
أشــاد نائب رئيس الجمهورية، نائب 
القائــد األعىل للقوات املســلحة الفريق 
الركن عيل محســن صالح، بــدور أبناء 
محافظة تعز، وأبطال القوات املسلحة وما 
يسطرونه من بطوالت وتضحيات خالدة يف 
دحر مليشيا الحوثيني اإلرهابية املدعومة 
من إيران، وجهود السلطة املحلية يف تطبيع 
األوضــاع يف املناطق املحررة وتحســني 
الخدمات وإرساء دعائم األمن واالستقرار 

والتنمية يف املحافظة.
جاء ذلك خالل اتصــال هاتفي أجراه 
الثالثــاء، بمحافظ محافظــة تعز نبيل 
شمسان لالطالع عىل األوضاع وسري عملية 
التحرير يف ضوء االنتصارات التي يحققها 
ابطال الجيش يف جبهات القتال ضد مليشيا 

الحوثي اإلرهابية.

أعرب وزير الخارجية وشؤون املغرتبني الدكتور 
أحمد عوض بن مبارك، عن تقدير الحكومة اليمنية 
للدعم املســتمر الذي تقدمه الحكومة األمريكية 
لبالدنــا، وتقديرها للجهود التــي يبذلها مبعوث 
الواليات املتحدة األمريكية إىل اليمن تيم ليندر كينغ 

إلحالل السالم يف اليمن.
جاء ذلك خــالل اتصال هاتفي مع الســفري 
األمريكي لدى بالدنا، كريستوفر هينزل، الجمعة، 
تم خالله بحث أوجه ومستجدات األوضاع يف اليمن.
ويف االتصال جــدد وزير الخارجيــة، موقف 
الحكومة الداعم للجهود الدولية الهادفة لتحقيق 

السالم العادل واملســتدام واملبني عىل 
املرجعيات الثالث.

نعــت وزارة الدفاع وهيئة 
األركان العامــة اللواء دكتور 
الحارضي،  محمــد  عبدالله 
محامي عام النيابات العسكرية 
مدير دائرة القضاء العسكري، 
ومدير دائرة شــؤون الضباط 
العميد الركن عبدالغني سلمان، 
اللذين استشهدا وهما يؤديان 
ويشاركان  الوطني  واجبهما 
يف قيادة العمليات القتالية ضد 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية يف 

جبهات محافظة مأرب.
وقالت وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئــة األركان العامة يف بيان 
النعي: يف "لقد عاش الحارضي 
مناضاًل مخلًصا يف كل ساحات 
النضــال، يف منابــر اإلعالم 
ومنــارات اإلشــعاع الفكري 
والتنويري وترسيخ ثوابت الوالء 
الوطني ورفع مستوى الوعي 

بقدســية وعدالة 
ومحاربة  القضية 

قال محافظ محافظــة مأرب اللواء 
ســلطان العرادة: إن مأرب قادرة عىل 
الدفاع عن نفســها ولن تصلها مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة إيرانيًا، مطمئناً 
الجميع أن املدينة يف منعة، واملليشــيا 
تكبدت خسائر كبرية عىل امتداد جبهات 

القتال باملحافظة. 
جاء ذلك خالل ترؤسه لقاًء موسعاً، 
مساء الثالثاء، للوقوف عىل آخر التطورات 
امليدانية والعسكرية يف املحافظة وآليات 
دعم وإسناد قوات الجيش واملقاومة يف 
مواجهة مليشيا الحوثي املدعومة من 

إيران.
وخالل اللقاء نقــل املحافظ تحيات 

فخامة الرئيس املشري عبدربه منصور 
هــادي، رئيس الجمهوريــة، إىل كافة 
قيادات الســلطة املحليــة واألحزاب 
السياســية والقوى الوطنية واملكونات 
االجتماعية يف محافظــة مأرب، وحيا 
أبطال الجيش الوطني واألمن واملقاومة 
الشعبية الذين يسطرون مالحم بطولية 

يف مواجهة املليشيا.
وأشاد باإلسناد الشعبي املتواصل لدعم 
صمود مأرب من كل املحافظات من خالل 
تسيري القوافل التي وصلت تباعاً.. منوهاً 
إىل داللتها الكبــرية وأهميتها يف تعزيز 

الصمود والتالحم الشعبي يف 
وجه املليشيا االنقالبية.

الرســمي  الناطق  أكد 
للقوات املســلحة، العميد 
الركن عبــده مجيل، بأن 
الوطني  الجيــش  أبطال 
الشــعبية،  واملقاومــة 
معاركهــم  يواصلــون 
وكــروا  البطوليــة، 
محاوالت مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة إيرانًيا، 
الرغم من محاولتها  عىل 
املتكررة عىل امتداد أطراف 
مأرب الغربية، والجنوبية، 

الغربية، نافياً  والشمالية 
إشاعات ترويج االنتصارات 
الكاذبة للمليشــيا والتي 
روجت لها وسائل إعالمية 

عدة. 
يف  مجيل  العميــد  وقال 
ترصيح لـ "ســبتمرب نت" 
اإلثنني: "ال صحة ملا تناولته 
"وكالة الصحافة الفرنسية" 
معرباً عن أسفه كونها جاءت 
متوافقــة مع ما تشــيعه 

مليشيا اإلرهاب 

أكد رئيس هيئة األركان العامة، 
قائد العمليات املشــرتكة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، أن املعركة 
التي يخوضهــا اليمنيون اليوم 
تمثل الجبهة األمامية لكل العرب 
ضد أطماع طهران التوّســعية يف 

املنطقة. 
جاء ذلك خــالل زيارة ألبطال 
الجيــش الوطنــي واملقاومــة 
الشــعبية، إىل مرح العمليات 
العســكرية باملنطقة العسكرية 
الثالثة، فيها حيا البطوالت واملالحم 
البطولية التي يسطرها األبطال يف 

الجيش واملقاومة. 
ويف الزيارة التي رافقه فيها قائد 

املنطقة العسكرية الثالثة اللواء 
الركن منصور ثوابة، اطلع رئيس 
األركان، عىل أحوال املقاتلني وما 
يسطرونه من بطوالت وتضحيات 
خالدة يف مواجهة مليشيا الحوثي 

االنقالبية املدعومة إيرانًيا.
واستمع الفريق بن عزيز، من 
قيادات الجبهات إىل الخســائر 
البرشية واملادية التــي تكّبدتها 
مليشيا الحوثي الكهنوتية عىل يد 
أبطال الجيش واملقاومة، مثمناً 
الدعم واإلسناد الذي يقّدمه تحالف 
دعم الرشعية يف معركة العروبة 

واملصري املشرتك.
وأكد رئيس األركان، 

ناطق اجليش: ال صحة ملا تناولته وكالة الصحافة 
الفرنسية من إشاعات حول تقدم احلوثيني 

أكد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان الربكاني، 
أن الحرب الدائرة يف مأرب تضــع مصداقية األمم 
املتحدة عىل املحك، ال سيما وهناك املئات من الضحايا 
الذين يسقطون يومياً جراء الحرب التي تشنها تلك 
املليشيا الحوثية ضد السكان والنازحني واآلمنني يف 

املحافظة وحولتها إىل بحٍر من الدماء.
جاء ذلك خالل لقائه عــرب تقنية االتصال املرئي، 
األحد، املبعوث األممي إىل اليمن مارتن جريفت، ملناقشة 
تطورات األوضاع التي تشهدها  اليمن وتصعيد مليشيا 

الحوثي االنقالبية عىل محافظة مأرب.

ويف اللقاء جرى مناقشــة الخطوات الرضورية 
والعاجلة إليقــاف الحرب املدمرة التي تشــهدها 
محافظة مأرب والتي أشــعلتها مليشيات الحوثي 
وجهود الحل السيايس لألزمة اليمنية التي يقوم بها 

املبعوث األممي وبرعاية األمم املتحدة، 

وصل إىل مطار الريان الدويل، 
األحد  حرضمــوت،  بمحافظة 
املايض، رئيس مجلــس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، قادماً من 
اململكة العربية السعودية، يف زيارة 
رسمية للمحافظة تستغرق عدة 
أيام، وذلك لالطالع عىل مختلف 

األوضاع باملحافظات. 
وخالل زيارته التي وجه فيها 
بإيجاد حلول غري تقليدية لحل 
إشــكاالت الكهرباء والخدمات 
باملحافظة، باإلضافة إىل افتتاحه 
العديد من املشاريع الخدمية، أعلن 
رئيس الوزراء عدداً من اإلجراءات 

والتدابري التي ستنفذها الحكومة 
عىل املدين العاجل واملتوســط 
بالتعاون مع الســلطة املحلية 
باملحافظــة، يف مختلف جوانب 
الخدمات األساســية والتنموية 
بحيث تنعكس ثمارها عىل حياة 

ومعيشة املواطنني.
وأكــد رئيس الــوزراء خالل 
زيارته املحافظة برفقة عدد من 
وزراء الحكومــة، أن الحكومة 
لن تكــون إال يف صف املواطنني، 
وتشعر بمعاناتهم وتعي تماماً 

احتياجاتهم، وتعمل 
بكافة  تلبيتها  عىل 

أشاد فخامة رئيس الجمهورية، القائد األعىل 
للقوات املسلحة، املشري الركن عبدربه منصور 
هادي، باملالحم البطولية التي يسطرها حماة 
الوطن من الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
الباســلة يف مختلف الجبهــات ومنها مأرب، 
حيث تســطر املالحم لنرصة الوطن وبإسناد 
من األشقاء يف التحالف العربي بقيادة اململكة 

العربية السعودية.
جاء ذلك خالل اجتماع ترأسه فخامة الرئيس، 
لقيادات الدولة العليا، ضم نائبه الفريق الركن 
عيل محسن صالح ورئيس مجلس النواب الشيخ  
سلطان الربكاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك ورئيس مجلس الشورى الدكتور 
احمد عبيد بن دغر، فيه حيا فخامته بسالة كل 
القادة والجنــود املجهولني، مرتحماً عىل أرواح 

الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
ووضع فخامة رئيس الجمهورية يف االجتماع 
الذي عقــد الخميس املــايض، الجميع أمام 
التطورات الراهنة يف البلد عىل مختلف األصعدة 
والتحديات التي تواجهها، وما يرتتب عنها من 
تبعات اقتصادية وخدمية ومعاناة للمواطن، 
والتي نعمل جاهدين عىل تجاوزها بالتعاون 

مع األشقاء يف اململكة العربية السعودية. 
وثمن فخامــة رئيــس الجمهورية عمق 
العالقات األخوية املتينة بني البلدين والشعبني 
الشقيقني والتي يحكمها األخوة والجوار والدين 
والعقيدة واملعمــدة بالدماء الزكية يف محراب 
الدفاع عن الهوية الواحدة واملصري املشــرتك 
ونرصة اليمن األرض واإلنســان ووضع حد 

للتدخالت اإليرانية يف املنطقة عرب أدواتها من 
املليشيا الحوثية املارقة.

ويف االجتماع، قدم نائب رئيس الجمهورية، 
إيجازاً لحــال الوضع امليداني العســكري يف 
مختلف الجبهات وخطوط التماس، الفتاً إىل 

تصعيد املليشــيا الحوثية اإليرانية كعادتها يف 
مختلف الجبهات ومنهــا مأرب غري عابئة أو 
مقتنعة بمســاعي الســالم بل تعمل جاهدة 
لتنفيذ املخطط اإليراني يف املنطقة مستخدمة 
املغرر بهم وقوداً لحربها العبثية تجاه الشعب 

اليمني قاطبة.
وأشــار نائب الرئيس، إىل املالحم البطولية 
التي يقدمها أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشــعبية وتقديم التضحيات لنرصة اليمن 

االتحادي الجديد.

بعث فخامة رئيس الجمهورية، القائد األعىل 
للقوات املسلحة، املشري الركن عبدربه منصور 
هادي، برقيات عزاء ومواساة يف استشهاد مدير 
القضاء العسكري اللواء الركن الدكتور عبدالله 
الحارضي، ودائرة شؤون الضباط العميد الركن 
عبدالغني محمد سلمان، اللذين استشهدا وهما 
يؤديان واجبهمــا الوطنــي يف معركة الحرية 
والكرامة ضد مليشيا االنقالب الحوثية اإلرهابية.
وأشاد فخامته يف الربقية، بمناقب الشهيدين 
وتضحياتهم وكفاءاتهم العملية والعســكرية، 
معرباً عن خالص العزاء واملواساة بهذا املصاب 
األليــم، مبتهالً للموىل عز وجــل ان يتغمدهما 
بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصرب 

والسلوان.
كما بعــث نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
عيل محســن صالح، برقية عزاء ومواســاة يف 
استشــهاد اللواء الحارضي والعميد عبدالغني 
سلمان، مشــرياً إىل مناقب الشهيدين البطلني 

وتضحياتهما ومواقفهما الشجاعة وكفاءتهما 
العســكرية والقيادية، وما عــرف عنهما من 
إخالص وتفان يف مختلف املواقع التي شغلوها 
طوال مسرية حياتهما الحافلة بالعطاء وخدمة 
الوطن، معرباً عن خالص العزاء واملواساة ألرسة 
وأقارب الشهيدين ومحبيهما وكافة أبطال القوات 
املسلحة، ســائال الله العيل القدير أن يتغمدهما 
بواســع الرحمة واملغفــرة، وأن يلهم أهلهما 

وذويهما الصرب والسلوان.
وبعث رئيس مجلس النواب الشــيخ سلطان 
الربكاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر، برقيات عزاء مماثلة يف استشهاد 
القائدين البطلني، وعربوا يف برقياتهم، عن خالص 
التعازي وصادق املواســاة بهذا املصاب األليم.. 
ســائلني الله العيل القدير أن يتغمدهما بواسع 
رحمته، وأن يسكنهما فســيح جناته، ويلهم 

اهلهما وذويهما ومحبيهما الصرب والسلوان. 

شائعات االهنـزام
مع كل موجة إشــاعة تستهدف بها املليشيا 
أنســاق الصف الجمهوري املتمثلة بالجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية ورجاالت القبائل وكل 
رشفاء اليمن املتصدين لظالمية املرشوع االيراني 
يف اليمن واملنطقة لم تؤت تلك اإلشاعة أكلها يف 
أو ساط هؤالء املتشبعني باملثل والقيم الوطنية 
والنظام الجمهوري، بل تزيدهــم إيماناً عىل 
إيمانهم بقيم الحرية والعدالة واالنتصار للكرامة 
واإلرصار عىل تحقيق هدف الخالص من مليشيا 
إرهابية صنعتها متعهدة اإلرهاب الدويل ايران 
املجوسية الطامحة بتوسيع نفوذها عىل حساب 
سيادة واستقرار املنطقة واألمة برمتها بكل قيمها 

الثقافية والعقيدية والتاريخية..
اإلشاعة التي شنتها والزالت تشنها املليشيا 
كحرب مصاحبة لحربها عىل شــعبنا اليمني 
بدعم سخي من إيران لم تكن سوى نتاج خورها 
وضعفها وانهزامها الكبــر يف جبهات القتال 
وخرسانها آلالف من مقاتليها بني قتيل وجريح 
وأسر، وفشــل أكرب لكل خطط املستشارين 
العسكريني اإليرانيني، وأولئك التابعني ملليشيا 

حزب الله والحشد الشعبي العراقي..
لقد كان حديث االشاعة املليشية  املصاحب 
للمعارك الدائرة يف أطراف مأرب بكل جبهاتها 
واملستهلك ملفردة السقوط بالنسبة ملقاتيل الجيش 
الوطني واملقاومــة ورجال القبائل بل ورشفاء 
اليمن مثار ســخرية وازدراء ألنه يتصادم مع 
الحقائق عىل األرض وال ييش سوى بقرب سقوط 
املليشيا التي تلقي بمقاتليها من أبناء القبائل 
املغرر بهم إىل محارق املــوت التي أعدها لهم 
األبطال باحرتافية نادرة تفوقت عىل كل نظريات 

الحرب اإليرانية.
السقوط الذي تغيته االشاعة املليشية لم يحدث 
كما خططت له، ولكنه حدث ألولئك الذين باعوا 
أنفسهم بثمن بخس ملشــاريع رديفة ملرشوع 
املليشــيا اإلرهابية، وتحولوا إىل أدوات أرخص 
ألدوات رخيصــة فرطت بــكل القيم الوطنية 
ومزقت كل روابط اإلنتمــاء إىل الرتاب الوطني 
وإىل الشعب اليمني بكل تاريخه الحافل باملآثر 

البطولية منذ آالف السنني..
لقد سقط الساقطون مرات ومرات وبقيت مأرب 
وكل الرشفاء مرفوعي الهامات متوجني بالكرامة 
ومكللني بالشموخ ومؤزرين باالرصار عىل تحقيق 
الهدف األوحد واملتمثل بالقضاء عىل مليشيا اإلرهاب 
الحوثية وأذيالها الســاقطني يف كل منعطفات 

النضال ضد اإلمامة الكهنوتية الجديدة.

اجتمع بقيادات الدولة العليا.. 

رئيس اجلمهورية يشيد باملالحم البطولية التي يسطرها أبطال اجليش واملقاومة يف خمتلف اجلبهات 
رئيس اجلمهورية ونائبه وقيادات الدولة يعزون يف استشهاد احلارضي وسلامن 
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عدد إلكـــتروني

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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية

السعـر50ريـااًل الــعـدد )١979( الـخـمـيـس ١7 رمــضـــان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢9 أبـــريــل ٢٠٢١م
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صـفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

1

2
3
4
5
6

جندي  لكل  وشكري  تحياتي 

ورجل حر يقاتل من أجل مقاومة 

المشروع التدميري الفارسي الذي 

والمنطقة. بالدنا  لزعزعة  جاء 

12
صـفحـة

انتصارات اجليش الوطني تدحض شائعات املليشيا وأذياهلا

أجرى اتصااًل هاتفيًا بمحافظ تعز.. 

نائب رئيس اجلمهورية يشيد ببطوالت وتضحيات أبناء تعز 
والقوات املسلحة يف دحر مليشيا احلوثي اإلرهابية 

في اتصال هاتفي بالسفير األمريكي لدى بالدنا.. 

وزير اخلارجية يعرب عن تقدير احلكومة للدعم املستمر 
الذي تقدمه احلكومة األمريكية لبالدنا

أثناء زيارة ميدانية إلى جبهات المنطقة العسكرية الثالثة..

رئيس هيئة األركان: العمليات العسكرية مستمرة يف خمتلف جبهات القتال حتى دحر أذناب إيران واستعادة الدولة

وزارة الدفاع وهيئة األركان تنعيان مديري 
دائرة القضاء العسكري وشؤون الضباط 

اللواء العرادة يرتأس لقاًء موسعاً ملناقشة املستجدات وإسناد اجليش الوطني 

خــالل لـقــائــه المبعوث األممي إلـى اليــمـن.. 

رئيس جملس النواب: استمرار التصعيد احلوثي عىل مأرب يضع مصداقية األمم املتحدة عىل املحك

يزور حضرموت برفقة عدد من وزراء الحكومة.. 

رئيس الوزراء يفتتح مشاريع خدمية باملحافظة ويعلن عن أخرى ستنفذها احلكومة عىل املدين العاجل واملتوسط
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إعــــــــالنإعــــــــالن

إعــــــــالن إعالن قضــائي

الــعـدد )١٩٦٦( الـخـمـيـس ١٦ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢8 ينايـــر ٢٠٢٠م 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

مسؤول الراث الثقايفعيل احمد عيل الرميصة6

ثانيا : أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش:

االختصاصاالسمم

ًبدر عيل حسني الذيباني1 رئيسا

عضواً يوسف محمد عيل الرمصية2

عضواًجربان بازل االرضعي3

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

فــاز بعضويتهــا كال مــن التاليــة اســمائهم:ـ  

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة االدارية : 

االختصاصاالسمم

رئيس الجمعيةادريس شمسان نعمان1

نائب الرئيسمنري فارع عبده املساح 2

االمني العامنجيب  محمد عيل احمد3

املسؤول املايلباسم احمد عبدالرحمن محسن 4

م/ اجتماعي اسكندر عبدالواسع عبده5

م/ الربامجعارف فارع عبدالله مقبل6

نعمــان 7 شمســان  محمــد  خــرض 
املســاح

م/دائرة الشباب

م/ املشاريعخالد عبدالرحمن قائد املساح8

م/املرأةرضية بجاش غانم 9

م/الصحةزرعة عيل علوان10

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

االختصاصاالسمم

رئيساعبدالله محمد علوان نارص1

نائباياسني عبده اسماعيل حسن 2

مقررأنور عيل محمد ثابت3

عضوامشري أحمد بن أحمد عايد4

عضوايونس منصور محمد فارع5

إعـــــالن قـــضـائــي

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

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

عبدالله العليمي.

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

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

لألموال العامة والخاصة.

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

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

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

القرارات املناسبة.

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

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

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

وللشعب اليمني ككل.

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

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

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

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

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

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

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

وبعض محافظات إقليمي سبأ وحرضموت.   

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

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

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

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.  

ملياران و 816 مليونا إيرادات حمافظة شبوة يف 2020م 

نائب رئيس اجلمهورية يعزي يف استشهاد العميد إبراهيم حرد 

تتمات األولى..تتمات األولى..
نائب رئيس الجمهورية

وحث نائب رئيس الجمهورية، على مضاعفة الجهود وحشد 
الطاقات واإلمكانات الستكمال معركة التحرير وإنهاء االنقالب 
واستعادة الدولة ومؤسساتها، مشرياً إىل ما قدمته الرشعية يف 
سبيل إحالل السالم مقابل تعنت وتصعيد مستمر وهجمات 
تشنها املليشيا الحوثية عىل عدد من املحافظات ومنها مأرب 
فضالً عن إطالقها للصواريخ والطائرات املســرية والزوارق 

املفخخة باتجاه املنشآت الحيوية يف اململكة. 
وعرب نائب الرئيس عن تقديره ملا تقدمه دول تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية الســعودية الشــقيقة من 
مساندة مستمرة لجهود الجيش الوطني يف ردع مرشوع إيران 

التخريبي.
ويف االتصال اطلع نائب رئيس الجمهورية من محافظ تعز 
عىل اإلجراءات االحرتازيــة جراء املوجة الجديدة من فريوس 
"كوفيد19-" بما يســهم يف التقليل من أرضارها والحد من 

آثارها. 
من جانبه، قدم محافظ تعز تقريراً موجزاً عن األوضاع يف 
املحافظة، مؤكداً عىل امليض قدماً يف االرتقاء بمستوى الخدمات 
والتنمية وإرساء دعائم األمن واالستقرار واستكمال معركة 

التحرير.    

رئيس مجلس النواب
عالوة عىل تدهور األوضاع املعيشية واالقتصادية والصحية 
يف مختلف املحافظات ونهب املليشيا لثروات الشعب اليمني 

وتوجيهها لتمويل عملياتها الحربية.
وجدد الربكاني ترحيب الرشعية بجهود تحقيق الســالم 
وحرصها عىل إنهاء االزمــة اليمنية وتعاطيها اإليجابي مع 
كافة املبادرات الرامية اىل ذلك وآخرها املبادرة الســعودية، 
الفتا إىل تعنت مليشيا الحوثي ورفضها كل املبادرات ونكثها 
لكل االتفاقيات وتقويضها الدائم لكل الجهود األممية يف هذا 
الجانب، مؤكدا أن الحديث عن السالم يف ظل الحرب والتصعيد 

الحوثي لن يحقق النتائج املرجوة.
وأعرب عن أمله يف أن تتكلل جهود املبعوث األممي إليقاف 
الحرب يف مأرب بالنجاح وتحقيق نتائج عاجلة وإيجابية يلمس 
أثرها ابناء الشعب اليمني، بعيدا عن البيانات والتنديدات التي 

تتعامل معها مليشيا الحوثي بكل استخفاف واستهتار..
وأشار إىل أن استمرار الحرب ســتؤدي إىل كارثة إنسانية 
وبيئية واقتصادية كبرية ســتصل ارضارهــا إىل كل انحاء 
اليمن خصوصا إذا ما تعرضت منشآت النفط والغاز لألعمال 
اإلرهابية الحوثية التي تعودت عليها تلك املليشيا يف مختلف 

املراحل منذ بداية الحرب.
من جانبه تطرق املبعوث األممي، إىل الجهود التي يبذلها 
مع كافة االطراف إليقاف الحرب يف مأرب، وحماية السكان 
والنازحني.. مؤكدا أن األمم املتحدة ترفض كافة أشكال األعمال 
العسكرية التي يقوم بها الحوثيون، وتدرك حجم املخاطر التي 
ستنتج عن تلك االعمال العسكرية وما سيتعرض له السكان 

يف مارب والنازحني.
ولفــت إىل أن األمم املتحدة تبذل كل ما بوســعها إليقاف 
املواجهات العسكرية وتجري تواصلها املكثف مع كافة الجهات 
التي يمكن ان تلعب دوراً إيجابيا إليقاف تلك املواجهات وذهاب 
اليمنيني إىل طاولة املشاورات بصورة عاجلة والتزامهم بخيار 

السالم بعيدا عن الخيارات االخرى.
وأشــار اىل الجهود التي بذلها منذ مارس 2020م إليقاف 
الحرب يف اليمن وإحاطاته الدائمة ملجلس األمن بهذا الشأن 
والتحذير من تداعيات األعمال العسكرية وأرضارها يف مأرب 

وغريها من املناطق.

رئيس الوزراء يفتتح
اإلمكانات املتاحة، موضحاً أن هذه الزيارة سيتم الخروج 
منها بنتائج إيجابية وأشياء قابلة للقياس لخدمة املواطن ويف 

املقدمة الكهرباء.
وقال: "أوىل األولويات يف ملــف الكهرباء العمل عىل تنفيذ 
توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء محطة غازية بقدرة 
100 ميجاوات كإحدى البدائل املجدية واملستدامة ملعالجة أزمة 
الكهرباء يف ساحل حرضموت، وسيكون هناك تحرك عاجل يف 

هذا الجانب مع السلطة املحلية والقطاع الخاص".
وأشــار إىل أن "محــاوالت التعبئة وتهييج الــرأي العام 
باإلشاعات ضد الحكومة وتوزيع االتهامات بهدف املكايدة 
السياسية هي دعوة للفوىض، قائالً ألبناء املحافظة: "لسنا 
فوق النقد لكن يف إطار النقد البناء الذي يصوب مسار العمل وال 
يسعى لهدم مؤسسات الدولة، ومن املهم املكاشفة واملصارحة 
ونتحمل املسؤولية جميعا، ولن نرتدد يف تصويب أي اختالالت".
وأكد رئيــس الوزراء حــرص الحكومة عــىل أن يكون 
لحرضموت وضع خاص الســتغالل إمكاناتها ومقوماتها 
يف دفع عجلة النهوض االقتصــادي، وبما ينعكس عىل أبناء 

حرضموت ومستوى معيشتهم.

وزير الخارجية
وأشار إىل أنه وعىل الرغم من املبادرات والتنازالت التي قدمت 
يف سبيل تحقيق السالم، فما زالت املليشيا الحوثية مستمرة يف 
عدوانها وتصعيدها العسكري يف مأرب ضد املدنيني والنازحني.
وأكد بن مبارك أن استمرار هذا التصعيد العسكري يرسل 

إشارة واضحة بأن املليشيا الحوثية غري مهتمة وليست جادة 
بتحقيق أي تقدم يف عملية السالم، وهو ما يظهر بوضوح أن 
قرار هذه املليشيا مرهون بالنظام اإليراني الذي يستخدمهم 
لتنفيذ أجندته الخبيثة يف سبيل زعزعة استقرار اليمن واإلقليم.
من جانبه جدد الســفري األمريكي موقــف بالده الداعم 
للحكومة الرشعية وألمن ووحدة واستقرار بالدنا، مشرياً إىل 
أن التصعيد العسكري يف مأرب يشكل تهديداً لجهود السالم 
الحالية، مجدداً التزام الواليات املتحدة بمواصلة الجهود لدعم 

عملية السالم وإنهاء الحرب يف بالدنا.

