
رئيس احلكومة يوجه بتفعيل املنافذ 
الربية والبحرية باملهرة 

وجه رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، بتفعيل 
أداء املنافذ الربية والبحرية الحيوية باملحافظة ومواصلة 
الخطط واملشــاريع يف هذا الجانب، بما يف ذلك ضبط 

اإليرادات وتحصيلها بكفاءة عالية. 
وأكد رئيس الحكومة، خالل اتصال هاتفي أجراه امس 
مع محافظ املهرة محمد عيل يارس، اهتمام الحكومة 
بدعم قيادة السلطة املحلية وخططها لتنفيذ مشاريع 
تنموية جديدة تمس حياة املواطنني خاصة يف الجوانب 

األمنية والخدمية وتحديدا الكهرباء. 
وشدد الدكتور معني عبدامللك، عىل رضورة التعامل 

بواقعية مع احتياجات ومتطلبات املحافظة 

اطلع نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح، خالل اتصال 
هاتفي بقائد اللواء األول حرس حدود قائد 
املحور الشــمايل بمحافظة الجوف العميد 
هيكل حنتف، عىل األوضاع واملســتجدات 

امليدانية. 
وأشــاد نائب الرئيس بالجهود املبذولة 
والتالحم الكبري بني أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية وقبائل الجوف وكل 

األحرار يف مختلف الجبهات. 
واستمع نائب الرئيس خالل االتصال، إىل 
تقرير موجز عن سري العمليات العسكرية 
واألوضاع امليدانية وأحــوال املقاتلني، وما 

يتمتع به األبطال من عزيمة عالية وارٕصار 
عىل النرص واستكمال التحرير.

وعرب الفريق محســن عن تقديره لدعم 
األشقاء يف التحالف بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وإســنادهم للجيش 

الوطني وجهود مواجهة التحرير. 
من جانبه عرب قائــد اللواء األول حرس 
حدود عن تقديره الهتمام القيادة السياسية. 
وأكــد أن أبطال الجيــش وكل الرشفاء 
واألحرار يف الجوف مستمرون بعزيمة عالية 
يف معركة الحريــة والكرامة حتى تحقيق 
النرص وهزيمة االنقالب واستعادة الدولة 

اليمنية.

ناقش وزير الخارجية وشؤون 
املغرتبــني الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، االربعاء، مع املبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة 
مارتن غريفيث، آخر التطورات 
عىل الســاحة اليمنية والجهود 
الدوليــة الرامية إليقاف الحرب 
وصوال إىل تحقيق السالم الشامل 
والدائم، وفقا للمرجعيات املتفق 

عليها. 
وأكد بن مبارك دعم الحكومة 
اليمنية للجهــود التي يقوم بها 
املبعوث األممــي، حرصاً منها 
عىل إنهاء املعاناة اإلنسانية التي 

تسبب بها االنقالب الحوثي عىل 
الرشعية الدستورية. 

كمــا أكــد أهميــة توجيه 
املجتمع الدويل رســائل واضحة 
وممارســة أقــى الضغوط، 
عىل املليشيا الحوثية، إلجبارها 
عىل االنصياع ملتطلبات السالم، 
والتوقف عن إراقة الدم اليمني 
وزعزعة االســتقرار اإلقليمي، 
تنفيذا لألجندات الخارجية، وأكد 
بأنه يجب أن يكون واضحا بان 
الوقف الشامل إلطالق النار هو 

الخطوة اإلنســانية 
االهم واالساسية التي 

حذر وزير اإلعالم والثقافة 
والسياحة معمر اإلرياني من 
عمليات ابادة جماعية ترتكبها 
مليشيا الحوثي بحق اآلالف من 
األطفال بني )10_16( عاماً، 
بعد استدراجهم من منازلهم 
عقولهم  وغسل  ومدارسهم، 
وتعبئتهم باألفكار اإلرهابية 

املتطرفة، ثم الزج 
محارق  يف  بهــم 

أشاد وزير الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان بالجاهزية القتالية 
التي يتمتع به لواء الريان ودورهم 
يف تثبيــت األمن واالســتقرار 
بمديريات ســاحل حرضموت 
ومدى االنضباط الذي يتحىل به 

منتسبو اللواء. 
جاء ذلك خالل زيارته التفقدية 
إىل الواء واملستشــفى العسكري 
امليداني لقيادة املنطقة العسكرية 
الثانية بمدينة املكال حيث كان يف 

له  ســتقبا ا
قائــد اللواء 

اســتقبل محافظ حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن 
فرج البحســني، يف مطار الريان الدويل 
باملكال، وزيرة خارجية مملكة السويد 

آن كريستني ليندى. 
وبحث الجانبان الوضع يف املحافظة 

ودور الســلطة املحلية يف 
تثبيت األمن واالستقرار. 

املحكمة العسكرية تواصل جلساهتا العلنية ملحاكمة اإلرهايب »إيرلو«

عقدت املحكمة العسكرية، جلســتها العلنية الرابعة، للنظر يف 
القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م والخاصة باتهام 
الضابط يف الحرس الثوري اإليراني اإلرهابي املدعو حسن 

مأرب  محافــظ  بحث 
العرادة يف اتصال  سلطان 
مرئي، مع املبعوث األمريكي 
إىل اليمن تيــم ليندركينغ 
والقائمة بأعمال السفارة 
األمريكيــة "ويســتيل" 
األوضــاع  مســتجدات 

باملحافظة. 
وتطــرق املحافــظ إىل 
االنتحاريــة  الهجمــات 
االنقالبية  الحوثي  ملليشيا 
عىل املدينة واســتهدافها 
ملخيمات النازحني واملدنيني 
الباليســتية  بالصواريخ 

والطائرات املسرية. 
وأكد أن مأرب ســتظل 
منطلقاً الســتعادة الدولة 

اليمنية وتحقيق الســالم، 
امتنانــه  عــن  معربــاً 
للترصيحــات واملواقــف 
اإليجابية للسيد ليندركينغ 
وفهمه الدقيــق للقضية 

اليمنية. 
أن  إىل  العرادة  وأشــار 

اليمنيني جميعــاً ومأرب 
وســكانها يف مقدمتهم، 
وإنهاء  للســالم  يتوقون 
الحــرب التــي بدأتهــا 
مليشــيا الحوثي وترغب 

استمرارها  يف 
ألجندة  خدمًة 

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
عيل محسن صالح، األربعاء، املبعوث األمريكي 
الخاص إىل اليمن تيم ليندركينج والقائم بأعمال 
السفري األمريكي لدى بالدنا كاثرين ويستيل، 
وبحث معهما األوضاع عىل الساحة الوطنية 

والجهود املبذولة إلحالل السالم يف بالدنا.

وخالل اللقاء، الذي حرضه وزير الخارجية 
وشــؤون املغرتبني الدكتور أحمد عوض بن 
مبارك، رحب نائب الرئيس باملبعوث األمريكي 
والوفد املرافق له ورحب بقرار اإلدارة األمريكية 
بتصنيفها لقياديني حوثيني كإرهابيني عامليني 

باعتباره قراراً يلبي رغبة اليمنيني 

أكد وزير الدفــاع الفريق 
الركن محمــد املقديش، أن 
قيــادة وزارة الدفــاع تويل 
الجرحى من منتسبي الجيش 
واملقاومــة االهتمام الكبري، 
تقديرا لتضحياتهم يف خدمة 
الوطن والدفاع عن جمهوريته 

وثوابته وهويته. 
وأشــاد الفريق املقديش، 
خــالل ترؤســه، اجتماعا 

باللجنة الطبية العســكرية 
بحضور رئيس هيئة اإلسناد 
واللوجســتي اللــواء الركن 
عبدالعزيز الفقيه ومدير هيئة 
مستشفى مأرب العام الدكتور 
محمد القباطي، بالجهود التي 
والهيئات  املؤسسات  تبذلها 
والقطاعات الصحية والكوادر 
والفــرق الطبيــة يف تقديم 
وبرامج  الطبيــة  الخدمات 

الرعايــة والتأهيل للجرحى 
الذين سطروا أروع املالحم يف 
ميادين البطولة واالستبسال 
ضد مليشيا اإلمامة الكهنوتية 

املدعومة إيرانياً. 
واطلع الفريــق املقديش 
خالل االجتماع، عىل مستوى 
الخدمات العالجية والرعائية 

للجرحى  املقدمة 
الذيــن يتلقــون 

وجه فخامة، الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، خالل اجتماع ضم 
نائبه الفريق الركن عيل محسن صالح ورئيس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك للوقوف عىل 
مجمل األوضاع عىل الساحة الوطنية، بعدد 
من اإلجراءات والتدابري لتحســني األوضاع 
املعيشية والخدمية وتخفيف معاناة املواطن 

بصورة عامة. 
ويِف اللقــاء الذي عقد الثالثــاء، تطرق 
فخامة الرئيس ملجمل التطورات والتداعيات 
التي تشــهدها اليمن واملعاناة والصعوبات 
التي تواجه اليمنيني يف ظل االوضاع الراهنة 
والتحديــات االقتصاديــة والخدمية مع 
اســتمرار الحرب الهمجيــة التي فرضتها 
مليشــيات الحوثي االنقالبيه عىل اليمنيني 
لخدمة املرشوع اإليراني يف املنطقة ولفرض 
تجربتها الدخيلة التي ال يمكن قبولها مهما 

كلف اليمنيون من تضحيات. 
ولفت إىل لقاءاته مع عدد من الوفود وما 
يتصل بمساعي وجهود السالم التي يحرص 

عليها خدمة ألبناء شعبنا اليمني. 
ويف اللقاء قــدم نائب رئيس الجمهورية 
ورئيس الــوزراء تقاريــر لخصت املوقف 
العام عىل الصعيدين العسكري واالقتصادي 

والخدمي، واتخذ بشأنها ما يلزم.

اســتقبل فخامة الرئيس عبدربه 
منصــور هادي رئيــس الجمهورية، 
وزيرة الخارجية الســويدية ان ليند 
والسفري السويدي لدى اليمن نيكوالس 
ترويف واملبعوث السويدي إىل اليمن بيرت 

سيمنبي والوفد املرافق. 
ويِف اللقاء وضــع فخامة الرئيس 
الجميع أمام مســتجدات األوضاع يف 

اليمن وما يعانيه املواطن اليمني جراء 
تداعيــات الحرب االنقالبية ملليشــيا 
الحوثي اإليرانية عىل الشعب وما خلفته 
من معاناة إنســانية طالــت األبرياء 
وتجنيد األطفال واإلمعان يف حصار املدن 
ومواصلة حربها وهجماتها العدائية عىل 
مأرب واستهداف مخيمات النازحني بعد 
فشلها يف تحقيق أهداف وأجندة إيران 

الستهداف اليمن واملنطقة. 
وقال:" إن تلك املليشيات ومن يقف 
خلفها ال تؤمن بالتعايش والسالم وال 
تجيد إال لغة الســالح وهذا ما اكدته 
تجارب الحوار ومحطاته املختلفة ومنها 
مشاورات ستوكهولم التي لم تبال بها أو 

تنفذ أياً من بنودها مستغلة 
الهدنة لزعزعــة املالحة 
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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 )١98٣( الخميس  ٢٢ شــــوال ١٤٤٢هـ  - المـــوافـــق ٣ يـــونـيـــــو ٢٠٢١م
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صـفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

اليمنية املسلحة  للــقــوات  املعــنوي  التوجـيـه  دائرة  عــــن  تــصــدر 
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قابلنــا بإيجابية كافــة جهود 

ودعوات الســالم إالّ أن املليشــيا 

اإلرهابية قابلت ذلــك بمزيد من 

التعنت والتصعيد.
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الــعـدد )١9٦8( الـخـمـيـس ٣٠ جـمـاد اآلخرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١١ فبراير ٢٠٢١م

جيش يعتمد عليه
تضحيات عظيمة يقدمها جيشنا الوطني يف 
ساحات الدفاع عن الحرية والكرامة والثوابت 
الوطنية ويف مقدمتها  أهداف ومبادئ ثورة ال 
26 من سبتمرب ونظامها الجمهوري، والتي 
قضت عىل أعتى حكم ملكي كهنوتي متخلف 
كبل شــعبنا ردحا من الزمن بقيود الجهل 
والفقر واملرض، وأغلق أمامه كل نوافذ االطالع 
عىل تطور العالم من حولــه يف كل مجاالت 

التقدم والرخاء..
إن جيشا كجيشنا الوطني يضحي قادته 
بأرواحهم قبل أفراده ويفتــدي فيه األفراد 
قادتهم بأنفسهم يف سباق تنافيس كبري عىل 
نيل رشف االستشهاد يف أنساق املواجهة مع 
مليشيا اإلرهاب الحوثية يف مختلف جبهات 
الرشف والبطولة لهو جيــش جدير بالثقة 
التي منحه إياها الشعب الناشد للخالص من 
عصابة إرهابيــة تمارس كل يوم يف مربعات 
سيطرتها ألوانا من الظلم والقهر والقتل بدم 
بارد وهتك األعراض  واللصوصية واالستحواذ 
عىل ممتلكات املواطنني، وقطع سبل حصولهم 
عىل لقمة عيش يقيمون بها صلب أطفالهم بما 

يف ذلك املساعدات اإلنسانية..
وإن جيشا يستشهد كبار ضباطه يف مضمار 
التضحية والفداء دفاعا عن الوطن وسيادته، 
وتشكلت عقيدته عىل أساس قوله تعاىل: )إن 
أكرمكم عند الله أتقاكــم(، لهو جدير أيضا 
بثقة األمة ودعمها الكامــل يف معركته التي 
يخوضها دفاعا عن ثوابت األمة ومكتسباتها 
وقيمها وعقيدتها وثقافتها العروبية األصيلة 
يف مواجهة املرشوع اإليراني الخبيث املستهدف 
لألمة العربية برمتها من محيطها إىل خليجها، 
وهو مرشوع ذو بعد تاريخــي منذ ماقبل 
اإلسالم، األمر الذي يفرض وبال جدل أو تأن 
وحدة األمة وتسخري كافة إمكانياتها العسكرية 
واالقتصادية والثقافية واإلعالمية يف سبيل دحر 
هذا املرشوع الخبيث املهدد لكيان األمة برمتها 

دون استثناء..
املعركة مع إيران وأدواتها الرخيصة يف اليمن  
معركة وجود ،معركة االنتصار فيها رضورة 
حتمية، وتحقيقه كهدف اسرتاتيجي يستدعي 
قبــل كل يشء التخلص من ثقــل الظنون 
والقراءات الخاطئة للمستقبل، وردم كل هوة 
صنعها املرتبصون بالوطــن واإلقليم خدمة 
ملرشوع إيران التوســعي عىل حساب وحدة 
اليمن وسيادته وأمن واستقرار دول اإلقليم ويف 
مقدمتها اململكة العربية السعودية الشقيقة..

إن اليمن واليمن فقط هو جبهة الخالص 
من كل مهددات األمن القومي العربي، وهو 
بوابة الولوج لكل دول اإلقليم إىل مستقبل آمن 
ومستقر، وهو مالن يتحقق عىل املدى القريب 
إن لم يعمل فيه الجميع يمنيني وأشقاء عىل ردم 
كل هوة، وتوحيد كل الطاقات لقطع هذه الذراع 

الخبيثة، وتخليص اليمن واألمة من خطرها.

خـالل اتصال هاتفي بقائد المحور الشمالي بمحافظة الجوف

نائب الرئيس يشيد بالتالحم الكبري بني أبطال اجليش واملقاومة والقبائل

خـــالل لــقـــائــــه الــمـبـــعــــوث األممــي 

وزير اخلارجية: الوقف الشامل إلطالق النار هو اخلطوة األهم ملعاجلة مجيع التعقيدات

وزير اإلعالم حيذر من عمليات إبادة مجاعية 
ترتكبها مليشيا احلوثي بحق أطفال اليمن 

وزير الداخلية يشيد بجهوزية لواء "الريان" بحرضموت 

حمافظ مأرب واملبعوث األمريكي يناقشان مستجدات األوضاع باملحافظة  »البحسني«  يبحث مع وزيرة اخلارجية السويدية أوضاع املحافظة 

خالل لقائه بالمبعوث األمريكي الخاص إلى اليمن.. 

نائب الرئيس : احلوثي يتخذ امللف اإلنساين للمزايدة والتضليل 

وزير الدفاع يؤكد اهتامم قيادة الوزارة بجرحى اجليش الوطني 

خــالل اجـتــمــاع ضــم نائبــه ورئيـــس الــــوزراء

الرئيس هادي يوجه بعدد من التدابري لتحسني األوضاع املعيشية واخلدمية 

.. ويسـتقبل وزيــرة اخلارجــيـة الـسـويـديـة

شهداؤنا أيقونة كل معركة وعنوان كل نرص
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سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري سعـــيد الــصــوفــي
محــمــد احلــريبي
أحــمـــد عــفـيـف

اعالنات فقداناعالنات فقدان اعــــالن فقداناعــــالن فقدان اعــــالن فقدان
يعلــن األخ/  محمــود عــيل عــيل عبدالرحمــن الحميــدي 

عــن فقــدان بطاقتــه  الشــخصية والتــي تحمــل 

رقــم:)04010036062(، الصــادرة مــن محافظــة 

ــم  ــرب قس ــا إىل أق ــا إيصاله ــن وجده ــىل م ــز، فع تع

ــم:)773205626(.  ــىل الرق ــال ع ــة أو االتص رشط

ــرص  ــان من ــز شمس ــارف عبدالعزي ــن األخ/  ع يعل

ــل  ــي تحم ــخصية والت ــه  الش ــدان بطاقت ــن فق ع

ــة،  ــن االمان ــادرة م ــم:)01010901900(، الص رق

فعــىل مــن وجدهــا إيصالهــا إىل أقــرب قســم 

ــم:)770334279(.  ــىل الرق ــال ع ــة أو االتص رشط

يعلــن األخ/  محمــد عــيل عــيل عبدالرحمــن 

ــي تحمــل  ــه  الشــخصية والت عــن فقــدان بطاقت

رقــم:)04010220212(، الصــادرة مــن محافظــة 

تعــز، فعــىل مــن وجدهــا إيصالهــا إىل أقرب قســم 

ــم:)773205626(.  ــىل الرق ــال ع ــة أو االتص رشط

صالــح  محمــد  حســن  األخ/  يعلــن 

الشــخصية  بطاقتــه   فقــدان  عــن  وهيــط 

ــة،  ــن األمان ــادرة م ــم:)01010110267(، الص برق

فعــىل مــن وجدهــا إيصالهــا إىل أقــرب قســم 

ــم:) 776878469(. ــىل الرق ــال ع ــة أو االتص رشط

ســالم  محمــد  عصــام  األخ/   يعلــن 

ــة  ــهادة معادل ــدان ش ــن فق ــنبل  ع باس

ــم  ــن وزارة التعلي ــادرة م ــتري الص املاجس

العــايل عــدن، فعــىل مــن وجدهــا إيصالهــا 

ــة.  ــم رشط ــرب قس اىل أق

إعــــــــــــــــــالن إعــــــــــــــــــالن

إعــالن قضـائيإعــالن قضـائي إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:
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تتمات األولى..تتمات األولى..
..  ويستقبل وزير الخارجية السويدي

الدولية عرب القوارب والــزوارق املفخخة وغريها من 
التجاوزات والخروقات". 

وأكد فخامة الرئيس حرصه عىل السالم وتقديم التنازالت 
لحقن الدماء والــذي قوبل بالتعنت والرفض من قبل تلك 
املليشيات غري مكرتثة بمرجعيات السالم والقرارات األممية 
ذات الصلة والزالت أيادينــا ممدودة وندعو دوما إىل وقف 
الحرب وإحالل السالم ملصلحة الشعب اليمني.. مثمناً جهود 
السويد ومبعوثها يف هذا الصدد ومرحب بزيارتها إىل بعض 

املحافظات املحررة. 
وعرب فخامته عن تقديره لجهود السويد الداعمة لليمن 
يف مختلــف الجوانب ومنها ما يتصــل بالجهود اإلغاثية 

واإلنسانية ودورها املميز يف هذا الصدد. 
واشاد بدور السويد الفاعل يف إطار دول االتحاد االوروبي 
ودعمها لليمن ورشعيتها الدستورية ورعايتها ملحادثات 
السالم يف ستوكهولم فضال عن تعيينها مبعوثا خاصا إىل 

اليمن. 
من جانبها عربت وزيرة الخارجية السويدية عن رسورها 
بهذا اللقاء الذي يأتي يف إطار اهتمامهم باليمن قيادة وشعبا 
معربة عن خالص تقديرها للجهــود التي يبذلها فخامة 
الرئيس لتجاوز تداعيات الحرب واألزمة التي تواجهها اليمن 
املرتتبة عىل االنقالب عىل التوافق والحوار الوطني ومتطلعة 
إىل أن يسود السالم وتتحقق فرصه وإمكانياته بالتعاون 

مع املجتمع الدويل. 
وأكدت موقف بالدها الداعم لليمن ورشعيته الدستورية.. 
مشرية إىل الجهود التي تقوم بها بالدها يف هذا اإلطار للوقوف 
عىل األوضاع اإلنسانية وتقديم الدعم بصورة عامة مؤكدة 
عىل مواصلة دعم بالدها لعقد مؤتمرات للمانحني يف الفرتة 

املقبلة لدعم اليمن. 
حرض اللقاء مدير مكتب رئاســة الجمهورية الدكتور 
عبدالله العليمي ووزير الخارجية وشؤون املغرتبني الدكتور 

احمد عوض بن مبارك.

رئيس الحكومة يوجه
وفق مبدأ األولويات العاجلة وامللحة، بما يعزز الوضع 
الخدمي والتنموي واالستقرار األمني والسلم االجتماعي، 
منوها بما تمثله محافظة املهرة مــن أنموذج للتعايش 
السلمي وإمكانياتها القائمة لتحقيق النهوض املنشود يف 

املستقبل القريب. 
وأثنى الدكتــور عبدامللك، عىل أداء الســلطة املحلية 
بمحافظة املهرة وما تبذله من جهود لتحقيق االستقرار 
وتلبية احتياجــات املواطنني، والعمل مــن أجل تجاوز 
التحديات وفق خطط ومشــاريع تكاملية بالتنسيق مع 

الحكومة يف مختلف املجاالت. 
واستمع رئيس الوزراء من محافظ املهرة، إىل رشح عن 
مجمل األوضاع الخدمية واألمنية والصحية، وما أنجزته 
السلطة املحلية يف مجال مكافحة الفساد وتعزيز اإليرادات، 
وتفعيل أداء املنافذ، وتعزيز االستقرار األمني.. مثمنا الدعم 
واالهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء والحكومة بمحافظة 
املهرة ومساعدة السلطة املحلية عىل القيام بمسؤولياتها 

ومهامها بما يخدم تطلعات أبناء املحافظة

نائب الرئيس
وما ملســوه وعايشوه من مليشــيا الحوثي كجماعة 

إجرامية انقالبية فضالً عن أن الضغط الدويل الحقيقي عىل 
مليشــيا الحوثي يخدم عملية السالم ويحقق االستقرار 

واألمن املستدام يف اليمن واملنطقة.
وأشاد نائب الرئيس بالدور اإليجابي الذي تلعبه الواليات 
املتحدة يف دعم الرشعية ودعم أمن اليمن ووحدته واستقراره 

وسالمة أراضيه.
وتطرق نائب الرئيــس إىل ما أبدته الرشعية من مرونة 
كبرية مع كل مقرتحات الســالم وآخرها مبادرة األشقاء 
يف الســعودية وكل دعوات وقف إطــالق النار والجلوس 
عىل طاولة الحوار، وقابل ذلك تعنت مستمر من مليشيا 
الحوثي االنقالبية استجابًة للتوجه اإليراني الذي يملك قرار 

املليشيات.
ولفت نائب رئيس الجمهورية إىل اســتغالل الحوثيني 
اليسء لعدم تنفيذ اتفاق اســتوكهولم ودفعهم للتحشيد 
واالستفراد بمناطق أخرى ومن ضمنها مدينة مأرب التي 
تواجه منفردة هجمات رشسة لعام وستة أشهر، كشفت 
فيه مســتوى العالقة والدعم اإليراني وأذرعه الخبيثة يف 
املنطقة، وكشفت فيه أيضاً صمود وثبات اليمنيني، بدعم 
أشــقائنا يف التحالف بقيادة اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة، يف الدفاع عن النفس وتقويض مخططات إيران 

التخريبية.
ونوه نائــب الرئيس إىل ازدواجيــة الحوثي يف تضليله 
ومزايدته بامللف اإلنساني، حني يرى أن السماح له باستقدام 
الخرباء واألســلحة الفتاكة بالشــعب اليمني واملهددة 
لالستقرار املحيل واإلقليمي؛ جانباً إنسانياً بحتاً، فيما نْهب 
رواتب الناس ومصادرة حرياتهم ومعاشاتهم والهجوم عىل 
مدينة مأرب املكتظة بماليني النازحني، واستهداف األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية واألعيان املدنية أمراً عسكرياً 

ال يستطيع التوقف عنه.
وأكد نائب الرئيس بأن وقف إطالق النار مدخالً أساسياً 
إليجاد حلول جذرية للجوانب اإلنسانية وغريها، وأن عىل 
املجتمع الدويل فهم حقيقة مغالطــات الحوثي ورفضه 
السماح بصيانة خزان صافر العائم، ومعرفة الدور الكبري 
الذي تتواله الرشعية يف االهتمام بالجانب اإلنساني ووضعه 
ضمن أولويات الحكومة، يف حني يتعمد الحوثيون تعميق 
املعاناة بغرض الضغط عىل اليمنيني للــزج بأبنائهم يف 
حروبهم العبثية وتعبئتهم الخاطئة ضد املجتمع واألشقاء 

واألصدقاء.
وجدد نائب رئيس الجمهورية التأكيد والحرص عىل تنفيذ 
اتفاق الرياض ملا يشكله من عامل مهم لالستقرار وبناء 
الدولة وتوحيد الجهود ملواجهة مرشوع إيران التخريبي يف 

اليمن واملنطقة.
من جانبه أشــار املبعوث األمريكي إىل الجهود املبذولة 
إلحالل الســالم ودعم بالده للدور األممي الرامي لتحقيق 
األمن واالستقرار يف بالدنا، منوهاً إىل الدور السلبي اإليراني 

الذي ال يبدو أنه يشهد أي انخفاض أو تطور إيجابي.
وعرب املبعوث األمريكي عن قلقه جراء استمرار الهجوم 
الحوثي عىل مدينة مأرب والتبعات اإلنسانية التي يكلفها 
هذا الهجوم، مجدداً التأكيد عىل دعم بالده لليمن ولجهود 
املبعوث األممي وبما يفيض إىل إنهاء الرصاع وتحقيق األمن 

واالستقرار.

وزير الخارجية
ستعالج من خاللها كل أشــكال املعاناة والتعقيدات 

اإلنسانية واالقتصادية. 
وتطرق وزير الخارجية إىل الوضع العسكري واإلنساني 
يف محافظة مأرب، مؤكــدا أن كل املحاوالت االنتحارية 
للمليشيا الحوثية باءت بالفشل، وأنه برغم استمرارها يف 
محاوالتها اليائسة، إال أنها أصبحت تعي تماماً استحالة 

تحقيق أجندتها وأفكارها الظالمية. 
وحذر وزير الخارجية من خطورة وضع خزان صافر 
النفطي، جراء استمرار املليشيات الحوثية يف مراوغتها 
ومساومتها للمجتمع الدويل، مشريا إىل أن الحكومة اليمنية 
لطاملا حذرت من ذلك، داعيا إىل اتخاذ مواقف أكثر حزما 

ملنع كارثة بيئية وشيكة. 
من جانبه، أعرب املبعــوث األممي عن تقديره ملوقف 
الحكومة اليمنية الداعم لجهود السالم، مشريا إىل نتائج 
جهوده خالل الفرتة املاضية.. مؤكدا التزام املجتمع الدويل 
ببذل كافة الجهود للدفع بعملية السالم، حتى تحقيق األمن 

واالستقرار الذي ينشده الشعب اليمني. 
حرض اللقاء نائب املبعوث الخاص معني رشيم. 

وزير الدفاع
العالج يف الداخل والخارج. 

وقال وزير الدفاع: “إن البطوالت العظيمة التي قدمها 
األبطال الجرحى هي محل تقدير واهتمام القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي، القائد األعىل للقوات املسلحة، وستظل تلك 
التضحيات وسام فخر واعتزاز عىل جبني املناضلني األحرار 

ومدرسة إلهام لألجيال املتعاقبة. 
وأشار الفريق املقديش إىل أن املؤسسات الطبية العسكرية 
تسهم يف تقديم الخدمات العالجية للمواطنني والنازحني 
وضحايا األلغام واملتفجرات التي زرعتها املليشيا الحوثية 
إىل جانب ما تقوم به من تقديم الخدمات ملنتسبي القوات 

املسلحة واملقاومة. 
وثّمن الوزير املقديش مواقف األشــقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيــادة اململكة العربية الســعودية إىل جانب 
الشعب اليمني ومساندة قواته املسلحة يف معركة التصدي 
للمرشوع اإليراني وأدواته اإلرهابية، وما يقدمونه من دعم 

للمؤسسات الطبية.

وزير اإلعالم
موت مفتوحة يف جبهات مأرب والجوف، دون اكرتاث 

ملصريهم. 
وأكد اإلرياني، ارتفاع أعــداد القتىل االطفال املجندين 
يف صفوف مليشيا الحوثي املدعومة من إيران يف املعارك 

األخرية بمختلف جبهات محافظة مأرب. 
وقال معمر اإلرياني يف ترصيح لوكالة االنباء اليمنية 
)سبأ( "إن التقارير امليدانية واعرتافات مليشيا الحوثي 
عرب وسائلها اإلعالمية تؤكد االرتفاع الكبري ألعداد القتىل 
األطفال ممن زجت بهم املليشــيا يف هجمات انتحارية 
بمختلف جبهات القتــال بمحافظة مأرب، منذ إقامتها 
معسكرات الستدراجهم وتجنيدهم تحت غطاء "املراكز 

الصيفية". 
وطالب اإلرياني املجتمع الدويل واألمم املتحدة واملنظمات 
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وحماية الطفولة بالقيام 
بمســؤولياتهم، ووقف عمليات اإلبادة الجماعية التي 
ترتكبها مليشيا الحوثي اإلرهابية بحق األطفال يف املناطق 
الخاضعة لسيطرتها، ومالحقة املسؤولني عن عمليات 

تجنيدهم باعتبارهم مجرمي حرب.

عدن.. اجتماع
واألفكار التي تســهم يف تطوير العمل بهذا القطاع، 
وبالذات ما يتعلق باســتكمال البناء املؤسيس والهيكيل 
للهيئة والفروع واستكمال اللوائح األساسية التي تنظم 

شؤون نشاط الهيئة وفروعها. 
واوضح وزير النقل، أن برنامج الحكومة للمرحلة 
الراهنة يجسد توجهاتها يف التعايف االقتصادي وتحسني  
الخدمات وبناء مؤسسات الدولة وتصويب االختالالت 
التي حدثت خالل الفرتة املاضية وتحقيق اســتقرار 
ســيايس وأمني يســاعد عىل النهوض االقتصادي 
والتنموي.. الفتاً إىل أن الظروف الحالية تفرض تحديد 
األولويات واالســتفادة من اإلمكانيات املتاحة يف كل 
مايخدم مصلحة املجتمع ومصلحة االقتصاد الوطني 
بكل فروعه والتي سوف تنعكس عىل الحياة املعيشية 

للمواطن وتلبية احتياجاته. 
وأوضح ُحميد، أن الهدف من هذا اللقاء هو االطالع 
عىل نشاط مؤسســات وهيئات النقل والتعرف عىل 
التحديات التي تواجه نشاطها ووضع السبل الكفيلة 
لتفعيل ورفع أداء وكفاءة مؤسسات النقل الربي يف إطار 
املحافظات بما يسهم يف خدمة املجتمع أوالً والقطاعات 
االقتصادية األخرى.. معترباً أن قطاع النقل بصورة عامة 
وقطاع النقل الربي يعد قطاعاً حيوياً واســرتاتيجياً 
يربط بني حركة املجتمع إىل جانب حركة نقل البضائع 
واملنتجات بني مختلف املحافظات سواء عىل املستوى 

املحيل أو الخارجي. 
وأشــار وزير النقل، إىل أهمية تنظيم العالقة بني 
الوزارة والهيئات والوحدات التابعة لها اســتناداً إىل 
اللوائح والقوانني الخاصة بإنشاء الوزارة...مشدداً عىل 
رضورة التزام الفروع واملنافذ الربية لخطط وتوجيهات 
الهيئة العامــة للنقل الربي، وخاصــة توريد كافة 
اإليرادات إىل حساب الهيئة يف البنك املركزي، مع التزام 
الهيئة بتحويل مستحقات الفروع واملنافذ من النفقات 
التشغيلية عرب فروع البنك املركزي يف املحافظات وكذا 
تبني املرشوعات التطويرية لتحديث وتحسني نشاط 

تلك الهيئات واملنافذ. 
بدوره أكد الوكيل املساعد لقطاع النقل الربي بالوزارة 
فضل العبادي، أن خطط وبرامج الــوزارة للعام الحايل 
ســتعمل عىل إحداث نقلة نوعية يف مجال النقل الربي 
وتوسيع أنشطة الهيئة.. مشيداً بالنجاحات التي تحققت 

والحرص عىل تصحيح أوضاع املنافذ الربية. 
وخرج اللقاء الذي حرضه القائم بأعمال رئيس الهيئة 
عىل محروق ونائبه ســند بن ذيبان والقائمون بأعمال 
الشــؤون االداريــة واملالية بالهيئة، وشــؤون الفروع 
ومجموعة من مــدراء الهيئة، بالعديــد من التوصيات 
واملقرتحات والرد عىل مجمل االستفســارات مع رشح 
مستفيض حول آلية املعالجات للقضايا املطروحة عىل 

جدول األعمال واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

»البحسني« يبحث
وتأتي هذه الزيارة يف إطار التزام الســويد باإلسهام 
بمساعدة اليمن عىل تحقيق السالم واالطالع عىل األوضاع 
عن كثب والخروج بتصــور واضح عن حقيقة األوضاع 
السياسية واألمنية، والتعرف عىل أنشطة ومشاركات املرأة 

يف مختلف املجاالت. 
رافق وزيرة الخارجية يف الزيارة مبعوث مملكة السويد 
الخاص إىل اليمن بيرت سيمنبي و املستشار السيايس لوزيرة 
الخارجية لينوس جالنزليو، ونائب سفري مملكة السويد 

لدى اليمن وايريك فون شانتز .

المحكمة العسكرية
 إدريس إيرلو )إيراني الجنسية( واملتهم بالدخول متنكراً 
إىل أرايض الجمهورية اليمنية والتجســس، واالشرتاك يف 
الجرائم مع مليشــيا الحوثي اإلرهابية وارتكاب جرائم 

عسكرية وجرائم حرب. 
وخالل الجلســة التي ترأســها القايض عقيل محمد 
محسن، وبحضور ممثل االدعاء العسكري املقدم قايض 
فيصل الحميدي قدمت هيئة الدفاع الرد عىل اتهام النيابة 
العامة العسكرية وطلبت من املحكمة قبول الدفع والفصل 
فيه اســتقالاًل، فيما ردت النيابة العامة بأن هذا الدفع 
إنشائي ويفتقر إىل للرشوط القانونية للدفوع من وقائع 
وأسباب واألدلة ووعدت بتقدم رد مفصل عىل هذا الدفع 

إىل الجلسة القادمة مع األدلة التكميلية. 
كما دفع محامو أولياء الدم واملجني عليهم عىل الدفع 
مؤكدين أنه ال صحة له وال أثــر من الرشع والقانون أو 
الواقع والثابت بملف القضية أن املتهم حسن إيرلو دخل 
أرايض الجمهورية اليمنية ُخفية ويمارس عمله كقائد 

عسكري لعصابة إرهابية.   
وقررت املحكمة تمكني االدعاء بشقيه من تقديم ردهم 
عىل الدفع املقدم من الدفاع عن املتهم يف هذه الجلســة 
وتقديم ما تبقى لديهم من ادعاءات وأدلة عىل دفعهم عمالً 

بمبدأ كفالة حق الدفاع. 
وكانت املحكمة العســكرية قد أمرت خالل جلستها 
العلنية الثالثة بتاريخ )31 مارس 2021( بضم ملف هذه 
القضية إىل القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة 
بمحاكمة املتهم عبدامللــك الحوثي و174 آخرين بتهمة 
االنقالب العسكري عىل النظام الجمهوري والتخابر مع 
دولة أجنبية )إيران( وارتكاب جرائم عســكرية وجرائم 

حرب.

