
أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل محسن 
صالح، بالدور البطويل لقوات العمالقة والجيش واملقاومة 
وأبناء القبائل األحرار واالنتصارات الكبرية التي تحققت يف 
تعز وشبوة ومأرب بتحرير مديرية حريب وكل الجبهات عىل 

مستوى الساحة الوطنية.
جاء ذلك خالل إجرائه، منتصف األسبوع الجاري، اتصالني 
هاتفيني بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان وقائد محور 
تعز اللــواء الركن خالد فاضل لالطالع عىل املســتجدات يف 
املحافظة والبطوالت التي يسجلها أبطال الجيش واملقاومة. 

وحيا نائب الرئيس، املالحم الخالدة التي يخوضها األبطال 
املرابطون يف مياديــن العزة والرشف بجبهات محافظة تعز 
وهم يسكبون دماءهم الزكية عىل أرض تراب بالدنا الطاهرة 
يف مواجهة أسوأ عصابة عنرصية طائفية تتمثل يف جماعة 

الحوثي االنقالبية اإليرانية، 
وعرب نائب الرئيس، عن بالغ التقدير والشكر 

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، باالنتصارات التي يحققها 
األبطال يف جبهــات محافظة تعز 
بالتوازي مع التقدم امليداني املتسارع 
لقوات العمالقــة والجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية ورجال القبائل يف 
مأرب وغريها، بعد استكمال تحرير 
محافظة شبوة من مليشيا الحوثي 

املدعومة إيرانيا.
وأشار رئيس الوزراء، إىل أن هذه 
االنتصارات الكربى بإســناد أخوي 
من األشقاء يف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية الســعودية 
ومشــاركة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وااللتفاف الشعبي ووحدة 

الصف الوطنــي يف مواجهة خطر 
املرشوع اإليراني من شأنها الترسيع 
باستكمال استعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب، والحفاظ عىل هوية اليمن 

العروبية.
جاء ذلك خــالل اطالعه، أمس 
األربعــاء، من محافــظ تعز نبيل 
شمســان عــىل ســري العمليات 
العسكرية رشق وغرب تعز، وتحرير 
مناطق اســراتيجية من سيطرة 
مليشــيا الحوثي..مؤكدا اســناد 
الحكومة لألبطال حتى اســتكمال 
تحرير محافظة تعز ورفع الحصار 

املفروض عليها من قبل 
مليشيا الحوثي.

بارك وزيــر الدفاع الفريــق الركن محمد 
املقديش، للشعب اليمني االنتصارات العظيمة 
التي تحققت منذ بدء العمليات العســكرية 
بمحافظة شبوة وما ســطره أبطال الجيش 
وألوية العمالقة وقوات اليمن السعيد مسنودين 
برجال املقاومة والقبائل من مالحم خالدة يف 

سبيل دحر الغزاة املعتدين، والتي تكللت بتحرير 
مديريات بيحان ومديرية حريب والتقدمات 
األخرية املحققة يف جبهات مأرب..معتربا تلك 
االنتصارات ثمرة للتالحم الوطني ووحدة الصف 
الجمهوري.. مؤكدا أن مصري الحوثي واملرشوع 

اإليراني إىل زوال وأن النرص لليمن 

قال رئيس هيئــة األركان العامة قائد 
العمليات املشــركة الفريق الركن صغري 
بن عزيز:"إن النرص عىل مليشيات إيران 
الكهنوتيــة أصبح حتميــا وقريباً وهو 
ملموس من الــروح املعنويــة واإلرادة 
الفوالذية القوية املتجــذرة يف نفس كل 
مقاتل وطني بــرورة هزيمة املرشوع 

اإليراني يف اليمن واملنطقة".
وأضاف يف كلمته، أثناء تفقده، االثنني 
املايض، ألبطال الجيش واملقاومة الشعبية 
املرابطني يف الخطــوط األمامية واملواقع 

القتالية جنوب محافظة مأرب "أن هذه 
معركة مقدســة وأنتم تحملــون أمانة 
خوضها وهي ليست كأي أمانة إنها أمانة 
الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وأمانة 
الدفاع عن حرية وكرامة شــعبنا اليمني 
وأمانة الدفاع عن الهوية العربية األصيلة".

وتابع رئيس هيئة األركان " أن الجميع 
يثق يف حملكم لهــذه األمانة وأدائها عىل 
أكمل وجه، وأن ما تسطرونه من انتصارات 
ونجاحات يف هذه املعركة املقدســة ضد 
الكهنــوت الحوثــي املدعوم مــن إيران 

سيسجلها التاريخ لكم ولجيشنا العظيم 
ومقاومتنا الشــعبية والقبائل يف أنصع 
صفحاته.. مؤكداً بأن كل الشعب اليمني 
يقف مع القوات املسلحة وإىل جانبها مؤيداً 

ومؤازراً لجهودها املبذولة.
وثّمن الفريق صغري بــن عزيز، الدور 
الكبري واملحــوري لقــوات تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمــارات العربية فيما تحقق من 

انتصارات وتقدمات خالل األيام 
املاضية.

قوات اجليش ستلتحم قريبا بالعاملقة الستكامل حترير مأرب واالنتقال للمحافظات املجاورة

أشاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، بمواقف األشقاء يف دول 
مجلس التعاون الخليجي املســاندة لليمن 
بمختلف الظروف ويف ظل األوضاع الصعبة 
الراهنة التي تعيشــها البالد جرّاء استمرار 
االنقالب والحرب التي أشــعلها االنقالبيون 
الحوثيون الذين يواصلون إهدار فرص السالم 
الواحدة تلو األخرى بل واســتمرار التصعيد 
للمليشيات الحوثية اإلرهابية املدعومة من 
إيران التي تحاول فرض التجربة اإليرانية عىل 
الشعب اليمني بالقوة وهي مرفوضة قيادة 
وشعبا وهي وتجربة فاشلة جعلت من إيران 

منبوذة من جميع دول العالم.
وأكد فخامة الرئيس خالل اســتقباله، 
أمس األربعاء، أمني عــام مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، 
أن ما تقوم به مليشيات الحوثي من تصعيد 
وأعمال عدائية باستهدافات إرهابية إجرامية 

يف املنطقة امر مرفوض.
وثمن رئيس الجمهورية، حرص األشقاء 

يف دول الخليج العربي عىل تحقيق االستقرار 
بمختلف قطاعات ومجاالت الحياة وانعكاس 

آثار ذلك بشكل ملموس عىل حياة اليمنيني.
وأعرب فخامته، عن تطلعه لتقديم األشقاء 
يف مجلس التعاون لدول الخليج العربية املزيد 
من الدعــم االقتصادي العاجــل للحكومة 
لإلســهام يف تواصل التحسن عىل مستوى 
العملة املحلية واســتقرار أســعار السلع 
املختلفة وتعزيز توفري الخدمات األساسية 
وتجاوز األوضاع الراهنــة.. مجدداً التأكيد 
عىل أهمية جهود األشقاء يف سبيل استكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض، وأهمية حرص الجميع 
واستشعارهم املسؤولية تجاه هذا االتفاق 
لتعزيز الصف الوطني عىل طريق الخالص من 
املرشوع االنقالبي الحوثي اإليراني والخروج 

بالوطن إىل بر األمان.
من جانبه، نقل أمني عام مجلس التعاون 
الخليجي، لفخامة رئيس الجمهورية، تحيات 
إخوانه قادة دول املجلس الذين أكدوا يف قمتهم 
األخرية املنعقدة يف الرياض عىل دعم الرشعية 

ممثلة بفخامة رئيــس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي والوقوف مع الشعب اليمني 
يف أمنه واستقراره والحفاظ عىل اليمن واحدا 

وموحدا ً.
و جرى خالل اللقاء، مناقشــة الجهود 
الحثيثة املبذولة والتي تقودها اململكة العربية 
الســعودية لدعم الرشعية وفق املرجعيات 
الثالث املبــادرة الخليجية واليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني الشــامل وقرار 
مجلس األمن 2216، وجهــود الرشعية يف 
اســتكمال تنفيذ اتفاق الرياض ومساهمة 
أطراف االتفــاق بتنفيذ كافــة التزاماتهم 
تجاه االتفاق، بهدف تعزيــز وحدة الصف 
للقوى الوطنية يف املعركة املصريية ملواصلة 
االنتصارات الساحقة املحققة عىل املليشيات 
الحوثية املدعومة من إيــران والقضاء عىل 
املــرشوع اإلنقالبي الحوثي، واســتكمال 
تحرير ما تبقى من املحافظات واســتعادة 
الدولة ومؤسســاتها ونظامها الجمهوري، 
ومواصلة الجهــود الوطنية املخلصة لكافة 

أبناء اليمن الرشفاء وبمساندة ودعم كبريين 
من األشقاء واألصدقاء لبناء دولة املؤسسات 
الحديثة القائمة عىل أسس العدالة واملساواة 

بني كافة أبنائها.
كما جــرى مناقشــة آخــر التطورات 
واملستجدات عىل الساحة الوطنية والجهود 
األممية والدولية لتحقيق السالم وتعزيز األمن 
واالستقرار يف اليمن ومستوى تنفيذ حزمة 
اإلصالحات التي من شأنها املساهمة بتحقيق 

تطلعات الشعب اليمني.
وتطرق اللقاء إىل دعم مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، للحكومة السّيما يف الجانب 
االقتصادي من أجل املســاهمة يف تحسن 
العملة املحلية وتحسني الخدمات األساسية 
وبالتايل تخفيف معاناة مختلف فئات ورشائح 
املجتمع من أبناء الشــعب اليمني يف عموم 
محافظات الجمهورية، تلــك املعاناة التي 
أفرزتها حرب وجرائم وممارسات وانتهاكات 

مليشــيا الحوثي اإليرانية بحق 
اليمنيني، إضافــة إىل رضورة 

 

كــــترونـــي
عــــدد إ

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

الشعب اليمني لن يقبل استنساخ 

التجربة اإليرانية يف بالدنا وعودة 

اليمن إىل حكم اإلمامة البائد.

تالحم يصنع االنتصار
االنتصارات التي يحققها الجيش الوطني وقوات العمالقة 
واملقاومة الشعبية وقبائل مأرب ورشفاء الوطن مسنودين 
بدعم التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية ودور 
فاعل لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف كل جبهات املواجهة 
مع مليشــيا اإلرهاب الحوثية املدعومة من إيران صنعها 
إيمان راسخ بعدالة القضية بخصوصيتها اليمنية وعموميتها 
العربية  مسنود بإرادة صلبة ال يمكن ألي قوة مهما عظمت 
أن تثني هذه اإلرادة عن تحقيق األهداف الوطنية والقومية 
واملتمثلـة بإنجاز النرص الكامل وتخليص الوطن من دنس 
املجوس وأدواتهم املتمثلة بخلعاء القبائل وأراذل القوم مليشيا 

الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران .. 
املليشيا التي باعت نفسها للشــيطان األكرب يف املنطقة 
دولة إيران الصفوية الداعمة األوىل لإلرهاب بكل توجهات 

مسمياته.. 
مليشــيا عقيدتها العنرصيــــة، وثقافتها الكراهية، 
وسلوكها يرتكز عىل خبائث األفعال، قتل، اعتقال وتعذيب 
وحيش ، نهب، رسقة ، وتفجري للمســاجد واملنازل وهتك 
لألعراض، مضاف إليه الخبيث من القول الكذب والنفاق.. 

