
أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر، اســتمرار مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران يف 
رفض جهود السالم يف اليمن، من خالل 
رشوط تعجيزية تطالب بها للحيلولة 

دون ذلك، تنفيًذا ألجندة إيرانية. 
جاء ذلك خالل لقائه اإلثنني، سفري 
الجمهورية الرتكية لدى بالدنا الدكتور 
فاروق بوزكوز، وذلك بمناسبة انتهاء 

فرتة عمله يف اليمن.
وخالل اللقاء أشاد الدكتور بن دغر 
بالدور املهم الذي اضطلع به الســفري 
فاروق بوزكوز يف تعزيز عالقات التعاون 
الثنائي بني البلدين، متمنياً له التوفيق 

والنجاح يف مهامه املستقبلية.
كما تطرق الجانبــان إىل العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني يف مختلف 

املجاالت، وآفاق تطورها، خاصة واليمن 
تمر بمرحلة صعبة من تاريخها، بدأت 
باالنقالب الحوثي عىل الرشعية ممثلة يف 

الرئيس عبدربه منصور هادي، والزالت 
مستمرة حتى اليوم.

وثمــن رئيــس مجلس 

أكد نائــب رئيس الجمهورية، 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
الفريــق الركن، عيل محســن 
صالح، أن أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
وبدعم األشقاء يف التحالف العربي 
وهم يرابطون اليــوم جميعاً يف 
مواقع البطولة والرشف املختلفة، 
يقومون بواجب مقدس تجاه هذا 
الشعب وهذه األمة بأرسها، يف ردع 
كل محاوالت طمس هوية اليمن 
العروبيــة ومســاعي إخضاعه 
للمرشوع اإليراني الخبيث، من قبل 
أدواته املتمثلة بمليشيا الحوثي 

اإلرهابية. 
ونوه نائب رئيس الجمهورية 
إىل أن جرائم الحوثي املســتمرة 
بحق أمن اليمن والجوار واإلقليم 
واستمرار تضليله وزيفه ومخالفة 
أقواله بأفعاله انتهاجاً باملدرسة 

اإليرانيــة التي تتلمــذ فيها عىل 
املراوغة والخداع والكذب.

جاء ذلك خــالل لقائه، أمس، 

نائــب رئيس مجلس الشــورى 
عبدالله ابو الغيث، الذي استمع 
منه إىل نتائج اللقاءات والزيارات 

امليدانيــة  التــي قــام بها إىل 
محافظتــي الجوف 
يسطره  وما  ومأرب 

بعث فخامة رئيــس الجمهورية، القائد األعىل 
للقوات املسلحة، املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي، الثالثاء، برقية عزاء ومواساة يف وفاة وكيل 
محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون الذي وافاه 

األجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأشار رئيس الجمهورية يف الربقية، إىل مناقب 
الفقيــد الوطنية وإســهاماته الفاعلة يف تطبيع 
األوضاع باملحافظة.. معــرباً عن خالص التعازي 
وصادق املواســاة بهذا املصاب األليم.. سائالً الله 
العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه 
فســيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب 

والسلوان.
ويف السياق، بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، برقية عزاء ومواساة يف 
وفاة الدكتور عبد الحكيم عون وكيل محافظة تعز.

وأشار نائب الرئيس يف الربقية، إىل مناقب الفقيد 
ومواقفه الوطنية والنضالية التي جسدها خالل 
مشوار حياته، وأدواره يف تطبيع األوضاع وخدمة 
املواطنني بتعز، منوها بكفاءة الفقيد وتفانيه يف 
العمل الوطني والخدمي وإســهاماته البارزة يف 

القطاع الصحي.
وعرب نائب الرئيس يف الربقية، عن أصدق التعازي 
واملواســاة ألرسة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة 
زمالئه يف قيادة الســلطة املحلية بتعز، سائالً الله 
العيل القدير أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 

العميد الركن/ محمد مشيل الحرميل رئيس أركان 
املنطقة العسكرية الســابعة، وهو يؤدي واجبه 
الوطنــي والبطويل يف قيادة املعارك ضد املليشــيا 

الحوثية املدعومة من إيران.
وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الشهيد البطولية 
ودوره يف مواجهة مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
ومخلفات اإلمامة.. مشــرياً إىل أن الشــهيد من 

أوائل القادة األحرار الذين لّبوا نداء الوطن وقّدموا 
تضحيات غالية دفاعاً عن الثــورة والجمهورية 
واملكتســبات الوطنية، وكانت له مواقف وطنية 

خالدة يف مختلف املراحل واملنعطفات.
وأكد فخامته أن الوطن والقوات املسلحة خرست 
برحيل الشــهيد أحد الضباط الذين أوفوا بالعهد 
والقسم وكانوا مثاالً للقيادة والجندية واالحرتافية 
يف كل املناصب التي شــغلها واملهام التي توالها يف 
حياته النضالية الزاخرة بالعطاء والفداء.. منوهاً 
بإن الشهيد بذل كل غال ونفيس يف سبيل الحرية 
والكرامــة ولم يدخر جهداً يف الــذود عن الكرامة 
والحرية والدفاع عن الثورة والجمهورية واملكتسبات 

والثوابت العظيمة.
وعرب فخامة الرئيس عن أصدق التعازي واملواساة 
ألرسة وأقارب الشــهيد وزمالئه، سائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ 
عيل محسن صالح برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 
العميد محمد مشيل الحرميل عرب فيها عن خالص 
العزاء واملواساة ألرسة وأقارب الشهيد، سائالً املوىل 
أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان. 
وأشاد نائب رئيس الجمهورية يف الربقية بأدوار 
ومكانة الشهيد وبطوالته التي اجرتحها يف صفوف 
الجيش الوطني يف الدفاع عن الثورة والجمهورية 
ومواجهة مليشــيا الحوثي اإلرهابية يف مختلف 

الجبهات.

أكد الناطق الرسمي للقوات املسلحة، العميد الركن 
عبده مجيل: أن مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة إيرانيًا 
ما زالت مرصة عىل تنفيذ األجندة اإليرانية، ضاربًة عرض 

الحائط بكل املبادرات، بعدوانها عىل الشعب اليمني.
وأشار العميد مجيل يف إيجاز صحفي، الجمعة، إىل أن 
قوات الجيش الوطني يف مختلف جبهات القتال، تواصل 
عملياتها القتالية والهجومية والدفاعية، ومنازلة مليشيا 
البغي والعدوان الحوثي، املدعومة إيرانًيا، وكرس كل ما 

تنفذة من هجمات عدائية. 
ولفت إىل أن انتصــارات الجيش واملقاومة متواصلة 
ومستمرة يف جبهات محافظة مأرب، مشرياً إىل أن أبطال 
الجيش يسطرون أروع البطوالت ويقدمون التضحيات 
يف جبهات رصواح والكسارة وهيالن واملشجح وصوالً 
إىل جبهة املخدرة وجبهة ماس والجدعان، رشق صنعاء، 
حيث كرسوا هجمات املليشيا، ودمروا أسلحتها وعتادها.
وقال: "خالل األســبوع املنرصم لم تتوقف املعارك، 

وال اإلســناد الجوي للطريان املقاتل، الذي دك تعزيزات 
املليشــيا الحوثية وآلياتها ودباباتها وعتادها القتايل، 
وذلك يف املشجح وهيالن والكسارة، وصوالً إىل الجدعان 

والجدافر".
وأضاف أن الجيش حقق يف امليدان تقدماً اسرتاتيجياً 
ويخوض املالحم البطولية، بمعنويات عالية، وجاهزية 
قتالية، الستنزاف املليشيا الحوثية بالكمائن وااللتفاف 
والتطويق واملناورة واألعمال التعرضية وإحكام الحصار 

عىل املليشيا، موقعاً فيها عرشات القتىل والجرحى، كما 
تم القبض عىل أعداد من عنارصهم متلبسني بأعمالهم 

العدائية واإلرهابية ضد أبناء الوطن.
وأفاد أن جبهة مراد جنوب مأرب فشلت فيها املليشيا 
من إحداث أي اخرتاقات أو تقدمات، وتعامل معها الجيش 
واملقاومة الشعبية بكفاءة قتالية وروح معنوية راسخة 
وبإسناد من ســالح املدفعية والطريان املقاتل، أوقعت 

العرشات من القتىل والجرحى من املليشيات 

التقى نظريه الكويتي وســفري 
اإلمارات العربية املتحدة لدى بالدنا.. 
بن مبارك عدم جدية املليشيا يف 
إيقاف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيني
أكــد وزير الخارجية وشــؤون 
املغرتبني الدكتــور أحمد عوض بن 
مبارك، اســتمرار رفض مليشــيا 
الحوثي املتمــردة املدعومة إيرانًيا 
لكافة مبادرات السالم وعدم جديتها 
يف إيقــاف الحرب وإنهــاء معاناة 

الشعب اليمني.

جــاء ذلك خــالل لقائــه وزير 
الخارجية الكويتي الشــيخ أحمد 
نارص الصباح، األربعاء، حيث جرى 
خالل اللقــاء مناقشــة العالقات 
املتميزة بني البلدين وسبل تطويرها 

وتعزيزها.
ويف اللقاء اســتعرض بن مبارك 
تطورات األوضــاع يف اليمن يف ظل 
الجهود االقليميــة والدولية للدفع 

بالعملية السياسية والذي 
يقابله رفض املليشــيا 

أشاد رئيس هيئة األركان العامة، قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري 
حمود بن عزيز، باالنتصارات الكبرية 

والبطوالت التي يحققها أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية 
ورجــال القبائل يف جميع 

التقى نظيره الكويتي وسفير اإلمارات العربية المتحدة لدى بالدنا.. 

بن مبارك: الجدية ملليشيا يف إيقاف 
احلرب وإهناء معاناة اليمنيني

نعت وزارة الدفاع ورئاســة 
هيئة األركان العامة العميد محمد 
مشــيل الحرميل، رئيس أركان 
املنطقة العســكرية السابعة، 
الذي استشهد وهو يؤدي واجبه 
الوطني والبطويل يف قيادة املعارك 

ضد مليشيا الحوثي اإليرانية.
وأشارت الوزارة يف بيان لها إىل 
أن الشــهيد الحرميل كان واحدا 
من القادة األوفياء الذين وقفوا 
بشــجاعة وبســالة منذ وقت 
مبكر يف وجه مليشــيا التمرد 
ومخلفات اإلمامــة، ومن أوائل 
القادة األحرار الذيــن لّبوا نداء 
الوطن وقّدموا تضحيات غالية 
دفاعاً عن الثــورة والجمهورية 
واملكتسبات الوطنية، وكانت له 
مواقف وطنية خالدة يف مختلف 

املراحل واملنعطفات.
وقالت: "إن الشهيد كان أحد 
رمــوز النضال الوطنــي الذين 
رابطوا يف ميادين الرشف والفداء، 

وكانت له صــوالت وجوالت يف 
معارك دحر املليشــيا الحوثية 
اإليرانية، وشارك يف قيادة عمليات 
تحرير عدد من املناطق واملواقع.. 
وكان مــن القادة الشــجعان 
الذين وقفوا بشموخ يف مقدمة 
الصفوف وقاتلوا بشجاعة وإقدام 
إىل جانب أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشعبية الباسلة يف كل 

املواقع وامليادين".
ولفت البيــان إىل أن الوطن 
والقوات املسلحة خرست برحيل 
الشهيد البطل أحد الضباط الذين 
أوفوا بالعهد والقسم، وكانوا مثاالً 
للقيادة والجندية واالحرتافية يف 
كل املناصب التي شغلها واملهام 
التي توالهــا يف حياته النضالية 

الزاخــرة بالعطــاء 

أكــد وزيــر االعــالم والثقافة 
والســياحة معمــر اإلريانــي ان 
ترصيحات قيادات مليشيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة مــن إيران عن 
تبادل كامل لألرسى حديث لالستهالك 

السيايس واإلعالمي. 
وأضــاف اإلريانــي يف ترصيح 
لوكالة األنباء اليمنية )ســبأ( "ان 
مليشيا الحوثي تهدف من وراء هذه 
الترصيحــات لتضليل أهايل أرساها 

لــدى الجيش الوطنــي بأنها تبذل 
جهوداً الستعادتهم، بينما الحقيقة 
أنها ال تبذل أي جهد يذكر، وترص يف 
مختلف جوالت الحوار عىل التفاوض 
عىل أسماء تنحدر من أرس ومناطق 

محددة".
وقال الوزير اإلرياني "إن مليشيا 
الحوثي ويف جولة التفاوض األخرية 
يف األردن لتنفيذ املرحلة الثانية من 
اتفاق سويرسا والذي كان يشمل 301 

من االرسى واملختطفني من الجانبني 
مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل 
آخرين، بعد طرحها رشوطاً تعجيزية 
بهدف تعطيــل املفاوضات، وتهديد 
وفدها رصاحة بأنه سيستعيد أرساه 

يف مأرب بالقوة".
وتابع " يف جولة التفاوض األخرية 
رفضت مليشيا الحوثي منذ البداية 

موضــوع  مناقشــة 
املشمولني األربعة بقرار 

أكد محافظ محافظــة مأرب اللواء 
ســلطان بن عيل العــرادة، أن الوضع 
العســكري ماٍض يف مصلحــة قوات 
الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية يف 
املحافظة، مشــرياً إىل أن أبطال الجيش 
واملقاومة والقبائل يســطرون تاريخاً 
مرّشفاً بتضحيات كبرية من أعز رجال 

وشباب اليمن.
وقال املحافظ العــرادة يف حوار مع 
صحيفة "عكاظ" الســعودية: "حتى 
اآلن تم كرس عنجهية هذه املليشيا وتالياً 

سنشهد هزيمتها 

أجرت معه حوارًا وهو في الخطوط األمامية للجبهة

اللواء سلطان العرادة لعكاظ: كرسنا عنجهية 
املليشيا احلوثية وسنشهد هزيمتها قريباً

أكد حتمية االنتصار على المليشيا الحوثية اإليرانية 

رئيس هيئة األركان يتفقد أبطال اجليش الوطني يف جبهة املشجح 

يف مواجهة ثقافة اخلرافة
يتعرض العقل اليمني خصوصا يف املناطق 
الواقعة تحت سيطرة املليشيا اإلرهابية املدعومة 
من إيران لتجريف ثقايف بشع وخطري وبالذات 
يف أوساط طلبة املدارس والجامعات التي تعمل 
املليشــيا وبوترية عالية عىل تغيري مناهجها 
تغيريا يستهدف مثل االعتداد بالنفس واالنتماء 
للوطن والفخر بحضارة عظيمة صنعها األجداد 
واســتبدالها بقيم الخنوع والرضا باالستبداد 
وازدراء ماض عريق لصالح االنبهار بخزعبالت 
الكهنوت واالندهاش بثقافة العبودية ألدعياء 
الحق اإللهي ساللة بني هاشم الطبقية باعتبارها 

الجزء األهم يف العقيدة الدينية..
مالم يتحرك اليمنيون بمختلف انتماءاتهم 
السياسية ملواجهة هذا الخطر الداهم فإن العاقبة 
ستكون وخيمة بل وكارثية كون ما يجري اآلن 
من تأسيس لثقافة طبقية تقوم عىل الكراهية 
وقطع االنتماء للوطن لصالح االنتماء لعقيدة 
كهنوتية خرافية لن تكون نتائجه سوى رصاع 
طائفي مستديم له أول وليس له آخر وهو ما 

سيمتد دماره اىل كل دول االقليم بال استثناء.
دول اإلقليــم كافة معنية كمــا هي اليمن 
بالتصدي لهذا الخطر املحدق وتســخري كل 
الجهود والطاقات من اجل القضاء عليه قضاء 
مربما بهمة توازي عىل األقل همة إيران الصفوية 
ونشاطها الدؤوب واملتواصل من أجل تنفيذه 
خدمة ألهدافها التوسعية التي تأتي يف طليعتها 
السيطرة عىل األماكن املقدسة يف مكة واملدينة 
انطالقا من اليمن التي تحاول أن تجعل منها 

قاعدة انطالق ومخزون مدد..
إن آخر ترصيح ملسؤول الشؤون الدولية يف 
جامعة آزاد لوكالة مهر لألنباء يقول: إن الجامعة 
تنوي فتح فرع لها يف اليمن كذراع ناعم لنظام 
املاليل يســتهدف العقل والبنيــة الثقافية يف 
املجتمع اليمني وتحويله إىل عقل مستعبد ينفذ 
ما يمىل عليه تمهيدا الستخدامه كمدد لتنفيذ 

باقي األهداف داخل دول اإلقليم قاطبة..
ليس أمام الحكومة اليمنية ودول التحالف 
العربي ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ســوى إعالن بدء املعركة الثقافية 
املوازيــة للمعركــة العســكرية وتوفري كل 
اإلمكانات والطاقات لخوضها بال هوادة وأن ال 
تعطي املجال لتفسريات وتأويالت أولئك الذين 
يعملون لصالح املليشيا تحت غطاء مواجهتها 
من خالل تهويل القلق من غري املليشــيا التي 
يبسطون توجهاتها املدمرة أمام كل توجه مضاد 

يستهدفها..

رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان يف وفاة وكيل حمافظة تعز الدكتور عبداحلكيم عون واستشهاد العميد احلرميل

... تفاصيل صـ 5

عدد إلكـــتروني

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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية

السعـر50ريـااًل الــعـدد )١٩٧٦( الـخـمـيـس ٢٦ شــعبان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٨ أبـــريــل ٢٠٢١م
12

صـفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

1

2
3
4
5
6

اليمنيون لن يقبلوا باستنساخ 
وسنواصل  اإليرانية  التجربة 
من  الخالص  معركة  خوض 

الكهنوت. مليشيا  بقايا 

12
صـفحـة

...صـ  2

املعركة مع املليشيا متعددة األبعاد.. أخطرها البعد الثقايف

اجليش الوطني واملقاومة الشعبية حيققون انتصارات كبرية واسرتاتيجية

ــا ــالدنـ ــدى بـ ــ ــ ــي ل ــ ــرك ــ ــت ــ ــى الـــســـفـــيـــر ال ــقـ ــتـ الـ

الدفاع ورئاسة األركان تنعيان العميد حممد مشيل احلرميلرئيس جملس الشورى: مليشيا احلوثي مستمرة يف رفضها مبادرات السالم 

اإلرياين: ترصحيات املليشيا عن استعدادها لتبادل األرسى تضليل سيايس وإعالمي 

...صـ  2
...صـ  2

...صـ  2

ــى نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــــشــــــــورى..  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ

نائب رئيس اجلمهورية: أبطال اجليش الوطني واملقاومة خيوضون معركة مقدسة 

...صـ  2

...صـ  2...صـ  2



الــعـدد )١٩٧٦( الـخـمـيـس ٢٦ شــعبان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٨ أبـــريــل ٢٠٢١م أخبار وتتمات الــعـدد )١٩٦٦( الـخـمـيـس ١٦ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢8 ينايـــر ٢٠٢٠م22 تقرير وتتمات 22

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري محــمــد احلــريبيسعـــيد الــصــوفــي
أحــمـــد عــفـيـف

تتمات األولى..تتمات األولى..

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
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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..
نائب رئيس الجمهورية

األبطــال يف مواقع البطولة والــرشف من مالحم 
خالدة ضد املليشيا اإلرهابية الحوثية، مثنياً عىل دور 
مجلس الشورى وهيئة رئاسته وأعضائه يف تجسيد 
اللحمة الوطنية ومساندة جهود التحرير والدفاع عن 

املكتسبات الوطنية.
من جانبه أشــاد نائب رئيس مجلس الشــورى 
بتضحيات املقاتلــني األبطال وما ملســه من ثبات 
ومعنوية عالية وتالحم مجتمعي وشعبي وسيايس، 
مشرياً إىل الدور الذي يوليه مجلس الشورى برئاسة 
رئيس املجلس من اهتمام ملســاندة جهود التحرير 

والقيام بالواجب الدستوري والوطني.    

رئيس مجلس الشورى
الشورى موقف تركيا الداعم لوحدة وأمن واستقرار 
اليمن وللجهود الطيبة يف مجال الدعم اإلغاثي اإلنساني.

واستعرض الجانبان جهود السالم التي تقودها األمم 
املتحدة والتي منحتها مبادرة األشقاء يف اململكة العربية 
الســعودية زخًما جديًدا، قابله الحوثيون بالرفض 
بداية وبرشوط تعجيزية تنفيًذا ألجندة إيرانية.. مثمًنا 

مواقف تركيا الداعمة للرشعية يف املحافل الدولية.
من جانبه أكد السفري الرتكي موقف بالده وقيادتها 
السياسية الداعم لجهود السالم يف اليمن والهادف إىل 

وقف نزيف الدم.
وعرب السفري الرتكي عن شــكره لقيادة الرشعية 
الدســتورية والحكومة اليمنية عىل تسهيل مهامه 
أثناء فرتة عمله يف اليمن وتقديره للشعب اليمني وكل 
املسئولني الذين أبدوا تعاوناً متواصالً يف تطوير عالقات 

البلدين والشعبيني الصديقني.

الدفاع ورئاسة األركان
والفداء، وقد بذل الشهيد كل غال ونفيس يف سبيل 
الحرية والكرامة ولم يدخر جهداً يف الذود عن الكرامة 
والحرية والدفاع عن الثورة والجمهورية واملكتسبات 

والثوابت العظيمة.
وأضاف البيان أن الشهيد أفنى حياته يف خدمة الوطن 
واملجتمع وإصالح ذات البــني، وخلّد تاريخا مرشفاً 
تتفاخر به األجيال، وستبقى بطوالته وتضحياته فخراً 
لليمنيني والعرب ومدرسة إلهام للمناضلني األحرار.. 

وكانت له بصمات متميزة يف بنــاء وتطوير القوات 
املسلحة وشــارك بفاعلية يف إعادة تشكيل وحدات 
املنطقة العسكرية السابعة وبناء تكويناتها وقيادتها.
وأكدت وزارة الدفاع أن هــذه التضحيات الغالية 
ســتزيد األبطال عزماً وإرصاراً وثباتــاً، وأن الدماء 
الطاهرة ستيضء دروب الحرية والفداء وتبقى حافزاً 
للُمقاتلني البواســل بالحماس وشدة البأس والروح 

املعنوية الوطنية املتوقدة.
وعرّبت عن صادق العزاء وعظيم املواســاة ألرسة 
وذوي الشهيد وأقاربه ولجميع أبطال القوات املسلحة.. 
سائلني الله العيل القدير أن يتغمد الشهيد وكل الشهداء 
بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن بالشفاء للجرحى، 

والحرية للمختطفني، وأن يعجل بالنرص املؤزر.

بن مبارك
الحوثية لكافة مبادرات الســالم وعدم جديتها يف 

إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأكد وزير الخارجية، أهمية تفعيل اللجنة الوزارية 
املشرتكة بني البلدين والذي سيسهم يف عملية التعايف 
االقتصادي وأهمية إنشــاء لجنة التشاور السيايس 
لتوحيد الرؤى والجهود السياسية والدبلوماسية تجاه 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك.
وثمن بن مبارك املوقف املبدئي لدولة الكويت قيادة 
وشــعبا يف دعم الرشعية الدســتورية لليمن ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي املشري الركن 
الجمهورية ودعمها لجهود اســتعادة الدولة وانهاء 

انقالب مليشيا الحوثي املدعومة من إيران.
من جانبــه أكد وزير الخارجيــة الكويتي موقف 
بالده الدائم والثابت تجاه اليمن ورشعيته الدستورية 
ووحدة وسالمة أراضيه ووقوفها املستمر إىل جانب 
جهود استعادة الدولة ودعم الجهود اإلقليمية والدولية 

املبذولة إلحالل السالم واالستقرار يف اليمن.
وأكد اســتعداد الكويت تقديم الدعم الالزم لليمن 
يف مختلف القطاعات التنموية واالقتصادية وأهمية 
العمل عىل انعقاد اللجنة الفنية الوزارية املشرتكة بني 

الجانبني خالل هذا العام.
 ويف السياق، شــدد وزير الخارجية عىل رضورة 
وقوف املجتمع الدويل بحزم أمام التدخالت اإليرانية يف 
اليمن، والوقوف وقفة جادة أمام ما يجري من مجازر 

ملخيمات النازحني واملدنيني اآلمنني يف مدينة مأرب، 
من خالل االســتهداف املمنهج واملتكرر عرب إطالق 
الصواريخ البالستية عليهم وما سينتج من تداعيات 
إنسانية كارثية الستمرار التصعيد العسكري يف ظل 

الجهود اإلقليمية والدولية لوقف الحرب. 
وأشــار وزير الخارجيــة خالل لقائــه، االثنني، 
بالعاصمة السعودية الرياض، سفري دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لدى اليمن سالم الغفيل، إىل أن تصعيد 
املليشيا الحوثية يحدث دون أن يحرك املجتمع الدويل 

ساكناً. 
 واستعرض بن مبارك يف اللقاء مستجدات األوضاع 
يف اليمن والجهود اإلقليمية والدولية الهادفة لتحقيق 
السالم واســتعادة األمن واالستقرار، وإنهاء الحرب 
العبثية التي اشعلتها مليشــيا الحوثي االنقالبية يف 
ظل عدم جدية املليشيا للجنوح إىل السالم ومواصلة 
هجومها العســكري عىل محافظــة مأرب وصمود 
األبطال من القوات املسلحة ورجال القبائل ومساندة 

طريان قوات التحالف العربي يف صد تلك الهجمات.
من جانبه أكد السفري اإلماراتي، موقف بالده الثابت 
والداعم للرشعية الدســتورية ووحــدة وأمن اليمن 
وسالمة أراضيه ودعمها للجهود اإلقليمية والدولية 

املبذولة إلحالل السالم املستدام والشامل يف اليمن.

االرياني: تصريحات المليشيا
مجلس األمن وإيضاح مصريهم والسماح بتواصلهم 
بأرسهم، أو ضم السياسيني والصحفيني واألكاديميني 
والحقوقيني والنشطاء املختطفني قرسيا يف معتقالتها 

غري القانونية منذ 6 أعوام كنسبة يف قائمة التبادل".
ودعا اإلرياني املجتمع الدويل واألمم املتحدة واملبعوث 
الخاص لليمــن مارتن غريفيث إلعطــاء هذا امللف 
اإلنساني األولوية يف جهودها، والضغط عىل مليشيا 
الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد وإطالق 
كافة األرسى واملختطفني عــىل قاعدة "الكل مقابل 
الكل"، ولم شملهم بأرسهم مع اقرتاب شهر رمضان 

املبارك.     

رئيس هيئة األركان
جبهات القتال بمحافظة مأرب. 

جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام بها رئيس هيئة 
األركان العامــة األربعاء، ألبطــال الجيش الوطني 

واملقاومة الشعبية ورجال القبائل، يف جبهة املشجح، 
حيث كان يف استقباله أركان حرب املنطقة العسكرية 
الثالثة العميد الركن صالــح العامري، وقائد جبهة 

رصواح العميد يحيى العياني.
وخالل حديثه لألبطال يف الجيش الوطني واملقاومة 
الشــعبية ورجال القبائل، أشــاد الفريق بن عزيز 
باالنتصارات والبطوالت التي يصدرها األبطال يف جميع 
جبهات القتال وخاصة يف جبهة املشجح، التي الحقت 
بمليشيا الحوثي املتمردة املدعومة إيرانيًا خسائر كبرية 

يف األرواح والعتاد. 
ويف زيارته، نقل الفريق الركن صغري بن عزيز تحيات 
وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة املشري 
الركن عبدربه منصور هادي ألبطال الجيش واملقاومة 
عىل ما يقدمونه من تضحيات وبطوالت ضد املليشيا 

اإلرهابية الكهنوتية املدعومة من إيران.
وأكد رئيس هيئة األركان العامة، ان االنتصار الكبري 
عىل املليشــيا الحوثية آت ولن يستطيع أحد ان يقف 
عائقاً أمام تطلعات شعبنا وحقه يف استعادة دولته 

ومؤسساته الرشعية.
وثمن يف الوقت ذاته املوقف الداعم واملستمر من قبل 
االشقاء يف تحالف دعم الرشعية وعىل رأسهم اململكة 
العربية السعودية للجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

يف مختلف املجاالت. 
وخالل الزيارة قدم أركان حرب املنطقة العسكرية 
الثالثة العميد الركن صالــح العامري، وقائد جبهة 
رصواحاً العميد يحيى العيانــي، رشح عن الوضع 
امليداني وما يحققه أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية وطريان التحالف من انتصارات متوالية، وما 

يتكبده العدو من خسائر كبرية يف األرواح واملعدات.

ناطق القوات المسلحة
كما دمرت تعزيزات وآليات قتالية مختلفة. 

وعن جبهات محافظــة تعز أكد العميد مجيل بأن 
العمليات العسكرية تواصلت غرب وجنوب املحافظة، 
وصوال إىل جبهة القبيطة محافظة لحج، يف استنفار 
لجميع وحدات الجيش واألمن وبإسناد شعبي كبري 
انعكس أيضا مع الحمالت الداعمة للجيش يف معركته.

وقال: إن قــوات الجيش الوطني يف مديرية مقبنة 

وبعمليات ناجحة تحقــق التقدمات النوعية وتحرر 
مواقع اسرتاتيجية، كانت تتمركز فيها املليشيا الحوثية 
االنقالبية، مكنت الجيش من قطع طرق اإلمداد عىل 

مليشيا الحوثي.
وأضاف أن قوات الجيش يف محافظة حجة، تحقق 
هي األخرى التقدم بإسناد من تحالف دعم الرشعية، 
وذلك يف عزلة بني حسن التابعة ملديرية عبس ومديرية 

مستبأ.
وقــال: إن الجيش تمكن من تأمــني املواقع التي 
حررتها خالل األيام املاضية والسيطرة عىل الخطوط 
األسفلتية والرتابية والقرتاب من منطقة سوق الربوع 
وقطع طرق إمداد املليشــيات الحوثيــة وتكبيدها 

الخسائر املادية والبرشية.
وأضاف أن يف محافظة الجوف )جبهة برط العنان(، 
شــن الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية هجوما 
معاكسا عىل عدد من املواقع كانت تتمركز فيها املليشيا 
الحوثية يف منطقة الظهرة بربط العنان، تمكنت من 
خالله تحرير عدة مواقع يف سلســلة جبال املطابق 

الواقعة بني محافظتي الجوف وصعدة. 
مشرياً إىل أن مدفعية الجيش الوطني، يف مديرية باقم 
بصعدة، دكت أطقماً وتعزيزات وآليات قتالية تابعة 
ملليشيات الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، أثناء 
محاولتها التسلل باتجاه مواقع لقوات الجيش الوطني 
يف مديرية باقم شمايل غرب محافظة صعدة.. مؤكداً أن 
جبهات الضالع والبيضاء والساحل الغربي حققت فيها 
قوات الجيش الوطني تقدمات تم من خاللها القضاء 

عىل الهجمات والتسلالت واالعتداءات الحوثية.
واستعرض ناطق الجيش يف إيجازه االستهدافات 
الحوثية عىل املدنيني والنازحني يف محافظة مأرب.. 
مشرياً إىل أنها تتم بشــكل متعمد وممنهج نتج عن 
القصف اإلرهابي املتواصل إصابة مدنيني أغلبهم من 

األطفال والنساء.
وقال العميد مجيل: إن االســتهداف الحوثي يأتي 
ضمن سلســلة عدوانها عىل الشعب، واستمرارها يف 
ارتكاب جرائم الحرب، مما يستوجب تحرك املجتمع 
الدويل واألمم املتحدة إىل التدخل الفوري إليقاف إرهاب 
وجرائم املليشيات الحوثية االرهابية بحق النازحني 
واملدنيني وهي أعمال مدانــة وترقى إىل جرائم حرب 

ويجرمها القانون الدويل اإلنساني.

نعــت وزارة اإلعــالم والثقافــة 
والســياحة، املؤرخ الكبري والعالمة 
اليمني البارز األستاذ الدكتور يوسف 
محمد عبدالله الذي وافته املنية بعد 
حياة حافلة بالعطاء ومشوار أكاديمي 
وعلمي أهدى فيه املكتبة اليمنية ثروة 
وطنية ومعرفية عظيمة تجعله من 
عمالقة ورواد علم الحضارة اليمنية 
وحماة تاريخها املرشق الذين عملوا 
بعزيمة عاليــة للبحث عن املطمور 
وتصحيــح ما لحــق بتاريخ اليمن 

وحضارتها من تزوير وتهميش.
وقالت الوزارة يف بيان نرشته وكالة 
االنباء اليمنية)ســبأ(: " إن الراحل 
الكبري يوسف محمد عبدالله يغادر 
دنياه بعد ســجل حافــل وانجازات 
أكاديمية يشــهد بهــا اآلالف ممن 
تخرجوا عىل يديه من قسم التاريخ 
واالثار بجامعة صنعاء فضالً عن ما 
يحظى به الراحل من سمعة واسعة 
يف األوســاط األكاديمية والثقافية 
املهتمة بتاريخ وآثار اليمن والحضارة 

اإلنسانية بشكل عام".
وأضاف البيان "أن الربوفيســور 
يوسف محمد عبدالله من أهم الكوادر 
اليمنية والعلماء ورجال الدولة الذين 
تفخر وزارة الثقافة بجهودهم طيلة 
مسريته الوظيفية يف الوزارة والهيئات 
التابعة لها،حيث شغل فيها وظائف 
عليا من بينها نائبــاً لرئيس الهيئة 
العامة لآلثار ودور الكتب بدرجة نائب 
وزير1987م، ونائبــاً لرئيس الهيئة 
العامة لآلثار واملتاحف واملخطوطات 

1990م، ثم وكيالً لــوزارة الثقافة 
لقطــاع املخطوطــات ودور الكتب 
بدرجة وزير، كما تعني رئيسا للهيئة 
العامة للكتاب والنرش والتوزيع عام 
2011، ثم نائبا لرئيس املجمع اللغوي 

اليمني التابع لرئاسة الجمهورية".
وأشــادت الوزارة يف بيانها بجهود 
الراحل الكبري وإسهاماته يف التأليف 
والبحث والتدريس وقراءة النقوش 
اليمنية وإنجاز املوسوعة اليمنية.. 
داعية الشــباب والباحثني املهتمني 
بالنهوض الحضاري اليمني لالستفادة 
من إرث الراحــل وتجربته الزاخرة 

وإرشيفه النفيس.
وعــربت الــوزارة عــن تعازيها 
ومواســاتها الصادقة ألقارب وأبناء 
الفقيد..سائلني الله أن يتغمده بواسع 
رحمته ويلهم اهلــه وذويه الصرب 

والسلوان. 
سرية ذاتية:

بدأ حياته العلميــة معيًدا يف كلية 
اآلداب والعلوم يف الجامعة األمريكية 
يف بريوت، ثــم متنقــالً يف عدد من 
الجامعات املرموقــة ومنها جامعة 
»توبنجن« بأملانيا االتحادية وجامعة 
»مينوســوتا« بالواليــات املتحدة 
األمريكيــة، وجامعــة »ماربورج« 
بأملانيا االتحادية.. وجامعة صنعاء..
دكتوراة من جامعة توبنجن األملانية 

عام 1975م
- قىض أكثر من 40 عاماً يف الحقل 
التعليمي بجامعة صنعاء، منها عميداً 
لكلية اآلداب وأستاذ اآلثار والنقوش 

اليمنية القديمة بجامعة صنعاء.
- نائب رئيس املجمع العلمي اللغوي 
اليمني. ورئيس للهيئة العامة  لآلثار 

واملتاحف
- أستاذا زائراً يف الجامعات األملانية 
يجيد اللغة األملانية - أحد ممن حققوا 
موسوعة نشوان بن سعيد الحمريي 
)شــمس العلــوم ودواء العرب من 

الكلوم(. 
- مــن حــدد تواريــخ النقوش 
والتماثيــل واملنحوتات التاريخية يف 

اليمن والخارج.
- رئيس هيئة الكتاب )2011(.

ني مستشاراً برئاسة الجمهورية  - عُّ
)2007(

- مستشار وزارة الثقافة والسياحة 
لشؤون اآلثار واملتاحف )2004(.

- وكيل وزارة الثقافة بالجمهورية 
اليمنية لقطــاع املخطوطات ودور 

الكتب سابقاً.
- نائباً لرئيس هيئــة اآلثار ودور 

الكتب )1987( بدرجه نائب وزير. 
- من املنضمني وبفعالية للمؤتمر 
الدويل الخامس للحضــارة اليمنية 
يصنعاء بمشاركة 120 عالم  من دول 

العالم يف العام 2004م.. 
ومن نتائج هذا املؤتمر الدويل:

الدعوة للحفاظ عىل اآلثار اليمنية 
وبخاصة الكنــوز األثرية املتواجدة 
يف مناطق الجوف ومأرب وشــبوة، 
والحفاظ عىل املدن التاريخية بطرازها 
املعماري القديم االصيل.. وعىل الدولة 
اليمنية الحفاظ عىل الرتاث الحضاري 
ألن الرتاث الثقايف مــورد اقتصادي 

وسياحي مهم لليمن.
-كرمتــه جامعة صنعــاء كأبرز 
علمــاء آثــار اليمــن والجزيــرة 
العربيــة ونقوشــهما، بمناســبة 

بلوغهمالـ60عاماً.
- أصدرت له جامعة صنعاء كتاب 
» دراسات سبئية » الذي قام بتحريره 
وإعداده ثالثة مــن علماء اآلثار هم 
عميده شعالن، والدكتور منري عربش، 

والدكتورة سابينا انتوينوني .
- من الداعني ألهمية الحفاظ عىل 
تراث اليمن وتأريخة ونقوشه وآثاره 
الكثرية ومحاربة من يهربها او يتاجر 

بها.
- رئيس لجمعية الصداقة اليمنية-

األملانية من 1997م إىل اليوم.
نال شهادة وسام االستحقاق من 

الرئيس األملاني يف العام 2006م.

وزارة اإلعالم والثقافة والسياحة تنعي املؤرخ الكبري يوسف حممد عبداهلل 

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي إعــــــــــــــــــالن

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

والسري يف إجراءات نظر القضية.

تقدم إىل محكمة مارب االبتدائية املدعي/ زياد صالح 
سعيد حنشــل بدعوى إلزام ورثة املرحوم/ صالح 
سعيد حسني حنشل تسليم مخاسريه، فعىل املدعى 
عليهم الحضور اىل جلســات املحكمة يوم األربعاء 
املوافق 5/26/ 2021م مالم سيتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية والسري يف إجراءات نظر الدعوى.

إعــالن قضـائي
تعلن محمة مأرب االبتدائية 
بأن عــىل املدعــى عليه/ 
نارص عبدالله داوود ضيف 
الله الحضــور إىل محكمة 
مــأرب االبتدائية وذلك للرد 
عىل الدعــوى املرفوعة من 
املدعى/ أحمد عبدالله داوود 
ضيف الله وذلك يف القضية 
الشخصية فيما بني املدعي 
املذكور آنفاً وورثة/ عبدالله 
داوود ضيــف الله املنظورة 
لدى املحكمة، وعىل املدعى 
عليه الحضور وإال ســيتم 
يف  والســري  عنه  التنصيب 

إجراءات نظر القضية .

ــة  ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
ــق25/3/2021م  ــس( املواف ــوم )الخمي ــه يف ي ــأرب بأن م
تــم عقــد االجتمــاع التأســييس الثالــث ملؤسســة العــرش 
التنمويــة االجتماعيــة والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار 
مــرشوع النظــام األســايس للمؤسســة، وقــد تــم تعيــني 

ــم )1(  ــرار اإلداري رق ــاء بالق ــس األمن ــاء مجل أعض

أعضاء مجلس األمناء:
االختصاصاالسم م

رئيساًحسني نارص محسن حيدر 1

األمني العاممحمد صالح محمد صوفان2

املدير التنفيذيزيد حمد عيل الجزار3

م/ عالقات عامةصالح عبدالله صالح4

نائباًكامل سعيد عبدالله صهيب5

م/ مايلعيل محمد عيل قصيله6

م/ إعالميعبدالكريم أمني عزيز7

اركان الوافي 
تواصل مليشــيا الحوثي ارتــكاب جرائم 
الحرب املســتمرة بحق النازحني واملدنيني يف 
محافظة مأرب، واستهداف مخيمات النازحني 
بالقصف بالصواريخ والقذائف املستمرة مما 
أدى إىل نزوح مئات األرس املترضرة من الحرب 
والتي لم تكتف مليشيا الحوثي بترشيدها من 
مناطقها األصلية وهجرتها وأجربت البعض 
اآلخر عىل الهرب من األعمال اإلجرامية التي 
تمارسها بحق املدنيني يف املناطق التي تسيطر 
عليها.. ولكنها تبعتهــم إىل أماكن نزوحهم 
وتسببت بإغالق العرشات من املخيمات بعد 
أن قامت بقصفها بشكل مستمر موقعة قتىل 

وجرحى غالبيتهم من النساء واألطفال.
مدير إدارة املخيمــات بالوحدة التنفيذية 
للنازحــني بمأرب خالــد الشــجني قال: 
لـ"26سبتمرب": إن مليشيا الحوثي اإلرهابية  
يف 6 فرباير هجرّت قاطني عدد من املخيمات 
ومنها مخيم ذنة العيال  ومخيم ذنة الصوابني 
والزور، كما تم تهجري النازحني من مخيمات 
امليــل وتواصــل، موضًحا أن ســاكني تلك 
املخيمات هجــروا إىل مخيمات نزوح جديدة 
أنشــئت يف مدينة مــأرب ومديريتي الوادي 

والجوبة.
وطالب الشجني املنظمات الدولية برسعة 
تقديم اإلغاثــة العاجلــة والطارئة وتأمني 
املخزون اإلغاثي لردم الفجوة املتزايدة بتزايد 
أعداد النازحني، كاشًفا أن املنظمات ال تعمل 

بشكل جيد وأنما لها تدخالت بسيطة.
من جهته قال مدير منظمة حماية الدكتور 
عيل التام: إن الحوثيني يستخدمون املدنيني 
والنازحني كوســيلة جديدة واسرتاتيجية يف 

حربهم الجديدة ضد مأرب.
وأكد التام أن الحوثيني يستهدفون املدنيني 
بشكل متعمد وليس بشكل عشوائي، موضًحا 
أن املليشيا قصفت، مطلع العام 2020، مخيم 
الخانق ممــا أدى إىل تهجــري 1237 أرسة، 
واستمرت مليشيا الحوثي يف قصف مخيمات 
مدغل ومجــزر وقصف املدنيــني بطريقة 
متعمدة وجنائية مخالفة كل القوانني الدولية.
وأشار التام إىل قيام املليشيا خالل األشهر 
املاضية   باقتحــام مخيمات رصواح ومنها 
مخيمــات ذنــة والصوابني وقريــه الزور 
واستخدام املدنيني الذين يقطنونها كدروٍع 

برشية.
وقال التام: إن القانون الدويل اإلنســاني 
ينظم العالقة بني أطراف الرصاع، لكن مليشيا 
الحوثي تتعمد وبطريقة جنائية اســتهداف 

املدنيني ومخيمات النزوح.
وعرب التام عن أســفه الشــديد لصمت 
املنظمات األممية إزاء ما يقوم به الحوثيني 
من جرائم حرب بحــق املدنيون يف محافظة 

مأرب.
مطالباً بتحقق دويل عادل وشــفاف فيما 
يتعرض لــه املدنيون والنازحــون من قتل 
وانتهاكات جسيمة وجرائم ترقى إىل جرائم 
حرب وفقاً للقانون الدويل اإلنســاني وفقاً 

لقانون حقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية.

طالبوا بتحقيق دولي لما يتعرض له النازحون في مأرب

مسؤولون وحقوقيون: املنظامت ال تعمل بشكل جيد وهلا تدخالت بسيطة

ــاِبُق ِمنهاالَجــواْد ــاِبُق السَّ ــَراد       َفالسَّ ِلْلَمــوِت َكَخْيــِل الطِّ النِّــاُس 
َواللَّــــــه ال يــــــَـْدعـــــــــــــــو إلــــــى داِره         إالَّ َمــِن اْســَتْصَلَح ِمــن ِذي الِعبــادِْ

الِجيــاْد   ِمْنهــا  َيْختــاُر  َجواِهــٌر  ــِه     َكفِّ َعلـــى  ــــــــــــــــٌاد  َنقَّ َوالَمــْوُت 
فاجعــة كبــرى ووجع أكبــر يعتصرقلبــي وقلوب كل أهــل وزمالء ومحبــي الصحفي 
الالمع األستاذ/ عبدالقوي علي أحمد العزاني الذي قدم للوطن حبه وجهده من خالل 

الكلمة المقاتلة ببسالة فـي مسرح تصحيح الوعي وتنقيته من خزعبالت الكهنوت..
رحيل مبكر وفراغ كبير خلفه الفقيد فـي ساحة التألق والنضال اإلعالمي.. 

عزائي لخالي الحبيب علي أحمد العزاني ولشــقيق الفقيد األســتاذ جابر العزاني 
ولنجله مجد عبدالقوي العزاني وكافة أفراد األسرة الكريمة..

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«
عقيد/عبدالحكيم الشريحـي
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شارك في االجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني

وزير اخلارجية: ارتفاع وترية قصف املليشيا للمناطق املدنية يف اليمن والسعودية رد عىل استجابة احلكومة وقف احلرب
أكد وزير الخارجية وشؤون املغرتبني الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، أن التصعيد العسكري ملليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومــة إيرانًيا، وارتفاع وتــرية اعتداءاتها عىل املناطق 
املدنية يف اليمن واململكة العربية الســعودية، يأتي رداً عىل 
اســتجابة الحكومة اليمنية لدعوات املجتمع الدويل لوقف 
الحرب وإحالل السالم والتي كان آخرها املبادرة السعودية 

إلنهاء الحرب.
جاء ذلك خالل مشــاركته يف االجتماع الوزاري للحوار 
السيايس العربي الياباني، الذي ُعقد، الخميس، عرب تقنية 
االتصال املرئي، خالله اســتعرض وزير الخارجية يف كلمة 
ألقاها، آخر التطورات التي تمر بها بالدنا واملعاناة اإلنسانية 
الكبرية التي أفرزها انقالب مليشيا الحوثي املدعومة إيرانًيا 

عىل الرشعية الدستورية.
وبني وزير الخارجية تواصل التصعيد العسكري ملليشيا 
الحوثي االنقالبية عىل مأرب، واستهدافها للمناطق اآلهلة 
بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات املسرية املفخخة، 
الســيما اعتداءاتها عىل مخيمات النازحــني التي يقطنها 
أكثر من مليوني شــخص، والذين لجأوا إىل مأرب هرباً من 

انتهاكات املليشيا الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم 
املعاناة اإلنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحني 

عىل وجه الخصوص.
ولفت إىل أن امتداد األعمال اإلرهابية التي تمارسها مليشيا 
الحوثي املتمردة بشكل ممنهج ضد ممرات املالحة الدولية 
واملنشــآت الحيوية للطاقة يف اململكة يعــد تهديداً خطرياً 
وزعزعة ألمن واستقرار املنطقة والعالم، األمر الذي يتطلب 
من املجتمع الدويل ممارســة أقــى درجات الضغط عىل 
مليشيا الحوثي ومن ورائها النظام اإليراني لوقف التصعيد 

العسكري والرضوخ لدعوات السالم.
 وأضاف "يف ظل هذا التصعيد العســكري واســتمرار 
االنتهاكات واملمارسات العنرصية ملليشيا الحوثي، وتفاقم 
الوضع اإلنســاني بشــكل حاد جراء ذلك، تؤكد الحكومة 
اليمنية حرصها الشــديد عىل حقن دماء اليمنيني وإنهاء 
معاناتهم الناجمة عن االنقالب من خالل استمرار مشاوراتها 
مع املبعوث الخــاص لألمني العام لألمــم املتحدة مارتن 
غريفيث ورشكائها الدوليني للتوصل إىل تســوية سياسية 
شاملة ومستدامة قائمة عىل املرجعيات األساسية"، داعياً 

األصدقاء اليابانيني للضغط عىل مليشــيا الحوثي والنظام 
اإليراني الداعم الرئييس لتلك املليشيا للتعامل بإيجابية مع 

الدعوات الدولية املنادية للسالم.
 وجدد بن مبارك دعوته لقيــام مجلس األمن واملجتمع 
الدويل بمسؤولياتهم إزاء التداعيات الخطرية للوضع الراهن 
لخزان صافر النفطي العائم نتيجة مراوغة مليشيا الحوثي 
االنقالبية وعدم سماحها للفريق الفني التابع لألمم املتحدة 
للوصول للخــزان لتقييم وضعه تمهيــداً لتفريغ الخزان 

والتخلص منه.
وأشــار إىل أن أعمال هذه الدورة تأتــي يف ظل تحوالت 
وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية تتطلب تعزيز 
الحوار السيايس العربي الياباني اليوم ليوطد ويدعم مسار 
املنتدى االقتصادي العربي الياباني الذي انطلق سنة 2009، 
وليفتح آفاقاً أرحب ملســرية التعاون العربي الياباني تعود 

بالنفع عىل الجانبني.
 ولفت إىل أهمية التنسيق القوي إزاء القضايا ذات االهتمام 
املشرتك ويف مقدمتها القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره 
يف هذا الصدد لدور اليابان يف دعم خيار السالم والدعوة إىل 

استئناف املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية إلنهاء الرصاع 
عىل أساس قرارات الرشعية الدولية ومبادرة السالم العربية، 
لينال الشــعب الفلسطيني الشــقيق حقه يف إقامة دولته 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.
 وتطرق بن مبــارك إىل ما يمر به عاملنا اليوم من ظروف 
بالغة الخطورة نتيجة تحديات مشرتكة وتهديدات مختلفة 
مثل، استمرار جائحة كوفيد19- وانتشار األمراض واألوبئة 
األخــرى، وكذلك اإلرهاب وتهديداتــه لألمن البحري وأمن 
الطاقة، إىل جانب التحديات البيئية واملناخية، وهي تحديات 
تســتلزم من الجميع تعزيز التعاون والتنســيق القوي يف 
مواجهتها وبمــا يصون القواعد الدوليــة ويضمن األمن 

واالستقرار واالزدهار لجميع الدول.
 وقال: "إننا يف الجمهورية اليمنية، بحكم املوقع الجغرايف 
الذي يربط البحــر األحمر ببحر العــرب واملحيط الهندي 
والتوسط بني آســيا وأفريقيا واإلرشاف عىل ممرات مائية 
حيوية إلمدادات الطاقة، نتطلــع إىل املزيد من التعاون مع 
اليابان يف شتى املجاالت السيما يف مكافحة القرصنة واألمن 
والسالمة البحرية وإزالة األلغام التي زرعتها املليشيا الحوثية 

خصوصاً وأن لليابان تجربة رائدة يف هذا الشأن، باإلضافة 
إىل تعزيز التعاون يف مجــاالت التدريب والتعليم ومواجهة 

األمراض واألوبئة".
 وثمن بن مبــارك يف ختام كلمته مواقــف األصدقاء يف 
اليابان وكافة األشقاء العرب، ويف مقدمتهم اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، قائدة تحالف دعم الرشعية، لدعمهم 
وتضامنهم مع اليمن وشعبه وقيادته الرشعية وحرصهم 
عىل وحدته وسيادته وسالمة أراضيه، ودعم الجهود املبذولة 

إلحالل السالم وعودة االمن واالستقرار لكافة ربوعه.
 وكانت أعمال الدورة الثانية لالجتماع الوزاري قد افتتحت 
بكلمات من وزير خارجية اليابان توشيميتســو موتيجي، 
رئيس الجانب الياباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الجانب 
العربي، واألمني العــام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو 
الغيط، يف حني ألقى وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود 
املشاركني كلماتهم، أكدوا خاللها عىل أهمية العالقات العربية 
اليابانية وتطلعهم إىل توسيعها لتشمل كافة املجاالت بما يف 

ذلك تعزيز التعاون يف مجال مكافحة جائحة كوفيد - 19.

وجه محافظ محافظة املهرة، محمد عيل 
يارس، خــالل لقائه قــادة األجهزة األمنية 
والعسكرية باملحافظة، يوم األربعاء، برفع 
جاهزية األجهزة األمنية والوحدات العسكرية 

للحفاظ عىل أمن واستقرار املحافظة.
وشدد عىل تطوير قدرات الوحدات األمنية 
والعسكرية، مشــرياً إىل أن املرحلة الراهنة 

والظــروف التي يمر بها البلــد تتطلب من 
الجميع رفع اليقظة والحس األمني. 

كما شــدد عىل أن تقوم الوحدات األمنية 
والعسكرية بدورها يف عملية ضبط املنافذ 
واملوانــئ باعتبارها مصادر مهمة وحيوية 

ورافدة للدولة وللمحافظة. 
إىل ذلك اعتمد املحافظ، مشاريع تنموية 

يف مديرية شحن، تشمل مولدات كهربائية 
وشــبكات مياه، يف حني قام باالطالع عىل 
أوضاع مستشفى الغيضة املركزي، واستمع 
من مدير املستشفى محسن بلحاف، إىل رشح 
عن أوضاع املستشفى، وأهم الخدمات التي 

يقدمها.