محافظ مأرب
الدولة اليمنية وتحقيق الســالم، معرباً عن امتنانه 
للترصيحات واملواقف اإليجابية للسيد ليندركينغ وفهمه 

الدقيق للقضية اليمنية. 
وأشار العرادة إىل أن اليمنيني جميعاً ومأرب وسكانها 
يف مقدمتهم، يتوقون للســالم وإنهــاء الحرب التي 
بدأتها مليشــيا الحوثي وترغب يف استمرارها خدمًة 
ألجندة إيرانية، لكن اليمنيني سريغمونها عىل السالم 

ويستعيدون دولتهم. 
من جانبهما أعرب املبعوث األمريكي والقائمة بأعمال 
السفارة األمريكية عن قلقهما بشأن العواقب اإلنسانية 
املدمرة لهجوم الحوثيني عىل مأرب، والحاجة إىل زيادة 
املساعدات اإلنســانية وغريها من أشكال الدعم ألهايل 

مأرب. 
وأشادا بالدور الذي تقوم به السلطة املحلية يف مأرب 
ووحدة املجتمع املحيل، مؤكدين موقف بالدهما الرافض 
الستهداف املدنيني والنازحني، وأن الواليات املتحدة تسعى 

للوصول إىل حل شامل.

ــة  ــارب االبتدائي ــة م ــدم اىل محكم تق
ــده  ــد عب ــدي مرش ــف مه االخ/ يوس
ــه  ــع علي ــه وق ــاُ أن ــدي مدعي االحم
خطــاً يف بطاقته الشــخصية يف االســم 
الرابــع وأنهــم ذكــروا اســمه الرابــع 
عبداللــه  هــو  والصحيــح  عبــده 
بحيــث يكــون اســمه يوســف مهــدي 
ــب  ــدي ويطل ــه األحم ــد عبدالل مرش

ــي . ــم رشع ــك بحك ــات ذل إثب
ــم  ــه تقدي ــه أي اعــرتاض علي ومــن ل
املحكمــة خــالل  أمــام  اعرتاضــه 
ــذا  ــرش ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ــدة ش م

ــالن. اإلع

تعلــن نيابــة املنطقــة العســكرية الثالثــة بأنــه 
ــة  ــكرية الثالث ــة العس ــرار املحكم ــذ لق وتنفي
الصــادر  يف جلســتها املنعقدة بتاريخ18شــعبان 
ــة  ــق 1/4/2021م . يف القضي /1442هـــ املواف
الجنائيــة رقــم 3لســنة 2021/ج .ج والخاصــة 
ــة  ــو رصيم ــيل أب ــد ع ــد أحم ــام 1ـ محم باته
ــكرية  ــة العس ــور إىل املحكم ــه الحض ــأن علي ب
الثالثــة لحضــور جلســة محاكمتــه مالــم 
ــه طبقــا إلجــراءات محاكمــة  فســيتم محاكمت
املتهمــني الفاريــن مــن وجــه العدالــة اســتناداً 
ــرار  ــن الق ــا م ــا بعده ــادة 285 وم ــص امل إىل ن
1994م بشــان  13لســنة  الجمهــوري رقــم 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي اإلج

املنطقــة  محكمــة  لقــرار  تنفيــذاً 
القضيــة  يف  السادســة  العســكرية 
الجنائيــة رقــم 20لســنة2020 ج ج 
ــكرية،  ــلطة العس ــتعمال س ــاءة اس إس
العســكرية  املنطقــة  نيابــة  تعلــن 
ــالل  ــم / ب ــىل املته ــأن ع ــة ب السادس
عبداللــه شــديوه الحضــور اىل محكمــة 
املنطقــة العســكرية السادســة بمقرها 
يف دائــرة القضــاء العســكري م/ مــأرب 
ــذا  ــرش ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ــالل ش خ
اإلعــالن مالــم ســيتم محاكمتــه كفــار 
مــن وجــه العدالــة وفقــاً لنــص املــادة 

ــا. ــا بعده )285( وم

ــوال  ــة األم ــرار محكم ــىل ق ــاء ع بن
يف  مــأرب  م/  االبتدائيــة  العامــة 
القضية رقــم)8( لســنة2020م غ ج 
بواقعــة االمتنــاع عــن ســداد الــزكاة 
واملتهــم فيهــا / خاطر عبداملحســن 
ــام  ــول أم ــه املث ــأن علي ــه ب دبدب
محكمــة األمــوال العامــة االبتدائيــة  
مــن  شــهر  خــالل  مــأرب  م/ 
ــيتم  ــم س ــالن مال ــذا اإلع ــخ ه تاري
محاكمتــه طبقــاً لنــص املــادة 285 
ومــا بعدهــا مــن قانــون اإلجــراءات 
الجزائيــة باعتبــاره فــاراً مــن وجــه 

ــة.  العدال

مــأرب  محكمــة  تعلــن 
ــى  ــىل املدع ــأن ع ــة ب االبتدائي
يوســف  عبداللــه  عليــه/ 
ــور  ــي الحض ــالم الخضم س
إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة 
ــة  ــوى النفق ــىل الدع ــرد ع لل
زوجتــه/  مــن  املرفوعــة 
أمــة الرحمــن عــيل ســعد 
ــة  ــك يف القضي ــي وذل الخضم
ــنة  ــم)( لس ــخصية برق الش
لــدى  املنظــورة  1442هـــ 
ســيتم  وإال  املحكمــة 
التنصيــب عنــه والســري يف 

القضيــة. إجــراءات 

مــأرب  محكمــة  إىل  تقــدم 
االبتدائيــة االخ/ حســن محمــد 
أحســن أبــو حوريــة مدعيــاً وقوع 
ــه  ــفرة وبطاقت ــواز س ــأ يف ج خط
ــروا  ــم ذك ــك أنه ــخصية وذل الش
اســمه األول حســن والصحيــح 
االســم  يكــون  بحيــث  أحســن 
كامــل أحســن محمــد أحســن أبــو 
حوريــة، مــن لــه أي اعــرتاض 
تقديمــه أمــام املحكمــة خــالل 
مــدة شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا 

اإلعــالن.

مــأرب  محكمــة  تعلــن 
املدعيــة/  بــأن  االبتدائيــة 
عبداللــه  عبــده  رفعــت 
رفعــت  الشــيباني  ثابــت 
دعــوى فســخ للغيبــة وعــدم 
اإلنفــاق ضــد املدعــى عليــه/ 
عبدالجليــل أحمــد عــيل فرج، 
ــة  ــور إىل جلس ــه الحض وعلي
ــخ  ــس بتاري ــة الخمي املحكم
ــق  املواف 14 /11 /1442هـــ 
ســيتم  وإال  2021م   /6/  24
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة .

مــأرب  محكمــة  إىل  تقــدم 
عليــه/  املدعــي  االبتدائيــة 
الســكري  حســن  عصــام 
ــى  ــد املدع ــالء... ض ــوى إخ بدع
عليــه / عامــر مبخــوت حســني 
بــن حويــل، فعــىل املدعــى عليه 
يــوم  املحكمــة  إىل  الحضــور 
األربعــاء بتاريــخ 7 /7 /2021م 
مالــم ســيتم اتخــاذ اإلجــراءات 

القانونيــة.

يعلــن مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه ويف يــوم األربعــاء املوافق 
17/ 3 / 2021م تــم عقــد االجتمــاع التاســييس )الســادس( لجميعــة : ســنابل ســد مــأرب، والــذي 
تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس للجمعيــة، وقــد تــم انتخــاب الهيئــة االدارية 

ولجنــة الرقابــة والتفتيــش للجمعيــة وقد فــاز بعضويتهــا كل مــن التالية أســماؤهم:ـ 

أوال:ـ الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:ـ 
االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

م/ النازحنيمبارك عيل الدولة7رئيساًعيل أحمد مبارك الحجازي 1

املدير صالح أحمد مبارك 2
التنفيذي

عضواًمحمد جابر عبدالله الكليبي 8

قطاع املرأةوضحى عيل ناجي ربيع9األمني العامعبدالهادي مبارك حمود  3

قطاع املرأةوضحى صالح أحمد العبال10م/ مايل  عزيز يحيى أحمد الزعبيل 4

قطاع املرأةأمري أحمد حسن هذال11م/ إعالميحسن أحمد مبارك الحجازي 5

م/ إعالناتمحمد صالح عوج سرب 6

ثانيًا:ـ الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش:-
االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

ًعبدالله محمد صويلح2رئيساًعيل صالح حمود طعيمان1 عضوا

عضواًصادق يحيى الزعبيل 3

يعلــن مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه ويف 
يــوم الخميــس املوافــق 27/ 5 / 2021م تــم عقــد االجتمــاع التاســييس)الثاني( 
ــرشوع  ــرار م ــة وإق ــه مناقش ــم في ــذي ت ــة، وال ــم التنموي ــة : بلس لمؤسس
النظــام األســايس للمؤسســة ، وقــد  تــم تعيــني أعضــاء مجلــس األمنــاء  ولجنة 

الرقابــة والتفتيــش بالقــرار اإلداري  رقــم )1(الســنة2021م للمؤسســة. 

أوال:ـ أعضاء مجلس األمناء:ـ 
االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

األمني العامعبدالحميد  حميد مبخوت عرامان2رئيساًصالح أحمد صالح راصع 1

م/ مايل  صالح أحمد صالح نارص 4نائب الرئيسجميل مبخوت الحنييش3

الشؤون االداريهعوض صالح أحمد راصع6املشاريعحمد صالح أحمد دبش  5

م/ عالقات عامةناجي صالح أحمد رأصع7

ثانيا:ـ لجنة الرقابة والتفتيش
االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

نائباًعبدالله أحمد الحنييش2رئيساًعيل صالح أحمد راصع1

ًمعيض صالح أحمد دبش3 مقررا
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   لحج- خاص
أكــدت قيــادة محور طــور الباحة 
يف محافظــة لحج، اســتمرار العملية 
العسكرية ضد مليشيا االنقالب، املدعومة 
من إيران، ودعم جهود املقاومة واإلسناد 
القبيل وتعزيز دور التواصل والتنسيق بني 
مختلف القيادات العســكرية بما يخدم 

املرابطني يف الجبهات.

كما أكــدت قيادة املحــور يف اجتماع 
عقدته، برئاسة قائد املحور اللواء أبوبكر 
الجبويل وبحضــور رئيس أركان املحور 
العميد جالل الكعلــويل ورئيس عمليات 
املحور العميد فــارس الحفيظي وقيادة 
الوحدات العســكرية ورؤساء الشعب 
املعنية، اســتمرار ودعم عملية التدريب 
النوعي والتوســع فيه ليشــمل جميع 

الوحدات القتالية.

وشدد االجتماع عىل مواصلة الجهود 
وبصــورة كبــرية يف شــعبتي الرعاية 

واألشغال العسكرية.

مؤكداً عىل مضاعفــة جميع الجهود 

واإلمكانات والطاقات ملواجهة املليشيا 

االنقالبية الحوثية والتصدي لكل محاوالت 

حرف مسار املعركة الوطنية ضد االنقالب 

الحوثي إىل رصاعات عبثية تخدم أجندته 

يف تمزيق الوطن وســفك دمــاء أبنائه 

وتدمري بنيته التحتية.

حمور طور الباحة يؤكد استمرار العملية العسكرية 
ومواصلة جهود شعبتي الرعاية واألشغال

بعد انتهاء اللجنة الطبية من إجراء الفحوصات الطبية المقررة لهم

بدء الدورة التدريبية العسكرية اخلاصة  باملستجدين 
ضمن قوة املنطقة العسكرية الثانية

دشــنت بقيــادة لــواء حرضموت، 
يف منطقة الريــان؛ الــدورة التدريبية 
العسكرية الخاصة باملســتجدين، ملن 
تــم احاللهم ضمن قوام قــوة املنطقة 

العسكرية الثانية.

حيث دشن مطلع االسبوع التدريبات 
قائد اللواء، العميد ركن طالب ســعيد 
بارجــاش، ورئيــس شــعبة التدريب  
باملنطقة العسكرية الثانية العقيد نارص 

الذيباني.

وخــالل التدشــني ألقى قائــد لواء 
حرضموت، العميــد الركن "بارجاش" 
كلمــة عىل الجنــود املســتجدين أثنى 
خاللها عىل الجهود التي تبذلها القيادة 
السياســية والعســكرية ملحافظــة 
حرضموت، ومحافظ حرضموت، قائد 
املنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن 
فرج ساملني البحسني؛ ملا فيه حفظ أمن 

املحافظة واستقرارها، وضمان السكينة 
العامة ألهلها وساكنيها.

كذلك شــدد عىل رضورة بذل أقى 
الجهود خالل التدريبات من قبل الجنود 
املستجدين، وفهم ِعظم وثقل املسؤولية 
امللقاة عىل عاتقهم، وما يجب عليهم من 
انضباط وحزم خالل الحياة العسكرية يف 

ميادين الرشف والكرامة.

بدوره أكد رئيس شعبة التدريب، العقيد 
"الذيباني" عــىل رضورة االلتزام التام 
خالل التدريبات؛ حتــى يكون الجندي 
يف أتم اســتعداد خالل تنفيذه للواجبات 
واملهام العسكرية خالل العمل، ولتنفيذها 

بالشكل املطلوب واألمثل.

كما نوه إىل أن الحياة العسكرية تبنى 
عىل إيمان الفرد ويقينــه بما يقوم به 
من مهام جسيمة، تصان بها األوطان، 
وتحفظ بها األرواح، وتحمى بها املقدرات 

والثروات.

وكانت الشــعبة الطبيــة يف املنطقة 
العســكرية الثانية، اختتمــت نزولها 
امليداني لأللوية والوحدات العســكرية 

التابعة للمنطقة. 

وقال رئيس الشــعبة الطبية الطبيب 
النقيب حسن أحمد التميمي: إن الشعبة 
الطبية استمرت بالنزول امليداني قرابة 
األسبوعني إىل الوحدات واأللوية العسكرية 
جرى خاللها فحــص ومعاينة الجنود 
املقــرر انضمامهم لدورات عســكرية 

تخصصية متقدمة.

وبحسب التميمي فإن فحص ومعاينة 
الجنود يأتي للتأكد من لياقتهم الصحية 
لخوض التدريبات البدنية والعســكرية 
الخاصة بالدورات العسكرية التخصصية 
املتقدمة التي ســيتم تنفيذها بعدد من 

األلوية والوحدات العسكرية.

أشاد  القائم بأعمال قائد املنطقة 
العسكرية السادســة، اللواء الركن 
عمر ســجاف، بالجاهزية القتالية 
واملعنويات العاليــة التي يتمتع بها 
أبطال الجيش واملقاومة الشــعبية، 
مؤكًدا أن ما يتمتعون به من عزيمة 
وإرصار كفيــل باجتثاث مليشــيا 
اإلرهاب والكهنوت وتحقيق االنتصار 

الكبري.

جاء ذلــك أثناء زيارتــه لعدد من 
مواقع القتال تفقد خاللها املرابطني 
من أبطال الجيش واملقاومة الشعبية  .

واطلع اللواء سجاف، خالل الزيارة، 
مــن القيــادات امليدانية عىل ســري 
العمليات العسكرية، وما تسطره قوات 
الجيش من بطوالت ومالحم خالدة، 
عىل امتداد مرسح العمليات القتالية 

للمنطقة العسكرية السادسة.

وأكد اللواء سجاف، أن االنتصارات 

ستتواىل حتى دحر أذناب إيران من كل 

شرب يف اليمن وفقاً لتوجيهات القيادة 

السياسية والعسكرية، مثمنا الدعم 

واإلســناد الذي تقدمه دول تحالف 

دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية للجيش يف مختلف الجبهات.

دشــنت الســلطة املحلية بمحافظة 
املحويت، الثالثــاء ، حملة التعبئة العامة 
واإلسناد الشعبي لرفد الجبهات وااللتحام 
باملعركة الوطنية الستكمال تحرير اليمن 
واســتعادة الدولة من مليشــيا الحوثي 

املدعومة من إيران.

وخالل اللقاء أوضح وكيل املحافظة عيل 
الخطيب أن أبناء املحويت يدشنون اليوم 
مرحلة جديدة عملية إسناد الجبهات تلبية 
لدعوة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة 

لرفد الجبهات.

وأكد أن املرحلة تســتدعي من الجميع 
تضافر الجهود أكثر يف الحشــد والتعزيز 
ورسعة االلتحاق باملعركة الوطنية إلنجاز 
النرص ضد مليشــيا الحوثــي الكهنوتية 
وقطع الطريق أمــام املرشوع اإليراني يف 

اليمن.

 من جانبــه أكد مدير دائــرة التوجيه 
املعنوي يف القوات املســلحة العميد الركن 
أحمد األشــول أن املرحلة الراهنة تتطلب 
تضافر كل الجهــود، لتحرير الوطن من 

مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، 
الفتا إىل أن هذه املليشيا تحمل فكراً طائفياً 

كهنوتياً إرهابياً.

وأضاف العميد األشول أن مليشيا الحوثي 
تحاول طمس الهوية الوطنية وتنفذ أجندة 
خارجية بدعم إيراني وترتكب أبشع الجرائم 

واالنتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.

وأشاد العميد األشول باملواقف البطولية 
التي يســطرها أبطال الجيش يف مختلف 
جبهات القتال ضد هذه املليشيا اإلرهابية، 
مؤكدا أن النرص ســيكون حليف الشعب 

اليمني عىل هذه املليشيا املتمردة.

كما ألقي الشــيخ محمد إســماعيل 
الروحاني كلمة الوجهاء واملشــايخ وجه 
فيها رســائل مهمة إىل أبنــاء محافظة 
املحويت بعدم الــزج بأبنائهم يف حروب 

الحوثي العبثية  ضد الوطن .

وأكد األستاذ محمد حمود الشيخ  ممثل 
حزب الرشاد يف كلمة األحزاب ومنظمات 
املجتمع املدني عــىل أهمية وحدة الصف 
وجمع الكلمــة وتوحيد الهدف نحو إنهاء 

االنقالب واستعادة الدولة .

من جانبه الشيخ مهدي الهاتف عضو 
اللجنة العليا للتعبئة واإلســناد  أشــاد 
بالبطــوالت واالنتصــارات التي يحققها 
أبطال الجيش واملقاومة الشعبية يف مختلف 
مواقع وميادين القتال الذين يدافعون عن 
الجمهورية اليمنية ومكتسباتها وثوابتها 
الوطنية ويتصدون للمليشيات الحوثية.. 
مثمناً دعم األشقاء يف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية ووقوفهم 
إىل جانب الشعب اليمني وقواته املسلحة يف 
معركة الدفاع العربي املشرتك التي تجسدت 

فيه معاني التكافل وروابط اإلخاء.

وأكد أبناء محافظة املحويت، استعدادهم 
للمشاركة يف معركة الدفاع عن الوطن وعن 
الجمهورية وحماية املكتســبات الوطنية 
وااللتفاف خلف قيادة الجيش وإسناده يف 
هذه املعركة الوطنية الفاصلة ضد الكهنوت 
الحوثي حتــى تحرير اليمن واســتعادة 

مؤسسات الدولة الرشعية.

أثناء تدشين السلطة المحلية بالمحويت حملة التعبئة واإلسناد للجيش 

اخلطيب : املرحلة تستدعي تضافر اجلهود واحلشد إلنجاز النرص
األشول: النرص حليف الشعب اليمني عىل مليشيا احلوثي اإلرهابية

ناقش اجتماع عقد أمس بمدينة مأرب، برئاسة 
وكيل املحافظة عبداللــه الباكري، دور اإلذاعات 
املحليــة يف التعبئة واإلســناد للجيــش الوطني 
واملقاومة الشعبية يف معركة استكمال إنهاء انقالب 

مليشيا الحوثي املدعومة من إيران.

وأقر االجتماع خطة عمل مشــرتكة الستنفار 
الجهود والطاقــات املجتمعية دعمــا للمعركة 
الوطنية إلنهاء انقالب مليشــيا الحوثي تتضمن 
آليات العمل والربامج اإلذاعية املشــرتكة وسبل 
تعزيز التعــاون بني اإلذاعــات املحلية يف جميع 

املحافظات املحررة خالل املرحلة املقبلة

وخالل االجتماع أكد الباكري عىل الدور املحوري 

والرئييس لإلذاعة يف التعبئة واإلســناد للمعركة 

الوطنيــة، باعتبارها الوســيلة اإلعالمية األكثر 

متابعة وتأثريا يف ترسيخ الوعي الوطني، وحشد 

املجتمع نحو املعركة الرئيســية الستكمال إنهاء 

االنقالب.

وأشــار إىل أهمية تكثيف الجهــود اإلذاعية يف 

املرحلة الراهنة وبما يتواكب مع الجهود امليدانية 

للتعبئة واإلسناد التي دعا لها اللواء سلطان العرادة 

محافظ املحافظة.. مشــيدا بما بذلته اإلذاعات 

املحلية يف املحافظة خالل الســنوات املاضية من 

جهود إعالمية أسهمت بشــكل فاعل يف مساندة 

املعركة الوطنية وإسناد جهود السلطة املحلية يف 

إرساء األمن واالستقرار والتنمية.

من جانبهم أشار مديرو إذاعات مأرب والجوف 

واالتحادية إىل املسؤولية امللقاة عىل عاتق الجميع 

وعىل رأســهم اإلعالم، ومختلــف فئات املجتمع 

يف القيام كل بدوره يف التعبئة واإلســناد للجيش 

الوطنــي واملقاومة، يف معركة اســتكمال إنهاء 

االنقالب .. مؤكدين أنه لم يعد خافيا عىل أحد عداء 

مليشيا الحوثي الرصيح للشعب اليمني ورفضها 

كل مبادرات السالم رغم تقديم التنازالت من قبل 

الحكومة الرشعية حقنا للدماء، واستمرار املليشيا 

يف شن الحروب تنفيذا ألجندات املرشوع اإليراني 

الذي يستهدف اليمن واملنطقة.

مأرب.. اجتامع يناقش دور اإلذاعات يف التعبئة وإسناد املعركة الوطنية

اللواء سجاف: عزيمة وإرصار أبطال اجليش واملقاومة  كفيل باجتثاث 
مليشيا اإلرهاب والكهنوت وحتقيق االنتصار الكبري
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تمكنت وحدات من قوات الجيش 

الوطني ورجال املقاومة الشــعبية 

مطلع األسبوع الجاري، من تحقيق 

تقــدم جديــد يف جبهة الكســارة، 

وحررت مواقع عسكرية اسرتاتيجية 

كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي 

اإلرهابية غرب محافظة مأرب، بعد 

معارك عســكرية ضاريــة وعنيفة 

خاضها األبطال البواســل استمرت 

تســع ســاعات متتالية، نتج عىل 

إثرها خسائر برشية ومادية كبرية 

يف صفوف مليشيا الحوثي اإلرهابية 

املدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء 55مشــاة العميد 

الركن/ عــيل الحميــدي إن أبطال 

الجيش الوطني مســنودون برجال 

املقاومة الشعبية شنوا هجوماً عنيفاً 

يف جبهة املشــجح غــرب محافظة 

مأرب مطلع األسبوع الجاري، تمكنوا 

عىل إثره من استعادة مواقع عسكرية 

اسرتاتيجية مهمة يف جبهة املشجح 

كانت تتمركز فيها مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية، وكانت تستخدمها لقصف 

األحياء السكنية ومخيمات النازحني 

عىل أطراف محافظة مأرب.

وأضاف العميد الحميدي أن املعارك 

العســكرية والقتالية أسفرت عن 

مرصع وسقوط العرشات من عنارص 

مليشيا الحوثي الكهنوتية بني قتيل 

وجريح، إىل جانب خســائر برشية 

مادية كبرية أخرى يف املعدات القتالية 

والعسكرية.

تدمير معدات ثقيلة 

وأوضح قائد اللواء 55 مشــاة أن 

طريان التحالــف العربي، ومدفعية 

الجيــش الوطني دّمرت عــدداً من 

األطقم القتالية التابعة لتلك العصابة 

اإلجرامية، منها سبعة أطقم قتالية 

كانت يف طريقهــا إىل الجبهة تحمل 

تعزيزات وذخائر متنوعة . 

وأضاف العميد الحميدي أن طريان 

التحالــف العربي بقيــادة اململكة 

العربية السعودية دّمر عربتني أم بي 

وسبعة أطقم قتالية كانت يف طريقها 

إىل ذات الجبهة.

 فيما اســتهدف طريان التحالف 

العربــي بعدة غــارات جوية أخرى 

تعزيزات املليشيا اإلرهابية املدعومة 

من إيران يف خطوط اإلمداد الخلفية 

وكّبدها خسائر برشية ومادية فادحة 

يف العتاد واألرواح.

مالحم بطولية 

إىل ذلــك تواصل قــوات الجيش 

الوطني مســنودة برجال املقاومة 

الشعبية تسطري مالحمها البطولية 

الخالدة وخوض معاركها العسكرية 

املستمرة لدحر االعتداءات الهمجية 

التي تقوم بها امليلشــيا اإلرهابية، 

عىل امتداد 

الجبهات القتالية يف أطراف محافظة 

مأرب.

وأكد العميد/ خالد الجماعي قائد 

اللواء 72 مشــاة، وأحــد القيادات 

امليدانية والعسكرية يف جبهة الكسارة 

غــرب محافظة مــأرب  أن أبطال 

الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

تمكنوا خــالل األســبوع الجاري 

من دحر مجاميــع حوثية، حاولت 

التســلل باتجاه مواقع عسكرية يف 

جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب 

، وكبدوها خســائر برشية ومادية 

كبرية، فيما الذ مــن تبقى من تلك 

العنــارص الحوثية بالفــرار تحت 

رضبات مدفعية الجيش الوطني.

وأضــاف العميــد الجماعي: أن 

مدفعية الجيش الوطني اســتهدفت 

أربعة أطقــم قتاليــة كانت تحمل 

تعزيزات وذخائر للمليشيا اإلرهابية 

وتمكنــت من تدمريهــا، ومرصع 

جميع من كانوا عىل متنها، إضافة 

إىل اســتهداف تجمعــات يف مواقع 

عســكرية متفرقة يف ذات الجبهة 

ومــرصع وإصابة العــرشات من 

عنارص تلك العصابة اإلجرامية.

هزائم ساحقة 

يف ذات الســياق شــهدت جبهة 

املخدرة غرب محافظة مأرب، مطلع 

األســبوع الجاري معــارك عنيفة 

تكّبدت من خاللها مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران، خسائر 

برشية وماديــة كبرية بنريان أبطال 

الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

وغارات طريان التحالف العربي الذي 

استهدف تعزيزات عسكرية للمليشيا 

اإلرهابية كانــت يف طريقها إىل ذات 

الجبهة.

وقال العميد يحيى الســدرة قائد 

جبهــة املخــدرة: إن مجموعة من 

عنارص مليشــيا الحوثي اإلرهابية 

حاولــت التســلل إىل أحــد املواقع 

العســكرية التابعة للجيش الوطني 

يف جبهة املخدرة إال أن أبطال الجيش 

الوطني واملقاومة كانوا لها باملرصاد، 

حيث بارشوا تلك املجموعة برضبات 

محكمة ونوعية، وأوقعوا جميع تلك 

العنارص املتســللة بني قتيل وجريح 

وأسري.

وأضاف العميد السدرة أن مدفعية 

الجيــش الوطني أخمــدت مرابض 

مدفعية مليشــيا الحوثي اإلرهابية 

يف ذات الجبهة، واســتهدفت مواقع 

متفرقــة للمليشــيا اإلرهابية عىل 

امتداد جبهة املخــدرة، وألحقت بها 

خسائر برشية ومادية كبرية.

 معنويات عالية

وأشار العميد السدرة إىل أن أبطال 

الجيــش الوطني ورجــال املقاومة 

الشــعبية يتمتعون بروح معنوية 

عاليــة، وهم عازمــون عىل تحرير 

واســتعادة كامل تراب الوطن من 

قبضة تلك العصابة اإلجرامية املارقة.

التحالف  بالتزامن، دّمر طــريان 

العربي سبع عربات مدرعة وتعزيزات 

للمليشــيا الحوثية اإلرهابية كانت 

يف طريقها إىل جبهــة املخدرة غرب 

محافظة مــأرب، كما اســتهدف 

بعدة غارات جوية مركزة تجمعات 

للمليشيا اإلرهابية يف مواقع عسكرية 

متفرقة عىل امتداد جبهتي الكسارة 

واملشجح، وأســفرت جميعها عن 

خســائر برشية وماديــة كبرية يف 

صفوف تلك العصابة اإلجرامية.

كمائن محكمة 

الكمائــن النوعيــة واملحكمــة، 

ومباغتة العدو هي االســرتاتيجية 

الناجحة التي ينفذها أبطال الجيش 

الوطني ورجال املقاومة الشعبية يف 

معاركهم العسكرية التي يخوضونها 

ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية، حيث 

نفذ األبطال البواســل كميناً محكماً 

ونوعيــاً يف جبهــة املشــجح غرب 

محافظة مأرب أوقع مجموعة كبرية 

من عنارص مليشيا الحوثي اإلرهابية 

بني قتيل وجريح وأسري.

وقال الرائد/ حافظ مراد إن أبطال 

الجيــش الوطني ورجــال املقاومة 

الشــعبية اســتدرجوا مجاميع من 

مليشــيا الحوثي اإلرهابية منتصف 

األسبوع الجاري إىل كمني محكم يف 

جبهة املشجح قبل أن يطبقوا عليهم 

الحصار ويوقعوا جميع تلك العنارص 

املتسللة بني قتيل وجريح وأسري.

وأضاف مراد أن أبطــال الجيش 

الوطني واملقاومة الشعبية استعادوا 

كميات كبرية من األسلحة الخفيفة 

واملتوســطة، وكميــات أخرى من 

الذخائــر املتنوعة، كانــت بحوزة 

عنارص املليشيا اإلرهابية يف الكمني 

املحكــم الذي نفذه أبطــال الجيش 

ورجال املقاومة الشعبية.

بالتزامن استهدف طريان التحالف 

العربي بعّدة غــارات جوية مركزة 

مواقع وتجمعات ملليشــيا الحوثي 

اإلرهابية يف مناطــق متفرقة غرب 

محافظة مــأرب ، وأســفرت تلك 

الغارات الجوية املركزة عن خسائر 

برشيــة ومادية كبــرية منيت بها 

مليشيا الحوثي اإلرهابية.

خسائر كبيرة 

إىل ذلك  تكّبدت مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران مطلع 

األســبوع الجاري خســائر برشية 

ومادية كبرية يف جبهات القتال غرب 

محافظة مارب، بنريان أبطال الجيش 

الوطني واملقاومة الشعبية وغارات 

طريان التحالف العربي بقيادة اململكة 

العربية السعودية.

وقال العميــد الركــن/ عبدالله 

الضاوي قائد اللواء 127 مشــاة إن 

أبطال الجيــش الوطني نّفذوا كميناً 

نوعياً ومحكماً اســتهدف مجموعة 

من عنــارص املليشــيا اإلرهابية يف 

جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، 

وأســفر الكمني املحكم عن سقوط 

أكثر مــن 27 عنرصاً مــن عنارص 

مليشــيا الحوثي اإلرهابية بني قتيل 

وجريح. 

وأضاف العميد الضاوي أن أبطال 

الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

استعادوا كميات كبرية من األسلحة 

والخفيفة  واملتوســطة  الثقيلــة، 

وكّميات كبرية من الذخائر املتنوعة 

كانت بحوزة تلك العصابة اإلجرامية 

الحوثية.

 ضربات قاسية 

وأكــد قائد اللواء 127 مشــاة أن 

مدفعية الجيــش الوطني  يف جبهة 

الكســارة، اســتهدفت تجمعــات 

وتحــركات للمليشــيا اإلرهابيــة 

املدعومة إيرانيا، وألحقت بها خسائر 

برشية ومادية كبــرية منها إعطاب 

ثالث عربات مدرعة، وتدّمري عدد من 

األطقم واآلليات العسكرية، ومرصع 

جميع من كانوا عىل متنها بني قتيل 

وجريح.

ولفت العميد الضاوي إىل أن طريان 

التحالف العربي استهدف بعّدة غارات 

جوية مركزة تجمعــات وتعزيزات 

للمليشيا اإلرهابية يف مواقع عسكرية 

متفرقة غرب محافظة مأرب، وأسفر 

القصــف الجوي املركــز عن تدمري 

عدد من العربــات واألطقم القتالية 

ومرصع جميع من كانوا عىل متنها.

تقدم في الكسارة

إىل ذلــك شــّنت قــوات الجيش 

الوطني مســنودة برجال املقاومة 

الشعبية مطلع األســبوع الجاري، 

هجوماً نوعياً عىل مواقع عســكرية 

كانت تتمركز فيها مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران، يف جبهة 

الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأكد العميد عبدالله املرقيش قائد 

جبهة الكســارة، وأحــد القيادات 

امليدانيــة والعســكرية، إن أبطال 

الجيــش الوطني ورجــال املقاومة 

الشــعبية تمكنوا من دحر  مليشيا 

الحوثي اإلرهابية مــن عّدة مواقع 

وتباب حاكمة يف جبهة الكسارة غرب 

محافظة مأرب.

مؤكداً سقوط العرشات من عنارص 

املليشيا اإلرهابية املدعومة من إيران 

بني قتيل وجريح، فيما الذ من تبقى 

منهم بالفرار مخلفني وراءهم أسلحة 

ثقيلة ومتوســطة، وكّميات كبرية 

من الذخائــر املتنوعــة التي كانت 

بحوزتهم.

وأضاف العميد املرقيش" أن املعارك 

العســكرية والقتالية أسفرت أيضاً 

عن خسائر برشية ومادية كبرية يف 

صفوف املليشــيا اإلرهابية، إضافة 

إىل تدمري ســبعة أطقم قتالية كانت 

تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي 

لقــوات الجيش الوطنــي وطريان 

تحالف دعم الرشعية.

بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش 

الوطني، وطــريان التحالف العربي 

تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية 

اإلرهابية يف مواقع عسكرية مختلفة 

غــرب محافظــة مأرب ، وأســفر 

القصف الجوي املركز عن خســائر 

برشية ومادية كبرية يف صفوف تلك 

العصابة اإلجرامية.

