
رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان يف استشهاد العميد شعالن

فــــي اتـــصـــال هاتفـــي للمـــحـــافـــظ وقــــائـــــد الـــمــحــور

رئيس الوزراء يؤكد عىل استكامل حترير حمافظة تعز من قبضة املليشيا ويشيد بانتصارات اجليش واملقاومة

أثناء تقدمه مراسيم تشييع جثمان الشهيد شعالن ورفاقه..

وزير الدفاع: دماء الشهداء لن تذهب هباء واليمن 
تتحرر من املليشيا بوجود املخلصني 

أثناء زيارته ألبطال المنطقة العسكرية السادسة.. 

رئيس األركان: نحن نريد احلياة احلرة والكريمة 
لشعبنا وأنتم تصنعون االنتصارات 

جملسا الوزراء والشورى ينعيان البطل العميد شعالن ورفاقه
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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
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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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عىل املليشيا احلوثية االستسالم واملرجعيات الثالث أساس للحل
ــن  دمــاء الشــهداء وتضحياتهــم ل
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ــا  ــى اندحاره ــيا حت ــول املليش فل

ــن. ــن أرض الوط ــر م ــن كل ش م
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التحول يف مسار املعركة
ودعوات احلل السيايس

لم يكن هجوم املليشيا بكل ذلك الحشد من القطيع 
عىل مأرب ســوى انتحار ناتج عن غباء مفرط وسوء 
تقدير لدى قادتها الذين يعلمون علم اليقني أن مأرب 
ستلتهم ماحشدوا وتبطل ماصنعوا وتكذب مازعموا 
برجاالت الجيش الوطني املتسلحني بإرادة الخالص 
وعقيدة التضحية والفداء، وبرجال قبائل مأرب الشجاعة 
والكرامة املمتدة شجاعتهم وبأسهم من تليد التاريخ إىل 
حارضه حني قال أجدادهم ودون قولهم القرآن كتأكيد 
عىل صحة ما قالوا:" نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد 
" وبأحرار اليمن الذين وفدوا إليها من كل فج يف تآزر 
وتالحم اعلن للمأل حقيقة أن ال مكان للفكر الصفوي يف 
أرض الشورى والديمقراطية التي ال مكان معها أيضا 
لطبقية الساللة املتشبعة بحقارة ودونية وْهم التميز 

واألفضلية.
لقد بطش األبطال يف مارب بحشــد املليشيا بطش 
الحليم إذا غضب والكريم إن تعرضت كرامته ملحاولة 

مس يف عرضه أو أرضه..
ليعلم كل من الزال يف غيابة جهله ممن يقبعون تحت 
سيطرة هذه املليشيا اإلجرامية انها لم تهتم للمجازر التي 
تعرض لها أبناؤهم، وستبقى تضللهم للدفع بآخرين إىل 
محارق املوت التي دفعت بالضمري العاملي إىل مخاطبتها 
لوقف القتال الذي تشنه املليشيا، وتضحي باآلالف دون 

تحقيق يشء مما تصبو إليه..
اآلن وقد أمسك رجال الجيش الوطني وقبائل مأرب 
وأحرار اليمن بزمام املبادرة، وتحولوا من عملية الدفاع 
إىل الهجوم، فإن الحرب لن تتوقف إال وقد تمت استعادة 
العاصمة صنعاء وكل شرب مازال يرزح تحت نري هذه 
املليشــيا اإلجرامية، وأن أية محاولة دولية او إقليمية 
إليقافها لن يكتب لها النجاح مالم تعلن هذه املليشيا 
استسالمها وانصياعها للحل السيايس وفقا للمرجعيات 
الثالث املتمثلة باملبادرة الخليجية والقرارات الدولية ويف 

مقدمتها القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني..
إن كل مشــاورات حول حل سيايس ملا يجري عىل 
الساحة الوطنية يف هذه اللحظة املفصلية التي تتمكن 
فيها قوات الجيش الوطني واملقاومة ورجال مأرب من 
سحق املليشيا، واستعادة أراض من تحت سيطرتها دون 
أن تتخذ من املرجعيات الثالث أساسا للحل الناجم عنها 
لن تكون سوى إنقاذ للمليشيا التي يتواصل انهيارها 

يوما بعد آخر ..
سنواصل رضب املليشيا وصوال إىل تخليص الوطن 
من رشورها، ولن نلتفت إىل أية نتائج ملشاورات ال تحقق 
لوطننا سيادة ولشــعبنا خالصاً من عصابة كهنوتية 
مارقة مرتهنة لقرار دولة اإلرهاب األوىل يف العالم إيران 

الصفوية.

بعــث فخامــة رئيس 
الجمهورية املشري الركن 
عبدربه منصــور هادي، 
القائــد األعــى للقوات 
املســلحة، ونائبه الفريق 
الركن عيل محسن صالح، 
برقيات عزاء ومواســاة 
منفصلة يف استشهاد قائد 
القوات الخاصة بمحافظة 
مأرب العميــد عبدالغني 
شــعالن ورفاقه، وكذا يف 
وفاة عدد من الشخصيات 

االجتماعية والسياسية.
وأشاد رئيس الجمهورية 
باملواقــف  الرقيــة،  يف 
والبطوليــة  الوطنيــة 
التــي اجرتحوهــا عى 

األرض والوطــن والثورة 
والجمهوريــة والثوابت 

ومواجهــة  الوطنيــة 
املليشيا الحوثية املدعومة 

إيرانياً ببسالة مع رفاقهم 
األبطــال الذين جســدوا 

ملحمة تاريخية وبطولية 
سيسجلها التأريخ يف أنصع 

صفحاته.
من جانبه، أشاد نائب 
رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، 
يف برقية عزاء ومواســاة، 
بمناقب الشــهيد البطل 
ومســريته العســكرية 
واألمنية املرّشفة باعتباره 
أحد الضباط الذين كانوا يف 
صدارة األبطال املواجهني 
لخصوم وأعــداء الوطن 
والجمهورية ويف مقدمتهم 
جماعة الحوثي االنقالبية 

الكهنوتية اإليرانية. 

أكد وزير الدفــاع الفريق الركن 
محمد عيل املقديش أن دماء الشهداء 
األبرار لــن تذهب هباء، وأن اليمن 
سوف تتحرر من مليشيا الحوثي 
اإليرانية بوجود املخلصني األبطال يف 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية. 
جاء ذلك خالل تقدمه مراسيم 
تشــييع جثمان الشــهيد العميد 
عبدالغني شعالن قائد قوات األمن 
الخاصة بمحافظة مأرب، والشهيد 
العقيد نوفــل الحــوري، رئيس 
عمليــات قوات األمــن الخاصة، 
وعدد من رفاقهم الذين استشهدوا 
يوم الجمعة املاضية، أثناء أدائهم 
لواجبهــم الوطنــي يف الخطوط 
األمامية يف جبهــة رصواح غربي 

محافظة مأرب.
وأضاف الفريق املقديش: "أنه إذا 
سقط قيادي شــهيداً فهناك آالف 

من القيــادات الوطنية املخلصة" 
التي سوف تحرر الوطن من مليشيا 

الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران. 

ثمن رئيس هيئة األركان العامة، 
قائد العمليات املشــرتكة الفريق 
الركــن صغري حمود بــن عزيز، 
التضحيات واملالحم البطولية التي 
يخوضها أبطال القوات املســلحة 
القتالية  امليامــني، والعمليــات 
الناجحة التي تقــوم بها املنطقة 

العسكرية السادسة. 
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام 
بها الثالثاء، ألبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية يف جبهات القتال 

باملنطقة العسكرية السادسة. 
ونقل رئيس األركان، خالل زيارته 
إىل ضباط وصــف وجنود املنطقة 
العسكرية السادسة، تحيات القيادة 
السياســية والعســكرية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية القائد 
األعى للقوات املسلحة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي، وتهانيهم 

باالنتصــارات التــي تحققت يف 
مختلف الجبهات. 

وأكد أن أبطال الجيش 
يف املنطقة العســكرية 

سبتمبر نت/ مأرب
أكــد الناطــق الرســمي للقوات 
املســلحة، العميد الركن عبده مجيل 
أن العمليات العســكرية للجيش يف 

مختلف املناطق واملحاور والجبهات 
أفشــلت خطط املليشــيا الحوثية 
االنقالبية املدعومة من إيران.. مشرياً 
إىل أن الجيش يف محور تعز ويف الجوف 
ومأرب حقق تقدمات ميدانية، وكبد 

املليشيا خسائر فادحة يف عنارصها 
وعتادها القتايل.

وقال العميد مجيل يف إيجاز صحفي 
عن ســري املعارك األخــرية، وتابعه 
"ســبتمر نت" إن أبطــال الجيش 

واملقاومة الشــعبية يف جبهات )تعز 
ومأرب والجوف( نفذوا معارك قتالية، 
وهجمات نوعية، حققت انتصارات 
مهمة، تم فيها التحرير والسيطرة عى 

مواقع حاكمة.

تقرير  : عارف الواقدي
عى امتداد جبهــات القتال 
والعزة والكرامة يواصل أبطال 
الجيــش الوطني مســنودين 
باملقاومة الشعبية، االنتصارات 
امليدانية الساحقة عى مليشيا 
التمرد واالنقــالب الحوثية التي 
باتت أيامها - بحســب مصادر 
عسكرية واملعلومات الواردة من 

ميادين البطولة - معدودة. 
تلك االنتصارات الكبرية ألبطال 
الجيــش الوطنــي واملقاومة 
الشــعبية ورجــال القبائــل 
املساندين لها، انطلقت رشارتها 
من جبهات محافظــة مأرب، 

وشــهدتها بالتزامن العديد من 
جبهات القتــال يف محافظات 
الجوف، تعــز، حجة، والضالع، 
وهي تلك االنتصارات التي تكشف 
انهيار العدو الذي بات يف لحظاته 

األخرية. 
األســبوع املــايض - ووفًقا 
ملا قالت املصادر العســكرية يف 
حديث لـ"26 سبتمر " - شهدت 
مختلف الجبهات ومحاور القتال 
بمحافظة مأرب، معارك رشسة 
بني أبطــال الجيــش الوطني 
مســنودين باملقاومة الشعبية 
ورجال القبائــل، حقق خاللها 

األبطــال انتصارات 
ساحقة أرهقت العدو 

العميد جميل: اجليش ينترص يف خمتلف اجلبهات ومليشيا احلوثي اإليرانية مستمرة بقصف املدنيني

جبــهـــات قتــــال مــشــتــعـــلـــــة فـــي عــــدة محـــافــــظــات.. 

أبطال اجليش حيققون انتصارات ساحقة عىل املليشيا احلوثية يف مأرب واجلوف وتعز والضالع وحجة 

أكد رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، عى أهمية هذه املعركة 
وعظمــة املهمة التــي ينفذها 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
والحكومة  الشــعب  وتقديــر 
لتضحياتهم الجسيمة.. الفتا إىل 
أهمية استعادة زمام املعركة يف 
جبهة تعز والضالع ولحج وغريها.

جاء ذلك خالل اتصاالت هاتفية 
أجراها مساء البارحة مع محافظ 

تعز نبيل شمسان، وقائد محور 
تعز اللــواء خالد فاضل، لالطالع 
عى ســري املعارك يف جبهة تعز 
واألداء البطــويل للجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية يف محافظة 
تعز، مشددا عى أهمية استمرار 
العمليات العســكرية وامليدانية 
حتى رفع الحصار املفروض عى 
املدينة واستكمال تحرير املحافظة 
من ســيطرة مليشــيا الحوثي 

االنقالبية.
واســتمع رئيس الوزراء من 
محافظ تعز وقائد املحور إىل تقرير 
حول التقدمات امليدانية التي تم 
إحرازها رشقي وغربي مدينة تعز، 
واملواقع التي تم استعادتها من 
قبضة مليشيا الحوثي االنقالبية.. 
مؤكديــن اســتمرار املعركــة  
واملعنويات العالية ألبطال الجيش 

الوطني واملقاومة الشعبية.

بعث رئيســا مجليس 
الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللــك، والشــورى 
الدكتــور أحمــد عبيد 
بن دغــر، برقيات عزاء 
ومواســاة يف استشهاد 
الخاصة  القــوات  قائد 
بمحافظة مأرب العميد 
الذي  عبدالغني شعالن، 
استشهد وهو يدافع عن 
األرض والوطن يف جبهات 
العزة والكرامة بمحافظة 

مأرب. 
مجلس  رئيس  ونعى 
الــوزراء الدكتور معني 

عبدامللك، إىل الشعب اليمني 
املقدام  البطل  استشــهاد 

العميد  الجســور  والقائد 
عبدالغني شعالن قائد قوات 
األمن الخاصــة بمحافظة 

مــأرب، ورفاقــه امليامني 
الذين ارتقوا وهم يتقدمون 
الصفوف يف مقارعة مليشيا 

الحوثي االنقالبية يف جبهات 
مأرب.

وأكــد رئيس الــوزراء 
يف بيان نعــي، أن العميد 
عبدالغني شعالن ورفاقه 
من أبطال القوات الخاصة، 
الذين  الوطن  وكل شهداء 
أرواحهــم يف هذه  قدموا 
املعركة املصريية والوجودية 
لليمن والعرب يســطرون 
بدمائهم عناوين االنتصار 
الكبري الستكمال استعادة 
االنقالب  وإنهــاء  الدولة 

الحوثي املدعوم إيرانياً.
 ونوه بمواقف وبطوالت 
القائد شعالن الذي قال: إن 

ومواقفه  اسمه 

التقى بنظيريه اللبناني والتونسي.. 

وزير اخلارجية: التضامن العريب هو احلل 
الوحيد ملواجهة التدخالت اخلارجية 

أكد وزير الخارجية وشؤون املغرتبني، الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، عى أن التضامن العربي هو الحل الوحيد ملواجهة 
التدخــالت الخارجية التي باتت تعصف بدولنا وشــعوبنا 

العربية.
جاء ذلك خالل لقائه وزير الخارجية اللبناني رشبل وهبه، 
عى هامش مشاركته يف أعمال الدورة العادية الـ155 ملجلس 

وزراء الخارجية العرب. 
وخالل اللقاء بحث وزيــر الخارجية مع نظريه اللبناني 
العالقات الثنائية بني البلدين والشعبني الشقيقني، مستعرضاً 
تطورات االحداث عى الســاحة الوطنية، والجهود الدولية 

الرامية لتحقيق السالم يف بالدنا.
وأكد وزير الخارجية أن كل املبادرات حظيت بدعم وقبول 
الحكومة الرشعية قبل أن تصطدم برفض املليشيا الحوثية 
وإرصارها عى االســتمرار يف انقالبها من خالل استهداف 
املناطق املأهولة بالســكان يف محافظات مأرب والبيضاء 
واستمرار حصار مدينة تعز وزيادة املعاناة االنسانية ألبناء 
شعبنا اليمني من خالل نهب املساعدات اإلنسانية وتحويلها 

لخدمة مجهودها الحربي. 
وأشار الوزير بن مبارك، اىل ما قامت به املليشيا الحوثية 
خالل السنوات املاضية من زرع األفكار الطائفية يف نفوس 
األطفال والشباب وتغيري املناهج الدراسية، األمر الذي يوسع 

من الــرشخ االجتماعي الــذي أحدثه االنقالب 
ويطيل أمد الحرب ويزيد من كلفتها ونتائجها 
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ترأس وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد 
سالم بن عبود الرشيف، األربعاء، اجتماعاً 
أمنياً موسعاً، يف محافظة مأرب، ضم قيادات 
األجهزة والوحدات األمنية باملحافظة وعدداً 
من القيــادات األمنيــة يف املحافظات غري 

املحررة.
واسُتهل االجتماع بقراءة الفاتحة والرتُحم 
عى أرواح جميع الشهداء األبطال من منتسبي 
رشطة محافظة مأرب، ويف مقدمتهم العميد 
عبدالغني شعالن، قائد قوات األمن الخاصة، 

ورئيس العمليات العميد نوفل الحوري، ومن 
معهم من األبطال امليامني الذين ســطروا 
ملحمة بطولية وضحوا بأرواحهم يف أقدس 
معارك الشــعب والدولة والجمهورية ضد 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران.

 وناقش االجتماع، عدداً من القضايا األمنية 
وســبل دعم الوحدات األمنية باإلمكانيات 
واالحتياجــات الرضوريــة ملواكبة حجم 

التحديات يف املرحلة الراهنة.
وشدد الوكيل الرشيف أهمية رفع الجاهزية 

األمنية يف عموم الوحدات األمنية املتواجدة يف 
محافظة مأرب من أجل اإلســهام يف تعزيز 
األمن واالســتقرار يف املحافظة.. مشــيداً 
بالجهود الكبرية والنجاحات واإلنجازات التي 
حققتها األجهــزة األمنية بمحافظة مأرب 
خالل الفرتة املاضية من عمليات ضبط الخاليا 
النائمة التابعة ملليشــيا الحوثي االنقالبية 
وإفشــال وفضح مخططاتهم اإلجرامية 
الهادفة اىل اقالق األمن واالستقرار والسكينة 

العامة.

وقال وكيل وزارة الداخلية "إن االحرتافية 
واليقظة والحس األمني العايل، التي تتمتع 
بها الوحدات األمنية برشطة مأرب، كان لها 
السبق يف إحباط األعمال اإلرهابية التي هدفت 
إليها املليشــيات االنقالبية رغم استخدام 
الحوثيني أساليب خبيثة ال تنتمي للمجتمع 

اليمني وال إىل عاداته وتقاليده".
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بني 
كافة قيادات اإلدارات العامة يف وزارة الداخلية 
مع قيادة رشطة محافظة مأرب، والعمل عى 

تعزيز الحالة األمنية املستقرة، التي تتمتع بها 
املحافظة األمر الذي جعلها متماسكة وصلبة 
وكرست كل أحالم وأمنيات املليشيا الحوثية، 

التي تمني نفسها بالوصول لها.
وثمن وكيل وزارة الداخلية األدوار البطولية 
التي تقوم بها قيــادات الوحدات واإلدارات 
األمنية املتواجدة يف مأرب يف املهام اإلسنادية 
لقوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف 
املعركة الوطنية للدفاع عن الرشعية والثوابت 

واملكتسبات الثورية املجيدة.

أكد أهمية رفع الجاهزية األمنية في عموم الوحدات األمنية المتواجدة بالمحافظة
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محــمــد احلــريبي
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تتمات األولى..تتمات األولى..
مجلسا الوزراء والشورى

ومآثره وبصماته ستبقى نراسا يلهم األحرار للسري عى 
نفس الدرب حتى هزيمة فلول اإلمامة الكهنوتية العنرصية.

وأضاف الدكتور معني عبدامللك " لقد كان البطل العميد 
عبدالغني شــعالن قائدا حقيقيا خرتــه املناصب التي 
تقلدها وعرفته ميادين العــزة والكرامة منافحا صنديدا 
ومقاتال أسطورياً زرع الرعب والخوف يف نفوس املليشيات 
االنقالبية، وهو يدافع باستماتة وإخالص وشجاعة عن 

النظام الجمهوري وكرامة اليمن وهويتها".
وقدم رئيس الوزراء العزاء لكل أبناء الشــعب اليمني 
واملؤسسة العسكرية واألمنية ولعائلة الشهيد البطل العميد 
عبدالغني شعالن الذي خرس الوطن برحيله واحداً من خرية 

رجاله الشجعان.
 وأكد أن العزاء لدماء كل شــهداء الوطن هو يف تحقيق 
حلمهم الذي قدموا من أجله أرواحهم وهو هزيمة املرشوع 
اإليراني وأذنابه من مليشيات الحوثي واستكمال استعادة 
الدولة وإنهاء االنقالب.. داعياً الله القدير أن يتغمد الشهيد 
البطل العميد عبدالغني شعالن وكل شهداء الوطن بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقني 

وحسن أولئك رفيقا.
من جانبه بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر برقية عزاء ومواساة يف استشهاد العميد عبدالغني 
شعالن ورفاقه الذين استشهدوا معه، خالل قيادته ألبطال 
قوات األمــن الخاصة وتصديه لهجمات عنيفة شــنتها 
املليشيات االنقالبية عى جبل البلق غربي محافظة مأرب. 
وأشاد الدكتور بن دغر يف الرقية التي بعثها ألرسة وذوي 
الشهيد، بمناقبه وتضحياته البطولية الجسيمة ورفاقه 
األبطال الذين استشــهدوا اىل جــواره وهم يدافعون عن 
الجمهورية والحرية والديمقراطية والرشعية الدستورية 

ويتصدون للمرشوع االنقالبي الحوثي يف محافظة مأرب.
وقال " إن تضحيات الشــهداء األبطال ستظل خالدة 
يف أذهان الشعب اليمني وســوف تكتب بأحرف من نور، 
وســيكتب لها النرص بإذن الله وســيتم دحر قوى الرش 
واإلرهاب مليشــيات الحوثي االنقالبية حتى يتم تحرير 

العاصمة صنعاء.
وعر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته 
ألرسة الشهيد وذويه وأرس الشهداء الذين معه، سائاًل الله 
أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصر 

والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون.
وزير الدفاع

وأشار الوزير املقديش إىل أن الشهيد البطل شعالن كان 
بطالً من أبطال الثورة والجمهورية، واستشهد وهو يدافع 
عن محافظة مأرب ويتصدى للمليشيا الحوثية اإلرهابية، 
وكان من أوائل الضباط الذين شاركوا يف مواجهة مليشيا 
التمرد منذ الوهلة األوىل النقالبها عى الرشعية الدستورية 

مطلع العام 2015م.

وتطرق الفريق املقديش إىل أدوار الشهيد شعالن يف بناء 
قوات األمن يف مأرب، وأنــه كان واحداً من أصدق ضباط 

األمن.

رئيس االركان
السادسة واملناطق العسكرية األخرى سيصنعون النرص 
الكبري وسيخلصون الشعب اليمني واملنطقة والعالم من 
املرشوع التدمريي الذي تمّثله مليشــيا الحوثي اإلرهابية 

اإليرانية. 
وأضاف: " نريد لليمن األمن واألمان واالستقرار وللشعب 
اليمني الحياة الحرة والكريمة بينما تسعى الفئة الحوثية 
الباغية اإلرهابية لتدمري اليمن وتحويله إىل حظرية تابعة 

إليران وتجرد أبناء اليمن من هوّيتهم اليمنية العربية".
وأكد أن هذا املرشوع الخبيث لن يتحقق بفضل الله أوالً 
ثم بفضل تضحيات أبطال القوات املسلحة ورجال القبائل 
وبدعم وإسناد األشــقاء يف تحالف دعم الرشعية بقيادة 

اململكة العربية السعودية الشقيق.

وزير الخارجية
الوخيمة عى الشعب اليمني خالل السنوات القادمة. 

وثمن وزير الخارجية، إدانة الجمهورية اللبنانية لحادث 
استهداف مطار عدن من قبل املليشيا االنقالبية واستهداف 
املناطق املدنية يف اململكة العربية الســعودية بالصواريخ 

الباليستية.
من جانبه أكد وزير الخارجيــة اللبناني رشبل وهبه، 
موقف بالده الثابت واملبدئي مع وحدة وأمن واستقرار اليمن، 
واحرتام سيادته وعدم التدخل يف شؤونه الداخلية،ودعم كل 
جهود تحقيق السالم الشامل والعادل الذي يستحقه الشعب 

اليمني.    

العميد مجلي
وأوضح أن أبطال الجيش غرب محافظة تعز، شــنوا 
هجوماً مباغتاً، يف جبهــة األرشوح، مديرية جبل حبيش، 
تمكنوا من خالله الســيطرة عى عدة مواقع وأهمها تبة 
الجمل وتبة العســق وتبة املدافن وقرية املدافن ومنطقة 
الضاربة وتبة الراعي وجبل هوب العقاب.. مضيفاً: "أن 

التقدم ما يزال مستمراً".
وقال "إن قوات الجيش يف مديرية مقبنة، شنت هجوماً 
كاســحاً هي األخرى وحققت تقدمــات نوعية عى عدة 
مواقع كانت تسيطر عليها املليشيات الحوثية االنقالبية".. 
مضيفاً أن الجيش يف مقبنة تمكن من قطع طرق اإلمداد عى 
مليشيات الحوثي يف جبهات مجاورة بعد أن تم  السيطرة 
عى مواقع حاكمة وأهمها جبل عويدين والتباب التابعة 
له وكذلك تباب الردمة وتبة الشاهد وتبة لوزم وأن التقدم 
مســتمر أمام انهيار كبري يف صفوف املليشــيا الحوثية، 
اإلرهابية، التي تكبدت خسائر فادحة يف  األرواح واملعدات.