استقبلت محافظة مأرب، الثالثاء، قافلُة 
غذائية متنوعة مقدمة مــن أبناء إقليم 
عدن، عرب مؤسسة عدن الخري وذلك دعماً 
ألبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
املرابطــني يف جبهات محافظــة مأرب 

ملواجهة مليشيا الحوثي املدعومة إيرانيا.
وخالل تسليم القافلة التي تقدمها عدد 
من املشايخ والشخصيات االجتماعية يف 
إقليم عدن، أوضح قائد املثيل والدكتور نزار 
بامحســون ورئيس ملتقى شباب اليمن 
خالد املقرعي، أن أبناء إقليم عدن يؤكدون 
وقوفهم ومســاندتهم ملحافظة مأرب يف 

مواجهة مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية 
ودحر عدوانها الغاشم عىل املحافظة.

وأشاروا إىل أن هذه القافلة هي سادس 
قافلة يسريها أبناء إقليم عدن إىل محافظة 
مأرب خالل العامني املاضيني، مشــيدين 
باالنتصارات الكبرية التي يحققها أبطال 
الجيش واملقاومة ورجــال قبائل مأرب 
يف صد هجمات املليشــيا االنتحارية عىل 
محافظة مأرب وكرس حشودها يف أطراف 

املحافظة. 
من جانبهما رحب مدير دائرة النقل يف 
املنطقة العســكرية الثالثة العميد أحمد 

الحساني ونائب ركن اإلمداد العقيد خالد 
الفقيــه بأبناء إقليم عدن املشــاركني يف 
هذه القافلة التي تجسد التالحم بني أبناء 
الشعب اليمني وجيشه الوطني يف مواجهة 
املرشوع اإليراني والتصدي ألطماع طهران 

التوسعية يف اليمن واملنطقة.
وجددوا شكرهما ألبناء إقليم عدن عىل 
تسيري هذه القوافل التي تعزز من صمود 
األبطــال املرابطني يف الجبهــات وتقوي 
عزائمهم يف هذه املعركة الوطنية املصريية 
دفاعا عن الثــورة والجمهورية والثوابت 

الوطنية.

شيعت جموع غفرية من املواطنني، 
األربعاء، الدكتــور عبدالحكيم عون 
وكيل محافظة تعز الذي تويف متأثرًا 

بإصابته بفريوس كورونا.
وجرى تشــييع الدكتور عون يف 
مسقط رأســه يف مرشعة وحدنان 
وذلك بحضور عدد من قيادات السلطة 

املحلية والعسكرية.
وعرب املشــيعون عن بالغ حزنهم 
بوفــاة الفقيد، مشــيدين بأدواره 
االجتماعية والنضالية التي كرسها يف 
خدمة الشعب بشكل عام واملحافظة 

بشكل خاص.

التقى قادة األجهزة األمنية والعسكرية 

حمافظ املهرة يوجه برفع اجلاهزية األمنية 
للحفاظ عىل أمن واستقرار املحافظة

أبناء عدن يسريون قافلة غذائية دعامً 
ألبطال اجليش الوطني يف مأرب

تعرضوا ألكثر من تعرضوا ألكثر من 12501250 جريمة وانتهاكًا جريمة وانتهاكًا

الصحافة والصحفيون يف مرمى االستهداف احلوثي وآلته القمعيةالصحافة والصحفيون يف مرمى االستهداف احلوثي وآلته القمعية

يتقدمها عدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية.. 

مجوع غفرية من املواطنني تشيع الدكتور 
عبداحلكيم عون وكيل حمافظة تعز

   عارف الواقديعارف الواقدي

يشهد الوسط الصحفي يف اليمن، استهداًفا يشهد الوسط الصحفي يف اليمن، استهداًفا 
ممنهًجا، من ِقبل مليشيا الحوثي املتمردة ممنهًجا، من ِقبل مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة إيرانيًا، يتجىل ذلك بشكٍل واضٍح من املدعومة إيرانيًا، يتجىل ذلك بشكٍل واضٍح من 
خالل خطابات زعيمها "عبد امللك الحوثي" خالل خطابات زعيمها "عبد امللك الحوثي" 
املحرضة عىل اغتيال الصحفيني وصحافتهم املحرضة عىل اغتيال الصحفيني وصحافتهم 

مًعا. مًعا. 
يف تلك الخطابات التي وصف الصحفيني يف تلك الخطابات التي وصف الصحفيني 
فيهــا بـ"املرتزقة والعمــالء" دعا زعيم فيهــا بـ"املرتزقة والعمــالء" دعا زعيم 
الحوثيــني مليشــياته لتصفيتهم عىل ما الحوثيــني مليشــياته لتصفيتهم عىل ما 
يبدو ذلك - بحسب مصادر مطلعة لـ"يبدو ذلك - بحسب مصادر مطلعة لـ"2626  
سبتمرب" - انتقاما لفضحهم إياه وجرائمه سبتمرب" - انتقاما لفضحهم إياه وجرائمه 

بحق أبرياء شعب يعيش رشيًدا دونما وجهة بحق أبرياء شعب يعيش رشيًدا دونما وجهة 
أو مأوى. أو مأوى. 

بالعودة إىل خطابات زعيم الحوثيني املدعو بالعودة إىل خطابات زعيم الحوثيني املدعو 
"عبدامللك الحوثي" فقد وصف الصحفيني "عبدامللك الحوثي" فقد وصف الصحفيني 
أنهم "أخطر من املرتزقة املقاتلني يف امليدان.." أنهم "أخطر من املرتزقة املقاتلني يف امليدان.." 
داعًيا إىل التخلص منهم، محاوالً بجرائمه داعًيا إىل التخلص منهم، محاوالً بجرائمه 
إســكات صوت حقيقة وإسكات قلم يأبى إســكات صوت حقيقة وإسكات قلم يأبى 
االنكسار. وفق ما تحدث صحفيون لـ"االنكسار. وفق ما تحدث صحفيون لـ"2626  

سبتمرب". سبتمرب". 
آخر الضحاياآخر الضحايا

صباح يــوم الجمعة املوافــق صباح يــوم الجمعة املوافــق 22 أبريل/ أبريل/
نيسان الجاري كان الصحفي الشاب الذي نيسان الجاري كان الصحفي الشاب الذي 
انتقل حديًثــا إىل جبهات مديرية مقبنة، يف انتقل حديًثــا إىل جبهات مديرية مقبنة، يف 
الريف الغربي ملحافظة تعز، جنوبي غرب الريف الغربي ملحافظة تعز، جنوبي غرب 

اليمن "هشام البكريي" يوثق بآلة التصوير اليمن "هشام البكريي" يوثق بآلة التصوير 
الخاصة به "كامريا" هزائم املليشيا الحوثية، الخاصة به "كامريا" هزائم املليشيا الحوثية، 
وذلك عندما باغتته رصاصة قناص حوثي، وذلك عندما باغتته رصاصة قناص حوثي، 

لريحل إىل ربه شهيًدا مجيًدا.لريحل إىل ربه شهيًدا مجيًدا.
هذه الحادثة - بحسب مصادر مطلعة - هذه الحادثة - بحسب مصادر مطلعة - 
تأتي استكماالً لجريمة مكتملة األركان بحق تأتي استكماالً لجريمة مكتملة األركان بحق 
الصحفيني واإلعالميني تقوم بها مليشــيا الصحفيني واإلعالميني تقوم بها مليشــيا 
الحوثي املتمردة التي الحقت قتالً واختطاًفا، الحوثي املتمردة التي الحقت قتالً واختطاًفا، 
وترشيًدا، مئات الصحفيني طوال ســنوات وترشيًدا، مئات الصحفيني طوال ســنوات 

الحرب املاضية. الحرب املاضية. 
الصحافة وسبع سنوات من الحرب الصحافة وسبع سنوات من الحرب 

اليوم، وبعد نحو سبع سنوات من الحرب اليوم، وبعد نحو سبع سنوات من الحرب 
مضــت، ال يزال صحفيــو اليمن يف مرمى مضــت، ال يزال صحفيــو اليمن يف مرمى 
االستهداف الحوثي، وإرهاب مليشياته التي االستهداف الحوثي، وإرهاب مليشياته التي 

تحظى بدعم إيراني عزز ويعزز طائفيتها، تحظى بدعم إيراني عزز ويعزز طائفيتها، 
ودمويتهــا، للحد الذي معــه أباحت دماء ودمويتهــا، للحد الذي معــه أباحت دماء 
الصحفيني عىل لســان زعيمها املختبئ يف الصحفيني عىل لســان زعيمها املختبئ يف 
أحد كهوف صعدة، يف أقى شمايل اليمن، أحد كهوف صعدة، يف أقى شمايل اليمن، 
حيث ومن هناك يقود عىل اليمنيني ومنهم حيث ومن هناك يقود عىل اليمنيني ومنهم 

الصحفيون حرب إبادة.الصحفيون حرب إبادة.
أرقام أرقام 

3535 صحفًيا وإعالمًيا عىل األقل -وفق ما  صحفًيا وإعالمًيا عىل األقل -وفق ما 
تذكر إحصائيات نقابة الصحفيني اليمنيني يف تذكر إحصائيات نقابة الصحفيني اليمنيني يف 
تقرير لها- أنهم قتلوا بنريان مليشيا الحوثي تقرير لها- أنهم قتلوا بنريان مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة إيرانيًا طوال سنوات الحرب املتمردة املدعومة إيرانيًا طوال سنوات الحرب 
املاضية، أي منذ بدأ الحرب يف سبتمرب/أيلول املاضية، أي منذ بدأ الحرب يف سبتمرب/أيلول 

من العام من العام م وحتى اليوم.م وحتى اليوم.4 4201 201  
وبحســب تقارير نقابــة الصحفيني وبحســب تقارير نقابــة الصحفيني 

اليمنيني، فإن ذلك يأتي ضمن ما يزيد عن اليمنيني، فإن ذلك يأتي ضمن ما يزيد عن 
12501250 انتهــاكا وجريمة بحــق الحريات  انتهــاكا وجريمة بحــق الحريات 
الصحفية يف اليمن، منذ بدأ الحرب، وهو ما الصحفية يف اليمن، منذ بدأ الحرب، وهو ما 
يوضح أنهم )أي الصحفيون( يعملون يف بيئة يوضح أنهم )أي الصحفيون( يعملون يف بيئة 
غري أمنة، بيئٍة مليئٍة باملخاطر، تجعلهم هم غري أمنة، بيئٍة مليئٍة باملخاطر، تجعلهم هم 

وأرسهم تحت الخطر دوًما. وأرسهم تحت الخطر دوًما. 
يف السياق، وفيما كانت منظمة مراسلون يف السياق، وفيما كانت منظمة مراسلون 
بال حدود، قالت إن مليشيا الحوثي االنقالبية بال حدود، قالت إن مليشيا الحوثي االنقالبية 
تظــل أكثر عداء تجــاه جميع الصحفيني تظــل أكثر عداء تجــاه جميع الصحفيني 
والعاملني يف مجال اإلعالم يف اليمن، وصفت والعاملني يف مجال اإلعالم يف اليمن، وصفت 
إياها، قبل إياها، قبل 44 أعوام، بأنها ثاني جماعة بعد  أعوام، بأنها ثاني جماعة بعد 

تنظيم "داعش" تستهدف الصحفيني.تنظيم "داعش" تستهدف الصحفيني.
وحتى اليوم، ما تزال مليشــيا الحوثيني وحتى اليوم، ما تزال مليشــيا الحوثيني 
وبداخــل معتقالتهــا يف العاصمة صنعاء وبداخــل معتقالتهــا يف العاصمة صنعاء 

الخاضعة لســيطرتها، تحتجز أربعة من الخاضعة لســيطرتها، تحتجز أربعة من 
الصحفيني، بشكٍل تعسفٍي، هم: عبدالخالق الصحفيني، بشكٍل تعسفٍي، هم: عبدالخالق 
عمــران، وأكرم الوليدي، وحــارث حميد، عمــران، وأكرم الوليدي، وحــارث حميد، 
وتوفيق املنصوري، حيــث وانها قد أجرت وتوفيق املنصوري، حيــث وانها قد أجرت 
لهم محاكمات غري قانونية، فيها أصدرت لهم محاكمات غري قانونية، فيها أصدرت 
بحقهم أحكاًما باإلعدام، أدانتها منظمة سام بحقهم أحكاًما باإلعدام، أدانتها منظمة سام 
للحقوق والحريات يف بيان سابق، واعتربتها للحقوق والحريات يف بيان سابق، واعتربتها 

عديد جهات مختصة جريمة حرب. عديد جهات مختصة جريمة حرب. 
"سام للحقوق والحريات" قالت حينها "سام للحقوق والحريات" قالت حينها 
يف بيان صحايف: إن تلك املمارســات تعكس يف بيان صحايف: إن تلك املمارســات تعكس 
العقليــة اإلقصائيــة املوغلــة يف انتهاك العقليــة اإلقصائيــة املوغلــة يف انتهاك 
حقوق اإلنسان يف ظل صمت دويل وصفته حقوق اإلنسان يف ظل صمت دويل وصفته 

بـ"املقلق".بـ"املقلق".
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 بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
يوم الجمعة  املاضية برقية عزاء ومواســاة باستشــهاد رئيس 
عمليات قوات األمن الخاصة بمحافظة مأرب العقيد صالح العباب.
وأشار رئيس الجمهورية يف الربقية، إىل مناقب الفقيد الوطنية 
والنضالية التي جسدها خالل مشوار حياته يف الدفاع عن الثورة 
والجمهورية ومواجهة املليشيات الحوثية املدعومة إيرانياً.. مشيداً 
باألدوار البطولية للشهيد ورفاق دربه يف ميادين العزة والكرامة.

وعرب فخامة الرئيس عن أحر التعازي وصادق املواســاة بهذا 
املصاب األليم.. مبتهالً للمويل عز وجل أن يتغمده وكافة الشهداء 
األحرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم 

وذويهم الصرب والسلوان.
وبعــث نائب رئيــس الجمهورية الفريق الركن عيل محســن 
صالح،  برقية عزاء ومواســاة يف استشهاد رئيس عمليات قوات 
األمن الخاصة بمحافظة مأرب العقيد البطل صالح أحمد نارص 

العباب، وهو يؤدي واجبه الوطنــي يف معركة الدفاع عن الوطن 
والجمهورية.

وأشاد نائب الرئيس بدور الشهيد وبطوالته يف معركة التحرير 
ضد مليشيا اإلرهاب الحوثية، حيث كان من طالئع األبطال الذين 
انحازوا للوطن وخيارات الشعب اليمني ونذروا أنفسهم وحياتهم 
يف ميادين العمل األمني والعســكري مساندة لألبطال يف جبهات 
العزة والكرامة، وحراسة وتأمني املكتســبات الوطنية وحماية 
املواطنــني والنازحني.. الفتا إىل كفاءة الشــهيد البطل ومواقفه 
الصادقة وتجســيده للجندية والقيادة والوالء الوطني يف مختلف 

مراحل حياته الزاخرة باإلنجاز والبطولة. 
وعرب نائب الرئيس يف الربقية عن أحر التعازي وأصدق املواساة 
ألرسة وأقارب الشهيد وكافة زمالئه من منتسبي القوات الخاصة 
األبطال.. سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

أشاد محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو رئيس 
اللجنة األمنية باملحافظة بقوات الجيش الوطني من الوحدات 
العسكرية بمحوري عتق وبيحان لقيامهم بواجبهم الوطني 
جنبا إىل جنب مع الوحدات األمنيــة يف حماية أمن الوطن 
واملواطن ويف مواجهة املليشيات االنقالبية وتعزيز مختلف 

الجبهات مثنيا عىل تضحياتهم الجسيمة واستبسالهم.
جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا موسعا يوم األحد املايض 

بأعضاء اللجنة األمنية باملحافظة.  
وقــدم املحافظ يف االجتماع شــكره للقيــادات األمنية 
والعسكرية عىل الجهود التي تبذل لتثبيت األمن واالستقرار 
يف املحافظة مشيدا بالنجاحات التي تحققت يف ظل التحديات 
الكبرية التــي تواجه امللف األمني والعســكري، مؤكدا أنه 

بالعزيمة واإلرادة سيتم تجاوز تلك التحديات.
وأشــار املحافظ إىل أهميــة تطور الوحــدات األمنية 
والعســكرية وتأهيلها للقيام بواجبها الوطني موكدا أنه 
يوما بعد آخر تثبت قوات الجيش الوطني واألمن كفاءتها 
وانضباطها وقدرتها عىل حماية املكتسبات الوطنية، وتثبت 
أنه بفضل الله ثم برعاية وتوجيه من فخامة األخ املشــري 
الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة تسري محافظة شبوة يف تثبيت دعائم األمن 
واالستقرار والتمسك بالقيم الوطنية، وتشكل نموذجاً وطنياً 

يف حفظ أمن وسكينة وكرامة املواطن. 
وحيا املحافــظ يف كلمته أبطال الجيــش الوطني الذين 
يخوضون معركة مصريية أمام املليشيات اإليرانية التي تشن 

حربها عىل محافظة مأرب، وأكد أن التضحيات الجسيمة 
ألتي يقدمها الجيــش الوطني واملقاومة من قادته وأفراده 
هي ثمن الصمود واالنتصار، وأكد أن ما تقوم به املليشــيا 
الحوثية من قصف لألحياء السكنية ومخيمات النازحني لهو 
دليل عىل الطبيعة اإلجرامية والدموية لهذه املليشيا، وأن هذه 
الجرائم تضع املجتمع الدويل أمام مســؤولياته يف التعاطي 
معها ،كما حيا املحافظ أبطال الجيش الوطني واملقاومة يف 
مختلف الجبهات يف الضالع وتعز والجوف والبيضاء الذين 

يخوضون املعركة الوطنية يف مواجهة املليشيات الحوثية. 
ويف سياق آخر أكد املحافظ عىل أن أمن املواطن وصيانة 
حقه وكرامته هــي مهمة وطنية ال تقبل املســاومة وال 
التهاون، وأثنى عىل وعي املجتمع الذي أصبح يشكل عامالً 
مهماً يف معادلة األمن، وأن هذا الوعي والتعاون بني املواطن 
واألجهزة األمنية كان له دور كبري وحاسم يف حماية املجتمع 

ومحاربة الجريمة.
ويف االجتماع وقفت اللجنة األمنية أمام جملة من القضايا 
املدرجة يف جدول أعمالها وناقشــت باستفاضة عدداً من 
القضايا املتعلقة بأمن املحافظة، واتخذت عدد من القرارات 
والتوصيات، كما وقفت اللجنة األمنية أمام الوضع الصحي 
يف املحافظة جراء تفيش فريوس كورونا، وأهابت بالجميع 
التعامل بإيجابية مع توجيهــات لجنة الطوارئ  وتطبيق 
اإلجــراءات االحرتازية للحد من انتشــار الوباء، ووجهت 
األجهزة األمنية باإلســهام الفاعل مع الجهات الصحية يف 

الحفاظ عىل سالمة املجتمع.

رئيس اجلمهورية  ونائبه يعزيان  باستشهاد  رئيس عمليات قوات األمن اخلاصة ورفيقه 

أثناء ترؤسه اجتماعا موسعا للجنة األمنية بالمحافظة

بن عديو يشيد بدور الوحدات العسكرية واألمنية يف 
محاية الوطن ومواجهة املليشيات االنقالبية 

أقيم الثالثاء  حفل تخريج  الدفعة األوىل صاعقة  من منتسبي 
اللواء  101رشطة جوية يف مدينة سيئون بحرضموت.

وشهد الحفل   قائد املنطقة العســكرية األوىل اللواء الركن 
صالح محمد طيمس  بحضور عدد من القيادات العســكرية 

واألمنية ..
ويف فعالية الحفل ألقى قائد املنطقة العسكرية األوىل اللواء 
الركن صالح طيمس كلمة نقل يف مســتهلها ملنتسبي اللواء 
تحيات فخامة الرئيس املشري الركن/ عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة.. مشيداً بما 
يقوم به قادة وأفراد اللواء مــن أدوار وطنية جليلة يف تأمني 
وحماية أهم املنشآت الحيوية يف الوطن، وكذا مواجهة عنارص 

التطرف واإلرهاب. 
من جانبه أكد قائد اللواء 101رشطــة جوية العميد ركن، 
سعيد عبيد لحمر أن قيادة وضباط وصف ضباط وجنود اللواء 
يتمتعون بمعنويات مرتفعــة، وجاهزية عالية، مجددا العهد 
للقيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بفخامة الرئيس املشري 

الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد األعىل 
للقوات املسلحة، بتنفيذ كل املهام املوكلة.

كما أوضح قائد الدورة العقيد يحيى عمار أن الدورة استمرت 
37 يوما تلقى خاللها املشاركون مهارات ومعارف عىل يد نخبة 

من مدربي الصاعقة األكثر كفاءة.
ويف فعالية الحفل  قدم خريجو دفعة الصاعقة والبالغ عددهم 
150 مشاركاً عروضا عسكرية وقتالية  عكست ما تلقوه من 

مهارات عسكرية وقتالية أثناء فرتة التدريب .
ويف سياق ذلك قلد قائد اللواء 101رشطة جوية العميد ركن/ 
سعيد عبيد لحمر  املشاركني بالدورة " وسام الصاعقة " ، مؤكدا 
يف سياق حديثه أن قيادة وضباط وصف ضباط وجنود اللواء 
يجددون العهد والوفاء للوطن وللقيادة السياسية والعسكرية، 
وأنهم سينفذون كل ما توكل إليهم من مهام عسكرية وأمنية، 
مشريا إىل أن مطار سيئون الدويل الذي يعد نافذة اليمنيني للخارج 
كان وال زال من أكثر املنشآت تأميناً،  وذلك بجهود ابطال اللواء 

بمعية زمالئهم من الجهات املختصة األخرى.

في استعراض عسكري وقتالي    

قيادة اللواء 101رشطة جوية حتتفل بتخريج 
الدفعة األوىل صاعقة يف سيئون

أشاد  نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله محمد أبو الغيث 
باالنتصارات  التي يحققها أبطال الجيش الوطني واملقاومة 

الشعبية ورجال القبائل يف مختلف جبهات القتال بدعم وإسناد 
األشقاء يف التحالف  العربي.. مثمناً املالحم البطولية التي 

يسطرونها وهم يخوضون هذه املعركة الوطنية املقدسة دفاعاً 
عن مأرب الحضارة والتاريخ وحماية الثورة والجمهورية 

ومكتسباتهما الوطنية.
جاء ذلك أثناء مناقشته مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، 
مستجدات األوضاع يف املحافظة يف كافة املجاالت، واالطالع عىل الجهود 
املبذولة لتقديم الخدمات العامة وجهود اإلغاثة واإليواء للنازحني يف 

املحافظة.
وأشــاد أبو الغيث باإلنجازات التنموية والتطوير املســتمر الذي 
حققته محافظة مأرب يف بنيتها التحتية خــالل األعوام املاضية.. 
مثمنا الدور اإلنســاني الرائد الذي تضطلع به مأرب يف هذه املرحلة 
االستثنائية والحرجة التي تمر بها بالدنا بعد أن آوت ماليني اليمنيني 
الذين لجأوا إليها هربا من بطش وتنكيل املليشيا الحوثية االنقالبية 
من عدة محافظات، وقدمت لهم مختلف الخدمات األساسية متغلبة 
عىل الكثري من الصعوبات والتحديات التي فرضت عليها وفاقت حدود 

قدراتها وإمكانياتها املحدودة.
من جهته قدم محافظ مأرب، نبذة موجزة عن مستجدات األوضاع 
يف املحافظة يف مختلف املجاالت العســكرية واألمنية واالقتصادية 
والتنموية والخدمية ومستجدات الوضع اإلنساني واملعييش والجرائم 
املتواصلة التي ترتكبها املليشــيا الحوثية بحق املدنيني والنازحني 
يف املحافظــة، وأطلعه عىل ســري املعارك يف كافــة جبهات القتال 
واالنتصارات التي يحققها الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية يف 

مختلف جبهات املحافظة.
وقال املحافظ العرادة :إن أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل أصبحوا اليوم أكثر إرصاراً وعزيمة عىل اســتكمال 
معركة تحرير ماتبقى من تراب الوطن حتى تحقيق االنتصار الكامل 
عىل عصابة الكهنوت واإلجرام الحوثية واستعادة العاصمة صنعاء 

وكل املحافظات من مليشيا إيران".
وأضاف "أن الوضع العسكري يف الجبهات قد تحول من الدفاع إىل 
الهجوم بفضل الله ثم بفضل ثبات أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشــعبية وأبناء القبائل وصمودهم يف امليدان، وبفضل الدعم الذي 
يقدمه األشــقاء يف التحالف العربي وإسناد طريانه املبارش ألبطال 

الجيش واملقاومة يف كل الجبهات".

أثناء مناقشته مع محافظ مأرب مستجدات األوضاع وجهود  اإلغاثة واإليواء للنازحين

نائب رئيس جملس الشورى   يشيد باالنتصارات العظيمة 
التي حيققها أبطال اجليش واملقاومة والقبائل

ُشيع بمدينة مأرب، يوم الجمعة جثمان رئيس عمليات قوات األمن 
الخاصة فرع مأرب الشــهيد العقيد صالح لضمد العباب، ورفيقه 
املالزم عيل نارص لضمد العباب اللذان استشهدا، أثناء أدائهما واجبهما 
الوطني يف الخطوط األمامية يف جبهة رصواح غربي محافظة مأرب.
وجرت مراسيم التشييع الرســمي بحضور نائب رئيس مجلس 
الشورى عبدالله أبو الغيث ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد 
بن عبود الرشيف ووكيل محافظــة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح 
ومدير عام رشطة مأرب العميد يحيى عيل ُحميد وقائد قوات األمن 

الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي.
وخالل مراسم التشييع، أشاد نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله 
أبو الغيث باملواقف البطولية للشــهيد يف مقاومة إجرام وإرهاب 
جماعة الحوثي االنقالبية.. مؤكداً أن دماء هؤالء الشهداء األبطال 

ستصنع النرص يف القريب العاجل عىل املليشيا االنقالبية.
فيما أشار وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الرشيف إىل 
دور الشهيد يف تطوير وتحديث املؤسسة األمنية يف محافظة مأرب 

واسهاماته يف تأمني املحافظة يف أصعب الظروف واملراحل.
بدوره أكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أن الشهيد العباب 

كان من أوائل األبطال الذين قاوموا املليشيا الحوثية االنقالبية ودافعوا 
عن محافظة مأرب منذ الوهلة األوىل لالنقالب حتى لقى ربه شهيدا 

يف ميادين البطولة والرشف.
شارك يف التشييع عدد من القيادات األمنية والعسكرية وجمع كبري 

من زمالء الشهدين وأقاربهما وأصدقائهما ومحبيهما.

