
قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
املقــديش: "إن أبناء الشــعب اليمني 
وقواته املســلحة ماضون يف معركة 
تحرير العاصمة صنعاء وكل املناطق 
واملدن اليمنية مهما كانت التضحيات، 
وعازمون عىل إنهاء مليشــيا التمرد 
واالنقالب الحوثية التي عاثت يف األرض 
الفساد وترتكب الجرائم واالنتهاكات 
بحق اليمنيني خدمة ملشاريع إيرانية 
خبيثة تســتهدف تصديــر الفوىض 
والخراب إىل املنطقة وتحويل اليمن إىل 
منصة لزعزعة األمن يف املنطقة وتهديد 
املصالح العامليــة".. مؤكدا أن اليمن 
ســتظل عصية عىل مرشوع الحوثي 

واألطماع اإليرانية.
وأشــاد وزير الدفاع، بمواقف دول 
التحالف العربــي الداعمة للرشعية 
يف اليمــن بقيــادة اململكــة العربية 
السعودية، ووقفتهم األخوية إىل جانب 
الشعب اليمني يف معركة استعادة األمن 
واالستقرار، ومواجهة مليشيا الحوثي 
االنقالبيــة، وصد املســاعي اإليرانية 
الساعية لزعزعة األمن القومي العربي.

جاء ذلك أثناء قيام الفريق املقديش، 
ومعه محافظ مأرب اللواء ســلطان 
العرادة، وعدد من مدراء دوائر وزارة 
الدفاع، بزيارة عيديــة إىل مقر قيادة 
قوات التحالف العربي الداعمة للرشعية 

بمحافظة مأرب، وكان يف استقبالهما 
قائد قوات التحالف العربي اللواء الركن 
يوسف الشــهري.. ناقالً لهم تحيات 
القيــادة السياســية ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية املشري الركن عبدربه 

منصور هــادي، القائد األعىل للقوات 
املسلحة، والتهاني العيدية من إخوانهم 

يف القوات املسلحة اليمنية.
وأشار إىل أن التضحيات الغالية التي 
يقدمها األشقاء العرب يف معركة الدفاع 
العربي املشرتك.. مشرياً أن تلك الدماء 
العربية التي تسكب عىل الرتاب اليمني 
الطاهر هي تعبــري عن أصالة وعمق 
الروابط والعالقــات األخوية ووحدة 

الدم واملصري.
وثمن وزيــر الدفاع، مــا يقدمه 
األشقاء من دعم وإسناد إلخوانهم يف 
القوات املسلحة اليمنية الذين يقفون 
بشجاعة يف ميادين الفداء دفاعا عن 
املكتسبات والثوابت الوطنية.. مؤكداً 
أن تلك الوقفة الثابتة ستظل خالدة يف 

ذاكرة الشعب اليمني.
من جهته، قال محافظ مأرب اللواء 
سلطان العرادة: "إن الشعب اليمني لن 
يستطيع أن يويف األشقاء يف اململكة عىل 
ما يقدمونه من دعم وإسناد لليمن، وأن 

اليمنيني سيظلون أوفياء 
إلخوانهم يف السعودية".. 

جدد رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن 
صغري حمود بن عزيز، التأكيد عىل مواصلة السري يف طريق الكفاح والنضال 
بكل تفاٍن وإخالص وصوالً إىل تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره 
وبناء دولته ومستقبله الواعد.. مشيداً باالنتصارات املتوالية التي حققها 
ويحققها أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف مختلف الجبهات.

وأشاد رئيس األركان، أثناء تفقده أبطال الجيش الوطني ورجال املقاومة 
الشعبية املرابطني يف الخطوط األمامية واملواقع القتالية يف محافظة الجوف 

بمستوى الجاهزية والروح املعنوية العالية التي يتمتعون بها. 
وهنأ الفريق بن عزيز، املقاتلني األبطال بعيد األضحى املبارك، 
ونقل لهم تحيات وتهاني القيادة السياســية والعسكرية ممثلة 
بفخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه منصــور هادي رئيس 

الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة.
واطلع من القائم بأعمال قائد املنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن 
أمني الوائيل، عىل مرسح العمليات القتالية وأحوال املقاتلني وما يسطرونه 

من مالحم بطولية ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية املدعومة من إيران.

قال وزير حقوق االنسان، 
محمد عســكر: "إن عملية 
التي  القــرسي  التهجــري 
تمارسها مليشــيا الحوثي 
بحق مواطنني يمنيني ونفيهم 
إىل خارج وطنهم هو انتهاك 
لحرية االعتقاد وحق املواطنة 
املتساوية وتسعى إىل القضاء 
عىل التعدد الديني واملذهبي يف 

اليمن بطريقة ممنهجة".
عســكر  الوزير  وأضاف 

يف بيان نرشته وكالة )ســبأ( "أن مليشيا 
الحوثي اإلرهابية ارتكبــت جريمة حرب 
جديــدة تضاف إىل ســجلها اإلجرامي من 
خالل إعالنها التهجــري القرسي والرتحيل 
ألبناء الطائفة البهائية إىل خارج اليمن".. 

مؤكــداً أن ذلك يأتي ضمن 
مسلسل الحرب التي تشنها 
عىل األقليات الدينية باليمن.
وأشار إىل إن املليشيا لم 
تقف عند ذلك ولكنها عملت 
عىل اعتقالهم ومحاكمتهم 
تحت تهم باطلــة لتنتهي 
آخــر املطــاف برتحيلهم 
إىل خارج الوطــن بعد أن 
أصــدرت أحــكام اإلعدام 
بحقهــم بطريقة مخالفة 
للقوانني الدولية والترشيعات السماوية.. 
الفتاً إىل أن املليشيا الحوثية سبق وأن قامت 
بتهجري أفراد من الطائفة اليهودية وقبلها 
قامت بتهجري السلفيني من منطقة دماج 

بمحافظة صعدة.

حقوق اإلنسان: هتجري أبناء الطائفة البـهائية 
من قبل املليشيا احلوثية جريمة حرب 

بعث فخامــة الرئيــس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، أمس 
األربعاء، برقية عزاء ومواساة إىل نظريه 
اللبناني العماد ميشال عون، يف ضحايا 
االنفجار األليم الذي وقع مساء الثالثاء 

بالعاصمة بريوت.
عرب فيها عن خالص التعازي وأصدق 
املواســاة باسمه وباســم الحكومة 
والشعب اليمني للرئيس عون وللشعب 

اللبناني الشقيق وألرس ضحايا التفجري 
املــروع .. مؤكدا تضامــن اليمن مع 

الشعب اللبناني يف هذا الظرف املؤلم.
وأعرب فخامة الرئيس عن خالص 
العزاء واملواساة بهذا املصاب األليم .. 
مرتحماً عىل أرواح الضحايا، متمنيا أن 
يمن الله بالشفاء العاجل للمصابني وأن 
يجنب لبنان وطنا وشعباً كل مكروه إنه 

عىل كل يشء قدير.

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، محافظي 
مأرب وأبني والضالــع وحجة وباقي 
املحافظــات املترضرة مــن األمطار 
والسيول، برسعة اتخاذ التدابري الالزمة 
إلغاثة املترضرين والنازحني وساكني 
الخيــام لتجاوز تبعات آثــار األمطار 
والسيول التي تشهدها بالدنا يف عدد من 
املحافظات واملناطق وما ترتب عنها من 

تداعيات وأرضار.
وشدد فخامة الرئيس، خالل اتصاالته 
باملحافظني، عىل رضورة تفعيل عمل 
اللجان امليدانية املعنية باإلغاثة واإلنقاذ 
والحرص واملواساة لكل الضحايا، وحرص 
األرضار املرتتبــة عىل ذلك بالتنســيق 

والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ.
كما وجــه، رئيــس الجمهورية، يف 
هذا الصدد، بتســخري كافة الوســائل 

واإلمكانــات لتجاوز هــذه املحنة مع 
التأكيد عــىل أهمية مواصلــة اتخاذ 
االحتياطات الالزمة واستمراريتها من 
قبل كافة املواطنني واألجهزة املعنية.. 
مؤكداً حرص واهتمام الدولة بمعالجة 
كافة األرضار التي خلفتها الســيول 
واألمطار يف عدد من املحافظات.. مناشداً 
مختلف املنظمــات والجهات املعنية يف 
الداخل والخارج عىل تقديم املســاندة 

والدعم املأمول.
من جهتهم، عرب محافظو املحافظات 
عن شكرهم وتقديرهم الهتمام فخامة 
الرئيس ومتابعته املســتمرة ملختلف 
التطورات يف أرجــاء الوطن.. مؤكدين 
حرصهم عىل تقديم كافة التســهيالت 
للمترضرين ومعالجة الصعوبات التي 
تواجههم تنفيــذاً لتوجيهات فخامة 

رئيس الجمهورية.

حيا رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللــك، الــدور البطــويل لقــوات 
الجيــش الوطني واملقاومة الشــعبية 
ورجال القبائــل الذين يواصلون تقديم 
التضحيات تلو التضحيات من أجل إنهاء 
املرشوع االنقالبي العنرصي واستكمال 
تحرير بقيــة املناطق التي الزالت تحت 
سيطرة املليشيا.. مثمنا الوقفة األخوية 
الشــجاعة لدول تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة، يف معركة اليمن املصريية 

والوجودية. 
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه، 
مساء االثنني، مع محافظ مأرب اللواء 
ســلطان العرادة، واســتعراض معه 
مســتجدات األوضاع امليدانية، يف ظل 
استمرار التصعيد العســكري ملليشيا 

الحوثي االنقالبية. 

وخالل االتصال وجه رئيس الوزراء، 
بتنفيذ حلول عاجلة للمخاطر املحتملة 
جراء استمرار تدفق السيول الخارجة 
من سد مأرب، وتكثيف الجهود إلغاثة 

املترضرين جراء استمرار تدفق السيول 
يف محافظة مأرب، واالهتمام بأوضاع 

النازحني.
واطلع رئيس الــوزراء عىل األعمال 
التي تــم تنفيذها لشــق وفتح طرق 
وممرات آمنة للمترضرين من ســيول 
األمطار والعواصــف بمديرية رصواح، 
بعد ارتفاع منســوب مياه ســد مأرب 
وفيضانها باتجــاه املمرات املخصصة 
للمفيض.. موضحا الجهــود الجارية 
ملعالجة أوضاع املترضرين من السيول 
وتقديم العون واملساندة العاجلة لهم يف 
مختلف املجاالت، بالتنسيق مع املنظمات 

اإلنسانية.
وشــدد الدكتور معني عبدامللك، عىل 
الســلطة املحلية رسعة تقديم اإلغاثة 

الالزمــة  واملســاعدات 
للمترضرين من السيول يف 

أكدت الحكومة اليمنية أن أي إســاءة تستهدف 
قيادات الدولــة والرموز الوطنيــة وأبطال الجيش 

الوطني مرفوضة جملة وتفصيال.
وقال مصدر مسؤول بوزارة اإلعالم: "إن اإلساءات 
الصادرة مؤخرا عن بعض الصحفيني والناشطني يف 
مواقع التواصل االجتماعي، والتي تستهدف قيادات 
الدولــة والرموز الوطنية وأبطــال الجيش الوطني 
مرفوضة جملــة وتفصيال، ونابعة عن جهل مطبق 

بالشأن اليمني".
وأوضح املصدر يف ترصيح لوكالة)سبأ(، أن هذه 

التناوالت التــي تهدف إىل التشــويش عىل معركة 
اســتعادة الدولة، والتشــكيك يف العالقة املصريية 
بني الدولة والشــعب اليمني من جهة وتحالف دعم 
الرشعية بقيادة األشقاء يف اململكة العربية السعودية، 
تنفيذاً ألجندة مشبوهة تسعى لخلط األوراق وتخدم 

االنقالب الحوثي املدعوم من إيران.
وأضاف املصدر "أن هــذه الحمالت املغرضة التي 
تستهدف قيادات الرشعية الدستورية ورموز معركة 
الخالص من املليشــيا الحوثية مدفوعة بالبحث عن 
الشــهرة من قبل بعض الصحفيني، وتندرج ضمن 

حمالت إعالمية ممولة من أطراف إقليمية جاهرت 
مؤخرا بمواقفها الداعمة لالنقالب الحوثي والتماهي 

مع املرشوع التوسعي اإليراني يف املنطقة".
وأشــار إىل أن املطابخ اإلعالمية املمولة من هذه 
األطراف اإلقليمية تحــاول بداعي الحرص وبذريعة 
الدفاع عن اليمن وقياداته االستثمار السيايس لتلك 
التناوالت املغرضة واســتغاللها للوقيعة بني الدولة 
اليمنية واألشــقاء يف تحالف دعم الرشعية يف تناغم 
عجيب، مؤكدا أن هذه املخططات ستســقط أمام 
وعي اليمنيني ومتانة العالقة مع األشقاء يف التحالف 

واإلدراك املشــرتك بحجم املخاطر والتحديات التي 
تواجه بلداننا واملنطقة.

وأكــد املصــدر أن وزارة اإلعالم قامــت باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للرد عىل هذه اإلساءات الصادرة 
عن صحفيني وناشطني يف مواقع التواصل االجتماعي 

عرب األطر القانونية والدبلوماسية.
وأشاد بالدعم املتواصل الذي يقدمه تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية لليمن يف 
هذه الظروف العصيبــة، والتفهم والتجاوب الكبري 

الذي أبداه األشقاء إزاء الحمالت املغرضة 

توعدت بالرد عبر األطر القانونية والدبلوماسية

احلكومة اليمنية: أي إساءة تستهدف قيادات الدولة وأبطال اجليش ختدم االنقالب احلوثي 
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التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

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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وجه السلطات المحلية بسرعة اتخاذ التدابير الالزمة إلغاثة المتضررين والنازحين 

رئيس اجلمهورية يؤكد حرص واهتامم الدولة بمعاجلة كافة األرضار التي خلفتها السيول واألمطار 
رئيس اجلمهورية يعزي نظريه اللبناين

يف ضحايا انفجار مرفأ بريوت

أجرى اتصاالت هاتفية بمحافظي مأرب وحضرموت وشبوة ولحج

رئيس الوزراء حييي تضحيات قوات اجليش ودورها البطويل 
إلهناء املرشوع العنرصي لالنقالب احلوثي

أكد أن اليمن ستظل عصية على مشروع الحوثي واألطماع اإليرانية

وزير الدفاع يشيد بتضحيات اجلرحى الذين يفدون الوطن بدمائهم

أثناء تفقده أبطال الجيش والمقاومة في جبهات القتال بالجوف

رئيس األركان يؤكد عىل مواصلة الكفاح حتى حترير الوطن
من املليشيات واستعادة أمنه واستقراره 
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الطريق إىل املستقبل
عىل طريق االنتصار لقضايا الوطن العادلة، يميض األبطال 
يف اســتكمال تحرير األرض واســتعادة مؤسسات الدولة، 
والقضاء عىل مشــاريع العمالة واالرتهــان وقوى املصالح 
الضيقة املرتبصة بمصالح الوطن العليا، عاقدين العزم عىل 
حلحلة إشكاليات الراهن اليمني من خالل الحسم العسكري 
الضامن إلحالل السالم املســتدام بوابة العبور اآلمنة لبناء 

مستقبل أفضل.
تقتيض العقيدة العسكرية للقوات املسلحة واملستمدة من 
الدستور اليمني ومخرجات الحوار الوطني الشامل املجمع 
عليها ، أن يميض األبطال قدما يف درب النضال واالستبسال 
دفاعا عن أمن الوطن واســتقراره ووحدته وسالمة أراضيه 
ومصالحه العليا التي من ضمنها بطبيعة الحال حماية مصالح 
العالم واإلقليم والدول الشــقيقة والصديقة، وألن الضامن 
الفعيل لتحقيق كل ذلك هو مرشوع اليمن االتحادي العادل 
بنظامه الجمهوري، فإنهم اليوم يضطلعون بمهام جسيمة 
ومسؤوليات اســتثنائية وأدوار بطولية مشهودة يف سبيل 
القضاء عىل مشــاريع التمرد واالنقالب واإلرهاب، والخروج 
باليمن إىل بر األمان املتمثل يف إيجاد أرضية مشرتكة لبناء دولة 
مدنية اتحادية عادلة تمنح الفرص املتكافئة والخري العميم 
واملستقبل الواعد لكافة مواطنيها دون تمييز أو تفضيل أو 
إقصاء، وهي غاية سامية ومقصد وطني سام ألجله فليعمل 

العاملون ويف سبيله فليتنافس املتنافسون.
يف ذات السياق يدرك أبطال القوات املسلحة حجم املعاناة 
واأللم الذي يكابده اليمنيون القاطنون يف مناطق ســيطرة 
املليشــيا الحوثية االنقالبية املتمردة املدعومــة من إيران، 
مستشعرين مسؤوليتهم الوطنية يف إنقاذ أبناء الوطن جميعا 
من جرائمها الشنيعة التي تزداد حدتها بشكل يومي وبلغت 
حدا ال يطاق، وهو ما انعكس عىل أدوارهم البطولية يف امليدان 
متجليا يف الفعل العسكري املتسارع الذي آتى أكله واقرتب 
من تحقيق النرص الشامل واملؤزر الذي سيمثل إنقاذا لكافة 
اليمنيني من آلة القمع واإلذالل واملصالح الضيقة، وتتويجا 
لراية الجمهورية الكفيلة بإرســاء قيم املواطنة املتساوية 
وإعالء مبادئ الحكم الرشيد، وطي صفحة الظالم والكهنوت 

واالستعباد.

عيدنا نضال وطني يف ميادين الرشف والبطولة والفداء
إن أملنا ال يزال قائما يف ردم الخالفات 
الجانبية، وتوحيــد الصفوف، والرتفع 
عن املصالح الضيقة واملشاريع األنانية، 
واالنطــالق برحابة صــدر لصناعة 
مســتقبل ومجد اليمن االتحادي لكل 

أبنائه بمختلف أطيافهم ومشاربهم.
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تقرير 
دعا وزير اإلدارة املحلية رئيس اللجنة العليا لإلغاثة 
عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن، 
ليز غراندي، إىل القيام باملعالجــات الرسيعة والالزمة 
آلثار األمطار والسيول عىل السدود والحواجز املائية يف 

محافظتي عمران ومأرب وبقية املحافظات.
وأكد الوزير فتح، يف خطابه املوجه ملنسقة الشؤون 
اإلنسانية، عىل أهمية إصدار التوجيهات العاجلة ملنظمة 
األغذية والزراعة )الفاو(، والقيام باملعالجات الرسيعة 
والالزمة آلثار األمطار والسيول عىل السدود والحواجز 
املائية وإيجاد معالجات النجراف املســاحات الزراعية 
وأمالك املزارعني يف محافظات مــأرب وعمران وأبني 
ولحج والحديدة وغريها من املحافظات، ووضع خطط 
إنقاذ ودعم السلطات املحلية يف املحافظات املتأثرة من 

السيول والفيضانات.
وشدد فتح، عىل رضورة التنسيق مع برنامج األغذية 
العاملي وبقية املنظمات ذات العالقة برسعة إرسال الفرق 
امليدانية إىل املناطق املتأثرة من السيول والفيضانات ومد 
املحتاجني باملساعدات الرضورية، وتوفري مخيمات لنقل 

النازحني إىل أماكن آمنة بعيداً عن مجاري السيول.
ودعا وزيــر اإلدارة املحلية، الســلطات املحلية يف 
املحافظــات، إىل رسعة حــرص األرضار واملترضرين، 
والرفع بالتقارير العاجلة عن األرضار واإلجراءات املتخذة 
حيال ذلك، والتنسيق املســتمر مع املنظمات األممية 
والدولية واملحلية إلغاثة املترضرين وتاليف آثار السيول 

عىل املمتلكات الخاصة والعامة.  
ويف نفس السياق، دعت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل نائب رئيس اللجنة العليا لإلغاثة الدكتورة ابتهاج 
الكمال، منظمات املجتمــع املدني إىل تكثيف التدخالت 
اإلنســانية ومد املترضرين يف تلك املناطق باملساعدات 

اإليوائية واإلغاثية.
وشددت الكمال، عىل رضورة التدخل العاجل والرسيع 
ملد املترضرين يف محافظة الحديدة ومناطق الســاحل 
الغربي بكافة االحتياجات الالزمة، بعد األرضار الكبرية 
التي تعرضت لها وتسببت بخسائر كبرية يف املمتلكات 
الخاصة والعامة وخسائر يف الثروة الحيوانية واملساحات 
الزراعية.. مشرية إىل أن الحالة اإلنسانية التي يمر بها 
املترضرون يف تلك املناطق مأســاوية جداً، وتستدعي 
التدخل العاجل والرسيع ملــد املترضرين باالحتياجات 

الرضورية.
ودعت الوزيرة الكمال، املنظمات األممية واإلقليمية 
والدولية إىل التدخل اإلنساني يف إغاثة املترضرين ومدهم 
باملســاعدات اإليوائية والغذائية وكافــة االحتياجات 
الرضورية والتخفيف من معاناتهم.. مؤكدة عىل أهمية 
تفعيل املبادرات األهلية واملجتمعية من املنظمات ورجال 

األعمال يف مد املترضرين باملساعدات اإلنسانية.  
وتسببت األمطار الغزيرة والســيول التي تشهدها 
اليمن جراء املنخفض املداري يف وفاة وإصابة العرشات 
يف معظم املحافظات، إضافة إىل تهدم وجرف عرشات 

املنازل واملزارع ومخيمات النازحني.
وباتت سيول األمطار تشــكل كارثة حقيقية عىل 
املواطنني يف عدد من املحافظــات، وخاصة محافظة 
مأرب التي شهدت مفيض سد مأرب من منفذه الرشقي 
للمرة األوىل منذ إعادة تشييده عام 1986م وتسبب تدفق 
سيول السد يف أرضار كبرية بمساكن ومزارع املواطنني 

ومخيمات النازحني. 

عشرات الضحايا
وتعرضت محافظة مأرب ألرضار برشية ومادية كبرية 
نتيجة األمطار الغزيرة والسيول، حيث سقط فيها عدد 

كبري من الضحايا.
وقال مكتب الصحة يف محافظة مأرب، االثنني:" إن 
األمطار الغزيرة والسيول تســببت بوفاة 17 شخصاً 

بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين.
وأكد مكتب الصحــة يف تقرير نرشه عىل صفحته يف 
"الفيس بوك" إن إحصائية غرفة العمليات بمستشفيات 
املحافظة سجلت وصول 21 حالة منها 17 حالة وفاة 
و4 حاالت إصابة نتيجة األمطار والسيول التي تشهدها 

املدينة".
وأضاف التقرير أن "حــاالت اإلصابة األربع -بينها 
امرأتان-إصابتهن بالغة نتيجة جرف السيول أو انهيار 

جدار املنزل، وأخرى إصابتها نتيجة صاعقة رعدية".
ومؤخراً، جرفت ســيول األمطار الغزيرة املصحوبة 
بالرياح الشديدة، 15 مخيماً للنازحني يف ثالث محافظات 

يمنية بشــكل كيل وجزئي، وأرضت بمســاكن 2242 
شخصاً كإحصائية رسمية أولية.

وقالت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني، يف 
بيان، السبت املايض: "إن ارتفاع منسوب املياه يف حوض 
الســد بمديرية رصواح غربي محافظة مأرب، أرضت 

بمخيمات "الصوابني، الروضة، ذنة العيال، أراك".
وأشارت الوحدة التنفيذية إىل أن عدد األرس املترضرة 
يف املخيمات بلغ 1340 أرسة، من بني 4871 أرسة نازحة 
يف املديرية التي يقيم فيها النازحون يف تجمعات بمنطقة 

حوض السد.
ووفقاً للبيان، شملت األرضار غرق مبان وجرف خيام 
وإتالفها، وتهدم العشش لعدد 430 أرسة ترضرت ترضراً 
كلياً، و1000 أرسة تــرضرت جزئياً، باإلضافة إىل تلف 
املواد اإليوائية، وغري الغذائية لعدد 900 أرسة بشكل كيل، 
و123 أرسة بشــكل جزئي، يف حني أن األرس املترضرة 
باملواد الغذائية جميعها تقريباً )1430 أرسة(، ومثلها 
فيما يتعلق تلف الحمامات وشبكات الرصف الصحي 

وخزانات املياه.
يف العاصمة صنعاء تسببت األمطار الغزيرة بانهيار 
أجزاء من الســور الجنوبي ملدينة صنعــاء القديمة، 

املصنفة عىل قائمة الرتاث العاملي. 
وأكد سكان محليون، أن األمطار الغزيرة تسببت، يف 
تهدم أجزاء من سور صنعاء القديمة، الذي يعد معلماً 

تاريخياً مهماً ومن أهم اآلثار الحضارية لليمن.
ويف مديرية همدان بمحافظــة صنعاء، تويف طفل 
وامرأتان جراء سقوط منزلهم بسبب األمطار الغزيرة. 
وتسببت األمطار الغزيرة، االثنني املايض، بانهيار أحد 
السدود املائية يف منطقة حبابة بمديرية ثالء التاريخية 

يف محافظة عمران شمايل اليمن.
وتداول ناشــطون عرب مواقع التواصل االجتماعي 
مقاطع فيديو للحظات األوىل النهيار "سد الرونة" الذي 

تبلغ سعته التخزينية 252 ألف مرت مكعب.
ويف محافظة إب تسببت األمطار الغزيرة التي تشهدها 
املحافظة يف وفاة وإصابة ثالثة أشخاص من أرسة واحدة، 

جراء انهيار صخري بعزلة األعموس بمديرية السدة.
وشهدت مديرية الســدة خالل األيام املاضية أمطاراً 
غزيرة تسببت بوفاة شخص عىل األقل، وقطع الطرقات، 

وجرف األرايض الزراعية، وتهدم بعض املنازل.
ويف محافظتي الحديدة وحجة تسببت  األمطار الغزيرة 

والسيول التي شهدتها املحافظتان بأرضاٍر بالغة طالت 
أكثر من 9000 عائلة حســب إحصائيــة صادرة عن 

منظمة الهجرة الدولية.
 وأكدت املنظمة أن فرق املساعدة التابعة لها سارعت 
إىل مساعدة آالف األشخاص باملواد الغذائية ومواد املأوى. 

دعوة لمساعدات اليمن
وأمس األربعاء دعت خمس منظمات حقوقية ودولية، 
إىل مساعدة ســكان املحافظات اليمنية التي تعرضت 
ألرضار بالغة بسبب كوارث السيول الناتجة عن األمطار 
الغزيرة مؤخراً وعــىل وجه الخصوص الحديدة ومأرب 

وصنعاء وعدن وعمران.
جاء ذلك يف بيان ملنظمة ســام للحقوق والحريات، 
واملركز االمريكــي للعدالة، ومنظمــة تمكني للتنمية 
وحقوق اإلنســان، ومنظمة دفاع للحقوق والحريات، 
وشبكة نســاء من أجل اليمن املجتمع املحيل والدويل 

والقطاع الخاص ورجال األعمال.
وأكد البيان عىل أن "الصور األولية التي اطلعت عليها، 
وتداولتها وسائل اإلعالم تؤكد أن اليمن يتعرض لكارثة 
إنسانية غري مســبوقة جراء السيول، مما يشكل عبئا 
إضافياً عىل املدنيني، ويفاقم األزمة اإلنسانية يف اليمن، 

وخاصة مخيمات النازحني التي دمرتها السيول".
وأضاف "أن ذلك يزيد من املخاطر الصحية يف البالد 
املتدهورة أصالً، ويهدد بزيادة انتشار األوبئة واألمراض 
مثل الكولــريا والحصبة وحمى الضنــك التي أصابت 

عرشات اآلالف خالل سنوات الحرب".
ودعا البيــان "القطاع الخاص لتحمل مســؤوليته 
االجتماعية تجاه املترضرين، والعمل بتنسيق كبري من 
خالل إنشاء صندوق مستقل يعمل بالتنسيق مع الجهود 
األخرى للتخفيف من معاناة املدنيني وتوفري الحاجيات 

الرضورية من إيواء وغذاء".
وناشد "املنظمات املجتمع اإلقليمي والدويل بالتحرك 
العاجل وفق خطة إنقاذ لدعم عمليات اإلغاثة العاجلة 

تتضمن متطلبات االستجابة للحاجيات األساسية".
وقــال البيان: إنه "من الــرضوري يف هذه الظروف 
تذكري التحالف العربي واألمم املتحدة بواجبهم األخالقي 
والقانوني تجاه معاناة الشعب اليمني، و رضورة العمل 
عىل رفع معاناة الشــعب اليمني املترضر من الحرب 
والكوارث املرتاكمة التي جعلت اليمن أسوأ أزمة إنسانية 

يف العالم".

... تتمة األخــــرية

السياسة العسكرية.. 
ورضورات االنتصار للوطن

وهو ما جعل استعادة الدولة ومقوماتها ومؤسساتها هو التحدي 
االكرب لكل اليمنيني خاصة بعد أن طالت فرتة القضاء عىل مليشيا الحوثي 
االنقالبية وألسباب عدة ابرزها: بروز تحديات جديدة وإضافية أمام 
الجيش والرشعية اليمنية يف أكثر من محافظة أعاقت وشتت بمجملها 
الجهود الرامية إلنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وبناء 
اليمن االتحادي الحديث والذي بــات اليوم أكثر صعوبة من ذي قبل 
نتيجة ملا أصاب الواقع اليمني من جروح وشقوق اجتماعية ومشاكل 
اقتصادية تستدعي جميعها إرادة يمنية جمعية من مختلف األطراف 

واملكونات السياسية واالجتماعية  اليمنية.
وهذا ال يتأتى إال بااللتفاف الجمعي حول مرشوع استعادة الدولة 
وتطبيق مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها جميع املكونات 

السياسية اليمنية وأيدها املجتمع الدويل واإلقليمي.
 إن الدور الذي يقوم به أبطال الجيش وبدعم رجال القبائل األحرار 
يف مختلف الجبهات ومعهم كل املكوناتها السياسية واالجتماعية ال شك 
سيأتي بالنرص املبني مهما حاول أعداء الوطن وزارعو الفتن إعاقة تلك 
الجهود الوطنية املخلصة والهادفة الجتثاث املرشوع الحوثي اإليراني 
الذي ال يهدد اليمن بل واملنطقــة برمتها كما أن اليمنيني ال يمكن آن 
يقبلوا بأن يحكموا باالستبداد ولن يرضخوا ملن يريد استعبادهم بدعوى 

الحق اإللهي أو تحت أي مربرات أخرى.
نحن نراهن اليوم أكثر مما مىض عىل املكونات السياســية الداعمة 
الستعادة الدولة والرشعية ألنها هي املعنية اليوم مع أشقائنا يف التحالف 
بتحقيق عالقة تعاون وتكامل تقوم عىل تحقيق املصالح املشــرتكة 
للجميع وأن استقرار اليمن الجمهوري الديموقراطي االتحادي هو ما 

يضمن تحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي والعربي.
ويف األخري البد لنا من أن نذكر الجميع بالحقيقة التي يؤمن بها شعبنا 
اليمني العظيم وأكدها يف مختلف مراحله التاريخية هي أن األمة التي 
تعرف كيف تموت ومن أجل ماذا تموت املوتة الرشيفة فأنها تحسن 
صناعة الحياة ويهب لها الله الحياة العزيزة يف الدنيا والنعيم الخالد 

يف األخرى.
 ســائلني املوىل أن يأخذ بأيدينا إىل ما فيه القوة واملنعة، والحفاظ 
عىل سيادة وعزة أرضنا اليمن، والحفاظ عىل كل مكتسبات ومنجزات 

الثورة والجمهورية.

