
أكد رئيــس الجمهورية، القائــد األعىل للقوات 
املسلحة، املشري الركن عبدربه منصور هادي، وقوف 
الجمهورية اليمنية مع جهود إحالل السالم يف بالدنا، 
لحقن الدماء وتحقيق األمن واالستقرار، وذلك بحسب 
املرجعيات الثالث املتفق عليها، جاء ذلك خالل اتصال 
هاتفي تلقاه من ويل العهد السعودي، صاحب السمو 
امللكي األمري محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، ولقائه باملبعوثني األممي واألمريكي إىل بالدنا. 
مشرياً إىل أهمية مبادرة اململكة العربية السعودية 
الهادفة إىل إنهاء الحرب وإحالل السالم يف بالدنا، وفق 
املرجعيات الثالث، وبما يحفظ أمن ووحدة واستقرار 

اليمن. 
واستعرض رئيس الجمهورية مع سمو ويل العهد 
وزير الدفاع خــالل االتصال جملة من التحديات يف 
املجاالت االقتصادية والخدميــة التي يعاني منها 
أبناء الشــعب اليمني، مثمناً فخامة الرئيس الدعم 
األخوي الصادق والكبري الذي تقدمه اململكة العربية 
السعودية الشقيقة للشعب اليمني يف مختلف املراحل. 
مشيداً بحرص اململكة عىل تحقيق السالم الدائم يف 
اليمن والحفاظ عىل أمنه واستقراره ووحدة أراضيه. 
من جانبه ويل العهد السعودي، األمري محمد بن 

ســلمان، أكد مواصلة اململكة وقوفها مع الشعب 
اليمني والتخفيف من معاناته التي خلفتها حرب 
املليشــيا الحوثية املدعومة من إيران، معلناً تقديم 
منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دوالر من 
الربنامج الســعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل 
محطات الكهرباء يف املحافظــات اليمنية وكدعم 
للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني 

وتحقيق األمن واالستقرار يف اليمن.
ويف الســياق، أكد رئيس الجمهورية أن استمرار 
تصعيد مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة إيرانًيا يف 
محافظة مأرب، وغريها من املحافظات يؤكد عدم 
نيتها للجنوح للخيارات الســلمية إلنهاء الحرب، 
مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل باستنساخ التجربة 
اإليرانية يف اليمن وعودة اليمن إىل الحكم الكهنوتي 

البائد. 
جاء ذلك خالل استقباله اإلثنني، املبعوث األممي 
الخاص إىل بالدنا مارتن غريفيث، ملناقشة مستجدات 
األوضاع عىل الســاحة الوطنيــة والجهود الدولية 
واإلقليمية إلنهاء الحرب يف البالد ويف مقدمتها املبادرة 
السعودية، وذلك بحضور نائب الرئيس الفريق الركن 
عيل محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معني 

عبدامللك. 
مجدداً فخامته حرص الحكومة عىل إحالل السالم 
املستدام يف البالد، وذلك وفًقا للمرجعيات الثالث وبما 
يحفظ وحدة وأمن واســتقرار بالدنا، مشريًا إىل أن 
الشــعب اليمني عانى الكثري وتجرع مرارة الحرب 
التي أعلنهــا االنقالبيون الحوثيــون عىل اإلجماع 
الوطني ومخرجات الحوار الذي استوعبهم وشاركوا 

يف مختلف مراحله.
وأشار إىل أن الحكومة قدمت الكثري من التنازالت 
بهدف إنهاء الحــرب يف بالدنا، لكنها قوبلت بتعنت 
وتصلب من قبل مليشيا الحوثي اإلرهابية، موضحاً 
أن الحكومة ستظل تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات 
وجهود إلحالل الســالم يف بالدنا وفقاً للمرجعيات 
الثالث وذلك انطالقا من حرصها عىل وقف نزيف الدم 
يف البلد وإنهاء معاناة املاليني جراء تدهور األوضاع 

املعيشية والصحية والتعليمية وغريها.
 مشرياً إىل أهمية جهود املبعوث األممي ومساعي 
املجتمع الدويل واألشــقاء يف هذا الصدد، حاثاً بذات 
الوقت الجميع عىل دعم الحكومة اقتصادياً للقيام 
بمهامها الخدمية واإلنسانية واستكمال خطوات 

تنفيذ اتفاق الرياض.

من جانبه أشاد املبعوث األممي بحرص الحكومة 
وجهود فخامة الرئيس عىل إحالل السالم يف اليمن، 
مؤكداً أن الوضع اإلنساني بالغ الصعوبة، وهو ما 
يتطلب تضافر الجهــود بهدف إنهاء القتال الدامي 
وتجنيب املواطن اليمنــي مزيداً من املعاناة، مثمناً 
الخطوات اإليجابيــة للحكومة واملتمثلة بالتعاطي 
مع املبادرة الســعودية لشعورها بأهمية الجوانب 
اإلنسانية واملعيشية انطالقاً من مسؤوليتها تجاه 

الشعب اليمني قاطبة.
ولفت املبعوث األممي الخــاص إىل بالدنا مارتن 
غريفيث إىل الجهود التي تبــذل من قبله واملجتمع 
الدويل إلحالل السالم مقدراً دعم فخامة الرئيس يف 
هذا الصدد وصوالً إىل إيجاد اتفاق سالم ملزم تضع 

معه الحرب اوزارها.
ويف السياق ذاته، ناقش فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، مع املبعــوث األمريكي الخاص إىل 
بالدنا تيموثي ليندر كينج ، ومعه ســفري الواليات 
املتحدة األمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، أثناء 
استقباله لهما اإلثنني بالعاصمة السعودية الرياض، 
عدد من القضايا واملوضوعات، املتصلة بآفاق السالم 

يف بالدنا، وكذا إمكاناته املتاحة يف ضوء 

رئيــس  فخامــة  بعــث 
الجمهوريــة، القائــد األعىل 
للقوات املسلحة، املشري الركن 
عبدربه منصور هادي، ونائبه 
الركن عيل محســن  الفريق 
صالح، برقيتي عزاء ومواساة 
إىل رئيس هيئة األركان العامة 
قائد العمليات املشرتكة الفريق 
الركن صغــري حمود بن عزيز 
ووكيــل محافظة عمران عيل 
حمود بن عزيــز وإخوانهما، 
بوفاة والدهم الشــيخ حمود 

أحمد بن عزيز. 
وأشــاد رئيس الجمهورية 
يف الربقيــة، بمناقــب الفقيد 
الوطنيــة وادواره االجتماعية 
معــرباً عن خالــص التعازي 
وصادق املواساة بهذا املصاب 
االليم.. مبتهالً للموىل عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن 

يسكنه فســيح جناته، ويلهم 
أهله وذويــه ومحبيه الصرب 

والسلوان.   
من جانبه بعث نائب رئيس 
الجمهورية الفريق الركن عيل 

محســن صالح، برقية عزاء 
ومواساة، إىل الفريق الركن بن 
عزيز وإىل الشيخ عيل حمود بن 
عزيز وكيــل محافظة عمران 
وكافة إخوانهم يف وفاة والدهم 
الشيخ حمود أحمد بن عزيز، 
أحد وجاهات قبيلة ســفيان، 
الــذي وافته املنيــة بعد حياة 

حافلة بالعطاء.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب 
الفقيــد وأدواره االجتماعية، 
ومساعيه الخرية يف إصالح ذات 

البني.
وعرب نائب الرئيس عن أصدق 
التعــازي واملواســاة إىل أرسة 
الفقيد ومحبيه وقبيلة سفيان 
وبكيل عامة، سائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان. 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، عىل أن تعنت مليشيا 
الحوثي املتمــردة املدعومة إيرانًيا 
واستمرار تصعيدها عىل محافظة 
مأرب، ورفضهــا ملبدأ وقف إطالق 
النار، هو العقبة األساسية يف مسار 

إنهاء الحرب يف اليمن. 
جاء ذلك أثناء تلقيه اتصاالً هاتفياً 
من وزير الخارجية األمريكي أنتوني 
بلينكــن، الخميس، جــرى خالله 
مناقشــة العالقــات الثنائية بني 

البلدين الصديقني، ومســتجدات 
األوضاع عىل الساحة الوطنية بما 
يف ذلك التحركات األممية والدولية 
إلحالل السالم يف اليمن، واملبادرة التي 
قدمتها اململكة العربية السعودية، 
وترحيب الحكومــة بها، والضغط 
الدويل املطلوب عىل مليشيا الحوثي 

االنقالبية للتعاطي معها.
ويف االتصال أشاد رئيس الوزراء 
بالعالقــات الثنائية بــني البلدين 
الصديقــني والدعــم اإلنســاني 

والسيايس للواليات املتحدة لليمن، 
مشــرياً إىل أهمية اســتمرار دعم 
الحكومة لقيادة استقرار اقتصادي 
وتوفري الخدمات، باعتبار ذلك جانب 
مهــم لتخفيف األزمة اإلنســانية 

وإنهاء الحرب يف اليمن.
وأكد عىل دعم الحكومة للجهود 
الدبلوماسية إلنهاء الحرب يف اليمن، 
وجهود املبعوث األمريكي الخاص تيم 

الستئناف  ليندركينج، 
املســار الدبلومــايس 

أكد نائب رئيس مجلس الشــورى، عبد 
الله أبو الغيث، أن االلتفاف الشعبي الواسع 
واالصطفاف والتالحم الوطني غري املسبوق 
من كافة أبناء اليمن للدفاع عن محافظة 
مأرب، وإسناد الجيش الوطني واملقاومة 
الشــعبية بكل جبهاتها، أسهم يف إفشال 
مخططات طهران الســاعية إلســقاط 

املحافظة. 

جاء ذلك خالل لقائه، اإلثنني، محافظي 
محافظات صنعاء، اللواء عبد القوي رشيف، 
وصعــدة، اللواء هادي طرشــان الوائيل، 
والبيضاء، اللواء نارص الخرض السوادي، 
وريمة اللواء محمد عيل الحوري، نوقش فيه 
مستجدات األوضاع امليدانية والعسكرية يف 

محافظاتهم. 
واســتمع نائــب رئيس 

عزى وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
املقديش، رئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشــرتكة الفريق الركن صغري 
بن عزيز، يف وفاة والده الشــيخ حمود بن 
عزيز، الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة من 

العطاء.
وأشــاد الفريــق املقــديش بمناقب 
الفقيد ومواقفه الوطنية املســاندة للدولة 

والجمهورية يف مراحل مختلفة من تاريخ 
الوطــن.. منوهاً بــأدوار الفقيد يف خدمة 

الوطن واملجتمع وإصالح ذات البني.
وعــرّب وزير الدفاع عن صــادق العزاء 
وعظيم املواســاة للفريق الركن صغري بن 
عزيز وإخوانه وأرسة وذوي الفقيد.. سائال 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

وغفرانه.

بعث املفتش العام للقوات املســلحة 
اللواء الركن عادل هاشم القمريي، برقية 
عزاء ومواساة يف استشهاد اللواء الركن 
أمــني الوائيل قائد املنطقة العســكرية 
السادسة، أثناء مشــاركته مع رفاقه 

أكدت وزارة الدفاع ورئاســة 
أن  العامــة  األركان  هيئــة 
التضحيات التي يقدمها أبطال 
القــوات املســلحة يف مواجهة 
مليشيا الحوثي املتمردة "ستزيد 
األحرار عزماً وارصاراً عىل امليض 
نحو تطهري اليمن من املشاريع 
والشعارات اإليرانية ومليشياتها 
التخريبيــة ومحاربة اإلرهاب 

والتطرف".
جاء ذلك يف بيان نعي مشرتك، 
نعت فيه وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة إىل الشعب 
اليمني العظيم وقيادته السياسية 
وقواته املســلحة، قائد املنطقة 
العسكرية السادسة القائد البطل 
اللواء الركن أمني عبدالله حامد 
الوائيل، الذي استشهد وهو يؤدي 

واجبه الوطني والقتايل يف قيادة 
معارك استكمال تحرير الوطن 
ودحر املليشيا الحوثية اإليرانية 
يف جبهات القتال بني محافظتي 

الجوف ومأرب.
وأشارت وزارة الدفاع ورئاسة 
األركان يف البيــان، إىل أن البطل 
الجسور والقائد األمني الذي عاش 
مخلصاً للثــورة والجمهورية 
وحارســاً أميناً للمكتســبات 
واألهداف  الوطنيــة  والثوابت 
السامية، كان واحداً من أصدق 
وأشــجع القــادة والضبــاط 
الذين جسدوا أســمى معاني 
الوالء والوفاء للوطن وللرشف 
العسكري ونذروا حياتهم دفاعاً 
عن الحريــة والكرامة ووهبوا 

أرواحهم الزكية فداء 

التقى محافظي صنعاء وصعدة والبيضاء وريمة.. 

نائب رئيس جملس الشورى: اإللتفاف الشعبي والتالحم 
الوطني ألبناء اليمن أفشل خمططات إسقاط مأرب 

وزير الدفاع ُيعزي رئيس االركان بوفاة والده

املحكمة العسكرية تعقد جلستها العلنية الثالثة 
ملحاكمة اإلرهايب اإليراين حسن إيرلو 

عقدت املحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، األربعاء، 
جلستها العلنية الثالثة، برئاسة القايض عقيل تاج الدين، 
وبحضور ممثل االدعاء العسكري املقدم قايض فيصل 
الحميدي، للنظر يف القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م 
والخاصة باتهام املدعو حسن إدريس إيرلو، وهو ضابط 
يف الحرس الثوري اإليراني )إيراني الجنسية(، بالدخول 
متنكــراً إىل أرايض الجمهوريــة اليمنية والتجســس، 
واالشرتاك يف الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم 

عسكرية وجرائم حرب.
وقدمت النيابة العامة العسكرية، خالل 

في بيان نعي مشترك باستشهاد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي.. 

وزارة الدفاع وهيئة األركان: القائد األمني عاش شجاعاً وخملصاً 
للثورة واجلمهورية ومكتسباهتام

رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان رئيس هيئة األركان العامة بوفاة والده 
أكــد نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح، أن مليشــيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة إيرانًيا تواصل 
التعنــت والرفض يف القبــول بأي فرص 
للسالم، متخذًة اسرتاتيجية الحرب والدماء 
واملماطلة وتزييف الحقائق، واســتغالل 

الجانب اإلنساني كخيار وحيد للبقاء. 
وأشــار نائب رئيس الجمهورية، أثناء 
اتصال هاتفي أجــراه، الثالثاء، بمحافظ 
محافظة مأرب اللواء ســلطان العرادة، 
لالطالع عىل حجم االعتداءات املمنهجة من 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية عىل مخيمات 
النازحني باملحافظة، والجهود املبذولة يف 
تقديم الخدمات العامة واإليوائية واإلنسانية 
بمأرب، إىل أن خيار الســالم وأمن اليمن 
واطمئنان اليمنيني خارج اهتمامات تلك 

املليشيا عىل اإلطالق.
واطلع نائب الرئيس من محافظ مأرب، 
عىل عدد من القضايا والتطورات السياسية 
ويف مقدمتها التعاطــي اإليجابي مع كل 

جهود إحالل السالم وآخرها املبادرة التي 
أعلنــت عنها اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، والحرص املســتمر للقيادة 
السياســية عىل كل ما من شــأنه إنهاء 
االنقالب ورفع املعاناة التي خلفها، وإرساء 

دعائم األمن واالستقرار.
وأشــار نائب الرئيس إىل أن اســتمرار 
املليشــيا الحوثية بقصف املــدن اليمنية 
ومخيمات النازحــني واملدنيني واألعيان 

واملنشــآت الحيوية يف اململكة، 

احلوثيون.. مجاعة إرهابية
ال يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل اإلعالم املختلفة 
بأخبار وتقارير وترصيحات ساسة دول عظمى تحدثنا 
عن آفة اإلرهاب ومخاطره عىل األمم والشــعوب وأمن 
واستقرار املجتمعات، مفندة وسائله وطرائقه املتبعة 
يف تنفيذ جرائمه اإلرهابية يف هذا املرسح أو ذاك والتي 

بموجبها صنف الحدث إرهابا واملنفذون إرهابيون..
وعليه أليس القتل بسبب اختالف املذهب أو التكوين 
الحزبي أو اختالف االنتساب العرقي أو التفاوت الطبقي 
وتفجري املنازل وترشيد املواطنــن ونهب ممتلكاتهم 
وتضييق سبل معيشــتهم وإرغامهم بقوة السالح عىل 
اتباع مذهب مغايــر ملذهبهم وقصف املدن وحصارها 
وقنص النساء واألطفال والشــيوخ وقتلهم بدم بارد 
واتباع سبل للمضاربة بأقوات الناس والعمل عىل تمزيق 
عرى التآلف والتعايــش االجتماعي وقصف مخيمات 
النازحن بالصواريخ البالســتية إىل آخر ما هنالك من 
ممارسات إرهابية تمس أمن واستقرار املواطنن، أليس 
كل هذا إرهابا صدحت به منابر اإلعالم والصحافة املحلية 
واإلقليمية والدولية وأوصلته اىل، إسماع كل ساسة الدول 
املتقدمة التي ال شاغل لها إال اإلرهاب واإلرهاب وحده؟!

والسؤال الذي يفرض نفسه ويتطلب إجابة من قادة 
دول العالم الذي نطرق مســامعه كل يوم هو: أليس 
ماسبق ذكره من ممارسات تمارسها مليشيا اإلرهاب 
الحوثية املدعومة من إيران بحق الشعب اليمني إرهابا 
يســتدعي تحركا دوليا صادقا عادال وإنسانيا رصفا 

إليقافه؟!
 أال يستحق الشعب اليمني املؤمن بمبادئ وقيم الحرية 
والعدالة والقيم اإلنسانية التي تتشاركها شعوب العالم 

أن يعيش بحرية وسالم وأمان؟!
أال يستدعي ما تمارسه املليشيا اإلرهابية يف حقه من 
إرهاب طال أطفاله وشــيوخه وحتى نازحيه نرصته 
للقضاء عىل أخطر جماعة إرهابية عرفها العرص الحديث 
.. جماعة ال تؤمن بقيم العرص الداعية إىل ترسيخ مبادئ 

الحرية والسالم والتعايش بن األمم والشعوب..
يدرك املجتمع الدويل واملنظمــة األممية خطورة ما 
تمارسه إيران من جرائم وتدمري ممنهج لكل سبل األمن 
والسالم داخل دول املنطقة عرب أذرعها اإلرهابية ويدرك 
يف اآلن مخاطر ذلك عىل األمن والسلم الدولين لكنه ورغم 
ذلك لم ينترص للقيم التي ينادي بها ويتغنى بمبادئها 
عرب وسائله اإلعالمية ومراكزه البحثية املنترشة فروعها 
يف أغلب دول العالم بل يراه العالم املطحون بالحروب 
والرصاعات يتبع سياسة التصالح حتى مع اإلرهاب خدمة 
ملصالحه التي تصبح يف هذه الحالة مصالح انتهازية وال 
أخالقية تنسف كل ادعاءاته التي تقول بمبدأ االنتصار 

لحقوق اإلنسان..
عىل الواليات املتحدة أوالً وهيئة األمم ثانياً ومجتمعات 
العالم الذي يقول: إنــه حر، أن يعلموا ان تماهيهم مع 
ممارسة الجماعة الحوثية اإلرهابية وإخراجها من قائمة 
اإلرهاب هو ما شــجع الجماعة عىل اإليغال يف جرائمها 
ضد أبناء الشعب اليمني بل وقصف النازحن الهاربن 
من بطشها وجربوتها بالصواريخ البالستية، وأن عىل هذا 
العالم إن كان مؤمنا حقا بقيم الحرية والعدالة واملساواة 
والسالم والتعايش بن الفئات واملجتمعات والشعوب 
أن تعمل عىل إيقاف هذه الجرائم وتصنيف مرتكبيها 
كجماعة إرهابية ومعاقبتها ودعم أبناء الشعب اليمني 

وتمكينه من القضاء عىل هذا اإلرهاب املدعوم إيرانيا. 

تلقى اتصااًل من ولي العهد السعودي والتقى بالمبعوثين األممي واألمريكي إلى بالدنا.. 

رئيس اجلمهورية: احلكومة قدمت الكثري من التنازالت هبدف إهناء احلرب
تصعيد الحوثي يؤكد عدم نيته للجنوح لخيار السالم والشعب لن يقبل بالتجربة اإليرانية وعودة الكهنوت

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

1

2
3
4
5
6

شعبنا لم يكن مطلقاً ليقبل بالعود 
إلى حقبة الظالم والكهنوت وتقبيل 
بالتجربة  مطلقاً  يقبل  ولن  الركب 
بمشاريع  يقبل  لن  كما  اإليرانية، 

والنفوذ. والهمينة  االستعمار 

16
صـفحـة

في اتصـال هاتفـي بمحـافـــظ مــأرب.. 

نائب رئيس اجلمهورية: خيار السالم وأمن اليمن خارج اهتاممات املليشيا احلوثية

تصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية األمريكي.. 

رئيس الوزراء: تعنت احلوثيون وتصعيدهم عىل مأرب ورفضهم وقف إطالق النار عقبة أساسية يف مسار إهناء احلرب 

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية

...صـ  2

املفتش العام يعزي يف استشهاد اللواء 
الوائيل والعقيد الزريقي 

بعث املفتش العام للقوات املسلحة 
اللواء الركن عادل هاشم القمريي، 
برقية عزاء ومواســاة يف استشهاد 
اللواء الركن أمني الوائيل قائد املنطقة 
العسكرية السادسة، أثناء مشاركته 
مع رفاقه األحرار من أبطال الجيش 
واملقاومــة يف املعركة الوطنية ضد 
املليشيا االنقالبية الحوثية املدعومة 

من إيران.
 وأشاد املفتش العام، يف الربقية 

التي بعثها إىل أرسة الشهيد، بمناقب 
الشــهيد البطــل وأدواره الوطنية 
واستبساله يف سبيل الدفاع عن الدين 

والوطن والثورة والجمهورية.
 كما أشاد بالبطوالت والتضحيات 
التي سطرها اللواء الوائيل مع رفاقه 
األحرار يف مختلــف ميادين الرشف 
والكرامة ومنذ بدايــة الحرب التي 
فرضتها مليشيا الحوثي الكهنوتية 

الشــعب  أبناء  عــىل 

...صـ  2 ...صـ  2

...صـ  2

اإلرهـــاب الـدويل صـناعـة إيـرانيـة

...صـ  2
...صـ  2

...صـ  2
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تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري محــمــد احلــريبيسعـــيد الــصــوفــي
أحــمـــد عــفـيـف

تتمات األولى..تتمات األولى..

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

اعالنات فقدانإعـــــالن قـــضـائــي

إعالن مؤسسي 

إعــالن قضـائيإعالن مؤسسي  إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائيإعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي

تعلن محكمة مارب االبتدائية بانه تقدم 
اليهــا املدعي/موىس عبده عــيل العنصور 
بدعوى تسليم مبالغ مالية ضد املدعى عليه/ 
نهر عبدالله سعيد شعنون وعىل املدعى عليه 
الحضور إىل املحكمة إىل جلسة الخميس املوافق   
١٨/ ٢٠٢١/٢م للرد عىل الدعوى مالم سيتم 
السري يف إجراءات نظر القضية حسب القانون.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بانه تقدم 
اليها املدعى/محمد عــيل صالح بلغيث 
بدعوى تنفيذ اتفــاق ضد املدعى عليه/ 
مهيب مهيوب أحمد الرسوري وعىل املدعى 
عليه الحضور إىل قاعة جلسات املحكمة 
الثالثاء املوافــق ١٨ / ٢٠٢١/٢ للرد عىل 
الدعوى مالم سيتم السري يف إجراءات نظر 

القضية حسب القانون.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنه تقدم 
إليها األخ/ ضيف الله أحمد حسني قعوش 
الربيكي مدعيا حصول خطأ يف اســمه 
ضيف الله أحمد حسني  قعوش الربيكي 
وان االسم الصحيح هو ضيف الله أحمد 
حسن قعوش الربيكي و بحيث يكون اسمه 
الصحيح ضيف الله أحمد حسن قعوش 
الربيكي ويطلب اثبات ذلك بحكم فمن له 
أي يقدمة أمام املحكمة خالل شهر من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

مارب  محكمــة  تعلن 
تقدم  بانــه  االبتدائية 
اليها االخ/ عبده محمد 
قايــد الدمــام باإلبالغ 
عن بصريتــه املفقودة 
واملحــررة بخط االمني 
الرشعــي عــيل عــيل 
غالــب عبــار بتاريخ 
22/7/2003م فعىل من 
وجدها إيصاله إىل اقرب 

قسم رشطة.

تعلن نيابة استئناف م/ 
مارب بــأن من له صلة 
قرابة أو معروف بصاحب 
املتــويف, عليه   الصورة 
الحضور اىل نيابة املرور 
الرســمي  الدوام  أثناء 
االجراءات  الســتكمال 

القانونية.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بان 
عىل املدعى / ناجــي نارص زايد 
مهتم الحضور اىل املحكمة الستالم 
صورة من الحكم املدني رقم )100( 
لسنة1442 هـ الصادر ما بينة وبني 
املدعى عليه/ عبد العزيز ناجي عيل 
شارد وسيتم إحتساب مدة الطعن 
من تاريخ النــرش ويكون الحكم 

نهائياً.

  يعلــن محمــد أحمــد نــارص 
حــدج عــن فقــدان بطاقتــه 
الشــخصية الصــادرة مــن مارب 
ــا إىل  ــدة إيصاله ــن وج ــىل م فع

ــة. ــم رشط ــرب قس أق
مبــارك  عبدالرحمــن  يعلــن    
صالــح الكربــي عــن فقــدان 
جــواز ســفره الصــادر مــن 
)٠77٠59٢4( برقــم  مــارب 

ــه إىل  ــدة إيصال ــن وج ــىل م فع
اقــرب قســم رشطــة.

تعلن محكمة مأرب 
االبتدائيــة بأن عىل 
املدعــى عليه أمني 
عىل مصلح مصلح 
قائــد الحضور إىل 
املحكمــة للرد عىل 
عقد  فسخ   دعوى 
زوجته  من  النكاح 
املدعية نجاة احمد 

حسني عزام.

تعلــن محكمــة مأرب 
االبتدائية بأن عىل املدعى 
عبدالجبار  صدام  عليه/ 
عبــده غالــب الصالحي 
الحضــور إىل جلســات 
املحكمــة  يــوم الثالثاء 
املوافق 2 /2/ 2021 للرد 
عىل الدعــوى يف القضية 
املدنيــة املنظــورة لدى 
بينه وبني  فيما  املحكمة 
املدعي/عبداللــه صالح 

عبدالله دويح.

تعلن محكمة مــأرب االبتدائية 
بأنه تقدمت إليها األخت/ أفتخار 
منصور عبده محمد الجندي مدعيه 
أنه وقع خطا يف شهائدها الدراسية 
يف صف سادس وسابع من التعليم 
األسايس وذلك أنهم ذكروا اسمه 
األول افتكار والصحيح هو إفتخار 
بحسب الشهائد الدراسية لصف 
األول والثانــي والثالــث والرابع 
والخامــس والبطاقــة العائلية  
وتطلب اثبات ذلك بحكم فمن له أي 
اعراض يقدمه أمام املحكمة خالل 

شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

تعلن محكمة مارب االبتدائية املنفذ ضده / 
عبدالرحمن عــيل داؤود حيدره بإخالء العني 
املؤجرة وتســليم ثمانون الف ريال مخاسري 
التقايض لطالب التنفيذ/ عىل / راشد سعيد 
الحكمي خالل سبعة ايام تنفيذا للحكم الصادر 
من محكمة مأرب االبتدائية برقم)75( لـسنة 
1442هـ وتاريخ 22/ 4 /1441هـ املوافق 
19/12/2019م واملؤيد من محكمة استئناف 
مأرب برقم )45( لسنة 1442هـ وتاريخ 22 

/3/ 1442هـ املوافق1 8/11 /2020م

يعلن مكتب الشــؤون االجتماعيــة والعمل 
بمحافظة تعز واللجنــة التحضرييةلجمعية 
أبناء الغوبقة النحلية التنموية بأنه تقرر عقد 
االجتماع التأسييس للجمعية يوم السبت املوافق 
2012/2/6م وذلك يف تمام الواحدة ظهرا بمقر 
منزل االخ/ محمد أحمد رضيف عزلة الرضافة 
-قرية/ الغويقة - مديرية الوازعية وذلك ملناقشة 
مرشوع النظام االسايس وإقراره وإنتخاب هيئة 

إدارية ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية. 
 فعىل االخوة االعضاء املؤسســني واملنتسبني 
للجمعية الحضور يف الزمان واملكان املحددين 

أعاله.

تعلن محكمة مقبنة االبتدائية للمدعى 
عليه وليــد عبدالرحمن فــارع عيل 
الحضور إىل املحكمة للرد عىل الدعوى 
املرفوعة ضــده من املدعيــة عزيزة 
عبداللطيف احمد غالب بشــأن طلب 
نفقة للمدعية وأطفالها وتسليم حقوق 
رشعيه وذلك بالقضية الشخصية رقم 
)2( لســنة 1442هـ خالل شهر من 
تاريخ نرشهذا اإلعالن مالم سيتم السري 
يف إجراءات القضية بموجب نصوص 
املادة )45( من قانون املرافعات والتنفيذ 

املدني رقم )40( لسنة 2002م

تقدم اىل محكمة مارب االبتدائية بانه 
تقدم اليها االخ / يحيى احمد محمد 
الشيعة مدعيا دعوى مدنية باسرداد 
بندق نوع إيكي عطفة لدى املدعى 
عليه فؤاد منصور ياسني الهتاري 
ويطلب إعالنه بالحضور اىل املحكمة 

ويطلب إثبات ذلك بحكم.
فمن له اي اعــراض عليه تقديم 
اعراضة امــام املحكمة خالل مدة 

شهر من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

القانونية يف السري يف نظرالقضية.

يعلــن مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــارب بانــة تــم عقد 
االجتمــاع التأســييس )األول ( ملؤسســة نجمــة الثقافيــة التنمويــة والــذي تــم فيــه 
مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس ل مؤسســة نجمــة  الثقافيــة التنموية 

وقــد تــم تعيــني مجلــس أمنــاء للمؤسســة ولجنــة الرقابــة والتفتيــش :ـ 

أوال: أعضاء مجلس األمناء للمؤسسة :

االختصاصاالسمم

رئيساًجليلة عيل محمد االرضعي1

املدير التنفيذييارس يحيى محمد الحيدري2

عالقات عامةالهام عيل محمد الزغيبي3

سكرتاريةفاطمة حمد طالب عقار 4

إعالم ارشف محمد رشف سعيد5

مسؤول الراث الثقايفعيل احمد عيل الرميصة6

ثانيا : أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش:

االختصاصاالسمم

ًبدر عيل حسني الذيباني1 رئيسا

عضواً يوسف محمد عيل الرمصية2

عضواًجربان بازل االرضعي3

يعلــن مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة تعز 
ــد  ــذ عق ــم تنفي ــق23/1/2021م ت ــبت املواف ــوم الس ــة ويف ي بان
االجتمــاع التأســييس لجمعيــة :-  طالئــع الخــري التنمويــة والــذي 
تــم فيــه مناقشــة واقــرار مــرشوع النظــام االســايس للجمعيــة 
وانتخــاب هيئــة اداريــة ولجنــة رقابــة وتفتيــش للجمعيــة وقــد 

فــاز بعضويتهــا كال مــن التاليــة اســمائهم:ـ  

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة االدارية : 

االختصاصاالسمم

رئيس الجمعيةادريس شمسان نعمان1

نائب الرئيسمنري فارع عبده املساح 2

االمني العامنجيب  محمد عيل احمد3

املسؤول املايلباسم احمد عبدالرحمن محسن 4

م/ اجتماعي اسكندر عبدالواسع عبده5

م/ الربامجعارف فارع عبدالله مقبل6

نعمــان 7 شمســان  محمــد  خــرض 
املســاح

م/دائرة الشباب

م/ املشاريعخالد عبدالرحمن قائد املساح8

م/املرأةرضية بجاش غانم 9

م/الصحةزرعة عيل علوان10

م/ التوعيةمحمد غانم سعيد11  
ثانيا : الفائزون لجنة الرقابة والتفتيش:

االختصاصاالسمم

رئيساعبدالله محمد علوان نارص1

نائباياسني عبده اسماعيل حسن 2

مقررأنور عيل محمد ثابت3

عضوامشري أحمد بن أحمد عايد4

عضوايونس منصور محمد فارع5

إعـــــالن قـــضـائــي

رئيس الجمهورية
من جانبه عرب محافظ شــبوة، عن رسوره بلقاء رئيس 
الجمهورية..مثمنــاً اهتمــام ومتابعة فخامــة الرئيس 
الدائمة لشبوة كغريها من محافظات الوطن والوقوف عىل 
احتياجاتها وتذليل صعوباتها..مؤكداً دعم أبناء شبوة ملسرية 
البناء والتحول  التي يقودها فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية يف إطار اليمن االتحادي الجديد ويف 

ظل قيادة الدولة الرشيدة.
واستعرض املحافظ بن عديو خالل لقائه بفخامة جملة 
املشاريع التي نالتها املحافظة خالل هذه الفرة والتي وصلت 
إىل نحو 201 مرشوع تم تنفيذها بتمويل محيل من نســبة 
مخصصات املحافظة من مبيعات النفط املنتج و184 مرشوعاً 
بدعم حكومي وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.. مؤكداً 
مواصلة الجهود خدمة للمحافظة وأبنائها والوطن بشكل 
عام. حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور 

عبدالله العليمي.

هيئة رئاسة مجلس الشورى
والدولة، وكانت آخر جرائمهم الهجوم الصاروخي الذي 
اســتهدف قتل الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن 

الدويل". 
وأشار البيان، إىل الحقائق واألحداث عىل األرض والوقائع 
التاريخية للمليشيا الحوثية التي ال تقبل النقض ابتداًء من 
نشأتها كحركة مسلحة متمردة عىل الدولة يف العام 2004م 
، بدعم إيراني يقرُّ به الحوثيون قبل غريهم، وتشــهد عليه 
أدوات القتل واالعتداء التي استخدموها عىل اليمنيني وجريان 
اليمن..الفتاً إىل الجرائم التي ارتكبتها املليشيا الحوثية والتي 
يندى لها الجبني ويشهد عليها املاليني من أبناء اليمن، من قتل 
لألبرياء، وتدمري للبنية التحتية للمجتمع، ومصادرة ونهب 

لألموال العامة والخاصة.

ونوه البيان، إىل ماقامت به املليشيا الحوثية من اعتداءات 
عىل مؤسسات الدولة بما يف ذلك رئاسة الجمهورية ورئيسها 
املنتخب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة 
اليمنية واعتداء عىل الجوار، وتهديدهم للمالحة الدولية يف 

البحرين األحمر والعربي. 
وتطرق البيان، إىل املمارســات الوحشــية التي ترتكبها 
املليشــيا الحوثية املنافيــة للقيم اإلنســانية واألخالقية 
والدينية وكذا مخالفتها للقانون اإلنســاني الدويل.. مشرياً 
إىل ممارساتها اإلرهابية الفكرية التي طالت ذوي الرأي من 
مثقفني وإعالميني والزج بهم يف السجون، ورفضها للسالم 
ورفض التفاوض عىل املرجعيات الوطنية، يف مراحل مختلفة 

من املفاوضات املبارشة مع الرشعية.
كما ناقشت هيئة رئاســة مجلس الشورى يف اجتماعها 
الدوري املقرحات املقدمة من أعضــاء املجلس واملتعلقة 
بالرتيبات النعقاد الجلسات، وتفعيل أدواره، واتخذت ازاءها 

القرارات املناسبة.

قائد المنطقة
ملقاتلتها والقضاء عليها بمساعدة جميع األصدقاء يف أنحاء 
العالم".. مؤكداً أن القوات املسلحة تدافع عن اليمن بكل قوّة 

وتسعى لكي تكون يمناً أمناً ومستقراً يف املستقبل القريب.
واستعرض اللواء طيمس، املهام التي تضطلع بها قوات 
املنطقة العسكرية األوىل يف وادي وصحراء حرضموت والتي 
تغطي مساحة خمس الجمهورية اليمنية، الفتاً إىل النجاحات 
التي حققتها املنطقة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع املنطقة 

العسكرية الثانية. 
وعرّب اللواء طيمس، عن الشكر والتقدير لألشقاء يف اململكة 
العربية الســعودية ملا يقدمونه من دعم للمنطقة يف هذا 
الجانب، وما يقدمونه من دعم وإسناد للجبهات وللرشعية 

وللشعب اليمني ككل.

بلغت اإليرادات املحلية واملشركة واملركزية يف محافظة شبوة، 
خالل العام املايض 2020م، نحو مليارين وثمانمائة وستة عرش 

مليونا وستمائة وخمسة وثالثني ألف ريال.
جاء إعالن ذلك خالل مناقشة املكتب التنفيذي يف محافظة 
شبوة خالل اجتماعه، االثنني، برئاسة أمني عام املجلس املحيل 
يف شبوة عبدربه هشله، وبحضور وكالء محافظة شبوة الدكتور 
عبدالقوي ملــروق، وعبدربه الربيزي، وعيل الكندي وســالم 
األحمدي، تقريرا حول مستوى اإليرادات املالية املحصلة خالل 

العام املنرصم.
وأوضح نائب مدير عام مكتب وزارة املالية يف شــبوة أحمد 
عبدالخالق، نوعية ونسب تحصيل املوارد املالية مقارنة مع العام 

قبل املايض 2019م.
وأقر املكتب التنفيذي، تشكيل لجنة فنية تتوىل تحليل املوارد 

املالية املحصلة وإعادة النظر يف ربط بعض األوعية اإليراديه عىل 
أن توافيه بخالصة عملها يف أقرب وقت ممكن.

