واســتقبل هذه األيام بالبعد عن املعايص 
والذنوب، وأكثر من االستغفار وذكر الله 
عز وجل فال يعلم أحدنا متى يفجأه املوت، 

ويرحل من هذه الدنيا. 
ويستحب يف هذه األيام التقرب إىل الله  

بالتايل:
1. اإلكثار من األعمال الصالحة: لقوله 
صى الله عليه وسلم: “ما من أيام أعظم 
عند الله سبحانه وال أحب إليه العمل فيهن 
من هذه العــرش”، ومن األعمال الصالحة 
التي غفل عنها بعض الناس: قراءة القرآن، 
وكثرة الصدقة، واإلنفاق عى املســاكني، 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها.

2. الصالة: يستحب التبكري إىل الفرائض 
واملســارعة إىل الصف األول واإلكثار من 
النوافل فإنها من أفضــل القربات، فعن 
ثوبان – ريض الله عنه – قال سمعت رسول 
الله صى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة 
السجود له فإنك ال تسجد له سجدة إال رفعك 
الله بها درجة، وحــط عنك بها خطيئة” 

]رواه مسلم[، وهذا عامٌّ يف كل وقت.
3. الصيام: لدخوله يف األعمال الصالحة، 
فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض 
أزواج النبي صى الله عليه وســلم، قالت: 
“كان رسول الله صى الله عليه وسلم يصوم 
تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أيام 
من كل شهر” ]رواه اإلمام أحمد وأبو داود 
والنسائي[، قال اإلمام النووي عن صوم أيام 

العرش: “إنه مستحب استحباًبا شديًدا”.
4. أداء الحج والعمرة للقادر عليه، لقوله 
صى الله عليه وســلم” … والحج املربور 

ليس له جزاء إال الجنة” ]رواه مسلم[.
5. التكبري والتهليل والتحميد: ملا ورد يف 
حديث ابن عمر السابق: “فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبري والتحميد”. وقال اإلمام 
البخاري: “كان ابن عمر وأبو هريرة – ريض 
الله عنهما – يخرجان إىل الســوق يف أيام 
العرش يكربان ويكرب الناس بتكبريهما”. 
وكان ابن عمر – ريض الله عنهما – يكرب 
بمنى تلــك األيام، وخلــف الصلوات عى 
فراشه، ويف فسطاطه، ومجلسه، وممشاه 

تلك األيام جميًعا.
6. اإلكثار من قراءة القرآن، فإن القرآن 
كما وصفه الله عز وجل هدى للمتقني:﴿ 
َذلَِك الِْكَتاُب ال َرْيــَب ِفيِه ُهدًى لِلُْمتَِّقنَي ﴾
]البقرة:2[. وقد قال عليه الصالة والسالم: 
“من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، 
والحسنة بعرش أمثالها، ال أقول: ألَّم حرف، 
ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف” 

]رواه الرتمذي[.

7. الجلــوس يف املســجد حتى تطلع 
الشــمس ملن ليس يف مواقع الرباط: فقد 
كان النبي صى الله عليه وســلم إذا صى 
الغداة – أي الفجر – جلس يف مصاله حتى 
تطلع الشمس. ]أخرجه مسلم[. وأخرج 
الرتمذي عن أنس عن النبي صى الله عليه 
وسلم أنه قال: “من صى الفجر يف جماعة 
ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم 
صى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة 
تامة تامة” ]رواه الرتمذي[. هذا يف كل األيام 

فكيف بأيام العرش املباركة!
8. الصدقة: وهي مــن أبواب القربات 
املرشوعة طوال العــام، وقد أجزل الله عز 
وجل العطية للمنفقني فقال تعاىل:﴿ َمْن َذا 
الَّذِي ُيْقرُِض اللََّه َقرْضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفُه لَُه 
أَْضَعافاً َكِثريًَة ﴾]البقرة: 245[، وقد حث 
النبي صى الله عليه وسلم عى الصدقة ولو 
بالقليل، ووعد باألجر الجزيل للمتصدقني، 
فقال صى الله عليه وسلم: “اتقوا النار ولو 
بشق تمرة” ]متفق عليه[. وقال صى الله 
عليه وسلم: “سبعة يظلهم الله يف ظله يوم 
ال ظل إال ظله، وذكر منهم “رجالً تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما 

تنفق يمينه” ]متفق عليه[.
قال ابن القيم – رحمه الله -: “وقد دل 
النقل والعقل والفطرة وتجارب األمم -عى 
اختالف أجناسها ومللها ونحلها – عى أن 
التقرب إىل الله رب العاملني وطلب مرضاته 
والرب واإلحسان إىل خلقه من أعظم األسباب 
الجالبة لــكل خري، وأضدادهــا من أكرب 
األسباب الجالبة لكل رش، فما استجلبت نعم 
الله تعاىل، واستدفعت نقمه بمثل طاعته، 

والتقرب إليه، واإلحسان إىل خلقه”.
وقال رحمه الله: “فإن للصدقة تأثريًا 
عجيًبا يف دفع البــالء ولو كانت من فاجر 
أو ظالم بل من كافــر، فإن الله يدفع بها 
أنواعــاً من البالء، وهذا أمــر معلوم عند 
الناس خاصتهــم وعامتهم، وأهل األرض 