وفاة وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال جراء األمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية

احلكومة تدعو منسقة الشؤون اإلنسانية إىل القيام باملعاجلات الرسيعة والالزمة آلثار األمطار والسيول

حمافظ ريمة وقائد املنطقة السادسة يتفقدان منتسبي 
الرشطة العسكرية املرابطني يف اجلوف

زار محافظ محافظة ريمة اللواء محمد عيل الحوري، ومعه قائد املنطقة العســكرية 
السادســة اللواء أمني الوائيل، مقر فرع الرشطة العســكرية للمحافظة املرابطني يف 

محافظة الجوف، وذلك يف إطار الزيارات العيدية ألبطال القوات املسلحة.
ويف كلمته هنأ اللواء الحوري منتسبي الرشطة العسكرية، بمناسبة حلول العيد، وحيا 

رباطهم وصمودهم يف مواجهة املليشيا الحوثية.
وقال: “إن النرص قرين الثبات، وأن تواجد املرابطني يف الجبهات هو صمام أمان الوطن 

وحادي نضاله نحو النرص واستعادة الدولة”.
من جانبه، أشــاد قائد املنطقة العسكرية السادسة بدور أبناء محافظة ريمة، مثمنا 

تضحياتهم يف جميع جبهات القتال يف معركة استعادة الدولة.
بدوره شــكر قائد فرع الرشطة العسكرية فرع محافظة ريمة العقيد عمار الصغري، 
قيادة املحافظة وقيادة املنطقة السادسة عىل اهتمامهم باملرابطني يف الجبهات مجددا 
العهد عىل مواصلة قتال املليشيا حتى يتم استعادة الدولة ومؤسساتها املنهوبة. وكان 
اللواء الحوري قد تفقد أبطال الجيش يف اللواء 81 مشاة جبيل، املرابطني يف جبهة نهم، 

مشيدا بدورهم البطويل وصمودهم األسطوري يف جبهات القتال.
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تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الوزراء يحيي

كافــة مديريات محافظة مأرب، وعىل وجــه الخصوص النازحني، 
بالتعاون والتنسيق مع رشكاء العمل اإلنساني.. مثمنا الجهود التي تبذلها 
قيادة الســلطة املحلية بمحافظة مأرب، وحثها عىل مضاعفة الجهود 

لتنفيذ املشاريع الخدمية والتنموية والحفاظ عىل األمن واالستقرار.
ويف نفس السياق، شــدد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، عىل 
السلطة املحلية بمحافظة شبوة تكثيف الجهود للتعامل مع سيول األمطار 

وإعطاء األولوية للحد من تداعياتها عىل املواطنني. 
واطلع رئيس الوزراء خالل اتصال هاتفي أجراه، مساء الثالثاء، مع 
محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، عىل مجمل التطورات يف مختلف 
الجوانب األمنية والصحية والخدمية واالقتصادية واملشــاريع الجاري 
تنفيذها واالحتياجات القائمة لتلبيتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات 
املعنية، إضافة إىل عمل لجان الطوارئ وغرف العمليات للتعامل مع أرضار 

سيول األمطار. 
وأشاد الدكتور معني عبدامللك، بما تبذله قيادة السلطة املحلية من جهود 
لتعزيز األمن واالستقرار وتحسني الخدمات األساسية التي تمس بشكل 
مبارش حياة ومعيشة املواطنني.. مؤكدا أهمية رفع كفاءة األداء وتفعيل 

مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها. 
وحمل الدكتور معني عبدامللك، محافظ شــبوة نقل تحيات وتهاني 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إىل جميع أبناء 
املحافظة بمناسبة عيد األضحى املبارك، وتقديره ألدوارهم ومواقفهم 

الوطنية املرشفة.
وقدم محافظ شبوة باسمه ونيابة عن أبناء املحافظة، التهاني لرئيس 
الوزراء بالثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة 
الجديدة.. منوها بمتابعة رئيس الوزراء املســتمرة ألوضاع املحافظة 
وحرصه عىل تقديم كل أشكال الدعم واملساندة إلنجاح عمل قيادة السلطة 

املحلية. 
ويف سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، أن الحكومة 
تويل اهتمامــاً خاصاً لجعل محافظة حرضمــوت نموذجا يف التنمية 
والتطور، وذلك من خالل تكثيف املشاريع الخدمية والتنموية وتشجيع 

االستثمارات. 
وعرب الدكتور معــني عبدامللك، خالل اتصــال هاتفي، مع محافظ 
حرضموت قائد املنطقة العســكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني، عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة السلطة املحلية بمحافظة 
حرضموت وااللتفاف الشعبي الكبري من أبناء املحافظة حولها للحفاظ 
عىل األمن واالستقرار باعتبار ذلك عامالً أساسياً لتحقيق النمو والتطور 

املنشود.
 واطلع رئيس الوزراء خالل االتصال من املحافظ البحسني عىل مجمل 
األوضاع األمنية والصحية والخدمية يف املحافظة، واالحتياجات القائمة 
لتلبية متطلبات املواطنني خاصة يف جوانب رفع قدرات القطاع الصحي 
وتحسني خدمة الكهرباء..الفتا إىل الجهود املبذولة بالتنسيق مع الجانب 

الحكومي لتغطية هذه االحتياجات وفق األولويات.
وقدم محافظ حرضموت باسمه ونيابة عن أبناء املحافظة، التهاني 
لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل 
الحكومة الجديدة، وأهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح عملها بما يعود 

بالخري والفائدة عىل الوطن.
 إىل ذلك، أكد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، حرص الحكومة عىل 
دعم املشاريع الحيوية الهادفة لدعم قيادة السلطة املحلية والتنفيذية يف 
محافظة لحج للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه املواطنني وتخفيف 

املعاناة القائمة خاصة يف الجوانب اإلنسانية والخدمية.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي، مســاء الثالثــاء، مع محافظ لحج 
اللواء أحمد تركي، وناقش معه األوضــاع الخدمية واألمنية والصحية 
باملحافظة، والجهود املشرتكة لتحســني مستوى الخدمات األساسية 

املقدمة للمواطنني. 
وأثنى رئيس الوزراء عىل ما تبذله قيادة السلطة املحلية والتنفيذية 
بمحافظة لحــج للقيام بواجباتها ومســؤولياتها والعمل عىل تجاوز 
الصعوبات لخدمة املواطنني.. الفتا إىل أن هذه الجهود محل تقدير الحكومة 
التي تويل اهتماماً لدعم استمرار الجهود الرامية لتطبيع األوضاع وتثبيت 
األمن واالستقرار وتحسني الخدمات العامة، خصوصا يف مجايل الكهرباء 

واملياه والرصف الصحي ومشاريع البنى التحتية. 
بدوره عرب محافظ لحج، عن تقدير السلطة املحلية واملواطنني ملتابعة 
واهتمام رئيس الوزراء املستمرة يف االطالع عىل مستجدات األوضاع يف 
املحافظة وتذليل الصعوبات للقيام بواجباتها ومســؤولياتها.. مقدما 
التهاني باسمه ونيابة عن السلطة املحلية والتنفيذية وأبناء محافظة لحج 
لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل 

الحكومة الجديدة، وتطلعاتهم الكبرية يف نجاحها. 
وزير الدفاع يشيد بتضحيات

مشرياً أن العالقات األخوية بني اليمن واململكة ال تقترص عىل عالقة 
الجوار بل هي عالقة أزلية تتجسد يف واحدية الهدف واملصري الواحد.

وأضاف "أن مليشيا الحوثي جعلت نفسها أداة إيرانية وباعت نفسها 
لألطماع الفارسية التي تســعى لنرش األفكار واملعتقدات الدخيلة عىل 

املجتمع اليمني العربي األصيل".
ويف سياق آخر، شّدد وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، عىل 
أهمية االرتقاء بمســتوى الخدمات الطبية والعالجية وبرامج الرعاية 
املقدمة للجرحى من أبطال القوات املسلحة ورجال املقاومة الذين أصيبوا 
خالل مشــاركتهم يف معارك الدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية 
والثوابت الوطنية ومواجهة مليشيا التمرد واالنقالب.. مشيداً بتضحيات 
الجرحى األبطال الذين يفدون تراب الوطن بأغىل ما يملكون ويقدمون 

أجزاء من أجسادهم ويسكبون دماءهم عىل تراب الوطن.
وترأس وزير الدفاع، أمس األربعاء اجتماعا بمسئويل الخدمات الطبية 
واللجنة الطبية العسكرية، بحضور املفتش العام للقوات املسلحة اللواء 
الركن عادل القمريي.. ناقالً لهم تحيات فخامة املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، مؤكداً 
أن القيادة السياســية والحكومة تويل الجرحى اهتماما خاصا تقديرا 
لتضحياتهم يف معركة املصري، وشجاعتهم النادرة يف مواجهة املليشيا 

املتمردة، وما خلدوه من بسالة وإقدام يف املواقع وامليادين.
وثّمن جهــود الطواقم الطبية والفرق امليدانيــة يف توفري الخدمات 
العالجية الالزمة وبرامج الرعاية والتأهيل املقدمة للجرحى.. مؤكداً أن 
عالج الجرحى يمثل أولوية لقيادة وزارة الدفاع التي تبذل كل ما بوسعها 
لتوفري الدعم واإلمكانات املطلوبة ومتابعة توفــري االعتمادات املالية 
واألجهزة واألدوات لعالج الجرحى الذين لهم حق الرعاية وواجب الوفاء.

كما تفقد وزير الدفاع ســري األعمال اإلنشــائية يف مرشوع توسعة 
املستشفى العســكري بمحافظة مأرب، واستمع من نائب مدير دائرة 
الخدمات الطبية ومدير املستشــفى إىل رشح حول مستوى اإلنجاز يف 
املرشوع والجهود املبذولة لترسيع استكمال املرشوع الذي سيسهم يف 

تطوير البنى التحتية الطبية.
الحكومة اليمنية

 وتأكيدهم أن هذه التناوالت واألصوات النشاز مرفوضة جملة 
وتفصيال، وسيتم التعامل معها بحزم.

وعرب املصدر عن رفضه القاطع ملواجهة اإلساءة بإساءة مماثلة، 
والذي يكشف عن ســلوك غري بريء، ويخدم أجندات غري وطنية 
تعمل ليل نهار عىل إشغال الدولة والتحالف بمعارك جانبية وحرف 
البوصلة عن املعركة التي تخوضها اليمن بدعم كبري من األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية عىل املستويات السياسية واالقتصادية 

والعسكرية واإلنسانية.
الطريق الى المستقبل

ال عزاء أليادي اإلثم والعدوان من أصحاب املشاريع الطارئة عىل املشهد 
والتي حاولت خالل سنوات مضت الحيلولة بني اليمنيني وبني تطلعاتهم 
املستقبلية الرامية إىل تأسيس دولة اتحادية عادلة ينعمون بكريم العيش 
ووافر الرفاه يف إطارها، فها هم اليوم يمنون أمام األبطال بهزائم متتالية 
وشنيعة، بعد تقلبهم يف البالد، وإنفاقهم لألموال يف سبيل الرش وتحدي 
إرادة الشعب التي ال ولن تقهر، فالعاقبة ألصحاب القضايا العادلة وإن 

تكالبت القوى واشتدت املحن والنوازل وتوالت األزمات.
نقف اآلن عىل بعد خطوة من تحقيق االنتصار واســتكمال التحرير، 
ورهاننا عىل أبطال القوات املسلحة كان واليزال وسيظل رهانا رابحا، 
فبهم تجاوزت البالد أخطارا محدقة، وعليهم التعويل يف التصدي للمشاريع 
الطارئة والدخيلة، وإن حليفنا األبدي هو النرص ال سواه، وسيعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون.

إعـــــالن قـــضـائــيإعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

تعلــن نيابــة اســتئناف املنطقــة العســكرية الســابعة لإلخــوة 

ــماؤهم:  التالية أس
عيل يحيى هادي الربطي – اللواء األول مش جبيل

صابر يحي أحمد املذابي – اللواء 121 مش 
صادق عىل سعيد املزرقي – لواء الحسم 

ــكرية  ــة العس ــة املنطق ــور إىل محكم ــم الحض ــأن عليه ب
الســابعة بتاريــخ 2020/8/30م للــرد عــىل الدعــوى املقدمــة 
ــل يف  ــيتم الفص ــور فس ــن الحض ــب ع ــن تغي ــم، وم ضده
القضيــة وفقــاً لنــص املــادة 285 ومــا بعدهــا مــن قانــون 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي اإلج

االبتدائيــة  مــأرب  محكمــة  تعلــن 

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

ــة  ــور لجلس ــامة الحض ــد ش ــادي أحم عب

املوافق 2020/8/18م،  1441/12/28هـ، 

للــرد عــىل 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 285 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 2019م غ ج،  ــم: )518( لس ــة رق ــرب- قضي الع
فعــىل 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 »١٩٤٠« الخميس ١٦ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٦ أغسطس ٢٠٢٠م

جدد فخامــة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، تأكيــده االلتزام بامليض يف 
التصدي ملليشــيا جماعة الحوثــي االنقالبية 
املدعومة من إيران، ودحرهــا من كل املناطق 
التي تسيطر عليها، وردع مرشوعها العنرصي 
االستعالئي الذي تحاول جاهدة تطويق الشعب 

اليمني العظيم بقيوده وسالسله اآلثمة.
وقال فخامة رئيــس الجمهورية يف خطابه 
املوجه ألبناء الشعب اليمني الصابر والصامد يف 
الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد األضحى 
املبارك: يمر علينا عيد األضحى املبارك هذا العام، 
وبلدنا يعاني للعام الســادس عىل التوايل حربا 
وآالما وجروحا مستمرة، جراء انقالب مليشيا 
الحوثي اإلرهابية وسيطرتها عىل املدن، وسعيها 
لتحويل يمن العروبة واإلخاء، والوسطية، إىل وكر 
للتطرف واإلرهاب اإليراني ومركز لتهديد أمن 
املنطقة والعالم، غري مكرتثة بأمن واســتقرار 
اليمن الذين لم يقدموا يومــا دليال واحدا عىل 
أنهم ينتمون إليه، أو حريصون عىل حياة وأمن 

واستقرار شعبه.
وأضاف: "رغم كل الظروف التي مررنا ونمر 
بها ؛ إال أن أملنا ال يزال قائما يف ردم الخالفات 
الجانبية، وتوحيد الصفوف، والرتفع عن املصالح 
الضيقة واملشاريع األنانية، واالنطالق برحابة 
صدر لصناعة مستقبل ومجد اليمن االتحادي 
لكل أبنائــه بمختلف أطيافهم ومشــاربهم، 
وباألمس تم االتفاق عىل آلية تنفيذية لترسيع 
تنفيذ اتفاق الرياض وتجلت الحكمة اليمانية 
يف حرص املكونات السياســية عىل التوصل إىل 
اتفاق يضمن الحفاظ عىل سالمة الوطن وأرضه، 
ومنع انزالقه إىل أتــون رصاعات ال تخدم أحدا 
سوى املليشيات االنقالبية، وبارك تلك الخطوة 
وذلك اإلنجاز جهود األشقاء يف اململكة العربية 
السعودية بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مثمنا مواقف 
ودعم األشقاء باململكة عىل وقوفها ومساندتها 
لليمن واليمنيني بمختلــف املراحل والظروف، 
وقال: كما سنشهد خالل الفرتة القادمة حزمة 
من اإلجراءات الهادفــة لدعم اليمن واقتصاده 
الوطني، والتي ستنعكس إيجابا، بإذن الله، عىل 
األوضاع املعيشية للمواطن وتخفف وطأة األزمة 

االقتصادية التي تعيشها بالدنا".
واستطرد رئيس الجمهورية بقوله: إن آلية 
تنفيذ اتفاق الرياض التي بدأنا بتطبيقها بتعيني 
محافظ ومدير أمن ملحافظة عدن وتكليف رئيس 
للوزراء للعمل عىل تشــكيل حكومة تضم كل 
املكونات السياســية اليمنية بما فيها املجلس 
االنتقايل الجنوبي ومختلف املكونات األخرى، إنما 
تهدف لتوحيد الصفوف وللتأكيد عىل أن الوطن 
يتسع للجميع ويســتدعي من الجميع الرتفع 
عن املصالح الضيقــة واالبتعاد عن املماحكات 
السياسية واإلعالمية والتوجه بصدق نحو تنفيذ 
الخطوات األمنية والعسكرية املتفق عليها والتي 
تمثل التزاما حقيقيا يبنى عليه كل يشء والتي 

أكد عليها األشقاء يف تحالف دعم الرشعية.
ودعا الرئيس هادي، الجميع إىل استشــعار 
أهمية اللحظــة، لوقف التحشــيد اإلعالمي، 
والسعي لتوحيد الصفوف ودعم خطوات تنفيذ 
اتفاق الرياض واالصطفــاف خلف الحكومة 
حتى يتســنى لها مزاولــة مهامها من خالل 
إعادة تفعيل مؤسسات الدولة يف كل املحافظات 
ويف مقدمتها العاصمة املؤقتة عدن ومحافظة 
أرخبيل ســقطرى، تمهيدا إلعــادة الخدمات، 
وتطبيع األوضاع بشكل كامل، وتجنيب الشعب 
اليمني ويالت الرصاعات املستمرة وتوفري بيئة 

مالئمة للبناء والتنمية.
وفيما ييل نص الخطاب:

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل 
نبي الهدى ورســول املحبة والسالم محمد بن 
عبدالله خاتم األنبياء واملرســلني.. وصدق الله 
العظيم القائــل " َوأَذِّن يِف النَّاِس ِبالَْحجِّ َيأُْتوَك 
ِرَجاالً وََعىَل ُكلِّ َضاِمٍر َيأِْتنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق".

أيهــا الشــعب اليمنــي الصابر 
والصامد يف الداخل والخارج:

يطيب يل يف هذه األيام املباركات ان أتوجه لكم 
بالتهنئة الخالصة بمناسبة عيد األضحى املبارك 
أعاده الله عىل شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية 

بالُيمن والخري والربكات.
وأخص بالتهنئة ضيوف الرحمن من حجاج 

بيت الله الذين يؤدون مناسك الحج يف ظل هذه 
الظروف العصيبة التي يمر بهــا العالم جّراء 
جائحة فريوس كورونا..هذه العبادة العظيمة 
والركن الخامس من أركان اإلسالم الذي نتعلم 
منه الصرب واملصابرة وبذل الجهد لنيل رضا الله 
وطلب العفو واملغفرة منه وحده، كما نتعلم منها 
أهم األسس التي قام عليها ديننا اإلسالمي وهو 
مبدأ املســاواة الذي ينفي ويجرم التقسيم عىل 

أساس مذهبي أو عرقي أو طائفي.
فال أبيض وال أسود، وال تمييز لساللة أو فئة أو 
طائفة عىل أخرى عىل بقية املسلمني، فجميعنا 

أمام الله سواسية.

األخــوة واألخوات أبناء شــعبنا 
اليمني العظيم:

يمر علينا عيد األضحى املبــارك هذا العام، 
وبلدنا يعاني للعام الســادس عىل التوايل حربا 
وآالما وجروحا مستمرة، جرّاء انقالب مليشيات 
الحوثي اإلرهابية وسيطرتها عىل املدن، وسعيها 

لتحويل يمن العروبة واإلخاء، والوسطية، إىل وكر 
للتطرف واإلرهاب اإليراني ومركز لتهديد أمن 
املنطقة والعالم، غري مكرتثة بأمن واســتقرار 
اليمــن الذي لم يقدموا يومــا دليال واحدا عىل 
أنهم ينتمون إليه، أو حريصون عىل حياة وأمن 

واستقرار شعبه.
نعم فهم يــرون أن الله ميزهم عىل ســائر 
اليمنيني، ويقدمون أنفسهم كساللة عنرصية، 
وهــي فكرة طائفيــة خبيثة ال تمــت لديننا 

اإلسالمي بصله.
إن هذه املليشــيات ال تعيش إال عىل الدماء 
والدمــار، وال تتغذى إال عىل دمــوع وأوجاع 
املظلومني واملضطهدين يف كل مناطق سيطرتها، 
فهي الوجــه الحقيقــي والقبيــح للتطرف 

والعنرصية يف أبشع صورهما.

أيها الشعب العظيم:
إن هذه املليشــيات ال تزال تمــارس التعنت، 
وتضع العراقيل أمام جهود تحقيق السالم وترص 

عىل جعل بالدنا الغالية التي عانت األمّرين جرّاء 
انقالبها الغاشم ورقة يف يد ماليل طهران، يف خيانة 

واضحة للشعب اليمني ولألمة العربية جمعاء.
إننا نؤكــد لكم التزامنا باملــيض يف التصدي 
لهذه العصابة الباغية، ودحرها من كل املناطق 
التي تسيطر عليها، وردع مرشوعها العنرصي 
االستعالئي الذي تحاول جاهدة تطويق شعبنا 

العظيم بقيوده وسالسله اآلثمة.
وأود بهذه املناسبة أن أتوجه بالتحايا لرجالنا 
البواســل، أبطال قواتنا املســلحة ومقاومتنا 
الباســلة الذيــن يقارعون هذه املليشــيات، 
ويذيقونها مــن كؤوس الهزيمــة كل يوم يف 

مختلف جبهات القتال.

إخواني وأخواتي:
رغم كل الظروف التي مررنا ونمر بها؛ إال أن 
أملنا ال يزال قائمــا يف ردم الخالفات الجانبية، 
وتوحيد الصفوف، والرتفع عن املصالح الضيقة 
واملشــاريع األنانية، واالنطالق برحابة صدر 

لصناعة مســتقبل ومجد اليمن االتحادي لكل 
أبنائه بمختلف أطيافهم ومشاربهم.

وباألمس تم االتفاق عىل آلية تنفيذية لترسيع 
تنفيذ اتفاق الرياض وتجلت الحكمة اليمانية يف 
حرص املكونات السياسية عىل التوصل إىل اتفاق 
يضمن الحفاظ عىل سالمة الوطن وأرضه، ومنع 
انزالقه إىل أتون رصاعات ال تخدم أحدا ســوى 

املليشيات االنقالبية.
وبارك تلك الخطوة وذلك اإلنجاز جهود األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ومتابعة شــخصية من ويل عهده األمني األمري 
محمد بن سلمان وجهود حثيثة وصابرة قادها 
نائب وزير الدفاع األمري خالد بن سلمان من أجل 
الضغط عىل األخــوة يف املجلس االنتقايل لاللتزام 
بتنفيذ اتفاق الرياض الذي يهدف وبكل وضوح 
للحفاظ عىل أمن وسالمة واستقرار ووحدة اليمن 
وتنمية مناطقه املحررة ويف مقدمتها العاصمة 
املؤقتة عــدن، والرتكيز عــىل توحيد الصفوف 
لدحر انقالب مليشيات إيران وإلزامها للخضوع 
للسالم العادل وفق مسار األمم املتحدة املبني عىل 
املرجعيات الثالث املتفق عليها واملتمثلة باملبادرة 
الخليجية وآليتهــا التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن الدويل ويف 

مقدمتها القرار 2216.
إن آليــة تنفيذ اتفــاق الريــاض التي بدأنا 
بتطبيقها بتعيني محافظ ومدير أمن ملحافظة 
عدن وتكليف رئيس للوزراء للعمل عىل تشكيل 
حكومة تضم كل املكونات السياســية اليمنية 
بما فيها املجلس االنتقــايل الجنوبي ومختلف 
املكونات األخرى، إنما تهدف لتوحيد الصفوف 
وللتأكيد عىل أن الوطن يتسع للجميع ويستدعي 
من الجميع الرتفع عن املصالح الضيقة واالبتعاد 
عن املماحكات السياسية واإلعالمية والتوجه 
بصدق نحو تنفيذ الخطوات األمنية والعسكرية 
املتفق عليها والتــي تمثل التزاما حقيقيا يبنى 
عليه كل يشء والتي أكد عليها األشقاء يف تحالف 

دعم الرشعية.
ومن هنا أدعو الجميع إىل استشــعار أهمية 
اللحظة، لوقف التحشــيد االعالمي، والسعي 
لتوحيد الصفوف ودعــم خطوات تنفيذ إتفاق 
الريــاض واالصطفاف خلــف الحكومة حتى 
يتســنى لها مزاولة مهامها مــن خالل إعادة 
تفعيل مؤسسات الدولة يف كل املحافظات ويف 
مقدمتهــا العاصمة املؤقتة عــدن ومحافظة 
أرخبيل ســقطرى، تمهيدا إلعــادة الخدمات، 
وتطبيع األوضاع بشكل كامل، وتجنيب الشعب 
اليمني ويالت الرصاعات املستمرة وتوفري بيئة 

مالئمة للبناء والتنمية.

أيها الشعب اليمني األبي:
إننا نتطلع أن يكــون القادم أجمل بإذن الله 
وأن تكون النوايا صادقة واإلرادة قوية لتنفيذ 
اتفاق الرياض، وبالتايل نغلق صفحة االنقسام 
والفوىض يف بعض املناطق املحررة حتى تتوحد 
الجهود إلنجاز معركتنا الرئيسية واملصريية يف 
مواجهة االنقالب الحوثي الدموي واســتعادة 
العاصمة صنعاء من ســيطرة أذنــاب إيران 
وإعادتها للبيت العربــي الكبري، كما أؤكد لكم 
أن األشقاء يف اململكة العربية السعودية الذين 
وقفــوا بجانبنا يف مختلــف املراحل والظروف 
العصيبة مستمرون بمواقفهم األخوية واألصيلة 
تجاه اليمن واليمنيني، وسنشــهد خالل الفرتة 
القادمة حزمة من اإلجراءات الهادفة لدعم اليمن 
واقتصاده الوطني، والتي ستنعكس إيجابا، بإذن 
الله، عىل األوضاع املعيشــية للمواطن وتخفف 

وطأة األزمة االقتصادية التي تعيشها بالدنا.

ختاما:
أكــرر التهاني بالعيد الســعيد لجميع أبناء 
شــعبنا اليمني، وجميع أقطار وشعوب األمة 
العربية واإلسالمية، سائال الله ان يعيده علينا 
بالنرص والخري، وكل عام والوطن وشعبنا وأمتنا 

العربية واإلسالمية يف خري وتقدم وازدهار..
كل عام وأنتم بخري..

الرحمة والخلود للشهداء
الشفاء والعافية للجرحى
الحرية لألرسى واملعتقلني

النرص للمرابطني.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

في خطاب موجه للشعب بمناسبة عيد األضحى المبارك

رئيس اجلمهورية: أحيي أبطال قواتنا املسلحة ومقاومتنا الباسلة الذين يقارعون 
املليشيا احلوثية ويذيقوهنا كؤوس اهلزيمة يف خمتلف جبهات القتال

مليشيا الحوثي اإلرهابية ال تعيش إال على الدماء والدمار وأوجاع المظلومين في مناطق سيطرتها فهي الوجه الحقيقي للتطرف والعنصرية في أبشع صورهما
نؤكد التزامنا بالتصدي هلذه العصابة ودحرها وردع مرشوعها العنرصي الذي حتاول تطويق شعبنا العظيم بقيوده وسالسله اآلثمة

33 خطاب

  اتفاق الرياض يهدف وبكل وضوح للحفاظ على أمن وسالمة واستقرار ووحدة اليمن 
وتنمية مناطقه المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن 

  نتطلــع بنوايــا صادقــة وإرادة قوية لتنفيذ اتفــاق الرياض وطي صفحة االنقســام 
وتوحيد الجهود إلنجاز معركتنا المصيرية في مواجهة االنقالب الحوثي 

  مليشيا الحوثي تمارس التعنت وتضع العراقيل أمام جهود السالم وتصر على جعل 
بالدنا ورقة في يد ماللي طهران في خيانة واضحة للشعب اليمني 

  أملنــا ال يزال قائمــا في ردم الخالفــات الجانبية وتوحيد الصفــوف والترفع عن المصالح 
الضيقة واالنطالق برحابة صدر لصناعة مستقبل ومجد اليمن االتحادي لكل أبنائه 

  أدعــو الجميــع لوقــف التحشــيد االعالمــي ودعــم خطــوات تنفيذ اتفــاق الرياض 
واالصطفاف خلف الحكومة إلعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات

بلدنــا مــازال يعاني حربا وآالما جّراء انقالب مليشــيا الحوثي اإلرهابية وســعيها لتحويل يمن 
العروبة إلى وكر للتطرف واإلرهاب اإليراني ومركز لتهديد أمن المنطقة والعالم

  إخواننا في المملكة مســتمرون بمواقفهم األخوية تجاه اليمن واليمنيين وسنشهد 
قريبا حزمة من اإلجراءات الهادفة لدعم االقتصاد الوطني

 مخطط إيران التوسعي يستهدف 
الدول والهوية العربية ووجودها في 

اليمن سيعمل على زعزعة االستقرار 
في منطقة الخليج العربي والبحر األحمر 

وباب المندب
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  تقرير مصطفى القحفة 

ليس هناك من هو أبرع من النظام الفاريس، 
عىل مّر التاريخ، يف االنتهازية والوصولية والتآمر 
والخيانة والغدر والخّســة والحقد والَحَســد 

والوحشية.

 ليس هناك من هو أصلف وأجلف وأسخف من 
النظام الفاريس، إال إرسائيل، يف قلب الحقائق 

وتزييف الوقائع وتزوير األحداث.

هذا نظام ال يعرف العيب، وال يحرتم العهود 
وال الوعود وال املواثيق وال االلتزامات وال الجرية 

وال اإلحسان.

 الُفرس أول من اخرتعوا الدجل والشــعوذة 
واألساطري والسفسطات والرتهات والخزعبالت 
لكن، والحق يقال، إن نظام ماليل والية الفقيه 
فاق األولني واآلخرين، واعتــىل عرش »اليس 

ورق«، أو الثالث ورقات، بجدارة وحقارة.

مغفل من يأتمن النظام اإليراني، وأكثر غفلة 
من ينخدع بعمائمه.

 هذا نظام زنديق وثعبان سام يجب أال ُيلدغ 
املؤمن من جحره مرتني، ومع ذلك فنحن ُنلدغ 

منه مرات ومرات وال نتعلم.

لن نعود يف هذا املقام إىل املجوس والصفويني 
والربامكة وكرسى ورستم، فكتب التاريخ فيها 
الكثري عن األقوام الهمجية الغادرة التي تجري 
يف دمائها كريات الثأر واالنتقام، ومنها رستم 

الذي قال »أنا فاريس ابن فاريس.

و"آري من ساللة آرية" 
وهذا الشــعار يحمله كل ساســة النظام 
اإليراني الحايل، من إمامهم األول الخميني إىل 
وريثها الحايل خامنئي، انحداراً إىل الهالك/ قاسم 
سليماني ومليشياته اإلرهابية يف إيران والعراق 

وسوريا ولبنان واليمن والبحرين.