وأقر تنفيذا شبوة، خطة عمله للعام الحايل 2021م بعد إدخال 
بعض املالحظات عليها .. حاثا مدراء عموم املكاتب والهيئات 
واملؤسسات برسعة موافاة سكرتارية املكتب التنفيذي بتقارير 
التقييم ملستوى تنفيذ خططهم اإلدارية للعام املايض خالل فرة 

أقصاها أسبوعا.
وأشاد املكتب التنفيذي، بمكتب الصناعة والتجارة يف شبوة، 
نظري املثالية واالنضباط اإلداري يف العمل وتحقيق أعىل معدالت 
التحصيل للربط املايل عليه، كما أشاد بالجهود املبذولة الستكمال 
املكونات األساسية يف ميناء قنا النفطي والتجاري .. مؤكدا عىل 
أهميته ودروة يف إنعاش الحركة التجارية واالقتصادية يف شبوة 

وبعض محافظات إقليمي سبأ وحرضموت.   

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل 
محسن صالح، أمس األربعاء، برقية عزاء ومواساة 
يف استشهاد البطل العميد إبراهيم حرد مدير فرع 
جهاز األمن السيايس ملحافظة الحديدة إثر عملية 

إرهابية غادرة. 
وأشــاد نائــب الرئيــس بمناقــب الشــهيد 
وأدواره الوطنيــة وتفانيــه يف أداء مهامه األمنية 
واالستخباراتية، موكداً عىل رضورة مالحقة الجناة 

لينالوا جزاءهم الرادع. 
وعرب نائب الرئيس يف الربقية عن أصدق التعازي 
واملواســاة لقيادة جهاز األمن الســيايس وألرسة 
وأقارب وزمالء الشهيد، سائالً الله العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.  

ملياران و 816 مليونا إيرادات حمافظة شبوة يف 2020م 

نائب رئيس اجلمهورية يعزي يف استشهاد العميد إبراهيم حرد 

تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الجمهورية: الحكومة قدمت

املبادرة التي أعلنتها اململكة العربية السعودية الشقيقة ورحبت بها 
الحكومة اليمنية واملجتمع الدويل انطالقاً من شعورهم بأهمية السالم 
وحاجة الشعب اليمني لألمن واالستقرار بعيداً عن لغة الحرب ومآسيها 
التي استمرأتها املليشيا الحوثية اإلرهابية لتنفيذ مشاريعها التدمريية 

خدمة ألجندات إيران يف املنطقة. 
وأكد رئيس الجمهورية دعمه للمبعوث األمريكي دعمه للمبادرة 
وتذليل مهامه الرامية إىل تحقيق الســالم، الذي قدم شعبنا يف سبيله 
تنازالت كبرية لحقن الدماء وتحقيق األمن واالستقرار والحفاظ عىل 

ثوابته الوطنية.   
 وقال رئيس الجمهورية: "لألسف لم تلتزم مليشيا الحوثي االنقالبية 
ومن خلفها إيران بمساعي السالم يف مختلف املحطات وآخرها اتفاق 
ستوكهولم، بل تمادت باستهداف األبرياء وحصار مأرب، بالصواريخ 
واملسرّيات اإليرانية لقتل النازحني يف مخيماتهم واالعتداء عىل األعيان 
املدنية يف اململكة العربية الســعودية" مشريًا إىل انه ال يمكن للشعب 

اليمني قبول التجربة اإليرانية مطلقاً، مهما كلف  ذلك من ثمن.
وأكد رئيس الجمهورية عىل عمق العالقات االسرتاتيجية التي تربط 
بني البلدين الصديقني يف ملفات وجوانب شتى منها مكافحة اإلرهاب 
وأمن واستقرار ووحدة اليمن وحماية املمرات املائية واملالحة الدولية 

ومواجهة التدخالت اإليرانية يف املنطقة. 
من جانبه ثمن املبعوث األمريكي جهود فخامة رئيس الجمهورية 
وحكومته الرشعية عىل مواقفه الواضحة تجاه الســالم الذي ينشده 
الشعب اليمني، مؤكداً دعم الواليات املتحدة للحكومة الرشعية، مضيفاً 
"يسعدنا أن نضعكم أمام الجهود التي تبذل إلحالل السالم، وذلك وفقاً 
للمبادرة السعودية، والتي نأمل لها النجاح ملصلحة الشعب اليمني، بما 
يفيض إليقاف الحرب بالتعاون مع رشكائنا جميعاً بما يحفظ وحدة 

اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود املبعوث األممي".  
وأكد عىل تعزيز العالقة االسرتاتيجية مع اليمن يف مواجهة التحديات 
كافة ومنها مكافحة اإلرهاب وحماية املمرات الدولية والتدخالت يف املنطقة، 

كما تناول اللقاء جملة من القضايا واملوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

ناذب رئيس الجمهورية
بالطائرات املسرية والصواريخ الباليستية، كلها مؤرشات تؤكد أن 
الشعب واإلقليم والعالم أمام عدو ال يملك قراره ويتلقى إمالءاته من 

إيران. 
وأشاد نائب الرئيس بالجهود املبذولة يف مختلف األصعدة، والثبات 
األسطوري ألبطال الجيش والتالحم الذي تشهده مختلف الجبهات لردع 
املليشيا االنقالبية املدعومة من إيران، معرباً عن تقديره لدور األشقاء يف 
التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية ووقوفهم إىل جانب اليمنيني 
يف العمل عىل اســتعادة الدولة ورفض تحويل اليمن إىل والية مرتهنة 

لتوجيهات ماليل طهران.
من جانبه، أشــار محافظ محافظة مأرب إىل عدد من املستجدات 
واألوضاع يف املحافظة ويف مقدمتها الوضع اإلنساني واستمرار قصف 
الحوثيني للمنــازل ومخيمات النازحني، مؤكداً الثبات األســطوري 
والتالحم ألبطال الجيش وأبناء املحافظة تجاه هذا الصلف واالعتداء 

الحوثي الجبان.

رئيس الوزراء
ومشاورات الســالم للوصول إىل سالم مستدام، وفقا للمرجعيات 
الثالث، منوهــاً بالرشاكة مع الواليات املتحــدة يف مختلف الجوانب 
اإلنسانية والسياسية واألمنية وملواجهة الجماعات املتطرفة واإلرهابية، 

وحرص الحكومة عىل تعزيز هذه العالقات. 
وأشــار إىل أن ترحيب الحكومة باملبادرة التي أطلقها األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية يأتي يف إطار التزامها بمسار السالم، مؤكداً 
أن تعنت الحوثيني واستمرار تصعيدهم عىل مأرب ورفضهم ملبدأ وقف 

إطالق النار هو العقبة األساسية يف مسار إنهاء الحرب يف اليمن. 
وأشــار رئيس الوزراء إىل أن الحكومة وانطالقا من حرصها عىل 
تخفيف املعاناة اإلنســانية للمواطنني منحت تصاريح ألربع سفن 
تحمل مشــتقات نفطية بدخول ميناء الحديدة، ومستعدة للتعامل 
بمرونة مع أي مبادرة لألمم املتحدة تضمن تخصيص عائدات الرضائب 
والجمارك يف ميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام، الفتا إىل 
أن هذا الجانب كان أحد محاور اتفاق ستوكهولم لكن رفض الحوثيني 
وتعنتهم ورسقتهم ملليارات تم إيداعها بموجب اتفاق رعته األمم املتحدة 

واستخدامها لتمويل حربهم عىل الشعب اليمني هو السبب الرئيس يف 
أزمة املشتقات النفطية. 

وأضاف "عقب اتفاق استوكهولم وكبادرة حسن نية دفعت الحكومة 
رواتب ما يزيد عن ١٢٢ ألفاً من موظفي القطاع العام يف مناطق سيطرة 
الحوثيني، بما يف ذلــك رواتب كافة القطاعات املدنية يف الحديدة، لكن 
تعنت الحوثيني عطل االتفاق واتخاذهــم إجراءات اقتصادية هدامة 

حرمت موظفي القطاع العام من حقوقهم".
من جانبه عرب وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، عن شكره 
للحكومة اليمنية عىل مرونتها وإعطائها األولوية للوضع اإلنســاني 
وسماحها لسفن املشتقات النفطية بالدخول إىل ميناء الحديدة، مشرياً 

إىل أنها خطوة جيدة باتجاه دعم جهود السالم.
ولفت إىل تفهمهم قلق الحكومة من اســتخدام الحوثيني لعائدات 
املشتقات النفطية لتمويل حمالتهم العســكرية ضد مأرب، مشيدا 
باستجابة الحكومة للمبادرة السعودية إلنهاء الحرب يف اليمن والبدء 

بمسار سيايس. 
وأبدى حرص بالده عىل نجاح الحكومة اليمنية وتماسكها وقدرتها 
عىل القيام بدورها يف خدمة الشعب اليمني، مؤكداً عىل الدعم الكامل 
من الواليات املتحدة ألمن واســتقرار ووحدة اليمن وجهود الحكومة 

واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.    

نائب رئيس مجلس الشورى
مجلس الشورى، من محافظي تلك املحافظات إىل رشح موجز تطرق 
آلخر املستجدات امليدانية والعسكرية يف جبهات محافظات صنعاء، 
وصعــدة، والبيضاء، وما يحققه أبطال الجيــش الوطني واملقاومة 
الشــعبية من انتصارات كبرية عىل املليشيا الحوثية االنقالبية يف تلك 

الجبهات. 
وتعرف أبو الغيث، من محافظي املحافظات عىل أهم االحتياجات 
الرضورية والالزمة الستكمال عمليات تحرير محافظاتهم واستعادتها 
من سيطرة املليشيا الحوثية االنقالبية املدعومة من إيران، مطلعاً منهم 

عىل الوضع اإلنساني واملعييش للمواطنني يف املحافظات األربع. 
كما اطلع أبو الغيث، يف اللقاء مــن محافظي املحافظات عىل ما 
يتعرض له املدنيون من جرائم وانتهاكات متواصلة من قبل املليشيا 
الحوثية اإلرهابية، مؤكداً عزم القيادة السياســية وبدعم األشقاء يف 
التحالف العربي لدعم الرشعية عىل اســتكمال معركة تحرير اليمن 

واستعادة كل املحافظات من سيطرة مليشيا إيران.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى، بدور أبناء محافظات صنعاء، 
وصعدة، والبيضاء، وريمة، وكل أبناء اليمن بدعم وإســناد الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية يف جبهات محافظة مأرب، ودورهم يف صد 
العدوان الفاشل الذي تشنه املليشيا الحوثية عىل املحافظة للشهر الثاني.

وزارة الدفاع تعني
للرتاب الغايل.

وأكد البيان، أن الشهيد الوائيل كان مثاالً متميزاً يف القيادة والجندية 
واملهنية واالحرتافية يف كل املواقع وامليادين التي تنقل فيها واملهام التي 
أوكل إليه تنفيذها واملراتب واملســتويات التي تدرج فيها، وكانت له 
بصمات فريدة يف بناء وتطوير املؤسسة العسكرية خالل حياته الحافلة 

بالعطاء والتضحية واملواقف الشجاعة.
ولفت البيان، إىل أن الشهيد كان فارساً مقداماً ومناضالً فذاً تشهد 
له مختلف ساحات الوغى وميادين الفداء، وكانت له صوالت وجوالت يف 
مقارعة األعداء ومنازلة مخلفات اإلمامة والكهنوت يف صعدة وعمران 
ومأرب والجوف ويف كل املواقع والجبهات، وقد كان من أوائل الضباط 
الذين لبوا نــداء الوطن والواجب بعد اجتياح املليشــيات التخريبية 
للعاصمة صنعاء عام 2014م، وشارك يف قيادة مسرية التحرير انطالقاً 
من صحراء حرضموت وكان له الفضل يف وضع نواة إعادة تأسيس 
املنطقة العسكرية السادسة وتشكيل وحداتها وقيادتها، كما شارك 
ببســالة يف عمليات تحرير عدد من املناطق واملواقع يتقدم الصفوف 
ويرافق األبطال يقاتل بشــجاعة وإقدام ويقود بحنكة واقتدار ونال 

احرتام قيادته وحب زمالئه وأفراده.
وقال البيان: "كان الشــهيد البطل نموذجاً يف تنفيذ املهام والتزام 
األوامر والتوجيهات، وعاد مؤخراً لقيادة العمليات القتالية يف محافظة 
الجوف بعد إعادة تكليفه بقيادة املنطقة السادسة، ولم تمنعه معاناته 
من املرض من العودة إىل ميدان الرباط، ولم تنل من عزيمته ومعنوياته 
اإلصابات الكثرية التي تعرض لها يف معارك التحرير، ووقف شامخاً 

حتى نال رشف الشهادة التي سبقه إليها نجله البطل ابراهيم، وخلّد 
الشهيد سرية نضالية عريضة وأسفاراً مرشقة من البطولة والكفاح 
التي كانت وستظل قصة إلهام وطني يفخر بها األحرار ويقتدي بها 
رفاقه األشاوس وستبقى محفورة يف وجدان اليمنيني ومحفوظة يف 

ذاكرة األجيال املتعاقبة". 
وأضاف البيان "إن القوات املســلحة وهي تنعي اليوم واحداً من 
رجاالتها البارزين، لتجدد العهد للشــعب والقيادة بمواصلة الكفاح 
والتضحية والسري عىل دروب األبطال العظماء حتى استكمال تحرير 
كل ذرة من تراب الوطن واستعادة الدولة والكرامة، كما تؤكد القوات 
املسلحة أن تلك التضحيات الغالية ستزيد األحرار عزماً وإرصاراً عىل 
امليض نحو تطهري اليمن من املشاريع والشعارات اإليرانية ومليشياتها 

التخريبية ومحاربة اإلرهاب والتطرف".
وعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان، عن الفخر واالعتزاز 
بالتضحيات والبطوالت الخالدة التي يرسمها األبطال يف كل امليادين، 
وباملواقف وااللتفاف الوطني الواسع.. مثمنة الجهود والدعم لألشقاء يف 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية يف معركة الدفاع 
القومي املشرتك ضد العدو الفاريس والتصدي لكل املخططات املرتبصة 

باستقرار وسالمة اليمن وأمن وسالمة املنطقة.
كما عربت قيادة وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان، عن صادق 
العزاء واملواساة للقيادة السياسية والعسكرية وألرسة وذوي الشهيد 
البطل ومحبيه ورفاقه وجميع منتســبي القوات املسلحة واملقاومة 
الباسلة..سائلة الله العيل القدير أن يتغمده وجميع الشهداء بالرحمة 
واملغفرة وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للمختطفني وأن 
يعجل بالنرص املؤزر للشعب والوطن، ولن تنام أعني العمالء والحاقدين. 

المفتش العام
اليمني، وما عرف عنه من شــجاعة وحسن قيادة وانتماء وطني 

خالص.
 وعرب اللواء القمريي عن أصدق التعازي واملواساة ألرسة الشهيد 
ومحبيه ورفاقه من منتسبي الجيش واملقاومة، سائالً الله العيل القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.
ويف السياق، بعث اللواء القمريي، برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 
العقيد عبده نعمان الزريقي، قائد الكتيبة األوىل يف اللواء الرابع مشاة 
جبيل قائد جبهة األحكوم أثناء مشاركته مع رفاقه األحرار من أبطال 
الجيش واملقاومة يف املعركة الوطنية ضد املليشيا الحوثية املدعومة من 

إيران يف جبهة األحكوم. 
وأشار املفتش العام، يف الربقية التي بعثها إىل والد الشهيد الشيخ 
نعمان أحمد الزريقي، وأبناء الشــهيد وكآفة أفراد أرسته، إىل مناقب 
الشهيد البطل وأدواره الوطنية واستبساله يف سبيل الدفاع عن الدين 
والوطن والثورة والجمهورية، وتفانيه يف خدمة أبناء املجتمع وتلمس 

حاجاتهم وإصالح ذات البني.
وأشــاد يف الربقية بالبطوالت والتضحيات التي التي سطرها 
العقيد الزريقــي مع رفاقه األحرار يف مختلــف ميادين الحرية 
والكرامة ومنذ بداية الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الكهنوتية 
عىل أبناء الشعب اليمني، وما عرف عنه من شجاعة وحسن قيادة 

وانتماء وطني.
وعرب اللواء القمريي عن أصدق التعازي واملواســاة ألرسة الشهيد 
ومحبيه ورفاقه من منتسبي الجيش واملقاومة، سائالً الله العيل القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

المحكمة العسكرية
الجلسة، اإلعالن الرســمي الذي تم نرشه يف صحيفة 26 سبتمرب 
الرسمية لثالثة أعداد متتالية بإعالن املتهم بالحضور للرد عىل الدعوى 

املقدمة ضده من قبل النيابة.
وأمرت املحكمة بضم اإلعالنات عىل ملف القضية، وكذا تنصيب هيئة 
الدفاع عن املتهم املدعو حسن إدريس إيرلو، وتالوة قرار االتهام وقائمة 

أدلة اإلثبات يف مواجهة املنصبني.
كما أمرت املحكمة بضم ملف القضية أعاله إىل القضية الجنائية رقم 
4 لسنة 2020م الخاصة بمحاكمة املتهم عبدامللك الحوثي و174 أخرين 
بتهمة االنقالب العسكري عىل النظام الجمهوري والتخابر مع دولة 

أجنبية )إيران( وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

خاص:
أكد قائد املنطقة العسكرية السابعة اللواء ركن احمد حسان 
جربان، أن أبطال املنطقة كبدوا املليشيا الحوثية خسائر كبرية 
ماديا وبرشيا ومنيت كل هجوماتها وحشودها بالفشل الذريع 

وخرست اعدادا كبرية من قياداتها وأفرادها. 
وقال يف ترصيح لـ"26 ســبتمرب" أن املنطقة العســكرية 
السابعة بمختلف وحداتها تخوض معارك مستمرة ضد مليشيا 
الحوثي اإلرهابية منذ ما يزيد عن العام يف كل القطاعات واملواقع 
العسكرية، يف مرسح عملياتها، وتقدم اليوم التضحيات الكبرية 

يف جبهات الدفاع عن مأرب، املمتدة من منطقة رغوان إىل البلق.
مؤكدا أن منتسبي املنطقة من األبطال ضباطا وصف ضباط 
وافراداً تمكنوا - بفضل الله ثم بشجاعتهم وإيمانهم بقضيتهم- 
من سحق حشود املليشيا الحوثية اإلرهابية التي ترسلها يوميا 
وال تجد غري صمود األبطال من الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل، والذين يفشلون كل محاوالتها للنيل من مأرب 
ويكبدونها خسائر كبرية يف العتاد واألرواح لم تشهدها منذ حربها 

عىل اليمن. 
وأكد قائد املنطقة العسكرية السابعة أن هذه املرحلة مرحلة 
استنزاف للعدو والذي خرس خالل شهرين من عدوانه عىل مأرب 
اآلالف من عنارصه والعديد من آلياته العسكرية، وقال: " سيأتي 
قريبا موعد التحرك واالنتقال إىل مرحلة الهجوم لتحرير املحافظات 

واملناطق الواقعة تحت سيطرة هذه املليشيا اإلرهابية. 
ودعا قائد املنطقة العسكرية السابعة املواطنني القابعني يف 
مناطق سيطرة الحوثي أن يرحموا نفوسهم وأبناءهم الذين ترمي 
بهم املليشيا الحوثية إىل محارق املوت ويعودون إليهم جثثاً هامدة، 
فيما ترتك البقية وهي األغلب يف الشعاب والوديان والجبال طعاما 

للحيوانات املفرتسة.
واضاف: املليشــيا الحوثية لم تكن يف يوم من األيام مهتمة 

بالبرش، وال يهمها أبناء الناس من األطفال والشباب الذين تزج 
بهم إىل معاركها العبثية ألنها ال تحمل مرشوع حياة بل مرشوع 
موت ودمار وخراب ويمكنها أن تضحي بعرشات اآلالف من البرش 

يف سبيل تحقيق نرص بسيط يمكن أن تخرسه يف اليوم نفسه.
منوها إىل أن املليشيا الحوثية لم تحقق بحشودها وأنساقها 
البرشية أية انتصارات وقال: " تتعمد الكذب والبهتان يف وسائل 
إعالمها بأنها حققت انتصارات كبرية لكي توهم املواطنني وابناء 
القبائل بأن إرسال ابنائهم إىل جبهات مأرب ليس إال من أجل حفظ 
األمن يف مدينة مأرب ويمنحهم الوظائف الحكومية املغرية، فيما 
مأرب بعيــدة عنه وعصية عليه وهي من ســتكرس هذا العدو 
وسينتهي ال محالة مهزوما بأذن الله تعاىل ثم بقوة إرادة وعزيمة 
أبطال الجيش الوطني يف املنطقة العسكرية السابعة وغريهم يف 
املناطق العسكرية الذين يقدمون أروع االنتصارات التي سيخلدها 

التاريخ بأحرف من نور.
ويف نهاية ترصيحه قال قائد املنطقة العسكرية السابعة إن 
معركتنا ومعركة التحالف العربي معركة واحدة وصوال للقضاء 
عىل املرشوع اإليراني الذي تنفذه املليشيا الحوثية ويستهدف أمن 
واستقرار اليمن واملنطقة، موجها شكره للتحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية عىل دعمهم املستمر للجيش الوطني 
ومساندتهم للمعركة التي يخوضها األبطال يف مأرب وكل جبهات 

القتال حتى تحقيق النرص عىل هذه املليشيا اإلرهابية.     

:» قائد المنطقة العسكرية السابعة في تصريح »

 مأرب عصية عىل املليشيا ومعركتنا معركة استنزاف للعدو 

إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن عىل األخ املنفذ ضد/ مراد محمد 
محمد عيل راجح بتنفيذ الصلح سند التنفيذ خالل سبعة أيام وذلك 
بشــأن القضية التنفيذية بينة وبني طالب التنفيذ / عادل عبدالله 
محسن الزرقة مالم فسوف تسري املحكمة يف إجراءات التنفيذ الجربي. 

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن عىل املدعى عليه/ هيثم عبدالله ردمان 
حسني بأن عليه الحضور إىل املحكمة وذلك للرد عىل الدعوى املقدمة من 
املدعي/ مودة محمد مسعود أحمد الوصابي وذلك يف القضية الشخصية 
االبتدائية رقم )129(  لسنة 1442هـ واملنظورة لدى املحكمة، مالم 

سيتم التنصيب عنها والسري يف إجراءات نظر القضية.ٍ

تعلن محكمة استئناف م/ مارب 

املستأنف ضدها فاكهة ناجي محمد 

ناجي بأن عليها الحضور إىل محكمة 

استئناف م/ مارب وذلك للرد عىل 

الطعن املقدم من قبل املستأنفني/ 

أحمد حفظ الله يحيى محمد الريمي 

وحسناء ناجي مثنى مثنى وذلك يف 

القضية الشــخصية االستئنافية 

رقم)8( لســنة 1442هـ املنظورة 

لدى املحكمة وعىل املستأنف ضدها 

الحضور وإال سيتم التنصيب عنها 

والسري يف إجراءات نظر القضية.ٍ

تقدم إىل محكمة مارب االبتدائية املدعي/ زياد صالح سعيد حنشل 
بدعوى إلزام ورثة املرحوم/ صالح ســعيد حســني حنشل تسليم 
مخاســريه، فعىل املدعى عليهم الحضور اىل جلسات املحكمة يوم 
األربعاء املوافق 5/26/ 2021م مالم سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

والسري يف إجراءات نظر الدعوى.

تعلن محمة مأرب االبتدائية بأن عىل املدعى عليه/عبدالعزيز محمد 
أحمد خيله الحضور إىل محكمة مــأرب اإلبتدائية وذلك للرد عىل 
الدعوى املرفوعة من قبل املدعية/ نور شاكر قائد محمد العايدي، 
وعىل املدعى عليه الحضور إىل املحكمة وإال سيتم التنصيب عنه 

والسري يف إجراءات نظر القضية.

محكمــة  تعلــن 
مــأرب االبتدائيــة 
إليها  تقدمت  بانها 
ســندس  املدعية/ 
عبدالخالــق ناجي 
عىل منــرص طالبه 
نكاحها  فسخ عقد 
من املدعــى عليه/ 
قائد  عبدالرحمــن 
عبداللــه العبــديل، 
فعــىل املدعى عليه 
الحضور إىل املحكمة 
مالم ستتخذ املحكمة 

اإلجراءات الالزمة.

تعلــن محمــة مأرب 
بــأن عىل  االبتدائيــة 
نارص  عليــه/  املدعى 
عبداللــه داوود ضيف 
الله الحضور إىل محكمة 
مــأرب االبتدائية وذلك 
للــرد عــىل الدعــوى 
املرفوعة مــن املدعى/ 
داوود  عبداللــه  أحمد 
ضيــف اللــه وذلك يف 
القضية الشخصية فيما 
بني املدعي املذكور آنفاً 
داوود  عبدالله  وورثة/ 
ضيف الله املنظورة لدى 
املحكمــة، وعىل املدعى 
عليه الحضور وإال سيتم 
التنصيب عنه والسري يف 

إجراءات نظر القضية .

تعلــن املحكمــة املتخصصــة م/ مــارب بــأن عــىل املتهمــني املذكوريــن أدنــاه 
ــهر  ــا ش ــدة أقصاه ــالل م ــارب خ ــة م/ م ــة الجزائي ــام املحكم ــور أم الحض
ــاً  ــم غيابي ــد منه ــة كل واح ــيتم محاكم ــم س ــالن مال ــرش اإلع ــخ ن ــن تاري م
وفقــاً لنصــوص املــواد)٢85( ومــا بعدهــا مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.

اسم املتهم رقم القضية
نوع 

القضية

رسقةصالح عبدالله راشد هاديان)أبودنيا(32لسنة2020م ج ج

رسقة عبدالله مبارك عيل العقييل32لسنة2020م ج ج

رسقةعيىس سالم مبارك العقييل 32لسنة2020م ج ج

رسقةحفظ الله صالح عبدالله قريح 32لسنة2020م ج ج

رسقةمحمد جحران الدمشقي32لسنة2020م ج ج

رسقةناجي سالم حمد هادي 32لسنة2020م ج ج

رسقةصالح مبارك عيل العقييل32لسنة2020م ج ج

رسقةمحمد صالح مساعد العقييل32لسنة2020م ج ج

رسقةصالح عبدالله قريح الشبواني32لسنة2020م ج ج

رسقةحمد عيل الضمن 32لسنة2020م ج ج

رسقةاحمد طاهر شدل االسلمي47لسنة2020م ج ج

رسقة بشري نبيل عوض نارص زماالن52لسنة2020م ج ج

رسقةناجي نبيل عوض نارص زماالن 52لسنة2020م ج ج

رسقةنارص غالب عوض زماالن52لسنة2020م ج ج

رسقةنائف بشري زماالن52لسنة2020م ج ج

رسقةعيىس سالم مبارك العقييل 52لسنة2020م ج ج

رسقةعبدالله نارص جودات األمري52لسنة2020م ج ج

رسقةناجي عيل عاتق األمري52لسنة2020م ج ج

قتلاحمد عايض احمد سعيد خمالن الوائيل35لسنة2020م ج ج

قتلصالح نارص الحزمي الدهمي 35لسنة2020م ج ج

قتلعبدالكريم صالح مسعد النويف35لسنة2020م ج ج

ــه  ــأرب بأن ــة م ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
ــد االجتمــاع التأســييس  ــم عق ــني املوافــق ٢9/ ٢0٢١/3م ت ــوم االثن يف ي
ــة  ــه مناقش ــم في ــذي ت ــع وال ــة املجتم ــرب لخدم ــل الع ــة أص ملؤسس
وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس للمؤسســة وقــد تــم تعيــني أعضــاء 

ــخ٢0٢١/3/١6م  ــم )١( وتاري ــرار اإلداري رق ــاء بالق ــس األمن مجل

أعضاء  مجلس األمناء:
االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

عضواًهاشم رزاز الدعيس6رئيساًنجيب عبدالله عبده الدعيس1

ًعبدالله عيل هايل7االمني العامشكري عبدالله عبده الدعيس2 عضوا

عضواًمهند سعيد إبرهيم8م/املايلبشري عبدالرحمن الفارعي3

ًعبدالرحمن قاسم أحمد9عضواًمحمد أحمد هزاع عيل 4 عضوا

ًعبدالله حميد عثمان5 عضوا

ــق  ــني املواف ــوم االثن ــه ويف ي ــز بأن ــة تع ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب وزارة الش ــن مكت يعل
١٢0٢/3/٢٢م بمقــر الجمعيــة،  تــم تنفيــذ عقــد االجتمــاع العــام لجمعيــة أبنــاء وادي جبــل زيــد التعاونيــة 

ــابقة. ــنوات الس ــي للس ــاب الختام ــرار الحس ــة وإق ــه مناقش ــم في ــذي ت ــر وال ــة املعاف ــة بمديري الزراعي

وانتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية وقد فاز بعضويتها كل من التالية أسماؤهم:ـ

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:ـ
االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

م/ املشاريعخالد محمد سعيد أحمد7رئيس الجمعيةعبد الشايف سعيد محمد1

م/ املرأة والطفلسمرية أحمد سيف8أمني عامأنور محمد سلطان2

م/ اجتماعيسلطان عبده أحمد9املسؤول املايلمصطفى عبده سعيد محمد3

ًعبدالهادي محمد محمد10م/عالقات عامةمحمد غالب سعيد عبده4 عضوا

عضواًعبده عيل محمد فاضل11م/ التدريب والتأهيلأحمد أحمد محمد فاضل5

م/ النشاط الزراعيمحمد سيف عبدالله6

ثانيا:ـ الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش 
االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

عضواًعصام فؤاد عبده حسن4رئيساًعماد عبده سعيد محمد1

ًفاروق عيل أحمد5نائباًخليل محمد سيف ناجي2 عضوا

مقرراًصفوان عبده سعيد محمد3

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظة مــأرب بأنــه يف يــوم )األربعــاء( املوافــق24/3/2021م 
تــم عقــد االجتمــاع التأســييس الثالــث للمؤسســة ســواعد األمــل والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع 

ــة  ــايس للمؤسس النظام األس

وقد تم تعيني أعضاء مجلس األمناء بالقرار اإلداري رقم )١( وتاريخ ٢0٢١/3/٢3م 

أعضاء مجلس األمناء:
االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

م/ عالقاتعالء عيل عيل جبيل 5رئيساًمحمد عيل جبيل شمهان1

م/ التدريبسامي عيل جبيل شمهان6نائباًشهاب عيل احمد جابر 2

عضواًعيل أحمد جابر عجييل 7االمني العام ماجد عيل جبيل شمهان3

م/ مايليحيى عيل جبيل شمهان 4

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن

إعــالن

إعــالن
يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــارب بأنــه يف يــوم األحــد 
ــد  ــة )س ــني ملؤسس ــاء املؤسس ــدوري لألعض ــاع ال ــد االجتم ــم عق ــق٢0٢١/3/٢8م ت املواف
ــة  ــة الخاص ــري الهوي ــرار تغي ــة وإق ــه مناقش ــم في ــذي ت ــة( ، وال ــة االجتماعي ــأرب للتنمي م

ــة ــورة املرفق ــك. الص ــعارها بذل ــق ش ــة واملرف باملؤسس
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بعث رئيــس الجهاز املركــزي لألمن 
الســيايس، اللــواء الركن عبــده محمد 
الحذيفي، برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 
اللواء الركن، أمني الوائــيل قائد املنطقة 
العسكرية السادســة، الذي استشهد يف 
جبهات العزة والــرشف، وهو يواجه مع 
رفاقه األحرار من الجيش واملقاومة مليشيا 

الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران.
ويف الربقية التي بعثها إىل أرسة الشهيد 

البطل القائد الوائيل أشــاد رئيس الجهاز 
املركزي لألمن الســيايس بمناقب الشهيد 
وســريته النضاليــة وأدواره الوطنيــة، 
واستبســاله يف معركة الدفاع عن الثورة 
ومكتســباتها والثوابت املجمع عليها من 

قبل اليمنيني. 
مشــرياً إىل أن بطوالته ستظل يف ذاكرة 
األجيال، حيث انتصاراته وقيادته الحكيمة 
هي الشاهدة عىل ما قدم يف ميادين الرشف 

والكرامة، منذ بداية الحرب التي فرضتها 
عىل بالدنا مليشيا اإلرهاب الحوثية، والذي 

ظل مرابطاً فيها حتى استشهاده.
وعرب اللواء الحذيفي عن خالص التعازي 
واملواساة ألرسة الشهيد ومحبيه ورفاقه 
من منتســبي الجيش واملقاومة.. سائالً 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فســيح جناته، وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.

شاركت بالدنا يف أعمال الدورة السابعة 
عرشة للهيئة الدائمة املســتقلة لحقوق 
اإلنســان يف منظمة التعاون اإلسالمي، 
بوفد ترأسه نائب وزير الشؤون القانونية 
وحقوق االنسان الدكتور سمري الشيباني

واستعرضت الوزارة يف كلمتها، يف الدورة 
التي عقدت افرتاضياً، الوضع االنساني 

املؤلم لليمن يف ظل الحرب التي شــنتها 
مليشيا الحوثي االرهابية، ما ادى ايل تفاقم 
وتزايد الضحايا، نتيجــة زراعة االلغام 
واالســتهداف املبارش بالرصاص الحي، 
والقذائف والصواريخ لألحياء السكني، 
اضافة ايل التعذيــب واالنتهاك لحقوق 

املختطفني، الذين أصيبوا باالعاقة.

وأكدت الوزارة حــرص الحكومة عىل 
االهتمام بــذوي اإلعاقة من خالل رصد 
وتوثيق االنتهاكات التي يتعرضون لها، 
والعمل عىل حمايتهــم وحصولهم عىل 

حقوقهم.
حرض اعمال الدورة مستشار الوزارة 

لشؤون املرأة والطفل وفاء الوليدي.

الغيضة حمور  قائد  وفاة  يف  يعزيان  ونائبه  اجلمهورية  رئيس 
بعث فخامة رئيــس الجمهورية، القائد األعىل 
للقوات املســلحة، املشري الركن، عبدربه منصور 
هادي، برقية عزاء ومواســاة إىل عباس عبدالله 
منصــور وإخوانــه وكافة آل وليد ومنتســبي 
املؤسسة العســكرية بوفاة اللواء الركن عبدالله 
منصور الوليدي قائــد محور الغيضة قائد اللواء 

123 مشاة. 

وأشــار فخامة الرئيــس يف برقيته إىل مناقب 
الفقيد الوطنيــة والنضالية التي اجرتحها طوال 

مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.

وقال: " لقد كان الفقيد قائدا عسكريا محنكا 
ومناضال وطنيــا مخلًصا يف الــذود عن الوطن 
ومصالحــه ومكتســباته يف مختلــف املراحل 
والظروف".. معرباً عن خالص العزاء واملواســاة 
بهذا املصاب األليــم، ومبتهالً للموىل عز وجل أن 
يتغمده بواســع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

يف السياق بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح، أمــس برقية عزاء 
ومواســاة إىل عباس عبداللــه منصور وإخوانه 
وكافة آل وليد، عزاهم فيها بوفاة والدهم اللواء 

الركن عبدالله منصور الوليدي قائد محور الغيضة 
قائد اللواء 123 مشاة، بعد حياة حافلة بالعطاء 

وخدمة الوطن.

وأشار نائب الرئيس يف الربقية إىل مناقب الفقيد 
وأدواره الوطنية والنضالية، وكفاءته العسكرية 

وحنكته القيادية.

وقال نائــب الرئيس: "إن الفقيــد كان رجالً 
شــجاعاً وقائداً فذاً ومناضالً جسوراً، مخلصاً 
للوطــن وللواجــب العســكري وحريصاً عىل 
املكتسبات الوطنية، وبرحيله يودع الوطن والقوات 

املسلحة واحداً من قياداتها املحنكة والوطنية".

رئيسا مجليس الشورى والوزراء يعزيان يف وفاة 
قائد محور الغيضة

 بعث رئيس مجلس الشــورى الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواســاة بوفاة قائد 
محور الغيضة قائد اللواء 123مشاة اللواء الركن 
عبدالله منصور الوليدي، بعد حياة حافلة بالعطاء 

واإلنجاز يف خدمة الوطن.

وأشاد بن دغر يف الربقية، التي بعثها إىل الكابتن 
طيار عباس عبدالله منصــور الوليدي وإخوانه 
وأرسة وذوي الفقيد وكافة آل وليدي ومنتســبي 

املؤسسة العسكرية، إىل مناقب الفقيد وأدواره 
الوطنية والنضالية وإسهاماته يف مجال السلك 
العسكري، منوهاً بمواقفه البطولية الشجاعة 
يف الدفاع عن الجمهورية والوحدة ومكتســبات 

الثورة اليمنية.

كما بعث رئيــس مجلس الــوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، برقية عزاء ومواساة بوفاة قائد 
محور الغيضــة قائد اللواء 123 مشــاة اللواء 
الركن عبدالله منصور الوليدي، بعد حياة زاخرة 

بالعطاء والنضال يف خدمة الوطن.

وعرب رئيس الــوزراء يف الربقية التي بعثها إىل 
الكابتن طيار عبــاس عبدالله منصور الوليدي 
وإخوانه وأرسة وذوي الفقيد وكافة آل الوليدي 
ومنتســبي املؤسسة العســكرية، عن خالص 
العزاء وعظيم املواساة بهذا املصاب الجلل الذي 
فقد الوطن برحيله واحدا من قياداته العسكرية 

والوطنية الشجاعة واملخلصة.

ونوه بمناقب الفقيد وشــجاعته وإخالصه 
وما قدمه خالل مشوار حياته العميل والنضايل 
من نموذج يحتذى به يف االلتزام وأداء الواجبات 

املناطة به بكفاءة واقتدار.

