
دعا رئيس مجلس النواب الشيخ 
ســلطان الربكاني، الثالثاء، مجلس 
الشيوخ والنواب األمريكي إىل إقرار 
تصنيف جماعــة الحوثي منظمة 

اإلرهابية.
حاء ذلك يف رسالة وجهها رئيس 
مجلس النواب، الثالثــاء، إىل نائب 
الرئيس األمريكــي ورئيس مجلس 
الشيوخ مايك بينس ورئيسة مجلس 
النواب نانيس بيلويس، بشــأن قرار 
اإلدارة األمريكية تصنيف ميلشــيا 

الحوثي كجماعة إرهابية.
وأكد الربكاني يف الرســالة، بأن 
القرار عادل يلبي تطلعات الشــعب 
اليمني وقواه السياسية ودافعاً للحل 

الســيايس لألزمة اليمنية، ويعترب 
توصيفاً دقيقاً لجماعة ارتكبت كل 
ما يســتوجب لتصنيفها كجماعة 
إرهابية قتلت املدنيني واســتهدفت 
البنى التحتية املدنية داخل وخارج 
اليمن يف عمليات جهادية انغماسية.

وقال الربكاني يف الرســالة: "إن 
ترصفات مليشيا الحوثي اإلرهابية 
املدعومــة من إيــران، والتي تّدعي 
التفوق العرقي وأفضليتها بالحكم 
اإللهــي ال يختلف عــن ترصفات 
الجماعــات النازيــة والفاشــية، 
التــي ُهزمت إبان الحــرب العاملية 

الثانيــة مع بزوغ فجر 
الديموقراطية والحرية 

احلوثيون.. مجاعة إرهابية
الحوثيــون جماعة إرهابية، منــذ أن صنفتهم 
الخارجية األمريكية أم من قبل التصنيف األمريكي؟ 
وإن كان التصنيف ناجما عن جرائم ارتكبتها هذه 
الجماعة اإلرهابية فلم تأخر تصنيفها كجماعة إرهابية 
كل هذه السنني التي أوغلت خاللها هذه الجماعة يف 
جرائم القتل والتعذيب والتجويع والترشيد والنهب 
بحق اليمنيني الذين أسمعوا الضمري اإلنساني أصوات 
أوجاعهم عله ينترص ملظلوميتهم التي ال مثيل لها يف 

تاريخ اإلجرام البرشي كله؟!
الحوثيون جماعة إرهابية فاقت بوحشية جرائمها 
جرائم الفاشية والنازية فقد سفكت وال زالت تسفك 
دم اليمني وتنهب ماله وترشد أطفاله وتفجر منزله 
يف آن وهو مالم تقم به كل جماعات اإلرهاب التي 
وقف يف وجهها الضمري اإلنساني عىل املستوويني 
الرسمي والشعبي وهو الضمري نفسه الذي سكت 
عن إرهاب جماعة الحوثي للشعب اليمني طيلة ست 

سنوات حرب طائفية مدمرة.
الشعب اليمني املكلوم جسديا ونفسيا جراء معاناته 
املستمرة من شدة وطأة البطش الحوثي أحس أخريا 
أن صدى صوته أحدث متغريا دوليا إيجابيا لصالحه 
مستبرشا يف اآلن أن تصنيف الحوثيني جماعة إرهابية 
سيقطع دابرها ودابر دولة الرش واإلرهاب األوىل يف 
العالم إيران الداعمة لإلرهابيني الحوثيني بكل وسائل 
القتل والدمار والجرائم الوحشــية التي تمارسها 
الجماعة بحق اليمنيــني يف كل املحافظات الواقعة 
تحت سيطرتها بل وتطال بها املحافظات املحررة 
من خالل الصواريخ البالستية اإليرانية والتي طالت 
مطار عدن مستهدفة منشأة مدنية يف جريمة حرب 
تضاف إىل سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبتها خالل 
الست السنوات املنرصمة من مسرية اإلرهاب الحوثي 

املدعوم من إيران.
الحوثيون جماعــة إرهابية منذ بدايات تخلقها 
األوىل يف رحم الثقافــة الظالمية العنرصية داخل 
كهوف مران وحيدان صعدة، فقد ترشبت داخلها 
أفكار العنرصية املقيتــة والكراهية الخبيثة لكل 
ماهو مخالف لها ومن غري ســاللتها وهي ثقافة 
الثورة املصدرة التي اعتمدتها آيات إيران الشيطانية 
للسيطرة عىل محيطها العربي تحت ذريعة مظلومية 

ثبت أنها ظاملة.
الحوثيون جماعة إرهابيــة تصنيف لن يلمس 
املجتمع اليمني واإلقليمي والــدويل أثره مالم تتم 
سيطرة الرشعية عســكرياً عىل رئة تنفسه مدينة 
الحديدة وميناءها ودعم التحالــف العربي بكل 
اإلمكانيات الجيش الوطني وإطالق عنان تحركه 
وفقا لخططه القتالية يف كل جبهات املواجهة مع 

الجماعة اإلرهابية..
لن يكون للتصنيف أثر مالــم توحد الطاقات 
واإلمكانات وطنيا وإقليميــا للقضاء عىل اإلرهاب 
الحوثي العابر للحدود والذي إن ترك سيصبح بفعل 
دعم دولة اإلرهاب إيران وخرباتها الكبرية يف مجاالت 
الدعم والتخطيط لألعمال اإلرهابية عابرا للقارات 
متآزرا مع منظمة الحشد الشعبي اإلرهابية يف العراق 

وحزب الله اإلرهابي يف لبنان.

خالل لقائه نائب السفير البريطاني لدى بالدنا

نائب الرئيس: جرائم املليشيا احلوثية وإفشاهلا جلهود السالم تؤكد بأهنا منظمة إرهابية
أشــاد فخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية، 
باملواقف البطوليــة واملآثر الخالدة 
للفقيد الشيخ سنان أبو لحوم والتي 
جسدها خالل مشوار حياته يف سبيل 
الدفاع عن الوطن ومبادئ وقيم ثورة 
الـ 26 من سبتمرب الخالدة وانعتاق 
الشعب اليمني من سطوة الطغيان 
وظلم اإلمامة الكهنوتية.. مشرياً إىل 
أن مواقف الفقيد ظلت كما هي وفيًة 
للقيم واملبــادئ وللوطن ومناهضة 

للمرشوع الساليل الكهنوتي.
جاء ذلك خالل إجرائــه اتصاالً 
هاتفياً بالشيخ سبأ سنان ابو لحوم، 
عزاه من خالله وإخوانه وكافة أرسة 
آل لحوم بوفاة والده الشيخ سنان أبو 

لحوم.
ولفت فخامة الرئيس، إىل املراحل 
الوطنيــة والتاريخية للفقيد ومعه 
رجال النضال الوطني وأحراره الذين 
خاضوا معارك ضد الحكم اإلمامي 
دفاعاً عن الثورة والجمهورية حتى 
تحقيق النرص..مؤكداً أن رحيله شكل 
خسارة كبرية عىل الوطن الذي يعيش 
اليوم أصعــب لحظاته الحرجة بعد 
محاولة األئمة الجدد العودة باليمن 

إىل العهود الظالمية وعرص التخلف 
والفقر والجهل واملرض واالستبداد 

والظلم وتنفيذهم أجنــدات إيران 
وأطماعها التوسعية يف املنطقة.

وعــرب رئيــس الجمهورية، عن 
خالص التعازي وصادق املواســاة 
بهذا املصاب اآلليم..سائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.
من جانبه، عرب الشــيخ سبأ أبو 
لحوم عن شكره وامتنانه للمواقف 
اإلنسانية لفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية يف 

كل املراحل والظروف.  
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية، 
االثنني، برقية عزاء ومواساة يف وفاة 
املناضل الشــيخ عبدالقوي حسني 
عبدالقوي الحميقاني بعد معاناته 

مع املرض.
وأشــار رئيــس الجمهورية يف 
الربقية، إىل مناقب الفقيد الوطنية 
واملواقف البطولية التي جســدها 
من خالل مشــاركته يف ثــورة الـ 
26 من ســبتمرب الخالدة يف الدفاع 
عن الثــورة والجمهورية ومواجهة 
النظام اإلمامي الكهنوتي البغيض.. 

الفتاً إىل كفاءته القيادية 
يف املناصب التي تقلدها 

أوضح نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، بأنه منذ ظهور 
جماعة الحوثي واستيالئها عىل العاصمة 
صنعاء، عرّضت اليمن واليمنيني ملخاطر 
حقيقية أمنية وسياســية ومجتمعية، 
وكل سلوكياتها وجرائمها املشينة يف تعز 
ومأرب ومحافظات اليمن واســتهدافها 
األشــقاء يف اململكة وتهديدها للممرات 
املائية، ُتثبــت بأنها منظمــة إرهابية 
حقيقيــة تتعمد إعاقة جهود الســالم 

وإفشالها. 
وأشار نائب رئيس الجمهورية خالل 
لقائه، أمــس األربعاء، نائب الســفري 
الربيطانــي لدى بالدنــا القائم بأعمال 
السفارة سايمون سمارت، إىل ممارسات 
مليشــيا االنقالب الحوثيــة بحق أبناء 
الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف 

املليشــيا ومحاولتها القضاء 
عىل الحكومة بقصفها مطار 

رئيس اجلمهورية يـشـيد باملـآثـر اخلـالدة للمناضلني أبـو حلـوم واحلـمـيـقاين

عدد إلكـــتروني

:» لـ »

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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية

السعـر50ريـااًل الــعـدد )١٩٦٤( الـخـمـيـس ١ جـمـاد اآلخـرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٤ ينايــــر ٢٠٢١م
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صـفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية

1

2
3
4
5
6

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2 ...صـ  2

في رسالته إلى رئيسي مجلس الشيوخ والنواب األمريكي 

الربكاين: مجاعة احلوثي قتلت اليمنيني وارتكبت كل ما يستوجب تصنيفها منظمة إرهابية 
تعهد بتعزيز النزاهة للحفاظ على المال العام

رئيس الوزراء: لن جيد الفاسدون بعد اليوم مظلة حلاميتهم أو مراكز قوى تتسرت عىل أفعاهلم

السالم نحو  ودفعها  اإلجرامي  سلوكها  تغيري  عىل  سيجربها  إرهابية  مجاعة  احلوثي  مليشيا  تصنيف  اخلارجية:  وزير 
... تفاصيل صـ 3

أكــد وزير الداخلية اللــواء الركن 
إبراهيم حيــدان، أن النتائج األولية 
للجريمة اإلرهابية التي اســتهدفت 
مطــار عــدن الدويل خــالل وصول 
الحكومة تشــري إىل وقوف مليشــيا 
الحوثي االنقالبيــة وراءها.. منوهاً 
بأهمية قرار تصنيف مليشيا الحوثي 
كجماعــة إرهابية من قبــل وزارة 

الخارجية األمريكية. 
جاء ذلك خالل لقائه، الثالثاء، عرب 
تقنية االتصال املرئي، سفري اململكة 
املتحدة لدى بالدنا مايكل آرون وناقش 
معه سبل استكمال آلية تنفيذ اتفاق 
الرياض وتعزيز األمن واالســتقرار 
يف العاصمــة املؤقتة عــدن وبقية 

املحافظات املحررة.
وثمــن وزير الداخليــة، دور دول 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
الســعودية يف إنجاز اتفاق الرياض 
واســتكمال تنفيذه بشقيه السيايس 
والعســكري، ودعم جهود الحكومة 
لتعزيز األمن واالســتقرار يف املناطق 

املحررة.
وأكد الوزير حيدان، حرص واهتمام 
حكومة الكفاءات السياسية عىل تعزيز 
ودعم الجهود الدولية الرامية إىل إحالل 
السالم وإيقاف الحرب التي أشعلتها 

مليشيا الحوثي االنقالبية.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اململكة 
املتحدة لدعم مســاعي التســوية 
السياســية ومســاندة الرشعيــة 
الدســتورية ممثلة بفخامة رئيس 
الجمهورية املشــري الركــن عبدربه 
منصــور هــادي إلنهــاء االنقالب 
ومكافحة اإلرهاب بكافة أشــكاله 

وصوره.
من جانبه، جدد السفري الربيطاني 
لدى اليمن، مايكل أرون، إدانته للهجوم 
اإلرهابي عىل مطار عدن الدويل.. مشيداً 
باإلجــراءات العملية التــي اتخذتها 
الحكومــة وممارســة عملها من 

العاصمة املؤقتة عدن.  
إىل ذلك، أكد وزيــر الداخلية اللواء 
الركن إبراهيم حيــدان، عىل أهمية 
تكثيــف الجهود الســتكمال تنفيذ 
الشق العســكري واألمني من اتفاق 
الرياض وتعزيز دور األجهزة األمنية 
وتوحيدها وتقديــم الدعم الالزم لها 
لتتمكن من تأدية مهامها ودورها يف 
إرساء األمن واالستقرار يف املحافظات 
املحررة..مشيداً بالدور الذي تقوم به 
دول التحالف العربــي ويف مقدمتها 

اململكة العربية السعودية 
حكومة  ومساندة  لدعم 

وزير الداخلية يؤكد عىل أمهية استكامل تنفيذ 
الشق العسكري واألمني من اتفاق الرياض 

جدد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، تعهد الحكومة بأن يكون 
عنوان املرحلة الحالية لعملها تعزيز النزاهة ومحاربة الفســاد بجميع 
أنواعه املالية واإلدارية وبشكل حاسم ال مساومة فيه، والتزامها املطلق 
بتعزيز اإليرادات والحفاظ عىل املال العام والحد من الهدر.. مشريا إىل أن 
هذا العهد واملسؤولية هي التزام وطني وأخالقي تجاه املواطنني والشعب 

اليمني الذي دفع أثمانا غالية يف الفرتات املاضية النتشار الفساد.
وأكد رئيس الوزراء خالل لقائه، االثنني، يف العاصمة املؤقتة عدن، قيادة 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة، أن الفرصة متاحة اآلن وبعد تشكيل 
الحكومة الجديدة لرتجمة التقارير الصــادرة عن الجهاز ومالحظاته 
عىل أداء أجهزة ومؤسسات الدولة إىل واقع عميل ومحاسبة املقرصين 
والفاسدين عمليا وتطبيق ذلك عىل الجميع دون أي استثناءات أو اعتبارات. 
مشريا إىل أن التعليمات ستصدر إىل جميع الوزارات واملؤسسات واألجهزة 
الحكومية عىل املســتويني املركزي واملحيل للتعاون مع الجهاز املركزي 

للرقابة واملحاسبة بما يعزز من الشفافية والنزاهة.
وقال الدكتــور معني عبدامللــك: "إن الحكومة 

أكد وزيــر الخارجية وشــؤون املغرتبني 
الدكتور أحمد عوض بــن مبارك، عىل أهمية 
تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية من 
قبل وزارة الخارجية األمريكية يف الضغط عىل 
املليشيا وإجبارها عىل تغيري سلوكها اإلجرامي 
ودفعها نحو الســالم .. منوهاً بأن الحكومة 
ستعمل عىل عدم تأثر العمل اإلنساني يف املناطق 
التي ال تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي بذلك 
التصنيف وستعمل مع الجانب األمريكي عىل 
منح اإلعفاءات الالزمة للمنظمات اإلنسانية 

للقيام بمهامها اإلنسانية.
وأشاد وزير الخارجية، خالل لقائه، أمس 
األربعاء، عرب تقنية االتصال املرئي بســفري 
الواليات املتحدة األمريكية لدى بالدنا كريستوفر 
هينزل بالجهود التي تبذلها اإلدارة األمريكية 
لدعم عملية الســالم يف اليمن.. مؤكداً موقف 
الحكومة الداعــم لقــرار اإلدارة األمريكية 

بتصنيف املليشيا الحوثية كجماعة إرهابية.
وقال:" إن قرار تصنيف املليشــيا الحوثية 
كجماعة إرهابية سيســهم بشــكل عميل 
وحقيقي يف الضغط عىل هذه املليشــيا بعد 
سنوات عديدة من تجربة الوسائل الدبلوماسية 
التي لم تزدها إال إرهاباً واستمراراً الستخدام 
العنف وهو ما بدى واضحــاً للعالم أجمع يف 
الهجوم اإلرهابي الذي استهدفت به حكومة 
الكفاءات السياســية واملدنيني يف مطار عدن 

الدويل".
وأضاف بن مبارك "أن قرار تصنيف املليشيا 
الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل أيضاً عىل 
الحد من النفوذ اإليراني الداعم لهذه املليشيا 
ويمنع ويقطع روابط املنظمات اإلرهابية وبما 
يحقق السالم واالستقرار يف املنطقة واإلقليم".

وأشار وزير الخارجية، إىل أن 
الحكومة اليمنيــة تضع نصب 

الجيش  قوات  حققت 
الوطني ورجال املقاومة، 
تقدمــاً ميدانيــاً جديداً 
وتحرير مواقع عسكرية 
اســرتاتيجية يف مديرية 
رحبــة جنوبي محافظة 

مأرب.
وقال مصدر عسكري 
"إن   : لـ"26ســبتمرب" 
أبطال الجيــش الوطني 
رجال  مــن  وبإســناد 
املقاومة الشــعبية شنوا 
املاضيني،  اليومني  خالل 
هجوماً عنيفــاً تمكنت 

خالله من تحرير عدد من املواقع واملرتفعات 
الجبلية االسرتاتيجية يف مديرية رحبة.

وأضاف " أن ابطال الجيش والشــعبية، 
تمكنوا من تحرير واستعادة سلسلة جبال 
قريضة، وجبال الســليفة االســرتاتيجية 
واملواقع املحيطة بهما، بعد معارك عنيفة 
ضد مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 

إيران".
وأشار املصدر إىل استهداف طريان التحالف 

العربي لجميع التعزيزات 
العســكرية للمليشــيا 
الحوثية أثناء املواجهات 
مؤكــدا تكبد مليشــيا 
الحوثي خســائر برشية 
ومادية كبرية وفادحة يف 

العتاد واألرواح".
ويف نفس السياق، أشاد 
رئيس هيئــة العمليات 
الدفاع  الحربية يف وزارة 
اللــواء الركــن، نارص 
باالنتصارات  الذيبانــي 
واملعارك البطولية ألبطال 
الجيش ورجال املقاومة 
الذين يمرغون املليشيا الحوثية ويكبدونها 
الهزائم القاسية عىل امتداد جبهات القتال 
يف محافظات الجوف ومأرب ورشق صنعاء.

وقال اللواء الذيباني يف ترصيح لـ"سبتمرب 
نت" "إن الجيش وقبائل مراد األبية، يحققون 
انتصارات كبرية منذ أيام يف جبهات جنوب 
غرب مــأرب، يف جبهــات مديرية رحبة.. 
مضيفاً بأن املليشيا يف تقهقر وهزائم متتالية 

يف هذه الجبهات وجبهات رصواح 

اللواء الذيباني يشيد بانتصاراتهم 

أبطال اجليش حيررون مواقع اسرتاتيجية جنوب مأرب

احلوثيون.. مجاعة إرهابية منذ ختّلقها يف رحم الكهنوتاحلوثيون.. مجاعة إرهابية منذ ختّلقها يف رحم الكهنوت
إن مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً 
يشكل خطراً على كل اليمنيين دون 

استثناء من صعدة حتى المهرة.

رشطة مأرب .. يقظة أمنية 
تفشل خمططات األعداء

 
 أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة 
اللــواء الدكتور أحمــد املوســاي، بالنجاحات التي 
حققتها األجهزة األمنية بمحافظة مأرب خالل العام 
املايض2020 والتي تمكنت بحسها األمني العايل وكفاءة 
منتســبيها وتعاون املواطنني والدعم الال محدود من 
قيادة السلطة املحلية ممثلة بمحافظ املحافظة اللواء 
ســلطان العرادة، أن تقــّدم أداء متميزا ملس نتائجه 

السكان والنازحون يف املحافظة.
وقال اللواء الدكتور أحمد املوساي يف سياق ترصيحه 
ملوقع "وزارة الداخليــة" إن النجاح األمني الذي حققته 
االجهزة األمنية بمحافظة مارب يعد إنجازا نوعيا ومهما 
نظرا إىل الظروف االســتثنائية التي تتفرّد بها املحافظة، 
وســاكنوها، من حيث وجود جبهات قتالية متعددة يف 
محيطها أو من حيث احتوائها عىل أكرب تجّمع للنازحني 

عىل مستوى البالد. 
وحث اللواء الدكتور أحمد املوساي قيادة األجهزة األمنية 
ورجال األمن البواسل يف محافظة مأرب عىل االستمرارية 
يف حالة اليقظة الدائمة إلفشال مخططات العدو املرتّبص 
باملحافظة وســاكنيها، والذي تغيظه حالة االســتقرار 

وتصيبه يف مقتل.



الــعـدد )١٩٦٤( الـخـمـيـس ١ جـمـاد اآلخـرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٤ ينايــــر ٢٠٢١م تقرير وتتمات 22

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري محــمــد احلــريبيسعـــيد الــصــوفــي
أحــمـــد عــفـيـف

تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الجمهورية

ومنها عضو مجلس الشــعب وعضو مجلس 
النواب ســابقاً.. مؤكــداً أن الفقيد الحميقاني 
كان من الرموز القبلية التي أسهمت يف تأسيس 

الجمهورية.
وعرب فخامة الرئيس، عــن خالص التعازي 
وصادق املواساة إىل أبناء وذوي الفقيد بهذا املصاب 
األليم.. سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.
إىل ذلك، بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة، الثالثاء، برقية عزاء 
ومواساة يف وفاة الشــيخ العالمة محمد صالح 
رجب إمام وخطيب مسجد النور يف مديرية الشيخ 
عثمان بعدن، الذي انتقل إىل جوار ربه إثر مرض 
عضال. وأشار رئيس الجمهورية يف الربقية، إىل 
األدوار اإليجابيــة التي جســدها الفقيد خالل 
مشوار حياته يف املجال الدعوي املتسم بالتسامح 
والوسطية واالعتدال والعلم والتعليم وخدمة دينه 
ووطنه..الفتاً إىل مواقفه االجتماعية يف إصالح ذات 
البني. وعرب فخامة الرئيس، عن خالص التعازي 
وصادق املواساة إىل أبناء وذوي الفقيد بهذا املصاب 
األليم.. سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.   

نائب الرئيس
العاصمة املؤقتة عدن يف سابقة انفردت بها عن 

كل الجماعات اإلرهابية. 
وجرى خالل اللقاء مناقشــة املستجدات يف 
بالدنا والعالقات الثنائية بني البلدين الصديقني، 
وسري استكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض 
والجهود الحكومية يف تطبيع األوضاع، عالوة عىل 

الجهود األممية املبذولة يف إحالل السالم.
وتطرق نائب الرئيس، يف اللقاء، إىل ما قدمته 
الرشعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية من تنازالت يف ســبيل 
إحالل السالم..مجدداً التأكيد عىل التمسك بعملية 
السالم الدائم املبني عىل املرجعيات الثالث املتمثلة 
يف املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس األمن 2216.

مــن جانبه، جــدد القائم بأعمال الســفري 
الربيطاني إدانة بالده للهجمات التي استهدفت 
الحكومة اليمنية يف مطار العاصمة املؤقتة عدن..

مشرياً إىل عدد من القضايا واملوضوعات املرتبطة 
بمساعي السالم والجهود املبذولة يف هذا اإلطار.

البركاني: جماعة الحوثي
وحقوق اإلنسان".

وأضاف "إن هذه الجماعة التي ترفع شــعار 
املوت ألمريكا وإرسائيل واللعنة عىل اليهود وتقوم 
أيدولوجيتها وفكرها عىل التحريض ونرش العنف 
والهجوم عىل الواليات املتحدة األمريكية وشعبها 
وحكومتها هي جماعة إرهابية معادية للسامية 

ولكل من يختلف معها".
 وأكد الربكانــي، أن تصنيف جماعة الحوثي 
منظمة إرهابية الذي تنــوي حكومتكم املوقرة 
إقراره هو قــرار عادل ويف محله ويلبي تطلعات 
الشــعب اليمني وقواه السياسة، وهو توصيف 
دقيق لجماعة ارتكبت كل ما يستوجب لتصنيفها 
كجماعة إرهابية قتلت املدنيني واستهدفت البنى 
التحتية املدنية داخــل وخارج اليمن يف عمليات 

جهادية انغماسيه.
وأشــار رئيس مجلس النواب إىل قتل مليشيا 
الحوثي ألبناء الشعب اليمني وجريانه وتجنيدها 
لألطفال، وحرمان النساء من ممارسة حققوهن 
والزج بهن يف السجون، وتقييد الحريات ومالحقة 
األقليات مثل البهائيني واليهود.. مضيفاً "أن هذه 
األعمال التي تتناىف مع القانون اإلنساني الدويل 
وتتعارض مع املواثيق الدولية يجب أن تتوقف وأن 
يعرف مرتكبوها أنهم لن يفلتوا من العقاب ولذلك 
فإن هذا التصنيف ليس موقفاً سياسياً من طرف 
أو من حزب بل هــو موقف أخالقي تقومون به 

نرصة للشعب اليمني وألجياله القادمة". 
وتابع "إننا إذ نؤكد بأن هذا التصنيف سيكون 
دافعاً للحل السيايس فإن الحكومة اليمنية كما 
نعلم ستظل منخرطة يف املشاورات التي يقودها 
املبعوث األممي لليمــن "مارتني جريفيث" ولن 
يتغري هــذا التوجه بالتصنيف بل سيســاعد يف 

إنجاحه أكثر".
 قال " أود أن أشري بأننا قد خاطبنا الحكومة 
لتقديم كافة التســهيالت للمساعدة يف وصول 
املساعدات اإلنســانية إىل الفئات األشد احتياجا 
والتي عانت من نقص املســاعدات بسبب قيام 
مليشيا الحوثي اإلرهابية بنهب املعونات اإلنسانية 
واإلثراء غري املرشوع من عوائد بيعها" الفتاً إىل 
أن قرار التصنيف سيشمل آلية واضحة وسلسة 
يف الحصــول عىل الرتاخيــص الخاصة بالعمل 
واملساعدات وهو ما سيتيح مزيداً من الشفافية 
عىل التحويالت املالية ما من شأنه إيقاف تمويل 
املجهود الحربي ملليشــيا الحوثي ورسعة إنهاء 

الحرب. 
وأضاف "إنني أقدم لكم هذه الرســالة و كيل 

أمل باستجابتكم الفورية بما يعيد األمل للشعب 
اليمني من أن أصدقــاءه يف العالم الحر يقدرون 
معاناته وحجم الكارثة التي حلت به ولن يسمحوا 
باستمرارها ويقبلوا بأن يرسح ويمرح العابثون 
دون أن يطالهم العقاب وتلجم ممارستهم الغري 
إنسانية ودمويتهم و وحشيتهم التي كان آخرها 
االعتداء اإلرهابي لجماعة الحوثي عىل مطار عدن 
أثناء عودة الحكومة الجديدة يوم 30 ديســمرب 
كانت الحكومة ومســتقبلوها مستهدفون لوال 
إرادة الله بهم جميعاً وقد ســقط العرشات من 
القتىل بينهم عامليني يف املنظمات اإلنسانية وحالة 
اإلرهاب البشعة التي أُبيد فيها جزء من منطقة 
الحيمة يف محافظة تعز وقتل رجالها ونسائها 

وأطفالها".
وأردف قائالً: "إنا إذ نتطلع إىل موقف إنساني 
من مجلسيكم متمنني لكم النجاح والتوفيق ملا 
تشكله الديمقراطية األمريكية من نموذج يحتذي 
به يف كل العالم مرفقني بهذا إليكم بيان مجلس 
النواب يف بالدنا وهو ينسجم مع إرادة كل اليمنيني 
املؤمنني بالسالم والحرية والديمقراطية واحرتام 

حقوق اإلنسان".