 لقد كان الخميني رصيحاً منذ جلوسه عىل 
»عرش اإلمامة« يف طهران بأن نظامه يسعى 
إىل تصدير »الثورة اإلسالمية« إىل »املستضعفني 
يف األرض« وكانت تلــك الدعوة هي الرصاصة 
األوىل يف الحرب العراقية - اإليرانية التي بدأها 
الخميني بشعار »الطريق إىل فلسطني يمر يف 
بغداد«، لكنه مات بعد أن تجرع »كأس السم« 
بموافقته عىل وقف إطالق النار بني البلدين يف 
8 أغسطس )آب( 1988، بعد أن رفض بإرصار 
وعناد دعوة العراق إىل وقف الحرب يف األسبوع 
األول الندالعها يف نهاية شهر سبتمرب )أيلول( 

.1980

سقط نظام صدام، فاحتلت إيران، 
العراق، بالوكالــة، عن الواليات 

املتحدة. 
وكاد النظــام الســوري ينهار 

فاحتلت إيران سوريا. 

وســقط نظام عيل عبد الله صالح فكادت 

إيران تحتل اليمن كله بمليشيا الحوثي الوكيل 
املعتمد لـ»فيلق القدس«، لوال »عاصفة الحزم«.

واغتالت األيادي اإليرانية والسورية الخفية، 
رئيس وزراء لبنان رفيــق الحريري، فأصيب 
لبنان بطاعون حسن نرص الله وحزبه اإليراني.

إنه الرسطان الفــاريس الخبيث الذي يحتل 
العراق تحت شعار »حماية الطائفة الشيعية«، 
ويحتل لبنان تحت شعار »املقاومة والصمود«، 
ويحتل سوريا تحت شــعار »حماية السيدة 
زينب«، ويحاول احتالل اليمن تحت شعار »ال 
ُيدار اليمن من فئة واحدة فقط«، مع أن إيران 
ُتدار مــن قبل األقلية الفارســية التي قمعت 
كل القوميات األخــرى، ضمنها عرب األحواز 

املسبيني واملنسيني.

وال ننىس يوم انفلت اللسان الفاريس األعوج 
من عقاله، ليهذي بالسعي إىل »تحرير« الكعبة 
املرشفة ومكة املقدســة، بمليشيات الهالك/ 
قاسم ســليماني الطائفية الدموية، وإقامة 
»دولة شيعية« فارسية يف أرض النبوة العربية.

إيران ال تتحدث عن السالم والتعايش واألخالق 
والقانون الدويل وحقوق اإلنسان، حني تنتهك 

كل ذلك علناً يف العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
وتشــن حرب إبادة عىل الُســنة، بحجة حكم 
األغلبية الشــيعية، مع أن شيعة العراق عرب 
أقحاح حاولت تلك املليشيات اإلرهابية تلويثهم 

بجرائمها وفسادها وطائفيتها العمياء.

التحدي اإليراني للبلدان العربية بلغ مرحلة 
متقدمة جداً، وهو بدأ يتبلور من لحظة سقوط 
بغداد العام 2003، وقرار بريمر حاكم العراق 

حينها حل الجيش العراقي.

 تباعاً برزت التحديات اإلمرباطورية وانكشفت 
طموحات دول معاديــة، كإيران وإرسائيل يف 
الهيمنة عىل املنطقــة العربية، ومعروف جيداً 
أنهن لم يتوقفا يوماً عن محاوالت مدِّ نفوذهن 

خارج حدودهن.

إيران ال تتذكر الســالم والتعايش واألخالق 
والقانون الدويل وحقوق اإلنســان والرشعية 
والدستور يف لبنان وسوريا واليمن، لكنها تحمي 

املجرمني والفاسدين واإلرهابيني.

يف املواجهة الحالية بــني العرب والفرس، ال 
مكان للحياد واملواقف الدبلوماســية املائعة 
والترصيحات الخبيثة، مع الحق والســالم، أو 

مع الباطل واإلرهاب ال طريق ثالث.

 لقد صارت أرايض ومدن ومياه وأجواء العراق 
وســوريا واليمن ولبنان وبعض دول الخليج 
العربي مرسحاً لجرائم فارسية ال تنتهي وحقد 
طائفي أعمى و»بلطجة« عنرصية استعراضية 
تتجاوز كل عالقات الجرية ومواثيق املنظمات 
وســيادة الدول وحرمــات املجتمعات وأمن 

الشعوب وسماحة األديان.

نحن نتذكــر أن بعــض العــرب يف بداية 
الثمانينيات من القرن املايض، الموا العراق، ألنه 
رفض الخنوع أمام »تصدير الثورة« الخمينية 
العنرصية الطائفية املقيتة التي َنّصبت نفسها 
ولية لألمر عىل العرب واملسلمني يف كل القارات. 

ولن ينــىس العراقيون وقفــة دول الخليج 
القوية، يف مقدمتها اململكة العربية السعودية 
والكويت يف إســناد البوابــة الرشقية للعالم 

العربي، والتصدي لدولة الرش واألرشار. 

وقد مهدت إيران املاليل للحرب يف الثمانينيات 
من القرن املايض بعمليات إرهاب وتفجريات 
واغتياالت طالت مسؤولني ومواطنني عراقيني 
أبرياء عىل الحدود، ويف بغداد نفسها، ونقضت 
اتفاقية 1975م لتنظيم املالحة يف مياه شــط 
العرب التي اضطر صدام حســني إىل تمزيقها 

أمام املأل بعد أن بلغ السيل الزبى.

هذا الكالم ليس تربيراً للحرب، وال دعوة لها، 
لكنه استذكار ملا حدث، وما يخطط له أرشار 
قم وطهران الجتياح العالــم العربي دولة تلو 
أخرى، مثلما بلعوا جزر اإلمارات الثالث تحت 

سمع العالم وبرصه. 

ومــا يحدث اليــوم هو صفحــة أخرى يف 
السيناريو الصهيوني - الفاريس الذي بدأ بغزو 
العراق واحتالله يف عام 2003، وإسقاط العراق 
دولًة ونظاماً وشعباً عىل يدي الرئيس األمريكي 
جورج بوش االبن، وتقديمه بالد الرافدين لقمة 
سائغة للنظام اإليراني الدموي الذي احتله من 

الشمال إىل الجنوب.

"الحرب ليست نزهة"
 لكن العراقيني ذهبوا إليها دفاعاً عن أرضهم 
وعرضهــم، وهم يدركــون أن ثمنها فادح يف 

األرواح والدماء واألموال. 

اليوم وبعد أكثر من ثالثني عاماً عىل توقف 
الحرب العراقية - اإليرانية، ماذا نسمي التدخل 
اإليراني العلني يف قمــع املظاهرات العراقية؟ 
وماذا نسمي اإلقامة شبه الدائمة لقائد »فيلق 
القدس« الهالك قاسم ســليماني، يف املنطقة 
الخرضاء يف بغداد وغريها من مدن العراق قبل 

مرصعه؟

 وكيــف نفرس محاوالت ســليماني فرض 
مرشــحني عراقيني موالني لطهران يف املواقع 
القيادية يف العراق، مثلما نشاهد ونقرأ طوال 
األســابيع األخرية عما يجــري بعد منتصف 
الليل يف قصور بعض السياســيني العراقيني 
إلنتاج وإخــراج مرسحية سياســية جديدة 
تعيد »االعتبار« للنفوذ الفاريس املُهان يف بالد 

الرافدين؟

وقبل ذلك، بأي حق تدفع إيران مليشــياتها 
التابعة لـ»فيلق القــدس« إىل اقتحام الحدود 
العراقية مراراً وتكــراراً، مرتدية زي الجيش 
العراقي وقــوات مكافحة الشــغب، لتطلق 
الرصاص الحي عىل املحتجني املساملني يف بغداد 
ومدن الجنوب الباســلة املنتفضة عىل الفساد 

والتبعية والعمائم غري الرشيدة؟

ويتقدم النفوذ الصهيوني خطوات خطرية 
بدعم مــن اإلدارة األمريكيــة لتكريس تهويد 
الجوالن والقدس وتقطيع الضفة الغربية ومد 
النفوذ الصهيوني باتجاه الجنوب الســوري، 

واالتجاه املرصي واملياه اليمنية.

وهناك اهتمــام إرسائييل باليمن 
وسواحلها وجزرها ولهم أهداف 

اسرتاتيجية
ألن اليمن تتحكم بأهم مضيق اســرتاتيجي 
يف الرشق األوســط )باب املندب( الذي يفصل 
بني البحر األحمر وخليج عدن , الذي هو محل 
أطماع الكثري من القوى االستعمارية منذ األزل.

فإرسائيل كغريها من القوى يف الرشق األوسط 
عينها عىل اليمن وعىل السواحل والجزر الهامة 

فيها ومضيق باب املندب هو األهم.

واهتمام إرسائيل باليمن ليس وليد اللحظة 
كما يظنه البعض لكنه يعــود إىل عرشينيات 
القرن املايض عندما كان الجزء الجنوبي منه 
يقبع تحت االحتالل الربيطاني ـ حيث عملت 
الوكالة اليهودية يف عــدن آنذاك عىل االهتمام 
بيهود اليمن ألنهــم يمثلون الجــزء العريق 

والتاريخي للديانة اليهودية. 

وعملت الوكالة اليهودية يف عدن عىل إجالء 
أكثر من 50000 خمســون ألف يهودي عام 
1949م إىل فلســطني يف عملية أطلقت عليها 

"بساط الريح".

ويف الستينيات من القرن املايض لم تغب اليمن 
عن عني إرسائيــل فأصبحت تراقب التطورات 
فيها وخاصة أثناء الحرب امللكية الجمهورية. 
حيــث عملت إرسائيل عىل دعــم امللكيني ضد 
الجمهوريني الــذي كان حليفهم آنذاك جمال 

عبد النارص.

وعند انتصار الجمهورية يف شــمال اليمن 
وانضمام جنوب اليمن إىل املعسكر الرشقي

بقت إرسائيل يف قلق تجاه تلك األحداث لكنها 
ظلت يف ترقب مستمر عىل تلك الدولة مراقبة كل 

التطورات الذي تحدث فيها.

فباب املندب والجزر اليمنية املهمة ذات بعد 
اسرتاتيجي إلرسائيل. فهي يف تخوف من تكرار 
سيناريوا 1973م عندما أغلق باب املندب اثناء 

الحرب اإلرسائيلية العربية. 

وعندما ســيطر الحوثيون حليف إيران عىل 
مؤسسات الدولة يف اليمن عملت إرسائيل عرب 
عمالئها من يهود اليمن عىل إقامة عالقة رسية 
مع الحوثيني حتى يكون لها عني عىل باب املندب 

والبحر األحمر.

وعندما سيطر االنتقايل عىل عدن عمل اإلعالم 
اإلرسائييل عــىل تغطية األحــداث واالهتمام 
بالتطــورات الحاصلة هناك وعــرب حلفائها 

اســتطاعت أن تقيم عالقة رسية مع املجلس 
االنتقايل. 

 وذلك من أجل السيطرة عىل باب 
املندب والسواحل الجنوبية والجزر 

املهمة لليمن.
 ))العالقات الدينيــة واالهتمام 

الجيوسيايس باليمن((

صحيفة" إرسائيل اليوم" وقناة" i24 نيوز" 
اإلرسائيلية الناطقة بالعربية كشفت عن عالقة 
دبلوماسية رسية مع قيادات يف املجلس االنتقايل 
وما أسمتهم بأصدقاء إرسائيل الجدد يف اليمن.

 أوضحت الصحيفة عىل أن هناك قيادة تتبع 
املجلــس االنتقايل قامت بزيــارة رسية لدولة 

إرسائيل حسب زعم الصحيفة.

ويواصل اإلعالم اإلرسائييل تغطيته لألحداث 
يف اليمن حيث بثت مســاء الجمعة 26 يونيو 
2020م عىل قناة i24 نيوز اإلرسائيلية يف برنامج 
مدار األسبوع تحت عنوانـ  وهناك عدة قنوات 
فضائية ايرانية تبث من قلب ارسائيل عرب القمر 
االرسائييل مورس يســتهدف العرب بصورة 
 RT مبارشة كما أكد ذلك تقرير رويس بثته قناة
الروسية قبل أيام تحت عنوان "من قلب ارسائيل 

ـ إيران توجه العرب دينيا".

وخصصت القناة مساحة واسعة عىل تطورات 
األحداث يف اليمن وخاصة الجزء الجنوبي منه 

وذكر الربوفيسور "عوزي رابي" رئيس مركز 
مويش ديان يف الرشق األوسط الذي استضافته 
القناة أن اليمــن جزء ال يتجــزأ من املحيط 
اإلقليمي إلرسائيــل وإقامة عالقة جيدة معها 
مهم ألمن إرسائيل القومي حسب زعمه، وواصل 
قوله نحن ال نريد تكرار سيناريو 1973م عندما 
أغلق باب املندب، ويجب أن يكون هناك موطئ 
قدم إلرسائيل يف باب املندب والسواحل الجنوبية 
والغربية لليمــن، إلن وجودنا يف اليمن أصبح 
رضورة كي تعيش إرسائيل يف أمان بني جريانها 

العرب حسب قوله.

ومنذ سنوات تفاخر طهران بسيطرة نظام 
املاليل عىل أربع عواصم عربية، بغداد ودمشق 
وبريوت وصنعــاء، مبارشة أو عرب مليشــيا 
الحوثي يف اليمن و»الحشد الشعبي« يف العراق 
و»حزب الله« يف لبنان، وتعلن أن هالل السيطرة 

الفارسية قاب قوسني أو أدنى ليصبح بدراً.

ولنئ كان التقدم الصهيوني يتم عرب االحتالل 
املبارش وتكثيف االستيطان يف الضفة وتتخذ 
مقاومته أشــكاالً مختلفة عىل أرض الواقع 
ومن خالل الرشعية الدولية، فها هي طهران 
تواجه ثورة عميقة يف العراق ويف لبنان، ويهتز 
نفوذها يف سوريا بعد انكشاف رصاع الهيمنة 
عىل املــوارد خصوصاً مع الــروس، وتحقق 
قوى الرشعيــة اليمنية بدعــٍم من التحالف 
العربي تقدماً كبرياً عىل طريق اقتالع سيطرة 

االنقالبيني الحوثيني.

وبعد ســنوات خمس واجهــت اليمن أعقد 
الظروف وأخطر املكائد واملؤامرات من مشاريع 
االرتهان ودول األطماع، كانت القوات املسلحة 
خاللها هي األقدر عىل مواجهة كافة الخطوب 
وامللمات والتصدي لها إىل جانب استمرارها يف 
تأدية مهامها الوطنية بدحر االنقالب وتحرير 
األرض ومكافحة اإلرهاب بدعم وإســناد من 
تحالف دعم الرشعيــة بقيادة اململكة العربية 
الســعودية، لكن أياً من ذلك لم يكن قادراً عىل 
إثنائها عن استكمال ما بدأه الخالدون يف البناء 
املؤسيس واإلداري ملؤسستهم الوطنية، وبذلك 
تبخر مرشوع إيران ومشاريع الدول الطامعة 
التي سعت فور تفكك منظومة الجيش السابق 
إىل بناء قوات جديدة عىل أسس مذهبية وطائفية 
ومناطقية بهدف إغراق البالد يف العنف والفوىض 
كخطوة أوىل لفرض مشاريعها االستعمارية، 
وأنى لها ذلك وبالدنا اليمنيــة والدة لألبطال 
والرشفــاء األحرار، وتؤكد إيــران، مضيها يف 
نهجها كدولة مارقة راعية لإلرهاب، وقيامها 
بــكل األدوار غري النظيفة لفــرض هيمنتها 
واالســتئثار بحصة كبرية من ثروات املنطقة 
عىل حساب استقرار البلدان العربية ومصالح 

شعوبها.

    إيـــــران ال تتحدث عن الســالم والتعايش واألخـــــالق والقانون
وحقوق اإلنسان في المواجهة الحالية مع العرب

    باب المندب والجزر اليمنية ذات بعد استراتيجي لدول األطماع

إيران وسياسة التصادم مع املحيط العريبإيران وسياسة التصادم مع املحيط العريب
    إيــران، تؤكد مضيها في نهجها كدولة مارقة وراعية لإلرهاب

  التحدي اإليراني للبلدان العـربية بلغ مرحلة متقدمة جدًا
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  تقرير/ عمار زعبل
ال هّم لرجال األمن يف مأرب سوى املحافظة 
عىل السكينة واالستقرار، والعمل عىل أن ال 
يحدث أي طارئ، قد يؤرق من حالة السكينة 
العامة، وينغص من حياة املواطنني، لذا هم 
"الحارس" الذي ال ينام، يف جاهزية متكاملة، 
بزي عســكري ال يفارقونه، نجحوا نجاحاً 
منقطع النظري إىل إعادة الهيبة إىل مؤسسات 
الدولة، من خالل االنضباط التام، والقضاء 
عىل كل مــن يحاول إثــارة الفوىض ونرش 

الجريمة. 
مهمة كبرية ومقدســة يقوم بها رجال 
األمن ينفذونها بهمــة واقتدار لتظل مأرب 
املكان اآلمن ألي مواطــن يمني هارب من 
جحيم وبطش حــرب الحوثيني، قادم إليها 
يبدأ حياته من جديــد يف مدينة مثلت مكاناً 
للتعايش واملواطنة واالســتقرار، ومنطلقاً 
ملقارعة املليشيا يف اصطفاف وطني قل نظريه 
بني ســكان املحافظة وقبائلها والوافدين، 
فأصبحوا جميعا مثاالً وشاهداً عىل هزيمة 
االنقالب الحوثي يف كل جوالته، التي يحاول 
من خاللها العودة، إال أن كل محاوالته مصري 

نهايتها الفشل والخرسان.
ويشــيد اليمنيون وغريهــم ممن زاروا 
محافظة مــأرب يف اآلونة األخــرية بحالة 
االســتقرار األمني الكبرية، التي تعيشــها 
املحافظة، وتحسب لألجهزة األمنية واملحلية 
إرساؤها، من خالل تنفيذ الخطط الناجحة 
التي جعلت من مأرب نموذجاً ال بد أن يحتذى 

به يف املحافظات املحررة. 
حالة من الشــعور والرضا والطمأنينة 
تجدهــا لدى كل مــن يقطــن املحافظة، 
وخصوصاً مركزها "مــأرب" تجاه رجال 
يقظة األمن، والذين نجحوا يف القضاء عىل 
عدد من الخاليــا واملجموعات الخارجة عن 
القانون، والتابعة ملليشيا الحوثي، من ثبت 
مســؤوليتها عن ارتكاب جرائم كثرية بحق 
املواطن وأمنه واســتقراره، خصوصاً وأن 
املحافظة أصبحــت تأوي أكثر من 3 ماليني 
نسمة بحسب تقارير وترصيحات مختلفة، 
ســواء محلية، أو أخرى تعود إىل منظمات 

تعنى بالنازحني.

حاجز صد
يف استطالع للرأي أجراه معد التقرير، مع 

عدد من املتابعني أكدت أكثر اآلراء أن مأرب 
هزمت الحوثي أمنياً قبل أن تلحق به الهزيمة 
عسكرياً، فمحاولة الحوثيني الخرتاق الجبهة 
الداخلية ملأرب فشلت، أوالً من خالل التنسيق 
الكبري بني األجهزة األمنية، التي شكلت حاجز 
صد أمــام أي اخرتاق، وثانيــاً حالة الحس 
األمنية الكبرية التي تولــدت من التجربة، 
والتدريب، عىل التعامل مع القضايا األمنية 
يف وقت الحروب، واألمر املهم التعاون الكبري 
الذي يبديه املواطنون مع األمن، وكيف شكل 
كل ذلك صعوبة ألي اخرتاق حوثي لتفكيك 
النســيج املجتمعي يف املدينــة وغريها من 

املديريات.

أوجع المليشيا الحوثية
ويستشــهد املتابعون بقضاء األمن عىل 
الخليــة التي تعرف بخلية "ســبيعيان" يف 
نهاية يونيو املايض، بأنها من أكثر القضايا 
التي أوجعت الحوثيني، ظهر ذلك من خالل 

تغطيتهــم اإلعالمية التــي حاولت حرف 
القضيــة، وحاولت التنصل بــأن الخلية ال 
تتبعها إال أنها عمدت إىل إنزال صور العنارص، 
ممن قضوا يف العملية، وهو التقليد املعروف 
عن املليشيا تجاه كل عنارصها، ممن يقتلون 
يف جبهات القتال، ناهيك عىل أن املليشــيا 
ضمت أسماءهم إىل كشــوفاتها كاعرتاف 

واضح بتبعيتهم لها.
ومن التحقيقات التي كشف عنها الحقاً 
مدير أمن مــأرب العميد يحيى حميد أثبتت 
أن املدعو "محسن صالح محسن سبيعيان" 
والذي يعّد رئيسا للخلية، كان يحمل بطاقة 
عسكرية صادرة من قبل الحوثيني يف صنعاء.
إىل ذلك تشــن مليشــيا الحوثي هجوماً 
إعالمياً كبرياً عىل قائد قوات األمن الخاص 
بمأرب العميد عبد الغني شعالن، يف وسائلها 
اإلعالمية، وصل إىل اإليعاز إىل عدد من أبناء 
منطقته بالتربؤ منه، وهو دليل واضح عىل 

أن األمن يف مأرب قد نجح يف كشف مخططات 
الحوثيني يف املحافظة والقضاء عليها، مما 
يحســب نجاحاً كبرياً لألمن يف مأرب، الذي 
أثبت أنه عىل قدر كبري من املسؤولية والقدرة، 

شهد له األعداء الحوثيني قبل غريهم.

هّم مؤرق للحوثيين
ويعــّد األمن يف مــأرب الهــم املؤرق 
للحوثيني، نظــراً ألن األجهــزة األمنية 
قطعت رشيــان إمداد املليشــيا الحوثية 
املعتمدة عىل التهريب، إذ قضت عىل كثري 
من مصادر تمويلها، مثل الحشيش، ففي 
عملية واحدة، ضبط األمن 200 كيلو من 
الحشــيش املخدر، كانــت يف طريقها إىل 

مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
كما نجحت األجهزة األمنية أكثر من مرة 
يف إحباط عمليــات تهريب للحوثيني، كانت 
يف طريقها لهم من محافظات أخرى، منها 
أسلحة، وأدوية منتهية الصالحية، وأجهزة 

ومعدات، تعمل املليشــيا مــن خاللها عىل 
تصنيع الطائرات املسرية، ناهيك عن إعالن 
األمــن أكثر من مرة يف قبضــه ومصادرته 
للعمالت املزيفة التي تســتخدمها املليشيا 
كوسيلة يف إنهاك االقتصاد الوطني، وإفقاد 

العملة الوطنية لسعرها.
نجاحــات األمن، لم تأت بســهولة، كما 
يقرر قيادات األجهــزة األمنية، فالنجاحات 
ثمرة ملا يبذل يف امليدان، ملــا تقدمه العيون 
الساهرة، وهو الوصف الذي كثرياً ما يطلق 
عىل منتسبي الرشطة والدوريات، لتواصل 
عملهم ليالً ونهاراً ويف كل الحاالت والظروف، 
ناهيك عىل أن الكفاءة وتطوير القدرات الدور 
الكبري، وهو ما يحســب لألجهزة األمنية يف 
مأرب والتي اهتمت بهذا الجانب، ظهر ذلك 
من خالل تصديها للعصابــات اإلجرامية، 
التي حاولت أكثر مــن مرة زعزعة األمن يف 

املحافظة.

نجاح لكل قطاعات األمن
وعند إحصاء النجاحات األمنية يف مأرب 
نجد أنهــا نجحــت يف كل القطاعات وعرب 
كل اإلدارات التابعة لهــا، بدءاً من مكافحة 
الجريمــة، وإحبــاط محــاوالت التهريب 
للحشــيش واألســلحة واألدوية املنتهية 
والعمالت املزيفة، والتي تــدل عىل أن بناء 
الجهاز األمني كان بطرق سليمة، وباحرتافية 
عالية، وبالتزام باملهــام املنوطة بكل إدارة 
ومؤسسة أمنية، نجحوا متضافرين يف تثبيت 
األمن، وسد كل الثغرات التي حاول من خاللها 

أعداء االستقرار النفاذ من خاللها.
كل النجاحات التي يتحــدث عنها أبناء 
مأرب، وخصوصاً النجاحات األمنية، تعود إىل 
االهتمام الكبري والدعم الذي يوليه محافظ 
املحافظة، اللواء ســلطان العرادة لألجهزة 
األمنية، إذ ال اســتقرار وبنــاء للمحافظة 
من دون أمن، وهو ما حتم البناء املؤســيس 
لكل أجهزة األمن، والتــي تحقق عىل يدها 
اإلنجازات التي يتحدث عنها الجميع، حتى 
الزائرين للمحافظة، ومنهم )بيرت سالزبوري( 
الخبري يف مجموعــة األزمات الدولية، والذي 
كون نظــرة إيجابية عن الحالــة األمنية، 
تحدث عنها يف تقرير نــرشه عقب زيارته 
التي استمرت أليام، نرش يف موقع "مجموعة 

األزمات" عىل اإلنرتنت.

   تقرير/ قاسم الجبري
استطاعت الســلطة املحلية يف مأرب ، بقيادة اللواء 
سلطان العرادة أن تجعل املحافظة نموذجاً للدولة املنشودة 
، بتحسني الخدمات وتطوير البنية التحتية، واالستقرار 
األمني األمر الــذي جعلها محافظة متميــزة، من بني 

املحافظات املحررة لتصبح واجهة اليمن.
تلك النجاحات لم تكن مصادفة بل كانت نتيجة إلرادة 
جمعية للســبئيني ومعهم أحرار اليمن الذين ساهموا 
مجتمعني يف دحر مليشــيا الحوثي منها وإرساء النظام 
والقانون والحفاظ عىل مؤسسات الدولة وبناء جهاز أمني 

ساهم يف االستقرار وشكل مناخا آمنا لالستثمار. 
عنارص توافرت واجتمعت فجعلت من مأرب نموذجا 
للدولة وقاعدة يعول عليها يف انطالق عملية تحرير اليمن 

من أذرع إيران. 

نواة الجمهورية الثانية 
يف معركة مصريية ملقاومة االنقالب، احتشد السبئيون 
ومعهم كل األحرار من أبنــاء الجمهورية الذين هاجروا 
إليها واحتموا بها وشاركوا يف حمايتها، فانترصت مأرب 
لليمن واليمنيني وصدت مرشوع إيران لتشكل بذلك نواة 

الجمهورية الثانية. 

قبلة األحرار 
تلك العوامل ساعدت يف تحول املحافظة إىل حضن مهم 
للرشعية وللجيش وتواجد قوات التحالف العربي ومنطلق 
لعمليات التحرير ومالذ لألحرار اليمنيني الذين نزحوا من 
مختلف املحافظات وانخرطوا يف صفوف مواجهة االنقالب 
وشكلت جدارا صلبا لحماية الثروات الوطنية واملنشآت 
الحيوية ومنع وصول املليشيا إليها، لتبقى مصالح الشعب 
واحتياجاته اليومية من النفــط والغاز املنزيل تتدفق إىل 
مختلف املحافظات اليمنيــة، وفق إرادة الرشعية ممثلة 
برئيس الجمهورية املشري الركن/ عبدربه منصور هادي 

والحكومة.
اجماال شــكلت مأرب حائطا صلبا ملنع تمدد املليشيا 

الحوثية للمناطق الرشقية والجنوبية، وشارك أبناء مأرب 
يف معارك الدفاع عن الوطن يف الجوف وعمران وغريها من 

املعارك الوطنية.

حفاظ على مؤسسات الدولة
حافظت مأرب عىل مؤسسات الدولة وعززت الجانب 
األمني مما جعلها نموذجا مرشقــا يف جبني الرشعية، 
وجسدت اللحمة الوطنية املجتمعية والسياسية، وأعلنت 
مبكرا فك االرتباط عن صنعاء، وحافظت ســلطتها عىل 
إيرادات الحكومة والبنك املركــزي الذي ظل القوة املالية 
التي تستند عليها الرشعية يف نفقات الحكومة وخوض 
املعركة الوطنية، وحمت الجمهورية والهوية الوطنية من 
خالل الحفاظ عىل النسيج االجتماعي وتغييب مرشوع 

الحوثي الفكري ومواجهته تعليميــاً من خالل رفضها 
للكتاب املدريس املحشو باألفكار الطائفية املقيتة.

يد تقاتل وأخرى تبني
يقول متابعون: إن مأرب انتقلت مــن ثقافة الثورة 
واملقاومة إىل ثقافة الدولة وتحت شــعار )يٌد تبني ويٌد 
تقاوم( وبدأت الســلطة املحلية يف املحافظة برئاســة 
اللواء ســلطان العرادة بتفعيل جميع املكاتب التنفيذية 
باملحافظة، وكان أكثر اهتمامها ببناء حائط أمني صلب 
ممثالً بإدارة أمن املحافظة ويف فرتة وجيزة اصبحت مأرب 
نموذجاً يحتذى به وتميزت عن كل محافظات اليمن من 

حيث استتباب األمن.
بأقل اإلمكانات استطاعت أن تعيد عجلة البناء والتنمية، 

الســيما وقد أصبحت املحافظة قبلًة لــكل أبناء اليمن 
يتوافدون إليها أفواجاً بحثاً عن بيئة آمنة يســتطيعون 
من خاللها مزاولة أعمالهم، وخالل خمسة أعوام أحدثت 
مأرب مفارقات خيالية يف التنمية والبناء ومكاناً خصباً 
الستقبال االستثمارات واملســتثمرين، فقد تجاوز عدد 

السكان والقاطنني فيها حوايل ثالثة ماليني نسمة. 

  نواة الدولة
جهود كبرية بذلتها السلطة املحلية يف التعايف وتفعيل 
مؤسسات الدولة والتعايش، لتشــكل نواة الدولة برغم 
كل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد، ونجحت يف أهم 
املجاالت وأساســها املتمثل يف الجهاز األمني الذي يشهد 

تطورا نوعيا من يوم آلخر.
يف حديث سابق مع 26 سبتمرب أوضح وكيل محافظة 
مأرب عبدالله الباكري أن البداية كانت بإمكانيات بسيطة 
مرجعا النجاح يف هذا الجانب إىل اليقظة األمنية املجتمعية 
يف مأرب فاملشــايخ والوجهاء واملواطن واألحزاب كلهم 
متعاونون مع األمن، فاألمن مســؤولية الجميع ونجاح 

األمن هو نجاح الجميع حسب قوله. 

تفوق أمني
يشــري مراقبون إىل أن التحدي الذي تواجهه األجهزة 
األمنية يف مــأرب لم يكن عاديا بل هــو تحدي اللحظة 
التاريخية حيث مليشيا الحوثي تضع املحافظة يف مقدمة 
خصومها كونها املحافظة التي كرست هيبتها وتصدت 
ملرشوعها االستبدادي، وتحاول بني حني وآخر النيل منها، 

ولكن رسعان ما تقع خالياها يف قبضة األجهزة األمنية. 
ما هو مؤكد أن الدولة يف مأرب تفوقت يف املجال األمني 
بشكل كبري، حيث قدم هذا الجهاز أداء متميزا وعكس يف 
تنفيذ مهامه مدى الحــس األمني الذي يتمتع به، فضال 
عن اليقظة العالية واملهنية القانونية وااللتزام األخالقي 

ومراعاة الحق اإلنساني. 
تلك البيئة اآلمنة شجعت اليمنيني عىل النزوح إىل مأرب 
من مختلف األطياف الذين وجدوا فيها حضور الدولة التي 
تكفل للمواطنني الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، 
كما شجعت هذه البيئة املستثمرين الذين افتتحوا املراكز 

التجارية العمالقة وانخرطوا يف املشاريع االستثمارية التي 
تشهد تطورا كبريا.