بعث رئيــس مجلس النواب الشــيخ 
سلطان الربكاني، برقية عزاء ومواساة إىل 
رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 
املشــرتكة الفريق ركن صغري حمود بن 
عزيز، وذلك بوفاة والده الشيخ املناضل 
حمود بن عزيز بعد حياة مليئة بالعطاء 
والنضــال الوطني وإصــالح ذات البني 

وخدمة املجتمع.

وقال الربكاني يف الربقية:" ببالغ الحزن 
واألىس تلقينا نبأ وفاة والد الجميع الشيخ 
حمود بن عزيز  رحمه الله وإني ألقدر حزنكم 
لفراقه وأنتم يف ميادين الوغى تقومون بأنبل 
وأرشف املواقف الوطنية واملواجهات الرشسة 
التي فرضتها عىل شعبنا العصابة الكهنوتية 
الحوثية، وإن عزيمتكــم لن يثنيها فقدان 
أخ أو أبن أو أب او قريب، وأنتم تســطرون 

أروع املالحم البطوليــة الوطنية وتذودون 
عن حياض الوطن، وإن املغفور له بإذن الله 
قد فارق الوطن الجريح يف مثل هذا الظرف 
وهو الذي حمل البندقية دفاًعا عن الوطن 
وناضل من أجله وشارككم املواجهات مع 
هذه العصابة منذ لحظاتها األوىل وقد كان 

مثاالً للتقى والصالح ورفض الفتنة".

وعرب رئيس مجلس النــواب عن أصدق 
تعازيه بهذا املصاب لكافة آل عزيز ، راجيا 
من املوىل القدير أن يتغمد الفقيد بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله 

وذويه الصرب والسلوان.   

يف الســياق، بعث رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك برقية عزاء ومواساة 
إىل رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 
املشرتكة الفريق الركن صغري بن عزيز، يف 

وفاة والده الشــيخ حمود بن عزيز، الذي 
انتقل إىل جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

والنضال.

وأشــاد رئيس الــوزراء بمناقب الفقيد 
الشــيخ حمود بن عزيز ومواقفه الوطنية 
املســاندة للدولة والجمهوريــة يف مراحل 
مختلفة من تاريخ الوطن.. منوهاً بأدواره  
يف خدمة الوطن واملجتمع ومساعيه الخرية 

يف إصالح ذات البني.

وعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي 
وصادق املواســاة للفريق الركن صغري بن 
عزيز وإخوانــه وأرسة وذوي الفقيد بهذا 
املصاب األليم.. ســائالً الله العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح 
جناته، ويلهم أهلــه وذويه ومحبيه الصرب 

والسلوان.

رئيسا جمليس النواب والوزراء ُيعزيان رئيس هيئة األركان العامة يف وفاة والده
نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة قائد محور 
الغيضة قائد اللواء 123مشــاة اللواء الركن عبدالله منصور 
الوليدي، الذي وافاه األجل بعد حياة زاخرة بالنضال والعطاء 

يف خدمة الوطن. 

وأكدتا يف بيان النعي أن الفقيد كان أحد القيادات العسكرية 
الصادقة واملخلصة، ومن الرجال الذين أفنوا حياتهم يف سبيل 
الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة وكانت 
له مواقف وطنية شجاعة يف مراحل مختلفة من مراحل تاريخ 

الوطن.

وأضاف البيان " لقد خرست القوات املسلحة وخرس الوطن 
برحيله أحد الرجال الذين ساهموا يف بناء وتطوير املؤسسة 
العسكرية، وكان مثاالً للقيادة والجندية يف كل املهام واملناصب 
الذي توالها خــالل حياته، وعاش وفياً للرشف العســكري 

محافظاً عىل العهد الذي قطعه للوطن والشعب والقيادة".

وتعرب قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة عن 
صادق العزاء وعظيم املواساة لجميع منتسبي القوات املسلحة 
وألرسة الفقيد وذويه ومحبيه.. سائلني الله العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

وزارة الدفاع ورئاسة األركان تنعيان قائد حمور الغيضة قائد اللواء مشاة  123

تســلمت وزارة الصحة العامة والسكان، 
األربعــاء، الدفعــة األوىل من لقــاح فريوس 
كورونا املستجد )كوفيد19-( واملقدرة بـ360 
ألف جرعة مقدمة مــن منظمة األمم املتحدة 
للطفولة "اليونيسف" عرب مجموعة كوفاكس.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور 
قاســم بحيبح خالل عملية التسليم يف مطار 
عدن الــدويل، عزم الوزارة الــرشوع يف تنفيذ 
حملة التحصني ضد فريوس كورونا بعد وصول 
الدفعة األوىل من اللقاح والبدء بتحصني الكادر 

الصحي.

وأشــاد الوزير بحيبح بعمل اللجنة الفنية 
وطواقمها املختلفة التي عملت بجهد متواصل 

للوصول إىل تأمني الدفعة األوىل من اللقاح.

وأشــار الوزير بحيبــح، إىل أن مركز امللك 
ســلمان لإلغاثة واالعمال اإلنسانية سيعمل 
عىل تغطية 50 باملائة من احتياجات القطاع 
الصحي للقاح واملتوقع أن تغطي مانسبته 70 
باملائة خالل العام الجاري لتصل إىل 12 مليون 

جرعة.

ولفت  إىل انطالق حملة التحصني خالل األيام 
القليلــة املقبلة..مثمناً جهود وزير التخطيط 
والتعاون الدويل املبذولــة يف تأمني اللقاحات 

الالزمة لفريوس كورونا.

ودعا وزير الصحة العامة والسكان جميع 
الفعاليات الرسمية والشعبية لإلسهام يف إنجاح 

حملة التحصني.. مجــدداً التأكيد عىل نجاعة 
ومأمونية اللقاح.

من جانبهما اســتعرض ممثال منظمة 
الصحــة العامليــة الدكتور أدهم رشــاد 
واليونيسيف فيليب دوميل، الجهود الرامية 

لتوفري اللقاحات الالزمة لليمن.

افتتح  نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث ومعه وكيل 
محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، اليوم، مخيم األمل البديل 
للنازحني يف منطقة السويداء شــمال مدينة الذي نفذته مؤسسة 

الوصول اإلنساني للتنمية بتمويل هيئة اإلغاثة الرتكية.

و املخيم يأوي 550 أرسة نازحة ويستهدف يف مرحلته األوىل 300 
أرسة نازحة من املخيمات التي قصفتها مليشيات الحوثي االنقالبية 

يف املحافظة .

وخالل االفتتاح ،دعا أبو الغيث والدكتور مفتاح املنظمات الدولية 
واإلقليمية إلی تحمل مسؤولياتها اإلنسانية تجاه عرشات اآلالف من 
النازحني مؤخرا وتلبية النداءات اإلنسانية املتكررة للوحدة التنفيذية 
إلدارة مخميات النازحني بمأرب للمساهمة يف إغاثة وإيواء مئات 
األرس التي رشدتها  مليشــيات الحوثي االنقالبية من مخيماتها 

السابقة.

وأوضح أبو الغيث ومفتاح أن املليشيات الحوثية تواصل تنكيلها 
بأبناء الشعب اليمني يف مناطق سيطرتها ما يضطرهم للنزوح إلی 
املحافظات املحررة ويف مقدمتها محافظة مأرب التي تستوعب 60 
يف املئة من النازحني  بحثاً عن الحرية والكرامة واألمن واالستقرار 
والخدمات. مشريين اىل أن املليشيات لم تكتف بترشيد النازحني من 
بيوتهم بل اســتمرت يف مالحقتهم وقصفت مخيماتهم ورشدتهم 

مجدداً ملرات عديدة. مؤكدين أن هذه املمارسات املمنهجة بحق أبناء 
الشعب اليمني هي جرائم ضد اإلنسانية تؤكد أن مليشيات الحوثي 

هي منظمة إرهابية ال تؤمن بالسالم.

وكان  نائب رئيس مجلس الشورى قد اطلع خالل لقائه بالدكتور 
مفتاح عىل  جهود السلطة املحلية بمحافظة مأرب يف امللف   اإلنساني 

والتحديات التي تواجهها املحافظة واالحتياجات واملعالجات  .

واستمع أبو الغيث من الوكيل مفتاح إىل رشح موجز عن املهام 
اإلنســانية وبرامج التنمية التي تنفذها الســلطة املحلية لتوفري 
الخدمات األساســية ملاليني النازحني الذين استوعبتهم املحافظة 
رغم ما تعانيه من ضعف يف البنية التحتية وشحة يف املوارد وتواضع 

مستوى التدخالت التي تقدمها املنظمات الدولية .

وسلم الدكتور مفتاح ألبو الغيث نسخة من مصفوفة االحتياج 
وخطة االســتجابة اإلنســانية للعام 2021 التي أعدتها الوحدة 

التنفيذية للنازحني مع املكاتب ذات العالقة يف املحافظة.

وأشــاد نائب رئيس مجلس الشــورى بالجهود اإلنسانية التي 
تقوم بها السلطة املحلية بمأرب لخدمة النازحني وتوفري الخدمات 
األساسية لهم مشددا عىل رضورة توحيد العمل اإلغاثي واإلنساني 
وتعزيز الرشاكة بني الســلطة املحلية واملكاتب التنفيذية ورشكاء 

العمل اإلنساني يف املحافظة.

وزارة الصحة تتسلم الدفعة األوىل من لقاح فريوس كورونا املستجد 

رئيس اجلهاز املركزي لألمن السيايس، اللواء الركن عبده حممد 
احلذيفي يعزي باستشهاد قائد املنطقة العسكرية السادسة

اليمن تشارك يف الدورة الـ 17 للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان بمنظمة التعاون اإلسالمي

مأرب .. افتتاح خميم األمل البديل إليواء 550 أرسة نازحة



الــعـدد )١975( الـخـمـيـس ١9 شــعبان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١ أبـــريــل ٢٠٢١م

   تقرير / عارف الشمساني

 كشف تحقيق أممي، الثالثاء، تورط مليشيا 
الحوثي يف الهجــوم اإلرهابي عىل مطار عدن يف 
ديســمرب املايض، مؤكداً أن التحقيقات خلصت 
إىل أن الحوثيني استهدفوا املطار بثالثة صواريخ 
باليســتية موجهة بدقة. وقــال املحققون: إن 
الحوثيني حاولوا اســتهداف الطائرة التي تحمل 
أعضاء الحكومة اليمنية، مؤكدين أن استهداف 
املليشــيا للمطار انتهاك لقواعد القانون الدويل 

واإلنساني. 
وقالت املصادر اإلعالميــة: إن الخرباء قدموا 
تقريرهم إىل لجنة األمم املتحدة التي ترشف عىل 
العقوبات املتعلقة باليمن خالل مشاورات خلف 

األبواب املغلقة يوم )الجمعة( املايض.
وكان مطار عدن الدويل تعرض لهجوم إرهابي 
يف 30 ديسمرب املايض، لحظة وصول طائرة تقل 
الحكومة الجديدة، قتل خالله 22 شخصاً، وأصيب 
حواىل 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون 
وإعالميون وعاملون يف املطار ومسافرون كانوا 

بانتظار رحلتهم إىل القاهرة.

الحكومة بريئة من الفساد
ومن جهة أخرى أقرت منسقة فريق الخرباء، 
التابع ملجلس األمن الدويل الخاص باليمن، الجمعة 

26 مارس الجاري، بالخطأ الذي ارتكبوه واملتعلق 
باتهام البنــك املركزي اليمني بعــدن بارتكاب 
عمليات فساد وغسل أموال يف الوديعة السعودية 

التي منحت للحكومة عام 2018.
وكانت منسقة الفريق املحامية السرييالنكية 
دكشــيني روانثيكا جوناراتنا -وفق رسالة وزير 
الخارجيــة بالحكومة اليمنيــة أحمد بن مبارك 
لرئيس الوزراء معني عبد امللك- قد أكدت أن االتهام 
للبنك املركــزي اليمني بعدن والحكومة الرشعية 
كان بال أدلة، وأن الفريق يتحمل مسؤولية الخطأ 

الذي حدث يف التقرير.
موضحة أن املراجعة األولية التي أجراها الفريق 
لتقريره الذي اتهم فيه البنك املركزي بغسل األموال، 
تظهر عدم وجود أدلة عىل الفساد أو غسل أموال 
أو استيالء النخبة عىل األموال كما ورد يف امللخص 
التنفيذي، وأضافت أن املعلومات تشري إىل أنه بعد 
ضخ الوديعة الســعودية للبنك املركزي اليمني 

استقرت أسعار املواد الغذائية عام 2019 م.
وأكدت املصادر أن عضو فريق الخرباء األممي 
مسؤول امللف االقتصادي مراد بايل أن تغيريه أو أنه 
أجرب عىل االستقالة، فيما منسقة الفريق األممي 

أعــادت يف مذكرتها إىل وزيــر الخارجية اليمنيه 
مسؤولية الذي حصل يف التقرير بأنها  ' "مسؤولية 
جماعية ويعملون عىل تصحيحه"، موكدة إلغاء 
االتهامــات املوجهة للحكومــة الرشعية والبنك 
املركزي اليمني، وتربئة مجموعة هائل سعيد أنعم 
من االتهامات التي طالتهــا وتضمنها التقرير ، 
وبذلك أصبح الفصل 9)ب( واملرفق 28 غري فعال، 
وكذلك النص ذي الصلة يف امللخص التنفيذي إىل حني 
إجراء التقييم النهائي، ووفقا للمراجعة األولية، 
ومن املقرر حســب املصادر نرش تقرير الخرباء 

املعدل خالل الفرتة القليلة القادمة .

مغالطات أممية
يف حني أشارت بعض املصادر إىل أن معد التقرير 
كان كبش فداء للخطأ الذي وقع فيه، والذي أريد 
من عربه اإلســاءة للحكومة اليمنيــة وإىل البنك 
املركزي اليمنــي، ورشكات صناعيــة وتجارية 
يمنية  بعينها - إشــارة إىل مجموعة هائل سعيد 
انعم ، والتي نفت إثر صدور التقرير ما تضمنه من 
مغالطات ومكايدات تيسء إىل تاريخها الصناعي 
والتجاري العريق يف اليمن واملنطقة، وقالت يف بيان 
لها: إنه من املؤسف أن تعتمد لجنة خرباء أممية 

عىل معلومات ســطحية تنايف إجراءات التحقيق 
والتدقيق املايل والقانوني وترمي جزاًفا باتهامات 

باطلة.
 تلك االتهامات الباطلة من فريق الخرباء األممي 
للبنك املركزي اليمني بغســيل األموال والفساد 
واســتهداف مجموعات صناعية وتجارية يمنية 
اعتربها كثري من السياسيني واالقتصاديني اليمنيني 
وغري اليمنيني  بالفضيحة غري املسبوقة يف تاريخ 
خرباء مجلس األمن الــدويل، وأن هناك من يقف 
وراء تلك االتهامات التي تيسء للرشعية اليمنية بل 
تستهدفها مبارشة،إىل صالح جهات أخرى ال تريد 
األمن واالستقرار لليمن، بل وتذهب تلك الجهات 
- وفقا لبعض املصادر -  إىل مســاندة املليشــيا 
الحوثية اإلرهابية يف حربها العبثية عىل اليمنيني 
من خالل اإلساءة لألداء الســيايس واالقتصادي 
واملايل للحكومة الرشعية ، باإلضافة إىل خلق حالة 
من عدم الثقة مع الشقيقة السعودية التي ترفد 
خزينة البنك املركزي بالودائع املالية، منعا لتدهور 
االقتصاد اليمني ومنعا لحدوث الكارثة اإلنسانية 
للشعب اليمني بوصوله إىل حافة املجاعة جراء أكثر 
من 6 سنوات من الحرب الذي تسببت يف اشتعالها 

مليشيا الحوثي املدعومة إيرانيا .

شفافية ومنهجية 
وكان فريق خرباء مجلس األمن، اتهم يف تقريره 
الصــادر يف يناير املايض، البنــك املركزي اليمني 
بـ"مخالفة قواعد تغيري العمالت وتالعب يف سوق 
العملة وغســل جزء كبري من الوديعة السعودية 
بمخطط معقد لغسل األموال أدر عىل تجار مكاسب 
بلغت قيمتها نحو 423 مليون دوالر تم تحويلها 
من الوديعة السعودية،  بشكل غري قانوني إىل تجار 

ورشكات رصافة يمنية .
ويف وقت سابق  نفى البنك املركزي والحكومة 
اليمنية ورشكات تجارية تلك االتهامات، مؤكدين 
تقديم إيضاحات حول االدعاءات غري الصحيحة 
بشأن الوديعة السعودية املقدمة عام 2018 لتمويل 

رشاء السلع الغذائية. 
فيما شكل مجلس النواب عىل إثر ما ورد يف تقرير 
الخرباء، لجنة تحقيق  برملانية، وأعلنت الحكومة 
التعاقد مع رشكة "إرنست ويونغ" للقيام بمراجعة 

حسابات البنك املركزي.

غياب األدلة 
 وزير الخارجية أحمد بــن مبارك، أوضح من 
جانبه يف مذكرة رســمية وجهها لرئيس الوزراء، 

قال فيها: إن فريــق الخرباء أبلغ لجنة العقوبات 
"أن املراجعة األولية التي أجراها لم تظهر أي أدلة 
عىل الفساد أو غسيل أموال أو استيالء النخبة كما 

ورد يف امللخص التنفيذي للتقرير".
وكانت الحكومة اليمنية قد استغربت ما تضمنه 
التقرير من مغالطات بنيت عىل استنتاجات غري 
صحيحــة، مؤكدة أنها تتعامل دائما بشــفافية 
وتعاون كامل مع لجنة العقوبات الدولية ودون 

أية تحفظات .
وكان البنك املركزي اليمني من جانبه  وصف تلك 
االدعاءات باملضللة معربا عن استغرابه من إصدار 
التقرير واحتوائه عىل تلك االتهامات واملعلومات، 
مــن دون تطبيق القواعد واإلجــراءات املنهجية 
الواجب اتباعها للوصــول إىل الحقائق والنتائج 

املنطقية.
وأشــار البنك إىل أن الفريق تبنــى جملة من 
االتهامات واألحكام املسبقة، الفتا يف الوقت نفسه 
إىل أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة املبالغ فيها 

والتي تستهدف البن .
يذكر أن فرتة فعالية فريق الخرباء الحالية انتهت 
فعلياً يوم 28 مارس الفائت، وذلك بموجب قرار 
مجلــس األمن رقم 2511 الصــادر يف 25 فرباير 

.2020
ويفرتض أن يعيد األمني العــام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوترييش بعد التشاور مع مجلس األمن، 
تعيني فريق الخرباء يف املهمة مع إجراء تغيريات يف 
بعض األسماء، وذلك بموجب قرار مجلس األمن 
رقــم 2564 الذي مدد فيه فريــق الخرباء إىل 28 

مارس 2022م.

إدراج قيادات حوثية 
مجلس األمن قد مدد يف القرار ذاته الصادر نهاية 
فربير املايض، املدة الزمنية املحددة لتجميد األصول 
وحظر السفر ضد الجهات من األفراد والكيانات 
املدرجة من قبــل لجنة العقوبــات، كما أضاف 
املجلس قيادي مليشيا الحوثي االنقالبية "سلطان 
زابن" املعني مديرا عاما للبحث الجنائي بصنعاء، 
إىل قائمة العقوبات، ملســؤوليته عن االنتهاكات 
الجسيمة التي تعرضت لها نساء مختطفات، من 
تعذيب واغتصاب يف سجون الحوثيني بما يف ذلك 

التعذيب الجنيس.
وأشارت بعض املصادر إىل أن تغيري بعض فريق 
الخرباء الجديد الذين سيتم تعيينهم من قبل االمني 
العام لألمم املتحدة، سيكلفون باستكمال مراجعة 
تقرير فريق لجنة العقوبات األممي بشأن اليمن 

وإصدار التقرير النهائي .

تقارير44

   تقرير / عارف المكابري

 ســلمت الخارجية اليمنية مجلس األمن الدويل يوم أمس 
االربعاء تقريرا مكونا من واحد وعرشين صفحة مزودا باالدلة 
والصور  التي تثبت عمليات التنســيق والتعاون بني املليشيا 
الحوثية وتنظيم القاعدة وداعش ويطالب التقرير مجلس األمن 

بتصنيف مليشيا الحوثي عىل قائمة اإلرهاب .
وأوضح التقرير الذي تسلمته الســفرية االمريكية رئيسة 
مجلس األمن لهذا الشهر،لندا توماس غرينفلد أن املليشيا الحوثية 
أفرجت عن 252 "ســجينا إرهابيا" ممن كانوا مسجونني يف 
سجون األمن السيايس وأبرزهم جمال البدوي "أحد أبرز الوجوه 
املدبرة لتفجري املدمرة كول" حيث قال التقرير إنه أفرج عنه يف 

2018 من قبل جماعة الحوثيني االرهابية
مشريا  إىل إن 55 شخصا من أعضاء القاعدة يتواجدون يف 
صنعاء واملناطق التي يسيطر عليها الحوثي بينهم عوض جاسم 
بارفعة املكنى بـ )أبي بكر( و)بكري( حيث أقام يف صنعاء من 
2017 إىل 2020، إضافة إىل "اإلرهابي هشام باوزير" واسمه 
املستعار )طارق الحرضمي( وسكن يف منطقة شعوب "وظل 

يرتدد عىل املآوي الطبية" كما جاء يف التقرير.
وقال التقرير ": أن عددا من أعضاء القاعدة يقاتلون يف 
الجبهات مع املليشيا الحوثية، حيث أورد شهادات لشخص 
قال إنه عضو يف تنظيم القاعدة واســمه موىس نارص عيل 
امللحانــي "الذي اعرتف بوجود مقاتلــني من التنظيم مع 

املليشيا الحوثية".
مضيفا  :" إنه تم توثيق قيام الحوثيني بعمل جنازة لـ 
"اإلرهابيني الداعشيني سعيد عبدالله أحمد الخرباني املكنى 
)أبو هايل( وحميد عبدالله الخرباني املكنى )أبو نواف( اللذان 
لقيا مرصعهما وهما يقاتالن يف صفوف املليشيا الحوثية يف 
2020 وبثت قناة املسرية التابعة للمليشيات الحوثية مراسيم 

تشييعهما" كما جاء يف نص التقرير.
كما أورد التقرير أســماء ألبــرز  "اإلرهابيني" وكانوا 
مسجونني يف سجن األمن الســيايس وتم إطالق رساحهم 
وهم جمال البدوي، ســامي فضل ديان املتهم بالتخطيط 
لعملية اغتيال اللواء سالم قطن يف 2012، ومياد الحمادي 
من خلية تفجري السبعني 2012، وماهر الرميم من خلية 

محاولة اغتيال الرئيس هادي 2013، وصدام عيل الحمريي 
)أبو الفداء(.

ونوه التقرير أن املليشــيا الحوثية أطلقت رساح جمال 
عيل البدوي وعيل قائد العنيس "ومنحتهما بطائق شخصية 
باســمني مزورين وتهريبهما إىل محافظــة مأرب لتنفيذ 

عمليات إجرامية".
مبينا أن كثري من القيادات والعنارص اإلرهابية تتواجد يف 
مناطق سيطرة املليشيات الحوثية" ، موردة عددا من األسماء 
أبرزهم "اإلرهابي عارف مجيل قائد خلية أرحب حيث أصلح 
قياديا كبريا يف مليشيات الحوثي"، و "اإلرهابي عيل الكندي 
املكنى )أبو إرسائيل( قيادي سابق يف القاعدة وحاليا قيادي 

مع مليشيا الحوثي"
و أورد التقرير إن الحوثيني أطلقوا رساح خمســة من 
أعضاء تنظيم القاعدة "ارتكبوا عدة جرائم إرهابية أبرزها 
اغتيال الدبلومايس السعودي خالد شبيكان العنزي ومرافقه 

يف صنعاء يف 28 نوفمرب 2012".
مؤكدا إن الحوثيني أطلقوا رساح خمســة من أعضاء 
القاعدة مقابل السماح لهم بالعبور يف بعض مواقع مديرية 
ماهلية وهم أســامة العديني، أبوبكــر الربيعي، عبدالله 
الرحاب، عبدالرحمن عيل محمد الغرابي، إبراهيم الصنعاني.

وتضمن أســماء 18 عضوا يف القاعدة قال إنه تم إطالق 
رساحهم و"افتعال عملية هروب مدبرة".

كما ضم التقرير جداول بعرشات األســماء التي قال إنها 
ألعضاء يف تنظيمات إرهابية تــم إطالق رساحهم وبعثهم إىل 
مناطق تابعة للحكومة الرشعية لتنفيذ أعمال إرهابية، وأنه تم  
استخراج عدد من البطائق الشخصية بأسماء مزورة لهم، منهم 
عاشور عسمر عاشور وعادل أحمد سالم بادرة، وعبدالله شاكر 

أحمد هائل بن رسور، وسليمان صالح سالم عبوالن.
وحســب التقرير فإن املليشيا الحوثية  منحت عددا من 
أعضاء التنظيم شهائد جامعية منهم عاشور عمر عاشور 
وسليمان صالح عبوالن الذين منحا شهادة بكالوريوس من 

جامعة سبأ.
وكشــف التقرير عن تضليل تقوم به جماعة الحوثي 

وعمليات صورية بني القاعدة، مكنتها من الســيطرة عىل 
عدد من املناطق

وخصص التقرير جزءا للمقبوض عليهم عقب أن أطلق 
رساحهم من قبل جماعة الحوثي حيث أشار إىل القبض عىل 
إبراهيم التميمي سعودي الجنسية، واصفا إياه باملسؤول 
اإلعالمي لتنظيم داعش يف الجزيرة العربية ومندوب زعيم 
التنظيم يف اليمن، حيث قبض عليه يف مارس 2018 بعد إطالق 

رساحه من قبل الحوثيني يف صنعاء.
ولفــت التقرير إىل أن تلك العالقــة الحوثية باملنظمات 
االرهابية وصلت إىل حد التنسيق والتعاون املشرتك وتبادل 
األدوار املهددة ألمن واســتقرار ووحدة اليمن ومحيطها 
اإلقليمي وخطوط املالحة الدولية، وحسب التقرير فإن تلك 
العالقة  تفرض عىل املجتمع الدويل الرافع لراية الحرب عىل 
االرهاب أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الرشعية يف 
مواجهة هذه املليشيا الحوثية وشقيقاتها من التنظيمات 

اإلرهابية األخرى 

القاعدة والحوثي.. إرهاب عابر للحدود
 ويف سياق متصل اشــارت مصادر رسمية واعالمية أن 
تنظيم القاعدة وداعش االرهابني، وجدا مؤخرا عىل مالذا آمنا 
يف مناطق سيطرة املليشيا الحوثية، يف اليمن، وهو ما يؤكد 
تعاون وعالقة وثيقة تتحرك عىل األرض بني تلك التنظيمات 
العابرة للحدود وجميعهم يلتقون ويتلقون التعليمات من 
دولة إيران االرهابية وهي الداعم واملنشــئ الحقيقي لكل 
التنظيمات اإلرهابية يف املنطقة. وما يؤكد ذلك استنســاخ 
مليشيا الحوثي االرهابية  تكتيكات إيران يف استخدام تنظيم 
"القاعدة" ورقة ضد الخصوم، ليصل األمر إىل إنقاذ التنظيم 
من سقوط وشــيك، ومده بالدعم لتعزيز بنيته ومحاوالت 

اعادة معاقله السابقة يف اليمن.
 وكانت مصادر أمنية أكدت أن املليشيا الحوثية اإلرهابية 
قدمت دعما غري محدود لتنظيم القاعدة منذ انقالبها عىل 
الدولة  يف 21 سبتمرب/أيلول 2014، عرب إطالق رساح قيادات 
وعنارص التنظيم األم يف صفقات كثرية وهو ما أكده التقرير 

األخري الذي سلمته الحكومة اليمنية ملجلس األمن الدويل.

ويأتي الدعم الحوثي لتنظيم القاعدة اإلرهابي يف جزيرة 
العرب يف ضوء واقع صعب يعيشه هذا التنظيم إثر رضبات 

أمريكية وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية.

إيران .. صناعة االرهاب
 تمتد عالقة إيران وتنظيــم القاعدة باليمن إىل أكثر من 
عقدين، عقب إفراج طهران عن عــدد من قيادات تنظيم 
القاعدة اإلرهابي الذين فروا من أفغانســتان وكان بينهم 
قيادات يمنية والتي أسست بعد ذلك فرع التنظيم باليمن 
عقب "الفرار الكبري" من سجن املخابرات بصنعاء 2006م.

وزير الخارجية األمريكــي مايك بومبيو،كان قد أكد  أن 
الحكومة اإليرانية سمحت لتنظيم "القاعدة" بتأسيس مقّر 

رئييس جديد له يف إيران.
ويف حديث أمام أعضاء بالرابطة الوطنية للصحفيني، يف 
فرباير املايض قال بومبيو: "عىل عكس أفغانستان، حني كان 
تنظيم القاعدة مختبئا يف الجبال، يعمل تنظيم القاعدة اليوم 

تحت غطاء صلب يف حماية النظام اإليراني".
مبينا  أن الناس كانوا مخطئني يف االعتقاد بأن قوّة شيعية 
)إيران( وجماعة سنّية متطرفة عدّوان لدودان،فيما الحقيقة 
أن الفكر االرهابي والتخريبي يجمع تلك التنظيمات وبدعم 

إيراني كبري . 
مؤكدا أن إيران ســمحت منذ عام 2015 ألعضاء تنظيم 
القاعدة املوجودين يف البــالد بالتواصل بحرية مع أعضاء 
آخرين، بأداء الوظائف بما فيها التفويض بشّن هجمات، 

والدعاية، وجمع األموال.
وأضاف أن "محور إيران-القاعدة يشكل تهديداً جسيما 

ألمن الدول وللوطن األمريكي ذاته، ونحن نتخذ إجراءات".
يذكر أن عددا من مقاتيل تنظيم القاعدة، باإلضافة إىل أفراد 
من عائلة أسامة بن الدن، فرّوا إىل إيران بعد الغزو الذي قادته 

الواليات املتحدة ألفغانستان يف عام 2001. 

 القاعدة في صفوف المليشيا
ويف ذات السياق ضبطت قوات الجيش الوطني ، منتصف 
أغســطس من العام  املايض، أحد عنارص تنظيم القاعدة 

اإلرهابي وهو يقاتل يف صفوف مليشــيا الحوثي بإحدى 
جبهات القتال رشق مدينة الحزم بمحافظة الجوف )شمال 
رشق اليمن(،  يدعى "موىس نارص عيل حسن امللحاني" )20 
عاماً( والذي قال يف اعرتافاته: "إنه يقاتل يف صفوف مليشيا 
الحوثي منذ العام 2017 بعد أن رتب النتقاله القيادي الحوثي 
املدعو "حمزة حمزة التاج"، و بإنه "التحق بتنظيم القاعدة 
اإلرهابي منذ صغره ويعرف الكثــري من قيادات وأعضاء 
تنظيم القاعدة يف صنعاء واملناطق األخرى الخاضعة لسيطرة 
الحوثيني، البعض منهم يعملون كمرشفني ويديرون مراكز 
تجنيد لصالح الحوثيني، منها مراكز يف صنعاء ومحيطها".

مشريا إىل أن البعض منهم يشاركون يف جبهات القتال إىل 
جانب املليشيا الحوثية ومن ضمنهم قيادي يف تنظيم القاعدة 
يدعى "يوســف الصعفاني" وينحدر من منطقة صعفان 
بصنعاء، وأشخاص آخرين كثر من تنظيمي القاعدة وداعش.

وذكر أن القيادي "الصعفاني" والذي يطلقون عليه لقب 
"الزير" لقي مرصعه وهو يقاتل يف صفوف مليشيات الحوثي 

يف معارك "املخا" الساحلية.  
 وقد برز حجم التنســيق والتعاون بني مليشيا الحوثي 
املدعومة من إيران، والتنظيمات اإلرهابية )القاعدة وداعش(، 
منذ بداية حروبه يف اليمن، سواء يف تنفيذ العمليات اإلرهابية 
ضد القــوات الحكومية أو يف تخطيــط وتنفيذ الهجمات 

االنتحارية الحتالل املدن وقتل وتهجري ساكنيها.
ففي سبتمرب 2019، كشف وكيل وزارة حقوق اإلنسان 
وعضو لجنــة األرسى الحكومية، ماجد فضائل عن تنفيذ 
عملية تبادل لألرسى بني مليشيا الحوثي ومسلحي “أنصار 
الرشيعة” الفرع املحيل لتنظيم القاعدة واملصنف عىل قوائم 

اإلرهاب العاملية.
مؤكدا إن مليشــيا الحوثي أتمت تبادل 115 أسريا من 

الجانبني مع “أنصار الرشيعة” يف محافظة البيضاء.
منوها إىل ان مليشيا الحوثي أطلقت 50 أسريا من تنظيم 
القاعدة، مقابل 65 أسريا أطلقهم تنظيم “أنصار الرشيعة” 
الفرع املحــيل لتنظيم القاعدة اإلرهابــي، وأن “هذه هي 
الصفقة الخامسة بني القاعدة والحوثيني”، وقد “شملت 
إطالق عنارص إرهابية نفذت عددا من العمليات اإلرهابية 
يف اليمن، وتقبع بالسجن املركزي يف العاصمة صنعاء منذ 

.”2013

فيما محققون أمميون يؤكدون تورط مليشيا الحوثي بالهجوم على مطار عدن

الفريق األممي يرتاجع عن اهتاماته ويربئ احلكومة واملركزي وهائل من الفساد
    استهداف المليشيا للمطار انتهاك لقواعد استهداف المليشيا للمطار انتهاك لقواعد 

القانون الدولي واإلنسانيالقانون الدولي واإلنساني
  الحكومــة اليمنيــة ملتزمــة بالشــفافية وتطالب لجنة   الحكومــة اليمنيــة ملتزمــة بالشــفافية وتطالب لجنة 

الخبراء بالمنهجية في إعداد تقاريرهاالخبراء بالمنهجية في إعداد تقاريرها

 المليشيا الحوثية تهرب قيادات ارهابية اتهمت بتفجير "كول" واغتيال دبلوماسيين أجانب

تقرير للحكومة سلمته لمجلس األمن 

املليشيا احلوثية وتنظيم القاعدة .. تنسيق مشرتك يستهدف اليمن وأمن املنطقة
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مخيمات "الخري"، و"تواصل"، و"امليل"، استهدفتها 
املليشيا الحوثية، األحد املايض، بأكثر من 20 قذيفة 
إصابة  عن  القصف  وأسفر  "كاتيوشا"  وصاروخ 
6 نساء، ورجل، باإلضافة إىل إحداث أرضار بالغة يف 
مساكن النازحني.. لتضاف هذه الجريمة إىل سابقتها 

من جرائم استهداف املليشيا ملخيمات النازحني.
ويعيش يف محافظة مأرب 2،231،000 نازح 
غالبيتهم من النساء واألطفال، نزحوا يف ظروف 
إنسانية قاسية، بعد أن تركوا منازلهم وما فيها 
من أثاث وممتلكات خلفهم، ناجني بأنفسهم من 

إجرام املليشيا.

مأساة ونزوح 
النازحة )ليىل( أرملة، وأم لثالثة أطفال تروي لـ 
"سبتمرب نت" ظروف نزوحها مشرية إىل أنها هربت 

مع أطفالها، وتقول:" هربنا ومعنا العرشات من 
املواطنني منذ أكثر من شهر، من قرية الزور، خوفا 
من القذائف والصواريخ الحوثية التي تمطر بها 

القرية".
وتضيف "لم يكن بمقدورنا أن نصطحب أمتعتنا، 
وال حتى أوراقنا الثبوتية، بسبب األهوال التي رأيناها 
جراء القصف العنيف للحوثيني عىل منازلنا، مما 
دفعنا للفرار بمالبسنا التي نلبسها فقط، وقد كنا 

معززين ومكرمني يف بيوتنا".
وتتحدث ليىل التي تسكن مع أطفالها يف خيمة 
صغرية – بال مطبخ وال حمام - بأحد مخيمات 
النازحني،: "نحن نذوق املُر كل يوم، بسبب املعاناة 
التي نتجرعها، جراء النزوح.. أسكن مع أطفايل يف 
خيمة ال يوجد فيها ما يكفي من ُفرش وبطانيات، 
كما أننا ال نحصل عىل املاء إال بشق األنفس، وما 

يزيد من معاناتنا هو مالحقة الصواريخ والقذائف 
الحوثية لنا حتى يف مخيمات النزوح..  لقد تحولت 

حياتنا إىل جحيم".

هجمات وخسائر 
ويوجد يف محافظة مأرب، 139 مخيما للنازحني، 
يف  العام  النزوح  إجمايل  من   10% فيها  يعيش 
املحافظة، فيما يتوزع أغلبية النازحني يف األحياء 
السكنية بمدينة مأرب، وريف املحافظة، وفقا ملا 
أكده لنا مدير الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات 

النازحني بمأرب سيف مثنى.
أن  وأوضح مثنى يف حديث لـ "سبتمرب نت" 
استهدفت  وأن  سبق  املتمردة  الحوثي  مليشيا 
"الصوابني"،  امللح،  "لفج  مخيمات  بهجماتها 
"الهيال"، "الزور"، "امليل"، "الخري"، "التواصل"، 

"ايدات الراء"، التي تحتضن مئات األرس النازحة، 
مؤكدا أن تلك الهجمات أوقعت إصابات بني النازحني 
والنازحات، باإلضافة إىل ترضر أجزاء واسعة من 
تلك املخيمات، وتدمري ممتلكات للنازحني بينها 

سيارات.