وزير الداخلية يؤكد
الكفــاءات السياســية لتطبيــع األوضاع 

واستقرارها .
جاء ذلك خالل لقائه، أمس األربعاء، بالعاصمة 
املؤقتة عدن، رئيس فريق التنســيق واالرتباط 
الســعودي لتنفيذ اتفاق الرياض اللواء محمد 
الربيعي، ملناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة 
باستكمال تنفيذ الشــق العسكري واألمني من 

اتفاق الرياض وتوحيد األجهزة األمنية.
ويف اللقاء، الذي ضم قائد قوات التحالف العربي 
بعدن العميد ركن نايف منيف الحبيل يف عدن وقائد 
قوات الدعم واإلسناد العميد محسن الوايل، أكد 
الوزير حيدان، عىل استمرار الحكومة يف العمل عىل 
تطبيع األوضاع وإعادة األمن واالستقرار وتحقيق 

السالم الشامل واملستدام يف كافة ربوع الوطن. 

وزير الخارجية تصنيف
أعينها أهمية أال يترضر الوضع اإلنســاني يف 
اليمن نتيجة لتصنيف هذه الجماعة اإلرهابية..

مؤكداً أن الحكومة ســتعمل وبالتنسيق بشكل 
متواصل مع حكومة الواليات املتحدة األمريكية 
التخاذ كافة اإلجراءات املناســبة للحد من تأثري 
هذه العقوبات عىل أنشطة العمليات اإلنسانية 
واإلغاثية يف اليمن وخاصة يف املناطق التي ال تزال 

تحت سيطرة هذه الجماعة اإلرهابية.
ونوه بن مبارك، بأن اإلعاقة الحقيقية لعمليات 
اإلغاثة يف اليمن سببها الرئييس هي املليشيا التي 
دأبت عىل افتعال األزمات ونهب ورسقة املساعدات 
ومنع وصولها ملستحقيها واالستمرار بعرقلة عمل 
املنظمات اإلغاثية والتضيق عليهم ورفض كافة 
اآلليات املقرتحة من قبل الحكومة اليمنية واألمم 
املتحدة لتحسني األوضاع االقتصادية والتخفيف 
من معاناة املواطنني يف املناطق الخاضعة لسيطرة 

هذه الجماعة اإلرهابية.
من جانبه جدد سفري الواليات املتحدة، إدانته 
الشــديدة للهجوم عىل مطار عدن الدويل..معرباً 
عن تعازيــه ألرس الضحايا الذين ســقطوا يف 
هذا الحادث..مشــيداً بموقف الحكومة اليمنية 
واستمرارها بممارســة أعمالها من العاصمة 

املؤقتة عدن. 
وأكد الســفري األمريكي، استمرار دعم بالده 
للحكومة اليمنية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن..

مشرياً إىل أن الحكومة األمريكية ستسمر يف تقديم 
املساعدات اإلنسانية للتخفيف من معاناة الشعب 

اليمني.
ويف سياق متصل، أكد وزير الخارجية وشؤون 
املغرتبني، عىل أهمية تصنيف مليشــيا الحوثي 
كجماعة إرهابيــة من قبــل وزارة الخارجية 
األمريكية يف الضغط عىل املليشيا وإجبارها عىل 

تغيري سلوكها اإلجرامي ودفعها نحو السالم .
جاء ذلك خــالل لقائه، الثالثــاء، عرب تقنية 
االتصــال املرئي، مع ســفراء االتحاد األوروبي 
املعتمدين لدى بالدنا وناقش معهم التطورات يف 
امللف اليمني وتوجهــات الحكومة نحو تحقيق 
الســالم باإلضافة إىل تصنيف وزارة الخارجية 

األمريكية ملليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية .
وأشــار الوزير بن مبــارك إىل التنازالت التي 
قدمتها الحكومة يف إطار مســاعيها لتحقيق 
السالم وإحالل األمن واالستقرار يف اليمن..مؤكداً 
أن حكومة الكفاءات السياسية ستواصل التعامل 

بإيجابية لتحقيق السالم .
وتطرق وزير الخارجية للتحديات التي تواجهها 
الحكومــة ويف مقدمتها التحــدي االقتصادي 
والحفاظ عىل قيمة العملة الوطنية وتحســني 
مســتوى معيشــة املواطنني معربا عن تطلع 
الحكومة لدعم األشــقاء واألصدقاء لها يف هذا 

الجانب.
وتحدث وزير الخارجية عن التحقيقات الجارية 
بشأن الهجوم اإلرهابي عىل مطار عدن الدويل .. 
مؤكداً أن كافة األدلة تشري بشكل قاطع إىل وقوف 
مليشيا الحوثي خلف ذلك الهجوم وأن الهدف 

من ذلك الهجوم كان قتل أمل اليمنيني بتحقيق 
السالم .. مجدداً التأكيد عىل تصميم الحكومة 
عىل عدم السماح ملليشيا الحوثي بتحقيق ذلك 

الهدف. 
من جانبهم، عرب الســفراء األوروبيون عن 
إدانتهم الشــديدة للهجوم عــىل مطار عدن 
الدويل وتعازيهم ألرس الضحايا الذين سقطوا 
وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل .. مثمنني 
الجهود التي تقوم بها الحكومة يف هذه الظروف 
الصعبــة وتصميمهــا عىل تحقيق الســالم 
وممارســة مهامها من العاصمة املؤقتة عدن 
وما يحمله ذلك من رسائل إيجابية .. مؤكدين 
مساندتهم للحكومة يف تنفيذ مهامها ودعمهم 

ألمن واستقرار ووحدة اليمن .  

أبطال الجيش يحررون
يف املخدرة وهيالن واملشــجح وأنها فقدت 
وتفقد العــرشات من عنارصهــا يف املعارك 

املستمرة.
وأكد أن االنتصارات والبطوالت الكبرية التي 
يحققها أبطال الجيش ورجال املقاومة الشعبية 
الباســلة يف مختلف جبهات وميادين الرشف 
والبطولة، ما هــو إال بداية االنتصار الحقيقي 

والكبري للثورة والجمهورية.
وقال :" إن هذا العام ســيكون عام النرص 
والخالص من املليشيا الحوثية اإلرهابية، وعام 
استعادة الدولة املخطوفة، ومؤسساتها املختلفة 
والقضاء عىل مليشيا التمرد واالنقالب اإلمامي".

شرطة مأرب .. 
إىل ذلك أصدرت رشطة محافظة مارب األحد، 
تقريراً حصلت 26 سبتمرب عىل نسخة منه، رصد 
أهم اإلنجازات والنجاحات التي تحققت خالل العام 
املايض والذي أسماه التقرير " عام الكفاءة األمنية 
والتحديث الشامل للعمل األمني يف املحافظة" حيث 
شملت املنظومة األمنية عمليات تحديث لألنظمة 
واآلليات واألدوات الحديثة برعاية ودعم السلطة 
املحلية ممثلة باللواء/ ســلطان بن عيل العرادة 
محافظ املحافظة - رئيس اللجنة األمنية، وقيادة 

وزارة الداخلية..
 وأوضح التقريــر. أن األجهزة األمنية برشطة 
املحافظة نجحت يف مواجهــة التحديات األمنية 
ومواكبة الظروف التي طرأت يف مسار املواجهة 

مع مليشيا الحوثي االنقالبية.
مبينا  أن أجمايل الجرائم الجنائية بلغت )1763( 
جريمة وضبــط )1568( جريمــة توزعت بني  
)1162( جريمة جســيمة و)406( غري جسيمة، 
وبلغت بنسبة الضبط %89. حيث توزعت الجرائم 
الجسيمة املضبوطة :  )20( رسقة سيارات و)38( 
رسقة محالت تجارية و)40( تهريب وتملك وحيازة 
حشــيش ومخدرات ..كما بلغ أجمايل املضبوطني 
)1615(،  وتمــت أحالــة )562( جريمة للنيابة، 
و)129( رهــن التحقيــق، و)446( جهة أخرى، 
و)330( انتهت بالصلــح، و)88( وقف اجراءات، 

و)71( قيد التحري، و)137( ضد مجهول
 وأكد التقرير اىل أنه تم ضبط عدد)84( جريمة 
من األعوام السابقة، وأحيل )29( منها للنيابة، 
و)21( انتهت بالصلح والتنازالت، و)19( أحيلت 

إىل جهات أخرى، و)15( رهن التحقيق.
ويف مجال رفع مســتوى الكفاءة واالحرتافية 
ملنتســبي رشطة املحافظة يف مختلــف املهام 
املسنودة إليهم قال التقرير إن رشطة املحافظة 
بكافة فروعها نفذت عدد )49( ورشة عمل ودورة 
تدريبية تخصصية وقانونيــة وتوعوية وعلمية 
وتأهيلية، باإلضافة إىل نوعية "مهارات قتالية"، 
وبلغ إجمايل املســتفيدين من هذه الدورات عدد 

)2819( ضابطاً وصف ضابط وفرداً. 
ويف جانب االســتحداثات، كشف التقرير عن 
إنشاء )6( مناطق أمنية خالل العام 2020 ملواجهة 
التحديات الطارئة التي اســتجدت عىل ســاحة 
املواجهة مع العدو اإلرهابي حيث تم اســتحداث 
عدد)23( مرشوعاً بمبلغ وقدره )175,796،010( 
رياالت يمنية يف عدة مجــاالت، منها )3( أنظمة 
حديثة متعلقة باألمن االلكرتوني، و)12( تطوير 

البنية التحتية، و)8( مجاالت الخدمات األمنية. 
وبحســب التقرير فقد أصدرت رشطة السري 
باملحافظة عــدد )5893( توثيق ملكية "ترقيم 
سيارات"، واستخراج رخصة قيادة عدد )2150(، 
ونقل ملكية عدد)266(، وتحويل واستبدال ملكية 
)3011(، وتقييد مخالفات عدد )2183(،  فيما 
أصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية 
فرع مأرب عــدد )8948( وثيقة، منها )6486( 
جوازاً جديداً، )260( جوازاً بدل تالف، )156( جوازاً 
بدل فاقد، )1757( تجديد جواز، )17( تعديل جواز 

)272( بدل إضافة. 
كما تمكنت مصلحة األحوال املدنية من إصدار 
عــدد )18859( وثيقة، منهــا )8582( بطاقة 
شــخصية جديدة، و)3168( بطاقة بدل فاقد، 
و)738( بطاقة عائلية، و)6150( شهادة ميالد، 

و)221( شهادة وفاة.
وفيما يخص إدارة الدفاع املدني يف إخماد عدد 
)57( حالة حريق، وإنقاد عدد )16( حالة غرق، 
وتوزيع عــدد )530( طفاية حريــق ملخيمات 

النازحني.

إعالنات فقدان

إعـــــالن قـــضـائــي اعالن مؤسسي 

إعـــــالن قـــضـائــيإعـــــالن قـــضـائــيإعـــــالن قـــضـائــيإعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي

تعلن النيابة العامة العســكرية بأنه وتنفيذا 
لقرار املحكمة الصادر بتاريخ 23/12/2020م 
يف القضية الجنائية رقم 6 لســنة 2020م ج.ج 
الخاصة باتهام / حســن ادريس إرلو إيراني 
الجنسية املتهم بالتجسس والتخريب واالشرتاك 
مع املليشيات الحوثي االنقالبية يف إدارة العمليات 
العدائية ضد الجيش الوطني والشــعب اليمني 
بأن عليه الحضور إىل املحكمة العسكرية الثالثة 
للرد عىل الدعوى املقدمة ضده من النيابة العامة 
العسكرية، مالم فسيتم محاكمته وفقاً إلجراءات 
محاكمة املتهمني الفارين مــن وجه العدالة، 
استناداً إىل نص املادة رقم 285 وما بعدها من 
القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م 

بشأن اإلجراءات الجزائية العام.

يعلن مكتب الشــؤون االجتماعية والعمل بمحافظة 
)تعز( واللجنــة التحضريية لجمعيــة طالئع الخري 
التنموية بعزلة املســاحني مديرية الشــمايتني بأنه 
تقرر عقــد االجتماع التأســييس للجمعية وذلك يوم 
الســبت املوافق 2021/1/23م وذلك يف تمام الساعة 
العارشةصباحا يف منزل االخ/ إدريس شمسان نعمان 
الكائن / بعزلة املســاحني - مديرية الشمايتني وذلك 
ملناقشة مرشوع النظام االســايس وإقراره وانتخاب 

هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية.
  فعىل الراغبني االنتساب للجمعية تسجيل أسمائهم 
لــدى االخ/ إدريس شمســان نعمــان تلفون رقم 
)773189734( علما بان باب االنتســاب لعضوية 
الجمعية سيظل مفتوحا حتى موعد انعقاد االجتماع 

التأسييس.

ــن  ــدي ع ــد امله ــب محم ــل غال ــتفيد هائ ــن مس  يعل
فقــدان بطاقتــه الشــخصية الصــادرة مــن محافظــة 
مــارب برقــم ) 14010066938( فعــىل مــن وجدهــا 

ــة... ــز رشط ــرب مرك ــا إىل أق إيصاله
ــن  ــدي ع ــد امله ــب محم ــل غال ــتفيد هائ ــن مس  يعل
فقــدان بطاقتــه الشــخصية الصــادرة مــن محافظــة 
مــارب برقــم ) 14010066938( فعــىل مــن وجدهــا 

ــة... ــز رشط ــرب مرك ــا إىل أق إيصاله

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأن عىل املدعي 
عليه موىس عيل هادي الحميدي الحضور إىل 
املحكمة إىل جلســة 4/2/2021م للرد عىل 
الدعوي املقدمة ضده من املدعي احمد حسني 
صالح الحميدي دعوى مطالبة بإخالء العني 

املؤجرة.

تقدم إىل محكمة مارب االبتدائية االخ سعيد 
حمد صالح سعيد العبيدي مدعيا أنه حصل 
خطأ يف اللقب العبيدي والصحيح هو غريب 
ليصبح اسمه الصحيح سعيد حمد صالح 
سعيد غريب، ومن له أي اعرتاض يقدمه أمام 
املحكمة خالل مدة شهر من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن عىل 
املدعى عليه فضل ناجي جابر الغادر 
الحضور إىل املحكمة للرد عىل دعوى 
الفسخ املرفوعة ضده من املدعية عبري 

محمد قايد املفزر .

تعلن محكمة حريــب االبتدائية بأنه تقدم إليها 
األخ/ حمري أحمد عيل مساعد عجري مدعيا أنه 
حصل خطأ يف بطاقته الشخصية حيث تم كتابته 
/ حمري أحمد عيل القهايل واسمه الصحيح هو 
/حمري أحمد عيل مســاعد عجري ويطلب إثبات 
ذلك بحكم رشعي فمن له أي اعرتاض قدمه أمام 

املحكمة خالل مدة شهر من تاريخ اإلعالن.

 تعلن محكمة حريب االبتدائيه أنه تقدم إليها 
املواطن حسني احمد عبدربه الساري مدعيا أنه 
حصل خطاء يف بطاقته الشخصية حيث كتب 
حسني احمد الساري الحماد والصحيح حسني 
احمد عبدربه الساري ويطلب إثبات ذلك بحكم 
رشعي فمن له أي اعرتاض عليه تقديمة أمام 

املحكمة خالل املده املحددة قانونا. 

 تعلن محكمة حريب االبتدائيه أنه تقدم 
إليها املواطن عيل نارص عيل مدراج يطلب 
تغري اسمة من عيل نارص عيل مدراج اىل 
ناجي نارص عىل مدراج  ويطلب إثبات 
ذلك بحكم رشعي فمن له أي اعرتاض 
عليه تقديمة أمام املحكمة خالل املده 

املحددة قانونا. 

افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن 
عديو، أمس األربعــاء، املرحلة األوىل من 
مرشوع ميناء قنــا النفطي والتجاري 

بالرشيط الساحيل بمديرية رضوم. 
ودشــن املحافظ، عملية تفريغ أول 
الشــحنات النفطية الواصلة إىل امليناء 
والتي تقدر بسبعة عرش ألف طن.. وخالل 
التدشني أشــار املحافظ بن عديو إىل أن 
افتتاح ميناء قنا النفطي والتجاري الجديد 
يأتي برعاية فخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس 
مجلس الوزراء الدكتور معني عبد امللك.  

واســتعرض املحافــظ، األهميــة 
االســرتاتيجية والتاريخية للميناء الذي 
يقع بالقرب من خــط املالحة الدولية.. 
منوها بمزاياه الطبيعية واملالحية والتي 
تؤهله بأن يكون يف مصاف املوانئ اليمنية 
الكبرية، بما يسهم يف رفع القدرات املالية 
واالقتصادية باملحافظة، وتعزيز الحركة 
التجارية واالســتثمارية يف محافظات 

إقليمي سبأ وحرضموت. 
وأشاد املحافظ بالتدابري الفنية املؤقتة 
التي اتخذتها الرشكــة لتفريغ البواخر 
النفطيــة الواصلة للميناء.. مشــددا 

عــىل رضورة الترسيع بوتــرية العمل 
ومضاعفتها حتى يتم استكمال املكونات 
األساســية للمرحلة األوىل والثانية من 
مرشوع امليناء والخاصة بأرصفة امليناء، 
وتركيب منصات التفريغ وتثبيت قطع 
الخزان العائم و بنية الخدمات األساسية 

والتحتية ملرشوع امليناء. 
حرض االفتتاح، عضوا مجلس الشورى 
حسني السعدي ومقبل باعوضة وعضو 

مجلس النواب عبداللــه العجر، و قائد 
الرشطة العسكرية اللواء نارص النوبة، 
واألمــني العــام ملحيل شــبوة عبدربه 
هشــله ووكالء املحافظة، وقائد محور 
عتق قائد اللواء 30 مشــاة العميد عزيز 
العتيقي، وقادة األلوية والوحدات األمنية 
واإلدارية باملحافظة وشخصيات برملانية 

واجتماعية.  

 وجه محافظ تعز، نبيل شمسان، الجهات املعنية 
باملحافظة بمعالجة مطالب جرحى الحرب وقبول 
جميع الجرحى املعاقني وإعفائهم من الرســوم يف 
جميع الجامعات الحكوميــة والخاصة والكليات 

واملعاهد التقنية واملدارس الحكومية والخاصة.
جاء ذلك أثناء لقائــه، الثالثاء، مع ممثيل رابطة 
جرحى تعز، وناقش معهم أوضاع ومطالب الجرحى 
والشهداء الذين سقطوا خالل الحرب التي تشهدها 

املدينة منذ انقالب مليشيا الحوثي عىل الرشعية. 
وتطرق اللقاء إىل مناقشة إىل التحديات والصعوبات 
التي تواجه الجرحى وأرس الشهداء وأهمية إعطائهم 
األولوية يف عملية الرتقيم العسكري ضمن محور تعز.

وأكد محافظ تعز، أن قضية الجرحى من القضايا ذات 
األولوية، وأنه ســيعمل عىل متابعة الحكومة من أجل 
اعتماد امليزانية املخصصة للجرحى ورعايتهم واالهتمام 

بهم أسوة بجرحى الحرب يف املحافظات األخرى.   

حمافظ شبوة يفتتح املرحلة األوىل من مرشوع ميناء قنا وتفريغ أول شحنة وقود 

حمافظ تعز يوجه بمعاجلة مطالب 
جرحى احلرب وقبوهلم يف 

اجلامعات وإعفائهم من الرسوم 

برت قدم الزميل صادق الرتيبي  
قرر األطباء بجمهورية مرص العربية، بــرت قدم الصحفي صادق 
الرتيبي الذي أصيب خالل الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مطار عدن 
الدويل أواخر ديسمرب املنرصم قبل أن يتم نقله إىل القاهرة لتلقي العالج 

يف وقت الحق. 
وقالت مصدر مطلع: "إن األطباء يف جمهورية مرص العربية قرروا برت 
قدم الزميل صادق الرتيبي أحد صحفيي ومراسيل صحيفة 26سبتمرب يف 
مدينة عدن، إضافة إىل عمله مراسالً لقناة اليمن الفضائية الرسمية".

وأضافت املصادر أن األطباء املرصيني أجروا اليوم عملية البرت لقدم 
الصحفي الرتيبي، بعد محاوالت استمرت ألكثر من أسبوع لتفادي البرت. 

وأشارت املصادر أن برت األطباء لقدم الزميل الرتيبي نتيجة تعرضه 
إلهمال طبي بعد نقله إىل أحد مستشفيات عقب إصابته بالهجوم وتأخري 

نقله إىل الخارج لتلقي العالج نتيجة خطورة إصابته. 
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شدد على مصارفة المنظمات لألموال عبر البنك المركزي اليمني

باذيب يؤكد حرص احلكومة عىل توفري بيئة عمل آمنة للرشكاء الدوليني يف عدن واملحافظات املحررة

كلف لجنة إلعداد موجهات البرنامج العام للحكومة خالل أسبوعين 

جملس الوزراء يشدد عىل أمهية تعزيز األمن واالستقرار واستكامل إهناء االنقالب واستعادة الدولة
أكد على أهمية اإلصالحات االقتصادية ومعالجة االختالالت وتفعيل أدوات السياسة المالية وتحسين األوضاع المعيشية للمواطنين 

أكد رئيس املجلس الدكتور معني عبدامللك 
، عىل رضورة أن تكــون خطة وبرنامج 
الحكومة غري تقليدية وواقعية وتتواكب 
مع طبيعة التحديات املاثلة وتســتوعب 
التوجيهات الصــادرة من فخامة رئيس 
الجمهورية واتفــاق الرياض، كأولويات 
للمرحلة الحالية والقادمة.. مشددا عىل 
رضورة أن يســتوعب الربنامــج العام 
للحكومة وخططه الهدف األساس املتمثل 
يف استكمال انهاء االنقالب واستعادة الدولة 
وتحقيق إصالحات مالية وإدارية ووفق 
املحددات التي تم مناقشــتها مع القوى 
واملكونات السياســية أثناء مشــاورات 

تشكيل الحكومة.
وقال " لدينا أولويــة عريضة وينبغي 
ان تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا 
وهي إنهاء االنقالب واستعادة الدولة ونرش 

االستقرار وتحقيق التعايف االقتصادي".
جاء أثناء ترؤسه االجتماع الثاني ملجلس 
الوزراء، يف العاصمــة املؤقتة عدن، األحد 
املايض،  ملناقشة موجهات الربنامج العام 
للحكومة، عىل ضوء األولويات املاثلة وامللحة 
خالل الفرتة الراهنــة والقادمة، تمهيدا 

لتقديمه إىل مجلس النواب ملنحها الثقة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير 
الخارجية وشــؤون املغرتبني، وعضوية 
وزراء املالية والتخطيط والتعاون الدويل، 
واالتصاالت وتقنية املعلومات والصناعة 
والتجــارة والنقــل، والخدمــة املدنية 
والتأمينات، إلعداد موجهات الربنامج العام 
للحكومة ووضع املحددات الرئيسة ليتم عىل 
ضوئها إعــداد الخطط القطاعية من قبل 
الوزارات، وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.
وأكد الدكتــور معــني عبدامللك، عىل 
الوزارات وضع خططها وبرامجها بشكل 
مركز ومراعــاة احتياجــات املواطنني 
الخدمية والتنمويــة واالقتصادية، وأن 
تضع يف اعتبارها أن هذا الربنامج سيكون 
محل محاسبة ورقابة من املواطنني قبل 
األجهزة املختصة..  مشــريا إىل أهمية أن 
يرتبط الربنامج العام للحكومة بالنتائج 
ويلمسها الناس، ألنها ســتعطي الثقة 
للمواطنني الذين حان الوقت أن تتكاتف 

جهود الجميع لتخفيف معاناتهم.
ولفت رئيس الوزراء، إىل أهمية الرتكيز 
عىل اإلصالحات االقتصاديــة ومعالجة 
االختالالت التي سادت خالل الفرتة املاضية 
وتفعيل أدوات السياسة املالية والنقدية 
للقيام بدورها يف تحسني األوضاع املعيشية 
للمواطنني وحياتهم اليومية.. مؤكدا أن 

املرحلة القادمة سيكون عنوانها النزاهة 
والشفافية وستحرص الحكومة عىل تفعيل 
كل أدوات الرقابة واملحاســبة ومنظومة 
النزاهة بما يف ذلك الجهاز املركزي للرقابة 
واملحاسبة والهيئة الوطنية العليا ملكافحة 
الفساد.. مشددا عىل رضورة إيجاد عالقة 
تكاملية عىل املســتوى املركزي واملحيل 
وتفعيل أدوات الرقابة عىل رصف إيرادات 
املحافظــات وتخصيصها وفق األولويات 

التي تمس حياة املواطنني.
 وركزت نقاشــات اعضاء املجلس عىل 
األولويــات القصوى التي يجــب أن تحتل 
صدارة الربنامج العام للحكومة خالل الفرتة 
القادمة، ورضورة إيالئها أكرب قدر من العناية 
واالهتمــام ويف مقدمتها اســتكمال إنهاء 
االنقالب الحوثي واستعادة الدولة وتطبيع 
األوضاع يف العاصمــة املؤقتة واملحافظات 
املحررة وتحسني الخدمات وانتظام الرواتب، 

مشريين إىل أن تحقيق انجاز عميل وملموس 
خاصة يف تطبيع األوضاع وتحسني الخدمات 
سيمكن الحكومة من التحرك فوق أرضية 
من االستقرار ويف بيئة إيجابية ومحفزة، من 
شأنها املساعدة الفاعلة يف نجاح الحكومة 
وتعزيز قدراتهــا عىل تجــاوز العديد من 
التحديات اآلخرى، وعىل رأســها استكمال 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب ومكافحة 

اإلرهاب.
وشددت النقاشات عىل أولوية الرتكيز 
عىل مكافحة الفســاد وتنفيذ إصالحات 
جذرية يف الجوانب املالية واإلدارية، إضافة 
تعزيز اإليرادات العامة وتقليص النفقات.. 
الفتني إىل أهمية العمل وتكاتف الجهود بني 
الجميع من القوى واملكونات السياسية 
املشــاركني يف الحكومة لتحقيق األهداف 

والتطلعات الشعبية املعقودة عليها.
وأكد أعضاء مجلس الــوزراء، أهمية 

البناء عىل التوافق يف تشــكيل الحكومة 
لتعزيز وحدة الصــف وخدمة املواطنني 
وتصحيح االختالالت وتفعيل أدوات الرقابة 
والشــفافية وتعزيز االمن واالستقرار يف 
العاصمة املؤقتــة واملحافظات املحررة، 
باعتبارها العامــل الرئيس نحو تحقيق 
الهدف األسايس يف استكمال إنهاء االنقالب 

واستعادة الدولة.
ويف سياق آخر، أشــاد رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك، بالدور الذي 
يلعبه الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
بقيادتــه وكوادره وفروعــه، وحرصهم 
عــىل اســتمرار أداء أعمالهــم والقيام 
بمهامهم رغم الظروف الصعبة الراهنة، 

واالضطرابات التي حدثت يف السابق.
وأكد رئيس الوزراء خالل لقائه، االثنني، 
يف العاصمة املؤقتة عــدن، قيادة الجهاز 
املركزي للرقابة واملحاســبة، أن الفرصة 

متاحة اآلن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة 
لرتجمة التقارير الصــادرة عن الجهاز 
ومالحظاته عىل أداء أجهزة ومؤسسات 
الدولة إىل واقع عميل ومحاسبة املقرصين 
والفاسدين عمليا وتطبيق ذلك عىل الجميع 
دون أي استثناءات أو اعتبارات.. مشريا إىل 
أن التعليمات ستصدر إىل جميع الوزارات 
واملؤسســات واألجهــزة الحكومية عىل 
املســتويني املركزي واملحيل للتعاون مع 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة بما يعزز 

من الشفافية والنزاهة.
وقال " لن يكون هناك أي مربر من اآلن 
لغياب الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
يف أي وحدة حكومية، ومستعدين بذل كل 
ما بوسعنا لتسهيل عملكم وأدائكم، وعىل 
الوزارات والجهات الحكومية والسلطات 
املحليــة، وأي جهات تحــاول أن تعرقل 
أعمالكم يمكنكم إبالغنا وســنذلل لكم 

الصعوبات، ولن نتهاون يف ذلك".
وجدد الدكتور معــني عبدامللك، تعهد 
الحكومة أن يكون عنوان املرحلة الحالية 
لعملها تعزيز النزاهة ومحاربة الفســاد 
بجميع انواعه املالية واإلدارية وبشــكل 
حاسم ال مساومة فيه، والتزامها املطلق 
بتعزيز اإليرادات والحفاظ عىل املال العام 
والحد من الهدر.. مشريا إىل أن هذا العهد 
واملسؤولية هي التزام وطني وأخالقي تجاه 
املواطنني والشعب اليمني الذي دفع أثمانا 
غالية يف الفرتات املاضية النتشار الفساد.. 
الفتا إىل أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة 
الرئيــس عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية حريصة عىل دعم استقاللية 
عمل الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
ومنظومة الشفافية، والعمل بكل الوسائل 
لرتسيخ مفهوم النزاهة كقاعدة واالستثناء 
لها هو الفساد واملفسدين الذين لن يجدوا 
بعد اليوم مظلة لحمايتهم أو مراكز قوى 
تتسرت عىل أفعالهم املدمرة واملرضة بالوطن 

واملواطنني.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مهام الحكومة 
الجديدة األساســية هي إنهاء االنقالب 
واستعادة الدولة ونرش االستقرار وتحقيق 
التعــايف االقتصادي، والــذي لن يتحقق 
دون دور فاعل لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد.. وقال " نحن رديف لكم وسنكون 
عوناً لجهودكم، وثقتنا أنكم شوكة امليزان، 
خاصــة وأنتم كوادر مهنيــة بعيدة عن 

التجاذبات والرصاع السيايس".
وتدارس اللقاء بحضــور مدير مكتب 
رئيس الــوزراء املهنــدس أنيس عوض 
باحارثة، االصالحــات املطلوب إنجازها 
لتقويــة دور الجهاز املركــزي للرقابة 
واملحاسبة لتنفيذ مهامه، وتوفري اإلمكانات 
املطلوبة له بشــكل اســتثنائي، إضافة 
إىل تفعيل الدور التكامــيل بني املنظومة 
القضائية والجهــاز والحكومة، لرتجمة 
جهود الدولة يف تجفيف منابع الفســاد 

واجتثاثه من أجهزة الدولة املختلفة.
بدوره استعرض رئيس الجهاز املركزي 
للرقابة واملحاسبة القايض أبوبكر السقاف، 
التقارير التي أصدرها الجهاز خالل الفرتة 
املاضية والتوصيات ملعالجة أوجه القصور 
واالختالالت.. مشريا إىل خطة الجهاز خالل 
الفــرتة القادمة وتقوية قــدرات وكوادر 
الجهاز..منوهــا إىل أن الفرصة مواتية مع 
تشكيل الحكومة الجديدة والتوافق الراهن 
لتحقيق إنجازات ملموسة عىل صعيد تفعيل 

العمل الرقابي وتعزيز الشفافية والنزاهة.