مناخ جاذب لالستثمار
األمن واالستقرار جذب املستثمرين ألن رأس املال جبان 
إىل ذلك هناك تسهيالت قدمتها السلطة املحلية للمستثمرين 
ولم يجد املستثمرون تسهيالت مثل الذي قدمتها مأرب إذ 
وجه املحافظ العرادة بالتسهيالت لتصبح التسهيالت يف 
مأرب أكثر من أي محافظة محررة وهناك تعاون معهم 

من قبل السلطة املحلية وأمنت استثماراتهم.

من كلية إلى جامعة
عىل املستوى التعليم العايل كان هناك كلية الرتبية فقط 
وكان ال يتجاوز عدد الطالب مائتي طالب وبعد صدور القرار 
الجمهوري القايض بأنشــاء جامعة إقليم سبأ صار هناك 
خمس كليات وتجاوز عدد املنتسبني لكليات الجامعة أثنى 
عرش ألف طالب وطالبة وهو بطبيعة الحال رقم قابل للزيادة.

خدمة الكهرباء 
يف مجال الكهرباء أكد الباكري أن %70 من املحافظة 
كانت بدون كهرباء ومعظم مديريات مأرب عاشت بدون 
كهرباء أما اآلن %95 من مديريــات املحافظة وصلتها 

الكهرباء. 

 في المجال الصحي 
عىل مستوى الجانب الصحي كان يف مأرب مستشفى 
الهيئــة والعســكري فقط قبــل االنقــالب اآلن هناك 
مستشفيات مستشفى الهيئة يعمل بكل طاقته ويشمل 
جميع التخصصات واملستشفى العسكري يعمل عىل قدم 
وساق ويحوي معظم التخصصات ومستشفى الشهيد 
محمد هائل ومستشفى الحصون ومستشفى كرى الذي 
كان مركزا صحيا واآلن أصبح مشفى نموذجيا ومستشفى 
الجفرة يخدم ساكني مديريات الجدعان الثالث باإلضافة 

إىل جرحى الحرب ومستشفى حريب والجوبة.
هناك نقلة نوعية يف الخدمات الصحية، وهناك نجاح 
ملموس مــا كان يوجد جهاز أشــعة مغناطييس واآلن 

أصبحت معظم األجهزة متوفرة.

األجهزة األمنية قطعت شريان المليشيا األهم القائم على تهريب األسلحة واألدوية والحشيش واألجهزة والمعدات التي تستخدمها في صنع الطائرات المسيرة

)مأرب( هزمت المليشيا الحوثية أمنيًا قبل أن تهزمها عسكريًا

األمـــن.. احلـــارس الـــذي ال ينـــام

مــأرب.. يـد تقاوم وأخـرى تبني 

  مهمــة كبيرة يقوم بها رجال األمن لتظل المحافظة آمنة ألي مواطن 
ينجو من جحيم حرب الحوثيين
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يتعني عــىل الدول  األطــراف يف  )اتفاقيات 
جنيف وبروتوكوالتهــا اإلضافية( واملعاهدات 
األخرى التي تشــكل القانون الدويل اإلنساني 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقيات 
التي تصبح نافذه بمجرد التصديق  أو االنضمام 
إليها وتكون الدول ملزمــه  بهذه اإلجراءات  
وبتفعيل قوانني وطنيــة واتخاذ تدابري عمليه 
نافذة املفعول بشــكل كامــل، وهو ما نصت 
عليه املادة )80( من الربوتوكول اإلضايف األول 
التفاقية جنيف عىل )أن تتخذ أطراف النزاع دون 
إبطاء كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها 
بمقتىض االتفاقيات وهذا امللحق- الربوتوكول-  
وتتطلب اتفاقيات جنيف األربع، وبروتوكوالتها 
عىل أن تســن الدول إجراءات ترشيعية الزمة 
لحظر وقمع االنتهاكات الجسيمة التفاقيات 
جنيف، ومالحقة األشخاص املشتبه بهم بأنهم 
ارتكبوا انتهاكات جسيمة وتقديمهم للمحاكمة 
أو تسليمهم إىل دولة أخرى عضوا ملحاكمتهم. 

وتقوم هذه املالحقة يف حال ارتكاب الجرائم 
عىل أساس املسؤولية الجنائية الفردية، ويتحمل 
القادة العســكريني مسؤوليه خاصه لألفعال 
التي يرتكبها األشــخاص الذيــن يخضعون 

إلمرتهم. 
ومما تقدم وملعرفة هذه اآلليات واإلجراءات 
التي تتخذها كل دولــة عىل صعيدها الوطني 
التي نصت عليها اتفاقيات جنيف    باإلجراءات 
التي تتخذها كل دولة عىل صعيدها الوطني من 

أجل كفالة تطبيق واحرتام قواعد القانون الدويل 
اإلنساني".

ويمكن تحديد اآلليات الوطنية التي من أهمها 
عىل حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 
1949م والربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م 
امللحق بها عىل وجــوب تعهد األطراف يف نزاع 
مســلح دويل باحرتام وكفالة تلك املعاهدات، 
ويجب عىل كل طرف أن يلتزم بالقيام بما هو: 
)1(رضورة اعتماد تدابــري ترشيعية لضمان 
امتثال جميع السلطات واألشخاص الواقعني 
تحت سيطرتها لقواعد القانون الدويل اإلنساني، 
و يشمل  عقوبات جزائية واسعة من التدابري 
الوقائية والقمعية عىل حد سواء لضمان مراعاة 

القانون.
)2( االلتزام بنرش القانون الدويل اإلنساني.

يلزم القانون الدويل اإلنســاني )اتفاقيات 
جنيف وبروتوكوالتهــا( رضورة التزام الدول 
عىل نرش وتدريب مبادئه وأحكامه وقواعده، 
حيث أن نرش القانون الدويل اإلنساني هو أحد 
أبرز االلتزامات الدوليــة التي تقع عىل عاتق 
الدول التي صادقت عىل تلك املعاهدات الدولية 
األساســية املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساني 
ومنها اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها 
اإلضافيــان لعــام 1977م، فإن تلــك الدول 
ملزمة بنرش أحكام هذه الصكوك عىل أوســع 
نطاق ممكن، سواء يف وقت السلم أو يف فرتات 
النزاع املســلح،  وعىل وجــه الخصوص نرش 

هذه  االتفاقيــات وتدريبها يف 
أوساط القوات املسلحة لكونهم 
مخاطبــني بصــوره مبارشه 
باحرتام وتطبيق قوانني وأعراف 
الحرب وقواعــد القانون الدويل 
اإلنساني أثناء  النزاعات املسلحة 

التي يشرتكون يف القتال فيها .
)3( إعداد وتأهيل مختصني يف 
تطبيق وتسهيل هذه االتفاقيات.  
مــن   )6( املــادة  نصــت 
الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
1977م، عىل "إعــداد عاملني 
مؤهلني بغية تســهيل تطبيق 

االتفاقيات من صميم اآلليات الوطنية، لكون 
الهدف من ذلك تأهيل األشخاص بغرض تطبيق 
االتفاقيــات والربوتوكوالت أثنــاء النزاعات 

املسلحة.
)4( تعيني مستشــارين قانونيني للقوات 

املسلحة.
" فالدول املصادقة عــىل اتفاقيات جنيف 
لعــام 1949م والربوتوكولني اإلضافيني لعام 
1977م، ملزمه بضمان احرتامها، ومن الرشوط 
األساســية لتطبيق هــذه االتفاقيات تعيني 
مستشارين قانونيني يف القوات املسلحة، وهو 
ما استوجبته نص املادة ) 82( من الربوتوكول 
اإلضايف األول، يف تعيني مستشــارين قانونيني 
يف القانون الدويل اإلنســاني من مهامهم نرش 

املعرفــة وااللتــزام بأحكام 
أثناء ســري  االتفاقيات  هذه 
العسكرية، ويكون  العمليات 
الحاجــة يف تقديم املشــورة 
للقادة  يف الجوانب القانونية 
والتقنية، ومســاعدتهم عىل 
تطبيق القانون الدويل اإلنساني 
وإصدار التعليمــات  للقوات 
املسلحة يف عدم مخالفه قواعد 
القانــون الدويل االنســاني. 
وهو مــا رسى عليه العمل يف 
تعليمات وزير الدفاع، رغم عدم 
تعيني مستشــارين قانونيني 
متخصصني يف القانون الدويل اإلنساني، وهو 
ما تستوجبه طبيعة املرحلة تنفيذا لنصوص 
االتفاقيات سالفه الذكر لكون اليمن مصادقه 

عىل تلك االتفاقيات. 
وفيما يخص النرش والتدريب لقواعد القانون 
الدويل فقد تم طباعــة ونرش خمس كتب من 
قبل وزارة العدل تحمل مسمى عقود ومواثيق 
واتفاقيات دولية تتضمــن جميع االتفاقيات 
التي صادق عليها الجمهورية اليمنية ونرشت 
هذه الكتب للقضاة وأعضــاء النيابات، كما 
أحســنت وزاره الدفاع مؤخرا يف طباعة ونرش 
وتدريب قواعد هــذه االتفاقيات ضمن إصدار 
كتاب للدارســني يف دورات تأهيــل الضباط 
يتضمن القوانني العســكرية الرئيسية أهمها 

قانون الخدمة يف القوات املســلحة، وقانون 
الجرائــم والعقوبات العســكرية، والقانون 
الدويل اإلنساني، وعقد دورات بني الحني واآلخر 
بالتنسيق من املنظمات الدولية واملحلية لضباط 
وأفراد تم ترشيحهم للتدريب يف القانون الدويل 
اإلنساني ضمن خطة دورية تضمنتها تعليمات 

وزير الدفاع 
ومما تقدم وحيــث أن الجمهورية اليمنية 
طرف يف اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها 
اإلضافية، فقد التزمت اليمن بتطبيق القانون 
الدويل اإلنســاني مــن خالل اتخــاذ التدابري 
الترشيعية، ومن أهمها تأكيدها يف دستورها 
بنــص املادة )6(عــىل العمل بميثــاق لألمم 
املتحــدة وقواعد القانون الــدويل املعرتف به 
بصفه عامــه، وإدراج الجرائم التي تقيض به 
االتفاقيات بحكم عــام يف الفصل الثالث  من 
القانون رقم)21(لسنه1998م بشأن الجرائم 
والعقوبات العسكري بمسمى ) جرائم الحرب( 
يف املواد )23،22،21،20( تمثلت هذه النصوص 
األفعال التي تشــكل  جرائم حــرب  تتضمن 
اتفاقيات جنيف والتي أصبحت اليمن مسؤولة 
عن إيجــاد هذه التدابــري الترشيعية لتجريم 
كافه األفعال التي تكفل كافه قواعد القانون 
الدويل والتي راعها املرشع اليمني يف إدراجها يف 
الدستور والقانون اليمني بحكم عام، وكفل أهم 
الضمانات  ذات الصلة باملحاكمة العادلة التي 

سنتحدث عنها يف الحلقة القادمة
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عيد في الجبهات 
محمد الشيباني

عيدنا يف الجبهات أروع، هذا هــو ديدن األبطال امليامني يف مختلف 
ميادين النزال ولســان حالهم عىل الدوام: "عيدنا يف الجبهات أسمى 

معاني األمنيات".
هكذا هم يف كل املناسبات واألعياد ال يفرطون البتة يف مواطن األرض 
والعرض والعزة والكرامة عيدهم مع النرص القادم حتما مع الحق الوعد 
الذي لهج به الشهيد البطل عمر الريدي، قبل أن يلفظ أنفاسة يف الثالث 
الدقائق األخرية ليكون زاداً ووقوداً لكل املجاهدين األحرار، بل أيقونة 
ترنيمية يعزف عىل أوتارهــا كل املناضلني الرشفاء، عىل غرار الوترية 
الحماســية للمقاتل الثائر طارق مغينيز، الذي الهب جموع املقاتلني 

باساً وحماساً.
حقا لقد أقسم أولئك األفذاذ األشاوس أال يربحوا مواقعهم حتى يتم 
تحرير كافة أرايض اليمن من رجس أزالم إيران من االنقالبيني الحوثة 

ومن لف لفهم.. حتى تزول آثار أقدامهم الهمجية. 
أولئك األبطال أنهم بالفعل أكليــل يف صدر التاريخ، بل جبال فوق 
الجبال ال يعرف الوهن واالســتكانة والدعة إىل أفئدتهم ســبيالً، وال 
يعرتفون برتف األعياد واحتفاالتها طريقاً أو مكاناً إىل قاموسهم، ترى يف 
أعينهم لغة النرص املبني مفعمة بتباشري اليمن االتحادي الجديد موشاة 
بالسالم والوئام، مرددين أنشودة الوطن أغىل وأحىل، يف تقمص مثري 

لدور النرس السبئي: 
فوق الجبل حيث وكر النرس فوق الجبل

فوق الجبل محتزم للنرص فوق الجبل
وهكذا عىل امتداد ســاحات الوغى والنزال باتساع املدى وخصوصاً 
عندما تمر بهم وتشــنف أذناك سماع أناشــيدهم الثورية وزواملهم 
الوطنية.. إنما تنبئ عن شحذ الهمم واإلخالص للقضية الكربى )الوطن(  

الزامل:
جمهورية اتحادية.. الله يحرسها ويحميها.

هؤالء هم رجال املجد الذي يعتمد عليهم يف البناء والتضحية والفداء.. 
وألنهم ال يكرتثون بسفاسف الحياة ومغرياتها وبهارج أعيادها قط.

ألنهم ببساطة رفعوا شعار املجد والخلود خفاقاً يف القلوب والوجدان 
النرص أو النرص.

رجال املجد جيش ال يهابوا
إذا امليدان ناداهم أجابوا 

أجل.. تلك هي املؤسسة العسكرية واألمنية.. القوة األسطورية الضاربة 
جذورها يف أعماق التاريخ البطويل للوطن اليمني.

عيد أبطالنا امليامني والجسورين هذه املرة غري، إذ يأتي عيد األضحى 
املبارك وقد جرعوا جحافل الحوثي هزيمة نكــراء عىل كافة الصعد 
والجبهات وغريها من ميادين القتال، حيث ســجلت إحصائية أخرية 
مقتل أكثر من 3200 عنرص حوثي يف غضون 3 أشهر، وهو رقم قيايس 

يحسب لبطوالت الجيش األسطوري الخالد.
األجمل واألروع يف هذا العيد، أنه سيأتي هذه املرة غري كل مرة.

أثر تقدمات وزحوفات للجيش املغوار يعززها رجال القبائل األفذاذ 
باتجاه الخطوط األمامية وفقاً للخطة واالسرتاتيجية العسكرية املرسومة 
بدقة متناهية وال ننىس دور قوى تحالف دعم الرشعية يف هذا الصدد.

وهكذا يف كل عيد.. لم تتوان القيادة السياسية والعسكرية يف االضطالع 
بدورها الوطني األروع يف الزيارات امليدانية وتفقد أحوال املقاتلني يف 
أيام العيد عن كثب لشد أزرهم ورفع جهوزيتهم القتالية واملعنوية عالياً 

ومشاركتهم جعالة العيد استبشاراً بالنرص القادم ال محالة.
عندما تلتقي نكهة االحتفاء مع عذوبة ستفونية أزيز الرصاص.

مقاالت

القاضي /صالح القميري

األمن مفردة حساسة وقضية محورية تفتقر إليها 
كثري من الشعوب وتنعم بها معظم دول العلم وتويل الدول 
والحكومات الجانب األمني اهتماماً خاصاً وتخصص 
له ميزانية ضخمــة، ويحظى رجل األمن برعاية كبرية 
واهتمام بالغ، كون األمن ركيزة أساســية الســتقرار 

ونهضة املجتمعات وتطورها ورقيها.
وبالنظر إىل الجانب األمني يف محافظة مأرب الحضارة 
نجد أن قيادة املحافظة والقيادات األمنية قد استشعرت 
أهمية هذا الجانب منذ وقت مبكر، حيث بادرت إىل تكوين 
جهاز أمني وطني ومحرتف فور دحر مليشيا الحوثي 
املتمردة، واســتمرت الجهود تبذل يف بناء أجهزة أمنية 
ورشطوية وفق أســس علمية ووطنية سليمة وبذلك 
استطاعت األجهزة األمنية تثبيت دعائم األمن واالستقرار، 

ونرش الطمأنينة والسكينة العامة. 
وكانت قوات األمن الخاصة صاحبة الريادة والفضل 
الكبري يف صناعة هذا اإلنجاز األمني الفريد واالستثنائي. 
لقد أثمرت جهود وتوجهات القيادة األمنية واملحلية يف 
محافظة مارب يف بناء منظومة أمنية قوية قادرة عىل أداء 
واجبها بنجاح واقتدار واستطاعت يف ظرف زمني قيايس 
تحقيق نجاحت أمنية كبرية كانت سببا يف أن أصبحت 

مأرب يف نظر الكثريين نموذجا للمدينة األمنة والخالية من 
الجريمة ومحطة إعجاب وإشادة كل القيادات العسكرية 

والسياسية اليمنية والعاملية املهتمة بالشأن اليمني. 
وبفضل هذه الجهود األمنيــة غدت محافظة مأرب 
قبلة كل اليمنيني النازحني الفارين من جحيم املليشيا 
ومالذاً آمنا لكل عشاق السالم والتنمية من كل محافظات 
الجمهورية الذين ســكبوا عرقهم ودمائهم يف ســبيل 
النهوض باملحافظة يف مختلف املجاالت، وبذلك أحدثوا 

حراكا تنمويا وعمرانيا وتجاريا غري مسبوق.
إنه كلما زادت نسبة السكان زادت الحاجة إىل توفري 
األمن واالستقرار، وهذا يتطلب مزيدا من الجهود األمنية 
وزيادة يف قوة األجهزة األمنية والرشطوية، وهذا مأخوذ 
يف الحسبان لدى القيادات األمنية ورجل األمن ولكن ما 
يجب ان يستوعبه كل مواطن يمني تطأ قدمه ثرى مأرب 
الطاهرة أن األمن مسؤولية الجميع، وأن الوعي املجتمعي 
بأهمية األمن مرافقا لدور رجال األمن يف عملية استتباب 
األمن وترسيخ ثقافه أنا رجل أمن ومن واجبي الحفاظ 

عىل أمن املجتمع واستقراره. 
وهذا ما يجسده املواطن يف محافظة مارب حاليا حيث 
أصبحت عالقة رجل األمن واملواطن قوية جدا حتى أن 

املواطن أصبح رجل األمن األول، يتعاون مع رجل األمن 
ويبلغ ويسهم ويشــارك ليس أمرا او توجيها من أحد، 
وإنما رغبة منه وحرصا عىل استتباب األمن واالستقرار. 
ويف إطار الحديث عن رجل األمن وعن الجهود األمنية 
فإن من املناسبة اإلشــارة إىل ما نعيشه هذه األيام من 
أجواء عيدية وفرائحية والتي تستدعي مزيدا من اليقظة 
واالنتباه ليس من رجل األمن بل من كل أفراد املجتمع، 
نساء ورجال وشباباً وأطفاالً تجاراً وباعة يجب أن نسهم 
يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار وأن نفوت الفرصة عىل 
املرتبصني بنا وبأمننا وبجنودنا الذين يعملون ليل نهار، 
ويسهرون عىل توفري الراحة لنا وحفظ األمن واالطمئنان 

والسكينة.
ان استشعار أهمية ونعمة ما نحن فيه يجب ان يكون 
أوال اعرتاف بحجم تضحية رجال األمن البواســل الذين 
يسهرون من أجل سعادتنا وراحتنا وأمننا، أولئك الرجال 
الذين يسطرون كل يوم انجازاً جديداً خدمة لكل من أتى 

نازحاً رشيداً خائفا مطرودا ومظلوما.
فتحية إجالل واحرتام إىل كل رجل أمن يسهر 
الليايل يحرس أمننا واســتقرارنا ولهم من كل 

األحرار تعظيم سالم.

ما يقارب ست ســنوات ومأرب تقف 
حائال ًأمام اســتكمال املرشوع الحوثي 
اإليراني بأبعاده العسكرية واإليدلوجية، 
ففي الوقت الذي كانت تدشن فيه طهران 
دعم مليشــياتها لتجعل مــن جغرافيا 
اليمن حاضنة برشية وهدفا اسرتاتيجيا 
الســتهداف اليمن ودول األشقاء، كانت 
مأرب العظيمــة وكل الرشفاء من أبناء 
الوطــن يدشــنون مــرشوع التصدي 
واملقاومة، فجردت الحمالت العسكرية 

للمليشيا من أهدافها.
 فكانــت مأرب مــن أوائــل أهداف 
املليشــيات اإليرانية منذ بداية االنقالب، 
واســتهدافها ال يأتي ليشء إال ألن مأرب 
حاضنة اليمنيني التاريخية، وفيها أرشيف 
مجدهم وهويتهم التي عرفهم العالم بها، 
وهي " الجذر التاريخي العروبي يف جنوب 

جزيرة العرب " .
خاض أبناء مأرب ومعهم رشفاء الوطن 
املنازلة عىل مدار ست سنوات بعزم ينبع 
عن وعي وإدراك، فشكلوا حزاما ًوطنياً 
وعروبياً، مثل اسرتاتيجية دفاٍع عن الهوية 
التاريخية لليمنيــني، والهوية القومية 
العروبية ، فشــكلت املعركة وعيا وطنيا 
لدى أبناء مارب خاصــة وكل الرشفاء 

الوطنيني الذين اتجهوا إليها.

ومأرب تمثــل العمق االســرتاتيجي 
الستعادة الدولة ودحر مرشوع االنقالب، 
ومعركة الدفاع عنها معركة جميع أبنائها 
وجميع الوطنيني من أبناء اليمن مضاف 
إليها دم عروبي من األشقاء يف التحالف 
العربي، ألن جغرافيا مأرب تمثل مساحة 
ملعركة وطنية ببعدهــا املحيل والوطني 

والقومي، وكذلك البعد التاريخي.
إن الرمزية التاريخية ملأرب تمثل عمود 
التاريخ اليمنــي ومركزيته، ومرشوع 
املليشــيات اإليرانية أيقظ املارد السبئي 
من ســباته العميق ليعــود للعب دوره 
التاريخي، ويعيد نسج وصناعة مجد غاب 
تحت الشمس وفوق األرض لعقود، فعىل 
أسوار مأرب هزمت إمرباطوريات، وشتت 
جيوش القيرص الروماني بقيادة اليوس 

جاليوس.
وها هي مــأرب، الســبئية العظيمة 
تستيقظ من تحت الرمال ومن بني ركام 
التاريخ، لتعيد سدنة الخرافة الكهنوتية إىل 
كهوفهم، فال مكان للمليشيات اإليرانية يف 
أرض ٍتمثل رمزية تاريخية لسحق الغزاة، 
وجغرافيا تمثل محور ارتكاز الستعادة 
الدولة اليمنية، التي ستحمل عىل عاتقها 
مشاريع الحياة والسالم والخري والبناء 

والعدالة لكل اليمنيني.

مأرب.. إرشيف مجد وهوية
كتب / محمد المالكي 

اآلليات الوطنية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني 

تعظيم سالم لرجال األمن البواسل
عمـر الغالب
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من مواقع الشرف والبطولة..

 أبطال القوات املسلحة: أعيادنا جبهاتنا أبطال القوات املسلحة: أعيادنا جبهاتنا

    رفيق السامعي 
         تصوير/ هشام أحمد

أجواء عيدية مفعمة بالحيوية والنشاط الوطني 
يعيشها أبطال القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 
الباسلة ومعهم رجال القبائل املساندة للجيش يف 
جبهات وميادين الرشف والبطولة خالل إجازة عيد 

األضحى املبارك.
يف جبهات الجدافر وعــدوان املطلة عىل مركز 
محافظــة الجوف قامت صحيفة 26 ســبتمرب 
الناطقة باسم القوات املســلحة بزيارة ميدانية 
عيدية إىل الخطوط واملواقع األمامية يف هذه الجبهة 
ذات األهمية االسرتاتيجية ونقلت األجواء العيدية 
التي يعيشــها أبطال القوات املسلحة واملقاومة 

الشعبية الباسلة يف عيد األضحى املبارك.
القائم بأعمال قائد املنطقة العسكرية السادسة 
اللواء الركن أمني الوائيل الذي وجدناه مرابطا مع 
أبطال الجيش يف الخطــوط األمامية رشق مركز 
محافظة الجوف تحدث قائال: بداية نشكركم عىل 
هذه التغطية اإلعالمية التي تقومون من خاللها 
بنقل األجواء العيدية وامليدانية التي يعيشها أبطال 

الجيش خالل إجازة عيد األضحى املبارك.
مؤكداً أن املقاتلني ال مثيل لهم يف هذا املكان ويف 
التباب واألودية والسهول، وأنهم يحملون رؤوسهم 
عىل أكفهــم، وكأنهم تربوا لهــذه الحياة وليس 
لغريها، ويف الحياة الصعبــة والظروف الحرجة 

تلقاهم أسوداً يف ميدان الوغى.
وقال اللواء الوائيل رغم شدة األمطار والسيول 
الغزيرة والربد القارس الذي يعيشه األبطال البواسل 
يف الليل بعد األمطار وبني الرياح الصحراوية التي 
تأتي فجأة يف هذه الصحراء التي تستمر لساعات 
طويلة، إال أن األبطال البواســل يتغلبون عىل كل 

هذه املعوقات.
وأوضح اللواء الوائيل أن أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشعبية الباسلة وصلوا اليوم إىل مرحلة 
جديدة من العزم والحزم ينافســون كل جيوش 
العالم يف هذا الصمود األسطوري، ويف الحقيقة ال 
يوجد جيش يصمد هذا الصمود الذي يشاهده اليوم 

العالم أجمع.
وقال القائم بأعمال قائد املنطقة العســكرية 
السادســة: يف حقيقة األمر ال نستطيع أن نصف 
أبطال الجيش يف عزيمتهــم وثباتهم بأي وصف 
ألنهم تجاوزوا كل التوقعــات واألوصاف، ألنهم 
تربوا عىل الثبات والصمود يف وجه كل العواصف 
التي تقف أمامهــم، فقد أحب أبطــال الجيش 
التواجد والثبات والصمود يف هــذه الجبهة ذات 
األهمية االســرتاتيجية خصوصــا يف إجازة عيد 
األضحى املبارك الذين فضلوا التواجد يف جبهات 
الرشف والبطولة عن بيوتهم ومنازلهم والعيش 

بني أحبابهم.
وأشار اللواء الوائيل إىل أن أبطال الجيش كل يوم 
وهم إىل األفضل، وهم يمونون أنفسهم من الغنائم 
التي يغتنمونها من مليشــيا الحوثي االنقالبية 

بمختلف املدرعات والدبابات، واألسلحة والذخائر.
وأكد اللواء الوائيل أن وضع املنطقة العسكرية 
السادسة عىل امتداد مســاحة جغرافية واسعة 
تقدر بمئات الكيلومرتات املربعــة أصبح اليوم 
أكثرتميزاً وانتشــاراً ألبطال القوات املســلحة 
واملقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل 

املساندة للجيش.
وأضاف القائم بأعمال قائد املنطقة العسكرية 
السادســة أن أبطال الجيش واملقاومة الشعبية 
الباســلة يتمتعون بروح معنوية عالية تعانق 
السحاب، واســتعداد قتايل عىل أهبة االستعداد 
لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية 

دون أي تخاذل أو تقصري.
يف ذات الســياق أكد قائد املحور الجنوبي قائد 
اللواء 127 العميد الركن/ عبدالله الضاوي الذي 
التقيناه يف إحدى املواقع العسكرية يف جبهة عدوان 
رشق محافظة الجوف أن أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل 
املساندة للجيش يسطرون بعزيمتهم وإخالصهم 
أروع املالحــم البطولية يف التصدي للمليشــيا 

االنقالبية املدعومة إيرانيا.
وهنــأ العميد الضــاوي القيادة السياســية 
والعسكرية بعيد األضحى املبارك ممثلة بفخامة 
املشــري الركن عبد ربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه 
الفريق الركن عيل محسن األحمر ووزير الدفاع 
الفريق الركن محمد عيل املقديش، ورئيس هيئة 

األركان العامة الفريق الركن صغري بن عزيز.
مثمناً الدعم واإلسناد املستمر الذي تقدمه القيادة 
السياسية والعسكرية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
األركان العامة لألبطال البواســل يف ميدان الرشف 

والبطولة خالل إجازة عيد األضحى املبارك.

سعادة غامرة بعيد األضحى
وقال قائد املحور الجنوبي إن ســعادتهم بهذه 
املناسبة الدينية الغالية عيد األضحى املبارك هي 
كبرية وال نســتطيع التعبري عنها بفضل صمود 
واستبسال أبطالنا البواسل الذين يتحلون بالعزيمة 
واإلرصار الكبري والهامات العاليــة التي تعانق 
السحاب، رغم الوضع املعييش الذي يعيشونه من 
تأخري املرتبات، وكذا وضع النزوح وغري ذلك من 
األســباب لكن هناك أبطال وجبال فوق الجبال 
نستصغر أنفســنا أمامهم وهم ثابتون كثبوت 

الجبال الروايس.

حياة ورباط ونصر
قائد اللواء 110 العميد الركن عبدالعزيز حنكل 
الذي التقيناه يف إحدى املواقع العسكرية يف جبهة 
الجدافر رشق مركز محافظة الجوف تحدث قائالً" 
بداية أشــكركم عىل جهودكم الطيبة والتغطية 
اإلعالمية التي تقومون بها، ونقل حياة املقاتلني 
والبطوالت والتضحيات الجسام التي يسطرونها 

خالل إجازة عيد األضحى املبارك.
وأوضح العميد حنكل أن حياتهم التي يقضونها 
يف جبهات وميادين الرشف والبطولة كحياة بقية 
أبطال الجيش يف مختلف جبهات القتال حياة جهاد 

ورباط ونرص يحققونه كل يوم.

روح معنوية عالية
وأكد قائد اللواء 110 أن أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشعبية الباسلة يتمتعون بروح معنوية 
عالية تعانق الســحاب، واستعداد قتايل عال عند 

مستوى املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم.

تهان ممزوجة بالوفاء
وهنأ العميد حنكل القيادة السياسية والعسكرية 

ممثلة بفخامة املشري الركن عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
ونائبه الفريق الركن عيل محسن األحمر ووزير 
الدفاع الفريق الركن محمد عيل املقديش، ورئيس 
هيئــة األركان العامة الفريــق الركن صغري بن 
عزيز وإىل كافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد 

األضحى املبارك.

