
قالت هيئة رئاســة مجلس 
النــواب:" إن عدوان مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية عىل محافظتي 
مــأرب والجوف خــال األيام 
املاضية وإشعال نار الحرب يف 
مناطقها هو تأكيد قاطع عىل أن 
إيران ومليشيا الحوثي الوحيدين 
يف العالم الذين ال يؤمنون بالسام 
عىل اإلطاق وال يقبلون به، وأن 
املبادرة االمريكيــة والدعوات 
للسام لن يستجيبوا لها وأنهم 
ماضون يف مرشوعهم التدمريي 
والعدواني.. خصوصا بعد صدور 
املبادرة االمريكيــة التي رحب 
بها العالم أجمع ويف مقدمتها 
الرشعية ودول التحالف ..منوهة 
بأن املبــادرة االمريكية ُقيَض 
عليها باملهد وأسقطتها مليشيا 

الحوثي قبل أن ترى النور.
أكدت هيئة رئاســة مجلس 

النــواب يف بيان صــادر عنها، 
حصلت "26سبتمرب عىل نسخة 
منه، أن جريمة االعتداء اإلرهابي 
الذي استهدف مطار أبها الدويل 
باململكة العربية الســعودية، 
أمس األربعــاء، وقبلها جريمة 
استهداف مطار عدن الدويل يف 
30 ديسمرب 2020م، أثناء عودة 
الحكومة اليمنية إىل العاصمة 
املؤقتة عدن يدل داللة قاطعة 
عىل وحشــية عصابة الحوثي 
اإلرهابية ودمويتها وبشــاعة 
أفعالها واستهتارها بدم اإلنسان 

والقوانني واألعراف الدولية.
وودعت الهيئــة، األصدقاء 
واألشقاء الذين احسنوا النوايا 
باملليشــيا الحوثيــة مراجعة 
مواقفهم، باعتبار أن نواياهم 
الطيبة تواجه بالتحدي والرفض 
واالســتهتار وبدل من غصن 

الزيتون الــذي ترفعه الرشعية 
واملجتمــع الدويل ترســل تلك 
امليليشات صواريخها البالستية 
وطائراتها املسرية املفخخة لقتل 
اليمنيني واســتهداف الجريان 
يف اململكة العربية الســعودية 
وتوجــه مدافعهــا ودباباتها 
ومختلف أسلحتها إلشعال حرب 
شــعواء داخل األرايض اليمنية 
وتقتل النساء واألطفال وتهدم 
املمتلكات وتهلك الحرث والنسل 

وتنرش يف األرض الفساد.
وأوضحــت هيئة رئاســة 
مجلــس النــواب، أن اليمنيني 
يدفعون ثمناً غــايل وأن اتفاق 
اســتكهولم الذي ُرفــع فيه 
الجانب اإلنســاني قد أسقطه 
الحوثيون أيضا وهو خري شاهد 

صدقهم  عدم  عىل 
وأنهم سيسقطون 

أدانت حكومة بادنا بشدة 
االســتهداف اإلرهابي الجبان 
ملليشيا الحوثية املدعومة إيرانياً 
عىل مطار أبها الدويل بطائرات 

مسرية )مفخخة(.
وأكــدت وزارة الخارجية 
وشــؤون املغرتبني، يف بيان 
نرشته)سبأ("، أمس األربعاء، 
وقوف بادنا حكومة وشعباً 
مع اململكة العربية السعودية 

وتأييدها لكافــة اإلجراءات 
التي تتخذها لحماية أراضيها 

وسامة مواطنيها".
وأضافــت " وتؤكد الوزارة 
عىل الطبيعة اإلرهابية ملليشيا 
الحوثية االنقابية وانتهاكها 
املســتمر والصارخ للقانون 
الدويل ومواثيق األمم املتحدة يف 
استهداف املبارش للمسافرين 
واألعيان املدنية وتهديدها ألمن 

واستقرار املنطقة باعتبارها 
جريمة حرب".

وشــددت الــوزارة عــىل 
وجــوب اضطــاع املجتمع 
لوضع  بمســؤولياته  الدويل 
حد للترصفات غري املسؤولة 
واتخاذ كافة اإلجراءات الازمة 
للحفاظ عىل أمن واســتقرار 

املنطقة. 

حيا التحالف الوطني لألحــزاب والقوى 
السياســية اليمنية، بإجــال وإكبار أبطال 
الجيش األشاوس واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائــل األحــرار الصامــدون يف جبهات 
الجمهوريــة والكرامة يف وجه البغي الحوثي 

اإليراني مسطرين بصمودهم وعنفوانهم أنصع 
صفحات النضال.

ودعا التحالف الوطنــي لألحزاب والقوى 
السياســية يف بيان صادر  عنه نرشته وكالة 
سبأ، أمس األربعاء، الشعب اليمني إىل االلتفاف 

حول املعركة الوطنية وتوحيد الصف وتمتني 
العرى لصد العدوان الحوثي، واستعادة الدولة 

وترسيخ الجمهورية وتحقيق النرص.
وشــدد أحــزاب التحالــف الوطني، عىل 

رضورة أن تقوم الحكومة وعىل 

يستمر الجيش الوطني مســنود باملقاومة 
الشعبية لليوم الرابع عىل التوايل، خوض معارك 
عنيفة ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية يف جبهات 

الجدعان واملخدرة ورصواح بمحافظة مأرب. 
وحققت قوات الجيش الوطني، ومقاومة مراد 
انتصارات ميدانيــة، يف جبهات “حيد آل أحمد”، 
“واألوشال” وجبال نقم”، يف مديرية رحبة جنوب 

غرب مأرب.
وأكد الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد 
الركن عبده مجــي أن الهجمات االنتحارية التي 
تشنها املليشيا الحوثية اإلرهابية فشلت يف مختلف 

الجبهات القتالية، بما فيها الجبهات الجديدة التي 
حاولت فتحها.. مشــرياً إىل أن هجمات املليشيا 
قادت املئات من عنارصها إىل حتفهم يف املعارك 
األخرية، بنريان أبطال الجيش واملقاومة الباسلة 

وصقور الجو.
وقال العميد مجي يف ترصيح خاص لـ “سبتمرب 
نت” : " إن قوات الجيش واصلت أمس األربعاء، 
خوض معارك بطولية بتكتيك عســكري ناجح، 
يعتمد عىل الهجوم وااللتفاف والتطويق واإلغارة، 
موقعاً بعنارص املليشيا املتمردة يف كمائن محكمة، 
وهجمات نوعية، أسفرت عن مقتل العرشات من 

العنارص الحوثية.
وأضــاف" أن جبهــات الجدعــان واملخدرة 
ورصواح، غربي مأرب شــهدت معارك متعددة، 
استخدم فيها الجيش مختلف أنواع األسلحة، كما 
شارك طريان التحالف بعدة طلعات جوية محكمة، 

مستهدفة آليات وتعزيزات املليشيا االنقابية.
وتابع " أن األمر ذاته يف جبهات جنوب مأرب 
حيث جبهات جبل مراد ورحبة، من حيث املوقف 
العسكري للجيش، الذي كرس هجمات ومحاوالت 
تسلات للمليشيا مكبداً إياها الخسائر الفادحة يف 

األرواح واملعدات.

عقــدت املحكمة العســكرية يف املنطقة 
العســكرية الثالثة، أمس األربعاء، جلستها 
العلنية األوىل، للنظر يف القضية الجنائية رقم 18 

لسنة 2020م والخاصة باتهام كل من: باسم 
عي عبده الصامت، واملتهم خالد محمد صالح 
األمري وآخرين بالتجسس والتخابر مع العدو 

الحوثي وإفشاء أرسار عسكرية.
ويف الجلسة التي ترأسها، رئيس املحكمة 

القايض عقيل محمد محسن تاج 

إدانات واسعة جلرائم مليشيا احلوثي اإلرهابية 
واستهدافها لألعيان املدنية يف مأرب والسعودية

التحالف الوطني يطالب احلكومة برسعة رصف مرتبات اجليش الوطني ومعاجلة اجلرحى 

الجيش الوطني يواصل تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهات مأرب 

العميد جميل: هجامت املليشيا احلوثية فشلت 
أمام اجليش عىل امتداد جبهات القتال

املحكمة العسكرية تعقد أوىل جلساهتا ملحاكمة متهمني بالتخابر مع العدو احلوثي

جدد رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، التأكيد عــىل التزام الحكومة 
وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املســلحة بتقديم جميع االحتياجات من أجل 
املعركة املصريية ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية، 
واعتبارها يف أوىل أولويات الحكومة، بما يف ذلك 

الرعاية واالهتمام بالجيش الوطني واملقاومة 
الشــعبية ورجال القبائل الذين يشــاركون 
بدمائهم من أجل القضاء عىل املرشوع اإلمامي 
الكهنوتي املتخلف.. مشــريا إىل أن الحكومة 
ضمنت مرشوع برنامجهــا العام معالجات 
جذرية لإلشــكاالت التي ســادت يف الفرتات 
الســابقة واالهتمام بأوضاع الجيش الوطني 

من جميع الجوانب.
جاء ذلك خال إجرائه، مساء أمس األربعاء، 
اتصاالً هاتفياً مع رئيس هيئة األركان العامة 
قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري بن 
عزيز، وتابع سري العمليات العسكرية وامليدانية 
يف عدد من جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي 
االنقابية، خاصة يف جبهات غرب مأرب ورشق 

صنعاء والجوف، والصمود األسطوري للجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية ورجال القبائل 
والشعب اليمني، الستكمال معركة استعادة 

الدولة وإنهاء االنقاب.
واطلع رئيس الــوزراء خال االتصال، عىل 
إيجاز حــول العمليات العســكرية والتحول 
امليداني يف ســري املعارك بجبهات غرب مأرب 

ورشق صنعــاء والجوف، جراء االستبســال 
والبطولة التي تسطرها قوات الجيش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية وطريان تحالف دعم 
الرشعية.. مشريا إىل أن جرائم مليشيا الحوثي 
االنقابية ومقامرتها وإرهابها ضد املدنيني بعد 
اخفاقاتها العسكرية يشري إىل الحقيقة البشعة 

لهذه املليشيا.

هيئة رئاسة جملس النواب: تصعيد املليشيا يؤكد 
أن إيران ومليشيا احلوثي ال يؤمنون بالسالم

اإلرهاب ال جينح للسلم
مع كل دعوة للسالم أياً كان مصدرها إقليميا أو دوليا 
أو أمميا تزداد مليشــيا الحوثي اإلرهابية صلفا وتشتد 
وترية تصعيدها العســكري وهجماتها اإلرهابية عىل 
املدنيني يف الداخل وعىل األعيان املدنية واألحياء السكنية 

يف اململكة العربية السعودية الشقيقة.
كل يوم واملليشيا اإلرهابية تثبت بسلوكها اإلجرامي 
ورضبها عرض الحائط بكل القرارات الدولية ذات الصلة 
بالشأن اليمني أنها جماعة إرهابية جماعة قتل ونهب 
وتدمري جماعة تتصادم مع كل ما هو قيمي وإنساني، 
جماعة متوحشة ال يمكن استئناسها أو أنسنتها كما هو 
حال متبنيتها وراسمة منهاجها املتوحش دولة اإلرهاب 

وراعيته األوىل إيران.
منذ أن أنشب هذا القطيع املتوحش أظفاره يف الجسد 
اليمني وهو يمارس كل فظائع اإلجرام يف الجسد والهوية 
اليمنية، بل وجســد الجوار واألمة واإلنسانية متصادم 
مع كل قيم التعايش والســالم وقيم العالم الحر الذي 
ومنــذ أن حول هذا القطيع املتوحــش جزءا كبريا من 
اليمن إىل غابة هو سائسها بقوانني الغاب لم يمارس يف 
مواجهته أي ضغط يوقف جرائمه بحق الشعب اليمني 
.. صواريخه البالســتية وطائراته املسرية التي زودته 
بها إيران وقناصاته ودباباته ومدفعيته تقتل اليمنيني 
نساء وشيوخا وأطفاال يف مأرب والضالع وتعز والبيضاء 
والحديدة والجوف والعالم الحر واملنظمة االممية ومنذ 
ست سنوات مكتفية بإدانات وتشكيل لجان خرباء وهيئات 
رصد ترفع تقاريرها مساوية بني الضحية والجالد وهي 
تسوية رأت فيها املليشــيا ضوءا أخرض يمنحها حرية 
اإلمعان يف ممارسة جرائمها بحق الشعب اليمني الناشد 

للسالم والحرية والعيش الكريم.
صمت املجتمع الدويل واألمم املتحدة وعدم اتخاذهما 
موقفا عمليا عىل واقع ما يجري عىل الســاحة ضاعف 
والزال معاناة املواطنني اإلنسانية، وضاعف بالتايل حجم 
عمليات النزوح من كل املحافظات الواقعة تحت سيطرة 
اإلرهاب الحوثي واملناطق الواقعة يف خطوط التماس إىل 
مناطق نزوح آمنة وبالذات محافظة مارب، بل وشكل 
تهديدا خطرا  ال يزال قائما عىل مصادر الطاقة العاملية 
وحركة املالحة الدولية، وهوما يؤرش إىل تنامي واستفحال 
كارثة اإلرهاب اإليراني بشكل ال يستثني أحدا يف املنطقة 
واإلقليم والعالم، فهل آن للمعنيني الدوليني إدراك حجم 
هذا الخطر املحدق؟! وما الذي ســيتغري يف أجندتهم 
حيال ذلك؟! يرتقب الجميع منهم إجابات عملية عاجلة 
ومستجيبة لحجم هذه القضايا العالقة التي ال تحتمل 

التأجيل، وما لم نبدأه اليوم لن يكتمل يف الغد.

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، أمــس األربعاء، برقية عزاء 

ومواساة يف استشهاد العميد أمني معفر.
وأشــاد رئيس الجمهورية، بمناقب الشهيد 
الوطنية والنضالية التي جسدها خال مشوار 
حياته يف الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة 
املليشيا الحوثية املدعومة إيرانيا.. مشرياً إىل أن 
مواقف الشهيد ستظل حارضة يف وجدان وذاكرة 

زمائه ورفاق دربه وكافة أبناء الشعب اليمني.
وعرب فخامة الرئيس، يف الربقية عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته لكافة الشهداء والجنود 
املجهولــني الذين يجرتحون املآثــر ويقدمون 
أرواحهم رخيصة يف سبيل نرصة الوطن وعزته 
وشموخه وهزيمة مشاريع التخلف والظام.. 
مبتهــاً للموىل عز وجل أن يتغمدهم بواســع 
رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم 

وذويهم الصرب والسلوان. 

أشــاد نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عي محســن صالح، 
باملاحم الخالدة التي سطرها أبطال 
الجيش واملقاومة األشاوس وبسالة 
القادة والضباط واملقاتلني يف مختلف 
ميادين العزة والرشف وهم يذودون 
بشجاعة عن أرض الوطن ومكتسباته 
الخالدة يف وجه عصابــة كهنوتية 
إجرامية، مؤكداً بأن هذه التضحيات 
والبطوالت األسطورية ستظل خالدة 
يف أذهــان اليمنيني ومحــط تقدير 
واحرتام القيادة السياسية والشعب 

اليمني.
وعرب نائب الرئيس، خال إجرائه، 
اتصالني هاتفيني بمحافظي مأرب 
اللواء سلطان العرادة، وصنعاء اللواء 

عبدالقوي رشيف، عن تقديره اللتفاف 
اليمنيني بكل فئاتهم ومكوناتهم ويف 
مقدمتهم القبائل اليمنية من مأرب 
والجــوف وصنعــاء والبيضاء وكل 
املحافظات ومساندتهم ألبطال الجيش 
الوطني، مشرياً إىل أن التضحيات التي 
يقدمها اليمنيون اليوم يف كل امليادين 
والجبهات ســتكون طريقاً للنرص 
والخاص من هذه العصابة الكهنوتية 

اإلجرامية.
واطلع نائب الرئيس خال االتصال، 
عىل املستجدات وما يسطره األبطال 
من ماحم خالدة لدحــر اعتداءات 
امليلشــيات االنقابيــة، وتداعيات 
التصعيــد اإلرهابي األخري ملليشــيا 
الحوثــي اإلرهابية واســتهدافها 

للمدنيني. 
وأكد بــأن تضحيــات اليمنيني 
وتماسكهم واصطفافهم خلف قيادة 
الرشعيــة ومبادئ الثــورة اليمنية 
سبتمرب وأكتوبر املجيدتني، سرتسم يف 
مجملها مامح النرص وطريق الحرية 
والكرامــة، يف وقت تضع املليشــيا 
اإلرهابية نفسها يف مواجهة كل أبناء 
الشــعب اليمني كجماعة إرهابية 
عنرصية جرّعــت اليمنيني الويات 
وجلبت الدمار والخراب إىل كل مدينة 

وقرية اجتاحتها جحافلها الهمجية.
وتطرق نائب الرئيس، إىل األعمال 
اإلجرامية ملليشيا الحوثي االنقابية 

بقصــف املــدن اآلهلة 
بالسكان واألعيان املدنية 

شدد مجلس الوزراء عىل أن املعركة 
ضد مليشيا الحوثي االنقابية مصريية 
ووجودية وال مجال أمام الشعب اليمني 
إال االنتصار فيها، مشــيداً بما تقدمه 
مأرب وغريها من املحافظات من نموذج 
يف االستبسال والصمود يف هذه املعركة 
لهزيمة املــرشوع االنقابي الكهنوتي 
يف ســبيل حرية وكرامــة وعزة الوطن 
واملواطن.. مؤكدا أن الحكومة تضع يف 
أوىل أولوياتها دعم هــذه املعركة حتى 
استكمال إنهاء االنقاب واستعادة الدولة.

وأشــاد مجلس الوزراء يف اجتماعه، 
الثاثاء، بالعاصمة املؤقتة عدن، برئاسة 
رئيس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
بصمود وبسالة منتسبي الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية ورجــال القبائل 
والشعب اليمني يف الوقوف ضد مليشيا 
الحوثي ومرشوعها التخريبي والعنرصي 
والتدمريي. وحيا استمرار الدور األخوي 
الصادق لتحالــف دعم الرشعية بقيادة 

اململكة العربية السعودية يف دعم اليمن 
وشعبها يف معركة العرب املصريية ضد 
املرشوع اإليراني ووكائه من مليشــيا 

الحوثي االنقابية.
وأوضح مجلس الــوزراء، أن تصعيد 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية املتزامن مع 
التحركات األممية والدولية إلحال السام 
يف بادنا، ليس جديدا ويؤكد ما حذرت منه 
الحكومة مرارا يف أن هذه املليشيا ال تؤمن 
بالسام وال تكرتث بمعاناة اليمنيني التي 
تســببت بها منذ انقابها عىل السلطة 
الرشعية وإشعالها للحرب أواخر العام 
2014، مؤكدا أن قرار هذه املليشيا ليس 
بيدها وأنها مجرد وكاء وأدوات لداعميها 
يف إيران وتتحرك خدمة ملرشوع النظام 
اإليرانــي التخريبي والتدمــريي الذي 
يســتهدف الخليج واملنطقــة العربية 

والعالم أجمع. 

خالل إجرائه اتصالين هاتفيين بمحافظي مأرب والجوفرئيس اجلمهورية يعزي يف استشهاد العميد أمني معفر 

نائب الرئيس: تضحيات اليمنيني طريق للنرص واخلالص من مليشيا احلوثي اإلرهابية

أشاد بصمود مأرب وتصديها للمشروع الكهنوتي

جملس الوزراء: املعركة ضد مليشيا احلوثي االنقالبية مصريية ووجودية 

خالل اتصال هاتفي برئيس هيئة األركان العامة

رئيس الوزراء يؤكد التزام احلكومة بتقديم مجيع احتياجات املعركة إلهناء االنقالب احلوثي
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عدد إلكـــتروني

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 )١٩٦٨( الـخـمـيـس ٢٩ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١١ فبراير 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
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حـشـود امللـيشيـا.. فـرائـس األســود
في  وقوة  صابة  بكل  )مستمرون 

موقفنا الوطني حتى هزيمة المشروع 

إيرانياً(  المدعوم  الحوثي  السالي 

12
صـفحـة

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

الــعـدد )١٩٦٨( الـخـمـيـس ٣٠ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١١ فبراير ٢٠٢١م



الــعـدد )١٩٦٨( الـخـمـيـس ٢٩ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١١ فبراير ٢٠٢١م أخبار 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 سعـــيد الــصــوفــي
محــمــد احلــريبي
أحــمـــد عــفـيـف

تتمات األولى..تتمات األولى..
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إعــالن قضـائي

تعلن محكمة مارب االبتدائية بانه تقدم اليها 
املدعي/موىس عبده عي العنصور بدعوى 
تسليم مبالغ مالية ضد املدعى عليه/ نهر 
عبدالله سعيد شــعنون وعىل املدعى عليه 
الحضور إىل املحكمة إىل جلســة الخميس 
املوافــق   ١٨/ ٢٠٢١/٢م للرد عىل الدعوى 
مالم سيتم السري يف إجراءات نظر القضية 

حسب القانون.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بانه تقدم اليها 
املدعى/محمد عــي صالح بلغيث بدعوى 
تنفيذ اتفاق ضد املدعى عليه/ مهيب مهيوب 
أحمد الرسوري وعىل املدعى عليه الحضور إىل 
قاعة جلسات املحكمة الثاثاء املوافق ١٨ / 
٢٠٢١/٢ للرد عىل الدعوى مالم سيتم السري 

يف إجراءات نظر القضية حسب القانون.

تعلن محكمة مارب االبتدائيــة بأنه تقدم اليها األخ/ محمد 
ســعيد جابر الســيي مدعيا أنه وقع عليه خطأ يف بطاقته 
الشخصية وذلك أنهم حذفوا حرف الهاء من لقبه بحيث كان 
اللقب السيي والصحيح السهيي بحيث يكون االسم الصحيح 

محمد سعيد جابر السهيي.
ويطلب إثبات ذلك بحكم، فمن له أي اعرتاض عليه تقديمة أمام 

املحكمة خال مدة شهر من تاريخ هذا االعان.

تعلن نيابة املنطقة العسكرية الثالثة بأنه وتنفيذ لقرار املحكمة 
العسكرية الثالثة الصادر يف جلستها املنعقدة بتاريخ 19/جماد 
االخر/1442هـ املوافق 2/2/2021م يف القضية الجنائية رقم 
34 لسنة 2020م /ج.ج والخاصة باتهام درهم قائد الدرحول 
مالم فســيتم محاكمتهم طبقاً إلجراءات محاكمه املتهمني 
الفارين من وجه العدالة استناداً إىل نص املادة 285 وما بعدها 
من القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن اإلجراءات 

الجزائية العام.

بناء عىل قرار املحكمــة الجزائية االبتدائية املتخصصة 
م/ مارب يف جلستها املنعقدة يف جلسات سابقة يف قضيه 
منظوره لديها قىض منظوره لديها قىض منطوق بالنرش 

عن املتهمني:
1ـ نورالدين عبده قاسم الهتار  2ـ محمد احمد الهتار

يف القضية رقم)32 ( لسنة2019م ج ج بواقعة االتجار باملخدرات ، 
بأن عليه املثول امام املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة م/ مأرب 
خال شهر من تاريخ هذا اإلعان ما لم سيتم محاكمتهما طبقا لنص 
املادة )285( وما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائية باعتبارهما  

فارين من وجه العدالة.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن عىل املدعى عليه/ حمدان 
شوقي عبادي الحجي الحضور إىل املحكمة للرد عىل الدعوى 
املقدمة من املدعية نعمة إبراهيم اسعد سالم برقم )191( 
وتاريخ 19 /7 /2020م بفســخ عقد نكاحها منه للغيبة 

وعدم اإلنفاق.

تعلن محكمة مــأرب االبتدائية بإن عىل 
املدعى عليه/ حسني مبارك القييض حضور 
جلسة املحكمة يوم االثنني 2021/3/1م 
املوافق 1442/7/17هـ للرد عىل الدعوى 
املقدمة ضده بفســخ العقد للغيبة وعدم 
اإلنفاق من املدعية/ سابرة صالح أحمد 

عيضة. 

تعلن محكمة مــارب االبتدائية بانه تقدم 
اليها االخ/ عبده محمد قايد الدمام باإلباغ 
عن بصريته املفقودة واملحررة بخط االمني 
الرشعــي عي عــي غالب عبــار بتاريخ 
22/7/2003م فعىل من وجدها إيصاله إىل 

اقرب قسم رشطة.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية م/ مارب 
بأن عىل املتهم/ عبدالسام محمد فارع 
صربة الحضــور اىل املحكمة خال مدة 
شهر من تاريخ هذا اإلعان ما لم سيتم 
محاكمته غيابيا وفقاً للمادة )285( وما 

بعدها من قانون اإلجراءات الجزائية.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدمت اليها 
االخت/ ذكرى نارص أحمد الداهر بدعوى فسخ 
عقد نكاحها للغيبة وعــدم االنفاق من املدعى 
عليه / عي يحيى محمد محسن ، فعىل املدعى 
عليه الحضــور اىل املحكمة للجلســة بتاريخ: 

21/2/2021م.