كلهم مقرون به ألنهم جربوه”. وإن أعظم 
أنواع الصدقة عــى ذوي القرابة والرحم 
فإن األجر مضاعف، قــال صى الله عليه 
وسلم: “الصدقة عى املسكني صدقة، وعى 
ذي الرحم اثنتان، صدقــة وصلة” ]رواه 

الخمسة[.
9. أداء الصالة مع الجماعة: فالصالة 
أمرها عظيم، قال صى الله عليه وســلم: 
“رأس األمر اإلســالم، وعمــوده الصالة، 
وذروة سنامه الجهاد يف سبيل الله” ]رواه 
الرتمذي[. وهي أول ما أوجبه الله تعاىل من 
العبادات، وهي آخر وصية وىص بها رسول 
الله صى الله عليه وســلم أمته عند موته 
فقال: “الصالَة الصالَة وما ملكت أيمانكم” 
]رواه أحمد[. وهي آخر ما يفقد من الدين، 
فإن ضاعت ضاع الدين كله، قال صى الله 
عليه وسلم: “لتنقضن عرى اإلسالم عروة 
عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 
بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن 

الصالة” ]رواه أحمد[.
10. املحافظة عى الوقت: فإن رأس مال 
املؤمن يف هذه الدنيا هو وقته الذي يزرع فيه 
للدار اآلخرة، يقول صى الله عليه وسلم: ” 
اغتنم خمساً قبل خمس، حياتك قبل موتك، 
وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، 
وشــبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك” 

]رواه الحاكم وصححه األلباني[.
11. صيام يوم عرفه، يتأكد صوم يوم 
عرفة لغري الحاج، ملا ثبت عنه صى الله عليه 
وسلم أنه قال عن صوم عرفة: “أحتسب 
عى الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة 

التي بعده” ]رواه مسلم[.
12. بــر الوالدين وصلــة الرحم، قال 
الله تعــاىل: ﴿ َوَقىَض َربُّــَك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ 
ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك  إِيَّاُه َوِبالْوَالَِدْيِن إِْحَســاناً إِمَّ
اْلِكرَبَ أََحُدُهَما أَْو ِكالُهَما َفال َتُقْل لَُهَما أُفٍّ 
َوال َتْنَهرُْهَما َوُقــْل لَُهَما َقواْلً َكِريماً )23( 
َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمْن الرَّْحَمِة َوُقْل 

َياِني َصِغرياً)24﴾  رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَمــا َربَّ
)االحقاف(. وبر الوالدين من أفضل األعمال 
وأعظم الطاعات، فعن عبد الله بن مسعود 
ريض الله عنه قال: سألت رسول الله صى 
الله عليه وسلم: أي العمل أحب إىل الله؟ قال: 
|”الصالة عى وقتها” قلت: ثم أي؟ قال: “بر 

الوالدين” ]متفق عليه[.
13. قيام الليل ولو بركعات قليلة: فقد 
أثنى الله عز وجل عى أهــل الجنة بعدة 
صفات منها قيام الليل فقال تعاىل:﴿ َكاُنوا 
َقلِيالً ِمْن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن ﴾ ]الذاريات: 
17[، وقيام الليل سنة مؤكدة حث عليها 
الرســول صى الله عليه وســلم بقوله: 
“عليكم بقيام الليــل فإنه دأب الصالحني 
قبلكم، وقربة إىل اللــه تعاىل، ومنهاة عن 
اإلثم، وتكفري للسيئات، ومطردة للداء عن 

الجسد” ]رواه أحمد[.
14. األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 
فإن منزلته عند الله عظيمة ودرجته رفيعة 
حتى عده بعض العلماء الركن السادس من 
أركان اإلســالم، وقدمه الله عز وجل عى 
اإليمان به ســبحانه كما يف قوله تعاىل:﴿ 
ٍة أُْخرَِجْت ِللنَّــاِس َتأُْمُروَن  ُكْنُتْم َخرْيَ أُمَّ
ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن 
ِباللَِّه ﴾]آل عمران: 110[، ويف هذا التقديم 
بيان لعظم شــأن هذا الواجب وأهميته 

وحاجة األمة إليه.
15. غض البرص عــن الحرام: من نعم 
الله عز وجل التي أنعم بهــا علينا نعمة 
البرص، وهي نعمة ال تقدر بثمن، وقد أمر 
الله عز وجل بغض النظر عن الحرام، فقال 
وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم  تعاىل: ﴿ ُقْل لِلُْمؤِْمِننَي َيُغضُّ
َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ اللََّه 
َخبِرٌي ِبَما َيْصنَُعوَن وَُقْل لِلُْمؤِْمنَاِت َيْغُضْضَن 
ِمــْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظــَن ُفُروَجُهنَّ َوال 
ْبَن  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيرْضِ
ِبُخُمرِِهنَّ َعَى ُجُيوِبِهنَّ ﴾ ] النور:30، 31[، 
وقال صى الله عليه وسلم: “النظر سهم 

مسموم”]رواه الحاكم[.
والنظر إىل ما حرم الله أصل كل فتنة، 
ومنجم كل شهوة، فالنظر هو رائد الشهوة 
ودليلها، وحفظه أصل حفظ الفرج. قال 
صى الله عليه وســلم لعيل بن أبي طالب 
ريض الله عنــه: “يا عــيل؛ إن لك كنزا يف 
الجنة، فال تتبع النظرة النظرة، فإن لك األوىل 