غياب المنظمات 
عن  األخري  الحوثي  التصعيد  أن  مثنى  ويؤكد 
املدنيني يف محافظة مأرب، تسبب بنزوح 18403 

مدنيني، منذ السادس من شهر فرباير املنرصم.
ويقول مثنى: " تنتهج مليشيا الحوثي اإلرهابية 
تصعيدات همجية عىل النازحني واملدنيني املتواجدين 
يف تلك املخيمات، مما أدى إىل وقوع ضحايا بني 
النازحني خاصة األطفال والنساء، والذين يدفعون 
رضيبة التهجري والنزوح القرسي وشدة االحتياج".. 

منوها إىل أن املنظمات الحقوقية واإلنسانية لم تقم 
بواجبها بنقل املعاناة اإلنسانية للنازحني إىل العالم 
كما يجب، مؤكدا أن املنظمات الدولية واألممية 
القادرة عىل التأثري لكنها ال زالت تلتزم الصمت أمام 

أفعال املليشيا الحوثية.
منظمة "هيومن رايتس ووتش'' أكدت يف بيان لها، 
أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي 
بقذائف املدفعية والصواريخ عىل محافظة مأرب 
منذ شهر فرباير املنرصم، سببت نزوحا جماعيا 
فاقم األزمة اإلنسانية.. داعية إىل وقف تلك الهجمات 
املساعدات  القانونية"، والسماح بوصول  "غري 

اإلنسانية دون عوائق إىل املدنيني املحارصين. 

جرائم حرب 
يف هذا الصدد يعلق رئيس منظمة حماية الدكتور 
عيل التام بقوله: " مليشيا الحوثي ال تتوقف عن 
استهدافها للمدنيني وقصف مخيمات النزوح يف 
شمال وغرب مدينة مأرب، ما يعني سقوط املزيد 

من الضحايا املدنيني وارتفاع الكلفة اإلنسانية".
واعترب الدكتور التام تلك الهجمات الحوثية عىل 
النازحني جريمة حرب مكتملة األركان وفقا للقانون 
الدويل اإلنساني.. مضيفا "أننا كمدافعني عن املدنيني 
وحقوق اإلنسان ندين ممارسات مليشيا الحوثي، 
مخيمات  قصف  يف  واستمرارهم  املدنيني  بحق 

النازحني بمأرب وتهجريهم قرساً وترشيدهم".
وأعرب الدكتور التام يف حديثه لـ "سبتمرب نت" 
عن أسفه من املوقف الدويل واألممي إزاء تلك األعمال 
الحوثية التصعيدية .. مؤكدا أن تلك الهجمات عىل 
باتجاه  العسكري  والتصعيد  النزوح  مخيمات 
محافظة مأرب لن تؤدي إال إىل املزيد من القتل 
واإلصابات يف صفوف املدنيني مما يفاقم الوضع 

اإلنساني.

في تقرير حقوقي: )١٤86٠( انتهاكًا بحق المدنيين

مليشيا احلوثي اإلرهابية.. جرائم إنسانية بشعة بحق املدنيني والنازحني يف مأرب
تتواصل جرائم مليشيا الحوثي اإلرهابية 
بحــق النازحني يف مخيمــات مأرب رغم 
اإلدانات املحلية والدولية والتحذيرات من 
التمادي يف إرهاب املدنيني واســتهدافهم 
مطلع األسبوع استهدفت مليشيا الحوثي 
اإلرهابية مخيم امليل للنازحني بعدة صواريخ 
وذلك بشــكل متعمد وسافر ينم عن حقد 
دفني وإرهاب بغيض حيث أســفر قصف 
مليشيا الحوثي للمخيم عن إصابة 6 نساء 
ورجل وتســبب يف إثارة الرعب والهلع يف 
أوســاط النازحني الذين هم من مختلف 
محافظات الجمهورية والبعض منهم تم 
ترشيده أكثر من مرة قبل أن يســتقر يف 

مخيم امليل. 
وأفاد مصدر محــيل يف مدينة مأرب لـ 
"26سبتمرب": أن مليشيا الحوثي اإلرهابية 
قصفت يوم األحد مخيــم امليل للنازحني 
بعدة قذائف مدفعية تساقطت عىل خيام 
ومساكن النازحني يف املخيم وأصيب خالله 
6 نساء ورجل بإصابات متفاوتة، بعضهن 

إصابتهن خطرية.
وأشــار املصدر إىل أن القصف الحوثي 
اإلرهابي الذي تشــنه مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية عــىل مخيمات )امليــل والخري 
وتواصل( تســبب بموجة نزوح جماعية 
من تلك املخيمات إىل مخيم السويداء البديل 
هرباً من قذائف وصواريخ مليشيا الحوثي 

اإلرهابية.
الجدير بالذكــر أن هذا القصف الحوثي 
للمخيمات سبقه قصف شديد شنته مليشيا 
الحوثي يف 21 مارس الجاري اســتهدف 
النازحني يف مخيمات )امليل - الخري - تواصل 
( بمأرب وذلك بالتزامن مع زيارة منســق 

األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية املقيم يف 
اليمن إىل مخيمات النازحني يف مأرب.

وأمام إرهاب مليشيا الحوثي واستهدافها 
للنازحني املتعمد واملتكرر أدانت الحكومة 
اليمنية بأشد العبارات استهداف املليشيا 
الحوثية املنهج ملخيمات النازحني بمحافظة 
مأرب والذي تزايدت وتريتــه مؤخراً عىل 
الرغم من الجهود الدولية التي تبذل للوصول 
إىل التخفيف من املعاناة اإلنسانية يف اليمن.

تحذير حكومي 
الحكومة حــذرت يف بيان لهــا من أن 
استهداف مليشيا الحوثي ملخيمات النازحني 
والتي كان آخرها قيام املليشيا بقصف ثالثة 
مخيمات للنازحني شمال مأرب بأكثر من 

37 قذيفة مدفعية وصاروخية متســببة 
بســقوط عرشات من الضحايــا أغلبهم 
من النســاء واألطفال، كما أدى إىل تهجري 
576 أرسة، معتربة ذلك يفاقم من الوضع 
اإلنساني ويؤدي إىل موجات نزوح جديدة 
ومعاناة للمدنيني، وهذا يتعارض مع كافة 
الجهود املبذولة للتخفيف من حجم املعاناة 

اإلنسانية يف اليمن".
يف الســياق أكد وزير اإلعــالم والثقافة 
والسياحة معمر اإلرياني استمرار استهداف 
مليشيا الحوثي املمنهج لألحياء السكنية 
واملدنيــني يف مدينة مــأرب بالتزامن مع 
تصعيدها العســكري املتواصل يف مختلف 
جبهات املحافظة وذلك يمثل تهديداً خطرياً 

لحياة املاليني من أبنائها واألرس النازحة يف 
مخيمات النزوح باملحافظة والتي تشكل 

%60 من إجمايل النازحني يف اليمن. 
 وطالب اإلريانــي املجتمع الدويل واألمم 
املتحدة واملبعوث الخــاص لليمن مارتن 
غريفيث بمغادرة مربع الصمت إزاء هذه 
الجرائم واالنتهاكات، وإصدار إدانة واضحة 
لالعتداءات املتواصلة التي تشنها مليشيا 

الحوثي اإلرهابية عىل مدينة مأرب.  
وكان مكتب حقوق اإلنسان بمحافظة 
مأرب، أصدر تقريرا حقوقيا يوثق الجرائم 
واالنتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي 
االنقالبية بحق املدنيني واملمتلكات العامة 
والخاصة يف املحافظة خالل ست سنوات 

من أغسطس 2014 وحتى ديسمرب 2020م.
التقرير وثق 14 ألفــا و )680( انتهاكاً 
ارتكبتها املليشيا الحوثية تنوعت بني 12 
نوعاً من االنتهاكات الجسيمة التي طالت 
املدنيني واملنشــآت العامــة والخاصة يف 

املحافظة.

انتهاكات جسيمة 
وشــملت االنتهاكات التي أشــار اليها 
التقرير )615( حالة قتل عمد طالت املدنيني 
منهم )146( مدنياً قتلــوا باأللغام التي 
زرعتها املليشيا يف املحافظة و)469( مدنياً 
قتلوا بالصواريخ البالســتية واملقذوفات 
التي أطلقتها املليشيا عىل األحياء السكنية 
املكتظة بالســكان، باإلضافة إىل إصابة 
)1512( مدنياً منهم )393( مدنياً أصيبوا 
باأللغام و )1119( مدنياً أصيبوا بالصواريخ 

واملقذوفات الحوثية املتنوعة. 
واشار التقرير إىل أن فريق الرصد امليداني 
التابع ملكتب حقوق اإلنســان رصد خالل 
فرتة إعداد التقريــر )391( حالة اعتقال، 
و)109( حــاالت إخفاء قرسي، باإلضافة 
إىل )43( حالة تعذيب يف سجون املليشيا يف 
عدة محافظات، فضال عن تهجري ونزوح 
)8912( أرسة من عدة مديريات بمحافظة 

مأرب.
ووثــق التقريــر )148( انتهاكا طالب 
منشــآت عامة أســفر عنها تدمري )39( 
منشــأة عامة تدمريا كليــا باإلضافة إىل 
تدمري )109( منشآت عامة تدمريا جزئيا، 
فضالً عن توثيق )2322( انتهاكاً ارتكبتها 
مليشيا الحوثي املدعومة من إيران طالت 
منشــآت خاصة يف مأرب نتج عنها تدمري 
كيل لـ )596( منشأة خاصة وترضر جزئي 

لـ )1726( منشأة خاصة أخرى يف عموم 
مديريات املحافظة.

تفجير منازل 
وذكــر التقرير أن )26( منشــآة عامة 
وخاصة تــم تفجريها من قبل مليشــيا 
الحوثي يف محافظة مــأرب منها تفجري 
مســجد يف مديرية رصواح ومدرسة يف آل 
صالح بمديرية مجزر، وكذا تفجري )24( 
منزالً ملواطنني يف مديريات مجزر ورصواح 
باإلضافة إىل توثيق )69( حالة اعتداء عىل 
منشآت ومرافق طبية و )16( حالة إعاقة 
ومنع وصول مســاعدات إنسانية و)7( 
حــاالت اعتداء عىل أعيــان وأماكن أثرية 

وتاريخية يف املحافظة. 
إرهاب مليشيا الحوثي أغلق 27 مخيماً 

مدير إدارة املخيمات يف الوحدة التنفيذية 
للنازحني بمأرب خالد الشــجني أشــار 
يف حديث له عن االنتهــاكات التي طالت 
مخيمات وتجمعات النازحني يف املحافظة 
خالل الفرتة املاضيــة.. مؤكدا أن القصف 
املدفعي والصاروخي الذي شــنته املليشيا 
اإلرهابية عىل عدد مــن مخيمات النزوح 
يف املحافظة خالل الفرتة من يناير 2020 
إىل مارس 2021 أدى إىل إغالق 27 مخيما، 
وتهجري أكثر مــن )2671( أرسة من تلك 

املخيمات.
وأكد أن مليشيا الحوثي تعمدت حرمان 
النازحــني يف بعض مخيمــات النزوح يف 
مديريات مدغل ورصواح من الحصول عىل 
املياه واملساعدات اإلنسانية الطارئة متسببة 
بأوضاع إنسانية مأساوية لهؤالء للنازحني 
يف ظل صمت دويل غري مربر تجاه ما يتعرض 

له النازحون يف املحافظة.

كثفت مليشيا الحوثي اإلرهابية منذ بداية تصعيدها عىل املدنيني يف 
محافظة مأرب مطلع شهر فرباير املنرصم، من هجماتها املركزة، 
عىل مخيمات النزوح يف سلوك إجرامي "مركب" يضاف إىل جرائمها 

األخرى بحقهم واملتمثلة بتهجريهم من مدنهم وقراهم عىل امتداد 
خريطة الوطن. 

    كمال حسن

    ليلى: صواريخ وقذائف المليشيا تزيد من معاناتنا في مخيمات النزوح
 مثنى: تصعيد الحوثي األخير على المدنيين تسبب بنزوح أكثر من 18 ألف نازح 

 التام: الهجمات الحوثية على النازحين جريمة حرب مكتملة األركان

بعد أن نزحوا من هجماتها من مناطق عديدة..بعد أن نزحوا من هجماتها من مناطق عديدة..

املليشيا احلوثية املليشيا احلوثية تكثف هجامهتا الصاروخية عىل خميامت النازحني بمأربتكثف هجامهتا الصاروخية عىل خميامت النازحني بمأرب
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   استطالع / جبـر صـبر

 البداية مع ركن أول عمليات املنطقة العسكرية السادسة- 
العميد الركن صالح عيل البيل "والذي أكد عىل إن مليشيا الحوثي 
ال تؤمن بالســالم، وان هي أبرمت أي اتفاقية اال ورسعان ما 
نقضتها، وفقط تقبل باملبــادرات واالتفاقيات لفرتة معينة 
لتستعيد قواها، عندما تكون يف فرتة ضعف ووهن، وعندما تجد 

نفسها قد التقطت أنفاسها تنقض اإلتفاقيات واملبادرات".
وتطرق العميد البيل وهو كان مشــاركاً يف قتال الحوثي يف 
حروب صعدة املختلفة خالل النظام السابق، إىل أساليب مليشيا 

الحوثي يف الحروب الستة يف صعدة، مشرياً إىل أنها كانت
كلما أبرمت اتفاقية بينها وبــني الدولة نكثتها، وذلك بعد 
عدة أشهر من االتفاق بعد أن ترتب صفوفها، فضالً عن نكثها 

التفاقية السويد وغريها من االتفاقيات املربمة معها".
 وأضاف يف حديثه ل26 ســبتمرب:" هذه الجماعة ال تؤمن 
بالسالم والعيش بسالم، فهي جماعة دموية شعارها املوت، 
وتاريخها حافــل بالقتل والدمار، ألن ذلك جزء أســاس من 
عقيدتها، وهي تاريخي عندما استعان بها سيف بن ذي يزن 
لنرصته وطرد األحباش من اليمن قام الفرس بإرسال القتلة 

واملجرمني لنرصته، وهذه املليشيا امتداد لذلك".
 واعترب العميد الركن صالح البيل:" مليشيا الحوثي عبارة عن 
مرشوع إيراني صفوي، وقرارها ليس بيدها وإنما بيد الحرس 
الثوري". مؤكداً أما نحــن يف الجيش الوطني فنحن مرشوع 
سالم نتمنى أن ال تراق قطرة دم يمني واحد، وإنما ندافع عن 
ديننا ووطننا، ونواجه املليشيا الستعادة الدولة ومؤسساتها".
 ورأى ركن أول عمليات املنطقة السادســة" بأن  الحسم 
العســكري وإلحاق الهزيمــة الكبــرية بالحوثيني هو من 
سيخضعهم لالستسالم والســالم، واعادة الرشعية وإنهاء 
االنقالب، فيما عقد االتفاقيات معهم ليس إال تجريب املجرب". 
 ووجه العميد البيل رسالة للقيادة السياسية والعسكرية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ووزيــر الدفاع ورئيس هيئة 
األركان العامة" بأن يعطوا اهتمامهم الكبري بالجيش الوطني، 
وأن يســخروا كل إمكانيات الدولة لصالحه، وذلك من خالل 
توفري أسلحة نوعية وذخائر متنوعة، وكافة املتطلبات األخرى 
الخاصة باملعركة، فضالً عن رصف مرتبات الجيش الوطني، 
وتقديم الدعم املادي واملعنوي لتتحرك جميع الجبهات، حتى 
يتم تحرير جميع املناطق التي يسيطر عليها الحوثي". معترباً 
ذلك هو التعاطي األفضل مع مليشيا الحوثي، ومن يقول غري 
ذلك فهو غري مدرك تماما لخطر هذه الجماعة". حسب قوله.

جماعة ناكثة للعهود ناقضة لالتفاقات
 أحمد ربيع – الوكيل املســاعد بوزارة األعالم لشــؤون 
الصحافة، يؤكــد " أن اليمنيني يعرفون جيــداً أن الحوثيني 
ناكثون للعهود ويتنصلون عن أي اتفاقيات وينقضونها، بدءاً 
من دماج وهلم جرا". متسائالً: كيف لهم هذه املرة سيخضعون 

للسالم ويلتزمون باملبادرات؟!".

وأضاف يف حديثه ل26 سبتمرب: "هذه مليشيا مسلحة احتلت 
مؤسسات الدولة وسيطرت عىل أجزاء من مناطق اليمن بقوة 
السالح ولن تسلم أو تنسحب منه إال بالقوة" مشريا إىل أن هذه 
املليشيا تحوي الكثري من أصحاب السوابق واملطلوبني أمنياً، 
ولذلك ال يمكن أن تحرتم أي اتفاق، وإنما تســتفيد من مثل 
هذه االتفاقات أو املفاوضات لكسب الوقت للمزيد من تعزيز 

جبهاتها العدائية عىل اليمنيني".

 وتطرق ربيع إىل مواقف مليشيا الحوثي السابقة، ففي 
حني كانت املليشيا تجلس عىل طاولة املفاوضات يف السويد، 
كانت عنارصها تقوم بإطالق الصواريخ الباليســتية إىل 

مارب وغريها".

ونوه إىل أن هذه املليشيا تتخذ من هذه الهدن مسألة استعادة 
ألنفاسها للقيام باملزيد من الحشد والتوسع، وإيضا تحاول من 
خالل الخداع بالحوار جر الناس من جذر املشكلة وهو االنقالب 

وإزالته إىل التيه يف الجزئيات الصغرية، لكن لن يتم لها ذلك".
ودعا أحمد ربيع إىل تحريك كافة الجبهات يف الجمهورية يف آن 
واحد ودون توقف، حسب خارطة العمليات العسكرية للقضاء 
عىل هذه العصابة املارقة التي فرقت اليمنيني، واوجدت الرشخ 
املجتمعي بينهم، وتسعى لتحويل النظام من جمهوري يمني 
إىل ساليل فاريس إيراني، وتحويل اليمن إىل ضيعة بيد ماليل إيران 
". مشدداً عىل رضورة اإلرساع يف برت ذراع إيران باليمن املتمثلة 
بالحوثية التي تسعى جاهدة إىل افتعال معارك والزج باملغرر 

بهم إىل محارق املوت من اجل تحقيق مكاسبها".

دخول صنعاء وتحريك الجبهات األنسب
 العقيد رشاد الكامل- أحد ضباط الجيش الوطني يقول:" 
املليشيا الحوثية ال يعنيها موضوع السالم، ألنها أساساً جماعة 
إرهابية تعيش عىل املوت والخراب والدمار، وال تعرف معنى 
السالم وال تكرتث ألي رضر أو خسارة يف شعبنا اليمني، فهم 
أصحاب اعتقاد ســاليل يرون من خالله أحقيتهم بالحكم بل 
باستبداد وتقسيم الشــعب إىل طبقات تخدمهم وتسهر عىل 

مصالحهم".
ويضيف يف حديثه ل26 ســبتمرب:"أي مبــادرة مع هؤالء 
اإلرهابيني ال تعنيهم مالم يكــون فيها مايمكنهم من رقاب 
اليمنيني". متســائالً :"كيف لهذه الساللة أن تقبل بمبادرات 
الســالم، وهي أساسا ال تســتطيع العيش إال عىل دماء هذا 

الشعب؟!". 
ويؤكد العقيد الكامل:" أن املخرج الوحيد واألنسب هو دخول 
صنعاء عن طريق تحريك  جميع الجبهات، وإعطاء األوامر ببدء 
الهجوم وتحرير اليمن من هذه الرشذمة الجاثمة عىل صدور 

شعبنا اليمني".
وقال:" ليس أمام شعبنا اليمني الصابر إال الوقوف إىل جانب 
جيشنا الوطني واملطالبة بالحســم العسكري، وهو الخيار 
األمثل واألقرب إىل استعادة الدولة، وما يؤخذ بالقوة ال يسرتد 

إال بالقوة".
وطالب العقيد رشاد الكامل" القيادة السياسية والعسكرية 
بالعودة إىل أرض الوطن، ودعــم الجيش الوطني، واإلرشاف 

املبارش عىل معركة التحرير".
واختتم حديثــه بقوله:"من املعيب أن تضيــع اليمن بيد 
عصابات إيران، وليعلموا أن التاريخ يسجل، ولن يكن لهم تاريخ 
وطني مالم يجسدوه بانتصار الجيش، واستعادة مؤسسات 

الدولة والقضاء عىل مليشيا الحوثي االنقالبية اإلرهابية".

17 عامًا من نقض الحوثي لالتفاقيات
 رئيس مركز نشوان الحمريي للدراسات واإلعالم - عادل 
األحمدي" اعترب رفض مليشــيا الحوثي للمبادرة السعودية 
املعلنة، ونقضها لالتفاقيات السابقة بغري املفاجئ ملن يعرف 
منطلقات الحركة وتاريخها يف التمرد واملشاركة بمشاورات 
السالم، وحتى األهداف أو ما يمكن وصفه بالحسابات التي 
تتخذ عىل ضوئها املواقف". مؤكداً أنها مليشــيا صعدت عىل 
عاتق البندقية والتمرد، وأي عملية سالم تنسف كل ما تقوم 
عليه من أفكار تسعى من خاللها لفرض أفكارها العنرصية 

الكهنوتية بالقوة عىل الشعب".

 وأضاف األحمدي يف حديثه ل26 سبتمرب:" املليشيا الحوثية 
وحتى مع حاجتها يف بعض املراحل إىل اتفاقات تكتيكية عندما 
تصل إىل مشارف الهزيمة أو تتكبد خسائر كبرية، تتخذ منه 
وسيلة اللتقاط األنفاس ال أكثر، وحتى مع ذلك، فإن الحوثي 
وبسبب جملة من العوامل، لم ينظر إىل مبادرة األشقاء من هذه 
الزاوية، بقدر أنه ينفذ التعليمات اإليرانية وينظر لنفسه بموقع 
قوة". مؤكداً انه من املستحيل الوصول إىل سالم مع املليشيا، 
ألنها لن تقبل بالسالم إال مجربة، وذلك بالحسم العسكري، أو 

بهزيمة مفصلية تقود إىل ذات النتائج".
ونوه عادل األحمدي " إىل سرية مليشيا الحوثي يف التمرد عىل 
مدى 17 عاماً يف محافظة صعدة، وعند اجتياحها املدن األخرى 
يف كل املراحل، حيث كانت تتم معها سلسلة من االتفاقات، إال 
أنها كانت تتخذها وسيلًة إلعادة بث الروح فيها بدالً عن إحالل 

السالم الذي هو هدف كل يمني".
 ويف رسالته للقيادة السياســية والعسكرية بشأن السالم 
واالتفاقيات مع مليشــيا الحوثي قال رئيس مركز نشــوان 
الحمريي للدراسات:" السالم لن يصنع إال بثبات وتضحية أبطال 
القوات املسلحة واألمن يف مختلف الجبهات، وأي مشاورات لن 
يستخدمها الحوثي سوى إلعادة ترتيب صفوفه، وعلينا أن ال 
نقف بموقف املدافع بل املبــادر، ويجب عىل الجيش أن يدرك 
تمام اإلدراك أن املعركة مستمرة، وأنه مثلما يستغل الحوثي 
املفاوضات للمناورة، يجب أن يســتفيد الجميع يف الرشعية 
وقيادات الجيش من الوقت لرتتيب الصفوف واالستعداد ملعركة 
تحرير صنعاء". معترباً هذا الطريق وحده هو ما سيعيد السالم 

لكل اليمن، وتعود الرشعية وينتهي االنقالب الحوثي". 

الخيار العسكري األمثل بديل عن السالم
 املحلل السيايس والكاتب-الدكتور فارس توفيق" يرى يف 
رفض مليشيا الحوثي املتكرر ملبادرات السالم كونها مليشيا 
عسكرية مأمورة ملهمة من إيران، وليس لها عالقة باملشهد 
السيايس واملستقبل السيايس، وال تملك قيماً سياسية، وال حتى 
تصور ملستقبلها السيايس". فهي كما يقول:" آلة عسكرية 
صماء، والحديث عن تعاطيها مع قيم التفاوض السيايس يشبه 

الحرث يف البحر".
ويضيف يف حديثه ل26 سبتمرب:" ما تعلنه أحياناً من قبول 
للتفاوض ال يعدو كونه مناورة رسعــان ما ترتاجع عنه، أو 
تتخذ منه غطاء للتمدد ومساحة للمناورة ودفع الضغوطات". 
مؤكداً "أن مليشــيا الحوثي ستبقى فاقدة ألي قرار سيايس، 
ولن تتعامــل بإيجابية مع أي تفــاوض، ألن القرار والرؤية 
واالسرتاتيجية يف طهران، وليس لها من صالحية سوى إطالق 

النار".

 ويف حني اعترب الدكتور فارس" اللجوء للسالم هي املهمة 
األوىل واألجدر، واستعادة الدولة عن طريق التفاوض وحقن 
الدماء هي الغاية"، إال أنه رأى أن التفاوض عندما اليؤدي إال 
إىل مزيد من املعاناة والدماء واالنهيار ، فالخيار العســكري 
مع املتمرد هو األمثل دائما". الفتاً" إىل أن أي دولة التقبل أن 
تتفاوض  مع من ينقلبون بقوة الســالح ويهددون الحياة، 
وليس لهم أهداف سوى التدمري، وتلك صورة الحوثي تماما".

وانتقد موقف املجتمع الدويل الذي أجلس املليشيا إىل الطاولة 
وقاسمه املستقبل السيايس ويريد أن ينجو من جرائمه، وفوق 

ذلك ما يزال الحوثي اليقبل التفاوض مع الدولة واليمنيني".

واعترب الدكتور فارس توفيق "التفاوض مع الحوثي ليس 
سوى تفاوض عىل كيفية نقل قنبلة موقوتة إىل داخل البيت، 
والنقاش حول تفاصيل ذلك فقط". مؤكــداً " لذلك ال قيمة 
للتفاوض مع هذه القنبلــة، واألوىل تعطيلها تماما وإبعادها 

عن تهديد حياة الناس".
 وأكد يف ختام حديثه بقوله:" مالم تتحد كل  القوى اليمنية، 
وتضع مشــكالتها خلفها وتنقذ بيتها جميعا، فسيظلون يف 

العراء يتصارعون واللص يضحك من منزلهم".
داعياً الجيــش الوطني الذي وصفهم بأمــل اليمنيني" أن 
ال ينتظــروا قطار التفاوض فهو لن يأتي، إذ ليس له ســكة 
باألساس، وكلما هزمتم مليشيا الحوثي عسكريا، كلما وفرتوا 
عقودا من املعاناة، وكلما تقدمتم ميدانيا، كلما قضمتم من 

وجع اليمني ومنحتوه عافية".

سيطرة إيران على قرار الحوثي
 من جهته اعترب املقدم خالد الرضيبي أحد ضباط اللواء 
83 مدفعية بمريس بالضالع" رفض الحوثي ملبادرات السالم 
يوضح حقيقة هذه الجماعة اإلرهابية العنرصية، وهي أنها 

ال تعيش إال يف ظل الرصاع والحروب واالقتتال".
 وأضاف يف حديثه ل26 ســبتمرب:" أيضاً رفض املليشــيا 
الحوثية اإلرهابية ملبادرات الســالم ناتج عن التدليل الغربي 
لها، ودعمها املستمر لها من خالل املنظمات الدولية واملبعوث 
األممي، وهذا أصبح يشء واضحاً لــكل اليمنيني، فضالً عن 
وقوف الدولة اإليرانية معها وسيطرتها عىل قرار هذِه الجماعة، 
وإرصارها عىل ربط انقالب العصابة الحوثية بملفها النووي".

 وأكد الرضيبي " أن السالم واملعاهدات مع عصابة إجرامية 
لن يكون حالً، وذلك النها ألكثر من 16 عاماً وهي يف حروب مع 
الدولة، ولم تلتزم بأي اتفاقية، ولم تِف بأي عهد". مضيفاً" 
وما يراد من إبرام اتفاقية إنما هي تسعى إلعادة ترتيب لعمل 

أكرب من ذي قبل".
 ودعا املقدم خالد الرضيبي القيادة السياسية والعسكرية 
إىل أخذ الدروس من االتفاقيات السابقة مع مليشيا الحوثي، 

كونها جماعة تستخدم التقية يف خداعها ونقضها للعهود".

تجريب المجرب خطأ وانتحار
 فيما يرى الشيخ خالد محمد حسن دماج" رفض املليشيا 
الحوثية ملبادرات السالم، كونها جماعة التؤمن بالسالم وال تقر 
بأبجدياته، ألنه يعني نهايتها، ألنها ظهرت بظلمها وجربوتها 
وعدو انيتها للجميع، وهي مليشيا شــعارها الدمار والقتل 

والنهب واالستيالء بالقوة".

وأضاف يف حديثه ل26 سبتمرب:" بالتايل أي مبادرة ال تتيح 
للمليشيا تنفيذ ما تريد لن توافق عليها، واليهمها ما ستكون 
النتيجة والخســائر املرتتبة عىل رفضها، وال تبايل بما يلحق 
باملواطنني الذين يعيشون تحت حكمها، واملعاناة التي ستزايد 

عىل كاهلهم".

 وأشار دماج " إىل أن مليشــيا الحوثي ومن خالل تجارب 
كثرية سابقة تخرتق االتفاقيات وتنكث بها، وإن وافقت عىل 
املعاهدات وهذا نادر جدا، وقتها تكــون يف مرحلة ضعيفة، 
وتشعر أنه سيتم القضاء عليها". مضيفاً:" وقد توافق من باب 
املكر والخديعة لرتتيب أوراقها  لتقوم بعدها بنقض أي إتفاق 
أو معاهدات". مستدالً عىل ذلك بحروب صعدة الست، مرورا 
بدماج وعمران، وانتهاًء بالحوار الوطني، والســلم والرشاكة 

وغريها".

 وتساءل الشيخ خالد دماج:" هل تتوقع من مجرمني وقتلة 
ولصوص وقطاع طرق كلمة رشف أو صلح او اتفاق معهم؟!".

 وأكد أن مليشيا الحوثي لن تردعها اتفاقيات أو سالم، وإنما 
الحل الوحيد معها الذي يمكن للدولة تعاطيه، هو القضاء عىل 

تلك املليشيا الحوثية والحسم العسكري".

لــه. ترضــخ  ولــن  المجــرب  تجريــب  الحوثــي  مــع  االتفاقيــات  اعتبــروا    

 المليشــيا الكثــر مــن17 عامــًا وهــي تنقــض المعاهــدات وتخــادع وتــراوغ.

  المليشــيا تتخــذ االتفاقيــات وســيلة اللتقــاط أنفاســها وإعــادة ترتيــب صفوفها.

  توقيــع اتفاقيــات ســالم مــع مليشــيا الحوثــي خطــأ وانتحــار.

 أكثــر مــن 17عامــاً مــن االتفاقيــات واملعاهدات 
ــن  ــدءاً م ــة ب ــي اإلرهابي ــيا الحوث ــع مليش م
حــروب صعــدة الســت، مــروراً بدمــاج وعمــران، 
ــة  ــي، واتفاقي ــوار الوطن ــر الح ــوالً ملؤتم وص
الســلم والرشاكــة، وجميعهــا نقضتهــا ونكثتها، 
وكانــت فقــط تتخذهــا يف حــال ضعفهــا ووهنها 
اللتقــاط أنفاســها واســتعادة ترتيــب صفوفها، 
مســتخدمًة أســلوبها القــذر يف املراوغــة واملكــر 
ــك  ــرب تل ــي تعت ــة، وه ــة يف كل اتفاقي والخديع
األســاليب جــزءاً مــن عقيدتهــا الطائفيــة، 
وبالتــايل ال يفيــد معهــا إال القــوة والحســم 
ــات  ــة ومؤسس ــتعادة الرشعي ــكري الس العس
الدولــة وإنهــاء انقالبهــا، عــرب تحريــك مختلــف 
ــن  ــدد م ــه ع ــع علي ــا أجم ــك م ــات.. ذل الجبه
القــادة العســكريني والسياســيني يف مجمــل 

ــبتمرب. ــم ل26 س أحاديثه

:» « قادة عسكريون وسياسيون يؤكدون لـ

احلل الوحيد مع مليشيا احلوثي هو  احلسم العسكري وحتريك اجلبهات
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  توفيق الحاج 
يخوض أبطال القوات املســلحة البواسل منذ 
أشهر معركة مقدسة تعد األرشس منذ أكثر من 

ست سنوات.
فالصور واملقاطع التي تبثها وســائل اإلعالم 
التابعة للجيــش الوطني تحبس األنفاس وترفع 
الرأس، حيث تظهر االلتحام املبارش من مسافة 
صفر، وتربز أبطال الجيش الوطني يف شــجاعة 
منقطعة النظري ومعنويات مرتفعة ال حدود لها.

 إن األبطال بتضحياتهم السخية ودمائهم الزكية 
هدفهم تحرير الوطن من أسوء املليشيات إرهاباً 

وإجراماً.
 ويف ظــل معمعة املعركة ورشاســتها وكرها 
وفرهــا إال إن أبطال الجيش مســنودين برجال 
املقاومة الشعبية وطريان تحالف دعم الرشعية 
قالوا كلمة الفصل وخاضوا املعركة بكل شجاعة 
وتضحية واستبســال عىل امتداد جبهات مأرب 
والجــوف، وحققوا انتصارات وكبدوا مليشــيا 
الحوثي خسائر برشية غري مسبوقة وذلك نظرا 
لكثرة الحشود واألنســاق التي ساقتهم مليشيا 
االنقالب كما غنم أبطال الجيش الوطني ودمروا 
معدات عســكرية ومادية كبرية كانت املليشيا 

تدخرها للمعركة الفاصلة.
مصدر عســكري تحدث لـ"26سبتمرب": عن 
جبهة الكســارة واملشجح أشــد جبهات القتال 
رشاسة وفتكا بمليشــيا الحوثي قائالً: شهدت 
جبهة الكسارة نهاية األسبوع هدوئا نسبيا تخلله 
قصف مدفعي قام به أبطــال الجيش الوطني، 

قصف اســتهدف تعزيزات وتجمعات مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية التي كانت تحتشــد وتستعد 
ملهاجمة مواقــع أبطال الجيش الوطني يف جبهة 
الكسارة التي لم تهدأ املواجهات فيها منذ أربعة 

أشهر وتحاول املليشيا إحراز أي تقدم لها.
وأضاف استخدمت مليشيا الحوثي اإلرهابية 
هجمات متنوعة يف جبهة الكســارة واملشــجح 
وهيالن ودفعت عىل مدى هذه األشــهر بأنساق 
برشية هائلة جميعها ذابت وتقطعت دون رجعة، 
كما جلبت مليشــيا الحوثي أنساقا من العربات 
واألطقم املدرعة وجميعها احرتقت وتفحمت بمن 
فيها، وكان بعضها غنيمة ألبطال الجيش الوطني.

وأشار املصدر أن مليشيا الحوثي حاولت الهجوم 
عن طريق استخدام أسلوب وتكتيك االتفاقات وقد 
فشلت وانتهى حال كل الحشود املغرر بها إىل مصري 

مجهول يف التباب والشعاب للوحوش والكالب.
وأضاف: استخدمت مليشــيا الحوثي أسلوب 
الهجوم بأرساب من الطائــرات املفخخة رافقه 
قصف جنوني باملدفعية والكاتيوشــا والبالستي 
وكان أسلوبا فاشال وحيلة الجبان العاجز تمكن 

األبطال من التغلب عليه.
الهدوء الذي شــهدته جبهة الكســارة نهاية 
األسبوع املايض تبعه هجوم شنته مليشيا الحوثي 
املدعومة من إيران ومعركة رشسة ظلت رحلها 
تدور ملدة 48ســاعة، حيث حاولت املليشيا مللمة 
صفوفها املنهارة وجلبت مغررا بهم جدد، وحاولت 
مهاجمة مواقع أبطال الجيــش الوطني، فكان 
األبطال لها يف باملرصاد فكرسوا الهجوم وبعثروا 
الحشود وكّبدوا مليشيا اإلرهاب خسائر كبرية يف 

العتاد واألرواح.
مصدر عسكري آخر أفاد لـ"26سبتمرب": أن 
عنارص مليشيا الحوثي املهاجمة سقطوا جميعاً 
بني قتيل وجريح بنــريان أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية، فيما اســتهدفت مدفعية 
الجيــش تجمعات أخرى متفرقــة وألحقت بها 

خسائر برشية ومادية كبرية.
واضاف تمكن أبطال الجيش واملقاومة الشعبية 
من تدمري 6عربات و9 أطقــم، كما تمكنوا من 
استعادة عربتني مدرعتني واثنني أطقم وأسلحة 
متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر املتنوعة، 
وقد كان لطريان تحالف دعم الرشعية دور كبري 
يف استهداف تعزيزات املليشيا وتجمعاتها وتدمري 
العربات واألطقم التي كانت تحمل تعزيزات من 
عنارص املليشــيا الحوثية كانــت يف طريقها إىل 

الجبهة.

 المليشيا تشيع 70 إرهابيا
يوما بعد أخر تنهار مليشيا الحوثي اإلرهابية 
وتتعاظــم خســائرها البرشية والعســكرية، 
وما تخفيــه يف جبهات مــأرب يظهر يف صنعاء 
وضواحيها، فاملصادر العســكرية تفيد بمرصع 
عرشات املغرر بهم بينهم قيادات وكل األنســاق 

التي تزج بها املليشيا تهلك.
ورغم تكتم مليشيا الحوثي عن عدد قتالها وعدم 
إفصاحها عنهم شيعت مليشــيا املوت الحوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيران يف صنعاء خالل يوم 
األحد 28 مارس/آذار 2021م، جثامني )63( قيادياً 
ميدانياً ينتحلون رتباً عليا وذلك خالل)72( ساعة، 
جميع قتىل املليشيا لقوا مرصعهم يف جبهات مأرب 

وتحفظت عليهم وجميعهم قيادات ما عدا 7 قتىل 
كانوا عبارة عن عنارص.