عازمون على اجتثاث المليشيا
وقال العميد حنــكل" ونحن نعيش هذه األيام 
املباركة من إجازة عيد األضحى املبارك يف جبهات 
الرشف والبطولة نعاهد اللــه والوطن وقيادتنا 
السياسية والعسكرية وكل أبناء الشعب اليمني 
الصابر املحتسب أننا عازمون وماضون يف اجتثاث 
مليشــيا الحوثي االنقالبية، وتحرير كامل تراب 
الوطن من قبضة تلك العصابة اإلجرامية املارقة.

من جانبه أوضح العقيد سالم الحجريي عمليات 
اللواء التاسع مشاة أن حياة املقاتلني والبطوالت 
والتضحيات الجسام التي يسطرونها يف جبهات 
الرشف والبطولة خالل إجازة عيد األضحى املبارك 
مستمرة ومتواصلة رغم األمطار والسيول الغزيرة 

التي شهدتها جبهات عدوان والجدافر.

حياة عزة وشموخ
وقال العقيد الحجريي إن حياتهم اليومية التي 
يعيشــونها خالل إجازة عيد األضحى هي حياة 
عزة وشموخ وإباء ورفعة، وأن حياتهم يف جبهات 
وميادين القتال ويف املتارس هي أفضل من حياتهم 
يف بيوتهم وبني أرسهم وأحبابهم، كونهم يف حياة 

رباط وجهاد.
وأضاف العقيد الحجريي نهنئ أنفسنا وأحبابنا 
والقيادة السياســية والعسكرية ممثلة بفخامة 
املشــري الركن عبد ربه منصور هــادي رئيس 

الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه 
الفريق الركن/ عيل محسن األحمر ووزير الدفاع 
ورئيس هيئة األركان العامة بعيد األضحى املبارك 
الذي نسأل من الله تعاىل أن يعيده علينا وعليكم 

بالخري واليمن والربكات وكل عام وأنتم بخري.

نعيش بعز وشرف وسعادة غامرة
عن فرحة وســعادة عيد األضحى املبارك التي 
يقضيها األبطــال البواســل يف جبهات الرشف 
والبطولة يف جبهة عدوان رشق محافظة الجوف 
يقول العقيد عبدالحميد الضاوي إن الســعادة 
التي يعيشها أبطال القوات املسلحة لو يعلم بها 
القاعدون يف بيوتهم ومنازلهم لجالدوهم عليهما 

بالسالح.
ويضيف العقيد الضاوي" نقيض أمتع األوقات 
يف متارسنا ومواقعنا وخنادقنا العسكرية خالل 
إجازة عيد األضحى املبــارك، والحمدلله أمورنا 
وأوضاعنا بخري، وال ينقصنا ســوى تحرير بقية 
أجزاء الوطن من قبضة مليشيا التمرد واالنقالب 

الكهنوتية.

متأهبون لتحرير العاصمة صنعاء
وأشار العقيد الضاوي أن أبطال الجيش يتحلون 
بمعنويات عالية، وعزيمة ال نظري لها، ويتنظرون 
توجيهات القيادة السياسية والعسكرية لالنطالق 
نحو العاصمة صنعاء لتحريرها وبقية املحافظات 
واملناطــق الخاضعة لســيطرة مليشــيا املوت 
والدمار واإلجرام الحوثية التــي أصبحت اليوم 
تعيش لحظاتها األخرية نتيجة الرضبات القاسية 
واألليمة التي تلقتها وتكبدتها خالل الفرتة املاضية 
عىل أيدي أبطال القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 

الباسلة.
العقيد حمزة وثاب أركان حرب اللواء التاسع 
مشاة من جانبه تحدث قائالً: بداية أبعث تهنئة 
عيدية خاصة بمناســبة عيد األضحى املبارك إىل 
القيادة السياسية والعســكرية ممثلة بفخامة 
املشــري الركن عبد ربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه 
الفريق الركن عيل محسن األحمر، وإىل وزير الدفاع 
ورئيس هيئة األركان العامة وإىل قيادة املنطقة 
العسكرية السادســة، وإىل كل إخواننا املرابطني 
يف الثغور واملياديــن من أبطال الجيش واملقاومة 

الشعبية الباسلة.

             فخر واعتزاز

وقال العقيد وثاب" نشــعر بالفخر واالعتزاز 
ونحن نعيش هذه األيام املباركة التي نقضيها يف 
جبهات وميادين الــرشف والبطولة خالل إجازة 
عيد األضحى املبارك بني إخواننا املرابطني وقيادتنا 

العسكرية يف املنطقة العسكرية السادسة.

رغم غزارة األمطار ما نزال ثابيون
وأضاف أركان حرب اللواء التاســع مشاة أن 
األمطار والســيول الغزيرة التي هطلت أيام عيد 
األضحى املبارك يف جبهات الجدافر وعدوان املطلة 
عىل مركز محافظة الجوف لم تعقهم من الصمود 
والتضحية والثبات يف الخطوط واملواقع األمامية.

الرائد محمد يوســف أحد القيــادات امليدانية 
والعسكرية املتواجدة يف جبهات الرشف والبطولة 
خالل إجازة عيــد األضحى املبارك عرب عن فخره 
واعتزازه وهو يقيض إجازة عيد األضحى املبارك 
بني إخوانه وزمالئه من أبطال الجيش يف جبهات 

وميادين الرشف والبطولة.
وقال الرائد يوســف نبعث تهانينا العيدية إىل 
قيادتنا السياسية والعسكرية، وإىل وزير الدفاع 
ورئيس هيئة األركان العامة للجيش وإىل جميع 
إخواننا املرابطني يف مختلــف جبهات وميادين 
القتال، ونعاهدهم أننا صامدون وثابتون كثبوت 
الجبال الراســية، ولن نحيــد أو نميل عن تأدية 
مهامنــا وواجبنا الوطني، والتصدي للمليشــيا 
االنقالبية، وتحرير كامل تراب الوطن من قبضة 

تلك العصابة اإلجرامية املارقة.
وأضاف الرائد يوســف" أن حياة املقاتلني التي 
يعيشــونها خالل إجازة عيد األضحى املبارك يف 
جبهات الرشف والبطولــة حياة حافلة بالعطاء 

والنضال الوطني الذي ال ينضب.

اللواء الوائلي: أبطال الجيش ال مثيل لهم في الفداء والتضحية
العميد الضاوي: رغم الظروف التي يعيشها أبطال الجيش إال أنهم يتحلون بالعزيمة واإلصرار
قائد اللواء 110: نشعر بالفخر واالعتزاز ونحن نقضي إجازة عيد األضحى المبارك في جبهات الشرف والبطولة
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القوات المسلحة.. نضـــــــال ال يتــوقــــــــــــــــــــــــف وعيد في ميادين البطولة والفداء

زيارات عـــيديــة عكـــست اهــــتامم الـــــــــــــقــيادة باملــرابطــــني يف املـــيدان
أبطال اجليش يعربون عن ارتياحهم للزيارات.. ويؤكــــــــــــــــدون عزمهم عىل استكامل حترير ماتبقى من أرض الوطن

 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعســكرية ممثلة بفخامة املشري الركن عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، توالت الزيارات العيدية من 

قبل القيادات العسكرية ألبطال القوات املسلحة املرابطني يف الجبهات لتهنئتهم بحلول عيد 

األضحى املبارك، وتفقد أوضاعهم عن كثب تقديرا ووفاء للدور الكبري والتضحيات الجسيمة 

واملسؤوليات العظيمة التي يضطلعون بها يف ســبيل االنتصار للوطن والذود عن حياضه، 

والقضاء عىل مشاريع اإلرهاب والدمار والفوىض واالرتزاق.

وبقدر ما شكلت هذه الزيارات ملتقى لتبادل التهاني والتربيكات والفرحة بالعيد فقد مثلت 

دافعا معنويا أسهم يف ثبات موقف األبطال وإشعال هممهم وتوقد حماسهم نحو استكمال 

تحرير ما تبقى من أرايض الوطن واستعادة كافة مؤسسات الدولة.

يف السياق ذاته وخالل أيام العيد نظم العديد من املواطنني والهيئات الشعبية زيارات مماثلة 

ألبطال القوات املسلحة املرابطني يف الخطوط األمامية، تبادلوا معهم التهاني بمناسبة حلول 

عيد األضحى املبارك، مباركني ثباتهم األسطوري وإرادتهم الصلبة وجهودهم االستثنائية يف 

حماية الوطن من أطماع املرشوع اإليراني وقوى التطرف واإلرهاب.

 »26 سبتمرب« تابعت هذه الزيارات التي سنستعرضها يف هذا امللف.

  مـــــلــف

أثناء زيارته العيدية لعدد من وحدات المنطقة العسكرية السابعة المرابطة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء

وزير الدفاع: عازمون عىل استعادة الدولة وحترير الوطن من مليشيا اإلمامة

نقل للمرابطين تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية 
بمناسبة عيد األضحى المبارك

رئيس هيئة األركان العامة يزور أبطال اجليش 
واملقاومة يف جبهات القتال باجلوف

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، أن 
الشعب اليمني بكل قواه الحية وقواته املسلحة أكثر 
عزما وإرصارا عىل استعادة دولته واستكمال تطهري 
كل تراب الوطن من خطر املرشوع الحوثي الكهنوتي 
واقتالع مخلفات اإلمامة واألطماع الفارسية واالنتقال 
نحو بناء املستقبل الزاهر يف ظل دولة اتحادية عادلة 
تعيد لليمن ســعادته ومكانته الرائدة بني الشعوب 

املتقدمة.
وقال خالل زيارته التفقدية للمنطقة العسكرية 
السابعة والوحدات املرابطة يف جبهة نهم بمحافظة 
صنعاء "إن مقتضيات املرحلة التي يعيشها الوطن 
تفرض عىل الجميع االلتفاف حول املرشوع الوطني 
واالصطفاف تحت لواء الجمهورية وتنايس الرصاعات 
والخالفات والنفري نحو مواجهة العدو الواحد والوقوف 
إىل جانب القيادة السياسية والقوات املسلحة يف معركة 

املصري".
وتطرق قائد املنطقة اللواء الركن أحمد جربان، 
إىل ســري العمليات امليدانية ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية وبسالة أبطال الجيش يف مواجهة هذه 

املليشيا.

وترأس وزير الدفاع اجتماعا لقيادة املنطقة وعدد 
من قادة األلوية والوحدات وقادة الجبهات، ناقال لهم 
تهاني وتربيكات القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي، بمناسبة حلول 
عيد األضحى املبارك.. معرباً عن الفخر واالعتزاز ببسالة 
قادة وأبطال الجيش ورجال املقاومة الذين يضحون 
بأرواحهم ودمائهم يف معركة الرشف والكرامة لحماية 
الثــورة والجمهورية والثوابــت الوطنية ومواجهة 
مشاريع الفوىض والعبث وأطماع املايض املظلم الذي 
أطاح به اليمنيون وقدموا يف سبيل التحرر من براثنه 
قوافل الشهداء وسيول الدماء التي ال يمكن التفريط 
بها وبأهدافها الســامية التي ستظل أمانة يف أعناق 

األجيال املتوارثة.
وأضاف "لقد قطعنا عىل أنفسنا العهد والقسم أن 
ال نمل وال نميل عن واجبنا يف تحرير شــعبنا وتلبية 
آماله وتطلعاته النبيلة والسري عىل درب رموز التحرر 
الوطني وتحقيق العيد األكرب والنــرص املؤزر، ولن 
يحكمنا الحوثي، وصنعاء وكل اليمن ســوف تتحرر 
قريبا وستبقى راية اليمن ترفرف شامخة يف كل ربوعه 

الغالية".

كما عــرّب الفريق املقديش عن االعتــزاز والفخر 
بتضحيات رجال القبائل األوفياء ومواقفهم الثابتة 
والشــجاعة إىل جانب إخوانهم أبطال الجيش الذين 
يصنعون مالحم الفداء والبســالة يف مختلف املواقع 
وامليادين يحطمون أحالم العــدو الحوثي ويبددون 

أوهامه ومغامراته اليائسة.
ولفت إىل أن مليشيا التمرد الحوثي تزج باألطفال 
واملغرر بهــم إىل املهالك وتدفع بهم بالقوة والتضليل 
واألكاذيب.. داعيا أبناء القبائل لحماية أوالدهم وعدم 

تصديق األكاذيب الحوثة.
كما قام وزير الدفاع بزيــارة إىل مقر قيادة قوات 
الواجب السعودية باملنطقة السابعة لتهنئتهم بعيد 
األضحى املبــارك.. مثمناً مواقف األشــقاء يف دول 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
ووقفتهم العروبية األصيلة إىل جانب الشعب اليمني 
الستعادة دولته وتضحياتهم الغالية املعمدة بالدماء 
الطاهرة التي ُتســكب عىل الرتاب اليمني يف معركة 
الدفاع املشــرتك والتصدي للخطر اإليراني وأدواته 
التخريبية التي تسعى لزعزعة األمن القومي العربي 

وتهديد املصالح العاملية.

اشاد رئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري 
حمود بن عزيز، باالنتصارات املتوالية 
التــي حققها ويحققهــا األبطال يف 
مختلف الجبهات.. ومستوى الجاهزية 
والروح املعنوية العالية التي يتمتعون 

بها.
جاء ذلــك يف زيارته ألبطال الجيش 
ورجال املقاومة الشعبية املرابطني يف 
الخطوط األمامية واملواقع القتالية يف 

محافظة الجوف.
وهنأ الفريق بن عزيــز، املقاتلني 
األبطال بعيد األضحــى املبارك، ونقل 
لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية 
والعســكرية ممثلة بفخامة الرئيس 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة.

وجدد بن عزيز التأكيد عىل مواصلة 
السري يف طريق الكفاح والنضال بكل 
تفاٍن وإخالص وصوالً إىل تحرير الوطن 
واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته 

ومستقبله الواعد.
واطلع الفريق بن عزيز، من القائم 
بأعمال قائــد املنطقة العســكرية 
السادســة اللواء الركن أمني الوائيل، 
عىل مرسح العمليات القتالية وأحوال 
املقاتلني وما يســطرونه من مالحم 
بطولية ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية 

املدعومة من إيران.
كما زار رئيس هيئة األركان العامة، 
مقر قيادة التحالف العربي بمحافظة 

مأرب، حيث كان يف استقباله قائد قوات 
التحالف بمأرب اللواء الركن يوســف 

خريالله الشهراني.
وثمن رئيس هيئــة األركان الدعم 
الكبري الذي يقدمه تحالف دعم الرشعية 
بقيــادة اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، ومســاندتهم للرشعية 
والقوات املســلحة يف معركة الدفاع 

املشرتك واملصري العربي الواحد.
من جهته أكد قائد قوات التحالف 
بمحافظة مأرب، استمرار تحالف دعم 
الرشعية يف إســناد املعركة الوطنية 
التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته 
وقواته املسلحة حتى تحقيق األهداف 
املنشــودة ودحر املليشــيا الحوثية 

املدعومة إيرانًيا.

نفذت قيادة املنطقة العسكرية الثالثة، زيارات 
عيدية ألبطال القوات املســلحة املرابطني، يف عدد 
من الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة، لتهنئتهم 

بحلول عيد األضحى، وتفقد أوضاعهم عن كثب.
ففي جبهتي الكسارة ورصواح غرب محافظة 
مأرب تفقد رئيــس العمليــات الحربية والقائم 
بأعمال قائــد املنطقة العســكرية الثالثة اللواء 
الركن/ نارص الذيباني عــدداً من املواقع وتبادل 
مع أبطال الجيش التهاني والتربيكات بمناســبة 
عيد األضحى، ونقل لهــم تحيات وتهاني القيادة 
السياســية ممثلة بفخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية ونائبه 
الفريق الركن/ عيل محسن صالح، ودولة رئيس 

الوزراء الدكتور معني عبدامللك، وقيادة وزارة الدفاع 
ممثلة بالفريق الركن محمد عيل املقديش ورئيس 
هيئة األركان العامة الفريق الركن صغري بن عزيز.

اللواء الذيباني أشــاد باالنتصارات الكبرية التي 
يحققها أبطــال الجيش واملقاومة الشــعبية يف 
مختلف الجبهات، مثمنا تضحياتهم التي سيخلدها 

التاريخ.
يف السياق تفقد مساعد قائد املنطقة العسكرية 
الثالثة العميد حســن الفهد، ومعه رئيس شعبة 
التوجيه املعنوي باملنطقــة العميد دكتور صادق 
املخاليف، أبطال الجيش املرابطني يف جبهة رصواح 

غربي محافظة مأرب.
العميد الفهد اطلــع عىل أحوال املرابطني يف تلك 

املواقع وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد األضحى 
املبارك ناقال لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية 
والعســكرية، مشــيدا باالنتصارات الكبرية التي 
يحققها أبطال الجيش واملقاومة الشعبية يف جبهة 

رصواح وباقي الجبهات.
ويف جبهتي املخدرة والضيق شمال رشق مأرب 
زار فريق من شــعبة التوجيه املعنوي باملنطقة 

العسكرية الثالثة أبطال الجيش املرابطني هناك. 
ويف الزيارة اطلع الفريق الذي ترأسه نائب رئيس 
شــعبة التوجيه املعنوي باملنطقة العقيد محمد 
التيبــاس عىل أحوال املرابطــني يف تلك الجبهات، 
وقدمــوا لهم الهدايا العيديــة ناقلني لهم تحيات 

وتهاني القيادة السياسية والعسكرية.

قيادة املنطقة الثالثة تنفذ زيارات عيدية ألبطال القوات املسلحة يف عدد من الوحدات العسكريةقيادة املنطقة الثالثة تنفذ زيارات عيدية ألبطال القوات املسلحة يف عدد من الوحدات العسكرية



99الــعـدد »١٩٤٠« الخميس ١٦ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٦ أغسطس ٢٠٢٠م ملف

القوات المسلحة.. نضـــــــال ال يتــوقــــــــــــــــــــــــف وعيد في ميادين البطولة والفداء

زيارات عـــيديــة عكـــست اهــــتامم الـــــــــــــقــيادة باملــرابطــــني يف املـــيدان
أبطال اجليش يعربون عن ارتياحهم للزيارات.. ويؤكــــــــــــــــدون عزمهم عىل استكامل حترير ماتبقى من أرض الوطن

في المنطقة العسكرية الثانية

اللواء البحسني يزور عدداً من وحدات املنطقة

قائد املنطقة اخلامسة يتفقد أبطال اجليش 
املرابطني يف جبهتي عبس ومستبأ بحجة 

قام محافظ حرضموت قائد املنطقة 
العسكري الثانية اللواء ركن فرج ساملني 
البحسني، صباح الســبت، بزيارات 
معايــدة وتفقدية لعدد مــن األلوية 
والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة.
وخالل الزيارات التــي رافقه فيها 
رئيس عمليات املنطقة العميد فيصل 
أحمد بادبيس، ورئيس شعبة التوجيه 
العميد ركن صالح عمر املعاري، نقل 
للجميــع تهاني وتربيــكات القيادة 
السياسية والعســكرية العليا ممثلة 
بفخامة الرئيس املشري الركن، عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 

األعىل للقوات املسلحة.
وشــدد اللواء البحسني عىل الرفع 
من مستوى اليقظة والروح املعنوية 
املفعمة بحب الوطــن واالنتماء إليه، 
والحفاظ عــىل كل اإلنجــازات التي 

تحققت وستحقق.

وثمن الجهــود التي تبذلها وبذلتها 
قوات التحالف بقيادة اململكة العربية 
السعودية، يف دعم الرشعية من خالل 

البدء يف تنفيذ اتفــاق الرياض والذي 
من خالله ستنطلق عجلة التنمية يف 

املحافظات املحررة.

زار قائد املنطقة العسكرية الخامسة 
اللواء الركن يحيى حسني صالح، أبطال 
الجيــش املرابطني يف عدد مــن املواقع 
بجبهتي عبس ومستبأ بمحافظة حجة، 

شمايل غرب البالد.
وخــالل الزيــارة نقل اللــواء صالح 
للمقاتلني تحيات وتهاني فخامة الرئيس 
املشري الركن عبدربه منصور هادي، رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
ونائبه الفريق الركن عيل محسن صالح، 
وقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة األركان 

العامة.
وأشاد اللواء صالح بالصمود البطويل 
لقوات الجيش، واملعنويــة العالية التي 
يتحلون بهــا وهم يســطرون التأريخ 

ويكتبون حروفه بأحرف نضالية خالدة.
من جانبهم عرّب أبطال الجيش املرابطني 
يف الجبهات، عن ارتياحهم لهذه الزيارة، 
مؤكدين صمودهم وعزمهم عىل هزيمة 
املرشوع االنقالبي وتحرير كل شــرب يف 
الوطن واالنتصار لليمن االتحادي املنشود.
قيادة محافظة ذمــار تتفقد أبطال 

الجيش املرابطني يف جبهة رصواح
تفقد وكيل محافظة ذمار فضل الحربي 
ومعه مدير عام مديريــة ميفعة عنس 
وأمني عام مجلــس املقاومة باملحافظة 
محمد املرامي، يوم الجمعة، أبطال الجيش 
املرابطني يف عدد من املواقع العســكرية 

األمامية يف جبهة رصواح غربي محافظة 
مأرب.

وخالل الزيــارة العيدية أطلع الحربي 
واملرامي عــىل أحوال املرابطــني يف تلك 
املواقع وتبادل معهم التهاني بمناســبة 
عيد األضحى املبارك، ناقلني لهم تحيات 
وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ونائبه الفريــق الركن عيل 
محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك وقيادة وزارة الدفاع ممثلة 
بالفريق الركن محمد عيل املقديش ورئيس 
هيئة األركان الفريق الركن صغري بن عزيز.

واستمع الوكيل الحربي من القيادات 
العسكرية يف الجبهة إىل رشح موجز عن 
أحوال املرابطني وأوضاعهم يف ومعنوياتهم 
وجاهزيتهم القتالية العالية الستكمال 
معركة تحرير اليمن من املليشيا االنقالبية 
املدعومة من إيران، مشيداً باالنتصارات 
الكبــرية التي يحققها أبطــال الجيش 
واملقاومة الشعبية يف جبهة رصواح وباقي 

الجبهات.
وقد أدت قيــادة محافظة ذمار اليوم 
صالة عيد األضحى يف مطارح املحافظة 
بمحافظة مأرب وتبادلــت التهاني مع 

جموع املصلني بهذه املناسبة.

تفقــد قائــد املنطقــة 
العسكرية الســابعة اللواء 
الركن أحمد حسان جربان، 
يف أول أيــام العيد، عدداً من 
الوحدات العسكرية املرابطة 
يف جبهات نهم رشق محافظة 

صنعاء.
 واّطلــع قائــد املنطقة 
السابعة عىل سري العمليات 
القتالية يف جبهات نهم، مهنئا 
أبطال الجيش بمناسبة حلول 

عيد األضحى املبارك.
 كما نقل لألبطال املرابطني 
تحيات فخامة الرئيس املشري 
الركن عبدربه منصور هادي، 
القائد  الجمهوريــة  رئيس 

األعىل للقوات املسلحة.
وأشــاد اللــواء جــربان 
بتضحيات وبطوالت املقاتلني 

الذين يقفــون بثبات وعزم 
وإرصار يف مواقع وميادين 
الرشف دفاعاً عــن الثورة 
ويبذلــون  والجمهوريــة 
أرواحهــم رخيصــة فداء 

للوطن.
إىل  املنطقة  قائــد  ولفت 
أن الشــعب اليمني يتوق إىل 
اســتعادة حريته وكرامته 
ويعول عىل قواته املســلحة 

يف رفع الظلم واملعاناة التي 
الحوثي  مليشــيا  فرضتها 
املتمــردة، خدمة ملخططات 
تخريبيــة وأطماع خارجية 
وأفكار وشعارات دخيلة عىل 

الشعب اليمني.
وثمن اللواء جربان مواقف 
وجهــود األشــقاء يف قوات 
تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية وما 
يقدمونه من دعم وتضحيات 
يف معركــة املصــري العربي 

الواحد.
مــن جانبهم أكــد قادة 
وأبطال الجيــش يف املنطقة 
العسكرية السابعة التزامهم 
والقســم  بالعهد  الثابــت 
وجهوزيتهم واســتعدادهم 
الكامل لتنفيذ املهام املوكلة 
ومواصلة النضــال والفداء 
وبذل املزيــد من التضحيات 
حتى استكمال تحرير كامل 
تــراب الوطن من املليشــيا 

الحوثية.

زار املفتش العام للقوات املســلحة اللواء 
الركن عادل القمريي، يوم الســبت، جرحى 
الجيش يف سكن النرص للجرحى بمحافظة 

مأرب.
وتفقد اللواء القمريي خالل الزيارة التي 
رافقه فيها رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي 
اللواء الركن أحمد الويل، وقائد اللواء 14مدرع 
العميد الركن عيل الجائفي، أوضاع الجرحى 
وتلمــس حالتهــم الصحية واســتمع إىل 

مطالبهم احتياجاتهم.
والتقــى املفتش العــام بالطاقم الطبي 
واإلداري لسكن الجرحى، ووجه بمضاعفة 
الجهود يف تقديــم العناية الطبية والخدمية 
الالزمة للجرحى وتوفري الجو الصحي املالئم 
والجيد لهم ورفع التقارير الدورية عن كافة 
الحاالت للمســتوى األعىل إليجــاد الحلول 

الالزمة لرسعة عالجها

قال القائم بأعمــال قائد املنطقة 
العسكرية السادســة اللواء الركن 
أمني الوائيل إن قضاء أبطال القوات 
املســلحة عيد األضحــى املبارك يف 
الخطوط األماميــة بجبهات القتال 
املختلفــة، هو وســام الرشف عىل 

صدورهم.
وهنأ اللــواء الوائيل أبطال القوات 
املســلحة بمناســبة عيد األضحى 
املبارك، ناقال لهــم تحيات وتهاني 
القيادة السياسية والعسكرية ممثلة 
بفخامة الرئيس املشري الركن عبدربه 

منصور هادي رئيــس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، ووزير 
الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، 
ورئيس هيئة األركان العامة الفريق 

الركن صغري بن عزيز.
وأكد اللــواء الوائــيل يف ترصيح 
لـ"سبتمرب نت" أن األبطال البواسل 
وهم يقضون إجــازة عيد األضحى 
املبارك يف الخطوط واملواقع األمامية 
يتمتعون بجاهزيــة قتالية عالية 
وروح معنوية عالية تعانق السحاب.

وأشاد باالنتصارات املتواصلة التي 

يحققها أبطــال الجيش واملقاومة 
الشعبية يف جبهات الرشف والبطولة 
بمحافظة الجوف ســواء خالل عيد 

األضحى أو يف األيام التي سبقتها.
وثمن اللواء الوائــيل دور تحالف 
دعــم الرشعية يف اليمن وإســناده 
الكبري املعركة الوطنية التي يخوضها 
الشعب اليمني وقيادته السياسية، 
وقواته املسلحة الباسلة حتى تحقيق 
النرص املبني وتحريــر كامل تراب 
الوطن من مليشيا التمرد واالنقالب 

الحوثية.

اللواء الركن أمني الوائيل: قضاء أبطال القوات املسلحة عيد األضحى يف جبهات القتال وسام رشف اللواء الركن أمني الوائيل: قضاء أبطال القوات املسلحة عيد األضحى يف جبهات القتال وسام رشف 

قائد املنطقة العسكرية السابعة يزور أبطال القوات املسلحة يف هنم 

املفتش العام للقوات املسلحة يزور جرحى اجليشاملفتش العام للقوات املسلحة يزور جرحى اجليش
يف مأرب وهينئهم بالعيديف مأرب وهينئهم بالعيد
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قدم لهم التهاني بمناسبة عيد األضحى المبارك والهدايا العيدية الرمزية..قيادة حمافظة ذمار تتفقد أبطال اجليش املرابطني يف جبهة رصواح

وكيل حمافظة مأرب يزور جرحى اجليش يف مستشفى مأرب والعسكري

حمافظ شبوة يتفقد عدداً من النقاط األمنية واملعسكرات

تفقد وكيل محافظة ذمار فضل الحربي 
ومعه مديــر عام مديريــة ميفعة عنس 
وأمني عــام مجلس املقاومــة باملحافظة 
محمد املرامي، يوم الجمعة، أبطال الجيش 
املرابطــني يف عدد من املواقع العســكرية 
األمامية يف جبهة رصواح غربي محافظة 

مأرب.
وخــالل الزيارة العيديــة أطلع الحربي 
واملرامي عىل أحوال املرابطني يف تلك املواقع 
وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد األضحى 
املبارك، ناقلني لهم تحيات وتهاني القيادة 
السياســية ممثلة بفخامة املشري الركن 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 
ونائبه الفريق الركن عيل محســن صالح 
ودولة رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 
وقيادة وزارة الدفاع ممثلة بالفريق الركن 
محمد عيل املقــديش ورئيس هيئة األركان 

الفريق الركن صغري بن عزيز.
واســتمع الوكيل الحربي من القيادات 
العســكرية يف الجبهة إىل رشح موجز عن 
أحوال املرابطني وأوضاعهم يف ومعنوياتهم 

وجاهزيتهم القتالية العالية الســتكمال 
معركة تحرير اليمن من املليشيا االنقالبية 
املدعومة من إيران، مشــيداً باالنتصارات 
الكبــرية التــي يحققها أبطــال الجيش 
واملقاومة الشعبية يف جبهة رصواح وباقي 

الجبهات.
وقد أدت قيادة محافظة ذمار اليوم صالة 
عيد األضحى يف مطارح املحافظة بمحافظة 
مأرب وتبادلت التهاني مع جموع املصلني 

بهذه املناسبة.

  تقرير-خاص 
بينما ذهب أبناء تعــز لالحتفال بعيدهم يف 
الجانب الخلفي من قلعــة القاهرة - حتى ال 
تطالهم حمم الحقد الحوثي يف الجهة املقابلة 
ويف مدرجات صرب والحديقة- ذهب املقاتلون 
األشاوس ملساندة رفقائهم يف املتارس األمامية 
بمختلف جبهات تعز لتأمني املحافظة وفرحة  
العيد للسكان املحرومني من كل يشء اال الحرية.. 
قيادة تعز  لم تنس واجبها تجاه األبطال حيث 
نفذوا زيارات متعددة ملختلف الجبهات لالطالع 
عىل وضعها وتفقد أحوال املرابطني.. التفاصيل 

تباعاً. 
يف الجبهة الرشقيــة قام وكيل أول محافظة 
تعز، الدكتــور عبدالقوي املخاليف، ومعه أركان 
حرب اللواء 22 ميــكا العميد محمد املحفدي، 
وقائد املركز التدريبي يف محور تعز العميد جمال 
الشــمريي، وعدد آخرون من مسؤويل السلطة 
املحلية وقيادات من املحور، بزيارة إىل الخطوط 
األمامية واملواقع القتالية يف جبهة الترشيفات 
والقرص واملحافظة، لالطالع عىل وضع الجبهة 
وتفقد أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

املرابطني هناك.