   رئيس الوزراء : على الوزارات أن تضع في اعتبارها أن برنامج الحكومة سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين واألجهزة المختصة
  نتعهد بمحاربة الفساد المالي واإلداري وبشكل حاسم ال مساومة فيه وتعزيز النزاهة والشفافية للحفاظ على المال العام
   المفسدون لن يجدوا بعد اليوم مظلة لحمايتهم أو مراكز قوى تتستر على أفعالهم المدمرة والمضرة بالوطن والمواطنين

أكد وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور واعد 
باذيب، حرص الحكومة والــوزارة عىل توفري بيئة 
عمل مالئمة وآمنة وتقديم التسهيالت الالزمة لكافة 
الرشكاء الدوليني يف العاصمة املؤقتة عدن واملحافظات 
األخرى لربط وتعزيز األدوار اإلغاثية والتنموية وخدمة 
املواطنني يف مختلف محافظــات الجمهورية بدون 

استثناء.
وجدد وزير التخطيط خالل لقائه، مدراء وممثيل 
الوكاالت واملنظمات األممية، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
االثنني املايض، تأكيده حــرص الحكومة عىل القيام 
بمسؤولياتها الوطنية تجاه مختلف فئات ورشائح 
املجتمع، من خالل العمل املشــرتك واالســرتاتيجي 
مع الرشكاء الدوليني العاملني يف القطاعات اإلغاثية 
واإلنســانية والتنموية لتوفري احتياجات املواطنني 
املترضرين من الحرب وتلبية متطلبات املرحلة الراهنة 
يف مختلف جوانب ومجاالت الحياة، وذلك تنفيذا لخطة 

االستجابة اإلنسانية.
وشدد الوزير باذيب، عىل رضورة ربط كافة أموال 
املانحني املقدمة لتنفيذ املشاريع اإلنسانية والخدمية 
والتنموية بوزارة التخطيط لتتوىل بدورها مسؤولية 
التواصل والتنســيق مع الوزارات والسلطات املحلية 
والجهات الرسمية األخرى بشــأن تنفيذ التدخالت 
الخارجية واملشــاريع املختلفة من جانب املنظمات 
الدولية، كما شدد أيضا عىل اعتماد مصارفة األموال 
من حسابات املنظمات عرب البنك املركزي اليمني، مع 
مراعاة حصول املنظمات عىل أفضل األسعار، والعمل 
عىل تغطية احتياجات املواطنني من السلع عرب البنوك 
التجارية، وذلك بهدف تعزيز األمن واملخزون الغذائي 
وإعادته لوضعه الطبيعي وضمان اســتعادة الدورة 

النقدية من السوق السوداء إىل القطاع املرصيف.
وتطرق إىل اإلجــراءات والتســهيالت الحكومية 
املقدمة عرب وزارة التخطيط للمنظمات، وإعداد وزارة 
التخطيط نافذة إلكرتونية عىل شبكة االنرتنت لتسهيل 
وترسيع إجراءات املنظمــات العاملة يف اليمن، وكذا 
إنشاء الوزارة غرفة عمليات لتقديم كافة الخدمات 
والتسهيالت واملساعدات العاجلة للمنظمات عىل مدار 
الساعة .. الفتا إىل رضورة تواجد مدراء املنظمات يف 

عدن، وحرص قاعدة بيانات خاصة باملنظمات وتوزيع 
الرشاكة مع القطاعني العام والخاص لضمان عدم 
حدوث أي تضارب أو تجاوزات، مع االهتمام املشرتك 
بتجسيد وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والتقييم 

ومواجهة الفساد خالل تنفيذ املشاريع.
وقال وزير التخطيــط: إن الحكومة ورشكاءها 
الدوليني يواجهون تحديات مشرتكة أبرزها عراقيل 
مليشــيا الحوثي االنقالبية أمام إيصال املساعدات 
املختلفة والالزمة ملســتحقيها يف عــدد من املناطق 
واملحافظات الخاضعة لســيطرة االنقالبيني..معربا 
عن التطلع إىل املزيد من تعزيز الثقة والتعاون والعمل 
املشرتك بني الحكومة ورشكائها يف مختلف املجاالت 
ذات االهتمام املشرتك التي تشمل برامج املساعدات 
اإلنســانية واألعمال التنموية للتخفيف من معاناة 
املترضرين .. مشيدا بجهود ومشاريع املنظمات الدولية 

يف مختلف الجوانب.
ودعــا املنظمات إىل الرفع بتقارير شــاملة حول 
أنشطتها وبرامجها لتفادي أي إعاقة لخطط املمولني 

واملانحني، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق 
السالم املجتمعي وتوفري فرص عمل للشباب وخاصة 
باملناطق الريفية، وتعزيز النمو االقتصادي خصوصا 
بمجايل الزراعة واألسماك وتجاوز التداعيات الناتجة 

عن انتشار فريوس كورونا يف املجتمع.
من جانبهم عرب مدراء وممثلو الوكاالت واملنظمات 
األممية، عن سعادتهم بهذا اللقاء مع وزير التخطيط، 
والذي يهدف إىل توسيع الرشاكة ملواصلة تنفيذ خطة 
االستجابة اإلنسانية وتحقيق أولويات املرحلة الراهنة 

املتمثلة بالغذاء والصحة والحماية.
حرض االجتماع وكيليا الوزارة لقطاع التعاون الدويل 
عمر عبدالعزيز وقطاع املشــاريع املهندسة وزيرة 
الرشماني، ووكيل الوزارة املساعد منصور زيد وعدد 
من املعنيني بالوزارة، مع مدراء وممثيل عدد من وكاالت 

ومنظمات األمم املتحدة.
وعىل صعيد متصل، عقد وزير التخطيط والتعاون 
الدويل الدكتور واعد باذيب، يف عدن، االثنني، لقاءين 
منفصلني األول مع ممثل منظمــة الصحة العاملية 

يف اليمن الدكتور أدهم إســماعيل، واآلخر مع القائم 
بأعمال برنامج األغذيــة العاملي يف عدن محمد عيل، 
جــرى خاللهما بحث تعزيز أوجــه التعاون وآليات 
التنسيق املشرتك وأولويات املرحلة الراهنة وخطط 
العام الجديــد 2021م ومواصلة جهود معالجة آثار 

الحرب.  
ويف سياق آخر، بحث وزير التخطيط والتعاون الدويل 
الدكتور واعد باذيب، امس األربعاء، عرب تقنية االتصال 
املرئي، مع الســفري الهولندي لدى بالدنا بيرت ديرك 
هوف، سبل تعزيز أوجه التعاون املشرتك بني البلدين 
وإعادة تفعيل اللجنة اليمنية- الهولندية املشــرتكة 
وعقد اجتماع لإلطالع عىل تفاصيل محفظة املشاريع 
والربامج التي تقدمهــا مملكة هولندا وتقديم كافة 

التسهيالت الالزمة لتنفيذ تلك املشاريع.
وأشــار الوزير باذيــب، إىل القرار الــذي اتخذته 
الخارجية األمريكية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة 
إرهابية..مؤكداً أن القرار سيسهم بشكل كبري يف وضع 
حٍد ألعمال مليشيا الحوثي اإلرهابية وداعميها، من 
خالل تحييد خطر تلك املليشيا، واستهدافها للشعب 
اليمني وتهديد املالحة الدولية ودول الجوار فضال عن 
مساعيها الدائمة إلفشال كافة الجهود السياسية لحل 

األزمة.
وجدد وزير التخطيط، حرص الحكومة عىل اتخاذ 
كافة التدابري الالزمة لعدم تــرضر الجانب اإلغاثي 
واإلنســاني بتداعيات هذا القرار من خالل تسخري 
كافة الجهود وتقديم كافة التسهيالت لضمان استمرار 
العمل اإلنساني واإلغاثي بسالسة لكافة املستفيدين 
يف كل أنحاء اليمن..مثمناً الدعم الذي تقدمه هولندا 

لليمن.
وتطرق باذيب، إىل األوضــاع االقتصادية املرتدية 
يف بالدنا بســبب حالة الحرب التي اشعلتها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية إثر انقالبهــا عىل الدولة وذلك من 
خالل ارتفاع العجز يف املوازنة العامة للدولة وانخفاض 
اإليرادات الحكومية وارتفاع حجم الدين املحيل وتوقف 
النفقات االســتثمارية وانخفاض النفقات العامة 
الجارية إىل أدنى مســتوياتها وعــدم وفائها بالحد 
األدنى من املتطلبات االقتصادية واالجتماعية بما يف 

ذلك النفقات التشغيلية ونفقات األجور واملرتبات لجزء 
كبري من موظفي الدولة، إىل جانب تعثر برامج الحماية 
االجتماعية وانخفاض مستوى املساعدات الخارجية 
حيث تشري التوقعات إىل أن االقتصاد يحتمل تسجيل 
انكماش بحوايل 105  باملائة نتيجة الوضع العام غري 

املحفز للتعايف االقتصادي.
و شدد وزير التخطيط، عىل أهمية تكاتف الجهود 
بني الحكومة واملانحني يف دعم االســتجابة الطارئة 
والرسيعة لالحتياجات العاجلة الناتجة عن آثار الحرب 
وتداعيات فريوس كورونا املســتجد )كوفيد19-(.. 
مشــريا إىل أهمية انتقال تدخالت املانحني و رشكاء 
التنمية من التدخالت اإلغاثية إىل مشــاريع التعايف 
االقتصادي والتنمية املستدامة، و العمل عىل إعداد خطة 
شاملة وفقاً ألولويات الحكومة يف النهوض بقطاعات 
الخدمات األساسية والبنية التحتية واستغالل الثروات 
الطبيعية  لتحقيق االستقرار والتعايف االقتصادي ودعم 
عملية بناء السالم واستثمار رأس املال البرشي وبناء 
جيل قادر عىل العمل والبناء لإلسهام يف إعادة إعمار 

اليمن.
من جانبه، عرب السفري الهولندي عن شكره إلحاطة 
وزير التخطيط والتعاون الدويل عن الشأن السيايس 
واالقتصادي يف اليمن..معرباً عن إدانته للعمل اإلرهابي 
الجبان الذي اســتهدف مطار عدن الدويل..مشــيداً 
بصمود الحكومة وإرصارها عىل العمل بجانب الشعب 
اليمني من العاصمة املؤقتــة عدن..متطلعاً إىل عقد 
مثل هذه اللقــاءات يف العاصمة املؤقتة عدن..مؤكداً 
دعم حكومة بالده للحكومة الرشعية اليمنية وعملية 

السالم وتحقيق االستقرار والتعايف االقتصادي.
كما عرب الســفري الهولندي، عن تأييده ملا طرحه 
الوزير باذيب بشأن أهمية االنتقال إىل العمل التنموي 
بما يضمن تحقيق التنمية املستدامة..مســتعرضاً 
الدعم املقدم من مملكة هولندا لليمن عىل الصعيدين 
اإلغاثي والتنموي من خالل العديد من املشــاريع يف 
قطاعات الصحة واملياه والــرصف الصحي واألمن 
وسيادة القانون والتي تنفذ عرب منظمات األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية..مرحباً بإعادة تفعيل دور اللجنة 

اليمنية - الهولندية املشرتكة.  
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    تقرير/ صالح سيف

قوبل قرار اإلدارة األمريكية بتصنيف مليشيات 
الحوثي منظمة إرهابية، وإدراج ثالثة من قياداتها 
ضمن قوائم اإلرهاب، برتحيب يمني وعربي كبري، 
كونه يضع مليشيا الحوثي يف مكانها الطبيعي إىل 
جانب املنظمات اإلرهابية الدولية، بعد أن أعلنت 
الحرب عىل اليمنيني وسفكت دماءهم وسيطرة 
عىل مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السالح ودمرت 
اليمن ومزقت نسيجه االجتماعي وقوضت أمنه 
واستقراره واســتهدفت دول الجوار باألسلحة 
اإليرانية وهددت املالحة البحرية وطريق التجارة 
العاملية يف مضيق بــاب املندب والبحرين األحمر 
والعربي وتسبب يف حدوث أكرب أزمة إنسانية يف 

اليمن.
وأعلن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
مساء األحد املايض ، إدراج جماعة الحوثي وثالثة 
من قادتها، من بينهم زعيمها عبدامللك الحوثي،عىل 

قائمة اإلرهاب.
وقال بومبيو يف بيان له :" إن وزارة الخارجية 
ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي 
اليمنية، املوالية إليران، منظمة إرهابية أجنبية".

 وأضاف "أعتزم أيضاً إدراج ثالثة من قادتهم 
وهم: عبدامللك الحوثــي، وعبدالخالق بدر الدين 
الحوثــي، وعبدالله يحيى الحاكــم، عىل قائمة 

اإلرهابيني الدوليني".
 وأشــار إىل أن التصنيف يهدف إىل "محاسبة 
)الحوثيني( عىل أعمالهــم اإلرهابية، بما فيها 
الهجمــات العابرة للحدود التي تهّدد الســكان 

املدنيني والبنية التحتية والشحن التجاري.
 ولفت إىل أن عمليــات اإلدراج تهدف أيضا إىل 
تعزيز الجهود الرامية إىل تحقيق السالم والسيادة 
والوحدة يف اليمن البعيد عن التدخل اإليراني والذي 

يعيش بسالم مع جريانه.
 وقال" " إنه ال يمكــن إحراز تقدم يف معالجة 
انعدام االســتقرار يف اليمن إال عند محاســبة 

املسؤولني عن عرقلة السالم عىل أفعالهم".
 وأضاف "لقد تولت جماعة الحوثي قيادة حملة 
وحشية تســببت بمقتل العديد من األشخاص 
واســتمرت يف زعزعة استقرار املنطقة وحرمت 
اليمنيني من إمكانية التوصل إىل حل سلمي للرصاع 
يف بالدهم، واحتضنت أكرب دولة راعية لإلرهاب يف 
العالم بدل أن تنأى بنفسها عن النظام اإليراني".

وأكــد وزير الخارجية األمريكــي، أن الحرس 
الثوري اإليراني زود جماعة الحوثي بالصواريخ 
والطائرات بدون طيــار والتدريب، مما أتاح لها 
اســتهداف املطارات والبنيــة التحتية الحيوية 
األخرى..الفتاً إىل  أن النظام اإليراني يواصل إحباط 
جهود األمم املتحدة والدول الصديقة الرامية إىل حل 
األزمة سلميا وإنهاء الرصاع .. مؤكداً وجود خطة 
لتقليل تأثري التصنيف عىل بعض النشاط اإلنساني 

والواردات إىل اليمن.
وأعرب وزير الخارجية األمريكي، عن استعداد 
الواليات املتحدة للعمل مع املسؤولني املعنيني يف 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية وغري الحكومية 
والجهات املانحة الدولية األخرى ملعالجة هذه اآلثار 
وتداعيات القرار عىل النشاط اإلنساني والواردات 

اإلغاثية والتجارية إىل اليمن.

استجابة للشارع
ورغم أن صدور القرار تأخــر كثرياً رحب به 
اليمنيون واعتربوه استجابة ملطالبهم ومناشداتهم 
املتكررة للمجتمع الدويل بتصنيف مليشيا الحوثي 
جماعــة إرهابيــة، وكان اليمنيــون بمختلف 
توجهاتهم السياســية وفئاتهم االجتماعية قد 
اطلقوا حمــالت إعالمية منظمة عرب وســائل 
اإلعالم املختلفة ومنصــات التواصل االجتماعي 
ونظموا وقفات احتجاجية ومظاهرات ومسريات 
جماهريية يف متخلف املحافظات املحررة خالل 
الفرتة املاضية وناشــدوا مــن خاللها املجتمع 
الدويل عرب هاشــتاج " #صوت_واحد_الحوثي_
جماعة_ارهابية". و توالت ردود فعل الشــارع 
اليمني وبيانات الرتحيب بالقرار األمريكي عىل 
كافة املستويات الرسمية و السياسية والشعبية، 
ورحب مجلس النواب والحكومة اليمنية وكبار 
قيــادات ومســؤويل الدولة اليمنيــة واألحزاب 
واملكونات السياسية والنخب السياسية والثقافية 
والصحفيــني والكتاب والناشــطني اإلعالميني 
والحقوقيني بالقرار األمريكي واعتربوه خطوة أوىل 
يجب أن تتبعها خطوات وقرارات آخرى مماثلة 
وناشدوا املجتمع الدويل والدول العربية واإلسالمية 

بـ"تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية".

حقيقة الحوثية اإلرهابية
مجلس النواب اليمني أشــاد بقــرار اإلدارة 
األمريكية بإدراج مليشيات الحوثي املدعومة ايرانياً 
عىل الئحة املنظمات اإلرهابية ووضع قيادتها عىل 

قائمة اإلرهاب.
وأكد مجلس النواب يف بيان له، أن القرار الصادر 
عن وزير خارجية الواليــات املتحدة األمريكية 
املتضمن إدراج ميليشيات الحوثي االنقالبية عىل 
الئحة املنظمات اإلرهابية جاء بعد أن أدرك العالم 

وتأكد له حقيقة الحوثية اإلرهابية املدعومة من 
إيران.

وأشار املجلس اىل ما تقوم به املليشيا الحوثية 
من جرائم إرهابية وتدمري لليمن أرضاً وإنساناً 
وما تشكله من خطٍر عىل السلم واألمن الدوليني. 
ودعا مجلس النواب، برملانات العالم لدعم هذه 
الخطوة ودفع حكومات بلدانها باتخاذ مواقف 
تدين املليشيا الحوثية ومن يقف وراءها من أجل 
أن تنعم اإلنســانية يف اليمن باألمن واالستقرار 

ويزول الخطر الذي يهدد األمن والسلم الدوليني.
من جانبها، رحبــت الحكومة اليمنية، بقرار 
اإلدارة األمريكيــة بتصنيــف جماعة الحوثيني 
كمنظمــة إرهابية أجنبية، وقالــت "إن القرار 
ينســجم مع مطالبها ملعاقبة مليشيا الحوثي 

اإلرهابية". 
وأضافت وزارة الخارجية وشــؤون املغرتبني 
يف بيان لها " أن الحوثيني يستحقون تصنيفهم 
كمنظمة إرهابية أجنبيــة ليس فقط ألعمالهم 
اإلرهابية ولكن ملســاعيهم الدائمة إلطالة أمد 
الرصاع والتسبب يف أسوأ كارثة إنسانية يف العالم".
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون املغرتبيني، أن 
ما قامت به جماعة الحوثي من جرائم وانتهاكات 
جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل 
من تفجــري للمنازل ودور العبــادة، واضطهاد 
األقليات الدينية، وتهجري املعارضني واملنتقدين 
ملمارســاتهم واعتقــال وتعذيــب الصحفيني 
والناشطني السياسيني  وحصار املدن واستهداف 
املدنيني عشــوائياً وزراعة األلغام يف الرب والبحر 
واستخدام املنشآت الصحية والتعليمية لألغراض 
العسكرية وتدمري املؤسسات االقتصادية يف اليمن 
وكذا اســتهدافها لألعيان املدنية داخل اململكة 

العربية السعودية الشقيقة، 

وارتهانهــم الدائم ألجندات 
إيران التخريبية يف املنطقة والتي تمثل آخرها يف 
محاولة القتل الجماعي ألعضاء حكومة الكفاءات 
السياسية وتقويض العملية السياسية يف اليمن، 
كل هذا يثبت الطبيعــة اإلرهابية لهذه الجماعة 

وعدم جديتها بتحقيق السالم". 
وأوضحت، أن دعم إيــران األيديولوجي واملايل 
والعسكري والفني ملليشــيا الحوثي اإلرهابية 
هو الذي سمح لهم باالنخراط يف أعمال إرهابية 
طائشة ومستهجنة، )بما يف ذلك الهجوم اإلرهابي 
يوم 30 ديســمرب 2020م عىل مطار عدن الذي 
اســتهدف الحكومة وتســبب يف مقتل وجرح 

العرشات*(.
وأضافت " من أجل إنهاء هذا الوضع املأساوي 
الذي صنعته املليشــيا الحوثية، فإن الحكومة 
اليمنية تدعم بشــكل ثابت تصنيف الحكومة 
األمريكية لجماعة الحوثــي كمنظمة إرهابية 

أجنبية". 

توصيف دقيق
بدوره، قال رئيس الوزراء السابق ومستشار 
رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر:" إن 
القرار األمريكي "توصيف دقيق وواقعي للحوثيني، 

وهو قراءة متقدمة للحالة يف اليمن".
وأضاف يف منشور عىل حسابه بـ"بتوتري" أن 
القرار يجرد الحوثيني من سالح املظلمة الكاذبة 
التي أدعوها، ويضع أصدقاء اليمن أمام الحقيقة 
الحوثية جرداء كما هي، الحوثيون منظمة إرهابية 

عنرصية ومتطرفة".
من جهته، قال مستشــار رئيس الجمهورية 
ووزير الخارجية األسبق، عبدامللك املخاليف: "إن 
تصنيف الواليات املتحدة األمريكية ملليشيا الحوثي 

جماعة إرهابية، يتوافــق مع مطالب الحكومة 
اليمنية والشــعب اليمني واملنظمات الحقوقية 
لة، ويخدم عملية  وقرارات األمم املتحدة ذات الصِّ

السالم".
وأضاف املخاليف يف عدة تغريدات عىل حســابه 
بـ"تويرت" ، "أن الشــعب اليمني صنف الحوثي 
كجماعة إرهابية منذ سنوات طويلة من معرفته 
بجرائمها وســلوكها، وما ارتكبته يف حقه من 
إرهاب، وبقي التساؤل عن املعايري املزدوجة دوليا 
والتي تجعل العالم يدين داعش ويغض النظر عن 
جرائم الحوثي التي ال تقل بشاعة عنها إن لم تفق 

عليها".
وأشار املخاليف  إىل جريمة قصف مطار عدن أثناء 
وصول الحكومة اليمنية )يف الـ  30 من ديسمرب 
املايض( وهو مطار مدني والتي أصبح من املؤكد 
مسؤولية مليشيا الحوثي عنها" والتي اعتربها 
"أحد ابشع الجرائم االرهابية املوصوفة يف العالم".

وقال: "إن عىل املجتمع الدويل ويف املقدمة األمم 
املتحــدة إدانتها )قصف مطــار عدن( بوضوح 
كجريمة إرهابية وتصنيف الحوثي املرتكب لهذه 

الجريمة كجماعة إرهابية".
عدم اإلفالت من العقاب

ويف الســياق، رحب التحالف الوطني لألحزاب 
والقوى السياســية بقرار الخارجية األمريكية 
بإدراج مليشيا الحوثي املدعومة من إيران يف قائمة 

املنظمات اإلرهابية.
وقال التحالــف الوطني لألحــزاب والقوى 
السياسية يف بيان له:" نأمل أن يضع هذا القرار حدا 
للجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي يف 
بالدنا والتي اقرتفت فضائع غري مسبوقة ومجازر 

وحشية أغلب ضحاياها األطفال والنساء".

وطالب الحكومة ومجلس النواب برسعة إصدار 
الترشيعات الالزمة لتجريم ســلوك هذه جماعة 
الحوثي وتصنيفها كواحدة من جماعات العنف 

واإلرهاب.