وبناء عــىل ما تم رصده فــإن حصيلة القتىل 
الذين شيعتهم املليشيا الحوثية تتوزع عىل ست 
محافظات تقع تحت سيطرتها وهي: "صنعاء، 
حجة، ذمار، عمران، إب، صعدة"، وقد كان األغلب 

الذين شيعتهم يف العاصمة صنعاء.
مصدر خاص يف صنعاء أفاد ل26ســبتمرب أن 
مليشيا الحوثي اإلرهابية استقبلت جثث القتىل 
خالل اليومني املاضيني قادمني من جبهات مأرب 

التي تكبدت خاللها املليشيا خسائر فادحة.

 مصرع قيادات حوثية 
وعن خســائر مليشــيا الحوثي اإلرهابية يف 
املواجهات األخرية قال مصدر عســكري: كلفت 
املليشــيا للهجوم عىل الكسارة عرشات القيادات 
اإلرهابية لم تتوقــع أن تضطر للدفع بها للقتال 
وخوض املعارك وقد هلكت تلك القيادات اإلجرامية 
والزال اإلرصار من قبل مليشيا الحوثي اإلرهابية 
عىل إهالك أكرب عدد من املغــرر بهم من األتباع 

والقيادات واألفراد.
إىل ذلك أفادت مصادر عسكرية ميدانية مرصع 
10 من قيادات مليشيا الحوثي اإلرهابية يف الهجوم 
األخري الذي شنته مليشيا الحوثي يومي السبت 
واألحد، وذكر املصــدر أن القيادات الحوثية لقوا 
مرصعهم بنريان رجــال الجيش الوطني ورجال 
القبائل يف جبهة الكسارة شمال غرب محافظة 

مارب.
وأشــار املصدر إىل إن قيادات مليشيا الحوثي 
اإلرهابيــة الذين لقوا مرصعهــم يحملون رتباً 

عســكرية منتحلة رفيعة وقــد لقوا مرصعهم 
إىل جانب العرشات مــن عنارصهم بنريان رجال 
الجيش والقبائل خالل املعارك التي دارت مطلع 

األسبوع يف جبهة الكسارة.
أربعة أشهر من الهجمات اإلرهابية املتواصلة 
يف جبهة الكسارة واملشــجح لم تجن من ورائها 
مليشيا الحوثي ســوى الخرسان واالنهزام... يف 
املقابل حقق الجيش الوطني انتصارات عظيمة، 
حيث حصد مئات الرؤوس اإلرهابية وخلص اليمن 
من رش عرشات القيادات الحوثية املجرمة والزال 
أبطال الجيش يتمتعــون بجاهزية عالية وقدرة 
كبرية تمكنهم من كرس شــوكة املليشيا وتبديد 

انتفاشتها.

 أصرار على اجتثاث المليشيا 
إن األحداث وسري املعركة اليوم تقول بوضوح 
بأن اليمنيني قيادة وشــعبا باتــوا أكثر إرصارا 
وعزيمــة عىل إنهاء املــرشوع اإليراني اإلرهابي 

املتمثل يف مليشيا الحوثي اإلجرامية.
لذا تصدرت القيادة السياســية والعســكرية 
والقبلية املشهد العملياتي امليداني العسكري، بل 
يمكن القول: إن رئيس الجمهورية ونائبه يقودان 
املعركة مبارشة واتصاالتهم بالقيادات يف امليدان ال 

تنقطع عىل مدار الساعة.
كما أن وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة 
وقادة املناطق العسكرية جنبا إىل جنب يف الخطوط 
األمامية مع الجنود واألبطــال يصنعون النرص 
ويســطرون املالحم ولسان حالهم يؤكد نخوض 
معركة اليوم من أجل الغد وال خيار أمامنا سوى 

النرص والنرص فقط.

تقرير

أكد نائب ركن التوجيه املعنوي بمحور تعز، العقيد عبدالباسط 
البحر، أن قوات الجيش الوطني حررت مناطق واسعة، وسط 

انهيار وخسائر برشية ومادية كبرية يف صفوف املليشيا.
وقال البحر: إن محافظة تعز عىل موعد مع التحرير والتطهري 
الكامل من مليشــيا الحوثية اإلرهابيــة وكرس الحصار الذي 
تفرضه عىل املدينة وفتح املعابر وجميع املنافذ املؤدية من وإىل 

تعز، ووضع حداً لجرائمها اليومية ضد املدنيني.
وأضاف يف ترصيح ل26 سبتمرب إن وحدات من قوات الجيش 
الوطني تمكنت خالل الســاعات املاضية من تحرير عدد من 
التباب واملرتفعات الحاكمة وقطع خطوط اإلمداد املليشيا يف 

الجبهة الغربية بمديرية مقبنة.
ومن أبرز هــذه املواقع، تلة املطاحن وسلســلة من التالل 
الصغرية املجاورة باتجاه جبل العرف وباتجاه الربح، مضيفاً 
أن إجمايل ما تم تحريره يقدر بأكثر من 4 كلم، وتضاف إىل ما 
تم تحريره خالل األيام املاضية ضمن العملية العسكرية التي 
انطلقت لفك الحصار الذي تفرضه املليشيا الحوثية اإلرهابية 

عىل مدينة تعز منذ أكثر من 5 سنوات.
وأكد العقيد البحر، أن قوات الجيش الوطني يف املحور تسري 
وفق الخطط العســكرية املرســومة وتحقق املهام القتالية 
املطلوبة واملهام املبارشة واتجاهات الهجوم، يف إطار املعركة 
الرامية لتحرير تعز بالكامل وفك الحصار املفروض عىل سكانها.

منوها  إىل أن هناك خسائر كبرية يف صفوف املليشيا االنقالبية 
التي تعيش حالة من االنهيارات الكبرية وحاالت الفرار، مؤكداً 
أن العرشات من عنارص املليشيا سقطوا بني قتيل وجريح، إىل 

جانب تدمري العديد من اآلليات واملعدات القتالية.

ويف جبهات مارب اندلعت معارك رشســة بني قوات الجيش 
الوطني مسنودة برجال القبائل وبني مليشيا الحوثي املدعومة 

إيرانيا، غربي محافظة مأرب .
حيث لقي العرشات من عنارص مليشــيا الحوثي اإلرهابية، 
الثالثاء، مرصعهم وجرح آخرين بنريان أبطال الجيش الوطني 
ورجال املقاومة وطريان تحالف دعم الرشعية يف جبهة الكسارة 

غربي محافظة مأرب.
وقال قيادي ميداني: إن معركة رشسة اندلعت ،الثالثاء، بعد 
محاولة هجوم فاشلة، قامت بها مجموعة من عنارص مليشيا 
الحوثي اإلرهابية باتجاه مواقع عسكرية للجيش الوطني، إال 
أن األبطال البواســل كانوا لها باملرصاد وأوقعوا تلك العنارص 

املتسللة ما بني قتيل وجريح.
وأضاف أن املعارك أسفرت عن مرصع العرشات من عنارص 
تلك العصابة االجرامية، وإصابة آخرين بنريان أبطال الجيش 
الوطني، الذين أجربوا من بقي من عنارص مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية عىل الرتاجع والفرار.
وأشار إىل أن أبطال الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية 
تمكنوا من استعادة ثالث عربات مدرعة وخمسة أطقم قتالية، 
وأسلحة متوســطة وخفيفة وكميات من الذخائر واألسلحة 

املتنوعة.
من جهتها تمكنت مدفعية الجيش الوطني من إعطاب ستة 
أطقم قتالية وثالث مدرعــات تابعة لتلك العصابة اإلجرامية، 
كما أوقعت يف صفوف املليشيا خسائر برشية ومادية كبرية يف 

األرواح والعتاد.
وكانت مقاتــالت التحالف العربي، اســتهدفت التعزيزات 
العســكرية للمليشــيا اإلرهابية التي كانت قادمة إىل جبهة 
الكسارة، حيث نفذت أكثر من 11 غارة جوية مركزة عىل مواقع 

وتعزيزات مليشيا الحوثي اإلرهابية.

ويف جبهة الجوف حررت قوات الجيش، مطلع االسبوع مواقع 
جديدة يف مديرية برط شمال املحافظة، الحدودية مع محافظة 

صعدة، املعقل الرئيس للمليشيا الحوثية شمايل البالد.
وقالت مصادر عسكرية: إن وحدات من قوات الجيش الوطني 
شــّنت هجوماً معاكساً ضد مليشــيات الحوثي االنقالبية يف 
منطقة الظهرة بربط العنان، تمكنــت خالله من تحرير عّدة 
مواقع يف سلسلة جبال املطابق الواقعة بني محافظتي الجوف 

وصعدة.
وأضاف أن املعارك التي اســتمرت ألكثر من 6 ســاعات، 
أسفرت- أيضاً- عن خسائر برشية ومادية يف صفوف ميليشيا 

الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران.
ويف سياق ذي صلة ضبطت قوات األمن يف محافظة مأرب، 
الجمعة، خلية إرهابية عىل ارتباط بميليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران، وبحوزتها أدوات تستخدم يف نشاط امليليشيا 

اإلرهابي يف املحافظة.
وأكد العميد سليم الســياغي، قائد قوات األمن الخاصة يف 
مأرب، أن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عنارص الخلية الحوثية 

اإلجرامية بناًء عىل بالغ عملياتي من األجهزة املختصة
املليشيا تحشد األطفال لإلبادة

ويف وقت تزداد فيه خسائر ميليشــيا الحوثي يف محافظة 
مأرب إثر هجمات الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم 
الرشعية ورجال القبائل، أفــادت مصادر محلية يف محافظة 
إب بأن امليليشيا دفعت بتعزيزات برشية جديدة من مقاتليها 
عىل متن عربات عسكرية ومدنية من مختلف مديريات وقرى 

املحافظة نحو الجبهات.
وأضافــت تلك املصادر،أن  املليشــيا الحوثية دفعت االثنني 
بتعزيزات جديدة نحو محافظة مأرب وصلت إىل نحو اكثرمن 85 
مسلحاً من صغار السن كانت الجماعة استقطبتهم عىل مدى 

األسبوعني املاضيني من قرى وعزل 22 مديرية تابعة للمحافظة 
وأجربتهم ملدة 7 أيــام عىل تلقي دورات قبل الزج بهم يف نريان 

املعارك، وذلك وفق تقرير نرشته صحيفة "الرشق األوسط".
كما كشــفت عن أن البعض من أطفــال املحافظة، الذين 
جندتهم الجماعــة وزجت بهم مؤخراً للقتــال بصفوفها يف 
مأرب، تم اختطافهم من أماكن متفرقة عىل يد سمارسة وقادة 
ومرشفني حوثيني ومن ثم إخضاعهم بعد غيابهم عن أرسهم 
لتدريبات ودورات عســكرية، أما اآلخرون فقد تم أخذهم من 
منازلهم بموافقة أرسهم وهي األرس األشد فقراً يف املحافظة، 
حيث تستغل امليليشيا سوء األوضاع االقتصادية وتعد املحتاجني 
بتقديم معونات مالية وغذائية شهرية وامتيازات أخرى مقابل 

إرسال األطفال.
وأشارت املصادر إىل أن عمليات التجنيد الحوثية األخرية ال تزال 
متواصلة يف كافة مديريات ومراكز املحافظة إىل مأرب وغريها 
تأتي نتيجــة العجز الكبري الذي تعانيــه الجماعة يف صفوف 
مقاتليها يف الوقت الحايل، خصوصاً بعد أن خرست املليشــيا 
خالل األسابيع القليلة املاضية املئات من املقاتلني جراء املعارك 

ورضبات تحالف دعم الرشعية.
كما يأتي إرسال الحوثيني ملقاتلني جدد من محافظة إب إىل 
جبهاتها املنهارة يف مأرب وغريها بالتزامن مع عمليات حشد 
حوثية أخرى مماثلة للمئات من املجندين بينهم أطفال من 6 

محافظات يمنية أخرى إىل أماكن القتال.
إىل ذلك، أفادت مصادر يف صنعاء بأن الحوثيني كانوا دفعوا 
االثنني املايض، بتعزيزات برشية جديــدة إىل محافظة مأرب 
من صنعاء وريفها ومحافظات كل من عمران وذمار وحجة 
واملحويت بعد إغرائهم من قبل قادة ومرشيف املليشيا بمنحهم 

ترقيات عسكرية ومكافآت مالية.

أبطال اجليش الوطني يف جبهات مأرب أرصار عىل هزيمة مليشيا احلوثي واجتثاثها  

اجليش الوطني حيرر مواقع جديدة يف تعز ومارب واجلوف
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إخالص وتفان 
جرحا غائرا تركه الشــهيد الوائيل وحزنا عميقا 
خلفــه، فانهالت برقيات التعازي واملواســاة عىل 

املستويني الشعبي والرسمي. 
فقد بعث رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة املشري الركن/ عبدربه منصور هادي برقية 
عزاء ومواساة يف استشهاد قائد املنطقة العسكرية 
السادسة اللواء الركن/ أمني الوائيل وهو يؤدي واجبه 

الوطني يف ميادين العزة والكرامة.
وأشــاد رئيس الجمهورية يف الربقية التي بعثها 
إلرسته وذويه وأقاربه وكافة آل الوائيل ومنتســبي 
املؤسسة العســكرية بمناقب الشهيد الوائيل التي 
جســدها خالل مشــوار حياته دفاعاً عن الثورة 

والجمهورية واملكتســبات الوطنية ومواجهة املليشــيا الحوثية 
املدعومة إيرانياً يف مختلف الجبهات واملواقع والتي جسد من خاللها 
إخالصه وتفانيه ودفاعه املستميت مع رفاقه األحرار عىل الوطن 

من رشور العصابة االنقالبية.
وأكد الرئيس أن املواقف البطولية التي سطرها الشهيد الوائيل 
يف ميادين العزة والكرامة ستظل حارضة يف ذاكرة ووجدان كافة 
زمالئه وأبناء الشعب اليمني، وســتظل سريته العطرة ومواقفه 
الشجاعة فخرا واعتزازا لكل أبناء القوات املسلحة وشعبنا اليمني.
وأشار إىل أن الشــهيد الوائيل ورفاق دربه من الشهداء األبطال 
سطروا بدمائهم الزكية أعظم املالحم البطولية فداء للعزة والكرامة 
ودفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وتخليصه من رشور العصابة 

االنقالبية الحوثية اإليرانية املارقة.

بصمات خالدة
بدوره بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / عيل محسن 
صالح برقية عزاء ومواســاة إىل محمد أمني الوائيل وإخوانه وإىل 
قيادتي وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان العامة وكافة أبناء 
الشــعب اليمني يف استشــهاد املناضل البطل اللواء الركن/ أمني 

عبدالله الوائيل.
وقال نائب الرئيس: إن الشــهيد البطل وهو يرتجل عن دنيانا 
فارســاً مغواراً مناضالً ، ترك ألبناء اليمن وللمؤسسة العسكرية 
عىل وجه الخصوص بصمات ومآثر خالدة ال تفنى برحيله، وسّطر 
بدمائه الزكية مالحم الفداء والتضحية، ورســم مستقبل األجيال 
اليمنية املدافعة عن قيم الحق والعدل والجمهورية والرافضة بكل 

عنفوان لكل أشكال العبودية والتخلف والكهنوت.
وأضاف.. َشِهْدُت انتسابه للسلك العسكري وتنقالته يف الوحدات 
العسكرية، مذ كان جندياً ثم صف ضابط ثم ضابطاً ثم قائداً لوحدة 
ووحدات عســكرية، ويف كل مرحلة من هذه املراحل، كان الشهيد 
اللواء أمني الوائيل ذلك الجندي الويفُّ والقائد املتمرّس املتجرد صابراً 

َجلِداً يف تأدية املهام وصنع املعجزات يف أحلك الظروف.
وأشــاد بأدوار الشــهيد النضالية واملواقف الوطنية الخالدة يف 
مختلف املراحل املفصلية التي مــرت بها اليمن والتي كان آخرها 
االنقالب الحوثي وما تاله من مقاومة ورفض شــعبي وعسكري، 
حيث كان للواء الوائيل دور بارز يف الرتتيب والتأسيس ومللمة صفوف 
منتسبي الجيش واملقاومة وقاد معارك التحرير أميناً مؤتمناً حُسَن 

القيادة والجندية وصادق الوالء واالنتماء.

نبراس جسد معنى التضحية
من جهته نعى رئيس مجلس الوزراء معني عبد امللك إىل الشعب 
اليمني العظيم وإىل القيادة السياســية والعسكرية القائد الهمام 
اللواء الركن/ أمني الوائيل قائد املنطقة العسكرية السادسة، الذي 
استشهد وهو يتصدر بحنكة وشــجاعة قيادة معارك الدفاع عن 
الوطن والثورة والجمهورية واســتعادة الدولة من قبضة مليشيا 

الحوثي االنقالبية. 
وقال:إن بطوالت اللواء الركن/ أمني الوائيل واستشــهاده وهو 

يف الخطــوط األمامية متحمال آالم جســده ومعاناته مع املرض 
واإلصابات املتكررة التي تعرض لها، ستظل خالدة يف ذاكرة ووجدان 
أبناء الشعب اليمني ونرباسا هاديا ملعنى التضحية والشجاعة من 

أجل عزة وكرامة وانتصار الوطن وشعبه الصابر والحر. 
وأكد أن روح ودماء الشهيد البطل والقائد الهمام الوائيل ستزيد 
املقاتلني يف الجبهات صالبة وقــوة وتصميماً عىل مواصلة الدرب 
يف دحر املليشــيا االنقالبية ودفن مرشوعها العنرصي والكهنوتي 
املتخلف إىل األبد، ووأد أحالم داعميه يف زعزعة أمن واستقرار اليمن 

ودول الخليج العربي واملنطقة.

مخلص للثورة والجمهورية
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة االركان العامة نعتا إىل الشعب اليمني 
العظيم وقيادته السياسية وقواته املسلحة قائد املنطقة العسكرية 
السادســة القائد البطل اللواء الركن/ أمني عبدالله حامد الوائيل 
الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والقتايل يف قيادة معارك 
استكمال تحرير الوطن ودحر املليشيا الحوثية اإليرانية يف جبهات 

القتال بني محافظتي الجوف ومأرب.
وأشــارت وزارة الدفاع ورئاسة األركان - يف بيان- إىل أن البطل 
الجســور والقائد األمني الذي عاش مخلصاً للثورة والجمهورية 
وحارساً أميناً للمكتسبات والثوابت الوطنية واألهداف السامية، 
كان واحداً من أصدق وأشجع القادة والضباط الذين جسدوا أسمى 
معاني الوالء والوفاء للوطن وللرشف العســكري ونذروا حياتهم 
دفاعاً عن الحرية والكرامــة ووهبوا أرواحهم الزكية فداء للرتاب 

الغايل.

مثال متميز للقيادة والجندية 
وأكد البيان أن الشهيد الوائيل كان مثاالً متميزاً يف القيادة والجندية 
واملهنية واالحرتافية يف كل املواقع وامليادين التي تنقل فيها واملهام 
التي أوكل إليه تنفيذها واملراتب واملستويات التي تدرج فيها، وكانت 
له بصمات فريدة يف بناء وتطوير املؤسسة العسكرية خالل حياته 

الحافلة بالعطاء والتضحية واملواقف الشجاعة.
ولفت البيان إىل أن الشــهيد كان فارســاً مقداماً ومناضالً فذاً 
تشهد له مختلف ساحات الوغى وميادين الفداء، وكانت له صوالت 
وجوالت يف مقارعة األعداء ومنازلة مخلفات اإلمامة والكهنوت يف 
صعدة وعمران ومأرب والجــوف ويف كل املواقع والجبهات، وقد 
كان من آوائل الضباط الذين لبوا نداء الوطن والواجب بعد اجتياح 
املليشيا التخريبية للعاصمة صنعاء عام 2014م، وشارك يف قيادة 
مسرية التحرير انطالقاً من صحراء حرضموت، وكان له الفضل 
يف وضع نواة إعادة تأسيس املنطقة العسكرية السادسة وتشكيل 
وحداتها وقيادتها، كما شارك ببسالة يف عمليات تحرير عدد من 
املناطق واملواقع يتقدم الصفوف ويرافق األبطال يقاتل بشجاعة 
وإقدام ويقود بحنكة واقتدار ونال احــرتام قيادته وحب زمالئه 

وأفراده.

أسفار نضال مشرقة 
وقال البيان: كان الشهيد البطل نموذجاً يف تنفيذ املهام والتزام 
األوامــر والتوجيهات، وعاد مؤخراً لقيــادة العمليات القتالية يف 
محافظة الجوف بعد إعادة تكليفه بقيادة املنطقة السادسة، ولم 
تمنعه معاناته من املرض من العــودة إىل ميدان الرباط، ولم تنل 
من عزيمته ومعنوياته اإلصابات الكثرية التي تعرض لها يف معارك 
التحرير، ووقف شامخاً حتى نال رشف الشهادة التي سبقه إليها 
نجله البطل إبراهيم، وخلّد الشهيد سرية نضالية عريضة وأسفاراً 
مرشقة من البطولة والكفاح التي كانت وستظل قصة إلهام وطني 
يفخر بها األحرار ويقتدي بها رفاقه األشاوس، وستبقى محفورة 

يف وجدان اليمنيني ومحفوظة يف ذاكرة األجيال املتعاقبة".
وأضاف البيان .. القوات املســلحة وهي تنعي اليوم واحداً من 
رجاالتها البارزين، لتجدد العهد للشعب والقيادة بمواصلة الكفاح 
والتضحية والسري عىل دروب األبطال العظماء حتى استكمال تحرير 
كل ذرة من تراب الوطن واستعادة الدولة والكرامة، كما تؤكد القوات 
املســلحة أن تلك التضحيات الغالية ستزيد األحرار عزماً وإرصاراً 
عىل امليض نحو تطهري اليمن من املشــاريع والشعارات اإليرانية 

ومليشياتها التخريبية ومحاربة اإلرهاب والتطرف".
وعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاســة هيئة االركان عن الفخر 
واالعتزاز بالتضحيات والبطوالت الخالدة التي يرسمها األبطال يف 
كل امليادين، وباملواقف وااللتفاف الوطني الواسع.. مثمنة الجهود 
والدعم لألشــقاء يف تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
الســعودية يف معركة الدفاع القومي املشرتك ضد العدو الفاريس 
والتصدي لكل املخططات املرتبصة باستقرار وسالمة اليمن وأمن 

وسالمة املنطقة.

حنكة ودهاء 
محافظ محافظــة الجوف اللــواء أمني بن عيل 
العكيمي يف برقية عزاء ومواســاة أشــاد بمناقب 
الشهيد وأدواره البطولية البارزة باعتباره أحد أبرز 
القادة العســكريني الذين اتسمو بالحنكة والدهاء 
العسكري منقطع النظري الذي ظهر جليا من خالل 
قيادة الشهيد للمنطقة العســكرية واملعارك التي 

خاضتها ضد فلول اإلمامة الحوثية.      
وأكد اللواء العكيمي أن السرية العسكرية املرشفة 
التي خلفها الشهيد سترتجم إىل سلوك يتمثله الرشفاء 
من أبناء الوطن الذين ســيكملون املهمة ويسريون 
عىل الدرب الستعادة الجمهورية اليمنية، مستمدين 
من مواقف الشهيد الوائيل القوة والشكيمة وحسن 

التدبري . 

وعرب اللواء أمني العكيمي عن اسفه لرحيل الشهيد الوائيل الذي 
أسهم يف بناء وتشكيل الجيش الوطني منذ بداية تأسيسه، وكان له 
الفضل يف تكوين املنطقة العسكرية السادسة وقيادتها، وقد كان 
رحمه الله مرابطا يف الصفوف األمامية يقارع املليشــيا الحوثية، 

ويثخن فيها حتى اصطفاه الله شيهدا مجيدا 

قائد فذ 
محافظ مأرب اللواء ســلطان العرادة هو اآلخر أشاد باملناقب 
العظيمة والبطوالت الكبرية التي سطرها الشهيد البطل اللواء الركن 
أمني الوائيل قائد املنطقة العسكرية السادسة الذي استشهد الجمعة 
املاضية وهو يقود معارك الدفاع عن الوطن وثورته وجمهوريته 

ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية التابعة إليران.
جاء ذلك خالل مراسيم تشييع جثمان الشهيد الوائيل بحضور 
وزير الدفاع الفريــق الركن محمد عيل املقديش، ومحافظ الجوف 
اللواء أمني العكيمي، وعــدد من القيادات العســكرية واألمنية 

والشخصيات االجتماعية وأقارب الشهيد.
وأكد املحافظ العرادة أن الشهيد الوائيل كان قائداً فذاً ومثاالً للقائد 
الناجح والشــجاع والنزيه واملحرتف، وكان منذ انتسابه للقوات 
املسلحة وحتى استشــهاده - مقبالً غري مدبر- يتصدر الصفوف 

وهو يناضل دفاعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

عظمة ووفاء 
محافظ محافظة صنعاء اللــواء عبدالقوي أحمد رشيف بعث 
برقية عزاء ومواساة يف استشهاد القائد البطل اللواء الركن/ أمني 
الوائيل قائد املنطقة العسكرية السادسة وهو يؤدي واجبه الوطني 
يف مقدمة الصفوف ملواجهة مليشيا الحوثي االنقالبية يف جبهات 

العزة والرشف .  
وقال: ننعي بأىس بالغ استشــهاد املناضل الجســور واملقاتل 
الشجاع والجمهوري املخلص اللواء الركن/ أمني الوائيل قائد املنطقة 
العســكرية السادســة وهو يف الخطوط األمامية لقوات الجيش 
الوطني الذين يخوضون غمار املعارك البطولية مع مليشيا االنقالب 
الحوثية، ويتصدون لهجماتها البائسة عىل أسوار مأرب ويقدمون 
عظيم التضحيات ويسطرون أروع املالحم دفاعا عن الجمهورية 

والكرامة واألرض والعرض والدين. 
وأضاف.. لقد أثبتت األيام واملواقف عظمة ووفاء الشهيد اللواء 
الركن/ أمني الوائــيل وأمثاله من القيادات العســكرية والقبلية 
املســاندة ومن خلفهم األبطال امليامني يف الجيش الوطني ورجال 
القبائل املســاندين  الذين بذلوا ويبذلون الغايل والنفيس يف سبيل 
الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني األبي الذي جرعته املليشيا أنواع 
العذاب منذ ست سنوات من االنقالب عىل الرشعية والسيطرة عىل 
السلطة واملمتلكات العامة والخاصة بقوة السالح، وما استشهاد 
البطل الوائيل إال نموذج للعطاء بالروح والدم من أحرار اليمن الذين 

رووا بدمائهم الطاهرة تراب اليمن يف مختلف امليادين والجبهات.

بحضور نائب رئيس مجلس الشــورى 
عبدالله أبوالغيث، ووزيــر الدفاع الفريق 
الركن/ محمد عيل املقديش، ومحافظ مأرب 
اللواء سلطان العرادة، ومحافظ محافظة 
الجوف اللــواء أمني العكيمــي، وعدد من 
القيادات العسكرية واألمنية والشخصيات 
االجتماعية وأقارب الشهيد، جرت بمدينة 
مأرب مراسيم تشييع جثمان الشهيد البطل 
اللواء الركن/ أمني الوائــيل قائد املنطقة 

العسكرية السادسة.

وقال وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد 
عيل املقديش يف مراسيم التشييع: إن الشهيد 
البطل اللواء الركن/ أمني الوائيل كان قائداً 
فذاً ورجــالً مخلصــاً يف مختلف الظروف 

واملراحل التي مر بها الشعب اليمني.

وأضاف.. كان القائد الوائيل من القيادات 
العسكرية الصادقة وقد عرفناه ورافقناه من 
الكلية الحربية إىل ميادين الرشف والبطولة 

وهو من القيادات الشامخة الصادقة.

وأكد الوزير املقديش أن دماء الشــهداء 

نائب الرئيس: الشهيد كان جنديا وفيا وقائدا متمّرسا صابرا جلدا يف تأدية املهام وصنع املعجزات يف أحلك الظروف

 كان مثاال متميزًا في القيادة والجندية والمهــــــــــــــــــــــــــــــــنية واالحترافية في كل المواقع والميادين
املـــجـد سـلـم  يـــــــــعـتـلـي  شـــهـيـد  الـوائـلـي..  الـقـائــد 

بطــل ومناضــل صلــب.. وقائــد مغــوار.. وإنســان متواضــع تميــز بالشــجاعة واالقــدام والعبقريــة وكان الجنــدي املخلــص 
بحبــه ووالئــه لوطنــه والقائــد الحريــص عــىل اعــالء شــأن الوطــن وعزتــه..

خــاض معــرتك الحيــاة، وصــال وجــال وقــدم الكثــري والكثــري للوطــن ولــم يتوانــى يومــاً عــن النــود عنــه.. فــكان بطــالً يتقدم 
الصفــوف وهــو القائــد املحنــك.. وظــل كذلــك حتــى ترجــل شــهيداً يعتــيل ســلم املجــد الوطنــي فــذاً.

في تشييع جثــــــــــــــــــــــــمان الشهيد

وزير الدفاع: استشهاد اللواء الوائيل يزيد القوات املســــــــــــــلحة عزما يف استعادة الدولة ودحر انقالب احلوثي

رئيس اجلمهورية: مواقف الشهيد البطولية والشجاعة ستظل فخرا واعتزازا لكل منتسبي القوات املسلحة وشعبنا اليمني

  رئيس الوزراء: بطوالت القائد الشهيد الوائلي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان أبناء الشعب
  وزارة الدفــاع وهيئة األركان: الشــهيد الوائلي واحدًا من أصدق وأشــجع القادة الذين جســدوا 

أسمى معاني الوالء والوفاء للوطن وللشرف العسكري
 محافظ الجوف: الشهيد اتسم بالحنكة والدهاء العسكري منقطع النظير

 للقائد الناجح والشجاع والنزيه والمحترف
ً
 محافظ مأرب: الشهيد الوائلي كان قائدًا فذًا ومثاال

 محافظ صنعاء : الشــهيد مناضل جســور ومقاتل شــجاع وجمهوري مخلص
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لن تضيع هــدرا، وقال: نحن واثقون 
وموقنون بأن أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الباســلة أكثر تماســكاً 
وصالبة، وأنهم سيصنعون االنتصار 
العظيم.. مشرياً إىل أن استشهاد اللواء 
الوائيل وكل من ســبقوه يزيد القوات 
املسلحة عزماً وقوة إرصاراً عىل امليض 
نحــو تحقيق األهــداف التي ضحى 

األبطال يف سبيلها بدمائهم الزكية.

وأضــاف املقــديش.. "نعاهد الله 

والشــعب والقيادة باننا سنسري عىل 
درب الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم 
وســنضحي بأرواحنا وأموالنا وكل 
ما نملك يف سبيل الحرية حتى ننتزع 
صنعاء وكل اليمــن من أيدي الفرس 
ومن أيدي العصابات وأن نرفع العلم 

الجمهوري يف جبال مران صعدة".

حي يف القلوب 
والتاريخ 

العقيد عبدالباسط البحر  نائب 

التوجيه المعنوي بمحور تعز

اللواء ركن/ أمني الوائيل شهيدا تحت 
الثرى لكنه حــي يف القلوب والتاريخ و 
الســموات العال كان أمينا -كاسمه- 
عىل وطنــه وعقيدته وشــعبه ، تخىل 
عن حظوظ نفســه ألجل وطنه ودينه 
ومصالح شــعبه تحمل رسطان بدنه 

ليواجه رسطان يمنه وآمته. 

عرفناه شــجاعاً مقداماً خاض كل 
الحروب التــي أشــعلها الحوثي عىل 
اليمنيني يف كل الجبهات ابتداء من مران 
صعدة وماتالها من حروب ســتة ، بل 
وشــارك يف الدفاع عن البوابة الرشقية 
للوطن العربي واألمة العربية يف العراق 
إبان الحرب العراقية اإليرانية ووقف سدا 
منيعا وحصنا حصينا أمام بداية التمدد 

الفاريس الحديث. 

إنه اإليمان قوال وعمــال ال مظاهرا 
وادعــاء بالثوابت الدينيــة والوطنية 
والعروبية واإلنســانية حني يرتســخ 
قلبا وفكرا وممارسة يف اإلنسان يجعل 
منه شهيداً يميش عىل األرض يف حياته 
، وشــهيداً تحت الرتاب حياً يف قلب كل 
مؤمن حر وطني عروبي رشيف؛ يقتفي 
أثره ويقتدي به حيا يف أنصع صفحات 
التاريخ واملجد القتايل والعسكري كملهم 

ومثال لألجيال.

مـحــارب جــســور 
عدنان الجبرني

يف خيمته بوسط صحراء الجوف تجده أحيانا 
يجلس واملغّذية التــي تمتد إىل رشايينه معلّقة يف 
عمود الخيمة، وجهاز الالسكي بيده األخرى التي 

ال يخفى اهتزازها، وتعب صاحبها.

وبعد أخذ األدوية يقوم إىل سيارته ويتنقل بني 
الوحدات واألفراد يقوم بدوره كشــاب يف ربيع 

العمر، مدفوعا بِحَنة املحارب.

قال ملن حوله وهم ينصحونه أن يسافر للعالج 
"كلما نصد هجوم أو نهاجم ونحرر مواقع أشعر 
أنني تعافيت، أنىس أّن بي شــيئا" كانت املعركة 

وحدها تسكن روحه وتجلب له السكينة.

إن أعظم ما فعله الوائيل يف فرتته األخرية هو 
اهتمامه بشــكل أكرب بتأهيل قــادة القطاعات 
واملحاور واســناد املفاصــل القيادية باملنطقة 
السادســة لخرية الرجال، بروحيــة بطل تحلّق 

روحه يف األعايل ويريد أن يطمنئ عىل ما أنجز وبنى 
وناضل من أجله يف إعادة بناء املنطقة السادسة 

من العدم يف الصحراء عام ٢0١5.

مع الله أيها القائــد ، مع الله يا بطل، تعازينا 
لبلدك الذي وهبته عمرك ودمك، تعازينا لقائدك 
وملهمك الجنرال عيل محســن الذي أحبك ورأى 
فيك منذ البدايات نجابة أبناء الفالحني الشجعان، 
وبقي سندا لك طوال هذه املسرية الناصعة يحنو 
عليك كأب ويفاخــر فيك بزهٍو كما أمثالك الذين 
تصدوا للجائحة يف أصعب لحظات البالد، لرفاقك 
الذين ما فتئوا جميعاً يعربون عن دهشتهم من 
جلدك وصربك ونكران ذاتك، لعائلتك التي فقدت 

يمنها األصغر املتجسد فيك.

يف أمان الله، نم بسالم، سيثمر زرعك أيها األمني.

الشهيد يف سطورالشهيد يف سطور
- من مواليد م- من مواليد مديرية وصاب العايل محافظة ذمارديرية وصاب العايل محافظة ذمار19621962..

- حصل عىل بكالوريوس ،علوم عســكرية تخصص سالح - حصل عىل بكالوريوس ،علوم عســكرية تخصص سالح 
املدفعية من الكلية الحربية عام املدفعية من الكلية الحربية عام 19841984 . .

- ماجستري علوم عسكرية من العراق - ماجستري علوم عسكرية من العراق 19991999..

- التحق باآلكاديمية العســكرية العليا "كلية الحرب العليا - التحق باآلكاديمية العســكرية العليا "كلية الحرب العليا 
)الدورة الرابعة حرب عليا( صنعاء. )الدورة الرابعة حرب عليا( صنعاء. 

- ليسانس رشيعة وقانون من جامعة صنعاء. - ليسانس رشيعة وقانون من جامعة صنعاء. 

* مناصب قيادية تقلدها. * مناصب قيادية تقلدها. 

- قائد فصيلة دروع ثم قائد كتيبة دروع. - قائد فصيلة دروع ثم قائد كتيبة دروع. 

- قائد كتيبة مدفعية. - قائد كتيبة مدفعية. 

- أركان حرب اللواء السابع حرس جمهوري. - أركان حرب اللواء السابع حرس جمهوري. 

- أركان حرب اللواء - أركان حرب اللواء 1414 حرس جمهوري.  حرس جمهوري. 

- نائب القائد يف شؤون التدريب يف مدرسة الحرس الجمهوري. - نائب القائد يف شؤون التدريب يف مدرسة الحرس الجمهوري. 

- نائب القائد للشؤون اإلدارية يف مدرسة الحرس الجمهوري. - نائب القائد للشؤون اإلدارية يف مدرسة الحرس الجمهوري. 

- ركن ثاني لعمليات محور الحديدة. - ركن ثاني لعمليات محور الحديدة. 

- أثناء حروب صعدة الســت شــغل منصب قائد املعسكر - أثناء حروب صعدة الســت شــغل منصب قائد املعسكر 
الصيفي ثم قائدا للواء الصيفي ثم قائدا للواء 122122 مشاة بمحافظة صعدة.  مشاة بمحافظة صعدة. 

- رئيس عمليات املنطقة الشــمالية الغربية والفرقة األوىل - رئيس عمليات املنطقة الشــمالية الغربية والفرقة األوىل 
مدرع. مدرع. 

- مساعد مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع. - مساعد مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع. 

- أركان حرب املنطقة العسكرية الثالثة.- أركان حرب املنطقة العسكرية الثالثة.

- قائد املنطقة العسكرية السادسة.- قائد املنطقة العسكرية السادسة.