وأفاد ناطق الجيش بأن الجبهات الرشقية والشمالية 
الغربية ملدينة تعز، شــهدت اشتباكات وتبادالً يف القصف 

املدفعي، بعد هجوم شنته املليشــيا الحوثية عى مواقع 
الجيش يف الدفاع الجوي، إال أن أبطال الجيش صدوا الهجوم، 

وكبدوا املليشيات القتى والجرحى.
وأوضح أن الجيش شــن هجوماً مضاداً، وتمكن من 
السيطرة عى تبة املاطور، واملواقع التابعة لها.. مشرياً إىل أن 
أبطال الجيش يف الجبهة الرشقية حققوا تقدمات وهجمات 

نوعية عى مواقع كانت تتمركز فيها املليشيات الحوثية.
مضيفاً "تمكنت قواتنا من تحرير عدد من املواقع يف وادي 
صالة كما قصفت مدفعية الجيش تبتي السالل والجعشة 

وألحقت املليشيات خسائر يف العتاد واألرواح".
وعن جبهات رشق محافظة الجوف أشار ناطق الجيش 
إىل أن االنتصارات توالت وأن قوات الجيش أفشلت هجومات 
املليشيا، التي حاولت التقدم واسرتجاع ما فقدته، وخرسته 

خالل املعارك األخرية.
وأوضح أن جبهات الجدعان واملخدرة ورصواح واملشجح 
والكسارة، شــمال غرب وغرب محافظة مأرب، ما زالت 
مشتعلة وبإسناد كبري من مقاتالت التحالف العربي، التي 

نفذت غارات محكمة عى تعزيزات وتجمعات املليشيا.
وأكد أن خسائر املليشيا ال تحىص، سواء يف عنارصها أو 
قياداتها امليدانية، التي حصدتهم نريان الجيش واملقاومة، 
ورضبــات املدفعية، والطريان، التي شــلّت من تحركات 

املليشيا.
ووصف املعركة التي يخوضها أبطال الجيش واملقاومة 
بالبطولية، والتي أفقدت املليشيا صوابها، فكثفت من الزج 
بأنساقها، لكن دون فائدة سوى تناثر الجثث عى مختلف 
األودية والشعاب، مما اضطرها مؤخراً للرضوخ والبحث 
عن مخرج إلخراج جثث قياداتها، مما يدلل أيضا أن املليشيا 
تستهني باملقاتلني معها، من املغرر بهم، وترتك جثثهم، وال 

تعمل عى انتشالها.
وجدد ناطق الجيش دعوته إىل اللجنة الدولية للصليب 
األحمر للضغط أكثر عى قيادات املليشيا من أجل انتشال 
جثث قتالهــا، من مناطق جبل مــراد ورصواح، وهيالن 
واملشجح واملخدرة، واملناطق املجاورة لها، ممن زجت بهم 
بعمليات انتحارية، وأودت بهم إىل محارق املوت والهالك 

والدمار. 
وعن االنتصارات التي حققها الجيش واملقاومة يف جبل 
مراد، ومديرية رحبة جنوب مأرب مهمة واســرتاتيجية، 
أكد العميد مجيل بأن قوات الجيش أفشلت أكثر من هجوم 
شنته املليشيا خالل اليومني املاضيني وبإسناد من مقاتالت 
التحالف العربي التي بدورها قصفــت تعزيزات وآليات 

املليشيا القادمة من مناطق سيطرتها.

أبطال الجيش يحققون
املدعوم إيرانًيا الذي تلقى هزائم ثقيلة. 

تمثلت تلك االنتصارات - وفًقا للمصادر - باســتعادة 
العديد من املواقع والسالسل الجبلية االسرتاتيجية، معها 
جرت املليشيا الحوثية أذيال الهزيمة، والفرار بما تبقى من 

عنارصها الذين سقط املئات منهم قتى وجرحى، عالوة 
عى الخسائر الثقيلة التي تلقتها يف عتادها الذي نهبته من 

مخازن مؤسسات الدولة العسكرية إبان انقالبها. 
وتشري املصادر إىل أن املعارك ورضبات مقاتالت التحالف 
العربي املساندة لقوات الجيش الوطني أسفرت عن تكبيد 
املليشيا الحوثية مقتل وإصابة ما ال يقل عن ألفي مسلح 
بينهم عرشات القيادات امليدانية، إضافة إىل تدمري عدد كبري 

من األطقم والعربات ومخازن األسلحة. 
ويف محافظة الجوف املجاورة لها، حقق األبطال تقدمات 
ميدانية كبرية يف جبهــات قتال عدة رشقي مدينة الحزم، 
مركز املحافظة، باتت معها قــوات الجیش الوطني عى 

مشارف املدينة. 
وُمنيت مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران أثناء 
املعارك بعرشات القتى والجرحى يف صفوف مقاتليها، فضالً 

عن تكبدها خسائر كبرية يف العتاد واملعدات.
إىل ذلك، خاضت قوات الجیش الوطني يف محافظة تعز، 
جنوبي غرب البالد، معارك رشسة ضد املليشيا الحوثية إثر 
هجمات مباغتة نفذتها يف عدة جبهات قتالية غربي ورشق 
وجنوب املدينة، حقق خاللها األبطال تقدمات ميدانية كبرية 

وسط انهيارات متواصلة يف صفوف العدو. 
وقال القيادي يف الجيش الوطني العقيد حميد الخليدي، 
يف ترصيح خاص لـ"ســبتمر نت": إن قــوات الجيش 
الوطني حررت مواقع اسرتاتيجية وتباب حاكمة يف عزلة 
اليمن، بمديرية مقبنة، إضافــة إىل تحريرها جبل عقاب 
االسرتاتيجي وقرى القاعدة، واملدفن، والحمرة، وتبة الزوم، 

يف منطقة األرشوح، التابعة ملديرية جبل حبيش.
ويف السياق، شهدت مواقع الدفاع الجوي، غربي املدينة، 
ووادي صالة، رشقي املدينة، اشتباكات عنيفة باملدفعية 
واألســلحة املتوســطة، أدت إىل مرصع وإصابة عدد من 
عنارص املليشــيا الحوثية، إضافة إىل تحرير األبطال أحد 

املواقع يف وادي صالة. 
إىل ذلك، حققت قوات الجيش الوطني تقدمات ميدانية 
جديدة يف مديرية حيفان، جنوبــي املحافظة، إثر هجوم 
مباغت نفذته عى مواقع املليشيا الحوثية، تمكنت خالله 

من استعادة السيطرة عى جبل العبلية االسرتاتيجي. 
ويف السياق، خاضت قوات الجیش الوطني معارك عنيفة 
ضد مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران بالعديد من 
الجبهات القتالية يف قطاعي هجار، وباب غلق، شمايل غرب 

مديرية قعطبة، شمايل محافظة الضالع جنوبي البالد.
وشهدت بموازاة ذلك، محافظة حجة، شمايل غرب البالد، 
معارك عنيفة بني أبطال الجيش الوطني ومليشيا الحوثي 

يف عزلة بني حسن، التابعة ملديرية عبس.
وتزامنت املواجهات مع سلسلة غارات جوية استهدفت 
مواقع وتجمعات وآليات حوثية يف ذات العزلة، أسفرت عن 
تدمري دبابة وعربات قتالية ومرصع جميع من كانوا عى 

متنها.

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

تعلن محكمة مــارب االبتدائية بانها 
تقدمت إليها األخت/ أفنان محمد الجبيل 
طالبة فسخ عقد نكاحها من املدعى عليه/ 
رضوان عبده أحمد محمد الحذيفي فعى 
املدعى عليه الحضــور اىل املحكمة مالم 

ستتخذ املحكمة اإلجراءات الالزمة.

بناء عى قرار املحكمة الصادر يف جلسة 
يوم الخميس بتاريخ 6/ رجب/1442هـ 
املوافق/2021/2/18م والذي قىض القرار 
بالنرش عن املدعى عليــه/ أحمد محمد 
البهلويل وذلك يف القضية الشخصية فيما 
بني املدعية/ خديجه محمد حسن محمد 

واملدعى واملدعى عليه.

تعلن نيابة املنطقة العسكرية الثالثة بأنه 
وتنفيذاً لقرار املحكمة العســكرية الثالثة 
الصادر يف جلســتها املنعقــدة بتاريخ: 3/
رجب / 1442هـ املوافق 2021/2/15م يف 
القضية الجنائية رقم 11لسنة 2020م /ج/ج 
والخاصة باتهام جابر عبدالله أحمد الحبييش 
بأن عليه  الحضور اىل املحكمة العســكرية 
الثالثة لحضور جلسة محاكمته مالم فسيتم 
محاكمته طبقا إلجراءات محاكمة املتهمني 
الفارين من وجه العدالة استنادا اىل نص املادة 
285 وما بعدها من القرار الجمهوري رقم 12 
لسنة 1994م بشان االجراءات الجزائية العام.

بناء عى قرار محكمة األموال العامة 
االبتدائية م/ مارب يف جلســتها املنعقدة 
يوم الثالثــاء املوافــق 2021/2/9م يف 
القضية رقم )6(لسنة 2020م غ.ج بواقعة 
االمتناع عن ســداد الزكاة واملتهم فيها/ 
مراد عبدالــرزاق العبيس بأن عليه املثول 
أمام محكمة األموال العامة االبتدائية م/
مارب خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن 
مالم ســيتم محاكمته طبقا لنص املادة 
)285( وما بعدهــا من قانون اإلجراءات 

الجزائية باعتباره فاراً من وجه العدالة.

تعلن نيابة استئناف م/مأرب بأن من 
له صلة قرابة أو معرفة  بصاحب الصورة 
املتوىف بأن عليه الحضور إىل نيابة املرور 
االبتدائية أثناء الدوام الرسمي الستكمال 

اإلجراءات القانونية.

إعــالن قضـائي

إعــالن فقدان

إعــالن قضـائي

تعلن محكمة رشق تعز االبتدائية للمدعى 
عليه / عيل ناجــي محمد عبــده العودي 
الحضور إىل املحكمة للرد عى الدعوى املرفوعة 
من املدعية / نجاة محمد أحمد يحيى قاسم 
بشأن طلب فسخ عقد زواجها وذلك بالقضية 
الشخصية رقم )118( لسنة 1442هـ خالل 
شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن ما لم سيتم 
السري يف إجراءات القضية بوجه منصوب وفقا 
للمادة )45 ( من قانون املرافعات والتنفيذ 

املدني رقم )40 ( لسنة 2002م.

يعلن ســامح احمد محمد حسن 
هادي عن فقدان بطاقته الشخصية 
فعى من وجدها عليــه إيصالها إىل 

أقرب قسم رشطة.

بناء عى قرار محكمــة مأرب اإلبتدائية 
الصادرة يف جلسة يوم الثالثاء 2021/2/16م 
والذي قىض منطوقــه بإعالن املدعى عليه 
صالح أحمد يوسف الشلفي لحضور جلسة 
املحكمة يوم الثالثاء 2021/3/16م للرد عى 
الدعوى املقدمة من املدعي محمد حســني 

حسني هدنة.

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي إعــــــــــالنإعــالن قضـائي

إعــــــــــالن

تعلــن محكمــة مــارب االبتدائيــة بأن عــى املدعى 
عليــه / عبداللــه عيل حســن الحضــور اىل محكمة 
مــارب االبتدائيــة وذلــك للــرد عــى دعــوى العضل 
ــيل  ــه ع ــراح عبدالل ــه/ أف ــن ابنت ــة م املرفوع
حســن وذلــك يف القضيــة الشــخصية رقــم )47( 
لســنة 2441هـــ املنظــورة لــدى املحكمــة، وعــى 
ــب  ــيتم التنصي ــور وإال س ــه الحض ــى علي املدع

عنــه والســري يف إجــراءات نظــر القضيــة.

تعلــن محكمــة مــارب االبتدائيــة بــأن عــى املتهم/ 
إىل  الحضــور  الزراقــة  بشــري محســن يحيــى 
محكمــة مــارب االبتدائيــة خــالل مــدة شــهر مــن 
ــاً  ــا وفق ــه غيابي ــيتم محاكمت ــم س ــا ل ــه م تاريخ

للمادة )285( وما بعدها من قانونإ الجزائية.

ــي  ــة / ناج ــارب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق
ــاً  ــارب مدعي ــايل م/ م ــن أه ــم م ــعود مهت س
يف  الكائنــة  لألرضيــة  رشاء  بصــرية  فقــدان 
ــبأ  ــم س ــة إقلي ــوار جامع ــأرب ج ــة م محافظ
ومســاحتها طــول ورشق وغــرب ثمانــون مــرتاً 
ــي  ــرتاً والت ــون م ــوب أربع ــمال وجن ــرض ش وع
ــة  ــري املرحل ــارع الدائ ــرشق ش ــن ال ــا م يحده
األوىل والغــرب شــارع 61م ومــن جهــة الجنــوب 
ــن  ــا م ــري ويحده ــد األم ــارص محم ــة / ن أرضي
الشــمال ملــك البائعــني وموكليهــم ، ويطلــب من 
املحكمــة تحريــر بصــرية بــدل فاقــد واملشــرتاة 
مــن مكتــب األرشاف العقــاري والتــي هــي بخط 
ــدر  ــن حي ــد ب ــد محم ــيخ / أحم ــا الش كاتبه
واملمهــورة بختــم مكتــب األرشاف العقــاري 

ــخ 1141/2/5م. ــا بتاري ــررة بصريته واملح
ــة  ــدم إىل محكم ــه التق ــرتاض علي ــه اع ــن ل فم
مــارب االبتدائيــة خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا 

ــالن. اإلع

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل 
بمحافظــة )تعــز( واللجنــة التحضرييــة 
الصحيــة  واإلنعــاش  التخديــر  لجمعيــة 
والتنمويــة بأنــه تقــرر عقــد االجتمــاع 
التأســييس للجمعيــة يــوم الجمعــة املوافــق 
21/ 3/  1202م وذلــك يف تمــام الســاعة 
ــز  ــرتاحة تع ــر/ اس ــراً بمق ــدة ظه الواح
 / مديريــة  جمــال   / شــارع   - الكــرى 
ــام  ــرشوع النظ ــة م ــك ملناقش ــر وذل املظف
األســايس وإقــراره وانتخــاب هيئــة إداريــة 

ــة.  ــش للجمعي ــة وتفتي ــة رقاب ولجن
املؤسســني  األعضــاء  األخــوة  فعــى 
ــان  ــور يف الزم ــة الحض ــبني للجمعي واملنتس

أعــاله املحدديــن  واملــكان 
ــاً  ــيظل مفتوح ــاب س ــان االنتس ــأن ب ــا ب علم
وذلــك لــدى األخ/ طــالل عبــد الفتــاح الصــويف 
ــد  ــد عق ــى موع ــون )012802777( حت تلف

ــة. ــييس للجمعي ــاع التأس االجتم

يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة مارب 
بأنه يف يوم )األربعاء( املوافق2021/2/3م تم عقد االجتماع 
التأسييس )الثالث( لـ )جمعية مدغل الجدعان االجتماعية 
التنموية( والذي تم فيه مناقشة واقرار تغيري اسم الجمعية 
من )جمعية مدغل الجدعان االجتماعية التنموية ( إىل جمعية 

الصفاء التنموية االجتماعية( .
كما تم مناقشــة وإقرار مرشوع النظام األســايس لـ 
)جمعية الصفاء التنموية االجتماعية(.  وقد تم انتخاب 
الهيئة اإلدارية ولجنة الرقابة والتفتيش لـ)جمعية الصفاء 

التنموية  االجتماعية(. 
وقد فاز بعضويتها كل من التالية اسماؤهم:ـ

اوال: الفائزون بعضوية الهيئة االدارية:

االختصاصاالسمم

رئيس الجمعيةصالح سالم صالح الجميدر1

األمني العاممحمد حمد ناجي األقرع2

املسؤول االجتماعيعيل صالح مهدي القطوي2

دائرة املرآةزينب عيظه محمد القحطني4

املسؤول املايلعبدالرب سالم محمد حدير5

املدير التنفيذيناجي صالح محمد الصفري6

عالقات عامةطه درهم ناجي كعالن7

ثانيا: الفائزون بعضوية الرقابة والتفتيش

االختصاصاالسمم

رئيساًسعيد نارص عشال1

ًقائد محسن صالح سالمة2 عضوا

ًداحش محمد حيدر دارس3 عضوا

نظمت الســلطة املحلية ملحافظة ريمة 
حفل استقبال ل 17 أسريا من أرسى الجيش 
الوطني من أبناء املحافظة املفرج عنهم من 
سجون مليشيا الحوثي ضمن صفقة تبادل 
األرسى بني املليشيا الحوثية والجيش الوطني 

بوساطة قبلية.
ويف الحفل هنــأ محافظ محافظة ريمة 
اللواء عيل الحوري األرسى املفرج عنهم من 
سجون مليشيا الحوثي.. مثمنا تضحياتهم 
الكبرية وبذلهم الغــايل والرخيص ومعهم 
جميع أبطال الجيش الوطني يف سبيل حرية 

وكرامة كل اليمنيني.
وقال الحوري إن الفرحة الكرى لن تكتمل 

إال بتحرير كامل بالدنا وتطهري كل شر من 
أرض الوطن الغايل من دنس اإلمامة الكهنوتية 
لكي ينعم الشعب اليمني بالحرية والحياة 
الكريمة وهويته وحضارته واالنتصار لكل 
املظلومني واملقهورين واملرشدين واملهجرين.
وعر اللواء الحوري عــن تعازيه ألرسة 
الشهيد البطل قائد القوات الخاصة العميد 
عبدالغني شــعالن ورفاقه من الشــهداء 
األبطال من أمنيني وعســكريني ومقاومة 
وهم يواجهون بشجاعة واستبسال هجمات 
املليشــيا االنقالبية اإليرانية اإلرهابية عى 
مدينة مأرب منذ عدة أســابيع وأذاقوهم 

هزائم كبرية.

قيادة حمافظة ريمة حتتفي باألرسى املحررين من سجون مليشيا احلوثي
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دشنت وزارة الداخلية يف العاصمة 
املؤقتة عدن، جنوبي البالد، األربعاء، 
الحملة اإلعالمية األمنية لدعم صمود 
محافظة مأرب، التي تخوض معارك 
اســتعادة الدولة وإنهــاء االنقالب 

الحوثي. 
وقال وزير الداخلية رئيس اللجنة 
الوزارية لدعم جبهة صمود مأرب، 
اللواء الركن إبراهيم حيدان يف ترصيح 
لوسائل اإلعالم بهذه املناسبة: "إن 
الحملة جاءت تزامناً مع الهجوم الذي 
تشنه مليشيا الحوثي االنقالبية عى 
مأرب وقصفها للمدنيني وســقوط 

عدد من الضحايا".
وأضاف وزير الداخلية: "أن اللجنة 
تم تشكيلها وفقاً لتوجيهات فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية لــردع وصد الهجمات 

الوحشية التي تقوم بها تلك املليشيا 
اإلجرامية اإليرانية". 

ونوه إىل أن "اللجنة قد قامت بتسيري 
قافالت إغاثة لكل من مأرب والضالع 
والحديدة وكل الجبهات املشتعلة مع 

مليشيا الحوثي املتمردة".
وأشار وزير الداخلية، إىل ان اللجنة 
فتحت حســاباً بنكياً الســتقبال 
الترعــات ونــرشت أرقــام تلك 
الحسابات، داعية الجميع للتفاعل 
مع تلك املبادرات التي من شــأنها 
تالحم أبناء الشــعب مع الحكومة 
الســتعادة الدولــة والنظام ودحر 
املليشيا الخارجة عن القانون وتثبيت 
دعائم األمن واالســتقرار يف ربوع 

الوطن. 
ونوه اللواء حيدان، بموقف جميع 
املواطنني والتجار يف املشاركة للذود 

عن حياض الجمهورية، داعياً شيوخ 
القبائل وأبناء املغرر بهم إىل عدم الزج 
بأبنائهم يف محرقة يســوقها إليهم 

الحوثي.
وطالب اللــواء حيــدان، جميع 
املواطنني االلتفاف مع قوات الجيش 
الوطني يف مواجهة املليشيا االنقالبية. 
من جانبه أوضح مدير عام التوجيه 
املعنوي والعالقــات العامة بوزارة 
الداخلية العميد عبدالقوي باعش، أن 
الحملة تهدف إىل دعم صمود مأرب 
وكل جبهات القتال املشــتعلة ضد 

املليشيات الحوثية االنقالبية.
وأشار باعش، إىل أن الوزارة سخرت 
كل إمكانياتهــا املاديــة واملعنوية 
للوقوف ضد املليشيا واستعادة الدولة 
والنظام والقانــون وتثبيت األمن 

واالستقرار.    

أكــدت نــدوة افرتاضية جمعــت وزارة 
التخطيط والتعاون الدويل وعدد من الوزارات 
مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، عى أهمية 
تعزيز جهود الرشاكة بــني القطاعني العام 

والخاص.
وانعقدت الندوة التي حملت عنوان )الرشاكة 
بــني القطاعني العام والخاص ومؤسســة 
التمويل الدولية IFC(، برئاسة وزير التخطيط 
والتعاون الدويل الدكتور واعد باذيب، ومشاركة 
وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، 
وعدد من نــواب ووكالء الــوزارات املعنية، 
ومسؤويل البنك الدويل أبرزهم املدير التنفيذي 
ملجموعة البنك الدويل الدكتور مريزا حســن، 
واملدير اإلقليمي ملؤسسة التمويل الدولية وليد 
لبادي، واملديــرة الُقطرية للبنك الدويل لليمن 

ومرص وجيبوتي مارينا ويس.
وأكد الوزير باذيب، أهمية الندوة التي تعقد 
بالتنســيق بني وزارة التخطيط ومؤسسة 
التمويــل الدولية وتضــم القطاعني العام 
والخاص، شاكرا مؤسسة التمويل الدولية عى 
جهودها الداعمة واملشجعة ملؤسسات القطاع 

الخاص اليمنية. 
ونوه باذيب بأن عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والنهوض االقتصادي تظل عملية 
تشاركية تقوم بها أطراف التنمية الثالثة من 
القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املدني 
الذين يشكلون أضالع مثلث التنمية ويلعبون 
أدوارا تكامليــة ومشــرتكة يف تأمــني البيئة 
االقتصادية املستقرة وتوفري الخدمة االجتماعية 
األساســية وخدمات األمــن والعدالة ووضع 
األطر الترشيعية والقانونية املحفزة لالستثمار 
والتنمية وتنويع قاعدة النشاط االقتصادي يف 

شتى القطاعات االقتصادية واإلنتاجية.
كما نــوه بدور القطاع الخــاص الرائد يف 
تحريك عجلة النشــاط االقتصادي يف اليمن، 
حيث يسهم يف املتوسط بحوايل %54 من الناتج 

املحيل اإلجمايل، كما يشغل القطاع الخاص 
املنظم وغري املنظم بحوايل %70 من القوى 
العاملة، فضال عن مساهمته بحوايل 75% 

من إجمايل االستثمار. 
كما شجع القطاع الخاص املحيل واألجنبي 
االســتثمار يف بالدنا التي تزخر بالعديد من 
الفرص االستثمارية املتنوعة واملوارد الكامنة 
يف الصناعة والتجارة والزراعة واألســماك 
والسياحة واملالحة وغريها، باإلضافة إىل املوقع 
االسرتاتيجي املهم الذي يؤهل اليمن لتعود إىل 
وضعها الريادي كمركز تجاري إقليمي ودويل.
وتطرق وزيــر التخطيــط، إىل الظروف 
االستثنائية التي تمر بها بالدنا والتي أدت إىل 
ارتفاع درجة املخاطر وزيادة درجة الصعوبات 
والتحديات، باإلضافة إىل سلســلة األزمات 
املتعاقبة وخاصة أزمات املشتقات النفطية 
والسيولة وســعر الرصف، والتعقيدات التي 
أوجدتها جماعة الحوثي االنقالبية والجبايات 

غري القانونية التي تفرضها مليشيا الحوثي 
والتي تعيق نشاط القطاع الخاص وتحد من 
قدرته عى التوسع واالستثمار، األمر الذي أدى 
إىل تراجع وضع اليمن يف مؤرش بيئة األعمال 

ومؤرش التنافسية.
ولفت إىل وضع الحكومة ضمن أولوياتها 
تعزيز البيئة االســتثمارية وزيادة مشاركة 
القطاع الخــاص يف جهود التعــايف وإعادة 
اإلعمار من خــالل تطوير وتنفيذ حزمة من 
السياسات وعى رأسها إعداد األطر القانونية 
والتنظيمية لبناء رشاكة فاعلة بني القطاعني 
العام والخاص املحيل والخارجي يف مشاريع 
البنية التحتية واملشاريع الخدمية ومشاريع 
اإلعمار، وتشــجيع إقامة نماذج اقتصادية 
جاذبة لالستثمار، وكذلك تشجيع االستثمار 
السيما يف قطاعات االتصاالت والنقل والنفط 
والكهرباء واألســماك، ويف إنشــاء املناطق 

االقتصادية.