تحييد خطر اإلرهاب
عربيا رحبت اململكة العربية السعودية بقرار 
اإلدارة األمريكية بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة 

إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم اإلرهاب.
وقالت وزارة الخارجية السعودية يف بيان لها 
: "إن تصنيف اإلدارة األمريكية مليليشيا الحوثي 
منظمة إرهابية خطوة منســجمة مع مطالب 
الحكومة الرشعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات 
امليليشيا املدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر 
حقيقية أدت إىل تدهور الوضع اإلنساني للشعب 
اليمني، واستمرار تهديداتها لألمن والسلم الدوليني 

واقتصاد العالم".
وعرّبت الخارجية الســعودية عن أملها يف أن 
يســهم التصنيف األمريكي يف وضع حٍد ألعمال 
ميليشيا الحوثي اإلرهابية وداعميها، وتحييد خطر 
امليليشيات الحوثية، وإيقاف تزويدها بالصواريخ 
والطائرات دون طيار واألسلحة النوعية واألموال 
لتمويل مجهودها الحربي و الستهداف الشعب 

اليمني وتهديد املالحة الدولية ودول الجوار.
وأكدت الخارجية السعودية، أن تصنيف مليشيا 
الحوثي منظمة إرهابية ســيؤدي لدعم وإنجاح 
الجهود السياسية القائمة وسيجرب قادة امليليشيا 
املدعومة من إيران عىل العودة بشكل جاد لطاولة 

املشاورات السياسية. 
من جانبهــا، رحبت دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، بإعالن واشنطن إدراج جماعة الحوثيني 

املدعومة من إيران، يف قوائم اإلرهاب،  وأبرز ثالثة 
قادة يف الجماعة كإرهابيني دوليني.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي 
أنور قرقاش يف تغريدة  عىل حسابه بـ" بتوتري"، 
: "نرحب بقرار اإلدارة األمريكية تصنيف ميليشيا 
الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن 

قوائم اإلرهاب".
وأضاف " أن انقالب املليشيا الحوثية عىل الدولة 
ومؤسســاتها وعىل املجتمع اليمني ونســيجه 
االجتماعي واملدني أشعل رشارة العنف والفوىض 
وأدى اىل التدهور املأســاوي للوضع اإلنساني يف 

اليمن"
كما رحبت مملكــة البحرين بقــرار اإلدارة 
األمريكيــة تصنيف ميليشــيا الحوثي منظمة 

إرهابية، ووضع قياداتها عىل قائمة اإلرهاب.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية يف بيان لها: 
" إنها خطوة رضورية لوضــع حد لالنتهاكات 
الخطرية التــي تقوم بها ضد الشــعب اليمني 
الشقيق، ومواجهة إرصارها املستمر عىل زعزعة 
األمن واالستقرار يف املنطقة تنفيًذا ألجندة النظام 

اإليراني الذي يدعمها".
وأشادت بالجهود الكبرية التي تبذلها الواليات 
املتحدة األمريكيــة، من أجل اســتتباب األمن 
واالستقرار والسالم يف املنطقة والعالم ومحاربة 

اإلرهاب وتنظيماته املتطرفة.
وأكدت الخارجية البحرينية، عىل األهمية البالغة 
لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، 
وعىل رضورة اتخاذ املجتمع الــدويل إلجراءات 
مماثلة تجاه هذه امليليشيا اإلرهابية، بسبب ما 
ترتكبه من اعتداءات آثمة عىل الشعب اليمني ودول 
الجوار وتهديد املالحة الدولية، ومواصلتها عرقلة 
كافة الجهــود الهادفة 

للتوصل إىل ســالم دائم 
وحل سيايس يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها 

وسالمة أراضيها.   

الحد من اإلرهاب الحوثي
ويف نفس الســياق، رحب الربملــان العربي، 
بقرار اإلدارة األمريكية تصنيف ميليشيا  الحوثي 
االنقالبية منظمــة إرهابية ووضع قيادتها عىل 

قائمة اإلرهاب. 
وقال رئيس الربملان العربي عادل العسومي :" إن 
هذا القرار من شأنه أن يضع حداً لألعمال  اإلرهابية 
واالنتهاكات اإلنسانية وجرائم الحرب التي تقوم 
بها مليشيا الحوثي اإلرهابية بحق املدنيني األبرياء 
 من أبناء الشعب اليمني، واستهدافها املستمر لدول 
الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات املسرية 
 املفخخة، وتهديدها املبارش ألمن املالحة الدولية 
يف البحر األحمر، ومساعيها الدائمة إلفشال كافة 
الجهود  السياسية لحل األزمة اليمنية مما فاقم 

من معاناة الشعب اليمني الشقيق".  
وشدد رئيس الربملان العربي، عىل رضورة اتخاذ 
املجتمع الدويل خطوات مماثلة ووقف الدعم الذي 
يقدمه النظام اإليراني لهذه  الجماعة اإلرهابية، 
سواء باملال أو السالح أو التكنولوجيا العسكرية 
املتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إىل نرش 

الفوىض  والدمار والعنف يف املنطقة العربية.  
من جانبه، رحب مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، بقرار الواليات املتحدة األمريكية تصنيف 
ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، ووضع عدد 

من قياداتها ضمن قوائم اإلرهاب.
وأكد أمني عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور 
نايف الحجرف، أن قرار تصنيف مليشا الحوثي 
جماعة إرهابية خطوة رضورية ينســجم مع 

مطالبات الحكومة اليمنية لوضع حد لالنتهاكات 
الخطرية التي تقوم بها امليليشيات ضد الشعب 
اليمني الشــقيق، وملواجهة إرصارها املســتمر 
وتمســكها بالخيار العســكري لزعزعة األمن 
واالســتقرار يف املنطقة تنفيًذا ألجندات النظام 

اإليراني الداعم لها.
وأعرب الحجــرف، عن تطلعه يف أن يســهم 
التصنيف يف وضع حٍد لجرائم ميليشــيا الحوثي 
اإلرهابية وداعميها، وتحييد خطر امليليشــيات 
اإلرهابية، وإيقاف تزويدها بالصواريخ البالستية 
والطائــرات دون طيار وجميع األســلحة التي 
تستخدمها الستهداف الشــعب اليمني وتهديد 

املالحة الدولية ودول الجوار.
ودعا الحجرف، املجتمع الدويل إىل اتخاذ إجراءات 
مماثلة تجاه هذه امليليشيا اإلرهابية، بسبب ما 
ترتكبه من اعتداءات آثمة عىل الشعب اليمني ودول 
الجوار وتهديد املالحة الدولية، ومواصلتها عرقلة 
كل الجهود الهادفة التــي تقودها األمم املتحدة 
للتوصل إىل الحل السيايس املنشود إلنهاء األزمة 

اليمنية.

تبعات التصنيف
من جهــة أخرى، أكــد الكثري مــن املحليني 
السياســيني اليمنيني والخليجيني، أن تصنيف 
اإلدارة األمريكية ملليشــيا الحوثــي عىل الئحة 
اإلرهاب الدويل، ســيكون له تبعــات وتأثريات 
سياسية واقتصادية وعســكرية وقانونية عىل 
جماعة الحوثي اإلرهابية..مشريين إىل أن التصنيف 
األمريكي لجماعة الحوثــي كمنظمة إرهابية 
سيغلق الباب أمام نشاطها السيايس ومحاوالتها 
لكسب الرشعية الدولية ومنع قياداتها من السفر، 
وسيشل مواردها املالية ويستنزف األموال القادمة 
من حلفائها اإلقليميني، إضافة إىل تجميد أرصدة 

قياداتها يف الخارج ومالحقتهم دوليا.
تبعات سياسية

عىل الصعيد السيايس، يرى بعض املحللني أن 
القرار "سيعزل الجماعة دولياً ويوقف التعامل 
معها عرب األجهزة الدبلوماســية الدولية، سواء 
الســفراء أو الجهات الدولية الرسمية األخرى"، 
طبقاً للقوانني واملواثيق التي تجرّم بطبيعة الحال 
التعامل مع الجهات أو األفراد املشمولني يف قوائم 
اإلرهاب العاملية، إضافة إىل صعوبة اســتمرار 
املحادثات السياسية مع امليليشيا بعد تصنيفها 
يف قوائم اإلرهاب.. مؤكدين بأن "القرار األمريكي 
سيؤثر عىل مليشــيا الحوثي بشكل كبري، كما 
ســيؤثر عىل أدواتهم االقتصادية والدبلوماسية 
بشكل أكرب. إضافة إىل أن كل الشخصيات املنتمية 
ملليشيا الحوثي املدعومة من ايران واملتعاونة معها 
تعترب حسب التصنيف شخصيات ارهابية .. االمر 
الذي يجعلهم جميعا عرضة لالعتقال واملحاكمة يف 

حال خرجوا من اليمن اىل اي بلد يف العالم.

تبعات اقتصادية
وأجمع معظم املحللني السياسيني واالقتصاديني 
أن التنصيف األمريكي للمليشــيات ســيعطل 
نشــاطهم االقتصــادي وســيوقف التعامل 
مع الــرشكات التــي تملكها قيــادات حوثية، 
ومنعها من االسترياد وفتح الحسابات املرصفية 
واسترياد املشتقات النفطية و البضائع، خاصة أن 
املتعاملني مع الجماعة عقب التصنيف، سيكونون 

أمام رشط االختيار بني واشنطن وامليليشيا.
إضافة إىل جملة من اإلجــراءات املرتتبة، التي 
ســتلحق رضراً بالغاً بجماعة الحوثي، نظراً إىل 
تعطيل "حركة األموال التابعة لها، إذ إن التعامل 
معها سواء من األمم املتحدة أو املنظمات الدولية 
األخرى قبــل القرار كان يتم بصــورة طبيعية 
وقانونية عىل اعتبار أنها سلطة أمر واقع"، ولكن 
بعد صدور القرار ستضطر هذ الجهات الدولية إىل 
التوقف الفوري عن التعامل معها أو من خاللها، 
وإال ستكون بالنسبة إىل الحكومة األمريكية طرفاً 

يتعامل مع اإلرهاب.

تبعات عسكرية
ومن تداعيات العقوبات األمريكية عىل املليشيا 
الحوثية عرقلة الدعم اإليراني للمليشــيات باملال 
والســالح ، ألن قرار تصنيفها عىل الئحة اإلرهاب 
الدويل سيمنح الحكومة الرشعية الضوء األخر لحسم 
املعركة عسكريا ألنها تقاتل منظمة إرهابية وينهي 
الحوار السيايس معها، ويفسح املجال أمام الحكومة 
الرشعية للتخيل عن التزاماتها يف اتفاق ستوكهولم 
التي وقعته مع املليشيات يف ديسمرب 2018م، وتفعيل 
خيار الحسم العسكري لتحرير محافظة وموانئ 
الحديدة وبقية املحافظات الخاضعة لســيطرتها 

وإنهاء االنقالب واستعادة الدولة.

توصيف قانوني
من جهة أخــرى، يؤكد العديد مــن الخرباء 
القانونيني والحقوقيني، أن تصنيف ميليشــيا 
الحوثي "جماعة إرهابيــة" يفتح الطريق أمام 
محاكمة قادة امليليشــيا دولياً عىل الجرائم التي 
ترتكبها .. مضيفني "أن تصنيف الواليات املتحدة 
لهذه املليشــيا "كمنظمة إرهابية يعّد توصيفاً 
قانونياً وبالتايل فإنه يمهــد الطريق ملحاكمتها 

ومحاكمة داعميها يف إيران".

ترحيب محلي وعربي كبير بقرار اإلدارة األمريكية تصنيف مليشيا الحوثي »منظمة إرهابية«

الربملان يدعو برملانات العالـم إىل تصنيف مليشيا احلوثي منظمة إرهابية من أجل أن تنعم اليمن باألمن الربملان يدعو برملانات العالـم إىل تصنيف مليشيا احلوثي منظمة إرهابية من أجل أن تنعم اليمن باألمن واالستقرار واالستقرار 

 التحالف الوطني لألحزاب السياسية يطالب املجتمع الدويل بمساندة الرشعية ملواجهة إرهاب احلوثي والقضاء عليه التحالف الوطني لألحزاب السياسية يطالب املجتمع الدويل بمساندة الرشعية ملواجهة إرهاب احلوثي والقضاء عليه
احلكومة : ما ارتكبته مليشيا احلوثي من جرائم وانتهاكات جسيمة يثبت الطبيعة اإلرهابية هلذه اجلامعة

    الســعودية: نأمــل أن يســهم التصنيف في وضــع حٍد لجرائم مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية وتحييد خطرها وإيقاف تزويدها باألموال واألسلحة النوعية

    البحرين: على المجتمع الدولي تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية الرتكابها 
جرائم إرهابية بحق الشعب اليمني وتهديدها للمالحة الدولية

    البرلمان العربي:  تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيضع حدًا لجرائهما 
 اإلرهابية ضد المدنيين ورفضها لجهود السالم

    مجلس التعاون الخليجي : خطوة ضرورية لمواجهة تمسكها بالخيار العسكري 
لزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة وتنفيذها لألجندة اإليرانية
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القوات المسلحة تحرر مواقع عسكرية استراتيجية في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف

عمليات حمور اجلوف : عازمون عىل برت أذرع إيران وحترير كامل تراب الوطن
قائد اللواء 155 : مستمرون في التقدم الميداني وأعيننا على صنعاء

   رفيق السامعي 
             تصوير/ عماد الصبري

يواصل أبطال القوات املســلحة ورجال 
املقاومة الشعبية مطلع تقدمهم امليداني 
يف مختلف الجبهات يف ظل تهاوي املليشيا 
الحوثيــة اإلرهابيــة وتراجعهــا املثخن 
بالخســائر يف العتاد واألرواح تاركة جثث 
قتالهــا مرميــة يف الصحــاري والجبال 
والوديان, ففي مطلع األســبوع الجاري 
أحرزت القوات املســلحة تقدما جديداً يف 
مديرية خب الشــعف بمحافظة الجوف، 
واستعادوا مواقع عسكرية اسرتاتيجية يف 
جبهة الربقاء القريبة من منطقة برئ املرازيق 
رشق املحافظة، واستعادوا الجبال املعرتضة 

املطلة عىل منطقة بريعزيز.
وعىل وقع تلك االنتصارات املستمرة والتي 
تتعاىل فيها معنويــات األبطال وعزيمتهم يف 
اجتثاث عنارص املليشــيا الحوثية اإلرهابية 
وتطهري املحافظة من دنســهم قال رئيس 
عمليات حرس الحدود، وقائد لواء الحســم، 
العميد هادي حمران الجعيدي لـ "26سبتمرب" 
إن عملية االســتدراج الناجحة، التي نفذتها 
وحدات من الجيش الوطني ورجال املقاومة 
الشعبية الباسلة أسفرت عن مقتل وإصابة 
العــرشات من عنــارص املليشــيا املتمردة 
اإلرهابية، وتدمري تعزيزاتهم من آليات وعربات 
قتالية كانت قادمة من مدينة الحزم، مؤكدا 
أن أبطال الجيش يف العملية العسكرية تمكنوا 
من استعادة ثالثة أطقم قتالية بما فيها من 

"عيارات" وأسلحة متنوعة.
وأضاف قائد لواء الحسم أن الجيش حقق 
تقدماً جديــداً يف منطقة بري عزيز شــمال 
محافظة الجوف، واستعاد من خالله سلسلة 
الجبال املعرتضة، املطلة عىل منطقة بري عزيز، 
يف مديرية خب الشعف، مشيدا يف الوقت نفسه 
بالدور الكبري والفعال ملقاتالت تحالف دعم 

الرشعية التي استهدفت التعزيزات العسكرية 
للمليشيا املتمردة اإلرهابية. 

            عام النصر
من جهته تحــدث عمليات محور الجوف 
العميد محمود جراد الذي التقيناه يف مقدمة 
الصفوف األمامية بجبهة الوجف رشقي محور 
الجوف عن سري املعارك العسكرية والقتالية 
التي يخوضها أبطال القوات املسلحة ورجال 
املقاومة الشعبية الباسلة يف مختلف جبهات 
ومياديــن القتال بمحافظــة الجوف وقال 
لـ"26سبتمرب" إن العام الجديد سيكون عام 
النرص الكبري عىل مليشيا الساللة والكهنوت 

اإلمامية.
وأضاف العميد جراد: ونحن نعيش أجواء 
االنتصــارات والبطــوالت، نؤكــد لقيادتنا 
السياسية والعسكرية أننا ثابتون، ومستمرون 

يف تحقيق االنتصارات وإفشــال املحاوالت 
اليائسة التي تقوم بها املليشيا اإلرهابية وهي  
اليوم تدفع الثمن باهظــا بفضل الرضبات 
املوجعة التي يسددها أبطال الجيش الوطني 
بمهارة قتالية عالية وكما ترون بأم أعينكم 
أبطالنا البواسل يسطرون مالحم بطولية كبرية 
، بكل شجاعة وبسالة وإقدام ويقفون عىل 
مسافة قريبة من النرص املبني الذي ينتظره 

أبناء الشعب اليمني بفارغ الصرب.

محارق الموت 
ويف جبهة املهاشــمة التابعة ملديرية خب 
الشــعف، أفشــلت قوات الجيش الوطني 
محاوالت تسلل للمليشــيا يف ذات الجبهة ، 
وكبدتها خسائر برشية ومادية كبرية يف العتاد 
واألرواح، مخلفة العديــد من قتىل وجرحى 
عنارص تلك العصابــة االجرامية التي تقود 

عنارصها إىل محارق املوت بشكل يومي، ولم 
تقترص الخسائر عىل من يتم التغرير بهم، بل 
بقيادات ميدانية كبرية حيث أصبحت صحراء 
ورمال وجبــال ووديــان محافظة الجوف 

مقربتهم.  
ونحن نتنقل من مــرتس إىل آخر يف هذه 
األيام الشتوية املكتســية بالربد القارس يف 
جبهات وميادين القتال التابعة ملحور الجوف، 
وعيوننا تشاهد أروع االنتصارات والبطوالت 
والتضحيات للمرابطــني يف ميادين الرشف 
والبطولة ، وهم يقارعون اإلمامة والساللة 
البغيضة مليشيا الحوثي املتمردة، مفضلني 
متارسهم األمامية عىل البقاء يف منازلهم دفاعا 

عن االرض والعرض والوطن. 
 بدوره أكد قائد اللــواء 155 العميد حميد 
العكيمي، أن مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران تلقت هزائم كبرية وقاسية ورضبات 

موجعة خالل الفرتة املاضية من قبل أبطال 
القوات املســلحة ورجال املقاومة الشعبية 
الباســلة يف محور الجوف أثنــاء محاولتها 
الفاشلة للتسلل رشقي مديرية خب الشعف 

بمحافظة الجوف. 
وقال العميد العكيمي  إن املليشيا املتمردة 
تكبدت أثناء تلك املحاولة الفاشــلة خسائر 
برشية ومادية كبرية يف جبهات وادي املهاشمة، 
والوجف، وكافة الجبهات الواقعة رشق محور 
الجوف، مع كل خرق أو محاولة تسلل تقوم 

بها تلك العصابة املارقة.

خسائر بشرية ومادية 
وأوضح قائد اللــواء 155 أن العرشات من 
عنارص املليشيا املتمردة املدعومة إيرانيا ماتزال 
جثثهم مرمية يف صحراء ورمال وجبال ووديان 
مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف ناهيكم 

عن الخسائر يف املعدات واآلليات القتالية.

  سياج الوطن
وأشار العكيمي إىل أن: "املليشيا الحوثية 
حاولــت أكثر من مــرة اســتعادة املواقع 
العســكرية التي خرستها يف الهجوم األخري 
للجيش بجبهة وادي املهاشمة لكن هجماتها 

تبوء بالفشل الذريع دائماً.
 مضيفاً " أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية الباسلة يؤديان مهمة وطنية مقدسة 
ال تهاون فيها وهي الدفاع عن تراب الوطن، 
وأهداف الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، 
وسيظل الدرع الواقي والحصن األمني لليمن 
االتحادي الذي تتكرس وتنهد عليه كل املؤامرات 

الخبيثة الداخلية منها والخارجية.

كذب المليشيا وإشاعاتها
من جهته دعا العقيد أحمد الفيشاني أحد 
القيادات امليدانية العسكرية الذي التقيناه يف 
أحد املواقع العسكرية بمديرية خب الشعف 
أبناء الشــعب اليمني إىل عدم االنجرار وراء 
الشــائعات الكاذبــة التي تــروج لها اآللة 
اإلعالمية التابعة ملليشــيا الحوثي املتمردة ، 

ومن يتعاون معهم يف محاولة بائســة منها 
للنيل من تقدم وثبات أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشعبية الباســلة ومعهم رجال 
القبائل املساندة للجيش  التي  تحقق انتصارات 
وتقدمات ميدانية واسعة سواء هنا يف مديرية 
خب الشعف بمحافظة الجوف أو يف مختلف 

جبهات وميادين الرشف والبطولة.
وأكد العقيد الفيشاني أن جبهات الرشف 
والبطولة يف محور الجوف تشــهد كل يوم 
املزيد من التقدم امليداني عىل مختلف املواقع 
وجبهات القتال، يف ظل املساندة الكبرية التي 
ُتوليها القيادة السياسية والعسكرية ألبطال 

الجيش الوطني.
وقال “إن منتسبي القوات املسلحة ورجال 
املقاومة الشعبية الباسلة الذين هبوا ملساندة 
الجيش  يف هذه املرحلة ، لم يعد يهمهم الوضع 
يف محافظــة الجــوف أو يف محافظة مأرب 
وحسب، فهو مستقر ومبرش بالخري إن شاء 
الله، بل همهم الكبري ينصب عىل التفكري يف 
استعادة صنعاء كعاصمة للجمهورية اليمنية.

 دور كبري لرجال القبائل
وأضاف الفيشاني: إن أبناء قبائل الجوف 
ومأرب هبوا هبة واحدة ملســاندة الجيش يف 
جبهات الجوف املختلفة، ومحور الجوف الذي 
تم تحرير أجزاء واسعة منه يف وادي املهاشمة، 
ومعسكر الخنجر االسرتاتيجي، وكذا نقطة 

الربقاء القريبة من منطقة برئ املرازيق.

إسناد كبير لطيران التحالف
وأشاد العقيد الفيشاني بالدعم واملساندة 
الكبرية للتحالــف العربي برضبات  الطريان 
الدقيقة كما ترونها وتسمعونها اآلن ، داعيا 
إىل عدم تصديق تلك الشــائعات واألراجيف 
املغرضة، التي تنال من انتصارات أبطالنا وعىل 
الجميع استقاء املعلومات عرب أطرها الرسمية  
بالصوت والصورة من الواقع امليداني، ال عرب ما 
يسمعونه من إشاعات املغرضني واملرتبصني، 
الذين يخدمون تلك املليشيا املتمردة من خالل 

االنجرار وراء اشاعاتها الكاذبة واملزيفة.

دشــنت دائرة املواصفــات واملقاييس العام 
التدريبي والعملياتي للعام 2021م أمس األربعاء 
يف مقر الدائرة بمحافظة مــأرب  تنفيذاً ألوامر 

وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة األركان العامة. 
ويف حفــل التدشــني تحدث العميــد الركن 
عبدالعزيز الفقيه يف كلمة له أمام منتسبي دائرة 
عن املواصفات واملقاييس العسكرية وأن العمل 
يف هذا العام سيكون أكثر تنظيماً من خالل حشد 
الطاقات وفق اإلمكانات املتاحة لتحقيق النتائج 
املطلوبة عىل األرض، وأن العام الجديد سيكون 
حافالً باإلنجازات سواء يف معركة التحرير والبناء 
، أو العمل بآلية جديدة متطورة وخطط موحدة 

داخل الهيئة ودوائرها .
وأضاف العميد "الفقيه" أن الدائرة بحاجة إىل 
امتالك أجهزة الفحوصات واالختبارات املعملية 
املتطورة لفحص كافة الســلع االســتهالكية 
والخدمية، كون الدائــرة املرجعية الوحيدة يف 
مطابقة املواصفات واملقاييــس لكافة أدوات 

ومهمات القوات املسلحة .
وأكد الفقية عىل جميــع الحضور أن نكرس 
جميع طاقتنا يف اإلنجاز والتطور للعام الجديد 
ونعمل بروح الفريق الواحد حتى ننجح يف جميع 

األعمال املوكلة إلينا.
من جانبه تحدث العميد عبدالباسط الصربي 
مدير الدائرة عن ابرز ما أنجزته الدائرة خالل العام 
املنرصم وأن العام الحايل 2021م سيكون عاماً 
حافالً باإلنجازات سواء يف مجال التأهيل أو فيما 
يخص مهام الدائرة والتأكد من الجودة وإجراء 
كافة الفحوصات عىل السلع اللوجستية املقدمة 

للقوات املسلحة بشكل عام.
ويف الختام اســتعرض التقرير الذي أنجزته 
الدائرة خالل العام املــايض والوقوف عىل ما تم 
إنجازه وتاليف القصور خالل هذا العام من خالل 
استعراض الخطط عىل مســتوى قيادة الدائرة 
والشعب واإلدارات التابعة لها بما يتناسب مع 

متطلبات املرحلة الراهنة .

دائرة املواصفات واملقاييس العسكرية تدشن املرحلة األوىل من العام التدريبي والقتايل اجلديد2021م
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دشن محافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية 
اللواء الركن فرج ساملني البحسني، بمعسكر لواء الريان 
باملكال، املرحلة التدريبيــة األوىل للعام التدريبي 2021م، 
برعاية فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة.
ويف حفل التدشني، ألقى املحافظ القائد، كلمة نقل يف 
مستهلها تحيات وتربيكات فخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيــس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، بمناسبة تدشني العام التدريبي الجديد 
2021م، مؤكداً أن العام التدريبي الجديد ينطلق تحت شعار 
"رفع مستوى الجاهزية واالستعداد األمثل لتنفيذ املهام 
يف مختلف الظروف الصعبة واالستثنائية، ورفع مستوى 
التدريب واإلعداد الجيد للجندي، والتناسق القتايل، وإحداث 

نقلة للتوجيه املعنوي".
واشــار محافظ حرضموت إىل اإلنجازات العسكرية 
واألمنية التي تحققت خالل الفرتة األخرية والتي تمثلت 
يف إنشاء كلية الرشطة واملدرســة القتالية التي تعد نواة 
للكلية الحربية، وتحسني وتطوير املعسكرات واأللوية، 

وقــال املحافظ "إن قيادة الســلطة املحليــة والقيادة 
العســكرية واألمنية باملحافظة ستعمل خالل هذا العام 
عىل تحسني وتطوير املعســكرات والثكنات العسكرية، 
وتشييد مراحل جديدة للبناء باملدرسة القتالية، وتحسني 
وإنشاء املعسكرات يف الجانب الرشقي للمحافظة، وتشكيل 
لجان للتقييم والتدقيــق الصحيح للمربزين واملخلصني 
واملنضبطني يف جميع األلوية والوحدات العسكرية واألمنية.
وتطرق املحافظ القائد البحســني، إىل التكريم الذي 
شــهدته مدينة املكال الخميس املايض والذي شمل104 
مميــزاً ومبدعاً من أبنــاء املحافظة ســاحالً ووادياً يف 
شتى املجاالت، مشرياً إىل أنه يتم التحضري حالياً لتكريم 
املتميزين واملنضبطــني يف أداء عملهم ويف أداء الواجب يف 
األجهزة العسكرية واألمنية، والشهداء والجرحى، وذلك يف 
حفل بهيج سيقام يوم 24 ابريل 2021م، الفتاً إىل أن هذا 
التكريم الرمزي يحمل يف طياته معاٍن ودالالت كثرية ملزيد 

من التحفيز واالنضباط وتحسني العمل واألداء.
وقــال محافظ حرضموت "ســنكرم القادة والصف 
والجنود الذين تميزوا ونفذوا مهامهم بالشكل املطلوب، 

وكانت لهم بصمات يف البناء العسكري ويف أداء الواجب، 
وسنكرّم اىل جانبهم القادة والضباط من قيادة التحالف 
العربي إزاء ما قدموه من دعم ومساندة منذ تحرير املكال 
وساحل حرضموت ووصوالً اىل فرض األمن واالستقرار"، 
مبيناً أن هذا التكريم ستعكف قيادة السلطة باملحافظة 

واملنطقة العسكرية الثانية عىل تنظيمه بشكل سنوي.
وشّدد املحافظ القائد البحســني، عىل رفع مستوى 
الجاهزية واالنضباط واالستعداد األمثل لتنفيذ املهام يف 
مختلف الظروف ورفع الروح املعنوية للجنود واالقرتاب 
منهم وتلبية احتياجاتهم، داعياً قادة األلوية والوحدات 
العسكرية إىل اعتماد خطط للتدريب والتأهيل وتنفيذ مهام 
يف جانب التناسق القتايل لتنفيذ تدخالت ومهام وأهداف 
عسكرية لعدة رسايا ووحدات عسكرية من عدة ألوية يف 
آٍن واحد، منوهاً بأهمية تطوير عمل التوجيه املعنوي ورفع 

الروح املعنوية والقتالية لدى الجنود.
وأكد محافظ حرضموت أن ما تم تحقيقه من تنمية 
يف املحافظة كان بفضل الله أوالً، ثم بفضل االســتقرار 
الذي تنعم به حرضموت نتيجة ثبات الجنود يف الشعاب 

والهضاب والنقاط العسكرية والدوريات، يرسمون أروع 
الصور أمام املواطنني، حاثا إياهم عىل الصمود والثبات يف 

مواقع الرشف.
ورفع املحافظ، بهذه املناسبة التحايا والشكر لفخامة 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، ولدول 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية  والضباط 
وصف وجنود قوة التحالف الذين تواجدوا يف حرضموت 
منذ البدايــات األوىل يف الصحراء وخاضوا مع اخوانهم يف 
حرضموت معركة التحريــر، وما تالها من فرض لألمن 

واالستقرار يف ربوع املحافظة.
وتخللت مراسم التدشني، كلمتان لرئيس شعبة التدريب 
باملنطقة العسكرية الثانية العقيد نارص الذيباني، وقائد 
لواء الريان العميــد ركن خالد التميمــي، أكدا فيها أن 
العقيدة العســكرية وصقلها تصنع وتســقي ميادين 
الرشف والبطولة والتدريب وترّسخ لدى الجندي والضابط 
حب االنتماء لألرض والوطن، مشريين إىل أن الحفاظ عىل 
األمن واالستقرار أمانة يف عنق كل منتٍم لألجهزة العسكرية 
واألمنية وكافة أبناء املحافظــة، متطرّقني إىل الخطط 

والربامج التدريبية والقتالية للعام التدريبي الجديد 2021م.
وُقدم يف حفل التدشــني، عرٌض عســكري لوحدات 
رمزية من مختلف األلوية باملنطقة العســكرية الثانية، 
الذين جّددوا العهد والوفاء للقيادة السياسية، ومضوا يف 
عرضهم العسكري سوياً شّم األنوف كالبنيان املرصوص 
وكبوارج املجد وزوارق العز عالية هاماتهم، وقام املحافظ 
البحسني، عقب ذلك بجولة يف أرجاء املعسكر، مطلعاً عىل 
عرض لنماذج من األسلحة واملعدات العسكرية، ومقتنيات 

شعبة الخدمات الطبية.
حرض التدشني، وكيل حرضموت لشؤون الدفاع واألمن 
العميد صالح عيل لحمدي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون 
املحافظات الرشقية مدير عام األمن والرشطة بســاحل 
حرضموت اللواء الركن سعيد عيل العامري، وأركان املنطقة 
العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، 
ورئيس شعبة العمليات باملنطقة العسكرية الثانية العميد 
فيصل أحمد بادبيس، وقادة األلوية والشــعب واملحاور 

والوحدات العسكرية.