وليست لك اآلخرة” ]رواه أحمد[.
16. حفظ الجوارح ومن أهمها اللسان، 
فإن خطره عظيم كما قال صى الله عليه 
وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل النار؟ 
قال: “الفم والفرج” ]رواه الرتمذي[، وتأمل 
حديث النبي صى الله عليه وســلم لتعلم 
خطورة اللسان وكيف يهوي بصاحبه: “إن 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل بها 
إىل النار أبعد مما بني املرشق واملغرب” ]رواه 
مسلم[، وقال صى الله عليه وسلم: “من 
كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خرياً أو 

ليصمت” ]رواه مسلم[.
إن هذا يســتدعي من العبد املســلم 
واملجاهد أن يجتهد يف العرش من ذي الحجة 
واالعتبار من قيمتهــا ووزنها يف األعمال 

الصالحة. 

الجهاد في العشر الجهاد في العشر 
من ذي الحجةمن ذي الحجة

يعيش املسلمون هذه األيام هذا املوسم العظيم من مواسم 
الطاعات، يتقربون فيه إىل ربهم، أيام عرش ذي الحجة، تلك األيام 
الفاضلة كما مر معنا والتي قال النبي صى الله عليه وسلم فيها: 
)ما من أياٍم العمل الصالح فيهن أحب إىل الله من هذه األيام يعني 
أيام العرش( ]متفق عليه من حديث ابن عباس ريض الله عنهما[.
فهنيئاً فيها للقوم املتنافســني بالطاعات، املتزلفني إىل الله 
بالقربات، ويا حرسة املفرطني املعرضني، كم تمر عليهم األيام 

وهم غافلون، ويف ميادين شهوات الدنيا منشغلون.
وإنَّ مما يأتي يف مقدمة هذه األعمال الصالحة التي تبدأ يف هذه 
األيام العرش؛ الجهاد يف سبيل الله فهو أفضلها عى اإلطالق كما 
بني ذلك النبي صى الله عليه وسلم فهو ذروة السنام؛ فالجهاد 

املتعني أوجب الواجبات بعد إقامة التوحيد.
قيل يا رسول الله: أي العمل أفضل؟ قال: )إيمان بالله(، قيل: 
ثم أي؟ قال: )الجهاد يف ســبيل الله(، قيل: ثم أي؟ قال: )حج 

مربور(.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: )فدفع العدو الصائل 
الذي يفسد الدين والدنيا ليس يشء بعد اإليمان أوجب من دفعه(.
كما أن النافلة منه أفضل النوافل كما تقرر عند الصحابة، 
حيث استغربوا أن يكون العمل يف األيام العرش خرياً من الجهاد 
خارجها، ملا رسخ عندهم من أن الجهاد أفضل العمل، فبني لهم 
صى الله عليه وسلم أن العمل الصالح غري الجهاد يف هذه األيام 
العرش خري من كل عمل خارجها، ثم اســتثنى صى الله عليه 
وسلم صورًة عظيمة من الجهاد إذا عملها املسلم خارج العرش 
لم يعدل عملَه يشٌء حتى العمل يف أيام العرش، أال وهي الخروج 

بنفسه وماله ثم عدم الرجوع منها بيشء.
فقال: )إال رجل خرج بنفســه وماله ثم لم يرجع من ذلك 

بيشء(.
ففي هذا املوضع إشــعاٌر بقيمة التضحية والفداء يف باب 

الجهاد، وعظيم األجر ملن باع نفسه لله.
وهو ما ننطلق منــه - اليوم وكل يوم - لنذكر املجاهدين يف 
مشارق اليمن ومغاربها بعظيم الواجب امللقى عى عواتقهم من 
الجهاد املتحتم ضد الحوثيني املعتدين ومالزمة الرباط والصرب 

واملصابرة.
فيا أيها املجاهدون:

تذكروا نعمة الله عليكم أن هداكم لإليمان، ويرس لكم األمور، 
فاشــكروه عى نعمه، وجاهدوا يف سبيله، }يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا لله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون{ 

"املائدة :35".
وإنَّ من تيســري الله وفضله أن هيأ لألمــة مجاهدين يف 
سبيله سخرهم لخدمة دينه، فهم من سنوات يبذلون دماءهم 
رخيصة يف سبيل الله، ويبيعون أرواحهم فداًء لدين الله، ونرصة 
للمستضعفني، فسريوا عى ما ساروا عليه، والحقوا بهم قبل 
فوات األوان، قبل أن تقول نفس: يا حرستى عى ما فرطت يف 
جنب الله، وقبل أن يأتــي الفتح؛ فيصبح قوم عى تقصريهم 
نادمني، وال تتواكلوا وتكتفوا بالكالم مع قدرتكم عى النهوض، 

فإن لكم يف األجر لحاجة و }إن الله لغني عن العاملني{.

منَّ الله تعاىل عى عباده أن جعل لهم مواسم 

للطاعات وأوقــات للعمل الصالح، والتنافس 

للتقرب منه سبحانه وتعاىل، ومن أعظم تلك 

املواسم الحج وعرش ذي الحجة التي شهد النبي 

الكريم صى الله عليه وسلم بأنها من أفضل 

أيام الدنيا.