عقــدت املحكمــة العســكرية يف املنطقة 
العسكرية الثالثة، األربعاء، جلستها العلنية الـ11 
يف القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة 
باتهام عبدامللك بدر الدين الحوثي و74 آخرين 
باالنقالب العســكري عى النظام الجمهوري 
والسلطات الرشعية والدستورية والتخابر مع 
دولة أجنبية )إيران( وارتكاب جرائم عسكرية 

وجرائم حرب.
وعقدت الجلسة برئاسة القايض عقيل محمد 
محســن تاج الدين رئيس املحكمة وبحضور 
ممثل االدعاء العســكري املقدم قايض فيصل 
عبده طاهــر الحميدي، للنظــر فيما يقدمه 
محامو الدفاع من رد عى دعاوى االدعاء املدني 
والشخيص والذين طلبوا فرصة للرد عى الدعاوي 
املدنية والشــخصية وعى الدعوى العامة إىل 

الجلسة القادمة.
وحرض محامو املجني عليهم بأشــخاصهم 
من املترضرين من األلغام الفردية املحرمة دولياً 
وبرتت أطرافهم السفلية جزئياً وكلياً وسببت 
لهم إعاقات مســتديمة والتي زرعها املتهمون 
الحوثيون يف األماكن املدنية والعسكرية، وطالبوا 
اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال املتهمني والحكم 

عليهم بالتعويض الكامل العادل.
كما حرض وكالء ورثة من استشهدوا جراء 
القصف املتعمــد من املتهمني عــى املدنيني 
والعســكريني ســواء بالقصف بالصواريخ 
أو بالرصاص الحي وقدمــوا دعواهم بالحق 
الشخيص واملدني، مطالبني بإجراء القصاص 

الرشعي ضد قيادات الحوثيني والحكم عليهم 
قصاصاً وتعزيرًا والتعويــض الكامل والعادل 
لورثة من استشهدوا كونهم فقدوا من يعولهم  
وألرسهم، وأرفقــت جميع الدعــاوى بملف 

القضية.
وقدم محامي وزارة الدفاع مجموعة وثائق 
وتقارير مفصلة ومبينــة إلجمايل ما ترضرت 
به وزارة الدفاع، كما قــدم أعداداً من الجريدة 

الرســمية عبارة عن مجموعة مــن املجلدات 
لقرارات تعيني املتهمني االنقالبيني املوجودين 
يف قرار االتهام الصادرة منهم خالل الفرتة من 
2015م 2019-م أرفقت جميعها بملف القضية، 

مطالباً من عدالة املحكمة الحكم عى املتهمني 
بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها 

العسكرية.
وخالل جلستها، استمعت املحكمة ملحامي 
املجني عليهم واملدعني بالحق الشخيص واملدني 
وما قدموه من الدعاوي املدنية والشخصية يف 
وقائع قتل ورشوع قتل وجرائم حرب املرتكبة 

من قبل املتهمني وغريها.
ويف نهاية الجلسة، استمعت املحكمة ملمثل 
االدعاء العسكري والذي أوضح لعدالة املحكمة 
أن النيابة العامة العســكرية قد طالبت إنزال 
أقىص العقوبات كون املتهمني قد ارتكبوا جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية والتي جرمتها املادة 
21 من القانون الجنائي العســكري رقم 21 
لسنة 1998م والتي تجرمها أيضاً االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية والجمهورية اليمنية طرفاً 
فيها يف املــواد رقــم )31، 32،، 33، 34( من 
اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية املدنيني 
واملعاهدات الدولية الخاصة بحرض زرع  األلغام 
الفردية، مؤكداً أن الجرائم ما زال ارتكابها من 
قبل املتهمني مستمرًا إىل يومنا هذا ويشهد عى 
ذلك العالم واكتفى االدعاء العسكري  بما ورد 

بملف القضية ويطالب بحجز القضية للحكم.
وقررت املحكمة منح محامي الدفاع فرصة 
أخرى للرد عى الدعاوي املقدمة من النيابة العامة 
ومن وزارة الدفاع ومن األفراد املجني عليهم ومن 
أولياء الشهداء وذلك للجلسة القادمة وعى وزارة 
الدفاع تنفيذ القرار السابق بشأن أتعاب املحاماة.

االدعاء العسكري: المتهمون ارتكبوا جرائم حرب ضد اإلنسانية

مأرب.. املحكمة العسكرية تعقد جلستها الـ11 ملحاكمة 75 من رموز قادة االنقالب احلوثي 

رفع تصنيف مليشيا الحوثي 
دفعها  إرهابيــة"  "منظمة 

ملمارسة مزيد من اإلرهاب  
قال وزير اإلعالم والثقافة 
والسياحة معمر اإلرياني، إن 
إعالن الخارجية األمريكية 
فرض عقوبــات عى اثنني 
من كبار القيادات العسكرية 
ملليشــيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران، خطوة 
نحــو العــودة للمســار 

الصحيح. 
وقــال الوزيــر اإلرياني يف 
ترصيح لوكالة االنباء اليمنية 
)سبأ( "إن مليشــيا الحوثي 

اثبتت عــدم اكرتاثها بدعوات 
وجهود إنهاء الحرب وإحالل 
الســالم، واعترت قرار رفع 
تصنيفها "منظمة إرهابية" 
تشجيعاً لها ملمارسة مزيد من 

اإلرهاب ".
وأضــاف اإلريانــي " أنه 
ومنذ قــرار اإلدارة االمريكية 
إلغاء تصنيف مليشيا الحوثي 
"منظمــة إرهابيــة" أدارت 
ظهرها لكل دعــوات التهدئة 
وإحــالل الســالم، وذهبت 
بإيعاز وإمالء إيراني لتصعيد 
عملياتها العســكرية، ورفع 
وترية هجماتها اإلرهابية عى 

األعيان املدنية يف مدينة مأرب 
واململكة العربية الســعودية 
الشقيقة باستخدام األسلحة 

اإليرانية ".
ودعــا اإلريانــي، اإلدارة 
الدويل  األمريكية واملجتمــع 
ملواصلة الضغط عى مليشيا 
الحوثي وتصنيفها ضمن قوائم 
اإلرهاب الدوليــة، ومحاكمة 
قياداتهــا كمجرمــي حرب 
إنصافا لضحايا مئات اآلالف 
من الجرائم واالنتهاكات التي 
ارتكبتها بحــق اليمنيني منذ 
انقالبها عى الدولة، وضمانا 

لعدم إفالتهم من العقاب

طلع النائب العــام الدكتور أحمد 
املوســاي ، األربعاء، ومعــه وكيل 
محافظة حرضموت لشؤون الوادي 
والصحراء عصام الكثريي، عى أوضاع 
نيابتي اســتئناف وادي حرضموت 
ومديرية سيئون ومصلحة اإلصالح 

والتأهيل بوادي حرضموت.
واســتمع النائب العام والوكيل 
الكثــريي ومرافقيهما اىل رشح واف 
من رئيس نيابة اســتئناف سيئون 
القايض عبدالنارص سنكر ومدير عام 
األمن والرشطة بــوادي حرضموت 
والصحراء العميد مبارك العوبثاني 
ورئيــس نيابة اســتئناف مديرية 
سيئون القايض حلمي بن دهري، عن 
طبيعة سري عمل النيابة واملصلحة 
والصعوبات التي تواجههما ، وأهم 
االحتياجات الرضورية التي تســهم 
يف تعزيز العمل والبــت والفصل يف 

كافة القضايا دون تأخري وبما يحقق 
العدالة بني املواطنــني، ومضاعفة 
الجهود، واإلرساع يف حل كافة قضايا 
املســجونني وفقاً للقانون لتفادي 

انتشار كورونا .
وناقــش النائب العــام والوكيل 

الكثريي يف لقاء ضم رئيس وأعضاء 
الســلطة القضائية والنيابة ومدير 
عام األمن والرشطة بوادي حرضموت 
والصحــراء والوحــدات األمنية يف 
املديريات، أوجه التنسيق املشرتك بني 
السلطتني املحلية والقضائية والدعم 

املتواصل بما يحقق استقالل وتعزيز 
دور الهيئات القضائية والحرص عى 

إحقاق العدل واملساواة .
وأشاد النائب العام بالجهود املبذولة 
من ِقبل قيادة السلطة املحلية بوادي 
حرضموت وكافة الكوادر القضائية 
يف ظل ظروف اســتثنائية..موضحا 
بأن الفرتة القادمة سيتم تنفيذ برامج 

تأهيلية للكوادر القضائية .
وأكد وكيــل املحافظــة عصام 
الكثريي، عى أهمية تعزيز السلطة 
القضائية بوادي حرضموت من خالل 
تقديم الدعم واالهتمام وتأهيل الكوادر 
القضائيــة ملضاعفــة أداء القضاء 
والنظر يف القضايا املختلفة واإلسهام 
يف حلها والتخفيف من عناء املواطنني..
مبديا استعداد السلطة املحلية وفقا 
إلمكانياتها العمــل عى تأهيل نزالء 

املصلحة يف مختلف املجاالت.

في ندوة حكومية - دولية افتراضية أكدت أهمية شراكة القطاعين العام والخاص.. 

الوزير باذيب: التنمية االقتصادية واالجتامعية والنهوض االقتصادي 
تظل عملية تشاركية بني خمتلف القطاعات

 اإلرياين: فرض عقوبات أمريكية عىل اثنني من كبار القيادات العسكرية 
للمليشيا احلوثية خطوة نحو العودة للمسار الصحيح

النائب العام للجمهورية يطلع عىل أوضاع نيابة استئناف سيئون ومصلحة اإلصالح والتأهيل بوادي حرضموت 
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وزارة الداخلية تدشن احلملة اإلعالمية األمنية لدعم صمود مأرب وتدعو اجلميع للدفاع والذوذ عن اجلمهورية 
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استضافت حكومتا الســويد وسويرسا االثنني 
بالتعاون مع األمم املتحدة مؤتمرا افرتاضيا شارك 
فيه ممثلو 100 دولة ومنظمــة دولية وأممية يف 
نيويورك لجمع ترعات لتمويل خطة االســتجابة 

اإلنسانية لليمن للعام2021.
األمني العام لألمــم املتحدة يف كلمة ألقاها خالل 
افتتاحه املؤتمر الــدويل للمانحني أوضح أن األمم 
املتحدة تحتاج إىل 3.85 مليار دوالر لدعم 16 مليون 
يمني عى شــفا كارثة إنســانية مناشداً جميع 
املانحني بأن يمولوا الحملة بسخاء لوقف املجاعة.. 
مؤكداً أن املساعدة التي يتعهد بها املانحون لن تمنع 
انتشار املجاعة وتنقذ األرواح فقط بل ستساعد يف 

تهيئة الظروف لسالم دائم.
أنطونيو غوترييش عر عن أســفه النخفاض 
التمويل اإلنســاني املخصص لليمن العام املايض 
حيث تلقت األمم املتحدة 1.9 مليار دوالر أمريكي، أي 
نصف ما احتاجته املنظمة الدولية ونصف ما حصلت 
عليه يف العام السابق.. مشرياً إىل أن هذا النقص قد 
تزامن مع انهيار العملة اليمنية وجفاف التحويالت 
املالية من اليمنيني يف الخارج حيث رضبت جائحة 
)كوفيد 19( االقتصادات يف كل مكان فخلف تأثريا 

وحشيا.
وقال : إن املجاعة تثقل كاهــل اليمن ما يجعل 
السباق مستمرا إذا أردنا منع الجوع واملجاعة من 
إزهاق أرواح املاليني ، موضحاً أن أكثر من 20 مليون 
يمني يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية والحماية وأن 

النساء واألطفال هم األكثر ترضراً.

االحتياج لدعم إغاثي واقتصادي 
يف كلمة بالدنا قــال رئيس مجلس الوزراء معني 
عبدامللــك : يف هــذا املؤتمر املهــم لتمويل خطة 
االستجابة اإلنســانية لليمن للعام الحايل 2021م، 
أود أن أشكر السيد األمني العام وكل من سويرسا 
والسويد استضافتهم للمؤتمر وجهودهم إىل جانب 
وكيل األمني العام لألمم املتحدة السيد مارك لوكوك 
يف تنظيم املؤتمر وحشد الدعم الدويل لتمويل جهود 
اإلغاثة يف اليمن، وكذلك أشــكر الدول الشــقيقة 
والصديقة التي دعمت اليمن خالل السنوات املاضية 
ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية وغريها من 
الدول الشقيقة والصديقة التي كان لها دور كبري 

يف تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأشار الدكتور معني عبدامللك إىل أن بالدنا يعاني 
أوضاعا قاســية وصعبة ويحتاج إىل وقوف دول 
العالم معه بالدعــم اإلغاثي واالقتصادي، لتفادي 
تردي األوضاع وتضاعف األزمة اإلنســانية، وإنه 
دون دعم االقتصاد واستقرار العملة لن تستطيع 
التدخالت اإلنســانية معالجة أو إيقاف التدهور 

القائم.

مجاعة وأولويات 
ولفت إىل أن االقتصــاد اليمني يمر حاليا بأزمة 
حادة، فقد تجاوزت نسبة التضخم يف أسعار السلع 
والخدمات 50،%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية 
بواقع %40، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح 
عى األزمة اإلنسانية .. منوها بالتدخل الكريم من 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية عام 2018م 
وتقديمهــم لوديعة مالية للبنــك املركزي بقيمة 
2 مليار دوالر، األمر الذي أســهم يف تخفيف ِحدة 
األزمة اإلنسانية وتجاوز خطر املجاعة واستقرار 
العملة حينها.. مشددا عى أنه ينبغي اآلن أن يكون 
دعم االقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية 

عاجلة.

آلية مصارفة األموال 
رئيس الوزراء دعا األشــقاء واألصدقاء إىل دعم 
الحكومة واالقتصاد والرشاكة معها لتعزيز عمل 

مؤسســات الدولة.. محذرا من خطورة التعامل 
خارج إطار مؤسسات الدولة كونه يهدد بتقويضها 
وانهيارها، وهذا خطأ فادح يقود إىل الفوىض وأرضار 
طويلة األمد.. داعيا بشكل واضح إىل رضورة وضع 
آلية ملصارفة األموال املقدمــة من املانحني للعمل 

اإلغاثي يف اليمن عر البنك املركزي اليمني.

عام التعافي 
وقال إن حكومة الكفاءات السياسية تعمل بجهد 
ملعالجة تحديات وتراكمــات معقدة من العاصمة 
املؤقتة عدن، وقد اســمينا هذا العام بعام التعايف 
ونعمــل إلنجاز إصالحات جوهرية تســهم برفع 
إيرادات الدولة وترشيد النفقات وتحسني الخدمات 
والرفع من أداء املؤسســات وتفعيل عمل األجهزة 

الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

دعم مسار التنمية
وأفاد بأن الحكومة اليمنية أســهمت عى مدار 
الســنوات املاضية قدر املســتطاع يف جهود حشد 
التمويالت الالزمة لخطط االســتجابة اإلنسانية، 
وقدمت كل الدعم والتســهيالت املطلوبة لنشاط 
املنظمات اإلغاثية، وكان ومايزال تقييمنا إيجابيا 

لجهود ونشاط هذه املنظمات، رغم أن هناك الكثري 
الذي ينبغي إصالحه.. مؤكدا الحاجة الســتثمار 
املساعدات اإلنســانية بصورة أكثر كفاءة، وأن ال 
يتم التســامح إطالقا مع إهدار هذه املساعدات أو 
نهبها أو حرفها عن مسارها ووصولها ملستحقيها.
وشدد عى إعطاء اليمنيني أمل بتخصيص جزء 
من الدعم ملسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسني 
ُســبل العيش.. مجددا التأكيد عى التزام الحكومة 
بتسهيل عمل املنظمات اإلغاثية واإلنسانية وتسهيل 
وصول املســاعدات، والحرص عــى الرشاكة مع 
املانحني واملنظمات العاملــة يف اليمن، ليس فقط 
كمستفيدين من املساعدات، ولكن أيضا كرشكاء 

يف التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة.

1.67 مليار دوالر 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
"أوتشا" أعلن عر بيان نرش عى موقعه الرسمي 
عن اجمايل التعهــدات املالية خالل مؤتمر املانحني 
لليمن 2021 حيث بلغت 1.67 مليار دوالر أمريكي. 
وقدمت اململكة العربية السعودية التعهد األكر 
بـ 430 مليون دوالر، يليها أملانيا ب 244.80 مليون 
دوالر مخصصة لصندوق التمويل اإلنساني يف اليمن، 

واإلمارات العربية املتحدة ب 230 مليون دوالر، ثم 
الواليات املتحدة األمريكيــة بـ 191 مليون دوالر، 
فاململكة املتحدة 123.23 مليون دوالر، فاملفوضية 

األوروبية 116.28 مليون دوالر. 
وجاءت بقية التعهدات من الدول املشاركة عى 
النحو التايل: كنــدا 56.01 مليون دوالر مخصصة 
لصنــدوق التمويل اإلنســاني يف اليمــن، اليابان 
ترعت ب 47.50 مليــون دوالر للعام 2021 و 49 
مليون أخرى للعام 2022 لتمويل خطة االستجابة 
اإلنسانية لليمن، الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 
40 مليــون دوالر، الســويد 31.55 مليون دوالر 
مخصصة لصندوق التمويل اإلنســاني يف اليمن، 
النرويج 23.93 مليون دوالر لدعم صندوق التمويل 
اإلنساني يف اليمن، هولندا 23.03 مليون دوالر لدعم 

صندوق التمويل اإلنساني يف اليمن .
فيما قدمت الدنمارك 20.72 مليون دوالر لدعم 
صندوق التمويل اإلنساني يف اليمن ، كوريا الجنوبية 
19.22 مليــون دوالر مخصصة لصندوق التمويل 
اإلنســاني يف اليمن ، سويرسا 15.49 مليون دوالر 
مخصصة لصندوق التمويل اإلنســاني يف اليمن ، 
فرنسا 13.46 مليون، الكويت ترعت ب 10 ماليني 
للعام 2021 و10 ماليني دوالر أخرى للعام 2022 

لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن، النمسا 
7.34 مليون دوالر، بلجيكا ترعت ب 6.12 مليون 
دوالر لدعم صندوق التمويل اإلنســاني يف اليمن 
و 6.12 مليــون أخرى لتمويل خطة االســتجابة 

اإلنسانية لليمن 2022م.
كما قدمت إيرلنــدا 6.12 مليون لدعم صندوق 
التمويل اإلنســاني يف اليمن، إيطاليا 6.12 مليون 
دوالر، لوكسمبورغ 2.26 مليون دوالر لدعم صندوق 
التمويل اإلنساني يف اليمن، املغرب ترعت بمليون 
دوالر، إيســلندا ترعت ب 759 ألــف دوالر لدعم 
صندوق التمويل اإلنســاني يف اليمن و 1.5 مليون 
دوالر لتمويل خطة االســتجابة اإلنسانية لليمن 
2022، سلوفينيا 147 ألف دوالر، كرواتيا 100 ألف 
دوالر أمريكي، ماليزيا 100 ألف دوالر لدعم صندوق 
التمويل اإلنساني يف اليمن، الفلبني 100 ألف دوالر 
مخصصة لصندوق التمويل اإلنســاني يف اليمن، 
بلغاريا 61 ألف دوالر أمريكي، أستونيا 61 ألف دوالر 
أمريكي، موناكو 61 ألف دوالر أمريكي، الرازيل 50 
ألف دوالر أمريكي، بروناي دار السالم 50 ألف دوالر، 
اليونان 37 ألف دوالر أمريكي، مالطا 37 ألف دوالر 
لدعم صندوق التمويل اإلنساني يف اليمن، قرص 25 
ألف دوالر لدعم صندوق التمويل اإلنساني يف اليمن.

مخيبة لآلمال
األمني العام لألمــم املتحدة قال إن نتائج مؤتمر 
التعهدات املالية الخاص بدعم االستجابة اإلنسانية 

يف اليمن "مخيبة لآلمال".
وأضاف أنطونيو غوترييش يف مؤتمر صحفي أن 
"إجمايل التعهدات املُعلنة يف املؤتمر يقل عما تلقته 
جهود اإلغاثة العام املايض كما يقل بمليار دوالر عما 
تم التعهد به يف مؤتمر مماثل لدعم اليمن عام2019، 

وفق موقع أخبار األمم املتحدة.
وأكد األمني العام أن ماليني األطفال والنســاء 
والرجال يف اليمن بحاجة ماسة إىل املساعدات للبقاء 

عى قيد الحياة.
وقال إن تقليص املســاعدات يعد بالنسبة لهم 
عقوبة باإلعدام" داعيا الدول التي لم تقدم تعهدات 
إىل إعادة النظر فيما يمكن أن يفعلوه للمساعدة 
يف الحيلولة دون حدوث أســوأ مجاعة يمكن أن 

يشهدها العالم منذ عقود. 

مساعدات غير كافية
من جانبه حذر منسق شــؤون اإلغاثة لألمم 
املتحدة يف حاالت الطوارئ من أن األمم املتحدة ال 
يمكنها أن توقــف حصول مجاعة يف اليمن إن لم 
تحصل عى أمــوال باإلضافة لتلك التي تم التعهد 
بها يف مؤتمر املانحني لليمن، نحو1.7 مليار دوالر.
وقال مارك لوكوك -خالل مؤتمر صحايف عقد 
بعد انتهاء املؤتمر- : لم نحصل اليوم عى تعهدات 
بتقديــم 1.9 مليار، وهو املبلغ الذي أشــار إليه 
برنامج الغذاء العاملي ملنع حدوث املجاعة، ولذلك 
إذا لم نحصل عى األموال ســتكون هناك مجاعة 

أكر يف اليمن".

بحث عن تمويل اضافي 
وأكد لوكوك أن األمم املتحدة ستبحث إمكانية 
عقد مؤتمر إضايف خالل العام الجاري يف محاولة 

لحشد املزيد من الترعات.
ولفت إىل "رضورة وقــف العراقيل التي تحول 
دون وصول جزء من املساعدات اإلنسانية يف بعض 
املناطق، نحاول معالجة هذا املوضوع والحيلولة 
دون تحويل مسارها ونقوم بفحص ذلك، املشكلة 
التي تواجهنا اآلن هــي أننا ال نملك ما يكفي من 
األموال، وهذا هو السبب وراء األزمة التي نواجهها، 
أي عدم تقديم الدول املانحة ما يكفي من الترعات 

لصندوق اإلغاثة الخاص باليمن".

تقرير44
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مؤمتر املانحني .. خيبة أمل أممية وحتذيرات من عدم احتواء املجاعة يف اليمن

    لوكوك: نبحث إمكانية عقد مؤتمر إضافي خالل العام الجاري لحشد المزيد من التبرعات

  الحكومة: ندعو إلى وضع آلية لمصارفة األموال المقدمة من المانحين للعمل اإلغاثي عبر البنك المركزي اليمنًي
      نحـــــــذر من خطورة التعامل خارج مؤسسات الدولة

       البـــــد من استثمار المساعدات اإلنسانية بصورة أكثر كــــــــفاءة 
     ال تسامح مع إهدار المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها ووصولها لمستحقيها

       غوتيريش: تقلــيص المســاعـــــدات بمثــابة عقــوبة إعــــدام

يف الوقت الذي تحشد األمم املتحدة طاقاتها بتمويل 
خطة االستجابة االنسانية للعام الحايل لتاليف مجاعة 
محتملة جراء نتائج الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي 
واستيالئها عى موارد الدولة وقطعها رواتب املوظفني 
ونهب االحتياطي االجنبي ونهب املساعدات واإلغاثات 
وفرض جبايات أثقلت كاهل الشعب باإلضافة الحتكار 
املشتقات النفطية بهدف ازدهار السوق السوداء التي 
يديرها قيادات فيها، تواصل املليشــيا حربها العبثية 
بهجومها عى مأرب واستهدافها للنازحني والساكنني 

األمر الذي تسبب بمضاعفة الحالة اإلنسانية. 
األمني العام لألمم املتحدة غوترييش يف كلمة بمؤتمر 
املانحني الدوليني قال :إن أربعة ماليني شخص يف جميع 
أنحاء اليمن أجروا عى تــرك منازلهم، وإن العملية 
الهجومية األخرية التي ينفذها الحوثيون يف مأرب تهدد 

بترشيد مئات اآلالف من األشخاص.
رئيس الوزراء قال يف كلمته بمؤتمر املانحني : وأنا 
أتحدث إليكم اآلن تتعرض مدينة مأرب التي تحتضن 
أكثر من 2 مليون نــازح هربوا إليهــا من اإلرهاب 
واالضطهاد والقمع الوحشيني الذي تمارسه جماعة 
الحوثيني العنرصية عى املواطنني يف مناطق سيطرتها 
منذ انقالبها عى الدولة واملسار السيايس وإشعالها 
الحرب يف سبتمر 2014م، تتعرض األحياء السكنية 
ملدينة مــأرب ومخيمات النازحــني لقصف إجرامي 
بالصواريخ الباليســتية وأنواع أخرى من الصواريخ 

واملقذوفات.
وأضاف الدكتور معني عبدامللــك : أرجو أن يكون 
بوسعكم تخيل ما يعانيه 2 مليون يمثلون %60 من 
إجمايل النازحني يف اليمن من ِقبل مليشــيا تحرتف 
القتل والتعذيب واإلخفاء القرسي وفقا لكل التقارير 
اإلنســانية والدوليــة، والحقيقة أنه منــذ اتفاقية 
ستوكهولم يف ديسمر 2018م التي أوقفت استعادة 
القوات الحكومية مليناء الحديدة املهم، هناك تصعيد 
للحرب من طرف واحد هو مليشيا الحوثيني العنرصية 
سواء عى املواطنني يف مناطق سيطرتها أو عى مناطق 
تحت سيطرة الدولة، ورفضت املليشيا االنقالبية كل 
مبادرات السالم والتهدئة بما يف ذلك نداء األمني العام 
لألمم املتحدة لوقف إطالق النار وحشد الجهود ملواجهة 

جائحة كورونا.
وجدد التأكيد أنه ال مجال ملعالجة األزمة اإلنسانية 
إال بتحقيق السالم، كما جدد التزام الحكومة اليمنية 
بمسار الســالم، واالســتعداد للتعامل اإليجابي مع 
كافة املبادرات التي تقود إىل سالم مستدام يستند عى 
املرجعيات التي توافق عليها اليمنييون واإلقليم والعالم، 
وهي املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة وباألخص القرار 2216، سالم مستدام ينهي 
معاناة اليمنيني.. الفتــا إىل ترحيب الحكومة اليمنية 
باملســار الدبلومايس الذي أعلنتــه اإلدارة األمريكية 

الجديدة إلنهاء الحرب يف اليمن، إدراكا منها بأن الواقع 
اإلنساني الصعب والتدهور االقتصادي ما هو إال أحد 
تداعيات الحرب التي شنتها وتستمر يف إشعالها مليشيا 

الحوثي االنقالبية منذ سبتمر 2014م.
واختتم كلمته بالقــول: جميعكم تابع الهجوم 
اإلرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي االنقالبية عى 
مطار عدن يف 30 ديسمر املايض، حيث تم استقبال 
حكومة الكفاءات السياسية بثالثة صواريخ موجهة 
بدقة بهدف اإلجهاز عى الحكومة وخلق حالة من 
الفوىض وتأجيج الرصاع، ولوال لطف الله ورعايته 
لحقق هذا الهجوم اإلرهابــي هدفه بالقضاء عى 
أعضاء الحكومة، حيث سقط عى إثر هذا الهجوم 
اإلرهابي أكثر من مائة شهيد وجريح، منهم ثالثة 
شهداء من موظفي البعثة الدولية للصليب األحمر، 
ومسؤولني مدنيني يف الدولة وموظفني يف مطار عدن، 
وهذا االستهداف اإلرهابي ملطار مدني عند وصول 
حكومة تمثل فرصة للسالم وتعر عن توافق اليمنيني 
إلنهاء الرصاع واالنقسام، يدلل عى أن هذه املليشيات 
غري جادة تجاه السالم ومستمرة وبدعم من إيران يف 
مسار العنف والحرب ضد الشعب اليمني ويف استغالل 
الوضع اإلنســاني البتزاز املجتمع الدويل .. مقدما 
الشكر والتقدير العايل للعاملني يف املجال اإلنساني 
واإلغاثي لجهودهم الجبــارة وتحملهم املخاطر يف 

سبيل تخفيف املعاناة.