أكد محافظ محافظــة حرضموت قائد املنطقة 
العسكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني البحسني 
أن العام املنرصم 2020 م شهد نجاحات يف املؤسسة 
العسكرية واألمنية - رغم ظروف جائحة كورونا - 
وتنفيذ الخطط املدروسة لحماية منتسبي املؤسسة 
العسكرية واألمنية من الوباء بالتوازي مع الحفاظ 

عىل تنفيذ املهام والواجبات الوطنية.
جاء ذلك أثناء ترؤســه تدشــني فعاليات اللقاء 
الســنوي لقادة وضباط املنطقة العسكرية الثانية 
واألمن بســاحل حرضموت وحضور كل من وكيل 
حرضموت لشؤون الدفاع واألمن العميد صالح عيل 
لحمدي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون املحافظات 
الرشقية مديــر عــام األمن والرشطة بســاحل 
حرضموت اللواء الركن سعيد عيل العامري، وأركان 
املنطقة العســكرية الثانية العميد ركن عويضان 
سالم عويضان، ورئيس شعبة العمليات باملنطقة 
العسكرية الثانية العميد فيصل أحمد بادبيس، ومدير 
كلية الرشطة بحرضموت العميد ركن سالم عبدالله 
الخنبيش، وقادة األلوية والشعب واملحاور والوحدات 

العسكرية واألجهزة األمنية.
ويف مستهل اللقاء نقل املحافظ القائد اللواء الركن 
فرج ساملني البحســني، تحيات وتربيكات فخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، لقادة 

وضباط املؤسسة العسكرية واألمنية باملحافظة.
وقال:"إن الوفاء لفخامة الرئيس يتمثل يف تحقيق 
مزيد من االنضباط واليقظة واالســتقرار األمني يف 

حرضموت".
مضيفا"إن قيادة الســلطة املحليــة والقيادة 
العسكرية واألمنية بحرضموت تحّيي وتثمن عطاءات 
وإخالص وتضحيات الجنــود والصف والضباط يف 
جميع مواقع الرشف والنقاط والشعاب والهضاب 

والدوريات العسكرية واألمنية .

وأشــار محافظ حرضموت إىل أن املهام العسكرية 
واألمنية ســتتضاعف خالل العام الجديد 2021م األمر 
الذي يتطلب املزيد من التضحية وشحذ الهمم، وأن تكون 
دماء الشهداء حافزاً ملزيد من األمن واالستقرار والتنمية. 
ولفت إىل أنه سيقام حفل تكريم املربزين يف األجهزة 
العسكرية واألمنية وفق تقييم دقيق يف الحفل السنوي 
لذكرى تحرير ساحل حرضموت  يف الـ24 من أبريل 
القادم أسوة بالتكريم لـ104 من املربزين يف املرافق 

الحكومية واملجاالت اإلبداعية.
وأضاف  "إن عىل قادة وضباط الوحدات واأللوية 
العسكرية واألجهزة األمنية تقع مهمة تنفيذ شعار 
هذا العام الذي تم رفعه بتنفيــذ املهام يف الظروف 
الصعبة واالســتثنائية والتوجه لرفع أداء التوجيه 
املعنوي للمؤسسة العسكرية واألمنية، ورفع مستوى 
التدريب واإلعداد الجيد للجندي والتناســق القتايل 
بتنفيذ مجموعة أهــداف لكتائب ورسايا من ألوية 

متفرقة يف آن واحد.
وتطرق املحافظ إىل اإلجراءات التي اتخذت ملواجهة 
كوفيد- 19 لحماية منتســبي املؤسسة العسكرية 
واألمنية، وما تالها من إجراءات بإنشاء املستشفى 
العسكري بمواصفات نموذجية واملستشفى امليداني 
بمعسكر الريان الذي يستوعب أكثر من 200 رسير، 
إضافة إىل توجه املحافظة لدعم املؤسســة األمنية 
باملعدات واألجهزة الحديثة لضبط ومكافحة الجريمة، 
والعمل عىل استكمال مبنى الجوازات بإدارة األمن 
ودعم جهــود إدارة مكافحة املخدرات وقوات خفر 
السواحل، مشدداً عىل رضورة التخلص من بعض 

سلبيات وسلوكيات املايض.
 وأكد البحســني أن قيــادة الســلطة املحلية 
والعســكرية واألمنية لن تســمح بالعودة لبعض 
السلبيات يف املجال العسكري واألمني واملدني التي 

نبذها املجتمع واملواطنون يف حرضموت.

 في اللقاء السنوي لقادة وضباط المنطقة العسكرية الثانية واألمن بساحل حضرموت

اللواءالبحسني:  شهد العام  2020 م نجاحات يف املؤسستني العسكرية واألمنية 

عرض عسكري لوحدات رمزية من مختلف وحداتها 

تدشنّي املرحلة التدريبية األوىل للعام التدريبي 2021م باملنطقة العسكرية الثانية

القوات املسلحة تواصل تدشني الــعـــــام القوات املسلحة تواصل تدشني الــعـــــام التدريبي والقتايلالتدريبي والقتايل واملعنوي  واملعنوي 20212021مم
تنفيــذا لتوجيهــات القائد األعىل 

للقوات املسلحة وأوامر وزير الدفاع 

والتعليمات التنظيمية لرئاسة هيئة 

األركان العامــة.. تواصــل وزارة 

الدفــاع وهيئــة األركان بمختلف 

الهيئات والدوائر واملناطق واملحاور 

والوحدات العسكرية فعاليات العام 

التدريبي والعملياتي والقتايل والفني 

واإلعــداد املعنوي للعــام الجديد 

2021.. واالنتقال إىل مرحلة جديدة 

مــن البناء والتطوير للمؤسســة 

العسكرية يف مختلف مجاالتها وفق 

خطط علمية ومنهجية مدروسة 

تكفل عملية تنفيذ املهام والواجبات 

بدقة ونجاح.

تضطلع دائرة الخدمات الطبية للقوات 
املســلحة بدور مهم وواجب سام يتمثل يف 
توفري رعاية طبية ذات مســتوى عاٍل من 
التميز ملنتســبي وزارة الدفاع وذويهم يف 

أوقات السلم والحرب.

 تدشين عام جديد 
وبمناســبة دخول العام الجديد فقد 
دشنت دائرة الخدمات الطبية العسكرية 
العام التدريبــي 2021م بمقر الدائرة يف 
املستشفى العســكري بمارب بحضور 
الفريق الركن صغري بن عزيز رئيس هيئة 
األركان العامة قائد العمليات املشــرتكة 
والعميد الركــن عبدالعزيز الفقيه نائب 
رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي وعدد من 

القيادات العسكرية 
ويف كلمته التــي ألقاهــا يف فعالية 
التدشني قال رئيس هيئة األركان الفريق 
الركن صغري بن عزيز إن دائرة الخدمات 
الطبية من أهم الدوائر يف الجيش وهو ما 
يستوجب العمل عىل تحديثها وتطويرها 

بشكل مستمر.

 مرحلة جديدة
 من جانبه أوضح مدير دائرة الخدمات 
الطبية العسكرية العميد الركن داود يحي 
داود أن التدشــني يمثل مرحلة جديدة 
يف التحديثــات للدائرة بجميع شــعبها 
ومرافقها الصحية مــن خالل االهتمام 
بالتدريب لرفع خدمات الدائرة وجاهزيتها 
بما يجعلها قادرة عىل تحمل مسؤولياتها 
وتأدية واجباتها بالشكل املطلوب، وقال: 
إن قطرة عرق يف امليدان توفر قطرة دم يف 

املعركة.
هذا واستعرضت فرق متخصصة من 

واملستشفيات  العســكري  املستشفى 
امليدانية وشــعب الدائرة نماذج ملهامها 
وآلية عملها أظهرت اســتعداداً عالياً يف 

تقديم خدماتها الطبية وتنفيذ مهمامها 
امليدانية وإلسعافيه.

دشنت العام التدريبي الجديد بحضور رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات المشتركة 

اخلدمات الطبية العسكرية.. مرحلة جديدة من ا لتحديث
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برعاية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
دشنت دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة األحد 
املايض العام التدريبــي واملعنوي 2021 بحضور 
مساعد رئيس القوى هيئة البرشية بوزارة الدفاع 
وعدد من نواب ومســاعدي ورؤوســاء الشعب 

وضباط وصف وجنود الدائرة.
ويف حفل التدشني أشاد العميد فاضل، بالجهود 
التي تبذلهــا الدائــرة يف كل مجاالتها اإلعالمية 
والصحافية واإلرشاد والتوجيه، خدمة للمعركة 
التي يسطر بطوالتها أشاوس القوات املسلحة ضد 
املليشيا املتمردة، يف كل ساحات وميادين املواجهة 
استعادة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة 

املليشيا اإلرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.
مشريا إىل أن من أبرز املهام التي تقع عىل عاتق 
منتسبي دائرة التوجيه املعنوي، يف املرحلة القادمة 
رفع مستوى املعنوية والجاهزية القتالية التي يجب 
أن يحافظ عليها املقاتل يف ميادين القتال.. مؤكداً 
أن إنجازات الدائرة خالل الفرتة املاضية ملموسة، 
تؤكدها األنشطة التي قدمتها وتقدمها ملنتسبي 
املؤسسة الدفاعية، يف شــتى املجاالت اإلرشادية 

والصحافية واإلعالمية واملعنوية.
كما حث مساعد رئيس القوى البرشية يف سياق 
كلمته قيادة الدائرة عىل مواصلة تلك الجهود من 
خالل اســتغالل كل اإلمكانيات املتاحة وتوظيف 
الطاقات، يف ما يخدم الجبهات واملقاتلني.. وقال: " 
عىل قيادات دائرة التوجيه املعنوي تفعيل كل الشعب 
وكافة الكفاءات والقدرات يف سبيل خدمة القضية 

التي نقاتل من أجلها".

عام استثنائي
بدوره أكد مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد 
الركن أحمد األشول أن تدشني 2021 التدريبي 

واملعنوي لهذا العام يأتي تزامنا مع االنتصارات 
التي يسطرها أبطال الجيش واملقاومة وبإسناد 
من تحالف دعم الرشعية األمر الذي سيجعله 
عاما اســتثنائيا حافال بالبناء واالنتصارات 

النوعية.
 وقال العميد األشــول: سنحرص عىل أن يكون 
هذا العام، عام النرص والتحرير لكل شرب من أرضنا 
اليمنية وســيكون بإذن الله تعاىل عام استعادة 
مؤسســات الرشعية الدســتورية ضمن الدولة 
االتحادية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة املشري الركن عبدربه منصور 
هادي، ونائبه الفريق الركن عيل محســن صالح، 
ووزارة الدفاع بقيادة الوزير، الفريق الركن محمد 
عيل املقديش، ورئيس هيئة األركان العامة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، ومعهم كل األحرار والوطنيني 
يف مختلف مؤسسات الدولة الترشيعية والتنفيذية 
والعسكرية واألمنية وكل الرشفاء يف أرجاء الوطن 

الحبيب.

مبشرات وآمال
ولفت مدير دائــرة التوجيه املعنوي إىل أن العام 
الجديد جاء بمبرشاته من خالل تســمية أعضاء 
الحكومة الجديدة وعودتهــا إىل أرض الوطن، إىل 
العاصمة املؤقتة عــدن، والعمل عىل تنفيذ اتفاق 
الرياض الذي تم توقيعه وتنفيذه برعاية من األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية، والدول العربية واألمم 
املتحدة وكافة الدول الصديقــة الذي بدوره وحد 
مكونات الرشعية ليتســنى لها العمل عىل إنهاء 
التمرد وبناء الوطن وتحقيق آمال وطموحات شعبنا 

اليمني العظيم.

موقف ثابت
مشريا إىل أن عودة الحكومة لم يعجب قوى الرش 
واإلجرام التي حاولت القضاء عىل أمل اليمنيني وذلك 
بقصفها مطار عدن تزامنا مع وصول الطائرة التي 
تقل رئيس وأعضاء الحكومة ونتيجة لذلك القصف 
الهمجي ســقط العرشات من الشهداء والجرحى 
األبرياء، وأضاف: " إال أن تلك الجريمة لم تثن أعضاء 

الحكومة عن أداء مهامهم، والذين أثبتوا أنهم عىل 
قدر عظمة املرحلة وأظهروا موقفا ثابتا من الوهلة 
األوىل أنهم ســيبقون داخل الوطن وسيحققون 

االنتصارات من عال ترابه.

بطولة وفداء
وخاطب العميد الركن األشول منتسبي الدائرة 
بالقول : "عليكم القيام بمهامكم، والتي حققتم 
الكثري منها يف الفــرتات املاضية، إال أننا نطمح إىل 
األفضل مــن خالل الكلمة املعربة ونقل املشــهد 
الحقيقي والنص الشعري النابض والصورة املؤثرة. 
مضيفاً "عملكم ال يقل أهمية عن املواجهة يف ميدان 
البطولة والفداء، وعلينــا أن نكون مع إخواننا يف 
ميادين القتال، جنبا إىل جنب، يف خندق واحد حتى 

تحقيق النرص".
مؤكدا عىل عظمة املســؤولية التي يضطلعون 
بها ليس فقط أثناء املعارك القتالية بل تعاظمها 
بعد تحقيق النرص الكامل بإذن الله لتبقى املعارك 
الفكرية والثقافية والعقائدية " مستمرة من أجل 

تصحيح املفاهيم والحفاظ عىل الهوية ومحاربة 
التطرف والغلو وبناء جيل متســلح بالوسطية 

والوطنية والحرية والعدالة واملساواة ".

أنشطة ونجاحات
ولكون التوجيه املعنوي يعد الركن األســايس 
واملحوري يف بناء وإعداد قوات مســلحة قوية 
قادرة عىل تحقيــق الهدف والغايــة املطلوبة 
منها فكان أن حفلــت الفرتة املنرصمة بنقالت 
متقدمة وتحوالت نوعية كبرية انعكســت عىل 
حياة وسلوك وأداء منتســبي القوات املسلحة 
بشكل إيجابي وملحوظ.. وذلك من خالل نجاح 
صحيفة 26 ســبتمرب وموقعها االلكرتوني يف 
مواكبة بطوالتهم ومآثرهــم الخالدة وكذا عرب 
الوسائل اإلعالمية املختلفة، ووفقا لالسرتاتيجيات 
الحديثة لإلعالم العسكري والحربي والذي يفيض 
بمجمله إىل تعزيز وتعميق الشعور بالوطنية لدى 
املقاتل وخلق مجتمع مســاند ومؤازر له وكذا 
القيام بأنشطة معنوية شملت تنفيذ املحارضات 
التوجيهية واإلرشادية من قبل املتخصصني وذلك 
عرب املحارضات وإنزال املحارضين وفرق التوعية 
إىل املناطق والوحدات العسكرية وإنزال القوافل 
اإلعالمية والتوجيهية واإلرشادية وأيضا مواكبة 

انتصاراتهم أوالً بأول.

تكريم ومعنويات 
وتخلل حفل التدشــني تكريم عدد من منتسبي 
الدائرة بمختلف شــعبها كما شهد الحفل فقرات 
إنشادية وشعرية معربة، عكست الروح املعنوية 
والقتاليــة العالية واالرادة التــي ال تلني لتحقيق 
االنتصار الناجز عىل املليشــيا الحوثية اإلرهابية 
وتحرير كامل الوطن - أرضا وإنسانا- من جرائمها 

املدفوعة بمشاريع الحقد والكراهية العنرصية.

تحت شعار عام النصر واستعادة مؤسسات الدولة

دائرة التوجيه املعنوي تدشن العام التدريبي واملعنوي وتكرم عدداً من منتسبيها

القوات املسلحة تواصل تدشني الــعـــــام القوات املسلحة تواصل تدشني الــعـــــام التدريبي والقتايلالتدريبي والقتايل واملعنوي  واملعنوي 20212021مم

دّشن ديوان عام وزارة الدفاع، يوم االثنني، العام 
التدريبي والقتايل للعام الجديد 2021.

ويف حفل التدشــني أكد مدير عــام ديوان وزارة 
الدفاع العميد الركن عيل محســن الحارثي، أن هذا 
العام سيكون عام االنضباط والفاعلية والجاهزية 

وتجسيد العقيدة الوطنية الصادقة.
وأكد العميد الحارثي، أن أبناء القوات املســلحة 
ســيظلون عند حســن ظن القيادة وثقة الشعب 
اليمني الذي يتوق للخالص من براثن مليشيا الحوثي 

االرهابية واستعادة كرامته ودولته.
وقال: إن أبطال الجيش يستلهمون مبادئ النضال 

والفداء من أجدادهم ثوار سبتمرب وأكتوبر ويمضون 
نحو تحقيق األهداف التي ضحوا من أجلها.

وشــدد العميد الحارثي، عىل أهمية الحفاظ عىل 
املعنوية العالية والتحيل بالروح الوطنية واملستوى 
التدريبي املتميز.. مشدداً عىل أهمية اإلعداد والتدريب 
ملنتسبي مؤسسة الوطن الدفاعية الذي ال يقل أهمية 

عن املعركة امليدانية.
وشهدت فعالية التدشني، التي حرضها العديد 
من قيادة وزارة الدفاع، عرضاً عســكرًيا رمزياً، 
ووصالت غنائية وقصائد شعرية نالت استحسان 

الحضور.

في حفل تدشين العام التدريبي والقتالي بديوان عام وزارة الدفاع
العميد الحارثي: 

2021 عام االنضباط واجلاهزية وجتسيد 
العقيدة الوطنية اخلالصة

    العميــد فاضــل: حققــت الدائــرة إنجازات ملموســة خدمــة للمعركة التي 
يخوضها أبطال القوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة

    العميد الركن األشــول: ســنحرص علــى أن يكــون ٢٠٢1 عام النصر 
واستعادة الدولة ومؤسساتها 
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 دشنت دائرة النقل العسكري يوم االثنني 
يف مقر الدائرة بمحافظــة مأرب العام 
التدريبي والعملياتــي 2021 تنفيذا ألمر 
معايل وزير الدفاع والتعليمات التنظيمية 
لرئاســة هيئــة األركان العامة وخطة 
التدشــني املقرة من قبل هيئة االســناد 
اللوجســتي وبحضور العميــد الركن/ 
عبدالعزيز الفقيه نائب رئيس هيئة االسناد 
اللوجستي وعدد من القيادات العسكرية. 
وقال العميد الفقيــه : إن دائرة النقل  
دائرة محورية ومهمة وتعد عصب عمل 
هيئة االسناد اللوجســتي فدائرة االمداد 
والتموين توفر الغذاء والوقود ودائرة النقل 

العسكري هي من تنقل كل ذلك.
وأضاف: قدمــت الدائرة جهودا جبارة 
خالل العام املنرصم وحققت الكثري من 
النجاحات ونســتطيع القول من خالل 
التقييم أن هناك نجاحا بأكثر من 90 %. 

وأشــار إىل أن االنضباط يف هذا العام 
سيكون أكثر وأن التعامل مع اآلليات يجب 
أن يكون تعامال مســؤوال ونوليها نفس 
اهتمامنا بملكياتنا الخاصة موضحا أن  

تسلم اآللية سيكون بمحرض خالل هذا 
العام. 

وقال: نسعى يف هذا العام لعمل غرفة 

سيطرة تتبع دائرة النقل وسيكون هناك 
نظام الكرتوني تميض عربه كافة األوامر 

والحركة.

من جانبه أوضح مديــر دائرة النقل 
العســكري أن عمل الدائرة يتوزع عىل 
ثالثة مسارات رئيسية متناسقة كل يكمل 

اآلخر.
وأوضح العميد الركن / أحمد الحساني 
أن تنفيذ املهام املسندة للدائرة املتمثلة يف 

نقل احتياجات املقاتلني يف الزمن املحدد 
والطريقة املتبعة من الجهات املستفيدة 
حسب الخطة التكتيكية والعسكرية لوزارة 
الدفاع عرب السيطرة املركزية للوزارة يمثل 

املسار األول. 
وأضاف .. العمل عــىل تجهيز وتأهيل 
القوة البرشية بطاقميها اإلداري وامليداني 
ورفع الكفاءة يف العمل واستخدام اآلليات 
بطريقة سليمة تضمن تنفيذ املهام وسالمة 
اآللية ثم العمل عىل تجهيز البنية التحتية 

للدائرة يمثالن املسار الثاني والثالث. 
وأكد العميــد الحســاني أن احتفال 
التدشني ال يأتي يف إطار عرض االنجازات 
فحســب بل لوضع خطة عمل مدروسة 
ومواكبة وفقا لإلمكانات لذا نحن ندشن 
العام بتخرج دفعة جديدة والتي تم اختيار 
املتدربني فيها وفق الرشوط املتبعة وقد 
تم تدريبهم يف "دورة سواقة نقل خفيف" 
ملدة ثالثمائة ساعة عىل أيدي ذوي خربة 
وبإرشاف مبارش من رئاسة هيئة االسناد 
وهيئة التدريب وندشــن عامنا بإدخال 

آليات جديدة.

 دائرة النقل العسكري.. إنجازات وتطلعات

العميد احلساين: تنفيذ املهام عىل ثالثة مسارات رئيسية

دشنت دائرة األشغال العسكرية العام التدريبي والقتايل 
الجديد 2021 اليوم الثالثاء يف مقر قيادة الدائرة بمحافظة 

مأرب برعاية وزير الدفاع ورئيس هيئة االركان.
ويف حفل التدشــني نقــل نائب رئيس هيئة اإلســناد 
اللوجستي العميد الركن/ عبدالعزيز الفقيه ملنتسبي الدائرة 
تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة 
املشري الركن/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه الفريق الركن/ عيل 
محسن صالح ، وقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة األركان 

العامة، بالعام التدريبي والقتايل الجديد.
وأشاد الفقيه بالجهود والنجاحات   املبذولة للدائرة يف 
العام 2020 من تنفيــذ الربامج وتحويل الخطط إىل واقع 

عميل ملموس.   
وشدد الفقيه عىل أهمية مواصلة الجهود للعام الجديد  
2021 وتنفيذ جميع الخطط والربامج الهادفة، والعمل بروح 
الفريق الواحد خاصة ونحن يف أول العام التدريبي الجديد 

2021م.
من جانبه قال مدير الدائرة العميد الركن/عبدالله عيل 
خالد إن الدائرة لم تتوانى يف تنفيــذ كافة األعمال املوكلة 
إليها سواء يف أعمال الشق وربط الطرق يف مختلف الجبهات 
وتنفيذ اعمال التحصينات وبحســب اإلمكانيات املتوفرة 

لدينا.
ودعا جميع منتسبي الدائرة إىل رفع املعنوية وشحذ الهمم 
وشد العزائم والبقاء يف جاهزية دائمة لتنفيذ كافة األعمال 
املوكلة للدائرة وتقديم انــواع الدعم والخدمات املتاحة يف 
مجال اختصاصاتنا والعمل بروح الفريق الواحد متكافئني 
متعاونني متحابني متآخني لتحرير الوطن وتحقيق أهداف 
ثورتنا والوصول اىل الغاية األسمى وهي بناء يمن اتحادي 

جديد ينعم بالرخاء والحرية ويتسم بالعدل واملساواة .
وقال إنني أضع الجميع امام الواقع وكما ترون امامكم ان 
الدائرة تمتلك املالك البرشي والكوادر املتخصصة يف مختلف 
املجاالت والذي نستطيع من خالله النهوض بالدائرة يف حال 
تكاتف الجميع لتمكني الدائرة من ممارسة كافة املشاريع 

واألعمال التي تندرج ضمن اختصاصات الدائرة.

دائرة األشغال العسكرية تدشن العام التدريبي و القتايل 2021

دشنت دائرة التســليح العام يوم األحد املايض 
العام التدريبي والعملياتي للعام 2021 تنفيذاً ألمر 
وزير الدفاع والتعليمات التنظيمية لرئاسة هيئة 
األركان العامة وخطة التدشني املقرة من قبل هيئة 
اإلسناد اللوجستي بحضور العميد الركن، عبدالعزيز 
الفقيه، نائب رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي وعدد 

من القيادات العسكرية. 
ويف حفل التدشني أكد العميد الركن عبدالعزيز 
الفقيــه أن العــام الجديد ســيكون أكثر جودة 
وانضباطا وأتمتة للعمل والذي سيسهل الوصول 
للمعلومة وسيعمل عىل تنظيم العمل بكافة الدوائر 
لكي نتمكن من توجيه االمكانات املوجودة يف االتجاه 
الصحيح لتحقيق النتائج املطلوبة... مشرياً إىل أن 
العام 2021 ســيكون أيضاً عام انتصار وتدريب 
وتنظيم وتقدم، سواء عىل مستوى دائرة التسليح 

أو عىل مستوى هيئة اإلسناد اللوجستي ككل.