بحضور قيادات أمنية وعسكرية وجمع من زمالء الشهيدين وأقاربهما

تشييع مهيب جلثامين الشهيد البطل العقيد صالح 
العباب  ورفيقه إىل مقربة الشهداء.
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اللواء سلطان العرادة: الجيش والمقامة وأبناء القبائل يسطرون تاريخًا مشرفًا وسنشهد قريبًا هزيمة المليشيا

كرسنا عنجهية املليشيا وأفشلنا املؤامرة اإليرانية احلوثية للسيطرة عىل مأرب كرسنا عنجهية املليشيا وأفشلنا املؤامرة اإليرانية احلوثية للسيطرة عىل مأرب 
نثمن موقف التحالف العربي لدعم الشرعية نثمن موقف التحالف العربي لدعم الشرعية 

إلحقاق الحق ونصرة الشعب اليمنيإلحقاق الحق ونصرة الشعب اليمني

 • بداية.. ما هو تقييمكم للمبادرة التي أطلقتها 
اململكة إلنهاء األزمــة اليمنية والتوصل لحل 
سيايس شــامل، والتي تتضمن وقف شامل 

إلطالق النار تحت مراقبة األمم املتحدة؟ 

•• يف الحقيقة اطلعنا بــكل اهتمام عىل املبادرة 
السعودية الشــجاعة والتاريخية إلنهاء األزمة 
اليمنية والتوصل لحل ســيايس شــامل، والتي 
تتضمن وقف إطالق نار شامل تحت مراقبة األمم 
املتحدة.. وهذا غري مستغرب من اململكة العربية 
السعودية، التي وقفت مع الشعب اليمني، وهي 
دائماً مع إحالل األمن والســالم يف اليمن وإنهاء 
احتــالل الحوثي املدعوم من النظــام اإلرهابي 
اإليراني ورفض نرش الفكر الطائفي ومحاوالت 
تحويل اليمن إىل بؤرة إرهاب طائفية.. لكن اململكة 
والحكومة اليمنية الرشعية لألســف الشديد لم 
يجدا طرفاً يلتزم باالتفاقيات واملعاهدات وقرارات 
الرشعية الدولية، فضــال عن عدم فهمه ووعيه 

السيايس بمعاني وقيم السالم.

 نحــن كنا ومازلنا مع إحالل الســالم واألمن 
والحلول السلمية بما يضمن لليمن استعادة دولته 
ومؤسساته وفقاً للمرجعيات الثالث املتمثلة يف 
القرارات األممية واملبادرة الخليجية ومخرجات 

الحوار الوطني.

نحن مع املبادرة ولكن..!!

 • ولكن مليشــيات الحوثــي رفضت املبادرة 
واســتمرت يف الحرب بمأرب وإطالق الصواريخ 
واملســريات إيرانية الصنع عــىل األعيان املدنية 

واملنشآت النفطية السعودية؟

 •• كما قلت لكم: نحن مع هذه املبادرة السعودية 
الشجاعة والتاريخية، طاملا وجدت قبوالً وتنفيذاً 
عىل أرض الواقع، وموقف الحكومة الرشعية ووزارة 
الخارجية اليمنية داعمة تماما لهذه املبادرة.. لكننا 
تعودنا من هذه املليشيا االنقالبية أن ترضب بعرض 
الحائط باملبادرات واالتفاقيات وال تحرتم وال تلتزم 
باملبادرات الحريصة عىل وقف إطالق النار والحرب 
ورفع املعاناة عن الشعب اليمني وتستغلها لتحقيق 
مآربها التي لن تتحقق بإذن الله، كون الشــعب 

اليمني مستمراً يف الدفاع عن أراضيه.  

عالقة مصري مشرتك

• هل تعتقــدون أن اململكة أدت واجباتها لدعم 
الرشعية وتحديــدا الوضع يف مأرب عىل وجه 

الخصوص؟

 •• اململكة العربية الســعودية أدت واجبها بشكل 
كامل، وأقول لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وويل العهد: »بيض الله وجوهكم«، وما 
قرصتم لقد قدمت الغايل والرخيص لنرصة الشعب 
اليمني ومن ينكر مواقف ودعم اململكة لليمن عموماً 
ومأرب بشكل خاص فهو جاحد وناكر للجميل.. إن 
مواقف اململكة واضحة وضوح الشمس وال تحتاج إىل 
تبيان، وهذه املواقف تنطلق من اسرتاتيجية راسخة 

مبنية عىل األخوة والجوار واملصري املشرتك، واململكة 
لها دورها البارز واملحوري يف هذا املجال مع األمة 
العربية واإلسالمية، ومأرب كانت والتزال يف صميم 
اهتمام اململكة تحظى بخصوصية يف العالقات ما 

بني البلدين.  

نثمن موقف التحالف
• إىل أي مدى هناك تنسيق مع التحالف العربي 

لدعم الرشعية يف معارك مأرب؟ 

•• أؤكد لكم أن التنســيق مستمر ومتكامل عرب 
القوات املشرتكة للتحالف ومع وزارة الدفاع وغرف 
العمليات املعنية بالجيش الوطني، واململكة العربية 
السعودية لم تألو جهداً يف أي لحظة يف الوقوف إىل 
جانب الجيش الوطني للدفاع عن مأرب والنازحني، 
وأجدها فرصة لكي أثمن موقف التحالف العربي 
لدعم الرشعية يف اليمن إلحقــاق الحق ونرصة 

الشعب اليمني. 

 دعم ملموس 

• هل يمكن تسليط الضوء عىل طبيعة الدعم الذي 
تقدمه السعودية للتنمية يف مأرب واملشاريع 

التي تمولها اململكة؟ 

•• الدعم كبري جداً ومنقطع النظري، وهناك دعم 
تنموي ملموس يف جوانب التعليم واملياه والتعليم 
العايل وفق خطط وبرامج محددة، كما أن هناك 
مشــاريع الطرق من خالل  الربنامج السعودي 
للتنميــة وإعادة إعمار اليمــن، وأبرزها طريق 
العرب، وكذلك مرشوع مطار مأرب اإلقليمي الذي 
أنجزت مراحله التمهيدية، وتوقف ألسباب مؤقتة 
ستزول ويستأنف العمل قريبا بإذن الله، وغريها 
من املشاريع، وهذا أمر محل تقدير عاٍل سواء من 

جانبنا يف السلطة املحلية أو املجتمع بشكل عام.

نزعة دموية وطائفية
• تزامنت الحملة العسكرية الحوثية عىل مأرب 
بعد تقلد الرئيس بايدن السلطة.. ملاذا يهاجم 

الحوثيون مأرب منذ مطلع فرباير؟

 •• يجب أن يكون واضحــا للجميع وتحديدا يف 
املجتمع أن الحوثي مرشوع خراب وقتل وموت 
منذ بدايته، وهدف الحوثي ونزعته األساســية 
هي النزعة الدموية التخريبيــة التي تقف وراء 

كل الخراب والدمار والقتل الذي حل باليمن، ثم 
إن امتزاج هذه النْبتة الرسطانية املليشياتية مع 
املرشوع اإليراني اإلرهابي الطائفي ضاعف من 
خطرها عىل اليمن هوية وحضارة ودولة، ليس 
فقط عىل اليمن فحسب بل عىل املنطقة بأرسها، 
إذ أصبحت هذه املليشيا االنقالبية الذراع الطوىل 

للمخطط اإليراني اإلرهابي يف املنطقة.  

أفشلنا املؤامرة اإلسريانية 

• إىل أيــن وصلت العمليات العســكرية وأبرز 
النجاحات التي حققتموها؟ 

•• أؤكد أن الوضع العسكري ماٍض يف مصلحتنا 
والحمــد لله. وعــىل صعيد املعــارك فالجيش 
واملقاومة والقبائل يسطرون اليوم تاريخا مرّشفا 
بتضحيات كبرية من أعز رجال وشــباب اليمن، 
وإىل اآلن تم كرس عنجهية هذه املليشــيا وتالياً 
سنشهد هزيمتها بإذن الله.. إن النتائج الكبرية 
التي حققها الجيش اليمني واملقاومة والقبائل 
ما كانت تتحقق إال بفضل الله ثم بدعم التحالف 
العربي الذي نجح يف إفشــال املؤامرة اإليرانية - 

الحوثية للسيطرة عىل مأرب. 

 طبقية وطائفية مقيتة
• إذن ما حجم الخسائر التي تتكبدها املليشيا؟ 

وهل هناك ضحايا إيرانيون؟

 •• هناك خســائر كبرية يف صفوف املليشيات، 
والحوثيون يتعاملون بطبقية وطائفية مقيتة مع 
أبناء القبائل ويزجون بهم يف املعارك إجباراً وظلما 
وبأعداد هائلة دون أي اعتبار ملا سيواجهونه، وهذا 
يؤملنا، لكن بإذن الله ستصحو كل اليمن وتنفض 
عنها هذه املليشــيا الخبيثة وتعيدها إىل أصلها 
كخرافة وماٍض مؤلم يعمل اليمنيون جميعا عىل 

وأدها إىل األبد.  

خبراء سوريون ولبنانيون
 • ماذا عن القتىل اإليرانيني أو من حزب الله؟

 •• نعم هناك قتىل أجانب من حزب الله باعرتافهم 
رسميا يف ترصيحات لزعيمهم الذي قال: إنه يفتخر 
بأن لديــه قتىل يف القتال بــني اليمنيني! وهناك 
معلومات ترد إلينا عن وجود دور لخرباء إيرانيني 
وسوريني ولبنانيني وجنسيات أخرى أيضا تدعم 

الحوثيني بالتدريب والخربات القتالية.  

تجنيد األطفال 
• هل باإلمكان أن توضح لنا عدد األرسى الحوثيني 

ونسبة األطفال فيهم؟

 •• لعلك تتابــع يف اإلعالم مشــاهد األطفال يف 
صفوف الحوثيني، والحوثيــون أيضا ينرشون 
بأنفسهم صور األطفال القتىل، وهي أعداد كبرية 
يختطفونهم من أرسهم وأمهاتهم وآبائهم، وهذا 
دأب الحوثيني، يجندون األطفال والجهلة غالباً، 
أما الناس العقالء يف كل املحافظات التي تخضع 
لسيطرة املليشــيا فهم يرفضونها ويرفضون 
مرشوعها، وســتكون لهم كلمتهم وســيصنع 
اليمنيون تاريخهم ولن يقبلوا باستمرار هذا العار 

يوصمهم لألبد.

 إعادة تأهيل 
• إذن كيف تتعاملون مع املغرر بهم من األطفال؟ 

•• لدينا مراكز إلعادة تأهيــل األطفال األرسى 
املجندين من قبل املليشــيا، واملنظمات الدولية 
واملحلية واإلعالم الدويل واملحيل يزور هذه املراكز 

باستمرار.

 نحن نحرص عىل هؤالء األطفال ألنهم أبناؤنا، 
ألنهم أطفال وأبناء اليمن، واليمن يحتاج إليهم 

مستقبالً لبنائه، أما املليشيا فهي زائلة.

  • هل بالفعل هناك اتصاالت ووســطاء بينكم 
والحوثيني لتبادل األرسى والتهدئة؟ 

•• تبادل األرسى يتــم عن طريق لجنة مختصة 
والجهات املعنية مــن وزارة الدفاع مع الجهات 
املكلفة من الرئاسة، وليس لنا عالقة بذلك كسلطة 

محلية.

أكد اللواء الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب أن  تحالف دعم الرشعية يف اليمن بقيادة 

السعودية أجهض  املخطط اإليراني الدموي يف مأرب بشكل خاص واليمن بشكل عام، وأسهم بقوة 

يف الحفاظ عىل عروبة اليمن ومنع تحويله إىل بؤرة إرهابية ومنع استمرار سفك دماء الشعب اليمني، 

وأوقف التخريب والدمار الذي انتهجه الحوثي بدعم وتأييد كامل من نظام املاليل اإلرهابي.

 وكشف محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة يف حواره لصحيفة »عكاظ« السعودية عن مخطط 

نظام خامنئي للسيطرة عىل مأرب من خالل تقديم السالح والصواريخ للمليشيا الحوثية.

الشيخ العرادة الذي كان يتحدث لـ»عكاظ« من إحدى الجبهات عرب الهاتف، قال: إن الوضع العسكري يف مأرب 

ماٍض يف مصلحتنا والجيش واملقاومة والقبائل يسطرون اليوم تاريخاً مرشفاً بتضحيات كبرية من أعز رجال 

وشباب اليمن، وإىل اآلن تم كرس عنجهية هذه املليشيا وسنشهد هزيمتها بإذن الله قريباً.

وتابع بالقول: »إن النتائج الكبرية التي حققها الجيش اليمني واملقاومة والقبائل ما كانت لتتحقق إال بفضل 

الله ثم بدعم التحالف العربي الذي نجح يف إفشال املؤامرة اإليرانية - الحوثية للسيطرة عىل مأرب«.

وأشار العرادة إىل أن خرباء إيرانيني وسوريني ولبنانيني يديرون معارك يف مأرب ويدربون املليشيا، 

مؤكداً وجود قتىل من حزب الله يف معارك مأرب ونظراً ألهمية املقابلة فقد رأت صحيفة 26سبتمرب 

إعادة نرشها.. فإىل نص الحوار:

    نحن مع المبادرة الســعودية الشــجاعة لكننا تعودنا 
نكوص المليشيا بالمبادرات واالتفاقات 

    المليشيا الحوثية اإليرانية تسعى لتحويل اليمن إلى بؤرة إرهاب طائفية 
    من ينكر مواقف المملكة الداعمة للشعب اليمني فهو جاحد وناكر للجميل
    المليشيا الحوثية مشروع خراب وقتل ودمار وارتباطها 

بالمشروع الطائفي اإليراني ضاعف من خطرها 
    قتلى من حزب الله وخبراء سوريين ولبنانيين في صف المليشيا الحوثية
    اليمنيــون ســيصنعون في مناطق ســيطرة المليشــيا 
تاريخهم ولن يقبلوا باستمرار هذا العار يوصمهم لألبد
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بدايًة يوضح أمني عــام نقابة املعلمني 
اليمنيني- حسني الخوالني " هدف مليشيا 
الحوثي من تدمــري التعليم، وهو خلق جيل 
جاهل يمكنها قيادته كيفما تشاء، وتضمن 
عدم معارضته لحكمها القائم عىل الساللية 
املقيتة، جيــل يتقبل خرافاتهــا يف أن لها 
الحــق اإللهي يف الحكم بعيداً عن األســس 

الديمقراطية والنظام الجمهوري".
 وأكد الخوالني يف حديثه لـ"26 سبتمرب": 
أن تغيري املناهج من قبل مليشــيا الحوثي 
يجري عىل قدم وســاق وبصورة ممنهجة، 
يغرسون خالله مبادئ تقديس االشخاص 
واملذهب الساليل، كما يغرسون قيم الكراهية 
والحقد وسب الصحابة، وبطريقة مخالفة 
لكل املبادئ العامة ألهداف الرتبية والتعليم 
التي نص عليها دستور الجمهورية واألسس 

العامة للرتبية والتعليم". 
 وتطرق أمني عام نقابة املعلمني اليمنيني 
إىل مخاطر تلك املساعي، ومنها القضاء عىل 
كل قيم الجمهورية، وإعــادة اليمنيني إىل 
حكم الفرد البغيض املستبد، وخلق الضغائن 
والرصاعات، فضــاًل عن إنهاء مبادئ العدل 
واملساواة، وتكريس الكراهية والبغضاء بني 
املجتمع، إضافًة إىل تمزيق األوارص االجتماعية 
واوارص املحبة واإلخاء التي يتميز بها املجتمع 
اليمني األصيل". مضيفــاً:" كما أن تغيري 
املناهــج وتدمري التعليم من قبل مليشــيا 
الحوثي يستهدف هوية األمة اليمنية، وينرش 
التخلف والجهل، ويمنــع التطور والنماء، 
ويوجد جيالً متخلفــا ال يمكن به أن نلحق 
بركب األمم املتطــورة، وال يمكن أن نحقق 

لشعبنا الرخاء والعدل". 
ودعا الخوالني مــن وصفهم بكل القوى 
الشعبية املحبة للجمهورية، وكل جماهري 
الشــعب إىل القيام بواجبها يف مواجهة تلك 
الهجمــة الخبيثة التي تســتهدف تحريف 
املناهج التعليمية والرتبوية". كما دعا كافة 
وســائل اإلعالم بكل أنواعها ومستخدمي 
الوســائط االجتماعية بأنواعها إىل القيام 
بواجبهم يف تبيني وتوضيح للشعب مخاطر 
ومآالت تحريف املناهــج والوقوف ضدها 
وبقوة". مشدداً "كما أن عىل العلماء واجب 
البيان واالرشاد، ويلحق بذلك كل املؤسسات 
الثقافية ويف مقدمتها املســاجد واملنتديات 
ودور األدب وغريها".. مؤكداً" البد من ثورة 

مجتمعية إلنقاذ التعليم".

 الحوثي وزيرًا للتربية بدايات تدمير التعليم
مسؤول شؤون املعلمني يف نقابة املعلمني 
اليمنيني- أحد كوادر وزارة الرتبية والتعليم 
- فؤاد باربود يؤكد:" أن مليشــيا الحوثي 
ومنذ انقالبها عىل مؤسسات الدولة والعملية 
الرتبوية تعاني الكثري من الويالت، واملعلمني 

يعيشون أسوأ أوضاع". 
وقال يف حديثه لـ"26 ســبتمرب:" أخذت 
املليشــيا عــىل عاتقها منــذ الوهلة األوىل 
لسيطرتها عىل صنعاء بتعيني شقيق زعيم 
املليشيا يحي الحوثي وزيراً للرتبية والتعليم 
يف حكومة االنقالب، وأول عمل قام به تغيري 
اللجنة العليا للمناهج، من أجل أن يتمكنوا من 
إعداد مناهج جديدة توافق نهجهم الطائفي 
والســاليل، والذي يتناىف مع عقيدة املجتمع 

اليمني وهويته الوطنية".
 وأشار باربود:" أن أهداف مليشيا الحوثي 
يف ذلك السعي لتجهيل األجيال يف التعليم، ومن 
ثم استخدامهم لتجنيدهم يف جبهات القتال، 
كما تسعى لتوقيف العملية الرتبوية برمتها 
من خالل تعمدها إيقــاف رواتب املعلمني 
واستهداف الكوادر الرتبوية ومضايقتهم". 
مضيفاً:" اضطروا للبحث عن أعمال أخرى، 
فضالً عن النزوح ملناطق يجدون فيها أمنهم 
وسالمتهم، ما جعل املليشيا تقوم بفصلهم 
مــن وظائفهم ومالحقتهــم والزج بهم يف 
السجون، حتى يتسنى لها التحكم يف التعليم 
وتغيري املناهج، وتدريــس الطالب وغرس 
فكرها الطائفي يف عقولهم دون أي اعرتاض، 

مع تعيني عنارص أخــرى تؤمن بأفكارها 
ومرشوعها الطائفي".

 ولفت فؤاد باربود :" أن حماية الخرافة 
الحوثية وما تزعــم الحق االلهي يكون من 
خالل تنشــئة أجيال جاهلة غري متعلمة 
يؤمنون بأفكارها الطائفيــة والجهوية، 
وبالتايل ســعت لتعيني كوادر من أتباعها 
يف مراكز البحــوث ويف ادارات وزارة الرتبية 
والتعليم لإلرشاف عىل تغيــريات املناهج  

برمتها لتتناسب ومعتقداتها الطائفية".
وعدد مسؤول شــؤون املعلمني يف نقابة 
املعلمني" بعض ممارسات مليشيا الحوثي 
يف العملية التعليمية، ومنها تغيريها للمناهج 
بمالزم طائفية، وتغيري اســماء املدارس 
بأسماء رموز دينية من طائفتهم وقيادات 
من رصعاها، إضافــًة إىل تعمدهم توقيف 
التعليم بني الحني واآلخر بحجة احتفاالتها 
بأعياد طائفية دخيلة عىل املجتمع اليمني". 
مضيفاً:"من خالل تلك املناسبات الطائفية 
املتعددة خالل ست ســنوات أخذوا برتبية 
األجيال املتعددة وغرسوا يف عقول الطالب تلك 
االفكار، ومن ثم قاموا بالزج بهم يف الجبهات 

ومحارق املوت".
 ويف حــني اعترب تلك املســاعي الحوثية 
ستجعل املجتمع اليمني يعيش مخاطر كبرية 
جدا، وأكد أن ذلك يحتاج إىل وقفة جادة من 
قبل املجتمع والحكومة ملواجهة تلك املساعي 
والخطر املجويس الذي يســتهدف العقيدة 
واالمة، ويستهدف االقليم العربي أجمع، ألنه 
يسعى إلحياء االمرباطورية الفارسية التي 
تسعى للسيطرة عىل الجزيرة العربية والعالم 

اإلسالمي برمته". حسب قوله.
 واختتم فؤاد باربود حديثه بقوله:" األمر 
خطري جدا أن لم تقم مؤسسات الدولة ممثلة 
بوزارات الرتبية والتعليم واإلعالم واألوقاف 
واإلرشــاد، لتوعية املجتمع بتلك املخاطر، 
وتطمــن املجتمع الواقع تحت ســيطرة 
املليشــيا أن الدولة قادمة وأن مؤسسات 
الدولة ستســتعاد، وأن هــذه الجماعة إىل 

زوال".

:
ً
التغييرات في المناهج كارثة حاضرًا ومستقبال

مدير مكتــب الرتبية والتعليــم بأمانة 
العاصمة- عبدالحليم الهجري يقول:" منذ 
اللحظات األوىل لســيطرة مليشيا الحوثي 
عىل صنعاء وهي تســعى جاهدًة لتغيري 
مناهج التعليــم، وخاصًة مــواد الرتبية 

اإلسالمية واللغة العربية والتاريخ والوطنية، 
حيث أحدثت يف تلك املواد تغيريات ممنهجة 
مستهدفة إدراج كثري من أفكارها املنحرفة 
يف املناهج وتكريــس الحق االلهي يف الحكم 
ونظرية االصطفاء، وتشويه الصحابة والزعم 
انهم اغتصبوا الخالفة ونكثوا بوصية النبي 

صىل الله عليه وسلم".
 واعترب الهجري يف حديثه لـ"26 سبتمرب:" 
التغيريات التي احدثتها مليشــيا الحوثي يف 
املناهج خطرية جدا عىل حارض ومستقبل 
اليمــن واملنطقة ككل، ألنهــا كما يقول:" 
ستخرج أجياالً متشبعة باألفكار الطائفية 
الهدامة، ومتنكرًة ألصحاب رسول الله حملة 
القرآن والسنة املطهرة، كما ستحول البالد إىل 

حضرية للمرشوع اإليراني الخبيث".
 وأكد عبدالحليم الهجري :" عىل رضورة 
تضافر الجهود الرسمية والشعبية يف مواجهة 
تلــك التجريفات التي تطــال املناهج، من 
خالل حرص ما شابها من تغيريات وإبرازها 
إعالمياً، والتنبيه عىل خطورتها، وتذكري اآلباء 
تحت سلطة املليشيات بأهمية الحفاظ عىل 
معتقدات أبنائهم، وتوعيتهم بأكاذيب الحوثي 

وتحصينهم منها".
 ودعا مدير مكتب الرتبية والتعليم بأمانة 
العاصمة:" وزارات الرتبية والتعليم واألوقاف 
واإلرشاد ووزارة اإلعالم إىل القيام بدورها يف 
صياغة الثوابــت الوطنية اليمنية، ونرشها 
عرب كل الوسائل، واالستفادة من الجهود التي 
تقوم بها مؤسسة القلم التنموية يف تحليل 

املناهج املحرفة، وإبــراز مخاطرها كونها 
تعمل يف مجال الهوية منذ فرتة ولديها إنتاج 

خاص يف ذلك".

 الدعوة إلى حملة شعبية وتعبئة عامة
مدير مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة إب- 
أمني الشفق يقول:" تسعى مليشيا الحوثي 
إلنشاء جيل يؤمن بحقها يف الوالية عىل الناس 
كونها من آل البيت ، وهذا يعني أن هذا الجيل 
يرتبى عىل اإلذعان والســمع والطاعة لها 
وبالتايل تتحكم باألجيال فتسوقها إىل جبهات 

القتال بصورة دائمة".
  وأضاف يف حديثه ل26 ســبتمرب:" ألن 
مليشــيا الحوثي تعي  األهمية التي تحتلها 
عمليــة الرتبية والتعليــم يف تربية النىشء، 
وأن التعليم هو الطريق الوحيد للقضاء عىل 
الطبقية والعنرصية بني أفراد املجتمع، بالتايل 
يعملون عىل تجهيل بقية أفراد الشعب ليسهل 
السيطرة عليه وتوجيهه بما يريدون، وتربية 
األجيال عىل الحقد كل من يعارض او يقف 
يف وجه مرشوعه التوسعي". الفتاً إىل أن ذلك 
هو نفس الســالح الذي استخدمه أسالف 
الحوثيني قبل ثورة 26 سبتمرب املباركة، بينما 
هم يبعثون بأوالدهم وأقربائهم للدراسة يف 

الخارج".
 ورأى مدير مكتــب تربية محافظة إب" 
سعي مليشيا الحوثي لتغيري املناهج، يهدف 
إىل ترســيخ مفاهيم قداســة الحرب التي 
يخوضونها يف عقول الناشــئة، باعتبارها 
حرباً ضد اليهود وأمريكا وأدواتهم يف اليمن 

واملنطقة".
 واستدل عىل تلك املساعي الحوثية عقب 
سيطرتهم عىل محافظة صعدة يف 2011م 
حيث استبدلت املناهج بمؤلفات )مالزم( 
حسني الحوثي، وهي بذلك تطرح نظاماً 
تعليمياً مختلفاً؛ ينال من القيم ويفخخ 
املقررات مذهبياً وطائفياً، ويقيض عىل 
حالة التعــدد يف اآلراء واملذاهب باملناهج 

الدراسية".
 وأشار أمني الشــفق " أن املليشيا ركزت 
بالدرجة األوىل عىل كتب "الرتبية اإلسالمية 
والتاريخ" التي تقــول إنها  "مليئة بالفكر 
التكفريي والوهابي لتمرير مرشوع التعديل"، 
ولذلك أمر الوزير الحوثي كما تشري تقارير 
إعالمية بإتالف "كتب الدراسات اإلسالمية 
يف مطابع الكتاب املدريس، وســحب النسخ 
املوجودة منها يف املدارس" منوهاً أن الوزير 
الحوثي بدأ إجراءاته بتشــكيل لجنة إلعادة 
صياغة املناهج الرتبويــة وخصوصاً مواد 
الرتبية اإلسالمية والتاريخ، أعقب ذلك تعيني 
مدير جديداً ملطابع الكتاب املدريس من أبناء 

جماعته".
ودعا الرتبوي أمني الشــفق ملواجهة تلك 
املخاطــر إىل أن تحول إىل قضيــة رأي عام 
بخطاب مشرتك مع كل املترضرين". كما دعا 
وزارة الرتبية والتعليم إىل إعداد رؤية شاملة 
ملواجهة املخاطر وفق األهداف املذكورة سلفاً 
وترشك فيها كافة الجهات الحكومية، بحيث 
تصبح توجها رسمياً للدولة ومن ينارصها 

من األشقاء".