وزارة الدفاع
صنوف الجهل والكهنــوت اإلمامي الذي يمثل العدو األول 

ألمتنا الخالدة". 
وأضاف لقد "كان الفقيد نظيف اليد والقلب واللســان، 
لن تنساه ســاحات العدالة وهو يرسخ مبادئ الحق وينرش 
روح العدالة واملســاواة ويدافع عن حقوق اإلنسان الشاملة 
بكل مساراتها ومختلف مستوياتها، ويف كل املنابر الوطنية 

والقضائية واإلعالمية وعىل كافة الصعد".
وشارك الشــهيد مع رفاقه األحرار يف مواجهة العصابة 
الحوثية منذ حروب صعدة، فكان مثاال للقائد القدوة واملناضل 
الصادق بروح اإلنســان النبيل وعقل املفكر الرزين وعقيدة 
املؤمن التي ال تلني، وكان مقاتال عنيدا ال يشق له غبار ومحاربا 
صلبا ال تهزه العواصف وال تضعف من عزيمته الخطوب؛ تشهد 
عىل ذلك جبال صعدة ووديانها وسهولها ويشهد له رفاقه يف 

النضال.
كما كان من القيادات الوطنيــة القليلة التي دافعت عن 
صنعاء ووقفت يف وجه زحوف عصابات اإلرهاب والخراب، 
وقاتل ببســالة املحارب ومعرفة الرجل الذي خرب السياسة 

والحرب، وأدرك خطر اإلمامة عىل حارض ومستقبل اليمن.
وقال البيان: "لقد سّطر الشهيد جهودا كبرية يف محاكمة 
فلول الحقد والخراب وفضح جرائمهم وانتهاكاتهم، فقد هب 
ملحاربتهم حني دعاه الواجب، وقدم روحه الطاهرة فداًء للحرية 
والكرامة، ونال رشف الشهادة وهو يتقدم الصفوف إىل جانب 
إخوانه قادة وأبطال القوات املسلحة ورجال املقاومة الذين 
يخوضون مالحم الكرامة الوطنية ويتصدون ملخلفات اإلمامة 

والكهنوت واملخططات الفارسية البغيظة".
وإذ تنعي وزارة الدفاع ورئاسة األركان هذا الشهيد البطل 
وجميع رفاقه الصادقني الذيــن رووا تراب الوطن بدمائهم، 
فإنها تجدد العهد والوعد بمواصلة السري عىل طريق الحرية 
والفداء حتى استكمال تحقيق األهداف والتطلعات املنشودة.

ويف السياق، نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، 
إىل الشعب اليمني وقيادته وقواته املسلحة استشهاد العميد 
الركن، عبدالغني محمد سلمان، مدير دائرة شؤون الضباط، 
وهو يؤدي واجبه الوطني ضد مليشــيا التمــرد واإلرهاب 
والدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت واملكتسبات الوطنية 

العظيمة.
وقالت وزارة الدفاع ورئاســة األركان يف بيان النعي: "لقد 
كان الشهيد البطل واحداً من القادة األوفياء املخلصني للوطن 
والقضية، وكانت له إسهامات فاعلة يف بناء وتطوير القوات 
املسلحة وإعادة بناء مؤسسات ودوائر وزارة الدفاع منذ العام 
2016، وكان مثاالً يف القيادة والجندية واالحرتافية واالنضباط 
يف مختلف املراحل واملستويات واملناصب واملهام التي أسندت 
إليه، وكان من أوائل الضباط الذين لبوا نداء الواجب ملواجهة 
املليشيا الحوثية واملرشوع اإليراني، وخلّد خالل حياته تاريخا 

مرشفا من املواقف والنضال الوطني".
وأضاف بيان النعي "برحيل هــذا البطل املقدام الذي بذل 
يف سبيل مبدئه وقضيته الغايل والنفيس وسكب دمه الطاهر 
لريوي ثرى هذه األرض الطيبة، ويغسلها من رجس اإلرهاب 
الفاريس وأذيالها الحوثيني، فقد خر الوطن وقواته املسلحة 
هامة شامخة وواحداً من الرجال الشجعان، الذين دافعوا عن 
وطنهم وأمتهم وشعبهم يف كل املواقع وامليادين وظلوا أوفياء 

لرشفهم العسكري حتى آخر لحظه من حياتهم".
وأشار البيان إىل أن القوات املسلحة وهي تنعي اليوم، هذا 
القائد الفذ لتعرب عن الفخر واالعتزاز بتضحيات وبسالة أبطال 
الجيش واملقاومة املرابطني يف الثغور والجبهات، وتؤكد مضيها 
الستعادة الدولة ومواجهة املد اإليراني واإلمامي البغيض، ولن 
تثنيها التضحيات الغالية من مواصلة السري حتى تحرير كل 
ذرة من تراب الوطن وتحقيق كامل األهداف املنشودة انطالقاً 

من واجبها الوطني ووفاًء لدماء الشهداء األبرار.
وعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة األركان العامة عن صادق 
التعازي وعظيم املواساة ألرسة الشهيد وأقاربه ورفاق دربة 
وكل محبيه، سائلني الله له الرحمة واملغفرة، ولذويه الصرب 

والسلوان.   

اللوا ء العرادة
وأوضح املحافــظ أن الحرب الحوثية عىل مأرب متواصلة 
منذ بداية 2015، ولم تقف أبدا يف ثالثة محاور، ولكن املليشيا 
كثفت هجماتها الهستريية منذ بداية 2020 معتمدة يف ذلك 

عىل الخربات اإليرانية.
وقال: " لكن مأرب وقفــت والزالت تقف يف وجه املرشوع 
اإليراني بثبات ألنها تحمل مرشوعا وطنيا وقوميا نعتز ونفتخر 
به ملواجهة املد الفاريس، بل وتشــهد نقلة تنموية نوعية يف 

حضور الدولة ويف شــتى املجاالت بالرغــم من هذه الحرب 
املفروضة عليها منذ بداية االنقالب".

ودعا العرادة شباب اليمن إىل أن يهبوا للدفاع عن وطنهم 
واالنخراط يف صفوف الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورفد 
الجبهات ملواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية التي جاءت بمبادئ 
مغايرة ملبادئ الشعب اليمني وقيمه وهويته.. مؤكدا أهمية 
انخراط الشباب يف مقاومة املليشيا الستعادة دولتهم وحماية 
مستقبلهم وضمان العيش يف ظل دولة تكفل حقهم يف الحياة 

الكريمة.
وقال: " يجب أن يفهم الحوثي أن املســألة أكرب بكثري من 
جلب مجاميع األطفال واملغرر بهم باملئات إىل خطوط النار 
ألخذ تبة هنا أو موقع هناك، فالقضية اليوم هي استعادة بلد 
بمؤسســاته وتاريخه وحضارته وأن ما تسعى إليه مليشيا 
الحوثي ومن خلفها إيــران لفرض مرشوعهــا التدمريي 
وأطماعها التوسعية لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم 

يف السماء".
وأضاف املحافظ "مأرب قادرة عىل الدفاع عن نفسها ولن 
يصلها الحوثي ونطمنئ الجميــع أن مأرب يف منعة، والعدو 
الحوثي يعاني من خســائر كبرية".. الفتاً إىل أن املواطنني يف 
املحافظات املحتلة يف ضيق كبري وينتظرون الفرج بســبب 
عنرصية املليشيا وفرض الجبايات ودفع أبنائهم إىل محارق 

املوت دفاعاً عن رجل يف كهف ومرشوع ال يمت لليمن بصلة.
وشــدد عىل رضورة أن يقف جميــع اليمنيني يف مختلف 
املناطق والجبهات صفاً جمهورياً واحداً لوأد هذه املليشــيا، 
وتخليص الشعب اليمني من املعاناة التي تسببت بها لخدمة 

املرشوع الفاريس الذي يستهدف اليمن واملنطقة العربية.
وأشار العرادة إىل سلسلة من اللقاءات بالتوافق مع القيادة 
السياسية، حيث ســيتم عقدها مع وزارة الدفاع والجهات 
املعنية ومختلف الفئات لتنسيق الجهود يف معركة استعادة 
الدولة وإنهاء االنقالب.. مجدداً شكره لتحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية عىل إسناده املستمر للجيش 
الوطني واملقاومة ونرصته ودعمه املتواصل للشعب اليمني يف 

مختلف املجاالت.
من جانبهم أكد الحارضون يف اللقاء اســتعدادهم لدعم 
وإســناد املعركة الوطنية بكل اإلمكانات والوقوف اىل جانب 
القوات املســلحة واألمن واملقاومة ورجال القبائل والقيام 
بدورهم يف التعبئة العامة كل مــن موقعه وعمله لتحقيق 
التكامل والتظافر يف مواجهة املليشيا اإلرهابية املدعومة من 

إيران.

رئيس هيئة االركان
استمرار العمليات العسكرية يف مختلف جبهات القتال حتى 
دحر أذناب إيران من كل شرب يف اليمن واستعادة الدولة اليمنية 

دولة النظام والقانون واملواطنة املتساوية.
من جانبه، أشار قائد املنطقة العسكرية الثالثة، إىل املعنويات 
العالية التي يتمتع بها منتسبو املنطقة وجاهزيتهم إلفشال 
كل مخططات مليشيا الحوثي اإليرانية والتعامل مع هجماتها 

االنتحارية وتحويلها إىل جحيم عىل إيران وأدواتها.

ناطق الجيش: ال صحة
الحوثي، وداعمتها إيران، التي تحاول النيل من الشــعب 

اليمني، وتدعي زوراً وبهتاناً تقدمها يف محافظة مأرب".
وأضاف "وكالة األنباء الفرنسية، وقعت يف خطأ كبري وهي 
تنقل عن مصادر للمليشيا الحوثية أخباراً كاذبة، تأتي واملعارك 
يف أشــدها، فهي بذلك ال تحقق إال ما تصبو إليه املليشيا من 
حرب نفسية تهدف إليها باستغالل اإلعالم العاملي الذي وقع 

يف حبائلها وأكاذيبها بحسن أوبسوء نية ".
ودعا العميد مجيل الوكالة الفرنســية وغريها من وسائل 
اإلعالم إىل أخذ األخبار والتحقق منها من مصادرها الحقيقية، 

واملتمثلة يف إعالم الجيش وناطقه الرسمي.
وأفاد أن األخطاء الكارثية يف مثل هذه األخبار، تمس نارشها 
فقط ومصداقيته.. مؤكداً أن محافظة مأرب، بعيدة كل البعد 
عن طموحات إيران وأحالمها، ســواء عن طريق مليشياتها 
اإلرهابية، أو اإلعالم الذي تعمل عىل تخديره، ليخرج عن هدفه 
اإلنساني، بأن ينقل الحقيقة كما هي دون أي زيادة أو نقصان.

وقال العميد مجيل: إن الجيش يواصل صنع االنتصارات، وأن 
املعارك التي يخوضها مع املليشيا الحوثية، ما زالت يف املواقع 
والجبهات التي اشتعلت فيها املعارك، إثر التصعيد العسكري 

األخري للمليشيا بداية فرباير املايض.
وأضاف أنه يف الساعات املاضية، حققت قوات الجيش تقدما 
كبرياً ودحرت مليشيا الحوثي، يف جبهة املشجح، ويف الكسارة 
وهيالن واملخدرة، وغريها من الجبهات، بمشــاركة فاعلة 
ومؤثرة  من قبــل مقاتالت تحالف دعم الرشعية التي نفذت 

الغارات املحكمة عىل عنارص املليشيا وآلياتها وتجمعاتها.
وطمأن الناطق الرســمي للقوات املسلحة، أبناء الشعب 
اليمني، يف كل مكان، حتى يف املناطق التي ما زالت ترزح تحت 
نري املليشيا، بأن ال قلق عىل مأرب ما دام هناك الجيش الوطني 
بقيادته وضباطه وصف ضباطه وأفراده البواســل، ورجال 
وأبطال املقاومة الشــعبية، وقبائل مأرب األبية والشجاعة، 
فإنهم قادرون عىل القضاء عىل املليشيا وتخليصهم مما هم 
فيه، وذلك بإســناد التحالف العربي، بقيادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.

أكد فخامة رئيس الجمهورية، القائد 
األعىل للقوات املسلحة، املشري الركن 
عبدربه منصور هادي، أن التضحيات 
الكبرية ألبطال املؤسسة العسكرية التي 
تتوج باالنتصارات املتوالية عىل املليشيا 
اإليرانية ســتظل محل تقدير واعتزاز 
كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة 
املدنية االتحاديــة الحديثة املبنية عىل 

العدالة واملساواة والحكم الرشيد. 
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه 
مع محافــظ مأرب اللواء ســلطان 
العرادة، لالطالع عىل تطورات األوضاع 
امليدانية والعمليات العســكرية التي 
يخوضها أبطال الجيش الوطني ورجال 

القبائل واملقاومة  الشعبية يف مختلف 
املواقع والجبهات.

الجمهوريــة،  رئيــس  وأشــاد 
باالنتصــارات التــي يحققها أبطال 
الجيــش الوطنــي يف مختلف مواقع 
وجبهات العز والكرامة والدفاع ببسالة 
عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة 
وكرامة أبناء الشعب اليمني يف مواجهة 
قــوى التمرد واالنقالب للمليشــيات 
الحوثية اإليرانية تجاة شعبنا وطننا 
وهويتنــا، محمالً املحافــظ العرادة 
نقل تحياته إىل كافة املقاتلني األبطال 
يف مختلف املواقــع وجبهات البطولة 

والرشف.

من جانبه عــرب محافظ مأرب، 
عن امتنانه ملتابعة واهتمام فخامة 
الرئيس لســري العمليات العسكرية 
وتطورات األوضاع عىل الســاحة.. 
مؤكداً وقوف الجميــع صفاً واحداً 
خلف قيادتــه الحكيمة ومرشوعها  
الوطني الجامع  ومواجهة املليشيا 
الحوثية اإليرانية.. مرشاً إىل املعنويات 
العالية التي يتمتــع بها األبطال يف 

مختلف الجبهات.
وقدم محافظ مــأرب، رشحاً وافياً 
لسري العمليات العسكرية يف مختلف 
خطوط التماس..مثمناً دور األشقاء يف 

التحالف العربي يف هذا الصدد.    

أكــد نائب رئيــس مجلس 
النواب محمد الشدادي، أن رفع 
العقوبات عن مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة إيرانًيا من قبل 
الواليات املتحدة األمريكية كانت 
رسالة تم فهمها بشكل عكيس، 
أقدمت بعدها املليشيا الحوثية 
عىل الهجوم عــىل مدينة مأرب 
بشكل مكثف، وإطالق املزيد من 
الطائرات املسرية باتجاه اململكة 

العربية السعودية. 
جاء ذلك خالل لقائه، األحد، 
السيد معني رشيم نائب رئيس 
بعثة األمني العام لألمم املتحدة 

إىل اليمن.
وجــرى يف اللقاء مناقشــة 
مســتجدات الوضــع يف بالدنا 

يف مختلف املجاالت اإلنســانية 
واالقتصادية ومــا يعاني منه 
املواطن من وضــع كارثي من 
جراء انعدام الخدمات األساسية 
يف الكهرباء وامليــاه والتعليم، 
وكذلك انعدام املشتقات النفطية.

وتطــرق اللقــاء إىل األرضار 
الناتجــة عن انتشــار فريوس 
كورونا وعدم القدرة عىل مجابهة 
تفشــيه يف جميع املحافظات 
لضعف اإلمكانيات املحلية، ونهب 
الحوثي لكل مقــدرات الوطن 
وتســخريها للتحشيد وتصعيد 
العمليات العسكرية ضد اليمنيني.

وأكد الشــدادي عىل أن املخرج 
لألزمــة البــد أن يكــون وفقا 
للمرجعيات املتفق عليها، واملتمثلة 

يف املبــادرة الخليجيــة وآليتها 
التنفيذية، ومخرجــات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل، وقرارات 
مجلــس األمــن ذات الصلة ويف 
مقدمتها القرار 2216، واالستجابة 
ملبادرة السالم السعودية األخرية، 
واإلرساع يف استكمال ما تبقى من 

اتفاق الرياض.
  من جانبه استعرض رشيم ما 
تقوم به بعثة األمم املتحدة من 
جهود يف عمليات السالم والسعي 
اىل وقف إطالق نار شــامل يف 
جميع أنحاء اليمن والعمل عىل 
إيجاد حل سيايس، مجدداً التأكيد 
عىل وقوف األمــم املتحدة مع 
بالدنا وأمنه واستقراره والحفاظ 

عىل وحدته وسالمة اراضيه.

شّيعت املنطقة العسكرية األوىل، 
السبت، رئيس عمليات اللواء 23 
ميكا العميد سعيد عبدالله مقبل 
نعمان، الذي وافاه األجل بعد حياة 
حافلة بالعطاء والنضال يف خدمة 

الوطن.
وجرت مراســيم التشــييع 
بحضور رسمي وشعبي يتقدمهم 
قائد املنطقة العسكرية األوىل قائد 
اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح 
محمد طيمس، وبحضور رئيس 
عمليات املنطقــة العميد الركن 

محمد ناجي املهشــمي ورئيس 
أركان اللواء 23ميكا العقيد الركن 
جميل سنهوب ونائب مدير عام 
األمن بالوادي والصحراء العقيد 
عيل الصاعي ومدير عام مديرية 
العرب وعدد من القيادات العسكرية 
واملدنية إىل جانــب أقارب الفقيد 

ومحبيه.
وأشاد قائد املنطقة العسكرية 
األوىل بمناقــب العميد ســعيد، 
وتضحياتــه وأدواره يف تطويــر 
املؤسسة العســكرية.. مؤكداً أن 

رحيله وأمثالــه يف هذه الظروف 
التي يمر بها الوطن يمثل خسارة 
ال تعوض إال بالسري عىل نهجهم 
واســتكمال مشــوار نضالهم 
وبنائهم داخل الوحدات العسكرية.
ومن جانبهم، أّكد املشــيعون 
عىل أدوار الفقيد الوطنية املتميزة 
يف مختلف املجاالت العســكرية 
واملجتمعيــة، مؤكدين مواصلة 
مشواره الوطني والسري عىل دربه 

يف سبيل خدمة الوطن.

أشــاد وزير الرتبية والتعليم طــارق العكربي، 
بمشــاريع وتدخالت الصندوق االجتماعي للتنمية 
يف القطاع التعليمي وتأهيل وتدريب املعلمني، ودعم 
البنية التحتية يف بناء املدارس وتحسني بيئتها من خالل 

الوسائل التعليمية الحديثة.
جاء ذلك خالل اجتماع عقــده األربعاء، مع مدير 
الصندوق االجتماعي للتنمية فرع املكال، بمحافظة 
حرضموت، األســتاذ عوض لقصم، تم فيه مناقشة 
مشــاريع وتدخالت الصندوق يف القطــاع الرتبوي 
والتعليمي من خالل تحسني جودة التعليم باملحافظات.
 وأكد وزير الرتبية والتعليم حرص الوزارة عىل العمل 
مع مختلف املؤسسات الوطنية الحكومية، وتقديمها أوجه 
التسهيالت وتذليل الصعوبات والتحديات للقيام بمهامها.

وشدد الوزير العكربي عىل أهمية التعاون املشرتك 
بني الوزارة والصندوق اإلجتماعي ومعالجة وتصحيح 
اي االختــالالت من أجل اســتقرار العملية الرتبوية 
والتعليمية ومستقبل أفضل، مشــدداً عىل رضورة 
االستفادة من املنح والربامج الحالية يف قطاع التعليم 

وفق أسس ومعايري واضحة وشفافة.
من جانبه أشــار مدير الصنــدوق االجتماعي 
للتنميــة، إىل اإلنجازات التــي حققها الصندوق 
االجتماعي خالل الفرتة السابقة يف القطاع الرتبوي 
والتعليمي، واملشاريع التي يعتزم القيام بها يف هذا 
القطاع خاصة فيما يتعلق بمنحة البنك اإلسالمي 
لالستجابة )لكوفيد19-( ومرحلة التعايف من أجل 

استمرارية التعليم.

التقى نائب المبعوث األممي إلى بالدنا.. 

الشدادي: رفع أمريكا للعقوبات عن مليشيا احلوثي رسالة تم فهمها بشكل عكيس

املنطقة العسكرية األوىل تشيع جثامن رئيس عمليات اللواء 23 ميكا العميد سعيد نعامن 

أشاد بمشاريعه وتدخالته في القطاع التعليمي.. 
وزير الرتبية والتعليم يناقش تدخالت الصندوق االجتامعي للتنمية يف قطاع التعليم بعدد من املحافظات

أجـــرى اتصــاال هــاتفيًا بمحـــــافـــظ مـــــأرب..  

رئيس اجلمهورية: تضحيات األبطال املتوجة باالنتصارات ستظل حمل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني

والعمــل  االجتماعيــة  الشــؤون  مكتــب  يعلــن 
بمحافظة مأرب بأنه يف يوم )األربعاء( املوافق  

التأســييس  االجتمــاع  عقــد  تــم  /2021م   4/  21
ــة التنمويــة والــذي تــم فيــه مناقشــة  ملؤسســة صل
وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس للمؤسســة، وقــد 
تــم تعيــني أعضــاء مجلــس األمنــاء ولجنــة الرقابــة 

والتفتيــش بالقــرار اإلداري للمؤسســة

أوال: أعضاء مجلس األمناء:
االختصاصاالسم م

ًنبيلة عبدالله هزاع 1 رئيسا

األمني العامبدور أحمد الفقيه صالح2

م/ املايلعائشة قاسم قاسم يحيى3

م/ التدريبخديجة قاسم عيل خميس4

عضواًصباح محمد أحمد الفرح5

م/ عالقات عامةأنس مطهر سعيد املغلس6

ًأمة العليم عيل حسني الفرح7 عضوا

ثانيًا: لجنة الرقابة والتفتيش: 
االختصاصاالسمم

ًنادية حمود الكاتب 1 رئيسا

ًندى حسني عيل العصيمي2 عضوا

ًأمة اإلله عيل العيزري3 عضوا

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعية 
والعمــل بمحافظــة تعــز والهيئــة 
اإلداريــة لجمعيــة رشجــب الخريية 
ـ فــرع تعــز- لإلخــوة أعضــاء 
ــرر  ــه تق ــة بأن ــة العمومي الجمعي
دعوتكــم لحضــور عقــد االجتمــاع 
)طلــب  عــىل  بنــاء  )العــام( 
ــس  ــوم الخمي ــك ي ــة( وذل الجمعي
ــاعة  ــق 27/ 5/ 2021م الس املواف
بمقــر/  صباحــاً  العــارشة 
املجلــس املحــيل الكائــن/ بمدنيــة 
الشــمايتني  مديريــة  الرتبــةـ 
للوقــوف أمــام القضايــا التاليــة:- 

املاليــة  التقاريــر  ومناقشــة  قــراءة    
عليهــا. واملصادقــة  واإلداريــة 

إداريــة  هيئــة  انتخــاب   
. للجمعيــة

الرقابــة  لجنــة  انتخــاب   
. لتفتــي ا و

مــن  يرجــى  ذلــك  والهميــة 
ــة  ــاء الجمعي ــوة أعض ــة اإلخ كاف
املــكان  يف  الحضــور  العموميــة 
والزمــان املحدديــن يف هــذا اإلعــالن.

والعمــل  االجتماعيــة  الشــؤون  مكتــب  يعلــن 
ــزم  ــة ع ــة لجمعي ــة اإلداري ــز والهيئ ــة تع بمحافظ
الحيــاة التنمويــة الخرييــة لإلخــوة أعضــاء الجمعيــة 
العموميــة بأنــه تقــرر دعوتكــم لحضــور عقــد 
ــة(  ــب الجمعي ــىل )طل ــاء ع ــام( بن ــاع )الع االجتم
وذلــك يــوم الخميــس املوافــق2021/5/20م الســاعة 
العــارشة صباحــاً بمقــر/ منــزل معــاذ محمــد 
حمــود الكائــن/ بالرصمــني – مديريــة صــرب املــوادم 

ــة:ـ ــا التالي ــام القضاي ــوف ام للوق

واإلداريــة  املاليــة  التقاريــر  ومناقشــة  قــراءة   

عليهــا. واملصادقــة 

 انتخاب هيئة إدارية للجمعية.

 انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش.
ــاء  ــوة أعض ــة اإلخ ــن كاف ــى م ــك يرج ــة ذل وألهمي
ــان  ــكان والزم ــور يف امل ــة الحض ــة العمومي الجمعي

ــالن. ــذا اإلع ــن يف ه املحددي

مــارب  محكمــة  تعلــن 
ــذ  ــىل املنف ــأن ع ــة ب االبتدائي
ضــده/ عقيــل ثابــت عــيل 
ــىل  ــر ع ــذ األم ــة بتنفي القحف
عريضــة رقم 44/ ســنة42هـ 
2021م   /  4/  14 املــؤرخ 
والــذي قــى بتســليم الطفــل 
راكان عقيــل القحفــة  لوالدتــه 
ــي  ــه ناج ــف الل ــيماء ضي ش
ــام  ــة أي الصباحــي خــالل ثالث
ــك  ــالن وذل ــخ اإلع ــن تاري م
التنفيذيــة  بشــأن القضيــة 
رقــم 94ســنة42هـ  فيمــا بني 
شــيماء  التنفيــذ/  طالــب  
الصباحــي  اللــه  ضيــف 
واملنفــذ ضــده / عقيــل ثابــت 

ــة . ــيل القحف ع
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حملت زيارة  رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور معني عبــد امللك إىل محافظة 
حرضموت دالالت كبــرية تركزت يف 
مضمونها عىل مدى االهتمام  الخاص 
الذي تحظى به املحافظة وابنائها  من 
قبل القيادة السياســية  العليا ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية املشــري 
الركن عبدربه منصــور هادي القائد 
االعىل للقوات املسلحة، وكل املسؤولني 

يف الحكومة ..
ويأتــي هــذا االهتمــام الخاص 
باملحافظة ملا تمثله من نموذج  متميز يف 
الحفاظ عىل مؤسسات الدولة والنظام 
وفرض األمن واالســتقرار السيما يف 
ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها 

البالد .
زيارة  رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللــك اىل محافظــة حرضموت 
تهدف  خصوصا مع أيام شهر رمضان 
الفضيل إىل االطالع  عىل أحوال املواطنني 

ومالمسة همومهم واحتياجاتهم من املشاريع والخدمات، 
وجهود السلطة املحلية يف املجاالت الخدمية والتنموية وتثبيت 
األمن واالستقرار، واالستجابة لألولويات امللحة لتعزيز جوانب 

ما يعتمل من نهوض تنموي  يف مختلف املجاالت.
حيث  زار رئيس الحكومة العديد من املرافق واملؤسسات 
الحكومية املدنية والعسكرية وافتتح ووضع حجر األساس 
لعدد من املشــاريع وعقد لقاءات عديــدة وتلمس هموم 

املواطنني واحتياجاتهم. 
ويف مديريتي الشحر وغيل باوزير ومدينة املكال افتتح رئيس 
الوزراء عدد من املشــاريع الخدمية واالستثمارية واملمولة 

معظمها من السلطة املحلية ورجال االعمال واملستثمرين. 
يف مديرية الشــحر بمحافظة حرضموت محطة لتوليد 
الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجا وات، وذلك ضمن الجهود 

املبذولة لتحسني خدمة الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية.
 واملرشوع ممول من السلطة املحلية وقابل لتوسعة لزيادة 

الطاقة اإلنتاجية اىل 60 ميجا وات.
وخالل الزيارة للمرشوع لفت رئيس الوزراء اىل ان محافظة 
حرضموت بما تمتلكه من مقومات وامكانيات اقتصادية 
تستوجب ايالئها اهتماما خاصا وحل كل التحديات لكي تقود 
قاطرة النهوض والتنمية يف الوطن.. معربا عن ثقته ان املرحلة 
القادمة ستحمل معها كثري من التطور واالزدهار ملحافظة 

حرضموت.
كما تفقد رئيس الوزراء، التجهيزات النهائية الجارية لبدء 
تشغيل مصنع رشكة حرضموت للطوب األحمر البالغ تكلفته 
75 مليون دوالر، واملتوقع تدشني اإلنتاج فيه خالل شهرين، 
ويوفر 150 فرصة عمل مبارشة ومئات الفرص غري املبارشة.
املرشوع االسرتاتيجي يف مديرية غيل باوزير ويقام عىل 
مساحة 130 الف مرت مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن 
يوميا أي 60 الف حبة طوب بمختلف املقاسات.. وسيقوم 
بوضع مفاهيــم جديدة يف صناعة منتجــات البلك األحمر 

والطوب ومشتقاتها وتلبية االحتياجات املتزايدة.
اىل ذلك زار رئيس الــوزراء ومحافظ حرضموت األعمال 
النهائية لتجهيز وتشــغيل مصنع الوطنية لتعليب وتغليف 
األسماك بمدينة الشحر، واملتوقع افتتاحه خالل شهر يوليو 
القادم، كأحد أكرب املشاريع االستثمارية يف مجال االسماك 

يف اليمن.
وطاف رئيس الوزراء بأقسام املصنع ومكوناته املختلفة، 
واستمع من رئيس مجلس إدارة املصنع سالم باقازي اىل رشح 

حول مراحل االنشاء والطاقة اإلنتاجية.
 املصنع سيتم استيعاب 350 موظف وموظفة 50 باملائة 
منهم من النساء، ويف املرحلة الثانية سريتفع عدد العمالة اىل 
500 موظف وموظفة وتشغيل اكثر من 8 الف صياد.. مبينا 
ان الطاقة اإلنتاجية لخط إنتاج التونة ذات الزعانف الصفراء 
بكمية 100 طن يومياً، عرب خطي انتاج تعبئة وتصنيع، إىل 
جانب مصنع الطحن ملخلفات األسماك الذي يعد من أفضل 
املصانع عىل مستوى الرشق األوسط وتقدر طاقته االنتاجية 

عند تشغيله بحوايل 55 طن يومياً. 

وقد اثنى رئيس الوزراء عىل املرشوع اإلنتاجي الذي يوفر 

فرص عمل ويستفيد من املوارد الطبيعية للمحافظة مؤكدا 

ان الحكومة ستكون عونا للسلطة املحلية يف توفري كل املزايا 

والتسهيالت للمشاريع االستثمارية واملستثمرين بما يف ذلك 

االرتقاء بالبنية التحتية.
كما زار رئيس الوزراء مرشوع مجمع املخاليف الصناعي 
التجاري يف املكال، واستمع من مالك املرشوع سعيد نعمان 
املخاليف، اىل نبذه عن املرشوع ومكوناته واملدة الزمنية املتوقعة 

إلنجازه.
وأوضح ان املرشوع سيقام عىل مساحة 25 الف مرت مربع، 
ويتكون يف مرحلته األوىل من ثالجات مركزية ســعة 7 االف 
طن، مع جميع املرفقات السكنية واإلدارية ومحطة الكهرباء 

ومستلزماتها ومستودعات لحفظ املواد الغذائية األخرى.
كما دشن رئيس الوزراء يف مديرية غيل باوزير افتتاح 4 
مستشــفيات ضمن املرحلة األوىل من مرشوع بناء وإعادة 

تأهيل وصيانة 8 مؤسسات طبية يف حرضموت.
وتعرف رئيس الوزراء عــىل تفاصيل املرشوع الذي يضم 
يف مرحلته األوىل 4 مستشــفيات من ضمنها مستشفيني 
جديدين وبطاقة استيعابية تصل إىل 273 رسيرا، واستكمال 
بناء باقي املستشفيات وتزويدها باملعدات الطبية والتجهيزات 
الالزمة لتعزيز جهودها للتصدي لجائحة كوفيد19-، يف أربعة 
مديريات بساحل حرضموت وهي مستشفيات "غيل باوزير، 

الديس الرشقية، والريدة الرشقية، وقصيعر".
كما زار رئيس مجلس الوزراء كلية الرشطة بحرضموت، 
اطلع خاللها عىل املنشآت واملرافق الجديدة التي تم إنشاؤها 
والتي قيد اإلنشاء بالكلية وكذلك سري برامج التدريب والتأهيل 
واملخرجات النوعية لهذه الكلية لرفد الوحدات األمنية بالكوادر 

املؤهلة واملدربة.

صرح علمي
واعتــرب الدكتور معــني عبدامللك، قــرار فخامة رئيس 
الجمهورية بإنشاء كلية الرشطة يف حرضموت قراراً تاريخياً 
نظراً ألهمية هذا الرصح األكاديمي الذي يجب أن نفخر به 
جميعاً، إلعداد ضباط رشطة عىل مستوى عال من الكفاءة 
والقدرة عىل أداء املهام املوكلة لهم يف الجوانب األمنية، معرباً 
عن تطلعه يف أن تكون كلية الرشطة بحرضموت نموذجاً لكل 

الكليات يف اليمن.
وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لكلية الرشطة 
حرضموت بما يف ذلك استكمال إنجاز بقية األعمال اإلنشائية 
وفق املخططات املعــدة، واالهتمام بتطوير برامج التدريب 
والتأهيل، مشــرياً إىل أن هذه الكلية أصبحت مركز إشعاع 
وتنوير ورصحاً علمياً يعنى بتأهيل الضباط لتلبية احتياجات 
الوحدات األمنية ومراكزها ليــس لحرضموت فقط وإنما 

للمحافظات األخرى.
واعترب رئيس الوزراء الدور الذي تؤديه الكلية كبري يف إعداد 
القيادات األمنية التي تعد األكثر احتكاكاً باملواطن، وما يجب 
أن تكون عليه يف قدر كبري من املســؤولية، مشرياً إىل الدور 
املعول عىل مخرجاتها يف مكافحــة اإلرهاب وضبط األمن 

واالستقرار.
وقدمت عمادة الكلية عرضاً تضمن سري إنجاز املشاريع 
اإلنشائية املتبقية للكلية، وسري العمل فيها، واالحتياجات 

القائمة.
إىل ذلك، اطلع رئيس الوزراء عىل سري العمل يف إنجاز مباني 
املرحلة الثانية باملدرسة القتالية التابعة للمنطقة العسكرية 
الثانية، وما تقدمه املدرسة القتالية من دورات متخصصة 

للتاهيل.

مطار الريان
ويف منطقة الريان زار رئيس مجلس الوزراء املستشفى 
العسكري امليداني، وتعرف من الكوادر الطبية العاملة فيه 

عىل الخدمات التي يقدمها والطاقة االستيعابية.
كما زار رئيس الوزراء الربنامج الوطني لنزع األلغام وأشاد 
بجهود العاملني وتعاملهم مع األلغام يف نزع وتطهري اليمن 
من األلغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية وال تزال 

مستمرة يف زراعتها.
وأعرب خالل زيارته للربنامج الوطني للتعامل مع األلغام 
يف حرضموت عن تقديــر كل املواطنني اليمنيني للدور الذي 
تقوم به فرق نزع األلغام لنزع بذور املوت، الفتا إىل الكارثة 
التي تعيشها اليمن جراء األلغام التي زرعتها مليشيا الحوثي 

بكثافة يف كل املناطق التي وصلت إليها.
ولفت رئيس الــوزراء اىل دور الربنامج الوطني للتعامل 
مع األلغام يف حرضموت، مقدمــا التقدير لكل العاملني يف 
نزع األلغام الذين يحملون املوت عىل أكفهم من اجل تأمني 

املواطنني.
وخالل الزيارة قدم مديــر الربنامج الوطني للتعامل مع 
األلغام يف حرضموت رشحا حول العمل وإسهامات الفرع يف 

نزع األلغام يف محافظات مختلفة، وما حققه من إنجازات.
إىل ذلك، زار رئيس الوزراء مطار الريان الدويل باملكال، واطلع 
عىل ســري العمل يف املطار بعد إعادة تشغيله وتفقد مكاتب 
وصاالت املطار املختلفة، واألجهزة الفنية واألمنية الحديثة 

التي تم تزويده بها.
وقدم مدير عام املطار رشحا حول سري العمل عقب تشغيل 
املطار للرحالت الداخلية والخطط الجارية لتســيري رحالت 

دولية من املطار ابتداء من الشهر القادم.

البرج الطبي
ويف منطقة خلف بمدينة املكال وضع رئيس مجلس الوزراء 
حجر األساس ملرشوع الربج الطبي للمستشفى العسكري، 
واستمع رئيس الوزراء ومعه محافظ حرضموت قائد املنطقة 
العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج ساملني البحسني، من 
القائمني عىل املرشوع الذي ســيقام عىل مساحة أكثر من 
5 آالف مرت مربع اىل رشح عــن مكوناته واملراحل املتوقعة 
إلنجازه.. مؤكدين أن هذا املستشفى سيكون نوعياً ويقدم 

خدمات نوعية يف تخصصات مختلفة.
وشدد رئيس الوزراء عىل رضورة إنجازه يف الوقت املحدد، 

والتقيد باملواصفات اإلنشائية.
إىل ذلك اطلع رئيس الوزراء عىل املراحل التي تم إنجازها يف 
مرشوع مجمع نادي الضباط والذي تبلغ املساحة اإلجمالية 

للمرشوع )30045.4( مرت مربع، ويتكون من فندق وصاالت 
األفراح ونادي الضبــاط ومركز رجــال األعمال، ومطعم 

وكافترييا.
وأشاد الدكتور معني عبدامللك، بأهمية مثل هذه املشاريع 
يف تنشيط الجانب الســياحي بمحافظة حرضموت.. الفتا 
إىل أهمية التريع باإلنجاز وفقا للربنامج املعد والدراسات 
الفنية للمرشوع.. معربــاً عن تطلعه بأن يرى هذا املرشوع 

النور قريبا.

ذكرى التحرير
يف  حفل خطابي وتكريمي أقامته السلطة املحلية بمحافظة 
حرضموت بمناســبة الذكرى الخامســة لتحرير ساحل 
حرضموت من قبضة التنظيم اإلرهابي والذي يصادف الرابع 
والعرشين من أبريــل ألقى رئيس الوزراء كلمة أكد فيها  أن 
ذكرى تحرير ساحل حرضموت هو عيد لكل يمني، حيث تم 
تسطري ملحمة بطولية وأسطورية بإسناد من التحالف يف 
دحر عنارص التنظيم اإلرهابي التي احتلت املكال لعام كامل، 
مشرياً إىل أن هذه املعركة الخاطفة والريعة لتحرير املكال 
دون حدوث أرضار كبرية كانت ثمرة للتخطيط واإلعداد الجيد 
وااللتفاف الشعبي البطويل والدعم الكبري من التحالف وخاصة 

السعودية واإلمارات.
وأضاف "قيمــة كبرية أن نكون معكــم وبينكم يف يوم 
تاريخي كهذا لنحتفي بانتصار حرضموت عىل قوى اإلرهاب 
من تنظيم القاعدة ودحرها بمساندة أشقائنا يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة".
وقال: "لقد كان التحالف معنا وال يزال يف محطات مختلفة 
إدراكاً منهم لخطورة املرشوع اإليراني يف املنطقة عرب وكالئها 
من املليشيات، وهذا ما لم يقبل به الشعب اليمني واألشقاء 

العرب عموماً".
وأشــار رئيس الوزراء إىل أن االنقالب الحوثي بمرشوعه 
العنــرصي والطائفي هــو الذي مهد الطريــق أمام تمدد 
التنظيمات اإلرهابية، مؤكداً أن القاعدة والحوثيني وجهان 

لعملة واحدة.
وقال: "مقدار اعتزازنا كبري بمشــاركتكم هذه الفعالية 
لتخليد ذكرى الشهداء والفقرات املتنوعة التي قدمت تشعرنا 
باألمل بهذا الشــباب الواعي واملدرك لخطورة التنظيمات 
اإلرهابية، فقد عانينا من التطرف ولن نسمح لتجربة تنظيم 
القاعدة اإلرهابي يف حرضموت أن تعود، ومن املهم أن يعرف 
شبابنا ما يحدث ويكونون عىل وعي ودراية كاملة ملواجهة 

الفكر الضال".

محطات تاريخية 
واستذكر رئيس الوزراء محطات التحضري ملعركة تحرير 
ساحل حرضموت والتخلص من كابوس التنظيم اإلرهابي يف 
عملية خاطفة ورسيعة شكلت درسا مهما ينبغي االستفادة 
منه، مشــريا إىل أن حرضموت حالياً تمثل النموذج األفضل 

لألمن واالستقرار من بني املحافظات 
اليمنية، ولفت إىل أن اإلمكانيات الهائلة 
ملحافظة حرضموت ســواء من حيث 
الثروات أو الثقافة واألدب والفن والرتاث 
والحضارة تؤهلها لتنافس مدناً كربى.

 وقال: " إن تماسك السلطة املحلية 
هو نموذج مرشف ومجتمع حرضموت 
ينشد دائماً الدولة بعيداً عن الفوىض 
والعنف، وهذه مقومات أساسية تجعلنا 

نراهن عىل دورها الريادي".

جهد استثنائي
واستعرض الدكتور معني عبدامللك، 
التحديــات واإلشــكاليات القائمة يف 
الجوانب املعيشــية للمواطنني بما يف 
ذلك تدهور العملة واملعاناة االقتصادية، 
وقال: "نحن ندرك هذه التحديات التي 
أفرزتها الحرب ونعمل بجهد استثنائي 
عىل معالجتها ويجب أن يعلم الجميع 
أننا نخوض معركة تتطلب تعبئة دائمة، 
ومن املهم أن نتماسك جميعاً للعمل عىل 

حلها".
وتطرق رئيس الوزراء إىل مستجدات األوضاع العسكرية 
وامليدانية يف املعركة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية خاصة يف 
جبهات مارب، مؤكداً أن املعركة معركة كل اليمنيني والعرب.

تضامن القيادة والسلطة 
من جانبه، أوضــح محافظ حرضمــوت قائد املنطقة 
العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، أن احتفال هذا العام 
يتميز بتواجد رئيس الوزراء وجمع من الوزراء واملسؤولني، 
والذي يضفــي روح تضامن القيادة السياســية العليا مع 
الســلطة املحلية واملواطنني بحرضموت، وتعبري عن تقدير 
القيادة السياسية ملا اعتمل يف حرضموت، مشرياً إىل االحتفال 
بذكرى االنتصار عىل قوى الرش والعــدوان تنظيم القاعدة 
اإلرهابــي، وما أكده أبناء حرضمــوت ومن خالل نخبتهم 
العسكرية قدرتهم وجدارتهم يف الدفاع عن حياض حرضموت 
وترابها ومواطنيها وشاركت بقسط كبري يف حرب العالم عىل 

اإلرهاب.
ولفت البحسني إىل مستوى التطور الكبري الذي شهدته 
املؤسسة العسكرية، إضافة إىل التطور امللموس يف الجانب 

األمني.

درع المحافظة  
وأعلن محافظ حرضموت عن منح جميع شهداء عملية 
التحريــر درع املنطقة وميدالية التحريــر، وتكريم القادة 
والضبــاط والصف والجنود ألدائهــم املتميز بمنحهم درع 
املنطقة، ومنح قوة التحالف العربي درع املحافظة، إضافة 
إىل منح القادة من قادة التحالف الذين كان لهم دور بارز يف 

قيادة ودعم عملية التحرير لوحة حرضموت.
وألقيت يف الحفل عدد من الكلمات والقصائد الشــعرية 

املعربة عن املناسبة، إضافة إىل ريبورتاج عن ملحمة النرص.
كما تم تقديم أوبريت بعنوان "رحلة النرص" والذي جسد 
معاناة ساحل حرضموت أثناء سيطرة العنارص اإلرهابية 

وعملية التحرير وما رافقها من تضحيات توجت بالنرص.
ويف ختام الحفل جرى تكريم فخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة ودولة رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك وقوات 
التحالف العربي التي أســهمت يف تحرير ساحل حرضموت 
ووكيل محافظة حرضموت عمرو بن حربيش وقائد املنطقة 
العسكرية األوىل اللواء صالح طيمس وعضو مجلس الشورى 
اللواء عبدالرحيم عتيق وأركان حرب املنطقة العسكرية الثانية 
العميد عويضان سالم عويضان، بدرع املحافظة واملنطقة 
العسكرية الثانية وميدالية التحرير، إضافة إىل عدد من القادة 
العسكريني والضباط والصف ضباط والجنود وشهداء معركة 

تحرير ساحل حرضموت.
حرض الحفل وزراء املالية سالم بن بريك والصحة العامة 
والسكان الدكتور قاســم بحيبح والرتبية والتعليم الدكتور 
طارق العكربي، ومدير مكتب رئيس الوزراء املهندس أنيس 
عوض باحارثة وعدد من وكالء محافظة حرضموت وقيادات 
السلطة املحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية واألمنية، 
والشخصيات االجتماعية ومســؤويل األحزاب والتنظيمات 

السياسية باملحافظة.

تشهد نهضة تنموية شاملةتشهد نهضة تنموية شاملة

حرضموت.. افتتاح وتدشني عدد من املشاريع اخلدمية واالستثامريةحرضموت.. افتتاح وتدشني عدد من املشاريع اخلدمية واالستثامرية

     د. معين:   تحرير حضرموت من التنظيم اإلرهابي درس مهم ينبغي االستفادة منه
     اللواء البحسني: حضرموت تحتفل بانتصارها على اإلرهاب والمؤسسة العسكرية واألمنية تشهد تطورًا كبيرًا وملموسًا

والفوضى العنف  ويرفض  الدولة  ينشد  متامسك  حرضموت  جمتمع  ــوزراء:  ال والفوضىرئيس  العنف  ويرفض  الدولة  ينشد  متامسك  حرضموت  جمتمع  ــوزراء:  ال رئيس 
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وسط صمت أممي وسبات عربي

ــا ومــلــيــشــيــاهتــا ــه ــت ــح ــل ــأس ــة ب ــق ــط ــن ــران تـــغـــزو امل ــ ــ إي

شحنات أسلحة
الدعم اإليراني ملليشــيا الحوثي 
ومنذ سنوات لم يقترص عىل رعاية 
الحوثيني فكريا ودعمهم سياسيا 
وانما تجاوز ذلك إىل إرسال السفن 

املحملة باألسلحة والصواريخ.
ففي فرباير2020 أعلنت البحرية 
األمريكيــة مصادرة ســفينة يف 
بحــر العــرب تحمل عــىل متنها 
150صاروًخا إيرانيًّا قبل وصولها إىل 

مليشيا الحوثي اإلرهابية يف اليمن.
وقالت القيــادة املركزية للجيش 
األمريكــي يف بيان إن األســلحة 
املضبوطة عىل السفينة شملت ثالثة 
صواريخ أرض جو، و150 صاروًخا 
مضاًدا للدبابــات وأجهزة تصوير 
حــراري ومكونــات إيرانية لعتاد 

بحري وجوي مسري.
هذا وكانت البحريــة األمريكية 
قد أعلنــت يف تاريــخ 25 نوفمرب 
2019مصادرة مركب رشاعي يحمل 

صواريخ يف بحر العرب.
ويف ترصيــح لقائــد القيــادة 
االٔمريكية الوسطى كينيث ماكينزي، 
يف جلسة استماع أمام لجنة القوات 
املسلحة يف مجلس الشيوخ أكد إن 
إيران مســتمرة يف تقديم األسلحة 
والعتاد والتدريب للحوثيني يف اليمن.

وأشار القائد العسكري االٔمريكي 
اىٕل تنــوع الهجمــات الحوثية يف 
أهدافها وطبيعتها، مؤكدا استمرار 
مساعي إيران نحو زعزعة االستقرار 
يف املنطقة من خالل وكالئها وقال: 
إن» املساعدات الفتاكة التي تقدمها 
إيران للحوثيني لتنفيذ اعتداءاتهم 
ستطيل من الرصاع يف اليمن وتشعل 
التوترات يف املنطقــة، وتهدد أمن 
السعودية وتزيد من معاناة الشعب 
اليمنــي، وتعرقل وصــول الغذاء 
واملياه واملساعدات الطبية للمدنيني 

والنازحني«.
ويــوم األربعاء21إبريــل أخرب 
املبعوث األمريكي الخاص إىل اليمن 
"ليندركينغ" املرّشعني اإلمريكيني 
إن دعم إيــران للحوثيني يف اليمن " 
كبري جًدا وفّتــاك" وقال: إنه "كان 
من الصعب إيقاف سفن األسلحة 

اإليرانية إىل الحوثيني".
وإذا كانــت تلــك الترصيحات 
األمريكية الواضحة واألدلة الدامغة 
التي تثبت مدى حجم التدخل اإليراني 
يف اليمن وتؤكد تبعية مليشيا الحوثي 
اإلرهابية إليران فإن التحالف العربي 
الداعم للرشعية قد أكد املؤكد وذهب 
إىل أبعد من ذلك، حيث رصح مرارا 
بوجود خرباء ومقاتلــني إيرانيني 
ولبنانيني إىل جانب مليشيا الحوثي 
كما أعلن نهايــة يونيو )حزيران( 
املايض عن عمليتني نوعيتني ضبط 
خاللهما كميات كبرية من األسلحة 
اإليرانية، التي كانت يف طريقها إىل 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية وهو ما 
أكده تقرير فريق الخرباء الدوليني 
التابــع ملجلس األمــن أن جماعة 
الحوثي "باتت تستخدم نوعاً جديداً 
ة من طراز  مــن الطائرات املســريَّ
)دلتا("، إضافــة إىل "نموذج جديد 
من صواريخ كــروز الربية"، وهي 

األسلحة التي لم تكن ضمن تسليح 
ومعدات القوات اليمنية قبيل دخول 
مســلحي الحوثي صنعــاء، وهو 
ما يؤكد ضلوع النظام اإليراني يف 
تزويد مليشــيا الحوثي بمختلف 
أنواع األســلحة، فضالً عن وجود 
متخصصني إيرانيني ومن وخرباء من 
عنارص حزب الله اللبناني يرشفون 
ويقاتلون إىل جانب مليشيا الحوثي.

اعتراف رسمي
الســلطات اإليرانيــة الراعيــة 
واملمولــة للجماعــات الشــيعية 
اإلرهابية يف املنطقة العربية حاولت 
إنكار دعمها ومدها مليشيا الحوثي 
االنقالبية بالسالح عدة مرات ولعل 
أول ترصيح معلن كان تأكيد أمني 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
يف إيران محسن رضائي يف مقابلة 
بثتها قناة امليادين قائالً: إّن طهران 
نت من نقل تقنياتها العسكرية  تمكَّ
إىل لبنان وفلسطني واليمن عرب قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني يف إطار 

مساعيها لتصدير الثورة اإليرانية.
ثم تتابعت الترصيحات اإليرانية 
التي تعلن دعمها ملليشــيا الحوثي 
اإلرهابية االنقالبية ولعلها يف شهر 

إبريل الجاري أكثرها رواجا. 

حجازي والدعم للحوثي
يعد محمد حجــازي نائب قائد 
فيلق القدس للحرس الثوري عراب 
املليشيا الشيعية يف املنطقة العربية 
ومعلمها فنون اإلرهاب وهو عراب 
مليشــيا الحوثي أكد ذلك مسؤول 
إيراني يوم األثنني19إبريل بقوله: 
إن "العميد محمــد حجازي نائب 
قائد فيلق القدس للحرس الثوري 
الذي تــويف األحد18إبريل كان أعىل 
قائد للحرس الثوري اإليراني يف دعم 

الحوثيني".
 وكتب أمري مقــدم مدير مكتب 
العالقات العامة الســابق برئاسة 
الجمهورية اإليرانية يف تويرت: "كان 
حجازي أعىل قائد للحرس الثوري 
اإليراني لدعــم الحوثيني يف اليمن 
وكان يســافر إىل اليمن وفنزويال 
وكان عنــرًصا مهًمــا يف برنامج 

الصواريخ واألنشطة اإلرهابية".
ومساء يوم األحد18إبريل أعلن 
الحرس الثــوري اإليراني يف بيان، 
وفاة العميد محمد حجازي، نائب 
قائد فيلق القدس للحرس الثوري 
والقائد السابق لقوة الباسيج بسبب 

أزمة قلبية.
 ويعرف عن حجــازي أنه خبري 
صواريخ كان يرشف عىل تســليح 
املليشــيات التابعة اإليران يف لبنان 
والعراق وســوريا ومسؤول دعم 
وإسناد وتوجيه مليشيا الحوثي يف 

اليمن.
 وعنّي نائبا لقائد "فيلق القدس" 
مطلع عام 2020م بعد أن لعب طوال 
ثالثــة عقود أدوارا كبــرية يف دعم 

مليشيات ايران يف املنطقة.

الحوثيون وفيلق القدس
وقبل وفــاة حجازي بأيام أثارت 
ترصيحات رستم قاسمي مساعد 

قائد "فيلــق القــدس" اإليراني 
للشؤون االقتصادية لقناة روسيا 
اليــوم ردودا وانتقادات واســعة 
وغضبا يمنيا كبــريا، حيث جاء يف 
املقابلة الذي بثت األسبوع املايض 
عىل قناة روســيا اليوم إن الحرس 
الثــوري قــدم الســالح لجماعة 
"الحوثيــني " ودرب عنــارص من 
قواتها عىل صناعة الســالح، وإنه 
يوجد يف الوقــت الراهن "عدد من 
املستشارين من الحرس الثوري يف 
اليمن" يعملون إىل جانب مليشــيا 

الحوثي .
ترصيحــات قاســمي انتقدتها 
الخارجيــة اإليرانيــة ممــا دفع 
بقاسمي إىل توضيح ذلك بتغريدات 
عرب "تويرت"أرفق قاسمي يف إحداها 
فيديو للواء محمــد باقري رئيس 
األركان اإليرانية يعرتف فيها بتقديم 
الدعم للحوثيني، وإن الحرس الثوري 

هو املسؤول عن ذلك.
ترصيحات قاســمي املسؤول يف 
فيلق القدس اإلرهابــي رد عليها 
وزير اإلعالم معمر اإلرياني ووصفها 
بالتدخل اإليراني اإلرهابي السافر 

واعترب الحرب عربية إيرانية.
 واعتربها الكاتب واملحلل السيايس 
أحمد شــبح إنها تؤكد املؤكد بأن 
إيران تتعامل مع الحوثيني كعمالء 

وعبيد.
واضاف شــبح يف تغريدته نعلن 
كيمنيني وعرب بأننا نخوض معركة 
ضد املخططات الفارسية، ونفتخر 
بأن التنســيق والدفاع املشرتك بني 

العرب هو مطلب الشعوب.
 وقال شــبح: الحوثيون تحولوا 
إىل أدوات للمــرشوع اإليراني الذي 
يستهدف األمة اليمنية والعربية، وال 
يستطيعون نفي حقيقة عمالتهم.