وقال إن دائرة التسليح تمثل حجر الزاوية يف العمل 
اللوجستي، حيث ترفد املقاتلني بمتطلبات السالح 
ومستلزماته وصيانته، إضافة إىل مهام التحسني 
وضبط العهد وترتيبهــا والحفاظ عىل املمتلكات 
العامة التي تخص القوات املســلحة بشكل عام.. 
مؤكداً أهمية استشــعار املسؤولية لدى منتسبي 
دائرة التسليح، كون مهمتهم لها أهميتها الكبرية 

لدى املقاتلني األبطال يف املتارس.
وأفاد "أن دائرة التسليح يف العام املنرصم كانت 
من أكثر الدوائر نشــاطاً، وعاشت ظروفا صعبة 
إال أنها تجاوزتها واشتغلت يف ظروف قاسية ليالً 
ونهاراً".. مضيفاً "هذا الجهد املشكور محل تقدير 
ألننا جميعا نقاتل من أجل استعادة وطن مسلوب 
وكرامة مهدرة ونحن سائرون يف طريق استعادة 

وطننا من مليشيا التمرد الحوثية".
من جانبه أشار نائب مدير دائرة التسليح، العقيد 

الركن، غمدان محمد عيل حبيب إىل أن تدشني العام 
التدريبي 2021 يعــد ختاماً لعام من اإلنجازات يف 

معركة التحرير والبناء. 
وأكد أن إنجازات الدائرة يف املرحلة السابقة تمثلت 
بتفعيل اإلدارات واألقســام املختلفة واالستفادة 
من كافة الطاقات والقــدرات البرشية واإلدارية.. 
مضيفاً: "نطمح الســتكمال املالك املادي للقوات 
املسلحة بأسلحة نوعية اسرتاتيجية عالية ومتطورة 

وحديثة. 
وأوضح أن العام التدريبي ســيكون عام االبداع 
واالنجازات والعمل بآلية جديدة متطورة وخطط 
موحدة إلدارة القوات املســلحة عىل أسس علمية 

صحيحة.
ويف فعالية التدشني كرمت دائرة التسليح املربزين 
من منتسبيها يف العام التدريبي املنرصم بشهادات 

تقديرية تعبرياً عن تميزهم وانضباطهم.

دائرة التسليح.. االنطالق نحو التميز

العميد الفقيه: 2021 سيكون أكثر انضباطاً و»أمتتة«

اللواء الرابع  احتياط يدشن العام التدريبي 
والقتايل 2021م بمريس شامل الضالع

الضالع _ خاص 
دشن اللواء الرابع _ احتياط املرابط 
يف جبهات شــمال محافظــة الضالع 
العام التدريبــي والقتايل 2021م تحت 
شعار معا لتعزيز االنظباط العسكري 

واستكمال التحرير. 
وألقى قائد اللواء الرابع احتياط العميد 
فضل عبداللــه عبدالرب القايض كلمة 
خالل التدشني بعث يف مستهلها التحايا 
لجميع األبطال املرابطني يف جبهة الضالع 
الذين لقنوا وما زالوا يلقنون مليشــيا 
الحوثــي االنقالبية رضبــات موجعة 
خالل الفرتة املاضية وكبدوها الكثري من 

الخسائر يف االرواح والعتاد. 
كما حيا أبطــال الجيش الوطني يف 
جميع جبهات القتــال يف كامل ربوع 
الوطن وثمن تلك البطوالت واالنتصارات 
التي يسطرونها عىل مليشيات الحوثي 

االرهابية. 
واكد قائد اللــواء الرابع احتياط أن 
تدشني العام القتايل والتدريبي 2021م 
يأتي استنادا إىل خطة التدريب العملياتي 
والقتايل واملعنوي وتنفيذا لألمر التوجيهي 
لوزير الدفاع والتعليمــات التنظيمية 
إلجراءات رئاسة هيئة االركان العامة 
ويهدف لرفع الروح املعنوية واالستعداد 

القتايل العايل. 
واوضح أن تدشــني العام التدريبي 
2021م الــذي يأتي تحت شــعار معا 
لتعزيز االنضباط العسكري واستكمال 
التحرير إنما هو ترسيخ للعمل العسكري 

املؤسيس داخل املؤسسة العسكرية.
مبينــا أن االنضبــاط العســكري 
واالستعداد القتايل هو الطريق لتحرير 
محافظة إب وكل شرب يف ربوع الوطن. 

كما وثمن العميــد عبدالرب جهود 
القيادة السياسية والعسكرية وقيادة 
التحالف ممثلــة باململكــة العربية 
الســعودية عىل كافة الدعم والرعاية 
التي يولونها للجيش الوطني يف جميع 
األصعدة مــن اجل اســتعادة الدولة 

واسقاط االنقالب الحوثي. 
بدوره أفــاد املقدم نــرص الرزاقي 
القيادي يف اللواء الرابع احتياط أن اللواء 
الرابع احتياط املرابط يف جبهة مريس 
قعطبة منذ خمس سنوات يويل التدريب 
املهاري والقتايل والتحوييل أهمية بالغة 
منذ أول يوم بدأ فيه التجنيد العسكري 
للجيش الوطني عىل مســتوى ربوع 

الوطن.
وهذا ما جعل أداء أبطال ومنتسبي 
اللواء متميزا يف كل معاركه مع مليشيا 
االنقالب حتى صار اســم اللواء الرابع 

يشكل رعبا يف قلوب عنارص املليشيا.
مضيفا يف ترصيح ل ســبتمرب نت 

أن التدشــني للعام التدريبي والقتايل 
2021 يأتي هذا لتعزيز االنضباط ورفع 
املستوي القتايل إىل درجات أعىل مما سبق 
من أجل اســتكمال التحرير فبحسب 
املعطيــات واملجريات التي تشــهدها 
اليمن عىل كل املســتويات السياسية 
والعســكرية وماجرى أخريا  يؤكد أن 
عام 2021 سيكون عام النرص والتحرير 
والخالص من املليشــيا وتطهري كامل 
تراب الوطن من دنس مليشيا الحوثي،  
كما أن 2021 هو عام التعاون والتكاتف 
بني كل مكونات الشعب اليمني  للقضاء 
عىل العدو الحقيقي للشعب املتمثل يف 

مليشيا الحوثي ذراع ايران يف اليمن.
مشــريا إىل أن رفع كفاءة منتسبي 
اللواء قتاليا وانضباطا عسكريا ومهاريا 
يعترب اولوية مهمة لــدى قيادة اللواء 
وتحظى بعناية كبرية وجهود متواصلة 
وإرشاف مبارش من قائد اللواء العميد 

فضل عبدالرب

دشنت دائرة التأمني الفني العام التدريبي 
والعملياتي للعام2021 تنفيذا ألمر معايل وزير 
الدفاع والتعليمات التنظيمية لرئاسة هيئة 
األركان العامة وخطة التدشني املقرة من قبل 

هيئة اإلسناد اللوجستي.
ويف حفــل التدشــني ألقى مديــر دائرة 
التأمني الفني كلمة نقل يف مســتهلها تحايا 
وتهاني القيادة السياسية والعسكرية لكل 
منتسبي الدائرة بمناسبة تدشني العام القتايل 

والعملياتي. 
وقال العميــد عبدالله محســن العليي: 
نحن يف دائرة التأمني الفني يف تدشــني العام 
التدريبي والعملياتي والقتايل لعام 2021 نؤكد 
أننا ســنبذل كل ما بوسعنا من أجل االرتقاء 
بالعمل الفني يف مختلف جبهات القتال وذلك 
من منطلق املصطلح العسكري" ال جاهزية 
قتالية بدون جاهزية فنية" ونحن يف الدائرة 
نبذل قصارى جهودنا لتنفيذ عملية اإلصالح 
الفني الجاري واملتوسط يف مختلف الجبهات. 
وأشار إىل أن عمل الدائرة يمتد من املنطقة 
األوىل إىل املنطقة الثالثة واملنطقة الســابعة 
واملنطقة السادسة باإلضافة إىل تنفيذ املهام 
داخل الدائــرة من تطوير العمــل الفني يف 
قطاعات ال أقول التصنيع وإنما شبه تصنيع 
من قواعد ملختلف العيارات حتى يتم تركيبها 

عىل األطقم واملدرعات.
وأضاف .. يف العــام املنرصم قمنا بأعمال 
عديدة ونفذنا عدة مهام عىل امتداد الجبهات 
يف تنفيذ عملية اإلصالح الجاري واملتوســط 
وإعادة الجاهزية للمركبات اآللية واملدرعة 
مؤكدا بذل كل جهــد لتنفيذ املهام والربامج 

والخطط للعام الجديد. 
وقال: نحن يف دائرة التأمني قطعنا شوطا 
كبريا سواء عىل املستوى اإلنشائي والتدريبي 
والتأهييل والفني أيضا فالعام املنرصم كان 
عاما حافال باملنجزات ويعود الفضل للقيادة 
السياسية والعسكرية بقيادة املشري الركن/ 
عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن/ 
عيل محسن صالح وكذا وزير الدفاع ورئيس 
هيئة األركان العامة الذين قدموا الدعم لنا يف 
حدود اإلمكان ونحن نفذنا كل ما علينا من 

مهام عىل أكمل وجه من الربامج والخطط. 
وأوضح العميد العليي أن العمل يتم بجهود 
ذاتية وإمكانيات بســيطة نتيجة لشــحة 
اإلمكانات وعدم توفر املــواد املطلوبة وذلك 

نتيجة الظروف التي يمر بها الجيش.
العميد العليي أكد أن معركة اليمنيني مع 
االنقالب ســتتكلل بالنرص وقال: نحن عىل 
ثقة أن النرص قادم ال محالة وسنبذل الغايل 
والنفيس من أجل هذا الوطن أرضا وإنسانا 
وندحر هذا العدو الغاشــم الذي يمثل الذراع 
لنظام املاليل االيراني ولن ينالوا من هذا الوطن 
ونؤكد أن منتسبي القوات املسلحة ومعهم 
أحرار اليمن سيمضون عىل خطى السلف من 
مناضيل ثورتي 26 سبتمرب و14 أكتوبر ونحن 
عىل دربهم سائرون حتى يتم تحرير الوطن 
من الرشذمة الحوثية الخبيثة الحاقدة التي 
تريد تدمري وطننا الغايل وتريد أن تنكل باليمن 

واليمنيني.

دائرة التأمين الفني.. جاهزية عالية

العميد العليي: سنبذل كل ما بوسعنا لالرتقاء بالعمل الفني يف خمتلف اجلبهات 
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:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ

حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي

يف ليلة ســوداء ترسبلت الخيانة والتآمر.. 
انطلقت هذه العبارة - مــن فمه وغريها من 
الكلمات املتقدة نارا - يف ســماء الوطن لتبدد 
ظلمة الغدر الخيانة وتكشــف خيوط التآمر 

والعمالة وتفضح أالعيب الدجل والكهنوت.
كانت تلك الكلمات رصخات مزلزلة  يرتدد 
صداهــا يف أرجاء الوطن ليســمعها القايص 
والداني ليسمعها األوفياء املخلصون والخونة 
املتآمرون ليســمعها كل من أقســم القسم 

العسكري.
حني كانــت هذه الكلمات تصــل تباعا إىل 
هاتفي عرب خدمة الرسائل انتابتني قشعريرة 
وشعور بالغبن جراء هذه الخيانة والخذالن ولم 
أكن يف حياتي قد تمنيت أن أكون بجوار شخص 
أيقنت أن األجل أحاط بــه ومن بجواره إال يف 
تلك الليلة ألنال رشف صحبة هذا الطود الشامخ 

والحارس األمني للجمهورية رحمة الله عليه.
يعد الشــهيد حميد القشيبي وكل من بذلوا 
أرواحهم فداء للديــن والوطن النموذج األعىل 
واألمثل للرشف العســكري فليس هناك ماهو 
أعظم من الروح تقدم قربانا لله والدين والوطن 

)والجود بالنفس أقىص غاية الجود(.
كما يعد الذين باعوا وطنهم ودينهم وخانوا 

دماء الشهداء وخانوا القسم العسكري مقابل 
حفنة من املال املدنس النموذج األمثل يف الخيانة 

للرشف العسكري.
وبني هذين النموذجني تتفاوت نسب الوفاء 
والخيانة للرشف العسكري، وعىل قدر املسئولية 
والتهاون فيها يكون مستوى الخيانة للرشف 

العسكري.
ومن صور الوفاء للرشف العسكري حينما 
تكون وفياً مع زمالئك تقــف إىل جوار رفيق 
سالحك أثناء الواجب يف أصعب املواقف وأحلك 
الظروف غري مباٍل بما قد يصيبكما تكون وفياً 

لرشفك العسكري.
عندما تكون قائداً وفيــاً ألفرادك محافظاً 
عىل حقوقهم املادية و املعنوية تتعامل معهم 
بالعدل واإلنصاف تســعى لتلبية احتاجاتهم 
تسهر ليناموا وتتعب لريتاحوا ال تتخىل عنهم 
عند إشــكاالتهم متحمالً مسؤولية أخطائهم 

حينئٍذ تكون وفياً لرشفك العسكري
عندما تكــون حريصاً عىل املمتلــكات العامة 
وصيانتها وتحافظ عليها  كما تحافظ عىل ممتلكاتك 

الخاصة تكون وفياً لرشفك العسكري.
عندما تكون جنديا منضبطاً تسمع وتطيع 
لقائدك وتنفذ أوامره بدافع حب الوطن تكون 

وفياً لرشفك العسكري.
عندما تجد الوحدة أو الوحدات العسكرية 
متماسكة متضامنة يعيش جميع األفراد فيها 
كأرسة واحدة يدينون بالوالء للوطن يعملون 
بروح الفريق الواحد فاعلم أن وفاء قادة هذه 
الوحدات لرشفهم العسكري عىل مستوى عايل.
لكن عندما يناديك الواجــب للذود عن حياض 
الوطن ضد معاول الهدم ودعاة التفرقة والعنرصية 
والظالميني والخونة فتتلكأ وتتقاعس تكون حينها 

خائناً لرشفك العسكري.
حينما تعنّي أو تســعى لتعيني شخص يف 
منصب وأنت تعلــم ان هناك من هو أكفأ منه 
وأكثر جدارة بهذا املنصب تكون قد خنت رشفك 

العسكري.
عندما تكتب تقرير إنجاز وتكرس فيه ذاتك 
وتجري جهود اآلخرين لصالحك دون ذكر ملن 
بذلوا وأنجزوا تكون خائناً للرشف العسكري.

عندما يطلب منــك تقييم ألفرادك فتقيّمهم 
عىل أساس غري موضوعي وغري واقعي بل عىل 

أساس عالقتك الشخصية بهم تكون قد ُخنت 
رشفك العسكري.

حينما تستغل منصبك لإلثراء غري املرشوع 
تكون قد ُخنت وطنك ورشفك العسكري.

عندما تســتغل منصبك ونفوذك لتصفية 
حســاباتك الخاصة مع خصومــك يف العمل 
وتنفذ أحقــادك ضدهم تكون قد خنت رشفك 

العسكري.

دعوة للوفاء
إن التجربة النضالية املرشقة التي خاضها 
الجيش الوطني ضد مليشيا االنقالب الشك 
حافلة بأروع صور التضحية والفداء والوفاء 
للرشف العسكري.. وعليه أدعو كل القيادات 
العســكرية أن يكتبوا بأقالمهم وينرشوا يف 
صفحاتهم عن أولئــك األبطال يف وحداتهم 
الذين تجىل يف مواقفهــم الخالدة الرشف 
العســكري وذلك تخليــداً لذكرهم ووفاًء 

وعرفاناً بحقهم.

محمد الشيباني

بعد انتظار طويل ومخاض عســري.. ها هي حكومة الكفاءات 
تخرج إىل النور، لتضع أعضاءها أمام مسؤوليات جسام وتحديات 
جمة بروح حماسية متقدة تتمثل بإنهاء االنقالب واستعادة الدولة، 
وفقا لرؤية وطنية شــاملة وبرنامج سيايس واقتصادي متكامل 
ومتني، يعكس حقيقة اإلرادة الجمعيــة لليمنيني.. بما يفيض إىل 
حالة االستقرار والتنمية وتوفري الخدمات العامة، ومحاربة الفساد، 
وهي ذات األولوية من جملة هكذا تحديات دعا إليها رئيس الوزراء 

بطموح وثاب.
وعىل الرغم من تداعيــات التفجريات اإلرهابية األخرية للجريمة 
الشنعاء ملطار عدن الدويل.. بغية استهداف أعضاء الحكومة فور 
وصولهم أرض املطار.. غري أنهم لم يكرتثوا ملثل هذا الفعل اإلجرامي 
الجبان، بل كانوا حقا عند مستوى التحدي والتضحية واملسؤولية، 
متحدين عىل قلب رجل واحد وهدف مصريي مشرتك.. ولسان حالهم 
أن هذه األعمال اإلرهابية لم ولن تثنينا من أداء الواجب املقدس يف 
هذا الظرف االستثنائي الدقيق بل يقينا سيزدنا إرصارا وإرادة نحو 

استكمال املهام املناطة مهما كان الثمن غاليا.
بيد أن املعطيات عىل األرض تذهــب ملعرفة الجهة املدبرة لهذا 

الفعل املشني والتي ستظهره نتائج التحقيقات عما قريب.
املهم يف األمر أن الحكومة غدت واقعا فعاال، وأخذت عىل عاتقها 
اليمني الدستورية بعني االعتبار، إذ رشعت تخوض غمار املعرتك 
الصعب بتفان ومسؤولية بروح الفريق الواحد، وقد تجىل ذلك بفتح 
مطار عدن أمام املالحة الدولية واستئناف عمل الوزارات وتطبيع 
األوضاع األمنية ولو بالحد األدنــى إىل آخره كمؤرش إيجابي نحو 
الحلحلة.. وتوحيد الصف والهدف، وهو ما يصب يف ذات التوجه 
والسياق الذي ترسم معامله القيادة السياسية ممثلة بشخص رئيس 
الجمهورية.. داعيا الجميع إىل تحمل مسؤولياتهم التاريخية، بأن 
يكونوا عند مستوى التحدي.. واملوقف الراهن بالقول: إنكم أمام 
فرصة كبرية تستحق نفوسا كبرية، وهمة عالية متجاوزة الصغائر 
واملناكفات، ملتحمة بهموم الشــعب ومتفهمة لحساسية املرحلة 

وتحدياتها.
مؤكدا عىل أهمية النجاح واإلنجاز وإلغاء أنا واملايض والتحرك 
باتجاه املستقبل.. نحو صنع قرار سيايس مستقل، وإنقاذ االقتصاد 

الوطني من االنهيار.
مشريا يف ذات السياق إىل مد يد السالم العادل والشامل بما يلبي 
تطلعات الشــعب اليمني التواق للحرية والعدالة واملساواة وبما 
يضمن حق الرشاكة الوطنية للسلطة والثروة لجميع األفراد يف إطار 

مرجعيات تتمثل يف:
- املواطنة املتساوية كمبدأ يفيض إىل تحقيق املساواة بني أفراد 
املجتمع دون اســنثناء وعىل درجة واحدة من املواطنة كحق كفله 
الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني وما تتضمنه أدبيات 

الحقوق والحريات.
- قيام الدولة االتحادية بما يجسد اللحمة الوطنية واملصري املشرتك 
بصياغة مرشوع قيام الدولة االتحادية "الفيدرالية" واملتضمن عدالة 
توزيع السلطة والثروة لكافة األفراد واألقاليم توزيعا عادال تأكيدا 

ملخرجات الحوار الوطني.. وإنصافا للقضية الجنوبية.
- قواعد الحكم الرشيد والتي تقيض إىل بدورها إىل حقيقة دولة 
ديمقراطية مبنية عىل حكم شوروي نيابي باعتبار الشعب مصدر 
السلطات، وحقه يف ممارسة الحقوق والحريات املكفولة والتي تتناىف 
مع السلطة املطلقة وحكم الفرد املطلق واالستئثار بالحكم يندرج 

يف إطار الرشعية والكفاءة والنزاهة والحكمة. 

حكومة طموحة..حكومة طموحة..
 ورهان عدو خارس ورهان عدو خارس

20212021 عام مصاحلة وحترير لليمن
مصالحة واتفاق يمني بني أطراف الرشعية وعودة الحكومة إىل 
أرض الوطن لتمارس مهامها بكل شجاعة وحزم رغم العمل اإلرهابي 

الحوثي الذي استهدفهم يف مطار عدن.
تلتها مصالحة خليجية طال انتظارها، ويف ظل هذا التوحد اليمني 
والخليجي الذي ال يصب يف مصلحة إيران ومليشياتها يف اليمن، البد 
من قرارات حاسمة  ودق املســمار األخري يف نعش جماعة الحوثي 

الساللية اإلرهابية.
ننتظر من قيادات الجيش اليمني وقيادة التحالف العربي قرارات 
حاسمة وتحركات جادة يف دعم كل جبهات القتال يف كآفة محافظات 

الجمهورية ومناطقها.
جبهة الساحل وجبهة مأرب وجبهة البيضاء وجبهة تعز وجبهات 
الحدود التحرك الجاد واملدعوم واملوحد ســريبك مليشيات العدو 
الحوثي وهو الطريــق األرسع لتحرير عاصمة كل اليمنني صنعاء 

الحبيبة.
لننىس كل الخالفات السابقة لنرتك كل األوهام وسوء الظن خلف 
ظهورنا ونتحرك للقضاء عىل العدو األول والخطر األكرب عىل اليمن 

ودول الخليج الشقيقة.
الشعب اليمني ينتظر بكل شوق للحظات الحسم ومؤمن بحتمية 

النرص عىل هذا العدو اإليراني الساليل الخبيث. 
وعلينا كشعب وهذا نداء يل ولكافة أفراد الشعب الرشفاء يف الشمال 

والجنوب والرشق والغرب
لنصوب كل سهامنا نحو عدونا الوحيد )الحوثي( 

ونرتك ونهجر كل من يصوب قلمه نحو الجيش اليمني أو املقاومة 
اليمنية يف أي مكان بدعوى الفساد أو التخاذل 

فهذه كلها دعــوات تفرق ال تجمع وخطابات تشــتت الجهود 
وتضخم الغلطات البسيطة فليس من املعقول التخلص من الفساد 
كلياً حتى يف أرقى األنظمة والدول العاملية، ولكن لنحرر اليمن أوالً 
ثم بعدها نبحث عن إصالح األوضاع األخرى فبظل وجود الحوثي 
واحتالله لبعض محافظات الجمهورية لن تفيدنا دعوات اإلصالح 

وال منشورات املناكفة. 
نعرتف بوجود فساد ولكن نعرتف قبل كل يشء بوجود رجال دولة 
ورجال حرب وتحرير أكثر بكثري من شلل الفساد املدفونة هنا وهناك 
وسيأتي الدور ملحاسبة كل فاسد ولكن بعد التحرير، بعد تحقيق 

هدف الحرب األول 
التخلص من خطر املليشــيات الحوثية التي تهدد اليمن ودول 
الخليج بل وكل دول املنطقة العربية والعاملية، ألنها ذراع وسخ وقذر 
لدولة إيران التي يقف العالم كله ضد سياستها املعادية لكل البرشية. 
أبطال الجيش يف كل الجبهات يعيشــون أوضاعا سيئة من كآفة 
النواحي ولكنهم صامدون رغم كل يشء لنقف وقفة جادة مع هؤالء 
الرجال يف كل الجبهات بال إستثناء كلنا قادة ومسؤولون وأحزاب 
واعالميون وقبائل وكيانات وأفراد بدعم الجبهات باملال والســالح 
والرجال األحرار وال عــذر ألحد بالتخلف أو التقصري فهذه معركة 
الجميع وهذه بالدنا التي سنحررها أو نحررها وال خيار آخر ولكن 
لننجز هذا برسعة لنخفف عىل هذا الشعب املسكني الذي يعاني من 

ويالت الحرب وظلم املليشيا الحوثية.
لتكن سنة 2021 سنة التحرير والفرحة لكل اليمنني األحرار، لنجعل 

هذا العام عام النرص والخري اليمني والخليجي والعربي.

مصطفى القطيبي 

عبــارة خالدة لرجل نقش اســمه يف ذاكــرة اليمنيني ودونه يف 

ســجل الخالدين عرف معنــى الرشف العســكري وبذل روحه 

الطاهــرة مــن أجل صيانــة الرشف العســكري أن يدنســه 

الخونــة واملتآمرون إنــه الشــهيد القائد حميد القشــيبي.

العقيد /محمد الغرسي

قمة العال اخلليجية وتأثريها عىل املشهد اليمني

استهداف مطار عدن الدويل جريمة حرب وفقا لالتفاقيات الدولية

محمد حسن شعب

عقيد دكتور/ جالل فضل محمد

ما من شــك أن يف كل تقارب عربي / عربي بوادر خري 
وتنمية واستقرار وآمال طويلة وعريضة ألبناء األمة العربية 

واإلسالمية بشكل عام .
ناهيك عن اليمن التي تشارك أبناء الجزيرة العربية والخليج 
العربي موقفها وموقعها الجيو بولتيكي والجيواسرتاتيجى 
بل والنسيج االجتماعي والديني واملوروث الثقايف والفلكلور 
وكل صغرية وكبرية تلك العالقات التي تربط اليمن بالجزيرة 

العربية منذ عرشات القرون وبدون حدود .
وبالتايل االنفراج بني السعودية وقطر وانعقاد الدورة ٤١ 
ملجلس التعاون الخليجي بمدينة العال السعودية وما حملته 
مساعي الكويت الشــقيقة من تفاؤالت يف تقريب وجهات 
النظر للبلدين وحلحلة الخالفات التي استفحلت منذ عام 
٢٠١٧م وانعكست آثارها السلبية عىل مواطني السعودية 
وقطر وعىل ابنا مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بما يف 
ذلك االزمة والحرب الدائرة يف اليمن التي ستستفيد إيجابيا 
من التقارب السعودي القطري وستتغري مجريات الحرب 
وستخدم الحسم لصالح الشعب اليمنى وحكومته الرشعية 
التي تبارك وتؤيد هذا التقارب بمايحملة من آمال عريضة 

تخدم التطلعات اليمنية.
وعىل العموم يتضح من بيان قمة العال أن الحضور اليمني 
بحسب البيان والقرارات والتوصيات كانت اليمن حارضة 
وبقوة ملا لليمن من تأثري مبارش عىل مسار العالقات الخليجية 

/ الخليجية من جهة والعالقات الخليجية اليمنية من جهة 
أخرى.

ووفقا ملسا ر مخرجات الدورة ٤١  للقمة واملؤتمر الصحفي 
الذي عقد عىل هامش القمة والــذي أداره وزير الخارجية 
السعودي وأمني عام مجلس التعاون يتضح أن حرب اليمن 
ومشاكلها وأزماتها شغلت حيزا إيجابيا كبريا من األسئلة 
املوجهة لوزير الخارجية السعودي وأمني عام مجلس التعاون 

من خالل إجابات املعنيني.
كل تلك املخرجات جعلتنا نحمل آماال وتوقعات ايجابية 
للتقارب السعودي القطري يف مواجهة الهيمنة اإليرانية عىل 
منطقة الخليج العربي وعىل اليمن بشكل عام والتى ستشكل 
حائط صد ملواجهة النفوذ التبشريى االثني عرشى االمامي 
الذي يستهدف مجلس التعاون أرضاً وإنسان من جهة وعىل 

اليمن من جهة أخرى.
ألن مواجهة هذا املد التبشــريى ال يكتمــل مالم تكلله 
مواجهات مادية ومعنوية واستشــعار خطره عىل املنطقة 

بشكل عام.
نتفاءل نحن ىف اليمن من هذا التقارب واالستشعار للخطر 
القادم من إيران أن الوئام السيايس والتقارب يف وجهات النظر 
واستشعار مخاطر االستفراد لبعض النظم يحمل آثارا كارثية 
ليس عىل بلد بحد ذاته بل عىل جميع أبناء املنطقة العربية 

بشكل عام.