وللعــرش األول من ذي الحجــة فضائل يف 

القرآن الكريم والســنة النبوية، فقد ورد يف 

فضلها وقول الله تعاىل:﴿ َوالَْفْجِر َولََياٍل َعرْشٍ 

﴾]الفجر: 1،2[. قال ابن كثري رحمه الله: املراد 

بها عرش ذي الحجة.

وقال عز وجل:﴿ َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه يِف أَيَّاٍم 

َمْعلُوَماٍت ﴾]الحج: 28[، قال ابن عباس: “أيام 

العرش”. ويف الحديث الذي رواه اإلمام البخاري 

عن ابن عباس ريض الله عنهما، أن النبي صى 

الله عليه وسلم قال: “ما العمل يف أيام أفضل 

من هذه العرش، قالوا: وال الجهاد؟ قال: “وال 

الجهاد إال رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم 

يرجع بيشء”.

وعن ابن عمــر ريض الله عنهما: قال: قال 

رسول الله صى الله عليه وسلم: ” ما من أيام 

أعظم عند الله ســبحانه وال أحب إليه العمل 

فيهن من هذه األيام العرش. فأكثروا فيهن من 

التهليل والتكبــري والتحميد” ]رواه الطرباني 

يف املعجم الكبري[. وقد كان سعيد بن جبري – 

رحمه الله – إذا دخلت العرش اجتهد اجتهاًدا 

حتى ما يكاد يقدر عليه” ]رواه الدارمي بإسناد 

حسن[.

وروي عنه أنه قــال: “ال تطفئوا رسجكم 

ليايل العرش” كناية عن القراءة والقيام. وقال 

ابن حجر – رحمه اللــه – يف الفتح: “والذي 

يظهر أن الســبب يف امتياز عرش ذي الحجة: 

ملكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصالة 

والصيام والصدقة والحج والجهاد، وال يأتي 

ذلك يف غريه”.

كما سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه 

الله – عن عــرش ذي الحجة، والعرش األواخر 

من رمضان، أيهما أفضل؟ فأجاب: “أيام عرش 

ذي الحجة أفضل من أيام العرش من رمضان، 

والليايل العرش األواخر من رمضان أفضل من 

ليايل عرش ذي الحجة”. وقد ذكر املحققون من 

أهل العلم: أيام عرش ذي الحجة أفضل األيام، 

وليايل العرش األواخر من رمضان أفضل الليايل.

فبادر أخي املجاهد إىل اغتنام الســاعات 

واملحافظة عى األوقات فإنه ليس ملا بقي من 

عمرك ثمن، وتب إىل الله من تضييع األوقات، 

واعلم أن الحــرص عى العمل الصالح يف هذه 

األيام املباركة هو يف الحقيقة مسارعة إىل الخري 

ْم  ودليل عى التقوى، قال تعاىل:﴿ َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ

َشَعاِئَر اللَِّه َفإِنََّها ِمْن َتْقَوى الُْقُلوِب ﴾]الحج: 

32[، وقال تعاىل:﴿ لَْن َيَنــاَل اللََّه ُلُحوُمَها َوال 

ِدَماُؤَها َولَِكْن َيَناُلــُه التَّْقَوى ِمْنُكْم ﴾]الحج: 

.]37

فضائل العشر من ذي الحجةفضائل العشر من ذي الحجة

ما يستحب فعله في عشر ذي الحجةما يستحب فعله في عشر ذي الحجة



1 - عبد امللك بدر الدين أمير الدين بن حسني احلوثي
2 - محمد علي عبد الكرمي أمير الدين احلوثي
3 - عبد اهلل يحيى احلاكم امللقب أبو علي احلاكم

4 - مـــــهــدي صـــالح املـــشـــاط
5 - عبد اخلالق بدر الدين أمير الدين احلوثي
6 - عبد الكرمي أمــير الدين احلوثي

7 - يحيى محمد الــشــامي
8 - زكريا يحيى محمد الشامي

9 - محسن صالح احلـــمزي
10 - محمد ناصر العاطفي

11 - يوسف عبد اهلل حسني الفيشي
12 - عبد القادر قاسم أحمد الشامي
13 - عبد الرب صالح أحمد جرفان

14 - صـالح مســفــر الـشـاعــر
15 - طــه أحــمـد املــتوكل

16 - يحيى بدر الدين أمير الدين احلوثي

17 - محمد عبد الكرمي الغماري
18 - نايف أبو خــرفـشـة

19 - عبد اإلله محمد حجر
20 - حسني حمود العزي

21 - أحمد محمد يحيى حامد
22 - سليم محمد نعمان املغلس
23 - عبد الكرمي هاشم اخليواني
24 - عبد العزيز محمد أحمد احلمزي

25 - مبارك املشن الزايدي
26 - علي علي القحوم

27 - ضيف اهلل قاسم الشامي
28 - محمد ناصر البخيتي

29 - يوسف حسن إسماعيل املداني
30 - حسني عبد اهلل املقبولي

31 - محمود عبد القادر اجلنيد
32 - عبد العزيز صالح بن حبتور

أدان وزير اإلعالم معمر اإلرياني، 
املليشيا الحوثية  جريمة اختطاف 
املدعومة من إيران للطفل عبدالعزيز 
الذرحاني من مديرية جبن بمحافظة 
الضالع وتجنيده والزج به يف جبهات 
القتال وغريه اآلالف من أطفال اليمن 