 كما دعا إىل إعداد حملة شــعبية وتعبئة 
عامة برشاكة الجميع، يصــل أثرها إىل كل 
بيت وارسة بالتخوف والتحذير والتشكيك فيما 
هو ممارس ومطروح يف املدارس واملؤسسات 
التعليمية والدورات واملراكز لدى مليشــيا 

الحوثي".

معركة التعليم موازية للمعركة العسكرية
الربوفيســور فؤاد البنا قال:" إن مليشيا 
الحوثية تعرف أن أشجارها الزقومية ال يمكن 
أن تنمو إال يف تربة الجهل، لذلك تقوم بتجفيف 
منابع املعرفة والوعي بكل ما تمتلك من مكر 
وإرهاب وحيل شيطانية". مضيفاً:" وهي 
تستفيد يف هذا املضمار من خربات اإلمامة 
التي اســتمرت لقرون بفضل الجهل الذي 

أشاعته يف صفوف اليمنيني".
وأكد البنا " انه حينما هبت نسائم املعرفة 
عىل بعض اليمنيني يف منتصف القرن العرشين 
حركت هوامــد الكرامــة وأيقظت خوامل 
الحركة ضــد الظلم والطغيــان، فتتابعت 
الثــورات يف 1٩٤٨ و1٩٥٨ و1٩٦1 وتوجت 

بانبالج فجر الحرية يف سبتمرب 1٩٦٢م".
وأشــار الربوفيســور فؤاد البنا " أن 
الحوثيني يســعون لالســتفادة من تلك 
الخربة، بمحارصة مساحات املعرفة وطرد 
محركات الوعي والتضييق عىل مشاعل 
الثقافة". مؤكداً:" أن الواقع يشــهد بأن 
املعركة تجري ضد املعرفة عىل قدم وساق 
يف موازاة املعركة العسكرية ضد الرشعية 
الدســتورية والحريــة والديمقراطية 

واملساواة والوحدة الوطنية".

إنقاذ التعليم بأسقاط االنقالب الحوثي
 األستاذ الجامعي الدكتور - محمد البيل 
" يؤكد أن مليشيا الحوثي عمدت يف املناطق 
الواقعة تحت سيطرتها إىل العبث باملناهج 
التعليمية، وذلك محاولًة منها لتمييع هوية 
الجيل اليمني، وإفســاد قيمــه وأخالقه، 
وتأصيل خرافة االمامة والوالية، وترســيخ 

االستعالء الساليل".
واعترب البيل يف حديثه ل26 ســبتمرب:" 
البؤس والجهل واملــرض والظلم والخوف 
واملجاعة التعبــري الحقيقي للحكم اإلمامي 

الكهنوتي الثيوقراطي البغيض".
وأضاف:" أصيب مجتمعنا اليمني بهذه 
األوبئة القاتلة منذ حــل يف أرضنا فريوس 
اإلمامة الســاللية، ولقد قــاوم اليمنيون 
هذا الوباء الســاليل عرب القرون وال يزالون 

يقاومونه ويقاتلونه". 
 وقال الدكتور محمد البيل:" إنه من خالل 
اســتقراء املايض ومشاهدة الحارض وجدنا 
أن هذه العصابة الساللية ال تنبت إال يف بيئة 
يهيمن فيها الجهل، وال تنمو إال يف ظل الخرافة 
والدجل، ولذلك فإنهم أول ما يستهدفون يف 
كل عودة من عوداتهم أركان املعرفة، فيقتلون 
العلماء و يدمرون مراكز التعليم من مدارس 
ومساجد ودور قرآن". مضيفاً:" كما يسعون 
دائما لتشويه العلماء واملقاومني ملرشوعهم 
الكهنوتي وإلصاق كل نقيصة بهم، فيقومون 
بإطالق كل قبائح األوصاف فيهم، يف محاولة 

« تضع الرأي العام أمام عملية تدمير المليشيا الحــــــــــــــــــــــــوثية للمستقبل «
أكاديميون وتربويون وحقوقيون يحذرون من كارثة وشيكة على المجتمع جراء استهداف مليشيا الحوثي للعملية التعــــــلــيــــــــــــــــــــــــــمــية.. ويؤكدون على ضرورة اهتمام الحكومة بالتعليم

جرائم وانتهاكات مليشيا احلوثي بقطاع التعليم واملــــــــعلـــمني..  معركة منسية 
 سعت مليشيا الحوثي جاهدًة ومنذ انقالبها قبل ست سنوات عىل 
الرتكيز عىل التعليم، ملا ترى فيــه أهمية كبرية يف نرش مرشوعها 
الطائفي يف عقول األجيال، والتعمد يف تدمري العملية التعليمية التي 
ترى فيها عدواً لها، والجهل املرتع الخصب لبث سمومها الطائفية، 
واستخدام الطالب يف التجنيد للزج بهم يف معاركها، وبالتايل سارعت 
لتعيني شقيق زعيم املليشيا يحي الحوثي وزيراً للرتبية والتعليم يف 
حكومة االنقالب ليقوم بذلك الدور بدءاً من إقصاء الكوادر الرتبوية 
وصوالً لتغيري املناهج الدراسية.. أكاديميون وتربويون وحقوقيون 
حذورا يف حديثهم لـ»26 ســبتمرب« من كارثة كبرية عىل املجتمع 

اليمني واملنطقة العربية أجمع جراء تلك املساعي الحوثية.

   استطالع/ جبر صبر

  الخوالني: ال بد من ثورة مجتمعية إلنقاذ التعليم
  الهجري: التغييرات التي أحدثتها مليشيا الحوثي في المناهج 

 
ً
ستحول البالد إلى حظيرة للمشروع اإليراني الخبيث وستخرج أجياال

متشبعة باألفكار الطائفية الهدامة
  باريود: أول عمل قام به الحوثيون هو تغيير اللجنة العليا للمناهج 

ليتمكنوا من إعداد مناهج توافق نهجهم الساللي والطائفي الذي يتنافى مع 
عقيدة المجتمع وهويته الوطنية

 الشفق: نظام المليشيا التعليمي ينال من القيم ويفخخ 
المقـــــررات مذهــــبيًا وطائفيًا 

 البرفسور البنا: مليشيا الحوثي تعرف أن أشجارها 
الزقومية ال تنمو إال في تربة الجهل لذلك تعمل على 

تجفيف منابع المعرفة والوعي
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*ىف البداية كيف ترى تعامل املليشيا 
الحوثية مع العملية التعليمية؟

سارعت جماعة الحوثي املسلحة بعد 
االنقالب إىل فرض هيمنتها عىل القطاع 
التعليمي بالكامل، وجعلته تابعا إلرشاف 

وإدارة القسم الرتبوي يف الجماعة.
فمن يديــر التعليــم يف املحافظات 
واملديريات التي يســيطر عليها الحوثي 
ليــس مكاتب الرتبية بل من يســمون 
باملرشفني الرتبويــني والثقافيني الذين 
لم يكونوا يف السابق من موظفي وزارة 

الرتبية والتعليم.
يف كل محافظة ومديرية هناك مرشف 
تربوي، يقوم بمهام وصالحيات مديري 

مكاتب الرتبية ومراكز التعليم.
يمكن القول: إن التعليم يف صنعاء وما 
حولها بات جزءا من الحرب ورافدا ثريا لها.

ولم تعد املــدارس هناك معنية بالعلم 
واملعرفة والحياة والسلم، بقدر ما أصبحت 
ساحة للتعبئة املذهبية والعنرصية وأداة 

للحشد وتجنيد الصغار.
* كيف ترى تأثري تلك املتغريات عىل 

عقول الطلبة يف املستقبل؟
تسييس الحوثي للتعليم واملناهج يشكل 
مخاطر فكرية مفزعة من شأنها أن تعمق 
الفجوة الثقافية يف اليمن، وأن تنتج جيال 
من ماليني األطفال املحارصين بثقافة 

العنف والكراهية واألفكار املذهبية.
هذا الجيل ســيكون مأساة اليمن يف 
املستقبل إن لم يتوقف الحوثي عن توظيف 

التعليم ملصالحه الساللية والعسكرية.
*ما مدى صحة وجود خرباء إيرانيني 

لإلرشاف عىل املناهج؟
مصادر يف صنعاء أكدت لنا وجود فريق 
من الخرباء اإليرانيني يف صنعاء، يرشفون 
عىل تغيري املناهج الدراسية ونقل تجربة 
إيران يف السياســة الرتبوية واملحتوى 

العلمي.
*ما هى األهداف مــن وجود هؤالء 

الخرباء؟
من بوابة التعليم بدأت خطوات التمدد 
اإليراني يف اليمــن واملنطقة، وتوظيف 
عقيدة املذهب وتــراث الطائفة الخرتاق 
العمــق العربــي، والرتويــج ل"والية 
الفقيه"، وتطويع النصــوص الدينية 
لخدمة املرشوع اإليراني التوسعي القائم 
عىل فكرة االستحقاق التاريخي وأوهام 

استعادة اإلمرباطورية الفارسية.
واملعروف أن سياســة تغيري املناهج 
الزمت املرشوع اإليراني التوسعي، ليس 
يف اليمن فحسب، بل يف العراق ويف لبنان 

ويف سوريا.
ففي العــراق يجري تغيــري املناهج 
بصورة تدريجية منــذ الغزو األمريكي 
لبغــداد يف 2003م، وقد وصف الربملاني 
مثال األلويس مناهج الرتبية اإلسالمية 
التي أدخلت عليها األحزاب املوالية إليران 
عدة تغيريات بقوله " إن هذه املناهج ال 
تمثل اإلســالم أصال، فهي تهدف لخلق 
هوية دينية: فاشــيتية، وإن املخاوف 
تساورني من أننا سنواجه تيار طالبان 
جديداً يف العــراق عندما تتخرج األجيال 

الحالية من املدارس".
ويف سوريا وقع وزير الرتبية السوري 
مع نظريه اإليراني العام الفائت اتفاقية 
تقيض بإرشاف إيران عىل تغيري املناهج 

السورية.
وكل هذا يؤكــد وجود مخطط إيراني 
لالستعمار الثقايف وتغيري وجه املنطقة 
العربية مــن خالل فضــاءات التعليم 
بالتوازي مع الســيطرة العســكرية 

ملليشياتها عىل األرض. 
*ما هى أبرز التغيريات التى حدثت ىف 

تلك املناهج؟
يوظف الحوثي قطاع التعليم لتنشئة 
جيل مؤمن بفكــر جماعته، كمحاولة 
للسيطرة عىل املجتمع بعد أن سيطر عىل 

السلطة بالقوة.
يراهن عىل التعليــم لتغيري الرتكيبة 
السكانية لصالحه، وصناعة ما يسمى 
يف املرشوع اإليراني التوسعي ب"مجتمع 
الحرب" بما يؤسس لرصاع أهيل طويل 

املدى.
 وقد أجرت جماعة الحوثيني املسلحة  
187 تعديال إضافيا عــىل مناهج العام 
الدرايس الحــايل )2020/2021م(، بعد 
أن كانت قد أجرت 234 تعديال يف األعوام 
الفائتة عىل مناهج املرحلتني األساسية 

والثانوية يف مناطق سيطرتها.

من بني هذه التغيريات الجديدة أدرجت 
ذكرى االنقالب الحوثي عــىل الدولة يف 
21 سبتمرب 2014م كمناسبة وطنية يف 
كتاب "الرتبية االجتماعية للصف الرابع 

األسايس".
وضمنت سرية وصورة القائد الحوثي 
"صالح الصماد" كرمز وطني يف كتاب 
"الرتبيــة الوطنية للصف الســادس 

األسايس".
وأدخلت حروب اإلمامة كحرب القاسم 
بن محمد، وحرب املنصور وابنه يحيى 
حميد الدين للسيطرة عىل الحكم ضمن 
"كتاب الرتبية الوطنية للصف الخامس 
األسايس" باعتبارها ثورات يمنية خالدة 

تستحق االحتفاء.
وتغيريات أخــرى يف املحتوى العلمي 
تسعى لتوســيع حركة التشيع وتعيل 
من قيمة الحــروب اإلمامية التاريخية، 
ومن فكرة االستحقاق اإلمامي للسلطة 
يف اليمن، ومن تخليد القيادات اإلمامية 
والحوثية كرموز ملهمة يف ذاكرة األجيال 
الناشئة، بما يعزز من ادعاء الحق اإللهي 
للحوثي والســاللة اإلمامية وأحقيتهم 
يف الســلطة والثروة ووجــوب اتباعهم 

والتسليم لهم باألمر.
*كيف يتم مواجهة تلك الطائفية التى 

يتم غرسها ىف عقول الطالب ؟
تتعامل الدول مــع التعليم باعتباره 
قضية أمن وطني وقومي، ومســؤولية 

مشرتكة بني كافة أفراد املجتمع.
لكن األطفال يف صنعــاء يعربون إىل 
املوت من املدارس..هذا الجيل الذي يجنده 
الحوثي للقتال، واملتوشح ببندقية يفوق  

طولها قامته هو فاجعة اليمن املقبلة.
وملواجهة تســييس التعليم واملناهج 
نتحدث يف نقابة املعلمني لإلعالم والدولة 
واملنظمات املحلية واألجنبية واملجتمع 
الدويل لالتفاق عىل أن التعليم يجب أن يظل 
ذا طابع مدني وهوية وطنية، مع منهج 
درايس يبني السالم واالستقرار يف اليمن.

والحقيقة أنه ال يمكن حماية وإعادة 
بناء التعليم يف مناطق سيطرة الحوثي إال 

من خالل نظام دعم دويل.
* وماذا عن أوضاع املعلمني ىف منطقة 
سيطرة الحوثى؟ وهل هناك تواصل 

معهم؟
يعيش املعلمون يف ظل استمرار االنقالب 

الحوثي أسوأ مراحل حياتهم.
فقد تعرض اآلالف منهم للقتل والخطف 
والتعذيب حتى املوت واإلخفاء القرسي 
والترشيــد عىل أيدي املليشــيا الحوثية 
وبســبب االنقالب انقطعــت مرتبات 
عرشات اآلالف من الرتبويني، وأن استمرار 
االنقالب يسهم يف أن يعيش املزيد منهم يف 

قلب الجحيم. 
* كلمة أخرية تود قولها؟

  أدعو الجميع يف اليمــن ويف اململكة 
واملنطقة العربية كافــة إىل منح قطاع 
التعليم يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي 
أهمية قصوى، والعمل بجدية واهتمام 
إليقاف تسييس الحوثي للتعليم، حيث 
يوجد يف مناطق سيطرته أكثر من 3 مالين 
طالب وطالبة، معرضون لخواطر وكوارث 
مستقبلية نتيجة مساعي مليشيا الحوثي 

لغرس أفكارها الطائفية يف عقولهم.

 المسؤول اإلعالمي لنقابة المعلمين 
:» « اليمنيين لـ

خرباء إيرانيون يرشفون عىل تغيري املناهج الدراسية 
يدير التعليم مشرفو مليشيا الحوثي 

وفقًا للسياسة التربوية اإليرانية
 يتحدث املسؤول اإلعالمي لنقابة املعلمني اليمنيني - يحي اليناعي يف حوار معه 

لـ»26 سبتمرب« حول مساعي مليشيا الحوثي يف تغيري املناهج الدراسية بأخرى 

طائفية بإرشاف خرباء ايرانيني، اضافًة اىل عدد من جرائم مليشيا الحوثي بحق 

التعليم واملعلمني يف مناطق سيطرتها.

   استطالع/ جبر صبر

منهم لرصف الناس عنهم كي ينفضوا من 
حولهم". الفتاً إىل انه لم يسلم من افرتاءاتهم 
أحد ممن وقف ضــد ظلمهم وكهنوتيتهم، 
ابتداًء من أبو الحســن الهمداني ونشوان 
الحمريي مرورا باإلمام ابن األمري الصنعاني 
واإلمام الشوكاني واملقبيل، وصوالً إىل أحرار 
48 الذين اتهموهم بأنهم يريدون اختصار 
القرآن بل وصفوهم بالكفر وأنهم فرقة من 

فرق اليهود". 
واستدل عىل ذلك بقوله:" رأينا كيف صنعت 
مليشيا القتل والخراب الحوثية يف كل منطقة 
دخلتها، حيث بادرت باســتهداف املدارس 
بالتفجري، واعتقلت املدرسني وأساتذة وطالب 
الجامعات، والعلماء وأئمة املساجد، وزجت 
بهم يف السجون،  بل أن العرشات منهم ماتوا 
تحت التعذيب". مضيفاً:" ولم تكتف هذه 
املليشيا بذلك بل عملت عىل الدفع باآلالف من 
األطفال وطالب املدارس إىل الجبهات وترك 

مقاعد الدراسة".
 ولفت الدكتور البيل:" أن العصابة الساللية 
الحوثية تتعمد إىل تزييف الوعي املجتمعي 
وتزوير التاريخ للطعن يف مخالفيهم أمثال 
الفقيه ســعيد، وإطالق مســمى )سعيد 
اليهودي(  عىل هــذا الثائر العظيم، حيث ال 
يزال ينطيل هذا األمر عىل الســواد األعظم 
من أبناء هذا الشــعب، ويقومون بتمجيد 
رموز طغيانهم أمثال الطاغية يحيى الريس 
والطاغية عبدالله بن حمزة، ووصفهم بكل 
أوصاف التمجيد، وتصوير أنهم رموز للعدل، 
فيما هم ليسوا إال مجرمني قتلة"- حد قوله- 

منوهاً:" إىل 
رسقة املليشيا وإخفائها الكتب والكتابات 
التي تفضح قبحهم، كمــا فعلوا يف كتاب 
اإلكليل للهمداني الذي أخفوا منه الكثري، وذلك 

ضمن وسائلهم يف تزييف التاريخ".
ودعا األكاديمي الدكتور محمد البيل:" كل 
أحرار الشعب اليمني إىل املسارعة يف استنقاذ 
الشعب والوطن، وذلك بااللتحام بالجيش 
الوطنــي، والعمل عىل إســقاط االنقالب 
الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها، ثم 
بعد ذلك العمل عىل نرش العلــم واملعرفة، 
وبناء املدارس واملعاهد والجامعات يف ربوع 
اليمن". مؤكداً: أنه لن يتم الخالص من شبح 
عودة هذه املليشيا وجرائمها يف كل حقبة إال 
بالعلم واملعرفة، وتحصني الجيل بقيم الحرية 

والكرامة واملساواة".

التحذير من كارثة مجتمعية كبيرة
 الباحــث واملحلل الســيايس- الدكتور 
عبدالخالق السمدة " رأى أن هدف املليشيا 
الحوثية من تدمــري العملية التعليمية، هو 
طمس الهوية اليمنيــة ملناقضتها للهوية 
الطائفية لجماعتهم الســاللية، والنيل من 
التاريخ املرشق والنضايل لليمنيني ورصاعهم 
مــع فكرهم العنرصي، مع تســميم فكر 
األجيال القادمة باألفكار التضليلية الكهنوتية 

اململوءة بالدجل والخرافة".
 وأضاف يف حديثه ل26 ســبتمرب:" كما 
تسعى مليشيا الحوثي من خالل ذلك إلصباغ 
املجتمع بالصبغة املذهبية والطائفية، وسلخ 

اليمن من بعدها العربي واإلسالمي لصالح 
األجندات اإليرانيــة، ومحاولًة منها إلعادة 
رسم الخارطة الديموغرافية للمجتمع اليمني 
لشعورها أنها أقلية منبوذة بفكرها وسلوكها 

االستعالئي".
وأشار الســمدة:" إىل أن أهم املساعي 
الحوثية وأخطرها التي تسعى لتحقيقها 
تكمن يف التحريف العقدي، واستبدال العقيدة 
الصحيحة والســليمة للمجتمع بعقيدة 
محرفة تمجد الساللة وتقدسها، وتسلب 
منه حقه يف الحرية والعدالة واملســاواة، 
وتعيد الفرز الطبقي للمجتمع الذي قضت 
عليه ثورة ســبتمرب وكان أحــد أهدافها 

الستة". 
 وأكــد " أن التدمري املمنهــج العملية 
التعليميــة يحمــل مخاطر كبــرية عىل 
مستقبل األجيال وثقافتها ونزعتها الوطنية 
التحررية". الفتاً إىل أن استمرار هذه الجماعة 
الظالمية يف السيطرة عىل العاصمة صنعاء 
واملحافظات الخاضعة لسلطتها ينذر بكارثة 
مجتمعية كبرية قــد اليتعاىف املجتمع منها 
بشكل رسيع، وتؤسس لجيل جاهل ملغم 

فكريا وسلوكيا".
 ورأى الدكتور عبدالخالق الســمدة:" أن 
أقرب حل ملواجهة ذلك هو الحسم العسكري، 
واســتعادة الدولة املختطفــة، وبغري ذلك 
ستبقى جهوداً ترقيعية ال تحقق لليمن دولة 
مستقرة وال تحفظ للوطن هوية، أو لألجيال 

تربية وثقافة سليمة". حسب تعبريه.

 مناقشة أمر التعليم على أعلى المستويات
الكاتــب الصحفــي والحقوقي همدان 
العليي" يعترب هدف مليشــيا الحوثي من 
اســتهداف العملية التعليميــة بالدرجة 
األساســية هو هدف آني مرحيل يتمثل يف 
تحويل الطالب األطفال إىل جنود، فيكرِّسون 
املدارس الصطياد األطفال وتعبئتهم بمفاهيم 
تحريضية كالعنف والكراهية، ثم رفد جبهات 

القتال بهؤالء األطفال".
ويرى يف حديثه لـ"26 سبتمرب:" هدف 
املليشيا االسرتاتيجي طويل املدى يف ذلك، 
محو وتحريف الهويــة اليمنية، وتحويل 
اليمنيــني إىل أدوات الســتهداف املحيط 

اإلقليمي أجمع".
 كما رأى العليــي" عملية تغيري املناهج 
الدراسية ُتعدُّ أقل طريقة تعليمية قادرة عىل 
خلق تأثري يف املنظومة الثقافية لدى الطالب 
اليمني، وذلــك ألن الحوثيني يحاولون قدر 
املستطاع تحاِش تهمة التطييف أو حوثنة 
املجتمع، ويحاولون تحقيق مآربهم تلك من 
خالل األنشطة املدرسية األخرى، كأسبوع 
الرصخة، ويوم الشــهيد، ويوم عاشوراء، 
وكل هذه املناسبات املبتدَعة الذي يحاولون 
من خاللها تغيري ثقافة اليمنيني من خالل 

تغيري ثقافة الطالب الطفل".
 ويشري  إىل مخاطر تلك املساعي الحوثية، 
وتتمثل يف استهداف مبدأ التعايش باملجتمع، 
واســتهداف حرية التعبري، ثم االستهداف 
لالستقرار املجتمعي ككل، ألن الفكر الحوثي 
ومناهجه فكر تعبوي، يشحن الفرد بأفكار 

متطرفة". حسب قوله.
 مؤكداً أن املناهج الدراسية الحالية التي 
وضعتها مليشــيا الحوثي تصنع حالة من 
عدم االســتقرار، وتعــزز روح العنرصية 
لدى الطالب".  ويــرى أن التخلص من كل 
ذلك ومواجهة هــذه األيديولوجيات املدمرة 
للجماعة الحوثيــة، بتحرير كافة األرايض 
اليمنية من النفوذ الحوثي، ألن هذه الجماعة 
عي  الطائفية لن تتخىل عن مرشوعها التوسُّ
هذا إال إذا ُسلِب منها بالقوة كمثيلتيها من 

القاعدة وداعش".
 وقال همدان العليي:" إىل حني تحقيق ذلك 
النرص، يجب تشكيل منظومة متكاملة من 
الحلول واإلجراءات، تشكلها ثم تنفذها كل 
من وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة اإلعالم، 
ووزارة الثقافة كذلــك، ووزارة الخارجية 
كونها معنية باألمر، كما يجب أن ُيطرح امللف 
التعليمي، وما يتعرض له الطالب عىل مدى 
عمره الدرايس عىل طاولة املشاورات الوزارية 
العليا، ألن ما يقوم به الحوثيون ُيعدُّ انتهاكاً 
لحق االعتقاد والتعلُّم". مضيفاً بل أنه من 
رأيي الشــخيص أنه من الواجب عىل رئيس 
الحكومة وكذلك رئيس الدولةأن يخوضا يف 
تلكم املناقشات؛ ألنه أمر مهم وحساس يف 
املجتمع كالطفولة أو التعليم، وليس باألمر 
الهني كي يتم حرصه يف املستويات الدنيا من 
الحكومة، بل يجب أن تطرح هذه القضايا 
عىل كبار العاملني بالدولة؛ ُبغية الوصول 
لحلول جذرية لهذه الجرائم املرتكبة بحق 

الطفولة".