حرص القيادة
وخالل الزيــارة، اطلع املخــاليف عىل وضع 
الجبهة وتفقد احوال املقاتلني األبطال.. مهنئا 
إياهم بعيد األضحى املبارك، ونقل لهم تحيات 
وتهاني القيادة السياسية والعسكرية وقيادة 

السلطة املحلية بمناسبة عيد األضحى املبارك.
كما اطلع وكيــل أول املحافظة، عىل مرسح 
العمليــات القتاليــة وأحــوال املقاتلني وما 
يســطرونه من مالحم بطولية ضد مليشــيا 
الحوثي الكهنوتية املدعومة من إيران، مشدداً 
عــىل رضورة اليقظة واالســتعداد العايل ألي 

طارئ.
وأشاد بمستوى الجاهزية والروح املعنوية 
العالية التــي يتمتعون بها، مجــدداً التأكيد 
عىل مواصلة الســري يف طريق الكفاح والنضال 
بكل تفاٍن وإخالص وصــوالً إىل تحرير الوطن 
واستعادة أمنه واستقراره وبناء الدولة املنشودة.

استمرار المعركة 
من جهته أكد العميد محمد املحفدي استمرار 
املعارك القتالية ضد مليشيا الحوثي االنقالبية يف 
جميع الجبهات حتى تحقيق األهداف املنشودة 
ودحر املليشيا الحوثية املدعومة إيرانياً، داعياً 

الجميــع إىل االلتفاف حــول الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية من أجل استكمال عملية 

تحرير املحافظة من الكهنوت.
ويف الجبهة الشمالية قامت السلطة املحلية 
ممثلة بالوكيل األول الدكتور عبدالقوي املخاليف 
بزيــارة عيديــة إىل جبهات القتــال بالجبهة 
الشمالية ومواقع الدفاع الجوي والزنوج شمال 

املدينة. 

اليقظة والروح المعنوية
من جانبه، نفذ قائد محور تعز اللواء الركن 
خالد فاضل بزيارات ميدانية منذ أول أيام العيد 
إىل جبهات القتال املختلفة باملحور، حيث تفقد 
اللواء الركن فاضل وضع أبطال الجيش الوطني 
يف بعض القطاعات العسكرية، وقّدم لهم تهاني 
القيادة السياسية العســكرية بمناسبة عيد 

األضحى املبارك.
وحث اللواء خالد فاضل الجنود عىل اليقظة 
والحذر، وثمــن صمودهم ورباطهم، وروحهم 
املعنوية العالية، مشددا عىل االستعداد القتايل 

العايل ورضورة املراقبة الدائمة للعدو.
وشــكر قائد محور تعز القــادة والضباط 
والصــف والجنود عىل صمودهــم وتواجدهم 

بمواقعهم يف أيام\ العيد. 
من جهتهم شكر املقاتلون قائد املحور عىل 
زيارته لهم مجدديــن العهد بالثبات والصمود 

حتى استكمال معركة التحرير واستعادة الدولة 
واسقاط االنقالب. 

األمن الداخلي
لم يتوقف دور السلطة املحلية وقيادة املحور 
عند االطالع عىل أوضــاع الجبهات والخطوط 
األمامية فيها، بل أولوا تأمني فرحة املواطنني 

داخل املدينة بالعيد.
فمنذ اليوم الذي ســبق عيد األضحى نفذت 
قوات مشــرتكة من الجيش الوطني واألجهزة 
األمنية انتشــارا أمنيا يف مدينة تعز خالل أيام 

عيد األضحى املبارك.
ويهدف االنتشار إىل تأمني املدينة والحفاظ 
عىل األمن واالســتقرار، ومواجهة أي تحديات 

أمنية.

الجيش وامتنان المواطن
املواطنون بدورهم لم ينسوا تضحيات األبطال 
يف الجبهات وتخليهم عن مشاركة ذويهم فرحة 
العيد لتأمني الجبهات من جهة وتأمني املدينة 

من جهة أخرى.
حيث أرســل عدد من املواطنني رسائل حب 
وشكر وامتنان للجيش الوطني واالجهزة األمنية 
عىل تضحياتهم املتواصلة من اجل تعز وابنائها.
مثمنني الدور البطويل الــذي يقومون به يف 
مواجهة املليشيا الحوثي وإحباط املؤامرات التي 

تستهدف أمن املحافظة.

يف وقت تواصل قواتنا املسلحة 
تحقيق االنتصارات عىل مليشيا 
الحوثية  واالنقــالب  التمــرد 
املدعومة إيرانياً يف كافة جبهات 
القتال، يســتمر أبناء الشعب 
بتقديم الدعم واإلسناد ألبطال 

الجيش يف تلك الجبهات.
حل عيــد األضحــى املبارك 
مؤخرا عىل أبطال الجيش وهم 
يقاتلون املليشيا املتمردة دفاعا 
عن الوطن، وهو األمر الذي جعل 
محافظة مأرب، وأبناءها، وكذا 

الوافدين إليها مــن املواطنني، 
تأخذ عــىل عاتقها مشــاركة 
فرحة العيد مع أبطال الجيش يف 

خطوط القتال األمامية. 
هذه القوافل العيدية لألبطال 
املرابطني تكشــف عــن مدى 
التالحم الشــعبي مع الجيش، 
وتأتي تعبرياً للوقوف الشــعبي 
مــع أبطــال الجيــش الذين 
يخوضون معــارك الدفاع عن 
الوطن والكرامة ضد املليشــيا 

الحوثية االنقالبية. 

اإلســناد  عمليات  وتؤكــد 
الشــعبي للجيش يف الجبهات 
انطالق قافلة غذائية عيدية يف 
أول أيام عيــد األضحى املبارك 
من مأرب إىل جبهة نهم، رشقي 
العاصمــة صنعــاء، وعىل أن 
الجميع يقف صفا واحدا خلف 
قوات الجيش دعماً واسناداً لهم.

القافلة التي تحتوي عىل املواد 
الغذائية ومختلف أنواع الحلويات 
وكعك العيد، قدمها  أبناء مديرية 
مجزر، التابعة ملحافظة مأرب، 

تفقد وكيل محافظة مأرب محمد املعويض 
يف أول، أيــام العيد، املــرىض والجرحى من 
أبطال الجيش يف هيئة مستشفى مأرب العام 
واملستشفى العسكري العام، وقدم لهم التهاني 
بمناسبة عيد األضحى املبارك والهدايا العيدية 

الرمزية.
ونقل املعــويض للمرىض والجرحى، تهاني 
وتحيات القيادة السياســية ممثلة بفخامة 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ونائبه الفريق عيل محسن صالح 
ودولة رئيس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك 
ومحافظ املحافظة اللواء ســلطان العرادة، 
بمناسبة حلول عيد األضحى املبارك.. مؤكداً 
االهتمام باملرىض والجرحى، متمنياً لهم الشفاء 
العاجل ويعيدهــم إىل ارسهم ومنازلهم وهم 

بصحة وعافية.
واستمع الوكيل املعويض خالل الزيارة التي 
رافقه فيها مدير عام رشطة املحافظة العميد 
يحيى حميــد ومدير عام فــرع جهاز األمن 
السيايس العميد ناجي حطروم، من رئيس هيئة 

مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي ومدير 
عام املستشفى العسكري العميد أحمد دهمس 
واألطباء االختصاصيني إىل رشح عن الخدمات 

الطبية والصحية املقدمة للمرىض والجرحى، 
مشــدداَ عىل رضورة تقديم الرعاية الطبية 

الكاملة للجرحى واملرىض واالهتمام بهم.

أكد محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، عىل اهتمام 
السلطة املحلية بمنتسبي األجهزة األمنية لتمكينها من مواجهة 

التحديات األمنية التي تواجهها املحافظة يف املرحلة الراهنة.
جاء ذلك خــالل زيارته يوم االثنني، لعدد من املعســكرات 

والنقاط األمنية بمركز املحافظة.
ونقل املحافظ خالل الزيارة للضباط والصف والجنود تهاني 

فخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية بعيد األضحى، مشــيدا بصمود منتسبي األمن يف 

مواقعهم وتأدية واجباتهم.
كما أشاد بجاهزيتهم العالية وأدوارهم يف تحقيق حالة االمن 
واالستقرار التي تنعم بها املحافظة وحثهم عىل مضاعفتها من 

أجل الحفاظ عليها وحماية املصالح العامة والخاصة فيها.

بهدف االطالع على أوضاعها وتفقد األبطال المرابطين في المتارس األمامية.. 

شاركت أبــــــــــــــــــــــــطال الجيش في الخطوط األمامية فرحة العيدالسلطة املحلية وقيادة املحور بتعز تنفذ زيارات ميدانية إىل جبهات القتال 

قوافل اإلسناد الشـعـــــبي.. دعـــم مــسـتمر ألبــطال الـقوات املسلحة
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الذين قدموا أيضا ملشــاركة األبطال 
فرحة العيد. 

يؤكد القائمون عىل تســيري القافلة 
إنها تأتي دعماً وإسنادا لقوات الجيش 
ومن يســاندهم مــن أبنــاء القبائل 
املرابطني يف جبهــة نهم، مؤكدين عىل 
تقديم املزيد من الدعم واإلسناد لألبطال 
يف كل الجبهات، وأن مــا يقدمونه ال 
يساوي قطرة دم واحدة يقدمها أولئك 

األبطال. 
وأشــادوا باالنتصارات الكبرية التي 
يحققها أبطال الجيش يف كافة ميادين 
الصمود وجبهات القتال أمام العدوان 

الحوثي البغيض.
ويف إطــار الدعم الشــعبي ألبطال 
الجيش، قدمت مؤسسة وطن بالتعاون 
مع مؤسسة حرائر اليمن، قوافل من 
حلويات وجعالة العيد، ألبطال الجيش 
يف جبهات القتال بمناسبة عيد األضحى 

املبارك.
رئيس مؤسسة وطن الدكتور عيل 
ســيف الرمال يقــول يف ترصيح لـ 
"سبتمرب نت" إن هذه القوافل الغذائية 
تأتي ضمــن الجهود التــي تبذلها 
املؤسســة لدعم الجيش يف معركته 
املصريية مع مليشيا الحوثي اإلمامية، 
مؤكدا اســتمرار جهود املؤسسة يف 
دعم وإســناد أبطال الجيش يف كافة 

الجبهات.
وأكد الرمال أن مؤسسة وطن تعترب 
مؤسسة مجتمعية تســعى ملساندة 

الجيش، وكان لهــا دور كبري يف عيد 
األضحى يف مســاندة أبطال الجيش يف 
مختلف جبهات القتال، ودعم الجرحى 

وأرس الشهداء.

 قافلة أبناء مأرب
سرّي أبناء مديرية مجزر، بمحافظة 

مأرب، قافلة غذائيــة عيدية ألبطال 
الجيش يف املنطقة العسكرية السابعة 
املرابطني يف جبهة نهم، رشقي العاصمة 

صنعاء. 
وكان يف اســتقبال القافلة عدد من 
القيــادات العســكرية يف جبهة نهم، 

الذين رحبوا بالزائرين من أبناء مديرية 
مجزر، ومن مؤسسة وطن التنموية، إىل 
جبهات القتال ومشاركة األبطال فرحة 

عيد األضحى املبارك.
وأكد القائمون عىل القافلة عىل تقديم 
املزيد من الدعم ألبطال الجيش الذين 

يقدمون التضحيات بدمائهم وأرواحهم 
يف ســبيل إنهاء االنقالب واســتعادة 

مؤسسات الدولة.

قافلة أبناء إب 
وســرّيت هيئة اإلســناد الشعبي 
والسلطة املحلية يف محافظة إب، يوم 

االثنــني، قافلة عيديــة غذائية دعماً 
ألبطال القوات املســلحة، يف املنطقة 
العسكرية السابعة املرابطني يف جبهة 

نهم رشق محافظة صنعاء.
وأكدت هيئة اإلســناد الشــعبي يف 
محافظة إب، أن هــذه القافلة تأتي 
ضمن الدعم واإلســناد الشعبي، الذي 
يقوم به املجتمع ملساندة الجيش ودعم 
الجنود املرابطني.. مشيدة بالجهود التي 
قام بها مشايخ ووجهاء محافظة إب يف 

اإلعداد والتنظيم لهذه القافلة.

قافلة أبناء عمران
يف السياق سرّي أبناء محافظة عمران، 
قافلة عيدية ألبطال القوات املسلحة، 

املرابطني يف الجبهة ذاتها.
وأكد وكيل محافظ محافظة عمران 
أن أبناء املحافظة سيقدمون املزيد من 
الدعم ألبطال الجيش واملقاومة الشعبية 
الذين يقدمــون التضحيات بدمائهم 
وأرواحهم يف ســبيل إنهــاء االنقالب 
واستعادة مؤسســات الدولة، مشيداً 
بما يحققه أبطال القوات املسلحة من 
انتصارات يف كل الجبهــات وامليادين 

دفاعاً عن الجمهورية ومكتسباتها.
مــن جانبهم ثمن أبطــال الجيش 
املرابطني يف جبهة نهم الدعم الشعبي 
للجبهات، والذي يظهر حجم التالحم 
الوطني بني القوات املســلحة وأبناء 
الشــعب اليمني يف املعركة املصريية 

ويف تدشــني الزيارات امليدانية العيدية 
والتفقدية لدائرة التوجيه املعنوي للقوات 
املســلحة إىل جبهــات وميادين الرشف 
والبطولة خالل إجازة عيد األضحى املبارك 
أكد مساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي 
العقيد أحمد األشول الذي كان عىل رأس 
الفريق الزائر إىل جبهات وميادين الرشف 
والبطولة، أن هذه الزيــارة وزيارة بقية 
الفرق األخرى التي توزعت عىل مختلف 
جبهات القتال تأتــي تنفيذاً لتوجيهات 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، 
ومدير دائــرة التوجيــه املعنوي، حيث 
خرجت اليوم ثالث فرق ميدانية موزعة 
عىل املنطقة العسكرية السادسة والثالثة، 

والسابعة.
وقال مســاعد مدير دائــرة التوجيه 
املعنوي: إن هذه الزيــارة العيدية تأتي 
تتويجاً لخطة الدائرة، ومشــاركة أفراح 
الجيش الوطني، ومعيادتهم يف الخطوط 

واملواقــع األمامية يف جبهــات وميادين 
القتال.

وأكد العقيد األشول أنهم يف هذه الزيارة 
العيدية وجدوا أبطال القوات املسلحة جباالً 
فوق الجبال، يتحلــون بمعنويات عالية 
تعانق السحاب، وأن ســعادتهم البالغة 
تتمثل يف تحرير كامــل تراب الوطن من 

مليشيا التمرد واالنقالب الكهنوتية. 
وأوضح مســاعد مدير دائرة التوجيه 
املعنــوي أن أبطــال الجيــش الوطني 
مســنودين برجال القبائــل واملقاومة 
الشعبية الباسلة يسطرون مالحم بطولية 
خالدة وهم يف مقدمة الصفوف األمامية 

خالل إجازة عيد األضحى املبارك.
مشــيداً بالجهود الكبرية التي يسطر 
حروفها أبطال القوات املسلحة واملقاومة 
الشعبية الباســلة ومعهم رجال القبائل 
وطريان التحالف العربي يف هذه املعركة 
البطوليــة والتاريخية الفاصلة يف تاريخ 

النضال الوطني التي سيخلدها التاريخ يف 
أنصع صفحاته ويدرسها لألجيال القادمة.
وأشار العقيد األشــول إىل أن الزيارة 
العيدية وامليدانية ألبطال الجيش الوطني 
التي تنفذها دائرة التوجيه املعنوي احتوت 
عىل مبالغ ماليــة، وجعالة عيدية دعماً 
للجيش الوطني مقدمة من مؤسســة 
وطن التنموية التي تســهم بشكٍل فعال 
يف دعم ورفد الجيش الوطني بالعديد من 
االحتياجات والقوافل الغذائية التي تقدمها 
بشــكل مســتمر إىل األبطال البواسل يف 
مختلف جبهات وميادين الرشف والبطولة. 
من جانبه أوضح الشــيخ عبداللطيف 
شارب ممثل مؤسســة وطن التنموية 
املشاركة يف هذه الزيارة العيدية وامليدانية 
ألبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
الباسلة يف جبهة الجدافر وعدوان املطلة 
عىل مركــز محافظة الجــوف أن هذه 
الزيــارة تأتي تتويجاً لخطة مؤسســة 

وطن التنموية التي تســهم بشكٍل كبري 
يف االهتمام والرعاية املســتمرة للقوات 
املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة الذين 
يسطرون مالحم بطولية كبرية يف جبهات 
الرشف والبطولة خالل إجازة عيد األضحى 

املبارك.
وأكد شارب" أن مؤسسة وطن التنموية 
لن تألوا جهداً يف تقديم القوافل الغذائية 
وكل ما أمكن ألبطــال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية، الذين استطاعوا تلقني 
وتكبيد املليشيا االنقالبية خسائر برشية 
ومادية كبرية وفادحة يف األرواح والعتاد 
يف هذه الجبهة ذات األهمية االسرتاتيجية.
وقال الشيخ عبداللطيف شارب: إنهم 
وجدوا يف هذه الزيــارة العيدية وامليدانية 
أبطاال يتحلون بالعزيمة واإلرصار الكبري 
يف مواصلة تحرير واستعادة كامل تراب 
الوطن من قبضة تلك العصابة اإلجرامية 

املارقة.

شاركت أبــــــــــــــــــــــــطال الجيش في الخطوط األمامية فرحة العيد

قوافل اإلسناد الشـعـــــبي.. دعـــم مــسـتمر ألبــطال الـقوات املسلحة

يف إطار اهتمامها املســتمر لألبطال البواســل املرابطني يف جبهات الرشف والبطولة خالل إجازة عيد األضحى املبارك، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياســية 

والعسكرية دشنت قيادة دائرة التوجيه املعنوي يف القوات املسلحة مطلع األســبوع الجاري زياراتها امليدانية والعيدية ألبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة 

املرابطني يف الخطوط واملواقع األمامية يف جبهة الجدافر وعدوان املطلة عىل مركز محافظة الجوف مدينة الحزم.

                                                                          رفيق السامعي - تصوير/ هشام أحمد



الــعـدد »١٩٤٠« الخميس ١٦ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٦ أغسطس ٢٠٢٠م استطالع1212

 :» « عسكريون وإعالميون ونشطاء حقوقيون لـــ

القوات املسلحة يف طريقها لصناعة مستقبل اليمن اجلديد
يســطر أبطال القوات املسلحة 
يف مختلف ميادين العز والرشف 
أروع البطوالت واملالحم الوطنية 
الخالدة بإرادة ال نظري لها وعزم 
ال يلني وخطى ثابتــة ال تعرف 
التململ واالرتجاف، ماضون بكل 
إرصار يف طريق االنتصار للوطن 
من مشاريع االرتهان واالرتزاق 
واإلرهاب والفــوىض املمثلة يف 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران وكافة القوى املتخادمة 
معها، وهي غاية وطنية سامية 
عزموا عــىل إدراكها مهما كلف 

الثمن وتكالب األعداء.
يف امليدان يرابط األبطال ذودا عن 
حمى الوطــن وحفظا ملصالحه 
العليا بمعنويات عالية سيخلدها 
التاريــخ يف أنصــع صفحاته، 
عيدهم نضال وتضحية وفداء من 
أجل وطنهم وشعبهم ومستقبل 
بالدهم التي ترشبوا بحبها ونذروا 
أنفسهم وجهودهم للدفاع عنها 

ورفع رايتها عالية خفاقة.
صحيفة "26 ســبتمرب" رافقت 
أبطال القوات املسلحة يف ميادين 
وجبهات القتــال خالل أيام عيد 
األضحى املبارك مستطلعة آرائهم 
وأقوالهم حــول قضائهم أليام 
العيــد يف ثكناتهم العســكرية، 
كما اســتطلعت آراء اإلعالميني 
والناشطني وأفراد املجتمع بهذا 

الصدد، فإىل تفاصيل ذلك.

  استطالع مختار الصبري 

كانت البداية مع العقيد/ عبد الباســط 
البحر نائب ركــن التوجيه املعنوي بمحور 
تعز، والذي تحدَث ل 26 سبتمرب عن عظمة 
وتضحيات األبطال يف املتارس قائال: صمود 
األبطــال يف ظل هــذه الظــروف املختلفة 
وطقوس تعــز املتعددة وتحــت القصف 
والقنص عــىل املحافظة من أقىص الجنوب 
الرشقي إىل أقىص الجنــوب الغربي يف دائرة 
قطرها 193كم ويف أكثر من 40 نقطة تماس 
مبارش مع العدو وللعام السادس من الحرب 
ويأتي عليهم العيد الـــ)12( " 6 فطر و6 
أضحى"، وأعيادهم يف متارسهم بكل ثبات، 
قابضني عىل زناد الكرامة يف ميادين العزة، 
يعد هذا انتصارا كبــريا بحد ذاته، وصمودا 
أسطوريا ال مثيل له، وبهذه املناسبة نقدم 

لهم التحية الخالصة وأسمى آيات التقدير.

ثمرة النضال
وأضــاف: يمر عــىل األبطال 6 أشــهر 
وربما أكثــر دون مرتبات ناهيكم عن بقية 
االســتحقاقات، لكننا نجدهــم يف مختلف 
البطوالت والتضحيات و ســاحات النضال 
الوطني مفارقني أحبائهم معانقني بندقيتهم، 
هجروا الراحة والظل وســهروا عىل الثغور 
يحرســونها ، مؤكداً أن العيد عيد األبطال ، 
والفرح فرحهــم، فالعيد : هو ما يصنعونه 
من بطوالت؛ وما يحرزونه من نرص وتقدم.

عدالة القضية 
وقــال البحر لـ" 26ســبتمرب" مخاطبا 

أبطال القوات املســلحة: "إن عيدكم هو يف 
نبل أهدافكم، وعدالة قضيتكم وصمودكم يف 
مواقفكم، وثباتكم يف معارك الرشف والبطولة 
تناجزون الفئة الباغية املعتدية، وتكرسون 
انقالبها عىل اإلرادة الشــعبية، مؤكداً -أنتم 
كرامة الوطــن، ورشف املجتمــع، وروح 

اإلنسان، وذروة سنام الحق.
وأضاف؛ إن عيدكم يف املواقع وصمودكم 
بالجبهات؛ وســط البارود والنــار، وأنتم 
تصدون الغزاة املجرمني، وتتصدون للبغاة 
االنقالبيني، وتقتحمون أوكارهم؛ هو العيد 
الحقيقي الذي سيصنع االبتسامة لألجيال، 
يف الحارض واملستقبل، وكل يوم تقاومون فيه 

الغزاة فهو عيد.

ثبات واستبسال
العقيد / وهيب الهــوري -قائد الكتيبة 
11 باللواء 22ميكا، تحدث قائالً: يأتي عيد 
األضحى املبارك وأبطال القوات املســلحة 
يضحون بأنفسهم وأرواحهم يف سبيل هذا 
الوطن ويســدون الثغور تاركني أطفالهم 
ونساءهم يف يوم العيد من أجل أن يأمن أبناء 

الوطن جميعا.
وأضاف؛ كم أنتم عظماء أيها األبطال وأنتم 
صامدون يف متارســكم ال تلني لكم قناة وال 
يهدأ لكم بــال وال ينام لكم جفن وتكابدون 
كل الصعاب وتصعــدون التباب والهضاب 

وتستبسلون يف الدفاع عن األرض والعرض.
مضيفاً؛ إن ثباتكم وصربكم وصمدوكم لَن 
يذهب سدى ما ُدمتم مؤمنني بهدفكم املنشود 

الذي تســعون ألجله وتناضلون لتحقيقه 
وغاية تطبيقه يف طرد فلول اإلمامة.

وأشــار إىل أن كل العوامل التي نواجهها، 
وتعــرتي طريقنا كي تفــرض علينا واقعا 
معينا من منغصات وغريه، ليســت حجر 
عثرة نتوقف عندها بل تصنع لنا حفز الهمة 
خاصًة ونحن نستمتع يف رباطنا " بالجبهات 
" باألعياد ومنها عيد األضحى تواقني للحرية 

والكرامة.

عيد جديد
فيما؛ تحدث حافــظ االحميدي، ضابط 
باللواء 22، عن عظمة عيد األضحى املبارك 
يف الجبهات، حيث قــال: إن أبطال القوات 
املســلحة يف طريقهم لصناعــة عيد جديد 

باستكمال تحرير اليمن.
وأضاف؛ األحداث العظيمة اإليجابية التي 
تصنع نقاط تحول فارقة يف حياة األفراد أو 
الشعوب أو األمم يتم اتخاذها أعياداً يعتزون 

ويحتفلون بها يف كل عام.

عطاء ال يتوقف 
وقــال؛ الحميدي لـ" 26 ســبتمرب": إن 
األبطال ال تثنيهم الهموم الكبرية لذا فإنهم 
يتحلون بمعنويات عالية وإن تأخرت الرواتب 
وشحة االمكانيات، وغالبا ما يتعجب الكثري 
لهذا الحال وهذه اإلرادة الصلبة ألبطال القوات 
املسلحة املرابطني يف الجبهات، وال عجب يف 
ذلك أصال، فالعطــاء والبذل من أجل الوطن 

إحدى القيم النبيلة املتأصلة لديهم.

عزائم عالية 
بالل الحكيمي، ناشط مجتمعي، قال لـ" 
26 سبتمرب" يف إطار حديثه عن عيد األضحى 
يف الجبهات: يأتي مجدداً عيد األضحى وأبطال 
القوات املســلحة يف جبهاتهم، وخنادقهم 
ومتارسهم مدافعني عن الجمهورية والوطن 
ومكتسباته، يف صمود ونضال أسطوري قل 

أن نجد له نظري. 
مشيداً باملشاهد الحية لتضحيات األبطال 
بدمائهم وهم يواجهون املليشــيا الحوثية، 
متحلني بــرشف االنتماء وكرامــة الهوية، 
مستبسلني يف الدفاع عن الجمهورية وتخطي 

الصعاب واملشاق يف سبيل ذلك.

اإليمان بوجوده وتحطيم الكهنوت 
مــن ناحيته يقول طالل محمد ســعيد، 
ضابط باللواء 22 ميــكا " يأتي العيد وكل 
أبنــاء وطننا الحبيب بــني أحضان أرسهم 
آمنني مطمئنني ألن هناك جيشــا يحميهم 
ويذود عنهم العدو املرتبص بهم، مشرياً إىل أن 
الجيش حطم كل أحالم وطموحات املنقلبني 
عىل الرشعية الدستورية ممن أرادوا إرجاعنا 

إىل عصور الظالم والكهنوت واالستبداد.
 يضيف: إن الجيش تحــدى كل الصعاب 
والعقبات، متجاوزا حقــول األلغام بدون 
كاسحات، متســلقا الجبال الشواهق حايف 

القدمــني، يقتحم متارس املليشــيات بال 
تردد، بصمود واستبسال ال تقهره الظروف، 
مثمناً العزيمة التي يمتلكها األبطال يف ظل 
كل املعوقات التي زادت من إرصاره وثباته 

ونضاله وإيمانه بما جاء من أجله.

صمود أسطوري
أما اإلعالمي/ محمد عبد الله، فقد تحدث 
بكل اعتزاز وفخر عما يســطره األبطال يف 
الجبهات، قائالً: إن أبطال القوات املســلحة 
واملقاومة الشــعيبة البواســل يواصلون 
صمودهم األســطوري يف مياديــن العزة 
والكرامــة بالخطوط األماميــة يف مختلف 
جبهات القتال للعــام الخامس عىل التوايل 
ضد املليشيات االنقالبية وأياديهم عىل الزناد 
وأعينهم صــوب تحرير ما تبقي من أرايض 
الوطن ومؤسسات الدولة وحال أنفسهم يردد 

إما النرص أو الشهادة.
مضيفــاً؛ فهــم ال يأبهــون بأعيادهم 
فأعيادهم هي جبهاتهم ومتارســهم هي 
مصدر اعتزازهــم وافتخارهم، وقد حملوا 
معاناة وطنهم وأخذوا عىل عاتقهم الدفاع عن 
حقوقه وحماية مكتسباته وصيانة حريته يف 

ظل مؤامرات تحاك ضده. 
وواصل قائالً: ســيظل أبطــال الجيش 
مسنودين برجال املقاومة الشعبية، صامدون 
يف رباطهم يف مياديــن القتال بعيد األضحى 
املبارك كباقــي أيامهم يف مواصلة نضالهم، 
ثابتون يف مواقعهــم ثبات الجبال يرصدون 

كل تحركات للعــدو واقفني لهم باملرصاد 
يفشــلون كل محاوالت للعــدو بالتقدم 

والتسلل إىل مواقعهم.
مشرياً؛ إىل أن الجيش يسطر أروع املالحم 
البطولية العظيمة، يف ظل عزائم قوية وروح 
معنوية عالية، مجددين العهد لله وللوطن 
وقيادته العســكرية بامليض قدماً يف سبيل 
قضيتهم العادلة التــي خرجوا من أجلها 
وقدموا قوافل من أرواح الشهداء ودمائهم 
الزكية واملتمثلة بتحرير كل شرب من أرض 
الوطــن وتخليصه من أيادي املليشــيات 
االنقالبية ودحرهم، وإعاده الرشعية للبالد.

ثمن الحرية
وقال أيوب الكهــايل -ضابط يف التوجيه 
املعنوي: بينما يحتفل الشعب اليمني بعيد 
األضحى املبــارك وكل يعيــش الطقوس 
العيدية الفرائحية وســط أبنائه وارسته 
واصحابه، فهناك من تخلــوا عن األعياد 
واالحتفاالت واألفراح واســتبدلوا املنازل 
بالجبهات، واألبناء واألرسة بزمالء ورفاق 
النضال، وثياب العيد بحرارة الشمس وغزارة 

األمطار وهبوب الرياح.
واضاف قائالً: إنهم اولئك املقاتلني األبطال 
الذين جعلوا من جبهــات العزة والكرامة 
وطناً يحتفلون فيــه ويفرحون، فهم لم 
يختاروا هذا الطريق إال ألنهم يعرفون حق 
املعرفة بأنه لوال هذه التضحيات وهذا الفداء 
والصمود الختفت األفراح واألعياد لعرشات 
السنني إن لم تكن مئات السنني القادمة، 
هم يعلمون أن كفاحهم وثباتهم وبطوالتهم 
تقي هذا الشعب من العودة لعصور التخلف 
واالضطهاد والظلم واالستبداد، كل ذلك فقط 
ألنهم أحرار تهون عليهم التضحيات مهما 
كان حجمها مقابــل حريتهم وكرامتهم 

ومستقبل األجيال من بعدهم.
وأفاد؛ بأننا عقدنا العزم ووهبنا حياتنا 
وأرواحنا فداء للدين والعرض واألرض، وإن 
أعيادنا هي انتصاراتنا وجبهاتنا هي أوطاننا 
ومنازلنا حتى نحقق أهدافنا املقدسة التي 
ضحينا من أجلها، مؤكداً، أن أولئك الرجال 
هم منبع الحرية، ومن يجب أن يفتخر بهم 
وترفع لهم القبعات إجــالال واحرتاما لتلك 

البطوالت التي يسطرونها يوما بعد يوم.