عسكرية44

جبال ووديان وشعاب مأرب تلتهم قطعان مليشيا الكهنوت الساللية

اجليش الوطني يكبد املليشيا يف الكسارة، ويقطع خطوط إمدادها يف املشجح
كمائن محكمة ونوعية ألبطال الجيش تكبد مليشيا الحوثي اإلرهابية خسائر كبيرة

ــعة يف  ــة واس ــارات ميداني ــط انهي وس
ــة  ــي اإلرهابي ــيا الحوث ــوف مليش صف
املدعومــة مــن إيــران، يواصــل أبطــال 
ــال  ــنودين برج ــي مس ــش الوطن الجي
ــف  ــريان تحال ــعبية وط ــة الش املقاوم
تلقــني  اليمــن  يف  الرشعيــة  دعــم 
ــة املدعومــة  مليشــيا الحوثــي اإلرهابي
ــة  ــائر برشي ــا خس ــاً، وتكبيده إيراني
ــارة  ــي الكس ــرية يف جبهت ــة كب ومادي

ــأرب. ــة م ــرب محافظ ــجح غ واملش

 رفيق السامعي
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ضمن خطط وزارة الداخلية في النزوالت الميدانية للمدن المحررة...

وزير الداخلية: زيارتنا لساحل حرضموت هتدف لتلمس وتقييم الواقع األمني والعسكري
حضـرموت تواقة إلى بناء مؤسسات الدولة حضـرموت تواقة إلى بناء مؤسسات الدولة 

ويف إطــار زيارتــه كان قد وصــل وزير 
الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان إىل مدينة 
املكال عاصمة املحافظــة الجمعة املاضية  
وكان يف استقباله محافظ حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملني البحسني وعدد من القادة والضباط 

العسكريني واألمنيني. 

ويف أول برنامــج الزيــارة امليدانية ملعايل 
وزير الداخلية اللــواء الركن إبراهيم حيدان 
التقى بمدينة املكال محافظ حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملني البحسني، وعدد من القادة العسكريني 
واألمنيني باملحافظــة ناقش خالله االوضاع 
األمنية وآلية تطوير األداء األمني يف املحافظة. 

إنجازات وتميز 
 أشاد وزير الداخلية باإلنجازات العسكرية 
واألمنية التي تحققت يف محافظة حرضموت، 
بفضل إخالص القيادات العسكرية واألمنية 
باملحافظة، مؤكداً أن التميز بات ملموساً يف 
حرضموت من خالل اســتعادة األمن عقب 
تحرير ســاحل حرضموت والتناغم الكبري 
والتعاون بني األجهزة العسكرية واألمنية الذي 

أعاد للدولة هيبتها. 

وقال اللواء الركن حيدان: "إن هذه املنجزات 
التي تحققت يف حرضموت تدل عىل الظروف 
اإليجابية وقيادة اللواء الركن فرج ســاملني 
البحســني للســلطة املحلية والعسكرية 
باملحافظة"، مثمناً دور األشقاء يف التحالف 
العربي ودعمهم للمؤسســتني العسكرية 
واألمنية، مبدياً استعداد الوزارة بتقديم الدعم 
وفق اإلمكانيات املتاحة لرتسيخ ما وصل إليه 

الجانب األمني يف حرضموت.

أول زيارة
بــدوره رحب املحافظ البحســني بوزير 
الداخلية يف حرضمــوت الفتــاً إىل أن هذه 
الزيارة تعد أول زيارة رسمية لوزير الداخلية 
منذ أن تم تحرير املكال وســاحل حرضموت 
من التنظيمات اإلرهابية يف الـ24 من أبريل 

2016م.

وقال محافــظ حرضموت: "إن محافظة 
حرضموت تحقق بها منجز أمني وعسكري 
كبري عقــب تحريرها من تنظيــم القاعدة 
اإلرهابي، مثمناً دعم فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، ومســاندة قوات التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية الســعودية 
ودعمها لألجهــزة العســكرية واألمنية يف 

حرضموت".

أمل كبير 
وعرّب املحافظ البحســني عــن أمله بأن 
تكون زيارة وزير الداخلية لحرضموت دعم 
ملا تــم تحقيقه يف املحافظة مــن منجزات 
عسكرية وأمنية، مؤكداً عىل أهمية االهتمام 
باملحافظات الناجحة واالهتمام بها، متطلعاً 
بأن تحظى حرضموت خــالل هذه الزيارة 
بدعم وزارة الداخلية حسب إمكانياتها املتاحة 

لتطوير العمل باملنظومة األمنية. 

زيارات ولقاءات 
بعد ذلك قام  وزيــر الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان بمعية محافظ حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملني البحسني، بزيارة لإلدارة العامة لألمن 
والرشطة بساحل حرضموت، اطلعا خاللها 

عىل ســري عمل األجهزة األمنية ، ودورها يف 
حفظ األمن واالستقرار يف مديريات الساحل.

لقاء موسع 
وخالل الزيارة ترأس وزير الداخلية ومحافظ 
حرضموت لقاًء موسعاً لقيادات إدارة األمن 
والرشطة بســاحل حرضمــوت وبحضور 

وكيل محافظة حرضموت لشــؤون الدفاع 
واألمن العميد صالح لحمدي، وأركان املنطقة 
العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم 
عويضان، ومدير كلية الرشطة بحرضموت 
العميد ركن سالم عبدالله الخنبيش، ومدير 
مصلحة الهجرة والجوازات بساحل حرضموت 

العقيد فهمي بلكديش. 

كلمة للوزير 
ألقى وزير الداخلية كلمــة لقيادة األمن 
والرشطة بساحل حرضموت، نقل يف مستهلها 
تهاني وتربيكات فخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هــادي رئيــس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة بمناسبة عيد الفطر 

املبارك والعيد الوطني الـــ31 للجمهورية 
اليمنية الـ22 مايو، وأوضح أن هذه الزيارة 
إىل مدينة املكال تأتي ضمن الزيارات الدورية 
للمحافظات املحررة التي تأتي بتوجيهات من 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لالطالع عن 
كثب عىل واقع األجهزة األمنية وتثبيت دعائم 

األمن واالستقرار.

وأكد اللــواء الركن حيــدان أن محافظة 
حرضموت تتميز بمحافظتها عىل مؤسسات 
الدولة وكذلك محافظة املهرة، يف ظل انهيار 
مؤسســات الدولة يف كثري من املحافظات 
خصوصاً التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي 
االنقالبيــة، والتي تســعى لتدمري وتخريب 
مؤسســات الدولة، الفتاً بــأن محافظتي 
حرضموت واملهرة تماسكت فيها مؤسسات 
الدولة نظري التماسك املجتمعي، والتزامهم 

بمبدأ األمن يقوم عىل الفرد يف املجتمع.

وأوضح الوزير حيدان أن رئيس الجمهورية 
وّجه باالهتمام باملحافظات الرشقية، مؤكداً 
أن الوزارة ستقدم الدعم وفق اإلمكانات املتاحة 
للمحافظات املحررة وخصوصاً املحافظات 
الرشقية، والعمل عىل إحداث نقلة نوعية يف 
سبيل التقّدم وتحســني أداء املرافق األمنية، 
منوهاً بالتعاون الكبــري بني وزارة الداخلية 
والسلطة املحلية بمحافظة حرضموت، وأشاد 
بتناغم الجيش واألمــن، األمر الذي يعكس 
مدى اهتمام رأس الهرم بالسلطة باألجهزة 

العسكرية واألمنية بحرضموت.

دعم ملموس 
وأكد املحافظ أن الوزير سيلمس النجاحات 
التي تحققت يف مســتوى البناء املؤســيس 
واالنضباط وتنفيــذ املهام باقتــدار، الفتاً 
إىل أن هــذه النجاحات تحققــت بدعم من 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، الذي 

يويل امللف األمني باملحافظة أهمية كبرية.

 إىل ذلــك زار وزيــر الداخليــة ومحافظ 
حرضموت قائد املنطقة العســكرية الثانية 
مرشوع الربج الطبي للمستشفى العسكري.

وتعــرف وزيــر الداخلية مــن محافظ 
حرضمــوت والقائمني عىل املــرشوع، إىل 
مكونات املرشوع الذي سيتم تنفيذه يف مساحة 
إجمالية تقدر بـ5007 أمتار مربعة، واملراحل 
املتوقعة إلنجازه، والخدمــات النوعية التي 

سيقدمها املرشوع يف التخصصات املختلفة.

كمــا زار اللواء الركن حيــدان واملحافظ 
البحسني املستشــفى العسكري باملنطقة 
العســكرية الثانية، وطافا بأقسام العناية 
املركزة والعيادة واملخترب واألشــعة وأقسام 
الرتقيد والعمليات، متعرفني عىل أهم الخدمات 
الصحية والعالجية التي يقدمها املستشفى 

العسكري.

ويف الزيارة اشــاد وزير الداخلية بالجهود 
التي تبذلها قيادتا السلطة املحلية والعسكرية 
بحرضموت، يف ســبيل تقديم وتحســني 
الخدمــات الصحية ألفــراد الجيش واألمن 
واملواطنني بحرضمــوت، حاثاً عىل املواصلة 
بنفس الوترية واالستمرار يف عملية التطوير 

يف البناء العسكري واألمني.

بدوره أكد محافظ حرضموت أن قيادتي 
السلطة املحلية واملنطقة العسكرية الثانية 
استغلوا جائحة كورونا من خالل إيالء املرافق 
الصحية اهتمام كبري، والعمل عىل بناء وتأهيل 
وتطوير املستشفيات بما فيها املستشفيات 
العسكرية، لتقديم خدمات صحية متكاملة 
ملنتســبي الوحــدات العســكرية واألمنية 

واملواطنني باملحافظة.

المجمع السياحي لنادي الضباط
كما اطلع وزيــر الداخلية ومعه محافظ 
حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية عىل 

تأتي الزيارات التفقدية امليدانية  لوزير 
الداخلية اللواء الركــن إبراهيم حيدان 
ملديريات ســاحل حرضمــوت يف إطار 
خطــط الوزارة للتعــرف عن كثب عىل  
الواقع األمني للمحافظات املحررة وتنفيذا 
لتوجيهات القيادة السياسية العليا ممثلة  
بفخامة رئيس الجمهورية املشري الركن 
عبدربه منصور هادي القائد األعىل للقوات 
املسلحة، ورئيس الوزراء الدكتور معني 

عبدامللك.
»26 ســبتمرب« واكبت زيــارات الوزير 
حيــدان والوفد املرافق لــه ملدينة املكال 
عاصمة محافظة حرضموت ورصدت 
فعاليات برنامج الزيارة التي تعد األوىل 
لوزيــر الداخلية منذ توليــه املنصب يف 

الحكومة الجديدة.

   المكال/محمد سعيد الحامدي

    افتتاح كلية الشرطة خطوة في استعادة بناء الدولة واحترام النظام والقانون 
    التناغم والتعاون بين األجهزة العسكرية واألمنية في ساحل حضرموت أعاد لمؤسسات الدولة هيبتها

كما شــهد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان 
ومعه وكيل محافظة حرضموت لشؤون الدفاع واألمن 
العميد صالح لحمدي باملكال عرضاً عسكرياً مهيباً ملنتسبي 

كلية الرشطة بحرضموت بقسميها العام والخاص.

وعرّب الوزير حيدان عن ســعادته بمشاركة منتسبي 
الكلية هذا العرض شاكراً فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة الذي 
أعطى توجيهاته إلنشاء كلية الرشطة بحرضموت والتي 
تعد منجزاً أمنياً كبرياً يفخر به أبناء حرضموت والوطن، 
وقال: "إن حرضموت تواقة إىل بناء مؤسســات الدولة 
واالنضباط وســباقة يف أن تكون املثل األعىل ملؤسسات 
الدولة وأن انشاء الكلية خطوة الستعادة مؤسسات الدولة 

التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي".

بدوره عرّب مدير كلية الرشطــة بحرضموت العميد 
ركن سالم عبدالله الخنبيش عن سعادته بمشاركة وزير 
الداخلية املنجزات األمنية التي تفخر بتحقيقها املحافظة، 
الفتاً إىل أن الكلية أنشئت يف وقت عصيب واستثنائي مشيداً 
بقيادة وأعضاء هيئة التدريس وضباط الكلية لدورهم 

البارز يف تخريج الكوادر املؤهلة.

.. وشهد عرضًا عسكريًا مهيبًا لمنتسبي كلية الشرطة بحضرموت
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سري األعمال اإلنشائية الجارية يف املجمع السياحي لنادي الضباط 

باملكال.

واستمع الوزير حيدان من محافظ حرضموت ومهنديس املرشوع 
إىل رشٍح واٍف حول املرشوع الذي تبلغ مساحته اإلجمالية 30045.4 
مرتاً مربعاً، ومكونات املرشوع التي تشمل فندقاً سياحياً وصاالت 
أفراح ومبنى نادي الضباط ومبنى رجال األعمال ومبنى للمطاعم 
إضافة إىل الكافترييا، متعرفاً عىل األعمال املنفذة ونســبة اإلنجاز 
والفرتة الزمنية املتوقعة الستكمال املرشوع، وما يتميز به املرشوع 

من مخارج للطوارئ وأدوات السالمة يف حالة حدوث أي طارئ.

دور وأهمية 
وأشــاد وزير الداخلية بأهمية هذا املرشوع الســياحي ودوره 
املستقبيل يف تنشيط السياحة بحرضموت، مشرياً إىل أهمية الترسيع 
يف اإلنجاز وفق الربنامج املعد والدراسات الفنية للمرشوع، يف سبيل أن 
يرى هذا املرشوع السياحي النور قريباً وينعم بخدماته كافة املواطنني 

العسكريني واألمنيني واملدنيني.

متنفس سياحي 
بدوره أوضح محافظ حرضموت أن مرشوع املجمع الســياحي 
لنادي الضباط يعد من أبرز املشــاريع االقتصادية والسياحية التي 
ستخدم البنية التحتية للمحافظة واملؤسستني العسكرية واألمنية، 
مبيناً أن املرشوع سيكون بمثابة املتنفس للضباط والصف والجنود 
كافة وعائالتهم، وسيخدم عامة املواطنني عرب املكونات السياحية 

والرتفيهية للمرشوع.

كما وضع اللواء حيدان إكليالً من الورود عىل رضيح الجندي املجهول 
بالنصب التذكاري وساحة شهداء، وقد وضع وزير الداخلية اللواء 
الركن إبراهيم حيدان ومحافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء الركن فرج ساملني البحسني باملكال إكليالً من الورد عىل 
رضيح الجندي املجهول بالنصب التذكاري وساحة شهداء حرضموت 

بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لتحرير ساحل حرضموت.

وجرى خالل مراسم وضع اإلكليل قراءة سورة الفاتحة عىل أرواح 
شهداء النخبة الحرضمية الذين قدموا أرواحهم فداء يف سبيل تحرير 
ساحل حرضموت من قبضة التنظيمات اإلرهابية وأن ينعم املواطن 

باألمن واألمان واالستقرار يف حرضموت. 

 مركز شرطة بروم
بعد ذلــك زار وزير الداخلية ومحافــظ حرضموت قائد املنطقة 

العسكرية الثانية إدارة األمن والرشطة بمديرية بروم.

واطلع الوزير حيدان واملحافظ البحسني خالل الزيارة عىل سري 
األعمال األمنية ومستوى إنجاز القضايا األمنية ومعامالت املواطنني 
وشــكاواهم والبالغات املقدمــة، متعرفني عىل أبــرز الصعوبات 

واإلشكاليات التي تواجه قيادة وأفراد إدارة أمن بروم.

وشدد وزير الداخلية عىل الرتكيز عىل قضايا املخدرات ومكافحتها، 
ملا يرتتب عليها من مخاطر وأرضار تؤثر عىل الفرد واألرسة واملجتمع، 
حاثاً عىل أهمية االنضبــاط وااللتزام وتنفيذ املهام األمنية وتكثيف 

أعمال الرقابة داخل املنطقة ومكافحة الجريمة.

اجتماع أمني 
ويف وقت الحق ترأس وزيــر الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان 
ومحافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة 
األمنية باملحافظة اللواء الركن فرج ساملني البحسني اجتماعاً للجنة 

األمنية بحرضموت.

وناقشت اللجنة األمنية بحرضموت مستجدات األوضاع األمنية 
باملحافظة وما تشهده املديريات من استقرار أمني ملحوظ والتعاون 
املتبادل بني كافة املؤسسات العسكرية واألمنية بحرضموت بإرشاف 
مبارش من رئيس اللجنة األمنية باملحافظة يف سبيل أن ينعم املواطن 

باألمن واألمان واالستقرار يف ربوع حرضموت.

قيادة واحدة 
وأعرب وزير الداخلية عن انطباعه الجيد ملا ملسه من تناغم كبري 
بني قيادات السلطة والجيش واألمن التي انعكست نتائجها باستتباب 
األمن واستقراره يف عموم حرضموت مشيداً باإلنجازات الكبرية التي 
تحققت يف ســاحل حرضموت واملتمثلة يف استعادة األمن والنظام 
وإعادة مؤسسات الدولة بعد تحريرها من التنظيمات اإلرهابية مشرياً 
إىل أن بعض املحافظات تعاني من االنفالت األمني والذي ينعكس تأثريه 
بالرضر عىل املواطنني مؤكداً عىل أهمية توحيد األجهزة األمنية تحت 

سقف قيادة واحدة.

وأكد اللواء الركن حيــدان عىل أهمية توحيد القــرارات وزيادة 
االستمرار والتمســك بهذا النهج حفاظاً عىل حرضموت والوطن 
عامة  الفتاً بأن االستقرار األمني يشّكل بيئة خصبة لالستثمار وبناء 
املجتمعات، وقال: "ملسنا خالل الزيارة خطوات كبرية من قبل السلطة 
املحلية يف حرضموت  ملواجهة ما يؤرق املواطنني من خالل االهتمام 
بقطاعات الكهرباء واملياه والصحة واألمن وكافة املجاالت" الفتاً إىل 
أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات للحفاظ عىل مؤسسات الدولة 

وعدم املساس بها للحفاظ عليها وبقائها للمجتمع وألبناء الوطن.

حفظ األمن 
بــدوره أوضح محافظ حرضمــوت أن اللجنة األمنية تعقد 
اجتماعات دورية وبشــكل مســتمر لتقييم الوضع األمني يف 
املحافظة ووضع الحلول الجذرية الالزمة وتاليف األخطاء إن وجدت 
إىل جانب وضعها للخطط العسكرية واألمنية يف سبيل حفظ أمن 
املحافظة من التنظيمات العدائية وأشــاد بدور أعضاء اللجنة 
األمنية وتعاونهم فيما بينهم البني يف سبيل أن تنعم املحافظة 

باألمن واالستقرار.

المساهمة المجتمعية 
ويف لقائه بالشخصيات االجتماعية والقبلية وأعضاء مجليس النواب 
والشورى والوكالء بمحافظة حرضموت وبحضور وكيل املحافظة 
لشؤون الدفاع واألمن العميد صالح لحمدي أكد وزير الداخلية اللواء 
الركن إبراهيم حيــدان عىل أهمية املســاهمة املجتمعية من قبل كافة 

املواطنني لحفظ األمن واالستقرار يف عموم الوطن.

وأشار وزير الداخلية إىل أن بعض املحافظات تعاني من االختالالت يف 
املنظومة األمنية بسبب عدم احتكام كافة قوات الجيش واألمن لرأس 
الهرم بالسلطة مؤكداً أن حرضموت تميزت بانصياع كافة املؤسسات 
العسكرية واألمنية تحت قيادة السلطة املحلية باملحافظة ورئيس 

اللجنة األمنية.

ونفى اللواء الركن حيدان ما تناقلته وسائل التواصل االجتماعي 
من إشاعات، هدفها خلق الرصاعات والنزاعات واملشاكل حاثاً 
عىل أخذ املعلومات من مصادرها وعدم تصديق اإلشاعات التي 
يروج لها البعض منوهاً بخطورة اإلشاعة وانتشارها بشكل كبري 

يف الوطن.

وناقش اللقاء الجوانب األمنيــة مع عدد من القيادات املجتمعية 
بحرضموت ودور املجتمع املساهم واملســاند لألجهزة العسكرية 
واألمنية يف تثبيت دعائم األمن واالســتقرار، وجــرى خالل اللقاء 
مناقشة بعض الجوانب األمنية املجتمعية وسبل تطويرها وتفعيل 

دور املواطنني بشكل أكرب يف سبيل استقرار األمن داخل املجتمعات.

وتطرقت القيادات املجتمعية إىل بعض املشاكل التي يعاني منها 
أفراد الجيش واألمــن، مطالبني بانتظــام رصف رواتب األجهزة 
العســكرية واألمنية وتأمني لهم العيش الكريم، مشيدين بتالحم 
أبناء حرضموت منذ تسلمهم زمام األمور يف املحافظة عقب تحرير 
املكال وساحل حرضموت، واصطفافهم تحت قيادة واحدة ملحاربة 
الخاليا املعادية لحرضموت، مثمنني جهود إدارة مكافحة املخدرات 
بساحل حرضموت وعملها يف مكافحة املمنوعات وضبط املتعاطفني 
واملروجني واملهربني، مؤكدين عىل أهمية أن تقدم الوزارة الدعم الالزم 

لهذه اإلدارة املهمة.

حرض اللقاء أعضاء مجليس النواب والشورى، وعدد من الوكالء 
والوكالء املساعدين بحرضموت، وعدد من مديري العموم للمكاتب 

التنفيذية واملديريات بساحل حرضموت.

مراكز صيفية للحشد والتجنيد
ومنُذ أيام بدأت مليشيا الحوثي اإلرهابية يف 
عدد من مناطق سيطرتها، عمليات واسعة يف 
الحشــد والتجنيد ملقاتلني جدد عرب استهداف 
طلبة املدارس مــن الصغار يف الســن، وكذا 
املراهقني تحت الفتة انطالق ما تسمى بـ"املراكز 

الصيفية".  
وبحســب مصادر مطلعة يف صنعاء "فإن 
املليشيا الحوثية خصصت أكثر من 600 مليون 
ريال كتكاليف لطباعة أكثر من 40 ألف كتّيب" 
تحوي تلك الكتّيبات - وفق ما نقلت صحيفة 
"الرشق األوسط" - "خطبًا ومحارضات طائفية 

وميزانية تشغيلية" لتلك املراكز. 
وذكرت إن مليشيا الحوثي اإلرهابية دشنت 
هذه املراكز قبل عدة أيام، الستقطاب أكرب عدد 
من املقاتلني الجــدد إىل صفوفها وإعداد جيل 

جديد يحمل أفكارها املتطرفة.
وبحســب املصادر، فإن املليشــيا الحوثية 
تهدف حالًيا عرب تأسيس 6 آالف مركز صيفي 
إىل تلقني ما يزيد عىل 650 ألف طالب )أغلبهم 
من صغار السن( ثقافة املوت والحقد والطائفية 
والكراهية، وذلك عرب 24 ألف معلم أخضعتهم 
الجماعة لــدورات مكثفة يف العاصمة صنعاء 
وريفهــا، ويف كل من إب، وصعــدة، وعمران، 
واملحويت، وريمة، وحجة، ومناطق أخرى تحت 
سيطرتها يف محافظات الحديدة، والجوف، وتعز، 

والبيضاء، والضالع، ولحج، ومأرب.
ووفق معلومات وأرقام، تحصلت عليها »الرشق 
األوسط« بعدة محافظات تحت سيطرة املليشيا، 
فإن إجمايل عدد املراكز التي أنشأتها املليشيا أخريًا 
يف ريف صنعاء، يصل إىل حوايل 900 مركز صيفي، 
وتستهدف قرابة 35 ألف طالب وطالبة بعدد من 
املديريات والقرى، يف حــني يصل عدد املراكز يف 
محافظة إب وحدها، إىل ما يزيد عىل 850 مركزًا 
موزعة عىل 20 مديرية ويــرشف عىل إقامتها 

2300 شخص ما بني مدير ومرشف ومدرس.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: "إن عدد 
املراكز الصيفية الحوثية بمحافظة ذمار بلغت 
300 مركز موزعة عىل 12 مديرية، منها 100 
مركز خاص بالطالبات، يف حني تسعى الجماعة 
إىل استقطاب نحو 3 آالف و500 طالب وطالبة 

كحصيلة أولية بذات املحافظة".
ووضعت املليشــيا الحوثية املدعومة إيرانًيا 
توقعات بأن عــدد الطلبــة والطالبات الذين 
ســتتمكن من إلحاقهم يف مراكزها ســيصل 
إىل 25 ألف طالــب وطالبة من مختلف املراحل 
التعليمية باملراكز الصيفية يف محافظة صعدة، 
بينما تعتقد ذات الجماعــة بأن نحو 50 ألف 
طالب وطالبة يف العاصمة صنعاء سيلتحقون 

هذا املوسم لتلقي أفكار الجماعة بمراكزها.
وتطمح املليشيا أيًضا، طبًقا للمصادر، إىل 
استقطاب أكثر من 26 ألف طالب وطالبة 
يف محافظة عمران، ونحو 30 ألف طالب 
يف الحديــدة، و21 ألفا يف حجة، إىل جانب 
18 ألف طالب وطالبــة يف تعز)املناطق 
غري املحررة(، وجميع هذه األعداد تتوقع 
املليشيا الحوثية املدعومة إيرانيًا أنها مجرد 

حصيلة أولية تقريبية.

الجريمة المنسية
ويف تقرير حقوقــي حديث صادر عن املركز 
األمريكي للعدالة، كشف عن آالف االنتهاكات 
ملليشــيا الحوثيني املتمردة املدعومــة إيرانًيا 
طالت العملية التعليمية يف اليمن خالل السنوات 
الخمس املاضية، قال: إنه "تحقق من استخدام" 
املليشيا الحوثية يف مختلف املناطق الخاضعة 
لسيطرتها "للدورات الصيفية كمناسبة لنرش 
فكرها العقائدي ورفد الجبهات باملقاتلني ولو 

من صغار السن". 
ورصد التقرير الذي حمــل عنوان "الجريمة 
املنســية" وُصدر  األحد، آثار الحرب عىل قطاع 
التعليم يف اليمــن من العــام 2014م إىل العام 
2020م، وكذا االنتهــاكات التي طالت العملية 
التعليمية واألرضار املادية والبرشية التي لحقت 
بها من قبل املليشيا الحوثية، مشرياً إىل أن الحرب 
يف اليمن تســببت بخروج التعليم عن التقييم 
العاملي لجودة التعليم وفًقا ملؤرش جودة التعليم 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي "دافوس".

ويف التقرير الذي تطرق إىل االنتهاكات الحوثية 
بحق التعليم يف اليمن، أشــار إىل توثيق تجنيد 
املليشيا يف محافظتي صنعاء، وعمران، خالل 
العام املايض فقط 211 طفالً دون سن الـ15 
سنة، متطرًقا التقرير إىل تجنيد املليشيا الحوثية 
عدد )57( طفالً من طالب مدرسة واحدة هي 
مدرسة العلم واإليمان بمديرية بني حشيش، 
رشق محافظة صنعاء، وقد قتلوا جميعهم يف 

جبهات القتال.

ولفت إىل قيام مليشــيا الحوثــي املتمردة 
املدعومة إيرانًيا بإجــراء تغيريات جوهرية يف 
املناهج الدراسية، تقوم عىل أساس العنرصية 
والطائفيــة والتحريض الدينــي واملذهبي، 
وممارســة التحريض الطائفي عرب اإلذاعات 
يف املدارس بشــكل ممنهج يف )12( محافظة 

تسيطر عليها.

تحذير حكومي 
يف سياق متصل، حذرت الحكومة من املخاطر 
الكارثية إلقامة مليشــيا الحوثــي املتمردة 
املدعومة من إيران مئات املعسكرات يف العاصمة 
املختطفة  صنعــاء، وكذا يف باقــي املناطق 
الخاضعة لســيطرتها تحت غطاء ماتسمى 

"املراكز الصيفية".
وقال وزيــر اإلعالم والثقافية والســياحة 
معمري اإلرياني: إن "مليشيا الحوثي تستخدم 
ما تســميها "املراكز الصيفية" الســتدراج 
واستقطاب األطفال وطلبة املدارس، وتعبئتهم 
باألفــكار الطائفية املســتوردة مــن إيران، 
وتجنيدهم والــزج بهــم يف مختلف جبهات 

القتال ".
وأرجع وزير اإلعالم يف ترصيح نقلته وكالة 
األنباء "ســبأ" ســبب ُميض مليشيا الحوثي 
املتمردة يف هذا املخطط الخطري إىل غسل عقول 
مئات اآلالف من األطفال يف مناطق سيطرتها، 
باإلضافــة لصناعــة جيل مــن اإلرهابيني 
واملتطرفــني املؤدلجني بالشــعارات العدائية 
وثقافة املوت والكراهية لآلخر ، وتحويلهم إىل 
أدوات للقتل ونرش العنف والفوىض واإلرهاب يف 

اليمن واملنطقة والعالم.
وحذر من مغبة هذا التصعيد ملليشــيا الحوثي 
واصًفــا إيــاه بـ"الخطري" الذي يهدد النســيج 
االجتماعي والســلم األهيل يف اليمن وقيم العيش 
املشــرتك بني اليمنيني لعقود قادمة، يف ظل حراك 
دويل لوضع نهاية للحرب وإحالل السالم، لتؤكد أنها 
مليشيا ال تتقن سوى الحرب وال تفقه لغة السالم ".

وناشد اإلرياني كل أب وأم يف املناطق الخاضعة 
لسيطرة مليشيا الحوثي الحفاظ عىل أبنائهم 
وعدم تسليمهم سلعة رخيصة ملليشيا إرهابية 
ال تكرتث بمصريهم، وتــزج بهم يف هجمات 
انتحارية بمختلف جبهــات محافظة مأرب، 
وتستخدمهم وقودا ملعاركها العبثية، وقربانا 
لتنفيذ أجندة أسيادها يف طهران ونرش الفوىض 

واإلرهاب يف املنطقة .
وطالب اإلريانــي املجتمع الــدويل واألمم 
املتحدة واملبعوثني األممــي واألمريكي القيام 
بمســؤولياتهم القانونية واألخالقية إزاء هذه 
املمارسات، والضغط عىل مليشيا الحوثي لوقف 
عمليات اغتيال الطفولة يف اليمن، وتحويل مئات 
اآلالف من األطفال إىل قنبلة موقوتة، ومصدر 

لتهديد األمن والسلم اإلقليمي والدويل.

 مراكز العبودية 
من جانبه، رئيس هيئة األركان العامة، قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري بن عزيز، 
دعا جميع "املواطنني يف مناطق سيطرة مليشيا 
الحوثي بمنع أبنائهم مــن االلتحاق باملراكز 
الصيفية الحوثية التي تستهدف زرع األفكار 

الطائفية والعنرصية لدى األطفال". 
ووصف الفريق بن عزيز يف تغريدة نرشها عىل 
حسابه يف موقع التدوين االجتماعي "تويرت": 
تلك املراكز التي تقيمها مليشيا الحوثي االنقالبية 
لطالب املدارس خــالل العطلة الصيفية يف كل 
املحافظات الواقعة تحت سيطرتها بمراكز تعلم 
العبودية، محذراً من مخاطر السماح لألطفال 
األبرياء بااللتحاق بتلك املراكز الطائفية التي 
تحث عىل التحريــض والعنف والبغضاء وبث 

الكراهية يف املجتمع.
وخاطب رئيس هيئة األركان جميع اآلباء يف 
مناطق سيطرة املليشيا بالقول: "من ترك فلذة 
كبده فريسة لهم يرضعوه العبودية والكراهية 
والحقد يستحمل ذنوبه إىل يوم القيامة، وسوف 

يبكيه قريباً".

عزوف مجتمعي 
الصحفي فؤاد العلوي، يشري يف تغريدة له عىل 
موقع التدوين االجتماعي املصغر "تويرت" إىل 
أن "هناك عزوفاً مجتمعياً عن االلتحاق بمراكز 
مليشيا الحوثي اإليرانية - التي تسميها مراكز 
صيفية - لذا تلجأ املليشــيا لتهويلها إعالمًيا 
بالحديث عن أعداد هائلة من امللتحقني" لدى 

مراكزها الطائفية تلك. 
وبحسب العلوي، فإن ذلك التهويل الذي تتبناه 
املليشيا الحوثية يأتي "يف محاولة منها للضغط 
إعالمًيا عىل املواطنني بإيهامهم أن املجتمع كله 
بات ملتحًقا بهذه املراكز، وما عليهم ســوى 

اللحاق بالبقية".

المليشيا تفخخ عقول النشءالمليشيا تفخخ عقول النشء

طـفـولة مـهـددة باالبادةطـفـولة مـهـددة باالبادة
يف انتهاك صارٍخ للطفولة يف اليمن، دأبت عليه مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة إيرانيًا منُذ بدء الحرب يف اليمن يف العام 2014م 
تعتزم هذه املليشيا يف مختلف املناطق الخاضعة لسيطرتها تجنيد 
ما ال يقل عن 50 ألف طفل مع نهاية الصيف املقبل عرب ما تسمى 

بـ"املراكز الصيفية" التي أنشأتها يف مختلف تلك املناطق. 

تتحدث مصادر مطلعة أن املليشيا الحوثية املدعومة من إيران 
طلبت من املرشفني التابعني لها والتي تطلق عليهم اسم "مرشفني 
ثقافيني" تجنيد 50 ألف مقاتل، يتم نهاية الفصل الصيفي الزج 

بهم يف الجبهات بعد تهيئتهم نفسيًا وجسدًيا. 

   تقرير / عارف القارني
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العميد/ عبده محسن الرماح... مواقف شجاعة خالدة

رئيس اجلمهورية: كان الفقيد مثاالً للقائد الفذ واجلندي املخلص
نائب الرئيس: للرماح مواقف وطنية شجاعة وأدوار بطولية

وزير الدفاع: كان قائدًا متميزًا ومثاال في االنضباط والكفاءة واإلخالص للوطن
رئيس األركان: للفقيد تضحيات جسيمة في سبيل القضية الوطنية

الفقيد الراحل العميد عبده محسن 

الرماح واحد من القيادات العسكرية 

املخلصة التي إنحازت بوالء مطلق إىل 

صف الوطن، فكان من أوائل القادة 

العســكريني الذين عملوا عىل إعادة 

تأســيس وحدات الجيش وإعدادها 

معنويا وعســكريا، وذلك من خالل 

عمله ركــن توجيــه وتدريب وقائد 

عســكري خاض عدداً مــن املعارك 

ضد عنارص القاعــدة، وختم حياته 

مقاوما ومناضال ومقاتال شجاعا ضد 

مليشيا الحوثي اإلرهابية كقائد للواء 

81مشاة.

تميز العميد الرمــاح بحبه للعمل 

املســؤوليات  العســكري وتحمله 

بكل تفان وإخالص، ســواء األعمال 

اإلدارية أو يف امليدان وســاحة الدفاع 

عن الوطن. 

وقد أشاد بأخالقه الفاضلة وحنكته 

العســكرية وشــجاعته وإقدامــه 

وتضحياته وبطوالته فخامة رئيس 

الجمهورية املشــري الركــن عبدربه 

منصور هادي القائد  األعىل للقوات 

املسلحة وذلك يف برقية عزاء ومواساة 

بعثها إىل أرسة ومحبي الفقيد العميد/ 

الرماح الذي رحل وهو يؤدي واجبه 

الوطني يف معركــة الحرية والكرامة 

ضــد مليشــيا االنقــالب  الحوثية 

اإلرهابية.

وأعرب فخامــة الرئيس يف برقية 

العزاء واملواســاة عن مناقب الراحل 

وتضحياتــه يف ســبيل الدفاع عن 

الوطن.. مشــرياً إىل عطائه الوطني 

وتضحياتــه وما قدمــه من خدمة 

للقوات املســلحة بكفاءته العلمية 

والعملية والعسكرية حتى وفاته بطال 

شامخا عزيزا.