إن التحول النوعي الــذي أحدثه الجيش الوطني وقوات 
العمالقة واملقاومة الشــعبية ورجال القبائل يف مسار املعركة 
واملتمثل بالتحول إىل مسار الهجوم وإحراز تقدمات مهمة 
وتحرير ملديريات عدة غرب شــبوة وجنوب مارب يف زمن 
قيايس رغم الفارق الكبري يف العدة والعتاد سيكون له ما بعده 
من تأثري كبري عىل وعي أبناء الوطن يف املحافظات الخاضعة 
لسيطرة املليشيا اإلرهابية، وهو وعي وطني إيجابي يجـلـي 
حقيقة إرهاب املليشــيا املمارس ضدهم مــن خالل الزج 
بأبنائهم إىل معارك خارسة تفضحها عرشات الجنائز التي 
تشيعها املليشيا إىل مقابرها التي تحاول بكل دنــاءة أخالقها 
ودونية معدنها وخبث طويتها أن تصنع منها ثقافة تؤصل 
للقتل والتضحية يف سبيل بقاء الساللة متسيدة عىل مقدرات 

الشعب وخريات الوطن.. 
عىل أبناء شــعبنا الواقعني تحت نري وســطوة املليشيا 
اإلرهابية أن يؤمنوا ويثقوا أننا نقدم تضحيات جسيمة من 
أجل تخليصهم من هذه العصابة اإلرهابية مهما كان حجم 
التضحيات، فقد عاهدنا الله وعاهدنا الشعب والوطن واألمة 
أننا ماضون يف مواجهة هذه الفئة الضالة حتى القضاء عليها، 
وتخليص الوطن من رجسها مسنودين بجهد عربي كبري ودعم 
وفري تقف يف طليعته اململكة العربية السعودية الشقيقة ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة رشيكتا الشعب اليمني بالدم واملصري..

السعـر50ريـااًل

أثناء استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي

رئيس اجلمهورية: تصعيد املليشيا لألعامل اإلرهابية يف املنطقة أمر مرفوض 
 للحكومة لتحسين الوضع االقتصادي الراهن

ً
نتطلع لتقديم األشقاء دعمًا عاجال
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التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 
عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.انشاء مجتمع 

ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احتــرام مواثيــق األمــم المتحــدة والمنظمــات الدولية والتمســك بمبدأ 
الحيــاد االيجابــي وعــدم االنحيــاز والعمــل علــى اقــرار الســالم العالمــي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.
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صفحـة

إرادة األمة تنترص ومرشوع إيران يندحر

أكد أهمية الدور الذي تلعبه سفارات بالدنا لتوضيح معاناة اليمنيين 

نائب الرئيس يشيد بانتصارات اجليش والعاملقة يف حمافظات تعز وشبوة ومأرب 
أشاد باالنتصارات في جبهات المحافظة

رئيس الوزراء يؤكد إسناد احلكومة للجيش الســتكامل حتـرير تـعـز 

الــعـدد )٢٠١6( الخميس ٢٤ جمـادي اآلخرة ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ٢٧ ينــايـــر ٢٠٢٢م

أثناء تفقده لألبطال والمواقع المحررة في جبهات مأرب الجنوبية

وزير الدفاع: االنتصارات يف شبوة ومأرب ثمرة للتالحم الوطني ووحدة الصف اجلمهوري
وزير اخلارجية: االستقرار االقتصادي هو املدخل األسايس ملعاجلة األزمة اإلنسانية 

وزير الداخلية يؤكد أمهية تنفيذ الشقني العسكري واألمني التفاق الرياض وتشكيل غرفة عمليات موحدة

خالل تفقده للخطوط األمامية في جبهات مأرب الجنوبية

رئيس هيئة األركان: النرص عىل املليشيات الكهنوتية أصبح قريباً ونلمسه من الروح املعنوية لألبطال 

أكد وزير الخارجية وشــؤون 
املغربني الدكتور أحمد عوض بن 
مبارك، عىل أهمية دعم دول مجلس 
التعاون الخليجي لجهود الحكومة 
وتقديم دعم اقتصــادي عاجل.. 
موضحاً أن االستقرار االقتصادي 
واستعادة مسار التنمية هو املدخل 
األسايس ملعالجة األزمة اإلنسانية 

وتحسني خدمات املواطنني.
جــاء ذلك خالل لقائــه، أمس 
األربعاء، عرب تقنية االتصال املرئي 
أمني عام مجلس التعاون الخليجي 

الدكتور نايــف الحجرف، وبحث 
معه أخــر مســتجدات األوضاع 
عىل الســاحة املحلية واإلقليمية، 
باإلضافــة إىل تنســيق املواقف 
ووجهات النظر يف مختلف القضايا 

ذات االهتمام املشرك.
 واســتعرض وزير الخارجية 
خالل اللقاء، االنتصارات امليدانية 
التي تحققت بدعم وإســناد من 
التحالــف العربــي، يف مختلــف 
الجبهات وخصوصا يف محافظتي 

شبوة ومأرب.. مشيدا 

أكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، عىل أهمية 
تنفيذ الشق العســكري واألمني التفاق الرياض وتشكيل 
غرفة عمليات موحدة لجميع التشكيالت يف  العاصمة املؤقتة 

عدن تحت قيادة وزارة الداخلية.
جاء ذلك خالل لقائه كل عىل حده، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، سفريي اململكة املتحدة ريتشارد اوبنهايم، ومملكة 

هولندا بير ديريك هوف، لدى بالدنا.
وجرى خالل اللقاءين، مناقشــة املســتجدات األمنية 
والسياسية عىل الساحة اليمنية والتطورات يف املحافظات 

املحررة.
وأشــار وزيــر الداخلية إىل أهميــة زيارة 
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تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الجمهورية يشيد

وضع حد ملواصلة االعتداءات الحوثية اآلثمة 
التي تســتهدف األعيان املدنية واملناطق اآلهلة 
بالســكان يف أرايض اململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة.
وجدد أمني عام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية الدكتور نايــف الحجرف، التأكيد عىل 
مواصلة تقديم الدعم الالزم لليمن حكومة وشعبا 
يف مختلف املجاالت وخصوصا الحيوية لخدمة 
مصالح أبناء الشعب اليمني.. مؤكدا عىل أهمية 
تضافر جهود جميع األطراف الستكمال تنفيذ 
اتفاق الرياض. حر اللقاء مدير مكتب رئاسة 

الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي .

نائب الرئيس
لألشــقاء يف تحالف دعــم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم 
املستمر يف معركة اليمنيني وقضيتهم العادلة 
الستعادة الدولة ودحر االنقالب وردع مرشوع 
إيران التخريبي الهادف لزعزعة األمن واالستقرار 

يف بالدنا واملنطقة. 
وجدد نائب رئيــس الجمهورية، إدانة بالدنا 
لألعمال االرهابية والتصعيد التخريبي مليليشيا 
الحوثي اإليرانية بإطالق الصواريخ الباليستية 
والطائرات املسرية عىل األعيان املدنية واملنشآت 
الحيوية يف اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة وعىل 

مختلف املدن واملحافظات اليمنية.
وأكد نائــب الرئيــس، بأن هــذه الجرائم 
اإلرهابية بمثابة مغامــرة متكررة تخوضها 
ميليشيا الحوثي االنقالبية اإليرانية، مستهينة 
بكل تأثرياتهــا الخطرية عىل بالدنا وشــعبنا 
اليمني العزيز الذي لم تأبه له وملصالحه وأمنه 
واســتقراره وعالقته بجريانه وأشــقائه منذ 

انقالبها املشؤوم عىل مؤسسات الدولة.
وأشــار إىل أن تكرار اســتهداف الحوثيني 
لألشــقاء يف اململكة واإلمارات وتهديد املالحة 
الدولية وقصــف املدن ومخيمــات النازحني 
تأكيد إضايف عىل كون جماعة الحوثي جماعة 
إرهابية إجرامية ومــا يقتضيه هذا التوصيف 
من تعامل حازم من قبل املجتمع الدويل، يردع 
سلوك امليليشــيات العنيف ويخضعها بالقوة 
للسالم، ويمنع تغولها وتغول مرشوعها الطائفي 

اإليراني. 
ودعا نائب الرئيس، كل القــوى واملكونات 
والشــخصيات إىل االلتفاف حــول الرشعية 
باعتبارها مظلة الجميع وتوحيد الصفوف أمام 
الخطر الحوثي اإليراني، وبما من شــأنه رفع 
املعاناة عن أبناء الشعب اليمني وإعادة األمن 

واالســتقرار إىل ربوع الوطن وحماية الهوية 
اليمنية واملكتسبات الوطنية. 

وقدم محافــظ تعز وقائد املحــور، خالل 
االتصالني موجزاً عن األوضاع العسكرية واملدنية 
واألمنية وجهود تثبيت األمن وتوفري الخدمات 
ومقارعة االنقــالب، مؤكدان التفــاف أبناء 
املحافظة بمختلــف مكوناتهم إىل جوار قيادة 
الرشعية وأبطال الجيش بما من شأنه استعادة 

الدولة اليمنية ودحر االنقالب الحوثي اإليراني.
ويف سياق آخر، أكد نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح، عىل أهمية 
تعزيز العالقات بني بالدنا والبلدان الشــقيقة 
والصديقة يف ظل ما تتعرض له بالدنا من انقالب 

حوثي إيراني.
وشــدد نائب الرئيس خالل لقائه، الثالثاء، 
سفريي بالدنا لدى جمهورية الصني الشعبية 
وجمهورية تركيــا، الدكتور محمد عبدالواحد 
امليتمي ومحمد صالح طريق عىل أهمية تفعيل 
دور الدبلومايس اليمني يف الخارج بما يهدف إىل 
اعطاء صورة شاملة عن البلد وما تمر به من 
تحديات جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة من إيران عىل الشعب اليمني.

وهنأ نائب الرئيس، السفريين طريق وامليتمي 
نيلهما ثقة القيادة السياســية، متمنياً لهما 
التوفيق والنجاح يف مهامها يف خدمة اليمنيني 
يف الصني وتركيا وبما يعزز من أوارص العالقات 
ومجاالت التعاون بني بالدنا والبلدين الصديقني.

وأكد نائب الرئيــس أهمية الدور الذي تلعبه 
سفارات بالدنا يف البلدان الشقيقة والصديقة 
والتي يقع عىل عاتقها إىل جانب خدمة ورعاية 
مصالح الجاليات اليمنيــة، اطالع حكومات 
الدول املختلفة باملعاناة التي يواجهها شــعبنا 
اليمني جراء انقالب ميليشيا الحوثي الطائفية 
اإليرانية، والجهود التي تبذلها الرشعية بقيادة 
فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ودعم األشقاء يف التحالف الستعادة 
الدولة ومؤسساتها وتحقيق األمن واالستقرار. 
وأشــار نائب الرئيس إىل اســتمرار إرهاب 
الحوثي وجرائمه املختلفة عىل األعيان املدنية 
يف املحافظات اليمنية وعىل األشقاء يف اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
وتبني امليليشــيات لعمليات القرصنة وتهديد 
املالحة الدولية وغريها من الجرائم التي تقتيض 
إدراج ميلشــيا الحوثي اإليرانية اإلرهابية عىل 

قوائم اإلرهاب العاملية.
من جانبهما، عربا السفريان عن تقديرهما 
الهتمام وثقة القيادة السياسية، مؤكدان عىل 
العمل الذي من شــأنه خدمة بالدنا وأبنائها يف 
هذه املرحلة الحرجة ورفع مستوى التعاون يف 

مختلف املجاالت بــني اليمن من جهة والصني 
وتركيا من جهة أخرى.  

رئيس الوزراء
كما اطلع رئيس الوزراء، عىل تقرير شــامل 
حول مختلف األوضاع يف املحافظة يف الجوانب 
الخدمية واالقتصادية واألمنية، ووجه السلطة 
املحلية بمضاعفة الجهود للتعامل مع التحديات 

القائمة وفق األولويات العاجلة.  

وزير الدفاع
وهويته سيكون قريبا.