طريق السالح
األســلحة اإليرانية املرســلة إىل 

مليشيا الحوثي اإلرهابية االنقالبية 
تصل إىل اليمن رغم القرارات األممية 
التــي تجرم ذلك وتمــر عرب طرق 
محددة وتصل إىل يد املليشــيا وفق 
مســارات أوضحها وبينها تقرير 
أممي صدر بدايــة 2020 ذكر إن 
طريق الســالح يصل إىل الحوثيني 
عن طريق اتجاهني رئيسيني األول 
هو نقل األجزاء املتاحة تجاريًّا مثل 
محركات الطائرات بــدون طيار، 
واملحركات املؤازرة واإللكرتونيات، 
والتي يتم تصديرها مــن البلدان 
الصناعية عرب شبكة من الوسطاء 

إىل الحوثيني.
 والثانــي: أّنــه ال تــزال قوات 
الحوثيني تتلقى الدعم العســكري 
يف شــكل بنادق هجومية وقاذفات 
قنابل صاروخية وصواريخ موجهة 
مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ 
كروز أكثر تطوًرا وأغلبها مصنعة 

يف إيران.
التقرير األممي أشار إىل أن طريق 
التهريب الرئيس يمــر عرب عمان 
والســاحل الجنوبي لليمن باتجاه 
صنعاء، وكذلك عــن طريق البحر 

األحمر.

"إيرلو" اإلرهابي في صنعاء
لقد شــّكل وصول ضابط فيلق 
القــدس التابع للحــرس الثوري 
اإليراني حســن إيرلو إىل صنعاء يف 
أكتوبر/ ترشين األول 2020، نقلة 
كبرية يف مســار النشاط التخريبي 
اإليرانــي يف املنطقة حيث نقلها إىل 
مرحلة جديدة تتمثل باكتمال احتالل 
الحرس الثوري وبشكل علني عىل 
عاصمة اليمنيني وفرض إيرلو حاكم 

عسكري لها.

أنشطة "إيرلو"
إرلو رجل غارق يف اإلرهاب وهو 
أحد أعوان اإلرهابي الرصيع قاسم 

سليماني وترتكز األدوار التي يقوم 
بها منذ وصوله إىل صنعاء يف تشديد 
قبضة سيطرة طهران عىل شمال 
اليمــن وتحويلها إىل منصة لتهديد 

أمن اإلقليم واملالحة العاملية. 
ويظهر ذلــك من خالل تغريداته 
عىل موقع "تويــرت" بالعربية بني 
الحني واآلخر حيث يخاطب أتباعهم 
مليشيا الحوثي كقائد ويحرص عىل 
إيصال رسائل التموضع اإليراني يف 
اليمن ملواجهة الســعودية وتهديد 

أمن املنطقة.

إرهابي متخصص
وبتتبع مسرية "إيرلو" وأدواره 
ويومياته التي يقضيها يف صنعاء 
تشــري املعلومــات إىل أن ضابط 
الحرس الثوري الذي قامت طهران 
بتهريبه بطريقــة غري رشعية إىل 
صنعاء لتعلنه الحقاً "سفرياً" لدى 
مليشيا الحوثي هو خبري متخصص 
يف تصنيــع وإطــالق الصواريخ 
الباليســتية واملضــادة للطائرات 
وتفخيخ الطريان املسري، ووجوده 
مرتبط بالهجمات التي تحدث بني 
الحني واآلخر ضــد اململكة العربية 
السعودية، والهجوم اإلرهابي الذي 
اســتهدف الحكومة اليمنية نهاية 
ديســمرب املايض والهجمات ضد 

املدنيني يف مأرب.

نقل المقاتلين إلى اليمن
الدعم اإليراني ملليشــيا الحوثي 
اإلرهابية لم يقترص عىل إرســال 
شــحنات األســلحة والخــرباء 
واملستشــارين بل عملــت إيران 
وعرب الحرس الثوري اإليراني عىل 
ربط املليشــيات الشيعية ببعضها 
حيث جعلت مليشــيات ســورية 
الشيعية ومليشيات لبنان والعراق 
وافغانســتان تســاند بعضهــا 
بالعنارص البرشية املدربة، ويتكفل 

قادة فيلق القدس بنقلها وتهريبها 
من دولة إىل أخرى، حيث كشــفت 
صحيفة "عربي بوســت" ارتفاع 
وتــرية تجنيد الســوريني املوالني 
للحرس الثوري اإليراني للقتال اىٕل 

جانب الحوثيني يف اليمن. 
وأكدت الصحيفة عودة 60 سوريا 
منتصف مارس 2021م اىٕل بلدانهم يف 
دير الزور والرقة وتدمر بريف حمص 
بعد انتهاء مهامهم العسكرية التي 

استمرت 10 أشهٍر يف اليمن. 
املصادر ذاتها قالت: إن ما يقارب 
300 عنرص من املجندين يف اليمن هم 
من مناطق دير الزور والرقة وريف 
حمص الرشقي، يخضعون لدورات 
عســكرية وقتالية يف معسكرات 
تدريــب تتبع للقــوات اإليرانية يف 

سورية.
وقالــت الصحيفة عىل لســان 
املجنديــن: إن الحــرس الثــوري 
اإليراني يرشف عىل إعداد املجندين 
وإكسابهم مهارات قتالية لخوض 
العمليــات العســكرية اىٕل جانب 
الحوثيني ضد القوات الحكومية يف 

اليمن. 
وأشــارت اىٕل أنهــا تمكنت من 
الحديث اىٕل عنارص مجندة من دير 
الزور جندهم لــواء "فاطميون" 
التابع للحرس الثوري االٕيراني قبل 
10 أشهر للقتال اىٕل جانب الحوثيني 
يف اليمن، وممن عــادوا مٔوخرا اىٕل 

سوريا. 
ونقلت عن العنارص املجندة أنه 
يف منتصف 2020م التحقوا رسميا 
بالحرس الثــوري االٕيراني مقاتلني 
يف صفوف لواء "فاطميون" داخل 
األرايض السورية وخضعوا لدورات 
تدريب بمعسكر البوكمال اإليراني. 
أحد املتحدثني قــال: إنه "وجد 
اســمه يف عمليــة انتقــاء رسية 
للمتدربني وذلك بغرض الســفر اىٕل 
اليمن يف بعثة عســكرية ملصلحة 
الحرس الثــوري اإليراني برواتب 
شهرية قيمتها 250 دوالرا شهريا". 
وأوضح املتحدث: "تم نقلنا اىٕل أحد 
املعســكرات يف منطقة تدمر بريف 
حمص الرشقي، ثــم أُلحقنا بدورة 
عسكرية مدتها 15 يوما، ثم ُنقلنا اىٕل 
مطار دمشق الدويل ثم العراق وسط 

إجراءات أمنية مشددة". 
يصف املجند يف حديثه مع "عربي 
بوســت" رحلته التي رافقه فيها 
ما يقارب 20 عنرصا من املقاتلني 
العراقيني ومثلهم من األفغان الذين 
ُنقلوا من خاللها اىٕل داخل األرايض 
اإليرانية برا ووضعوا يف مقٍر عسكري 

قريب من الخليج العربي. 
يقول املجند: "بعد حواىل أسبوع 
عىل انطالق الرحلة من ســوريا اىٕل 
اليمن تم نقلنا عرب سفينة إيرانية 
ُتقــل صناديــق ومعــدات ُوضع 
عليها عالمات وعبــارات تدل عىل 
أنها مســاعدات إنسانية وغذائية، 
بعدها وصلنا اىٕل شــواطئ منطقة 
الحديدة اليمنية، ثم اىٕل معســكر 
"حوثي" يرشف عىل إدارته حوثيون 
وإيرانيون، ولم يسمح لنا التحدث اىٕل 

أي شخص". 
ونقلت الصحيفــة عن مجندين 

إن "املناطق الخاضعة لســيطرة 
املليشــيات اإليرانيــة يف محافظة 
حمص وسط سورية تشهد إقباال 
كبريا من قبل الشــبان السوريني 
الراغبني يف التطوع يف صفوف لواء 
"فاطميون"، مقابل رواتب شهرية 

تصل اىٕل 250 دوالرا أمريكيا.
وكشــفت الصحيفــة أن "عدد 
املنتسبني من الشــباب السوريني، 
لصفوف الحــرس الثوري اإليراني 
ضمن معســكر إيراني قريب من 
مدينة تدمر رشق حمص وصل حوايل 
150 شــابا وجميعهم يخضعون 
لتدريبــات عســكرية قتالية عىل 
األسلحة الرشاشة واملدفعية الثقيلة 
باإلضافة اىٕل التدريب عىل عمليات 
اقتحام املدن، وذلك تحضريا لنقلهم 

اىٕل اليمن ملساندة الحوثيني". 
ونقلت الصحيفة إن "املليشيات 
اإليرانية فتحت معسكرين لتدريب 
املتطوعني الســوريني واستقطبت 
مٔوخرا أكثر من 200 شاب سوريا 
يجــري تدريبهم عــىل كل صنوف 

األسلحة والقتال".
ما كشــفته الصحيفة دليل عىل 
مدى االحتشاد العسكري اإليراني 
الشــيعي الفاريس خلــف الحرب 

الحوثية عىل اليمنيني.

لماذا االحتشاد اإليراني؟؟
كشــف الهجوم الحوثي الجديد 
عىل مارب عن احتشاد إيراني غري 
مســبوق، احتشــاد عىل مختلف 
والسياسية  العسكرية  املستويات 
والديبلوماســية واإلعالمية، فضالً 
عن املشــاركة امليدانية من خالل 
التخطيــط واإلرشاف عىل ســري 
املعركة بقيــادة الحاكم اإليراني يف 
صنعاء القيادي يف الحرس الثوري 

اإليراني املدعو حسن إيرلو.
هذا االحتشاد اإليراني خلف الحرب 
الحوثية عىل اليمن عموما ومارب 
خصوصا يجهل البعض أسبابه التي 

يدرك اإليرانيون أبعادها.
فاإليرانيون يدركــون ما معنى 
أن يكون لهم نفوذ وســلطان عىل 
اليمن كمــا يدركون أهمية معركة 
مأرب وانعكاســاتها عىل األوضاع 
يف املنطقة مســتقباًل، لذلك تحظى 

باهتمام واسع.

اليمن واالتفاق النووي
األهميــة  إىل  باإلضافــة 
الجيوســرتاتيجية التي يمتاز بها 
اليمن، فإن النظــام اإليراني يربط 
حلحلة االتفاق النووي اإليراني مع 
الغرب بالحــرب ونتائجها يف اليمن 
لذلك يرى خرباء إن الحرب الدائرة يف 
اليمن لن تنتهي طاملا أن اإليرانيني 
لم يحصلوا عىل مبتغاهم فيما يتعلق 

باالتفاق النووي.
وهنا نطرح تساؤالت ما موقف 
املجتمع الدويل من تســليح إيران 

للحوثيني؟
وما الدور الــذي يبذله املجتمع 
الدويل والعربــي ملنع إيران من نقل 
الجماعــات املتطرفــة واإلرهابية 
واملرتزقة للقتال يف اليمن إىل جانب 

الحوثيني؟

المنطقــة فــي  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  يــد  الحوثــي  مليشــيا   
  محللون:إيران ترسل شحنات أسلحة ومقاتلين من سوريا ولبنان إلى المنطقة

يمّثــل الدعم اإليرانــي للحوثيني أحد أهم 
األسباب التي جعلت مليشيا الحوثي تتمرد 
عىل الدولة وتنقلب عــىل اإلجماع اليمني 
وتفرض ســيطرتها عىل مؤسسات الدولة 
وتنهبها، كما يعد أبرز األسباب التي مّكنت 
مليشــيا الحوثي من إطالة أمــد الحرب 
واستمرار جرائمها التي دفع املدنيون ثمنها 

األكرب عىل مدار سبع سنوات.
ورغم الدعم اإليراني الواضح ملليشيا الحوثي 
االنقالبية اإلرهابيــة والتكتم والنكران من 
قبل إيران عىل مدار السنوات املاضية كثرت 
يف األشهر األخرية الترصيحات التي تطلقها 
قيادات عسكرية وسياسية إيرانية تكشف 

فيها عن دعمها لهذا الفصيل اإلرهابي.

   توفيق الحاج
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إىل سفوح جبال البلق القبيل وألسنتها 
املمتدة إىل شــمال قرية الزور كانت 
زيارتنا حيث يرابط أبطال املؤسســة 
العسكرية واألمنية، بجهوزية قتالية 
كبرية وبمعنويات تســامق السماء، 
وبإرادة ال مثيل لهــا إال عند زمالئهم 
األبطال يف مواقع وميادين الدفاع عن 
اليمن و - جميعهم - يلقنون مليشيا 
إيران الحوثية اإلرهابية هزائم ساحقة 
ال يمكن للخيال تصديقها، كلما حاولت 
التقدم بزحوفاتها ،  فما زالت روائح 
جثث عنارص هذه املليشيا تزكم األنوف 
منذ محاولتها الصعود إىل سفح ذلك 
الجبل قبل ما يزيد عن الشهر وحينها 
تصدى األبطال لتلــك املحاولة ونكلوا 

بعنارص املليشيا أيما تنكيل. 

أوهن من خيوط العنكبوت 
املالزم عــالء التبايل أحــد األبطال 
املرابطني يف جبهة البلق القبيل تحدث 
إلينا عن فشل محاولة العدو للتسلل 
إىل مواقعهــم، وما لقــي من تنكيل 
وهزيمة عىل أيدي أبطال املؤسســة 
العسكرية واألمنية، مؤكدا أن عنارص 
املليشيا الحوثية اإلرهابية هي اليوم 
يف أضعــف حاالتها وهــي اوهن من 
خيوط العنكبوت أمام أعاصري األبطال 
فتتساقط كأوراق الخريف يف مختلف 
جبهات القتال سواء يف جبهات غرب 

مأرب أو رشقها وجنوبها .
املالزم عالء وصف أبناء املؤسســة 
العسكرية واالمنية بأنهم يف جاهزية 
قتالية عالية وقال : نحن وكل األبطال 
ال ندافع عن مأرب فقط بل ندافع عن 
اليمن وعن الضعفاء املقهورين، من 
النســاء واألطفال والكهول الواقعني 
تحت ســطوة وظلم وقهر املليشــيا 
الحوثية اإليرانية التي تحاول طمس 
هويتنا الحضاريــة وقيمنا وعقيدتنا 
وسعيها اإلرهابي إىل ترسيخ األفكار  

املذهبية الفارسية املضللة واملضلة.
وعاد املــالزم عالء ليؤكــد أن كل 
مخططات ومحاوالت العدو املليشاوي 
اإليراني سوف يفشلها أبطال القوات 
املسلحة واألمن ومعهم اليمنيني االحرار 
وإن دفع العدو بكل عنارصه.. "ألننا 
نسري عىل طريق الحق ونقاتل الباطل 
وســيكون الله تعــاىل يف صفنا ألننا 
ندافع عن دينه وعن عباده الضعفاء، 

وكرامتهم وقيمهم وحياتهم".
مبيناً أن مأرب يف عيون كل اليمنيني 
وأولهم ابناء القوات املســلحة واألمن 
ولذلك ال خوف عليها أبداً فهي ستعيش 
وتبقى آمنة ومطمئنة ومن املستحيل 
تدنيسها من قبل مليشــيا اإلرهاب 
الحوثية اإليرانية مادامت الروح تسكننا 
فنحن اليوم نتــوق إىل تحرير صنعاء 
وبقية املحافظات الواقعة تحت سطوة 

هذه النبتة الشيطانية الخبيثة.

انكسارات متتالية 
 "حقيقة املليشيا الحوثية اإليرانية 
ترتاجــع يوميــا وتفقــد املئات من 
عنارصها وكثرياً من املواقع التي تتسلل 
إليها ثم تعلن عرب إعالمها الكاذب أنها 
سيطرت عليها، ونحن هنا نؤكد للجميع 

أن هذه املليشــيا تعيش انكســارات 
متتالية يف مختلــف جبهات رصواح 
غربي مأرب  بفضل بطوالت وصمود 
أبطال القوات املسلحة واألمن واملقاومة 

الشعبية وأبناء مارب الشجعان ".
الكالم للبطل املساعد أيمن الحسني 
الذي تحدث إلينا وعليه بدت الشجاعة 
والشــموخ، واإليمان بقضية وطنه 

العادلة.
فقد أضاف البطل الحسني أحد أفراد 
املهام الخاصة املرابطني يف هذه الجبهة  
: " نحن هنا يف هذه املواقع ثابتون ويف 
استعداد وجاهزية قتالية كاملة لدحر 
مليشيا الحوثي اإليرانية، التي ألحقت 
الخراب والدمار بالوطن، واستباحت 
كرامة املواطنني. كمــا أننا بجاهزية 
قتالية ومعنويــة الجتثاثها  من كل 
املناطق واملحافظات التي اغتصبتها وال 
زالت تمارس فيها القهر واإلذالل بحق 
السكان وال تفرق بني النساء واألطفال 
والكهول يف جرائمها، كما حولت دور 
العبادة إىل مراقص وغرست املذهبية 
واملناطقية والعنرصية يف عقول الطالب 
وحولت بالدنا الحبيبة إىل فوىض وخراب 

ودمــــار". 
مؤكدا جاهزية املقاتلني ومعنوياتهم 
العظيمة، خاصة يف شــهر رمضان 

املبارك وما فيه من روحانية ودروس 
إيمانية يف الدفاع عن العقيدة واألوطان 
وما شــهد هذا الشهر من الفتوحات 
اإلســالمية العظيمة وقال: " مّثل لنا 
دافعاً قوياً وعزز من انتصاراتنا حيث 
تســتمر عمليات التنكيــل بعنارص 
املليشيا الحوثية اإليرانية، كلما حاولت 
هذه املليشيا  التسلل إىل مواقعنا ولكنها 
ال تجد أمامها إال الفناء،  وأشار البطل 
الحسني اشــار بيده إىل حيث جثث 
عنــارص العدو وروائحهــا وقال:  " 
هاهي جثث عنارص املليشيا اإلرهابية 
تنترش عىل جبال البلق القبيل منذ أن 
حاولت التسلل الفاشل للسيطرة عىل 
الجبل ولكنها منيــت بهزيمة نكراء 
ومخزية عىل أيــدي األبطال وأبرزهم 
القائد الشهيد العميد عبد الغني شعالن 
قائد القوات الخاصة بمارب رحمة الله 
تغشاه والذي نسري عىل هداه وبطوالته 
وأضاف: " أن مليشيا الحوثي اإليرانية 
هي أضعف من أن تصمــد يف وجوه 
أبطال. القوات املسلحة واألمن ورجال 

القبائل من أبناء مأرب الشجعان،.

تحرير صنعاء 
البطل املساعد هادي القيش بدوره 
بدأ  بالقول: بأن مليشــيا الحوثي 
تدفع بأبناء القبائــل والفقراء إىل 

محارق املوت بمحاوالتهم الفاشلة 
بشن هجمات وتسلالت ال تعد وال 
تحىص، عىل مواقع الجيش الوطني، 
ولكنها تنتهي جميعها بخســائر 
فادحة يف األرواح واملعدات وتتلقى 
انكسارات متتالية متتالية والتي 
تتجرعها بشكل مستمر ومنذ أن 
دعتهــا شــياطينها إىل محاوالت 
تدنيس أرض مأرب ، لم يتحقق لها 
حتى اليوم ولن تحقق أبدا أي من 
أهدافها ماعدا هدف التخلص من 
أبناء اليمنيني الذيــن تزج بهم يف 
معاركها العبثية بدعم وإسناد ماليل 

إيران الصفوية التوسعية.
واختتم املســاعد هــادي حديثه 
بالقول: "نحن بإذن الله تعاىل سنفشل 
كل محاوالت املليشيا الحوثية اإلرهابية 
اإليرانية وســننطلق قريبــا باتجاه 
تحرير صنعاء وكل املناطق الخاضعة 
لعنرصية وهمجيــة حاكم صنعاء 
الفاريس حســن إيرلو وسيد كهف 
مران ..والنرص حليفنا بإذن الله تعاىل.. 
وأضاف " مأرب آمنة ومطمئنة طاملا 
واألبطال من ابناء القوات املســلحة 
واألمن واحرار اليمن تنبض يف قلوبهم 
الحياة، ألننا عازمون عىل اجتثاث هذه 
املليشيا ولن ننثني لتلك املؤامرات وإن 

عظمت قوتهــا، فاليمنيون ال يمكن 
لهم العيش بســالم مع هذه النبتة 
الخبيثة التي ال يستقيم حالها دون 
اجتثاثها من جذورها ..نحن جاهزون 
ومعنوياتنا تعانق السماء ولن تثنينا 
الظــروف وغريها ألننــا عزمنا عىل 
الدفاع عن ديننا ومعتقداتنا وارضنا 
ومستقبلنا وال خيار ثالث لدينا غري 

النرص أو الشهادة.

ليس دفاعا عن مأرب 
البطل املساعد عبد الرحيم القريض.. 
التقيناه وهو واقفا كالجبل األشــم 
حامال سالحه، مســتعدا ومتيقظا 
ألي تحرك أو تسلل  لعنارص املليشيا 
الحوثيــة،  ويف عينيه تقــرأ أمجاد 
اليمنيني وتضحياتهم يف سبيل الدفاع 
عن أرضهم ودينهم وكرامتهم.. هنا 
حيث يرابط األبطال يف هذه املواقع 
وغريها من مواقع البطولة والفداء 
ترحل بك الذاكرة إىل حيث اإلنســان 
اليمني الرافض للظلــم والعبودية 
والكهنوت، وتلك املواقف الشجاعة 
التي يتحىل بها أولئك األبطال اليمنيون 
الذين كان لهــم عرب التاريخ القديم 
والحديث بطوالت عظيمة ومواقف 
وتضحيات أضاءت صفحات التاريخ 
وأســقطت حكم  الكهنوت القديم 

والحديث.
وهاهم أحفادهم اليوم يستعيدون 
تلك األمجاد ويســطرون مالحم 
بطولية ضد مليشيا الحوثي اإليرانية 
ويكبدونها خسائر فادحة يف األرواح 
والعتاد.. البطل املســاعد القريض 
أكد ذلك بالقول " رغم أن املليشيا 
الحوثية اإليرانية تدفــع بالعديد 
من عنارصهــا إىل القتال لتحقيق 
أهداف إيران يف اليمــن واملنطقة 
إال أن جميع تلك الحشــود تنتهي 
عن بكرة أبيها عند أول محاوالتها 
بفضل قوة وعزيمة أبطال القوات 
املسلحة واألمن واملقاومة الشعبية، 
والذين وهبــوا أرواحهم رخيصة 
يف سبيل تخليص وطنهم من هذه 
الفئة الباغية، التي عاثت يف األرض 

الفوىض والفساد ". 
ويضيف البطل القريض: والله أننا 
نخوض معركة مقدســة عىل أرض 
مأرب، ليس دفاعا عن مأرب فقط بل 
عىل كل العواصم العربية واإلسالمية 
التي تستهدفها مليشيا إيران، ونحن 
نقف هنا ســدا منيعا إلفشــال تلك 
املخططات، وسنتمكن بفضل الله تعاىل 
ثم بدعم وإسناد شعبنا اليمني ودعوات 
املظلومني واملقهوريــن عىل القضاء 
واإلبادة الكاملة، عىل هذه املليشيا ألننا 
نعلم علم اليقــني بأنها  أضعف مما 
تتصورون ،ومازال األبطال يف مختلف 
جبهات مأرب يكبدونها خسائر برشية، 
فهناك املئات من جثثهــم مرمية يف 
بطون األودية والهضاب والســهول 
صــارت موائد للــكالب والحيوانات 
املفرتسة، وهذه هي النهاية الوحيدة 
التي ســتنتهي إليها هذه املليشــيا 

اإليرانية اإلجرامية"ِ 
واختتم البطل القريض حديثه برساله 
إىل أحرار الشعب اليمني قائال: كونوا 
عىل يقني أننا سندافع بأرواحنا ودمائنا 
عن مأرب، ألنها آخر قالع الجمهورية 
اليمنيــة وآخر حصــون الرشعبة، 
وسنفشل كل محاوالت املليشيا الحوثية 
اإليرانية كما افشلنا كل هجماتها وابدنا 
جحافلها منذ أن حاولت االقرتاب من 
مأرب ..مأرب ستكون بإذن الله مقربة 
املليشــيا ونهاية مرشوعها اإليراني 

الخبيث" .

:» « من جبهات العزة.. أبطال الجيش واألمن يتحدثون لـ

كرسنا املليشيا اإليرانية وسننترص لوطننا وعروبتنا وديننا
جثث الزنابيل تمأل الشعاب واألودية وصنعاء هدفنا القادم

    مــأرب في أعيــن كل اليمنييــن األحرار وهي منطلــق القضاء على اإلرهــاب اإليراني
    مليشــيا اإلرهــاب الحوثيــة أوهــن من خيــوط العنكبوت وخســائرها تجــاوزت المعقول

     دفع أبناء القبائل والمغفلين إلى محـارق الموت.. بدايــة النهـايــة للمليشيا

الشعور بحب الوطن والتضحية يف سبيل أمنه واستقراره شعور ال يسكن النفس إال حينما يقرتب املرء من مواقع 

أولئك األســود املرابطني يف جبهات الدفاع عن األرض واإلنسان والعقيدة والقيم ..تلك األماكن املقدسة هي وحدها 

تمنحك اإليمان اليقيني بعظمتك وقدرتك عىل تجاوز املحن والصعاب، والســمو فوق حب الذات إىل التضحية من 

أجل الكل بهؤالء األبطال الذين يسكنون الوطن ويسكن الوطن قلوبهم وأحالمهم وطموحاتهم، بهم وحدهم تبنى 

األوطان وبتضحياتهم تنترص عىل األعداء، ألنهم استثنائيون بانتمائهم لوطنهم فال حياة لهم وال كرامة ما دام والوطن 

وكرامته بني سطوة العدو  وعبثه، تاركني مغريات الحياة ولذائذها خارج سياقات اهتماماتهم .

 ينتابك الشعور بالقوة والشموخ والسعادة الحقيقيه،وأنت تلقن العدو الدروس يف حب الوطن والدفاع عنه؛ وحينها 

أيضا تكون املتارس وامليادين بالنســبة لك و لألبطال خريا من القصور والحدائق والفنادق .. كيف ال وأنت يف رباط 

الدفاع عن ماليني اليمنيني، من النساء واألطفال والكهول الواقعني تحت سطوة عدو ساليل خبيث يحاول غرس جذور 

نبتته الشيطانية الخبيثة يف عقول النشء وأينما وجد إىل ذلك سبيال، وما فتئ يقتل الحياة ويغتال األماني ويجفف 

األرض واإلنسان من كل يشء له عالقة بالحياة الدنيوية وحتى األخروية.