استهداف الحوثيين للنازحين بمأرب.. مضاعفة للحالة االنسانية 
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أشــاد فخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية القائد االعى 
للقوات املســلحة باملواقف الوطنية والبطولية 
الخالدة التي اجرتحها قائد قوات األمن الخاصة 
بمحافظة مأرب العميد عبدالغني شعالن، ورئيس 
عمليات قوات االمن الخاصة العقيد نوفل الحوري، 
دفاعا عــن االرض والوطن والثورة والجمهورية 
والثوابت الوطنية ومواجهة املليشــيا الحوثية 
املدعومة إيرانيا بكًل ببسالة مع رفاقهم االبطال 
الذين  جسدوا ملحمة تاريخية وبطولية سيسجلها 

التاريخ يف أنصع صفحاته.
جاء ذلك يف برقية عزاء ومواســاة باستشهاد 
قائد قوات األمن الخاصة بمحافظة مأرب البطل 
العميد عبدالغني شعالن، ورئيس عمليات قوات 
األمن الخاصة البطل العقيد نوفل الحوري، وعدد 

من رفاقهم من الشهداء االبطال.
وأكد رئيــس الجمهورية، ان دماء الشــهداء 
وتضحياتهم لن تذهب هدراً وأن جبال وصحاري 
ووديان وسهول وكل ذرة من أرض اليمن الغالية 
تزداد تشبثاً باألرض كلما ارتوت من دماء الشهداء 
والجرحى لتطارد فلول العنارص االنقالبية ودحرها 
من كل شــر من ارض اليمــن وتخليصها من 

رشورهم.
وترحم فخامة الرئيس عى الشــهداء امليامني 
الذين قدموا حياتهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن 
الثورة والجمهورية واملكاسب الوطنية.. متمنياً 

للجرحى الشــفاء العاجل.. مؤكداً يف هذا الصدد 
حرص الحكومة بأرس الشهداء والجرحى.. مثمناً 
جهود التحالف العربي بقيــادة اململكة العربية 
الســعودية الداعم للرشعية وجيشها الوطني.. 
مبتهال للموىل عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته 

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصر والسلوان.

كما بعث نائــب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، برقية عزاء ومواساة 
يف استشــهاد القائد البطل العميــد عبدالغني 
عيل عبدالله شــعالن، قائد قوات األمن الخاصة 
بمحافظــة مأرب الذي ارتقــت روحه الطاهرة 
إىل بارئها مع ثلة من األبطال بعد أدوار ومواقف 

بطولية ووطنية مشهودة. 
وأشــاد نائب الرئيس يف الرقيــة بمناقب 
الشهيد البطل ومســريته العسكرية واألمنية 
املرّشفة باعتباره أحد الضبــاط الذين كانوا يف 
صدارة األبطال املواجهني لخصوم وأعداء الوطن 
والجمهورية ويف مقدمتهــم جماعة الحوثي 
االنقالبية الكهنوتية اإليرانيــة التي ذاقت من 
شجاعته واستبســاله الويالت وتجرعت عى 
يده وأيدي رفاقه األبطــال هزائم كبرية وباءت 
مخططاتها بالفشل تحت حنكة قيادته ويقظة 

األجهزة األمنية والعسكرية.
وتطرق نائب الرئيس إىل خصال الشهيد الحميدة 
ونزاهته وشــجاعته التي ُعرف بها يف مختلف 
املواقع العسكرية واألمنية التي تقلدها وصوالً إىل 
قيادته لوحدة قوات األمن الخاصة التي أصبحت 
اليوم بفضل الله ثم بجهوده الكبرية وحدة أمنية 
قــادرة عى صد كل املؤامــرات وتنفيذ مهامها 

الوطنية املطلوبة عى أكمل وجه.
وقال: "لقد أثبت الشهيد البطل العميد عبدالغني 
شعالن جدارته وصدقه ووالءه الوطني يف مختلف 
الظروف وعمــل بإخالص مــع رفاقه وجنوده 
ملجابهة املخططات الحوثية الكهنوتية اإليرانية 
اإلرهابية واختار طريق الحرية والكرامة والدفاع 
عن الشعب واألمة، وترك من بعده صناديد وفرسان 
ماضني عى نفس النهج"، منوهاً إىل تمسك الشهيد 
البطل بقيم الدولة وتحليه باالنضباط واملسؤولية 

ودوره يف مساندة الرشعية ووقوفه جنباً إىل جنب 
مع قوات الجيش الوطني.

كما عر نائب رئيــس الجمهورية عن تعازيه 
الحارة يف استشــهاد البطل العقيد نوفل عاطف 
الحوري رئيس عمليات األمن الخاصة وعدد من 
الشهداء األبطال من أمنيني وعسكريني ومقاومة 
وهم يواجهون بشــجاعة واستبسال هجمات 
املليشيات االنقالبية اإليرانية اإلرهابية، ويجسدون 
نموذجاً عالياً يف التكاتف والتالحم األخوي تجاه 
املخاطر الوطنية، مثنياً عــى أدوارهم البطولية 
الخالدة وكفاحهم وتضحياتهم التي ســيدّونها 

التاريخ بأحرف من نور.
ونوه نائب الرئيس، بالتنسيق والتعاون الكبري 
بني الجيش الوطني واألجهزة األمنية، يف ســبيل 
دحر هجمات املليشــيات وإفشال مخططاتها 
اإلرهابية وهزيمة مــرشوع داعميها اإليرانيني، 
مشيداً ببطوالت الجيش والتضحيات التي يقدمها 
الشهداء األبرار من أجل استعادة الدولة وتحرير 
اليمن من االنقالبيني وحماية املكتسبات الوطنية.
وعر نائب رئيس الجمهورية يف ختام برقيته 
عن أصدق التعازي واملواســاة ألرسة الشــهيد 
البطل شعالن وزمالئه ومحبيه وأرس كل الشهداء 
الذي بذلوا أرواحهم يف سبيل حماية اليمن وأمنه 
واستقراره، سائالً الله تعاىل أن يمن عليهم بالرحمة 
واملغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يكتب 

األجر والعافية للجرحى واملصابني.

أشــاد فخامة الرئيس املشري 
الركن عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد االعى 
للقوات املسلحة باملواقف الوطنية 
والبطولية الخالدة التي اجرتحها 
قائــد قــوات األمــن الخاصة 
بمحافظة مأرب العميد عبدالغني 
شعالن، ورئيس عمليات قوات 
االمــن الخاصة العقيــد نوفل 
الحــوري، دفاعا عــن االرض 
والوطن والثــورة والجمهورية 
ومواجهة  الوطنيــة  والثوابت 
املليشيا الحوثية املدعومة إيرانيا 
بكًل ببسالة مع رفاقهم االبطال 
الذين  جسدوا ملحمة تاريخية 
وبطولية سيسجلها التاريخ يف 

أنصع صفحاته.
جاء ذلك يف برقية عزاء ومواساة 
باستشــهاد قائد قــوات األمن 
الخاصة بمحافظة مأرب البطل 
العميد عبدالغني شعالن، ورئيس 
عمليات قــوات األمن الخاصة 
البطل العقيد نوفل الحوري، وعدد 
من رفاقهم من الشهداء االبطال.
وأكد رئيــس الجمهورية، ان 
دماء الشــهداء وتضحياتهم لن 
تذهب هدراً وأن جبال وصحاري 
ووديان وســهول وكل ذرة من 
أرض اليمن الغالية تزداد تشبثاً 
باألرض كلما ارتــوت من دماء 
الشهداء والجرحى لتطارد فلول 
العنــارص االنقالبيــة ودحرها 
من كل شــر من ارض اليمن 

وتخليصها من رشورهم.
وترحم فخامــة الرئيس عى 

الشــهداء امليامني الذين قدموا 
حياتهم رخيصة يف سبيل الدفاع 
عن الثورة والجمهورية واملكاسب 
الوطنية.. متمنياً للجرحى الشفاء 
العاجل.. مؤكــداً يف هذا الصدد 
حرص الحكومة بأرس الشهداء 
والجرحى.. مثمناً جهود التحالف 
العربي بقيــادة اململكة العربية 
الســعودية الداعــم للرشعية 
وجيشها الوطني.. مبتهال للموىل 
عز وجل أن يتغمدهم بواســع 
رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم 

الصر والسلوان.
كمــا بعــث نائــب رئيس 
الجمهوريــة الفريق الركن عيل 
محســن صالح، برقيــة عزاء 
ومواساة يف استشــهاد القائد 
البطــل العميــد عبدالغني عيل 
عبدالله شــعالن، قائــد قوات 
األمن الخاصة بمحافظة مأرب 
الذي ارتقــت روحه الطاهرة إىل 
بارئها مع ثلــة من األبطال بعد 
أدوار ومواقف بطولية ووطنية 

مشهودة. 
وأشــاد نائــب الرئيــس يف 
الرقية بمناقب الشــهيد البطل 
ومسريته العســكرية واألمنية 
املرّشفــة باعتباره أحد الضباط 
الذين كانوا يف صــدارة األبطال 
املواجهني لخصوم وأعداء الوطن 
والجمهوريــة ويف مقدمتهــم 
الحوثــي االنقالبية  جماعــة 
الكهنوتيــة اإليرانية التي ذاقت 
من شجاعته واستبساله الويالت 
وتجرعت عى يده وأيدي رفاقه 

األبطــال هزائم كبــرية وباءت 
مخططاتها بالفشل تحت حنكة 
قيادته ويقظة األجهزة األمنية 

والعسكرية.
وتطــرق نائــب الرئيس إىل 
خصال الشهيد الحميدة ونزاهته 
وشــجاعته التي ُعــرف بها يف 
مختلــف املواقع العســكرية 
واألمنية التــي تقلدها وصوالً 
إىل قيادته لوحــدة قوات األمن 
اليوم  التي أصبحــت  الخاصة 
بفضل الله ثم بجهوده الكبرية 
وحدة أمنية قادرة عى صد كل 
املؤامرات وتنفيذ مهامها الوطنية 

املطلوبة عى أكمل وجه.
وقال: "لقد أثبت الشهيد البطل 
العميد عبدالغني شعالن جدارته 
وصدقــه ووالءه الوطنــي يف 
مختلف الظروف وعمل بإخالص 
مــع رفاقه وجنــوده ملجابهة 
الكهنوتية  الحوثية  املخططات 
اإليرانية اإلرهابية واختار طريق 
الحرية والكرامــة والدفاع عن 
الشــعب واألمة، وترك من بعده 
صناديد وفرســان ماضني عى 
نفس النهج"، منوهاً إىل تمسك 
الشهيد البطل بقيم الدولة وتحليه 
باالنضباط واملسؤولية ودوره يف 
مساندة الرشعية ووقوفه جنباً إىل 

جنب مع قوات الجيش الوطني.
كمــا عــر نائــب رئيــس 
الجمهورية عــن تعازيه الحارة 
يف استشهاد البطل العقيد نوفل 
عاطف الحوري رئيس عمليات 
األمن الخاصة وعدد من الشهداء 

األبطال من أمنيني وعسكريني 
ومقاومــة وهــم يواجهــون 
بشــجاعة واستبسال هجمات 
املليشــيات االنقالبية اإليرانية 
اإلرهابية، ويجســدون نموذجاً 
عالياً يف التكاتف والتالحم األخوي 
تجاه املخاطــر الوطنية، مثنياً 
عى أدوارهــم البطولية الخالدة 
وكفاحهــم وتضحياتهم التي 
سيدوّنها التاريخ بأحرف من نور.
ونوه نائب الرئيس، بالتنسيق 
والتعاون الكبري بــني الجيش 
الوطني واألجهــزة األمنية، يف 
املليشيات  سبيل دحر هجمات 
اإلرهابية  وإفشال مخططاتها 
وهزيمــة مــرشوع داعميها 
اإليرانيــني، مشــيداً ببطوالت 
الجيــش والتضحيــات التــي 
يقدمها الشهداء األبرار من أجل 
استعادة الدولة وتحرير اليمن من 
املكتسبات  االنقالبيني وحماية 

الوطنية.
وعر نائب رئيس الجمهورية يف 
ختام برقيته عن أصدق التعازي 
واملواساة ألرسة الشهيد البطل 
شعالن وزمالئه ومحبيه وأرس 
كل الشهداء الذي بذلوا أرواحهم 
يف ســبيل حماية اليمن وأمنه 
واستقراره، سائالً الله تعاىل أن 
يمن عليهم بالرحمة واملغفرة، 
وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن 
يكتب األجر والعافية للجرحى 

واملصابني.

في برقية عزاء باستشهاد العميد شعالن ورفاقه

 رئيس اجلمهورية: الشهيد ورفاقه أبطال جسدوا ملحمة تارخيية خالدة
نائب الرئيس: العميد البطل شعالن قائد حمّنك أثبت جدارته وصدقه الوطني يف كل الظروف

في بيانات نعـي باستشهاد قائد القوات الخاصة ورفاقه

رئيس الوزراء:  مواقف وبطوالت  وبصامت القائد شعالن  ستبقى نرباسا يلهم األحرار
رئيس مجلس الشورى: تضحيات الشهداء األبطال ستظل خالدة وستكتب النصر بأحرف من نور
وزارة الداخلية : شعالن بطل واجه مليشيا احلوثي بمسؤولية عالية، ووطنية فذة حتى نال الشهادة
رئيس األركان: الشهيد قائد أمني ومقاتل فذ، كرس جهده لحفظ األمن واالستقرار لمعارك الشرف والبطولة ضد مليشيا االرهاب الحوثية

احلذيفي: الشهيد شعالن اختط طريق العظامء ونذر نفسه وجهده ودمه لوطنه وقضيته
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للوطن رجال وأبطال كثريون يســطرون حروف العشــق الوطني حبا خالصا دون أن 

ينتظروا إطراء أو إشادة أو ثناء من احد  ويقدمون أرواحهم ودماءهم فداء للوطن وأمنه  

واستقراره .

من أولئك الرجال العميد عبد الغني شــعالن الذي  برز شــامخا  يف زمن  املحن 

والشدائد دون تردد أو تراخ أو تفريط أو تريث أو انحراف  ودون االلتفات لضغوطات 

أو محاوالت االبتزاز أو اإلذعان لشعارات زائفة ال تضع ملصالح الوطن والشعب  اي 

اعتبار.

يف سنوات ست خاض الشهيد العميد عبد الغني شــعالن، ورفاقه املعركة األسطورية 

عى مســارات عدة  يف جبهات مأرب الخارجية والداخلية،  معركة إعادة بناء وتشــكيل 

قوات األمن الخاصة وتطويرها  لتؤدي واجبها املقدس واملتمثل  يف الحفاظ عى طمأنينة 

املواطن واستقرار الوطن عى الشكل األمثل. ومعركة تتبع الخاليا الحوثية اإلرهابية ..وبهذا  

شكل كابوساً ورعباً  ملليشيات الحوثي االنقالبية، ببساطة كما يقول اليمنيون تعبرياً عند 

استشهاده "كان شوكة يف حلوق أعدائه".

 خلّد بنضاله الوطني اسما شامخا، وشــيد بحنكته الشخصية وقيادته األمنية جهازاً 

أمنياً قوياً يعرف الجميع جيداً أنهم اعني ساهرة متأهبة دائما، يف اقتفاء خاليا التخريب 

اإلرهابية الحوثية  املدعومة من إيران   الساعية إىل إقالق السكينة العامة.  

الفريق الركن املقديش: دماء الشهداء متثل وقودا لتحرير كل تراب الوطن
اللواء العرادة: الشهيد ورفاقه رووا تراب الوطن بدمائهم وستتذكرهم األجيال بفخر واعتزاز

في تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد البطل العميد عبدالغني شعالن ورفاقه بمأرب

ُشــيع يوم االحد يف مدينة مــأرب، جثمان 
الشــهيد العميد عبدالغني شعالن قائد قوات 
األمن الخاصة بمحافظة مأرب، والعقيد نوفل 
الحوري، رئيس عمليات قوات األمن الخاصة 
بمأرب، وعدد من رفاقهم الذين استشهدوا يوم 
الجمعة املاضية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني 
يف الخطوط األمامية يف جبهة رصواح غربي 

محافظة مأرب.
وجرت مراسيم التشــييع الرسمي، الذي 
تقدمه وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل 
املقديش ومحافظ مأرب اللواء سلطان بن عيل 
العرادة ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن 
سالم بن عبود الرشيف يف املستشفى العسكري 

بمدينة مأرب.

وحملت فرقة املراسم جثامني الشهيد شعالن 
ورفاقه التي وشحت باألعالم الوطنية عى عزف 
املوسيقى العسكرية وأدى املشيعون الصالة 
عليهم ثم انطلق موكب التشييع الشعبي إىل 
مقرة الشهداء رشق مدينة مأرب حيث وريت 

جثامينهم الطاهرة الثرى.
وأثناء مراسم التشييع أشار الفريق الركن 
محمد بــن عيل املقديش. إىل دور الشــهيد 
العميــد عبدالغني شــعالن يف الدفاع عن 
محافظة مأرب والتصدي لعدوان مليشيات 
الحوثية الباغية عى املحافظة منذ الوهلة 
االوىل النقالبها عى الرشعية الدســتورية 

مطلع العام 2015م.
متطرقا اىل أدوار الشــهيد شــعالن يف بناء 

قوات األمن يف مأرب، وأن كان واحداً من أصدق 
ضباط األمن.

وأضاف: أن دماء الشــهداء تمثل وقودا لنا 
لتحرير كل نراب الوطن من مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية
فيما أشاد املحافظ سلطان بن عيل العرادة 
بمناقب الشهيدين شعالن والحوري ورفاقهما 
األبطــال، الذين قدمــوا أرواحهم رخيصة يف 
سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية 
والحفاظ عــى املكتســبات الوطنية حتى 
استشهدوا يف ميادين البطولة والرشف مقبلني 
غري مدبرين وهم يتصدون بشجاعة وبسالة 

لتلك املليشيات الباغية.
مؤكداً أن دم الشــهيد شعالن ورفاقه الذي 

ارتوى بهــا تراب الوطن هي من ســتصنع 
االنتصار عــى املليشــيات الحوثيــة وأن 
تضحياتهم العظيمة التي قدموها ستتذكرها 

االجيال بفخر واعتزاز ألجيال متعاقبة.
بدوره اعتر وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد 
بن سالم بن عبود الرشيف، أن الشهيد العميد 
عبدالغني شعالن من أبرز القيادات األمنية الذي 
كان لها دور بارز يف حفظ األمن واالستقرار يف 
محافظة مأرب وإفشال املخططات الحوثية 
الرامية لنرش الفوىض وإقالق السكنية العامة 

للمواطنني يف املحافظة.
من جهته ترحم رئيس دائرة التوجيه املعنوي 
العميد الركن أحمد األشول عى الشهيد شعالن 
ورفاقه.. مضيفاً "الشــهداء األبرار هم وقود 

لثورة اليمن ضد الكهنوت واإلمامة املتمثلة يف 
املليشيا الحوثية".

وأكد العميد األشول أن أبطال الجيش واألمن 
هم حماة الجمهورية وهم من ســيتحقق 
النرص عى أيديهم وهم صمام أمان الجزيرة 
والخليج واملنطقة العربية بكلها، ألن الحوثي 
ال يمتلك إال العصابات املليشاوية فقط، ويريد 
أن ينفذ املرشوع اإليراني الصفوي يف املنطقة 

العربية.
وأضاف "هؤالء قادتنا يتقدمون الصفوف 
ويكونون عى رؤوس أفرادهم، ال مقارنة بينهم 
وبني قيادات املليشيا القابعة يف الكهوف، وبمثل 
هؤالء تقوم الجمهورية وتحيا اليمن ويكون 

هناك األمان للوطن العربي بشكل عام".

الشهيد البطل العميد/ عبدالغني شعالنالشهيد البطل العميد/ عبدالغني شعالن

قــائــد استثنــائـيقــائــد استثنــائـي
تفــخر به األجيالتفــخر به األجيال
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نظمت شــعبة التوجيه املعنوي يف 
قيادة محور تعز، ندوة إعالمية تحت 
عنوان "توحيد الخطاب اإلعالمي ودوره 

يف معركة التحرير" .
وأوصت النــدوة، التــي حرضها 
رئيس أركان املحور العميد عبد العزيز 
املجيــدي، ورئيس عمليــات املحور 
العميد عدنان رزيق، وقيادات التوجيه 
واالعالم يف األلوية وعدد من الناشطني 
واالعالميني والحقوقيني والصحفيني، 
برضورة توجيه كافة مضامني الخطاب 
اإلعالمي، بما يخدم من املصالحة العليا 
ملحافظة تعز، وباتجاه استكمال تحرير 

املحافظة من املليشيا االنقالبية.
وشدد رئيس عمليات املحور العميد 
عدنان رزيق، يف افتتــاح الندوة، عى 
أهمية الكلمة ودور اإلعالم يف املعركة مع 
مليشيا الحوثي االنقالبية، واملدعومة 
إيرانياُ، مشرياً إىل أن اإلعالم هو حامل 

القضية وروحها.
ونوه إىل األهمية التي يكتسبها اإلعالم 
يف الوقت الراهن، كون الكلمة صارت 
أشــد من الرصاصة واملدفع، عى حد 

قوله.
وتطــرق رئيس عمليــات املحور، 
إىل دور تعــز يف املعركــة الوطنية مع 
مليشيا الحوثي الكهنوتية، الفتاُ إىل أن 
تعز مظلومة وتواجه تحديات كبرية، 

وأفشلت مشاريع داخلية وخارجية.
وأكد إن مأرب تخوض اليوم معركة 
اليمنيني، يف مواجهة مليشيا الحوثي 
اإلرهابيــة ومن ورائها إيــران، التي 
لها مطامــع اقتصادية وسياســية 
يف املحافظة واليمن عامــة، الفتاً إىل 
أن معركة مارب، ســتغري الخارطة 

السياسية لليمن واملنطقة.
من جانبه، تحدث أركان حرب املحور، 
العميد عبد العزيز املجيدي، خالل الندوة، 

قائال: إن الجيش والدولة تواجه تحديات 
كبرية، واملعركة تتطلب شــحذ الهمم 
والتكاتف ضد جحافل التمرد واالنقالب.
املجيدي، إن تعز تحتــاج إىل مزيد 
من الجهد والحرص، "نحن يف معركة 
حاسمة واالعالم له دور وتأثري يف هذا 

الجانب".
كما تحدث العقيد عبد الباسط البحر 
نائب ركن التوجيه املعنوي، يف ورقته 
عن معركة اإلعالم واهميته، الفتاً يف هذا 
الصدد أن الكلمة توازي معركة املدفع 

والرصاصة.
وقال: إن اإلعالم أهم قوة يف املعركة، 
ويعتر الســلطة الرابعة، وهو النسق 

الثاني يف املعركة، عى حد وصفه.
وأكد العقيد البحر، عى دور اإلعالم 
البــارز يف هزيمة العــدو وإضعافه، 
مشرياً إىل أن اإلعالم قدم التضحيات إىل 
جانب كل األبطال املرابطني ضد مليشيا 

الحوثي اإلرهابية.
يف الســياق ذاته، أشار األستاذ فؤاد 
الحمريي نائب وزير اإلعالم السابق يف 
ورقته، إىل أن أسباب االنفالت اإلعالمي 
هو انقالب ونكسة 21 سبتمر، وحالة 

الحرب الحاصلة التي نعيشها.
وتطرق الحمريي، إىل ترشذم األحزاب، 
واالنفراد اإلعالمي، وحالة االستقطاب 
الخارجي، والتمويل اإلقليمي، والذي 
أسهم يف وصول اإلعالم وضعه الحايل 
والــذي عكس عى إضعــاف الجبهة 
الداخلية، ونرش اليأس، والتحدث عن 

أرسار وامور عسكرية.
وأوصــت الورقــة التــي قدمها 
الحمريي، بعدة توصيات منها: التثبيت 
عى املرجعيات األساســية للمعركة، 
وإزالة حالة الفصام الحزبي السيايس 
واإلعالمي، وتفعيل مؤسسات الدولة 

واستكمال التحرير.

وأكدت عى رضورة تفعيل املؤسسات 
اإلعالمية الرسمية، واالهتمام بالتدريب 
والتأهيل، وعقد لقاءات شــبه دائمة 
تضم الجهات الرسمية السلطة املحلية 
واملحــور واألمن مع وســائل اإلعالم 

والناشطني واإلعالميني والحقوقيني.
من جانبه مدير عام مكتب حقوق 
اإلنسان بمحافظة تعز، عى رسحان، 
أشــار خالل ورقته يف النــدوة، إىل أنه 
تم تفعيل وإنشاء مؤسسات الجيش 
واألمن من العدم، الفتاً إىل رضورة عودة 

األحزاب إىل العمل بروح املسؤولية.
وشدد رسحان عى رضورة، أن يكون 
الهّم األول للجميع، هو معركة التحرير 

وتفعيل النظام والقانون والقضاء.
وأكــد مديــر عام مكتــب حقوق 
اإلنسان، عى رضورة احرتام تضحيات 
املدينة وأبطالها، واالرتقاء باملسؤولية 

اإلعالمية من الجميع.