تقدم اىل محكمة مارب االبتدائيــة بانه تقدم اليها االخ / بدر 
أحمد نارص املوساي بدعوى إخاء عني مؤجرة ضد املدعى علية 
/ نارص مصلح محمد املقديش وعىل املدعى عليه الحضور اىل 
املحكمة للرد عىل الدعوى واإل سيتم إتخاذ اإلجراءات القانونية 

يف السري يف نظرالقضية.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأن عىل 
املتهــم/ فهد عبدالله عمــر الصعريي 
الحضور اىل املحكمة خال  مدة شــهر 
من تاريخه ما لم سيتم محاكمته غيابيا 
وفقاً للمادة )285( وما بعدها من قانون 

اإلجراءات الجزائية.

تعلن نيابة استئناف 
م/ مــارب بأن من 
أو  قرابة  صلــة  له 
معرفــة بصاحــب 
الصورة املتوىف، عليه 
الحضــور اىل نيابة 
املرور أثنــاء الدوام 
الستكمال  الرسمي 
اإلجراءات القانونية.

تعلن نيابة استئناف م/ مارب بأن من له صلة 
قرابة أو معرفة بصاحب الصورة املتوىف، عليه 
الحضور اىل نيابة املرور أثناء الدوام الرسمي 

الستكمال اإلجراءات القانونية.

• يعلــن االخ مفيــد احمــد مهيــوب عبدالــرب عــن فقدان   
ــة  ــة وبطاق ــن االمان ــادرة م ــخصية  الص ــة الش بطاق
ــادره  ــري ص ــد العم ــد احم ــي محم ــم تهان ــرى بإس اخ
مــن محافظــة إب فعــىل مــن حصــل عليهمــا االتصــال 

بالرقــم ) 7١64٢١١36(.

تعلن نيابة املنطقة العسكرية السابعة بأن عىل 
املتهم/ همدان إسماعيل الصربي الحضور أمام 

املحكمة للرد عىل الدعوى املقدمة ضده.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنــه تقدمت اليها االخت/ 
حفيظة خالد ناجي قماش  بدعوى فسخ عقد نكاحها للهجر 
وعدم االنفاق من املدعى عليه / عي يحيى محمد محســن 
، فعىل املدعى عليه الحضور اىل املحكمة للجلســة بتاريخ: 

22/3/2021م الستام الدعوى والرد عليها. 

تقدم اىل محكمة مارب االبتدائية  االخ/ يحيى احمد محمد 
الشيعة مدعيا دعوى مدنية باسرتداد بندق نوع إيكي عطفة 
لدى املدعى عليه فؤاد منصور ياسني الهتاري ويطلب إعانه 

بالحضور اىل املحكمة ويطلب إثبات ذلك بحكم.
فمن له اي اعرتاض عليه تقديم اعرتاضة امام املحكمة خال 

مدة شهر من تاريخ نرش هذا االعان.

تعلــن املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة  م/ مــارب بــأن عــىل املتهمــني 
الفاريــن مــن وجــه العدالــة املذكوريــن أدنــاه الحضــور اىل املحكمــة خــال أجــل 
مدتــه شــهر مــن تاريــخ النــرش مــا لــم ســيتم محاكمــة كل واحــد منهــم غابيــا 

وفقــاً لنصــوص املــواد ٢٨5، ومــا بعدهــا مــن قانــون االجــراءات الجزائيــة

نوع القضيةاسم املتهم املطلوب النرش عنهرقم القضية

االتجار باملخدراتمراد عي صالح مسعد األعوش58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتضيف الله عبدربه محمد طامش58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتخالد حسني عبدربه طامش58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتمحمد مسعد حسني االعوش58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتنرص عي صالح مسعد االعوش58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتفارس عبدالله صالح االعوش 58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتعبدالقوي صالح مسعد االعوش58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتحسان ضيف الله بحيبح58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتعي ظفر عبدالله بحيبح58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتعي أحمد عبدربه بحيبح58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتتقي أحمد سبوالن58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتعبدالله عبود النهبي58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتحسني محمد الربيدي58 لسنة 2021م

االتجار باملخدراتحسني دحان أحمد دبأ عضابي58 لسنة 2020م ج ج

االتجار باملخدراتمحمد عبده أحمد الريمي58 لسنة 2020م ج ج

التقطعفارس صالح عي املسدس58 لسنة 2020م ج ج

االتجار باملخدراتمبخوت عامر صالح حريدان58 لسنة 2020م ج ج

نائب الرئيس
والتي كان آخرها اســتهداف مدينة مأرب املكتظة 
بالنازحني واالعتداء اإلرهابي الذي طال مطار أبها الدويل 
يف اململكة العربية السعودية الشقيقة يف أعمال تخريبية 
ُمستنكرة وُمدانة تستدعي موقفاً جاداً للمجتمع الدويل 
واإلقليمي وإعادة تقييم لســلوك جماعة الحوثي الذي 
يعتمد بدرجة أساسية عىل العنف ولغة الساح ويقوض 

دوماً كل مساعي السام.
وأوضح نائب رئيس الجمهوريــة، أن املوقف الدويل 
املرتدد وغــري الحازم يف التعامل مــع جماعة الحوثي 
كجماعة إرهابية عنرصية، يدفع الجماعة لتحدي جهود 
إحال السام وللمجتمع الدويل بأرسه ويشجعها عىل 
ممارسة املزيد من جرائمها وإيغالها يف دماء اليمنيني 
ومضاعفتها لألعمــال املهددة ألمــن اليمن وجريانه 

ومحيطه اإلقليمي والعاملي.
وعرب عــن تقديره ملواقف األشــقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
وإسنادهم لليمنيني يف مواجهة مخاطر املرشوع اإليراني 

التخريبي. 
وقدم نائب الرئيس، تعازيه ألرس وأقارب الشــهداء 
الذين ارتقت أرواحهــم إىل بارئها جراء االســتهداف 
العشوائي للمدنيني والشهداء األبطال الذين وقفوا سداً 
منيعاً يف وجه اعتداءات املليشيا الحوثية االنقابية، سائاً 
الله العي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة واملغفرة وأن 
يسكنهم فسيح جناته وأن يمن عىل الجرحى واملصابني 

بالشفاء العاجل. 
من جانبه، أطلع محافظ املحافظة يف االتصال نائب 
الرئيس عىل األوضاع امليدانية واملستجدات يف املحافظة، 
مؤكداً بأن مأرب برجالها وأبطال جيشــها البواســل 
ســيظلون قلعة شــامخة يف وجه أطماع االنقابيني 

ومحاولتهم إعادة اليمن إىل الوراء. 
كما قدم محافظ صنعاء، تقريراً موجزاً لنائب رئيس 
الجمهورية، شمل الوضع امليداني والعسكري وما يتحىل 

به املقاتلون األبطال من معنوية قتالية عالية، معرباً عن 
تقديره الهتمام ومتابعة القيادة السياسية. 

هيئة رئاسة مجلس النواب
كل اغصان الزيتون ومبادرات السام.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن أي رهان عىل 
نوايا مليشيا الحوثي االرهابية هو رهان خارس وأن اليمن 
يمر يف أحلك الظروف وعىل صفيح ساخن، يشتعل فيها 

الحرب منُذ صدور املبادرة األمريكية.
وأضافت "أن اململكة العربية السعودية ومطاراتها 
املدنية واملســافرين فيها ُيعتدى عليهــم بالصواريخ 
والطائرات املسرية وآخرها جريمة استهداف مطار أبها.
وأدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، بأشد العبارات 
هذه األفعال اإلجرامية البشعة، داعية العالم إىل إدانتها 
والوقوف ضدها ومحاسبة مرتكبيها والحفاظ عىل األمن 
والسلم الدوليني حتى ال تستمر إيران ومليشيا الحوثي يف 

غيهما وتماديهم وصلفهما.
ودعت األشقاء العرب بالدرجة األوىل واليمنيني بشكل 
خاص إىل مواجهة هذه االعتداءات الرببرية التي تمس 
األمن القومــي العربي من خال ما يجــري يف اليمن 
واالعتداءات عىل اململكة العربية السعودية، مؤكدة أن 
الشــعب اليمني بكل فئاته وقواه يقفون مع األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية وأمنها وسيادتها وسامة 

أراضيها وضد أي اعتداء يطالها.
ويف سياق متصل، أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، 
إصدار مليشيا الحوثي أحكاماً سياسية جديدة نصت 
عىل إعدام 11 عضوا من أعضاء مجلس النواب يف ميدان 
التحرير ومصادرة ممتلكاتهم بعد أن كانت قد أصدرت 
محاكمها الصورية وغري املرشوعة فيما يسمى بأحكام 

إعدام بحق 35 نائباً ومصادرة ممتلكاتهم. 
ودعت هيئة رئاســة مجلس النواب املجتمع الدويل 
والدول دائمة العضوية يف مجلس األمن واالتحاد الربملاني 
الدويل والربملانات يف العالم التخاذ موقف صارم وحازم 

من هذا التصعيد، ومراجعة املواقف األخرية التي اعتربتها 
املليشــيا ترصيح عبور ملزيد من العمليــات العدائية 
والهجمات اإلرهابية عىل املدنيني، ومحاولة فرض أمر 
واقع.. مطالبة املجتمع الدويل بموقف واضح ورصيح 
يحد من صلف هذه املليشــيا اإلرهابية ويكبح جماح 

جرائمها التي تمارسها بحق الشعب اليمني ونوابه.
وأكدت أن التعايش مع جماعة فاشية تحكم بإعدام 
عرشات الربملانيني دون حياء أو خجل يعترب أمراً مستغرباً 
وغري مقبول طاملا اســتمرت هذه الجماعة يف أعمالها 
العدائية واإلجرامية..الفتة إىل أن اعضاء مجلس النواب 
قد نذروا حياتهم وجهدهم يف ســبيل استعادة الدولة 
املخطوفة واالنتصار إلرادة الشعب يف العيش بحياة حرة 
وكريمة يف ظل النظام الجمهوري الذي يتســاوى فيه 

الجميع تحت سلطات الدستور والقانون.

رئيس الوزراء
وحمل رئيس الوزراء، رئيس هيئة األركان العامة، نقل 
تحيات وتقدير الحكومة والشعب اليمني لكل قادة وأفراد 
الجيش الوطني ورجال القبائل واملقاومة الشعبية الذين 
يسطرون بدمائهم الزكية أروع املاحم البطولية، مثمنا 
الدعم واإلسناد اللوجســتي من تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، التي تخوض 
مع الرشعية معركة اســتعادة الدولة اليمنية ومعركة 
العروبة واملصري الواحد ضــد مرشوع إيران التخريبي 
الذي يقوض كل دعوات السام وتمادى يف إرهابه وآخرها 
اســتهداف مطار أبها الدويل، أمس األربعاء، يف جريمة 

حرب ال ينبغي أن يفلت مرتكبوها من العقاب.
ودعا رئيس الوزراء، األمم املتحدة واملجتمع الدويل إىل 
االلتفات للممارسات اإلرهابية الحوثية املتصاعدة مع كل 
دعوات وتحركات من أجل السام، وما يقومون به من 
أفعال وحشية وإجرامية باستهداف األحياء السكنية يف 
مأرب والجوف بالصواريخ الباليستية والطائرات املسرية، 
وممارســة التنكيل واإلبادة ضد أبناء الشعب اليمني، 

واالستهداف املتكرر لألرايض السعودية وآخرها مطار 
أبها الدويل والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية عىل أرض 
املطار لحريق، وتعريض حياة آالف املسافرين املدنيني من 

مختلف الجنسيات للخطر.
من جانبه عرب رئيس هيئة األركان العامة عن تقديره 
ملتابعة واهتمام رئيس الوزراء.. مشــريا إىل املعنويات 
العالية للجيش الوطني واملقاومة والقبائل وكل الشعب 
اليمني الذيــن يعون تماما أن هــذه املعركة مصريية 
والمجال فيها إال الصمود واالنتصار حتى اســتكمال 

استعادة الدولة من مليشيا الحوثي املدعومة إيرانيا.

التحالف الوطني
وجه الرسعــة بواجبهــا يف رصف مرتبات الجيش 
الوطني ال ســيما املرابطني يف جبهات الرشف، ورسعة 

عاج الجرحى واتخاذ قرارات استثنائية بدون تأخري.
وأدان التحالف الوطني لألحزاب والقوى السياسية 
، الجرائم اإلرهابية ملليشيا الحوثي املدعومة من إيران، 
واستهدافها لألحياء السكنية واملدن اآلمنة بالصواريخ 
الباليستية والطريان املُسري وخاصة استهدافها للمدنيني 

يف مدينة مأرب ويف اململكة العربية السعودية.
وقال:"إن التصعيد األخري ملليشيا الحوثي االنقابية هو 
تحٍد سافر لكل الجهود الرامية إىل إحال السام يف اليمن، 
وإهداراً لكل فرصه كنهج لهذه املليشيا التي انتهكت وال 
تزال القانون اإلنساني والدويل وقانون حقوق اإلنسان، 
وإرصارها عىل ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، منذ انقابها 
الدموي املشؤوم عىل الدولة، وتحويلها الشعب اليمني يف 
مناطق سيطرتها إىل رهائن، وتسخريها املوارد الوطنية 

ألغراض الحرب واستمرارها".
وطالــب التحالف الوطنــي، القيادة السياســية 
والعسكرية للدولة وحكومة الكفاءات السياسية بموقف 
أكثر حزمــا من أجل حماية املواطنني وردع املليشــيا 
وإيقاف اعتداءاتها ضد أبناء الشعب اليمني، ويف املقدمة 
مراجعة جدوى التزام الحكومة باتفاق استوكهولم .. 

داعيا قيادة الدولة والحكومة إىل إعان انســحابها من 
اتفاق استوكهولم، حيث لم يعد لذلك االتفاق أي جدوى 
يف ظل االنتهاكات الحوثية لكافة املواثيق والتعهدات، كما 
دعا التحالف الوطني، إىل تفعيل كافة الجبهات، وتوجيه 
القوة العسكرية بكاملها إليها وفق ما نص عىل ذلك اتفاق 
الرياض وإمداد الجيش الوطني باألسلحة النوعية الازمة 

للمعركة.
وحّمل التحالف الوطني، املجتمع الدويل واألمم املتحدة 
ومبعوثهــا إىل اليمن مارتن غريفيث، املســؤولية عن 
التصعيد الحوثي ضد املدن واألحياء الذي يستهدف حياة 
السكان املدنيني والنازحني يف مأرب والحديدة وكل مناطق 
اليمن، واألعيان املدنية يف اململكة العربية السعودية، والتي 

كان آخرها استهداف مطار أبها صباح أمس األربعاء .
وطالب التحالف الوطني لألحزاب والقوى السياسية 
اليمنية، الواليات املتحــدة األمريكية بعدم الرتاجع عن 
تصنيف الحوثي كجماعة إرهابيــة، حيث تصاعدت 
عدوانية الحوثي عقب إعــان اإلدارة األمريكية نيتها 
الرتاجع عن هذا التصنيف، فإنه يؤكد يف الوقت ذاته أن 
تدهور الوضع اإلنساني يف عموم الباد لم يكن إال نتيجة 
حتمية لانقاب والحرب التي فرضتها املليشــيا عىل 
الشعب اليمني، وإن تحسينه يتطلب إزالة األسباب التي 

أدت إىل هذا التدهور.

المحكمة العسكرية
الدين، وبحضور ممثــل االدعاء املقدم قايض فيصل 
الحميــدي وكيل النيابة العســكرية باملنطقة الثالثة، 
استمعت املحكمة إىل أقوال املتهمني الذين أقروا بالتهم 

املنسوبة إليهم.
وقررت املحكمة إحضار املتهمني من السابع وحتى 
التاســع قهراً، وإلزام إدارة الســجن بإحضار املتهم 
السادس إىل الجلســة القادمة. وتم تأجيل الجلسة إىل 
يوم األربعاء القادم، 5 / رجب 1442هـ املوافق 17/ 2/ 

2021م.

نائب رئيس اجلمهورية يعزي 
يف استشهاد العميد أمني معفر 
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
عي محسن صالح، أمس األربعاء، برقية عزاء 
ومواساة إىل خالد معفر وحسني معفر وكافة 
آل معفر يف استشهاد العميد أمني حسني صالح 
معفر، وهو يؤدي واجبه الوطني يف ميادين العزة 

والرشف. 
وأشاد نائب الرئيس، يف الربقية بمناقب الشهيد 
وأدواره البطولية التي سطرها مع زمائه األحرار 
من أبطال القوات املسلحة يف مختلف جبهات 
وميادين الفداء دفاعاً، وتضحياته مع أرسته 
الكريمة وكل رفاقــه دفاعاً عن الدين والوطن 
والثــورة والجمهورية ضد املليشــيا الحوثية 

اإلرهابية املدعومة من إيران.
وعرب نائــب الرئيس عن أصــدق التعازي 
واملواساة ألرسة وأقارب الشهيد وزمائه، سائاً 
اللــه العي القدير أن يتغمده بواســع رحمته 
ويسكنه فســيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

وزارة األوقاف تدعو خطباء املساجد إىل مساندة وزير الداخلية يشدد عىل أمهية تكثيف برنامج األمم املتحدة ونقل مكاتبها إىل عدن
اجليش الوطني يف معركة الدفاع عن اجلمهورية    أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، 

حرص الوزارة عىل ضمان أمن وحماية موظفي 
األمم املتحدة وبذل أقىص الجهود لتوفري كافة 
اإلمكانيات والحماية الازمة للبعثة.. مشدداً 
عىل أهمية تكثيف عمل وبرنامج األمم املتحدة 
يف املناطق املحررة ونقل مكاتبها إىل العاصمة 

املؤقتة عدن.
جاء ذلك أثناء لقائــه، الثاثاء، يف العاصمة 
املؤقتة عدن، املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي آوكي لوتسما.
جرى يف اللقاء اســتعراض جوانب التعاون 
بــني وزارة الداخلية وبرنامــج األمم املتحدة 
اإلنمائي وتقديم التسهيات لاحتياجات الازمة 

للربنامج .
من جانبه أكد املمثــل املقيم لربنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي، اســتعداد الربنامج التعاون 
مع وزارة الداخلية..مثمناً الجهود املبذولة من 
قبل وزارة الداخلية للرتتيبات األمنية تجاه بعثة 

األمم املتحدة.
ويف سياق متصل، بحث وزير الداخلية اللواء 
الركن إبراهيم حيدان، أمس األربعاء، بالعاصمة 
املؤقتة عدن، مع نائب املمثل املقيم للربنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة ناهد حسني، التعاون 
بني الــوزارة والربنامــج واملواضيع املتعلقة 

بعمليات تأهيل البنية التحتية للوزارة والسجون 
باإلضافة إىل دعم وتأهيل القطاع النســائي 
بالوزارة ودعم مدرســة التأهيــل والتدريب 

ملنتسبي وزارة الداخلية.
وجرى مناقشة التحديات التي تعرتض سري 
عمل الربنامج ووضع الحلول املناسبة يف عدد 

من الجوانب املتعلقة بالحماية األمنية وتقديم 
التسهيات الازمة لتسهيل عمل املرشوع.

وتطرق اللقاء إىل األنشــطة التي يعتزم 
الربنامج القيام بها ويف مقدمتها دعم وتعزيز 
قطاعات الوزارة وأوضاع السجناء والسبل 
الكفيلة لحماية الفئات الضعيفة يف املجتمع.

دعت وزارة األوقاف واإلرشاد، 
مدراء مكاتب الوزارة باملحافظات 
وخطباء املساجد، إىل مساندة أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
يف معركة الدفاع عن الجمهورية 
والهوية اليمنية بمحافظة مأرب، 
وفضح خطورة مليشيا الحوثي 
اإلرهابية، وعدوانها عىل الشعب 

اليمني. 
وقال بيان للوزارة " إن تصاعَد 
عدوان مليشيا الحوثي االرهابي 
عىل محافظة مــأرب، يعد حلقة 
أخرى من مسلسل الطغيان الذي 
تمارســه هذه الفئة اإلرهابية، 
مدفوعًة بمخزون هائل من األحقاد 
وثقافة التكفري واستباحة دماء 
اليمنيني وأوهام االصطفاء السايل 
وخرافة ما يسمى بالحق اإللهي، 
وهو ما يحتم علينا جميًعا الوقوف 
صفا واحًدا إىل جانب أبطال قواتنا 

املســلحة واألمن، باعتبار عدوان 
املليشــيا الحوثيــة خروًجا عن 
الرشعية الدستورية، ونكوًصا عن 
النظام الجمهوري، وخيانة وطنية، 

تستوجب مقاومتها".  
وحثت الوزارة املواطنني للتمسك 
بحقهم يف رفض الظلم والطغيان 
الذي تمارسه مليشــيا الحوثي 
ومقاومته وااللتفاف حول الجيش 
الوطني واملقاومة الوطنية تجسيًدا 
إلرادة الشــعب اليمني يف الحرية 
ورفض العــودة إىل أغال اإلمامة 
بنسختها الحوثية العميلة إليران.  
كما دعا البيان خطباء املساجد 
تخصيص خطبــة الجمعة لبيان 
خطورة هذه الفئة املارقة والتعاون 
يف التصــدي لها، وحث الشــعب 
اليمني يف عمــوم املحافظات عىل 
االصطفاف الواسع خلف الرشعية 

الدستورية.
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قال رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك إن 
مليشيا الحوثي لن ترضخ للسام دون ضغط 
دويل حقيقي عــىل داعميها يف طهران، مجددا 
التزام الحكومة بمســار الســام إذا توافرت 
الرشوط املوضوعية لذلك وفق املرجعيات الثاث 

املتوافق عليها محليا واملؤيدة دوليا.
جاء ذلك خال استقباله، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، رئيس بعثة االتحاد األوروبي وسفراء عدد 
من دول االتحاد املعتمدين لدى بادنا، السبت 

املايض.
وقال رئيــس الــوزراء: "لنكن رصيحني 
فمليشــيا الحوثي ال تمتلك قرارها وإنما هي 
تنفذ أجنــدة النظام اإليرانــي يف املنطقة وال 
يعنيها معاناة الشعب اليمني واستمرار الحرب، 
وتستخدمها طهران البتزاز املجتمع الدويل يف 
ملفات أخرى لذلــك دون ضغط حقيقي عىل 
الداعم الرئيس لهذه املليشــيا لن يكون هناك 
سام وسيظل استهداف اليمنيني ودول املنطقة 

وتهديد املاحة الدولية قائما".
وأضاف "نعول عىل دعم رشكائنا خاصة يف 
دول تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة واالتحاد األوروبي واملجتمع 
الدويل ملرشوع برنامــج الحكومة واملتضمن 
أهدافاً رئيسة وأولويات تتمحور يف استكمال 
اســتعادة الدولة وإنهاء االنقــاب وتحقيق 
االســتقرار والتعايف االقتصادي ونتطلع إىل أن 

نحمل شيئاً جديداً لليمنيني يف العام 2021"
وتابع "سنظل وسط شعبنا ونعمل من أجلهم 
رغم كل التحديات، واملحاوالت الحوثية بداية من 
استهداف الحكومة يف مطار عدن بذلك الهجوم 
اإلرهابي الشنيع وما تاه يؤكد انزعاجهم من أي 

بوادر للسام أو األمل للشعب اليمني".
وكان رئيس الوزراء قد تسلم خال اللقاء، 
رسالة خطية من رئيسة املفوضية األوروبية 
اورســوال فون دير، ورئيس املجلس األوروبي 
تشارلز ميشــيل، تضمنت التهنئة له بإعادة 
تعيينه رئيسا للوزراء، وأكدت الرسالة أن االتحاد 
األوروبي رشيك قوي مع اليمن وسيعمل يدا بيد 
مع الحكومة يف جوانب مهمة مثل االستقرار 

والدعم اإلنســاني والتعاون التنموي يف اطار 
املجتمع الدويل.. مجددة االلتزام بعمل االتحاد 
األوروبي مــع الحكومة يف الجهــود الرامية 
للوصول إىل مستقبل مستقر ومزدهر لليمن 

بأكملها.
وضم وفد االتحــاد األوروبي الذي زار عدن 
"رئيس بعثة االتحاد لدى اليمن السفري هانز 
جروندبريج، وسفراء دول فرنسا، جان ماري 
صفــا، وهولندا، بيتري ديريك هــوف، وأملانيا 
كاوال مولر، والسويد نيكوالس ترويف، وفنلندا 
انتي ريتوفــوري، وايرلندا جــريارد ميكواي 
والنرويج،سيجني جورو، وبلجيكا دومينيك 

مينيور".

كما التقى الســفراء، بــوزراء الخارجية 
والتخطيط والتعاون الدويل والشؤون القانونية 
وحقوق اإلنسان واملالية ونائب محافظ البنك 

املركزي.