وأوضح وزيــر الدفاع، أن قــوات الجيش 
واملقاومة ســوف تلتحم قريبا بزمالئهم من 
قوات العمالقة الستكمال تحرير ما تبقى من 
مأرب واالنتقال للمحافظات املجاورة.. مشيداً 
بالتضحيات الغالية التي يرســمها األبطال يف 
مختلف املياديــن ومعهم كل األحرار والرشفاء 
التي ستبقى فخرا لألجيال املتعاقبة وخالدة يف 

أنصع صفحات التاريخ.
جاء ذلك أثناء تفقده، أمس األربعاء، ســري 
العمليات القتالية يف الجبهات الجنوبية بمحافظة 
مأرب، واالنتصارات امليدانية التي يحققها ابطال 

الحيش الوطني ضد مليشيا الحوثي اإليرانية.
وأكد الفريق املقديش خالل زيارته للخطوط 
األمامية واملواقع التي تم تحريرها مؤخرا من 
مليشيا الحوثي املتمردة، أن املليشيا االنقالبية 
تشهد انهيارات واسعة يف صفوفها بعد الربات 
املوجعة التي تلقتها خــالل الفرة املاضية يف 
جبهات شبوة ومأرب وأن االندفاعة التي عاشتها 
خالل األشهر املاضية بتخطيط وارشاف مبارش 
من قيادات إرهابية يف الحرس الثوري اإليراني 
كانت بداية النهاية لهذا املرشوع التخريبي املهدد 

ألمن اليمن واملنطقة. التفاصيل ص4

وزير الخارجية
ا بما تحقق يف ســبيل توحيد الصف الوطني 
وأهمية ذلك يف التصدي للعدوان الحوثي املستمر 
عىل الشــعب اليمني، باإلضافة اىل أهميته يف 

مواجهة التحديات األمنية واالقتصادية.
ونوه الدكتور بن مبــارك، برورة التحرك 
والتنسيق أمام املحافل الدولية واإلقليمية لفضح 
جرائم املليشــيات الحوثية املدعومة من إيران 
وتعنتها يف رفض مبادرات السالم واستمرارها 
يف التصعيد وتعميق معاناة اليمنيني، والسماح 
إليران لجعل األرايض اليمنية منصة الستهداف 
دول الجوار وزعزعة أمن واســتقرار املنطقة 
وممرات املالحة الدولية..مشــددا عىل أهمية 
اتخاذ املجتمع الدويل إجراءات حازمة تجاه هذا 
السلوك العدواني وتصنيف املليشيات كجماعة 

إرهابية حتى تذعن إىل الســالم والجلوس عىل 
طاولة الحوار وفقــا للمرجعيات الثالث املتفق 

عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
من جانبه، أكد األمني العام الدكتور الحجرف، 
عىل موقف املجلس الثابت تجاه اليمن ووحدته 
وأمنه واستقراره، ودعمه للرشعية الدستورية 
املمثلــة بفخامــة الرئيس عبدربــه منصور 
هادي وللجهود املبذولة لتحقيق الســالم وفقا 

للمرجعيات الثالث املتفق عليها.
كما أكد عىل أهمية تحمــل املجتمع الدويل 
مسؤولياته تجاه السلوك العدواني للمليشيات 
الحوثية اإلرهابية تجاه الشــعب اليمني ودول 
الجوار الجغرايف وتهديدها ألمن وسالمة املنطقة 

وأمن املالحة العاملية.  

وزير الداخلية
الســفريين الربيطاني والهولندي إىل عدن 
والتنسيق مع األصدقاء الربيطانيني والهولنديني 

يف دعم اليمن وإنهاء االنقالب الحوثي. 
من جانبهمــا، ثمن الســفريان الربيطاني 
والهولنــدي جهود وزير الداخليــة الرامية إىل 
تسهيل مهام املنظمات الدولية العاملة يف مجال 

اإلغاثة وبناء السالم.
وأشادا بالتعاون الكبري بني بالدنا وحكومتا 
بالدهما عىل كافة األصعدة وخاصة ما يتعلق 
بالجانب األمني ومكافحة اإلرهاب.. مؤكدين 
دعم اململكة املتحدة ومملكة هولندا للحكومة 
الرشعية اليمنيــة املعرف بهــا دوليا وأمن 

واستقرار اليمن.  

رئيس هيئة األركان
وعقد رئيس هيئة األركان خــالل الزيارة، 
اجتماعاً موسعاً بقيادة الجبهة وقادة الوحدات 
الفرعية وقادة املجاميع مــن أبطال املقاومة 
والقبائل، ناقالً لهم تحيات القيادة السياسية 
والعســكرية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
القوات املسلحة وتهانيه بمناسبة العام التدريبي 
والقتايل الجديــد والذي يتزامن مع االنتصارات 
الكبــرية التي تحققها قــوات الجيش وألوية 
العمالقة بمســاندة تحالف دعم الرشعية يف 
مختلف جبهات القتال ضد املليشيات الحوثية 

اإليرانية.
من جانبهم، استعرض قادة املناطق والوحدات 
مع رئيس هيئــة األركان العامة مجمل املهام 
التكتيكية والعملياتية يف الجبهات والنجاحات 
املحققة يف مرسح العمليات وما لحق بعنارص 
املليشيات الكهنوتية اإليرانية من خسائر فادحة 

يف العتاد واألرواح.  
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سـكــرتيـرا التـحــريــر: 
أحــمــد عـــفـيـف
عـــمــر أحـــمــد

إعـــالن قـــضــائــي إعــــــــــــــــــــــالن
بناء عىل قرار محكمة مأرب االبتدائية الصادر يوم الثالثاء 
بتاريخ 6/8/ 1443هـ  املوافق: 2022/1/11م والذي قىض 
بالنرش عىل املدعى عليه:-1 أحمد عوض أحمد الحرمي للرد 
عىل الدعوى املقدمة من املدعية/ نرجس أحمد عبدالوارث عيل 
نعمان، والحضور إىل محكمة مأرب االبتدائية إىل جلســة يوم 
الثالثاء بتاريخ 14/ رجب 1443هـ املوافق 2022/2/15م يف 
القضية املرفوعة من املدعية بخصوص عقد النكاح واملنظورة 
لدى املحكمة، وذلك خالل مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن، 

ما لم سيتم التنصيب عنه والسري يف إجراءات القضية.

ــق  ــاء املواف ــوم األربع ــه يف ي ــأرب بأن ــة م ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
ــة  ــية واألمني ــات السياس ــر للدراس ــر األحم ــز البح ــييس ملرك ــاع التأس ــد االجتم ــم عق 2021/21/1م ت
ــات  ــر للدراس ــر األحم ــز البح ــايس ملرك ــام األس ــرشوع النظ ــرار م ــة وإق ــه مناقش ــم في ــذي ت وال
ــام  ــم )1( للع ــش رق ــة والتفتي ــة الرقاب ــة ولجن ــة اإلداري ــاب الهيئ ــم انتخ ــة وقدت ــية واألمني السياس

ــماؤهم:- ــة أس ــن التالي ــا كل م ــاز بعضويته ــد ف 2021م وق

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية
االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

عضواصالح احمد عبدربه املوساي5رئيسامحمد أحمد سيف الولص1

عضواعمار صالح محمد التام6األمني العامذياب صالح محسن الدباء2

عضوامحمد يحيى عيل الدباء7م/مايلعادل أحمد سيف الولص3

العجــي 4 قاســم  ســعيد 
ن ال ســبو

عضوا

ثانيا: الفائزون بعضوية الرقابة والتفتيش
االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

عــيل 3رئيس اللجنةحسني عيل صالح الدباء1 مقبــل  عمــار 
لغيــل ا

عضو

مقرراهيثم عيل قاسم بحيبح2

تتمات

إعـالن قضائيإعـالن قضائي

إعـالن قضائي إعـالن قضائي

إعـالن قضائي

إعـــالن قـــضــائــي إعـــالن قـــضــائــي

اعالن قضائيإعـــــــــــالنإعـــالن قـــضــائــي

إعـالن قـضــائـي إعـــالن قـــضــائــي

تعلن محكمة مأرب االبتدائية 
بأنها توايل السري يف نظر القضية 
الشخصية واملرفوعة من: -1عبري 
غازي محمد عبده حازم -2 وردة 
محمد نعمان عيل ضد بقية ورثة 
الحشاش بشأن قســمة تركة 
املتوىف نارص محمد الحشــاش، 
وقد صدر قرار املحكمة يف جلستها 
العلنية املنعقدة يف مقر املحكمة 
يــوم الثالثاء بتاريــخ: 1جماد 
آخر1443هـ املوافق 2022/2/4م 
والــذي قىض منطوقــه بالنرش 
عىل جميع الدائنني أو من له حق 
متعلق بركة املتوىف نارص محمد 
الحشاش بالحضور إىل محكمة 
مأرب االبتدائية خالل شــهر من 
تاريخ النرش، وعليهم اصطحاب 
وثائق ومستندات إثبات حقوقهم، 
ما لم فإن املحكمة ســوف تسري 
بنظر الدعوى، وتقســيم الركة 
باعتبارهم تاركني لحقوقهم وفقاَ 

ألحكام الرشع والقانون.

بناء عىل قرار محكمة مأرب االبتدائية الصادر يوم االثنني 
بتاريخ 6/7/ 1443هـ  املوافق: 2022/1/10م والذي قىض 
بأن يتم النرش عن املدعى عليه:-1 حسن محمد حسني الخمييس 
للرد عىل الدعوى املقدمة من املدعية: عبري مهدي خالد الوصابي 
والحضور إىل محكمة مأرب االبتدائية إىل جلســة يوم االثنني 
بتاريخ: 13/ رجب 1443هـ املوافق2022/2/14م يف القضية 
الشخصية فسخ زواج واملنظورة لدى املحكمة وذلك خالل مدة 

شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية املدعي / محمد حسن 
عياش األهدل بدعوى إلزام املدعي عليهما مشتاق عىل 
محمد الضالعي وســامي عبد الكريم أحمد بن حيدر 
بتعويض املدعي بأرض مماثلــه تعادل قدر ما انتكل 
من املبيع أو بسعرها وفق سعر الزمان واملكان، فعىل 
املدعى عليهما الحضور إىل املحكمة يف جلسة الثالثاء 
بتاريخ 5 جماد اآلخر 1443هـ املوافق 2022/1/18م 

للرد عىل الدعوى.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأن عىل 
املدعى عليه/عيل عبدالله أحمد الخزاعي 
الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 
1443/7/4ه املوافق 2022/2/15م للرد 
عىل الدعوى املقدمة من املدعية/ابتسام 

محمد أحمد الخزاعي.

تعلــن إدارة الجمعيــة الخرييــة لتعليم 
القرآن الكريــم بأنها بصدد عقــد اجتماع 
الجمعيــة العموميــة االعتيــادي الدورة 
التاســعة دور االنعقاد األول يوم الســبت 
املوافق2022/1/29م الساعة التاسعة صباحا 

يف قاعة فندق بلقيس بمحافظة مارب.

تقدم إىل محكمة الجوبة االبتدائية األخ/ 
نجم عيل عيل الغضب يطلب تعديل االسم 
األول من كمال إىل نجم بحيث يصبح اسمه 

بعد التعديل نجم عيل عيل ثابت الغضب.
ومن له أي اعــراض عليه الحضور 
أمام املحكمة لتقديم اعراضه خالل املدة 

القانونية.

تقدم إىل محكمة مــارب االبتدائية  يوم 
الثالثــاء بتاريــخ 1443/3/6هـ املوافق 
2022/1/11م بطلب النرش عن املدعى عليه 
عيل عمر احمد مديني يف الجريدة الرسمية 
وذلك لغرض الحضور إىل املحكمة والرد عىل 
الدعوى املوجهة ضــده بنفقة زوجية من 

الزوج املدعى عليه.