مسرية نضال 
يف الوقت الذي كانت اليمن مع موعد انبالج فجر الحرية 
وقيام الجمهورية بثورة 26 ســبتمرب1962، ولد اللواء 
أمني الوائيل- ينحدر من مديرية وصاب العايل محافظة 
ذمار- مع الثورة واستشــهد من أجــل الحفاظ عليها 

وحماية مكتسباتها. 
سرية نضال ومحطات مرشقة وتاريخ حافل بالعطاء، 
فبعد انقالب مليشيا الحوثي يف2014واصل الوائيل نضاله 
منذ بدء الجيش الوطني يف مواجهة املليشــيا الحوثية، 
وخاض اللواء الوائيل معارك عديــدة انطالقا من العرب 
ومحيط مأرب باتجــاه الجوف التي تقع ضمن مرسح 
العمليات للمنطقة العســكرية السادسة والتي تشمل 
محافظات "الجوف -صعدة- عمران "، ويف عام 2015 
عينــه الرئيس عبدربه منصور هــادي قائدا للمنقطة 

العسكرية السادسة. 
خالل تلك املعارك حقق انتصارات وحرر مناطق شاسعة 
لم تكن بالسهلة، ابتداء من محيط محافظة مأرب مرورا 
بمفرق الجوف ومديرية الغيل والخلق واملصلوب بالكامل 
واملتون وصوال إىل عاصمة املحافظة مدينة الحزم، ثم قاد 
معارك رشق الحزم وتم خاللها تحرير معسكر الخنجر 
والجبال املحيطة به وبرئ املرازيق، وتحرير معظم مديرية 
خب الشــعف بما فيها مركز املديرية اليتمة، وصوال إىل 

مديرية برط عىل مشارف محافظتي صعدة وعمران.
يف 2017 استشــهد نجله إبراهيم يف قصف صاروخي 
اســتهدف مقر املنطقة بالجوف، نجا القائد الوائيل من 
القصف بأعجوبة، وبعد أن وارى جثمان نجله الشــاب 
الثرى ، عاد للجبهات يؤدي واجبــه قائدا ومقاتال وأبا 
حنونا لكل املقاتلــني الذين كان كثريا ما يصفهم بأنهم 

أبناؤه. 
ورغم إصابته برسطان املعدة منذ 2015 باإلضافة إىل 
مرض السكر، إال أنه تعايش مع مرضه ، وانربى لقتال 
مليشيا الحوثي الرسطان األخطر الذي يهدد جسد اليمن ، 
وبعد التطورات امليدانية األخرية وسقوط عاصمة الجوف 
بيد املليشيا الحوثية يف مارس 2020 عاد الوائيل لقيادة 
املعركة، وحققت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة 
انتصارات عظيمة وتم دحر املليشيا الحوثية وتحرير 
مساحات شاســعة من املحافظة وألحق باملليشيا 

الحوثية خسائر كربى يف العتاد واألرواح.
يف يوم 26 مــارس املنــرصم كان القائد الوائيل 
يف الصفــوف األوىل يقاتل فلول املليشــيا الحوثية 
اإلرهابية، أصيب بجروح بليغة، أسعف عىل إثرها 
إىل مستشفى الهيئة بمأرب ، غري أن روحه فاضت 

إىل بارئها قبل وصوله املستشفى. 
عرف الوائيل بصالبته وحزمه ونزاهته بحسب 
ضباط وجنود من منتسبي املنطقة، كما عرف 
بحنكته وخربته وتكتيكه العسكري واستخدام 
عنرصي املباغتة أحيانا والكمائن أحيانا أخرى 
يف املعارك التي خاضها ضد املليشــيا الحوثية 

الكهنوتية اإلمامية.

 كان مثاال متميزًا في القيادة والجندية والمهــــــــــــــــــــــــــــــــنية واالحترافية في كل المواقع والميادين
املـــجـد سـلـم  يـــــــــعـتـلـي  شـــهـيـد  الـوائـلـي..  الـقـائــد 

في تشييع جثــــــــــــــــــــــــمان الشهيد

وزير الدفاع: استشهاد اللواء الوائيل يزيد القوات املســــــــــــــلحة عزما يف استعادة الدولة ودحر انقالب احلوثي

الشهيد يف سطورالشهيد يف سطور
- من مواليد مديرية وصاب العايل محافظة ذمار1962.

- حصل عىل بكالوريوس ،علوم عســكرية تخصص سالح 
املدفعية من الكلية الحربية عام 1984 .

- ماجستري علوم عسكرية من العراق 1999.

- التحق باآلكاديمية العســكرية العليا "كلية الحرب العليا 
)الدورة الرابعة حرب عليا( صنعاء. 

- ليسانس رشيعة وقانون من جامعة صنعاء. 

* مناصب قيادية تقلدها. 

- قائد فصيلة دروع ثم قائد كتيبة دروع. 

- قائد كتيبة مدفعية. 

- أركان حرب اللواء السابع حرس جمهوري. 

- أركان حرب اللواء 14 حرس جمهوري. 

- نائب القائد يف شؤون التدريب يف مدرسة الحرس الجمهوري. 

- نائب القائد للشؤون اإلدارية يف مدرسة الحرس الجمهوري. 

- ركن ثاني لعمليات محور الحديدة. 

- أثناء حروب صعدة الســت شــغل منصب قائد املعسكر 
الصيفي ثم قائدا للواء 122 مشاة بمحافظة صعدة. 

- رئيس عمليات املنطقة الشــمالية الغربية والفرقة األوىل 
مدرع. 

- مساعد مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع. 

- أركان حرب املنطقة العسكرية الثالثة.

- قائد املنطقة العسكرية السادسة.

كتبوا عن الشهيدكتبوا عن الشهيد
األمين الوائلياألمين الوائلي

عميد ركن/ أحمد علي البعداني مدير مكتب وزير الدفاع

أميناً وحصناً جسوراً لجمهوريٍة ووطن أثخنته الجراح، رفض أن يرتك وطنه لرسطان 
األمة ودائها الخبيث.. نعم هو حصٌن منيع عجزت عن َهِده مغريات الحياة ومرضه 

املعضل وعمره الكبري.
دافع عن جمهوريته بكل بسالة، وعن دينه بكل حرقٍة وِغرية، اتخذ من صحاري الجوف 

ومأرب ورمالهما فراشاً، وجبالها وتبابها وصخورها متكئاً وظالال وسمائها وقمرها سقفاً، وأمام 
أدعيته ُسلماً لذي الجاللة.

هو أمني هذا الوطن عقيدًة وجمهورية.. من أوائل مؤسيس جيشنا الوطني بعد توغل مليشيا اإلمامة وأحفاد 
الفرس فيه.

قاد الطالئع لالنتصارات العظيمة، وشحذ الهمم بعد الركود وبعض امللل الذي طغى عىل النفوس.
َغريَ وضعيات الدفاع إىل هجوم، ومن االنكسار إىل األمل واالنتصار املنشود، أَنَسْته لذُة الجهاد والحماس تعبه، 

ومرضه الدائم وحاول القضاء عىل رسطان األمة قبل رسطانه الخبيث املتمكن منه.
الفريق الركن األمني أمني الوائيل كهالً كعمر املختار يف عمره ومقاومته وصالبته، وكشعالن يف شبابه وهمته، 
وكجبل هيالن يف علوه وارتفاعه، شــهد له الجميع بجنديته والتزامه، وبتواضعه وأخالقه، وبحكمته ودهائه، 

خرست الجمهورية أحد أعمدتها ومتكئها.
فلقد سطر تاريخاً عظيماً حافالً بمنجزاٍت وتضحيات صنعها وخلدها يف ذاكرة الجميع، فعند انكسار النفوس 
بسقوط الحزم وتراجع القوات من غري ترتيب ليقرتبوا من مأرب ، قيض الله أسداً من أسوده ورضغاماً وسيفاً 

من سيوفه املسلولة ليغري مسار معركٍة يقلب بها املوازين وُيرشف عىل تلك املدينة التي حررها هو قبل أعوام.
وداعاً أيها القائد الفذ، فلقد رحلت عظيماً مبجال مقبالً غري مدبر يف ساحات الجهاد.. نعزي أنفسنا وجمهوريتنا 
وإخوانه وبنيه وكل محبيه لفراقه، وحســبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله والخلود 

واملجد للشهداء.
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 رجال  تميزوا بســجايا كثرية جعلتهم يف 
مصاف الخالدين.. كيــف ال وهم من رضعوا 
حب الوطن صغاراً وجرى يف دمائهم كبارا ..و 
عندما أحدق الخطر  بوطنهم هبوا بكل شجاعة 
وإخالص يف الوقوف ضده ودحره  وإن كلفهم 
ذلك  حياة أرواحهم  فهي رخيصة يف ســبيل  

الوطن  وعزته  وكرامته ..
  أبطال هتفوا بالروح ..بالدم نفديك ياوطن  
..ومضوا مخلصني صادقني يف الدفاع عن وطنهم  

حتى اختارهم الله شهداء خالدين.
أمثال هوالء قائد الكتيبــة األوىل يف اللواء الرابع 
مشاة جبيل، قائد جبهة األحكوم  العقيد عبده نعمان 
الزريقي، وقائد رسية املهــام الخاصة يف الرشطة 
العسكرية املقدم طارق الحمريي، وعدد من رفاقهم 
األبطال حني حملوا بنادقهم ملبني نداء الوطن    بكل 
شــجاعة وإخالص حاملني الوعد والعهد للوطن  
والشــعب .. النرص أو الشهادة يف معركة مواجهة 

مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران ..

برقيات   وإشادات  
أشاد  نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 

عيل محسن صالح، بالبطوالت والتضحيات التي 
سطرها  العقيد عبده نعمان الزريقي مع رفاقه 
األحرار يف مختلف مياديــن الحرية والكرامة 

ومنذ بداية الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي 
الكهنوتية عىل أبناء الشعب اليمني، وما عرف 
عنه من شجاعة وحسن قيادة وانتماء وطني 

خالص.
واشار نائب الرئيس  يف برقية عزاء ومواساة 
بعثها إىل والد الشــهيد وكل أرسته، إىل املناقب 

واألدوار الوطنية واستبساله يف سبيل الدفاع عن 
الدين والوطن والثورة والجمهورية، وتفانيه يف 
خدمة أبناء املجتمع وتلمس حاجاتهم وإصالح 

ذات البني.
وعرب نائب رئيــس الجمهورية عن أصدق 
التعازي واملواساة ألرسة الشهيد ومحبيه ورفاقه 
من منتسبي الجيش واملقاومة، سائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

دمــاء زكية
 ونعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، استشهاد قائد مقاومة الحجرية وقائد 
جبهة األحكوم العقيــد عبده نعمان الزريقي، 
وقائد رسية املهام الخاصة يف الرشطة العسكرية 
املقدم طــارق الحمريي، وعــدداً من رفاقهم 
األبطال، الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 
الوطني يف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي 

االنقالبية. 
مشيدا بمناقب الشــهيدين ورفاقهم الذين 
يصنعون بدمائهم الزكية االنتصار الكبري لليمن 

يف هذه املعركة املصريية والوجودية ضد املرشوع 
الكهنوتي العنرصي ملليشيا الحوثي.. مؤكداً أن 
االنتصار لدماء هؤالء األبطال ومن سبقهم هو 
يف استكمال اســتعادة الدولة وإنهاء االنقالب 
والحفاظ عىل النظام الجمهــوري والثوابت 

الوطنية

بطوالت وتضحيات
أما املفتــش العام للقوات املســلحة اللواء 
الركن، عادل هاشــم القمريي أشار  يف برقية  
عزاء  ومواساة باستشهاد العقيد عبده نعمان 
الزريقي بعثها إىل والد وأبناء الشهيد وكآفة أفراد 
أرسته، إىل األدوار الوطنية التي اجرتحها   الشهيد 
يف نضاله البطــويل ودفاعه  عن الدين والوطن 

والثورة والجمهورية.
وأشاد يف الربقية  بما تميز به العقيد الزريقي  
يف مشــوار حياته بما عرف عنه من شجاعة 
وحسن قيادة و بطوالت سطرها و رفاقه األحرار 
يف مختلف ميادين الحرية والكرامة ومنذ بداية 
الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الكهنوتية  

اإلرهابية عىل أبناء الشعب اليمني. 

 تقرير / وئام الصوفي 

يف  موكب جنائزي مهيب تقدمته القيادات 
العســكرية واألمنية، ووجهات اجتماعية، يف 
محافظتــي تعز ولحج، شــيع يف مدينة تعز، 
القائد البطل الشــهيد العقيد عبــده نعمان 
الزريقي،  واملقدم طارق الحمريي، قائد رسية 
املهام الخاصة يف الرشطة العسكرية، وعدد من 
الشهداء والذين استشهدوا يف جبهة األحكوم 
والطوير، يف معركة الدفاع عن تعز ضد مليشيا 
الحوثي االنقالبية وســط حضور كبري لزمالء 

الشهداء، من منتسبي الجيش الوطني. 
وجرى تشييع جثامني الشهداء وسط مراسيم 
عســكرية تليق بمكانتهم وتعرب عن األدوار 
الوطنية والنضالية التي اطلعوا بها طوال مسرية 
حياتهم ومقارعتهم ملليشيات الحوثي اإلرهابية. 
وتقدم موكب التشييع قائد محور تعز اللواء 
الركن خالد فاضل والعميد عبدالعزيز املجيدي 
رئيس أركان محور تعز وقائد محور طور الباحة 
العميد أبوبكر الجبويل، وقيادة األلوية والوحدات 
العسكرية واألمنية، وعدد من القيادات املدنية 
وجمع غفري من املواطنني، وذلك عقب الصالة 
عليهم يف ساحة الحرية وتشييعهم إىل مقربة 

الشهداء . 
وعرب قائد املحور اللواء الركن خالد فاضل، 
عن حزنه الشديد لفقدان تعز والوطن والقوات 
املســلحة، البطل املغوار العقيد عبده نعمان 
الزريقي وكذلك طارق الحمريي، اللذين شّكال مع 
رفاقهما حائط صد منيع أمام مليشيا الحوثي 

االنقالبية . 
مشيداً بمناقبهما وواجباتهما وبطوالتهما 
التي سطراها دفاعاً عن تعز  يف مختلف جبهات 
القتال، ورضبا أروع األمثلة يف النضال والكفاح 

والدفاع عن الوطن. 
وقال اللواء فاضل: إن الشهيدين، كانا رمزاً 
للتضحية والفداء، وأعالمــاً بارزة من األعالم 
الوطنية، ومــن الرجال األوفيــاء املخلصني 
لواجبهما ومهامهما تجاه مدينتهما ووطنهما . 
وأضاف اللواء فاضل "تضحيات األبطال أمثال 
هؤالء برزت صورة املجد لرجال العز، اولئلو الذين 
اقرتبوا من النرص حد النهاية، وولجوا إىل أعماق 
املعارك وأرشس املواجهــات وجابهوا أصعب 
املواقف، ألجل وطن جمهوري، فكان حقاً عىل 

القدر أن يمنحهم خاتمة أسطورية" . 
مؤكداً " أن الجميع عىل الدرب ســائرون، 
عىل درب الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية 
الطاهرة يف كل الجبهات ويف كل ميادين البطولة 

والرشف".

الزريقي بطل  قدم روحه فداء للوطن 
القائد البطل الشهيد عبده نعمان الزريقي، 
قائد جبهة األحكوم، قائد مقاومة الحجرية، 
كان فارساً بطالً جمهورياً لم تهزه العواصف، 
وصعوبة الظــروف، إال أنه قــدم روحه فداء 

للوطن. 
ظل الشهيد الزريقي وفيا لقسمه العسكري 
إىل آخر رمق من حياته، كما كان من اوائل من 
لبوا نداء الوطن ملتحقا باملقاومة الشعبية منذ 

اليوم األول لتأسيسها. 
وكان الشهيد الزريقي من القيادات العسكرية 
ذات الكفاءة املؤمنة بعدالة قضية الشعب اليمني 
ووهب حياته وظل يعمل بإخالص األوفياء وأخالق 
الثائرين وعزيمة األبطال املخلصني، باإلضافة إىل 
أنه كان أحد ثوار ثورة 11 فرباير الشبابية الشعبية 

السلمية، وله تاريخ نضايل كبري. 
سطر العقيد الزريقي مالحم بطولية، عمل 
قائداً من وسط امليدان يتقدم الصفوف، ويصنع 
االنتصارات، حتى ارتقى إىل الله شهيدا خالدا 

مجيدا. 
استشهد العقيد الزريقي يف معركة تحرير 
تعز، يف مديرية حيفان، جنوب محافظة تعز، 
وبالتحديد عزلــة األحكوم، ضاربا بصموده يف 
مقارعة املليشيا الحوثية اإلرهابية أروع األمثلة. 
وبحســب مصادر فإن القائد البطل عبده 

نعمان الزريقي، استشهد بعد أن حرر عدداً من 
املواقع مع جنوده الذين لم يفارقوه حتى بعد 
استشهاده الذين ظلوا يحرسون جثته الطاهرة 

لم يمكنوا الحوثي من الوصول إليها. 
وأضافت املصادر ظــل املقاتلون من جنود 
القائد البطل الزريقي، وأبناء الزريقة األوفياء، 
ملدة ثالثة أيام، يف معارك عنيفة مع املليشيات 
الحوثية اإلرهابية، وكرسوا كل محاوالت املليشيا 

بالسيطرة عىل جثة قائدهم. 
وأشارت املصادر كانت قد تتدخلت وساطة 
لوقف إطالق النار مــن طرف الجيش الوطني 
وطرف املليشيا الحوثية، إال أن املليشيا رفضت 
وما كان أمــام جنود القائــد إال الهجوم عىل 

املليشيا وتمكنوا من سحب جثة قائدهم. 
وأكدت املصادر أن جنود القائد الشهيد البطل 
عبده نعمان الزريقي خالل تحرير الجثة تمكنوا 
من تحرير عدد مــن املواقع، باإلضافة إىل أرس 
قناص املليشيات الحوثية، وقتل اآلخر واغتنام 

عدد من األسلحة املتوسطة .
وألجل اليمن الكبري تهون املواجع وترخص 
النفائس والنفوس، وألجلها عاش القائد عبده 
نعمان الزريقــي، وألجلها أيضا حمل بندقيته 
ملواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية، ليخلد قصة 

بطل عاهد الوطن إما النرص أو الشهادة. 
إذن فقد كان القائد الشهيد الزريقي ينتمي 
إىل كل الناس وكل اليمن، وليس فقط إىل عزلة 

الزريقة مديرية املقاطرة محافظة لحج النبل 
والشموخ، هناك ولد ويف قلبه كان اليمن يلد كل 
يوم شمسا وصباحا جديدين، وخرج ملبيا نداء 

الوطن، وكان رمزاً للتضحية والوفاء.

الحميري مقدام ال يعرف الخضوع واالستسالم
املقدم طارق الحمريي أيقونة الثورة يف عقده 
الثالث  كان قائدا استثنائياً لرسية املهام الخاصة 
يف الرشطة العسكرية، عرف بالشجاعة، كان له 
دور كبري يف مواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية، 
وإلحاق الهزائم بها آخرهــا يف معركة تحرير 

مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.
الحمريي فضل الذود عن الوطن، عن أطفاله 
الخمسة أصغرهم طفلة عمرها خمسني يوما، 
ألنه نذر نفسه للدفاع عن تعز وكرامتها، ولم 
يتوان للحظة، تشهد له كافة الجبهات حتى آخر 
قطرة من دمه لينال الشهادة وقد نالها برشف 

وعز.
خالل تشــييع املقدم طارق الحمريي أشاد 
قائد الرشطة العســكرية العميد محمد سالم 
الخوالني بمناقب الشهيد وأدواره البطولية يف 
الدفاع عن الجمهوريــة والهوية اليمنية التي 
تتعرض اليوم ملحاولة الطمس من قبل مليشيا 

الحوثي االنقالبية. 
الفتا أن الشــهيد كان من أوائل من خرجوا 
ملواجهة املليشيا الحوثية، وشكل نواة املقاومة 

الشعبية للدفاع عن مدينة تعز. 
وأكد العميد الخوالني عىل امليض يف الطريق 
الذي سار عليه الشهيد حتى تحرير كافة الرتاب 
اليمني من املليشــيا الحوثية التي تريد العودة 

باليمن إىل زمن الجهل والتخلف.
ويف ترصيح خــاص لـ"26ســبتمر" قال 
قائد الرشطة العســكرية العميد محمد سالم 

الخوالني:"بداية أتمثل قول الشاعر:
وما كان قيٌس فقــُدُه فقُد واحٍد ** ولكّنُه 

بنياُن قوٍم تهدما.
 وهكذا يكــون أثر فقــِد كل قائٍد مخلِص! 
وبطٍل شجاع ! وإنساٍن كريم!  ومن هؤالء فقيُد 
الرشطة العســكرية، وفقيد الوطن، الشهيد 
القائد طارق الحمــريي، الرجل املناضل، الذي 
صال وجــال يف جميع جبهات تعز، وترك فيها 
بصمات خالدة يف استعادة الدولة والجمهورية. 
وأضاف الخوالنــي مواقف بطولية هي كل  
حياته التي عرفته فيها، كان أسداً شجاعاً  ال 
يعرف الخضوع واالستسالم! اإلقداُم والثباُت من 

صفاته التي تميز بها،
وُتوِّجت أغلب املعارك التي خاضها مع مليشيا 
الحوثي االنقالبية، بالنرص املبني! واستشــهد 
طارق لتصعد روحه إىل حيث كان يتمنى ويريد! 
رحل عــن الدنيا الفانية، بعد مســرية ثورية 

ونضالية يف تحرير الوطن. 
مضيفا: أقول وبكل فخر: إن الشهيد طارق 

الحمريي كان قائداً متميزاً وهو ضمن كوكبة من 
ضباط الرشطة العسكرية نراهم األفضل واألكثر 
تفانياً وإخالصاً يف تأدية املهام املوكلة إليهم، لقد 
مثَّل رحيُل الشهيِد القائد طارق الحمريي خسارة 
كبرية عىل الجيش الوطني بشــكل عام! وعىل 

الرشطة العسكرية تعز بشكل خاص. 
الشــهيد طارق الحمريي والشهيد يوسف 
الزريعي من القادة الذين تجدهم دائما يف مقدمة 
الصفوف لدحر املليشيا الحوثية، وأملنا يف الله 
كبرٌي أن نرى أمثال طارق ويوسف يف الرشطة 
العسكرية والجيش واألمن قادًة أبطاالً يسريون 
عىل درب الشهداء ونهجهم، وأن يكون لدمائهم 
الزكيــة  وتضحياتهم العظيمــة أثر بطويل يف 
نفوس الضباط والجنود واملجتمع؛  ليعلم أعداء 
الكرامة والحرية واألوطان أن أبناء الشــهداء 
ورفاقهم ومحبيهم، آخذون بثأرهم، ومنترصون 

لقضيتهم ووطنهم. 
وبحسب الخوالني: ونؤكد من ميادين العزة 
والكرامة، بأننا عىل درب الشهداء باقون حتى 
استكمال تحرير محافظة تعز، وكل اليمن من 
قوى الرش الحوثية. ولن نرتاجع حتى نستعيد 

الدولة والجمهورية.
ومن جهته قال العقيد عبدالواحد السقاف 
لـ"26سبتمرب" :نودع شهداءنا القادة العظماء 
الذين سطروا أروع املالحم البطولية، والتاريخ 
البطويل ملحافظة تعز، هؤالء االبطال، هم من 
قدموا أرواحهم يف سبيل الحرية والكرامة ويف 

سبيل صنع اليمن االتحادي الكبري. 
وأضاف الســقاف إننا اليوم نقوم بمراسيم 
تشــييع الشــهيد القائد البطل عبده نعمان 
الزريقــي، والقائد البطل طــارق الحمريي، 
ومجموعة من زمالئهم الذين استشــهدوا يف 
معركة الدفــاع عن الجمهوريــة، وهم اليوم 
يقدمون لنا تضحيات جسيمة وسنميض عىل 
هذه التضحيات، وإننا اليوم نودعهم ويف قلوبنا 
حرسة عليهم، ولكن هذا الطريق الذي ارتضيناه، 
وهذا النهج الذي خطيناه بدماء هؤالء الشهداء. 
وأشار الســقاف إىل أن تعز تنترص واليوم 
تتالحــم يف موقف وطني، اليــوم تعز تنترص 
بأبنائها وجيشها الوطني، ومقاومتها الشعبية، 

وبجميع مكوناتها السياسية.
إذن هكذا هي تعز فلها حماة بعدد أحجارها 
وأشجارها، فلن تســتطيع الشجرة الحوثية 
امللعونــة بمد جذورها يف تعــز، ألن هناك من 
ســيقتلعها ويزلزل األرض مــن تحتها، وما 
االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني 
يف تعز، وتقدم إبناءها األبطال شهداء يف سبيل 
الحرية والكرامــة إال دليل واضح بأن تعز هي 

قلعة الصمود.

في برقيات عزاء ومواساة باستشهاد البطل العقيد الزريقي، والمقدم  الحميري، وعدد من رفاقهم

نائب رئيس اجلمهورية : الشــهيد ورفاقه سطروا بطوالت خالدة يف معركة الوطن ضد مليشيا احلوثي اإلرهابية

في مراسيم  تشييع جثامين العقيد الزريقي والمقدم الحميري وعدد من شهداء الواجب 

اللواء فاضل :  الشهيدان من الرجال األوفياء املخلصني 
للوطن.. ورمزان بارزان يف التضحية والفداء

رئيس مجلس الوزراء: الشهداء يصنعون بدمائهم الزكية االنتصار الكبير للوطن في معركته المصيرية
المفتش العام: للشهيد أدوار بطولية في نضاله ودفاعه  عن الدين والوطن والثورة والجمهورية



الــعـدد )١975( الـخـمـيـس ١9 شــعبان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١ أبـــريــل ٢٠٢١م

:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ

حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي

1111 انشطة عسكرية

استمرار القوافل الشعبية الداعمة للجيش واملقاومة  يف مأرب و تعز

شهد محافظ محافظة حرضموت قائد املنطقة 
العســكرية الثانيــة اللواء الركن فرج ســاملني 
البحسني، يوم السبت، بمعســكر الربوة باملكال، 
عرضاً عســكرياً مهيباً لرسايا عسكرية، وذلك يف 
سياق االطالع عىل جاهزية االستعداد القتايل العايل 

لوحدات املنطقة العسكرية الثانية.
وألقى املحافظ القائد البحســني كلمة نقل يف 
مستهلها تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املســلحة، مؤكداً اهتمــام القيادة السياســية 

والعسكرية، بمحافظة حرضموت.
وأشاد املحافظ بمســتوى العرض العسكري 
املهيب الذي عكس مســتوى التدريب والجاهزية 
القتالية والفنية واملعنويات العالية، مشرياً إىل أن 
ذلك ينطبق عىل كافة أفراد وضباط وصف ضباط 

األلوية والوحدات باملنطقة العسكرية الثانية.
وشّدد املحافظ عىل االهتمام بالتدريب، وقال : "إن 
التدريب وعرق الجندي والصف والضابط يف ميدان 
التدريب كفيل بحماية وحفظ روحه يف املعركة بإذن 
الله، إن تسلّق الجبال وامليش يف الصحراء والعطش 
والجوع والصرب والثبات والتدريب والتكتيك يؤّمن 
لكم هزيمة العدو، وقد أثبتت التجارب املاضية أن 
كل القوات التي مرّت بتدريٍب عاٍل حققت االنتصار 

بأقل الخسائر".
وتطّرق محافظ حرضموت إىل مهاٍم وطنية كربى 
أمام القوة العسكرية، ومنها املشاركة الفاعلة يف 
إنجــاح الخطة األمنية يف شــهر رمضان املبارك، 

ورضورة تدّخلها ملساندة األجهزة األمنية ورجال 
رشطة السري، لحفظ األمن وتسهيل مرور املواطنني 
وقضاء احتياجاتهم وأداء عباداتهم بسهولة ويرس.

وثمن اللواء البحسني دور تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية، يف مساندة أبطال 

الجيش يف مختلف املناطق العسكرية.

حرض العرض، أركان حرب املنطقة العسكرية 
الثانيــة العميد ركن عويضان ســالم عويضان، 
ورئيس عمليــات املنطقة العميــد فيصل أحمد 
بادبيس، وقائد معسكر الربوة املقّدم عمر عوض 
الصاعــي، وعدد من رؤســاء الشــعب واأللوية 

والوحدات العسكرية باملنطقة العسكرية الثانية.

تتواصل الجهود الشعبية واملجتمعية يف ردف أبطال الجيش 
الوطني ورجال املقاومة ، يف معركتهم ضد مليشياالحوثي 

اإلرهابية يف تعز ومأرب. 
يف تعز سرّي  مجموعة من الشباب، قافلة غذائية وطبية، 

إىل جبهة األحكوم، جنوب املحافظة .
وقال القائمــون عىل القافلة:إنها تأتي دعما وإســناداً 
من الحاضنة الشعبية ألبطال الجيش الوطني املرابطني يف 

جبهات القتال .
وأشــاروا إىل أن القافلة اســتهدفت جبهــة األحكوم 
الحتياجهــا، يف ظل التضاريس الصعبــة، وانعدام املراكز 

الصحية يف جبهات الريف الجنوبي للمحافظة .
مؤكدين أنها تأتي من منطلق املســؤولية اإلنســانية 
والوطنية، كما يســعون يف الوقت ذاته إىل تقديم مزيد من 

الدعم واإلسناد إلبطال الجيش الوطني.

حملة مصروفي  للجبهة"
 إىل ذلك سري طلبة جامعيون يف مدينة تعز  قافلة  غذائية 
"  دعما  واســنادا ألبطال الجيش  الذين يخوضون معركة 

استكمال تحرير املحافظة من مليشيا الحوثي اإلرهابية..
وأطلق طلبة جامعيون حملة "مرصويف بكرة للجبهة "   
تجاوبا  للدعوة الرسمية للنفري العام لدحر املليشيا  وكرس 
الحصار عن املدينة استمرت أسبوعاً كامالً   تجاوب معها 

طلبة وطالبات جامعات تعز الرسمية والخاصة. 
وقال مســؤول الحملة أيمن الكمــايل: إن املبلغ الذي 
جمعته  حملة مرصويف بكرة للجبهة  من طلبة الجامعات 
باملحافظة وصل إىل مبلغ "خمســة ماليــني وأربعمائة 

وخمسني ألف ريال" 

وأضاف أن الحملة شملت مواداً غذائية وعينية، استقبلت 
القافلة قيادة محور تعز ممثلــة بقائد عمليات اللواء 17  
مشاة العقيد عبده حمود الصغري وقائد جبهة مقبنة العقيد 
مفضل الحمريي وزكريا الغزايل مسؤول التموين يف اللواء 
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كما أوضح الكمايل أن هذه الحملة أكدت أن قرار أبناء تعز 
يلتف حول قياداته الرشعية يف الخالص من معاناة أبناء تعز 

من حصار املتمردين الحوثيني لها منذ سنوات.

سخاء وإشادات 
وأشــادت قيادات يف الجيش بمحور تعز بسخاء  طلبة 
الجامعات يف دعــم إخوانهم املرابطيــني  ودورهم يف كل 
املراحل التي أثبتت حرصهــم عىل رفض الجهل والتجويع 

الذي تمارسة جماعة  التمرد الحوثي.

)قافلة آل جالل(
يف مارب سري أبناء منطقة حصون آل جالل بمديرية الوادي 
، قافلة غذائية متنوعة دعماً ألبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية، ودعم صمودهم يف مواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية. 
وأكد أبناء حصون آل جالل أن هذه القافلة، واجب وطني 
لتعزيز التالحم الشــعبي، ووقوفهم ومشاركتهم مع أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة يف جبهات العزة والكرامة يف مواجهة 

مليشيا اإلرهاب الحوثية اإليرانية. 
وأشاروا إىل أن هذه القافلة تعبري رمزي عن مدى العرفان 
والشــكر ملا يقدمه األبطــال يف الجبهات مــن تضحيات 
وشــجاعة يف مواجهة مليشــيا الحوثي التي تتكبد أفدح 
الخســائر، وتتلقى الرضبات املوجعة عىل يد املرابطني يف 

مختلف جبهات املحافظة.

أشاد مدير عام رشطة محافظة تعز العميد 
منصــور عبدالرب األكحــيل باالنتصارات 
الكبرية التي يحققها أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية يف مختلف الجبهات، 
مؤكــدا أن الجيش واألمــن يف خندٍق واحد 
وأمام معركة مصريية تتمثل يف دحر مليشيا 
الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران من كل 

أرجاء الوطن .
جاء ذلك أثناء تفقده للمرابطني يف املواقع  
التي تم تحريرها يف جبهة األحكوم جنوب 
محافظة تعز، و كان يف اســتقباله  أركان 
حرب اللواء الرابع مشاة جبيل العقيد ناجي 

الشطاف.
ويف الزيارة ثمن العميد األكحيل التضحيات 
الكبرية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني 
والتي كان آخرها استشهاد كوكبة من خرية 
من أنجبهم هذا الوطن وعىل رأسهم الشهيد 

العقيد عبده نعمان الزريقي.
وقــال  : إن الزيارة تأتــي  بالتزامن مع 
االنتصارات الكبرية التــي يحققها أبطال 
الجيش الوطنــي واملقاومة الشــعبية يف 
مختلف الجبهات، مؤكدا أن مليشيا الحوثي 
اإلرهابيــة  إىل زوال، وأن النرص  عليها بات 
قريبا . وأضاف قائالً :  لن نكون إال أوفياء 
لدماء الشــهداء والجرحى،  ونحن معكم  
وإىل جانبكم يف معركة الوطن، ولن نتوقف 
أو نرتاجــع  حتى اقتالع جذور املليشــيا, 
واستعادة موسسات الدولة  وإنهاء االنقالب  

وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون   
وأشــار العميد األكحيل إىل رضورة تعزبز 
التالحم بني  أفراد املجتمع والجيش واألمن 
وتوحيد الجهود ومضاعفتها لرفع  شعار 
الحرية والعدالة يف ظل رايــة الجمهورية 

واليمن االتحادي.

أثناء تفقده للمرابطين في المواقع التي تم 
تحريرها في جبهة األحكوم جنوب تعز 

العميد األكحيل يشيد بانتصارات أبطال 
اجليش واملقاومة يف خمتلف اجلبهات

في عرض عسكري أقيم في معسكر الربوة بالمكالفي عرض عسكري أقيم في معسكر الربوة بالمكال

اللواء البحسني يشيد باجلاهزية القتالية والفنية العالية لوحدات املنطقة العسكرية الثانية
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 يخوض أبطال الجيش الوطني ومعهم 
املقاومة الشعبية ورجال القبائل وبدعم 
معركة  الرشعية  دعم  تحالف  وإسناد 
اإلرهابية  الحوثي  مليشيا  مصريية، ضد 
وداعميها خرباء وضباط الحرس الثوري 
اإليراني ومقاتيل حزب الله اللبناني والحشد 
العسكري  الحاكم  قيادة  تحت  الشيعي 

االيراني يف صنعاء حسن إيرلو.  
ومنذ أكثر من 60 يوما وهذه املليشيات 
مأرب  محافظة  اجتياح  عىل  تراهن 
تلو  الحشود  لذلك  مسخرة  وإسقاطها، 
الحشود والجحافل تلو الجحافل، من املغرر 
بهم من األطفال الذين زجت بهم إىل محارق 
املوت يف رشق صنعاء وأطراف مأرب، ناهيك 
بمن تسميهم بكتائب املوت وجميع تلك 
املحاوالت منيت بالفشل وبخسائر كبرية 
تحصدها  لم  والعتاد،خسائر  األرواح  يف 
املليشيا منذ انقالبها املشؤوم عىل الدولة 

ومؤسساتها.
 وكان لصمود واستبسال أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل أن 
سطروا أروع االنتصارات وألحقوا بمليشيا 
الحوثي اإليرانية الهزائم النكراء وكرسوا كل 
هجماتها وزحوفاتها والتنكيل بعنارصها 
التي سيقت إىل املوت الحتمي عىل أطراف 
مأرب والتي تكبدت خسائر مادية وبرشية، 
وبات الفشل حليفا رئيسا لرهانات طهران 
ومليشياتها الحوثية، وكل من يراهن عليها 

أو يدور يف فلكها.  
الحوثي  مليشيا  من  الخالص  معركة   
اإليرانية  أجمع عليها اليوم كل اليمنين  
بكل انتماءاتهم السياسية والفكرية، مؤكدين 

جميعهم عىل رضورة التالحم والسمو عىل 
الجراح وتجاوز الخالفات وتوحيد الصف 
وتضافر الجهود وتوحيد الرؤى واألهداف 
وصوال إىل دحر االنقالب الكهنوتي واستعادة 
اليمن الجمهوري  وتحقيق العدالة وإنهاء 
شعبنا  عىل  الجاثمة  الباغية  الفئة  هذه 
مليشيا  من  ذاق  الذي  العظيم  اليمني 
اإلرهاب اإليرانية صنوف العذاب والطغيان 
والجربوت وأنواع الفناء، وتعاهد اليمنيون 
عىل الوفاء  للشهداء األبطال الذين بذلوا 
أرواحهم رخيصة من أجل أن  يبلغ اليمن 
وشعبه مأمنه ويصل إىل بر أمانه وتحقيق   

الدولة اليمنية االتحادية.
 مأرب اليوم. تنترص للجمهورية ويسطر 
أبناؤها مع أبطال الجيش الوطني أروع 
املالحم البطولية يف مواجهة التوسع والنفوذ 
والسيطرة اإليرانية عىل اليمن واملنطقة.. 
السماء  تسامق  انتصاراتها  اليوم  مأرب 
وتكتب بدماء األبطال بدايات عهد جمهوري 
جديد ينترص لإلنسان اليمني وحضارته 
وقيمه الدينية واإلنسانية بعد أن تعرض 
ألسوأ كارثة شملت كل مناحي الحياة، قاد 
تفاصيلها املظلمة جحافل الفرس وأدواتهم 
مليشيا الحوثي املثخنة بالتبعية والخضوع 
واالرتهان والكراهية لشعب عظيم يشهد 
لعظمته التاريخ اإلنساني القديم والحديث.