رسالة سياسية
ويف الســياق، قال وزير الخارجية وشؤون 
املغرتبني الدكتور أحمد عــوض بن مبارك: أن 
زيارة رئيس بعثة االتحاد األوروبي وســفراء 
أملانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، ايرلندا، فنلندا، 
السويد، ونائبة الســفري النرويجي املعتمدين 
لدى اليمن، رسالة سياسية مهمة للتعبري عن 
مساندة األصدقاء األوروبيني للحكومة اليمنية 
ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة وتحقيق 

السام واستعادة األمن واالستقرار وتأكد عىل 
التزام االتحاد األوروبي بوحدة اليمن وسيادته 

وسامة أراضيه.
وقال بن مبــارك يف ترصيح صحفي عقب 
اللقاء :" تحدثنا  عن عــدد من القضايا وعن 
القصف اإلرهابي الذي شــنته مليشيا الحوثي 
بالصواريخ الباليســتية عىل مطار عدن الدويل 
عند وصول الحكومة للمطار والذي كان يهدف 
إىل إنهاء عملية السام وإطالة امد الحرب، وعن 
اتفاق الرياض، أكدن أن نهج الحوار واملصالحة 
هو الســبيل األنجع لحل الخافات ونزع فتيل 

الرصاع.
وأضاف كما تطرقنا إىل موضوع خزان النفط 

صافر وأوضحنا أن نكوص مليشيا الحوثي عن 
التزامها بالسماح للفريق الفني األممي بالوصول 
إىل الخزان وتقييم حالته، كما كان متفقا، وتأكيد 
الحكومة عىل أهمية ممارســة املجتمع الدويل  
ألقىص الضغوط عىل مليشيا الحوثي يف التعامل 
مع أســاليب التاعب والتحايل التي تنتهجها 
املليشــيا والتي كانت أيضا سببا يف إطالة أمد 
الحرب وتأخري الوصول إىل تسوية سياسية يف 
اليمن، برغم كل التنازالت التي قدمتها الحكومة 

يف جميع جوالت املفاوضات مع املليشيا. 
وجرى التوقيع عىل اتفاقية بني الجمهورية 
اليمنية وجمهورية فرنسا لتأجيل دفع الديون 
وفقا لاتفاق املشرتك بني مجموعة العرشين 

ونادي باريس يف 15 ابريل 2020.

دعم الحكومة
من جهته، قال االتحاد األوروبي، :"إن زيارة 
وفده ملدينة عدن، كانت ناجحة، وتؤكد عىل دعم 
االتحاد األوروبي الثابت لحكومة وشعب اليمن 

يف ظل مجاعة وشيكة".
وأضاف االتحاد األوروبي يف بيان نرشه عىل 
موقعه اإللكرتوني،  "إن النقاشات مع رئيس 
الوزراء "تركزت عىل التحديات املختلفة التي 
تواجه اليمن، وكيف يمكن لاتحاد واملجتمع 
الدويل أن يسهموا يف االستجابة لتلك التحديات".

وتابع، أن وفده الزائر إىل عدن، "شــدد عىل 
أهمية تحسني الظروف املعيشية بشكل ملموس 
لليمنيني يف مختلف أنحاء الباد، وتشــجيع 
الحكومــة عىل الدفع بجهودهــا يف محاربة 
الفساد، وتمكني املرأة والشباب ومشاركتهم 

الهادفة يف رسم مستقبل اليمن". 
وأكد البيان "أن السفراء عربوا عن دعمهم 
لجهود املبعوث الخاص لألمم املتحدة"، وعىل 
الحاجة امللحة للتوصل إىل تســوية سياسية 

شاملة لليمن بأكمله".
وجدد السفراء "التأكيد عىل الهدف األوروبي 
املتمثــل يف معالجة االحتياجات اإلنســانية 
وتحسني التنمية االقتصادية الشاملة عىل املدى 
الطويل يف الباد. ودعا الوفد جميع األطراف إىل 

منح الوصول اإلنساني الكامل دون عوائق".
وحسب البيان، عرب وفد االتحاد األوروبي، 
عن إدانتهم الشديدة للهجوم عىل مطار عدن 
أثناء وصول الحكومة اليمنية نهاية ديسمرب 
املايض ونسب الهجوم للحوثيني، كما أثنى الوفد 
"عىل عزم الحكومة عىل البقاء يف اليمن والعمل 
معا من أجل معالجة التحديات املتعددة التي 

تواجه الباد.
وكان وفد االتحاد األوروبي قد اختتم زيارته إىل 
عدن التي استمرت يومني، مساء األحد املايض، 
عقد خالها اجتماعات مع الحكومة والوزراء 
وممثلني عن املجتمــع املدني املحي ومنظمات 

دولية غري حكومية ووكاالت األمم املتحدة.
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أكد أن ال مجال أمام شعبنا العظيم إال االنتصار 

جملس الوزراء: املعركة ضد مليشيا احلوثي اإلرهابية مصريية ووجودية
الحكومة تضع في أولوياتها دعم المعركة ضد المليشيا اإلرهابية حتى استعادة الدولة

شــدد مجلس الوزراء عىل أن املعركة ضد 
مليشيا الحوثي اإلرهابية مصريية ووجودية 
وال مجال أمام الشعب اليمني إال االنتصار فيها، 
مشيداً بما تقدمه مأرب وغريها من املحافظات 
من نمــوذج يف االستبســال والصمود يف هذه 
املعركة لهزيمة املــرشوع االنقابي الكهنوتي 
يف سبيل حرية وكرامة وعزة الوطن واملواطن.. 
مؤكدا أن الحكومة تضع يف أوىل أولوياتها دعم 
هذه املعركة حتى اســتكمال إنهاء االنقاب 

واستعادة الدولة.
وأشاد مجلس الوزراء يف اجتماعه، الثاثاء، 
بالعاصمة املؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء 
الدكتور معــني عبدامللك،  بصمود وبســالة 
منتســبي الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل والشــعب اليمني يف الوقوف 
ضد مليشــيا الحوثي ومرشوعها التخريبي 
والعنرصي والتدمريي. وحيا اســتمرار الدور 
األخوي الصادق لتحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية يف دعم اليمن وشعبها 
يف معركة العرب املصريية ضد املرشوع اإليراني 

ووكائه من مليشيات الحوثي اإلرهابية.
واســتعرض املجلس خال االجتماع عدداً 
من القضايا واملوضوعات املتصلة باملستجدات 
والتطورات عىل املستوى الداخي والخارجي، 
بما يف ذلك تصعيد مليشــيا الحوثي االنقابية 
هجماتها عىل محافظة مأرب، واســتهداف 
املدنيــني والنازحني بالصواريخ البالســتية 
والطائــرات املفخخة، واملحاوالت الفاشــلة 
واملستمرة الستهداف اململكة العربية السعودية.
وأوضح مجلس الوزراء، أن تصعيد مليشيا 
الحوثي اإلرهابية املتزامن مع التحركات األممية 
والدولية إلحال الســام يف اليمن، ليس جديدا 
ويؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا يف أن هذه 
املليشيا ال تؤمن بالســام وال تكرتث بمعاناة 
الشــعب اليمني التي تسببت بها منذ انقابها 
عىل السلطة الرشعية وإشعالها للحرب أواخر 
العام 2014، مؤكدا أن قرار هذه املليشــيات 
ليس بيدها وأنها مجرد وكاء وأدوات لداعميها 
يف إيران وتتحرك خدمة ملرشوع النظام اإليراني 
التخريبي والتدمريي الذي يســتهدف الخليج 

واملنطقة العربية والعالم أجمع.
وأكد مجلس الوزراء أن ما تقوم به مليشيا 
الحوثي يف استهداف املدنيني واألرايض السعودية 
يعكس فهمها لرسالة الســام التي بعث بها 
املجتمع الدويل وال ترى يف أي جهد للســام إال 
فرصة وغطاء الستمرار معاركها ضد الشعب 
اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار.. 
داعيا األمم املتحــدة ومجلس األمن واملجتمع 
الدويل إىل تحّمل مســؤولياتهم وعدم االكتفاء 

بالضغط نحو الذهاب إىل سام ال تتوافر له أي 
رشوط موضوعية مع عرقلة مليشيا الحوثي 

وداعميها يف طهران لكل الجهود.
وأحاط رئيــس الوزراء، أعضــاء املجلس، 
بالتطــورات عــىل مختلف األصعــدة محليا 
وخارجيا والدور املعول عىل أعضاء الحكومة 
يف هذا الظرف التاريخي واالستثنائي..مشريا 
إىل أن الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت 
صعوبتها واملقياس هو ما ستنجزه وينعكس 
عىل حياة ومعيشــة املواطنــني، ولن تلتفت 

لحمات التشــكيك بعملها ومحاوالت عرقلة 
التوافق واإلجماع الوطني الذي تحقق بموجب 
اتفاق الرياض، للرتكيز عىل املعركة املصريية 
يف استكمال اســتعادة الدولة وإنهاء االنقاب 

وتحقيق االستقرار والتعايف االقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء عىل خطة عمل مجلس 
الوزراء لعام 2021م وفقا للموضوعات املقرتحة 
من الوزارات، وبناء عىل العرض املقدم من أمني 

عام مجلس الوزراء
ويف سياق متصل، قال رئيس الوزراء الدكتور 

معني عبدامللك: "إن التضحيات العظيمة التي 
يقدمها أبطــال الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشــعبية ورجال القبائــل، يف معركة اليمن 
املصريية ضد االنقاب الحوثي املدعوم إيرانيا 
ستظل محل فخر واعتزاز كل األجيال اليمنية 
وسيدونها التاريخ بأحرف من نور".. مؤكداً ان 
هذه التضحيات ترسم معالم الصمود واالتجاه 
نحو تحقيق النرص الذي بات قريبا للتخلص من 

مليشيا الحوثي وجرائمها ومرشوعها.
وعرب رئيس الــوزراء، أثناء إجرائه اتصالني 

هاتفيني، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة 
ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي رشيف، عن 
التقدير لالتفاف الشعبي والقبي ومساندتهم 
للجيش الوطني إدراكا منهــم بالخطر الذي 
يمثله املرشوع االنقابي الذي يتمادى يف جرائمه 
وانتهاكاته ضد املدنيني مع كل هزيمة يتلقاها 

يف جبهات القتال.
واطلع الدكتور معني عبدامللك، من محافظي 
مأرب وصنعاء، عىل مستجدات األوضاع امليدانية 
والعســكرية يف جبهات القتال ضد مليشــيا 

الحوثي االنقابية رشق صنعاء، وما يخوضه 
أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل بإسناد من تحالف دعم الرشعية من 
معارك بطولية عىل طريق استكمال استعادة 

الدولة وإنهاء االنقاب. 
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة وبتوجيهات 
من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، تضع 
يف أوىل أولوياتها تقديــم كامل الدعم للجيش 
الوطنــي واملقاومة ورجــال القبائل يف هذه 
املعركة املصريية حتى استكمال إنهاء االنقاب 
واســتعادة الدولة. وبارك مــا يحققه أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية ورجال 
القبائل من انتصارات بإســناد من األشقاء يف 
تحالف دعم الرشعيــة بقيادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وحيا رئيس الوزراء، عاليا ما يقدمه محافظ 
صنعاء مــن نموذج وهو يتصــدر الخطوط 
األمامية إىل جانب األبطــال يف معركة اليمن 
املصريية ضد االنقاب الحوثي املدعوم إيرانيا..

وحمله نقل تحياتــه إىل جميع أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل. 

وأكد الدكتور معني عبدامللك، أن اســتهداف 
مليشيا الحوثي االنقابية بالصواريخ الباليستية 
والطائرات املسرية املفخخة لألحياء السكنية 
يف مأرب والجــوف، بالتزامن مــع الدعوات 
والتحركات الدولية واألممية إليجاد حل سيايس، 
يقدم دليا جديدا للمجتمع الدويل أن هذه املليشيا 
ال تؤمن بالسام وماضية يف تنفيذ أجندة إيران 

التخريبية يف املنطقة.
وقدم رئيس الوزراء، ملحافظ مأرب التعازي 
بالضحايا املدنيني الذين استشهدوا جراء هذه 
األعمال اإلجراميــة واإلرهابية املتصاعدة من 
قبل املليشيا الحوثية.. متمنيا الشفاء العاجل 

للجرحى واملصابني.
بدوره، عرب محافظ مأرب عن تقديره للدعم 
الذي تقدمه الحكومة للسلطة املحلية باملحافظة 
للقيام بواجباتها ومسؤولياتها..مشــريا إىل 
استقرار األوضاع األمنية والخدمية والتنموية، 
والخطط القائمة لتحسينها خال العام الجاري.  
مــن جانبه، قدم محافــظ صنعاء لرئيس 
الوزراء تقريرا موجزا عــن مختلف األوضاع 
عىل املستوى العسكري وامليداني واإلنساني..
معربا عن تقديره للمتابعة املستمرة من دولة 
رئيس الوزراء لألوضاع امليدانية والعســكرية 
واإلنسانية وتوجيهاته بتذليل كل الصعوبات 
وتوفري االحتياجات الازمة لانتصار يف معركة 
اســتكمال إنهاء االنقاب الحوثي واستعادة 

الدولة.  

خـــــالل لـــقـــائـــــه الـــوفــــد األوروبـــــي
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قالت: إن تصعيدها األخير يقوض عملية السالم 

إدانات حملية ودولية واسعة الستهداف املليشيا احلوثية 
لألحياء السكنية يف مأ رب والسعودية

وحسب محللني سياسيني ومسؤولني 
دبلوماســيني فإن إرصار املليشــيا 
الحوثية عــىل اســتهداف املدنيني 
بالصواريخ الباليســتية والطائرات 
املســرية املفخخة رداً عىل الدعوات 
األممية للوقف الشــامل إلطالق النار 
ويهدد بنسف الجهود األممية والدولية 

إلحالل السالم يف اليمن.
أدانت وزارة الخارجية وشــؤون 
املغرتبني، الهجوم اإلرهابي بالصواريخ 
الباليستية والطائرات املسرية املفخخة 
الذي شنته ميليشيا الحوثي االنقالبية 
عىل األحياء الســكنية يف محافظتي 

مأرب والجوف.
وقالــت وزارة الخارجية يف بيان 
صادر عنها، :" إن استهداف مليشيا 
الحوثي لألحياء الســكنية بمحافظة 
مأرب التي يسكنها ماليني النازحني 
الذين هجرتهم مليشــيا الحوثي من 
الباليســتية  مناطقهم، بالصواريخ 
والطائرات املسرية املفخخة وتسببها 
يف استشــهاد اربعة مدنيني وإصابة 
12 آخرين، جرائم حــرب ال ينبغي 
غض الطرف عنهــا أو عدم معاقبة 
مرتكبيها.. مؤكدة أن اســتمرار هذا 
السلوك اإلجرامي ملليشــيا الحوثي 
سيؤدي اىل إطالة أمد الحرب وتفاقم 

تداعياتها اإلنسانية الكارثية.
وأضاف البيان "أن انتهاك مليشيا 
الحوثي املســتمر للقانــون الدويل 
اإلنســاني يعترب تحدياً صارخاً لكل 
األصوات الدولية املنادية بإيجاد حل 

سيايس للحرب يف اليمن".
واعتربت الوزارة التصعيد الخطري 
للميليشيات رد عىل استجابة الحكومة 
اليمنية الجــاد للدعوات الصادقة من 
املجتمع الدويل لوقف الحرب وإحالل 
السالم، وتأكيد عىل رفض املليشيا لتلك 

الدعوات.
ودعــت وزارة الخارجية املجتمع 
الدويل اىل ممارســة أقىص درجات 
الضغط عىل مليشــيا الحوثي، ومن 
خلفها النظام اإليراني، لوقف العدوان 
والتصعيــد العســكري ووضع حد 
لالنتهاكات والجرائــم التي ترتكبها 

مليشيا الحوثي يف عموم اليمن.   
من جهتــه، أدان التحالف الوطني 
اليمنية،  السياسية  لألحزاب والقوى 
الجرائم اإلرهابية ملليشــيا الحوثي 
املدعومة من إيران، واستهدافها لألحياء 
الســكنية واملدن اآلمنة بالصواريخ 
الباليســتية والطريان املُسري وخاصة 
اســتهدافها للمدنيني يف مدينة مأرب 

ويف اململكة العربية السعودية.
وقال التحالــف الوطني لألحزاب 
يف بيان صادر عنه أمــس األربعاء، 
:"إن التصعيد األخري ملليشيا الحوثي 
االنقالبية هو تحٍد سافر لكل الجهود 
الرامية إىل إحالل الســالم يف اليمن، 
وإهدار لــكل فرصة كنهــج لهذه 
املليشيا التي انتهكت وال تزال القانون 
اإلنســاني والدويل وقانــون حقوق 
اإلنسان، وإرصارها عىل ارتكاب جرائم 
ضد اإلنســانية، منذ انقالبها الدموي 
املشؤوم عىل الدولة، وتحويلها الشعب 
اليمني يف مناطق سيطرتها إىل رهائن، 
وتســخريها املوارد الوطنية ألغراض 

الحرب واستمرارها".
 وأضــاف البيــان "إن التصعيد 
الحوثي جاء نتيجة لرتاخي وتساهل 
املجتمع الــدويل يف تنفيــذ قراراته 
الصادرة عن مجلس األمن والتي كانت 
كفيلة بإيقاف نزيــف الحرب التي 
ترُص عليها مليشيا الحوثي، حيث أن 
هذه املليشيات رأت يف تغايض املجتمع 
الدويل عن جرائمهما املمنهجة ضوًءا 
أخرض ملواصلة جرائمها الوحشية بحق 
املدنيني يف املدن واألحياء، وقتل املدنيني 
بال هوادة، يف وقت ال تــزال ألغامها 
تقيض عــىل أرواح األبرياء وتشــكل 
كابوساً ملاليني اليمنيني يف العديد من 

املحافظات.
ودعا التحالــف الوطني، املجتمع 
الدويل إىل تحمل مســؤولياته تجاه 
املدنيني الذين يتعرضون للموت اليومي 
جّراء القصف واالعتداءات التي تقوم 
بها مليشيا الحوثي وبشكل يتطابق بل 
يفوق ممارسات الجماعات املصنفة يف 
قوائم اإلرهاب، وهو األمر الذي يضع 
املجتمع الدويل أمام امتحان إنساني 
وأخالقي يفرض عليه االنحياز لحقوق 
اإلنســان وتصنيف املليشيا الحوثية 

كجماعة إرهابية.
استياء دولي

من جانبها، عربت اإلدارة األمريكية، 
األحد، عن اســتيائها بسبب مواصلة 
مليشيا الحوثي هجماتها التي تطال 

املدنيني يف اليمن والسعودية.
وقالت وزارة الخارجية األمريكية يف 
بيان عرب موقعها الرسمي،: "إنه ويف 
وقت يتخذ فيه الرئيس )جو بايدن( 
خطوات إلنهاء الحرب يف اليمن وقبول 
الســعودية التوصل إىل اتفاق، تشعر 
الواليات املتحدة بالقلق العميق تجاه 
الهجمــات الحوثيــة املتواصلة ضد 
املدنيني". مؤكــدة عىل رضورة وقف 

النزاع "فورا."
ودعت الخارجية األمريكية مليشيا 
الحوثي "إىل الوقف فوري للهجمات 
التي يتأثر بها املدنيــون يف املناطق 
السعودية واالمتناع عن شن أي عمليات 
عسكرية جديدة داخل اليمن، التي من 
شــأنها أن تجلب املزيد من املعاناة 

للشعب اليمني".
وقالت: "نحث الحوثيني إىل الرتاجع 
عن أي سلوكيات مزعزعة لالستقرار 
وإظهار التزامهم لحوار بناء مع جهود 
املبعوث األممي الخــاص إىل اليمن 
مارتن غريفيث إلحالل السالم. لقد آن 

األوان لوضع حد لهذا النزاع".
ويف نفس الســياق، قــال االتحاد 
األوروبي، "إنه يشعر بالقلق إزاء تجدد 
الهجمات التي يشــنها الحوثيون يف 
محافظتي مأرب والجوف واملحاوالت 
الهجوميــة املتكررة عــىل األرايض 

السعودية.
وقــال االتحاد األوروبــي يف بيان 
صحفــي للمتحدث الرســمي نرشه 
عىل موقعه اإللكرتونــي،: "إن تجدد 
العمليات العســكرية والهجمات يف 
محافظة مأرب يف هذا الوقت بالذات 
يقوض بشكل خطري الجهود املستمرة 
التي يبذلها املبعــوث الخاص لألمم 
املتحدة مارتــن غريفيث ، فضالً عن 

الجهود الشاملة للمجتمع الدويل إلنهاء 
الحرب يف اليمن".

وجــدد االتحاد األوروبــي دعمه 
للجهود األمميــة، مؤكدا عىل الحاجة 
امللحة للتوصل إىل تســوية سياسية 

شاملة يف اليمن.
من جهتهــا، أعربت فرنســا، عن 
"قلقها الكبري"، لهجوم مليشيا الحوثي 
عىل مدينة مأرب، داعية إىل وضع حد 
لـ"أعمالهم املزعزعة لالستقرار" يف 

املنطقة.
وقالــت املتحدثــة باســم وزارة 
الخارجية الفرنسية "انييس فون دير 
مول" : "إن التصعيد الجاري يف اليمن 
ويف السعودية يجب أن يتوقف فورا". 
وأضافت:"تدين فرنسا بشدة محاوالت 
شن هجمات جوية ضد السعودية يف 7 

و8 شباط/فرباير".
ودعت املتحدثة باســم الخارجية 
الفرنسية، مليشيا الحوثي إىل "وقف 
هجماتهم يف اليمن وأنشطتهم اإلقليمية 
املزعزعة لالستقرار واملشاركة بشكل 
بناء يف عملية سياسية إلخراج اليمن 

من األزمة".
بدوره، أدان السفري الربيطاني لدى 
بالدنا "مايكل آرون"، تصعيد مليشيا 
الحوثي العسكري باتجاه محافظتي 

مأرب والجوف خالل األيام املاضية.
وقال آرون يف تغريدة عىل حســابه 
رصدتها"  "بتويــرت"  الشــخيص 
26سبتمرب": "ندين بشدة استهداف 
الحوثيني ملحافظتي مأرب والجوف"، 
وطالب السفري آرون مليشيا الحوثي 
"بوقــف هذه الهجمــات عىل الفور 
وإثبات جديتهم يف الرغبة يف الســالم 
من خالل دعم جهود املبعوث الخاص 

لألمم املتحدة مارتن غريفيث".
كما أعربت كندا عن إدانتها لهجمات 
ميليشيا الحوثي اإلرهابية األخرية عىل 

محافظتي مأرب والجوف. 
ودعت الســفارة الكندية يف اليمن، 
مليشيا الحوثي اىل االنخراط يف عملية 
السالم بنية صادقة .. وأكدت استمرار 
دعم كندا لجهود املبعوث األممي إلنهاء 

الحرب يف اليمن.
من جانبه، عرب املبعوث األممي إىل 
اليمن "مارتن غريفيث" عن قلقه من 
الهجوم الذي تشنه مليشيا الحوثي عىل 

محافظة مأرب.
وقال "غريفيــث" يف تغريدة عىل 
حسابه بـ" تويرت":" إنه قلق للغاية 
من تجّدد األعمال العدائية يف محافظة 

مأرب من قبل الحوثيني".
وأضاف "أن هذا الهجوم يأتي ونحن 
نشــهد لحظة تبلور زخم دبلومايس 
جديد إلنهاء الحرب يف  اليمن واستئناف 

العملية السياسية".
وأكد املبعوث األممي، أن التوّصل اىل 
تسوية سياسية عن طريق التفاوض 
تلبّي تطلّعات الشعب اليمني هو الحل 

الوحيد إلنهاء هذا النزاع.
ويف نفس الســياق، أدان أمني عام 
منظمة التعاون اإلســالمي الدكتور 
يوسف العثيمني إطالق مليشيا الحوثي 
اإلرهابية طائرات دون طيار )مفخخة( 
عىل أرايض اململكة العربية السعودية، 
والتي تم اعرتاضها وتدمريها من قبل 

قوات تحالف دعم الرشعية يف اليمن". 
وشدد العثيمني، عىل إدانة املنظمة 
الستمرار مليشيا الحوثي ومن يقف 
وراءهــا ويمدها باملال والســالح يف 
اســتهداف املدنيني واألعيان املدنية 

بطريقة ممنهجة ومتعمدة. 
وجدد وقــوف منظمــة التعاون 
اإلسالمي وتضامنها مع اململكة يف كل 
ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
واستقرارها واملواطنني واملقيمني عىل 

أراضيها.
جرائم حرب

وكانت مليشــيا الحوثي اإلرهابية 
قد استهدفت األحياء السكنية بمدينة 
مــأرب املكتظة بالنازحــني بثمانية 
صواريخ باليســتية يومــي االثنني 
والثالثاء املاضيني ما أدى إىل استشهاد 
أربعة أشــخاص وإصابة 12 آخرين 
كما تســببت يف إلحاق أرضار كبرية 

بمنازل املواطنني وهلع الســكان إىل 
جانب إرسال عددا من طائرات الدرونز 
املفخخة عىل املدينة تم إسقاط اثنتني 

منها.
كما اســتهدفت مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية حي املرور السكني وشارع 
26 ســبتمرب وســط املدينة بمدينة 
تعز بقذائــف املدفعية الثقيلة، األحد 
املايض، مــا أدى إىل إصابة 3 مدنيني 
حالة أحدهم خطرية وتسبب القصف 
الحوثي باندالع حريق يف محطة لبيع 
الوقود، ومحل تجاري وتسبب بخسائر 
مادية حســب تأكيد اإلعــالم األمني 

باملحافظة.
وعمدت هــذه الجماعة الحوثية إىل 
استهداف النساء واألطفال حيث قام 
قناص حوثي، األحــد املايض بقنص 
امــرأة تدعى لطيفــة )45عاما( يف 
مديرية صالة رشقي املدينة برصاصة 

يف الصدر ما أدى إىل إصابتها بجروح 
خطرية حسب تأكيد مصادر حقوقية.