تــرأس محافظ محافظة مــأرب اللواء 
سلطان بن عيل العرادة األحد اجتماعا بقيادة 
رشطة محافظة مأرب ملناقشة األداء األمني 

يف ظل املستجدات الحالية.
واسُتهل االجتماع بقراءة الفاتحة والرتُحم 
عى أرواح جميــع الشــهداء األبطال ويف 
مقدمتهم العميد عبدالغني شعالن قائد قوات 
األمن الخاصة فرع مأرب، ورئيس العمليات 
العميد نوفل الحوري ومن معهم من األبطال 
امليامني الذين سطروا ملحمة بطولية وضحوا 
بأرواحهم يف أقدس معارك الشعب والدولة 

والجمهورية.
وتطرق اللواء العرادة إىل مناقب الشهيد 
العميد عبدالغني عى شعالن ومآثره العظيمة 
وقيادته الناجحة يف وحدته األمنية من حيث 
البناء والتأهيل والتدريب واالنضباط لتصبح 
كما هي عليه اليــوم وحدة فاعلة يف حفظ 
األمن واالســتقرار يف املحافظة التي تضم 

ماليني اليمنيني من السكان والنازحني.
ونقــل اللواء العــرادة تعــازي القيادة 
السياسية لكافة منتسبي األمن يف الشهداء 
األبــرار، مضيفا أن الشــعب اليمني اليوم 
يراهن ويعلق اآلمال عى منتسبي الجيش 
الوطني واألمن لتخليصه من املليشيا الحوثية 
اإلرهابية التي تريد اســتعبادهم وتدمري 

حارضهم ومستقبلهم.
وأشاد اللواء العرادة بمستوى األداء األمني 
املنضبط والراسخ ملختلف األجهزة األمنية 
باملحافظة وما تحققه من نجاحات متتالية 
أثبتت صالبتها يف وجه كل التحوالت، منوها 
إىل أن ثقة املواطنني اليــوم بهذه املنظومة 

األمنية أصبحت يف أعى املستويات.
ورحب اللواء العرادة بالقائد الخلف العميد 
سليم الســياغي املعني قائدا لقوات األمن 
الخاصة باملحافظة مشيدا بسجله األمني 
وامليداني املتميز يف كافة املهام التي أسندت 

إليه وما عرف عنه من صفات تجعل منه خري 
خلف يف مهمته .. وستكون السلطة املحلية 
عونا وسندا لكافة األجهزة األمنية لتحقيق 

مهامها عى أكمل وجه.
من جانبه تحــدث مدير عــام رشطة 
املحافظة العميد يحيى ُحميد عن املستجدات 
الحالية واستعرض بإيجاز الوضع األمني 
باملحافظة مرحبا بالعميد السياغي يف قيادة 
قوات األمن الخاصة خلفا للشــهيد البطل 

عبدالغني شعالن.
ويف االجتمــاع تحدث قائد قــوات األمن 
الخاصة العميد ســليم السياغي مرتحما 
عى روح سلفه القائد البطل ورفاقه وتعهد 
بالسري عى خطاهم يف بذل الجهد والنفس 
لحفظ استقرار املحافظة من خالل مهام 
وأدوار الوحدة األمنية التي أسندت اليه.. كما 
عر عن تقديره لثقة قيادة الوزارة وتعيينه 

يف هذا املنصب.

توفيق الحاج
شهر من املواجهات املستمرة واملعارك 
املستعرة يف مختلف جبهات مارب والجوف 
ومليشيا الحوثي اإلرهابية تهاجم مارب من 
كل االتجاهات مستهدفة املدنيني والنازحني 
بالصواريخ البالستية والطائرات املسرية 
واملفخخة ال يردعها دين وال قيم وال اخالق 
وال اعراف وال إنسانية وال قرارات اممية وال 

إدانات عاملية.
ويف خضــم املواجهــات املســتعرة 
والهجمات الحوثية املسعورة عى مدينة 
مارب املكتظة بماليــني النازحني رفع 
أعضاء مجلس النواب عريضة إىل رئاسة 
الجمهورية تتضمن عــدداً من املطالب 
أبرزها مطالبة رئيس الجمهورية بتحريك 
كافة الجبهات ودعم جبهة مأرب ورصف 

مرتبات الجنود
العريضة التي وقعها تضمنت أكثر من 
سبعني برملانياً مطالبة رئاسة الجمهورية 
والحكومة، بتحريك كافة جبهات القتال 
املتوقفة وتوفري العتاد والسالح لها لتفويت 
الفرصة عى مليشيا الحوثي اإلرهابية من 
تجميع عنارصها وتوجيههم إىل جبهات 

مأرب والجوف.
كما طالب الرملانيــون بتوفري العتاد 

والسالح والذخرية لجبهات مأرب والجوف 
حتى يتمكن املقاتلــون من التحول من 
وضع الدفاع إىل وضع الهجوم، وكذا رسعة 
دفع مرتبات أفراد وضباط الجيش الوطني 
يف مختلف الوحدات القتالية يف محافظة 
مأرب والجوف املتأخرة مع انتظام دفع 

هذه املرتبات مستقبال.
ويف ذات الصدد اصــدرت هيئة علماء 
اليمن بيانا دعت فيه فخامة األخ رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور 
هادي القائد األعى للقوات املســلحة إىل 
تحريك سائر الجبهات، ودعوة أبناء الشعب 
اليمني للنفري العــام، وتقديم مختلف 
أشــكال الدعم املادي واملعنوي للقوات 
املسلحة واألمن ورجال القبائل للذود عن 
املحافظة، ورفد الجبهات يف وجه الحملة 
الحوثية الغاشــمة، عمال بقوله تعاىل: 
}اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبأَْموَالُِكْم 
َوأَْنُفِسُكْم يِف َسِبيِل اللَِّه َذلُِكْم َخرْيٌ لَُكْم إِْن 

ُكْنُتْم َتْعلَُموَن{ ]التوبة: 41[.
كما دعت هيئة علمــاء اليمن جميع 
أبناء الشعب اليمني إىل التضامن والتعاون 
مع مــأرب والنازحني إليهــا، بمختلف 
أنواع الدعم، ورفــض الظلم والطغيان، 
ومقاومتــه وعدم االستســالم لخطاب 
الكراهية والتضليل واالفرتاءات الذي تتبناه 
مليشيا الحوثي لترير عدوانها الغاشم عى 

املحافظة التــي احتضنت كل املظلومني 
واملضطهدين من مختلف مناطق اليمن، 
وال تزال مأرب بما حباها الله من الخري 

تجود عى الشعب اليمني بخرياتها.
إىل ذلك دعا اجتماع موســع ملشــايخ 
ووجهاء قبائل اليمن ومحافظي ووكالء 
املحافظات املحررة،  إىل اعالن النفري العام 
من كل القبائل إلســناد الجيش الوطني 
ورفد الجبهات بآالف املقاتلني حتى يتحرر 
الوطن من عصابة الحوثــي االرهابية، 

واستعادة الدولة الوطنية".
 واعتر مشايخ ووجهاء قبائل اليمن، 
املعركة الحالية بني اليمن وأدوات إيران 
الحوثيني معركة وطنية وجودية بامتياز، 
تعني كل اليمنيني يف كل املحافظات داخل 
اليمن وخارجه ولن تنتهي هذه املعركة اال 
باالنتصار للنظام الجمهوري واستعادة 
الدولة وتسليم الحوثيني السالح للدولة".

وأعلن مشايخ ووجهاء اليمن وقوفهم 
إىل جانب أبناء الشــعب قائلني نحن إىل 
جانب شــعبنا اليمني املظلوم، ونظامنا 
الجمهوري العظيــم، والرشعية املعرتف 
بها محليا ودوليا قواًل وفعاًل ورأًيا ومبدأً". 
مؤكدين" نعلن للعالم أن املرشوع الحوثي 
مرشوع عنرصي، طبقي،غري وطني وهو 
أداة احتالل ونفوذ إيراني دخيل، يعارض 
ديننا اإلســالمي القائم عى مبدأ الحرية 

واملساواة، ويتناىف مع كل املبادئ اإلنسانية، 
ويهدد نسيجنا االجتماعي الواحد، ويحول 
دون مبدأ التعايش، ويمارس إرهاب الدولة 

الذي يعتر أشد أنواع اإلرهاب".
طالب الناشطون واإلعالميون والكتاب 
واملثقفون عر مختلف املنابر والوسائل 
االعالمية رئاسة الجمهورية والحكومة 
وكل رشائح ومكونات املجتمع الوقوف 
مع مأرب التي تخوض معركة الجمهورية 
والكرامة والعروبة وتواجه مليشيا إيرانية 
ساللية ارهابية فارسية معترين التالحم 
مع مأرب واجب املرحلة واي قلم او صوت 
يغرد يف غري هذا الــكالم فهو إما حوثي 

واضح أو عميل مندس.
كما دعا النشطاء واالعالميني والكتاب 
واملثقغني كل ابناء اليمــن إىل النفري إىل 
جبهات القتال دفاعا عــن الجمهورية 
والحرية والكرامة بالنفس واملال والكلمة.

ويجمع مشايخ وعلماء اليمن واملثقفون 
والكتــاب واإلعالميون عــى أن معركة 
مأرب حاليا لن تقرر مصري اليمن الجديد 
فحسب؛ بل مصري الجزيزة العربية كلها 
فهي كما يرون آخر قلعة صامدة يف وجه 
التمدد اإليراني الفاريس يف جزيرة العرب 
كلها، وسقوطها يعني سقوط الرياض 
والدوحة وأبوظبي والكويت وكل عواصم 

الخليج.

برلمانيون وعلما وشخصيات فكرية وإعالمية..

حتريك كل جبهات القتال ودعم جبهات مأرب رضورة دينية وأخالقية

نظمتها شعبة التوجيه بمحور تعز ندوة إعالمية حول نظمتها شعبة التوجيه بمحور تعز ندوة إعالمية حول »»توحيد اخلطاب اإلعالمي ودوره يف معركة التحرير« توحيد اخلطاب اإلعالمي ودوره يف معركة التحرير« 

أشاد باألداء األمني المنضبط والراسخ لمختلف األجهزة األمنية بالمحافظة

حمافظ مأرب يرتأس اجتامعاً أمنياً بحضور قائد القوات اخلاصة اجلديد

مأرب.. أسطورة صمودمأرب.. أسطورة صمود
 اليمن الكربى  اليمن الكربى 

محمد الشيباني

تعد مأرب مركز الثقل االقتصادي" الجيواســراتيجي" 
للثروة النفطية والغاز أي مخزون  الثروة الباطنية, باإلضافة 
إىل مكانتها الحضارية والتاريخية, وموقعها الجغرايف املهم 

الذي يميزها ويربطها بإقليم سبأ. 
األمر الذي جعل لعاب مليشيا الحوثي يسيل طمعا بالتهامها 

كغنيمة ثمينة ليس إال. 
إذ راحت ترمي بكل ثقلها الكالح نحوها بمزيدمن التحشيد 
والتجييش العبثي بأمواج برشية هائلة. .أكوام من األطفال 
والشباب املغرر بهم للزج بهم إىل محرقة املوت الكربى هناك 
عىل أســوار مأرب وعىل مداخل أبوابها الجهنمية ,رشعت 
تسوقهم عنوة إىل مصري قاتم مجهول, محفوف بالفجيعة 

والوقيعة واملوت املحقق..
بغية تحقيق مآرب أســيادهم الحمقى كعبيد يف سوق 
النخاسة وثمن بخس, وكلفة ال تقدر من اإلنسانية املذبوحة 

,غري عابئة بتبعاتها الخارسة املؤكدة.
مليشــيا الحوثي االنقالبية أدركت أخريا أنها أقدمت عىل 
مغامرة حمقى، خرقاء يف معركتها الخارسة حتما, إذ غدت 
تلملم أوراق رهانها الخــارس تجر أذيال خيبتها وهزيمتها 
املنكرة تجىل ذلك يف مشاهد مثرية بشعة, ألكوام برشية مكدسة 

لقتالها املرامية  هنا وهناك عىل امتداد الشعاب والوديان. 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية ليس غريبا عليها هذا العمل 
املشني, وهي تعد العدة موغلة يف التصعيد والتخطيط لهذه 

الحرب الفاصلة املتوقعة. .منُذ زمن بعيد.
لكن خاب رجاؤها وانكرست شوكتها, وتمزق زحفها.

يف مواجهة الجيش الوطني املتوثب ليبدو اليوم أكثر تماسكاً 
وأشد مراسا وصالبة نظرا ملا يدخره من رصيد زاخر بالتجربة 
القتالية الباذخة والعقيدة العسكرية الراسخة, املتسمة باإلرادة 

األسطورية الخالدة التي التقهرأوتتقهقر 
ومن حولهم املقاومة الشعبية الفذة البطلة ورجال القبائل 

االحرار الرش فاء الذين يأبون الضيم واإلذالل. 
هاهي مأرب األن والراهــن ترضب أروع األمثلة وأصدق 
النماذج الوطنية يف البطولة والتضحية والفداء وتقدم الشهيد 
تلو الشهيد باعتبارها القلعة األخرية للجمهورية  ,والحصن 
الحصني للكرامة اليمنية قلعة الصمود والتحدي الذي الينحرس 

أو تلني له قناة حضن األم الدافئ لكل اليمنيني بال استثناء.
ما انفكت تدعو أبناءها األبرار إىل القيام بواجبهم املقدس 
شحذا للهمم ورص الصفوف والطاقات, استجابة للنفري العام, 
ويف مقدمتهم رجال املال والحكومة والتحالف بتقديم الدعم 
واالسناد باملال ومستلزمات القتال والرجال ومأرب محمية 
بالرجال والله محروســة مأرب  وألنها قلب سبأ الحضارة 
والتاريخ رصواح املجد والشموخ هكذا ستبقى عصية رغم 

الداء واألعداء، هكذا هي مأرب عرب العصور واألجيال.
مأرب القردعي, ومــراد, وعبيدة والجدعان وكل القبائل 

األحرار األبطال. .
هاهو الجيــش الوطني يخوض أعتى نزال مســتخدما 
اسراتيجية الهجوم والدفاع معا هي معركة اليمن الكربى,يف 

الذود عن حياض البالد ورشف األمة.
هاهي مليشيا الحوثي اإليرانية تكرش عن أنيابها املسعورة 
بايديولوجيتها املضللة وبجحافلها الجرارة إنما تكشــف 
عن وجهها السافر القبيح يف نفث سموم حقدها وأفكارها 
الشيطانية عرب وسائل إعالمها املغرضة ,إنما تروج للفكر 
الخميني الضال, بخطابها الديني والتحرييض والصاق التهم  

الباطلة وما أنزل الله بها من سلطان    
 ضد معارضيها, وأهــل مأرب تحديدا، لكنها لم تفلح بعد 
ومهما بالغت  يف تعظيم شــهية اطماعها التوسعية بهدف 
االستحواذ عىل منابع النفط والغاز والسيطرة عىل املنافذ الحيوية 

للمحافظة، إال أن محاولتها تلك ستبوء بالفشل الذريع.
وســيهزم الجمع ويولون الدبر, كما انهــزم أجدادهم 
يف معركة القادســية الكربى باالمس .ستلتهم رمال البلق 
والكسارة القطيع تلو القطيع, وستظل مأرب أيقونة السالم

فاتحة النرص.
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   أيـوب الكـهـالي
نجوم السماء ال يمكن إخفاءها وضوء الشمس ال يمكن 
حجبه وجمال القمر ال يمكن خدشه، قواعد أزلية دائمة 
وثابتة ال تتغري، كذلك هم األبطال الذين يصنعون ألنفسهم 
املجد والتاريخ املطرز بالبطوالت الخالدة التي يســتحيل 

تجاهلها أو طمسها.
الشهيد العميد عبدالغني شعالن )ابو محمد( قائد قوات 
األمن الخاصة بمأرب -  أحــد تلك األمثلة حديثة العهد ، 
جميعنا رأى ويرى مأرب وأمن مأرب ودور األمن يف تثبيت 
الطمأنينة والسكينة يف أوساط املواطنني، برغم الضغط 
السكاني الكبري ملاليني السكان والنازحني الذين توافدوا 
لهذه املحافظة مــن مختلف أنحاء البالد هربا من بطش 
املليشيا الحوثية، وبرغم الضغوط الجّمة والكم الهائل من 
محاوالت إقالق السكينة وزعزعة األمن واالستقرار باملدينة 
من خالل مئات الخاليا وااليادي العابثة املندسة واملغروسة 
ألغراض رخيصة تحاول النيل مــن هذه املحافظة التي 
صارت امللجأ الوحيد ألحرار الشــعب اليمني من مختلف 

املناطق.
إال أن األمن بمارب كانت له كلمة الفصل يف كل محاولة، 
فكان العني التي ال تنام والجهد الذي ال يكل واليقظة التي ال 
تمل والقبضة الفوالذية التي تحطمت بقوتها كل املحاوالت 
اليائسة والبائسة برغم كثرتها واختالف أساليبها ودائما 
ما كان لألمن كلمة الفصل والحسم وافشال كل املخططات 
وإبطال املكايد قبل حدوثها وأثبت أمن مأرب أنه صمام 
أمان جدير بالثقة، أثبت وجودة وجعل املواطن يشــعر 

باألمان والطمأنينة.
حتى اصبحت مأرب تضاهي مدن وعواصم كرى من 
الناحية األمنية وهذا ما اتــاح املجال النتعاش املدينة يف 
مختلف املجاالت الحيوية األخرى ألن األمن إذا توفر فهو 
األساس واملشجع والدافع للتقدم واالزدهار والتطور يف 

مختلف املجاالت.
نحن نتكلم عن مدينة تعيش أوضاع حرب واستهدافات 

ممنهجة ومختلفة وباستمرار، كل ذلك لم يأت من فراغ 
بل بجهود رجال مخلصني اوفوا بمــا عاهدوا الله علية 
وجعلوا من أنفسهم أداة لخدمة الشعب والوطن والدفاع 
عن الدين والعرض واالرض، إنه ذلك الشاب امليلء باألنفة 

والعزة والشموخ واالباء ،
شخصيا كان يل رشف العمل بالقرب منه والتحدث معه 
يف عدة مناسبات وبمجرد التأمل يف مالمح وجهه وتناول 
أطراف الحديث معه فانك ترى يف تفاصيله قائداً رزين العقل 
ينبض باألمل والعزيمة والحيوية واإلرصار، ومهما كان 
موضوع حديثك معه إال أنه يمزجه بحب الوطن وأهمية 

الدفاع عن الجمهورية، يشعرك أن التضحيات مهما بلغ 
حجمها إال أنها ال تساوي شيئاً عندما يخص األمر الدفاع 

عن الدين والوطن ومصالح الشعب ومكتسباته.
ولم يكن ذلك األسلوب مجرد كالم لرفع املعنويات وشحذ 
الهمم بل أثبت ذلك خالل حياته املليئة بالبطوالت فقد كان 
رجل األمن األول واســتطاع بناء أمن من ال يشء، وكان 
رجال مقاتال صنديدا مقدام ال يعرف الرتاجع وال الذل وال 
االنكسار ، خاض عرشات املعارك يف جبهات الرشف ولم 
يتنازل خاللها عن موقعه املفضل يف مقدمة الصفوف ، لم 
يعد يوما مهزوما ولم يقبل االستسالم قط فكان شعاره 

إما أن ننترص أو نستشهد. 
اخر تلك املالحم البطولية معركــة البلق التي قال قبل 
خوضها سنذهب الســتعادة البلق أو االستشهاد هناك ، 
وانطلق مع كوكبة من قادة وأفراد األمن األبطال وخاض 
املعركة البطولية وسطر من خاللها أرقى وأسمى أمثلة 
البطولة والرجولة والفداء، ومثلما قالها النرص أو الشهادة 
فقد نال الخيارين معاً، استعاد البلق بعد معركة بطولية 
خالدة ستذكرها االجيال جيل بعد جيالً وسُتدرس يف أنصع 
صفحات كتب التاريخ ، ونال الشــهادة التي فضلها عن 
الحياة التي كان بإمكانه االستمتاع برتف العيش واملال 

والجاه واملنصب واملكانة بحكم موقعه القيادي الهام. 

 لقد رفض كل ذلك وأبى إال أن يخلد اسمه بجانب أحرار 
اليمن ابتداء من الزبريي مرورا بأحرار وعظماء التاريخ 
وصوال إىل الشدادي الذي كان أحد جنوده وسار عى دربه، 
 اختار درب الرجال األحرار األبطال ليرضب بذلك أروع 
األمثلة ويشعل العزائم والهمم يف أنفس املقاتلني من خلفه.

وهذا ما حدث بالفعل فقد كان دمه الزكي بمثابة الفتيل 
الذي أشــعل العزائم وأوقظ الهمم وأصبح اسمه يصدح 
بكافة مواقع وجبهات القتــال وصار املقاتلون يرددون 
قصصه البطولية والخاتمة املرشفة التي اختارها لنفسه 
، وبدال من شعالن واحد صار هناك آالف شعالن يشعلون 
الجبهات ويسطرون املالحم الشعالنية الخالدة ويجرعون 
العدو كؤوس املر التي أذاقهم إياها ابو محمد، واصبحت 
املليشــيات هي الخارس األكر برحيل البطل الهمام ابو 
محمد ألنها صارت تواجه أبا محمد بكافة الجبهات وترى 
بطوالته وشــجاعته وعزمه وإرصاره يف مختلف املواقع 

وتتذوق تنكيله لهم يف كل شر تطأ أقدامهم عليه.
تماما كما قال الشاعر: 

االمنــي  مـــأرب  رجــل  غــاب  وإن 

فكلـــنا عـبـدالـغنـــي شـــعـــالن
الرحمة والخلود لروحك الطاهــرة، العزة والكرامة 
والشموخ ملن سار عى نهجك، النرص لألحرار والرشفاء 

من أبناء اليمن.

شهدت محافظة مأرب، مطلع األسبوع 
موكب تشييع شعبي ورسمي مهيب لشهيد 
الوطن والواجب الشهيد البطل العميد نارص 
سعيد الُرحتي، قائد اللواء الثاني مشرتكة 
ورفاقــه األبطال العميــد الركن عبده عيل 
الوايف، واملالزم أول مروان محسن، واملالزم 
رزاز نعمان الصالحي، الذين استشهدوا وهم 
يؤدون واجبهم الوطنــي دفاعاً عن الوطن 
والجمهورية ومكتسبات الثورة ضد مليشيا 
الكهنوت الحوثية املدعومــة من إيران، يف 

جبهات مأرب.  
وُحمل جثمان الشهداء األبطال ويف مقدمتهم 
الشهيد البطل القائد العميد الُرحتي، عى أكف 
حرس الرشف ملفوفني بالعلم الجمهوري إىل 
مقرة الشهداء رشقي مدينة مأرب، يف موكب 

جنائــزي مهيب تقدمه عدد مــن القيادات 
العسكرية واألمنية واملدنية، وبمشاركة جموع 
غفرية من رفاق الســالح وأقارب الشهداء 

ومحبيهم. 
وخالل التشــييع، أشاد املشيعون بمناقب 
الشهيد الُرحتي، وتضحياته وأدواره الوطنية 
إىل جانب رفاقه األحــرار من أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل يف 
املعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي االنقالبية. 
وفيما تطرق املشيعون إىل العديد من األدوار 
البطولية للشهيد الُرحتي، ورفاقه، تعهدوا 
بامليض قدماً عى دربهم ودرب كل الشهداء، 
حتى تحرير كامل تراب الوطن من براثن هذا 
التمرد الحوثي املتمرد، وبنــاء دولة النظام 

والقانون واملواطنة املتساوية.

وقد استشــهد العميد الُرحتي، ورفاقه 
األبطال، وهــم يقارعون فلــول وبقايا 
اإلنقالب اإلمامي بحلته الجديدة "الحوثيون 
املدعومــون إيرانيــاً" يف جبهــات العزة 
والبطولة واملجد يف مديرية رصواح، غربي 
محافظة مأرب، بعد ان أذاقوا أحفاد اإلمامة 
الكهنوتيني دروساً ال تنىس، وحولوا جبهات 
القتال إىل نار تلتهم كل حشــود وجحافل 
اإلمامــة، إضافة إىل تحويلهــا إىل مقابر 

جماعية لكل تلك الحشود الحوثية. 
العديد ممن عرفوا الشهيد العميد الُرحتي، 
يتحدثون عنه بأنه القائد العســكري الذي، 
ُعرف بتميزه يف رقي أخالقه وتواضعه وحزمه 
يف ذات الوقت، وهو ما انعكس واقعاً ملموساً 
يف جبهات القتــال باملحافظة التي كان أحد 

أعمدتها العسكرية التي ضحى بروحه شهيداً 
يف سبيل حمايتها وتأمينها. 