يف مناطق سيطرتها.
 وأشــار إىل إن الطفل الذرحاني 
واحد مــن آالف األطفال من أقرانه 
الذين عادوا إىل أرسهم أشــالء أو 
يف صناديــق فارغــة أو بإعاقات 
بدنية ونفســية بعد أن اختطفتهم 

مليشــيا الحوثي وغسلت عقولهم 
واســتدرجتهم لجبهات القتال ثم 
دفعــت بهم ملحارق املــوت خدمة 

للمرشوع التوسعي اإليراني.
 وطالــب اإلرياني املجتمع الدويل 
واألمم املتحــدة ومنظمات حقوق 
اإلنســان وحماية الطفل بموقف 
حازم إزاء هذه الجريمة البشــعة 
وكافة جرائم وانتهاكات مليشــيا 
الحوثي بحق أطفال اليمن التي تمثل 
انتهاكاً غري مسبوق لقواعد القانون 
الدويل اإلنســاني التي تحرم تجنيد 

األطفال واســتخدامهم يف األعمال 
القتالية .

وكان  أهــايل مديريــة جبــن 
بمحافظة الضالع شيعوا، أول أمس 
الثالثاء، الطفل عبدالعزيز الذرحاني 
)13عاماً( الذي اختفى عن أرسته 
وأعلنــت بدورهــا فقدانه ورصد 
مكافئة مالية ملن يعثر عليه، قبل أن 
تتفاجئ بوصوله بعد عرشة أيام من 
اختفائه يف صندوق جثة هامدة بعد 
أن اختطفته مليشيا الحوثي وزجت 

به يف جبهات القتال.

اختتــم مركــز الدراســات واإلعالم 
االقتصادي بمحافظة تعز، الورشة التدريبية 
للصحفيني حول الصحافة اإلنسانية عرب 
األنرتنت، بمشاركة 17 صحفياً وصحفية.

وتهدف الورشــة التي تقام يف إطار 
برنامج االستجابة الطارئة لوسائل اإلعالم 

اليمنية الذي تنفذه الوكالة الفرنســية 
لتنمية اإلعالم )CFI( وبتمويل من االتحاد 
األوروبــي )EU(، إىل تزويد الصحفيني 
بمهارات وأدوات كتابة القصص اإلنسانية 
لغرض تقديم املعلومات اإلنسانية املفيدة 

للمجتمع.

اختتام ورشة تدريبية حول الصحافة 
اإلنسانية عرب األنرتنت يف تعز

مكتب الرتبية يف اجلوف يدين هنب مكتبه
من قبل مليشيا احلوثي الكهنوتية  

مأرب.. افتتاح خميم لـ 24 أرسة نازحة من ذوي االحتياجات اخلاصة

قال ســفري اليمن لدى املغرب، عز الدين 
األصبحي: "إن اآلثــار واملقتنيات الثقافية 
باليمن تواجه العديد من التحديات بســبب 
انقالب مليشيا الحوثي املتمردة عى السلطة 
الرشعية الذي أحدث شلالً تاماً يف مؤسسات 
الدولة وجعل اآلثار واملقتنيات الثقافية عرضة 
للنهب والتجارة غري املرشوعة، وأدى إىل زيادة 
التنقيب والحفر غري القانوني مما خلق واقعا 

صعبا أمام هذا اإلرث الحضاري املهم" .
جاء ذلك يف ورقة العمل التي قدمها باسم 
اليمن إىل أعمال املؤتمر الدويل حول مكافحة 
االتجار غري املــرشوع باملمتلكات الثقافية 
الذي عقدته منظمة العالم اإلسالمي للرتبية 
والعلوم والثقافة واإليسيسكو، الثالثاء، عرب 

االتصال املرئي .
وأشــار األصبحي إىل تعرض 66 موقعا 
لالعتداء والتخريب، بينها خمســة متاحف 
وطنية يف صنعاء وذمار وتعز وعدن واملكال، 
نهبت منها مخطوطــات وآثاراً و مقتنيات 
ال تقدر بثمــن .. مضيفا أن القائمة الدولية 

لحماية اإلرث اإلنساني العاملي سجلت أربعة 
مواقع معروفة ضمن قائمة الحماية وهي 
شــبام حرضموت وصنعاء القديمة وزبيد 
التاريخية وأرخبيل ســقطرى، وهناك ما ال 
يقل عــن عرشة مواقــع يف قائمة االنتظار 
لتكون ضمن مواقع الحماية العاملية وكلها 
صارت مهددة بشكل كبري، وطالب السفري 
األصبحي املجتمع الدويل بتحمل املسؤولية 
يف إنقاذ اآلثار واملقتنيات الثقافية باليمن .. 
مشريا إىل أهمية تفعيل االتفاقيات الدولية بهذا 
الشأن صونا إلرث إنساني عظيم، ولفت إىل أن 
الحكومة اليمنية الرشعية قطعت شوطا كبريا 
يف هذا املسار عرب اإلبالغ عن اآلثار واملقتنيات 
الثقافية املهربة وتتبعها وأثمر ذلك باستعادة 
العديد من اآلثار واملقتنيات الثقافية املرسوقة 
.. منوهاً بأهمية دور املنظمة يف هذا الشأن من 
خالل تقديم العون وتكليف فريق من الخرباء 
لتقييم واقع اآلثار واملقتنيات الثقافية باليمن 
وكيفية العمل عى صونها وتوفري اإلمكانات 

املناسبة لصيانتها بالطرق السليمة.