ويف محافظة لحج قصفت مليشيا 
الحوثي اإلرهابية من مواقع تمركزها 
بجبال حيفان منــزل املواطن مازن 
عبدربه يف قرية الحبيل بمديرية طور 
الباحة بصاروخ كاتيوشيا ما أدى إىل 
إصابة صاحب املنزل وزوجته بجروح 
خطرية إضافة إىل تدمري املنزل حسب 
تأكيد مصادر محلية ل"26سبتمرب".

كما صعــدت مليشــيا الحوثي 
اإلرهابيــة املدعومــة مــن إيران 
من اســتهدافها للمدن السعودية 
بالطائرات املسرية املفخخة وبلغت 
عدد طائــرات الدرونز بدون طيار 
التي اعرتضتهــا الدفاعات الجوية 
السعودية سبع طائرات مسرية منذ 

السبت املايض حتى أمس األربعاء.

تعلن الشركة اليمنية للغاز - صافرتعلن الشركة اليمنية للغاز - صافر
ــدء العمــل  ــم الســابق لهــا وب عــن إلغــاء الخت
ابتــداء  أدنــاه  الموضــح  الجديــد  بالختــم 

من تاريخ 8 /2 /2021م

إعـــــالن 

القى التصعيد الحوثي العسكري ملليشيا الحوثي اإلرهابية وتكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات املسرية املفخخة عىل األحياء 
السكنية بمدينة مأرب واألرايض واملدن السعودية إدانات محلية ودولية واسعة.

وكثفت مليشــيا الحوثي اإلرهابية خال األيام القليلة املاضية، قصفها لألحياء السكنية بمدينة مأرب واألرايض واملدن السكنية السعودية 
بالصواريخ الباليستية والطائرات املســرية املفخخة إضافة إىل تصعيدها العسكري وتكثيف هجماتها الربية عىل محافظتي مأرب والجوف، 
ويأتي ذلك تزامنا مع دعوات أممية وأمريكية لوقف كافة العمليات العسكرية، وبعد إعان اإلدارة األمريكية الجديدة رفع اسم جماعة الحوثي 

من قائمة اإلرهاب، إلعطاء فرصة لتحقيق السام يف اليمن.

   تقرير/ صالح سيف
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حيا الناطــق الرســمي للقوات 
املســلحة، العميد الركن عبده مجي 
الصمــود البطويل ألبطــال الجيش 
واملقاومة عــىل امتــداد الجبهات 
القتالية.. مباركاً انتصاراتهم الكبرية 
التــي ألحقت باملليشــيات الحوثية 
هزيمة قاســية تمثلت بالخســائر 
البرشية واملادية يف جبهات محافظتي 

مأرب والجوف.
وقال العميد مجي يف حديث خّصه 
إن الجيش حّول هجمات وتســلات 
املليشيا الحوثية اإلرهابية عىل بعض 
املواقع يف جبهات الجدعان واملخدرة 
ورصواح وجبل مراد، إىل انتصارات.. 
مضيفاً "ردت قواتنا بهجمات مضادة، 
وكمائن محكمة أوقعت العرشات من 

املليشيات بني قتيل وجريح".
وأشار إىل أن املليشيا حاولت الهجوم 
من أكثر من جبهــة إلرباك الجيش 

واملقاومة، إال أن يقظة األبطال واستبسالهم حال دون تحقيق 
ذلــك.. مؤكداً أن أبطال الجيش واملقاومة دحروا املليشــيات 
اإلرهابية وكبدوها الخسائر الفادحة يف األرواح واملعدات وذلك يف 
جبهات دحيضة والجدافر، رشق مدينة الحزم، مركز محافظة 

الجوف.
وأضاف أن طــريان التحالف العربي كان لــه دور بارز يف 

املعركة، حيث نفذ عدة غارات دمرت 
تعزيزات وآليات واطقم املليشيا.

واستنكر ناطق الجيش استمرار 
الصمت الدويل إزاء جرائم املليشيا 
الحوثية املتمردة، والتي تستهدف 
املدنيني بالقصف املمنهج واملتعمد 
بالصواريــخ والقذائف والطائرات 
املسرية، كما تستهدفهم بالقنص 

واأللغام.
واكد إن إرهاب املليشيا لن يتوقف 
إال باجتثاثهــا وهزيمة مرشوعها 
اإلرهابي املدعوم إيرانيا، ولن يكون 
ذلك إال باســتمرار وتــرية املعارك 
الهجومية يف كل الجبهات القتالية 
إليقاف نزيف دمــاء الضحايا من 
املدنيــني، وإنهاء تمرد املليشــيا 
الدولة،  مؤسســات  واســتعادة 

واستكمال تحرير الوطن.
وأضاف أن قصف املليشيا الحوثية 
اليوم ملدينتي مأرب وتعز يأتي يف إطار تحديها املستمر للقرارات 
الدولية وقبل ذلك تحديها لليمنيني وللرشعية الدستورية، وأنها 
ماضية يف إرهابها وجرائمها التي لن تسقط بالتقادم، وشعبنا 
اليمني سيواصل ثورته ضد االنقاب واإلرهاب، ولن ينىس حقه 

يف القصاص من املجرمني الحوثيني.

احتفل معهد آزال العســكري املشــرتك للتدريب والتأهيل، 
بمديرية باقم محافظة صعدة، بتخريــج الدفعة الثانية من 
الضباط والقيادات العسكرية بدورة تدريبية يف "تنمية مهارات 

القادة العسكريني".
ويف الحفل أكد قائد محور آزال العميد يارس العربي، عىل أهمية 
التدريب والتأهيل ألبطال الجيش الوطني، وفق املعايري النوعية 
لتطوير مهارتهم وقدارتهم االحرتافية لخوض معركة الدفاع 

عن الوطن  و مواجهة املليشيا الحوثية اإلرهابية.

من جانبــه أوضح مدير املركــز التدريبــي العميد الركن 
عبدالحكيم فاضل، أن  الدورة شــملت مقررات تدريبية  لعدد 
من الضباط وقادة الكتائب العسكرية عىل معارف التكتيكات 

العسكرية يف مختلف الجوانب.
وأكد  قائد قوة نجران اللواء الركن ضاوي الغزواني، حرص 
التحالف العربي لدعم الرشعية وقيادة اململكة العربية السعودية 
عىل تدريب قوات الجيــش الوطني ملواجهة خطر املليشــيا 

اإلرهابية املدعومة من إيران.

استنكر الصمت الدولي إزاء جرائم المليشيا الحوثية المستمرة بحق المدنيين 

مليشيا إرهاب  جميل:  العميد 
احلوثي لن يتوقف إال باجتثاثها

 أشــاد وزير الداخليــة اللواء الركن 
إبراهيم حيدان، بالتضحيات الجســام 
التــي يبذلها الجيش الوطنــي وأبناء 
محافظــة تعز يف التصدي للمليشــيا 
الحوثية اإلرهابية ومرشوعها اإلمامي 

الكهنوتي املدعوم إيرانيا. 
جاء ذلك خال لقائه مطلع األسبوع 
الجاري محافظ تعز نبيل شمســان ، 
بحضور كل مــن مدير أمن تعز العميد 
منصــور األكحي وقائد قــوات األمن 
الخاصة العقيد جميل عقان، وأركان 
محور تعز العميد الركــن عبدالعزيز 
املجيدي، وقائــد اللواء الخامس حرس 
رئايس العميد عدنان رزيق، يف العاصمة 

املؤقتة عدن.
ويف اللقاء أكد حيدان حرص الوزارة 
عىل تقديم كافة أوجه الدعم واإلسناد 
للسلطة املحلية بمحافظة تعز وأجهزتها 
األمنية وتأهيل كوادرها ليتســنى لهم 
القيــام بواجباتهم واملهــام املناطة 
بهم..مشيداً باملاحم البطولية للجيش 
واملقاومة الشــعبية يف جبهات القتال 
..مجدداً دعم القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة الرئيس املشري الركن عبدربه 

منصور هــادي رئيــس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة للمقاتلني 
حتى استكمال تحرير املحافظة ورفع 
الحصار املفروض عليها من قبل مليشيا 

الحوثي االنقابية.
ويف اللقــاء اطلع وزيــر الداخلية، 
عىل مســتجدات األوضاع يف املحافظة 
وجهود تثبيت األمن واالستقرار وتفعيل 
املؤسسات وتحسني الخدمات األساسية، 
إضافة إىل الوضع األمني امليداني وسري 
العمليات العسكرية الستكمال تحرير ما 
تبقي من املناطق الواقعة تحت سيطرة 
املليشيا االنقابية الحوثية املدعومة من 

إيران.
إىل ذلــك تطرق اللقاء، إىل مناقشــة 
عدد مــن القضايا األمنيــة أبرزها ما 
يتعلق باستقرار األوضاع وتثبيت األمن 
واالستقرار والقبض عىل الخارجني عن 
القانون املطلوبني أمنياً، والجهود التي 
تبذل من قبل محافــظ محافظة تعز 
وأجهزتها األمنية إلنهاء بؤر التوترات 
والرصاعات والتغلب عليها رغم شحة 
اإلمكانات والصعوبات والعراقيل التي 
تواجه سري تنفيذ املهام املنوطة بقيادات 

السلطة املحلية وأجهزتها األمنية حيال 
تلك األوضاع.

 وأشــاد وزير الداخليــة، بالجهود 
التي تبذلهــا قيادة الســلطة املحلية 
بمحافظة تعز ممثلــة باملحافظ نبيل 
شمســان ومدير امن تعز وقائد قوات 
األمن الخاصــة، يف تطبيــع األوضاع 
والعمل عىل معالجــة االختاالت التي 
تســتهدف زعزعة أمن واستقرار تعز 
والعمل عىل تفعيل املؤسسات واستعادة 
املمتلكات العامة والخاصة التي تعرضت 
للعبث من قبــل الخارجني عن النظام 
والقانون، وكذا جهود قيادة املحافظة 
يف حل معضات الجرحى ورعاية أرس 
الشهداء وتوفري الخدمات ورفع معاناة 
املواطنني. وشــدد وزير الداخلية عىل 
مضاعفة جهــود تفعيل أجهزة الدولة 
وتحســني الخدمات وتلبية احتياجات 
املواطنني واالهتمام بالجرحى ورعاية 
ارس الشــهداء..مؤكداً أن تعــز تمثل 
قبلة للثوار والثائرين ومنارا لإلشــعاع 
الحضاري والعلمــي والثقايف وأنها ال 
تقبل الذل وستدحر املليشيات وتطهري 

كل شرب فيها من نجس الحوثيني.

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عي 
محســن صالح برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 
العميــد نارص مبارك ســكان مســاعد عمليات 
املنطقة العسكرية الســابعة الذي استشهد داخل 

سجون املليشيا اإلرهابية.

وأشــاد نائب الرئيس بمناقب الشــهيد البطل 
وأدواره يف مواجهة مليشــيا الحوثــي اإلرهابية، 
منوهاً إىل الظروف التي عاشــها داخل ســجون 
املليشــيا وما تعرض له من تعذيــب وانتهاك لكل 

القوانني واألعراف الدولية.

وعرب نائب الرئيس يف الربقية عن أصدق التعازي 
واملواســاة ألرسة وأقارب الشهيد وزمائه، سائاً 
الله العــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته 
ويســكنه فســيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

أثناء لقائه محافظ محافظة تعز وعدد من القادة العسكريين واألمنيين

 وزير الداخلية:

تعز متثل قبلة الثوار والثائرين ..وال تقبل 
الذل وستدحر املليشيا احلوثية اإلرهابية

أثناء ترؤسه اجتماعًا لعدد من القيادات العسكرية واألمنية

البحسني يشدد عىل رفع مستوى االنضباط يف الوحدات العسكرية
شدد محافظ محافظة حرضموت 
قائد املنطقة العسكرية الثانية اللواء 
ركن فرج ساملني البحسني عىل رفع 
مستوى االنضباط العسكري وااللتزام 
بالضبط والربط العسكري يف الوحدات 

العسكرية.
جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا ضم 
وكيل محافظة حرضموت لشــؤون 

األمن والدفــاع العميد صالح لحمدي 
ووكيل وزارة الداخلية مدير عام األمن 
والرشطة بســاحل حرضموت اللواء 
ركن عي سعيد العامري وأركان حرب 
املنطقة العســكرية الثانيــة العميد 
ركن عويضان سالم عويضان وعدداً 
من القيــادات العســكرية واألمنية 

باملحافظة.

ويف االجتماع شــدد البحسني عىل 
رفع وتــرية اليقظة األمنية والحفاظ 

عىل مستوى الجاهزية عالياً.
وأشــاد بدور القوات العســكرية 
واألمنية املشــاركني يف حملة نظافة 
وتحسني مدينة املكا واإلسهام الكبري 

إلنجاح الحملة.

أشاد بمناقبه وأدواره البطولية

نائب الرئيس يعزي باستشهاد العميد نارص سكان

حفل ختريج دفعة جديدة يف معهد آزال العسكري بصعدة
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 المخدرة.. مقبرة لمليشيا الحوثي
ويف جبهة املخدرة حيث استغل أبطال 
القوات املسلحة اندفاع املليشيا الحوثية 
اإلرهابية وشهوتها الجامحة إلحراز 
أي تقدم لتنصب لهــا كمائن قاتلة 
يف جبهات هيــان واملخدرة ومناطق 
الجدعان، ســقط فيها العرشات من 
عنارص املليشيا الحوثية اإلرهابية بني 

قتيل وجريح.
ففي جبهة هيان، شــّنت القوات 
املسلحة هجوماً عىل مواقع للمليشيا 
الحوثيــة اإلرهابية بعــد أن رصدت 
تحركات غري معتادة، وأسفرت املعركة 
التي استمرت لساعات عن مرصع أكثر 
من 30 حوثياً بينهــم القيادي املدعو 
"كمال املؤيــد"، وفقاً ملصادر إعامية 

يمنية
ويف جبهتي املخدرة ومناطق الجدعان 
)شمال مأرب(، دفعت املليشيا اإلرهابية 
بالعرشات من عنارصها يف محاولة منها 
للسيطرة عىل مواقع عسكرية جديدة، إال 
أن قوات الجيش استدرجت تلك املجاميع 

إىل كمائن قاتلة أوقعت بالعرشات منهم 
بني قتيل وجريح، دون أن يحققوا أي 

تقدم يذكر.
وأضافت املصادر، أن أبطال القوات 
املسلحة واملقاومة كرست أكثر من 
زحف شنته املليشــيا اإلرهابية يف 
الجبهتني، مضيفة أن "املليشــيا 
الحوثيــة اعتمدت يف هجماتها عىل 
الكثافة البرشية، ويف املقابل اعتمدت 
القوات املسلحة واملقاومة املساندة 
لها عىل الكمائن والتكتيك العسكري 
وهو ما كّبد الحوثيني خسائر برشية 

كبرية.
ويف السياق تمكنت الثاثاء مدفعية 
أبطال القوات املسلحه من تدمري أكثر 
من أربعة أطقم ومدرعة تابعة للمليشيا، 
فيمــا اغتنم أبطال القوات املســلحة 
واملقاومة أسلحة خفيفة وكميات من 
الذخائر املتنوعة التي غنموها إثر فرار 
مجاميع عنارص املليشيا الحوثية تاركني 
باإلضافة إىل ذلــك جثث قتاهم يف كل 

مكان.

انتقام العاجز
وخال األيام املاضية، اســتهدفت 
املليشــيا الحوثية األحياء السكنية 
املكتظــة بالســكان والنازحني يف 
مدينة مارب بالصواريخ البالســتية 
والطائرات املسرّية املفخخة أطلقتها 
من مواقع تمركزها غرب املحافظة، 
وأسفرت بعضها عن سقوط ضحايا 

من املدنيني.
استهدفت مليشــيا الحوثي أحياء 
ســكنية يف مدينة مأرب بصاروخني 
باليستيني سقطا يف مناطق شبه خالية 
وألحقا أرضارًا يف املنازل املجاورة، وأثارا 
الهلع يف أوســاط املدنيني من نســاء 

وأطفال وشيوخ.
وســقط أحد الصواريخ الباليستية 
التي أطلقتها املليشــيا الحوثية وسط 
مدينة مأرب، ما أدى إىل استشهاد ثاثة 
من املدنيني وإصابة آخرين، فيما سقط 
صاروخ آخر يف أطــراف حي الروضة 
السكني شمايل املدينة عىل مقربة من 

تجمع للنازحني.

ومســاء الثاثاء، سقط صاروخان 
أطلقهما الحوثيــون يف مناطق خالية 
بجوار املباني السكنية وألحقا أرضاًرا 

مختلفة يف املباني املجاورة.
وبحسب إحصائية رســمية، فقد 
"ارتفع عدد الصواريخ البالستية التي 
أطلقتها املليشيا الحوثية خال الثاثة 
األيام املاضية إىل 8 صواريخ تســببت 
باستشهاد أربعة اشــخاص وإصابة 
12 آخرين إىل جانب إرســال عدًدا من 
الطائرات املسرّية املفخخة عىل املدينة 

تم إسقاط اثنتني منها".
والقى التصعيد الحوثي العســكري 
والهجمــات الصاروخيــة عىل مدينة 
مارب، إدانات واســعة محلياً ودولياً، 
ووصــف سياســيون وحقوقيــون 
القصف الصاروخي عىل املدينة املكتظة 
بالنازحني بجرائم الحــرب و"انتقام 
العاجز" مؤكدين بأن هذا سلوك إرهابي 
عادة ما تلجأ إليه املليشــيا يف كل مرة 

تتلقى هزيمة يف جبهات القتال

 توفيق الحاج
بمعنويــات عالية وهمم عظيمة 
يخوض أبطــال الجيــش الوطني 
معارك الدفاع عن الجمهورية والدين 
والعقيدة والكرامة يسطرون املاحم 
ويخطون املجد اليمني بدمائهم الزكية 
غري مكرتثني ملا يقوله اآلخرون عن 
مليشيا الحوثي اإلرهابية وإرهابها 
وإجرامها الذي فــاق كل التخيات 

والتوقعات.

منذ مطلع األسبوع حاولت مليشيا 
الحوثي اإلرهابيــة القيام بمغامرة 
إرهابية بهدف تحقيق مكسب إعامي 
أو عسكري تستطيع من خاله رصف 
أنظار العالم الــذي اطلع عىل حجم 
جرائمها وبدأ يخطو نحو تصنيفها 
جماعة إرهابية إجرامية لكن قوات 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
تمكنوا خال ساعات فقط من كرس 
الهجوم الحوثي الواسع واملتزامن عىل 
كافة جبهات مأرب والجوف، خال 
ساعات ســحقت مجاميع الحاكم 
العسكري االيراني أرلو الذي جمعهم 
عىل مدى عــام بغية إحــراز تقدم 

ميداني ولو بسيط.

ساعات وتمكن أشاوس الجيش 
الوطني بإســناد من رجال القبائل 
وطــريان التحالف العربــي وكافة 
األحرار من إلحاق الهزيمة باملليشيا 
الحوثية اإلرهابية وتكبيدها خسائر 

فادحة وعرشات القتىل والجرحى.

 انتحار القطيع 
قوة املعركة كانت يف ميرسة جبهة 
رصواح حيث حاولت عنارص مليشيا 
الحوثي اإلرهابية التســلل بعد أن 
حشــدت عددا كبريا من عنارصها 

املغرر بهم وتم تجميعهم بشــكل 
دفعات إىل نقاط معينة وما أن بدأت 
عنارص املليشــيا بالتحــرك والبدء 
بهجومها حتى انقض عليهم أبطال 
الجيش الوطني انقضاض األســود 
وأوقعوا الكثري من العنارص املهاجمة 
بني قتيل وجريح، فيما الذ من تبقى 
منهم بالفرار تحت رضبات األبطال.

مصدر عسكري شارك يف الهجوم 
قال ل26سبيتمرب لقد كانت تحركات 
عنارص املليشــيا مراقبة وخطتهم 
معروفة ومتوقعة لهذا كان أبطالنا 
عىل استعداد تام للقضاء عليهم ورغم 
رشاسة املواجهات إال أن أبطال الجيش 
الوطني تمكنوا خال ســاعات من 
القضاء عىل كل تلك الحشود التي ظلت 
مليشيا الحوثي تجمعها منذ شهرين. 

وأضــاف املصدر يتمتــع أبطال 
الجيش الوطنــي بمعنويات عالية 

وجاهزيــة قتالية ويقــني أن هذه 
ليست املعركة الحقيقية وأن املعركة 

الحقيقية لم يبدأها األبطال بعد.

وأكد أن أبطــال الجيش الوطني 
ومعهم كل األحرار هدفهم ليس الدفاع 
عن مأرب فمارب محمية ومحروسة 
برجالها وأهلها ذوي البأس الشديد 
إن هدفهــم تحرير صنعــاء وكل 
املحافظات اليمنية، وتطهري اليمن 
من رجس مليشيا الحوثي اإلرهابية.

  هزيمة قاسية 
ويف جبهة املخــدرة كرست قوات 
الجيش الوطني مسنودة باملقاومة 
الشــعبية هجوماً شــنته مليشيا 
الحوثي االنقابية اإلرهابية عىل أحد 
املواقع العسكرية يف جبهة رصواح 

غرب محافظة مارب.

وقال مصدر عســكري: إن أبطال 

الجيش الوطني واملقاومة ســحقوا 
مجاميــع حوثية أثنــاء محاولتها 
الهجوم عىل أحد املواقع العسكرية 
وتم تصفيتهم جميعــا والذي كان 
معظمهم من األطفال وصغار السن 

الذين زجت بهم املليشيا إىل املحرقة.

وقال املصدر العسكري إن أبطال 
الجيش الوطني رصــدوا تعزيزات 
مليشيا الحوثي اإلرهابية وهي تحشد 
وتجهز للهجوم عىل مواقع عسكرية 
فتم استدراجها واإليقاع بأكثر من20 

عنرص حوثي بني قتيل وجرح.

 مشاركة فاعلة وإسناد قوي 
مقاتات التحالف العربي الداعم 
للرشعيــة كان حــارضا يف املعركة 
حيث اســتهدف بعّدة غارات مواقع 
وتعزيزات حوثية، أسفرت الغارات 
عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف 
املليشــيا وتدمري عدد مــن اآلليات 

القتالية التابعة لها.

وتزامن ذلك مع قصف شّنته مدفعية 
الجيــش الوطني اســتهدف مواقع 
وتجمعات للمليشيا الحوثية يف مواقع 

متفرقة عىل طول امتداد الجبهات.

 إشادة رسمية والتفاف شعبي 
االنتصارات العظيمة التي حققها 
أبطال الجيش الوطني واالستبسال 
األسطوري قوبل بتأييد شعبي واشادة 
حكومية ورئاسية حيث أشاد رئيس 
الوزراء باالنتصارات وباركها وذلك 
خال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ 
محافظة مــأرب اللواء ســلطان 
العرادة اطلع فيه عىل املاحم الخالدة 
وما يسطره أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية ورجال القبائل 
والشــعب اليمني من بطوالت لصد 
وإفشال املغامرات الحوثية اإلرهابية 
املســتمرة باتجاه مارب وتكبيدها 

خسائر برشية ومادية وكبرية.

وأكد رئيس الــوزراء أن الحكومة 
وبتوجيهات من فخامــة الرئيس 
عبدربــه منصــور هــادي رئيس 
الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املســلحة، تضــع يف أوىل أولوياتها 
تقديم كامل الدعم للجيش الوطني 
واملقاومة ورجــال القبائل يف هذه 
املعركة املصريية حتى استكمال إنهاء 

االنقاب واستعادة الدولة.

الناطق الرسمي للجيش الوطني 
العميد/ عبده مجي قال يف ترصيح 
له إن أبطال الجيش واملقاومة دحروا 
املليشيات اإلرهابية وكبدوها خسائر 
فادحــة يف األرواح واملعــدات وأن 
يقظة األبطال واستبســالهم أفشل 
مخططات املليشيا وأنهى حشودها 
وحــال دون تحقيــق طموحاتــه 

اإلرهابية اإلجرامية.

 إرهاب بال حدود 
رضبات الجيــش الوطني كانت 
موجعة والهزيمة التي تلقتها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية كانت قاسية ولم 
تكن تتوقع كل هذه الخسائر بهذه 
الرسعة والزمن القيــايس وهذا ما 
جعل مليشيا الحوثي تفقد صوابها 
وتلجأ إىل أساليبها اإلرهابية املعهودة 
وهي االستهداف العشوائي للمدنيني 
حيث استهدفت مدينة مارب املكتّظة 
بالســكان والنازحني بالصواريخ 
البالســتية والطائــرات املســرّية 
االنتحارية، وقد تمكن أبطال الجيش 
الوطني من اسقاط بعضها وقد أودى 
إرهاب املليشيا وإجرامها إىل سقوط 
عرشات الضحايا من املدنيني النازحني 
الذين رشدتهم املليشــيا بإرهابها 

وإجرامها.