تقدم إىل قلم التوثيق بمحكمة رشق تعز االبتدائية االخ/عادل عبدالله 
يوســف قائد يحمل جواز ســفر برقم )09649891( صــادر من تعز 
بتاريخ2020/9/24م بطلب اســتخراج بصرية بدل فاقد لبصرية رشائه 
من البائع إليه األخ/ مهيوب عيل عبده الجهالني وذلك املبيع ساحة للبناء 
يف قرية الحرير  شعبانية سفىل مساحتها عرشون قصبة عشاري واملحرر 
بخط وإمضاء األمني/عيل بن محمد سعيد املؤرخة بتاريخ/شهر رجب 
/1429هـ املوافق 2008/7/5م فمن لديه أي اعراض عليه تقديم اعراضه 

إىل محكمة رشق تعز االبتدائية خالل شهر من نرش هذا اإلعالن.

إعـــالن قـــضــائــي

إعـــالنات فــقـــدان

إعـــالن قـــضــائــي

إعـــالن قـــضــائــي
بناء عىل قرار محكمة رشق تعز القايض الجزائي يف القضية رقم )39( لسنة 
2019م حضور املتهمني/ 1 - أحمد عىل طاهر أحمد الشوايف  2 - طه عيل محمد 
عبادي 3 - بســام حميد الرشعبي 4 - عبد الله عبد امللك عبد القادر الشوايف 5 - 

أسامة عبد الرحمن ياسني حميد  6 - مختار عبد الله فارع سعيد
-7 زيد عبد الله التميمي 8 - أحمد صالح أحمد الهاليل

وذلك بالحضور إىل املحكمة خالل شــهر من تاريخ اإلعالن ما لم فســيتم 
محاكمتهم طبقا لنص املادة )285( أ ج ج وما بعدها.

· يعلــن محمــود عــيل عــيل عبدالرحمــن الحميــدي عــن فقــدان جــواز 	
ســفره الصــادر مــن محافظــة الحديــدة برقــم )06542135( فعــىل 

مــن وجــده ايصالــه إىل أقــرب قســم رشطــة.

· يعلــن وليــد ســيف ســعيد درويــش عــن فقــدان بطاقتــه الشــخصية 	
ــن  ــىل م ــم )04010381115( فع ــز برق ــة تع ــن محافظ ــادرة م الص

وجدهــا إيصالهــا إىل أقــرب قســم رشطــة.

تعلــن نيابــة املنطقــة الثالثــة بأنــه وتنفيــذا القــرار املحكمــة العســكرية 
الثالثــة الصــادر يف جلســتها املنعقــدة بتاريخ:20/جمــاد اآلخــر 1443هـــ 
املوافــق:2022/1/23م يف القضيــة الجنائيــة رقــم 11 لســنة 2020م/ج.ج 
ــه  ــأن علي ــن ب ــي وأخري ــد الحبي ــه أحم ــر عبدالل ــة باتهام/جاب والخاص
ــه  ــة محاكمت ــور جلس ــة لحض ــكرية الثالث ــة العس ــور إىل املحكم الحض
مــا لــم فســيتم محاكمتــه طبقــا إلجــراءات محاكمــة املتهمــني الفاريــن 
مــن وجــه العدالــة اســتنادا إىل نــص املــادة 285 ومــا بعدهــا مــن القــرار 

الجمهــوري رقــم 13 لســنة 1٩٩4م بشــأن اإلجــراءات الجزائيــة العــام.

تقــدم إىل قلــم التوثيــق بمحكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة األخ/قاســم 
ــتبيان برقــم )15010317670(  ــده عــيل يحمــل بطاقــة اس ــد عب قائ
صــادر مــن محافظــة إب بتاريــخ 2016/1/12م بالوكالــة عــن ورثــة 
املرحــوم/ قائــد عبــده عــيل الهــادي بموجــب حكــم انحصــار الورثــة 
ــخ  ــم )603( وتاري ــة برق ــز االبتدائي ــرب تع ــة غ ــن محكم ــادر م الص
ــفي  ــور اليوس ــب منص ــط لبي ــررة بخ ــة املح 2022/1/17م والوكال
املؤرخــة 2022/1/10م واملعمــدة بقلــم توثيــق بمحكمــة غــرب تعــز 
برقــم )2770( وتاريــخ2022/1/17م وذلــك بطلــب اســتخراج بصرية 
ــده عــيل الهــادي مــن  ــد عب ــدل فاقــد لبصــرية رشاء املرحــوم/ قائ ب
البائــع اليــه / الحــاج رســام عبدالجبــار حميــد ناجــي ســعيد وذلــك 
ــادم  ــعب الخ ــة يف ش ــا الكائن ــاء فيه ــاحة أرض للبن ــه مس ــع من املبي
مــزارع وادي جديــد شــعبانية ســفىل تعزيــة وقدرهــا عــرش قصبــة 
عشــاري وكــون البصــرية مقيــدة لــدى محكمــة غــرب تعــز والبرصية 
محــررة بخــط األمــني/ عبدالوهــاب قائــد أحمــد بتاريــخ ربيــع االخــر 
1407هـــ واملعمــدة بقلــم توثيــق محكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة برقم 
ــذا  ــىل ه ــراض ع ــه أي اع ــن لدي ــخ 1٩88/8/24م فم )44( وتاري
الطلــب التقــدم إىل املحكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة خــالل شــهر مــن 

تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن.

بنــاء عــىل قــرار املحكمــة الصــادر 
ــق 2022/1/23م  ــد املواف ــة االح بجلس
والــذي قــىض النــرش عــن املدعــى عليه/ 
ــد بالحضــور إىل  ــد زاي محمــد محمــد عب
ــة  ــة إىل جلس ــأرب االبتدائي ــة م محكم
املوافــق:2022/2/13م  االحــد  يــوم 
املدعــي/  املرفوعــة مــن  القضيــة  يف 
مؤسســة التويتــي للمقــاوالت الهندســية 
ــود  ــس اإلدارة حم ــر مجل ــة بمدي ممثل

ــي. ــيل التويت ــد ع قائ

ــه  ــى علي ــة للمدع ــة االبتدائي ــة مقبن ــن محكم تعل
ــة  ــور إىل محكم ــم الحض ــيل إبراهي ــد ع ــارس قائ ي
ــة  ــوى املرفوع ــىل الدع ــرد ع ــة لل ــة االبتدائي مقبن
ــح  ــد راج ــد محم ــده أحم ــواق عب ــن املدعية/اش م
بشــأن فســخ عقــد نكاحهــا للغيبــة والهجــر وذلــك 
ــنة 1443هـــ  ــم )6( لس ــخصية رق ــة الش بالقضي
ــيتم  ــم س ــا ل ــرش م ــخ الن ــن تاري ــهر م ــالل ش خ
ــة بوجــه منصــور وفقــا  الســري يف إجــراءات القضي
للمــادة )45( مــن قانــون املرافعــات والتنفيــذ املدني 

رقــم )40( لســنة 2002م.

ــني/ 1-  ــىل املتهم ــأن ع ــة ب ــأرب االبتدائي ــة م ــن محكم تعل
ــني  ــد حس ــل محم ــي2- وائ ــني الثابت ــه حس ــد عبدالل محم
الثابتــي 3-أحمــد عبداللــه حســني الثابتــي4- حســني 
ــي  ــني الثابت ــيل حس ــي ع ــي 5- هان ــني الثابت ــه حس عبدالل
6- عــيل محمــد حســني الثابتــي 7-عبداللــه محمــد حســني 
ــد  ــي ٩- محم ــني الثابت ــد حس ــم محم ــي 8- عبدالكري الثابت
عــيل محمــد حســني الثابتــي الحضــور إىل محكمــة مــأرب 
االبتدائيــة خــالل مــدة شــهر مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن مــا 
ــا  ــواد )285( وم ــا للم ــا وفق ــم غيابي ــيتم محاكمته ــم س ل

ــة. ــراءات الجزائي ــن اإلج ــا م بعده

ــة  ــرار محكم ــىل ق ــاء ع بن
مــأرب االبتدائيــة الصــادر 
بتاريــخ  الخميــس  يــوم 
املوافــق  1443/6/17هـــ 
20/1/2022م والــذي قــىض 
ــه/  ــى علي ــن املدع ــرش ع الن
قاســم  فيصــل  محمــد 
الســلمي  للــرد عــىل الدعــوى 
املدعيــة/  مــن  املقدمــة 
املحاميــة يــرسى عبداللــه 
محمــد الســقاية والحضــور 
إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة 
إىل جلســة يــوم الخميــس 
1443/7/٩هـــ  بتاريــخ: 
يف  املوافــق:2022/2/10م 
اتعــاب  تســليم  القضيــة 
محامــاة واملنظــورة لــدى 
املحكمــة وذلــك خــالل مــدة 
ــخ  ــن تاري ــابيع م ــة أس ثالث

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ن

نينــا نينــاتها تها
باقــــات من الــورد والــيــاســمني

 هنديها للزميل اخللوق
هــشام ا لتميمي

مبناسبة ارتزاقه مولوداًاجديداًاوالذي اطلق عليه أسم
»تميم«

 جعله اهلل قرة لعني والديه وأنبته نباتـا حسنا
فألف الف مبروك أبا تميم

المهنئون:
 كافة الزمالء دائرة التوجيه املعنوي وصحيفة 

»26سبتمرب« وموقعها اإللكتروين
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وجــه فخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية، 
السفريين الدكتور محمد عبدالواحد 
امليتمــي ومحمد صالــح طريق، 
بتكثيف جهودهمــا يف هذه املرحلة 
الصعبة والحرجة التي تمر بها بالدنا 
وتحقيق فيها انتصــارات ميدانية 
متوالية يف مختلــف الجبهات والتي 
تتطلــب معها الفعــل الدبلومايس 
النشط واملواكب مع املجتمع الدويل 
لبلورة واقع اليمــن وقضاياه، وما 
يعانيه الشعب اليمني جراء انقالب 
املليشــيا الحوثيــة اإليرانيــة عىل 
مخرجات الحوار الوطني والتوافق 
الوطني خدمة ألجندة وأهداف إيران 
التوسعية يف املنطقة..مؤكداً انتصار 

اإلرادة اليمنية املدعومة دوليا.
جــاء ذلك خالل أداء الســفريين 

الدكتور محمــد عبدالواحد امليتمي 
بمناسبة تعيينه ســفرياً ومفوضاً 
فوق العادة لبالدنــا لدى جمهورية 
الصني الشعبية ومحمد صالح طريق 
بمناسبة تعينه سفرياً ومفوضاً فوق 
العادة لبالدنا لدى الجمهورية الركية  
اليمني الدســتورية، أمــام فخامة 

الرئيس، األحد املايض.
وعقب أداء اليمني الدســتورية، 
قال فخامة الرئيس :"عليكما حسن 
تمثيل بلدكم وشعبكم يف هذه الظروف 
االستثنائية ليكون لكم رشف تمثيل 
بلدكم واإلســهام يف صنع مستقبل 

اليمن االتحادي الجديد".
الجمهوريــة،  وحــث رئيــس 
الســفريين امليتمــي وطريق، عىل 
تمتني العالقــات الثنائية التاريخية 
بني بالدنا وجمهورية الصني الشعبية 

وجمهورية تركيا وســبل تعزيزها 
وتطويرهــا يف مختلــف املجاالت 
والدفع بها إىل آفاق رحبه.. مشــدداً 
عىل أهمية االهتمام بأبناء الجالية 
اليمنية والطالب الدارسني يف البلدين 
ومعالجة كافة الصعوبات والقضايا 
التــي تواجههم..مؤكــداً حــرص 
الحكومة واهتمامها بأبناء الجاليات 
اليمنية والطالب اليمنيني الدارسني 
يف مختلف دول العالــم وتقديم كل 

الرعاية واالهتمام بهم.
من جانبهما، عرب الســفريان عن 
خالص شكرهما وامتنانهما لفخامة 
الرئيس عىل هــذه الثقة.. مؤكدين 
بأنهما سيبذالن قصارى جهودهما 
يف تنفيذ املهــام والواجبات الوطنية 
امللقاة عــىل عاتقهما وســتكون 
توجيهــات فخامــة الرئيس لهما 

بمثابة برنامج عمل يحدد أولوياتهما 
امللحة يف خدمة وطنهم.  