   استطالع :  عــارف الشـمـسـانـي 
                                       تصوير : هشام أحمد 
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   رفيق السامعي

يواصل أبطال قوات الجيش الوطني 
مســنودين برجال القبائل واملقاومة 
الشعبية الباسلة، انتصاراتهم امليدانية 
يف مختلف جبهــات وميادين الرشف 
والبطولة عىل أطراف محافظة مأرب، 
وســط انهيارات كبــرية ومتتالية يف 
صفوف مليشــيا الحوثــي اإلرهابية 
املدعومة من إيران، التي تلوذ بالفرار عىل 
وقع رضبات األبطال الذين يخوضون 
معارك ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية، 
بعزائم ومعنويات عالية، ويســطرون 
بطوالت عظيمة يف جبهــات وميادين 
الفــداء، دفاعا عن الحريــة والكرامة 
ومكتســبات ثورة الـ26 من سبتمرب 

ونظامها الجمهوري.. 
صحيفة 26 سبتمرب ومن الخطوط 
األمامية لجبهة املشــجح اطلعت عىل 
البطوالت واملالحم التي يسطرها أبطال 
الجيش الوطني، ونقلت رسائلهم التي 
تعرب عن معنوياتهم العالية وانتصاراتهم 
الخالدة ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية، 
حيث كانت البداية مــع، العقيد مراد 
العبادي ركن توجيه لواء الصقور وأحد 
األبطال املرابطني يف الخطوط األمامية يف 
جبهة املشجح،  الذي أكد لـ26 سبتمرب": 
أن الجاهزيــة التي يتمتــع بها أبطال 
الجيش الوطنــي عالية، وهم عازمون 
عىل تحرير واستعادة كامل تراب الوطن 
من قبضة مليشــيا الحوثي اإلجرامية 

اإلرهابية، والتعامل مع كل محاوالتها 
الفاشلة الستهداف املدنيني يف محافظة 

مأرب.
وأضاف: نحن ثابتــون وصامدون، 
ومرابطون يف متارســنا، وأيدينا عىل 
الزناد، وأعيننا نحو صنعاء، وسنقارع 
مليشيا الحوثي اإلرهابية يف كل الجبهات، 
ولن نسمح لها بإحراز أي تقدم باتجاه 
محافظة مأرب، وجبال ووديان وشعاب 
مأرب ستكون مقربة لعنارصها الشاذة، 
وســتلتهم حشــود وقطعان مليشيا 

الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران.
وخاطــب العقيد العبادي مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية، " لــن نتوقف عند 
الدفاع عن مأرب ، بل إننا عازمون عىل 
تحرير صنعاء، وتعز، وجميع املحافظات 
التي ما تزال خاضعة لسيطرة املليشيا، 
التي ينتظر فيها املواطنون بفارغ الصرب 
أبطال الجيش الوطني لتخليصهم من 
إجرام ودنس مليشيا الحوثي اإلرهابية.
من جانبه أكد املقــدم أحمد الرماح 
املرابط يف جبهة الكسارة، بقوله: " إن 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية تكذب أكثر 
مما تتنفس، وتدعي أنها قد ســيطرت 
عىل مواقع يف محافظــة مأرب، لرفع 
معنويــات عنارصها املنهــارة التي 
تلقت رضبات موجعة عىل أيدي أبطال 
الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية 
الباسلة، والحقيقة أنها لم تتمكن من 
إحراز أي تقــدم ميداني،أو  إحداث أي 

اخرتاق يف جبهة الكسارة".

وأوضح الرماح أن مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة مــن إيران حاولت 
بكل قواتها وبشكل انتحاري ومستميت، 
تحقيق أي تقــدم ميدانــي يف جبهة 
الكسارة، وكل محاوالتها العبثية فشلت 
وخابت واندحرت، بفضل الله أوال، ثم 
بصمود وعزيمة أبطال الجيش الوطني 
ورجال املقاومة الشــعبية الباســلة، 
وتراجعــت وهي تجر أذيــال الهزيمة 

والخزي والعار".
 وأكد يف حديثه ل"26 سبتمرب" نحن 
صامــدون وثابتــون يف مواقعنا، ولن 
نسمح لتلك املليشيا اإلرهابية بالتقدم 

ولو شربا واحداً".
الرائد محمد عبدالرحمن أحد القيادات 
امليدانية والعسكرية يف جبهة املشجح 
من جانبه قال: نحن نعيش شهر الصرب 
واالنتصارات ويف هذه األيام املباركة يف 
مواقعنا، ونلقن العدو الحوثي دروســاً 

مريرة لن ينساها أبداً.
ويوجه الرائد عبدالرحمن رســائل 
تطمينية للمواطنني يف محافظة مأرب 
وكل ربــوع الوطن قائال: " نحن هنا يف 
مواقع الرشف والبطولــة، نقاتل من 
أجل الجمهورية أوالً، ومن أجل أمنكم، 
فكونوا عىل ثقة أننا سنحميكم ونضحي 
من أجلكم، ونشكركم عىل دعمكم الدائم 

لنا".

            لن نتراجع أو نحيد
كما وجه عبدالرحمن رســائل للعدو 
الحوثي قائــالً " لقد اتخذنــا قرارا ال 

رجعة عنه أنه ال مــكان لكم يف بالدنا، 
فأنتم أعداء الوطن والثورة والجمهورية، 
وأداة بيد إيران، وسنقاتلكم حتى تحرير 

وتطهري كل شرب يف الوطن.

كرامة وعزة
الرائد فيصل علوان من جانبه يقول: 
" نؤكد لكل أبناء الشعب اليمني وجميع 
املواطنني املظلومني واملضطهدين  الذين 
يعيشون يف مناطق ســيطرة مليشيا 
الحوثي اإلرهابية، أننا نقاتل من أجلكم، 
ومن أجل كرامة وعزة اإلنسان اليمني، 
وســنصل قريباً بإذن الله تعاىل إليكم 
ونحرركم من هذه املليشــيا اإلمامية 

الكهنوتية البغيضة".
ويضيــف علوان " نحــن ال نحارب 
املليشــيا الحوثية اإلرهابية وحسب، 
بل نحارب املــرشوع اإليراني التدمريي 
املجويس الذي يريد تدمري الوطن العربي، 

وليس تدمري اليمن فحسب".

معنويات عالية
وتابع: معنوياتنا عالية، وعزائمنا ال 
تلني أو تستكني وخسائر مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيران كبرية جدا 
وال يمكن حرصها، فالقتىل والجثث ما 
تزال متناثرة عىل جبال ووديان وشعاب 
مأرب الحضارة والتاريخ، والتي ستكون 
بإذن الله تعــاىل املقربة الجماعية التي 
تلتهم حشود وقطعان مليشيا اإلرهاب.
داعيا أولياء األمور يف مناطق سيطرة 
املليشيا الحوثية اإلرهابية، إىل الحفاظ 

عىل أبنائهم وعدم إرسالهم والزج بهم إىل 
محارق املوت والهالك يف أطراف محافظة 

مأرب".

الجيش  يدحر المليشيا
إىل ذلك تمكنت قوات الجيش الوطني 
منتصف األســبوع الجاري، من دحر 
مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من 
إيران، من مواقع مهمة واسرتاتيجية يف 

جبهة املشجح غرب محافظة مأرب.
وأكد املقــدم برهــان األحمدي أحد 
القيادات امليدانية والعسكرية يف جبهة 
املشــجح، أن قوات الجيــش الوطني 
مســنودة برجال املقاومة الشــعبية 
الباسلة ، شــنت هجوماً كبرياً يف جبهة 
املشــجح، تمكنت من خالله من دحر 
مليشيا الحوثي اإلرهابية، وإجبارها عىل 

الرتاجع والفرار.

مصرع العشرات 
وأضاف: املواجهات العسكرية أسفرت 
عن مرصع وســقوط عرشات القتىل 
والجرحى واألرسى يف صفوف مليشيا 
الحوثي اإلرهابية، وتدمري عربات وآليات 

عسكرية تابعة لها يف ذات الجبهة.
ولفت األحمــدي إىل أن قوات الجيش 
الوطني، أســقطت طائرتني مســرّية 
مفخخة كانت تســتطلع بالقرب من 
املواقع العســكرية التابعــة للجيش 
الوطنــي، أطلقتها مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران.
ويف جبهة الكســارة أحبطت قوات 

الجيــش الوطني، هجوماً للمليشــيا 
الحوثية، وأجربتها عىل الرتاجع والفرار، 
بعد تكبيدها عرشات القتىل والجرحى يف 

صفوفها.
بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش 
الوطني، تعزيزات للمليشيا اإلرهابية يف 
الجبهة ذاتها، كانت قادمة من صنعاء، 
مما أدى إىل تدمري عدة عربات تابعة لها، 

ومرصع جميع من كانوا عىل متنها.

كمائن محكمة 
إىل ذلك نفذت قوات الجيش الوطني  
منتصف األســبوع ، كمينــا محكما، 
ونوعيا ملجموعة من مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية، يف جبهة املخدرة، مما أسفر 
عن مرصع 10 من عنارص املليشيا بينهم 

قيادي ميداني بارز.
يف السياق ذاته لقي عدد من عنارص 
املليشــيا الحوثية اإلرهابية مرصعهم 
بينهم قيادات ميدانية بارزة مرصعهم 
وجرح آخرين منتصف األسبوع ، بنريان 
أبطال الجيش الوطني، يف جبهة الكسارة 

غرب محافظة مأرب.
يف غضون ذلك شنت مقاتالت التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية السعودية، 
عىل مدار اليومني املاضيني، غارات جوية 
مكثفة، استهدفت بها مواقع وتعزيزات 
مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من 
إيران يف جبهتي الكسارة واملشجح غرب 
محافظة مأرب، وكبدتها خسائر برشية 

ومادية كبرية.

أكد القائم بأعمال قائد املنطقة 
العســكرية السادســة اللــواء 
الركن عمر ســجاف، أن البطوالت 
والتضحيات الخالدة التي يقدمها 
األبطال يف الجيش الوطني واملقاومة 
الشــعبية ومعهم كل أحرار اليمن 

ستكلل بالنرص الكبري واملؤّزر.
جاء ذلك خالل تفقده، الخميس، 
أبطال الجيش الوطني املرابطني يف 
عدد من املواقع والجبهات التابعة 

للمنطقة العسكرية السادسة.
ونقل اللواء سجاف، خالل الزيارة، 
إىل الضباط والصف والجنود ورجال 
املقاومة الشــعبية، تحيات قيادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان، 
مهنئاً إياهم باالنتصارات املتوالية 
ضد مليشــيا الحوثــي االنقالبية 

املدعومة من إيران.
القتالية  بالجاهزيــة  وأشــاد 
واملعنويات العالية التي يتمتع بها 
أبطال الجيــش الوطني يف مختلف 

ميادين الرشف والبطولة.

وثّمن اللــواء ســجاف، الدعم 
واإلسناد الذي يضطلع به تحالف 
دعم الرشعيــة يف معركة الوجود 

واملصري املشرتك ضد أذناب إيران يف 
اليمن واملتمثلة يف مليشيا الحوثي 

االنقالبية.

   مجيد الضبابي

قال قائد اللواء 17 مشــاة العميد/
عبدامللــك األهــدل: "إن أبطال الجيش 
يخوضون معارك ضارية ضد مليشــيا 
الحوثي يف جبهة مقبنة وجبهة الكدحة 
يف الريف الغربي وأنها معارك مصريية 
ومهمة.. وهدفهــا تطهري كل املناطق 
الجبلية يف تلك املناطق وصوال إىل منطقة 
الربح وفك الحصار عن املدينة وبالتايل 
يصبح ريف تعز الغربي كله محررا، وهذا 
سيكون واقعا بفضل الله وعزيمة وهمة 

الرجال املقاتلني". 
جاء ذلك يف ترصيح لـ 26 ســبتمرب 
تحدث فيه عن وترية املعارك ونتائجها 
حيث أوضح قائال: "صحيح أن التقدم 
امليداني ليس بتلــك التقدمات التي بدأ 
فيه الجيش قبل شهرين، والتي تمكن 
األبطال فيها من تحرير مناطق واسعة 
يف األرشوح وعزلة اليمن ضمن مديرية 
مقبنة وكــذا تحرير تلك املســاحات 
واملناطق يف جبهة الكدحة وذلك يعود إىل 

طبيعة املناطق الجبلية الوعرة والطرقات 
واملساحات التي زرعها العدو باأللغام".

وأكد العميد األهدل "استمرار املعركة 
وال صحة للحديث عــن توقف املعارك 
يف جبهة مقبنة وأريــاف تعز الغربي 
والجنوبي، فأبطال الجيش يخوضون 
مواجهات ضد مليشيا االنقالب بشكل 
مستمر، سواء يف مقبنة أو يف جبل حبيش 
أو األحكوم, ويكبدون العدو خســائر 
باهضة يف االرواح واآلليات العسكرية". 
وأضاف: "رغم الصعوبات واملناطق 

الجبلية القاسية والرياح واألمطار لكن 
الرجال ثابتون ثبوت الجبال ومعنوياتهم 
عالية وخاصة يف هذه الليايل املباركة من 
شهر رمضان, مشــريا إىل أن العدو يف 
انهيار وتراجع واضح ويتكبد خسائر 
كبرية، الفتا أنه خالل األيام املاضية فقد 
العدو عرشات القادة امليدانيني يف صفوفه 
وعدداً كبــرياً من عنــارصه املقاتلني, 
إضافة إىل تدمري عدد من األطقم واآلليات 
العسكرية واألسلحة التي اغتنمها أبطال 
الجيش الوطني طوال الفرتة السابقة".

األبطال في الكسارة والمشجح: قادرون على اجتثاث مليشيا اإلرهاب واستعادة كامل مؤسسات الدولة

مليشيا احلوثي اإلرهابية تتكبد خسائر ساحقة عىل أطراف مأرب

:» قائد اللواء 17مشاة لـ »

أبطال اجليش  يف جبهة مقبنة خيوضون معارك 
مصريية  نسعى من خالهلا إىل فك احلصار 

اللواء سجاف: بطوالت وتضحيات أبطال اجليش 
واملقاومة ستكلل بالنرص الكبري واملؤّزر
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اللواء احلارضي.. بطل مجهوري شجاع خاض معركة الدفاع عن الوطن حتى نال الشهادةاللواء احلارضي.. بطل مجهوري شجاع خاض معركة الدفاع عن الوطن حتى نال الشهادة
لم تمنعه مكانتــه املرموقة كقاٍض، أو كرب 
سنه، يف أن يتقدم األبطال يف الصفوف األمامية 
يف مقارعة االنقالب الكهنوتي الحوثي املستبد 
املدعوم إيرانًيا.. متقدمــاً الصفوف، صائماً، 
مدافعــاً عن وطنه، استشــهد مديــر دائرة 
القضاء العسكري اللواء الركن الدكتور عبدالله 
الحارضي، وهــو يواجه أعداء اللــه وأعداء 
اإلنسانية يف جبهات العزة والكرامة والبطولة 

يف محيط محافظة مأرب، شمايل رشق البالد.

اشادات واسعة
 قوة انتماء الحارضي لوطنــه وأمنة وعقيدته 
وإيمانه بعدالة القضية التي استشــهد من أجلها 
كانت وستظل محل اشادة قيادة الدولة ورجاالت 
السياسة والعلماء واملثقفني وكل الخريين والرشفاء 
من أبناء الوطن.. فاهو فخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية، القائد 
األعىل للقوات املسلحة، يشيد يف برقية عزاء بمواقف 
الشهيد البطولية والنضالية، وجهوده املخلصة من 
خالل مشاركته بمعارك العزة، الحرية، والكرامة، 
والتصدي لعصابة الــرش الحوثية، الفتا إىل مناقب 
الشــهيد الوطنية والنضالية التي جسدها خالل 
مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء يف ميادين 
الرشف والبطولة وساحات النضال ضد هذه الفئة 

املارقة. 
من جانبه الفريق الركن عيل محســن صالح، 
نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة، ،أشاد يف برقية عزاء مماثلة بعثها إىل أرسة 
الشهيد الحارضي، بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية 
والنضالية خالل مســريته العسكرية والقضائية 
الحافلة بالعطاء، منوهاً بمسرية الشهيد يف مختلف 
املهام التي أوكلت إليه واملناصب القيادية التي تقلدها 
ومنها رئيس نيابة املنطقة العســكرية الشمالية 
الغربية ومدير دائرة القضاء العسكري، وما عرف 
عنه من صدق وإخالص ونظافة يد ووالء جمهوري، 
مناهضاً للحوثية بالفكر والكلمة والبندقية، وقطع 
شــوطاً مهماً يف محاكمة وتجريم هذه الجماعة 

العنرصية الكهنوتية اإليرانية. 
وأكد نائب الرئيــس أن أدوار اللواء الحارضي يف 
مختلف املحطات الوطنية بــارزة ومعروفة، ومن 
أهمها مقارعته للفئة الحوثية الضالة منذ لحظتها 
األوىل يف كهوف مران بصعــدة إىل أن ارتقت روحه 
الطاهرة إىل بارئها متقدماً الصفوف ضمن قوافل 
الشهداء ومشاعل النور يف ربوع الوطن الحبيب وهم 

الذين سُيكتب تاريخهم بأحرف من ذهب.
رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان الربكاني، 
ورئيس مجلس الوزراء الدكتــور معني عبدامللك، 
بعثوا برقيات عزاء ومواســاة مماثلة يف استشهاد 
محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء 
العسكري اللواء دكتور عبدالله محمد الحارضي يف 
املعارك ضد املليشيا، معربين يف برقياتهم، عن خالص 

التعازي وصادق املواساة بهذا املصاب األليم.
اما مجلس القضاء األعــىل فقد عرب عن عظيم 
املواساة باستشهاد القايض اللواء الحارضي  يف بيان 
نعي إىل أرسته وزمالئه منتسبي السلك القضائي، 
اشار  فيه إىل ما قدمه الشهيد  من خدمات وطنية 
جليلة يف املجال القضائي والعســكري، حتى نال 
الشــهادة وهو يذود عن الوطن يف معركة الرشف 

والبطولة.

نموذج وقدوة
بدوره كتب الدكتــور احمد عبيد بن دغر رئيس 

مجلس الشورى عن الشهيد اللواء الحارضي قائالً: 
لم يكن عسكرًيا محرتًفا، وقائًدا فًذا فحسب، بل كان 
مناضاًل ُصلًبا، ومحامًيا حرًا، محًبا لشعبه ووطنه، 
بوعيه الســبتمربي أدرك خطورة الدعوة إلمامة 
جديدة، وهو الهاشمي، فقاتلها يف مهدها، كما يقاتل 

كل سبتمربي وأكتوبري أصيل. 
وأضاف: كان الحــارضي نموذجاً للقادة الذين 
منحونا القدوة، متميزًا بعمــق تفكريه، والتزامه 
القانوني ومبدئيته، يكفي أنه استشهد وهو يتصدى 
لفلول اإلمامة، استشهد وهو يحاكمهم، مشريًا إىل 
داء اليمانيني العضال، إىل اإلمامة التي كانت وستظل 
سبب بؤس اليمنيني وحروبهم وتخلفهم وجهلهم. 
لقد استحقت مأرب كل هذا العطاء، هذه الدماء 
الزكية، واألرواح الطاهرة، فهي بعض اليمن وهي 
كل اليمن، النرص فيها يضع حًدا بني يمن مستعبد، 
ويمن حر، مأرب تستنهضنا جميًعا، بل وتستفز 
ضمائرنا وما بقي فينا من نخوة وانتماء، علينا أن 
نوجه كل يشء لدعم مأرب، كل يشء لدعم الجيش 
الوطني واملقاومة، كل يشء ملعارك الصمود والنرص. 
وعزى ابن دغر أرسة الحارضي ومحبيه وكافة 
منتسبي الجيش الوطني قائال: رحم الله الحارضي 
وكل قادة املناطق وقادة األلوية وجنودنا البواسل 
ورجال القبائل األحرار الذيــن رووا بدمائهم تربة 
الوطن الغايل، كتبــوا تاريخ اليمن الجديد يف مأرب 
وعدن وتعز والساحل الغربي وكل جبهات الرشف، 
كانوا ضمري الوطن الحي والحر وزعماء الجيش، 

وقادته، والحارضي يقف يف الصف األول بينهم.

مواقف وتضحيات
وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد عيل املقديش 
بدوره بعث برقية عزاء ومواساة يف استشهاد القايض 
اللواء دكتور الحارضي، أشاد فيها بمواقف ونضاالت 
الشــهيد وتضحياته النادرة التي خلدها يف حياته 
الزاخرة بالعطاء والفداء والتفاني يف خدمة الوطن 
والدفاع عن ثورتــه وثوابته وهويته وجمهوريته، 
مشــرياً إىل أدوار الشــهيد الحارضي يف مقارعة 
مخلفات اإلمامة والكهنوت والتصدي ملخططات 

التمدد الفاريس، عسكرياً وفكرياً وإعالمياً.
ونوه الفريق املقديش إىل أن الشــهيد الحارضي 
كان واحدا من الرجاالت املخلصة والشــخصيات 
االستثنائية والرموز الوطنية املتميزة التي أسهمت 
يف بناء الوطن وخدمة املجتمع يف املجال األكاديمي 
والقانونــي والحقوقــي والعســكري والفكري 
والتاريخي، كما كان نموذجاً فريداً يف الصدق والوفاء 
واالحرتافية واملهنية ومثــاالً يف الجندية والقيادة 
واالنضباط يف سائر املهام التي توالها واملناصب التي 
شغلها، وكان له الفضل يف إعادة تأسيس وتفعيل 
القضاء العسكري واملحاكم والنيابات العسكرية يف 

ظروف صعبة.

بيان نعي
وكانت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
نعت استشهاد القايض الحارضي ببيان أشادت فيه 
بمآثر الشهيد وتضحياته مؤكدين أن الشهيد عاش 
مناضالً مخلصاً يف كل ســاحات النضال، يف منابر 
اإلعالم ومنارات اإلشعاع الفكري والتنويري وترسيخ 

ثوابت الوالء الوطني ورفع مستوى الوعي بقدسية 
وعدالة القضية ومحاربة صنوف الجهل والكهنوت 

اإلمامي الذي يمثل العدو األول ألمتنا الخالدة.
وأضاف بيان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة أن الشــهيد "كان قاضياً عــادالً ومفكراً 
مســتنرياً، نظيف اليد والقلب واللسان، لن تنساه 
ساحات العدالة وهو يرسخ مبادئ الحق وينرش روح 
العدالة واملساواة ويدافع عن حقوق اإلنسان الشاملة 
بكل مساراتها ومختلف مستوياتها، ويف كل املنابر 

الوطنية والقضائية واإلعالمية وعىل كافة الصعد". 

اخالص وثبات
إىل ذلك بعث وزير الداخلية اللواء الركن/ إبراهيم 
حيدان برقية عزاء ومواســاة يف استشهاد اللواء 
عبدالله الحارضي مدير دائرة القضاء العسكري 
الذي استشهد يف جبهات البطولة والفداء وهو  يدافع 

عن األرض والعرض.
ويف الربقية أشاد وزير الداخلية بمناقب الشهيد 
ومواقفه البطولية  وتضحياته الجسيمة يف سبيل 
تحرير الوطن من مليشيا الحوثي اإلرهابية ، مشريا 
إىل صدقه وإخالصه لوطنه وتفانيه يف كل  أعماله 
العسكرية والقضائية  التي تقلدها خالل مشوار 

حياته الحافل بالعطاء .
وعرب اللواء الركن إبراهيــم حيدان , عن أصدق 
التعازي وعظيم املواساة ألبناء الشهيد واخوانه وكل 
أقاربه ولكافة أبناء الشعب اليمني يف هذا املصاب 
الجلل ، ســائال املوىل عز وجل أن يخلف عىل اليمن 
بخري وأن يتغمده بواســع رحمته وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان .
إىل ذلك بعث كل من رئيس الجهاز املركزي لألمن 
السيايس، اللواء الركن/ عبده محمد الحذيفي ووكيل 
جهاز األمن السيايس لشؤون األمن الداخيل، اللواء/ 
نور الدين اليامي برقيتي عزاء ومواساة يف استشهاد 
القايض اللواء دكتور/ عبدالله الحارضي، وهو يؤدي 
واجبه الوطني يف جبهة املشجح  بمنطقة رصواح 

غرب محافظة مأرب.
وأشــاد املعــزون بمواقف الشــهيد ونضاالته 
وتضحياته النادرة يف خدمة الوطن والدفاع عن ثورته 
وثوابته وهويته وجمهوريتــه، يف ميادين الرشف 
والبطولة وســاحات النضال ضد مليشيا الحوثي 

اإلرهابية.

تشييع رسمي وشعبي 
ُشيع جثمان الشــهيد اللواء الدكتور/ عبدالله 
الحارضي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني 
دفاًعا عن الرشعية الدستورية والثوابت واملكتسبات 
الوطنية ضد مليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة 

إيرانياً.
يف موكب جنائزي تقدمه وزير الصناعة والتجارة 
محمد األشــول ورئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن/ صغري حمود بن 
عزيز ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن/ محمد بن 
عبود وعدد من القيادات العسكرية واألمنية واملدنية 
وبمشــاركة جموع من أقارب الشــهيد ومحبيه 

ورفقاء السالح.
وخالل مراسيم التشييع، أشاد رئيس هيئة األركان 
العامة بمناقب الشهيد البطل وأدواره النضالية التي 
جّسدها خالل مسريته العسكرية والقضائية حتى 
نال الشهادة وهو يؤدي واجبه الوطني دفاًعا عن 

اليمن وأمنه واستقراره. 
وقال الفريق بن عزيز:" إن اللواء الدكتور عبدالله 
الحارضي كان رجــالً مقداماً قدم حياته من أجل 
أن ينعم الشعب اليمني باألمن واالستقرار والحرية 
والكرامة، ومن أجل الحفــاظ عىل الهوية اليمنية 

العربية األصيلة". 
وأكد رئيس األركان، أن دماء الشهيد الحارضي 
ومن سبقه من الشهداء األبرار قّدمت من أجل هدف 
اليمنيني الكبري وهو اليمن وليس من أجل شخص أو 
ساللة أو فئة ضالة مضلة. مؤكداً أن هذه التضحيات 
الكبرية لن تزيد الجيش الوطنــي وأبناء اليمن إال 
عزيمة وإرصاراً عىل امليض يف املعركة املقّدسة حتى 

تحقيق النرص وتحقيق األمن واالستقرار لليمن.
بدوره أشاد مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد 
الركــن/ احمد عيل األشــول بمواقف وتضحيات 
الشهيد الدكتور الحارضي مؤكدا أن الشهيد بطل 
جمهوري نــذر حياته للدفاع عــن الوطن وقاوم 
املرشوع الساليل العنرصي منذ الحظة األوىل يف امليدان 

ويف القضاء ومنابر التنوير.
وأضاف األشــول عزاؤنا بــأن تضحيات هؤالء 
الشــهداء ودمائهم هي نور يستيضء بها األحرار 
ووقود النرص القادم فقاداتنا يف مقدمة الصفوف 

يسطرون املالحم وليس يف الكهوف. 
  من جانبهم أشاد املشــّيعون بمناقب الشهيد 
ومســريته النضالية الخالــدة يف ميادين القتال 
وساحات العدالة ومنابر الفكر دفاًعا عن اليمن أرضاً 
وإنساناً وهوّية حضارية، مؤكدين أن هذه السرية 
العطرة ستظل مصدر إلهام لكل األجيال للدفاع عن 

اليمن وعن الثوابت واملكتسبات الوطنية. 
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أفصحت األمريكية ليزا غراندي يف شــهادة أدلت بها أمام 
لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي عن جملة 
من االنتهاكات والسلوكيات واملمارسات التي ارتكبتها مليشيا 
الحوثي، وكانت شــاهدة عليها أثناء فرتة عملها كمنسقة 

سابقة للشؤون اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة يف اليمن. 
من بني تلك االنتهاكات سنسلط الضوء عىل نقطتني هما: 
االستيالء عىل الزكاة ونهب املساعدات اإلنسانية وفرض القيود 

عىل املنظمات والعاملني فيها وحتى عىل توزيعها. 
غرياندي قالت: إن مليشــيا الحوثي اغتصبت الزكاة وهي 
ركن أسايس من أركان الحماية االجتماعية، وجعلوها رضيبة 
إلزامية، كما فرضت تعريفات صارمة عىل الزراعة والتجارة.
املسؤولة األممية السابقة أفادت أن مليشيا الحوثي فعلًيا 
فرضت مئات القيود عىل املســاعدات اإلنســانية، سعًيا إىل 
التحكم يف نوع وتدفق واســتهداف جميع أشكال املساعدة، 
كما تواصل تهديد العاملني يف املجال اإلنساني والتنمر عليهم 

وترهيبهم واحتجازهم.
وأكدت أن ممارسات مليشــيا الحوثي التعسفية للسلطة 
واعتمادها عــىل اآلليات واألنظمة اإلداريــة القمعية، أدت 
لخلق واحدة من أكثر بيئات العمل غري املسموح بها يف العالم 

للعاملني يف املجال اإلنساني.