حياة حافلة
نائب رئيــس الجمهورية الفريق 

الركن/ عيل محسن صالح من جانبه 

أشاد يف برقية عزاء ومواساة يف رحيل 

العميد/ عبده محسن الرماح بمناقب 

الفقيد البطولية وتضحياته ومواقفه 

الشــجاعة وكفاءته العســــكرية 

والقيادية، وما عرف عنه من إخالص 

وتفان يف مختلــف املناصب واملواقع 

العسكرية التي شــغلها طوال مسرية 

حياته الحافلة بالعطاء والبطوالت.

قائد قدوة
وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد 

عيل املقديش قال: إن الفقيد العميد/ 

عبده محسن الرماح قائد اللواء 81 

مشاة قدم  تضحيات وأدواراً نضالية 

يف الدفاع عن الثــورة والجمهورية 

ومكتسباتهما العظيمة، وله مواقف 

وطنيةثابتــة وشــجاعة يف مختلف 

مراحل النضال الوطني.

منوهــا إىل أن الفقيــد كان قائدا 

متميزا ومثــاال رائــدا يف اإلخالص 

والوفــاء واالنضبــاط والكفاءة يف 

مختلف املهام واملناصب التي تقلدها 

واملهام التي تم تكليفــه بها، وكان 

شــجاعا مقداما يقــف يف مقدمة 

الصفوف بشجاعة واستبسال خالل 

املعارك التي قادها وشارك فيها ضد 

املليشيا الحوثية املدعومة من إيران 

ورابط يف مواقــع وميادين الرشف 

والفداء حتى توفاه األجل.

إسهامات وطنية
 رئيس هيئة األركان العامة رئيس 

العمليات املشــرتكة الفريق الركن/ 

صغري بن عزيز، بدوره أشاد بمناقب 

الفقيد الرماح ومواقفــه النضالية 

وإســهاماته يف بناء وتطوير القوات 

املسلحة والدفاع عن الجمهورية.

وأشــار رئيس هيئة األركان إىل أن 

الفقيد كان من أوائل الضباط الذين 

لبوا نداء الواجب وتقدموا الصفوف 

ملواجهة مليشيا اإلرهاب والكهنوت 

واملرشوع اإليراني، وبذل يف ســبيل 

القضية الوطنية تضحيات جسيمة.

ويف عــدد مــن برقيــات العزاء 

واملواســاة التي بعثها كل من رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 

ورئيس مجلــس النواب ســلطان 

الربكانــي ورئيس مجلس الشــورى 

الدكتور أحمــد عبيد بن دغر

برحيل العميد/ عبده محسن الرماح 

وهو يؤدي واجبه الوطني يف جبهات 

القتــال، أشــادت يف مجملها بدوره 

الوطنــي ودفاعه عــن الجمهورية 

واملكتسبات الثورية والثوابت الوطنية 

بإخــالص طوال حياته العســكرية 

املليئة باملالحم الخالدة.

من جهته أكــد محافظ محافظة 

ريمــة اللواء/ محمد عــيل الحوري 

بــأن الفقيــد العميد الرمــاح كان 

مقاتال جســورا ونموذجا يف القيادة 

والجندية ووطنيا مخلصا وقائدا فذا 

وإداريا مقتدرا له إســهامات كبرية 

يف بناء الجيــش الوطني والدفاع عن 

الجمهورية ومواجهة مليشيا الحوثي 

االنقالبية، وبرحيله فقدت املؤسسة 

العسكرية واليمن واحداً من رجالها 

املخلصني.

وأضاف الحوري: لقد تمسك الفقيد 

الرمــاح بمبادئ األحــرار وخاض 

غمار النضال بكل شــجاعة مواجها 

مليشــيا الحوثي املدعومة من إيران 

حتى لحظاته األخرية.

رمز جمهوري
مدير دائرة شؤون الضباط العميد/

عيل محمد الحوري شارك يف تشييع 

الفقيد وتحدث عن أدواره وبطوالته 

وتضحياته قائال:عرفنا الفقيد وعرفه 

الوطن شجاعا باسال كفؤاً وبرحيله 

خرست القوات املســلحة رمزا من 

رموزها وعلماً من أعالم الجمهورية.

وأشــار إىل أن الفقيد الرماح كان 

مثاالً للقيــادة والجندية يف كل املهام 

واملناصب التــي توالها خالل حياته 

النضالية، وأحــد املناضلني األحرار 

الذين أفنوا حياتهم يف خدمة الوطن 

وحماية الجمهورية.

كما تحدث عن الفقيد وشــارك يف 

تشــييع جثمانه مستشــارو وزير 

الدفاع العميد محمــد عيل الجرادي 

واللواء محمد الحبييش وعدد من قادة 

األلوية ورؤســاء الهيئات ومــدراء 

الدوائر وقيادات عســكرية وأمنية 

ووجاهات مدنية.

وقــد أشــاروا اىل أدواره الوطنية 

وبطوالته الخالدة وأسلوبه القيادي 

النموذجي املتفرد.

الوطنية  بمواقفــه  وأشــــادوا 

وتضحياته النضاليــة الكبرية التي 

سطرها خالل حياته الزاخرة بالعطاء 

والتفاني يف خدمة الوطن.. مشــريين 

إىل أن الفقيد كان من القادة األوفياء 

للقســم والرشف العســكري، ومن  

الضباط والقيادات العسكرية البارزة 

الذين استجابوا لنداء الواجب وهبوا 

للدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيا 

الحوثي املدعومة من إيران.

بعد حياة وطنية حافلة بالعطاء واإلنجازات والتضحيات والبطوالت 

ترجل فارس البندقية واملنرب العميد/ عبده محسن الرماح قائد 

اللواء81مشاة بعد أن سطر املالحم وخاض الحتوف ووقف شامخا 

يف خدمة الوطن بارا بقسمه العسكري متنقال يف ميادين الرشف 

والبطولة يؤدي واجبه الوطني ضد كل من يسعى إىل تمزيق الوطن 

ونرش الفوىض واإلرهاب وارتكاب الجرائم.

 رحل العميد الرماح وبندقيته موجهة صوب مليشــيا الحوثي 

االنقالبيــة اإلرهابية املدعومة من إيران ومرتســه يف الخطوط 

األمامية يذود عن حياض الوطن ويدافع عن الثورة والجمهورية 

والثوابت واملكتسبات الوطنية.

 توفيق الحاج

 توفيق الحاج

إن أصعب لحظات الزمن تلــك الثواني التي 

يتلقى فيها األحرار خــرب رحيل القادة األبطال 

الذين تربعوا يف ضمائرهم بتاريخ مشحون بألق 

النضال والكفاح.

فاألحــرار يتأثرون بعمــق ويبكون بصمت 

لرحيل األبطال والقادة الذين ساروا نحو الخلد 

يرسمون العز والفخار ويشيدون رصوح املجد 

لكنهم رغم األلم يعتربون رحيلهم شــاهد عز 

يتأسون به وزاداً نضالياً يستلهمون منه اإلباء.

فهاهو القائد العميد عبده محسن الرماح قائد 

اللواء81 وأحد قادة ريمة األبطال يودعنا ويرحل 

إىل السماء بعد أن جعل الدفاع عن الجمهورية 

واليمن مصــريا محتوما ال تهاون فيه وحقيقة 

مطلقة ال تخاذل عنها.

رحــل الرمــاح القائد بعد أن عــاش يتحىل 

بالصفات الحميدة وظل لطيف الطبع لني الجانب 

رصيح القول عال الهمة حتى أخر شهقة نفس.

رحل بعد حيــاة حافلة آمــن فيها إن األجل 

محتوم، وإن الرزق مقسوم، فلم يلتفت لربيق 

الدرهــم والدينار ولم يكرتث للجشــع الداعي 

للغفلة عن أهداف الحياة السامية التي ينشدها.

رحل العميد الرماح الرجــل العصامي الذي 

تربى يف رصح اإلباء وشــب عىل حــب الفداء 

ومقارعة العــداء متجلببــا بكربيائه الوطني 

وشموخه الريمي. 

رحل عزيزا مجيدا مجاهدا بعد أن كان رقما 

صعبا يف وجــه املشــاريع التمزيقية وطيش 

املجاميع الغوغائية. 

رحل مجاهدا مقاوما تتأجج يف وجدانه حمم 

ثورية عاتية تحرق وجه العدو وتبعث يف األجيال 

حماساً جمهورياً ال ينطفئ.

 رحل بعد أن صنع املعروف للجميع وكان مرفأ 

ترسو عليه قوارب الحيارى ونورا تلتمس منه 

القلوب اليائسة جذوة اآلمال.

رحمك الله أيها الوطنــي النقي، لقد حملت 

أمجاد أيلــول خفاقة وانطلقت بكل شــجاعة 

وإقدام تهد البؤس وتمزق وجه اإلمامة وتواجه 

قاتيل الشعب ببندقيتك التي تصنع فجرا جديدا 

نحيا بطلعته حياة ال يكدرها كنهوت.

العميد/ الرماح في سطور
- ولد يف محافظة ريمه عام .1964م.. مديرية 

السلفية عزلة النوبة. 

- التحق بالقوات املســلحة عام 1980 م.. يف 
اللواء األول مشاة يف محافظة صعدة.

المؤهالت:
- خريج الثانويــة العامة مدرســة النوبة 

السلفية. 

- حصوله عىل البكالوريوس جامعة صنعاء.. 
كلية الرشيعة والقانون. 

املؤهالت العسكرية.

- دورة الصاعقة وحصوله عىل املركز الثاني 
فيها. 

-  مدرسة املشاة عام 83_84.

- الدفعة 11صف ضباط وحصوله عىل املركز 
الثالث عىل الدفعة.

- تخرجه من املعهد اإلداري العسكري الدفعة 
15 صف ضباط مساعدين عام 1986م.

- مســاعد الدورات التنشيطية صف ضباط 
الحركة النظامية للواء األول مشاة عام 1993م.

- عدة دورات توجيه وإرشاد لضباط  القوات 
املسلحة يف دائرة التوجية املعنوي بصنعاء عام 

2005م.

- دورة قيادة الكتائب عام 2007م.

- تخرج من مدرسة القوات الخاصة لقيادة 
الكتائب عام 2007 _2008م.

- عدة دورات مهام قتالية. 

- عدة دورات تدريبية وتنشيطية وخاصة يف 
اللواء األول مشاة.

األعمال والمناصب العسكرية:
- قائد فصيلة الدبابات يف اللواء األول مشاة. 

- ركن السيطرة واالتصال يف اللواء األول مشاة. 

- ركن تدريب اللواء األول مشاة. 

- ركن برشية اللواء األول مشاة 23 ميكا العرب 
عام 2001م

- نائب ركن التوجيه واإلرشاد يف اللواء 23 ميكا 
العرب.

- ركن التوجيه واإلرشاد للواء 135 مشاة بقرار 
رئايس. 

- مسؤول مشرتوات اللواء 135 مشاة إىل جانب 
عمل التوجيه واإلرشاد. 

- قائد الكتيبة الرابعة مشــاة يف اللواء 135 
مشاة إىل جانب األعمال األوىل توجيه ومشرتوات. 

- ركن التسليح واإلمداد يف مهمة ضد عنارص 
اإلرهاب يف وادي حرضموت. إىل جانب األعمال 

السابقة. 

- ركن توجيه املنطقة األوىل سيئون. 

- التكليف بمهام قتالية واسنادية خالل املعارك 
ضد عنارص اإلرهاب والتمرد.

األوسمة والشهادات التقديرية:
- وسام الواجب الوطني. 

- وسام الرشف والبطولة. 

- وسام ثورة 26 ســبتمرب و14 أكتوبر و30 
نوفمرب. 

- عدة شــهادات تقديرية بمرتبة الرشف يف 
مختلف املهام القتالية. 

تم تكيلفه بقيادة اللواء 81 مشاة  2020م

العميد الرماح.. الراحل قبل الفجر
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نائب رئيس الجمهوريــة:

 الشهيد عرف بالصدق واإلخالص ونظافة اليد والوالء اجلمهوري
ومناهضا للحوثية بالفكر والكلمة والبندقية

 النائب العام: اللواء احلارضي حياة حافلة بالنضال والكفاح رئيس جملس الشورى: شهيد احلق والعدالة
أكد النائب العام- الدكتور/ أحمد املوساي "أن استشهاد اللواء الدكتور 
عبدالله الحارضي، محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء 
العســكري، وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الرشعية الدستورية 

والثوابت واملكتسبات الوطنية.
وقال الدكتور املوســاي:"غادرنا اللواء الحارضي، بعد حياة حافلة 
بالنضال والكفاح يف ســاحات القضاء وميادين القتال ومنابر الفكر 
والثقافة، وكان مثاالً فريداً للقائد العسكري املحّنك الذي لم يتوان لحظة 
واحدة يف تلبية نداء الوطن يف مختلف الظروف، واملفّكر املوسوعي الذي 
تعرفه منابر التنوير فارساً منافحاً عن الثوابت الوطنية ومحارباً لكل 
أشكال الجهل والتضليل التي تستهدف أبناء الشعب والذاكرة الوطنية 

الجمعية".
 وأضاف النائب العام :" لقد عرفته ساحات العدالة قاضياً ومحامياً 
بارعاً كرّس حياته يف ترسيخ مبادئ العدالة واملساواة، والدفاع عن حقوق 
اإلنسان، وكان آخرها أدواره البارزة يف محاكمة املتمرّدين املتسببني يف 
تدمري مقدرات البالد ومعاناة الشــعب واملنتهكني لحقوق الناس، وكذا 
محاكمــة العنارص اإلرهابية األجنبية التي تســللت إىل الداخل اليمني 

لالنخراط يف أنشطة إرهابية تستهدف أمن واستقرار اليمن واملنطقة".
مؤكداً "أن  الشهيد اللواء الحارضي لم يرتدد لحظة واحدة حينما دعاه 
نداء الواجب، فقد انطلق للمشاركة يف معركة الدفاع عن الحرية والكرامة 
اإلنسانية، وســطر إىل جانب رفاقه األحرار مالحم بطولية خالدة، كان 
خاللها مقاتاًل جسوراً ال يشق له غبار حتى نال رشف الشهادة وهو يف 

مقدمة الصفوف".

وزيــــر الــــدفـــــاع :

الشهيد قارع خملفات اإلمامة والكهنوت وتصدى 
ملخططات التمدد الفاريس عسكريا وفكريا وإعالميا

رئيس هيئة األركان: احلارضي رجل وهب حياته فداء للوطنرئيس هيئة األركان: احلارضي رجل وهب حياته فداء للوطن

رئيس اجلهاز املركزي لألمن السيايس ووكيل اجلهاز لشؤون األمن 
الداخيل  يشيدان بمواقف ونضاالت الشهيد اللواء احلارضي

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور، بمناقب الشــهيد اللواء 
الدكتور عبدالله الحارضي مدير 
دائرة القضاء العسكري ومواقفه 
الوطنية والنضالية التي جسدها 
خالل مشــوار حياتــه الحافل 
بالتضحية والعطــاء يف ميادين 
الرشف والبطولة وساحات النضال 

ضد مليشيا الحوثي.

 مشــيداً بمواقفــه البطولية 
وجهــوده املخلصة مــن خالل 
مشــاركته يف معــارك الحرية 
والكرامة والتصــدي لالنقالبيني 

الحوثيني .. 

أكد نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح،بــأن أدوار 
الشهيد اللواء الدكتور عبدالله  الحارضي 
مدير دائرة القضاء العسكري، يف مختلف 
املحطات الوطنية بارزة ومعروفة، ومن 
أهمها مقارعته للفئة الحوثية الضالة منذ 
لحظتها األوىل يف كهوف مران بصعدة 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.

وأشــاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد 
اللواء الدكتور عبدالله الحارضي  وأدواره 

الوطنيــة والنضالية خالل مســريته 
العسكرية والقضائية الحافلة بالعطاء". 
منوهاً إىل مسرية الشهيد اللواء الحارضي 
يرحمه الله يف مختلف املهام التي أوكلت 
إليه، واملناصب القياديــة التي تقلدها، 
ومنها رئيس نيابة املنطقة العســكرية 
الشــمالية الغربية ومدير دائرة القضاء 
العســكري، وما عرف عنــه من صدق 
وإخالص ونظافة يــد ووالء جمهوري، 
مناهضــاً للحوثية بالفكــر والكلمة 
والبندقيــة، وقطــع شــوطاً مهماً يف 
محاكمة وتجريم هذه الجماعة العنرصية 

الكهنوتية اإليرانية.

رحم الله اللواء الدكتور عبدالله 
محمد الحارضي، لم يكن عسكرًيا 
محرتًفا، وقائًدا فًذا فحسب، بل كان 
مناضاًل ُصلًبا، ومحامًيا حرًا، محًبا 
لشعبه ووطنه، بوعيه السبتمربي 
أدرك خطورة الدعوة إلمامة جديدة، 
وهو الهاشمي، فقاتلها يف مهدها، 
كما يقاتل كل سبتمربي وأكتوبري 

أصيل. 
كان الحارضي نموذجاً للقادة 
الذيــن منحونا القــدوة، متميزًا 
بعمق تفكريه، والتزامه القانوني 
ومبدئيته، يكفي أنه استشهد وهو 
يتصدى لفلول اإلمامة، استشهد 
وهــو يحاكمهم، مشــريًا إىل داء 

اليمانيني العضال، إىل اإلمامة التي 
كانت وستظل سبب بؤس اليمنيني وحروبهم وتخلفهم 

وجهلهم. 
لقد اســتحقت مأرب كل هذا العطــاء، 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. 
كل الشــكر للذيــن ســاهموا 
ويساهمون يف التصدي بثبات للعدوان 
الحوثي عىل الشعب اليمني، للتحالف 
العربي، لألشــقاء يف اململكة العربية 
الســعودية، وللرشعيــة الصابرة 

الصامدة والظافرة بإذن الله. 
رحــم الله الحــارضي وكل قادة 
املناطق وقــادة األلويــة وجنودنا 
البواسل ورجال القبائل األحرار الذين رووا بدمائهم تربة 
الوطن الغايل، كتبوا 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.

 أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل املقديش ,أن الشــهيد 
اللواء الدكتور عبدالله الحارضي مدير دائرة القضاء العسكري، كان 
واحداً من الرجاالت املخلصة والشخصيات 
االستثنائية والرموز الوطنية املتميزة التي 
ســاهمت يف بناء الوطن وخدمة املجتمع 
يف املجال األكاديمــي والقانوني والحقوقي 
والعسكري والفكري والتاريخي، كما كان 
نموذجاً فريداً يف الصدق والوفاء واالحرتافية 
واملهنية ومثاالً يف الجندية والقيادة واالنضباط 
يف ســائر املهام التي توالها واملناصب التي 
شــغلها، وكان له الفضل يف إعادة تأسيس 
وتفعيل القضاء العسكري واملحاكم والنيابات 

العسكرية يف ظروف صعبة.

وأشاد الوزير املقديش، بمواقف ونضاالت 
الشــهيد وتضحياته النادرة التي خلدها يف 
حياته الزاخرة بالعطــاء والفداء والتفاني 
يف خدمة الوطن والدفاع عن ثورته وثوابته 
وهويته وجمهوريته.. مشريا إىل أدوار الشهيد 
الحارضي يف مقارعة مخلفات اإلمامة والكهنوت والتصدي ملخططات 

التمدد الفاريس، عسكريا وفكريا وإعالميا.

أشاد رئيس هيئة األركان العامة - الفريق صغري بن 
عزيز  بمناقب الشــهيد البطــل وأدواره النضالية التي 
جّسدها خالل مسريته العسكرية والقضائية حتى نال 
الشهادة وهو يؤدي واجبه الوطني دفاًعا عن اليمن وأمنه 

واستقراره. 
وقال الفريق بــن عزيز، إن اللــواء الدكتور عبدالله 
الحارضي كان رجــالً مقداًما قدم حياته من أجل ينعم 
الشعب اليمني باألمن واالستقرار والحرية والكرامة ومن 

أجل الحفاظ 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 شــخص أو ساللة أو 
فئة ضالة مضلة. مؤكداً أن هذه التضحيات الكبرية لن 
تزيد الجيش الوطني وأبناء اليمن إال عزيمة وإرصار عىل 
امليض يف املعركة املقّدسة حتى تحقيق النرص وتحقيق 

األمن واالستقرار لليمن.

أشاد كل من رئيس الجهاز املركزي لألمن السيايس، اللواء الركن عبده محمد 
الحذيفي ووكيل جهاز األمن السيايس لشؤون األمن الداخيل، اللواء نور الدين 
اليامي بمواقف ونضاالت وتضحيات الشهيد النادرة يف خدمة الوطن والدفاع 
عن ثورته وثوابته وهويته وجمهوريته، يف ميادين الرشف والبطولة وساحات 

النضال ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية.

ونوها إىل مختلف املهام التي أوكلت إىل الشهيد الحارضي، واملناصب القيادية 
التي تقلدها ومنها رئيس نيابة املنطقة العسكرية الشمالية الغربية ومدير 
دائرة القضاء العسكري، وما عرف عنه من صدق وإخالص ونظافة يد ووالء 
جمهوري، مناهضاً للحوثية بالفكر والكلمة والبندقية، وقطع شوطاً مهماً يف 

محاكمة وتجريم هذه الجماعة العنرصية الكهنوتية اإليرانية.

املفتش العام :  اللواء احلارضي سطر بطوالت وتضحيات 
مع رفاقه األحرار يف ميادين الرشف والكرامة

أشاد املفتش العام للقوات املسلحة، اللواء 
الركن/ عادل هاشم القمريي، بمناقب الشهيد 
البطل اللواء الدكتور عبدالله الحارضي  وأدواره 
الوطنية واستبســاله يف ســبيل الدفاع عن 
الدين والوطن والثورة والجمهورية بالقانون 

والبندقية حتى لقي ربه شهيدا مجيدا.
 كما أشــاد بالبطــوالت والتضحيات التي 
سطرها اللواء الحارضي مع رفاقه األحرار يف 
ميادين الرشف والكرامة، منذ بداية الحرب التي 
فرضتها مليشيات الحوثي الكهنوتية عىل أبناء 
الشعب اليمني، وما عرف عنه من فكر وثقافة 

وشجاعة وحسن قيادة وانتماء وطني .

في أربعينية الشهيد البطل اللواء الركن/ عبدالله الحاضري:

إشــــــادات وشــــــهــــادات

احلـــــاضــري.. الـشـهـيد الـذي لـم يــغـْب!
رئيس اجلمهورية :  مشوار حياة الشهيد حافل بالتضحية 

والعطاء يف ميادين الرشف والبطولة
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هنيئًا لك نيل الشهادة
اللواء/ محسن علي خصروف*
اللواء الدكتور القايض عبدالله الحارضي مدير دائرة القضاء العسكري بطال وطنيا 

جمهوريا خالصا. 
لم يتسمر عىل كرسيه اإلداري القضائي،  ولم يغره 
هدوء املنصب ومهامــه ومهابته ووضوح تخصصه 
البعيد عن ميــدان القتال ليقــول:  ))هذا حدي ال 
أتجاوزه((  لم يفعل ولكنه حني أحدق الخطر بمأرب 
الصمود، واتسعت دائرة الخذالن الشقيق وتصاعدت 
املؤامرة، لم يرتدد يف طلب اإلذن، بإرصار، من املستوي 
القيادي األعىل ليحمل بندقيته ويذهب مع مجموعة من 
املقاتلني إىل جبهة القتال ليسهم بشكل مبارش يف درء 
الخطر عن مأرب التاريخ والبطولة والصمود،  مأرب 
اليمن، كل اليمن، فقاتل ببطولة فذة وروح استشهادية 
نادرة حتى ارتقت روحه الوطنية الجمهورية اليمنية 
الخالصة إىل بارئها نقية خالية من كل شائبة كما هي 

يف األصل. 
لله أنت أيها القايض اللواء الدكتور،  لله درك،  وهنيئا لك،  نلت الرشف الرفيع حني جدت 

بروحك دفاعا عن الوطن واملواطنة املتساوية والحرية  والعدل. 
ال أدري أين ســيخبئون وجوههم الكالحة أولئك الذين رموك بالسوء وهم لم يعرفوا 

لرشف املواطنة والوطنية معنى. 
أنت بإذن رب العباد يف الخالدين الذين سطروا بدمائهم الطاهرة تاريخهم األكثر طهرا 

ونقاء... لك املجد،
  وعزاؤنا الكبــري ألبنائه ووالدتهم الفاضلة ومحبيه من أهله وذويه، كما هي للمقاتل 
املجيد بالكلمة األستاذ سيف الحارضي وللجيش الوطني البطل وللوطن اليمني الجمهوري 

عموما وال نامت أعني املتآمرين.... النرص لليمن.

* مدير دائرة التوجيه املعنوي السابق

الحاضري مدرسة في التضحية
     الشيخ / حمود سعيد المخالفي

رحم الله الشهيد الدكتور عبدالله الحارضي مدير دائرة القضاء العسكري، الذي 
استشهد وهو يدافع عن حياض الوطن ومبادئ الجمهورية.
لقد كان الشــهيد الحارضي أحد رجال الدولة الذين 
يحرضون يف املغرم ويغيبون عند املغنم، ومثل بمواقفه 
الثابته واملنحازة للجمهورية والدولة منارة لكل الرشفاء 

واملخلصني من رجال الجيش والقوات املسلحة.
لقد كان الشهيد الحارضي مدرسة يف التضحية واإليثار 
والقيم الجمهورية ونبذ العصبيــة والعنرصية والدعوة 
للمساواة طوال حياته، وقد أصبح استشهاده يف الخطوط 
األوىل ضد أعداء الحياة والجمهورية أعظم درس يف فداء 
الوطن، وماكان لعظيم مثله إال أن يستشهد تحت ظالل 

العلم ويف ميادين العزة والرشف والكرامة.
رحم الله الشهيد الحارضي وعزاؤنا ألهله ومحبيه وكافة أبطال الجيش الوطني. 

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

99 تأبين الشهيد

الشهيد الحاضري الذي لم يغب:
البداية مع وزير األوقاف واإلرشاد - الشيخ 
محمد عيضة شبيبه، يقول :"الشهيد الحاضري 
الحاضر في قلب األحداث، كان يتفاعل معها 
بصدق، ويحضرها بإخالص، فهو أول مسؤول 
في القضاء العسكري والمدني يتولى ملف 
محاكمة المجرم عبدالملك الحوثي وزبانيته، 
وناضل حتى صدرت األحكام بتجريمهم، في 
وقت توارى فيه حتى بعض كبار المسؤولين، 

ومسكوا العصا من المنتصف".
 ويضيف الوزير في حديثه ل26 سبتمبر:" 
من يعرف الدكتور عبدالله، وأنا ممن يعرفه 
ومن وقت مبكر- فسيعرف أنه كان يحضر عند 
المغرم ويغيب عند المغنم، والكثير يعرف مدى 
قربه وقرب مكانته عند كبار المسؤولين لكنه 
النزيه، العفيف، النظيف، ال طمع، وال جشع، 

وكان مناضاًل ولم يكن تاجرًا".
 وقال الشيخ شبيبة:" إن الشهيد الحاضري 
آمن بمعركة اليمن الجمهوري ضد اإلمامة 
ملتفت  غير  بوضوح  فخاضها  العنصرية، 
لقريب أو صديق، ولم يكن القريب أو الصديق 
أكبر عنده من وطنه وقضيته". مؤكداً" كما 
أن الشهيد لم يتغير أو يجامل من أول طلقة 
في صعدة حتى آخر قطرة من دمه في جبهة 

المشجح، فعاش كبيرًا ومات كبيرا".
 محافظ محافظة صعدة - اللواء هادي 
طرشان الوائلي يقول وهو يعدد مناقب الشهيد 
كان مخلصاً  الحاضري:"  عبدالله  الدكتور 
في حبه ووالئه للجمهورية والجمهوريين، 
وكان صداحاً بمايؤمن به، واضحاً في والئه 
وانتمائه، اليتلون واليجامل وال يساوم رغم 
أنه كان بإمكانه أن يتولى أعلى المناصب في 
صفوف الساللة الحوثية بحكم مكانة أسرته 
وقرب عرقه ونسبه من الهاشمية، لكنه أحب 
الوطن بصدق، وحارب من أجله بصدق، وبكل 
الوسائل ومن كل المنابر حتى ختم نضاله 

بمواجهتهم في الجبهة عسكريا".
 يضيف الوائلي" وكأني به يردد قول شهيد 
الثورة وقدوة الثوار الشهيد محمد محمود 
الزبيري  وهو يجود بنفسه ودمه الطاهر ينزف 

بغزارة في ساحة المعركة:
"بحثت عن هبة أحبوك ياوطني

 فلم أجد لك إال قلبي الدامي ".

 آثر المتارس على المكاتب:
النقيب / علي محمد بسباس يقول:" لقد 
نال اللواء /عبدالله محمد الحاضري مدير 
دائرة القضاء العسكري، شرف الشهادة وهو 
في الصفوف األمامية يدافع عن الجمهورية 
بها،  آمن  التي  والقضية  والعدالة  والحرية 
وناضل من أجلها، وقدم روحه رخيصة في 

سبيلها".
الجسور  المناضل  الرجل  آثر   وأضاف:" 
المبيت في  واختار  المكاتب،  الجلوس في 
األوراق  التوقيع في  المتارس، وتوقف عن 
ليوقع بسالحه البطوالت في ساحات الشرف 
والعز، وترك الحياة في المدينة ليذهب إلى ما 

تمناه طيلة حياته وهي الشهادة في سبيل 
الله".

 وقال بسباس:" استشهد اللواء الدكتور /
عبدالله الحاضري وهو يدافع عن الجمهورية 
في اليمن، استشهد وهو في أرض المعركة 
وليس على صفحات النت ومواقع التواصل 
المتارس  في  وهو  استشهد  االجتماعي، 
والخنادق وليس حتى في مكتبه، واستشهد 
وهو برفقة الجنود والمرابطين والمقاتلين 
وليس برفقة الوزراء والدبلوماسيين، استشهد 
وضميره مرتاح لما قدم في تاريخه الجهادي 
في  الوطني  وكفاحه  النضالي،  ورصيده 

مقارعة قوى التخلف واإلمامة البغيضة".

 تفاصيل أخيرة من استشهاده:
محمد ناصر دوده- أحد مرافقي الشهيد 
يتحدث عن أيامه األخيرة في الجبهات من 
خالل مرافقته له فيقول:" لقد كان الشهيد 
اللواء الدكتور عبدالله الحاضري وعلى مدى 
عدة أشهر يخرج من دائرة القضاء العسكري 
بعد أن يتم بعض األعمال القضائية ويتوجه 
إلى الجبهات إلى الصفوف األمامية، بل وأحيانا 
إلى ما بعد الصفوف األمامية مقاتالً مليشيا 
إقدام  على  شهادته  في  مؤكداً  الحوثي". 
وبطولة الشهيد في أرض المعركة بقوله:" 
في إحدى المرات دخلنا إلى خلف صفوف 
العدو وخرجنا ولم ينتبه العدو إال بعد أن عدنا 
واقتربنا من قواتنا، فصبو علينا الرصاص 

ولكن بعد فوات األوان".
وأضاف دوده:" كان الدكتور مقداماً لم أر 
مثله، بل كنت أدخل معه أحياناً في شجار 

وكان  االشتباك،  مواقع  في  تقدمه  بسبب 
كثير من الجنود الذين في المواقع لم يكونوا 
يعرفون أن الذي بجانبهم هو مدير القضاء 
العسكري اللواء الدكتور عبدالله الحاضري، 
فكان يجسد أسمى معنى للجندي المجهول".
تفاجأوا  الجنود  كثير من  أن  إلى  وأشار 
الدكتور عبدالله  الشهيد  رأوا صور  أن  بعد 
بعد اإلعالن عن استشهاده، ولسان حالهم :" 
أيعقل أن هذا الشخص كان يجلس بجانبنا في 

المتارس والمواقع بتواضعه وبساطته".
 منوها إلى أن كثير من أفراد الجيش الذين 
التقوا به بعد استشهاد الدكتور عبدالله عاتبوه 
ألنه لم يخبرهم أن الذي كان يرابط بجانبهم 

هو الدكتور عبدالله".
 ويتحدث ناصر دوده عن جانب من حياة 
أحيانا  نفسه  يهمل  كان  فيقول:"  الشهيد 
حتى في طعامه ويمضي يومه بكسرة خبز 
جافة، مما كنا نضطر أن ندخل معه في شجار 
حاد أنا والزميل حمزة الضرواني بسبب ذلك، 
ونجعله يأكل وهو شبه مكره". مؤكداً:" أن 
الدكتور عبدالله كان يعيش من أجل وطنه 
وآخرته فقط ولم يدخر لدنياه شيئاً، وطيلة 
سنوات وهو يبحث عن الشهادة حتى نالها".

جوانب من حياته المختلفة
 الدكتور شوقي الميموني- أحد الذين رافقوا 
الشهيد الحاضري منذ سن مبكر يتحدث عن 
جوانب من حياته معهم فيقول:" تعرفت على 
الشهيد في سن مبكر كانت أعمارنا حينها 17 
أو 18 عاماً، عشنا سوياً معه مع مجموعة 
من األصدقاء سنيناً طويلة تعاملنا مع بعض 

وسافرنا مع بعض، كل واحد مّنا كان لديه ما 
يميزه من الصفات، لكن لم يبرز بيننا ويتميز 
أحد أكثر من الشهيد )ابو حمزة( كنيته تلك 

األيام".
ويضيف:" كان صاحب عقل راجح منذ 
ظهرت  الكبار،  طريقة  على  يفكر  صغره 
الحكمة في تصرفاته بشكل ملفت، عاش 
له  أسري  جو  في  سيف  أخيه  مع  الشهيد 

أيديولوجيات مختلفة، 
لكن الله أراد لهم سلوك طريق مختلف فهيئ 
الله لهم المدرسة والمسجد والرفقة الصالحة 
أنارت لهم عقولهم ورسمت لهم الطريق الذي 

سيسلكوه بقية حياتهم"..
وقال الدكتور الميموني:" عاش الشهيد 
كبيراً ساميا يشق طريقه بسرعة البرق بثبات 
وإتقان وتفان وطموح قلما تجده عند غيره". 
يضيف وهو يتذكر أحد المواقف معه:"أذكر 
أن أحد األصدقاء المقربين لي وللشهيد كذلك 
كان أكبرنا سناً وعقالً ومكانة ومعرفة للرجال 
وكان يعرف الشهيد عز المعرفة، قال لي أن اأو 
حمزة يملك من المواهب والمميزات والطموح 
مناصب  لتقلد  يؤهله  ما  العالية  والهمة 
قيادية عليا في الدولة، وربما يصبح رئيس 
الجمهورية في يوم من األيام". يؤكد:" قال 
لي هذا الكالم والزال الشهيد صغير وفي بداية 

مشوار عمره".
ويضيف:" تقلد الشهيد مناصب كبيرة في 
الجيش تمكنه من العيش مع طبقة األثرياء، 

لكنني في هذه السطور أدلى بشهادة لله ثم 
للتاريخ تثبت نظافة يده وقلبه، وحينما تقرأ 
دفتر حياة الشهيد تجد أن معظمها كفاح 
وجهاد وجد واجتهاد ولم يحاول يوما طلب 

الراحة لبدنه".
 ويتحدث الدكتور شوقي الميموني رفيق 
وصديق الشهيد الحاضري عن إحدى جوانب 
تواضعه وبساطته فيقول:" اتصل بي ذات 
مرة فالتقينا بعد انقطاع طويل فقال لي أريد 
أن استشيرك في موضوع، فذهب بي إلى حي 
األندلس في صنعاء فتوقفنا ونزلنا من السيارة 
فقلت إلى أين؟ قال إلى بيتي قلت أين بيتك قال 
هذا وأشار إلى مكان اقتربت منه تفاجأت ببناء 
بسيط متواضع تحت األرض يعني البدروم! 
قلت له هل تسكن هنا؟ قال نعم هذا بيتي 
لم أستطع أن أكمله وأريد أن أبيعه، لكن هل 
أستطيع بثمنه شراء بيت جاهز، ما رأيك؟". 
يواصل حديثه مؤكداً" عندها أدركت أن الذي 
أمامي ليس إنسان فقط بل صنف من الرجال 

قلما نجد مثلهم في زماننا هذا".
وأشاد بمواقف الشهيد فيقول:" كان من 
أوائل من وقف مع دولته وجمهوريته، وظهر 
هذا جلياً في حضوره ومشاركته في حروب 
صعدة الست ضد الحوثي، وكان السباق في 
مقاومة االنقالب الحوثي منذ ساعاته األولى 
فقاومهم بقلمه ومنصبه وخبرته، وأخيرا 
قاومهم بيده حتى فاضت روحه  إلى بارئها 
في ميادين العزة والكرامة مقبالً غير مدبر، 
وذهب نظيف اليد نقي القلب سليم العقيدة 

شديد الوالء لدينه ووطنه وجمهوريته".