« تضع الرأي العام أمام عملية تدمير المليشيا الحــــــــــــــــــــــــوثية للمستقبل «
أكاديميون وتربويون وحقوقيون يحذرون من كارثة وشيكة على المجتمع جراء استهداف مليشيا الحوثي للعملية التعــــــلــيــــــــــــــــــــــــــمــية.. ويؤكدون على ضرورة اهتمام الحكومة بالتعليم

جرائم وانتهاكات مليشيا احلوثي بقطاع التعليم واملــــــــعلـــمني..  معركة منسية 

 البيل: المليشيا 
الحوثية تتعمد 

تزييف الوعي 
المجتمعي وتزوير 

التاريخ 
 السمدة:  أقرب حل لمواجهة 

التدمير الممنهج للعملية التعليمية 
يكمن في الحسم العسكري 

واستعادة الدولة المخطوفة
 همدان العليي: استهداف المليشيا 

الحوثية للعملية التعليمية له هدف آني 
يتمثل باصطياد النشء لرفد جبهاتها 

وهدف استراتيجي لمحو وتجريف 
الهوية اليمنية

 التعليم في صنعاء وما 
حولها بات جزءا من الحرب 

ورافدا ثريا لها
 يوظف الحوثي قطاع 

التعليم لتنشئة جيل مؤمن 
بفكر جماعته، كمحاولة 
للسيطرة على المجتمع

 أكثر من 3 ماليين طالب 
وطالبة في مناطق الحوثي، 
معرضون لخواطر وكوارث 

مستقبلية



الــعـدد )١٩٧٦( الـخـمـيـس ٢٦ شــعبان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٨ أبـــريــل ٢٠٢١م ملف88

حصلت 26 سبتمرب عىل تقرير حديث 
أعدته نقابة املعلمــني اليمنيني رصدت 
ووثقت فيه جرائم وانتهاكات مليشــيا 
الحوثي بحق التعليم واملعلمني يف مناطق 
سيطرتها عىل مدى ســت سنوات، منذ 
انقالبها عام 2014م حتى العام الجاري 

2021م
وحســب تقرير نقابة املعلمني، فإن ) 
1579( معلماً وإداريــاً يف قطاع التعليم 
تعرضوا للقتل عىل أيدي مسلحي مليشيا 
الحوثي، من بينهم )81( مدير مدرسة، 

و)1497( من املعلمني.
كما تعــرض )2642( معلماً إلصابات 
مختلفة عىل أيدي مليشيا الحوثي، نتج 

عن بعضها إعاقات مستديمة.
وأشــار التقرير إىل أن مليشيا الحوثي 
أصدرت قرارات إعدام بحــق) 10( من 
املعلمني، بينهم نقيــب املعلمني بأمانة 
العاصمة األستاذ ســعد النزييل، وخالد 
النهاري مدير مدرسة، إضافًة إىل)8( طالب 
آخرين، وذلك بعد أن قامت باختطافهم 

والزج بهم يف معتقالتها.
إما جرائم مليشــيا الحوثي يف جانب 
االعتقال واإلخفاء القرسي والتعذيب بحق 
املعلمني يف مختلف محافظات الجمهورية، 
فوثــق التقرير تعــرض ) 621( معلماً 
لالختطاف واإلخفــاء القرسي، احتلت 
محافظة الحديدة املرتبة األوىل من حيث 

العدد األكرب من املعلمني املختطفني.
ويف جانــب التعذيب حتــى املوت أكد 
التقريــر أن ) 14( معلمــاً ماتوا تحت 
التعذيب يف أقبية سجون مليشيا الحوثي، 
وكان أول معلم تويف تحت التعذيب حتى 
املوت بعد االنقالب الحوثي مبارشًة املعلم 
صالح البرشي، وتالحقت الحاالت حتى 

وصلت 14 معلما".
 ولفت التقرير إىل أن مليشــيا الحوثي 
تسببت بتهجري أكثر من )20 ألف معلم( 
بعد تعرضهم للتهديدات واملالحقات من 
قبل املليشيا، ما جعلهم يضطرون لرتك 
أعمالهم ومنازلهم وأقاربهم، والنزوح إىل 
محافظات أخرى لضمان أمن سالمتهم".
 وحســب تقرير نقابة املعلمني فأن 
مليشيا الحوثي تسببت بقطع رواتب 60% 
من أجمايل العاملــني يف القطاع الرتبوي 
والبالــغ عددهــم ) 290( الف موظف 
وموظفة، لــم يحصلوا عىل رواتبهم منذ 

ثالث سنوات من شهر سبتمرب 2017م.

 وأشار التقرير إىل أن االنقالب الحوثي 
تسبب يف حالة من الفقر املدقع يف صفوف 
املعلمني، دفعــت البعض منهم لالنتحار 

بسبب ضيق العيش".
 ويف ذات السياق رصدت نقابة املعلمني 
اليمنيني )5476( فعالية أقامتها املليشيا 

الحوثية للتعبئة العسكرية والطائفية يف 
مدارس العاصمة صنعاء خالل 47 يوماً 
فقط منذ فرباير املايض، استهدفت أكثر من 
نصف مليون طالب مقيد يف 310 مدرسة  
إلنتــاج جيل من املحارصيــن باألفكار 

الطائفية وثقافة العنف والكراهية".

خليل المليكي
نظمت الهيئة املدنية لضحايا تفجري 
املنازل األربعاء بمدينة مأرب جلســة 
اســتماع ملترضرات من جريمة تفجري 
املنازل بمحافظتي الجوف ومارب تحت 
شــعار "املرأة اليمنية معاناة التفجري 
والتهجري مأرب والجوف جرائم جديدة".

ويف افتتاح الجلســة أكــدت رئيس 
الهيئة األستاذة/ خديجة عيل، أن النساء 
واألطفال من أكثر املترضرين من جريمة 

تفجري املنازل وترشيد األرسة.
وأضافــت أن الهيئــة تنفــذ برامج 
للمترضرين، ســواء يف الجانب املادي 
أو تقديــم الدعم النفــيس لألهايل، وأن 
الهيئة تسعى ملســاعدة أكرب قطاع من 

املترضرين.
وقالت: إن الهيئة تعمل عىل استكمال 
توثيق كافة الحاالت للمنازل التي فجرتها 
مليشيا الحوثي يف كل املحافظات، وأن 
التحدي األكرب أمام اســتكمال التوثيق 
يتمثل يف املحافظات التي ال زالت تحت 

سيطرة املليشيا الحوثية.
وكشف تقرير ســابق للهيئة صدر يف 
ســبتمرب املايض عن عــدد املنازل التي 
فجرتها مليشيا الحوثي حيث بلغت 810 

منازل يف 17 محافظة .
يف جلسة االستماع تحدثت أم القسام، 
من محافظة الجوف، عن املعاناة التي 
واجهتها بعد احتالل املليشــيا الحوثية 

للجوف يف 2015، 2020.
واستعرضت أم القسام قصة نزوحها 

املتكرر وما عانته مع أرستها وأطفالها 
من أرضار مادية ونفسية، حيث نهبت 
املليشيات كل محتويات تلك املنازل قبل 
تفجريها، وأن معظــم األرس اضطرت 

للمغادرة باملالبس التي يرتدونها فقط.
وقالت أم القسام: إن مليشيا الحوثي 
بعد ســيطرتها عىل مديريــة املتون يف 
يوليو2015، فجرت أكثر من عرشة منازل 
يف املديرية بينها أربعــة منازل لوالدها 

وخامس لعمها.
وأضافت أنهم نزحوا وسكنوا يف العرب 
يف الخيام، قبل أن ينزحوا مرة أخرى إىل 
مأرب، وعادوا بعد ذلك إىل مدينة الحزم 
الجوف بعد تحريرها من املليشيات، وبنوا 
لهم منزال يف املدينة، غري أنهم اضطروا 
للنزوح منه مجددا مع سقوط املدينة بيد 

املليشيا يف مارس من العام املايض.
وأضافت أن ولدهــا، الذي لم يتجاوز 
الـ17 من عمره، بعد تفجري املنازل تأثر 
بشــكل كبري وتولد لديه دافع االنتقام 
نتيجة جرائم املليشــيا الحوثية وانتقل 
للقتال ضدهم يف الجبهات واستشــهد 

الحقا.
وأكدت أنها مع مجموعة من النساء 
يف املتون كن قد أكملن بناء مركز لخدمة 
نساء املنطقة يف محو األمية وتعليمهن 
الخياطة والحاسوب، لكن بعد سيطرة 
املليشيات عىل املديرية تم تفجريه وتفجري 
منزلها كونها مسؤولة التدريب يف املركز.
ويف نزوحها الثالث مــن الجوف بعد 
سقوطها بيد املليشيات يف مارس 2020، 
قالت: إنها غادرت بسيارتها مع أطفالها 
الـ7، كانت خائفة تميش يف الصحراء ال 

تعرف إىل أين تذهب.

وأضافت "خرجت بسيارتي مع أطفايل 
وقد تركنا وراءنا كل ما نملك وال نعرف إىل 
أين نلجأ وال نعرف الطريق نحو مأرب".

وأضافت أنها عندما كانت يف طريقها 
وسط الصحراء هربا من املليشيات وقعت 
بيد عصابة تقّطع ونهب، طلبوا منها أن 
تسلمهم سيارتها لكنها رفضت وأقنعتهم 

أن السيارة هي كل ما يملكون".
من جهتها تحدثــت الدكتورة أفراح 
الهجري )مختصة نفسيية( عن اآلثار 
النفســية التي يتعرض لهــا األطفال 
والنساء بسبب الحرب والترشيد والنزوح 

وتفجري املنازل.
وأكدت أن كل أبناء املجتمع يف املخيمات 
واملناطق التي فيها قتــال يعانون من 
صدمات نفســية، ويعتربون يف الطب 
النفيس معاقون نفسيا، بسبب االنتهاكات 
التي يعايشونها، غري أن أعراضها تظهر 

بشكل أكرب عند النساء واألطفال.
ورسدت الدكتــورة الهجري عددا من 
األعراض النفسية لدى األطفال تتمثل يف 
فقدان الثقة، واإلحساس بالعزلة والعجز، 
واضطراب الرتكيز، وتدهو الحالة الصحية 
وفقدان القيم، وارتفاع نسبة العدوانية 

وفقدان األمل وغريها من األعراض.
وأكــدت الدكتــورة أفــرح أن هناك 
حــاالت يف املخيمات يقطــر لها القلب 
دما بسبب الصدمات النفسية والنزوح 
املتكرر واستهداف املخيمات بالقصف 
ومشاهدة األطفال ألقرانهم أثناء قتلهم 
أو برت أطرافهم ما يولد لهم حاالت نفسية 
صعبة، داعية الجهات املسؤولة إىل فتح 
مراكز إلعادة تأهيل الحــاالت املتأثرة 

بالحرب نفسيا.

كشــفت وكالة أنبــاء إيرانية ،عن 
مخطط إلنشاء فرع إلحدى الجامعات 

اإليرانية يف العاصمة صنعاء.. 
وقال مسؤول الشــؤون الدولية يف 
جامعة "آزاد"  عالء الدين بروجردي، 
لوكالة "ُمهر" لألنباء: إن الجامعة تنوي 
فتح فرع لها يف اليمــن، بالتزامن مع 
إنشاء فروع يف كل من سوريا والعراق. 
وتعد جامعة "آزاد"، التي أسســها 
الرئيس اإليراني األســبق ورجل الدين 
)رفســنجاني( ووافق عليها املجلس 
األعىل للثــورة الثقافية يف عام 1982، 
إحدى األذرع الناعمــة لنظام املاليل يف 
إيران، وسبق أن افتتحت فروعاً لها يف كل 

من بريوت واإلمارات وأفغانستان ولندن، 
وكانت الفروع املنترشة يف بريوت بصفة 
خاصة ولبنان عامة األكثر نشاطاً خالل 

سنوات طويلة.
وتمهيدا لتنفيذ هذا املخطط، التقى 
املدعو حســن إيرلو، املدعو هشام 
رشف، املنتحل صفة وزير خارجية 
املليشــيا ، وناقشا ســبل تطوير 
العالقات بني الطرفــني يف املجاالت 
الصحية والتعليمية واألبحاث العلمية، 

وفق إعالم املليشيا.
ُيذكر أن مليشــيا الحوثي االرهابية  
بدأت العمل عىل إنشــاء قســم اللغة 
الفارسية يف جامعة صنعاء، منتصف 

2016م، بإرشاف مبارش من أحد عنارص 
الحرس الثوري اإليراني يف صنعاء يدعى 

مرتىض عابدين. 
وســبق أن قررت تعليق الدراسة يف 
بعض أقسام الجامعة، وخاصة يف كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، لصالح اللغة 

الفارسية .
يأتي هذا يف إطــار جهد كبري تبذله 
طهران لتغري الهوية الثقافية والدينية 
داخل املحافظات الواقعة تحت سيطرة 
املليشيا الحوثي التي تعمل عىل تنفيذه 
تحت ارشاف خرباء إيرانيون واخرون 
تابعون لحزب الله متواجدين يف صنعاء 

لهذا الغرض .

إيــرلــو يمهد لـــبدء تنـفـيـذه

خمطط إيراين جديد يستهدف التعليم العايل يف صنعاء 

«: تحصل على تقرير يوثق جرائم مليشيا الحوثي بحق التعليم  «
والمعلمين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها خالل ست سنوات

أكثر من 1500 معلم تعرضوا للقتل عىل أيدي مسلحي احلوثي

خالل جلسة استماع لضحايا تفجير المنازل

إحدى املتحدثات من اجلوف : مليشيا احلوثي 
فجرت 4 منازل لوالدي ومنزيل ومنزل عمي  2642 معلمــًا تعرضــوا إلصابــات  من 

قبل المليشيا بينهم إعاقات مستدامة
   14 معلمــًا ماتــوا تحــت التعذيب في 

معتقالت مليشيا الحوثي
   10 معلمين و8 طالب أصدرت المليشيا 

قرارات بإعدامهم
   621 معلمًا تعرضوا لالعتقال واإلخفاء 

القسري والتعذيب

املكال/خاص

نظمــت قــوات خفر الســواحل 
بحرضمــوت دورة مالحيــة ملعرفة 
اســتخدام جهاز الـGPS، استهدفت 
أفراد التشــكيل البحري بموقع ميناء 
املكال، بتوجيهات من قائد قوات خفر 
السواحل باملحافظة رائد ركن بحري 

ماجد أبوبكر العوبثاني.
وأكد القائد العوبثاني أن هذه الدورة 
تأتي ضمن التوجهات والخطط التي 
وضعتها قيــادة خفر الســواحل، يف 
ســبيل تأهيل أفراد التشكيل البحري، 
وإكسابهم مهارات يف كيفية التعامل مع 
أجهزة الـGPS، لتوفري مستويات أعىل 
من السالمة والكفاءة، وصقل مهاراتهم 
يف التعامل مع األجهــزة االلكرتونية 

الحديثة.
وتلقى املتدربون خالل الدورة معارف 
ومفاهيــم وتطبيقــات عملية حول 
كيفية استخدام أجهزة تحديد املوقع، 
وأهمية استخدامها يف اختصار الوقت 
واملسافة عند حدوث املناورة وعمليات 

البحث واإلنقاذ، وتحديد املوقع والنقاط 
البحرية، وما يوفره الجهاز من "نظام 
للتموضع العاملــي" الذي يعترب أرسع 
وأدق وســيلة للمالحة البحرية يف ما 

يتعلق بقياس الرسعة وتحديد املكان.
وتعرف أفــراد التشــكيل البحري 

عىل مزايا الجهاز الــذي يتيح فرصة 
الوصول إىل معلومات رسيعة ودقيقة 
حول املوضع واملسار والرسعة، ويوفر 
معلومــاٍت مالحية دقيقــة، ويرفع 
مســتوى الســالمة واألمان للزوارق 

البحرية ..

قوات خفر السواحل بحرضموت تنظم دورة قوات خفر السواحل بحرضموت تنظم دورة 
GPSGPSمالحية  يف  استخدام جهاز الـمالحية  يف  استخدام جهاز الـ
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ً
   أبناء تعزرجاال

تتواىل انتصارات الجيش 

الوطنــي واملقاومــة 

الشــعبية، وتتصاعد 

بوترية عالية، يف مختلف 

جبهات املحافظة.
 

   تقرير - وئام الصوفي

وفي جديد االنتصــارات الميدانية، وبعد 
عملية عسكرية في الجبهات الغربية تمكن أبطال 
الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية من تكبيد 
المليشــيا الحوثية اإلرهابية، هزائم ساحقة في 
جبهات مقبنة وجبل حبشي، والكدحة، والتقدم 

باتجاه منطقة البرح من عدة محاور. 

وتمكنت قــوات الجيش الوطنــي خالل األيام 
الماضية مــن تحرير منطقــة الكدحة بالكامل 
ومديرية جبل حبشي، وأجزاء واسعة من مديرية 
مقبنــة، والوصول إلى أطراف البــرح، ومنطقة 
الرمادة وعلى مقربة من مدينة هجدة، والسيطرة 

النارية على خط تعز - الحديدة.

وفي هذا السياق قال قائد جبهة مقبنة العقيد 
حميد الخليدي لـ"26ســبتمبر": المســتجدات 
العسكرية في جبهة مقبنة : في كل لحظة مستجد 
، تحقيق االنتصار والتقدم مســتجد ،  الثبات في 
المواقع والمحافظة عليها مستجد، اإلثخان في 
المليشيات مستجد ، بمعنى كل لحظة في مقبنة 

مستجد . 

وأضاف الخليدي أن المواقع التي سيطر عليها 
الجيش الوطني فــي مقبنة مؤخــرا والمتمثلة 
بمساحات شاســعة تتجاوز الـ 40 كم ، تكمن 
أهميتها أوالً في الجانب اإلنســاني وفك الحصار 
عن عشرات اآلالف من الناس في المديرية ، ثانياً 
كل موقع يطل على موقع آخر، بمعنى سلســلة 
مترابطة تؤدي إلى النصر والوصول إلى األهداف 

المرسومة . 

وأشــار الخليدي إلى أن أبطال الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية وصلوا إلى أماكن متعددة 
بعضها إلى االقتراب من جبل العرف المطل على 
مدينة البــرح وبعضها اســتكماالً لتحرير قرى 
محاصرة، وبعضها لفتح طــرق آمنة للمدنيين، 
والبعض للسيطرة على مواقع استراتيجية وهكذا، 
لكنهــا أوال وأخيرا اقتربت مــن تحرير المديرية 

الستكمال تحرير المحافظة. 

وبحسب الخليدي فإن مسألة البرح فقد ال تكون 
هدفا عسكريا، كما أن الوصول إليها ليس نهاية 
التحرير، لذا نجد أن الجيش الوطني يسير بخطوات 
ثابتة وفق اإلمكانات المتوفرة للوصول إلى الهدف 

النهائي وهو التحرير . 

وأوضح الخليدي أن هناك من يحرض على الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية، وكلما تقدم الجيش 
حصلت اتهامات وإذا توقف زادت االتهامات، الفتا 
إلى أن هناك أعداء ومنزعجين من تقدمات الجيش 
الوطني وتحقيقه النتصارات كبيرة ومتســارعة 
رغم شحة اإلمكانات يضطرون إللقاء التهم، لكن 
الجيش الوطني ال يســتمع إلى تلك االتهامات وال 
يلقي لها باال، ألنها ال تعنيه وليســت من أهدافه، 
فهدف الجيش الوطني األول واألخير هو التحرير 

وتخليص الوطن من الجرثومة الحوثي . 

وتابــع الخليــدي المعركة مســتمرة ما بقي 
االنقالب، والمعركة مســتمرة في اتجاه التحرير 
والخالص من المليشــيات االنقالبية، المعركة لم 

ولن تتوقف حتى تحقيق جميع األهداف . 

تخبط كبير للمليشيا  
وتزامنا مع انتصارات أبطال الجيش الوطني في 
الجبهات الغربية لمحافظة تعز، تشهد مدينة تعز، 
حراكا شعبيا الفتا في أكثر من اتجاه وبمشاركة 

مجتمعية واسعة.

رسميا دعت الســلطة المحلية بقيادة محافظ 
محافظة تعز نبيل شمســان لدعم أبطال الجيش 
الوطني والمقاومة الشــعبية في جبهات القتال 
ومؤازرة العملية العســكرية، الستكمال تحرير 
المناطــق الواقعة تحت قبضة مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية، وفك الحصار عن المدينة. 

والقت دعوة محافظ محافظة تعز، زخما شعبيا 
وتكاتفاً برز جليا في مظاهــر عديدة أبرزها في 

جمع التبرعات، وتسيير القوافل الغذائية.

وحول ذلك قال الخليدي:"اإلســناد الشعبي لم 
يكن وليد اللحظة، لكنه منذ انطالق الشرارة األولى 
لمقاومــة االنقالبيين، ولكنه فــي هذه المرحلة 
حراك شعبي كبير وإسناد متواصل نتيجة للرفض 
الشعبي الكبير للمليشــيا الحوثية فكرا وسلوكا 
وعقيدة، وبالمقابــل حبا للجيش الوطني ورضى 
بأدائه، وشكرا وامتنانا لجهوده التي يبذلها من أجل 
تخليص اليمن واليمنيين من هذه العصابة الساللية 

الطائفية اإلرهابية.

وأكد الخليدي أن معنويات أبطال الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية ال توصف، فهو يترجمها سلوكا 
وممارسة، تضحية وفداء، ومن خالل ذلك نستطيع 
فهمها وتقدير درجتها بمعيارنا ال بمعيارهم ، ألن 
معاييرنا محدودة جدا قد نصف معنوياتهم بالعالية 
والعالية جداً أو المرتفعة أو تالمس السماء، لكنها 
تظل معايير قاصرة، أمــا بمعاييرهم ماذا نقول 
وكيف نصف مــن يتجاوز بجســده كل متارس 
االنقالبيين من خرسانات مسلحة وأرتال بشرية 
وقناصة وألغــام ومع ذلك يحقــق انتصارات أو 
يستشهد في سبيل ذلك، فمعنويات أبطال الجيش 
الوطني ليســت تالمس الســحاب بل تجاوزت 

السحاب ووصلت إلى رب األرض والسماء .

خسائر فادحة 
وخالل المعارك تكبدت مليشيا الحوثي اإلرهابية 
خسائر فادحة في األرواح والعتاد العسكري، إلى 
جانب مقتل العديد من قيادات المليشيا الحوثية، 

باألضافة إلى تدمير عدد من األسلحة.

وجراء التقدم المتسارع ألبطال الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية، أصيبت مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية، بتخبط، وباتت تشــك بالمتحوثين من 
أبناء تعز، وقامت بتصفية العديد منهم، بتهمة أنهم 

على تواصل وتنسيق مع الجيش الوطني.

وفي ظل الضربات الموجعة التي تلقتها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية، أصبحت غير قادرة على الصمود 
أمام تقدمات أبطــال الجيش الوطني، األمر الذي 
جعلهــا تفر تاركــة خلفها أســلحتها وعتادها 

العسكري. 

وهذا ما أكــده العقيد الخليــدي أن االنهيارات 
في صفوف المليشيات مستمرة وظهرت للعيان 
واتضحت لــكل الناس، فبــدأت التصفيات فيما 
بينهم تظهر بعد أن كانت مخفية أو ال يستطيعون 
البوح بها، وهذا نتاج طبيعي لما تتلقاه من هزائم 
والزدياد أعــداد قتالهم، وفــي تقديرنا للمعارك 
األخيرة في مقبنة فقــط ربما تجاوز قتالهم إلى 
ثالثمائة قتيل بينهم قيــادات كبيرة، ناهيك عما 
حصل من تصفيات فيما بينهم وستزداد في األيام 

القادمة. 

رسالة إلى األبطال 
ووجه الخليدي رسالة إلى أبطال الجيش الوطني 
قائالً، إلى أبطال جيشنا الوطني مزيدا من التقدم 
ومزيدا من البذل والتضحية رغم قلة إمكاناتكم، ألن 
عزائمكم أقوى من كل المعوقات، والشعب معكم 
ومن خلفكم ، وثقوا لــن يخذلكم هذه المرة فقد 
اتضحت المعالم وافتضحت النوايا وعرف حقيقة 
المليشيا عن قرب، وخالل كل تلك الفترة وكل يوم 

والشعب يزداد معرفة بعدوه. 

المرأة التعزية نضال من أجل التحرير 
وعلى مدى ست سنوات، تمكن أبناء محافظة 
تعز، من طــرد عصابات الحوثييــن من المدينة 
ومعظم مديريات المحافظة، ولقنوا المليشــيات 
دروسا قاسية ال يمكن أن تنساها كتلك التي تلقتها 
في جبل صبر وفي جبــال الصلو، وتتالقها اليوم 
في الجبهات الغربية، بينما يلتف المواطنون خلف 

الجيش الوطني والقيادة العســكرية، وإسنادهم 
بمختلف الوسائل والجهود الفردية. 

وفي ظل هذا اإلســناد الشعبي الواسع للجيش 
الوطني في معركة تحرير تعز، وجدت مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية المدعومة مــن ايران صعوبة 
باحتالل تعز، وفي الوقت نفسه لم تعد قادرة على 
البقاء في بقية المناطق التي استولت عليها قبل 
ستة أعوام وباتت اليوم على وشك االنهيار الكامل 

فيها. 

وكان في اإلسناد الشعبي ألبطال الجيش الوطني 
للمــرأة التعزية دور بارز من خــالل حملة جمع 
تبرعات قدمت فيها نساء تعز المجوهرات والمال 
عبر قوافل غذائية تم تسييرها إلى عدد من الجبهات 
في ريف محافظة تعز الغربي والجنوب الشرقي. 

وفي هذا السياق قالت األستاذة حياة الذبحاني 
لـ"26سبتمير" إن نســاء تعز يقفن خلف أبطال 
الجيش الوطني وعوناً وسندا لهم، وما القوافل التي 
تقدم إال جزء بسيط أمام ما يقدمونه من تضحيات 
جسيمة في سبيل الدفاع عن تعز والوطن عموماً 

من مليشيا الحوثي اإلرهابية. 

وأضافت الذبحاني بــأن أبطال الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية هم حماة الوطن على وجه 
العموم، وتعز على وجه الخصوص، الفته إلى أن 
تعز وقفت في وجه مليشيا الحوثي اإلرهابية، منذ 

أول وهلة وألحقت بها الهزائم تلو الهزائم.

وبحســب الذبحاني فإن المــرأة كانت رقماً 
صعباً في الثورة وفي المقاومة، المرأة قدمت كل 
التضحيات في ســبيل تحرير مدينة تعز وتحرير 
الوطن بأكمله من المليشيا الحوثية القبيحة التي 
أرادة بالشــعب اليمني أن يعود إلى عهد العبودية 

واالستعباد والجهل والمرض والفقر. 

قدمت المرأة أدواراً كبيرة وكانت تمشي في خط 
مواز للرجل ال تقل شأناً وال أهمية عن ما يقدمه 

الرجل في الميدان. 

وتابعت الذبحاني: "الرجل يحمل البندقية والمرأة 
تدعم بكل مــا أوتيت من قوة ، الفتة إلى أن المرأة 
رابطت خلف متارس األفران وصنعت الكعك والخبز 
والطعام إلى أبطال الجيــش الوطني والمقاومة 

الشعبية. 

حملت المــرآة  الكاميرا وذهبــت إلى مناطق 
التماس وخطوط النار ونقلت صوت تعز والجرائم 

اإلنسانية في مدينة تعز للعالم. 