عن ما قدم الشهيد القائد من معركة بطولية 
ضد املليشيا الحوثية يف جبهة رصواح، وانتهت 
بنرص كبري بعد تلقني املليشيا املتمردة دروًسا 
قاسية وتكبيدها خســائر موجعة، انتهت 
بشهادته مع العديد من رفاقه األبطال، يصف 
جميع من عرفوه تلك التضحيات: "انها الحرية 
والكرامة ألجلها تهون التضحيات، وألجلها 
قدم األبطال أرواحهم رخيصة" من أجل تحرير 

الوطن وإعادة الحرية املنهوبة.
والشــهيد القائد الُرحتي، التحق بالكلية 
الحربية يف العام م، حيث تخرج منها يف0 199 
العام م، حينها بارش مهامه يف معسكر3 199 
صحن الوطن يف محافظة مأرب، تقلد إثرها 

منصب قائد رسية عسكرية يف العام م4 199 
حتى العام م، حيث تقلد منصب عمليات0 200 

إحدى الكتائب العسكرية. 
ويف العــام 2006م، تقلد الشــهيد القائد 
الُرحتي، منصب أركان حرب كتيبة عسكرية، 
ثم يف العام م ُعني قائد كتيبة عسكرية8 200 
حتى عام م، ومن ثم ُعني يف العام م5 4201 201 
رئيًسا ألركان اللواء 26 ميكا، حيث قاد املعارك 
ضد مليشــيا الحوثي املتمــردة من مديرية 
حريب، بمحافظة مأرب، حتى مناطق الساق 
وبيحان، بمحافظة شبوة، وصوالً إىل جبهات 
القنذع، واملالجم، يف محافظة البيضاء، ومن ثم 
ُعني قائًدا للواء الثاني عمليات مشرتكة عام 
2020م حتى استشــهاده وهو يقارع فلول 

االنقالب الحوثي يف جبهات رصواح.

)شـــعـالن(نال اخليارين.. النرص والشهادة

شهدت لبطوالته جبهات مأرب وشبوة والبيضاء

تشييع مهيب جلثامن الشهيد القائد الرُبحتي ورفاقه األبطال
الرُبحتي.. شجاعة نادرة يف سبيل استعادة اجلمهورية من مليشيا اإلرهاب احلوثية
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العميد ذياب القبيل قائد اللواء 143 مشاة أكد 
أن عرشات القتى والجرحى من عنارص مليشيا 
الحوثي اإلرهابيــة املدعومة من إيــران لقيت 

مرصعها يف جبهات رصواح غرب املحافظة.
وأضــاف أن  43 عنرصاً من عنارص مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية لقوا مرصعهم، وجرح آخرين، 
منتصف األسبوع، بنريان أبطال الجيش الوطني 
ورجال املقاومة الشــعبية يف جبهــات القتال 

بمديرية رصواح غرب محافظة مأرب.
وقال العميد القبيل إن أبطال الجيش واملقاومة 
خاضوا منذ ساعات صباح اإلثنني معارك عنيفة 
ضد مليشــيا الحوثي اإليرانيــة يف عّدة جبهات 

بمديرية رصواح.
 وأكد أن عرشات األنســاق تم القضاء عليها 
وتناثرت جثثها يف شعاب ووديان وجبال رصواح 

خالل املواجهات بفعل رضبات األبطال.
وأضاف قائــد اللواء 143 مشــاة أن مدفعية 
الجيش الوطني استهدفت ثكنات وآليات تابعة 
للمليشــيا اإلرهابية وألحقت بها خسائر برشية 
ومادية كبرية منها تدمري أربعة أطقم كانت تحمل 
تعزيزات يف طريقها إىل الجبهة، ومرصع وجرح 

جميع من كانوا عى متنها.
بالتزامن استهدفت مقاتالت التحالف مواقع 
وتجمعات للمليشيا اإلرهابية يف مواقع متفرقة 
بمديرية رصواح، أســفرت عن خسائر برشية 
ومادية يف صفوف املليشيا، منها تدمري 3 أطقم 

كانت تحمل أسلحة وذخائر.

النصر حليفنا
إىل ذلك أكد رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء 
الركن نارص الذيباني، أن أبطال الجيش الوطني 
ورجال املقاومة الشعبية الباسلة وبإسناد مبارش 
من تحالف دعــم الرشعية كرسوا كل الهجمات 
التي شنتها مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة 
من إيران، خالل العرشين يوماً املاضية يف مختلف 
جبهات املناطق العســكرية السادسة والثالثة 
والسابعة، وأيضاً يف جبهات الرابعة والخامسة.

وأضاف اللواء الذيباني، أن املعركة العسكرية 
والقتالية مع العدو الحوثي تميض وفق الخطة 
املرســومة من قبل وزارة الدفاع والقيادة العليا 
للقوات املســلحة، مؤكداً أن العــدو منهار وأن 
النرص سيكون حليف الشعب اليمني الجمهوري 

وقواته املسلحة.
وقال إن أبطال القوات املسلحة ورشفاء اليمن 
يقاتلون مــن أجل تحرير الســكان يف صنعاء 
واملناطق األخرى الخاضعة لســيطرة املليشيا 
اإليرانية، ومن أجل إعــادة الحياة إليهم وإعادة 
األمن واالستقرار والديمقراطية واُللحمة اليمنية 
والوطنية، ومن أجل إزالة الفوارق التي صنعتها 

املليشيا داخل املجتمع اليمني.
ودعا الذيباني، األهــايل يف املناطق الخاضعة 
لسيطرة املليشيا الحوثية بأن ال يدفعوا بأبنائهم 
إىل الهــالك وال ينجروا إىل معارك املليشــيا غري 
محســوبة العواقب والتي ال يهمها الخســائر 

البرشية يف صفوف أبناء القبائل.
وقال: ال تنخدعوا بالدعاية الحوثية وال تخضعوا 
ألساليب اإلكراه واالجبار الذي يمارس عليكم من 
قبل قوى التمرد، فاملجاميع التي دفعت بها خالل 
األيام املاضية قتل نصفها فيما سقط الكثري منهم 
بني أســري وجريح، مشــرياً إىل أن قوات الجيش 
واملقاومة ســتقوم بمطاردة بقية الفلول الهاربة 
وستكون النتائج واضحة وجلية أمام الجميع بدًءا 
من جبهات القتال رشق حزم الجوف مروراً بجبهات 
القتال شمال وغرب مأرب وصوالً إىل جبهات جبل 

مراد وجبهات الساحل الغربي.
وأكد اللواء الذيباني يف ختام حديثه: "ســيتم 
القضاء عى كل من تســول له نفسه أن يشم 
هواء محافظة مــأرب، من أذناب وأدوات إيران 

اإلرهابية".

هزيمة ساحقة
عى صعيد آخر تمكنت قوات الجيش الوطني 
ورجال املقاومة الشــعبية منتصف األســبوع 
الجاري من كرس هجوم شنته املليشيا اإلرهابية، 
والتقدم ميدانياً يف مديريــة رحبة جنوب غرب 

محافظة مأرب.
وقال قائــد جبهة جبل مــراد العميد الركن، 
حسني الحلييس إن الجيش أفشل هجوماً للمليشيا 
الحوثية اإلرهابية عــى مواقع الجيش يف جبهة 
رحبة، ليشــن هجوماً عكســياً كبد من خالله 
املليشيا خسائر كبرية يف األرواح والعتاد، وتمكن 
من تحرير واستعادة مواقع عسكرية اسرتاتيجية.
وأضاف العميد الحلييس بأن املليشيا اإلرهابية 
منيت بهزيمة ســاحقة يف مديرية رحبة جنوب 
غرب املحافظة بعد محاوالتها الفاشلة التي قامت 

بها الخرتاق مواقع الجيش الوطني.
وأفاد قائد جبهة مراد إىل أن املليشــيا الحوثية 
اإلرهابية تلقت رضبة موجعة، وخسائر برشية 
ومادية كبرية يف األرواح والعتاد يف املعركة بمديرية 
رحبة.. مشرياً إىل أن املواقع التي استعادها الجيش 

هي مهمة واسرتاتيجية.
وأوضح أن املعارك العســكرية والقتالية التي 
يخوضها أبطال القوات املسلحة ورجال املقاومة 
من قبائل مأرب وكل رشفــاء وأحرار الوطن لن 
تتوقف حتى تطهــري وتحرير كامل تراب الوطن 

من العصابة اإلجرامية املارقة املدعومة من إيران.
وأشــاد بدور مقاتالت التحالف العربي التي 
شنت رضبات جوية مركزة استهدفت تعزيزات 
عسكرية للمليشيا اإلرهابية قادمة من مناطق 

سيطرتها.

 مصرع العشرات
ويف السياق خاض أبطال الجيش الوطني ورجال 
املقاومة الشعبية منتصف األسبوع الجاري معركة 
بطولية ضد املليشيا الحوثية املدعومة إيرانياً، بعد 
أن حاولت األخرية شن هجوم عى مواقع الجيش 

يف جبهة الكسارة، غربي محافظة مأرب.
وكرس أبطــال الجيش الهجوم الذي شــنته 
املليشــيا اإلرهابية، عى أحــد مواقع الجيش يف 
جبهة الكسارة، وكّبدوها خسائر كبرية يف العتاد 

واألرواح.
وأكد العميد عبده الذيباني أحد القيادات امليدانية 
والعســكرية يف جبهة الكســارة إن املواجهات 
العسكرية أسفرت عن مرصع ما ال يقل عن 35 
عنرصاً من عنارص مليشــيا الحوثي اإلرهابية 
وإصابة آخرين، فيما الذ من بقي منهم بالفرار 

من أمام األبطال. 
وأضاف العميد الذيبانــي أن مدفعية الجيش 
الوطني دمرت مدرعة وعدداً من األطقم التابعة 
للمليشــيا الحوثية اإلرهابية، فيما دّمر طريان 
تحالف دعم الرشعية دبابتــني ومدرعة وثالثة 

أطقم أخرى كانت يف طريقها إىل الكسارة، ومرصع 
جميع من كانوا عى متنها.

وقال العميد الذيباني إن املعارك العســكرية 
واملواجهات التــي يخوضها الجيــش الوطني 
واملقاومة بإســناد من مقاتــالت تحالف دعم 
الرشعية يف جبهات شــمال غرب وغرب مأرب، 
متواصلة لألسبوع الثالث عى التوايل وسط خسائر 
فادحة، تعرضت لها املليشيا الحوثية املدعومة من 

إيران.
حيث دكت مدفعية الجيش تجمعات وتعزيزات 
املليشــيا الحوثية يف جبهات الكسارة، واملشجح 
وهيالن، والتي أسفرت عن سقوط العرشات من 

العنارص الحوثية، بني قتيل وجريح.
وقال العميد الذيباني إن قوات الجيش واملقاومة 
يف جبهة الكسارة بإسناد من مقاتالت تحالف دعم 
الرشعية تمكنت من كرس هجوم شنته مليشيا 

الحوثي اإلرهابية عى مواقع الجيش.
واحتدمت املعارك يف عــدد من مواقع الجبهة، 
والتي أســفرت عن تكبد املليشيا خسائر برشية 
كبرية ويف عتادها القتــايل بنريان أبطال الجيش 

واملقاومة.
إىل ذلك شــنت مقاتالت تحالف دعم الرشعية 
غارات عدة، دمرت من خاللها "أطقماً" وآليات 
تابعة للمليشيا الحوثية، يف جبهة الجدعان، شمايل 

غرب املحافظة.

يقضة وصالبة
يف ذات السياق قال  العميد قاسم الشهاري أحد 
القيادات امليدانية والعسكرية املرابطة يف جبهات 
وميادين الرشف والبطولة بمديرية رصواح، إن 
أبطال الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة كرسوا 
هجمات هي األعنف شــنتها مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية بشكل متتال يف محاولة بائسة وفاشلة 
لتحقيق أي تقــدم ميداني يف جبهــات هيالن 
واملشجح والكسارة، إال أنها فشلت وانكرست أمام 

يقظة وصالبة وعزيمة األبطال البواسل.
وأكد العميد الشــهاري أن املعارك العسكرية 
والقتالية التي استمرت لســاعات أسفرت عن 
مرصع مــا ال يقل عن 70 عنــرصاً من عنارص 
مليشــيا الحوثي اإلرهابيــة، إىل جانب عرشات 
الجرحى واألرسى، فيما الذ من تبقى منهم بالفرار 

تحت رضبات أبطال الجيش الوطني. 
وأضاف أن املعارك تزامنت مع قصف مدفعي 
مركز لقوات الجيش الوطني، حيث دّمرت 5عربات 
مدرعة و2 أطقم قتاليــة كانت تحمل تعزيزات 

للمليشيا اإلرهابية يف جبهتي الكسارة وهيالن.
كما استهدف طريان تحالف دعم الرشعية بعّدة 
غارات جوية مركزة مواقع متفرقة للمليشــيا 
اإلرهابية يف املشــجح وهيالن والكسارة، مخلفاً 
خســائر برشية ومادية كبــرية يف صفوف تلك 

العصابة اإلجرامية.

خسائر بشرية ومادية
عــى صعيد آخــر تكّبدت مليشــيا الحوثي 
اإلرهابيــة املدعومة من إيــران أمس األربعاء ، 
خسائر برشية ومادية كبرية يف األرواح والعتاد 
بنريان أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
وبغارات طريان التحالف العربي  يف جبهة رصواح 

غربي محافظة مأرب.
وقال العقيــد عيل الصيــادي: إن أبطال الجيش 
الوطني ورجال املقاومة الشــعبية الباسلة خاضوا 
معارك بطولية ورشسة ضد مليشيا الحوثي اإليرانية 
يف ميرسة جبهــة رصواح وكبّدوها عرشات القتى 
والجرحى إىل جانب خسائر أخرى يف العتاد واألرواح.

وأضاف العقيــد الصيادي أن مدفعية الجيش 
الوطني دّكت تجمعات للمليشــيا اإلرهابية يف 
مواقع متفرقة بمديرية رصواح، وأسفر القصف 
عن ســقوط قتى وجرحى يف صفوف املليشيا 

وتدمري معدات وآليات قتالية تابعة لها.
كما اســتهدف طريان تحالف دعم الرشعية 
"أطقماً" كانت تحمل عنارص حوثية يف طريقها 
إىل املليشيا اإلرهابية بجبهة رصواح، وأسفرت 
الغارات الجويــة عن تدمريها بالكامل ومرصع 

جميع من كانوا عى متنها.

هزائم متتالية
يف جبهة املخــدرة يواصل األبطال البواســل 
تلقني مليشيا الحوثي اإلرهابية دروساً قاسية 
وموجعة، حيث سقط قتى وجرحى يف صفوف 
مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران أمس 
األربعاء، بنريان أبطــال الجيش الوطني ورجال 
املقاومة الشعبية يف جبهات القتال شمال غرب 

محافظة مأرب.
وقال املقدم عيل السياغي: إن معارك عسكرية 
عنيفة اندلعت صباح أمــس األربعاء، بمختلف 
أنواع األسلحة يف جبهات املخدرة ومحزام ماس، 
انتهت بمرصع ما ال يقل عــن 37  عنرصاً من 
عنارص مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من 
إيران، وجرح آخرين، إىل جانب خســائر برشية 

ومادية كبرية يف األرواح والعتاد.
وأكد السياغي أن العرشات من جثث املليشيا 
اإلرهابية ما تزال متناثرة يف الشــعاب والجبال 
شمال غرب مأرب، بعد أن خلفتها قيادات املليشيا 
اإلرهابية دون أن تعري قتالها أي اهتمام، والذت 

بالفرار.

99 عسكرية

أحرزت قوات الجيش الوطني ورجال املقاومة أحرزت قوات الجيش الوطني ورجال املقاومة 
الشعبية منتصف األسبوع الجاري تقدماً ميدانياً الشعبية منتصف األسبوع الجاري تقدماً ميدانياً 
جديداً يف مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب.جديداً يف مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب.

وأكد قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح وأكد قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح 
أن أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية  تمكنوا  أن أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية  تمكنوا  
من تحرير واستعادة مواقع عسكرية اسرتاتيجية من تحرير واستعادة مواقع عسكرية اسرتاتيجية 
جديدة يف مديرية رحبة، وكبدوا مليشــيا الحوثي جديدة يف مديرية رحبة، وكبدوا مليشــيا الحوثي 
املتمردة خسائر برشية ومادية كبرية وفادحة يف املتمردة خسائر برشية ومادية كبرية وفادحة يف 

العتاد واألرواح.العتاد واألرواح.
وأضاف اللواء بحيبح أن أبطال القوات املسلحة وأضاف اللواء بحيبح أن أبطال القوات املسلحة 
تمكنوا من تحرير واستعادة سلسلة جبلية مهمة تمكنوا من تحرير واستعادة سلسلة جبلية مهمة 
مطلة عى نجد املجمعة، والقريبة من جبال السليفة مطلة عى نجد املجمعة، والقريبة من جبال السليفة 
االسرتاتيجية، بعد معارك ضارية خاضها األبطال االسرتاتيجية، بعد معارك ضارية خاضها األبطال 
البواسل ضد مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من البواسل ضد مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 

إيران.إيران.
وأشاد قائد محور بيحان بالدور املحوري والكبري وأشاد قائد محور بيحان بالدور املحوري والكبري 
الذي قامت به مقاتــالت التحالف العربي بقيادة الذي قامت به مقاتــالت التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية يف استهداف التعزيزات اململكة العربية السعودية يف استهداف التعزيزات 
العسكرية للمليشيا املتمردة التي كانت قادمة من العسكرية للمليشيا املتمردة التي كانت قادمة من 

مدينة البيضاء.مدينة البيضاء.

تواصل سحق المليشياتواصل سحق المليشيا
إىل ذلك أكد عمليات املنطقة العسكرية الثالثة إىل ذلك أكد عمليات املنطقة العسكرية الثالثة 
وقائد املركز املتقدم يف جبهات رحبة، وأطراف جبل وقائد املركز املتقدم يف جبهات رحبة، وأطراف جبل 
مراد جنوب غرب محافظة مأرب العميد الركن/ مراد جنوب غرب محافظة مأرب العميد الركن/ 
محمد الحلييس، أن أبطال القوات املسلحة واملقاومة محمد الحلييس، أن أبطال القوات املسلحة واملقاومة 
يواصلون تقدمهم امليداني والعسكري، لليوم الثالث يواصلون تقدمهم امليداني والعسكري، لليوم الثالث 
عى التوايل يف مختلف جبهــات محافظة مأرب، عى التوايل يف مختلف جبهــات محافظة مأرب، 
ويحققون انتصارات ميدانية واسعة، يف جبهات ويحققون انتصارات ميدانية واسعة، يف جبهات 
جنوب وغــرب املحافظة، ضد مليشــيا الحوثي جنوب وغــرب املحافظة، ضد مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة إيرانيا التي تكبدت خســائر اإلرهابية املدعومة إيرانيا التي تكبدت خســائر 
برشية ومادية كبرية يف العتــاد واألرواح، بنريان برشية ومادية كبرية يف العتــاد واألرواح، بنريان 
أبطال الجيش الوطني وغارات التحالف العربي التي أبطال الجيش الوطني وغارات التحالف العربي التي 

دكت تعزيزات تلك العصابة اإلجرامية .دكت تعزيزات تلك العصابة اإلجرامية .
وأوضح أن أبطال القوات املســلحة مسنودين وأوضح أن أبطال القوات املســلحة مسنودين 
بقبائل مــراد األبية، حققوا انتصــارات ميدانية بقبائل مــراد األبية، حققوا انتصــارات ميدانية 

كبرية خالل األيام املاضية، وما زالوا يســطرون كبرية خالل األيام املاضية، وما زالوا يســطرون 
أروع املالحم البطولية يف جبهات "حيد آل أحمد"، أروع املالحم البطولية يف جبهات "حيد آل أحمد"، 
"واألوشال" وجبال نقم"، يف مديرية رحبة جنوب "واألوشال" وجبال نقم"، يف مديرية رحبة جنوب 
غرب محافظة مأرب وأن مليشيا الحوثي املتمردة غرب محافظة مأرب وأن مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة إيرانيا منيت بخســائر ساحقة وهي يف املدعومة إيرانيا منيت بخســائر ساحقة وهي يف 
انهيار تام، نتيجة املحارق الجماعية التي تكبدتها انهيار تام، نتيجة املحارق الجماعية التي تكبدتها 

يف عدتها وعتادها العسكرية.يف عدتها وعتادها العسكرية.
وأضاف العميد الحلييس أن مليشــيا الحوثي وأضاف العميد الحلييس أن مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيــران عجزت عن إحراز اإلرهابية املدعومة من إيــران عجزت عن إحراز 
أي تقدم ميداني يف مختلف جبهات جنوب وغرب أي تقدم ميداني يف مختلف جبهات جنوب وغرب 
محافظة مأرب، بفضل عزيمــة وإرصار أبطال محافظة مأرب، بفضل عزيمــة وإرصار أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة، وباءت القوات املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة، وباءت 
كل محاوالت تلك العصابة اإلجرامية املارقة بالفشل كل محاوالت تلك العصابة اإلجرامية املارقة بالفشل 
الذريع وبالهزائم الساحقة يف صفوف عنارصها الذريع وبالهزائم الساحقة يف صفوف عنارصها 
ومقاتليها التي تزج بهم إىل محارق املوت والهالك.ومقاتليها التي تزج بهم إىل محارق املوت والهالك.

المليشيا منيت بخسائر ساحقة، وهدفنا صنعاءالمليشيا منيت بخسائر ساحقة، وهدفنا صنعاء
يف املعارك ايف املعارك العســكرية والقتالية التي يخوضها لعســكرية والقتالية التي يخوضها 
أبطال الجيش الوطني ورجال املقاومة الشــعبية أبطال الجيش الوطني ورجال املقاومة الشــعبية 
الباسلة يف مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب الباسلة يف مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب 
لألسبوع الثالث عى التوايل، يواصل األبطال البواسل لألسبوع الثالث عى التوايل، يواصل األبطال البواسل 
تلقني مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران تلقني مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران 
هزائم متتالية وكبرية يف مختلف جبهات وميادين هزائم متتالية وكبرية يف مختلف جبهات وميادين 

الرشف والبطولة عى أطراف محافظة مأرب.الرشف والبطولة عى أطراف محافظة مأرب.
وأكد قائد اللواء األول عمليات مشرتكة العميد/  وأكد قائد اللواء األول عمليات مشرتكة العميد/  
سعيد النعمي  يف ترصيح صحفي ل"سعيد النعمي  يف ترصيح صحفي ل"2626سبتمر" سبتمر" 
أن جبهات جنوب وغرب املحافظة أصبحت بمثابة أن جبهات جنوب وغرب املحافظة أصبحت بمثابة 
املقرة الجماعية التي التهمت حشــود وقطعان املقرة الجماعية التي التهمت حشــود وقطعان 
مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة إيرانيا ممن زجت مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة إيرانيا ممن زجت 

بهم إىل محارق املوت والهالك.بهم إىل محارق املوت والهالك.
وأشــار العميد النعمي إىل أن حشــود املليشيا وأشــار العميد النعمي إىل أن حشــود املليشيا 
اإلرهابية التي ظلت تحشدها خالل األشهر املاضية اإلرهابية التي ظلت تحشدها خالل األشهر املاضية 
يف محاولة بائسة منها لتحقيق أي تقدم ميداني عى يف محاولة بائسة منها لتحقيق أي تقدم ميداني عى 
أطراف محافظة مأرب،أصبحت متناثرة عى جبال أطراف محافظة مأرب،أصبحت متناثرة عى جبال 

ووديان وشعاب املحافظة. ووديان وشعاب املحافظة. 
وأشار قائد اللواء األول عمليات مشرتكة إىل أن وأشار قائد اللواء األول عمليات مشرتكة إىل أن 
هدف القوات املسلحة واملقاومة الشعبية ليس يف هدف القوات املسلحة واملقاومة الشعبية ليس يف 
استعادة مواقع عسكرية بعينها، بل هدفهم األسمى استعادة مواقع عسكرية بعينها، بل هدفهم األسمى 
هو تحرير واستعادة كامل تراب الوطن من قبضة هو تحرير واستعادة كامل تراب الوطن من قبضة 
تلك العصابة اإلجرامية املارقة التي أصبحت اليوم تلك العصابة اإلجرامية املارقة التي أصبحت اليوم 

تلفظ أنفاسها األخرية.تلفظ أنفاسها األخرية.
وأشاد العميد النعمي بالدعم الكبري الذي تقوم وأشاد العميد النعمي بالدعم الكبري الذي تقوم 
به مقاتالت التحالف العربي بقيادة اململكة العربية به مقاتالت التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية، وهي تســتهدف التعزيزات العسكرية السعودية، وهي تســتهدف التعزيزات العسكرية 

للمليشيا اإلرهابية القادمة من العاصمة صنعاء.للمليشيا اإلرهابية القادمة من العاصمة صنعاء.

قادة ميدانيون يروون لـ 26 سبتمرب مفردات ملحمة كرس هجوم املليشيا والقضاء عىل معظم القوة املهامجة
تناثروا مزقاً عى رمال تالل وجبال رصواح، تتخطفهم 

الطري وتلتهم نصيبها منهم الكالب جزاء قرار سيئهم 

نزيل الكهف وعصابته املوبوءة بلوثات غباء حني قرر 

وإياهم مهاجمة أرض اإلباء والبطوالت التاريخية، 

األرض الوحيدة التي لم تســتطع اإلمامة الكهنوتية 

إخضاعها قديماً وكان جز رأس كاهنها األكر عى يد 

بطل من أبطالها العظماء الشهيد عى نارص القردعي.

أرض األبطال العظماء قديماً ومنهم قيس بن مكشوح 

املــرادي وحديثاً منهم الشــدادي والعرادة وبحيبح 

غريهم كثر عن عمليات التنكيل املستمر منذ أن قرر 

رأس املليشيا مهاجمة مأرب حائط الصد املنيع لكل 

محاوالت االنتحار التي تمارسها بغباء مفرط يتحدث 

عدد من القادة العسكريني يف الجيش الوطني وقادة 

مقاومة ورجال قبائل أحرار..

   رفيق السامعي

اللواء بن عبود يشيد ببطوالت الجيش والمقاومةاللواء بن عبود يشيد ببطوالت الجيش والمقاومة
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البدايــة مع محافظ محافظــة ريمة- اللواء 
محمد الحوري، والذي وصف التالحم الجمهوري 
يف معركة مأرب هو األقوى منذ بداية الحرب ضد 

مليشيا الحوثي".