وكان فخامــة الرئيس قد أصدر، 
األحد املايض، القرار الجمهوري رقم 
)1( لسنة 2022م، قضت املادة األوىل 
منه بتعيني الدكتور محمد عبدالواحد 
محمد امليتمي ســفرياً فوق العادة 
ومفوضــاً لــدى جمهورية الصني 

الشعبية.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم 
)2( لسنة 2022م، قضت املادة األوىل 
منه بتعيني محمد صالح أحمد طريق 
ســفرياً فوق العادة ومفوضاً لدى 

الجمهورية الركية.
وقضت املــادة الثانية من هذين 
القراريــن العمل بهمــا من تاريخ 
صدورهمــا وينــرشا يف الجريدة 

الرسمية.

تسلم فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، 
األحد املــايض، أوراق اعتماد كل 
من سفري مملكة النرويج توماس 
ليد بــول، وســفري جمهورية 

نيجرييا يحيى لوال لدى بالدنا.
وعقب تســلم أوراق االعتماد، 
التقى فخامة الرئيس بالسفريين 
كل عىل حــده.. مرحبــاً بهما 
ومؤكــداً عىل التوجيــه بتذليل 
مهامهما وتقديــم كافة العون 
والتســهيالت لتعزيز العالقات 
واملصالح املشــركة التي تربط 
اليمــن بالبلديــن الصديقني.. 

مشــيداً بالعالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقــني يف عدد من 
املجاالت.. الفتا إىل أهمية تفعيل 

وتعزيز جوانب التعاون املثمرة.
وتطرق رئيس الجمهورية، إىل 
جملة من القضايــا واملواضيع 
املتصلة بالشــأن اليمني يف ظل 
الظروف الراهنــة التي تمر بها 
اليمن.. منوهــاً بأهمية تعزيز 
التعــاون يف مختلف  جوانــب 
الجوانــب وتنســيق املواقف يف 
املحافل والتجمعات الدولية حتى 
عودة األمن واالستقرار والسالم 

لليمن أرضاً وإنسانا.

وقدم فخامــة الرئيس خالل 
اللقــاء، صورة موجــزة لواقع 
اليمن الراهن واملحطات التي مر 
بها منذ انقالب املليشيا الحوثية 
اإليرانيــة عىل عمليــة التحول 
يف اليمن والنكــوص عن توافق 
الشــعب اليمني خدمة ألهداف 
تحياته  ومطامع دخيلة.. ناقالً 

إىل قيادتي البلدين الصديقني.
فيما نقل السفريان النرويجي 
والنيجــريي، تحيــات قيادتي 
الرئيس..  لفخامــة  بلديهمــا 
مؤكدين بذل قصارى جهودهما 
لالرتقاء بالعالقــات مع اليمن 

وتفعيل مجــاالت التعاون عىل 
مختلف الصعد ملصلحة الجميع.. 
مثمنني مواقــف وجهود قيادة 
اليمن الرشعية التواقة للســالم 
املرتكز عىل املرجعيات وقرارات 

الرشعية الدولية.
حر مراســيم تقديم أوراق 
االعتماد، مدير مكتب رئاســة 
الجمهوريــة الدكتــور عبدالله 
الخارجية  العليمــي، ووزيــر 
وشــؤون املغربــني الدكتــور 
أحمد بن مبارك ورئيس املراسم 
والترشيفات الرئاســية محمد 

حاج محفوظ.

أثناء تأديتهما اليمين الدستورية أمام فخامته

رئيس اجلمهورية يوجه )امليتمي( و)ُطَرْيق( بتوضيح معاناة شعبنا جراء انقالب املليشيا اإليرانية

.. ويتسلم أوراق اعتامد سفريي النرويج ونيجرييا لدى بالدنا

قال رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك سعيد: "إن مليشيا الحوثي 
املدعومة إيرانيا رفضت وال تزال كل 
دعاوي الســالم وتعمل عىل تأجيج 
دائرة الرصاع وتعميق معاناة اليمنيني، 
والســماح لطهران باستخدام اليمن 
كمنصــة الســتهداف دول الجوار 
وزعزعة أمــن واســتقرار املنطقة 
وممرات التجارة الدولية".. مشددا عىل 
أنه آن األوان أن يتخذ املجتمع الدويل 
إجراءات حازمة تجاه هذه املمارسات 

اإلرهابية الحوثية.
جاء ذلك خالل استقباله، الثالثاء، 
بالعاصمة املؤقتة عدن، سفري اململكة 
املتحدة لدى بالدنا ريتشارد اوبنهايم، 
وناقــش معه آخر املســتجدات عىل 
الساحة الوطنية واإلقليمية يف ضوء 
اســتمرار التصعيد ملليشيا الحوثي 
ومحاوالتهــا املتكررة الســتهدافها 
األعيان املدنية يف السعودية واإلمارات، 

وكذا جرائمها ضد الشعب اليمني.
وأشــاد رئيس الــوزراء، بالدور 
الربيطاني الداعم للرشعية والشعب 
اليمني، وتحركاتها الفاعلة والحيوية 
لدعم الحكومة عىل املستوى الثنائي أو 
الدويل يف مجلس األمن، والدفع باتجاه 
تحقيق السالم القائم عىل املرجعيات 
الثالث املتوافق عليهــا.. موضحا أن 
هذه الزيارة هي رســالة دعم مهمة 
للحكومة والشــعب اليمني يف هذه 
املرحلة االســتثنائية والتي تجســد 
متانة العالقــات الثنائية بني البلدين 

والشعبني الصديقني.
وتــداول اللقاء جوانب التنســيق 
ووجهات النظــر يف مختلف القضايا 
ذات االهتمــام املشــرك، والــدور 
الربيطاني الداعم الستكمال استعادة 
الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي، ووضع 
حد لتهديدات ذراع إيران يف اليمن لدول 
الجوار واملالحة الدولية، وعدم التعاطي 
مع كل دعوات السالم، وما يمكن أن 
تقوم به األمم املتحدة واملجتمع الدويل 

يف هذا الجانب.
كما تم استعراض جهود الحكومة 
لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي 
وتخفيــف معاناة الشــعب اليمني، 
واإلصالحات املاليــة واإلدارية التي 
تنفذها والدعم الدويل املطلوب إلسناد 
هذه الجهود، إضافة إىل اســتكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.

وتطرق رئيس الوزراء إىل ما تقوم 

بــه الحكومة للتعامــل مع مختلف 
التحديات ومسار اإلصالحات العامة، 
وما اثمرت فيه هذه الجهود من إيقاف 
تدهور العملة واســتعادة استقرار 
الســلع والخدمات، والخطط املعدة 
ملواصلة هذه الجهود بما ينعكس عىل 
معيشــة وحياة املواطنني وتخفيف 
معاناتهم..مؤكــدا عــزم الحكومة 
عىل االســتمرار يف مسار اإلصالحات 
ومكافحة الفســاد ورفــع كفاءة 
مؤسسات الدولة.. مشريا إىل أهمية 
اســتقرار أعمال الحكومة ورضورة 

استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
كما شدد عىل أهمية دعم املجتمع 
الدويل لجهــود الحكومــة وتقديم 
دعم اقتصــادي عاجل والدور املعول 
عىل األصدقــاء يف اململكــة املتحدة 
بهذا الجانب..الفتا إىل أن االســتقرار 
االقتصادي واســتعادة مسار النمو 
هو املدخل األســايس ملعالجة األزمة 

اإلنسانية.
بــدوره، عرب الســفري الربيطاني 
عن ســعادته بزيارة عــدن، لدعم 
جهود رئيــس الــوزراء وحكومته 
لتحقيق االستقرار االقتصادي وتلبية 
احتياجات الشعب اليمني، واستكمال 
تنفيــذ اتفاق الرياض ..مشــريا إىل 
أهمية العالقات بني بريطانيا واليمن 
والحرص عىل تعزيز هذه العالقات يف 

مختلف املجاالت .
وجدد حرص بالده عــىل تحقيق 
السالم يف اليمن، ومساندتها للحكومة 
الرشعية يف جهودهــا. حر اللقاء 
وزير الخارجية وشــؤون املغربني 

الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
ويف السياق، أشــاد رئيس الوزراء 
الدكتور معــني عبدامللــك، بالدعم 

الهولندي الكبري املقدم لليمن خاصة 
يف الجانــب اإلنســاني والتنمــوي 
وحرص الحكومة عىل تعزيز العالقات 
املشــركة بني البلدين الصديقني يف 
مختلف املجاالت.. مشرياً إىل الجهود 
الكبرية التي تبذلها الحكومة لتحقيق 
االستقرار االقتصادي وتخفيف معاناة 
الشعب اليمني، والدعم الدويل املطلوب 

إلسناد هذه الجهود.
جاء ذلك خــالل لقائه، الثالثاء، يف 
العاصمة املؤقتة عدن، سفري مملكة 

هولندا لدى بالدنا بير ديريك هوف .
وجرى خالل اللقاء بحث مستجدات 
الوضع عىل الساحة اليمنية، والضغط 
الدويل املطلوب لوقف انتهاكات مليشيا 
الحوثي ضــد املدنيــني والنازحني 
واستهدافها املتكرر لألعيان املدنية يف 
اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة، واعتداءاتها وعرقلتها 
للعمل اإلغاثي واإلنساني، واستمرار 
املليشيا يف التالعب بملف خزان صافر 

النفطي. 
من جانبه، أكد الســفري الهولندي 
عىل إيالء بالده أهمية كبرية للعالقات 
الثنائيــة مــع اليمــن، واهتمامها 
بدعم جهــود الحكومــة يف الجانب 
االقتصــادي والتنمــوي، إضافة إىل 
الوضع اإلنساني.. مشريا إىل الحرص 
عىل الرشاكة والعمل مع الحكومة يف  
كافة التدخالت واملشاريع اإلنسانية 

والتنموية.  
إىل ذلك، ثمن رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، التدخــالت النوعية 
واملؤثرة للربنامج الســعودي لتنمية 
وإعمار اليمــن، يف املجاالت الحيوية 
ذات الصلة بحياة ومعيشة املواطنني، 
والدور املعول عليه يف اســتمرار هذا 

التدخل حتى يتم استعادة االستقرار 
والنمو االقتصادي بما يســاعد عىل 

إعطاء أمل لليمنيني يف املستقبل.
وعرب رئيس الــوزراء خالل لقائه، 
أمس األربعــاء، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، مدير الربنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن، مكتب عدن املهندس 
أحمد مدخيل، عن تقدير اليمن قيادة 
وحكومة وشعبا لألشقاء يف  السعودية 
عىل مد أيــادي الدعــم لليمن يف كل 
الظروف واألحوال، وموقفها التاريخي 
يف معركة العرب املصريية ضد مرشوع 
إيران الدموي يف اليمن.. منوها باآلثار 
اإليجابية ملشاريع الربنامج السعودي 
لتنميــة واعمار اليمــن يف عدد من 
املجاالت والتي ملس ثمارها اليمنيون 
عىل امتداد الوطن، خاصة يف الجانب 

االقتصادي والتنموي والخدمي.
وأشار الدكتور معني عبدامللك، إىل أن 
الوديعة السعودية ومنحة املشتقات 
النفطية وغريها من املشاريع ساهمت 
بشكل فاعل يف إسناد جهود الحكومة 
لتخفيف حدة األوضاع اإلنسانية ولها 
األثر البالغ يف عــدم وصول الوضع 
اىل كارثة كبرية.. مؤكدا أن مشاريع 
الربنامج السعودي يف اليمن حققت 
نقلة حقيقية وبشكل عميل من اإلغاثة 
اىل التنمية، من خالل مشاريع نوعية 
يف القطاعات الخدمية والبنية التحتية.
ووجه رئيس الــوزراء، الوزارات 
والجهــات الحكوميــة بتذليل أية 
صعوبــات تواجه تنفيذ املشــاريع 
والعمل بشــكل تكاميل مع الربنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن عىل 
تحديد مجــاالت التدخالت الجديدة.. 
مباركاً حزمة املشاريع الحيوية التي 
أطلقها الربنامج مؤخرا وبينها إعادة 
تأهيل عقبة هيجه العبد وتمثل املرحلة 
األوىل للطريق الرشياني واملنفذ الوحيد 

ملدينة تعز.
وقــدم مديــر مكتــب الربنامج 
الســعودي يف عدن، تقريــرا حول 
املشاريع التي نفذها الربنامج والتي 
بلغت 204 مشاريع ومبادرة تنموية 
يف مختلف املحافظات اليمنية خدمة 
للمواطن اليمني، تركزت يف 7 قطاعات 
أساســية خدمية أبرزهــا التعليم 
والصحــة واملياه والطاقــة والنقل 
والطرق والزراعة والثروة السمكية، 
إضافــة اىل بناء قدرات املؤسســات 
الحكومية والربامج التنموية األخرى.