مأرب الحضارة والتاريخ لم تكن يف يوم 
من األيام لقمة سهلة كما ظنها سيد طهران 
العسكري  والحاكم  مران  كهف  وسيد 
من  األول  الربع  فخالل  إيرلو،   اإليراني 
هذا العام قدرت خسائر املليشيا الحوثية 
البرشية نحو خمسة آالف قتيل، بينهم مئات 

القيادات امليدانية، جميعهم نفقوا يف جبهات 
مأرب والجوف،  يف أقل من مئة يوم، منذ 
تصعيدها األخري وبعد أن رأت أن شطبها 
من قائمة املنظمات اإلرهابية بعد وصول 
الرئيس األمريكي جو بايدن إىل السلطة يف 
العرشين من يناير املايض، يعد ضوءاً أخرض 
لها الحتالل مأرب وبقية املحافظات ولكنها 
لم تدرك -  لغياب بصريتها - أن مأرب أبعد 
عليها من عن الشمس وأن نهايتها وفناءها 
يبدأ من مأرب والتي تحولت اليوم إىل شعاع 
من نور ييضء درب التحرير واالنعتاق  من 
هذه املليشيا اإلجرامية يف كل املحافظات 

الواقعة تحت عبثها وظالميتها.
إىل اليوم واملليشيا الحوثية تتلقى الرضبات 
القوية عىل أيدي أبطال الجيش واملقاومة 
الشعبية خصوصا بعد إعالن النفري العام 
يف تعز وتحرك أبطال الجيش الوطني يف 

حجة ويف الضالع ويف البيضاء والحديدة 
وصعدة، وأصبحت خسائر املليشيا اليومية 
ال تعد وال تحىص  يف كل الجبهات خصوصا 
جبهات غرب مأرب، رغم الصعاب التي 
القائمة  والحرب  مأرب  مدينة  تواجهها 
تسخري  وتنتظر  فمأرب أنتظرت  عليها، 
اإلمكانيات الحكومية لها، وتذليل الصعاب 
أمام صمودها وإرسال رواتب الجيش اليها 

من عدن.
املليشيا  تتلقاها  هزيمة  كل  وبعد 
نجدها تلجا إىل قصف مخيمات النازحن 
غرب  بمخيمات  والقذائف  بالصواريخ 
مأرب، واستهداف املدينة اآلهلة بالسكان 
بالصواريخ والقذائف منها ثالثون صاروخا 
أطلقت خالل شهري فرباير ومارس من 
هذا العام ،وقد  نتج عن تلك االستهدافات 
سقوط ضحايا من املدنين كلهم من النساء 
واألطفال، يف ظل صمت أممي ودويل مخز .
الوطني  الجيش  أبطال  يواصل  فيما 
ورجال القبائل تقدماتهم وانتصاراتهم يف 
كل الجبهات بروح معنوية عالية وقوية 
أهدافهم  أعينهم تحقيق  واضعن نصب 
الستعادة دولتهم وانتزاع النرص بتحرير 
صنعاء وكل شرب يف اليمن من دنس املاليل 
ومليشاتهم، ومازالت األيام القليلة القادمة 
حبىل باالنتصارات يف كل املحافظات اليمنية 
ولم يبق أي خيار آخر أمام اليمنين غري 
الوقوف إىل جانب جيشهم الوطني لتحقيق 
السالم والذي لن يتحقق إال بالسالح كحل 
الذي  الوحيد  أخري ومستدام وهو اليشء 
تفهمه هذه املليشيا اآلتية من عهود الفتنة 

والضاللة والعبودية .

الوحش الذي أربك اإلمامينيالوحش الذي أربك اإلماميني
َحشد اإلماميون جميع قواتهم يف املحور الجنوبي 
والرشقي لغرض االستيالء عىل جبل ُنقم21 ديسمرب 
1967م، وذلك يف نفس اليوم الذي أعلن فيه عن 
تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الفريق حسن 
العمري، بداًل عن حكومة محسن العيني املُستقيلة، 
لتدور يف رحى ذلك الجبل معارك طاحنة استمرت 
ألكثر من أربع ساعات، وحني دخلت املُواجهة إىل 
العمق، حصل قتال بالسالح األبيض، وتقهقرت 
وقد  فادحة،  خسائر  وتكبدت  اإلمامية،  القوات 
ظل ذلك الجبل، ومن خلفه جبل براش بيد القوات 

الجمهورية حتى نهاية حصار صنعاء.
بعد تلك الواقعة بثالثة أيام، قامت مجموعتان من 
أفراد لواء الوحدة بعملية إغارة عىل القوات اإلمامية 
املالزم محمد  بقيادة  الطويل،  املُتمركزة يف جبل 

ُمحسن حيدرة، واملالزم محمد األكوع، وقد تمكنتا من الوصول إىل عمق الجبل بعد معركة 
بطولية غري ُمتكافئة، استشهد فيها جميع املُقاتلني، وذلك بعد أْن فرضوا سيطرتهم عىل 
املوقع لفرتة محدودة، وبعد أْن قتلوا عدًدا من عساكر العدو، عامل اإلشارة كان يتكلم 
مع غرفة عمليات القائد العام، ومع املقدم عز الدين املؤذن تحديًدا، واستشهد يف األخري.

يف شهادته عىل ذلك املوقف البطويل قال عز الدين املؤذن: »وما أشق عىل نفيس عندما 
سمعت الجندي الحامل للجهاز وهو يستغيث: "يا فندم العدو يرضبنا، يا فندم العدو 
هجم علينا، لقد قتل فالن وفالن، لقد هجموا عيّل"، وأنا أقول له: "احتموا وراء سواتر، 
وارضبوا ببنادقكم، وافتحوا القنابل"، وأخذت التلفون واتصلت بالوحدات األخرى برسعة 
إنقاذ هذه املجموعة، وتحركت فصيلتان من املظالت والصاعقة، ورغم هذا كانت الخسائر 
كبرية لهذه القوات الفدائية، وسقط حامل الجهاز شهيًدا وأنا أتكلم معه، وكانت هذه 

اللحظات من أصعب اللحظات التي أتذكرها دائًما«.      
قامت القوات الُجمهورية بعد ذلك بمحاولتني الستعادة جبل الطويل، وذلك قبل أن 
ينتهي شهر ديسمرب 1967م، انطلقت األوىل من تبة دارس، بقيادة العقيد سالم عبدالله 
الرازحي، وشاركت فيها وحدات من املظالت، والصاعقة، والرشطة العسكرية، والجيش 
الشعبي، وقد سيطرت عىل الجبل ملدة 12 ساعة فقط، وعادت أدراجها خائبة، وبعد أْن 

تكبدت الكثري من الخسائر.
أما املحاولة الثانية فقد تم اإلعداد لها بشكل جيد، وتم الهجوم عىل الجبل من ثالثة 
محاور، هجومان وهميان، وهجوم حقيقي انطلق - أيضاً - من تبة دارس، نجحت 
القوات املهاجمة يف السيطرة عىل جبل الطويل، فيما ظلت وحدات املظالت والصاعقة 
بقيادة املالزم محمد مهيوب الوحش ُمرابطة فيه ملدة ثالثة أيام، وذلك بعد أن أمنت هبوط 
طائرة القائد الجزائري الرشيف بلقاسم يف مطار الرحبة، دخل األخري املدينة املُحارصة، 
وألقى يف الجماهري املُحتشدة بميدان التحرير خطاًبا حماسًيا، وسلم شيًكا بمبلغ مليون 

دوالر؛ األمر الذي حفز املُقامون أكثر عىل الصمود.
غادر بلقاسم صنعاء، وانسحبت القوات الجمهورية التي اقتحمت جبل الطويل بشكل 
فردي، وبعد أْن دمرت الكثري من املدافع املُعادية، وقد كان لقائد تلك القوات، البطل محمد 
مهيوب الوحش طريقة جريئة وفريدة يف اقتحام مواقع اإلماميني، وكان مع كل اقتحام 
يطلق رصخة مدوية تربك العدو، وتشل فعاليته؛ وبسببها أطلق عليه املرصيون اسم 

)الوحش(، وقد غلب عليه هذا اللقب، وظل لصيًقا به حتى بعد استشهاده.
وهكذا استعادت القوات الجمهورية عافيتها، وتجاوزت مربع الدفاع الضيق، إىل مربع 
الدفاع النشيط، وبدأت بشن عمليات ُهجومية ُمباغتة، وحصلت عىل أسلحة حديثة، 
وأرسى، وعادت إىل مواقعها ساملة، وعن تلك العمليات قال مكرم محمد أحمد: »كان الثوار 
يحققون كل يوم انتصاًرا صغريًا، يركبون الجبال املحيطة جبال إثر جبل، ويعودون يف 
املساء بمجموعة من األسلحة، يعرضونها يف امليدان - يقصد ميدان التحرير - كلها تحمل 
شعار الصداقة األمريكية، ويف بعض األحيان كانوا يعودون ببعض الرؤوس املجزورة من 
العنق ليدقوها عىل باب اليمن، ثم تطور األمر إىل عمليات هجومية كاسحة، مع االحتفاظ 

باملواقع التي تم استعادتها«.

الرهـان اخلـاسـرالرهـان اخلـاسـر
علــي الجمـــال

من قلب الحاملة تعز أهنئ وأبارك لشعبنا اليمني األبي وقائده 
الهمام املشري الركن/عبدربه منصور هادي كما أحي أبطال  الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة وأرسلها تحية إجالل ألبناء مأرب 
األبية الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفضلوا مصلحة 
الوطن فوق كل اعتبار وفاًء لدماء )شهداء 26 سبتمرب و 14 أكتوبر( 
وكل شهيد سقط دفاعاً عن أرض اليمن السعيد سالم عليكم أيها 
املرابطون يف كل سهل وجبل يف كل شرب من وطننا الحبيب وأنتم 
تسطرون املالحم وتحققون النرص العظيم وتهزمون أعداء الله 

وأعداء اإلسالم.
السالم عليكم أيها األبطال بحجم اليمن يامن حملتم عىل أكتافكم 
سالح النرص وسطرتم أروع املالحم البطولية يا أبناء مأرب يا أحفاد 
بلقيس يا مهد العروبة والتاريخ العظيم أيها األبطال الصامدون أيها 
املجاهدون يامن تسهرون الليل وتفرتشون الرتاب للذود عن الوطن 
الغايل والدفاع عنه من كل دخيل وعميل دفاعاً عن األرض والعرض 
والهوية العربية لقد حملتم وسام الرشف والبطولة وأنتم أهل لهذا 
الحمل وأهل لخوض املعركة املصريية، دفاعاً عن الكرامة والهوية 
العربية من هذه العصابة املارقة املرتهنة إليران التي تحمل مرشوعها 
وتعمل  خدمة ملصالحها، ويرتلون شعار املوت ألمريكا املوت إلرسائيل 
كذباً، إنها عصابة ماسونية كهنوتية رجعية عميلة مرتبطة أساساً 
بالحركة الصهيونية وبينهما مصالح مشرتكة وتعامل رسي للتآمر 

عىل الوطن العربي.
لقد أثبتت األحداث أن مليشيا الحوثي اإلرهابية ال تريد السلم وال 
السالم، وهدفها واضح هو إعادة العهد البائد الذي انتهى يف أيلول 
سبتمرب عام 1962م ومنحهم تأشرية بال عودة ولكن أبناء اليمن 
يدركون ذلك، لهذا نقول للعصابة الحوثية التي تدعي امللكية الخاصة 
للشعب اليمني: إنكم خارسون وستخرسون طال الزمن أو قرص 
وإن طالت املعركة فأمامكم أبناء مأرب والجوف وكل الوطنيني من 

مختلف املحافظات اليمنية قاطبة. 
عىل مليشيا الحوثي أن تدرك أن أبناء مأرب )أُوُلو ُقوٍَّة َوأُوُلو َبأٍْس 
َشِديٍد( وعىل عمالء إيران أن يعوا هذه الرسالة تماماً ألن مأرب خط 
أحمر وخنجر مسموم والطلقة الحارقة يف قلب كل من أراد بها السوء 

واملكر. 
إن مأرب ليست محافظة إنها مملكة سبأ التاريخية منُذ القدم 
وعاصمة اليمن ومن دافع عن ثورة 26 سبتمرب و14 أكتوبر وأحفاد 
أولئك األبطال اآلن هم الذين سيدافعون عن مأرب وكل شرب من أرض 

اليمن .
يدرك كل اليمنيني أن قتىل املليشيا كل يوم باملئات وكل هذا ال يهمهم 
بقدر ما يهمهم البقاء يف السلطة، دمرتم بيوت الله ودمرتم املدارس 
ومنازل املواطنني قتلتم النساء واألطفال والشيوخ ارتكبتم أبشع 
الجرائم بحق الشعب اليمني وعىل مرأى ومسمع املجتمع الدويل واألمم 
املتحدة الراعية للسالم يف العالم التي أصبحت الحاكم والجالد وتدعون 
بمسرية القرآن كذباً فال تراهنون عىل مأرب ورهانكم خارس، أمامكم 
رجال أشداء أبناء مأرب والجيش الوطني وكل الوطنيني الرشفاء، 
واعلموا أنه ال مكان لكم يف الوطن العربي مهما غررتم عىل أصحاب 
العقول الضالة ومهما جمعتم من قوة فالشعب اليمني أقوى ويستمد 
قوته من قوة الله، وستظل اليمن مهد العروبة خالية من كل دخيل 

وعميل رافعة راية النرص شامخة بفضل الله وبرجالها األقوياء .
الله أكرب والنرص .. الكرامة لليمن الجديد اليمن املوحد واملوت ألعداء 

اليمن .. 

َرُجـل املـرحـلةَرُجـل املـرحـلةاجليش الوطني يفشل رهانات ماليل طهران  
أيوب الكهالي

لكل زمن دولة ورجال، ولكل مرحلة قادة، 
ولكل قوم ممثل وكبري، ولكل قصة عنوان عريض 

يخترص محتواها. 
ومثلما لكل مشكلة حل، فإن خلف كل حل 
يقف عباقرة عظماء، هكذا هي الحياة وهكذا 
تدور وتتغري ويتغري معها األجيال، فتظهر وجوه 
وتأفل أخرى وكل يرتك خلفه ملفه الخاص به 
الذي يحمل قصة حياته بتفاصيلها، فإما أن 
يكون تاريخاً زاخراً بالبطوالت والصفات التي 
للفخر وتجعل صاحبها شامخا وقدوة  تدعو 
ألجيال خلف أجيال أو يكون مثاالً سيئاً يحمل 
خلفه.  ملن  العار  سوى  اليجلب  أسود  تاريخاً 
قوة جديدة وبما أن تاريخ اليمن ميلء باألبطال 
والرجال العظماء الذين الزالت رائحة سريتهم 
الخالدة تفوح وبطوالتهم تحتضنها كتب التاريخ 
وتتداولها األجيال، أسماؤهم أصبحت أيقونات 
ورموزاً وأمثلة للنضال والتضحيات والبطوالت، 
فإن هذه البالد لم تنضب بعد ولم تكتف بأولئك  
العظماء، بل الزالت تنجب رجال كالجبال ال تهزهم 
العواصف والرياح وال يعرفون الضعف أمام 
الصعاب، رجاالً تشعر أنهم وجدوا لقيادة مثل 
هذه املراحل العصيبة واملعقدة التي تمر بها اليمن، 
رجال إن فتشت يف تفاصيلهم فإنك تتوه وتغرق 
وسط زحام صفات الرجولة واألصالة والكرم وفن 
القيادة ورقي الثقافة وأصالة الفكر وعمق األصل 
وشموخ االنتماء وعزة املوطن وحب الوطن، تحتار 
إليجاد عنوان بارز يخترص قصة هؤالء النادرين. 
وكما يقال: إن لكل شخص من اسمه نصيب، 
وعندما تجتمع فيك كل تلك الصفات وأكثر ويكون 
اسمك )سلطان( فإنك قد استوفيت كافة الرشوط 
املؤهلة لتضع اسمك يف أنصع صفحات التاريخ 
بجانب أولئك العظماء الذين نحتوا أسماءهم يف 
قلوب اليمنين وكانوا وال زالوا وسيظلون يحتلون 

تلك املكانة الراقية ملئات بل آالف السنن .
قد ال أحتاج التوضيح أكثر فما تم ذكره كفيل 
بتأكيد االسم الذي يدور يف مخيلة القارئ ألن مثل 

هؤالء القادة ال يتكررون .
 للتأكيد وبالتأكيد أن الحديث يدور حول سلطان 
زمانه ورجل املرحلة بال منازع الشخص الذي 
يوازي اسمه شوامخ الجبال والذي ما أن يحرض 
اسمه إال وتحرض معه مشاعر الرجل الشامخ 
األصيل والقادم من أرض األصالة والحضارة 

والتاريخ. 
إنه األسطورة الحية الشيخ اللواء سلطان بن عيل 
العرادة، هذا الرجل املأربي الحر األصيل، والقائد 
الذي ال يشق له غبار، والذي أثبت والزال يثبت أنه 
رجل املرحلة والرقم الصعب ومحور االرتكاز الذي 
استطاع بحنكته ودهائه أن يقود سفينة مأرب 
بما تحمل من صعاب جمة ال يتخطاها إال أمثاله، 
حزبه الوطن وهمه املواطن وغايته حياة الكرامة 

والحرية واملساواة. 
ال أعرفه شخصيا ولم أحظ برشف لقائه قط 
حتى ال يقال: إن كالمي من باب املجاملة، لكن مثل 
هؤالء الرجال ليس بالرضورة أن تلتقي به لتتعرف 
عليه وال يحتاج للمجاملة أو تحسن الصورة، 
ألنك ستجده أمامك أينما ذهبت، سرتى إنجازاته 
ومواقفه البطولية تتحدث عنه يف كل مكان وزمان، 
وستسمع سريته ترتدد عىل كل لسان، فيجربك 
عىل االفتخار به مهما كنت بعيدا عنه، هذه هي 
الكاريزما والخاصية الفريدة والنادرة التي إن 
وجدت فإنها تفرض نفسها فتربز يف زمن األفول، 
وتيضء يف عتمة الظالم، وتظهر حن يختفي 
الجميع، وتحرض يف زمن الغياب، متخطية كافة 

الصعاب والعوائق املحيطة . 
كاف  املجال غري  أن  إال  الرسد  استمر  مهما 
ولكن  وإعطائه حقه،  الشخص  هذا  إلنصاف 
من باب الواجب ولو بيشء يسري ولنرتك ماتبقى 

للتاريخ، فهو الكفيل بحفظ ورسد كل يش. 
القادة  بقية  من  تقليال  ليس  بالطبع  وهذا 
إنكاراً  أو  الساحة  يف  املوجودة  والشخصيات 
أدوارهم الفعالة، فهناك من األبطال الكثري والكثري 

وال ينكر ذلك إال جاحد. 
حفظ الله مأرب وسلطانها العرادة ورجالها 
األبطال وساكنيها األحرار، ودامت مأرب حرة أبية 

شامخة جمهورية لألبد وكل اليمن.

مصطفى القحفة 

بالل الطيب
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تشهد األوضاع االقتصادية واملعيشية 
تراجعا كبريا بسبب الحرب التي شنتها 
املليشــيات الحوثية املدعومة من إيران 
منذ أكثر من ست سنوات، وبات الشعب 
اليمني يعيش أسوأ أزمة إنسانية حسب 

توصيفات األمم املتحدة.
ويشكو املواطنون من تردي األوضاع 
االقتصاديــة، وارتفاع أســعار املواد 
األساسية وتدهور سعر العملة الوطنية 
مقابل العمــالت األجنبية، باإلضافة إىل 
عجز كثري من املؤسســات واملرافق عن 
دفع رواتب املوظفــني، وهو ما أدى إىل 

مضاعفة املعاناة.
يقــول وليــد محمــد، )مغرتب يف 
السعودية(: إن بعض األرس الذين أعرفهم 
يف عدن ال يمتلكون غري راتب رب األرسة 
وقدره 58 ألف ريال، والسؤال ماذا يفعلون 
بهذا املبلغ وقد بلغت قيمة الكيس الدقيق 
23 ألف ريال؟ وهل يكفــي هذا املبلغ 
لتوفري احتياجات األرسة؟ وماذا لو مرض 
أحد أفراد هذه العائلة فلن يجد حق الدواء 

ناهيك عن املتطلبات األخرى. 
هناك غالء فاحش فتك باملواطنني، نحن 
مغرتبون نواجه صعوبة فكيف بسكان 
عدن خصوصا مع قدوم الشهر الفضيل، 
ووجود الجشع عند بعض التجار وهم 
بدورهم يلقون اللــوم عىل وضع البالد 

وكلها فوق ظهر املواطن.
ويضيف أنا كمغرتب أوفر من راتبي 
ألف ريال ســعودي بما يعادل 230 ألف 
ريال يمني وارسله ألرستي املكونة من 7 
أفراد، منها مائة ألف إيجار الشقة، واملبلغ 
املتبقي يتم توزيعه عىل مصاريف الغذاء 
والكهرباء واملاء والدواء واملدارس وغريها.
من جهتها تقول فاطمة عبده محمد 
)مواطنة من عدن(، إن الوضع املعييش 

لألسف متدهور وصار املواطن ال يستطيع 
توفري الحاجيات الرضورية واألساسية 
من مأكل ومرشب وملبس، نعيش يف عدن 
خالل الفرتة املاضية يف تردي اقتصادي 
مخيف يف ظل تهــاوي العملة وانعدام 
الرواتب وعــدم انتظامها، ونعيش مع 
الوضع الصحي املنهــار يف ظل تفيش 
األمراض واألوبئة وأصبح املواطنون ال 
يجدون قيمة الدواء الذي يتعالجون به. 
والكيس األرز والدقيق وصل قيمته مبالغ 

مرتفعة جدا ال نستطيع أن نشرتي ما 
يكفي إىل آخر الشــهر، ناهيك عن بقية 

السلع األساسية.
ورصنــا ال نعرف ما الذي ســنعمله 
مع استالم الراتب هل نسدد اإليجار أم 
نسدد ديون البقالة أو نشرتي الحاجيات 
األساسية للشــهر القادم، حيث صار 
الراتب هذا ال يكفي مصاريف أســبوع 

واحد من الشهر.
أما فاضل عيل محمــد )مالك بقالة( 

فيقول نحن نعاني كثــريا من أوضاع 
السوق االقتصادية وحركة املواد الغذائية 
الرضورية ال سيما ونحن مقبلون عىل 
الشهر الفضيل شهر رمضان املبارك، كل 
عام مع اقرتاب رمضان تزداد املبيعات 
إال هذا العام نراه حتى اآلن عىل غريه من 
األعوام، حالة الناس املعيشية أصبحت 
يف الحضيض وال يستطيع املواطن رشاء 
كل الحاجيات الرضورية، ونحن بدورنا 
كأصحــاب بقاالت نخاف أن نشــرتي 

بضاعة من تجار الجملــة وباألخري ال 
يشــرتيها املواطن منا وال يرىض تاجر 
الجملة باســرتجاع البضاعة، فأصبح 

السوق يف حالة ركود.
وكذلــك رصنــا نخىش مــن الحالة 
املضطربة للسوق، نشرتي بضاعة بسعر 
ويرتفع سعرها يف املرة الثانية فلما نأتي 
كي نشرتي بضاعة مرة أخرى، رأس املال 
الذي اشــرتيت به املرة املاضية ال يكفي 
لرشاء نفس البضاعــة ونفس الكمية، 

فالحالة الرشائية للمواطن صارت ضعيفة 
ناهيك عن الذين يشرتون البضائع باألجل 
)دين( يأتي آخر الشهر ال يستطيع سداد 
دينه بســبب قلة الرواتــب وانقطاعها 
فصار يأتي آخر الشــهر وال نســتطيع 
رشاء بضاعة جديــدة ألن أغلب األموال 
ما زالت عند املواطنني الذين يشــرتون 
باألجل، فاملواطن صار ضحية لهذا التدني 
االقتصادي وانقطاع الرواتب التي ال تكفي 

املواطن سوى أيام معدودات من الشهر.
ويقــول املواطن فتحــي عيدروس 
عبدالله، إنه مع اقرتاب شــهر رمضان 
املبارك وجد نفسه مضطرا إىل توفري بدائل 
ألرسته لتغطية حالة العجز يف توفري التيار 
الكهربائي يف ظل االنقطاع املتواصل للتيار 
الذي يصل إىل 18 ســاعة يف اليوم وهذا 
يشــكل معاناة إضافية ألرباب األرس يف 
عدن املدنية الحارة إىل جانب متطلبات 

الشهر الفضيل.
وقال إنه كان يعتقد أنه شخص مقتدر 
ماديا خصوصا وأنــه يعمل يف القطاع 
الخاص براتب شهري جيد إال أن تتابع 
وتالحق األزمات املعيشية والخدمية جعله 
ينىس ذلك االعتقاد ويواجه أزمة مادية لم 

يعتادها.
وأشــار إىل إن أســعار املواد الغذائية 
ارتفعت بشكل مبالغ فيه نظرا للهبوط 
الحاد يف ســعر العملة املحلية وهذا ما 
جعل الكثري مــن األرس الفقرية تواجه 
تحديا كبريا لتوفري لقمة العيش بدرجة 

أساسية.
وأضــاف "يف بعض األحيــان أواجه 
صعوبة مادية للمصاريف األرسية بقية 
أيام الشهر، رغم أن دخيل الشهري جيد 
وهذا ما يدعوني إىل التفكري بالكثري من 
األرس التي دخلها املادي ضعيف جدا أو 
ال تجد ما يسد رمقها، وكيفية مواجهتم 
للحياة املعيشــية يف هذه األوضاع التي 

تجاوزت 6 سنوات".

نظم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة 
مأرب بالتعاون مع اإلدارة العامة لتنمية 
املرأة باملحافظة وبدعم من رشكة صافر 
للعمليات واالستكشــافات النفطية، 
اليوم، ندوة عن واقع املرأة اليمنية يف ظل 
انقالب مليشيات الحوثي، وتضحياتها يف 

معركة تحرير اليمن واستعادة الدولة.
ويف افتتاح الندوة أكد وكيل املحافظة 
للشؤون اإلدارية عبدالله الباكري أهمية 
دور املرأة اليمنية ومشاركتها الفاعلة 
يف جميع التحوالت السياسية والتنموية 
يف بالدنا منذ فجر ثورتــي الـ 26 من 
ســبتمرب والـ 14 من أكتوبر.. مشرياً 
إىل أن املرأة تمثــل حجر الزاوية يف بناء 

املجتمع والنهوض بواقعه إىل األفضل.
من جهتها قالت مديــر عام مكتب 
إدارة املــرأة فندة العمــاري: إن املرأة 

اليمنية ســجلت حضــوراً قوياً لها يف 
تركيبة املشهد يف الساحة اليمنية خالل 
الســنوات األخرية وقهرت الكثري من 
األعراف والتقاليد السائدة يف مجتمعها 
اليمني، وشكلت حلقة كبرية من النضال 
لحقوقها وحقوق شعبها.. مستعرضة 
الصعوبات والتحديات التي تواجه املرأة 
اليمنية يف ظل انقالب مليشيات الحوثي 
االنقالبية و التضحيات املستمرة التي 
قدمتها املرأة اليمنية يف ســبيل الدفاع 
عن الوطن ومقارعة مليشيات التمرد 

واالنقالب. 
وقدمت يف الندوة أربــع أوراق عمل 
تناولت الورقة األوىل التي قدمتها مدير 
إدارة املرأة والطفل بمكتب الشــؤون 
االجتماعية والعمل سقطرى البقماء، 
قراءة يف واقع املــرأة اليمنية منذ بداية 

االنقالب، فيما تحدثت  الدكتورة سلوى 
الحيمي يف ورقتها الثانية عن مشاركة 
املرأة وتضحياتها يف دعم معركة التحرير 
واستعادة الدولة وتطرقت إىل الواجبات 
امللقاة عىل عاتق نساء اليمن يف الوقت 
الراهن، وتطرقــت ورقة العمل الثالثة 
التي قدمتها الناشطة الحقوقية ألفت 
الرفاعي اىل االنتهــاكات الحوثية التي 
طالت املرأة اليمنيــة، وما تتعرض له 
النســاء من جرائم مروعة تتناىف مع 
القيم والعادات والتقاليد من قبل املليشيا 

الحوثية اإلرهابية. 
بدورها استعرضت "صباح بامطرف" 
يف ورقــة العمل الرابعة إىل املشــاركة 
اإلعالمية للمرأة لدعم معركة التحرير 

ومناهضة املليشيا ودحض شائعاتها.

بسبب تدهور األوضاع االقتصادية والمعيشية..

املعاناة تعكر أجواء استقبال شهر رمضان يف عدن

ندوة بمأرب تستعرض دور املرأة اليمنية وتضحياهتا
يف معركة التحرير واستعادة الدولة تعلن هيئة مستشفى مأرب العام عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة التالية:

رسوم العطاءموضوع المناقصة رقم المناقصة 
تاريخ وساعة ويوم فتح 

المظاريف 
مبلغ الضمان

مدة سريان 
الضمان

2021/4/21م15.000 ريال توريد مستلزمات طبية2021/2م
90 يوما2.000.000  ريال1 ظهرًا- االربعاء

2021/4/21م10.000 ريالتوريد محاليل مخبرية2021/3م
90 يوما650.000  ريال1:15 ظهرًا- االربعاء

2021/4/21م5.000 ريالطباعة نماذج للهيئة2021/4م
90 يوما250.000  ريال1:30 ظهرًا- االربعاء

2021/4/21م5.000 ريالتوريد أدوات قرطاسية ومكتبية2021/5م
90 يوما250.000  ريال1:30 ظهرًا- االربعاء

فعىل املوردين الراغبني الدخول يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام 
الرسمي لرشاء وثائق املناقصة إىل العنوان التايل: إدارة املشرتيات واملخازن باملقر الرسمي بهيئة 

مستشفى مأرب العام تلفون )06/304033( فاكس )06/301003(.
يقدم العطاء أصل يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر ومكتوب عليه اسم الجهة 

واملرشوع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه البيانات التالية:
- ضمان بنكي غري مرشوط من بنك معتمد أو شيك مقبول الدفع بحسب ما ذكر أعاله

1.  صورة من )البطاقة الرضيبية – البطاقة التأمينية – السجل التجاري- البطاقة الزكوية( 
ساريات املفعول لعام 2021م.

2. صورة من شهادة مزاولة املهنة صادرة من الهيئة العليا لألدوية سارية املفعول لعام 2021م.
3. تقدم العطاءات بالريال اليمني ولن ينظر إىل أي عطاء مقدم بعملة أخرى.

4. مكان تسليم البضاعة املخازن الرئيسية لهيئة مستشفى مأرب العام.
5. فرتة التوريد خالل شهرين من تاريخ توقيع العقود.

6. سيتم سداد مستحقات املوردين بعد التوريد إىل مخازن الهيئة.
7. أن يوضح يف العطاء مصدر وصناعة كل صنف.

8. سيتم ترسية املناقصات صنفاً صنفاً.
9. الهيئة غري ملزمة بأقل األسعار.

10. تحديد تاريخ االنتهاء أمام كل صنف ما يخص املستلزمات الطبية واملحاليل املخربية.
11. أن تكون صالحية العرض ال تقل عن تسعني يوماً.

12.  آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف حسب ما هو محدد أعاله لكل مناقصة عىل 
حده بصالة االجتماعات بمقر الهيئة ولن تقبل العطاءات التي ترد بد تلك املواعيد، وسيتم 
إعادتها مغلقة كما هي، وسيتم فتح املظاريف بحضور املتقدمني أو من يمثلهم بتفويض 

رسمي موقع ومختوم.

إعـــــالن مـــنــــــاقـــصـــة 
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صادق العزاء وعظيم المواساة نتوجه بها إلى األخ
رئيس هيئة األركان العامة -قائد القوات المشتركة 

الفريق الركن/ صـغـري بــن عـزيـز
وذلك بوفاة والده الشيخ المناضل

حــمــود بـــن عـــــزيز
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

والنضال وإصالح ذات البين.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
»إنـــــا للـــه وإنــــا إليــه راجـــعــــون«

األسيف:

اللواء/ نـــــور الديـــن الــيــامــي 
نائب رئيس الجهاز المركزي لألمن السياسي لشؤون األمن الداخلي 

صــادق العزاء وعظيم المواساة نتوجـه بها إلى األخ
رئيس هيئة األركان العامة -قائد القوات المشتركة 

الفريق الركن/ صـغـري بــن عـزيـز
وذلك بوفاة والده الشيخ المناضل

حــمــود بـــن عـــــزيز
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

والنضال وإصالح ذات البين.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
»إنـــــا للـــه وإنــــا إليــه راجـــعــــون«

األسيفون:

العميد الركن/ أحـمــد األشــول
مديــر دائـــرة التوجيه المعنوي

وصحيفة »٢6سبتمبر« وموقعها اإللكتروني وجميع منتسبي الدائرة

كرم وزيــر الرتبيــة والتعليم طارق 
العكــربي، ومحافظ حرضمــوت قائد 
املنطقة العســكرية الثانية اللواء الركن 
فرج البحسني، بمدينة املكال، 380 معلماً 
ومعلمة يف القطاع الرتبوي والتعليمي من 

مختلف مديريات ساحل حرضموت.
وأكد وزير الرتبية، أن املرحلة الراهنة 
تتطلب بذل املزيد من الجهود للحفاظ عىل 
املنجزات التي تحققت وستتحقق بفضل 
األمن واالستقرار الذي تنعم به محافظة 
حرضموت.. مشرياً إىل أن حرضموت تمثل 
نقطة الضوء وأحد النماذج التي يحتذى 
بها.. مشيداً بجهود مكتب وزارة الرتبية 
والتعليم بســاحل حرضموت والسلطة 
املحلية التــي أولت القطــاع الرتبوي 
اهتمامها وبذلت املزيــد من الجهود يف 
سبيل تحقيق املنجزات عىل صعيد البنية 

التحتية والتأهيل والتدريب.
وقال الوزير العكربي" إن الوزارة تثمن 
وتشيد بالدور الذي قدمه املعلم وتسعى 
جاهدة إلعــادة تعزيز دوره الذي ضعف 
خــالل الفرتة األخرية نتيجــة الظروف 

القاســية التي يمر بها البلد". موضحاً 
أن الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي 
االنقالبية تســببت يف تدمري املنشــآت 
التعليمية.. مجــدداً التأكيد عىل االرتقاء 
بالعمــل الرتبــوي والتعليمي يف جميع 

املحافظات.
من جهته اكــد محافظ حرضموت، 
أن هذا القطــاع الرتبوي حظي بنصيب 
األســد من التنمية باملحافظة.. مشددا 
عىل االستفادة من هذا الدعم والحفاظ 
عليه.. مشــرياً إىل أنه آن األوان إلحداث 
ثورة حقيقيــة يف التعليم خاصة يف ظل 
توفر كل املقومــات.. الفتاً إىل أن تطوير 
الوســائل التعليمية هــو هدفنا خالل 
الســنوات الخمس القادمة، ويجب أن 
تكون حرضموت قبلة للتعليم واملؤرشات 

تعطي الثقة لذلك.
وعرج املحافظ البحسني يف كلمته إىل 
األوضاع الخدمية التي تعيشها املحافظة 
خاصة يف مجال الكهرباء، وميناء املكال 

ومطار الريان وغريها.
فيما تطرق مدير مكتب الوزارة بساحل 

حرضموت، إىل اإلنجــازات التطويرية 
التي شهدها القطاع الرتبوي والتعليمي 
بســاحل حرضموت، بدعم من محافظ 
حرضموت.. مســتعرضاً آلية االختيار 
للمربزين من املعلمني والكوادر الرتبوية.. 
مؤكداً أن هــذا التكريم هو محاولة لرد 
الوفاء واألعرتاف بدور املعلم يف املجتمع.

وألقى كلمة املكرمني املعلم محســن 
عوض القعيطي أشــار فيها إىل أن هذا 
التكريم جاء بعد ســنوات من العمل يف 
الحقل الرتبوي من أجل أداء رسالة نبيلة 
وتقديم كل ما لدينا من مهارات ومعارف 
للطــالب.. الفتاً إىل أن ذلــك العمل أثمر 
بتخرج العديد من املهندســني واألطباء 

وغريهم.
واختتــم الحفل بتكريــم نماذج من 
املربزين يف القطــاع الرتبوي والتعليمي 
اللوحــة  مســابقة  يف  والفائزيــن 
االســتعراضية الرتاثيــة ضمن خطة 
األنشــطة الالصفيــة للعــام الدرايس 

.2020/2021

اختتم يــوم أمس يف املــكال الدورة 
التدريبية الخاصة بالتخلص من الذخائر 
املتفجرة التي نظمها الربنامج التنفيذي 
للتعامل مع األلغام بالرشاكة مع رشكة 
مبادرة التنمية بتمويل من برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي خالل الفرتة من 14 من 

مارس – 1 من إبريل 2021م.
ويف الحفــل الذي شــهده محافظ 
حرضموت قائد املنطقة العســكرية 
الثانيــة اللــواء الركن فرج ســاملني 
البحســني وحضور عدد من القائمني 

عىل الدورة.
وأشــاد املحافظ بتنظيم هذه الدورة 
النوعيــة يف تعزيز معــارف املتدّربني 
بالخــربات الالزمة يف كيفيــة عملية 
هدم جميع الذخائر املتفجرة، وتدريب 
مزييل األلغام عــىل عمليات التخلص 
من املخلفات املتفجرة وتأهيلهم ورفع 
كفاءتهم للقيام بهــذه املهام املتعلقة 

باأللغام ومخلفات الحروب.
ودعــا املحافظ إىل تكــرار مثل هذه 
الــدورات النوعية، مشــيداً بانضباط 
املشاركني فيها، شاكراً جهود الخرباء 
األجانــب يف تقديم املعلومــات املهمة 
والتي أسهمت يف رفع قدرات املتدربني 
ومهاراتهم يف مجال التعامل مع األلغام 
والذخائــر املتفجرة، شــاكراً جهود 
الربنامج التنفيذي للتعامل مع األلغام 
ورشكة مبــادرة التنمية يف تنظيم هذه 
الدورة، ودعم وتمويــل برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي.
بدوره، أشار رئيس شعبة الهندسة 
مدير فرع املركز التنفيذي للتعامل مع 
األلغام بحرضموت العميد صالح هيثم، 
إىل أهمية الدورة التي أسهمت يف تزويد 
املشاركني بمعارف وخربات يف التخلص 
من الذخائر املتفجرة بكل حنكة وكفاءة 
واقتدار، مستعرضاً جملة من املناشط 
للمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يف 
مجال التخلص من األلغام واملتفجرات، 
شاكراً مشاركة رشكة مبادرة التنمية 
يف تنظيم هذه الــدورة، ودعم وتمويل 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.
وجرى يف ختام الحفل، تكريم الخرباء 

املشاركني يف الدورة، واملتدربني.