حذرت الهيئة العليا لألدوية واملســتلزمات الطبية، 
من خطورة اســتخدام أربعة منتجات طبية ملخالفتها 

املواصفات املطلوبة.
وأوضحت الهيئة، يف بيان صحفي نرشته وكالة 
)سبأ(، أن منتج اسربت طبي 75، مجهول املصدر، 
يحتــوى علی مــادة امليثانول الســامة جدا، عند 

استخدامها خارجيا أو داخليا.
كما حذرت من املســتحرض الصيدالني استيلساليك 
اسيد75 )اســبي75(، املصنع لرشكة أمري الدين للتجارة 
والتوكيالت املحدودة بصنعاء، لظهور رائحة نفاذة لحمض 

الخليك يف األقراص مما جعلها غري مطابقة للمواصفات 
الفيزيائية للمنتج.

وحذرت الهيئة من اســتخدام منتج صيدالني باسم 
"ديسربسيل" اســربين 75، واملصنع يف اململكة املتحدة 
ووكيلها همم حرضموت، بســبب ظهور رائحة حمض 
الخليك يف األقراص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، 
فيما لم يطابق منتج باسم اسربين هيومن 81، سوري 
الصنع، لرشكة سبأ لألدوية واملستلزمات الطبية، للمقاييس 
وظهور حمض الخليك فيه، وأكدت الهيئة بســحب هذه 

العينات واملنتجات من األسواق ومنع استريادها.   

أدان مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة 
الجوف، بأشــد العبارات إقدام مليشــيا 
الحوثي االنقالبية عى اقتحام ونهب املكتب 
باملحافظة، داعيا األمـم املتحدة واملنظمـات 
الدولية لحماية املنشآت التعليمية فـــي 

املحافظـة.
وقال املكتب يف بيان له: "إن عناصــر مـن 
مليشيـا الحوثـي االنقالبيـة قامت يوم 25 
يوليو 2020 بنهـب مكتب الرتبية والتعليم 
بمحـافظـة الجـوف والسكـن التابـع لـه 

فـي املجمـع الحكـومـي".
وأوضح البيان، أن مليشيـــا الحوثي 
أقدمــت عى نهـــب محتويــات املكتب 
مـن أثـاث، ووثـائـــق الطلبة وملفـات 
املوظفيــــن، واإلرشيــــف، ومعمـل 
الحاســـوب، باإلضـافـــة إىل شبكـات 
وسلفــرات الربـــط الخاصـة بالتعليـم 

اإللكتـروني، وسجـالت الرصـد، بـل زادت 
عى ذلك بخلع النوافـذ واألبـواب".

وأكد أن ذلك يعـد جـريمـة بحـق األجيـال 
واعتـداًء سافـراً وسلوكـاً همجيـاً يعكـس 
عقليـة هــــذه الجماعـــة وسياستهـا 
املمنهجة لتدميـر التعليـــم ودليالً واضحاً 
عى مدى الحقد الكبيـر الـذي تحملـه هـذه 
املليشيـا علـى املنشـآت التعليمية، وسلوكهـا 
اإلجرامي والتي ال تجيد سـوى نهـب وتدميـر 
املؤسســـات والعـــودة باليمن إىل عهـود 

التخلـف والجهـل واإلمامية.
وحمل مكتب الرتبية بالجوف مليشــيا 
الحوثي املسؤولية الكاملة عـن مـا تم نهبه 
مـــن املكتب من أرشيـف ووثـائـق الطلبة 
واملوظفــني وأثاث وأجهــزة وغريها، وأكد 
احتفاظه بحقه القانوني والدســتوري يف 

مالحقة املليشيـا ومقاضاتها.

جرى بمخيم امليل شمال مدينة مأرب، أمس األربعاء، افتتاح أول مخيم من البيوت 
الجاهزة )الكرفانات( لعدد 24 أرسة نازحة من ذوي االحتياجات الخاصة أو معيلها 
مفقود، والتي ترضرت خيامهم ومساكنهم جراء السيول التي شهدتها املحافظة 
يف أبريل املايض، والتي نفذها ائتــالف صنعاء لإلغاثة بتمويل من جمعيات خريية 
كويتية، وتتكون كل وحدة سكنية من الكرفانات من غرفتني وحمام ومطبخ وصالة 

وفناء خارجي.
وأشاد مدير الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني بمأرب سيف مثنى، بهذه 
املبادرة من قبل ائتالف صنعاء لإلغاثة بإنشاء مساكن بديلة من الكرفانات لألرس 
النازحة املترضرة من الســيول و لرشيحة ذوي االحتياجات الخاصة وهي األشد 
معاناة واحتياج.. مثمنا الدعم اإلنساني لشعب الكويت الشقيق وحكومته إلخوانهم 

يف اليمن.