أكد مندوب اليمن الدائم لدى األمم املتحدة عبدالله السعدي، أن 
جرائم مليشيا الحوثي بحق املدنيني قد امتدت إىل اتخاذ السكان 
كرهائن يف مدن وقرى كاملة، واســتخدامهم كدروع برشية، 
واستخدام املدارس كمخازن لألسلحة، واملباني الحكومية كمراكز 

لالعتقال، وأسطح املنازل لقنص واستهداف املدنيني.
وأضاف يف بيان الجمهورية اليمنية يف الجلســة املفتوحة 
للنقاش رفيع املستوى ملجلس األمن تحت بند "حماية املدنيني 
يف الرصاع املسلح "أن املليشيات الحوثية املتمردة تواصل حصار 
املدن وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إىل املاء والغذاء 
وتستخدم التجويع كوســيلة حرب، وأبرز األمثلة عىل ذلك هو 
الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية يف مأرب، وما تتعرض 
له مدينة تعز ألكثر من سبع سنوات يف صمت غري مربر للمجتمع 

الدويل".
وقال "وإذ تقدر الحكومة اليمنية الزيــارات التي قام بها 
ممثلو األمم املتحدة يف نهاية العام املنرصم ألول مرة منذ سبع 
ســنوات، إال أنها تعيد التأكيد عىل رضورة التحرك الدويل لرفع 
الحصار عن تعز وباقي املدن اليمنية، وضمان وصول املساعدات 
اإلنسانية للمحتاجني، ووقف عرقلة املليشيات الحوثية وتدخلها 
يف عمل املنظمات الدولية وتحويل مجرى املساعدات بعيداً عن 

مستحقيها، وأهمية اإلبالغ بشفافية عن تلك االنتهاكات".
وعرب السفري السعدي يف إحاطته، عن استغرابه من اختيار 
رئاسة املجلس ملتحدثة يف صنعاء والتي بدت يف إحاطتها منحازة 
وفشلت لألســف يف عرض الحقائق بنزاهة وحيادية، وأغفلت 
اإلشارة إىل الجرائم واالنتهاكات الشنيعة التي ترتكبها املليشيات 
الحوثية بحق املدنيني والنازحــني واألعيان املدنية، وعىل وجه 
التحديد يف مأرب، وتعز والحديدة وغريها من املناطق اليمنية 

األخرى. 
وقال : "نرفض كل االدعاءات املوجهــة للحكومة اليمنية 
وتحالف دعم الرشعية. ويف الوقت الذي نرحب فيه باالستماع 
ألصوات املجتمع املدني، ملا لذلك من أهمية يف إثراء النقاشــات 
وتســليط الضوء عىل العديد من القضايا املهمة، إال أننا ندعو 
هذا املجلس املوقر إىل توخــي الحذر يف اختياراته للحفاظ عىل 

املوضوعية والنزاهة والحيادية.
وأوضح مندوب بالدنــا الدائم لدى األمم املتحدة، أن الحاجة 
امللّحة لحماية املدنيني يف حاالت الرصاع تتطلب أن يتخذ املجتمع 
الدويل ومجلس األمن إجراءات فعالة من شأنها حماية املدنيني 
يف مدنهم ومخيمات نزوحهــم من الهجمات واالعتداءات التي 
يتعرضون لها وتطال مناطق عديــدة حول العالم، بما يف ذلك 
جراء الجرائم والهجمات اإلرهابية التي ترتكبها املليشــيات 
الحوثية بحق املدنيني واألعيان املدنية يف اليمن ويف اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة التي تشكل انتهاًكا 
صارًخا للقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساني وتهديًدا حقيقيًا 
عىل املنشآت املدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار االقتصاد 

العاملي وتقويض األمن والسلم اإلقليمي والدويل.
وأضاف" أن الهجوم الحوثي املســتمر ألكثر من 11 شهًرا 
عىل مدنية مأرب، التي تأوي 4 ماليني نسمة منهم أكثر من 2 
مليون نازح، أحد أبرز األمثلة عىل الخطر الذي يهدد حياة وسالمة 

املدنيــني يف حاالت الرصاع. وبالرغم مــن دعوات هذا املجلس 
واإلدانات العديدة التي أطلقها املجتمــع الدويل لوقف املجازر 
الحوثية بحق اليمنيني، واصلت املليشــيات الحوثية استهداف 
املدنيني واألعيــان املدنية بالصواريخ البالســتية والطائرات 
املسرية وغريها من األسلحة الثقيلة التي خلفت مئات القتىل، 
وآالف الجرحى أغلبهم من النساء واألطفال، ودمرت املدارس 
واملستشفيات ودور العبادة يف انتهاك لكافة القوانني واألعراف 

الدولية.
وأشار إىل زراعة املليشــيات الحوثية لأللغام املحرمة دوليًا، 
بما يف ذلك األلغام املضادة لألفراد، والتي تعد أحد أشد املخاطر 
التي تواجه املدنيني يف مناطــق الرصاع.. الفتا إىل توقيع بالدنا 
عىل معاهدة أوتاوا لحظر األلغام يف العام 1997، وتخلصت من 

مخزونها من هذا السالح اللعني.
وأكد السفري السعدي، أن مليشيا الحوثي زرعت قرابة 2 مليون 
لغم والعبوات الناســفة يف كثري من مناطق اليمن التي كانت 
تسيطر عليها وانسحبت منها األمر الذي أدى وما يزال اىل مقتل 

وإصابة مئات الضحايا من املدنيني السيما األطفال والنساء.
وأشار إىل أن زراعة املليشيا لأللغام شل حركة اليمنيني ويهدد 
ماليني املدنيني والنازحني الذين يقفــون عالقني بني مطرقة 
القصف الحوثي الذي يتعرضون له يف املدن واملخيمات، وسندان 
األلغام املزروعة يف منازلهم وشوارع مدنهم واملزارع ومناطق 

الرعي التي تمثل سبل عيش للماليني. 
وقال "رغم الجهود الكبرية للجيش الوطني ومرشوع مسام 
لنزع األلغام إال أن كثافة وعشوائية األلغام املزروعة وعدم وجود 
خرائط لها يشــكل تحدياً كبرياً أمام هذه الجهود، وهو تهديد 
لحياة األجيال القادمة لعقود، و أبرز مثال عىل ذلك هو عسكرة 
املليشيات الحوثية ملدينة الحديدة وباقي مدن الساحل الغربي 
وتحويلها إىل متاهات من األلغام التــي تعيق عمل املنظمات 
اإلنسانية وتهدد حياة املدنيني، وآخر مثال عىل ذلك وفاة طفلني 
وإصابة طفل ثالث، جراء انفجار لغم زرعته املليشيات الحوثية 

يف مدينة حيس يف الحديدة يوم أمس.
وأوضح الســفري السعدي، الدعم العســكري الذي يقدمه 
النظام اإليراني املارق وحزب الله اللبناني للمليشيات الحوثية 
أدى إىل إطالة واستمرار الحرب وسقوط آالف الضحايا املدنيني 
نتيجة استهداف املليشيا للمدنيني واألعيان املدنية.. مؤكداً أن 
إمداد النظام اإليراني للحوثيني باألسلحة والصواريخ الباليستية 
يمثل انتهاكاً رصيًحا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة السيما 
القرارين 2216 و2231، واســتخفاًفا بجهود املجتمع الدويل 

لحفظ األمن والسلم اإلقليمي والدويل. 
وطالب السعدي مجلس األمن الدويل حماية املدنيني يف اليمن 
وتنفيذ قراراته، واتخاذ موقف حاسم لردع ومحاسبة منتهكي 
هذه القرارات ومنع تهريب األسلحة التي تستخدم إلطالة أمد 
الحرب ومفاقمة األزمة اإلنسانية يف بالدنا، وسفك دماء األبرياء 
من املدنيني بشكل يومي، وتعرقل إحراز أي تقدم يف عملية السالم 
التي تقودها األمم املتحدة إلنهاء األزمة اليمنية، وتحقيق السالم 
العادل واملســتدام املبني عىل مرجعيات الحل السيايس املتفق 

عليها، ذلك السالم الذي يطمح إليه كافة أبناء الشعب اليمني.

خالل استقباله سفيري بريطانيا وهولندا لدى بالدنا

رئيس الوزراء: مليشيا احلوثي تستخدم اليمن كمنصة لزعزعة أمن واستقرار املنطقة
أكد أن المليشيا تستخدم السكان كرهائن

السفري السعدي يدعو جملس األمن إىل محاية 
املدنيني من اجلرائم اإلرهابية احلوثية
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أشاد رئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشركة الفريق الركن صغري 
حمود بــن عزيز، بدور هيئة اإلســناد 
اللوجستي والدوائر التابعة لها يف مواكبة 
التطورات امليدانيــة وتوفري متطلبات 

الجيش.
جاء ذلك خــالل ترؤســه، الثالثاء، 
اجتماعاً موسعاً بقيادة الهيئة ومدراء 

الدوائر التابعة لها.
وخالل االجتماع، نقــل رئيس هيئة 
األركان للجميع تهاني القيادة السياسية 
والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس املشري 
الركن عبدربه منصــور هادي، رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
بمناسبة العام الجديد الذي يتزامن مع 
االنتصارات الكبرية التي يحققها أبطال 

الجيش يف مختلف الجبهات.
واســتمع رئيس األركان، إىل تقارير 
مفصلة عن إنجازات الدوائر والشــعب 
يف رئاسة الهيئة ومدراء الدوائر التابعة 
لها خالل العام املنرصم، حيث قدم اللواء 
الركن عبدالعزيــز الفقيه رئيس الهيئة 
تقريراً مفصال عن أبرز اإلنجازات التي 
تحققت يف العام املايض ..مســتعرضاً 
الخطط الجديدة للعام التدريبي والقتايل 

2022م.
وناقش الفريق بن عزيــز، مع قادة 
الهيئة ومدراء الدوائر الخدمية، بحضور 
مستشــار رئيس هيئة األركان العامة 
العميد محمد الصبــاري واللواء الركن 
حامد الصوميل كبري خــرباء العمليات 
املشركة واللواء الركن عيل محمد الفضيل 
نائب رئيس هيئة االســناد اللوجستي، 
خطط العام الجديد وآلية تطبيقها عىل 
أرض الواقع، وســبل التغلب عىل كافة 
التحديات والصعوبــات التي تقف أمام 
تعزيز وتطوير األداء واالهتمام بتطبيق 

األنظمة املستندية يف املعامالت.
ويف سياق متصل، ترأس رئيس هيئة 
األركان العامة الفريق الركن صغري بن 
عزيز، اجتماعاً برؤساء هيئتي العمليات 
واالســتخبارات، ومدراء الدوائر التابعة 

للهيئتني. 
وخــالل االجتماع، نقــل الفريق بن 
عزيز، للجميع تهاني القيادة السياسية 
والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس املشري 
الركن عبدربه منصــور هادي، رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
بمناسبة العام الجديد الذي يتزامن مع 
االنتصارات الكبرية التي يحققها أبطال 

الجيش يف مختلف الجبهات. 