الهيئة العامة للزكاة
أنشأت مليشيا الحوثي ما يسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة"، 
وجعلتها كياناً مستقالً يخضع إلرشاف زعيم املليشيا، يقوم 
بإغالق املحالت التجارية إذا لم تدفع ما طلب منها، األمر الذي 

يمثل تكريسا للنهب املنظم ألموال الشعب اليمني.
الهدف الحوثي من إنشــاء هيئة للزكاة هو إلغاء جميع 
الحســابات املتعلقة بالزكاة، ودمجها يف حساب واحد لدى 
البنك املركزي الخاضع لسيطرتها يف صنعاء وقد أصدر عدد 
من العلماء فتوى مفادها تحريم دفع زكاة الفطر للحوثيني، 
إذ أن دفعها يمثل إعانة لهم عىل قتل الشــعب واســتباحة 
الدماء، والتعاون عىل املعصية، وهــو ما ال تجيزه الرشيعة 
اإلسالمية السمحاء سيما أن األصل يف زكاة الفطر هو إخراجها 

وتسليمها للفقراء واملساكني قبل صالة العيد.
 تشــري تقديرات إىل أن إيرادات املليشيا من زكاة الفطر يف 
مناطق سيطرتها تزيد عىل 10 مليارات ريال يمني، هذا بخالف 
الزكاة املدفوعة عن األموال والعقــارات، والرشكات العامة 

والخاصة واألنشطة التجارية املختلفة.

مضاعفة المبالغ 
أقرت املليشيا يف العام املايض مضاعفة الزكاة بنسبة 100% 
  عىل املحالت التجارية، ويف حال اعرتضوا عىل قرارها، تقوم 
بسجنهم وتعيني حارس قضائي كما فعلت مؤخرا مع واحد 
من أكرب محالت بيع املالبس الجاهزة يف صنعاء بعد أن رفض 
مبالغ الرضائب والزكاة التي فرضت عليه بحجة مضاعفتها 

عن العام السابق. 
ومنذ بداية شــهر رمضان تمارس مليشيا الحوثي عملية 
البطش والنهب ألموال التجار ومالك املحالت التجارية بمناطق 
متفرقة من العاصمــة صنعاء وبقيــة املناطق الخاضعة 
لسيطرتها وتجربهم عىل دفع ماليني الرياالت تحت مسمى 

"زكاة" و "رضائب مقدمة" وتغلق املحالت الرافضة.

نهب منظم

للحوثيني مع نهب املساعدات تاريخ طويل وحكاية عشق 
يبدو أنها ال تنتهي، فاملليشــيا تستويل عىل قوافل اإلمدادات 
واملساعدات اإلنسانية وتبيعها بأضعاف ثمنها للمواطنني منذ 
أن بدأت منظمات األمم املتحدة بتقديم املساعدات يف 2015م 
وتستخدم ثمنها لتمويل عملياتها القتالية وإلثراء قياداتها. 

 فقد تبني قيام "الوحدة التنفيذية للنازحني" التابعة ملليشيا 
الحوثي ببيع كميات كبرية من املواد الغذائية بشكل مستمر 
لعدد من تجار السوق السوداء بالعاصمة صنعاء وأن نسبة 
%70 من املساعدات تذهب لصالح شخصيات متنفذة تتبع 

مليشيا الحوثي ومسؤويل الوحدة التنفيذية للنازحني. 
مؤخرا كشــف تحقيق اســتقصائي عن تحويل واســع 
للمساعدات اإلنســانية املخصصة للجوعى اليمنيني لصالح 
مقاتيل مليشــيا الحوثي، وتعزيز قدراتها العسكرية وإثراء 
قياداتها، كما عرض التحقيق عرشات الشهادات للمستفيدين 

وترصيحات ملسؤولني يف منظمات دولية ومحلية. 
وأفاد التحقيق أن الحوثيني يستخدمون تكتيكاً معروفاً بني 
السكان يف مناطق سيطرتهم "الغذاء مقابل املقاتلني"، حيث 
بات الوالء والتبعية واالنخراط يف صفوف مســلحي املليشيا 
الطريق الوحيد للحصول عىل مساعدات غذائية من املنظمات.

رفض نظام القياسات 
يف ديسمرب كانون األول 2018، قرر برنامج الغذاء العاملي 
العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد األشخاص 
األكثر احتياجا وهو نظام يتضمن عمل مسح لقزحية العني 

وأخذ بصمات األصابع والوجه. 
تلك الخطوة أتت بعد ثبوت تالعب بصورة منهجية يف األغذية 

التي يجري توزيعها يف املناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
الحوثي من خالل رشيك محيل عىل صلة باملليشيا الحوثية. 

عىل إثر ذلك نشــب خالف بني مليشــيا الحوثي وبرنامج 
األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة بشــأن التحكم يف نظام 
بيانات القياســات الحيوية للتحقق من الهوية يف تقويض 
واضح من قبل املليشــيا لجهود اإلغاثة وحرمان مستحقي 

تلك املساعدات. 
حينها أصدر برنامج الغذاء العاملي بيانا أكد فيه أن مليشيا 
الحوثي تعرقل بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف 

لتحديد األشخاص األكثر احتياجا وهدد بإيقاف املساعدات.

مجلس جديد 
يف نوفمرب/ترشين الثاني 2019م شكلت مليشيا الحوثي 
مجلسا جديدا أسمته "املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، ليكون بديالً للهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون 

اإلنسانية "النمشا "
يف خطوة أرادت مــن خاللها املليشــيا تحقيق املزيد من 

السيطرة عىل املعونات اإلنسانية. 
وفرضت املليشيا نسبة %2 رضيبة عىل كل وكالة عاملة يف 
مجال املساعدات اإلنسانية ومن كل مرشوع يتم املوافقة عليه، 
مع أن موظفي الهيئة التابع ملليشيا الحوثي كانوا يستلمون 
رواتب من "األوتشــا" مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية خالف املبالغ املخصصة لهم أثناء الزيارات امليدانية. 

خطة جديدة
سعت املليشيا لفرض قيود عىل تحركات املنظمات اإلغاثية 

بعد تأكيد تقارير دولية وأممية تكلمت عن فســاد مليشيا 
الحوثي ونهبها للمساعدات واإلغاثات. 

تهدف املليشيا من خالل تلك الخطوة إفراغ مناطق سيطرتها 
من املنظمات غري الحكومية املستقلة، لتتمكن من السيطرة 
عىل العمل اإلغاثي بمنح عــرشات املنظمات تراخيص عمل 

يمتلكها قيادات فيها أو عنارصها األمنية.
تلك العراقيل ستجعل كل املنظمات األممية والدولية مجربة 
عىل العمل مع رشكاء محليني يتبعون عملياً جهاز مخابرات 
املليشيا املعروف باسم املجلس األعىل للشؤون اإلنسانية الذي 
يخضع مبارشة لســلطة أحمد حامد يسء الصيت مدير ما 

يسمى بمكتب رئيس املجلس السيايس األعىل.
يف ضوء نتائــج مؤتمر املانحني األخري، وضعت مليشــيا 
الحوثي خطة لالستفراد بتوزيع وإيصال املساعدات اإلغاثية، 
إذ أوقفت تجديد تراخيص عمــل أي منظمة غري الحكومية 
كانت ال تزال تعمل يف مناطق سيطرتها، ودفعت بأصحاب تلك 
املنظمات إىل الرحيل إىل مناطق سيطرة الحكومة الرشعية، 
وهذه الخطوة ستضمن لها احتكار الخدمات اللوجيستية التي 
تقدم للمنظمات اإلغاثية الدولية مثل تخزين املواد اإلغاثية أو 

نقلها أو توزيعها.

أبرز شهادة غراندي
استوىل الحوثيون عىل مؤسسات الدولة يف مناطق سيطرتهم 
بشكل منهجي وقاموا بتشكيل مؤسسات موازية خاصة ال 

تخضع للمساءلة العامة.
أجهزة الرقابة والسيطرة عىل مؤسسات الدولة باتت اآلن 

يف أيدي مليشيا الحوثي بالكامل. 
تم إنشاء مؤسســات موازية يعمل بها الحوثيون حرصيا 
للقيام بمهام رئيسية بما يف ذلك حفظ األمن واألمن الداخيل.

جميع اإليــرادات العامة تورد تقريًبا بشــكل مبارش إىل 
املؤسسات الخاضعة لســيطرة املليشيا الحوثية ، بما يف ذلك 

فرع البنك املركزي بصنعاء. 
املليشيا الحوثية أنشــأت آليات لوضع وتنفيذ ميزانيات 

املديريات واملحافظات بصورة منفصلة.
اغتصــب الحوثيون الزكاة وهي ركن أســايس من أركان 
الحماية االجتماعية، وجعلوها رضيبة إلزامية، كما فرضوا 

تعريفات صارمة عىل الزراعة والتجارة".
الهياكل واآلليات الجديدة التي أنشــأها الحوثيون، ليست 

تحسيًنا للنظام القديم.
يســتخدم الحوثيون هذه األدوات لتحويــل اإليرادات من 
السلع والخدمات العامة إىل مقاتليهم، وتدمري رشكات القطاع 

الخاص التي ال تتعاون معهم. 
الحوثيون يتالعبون بالعملة والسيولة من أجل مصالحهم، 

وليس ملصالح عامة للناس.
الحوثيون فرضوا مئات القيود عىل املساعدات اإلنسانية، 
سعًيا إىل التحكم يف نوع وتدفق واســتهداف جميع أشكال 
املساعدة، كما تواصل املليشيا الحوثية تهديد العاملني يف املجال 

اإلنساني والتنمر عليهم وترهيبهم واحتجازهم.
ممارسات الحوثيني التعسفية للســلطة واعتمادها عىل 
اآلليات واألنظمة اإلدارية القمعية، أدت لخلق واحدة من أكثر 
بيئات العمل غري املســموح بها يف العالم للعاملني يف املجال 

اإلنساني. 
الحوثيــون مفرتســون ويعملون دون مســاءلة عامة، 
ويشكلون نظام ســلطة منفصاًل يتمتع بسلطات واسعة 

النطاق.

   تقرير / قاسم الجبري

يوما بعد آخر تتكشــف الحقائق عن الدعم العسكري الذي 
يقدمه النظام اإليراني ألذرعه يف املنطقة ومنها مليشيا الحوثي 
التي ظلت تنكر دعم إيران لها، ويف الوقت ذاته ال يعرتف النظام 
االيراني سوى بتقديم الدعم السيايس فقط ملليشيا الحوثي عىل 
الرغم من اعرتاف اقطــاب يف النظام اإليراني واألدلة القطعية 
بدعم نظام املاليل ملليشيا الحوثي بالسالح وباألخص الطريان 

املسري والصواريخ البالستية. 
تزويد نظام الخامينئي مليشيا الحوثي بما يلزم من السالح 
جاء هذه املرة بترصيح رســمي من أحد قادة الحرس الثوري 
املصنف تنظيما إرهابيا، بذاك االعرتاف تتجىل األهداف اإليرانية 
يف الحرب والتي تثبت قطعا أن مليشــيا الحوثي ليست سوى 

بيدق تحركه إيران لتحقيق أطماعها التوسعية يف املنطقة. 
مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني يف 
حوار مع قناة روســيا اليوم اعرتف بتقديم الدعم العسكري 
ملليشيا الحوثي متفاخرا بتزويدهم باألسلحة ومساعدتهم يف 
تطويرها، وكاشفا عن وجود مستشارين عسكريني ملساعدة 

مليشيا الحوثي. 
الجنرال رستم قاسمي قال : نحن نقدم مساعدات استشارية 
عسكرية للحوثيني، وكل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة ناتج 
عن مساعداتنا ، وأضاف.. نحن ساعدناهم يف تكنولوجيا صناعة 

السالح.

قاسمي يؤكد دعم المليشيا بالسالح
الجنرال رستم قاسمي مســاعد قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري اإليراني كذب ترصيحات كانت وزارة خارجية 
بالده قد نفت فيها صحة ما ورد يف حديثه بشــأن دعم إيران 
العسكري ملليشيا الحوثي وذلك يف محاولة منها للتغطية عىل 
حقيقية الدعم الذي يشكل تدخالً ســافراً يف شأن دولة ذات 

سيادة.
رستم قاسمي نرش يف حسابه عىل تويرت فيديو للواء "محمد 
باقري" رئيس األركان اإليرانــي يقول فيه: نحن نقدم الدعم 

االستشاري والفكري للحوثيني والحرس الثوري هو املسؤول 
عن ذلك، وســنبقى إىل جانب الحوثيني حتى دفع ما ســماه 

االعتداء. 
وقال قاسمي: انخرط الســادة يف وزارة الخارجية يف لعبة 
املفاوضات غري املثمرة لدرجة أنهم نســوا سياســات الثورة 

اإلسالمية اإليرانية.
وأضاف.. أعزائي ليس سيئا اإلشــارة إىل كالم اللواء باقري 
بشأن الوجود االستشاري اإليراني إىل جانب املظلومني يف اليمن 
)قاصداً مليشيا الحوثي( حتى يتذكروا هم وزارة خارجية أي 

دولة.
وحسب موقع قناة "روسيا اليوم" فقد دافع "قاسمي" عن 
ترصيحاته التي نفتها خارجية بالده مجددا تأكيد دعم إيران 

العسكري للحوثيني.
وأصدر مكتب قاســمي بالغاً قال فيه: إنه سيعقد مؤتمراً 
صحفيا يف وقت الحق عىل خلفية تلك الترصيحات وردود الفعل 

مضيفاً أنه سيعلن عن أمر مهم.
الجدير ذكره أن اعرتافات قاســمي ليست املرة األوىل التي 
يعرتف فيها مســؤولون عســكريون إيرانيون بدعم بالدهم 

ملليشيا الحوثي بالسالح.
الباحثة املتخصصة يف الشأن اإليراني فاطمة الصمادي ذكرت 
يف حسابها عىل تويرت أنه ســبق لرئيس هيئة األركان محمد 
باقري أن تحدث عن دعم إيران ملليشيا الحوثي وكذلك القائد 
الســابق للحرس الثوري عزيز جعفري والقائد الحايل حسني 

ســالمي وقت كان نائباً لقائد الحرس، وكذلك نارص شعباني 

الذي كان قائداً يف قاعدة ثأر الله. 

تأسيس املليشيا
إسماعيل قآني قائد ما يسمى بفيلق القدس يف الحرس الثوري 

اإليراني قال: إن قاسم سليماني القائد السابق للفيلق ورفيقه 

محمد حجازي نائب قائد الفيلق أسســا ما وصفها بجبهات 

املقاومة قاصداً مليشيا إيران يف لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وأوضح أن جميع الفصائل التي أسسها حجازي تنتهج فكر 

الثورة اإليرانية، مؤكدا استمرار ذاك النهج حتى تشكيل الدولة 

اإلسالمية العاملية بقيادة اإلمام املهدي حسب قوله. 

يقول محللون: إن تعبري قاني بلفظ "أسس" يعني أن دور 

طهران يتعدى مجرد الدعم والتسليح إىل وضع اللبنة األوىل يف 

بنية تلك املليشيا، وهو ما يعني أن الهدف من وراء إنشاء تلك 

املليشيا هو ما تحدده طهران التي أسستها ال ما تعلن عنه تلك 

املليشيا من أهداف تمويهية يف شعاراتها الصاخبة.

ويضيفون.. الهدف العاملي من إنشاء تلك املليشيا الطائفية، 

يتبني أنه هدف صاغته طهران ال وكالؤها الذين تزعم مليشيا 

الحوثي عدم االرتباط بإيران إال عىل مستوى الدعم السيايس.

يوضح مراقبون أن طهران عندما تعلن عن هدف يتضح أن 

هدفها عىل خالف ما أعلنت، ألن اإليرانيني ينتهجون سياسة 

إشهار "هدف ديني" تكتيكي، للتغطية عىل "هدف سيايس" 

اسرتاتيجي.

طموحات قومية فارسية
الهدف النهائي من تلك املليشيا وهو "تشكيل الدولة اإلسالمية 
العاملية بقيادة اإلمام املهدي"، وهو هدف وإن كان يشكل عقيدة 
دينية لدى القادة الدينيني يف إيران، إال أنه مجرد تكتيك سيايس 
لدى القادة القوميني الذين يدغدغون عواطف الشيعة يف إيران 
وخارجها بأحالم اليوتوبيا لتحقيق أهداف ال عالقة لها بالدين 
بقدر ما هي وثيقة العالقة بالطموحات القومية واإلمرباطورية 
اإليرانية بتداعياتها التاريخية والجيوسياســية فالهدف الذي 
تغطي عليه طهران بهدف تكتيكي يدور حول األوهام الدينية 
بتأسيس الدولة اإلسالمية العاملية بقيادة اإلمام املهدي، وذلك 
لذر الرماد يف عيون البسطاء من الشيعة يف البلدان العربية الذين 
يذهبون وقوداً لحروب طهران يف املنطقة حسب الدكتور محمد 

جميح.
ويضيف .. بمزيد من التأمل لتكتيك ازدواجية األهداف نجد 
أن وكالء طهران الحوثيني يف اليمن ينتهجون السياسة ذاتها 
التي ينتهجها اإليرانيون،  فمن ناحية تعلن مليشيا الحوثي أنها 
تقاتل ألجل سيادة اليمن، كهدف ظاهري تكتيكي معلن، ومن 
جهة أخرى فإنهم يقاتلون من أجل "ســيادة السيد" كهدف 
اسرتاتيجي خفي غري معلن، وسيدرك من غرر بهم الحوثيون 
-عاجالً أو آجالً – أن السيادة التي تزعم مليشيا الحوثي الدفاع 
عنها يف شــعاراته هي سيادة الســيد عىل اليمن، كما تشري 
املمارسات ال ســيادة الشعب عىل أرضه كما تدعي الشعارات 
موضحا أن هدف سيادة الســيد عىل اليمن يتسق مع هدف 
سيادة طهران عىل املنطقة، وهي أهداف سياسية غري معلنة 

تتدثر بأهداف أخرى وطنية ودينية لغرض التكتيك والخداع.
ومع اســتمرار طهران يف اللعــب عىل تكتيــك الهدفني: 
االســرتاتيجي القومي، والتكتيكي الديني، تســتمر مزاوجة 
مليشيا الحوثي بني الهدفني "سيادة السيد"، و"سيادة اليمن" 
إلرســال املزيد من املقاتلني إىل محارق حرب ال تمت بصلة إىل 
طموحاتهم، ويستمر نزيف الدم العربي الذي حرصت طهران 
عىل أن يظل يتدفق يف بغداد وبريوت وصنعاء ودمشق، كي ال 
تصل الحرب إىل طهران وأصفهان ومشهد وقم وغريها حسب 

ترصيحات أكثر من مسؤول إيراني.

املليشيا احلوثية.. سلطات قمعية تستويل عىل قوت الفقراء

اعرتافات رسمية بارتباط املليشيا احلوثية بخامينئي فكريا وعسكريا 

   غراندي: الحوثيون أنشــأوا مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة بصالحيات مطلقة 
المليشــيا ســيطرة  مناطــق  فــي  المعانــاة  تفاقــم  مــن  زادت  المســاعدات  علــى  قيــود  فــرض    
المليشــيا مــن زعيــم  بإشــراف مباشــر  للنهــب  الــزكاة تكريــس    هيئــة 

  رســتم قاســمي: كل ما يمتلكه الحوثيون من أســلحة ناتج عن مســاعداتنا 
بمستشارين عسكريين وزودناهم 

 إســماعيل قانــي: ســليماني وحجــازي أسســا مليشــيات فــي لبنــان 
وســوريا والعــراق واليمــن  وتنتهــج فكــر تصديــر الثــورة اإليرانيــة

أسســتها  التــي  طهــران  تحددهــا  المليشــيا  وخطــط  أهــداف  محللــون:   
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إلى أصحاب عاجل

بــــــال تحــــيـــة
حني تكون الحرب مصرية ولنتائجها انعكاســات 
عىل الجبهة والحاضنة الشعبية، فإن املسؤولية الوطنية 
تقتيض أن يستشعر الجميع واجبهم نحوها، ويحرص 
الكل عىل سد الثغرات، ويلتزم الجميع بضوابط وسلوكيات 
التعامل مع األحداث املســتجدة إعالميا واجتماعيا، وال 
يجوز ألي وطني عاقل مدرك أن يستبق الجانب الرسمي 

بهذه األمور أبدا. 
هذه حرب مصرية وللكلمة واملنشور فيها أثر أكرب من 
القذيفة والرصاصة إيجابا يف الوقت املناسب، وسلبا يف 

غر الوقت املناسب.
البحث عن الشهرة واملســارعة يف السبق الصحفي 
باستباق الجهات الرسمية حماقة وخفة عقل، وهي مظهر 
من مظاهر الســطحية لدى الشخص املترسع، بل هي 
اندفاع وراء النزعة اإلنانية الشخصية عىل حساب املصلحة 
الوطنية العليا، ولم  يفهم املترسع السطحي بعد ما يؤكد 
عليه خرباء السياسة واإلعالم من خطورة ترسيب املعلومة 
يف ظروف الحرب، وهي بدون حسن ظن باملترسع عمالة 

وتخادم مع العدو بال شك. 
ال شأن للناشطني وأغلبهم منتسبون للجيش أو لألمن 
أو ضمن املنارصين للقضية الوطنية، الشأن لهم وال دخل 
لهم بإعالن استشهاد قائد وال تحرير أو سقوط موقع، 
هذه ليست من اختصاصاتنا جميعا، بل هي من أهم أعمال 

الدولة السيادية يف ظروف الحرب.
ف هذه املمارسات ضمن األعمال التي تستهدف  توصَّ
األمن القومي ألي دولة، ومن يعلن عن يشء منها ويستبق 
الجهات الرسمية يجب أن يحاكم رسميا، ويحاسب أدبيا 
من كل أصحاب القضية الوطنية املدافعني عن اليمن من 

منرب الكلمة. 
هذه ظاهرة ســيئة يجب أن نضع لها حدا رســميا 
وشعبيا، يجب أن تحارب، من الحكومة من قيادة الجيش 
واألمن ومن قيادة األحزاب ومن املجتمع، يجب التواصل 
بكل شــخص مترسع وتأنيبه، يجب ممارسة كل أنواع 

العقاب الجنائي واملعنوي معه. 
وإن حدث وأعلن أشخاص عن هذه األمور فليست مربرا 
لآلخرين لنرشها أبدا، إذ من املعيب يف حق كل ناشطي 
املرشوع الجمهــوري الترسع ونرش التفاصيل املتعلقة 
باملعركة، يف الوقت الذي ُيقتل الهالك يحيى الشــامي 
وعرشات من هشــاهش خرافة اإلمامــة يوم 7 مارس 
2021م بغارة طران وتخرج ترسيبات، ومع ذلك يلتزم 
مرتزقة إيران الصمــت ويتجنبون عدم الخوض فيها، 
ليكرروا رواية جهاتهم الرسمية املعتربة وقت اإلعالن عن 

كل هالك. 
واألدهى واألمر أن هناك ناشطني بعد نرش مثل هذه 
األمور يبدأون يف التحليل بناء عىل إيعاز مطابخ األعداء 

يف الداخل والخارج. 
من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر، ويؤمن بعدالة القضية 

اليمنية فليقل خرا وعيا فكرا أو ليصمت. 
عيب الفضول، عيــب خفة العقل، عيــب الحماقة 

واالنسياق وراء املترسعني يف هذه الظروف. 
#مأرب_تواجه_املرشوع_اإليراني

مليشيا الحوثي..
ذراع إيران

تحركات الحوثي وحروبه يف اليمن وتحديدا تكثيفه 
عىل مأرب بإيعاز من ايران للضغط عىل السعودية 

يف إطار رصاعها مع طهران..
ضمن عدة ملفات يف املنطقة اإلقليمية..

الحوثيون أدوات إيرانية وعصا ايران يف املنطقة 
تحركها كيف ما تشاء.

هنا دوافع التحركات العسكرية ملليشيات الحوثي 
يف واقعة ترابط بني أحداث متعددة ضمن تصعيد 
تجاوز الحوار اإلقليمي إىل حــوار دويل  واللعبة 
واضحة ويدركها التحالــف واملجتمع الدويل عن 

غايات طهران ورصاعاتها.
اليمنيون وخاصــة املحيط االجتماعي بصنعاء 
وصفاقتهم حني يضحون بأوالدهم وشبابهم خدمة 
ملليشيات ال تضع وزنا لليمن وشعبه سذج من أجل 

رصاع الكبار عىل حساب امننا وبلدنا ..
ليس لليمنيــني ناقة وال جمل يف هــذا العبث 
املفرتض ان تدفع ثمنه شــعوبهم وشبابهم لكي 

يتذوقون مرارة الحروب والدمار ..
صفاقة الجهل يف الشمال يســوقون الخرفان 
ملهالك املوت بأوامر من الحوثي كقطيع األغنام بحثاً 
عن الفيد وتنفيذاً ألجندة إيران وحروبها العبثية 

تحت ستار الثورة اإليرانية..
كما تندرج مقابلة عبد امللك الحوثي ضمن مشهد 
التصعيد لتوجيه رسائل لحلفاء واشنطن يف اإلقليم 

العربي تحديدا السعودية واإلمارات.
اللعبة كبرة ولها امتدادات خارجية كما تبدو 
مالمح التحركات املتزامنة مع التصعيد األمريكي 

ضد طهران .
فهل يعي الوسط االجتماعي يف املحافظات شمال 
صنعاء وجوارها مخطط مرشوع سليماني لتدمر 

اليمن؟!