حصن منيع
وعن فرحة املقاتلني األبطال وهم يقضون 
عيدهم يف املتارس والجبهات، يقول رياض 
مهيوب لـ"26سبتمرب": ال يتنازل أحد عن 
سعادته وفرحته من أجل اآلخرين إال صاحب 
نفس عالية، وتجىل هــذا يف أبطال القوات 
املسلحة وأفراد املقاومة الشــعبية يف أيام 
عيد األضحى املبــارك وغريه من األعياد ويف 
سائر األيام بما يقدمونه يف سبيل الدفاع عن 
تراب هذا الوطن، وما أعظمها من تضحية 
ال يفعلها إال األبطال العظماء الذين امتألت 
قلوبهم حبــاً لهذا الوطــن، وأكرب من ذلك 
تواجدهم يوم العيد يف متارسهم بثياب بالية 

ممزقة، وأقداٍم حافية.
وأضاف لوال تضحياتهم وتواجدهم باألعياد 
يف املتارس والجبهات لحولت املليشيا الحوثية 
اإلجرامية أعياد الناس إىل مآيس وأحزان كما 
كانت تفعل من قبل، فأبطال الجيش ســٌد 
منيع، وحصٌن متني وعىل جميع أن يعرفوا 
هذه الحقيقة، وعىل الحكومة أن تسندهم يف 

مسألة انتظام الرواتب.

 عبــد الباســط البحــر: النضــال فــي ســبيل 
القضاء على مليشيا الحوثي المتمردة هو العيد 
الحقيقي الذي يصنع االبتسامة ألجيال الحاضر 

والمستقبل

 وهيــب الهــوري: ســيخلد التاريــخ مواقــف 
أبطــال القــوات المســلحة ويكتبهــا فــي أنصع 

صفحاته

 حافــظ الحميــدي: القــوات المســلحة فــي 
طريقهــا لصناعة عيــد اليمن الكبير المتمثل 

في استكمال تحرير كامل أراضي الوطن

 محمد ســعيد: ألبطال الجيش عزائم قوية 
وروح معنوية عالية ال تقهرها الظروف



الــعـدد »١٩٤٠« الخميس ١٦ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٦ أغسطس ٢٠٢٠م

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.
الــــــصـفةاالســــــــــــم م

قائد املليشيات االنقالبيةعبدامللك بدر الدين أمري الدين الحوثي,1

منتحل صفة مساعد القائد األعىل 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 األعىلأحمد 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 األعىلعيل نارص قرشه27

منتحل صفة مساعد وزير الخارجيةحسني حمود العزي28

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلعبداإلله محمد حجر29

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلفضل محمد محمد املطاع30

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلمحسن صالح الحمزي31

منتحل صفة  محافظ محافظة الجوفعامر عيل حسني عامر املراني32

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعيل عيل القحوم33

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلحمزة بدر الدين الحوثي34

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلحزام محمد االس35

مستشار ما يسمى باملجلس السيايس األعىلمحمد محمد مفتاح36

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعبدالله هاشم السياني37

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلإسماعيل إبراهيم أحمد الوزير38

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلمحمد أحمد القبيل39

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعيل عيل يحيى العماد40

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلمحمد صالح مبخوت النعيمي41

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلسلطان 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 2أمني عيل عبدالله البحر84

منتحل صفة مدير أمن محافظة تعزأمني خالد عيل حميدان85

منتحل صفة محافظ محافظة ريمةفارس مجاهد الحباري86

منتحل صفة قائد اللواء 127جهاد 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  312مشصالح 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 314 مدرعحسني صالح صرب120

منتحل صفة قائد اللواء 35 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 115مشعبدالويل 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 22 مدرع حرسأحمد صالح عيل القرن132

منتحل صفة قائد اللواء 39 مدرعمنصور عبدالله ناجي عيل مرشد عوفان133

منتحل صفة قائد اللواء 201 مدرعرضوان محمد صالح134

منتحل صفة قائد اللواء 33 مدرعطالل محمد ثابت العجل135

منتحل صفة قائد اللواء 17 مشاةمحمد عيل سعيد136

منتحل صفة قائد اللواء 145 مشاةعبدالله جميل الحارضي137

منتحل صفة وكيل محافظة تعزصالح عبدالرحمن بجاش138

منتحل صفة نائب قائد اللواء 39 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 310 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 115جميل هزاع الجابري164

منتحل صفة قيادي عسكرينبيل عبدالرحمن طارش أحمد عبادي165

منتحل صفة قائد األمن املركزيمحمد نارص الفرايص166

منتحل صفة قائد مدفعية اللواء 39 مدرعسعيد مرشد عيل سمان167

منتحل صفة وكيل محافظة تعز للشؤون االجتماعيةحامس مجاهد أحمد حميد الحباري168

نقيب يف القوات املسلحةعيل عبدالله الصربي169

منتحل صفة قائد عسكري - حجةطه يحيى املحطوري170

منتحل صفة قائد عسكري – حجةعبدالرحمن حسني الجماعي171

منتحل صفة قائد عسكري - حجةمحمد محمد سلبه172

منتحل صفة طيارعيل عتيق العنيس173

منتحل صفة قائد عسكري – حجةإبراهيم محمد أحمد عبده الكحالني174

وليد عيل أحمد عبدالله أبو دنيا175
منتحل صفة قائد عسكري – حجة أسماء قادة االنقالب الحوثي 

املطلوبني للعدالة
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الــعـدد »١٩٤٠« الخميس ١٦ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٦ أغسطس ٢٠٢٠م

   تقرير/ قاسم الجبري 

محافظة إب الواقعة تحت ســيطرة مليشيا الحوثي 
تشهد انتهاكات لحقوق اإلنســان شبه يومية من قبل 
عنارص مليشيا الحوثي اإلرهابية ونتيجة لحكم عصابات 
املليشيا أخذت دائرة الفوىض األمنية بالتوسع يوما بعد 
آخر، زادت معها حــدة الجريمة وأعمال القتل والنهب 
واالنتهاكات لحقوق اإلنسان ومصادرة الحقوق والحريات 

العامة والخاصة.
 ففي شهر يوليو املنرصم شهدت املحافظة انتهاكات 
عدة شملت نهب رواتب واختطاف واقتحام وإخفاء غاز 
الطهي وأزمة خبز خانقة وأعمال قتل نفذها مرشفون 
حوثيون وقتل مواطنني من قبل عصابات تتبع املليشيا 

وسنورد يف التقرير أبرز األحداث.

نهب رواتب كبار السن من صندوق التحسين 
مليشــيا الحوثي أقدمت عىل نهب رواتب كبار السن 
واملرىض العاملني يف صندوق النظافة والتحســني يف 

محافظة إب.
 مصادر مطلعة أفادت أن طــارق الوصابي مدير 
صندوق النظافة -املعني من قبل املليشيا- أصدر قراراً 
بإيقاف رصف رواتــب املتقاعدين وأصحاب إصابات 

العمل الشديدة.
الرواتب التي أمر الوصابي بإيقافها بسيطة وال تتجاوز 
)20( ألف ريال، بينما يتقاىض املسؤولون يف الصندوق 

ومن يقف خلفهم مبالغ كبرية جدا من إيراداته.
ويمارس القيادي الحوثي "الوصابي" فسادا ماليا 
وإداريا لم تشهده محافظة إب، ويعبث بإيرادات صندوق 
النظافة، والذي يعد من أكرب وأهم املؤسسات اإليرادية 
بمحافظة إب، يف الوقت الــذي يتعرض عمال النظافة 
لعمليات اســتقطاعات ملرتباتهم التي تصل يف أقىص 

حدودها إىل 26 ألفاً.

اختطاف تاجر
أحد التجار بمدينــة إب يدعى خليــل أبو الرجال 
اختطفته مليشيا الحوثي من شارع العدين واقتادته إىل 
أحد سجونها بمدينة إب إلجباره عىل دفع زكاة عن محل 

فتحه قبل أسابيع. 
حسب مصادر فإن مسلحني حوثيني يتبعون القيادي 
الحوثي ماجد التينة املعني مديراً لهيئة الزكاة يف إب هيئة 
استحدثتها املليشــيا تقوم مقام مكتب الواجبات قاموا 

باختطاف التاجر. 
أبو الرجال كان قد رفض دفع إتاوات مالية عىل محل 

فضيات حيث لم يمض عىل افتتاحه سوى أسابيع. 
اختطاف التاجر أتت بعد أيام من اختطاف مرافقي 
القيادي ماجد التينة نجل أحد التجار "طفل" وإيداعه 
أحد أقسام الرشطة كرهينة من أجل الضغط عىل والده 

لدفع إتاوات جديدة. 

اقتحام مؤسسة أهلية 
اقتحمت عنارص مليشــيا الحوثي مؤسســة أهلية 

وصادرت ممتلكاتها، وخطفت عدداً من موظفيها.
شــهود عيان أفادوا أن مســلحي مليشيا الحوثي 
اقتحموا مؤسسة "نماء" بمدينة العدين غرب محافظة 
إب، ونهبوا ممتلكاتها بما فيها من أموال كانت بخزنة 

املؤسسة.
وأضاف الشهود أن القيادي الحوثي خالد محمد البعني 
هو من قاد عملية االقتحام والنهب ملؤسســة "نماء"، 

وروعت املوظفني والعاملني يف املؤسسة.
وبحسب الشــهود فقد خطف الحوثيون أربعة من 
موظفي مؤسسة "نماء" واقتادوهم إىل سجون املليشيا 

يف مبنى األمن السيايس بمدينة إب.
املؤسســات األهلية والجمعيات الخريية منذ سيطرة 
مليشــيا الحوثي عىل محافظة إب يف منتصف أكتوبر 
2014م، تعرضت لسلسلة من االعتداءات واالقتحامات 
وعمليات النهب والتي أفضت إىل شــلل كبري يف األعمال 

الخريية واإلنسانية باملحافظة. 

اقتحام دار قرآن ونهب محتوياته
مصادر محلية أفادت أن مليشيا الحوثي االنقالبية 
اقتحمت داراً لتعليم وتحفيظ القران الكريم بقرية ذي 

إرشاق بمديرية السياني جنوب املحافظة.
وأضافت املصادر أن مليشيا االنقالب الحوثية نهبت 
باصني ســعة 32 راكباً، باإلضافة إىل نهب 30 ماكينة 

خياطة تابعة للدار.
وحولت مليشيا الحوثي دار القران الكريم بمديرية 
السياني "دار عمر بن عبدالعزيز" واملكون من مبنيني، 
حولته إىل ثكنة عسكرية ملسلحيها، بعد نهبه واحتالله 

وسط غضب واستياء أبناء املديرية.
وقال ســكان محليون: إن الدار الذي احتلته مليشيا 
الحوثي تخرج منه املئات من حفاظ القرآن الكريم، وكان 
له دور بارز يف إكساب النساء مهارات حرفية ويدوية، 
حيث عمل عىل إكساب النســاء مهارات عديدة بجانب 
التطريز والخياطة والنقش وغري ذلك من املهارات التي 
استفادت منها النســاء وعرشات األرس لتحسني دخلها 

الشهري.

انتهاكات ومعامالت سيئة
من إدارة السجن المركزي 

إصالحية الســجن املركزي بمحافظة إب شــهدت 

االسبوع املايض احتجاجات واسعة مطالبة برحيل مدير 
السجن.

شهود عيان قالوا: إن عدداً من أقسام السجن املركزي 
بمدينة إب شهدت احتجاجات واسعة للمطالبة بإقالة 
مدير عام إصالحية الســجن يحيى السوادي املعني يف 
منصبه من قبل جماعة الحوثي التي تحكم قبضتها عىل 

املحافظة منذ قرابة ست سنوات.
منع استخدام الهاتف

وأضاف الشهود أن املحتجني رددوا هتافات تطالب 
برحيل مدير السجن، منددين بمعامالت يقولون: إنها 
سيئة يتلقونها من القائمني عىل إدارة السجن املركزي 
ومهددين بإحراق فرشهم يف محاولة منهم للضغط عىل 

الجهات املعنية لتنفيذ مطالبهم.
وجاءت احتجاجات نزالء السجن املركزي بعد قرار 
قىض بمنع السجناء من استخدام الهاتف املحمول، وعزم 
مسؤويل السجن عىل سحب الهواتف من السجناء، حيث 
قوبل القرار بالرفض املطلق وأدى الندالع االحتجاجات 

بشكل غري مسبوق.
وبحســب مصادر مطلعة فإن عملية منع استخدام 
الهواتف تأتي لتنفيذ مرشوع إنشاء كبائن اتصاالت داخل 

أروقة السجن واالستثمار فيها بمبالغ خيالية.
وقال عدد من السجناء، إن استخدام الهواتف صار 
رضورة بالنسبة إليهم بعد قرار منع الزيارات عنهم 
من أهاليهم، وأيضا ملتابعة قضاياهم مع املحامني، 
وبعضهم إليصال مناشداتهم للجهات املعنية أو فاعيل 

الخري.
وندد املحتجون بالتغذية التي ترصف لهم، واملعامالت 
التي يالقونها داخل السجن، والتي تهدف لجلب األموال من 
أهايل السجناء وتحويل عدد من األماكن داخل السجن إىل 
عملية استثمار تكلف السجناء مبالغ مالية كبرية حد قولهم.

وعقب توسع االحتجاجات أرسلت مليشيا الحوثي قوات 
مكافحة الشــغب وقوات من األمن املركزي بهدف قمع 
االحتجاجات والتي لم تتوقف برغم كثافة قوات مكافحة 

الشغب التي تم جلبها إىل باحات السجن املركزي.

إخفاء غاز الطهي 
لتوسيع سوقهم السوداء أقدمت املليشيا يف محافظة إب 

عىل إخفاء غاز الطهي مدعية عدم توفره. 
قادة املليشيا الحوثية يف املحافظة يقفون وراء افتعال 
أزمة غاز جديدة، يف مسعى جديد للتكسب من وراء رفع 

سعرها وبيعها يف السوق السوداء.
املسؤولون الحوثيون عن توزيع أسطوانات الغاز املنزيل 
حرصوا عىل افتعال األزمة، وعدم توزيع األسطوانات عىل 
املديريات واألحياء، األمر الذي دفع الكثري من العائالت إىل 
اللجوء للسوق السوداء للحصول عىل مبتغاهم وبأسعار 

مضاعفة.
تالعب املليشيا وإخفاؤها املتعمد ملادة الغاز أشغل أزمة 
جديدة يف املحافظة وأوصل سعر األسطوانة الواحدة إىل 

أكثر من 10 آالف ريال. 

أزمة خبز خانقة 
بعد اخفائهم لغاز الطهي لكــي يلجأ املواطنون إىل 
السوق السوداء، رفض الحوثيون تزويد األفران بالديزل. 
نتيجة لذلك شهدت مدينة إب أزمة خبز خانقة، بعد 
إغالق عدد من األفران أبوابها بســبب رفض الحوثيني 

تزويدهم بمادة الديزل.
عدد مــن املخابز يف مديرية املشــنة والظهار مركز 
املحافظة أغلقــت أبوابها أمام املســتهلكني بعد نفاد 

مخزونهم من مادة الديزل.
مالك األفران اتهموا رشكة النفط الخاضعة للحوثيني، 
بعدم تزويدهم بحصصهم من مــادة الديزل، معللني 

انعدام مخزونها لدى الرشكة.
واســتغرب مالك األفران، من تربيرات رشكة النفط 
بانعدام مادة الديزل يف الوقت الذي تغرق فيه الســوق 
السوداء باملادة وبأسعار قياسية، مشككني بوجود تنسيق 

بني الرشكة وتلك األسواق.
السكان أفادوا أنهم يعانون من أزمة مضاعفة بسبب 
إغالق األفران التي يعتمدون عليها بشكل كيل يف توفري 
مادة الخبز، بالتزامن مع انعــدام مادة الغاز وارتفاع 

أسعارها يف األسواق السوداء.
وأكد السكان أن األزمة تفاقمت مع استمرار هطول 
األمطار واستحالة جلب "حطب" لألفران التجارية أو 

املنزلية.

 
مقتل شخص وإصابة آخرين

بانفجار أسطوانة غاز 
ســكان محليون قالوا: إن إنفجاراً عنيفاً هز منطقة 
املعاين غرب مدينة إب وتسبب بمقتل شخص عىل األقل 

وسقوط عدد من الجرحى.
االنفجار - حسب الســكان - كان السطوانة غاز يف 
إحدى املخازن بالقرب من مدرســة املجد األهلية خلف 

جبل كاحب بمديرية الظهار بمدينة إب.
 املئات من اسطوانات الغاز التالفة تنترش يف محافظة 
إب، وبقية مناطق سيطرة املليشيا والتي تعرض بعض 

منها النفجارات تسببت بخسائر برشية ومادية.
تلك الحادثة أتت بعد يوم من احرتاق محطة للسوق 
السوداء لبيع املشتقات النفطية يف منطقة املعاين غرب 

مدينة إب وحدوث خسائر كبرية جراء الحريق.

قتل مواطن أمام زوجته وأطفاله
نافذ من مليشيا الحوثي أقدم عىل قتل أحد املواطنني 
يف ظل فوىض أمنية تشهدها املحافظة الخاضعة لسيطرة 

املليشيا الحوثية.
 مصادر محلية أفادت أن املواطن حمود عيل قاســم 
مصلح - يعمــل مزارعا- قتل برصاص مرشف حوثي 

يدعى "عيل هاشم الشامي".
 املرشف الحوثي الشامي أراد مصادرة أرضية املواطن 
حمود بقوة السالح، وحني لم ينجح أقدم عىل قتل املزارع 

حمود أمام زوجته وأطفاله بطريقة مروعة.
ولم يكتِف القيادي الحوثي بقتل املواطن بل صوب 
الرصاص عىل "الثور" الــذي كان يعمل مع مالكه يف 
أرضيته يف حراثة األرض، يف قرية الجمل بعزلة الضاحيتني 
بمديرية حبيش شمال إب، وعقب الجريمة غادر القيادي 

الحوثي مرسح الجريمة وكأن شيئا لم يكن.
الحادثة أتت بعد أيام من مقتل الشــاب "زياد أحمد 
يحيى عزيــز الدميني" وخاله "حمــري محمد نعمان 
الدميني" برصاص مرشف حوثي يدعى "بدر عقالن" 

بمنطقة السحول شمال مدينة إب.

تصاعد جرائم مشرفي المليشيا 
مليشيا الحوثي يف مناطق سيطرتها دأبت عىل إذالل 
املواطنني وإهانتهم وامتهان كرامتهم، ففي محافظة إب 
إحدى املحافظات املنكوبة تتكرر جرائم املرشفني بشكل 

شبه يومي.
حســب مراقبني فإن مرشيف املليشيا يحرصون عىل 
التخفي خلف الكنى والصفات الوهمية، وهذا ســلوك 
العصابــات والجماعات االرهابيــة التي تضمر الرش 

وتمارس الجريمة. 
أبو رامي أحد بالطجة مليشيا الحوثي الذين يسمون 
باملرشفني، بينما هم عبارة عن متهبشني، إذ أن هذا املرشف 
ال أحد يعرف عنه شيئاً سوى أنه عنرص مليشياوي جاء به 
الحوثي من صعدة  ليمارس هواية النهب يف محافظة إب.

اختطاف أطباء 
املرشف الحوثي املكنى بأبو رامي اختطف عدداً من األطباء 
يف محافظة إب بعد االعتداء عليهم يف مستشفى الثورة العام 
بينهم مدير املستشفى د. عبدالغني غابشة ونائبه د. محمد 
عامر عىل خلفية عدم تفاعلهم بنقل جثث مليشيا الحوثي من 

املستشفى إىل املناطق التي يراد دفنهم فيها. 
مرشف حوثــي يدعى صالح حاجب ســبق أن قام 
وعصابته باقتحام ســكن األطباء املعروف بـ "سكن 
الصينيني" والواقع جوار مستشفى نارص بمدينة إب، 

لالستيالء عليه. 

اختطاف مواطن رفض يزوج ابنته لمشرف حوثي
 يف حزم العدين أقدم املرشف أبو بشار الشبيبي عىل 
اختطاف والد إحدى الفتيــات يف حزم العدين إلجباره 
وبقوة السالح عىل تزويج ابنته رغم صغر سنها ورفضها 

للزواج. 

 انتشار عصابات ترتبط بالمليشيا 
منسوب االنتهاكات والجرائم األمنية والجنائية بما فيها 
القتل والرسقة واالختطاف واالقتحامات وغريها ارتفع يف 
املحافظة ومديرياتها خالل الفرتة األخرية إىل أضعاف عما 

كانت عليه يف السابق". 
سعت املليشيا الحوثية منذ انقالبها إىل إحداث فوىض 
أمنية واجتماعية عارمة بمناطق سيطرتها، تلك املساعي 
انعكست سلبا عىل حياة ومعيشة اليمنيني، وعملت عىل 

ارتفاع معدل الجرائم واالنتهاكات إىل أرقام قياسية. 
سكان محافظة إب يشكون من ارتفاع منسوب الجريمة 
الحوثية، وانتشار الفوىض بسبب أنشطة األمر الذي أسفر 

عن مقتل وإصابة العرشات خالل األشهر املاضية.
واتهموا قادة ومرشفني حوثيني بالوقوف وراء انتشار 
الجرائم بمختلف أشكالها، واعتربوا أن نسب جرائم القتل 
ومختلف الجرائم والحوادث األخرى لم ترتفع إىل أعىل 
مستوياتها، ولم تسجل أرقاما قياسية يف محافظتهم إال 

يف عهد سيطرة املليشيا الحوثية. 

مقتل ثالثة مواطنين بحوادث متفرقة 
 محافظة إب الخاضعة لســيطرة مليشيا الحوثي 
االنقالبية تشهد فوىض أمنية زادت معها معدالت الجريمة 
والقتل والنهب والسطو عىل ممتلكات املواطنني، ومصادرة 

الحقوق.
فقد قتل ثالثة أشخاص بحوادث متفرقة وقال سكان 
محليــون: إن مواطناً قتل داخــل "محراس" يف ريف 
محافظة إب، برصاص عصابة رسقة مسلحة، بعد يوم 

من مقتل شاب آخر بذات الطريقة.
وحســب املصادر فإن املواطن "عبدالله عبدالكريم 
الخباني" من أهايل قرية الثمد عزلة وراف مديرية جبلة، 
ُقتل عىل يد مجموعة مسلحة أاثناء حراسته لقطعة أرضه 

املزروعة بشجرة القات، وذلك بعد عراك معهم.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من مقتل شاب عىل يد 
عصابه مشابهة يدعى "محمد هزاع مسعد شمسان" من 

أهايل حارة بيوت العدن التابعة ملديرية الظهار يف املدينة.
ُيذكر أن عصابات الرسقــة واملنترشة يف عدة أماكن 
باملحافظــة لديها ارتباط وثيق بقيــادات حوثية عليا 

باملدينة.
ويف السياق، قتل مواطن يدعى "محمود محمد عزيز 
العمري" 35 عاماً، برصاص مسلح يف مديرية يريم شمال 

رشق محافظة إب.

مقتل طفل في اشتباكات مسلحة 
مصدر محيل أفاد أن طفال يدعى "محمد أيمن شداد" 
قتل برصاص مسلحني يف منطقة الغراب بمفرق حبيش 

بمديرية املخادر شمال محافظة اب. 
وبحسب املصدر فإن اشتباكات اندلعت بني مسلحني 
يف منطقة "الغراب" وصادفت تواجد الطفل "شداد" أمام 
إحدى البقاالت، حيث خرج لرشاء قطعة شوكوالتة غري أن 
رصاص الفوىض األمنية كانت له باملرصاد، ولم يعد ألبيه 
ووالدته إال جثة هامدة، وأفاد املصدر أن الجناة طلقاء ولم 

يتم القبض عليهم. 

إصابة بالغة لعاقل حارة برصاص مسلح
أصيب عاقل حارة برصاص مســلح حسب سكان 
محليني فإن عاقل حارة الذهوب "وليد حمود الحاج" 
أصيب أثناء قيامه برتميم منزله الواقع عىل خط شارع 

صنعاء القديم بمدينة إب.
السكان أكدوا أن مســلحاً يدعى "الجعدي" قدم إىل 
حارة "الذهوب" عىل متن دراجة نارية، ووصل إىل أمام 
منزل عاقل الحارة واستهدفه بالرصاص الحي ليسقط 

مرضجا بدمائه، فيما الذ الجاني بالفرار.

 إصابة ثالثة مواطنين بينهم امرأة 
أصيب عدد مــن املواطنني بينهــم امرأة برصاص 
مســلحني يف حادثني منفصلــني بمحافظة إب يف ظل 
فوىض أمنية تشهدها املحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا 

الحوثي.
مصادر محلية أفادت أن ثالثة مواطنني بينهم امرأة، 
أصيبوا بحادثني منفصلني يف مديرية ذي السفال جنوب 

محافظة إب.
وأضافت املصادر أن مواطناً يدعى "عمار محمد هزام 
مصايل" 28 عامــا، و " فهد عيل هزاع " 35 عاما ، و " 
نبيلة عيل هزاع " 50 عاما، أصيبوا برصاص مسلحني 
بمديرية ذي السفال، وسط فلتان أمني تشهده املديرية.

مقتل شخص وجرح خمسة آخرين 
سقط قتىل وجرحى يف اشتباكات مسلحة بني أرستني 
بمحافظة إب يف ظل فوىض أمنية تشــهدها املحافظة 

الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. 
وقالت مصادر محلية، إن ستة قتىل وجرحى سقطوا 
نتيجة اشتباكات بني مسلحني قبليني، وأضافت املصادر 
أن خالفاً نشب بني أرستي الشلح والسميعي يف مديرية 
الســياني جنوب محافظة إب، بعد خالفات شخصية 
تطورت إىل استخدام السالح وسقوط قتىل وجرحى من 

الطرفني.

انتهاكات1414

قتل عمد واختطاف فتيات تمارسها عصابات المليشيا الحوثية...

إب .. جــرائم ال حتـصى بحـق املـدنيني
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قال تعــاىل: )قم الليــل إال قليالً(، إن 
أول أمر يف فريضــة الصالة للفئة املؤمنة 
الصالحة هي األمر بقيام الليل قبل فرض 
الصلــوات الخمس، وما ذلك إال رســالة 
للمؤمنني أن قيام الليل فيه تربية عظيمة 
ألهل اإليمان، ومدرسة كبرية ألهل الجهاد 
ومحطة يومية تريح أهل العمل الدؤوب 
فهي تربطهم برب الســماوات واألرض 
وتصل بهم لخالق الكون كله، فمن أقام 
الليل شــعر بذلك وخرج من ضيق الدنيا 
وملذاتها وشهواتها إىل عالم آخر يرتبط 
قلبه بالله تعاىل وحده فال يتوكل إال عليه 

وال يعيش إال يف كنفه ورحمته.
فهذه الحيــاة ال تبدأ إال بــرتك الراحة 
والدعة، وتسخري بعض الوقت يف التقرب إىل 
الله آناء الليل وأطراف النهار، ويعترب وسط 
الليــل أو آخره من أهم هــذه األوقات عىل 
اإلطالق، ذلك أن املؤمن يتزود بطاقة ربانية 
تمكنه من التصدي لعواقب النهار واالنتصار 

عىل الشهوات التي تالقيه يف الطريق.
إنه زاد روحي عجيب، يصاحبه املؤمن 
يف رحلتــه اليومية مع همــوم الجهاد 
وتبعاته، يذيب بها كل العراقيل، وتنري له 

الطريق، والتجربة خري دليل.
وال غرابة أن يفــرض قيام الليل عىل 
املسلمني يف بداية الدعوة، حيث دام أكثر 
من عام، }يا أيها املزمل قم الليل إال قليالً 
نصفه أو انقص منه قليالً أو زد عليه ورتل 

القرآن ترتيالً إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً{.
ولــم يرفع عنهــم إال بعــد أن تربى 
املسلمون وتزودوا ما فيه الكفاية لحمل 
أمانة الدعوة والجهــاد، وما يتبعها من 
أذى وابتالء، ما كان لهــم أن يتحملوها 
بغري ذلك الزاد الروحي الفريد - زاد قيام 
الليل -قال صىل الله عليه وسلم: "عليكم 
بقيام الليل، فإنَّه تكفري للخطايا والذنوب، 
ودأب الصالحني قبلكم، ومطردة للداء عن 

الجسد".)رواه الرتمذي والحاكم(.
وقبل البعثة النبوية؛ كان رسول الله 
صىل الله عليه وســلم يتزود يف غار حراء 
أياماً وليايل عــدداً، وكأن الله تعاىل كان 
يعده للمهمة العظيمة التي ستلقى عىل 
كاهله، أال وهي مهمــة الدعوة والجهاد 
وحمل رســالة التوحيد، والتي سيحملها 
وراءه كل موحد يؤمن بالله واليوم واآلخر 

وريض بهذا الدين العظيم.
إنهــا أمانة ثقيلة وتحتــاج إىل رجال 
عظام، هم بدورهم بحاجة إىل زاد روحي 
كبري يمكنهــم من تحمــل تبعات هذه 
اَها إاِلَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما  األمانة؛ } َوَما ُيلَقَّ

اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم {.  ُيلَقَّ
إن قيام الليل عالمة من عالمات صالح 
األبدان وقوة النفوس، وهو بمثابة محطة 
تربوية للروح والبدن عىل حد سواء، محطة 
تزود وامتحان للنفس عىل تحمل املشقات 
والتعود عىل الحرمان والصرب عىل املحن، 

فالذي يرتك فراشــه الدافئ الوثري ليقف 
بني يدي ربه ناجياً وســائالً وراجياً، لهو 
أجدر وأقدر عىل تحمل تبعات هذه الدعوة 

الثقيلة وال شك.
وصالة الليل من الفرائض أيضاً حرز 
من الفتن، فصالة الصبح تعدل قيام الليل، 
كما قال عليه الصالة والسالم: )من صىل 
العشاء يف جماعة كأنما قام نصف الليل، 
ومن صىل الصبــح يف جماعة كأنما قام 

الليل كله(.
وصالة الصبح تجعل صاحبها يف ذمة 
الله، كما قال النبي صىل الله عليه وسلم: 
)من صىل الصبح يف جماعة كان يف ذمة 

الله حتى يميس...(".
مّر سعد بن أبي وقاص ريض الله عنه 
يوم القادسية عىل معســكرات الجيش 
بالليل فمر بقوم يصلون فقال: من ههنا 
يأتي النرص، ومر بقوم نيام فقال: ومن 
هنا تأتي الهزيمة، رغــم أن هؤالء ناموا 
عن صالة مســتحبة ليست واجبة إال أن 
سعداً ريض الله عنه رأى أن التكاسل عن 

املستحبات من أسباب الهزيمة.
ماذا نقول ملن ينام عىل الواجبات ويغفل 
عن الفرائض ويدعي وصالً بالجهاد؟! ال 
حول وال قوة إال بالله، أيها املجاهد وأيها 
املرابط ال يغرنك الشيطان، واحرص عىل 
قيام الليل ولو بالقدر البســيط، فأحب 

األعمال إىل الله أدومها وإن قّل.