تعترب اتفاقية الطريان املدني الدويل املعروفة 
أيضاً باســم اتفاقية )شــيكاغو( األساس 
القانونّي للطريان املدنّي الدويّل، ونشأت تلك 
االتفاقية الدولية، يف تاريخ 7 ديسمرب 1944 
يف شيكاغو بالواليات املتحدة من قبل 52 دولة، 
وحصلت عىل التصديق الــالزم يف 5 مارس 
1947، ودخلت حيز التنفيذ يف 4 أبريل 1947 

يف أكتوبر من العام نفسه.
وأنشأت اتفاقية شــيكاغو منظمة الطريان 
املدني الدويل، وهــي وكالة متخصصة تابعة 
لألمم املتحدة مكلفة بتنسيق وتنظيم السفر 
الجوي الدويل. وتنــص االتفاقية عىل قواعد 
للمجال الجوي، وتسجيل الطائرات والسالمة 
وتفاصيل حقوق املوقعني فيما يتعلق بالسفر 
الجوي. كما تعفي االتفاقيــة الوقود الجوي 

التجاري من الرضائب.
منذ نشأة االتفاقية تم تنقيح االتفاقية ثماني 
مرات يف عام 1959 و1963 و1969 و1975 

و1980 و1997 و2000 و2006.
ووصلت الدول التــي صادقت عىل اتفاقية 
شيكاغو حتى عام 2013م إىل 191 دولة، وال 
تزال حتّى اليوم أساًسا موثوًقا لتطوير وتشغيل 

ثابت من الطريان املدنّي الدويلّ.
لذا معظم املطارات املدنية يف العالم ال تحظى 
بحماية الدفاع الجــوي يف كل األحيان؛ ألنها 

بطبيعة الحال محمية بموجب اتفاقية شيكاغو.
بل اعتربت نظام روما األســايس للمحكمة 
الجنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17 تموز/ 
يوليــه 1998م، أن اســتهداف املطارات أو 
املنشآت بصفة عامة واملركبات جريمة حرب، 
حيث نصت املادة )8( من نظام روما األسايس 
للمحكمة الجنائية الدولية بأن جرائم الحرب 
هي: االنتهاكات الخطــرية األخرى للقوانني 
واألعراف السارية عىل املنازعات املسلحة غري 
ذات الطابع الدويل، يف النطاق الثابت للقانون 

الدويل، أي من األفعال التالية:
• تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني 
بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون 

مبارشة يف األعمال الحربية.
ب- تعمد توجيه هجمات ضد املباني واملواد 
والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من 
مستعميل الشعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات 

جنيف طبقا للقانون الدويل.
ج- تعمــد شــن هجمات ضــد موظفني 
مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو 
مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة 
اإلنسانية أو حفظ السالم عمالً بميثاق األمم 
املتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر 
للمدنيــني أو للمواقع املدنية بموجب القانون 

الدويل للمنازعات املسلحة.

وقد أكد ذلــك املبعوث األممي غريفيث عىل 
موقعه الرسمي إدانته املُطلقة للهجوم الجبان 
الذي وقع عىل أعضــاء الحكومة اليمنية فور 
وصولهم ملطار عدن، وهو الهجوم الذي تسبب 

يف مقتل وإصابة العرشات من املدنيني
وقال غريفيــث: إن اســتهداف املدنيني 
واملنشآت املدنية هو خرق خطري للقانون الدويل 

اإلنساني.
ع هذا الهجوم املستهجن املدنيني يف  وقد روَّ
عدن، وأيضا يف جميع أنحاء البالد، وأن انتهاكا 
بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب، مع العلم أن 
وزارة الخارجية اليمنية اعتربت أن استهداف 
املطار يشكل انتهاكا للقانون الدويل وجريمة 

إرهابية.
واعتربت الوزارة يف بيان لها أن "استهداف 
مطار عدن يشــكل انتهاًكا صارًخا للقانون 
الدويل اإلنساني، وجريمة إرهابية نكراء تتطلب 
اإلدانة والشجب من كافة أعضاء املجتمع الدويل 
إليصال رسالة واضحة للحوثيني بأن العنف 
واســتهداف األعيان املدنية واألبرياء ال يمكن 
أن يعكس رغبة جدية وحقيقية للوصول إىل 

السالم".
واتهمت الخارجية اليمنية، مليشيا الحوثي 
باستهداف حكومة الكفاءات السياسية أثناء 
وصولها إىل مطار عدن ما تســبب بسقوط 

العديد من الضحايا، والذيــن ناهز عددهم 
حتى اآلن املائة ما بني قتيل وجريح من املدنيني 
املسافرين، والصحفيني، واملسؤولني الحكوميني 

الذين قدموا للرتحيب بالحكومة.
وشــددت عىل أن الدالئل واملؤرشات تشري 
إىل أن املليشيا الحوثية هي الجهة التي قامت 
بهــذا العمل اإلرهابي من خالل اســتهداف 
املطار بثالثة صواريخ وبتقنيات تتشابه مع 
ذات التقنيات التي استخدمتها هذه املليشيا 
يف جرائم سابقة اســتهدفت بها املؤسسات 

واملنشآت املدنية والحكومة.
ولفتت إىل أن هذا االستهداف ال يهدد فقط 
حياة وأمــن أعضاء الحكومــة، ولكنه يهدد 
آمال وتطلعات الشعب اليمني لتحقيق األمن 

واالستقرار.
وطالبت الوزارة، كافة أعضاء املجتمع الدويل 
بالقيام بدور قوي وواضح تجاه هذا التصعيد 
الذي تقوم به هذه املليشيا الحوثية والذي يهدد 
بنسف اإلنجازات التي تحققت بتنفيذ اتفاق 
الرياض، مشرية إىل أنه ســيؤدي إىل عواقب 
وخيمة عىل عملية السالم واالستقرار يف اليمن.

الرحمة لشــهدائنا األبرار الذين استشهدوا 
نتيجة الحادث اإلرهابي الجبان ظهر األربعاء 
املوافق 30 ديسمرب 2020م، والشفاء للجرحى 

واملصابني.

 لن أخون شـــريف العسكري لن أخون شـــريف العسكري
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تواصل مليشيا “الحوثي االنقالبية” جرائمها بحق 
األهايل يف منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال مدينة 
تعز، فيما يعيش سكان املنطقة وضعا صعبا، وسط 

صمت مخز من قبل املجتمع الدويل.
وشــهدت منطقة الحيمــة حمــالت مداهمات 
واختطافات طالت العرشات من املدنيني بعد محارصتها 

بعرشات اآلليات والعنارص.
وذكرت مصادر محلية لـ"26سبتمرب": أن مليشيا 
الحوثي املتمردة حارصت منطقــة الحيمة بعرشات 
اآلليات والعنارص من كافة الجهات، ونفذت اعتقاالت 
طالت أكثر من 140 شخصاً بينهم أطفال، حيث رافق 
االعتقاالت إطالق رصاص كثيف، وأشارت إىل أن حملة 

االعتقاالت والتفتيش ال تزال مستمرة.
وأضافت املصادر أنه "أمام مرأى ومســمع العالم 
تستمر مليشيا الحوثي املتمردة بارتكاب املجازر بحق 
املدنيني وتمارس حرب إبادة بكل ما تحمله هذه الكلمة 

من معنى".
واعتربت املصادر أن الجرائــم املروعة "بحق أهايل 
الحيمة جريمة نكراء ترتكبها مليشــيا الحوثي أمام 
أنظار العالم ضاربة بعرض الحائط كل القيم واألعراف 

الدولية واإلنسانية".
وبحسب املصادر فإن املليشيا املتمردة أقدمت عىل 
هدم عدد من منازل املدنيني بذريعة أن املنطقة وتنشط 

بها خاليا تكفريية.
وأضافت املصادر أن "مليشــيا الحوثي املتمردة" 
ارتكبت انتهــاكات بالجملة، منها الرضب والشــتم 
واالعتقال التعسفي، وترهيب وتعنيف األطفال والنساء، 

إضافة إىل استعمال عبارات مهينة أثناء املداهمات.

مجازر وحشية
وأكد مركز تعز الحقوقي عــن ارتفاع عدد ضحايا 
اعتداءات مليشيا الحوثي عىل منطقة الحيمة شمال 
محافظة تعز، إىل 10 قتىل و31 جريحاً أغلبهم نســاء 

وأطفال.
وأضاف املركز أن أن مليشيا الحوثي اختطفت 144 
مواطناً، بينهم 13 طفــالً، كرهائن، كما داهمت 109 
منازل، ودمرت 19 منزالً، فيما ترضرت منازل أخرى 
من جراء القصف والقنص واالجتياح املسلح بالدبابات 

واآلليات املدرعة، بحسب البيان.

وبحسب املركز : " فإن املليشيا كثفت من قصفها عىل 
قرى قياض، واملقهن، ووادي الذراع، واملقرن، بمختلف 
أنواع األســلحة الثقيلة واملتوسطة بعد اقتحام القرى 

األخرى التي كانت محارصة" .
مؤكدا أن الحملة الحوثية ارتكبت مجازر وحشــية 
عىل مرأى من العالم، وأن ســكان وأهايل الحيمة بتعز 
استنفدوا كل السبل يف إيصال مناشداتهم واستغاثاتهم.

إعدامات جماعية
ال توجد يف الحيمة كامريا تنقل معاناة األهايل هناك، 
وتخرج مأســاتهم اىل اإلعــالم إال أن األخبار تؤكد أن 

الحيمة تعيش كارثة حقيقية دون أن يلتفت لها أحد.
أبناء املنطقة مستاؤون من صمت املجتمع الدويل، 
يؤكدون تعرضهم للخذالن من جميع املنظمات اإلنسانية 

والحقوقية.
ويعيش السكان باملنطقة أوضاعا إنسانية صعبة 
جراء التصاعــد الكبري يف أعــداد النازحني والقصف 

العشوائي ما يعرض حياة آالف املدنيني للخطر.
ولم تكتِف املليشــيا الحوثية بعمليــات القصف 
العشوائي، بل أقدمت عىل تنفيذ عملية إعدام ميداني 
بحق مواطنني بإطــالق النار املبــارش عليهم عقب 

سيطرتهم عىل منطقة الحيمة.
وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ، عن 
توثيق 334 انتهاكاً لحقوق اإلنسان يف منطقة الحيمة 
بمديرية التعزية يف محافظة تعــز اليمنية، ارتكبتها 
مليشيا الحوثي اإلرهابية، خالل الفرتة من 6 حتى 11 

يناير الجاري.
وأشارت الشبكة يف تقريرها إىل أن االنتهاكات التي 
ارتكبت بحــق أبناء املنطقة، تنوعــت بني قتل العمد 
واإلصابة واالختطاف واإلخفاء القرسي وترشيد ومنع 
وصول العالج والغذاء واملاء نتيجة الحصار الذي تفرضه 

مليشيا الحوثي عىل جميع املنازل السكنية.
ووثق فريق الشــبكة اليمنية للحقــوق والحريات 
ســقوط )11( حالة قتل منذ بداية أحــداث اجتياح 
مليشيا الحوثي ملنطقة الحيمة، توزعت بني )3( حاالت 
إعدام ميداني والتمثيل بجثث القتىل وسحلها وسحبها 

باألطقم العسكرية بحسب مصادر محلية وحقوقية.
وتؤكد األرقام واإلحصــاءات التي رصدها الفريق، 
سقوط امرأتني وطفل يبلغ من العمر 16 عاماً، قتلوا 
عىل يد مليشيا الحوثي أثناء استهدافه املنازل السكنية، 
ووثق الفريق )3( حاالت إجهاض لنساء حوامل، و)29( 

حالة إصابة بينهم نساء وأطفال.

وسجل الفريق أكثر من )140( حالة اعتقال تعسفي 
وإخفاء قرسي بينهم )13( طفالً و)9( نساء، و)128( 
 TNT حالة انتهاكات، منها تفجري )14( منزالً بمادة
و)110( حاالت اقتحام ونهب وتفتيش، و)4( حاالت 
إحراق للمنازل نتيجة كثافة القصف العشوائي، كما 
سجل )7( حاالت نهب مركبات مختلفة األنواع ملدنيني 
من أبناء املنطقة، و)12( حالة مصادرة دراجات نارية. 
وأجربت املليشيا اإلرهابية الحوثية عرشات األرس عىل 
التهجري القرسي وتحويل منازلهم إىل ثكنات عسكرية 
للمليشيا، واسُتحدثت )4( نقاط تفتيش عسكرية عىل 

جميع مداخل ومخارج منطقة الحيمة.

انتقام وتنكيل
ويف سياق متصل أدانت األحزاب السياسية يف محافظة 
تعز، املمارسات الوحشية، وجرائم التطهري العرقي ضد 
أبناء الحيمة، وكافة دورات االنتقام، والتنكيل ضد هذه 

القرية الوطنية الباسلة عىل مدار السنوات املاضية.
وطالبت أحزاب تعز، املجتمع الدويل واألمم املتحدة 
إىل االضطالع بمسؤولياتهم لوقف هذه الجرائم، فورا، 

وضمان عدم إفالت مرتكبيها من املحاسبة والعقاب.
وقال البيان، إن أحزاب تعــز، وقفت أمام الجريمة 
التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء منطقة الحيمة 
بمديرية التعزية من قتل وتنكيــل، وتمثيل بجثامني 
الشــهداء، وتخريب للمزارع ومطاردة أهايل املنطقة 
وتهجريهم من منازلهم بصورة همجية مدفوعة بحقد 

طائفي دفني عىل أبناء تعز.
مؤكدا أن هذه الجريمة ترقى إىل جريمة ضد اإلنسانية 
تنفذها مليشيا الحوثي ضد كافة محافظات الجمهورية 
عىل قاعدة استباحة الدماء واألموال واألعراض، بهدف 
إخضاع شعبنا لغطرســة الساللة وخرافة االستعالء، 

ومزاعم الحق اإللهي يف الحكم.
وأضاف البيان أن "الدماء التي تســفك يف الحيمة 
لتجسد أوضح صور اإلجرام الحوثي، الذي ال يستثني 
أحدا، رجال، أو امرأة، طفال أو شــيخا طاعنا يف السن، 
األمر الذي يســتدعي من كافة أبناء تعز إىل التضامن 
والوقوف إىل جانب مظلومية أبناء الحيمة، فما يمارسه 
الحوثي ضدهم هو اعتداء عىل أبناء تعز وكل أبناء شعبنا 

الصامد".
مشريا إىل أن تلك الدماء التي تسيل ظلما يف الحيمة، 
ستحرق الطغاة، وترسم صورة النرص والتحرير للشعب 
اليمني وحريته ضد األدوات السوداء التي تفيض حقدا 

وعنرصية من الساللة الكهنوتية ضد شعبنا.

وأكد بيان األحزاب السياسية يف تعز، أن هذه الجرائم 
الحوثية تجدد العزم عىل امليض يف معركة التحرير وإنقاذ 
الجمهورية اليمنية من ليل اإلمامة العنرصية، وأحقاد 
القرون املرســلة من الدولة الفارسية التي تستخدم 
أدواتها العنرصية والطائفية إلشاعة الخراب واالنتقام 

من الشعب اليمني واألمة العربية.
ودعت األحزاب السياســية يف تعز، كافة التكتالت 
املدنية واملجتمعية والشــعبية، إىل تنســيق جهودها 
ملواجهة مختلف أشكال الصلف الحوثية وجرائم الحرب 
واإلرهاب املمارس بحق أهايل الحيمة وبحق غريها من 

مدن ومناطق اليمن.
وطالبت كافة أبناء محافظة تعز بمختلف انتماءاتهم 
السياسية واالجتماعية، بالوقوف صفاً واحداً ضد العنف 
والحرب واإلرهاب الذي تمارسه املليشيا الحوثية ضد 
أهايل الحيمة وتقديم كل سبل الدعم واملساندة املتاحة 
وأشــكال التضامن املمكنة مع املدنيني من النســاء 

واألطفال والشيوخ.
كما دعت أحزاب تعز، املنظمــات املحلية والدولية 
املعنية بحماية حقوق اإلنسان، إىل القيام بواجبها يف 
رصد انتهاكات مليشيا الحوثي سواء يف عزلة الحيمة، 

أو يف غريها من مناطق املحافظة.

انتهاكات دامية
واأليام املاضية، شــهدت منطقة الحيمة بمديرية 
التعزية شــمال مدينة تعز جرائم دامية أثارت موجة 

غضب عارمة، عندما أقدمت عىل قتل املدنيني.
وتداول ناشطون مقطع مصور للمليشيا املتمردة 
ويظهر فيه عنارصها وهم يمثلــون بجثث املدنيني، 

ويرمون التهم عليهم بأنهم تكفريين.
ووجه ناشــطون عىل مواقع التواصل االجتماعي 
دعوات للخروج يف تظاهرات واحتجاجات شعبية ضد 

ما تقوم به مليشيا من جرائم بحق أهايل الحيمة.
ووصف حقوقيون، ما يجــري يف الحيمة بأنه أمر 
خطري وانتهاك فاضح ألبسط الحقوق القانونية التي 
كفلتها الترشيعات الدولية،منها الحق يف حياة كريمة 
والحرية يف التنقل والعيش اآلمن والحصول عىل الخدمات 

األساسية.
مؤكدين أن االنتهاكات اإلنسانية والقانونية وعمليات 
اإلعدام واالختطافات التي تقوم بها مليشــيا الحوثي 
يف الحيمة، تمثل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنســانية 
وتستوجب مســاءلتها جنائًيا أمام املحكمة الجنائية 

الدولية.

وقال حمزة الرتجمــي أحد أبنــاء الحيمة لـ"26 
ســبتمرب" إن الحوثي يف حملته وللمرة الثانية اتخذ 
ذريعة أن هناك دواعش كما فعل منذ بداية انقالبه بنفس 
الذريعة، ورغم الصلح الحاصــل بني الحوثيني وأبناء 
املنطقة إال أن الحوثي ليس أهال لعهد وال ذمة فاتخذ 
من االتفاق ســبيالً الستغفال واستدراج أبناء الحيمة 
بغرور وعمل عىل قتل من اتفق معهم واحدا تلو اآلخر.

وأضاف الرتجمي أن رغم االتفاق هاهو يتمسك بنفس 
الذريعة وسبب التذرع بالوهم هو أن الحيمة ليست بيئة 
خصبة لبيئة عقدية ترى التمييز والسيد والعبد، وأن 
الحيمة لم تجند شبابها يف صفوف الحوثي رغم جمع 
الحوثي ملشائخ وأعيان الحيمة لرفد الجبهات باملقاتلني 
فلم يفلح لذلك فالحوثي اآلن يقوم بعقاب جماعي لعزلة 
الحيمة من خالل القصف العشوائي والحصار الخانق 
وترويع األطفال والنساء ومداهمة البيوت دون مراعاة 

لألعراف والقوانني.
وأشار الرتجمي إىل أن مليشيا الحوثي قطع شبكة 
االتصاالت عىل املنطقة ممــا يصعب عىل األهايل رفع 
معاناتهم للمنظمات الحقوقية واالنســانية، لذلك ال 
يكاد الراصدون يجدون معلومات دقيقة بسبب قطع 

االتصاالت وشحة التوثيق.
وبحسب الرتجمي فإن مليشيا الحوثي االرهابية لم 
تكتف بقطع االتصال بل فرضت عىل األهايل إقامة جربية 
يف منازلهم مما يجعل األهايل يف وضع خطري يستهدف 
حياتهم وحياة أطفالهم، وزيادة يف الحصار قام الحوثي 
بنرش نقاطه ومقاتليه حول املنطقة ونصب أسلحته يف 

التباب املحيطة للمنطقة.
وأضاف الرتجمي أن الحيمة باختصار مأساة ومعاناة 
، قتىل وجرحى ومختطفون بالعرشات وهناك أيضاً من 
ترشدوا يف الجبال منذ بداية هذا الهولوكوست اإلجرامي، 
حيث التزال املليشيات حتى اللحظة تقوم بمداهمات غري 
مربرة الستهداف األبرياء واملدنيني من النساء واألطفال 
وترويع العائالت يف املنطقة ومنع الناس من الخروج 
من منازلهم ألجل التعيش ألرسهم التي تعاني فرض 

حظر كامل. 
متابعا أن أهايل الحيمة يف تعز يفرض عليهم حصار 
قاتل مع قطع شبكة االتصاالت ومنع الناس من الخروج 
من بيوتهم ملزاولة اعمالهم ورشاء قوت ألطفالهم، وهذا 
الحصار بهذا الشكل غري مربر وغري منطقي، لذلك ندعو 
املنظمات االنسانية والحقوقية للقيام بواجبها اإلنسانّي 
تجاه ما يتعرض له أهايل الحيمة الحيمة عزلة منكوبة.. 

الحيمة تستغيث.

صبيحة يوم االربعاء 6 يناير 2021، كان ســكان 
منطقة الحيمة التابعة إداريا ملديرية التعزية شمايل 
محافظة تعز، يرتقبون موعد الكارثة التي ســتحل 
عليهم من آلة املوت الحوثية، حيث كانت األخرية قد 
توعدتهم بعقاب جماعي غري مسبوق إن لم يخضعوا 

ملطالبهم. 
بحسب سكان محليني، فإن املطلب املعلن للمليشيا 
الحوثية املدعومة إيرانيا، من أبناء املنطقة هو تسليم 
أحد املطلوبني لقيادات املليشيا، بينما يف الواقع كانت 

املطالب غري ذلك تماما. 
املطالب الحقيقية للمليشيا وفق تأكيد السكان، بدأت 
بمطالبة قرى املنطقة برفد جبهاتها باملقاتلني، وذلك 
بعد أن استنزف الجيش محزونهم البرشي خالل ست 

سنوات من الحرب. 
مطالب الحوثيني برفد الجبهــات باملقاتلني قوبل 
برفض قاطع من األهايل، فعادت املليشيا لفرض خيار 
بديل تمثل بدفع مبالغ مالية، تصل إىل 700 ألف عىل 
القرى الكبرية و500 ألف عىل القرى املتوسطة، و300 
عىل القرى الصغرية، لكن األهايل رفضوا الخيار اآلخر 

أيضا.

اجتماع إلقرار الجريمة
بحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها "26سبتمرب" 
فقد اجتمعت قيادات املليشيا من فئة "القناديل" يف 
الحوبان بتعز، وحرض اجتماعهم قيادات متحوثة بينهم 
ما يسمى باملحافظ سليم مغلس، وأقر االجتماع اقتحام 
قرى الحيمة مهما كلف األمــر، ورفعت بقرارها إىل 
قيادات املليشيا بصنعاء والتي بدورها منحتهم الضوء 

األخرض. 

حصار واقتحام
دفعت املليشيا الحوثية بقوة كبرية تتكون أكثر من 
40 طقما ودبابة وعربات مصفحة ومدفعية متوسطة 
ومعدالت وقناصات وأسلحة خفيفة ومتوسطة أخرى. 
وصلت الحملة إىل مشارف الحيمة ورضبت حصارا 
عىل قرى املنطقة، قبل أن تدشن قصفا مكثفا باملدفعية 
والدبابة، اســتهدف قرى الفودعية، واملنزل، وشعب 
املليح والخزيعة، والســائلة وخلف عدداً من الشهداء 
والجرحى وكلهم من النساء واألطفال غري رجل واحد 

مسن.
استمر القصف عدة ساعات - وفق مصادر محلية 
- وأعقب القصف، هجوما واسعا عىل أطراف املنطقة 
وداهمت 18 منزال بعد إخراج العائالت منها بالقوة، كما 

قامت بتفجري منزلني اثنني. 

استمرار الهجوم وارتفاع الضحايا
لم تتوقف املليشــيا عن اليوم األول، حيث واصلت 
هجومها لأليام الثالثة التالية، واستشهد  10 أشخاص 
وإصابة 31 آخرين معظمهم من النســاء واألطفال،  
فيما بلغ عدد املختطفني 144، بينهم 13 طفالً بحسب 

إحصائية ملركز تعز الحقوقي. 
كما ارتفع عدد املنازل التي تمت مداهمتها إىل 63 
منزال  منهماً 55 منزال يف قرية املنزل وحدها، واختطاف 

45 شخصا وتدمري 21 منزال، وفقا لذات املصدر. 

سحل وتمثيل بالجثث
مصادر محلية أكدت، أن املليشيا الحوثية، ارتكبت 

جرائم قتل بشــعة، حيث مثلت بجثث بعض القتىل 
وسحب أخرى بأطقمها. 

تهجير ونهب 
وفقا ملصادر حقوقية، فقد هجرت املليشيا الحوثية 
أكثر من 100 ارسأة من منازلها وقراها بالحيمة، كما 
قامت بنهب املنازل وسلب املمتلكات األخرى بما يف ذلك 
مزارع املواطنني، حيث وأن املنطقة ذات أرض خصبة 
ويشتهر سكانها بالزراعة التي يعتمد معظمهم عليها. 

أهداف عسكرية
نائب ركن التوجيه املعنوي وناطق الجيش بمحور 
تعز العقيد عبدالباســط البحر، قــال لصحيفة 26 
سبتمرب، إن املليشيا الحوثية هاجمت الحيمة لتحقيق 
عدة اهداف، فإىل الجانب املادي، سعت إىل السيطرة عىل 

املنطقة إلنشاء مواقع عسكرية. 
وأوضح أن الحيمة ذات تضاريس وسالسل جبلية  
يمكن من خاللها مشاهدة مناطق متحررة عدة يف تعز 
والضالع ولحج وغريها وبالتايل قد تقوم باستهداف تلك 

املناطق من الحيمة. 
وعن إمكانية إنقاذ الحيمة من فكي املليشــيا من 
قبل الجيش، قال العقيد البحر إن املنطقة تقع يف عمق 
سيطرة الحوثي يف أقىص شمال تعز وجنوب إب وبالتايل 

يصعب عىل الجيش الوصول إليها.

ادانات واسعة
رئيس الوزراء معني عبدامللــك أدان ما يتعرض له 
سكان الحيمة حيث دعا األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
واملنظمات الحقوقية، إىل موقف واضح، إزاء هجمات 

وانتهاكات جماعة الحوثيني بحق املدنيني يف مدينة تعز. 
 وقال رئيس الــوزراء ان املواقــف الدولية غري 
الحاسمة، "شجعت عىل تمادي مليشيا الحوثي يف 
جرائمها ضد املدنيــني العزل" وفق ما نقلت وكالة 

األنباء الحكومية. 
من جانبه، أكد أن مليشــيا الحوثــي ترتكب هذه 
الجرائم واالنتهاكات التي فاقت يف فضاعتها "الجماعات 
اإلرهابية" يف ظل صمت مطبق مــن املجتمع الدويل 
ومنظمات حقوق اإلنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها 
القانونية واإلنسانية واألخالقية يف وضع حد لجرائم 

الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.
ودعا اإلرياني يف هــذا الصدد املجتمــع الدويل إىل 
دعم جهود الدولة والشــعب اليمني الستعادة األمن 
واالستقرار، ورسعة العمل عىل إدراج مليشيا الحوثي 

ضمن "قوائم اإلرهاب".
عىل املعمري محافظ تعز االسبق، وصف الهجوم 
الحوثي عىل الحمية بالحملة الوحشية، وأضاف أن تلك 
الحملة تذكر بحقيقة انعدام أي إمكانية للسالم معها.
وتابع "األمر لــم يعد يتعلق بمواجهة انتفاضات 
شــعبية ضد الجماعة هنا، وهناك، بل يتجاوز ذلك 
إىل استحكام الرغبة لدى قادتها يف تركيع وامتهان 
املدنيني، واالستئساد عليهم استنادا إىل حس بربري 

مغرور". 
ودعا األمم املتحــدة إىل التدخل الفوري لوقف هذه 
الجرائم، وإنقاذ أهايل الحيمة، والتفكري بجدية وحزم 
إلنهاء معاناة محافظة تعز، املستمرة منذ ست سنوات 

جراء حرب وحصار وجرائم هذه املليشيات.

عضو  اللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات 
حقوق اإلنسان، إرشاق املقطري، علقت عىل جريمة 
الهجوم عىل الحيمة حيث قالت " ضعوا أنفسكم مكان 
أبناء  الحيمة الذين واجهو تعنت جماعة سالليه تؤمن 

بالقضاء عىل كل مختلف معها.
ليس هناك وصف لقهر أطفالهم أو غضب نساءهم.