واستمع رئيس األركان إىل تقرير عن 
إنجازات الدوائر والشــعب يف الهيئتني 
خالل العام املنرصم، مشيداً بدور الهيئتني 
يف مواكبة التطورات امليدانية ومواجهة 
األعمال العدائية التي تقوم بها مليشيا 

الحوثي اإليرانية. 
وناقش مع قادة الهيئتني خطط العام 
الجديد وآلية تطبيقها عىل أرض الواقع، 
وســبل التغلب عىل كافــة التحديات 
والصعاب التي تقف أمام تعزيز وتطوير 
األداء. حر االجتماع، مستشار رئيس 
هيئــة األركان العامــة العميد محمد 

الصباري.
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بارك وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، 
للشعب اليمني االنتصارات العظيمة التي تحققت 
منذ بدء العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وما 
سطره أبطال الجيش وألوية العمالقة وقوات اليمن 
السعيد مســنودين برجال املقاومة والقبائل من 
مالحم خالدة يف ســبيل دحر الغزاة املعتدين، والتي 
تكللت بتحرير مديريات بيحــان ومديرية حريب 
والتقدمات األخرية املحققة يف جبهات مأرب..معتربا 
تلك االنتصارات ثمرة للتالحم الوطني ووحدة الصف 
الجمهوري.. مؤكدا أن مصــري الحوثي واملرشوع 
اإليراني إىل زوال وأن النرص لليمن وهويته سيكون 

قريبا.
وأوضح وزير الدفاع، أن قوات الجيش واملقاومة 
ســوف تلتحم قريبا بزمالئهم من قوات العمالقة 
الســتكمال تحرير ما تبقى من مــأرب واالنتقال 
للمحافظات املجاورة.. مشيداً بالتضحيات الغالية 
التي يرسمها األبطال يف مختلف امليادين ومعهم كل 
األحرار والرشفاء التي ستبقى فخرا لألجيال املتعاقبة 

وخالدة يف أنصع صفحات التاريخ.
جاء ذلك أثناء تفقده، أمس األربعاء، سري العمليات 
القتالية يف الجبهات الجنوبيــة بمحافظة مأرب، 
واالنتصارات امليدانية التي يحققها أبطال الجيش 

الوطني ضد مليشيا الحوثي اإليرانية.
وأكد الفريــق املقديش خــالل زيارته للخطوط 
األمامية واملواقــع التي تم تحريرهــا مؤخرا من 
مليشــيا الحوثي االنقالبية، أن مليشيات الحوثي 
تشهد انهيارات واســعة يف صفوفها بعد الربات 
املوجعة التي تلقتها خالل الفرة املاضية يف جبهات 
شــبوة ومأرب وأن االندفاعة التي عاشتها خالل 
األشهر املاضية بتخطيط وإرشاف مبارش من قيادات 
إرهابية يف الحرس الثوري اإليراني كانت بداية النهاية 
لهذا املرشوع التخريبي املهدد ألمن اليمن واملنطقة.

وثّمن وزير الدفاع الــدور األخوي الصادق لدول 
تحالــف دعم الرشعيــة بقيادة اململكــة العربية 
الســعودية واإلمارات العربية املتحدة وجهودهم 
الكبرية املســاندة لعملية التحرير واإلسناد الجوي 
الفاعل الذي ساهمت بشــكل كبري يف تحقيق هذه 

التحوالت وكرس االندفاعــة الحوثية اإليرانية التي 
تمثل تهديدا لليمن ولألمن العربي واإلقليمي.

وترأس وزير الدفاع خالل زيارته، اجتماعا لقادة 
املناطق العســكرية الثالثة والسادسة والسابعة 

وقادة املحاور والقطاعات القتالية.
واســتمع املقديش من قــادة املناطــق الثالثة 
والسادسة والســابعة اللواء الركن منصور ثوابه 
واللواء الركن هيكل حنتف واللــواء الركن محمد 
رســام، لتقاريــر ملخصة حول ســري العمليات 
ومستوى تنفيذ املهام املوكلة وفق الخطط املرسومة، 
ناقال لهم تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية املشــري الركن عبدربه منصور 

هادي، القائد األعىل للقوات املسلحة.
من جهته، أوضح قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
اللواء الركن منصور ثوابه، أن أبطال الجيش حققوا 
تقدمات كبرية خالل الساعات املاضية يف الجبهات 
الجنوبية ملأرب وتمكنوا من تحرير مناطق واسعة 
كانت تحت سطوة املليشــيا.. مشريا إىل التقدمات 
التي يحرزها أبطال العمالقة بعد استكمال تحرير 

مديرية حريب.
ويف سياق متصل، عرّب وزير الدفاع الفريق الركن 
محمد عيل املقديش، عن الفخر واالعتزاز ببســالة 
أبطــال الجيش وإىل جانبهم رجــال املقاومة وكل 
الرشفاء من أبنــاء الوطن بمختلــف انتماءاتهم 
وفئاتهم الذين يمرغون أنوف املعتدين يف مأرب وكل 

الجبهات القتالية عىل امتداد الوطن.
وقال وزير الدفاع خالل استقباله، األحد املايض، 

كتائب من محــور أبني وصلــت محافظة مأرب 

لاللتحاق بالقوات السابقة املشاركة يف املعارك ضد 

مليشيا الحوثي املدعومة إيرانياً "إن النرص سيتحقق 

لليمن، وسينعم الوطن بأمنه وسالمته وسعادته، 

ويعود لحاضنته العربية واإلسالمية".

وأضاف الوزير املقديش " الحوثي عدونا األسايس، 

هو عدونا بالدرجة األوىل وليس لنا عدو غريه، الحوثي 

هو الذي فّرق اليمنيني وشــتتهم ومــّزق الوطن 

ويحارب أمنه واستقراره".

وأشــاد وزير الدفاع ، بتضحيــات ومواقف كل 

أبناء الوطن وأبناء املحافظات الجنوبية يف معركة 

التصدي ملليشيا الحوثي اإليرانية.. مشيداً ببطوالت 

ألوية العمالقة وتضحياتهم النادرة يف مواجهة العدو 

الحوثي وكرس شوكته يف محافظة شبوة وغريها من 

املناطق.

ونقل الفريــق املقديش لألبطــال تحايا القيادة 

السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية املشري 

الركن عبدربه منصور هادي، القائد األعىل للقوات 

املسلحة، ونائبه الفريق الركن عيل محسن صالح.. 

معترباً أن انضمامهم إىل املعركة والتحاقهم بزمالئهم 

يف مواقــع الرشف والفداء ســيكون دافعاً معنوياً 

للُمقاتلني. 

وقال الفريق املقديش:"سندخل صنعاء وسنرفع 

راية الجمهوريــة اليمنية عىل جبال مران كما وعد 

فخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي، بدعم من 

األشقاء يف التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 

السعودية ومشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

الذين يقفون مع الشــعب اليمني وجيشه يف هذه 

املواجهــة الوجودية ويقدمــون الدعم والدم لصد 

املرشوع الفاريس ودحر أطماعه التوسعية".

وأضاف " أن ماليل إيران تسعى لفرض الهيمنة عىل 

املنطقة العربية وفرض خرائط استعمارية فارسية 

جديدة عرب مليشياتها الحوثية وأذرعها اإلرهابية 

لزعزعــة األمن القومــي والعاملــي يف املنطقة"..

مؤكداً أن الشــعب اليمني وقواته املسلحة يقفون 

إىل جانب إخوانهم العــرب يف خندق واحد ملواجهة 

األعمال العدائيــة والجرائم اإلرهابية التي ترتكبها 

إيران ومليشياتها الحوثية واستهدافاتها املتكررة 

لألعيان املدنية واملصالح واملنشــآت الحيوية داخل 

األرايض اليمنية ويف السعودية واإلمارات بالصواريخ 

الباليستية والطائرات املفخخة واملتفجرات واأللغام 

البحرية التي تتلقاها من الحرس الثوري اإليراني.

وأكد املقــديش، أن أمن اليمــن واملنطقة وأمن 

املالحة الدولية لــن يتحقق إال بزوال إيران وأدواتها 

واســتعادة الدولة اليمنية املستقرة وفرض السالم 

الدائم يف اليمن. رافقه خالل االستقبال رئيس هيئة 

اإلسناد اللوجيستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، 

ومستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق.

شــهد رئيس هيئــة األركان العامة 
قائد العمليات املشــركة الفريق الركن 
صغري حمود بن عزيــز، أمس األربعاء، 
تخرج الدفعة الثانية والعرشين والثالثة 

والعرشين قناصني ومهارات قتالية.
ويف حفل التخــرج الذي حره نائب 
رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد 
عبدالله العابيس، وعدد من ضباط هيئة 
التدريب العسكري، ألقى رئيس األركان 
العامة كلمة نقل فيها تحيات وتربيكات 
القيادة السياســية والعسكرية ممثلة 
بفخامة املشري الركن عبد ربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املســلحة للخريجني بمناسبة 
تخرجهم.. شــاكراً للقيادة السياسية 
اهتمامها الكبري بمجال التدريب والتأهيل 

لكافة أبناء املؤسسة العسكرية.

وأكد الفريق صغري بن عزيز يف كلمته 
للخريجني، بأنهم الدرع الحصني للوطن 
وحماة للدين والحرية والكرامة والعدالة 
واملســاواة.. مطالبا إياهم بأن يكونوا 
صفوة ونموذجا يف االنضباط العسكري 
وتمثيــل املهــام امللقاة عــىل عاتقهم 
باحرافية عالية.. مشــيداً بمســتوى 
املهارات النوعية التي اكتسبها الخريجون 

خالل الفرة التدريبية التخصصية.
وأشــاد بالجهود املبذولــة من قبل 
هيئة التدريب العسكري وقائد معسكر 
التدريب وجميع الكوادر التدريبية “الذين 
ساهموا إسهاماً متميزاً يف إعداد هؤالء 
املقاتلني األبطال”.. داعياً الجميع إىل بذل 
املزيد من الجهود يف كافة التخصصات 
التي يحتاجها الجيش الوطني ومواكبة 
كل التطورات القتالية والعسكرية يف هذا 

الظرف االستثنائي الذي يمر به الوطن 
وبمــا يحقق االنتصار عىل مليشــيات 
الحوثي الكهنوتيــة اإلرهابية املدعومة 

من إيران.
وثمن رئيــس األركان، دور التحالف 
العربي ودعمــه الكبري للجيش الوطني 
الذي يخــوض معركــة مصريية ضد 

مليشيات الكهنوت اإليرانية.
بعد ذلــك نفذ الخريجــون عددا من 
األعمال القتالية االحرافية ضد أهداف 
افراضية بعمليات هجومية واقتحاميه 
والتفافيــة وإغارة وقنص عكســت 
املستوى املتقدم لهم يف مختلف املهارات 
القتالية املكتســبة خالل فرة التدريب. 
ويف ختــام الحفل قام رئيــس األركان 
بتكريم املربزين من الخريجني ومنحهم 

الشهادات والهدايا.