كبدوها خسائر فادحة في األرواح والعتاد في مختلف جبهات مأرب كبدوها خسائر فادحة في األرواح والعتاد في مختلف جبهات مأرب 

اجليش ورجال القبائل رضبات ساحقة حلشود املليشيا اإلرهابية
أبطال القوات املسلحة يسطرون أروع االنتصارات ويستمرون يف التقدم

 لليوم الخامس عىل التوايل، تتواصل املعارك يف نحو 10 جبهات قتالية 
يف محيط محافظة مارب، إثر الهجمات االنتحارية التي تشّنها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران، يف محاولة بائسة لتحقيق أي تقدم 
عسكري يمنحها إســقاط مركز املحافظة إال أن كل محاوالتها باءت 
بالفشل الذريع حتى اآلن أمام صابة القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 
والتفاف أبناء لقبائل خلف القوات املسلحة، األمر الذي جعل من سيد 
كهف مران يربر تلك الهزائم بوجود خيانات وسط عنارصه املثقلة بخزي 
االنهيار الكبري أمام قوة واستبسال أبطال الجمهورية والحرية والكرامة.

هذا وأكدت مصادر عســكرية ميدانية لـ" صحيفة 26 سبتمرب "  أن 
مليشــيا الحوثي ُمنيت خال األيام الخمس املاضية بهزيمة ساحقة 
وتكّبدت خسائر برشية ومادية كبرية عىل امتداد مرسح العمليات القتالية 
الذي يمتد من أطراف محافظة مأرب شــماالً مروراً بجبهات املخدرة 
وهيان ورصواح غرباً، وجبهات مراد وماهلية جنوًبا، واستخدمت يف 

املعركة مختلف أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة والخفيفة.
وكانت جبهات القتال يف مديرية رصواح يف صدارة املشــهد العسكري، 
حيث شّنت املليشيا الحوثية سلسلة هجمات انتحارية يف مختلف محاور 

الجبهة "امليمنة وامليرسة" إال أنها منيت بهزيمة قاسية لم تشهدها من 
قبل عىل يد أبطال القوات املسلحة واملقاومة وأبناء القبائل األحرار، رغم 
الحشود البرشية الغزيرة والعتاد العسكري الضخم الذي دفعت به املليشيا 

اإلرهابية إىل املعركة.
وأكدت. تلك املصادر امليدانية أن األيام القليلة املاضية شــهدت جبهات 
رصواح معارك رشســة تكبدت فيها املليشيا اإلرهابية خسائر برشية 
ومادية كبرية، ومن ضمنها ســقوط املئات من عنارصهم   بني قتيل 

وجريح خال تلك املعارك.
واشارت تلك املصادر أن مدفعية القوات املسلحة تمكنت من تدمري نحو 
11 طقما وعربتني تابعة ملليشيا الحوثي يف الجبهة نفسها، فيما استعاد 
أبطال القوات املسلحة واملقاومة العديد من األسلحة املتوسطة والخفيفة 

وكميات من الذخائر بعد أن خلفتها عنارص املليشيا والذت بالفرار.
وقالت املصادر أن املليشــيا الحوثية تدفع  باألطفال واملغرر بهم من 
املهمشني إىل محارق املوت  الذين شوهدوا وهم يفرون باتجاه مناطق 
حباب والسلسلة الجبلية املمتدة باتجاه خوالن هروًبا من جبهات القتال 

يف رصواح.

مــأرب محمية برجــالها وقـبائلهامــأرب محمية برجــالها وقـبائلها

أبطال القوات املسلحة أعينهم صوب صنعاء واستعادة الدولة 

من قمم الجبال الشاهقة.. األبطال يرسلون ألق الحرية واستعادة الجمهورية

المقاومة الشعبية وأبناء القبائل وطيران دعم الشرعية.. إسناد نوعي في معركة قطع النفسنوعي في معركة قطع النفس
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   رفيق السامعي
              تصوير/ عماد الصبري

اشتدت املعارك يف جنوب وغرب املحافظة، 
إثر هجمات انتحارية فاشلة ملليشيا الحوثي 
اإلرهابية  املدعومة مــن إيران، يف محاولة 
بائســة لتحقيق أي تقدم عسكري، إال أن 
كل محاوالت تلك العصابة اإلجرامية املارقة 
فشلت أمام عزيمة وإرصار وصابة قوات 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية والتفاف 

رجال القبائل خلف األبطال.

هزائم ساحقة لإلرهاب في رحبة 
وأكد قائد جبهة جبل مراد العميد الركن، 
حسني الحلييس أن مليشيا الحوثي اإلرهابية 
املدعومة من إيران، منيت بهزيمة كبرية يف 
مديرية رحبة، جنوب غرب محافظة مأرب، 
بعد محاولتها الفاشــلة التــي قامت بها 

الخرتاق مواقع الجيش.

وأوضح العميــد الحليــيس أن املعارك 
العسكرية والقتالية، التي يخوضها أبطال 
القوات املسلحة ورجال املقاومة من قبائل 
مراد وكل رشفاء وأحرار الوطن لن تتوقف 
حتى تطهري كامل ربوع الوطن من مليشيا 

الحوثي اإلرهابية.

وأشــار قائد جبهة مراد إىل أن مليشيا 
الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران تلقت 
الثاثاء املايض خسائر برشية ومادية كبرية 
يف أطراف جبل مراد ومواقعه العســكرية 
املطلة عىل نجد املجمعــة وماهلية، التي 
يســطر من خالها أبطال الجيش ماحم 

بطولية خالدة.

مشــيداً بالدور الكبري الــذي تقوم به 
مقاتات التحالف العربي وهي تستهدف 
التعزيزات العسكرية التابعة لتلك العصابة 
اإلجرامية القادمة من املحافظات الخاضعة 

لسيطرتها.

عزائم صلبة
عمليات املنطقة العسكرية الثالثة العميد 
الركن/ محمد الحلييس من جانبه أوضح أن 
قوات الجيش مسنودة باملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل مســتمرة يف خوض القتال 
عىل امتداد الجبهات القتالية، وخوض معارك 
اســتعادة الدولة وإنهاء اإلرهاب الحوثي 
املدعوم إيرانيًا، وتلقني مليشياته هزائم كبرية 

يف عنارصها وعتادها.

وأكد عمليات املنطقة العسكرية الثالثة 
أن أبطال الجيــش يف مختلف الجبهات عىل 
امتداد محافظتي مأرب، والجوف يلقنون تلك 
العصابة اإلجرامية املارقة رضبات قاسية، 
أحبطت كل أوهامها الرامية إىل تحقيق أي 
تقدمات من املستحيل تحقيقها أمام صابة 
األبطال املدافعني عن إنجازاتهم وانتصاراتهم، 

وعن دولتهم وقضيتهم العادلة.

وقال العميد الحلييس إن جحافل املليشيا 
اإلرهابية لم تمض غري لحظات قليلة عىل 
الزج بهــا يف أتون املعــارك حتى تعرضت 
ملحرقة كبرية عىل أيدي األبطال من الجيش 
واملقاومة، الذين حطموا أوهامها التي دأبت 

طيلة أشهر تخطط لها.

خسائر هائلة لإلرهاب
العميد الركن ســعيد النعمي قائد اللواء 
األول عمليات مشرتكة أكد أن جبهات القتال 
املختلفة، بداية من جبهات املحور الجنوبي، 

ومــروًرا بجبهــات رصواح )غرباً( وحتى 
جبهات املحور الشمايل الغربي يف مديريات 
مدغل، رغوان، ومجزر، تحولت خال اليومني 
املاضيني إىل مقابر جماعية لعنارص املليشيا 
اإلرهابية التي تــزج بعنارصها إىل محارق 

املوت والهاك.

وأوضح العميــد النعمــي أن الصمود 
األسطوري، واملعنويات العالية التي تعانق 
السماء، والعزيمة الصلبة التي يتمتع بها 
األبطال البواسل يف الجيش وهم يخوضون 
معاركهم القتالية ، ينطلق من دافع إدراكهم 
أن املرشوع الحوثي اإليراني مرشوع هادم 

وفكرة البد من اجتثاثها.

وأشار قائد اللواء األول عمليات مشرتكة أن 
االنتصارات الكبرية تتواىل عىل مدى ثاثة أيام 
من املعارك العنيفة يف مختلف جبهات القتال 
بجنوب وغرب محافظة مأرب، التي يحققها 
الجيش الوطني مسنوداً باملقاومة الشعبية 

وسط هزائم تاحق مليشيا الحوثي اإلرهابية 
عىل طول تلك الجبهات. 

وأشاد العميد النعمي باالنتصارات  الكبرية 
التي يحققها األبطال البواســل وعزائمهم 
العاليــة التي يتمتعون بهــا وهم يذودون 
بشجاعة عن أرض اليمن ومكتسباته الخالدة 

يف وجه عصابة الحوثي الكهنوتية .

وقال قائد اللواء األول عمليات مشرتكة إن 
املاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش 
ورجال املقاومة الشــعبية الباسلة ستظل 
خالدة يف أذهان اليمنيني، وسيخلدها التاريخ 
يف أنصع صفحاته ويدرسها لألجيال القادمة.

مأرب تلتهم حشود المليشيا
العميد ذياب القبي نمران قائد اللواء 143 
مشاة تحدث عن سري املعارك العسكرية التي 
يخوضها أبطال القوات املســلحة واملقاومة 
الشــعبية، وأكد أن مليشيا الحوثي اإلرهابية 

املدعومة من إيران ُمنيت بهزيمة ســاحقة 
وتكّبدت خســائر برشية ومادية كبرية عىل 
امتداد مرسح العمليات القتالية الذي يمتد من 
أطراف محافظة مأرب شماالً مروراً بجبهات 
املخدرة وهيان ورصواح غرباً، وجبهات مراد 
وماهلية جنوًبا، واستخدمت يف املعركة مختلف 

أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة والخفيفة.

وأوضح العميد القبي أن مليشيا الحوثي 
اإلرهابية تلقت  هزيمة قاســية يف جبهة 

رصواح غرب محافظة مأرب رصواح

وكانت جبهات القتال يف مديرية رصواح يف 
صدارة املشهد العسكري، حيث شّنت املليشيا 
الحوثية اإلرهابية املدعومة من إيران سلسلة 
هجمات يف مختلف محاور الجبهة "امليمنة 
وامليرسة" إال أنها منيت بهزيمة قاسية عىل 
يد قوات الجيش الوطني ورجال املقاومة، 
رغم الحشود البرشية والعتاد العسكري الذي 
دفعت به املليشيا اإلرهابية إىل أرض املعركة.

معارك عنيفة
وأشــار قائد اللواء 143مشاة  أن األيام 
الثاثة املاضية شهدت معارك ضارية تمكن 
من خالها أبطال الجيــش واملقاومة من 
إفشــال كل تلك الهجمات الحوثية، مؤكداً 
أن املليشــيا اإلرهابية تكّبدت خال املعارك 
العسكرية والقتالية خسائر برشية ومادية 
كبرية، من ضمنها ســقوط أكثر من 120  
عنرصاً من عنارص املليشيا الكهنوتية بني 

قتيل وجريح.

وأضاف العميد القبي  أن مدفعية الجيش 
تمكنت من تدمري نحو 13  طقما عسكرياً 
وعربتني تابعة ملليشيا الحوثي اإلرهابية يف 
جبهة رصواح، فيما استعاد رجال الجيش 
واملقاومة العديد من األســلحة املتوسطة 
والخفيفــة وكميات كبرية مــن الذخائر 
واألسلحة املتنوعة بعد أن خلفتها عنارص 

املليشيا الكهنوتية والذت بالفرار.

العميد الركن/  أحمد الرشعبي قائد لواء 
الصقور وأحد القيادات امليدانية العسكرية 
أكد إن قرابة 70 عنرًصا من عنارص مليشيا 
الحوثي اإلرهابية الذين حشــدتهم تلك 
العصابة اإلجراميــة  غالبيتهم من فئة 
املهمشني الذين تطلق عليهم "أحفاد بال" 
شوهدوا وهم يفرون باتجاه مناطق حباب 
والسلسلة الجبلية املمتدة باتجاه خوالن 

هروًبا من جبهات القتال يف رصواح.

 وأوضح العميد الرشعبي أن كمائن نوعية 
وناجحة نفذها أبطــال الجيش يف املخدرة، 
اســتغلت من خالها قوات الجيش اندفاع 
مليشيا الحوثي اإلرهابية ورغبتها الجامحة 
يف إحراز أي تقدم لتنصب لها كمائن قاتلة يف 
جبهات هيان واملخدرة ومناطق الجدعان، 
ليسقط فيها العرشات من عنارص املليشيا 

الحوثية بني قتيل وجريح.

وأشار قائد لواء الصقور أن أبطال القوات 
املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة يف جبهة 
هيان، شــّنوا هجوماً واســعاً عىل مواقع 
للمليشــيا الحوثية اإلرهابية بعد أن رصدت 
تحركات تلك العصابة اإلجرامية، وأســفرت 
املعركة التي اســتمرت لساعات عن مرصع 
أكثر مــن 45 عنرصاً من عنارص املليشــيا 
اإلرهابية بينهم القيادي املدعو "كمال املؤيد".

وأكد العميد الرشعبــي أن جبهتي املخدرة 
ومناطق الجدعان )شمال مأرب(، التي دفعت 
من خالها املليشيا الكهنوتية املدعومة من إيران 
بالعرشات من عنارصها يف محاولة بائسة منها 
للسيطرة عىل مواقع عســكرية جديدة، إال أن 
قوات الجيش استدرجت تلك املجاميع إىل كمائن 
قاتلة أوقعت بالعرشات منهم بني قتيل وجريح، 

دون أن يحققوا أي تقدم ميداني.

العقيد ناجي املرادي قائــد أحد املواقع 
العســكرية يف جبهة رحبة من جانبه أكد 
أن قــوات الجيش واملقاومــة كرست أكثر 
من زحف شنته املليشيا اإلرهابية يف جبهة 
رحبة جنوب غرب محافظة مأرب مضيفاً 
أن "مليشــيا الحوثــي اإلرهابية املدعومة 
من إيران اعتمدت يف هجماتها األخرية عىل 
الكثافة البرشية، ويف املقابل اعتمدت قوات 
الجيش واملقاومة املساندة لها عىل الكمائن 
املحكمة وهو ما كّبد تلك العصابة اإلجرامية 
املارقة خسائر برشية ومادية كبرية يف األرواح 

والعتاد كبرية.

 مشــرياً أن مدفعية الجيش تمكنت من 
تدمري أربعة أطقم قتاليــة ومدرعة تابعة 
للمليشيا املتمردة، فيما اغتنم رجال الجيش 
واملقاومة أسلحة خفيفة وكميات كبرية من 

الذخائر واألسلحة املتنوعة.

جبهات القتال يف أطــراف "جبل مراد" 
و"حيــد آل احمد" و"نجــد املجمعة" هي 
األخرى تشهد معارك عسكرية ضارية إثر 
الهجمات الفاشلة التي قامت بها مليشيا 
الحوثي اإلرهابيــة، إال أن وحدات الجيش 
واملقاومة الشعبية ورجال قبائل مراد، تمكنوا 
من إفشال كل تلك الهجمات الفاشلة، ولم 
تتمكن مليشيا الحوثي اإلرهابية من تحقيق 

أي تقدم ميداني.

وأسفرت املعارك العسكرية عن سقوط 
العرشات من عنارص املليشيا املتمردة بني 
قتيل وجريــح، إىل جانب خســائر مادية 
وبرشية كبرية بفعل رضبات املدفعية التابعة 
لقوات الجيــش ، وتمكنت مدفعية الجيش 
من إحراق عدد من األطقم القتالية يف أطراف 
جبهة جبل مراد، وســقوط من كانوا عىل 

متنها بني قتيل وجريح.

أكدوا إصرارهم على اجتثاث مشروع ماللي طهران في بالدنا..

أبطال القوات املسلحة حيولون جبهات مأرب إىل حمارق ملليشيا اإلرهاب
عمليات المنطقة العسكرية الثالثة: الجيش والمقاومة على امتداد محافظتي مأرب والجوف يلقنون المليشيا الحوثية دروسًا قاسية

   قائــد جبهــة جبــل مراد: خســائر بشــرية ومادية كبيــرة منيت بها المليشــيا فــي مديرية رحبة
    العميــد الشــرعبي: مســتمرون فــي التقــدم الميدانــي، وهدفنــا صنعــاء
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آلة املوت الحوثية مستمرة يف حصد أرواح املدنيني 
وسيل الدم الزال يتدفق كل يوم، مجازر جماعية، 
قتل واعتقال، قنص األطفال والنساء، قصف املنازل 
ومداهماتهــا، وإجبار مئــات األرس عىل الترشد 
والنزوح، كل هذه  الجرائم  مارســتها  مليشــيا 
الحوثي  اإلرهابية خال سنوات الحرب والحصار 

السابقة التي تشنها عىل محافظة تعز.

   مجيد الضبابي

انتهاكات88

حتل علينا الذكرى العاشرة لثورة الـ"11 من فبراير  الشبابية 
الســلمية، التــي ســطر فيهــا شــباب اليمــن احلــر أروع منــاذج 
النضال السياســي فـــي ســبيل حتقيق آمال وتطلعات الشــعب 
اليمنــي، وبهــذه املناســبة العظيمة يطيــب لي أن أرفع أســمى 
التهاني والتبريكات للقيادة السياســية ممثلة  باملشير الركن/

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة

الفريق الركن/ علي محسن األحمر  - نائب رئيس اجلمهورية

معالي الدكتور/ معين عبد الملك - رئيس مجلس الوزراء
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يعيــد علينــا هــذه املناســبة وقــد 
التطــرف  قــوى  علــى  ومــؤزرا  شــامال  نصــرا  لليمنيــني  حتقــق 
واإلرهــاب والتمــرد، يســهم فـــي اخلــروج بالبــالد إلــى بــر األمــان 
االحتاديــة  اليمــن  جمهوريــة  دعائــم  إرســاء  وفـــي  واالســتقرار، 
والســلطة للثــروة  العــادل  والتوزيــع  الفــرص  لتكافــؤ  الضامنــة 

مــــاجــــد فـــضـائـــل
وكيل وزارة حقوق اإلنسان

مئات األرس تواجــه موتاً محققاً جراء 
القصف املدفعي الذي يطال األحياء السكنية 
شــمال ورشق وغرب املدينة والقرى التي 
يعيش فيها الســكان رعباً حقيقياً عىل 
وقع القذائف بني الفينة واالخرى وتتعرض 
خاله املنازل إىل تدمري كي وجزئي فضاً 
عن فقدان بعض األرس لبعض أفرادها الذين 
يلقون حتفهم جراء هذا االستهداف املمنهج 

ضد املدنيني. 
يف مطلع عــام 2021 تؤكد املليشــيا 
نهجها الدموي ضد أبناء تعز وإمعانها يف 
استهداف املدنيني ســواء بقصف األحياء 
الســكنية وتدمري املنــازل وهدمها فوق 
رؤوس ساكنيها أو قنص األبرياء وغريها 
من وسائل القتل والتنكيل , يف هذا التقرير 
سنتاول أبرز انتهاكات املليشيا خال يناير 

... إىل التفاصيل:
استهدفت قناصة املليشيا املتمركزة يف 
تبه حميد املواطنة آسيا حمود عبدالله ناجي 
)40 سنة( يف حي عصيفرة شمال مدينة 
تعز، يوم اإلثنني ١4-١-٢٠٢١م سعفت عىل 
إثرها إىل مستشفى الصفوة وهي بحالة 

خطرية. 
وأصيبت املواطنة شــيماء أحمد حسن 
أحمد )٢٢ ســنة( بجروح خطرية جراء 
ســقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي 
من مواقع تمركزها يف تبة سوفتيل عرص 
يــوم األربعــاء 2121/1/6م كما لحق 
القصف الذي اســتهدف بشــكل مبارش 
منازل املواطنني بحدوث أرضار يف املنازل 

واملمتلكات الخاصة يف حارة القرية بحي 
عصيفرة. 

ويف نهاية األســبوع األول من شــهر 
يناير أقدمت املليشيا عىل حملة ابادة ضد 
املواطنني العزل يف منطقة الحيمة بمديرية 

التعزية تحت مسمى الحملة األمنية. 
ومارست أبشع الجرائم ضد األهايل تمثلت 
بتفجري وأحراق املنازل بعد داهمتها واخراج 
النســاء واألطفال واعتقالهم وممارسة 
التعذيب واالعدامات امليدانية واجبار األهايل 
عىل النزوح واتخاذ املدارس واملنازل ثكنات 

عسكرية وقطع الطرقات الرئيسية.
حيث بدأت الحملــة بمداهمة 18منزالً 
وتفجري منزلني آخرين قتل يف هذه املداهمة 
الطفل أنور عبدالفتــاح واملواطن عرفات 
دحان, كما قتلت امرأتان وأصيب 7 نساء 
, يوم األربعاء 6-١-٢٠٢١ وشنت املليشيا 
عىل قرى الحيمة قصفا مدفعيا بمختلف 
االسلحة ورشدت النساء واألطفال عقب 

اقتحامها املنازل. 
ونتيجــة ألعمال املداهمــة والقصف 
املســتمر عىل قرى املواطنــني قتل ثاثة 
آخرون وأصيب 11  أغلبهم إصابات خطرية 
,كما اقدمت املليشيا عىل أختطاف 8 أطفال 

وأخذتهم رهائن إلخضاع أهاليهم. 
ويف اليوم الثاني مــن الحملة بلغ عدد 
املعتقلــني مــن الرجــال إىل 20 مواطناً 
اعتقلتهم عنارص املليشــيا من منازلهم 
بعد مداهمتها بالقوة , وارتفع عدد املنازل 

التي فجرتها عنارص املليشيا إىل 4 منازل , 
وعدد املنازل التي داهمتها املليشيا 37 منزالً 

أغلبها يف قرية السائلة.
ال شك أن القنص هو أحد وسائل املوت 
التي تتفنن فيها عنارص املليشيا املتمركزة 
يف التباب واملناطق املطلة يف شمال ورشق 
وغرب مدينة تعز ومــن خالها تصطاد 
املواطنني ســواء أثنــاء تواجدهم جوار 

منازلهم أو يف الطرقات. 
بهذه النوعية من املمارسات اإلجرامية 
أصيب املواطن عبداملجيب عبداملجيد )4٠ 
سنة( برصاص احدى قناصة املليشيا اثناء 
عودته إىل منزله يف شارع الثاثني بمنطقة 
الدمينة غربــي املدينة يوم الخمس 7-١-

٢٠٢١م واسعف إىل املستشفى وهو يف حالة 
حرجة.

األحياء الغربية للمدينة تنهال عليها بني 
الحني واآلخر قذائف مدفعية مخلفة قتىل 
وجرحى من املدنيني, يف يوم الجمعة ٨-١-

.٢٠٢١
وأطلقت مليشــيا الحوثي من اماكن 
تمركزها بمنطقة غراب قذيفتني مدفعيتني 
عىل حي املطار القديم أدت إىل مقتل الطفل/ 
قيص أمني مســعد )١5 ســنة( وإصابة 
الطفل/مؤيد منري سيف) ١١ سنة( إصابة 

خطرية بالرأس , وإصابة طفل آخر. 
كما أصيبت املواطنــة/ حريبة نعمان 
أحمد )4٠ سنة( بشظايا يف الصدر, ناهيك 
عن ترضر عدد من املنازل والحاق خسائر 

يف ممتلكات املواطنني. 
وتوفيت الطفلة نهال عبده قائد الرشعبي 
)5 ســنوات( يوم االثنــني ١١-١-٢٠٢١ 
متأثرة بإصابتها برصاص قناصة عنارص 
مليشيا الحوثي يف حي املفتش شمال مدينة 
تعز بتاريخ 20 ديسمرب، حيث أسعفت إىل 
املستشفى وهي بحالة خطرية أجريت لها 
عدة عمليات ملحاولة إنقاذها لكنها فارقت 

الحياة.
يف األسبوع الثاني من شهر يناير عاودت 
مليشيا الحوثي مداهمة منازل املواطنني 
يف منطقة الحيمة شــمال تعز وأمعنت يف 
ارتكاب الجرائم والتنكيل باألهايل ففي يوم 
األربعاء، ١3-١-٢٠٢١م أقدمت املليشــيا 
عىل إعدام املواطــن/ ماجد ناجي محمد 
)27سنة( ميدانيا يف مزرعته بوادي الحاجب 

بعزلة الزواقر.
ونتيجة للمداهمات املســتمرة لقرى 
الحيمة ارتفع عدد ضحايا انتهاكات املليشيا 
عىل منطقة الحيمــة والعزل املجاورة لها 
بمديرية التعزية إىل 11 قتيا من املواطنني 
و31 مصابا واختطاف 196 مدنيا فيما بلغ 
عدد املنازل التي تم مداهمتها بالقوة 207 

منازل، وتدمري 28 منزال.
وخال توغل املليشــيا يف قرى الحيمة 
ارتكبت أبشع الجرائم ضد املواطنني العزل 
تمثلت بقصف متعمد عىل املنازل وبعمليات 
قتل وإعدامات ميدانيــة واقتحام املنازل 
واالعتداء عىل النساء واألطفال واختطاف 
املواطنني إىل معتقات جماعية، واختطاف 

13 طفا كرهائن ال يزال مصريهم مجهوالً 
حتى اآلن.