وأشــارت الذبحاني إلى أن المرأة رابطت كذلك 
خلف مواقع التواصــل االجتماعي، ونقلت كل ما 
يخص مدينة تعــز، وتقدم أبطال الجيش الوطني 
والمقاومة والوضع اإلنساني للعالم، إضافة إلى 
ذلك فــإن المرأة قدمت الــروح، فهناك كثير من 
الشهيدات اللواتي سقطن في األحداث منذ 2011 
وحتى اللحظــة، والمرأة كذلــك تضحي بالروح 
فداء لهذه القضية، ستشهد المرأة في المسيرات 
السلمية وستشهد المرأة كذلك وهي في المدرسة، 
ستشــهد وهي بالمشــفى، المرأة كان لها دور 
اجتماعي رائع، ذهبت إلى المستشفيات وقامت 

بدورها كطبيبة وكممرضة . 

وتابعت الذبحاني  بأن المرأة ذهبت إلى المدرسة 
تحــت الباروت والرصــاص وأنجحــت العملية 
التعليمية في مدينة تعز، وكان لها الريادة في هذا 
المجال  حينما جعلــت العملية التعليمية  تنطلق 
من المنازل المدمرة،..  المرأة لها حضور واضح 
وبصمات جلية ورائعــة فاقت الرجل في المجال  
اإلنســاني، وكانت "نعم" من وقــف في عالج 
الجرحى وفي كفاالت أسر الشهداء، هناك نماذج 
رائعة للمرأة التعزية التي كفلت األيتام،  واسهمت 

بتنفيذ مشاريع تنموية وإغاثية لهذه األسر. 

أســتطيع أن أقول بأن التاريخ ســجل للمرأة 
ستشهد حضوراً مشــرفاً في هذه األحداث، ليس 
غريباً على المرأة فهــي في األول واألخير حفيدة 

بلقيس وأروى.

ووجهت الذبحاني رســالة إلى أبطال الجيش 
الوطني في الجبهات قائلة :" رسالتي إلى أبطال 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات 
نحن منتصرون بكــم وببندقيتكــم نعول على 
المســتقبل الجديد القادم بكم، نحن إن لم نعش 
حياة سعيدة، يجب أن يعش الجيل القادم حياتهم 
الطبيعية تســودها المحبة  واأللفة والســعادة 
والحياة الكريمة، ســننتصر ألننا أصحاب قضية 

ومبدأ. 

سلمت أياديكم أيها العظماء، سيدونكم التاريخ 
بماء الذهب، أنتم تصنعون الفجر الجديد، أستطيع 
أن أقول: بكم ســتعود الجمهورية اليمنية، وبكم 
ســتأتي الدولة المدنية الحديثــة، يراهن عليكم 
ثالثون مليوناً من أبناء الشعب اليمني بتخلصيهم 
من مليشــيا الحوثي اإلرهابية، بوركتم وسلمت 
أياديكم، أنتم تيجان على الرأس، سيكتب التاريخ 

مواقفكم أيها العظماء.

إذن هكذا هي تعز التــي تتعالى فوق جراحها 
التي خلفتها مليشيا الحوثي اإلرهابية، على مدى 
الســنوات الماضية، وتقف شامخة شموخ جبل 
صبر مترقبة النصر الكبير على أيدي أبنائها األبطال 

في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

   توفيق الحاج

يواصــل الجيــش الوطني في جبهــات مأرب 
المختلفة عملياته الهجومية النوعية ملحقا خسائر 
بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي 

االنقالبية.

 مســتخدماً في هجومــه أســاليب االلتفاف 
والتطويق، والكمائن واالســتهداف، وهي خطط 
عسكرية مدروسة أعدت بإحكام من قبل قيادات 
عســكرية خبيرة، وذلك ما جعلها نوعية وناجحة 
تمكن من خاللها أبطال الجيش الوطني من استنزاف 
عناصر وتعزيزات مليشــيا الحوثي وبعثرتها في 

الشعاب والوديان. 

ويمكن وصف االنتصــارات التي حققها أبطال 
الجيش الوطني في جبهات مأرب باالســتراتيجية 

وتضاف إلى االنتصــارات التي حققها األبطال في 
تعز والجوف والبيضاء والضالع. 

خسائر كبيرة
وبحسب مصادر عسكرية فإن عمليات الجيش 
الوطني المدروســة حققت نتائجها اإليجابية، إذ 
ُمنيت مليشيا الحوثي بالخسائر الكبيرة وأسفرت 
تلك االنتصارات عن ســقوط المئات من عناصر 
المليشــيا بين قتيل وجريح، إضافــة إلى وقوع 
العشــرات منهم في قبضة الجيش، وتدمير عدد 
من اآلليات والعربات القتالية وإســقاط عشرات 
الطائرات المسيرة واستعادة كميات من األسلحة 
والذخائر المتنوعة وأطقم وعربات وأجهزة اتصاالت 

حديثة.

مصادر عســكرية أفادت أن مئــات القيادات 
المليشياوية لقت مصرعها خالل الهجمات األخيرة 
باتجاه محافظة مارب، وقد تم خالل أربعة أشهر 

رصد عدد القيادات التي شيعتها مليشيا الحوثي وتم 
اإلشارة إليها في إعالمها الرسمي حيث بلغ عددها 
863قياديا، وهذا ماتم اإلعالن عنه رسميا وماخفى 

أعظم.

خسران مبين
ورغم المحاوالت البائســة والفاشلة التي تقوم 
بها مليشيا الحوثي بهدف تحقيق أي انتصار ولو 
كذباً تستمر حشودها وتسلالتها الفاشلة فيحصدها 

األبطال.

ففي جبهة الكسارة أفادت مصادر عسكرية مقتل 

وجرح عدد من عناصر مليشــيا الحوثي المتمردة 

المدعومة من إيران، بنيران أبطال الجيش الوطني 

في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

المصدر العسكري أكد لـ "26سبتمبر" أن مدفعية 
الجيش  مستمرة في استهدافها، تعزيزات وتجمعات 

المليشيا الحوثية، في مختلف الجبهات فور وصولها 
وبضربات دقيقة وموجعة.

حيث استهدفت مدفعية الجيش الوطني في جبهة 
الكســارة تجمعات حوثية وأطقم تعزيزات، مما 
أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، 

وتدمير آليات تابعة لها.

في السياق صدت قوات الجيش، هجوما للمليشيا 
الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر في العدد 

والعدة.

كمين محكم بصرواح
وفي جبهة صرواح غرب مــأارب تمكن أبطال 
الجيش الوطنــي والمقاومة الشــعبية من إيقاع 

مجاميع حوثية في كمين محكم. 

وقالت مصادر عسكرية ل26سبتمبر: أن ابطال 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة صرواح 

تمكنوا مــن رصد مجاميع حوثيــة كانت تحاول 
التسلل إلى أحد مواقعهم، فتم استدراجهم عن طريق 
نصب كمين محكم وإيقاعهم فيه والقضاء عليهم. 

وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية شنت قصفاً 
عنيفاً من مختلف أنواع األسلحة بعد وقوع عناصرها 
في الكميــن في محاولة منهــا إلخراجهم، إال أن 
مدفعية أبطال الجيش الوطني تمكنت من إسكات 
تلك المصادر النارية، وسحق مجاميع حوثية أخرى 
حاولت الوصول إلى المكان، لفك الحصار وتقديم 

اإلسناد لتلك العناصر التي وقعت في الكمين.

وتفيد مصادر عسكرية بأن العمليات الهجومية 
مســتمرة في مختلف الجبهات مسنودة بطيران 
تحالف دعم الشرعية التي تستهدف بشكل مستمر 
وبدقة عالية تحصينات وتعزيزات وعتاد المليشيا 
المتمردة، وستستمر حتى اســتكمال تحرير كل 

الوطن واستعادة كامل مؤسسات الدولة.

قتلى من مليشيا الحوثي في جبهة الكسارة وكمين محكم في صرواح

أبطال الجيش الوطني يحققون انتصارات عظيمة والمليشيا تتكبد خسائر كبيرة
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   عارف الشمساني 

أحيا مرشوع مسام والربنامج الوطني للتعامل 
مع األلغام االحد يف مدينة مأرب فعاليات اليوم 
العاملي للتوعية بمخاطر األلغام الذي يصادف 

الـ 4 من إبريل من كل عام بالتعاون مع فريق 
منظمة هود ومنظمتي رايتس وشاهد للحقوق 
والتنمية، وتضمن الحفل إقامة فعالية خطابية 
وإشهار تقرير حقوقي يوثق جزءا من الخسائر 

البرشية واملادية لأللغام التي زرعتها املليشيا 
الحوثية اإلرهابية يف اليمن منذ انقالبيها عىل 

الدولة والقيم واملبادئ االنسانية، كما تم تنظيم 
معرض صور فوتوغرايف يجسد حجم املأساة 

اإلنسانية التي تسببت بها تلك األلغام . 
وخــالل الفعالية  أكد وكيــل محافظة مارب  
عيل محمد الفاطمــي عىل  أهمية االحتفال بهذه 
املناسبة العاملية وتكثيف حمالت التوعية بمخاطر 
األلغام  الخطرية التي زرعتها املليشيا الحوثية و 
خلفت آالف القتىل والجرحى من املدنيني يف جميع 
املحافظات مشــيدا بجهود املرشوع السعودي 
لنزع األلغام يف اليمن "مسام" والربنامج الوطني 
للتعامل مــع األلغام  يف إزالــة مئات اآلالف من 
األلغام التي تعمدت املليشــيا الحوثية اإلرهابية 
زراعتها  بأعداد هائلة وانواع وأحجام مختلفة يف 
الطرق العامة واملزارع واملدارس والبيوت يف أغلب 

املحافظات اليمنية. 
وناشد الفاطمي األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
بالضغط عىل املليشيا الحوثية بالتوقف عن زراعة 
األلغام يف املناطق الســكنية واملزارع والحدائق 
كونها أعماالً تجرمها القوانني الدولية واألممية 
..وقال : إنشــاء الله ســننزع األلغام وسننهي 
االنقالب، وسيعود الوطن موحدا وأمنا ومستقرا، 
بجهود أبنائــه املخلصني وبدعم التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية .
من جانبه أكد العميد الركن أمني العقييل مدير 
الربنامج الوطني للتعامل مع األلغام، أن األلغام 

التي نزعتها الفرق الهندســية ملرشوع مســام 
والربنامج الوطني نزعــت  جميعها من مناطق 
مدنية ، منازل ومزارع وطرقات وابار مياه  وغريها 
من األماكن الســكنية والتي أدت إىل آالف القتىل 
واملعوقني أغلبهم من األطفال والنساء  واملسنني، 
مشريا إىل أن عمليات النزع مستمرة  نظرا لكثافة 
األلغام التي زرعتها هذه املليشيا اإلرهابية والتي 
تؤكد عدم انتمائها لليمــن وإال ملا بذلت قصارى 
جهدها يف تلغيم األرض عشوائيا وبأشكال وأحجام 
متنوعة، دون أي وازع أخالقي أو قيمي، أو ديني 
مستهدفة املواطنني من األطفال والنساء والشيوخ 

وحتى الثروة الحيوانية . 
 وأضاف: أن مرشوع مسام والربنامج الوطني 
للتعامل مع األلغام يوليا جانب التوعية بمخاطر 
األلغام اهتماماً كبرياً، داعيا املواطنني إىل التعاون 
مع الفرق الهندســية واإلبالغ عن األلغام وعدم 

العبث بها او تخزينها حرصا عىل حياتهم.
ووجه مديــر الربنامج الوطنــي للتعامل مع 
األلغام العميد ركن العقييل رسالته للمجتمع الدوىل 
الوقوف إىل جانب الشعب اليمني الذي يعيش كارثة 
حقيقية لم يشهد لها تاريخ الحروب مثيال خاصة 
فيما يخص زراعة األلغام التي تتفنن مليشــيا 
الحوثي يف صناعتها مستهدفة املواطنني واعاقت 
إيصال املواد اإلغاثية للشــعب اليمني والنازحني 
منهم يف املناطق املحررة  وقال: إننا ندين ونرفض 
هذه الجرائم الحوثية والتي تعد مخالفة للعهود 
واملواثيق والقوانني الدولية والتي تجرم بمجملها 

مثل هذه األعمال .
واســتغرب العميد ركن العقيــيل يف ترصيح 
ل26ســبتمرب صمت كثري من املنظمات الدولية 
حيال تلك الجرائم البشــعة التي تنفذها املليشيا 
الحوثية وتعمدها زراعة ماليني األلغام املحرمة 
دوليا وقال : يف الوقت الذي يفرتض فيه أن يوجه 
الدعم إىل الجهات والربامج التي تعمل عىل انتزاع 
ألغام املليشيا الحوثية، نجدها تقدم أنواع الدعم إىل 
تلك املليشيا بذريعة انتزاع األلغام وأضاف : نحن 
نتساءل : ماذا ستنتزع هذه املليشيا ،خاصة وأن 
الجيش   الوطني لم يزرع لغما واحدا منذ مواجهته 
لهذه الجماعة اإلرهابية؟! كيف يمكن تقبل مثل 
تلك االزدواجية يف التعامل من قبل تلك املنظمات ؟

بدوره أكد مدير العمليات يف مرشوع مسام لنزع 
األلغام يف اليمن الخبري الدويل "رتيف هورون " يف 
كلتمه أمام الحفل  أن نحو 10 أالف  مدني يف اليمن 
وقعوا ضحايا األلغام قتال وتشويها واعاقة منذ 

ست سنوات من الحرب. 
وأضاف هورون أن األعداد املهولة للضحايا هو 
الحافز األسايس لفرق عمل املرشوع املنترشة يف تسع 
محافظات يمنية وتشمل : مأرب ، الجوف، شبوة، 

البيضاء ، عدن ، لحج ، تعز ، الضالع ، الحديدة.
مشريا إىل أن فرق املرشوع مسام تمكنت من نزع  
228.315 ألف عنرص، واصفا بأنه عدد مهول ما 
يعني أننا أنقذنا آالف األرواح من املدنيني من خطر 
تلك املواد املتفجرة. وأشار هورون إىل أن املرشوع 

أيضا قدم تضحيات جســيمة يف سبيل مهمتهم 
اإلنسانية حيث فقد املرشوع منذ تأسيسه يف يونيو 
2018،   23 موظفا وأصيب 28 آخرون. منوها إىل 
أنه بمناسبة اليوم العاملي للتوعية بمخاطر األلغام 
فقد وجه املرشوع عدداً من رسائل التوعية للسكان 
املحليني أبرزها عدم التعامل مع األجسام الغريبة 
وملســها، وعدم تخزين العبوات يف املنازل، وعدم 
التعامل مع األجسام املشتبهة وإبالغ أقرب مركز 
ملرشوع مسام عن وجود أية أجسام غريبة معربا 
عن شكره للسلطة املحلية بمأرب، بقيادة اللواء 
ســلطان العرادة محافظ املحافظة، وملركز امللك 
سلمان عىل دعمهم للمرشوع وتسهيل مهمتهم. 
 ويف كلمة املنظمات املشاركة يف الفعالية أوضح 
منســق فريق منظمة هود يف اقليم سبأ الناشط 
سليم عالو أن التقرير الحقوقي وثق خالل الفرتة 
من يوليو 2014 حتى مارس 2021 مقتل )2274( 
مدنيا بينهم )398( طفال و)157( امرأة و)95( 
مسنا باإلضافة إىل إصابة )2752( آخرين بينهم 
)560( طفال و)177( امرأة و)99( مســنا جراء 
انفجار األلغــام األرضية والبحريــة والعبوات 
الناسفة املتنوعة التي زرعتها وخلفتها ميليشيا 

جماعة الحوثي االنقالبية يف 17 محافظة يمنية
وقال املحامي سليم عالو يف كلمته : إننا نتفاجأ 
بالدعم الذي تقدمه االمم املتحدة  لربامج التوعية 
بمخاطر األلغام يف محافظــات : صعدة وذمار 
وحجة وتنفق ماليني الدوالرات تحت ذلك املسمى،  
فيما يفرتض أن يوجه ذلك الدعم إىل غري املليشيا 

اإلرهابية أي إىل من يعمل عىل نزع األلغام وتطهري 
األرض منها وليس إىل مــن يزرعها يف كل مكان 

مستهدفا إبادة  الشعب اليمني!! 
مدير عام الشــؤون االجتماعية والعمل محافظة 
مأرب عبد الحكيــم القييس طالب هو أيضا يف كلمة 
له خالل الحفل املليشيا الحوثية التوقف عن زراعة 
األلغام التي تقتل االبرياء يف كل مكان وصلت إليه هذه 

املليشيا متجاوزة بذلك األعراف والقوانني الدولية .
وقال القييس: ونحن نحتفل باليوم العاملي للتوعية 
من مخاطر األلغام يف محافظــة مأرب نجد األمم 
املتحدة غائبة عنا يف هذه املحافظة وبقية املحافظات 
التي تن من آالف األلغام املزروعة بأشكال وأحجام 
مختلفــة، وما يمر يوم إال وهــي تحصد العرشات 
من األطفال والنســاء والشيوخ والثروة الحيوانية، 
باإلضافة إىل إلعاقة توصيل املواد االغاثية للمواطنني 
والنازحني يف تلك املناطق  جــراء األلغام املزروعة 

عشوائيا يف الطرق الرئيسة والفرعية .
وأضاف: لم نقف اليوم من أجل التوعية بمخاطر 
األلغام الحوثية، بل من أجل مطالبة األمم املتحدة 
بالضغط عىل املليشيا الحوثية إليقاف جرائمها ضد 
الشعب اليمني بدعم وتعاون كبري من خرباء إيران، 

والذين ال يتوانون لحظة يف إبادة اليمنيني.
واستشهد مدير مكتب الشؤون االجتماعية بما 
قدمته األمم املتحــدة خالل العامني املاضيني من 
دعم سخي للمليشيا الحوثية اإلرهابية التي تزرع 
وحدها املوت حيثما وصلت ..وقال الجميع يعلم أنه 
إىل اليوم واألمم املتحدة تقدم السيارات وعرشات 
املاليني مــن الدوالرات لهــذه الجماعة دعما لها 
للتوعية بمخاطر األلغام وانتزاعها حسب زعمها، 
منها تقديم 16 مليون دوالر يف العام املايض للمركز 
الوطني التابع للمليشيا ، مع أن الرشعية لم تزرع 
لغماً واحــدا بينما الحوثيون هــم من يزرعون 
األلغام واملتفجرات يف املناطق التي يصلون إليها 
وعليه فيجب عىل أن يتحول ذلك  الدعم إىل مناطق 
الرشعية حيث تحصد تلك األلغام عرشات املواطنني 

األرياء وبشكل يومي .

قالها برباءة وبلكنة قروية رائعــة تنم عن ألم عظيم 
ومأساة هي يف الحقيقة مأساة آالف األطفال اليمنيني.

حسام الطفل النازح الذي رشدته جرائم املليشيا وقضت 
عىل مستقبله العلمي هو أحد أبناء محافظة عمران يبلغ 
من العمر 12عاما اضطر للنزوح هو ووالداه بسبب جرائم 
مليشيا الحوثي اإلرهابية فنزح مع أرسته من محافظة 
عمران إىل محافظة الجوف هروبا من بطش املليشيات 
الحوثية، ولم تدم فرحة حسام ولم تطل فرتة إقامته نازحا 
ومعانياً من آالم النزوح يف محافظة الجوف حيث هاجمت 
مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة إيرانيا محافظة الجوف 
ومارســت إرهابها وجرائمها بحق املدنيني مما اضطر 
أرسته للهرب والنزوح مرة ثانية إىل محافظة مارب ولعلها 
تجد املأوى األخري، وتستقر نفسيتها وتحرض أحالم أبنها، 

ويطمن قلبه ملستقبل تعليمي.
 يقول الطفل »حسام«: ضاعت سنني تعلمي مع النزوح 
بسبب إرهاب وجرائم مليشيا الحوثي كنت متميز، جدا 
يف دراستي وأحصل عىل الرتتيب األول، ولكن بعد نزوحنا 
من قريتي ضعف مستواي الدرايس، وعانيت كثريا بسبب 

النزوح والتنقل من محافظة إىل أخرى ومن مخيم إىل آخر 
لم اتمكن من إكمال العام الدرايس.

لقد دمرت مليشــيا الحوثي أحالمي وضعف مستواي 
بســبب تغري املعلمني ولهجاتهم وازدحــام الطالب يف 
الصف الدرايس وعدم توفر الكتب، وهذا ســبب يل الكثري 

من املتاعب.
  »حســام« الطفل النازح يقول: نزحنا أكثر من مرة 
بسبب بطش وظلم الحوثيني، وعندما كنا ننزح لم نسلم 
ونأمن من قذائفهم وصواريخهم، وأنا حزين لفقد بعض 
من أصدقائي وزمالئي يف الدراسة بسبب قذائف وصواريخ 
الحوثيني التي كانوا يســتهدفون بها خيمنا ومخيماتنا 
التي هربنا إليها من إرهاب املليشــيا وهي خيام بالكاد 

كانت تأوينا من حر الشمس وبرد الشتاء.
 حسام حلمه أن يعيش بأمان، وأن تنتهي محنة النزوح، 

وأن يعيش مثل أطفال العالم اآلخرين.
يقول: أنا يل طموح كبري ولكنني لم أســتطع تحقيقه 
بسبب الحرب ومليشــيا الحوثي، أتمنى أن نكون بأمان 

لنكمل حياتنا بسالم.

في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر األلغامفي اليوم العالمي للتوعية بمخاطر األلغام

الفاطمي: عىل األمم املتحدة إيقاف جرائم زراعة مليشيا احلوثي لأللغام

الطفل النازح »حسام«: مليشيا احلوثي دمرت أحالمي ونريد العيش بسالم

   العميد الركن العقيلي: ألغام المليشــيا الحوثية تقتل األطفال والنســاء والشيوخ 
وعلى األمم المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب اليمني

   رئيف هورون: 10 آالف مدني وقعوا ضحايااأللغام وانتزاع أكثر من 228 ألف لغم متفجر
  عالو: ضحايا األلغام التي زرعتها مليشيا الحوثي أكثرمن 2274 مدنيًا
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   مدير مكتب الصحة: تعز تواجه الموجة الثانية من كورونا بجهود ذاتية وموازنة صفرية
   ندعو المنظمات الدولية واليونيسف إلى دعم القطاع الصحي بتعز ومواجهة "كوفيد 19"
   لجنة الطوارئ : نعاني من نقص أجهزة الـ ) pcr (وال يوجد سوى جهاز واحد يعمل منذ عام 2010
   نعمل على مدار الساعة في استقبال الحاالت من الفرق وفرزها وبورديات عمل ومناوبين

   الجبري : األوضاع الصحية في تعز شبه مفقودة بسبب الحرب المفروضة والحصار المطبق ونزوح الكوادر الطبية
   ضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازية واســتخدام أدوات السالمة والحماية

:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ

حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي

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

كانت البداية مع مدير مكتب الصحة والســكان يف 
املحافظة الدكتور راجح املليكي الذي كشــف يف حديثه 
لـ"26سبتمرب " عن آخر مستجدات "كورونا 19" وتفيش 
املرض موضحا ان عدد الحاالت اإليجابية " لكوفيد 19 
وصل "إىل)524 (حالة منذ بداية عام 2021، بينهم ) 58( 

حالة وفاة و)28( حالة تعايف بينهم 3 أطباء، 

مبينا أن توزيع الحاالت اإليجابية يف جميع مديريات 
املحافظة حتى ســاعات كتابة هذا االستطالع البالغة 
)66 (حالة موزعة عــىل املديريات، املظفر )31 (حالة، 
القاهرة )9 (حاالت،صالة )8( حاالت، الشمايتني )1 (
حالة، املوادم ) 4 (حاالت، املعافر) 1( حالة، )2(، املخا 
)6 (حاالت ومديريات مرشوعة وجبل حبيش واملواسط 

يف كل مديرية منها حالتان.

وأكد راجح يف حديثه ل" صحيفة 26 ســبتمرب" أن 
إجمايل عدد الحاالت الرتاكميــة يف املحافظة منذ بداية 
الوباء وحتى اليوم للحاالت املبلــغ عنها 1840 حالة، 
فيما إجمايل الحاالت املؤكــدة 720 حالة، وبلغ إجمايل 
الوفيات املؤكدة 131 حالة ..واما اجمايل الوفيات املشتبهة 

204حاالت و- إجمايل حاالت الشفاء 895 حالة .

وأضاف " أن عدد الحاالت مرتفع يف موجة هذا العام 
مقارنًة بالعام املايض الذي بلغ "301 " حالة وبلغ عدد 
الوفيات "81" حالة وفاة خالل شهر وعرشة أيام، مؤكداً، 
أن مراكز العزل يف املستشفى الجمهوري ومركز شفاء 
وضباط الرتصد الوبائي يعملون عىل استقبال الحاالت 
املختلفة من أنحاء البالد بكل همة ومسؤولية وبدون ملل 

أو تقاعس عن واجبهم الطبي واإلنساني.

 جهود ذاتية 
وأكد راجح " أن مكتــب الصحة يعمل عىل مكافحة 
املوجة الثانية من كورونا بجهود ذاتية وبموازنة صفرية، 
مضيفاً،لم نتلق أي دعم من الســلطة املحلية واملركزية 
ومنظمات املجتمع املدنــي، الفتا إىل أن ما نقوم به األن 
يف مكافحة وباء كورونا باملحافظة مما تبقي من الدعم 

السابق الخاص باملوجة األوىل.

 نشأة العزل " والتأثيث 
وحول مراكــز الحجر والعزل الصحي اشــار إىل أن 
تأسيس مركز العزل الصحي بمستشفى الجمهوري أتى 
بعد جهود حثيثة ونضال مستمر يف العام املايض،كون تعز 
التمتلك ســوى محجر واحد يف منطقة الضباب يحتوي 
عىل 3 غرف عىل بعد 15مــرتا،وال ينطبق عليه املعايري 
وتم الغاؤه وتحول إىل الجمهوري،وال يوجد سوى جهاز 
تنفس واحد، وأضاف حيث تم إنشاء مركز العزل مكون 
من )13( جهاز تنفس و)3 ( عنايات مركزة، والعديد من 
األرسة، إضافة إىل مستشفى خليفة بحكم الكثافة العالية 

للسكان يف املرحلة األوىل .