ما أن أعلن عن استشهاده حتى غطت 
صورته مختلف وســائل التواصل 
االجتماعي، وعجت ذات الوســائل 

بالكتابات عنه واإلشادات بمناقبه.
وجميع ما كتب عنه تضمن انبهاراً 
واندهاشاً لنضاله وتضحياته، وكيف 
أنه فضل الرباط يف الصفوف اإلمامية 
يف جبهة العزة والكرامة، عن املكوث 
يف منزله ومقر عملــه، فضالً عن 
تفضيله البقاء يف ساحات الوغاء ويف 
داخل أرض الوطــن بعيداً عن أهله 
وأوالده حتى استشــهد مقبالً غري 

مدبر.

   استطالع/ جبر صبر

 سياسيون وكـتاب وناشطون:

الشهيد احلارضي.. حضور عند املغرم وغياب عند املغنمالشهيد احلارضي.. حضور عند املغرم وغياب عند املغنم
الرباط في المتارس كان خياره دفاعًا عن الجمهورية والحرية والعدالةالرباط في المتارس كان خياره دفاعًا عن الجمهورية والحرية والعدالة
كان سباقًا في مـقاومـة الحوثي مـنذ بـداية االنـقالبكان سباقًا في مـقاومـة الحوثي مـنذ بـداية االنـقالب
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الشهيد القايض اللواء الركن الدكتور عبدالله الحارضي 
فقدته اليمن وهي يف أمس الحاجة إليه ولخرباته القضائية 

والعسكرية.

لقد فقدت اليمن عظيماً مــن عظمائها وعمالقاً من 
عمالقتها فقدت القايض والعسكري واملحارض واملربي 
والقدوة يف القضاء والجيــش والحياة الرجل املتواضع 

صاحب األخالق العالية.

عندما تجلس معه ألول مرة يخيل إليك كأنك تعرفه منذ 
وقت طويل يسحرك بحلو كالمه وسمو أخالقه وبوطنيته 

وحبه للوطن.

 وبحرقته وتأمله عىل واقعنا وبوعيه ومعرفته العميقة 
بالفكر الحوثي الســاليل العنرصي ويرى أنه ال يمكن 
التعايش معه ويجب مقارعته ومقاتلته وأن مقارعته تبدأ 
بتعرية فكره القائم عىل الضاللة والتضليل وبهدم فكرة 
الوالية القائمة عىل أدلة واهية تدحضها األدلة القرآنية 

القطعية.

وهذه الفكرة الشيطانية القائمة عىل التميز

)نحن أبنآؤ االله وأحبآؤه......(  ال بد من القضاء عليها 
ألنها دمرت اليمن واليمنيني.....الشهيد الحارضي كان 

يمكن أن يكون يف فنادق الرياض أو القاهرة أو اسطنبول 
عند أوالده أو غريها أويف مكتبه يف مأرب باعتباره الرجل 
األول يف القضاء العسكري أو معتكفا يف مسجد يف هذا 

الشهر الكريم لكنه ترك كل ذلك

 وراء ظهره ومرغ قدميه يف سبيل الله. ..متمثال قول 
الشاعر....يا عابد الحرمني لو أبرصتنا.. لعرفت أنك يف 

العبادة تلعب.

الشهيد كان يف القضاء يف املقدمة يحاكم قيادة االنقالب 
الحوثي ويف التوعية يف املقدمة يحارض ويفضح الفكر 
الحوثي ويف املعركة يف مقدمة الصفوف...كان شجاعاً 
مقداماً جريئاً يف الحق )ال يخاف يف الله لومة الئم ( وكان 
عميق التدين وقوي الصلة بالله لقد استشعر قول الله 
)انفروا خفافا وثقاال.....( فكان يف مقدمة الصفوف وتمثل 
قول الله )إن الله اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة. ....(فباع نفسه وماله لله وترك كل األلقاب التي 

حصل عليها القضائية والعسكرية والعلمية.

القايض واللواء الركن والدكتور ليحصل عىل لقب واحد 
ووسام واحد الشهيد )وال تحسبن الذين قتلوا يف سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. .....( بحث عن هذا 

اللقب كثريا حتى حصل عليه صدق الله فصدقه الله )من 
املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه. ...(هنيئا لك 
الشهادة وروحك ترسح وتمرح مع الشهداء يف حواصل 

طيور خرض يف الجنة.

 .. عندما سمعت عن استشهاده سألت أكثر من واحد 
كيف تم استشهاده ?كنت أظن ربما خرج يف زيارة للجبهة 
أو ربما بصاروخ أو لغم....ولكن جاءني الخرب اليقني أنه 
استشهد يف الجبهة وهو يقاتل ويف مقدمة الصفوف إن 
الشهيد الحارضي تكلم وحارض وحاكم الفكر الحوثي ثم 
عمد ذلك بدمه وهذه رسالة لكل اليمنيني كبارا وصغارا 
ورجاالً ونســاًء....أن انفروا اخفافــا وثقاالً وجاهدوا 
وقاتلوا هذا الحوثي  الساليل العنرصي عسكريا وفكريا، 
استشهاده ومن سبقه من الشهداء يبعث الحياة يف الشعب 
اليمني باالستمرار يف  الجهاد حتى النرص بإذن الله تعاىل. 

رحمه الله رحمة األبرار وجعله مع النبيني والصديقني 
والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا وعصم قلوب 
أهله وأحبائه بالصرب وعظم الله أجر الجميع وال حول وال 
قوة إال بالله العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا 

الله ونعم الوكيل.

استشهد اللواء الدكتور عبدالله الحارضي مدافعا 
عن الجمهورية استشهد مقبال غري مدبر استشهد 
يف جبهات العزة والرشف بينما من قدحوا يف وطنيته 
وإخالصه للجمهورية مازالوا خلف شاشات الجواالت 
ويف الغــرف املكيفة يوزعون صكــوك الوطنية عىل 
أرباب نعمتهم وقــرارات الخيانة عىل رجال الجيش 
الوطني!؟ أيها الضالعون يف الســقوط من أعطاكم 
الحق يف محاكمة القلوب والنوايا من منحكم أحقية 
تخوين رجال امليدان ؟هــل جعلكم الله أوصياء عىل 
عباده ؟صدقوني أن كل من يخــون رجال الجيش 
الوطني واملقاومة ورجال الجبهات ال يقل خطرا عىل 
الجمهورية من أذناب الساللة ودعاة االصطفاء اإللهي 
 رحم الله الشهيد القائد الدكتور عبدالله الحارضي 
وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وإنا لله 

وإنا إليه راجعون

اإلعالمي/ جميل عز الدين
صوت الحرية

البطل الدكتور اللواء عبدالله الحاضري شهيدا مجيدا 
نسأل الله ان يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء في جنات ونهر 

في مقعد صدق عند مليك مقتدر
رحمات ربي تغشاك أخي وعزيزي ورفيق درب النضال

سقى الحاضري طهر التراب الوطني بدمه، وسينام خالدا في دفء 
األرض اليمنية التي افتداها بالروح.. 

وحدها بيادة عبدالله الحاضري سنحتفظ بها ونضعها في أفواه 
المتقولين على أبطالنا، الُمخوّنين للدم المنذور للوطن. 

كل مناضل في مأرب، هو مشروع شهادة وُسقيا ورواء لألرض 
السبئية األكثر قداسة وكبرياء.

تخوين األبطال خيانة، ومحاكمة القلوب نذالة ولؤم. 
الرحمة والخلود يا دكتور

عامر السعيدي

الشهيد الحاضري هو واحد من  الرجال 
األوفياء والصادقين الذين أثبتوا  أنهم في صف 
الوطن والجمهورية والدولة لم تغريهم األموال  
ولم تؤثر فيهم دعاوى األنساب وال المناطق 
ولم يبيعوا كما باع الخونة والعمالء للداخل 
والخارج وانما ظلوا صامدين شامخين رغم 

لمز القريب واستهداف البعيد .
استشهد الحاضري كما استشهد من قبله 
الشدادي ومكرم والقشيبي والحوري وغيرهم 
المئات من جيش الجمهورية الذين صدقوا 
العهد والقسم وضحوا بأرواحهم وأموالهم 
وأبنائهم في سبيل الله ثم الوطن وما تراجعوا 

وال تخلفوا عن أداء واجبهم الوطني بل كانوا 
في مقدمة الصفوف وأوائل الشهداء .

سيف  الكبير  للصحفي  العزاء  خالص 
أسرة  ولكل  الشهيد  شقيق  الحاضري 
كافة  العسكرية  وللمؤسسة  الحاضري 
والقضاء العسكري خاصة، في رحيل علم 
من أعالم اليمن وقاض قضى حياته في خدمة 
الوطن وكرس آخر سنوات عمره إلعادة بناء 
القضاء العسكري و لمحاكمة قيادة االنقالب 

وكانت الخاتمة في جبهات العزة والكرامة .

الحسن بن علي أبكر

ترجل 12رمضــان فارس من 
الفرسان بطال مغوارا مقبال غري 
مدبر مكرا غري مفــر يف جبهة 
املشــجح إنه اللــواء الدكتور/

عبدالله الحارضي
انطلق يشــق الصفــوف إىل 
الخطوط األماميــة يقاتل قتال 
األبطال وبشــجاعة الشجعان 
يواجه عدواً معتدياً متغطرســاً 
عدواً انتهــك كل الحرمات، حتى 

لقي ربه شهيدا مجيدا. 
هنيئاً لك أيها الشهيد فقد عشت 
كل حياتك مجاهدا يف كل املحافل 
ويف كل املجاالت يف الفكر والثقافة 
يف القضاء ويف مقارعة املليشيات 
الكهنوتية الساللية بالبندقية منذ 
بداية فكرها املنحرف وتعديها عىل 
الدين والعرض والوطن، فهنيئا 
لك الشهادة نلتها والله عن جدارة 
بعد عمر حافل بالعطاء والقيم 

واملبادئ والعدالة. 
هذه ميادين الرشف والبطولة 
هــذه ميادين العــزة والكرامة 
خاضها البطل الشهيد حتى نال 

الشهادة بكل جدارة، 
فكان اختيار اللــه له كرامة 
ورشفا يف هذا الشهر الكريم وهذه 

الليايل الفاضلة. 

صحيح أن استشهادك ترك ثلمة 
ال تســد وكرساً ال يجرب وجرحاً 
بليغاً ال يندمل لكن عزاؤنا أنك فزت 
برضا املوىل عزوجل فقد اختارك 
إليه يف أفضل توقيت وأعز مكان 
وأننا نعاهد اللــه أننا عىل الدرب 

سائرون. 
فرحمة ربي تغشــاك وفسيح 
جناتــه مأواك وعظــم الله أجر 
الوطن والشــعب اليمني واألمة 
اإلســالمية والقيادة السياسية 

والعسكرية والقضائية جمعا يف 
استشهادك أيها الهامة الوطنية 
العمالقة وعظم الله أجر أرستك 
وعىل رأسهم أخيك األستاذ/سيف 
الحارضي   وولدك/محمد عبدالله 
الحارضي  وجميع أهلك وأرستك 

وألهمهم الصرب والسلوان. 
   وإنا لله وإنا إليه راجعون
وحسبنا الله ونعم الوكيل 

   عقيد/ أمين أحمد الزكري
     مدير مكتب المفتش العام

قالـــوا عن الشهيد

عــلو فـي احلـيـاة وفـي املــمــاتعــلو فـي احلـيـاة وفـي املــمــات
عبدالحافظ الفقيه

اللواء الركن القايض د.عبدالله الحارضي  شهيدا مجيدا 
يف الخالدين بإذن الله ..

القيل اليماني واملحارب واملثقف واملناضل 
الذي تحمل كثريا من الفجور يف الخصومة 
والتدليس يستشــهد اليوم يف ميادين النار 
وكان بإمكانه تجنبها واالبتعاد عنها أللف 

سبب وسبب.
عبدالله الحارضي الذي يناضل رغما عن 
كل أكاذيب وأحقاد السالليني واالنتهازيني 
التي وقــع يف مســتنقعها بعض الطيبني 
واملخلصني، لم يفارق عمله ومكتبه ومرسح 
عملياته منذ انطلقــت الحرب، كما أنه منذ 
سنتني أو أكثر يعيش بعيدا عن أوالده وأهله 

متفرغا لواجبه الوطني والوظيفي.
تواصلت به قبل استشــهاده بليلة واحدة للسالم عليه 
ورغبة يف اللقاء به اذ انقطعنا عن اللقاء املبارش لفرتة بسبب 
االنشغاالت، أجابني وهو منشغل بمرتسه وقضيته التي لم 

يتخل عنها يوما.
وكان هناك أمل أن نلتقي قريبا للمقيل الرمضاني واألفطار 

سويا، لكنها املنايا تختار أبطالها وكان نبأ رحيله الفاجعة.
رحمك الله يا دكتور عبدالله فقد صربت وناضلت بصمت.

كان اليماني الوحيد الذي بادر لعقد محاكمات لقيادة 
االنقالب، حني تخلــت املحكمة الجزائية املتخصصة وكل 
أجهزة القضاء عن مهمتهــا بادر الرجل 
للمهمة من موقعه كرئيس لدائرة القضاء 

والنيابات العسكرية.
ورغم طبيعة عمله اإلدارية الخالصة، لكنه 
كان كثريا ما يبادر بنفسه وبندقيته ملشاركة 
أبطال امليــدان بطولتهم يف أكثر من جبهة 
وميدان قتايل وها هو يستشهد يف خط النار 

رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه.
يتذكر الجميع الحمالت التي شنها عليه 
البعض، بمربرات واهية أو كيدية، نعم كان 
والده شــيعيا اثنى عرشيا وبعض أشقائه 
كذلك وهم ال ينكرون ذلك أو يدافعون عنه، لكن الدكتور 
يماني حد الثمالة عرفته منذ 2012 وعرفت شقيقه سيف 
قبلها وشقيق آخر لهما، كلهم أقيال ومواقفهم من اإلمامة 

صارخة منذ 2004م.
من عرف الدكتور الشــهيد وسريته الناصعة منذ بداية 

شبابه يعرف أي نوع من الرجال خرسناه.
ويف معركة اإلمامة كان فارسا لها ال يشق له غبار، يجاهد 
ويجالد بقلمه وبندقيته منذ الحرب األوىل من خالل موقعه 

آنذاك كرئيس لنيابة املنطقة الشمالية الغربية التي كانت 
صعدة ضمن نطاقها.

ال يمكن هنا تفويت حقيقة مهمــة، أن كثرياً من الذين 
هاجموه بقصد أو دون علم، كان دافعهم هو النيل من نائب 
رئيس الجمهورية أو ابتزازه وأعني بالتحديد أولئك الذين 
صاروا مؤخرا يعتربون لوثة الهاشمية تهمة ممكنة البتزاز 
خصومهم بينما شفاههم القذرة لم تجف من لعق أحذية 

ولعاب الساللة وربما لعق أحذية أذناب الساللة وبغالها.
هناك فرق بني املوقف املتجرد وبــني ركوب املوجات 
االنتهازية، هذا الصنف األخري يفتحون جيوبهم وكروشهم 
لكل مال نظيف أو قذر، بينما أصحاب املواقف املتجردة هم 
من يبذلون أرواحهم ثمنا لها وقد كان الشهيد الحارضي 

واحدا من هؤالء.
 رحمك الله يا دكتور عبدالله وأسكنك فسيح جناته.

وداعا أيها البطل صادق الوعد والقضية، إىل الله نلتقي جميعا.
تصفحت صفحتك أكثر مــن مرة، هزني كثريا خطابك 
ومناجاتك لرفيقك وصديق دربك األقرب واألغىل لديك، العقيد 
الشهيد عيل بن عيل البييل؛ وأنت تناجيه وتبلغه بقرب موعد 

التحاقك به وشوقك إليه.
صدقت الله .. فصدقك.

* رئيس الهيئة العامة للكتاب

عبداهلل احلارضي .. الضابط املجاهد واملثقف املحارب

يحي الثاليا *   
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الحاضري  
فارس القانون 

والبندقية
قبل سنتني تقريبا كنت أنا والشهيد اللواء د عبدالله الحارضي 
يف مقيل خاص، كنت أحب االستماع إليه كثريا، كان بحرا من 
العلم واملعرفة، ويف أثناء حديثه كان يقلب هاتفه وفجاءة رأيت 
ابتسامة عريضة تلوح عىل محياه ثم تنهد طويال، رأيت لحظتها 
الشوق والحزن يف عينيه، فقلت سالمات يا دكتور فابتسم وأراني 
شاشة الهاتف كان لحظتها يتصفح صور أبنائه وبناته، فقال 
يل هذا فالن وهذه فالنــة، مضيفا كرب العيال يا أحمد دون أن 
نشــعر، ثم حلق ببرصه عاليا يف الغرفة كأنه يستحرض سجل 

الذكريات مع فلذات كبده.
كثريون ال يعلمون أن قايض قضاة الجيش اليمني ظل أكثر 
من سنتني وثمانية أشهر بعيدا عن ارسته، كان يحاول أن يسرتق 
بضعة أسابيع او أيام ليزور أبناءه الذين هم خارج اليمن، وكلما 
رتب موعدا ضغطت عليه مســؤوليته والتزاماته ليرتاجع عن 

ذلك املوعد.
اللواء د. عبدالله الحارضي عــاش عظيم النفس متواضع 
الرسيرة  كان يصنع الحياة بصمت، لم يكن يحب األضواء وال 
بريق الشهرة، قال يل يوما... وكنت برفقته ونحن عىل سيارته 
الخاصة أثناء  قيامنــا برحله قصرية إىل عرش بلقيس ومعبد 
أوام، كم كنت أتمنى أن أعيش يف هذه األرض مع هوالء الرجال 
النجباء " يقصد " أبناء محافظة مأرب، كنت أتمني أن أضع 
علمي ومعرفتي لهم، لقد تم تشويه سمعة هوالء كثريا لنتبني 

الحقا أنهم من أنبل نبالء اليمن. 
كثريون ال يعرفون من الفريق الدكتور عبدالله الحارضي إال 
زوايا محدودة، ومحطات معدودة من حياته، و كثريون لم تتح 
لهم فرصة الجلوس مع تلك الشــخصية النبيلة التي غادرتنا 

بشكل مفاجئ، دون أي مقدمات أو سابق إنذار .
عرفت الشــهيد الراحل وقايض قضاة الجيش الوطني قبل 
أكثر من عرش سنوات وعرفته يف اليمن وخارج اليمن، كان بحرا 
من بحار العلم يف القانون والرشيعة والسياسية وعلم االجتماع 

والفكر العسكري . 
كان إذا تحدث يف أي جزئية من تلك التخصصات يدهشــك 

بتبحره، ويذهلك بإملامه الواسع لكل تلك منها.
كان فارســا من فرســان القانون، وصنديدا من صناديد 
الفروسية والقيادة، تشــهد له كل حروب صعدة الست التي 

خاضها ضد املليشيات الحوثية .
قبيل استشهاده بأقل من 24 ساعة كنت وإياه سويا نتحدث 
عن مستجدات الوضع العسكري ووضع الجبهات، عرفت منه 
يومها أنه  ظل يف جبهة املشجح 15 يوما ثم نزل إلتمام بعض 
أعماله اإلدارية، كان يحرتق أملا من اإلهمال والتقصري الصادر 

عن بعض القيادات العسكرية . 
وســبق ذلك مرات ومرات كان دائمــا يف الصفوف األويل 
للمعركة، لم تدعه نفسه إال أن يشــارك يف الدفاع عن قضيته 

ووطنه. 
كان الراحل عنوانا للنزاهة والرشف واألخالق والنقاء، عرفته 
يف منزله متواضعا ويف عملــه أمينا ويف تعامالته مخلصا، ويف 

صحبته رجال .
معادن الرجال يظهر بريقها واضحا عند مغادرتهم لنا يف 
مرسح الحياة، لحظتها نعرف مقدار الخســارة التي فقدناها 
فيهم كقادة أوال وكأصدقاء ثانيا، رحــم الله أخي وصديقي 
وأســتاذي اللواء د عبدالله الحارضي فقــد صدقت الله حيا 

فصدقك الله ميتا، وال نامت أعني الجبناء .

اللواء الدكتور عبداهلل الحاضري

بطل يف مواجهة مرشوع اإلمامة وشهيد يف معركة اليمن اجلمهوري
فؤاد مسعد

تكشف األحداث الكبرية عن الشخصيات 
الكبرية، ويف املواقف الكربى تظهر معادن 
الرجال، وكما كشــفت الثورة الشعبية 
اليمنية يف العام 2011 عن كوكبة من أبناء 
اليمن الذين آثروا االنحياز إىل صف الوطن 
والشعب والثورة، ها هي الحرب الراهنة 
تفعل اليشء نفســه، لتتجــىل الحقائق 
واضحة وناصعة، ال يترسب إليها الشــك 

وال يطالها التضليل.

ومن بني أولئك األفذاذ الذين اختاروا طريق 
املرشوع الوطني ضد مرشوع اإلمامة، اللواء 
الدكتور/عبدالله الحــارضي، مدير دائرة 
القضاء العســكري، الذي قىض نحبه قبل 
يومني شهيداً يواجه جحافل الغزو الحوثي 

الساليل يف إحدى جبهات مأرب.

وباستشــهاده ختم اللــواء الحارضي 
الفصــل األخري من حياتــه، بعدما جعله 
شطرين، شطر ملنازلة املرشوع االمامي يف 
ساحات املحاكم، وشطر يف مواجهة املرشوع 
نفســه لكن يف جبهات القتــال وميادين 
الكرامة، دافع عن اليمن الجمهوري بصفته 

رجل قانون، وحاكم قادة االنقالب الحوثي 
اإلمامي معدداً جرائمهم ومفندا دعاويهم، 
ومع ذلك لم يعف نفسه من رشف مبارشة 
القتــال وخوض غمار املعركــة الفاصلة 
واملصريية، معركة اليمنيني مع مليشيات 

رهنت قرارها بيد الحرس الثوري اإليراني، 
وجعلت من نفسها أداة رخيصة، مهمتها 

القتل والتدمري والخراب.

وينطبق عىل الشــهيد الحارضي قول 
الشاعر:

وما مات حتى مات مرضب سيفه

من الرضب واعتلت عليه القنا السمر

وكما يفعــل األبطال دوما، استشــهد 
الدكتــور عبدالله الحارضي يف ســاحات 
الوغى معززا حضوره الجيل يف ركب الشهداء 

امليامني، منهم من قىض نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديال.

لقد حاكم االنقالب الحوثــي وقياداته 
وداعميه وأدواتــه، وأثبت من موقعه عىل 
رأس القضــاء العســكري تهافت منطق 
االنقالب وتفاهة مرشوعه املتخلف، ومع 
أهمية منازلة أعداء الحياة واليمن يف معركة 
القضاء بســالح القانون والوعي الوطني، 
فإنه ال مناص من املنازلة املبارشة مع تلك 
املليشيات التي ال تفهم إال لغة القوة ومنطق 

السالح.

حاربت قطعان املــوت جميع اليمنيني 
بكل ما أوتيت من قوة ودعم، فكان البد من 
استنفار الجهود جميعها وتوحيد الصفوف 
كلها يف الطرف املقابل لكبح جماح البغي 
الحوثي بمرشوعه الساليل، وهذا ما أدركه 
الشهيد الحارضي وهو يخوض املعركة يف 
أكثر من جبهة، وعىل أكثر من صعيد، حتى 

فاز باملجد وظفر بالشهادة.

رحمــة الله تغــى الشــهيد عبدالله 
الحارضي، والسالم عليه يوم اختار طريق 
اليمن الجمهوري، ويوم جعل املواجهة مع 
مرشوع اإلمامة همه ومهمته، والسالم عليه 

يوم استشهد، ويوم يبعث حيا.

أتحدث عن الشــهيد القائد اللواء الركن 
دكتور عبدالله الحارضي مدير دائرة القضاء 

العسكري يف وزارة الدفاع.
أســد امليادين وفارس القانون الذي جند 
ملقارعة مرشوع الساللة الفاريس نفسه منذ 
اللحظات األوىل لظهور هذه النبتة الحوثية 

الخبيثة يف جبال مران.
وكرس جهده وكل طاقته يف مواجهة أذناب 
إيران تارة بالبندقية وتارات أخرى بالكلمة 
والقانون حتى اختتم مســريته النضالية 

شهيدا مجيدا مقبال غري مدبر.
كان الشــهيد القائد من أوائل املقارعني 
واملحاربــني للكهنــوت األمامي الســاليل 

الرجعي.. قوالً وعمالً
لقد كان الحارضي جمهوريا حتى النخاع 
ووطنيا بامتياز ترشب أهداف الثورة السامية 
يف رشايني دمه ودافع عن الجمهورية والنظام 
الجمهوري بكل قوة وإخالص وإيمان صادق 

دون كلل أو ملل.
لم ينثن أو يحيد عن الطريق ولم يتهاون 
أو يداهن يف الثوابت الوطنية ولم ينهزم أمام 
املغريات الدنيوية من منصب أو مال وسلطان 
ولم ينهزم رغــم كل املصاعب والتحديات 
التي كانت تقف يف طريقه حتى داخل الصف 
الجمهوري من قبل ادعياء الوطنية ولم يلتفت 
لتلك األصوات النشاز التي كانت تحاول النيل 
من مواقفه الوطنية ؛ إلنه باختصار كان أكرب 
من أن يلتفت إليهم وهو من يحمل عىل عاتقه 

هم الوطن واستعادة مؤسسات الدولة.
حارب املليشيا الساللية األمامية بنسختها 
الجديدة الحوثية خالل الســتة الحروب يف 

صعدة.
دافع عن صنعاء مــع القلة القليلة التي 

دافعت عن صنعاء بما استطاعوا. 
كان من الضبــاط األوائل الذين كان لهم 
الفضل يف تأســيس الجيش الوطني وكان 

له رشف تأسيس دائرة القضاء العسكري 
يف وزارة الدفاع لينتقــل إىل مرحلة جديدة 
من رصاعه مع هذا الفكر املتطرف مرحلة 

محاكمة قيادة االنقالب بالقانون.
وحينما صعّدت املليشيا الساللية الحوثية 

من حربها عىل محافظة مأرب.. لم يمنعه 
منصبه اإلداري يف القضاء من حمل البندقية 
ومشاركة األبطال يف جبهات القتال وميادين 
البطولة والفداء ومعه عدد من منتســبي 
الدائرة ضباطــا وأفرادا، وغادر كرســيه 

للمرابطة يف املتارس األمامية.
فكان يف الليل يقارع العدو بالبندقية ويف 
النهار يحاكمهم بالقانون يف قاعات املحكمة.

فكان بحق أسد امليادين )حاربهم بالبندقية 
وحاكمهم بالقانون(.

وامتنع عن الذهاب إىل الجبهة امتثاالً ألوامر 
قيادته العسكرية عندما علموا بذلك لبضعة 

أيام فقط.
وعندما اشتدت املعارك يف جبهة املشجح 
برصواح أبى إال مشاركة املجاهدين األبطال 
من أبناء الجيش واملقاومة يف دفاعهم عن 

مأرب والجمهورية.
واستشهد مقبالً مؤمناً محتسباً يف صباح 
يوم االحد 13 رمضان 1442 هجرية املوافق 

25 / 4 / 2021م.
تقبله الله شهيداً مجيداً وألحقه باألنبياء 

والصالحني 
عزاؤنا ألهلــه ومحبيه وللجيش الوطني 

ولكافة أبناء الشعب اليمني.
الرحمة والخلود لشهيدنا ولكل شهدائنا 

العظام
الشفاء لجرحانا األبطال 

الحرية ألرسانا امليامني.
وال نامت أعني الجبناء واملرجفني.

      أحمد عايض 

أســــد املــيــاديـــن
ضيف اهلل بالل العواضي

تكمن عظمة الشهيد البطل دكتور د.عبدالله الحاضري في أنه 
كان ينتمى و تربى في أسرة متشيعة حتى النخاع، أبوه وأخوته 
ومحيطه األجتماعي كله، يتمذهب مذهب الوالية والخرافة 
الساللية اللعينة، ومع ذلك يخرج من بين كل ذلك المحيط 
االجتماعي المأسور بالخرافات والعصبيات الخرافية والكهنوتية، 

جمهوريا وطنيا تنويريا، من طراز رفيع.
فليس سهال أن تعارض معتقد أهلك وعشيرتك، فقد دفع 
الحاضري ثمن مواقفه ذلك الكثير، فضريبة مثل هذه المواقف 
كبيرة وباهظة، من هجران األهل واألقارب، ومفارقة الديار، 
ومصادرة ماله وأمالكه، وهو الذي لو كان تماه مع المشروع 

الكهنوتي لكان له مكان كبير.
لكنه أبى إال أن يكون جمهوريا جسورا وعنيدا، فلم تكن 
الجمهورية بالنسبة له مجرد كالم فارغ يلقيه في الهواء ويكتب 
حولها وعنها كم بوستا في الفيس وتغريدة في تويتر، بل كانت 
الجمهورية بالنسبة له دين وعقيدة ومبدأ، قاتل من أجلها في 

الميدان وضحى وقدم روحه قرباناً لهذه الفكرة العظيمة.
رحم الله الشهيد البطل عبد الله الحاضري، وأسكنه فسيح 

جناته، وال نامت أعين الجبناء والتافهين.

الكاتب والمحلل السياسي/ نبيل البكيري

من يعرفه عن قرب يعرف عظمة 
هذا الرجل وصدقه.

كان بإمكانه أن يكون مناضال 
فندقياً يبحث عن اليكات .. أو  زنبيالً 
معهم  ويتقاسم  الحوثي  يخدم 

الغنائم وأموال الجبايات .
القشيبي  لرفيق  يمكن  ال  لكن 
يكون  أن  إال  والوائلي  والشدادي 

عظيماَ وشهيداً مثلهم.
رحمك الله يا دكتور....كان الوحيد 
يتواصل  الشرعية  منظومة  من 
بنا وهو يتألم أنه اليوجد أي رصد 
لوسائل إعالم الحوثي والتحريض 

الذي يبث عبر قنواتهم . 
له  ننسخ  أن  منا  يطلب  كان 
والعنف  التحريض  مقاطع  كل 
التي نرصدها من إعالمهم ونبثها 
ملفات  في  ليرفقها  بالبرنامج 
على  ويعمل  وقانونية  حقوقية 

ترجمتها إلى عدة لغات .
تقومون  أنتم  محمد  يا  ويقول 
بعمل يفترض تقوم به دولة ولكن 
لألسف ال يوجد لنا إال أنتم ترصدون 

لنا إعالم االنقالبيين.
والسالليون  اإلماميون  وحدهم 
الدكتور  هو  من  جيداً  يعرفون 
في  ودوره  الحاضري  عبدالله 
مواجهة فكرهم من أول طلقة لهم 

في حروبهم الست األولى. 

بالبندقية  لهم  مقاومته  فقبل 
جند نفسه لعشرات السنين لتعرية 
مشروعهم عبر الصحف والمؤلفات 

والندوات والقنوات والمحاكمات.
الساذجين  محاوالت  رغم 
وترهيبه  منه  النيل  والسطحيين 
بذريعة لقبه إال أنه ظل حاضراً في 
غائباَ  للتضحية  األولى  الصفوف 
عن والئم المديح والتقاط الصور 

وتقاسم الغنائم .
 ولن يسلم من حقد السالليين 
بعد  حتى  االنتهازيين  تفاهة  وال 

i.استشهادة
استرح  دكتور..  يا  الله  رحمك 
فمن مثلك قد تعبوا وارهقوا كثيراً.. 
وعزاؤنا أل سرتك وأوالدك وبناتك من 
عنهم لسنوات ولكنك  بعيداً  كنت 
ستظل فخراً لهم ولكل األحرار من 

بعدك.
الفنان/ محمد الربع

إليك أخي الشهيد الحبيب .. »د. عبدالله الحاضري«.. 
كم ُكنَت صادقاً حين ُقلَت )لم َيُعد في هذه الحياة ما 

يستحق التفكير بالتمسك بها( .. 
لذلك أشعُر يقيناً أن موعد لقائي بَك لن 
يطول وسيكون قريباً .. انتظرني أخي 
الحبيب، فما يفصلني عنك سوى نزول 

أمر الله وإن شاء الله يكون قريباً.. 
كنَت عظيماً في حياتك وعظيماً في 

رحيلك.. 
إلى لقائنا القريب يا من كنَت أبي بعد 
فقدان األب، وكنَت الحنون بعد فقدان 

األم، وكنَت القدوة واألستاذ والمربي..

أخي الحبيب.. 
الوجوه  وظهرت  األقنعة..  تكّشفت  رحيلك  بعد 
المخادعة.. بعد رحيلك إزداد المنافقون عليك في حياتك 
نفاقاً والكاذبون كذباً واتسعت رقعة أذى من خذلوك 
وخدعوك في حياتك.. اليوم يتسابقون إلى خديعة أثرك 

الطيب وأَنَفِتَك وعزة نفسك وإبائك. 
لكنهم حتماً كما كانوا خاسرين في كسر شموخك 
وعزتك ونظافة يدك وُطهر نفسك وبدنك، سيخسرون 
بعد مماتك.. أثرَك الذي تركته من بعدك ال يقل عن 

شموخك وعزتك وإبائك..

الذين هم من صلبك وورثتك .. هم نسخة منك إيماناً 
وعزة ونظافة وطهراً .. كيف ال وقد كنَت المربي واألستاذ 

واألب واألخ والصديق لهم ..

أخي الحبيب.. 
مثلما ُدسنا بأقدامنا سوياً على دسائس 
الحاقدين ونذالة من كنا نعتقد أنهم شركاء 
النضال الطويل بكل سلبياته وإيجابياته 
لن يكونوا اليوم إال تحت أقدامنا.. لم ُتغرِنا 

أموالهم المشبوهة وسوء نواياهم ..

ختاماً.. أخي وقرة عيني وقدوتي في 
حياتك ومماتك .. 

لن يطول فراقنا.. فمثلما كنت حريصاً 
على نيل رفعة وعظمة الشهادة’، لن أكون إال كما كنَت 
أنَت وكما أردتها أنَت، بل إن شوقي لرؤياك واحتضانك 

يزيدني لهفة للقائك شهيداً.. 
اللهم إني أسألك الثبات على دينك وصدق اإلخالص لَك 
والدفاع عن دينك وعن وطننا المجروح.. اللهم ألحقني 

بأخي شهيداً مجيداً يا أرحم الراحمين.

بقلم / سيف محمد الحاضري 

إلى من آلمني فراقه وأوجعني رحيله.. إلى معلمي وقدوتي..