ويف ذات السياق قتل املواطن أكرم قائد 
قاسم )٢4 سنة( برصاص عنارص املليشيا 
أثناء مداهمتهم قريــة املنقاعة بمنطقة 

الحيمة يوم الجمعة ١5-١-٢٠٢١م.
حيث اقتحمت املليشيا القرية بعدة أطقم 
ونفذت حملة اعتقاالت جماعية ألصحاب 
املزارع بهدف إجبارهم عىل دفع الجبايات.

ويف جريمة بشعة اقدمت عنارص املليشيا 
بقتل املواطن/حبيب عي ســعيد )سائق 
دراجة نارية( يوم الثاثاء ١٩-١-٢٠٢١م 
يف قرية شهرة وذلك بماحقته أثناء هروبه 
من امامهم ودهسه حتى املوت , ويف ذات 
اليوم اختطفت 3 نساء و 8 مدنيني آخرين 
من سكان قرية "املنقاعة" بعزلة الحيمة 
مديرية التعزية , بعد مداهمة القرية بثاثة 

أطقم.
وأقدمت عنارص املليشيا عىل اختطاف 
مدير مدرسة عقبة بن نافع ووكيل مدرسة 
األمل و 6 مدرسني آخرين يوم األربعاء ٢٠-

١-٢٠٢١م واحتجازهم يف ذات املدرسة التي 
حولتها إىل معتقــل جماعي، كما أقدمت 
املليشيا بمداهمة أكثر من 70 بيت يف قرى 
شــقب، واألكمة، واللصبة، والشجوف ، 

بالحيمتني يف مديرية التعزية شمال تعز.
كما اقتحمت عنارص املليشــيا بعرشة 
أطقم ومدرعة "عزلــة قياض" املحاذية 
للحيمــة وداهمــت األســواق واملنازل 

واختطاف أكثر من 30 مدنيــاً من أبناء 
املنطقة واقتيادهم إىل سجن مدينة الصالح .

حي ثعبات رشقي املدينة أحد األحياء التي 
زرعت فيه عنارص املليشيا مئات االلغام 
اثناء تواجدها بدايــة الحرب احدى هذه 
االلغام انفجر "بشيول" كان يقوم برفع 
املخلفات يف الحي يوم األحد ١7-١-٢٠٢١م 
أدى إىل إصابة سائق الشيول بجروح خطرية 
عبدالعزيز مقبل عقان )٢١ ســنة( كما 

أصيب طفان كانا بالجوار وهما: 
- الطفل عــدي محمد عبــده عي )7 
ســنوات(  أصيب بشظايا يف جميع أنحاء 

جسمه.
- الطفل حمد غمدان عبده )١١ سنة( 

أصيب بشظايا يف الرأس والوجه والصدر
ويف الريــف الغربي للمدينــة أصيبت 
املواطنة نعمة عي أحمد عبده )56 عاما( 
يوم االثنني ٢5-١-٢٠٢١م نتيجة انفجار 
لغم أريض زرعته املليشيا يف عزلة باد الوايف 
بمحيط قرية األنجاد تســبب ببرت قدمها 

اليمنى وجروح أخرى يف جسدها.
ويف مفرق رشعب غرب املدينة قتل الطفل 
موىس عبدالله عبدالوهاب )٩ ســنوات( 
وأصيب الطفل محمد باسم سعيد سيف 
)١٠ ســنوات( يوم األربعاء ٢7-١-٢٠٢١ 
برصاص مرشف أمني تابع ملليشيا الحوثي 
داخل مزرعة بالقرب من نقطة التفتيش 
عىل الطريــق الرئييس املؤدي إىل شــارع 

الستني وذلك.

تعز.. تصاعد انتهاكات وجرائم املليشيا اإلرهابية بحق املدنيني
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املحافظة التي تعد األكثر استقراراً وأمناً وتتمتع هبياكل حكومية فعالة

هــي املدينــة املتفردة بــإرادة 
جمعية ال  تثنيها اآلالم والجراحات 
ولم   تهزها محاوالت أعداء الحياة 
واإلنسانية للنيل من أمن واستقرار 

مأرب األرض واإلنسان..
فهاهــي مــآرب قلعة حصينة 
للجمهورية  اليمنية وواجهة سام 
لكل اليمنيني وصمام أمان للحارض 
واملستقبل ..هي املدينة الوحيدة التي 
قهرت املليشــيا الحوثية اإلرهابية 
وســحقت عنارصها ومازالت إىل 
اليوم ..هي املدينــة التي من جهة 
تسابق الزمن يف التنمية والتطوير 
والبناء املؤسيس للدولة فيما الجهة 
األخرى تقاتل بصمود أســطوري 
وإرادة جمعيــة ال تلني  مليشــيا 
اإلرهاب الحوثية التي ما فتئت تدفع 
بحشــودها للنيل مــن قلب مأرب 

ولكنها تبوء دوما بالفشل الذريع .
شهادات دولية وأممية كثريا ما 
أكدت التحوالت النوعية التي شهدتها 
مدينة مأرب يف جانب التنمية واألمن 
واالســتقرار واحتضان املايني من 
اليمنيني النازحني من مناطق سيطرة 
املليشيا الحوثية ..وآخر تلك التأكيدات 
جاء من خال تقرير  فريق الخرباء 
التابع ملجلس األمن الــدويل للعام 
2020،:" والذي قال  إن مدينة مأرب، 
شهدت طفرة يف التنمية، وتحولت إىل 
عاصمة بحكم الواقع لإلقليم الذي 

تسيطر عليه الحكومة اليمنية".. 
 مشــرياً إىل أن محافظــة مأرب 
شهدت تحوالت منذ 2015، وارتفع 
عدد ســكانها من 400 ألف نسمة 
إىل مليون و 800 ألف نســمة، بعد 
أن احتضنت النازحني الفارين من 
مليشيا الحوثي، وهو ما شكل ضغطا 
عىل الخدمات الصحية والتعليمية 

باملدينة.
وقال تقرير خرباء لجنة العقوبات 
التابعة ملجلس األمن،" إن محافظة 
مأرب كانت طوال عام 2020 بؤرة 
للنزاع، حيث حاولت مليشيا الحوثي 

املتمــردة تطويقها، وشــنت عدة 
هجمات حققت يف بدايتها تقدمات 
خاصة بالجوف، لكن تلك الهجمات 
فشلت يف الســيطرة عىل املحافظة 

الغنية بالنفط".
وأضــاف الخــرباء يف تقريرهم 
املرفوع ملجلس األمــن نهاية يناير 
الجاري، "أن قوات الجيش التابعة 
لحكومة اليمن، احتشدت إىل جانب 
حلفائها من القبائل من أجل التصدي 
لهجوم املليشيا الحوثية والتي حالت 
بمساعدة القوة الجوية لتحالف دعم 
الرشعية يف اليمن دون تقدم الحوثيني 

نحو مدينة مأرب".
وأوضح التقريــر، أن محافظة 
مأرب تعد األكثر استقراراً وأمناً يف 
اليمن، وكانت مرسحاً ألهم األحداث 

خال العام املايض، حيث ســقطت 
عىل املدينــة عــرشات الصواريخ 
واملقذوفات الحوثية، مخلفة أرضاراً 
وضحايا، كما ضبطت الرشطة فيها 
عدة شــحنات من األسلحة املهربة 
وطائرات بــدون طيــار كانت يف 
طريقها ملليشيا الحوثي، إضافة إىل 
ضبط مبالغ مالية بالعملة الصعبة 
مهربة، وخلية تهريب لآلثار تعمل 
ضمن شبكة تهريب دولية مرتبطة 

بالحوثيني.
واســتعرض خرباء األمم املتحدة 
نتيجة زيارتهم خال "الفرتة من 15 
إىل 20 ترشين األول / أكتوبر ملأرب 
ولقائهم بوزير الدفاع الفريق الركن 
محمد عي املقديش ومحافظ مأرب 
اللواء ســلطان العرادة ومسؤولني 

محليني آخرين، فضاً عن ممثلني 
عن قوات األمن واملنظمات الدولية 

وأعضاء املجتمع املدني".
وقال خرباء لجنــة العقوبات يف 
تقريرهم :"إنهــم فحصوا حطام 
الطائرات املسرية والصواريخ التي 
أطلقها الحوثيون عىل املحافظة وزار 
الفريق مركزا إلعادة تأهيل األطفال 
املترضرين من النزاع ومركز مرشوع 

مسام".
وأكــد تقرير لجنة الخــرباء، أن 
تغريات كثــرية حدثــت يف مدينة 
مأرب منذ عــام 2015 م حيث زاد 
عدد السكان من 40 ألفاً إىل مليون 
وثمانية آالف نسمة، معظمهم من 
النازحني داخلياً من مناطق سيطرة 

الحوثيني.

وأشار التقرير إىل أن الزيادة يف تدفق 
النازحني املســتمر عىل املحافظة، 
باإلضافة إىل الوضــع الجديد ملأرب 
كعاصمة فعلية إلقليم سبأ، أدت إىل 
ازدهار التنمية، والضغط الهائل عىل 

خدمات الصحة والتعليم يف املدينة.
وأكد خرباء مجلس األمن أنه عىل 
عكس املناطق األخــرى يف اليمن، 
تتمتع مأرب بهياكل حكومية فعالة، 
ويعرب القــادة املحليون عن والئهم 

للحكومة اليمنية.
وقال تقرير الخرباء "إن محافظ 
مأرب سلطان العرادة اشتكا من قلة 
الدعم املقدم من الحكومة املركزية 
خال املعارك مع مليشيا الحوثي، 
مشــريًا إىل عدم دفع رواتب قوات 
الجيش منذ عدة أشهر وعدم كفاية 

الحوافز املدفوعة ملقاتي القبائل.
وأضاف التقرير "اشتكت السلطات 
الحكومية من أن املنظمات اإلنسانية 
الدولية كان لها وجود محدود للغاية 
يف املحافظة، وهو ما لم يســاعده 
القرب من الخطوط األمامية وغياب 

املطارات العاملة.
وأشــار الخرباء يف تقريرهم إىل 
زيارتهــم عدد من املبانــي املدنية 
يف مأرب، مثل املســاكن واملساجد 
واملدارس التي تعرضــت للهجوم 
والقصف بصواريخ بالســتية منذ 

أوائل عام 2020.
وخلص املحققــون إىل أن اتجاه 
الهجمات تشــري إىل أنها نفذت من 

قبل الحوثيني.  
وأكد فريق الخــرباء، أن للحطام 

خصائص تقنية تتفق مع الصواريخ 
غري املوجهــة، مما يشــري إىل أن 
وجودها يف اليمن ربما سبق تاريخ 
فرض حظر األسلحة أو أنها صنعت 

محلياً.
ويختص فريق الخرباء بالتحقيق 
وجمع املعلومــات عن الكيانات أو 
األفراد الذين يمثل نشاطهم تهديداً 
للســلم واألمن يف اليمن ويقوض 
املرحلة االنتقاليــة، ومنها معرفة 
مصادر األسلحة املهربة والتكنولوجيا 
التي يستخدمها الحوثيون يف تطوير 
الصواريخ والطائرات املسرية، إضافة 
إىل شبكات غسيل األموال وتهريب 
اآلثــار التي تمثل خرقــاً لقرارات 
مجلس األمن والعقوبات املفروضة 

عىل قيادات االنقابيني.

تقرير أممي: أمن واستقرار وهياكل حكومية حولتها إلى عاصمة لإلقليمتقرير أممي: أمن واستقرار وهياكل حكومية حولتها إلى عاصمة لإلقليم

مأرب .. تنمية للحارض وانتصار للمستقبلمأرب .. تنمية للحارض وانتصار للمستقبل

أشادت بالمستوى البطولى للجيش والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في مواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية

أمنية مأرب: عدوان املليشيا احلوثية عىل املحافظة سيقابل بكل قوة وحزم وسينتهي إىل مصري سابقيه
العرادة: مأرب اليوم تقف في صدارة المعركة الستعادة الدولة والجمهورية

أشــادت اللجنة األمنيــة يف محافظة مأرب 
باملستوى املتميز والبطويل لقوات الجيش واملقاومة 
الشعبية وأبناء القبائل يف مواجهة عدوان مليشيا 
الحوثي اإلرهابيــة ودحرها يف مختلف الجبهات 
واملحاور منوهة بمستوى الجهد األمني واالستقرار 
يف املحافظة والتكامل بني االجهزة األمنية والقوات 

املسلحة.
جاء ذلك خال اجتماعها االســتثنائي االثنني 
برئاسة محافظ املحافظة اللواء سلطان بن عي 
العرادة، كرس ملناقشــة األوضاع واملستجدات 
ويف مقدمتها تصعيد مليشــيا الحوثي اإلرهابية 
هجماتها عىل محافظة مأرب عىل امتداد الحدود 
اإلدارية مع محافظات البيضاء وصنعاء والجوف، 
واســتهداف املدنيــني والنازحــني بالصواريخ 
الباليستية والطائرات املفخخة. كما ناقشت اللجنة 
الوضع اإلنساني يف املحافظة التي تحتضن أكثر 
من مليوني نازح ومهجر من قبل مليشيا الحوثي 

املدعومة من إيران. 
وأكد االجتماع أن العدوان املتجدد من قبل مليشيا 
الحوثي اإلرهابية عىل محافظة مأرب سُيقابل بكل 
قوة وحزم وسينتهي إىل املصري الذي انتهت اليه 
الهجمات االنتحارية املستمرة منذ بدء انقاب هذه 

املليشيا اإلرهابية عىل الدولة.
 ولفتت اللجنة األمنية إىل أن استهداف مليشيا 
الحوثي مدينة مأرب املكتظة بالسكان والنازحني 
بالصواريخ البالستية واملســريات االيرانية يعد 
رســالة واضحة للمجتمع الــدويل من قبل تلك 
املليشــيا تؤكد من خالها االستمرار يف سلوكها 
اإلرهابي تجاه املدنيني وتعميق املأساة اإلنسانية 
التي خلقتها يف الباد جراء تمردها عىل مؤسسات 
الدولة وتنكيلها باليمنيني يف املناطق التي سيطرت 

عليها واستهدافهم يف مناطق النزوح.  

وتطرقت اللجنــة األمنية إىل الرتويج اإلعامي 
واإلشاعات املكذوبة التي تبثها مليشيا الحوثي يف 
وسائل إعامها وادعاءها تسليم نساء محتجزات 
عىل ذمة أعمــال إرهابية لجهة خارج البلد وهو 

ادعاء كاذب ومحاولة الستجداء واستعطاف الناس 
بشــكل يتناىف مع قيم وأخاق اليمنيني وييسء 
للشعب اليمني كافة، وستقوم األجهزة األمنية 
بالكشف بتفاصيل موثقة عن قيام الحوثي بإجبار 

نساء يمنيات وابتزازهن للقيام بأعمال إرهابية 
يف املحافظة بالتزامن مع هجماته االنتحارية عىل 

أطرافها. 
وكان املحافظ العرادة رئيس اللجنة األمنية قد 

نقل للمجتمعني تحايا القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية املشري الركن عبدربه 
منصور هادي القائد االعىل للقوات املسلحة واألمن 
ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئييس 
مجليس النواب والشورى، الذين يتابعون بشكل 
متواصل مستجدات التصعيد اإلرهابي الحوثي عىل 

محافظة مأرب عن كثب وبشكل متواصل. 
وترحم اللواء العرادة عىل أرواح الشهداء الذين 
قضوا بالصواريخ البالستية يف املدينة أو يف جبهات 
القتال املختلفة وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعا 
عن الشــعب ودولته وكرامته.. متمنيا الشفاء 

العاجل للجرحى. 
وأكد اللــواء العرادة أن مــأرب اليوم تقف يف 
صدارة املعركة الستعادة الدولة والجمهورية ضد 
مليشيا انقابية كهنوتية إرهابية تمثل نقضيا 
لكل القيم اإلنســانية وتمثل حالة عداء صارخ 
للحريات والديمقراطية وحقوق اإلنسان وتريد 
أن تعود باليمن إىل القرون الوســطى وتسعى 
إللحاق الشعب اليمن العظيم وتاريخه العريق 

بعباءة املايل يف طهران. 
وأشار املحافظ العرادة إىل أن ما تقوم به مليشيا 
الحوثي اإلرهابية يعكس فهمها لرسالة السام 
التي بعث بها املجتمع الدويل وال ترى يف أي جهد 
للسام إال فرصة وغطاء الستمرار معاركها ضد 
الشــعب اليمني يف مختلف املحافظات اليمنية 
واســتهداف أمن واســتقرار دول الجوار. وعرب 
محافظ مأرب عن شــكره لــدور تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية.. مشيدا 
بصمود وبسالة منتسبي الجيش الوطني واألمن 
وأبناء القبائل وأحرار اليمن، وما يسطرونه من 
ماحم وبطوالت سُتثمر انتصارا يليق بعظمة هذه 

التضحيات الغالية.
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قبل انطاق رشارة ثورة فرباير 2011، كان 
الوطن قد وصل إىل حافة االنهيار الســيايس 
واالقتصادي، وانســدت كل آفاق التفاهمات 
السياسية بعد إغاق األبواب أمام كل املساعي 
إلنقاذ الوطن، وشهدت الباد تدهوراً اقتصادياً، 
وضع اليمن يف مرتبة أســوأ دول العالم التي 
يتغول فيها الفساد، وترتب عىل ذلك ارتفاع 
معدالت البطالة، وتدهور املستوى التعليمي، 
واملنظومة الصحية، واختاالت كبرية طالت 

كافة املجاالت.
 عرشات اآلاللف مــن خريجي الجامعات 
وطاب الدراســات العليا، ومئات اآلالف من 
الشــباب الذين لم تتح لهــم فرصة إكمال 
تعليمهم أو حتــى الحصول عىل عمل؛ يف بلد 
تحول النفوذ فيــه إىل طبقة موغلة يف الثراء، 
تنهب ثروات الباد وخرياتها دون أي اعتبار 
ملعظم فئات الشــعب التي تعيش تحت خط 

الفقر.
لم يجد الشعب، شــبابه وشيوخه، نساؤه 
وأطفاله، من مخرج لهم ســوى الخروج يف 
ثورة سلمية، ثورة الحرية والكرامة والنضال 
والوطنية، تســتكمل أهداف ثورتي سبتمرب 
وأكتوبــر، وتصحــح مســار الجمهورية، 
وتعيد ثقة الشــعب بنفسه، وتنتزع حقوقه 
املسلوبة، وتؤسس للكثري من مفاهيم الوطنية 
والديمقراطية، والعدالة واملساواة، التي كانت 
قبل ذلك شعارات جوفاء بفعل تكريس سلطة 
الفرد وقبضته املطلقة عىل السلطة والثروة، 
وبفعل تعزيز مراكز النفوذ والفساد فيها عىل 

حساب الوطن واملواطن.
كانت ثورة فربايــر وال تزال نقطة بيضاء 

ناصعة يف تاريخ اليمن الذي جعلت منه محط 
إعجاب العالم بقيمه العظيمة وسلمية ثورته 
ونضوج شبابه وصرب وعزيمة شعبه العظيم.
جاءت فرباير لتجعل من كل الوطن شعلة 
حضارية، بعــد أن قدمه النظام للعالم كبؤر 
للتخلف والعنف والثأر، وكانت منطلقاً ليسمع 
العالم صوت شــبابها وعقولهــا وروادها 
وقبائلها، ينادون جميعاً ويف كل املحافظات 
باملدنية وسلمية النضال وإعاء قيم املواطنة 
والحرية والعدالة والتعايش والسام انطاقاً 

من إرث اليمن التاريخي الحضاري.
لســت هنا بصدد ذكر فضائل ثورة فرباير 
أو التذكري بها، فهي ليســت مجرد مناسبة 
يحتفل بها شــعبنا اليمنــي، بل هي عقيدة 
وطنية، وقومية النضال املشرتك بني كل أبناء 
اليمن، ومجدنا التليد الذي اجتمعت فيه كل 
مفاخر وقيم اليمنيني وسماحتهم العظيمة 

من مختلف محطات النضال.
ويف العيد العارش لثورة فرباير املجيدة، يجب 
أن نقف عند بعض القضايا املهمة التي يتخذ 
منها البعض ذريعة للنيــل من ثورة فرباير 
وقدسية أهدافها، ولعل من أبرزها ضعف أداء 
مؤسسات الدولة ما بعد نقل السلطة، وهو 
وزر لم يكن للثورة فيه يد وال جريرة سوى أنها 
أتاحت فرصة الرشاكة يف إدارة املرحلة للجميع 
والذي استغله أعداء الثورة وارباب الفساد يف 
إضعاف املؤسسات وإعاقة االنتقال اىل اليمن 
الجديد،  كما كانت املرحلة االنتقالية فرصة 
لألحزاب والقوى الوطنية املنخرطة يف صفوف 
الثورة لتنتهج أسلوباً أكثر رشداً ومسؤولية 

تجاه البلد اال أن الكثري منهم أخفق يف ذلك.

لقد باركت ســاحات الثورة إدارة املرحلة 
وأملت فيها خــرياً، غري أن فعاليــة الدولة 
العميقة، ومعها أعــداء الدولة املدنية، كانت 
أكثر فاعلية يف تعطيل مسار املرحلة االنتقالية، 
إضافة إىل تحالفها مع اللوبي اإلمامي للقضاء 
عىل آمال الشعب وإجهاض املرحلة االنتقالية.

ليس غريبا أن تتعمد القوى املعطلة للمرحلة 
االنتقالية والتي لم تستفد من الفرص التي 
منحها الثوار تحميــل فرباير ما حدث نهاية 
2014 مــن انقــاب للمليشــيات الحوثية 
اإلرهابية عىل الدولة وما أعقب ذلك من جرائم 
وأزمات قادتها تلك املليشــيات اإلرهابية..!! 
وهذا مناف للعقل واملنطق ومجاف للحقيقة 
والواقع فكل املشاكل واألزمات التي مرت بها 
اليمن منذ 2014 لم تكن وليدة ثورة 2011، 
فالحوثي ودعاوى االنفصال هي أزمات سابقة 
لفرباير، لعب بها رأس النظام الســابق قبل 
الثورة بسنوات، ودعمها انتقاما من الثورة 

بعد قيامها بسنوات. 
والعجيب محاولة البعض ممن اســتمرأ 
الفســاد واالســتبداد تربير تحالف الثورة 
املضادة مع الحوثي انتقاما من الشعب الذي 
ثار يف وجه النظام الفاسد تحت مربرات تعزز 
الفساد واالستبداد والظلم، وتؤسس للقبول 
بسلطة الفرد واجتزاء قيم ومبادئ الجمهورية 
واملواطنة، فيقارن بــني ما يحدث اليوم وما 
حدث باألمس بعقلية الفســاد واالســتبداد 
نفسه..!  وليس من املعقول أن نقبل بنصف 
الظلم ونصف الفساد ونصف الحرية ونصف 
املواطنة وســلطة الفرد، وكما ثار الشعب 
وناضــل يف وجه من يحــاول االنتقاص من 

تلك القيم فهو اليوم أشــد نضاال وتضحية 
يف مواجهــة كل من يحاول املســاس بها أو 
يطمح يف القضاء عليهــا، حتى تقوم الدولة 
اليمنية حاملة كل قيمنا العظيمة كاملة غري 

منقوصة.
لقد كانت ثورة فرباير عظيمة بقيمها ونبل 
أهدافها، وسامة وسائلها ونهجها.. لم يقتلع 
شباب الثورة شجرة ولم يعتدوا عىل مؤسسة 
ولم يســعوا للتنكيل من خصوم الثورة رغم 
مضاضة الظلم الذي طالهم، كما أن الثورة لم 
تكن متحورة حول قيادات معينة فلم نشاهد 
أي صور رفعت ألي من قيادات املعارضة أو 
قيادات الثورة، بل كانت ثورة أهداف ومبادئ 

يؤمن بها كل وطني حر.

لقد حملــت فرباير كل القيم املشــرتكة 
واألهداف الثوريــة الخالدة منذ ســبتمرب 
وأكتوبر وليس فيها ما يفرق أو يخلق النزاع 
بني من يؤمن بقيم الحرية والعدالة واملواطنة 
وسيادة النظام والقانون، وقد تجسدت كل تلك 
القيم واملبادئ واألهداف يف مخرجات الحوار 
الوطني العقد االجتماعي الجديد الذي توافق 
عليه اليمنيون لبناء يمن اتحادي يتسع لكل 
أبنائه ويحقق كل تطلعاتهم يف النهضة والبناء 

والتنمية والعيش الكريم.
تلك القيم هــي التي تجمعنــا جميعاً يف 
مواجهة مــرشوع اإلمامة وكل مشــاريع 

الفوىض والفساد واالستبداد.
الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحي 
واملجد لكل املناضلــني املدافعني عن الوطن 

وجمهوريته وسيادته..