 وأكد يف حديثه لـ"26 سبتمر": لم نشهد قبل 
هذا التالحم والتكاتــف الجمهوري والوطني اال 
يف هذه املعركة، حيث شعر أبناء اليمن بمختلف 
مناطقه ومكوناته بخطر مليشــيا الحوثي عى 
الجمهورية فهبوا صفاً واحداً إىل مأرب لحماية 
الجمهورية والوطن مــن هذا املرشوع الطائفي 

اإليراني".

وأضاف محافظ ريمة:" عندما سمع أبناء اليمن 
ما ينرشه اعالم الحوثي ويــرصح به قياداتهم 
انهم يسعون لقتال الكفار بمأرب والسيطرة عى 
الغاز والنفط وبتوجيهات إيرانية، حينها أدركوا 
أن مليشيا الحوثي تكذب وتزيف الوعي وتضلل 
الناس، فهبوا وهبت القبائل من حرضموت وشبوة 
وعدن وأبني ولحج والساحل الغربي ملساندة أبطال 
الجيش الوطني ورجال املقاومة يف مأرب ضد هذه 

املليشيا اإليرانية".

ولفت" إىل أن هذه القوافل والتالحم الجمهوري 
من كافة مناطق اليمن قد رفعت من معنويات 
ابطال الجيش الوطنــي يف الجبهات، وزادت من 
عزيمتهم عندما وجدوا أن كافة أبناء اليمن يقفون 
إىل جانبهم، وبالتايل ســطروا أروع االنتصارات، 
وسحقوا مجاميع الحوثي اإلرهابية، ومزقوهم 

قتالً وارساً، حتى كرسوا وخابوا وخرسوا".

وأكد الحوري "ان كافة أبناء اليمن يقفون صفاً 
واحداً وعازمون عى تطهري كل شر يف اليمن من 
دنس مليشيا الحوثي، والتي سامت املواطنني سوء 
العذاب، وقتلت وهجرت، وفجرت املنازل واملساجد، 
واختفطت الرجال والنساء، وارتكبت جرائم يندى 

لها الجبني".

القوافل رفعت معنويات االبطا
رئيس هيئة االسناد الشعبي- الشيخ عبدالحق 
القبيل نمران، رحب بالقوافل التي قدمت إىل مأرب 
من الســاحل الغربي وحرضموت وشبوة وابني 
وعدن ولحج وغريها، مشيداً بهذه املبادرة التي تعد 
بدايات اللحمة الوطنية ووحدة الصف الجمهوري، 
وتوحيد الجبهة الوطنية ولم الشمل نحو الهدف 
الواحد املجمع عليه أبناء الشــعب اليمني وهو 

مواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية".

وأشار يف حديثه ل26 سبتمر:" أن هذه القوافل 
وهذا التالحم القبيل والشعبي قد رفع من معنويات 
األبطال يف جبهات القتال بمأرب، وزادهم صالبة 
وقوة وعزيمة يف مواجهة مليشيا الحوثي، كون 
ذلك الدعم واملساندة اشــعرهم أن جميع أبناء 
الوطن بمختلف محافظاته يقفون إىل جانبهم، 

ويساندونهم بمختلف اشكال الدعم واملساندة".

وأكد الشيخ عبدالحق القبيل نمران" أن مأرب 
كما كانت عصية عى مليشيا الحوثي خالل عام 
2015م، فستظل صلبة ومتماسكة وستدفن احالم 
مليشيا الحوثي واطماعها، كما ستنهي مرشوع 
الحوثي اإليراني وتقتلعه من كافة مناطق اليمن". 
مضيفاً:" مأرب وكما كانت وعى مدى التاريخ 
هي مقرة للغزاة، فهي حالياً تعيد التاريخ يف دفن 

املرشوع الحوثي الدخيل عى املجتمع اليمني".

 االنتصار للوطن بهزيمة الحوثي
وكيــل وزارة االدارة املحلية للشــؤون املالية 
واإلدارية- عبداللطيف الفجري ، شدد عى رضورة 
وحــدة الصف وجمــع الكلمة لــكل املكونات 
السياسية والفئات املجتمعية، وذلك يف ظل املعركة 
التي وصفها باملصريية يف مواجهة املد الفاريس 

اإليراني الدخيل عى مجتمعنا اليمني".

وأردف يف حديثه لـ»26 سبتمر«: " إننا أن اتحدنا 
نرصنا وهزمنا مرشوع الحوثي، وأصبحنا قوة 
رشعية متماسكة يحرتمنا الجميع ويقف معنا 
العالم، وإن اختلفنا ُهزمنا وُخذلنا، وأصبحنا تحت 
رحمة املليشيات، وحينها ال ينفع الندم". مضيفاً:" 
علينا جمع الصف وتوحيد الجهود والتنازل لبعضنا 
والتسامي عى جراحاتنا والرتفع عن الصغائر، 
وتأجيل الخالفات والحســابات الضيقة حتى 
نستعيد وطننا، ونستعيد دولتنا ورشعيتنا، ونعود 

إىل ديارنا معززين مكرمني منترصين".

 وقال الفجري:" نحن اليــوم يف مفرتق طرق 
والتاريخ لن يرحم أحداً، فإما أن نكون صفاً واحداً، 
ونحافظ عى وطننا ومكتسباته، ونستعيد دولتنا 
املغتصبة وندحر االنقالب الغاشم ونعيد املليشيا 
إىل كهوفها، أو أن نتفــرق وندمر بلدنا ونصبح 

مرشدين ونازحني ومشــتتني بني الدول، وهذا 
ماتريده املليشيات االنقالبية". 

 ودعا وكيل وزارة اإلدارة املحلية" جميع الفرقاء 
السياســيني من قادة وضباط وجنود وإداريني 
وإعالميني وقبائل ورجال أعمال بأن التاخذهم 
العــزة باإلثم، وأن ال يصبحــوا ضحية عنادهم 
وارتهانهم ملشاريع ضيقة". مشدداً دعونا نرتفع 
عن الصغائر ونكر ولو ملرة واحدة، فالوطن أغى 
من كل مانملك، وماقيمة الحياة إذا تركنا وطننا 
للعابثني وللمليشيات، الشك ستلعننا األجيال جيالً 

بعد جيل".

الحل في الحسم العسكري
  وكيل محافظة عمران- الشــيخ وليد اللهيم 
الحمدي قال :" نحن يف مرحلة محورية ومفصلية 
ومنعطــف تاريخــي خطري يف تاريــخ الوطن 
والجمهورية والهوية اليمنية والعربية، لذلك ما 
حدث من هجوم ومحاولة إسقاط أخر قالع الدولة 
والرشعية والجمهورية من قبل املرشوع الكهنوتي 
اإلمامي اإليراني، كان البد مــن إيقاظ الضمري 
الوطني والديني لدى كل أحرار اليمن انطالقاً من 

املسؤولية الدينية والوطنية".

 واضاف يف حديثه ل26 سبتمر:" أن هجومات 
مليشيا الحوثي ملأرب أدى إىل هذا التالحم الوطني 
بني أغلب املحافظات الشمالية والجنوبية وبني 

مختلف القبائل اليمنيــة، وبني مختلف القوات 
العسكرية التي تقاتل مليشيات الحوثي اإليرانية".

 واعتر وكيل محافظــة عمران، قوافل الدعم 
واالسناد القبلية والعسكرية التي تأتي لرفد ودعم 
الجبهات يف مارب من الساحل الغربي ومن شبوة 
وحرضموت وأبني ولحج وغريها، تالحماً كرس 
حواجز كثرية بــني القوى الوطنية والجمهورية 
بتجاوز االختالفات ووضع األساس والبناء لوحدة 
القلوب والصفوف ووحدة الهدف واملصري". مؤكداً 
أن هذا التالحم أوصل رســالة إليران ومليشياته 
الحوثية أن مــارب التاريخ والحضارة والعروبة 
خط أحمر، وأن مارب ال يمكن أن تكون موضوع 
مســاومة لتعزيز املوقف التفــاويض إليران يف 

برنامجها النووي".

 ووصف الشيخ وليد اللهيم" مغامرة مليشيات 
الحوثي اإليرانية وعدوانهم عى مارب بالفاشلة"، 
مضيفــاً:" محاولتكم الفاشــلة لدخول مارب 
يف نفقكم املظلم الذي ســبق وأدخلتم فيه أكثر 
من عرشين مليــون مواطن بســبب تهوركم 
وإســقاط الدولة والنظام والقانون ألكثر من 
عرش محافظــات، إال أنكم خدمتونا من حيث ال 
تشعرون، ورسمتم خريطة نهايتكم، حيث أيقظتم 
الضمري والحس الوطني والجمهوري، ووحدتم 
القلوب والصفوف الوطنية والجمهورية، وقريبا 

سوف تكون املعركة الحقيقية عى أبواب صنعاء 
وعمران لتخليص الشــعب اليمني من رشوركم 

ونفقكم املظلم".

 وقال:" رسالتنا ألبناء محافظة عمران خاصة 
وكافة أبناء الشــعب اليمني يف كافة املحافظات 
تحت سيطرة مليشيات املوت واإلجرام الحوثية 
اإليرانية قريبا ســوف ينتهــي الظلم والبطش 
واملعاناة والفقر املمنهج واإلذالل والبطش وسفك 
الدماء، وستعود الدولة ويعود النظام والقانون 
ليعود األمن واالســتقرار والخدمــات والرواتب 
والنهضة والتنمية وتعود الكرامة والحياة لكافة 

أبناء الشعب اليمني".

ودعا وكيل محافظة عمران الشيخ وليد اللهيم" 
الجميع إىل النفري العام ورشف املشاركة يف هذه 
املعركة املصريية الســتنزاف وانهاء قوات العدو 
الحوثي، واملشاركة يف نقل املعركة إىل أبواب صنعاء 
وعمران إلسقاط مليشيات املوت واإلجرام الحوثية 
اإليرانية اإلرهابية، واســتعادة الدولة والرشعية 
والجمهوريــة يف كافــة مناطــق ومحافظات 

الجمهورية".

ترك الخالفات جانبًا وتوحيد الصف
نائب رئيس اتحاد قبائل اليمن- الشيخ مطيع بن 
ربيش وهبان العليي" اكد عى وجوب وحدة الصف 
الجمهوري والتالحم والتوحد صفاً واحداً يف املعركة 

الراهنة ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية". مضيفاً:" 
حان الوقت أن يدع الجميع الخالفات جانباً، وأن 
يتكاتف كافة أبناء الوطن من شــماله وجنوبه 
ورشقــه وغربه بمختلف انتماءاتــه ومكوناته 
السياســية وجميع فئاته ضد عــدو الوطن، 
ومرشوعه وفكره الطائفي واإليراني الدخيل عى 

هوية اليمن وفكره ووطنيته".

 واضاف يف حديثه ل26 ســبتمر:" لقد بدأت 
بشائر هذا التالحم الجمهوري من خالل القوافل 
التي تصل مــارب من الســاحل الغربي وعدن 
وحرضموت ولحج وأبني وشــبوة، وهذه تجسد 
معاني الوحدة الحقيقية، وهي بداية الطريق يف 
سبيل النرص وتطهري كل شر يف اليمن من رجس 

وفكر مليشيا الحوثي اإلرهابية".

 ويف حني اعتر الشــيخ مطيع ربيش العليي 
وقوف قبائل اليمن إىل جانب الجيش الوطني يف 
معركته ضد مليشيا الحوثي احد صور التالحم 
الوطني، دعا يف الوقت ذاتــه كافة القبائل التي 
ال زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي إىل التخيل 
عنها وفكرها وان تنضم إىل الصف الجمهوري، وأن 
تتعظ بمن وقف يف صفها وسهل لها دخول بعض 
مناطق اليمن ويف األخري قامت بقتلها وتصفيتها". 
مؤكداً:" أن املرشوع الحوثي ضد التعايش السلمي، 
وال تريد أن يعيش معهــا اال من ترشب فكرها، 

واعتنق مذهبها الطائفي اإليراني".

 دعم مأرب بمقاتلين من كافة اليمن
فيما اعتر الشــيخ عايض عصــدان- وكيل 
محافظة صنعاء توحيد الصــف الجمهوري يف 
الوقت الراهن احدى مالمح النرص عى مليشــيا 

الحوثي اإلرهابية".

وأكد يف حديثه لـ"26 ســبتمر":" أن التالحم 
الوطني والجمهوري يتوجــب عى جميع أبناء 
اليمن ومكوناته كــون املعركة اصبحت فاصلة 
بني مرشوع طائفي إيراني يسعى لطمس الهوية 
والوطنيــة اليمنية، وبني أبناء اليمن يســعون 
للحفاظ عى هويتهم، وتحصني فكرهم من الفكر 

الشيعي اإليراني".

واعتر الشــيخ عصــدان: مــارب اخر قالع 
الرشعيــة، وبالتايل يجب عى قيــادة الرشعية 
والحكومة التحــرك العاجل لدعم جبهات مأرب 
بكل مــا تحتاجه، لتكون منطلقــاً لتحرك جاد 
لتحرير كل الوطن من مليشيا إيران اإلرهابية".، 
داعياً القيادة العسكرية إىل ترتيب أوضاع الجبهات 
وتاليش األخطاء السابقة، والعمل بروح الفريق 
الواحد، مع توظيف كل الطاقات واالمكانات املادية 
والبرشية لصالح املعركة،   والتنسيق مع التحالف  

يف اسناد املعركة".

 وأكد وكيــل محافظة صنعــاء عى رضورة 
استقدام مقاتلني من كل املناطق املحررة لدعم 
جبهة مأرب كونها جبهة رئيسية، والعدو مكثف 
اغلب جهده عليها، مــع تحريك باقي الجبهات 

إلشغال العدو".

دعوة للقبائل اليمنية
فيما دعا الشيخ عادل حمود الصري- وكيل 
محافظة صنعاء، كافة القبائل يف عموم مناطق 
الجمهورية إىل تسجيل موقف تاريخي بالتالحم 
إىل جانب ابطــال الجيش الوطني الذين يقاتلون 
مليشيا الحوثي بمأرب وبكل الجبهات، كون دحر 
مليشيا الحوثي انتصاراً للجمهورية ولليمنيني 

اجمع".

 كما دعا القبائل واملواطنني الذين تحت سيطرة 
مليشــيا الحوثي إىل منع أبنائهم من االلتحاق 

بمليشيا الحوثي يف معركته الخارسة بمأرب".

 وأضــاف الشــيخ الصــري يف حديثه ل26 
سبتمر:" مليشــيا الحوثي تغرر عى املواطنني 
وعى صغار السن وتوهمهم انهم اسقطوا مأرب 
وأنهم سيذهبون ملجرد التأمني واستالم وظائف". 
مؤكداً  فيما الواقع انهم يرسلونهم ملحارق املوت، 
والشعاب والصحاري والجبال ممتلئة بجثث املئات 
ممن غرر بهم الحوثًي فضالً عن مئات االرسى 

منهم أغلبهم من صغار السن".

وأكد وكيل محافظ صنعاء، عن مأرب ستكون 
عصية عى مليشيا الحوثي، وستكون الصخرة 
الصماء التــي تتحطم عليها أحالم مليشــيا 
إيران الحوثية، وهي بعيدة كل البعد عنهم، ألن 
الجميع فيها متحدون بكافة مكوناتهم القبلية 
والسياســية واالجتماعية، وصفهم وكلمتهم 
واحدة وهي وجوب مقاتلة عدو الجميع مليشيا 

الحوثي".

أكدوا على ضرورة تحرير اليمن من الكهنوت الحوثي- اإليراني
:» « عدد من الشخصيات الحكومية والقبلية لـ

معركة مأرب جددت روح التالحم الوطني ووحدت الصف اجلمهوري 
قديماً قيل "رب ضارة نافعة"، تلك املقولة انعكست عى مغامرة الحوثي األخرية بهجومه عى مأرب، فلطاملا كان الوطن 

بحاجة ماسة للتالحم الوطني ووحدة الصف الجمهوري لكافة أبناء اليمن بمختلف مكوناته وفئاته، للوقوف صفاً واحداً 

ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية وفكرها الطائفي، لتطهري اليمن من هذا الفكر اإليراني الدخيل عى املجتمع اليمني، وانهاء 

االنقالب واستعادة الرشعية، حتى أتت الفرصة السانحة يف هجوم الحوثي األخري عى مأرب. يف ثنايا االستطالع التايل يتحدث 

عدد من القيادات الحكومية ووجهاء القبائل حول بدايات ذلك التالحم الوطني وااللتفاف الجمهوري..فإىل التفاصيل:

     استطالع/ جبر صبر

   مليشيا الحوثي تزيف الوعي وعدوانها على مأرب انتحار
   توحيد الصف الجمهوري الذي يجري في الراهن ملمح من مالمح النصر

   مـــأرب عصية وستظل عصية ومتماسكة وستدفـن 
حتمــًا أحــالم المـــليشــيا

   الوطن أغلى وعلى الجميع الترفع عن الصغائر واالرتفاع إلى مستواه



:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ

حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي
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فريق الخراء الدوليــني املعنيني بمتابعة تنفيذ قرار 
مجلس األمن بشــأن اليمن أكد أن مليشــيا الحوثي 
تواصل استخدام العنف الجنيس ضد النساء الناشطات 

املناهضات للجماعة اإلرهابية. 
حسب التقرير فإن القيادي الحوثي سلطان زابن الذي 
يشــغل منصب مدير املباحث العامة، يواصل سياسة 
الرتهيب واســتخدام العنف الجنيس ضد الناشــطات 
سياسياً، ووثق الفريق مزيداً من االنتهاكات املرتبطة 

بسياسة الحوثيني ضد النساء.

جانب مظلم 
مسلسل االنتهاكات بحق النساء يف استمرار ويف كل 
مرة يكشف تقرير أو تحقيق دويل عن فظائع وجرائم 
مروعة بحق النساء ترتكبها املليشيا الحوثية اإلجرامية 

بحقهن. 
فريق لجنة خراء يف تقرير ســابق عن اليمن كشف 
عن جانب "مظلم" من اختطاف الحوثيني للنساء عر 
"الزينبيات"، وهي شبكة اســتخباراتية تتبع مليشيا 
الحوثي تشارك يف قمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيني 

بوسائل مختلفة منها العنف الجنيس.
التقرير املرفوع ملجلس األمن أشار إىل أن الفريق وّثق 
االنتهاكات التي ارتكبتها "الزينبيات" مشمولة باالعتقال 
واالحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، واالعتداء الجنيس، 
والرضب، والتعذيب، وتسهيل عمليات االغتصاب يف مراكز 

االحتجاز الرسية.
وقائع وشــهادات وثقها التقرير عن قيام عنارص 
نسائية تابعة لـ"الزينبيات" بدور محوري يف عمليات 
االغتصاب التي تعرضت لها مختطفات من النســاء 
اليمنيات اللواتي احتجزتهن الزينبيات يف منازل خاصة، 

ووجهت لبعضهن تهم الدعارة.
حســب التقرير فإن "الزينبيــات" أصبحن جهازاً 
استخباراتيا خاصا باملهام القذرة موجها نحو النساء 
وتشمل مســؤولياتهن أيضا تفتيش النساء واملنازل، 

وتلقني النساء أفكار املليشيا.
وأشــار إىل أن هناك مرفقات ما تزال رسية تتضمن 
وثائق وتقارير تؤكد تورط الجهاز النســائي للحوثيني 

يف مهمات تتعلق باالعتداء عى النساء واقتحام املنازل.

مؤخرا أنشأت املليشــيا جهازا نسائيا تحت مسمى 
"الفاطميات" يعملن عى تسهيل مهام الزينبيات ويدخلن 
البيوت عنوة ويلقني محارضات طائفية عى النساء وإىل 
ذلك يقمن برفع تقرير حول تلك البيوت وتصنفه معهم 
أوضدهم حسب إفادات بعض النساء لصحيفة الرشق 
األوسط يف انتهاك صارخ لحرمات البيوت وخصوصيتها.

الناشطات هدف للمليشيا 
صحيفة أمريكية هي األخرى أفادت أن النساء الالئي 
يجرؤن عى املعارضــة أو دخول املجال العام، يصبحن 

أهدافاً لحملة الحوثيني اآلخذة يف التصاعد.

شهادات ناجيات 
وكالة اسوشيتدبرس نرشت يف تحقيق سابق لناجيات 
تمكن من الفرار من مناطق ســيطرة املليشيا رشحن 
كيف تعرضن للتعذيب الجســدي والنفيس وغريها من 

املمارسات املنافية لإلنسانية!!
وأشارت إىل أن التحقيق وثق شهادات عدد من الناجيات 
كيف تعرضن لالعتداء والتعذيب الجســدي والتحرش 
الجنيس واالغتصاب، والتعذيب النفيس ، وكيف تم تحديد 
مواعيد إلعدامهن وإلغائها يف اللحظة األخرية يف حملة 

قمع متصاعدة للنساء وغري مسبوقة يف تاريخ اليمن.
نشطاء ومحتجزون سابقون تحدثوا يف وقت سابق 
للوكالة عن شبكة من منشأت االحتجاز الرسية مؤكدين 

أن شارع تعز يف صنعاء يضم العديد من تلك املنشأت. 

سجون سرية
نورا الجروي - إحدى الناجيات من سجون املليشيا - 
رئيسة تحالف نساء من أجل السالم يف اليمن، كشفت عن 
تنوع السجون الحوثية ما بني سجون رسمية مثل البحث 
الجنائي بصنعاء والســجنني املركزيني بصنعاء وذمار 
وسجن األمن السيايس وأقسام الرشطة، وسجون رسية 
تابعة لقيادات معروفة يف مليشيا الحوثي حيث تعاني 
املختطفات ظروفاً ســيئة ومأساوية جراء االعتداءات 
الجسدية والجنسية عليهن مؤكدة أن بعض الضحايا 
من النساء دخلن يف حاالت نفسية سيئة جراء التعذيب 
املمنهج واملتعمد إلذاللهــن وامتهان كرامتهن وتدمري 

نفسياتهن.

وقالت: إنها وثقت 33 حالة اغتصاب، وثمان حاالت 
لنساء أصبن بعاهات جراء التعذيب.

انتزاع اعترافات
حسب إفادة ناجيات فإنه ال يطلق رساح النساء إال 
بعد التعهــد بالتوقف عن أنشــطتهن، وتصويرهن يف 
مقطع فيديو يشمل اعرتافاً بممارسة الدعارة والتوّرط 

يف الجاسوسية.

مئات المعتقالت 
تشري التقديرات إىل أن ما يرتاوح ما بني 250  - 350 
امرأة محتجزة داخل محافظة صنعاء وحدها وفقا إلفادة 
العديد من املنظمات الحقوقية حيث أوضحت املنظمة 
اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش أن ثمة احتماال أن تكون 
تلك التقديرات أقل من العدد الحقيقي وبحسب ائتالف 
النساء من أجل السالم يف اليمن فإن هناك ما يزيد عن 
مائة امرأة محتجزة يف محافظة ذمار والتي تشكل نقطة 
عبور كرى من مناطق الرشعية إىل مناطق ســيطرة 

مليشيا الحوثي. 

حاالت دون بالغ 
ما أشارت إليه املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش 
من أن العدد املذكور آنفا أقل من العدد الحقيقي أكدته 
صحيفة الرشق األوسط إذ أوضحت أن مصادر حقوقية 
يف صنعاء أكدت وجود العرشات من حاالت االختطاف التي 
لم يتم اإلبالغ عنها من قبل األهايل خشية العار والفضيحة 

املجتمعية.

استخدام مواد مخدرة 
منظمة "رايتس رادار" يف تقرير ســابق أوضحت أن 
ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء يف  صنعاء 
ويف املناطق التي تقع تحت ســيطرة مليشيا الحوثي 

تصاعدت بصورة غري معهودة وغري مسبوقة.
املنظمة اتهمت قيادات بالجماعة بالتورط يف اختطاف 
بعضهن وقالت: إن الحوثيني يستخدمون املواد املخدرة 
يف اختطاف الفتيات اليمنيات ، وعن دوافع االختطاف 
أفادت املنظمة بأن بعض الفتيات تم اختطافهن للضغط 
عى أرسهن بينما البعض اختطفن ربما لبالغات كاذبة 

وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم 
تعرف بعد مشرية إىل أن الفتيات املختطفات ال يعرفن 

مكان احتجازهن وإخفائهن.

محاوالت انتحار
املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش أكدت يف أحد 
بياناتها أن املختطفات اليمنيات يعانني ظروفا ســيئة 
ومأساوية جراء االعتداءات الجسدية والجنسية عليهن 
ولفتت إىل أن بعض الضحايا دخلن يف حاالت نفسية سيئة 
جراء التعذيب املمنهج واملتعمد، وقالت: إنها وثقت عددا من 
محاوالت انتحار الضحايا يف تلك السجون فضال عن إصابة 
بعض املعتقالت واملخفيات قرسا بعاهات وإعاقات جسدية 

جراء التعذيب الوحيش الذي مورس عليهن دون رحمة.