 أَِخـْي .. وَمـْن َكأَِخـي؟! أَِخـْي .. وَمـْن َكأَِخـي؟!
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تلك نقاط تــدور حولها الكثري من 
التساؤالت ويتشــوق آالف األحرار يف 
أرجاء اليمن والعالــم ملعرفة رس هذا 
التحــول الكبري الذي يثــري اإلعجاب 
والفخر... هنا ومن خالل هذه األسطر 
نحاول الوقوف عىل الجهود التي تبذلها 
السلطة املحلية يف محافظة مأرب وأبرز 
اإلنجازات التي تم تحقيقها والخدمات 
التــي تم توفريها وكيف اســتطاعت 
التغلَّب عىل الصعوبات ونجحت تنموياً 
وانترصت عسكريا يف الوقت الذي فشلت 

فيه عدد من املحافظات.

الدفاع عن الجمهورية
يــدرك كل اليمنيــني والعالــم أن 
2015تخوض  محافظة مأرب منــذ 
معركة جمهورية وطنية ضد مليشيا 
الحوثي اإلمامية الكهنوتية املدعومة 
من إيران التي وجهت كل مانهبته من 
عتاد وسالح نحو محافظة مأرب، ومع 
ذلك استطاعت مأرب برجالها وقبائلها 
يســاندهم كل أحــرار اليمن خوض 

املعركة وكرس شوكة مليشيا الحوثي.
ورغم رشاسة املعركة وكثافة الهجوم 
الحوثي املسعور املستمر واملتواصل إال 
أن السلطة املحلية يف محافظة مأرب 
بقيادة اللواء سلطان العرادة محافظ 
املحافطة خاضت يف نفس الوقت معركة 
تنموية ونجحت فيها واستطاعت توفري 
الخدمات والبنية التحتية  رغم النزوح 
الكبري الذي شكل عبئاً وضغطاً كبرياً 
عىل املحافظة خصوصا وأن مأرب كانت 
محافظة نائية منعدمة البنى التحتية ال 

تستطيع أستقبال مئات النازحني.
وبفضل الجهود الكبرية والصادقة 
تحولت مأرب من محافظة هامشية إىل 
قبلة لكل اليمنيني واستطاعت احتضان 
أكثر من 3ماليني نازح ومهجر وفار من 

جحيم مليشيا الحوثي اإلرهابية. 
فكيف اســتطاعت هذه املحافظة 
خوض معركتــني كبريتني يف آن واحد 
وانترصت فيهما معــا يف الوقت الذي 
فشلت فيه بعض املحافطات التي كانت 
متقدمة عن مأرب بعرشات الخطوات؟ 
إن املتابــع ألداء الســلطة املحلية يف 
مأرب وجهودها وبرامجها واملشاريع 
الخدميــة التي يتم افتتاحها بشــكل 
مستمر يســتطيع الوصول اىل إجابة 
واضحة ورصيحة دون طرح السؤال 
عىل الجهات املختصة فأول ما يتبادر 
إىل الذهن أن الســلطة املحلية وضعت 
يف ســلم أولوياتها توفــري الخدمات 
الرضورية للمواطن كالكهرباء والصحة 
والتعليم واألمن وغريها من الخدمات 
األساسية، وقد رتبت السلطة املحلية 
أولوياتها حســب القطاعات الحيوية 
التــي يحتاجها النــاس وعملت بجد 
وإخالص واســتطاعت إحداث قفزات 

كبرية ونوعية يف مختلف املجاالت.

الكهرباء خدمة مجانية
شــهدت محافظــة مــأرب خالل 
الســنوات الخمس نموا ســكانيا لم 
تشهده أي مدينة أو محافظة يف العالم، 
فالنازحون إليها يأتون أفواجا وباآلالف 
وهــذا االزدحــام الســكاني يتطلب 
خدمات، وأبرز هذه الخدمات األساسية 
الكهرباء والتي تعد من الرضوريات، 

وأبرز تحد تواجهه مختلف املحافظات 
اليمنية.

أما يف محافظة مــأرب فهي خدمة 
متوفرة ومجانية لكل املواطنني يف الريف 
أو يف املدينة وهناك عرشات املخيمات 

للنازحني يف الصحراء عملت السلطات 
عىل إيصال خدمة الكهرباء لهم مجانا 

لينعموا بها مثل سكان املدينة.
وملعرفــة ماتم تحقيقــه يف ملف 
الكهربــاء يمكن العــودة إىل ترصيح 
سابق لوكيل محافظة مأرب عبدربه 
مفتاح والذي أوضح فيه باألرقام مدى 
اإلنجاز الذي تم تحقيقه يف هذا القطاع 
الخدمي حيث قال: ارتفع إنتاج الطاقة 
الكهربائية يف مارب من 7 ميجاوات يف 
2015 والذي كان يغطي احتياج 40 ألف 
نسمة إىل 120 ميجاوات يف 2020م وال 
يزال احتياج املحافظة يف تزايد مستمر 
مع الطلب املتنامي والتوسع يف البناء 
واملشاريع الخاصة.. وقد قامت السلطة 
املحليــة يف 2020 بتجهيــز املحطة 
الغازية، وبدأت بتشغيل جزئي لتوفري 
االحتياج املتنامــي للكهرباء وتغطية 

بقية مديريات محافظة مارب.
 وأكد الوكيل مفتاح أن تشغيل املحطة 
الغازيــة خفف من عــبء التكاليف 
الباهظــة التي كانت تدفــع للطاقة 
املشــرتاة لتوفري الطاقة الكهربائية 
ملحافظة مــارب مقابل مليون و200 

ألف دوالر شهرياً ".
وبعيــدا عــن الروايات الرســمية 
والترصيحات الصحفية فقد نقل كثري 
من املواطنني انطباعاتهم ومشــاعر 
الرىض بما يلمسونه من خدمة للكهرباء 
عرب مختلف وســائل اإلعالم ونرشوا 
صورا تظهر مدينة مأرب جوهرة نادرة 
يف قلب الصحراء نور شوارعها وأحيائها 

يتوهج 24ساعة ال ينطفئ.

التعليم حجر الزاوية
لطاملا تحــدث محافظ مأرب اللواء 
ســلطان العرادة عن أهميــة التعليم 
باعتبــاره حجر الزاويــة ألي نهضة 
مبتغاة، واالنتصــار يف الحرب يتطلب 
جيالً متعلماً يفقه حقوقه وواجباته 

تجاه وطنه وأمته.

وتعد مشكلة التعليم وتوفري املدارس 
والكتب والكادر أحد أهم الخدمات التي 
ركزت عليها السلطة املحلية يف محافظة 
مأرب، وقد استطاعت تحقيق نجاحات 
كبرية تستحق اإلشادة رغم كثافة عدد 

الطــالب النازحني وانعــدام املدارس 
واملدرسني إىل جانب تعثر طباعة الكتاب 

املدريس من قبل الحكومة.
وحال لهذه املشكلة عملت السلطة 
املحلية عــىل بناء وتشــييد عرشات 
املدارس الجديدة مختلفة املستويات، 
كما عملت عىل توسعة معظم مدارس 
املحافظــة وابتكار وســائل مؤقتة 
كالخيام والكرفانــات وبذلك تمكنت 
مــن التغلب عــىل االزديــاد يف أعداد 
الطــالب النازحني  وقامــت بطباعة 
الكتاب املدريس عىل نفقة الســلطة 
املحلية عىل مرحلتني حيث تم بحسب 
ترصيح الجهات املختصة طبع مليون 
و200 ألف كتاب تــم توزيعها للطلبة 
يف محافظة مارب، كمــا عملت عىل 
استيعاب وتوظيف الكوادر النازحة من 
محافظات أخرى، واالستعانة بهم يف 
تحسني مستوى التعليم ورفد مدارس 

املحافظة. 
وبالنظر إىل التعليم الجامعي، الذي 
لم يكن متوفراً يف مأرب ســوى كلية 
الرتبية وتتبع جامعــة صنعاء، وبعد 
صدور قــرار رئــايس يف العام 2016  
قىض بفتح جامعة إقليم ســبأ تمكن 
اآلالف من االلتحاق بالتعليم الجامعي، 
وارتفع عدد الطالب من مائتي طالب 
إىل ما يزيد عن 12 ألف طالب وطالبة، 
وبإنشاء جامعة إقليم سبأ صار هناك 
حاليا خمس كليــات تحوي مختلف 

التخصصات.
وتعمل السلطات حاليا عىل تفعيل 
املعاهد املهنيــة والنهوض بها كونها 
تمثل رافدا للمحافظة والسوق باأليدي 

العاملة.

الصحة للجميع
تعــد الخدمات الصحيــة من أهم 
الجوانب التي شــكلت تحدياً كبرياً يف 
وجه السلطة املحلية يف مارب خصوصا 
وهي تحتضن ماليني النازحني الذين 

وصلوا إليها فارين من إرهاب مليشيا 
الحوثي، باإلضافة إىل جرحى الجبهات 
القريبــة مــن املحافظــة، وضحايا 
االستهداف الصاروخي املتكرر من قبل 

مليشيا الحوثي.

 كل هؤالء بحاجة إىل رعاية صحية 
وإىل مراكز تقــدم خدمات طبية تلبي 
احتياجات الجميع وهو ما كانت تفتقر 
إليه مارب، لكن السلطات عملت ليال 
ونهارا وبذلت جهــودا كبرية من أجل 
توفري الخدمات الصحية لكل من وطأت 

قدمه مأرب.
فاملتابع للتطور الذي شهده الجانب 
الصحي يف مــأرب يجد أن هذا القطاع 
شــهد تطوراً كبريا خالل الســنوات 
األخرية، حيث قامت الســلطة املحلية 
بتوفري األجهــزة النوعيــة كأجهزة 
الغســيل الكلوي وأجهزة التشخيص 
واألشعات املحورية، وإنشاء العيادات 
الخارجيــة، وافتتــاح مركز صناعة 
األطــراف الــذي خفف مــن معاناة 
الجرحــى الذين فقــدوا أطرافهم يف 
الحرب كما تم افتتاح مصنع لصناعة 
األكسجني والكثري من اإلنجازات الطبية 
التي تبنتها السلطات املحلية بالرشاكة 
مع الرشكاء والداعمني كما عملت عىل 
تشجيع املستثمرين يف القطاع الصحي 
وســهلت افتتاح مراكز طبية خاصة 

تطابق املواصفات واملعايري.

األمن أساس التنمية
 يعترب ملف األمــن من أكثر امللفات 
حضوراً يف اهتمامات سلطات محافظة 
مأرب التي تعتربه أســاس االستقرار 
والتعمري والتنمية فال تنمية بدون أمن 

واستقرار.
لذلك عملت بجهــد منقطع النظري 
من أجل بناء الجهاز األمني بمختلف 
قطاعاته وفروعــه، وحققت نجاحا 
كبريا، وظهر هذا جلياً يف استتباب األمن 
وتأمني محافظة مارب وقيام األجهزة 
األمنية بإجهاض الكثري من محاوالت 
زعزعة األمن والقبــض عىل عدد من 
خاليا اإلرهاب والتخريب التي ترسلها 

مليشيا الحوثي وتمولها وتديرها.
وبهذا اإلنجاز اســتطاعت سلطات 

مــأرب تحويــل املحافظــة إىل قبلة 
للباحثني عن األمن والسكينة واستقر 
فيها العرشات من رجال الدولة ورجال 
األعمــال وبرزت عــرشات الرشكات 

االستثمارية.
وقد تحدث عدد مــن قيادات الدولة 
والكثري مــن املثقفــني واإلعالميني 
واملواطنني حــول اســتتباب األمن، 
وأشادوا باملستوى األمني الذي حققته 
محافظة مأرب وتفوقها عىل غريها من 

املحافظات.

تطلعات مستقبلية
ورغم الحروب التي فرضت عىل مأرب 
وتدفق النازحني إال أن السلطة املحلية 
تتطلع خالل عام 2021 إلنجاز وتحقيق 
أهــداف ذات أهميــة اســرتاتيجية، 
فمن خالل تحركات الســلطة املحلية 
وترصيحاتها اإلعالمية التي كشــفت 
فيها جزءاً من األهــداف والتطلعات 
املســتقبلية والتي تتبلور يف االنتقال 
إىل املديريات خــارج املدينة لتكثيف 
الجهود وتوفري كامل الخدمات العامة 
واألساسية، حيث تعمل السلطات حاليا 
عىل استكمال إمداد املديريات بالكهرباء 
مــن املحطــة الغازيــة، وربط هذه 
املديريات بالطرقات مع مركز املدينة، 
وفتح مراكز تعليمية متخصصة يف كل 
مديرية، كما تسعى السلطات إىل إفتتاح 
كليات لجامعة إقليم سبأ، وقد تم البدء 
بكلية الطــب وســتليها كلية النفط 
والهندسة، كما تعكف السلطات حاليا 
عىل استكمال مدرسة املوهوبني بدعم 
من مركز امللك سلمان والتي من خاللها 

سيتم توفري مناخ مالئم للموهوبني.
 ويف جانب الصحة تعمل السلطات 
جاهــدة عــىل افتتاح مركــز القلب 
التخصيص يف هيئة مستشــفى مارب 
ومركز للطــوارئ ومركز متخصص 

للوالدة يقدم خدمة عالية.

حرية مكفولة
لم نتطرق هنــا إىل اإلنجازات التي 
حققتها الســلطة املحليــة يف مأرب 
يف جانب الرصف الصحــي والنظافة 
والتحسني والتخطيط الحرضي ورصف 
الشوارع وسفلتتها وشق الطرق وبناء 
الجسور وإنارة الشوارع وبناء الحدائق 
واملتنفسات واالهتمام بالجانب الزراعي 
والحيواني وهي جوانب خدمية بذلت 
فيها الســلطة املحلية جهوداً كبرية 

وحققت إنجازات عظيمة.
 وأخــريا يمكــن القــول: إن الرس 
الذي جعل مــارب تنترص يف معركتها 
العسكرية والتنموية وتتحول إىل أكرب 
حاضنة للنازحني الفارين من جرائم 
مليشيا الحوثي يتمثل يف كون سلطاتها 
تعمل بكل شــفافية ووضوح ووفقا 
للقانون والدستور وتبذل جهوداً كبرية 
لخلق بيئة مالئمة تتوفر فيها أبجديات 
العيش الكريــم منذ بداية الحرب، فلم 
ينقطع الغاز املنزيل واملشتقات النفطية 
وبالسعر الرسمي الثابت يضاف إىل ذلك 
توفري سقف عايل من الحرية للجميع، 
وهو ما لم يجده النازحون يف مناطق 
سيطرة مليشــيا الحوثي، ففي مأرب 
يســتطيع الجميع أن ينتقد ويتحدث 

بحرية دون أن يالحق وال يمس بأذى.

السلطة المحلية حققت إنجازات نوعية في مجال البناء وتوفير الخدمات ألكثر من ثالثة ماليين نازح

مأرب.. نموذج يف األمن واالستقرار والتنمية
مــن محافظــة هامشــية يف قامــوس الســلطات 
إىل مــالذ آمــن لــكل مــن ضاقــت بهــم الحيــاة 
ســيطرة  ظــل  يف  الســبل  بهــم  وتقطعــت 
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة... ومــن محافظــة 
التحريــر  لعجلــة  قائــدة  إىل  عاديــة  شــبه 
ــة  ــدَّر إدارة املعرك ــة وتص ــتعادة الجمهوري واس
ــط ركام  ــن وس ــي.. وم ــوت الحوث ــد الكهن ض
التحديــات والصعوبــات وانعــدام البنيــة التحتية 
ومواجهــة تدفــق ماليــني النازحــني إىل محافظة 
تنمويــة ناجحــة مكتملــة املؤسســات ينعــم كل 

ــية. ــات األساس ــل الخدم ــكان بكام الس

 توفيق الحاج

جامعة إقليم سبأ..
حضارة ُتستعاد

أستهل حديثي بمقدمة طللية مضمخة بأريج التاريخ عن 
أمجاد ورقي  حيز جغرايف يتبع بالد العربية السعيدة  كان  
مرتكزاً أساسياً وجوهرياً للحياة والوجود والتمدن قبيل ميالد 
النصف من عوالم اللحظة الراهنة, ُعرف قديماً باسم سبأ 
الحمريية ، ومعبدها الشاهق "إملقه"، إذ ترعرعت عىل تربة هذا 
املكان واحدة من أعرق الحضارات يف التاريخ، ورغم اندثارها 
وانقراضها إال أن املكان بقي محتفظاً بجينات وجذور تلك 
الحضارة وقيمها السامية التمدن والتنوير، وشاهداً ربما إىل 
هذه اللحظة التي من املمكن استعادة ذات القيم وذلك النمط 

من التمدن والتحرض والرقي اإلنساني واملعريف .
واملفارقة املرة التي نلحظها يف هذا السياق أنه منذ بزوغ 
فجر ثورة سبتمرب الخالدة يف ستينيات القرن العرشين وحتى 
سقوط صنعاء يف 2014 لم تحظ مأرب باملكانة الالئقة بها، 
ولم تنل االهتمام الالزم كمنبع تاريخي يختزل يف كيانه كنزاً 
مادياً ومعنوياً بل تماثلت حولها النظرة األحادية كمخزن 
للقبيلة والثأر واالنغالق والتطرف ولم تمنحها الســلطات 
القائمة املتعاقبة حق الولــوج إىل عتبة التحديث والتنوير 
وتغيري هيكليتها العمرانية وتركيبتها االجتماعية واالقتصادية 
وفسخ الذهنية النائية عن التعلم والتثقف رغم أن هناك قابلية 

واقتداراً وتحمساً عاليأ يف بنية هذا املجتمع  .
 من هذه اإلطاللة املقتضبة عن الطبيعة الجيوسياسية ملأرب 
عاصمة التاريخ والرتاث والتحرض ومدينة النفط واملعادن 
يمكننا الدخول يف موضوعنا مبارشة والحديث عن دور ومكانة 
وزارة التعليم العايل ومالبساتها، الجدير بالذكر أنه  كان هناك 
كلية يتيمة تابعة لجامعة صنعاء بأقسام تربوية عادية ال 
تناسب طبيعة املجتمع وحاجته لتخصصات علمية ومعرفية 
قادرة عىل النهوض باملجتمع وإخراجه من بوتقة االنغالق 
والركود حتى تحقق الحلم وأصبح الخيال حقيقة، حيث صدر 
قرار جمهوري بافتتاح جامعة إقليم سبأ بكليات عدة أهمها  
كلية الطب وبأقسام مهمة لسد فراغ الواقع وملء احتياجاته 
وتحوله من مجتمع قبيل مغلــق إىل مجتمع متحرض وراق 
ومتعدد التشكيل والتنوع واسع األفق مدني بامتياز وبحراك 
اقتصادي وسيايس وثقايف ملهم وجاذب لقطاع عريض من 
أبناء اليمن الذين وجدوا يف مأرب أرض يوتيوبيا أرض األحالم 
والنعيم، ولذا كانت جامعة إقليم سبأ أول متنفس يحتضن 
طالب العلم والباحثني عن املستقبل والدولة املدنية والسلوك 
الحضاري، وعليه فقد التحق بالجامعة آالف الطلبة يف كل 
التخصصات وبأعداد مهولة ,وقد ســاعد يف استيعاب ذلك 
الزخم الطالبي أن الجامعة ُهيئت كلياً الستيعاب ذلك الكم 
بقاعاتها ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها ولم تقف خدماتها 
عند هذا الحد ، بل تم العمل عىل توفري باصات نقل جماعي 
إلحضار وعودة الطالبات يومياً من عموم مديريات املحافظة 
لتنتهي بذلك إشكاليات السكن والضيق لدى األرس وتحفيزهم 
عىل مواصلة بناتهم دراستهن الجامعية بكل يرس وارتياح ، 
ويف هذا السياق يجب علينا أن نتقدم بالشكر والتقدير ملحافظ 
املحافظة اللواء الشيخ / سلطان بن عيل العرادة حفظه الله 
عىل رعايته الجلية ومســؤوليته املثالية للجامعة ومنحها 
ميزانية تتيح لها التزود بكل ما تتطلبه مسرية هذا الرصح 
العلمي الشامخ الذي يمثل انبالج صبح مرشق وسط موجة 

عارمة من العتمة والجمود .
كما ال أنىس بتقديم هامات الشكر والعرفان ملعايل رئيس 
الجامعة األستاذ الدكتور/ محمد القديس عىل جهوده الجبارة 
يف إدارة الجامعة وتسيري أمورها ونجاحها رغم قسوة الظروف 

وتحديات اللحظة الراهنة يف الواقع السيايس والتعليمي .
وبصفتي نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الطالب فإن مهمتنا 
تكمن يف تهيئة الجو العلمي واملعريف للطالب لتزويده بالعلم 
واملعارف والخربات وتأهيله تأهيالً حقيقياً بكادر أكاديمي 
متخصص ومتميز وتوفري مكتبة مركزية ضخمة تســهل 
للباحث العثور عىل كافة املراجع والكتب املهمة يف تخصصه، 
وسيساعد عقب ذلك عىل بروز جيل مستنري قادر عىل نهضة 
املجتمــع ,كما تعمل إدارتنا عىل دعم األنشــطة الرياضية 
والثقافية وإقامة املعارض والندوات والدورات التأهيلية بشكل 
مستمر يف اللغات والحاسوب بما يثبت أن جامعة إقليم سبأ 
تسري بأفق رحب ونســيم نشط محفز ومناسب لخلق بيئة 
أكاديمية نموذجيــة ألبنائنا وبناتنا من ربوع اليمن ,ونحن 
بصدد إضافة مرافق حيوية وتوسيع دائرة الخدمات، وكان 
تجديد حفر برئ مياه  تابع للجامعة من ضمن الخطة التي ما 
زلنا نستكمل برنامجها الكفيل بخدمة كل منتسبي الجامعة 
وإحساسهم بالرقي و املثالية وتشجيع املقبلني عىل دراساتهم 
العليا من الولوج إىل عتبة رصح علمي حداثي وعرصي املكان 

والسلوك .
ثمة نقطة مهمة ينبغي اإلفصاح عن محتواها وتتمثل بأن 
دور وتأثري جامعة إقليم سبأ ال يقترص عىل تعليم وتخرج 
وحمل شهادات فحســب بل تجاوزت ذلك إىل تغيري بنية 
الوعي والسلوك يف الرتكيبة الذهنية والنفسية واالجتماعية 
لهذا املجتمع الذي حرم لعقود من هذا املجال التعليمي املهم 
وصار اآلن مثار جدل وشغف ومثالية خالصة يف حب الجامعة 
وأهميتها يف حياة شبابه، وكذلك يظهر جلياً ميالد حركة مدنية 
وسياسية وثقافية وجو تعددي خال من التعصب واالنغالق .
إنها مأرب أرض تستوطنها كل القيم واملبادئ اإلنسانية 
والوطنية ، إنها املوطن األعظم للنظام والقانون والحارس 

امللهم للجمهورية والحرية وصناعة املجد والشموخ .
أختم مقــايل بتقديم باقة ورد أهديهــا لكل الزمالء من 
األكاديميــني واإلداريني والعاملني يف هــذ الرصح العلمي 
والتعليمي واملعريف والتنويري جامعة إقليم سبأ عىل إنجاح 
مسريتها التعليمية وتميزها ، والقادم كفيل بتحقيق كل  ما 

نطمح إليه.

د/ علي مبارك الرمال
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وقد كشــف التقرير الذي يأتــي أهميته يف توثيق 
الشهادات وابرازها - جملة من االنتهاكات الجسيمة 
غري القانونيــة، التي تقوم بها مليشــيا الحوثي يف 
مناطق سيطرتها بتعريض املعتقلني للتعذيب الجسدي 
والنفيس واملحاكمات الجائرة والنفي القرسي، ومن 
بينهم بعض صحفيني ومعارضني سياسيني وأتباع 
الطوائف  الدينية كالبهائية والذين لجات املليشــيا 
الحوثية إىل اعتقالهم بسبب املعتقد عىل نحو تعسفي 
ونفيهم  قرسيا، فيما بني عامــي 2013 و2020م، 
ووثقت املنظمة ، بالبحث الدقيق، مأساة 12 معتقال 
من الصحفيني واملعارضني السياســيني بعد إطالق 
رساحهم ضمن صفقة تبادل مع الحكومة الرشعية ، 
والتي غالبا ما يتم تبادل مقاتلني يف صفوف املليشيا 

بمختطفني مدنيني. 
تقرير منظمة العفو الدوليــة الجديد يعيد  تذكري 
العالم برضورة الزام املليشــيا الحوثيــة باألفراج 
عن بقية املعتقلــني  الصحفيني  واالرسى املدنيني يف 
سجون املليشيا والذين يتلقون شتى صنوف التعذيب 
واملعاملة املتوحشة وغري االنسانية والتي لم تستثني  
النساء  اليمنيات اللواتي تعرضن لالغتصاب واالتجار 
الجنيس  من عصابة املليشيا االيرانية كما ذكرت عديد 

من التقارير الدولية واملحلية
مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوســط وشمال 
أفريقيا يف منظمة العفو الدولية هبة مرايف، اشارت اىل 
أن التقرير يربز كيف استخدمت املليشيا الحوثية هؤالء 
السجناء كقطع شــطرنج سياسية حيث تمخضت 
الصفقات الخاصة بالســجناء التي تفاوضت عليها 
عن نفيهم وإبعادهم قرسيا، فبعد سنوات من املعاناة 
تحت وطأة االنتهاك املروع واالعتقال غري القانوني، لم 
يأت اإلفراج نفسه بالفرج للمعتقلني الذين تناولهم 
التقريــر، إذ لم يتمكن أي منهم مــن العودة لدياره 
والتئام الشمل باألهل بعد سنوات من االنفصال عنهم 

قرسيا.
وطالبت مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوســط 
وشمال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية "السلطات 
الحوثية بإنهاء النفي القرسي، الذي يمثل خرقا فادحا 
للقانون الدويل وإضافة دامغــة إىل القائمة الطويلة 
من االنتهاكات األخرى التي تعد الســلطات الحوثية 
مســؤولة عنها. ويجب عليها السماح بعودة األفراد 

املنفيني إىل ديارهم".
وأشارت املسؤولة يف املنظمة الدولية اىل أنه "ال يجوز 
إجبار أي شخص عىل االختيار بني البقاء رهن االعتقال 
غري القانوني أو هجر دياره أو بلده. وال يجوز تحت أي 
ظرف من الظروف عند التفاوض عىل صفقات اإلفراج 
عن السجناء أن تشتمل املفاوضات بصورة رصيحة 
أو ضمنية عىل السماح بإرغام املعتقلني املفرج عنهم 

عىل النفي أو اإلبعاد القرسي عن ديارهم".
الضرب بالفوالذ 

وأكــد التقرير تعرض كل املعتقلــني الذين أجرت 
منظمة العفو الدولية مقابــالت معهم للتعذيب أو 
غريه من رضوب املعاملة الســيئة خالل االستجواب 
واالعتقال، من بينها "رضبهم بالقضبان املصنوعة من 
الصلب والكابالت الكهربائية واألسلحة وأشياء أخرى، 
وأبقتهم يف أوضاع مؤملة، وفتحت عليهم خراطيم املياه، 
وهددت مرارا بقتلهم أو أودعتهم الحبس االنفرادي ملدد 

تراوحت بني 20 يوما وعدة أشهر".
ولفت إىل أنه ال يزال الكثري من املعتقلني يعانون من 
إصابات بدنية ومشكالت صحية مزمنة نتيجة لهذه 
االنتهاكات، فضال عن نقــص الرعاية الصحية التي 

تلقوها خالل فرتة اعتقالهم.  
وقالت هبة مرايف إن "هذا التقرير يرســم صورة 
رهيبــة لقائمة االنتهاكات التي تعــرض لها هؤالء 
املعتقلون الســابقون، ومن بينها االختفاء القرسي 

واالعتقال يف ظروف الإنسانية، والتعذيب، والحرمان 
من الرعاية الطبية، والتعرض ملحاكمات فادحة الجور 

بتهم ملفقة".
 داعية جماعة الحوثي إىل "إنهاء هذه االنتهاكات 
فورا، واإلفراج الفوري وغري املرشوط عن أي شخص 
اعتقل ملجرد ممارسته السلمية لحقوقه من دون نفي 

أو إبعاد".
هذا قربك..  وأحسست بطعم الدم يف فمي

وحسب التقرير وصف صحفي من املعتقلني كيف 
تعــرض لعملية إعدام وهمية مروعــة، عندما كان 
محبوسا بأحد فروع مكافحة اإلرهاب بالحديدة. حيث 
استدعاه الحراس ليال، وكبلوه وعصبوا عينيه، وأروه 

حفرة يف األرض بالخارج قائلني له: “هذا قربك”.
وقال الصحفي: “سمعت صوت طلقة يف الخلفية. 
فتوهمت أنني أصبت برصاصة. ثم ركلوني ودفعوني 
إىل الحفرة، فوقعت عىل وجهي. وبــدأ أنفي ينزف، 
وأحسســت بطعم الدم يف فمي. بدأت أبكي متذكرا 
أطفايل ألنني كنــت واثقا أنهم ســيدفنونني حيا. 
فتوسلت إليهم أن يقتلوني أوال. فقال يل نفس الرجل 

“سندفنك هنا ولن تعرف أرستك أبدا مكانك”.
تعذيب اتلف عمودي الفقري

وقال صحفي اخر ملنظمة العفو الدولية إن التعذيب 
الذي تعرض له يف فرع املباحث الجنائية نجم عنه تلف 
دائم بالعمود الفقري؛ فاضطر إلجراء جراحة عالية 
الخطورة مكلفة ومؤملة عقب اإلفراج عنه. حيث قال:
"املشكالت الصحية التي أعاني معها اآلن، خاصة 
يف العمود الفقري، هي من اثر الرضب الذي تعرضت 
له عىل ايدي املحققني وعربهم. فبعد ان رضبت عىل 
ظهري ملدة طويلة. وحتى بعدما كنت اســقط عىل 
األرض من األلم كانــوا يواصلون الرضب، وبعد ذلك 

بدأت اشعر باألم حادة يف الظهر". 
فيما قال احد اتباع الديانة البهائية ملنظمة العفو 
الدولية إن املحقق بالسجن املركزي بصنعاء رضبه عىل 
ظهره فاحدث به إهابة استدعت دخوله املستشفى. 
واضطر محاميه الستصدار امر من املحكمة لنقله، 
ولكن عىل الرغم من ذلك لم يسمح مدير السجن بنقله 

اىل املستشفى.
الضرب في دورة المياه

واوضح معتقل ســابق ملنظمة العفو الدولية انه 
عندما كان محبوسا لدى جهاز االمن القومي التابع 
للمليشيا الحوثية، لم يسمح له باستخدام دورة املياه 
أو مرافق االســتحمام اال ثالث مرات يف اليوم وملدة 
دقيقتني فقط.  وأضــاف إن الحراس كانوا يدخلون 

دورة املياه ويرضبونه ان تأخرعن دقيقتني.
موظفا حكوميا  يف الحديدة اعتقلته مليشيا الحوثي  
يف 25 نوفمرب2017، وصف ملنظمــة العفو الدولية 
عملية اعتقاله التعســفية  مشريا اىل انه  يف الساعة 
الرابعة مساء، طرقت قوات األمن باب غرفته وقالوا 
له إنهم من األمن السيايس وإنه مطلوب يف فرع األمن 

للرد عىل بضعة اسئلة " ووعدوا اال يستغرق األمر اكثر 
من ساعتني، بعدهما يعيدونني إىل منزيل لكن الساعتني 

تحولتا لثالثة اعوام"  
الضرب والركل باألحذية

واكد التقرير عىل تعرض جميع املعتقلني السابقني 
الذين التقت بهــم منظمة العفــو الدولية اصناف 
التعذيب حيث كانت قوات االمن للمليشــيا ترضب 
املعتقلني طيلة فرتات االســتجواب بأشياء معدنية  
مثل القضبان الفوالذية والكالشينكوف وغري ذلك من 
االدوات الصلبة عىل كل موضع يف اجسادهم وتجربهم 
عىل البقاء يف اوضاع مؤملــة وتجربهم عىل االنبطاح 
ارضا لرتكلهــم بأحذيتهــا وكان املحققون يثريون 
الرعب يف نفوسهم بتعمري البندقية وتهديدهم بأطالق 
النار عىل رؤوسهم،  باإلضافة اىل الكرايس الكهربائية  
وتعذب معتقلني اخرين امامهم إلرهابهم وترشــهم 
بخراطيم املياه وتضعهم يف حبس انفرادي )قبو تحت 

االرض( لفرتات طويلة.
وبينت احاديث املعتقلني بان التعذيب العنيف وغري 
االنســاني  من قبل مليشــيا الحوثي االرهابية كان 
يالزمهم طيلة ساعات اليوم وملجرد انهم يطلبون منهم 
املاء او الطعام ويرضبونهم بالكابالت الكهربائية حتى 

تحمر جلودهم.  
االحتقار لألقليات والطوائف

وأخرب أحد أتباع الديانــة البهائية منظمة العفو 
الدولية انه قبض عليه يف صنعاء بينما كان سائرا يف 
طريقه لحضور اجتماع يــوم 25 مايو 2017، حيث 

قال:
"قبل القبض عيل بأسبوع استدعاني مكتب النيابة 
العامة لالستجواب ، لكني لم اذهب بناء عىل نصبحة 
محامي" وذات يوم كنت ســائرا يف الطريق وفجأة  

رجالن دفعاني إىل داخل عربة ســألتهما من انتما؟ 
فأجابني احدهما انه من اإلسالميني؛ ففزعت ألنني 

ظننت ان تنظيم القاعدة اختطفني".. 
وهكذا تؤكد مليشيا الحوثي مدى عالقتها بتنظيم 
القاعدة وتقمصها ألساليبها االرهابية وانهما وجهان 
لعملة واحــدة يلتقيان يف القتــل والترشيد وترويع 
االمنيني وكثري من السلوكيات االجرامية التي تتناىف 
مع القوانني السماوية والوضعية واالعراف االنسانية. 