وثمن راجح" شــكره ملعايل وزير الصحة الذي وجه 
برصف أسطوانات أوكسجني و10أجهزة تنفس وبلتورات 
واجهزة مراقبة باإلضافة إىل أسطوانات الغاز اإلضافية"، 

كوفيد 19 والدعم المطلوب " 
وأضاف راجح " أن ما تســلمه مكتب الصحة أثناء 
املوجة األوىل منذ بداية مارس 2020 من السلطة املركزية 
)225(مليون ريال و)8( ماليني ونصف من الســلطة 
املحلية " حيث تــم رشاء عالجات للمرىض ودفع تغذية 

للطواقم ووقود سيارات،

،مشرياً، أن املرحلة الثانية لم نتلق فيها أي دعم ال محيل 
والمركزي آملني من الجهات املسؤولة اإلرساع يف رصف 

املبالغ املستحقة ملواجهة املرحلة التالية.

وتابع قائــالً " واجهنا مرصوفات املوجه الثانية اآلن 
من "كورونا " بما أدخرناه من املرحلة السابقة يف تغطية 
رشاء كمامات وســلل صحية ونفقــات بعض جرحى 
الحرب وال نجد قيمة الديزل للسيارات وطواقم اإلسعاف 

والوضع مزِر للغاية ومحرج.

 خطة شاملة 
واشار راجح يف حديثة ل" 26 سبتمرب "أن املكتب أعد 
خطة متكاملة مع الرتاصد الوبائي وفق رؤئ املنظمات 
الدولية واليونيسف ووفق االمكانيات املحدودة، مناشداً، 
يف نفس الوقت املنظمــات والحكومة ومنظمة الصحة 
العاملية يف بالدنا برضورة دعم القطاع الصحي ومواجهة" 
كوفيد 19 " وخاصة أن سكان املدينة يعانون من مجاعة 
محققة نتيجة الحرب والحصار عىل مدى 6 ســنوات، 
مطالباً، بفك الحصار عــن املدينة وتفادي املرض الذي 
عجزت عنه دول ومدن عاملية .. فكيف سيكون حال تعز 

وهي تعاني األمرين معاً ؟

مراحل الوباء 
 فيما مديــر مخترب الصحة املركــزي بتعز والناطق 
الرسمي للجنة الطوارئ الدكتور/ أحمد منصور قال:" 
إن الوباء والجائحة العاملية "كوفيد 19" يف املرحلة األوىل 
يعترب "وبائياً " حيث تعترب مرحلة مراقبة الوباء ومعرفة 
اتجاهاته، فيما تمثل املرحلة الثانية مرحلة ظهور حالة 
أو حاالت متقطعــة وتكون وافدة من خارج املحافظة، 

مشرياً إىل أن املرحلة الثالثة انتشار الحاالت بني أوساط 
املجتمع ومصدرها داخل املحافظة ويتنقلون دون تطبيق 

اإلجراءات الوقاية االحرتازية .

 الرسم البياني وافتقار االجهزة 
وأوضح منصور يف حديثة لـ"26 ســبتمرب": أنه تم 
مسح ميداني اللف حالة يف اليوم من األطباء بمخططات 
بيانية يف كم بؤرة يف املحافظة وورســم مسار الوباء، 
وأضاف نعاني من نقص أجهزة ال) pcr (وال يوجد سوى 
جهاز واحد )pcr ( يعمل من عام 2010، هذه مشــكلة 
كبرية، مؤكداً، أن الجهاز يقوم بتشخيص أكثر من )200( 
حالة يف اليوم من كافة فرق االســتجابة ومعظمها من 
األطباء، ويعمل عىل مدار الساعة يف استقبال الحاالت من 

الفرق وفرزه وبورديات عمل ومناوبني .

استثناء تعز
وأضاف" تعز حرمت من الجهــاز pcr الذي رصفته 
مجموعة هائل لبعض املحافظات، مؤكداً، نعمل بجهود 
ذاتية وبمجهود عايل رغم تعرض أكثر األطباء لإلصابة، 
بحكم ضغوط العمل وعمل الجهاز فوق طاقته املعهودة 
الذي يحتــاج إىل التهوية، مشــرياً، أن املركز ال يمتلك 

)محرقــة( خاصة للمواد الطبيــة واملخلفات الصحية 
الناتجة عــن مراكز العزال "، داعيــاً، منظمة الصحة 
العاملية ووزارة الصحة والســلطة املحلية واملركزية إىل 
دعم املركز ب" األجهزة والعينات وأسطوانات األكسجني 

وتأثيث مراكز العزل بما يلزم" .

ودعا، منصور اإلعالميني والصحفيني ومراسيل القنوات 
وأصحاب املواقــع االلكرتونية والتواصل االجتماعي إىل 
التحري يف نقل األخبار وعدد الحاالت واإلصابات والوفيات 
من مصدرها الصحيح من الناطق الرسمي باسم اللجنة .

 الحصار ونزوح الكوادر 

وعىل نفس السياق قالت /اروى الجربي - مدير إدارة 
التثقيف واإلعالم الصحي _تعز، يف حديثها لـ" صحيفة 
26 سبتمرب " أن األوضاع الصحية يف تعز شبه مفقودة 

إال ما ندر منها والبســيطة منها وذلك ألســباب كثرية 
كما هو معروف للجميع بســبب الحرب املفروض عىل 
تعز والحصار املطبق عىل كل أساســيات الحياة ومنها 
االحتياجات واملستلزمات الطبية و نزوح الكوادر الطبية 
والصحية التخصصية املؤهلة واستبدالها بالتطوعية يف 
جميع املجاالت وســفرهم إىل خارج املحافظة وخارج 
الوطن وهذا ما أدى إىل تدهور الخدمات الصحية املقدمة 

وعدم جودتها وعدم رضا املستفيدين منها.

 االنتشار واإلجراءات 
وأضافت الجربي أن فريوس كورونا هو وباء منترش 
عامليا لم تستطع الدول العظمى مجارات االعداد الهائلة 
من عدد أمراض الوفيات والعجز الواضح يف أعظم دول 
العالم وما ســببه هذا الفريوس يف كشف الخلل الكامن 
يف جميع املرافق الصحية والحلول البسيطة التي ممكن 
تقلل وتخفف انتشار هذا الفريوس وتحوراته املختلفة 
هي اتخاذ اإلجراءات االحرتازية واستخدام أدوات السالمة 
والحماية وباســتمرار والتخلص منها بعد االستخدام 
بالطرق الصحيحة األمنة وأهم طرق السالمة والوقاية - 

_ االهتمام بتعقيم وغســل اليدين باستمرار ويف كل 

األوقات

 * ارتداء الكمامة أو أي غطاء للفم واألنف وتنظيفه 
باستمرار وتعريضه للشــمس، التباعد االجتماعي أو 
الجسدي بعمل مسافة مرت بني كل شخص وآخر، عدم 
الخروج لألماكن املزدحمة والغري املتهوية، نرش التوعية 

والتثقيف يف أي مكان وهي من باب النصح والتناصح.

الخوف والجهل والوسيط الناقل 
لفت، أن الحاالت كثرية واألمر خطري واملواطن مازال ال 
يدرك خطورة انتشار هذا الفريوس يف كل بيت بتعز خالل 
هذا الشهر يوجد به حزن وفقد عزيز أو قريب والحاالت 
يف سجالت املستشفيات قليلة بما هو مسجل يف الواقع 
وذلك بسبب جهل أو خوف الناس أو ظروفهم االقتصادية 
واملادية واملستشفيات ومراكز الحميات ال تتوفر فيها كل 

اإلمكانيات للمريض.

وأكدت اروى الجــربي - مدير ادارة التثقيف واالعالم 
الصحي _تعز، يف حديثها لـ" صحيفة 26 سبتمرب" نحن 
نعول كثرياً عىل وعي املواطن أوال وأخريا فهو الوســيط 
لنقل عدوى الفريوس ورمضان عىل األبواب شهر الخري 
والصحة بأذن الله واتمنى مــن األوقاف الزام املصلني 
باإلجراءات االحرتازية ونرش الوعي الصحي بني املصلني 
والتقصري من أوقات الصالة وكذلك نعول عىل مسؤويل 
تعز وتجارها وأبنائها لدعم هذا املجتمع والوقوف بجانبه، 
متمنياً، من منظمات املجتمــع املدني الدولية واملحلية 
لتسخري امكانياتها ملواجهة هذا املرض الفتاك وخاصة 
بفئة معينة من املجتمع وتغيري أولويات الداعمني ملواجهة 
هذه املرحلــة الحرجة، أملنا بــرب العاملني كبري "وإذا 

مرضت فهو يشفني". 

ضرورة التوعية والشراكة المجتمعية 
 * فيما أكد تيسري الســامعي الصحفي املتخصص 
باإلعالم الصحي وعضو اللجنة الصحية" لكوفيد 19"، 
أن االلتزام الصارم باإلجراءات االحرتازية، والوســائل 
الوقائيــة، والتباعد االجتماعي، والتعــاون والتضافر 
املجتمعي، وعدم التســاهل يف األمر مضيفاً إىل أن حالة 
الخوف من الوباء قد قلّت، وصار الناس يتعاملون معه 

كمرض عادي من وجهة نظري.

وطالب السامعي، برضورة وأهمية التوعية الصحية 
لدى املواطن لإلسهام يف تجنيب بلدنا كارثة حقيقية، ال 
تقدر عىل مواجهتها يف ظل ظروف وكوارث أخرى نعاني 

منها جميعا. 

ودعــا إىل رضورة تكاتف الجميع واالستشــعار 

باملسؤولية تجاه هذه الجائحة العاملية وااللتزام بدواعي 

الســالمة الصحية ملواجهة ومكافحة خطر " كوافيد 

19" وأن نكون قدر املســؤولية والتحدي الحقيقي يف 

مجابهة األزمات وخطر الكوارث، املتمثل يف نرش الوعي 

بني املواطنني، وجدية التنافس، وإثبات الوالء، والحب 

لهذا الوطن.

االنهيار الحقيقي وضرورة التدخل
وأشارت االعالمية برشى الحميدي لـ"26 سبتمرب": 
أن الحرب القائمة واألوضاع اإلنسانية الصعبة وانهيار 
املنظومة الصحية التــي أدت إىل قلة اإلمكانيات الطبية 
وظهور العوائق، مما ضاقت الفرص أمام التصدي ملرض 
كورونا يف موجته الثانية التي اجتاحت البالد وخصوصاً 

تعز .

وأضافت برشى، أن وبــاء" كورونا 19" انترش فيها 
عىل نطاق واســع حاصداً أرواح الناس ومخلفاً وراءُه 
كارثة إنســانية، حيث يصعب إنقاذ املصابني بفريوس 
كورونا يف ظل الوضع الصحي املتدهور واملنهار بشكل 
يصعب تصديقه يف اليمن وما يشــهده القطاع الصحي 
من انهيار شامل وهو ما ينذر باندالع كارثة إنسانية يف 
ظل استمر الوضع كما هو عليه دون تدخل دويل عاجل 

إلنقاذ اليمنيني من هذه املأساة.

وأوضحت اإلعالمية بــرشى، أن فريوس كورونا بات 
يشــكل تهديداً كبرياً لحياة اليمنيــني يف ظل عدم قدرة 
النظام الصحي عىل تحديد حــاالت اإلصابة، وعالجها، 
وعزلها، وتتبع مخالطيها بالشكل السليم، داعياً بنفس 
الوقت إىل إعالن لجنة طوارئ محلية بمساعدة دولية فإن 
املأساة سوف تزداد يوما بعد آخر ليكون الوضع كارثيا 

بال محالة.

استشعار المسؤولية 
 * اما بالل الحكيمي - طالب جامعي، تحدث عن ما 

تشهده تعز من فريوس كورونا، قائالً: 

يزداد الوضع الصحي يف محافظة تعز ســوءاً يف ظل 
انتشــار مفاجئ لفريوس كورونا، وعجز املستشفيات 
و الســلطة املحلية عن مواجهة الوباء يف واقع شــحة 
اإلمكانيات و عجز عن توفري متطلبات مواجهة الوباء، 
مضيفاً، هذا العجز يف ظل انتشار متسارع للفريوس يف 
األحياء، تزداد معه أرقام الوفيات واإلصابات، التي تمكنت 
الجهات املعنية مــن رصدها و أعداد لم ترصد يف املنازل 
و األحياء، محذراً يف ظل وعي مجتمعي مفقود و غياب 
الستشعار خطر الوباء بني املواطنني، تتضاعف مع ذلك 
خطورة الوباء و رسعة انتشــاره ما قد يسبب كارثة 

إنسانية قد تخلف عدداً كبرياً من الضحايا.

سرعة االنتشار 
 * وتحدث فضل برش - ناشط مجتمعي عن جائحة 
كورونا، والخطر املحدق لهذه املوجة بتعز وتفاقمها حيث 
قال : يف تعز اتسع نطاق انتشار "وباء كورونا " بشكل 
فظيع فقد وصل الوبــاء إىل كل أنحاء وقرى املحافظة 
ويعود السبب الرئييس يف ذلك إىل االستهتار الكبري الذي 

شاهدناه عند املواطن .

وأضاف برش مــا يميز املوجه الثانيــة للوباء داخل 
املحافظة وانتشــاره املتسارع يف عدد اإلصابات الكبرية 
واملستمرة مقارنة بالوفيات وهذا رقم مخيف ومفجع 
ويستدعي اتباع أساليب الوقاية "كالتباعد االجتماعي 
وارتداء الكمامات " وخاصة يف األماكن املزدحمة للحد 

من انتشار الوباء .

كما أضاف" هناك دور للســلطة املحلية يف الحد من 
التجمعات يف صاالت األعراس والحدائق العامة واسواق 
القات وغريها فهــذه التجمعات تعتــرب مراكز مهمة 
لتفيش وانتشــار الوباء، مؤكداً، رضورة توفري مراكز 
العزل للمصابني وتوفري الحاجات األساسية للمرىض" 
كاألكســجني وغريه لضمن ســالمة الشخص املصاب 
واإلرساع يف تلقيح الكــوادر الطبية املرشفة والعاملة يف 
تلك املراكز حيث وصلت بالدنا كميات من اللقاحات يجب 

استخدامها أوالً لكوادر مراكز العزل.

شراكة التجار 
وأوضح الناشــط املجتمعي فضل برش " أن الجميع 
يدرك مدى صعوبة الوضع الصحي يف تعز طاملا واملدينة 
مازالت محارصة من قبل مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
ولكن كل ذلك ال يعني أن يكون الجميع يف موقع املتفرج 
بل عىل الجميع املشــاركة يف مواجهة الوباء ال ســيما 
طبقة التجار الذين تعج بهم املدينة ســواء كانوا داخل 
املدينة أو خارجها، مشرياً، إىل أن األمور تحتاج لتكاتف 
الجميع فاملدينة للجميع واي رضر سيلحق بالجميع فهذا 
الفريوس ال يفرق بني غني أو فقري وسيطال رَضره عىل 

الكل.

وأردف قائالً " ال ننــى دور املنظمات العاملة والتي 
تعمل بعضها يف مجاالت تكميلية فعليها التوجه بالتنسيق 
مع الســلطة املحلية ملواجهة هــذه الجائحة الخطرية 
وتكثف من جهودهــا لذلك، باإلضافة لــدور التوعية 
املجتمعية يف توعية املواطن بأســباب انتشار الفريوس 
وبأســاليب الوقاية منه تلك النوعية التي افتقدناها يف 
املوجة الثانية للوباء فقد كانت التوعية يف املوجة األوىل 
مكثفة وفعالة ووصلت التوعية إىل كل أنحاء املحافظة 
وقرأها ســواء بدعم وتنفيذ من مكتب الصحة أو عن 
طريق منظمات غري حكومية وقــد عملت تلك التوعية 
للحد من انتشار الوباء وهذا ما افتقدناه اآلن فال توعية 

تكاد تذكر اآلن حد وصفه وبحسب تعبريه.     

مع قدوم الشهر الكريم، تعيش محافظة تعز 
وضعا صحيا كارثيا، حيث تزايد أعداد املصابني 
بفريوس كورونا ويطال الكبري والصغري وبصورة 
غري مسبوقة مقارنة بموجة العام املايض وراح 
ضحيته العرشات .صحيفة 26سبتمرب إرتأت 
نقل الصــورة الحقيقية و الكاملة عن الوضع 
الصحي يف املحافظة من خالل مناقشة ذلك مع 
عدد من مســؤويل القطاع الصحي باملحافظة 

وعدد من املواطنني.. فإىل الحصيلة.

   تقرير - مختار الصبري

في ظل استمرار حصار المليشيا للمدينة وعدم قدرة القطاع الصحي على مواجهته

كــورونـــا يــزداد انـتـشـارا فــي تــعــز



حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

أحمد ردمان

بقلــوب يملؤها الحــزن واإليمان بقضاء اهلل وقــدره، تلقينا نبأ وفاة 
الشــيخ المناضل الكبير حمود بن عزيز، والد معالي الفريق 
الركن صغير بن حمود عزيز، رئيس هيئة األركان العامة قائد 

العمليات المشتركة، بعد حياة حافلة بالعطاء. 
لقــد كان الراحــل، من أركان اليمــن الذين عرفــوا بدورهم 
المشهود فـي نشر الخير والصلح بين القبائل، ومثااًل يحتذى به 
فـــي مختلف المواقف والملمات، كما أنه مثال فـي التضحية 

والبذل فـي سبيل الوطن. 
هذا الدور يتجســد فـــي تضحيات آل عزيز، ودورهم المشهود فـــي 
مقاومة مليشيات التمرد اإلمامية العنصرية اإلرهابية، منذ سنوات 
التمرد األولى، ولطالما تعرضوا لمحاوالت تنكيل وتفجير وقدموا 
الشهداء تلو الشــهداء، سواء خالل مقاومة المليشيا الحوثية فـــي 
مسقط رأسه بحرف سفيان، أو فـي مختلف المواقع التي يحضر فيها 

الفريق الركن صغير بن عزيز وكل رجال آل عزيز األبطال. 

وبهذا المصاب ال يسعنا إال أن  نتقدم بخالص العزاء 
والمواســـاة  لألخ الفريق الركن/

 صـغـــر بــن حـمـــود عــــزيز
رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات المشتركة

 وإلى أخيه الشيخ علي حمود بن عزيز وإلى كافة آل عزيز/ 
وكل اليمنيين/ الذين يحفظون آلل عزيز، تضحياتهم فـي 
المعركة الكبرى ضد عناصر اإلمامة واإلرهاب، ســائلين 
المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، 
وأن يتقبله فـي الصالحين، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 

الجميع الصبر والسلوان »إنا هلل وإنا إليه راجعون«

العميد الركن/ علي محسن الحـارثي 
مـديــر عــــام ديــــوان وزارة الدفــاع 

وجميع منتسبي ديوان عام وزارة الدفاع

نتقدم بخالــــص العـــزاء والمؤاساة
إلــى اللـــواء/ نـــور الديــــن اليامــي

وكيل جهاز األمن السياسي لشؤون األمن الداخلي
بوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى »كريمته«

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته
وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

العميد الركن/ أحمد علي األشول 
مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

عقيد دكتور/ جــــالل الــعـــودي
مدير التوجيه المعنوي والسياسي للجهاز المركزي  لألمن السياسي

ـــْدَت جــــرَح جـبـــالنا يــــا أضـمـــُد َضـمَّ
وعـلـــوَت وْهــــَي عـــلى جـــاللَك تـــشهُد

جـــباًل وقـــفَت عـــلى الجبــاَل وحينمــا
غــادرتـهـــا َوَقــَفــــْت لـبـذِلـــَك َتـْحـَمـــُد

ودُم الــرجــــاِل مــتــــى أتــــــمَّ جــالَلـــُه
قــالــــت لــــــه األقـــــداُر هــيـــا نـصـعـــُد

اصــعــــد لــربــــك فـالـبـــالد بـحـفـــظِه
ـــُد وعـــلــــى ســـنــــا أرواحـــكــــم تـتـشـهَّ

وعـلـــى خـطـــاكم ألـُف ألـــِف مـزمجٍر
يـتـســـابقون مـــــن الـشـهـــيد األرشـــــُد

ســنـــذوُد عـــــن هـــــذي الـبـــالد ألنـهـــا
َغـــُدنــــا ومـــلَّــــُة ِعـــزِّنــــا والــمـسـجـــُد

ورجــــاؤنــــــا وبـــقـــاؤنــــا  وحـــيــاتــنــــا 
والــــســـــؤدُد وإبــــاؤنـــــا  وشــمــوخــنــــا 

قــد كنَت فينا صالًحــا فاصعد وأنَت
أَجـــــلُّ مـــــا صــعـــَد الـصـــالُح وأحـمـــُد

مــــا عــــاَد مــــن يـبـــكي عـلـــى شـــهدائِه
ُنـــوَلـــــُد الــشــهــــادِة  بــأبــطــــال  إنـــــــــا 

إذ كــلــمــــا أعـــلـــــى شــهــيـــٌد نــفــَســـُه
نــتــجــــّدُد آثـــــــــارِه  عــــلـــــى  صــــرنـــــا 

مــعــجــوَنــــٌة بـــتــرابــنــــا  ودمـــــاؤنــــــا 
تــسـتـرشـــُد بــدمــائـكـــم  ونــفــوسـنـــا 

"َبـَلـــُق" الـخـــلوِد لـكـم، ومــــأرُب كـّلـها
ـــُد عـــهـــــٌد بــطــهـــر دمــائــكـــم يــتــأكَّ

ســـنذوُد عـــن شـــرف الـــبالِد وطـــهرها
ونــصــــوُن مـــــأرَب بـالـفـــداِء وَنـعـضـــُد

مــعـروَشـــٌة وجــنَّــــٌة  الــخـلـــوُد  لـــكــــم 
وصــالتــنـــا وســالمــنـــا يـــــــا أضـــمــــُد
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )١٩٧٦( الـخـمـيـس ٢٦ شــعبان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٨ أبـــريــل ٢٠٢١م

»ذي قـار« يف نسختها الثانية 
كثريا ما يكون للدول الباغية انكسارات بعد انتفاشاتها إثر 
حدث فارق يف امليدان العسكري تليه انتكاسات سياسية تكفل 
ذبول الدولة وبداية انحدارها، ولعل الكثري من تلك التحوالت 
السلبية تحدث بعد نشوة وصلت إليها تلك الدولة، وبما يجعل 
منها مطمئنة ملعاركها عىل اعتبار حتمية النرص الذي أضحى 

سمة بارزة يف مسريتها العسكرية لفرتة من الزمن .
لقد كانت معركة ذي قار يف أرض العراق عالمة فارقة يف 
سماء االنتصار العربي عىل املشاريع الغازية التي تلمظت بدماء 
العرب واستسهلت هزيمتهم، وبالتايل رضوخهم وانقيادهم عرب 
وكالئهم من مرتزقة القبائل العربية ممن هم عىل شاكلة إياس 
بن قبيصة الطائي الذي يمثل دوره اليوم املرشوع اإلمامي يف 
اليمن والذي يقوم بالنيابة عن املرشوع الفاريس بتدمري مهد 

العروبة بغية التمهيد لالحتالل الفاريس .
ولكن هاني بن مسعود الشيباني وقبائل بكر بن وائل وغريها 
من القبائل العربية التي اعتزت بذاتها، وانتفضت لكرامتها 
كانت السيف الذي قطع اليد الفارسية، والقوة التي مرغت أنف 

كرسى يف تراب ذي قار العربية .
ولعل قبائل مارب وأحرار الجيش الوطني اليوم يمثلون دور 
الشيباني وقبائله وغريهم من األباة يف هزيمة املرشوع الفاريس 
يف صحراء مارب والجوف وغريها من الجبهات، ذلك أن امتالك 
أُباة اليوم مشاعر أُباة األمس نابع عن قيم اإلباء املتوارثة من 
األجداد لألحفاد الذين يستلهمونها من ماض عريق، ويغذوها 

استشعارهم لخطورة العدو  الفاريس اللدود .
ولقد كان اســتنجاد اليمنيني بأشــقائهم العرب شبيه 
باستنجاد النعمان بن املنذر بآل شيبان وغريهم من القبائل 
التي استجابت لرابطة الدم العربي ولنداء الشهامة األصيلة، 
فكانت املعركة يف مهد العروبة ضد الفرس املعتدين، وهاهي 
اليوم معركة ذي قار يف نســختها الثانية تتكرر يف الرمال 
املتحركة التي تغــوص فيها قوائم خيول الفرس، وتغرق يف 

دمائها املشاريع اإلمامية الضالة.
إن معركة الجيش الوطني اليوم ال تمثل الشعب اليمني فقط، 
وال تدافع عن كرامة اليمنيني حرصا، إنما هي معركة املصري 
املشرتك يف الجزيرة العربية بل واملنطقة العربية أجمعها، وذاك 
ما يضفي قدسية إضافية ملعركة الجيش الوطني وبما يضيف 
مسؤوليات أخالقية لدول التحالف ولكل عربي بوجوب دعم 
الجيش الوطني وأهمية إسناده لتحقيق النرص املأمول يف أرسع 
وقت ليْسلم العرب من رشور الفرس، ويحققوا ألوطانهم األمن 
والسالم الكفيل بتهيئة األجواء للبناء والتنمية واإلعمار يف قادم 

األيام.

الزميل توفيق احلاج حيصل عىل درجة 
املاجستري يف اآلداب والنقد

حصل الباحث والصحفي يف صحيفة 26 سبتمرب الزميل توفيق 
محمد الحاج يوم الثالثاء، عىل درجة املاجستري يف األدب والنقد من 
جامعة إقليم سبأ، عن رســالته املوسومة بـ " األبعاد املوضوعية 

والفنية يف شعر الُفُضول ".
وتناول الباحث يف رسالته شعر الفضول لـ عبدالله عبدالوهاب 
نعمان بدراسة موضوعية وفنية، كشف الباحث يف الدراسة  األبعاد 
املوضوعية التي تضمنها شعر الفضول، وأبرز األبعاد الفنية التي 

تميز بها الشاعر من حيث اللغة الشعرية والصورة واملوسيقى.
وأشادت لجنة املناقشــة املكونة من األستاذ الدكتور بجامعة 
حرضموت أمني عبدالله اليزيدي - مناقشــا خارجيا، واألســتاذ 
الدكتور بجامعة إقليم سبأ عبدالله محمد الفروي - مناقشا داخليا، 
واألســتاذ الدكتور محمد أحمد العامري رئيســا ومرشفا علميا. 
بالرسالة العلمية ودور الباحث املتميز يف إثرائها،  وقد عرب الحضور 
عن إعجابهم بجلسة املناقشة ومالحظات املناقشني ونالت الرسالة 

إعجابهم نظرا لجودة ماقدمه الباحث.
حرض جلسة مناقشة الرسالة رئيس جامعة إقليم سبأ ونوابه 
ورؤساء األقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، ومساعدوهم 
بقسم اللغة العربية وجمع من طالب الدراسات العليا، والبكالوريوس 

والباحثني وعدد من املهتمني.