في حفل تكريم المبرزين في القطاع التربوي والتعليمي في مديريات ساحل حضرموت

وزيــر الرتبيــة والتعليــم: حرضمــوت متثــل نقطــة الضــوء وأحــد النــامذج التــي حيتــذى هبا
أن تكون حضرموت وجهته وقبلته التعليم ويجب  محافظ حضرموت:  هدفنا تطوير 

اختتام الدورة التدريبية اخلاصة بالتخلص من الذخائر املتفجرة  يف حرضموت 
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ناجون أفارقة يروون لـ  تفاصيل إحراقهم من قبل مليشيا احلوثي 

اعتصام املهاجرين االفارقة الناجني من املوت 
قوبل باالعتداء من قبل مليشيا الحوثي بالرضب 
بالهراوات وأعقــاب البنــادق يف محاولة إلنهاء 
االعتصام السلمي لالجئني املستمر منذ 8 مارس 
2021 ، الجئون أفارقة مشــاركون يف االعتصام 
قالوا يف ترصيح ل26سبتمرب: إن مسلحني مدججني 
بمختلف األســلحة تابعني ملليشيا الحوثي قدموا 
وقت صــالة فجر يوم الخميس نهاية األســبوع 
املايض إىل ساحة االعتصام، وفرضوا طوقاً مسلحاً 
عىل املعتصمني من جميــع االتجاهات، وكانت 
مجموعة من املعتصمني ذهبت ألداء صالة الفجر 
يف مسجد مجاور للســاحة، احتجزتهم عنارص 
املليشــيا يف املســجد، ومنعتهم مــن العودة إىل 
ساحة االعتصام، ثم رشع املسلحون يف االعتقال، 
واالعتداء بالرضب بأعقاب البنادق والهراوات عىل 
بقية املعتصمني املتواجدين، وإجبارهم عىل إنهاء 
االعتصام، واملغادرة من أمام مقر املفوضية، وقامت  
املليشيا باقتياد العرشات إىل بدرومات املستشفى 
الجمهوري، ومستشفى الثورة، معظمهم من كبار 

السن والنساء.
وأشار الجئون خالل حديثهم ل26سبتمرب إىل أن 
الحصار الذي فرضه مسلحو املليشيا الحوثية عىل 
ساحة االعتصام استمر من الفجر وحتى الساعة 
الحاديــة عرش قبل الظهر،  حينهــا توافد مئات 
الالجئني واملهاجريــن إىل محيط مبنى املفوضية، 
وكرسوا حصار املليشيا، وقالوا لها: سنموت جميعنا 
هنا يف مكان واحد، ولن ننهي االعتصام حتى تحقيق 
مطالبنا، وهو ما أجرب املسلحون عىل سحب آلياتهم 

واملغادرة.
الالجئون عــربوا عن اســتيائهم من تجاهل 
مفوضية الالجئني ملعاناتهم، والصمت عن الجرائم 
واالنتهاكات التي يتعرضون له من قبل مسلحي 

مليشيا الحوثي. 
محرقة املهاجرين مأساة تنتظر العدالة

ورغم مرور هذا الوقت إال أنه لم تحظ املحرقة 
التي تعرض لها املهاجرون األفارقة باهتمام دويل 
بما يتناســب وحجم املاسأة والظلم الذي تعرض 
له املهاجرون رغم فظاعتها، ووحشية مرتكبيها، 
املجتمع الــدويل أصدر بيانــات خجولة، وكذلك 
منظمات األمم املتحدة واكتفت بذلك رغم استمرار 
مليشــيا الحوثي منع زيارات أقــارب الضحايا 
وممثيل املنظمات من الوصول إىل مصابي املحرقة 

يف مستشفيات صنعاء. 
مصدر أفاد ل26 سبتمرب أن أعداد الوفيات من 
ضحايا املحرقة الزال يف ارتفاع مستمر منذ وقوع 
الجريمة، حيــث يمــوت 3 إىل 4 مصابني يومياً، 
ويتم إيداع جثثهم ثالجات املوتى يف املستشــفى 
الجمهوري، واملستشفيات األخرى، وتقوم مليشيا 

الحوثي بدفن تلك الجثث برسية تامة.
وأضاف أن مليشيا الحوثي خصصت الدور األريض 
يف املستشفى الجمهوري بصنعاء لجرحى املحرقة، 

وتفرض حراسة مشددة، وتمنع الوصول إليه.

استمرار الجرائم
لم تكتف مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة إحراق 
املهاجرين األفارقة وإخفاء معلم وضحايا الجريمة، 
وإنما الزالت تشــن حملة مالحقــات واختطاف 
مســتمرة ملئات املهاجرين وإيداعهم السجون، 
وترحيــل الكثري منهم باتجــاه محافظة مأرب، 
وبعض املحافظات الجنوبية، عىل خلفية ترسيب 
معلومات ومقاطع مصورة لوســائل اإلعالم عن 
محرقة املهاجرين يف صنعاء يوم 7/3/2021، التي 

أسفرت عن سقوط 500 ما بني قتيل وجريح..
الناشــطة اإلثيوبية عرفات جربيــل قالت يف 
ترصيح خــاص ل26ســبتمرب: إن  املهاجرين 
األفارقة يف مناطق سيطرة  الحوثيني يتعرضون 
لحمالت تحريض عنرصية واعتداءات ومالحقات 
مستمرة يف شوارع صنعاء واملحافظات عىل خلفية 
تداول وسائل اإلعالم لوقائع املحرقة الحوثية ضد 

املهاجرين، وكشفها للرأي العام..
عرفات ناشدت املجتمع الدويل، واملنظمات املعنية 
بحقوق اإلنسان رضورة إنقاذ املهاجرين األفارقة 
من بطش وإجرام مليشــيا الحوثــي اإلرهابية 

والتدخــل العاجل لحماية الالجئــني يف صنعاء، 
ووقف انتهاكات وممارسات الحوثيني املستمرة 
والعنرصية ضدهم، والسماح للمنظمات لالطالع 
عىل وضع املصابني وحاالتهم، وتحقيق مطالبهم 
اإلنســانية املرشوعة املتمثلة يف محاسبة الجناة، 
وتحقيق العدالة للضحايا وأرسهم، واإلفراج عن 
املحتجزين يف السجون، وإعداد آلية ملغادرتهم اليمن، 

وإعادتهم إىل بلدانهم.
وعربت عرفات عن شكرها للشعب اليمني الذي 
تضامن وتعاطف كثرياً مع ضحايا املحرقة التي 
ارتكبتها مليشــيا الحوثي، وقالت: إن ما ارتكبته 
مليشيا الحوثي يف حقهم ال يمثل الشعب اليمني، 
وإنما يمثل فاشية وإرهاب مليشيا الحوثي التي 
ارتكبت هذه املحرقة، والتــي الزالت تواصل بكل 
وحشية جرائمها، وانتهاكاتها ضد الالجئني حتى 

اللحظة.

مصير مجهول
عرب صحراء محافظتي الجوف ومأرب املحرقة 
واملليئة باأللغام التي زرعتها مليشيا الحوثي، قطع 
عرشات املهاجرين رحلة شاقة استمرت بني يومني 
إىل 3 أيام مشــياً عىل األقدام من أجل الوصول اىل 
املدينة اآلمنة مارب، مصادر أفادت ل26 سبتمرب 
أن عرشات املهاجرين األفارقة الناجني من املحرقة 
التي ارتكبتها مليشيا الحوثي يف صنعاء وصلوا إىل 
مدينة مأرب عرب الصحراء، يف حني توقع املصدر أن 

مصري العرشات الزال مجهوالً.
الجديــر بالذكر أنــه ورغم األعــداد الكبرية 
للمهاجرين األفارقــة املتواجدين يف مدينة مأرب 
والذين الزالوا يلجأون إليها ويجدون فيها األمان منذ 

سنوات طويلة، إال أن مفوضية الالجئني، ومنظمات 
األمم املتحدة لم تنشئ أية مخيمات إيوائية لهم يف 
هذه املحافظة، واملهاجرون األفارقة يعيشون يف 

العراء.
ويف موقف إنساني عظيم وفور وصول املهاجرين 
االفارقة الناجني من محرقــة صنعاء إىل مأرب، 
استقبلهم إخوانهم املهاجرون املتواجدون يف أماكن 
التجمعات املعتادة لألفارقة، وهي عبارة عن بيوت 
مهجورة، أو يف أرصفة املباني، واألســواق العامة 
وتحت األشــجا، وتم االحتفال بنجاتهم وإقامة 

أفراح.
26ســيتمرب توجهت إىل أحد أماكن تجمعات 
املهاجرين يف محافظة مأرب والتقت بمهاجرين 
ناجني قادمني من صنعاء، وكان مما الحظته أن 
أعداد املهاجرين كبرية كالعادة، مرشدين ينترشون 
يف أرصفة املباني، يالحقون ظــل املباني الكبرية 
هرباً من حرارة الشمس امللتهبة، منهم من يفرتش 
األرض، ومنهــم من يفرتش قطعــاً صغرية من 

الكراتني.
وخالل التحرك التقت26سبتمرب عبد السالم وهو 
إثيوبي الجنسية يجيد تحدث اللغة العربية قليالً، يف 
بداية الحديث معه كان مرتدداً، وخائفاً نوعاً ما، ولم 
يرغب يف التحدث حتى فهم الغرض من املجي إليهم، 
وطمأنته، ثم سألته عن صحة خرب وصول ناجني 
من صنعاء إىل مأرب، فأكد يل صحة الخرب، وقال: إنه 
ال يعلم عددهم بالتحديد، ولكنهم بالعرشات، وأنهم 
تفرقوا بني تجمعات املهاجرين املنترشة يف مدينة 
مأرب )املجمع(، ويف أسواق وقرى مديرية الوادي، 
"ما زالوا يتوافدون من صنعاء فرادى وجماعات".. 

وبرفقة عبد الســالم تم التحرك ملقابلة بعض 
الناجني الذين كانوا وصلوا إىل مأرب قبل ساعات 
من اللقاء بهم، لريوون مأساتهم، وفظاعة ما حل 

بهم يف صنعاء عىل أيدي عنارص مليشيا الحوثي.

السجن ثم الحرق
عبدالله )25 عاما( يف حديثه ل26سبتمرب قال: 
إن الحوثيني اعتقلوه مع عدد من رفاقه من صعده 
ونقلوهم اىل سجن يف صنعاء، وظلوا فيه مدة 6 أشهر 
يف مركز االحتجاز، ويف الســجن تعرضوا للتعذيب 
ولالبتزاز وملعاملة مهينة وقاسية، واشرتطوا عىل 
كل فرد يرغب يف أن يخىل سبيله دفع " 500 ريال 
سعودي"، ومن كان يتمكن من دفع ذلك املبلغ يتم 
السماح له بالخروج، ولكن ألنه ال يمتلك هذا املبلغ، 
وأمثاله مئات املحتجزين، لذلك بقي محتجزاً ملدة 6 

أشهر، حتى وقعت املحرقة.
 وأضاف خالل مدة احتجــازي أنا ورفاقي كنا 
نتعرض لإلهانة والرضب واإلذالل، كما كنا نعاني 
من الجوع، وقلة الطعام، أما مياه الرشب فكانت 

من دورات املياه.

قتلونا بالقذائف والرصاص
أما رمضان حســني 27 عاماً أثيوبي الجنسية 
يعاني من اإلصابة بحروق طفيفة يف الظهر، قال: 
إن الحوثيني اقتحموا العنرب وقت الغداء وأشهروا 
أسلحتهم لتهديد املهاجرين، إلجبارهم عىل إنهاء 
اإلرضاب عن الطعام، وعندما رفضوا فض اإلرضاب 
أقدم املســلحوون الحوثيون عىل االعتداء عليهم 
بالرضب بالهراوات وأعقاب البنادق، وإطالق النار 

عليهم بشكل عشوائي داخل العنرب.

املهاجر رمضان والذي كان من املسعفني، شارك 
يف إسعاف املصابني إىل املستشــفى الجمهوري، 
ومستشفيات أخرى، مؤكداً أن املحتجزين تعرضوا 
لالستهداف بالرصاص والقصف املبارش من قبل 
الحوثيني، وأن عدداً من الضحايا لقوا حتفهم قبل 
اندالع الحريق، نتيجة ســقوط املقذوفات، ودوت 
انفجارات وســطهم مبارشة، وتطايرت األشالء 
يف املكان، والبعض نتيجة إصابتهم بالشــظايا، 
والرصاص الحي، وعقب االنفجارات اندلع حريق 
كبري أدى إىل ارتفاع أعداد القتىل واملصابني حرقاً، 
والتهمت النريان جثث الضحايا الذين استهدفتهم 
املقذوفات، يف محاولة للتغطية عىل الجريمة وإخفاء 

معاملها.
وأشــار إىل أنهم كانــوا يف حالــة رعب وهلع 
شديدين، وبالكاد وجدوا مخرجاً للنجاة بحياتهم، 
وكانت األشــالء والجثث املتفحمــة ترتاكم فوق 
بعضها وتغطي أرضية عنرب االحتجاز، الفتاً إىل أن 
املوت بالرصاص رحمة، وأن ذلك املشهد لعرشات 
الضحايا يحرتقون وهم ما يزالوا أحياء مخيف جداً، 
يستنجدون إنقاذهم دون جدوى، ويموتون وهم 
يشاهدون النريان تلتهم أجسادهم، يقول إنه يفضل 
املوت بالرصاص، يسهب يف الكالم ثم يتوقف فجأة، 
وكأنه يستعيد مشاهد الفاجعة، يهم باملغادرة وهو 

يقول: "هذا حوثي يهودي كبري، مايف رحمة".

  رحلة شاقة عبر الصحراء
يواصل رمضان رسد مشاهداته للحظات املحرقة 
وطريقة وصوله إىل مأرب، مشريا إىل أن الحوثيني 
عقب املحرقة وإســعاف املصابني منعوهم من 
دخول املستشفيات، ثم قاموا بمالحقة املهاجرين 
يف شوارع صنعاء وتجميع الكثري منهم إىل حوش 
كبري يف صنعاء، وأخذوهم عىل متن عدة سيارات 

بالقوة ال يعلمون وجهتهم.
 يشري رمضان أن السيارة التي كانت تقله كان 
عىل متنها 10 أشــخاص من املهاجرين بجانبه، 
وكانت تتبعهم 3 ســيارات أخرى تقل مهاجرين 
آخرين، ويتم إنزالهم تباعاً إىل مناطق مختلفة من 
الصحراء، وقال: إنهم وجدوا أنفســهم يف صحراء 
خالية بعــد أن أنزلهم الحوثيون من الســيارة 
وأخربوهم أن يتجهوا إىل مأرب ثم غادروا، وتركوهم 

هناك وسط الصحراء ليواجهوا مصريهم.
يتحدث إســماعيل رحمن بصوت هادئ، حيث 
ما تزال تظهر عليه بوضوح آثار الجوع والتعب و 
اإلرهاق، وهول الفاجعة، يعاني من اإلصابة بعدة 
حروق ما تزال ظاهرة يف مؤخرة الرأس، واألذنني، 
واليدين، يقول: إنه أصيب خالل املحرقة، ولم يتلقى 
اية رعاية طبية يف صنعاء أو غريها، وال يمتلك املال 
لرشاء أدوية ملعالجة جروحه،  يشري أنه كان مع 
رمضان عىل متن السيارة التي نقلتهم من صنعاء، 
وأن أعداد من تم نقلهم باتجاه الصحراء بالعرشات، 
مشرياً أنهم قطعوا رحلة شاقة، وكادوا أن يفقدوا 
حياتهم، حيث اســتغرقوا يومني تقريباً للوصول 
إىل مأرب مشــياً عىل األقدام، مؤكداً أن البعض لم 
يصل بعد وال يعرف مصريهم، وهناك من حالفهم 
الحظ وانتقلوا من سيارة إىل أخرى حتى تمكنوا من 

الوصول إىل مأرب.
رمضان ورفيقه إسماعيل الناجني من محرقة 
صنعاء أكدوا يف حديثهم ل26سبتمرب أن مليشيا 
الحوثي طلبوا منهم القتال معهم يف الجبهات لكنهم 
رفضوا حيث قالوا: طلب مننــا الحوثيون القتال 
معهم يف الجبهات وقالوا: سنعطيكم سالحاً لتقاتلوا 
معنا أمريكا وإرسائيل!! ولكننا رفضنا ورفض كل 
املحتجزين، وكان ردهم عىل الحوثيني بهذه اللهجة 

" ما يف هنا أمريكا وإرسائيل"!

حلم العودة
 دمرت مليشيا الحوثي أحالم املهاجرين األفارقة 
وأنهت آمالهم يف العيش الرغيد وصادرت أرواح املئات 
اىل األبد، وبات حلم من نجا منهم العودة إىل مسقط 
رأسه وبلده، يقولون يف حديثهم ل26سبتمرب: إن ما 
حدث إلخوتنا يف صنعاء دمرنا كلياً، جسدياً ونفسياً، 
وكل ما نتمناه حاليا هو العودة إىل بالدنا لذلك نحن 
نناشد العالم مســاعدتنا عىل الخروج من اليمن، 

والعودة ألهالينا.

تعاملت منظمات األمم املتحدة املتواجدة يف صنعاء بشكل مريب مع املحرقة تعاملت منظمات األمم املتحدة املتواجدة يف صنعاء بشكل مريب مع املحرقة 
منذ اليوم األول، وما زالت حتــى اللحظة تروج ملعلومات مضللة من خالل منذ اليوم األول، وما زالت حتــى اللحظة تروج ملعلومات مضللة من خالل 
بياناتها املتناقضة حول املحرقة، والســعي للتقليل من فظاعتها، والتكتم بياناتها املتناقضة حول املحرقة، والســعي للتقليل من فظاعتها، والتكتم 
عىل كثري من املعلومات والدالئل التي تدين مرتكيبها، ومحاولة إخفاء األعداد عىل كثري من املعلومات والدالئل التي تدين مرتكيبها، ومحاولة إخفاء األعداد 

الحقيقية للضحايا..الحقيقية للضحايا..

تقتيض املسؤولية اإلنسانية واألخالقية ان تتصدر منظمات األمم املتحدة تقتيض املسؤولية اإلنسانية واألخالقية ان تتصدر منظمات األمم املتحدة 
بصنعاء الدفاع عن ضحايا املحرقة الحوثية بحق مئات الالجئني األفارقة، بصنعاء الدفاع عن ضحايا املحرقة الحوثية بحق مئات الالجئني األفارقة، 
وتعرية وإدانة الجالدين، ولكنها تجاوزت الصمت إىل التضليل الذي بلغ ذروته، وتعرية وإدانة الجالدين، ولكنها تجاوزت الصمت إىل التضليل الذي بلغ ذروته، 
ومحاولة تمييع مأساة املهاجرين األفارقة، من خالل رسد مربرات مبطنة ومحاولة تمييع مأساة املهاجرين األفارقة، من خالل رسد مربرات مبطنة 
لتلك الجريمة املروعة، وإصدار بيانات هزيلة تفتقر للشفافية واملصداقية ال لتلك الجريمة املروعة، وإصدار بيانات هزيلة تفتقر للشفافية واملصداقية ال 

ترتقي إىل مستوى مجزرة بشعة بهذا الحجم، وهذه الوحشية.ترتقي إىل مستوى مجزرة بشعة بهذا الحجم، وهذه الوحشية.

  البيانات الهزيلة ملنظمات األمــم املتحدة، ويف مقدمتها منظمة الهجرة   البيانات الهزيلة ملنظمات األمــم املتحدة، ويف مقدمتها منظمة الهجرة 
الدولية التي قالت: إن عدد ضحايــا املحرقة الدولية التي قالت: إن عدد ضحايــا املحرقة 88 قتىل فقط! دليل واضح عىل  قتىل فقط! دليل واضح عىل 
حجم التضليل الذي تمارســه األمم املتحدة، بل وصل األمر إىل درجة التكتم حجم التضليل الذي تمارســه األمم املتحدة، بل وصل األمر إىل درجة التكتم 
عىل احتجاجات أهايل الضحايا أمام مقرات األمم املتحدة التي بدأت يف الثامن عىل احتجاجات أهايل الضحايا أمام مقرات األمم املتحدة التي بدأت يف الثامن 
من مارس وما تزال مستمرة إىل اليوم ، والتجاهل والتسرت عىل مطالباتهم من مارس وما تزال مستمرة إىل اليوم ، والتجاهل والتسرت عىل مطالباتهم 

بكشف تفاصيل الجريمة، وتحقيق العدالة للضحايا، ومحاسبة مرتكبيها..بكشف تفاصيل الجريمة، وتحقيق العدالة للضحايا، ومحاسبة مرتكبيها..

 ان الفضائح املتتالية لألمم املتحدة يف امللف اليمني تثبت مجدداً أنها تمارس  ان الفضائح املتتالية لألمم املتحدة يف امللف اليمني تثبت مجدداً أنها تمارس 
تضليالً متعمداً للمجتمع الدويل يف اليمن، وأنها متورطة يف إطالة أمد الحرب، تضليالً متعمداً للمجتمع الدويل يف اليمن، وأنها متورطة يف إطالة أمد الحرب، 
وتعتمد أجندة مشبوهة أسهمت بشكل كبري يف مفاقمة معاناة الشعب اليمني وتعتمد أجندة مشبوهة أسهمت بشكل كبري يف مفاقمة معاناة الشعب اليمني 
منذ أكثر من منذ أكثر من 66 سنوات والتماهى الواضح مع املليشيا الحوثية، والصمت عن  سنوات والتماهى الواضح مع املليشيا الحوثية، والصمت عن 
آالف االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد اليمنيني منذ بداية الحرب يف اليمن.آالف االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد اليمنيني منذ بداية الحرب يف اليمن.

ــيا  ــراق مليش ــىل إح ــرت ع ــد م ــاً أو يزي ــون يوم ثالث
ــة  ــاء يف جريم ــة يف صنع ــن األفارق ــي للمهاجري الحوث
إنســانية تعــد جريمــة ومحرقــة القــرن، ثالثــون يومــا 
وتفاصيــل الجريمــة ودوافعهــا وإعــداد الضحايــا 
ومصريهــم غــري واضــح وال بــني، ومنــذ ذلــك التاريــخ 
وحتــى اليــوم يواصــل الناجــون واملهاجــرون األفارقــة 
مــن مختلــف الجنســيات اعتصامهــم املفتــوح رافعــني 
عــدة شــعارات وعــدة مطالــب ابرزهــا مطالبــة األمــم 
ــة  ــة يف محرق ــق دولي ــة تحقي ــكيل لجن ــدة تش املتح
صنعــاء، ومحاســبة مرتكبيهــا، واملطالبــة بدفــن جميع 
املوتــى، وكشــف بياناتهــم وأعدادهــم الحقيقيــة، 
والســماح لهــم بالوصــول إىل املصابــني يف جميــع 
املستشــفيات دون اســتثناء، واإلفــراج عــن املختطفــني 
يف ســجون املليشــيا، ووقــف الجرائــم واالنتهــاكات 
ضــد الالجئــني، وتوفــري الحمايــة لهــم،  وحــل مشــكلة 

ــم. ــم إىل بلدانه ــة إعادته ــن، ورسع ــن اليم ــم م ترحيله

   محمد الواشعي

منظامت األمم املتحدة تضلل املجتمع الدويل بشأن املحرقةمنظامت األمم املتحدة تضلل املجتمع الدويل بشأن املحرقة



حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

معركة العرب 
تتعدد أهداف املعارك بتعدد أســبابها , وتختلف مستويات 
قدسيتها باختالف مدى اقرتابها عن القيم التي تنتهج الدفاع عنها . 
ومن هذا املنطلق تصدرت بعض املعارك صفحات التاريخ 
وتربعت عىل سنامه كونها شكلت منعطفات إيجابية يف حياة 

أمة من األمم أو شعب من الشعوب . 
إن قدسية املعركة تنسحب عىل الجيش القائم بها , ولعل 
الفصل بن متالزمتيهما معــارض للمنطق ومجاف للفكر 

السليم وداع للتشكيك يف أهداف الداعي إىل الفصل بينهما .
إن املعركة الدائرة يف اليمن منذ ســنوات لهي من أقدس  
املعارك كونها تدافع عن حيــاض الوطن ، وتذود عن رشف 
األمة كونها تهدف إىل حماية مجدها ومقدساتها فضال عن 
أسبابها املبارشة واملتمثلة يف حماية الشعب اليمني وصيانة 

كرامته واستعادة رشعيته .
إن اليد الفارســية التي امتدت إىل جزيرة العرب ال يمكن 
أن يقطعها الرباجماتيون أو يقلــم أظافرها املصلحيون .. 
إذ هي تمثل تهديدات امتزجت فيها فكرة اســتعادة اإلمامة 
بفكرة استعادة األمجاد الفارسية ولن يقوى عىل خوض غمار 
مواجهتها إال جيش يتميز منتسبوه بالقناعة التامة بخطورة 
تلك املشــاريع وتعديها عىل الخطوط الحمراء وبالتايل فهم 
يدركون قدسية املعركة فيهون لديهم االستبسال فيها ... أولئك 
هم أبطال الجيش الوطني الذين خرجوا من ديارهم ألهداف 
قيمية خالصة ، وتلك هي إحدى مميزات الجيش الوطني الذي 
يقاتل منذ سنوات يف كل جبهة داخلية أو حدودية رغم الخذالن .
والحق أن جيشــا خرج أبناؤه للدفاع عن القيم ال يمكن 
مقارنته بجيش يراد تشكيله عىل أرضية وظيفية أو انتقامية 

أو عىل أرضية ردود األفعال.
إن تصويب السهام نحو الجيش الوطني ومحاولة إضعافه 
تزرع االطمئنان لدى اإلمامة ومن ورائها إيران وتعطيهم األمل 
بأن الطريق نحو أهدافهم قد تكون سالكة.. فالسيف الذي 
أوشك عىل قطع اليد الفارسية قد وجد من ذويه من يحاولون 

ثلم شفرته بل ويحلمون باستبداله بمنجل مأجور.
إن صناعة النرص يف املنعطفات الحاســمة من حياة األمة 
مرهون بوضوح الرؤية نحو األصدقاء واألعداء عىل حد سواء 
...أما التخبط املبني عىل تسويق األوهام فلن يثمر إال علقما ذاق 
اليمن والجوار بعضا من مرارته بعد االنقالب اإلمامي الفاريس 
املشؤوم , ولعل تكرار التخبط من جديد مدعاة لحصول ما 

يورث ندما ال يتسع الوقت للتقليل منه أو الحد من أسبابه .
إن جيشا لم يعد يقترص دوره يف الدفاع عن الوطن ليصبح 
مدافعا - بالنيابة - عن  كرامة األمة العربية لحري بكل فرد 
فيها أن يجل تضحياته ويشيد بأدواره البطولية ويشد من 
أزره لتحقيق أهداف الشعب اليمني واألمة العربية ضد أطماع 

الغزاة ونزوات املعتدين.

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

مــطـلـوبـــون للــعـــدالــة
تعلن النيابة الجزائية المتخصصة/ عدن، بأنه وتنفيذًا لقرار المحكمة الجزائية فـــي جلســتها المنعقــدة بتاريخ 4/2/ 2020م بأن على المتهمين التالية أســماؤهم أدناه، الحضور إلى مقر 
المحكمة الجزائية المتخصصة فـــي عدن/ خور مكسر،  للرد على الدعوى الجزائية المقدمة ضدهم من النيابة الجزائية رقم )165( لعام 2018 ج.ج، ما لم سيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات 

محاكمة المتهمين الفارين من العدالة استنادًا إلى نصوص المواد )285-288( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )13( لعام 1994م.
وهـــــــــم: 

26newspaper@26sepnews.net الــعـدد )١975( الـخـمـيـس ١9 شــعبان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١ أبـــريــل ٢٠٢١م

أحمد ردمان

يوم الردىيوم الردى
قسمًا بكل شريدة ويتيمة 

أن السكون عن العدو جريمة 
وبأن شعبًا ال يقاوم قاتاًل 

سيعيش رهن مخاوف وهزيمه
وبأنه الحوثي في وطني الذي 

أذى وخرب الشعوب عليمة 
البد من يوم يذوق به الردى
وتعود أرضي والبالد سليمة 

وسينتهي الطغيان نقلعه فقد
عرف اليماني من يكون غريمه 

ملك البرق

استنكر بيان اتحادات الطلبة اليمنيني يف الخارج التحركات 
املشبوهة ملليشيا الحوثي بالتعاون مع مؤسسات إيرانية. 

وأشار البيان إىل أن هناك تعاونا مشرتكا بني املليشيا الحوثية 
وداعميها اإليرانيني إلقامة فعاليات طائفية كان آخرها املحاولة 

الفاشلة للسفارة اإليرانية يف العاصمة الروسية موسكو. 
وكشف البيان أن الســفارة اإليرانية هدفت من خالل إقامة 
معرض فوتوغرايف بروسيا اإلساءة للجمهورية اليمنية وقيادتها 
الرشعية وجيشها الوطني، كما يهدف لتحسني صورة املليشيا 

الحوثية امللطخة باإلرهاب والوحشية. 
وأكــد البيان رفضــه القاطع لكل املمارســات التي تيسء 

للجمهورية اليمنية وقيمها ورشعيتها.

نعت وزارة الداخلية استشهاد القائد 
البطل العقيد صالح أحمد نارص لضمد 
العبــاب رئيس عمليات قــوات األمن 
الخاصة فرع مأرب وهو يؤدي واجبه 
الوطني والبطويل يف معــارك البطولة 
والكرامة واإلباء ضد مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية الكهنوتية أمس األربعاء.
وقالت الــوزارة يف بيان لها :لقد كان 
الشــهيد العقيد صالح العباب واحدا 
من أكفأ الضبــاط األوفياء واملخلصني 
مقداما شــجاعا ومناضال وفيا وقائدا 
مخلصا وصاحب مواقف صادقة يف الوالء 
الوطني ويف مقدمة الصفوف مجســدا 
الجندية، وأسهم بشكل فعال يف تأمني 
مأرب وإرساء دعائم االستقرار يف مأرب، 
ووقف شامخا يف وقت مبكر أمام املليشيا 

الحوثية االنقالبية الكهنوتية ومشاريعها 
التخريبية الحاملة للعــودة بالوطن إىل 

املايض املظلم.
وأضاف البيان .. الشــهيد البطل من 
أوائل القيادات األمنية التي سجلت أدوارا 
ونضاالت خالدة يف إعادة بناء املؤسسة 
األمنية بمأرب يف مرحلة حساسة وفارقة 
يف تاريخ الوطن، وكان من طالئع األبطال 
الذين انحازوا للوطن وخيارات الشعب 
اليمني ونــذروا أنفســهم يف ميادين 
العمل األمني ومواجهة الخاليا النائمة 
اإلرهابية ملليشــيا الحوثي وحراســة 
املكتســبات الوطنية وآمال وتطلعات 
اليمنيني يف اســتعادة أمنه واستقراره 

وبناء مستقبله. 
وأكدت الــوزارة أنهــا ماضية عىل 

الدرب يف حمايــة املواطنني والنازحني 
واالنتصــار لألهداف الســامية التي 
ضحى الشــهيد ورفاقه مــن أجلها، 
وخطوا معاملهــا بدمائهم الزكية التي 
ســتيضء دروب التضحيــة والفداء 
وستشعل عزائم البسالة والفداء وتهزم 
مشاريع ومخططات املليشيا الكهنوتية 
االنقالبية لتبقــى راية الوطن خفاقة 
ويبقى اليمن شــامخا عزيزا ال يقبل 
الذل والهوان وينعم باألمن واالستقرار 

والرخاء.
 وكان العقيد صالــح أحمد العباب 
رئيس عمليات قوات األمن الخاصة قد 
استشهد أمس االربعاء بانفجار عبوة 
ناسفة وهو يف طريقة إىل إحدى جبهات 

القتال غرب محافظة مأرب.

دشــن يوم الثالثاء املــايض  يف مدينة 
مأرب ملتقى الشــعراء األول، بمشاركة 
عرشات الشعراء يمثلون مختلف الوحدات 
العســكرية بالجيش الوطني، والوحدات 

األمنية.
ويف حفل تدشــني امللتقى الذي ينظمه 
منتدى جذور للفكــر والثقافة والتنمية 
تحت شــعار" بالقلــم والبندقية تنترص 
الجمهورية"، أوضح رئيس املنتدى- عمار 
التام " أن امللتقى الذي يستمر ليومني يهدف 
إىل تزويد الشعراء باملعارف املهنية الخاصة 
بالشعر الشعبي، وكذا التمهيد للمسابقة 
النهائية للشعراء وتكريم الفائزين منهم".
وأشــار" إىل أن املســابقة مرت بثالث 
مراحل، كان عدد املشــاركني يف املرحلة 
األوىل96 شــاعراً، ثم  تأهــل إىل املرحلة 
الثانية 62 شــاعراً، ويف املرحلة النهائية 

تأهل 32شاعراً، وجميعهم يمثلون مختلف 
الوحدات األمنية والعســكرية يف الجيش 
الوطني". الفتاً إىل أن هؤالء الشــعراء هم 
من أصحاب القلــم والبندقية، وبعضهم 

يشاركون القتال يف الجبهات".
 وأضاف التام:" نهدف من هذه املسابقة 
إىل اإلسهام يف ترسيخ الهوية الوطنية من 
خالل هذه الرشيحة املهمة، وإشاعة فكرة 
الدولة، وكذا مقاومــة املرشوع الحوثي 
بالقلم، مع أبراز الوجه الحضاري املرشق 

لليمن".
 ونوه رئيس منتدى جذور " إىل أنه وعقب 
امللتقى ســتقام املســابقة والتصفيات 
النهائية، ليتم اإلعالن عن الفائزين بالثالثة 
املراكز األوىل، يحصل الفائز باملركز األول 
عىل جائزة نقدية بمبلــغ 2 مليون ريال، 
والثاني بمبلغ مليون ونصف ريال، فيما 

يحصــل الثالث عىل مبلــغ مليون ريال، 
مع تكريمهم بــدرع منتدى جذور للفكر 
والثقافة، فضالً عن تكريم عرشة آخرين 

بمبالغ نقدية".
 ويف حفــل التدشــني ألقــى الباحث 
التاريخي الدكتور عيل القهايل محارضًة 
حول اإلمامــة وتقويضهــا للمرشوع 
الجمهــوري، اســتعرض فيها مختلف 
مراحل التاريخ املرشق لليمن واليمنيني 
منــذ التاريخ القديــم والحديث، فضالً 
عن أدوار اليمنيني عرب التاريخ يف نرصة 
اإلسالم واملســلمني". مؤكداً أن حضارة 
اليمنيــني كانــت قائمة عــىل الحياة 
والتعايش". مستدالً بالقصور التي شيدت 
بالسابق وكذا املدرجات الزراعية وغريها 

من املعالم الحضارية والتاريخية".
وانتقد الدكتور القهايل مليشيا الحوثي 

التي تحمل مرشوع املوت والدمار والخراب، 
وهي عدوة الحياة والســلم والســالم". 
مضيفاً:" نحن نقاتل مليشيا الحوثي ألنهم 
ال يحملون مرشوعاً حضارياً كما يحمله 
اليمنيون، بل إن املليشيا وصل بها اإلجرام 
أنهم يكذبون عىل الله ورسوله بادعائهم 

الوالية".
 من جهته أشــار الشاعر عيل هويدة " 
إىل أن طبيعة مشاركتهم عبارة عن قصائد 
معنويات لبعث الــروح املعنوية القتالية 
ألبطال الجيش الوطني، وأيضاً رســالة 
لتوعية املواطنني يف املناطق التي ما تزال 
تحت سيطرة مليشيا الحوثي بخطر الفكر 
الحوثي الطائفي". شــاكراً منتدى جذور 
عىل تنظيمه مثل هكذا فعالية مهمة ألهم 
رشيحة يف املجتمع، يف حني تغافلت عنهم 

الجهات الرسمية ذات العالقة".

تدشني امللتقى األول لشعراء اجليش الوطني بمأرب 

احتادات الطلبة اليمنيني يف اخلارج 
يستنكر التحركات املشبوهة للمليشيا 

احلوثية بالتعاون مع اإليرانيني 

وزارة الداخلية تنعي استشهاد رئيس عمليات قوات األمن اخلاصة بمأرب

ملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابط
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ببالغ احلزن وعميق االسى تلقينا 
نبأ وفات الفقيد بإذن اهلل

منصوى عبدالمؤمن التميمي
وبهذا املصاب اجللل نتقدم بأحر التعازي ألوالده

أســـامــة وزكــــريـــا
وجـمـيـع افــراد أســـرتــه

داعني اهلل عز وجز أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
»إنــا هلل وإنــــا إليه راجــعــون«

االسيفون:
منصور وازع التميمي 

وأوالده

تـــــعـــزيـــة

الصورة لطفل نازح هجرته املليشيا احلوثية االرهابية من منزله وأفراد أسرته ثم 
أتبعتهم بصواريخها وقذائفها إلى مخيمات نزوحهم فـي مأرب.
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