اعتقاالت بسبب المهنة 
وقال خمسة صحفيني قبض عليهم يف وقت مبكر 
من صباح توم 9 يونيو 2015 ملنظمة العفو الدولية 
إن حوايل 20 رجال مسلحا، بزيهم املدني وبعضهم 
بزي قوات االمن، القوا القبــض عليهم يف اماكن 
عملهم. ويف وقت القبض عليهم لم يكن الصحفيون 
يعرفون من هم هؤالء املسلحون؛ وال سبب اعتقالهم 
ولم يعرفون ان الحوتيني هم من قبضوا عليهم إال 
عند نقلهم إىل سقم من اقسام الرشطة التي تديرها 

املليشيا الحوثية.
ويف جميــع الحاالت، قــال املتحدثــون ملنظمة 
العفو الدولية إن قــوات االمن، حتى املحققني الذين 
استجوبوهم، لم يفصحوا عن سبب القبض عليهم. 
وتركزت اسئلة املحققني واتهاماتهم يف االغلب حول 
املهنة او االنتماء الســيايس او املعتقــدات الدينية. 
فعىل سبيل املثال، اشارت تعليقات املحققني إىل انهم 
يربطون بني التقارير االعالمية املناوئة للحوتيني، او 
اي انتقاد لسلوك الحوتيني يف هذا الصدد، او االنتماء 
لحزب سيايس معارض، بالتجسس وهي الجريمة التي 
يعاقب عليها وجوبيا باإلعدام يف ظل القانون اليمني. 
ويف حالة اتباع الديانة البهائية، كان املحققون تتخذون 
موقفا عدوانيا، ويظهرون االحتقار للديانة البهائية 

واتباعها.
ولم يعرف اي من هؤالء الصحفيني ملاذا تم القبض 
عليهم. وقد جرى استجوابهم بشكل فردي عدة مرات 
ويف مراكز اعتقال متعددة، وقال احد هؤالء الصحفيني 

ملنظمة العفو الدولية:
السجن في مستودعات السالح

"لم بجدث يف اي استجواب ان اخربونا ملاذا قبض 
علينا" كان املحقق يبدا بسؤايل عدة اسئلة عن مهنتي، 
و منها  ملاذا استخدم يف تغطياني0 الصحفية مصطلح 
"الطائرات الحربية للتحالــف" بدال من "املعتدين"، 
واسئلة اخرى من هدا القبيل ثم استدعى شخصا اخر 

وقال له ان يحرض سيارة لنقيل إىل مخزن السالح " .
ومن املعلوم ان مخازن الســالح التابعة ملليشــيا 
الحوثــي االرهابية هــي االماكن التــي يتم وضع 
املختطفني فيها للتخلص منهم بطريقة وحشية عرب 

استهداف طريان التحالف العربي لتلك املستودعات.
سجناء الجحيم 

ويواصل تقريــر منظمة العفــو الدولية توثيقه 
النتهاكات املليشيا الحوثية االرهابية ويقول : "وسارت 

عملية القبض عىل اتبــاع الديانة البهائية عىل نفس 
املنوال، واتسمت بنفس الظروف. وقد اجرت منظمة 
العفو الدولية مع اربعة من البهائيني الســتة الذين 
افرج عنهم يف يوليو2020م. وقال كل منهم ملنظمة 
العفو الدولية إن الحوتيني القوا القبض عليهم دون 
امر قضائي. واتهمهم املحقق بالتجسس ملجرد املعتقد  

وقال احدهم ملنظمة العفو الدولية: 
يف يوم 25 نوفمرب 2018، لم سمح له بالتحدث إىل 
ارسته إال بعد ثمانية اشهر من إلقاء القبض علبه: "يف 
البداية لم أفهم ما يحدث يل. أساسا. ملاذا أنا معتقل. 
كل يشء كان ضبابيا يف ذهني. وعندما اتضح يل انني 

سجني الجحيم"
دموع أمي

فيما قال احد الصحفيــني ملنظمة العفو الدولية: 
"كانت أمي قد بحثت عني، ثم قيل لها إنني قد اكون 
يف سجى الثورة فذهبت اكثر من مرة لبوابة السجن 
نطلب رؤيتي. لكفها أخربتنــي بعد اإلفراج عني أن 

قوات األمن انكرت أنها كانت تحتجزني.
ويف إحدى املرات رفصت املغادرة حتى تراني. وظلت 
امام بوابة الســجن حتى الخامسة مساء. فسمحوا 
لها بالدخول. كانت تبكي وتتحسس وجهي وصدري 

وتبكي".
غياب الضمير العالمي 

وتبقى اهمية التقرير يف استجابة الضمري العاملي 
ملعاناة الصحفيــني واملختطفني املدنيــني واقليات 
الطوائف الدينية  يف مناطق سيطرة املليشيا والتي كثري 
من التقرير الدولية واملحلية كشفت مرارا عن جرائم 
املليشيا الحوثية االرهابية يف حقهم وما تقوم به من 
أساليب التعذيب النفيس، وممارسات مشينة شملت 
الرتهيب إلجبار املحتجزين عىل االعرتاف واإلقرار بتهم 
لم يقرتفوها، باإلضافة إىل عزلهم يف سجون انفرادية 
ومصادرة املالبس واألدوية الخاصة بهم، والشــتم 

والتهديد 
بإيذاء عائالتهم يف الخارج، وابتزاز ذويهم لإلفراج 
عنهم، والتهديد بنقلهم إىل أماكن تتعرض باستمرار 
لقصف طــريان التحالف العربــي، إذ يعاني معظم 
املفرج عنهم من مشاكل نفسية معقدة، ويحتاجون 

إىل عمليات تأهيل طويلة األمد.
اختطاف النساء 

ويف سياق متصل كشفت عدد من التقارير املحلية 
والشهادات املوثقة الســابقة قيام عنارص مليشيا  
الحوثي عىل اختطاف النســاء، واإلمعان يف ممارسة 
االنتهاكات بحقهن ما بني الرضب والصعق بالكهرباء، 
وإجبار بعضهن عىل التجنيد وحمل السالح وإرسالهن 
للجبهات بغرض الطبخ ملقاتليهم كما كانوا يجربونهن 

عىل توصيل السالح للمقاتلني يف الجبهات.
وتعد هذه املمارسات ســابقة لم يعرف اليمن لها 
مثيالً يف تاريخه فقد جندت جماعة الحوثي باإلكراه 
بعض الفتيات لإليقاع بمسؤولني يمنيني يف عدة بلدان، 
وتصويرهم يف مشاهد مخلة، من أجل الضغط عليهم 

مستقبال وابتزازهم ماليا.
كما تتعرض بعض املختطفات للتشهري والتهديد 
بتلفيق تهم أخالقيــة ، وهناك مجموعة من الفتيات 
تعرضن  لالغتصاب عىل أيدي مرشفني حوثيني طوال 
فرتة احتجازهن يف سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة 

صنعاء.
وتواجه املليشيا الحوثية كل من يطالب باإلفراج عن 
ابنته، بأنها متورطة بجرائم دعارة، من أجل الضغط 
عىل األهايل وإضعــاف موقفهم ودفعهم للتوقف عن 
املطالبة بابنتهم وإخفاء األمر عن أقاربهم، مع علم 
معظمهم بأن تلك الجرائم ملفقة، غري أن الحديث يف 
الرشف حساس للغاية، وحتى إن كان مفربكا وملفقا.

ســجون  داخــل  املختطفــني  آالف  يتعــرّض 
ــا  ــة إيراني ــة املدعوم ــي اإلرهابي ــيا الحوث مليش
لشــتى أنــواع التعذيــب الجســدي والنفــيس 
والنفــي القــرسي والكثــري منهــم  يتــوىف تحــت 
التعذيــب فيمــا تتكفــل هــذه العصابــة  بدفنهــم  
بــدون إبــالغ أهاليهــم، الذيــن الزالــوا عــىل أمــل 

ــوم. ــم يف ذات ي ــاء به اللق
ــا   ــد  له ــر جدي ــة يف تقري ــو الدولي ــة العف منظم
أصدرتــه الخميــس املــايض، يحمــل عنــوان 
ــذي  ــي" وال ــوا للنف ــم وتعرض ــق رساحه "أُطل
جــاء بنحــو 38 صفحــة،  تحــدث عــن ظــروف 
اعتقــال مجموعــة مــن املدنيــني املفــرج عنهــم 
ــي  ــيا الحوث ــتها مليش ــي مارس ــية  الت والوحش
ــم  ــن أهاليه ــدا ع ــروا بعي ــل ان يهج ــم قب ضده

ــم. وأوطانه

 عارف شمسان

      هبة مرايف : التقرير يرســم صــورة رهيبة لقائمة االنتهاكات في 
ظل محاكمات فادحة الجور بتهم ملفقة

     مواطن بهائي: اختطفوني من الشــارع لسبب المعتقد وقالوا: نحن 
من تنظيم القاعدة واتهمونا بالعمالة للخارج

      تهمة التجسس والتخابر.. التهمة الجاهزة التي تطلقها المليشيا على معارضيها

منظمة العفو الدولية في تقرير جديد يوثق جرائم المليشيا الحوثية

تعذيب جسدي ونفيس ونفي قرسي يف حق الصحفيني واألقليات
صحفي: دفعوا بي إلى حفرة تحت األرض وقالوا: هذا قبرك وتعاملوا معنا بوحشية

      البــد أن يصحو الضمير 
إجــراءات  ويتخذ  العالمــي 
صارمــة في حق المليشــيا 

اإلرهابية
      ضربونا بقضبان من الفوالذ 
وحرمونا  الكهربائية  واألسالك 

من دورة المياه
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اغتيال مبكر للصحفيين والحقوقيين
عرشات املطبوعات اليومية واألسبوعية 
والشــهرية واملجالت الحزبية واملستقلة 
واألهلية والثقافية، كانت تعج بها صنعاء 
قبيل انقالب مليشــيا الحوثي أواخر العام 
2014 لم يعد من تلك املطبوعات ســوى 
ما يتبع مليشيا الحوثي ما يعني أن صوتا 

واحدا فقط يف مناطق سيطرتها!!. 
عمدت مليشــيا الحوثي إىل اســتهداف 
الصحفيني وتكميــم األفواه برفض حرية 
الرأي والتعبــري إزاء انتهاكاتها وجرائمها 
املســتمرة بحــق املدنيني بشــكل عام، 
والصحفيني والناشطني الحقوقيني بشكل 
خاص، وال تســمح بالحديث مطلقا عن 
الجرائم واالنتهاكات أو عن أوضاع الناس 
املأساوية أو ممارسات عنارصها الواسعة 

للفساد.
حرصت مليشيا الحوثي عىل أن ال تظهر 
ممارســاتها وانتهاكاتها للعلن، و بذلت 
وتبــذل جهدا كبريا إلخفاء تلــك الجرائم، 
لذا عمــدت إىل اغتيال الناشــط الحقوقي 
والصحفي اللذين يعتــربا من أهم األدوات 
التي تكشف للرأي العام املحيل واإلقليمي 
والدويل الجرائم واالنتهــاكات، األمر الذي 
جعل املليشيا تعترب الصحفيني والناشطني 
الحقوقيني أشــد خطرا مــن الرصاصة 
والرشــاش، فاعتقلت عرشات الصحفيني 
وحكمت عىل بعضهم باإلعدام، إضافة إىل 
كون عملية الرصد والتوثيق والنرش تكشف 
زيفها وتفند ادعائها وأكاذيبها عن حقوق 

اإلنسان. 

إغالق المنظمات الحقوقية المستقلة
 منذ ســيطرتها عىل صنعــاء واملناطق 
األخرى قامت مليشيا الحوثي بإغالق كل 
املنظمات الحقوقية املستقلة، وأبقت عىل 
املنظمات التي ال تشكل تهديدا لها والتي ال 
يصدر عنها أي تقارير تدين مليشيا الحوثي 
بارتكاب انتهــاكات! وال توجد منظمات 
حقوقية يف مناطق سيطرتها تعمل بمهنية 
وبشكل محايد، فهناك منظمات تعمل وفق 
املســموح لها به من قبل مليشيا الحوثي 

وفق مراقبني.
املنظمات الحقوقيــة الدولية املوجودة 
بصنعاء ال تستطيع أن تمارس عملها بشكل 
محايد، وتعجز عن الوصول لضحايا مليشيا 
الحوثي وتستقي بياناتها ومعلوماتها من 
عنارص ومنظمات محلية تســيطر عليها 

املليشيا الحوثية.
استحداث مكتب ملراقبة عمل املنظمات 

املليشــيا الحوثيــة عملت عــىل ابتزاز 
املنظمات الدولية باستحداث إدارة خاصة 
تراقب وترتب عمل املنظمــات الدولية يف 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل الخاضعة 
لســيطرتها أطلقت عليها اســم "املكتب 
التنفيذي للرقابة ومتابعة املنظمات الدولية.
الهدف من تلك الخطوة الحوثية تسهيل 
مهمتها يف اســتهداف وابتــزاز املنظمات 
الدولية ماليــا ، ومحارصة عملها، وحرف 

مسار املساعدات الغذائية والطبية.
املليشــيا تمكنت عرب ذلــك املكتب من 
الســيطرة عىل املنظمــات ومراقبة عمل 
املنظمات القديمة والجديدة بشكل دقيق، 

كما تدخلت يف جميع تفاصيل عملها.
املكتب املستحدث أصبح يمتلك صالحيات 
واسعة، حيث ال يتم تجديد تراخيص عمل 
املنظمات الدولية إال بعــد موافقة املكتب 

املزعوم.
ولم تكتف املليشــيا بإخضاع املنظمات 
الدولية برضورة موافاتهــا عن برامجها 
ومشاريعها كافة وحرف مسار املساعدات 
إىل مناطق بعينها، بل تقــوم بابتزاز تلك 
املنظمات بمبالغ طائلة تحت مســميات 
تراخيص و"فيزا" دخول األرايض اليمنية 
عرب مطار صنعاء الدويل الخاضع لسيطرتها.

تضييق الخناق على المنظمات 
بعد أن تم إغالق مكتب منتدى املنظمات 
 )INGO Forum( غري الحكومية الدوليــة
يف أغســطس/آب 2016، والذي كان يزود 
املنظمــات الدولية باملعلومات املســحية 
واألمنية تستفيد منها املنظمات يف أعمالها ، 
قامت مليشيا الحوثي التخطيط باالستحواذ 
التدريجــي عىل املهمة األكــرب التي يقوم 
بها مكتب األمم املتحدة لتنســيق الشؤون 

اإلنسانية )أوتشا(، وأضحت تسيطر عىل 
قــراره وتوجهه من خــالل موظفني فيه 

يعملون لصالحها. 
وتسيطر املليشيا عىل مهام مكتب األمم 
املتحدة بتدخالتها يف عمل الوحدة التنفيذية 
إلدارة مخيمــات النازحــني، وعدم إتاحة 
األمر للمنظمات حسب دراساتها امليدانية 
التي تحدد املجتمعات األشد احتياجاً ونوع 

املعونات التي يحتاجون إليها.
يؤكد مطلعون أنه يتــم إلزام املنظمات 
بمنح كميات كبرية من مساعداتها للوحدة 
التنفيذية لتنسيق مخيمات النازحني التي 
يقودها قيادي يف املليشيا لتقوم تلك الوحدة 
بتوزيع املساعدات عىل عنارص املليشيا يف 

الجبهات.

استحداث إدارة لنهب المساعدات
يف 8 ديسمرب/كانون األول 2017 أسست 
مليشيا الحوثي مؤسســة إغاثية أسمتها 
"بنيان" برعاية ما يسمى برئيس املجلس 
السيايس األعىل وتم إنشاؤها لتكون موازية 
للوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني 
وتعمل تلك املؤسسة كشبكة ضخمة بفروع 
متعددة يف مناطق سيطرتها لضخ جزء كبري 
من املساعدات، وبسياستها الخاصة التي 
تفرضها عىل املنظمات األخرى، وهي وسيلة 
لنهب املســاعدات التي تقدمها املنظمات 
الدوليــة، وتوزعها عىل أنصار املليشــيا 

وأرسهــم أو أرس قتالهم، أو يتم من خالل 
استخدام املساعدات إلقناع القبائل بالدفع 

بمقاتلني جدد.

بيع اإلغاثات 
املليشيا الحوثية تقدم لربنامج األغذية 
العاملــي كشــوفات بمئــات اآلالف من 
املواطنني باعتبارهم مترضرين ويف حاجة 
إىل مســاعدات، لكنها تقوم بتخزينها يف 
مســتودعات ضخمة بصنعاء لتبيعها بعد 

ذلك يف السوق السوداء.
وحسب تجار فإن شــبكة حوثية تقوم 
بإجبار العــرشات منهم عــىل رشاء تلك 
املعونات بأســعار توازي مــا هو قائم يف 
الســوق، ما يجعلهم يضطرون إىل الرشاء 
والبيع للمواطنني عىل الرغم من أن عليها 
شعارات برنامج األغذية العاملي ومنظمة 

الهجرة وصندوق األمم املتحدة للسكان.
تؤكد مصادر مطلعة أن نصف املساعدات 
ال تصل إىل املستفيدين بسبب بيعها، فيما يتم 
حرف بقية املساعدات لتصل إىل أرس مقاتيل 
املليشــيا يف الجبهات، وقد ثبت ذلك عندما 
وجد أبطال الجيش الوطني تلك املعونات يف 
مواقع حررها من مليشيا الحوثي ووثقها ، 
األمر الذي جعل األمم املتحدة تشعر باملأزق 
أمــام مانحيها باعتبارها تقــوم برعاية 

عنارص مليشيا الحوثي فقط وأرسهم.

تضييق وإرهاب
تضييق وإرهاب غري مســبوق تمارسه 
مليشــيا الحوثي االنقالبية ضد املنظمات 
الدولية العاملة ويوماً بعد آخر تضع املليشيا 
املدعومة من إيران تعقيدات كبرية يف طريق 

العمل اإلنساني.
برنامج الغذاء العاملــي يف اتهام رصيح 
وغري مسبوق  للمليشيا الحوثية أكد بأنها 
ترسق الغذاء من أفواه الجوعى، واعتربته 
سلوكاً إجرامياً، إال أن مراقبني يرون أن ما 
كشف عنه برنامج الغذاء ليس سوى نموذج 
بسيط من اإلرهاب الذي تمارسه املليشيا 

الحوثية عىل العمل اإلنساني.
وأظهرت دراسة كشــف عنها برنامج 
األغذية العاملي التابــع لألمم املتحدة عن 
موجة سخط واســعة يف مناطق سيطرة 
املليشــيا جراء نهب املليشــيا املساعدات 

وتجويع ماليــني املترضريــن يف صنعاء 
واملناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وطيلة السنوات املاضية عمدت مليشيا 
الحوثي إىل تجويع اليمنيني ومفاقمة األزمة 
اإلنســانية من أجل استخدامها إعالميا يف 
خدمة أجندتهــا التدمريية، ومن أجل ذلك 
سعت إىل نهب املســاعدات التي تستهدف 

املحتاجني من أجل إطالة أمد الحرب.

سياسية تدميرية 
انتهجت مليشــيا الحوثي منذ انقالبها 
سياســة تدمريية منظمة تجــاه القطاع 
الصحي يف مناطق سيطرتها، حيث أوقفت 
رواتب ونفقات تشــغيل القطاع الصحي 
منذ نهاية 2016، مما تســبب بوفاة آالف 
األشــخاص، وحرمان املواطنني من تلقي 
الخدمات الطبية للحمايــة من األمراض 
واألوبئة التي تفتك باليمنيني منذ انقالبها 

عىل الدولة آواخر 2014.
تحويل مستشفيات إىل ثكنات عسكرية 

تقرير أممي ســابق بعنوان "األطفال 
والنزاع املسلح يف اليمن"أكد أنه تحقق من 
استخدام مليشــيا الحوثي املستشفيات 
ألغراض عسكرية يف كثري من املحافظات 
اليمنية، مشددا عىل أن تلك املنشآت أماكن 
ينبغــي أن توفر الحمايــة فيها لألطفال 

واملدنيني.
ولفــت التقرير إىل أن مليشــيا الحوثي 
استخدمت املستشفيات واملرافق الصحية 
ألغراض عسكرية معظمها يف محافظات 
تعز والجوف، إضافة إىل شن هجمات عىل 

املستشفيات أدت إىل تدمري جزئي أو كيل.
ودمرت املليشيا االنقالبية مرافق الرعاية 
الصحية، وتشري اإلحصائيات إىل أن املئات 
من املنشآت الصحية قد ترضرت أو دمرت، 
ونصف املرافق الصحيــة يف البلد ال تعمل 
بكامل طاقتها، مع نقص األدوية األساسية 

واإلمدادات والعاملني يف الرعاية الصحية.
انتهاكات ضد املوظفني يف املنظمات

 انتهاكات املليشــيا وصلت إىل موظفني 

يف تلك املنظمات بل وارتكبت بحق بعضهم 
جريمة القتل وســط صمت مطبق مثلما 
حصل يف محافظــة عمران باغتيال طبيب 
وموظف يف اللجنة الدولية بالصليب األحمر، 
بينمــا أصيب ثالث بجروح يف ديســمرب/

كانون األول 2015. 
ومنعت مليشيا الحوثي وكيل األمني العام 
لألمم املتحدة للشــؤون اإلنسانية يف وقت 
سابق من دخول مدينة تعز املحارصة بعد 

محارصة موكبه. 
يف حادثة أخرى اختطفت مليشيا الحوثي 
هشام بجاش وهو موظف بإحدى املنظمات 

األممية. 
يف عدن اســتخدمت مليشــيا الحوثي 
مقر املنظمات األمميــة كمركز للعمليات 
العسكرية مما عرضها للقصف والتدمري 

الكامل. 
يف اآلونــة األخــرية تصاعــدت وترية 
مضايقــات مليشــيا الحوثــي ملوظفي 
املنظمــات الدولية املرشفة عــىل العمل 
اإلنساني واإلغاثي يف ظل صمت مريب من 
ِقبل مجلس األمن واألمــم املتحدة، وعدم 
الوقوف بحزم إلنهاء تلك الترصفات القمعية 

والتصدي لها.
ســبق أن قامت مليشــيا الحوثي بعدة 
انتهاكات خطرية ضد موظفني تابعني لعدد 
من املنظمات اإلغاثية واإلنسانية الدولية ، 
منها اختطــاف موظفني تابعني للمجلس 
األعىل لالجئني بمدينة الحديدة، باإلضافة 
إلغالق مكاتب املنظمات يف بعض املحافظات 

الواقعة تحت سيطرتها.
مراقبون يرون أن استمرار تلك املمارسات 
الهمجية من ِقبل مليشــيا الحوثي سيزيد 
من معاناة اليمنيني ويمنع الوصول اآلمن 
للمســاعدات اإلنســانية يف املحافظات 
اليمنية بشكل عام، باإلضافة لرتدي الوضع 
اإلنساني يف املحافظات الخاضعة لسيطرة 

املليشيا بصورة خاصة.

استغالل األدوية 
تمنع مليشيا الحوثي يف صنعاء الخاضعة 
لســيطرتها املنظمات من تنفيذ تدخالتها 
املنقذة لحياة فقراء والحاالت الحرجة، عرب 
إلزامها بإنفاق معظــم مخصصاتها عىل 
رواتب املستشفيات والوقود واملعدات التي 

تحددها املليشيا. 
وبدال من تخصيص املنظمات الصحية 
الدوليــة أموالها لتوفري أدويــة وأمصال 
األوبئــة املنترشة بســبب اإلدارة الصحية 
الســيئة من قبل مليشيا الحوثي ، تخضع 
لضغوطات املليشيا التي تجربها عىل دفع 
رواتب املوظفني ، فيما مليشيا الحوثي التي 
تتحصل إيرادات الدولة من اتصاالت ومنافذ 
جمركية ورضائــب وغريها التدفع رواتب 

املوظفني!!. 
وتســتقطع تلك املنظمــات جزءا من 
املســاعدات املخصصــة لإلغاثة يف رصف 
رواتب املوظفــني يف املستشــفيات التي 

تسخرها املليشيا ملداواة مقاتليها!!.
 يشري متابعون إىل وجود حاجة حقيقية 
لجعل املســاعدات الصحية تذهب لتوفري 
احتياجات صحية أساسية أخرى غري دفع 
الرواتب التي يجب أن تسلمها املليشيا بدال 

من نهبها.
تصعيد ممنهج ضد املنظمات 

ضمن مســاٍع متكررة لعرقلة أعمالها 
وإرهاب موظفيها ، وبهدف فرض الوصاية 
عليها خدمة ألجنداتها املشبوهة وتحقيق 
مكاسب سياســية ومادية غري مرشوعة 
يف ظل صمت غري مربر مــن األمم املتحدة 
، صعدت مليشــيا الحوثي من انتهاكاتها 
ضد املنظمات اإلنسانية املحلية والدولية يف 

مناطق سيطرتها. 

عىل خلفيــة نرش تقارير كشــفت عن 
قيام مليشيا الحوثي برسقة وبيع األعضاء 
البرشية التــي يعود بعضهــا لقتالها يف 
الجبهات، باإلضافة إىل الكشف عن فضيحة 
احتجاز مئات النســاء يف سجون خاصة 
تابعة لها ، أغلقت مليشــيا الحوثي مكتب 
املنظمة اليمنيــة ملكافحة االتجار بالبرش 
يف صنعاء يف أعقاب حملة واسعة ملالحقة 

جميع العاملني فيها. 
قبل ذلك قامت املليشيا الحوثية باقتحام 
مكتــب منظمة ســيفروورلد الربيطانية 
بصنعاء، واختطفت مديرة املنظمة باإلنابة 
أوىف النعامي وزميلها الحسن القوطري الذي 
يشــغل منصب مدير دائرة املنظمة ذاتها، 

ومصادرة أجهزة ووثائق خاصة.
يعترب مراقبون تلك املمارسات القمعية 
تطورا خطريا يأتي ضمن سلسلة االنتهاكات 
الحوثية التــي انتقلت من مجرد محاوالت 
لالبتــزاز إىل إرهاب منظــم بحق جميع 
املنظمات اإلنســانية واإلغاثية العاملة يف 

مناطق سيطرتها.
يقول ناشطون: إن الســلوك اإلجرامي 
الذي تنتهجه مليشيا الحوثي بحق املنظمات 
اإلنسانية واإلغاثية وموظفيها يكشف عن 
حقيقة الطابع اإلرهابي للمليشيا ويؤكد يف 
الوقت ذاته خطورة البيئة التي تعمل فيها 
املنظمات بمناطق االنقالبيني، ما يستدعي 
رسعة االستجابة لنداءات نقل مكاتبها إىل 

املناطق املحررة.
منظمات حقوقية وإنسانية أبدت قلقها 
الشديد إزاء ارتفاع وترية انتهاكات مليشيا 
الحوثي بحق العاملــني يف املجال اإلغاثي 
واإلنساني، مطالبني بوقف تلك املمارسات 
القمعية والهمجية التي ال تحرتم القانون 

الدويل اإلنساني.
معمر اإلرياني وزير اإلعــالم والثقافة 
والســياحة أكد أن مليشيا الحوثي ال تقيم 
وزنا للقوانني واألعراف الدولية وال لألوضاع 
اإلنسانية التي تمر بها البالد بسبب انقالبهم 

املشؤوم عىل السلطة.
ودعــا اإلرياني املجتمع الــدويل واألمم 
املتحــدة إىل إدانة "الجرائــم اإلرهابية"، 
والضغــط عىل  املليشــيا إلطــالق رساح 
املختطفني ووقف االنتهاكات التي تهدف إىل 
التغطية عىل الجرائم البشعة التي يرتكبونها 
بحق اإلنسانية يف مناطق سيطرتها والسعي 
لحجب الحقائق عن الــرأي العام اليمني 

والدويل.
شــهادة غراندي أمام مجلس الشيوخ 

األمريكي
األمريكية ليزا غراندي يف شــهادة أدلت 
بها أمام لجنة العالقات الخارجية بمجلس 
الشــيوخ األمريكي تكلمت عن جملة من 
االنتهاكات والسلوكيات واملمارسات التي 
ارتكبتها مليشــيا الحوثي وكانت شاهدة 
عليها أثناء فرتة عملها كمنســقة سابقة 
للشؤون اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة يف 

اليمن. 
وذكرت أن مليشيا الحوثي استولت عىل 
مؤسسات الدولة يف مناطق سيطرتها بشكل 
ممنهج وقامت بتشكيل مؤسسات موازية 

خاصة ال تخضع للمساءلة العامة.
وأكدت أن أجهزة الرقابة والسيطرة عىل 
مؤسســات الدولة باتت يف أيدي املليشيا 
بالكامل وأنه تم إنشاء مؤسسات موازية 
يعمل بها الحوثيون حرصيا للقيام بمهام 
رئيســية بما يف ذلك حفــظ األمن واألمن 

الداخيل.
 وأشــارت إىل أن جميع اإليرادات العامة 
تورد تقريًبا بشــكل مبارش إىل املؤسسات 
الخاضعة لسيطرتها، بما يف ذلك فرع البنك 
املركزي بصنعاء ، مؤكدة أن املليشيا أنشأت 
آليات لوضع وتنفيــذ ميزانيات املديريات 

واملحافظات بصورة منفصلة
 موضحة أن الحوثيني يتالعبون بالعملة 
والســيولة من أجل مصالحهــم، وليس 

مصالح عامة الناس.
وقالت لقد اغتصب الحوثيون الزكاة وهي 
ركن أسايس من أركان الحماية االجتماعية، 
وجعلوهــا رضيبة إلزاميــة، كما فرضوا 
تعريفات صارمة عــىل الزراعة والتجارة  
وفيما يخص الهياكل واآلليات الجديدة التي 
أنشأها الحوثيون، ذكرت أن الهدف ليست 

تحسيًنا للنظام القديم.
 وأفادت أن مليشيا الحوثي تقوم بتحويل 
اإليرادات من الســلع والخدمات العامة إىل 
مقاتليها، وتقــوم بتدمري رشكات القطاع 

الخاص التي ال تتعاون معهم. 
وبينت أن الحوثيني فرضوا مئات القيود 
عىل املساعدات اإلنســانية سعًيا منها إىل 
التحكم يف نوع وتدفق واســتهداف جميع 
أشكال املساعدة، كما تواصل تهديد العاملني 
يف املجال اإلنساني والتنمر عليهم وترهيبهم 
واحتجازهم وقالت: إن ممارسات الحوثيني 
التعسفية للسلطة واعتمادها عىل اآلليات 
واألنظمة اإلدارية القمعية، أدت لخلق واحدة 
من أكثر بيئات العمل غري املسموح بها يف 

العالم للعاملني يف املجال اإلنساني. 
 واختتمت شــهادتها بــأن الحوثيني 
مفرتسون ويعملون دون مساءلة عامة، 
ويشكلون نظام ســلطة منفصال يتمتع 

بسلطات واسعة النطاق.

تساؤالت 
ذاك أبرز مــا جاء يف شــهادة غراندي 
وكلها انتهاكات ضحيتها املواطنون يقول 
متابعــون: إن غراندي تأخــرت يف تقديم 
شــهادتها وكان حريا بهــا أن تقدم تلك 
الشهادة من قبل ، يجيب آخرون أن جميع 
موظفي منظمات األمــم املتحدة يغضون 
الطرف عن تلك االنتهــاكات حفاظا عىل 
اســتمرارهم يف العمل واســتالم املرتبات 
وعند انتهاء فرتة العمل يقدمون شهاداتهم 
ويرفعون تقاريرهم لكن بعد فوات اآلوان. 

يتســاءل الكثريون إذا كانــت كل تلك 
االنتهــاكات وكل تلك التعســفات تطال 
املنظمــات الدولية وعامليهــا يف مناطق 
سيطرة املليشــيا الحوثية ولم تحرك تلك 
املنظمات ســاكنا ولم تحتج ولم ترفض 
العمل أو تقوم بنقــل مكاتبها إىل املناطق 
املحررة فكيــف ينتظــر املواطنون ممن 
طالهم انتهاكات املليشــيا أن تنترص لهم 
تلك املنظمات ويتســاءلون ما الســبيل 

لتحريكها؟!! لتنقذ ما يمكن إنقاذه.

املليشيا اغتالت الصحافة والصحفيني والحقوقيني منذ انقالبها يف خطوة أرادت 
من خاللها إخفاء جرائمها وأغلقت كل املنظمات الحقوقية املستقلة ووضعت 
قيودا عىل نشاط املنظمات الدولية العاملة يروح ضحيتها املواطنون يف مناطق 

سيطرة املليشيا!!
مع كل تلك اإلجراءات املخالفة للقانون كان متوقعا أن يقابل برفض املنظمات 
ورفع تقارير إىل األمم املتحدة وإظهار ذلك للرأي العام الدويل التخاذ خطوات تمنع 
أو يف الحد األدنى تحد من تسلط املليشيا عىل عمل املنظمات الحقوقية واإلنسانية 

واإلغاثية، واكتفت بعض تلك املنظمات ببيانات خجولة الترقى ملستوى الرضر 
املرتتب عىل صمتها وخضوعها لرشوط وابتزاز املليشيا الحوثية. 

وهنا يتساءل املواطنون يف مناطق سيطرة املليشيا من سينقذهم؟ ويستعرض 
ما يحصل لهم من انتهاكات من قبل املليشيا الحوثية التي فرضت صوتا واحدا 
وقتلت حرية الرأي والتعبري!! يقول املواطنون: إذا لم تنترص لنا املنظمات الدولية 
فمن سينترص لنا؟ ويعرف العالم بما يجري من جرائم يف مناطق سيطرة مليشيا 

طائفية تتنتهج العنف سبيال لتوطيد حكمها االنقالبي.

   تقرير/ قاسم الجبري

عمدت إلى استهداف الصحفيين والناشطين الحقوقيين إلخفاء جرائمها

مليشيا احلوثي.. ابتزاز واستحواذ وتضييق عىل عمل املنظامت اإلنسانية

     مراقبــون: المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة تعجز عن الوصــول إلى ضحايا 
المليشيا وتستقي معلوماتها من منظمات تخضع لها

     إغالق المليشيا لمكتب منتدى المنظمات سهل استحواذها على المساعدات
      مليشيا الحوثي أوقفت عمل المنظمات الحقوقية التي تفضح انتهاكاتها

     وضع حقوقي مزر وانتهاكات ترتكبها المليشيا طالت العاملين في المنظمات الدولية
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لم تكن الـــ 14 عاًما األخرية مــن ُحكم اإلمام 
الطاغية يحيى حميد الدين هادئة عليه أو ُمستقرة؛ 
بل تخللتها أحــداٌث عظام، وتحوالت حاســمة، 
وبهزيمة جيشه الحايف أمام القوات السعودية عام 
1934م بدأ العد التنازيل لنهايته ؛ وهي الكارثة التي 
أدت الرتخاء قبضته، وَتَبُدد هيبته، وُضعف شعبيته، 
ليبدأ األحرار )الدرادعة( - كما كان ُيسميهم، وهي 
تسمية خاصة بطائفة من اليهود - ُيفكرون جدًيا 
يف كيفية التخلص منه، وهو ما حدث بعد مخاضات 
عسرية يطول رشحها، َسُنوجزها اختزااًل يف السطور 

التالية.
كانت حرب االنسحاب املُذلة تلك، وتوقيع اتفاقية 
ترسيم الحدود بداية ذات العام مع اإلنجليز، كانتا 
- كمــا ذهب عدد من املُؤرخني - حــًدا فاصاًل بني 
مرحلتني زمنيتني، وهذا ال يعنــي قطًعا أنَّ حركة 
املُعارضة اليمنية كانت ُمتوقفة قبل ذلك التاريخ؛ 
فقد ظهرت أصوات فردية محدودة، اكتفت بتقديم 
النصح شعرًا، ونثرًا، ولم يعرها اإلمام الطاغية أي 

اهتمام.
كما ُوِجدت - وهو األهم - حركات فالحية مسلحة 
يف عدد من املناطق، وتصــدرت يف لحظة ُمقاومة 
املشهد، وتصدت للزحوفات اإلمامية، وأصلتها كأس 
املنون، واستمرت إحداها - أقصد هنا ُمقاومة قبيلة 
الزرانيق - حتى عام 1930م، وهي - أي تلك الحركات 
- عىل كثرتها لم تحَظ بالدراسة والتوثيق إال ما ندر.
ومن هذا املُنطلق، ومن أجل إزالة االلتباس الذي 
عمل البعض عىل تكريســه، َسُنسمي هذه الفرتة 
بمرحلة املُعارضة الفالحية غري املُنظمة، وفرتة ما 
بعد الحرب اإلمامية - السعودية بمرحلة املُعارضة 
الُنخبوية املُنظمة، اســتلهاًما ممــا ذكره الباحث 

عبدالعزيز قائد املسعودي ذات قراءة.