رصد حاالت تعذيب وحشية
منظمة "سام" للحقوق والحريات قالت إنها رصدت 
انتهاكات خطــرية ترقى لجرائم حــرب وجرائم ضد 
اإلنسانية يف العديد من أماكن االعتقال التي تدار من قبل 

مليشا الحوثي.
وذكرت أن فريق البحث لديها تحصل عى شــهادات 
من مختطفات سابقات إضافة إلحدى النساء العامالت 
بسجون الحوثي والتي عكست حجم الجرائم واملمارسات 

الخطرية املرتكبة.
ولفتت املنظمة يف بيانها - صــدر مؤخرا- إىل حجم 
املعاناة التي تكابدها آالف النساء اليمنيات بسبب تضييق 
املليشيا الحوثية الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة 

والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن األرسية.
وقالت املنظمة: إن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن 

ملختلف أنواع القمع وأشكال االنتهاكات واإلذالل.
رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي 
أشار إىل أن الشهادات التي جمعها فريق منظمته تعكس 
العقلية اإلجرامية لدى مليشيا الحوثي، والتي تؤرش عى 
ممارسات خطرية موجهة ضد النســاء دون مراعاة 
للحماية الخاصة التي أقرهــا القانون اليمني" ودون 
مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدويل للمرأة 

يف العديد من املواقف واملواثيق الدولية. 
وأضاف "الحميــدي" أن صمت املجتمع الدويل تجاه 

النداءات املتكررة بحق حالة الحقوق والحريات يف اليمن 
ال سيما املمارسات املوجهة ضد املرأة أعطت غطاء ضمنيا 
مليشــيا الحوثي لإلمعان يف انتهاكاتها دون أي اعتبار 

ملخالفة القانون الدويل.
ودعت سام املجتمع الدويل بشكل عام ومجلس األمن بشكل 
خاص إىل رضورة التحرك ووقف سلسلة الجرائم املمتدة بحق 

املدنيني اليمنيني ال سيما النساء واألطفال منهم.
وطالبت املنظمة بالعمل عى إرســال لجان تقيص 
حقائق وتحقيق ملتابعة السجون الرسية والعادية التي 
تدار من قبل قوات الحوثي، والعمل عى إغالقها وتقديم 
مرتكبي االنتهاكات للمحاكمة عى جرائمهم املخالفة 

للقانون الدويل.

عقوبات على قيادات حوثية
يف الـ10من ديسمر املايض فرضت الواليات املتحدة 
األمريكية عقوبات عى خمسة من قيادات املليشيا بينهم 
سلطان زابن بسبب ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق 

اإلنسان. 
وقالت الخزانة األمريكية: إن القيادي الحوثي زابن قام 
باختطاف واحتجاز وتعذيب النساء الناشطات سياسًيا 
اللواتي عارضن الحوثيني، ومارس بحقهن الحبس غري 
القانوني واالحتجاز التعسفي واإلخفاء القرسي والعنف 
الجنيس واالغتصاب والتعذيب وغريها من رضوب املعاملة 
القاسية التي مارستها إدارة التحقيقات الجنائية ضد 

أولئك النساء.

جريمة منظمة 
جرائم االختطاف أثارت قلقــا لدى األرس يف مناطق 
سيطرة املليشيا الحوثية، وأصبحت كابوسا مرعبا مع 
كل حالة اختفاء تحدث ويتداول الناس تفاصيلها املزعجة 
يف الوقت الذي تتكتم كثري من األرس عن اختفاء البنات 
املفاجئ خوفاً من ثقافة املجتمع املحافظ الذي ما يزال 

يرى يف اختطاف الفتيات عارا يالحق أهلها.
يؤكد محللون أن عمليــات االختطاف صارت تتم يف 
وضح النهار ومن أمام منازل الضحايا بدون أي خوف 
أو قلق، وهو ما يعنــي وجود عصابات حوثية تمارس 

جريمة منظمة.

   تقرير/ توفيق الحاج 

تعرضت املرأة اليمنية ألبشع صنوف اإلرهاب والجريمة 
واإلذالل من قبل مليشيا الحوثي اإلرهابية، وال يوجد يف 
تاريخ اليمن القديم والحديث أي دليل يثبت ويؤكد أن املرأة 
اليمنية قد نالها من الظلم واإلجرام واالستغالل ما نالته 

من هذه املليشيا اإلرهابية.
واملتابع للتقارير الحقوقية واإلنسانية يجد أن مليشيا 
الحوثي لم ترتك جريمة يف حق النساء إال وارتكبتها.. قتل 
واغتصاب وإخفاء واختطاف وإعدام وســجن وتجنيد 

وإجبار عى ارتكاب املحرمات واملخالفات والجرائم.
مطلع األســبوع صدرت عدد من التقارير الحقوقية 
تتحدث باألرقام عن عدد الجرائم واالنتهاكات يف حق املرأة 
اليمنية أدنى جريمة من هذه الجرائم يمكن تصنيفها 

جريمة ضد اإلنسانية.

االستخدام لتنفيذ أعمال إرهابية
 من هذه التقارير التقرير األمني الذي كشفته رشطة 
محافظة مأرب، والذي أظهر جانبا من األدلة املوثقة عن 
تجنيد مليشيا الحوثي اإلرهابية، نساء وأطفاالً يف مناطق 
سيطرتها عر جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية 
يف املحافظة تســتهدف قتل املدنيني والطواقم الطبية 
وتتطابق مع بصمة األعمال االرهابية للقاعدة وداعش.

ويف التقرير اإلعالمي  األمنــي الذي تناقلته مختلف 
وســائل اإلعالم قال مدير عام رشطة املحافظة العميد 
يحيى ُحميد " إن تحقيقات األجهزة األمنية مع عدد من 
الخاليا التابعة ملليشيا الحوثي اإلرهابية التي تم ضبطها 

كشفت أن جهازاً رسياً خاصاً يتبع زعيم مليشيا الحوثي 
وينشط يف كثري من األحيان تحت الفتة منظمات إغاثية 
ومدنية، ويقوم باستقطاب واستدراج النساء من األرس 
الفقرية وتجنيدهن أمنيــاً وتدريبهن عى تنفيذ أعمال 
إرهابية وجمع املعلومات عن املستهدفني، ثم إرسالهن 
لتنفيذ املهام يف مناطق الرشعية ومحافظة مأرب خاصة، 
بعد توريطهن يف أعمال غــري أخالقية ضاغطة عليهن 
لضمان عدم تراجعهن والفرار مــن قبضتهم وتنفيذ 

األعمال اإلرهابية املطلوبة منهن".
ويف املؤتمر الصحفي استعرض مدير األمن، بالفيديو 
نموذجــاً العرتافات إحدى العنارص التي تم إرســالها 
إىل محافظة مأرب من قبل قيادة املليشــيا بعد تدريبها 
وتمويلها باألموال والعبوات الناسفة، واألعمال اإلرهابية 
التي كلفت بتنفيذها ويف مقدمتها زرع العبوات الناسفة 
لتفجري الصالة الرياضية بمدينة مأرب التي يسكنها مئات 
الجرحى، و زرع العبوات يف سيارات اإلسعاف والطواقم 
الطبية وســيارات مواطنني مدنيني وعسكريني. وقال 
العميد حميد " إن املليشيا تيسء إىل أخالق وقيم اليمنيني 
بزج النساء يف أعمال خبيثة وإرهابية ال يقبلها أي يمني 

أو عربي".

جرائم ضد اإلنسانية 
مؤتمر أمن محافظة مارب أكده تقرير حقوقي موسع 
صدر عن تحالف نساء من أجل السالم يف اليمن وتكتل 8 
مارس من أجل نساء اليمن و املنظمة اليمنية ملكافحة 
االتجار بالبرش، وقد أوضح التقرير أن 1181 حالة اعتقال 
ضد النساء ارتكبتها مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة 
إيرانياً خالل الفرتة من ديسمر 2017م وحتى ديسمر 

2020م بينها 274 حالة إخفاء قرسي، و 292 معتقلة 
من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع الرتبية والتعليم، 
و 246 حالة من العامالت يف املجال اإلغاثي واإلنساني، و 
71 حالة اغتصاب و4 حاالت انتحار، وعرشات الحاالت 
ألطفال من الذكور واإلناث تم احتجازهم مع أمهاتهم 

املعتقالت.
وقد أشــار التقرير الذي يعد األوســع حول الجرائم 
واالنتهاكات يف حق النساء واألطفال يف اليمن إىل أن من 
بني املعتقالت 8 حاالت ينتمني للطائفة البهائية وقد تم 

اإلفراج عن 321 معتقلة.
وجاء يف التقرير أن عدد املعتقالت تحت سن 18 بلغن 
أكثر من 293 حالة فيما تفاوتت االنتهاكات بني القتل، 
والتشويه، واالحتجاز، واالعتقال واالختطاف والتعذيب، 
والعنف الجنيس، وأن النساء املعتقالت تعرضن لالغتصاب 
من قبل املرشفني يف سجون مليشيا الحوثي، وسجلت 
حاالت انتحار للفتيات املعتقالت يف الســجن املركزي 
بصنعاء ولم يســمح الحوثيون  بالكشــف الطبي عن 
املعتقالت والتحقيق يف أســباب الوفيات داخل مراكز 

االحتجاز". 
وأشار التقرير إىل أن النساء املعتقالت تعرضن لكافة 
أنواع التعذيب الجسدي من رضب بـــالعيص واألسالك 
الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن 
باملاء، إضافة إىل التعذيب اللفظــي من إهانة وتحقري 
وتعذيب نفيس، بهدف االعرتاف بأشياء لم يفعلنها إضافة 
إىل تلفيق التهم الكيديــة والالأخالقية للمعتقالت )تهم 

شبكات الدعارة(. 
وكما جاء يف التقرير فإن فريق عمل التقرير اعتمد عى 
وسائل عديدة للوصول إىل الضحايا بينها شهادة الناجيات 

من سجون الحوثيني واللقاءات املبارشة مع أرُس الضحايا 
والشهود واالستماع لرواياتهم، وشهادات نساء تعرضن 
لالغتصاب والتوقيف واإلهانة واإليذاء النفيس والسلب 

عند نقاط التفتيش ومفارق الطرق.
 وذكر التقرير إنه خالل املــدة التي يغطيها التقرير 
تم رصد املئــات من حاالت االعتقــاالت واالحتجازات 
بحق النســـاء اليمنيات وحتى األجنبيـات العامـالت 
فـي املجـــال اإلنســــاني واإلعالمي والحقوقــي 
والناشــطات السياســــيات السّيما يف منطقة أمانة 
العاصمـة صنعـاء واملحافظـات الخاضعــة لســيطرة 
مليشــيا الحوثــي، مشرياً إىل تسجيل أعلــى نســب 
االختطــاف واالختفــاء والتعذيــب فــي العاصمــة 

صنعــاء. 
وأشار التقرير أن مليشيا الحوثي قامت بتشكيل فريق 
نسائي يعرف بـــــ "الزينبيات" وهن مجموعة من 
النسوة الالتي تستقطبهن مليشيا الحوثي عر دوافع 
ايديولوجية بحيث تكون املرشفات من الصف األول من 
النساء القياديات بالجماعة أو زوجات قياديهم ومن ثم 
النزول يف ترتيب القيادة بأن يكن من النساء املنتميات 
فكرياً ومذهبيــاً للجماعة وصوالً إىل النســاء الالتي 
يتم استقطابهن عر اســتغالل حاجاتهن االقتصادية 
والظروف املعيشــية عى أن يخضعن للدروس ودورات 

مكثفة يف فكر وايديولوجية الجماعة.

إدانة حكومية
وعى أثر التقاريــر الحقوقية واألمنية التي أوضحت 
مدى جرائــم الحوثي يف حق املــرأة اليمنية حذر وزير 
اإلعالم والثقافة والســياحة معمر اإلرياني من لجوء 

مليشــيا الحوثي اإلرهابية املدعومة مــن إيران ـ بعد 
سقوط كل شعاراتها ـ ملحاولة إثارة حمية قبائل اليمن 
والزج بهم لقتال إخوانهم اليمنيني بمأرب عر الرتويج 
لكذبة اختطاف النســاء والتي فندهــا مصدر أمني يف 
حينه. وأوضح أن مليشيا الحوثي تتناىس آالف الجرائم 
واالنتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق 
لها مثيل  يف تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية.

 وأشار اإلرياني إىل أن مليشيا الحوثي انتهكت حرمات 
املنازل ومارست بحق املرأة أبشع الجرائم واالنتهاكات، 
واقتادتها إىل ســجون رسية ومارست بحقها صنوف 
التعذيب النفيس والجسدي واالغتصاب، كما أكدت ذلك 
شهادات ناجيات من ســجونها الرسية وتقرير فريق 

الخراء الصادر مؤخرا .
 وأضاف اإلرياني " تتاجر مليشــيا الحوثي بأعراض 
اليمنيني فيما خمســة من قياداتها األمنية مشمولة 
بعقوبات دولية الرتكابهم انتهاكات جســيمة لحقوق 
اإلنسان أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنيس 
واالغتصاب بحقهن، كما ال تزال مئات اليمنيات مغيبات 
يف ســجون رسية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى 

اللحظة".
وقد القت تقارير االنتهــاكات والجرائم يف حق املرأة 
اليمنية والتي ارتكبتها مليشيا الحوثي اإلرهابية ردوداً 
إعالمية وحقوقية واســعة حيث تناولت تلك الجرائم 
عدداً من املنظمات ووســائل اإلعالم العاملية الفرنسية 
واألمريكية واألوروبية يف الوقت الذي قوبلت تلك التقارير 
الكاشفة إلرهاب مليشــيا الحوثي يف حق نساء اليمن 
رفضا وإدانة واســعة من قبل جماهري الشعب اليمني 

الذي يقدس املرأة ويجلها ويرفض املساس بها.

أكدها تقرير فريق الخبراء وشهادات عدد من الناجيات

اختطاف وتعذيب اليمنيات.. جرائم حوثية منظمة
تحدث تقرير فريق خراء مجلــس األمن األخري عن 

جملة من انتهاكات املليشيا الحوثية، فإىل جانب نهب 

املساعدات اإلنسانية وترهيب وتهديد العاملني يف املجال 

اإلنســاني والثراء غري املرشوع ورسقة الرواتب وقتل 

املدنيني وتلغيم األرض والزج باألطفال يف املعارك وغريها 

من االنتهاكات، ذكر التقرير اختطاف النساء وتعذيبهن 

وهو ما يسلط الضوء هذا التقرير.  الحديث عن انتهاكات 

املليشيا بحق النساء يعيد تسليط األضواء عى واحدة من 

أبشع جرائمها، والتي سبق وأن تم الحديث عنها مرارا 

واملتمثلة باختطاف مئات النساء اليمنيات من منازلهن 

وإخفائهن يف معتقالت خاصة بسبب آرائهن ونشاطهن 

السيايس واإلنساني.

 تقرير / قاسم الجبري

كشف عن جرائم جسيمة تطال النساء تمارسها مليشيا الحوثي اإلرهابية

سنوات  3 خالل  امرأة   1181 اعتقلت  احلوثي  مليشيا  حقوقي:  تقرير 



حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

 الـوتـر املأريب 
حينما يفرح التائه باخرضار طريقه فذاك من ســوء 
تقديره وخطأ تدبــريه.. ذلك أن األفراح الزائفة كثريا ما 
تداعب ذوي العقول الصغرية الذين ال يعرفون فحوى 

املآالت، وال يفقهون معنى العواقب .
لقد انزلقت الســاللة ومجلس حكمائها امُلدار من 
املرشوع اإليراني باتخاذها قرار غزو األرض السبئية، 
وروجت لتلك الخطوة كأنما أهدافها حتمية التحقق، 
وغاصت يف خداعها املعهــود إىل أذنيها، ووعدت كل 
األطراف الخارجية التي ترى يف اإلمامة مطية لتحقيق 
أهدافها، واستخدمت كل السبل التي ترى أنها كفيلة 
بتحقيق نزوتها يف السيطرة عىل مأرب ... ولكنها لم تعلم 
أنها سلكت طريق الفناء بقرارها العبثي الذي لم يتحقق 
منه إال أهداف خصومها من الجمهوريني األباة الذين 
جعلوا من هذه املعركة قنطرة لتنظيف الدم الفاسد من 

الجسد اليمني.
لقد ضلت الساللة الطريق إىل مأرب فأضحت خطتها 
مرضجة بدماء مقاتليها يف الصحارى والوديان املحيطة 
بسبأ الحضارة والتاريخ.. وألنها تعلم بعاقبة توقفها 
عن الهجوم فقد رمت بثقلها، وأخرجت كل سهم من 
كنانتها النتنة يف محاولة يائســة ظهرت مالمحها يف 
وجوه أساطينها املكلفني بالحشد يف املحافظات املحتلة 
لينزلق التائهون يف حشدهم إىل حرش توجيهات إلهية 
مزعومة، واســتدعاء القضية الفلسطينية، والتوغل 
يف االستجداء بمســميات القيم املفقودة لدى الساللة 
وخّدامها.. بل وأفصحت الساللة عن ما تكنه بواطنها 
من اعتبار معركة مأرب مفصلية وحاســمة يف بقاء 
مرشوعهما أو وأده إىل األبد ، ولذلك فال غرابة أن نسمع 
رصاخا خلف كل كلمة يقولونها وإن ظهر فيها التحدي 
واإلرصار فإنما هي تقية ال تخفى عىل كل ذي لب من 
الجمهوريني األحرار، وهاهي اليوم تستجدي املشايخ 
الذين الزمتهم بحشد املقاتلني للنزول لجثثهم بعد أن 

أصبحوا كالعهن املنفوش.
لقد وجدت الساللة نفسها تشد الوتر املأربي الحامل 
لسهم مصوب نحو نحرها، وكلما إزداد الضغط الساليل 
عىل مأرب اشتد الوتر ورأت فيما يحمله نهايتها، ولكنها 
تقامر وتغامر بما بقي يف كنانتها من حثالة انساقت وراء 

أهوائها ..
إن مأرب اليوم لن تطلق السهم من وترها حتى يبلغ 
غاية اشتداده وحينها فسيُطلق أحرار اليمن سهمهم يف 
مقتل اإلمامة ليدوسوا عىل جثتها عىل أبواب مأرب، ومن 
ثم تكون انطالقة الفرسان نحو التحرير لليمن من أوثان 

الساللة، وأرجاس الصفويني يف إيران.

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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أحمد ردمان

تدشني مرشوع غرس 800 
شجرة بمدارس مأرب   

دشن يوم أمس مرشوع غرس  800 شجرة بمدارس مدينة 
مأرب، الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسني، بمناسبة يوم 

الشجرة العاملي.  
ويف التدشني أشار وكيل محافظة مأرب للشؤون  اإلدارية 
عبدالله الباكري، اىل ان املرشوع دشن بغرس شجرة يف نفس 
مكان ســقوط الصاروخ البالســتي، الذي أطلقته مليشيا 
الحوثي اإلرهابية عى مدرسة امليثاق يف شهر سبتمر املايض 
أثناء االحتفال الذكرى الـ58 لثورة سبتمر املجيدة.. معتراً أن 
تدشني هذه الحملة هي رسالة من مأرب، بأنه يف الوقت الذي 
تزرع مليشيا الحوثي اإلرهابية، األلغام،  وترسل املوت ملاليني 
املدنيني، فإن محافظة مأرب تغرس األشــجار وتزع الحياة 

واألمل يف نفوس اليمنيني. 
من جانبه أوضح املدير التنفيذي لصندوق النظافة  بمأرب 
محمد عطية، أن املرشوع يشمل غرس 800 شجرة يف عدد من 
مدارس مدينة مأرب، ملا لها من أثر بيئي وصحي عى الطالب 

وإلضفاء املظهر الجمايل يف املدارس املستهدفة.  

توزيع 700 كسوة شتوية باملهرة
بتمويل مركز امللك سلامن   

التبـاهـي بالكـارثــة !! 

دشــنت يوم أمس، املرحلة الثانية من 
مرشوع توزيع الكسوة الشتوية، املمول 
من مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية وتنفيذ ائتالف الخري لإلغاثة 

بمحافظة املهرة.  
وأثنا التدشني ثمن األمني العام للمجلس 
املحيل للمحافظة سالم نيمر  الدعم الكبري 

ملركز امللك ســلمان لإلغاثة، وتدخالته يف 
مختلف القطاعات..موضحا أن الكســوة 
الشتوية ستســهم يف تخفيف األعباء عى 

األرس األشد احتياجا. 
 فيما أوضح مديــر مكتب ائتالف الخري 
أيمن مزيون، أن املرشوع سيوزع 700 كسوة 

يف مديريات الغيضة وحات وقشن. 

يتباهى الحوثيون بعدد قتالهم الذين 
يزجون بهم يف اتــون املحارق وكأنهم 
يتحدثون عــن خرفــان يقدمونهم 

كأضحية عيد.
املدعــو الحوثــي اإلرهابي محمد 
البخيتي ظهــر يتباهى ويتفاخر بأن 
ذمار لوحدها قدمت 5 آالف إنســان 
نفقوا يف املعــارك العبثية التي تديرها 
املليشيا الحوثية االرهابية ضد الشعب 

اليمني لصالح إيران ؟؟
أي منطق وأي عقل ذلك الذي يجعل 
املوت والخراب والدمار سببا يخلق يف 
النفس التباهي خاصة ونتائج حشود 
املليشيا جميعها مصريها الفشل الذريع 

والفناء الرسيع؟!

5 آالف من ذمار وأضعاف مضاعفة 
من كل مناطق سيطرة مليشيا املوت 
الحوثيــة.. برش بمختلــف أعمارهم 
يرمون اىل املوت اليومي مخلفني بعدهم 
عرشات اآلالف من األرامــل, ومئات 
اآلالف مــن اليتامى، ومئــات اآلالف 
االمهات واالباء العاجزين ناهيكم عن 
عرشات اآلالف مــن املعاقني، كل تلك 
املآيس إرضاء ملاليل ايران ومرشوعهم 
الفوضوي املستهدف لقيمنا وعقيدتنا 

وموروثنا الحضاري.
فهل يســتفيق أولئك املخدوعوين 
بشعارات املوت إلرسائيل وامريكا, فيما 
كارثة املوت الحقيقية تحصد ابنائهم 

وإخوانهم وعشائرهم؟!

يف إطــار البناء املؤســيس لقوات 
األمن وتنمية مهاراتها القتالية للقيام 
بواجباتها الوطنيــة يف حماية أمن 
الوطن واملواطن وتنفيذاً لتوجيهات 
فخامة املشري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعى 
للقوات املســلحة وضمــن الخطط 
األمنية التي ترعاهــا اللجنة األمنية 
باملحافظة لتعزيز وبناء املؤسســة 
األمنية والعســكرية. أقيم يوم أمس 
األربعاء حفل تخريج الدفعة الخامسة 
من منتســبي قوات األمن الخاصة 

بمحافظة شبوة..
ويف الحفل الذي حرضه محافظ 
محافظة شبوة رئيس اللجنة األمنية 
محمد صالح بن عديو والعميد الركن 
عزيز نارص العتيقــي قائد محور 
عتق والعميد جحــدل حنش قائد 
اللواء21 ميكا و عــدد من قيادات 

الوحدات األمنية والعسكرية وقيادة 
الســلطة املحلية ممثــل التحالف 
العربي باملحافظة وقد أكد مدير عام 
رشطة شــبوة لعميد الركن عوض 
مسعود الدحبول خالل كلمة القاها 
باملناسبة  "أن املؤسسة األمنية عى 
أهبة االستعداد للدفاع عن املحافظة 
وحمايــة مكتســباتها وقطع كل 
األيادي التي تحــاول أن تمتد للنيل 
من شبوة أو تنميتها خدمة ألطراف 

خارجية".
وأشار إىل أن شبوة سبق وأن قالت 
كلمتها وأعلنت موقفها أنها مع الدولة 

ومؤسساتها األمنية والعسكرية.
واوضح العميد الدحبول أن معركتنا 
اليوم هــي مع املليشــيا الكهنوتية 
اإلمامية املدعومة مــن إيران والتي 
تشن هجماتها املستمرة عى محافظة 
مارب أحد قالع الجمهورية والتي تعد 

اليوم حائط الصد األول الذي تتحطم 
عى صالبته أحالم املليشيا، مضيفاً أن 
شبوة ورجالها يقفون اىل جانب أبناء 
مأرب حيث تشارك طالئع من ابناء 
شبوة ضمن الجيش الوطني للدفاع 

عن مأرب.
وشكر الدحبول محافظ املحافظة 
عــى دعمــه الكبــري والالمحدود 
للمؤسسة االمنية، مشيدا بمستوى 
االنضباط والتدريــب والتأهيل الذي 
يتلقاه أفــراد القــوات الخاصة يف 

املحافظة.
 هذا وشهد حفل التخرج عدداً من 
الفعاليات املتعلقــة بجانب التدريب 
والتأهيل واملهــارات القتالية ومنها، 
تقديم االستعراض العسكري وتنفيذ 
مناورة عسكرية باستخدام الذخرية 
الحيــة وعمليــات اقتحــام ملواقع 

افرتاضية للعدو.

في حفل تخرج دفعة جديدة من قوات األمن الخاصة بشبوة 

العميد الدحبول: املؤسسة األمنية سترضب بيد من حديد كل من تسول له نفسه املساس باألمن واالستقرار

 في مقام 
ٌ

 في مقام وقفة
ٌ

وقفة
الجالل العظيمالجالل العظيم

إىل روح شهيد الوطن والجمهورية عبدالغني شعالن

عقيد طيار/ صادق الطيب 

أشعلَت من دمك الجباال
وعلوَت مكتماًل جالال

وتركت مأرب شعلًة
أبديًة وهوًى حالال

وأقمت فيها للحمى
أمًنا يجنبها الضالال

ُر دونها أمًنا ُيكسِّ
هوس اإلمامة أن يناال

وغًدا يفيض على البالد
فإنه األرجى مثاال

شعالن يا مثل الفداء
ويا نموذجنا ال تعالى

وطني بكاك جميعه
وأسال أدمعه زالال

وكما رضينا في حياتك
من ضيائك ما توالى

تبني شموخ األرض
تصنُع في مناكبها الرجاال

فلقد رضينا عنك تبذل
دونها دمك اكتماال
أنَّى لمثلك أن ينال
سوى شهادته مآال

فاخلد بذاكرة الشموخ
مدينة واخلد جباال

إن لم يكن لكُم الخلود
لمن سندخر الجالال

عقيد طيار صادق الطيب

زميل الشهيد العميد عبدالغني شعالن 

الدفعة 21 كلية الطريان
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