حتى أحجــار منازلهم رآها الحوثــي خطرا عليه 
وحرمهم من كل مايملكوه".. وتساءلت املقطري "من 
سينصفهم!؟ واي إنصاف سيناسب هؤالء الذين ال دولة 

وال مجتمع دويل وال أي حام ساندهم". 
اإلعالمية اليمنية أسماء راجح، قالت"  الربود وصل 
إىل حد يجعل الروح مستفزة الناس مشغولني برتامب 
وهم ترامب حتى أصحاب الشأن اليمني استغاثة حيمة 
تعز ال يوجد أي تفاعل مع حجم ما يحدث اللهم بلغت 

الدماء يف رقاب الجميع "
العقيد محمد اليوسفي مدير إدارة القيادة والسيطرة 
برشطة تعز، علق بصفحته بالفيسبوك قائال"  منطقة 
الحيمة شمال تعز والواقعة يف نطاق سيطرة مليشيا 
الحوثي تتعرض للحصار والتنكيل والقتل بشكل بشع، 
أبناء الحيمة تعرضوا لذلك سابقا يف انتفاضة2017، 
ومناطق الحيمة من املناطق الزراعية وتطمع املليشيات 

يف نهبها كما فعلت عرب التاريخ".
الصحفي رشاد الرشعبي أكد أن ما يحدث بالحيمة 
 جرائم حرب مكتملة األركان ترتكبها مليشيا الحوثي 
اإليرانية ضد اليمنيــني يف حيمة تعز مديرية التعزية، 
سجل إجرامي لن تمحوه االتهامات امللفقة والفربكات 

املعتادة والسامجة.

جرائم إبادة وإعدام خارج القانون مارستها المليشيا اإلرهابية في حيمة تعز

اإلرهاب احلوثي .. استهداف للمدنيني وسبل احلياة

يف أقىص شمال محافظة تعز، يف أقىص شمال محافظة تعز، 

حيث ال يصل األنني إىل مسامع حيث ال يصل األنني إىل مسامع 

العالم، وال ترى أعني غريفيث العالم، وال ترى أعني غريفيث 

واألطفال،  النســاء  واألطفال، مدامع  النســاء  مدامع 

يتعرض ســكان "الحيمة" يتعرض ســكان "الحيمة" 

لجرائم إبادة جماعية وسحل لجرائم إبادة جماعية وسحل 

وتمثيــل بالجثــث وتهجري وتمثيــل بالجثــث وتهجري 

جماعي ونهــب للممتلكات جماعي ونهــب للممتلكات 

وغريها مــن الجرائم التي ال وغريها مــن الجرائم التي ال 

تخطر عىل بال أحد.. صحيفة تخطر عىل بال أحد.. صحيفة 

2626 سبتمرب  نقلت جانبا من  سبتمرب  نقلت جانبا من 

الصورة املظلمة ملا يتعرض له الصورة املظلمة ملا يتعرض له 

األهايل هناك.األهايل هناك.

      تقرير -  هشام المحياتقرير -  هشام المحيا
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:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ

حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي

 عارف الشمساني

املليشــيا الحوثية جماعة إرهابية 
تصنيف أمريكي أضحى متأخرا آلالم 
وأوجاع اليمنيــني وعذاباتهم وذهاب 
أمنهم واستقرارهم وازدياد فاقتهم 
نتيجة ممارسات وجرائم املليشيات 
الحوثية املوغلــة بالحقد والكراهية 
والتسلط بل والرغبة يف التسيد عىل من 
يوافقها من غري ساللتها من يخالفها 
يف املذهب أو املعتقد أو الرأي أو ينتقد 
ممارساتها الوحشية يف حق الوطن 
-أرضا وإنساناً - وحولته إىل صحاري 

قاحلة.
 رهان خاسر

املليشيا الحوثية جماعة إرهابية 
..هكذا جاء قــرار اإلدارة األمريكية 
واضعا النقاط  عىل الحروف ،وجاء 
باملفرتض أن يقال وينفذ بعد صمت 
دويل كان يراهــن كثريا عىل جنوح 
هذه الجماعة إىل الحوار والســالم، 
وهم بذلك ظنــوا وبعض الظن إثم ، 
فتلك املليشيا اإلرهابية ال يستقيم  
وجودها _ كمــا عرفها اليمنيون _  
إال بالجريمة واالنتهــاك والتعذيب 
والتجويع والترشيــد وتفجري دور 
العبادة ومنــازل املواطنني وتكميم 
األفواه وزراعة األلغام يف كل مكان 
وطأتــه، وقطع رواتــب املوظفني 
ومصادرة أموال الدولة وأموال الناس 
وممتلكاتهم وتعــدت بجرائمها إىل 
اختطاف وتعذيب النساء يف مناطق 
سيطرتها دون وازع ديني أو أخالقي 
ناهيك عن الزج باألطفال واقتيادهم 
من املدارس إىل جبهات القتال دون 

اعتبار لطفولتهم الربيئة .
جماعة كارثية 

هذه هي جماعة الحوثي اإلرهابية 
التــي أرادت إال أن تمتطــي املرشوع 
الفاريس اإليراني ليكون بديال بفقهه 
االثني عرش عن املذاهــب االخرى يف 
اليمن والجزيــرة والخليج ، وبجهود 
حثيثة سعت لرتســيخ ذلك املرشوع 
بالقوة املطلقة بدأبها املستمر يف تغيري 
مناهج التعليم واستبدال كبار املوظفني 
وأســاتذة الجامعات ومدراء املدارس 
بسالالتهم وأتباعهم ، ويف مناطق لم 
تكن يف يوم من األيام يخيل اليها أنها 
ستصل بها األيام إىل أن تعيش كوارث 
وجرائــم وخزعبالت تلــك الجماعة 
التي تقود املجتمع اليمني بل وتدفعه 
إىل رصاع فكــري وثقايف لــم يكن يف 
الحســبان أو حتى يف الخيال ، خاصة 
إذا ما علمنا أن اليمنيني ظلوا عىل وئام 
ووفاق باختالف مذاهبهم، وتوجهاتهم 
السياسية والفكرية طيلة عقود من 
الزمــن، بعيدين عن تلــك العنرصية 
الفوضوية الهادفة إىل تغيري ديموغرايف 
وثقايف وفكري يؤسس لواقع مجتمعي 
متخلف يصب يف صالــح مرشوعها 
الفاريس املجهض للحرية والســالم 
واالستقرار  بل ويهدد األمن اإلقليمي 

والدويل . 
نهب المساعدات

مليشــيا الحوثــي اإلرهابية منذ 
انقالبهــا عىل الرشعية الدســتورية 
وإعالن حربها عىل اليمنيني يف 2014م 
شهدت اليمن موجات من اآلالم والدمار 
والتهجري القــرسي للمواطنني ، عىل 
مرأى ومسمع من العالم واملنظمات 
الدولية التي وجدت بعضها يف املليشيا 
وحربها عىل اليمنيني ضالتها وذهبت إىل 
تنفيذ مشاريع خاصة وهدامة تلتقي 
كثريا مع املرشوع اإليراني الفاريس، بل 
وتتفق معه وتسانده من حيث ال يدري 
املواطن الذي ال يرى أمامه غري كيس 
قمح أو علبة زيــت تقيه من الجوع 
والفاقة بعد عناء من البحث واالنتظار 
والهوان هذا يف حال وصول املساعدات 
إليهم  ،فبعض هذه املنظمات الدولية 

لألسف كشفت عن نفسها يف استيائها 
من صدور القرار األمريكي بتصنيف 
الحوثيني جماعة إرهابية متعللة بأن 
القرار سيمنع من انسيابية املساعدات 
اإلنسانية وهي بذلك ال ترى إال نفسها 

كونها لم تقــدم. إال الحد األدنى من 
املساعدات يف مناطق الحرب وغريها من 
املناطق وبالذات املناطق الواقعة تحت 
سيطرة املليشــيا حيث تذهب جميع 
املســاعدات إىل قيادات املليشيا والتي 

بدورها تعيد عرضها للبيع  يف السوق 
املحيل وبمبالغ كبرية تجنى إىل جيوب 
تلك القيادات اإلرهابية التي تتلمذت عىل 
أيدي الحرس الثوري اإليراني وجماعة 

حزب الله اإلرهابي .

أولويات والتزامات
ومع ذلك يمكن لقــرار التصنيف 
األمريكي عمل اعتبــار لذلك املنحى 
اإلنســاني باختيار منظمات محددة 
للمساعدة واإلغاثة يف مناطق الجماعة 

الحوثيــة اإلرهابية ولتصبح حكومة 
الرشعية هي من يرشف ويراقب تلك 
املنظمات وعملها يف مختلف املحافظات 

واملدن اليمنية.
قــرار تصنيف الحوثيــني جماعة 
إرهابية أيضا يحتم القرار عىل التحالف 
العربي وكل الدول الناشــدة للسالم 
واملدافعــة عن الحقــوق والحريات 
اتخاذ إجراءات رسيعة وحاســمة يف 
إنهاء انقالب وتمــرد  هذه الجماعة 
ومرشوعها االيراني الكارثي والعمل 
عىل تجنيب املنطقة ويالت الرصاع 
واالقتتال ملواجهة ردة فعل املليشيا 
من قرار تصنيفها جماعة إرهابية 
فمن غري املســتبعد أن ترمي بكل 
أوراقها العسكرية يف اتجاه زعزعة 
األمن اإلقليمي والدويل بمســاندة 
ودعــم إيراني والذي ســينعكس 
بدوره عىل خلق حالة عدم استقرار  
يف ممرات التجارة الدولية وأبرزها 
يف مضيق بــاب املنــدب والبحر 
األحمر،  وقد سبق للمليشيا الحوثية 
اإلرهابية أن حاولت تعطيل املالحة 
الدولية بتوجيــه صواريخها عىل 
السفن التجارية وتفخيخ ممرات 
السفن باأللغام وستزيد من حدة 
جرائمها يف الرب والبحر ، األمر الذي 
يضع املجتمع الدويل يف مسؤوليه 
كاملة يف حال التغايض عن تنفيذ  
قرار التصنيف وما ستقدم عليه تلك 

املليشيا من أعمال إرهابية.
ما بعد التصنيف

 كما يقتــيض قــرار تصنيف 
الحوثيــني جماعــة إرهابية من 
الرشعية اليمنية والتحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة وكل الرشكاء الدوليني  
العمل عىل مسارين :  املسار األول 
: الترسيع  بتحريــر ما تبقى من 
مناطق سيطرة هذه املليشيا من 
خالل الدعم الجاد للجيش الوطني 
واملقاومة بالعتاد والســالح فيما 
املسار الثاني يتمثل :  بإعادة تأهيل 
البنية التحتيــة يف مدينة عدن من 
موانئ ومطار وطرقات وخدمات، 
وكذا تأهيل موانئ ومطارات املناطق 
املحررة الستقبال حركة البضائع 
واملعونات وكذا املسافرين من واىل 
اليمن بحيث أال يترضر الناس من 
التصنيــف وأن تنحرص اآلثار عىل 
موارد الحوثيني التي تمول حروبهم 
الداخلية والخارجية، هذه األذرع 
االقتصادية والسياسيةـ الحرس 
الثوري اإليراني ـ  هي من يجب أن 
تدفع الثمن وأن تنال منها نتائج 

قرار التصنيف.

بعد أن حولوا اليمن إلى ساحات حرب واليمنيين إلى جوعى ونازحينبعد أن حولوا اليمن إلى ساحات حرب واليمنيين إلى جوعى ونازحين

 قرار أمريكي يصنف احلوثيني مجاعة إرهابية قرار أمريكي يصنف احلوثيني مجاعة إرهابية
ملحة  ضرورة  اإلرهابية  للجماعة  العسكرية  القدرة  إنهاء 

  القرار أفشل مشاريع الكسب المادي لبعض المنظمات الدولية اإلنسانية واإلغاثية على حساب حياة اليمنيين
  على الحكومة والتحالف إعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة الستقبال حركة البضائع

نـــص الــقــرار
نص قرار وزارة الخارجيــة األمريكية بتصنيف 
الحوثيــني املدعومني من إيــران يف اليمن منظمة 

إرهابية.
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية تصنيف جماعة 
الحوثيني كمنظمة إرهابية، وعىل قائمة الجماعات 
اإلرهابية، بمــا يف ذلك زعيمهــا عبدامللك الحوثي 
وشقيقه عبدالخالق والقيادي عبدالله عيل الحاكم.

وأوضحت الــوزارة يف قرارها تصنيف الحوثيني 
منظمة إرهابية أجنبية )FTO( ، بموجب املادة 219 
من قانون الهجرة والجنسية، وكمنظمة إرهابية 
عاملية مصنفة بشكل خاص )SDGT( بموجب األمر 

التنفيذي رقم 13224.
وقال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إنه 
يعتزم أيضاً تصنيف ثالثة من قادة الحوثيني ، وهم 
عبد امللك الحوثي ، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي ، 
وعبد الله يحيى الحاكم )املعروف أبوعيل الحاكم(،عىل 

قائمة اإلرهابيني الدوليني.
وحسب البيان، ســتوفر هذه التصنيفات أدوات 
إضافية ملواجهة النشاط اإلرهابي واإلرهاب من قبل 
هذه الجماعة، حيث أنها جماعة مسلحة مدعومة 
من إيران وتعمل يف منطقة الخليج. وتهدف عمليات 
اإلدراج إىل مساءلتها عن أعمالها اإلرهابية، بما يف ذلك 
هجماتها العابرة للحدود التي تهدد السكان املدنيني 

والبنية التحتية والشحن التجاري.
وتهدف عمليــات اإلدراج أيضا إىل تعزيز الجهود 
الرامية إىل تحقيق السالم والسيادة والوحدة يف اليمن 
البعيد عن التدخل اإليراني والذي يعيش بسالم مع 

جريانه.
وأضاف : أنه ال يمكن إحراز تقدم يف معالجة انعدام 
االستقرار يف اليمن إال عند محاسبة املسؤولني عن 

عرقلة السالم عىل أفعالهم.

إرهابيونإرهابيون



  محمد التميمي

"يف الربــع األول من عام 2015، كانت 
الجراح غائرة يف عمق التاريخ والخيانة.. 
أفراد بزيهم القبيل وآخرون بلباس عسكري 
ينثرون حقدهم وسواد قلوبهم عىل أرض 
الحضارة والتاريخ مأرب، ليقبضون الثمن 
الذي يدفعه املاليني،لكن أبناء املحافظة لم 
يقفوا مكتويف األيدي أمام تلك الجحافل، 
فقد كانت نريانهم يف أهبة االستعداد، وما 
من ناٍر تشعل األخرَض واليابس سوى ناٍر 
ترسي يف أصابــع املدافعني عن البالد، يف 
الرصاص الذي يحملونه حباً لهذه البالد 
وهذا والوطن الــذي يحملونه يف قلوبهم 
ويبذلون يف سبيل كرامته دماءهم" بهذه 
العبارات ابتدأ الجريح مبخوت السقاف 

حديثه لصحيفة "26سبتمرب".
الجريح مبخوت عرفج صالح السقاف 
)25عاما(، يعد من أوائل الجرحى املدافعني 
عن محافظة مأرب، شارك يف العديد من 
املعارك التــي كان يخوضها مع عدد من 
أبطال املقاومة الشعبية حينذاك، انطالقا 
من مسقط رأسه يف مديرية حريب وصوال 

إىل مديرية رصواح غربي املحافظة.
ويف إحدى املعارك الضارية يف شهر أبريل 
2015،سبقت بهجوم عنيف شنته املليشيا 
الحوثية من اتجاهني باءت خالله بالفشل، 

كان البطل مبخوت يف النسق األمامي من 
املواجهة التي جرح خاللها إىل جانب عمه 

العقيد مبارك السقاف.
مبخوت واصفا املعركة التي جرح فيها، 
بقوله: " كنا نتقدم يف املواقع ونعمل عىل 
تأمينها،بعد معــارك كانت األعنف عىل 
املليشــيا تكبدت فيها خسائر فادحة يف 
األرواح والعتاد،ويف محاولة منها لصناعة 
انتصار يرفع معنويات عنارصها املنهارة، 
شنت هجوما من اتجاهني، وتصدينا لها 
وكرسنا الهجوم، وأثناء االشتباك أصبت 
بطلق ناري يف رجيل اليرسى من مسافة 
عرشة أمتار تقريبا، عىل إثر ذلك اسعفت إىل 
اململكة العربية السعودية ليتقرر بعد ذلك 
برت رجيل من فوق مفصل الساق)الركبة( 

واستبدالها بمفصل ورجل اصطناعي".
لم تثن اإلصابة مبخــوت عن القتال، 
فعند عودته إىل أرض الوطن، كان شوقه 
للجبهات أكثر من شــوقه ملنزله وأهله، 
حيث تزامنت عودتــه مع معارك تحرير 
بيحان التي شارك فيها بساقه االصطناعي 
بكل شجاعة وشموخ، مواصال صموده 
واعتزازه بإصابته التي يرى من خاللها 

الكرامة والحرية املنشودة.
كانت جبهات بيحان محطته األوىل بعد 
عودته، لكنها ليســت األخرية، بل واصل 
نضاله وبطوالته يف جبهــات مديريتي 
نعمان وناطــع يف محافظــة البيضاء 

املجاورتني ملديرية بيحان التابعة ملحافظة 
شــبوة، والتي استشــهد فيها العقيد 
أحمــد صالح العقيــيل، والعقيد مبارك 

السقاف)عم الجريح مبخوت(.
بابتسامة عريضة رسمها مبخوت عىل 
محياه جمعت فيها شموخ البطل وطموح 
املناضل وشــجاعة االحرار، يقول: "لقد 
انترصت مأرب.. وكانــت الزغاريد تمأل 
الفضاء، صداها يشّق أرواح أولئك الذين 
جرّوا ذيول خيبتهــم وإرهابهم ومضوا، 
فصمــود املحافظة أعطاهم درســاً لن 

ينسوه".
يضيــف مبخوت متســائال: "فكيف 
ملأرب أن تدع الغزاة يأمنون بني جدرانها، 
ستذيقهم الويالت ولن تدعهم يقرّون عيناً 
بسقوطها.. إن املدن الصامدة التسقط 
يف أيدي الغرباء.. لقــد علّمتهم مأرب أن 
الرجال ال يدعون مدينتهم لقمة سائغة 
يف فم أعدائهــا، فلن يرتكوها ملصري قاتم 
أسود مجهول، لن يرتكوها لرايات خمينية 
مستوردة ال دين لها وال إله.. إن آلهة املدينة 
عصفت بهم خارج أسوارها فال مكان لهم 

بني جدرانها".
لم يقترص هــدف مبخوت يف مواجهة 
املليشــيا الحوثية هو تحرير مأرب، بل 
تحرير الوطن بأكمله،ويتمنى لكل مدن 

اليمن أن تتحرر.
يقول مبخوت: "ها هــي مأرب اليوم 

تعيش انتصارها، وتســتعيد ذكرياتها 
املؤملة، ولكنها تنظر بعني األمل والتفاؤل 
بغد مرشق.. عانت هذه املدينة ما لم تعان 
مدينة يف هذا الوطن، وخلعت عن جسدها 
ثوب الحزن لرتتدي حلّة البهاء، تميض يف 
إعادة إعمارها ركناً ركناً وشارعاً فشارعاً 
وبناء فبناء، ومن يبني ما تهّدم منها إال 

أيدي أبنائها وأحرار هذا الوطن".
مبخوت ليس مقاتال فحسب، بل شابا 
ناضجا وطالبــا مثابرا،التحق هذا العام 
بقسم علوم الحاســوب يف جامعة إقليم 
سبأ، ويأمل يف أن يدرس مستقبال علوم 
سياســية كونه محبا للقراءة واالطالع 

ومهتما بالشأن العام".
ويف رســالة يوجهها مبخوت لزمالئه 
الجرحــى "أن ال ييأســوا وأال تمنعهم 
جراحهم عن مواصلة تحقيق الهدف الذي 
جرحوا من أجله،وهــو الدفاع عن الدين 
والعرض والوطن"، مضيفا:" ليس مطلوبا 
منهم املشاركة يف الصفوف األمامية، ولكن 
وجودهم يف الجبهات بحد ذاته له أثر كبري 

يف رفع معنويات املقاتلني".
ويف ختام حديثه، ناشد الجريح مبخوت 
السقاف الحكومة واملسؤولني املعنيني، 
بالعنايــة بالجرحــى واالهتمــام بهم 
"الشهداء والجرحى هم عز وفخر الوطن 
الذين بذلوا دماءهم رخيصة من أجل عزته 

وكرامته".

أنا أقوى أنا أكبر 
أنا الشــعب اليماني الــذي أن ثار ال 

يقهر
وجدي التبع األكبر 
وقبل الصين واالغريق

قبل حضارة المايا 
وقبل ظهور اسكندر

لبست التاج والخنجر 
أنا أقوى أنا أكبر

******
أنا روح الحضارات  التي قامت 
واول من بنا حجرا على حجر

أنا المدنية االولى
بهذا الكوكب االخضر

أنا عاد أنا إرم 
أنا سبأ أنا حمير
أنا أصل العروبة 

والعروبة قبل هذا األصل ال تذكر
******
وقبل والدة التاريخ 

كان الوقت في طور الصبا

والبن في أغصانه
والشعر نخبا أوال 

في هاجسي   يعصر 
اخذت النجم بين اصابعي قلما

جعلت الصخر لي دفتر
حبست الوقت واالبعاد 
 في  حجر من المرمر 

أنا أقوى أنا أكبر

أنا اسباب ذي القرنين 
حين غزا الجهات الست 

فاصدع بالذي تؤمر
أنا الغضب اليماني الذي
ال ينثني يوما وال يكسر 

غزوت الشمس متكئا على رمحي 
ورمحي من دمي يقطر 

أنا أكبر أنا أكبر 
أنــا قبس مــن الماضي  أنــا ألق من 

اآلتي 
أنا جسر العبور الحر من

زمن الى آخر 
فال يحزنك ما فعلت بنو األصفر 

فحولك جبهة أخطر
لها نسب إلى األعراب لكن أصلها خيبر

 تحاصر  كل مظلوم
 وتقمع  دعوة المضطر 

فال تجزع وال تضجر

فأنت أمام دجالين ال اكثر 

أنا أقوى أنا أكبر

نحت من الجبال الشم لي مدنا  
وشيدت القصور الشامخات

وأسدها تزأر   
وقبل ظهور منهاتن

وقبل الصين واليابان 
قبل العيس  والصحراء 

قبل الروس والفوهر 
رأيت السحب في غمدان

 تمسح خدها األسمر 

أنا  أكبر 
صحيح أنني ما زلت في تيه

بال نفط  
بال قوت بال ماء 

 بال مئزر
وجنح الليل ممدود

 ووجه الصبح ما أسفر 
ولكني أنا اليمني موصول بأمجادي 

ومعتز بأجدادي 
كريم األصل والجوهر 

أنا أقوى أنا أكبر 
سأصنع من بقايا النور أجنحتي 

لكي أثأر
فهذا الذنب ال يغفر 

وإ ظهر اإلمام المسخ ثانية 
نفخت الروح في أحرار سبتمبر

أنا أقوى أنا أكبر

عاد إلى اجلبهة بساق اصطناعيعاد إلى اجلبهة بساق اصطناعي
اجلريح مبخوت السقاف.. عزيمة مناضل وطموح مثابر 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

بني اإلرهاب وصناعته 
لكل بضاعة تاجرها الذي يقوم بدور الوســيط بني الصانع 
واملستهلك , ويبقى دور التاجر مع البضاعة مرهون باستمراره 
إنتاجها أو صناعتها وحني تتوقف مراكز اإلنتاج يتوقف دور التاجر 

ليبدأ رحلة البحث عن بضاعة أخرى .
ويف العالم تروج بضاعة اإلرهاب وتجد لها حاملني كثُر يف الكثري 
من البلدان , وكثريا ما تبور تلك البضاعة لقلة مروجيها أو لتصحر 
البيئة التي ترتعرع فيها ... إال أننا يف اليمن لنا مع اإلرهاب شأن آخر 
إذ أننا قد ابتُلينا بساللة تتغذى عىل اإلرهاب فإذا ما سُمن جسدها 
كان اإلرهاب أبرز إفرازاتها كونه يشكل مدخالتها وعليه تتغذى 
مخرجاتها يف مشهد يرسم دائرة دائمة اإلنتاج والشحن والتصدير 

لإلرهاب يف آن واحد.
إن إرهاب الساللة يف اليمن يستقي رصيده من عمق تاريخي 
ناف عن ألف عام,  ويتغذى عىل موروث فكري وثني يجدده الكهنة 
كل عقد أو عقدين من الزمان وبما يكفل مواكبة إرهابهم ملتغريات 
العرص ، ويضمن مســايرته ملستجداته .. فحني كان عبدالله بن 
حمزة يهدم الدور بمعاول الحديد التي تحملها حلقة قديمة من 
سلسلة املغفلني فإن حفيده الحوثي قد هدم بيوت اليمنيني بالبارود 
, وحني كان املطهر رشف الدين يُمثّل بجثث مناوئيه فها هو ابن 
ساللته الحوثي يعلق جثث مقاومية عىل األشجار يف حيمة تعز 
بعد أن غزاهم إىل دورهم ليدافع عن نفسه من عدوانهم املزعوم .

إن تعدد األساليب الساللية ال يعني اختالف النهج بل إن سلوك 
الســاللة للنهج اإلرهابي جزء من بنيتهم النفسية وبعضا من 

كينونتهم الفكرية التي ال يمكن لهم التخيل عنها .
ولعل يف إدراجهم ضمن قائمة اإلرهاب إقرار عاملي بصوابية 
النهج اليمني يف مقاومة اإلرهاب اإلمامي منذ انقالبهم املشؤوم 
, ويعد تصنيفهم كإرهابيني خطــوة إيجابية – ولو أنها جاءت 
متأخرة – إال أنها تصب يف  االتجــاه الصحيح , ورغم ذلك فإن 
العالم لم يتفهم قدسية املعركة التي يخوضها الجيش الوطني ضد 
اإلرهاب الساليل والتي تحتم عىل كل أحرار العالم الدعم السيايس 
والعسكري للجيش الذي يقاتل بالنيابة عن الجزيرة واملنطقة بل 
واإلنسانية جمعاء , إذ أن كل عنرص إرهابي تنعكس آثار جرائمه 
عىل اإلنســانية يف كل أرجاء العالم فكيف إذا كان ذلك اإلرهاب 
مدعوما من دولة إيران والتي حملت عىل عاتقها صناعة اإلرهاب 

وتصديره ورعايته  .
إن تصنيف الحوثيني بالجماعة اإلرهابية فرصة يجب أن تهتبلها 
الرشعية والتحالف العربي للسري قدما نحو الحسم العسكري الذي 
أصبح خيارا وحيدا مع جماعة تفوقت يف إرهابها عىل الكثري من 
الجماعات اإلرهابية كونها قد أوغلت يف الدماء والحقوق بصورة 
متفردة إذا ال تدانيها أي جماعة إرهابية أخرى يف العرص الحديث .

26newspaper@26sepnews.net

مـديـر الـدائــرة رئيـس التحـرير:
العميد الركــن/أحـمـد األشــول

مـــديــر الــتـحــرير:
عـقيد/عـبداحلكـيم الـشـريـــحــي

ملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابط

للموقــع: اإلجنـلـــيزية  النسـخـــة 

كـــما ميـكنكم حتـميل تطبيق »سبتمبر نت« على اجلـوال من متجــر جـوجــل بـالي

/http://www.26sepnews.net 

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

عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )١٩٦٤( الـخـمـيـس ١ جـمـاد اآلخـرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٤ ينايــــر ٢٠٢١م

أحمد ردمان

أصــل العــروبــة أصــل العــروبــة 
خالد العمودي

قصة بطل