هزة عنيفة
أحدثت هزيمــة القوات اإلماميــة أمام القوات 
الســعودية هزة عنيفة يف حياة اليمنيني، وكشفت 
- كما أفاد القايض الزبريي - عن مســاوئ الُحكم 
اإلمامي، وأزاحت الستار عن حقيقة موقف الشعب 
منه، وانطلقت الصحف العربية ُتهاجم اإلمام يحيى 

وسياسته، وُتسلط عىل ُحكمه أضواء النقد الالذع.
واألكثر أهميــة أنَّها - أي تلــك الحرب - كانت 
العامل األكثر حسًما يف بلورة وعي األحرار بقضيتهم 
الوطنية، وصاروا - تبًعا لذلك - أكثر إيماًنا بعدالتها، 
وأكثر رغبًة يف تغيري حال بلدهم إىل األفضل، وأصبح 
بعضهم أكثر جدية يف تخليص اليمن من براثن حكم 

اإلمامة الكهنوتية وإىل األبد. 
جاءت بعد ذلــك حادثة اســتفراد اإلمام يحيى 
بالحكم، وتوزيعه ألوية اليمن كإقطاعيات بني أوالده 
1938م؛ وأخذه البيعة لولده أحمد ليكون ولًيا للعهد، 
وإماًما من بعده؛ وهو األمر الذي أحدث رشًخا بني 
أرسته وباقي األرس العلوية الطامحة، وبمعنى أصح 

وسع ذلك الرشخ أكثر فأكثر.
وضاعف - يف املُقابل - الكراهية يف ُنفوس الرعايا 
املُتذمرين من ذلــك الوضع أصاًل؛ خاصة وأنَّ أولئك 
األبناء - سيوف اإلسالم كما هي تسميتهم الشائعة، 
أو السيوف األثرية حد توصيف الشاعر الفلسطيني 
أبو سلمى الكرمي - كانوا أسوأ من أسالفهم، وروي 
عن والدهم حينها قوله: »لقد كرهني الناس من حني 

كربوا عيايل«!
مجاعة عامي 1942 - 1943م ُتضاف هي األخرى 
إىل ُجملة األسباب التي أدت الرتفاع وترية ُمناهضة 
حكم اإلمام يحيى وبنيه، وكانت بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعري، ومثلت نقطة تحول فارقة يف 
انتهاج أبطال ذلك النضال لسياسة املُصادمة بداًل من 
سياسة املُهادنة، والتمرد عىل قداسة اإلمام، وحقه 

اإللهي.
وهكذا، وبعد اسرتاحة ُمحارب، لم ينتصف العام 
التايل إال وأصواتهم القوية تقض مضاجع الطغيان؛ 
األمر أصابه بالجنون، فأخذ يفتش عن بقايا منشور 
هنا، وعن رسالة ُمحفزة هناك، وأتبع ذلك بأْن زج 

بعرشات األحرار يف ُسجونه املُتباعدة.

البزغـة  
 )هيئة النضال - خلية صنعاء(، ثم )حزب األحرار 
الدستوريني(، و)جمعية اإلصالح( يف إب، أشهر ثالثة 
كيانات تحررية جامعة تصدرت خالل تلك الحقبة 
املشهد، وانضوى تحت لوائها مئات املُستنريين، من 
علماء، وقضاة، وأدباء، وتجار، وعسكريني، وبعض 

مشايخ القبائل، وعدد كبري من الشباب املُـثقف.
أطلق اإلماميون عىل هؤالء الشــباب املُتحمس 

تســمية )البزغة( انتقاًصا منهم، ودون إدراك أنَّ 
نهايتهم ســتكون بعد ســنوات معدودة عىل أيدي 

هؤالء، وأنَّ بعد البزغة ُنضوج.
كان أعضاء الكيانات الثالث السابق ذكرها من كل 
اليمن، ومن ُمختلف رشائحه، وقد اختلط يف أدبياتهم 
- حد تعبري الدكتور عبدالعزيز صالح املقالح - القديم 
بالجديد، والسلفي باملُعارص، وعىل الرغم من عدم 
تجانسهم اجتماعًيا، إال أنَّهم شكلوا تحالفاً مزدوجاً 
ُمتدرجاً يف مطالبه، منهم من دعا رصاحة - كما أفاد 
الشماحي - إىل التغيري الجذري للنظام، ومنهم من 
دعا - وهم األكثرية - إىل اإلصالح الديني، والسيايس، 
عىل اعتبار أنَّ الظروف لم تكن حينها مهيأة لتجاوز 

ذلك اإلطار املطلبي.
واألكثر أهمية أنَّ شعارهم الجامع دعا إىل السيادة 
الشــعبية، والوحدة الوطنية، والعدالة االجتماعية، 
وأنَّ تحركاتهم العفوية تحولت مع مرور الوقت إىل 
أفعال ُمنظمة، وبمعنى أدق شبه ُمنظمة، وكان لها 

ما بعدها.

الجمعية اليمنية الكبرى
مع نهاية الحرب العاملية الثانية سمح اإلنجليز يف 
عدن  بإيجاد كيان يمني جديد ُمعارض لنظام اإلمام 

يحيى حميد الدين؛ وذلك بعــد أْن زال تخوفهم من 
تحالف األخري مع اإليطاليني، ولم يحل العام 1946م 
إال وذلك الكيان املُتمثل بـ )الجمعية اليمنية الكربى( 
يتصدر املشهد، وبرؤى ناضجة، وبمطالب شاملة 
تهم كل اليمنيني، وعىل رأســه كوكبة من األحرار 

املُستنريين. 
توىل القايض محمــد محمود الزبريي رئاســة 

الجمعية، فيما شغل األستاذ أحمد محمد النعمان 
منصب سكرتريها العام، وقد تمثلت رؤيتها الجديدة 

يف النقاط التالية:
- السيادة الشعبية والحكم الشوروي لألمة اليمنية 
عىل أساس فصل السلطات الترشيعية، والقضائية، 

والتنفيذية.
- الحرية املطلقة يف حدود الرشيعة اإلسالمية.

- النظام لجميع الدوائر الحكومية.

- العدالة االجتماعية بني الطبقات.
- األمن والسالم يف املال والسالح.

ويف ليلة مشــحونة باألماني وعد الشيخ التاجر 
جازم محمد الحروي قــادة الجمعية بتوفري املال 
الالزم لرشاء مطبعة خاصة بها، خاصة وأنَّ اإلنجليز 
كانوا قد سمحوا لهم بإصدار صحيفة باسم )صوت 
اليمن(، ومنعــوا يف املُقابل املطابــع العدنية من 

طباعتها!
من أجل اإليفاء بوعده؛ توجه الشيخ جازم الحروي 
إىل أسمرة والحبشــة، وتبنى ورفيق دربه املناضل 
أحمد عبده نارش العريقي حملــة جمع التربعات 
لذلك املرشوع  الطموح، والُحلم املُؤجل، وقاما بالفعل 
برشاء مطبعة حديثة وُمستعملة من مرص بواسطة 
املناضل محمد صالح املسمري - أحد شهداء الثورة 
الدستورية - وأرشفا عىل إيصالها إىل جيبوتي، ومن 
األخرية عاد بها الشــيخ جازم إىل عدن، ومعها كل 

لوازمها، فكان أروع إنجاز، وأعظم انتصار.                                                       
ربط األحرار تلك املطبعة باسمها القديم )نهضة 
مرص(، وأطلقوا عليها اســم مطبعــة )النهضة 
اليمانية(،     فيما توىل سعيد الدمشقي يف ليلة وصولها 
تركيبها، وذلك يف مبنى ُمجاور ملقر الجمعية الكائن يف 
شارع العيدروس، وهو - أي الدمشقي - صديق قديم 
وُمقرب للشيخ جازم الحروي                ، وبينهما ُمصاهرة، 
وقد اُستدعي من صنعاء لتلك املُهمة، حيث كان يعمل 
يف صحيفة )اإليمان( املُتوكليــة التي كانت حينها 

محدودة الصدور.
ومن الحبشة أرســل أحمد عبده نارش العريقي 
بالخبري اليمني املُتخصص عبدالله طاهر، وقد توىل 
األخري مهمة تشغيلها، وتدريب عمال املطبعة - كان 
الشــاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان أحدهم - عىل 

رصف الحروف.
وعىل ذكر صحيفة )اإليمان( املُتوكلية، فقد دأبت 
عىل ُمهاجمة األحرار يف عدن، ووصفهم بأنَّهم )أعداء، 
سفهاء، ملعونون، خارجون(، وتكررت فيها املقاالت 

عن ما أســمتهم بـ )الفئة املنحرفة(، وصحيفتهم 
التي أسمتها بـ )صوت الحمري(، فيما تهكم رئيس 
تحريرها عبدالكريــم مطهر يف أحد أعدادها عليهم 
قائاًل: »إنَّ الذين ينضوون تحت لواء النصارى، فارين 
من جنة اإليمان، يصــدق عليهم قوله تعاىل: "ولن 
ترىض عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم"«!
ُطبعت يف مطبعة )النهضة اليمانية( منشورات 
الجمعية، و)صوت اليمــن(، الصحيفة التي صدر 
عددهــا األول قبل أْن ينتهي ذلك العام بشــهرين، 
وهي صحيفة املُعارضة الحزبيــة األوىل يف اليمن، 
وُمتنفس األحرار األوحد خالل تلك الفرتة، وصوتهم 
املُعرب عن آمال الشعب واألمة، ومن خاللها أطلوا عىل 
العالم، وكانت بحق الدليل الفعيل ملعرفة تفكريهم، 
ونشاطهم، وتوجههم، وعىل صدر صفحاتها نرشوا 
الرســائل، والنداءات، واملقاالت الشــارحة ملُعاناة 

الشعب اليماني األصيل.

مدرسة في الصحافة الوطنية
كانت صحيفة )صوت اليمن( مدرسة يف الصحافة 
ت عىل مدى عام وأربعة أشهر، و69  الوطنية، أقضَّ
عدًدا مضاجع الطغاة من بيت حميد الدين، وهدَّت 
كيانهم، وقامت بدور فعال عىل طريق اإلعداد للثورة، 
وذلك من خالل الدعوة إىل اإلصالح، ونرش الوعي بني 
الشباب، وخلق توجه فكري ذي نزعة وطنية ُمنجذبة 
- ولو عاطفًيا - نحو الهوية والخصوصية اليمنية، 
بموازاة النزعة الساللية املذهبية املُنغلقة عىل ذاتها، 

واملُتحكمة آنذاك بالقرار السيايس. 
لم تأت تسمية تلك الصحيفة بـ )صوت اليمن( من 
فراغ؛ بل اختريت - كما أفاد الباحث أمني محمد عيل 
البحر - بوعي بالغ، وإدراك عميق، وُيؤكد ذلك مقال 
القايض الزبريي التعريفي، والذي ُنرش يف عددها األول 
تحت عنوان )ها هي صوت اليمن(، وفيه تحدث عن 
الشــعب اليمني العظيم، وإرث الحضارة، وحفيد 

األقيال، وسليل امللوك، وأرومة العرب األوىل.

وانتقل القايض الزبريي بعد ذلك إىل الحارض املُؤلم، 
وتساءل بحرسة كيف أصبح هذا الشعب الذي ُيعد 
من أعرق الشعوب يف الحضارة والسؤدد، أيام كانت 
األقطار مجاهل غافلة، واألمم أطفااًل سادرة، كيف 
أصبح يف عرص الثقافة والعلم والعمران طلمًســا 
ُمشكاًل، ولغزًا غامًضا، ُموضًحا أنَّه - أي هذا الشعب - 
لن يبقى ُمهمًشا خانًعا مهما تكالبت عليه الظروف، 

واستبد به طارئ يعمل عىل ُمصادرة هويته.
واســتدرك القايض الزبريي أنَّ جو العالم الجديد 
ســاعد الشــعب اليمني عىل الحركــة والتنفس 
واالنطالق، وأنَّ أرواح التبابعة واألقيال خفقت تنفخ 
الحياة يف أشباح أحفادها، وأنَّ صوت اليمن الداوي 
انبعث من أعماق التاريخ يسوق اليمانيني إىل مجدهم 
سوقا، ويفرض عليهم أعباء الكفاح فرضا، ويرضب 

أسماعهم بهذه األسواط الروحية الناطقة.
وجاء نشــيد األحرار املنشــور يف العدد 15 من 
ذات الصحيفة، وهو من كلمات الشــاعر إبراهيم 

الحرضاني ليعرب أكثر عن ذلك التوجه، ومنه نقتطف:
مجدنــا بــاد  يكــن  إن 

املشــيد ركنــه  وهــوى 
حمــر عــز  وانقـضـــى 

الشــديد بأســها  وخبــا 
أو نــكل  لــن  قســماً 

نرفــع الصــوت مــن جديــد
وجاء يف ذات الصحيفة، ويف مقال افتتاحي آخر 
ُنرش يف العدد 23، يبدو فيه وبوضوح نفس القايض 
الزبريي ما نصه: »إنَّ قوة االستعداد كامنة فيك أيها 

اليمني ُمنذ آالف الســنني، ُمنذ كانت اليمن مصدر 
الحضارة، وأم املدنية والرقي، إنَّ دم أجدادك األمجاد 
ال يزال يجــري يف عروقك حــاًرا ُمتدفًقا، فلماذا ال 
تستخدمه يف إنقاذ نفسك وأمتك من هوة العدم.. إنَّ 

وطنك يستنجد بك، فهل تلبي نداء ضمريك؟«.
وهو ما عرب عنه القايض الزبريي أكثر ذات قصيدة، 

حيث قال ُمحفزًا، وُمتسائاًل:
أيــن الســعيدة أن فيهــا جنٌة

خرضاء نماها الدهر وهو غالم؟
أين القصور الشــم أيــن بناتها

األقيــال، أين ملوكهــا األعالم؟
أين البحار أيـن السدود، يرى لها

بني الشـــواهق زخرة وزحام؟
وعىل ذات األسلوب االســتنهايض توالت يف ذات 
الصحيفة املُناشــدات الداعية لبعث الروح اليمنية 
الغائرة يف أعماق املايض التليد، واســتحضارها من 
جديد؛ رًدا عىل التغول اإلمامــي الطامس للهوية، 

والضارب بيد من حديد.
وكتب املُؤرخ إســماعيل بن عيل األكوع سلسلة 
مقاالت طويلة توثيقيــة تحت عنوان )عش لحظة 
مع أجدادك(، غاص فيها بدقة يف صفحات التاريخ 
الغابر، واستحرض النقاط املضيئة فيه، خاصة تلك 

املُحفزة عىل الحرية واالنعتاق.
وعلق أحدهم ذات مقــال افتتاحي: »بالدكم أيها 
اليمنيون عظيمة، فاحرصوا عليها، وال تقدسوا من 

كان سبًبا يف شقائها«.
القايض الزبريي من جهته لم يكتِف باستنهاض 
َد من خطاباته املوجهة،  الهمم اليمانية فقط؛ بل َصعَّ
وكتب مقااًل فاضًحا لحكم األئمة، واصًفا إياه بأنَّه 
حكٌم ُمطلق من كل القيود، حتى من قيود االعتبارات 
الدكتاتورية نفسها، وأنَّ اإلمام يعتقد أنَّ سلطته من 
السماء، وأنَّ اللَه هو الذي اختاره ليحكم هذا الشعب، 
وألهمه أْن يعمل، وأْن ال يعمــل، وأنَّ الله هو الذي 
جعـــل من ترصفاته رشائع تنسخ الرشائع، وديًنا 

ينسخ األديان.
وأضاف: »حسب الواحد منهم - أي من األئمة - أْن 
يرتبع عىل العرش، ثم يقول للناس أنَّ الله هو الذي 
واله، أنَّ الله هو الذي أمر النــاس أْن يطيعوه، وأْن 
يخدموه، وأْن ُيقدسوه، وأْن يموتوا يف سبيل ُنرصته، 
وأنَّ حكمه ليس ُمستمًدا من الشعب، وال من فضل 
الشعب؛ بل هو منحة من السماء، إنَّه ظل الله، ونائب 

الله وخليفته«.
وال ضــري أْن يتحول أبناُء الشــعب إىل ُمجرمني، 
ولصوص، وُقطاع طرق، ُتباح دماؤهم، وأموالهم، 
وأعراضهم بمجرد أْن يغضب اإلمــام الطاغية أو 

يغضبوا عليه.
كما جعل القايض الزبريي من األدب والشعر، وعرب 
تلك الصحيفة وســيلة ُمثىل إليصال أفكاره، وقال 
عن شــعوره ذاك: »كنت أحس إحساًسا أسطورًيا 
بأنني قادر باألدب وحده عىل أْن أقوض ألف عام من 
الفساد، والظلم، والطغيان«، وخاطب اإلمام يحيى 

يف إحدى قصائده قائاًل:
أيهــا الظالــم الــذي يتباهى

أنَّه ابــن الوحي أو ســبُط طه
تشــهد الناس يركعون حواليك

الجباها دهــوًرا ويخفضــون 
تتوخــى بأْن تكــون رشيك الله

اللــه تكــون  أْن  أو  فيهــم 
وإذا جئــت للمصــىل رأينــاك

أواهــا ا  ُموحــًد ـًــا  ِنفاق
إن تكــن أنــت مؤمًنــا بإلــه

فلمــاذا تكــون أنــت اإللــه
انضم حينها األمري إبراهيــم بن اإلمام يحيى إىل 
صفوف األحرار، أطلقوا عليه تسمية )سيف الحق(، 
وصار صوتهم بانضمامه مسموًعا، وصارت أنظار 
أحــرار العالم تتجــه إليهم، واألهم مــن ذلك كله 
احتوائهم لذلك األمري بكافة الوسائل املمكنة، وتغلغل 

نفسهم الثوري يف أدبياته، وترصيحاته النارية.
»عليك أْن تقي أرستك والشعب من خطر االنفجار 
الذي ال ُيؤخره غري انتظار فرتة قصرية من الزمن، 
تظل فيها منجحــًرا يف قمقم التاريخ الهاشــمي 
املُظلم«، هكذا خاطب ســيف الحق إبراهيم والده 
اإلمام يحيى ذات مقال يف صحيفة )صوت اليمن(، 
وُيعتقد أنَّ تلك البشارة الثورية كتبها القايض الزبريي 
عىل لسان ذلك األمري، وهي بشارة كان لها ما بعدها.

صوت اليمن.. الصحيفة التي أقضت مضاجع الُطغاة

بالل الطيب

توالت فيها املُناشدات الداعية لبعث الروح اليمنية الغائرة يف أعماق املايض التليد، 

واســتحضارها من جديد؛ رًدا عىل التغول اإلمامي الطامس للهوية، والضارب 

بيد من حديد.

    وأنَّ صــوت اليمــن الــداوي 
انبعث من أعماق التاريخ يسوق 
اليمانييــن إلى مجدهم ســوقا، 
ويفــرض عليهم أعبــاء الكفاح 
فرضا، ويضرب أسماعهم بهذه 

األسواط الروحية الناطقة.

    أطلق اإلماميــون على هؤالء 
تســمية  الُمتحمــس  الشــباب 
)البزغة( انتقاًصا منهم، ودون 
ســتكون  نهايتهــم  أنَّ  إدراك 
بعد سنوات معدودة على أيدي 

ضوج.
ُ
هؤالء، وأنَّ بعد البزغة ن

تاريخ
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رذيلة اإلمامة وجتارة الرذيلة 
لكل تكتل اجتماعي سمات تميزه عن غريه يُعرف بها، 
ويشار إليه حني مالحظة بعض تلك السمات يف فئة أخرى 
حتى تصبح تلك السمات عنوانا لشخصية ذلك التكتل، 
وحينها فإن محاوالته إخفاء البعض منها أمام املجتمع 
يُعد جهدا عبثيا كون الخصال تفوح لها روائح ال يقدر 
عىل التكتم عليها أحد ، وقد صدق زهري بن أبي سلمى 

حني قال :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة     

                     وإن خالها تخفى عىل الناس تُعلم

لإلمامة يف اليمن شــخصية تميزهــا عن غريها من 
التكتالت عىل الساحة اليمنية ، ولعل املغايرة الواضحة 
لشخصية اإلمامة يعود إىل طبيعتها الطارئة والدخيلة عىل 
املجتمع اليمني ، وقد ترسخت معالم تلك الشخصية عرب 
مئات السنني يف عملية التوريث لثقافتها ضمن الساللة 
املؤمنة بحرص الســلطة فيها كطريق لتحقيق الرفاه 

االجتماعي والسيايس واملال.

وقديما كانت اإلمامة تســتطيع التسرت الجزئي عىل 
ممارساتها املشبوهة خلقيا واجتماعيا نظرا لالنغالق يف 
املجتمع اليمني مع ظهور بعض الروايات التي كشفت 

جانبا بسيطا من وجه اإلمامة الرذائيل.

ويف اآلونة األخرية تعالت أصوات من داخل صنعاء 
تندد بتجارة الرذيلة التي يتبناها اإلماميون لتحقيق 
أهدافهم السياســية والتي تعد ضمن النهج اإلمامي 
املتبع منذ قرون والذي يرى يف استخدام كل الوسائل 
أمرا متاحا ما دام ســيوصل إىل الغاية املرسومة يف 

مخيلة كل إمامي دخيل.

إن اإلمامة تُعد أسوأ طارئ عىل الثقافة اليمنية كونها 
استهدفت روح القيم الحمريية، وانهكت كل القيم الدينية 
بل واإلنسانية بفعل الكساء الديني الذي جعلت منه مادة 
تسويق ملرشوعها يف شعب يســتهويه الخطاب الديني 

وتأرسه العاطفة الدينية.

والحق أن حّراس الفضيلة من أبناء الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية هم املؤهلون لدفن اإلمامة كونها 
رذيلة أخالقية تستمد حياتها من الكثري من الرذائل التي 
جسدت شخصيتها، والتي تسعى إىل توسيع رقعتها يف 

شعب الكرامة وأمة العروبة واإلسالم.

د. أحمد ردمان

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: 

ورشة لإلعداد والتحضري لتنفيذ محلة مسح 
لتقييم الوضع التغذوي لدى األطفال

نظم مكتب الصحة العامة والســكان بمحافظة مأرب، يوم 

االثنني، ورشة تدريبية يف إطار اإلعداد والتحضري لتنفيذ حملة 

املسح التقييمي التغذوي لألطفال دون سن الخامسة )مواك( يف 

عموم مديريات املحافظة.

تتضمن الورشــة دورة لتأهيل 109 مدربني سيقومون بتدريب 

املتطوعني املشاركني يف تنفيذ حملة املسح امليدانية حول أساسيات 

الحملة وكيفية جمع املعلومات والبيانات وتوثيقها بطريقة صحيحة.

وأكد مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي 

أهمية حملة املسح لتقييم الوضع التغذوي عند األطفال ورسم 

الخطط والربامج الصحية بناء عــىل نتائج الحملة.. موضحاً 

أن 800 متطوع ومتطوعة سيشــاركون يف تنفيذ الحملة التي 

سيدشنها مكتب الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مطلع 

األسبوع القادم مستهدفة نحو 100  وتسعة آالف طفل وطفلة 

دون سن الخامسة من منزل إىل منزل يف جميع مخيمات النزوح  

وعموم مديريات املحافظة.

فيما أوضح مســؤول التغذية بمنظمة اليونيسيف الدكتور 

فهيم الحاج، أن مسح املواك لألطفال سيسهم يف تحديد التدخالت 

الصحية املناسبة ملنظمة اليونيسيف يف محافظة مأرب خالل 

الفرتة القادمة،  ويمكن املنظمة من متابعة وتقييم حاالت سوء 

التغذية عند األطفال يف عموم مديريات املحافظة.

26newspaper@26sepnews.net

مـديـر الـدائــرة رئيـس التحـرير:

العميد الركــن/ أحـمـد األشـــول
مـــديــر الــتـحــرير:

عـقيد/ عـبداحلكـيم الـشـريـــحــي

ملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابط

للموقــع: اإلجنـلـــيزية  النسـخـــة 

كـــما ميـكنكم حتـميل تطبيق »سبتمبر نت« على اجلـوال من متجــر جـوجــل بـالي
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )١98٣( الخميس  ٢٢ شــــوال ١٤٤٢هـ  - المـــوافـــق ٣ يـــونـيـــــو ٢٠٢١م

تسلّم صندوق النظافة والتحسني بمأرب معدات 
وآليات جديدة مقدمة من السلطة املحلية بقيمة مليار 

و230 مليون ريال.
تتكون من 28 آلية ومعدة جديدة، منها 6 شاحنات 
ثقيلة للترصيف الصحي، و11 شاحنة نقل نفايات 
متوسطة، وشاحنة نقل نفايات ثقيلة، و4 شاحنات 
نقل خفيفة وشاحنة متوسطة خصصت لنقل الوقود 
واملحروقات، باإلضافة إىل 3 )بوبكات( صغرية إلزالة 
األتربة املرتاكمة من الشوارع، و )ونش وشيول( لطمر 

املخلفات يف املقلب املركزي للصندوق.
وخالل التســليم أشــاد محافظ مأرب سلطان 
العرادة، بجهود إدارة الصندوق والعاملني يف تنظيف 
مدينة مأرب ومخيمات وتجمعات النازحني يف املدينة 
وضواحيها ..وحثهم عىل مضاعفة الجهود والعمل 
بوترية عالية ملواكبة النمو السكاني املتزايد والتوسع 
العمراني املستمر الذي تشهده مدينة مأرب والحفاظ 
عىل املســتوى املتقدم الذي حققته املدينة يف أعمال 

النظافة والتحسني والتشجري خالل الفرتة املاضية.

وأشار إىل ما تعانيه قيادة السلطة املحلية ومكاتبها 
التنفيذية ومؤسســاتها الخدمية مــن صعوبات 
وتحديات كبرية يف سبيل توفري االحتياجات األساسية 
لنحو 2 مليون و500 ألف نازح يف املحافظة ونحو 500 
ألف نسمة من أبنائها وتأمني الخدمات الرضورية لهم 
ويف مقدمتها خدمــات النظافة والترصيف الصحي 
واإلصحاح البيئي باعتبارها مــن متطلبات الحياة 

األساسية والرضورية التي ال غنى عنها.
من جانبه قدم مدير صندوق النظافة والتحســني 
بمأرب محمد عطية للمحافظ العرادة نبذة عن ســري 
عمل وأنشطة الصندوق ومشاريعه الجارية ويف مقدمتها 
مرشوع بناء ســكن للعمال واملوظفــني، وأطلعه عىل 
املخططات الفنية والهندسية للمرشوع، ونسبة اإلنجاز 

فيه والفرتة الزمنية املتوقعة لالنتهاء من تشييده.
وأكد أن املعدات الجديدة ستشكل إضافة نوعية يف عمل 
الصندوق ستحقق له االكتفاء الذاتي يف معداته، وستسهم 
يف تحسني مستوى خدماته وتوسع من نطاقها لتشمل 
مناطق ومخيمات نازحني جديدة لم تكن مشمولة من قبل.

لم تكتف مليشيا الحوثي اإلرهابية 
من اعتماد سياسة الفناء للمواطنني 
يف مناطق سيطرتها بداية من إشعال 
حربها العبثية ودفع اآلالف منهم إىل 
محارقها، وانتهاء بالتعامل الالمسؤول 
مع تهديدات فريوس كورونا وغريه من 
األمراض واألوبئة التي أعادت مناطق 
ســيطرة املليشــيا إىل زمن الثالوث  
الكهنوتــي الرهيب الفقــر والجهل 

واملرض.
آخر فوىض انتهاكات املليشيا تمثلت 
يف رفض اســتالم لقاحــات فريوس 
كورونا التي كانت السلطات الحكومية 
يف وزارة الصحة اليمنية قد أرســلتها 

إىل مناطق سيطرة املليشيا، لتطعيم 
األطباء واملواطنني والطواقم الصحية 

هناك.
واعترب مســؤولون حكوميني أن 
رفض املليشيا الحوثية للقاح كوفيد19 
بمثابة عدم اعــرتاف بتفيش جائحة 
كورونا يف مناطق سيطرتهم، خوفا من 
توقف العمليات التجارية يف تلك املناطق 
األمر الذي يخفض من عملية الجبايات 
الرضيبية وغريها من املسميات التي 
تحصد من خاللها ماليــني الرياالت 

يوميا.
يف املقابل، تواصل السلطات الصحية 
يف الحكومة اليمنية، استحداث مراكز 

تلقيح ضد فريوس كورونا يف مختلف 
املحافظــات اليمنيــة الواقعة تحت 
سلطاتها يف محافظات: عدن، وتعز، 
وحرضموت الوادي والساحل، وشبوة، 
وأبني، ولحج، والبيضاء، وسقطرى، 

والضالع، ومأرب.
كما وجهت الــوزارة فرًقا صحية 
للتوجه إىل منفذ الوديعة الحدودي مع 
اململكة العربية السعودية؛ بهدف تلقيح 
املسافرين اليمنيني الراغبني بالسفر، 
باإلضافة إىل استحداث مراكز تلقيح يف 
محافظة شبوة، وتستهدف املسافرين 
القادمني من مناطق سيطرة مليشيا 

الحوثي.

ناقــش مدير عــام الهيئة 
العامة للمواصفات واملقاييس 
وضبط الجودة، املهندس حديد 
املاس، بعــدن، مع نائب مدير 
منشآت الغاز رئيس التنسيق 
اليمنية  بالرشكــة  واملتابعة 
للغاز جمال العولقي، إشكالية 
تالعب بعض املحطات وإنقاص 
مادة الغاز أثناء التعبئة وانتشار 
طرمبات وخزانات وصهاريج 
الغــاز يف األحيــاء واملناطق 

السكنية.
وتطرق اللقــاء إىل تفعيل 

الدور الرقابــي عىل محطات 
اســطوانات الغاز ومعارض 
البيع ومحطات تعبئة السيارات 
بالغاز ورضورة معايرة املوازين 
املستخدمة فيها، وكذا مناقشة 
تنفيذ خطة أوىل للنزول ملحطات 
تعبئة اسطوانات الغاز، وخطة 
ثانية للنزول إىل معارض البيع 
ومحطات تعبئة الســيارات 

بالغاز.
وأقر االجتماع تنفيذ حملة 
نزول ميداني مشــرتك للهيئة 
والرشكــة إىل كافة محطات 

تعبئة أسطوانات الغاز يف عدن 
وأبني ولحج والضالع، بهدف 
الرقابة والتفتيــش عىل تلك 
املحطــات والتحقق من مدى 
توفر اشرتاطات األمن والسالمة 
فيهــا، ومعايــرة املوازيــن 
املســتخدمة فيهــا ودمغها 
بوسم املعايرة، والتحقق من 
األوزان الفعليــة ملــادة الغاز 
التي تعبأ للمستهلك، وتحديث 
بيانات جميع املحطات ورصد 
الطرمبات يف املحافظات األربع 

وضبط أي مخالفات.

انتهجت املليشــيا الســاللية تنسيق العمل بين هيئة المواصفات وشركة الغاز في عدن
الطائفية، تكريس الجهل إلدراكها 
أن حكمهــا قائم عــىل الخرافة، 
ليقينها ان الجهل يشــكل البيئة 

الخصبة لبقائها.
فكل يشء صار متوقعا حدوثه يف 
زمن املليشيا اإلمامية اإليرانية وإن 
تحولت الجامعــات ورصوح العلم 
كاملدارس إىل ثكنات عسكرية وأماكن 
لصناعة الجهل والخرافة تستقبل 
قطعان املليشيا والذين ال يختلفون 
عن هذه الصورة التي تداولها نشطاء 
عىل مواقع التواصل االجتماعي وهي 
صورة جديدة لجامعة صنعاء أكرب 
رصح عميل يف اليمن بعد ســنوات 
قليلة من سيطرة مليشيا الحوثي 

عليها.

وتظهر الصورة قطيعاً كبرياً من 
األغنام ترعى يف باحات كلية الرشيعة 
والقانــون يف جامعة صنعاء إيغاال 
منها يف االنتقام مــن إنجازات 26 

سبتمرب التعليمية والرتبوية.
وقد أثارت الصورة موجة كبرية 
من السخرية والسخط بني أوساط 
مرتادي وسائل التواصل من الحال 
الذي وصلت إليه جامعة صنعاء بعد 

سيطرة املليشيا عليها.
  هذه الصورة تحكي قصة ماليني 
اليمنيني تحت ســيطرة املليشــيا 
اإليرانية عاودهم الليل مجددا بثالوثه 
املخيف، بيــد أنه اليزالون يمتلكون 
من قوة الضياء ما يســتعيدون به 
فجرهم السبتمربي املجيد وكرامتهم 

وحريتهم . 

 في زمن المليشيا اإليرانية..
جامعة صنعاء من رصح علمي إىل حظرية لرعي األغنام  

أغلقت نيابة استئناف محافظة 
مأرب، 16 مخبزاً وفرناً بمدينة مأرب 
ملخالفتها للمواصفــات واملعايري 
املعتمــدة من الجهــات املختصة 
بشأن التسعرية واألوزان، واتخذت 
اإلجراءات القانونية بحق أصحابها.

رئيس نيابة استئناف محافظة 
مأرب القــايض عارف املخاليف  قال 
" إن النيابة دشــنت الثالثاء حملة 
تفتيش وضبط عىل جميع املخابز 
واألفــران يف مدينــة مــأرب بناء 
عىل البالغات املقدمــة من مكتب 
الصناعة والتجارة وتكرار الشكاوى 
من املواطنني بشــأن تالعب بعض 
األفران واملخابز بأســعار وأوزان 

رغيف الخبز".
وأضــاف القايض املخــاليف "أن 
النيابة أغلقت جميع املخابز واألفران 
التي تم ضبطها مخالفة للمواصفات 
واملعايري املعتمدة أو تلك غري املرخصة 
من مكتب الصناعة وستتخذ كافة 
اإلجراءات القانونية الرادعة بحق كل 
املتالعبني بأقوات املواطنني ورغيف 
عيشهم ". وأشار إىل أن النيابة حرزت 
كل املخالفات املضبوطة وستستكمل 
ملفــات املخالفــني إلحالتهم إىل 
املحكمة ومحاكمتهم طبقا للنظام 

والقانون.
وأكد رئيس نيابة استئناف مأرب 
استمرار حمالت الرقابة والتفتيش 

امليدانية لضمان ضبط األســواق 
والحد من كل مظاهر التالعب والغش 
يف الســلع والخدمات األساســية 
وضبط املخالفــني ويف مقدمتهم 
التجار الذيــن يتعاملون بالعمالت 
األجنبية بدال عن العملة الوطنية يف 
عمليات البيع والرشاء باعتبار ذلك 
جريمة تستهدف اإلرضار باالقتصاد 

الوطني.
من جهته أشاد نائب مدير مكتب 

الصناعة يارس الحاشــدي، بجهود 
النيابة وتعاونها املستمر مع املكتب 
يف تنفيذ حمالت التفتيش امليدانية 
وضبط املخالفني واملتالعبني بالسلع 
األساســية ويف مقدمتهــا رغيف 
الخبز.. داعيا جميع أصحاب املخابز 
واألفران االلتزام بكافة املواصفات 
واملعايري املعتمدة من املكتب وعدم 
التالعب يف أسعار وأوزان رغيف الخبز 

وأقراص الروتي.

تقدر قيمتها  بمليار و230 مليون ريال  

صندوق نظافة  مأرب يتسلم معدات جديدة 

 آالف المواطنين مهددون بالموت 

المليشيا ترفض تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

منعا للتالعب بأقوات المواطنين في مأرب..

 للمواصفات والمعايير 
ً
 مخالفا

ً
إغالق 16 مخبزا

وإحالة المخالفين للمحاكمة 

مناقشة حتديد 
مواسم االصطياد 
وترقيم قوارب 

الصيد باملهرة
ناقش اجتماع ضم وكيل 
محافظة املهرة املساعد زين 
العابدين عيل خودم ، ورئيس 
فرع هيئة املصائد السمكية 
املهندس عبدالنارص كلشات 
االربعــاء، تحديد مواســم 
االصطياد لكٍل من ) الحبار، 
والــرشوخ، والروبيــان (، 

وترقيم قوارب الصيد.
وأكد االجتماع عىل رضورة 
التنسيق مع خفر السواحل، 
لعمــل دوريــات للمراقبة 
وحمايــة البيئــة البحرية 
واملخزون السمكي وااللتزام 

باللوائح والقوانني.
الجدير ذكره أن محافظة 
املهرة تتمتع بثروة سمكية 
كبــرية، خاصة لألســماك 
املهمة مثل الحبار، والرشوخ، 
والروبيان ومن املهم الحفاظ 
عليهــا، وإنهــاء الصيــد 
والتجريف العشــوائي الذي 
يهــدد البيئة الســمكية يف 

املحافظة.