عمار التام

عوض كشميم

من يريد معرفة السياسة األمريكية تجاه 
املنطقة العربية عموما واليمن خصوصا عليه 
العودة إىل فــرتة أوباما الذي عرب عن الرؤية 
األمريكية تجاه العرب بشكل رصيح ال مواربة 
فيه ، فحينما أراد التعبر عن األنظمة العربية 
أسماها األنظمة السنية وهو بذلك يعرب عن 
البعد الطائفي يف النظرة األمريكية للمنطقة 
العربية ، وقد أجاب بكل رصاحة حينما سئل 
عن أيهما أخطر ، التطرف السني أم الشيعي 
؟ أجاب أن إيران يمكن أن تمســك بخيوط 
التطرف الشــيعي ، لكن املشكلة بالتطرف 
السني املنفلت من عقاله ، وال يوجد ما يضبطه 
، ويف مقابلة أخرى قــال: إن بنية األنظمة 
والدول التي تشكلت يف املنطقة عقب الحرب 
العاملية األوىل ليست مستقرة وال ثابتة ، وأنها 

معرضة للتغير .
لقد اخرتت أوباما تحديدا ألنه قدم للعرب عىل 
أنه مسلم وألقى عليهم السالم يف جامعة القاهرة 
ليمهد لرضب املنطقة العربية وتصفية القضية 
الفلسطينية، وعقد اتفاقا نوويا مع إيران، ومن 
جاء بعده ظل يلعب لعبــة خطرة من خالل 
افتعال الخالفات الوهمية مع إيران ومعالجتها 
عىل حساب األمن القومي للمنطقة، واستخدمت 
إيران يف صياغة التطورات السياسية يف مناطق 

محددة عىل ضفاف التمدد الطائفي .
بعد أن رفعت أمريــكا الحوثيني من قائمة 
الجماعــات اإلرهابية وإعالنهــا وقف الدعم 
للتحالف الذي تقوده السعودية رصح اإليراني 

حسن إيرلو يف تغريدة له عىل 
تويرت أن أمريكا هي الشيطان 
األكرب! لكــي يضلل اليمنيني 
املغفلــني الذيــن يخدمون 
املرشوع الحوثي بأنه ال توجد 
عالقة بني أمريكا وإيران، وقال: 
بأن إيران ليست متفائلة، وأن 
اإلدارة األمريكية الجديدة لها 
سياسة مختلفة عن سابقاتها، 
وهي تريد فــرض الحضور 
مبارشة  العسكري  السيايس 
يف اليمن ، كمــا حدث يف كل 

من العراق وسوريا ، وقال: يجب أن نعول عىل 
الله وعىل الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة 

وصمودا أسطوريا وسيستمر حتى النرص .
فكيف تكون أمريكا الشيطان األكرب وهي التي 
رفعت عصابة الحوثي من قائمة اإلرهاب ؟ وكيف 
تريد فرض حضورها السيايس والعسكري يف 
اليمن وهي التي أخرجت الحوثي التابع إليران 
من قائمة اإلرهاب؟ ثــم كيف تريد أمريكا أن 
يكون لها حضور يف اليمن مثلما هو يف العراق 
وسوريا ؟ فمن الذي يتواجد يف العراق وسوريا 
سوى إيران ؟ هذا يؤكد أن هناك عالقات مشرتكة 
بني أمريكا وإيران لتقسيم املنطقة واقتسامها 
مع إرسائيل التي ستسيطر عىل املناطق السنية 
من خالل التطبيع مع هذه األنظمة التي تريد 
الحماية من إيران ،فيمــا تأخذ إيران املناطق 

الشيعية .

وهنا نأتــي إىل األهم يف 
املوضوع وهو مــا يتعلق 
بوهم الســالم الذي تزعم 
أمريكا صناعتــه يف اليمن، 
فكيف ســتصنع السالم يف 
اليمن وهي تدعم عصابات 
اإلجرام املتوحش واملتعطش 
للدماء وقتل األبرياء؟! وهل 
الذي يريد السالم يف اليمن 
ويضعف  االنقالبيني  يدعم 
السلطة الرشعية ويرص عىل 
إيجاد حلول خارج املرجعيات 
الثالث ؟ أمريكا تدعم الحوثيني ألنها تريد نقل 
الرصاع إىل منطقــة الخليج بدليل صمتها عن 
استهداف الصواريخ والطران املسر اإليراني 
بواســطة الحوثي ملصادر الطاقة يف اململكة 
العربية الســعودية بل وســحب بطاريات 
الباتريوت وبعض الطائرات املقاتلة من هناك .

وما يقوم به املبعــوث األممي هذه األيام من 
جوالت مكوكية لبعض البلدان ماهو إال استقطاع 
للوقت إلعطاء فرصة للحوثيني لدخول مأرب 
لكي تســتطيع أمريكا إدارة الحرب من خالل 
تحويل املناطق السنية إىل إرهابيني وإطالق يد 
الحوثيني كرشكاء ألمريكا يف مواجهة اإلرهابيني، 
وهذا مــا رصح به زعيم العصابــة قبل أيام 
عبدامللك الحوثي ووسائل إعالمه بأنهم يقاتلون 
التكفريني والدواعش يف مأرب  ، وأمام كل هذا 
ليس أمام اليمنيني سوى الدفاع عن وجودهم 

ومواجهة املرشوع األمريكي اإليراني، وسحق 
الحوثي بكل قوة، مالم فسيكونوا أمام مرشوع 
العبودية وســيقبلون بالعيش املذل واملهلك 
وســترضب كرامتهم ومصالحهــم الوطنية 

وستطعن عقيدتهم اإليمانية.
ولست بحاجة إىل القول: إن مأرب هي كلمة 
الرس، وهي مفتاح النرص وستكون كذلك، فهي 
مدرسة تعلم أبناءها كيف يناضلون ويضحون 
وال يتنازلون عــن حقهم يف الحياة ويصنعون 
املعجزات ، ومعركة مــأرب يجب أال ترتك بيد 
عصابة الحوثي هــي التي تحدد زمان ومكان 
املعركة ، يجب أن تنقــل املعركة إىل عقر دار 
العصابة اإلرهابيــة، ورضب طرق اإلمدادات 
وعمل الكمائن يف الطرقات لتحييد مكامن القوة 
وتحويل الجغرافيا إىل أدوات قوية يف الحرب مع 
هذه العصابة اإلرهابية، وعلينا أال نتحجج بأننا 
ال نستطيع الذهاب إىل مأرب للقتال هناك ، فكل 
واحد من موقعه عليه أن يرضب طرق اإلمدادات 
أينما وجدت ، فهذه العصابة أعطيت وقتا محددا 
إلسقاط مأرب وســتبوء بالخرسان، ألنه عرب 
التاريخ لم ينترص اإلرهاب، والهزيمة دوما من 
نصيب العصابات، والنرص للشعوب، وسينترص 
الشعب اليمني مهما كانت فاتورة الدم ، فمارب 
تخوض اليوم معركة املصر واملســتقبل ضد 
عصابة اإلرهاب الحوثية اإلجرامية التي حكمت 
سبع سنني يف أكرب خديعة تعرض لها الشعب 
اليمني يف تاريخه املعارص، وأضخم عملية نصب 

وتزييف وعي لالستيالء عىل السلطة .

إنه شيطان متمثل بشكل إنسان، يمارس 
األسحار والطالسم، يضلل البسطاء واألطفال، 
تاجر بالدماء تلو الدماء ال يهمه حياة إنسان، 
ال يســرتيح إال بمزيد من القتل والدماء، ال 
يشبع من الدماء، ست سنني وال تزال يحرض 
عىل سفك الدماء، إمعان وإرصار عىل رشب 
الدماء،ال يفهم منه ســلوك سوى خطوات 
الشيطان، ينّصب أظلم الناس، لجمع املال، 
فيخرب البالد ويهلك العبــاد، لم يراع حق 
املواطنني الجائعني املحتاجني، فما بال حال 
البائس الفقر املســكني! توقفــت األعمال 
وقطعت املرتبات واألرزاق، وســاد الفساد، 
ونهبت املؤسســات والتجــار، وحل البالء 
وزادت األمراض، وانترش اللصوص والقطاع، 
يرسقون باسم السيد املختار! لم يتسلم محل 
أو معرض أو دكان، فكل شهر يأتي املرشف 

لفحص سجل التجار، كم الدخل كم املبيع كم 
الخراج؟! وكم نسبة السيد املحتال، عجنوها 
كعجينة بن قران. فتحول أفراد عصابته من 
رسق ونهابة إىل رجال أعمال كدسوا مليارات 
حرام يف حرام، فتحوا مئات الرصافة ورشكات 
لإلتجار، وتســلطوا عىل رقــاب العباد، أما 
إتاوات األعياد واملناسبات وامليالد، أدفع فهذا 
ال يحتاج للكالم، شعب ينهب يف وضح النهار، 
يهني البسطاء والفقراء، ينهب دخلهم باسم 
الخمس حتى بائع األحطاب، يزدري العلماء 
واألدباء والكتاب، أيامه ظالم عىل جميع األنام، 
وكأننا يف زمن عبدامللــك الحوثي من مران، 
جاوز كل الظلمة يف الظلم والقتل واإلجرام، 
إن وعد أخلف، وإن أصلح أتلف، ال لجماعته 
مكان، وال له مهابة، ال يغيث ملهوف، وهومن 
فارس مردوف، وال يكشف كربة، وال يطلب 

عند الله قربة، يقتدي بآراء الفســاق ونهابه 
الكالب، أحمــق، يسء األخــالق، يعّجل يف 
إتالف النفوس، برأيه املعكوس، ال ينظر يف 
أحوال العباد، كأنه من قوم عاد، ُمنتن الذقن 
خســيس، أنحس من إبليس، ظالم غاشم، 
ال يخىش املآثم، كثر العنــاد، مرصد لظلم 
العباد، يقال له: ياســيدي، ماله دين، يظلم 
املساكني، ال هو عاقل مع العقال، وال مجنون 
مع املجانني، ال ينظر يف عواقب األمور، كأنه 
ال يؤمن بالبعث والنشور، فهو رجل مغرور، 
ال يحسن قراءة كتاب، وال يفهم رد الجواب، 
ال تاريخ وال آداب، وهــو يف الحماقة عجب، 

جبان غر مقدام.
يقول رادها كريشــنان: إذا ارتدى الزور 
واملكر لباس التقوى ســتقع أكرب فاجعة يف 

التاريخ!

عبدالحوثي.. وسلوكه الشيطاني

         عبدالقوي العمري

مارب.. ليس يف تاريخها هزيمة وال يف جغرافيتها 
انكسار وال يف وطنيتها شك وال يف شموخها انحناء، 
هي العزة عندما ذلت غرها، وهي القوة عندما 
ضعف غرها، هي قدر من اقــدار الله لنرصة 

املستضعفني ومواجهة الطغاة والظاملني .
هدهد سليمان وجنه واجهتهم بلقيس بربجماتية 
ليس لها نظر يف تاريخ األنبياء وأقوامهم حتى 
أصبح املوقف ذكرا حكيما سطره القرآن الكريم 

وليس موقفا تاريخيا فحسب.
 لم تخضع مارب لدعاة الحق اإللهي يف عهد 
الصليحيني يف القرن الثالث هجري واســتمرت 
رافضة الخنــوع والعبودية، حتى هذه اللحظة 
فاجأت العالم بســلطانها ليتميز بقدرة إدارية 
فائقة يف أحلك الظروف وأصعب لحظات التاريخ 
اليمنــي وفاجأت العالم بجنرالها العســكري 
عبدالرب الشدادي مؤسس الجيش الوطني وقائد 
ربان الجمهورية الثانية وبقدراتها الصناعية عيل 
يد حســن فرحان وبمحلليها السياسيني أمثال 
محمد جميح وبلحمتها السياســية لكل ألوان 
الطيف الســيايس وجماعتها الدينيه وجدارها 
االجتماعي، وإكليلتها املرادية كياسمني القايض 

وأبي الشهداء كمفرح بحيبح.
مارب لها زخات رصاص ودوي مدافع تحفظ 
لألمة كرامتهــا وهيبتها.. صحيح مارب تعيش 
وضعاً صعب لكنها الصخرة التي تتحطم عليها 

كل أحالم وأوهام الطامعني يف الداخل والخارج.

هل حقًا أمريكا تريد سالما في اليمن؟!

 بعد ما رفعت أمريكا الحوثيني من قائمة اإلرهاب هل حقا تريد سالما يف اليمن ؟

د، عادل الشجاع

مأرب.. أيقونة النصر

 أ/ منصور الضفيري
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البداية مع فؤاد الفقيه - نائب مدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية والعمل تعز ، 
الذي ركز حديثه عــىل الجانب الصحي، 
حيث قال: "تمــيض حياة املواطن يف تعز 
يف ظل الحصار وجائحة كورونا، بطريقة 
صعبة للغاية، بعد ترٍد لألوضاع الصحية 
واالنهيار املتسارع ملا تبقى من املنظومة". 

أسباب وبدائل
الفقيه يرجع أســباب تــردي الوضع 
الصحي إىل شــحة اإلمكانــات ونقص 
التمويل، والحصار الحوثي املفروض عىل 

املدينة. 
وأكد أن محافظة تعز أصبحت تواجه 
جائحة كورونا يف مرحلتها الثانية األخطر 
تفشياً وتوسعاً بتصاعد أعداد اإلصابات 
والوفيات، وأضحى الوضع الصحي للمدينة 

ينزلق تدريجياً نحو الهاوية.
وأشار إىل أن ما قدمته منظمات املجتمع 
املدني من دعم القطاع الصحي من أدوية 
ملراكز العزل وكذا إعادة تشــغيل محطة 
األوكســجني ملستشــفي الثورة بتوفري 
قطع غيار وفلرتات للمحطة تغطي ملدة 
ســنتني مع الصيانة من قبل مؤسسة 
رشكة للتنمية ومؤسســة تكافل الخري 
وذلك بالتنسيق واملتابعة من قبل مكتب 
الشؤون االجتماعية والعمل وعرب مكتب 
الصحة العامة والسكان يعمل عىل تخفيف 

املعاناة الصحية باملحافظة. 
منوهاً إىل أن افتتاح املرحلة الثانية من 
مركز شفاك العزل التابع ملؤسسة الشيخ 
حمــود املخاليف، بعد توفري اســطوانات 
األكســجني بتوجيه من رئيــس لجنة 
الطوارئ ملكتب الصحة باعتماد أسطوانات 
األوكسجني للمركز الستقبال املصابني، قد 
مثل إضافة مهمة ملواجهة الفريوس الذي 

أدى بحياة املواطنني يف املحافظة. 

حصار جائر ووباء فتاك
جميل بــرش - مدير املتابعــة العامة 
باملحافظة، يتفق مع الفقيه لكنه ركز عىل 
حصار املليشيا الحوثية للمدينة منذ ست 
سنوات، فقال: " حياة املواطن بتعز يف ظل 
الحصار الجائر ووباء كورونا، يكون بني" 
نارين " احدهما مملــوء بالظلم والقهر 
والحرمان واالخر وبــاء عاصف يحصد 
الحرث والنســل ويمثل عاصفة صحية 

موبوءة ارهقت املواطن. 
وحســب برش فإن الحصار أسهم يف 
منع دخول املواد األساســية والغذائية 
واالستهالكية اال بشق األنفس وبأسعار 
مرتفعة بما فيهــا األدوية التي أصبحت 
أســعارها اضعاف مضاعفه، حيث بات 

املواطن يعاني األَمرين.
مشــرياً إىل أن جائحة كورونا جاءت 
أوقات عصيبة يف املحافظة حيث ال يوجد 
موازنة مالية من قبل الحكومة ملواجهة 
هذا الوباء، مما ســبَب وعــرض حياة 
الكثريين من املواطنني من كافة رشائح 
االجتماعيــة ألرضار صحية مســتمرة 
نتيجة انتشار الوباء بمرحلته الثانية األكثر 

انتشار. 
برش أشــاد بجهود الســلطة املحلية 
باملحافظة ممثلة باألخ محافظ املحافظة 
الذي أصدر توجيهاتــه العاجلة بتوفري 
االمكانيات املادية والدوائية الالزمة لذلك، 
مثمناً يف نفس الوقت الجهود والطاقات 
التي بذلتها قيادة مكتب الصحة باملحافظة 
ممثال باألخ د/ راجح املليكي – مدير عام 
مكتب الصحة باملحافظة والدكتور /احمد 
منصور مدير املخترب املركزي واملستشفى 
الجمهــوري وفرق العــزل ملواجهة هذا 

الوباء. 
وتابع، رغــم كل املعانــاة إال أن أبناء 
الحاملة تعز قد رضبــوا أروع األمثلة يف 
التحدي وتحمل املعاناة ومواجهة املخاطر 
من خالل الرشاكة املجتمعية واإلحساس 

باملسؤولية وبروح الفريق الواحد وبإرادة 
شبابية وبفضل من الله عز وجل وبعزيمة 
قوية ســيتم التغلب عىل هذه الجائحة 

العاملية يف مدينتنا الفاضلة .

الفريسة والوحوش 
فارس البناء - ناشط إعالمي وشبابي، 
بدوره أكد أن املواطــن اليمني يعيش يف 
مدينــة تعز هي بمثابة الفريســة التي 
تتســابق عليها الوحوش، كونها تعاني 
الحصار الجائر الذي تفرضه مليشــيا 
الحوثي، وهذا جذر للعديد من املشــاكل 
والصعوبات التي يواجهها املواطن، ناهيك 
عن هلع بعض التجار يف رفع أسعار املواد 
الغذائية وباقي السلع التجارية، خصوصا 
مع ضعف الجهات الرسمية التي يتعني 
عليها حمايــة املواطن من املســتغلني 
وإيقاف ارتفاع األسعار املستمر ولكنها 
تركت امليدان مفتوحا للتجار يتنافسون 

فيه عىل نسبة االرتفاع فقط..!
وعىل عكس برش الذي أشــاد بجهود 
مكتب الصحة ملواجهــة كورونا، اتهم 
البناء املكتب بالتقصــري، مؤكدا أن ذلك 
فاقم املعاناة وأدى إىل تسجيل عدد كبري من 
الوفيات، مضيفا أنه كان يفرتض أن يكون 
دور املكتب مكثفا واستثنائياً بما يتناسب 
مع الجائحة التي رضبت املدينة، وتغلغلت 

يف معظم البيوت. 

أجواء روحانية
واســتدرك البناء بالقــول: " املواطن 
لألســف يعيش وســط ملمات كثرية 
تتناهشه من هنا وهناك، إىل جانب تدني 
مستوى الوعي املجتمعي بخطورة كورونا 

وأهمية التزام اإلجراءات الوقائية، وأيضا 
مع غياب التوعية من الجهات املعنية".

وتابع، ورغــم كل ما ســبق.. مازال 
املجتمع التعزي يعيش أجواء رمضانية 
متفردة، يتميز بها رمضان بما فيه من 
روحانية وســكينة وتآلــف مجتمعي، 
يعكس صورة جميلة تخفف من املعاناة 
التي يعيشونها بسبب ما ذكرناه سابقا، 
إىل جانب أسباب أخرى تعد من تداعيات 
الحرب التي تشــنها مليشــيا الحوثي 

االنقالبية عىل الشعب اليمني.

تنوع وسائل الموت 
بدورة أعرب الدكتــور فضل البخاري 
مدير مركــز الرصد والتوثيق بتعز حيث 
قال: " املدينة املنسية تعز تعيش أوضاعاً 
صعبة فال دعم مــن الحكومة ملواجهة 
الوباء وال من التحالف، حيث اصبحت تعز 
تواجه املوت بمفردها، فأصبحت رائحة 
املوت يف كل مكان ويف كل حي، باإلضافة إىل 
الحصار والجوع وانتشار املرض بمرحلته 

الثانية .
وأضاف البخاري " املواطن بتعز يعيش 
املأساة وهي الحرب والحصار واملوت الذي 
يحيط باملوطن من كل الجهات" ، وجاءت 
كورنا حيث ال مهرب منها اال املوت، فاذا 
لم يمت من قذيفة أو من جوع أو من ظلم 
مات من املرض، شتان بني احدهما ، حيث 
ال يحدث هذا اال يف تعز فقط تجد وسائل 
املوت متنوعه ، وهذه هي نوعية الحرب 

التي تستهدف مدينتنا الحاملة تعز .

كابوس الحقد وشبح كورونا
- وبنفــس الســياق - تحــدث وائل 

االثوري- ناشط شــبابي قائالً : يف ظل 
الحصار الجائر الذي تفرضة مليشــيا 
الكهف املسعورة تميض حياة املواطن يف 
مدينة الحلم والسالم ، تحت وطأة الغالء 
وشــحة املواد الغذائية واالستهالكية بل 
وانعدامها أحيانا ونريان قذائف املوت التي 
ترسلها املليشيا من وقت إىل آخر صوب 

األحياء السكنية واألسواق املكتظة .
إن كابوس الحصار جاثم عىل صدر هذه 
املدينة وأسوار الحقد واالنتقام تحيط من 
كل الجهات وشبح كورونا املتفيش يرتبص 

باملواطن يف األزقة والشوارع ولم تشفع له 
معاناته تحت الحصار وال ويالت الحرب 
والدمار من هذا العدو الخفي الذي اجتاح 
هذه املدينة املنكوبة وأصبح شبحا مخفيا 
يطارد اإلنســان ويرتبص بالحياة يف كل 

مكان.

حياة بطعم العلقم
وتابــع األثوري قائــالً: " تميض حياة 
املواطن يف مدينتــي املنكوبة بني مطرقه 
حصار العــدو الظاهر وســندان العدو 

الخفي " ، مؤكداً ، كل يوم يســتيقظ فيه 
املواطن عىل مأساة جديدة مع تعال الرصاخ 
والعويل من بيت جاره قد حصدت روحه 
الجائحة، وأضاف " الحياة ممزوجة بعلقم 
املتاعب واآلالم واألوجاع ومحاطه بالخوف 
واألحزان يعيشها املواطن يف تعز من شحة 
الغذاء والدواء وانعدام األكسجني وضعف 
اإلمكانات وضيق الحيل فال مخرج للمواطن 
من هذا العناء سوى رحمة رب السماء ثم 

صحوة الظمري اإلنساني العاملي.

ظروف المعيشة والتأقلم
- مــن جانــب آخر أوضحــت حنان 
االصبحي مذيعة " أن اليمن عموماً وتعز 
خصوصاً تعاني من ويالت الحرب والتي 
أثرت عليهم بالذات من الناحية االقتصادية 
واالجتماعيــة والنفســية، إال أننا نجد 
املواطن التعزي اليــزال قادرا عىل تحمل 
كل تلك املصاعب من أجل ان يســتطيع 
العيش رغم كل تلك املعاناة التي يمر بها 
واستطاع بصربه وثقته  وتوكله عىل الله 
سبحانه وتعاىل أن يتأقلم مع تلك األوضاع 
و الظروف املعيشية الصعبة ، مضيفاً ، لم 
يقترص فقط ما يعاني منه املواطن التعزي 
من حصار يف لقمة العيش من خالل ارتفاع 
اسعار املواد الغذائية بل يف انعدام املشتقات 
النفطية والكهرباء واملاء وانقطاع الرواتب.

   بشر: المواطن في تعز واقع بين مخاطر الجوع واألوبئة
    البناء: تعز فريسة تتسابق عليها وحوش 

»المعاناة والغالء والحرب« 
   األثوري: كابوس الحصار وشــبح كورونا 
جعل المدينة المنكوبة تعيش بين مطرقة 

العدو الظاهر وسندانه الخفي 

يعيش املواطن يف تعز أجواء رمضانية غري اعتيادية، حيث بــات مثقال بالهموم واملعاناة، يحارصه 

الخوف من "كورونا" ويضاعف من معاناته ارتفاع االسعار بشكل مبالغ فيه والذي ضاعفه حصار 
املليشيا الحوثية للمدينة منذ ست سنوات... صحيفة 26 سبتمرب، التقت بعدد من املسؤولني والناشطني 

واملواطنني ورصدت الوضع العام للمدينة يف الشهر الكريم... إىل التفاصيل. 

   استطالع: مختار الصبري

:» « مــســؤولــون وناشــطون لـ

تعــــز تعـيـش تفـاصيل الكـارثـة!
الفقيه: انهيار متسارع في المنظومة الصحية نتيجة شحة اإلمكانات، ونقص التمويل، والحصار

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقينا نبأ وفاة اللواء/ عبدالملك علي إسحاق البشاري
وكيل مصلحة الهجرة واجلوازات واجلنسية السابق، وبهذا املصاب اجللل يتقدم 
كافة موظفي مصلحة الهجرة واجلوازات واجلنسية فـي رئاسة املصلحه وفروعها 
باحملافظات بخالص العزاء وعظيم املواساة إلى أوالد الفقيد وكافة أهله وذويه 
وزمالئه ومحبيه ســائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته، وأن يسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

عنهم:

اللواء/ محمد عبدالقادر الرملي 
رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية

العميد. د/ منصور طه العبدلي
مدير عام الجـوازات م/ تعز
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:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ
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شهر رمضان شــهر خري، وله عىل هذه األمة أيادي 
بيضاء، لعل من أهمها ما كتبه الله عز وجل من النرص 
املؤزر لهــذه األمة يف أيامه املضيئة ولياليه الســاهرة 
عىل عبادة الله عــز وجل، إنك لتعجــب حينما تقلب 
صفحات تاريخ أمتنــا التي أخذت بهذا الدين، وعضت 
عليه بالنواجذ، وأنت ترى يف شــهر رمضان مثل غزوة 
بدر الكربى، التي تعترب غرة يف تاريخ األمة اإلسالمية، 
علماً أنها أول غزوة يف تاريخ هذه األمة يلتقي فيها عدد 
قليل من املسلمني عزل من السالح مع عدد كبري مدجج 
بأرقى أنواع أسلحة ذلك العرص، ثم تكون النتيجة النرص 
لألمة اإلسالمية والهزيمة للكافرين: ))َقْد َكاَن لَُكْم آَيٌة 
يِل اللَِّه َوأُْخرَى َكاِفرٌَة  يِف ِفَئَتنْيِ الَْتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل يِف َســبِ
ِه َمْن َيَشاُء((  َيرَْوَنُهْم ِمْثلَْيِهْم َرأَْي الَْعنْيِ َواللَُّه ُيَؤيُِّد ِبَنرْصِ

]سورة آل عمران، آية:13[ .
تلكم املعركة التي ســماها الله عــز وجل الفرقان؛ 
ألنها فرقت بني الحق والباطل، وكانت يف ليلة الســابع 

عرش من شهر رمضان، والتي نزلت فيها املالئكة تقاتل 
َك إىَِل الَْمالِئَكِة  مع املســلمني، قال تعاىل: ))إِْذ ُيوِحي َربُّ
أَنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َســُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَِّذيَن 
ُبوا ِمْنُهْم  َق األَْعَناِق َوارْضِ ُبوا َفــوْ َكَفُروا الرُّْعَب َفارْضِ
وا اللََّه َوَرُسولَُه(( ]سورة  ُكلَّ َبَناٍن * َذلَِك ِبأَنَُّهْم َشــاقُّ
األنفال:12-13[، يقول أحد أصحاب رسول الله صىل 
الله عليه وسلم وهو يصف لنا مجريات املعركة: "والله 
إننا لنرى الــرأس يطري من مكانه، ونرى اليد تطري وال 
نرى من يقطعها"؛ ألن الله تعاىل يقول: ))فارضبوا فوق 
األعناق وارضبوا منهم كل بنان(( ]سورة األنفال، آية: [.

وقد شكل انتصار املسلمني يف غزوة بدر الكربى فاتحة 
االنتصارات يف شهر رمضان؛ وما إن تذكر األحداث املهمة 
يف تاريخ املسلمني والتي حدثت يف رمضان؛ فإن أول ما 
يحرض يف بال كل مسلم غزوة بدر الكربى التي انترص 
فيها املسلمون بقيادة رسول الله صىل الله عليه وسلم 

عىل جحافل الكفر وصناديد الباطل من قريش.

معركة بدر الكبرى.. معركة بدر الكبرى.. 
حدث عظيم في شهر رمضان وبداية النتصارات المسلمين

الدينية يحررها: إبـراهيم أحمد

تاريخ الغزوة ومكان وقوعهاتاريخ الغزوة ومكان وقوعها

وقعت غزوة بدر يف صبيحة يوم االثنني 17/رمضان/ 
2هـ، وكان موقعها يف أرض بدر، وهي محطة ملرور 
القوافل املتجهة إىل الشــام والعائدة إىل مكة املكرمة، 
وكانت تمثل سوقاً من أسواق العرب املشهورة ساعدها 
يف ذلك موقعها الجغرايف بني مكة واملدينة أسفل وادي 

الصفراء.