أعلنت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات، 
أن إجازة عيــد األضحى املبــارك للعام 
1441هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة 
العامة تبدأ من اليوم الخميس 9 ذي الحجة 
وتنتهي يف اليوم الرابع من أيام العيد وذلك 
وفقا لنص املادة)3( من القانون رقم )2( 
لسنة 2000م بشأن اإلجازات والعطالت 

الرسمية.
وقالت الوزارة يف بيــان نرشته وكالة 
)سبأ(: " كون اإلجازة تتداخل معها يومي 
إجازة تعوض بيومي الخامس والسادس 

منه وطبقا لنص املادة 1٢٠ من الالئحة 
التنفيذية لقانون الخدمة املدنية التي تنص 
عى )إذا انتهت أي من إجازتي عيد الفطر 
املبارك وعيد األضحى وتبعها يوم عمل يليه 
إجازة رسمية أو راحة أسبوعية يعترب اليوم 
الواقع بينهما إجازة( فإن الدوام الرسمي 
يبدأ يوم األحد املوافق 9 أغسطس 2020م".

وعربت الوزارة عن أسمى آيات التهاني 
والتربيكات للقيادة السياسية وإىل كافة 
أبناء الشعب اليمني بهذه املناسبة الدينية 

العظيمة.

اخلدمة املدنية: إجازة عيد األضحى املبارك تبدأ من اليوم

اهليئة العليا لألدوية حتذر من أربعة منتجات طبية خطرة  

جرى اليوم يف العاصمة بودابست التوقيع 
عى مذكرة التفاهم يف إطار عمل برنامج املنح 
الدراسية املجرية لألعوام 2023/2020م، والتي 
بموجبها تحصل اليمن عى 60 منحة دراسية 
يف تخصصات الطب والهندسة والعلوم اعتباراً 
من العام الدرايس القادم، منها 36 منحة ملرحلة 
البكالوريوس و14 منحة ماجستري و10 منح 

للبحث العلمي والدكتوراة.
وقع املذكرة القائــم باألعمال باألصالة يف 
سفارة اليمن يف بودابست السفري أحمد ناجي 
وعن الجانب املجري سكرترية الدولة نائبة وزير 
الخارجية لشــؤون األكاديمية الدبلوماسية 
وبرنامج املنح الدراســية الدكتورة أورشــيا 

باتشاي.
وعرب الســفري أحمد ناجي عــن تقدير 

الحكومة اليمنية لدولــة املجر ودعمها لرفع 
عدد املنح املخصصة لليمن.

وقال: "إن الشعب اليمني لن ينىس األصدقاء 
الذين وقفوا معه خالل املراحل الصعبة التي تمر 
بها اليمن ".. مشرياً إىل أن التعليم هو السبيل 

األمثل ملحاربة الجهل الذي يؤدي إىل التطرف.
فيما أعربت املســؤولة املجرية عن اعتزاز 
بالدها بالعالقات اليمنية املجرية وعربت عن 
تطلعها ألن تسهم هذه املنح يف تأهيل الشباب 
لبناء اليمن الجديد، وأشادت بتعاون السفارة 

اليمنية خالل مراحل اإلعداد لالتفاقية.
وأكدت أن وزارة الخارجية املجرية ستعمل 
عى اســتثناء الطلبة من اإلجراءات املتعلقة 
بحظر الســفر للمجــر رشيطــة التزامهم 

باإلجراءات الصحية املعلنة. 

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، أمس 
األربعاء، إىل مشــعر منى لقضاء يوم الرتوية، 
وسط إجراءات صحية وتدابري وقائية وخدمات 
متكاملة وفرتهــا حكومة خــادم الحرمني 
الرشيفني لتمكني الحجاج من أداء مناسكهم 

بروحانية وإيمانية تامة.
ووصل ضيوف الرحمن إىل مقر الســكن 
املخصص لهم يف مشــعر منى وفق اإلجراءات 

االحرتازية والوقائية ملوســم حج 1441هـ يف 
مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بني الحجاج 
بشكل آمن وصحي، بمرافقة مرشفني لضمان 
التقيد بالتعليمات واإلجراءات الوقائية، ورافق 
توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إىل مشعر 
منى رجال األمن بمختلــف قطاعاتهم، الذين 
تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسالمتهم 
، وكان حجاج بيت الله الحرام قد أّدوا، طواف 

اكتامل وصول حجاج بيت اهلل احلرام إىل مشعر منى لقضاء يوم الرتوية  

وزير اإلعالم يدين استمرار مليشيا احلوثي يف جتنيد األطفال بمناطق سيطرهتا

املجــر تقــدم 60 منحــة دراســية لليمــن لألعــوام 2020 ـ 2023م 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

منبوذون باإلمجاع 
تختلف طبيعة الخالفات بني بني البرش باختالف األرضيات 
التي ينطلق منها املختلفون.. إذ أن هناك من البرش من ينطلق من 
أرضية ضيقة ال تتسع لغريه، وحينها يعيش يف عزلة مجتمعية 
ما يولد لديه إحساس بالنقمة عىل كل ما يحيط به، بينما يتولد 
إحساس مقابل لدى املجتمع بأن هذا النوع البرشي الذي يقف 