من كان من ســكان األودية فال يحق 
له أن يتحدث عن وجــود أوحال عىل قمم 

الجبال.
نسمع بني الفينة واألخرى عن ضجيج 
من أهل الراحة والدعــة ورصاخ من أهل 
الرتقب والرتبص، فيســلون أقالمهم عىل 
املجاهدين املرابطني، ويعملون ألسنتهم عىل 
أهل التضحية والفداء دون حياء أو خجل، 
فال يغرنكم أيهــا املجاهدون ضجيجهم، 
وال يضرينكم رصاخهم وعويلهم، واجعلوا 
غايتكم رضا ربكم وقبوله لكم، وأنعم بها 

من غاية.
إذا مرَّ القطار وســمعت جلبة عالية 
إلحــدى عرباته فاعلم أنهــا فارغة، وإذا 
سمعت تاجراً يحّرج عىل بضاعته وينادي 

عليها فاعلم أنها كاسدة.
إن كل فارغ من البرش واألشياء له جلبة 
وصوت ورصاخ أعىل، أما العاملون املثابرون 
فهم يف سكون ووقار ألنهم مشغولون ببناء 

رصوح املجد وإقامة هياكل النجاح.
إن سنبلة القمح املمتلئة خاشعة ساكنة 
ثقيلة، أما الفارغة فإنهــا تهتز بخفة يف 

مهب الريح لخفتها وطيشها.
ويف النــاس أناس فارغون مفلســون 
أصفار رسبوا يف مدرسة الحياة، وأخفقوا 
يف حقول املعرفة واإلبداع واإلنتاج، فاشتغلوا 
بتشــويه أعمال الناجحني، فهم كالطفل 
األرعن الذي أتى إىل لوحة رّســام هائمة 
بالحسن ناطقة بالجمال فشطب محاسنها 

وأذهب روعتها بخربشاته.
هؤالء األغبيــاء الكســاىل التافهون 
مشــاريعهم كالم، وحججهــم رصاخ، 
وأدلتهم هذيان، ال تستطيع أن تطلق عىل 
أحدهم لقباً ممّيزاً، وال وصفاً جميالً؛ فليس 
بأديب وال خطيب وال كاتب وال مؤلف وال 
مبدع وال ناصح وال مخبت، وال ُيذكر مع 
العاملني الرواد، وال مــع العلماء األفذاذ، 
وال مع الصالحني األبرار، وال مع الكرماء 

األجواد.
بل هو صفر عىل يســار الرقم، يعيش 
بال هدف، ويميض بال تخطيط، ويسري بال 
همة، ليس له أعمال ُتنقد، فهو جالس عىل 
األرض والجالس عىل األرض ال يسقط، ال 
ُيمدح بيشء، ألنه خــال من الفضائل، وال 

ُيسب ألنه ليس له حّساد.
ويف كتب األدب أن شــاباً خامالً فاشالً 

قال ألبيه:
يا أبي أنا ال يمدحني أحد وال يسبني أحد 

مثل فالن، فما السبب؟
فقال أبوه: ألنك ثور يف مسالخ إنسان.

إن الفــارغ البليد يجد لــذة يف تحطيم 
أعمال الناس، ويحــس بمتعة يف تمريغ 
كرامة الّرواد، ألنه عجــز عن مجاراتهم 

ففرح بتهميش إبداعهم، ولهذا تجد العامل 
املثابر النشــط منغمســاً يف إتقان عمله 
وتجويد إنتاجه، ليس عنده وقت لترشيح 
جثث اآلخرين، وال بعثــرة قبورهم، فهو 

منهمك يف بناء مجده ونسج ثياب فضله.
إن النخلة باسقة الطول دائمة الخرضة 
حلوة الطلع كثرية املنافع، ولهذا إذا رماها 
سفيه بحجر عادت عليه تمراً، أما الحنظلة 
فإنها عقيمة الثمر، مشؤومة الطلع، مرة 

الطعم، ال منظر بهيج، وال ثمر نضيج.
الســيف يقص العظام وهو صامت، 
والطبل يمأل الفضاء بضجيجه وهو أجوف، 
واآلنية الفارغة هي األعىل صوتا وضجيجا 

من تلك املألى.
إن علينــا أن نصلح أنفســنا ونتقن 
أعمالنا، وليس علينا أن ننشغل بتتبع عيوب 
وعثرات الناس، الله يحاسبهم والله وحده 

يعلم رّسهم وعالنيتهم.
ولو كنا راشدين بدرجة كافية، ملا أصبح 
عندنا فراغ يف الوقت نضيعه يف كرس عظام 

الناس، ونرش غسيلهم وتمزيق أكفانهم.
التافهون وحدهم هم املنشغلون بتتبع 
عثرات وسقطات الناس، كالذباب يبحث 
عن الجراح واألقذار، أما الخرّيون فأعمالهم 

الجليلة أشغلتهم عن توافه األمور، كالنحل 
مشغول برحيق الزهر، يحّوله عسالً فيه 

شفاء للناس.
إن الخيــول املضمرة عند الســباق ال 
تنصت ألصوات الجمهور، ألنها لو فعلت 

ذلك لفشلت يف سباقها وخرست فوزها.
أيها املجاهد! اعمل.. واجتهد..وأتقن، 

وال تصغ ملثّبط أو حاسد أو فارغ..
هبطت بعوضة عىل نخلة، فلما أرادت أن 
تطري قالت للنخلة: تماسكي أيتها النخلة، 
فأنا سوف أطري، فقالت النخلة للبعوضة: 
والله ما شعرت بك يوم وقعت، فكيف أشعر 

بك إذا طرِت!
تدخل الشاحنات الكربى عليها الحديد 
والجســور، وقد كتبــوا عليهــا عبارة: 
خطر ممنوع االقــرتاب، فتبتعد العربات 
والســيارات الصغــرية والدراجت وكأن 
لسان حالها ينادي: )ال َيْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن 

َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن(.
األســد ال يأكل امليتة، والنمر ال يهجم 
عىل املرأة لعزة النفس وكمال الهمة- هكذا 
يقولــون ال أدري ما مصداقيــة ذلك. أما 
الرصاصري والجعالن فعملها يف القمامة، 

وإبداعها يف الزبالة.

مىض عيد األضحى املبــارك ومضت أيام 
الترشيــق وقبلها أيام العــرش األول من ذي 
الحجة، والناس يف أمن وأمــان يعبدون الله 
تعاىل ويتقربون إليه بأنواع الطاعات والعبادات 
والقربات، ومىض العيد وفرح األطفال والنساء 
والكبار والصغار وعاشــوا أيامهم بكل فرح 
ورسور، والفضل بعد اللــه تعاىل يعود ألهل 
الثغور الذين تركوا العيد بني األهل واألحباب 
ورابطــوا يف ثغورهم يدفعــون أهل البغي 
واإلفســاد ويصدون أهل الباطل والزيغ فهم 
نون كل مسلم من ورائهم، ويحمون أهل  يؤمِّ
اليمن من املفسدين يف األرض، وما هذا العمل 
الــذي يقومون به عىل اللــه ببعيد، فإن الله 
تعاىل جعل أجر املرابطني ال يعدله أجر، وأجر 
الصابرين يف املواقع أجر ال يضاهيه عمل فهم 
خري حتى ممن يعبدون الله بجوار بيته الحرام، 
فأولئك يخضبون لحاهــم بالدموع وهؤالء 
يخضبونها بالدماء، فشتان بني الفريقني، مع 

عظم قدر العملني الصالحني.
لذلك جعل أجر املرابطني أجر فريد من بني 
العبادات؛ فمن مــات مرابطا أّمنه الله تعاىل 
عذاب القرب وال ينقطع عمله بعد موته وتستمر 

أعماله الصالحه إىل يوم القيامة.
فاملعلــوم أن كل من يمــوت من املؤمنني 
فعمله ينقطع بخروج روحه إىل بارئها، فإذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إال املرابط يف سبيل 
الله فإنه يســتمر عمله إىل يوم القيامة وال 

يختم عىل عمله، فَعْن َسلَْماَن ريض الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صىل الله عليه وسلم 
يقول: )ِرَباُط َيْوٍم َولَْيلٍَة َخرْيٌ ِمْن ِصَياِم َشْهٍر 
َوِقَياِمِه، َوإِْن َماَت َجرَى َعلَْيِه َعَمُلُه الَّذِي َكاَن 
َيْعَمُلُه، َوأُْجرَِي َعلَْيِه ِرْزُقُه، َوأَِمَن الَْفتَّاَن( رواه 
مســلم؛ قال النووي رحمه الله تعاىل:" هذه 
فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه 
بعد موته فضيلة مختصة به ال يشاركه فيها 

أحد" ا.هـ رشح مسلم.
وعن َفضالَة بِن ُعبيــد ريض الله عنه، أن 
رسول الله صىلَّ الله عليه وسلم قال: )كلُّ امليِّت 
ُيخَتم عىل عمله، إال املُراِبَط، فإنه ينمو له عملُه 
ن من َفتَّان القرِب( رواه  إىل يوم القيامة، وُيؤمَّ
أبو داود وصححه ابن حبان؛ قال الرسخيس 
رحمه الله تعــاىل: " ومعنى هذا الوعد يف حق 
من مات مرابطا -والله أعلم- أنه يف حياته كان 
يؤمن املسلمني بعمله فيجازى يف قربه باألمن 
مما يخاف منه. أو ملا اختار يف حياته املقام يف 
أرض الخوف والوحشة إلعزاز الدين يجازى 
بدفع الخوف والوحشــة عنه يف القرب" ا.هـ 

رشح السري الكبري.
قال القرطبي: "ويف هذين الحديثني دليل 
عىل أن الرباط أفضل األعمال التي يبقى ثوابها 
بعد املوت كما جاء يف صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة ريض الله عنه، أن النبي صىل الله 
عليه وسلم قال: "إَِذا َماَت اإْلِْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه 
: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو  َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثــةٍ

ِعلٍْم ُيْنَتَفُع ِبِه، أَْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه"، فإن 
الصدقة الجارية، والعلــم املنتفع به، والولد 
الصالح الذي يدعو ألبويه؛ ينقطع ذلك بنفاد 
الصدقات، وذهاب العلم، وموت الولد، والرباط 
يضاعف أجره إىل يوم القيامة؛ ألنه ال معنى 
للنماء إال املضاعفــة وهي غري موقوفة عىل 
سبب فتنقطع بانقطاعه، بل هي فضل دائم 

من الله تعاىل إىل يوم القيامة، وهذا ألن أعمال 
الرب كلها ال ُيتمكن منها إال بالسالمة من العدو 
والتحرز منه بحراســة بيضة الدين، وإقامة 
شعائر اإلسالم، وهذا العمل الذي يجري عليه 
ثوابه هو ما كان يعمله من األعمال الصالحة".

واملرابط يؤمن من الفزع األكرب، روى اإلمام 
أحمد يف مســنده من حديث أبي هريرة ريض 

الله عنه، أن النبي صىل الله عليه وسلم قال: 
"َمْن َماَت ُمرَاِبًطا، ُوِقــَي ِفْتَنَة الَْقرْبِ، َوأُوِمَن 
ِمَن الَْفَزِع اأْلَْكرَبِ، وَُغدَِي َعلَْيِه َوِريَح ِبِرْزِقِه ِمَن 
الَْجنَِّة َوُكِتَب لَُه أَْجُر الُْمرَاِبِط إىَِل َيوِْم الِْقَياَمِة".
قال السندي: غدي: عىل بناء املفعول، من 
الغدوة، وهو املجــيء أول النهار، وريح: من 
الروحة: وهو املجيء آخر النهار. قلنا: وهذا 
الحديث موافق لقوله تعاىل: )أحياء عند ربهم 

يرزقون( ]آل عمران:169[.
ُسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: 
هل األفضل املجاورة بمكة أو بمسجد النبي 
صىل الله عليه وســلم أو بمسجد األقىص أو 

بثغر من الثغور ألجل الغزو؟
فأجاب رحمه الله: "املرابطة بالثغور أفضل 
من املجاورة يف املساجد الثالثة كما نص عىل 
ذلك أئمة اإلسالم عامة، وقال أيًضا: ما أعلم يف 
ذلك خالًفا بني العلماء، وليست هذه املسألة 
عند من يعرف دين اإلسالم، ولكن لكثرة ظهور 
البدع يف العبادات وفساد يف األعمال صار يخفى 
مثل هذه املسألة عن كثري من الناس، فالثغور 
هي البالد املتاخمة للعدو من املرشكني وأهل 
الكتاب، التي يخيف العــدو أهلها، ويخيف 
أهلها العدو، واملرابطة بها أفضل من املجاورة 
بالحرمني باتفاق املسلمني، كيف واملرابطة بها 
- أي يف ثغور املسلمني - فرض عىل املسلمني، 
إما عىل األعيــان، وإما عــىل الكفاية، وأما 

املجاورة فليست واجبة عىل املسلمني. أ هـ
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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

استشهد مواطن وطفاله، االثنني املايض، 
إثر انفجــار لغم زرعته مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية بالقرب من منازل املواطنني يف قرية 

قضبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وقال مصدر طبي لـ"26سبتمرب": "إن 
لغماً من مخلفات مليشــيا الحوثي انفجر 
بدراجة املواطن أحمد عيل األهدل أثناء مروره 
بدراجته النارية مع اثنني من أطفاله وهم 
يف طريقهم إىل إحدى املستشفيات يف قريه 

القضبة بمديرية الديريهمي لتلقي العالج.
وأضاف املصدر" أن االنفجار أسفر عن 

مقتل األب أحمد عيل األهدل وطفليه يعقوب 
أحمد )10 أعوام( وعبده أحمد )12 عاما(. 
ورزعت مليشيا الحوثي املتمردة آالف األلغام 
يف املناطق التي تم دحرها منها يف املديريات 
الجنوبية بالحديدة بطرق عشوائية ومموهة، 
إضافة إىل تسلل بعض عنارصها إىل املناطق 
املحررة لزراعة ألغام وعبوات ناســفة يف 
بعض الطرقات، ويذهب ضحيتها مدنيون 

معظمهم نساء وأطفال.
ويف نفس الســياق، تواصل مليشــيا 
الحوثي االنقالبيــة جرائمها بحق املدنيني 

يف محافظة الحديدة بشــكل يومي وسط 
صمت أممي وحقوقــي. وأكد بيان صادر 
عن قوات الجيش يف الســاحل الغربي، أول 
أمس الثالثاء، استشهاد وإصابة 44 مدنيا 
بينهم نساء وأطفال، بنريان وألغام وقذائف 
مليشيات الحوثي خالل الشهرين املاضيني، 

يف محافظة الحديدة.
وأشــار البيان إىل أن 44 مدنيا بينهم 17 
طفال وامــرأة استشــهدوا وأصيبوا خالل 
شهري يونيو/ ويوليو املاضيني بوسائل قتل 

حوثية مختلفة.

قالت منظمة الصحة العاملية،: " أنها تمكنت من 
عالج نحو 18 ألف طفل يمني مصاب بمرض ســوء 

التغذية الوخيم )الشديد جدا( خالل 19 شهرا.
وأضافت املنظمة يف تقرير لها، االثنني املايض، "تم 
يف الفرتة املمتدة من 2019 إىل يونيو )حزيران( 2020 
عالج 17 ألفا و831 طفالً مصابا بسوء التغذية الحاد 
الوخيم".. مشرية إىل أن العالج تم "يف مراكز التغذية 

العالجية التي تدعمها الصحة العاملية يف اليمن".
وأكد التقرير أن حوايل مليوني طفل يمني يعانون 
من سوء التغذية الحاد، وأن ما يقرب من 320 ألف طفل 
من املليونني "يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم".

ويف أبريل/ نيسان املايض، أعلنت املنظمة عالج 15 
ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد الوخيم خالل 15 

شهرا من 2019 وحتى مارس/آذار 2020.

نفذ صندوق النظافة والتحسني بمحافظة 
مأرب حملة نظافة واسعة بدأت مع أول أيام عيد 
األضحى املبارك وشملت شوارع وأحياء عاصمة 
املحافظة لرفع مخلفات العاصفة الرملية، التي 
أعقبها أمطار وســيول غزيرة خلفت كميات 

كبرية من األتربة يف شوارع املدينة.
وأوضــح محمد الســعيدي نائب املدير 
العام التنفيذي للصنــدوق، أن الحملة التي 
نفذت تحت شــعار "عيدنا نظافة" شملت 
كل أحياء مدينة مأرب بتوجيهات من املدير 

العام التنفيذي محمد عطية, للتخفيف من 
حجم املخلفات التي خلفتها العاصفة الرملية 
والسيول التي شــهدتها مأرب خالل األيام 
املاضية وتسببت يف تراكم األتربة يف الشوارع 

الرئيسية والفرعية للمدينة.
وقال:" إن حملة النظافة رافقتها حملة 
توعية للمواطنني من خالل توزيع بروشورات 
توعوية هدفت إىل رفع الوعي لدى املجتمع 
بقيم التعاون والرشاكة، وأهمية أن يتحمل 
الجميع مسؤوليتهم يف الحفاظ عىل نظافة 

أحيائهم ومدينتهم باعتبار النظافة سلوك 
حضاري أرشدنا وحثنا عليها ديننا اإلسالمي 

الحنيف".
وعقــب تنفيذ الحملة قــام نائب مدير 
الصندوق بتكريم العمال املشاركني بمبالغ 
نقدية إضافة إىل توزيع هدايا العيد .. مشيدا 
بالجهود الحثيثة التي يبذلها عمال وموظفو 
صنــدوق النظافة والتحســني املتواجدون 
يف امليدان لخدمة املجتمــع أثناء إجازة عيد 

االضحى املبارك.

إصابة طالبني يمنيني بانفجار بريوت
قالت السفارة اليمنية يف لبنان، مساء الثالثاء، :"إن طالبني يمنيني 

أصيبا باالنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بريوت عرص الثالثاء. 
وأوضحــت الســفارة، يف تعميم لها عــىل صفحتها 
بالفيسبوك، أن الطالبني أصيبا بجروح خفيفة...مؤكدة 

أنهما تلقيا العالج الالزم يف املستشفى. 
وعرص الثالثاء، وقع انفجار ضخم، يف مرفأ بالعاصمة اللبنانية بريوت، أسفر 

عن عرشات القتىل وآالف الجرحى حسب ترصيحات وزير الصحة اللبناني.
وقال وزير الداخلية اللبناني: "إن املعلومات األولية تشري إىل أن مواد 
شديدة االنفجار صودرت قبل سنوات وكانت مخزنة يف املرفأ انفجرت".
ومن بني الجرحى 15 صحفيا من طواقم صحيفة النهار، وتسبب 

االنفجار يف دمار هائل يف مبنى الجريدة.

حتت شعار »عيدنا نظافة« تنفيذ محلة إلزالة األتربة املرتاكمة يف شوارع مدينة مأرب

دعا منــدوب اليمن الدائم 
لدى منظمة اليونسكو السفري 
محمد جميح إىل رسعة حماية 
مواقع الرتاث العاملي يف اليمن 
ملواجهة اآلثــار الناجمة عن 
السيول واألمطار التي شهدتها 
البالد مؤخــراً، وأدت إىل تأثر 
العديد من املواقع التاريخية، 
وخاصة املسجلة عىل قائمة 

اليونسكو للرتاث العاملي.
وقــال الســفري جميح يف 
رسالة بعثها إىل املديرة العامة 
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية 
والثقافة والعلوم )يونسكو(
السيدة أودوراي أوزوالي "إن 
املطار الغزيــرة والفيضانات 

التي شهدها اليمن أدت إىل دمار 
طال عدداً من املواقع األثرية يف 
البالد، وعىل وجه الخصوص 
املواقع الثالثة املســجلة عىل 
الئحة اليونسكو للرتاث العاملي 
يف صنعــاء القديمــة وزبيد 

وشبام حرضموت".
ودعا يف رســالته املجتمع 
الدويل واليونســكو عىل وجه 
الخصــوص إىل رسعة تقديم 
الدعم الالزم للتغلب عىل اآلثار 
الناجمــة عــن الفيضانات 
واألمطار، وبكل وسيلة ممكنة.
وأكد جميــح عىل رضورة 
لجوء اليونسكو إىل "صندوق 
طوارئ الرتاث العاملي لترسيع 

عمليات مواجهة اآلثار املرتتبة 
عــىل األمطار الغزيــرة التي 
يشهدها اليمن، والتي أثرت عىل 
معظم مواقع الرتاث اإلنساني 
يف البالد، وليــس عىل املواقع 
املسجلة عىل الئحة اليونسكو 

للرتاث العاملي".
وأشــاد بجهود املنظمة يف 
حماية الرتاث العاملي يف اليمن.. 
داعياً إياهــا إىل مواصلة دعم 
اليمن يف هذه الفرتة العصيبة 
مــن الحــرب والفيضانات، 
والتي تتطلب تكاتف املجتمع 
الدويل لحماية ذلك الرتاث الذي 
يتعرض للدمار بفعل عوامل 

متعددة.

احلديدة.. استشهاد مواطن وطفليه بانفجار لغم حوثي بمديرية الدرهيمي اليمن يدعو اليونسكو للتدخل حلامية مواقع الرتاث 
العاملي من األمطار والفيضانات

»الصحة العاملية«تعالج 18 ألف 
طفل يمني من سوء التغذية

أكد مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب، مساء االثنني، 
وفاة 17 شخصا وإصابة 4 آخرين جراء السيول واألمطار 

التي شهدتها املحافظة خالل األيام املاضية.
وقال املكتب "إن مستشــفيات املحافظة سجلت وصول 
21حالة منهــا 17حالة متوفية و4 حــاالت إصابة نتيجة 

األمطار والسيول التي شهدتها املحافظة. 
وأوضح أن 16حالــة توفت غرقاً فيما حالة واحدة توفت 
نتيجة صاعقة رعدية. مشــريًا إىل أن من بني ال 17 الحالة 
الوفاة، 8أطفال توفوا غرقاً فيما 9حاالت كبار ســن. ولفت 
املكتــب إىل أن جميع حاالت الوفاة وصلت للمستشــفيات 

متوفية.
وأضاف: " أن حاالت اإلصابة األربع منها امرأتان اصيبتا 
اصابات بالغة نتيجة جرف الســيول ولوقوع جدار املنزل 
بسبب األمطار، إضافة إىل إصابة حالة من الحاالت املصابة 
نتيجة صاعقة رعدية". مؤكــدا أن الحاالت املصابة تلقت 
العناية الطبية باملستشفيات.  وتوزعت جميع الحاالت املصابة 
واملتوفية من مديرية رصواح والجوبة وحريب ومديرية الوادي 
وريف مدينة مأرب. وكان مكتــب الصحة قد وجه جميع 
املستشفيات برفع جاهزية الطوارئ خالل إجازة عيد االضحى 
املبارك ونظراً ملا تشهده املحافظة من هطول أمطار وتدفق 

السيول يف عدد من مديريات املحافظة. 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

السياسة العسكرية.. ورضورات 
االنتصار للوطن

تعترب السياســة العســكرية من املفاهيم الحديثة التي 
ارتبطت ارتباطا مبارشا بالفكر السيايس والعسكري معا وملا 
لها من ارتباط بمدى تغري العالقات الدولية وما ينتج عنها من 
رصاعات دولية تستند أساسا عىل الهيمنة بالقوة العسكرية 
فكرا وعلما األمر الذي جعل السياســة العسكرية أحد أبرز 

مكونات السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية.
كما تعرف أيضا بمجموعــة اآلراء واملفاهيم العلمية عن 
طبيعة الحرب وطرق تنفيذها ووجهات النظر املتعلقة ببناء 
وتنظيم واستخدام سياسة القوة العسكرية لتحقيق الهدف 
السيايس العسكري الذي ينبع بدورة من الهدف القومي الذي 
ترسمه االسرتاتيجية العامة للدولة وهو بدوره ينبع من الغاية 
والهدف القومي ألي دولة تبحث عــن موطئ قدم لها عىل 

الخريطة العاملية. 
وقد تطورت وسائل الرصاع البرشي العسكري حتى وصلت 
إىل ما وصلت إليه اليوم وأصبحت الحرب الحديثة واملعارصة 
بالغة الخطورة شديدة التدمري باهظه التكاليف ماديا وبرشيا.

ومع إزدياد الرصاعات الدولية باتت الحرب أشــبه بظاهرة 
اجتماعية سياســية معقدة ال يمكن تجنبها إذ أنها تنطلق من 
منطلقات عدة مثل حب التوسع والسيطرة والهيمنة بحثا عن 
املطامع االقتصادية والتجارية وغري ذلك من األطماع االستعمارية 

التي صارت تتحكم بحياة الشعوب النامية والفقرية.
وقد أدرك اليمنيون منذ بداية محاوالتهم لتغيري نظام الحكم 
الكهنوتي أنه يجــب االعتماد عىل ضباط عســكريني للقيام 
باإلطاحة بحكم اإلمام يف خمسينيات وستينيات القرن املايض 
ثم عمدوا إىل تغيري الواقع االجتماعي قدر املستطاع عرب إجراء 
تحالفات قبلية تسهم يف تغيري الوعي السيايس القبيل وتدفع به إىل 
رفض ومقاومة النظام املتخلف والعبودي الذي كرسته اإلمامة، 

واالنطالق بعد ذلك ملواجهة التحديات التي تمر بها اليمن
وبفضل أولئك الضباط األحرار واملناضلني من أبناء الوطن 
جرى العمل عىل تأسيس جيش يمني وطني ومتطور متجاوزا 
مخلفات اإلمامة واالستعمار والحفاظ عىل   منجزات الثورة 
اليمنية )ســبتمرب و أكتوبر( ويف مقدمتها الوحدة اليمنية، 
كأهداف اسرتاتيجية مرتبطة بأهداف مرحلية طبقاً ملراحل 
الرصاع املسلح واستطاعت القوات املســلحة اليمنية رغم 
التحديات السياسية الفكرية واألجندات الرصاعية التي شهدها 
اليمن أن تستوعب الكثري من متطلبات التفوق العسكري فكرا 
وعلما وتنظيما وتدريبا وتسليحا وشمل كل أصناف القوات 

املسلحة دون استثناء.
ونتاجا للمؤامرة الكبرية التي استهدفت الدولة اليمنية أرضا 
وشعبا ومؤسسات قامت عصابة التمرد واالنقالب الحوثية 
املدعومة إيرانيا بالســيطرة عىل مؤسســات الدولة واولها 
املؤسسة العســكرية اليمنية ثم سيطرت عىل موارد الدولة 
وأعلنت تمردها وشــن حربها عىل الوطن والشعب وأعادت 
اليمن إىل واقع أكثر سوءا مما كانت عليه من التخلف والفقر 
واملرض والفوىض التي ال يمكن ألي وطني أن يقبل بها ألنها 
أوصلت املواطن إىل حالة كارثية ومأساوية غاية يف الصعوبة 

ويف شتى مجاالت الحياة.

... البقية يف الصفحة الثانية

نقيب / مصطفى القحفة 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

يامنيون يف مواجهة الساللة
)اتفاق الرياض (

ال استغراب يف التناقضات السياسية بني القوى اليمنية 
وفقاً الختالف القناعات والتأثر بالعوامل الخارجية، وتلك 
طبائع الشــعوب التي يجب االعرتاف بها والتعامل معها 

عىل أساسها .
ورغم الخالفات بني اليمنيني واشتداد بعضها إىل حد 
االقتتال إال أن آفاق االتفاق مفتوحة أمام طريف الخالف.. 
ذلك أن القوائم املشرتكة تشكل مســاحة واسعة يمكن 
أن تذوب يف ساحاتها الخالفات الطارئة رغم التعقيدات 
الظاهرة يف بعضها إال أنها ســتظل قابلة للحوار مهيأة 
الستنبات الحلول, وهذا ما تم يف اتفاق الرياض بني األشقاء 

اليمنيني .
ولعل أهم عامل لحلحلة امللفات الشائكة بني اليمنيني 
يتمثل يف وجود مرشوع دخيل وهو املرشوع اإلمامي وبما 
أوجد قناعة لدى كل األطــراف اليمنية بأهمية الترسيع 
يف إنجاز االتفــاق ملواجهة الخطر الذي يرون أن إمكانية 
االتفاق معه مستحيلة نظراً لاليدلوجيا التي يستند إليها 

اإلماميون واالرتباطات الخارجية مع املرشوع الفاريس.
 والحق أن اتفاق الرياض مؤرش إىل حقيقة مفادها أن 
اليمنيني يمثلون َجسداً واحداً ال ينبغي استمرار الشقاق 
بينهم.. كما أن االتفاق مؤرش أيضاً عىل ارتفاع منســوب 
الوعي السيايس لدى األطراف اليمنية إذ تم توجيه البوصلة 
العدائية إىل الســاللة الدعية التي ال ترى يف اليمنيني إال 

أدوات لتحقيق مشاريعها الكهنوتية.
لقد انتقل اليمنيــون إىل مرحلة جديدة يف الرصاع مع 
الســاللة بعد اتفاق الرياض الذي يشكل أرضية صلبة 
لتعود عىل أساسه الحكومة ملمارســة مهامها, وتنتهي 
الرصاعات الجانبية بني أطراف الرشعية وبما يجعل من 
كل الجهود منصبة يف االتجاه الصحيح املتمثل يف محوري 
دحر االنقالب اإلمامي, والبناء والتنمية للمناطق املحررة.. 

وذاك ما يصبو إليه اليمنيون.
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مـديـر الـدائرة رئيس التحرير:

العميد الركن/ أحـمـد األشــول
مـديــر التحــرير:

عقيد/ عبداحلكيم الشريحي

ملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابطملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابط

النسـخـة اإلجنليزية للموقع:النسـخـة اإلجنليزية للموقع:

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

/http://www.26sepnews.net 
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تابعوناتابعونا

عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 

تعلن النيابة اجلزائية املتخصصة/ عدن، بأنه وتنفيذًا لقرار احملكمة اجلزائية فـي جلستها املنعقدة بتاريخ 4/2/ 2020م بأن على املتهمني التالية أسماؤهم أدناه، 
احلضور إلى مقر احملكمة اجلزائية املتخصصة فـي عدن/ خور مكسر،  للرد على الدعوى اجلزائية املقدمة ضدهم من النيابة اجلزائية رقم )165( لعام 2018 ج.ج، ما 
لم سيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات محاكمة املتهمني الفارين من العدالة استنادًا إلى نصوص املواد )285-288( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )13( لعام 1994م.

وهــــــــــــــــــــــــــم:

مــطـلـوبـــون للــعـــدالــة

الــعـدد »١٩٤٠« الخميس ١٦ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٦ أغسطس ٢٠٢٠م

وفاة وفاة 1717 شخصا وإصابة  شخصا وإصابة 44آخرين جراء األمطار والسيول يف مأربآخرين جراء األمطار والسيول يف مأرب

مفوضية الالجئني: 
ترضر 9 آالف أرسة جراء 

السيول يف حمافظتي 
احلديدة وحجة

قالت مفوضية الالجئني التابعة 
لألمــم املتحــدة، :"إن  األمطار 
الغزيرة والسيول التي شهدتها 
محافظتا حجة والحديدة تسببت 
بأرضاٍر طالــت أكثر من 9,000 
عائلة. وأكــدت املنظمة أن فرق 
املساعدة التابعة لها سارعت إىل 
مساعدة آالف األشخاص باملواد 
الغذائية ومواد املأوى. وتشــهد 
عدة محافظات يمنية منذ نحو 
أسبوعني، أمطاراً غزيرة وسيول 
جارفة تســببت بخسائر مادية 

وبرشية كبرية.