باب الغزوةباب الغزوة

الدروس والعبرالدروس والعبر

: الشورى في الحكم
ً
: الشورى في الحكمثالثا
ً
ثالثا

أحداث الغزوة وبداية المعركةأحداث الغزوة وبداية المعركة
وصل املسلمون إىل بدر قبل املرشكني، وأشار 
الحُباَُب بن املنذر ريض الله عنه عىل النبي صىل 
الله عليه وسلم أن يجعل ماء بدر خلفه، فقبل 
النبي صىل الله عليه وســلم مشورته وأخذ 

برأيه.
بعد اإلذن بالجهاد يف العهد املدني، بلغ 
املسلمون تحرك قافلة كبرية تحمل أمواالً 
عظيمة لقريش عائدة من الشام بقيادة 
أبي سفيان، صخر بن حرب، فانتدب النبي 
صىل الله عليه وسلم، أصحابه للخروج، 
وتعجل بمــن كان مســتعًدا للخروج 
دون انتظار سكان العوايل لئال تفوتهم 
القافلة، ولذلك لم يكن خروج املسلمني 
بكامل طاقتهم العسكرية يف معركة بدر، 

فهم خرجوا ألخــذ القافلة، ولم يكن يف 
حسبانهم مواجهة جيش قريش.

وقد خرج من املسلمني ثالثمائة وبضعة 
عرش رجالً، منهم من األنصار بضع وأربعني 
ومائتني، ولم يكن معهم إال فرسان، وسبعون 
بعرًيا يتعاقبون عىل ركوبها. وعلم أبو سفيان 
بخروج املســلمني ألخذ القافلة، فسلك بها 
طريق الساحل، وأرسل الستنفار أهل مكة، 
فاستعدت قريش للخروج دفاًعا عن قافلتها، 
وحشدت كل طاقتها، ولم يتخلف منهم إال 
القليل، فقد رأت قريش يف ذلك حًطا ملكانتها، 
وامتهاًنا لكرامتها، ورضًبا القتصادها، وبلغ 
عددهم نحوًا من ألف مقاتل، ومعهم مائتا 

فرس يقودونها.
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الوقائع ما قبل بدء الغزوةالوقائع ما قبل بدء الغزوة

ظهرت الخالفــات يف جيش املرشكــني بعد نجاة 
القافلة بني مريد للعودة دون قتال املسلمني حتى ال 
تكثر الثارات بني الطرفني، وبني مرص عىل القتال كأبي 
جهل، وقد غلب رأي أبي جهــل أخريًا، ولم يعد هدف 
قريش نجاة القافلة، بل تأديب املسلمني، وتأمني طرق 
التجارة، وإعالم العرب بقوة قريش وهيبتها. وملا بلغ 
النبي صىل الله عليه وسلم نجاة القافلة، وإرصار قريش 
عىل قتاله صىل الله عليه وسلم شاور أصحابه عامة، 
وقصد األنصار خاصة فتكلم أبو بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب، واملقداد بن عمرو من املهاجرين، فقالوا 
وأحسنوا، وفهم سعد بن معاذ ريض الله عنه مراد النبي 
صىل الله عليه وسلم فقال وأحسن، فر النبي صىل 

الله عليه وسلم بقول سعد بن معاذ ريض الله عنه.

وصل املســلمون إىل بدر قبل املرشكني، 
وأشار الحُباَُب بن املنذر ريض الله عنه عىل 
النبي صىل الله عليه وســلم أن يجعل ماء 
بدر خلفه، فقبل النبي صىل الله عليه وسلم 
مشورته وأخذ برأيه. وبني صىل الله عليه 
وسلم مصارع رجال من أهل بدر بأسمائهم، 
ُع ُفالٍن َغًدا إن َشــاَء الله  فقال: »هذا َمرْصَ
ُع ُفالٍن َغًدا إن َشــاْء الله  َتَعاىل، َوَهَذا َمرْصَ
َتَعــاىل«. يف صبيحة يوم املعركة جعل صىل 
الله عليه وسلم جيشه يف صفوف للقتال، 
وبقي صىل الله عليه وسلم يف قبة )عريش(- 
بمشورة سعد بن معاذ- يدير املعركة، وجعل 
صىل الله عليه وســلم يكثر من دعاء ربه، 
حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر، وقال: يا 
نبي الله، كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز 
لك ما وعــدك، فأنزل الله عــز وجل: ))إِْذ 
َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم َفٱْسَتَجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُُّكْم 
َن ٱلَْمالِئَكِة ُمرِْدِفنَي(( ]سورة األنفال،  ِبأَلٍْف مِّ
آية: 9[، فخرج وهو يقول: ))َسُيْهزَُم ٱلَْجْمُع 

َوُيوَلُّوَن ٱلدُُّبر(( ]سورة القمر، آية: 45[.
ورمى صىل الله عليه وســلم املرشكني 
يف وجوههم بالحىص، قــال تعاىل: ))َوَما 
ِكنَّ ٱللََّه َرَمٰى(( ]سورة  ـٰ َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَل
األنفال، آية: 17[، فأثبت ســبحانه وتعاىل 
لرسوله صىل الله عليه وسلم ابتداء الرمي، 
ونفى عنه اإليصال الذي لم يحصل برميه 
صىل الله عليه وسلم. وبدأت املعركة بتقدم 
عتبة بن ربيعــة، وتبعه ابنه الوليد، وأخوه 
شــيبة طالبني املبارزة، فخرج لهم شباب 
من األنصار، فرفضــوا مبارزتهم طالبني 
مبارزة بني عمومتهم، فأمر صىل الله عليه 
وســلم علياً بن أبي طالب، وحمزة بن عبد 
املطلب، وعبيدة بن الحارث ريض الله عنه، 

فقتل حمزة عتبة، وقتل عيل شيبة، وأثخن 
عبيدة والوليد كل واحد منهما صاحبه، ثم 
مال عيل وحمزة عىل الوليد فقتاله، واحتمال 
عبيدة، وتأثرت قريش بنتيجة املبارزة، وبدأت 
الهجوم، وكان النبي صىل الله عليه وسلم قد 
أمر أصحابه برمي املرشكني بالنبل إذا اقرتبوا 

من املسلمني ودنوا.
ثم التقى الجيشان يف ملحمة كبرية، وأمد 
الله سبحانه وتعاىل املسلمني باملالئكة يوم 
ِغيُثوَن َربَُّكْم  املعركة، قال تعاىل: ))إِْذ َتْســتَ
َن ٱْلَمال  ُكْم ِبأَْلٍف مِّ َفٱْسَتَجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّ
ٰى  ِئَكِة ُمرِْدِفنَي * َوَما َجَعلَــُه ٱللَُّه إاِلَّ ُبرْشَ
َولَِتْطَمنِئَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َوَما ٱلنَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد 
ٱللَِّه إِنَّ ٱللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم(( ]سورة األنفال: 
9-10[. وبعــد املواجهة قتل من املرشكني 
سبعون رجالً، منهم الذين َبّبَن صىل الله عليه 
وسلم مصارعهم من أهل بدر بأسمائهم قبل 
املعركة، ما أخطأ أحد منهم املوضع الذي حده 
رسول الله صىل الله عليه وسلم، وكان من 
بني القتىل عدد من زعماء قريش، منهم: أبو 
جهل عمرو بن هشام، قتله معاذ بن عمرو 
ابن الجموح، ومعاذ بن عفراء وهما غالمان، 
وأجهز عليه عبد الله بن مسعود، وأمية بن 
خلف، قتله وابنه علًيــا بالل بن رباح، مع 
فريق من األنصار وغريهم. وأمر صىل الله 
عليه وسلم بسحب قتىل املرشكني إىل آبار 
ببدر، فألقوا فيهــا، وكان عدد األرسى من 
قريش سبعون رجالً، وفر بقية املرشكني، 
ال يلوون عىل يشء، تاركني وراءهم غنائم 
كثرية يف أرض املعركة، ودفن صىل الله عليه 
وسلم شهداء املســلمني، وهم أربعة عرش 

شهيًدا.

نقف مع أهم الدروس والعظات التي سنأخذها من هذه الغزوة العظيمة؛ لنقتبس من أنوارها جذوة 
تيضء دروبنا ودروب أمتنا الحائرة اليوم يف تيه الحياة، وصحراء الخالف، وغابات األهواء، وقفار التنايس 
للفهم الرفيع، واملجد املنيع، واملنهج الرباني الخالد الذي من تمسك به نجا، ومن تهاون به هلك. ومن 

أهم هذه العرب والدروس املستفادة من هذه الغزوة املباركة:

فالنرص ال يكون بكثرة العدد وال العدة، وإنما يكون 
بنرص الله عز وجل مع األخذ باألسباب واالعتماد عىل 
الله. فعن عمر بــن الخطاب ريض الله عنه قال: »ملا 
كان يوم بدر نظر رســول الله صىل الله عليه وسلم 
إىل املرشكني وهم ألف، وأصحابه ثالثمائة وتســعة 
عرش رجال، فاستقبل نبي الله صىل الله عليه وسلم 
القبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز يل ما 
وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم 
ا يديه،  ال تعبد يف األرض، فما زال يهتــف بربه، مادًّ
مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه 
أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه عىل منكبيه، ثم التزمه 

من ورائه، وقال: يا نبي الله كفاك مناشــدتك ربك، 
فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل: ))إِْذ 
ُكْم ِبأَلٍْف ِمَن  َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّ
الَْماَلِئَكِة ُمرِْدِفنَي((]سورة األنفال، آية: 9[، فأمده الله 
باملالئكة. وقد خرج رسول الله صىل الله عليه وسلم 
من العريش وهو يقول: ))َســُيْهزَُم الَْجْمُع َوُيوَلُّوَن 
ُبَر((]ســورة القمر، آيــة: 45[، وقاتل صىل الله  الدُّ
عليه وسلم يف املعركة، وكان من أشد الخلق وأقواهم 
وأشجعهم، ومعه أبو بكر ريض الله عنه كما كانا يف 
العريش ُيجاِهَدان بالدعاء والترضع، ثم نزال فحرضا، 

وحثا عىل القتال، وقاتال حتى نرصهم الله تعاىل.

فقد استشار صىل الله عليه وسلم الناس قبل بدء املعركة؛ 
ألنه صىل الله عليه وسلم يريد أن يعرف مدى رغبة األنصار يف 
القتال؛ ألنه رِشَط له يف البيعة أن يمنعوه يف املدينة مما يمنعون 
منه أنفسهم وأموالهم وأبناءهم وأزواجهم، أما خارج املدينة 
فلم يحصل أي رشط، فأراد صىل الله عليه وسلم أن يستشريهم، 
فجمعهم صىل الله عليه وسلم واستشارهم، فقام أبو بكر ريض 
الله عنه فقال وأحسن، ثم عمر بن الخطاب ريض الله عنه فقال 
وأحسن، ثم استشارهم ثانًيا، فقام املِْقَداُد فقال: "يا رسول الله! 
امض ملا أمرك الله فنحن معك، والله ال نقول لك كما قالت بنو 
إرسائيل ملوىس: اذهب أنت وربك فقاتــال إنا ها هنا قاعدون، 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون، نقاتل عن 
يمينك، وعن شمالك، ومن بني يديك، ومن خلفك، ثم استشار 
الناس ثالًثا، ففهمت األنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ 
فقال: يا رســول الله كأنك تريدنا، وكان النبي صىل الله عليه 

وسلم يعنيهم، ألنهم بايعوه عىل أن يمنعوه من األحمر واألسود 
يف ديارهم، فلما عزم عىل الخروج استشارهم؛ ليعلم ما عندهم، 
ا عليها أن  فقال له سعد: لعلك تخىش أن تكون األنصار ترى حقًّ
ال ينرصوك إال يف ديارها، وإني أقول عن األنصار وأجيب عنهم: 
فاظعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، 
وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان 
أحب إلينا مما تركت، وما أمرتنا فيه من أمر فأمرنا تبع ألمرك، 
فوا لله لنئ رست حتى تبلغ الربك من غمدان لنسرين معك، والذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر َفخْضتَُه لخضناه معك، 
ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غًدا، إّنا 
لَُصرُبٌ يف الحرب، ُصدق يف اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر 
به عينك، فر بنا عىل بركة الله، فأرشق وجه رسول الله صىل 
الله عليه وسلم ورَس بما سمع، ونشطه ذلك، ثم قال: "سريوا 
وأبرشوا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتني، ولكأني اآلن أنظر 

إىل مصارع القوم«.
ومن الواجب علينا أن نتذكر يف هذه املناسبة الكريمة مواقف 
املهاجرين واألنصار الذين أظهروا شجاعة وبسالة يف لقائهم للعدو، 
ولم يخافوا من املوت بل أقبلوا عىل الحرب وهم واثقون يف نرص الله 
تعاىل لهم، ومن أجل ذلــك وهب الله لهم الحياة، ولكن أي حياة؟ 
إنها حياة العزة والكرامة والهامة املرفوعة, والفرحة بنرص الله 
تعاىل لها، ومع هذا فلقد أنجز الله لهم ما وعدهم إياه وهو النرص، 
ومن ثم الغنيمة الكبرية التي غنموها من قريش، وهذا بفضل الله 

سبحانه وتعاىل وتأييده لهم.
القارئ الكريم! ونحن نتذكر هذه الغزوة الكربى - غزوة بدر- 
نتوجه إىل الله بالدعاء أن ينرص إخواننا املجاهدين يف الجبهات، يف 
أرض البطولة والرشف والتضحيات، وأن يمكنهم من رقاب أعدائهم 

حتى يعيش الوطن يف أمن واستقرار ورخاء. اللهم آمني.

تاريخ األمم والرســل وامللوك املعروف بتاريخ الطربي، 
.404/2

السرية النبوية- عرض وقائع وتحليل أحداث، للصالبي، 
ص590-553.

حديث القرآن عن غزوات الرَّسول صىل الله عليه وسلم، 
.99-91/1

غــزوة بــدٍر الكــربى الحاســمة، محمود شــيت 
خطاب،ص24-23.

صحيح مسلم، 1384/3.
الســرية النبوية عىل ضوء املصادر األصلية- دراســة 

تحليلية- مهدي رزق الله أحمد، ص65 
سرية ابن هشام 2 / 253.

فتح الباري، 7 / 287.
زاد املعاد، 3 / 173.

الرحيق املختوم ص200.
الكامل البن األثري: 2/ 83.

معجم البلدان، ياقوت الحموي، 357/1.

: التخطيط للمعركة
ً
: التخطيط للمعركةثانيا
ً
ثانيا

ا لنجاح  فالتخطيط للمعركة يعترب ركنًا أساسيًّا ومهمًّ
العمليات الحربية، والتخطيط يتضمن معرفة قوات 
الطرفني عدة وعدًدا ونوعية السالح الذي سيستخدم 
ومدى التمرين عليها وطبيعة أرض املعركة واألجواء 
املحيطة بها والرأي العام العاملي وتحديد موقف الدول 
األخرى من الطرفــني. ومدى اقتناعهم بالهدف الذي 

يسعون لتحقيقه.
والتاريخ اإلســالمي حافل بالخطط الحربية التي 
وضعــت بدقة وإحكام منــذ أن كان هناك قتال بني 
املســلمني وغريهم.. والخطة الناجحــة هي التي ال 
ينفرد القائد بوضعها، ألن رأي الفرد قد يخطئ وأمله 
قد يخيــب. ورأي الجماعة أقرب للصواب. ولهذا فإن 
الرسول صىل الله عليه وسلم كان حريًصا عىل وضع 
الخطة أساًسا عىل مبدأ الشورى، وكذلك فعل الخلفاء 

الراشدون من بعده.
وكان الرسول صىل الله عليه وسلم يتحرى أخبار 
األعداء قبل اإلقدام عىل املعركة، ففي غزوة بدر أرسل 
"بسيس بن عمرو" و"عدي بن أبي الزغباء" يستطلعان 
أخبار قريش، وقد تمكنت جماعة من املسلمني يف أثناء 
التماسها أخبار قريش من العثور عىل رجلني من رجال 
العدو فأحرضوهما للرســول صىل الله عليه وسلم 
ليتعرف عن طريقهما عىل أخبار قريش فسألهما عن 
عددهم، فلم يجيبا فسألهما عن عدد ما يذبحون من 
إبل يف اليوم، فقالوا: بني التسع والعرش، فقال: القوم 
بني التسعمائة إىل األلف، ثم قال لهما: فمن فيهم من 
أرشاف قريش؟ قاال: عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد 
وأبو البخرتي بن هشام وحكيم بن حزام والحارث بن 
عامر وغريهم. فأقبل رسول الله صىل الله عليه وسلم 
عىل أصحابه وهو يقول: "هذه مكة ألقت إليكم أفالذ 

كبدها"..
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حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

أحمد ردمان

مركز امللك سلامن يوقع 
اتفاقية توزيع زكاة الفطر 

يف 9 حمافظات
وقع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
االنســانية، مع ائتالف الخــري لإلغاثة 
اإلنسانية، اتفاقية مشرتكة لتنفيذ توزيع 
زكاة الفطر عىل األرس املحتاجة والنازحة 

يف 9 محافظات.
ووقع االتفاقية يف مقر املركز بالعاصمة 
السعودية الرياض، مساعد املرشف العام 
عىل املركز للعمليــات والربامج املهندس 
أحمد البيز، وممثلة ائتالف الخري لإلغاثة 

وضحة عوض.
والجدير ذكره أن إجمايل املستفيدين  من 
توزيع الزكاة 294ألف شخص يف كل من :  
عدن، واملهرة، ومأرب، وحرضموت، وأبني، 

ولحج، والضالع، وتعز، وشبوة

تفكيك قرابة ألفي لغم وعبوة 
ناسفة خالل األسبوع املايض

انتزع مرشوع مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية "مسام " لتطهري األرايض 
اليمنية من األلغام، 1.835 لغماً خالل األسبوع 
الثالث من شهر أبريل 2021م زرعتها املليشيا 
الحوثية املدعومة إيرانياً يف مختلف املحافظات.

وأوضح املركــز يف بيان له، أن األلغام التي 
انتزعها تنوعت بني 57 لغماً مضادة لألفراد، 
و962 لغماً مضادة للدبابات، و812 ذخرية 

غري متفجرة، و4 عبوات ناسفة.
وأشار إىل أن إجمايل ما تم نزعه منذ بداية 

املرشوع حتى اآلن بلغ 236.864 لغماً.

أعلنــت الهيئة العامة للطــريان املدني 
واألرصاد، عن استئناف الرحالت الدولية يف 
مطار الريان الدويل بحرضموت ابتداء من 
7 مايو القادم، بعد أســابيع من استئناف 

تشغيل املطار عقب سنوات من التوقف.

وقالت الهيئة يف بيان صحفي "سيتم 
تدشني الرحالت الدولية من مطار الريان 
اىل مطار جدة يف السعودية ابتداء من 7 

مايو".
وأكدت السعي اىل فتح مزيدا من الوجهات 

الدولية من املطار خــالل الفرتة القادمة، 
وتقديمها كافة التســهيالت املطلوبة ألي 
رشكات ترغب يف التشــغيل ألي مطار من 
مطارات الجمهورية وبما ال يتعارض مع 

أنظمة وقوانني الطريان املدني.

كتب - بسام الجبلي 
برعاية وزير الصحة العامة الدكتور قاسم 
بحيبــح ،ومحافظ محافظة مــأرب اللواء 
الركن/ سلطان بن عيل العرادة نظمت هيئة 
مستشفى مأرب العام بالتنسيق مع الفريق 
الطبي الزائر ومؤسسة الشفاء التنموية ،دورة 
تدريبية ملدة ثالثة أيام، هدفت إىل تحضري 30 
اخصائياً وطبيباً عاماً من الكوادر العاملة يف 
مستشفيات املحافظة ملعالجة ضحايا النزاع 

املسلح وتدريبهم عىل جراحة الحرب . 
كما هدفت الدورة إىل تحســني مهارات 
املشــاركني فيها يف مجال معالجة جرحى 
الحرب وتوعيتهم بالطابــع الخاص لهذه 

املعالجة.
ويف السياق ، قال الدكتور محمد القباطي 
رئيس هيئة مستشفى مأرب العام إن هذه هي 
املرة األوىل التي تنّظم حلقة تدريبية كهذه يف 
املحافظة وبواسطة استشاريني يف الجراحة 
العامة يتمتعون بخــربة طويلة يف معالجة 
ضحايا النزاعات املسلحة، وقد شاركوا يف كثري 
من البلدان. وأضاف يأمل أن يساعد هذا األمر 

عىل إنقاذ املزيد من األرواح . 
واطلع الدكتور ديفيد  استشاري الجراحة 
العامة بالفريق الزائر  املشاركني عىل التقنيات 
الجراحية املالئمة، وتعليمهــم كيفية إدارة 
عملية معالجة الجروح وتوفري الرعاية الطبية 

للمرىض يف ظروف عسرية يف مناطق الحرب.  
وتأتي هذه الــدورة ضمن برنامج الفريق 
الطبي الزائر الذي تستضيفه هيئة مستشفى 
مأرب بالرشاكة مع اللجنة الطبية ومؤسسة 

الشفاء التنموية . 

استئناف الرحالت الدولية من وإىل مطار الريان ابتداء من مايو القادم  
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على شبكات التواصل على شبكات التواصل 
الــعـدد )١979( الـخـمـيـس ١7 رمــضـــان ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢9 أبـــريــل ٢٠٢١م

بني الوهم واحلقيقة
كثر ما ينســاق خفيفو العقول مع األخبار السطحية 
لألحداث بعيدا عن الغوص يف أغوارها فيصدرون أحكاما 

سطحية تتسق مع فهومهم .
تخاض اليوم يف أطراف مأرب معركة مصرية بالنسبة 
لليمن والجزيرة بل واملنطقة العربية ..وكل تلك األطراف 
تفقه مآالت الرصاع، وبالتايل فهي جاهزة للتعامل معها وفقا 

ملا تقتضيه املصلحة العربية العليا .
إن الحس العربي نحو خطورة الغزو الفاريس يتنامى كل 
يوم نتيجة لظهور ما تبطنه النوايا الفارسية يف فلتات ألسنة 

مسؤوليهم أو مانشيتات صحفهم ..
إن املعركة التي تدور اليوم ليست غامضة األهداف، وال 
باهتة املالمح يف عقول ومشــاعر اليمنيني وحلفائهم من 
إخوانهم العرب، وبالتايل فان الننائج محسومة ضد الغزو 
الساليل الفاريس الدخيل خاصة أن مقومات النرص العربي 

متوافرة بدرجة كبرة .
إن استشهاد قائد من الرشعية أو سقوط جبل ال يشر إىل 
مآالت الرصاع إال يف عقول الواهمني الذين يقرؤون األحداث 
من زوايا ضيقة، والحق أن قاطني مأرب يعيشون حياتهم 
الطبيعية وينظرون إىل صنعــاء كل صباح بفعل الثقة 
املطلقة باقرتاب التحرير، ناهيك عن حماية موئل الرشعية 
- مأرب - العصية عىل الكرس والكفيلة بقلب الطاولة وتغير 
املوازين، ولعل النظر البعيد لطبيعة الرصاع الدائر يصنع 
قناعة مطلقة بأن الوهم الســاليل الفاريس لن يتغلب عىل 
الحقيقة اليمنية العربية، ذلك أن الغيوم قد تبددت ، واألوهام 
قد انزاحت من أمام ناظري اليمنيني والعرب كافة بشأن 
الشعارات إالسالموية التي تتبناها الدولة الفارسية وأذيالها 
يف املنطقة العربية ، وتلك خطوة أساسية سيبنى عليها نرص 

محتوم يف قادم األيام.

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

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

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

7 - يحيى محمد الــشــامي
8 - زكريا يحيى محمد الشامي

9 - محسن صالح الحـــمزي
10 - محمد ناصر العاطفي

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

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

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

17 - محمد عبد الكريم الغماري
18 - نايف أبو خــرفـشـة

19 - عبد اإلله محمد حجر
20 - حسين حمود العزي

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

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

25 - مبارك المشن الزايدي
26 - علي علي القحوم

27 - ضيف الله قاسم الشامي
28 - محمد ناصر البخيتي

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

32 - عبد العزيز صالح بن حبتور

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

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

تكريسا للقضاء عىل التنوع املذهبي  

واإلســاءة للمصلــني ودور العبادة  

تستمر املليشيا الحوثية اإلرهابية يف 

ارتكاب جرائمها بمداهمة املســاجد 

يف املناطق واملحافظات الواقعة تحت 

ســيطرتها خاصة يف شهر رمضان 

املبارك والذي لم تحرتم قدســيته بل 

دأبت منذ مطلعه عىل اقتحام عدد من 

املســاجد ومنعت املصلني من إقامة 

صــالة الرتاويح كما حــدث مؤخرا 

يف مســجد "النــور " يف قرية "عمد 

ســنحان" محافظة صنعاء، حيث 

قامت بطــرد املصلني وقذفهم بأنواع 

الشتائم والسباب ثم حولت املسجد إىل 

مقرا لها لتناول القات وفتحت مكربات 

الصــوت لبث الخطــاب التحرييض  

لزعيمها وترديد الرصخة الشيطانية.

وهذه ليست الخطوة األوىل أو األخرية 

لهذه املليشيا اإلرهابية التي ال تحرتم 

األماكن املقدســة وال حرية االختالف 

فقد أقدمت عــىل الجرائم ذاتها يف عدد 

من مساجد أمانة العاصمة ومحافظة 

إب، ضمن مساعيها الخبيثة إىل طمس 

الهوية املجتمعية والدينية وتجريف كل 

ما له عالقة بالسلم االجتماعي والتنوع 

املذهبي الذي يتمتع بهما اليمنيون منذ 

قرون .

يف رمضان .. املليشيا تيسء لبيوت اهلل واملصلني 

دورة تدريبية ختصصية  يف جراحة احلرب هبيئة مستشفى مارب العام

الصيام الكامـــل
يَاُم  َها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ قال الله تعاىل: ))َيا أَيُّ
َكَما ُكِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقون(( ]البقرة، 
آية: 183[، وعن أبي هريــرة ريض الله عنه قال: قال 
رســول الله صىل الله عليه وسلم: »قال الله عز وجل: 
كل عمل ابن آدم لــه إال الصيام، فإنه يل وأنا أجزي به، 
والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال 
يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح املسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح 
بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه«. متفق عليه، وهذا 
لفظ رواية البخاري. لذا يجب عىل املسلم أن يحرص عىل 
الصيام الكامل ليحظى بالجزاء الكامل. والصيام الكامل 
هو صيام الجوارح والجوانح، صيام أعضاء املسلم عن 
الحرام، وصيام مشــاعر املسلم عن الظنون واألحقاد 
والخصام والهوى واألوهام. ألن الصيام عمل شــامل 

يشمل كيان اإلنسان كله يف ظاهره وباطنه.
ويجب عىل املسلم أن يرتقي بصيامه يف مراتب الصيام 
واملتمثل يف صيام الفرج والبطن عن الشهوات، ثم صيام 
الجوارح الخمس عن املخالفــات الرشعية واملعايص، 
واشــتغالها بالطاعات وهذه املرتبة الثانية، ثم صيام 
القلب والفكر عن النيات واألفــكار الدنية والدنيوية 

واالشتغال بالله ودينه وذكره.