افتتح وكيا محافظة مأرب الدكتور عبدربه 
مفتاح وعبدالله الباكري، يوم أمس معرض 
مأرب األول للكتاب 2021م والذي ينظمه فرع 
الهيئة العامة للكتــاب باملحافظة عىل مدى 

عرشة أيام.
ويف حفل االفتتاح قال وكيل أول محافظة 
مــأرب عبدربه مفتــاح ": نفتتــح اليوم 
معرض الكتاب يف مأرب اليمن مأرب التاريخ 
والحضارة وأحيي باســم الســلطة املحلية 
جميع املشاركني املحليني والدوليني من دور 
النرش الذين تغلبوا عىل املعيقات ليشــاركوا 
يف هذه التظاهــرة الثقافية يف هذه الظروف 

االستثنائية. 
وأضاف..  يف الوقت الذي تحتفي فيه مأرب 
بالثقافــة واملعرفة والعلم تطلق مليشــيا 
اإلرهاب الحوثية صواريخها عىل هذه املدينة 
التي تضج بالحياة وليس أكثر من هذا دليل 
عىل تمســكنا بالدولة وبكل مــا يمت إليها 
بصلة ملواجهة أفكار املوت والدمار والخراب 

وخيارات العنف والساح.
 قال مدير عام الهيئة العامة للكتاب فرع 
مأرب نارص الرشيف يف كلمته : إن هذا املعرض 
الذي انطلق تحت شــعار "مأرب الحضارة 
واملعرفة "جاء ليؤكــد ويعزز العاقة ما بني 
مايض هذه األرض وحارضها.. فمأرب التي 
نقش فيها السبئيون نقوشهم عىل الحجارة 
تشهد اليوم كرنفاال ثقافيا ومعرفيا بوجود 
آالف الكتــب واملطبوعــات واملؤلفات التي 
سيكون لها أثر إيجابي كبري يف تعزيز الهوية 

اليمنية وبناء اإلنسان اليمني ثقافيا ومعرفيا.
وأضاف الرشيف لقد حرصنا يف فرع الهيئة 
العامة للكتاب أن يكــون املعرض أكثر من 
مجرد مكان لعرض الكتب وبيعها بل حرصنا 
أن يكون تظاهرة ثقافية بكل ما تعني الكلمة 
من معنى تشارك فيها جهات متعددة بأنشطة 
مختلفة فهناك جناح جامعة اقليم سبأ أهم 
وأكرب رصح علمــي يف مأرب وهناك املوروث 
الشــعبي ومعرض الصور باإلضافة إىل ما 
يصاحب املعرض من فعاليات أدبية وثقافية 
وفكرية متعددة ومتنوعة خال أيامه العرشة .
وأشار إىل أن املعرض األول للكتاب الحدث 
الذي طال انتظاره انطلق بمشــاركة واسعة 
وبداية قوية والــذي ما كان له أن يكون لوال 

تظافر الكثري من الجهــود وبذل الكثري من 
الوقــت لإلعداد والرتتيــب والتنظيم لتظهر 

بشكل الئق ومتميز.
وشــكر الرشيــف كاً من وزيــر االعام 
والثقافة والســياحة االستاذ معمر اإلرياني 
ومحافظ مارب اللواء سلطان العرادة ورعاة 
هذا املعــرض صندوق النظافة والتحســني 
ورشكة ســبأفون وهما الرعــاة الذهبيون 

للمعرض وبقية الرعاة املشاركني. 
وأوضح أن املعرض يعد أكرب معرض للكتاب 
يف اليمن خال السبع السنوات األخرية وهي 
رســالة تؤكد من خالها مأرب للعالم أنها 
مدينة السام مدينة املحبة والتنوع والقبول 
باآلخر وأنها مثلما تعي قيم الدولة واملواطنة 

فهي كذلك تعــي من قيم الحريــة والفكر 
واالعتقاد دون إكراه وما انطاق هذا الحدث 

إال تأكيد  لذلك. 
من جهته قال محمد الحزمي يف كلمة عن 
دور النرش: إن الكتاب وســيلة مهمة وأداة 
أساسية يف تشكيل العقل فهو حامل املعرفة 
واألفكار وناقل العلوم وهو أحد أساســيات 
الحياة يف التطور مشــريا إىل أن أدوار الكتاب 
هو حمل ونقل وحفظ املعرفة األول وتشكل 
القــراءة الركيــزة األوىل يف طريق النهوض 
الحضاري والتطور والبنــاء املعريف والتقدم 
العلمي فهي املفتاح الذي تنهض وتتقدم به 

األمم وتنهض به الشعوب .
وأضاف .. مأرب املدينة التي لم تلق حقها 
مــن االهتمام صارت منــارا وعامة فارقة 
فقد تفاعلــت دور النــرش واملكتبات ولبت 
الدعوة وشــاركت رغم الصعوبات واملشاق 
التي واجهتها وهناك بعض الدور لم تستطع 

الوصول.
وشــهد املعرض توافد الكثــري من القراء 
والباحثــني والطاب الذيــن زاروا املعرض 
وانتقلوا بــني حدائق املعرفــة التي توفرها 
دور النرش وتعرضها عــىل رفوف ومنصات 
مطبوعاتها املختلفة مبدين ارتياحهم لتنظيم 
هذا املعرض الذي يمثــل فرصة لهم القتناء 
الكتــب واملؤلفات الثقافيــة والتخصصية 
التي يحتاجونها، كما يمثل فرصة للمؤلفني 
والكتاب يف عرضها عــىل دور النرش وتوقيع 

عقود عىل طباعتها ونرشها.

ِسـْفر فـي أرض الـمـكاربـة
أمين الجرادي

    َمـأِرْب الَحضارة،
    وِكتاب التاريخ،

    وبيت العرب القديم
    ولدت ُحـرة

    كأنها اإليقونة الثمينة..

   من أعماق هذه الصحراء،
   من مآذن املعابد القديمة

   أصبحت َمـأِرْب حديث القرون،
   وشمس الحضارات

   مثل السماء التي ال تقع،
   وكالنجوم التي ال تشيب..

   
    َمـأِرْب الصمود 

ً    كم تليق بنا جميعا
   هي أم التاريخ،

   وكتاب الحضارة
   ومهد أجدادنا السبئيني

    الذين شيدوا أسمى الحضارات..

   من ثاثة آالف عام،
    ال تزال بلقيس با شيخوخة

   تروي أصل الحكاية

   من موطن الحضارات الوارفة،
   من عاصمة مملكة سبأ

   عرب هذه الصحراء املمتدة،
   فوق الجبال العماقة

   والقرى املتناثرة
   دع قلبك يمخر ببطٍء

   لرتسوا بك أجنحة الشوق
   عند أعرق الحضارات عىل اإلطاق..

   وسط املطمور تحت الرمال 
   حيث عرف اليمنيني

   ازدهار ممالك وحوارض،
    وحول جدي األول

    الصحراء البوار إىل حوارض غنّاء..

   َمـأِرْب إيقونة التاريخ
   ومهد الحضارة

   منذ بدء الخليقة
   وعىل طول األزمنة الغابرة

   تصعد نحو األعايل
   مثل عصفور مغرد

   مثل وردة ضاحكة..

   منذ األلف األول قبل املسيح،
   إىل األلفية الثالثة بعد املياد 

   ومن هذه الرمال،
   زحفت الكثري من الجحافل البرشية

   لتعمر حوارض يف أرجاء مختلفة..

   يف السهل السبئي
   وعىل أرض الجنتني
   تعال لنحط الرحال

   ونتلو تعويذة األماكن
   ندخل دلتا وادي »اذنة«

   -ميزاب اليمن الرشقي-
    نعرج عىل طريق اللبان،

   نميش بتمهل
   ونفتح نقوش املسند

   نستكشف السور والقصور،
   ونتصفح تاريخ املكاربة

   نستحرض ما قاله "بطليموس"
     عن "سبأ"

   وهو يرسم الخريطة،
ا تبقى      نفتش عمَّ

    من حارضة التاريخ الكبرية..

     عىل خيول األزمنة
    نشق هذا السفر داخل الحضارات،

ً      نطرق قصوراً ومعابد وحصونا
    ندخل )غمدان( )وبينون( )وسلحني(..

    يف حرضة )أوام(،
    ومعبد )بران(،

    و)حرونم(،
    ومعبد )إملقه(

    اغمض عينيك وفكر،
    لتستشعر عظمة هذا التاريخ..

    وترى املكرب السبئي العظيم:
     )يدع آل ذرح بن سمه عي(

     يقف بشموخ،
      رافعاً يده ليحييك...

3 سبتمرب 2020

 فرباير .. ثورة القيم املشرتكة فرباير .. ثورة القيم املشرتكة
رسمت فرباير أهدافاً كبرية ليمن كبري يتسع لكل أبنائه بعيداً عن أطماع االستئثار بالسلطة 

والثروة وحكم الفرد تحت ظال راية الجمهورية التي جاءت لتحرير الوطن واملواطنني من 

كل صنوف االستئثار بالسلطة والعبودية، واالنعتاق من الظلم، وبناء األرض واإلنسان.

أ. ياسر الرعيني

بمشاركة ٢٠ دار نشر محلي وخارجي و٢٠ ألف عنوان

افتتاح فعاليات معرض مأرب األول للكتاب ٢٠٢١

  الدكتــور عبدربه مفتاح: افتتاح معــرض الكتاب دليل على 
تمسكنا بالدولة ومؤسساتها لمواجهة أفكار الموت واإلرهاب

  ناصر الشــريف: المعرض رسالة للعالم أن مارب مدينة السالم 
والمحبة والتنوع والقبول باآلخر 

   الحزمي: إقامة المعرض تأكيد على أن الكتاب يشكل ركيزة أولى في 
طريق نهوض وتتقدم األمم والشعوب



:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ

حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي

يعلــن املجلــس املحــي ملحافظــة مــأرب عــن رغبتــه يف إنــزال املناقصــات الخاصــة بتنفيــذ عــدد 
مــن املشــاريع بتمويــل محــي مــن حســاب التنميــة.

فعــىل مــن يجــد يف نفســه الرغبــة التقــدم للمنافســة مــن املقاولــني املؤهلــني ومــن لديهــم الخــربة 
الســابقة يف تنفيــذ أعمــال مشــابهة )خــال العــرش الســنوات املاضيــة( للمشــاريع املبينــة أدنــاه 
ــدد  ــغ املح ــري املبل ــات نظ ــق املناقص ــرشاء وثائ ــرق ل ــة والط ــغال العام ــب األش ــور إىل مكت الحض
ــر 2021م وآخــر  ــداء مــن تاريــخ 14 فرباي ــدوام الرســمي ابت أمــام كل مــرشوع خــال أوقــات ال

موعــد لســحب ورشاء الوثائــق تاريــخ 1 مــارس 2021م.

اســـم المشروع رقـــم المناقصة م
درجة 
تأهيل 

رسوم المناقصة المــــوقــــع 
تاريخ 
الفتح
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رقم)3( لسنة 2021 2
املستشــفى  توســعة  مبنــى 
)بــدروم+اريض( العســكري 

195.000مديرية املدينة

رقم)4( لسنة 2021 3
إضافــة دور ثالــث رقــود هيئــة 

مستشــفى مــأرب
180.000مديرية املدينة

رقم)5( لسنة 2021 4
ــرب  ــة الجديدة-غ ــور األرضي س

ــأرب ــفى م ــة مستش هيئ
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95.000مديرية املدينة ال

رقم)6( لسنة 2021 5
ســكن األطبــاء ملركــز النقيعــاء 

الصحــي
140.000مديرية الوادي 

رقم)2( لسنة 2021 6
140مــرتاً  بطــول  ســور 
ألرضيــة مكتــب التعليــم الفنــي 

املهنــي والتدريــب 
50.000مديرية املدينة

تقــدم العطــاءات )اصل+نســختني طبــق اصــل مختمــة عــىل كل ورقــة( بمظاريــف مغلــق ومختوم 
بالشــمع األحمــر مكتــوب عليــه اســم الجهــة واملــرشوع ورقــم املناقصــة واســم مقــدم العطــاء 

مرفــق بــه:

1 - الــعــرض الفني+ الــعــرض املـــالـي.
2 - ضمان بنكي ال يقل عن %2 من قيمة العطاء أو شيك مقبول الدفع صالح ملدة 120يوم.

3 - الوثائق التالية سارية املفعول:
- رخصة مزاولة مهنه+ شهادة التسجيل والتصنيف.	
- البطاقة الرضيبية وشهادة املبيعات الرضيبية.	
- البطاقة الزكوية البطاقة التأمينية، السجل التجاري.	
- أي وثائق أخرى مطلوبة ضمن وثائق املناقصة.	

أخــر موعــد لتقديــم العطــاءات الســاعة العــارشة مــن يوم األحــد املوافــق 21مــارس 2021م وســيتم 
ــوم بنفــس املوعــد  ــح املظاريــف بحضــور املتقدمــني أو مــن يمثلهــم بتفويــض رســمي ومخت فت

بمكتــب وكيــل املحافظــة ولــن تقبــل العطــاءات التــي تــرد بعــد هــذا املوعــد.
ماحظة: يمكن املنافسة يف أكثر من مناقصة واحدة ملن لدية اإلمكانيات

تعلن شركة النفط اليمنية – اإلدارة العامة – عدن
بأنــه نظــرا لكــون األخ/ أحـــمد صالــح محمــد جــالل 

)أبــو فــارس للتجــارة العامــة والمقــاوالت( لــم يلتــزم 
بتنفيــذ عقــد املقاولــة املحــرر بتاريــخ 24 /5 
/2018م املــربم معــه بشــأن تنفيــذ مــرشوع بنــاء 
محطــة وقــود نموذجيــة بمحـــافظة مــارب وذلــك 
بالرغم من تسلــــمه موقع املشـــروع بتاريخ 18 /7 
/2018م فإنــه لذلــك واســتنادا للفقــرة )أ( مــن البند 
ــررت  ــور ق ــة املذك ــد املقاول ــن عق ــرش م ــث ع الثال
رشكــة النفــط اليمنيــة – اإلدارة العامــة  فســخ عقد 
ــة املذكــور كمــا تقــرر إعــان املقــاول بذلــك  املقاول
بموجــب هــذا النــرش نظــرا لعــدم اســتقبال الفاكس 
ــط  ــة النف ــن رشك ــات م ــه ألي مراس ــاص ب الخ
اليمنيــة - اإلدارة العامــة لذلــك قــررت إعانــه بالنرش 
بهــذه الصحيفــة مــع احتفــاظ الرشكــة بحقوقهــا 
والغرامــات  بالتعويضــات  باملطالبــة  القانونيــة 
ــد  ــور لعق ــاول املذك ــذ املق ــدم تنفي ــن ع ــة ع املرتتب
املقاولــة املشــار اليــه أعــاه طيلــة الفــرتة املاضيــة 

وفقــا للقانــون.

إعـــــالن  إعـــــالن 

1111الــعـدد )١٩٦٨( الـخـمـيـس ٢٩ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١١ فبراير ٢٠٢١م تاريخ

القوات اجلوية اليمنية ودورها يف فك احلصار عن صنعاء
القوات الجوية اليمنية التي تشكلت قبل 
حصار صنعاء بثمانية أيــام 20 نوفمرب 
1967م، بقيادة الرائد طيار محمد شائف 
جــار الله، كان لها الدور األكرب يف حســم 
املعركة لصالح الجمهورية، بعد أْن سجلت 
حضورها الفاعل خال ملحمة الســبعني 
يوًما، حيث أوكل إليها تنفيذ مهام عسكرية 
ضد اإلماميني وُمرتزقتهــم، من ُماحقة، 
وُمراقبة، وإلقاء قنابل ضوئية عىل املواقع، 
ليسهل رضبها، باإلضافة إىل تأمني وصول 
التموين العسكري والغذائي ألبطال الحصار. 

خلفية تاريخية
قبل الوصول للحظات االنفراجة الكربى، 
والتي كان لصقــور الجو دور فاعل فيها، 
ُنعطي ملحة ُموجزة عــن القوات الجوية 
اليمنية، وإخفاقات تأسيسها، مع التأكيد 
أنَّ اليمن صاحبة سبق يف هذا الجانب، ففي 
عام 1926م توجه عرشة طاب من أبنائها 
لدراسة الطريان يف إيطاليا، ليعودوا بعد أربع 
سنوات إىل بلدهم املنكوب بحكم بيت حميد 
الدين، أعطى اإلمام يحيى كل واحٍد منهم 
رتبة مــازم، وألزمهم بالخدمة يف صفوف 

جيشه النظامي!
اإلمام أحمد - هو اآلخــر - حينما رأى 
املد القومي الجارف بفعل الثورة املرصية 
يتســلل إىل صفــوف الشــباب اليمنيني، 
املُؤمنني بالحرية والتغيري، حاول أْن يتماهى 
معه؛ قدم نفســه كعروبي أصيل؛ وشارك 
الزعيم جمال عبدالنارص وامللك سعود بن 
عبدالعزيز لحظات إشــهار مياد تحالف 
عربي ثاثي من مدينة جدة السعودية إبريل 
1956م، وِبُموجبه حصل من األخرية عىل 
3,000,000 دوالر، اشرتى بها ساًحا من 
االتحاد السوفيتي، يف صفقة وقعها عنه ولده 
األمري محمد البدر، وهي الصفقة التي - كما 
أفاد املازم أول طيار محمد يحيى املهدي - 
تم بموجبها الحصول عىل حوايل 42 طائرة 
حربية )مقاتلة، وقاذفة، ونقل، وهيلوكبرت(، 
والرقم واملعلومة األخرية لم أجد لها ذكر يف 

املراجع التي وثقت ألحداث تلك الفرتة.
أتبــع االتحاد الســوفيتي تلك الصفقة 
بأْن أرسل بعدد من الخرباء، الزعيم جمال 
عبدالنارص من جهته سارع يف إرسال بعثة 
عســكرية ُمكونة من 12 ضابطاً، وكانت 
مهمة هؤالء جميًعا تدريب القوات املُسلحة 
اليمنية عىل األسلحة الحديثة، وذكر املناضل 
عبدالله جزيــان يف كتابه )التاريخ الرسي 
للثورة اليمنية( أنَّ تلك البعثة أتت بطلب من 
األمري محمد البــدر، وأنَّ والد األخري اإلمام 

أحمد لم يكن راضًيا عنها، وأضاف: »كان 
البدر يبدو أمام الرأي العام رجًا يدعو إىل 
اإلصاح، ولكنــه كان يف الحقيقة رجعًيا 

ُممعًنا يف رجعيته«.
جاء بعد ذلــك الحدث األبــرز، املُتمثل 
بتأســيس الكلية الحربيــة يف العاصمة 
صنعاء، برئاسة العقيد حمود الجائفي، ثم 
مدرسة األسلحة، ثم كلية الطريان 1958م، 
وقد التحق باألخرية حوايل 56 طالًبا، إال أنَّ 
دراستهم فيها لم تستمر طويًا؛ فقد تم يف 
العام التايل إغاقها، وتحويل طابها للدراسة 

يف مدرسة األسلحة!
والحق ُيقال: إنَّ تلك التحوالت الافتة قد 
مهدت للقوات املُسلحة اليمنية أْن تخطوا 
خطوات جبارة نحو التطور والتحديث، وأدت 
- وهو األهم - إىل تســلل األفكار القومية 
التحررية إىل صفوف ضباطهــا األحرار، 
من أشــعلوا رشارة الثــورة، وأعلنوا قيام 

الجمهورية 26 سبتمرب 1962م.  

وتوالت الُدفعات
يف العام التايل لقيام الثورة السبتمربية، 
أرسلت السلطات الجمهورية إىل مرص بحوايل 
65 طالبًا لدراسة الطريان، وعىل دفعتني، ولم 
يتوقف األمر عىل إرسال ذلك العدد، فقد تواىل 
خال األربع السنوت التالية إرسال غريهم، 
ومنهم جميًعا تشــكلت القــوات الجوية 

اليمنية.
كانت القــوات الجوية إىل ما قبل حصار 
صنعاء عبارة عن طيارين بدون طائرات، 
فالقوات املرصية - كما قــال املازم أول 
طيار عبدالله صالح الكميم - انسحبت من 
اليمن، وتركت طائرتي نقل من طراز اليوشن 
14، بداًل عن طائرتي اإلمام أحمد )العنقاء، 
والعقاب(، التــي ضمتهما إىل أرسابها عند 
مجيئها إىل اليمن، وهو - أي الكميم - بقوله 
هذا خالف زميله محمــد املهدي الذي قال 
إنَّ املرصيني تركوا خمــس طائرات: ثاث 
طائرات ميج 17، وطائرتا اليوشن السابق 

ذكرهما. 
وعىل خاف شهادة املهدي والكميم، قال 
املازم أول طيار فارس ســالم الرشيفي - 
ثاثتهم من أبطال ملحمة السبعني يوًما، 
ومن طياري رسب النقل تحديًدا - إنَّه وحتى 
لحظات الحصار األوىل لم تكن لدى القيادة 
الجمهورية أي طائــرة حربية، وأضاف: 
»وكان هذا املوضوع نقطة قوة يف حسابات 
الجانب امللكي؛ بل كانت يف تقديراتهم نرًصا 
ُمحقًقا ال محالة، أما يف حسابات الجانب 
الجمهوري فكانت القناعات لدى الجميع 

أنَّه ال يمكن تحقيق نرص 
للقــوات املُدافعة بدون 

الطريان«.
يف حديثه عن الجيش 
اليمنــي بعــد حصار 
صنعــاء، قــال إدجار 
أوباالنــس يف كتابــه 
)اليمن الثورة والحرب( 
إنَّ عدد قوات ذلك الجيش 
تضاعــف إىل 11,000 
ُمقاتل، وأنَّه بفعل الدعم 
يمتلك  صار  السوفيتي 
100 عربة مدرعة عىل 
األقل، وما يزيد عىل 200 
مدفع، وحوايل 40 طائرة.
أوباالنس  أنَّ  صحيح 
لــم يتحدث عــن متى 
تلك  وكيــف وصلــت 

الطائرات، إال أنَّ الراجح أنَّها هي نفسها التي 
أرسلها السوفيت خال جرسهم الجوي - 
سنأتي ذكر تفاصيله - قبل وأثناء الحصار، 
خاصة إذا ما علمنا أنَّهم أرسلوا - كما أفاد 
املُؤرخ سلطان ناجي - قبل أن ينتهي حصار 
صنعاء بـ 30 طائرة حربية يناير 1968م، 

غري التي تم إرسالها يف الشهر السابق.

جسر جوي سوفيتي
مع قرب موعد ُمغادرة القوات املرصية 
اليمن، استشــعرت السلطات الجمهورية 
أهمية وجود ســاح طــريان فعال تحت 
ترصفها، ولــذات الغرض طلبــت الدعم 
واملُساندة من االتحاد السوفيتي، لتصل يف 
7 نوفمرب 1967م طائــع الجرس الجوي 
الســوفيتي إىل مطار الرحبة، الذي سبق 
أْن شيده الســوفيت، ثم ما لبثت الطائرات 
العماقة انتنــوف 12 أْن توقفت عن إفراغ 
حموالتها، وذلك بالتزامن مع بدء ُمغادرة 
الخرباء السوفيت صنعاء، وهو األمر الذي 

أصاب القيادة الجمهورية بخيبة األمل. 
توجه القائد العام الفريق حسن العمري 
إىل مقر سفارة االتحاد السوفيتي يف صنعاء، 
ولبث فيها 24 ساعة، ولم يغادرها إال بعد 
أْن استجابت القيادة الســوفيتية مبدئًيا 
لطلبه، وبمعنى أصح لطلب القيادة املُكرر، 
وحني بدء الحصار، توجه وفد رسمي كبري 
إىل موسكو برئاسة وزير الخارجية حسن 
مكي، مروًرا بالقاهرة، ودون أْن يلتقي بأي 
مسؤول مرصي؛ ولذلك - كما أفاد مكي - 
داللة سياسية، وقد ضم ذلك الوفد مجموعة 
من القادة العســكريني، وبعض الساسة 

املدنيني. 
ورد،  أخــذ  بعــد 
وُمناقشــات طويلــة، 
لبت القيادة السوفيتية 
طلب املُساندة، وعاودت 
طائرات جرسها الجوي 
مطــار  إىل  طلعاتهــا 
الحديدة هذه املرة، وكانت 
فرحة أعضاء ذلك الوفد 
عارمة، ووصلت - كما 
أفاد املناضل حمود محمد 
بيدر - إىل حــد البكاء، 
وأضاف بيدر: »شــعرنا 
أنَّ النرص بالنسبة لليمن 
يشء حتمــي ال محالة، 
الحكومــة  وشــكرنا 
الســوفيتية عــىل هذا 

املوقف«.
حمود بيدر، وبصفته عضوًا يف ذلك الوفد، 
قال إنَّهم طلبوا من الحكومة الســوفيتية 
إعارة اليمــن بعض الطياريــن الروس، 
وملدة أسبوع فقط؛ ألنَّ الطيارين اليمنيني 
ُمتوقفني عن الطــريان ألكثر من عام، فما 
كان رئيس الوزراء الســوفيتي كوسجني 
إال أْن قال لهم: »ســنبلغ طيارينا بُمداعبة 
املُرتزقة«، وهــذا وإْن دل فإنما يدل عىل أنَّ 
الوفد الجمهوري كان شديد اإلقناع؛ بدليل 
أنَّ السوفيت أنفسهم لم يشاركوا بطريقة 
ُمبارشة يف حرب فيتنام الدائرة حينها، وإنما 

اكتفوا باملُساعدة عن ُبعد.
وبالفعل قدم الطيــارون الروس، وُقتل 
أحدهم، بعد أْن تم إسقاط طائرته يف أجواء 
خوالن، وهي النقطة التي استغلها اإلعام 
املُعادي بصورة مقززة، وتكرر عرض بطاقة 
ذلك الطيار يف تلك الوسائل، وشن الغرب - 
كما أفاد حســن مكي - حملة واسعة عىل 
السوفيت، رًدا عىل الحملة الجمهورية ضد 

املُرتزقة األجانب املُساندين لإلمامة.
واألســوأ أنَّ تلك الحملة أثرت سلًبا عىل 
الدعم السوفيتي، وصار األخريون يتحدثون 
يف وســائل إعامهم عن ســقوط صنعاء 
الوشيك، مثلهم - هنا - مثل املرصيني، ومع 
دخول القوات اإلمامية منطقة شــعوب 6 
ديسمرب 1967م، غادر من تبقى من الخرباء 
السوفيت صنعاء، ومعهم عدد من األجانب، 
ليأتي منشور السفارة املرصية املُرسل لباقي 
الســفارات املُتواجدة يف املدينة املحارصة، 
واملتضمن إخاء املرصيني ملسؤوليتهم عن 
حماية تلك السفارات، ويزيد الطني بلة، إال 
أنَّ استبسال املقاومني الجمهوريني، َغريَّ تلك 

النظرة القارصة عند املرصيني والسوفيت 
عىل السواء.