عىل تلك األرضية املنبوذة ال يمكن أن يقبل التعايش مع أحد.
يختلف اليمنيون يف الكثري من امللفات السياســية، ورغم 
الشطط يف البعض من تلك الخالفات إال أن الجميع ينطلقون 
من أرضية مشرتكة ال تتعدى القيم اإلنسانية وال تجاهر بالعداء 

للقيم الوطنية.
وحينما يشــتد الخالف بني أي طرفني من اليمنيني غالبا 
ما يكون املربر لدى هذا الطرف ضد ذاك بانعدام الجدية يف 
املعركة ضد الحوثي، وإذا ما وصل الخالف حد الخصام تكون 

التهمة للخصم بوجود عالقة مع الحوثي.
لقد أصبح العداء للحوثي ومرشوعه اإلمامي البغيض معيارا 
للوطنية لدى كل األطراف اليمنية، وغدت أعظم تهمة يكيلها 
أي طرف سيايس عىل خصمه تتمثل يف التهوين من دوره يف 

محاربة الحوثية. 
إن ثقافة نبذ اإلمامة أضحت ثقافة يمنية جامعة رغم كل 
الخالفات بني اليمنيني.. وذاك مــؤرش وعي تراكمي بفعل 
األحداث والرصاعات التي غرق فيها اليمنيون ألكثر من ألف 
عام، والتي ما زالت آخر حلقة يف سلسلتها متجسدة يف الرصاع 

مع اإلمامة الحوثية الجديدة.
حينما تكون اإلمامة عنوانا للنبذ، ففي ذلك داللة واضحة 
عىل ارتفاع منســوب الوعي املجتمعي، وبقدر ما ذلك مؤرش 
الرتفاع الوعي فإنه مؤرش لزوال اإلمامة كون وجودها يعد حدثا 
طارئا يف عقول اليمنيني، وبالتايل يف واقعهم .. ذلك أن اإلمامة ال 
تستمد بقاءها إال يف ظروف غري طبيعية وبعوامل غري طبيعية 
أيضا، واملؤكد أنها لن تدوم الحالة اليمنية يف الوضع الالطبيعي، 
وبالتايل فسيزول كل طارئ وستنهار كل خرافة عما قريب، 
خاصة وأننا كيمنيني قد تجاوزنا االحتياج لبلورة املشــاعر 
النابذة لإلمامة يف إطار حركة وطنية تتأسس بناء عليها قوة 
عسكرية تقوم باملهمة.. فالرشعية تشكل اإلطار الجامع لكل 
اليمنيني، والجيش الوطني هو الكيان الوطني الذي اكتمل بناؤه 
عىل أسس جمهورية ليقوم باملهمة التي يتطلع إليها الشعب 
اليمني واملتمثلة يف تنظيف اليمن من كل فكرة عنرصية ليحيا 

اليمنيون يف أرضهم بأمن وسالم.
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غري املرشوعة بسبب انقالب احلوثيغري املرشوعة بسبب انقالب احلوثي

نتقــدم بخالــص التهانــي وأطيــب 
التربيكات للقيادة السياسية والعسكرية 
وألبطــال القوات املســلحة البواســل 
وكافة أبناء الشــعب اليمنــي الصامد
بمناســبة حلول عيد األضحى املبارك
أعاده الله علينا وعيكم بالخري والربكات

وكل عام والجميع بخري

عيد عيد 
أضحى أضحى 
مباركمبارك

البيضاء.. مقتل وإصابة أربعة مدنيني 
باأللغام ورصاص مليشيا احلوثي

قتل شابان وأصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم أريض 
زرعته مليشــيا الحوثي يف مديرية مكــرياس بمحافظة 

البيضاء االثنني املايض.
وأكدت مصــادر محلية استشــهاد الشــابني أحمد 
عبدالخالق املنرصي ومحمــد صالح طه مقطع، وإصابة 
حمدي أحمد الخرض مقطع، بجروح خطرة، جراء انفجار 
لغم أريض زرعته مليشــيا الحوثي يف الطريق الرابط بني 
قريتي بالس وسمع بمديرية مكرياس. الجدير بالذكر أن 
املئات من املدنيني سقطوا بني قتيل وجريح بينهم أطفال 
ونساء خالل الفرتة املاضية، نتيجة األلغام والعبوات التي 
زرعتها املليشيا الحوثية يف الطرق والوديان يف عدة مناطق 

متفرقة يف محافظة البيضاء.
ويف الســياق، أصيبت امرأة، برصاص قناصة مليشيا 

الحوثي يف سوق قانية بمحافظة البيضاء.
وأكدت مصادر محلية أن قناصة تابعني للمليشــيا 
الحوثية استهدفوا، مساء االثنني، سيارة مدنية كانت 
تقل امرأة مع ابنها يف طريقهم إىل سوق قانية، وأضافت 
املصادر "أن االســتهداف أدى إىل إصابة نارصه أحمد 
محمد برهان بطلقات ناريــة يف الفخذين ما أدى إىل 
كرس يف ساقها األيمن، وأشارت إىل أنه تم نقل املرأة إىل 
املستشفى امليداني بمنطقة العبدية لتلقى اإلسعافات 

األولية. 

القدوم وسط منظومة من اإلجراءات الصحية 
والتدابري الوقائية والخدمات املتكاملة.   