صقور يمانية
تواىل وصول الجرس الجوي السوفيتي إىل 
مطار الحديدة، وكانت الطائرات الحربية 
تصل بصناديق كبــرية، فيما توىل الخرباء 
الســوفيت املُتواجدين يف ذات املطار مهمة 
تركيبها، واقترص يف املُقابل مهام طياريهم 
عىل تدريب الطياريــن اليمنيني، وقد توىل 
األخريون مهام الهجوم عىل املواقع اإلمامية 
باقتدار الفت، وبذل املدربون السوفيت - كما 
أفاد أوباالنس - أقىص جهد لتطوير الجيش 

اليمني أكثر مما فعله املرصيون.
وهكذا، وبعد أسبوعني من بدء الحصار، 
أصبحت الطائرات الروســية املُقاتلة من 
طراز ميج 17، والقاذفات من طراز اليوشن 
جاهزات، وتحت ترصف القيادة الجمهورية 
12 ديسمرب 1967م، وتم تجريبهن بعناية 
فائقة. كان حينها ثمة تجمع لحشود قبلية 
إمامية يف جحانة خــوالن، أحد الطيارين 
املُستجدين رمقهم من الجو، أبلغ القيادة 
بذلك، فتم قصفهم عىل الفور، وقد كانت تلك 
االنتكاسة رضبة قاصمة أصابت اإلماميني 

يف مقتل. 
وعن تلك االنتصارات املُتتالية، قال بيدر: 
»وبفضل الله، وبفضــل كفاءة وإخاص 
زمائنــا الطيارين الحربيــني اليمنيني، 
استطاعوا أن يحلقوا بالطائرات "ميج 17" 
منذ األيام األوىل لوصولها، وقاتلوا بمقدرة 
عاليــة، فدمروا مراكــز وتجمعات العدو 
الخلفية، ولقنوه درًسا لن ينساه، وبرهنوا 
للعدو قبل الصديق أنَّهم أشجع الشجعان«.

وقد تشكلت القوات الجوية خال حصار 
صنعاء من ثاثة أرساب:

1 - الرسب املُقاتل 111 من طراز ميج 15، 
وميج 17، تحت قيــادة املالزم أول طيار 
عبدالواحد سعيد غانم، وكان تحت إدارته 

سبعة طيارين. 
2 - الرسب القاذف  112 من طراز اليوشن 
28، وانتــوف 12، تحت قيادة املالزم أول 
طيار عبدالله أحمد زيد، وكان تحت إدارته 

سبعة طيارين.
3 - الرسب الناقل  113 من طراز اليوشن 14، 
وانتنوف 12، ويتكون من 14 طياراً، وإىل 
جانب قيام هذا الرسب بإيصال اإلمدادات 
إىل مدينة صنعاء، بمعــدل 1 - 2 طلعة 
يوميًا، وستة أطنان لكل طائرة، قام ببعض 
الطلعات االستطالعية ملواقع اإلماميني، كما 

تكفل بنقل أفراد من تعز وبرط والحديدة 
إىل صنعــاء، ونقل شــخصيات قيادات 
وشخصيات مهمة من الحديدة إىل صنعاء، 

والعكس.
وإىل جانب أولئــك الطيارين، كان هناك 
ثاثة ماحني جويني، واثنني مراقبني جويني، 
واثنني عاملني يف الاسلكي، و31 مهندساً 
أرضياً، وحينما أصابت إحدى قذائف الهاون 
ذيل إحدى طائرات النقل يف مطار الرحبة قبل 
إغاقه، سارع قائد الطائرة مازم أول سيف 
الحارثي ومن معه من طاقم بنقل الطائرة إىل 
مطار الحديدة، وهناك - كما أفاد اللواء ركن 
طيار فارس سالم الرشيفي - قرر الخرباء 
السوفيت عدم صاحيتها، إال أنَّ املهندسني 
اليمنيني أعادوا إصاحها، وعاودت يف اليوم 

التايل تحليقها.
كما كان للطريان املدني التابع للخطوط 
الجوية اليمنيــة دور فاعل يف تلك امللحمة 
الخالــدة، وتركز دوره البطــويل يف إيصال 
اإلمــدادات إىل العاصمة صنعاء طول فرتة 
الحصار، وبمعدل -1 2 طلعة يومًيا، وذلك 
بواســطة طائرتي داكوتا، توىل املناضان 
جوهر الشــيبة، وعــي القباطي مهمة 
قيادتهما، وإىل جانبهما محمد سالم الشيبة، 
وعبدالغني القــايض، وعبدالله النعامي، 

ومحمد الزريقي. 
وهكذا، ورغم األحوال الجوية الســيئة، 
وقوة الرضبات املُعاديــة، أدى الطيارون 
اليمنيون مهامهم باقتــدار، وكانوا - كما 
ســبق أْن أرشنا - ســبًبا بارًزا من أسباب 
النرص، وسقط منهم خال الحصار ثاثة 

شهداء، هم: 
- الشهيد النقيب طيار عي سعد الربيعي، 
سقطت طائرته يف أجواء بني الحارث، ولقي 
حتفه بعد أن فشل بالهبوط بمظلته، وتخليًدا 
لبطولته ُســميت قاعدة الحديدة الجوية 

باسمه.
- الشــهيد املقدم طيار محمد الديلمي، 
سقطت طائرته يف منطقة الجرداء جنوب 
العاصمة، صحيــح أنَّه نجــح بالهبوط 
بمظلته، إال أنَّ اإلماميني كانوا له باملرصاد، 
ساموه سوء العذاب، ولم يتزحزح عن موقفه 
قيد أنملة، حتى لقي مرصعه سحًا خلف 
إحدى سياراتهم، وقد انتقم الفريق حسن 
العمري فيما بعد من قتلته، وتخليًدا لبطولته 

تم تسمية قاعدة صنعاء الجوية باسمه. 
- الشــهيد املازم أول طيار محمد عي 
األكوع، لقي مرصعه أثناء خضوعه لعمليات 

تدريب ُمكثفة يف سوريا.

بالل الطيب



احتفت مدينة تعز مساء أمس 
االربعاء بالذكرى الـ10 لثورة 11 
فرباير املجيدة بحفل فني وخطابي 
يف قلعة القاهرة وسط مدينة تعز، 

أعقبه إطالق األلعاب النارية. 
ويف الحفل الذي نظمه مجلس 
شباب الثورة الشعبية السلمية، 
وشارك فيه املئات من أبناء تعز دعا 
وكيل املحافظة الدكتور عبدالحكيم 
عون الثوار و األحــرار وجميع 
املكونات السياســية و الشبابية 
و املدنية و كافة الشــخصيات 
االجتماعية  إىل رضورة وجود كتلة 
وطنية صلبة الستعادة الجمهورية 

وبناء اليمن االتحادي.
وعن شباب الثورة ، ألقى رئيس 
اللجنة التحضريية للفعالية مازن 
عقالن كلمة نــوه فيها إىل أهمية 
االحتشاد إلحياء ذكرى الثورة التي 
قال إنها " جمعت اليمنيني كما لم 
يجمعهم يشء من قبل " ، مؤكدا 
عىل أن االحتشــاد وسيلة مهمة 
إلعادة التواصل مع "روح الثورة 
" يف ظل واقــع صعب وظروف 

معقدة . 
ويف كلمة ثالثة خصصت ألرس 
الشــهداء ، ألقتهــا عليهم ابنة 
الشهيد "محمد الصهيبي " ، أمة 
الســالم والتي أكدت عىل املكانة 
الرمزيــة  التي يشــغلها أهايل 
الشــهداء ك " صلة وصل"  بني 
الشهداء وتضحياتهم وبني األحياء 

وتطلعاتهم  . 
حرض االحتفالية التي تخللها 
واالستعراضية  الفنية  العروض 
عدد من قيادات السلطة املحلية 
باملحافظة وعدد غفري من املواطنني 
الذين حرضوا لتدشــني سلسلة 
من األنشــطة والفعاليات التي 
ستشهدها تعز خالل األيام القادمة 

احتفاء بهذه املناسبة
هذا وكان املئات من أبناء مدينة 
تعز قد شــاركوا يف إيقاد شعلة 
الثورة الشــبابية وسط شارع 
جمال بحضور عدد من قيادات 
الســلطة املحلية إىل جانب عدد 
من القيادات العسكرية واألمنية 

باملحافظة.

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

سبتمرب وفرباير... تفادي 
التناقض، وتعزيز االنسجام 

تمر الشعوب بمحطات مفصلية تنفض بها أتربة غطت رونقها، 
وتكتيس بتلك التحوالت حلال جديدة من املجد والنهوض .. وتتعدد 
األحداث املتشابهة ليعزز الحُقها ســابقها يف لوحة تُستكمل تحت 

ريشتها أشكال القيم املزدانة بأنواع الجمال.
ويف مسرية االنسجام يربز أناس متحمسون الحد هذين الحدثني 
دون فقه بأهمية صناعة االنسجام فيغلون يف حماستهم حتى يرضوا 

بالحدث اآلخر الذي هو صنو لهذا الحدث امُلتحّمس له ..
لقد مّر عىل اليمنيني حــدث ال يضاهيه حدث قبله منذ دخولهم 
اإلسالم إال وهو الثورة السبتمربية الخالدة والتي جددت معالم الدين، 
وصقلت معاني اإلنسانية يف أنفس اليمنيني بعد أن رانت الكهانات 

عىل قلوبهم ألكثر من ألف عام 
ورغم تلك النعمة السبتمربية إال أن اليمنيني لم يعطوها حق شكرها 
بل إن الكثري منهم لم يستشعر نعمتها فذبل سبتمرب يف قلوب الغافلني 
عن فضائله، وحينها تعزز دور الثقافة اإلمامية عىل حســاب القيم 
الســبتمربية ، ونضج مرشوعهم عىل حرارة الخالفات البينية بني 

اليمنيني حتى أتى انقالبهم قبل بضع سنني..
وقبل االنقالب كانت هناك حركة وطنية فربايرية لالنتفاض عىل 
االستبداد والفساد واملشاريع الصغرية إال أن تلك الحركة غدت يتيمة 
يف بيداء املتناقضات املتوجة باالنتقام من جهة والفشــل من جهة 
أخرى وكانت تلك الخالفات تُغذى من أساطني الساللة الذين وظفوها 
ليحصدوا الثمار ، وحينها انتقل اليمنيون إىل مرحلة تجاوزت فرباير 
وأضحى سبتمرب ٢٠١٤م هو املتحكم يف املشهد ..لينتقل أبناء فرباير 
من السلمية إىل الرصاع العسكري مع االماميني الجدد ..وألن اإلمامة ال 
ترى يف اليمنيني أكثر من ُمستخدمني لها فقد ناصبت العداء كل يمني 
ال يقف مع مرشوعها فتشّكل يف هذه البيئة أعداء جدد لإلمامة بعضهم 
تموضعوا يف جبهات لقتالها ، وبعضهم مازال مرشدا عن بلده ..وتلك 
نعمة تمنها اإلمامة أن وضعت اليمنيني يف جبهة واحدة استوى فيها 
أبناء فرباير وخصومه ومحايديه إذ أصبحوا جميعا يف مرمى الكهنوت 
..وحينها كان لزاما عىل هؤالء جميعا أن يتناسوا مناكفاتهم السابقة 
ليقفوا صفا واحدا يف نرصة الثورة السبتمربية عىل الكهنة الرسيني ..
ولعل األمر بحاجة إىل تهيئة تُبنى عليها أرضية الثقة ، وال شك 
أن املبادر يف األمر هــو األكرم ، وحري بكرام فرباير أن يكونوا هم 
الســباقون رغم ما يقال عن تمرد خصومهم عىل قيم التسامح أو 
ارتهانهم فأن العدو اإلمامي جدير بأن يتنازل جميع أعدائه لبعضهم 
ولو بأفق يحمل نسبة بسيطة من دفع األطراف إىل التسامي عىل 
جراحات املايض والولوج يف مرحلة جديدة لنرصة الثورة السبتمربية 
والتي ترى يف فربايــر لها ابنا بارا ال ينبغي ألنصاره اتخاذ موقف 
يوهن من قدسيتها أو يضع أبسط الحواجز أمام صدرها الرحيب 
املتسع لكل اليمنيني بكل توجهاتهم وخالفاتهم التي كانت يف البيت 
السبتمربي، والتي ال ينبغي لها أن تبقى بعد أن أصبحت املعركة مع 
غزاة من خارج البيت وبما يعزز من روابط الدم اليمني يف معركته 
مع اإلمامة، والتي دفعت أخريا بكل ثقلها يف محاولة بائسة لغزو 
مأرب التي ُهزمت أمامها يوم ضعف مأرب وقوة اإلمامة فكيف بها 
اليوم وقد أصبحت مأرب حاضنة لكل أحرار اليمن ..ولكنها محاولة 
أخرية سيتم فيها إحراق أكرب عدد من الزنابيل لتجر أذيال الهزيمة 
وتعود إىل وضعية الدفاع الذي لن يجديها نفعا يف مواجهة األحرار 
الذين جعلوا من صنعاء هدفا ال رجعة عنه، وحينها سرتفرف رايات 
النرص عىل مباني العاصمة ، وسيحتفل السبتمربيون جميعهم يف 
السبعني صباحا والستني عرصا ليعلنوا انتهاء زبد الكهنوت ليمكث 

املاء الجمهوري النقي يف كل ربوع الوطن .

1 - عبد الملك بدر الدين أمير الدين بن حسين الحوثي
2 - محمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي

3 - عبد الله يحيى الحاكم الملقب أبو علي الحاكم
4 - مـــــهــدي صـــالح المـــشـــاط

5 - عبد الخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي
6 - عبد الكريم أمــير الدين الحوثي

7 - يحيى محمد الــشــامي
8 - زكريا يحيى محمد الشامي

9 - محسن صالح الحـــمزي
10 - محمد ناصر العاطفي

11 - يوسف عبد الله حسين الفيشي
12 - عبد القادر قاسم أحمد الشامي

13 - عبد الرب صالح أحمد جرفان
14 - صـالح مســفــر الـشـاعــر

15 - طــه أحــمـد المــتوكل
16 - يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي

17 - محمد عبد الكريم الغماري
18 - نايف أبو خــرفـشـة

19 - عبد اإلله محمد حجر
20 - حسين حمود العزي

21 - أحمد محمد يحيى حامد
22 - سليم محمد نعمان المغلس

23 - عبد الكريم هاشم الخيواني
24 - عبد العزيز محمد أحمد الحمزي

25 - مبارك المشن الزايدي
26 - علي علي القحوم

27 - ضيف الله قاسم الشامي
28 - محمد ناصر البخيتي

29 - يوسف حسن إسماعيل المداني
30 - حسين عبد الله المقبولي
31 - محمود عبد القادر الجنيد

32 - عبد العزيز صالح بن حبتور
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )١٩٦٨( الـخـمـيـس ٢٩ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١١ فبراير ٢٠٢١م

أحمد ردمان

تعــز. ..حتيي الذكــرى الـ١٠ لثورة ١١ فرباير 

افتتح وكيا محافظة مأرب الدكتور 
عبدربه مفتاح وعبدالله الباكري، أمس 
األربعاء، معرض مــأرب األول للكتاب 
2021م والذي ينظمه فرع الهيئة العامة 
للكتاب باملحافظة عىل مدى عرشة أيام.

وطــاف الوكيان بأرجــاء املعرض 
مطلعني عىل أجنحته وأقســامه وما 
تعرضه دور النرش املشاركة يف املعرض 
البالغة 20 دار نــرش محلية وعربية، 
واســتمعا من مدير فرع الهيئة العامة 
للكتــاب نارص الرشيــف اىل رشح عن 
املعرض واقســامه ومراحل التحضري 
والدور املشــاركة واملصنفات املتنوعة 
التي تعرضها وتبلغ 20 ألف مصنف يف 

مختلف العلوم اإلنســانية والتطبيقية 
تحتوي عىل مليون نسخة كتاب بمعدل 

50 نسخة لكل كتاب.
كما اطلعا عــىل الجناح املخصص 
لتوقيع املؤلفــات واإلصدارات، والزوايا 
الخاصة بالهيئات واملؤسسات الحكومية 
واملدنية املشــاركة لعــرض إنتاجاتها 
وإصداراتهــا املختلفــة، والقاعــات 
املخصصة إلقامــة الفعاليات الثقافية 
واألدبية والفنيــة والفكرية املصاحبة 
للمعرض. وأشادا وكيا محافظة مأرب، 
بمستوى تنظيم املعرض وهذه التظاهرة 
الثقافية التي تحتضنها املحافظة ألول 

مرة.

عقــد االتحــاد اليمنــي لإلعام 
الريايض، أمس األربعاء، يف العاصمة 
املؤقتــة عدن، بالتعــاون مع نقابة 
الصحفيني اليمنيني ندوة حول رشف 
املهنة وميثاق الــرشف اإلعامي يف 
النظام األسايس املعدل التحاد اإلعام 

الريايض.
وتطرقت الندوة إىل ميثاق الرشف 
اإلعامي، الــذي أضيف يف التعديات 
األخرية للنظام األســايس لاتحاد، 
والنصوص الواردة يف النظام األسايس 
لاتحــاد، واآلراء واملقرتحات الواردة 

بشأنها.
ويف النــدوة، أكد وزير الشــباب 

والرياضة نايف البكري، عىل العاقة 
التكاملية بني الوزارة واإلعام الريايض 
والدور اإليجابي الذي يلعبه اإلعاميون 
يف تقييم العمل الريايض وتقويمه إذا 
لزم األمر، منوها بمساهمات كوكبة 
من اإلعاميني الرياضيني الذين أثروا 
الســاحة الوطنية طوال عقود من 

العطاء يف هذا املجال.
من جانبه استعرض رئيس االتحاد 
اليمنــي لإلعام الريــايض الدكتور 
جميل طربوش ابرز النصوص املعدلة 
يف النظام األسايس لاتحاد، وتحديدا 
النــص الخــاص بميثــاق الرشف 

اإلعامي، وأهمية التعديات .

تحت شــعار: )حقي يف التعليم(  نفذ 
)YMGD(مركز يمن ميديا جايد للتنمية

بالرشاكة مع منظمة معا من أجل األطفال 
التنمويــة الخريية باملانيــا  خال الفرتة 
من يناير - فرباير 2021 مرشوع طباعة 
وتوزيع الكتاب املــدريس - املرحلة األوىل 
لطاب مدارس مديرية الشمايتني بمحافظة 

تعز.  
 وكان محمد املعمري مدير مكتب الرتبية 
والتعليم باملديرية  قد دشــن يف منتصف 
يناير املايض توزيع )5000( كتاب  مدريس 
لتغطية العجز القائم يف )11( مدرســة يف 
عزل ) اديم ، القريشة، االصابح، الحضارم(.

وقال عماد السقاف رئيس مركز ميديا 
جايد لـ»26ســبتمرب«:  إن هذه املبادرة 
تأتي  استشعارا باملســؤولية املجتمعية 
التي يجب أن تطلع بها منظمات املجتمع 
املدني  يف دعم جهود الدولة للنهوض بقطاع 
التعليم الذي تعرض للتدمري من جراء حرب 
املليشيات الحوثية ويعد الكتاب املدريس أهم 

مقومات التعليم.
ودعا رئيس مركز)YMGD ( املنظمات 
الدولية  إىل االستجابة لحاجة بقية مدارس  
مديرية الشمايتني والتي تعاني من عجز يف 
الكتاب املدريس  نتيجة احتضانها  ألكثر من 

40 ألف نازح.

دشن وكيل وزارة التعليم العايل والفني 
والتدريب املهني الدكتور مازن الجفري، 
االثنني، بالعاصمة املؤقتة عدن، امتحانات 
املفاضلة للتنافس عىل منح التبادل الثقايف 

للعام الجامعي 2022/2021م.  
وأوضح الوكيل الجفــري، أن الوزارة 
اعتمدت نظام تصحيـح الكـرتونـي، حيث 
سيتم احتساب املعدل النهائي للمفاضلة 
كاآلتي: ) %50 من معدل الثانوية + 50% 

الختبار القبول(. 
وأكد أن امتحانات املفاضلة التنافسية 
تأتي حرصا من الوزارة عىل تحقيق مبدأ 

العدالة والحصول عــىل نتائج أكثر دقة 
وتعزيز مبدأ الشــفافية، كي تذهب هذه 
املنح ملســتحقيها من الطاب املتفوقني 

واملتميزين. 
وخصصت الوزارة أربعة مراكز امتحانية 
للطاب املتقدمني من مختلف املحافظات يف 
كل من جامعات عدن، وحرضموت، وتعز، 
ومأرب. وبلغ إجمــايل الطاب املتقدمني 
لامتحانات 1033 طالباً وطالبة موزعني 
عىل أربعة مراكز يف عدن 444 وحرضموت 

153 وتعز 331 ومأرب 105.

أحالت إدارة البحث الجنائي بمحافظة 
املهرة، االثنني، 16 متهماً بتجارة وتهريب 
وترويج املخــدرات، مع املضبوطات إىل 
النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات 
واإلجراءات القانونية لتقديم املتهمني 

للقضاء.
وأوضح مصدر أمني لوكالة )سبأ(، أن 

هذه الدفعة هي الثانية التي يتم إحالتها 
للنيابة بعد إحالة 19 متهماً يخضعون 
حالياً للمحاكمة. وأشار إىل أن اإلجراءات 
تأتى يف إطار الحملة األمنية املستمرة التي 
تنفذها إدارة البحث الجنائي بالتعاون 
مع مختلف األجهزة األمنية باملحافظة 

ملكافحة تجارة وتهريب املخدرات.

عدن..  ندوة تناقش ميثاق الرشف اإلعالمي افتتاح معرض مأرب األول للكتاب
املعدل الحتاد اإلعالم الريايض 

تعز..توزيع الكتاب املدريس
بمديرية الشاميتني

التعليم العايل يدشن امتحانات املفاضلة 
ملنح التبادل الثقايف

إحالة ١6 متهامً بتجارة وهتريب املخدرات يف املهرة إىل النيابة  

 المعتمون المعتمون
من أين جاءوا؟ لسُت أدري

فكأنهم أبناُء غدِر

هم كالشتيمِة كلما
رّددُتها يزداُد وزري

مسٌخ من الغوغاِء كالـ
سرطاِن فوَق الشعِب يجري

متآمرون على البالِد
ُمدّججوَن بكّل شرِّ

فكأنهم أوالُد إبليٍس
وهل إبليُس ُيغري ؟

من لعنِة الدنيا أتوا
زَبدًا تَراكَم فوَق بحِر

هم كالضفادِع يعشقوَن
نقيَقهم في أي أمِر

من هؤالِء وقبَل تعـ
ريفي لهم قّدمُت ُعذري

لم يؤمنوا إال بصِوِت
الناِر إذ تحكي وُتْبِري...

هم هكذا ُخِلقوا عِبـ
يدًا ليس فيهم أُي ُحرِّ

ِة اإلنـ أقداُرُهم في كفِّ
ـساِن ال ترقى لَقْدري

ال شيُء ينُقُصهم سوى
أن يصبحوا بشرًا ألدري ...

ملك البرق (