تفقد الخطوط األمامية والمواقع التي تم تحريرها في جبهات مأرب الجنوبية

وزير الدفاع : االنتصارات يف حمافظتي شبوة ومأرب ثمرة للتالحم الوطني ووحدة الصف اجلمهوري
قوات الجيش والمقاومة ستلتحم قريبا بالوية العمالقة الستكمال تحرير مأرب واالنتقال للمحافظات المجاورة

    االندفاعة األخيرة للمليشيات كانت بداية النهاية لمشروعها التخريبي
    سندخل صنعاء وسنرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران كما وعد فخامة الرئيس

ق الوطن وحارب أمنه واستقراره
ّ
    الحوثي عدونا األساسي الذي مز

    أمن المنطقة والمالحة الدولية لن يتحقق إال بزوال المشروع اإليراني وأدواته

أثناء ترؤسه اجتماعات اإلسناد اللوجستي والعمليات واالستخبارات

الفريق بن عزيز يشيد بدور اهليئات يف مواكبة التطورات 
ومواجهة األعامل العدائية ملليشيا احلوثي اإليرانية

أثناء حضوره حفل تخرج دفعتي قناصة ومهارات قتالية

رئيس هيئة األركان: أنتم الدرع احلصني للوطن 
ومحاة للدين واحلرية والكرامة والعدالة

عليكم مضاعفة الجهود ومواكبة التطورات في كافة التخصصات العسكرية
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بعد تحريرها لمدينة حريب ... قوات الجيش والعمالقة تضع أقدامها على أسوار العبدية

أركان املنطقة العسكرية الثالثة.. عملياتنا مستمرة حتى حترير كامل الرتاب الوطني

 مجيد الضبابي - تصوير أصيل البريهي
 

أطلــق الجيش الوطني أمس عملية عســكرية 

وهجوما واسعا واستهداف مواقع وثكنات مليشيات 

الحوثي االنقالبية يف جبهات غرب تعز.

حيث شــن أبطال الجيش الوطني هجوما عىل 

مواقع مليشيات الحوثي املتمركزة يف تبة الجبريية 

والتبة الصفراء وتبة املشبك دارت عىل أثره مواجهات 

عنيفة تخللها قصف بالســالح املتوسط والثقيل 

وكان طريان تحالــف دعم الرشعية حارضا والذي 

ساند األبطال بغارتني استهدفت مدفع بتبة املشبك 

وتجمعات بتبة الجبريية , وكللت العملية بالسيطرة 

عىل الثالث التباب الجبريية والصفراء واملشبك 

اىل ذلك دارت مواجهات عنيفة يف أكثر من اتجاه 

املناطق الجبلية والوعــرة يف مديرية جبل حبي 

تركزت يف منطقة وهر والتبــاب املطلة عىل خط 

الرمادة الرابط بني محافظتي تعز والحديدة , امتدت 

مواقع متقدمة يف االتجاه الجنوبي أدت أىل السيطرة 

عىل جبل أحطوب وهو املوقع الذي يفصل مديرية 

جبل حبي ومديرية مقبنة ..

هذا وتابع طريان تحالف دعم الرشعية التحليق 

املستمر وســط مواجهات يخوضها األبطال عىل 

األرض، ليعاود الطريان استهداف مواقع وتعزيزات 

املليشــيات بربات دقيقة أبرزها غارة يف قرية 

الرصاهم آخر مناطق مديرية جبل حبي أدت إىل 

تدمري مدفع 14.5 , كما استهدف الطريان تعزيزات 

وتجمعات املليشــيات يف منطقــة الرمادة وقرية 

الرصاهم أدت إىل مرصع عدد منهم وجرح آخرين. 

وبحســب مصدر عســكري يف اللواء 17مشاة 

فإن طريان تحالف دعم الرشعية استطاع تحقيق 

رضبات دقيقة يف اليوم األول من العملية العسكرية 

وتمكن من تدمري عربــة وثمانية أطقم أضافة أىل 

تدمري رشاش 14.5 ورشاش قناص 12.7ومدفع 

120, ناهيك عن الخســائر البرشية الكبرية التي 

ُمنيت بها مليشيات الحوثي والتي بلغت حوايل ثالثني 

قتيالً وعرشات الجرحى .. 

وقال نائب رئيس شعبة التوجيه املعنوي بمحور 

تعــز، العقيد/ عبدالباســط البحــر، يف ترصيح 

لـ"26سبتمرب"إن الجبهة الغربية للمحافظة تشهد 

مواجهــات مفتوحة ومعارك مســتمرة بمختلف 

األسلحة واألعرية النارية بني أبطال الجيش الوطني 

وبإســناد طريان التحالف ضد مليشــيا الحوثي 

اإليرانية. 

وأضاف البحر أن األعمال القتالية للجيش يف تعز 

لم تقترص عىل جبهات غرب املدينة واألرياف الغربية 

بل تمتد إىل رشق وشمال املدينة لكن أعنف املعارك 

تدور يف أطراف جبل حبي الشــمالية وأجزاء من 

مديرية مقبنة بالجبهة الغربية، وسط تقدم ملحوظ 

لقوات الجيش، بينها السيطرة عىل جبل األحطوب 

بمديرية مقبنة وعىل تباب مهمة يف منطقة العنني. 

وأضاف البحر أن املعارك تدور بإسناد من طريان 

التحالف العربــي، موضحا أن طــريان التحالف 

استهدف بربات مركزة وموفقة، مواقع وتجمعات 

ومخازن أســلحة ومعدات ثقيلة وآليات عسكرية 

وأطقماً متحركة للمليشيا الحوثية. 

تمثلت تلك االنتصارات امليدانية املتسارعة التي 
أحرزتها قوات الجيش والعمالقة تحرير واستعادة 
كامل مديريــة حريب جنــوب محافظة مأرب، 
والتقدم باتجاه مديريتي الجوبة والعبدية، وسط 
فرار جماعي لقادة العصابة اإلجرامية، وانهيارات 
واسعة يف صفوف مليشــيا الحوثي اإليرانية التي 

تلقت هزائم كبرية يف العتاد واألرواح.

عملياتنا العسكرية مستمرة
أركان حرب املنطقة العســكرية الثالثة العميد 
الركن عبدالرقيب دبوان، أكد أن االنتصارات الكبرية 
واملالحــم البطولية التي أحرزتهــا قوات الجيش 
الوطنــي، وألوية العمالقة، مســنودة باملقاومة 
الشعبية، عىل مليشيا الحوثي اإليرانية يف مختلف 
جبهات مأرب الجنوبية ســتتواصل حتى تحرير 
واستعادة كامل الراب الوطني من قبضة املليشيا 

اإليرانية.
مضيفاً أن أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة 
مســتمرون يف خوض العمليات العسكرية خالل 
األيام القادمة حتى تحرير واستعادة املحافظات 

واملناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا اإليرانية.
وقال أركان حرب املنطقة العسكرية الثالثة إن 
أبطال الجيش الوطني وألويــة العمالقة ورجال 
القبائل تمكنوا عقب عمليــات هجومية مباغتة 
منتصف األســبوع الجاري من تحرير واستعادة 
مديرية عني، بمحافظة شــبوة، بشــكل كامل، 

وتحرير مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب.
مشــرياً إىل أن تحقيق االنتصارات والتقدمات 
النوعية املتسارعة عىل األرض جاء من خالل خطة 
عسكرية اسراتيجية رسمتها  قيادة وزارة الدفاع 
ورئاســة هيئة األركان العامــة،  ونفذتها قيادة 
الجبهات الجنوبية  من خــالل االلتفاف الناجح 
والتطويق املحكم، ومن ثم الســيطرة عىل املواقع 

الحاكمة يف املديرية".
الفتاً إىل أن أهم ما حققته قوات الجيش الوطني، 
وألوية العمالقة، واملقاومة الشعبية ورجال القبائل، 
من انتصارات متســارعة يف الجبهــات الجنوبية 
ملحافظة مأرب، جاء بإســناد كبري من مقاتالت 
تحالف دعم الرشعيــة بقيادة اململكــة العربية 

السعودية، واإلمارات العربية املتحدة.

انتصارات متواصلة
إىل ذلك يواصل أبطال الجيــش الوطني وألوية 
العمالقة مســنودين باملقاومة الشعبية تحقيق 

انتصاراتهم امليدانية الواســعة عىل امتداد مرسح 
العمليات العسكرية يف جبهات مأرب الجنوبية.

وأكد قائد جبهــة الجوبة اللواء 143 مشــاة 
العميد الركن ذياب القبيل نمران أن أبطال الجيش 
والعمالقة ما يزالون يحققون انتصارات متسارعة، 
بعد تحرير واستعادة كامل مديرية حريب جنوب 

املحافظة.
مضيفاً أن طالئــع الجيش وألويــة العمالقة 
مطلون يف األثناء عىل معســكر أم ريش التدريبي 
الذي أصبح عىل خط النار، ومسألة تحريره ستتم 

خالل الساعات القادمة.
الفتاً إىل أن مليشيا الحوثي اإليرانية تلقت هزيمة 
كبرية يف عدتها وعتادها العسكرية يف معركة تحرير 

حريب وجبال ملعا االسراتيجية.
وأشاد قائد جبهة الجوبة بالدور الكبري ملقاتالت 
تحالف دعم الرشعية، وإســناده الكبري يف معركة 
تحرير مديرية حريب، وجبال ملعا جنوب محافظة 

مأرب.
مؤكداً أن الســاعات واأليام القادمة ســتكون 
جحيماً عىل مليشيا الساللة والكهنوت اإلمامية، وأن 
طالئع الجيش الوطني وألوية العمالقة مسنودين 
باملقاومة الشــعبية ســيواصلون الزحف نحو 
محافظة البيضــاء، والعاصمة صنعاء لتحريرها 

من إجرام ودنس مليشيا الحوثي اإليرانية.

تحرير واستعادة مواقع استراتيجية
قائد اللواء 55 مدفعية العميد الركن عيل الحميدي 
مــن جانبه أوضــح أن أبطال الجيــش الوطني 
واملقاومة الشعبية ورجال القبائل يواصلون خوض 
معاركهم القتالية عىل امتــداد خط املواجهات يف 
الجبهات الجنوبية ملحافظة مأرب،  ومستمرون يف 

التقدمات امليدانية ، التي أسفرت من خاللها تحرير 
منطقتي الفليحة، والردهــة، بالكامل، باإلضافة 
إىل تحرير  مواقــع مهمة يف مناطــق "العمود" 
و"االعريف"، و"لظاه"، و"البور"، و"النقعة" بعد 

معارك ومالحم بطولية سطرها األبطال البواسل.
وأشــار قائد اللواء 55 مدفعيــة إىل أن املناطق 
العسكرية التي تم تحرريها  يف مديرية الجوبة، تقدر 

مساحتها الجغرافية  بـ"24 كم2".
مؤكداً أن التقدمات امليدانية التي أحرزتها قوات 
الجيش والعمالقة ما تزال مســتمرة نحو مركز 
مديرية الجوبة، ومعسكر أم ريش التدريبي،  بعد 
أن وصلت طالئع ألوية العمالقــة إىل جبال ملعا 
االســراتيجية من أجل تحقيق االلتحام بأبطال 
ألوية العمالقة يف قلب  مديرية الجوبة بعد استعادة 

وتحرير مديرية حريب.
وأشاد العميد الحميدي بالدور الكبري واملحوري 
لطريان تحالف دعم الرشعية الذي استهدف بعدة 
غارات جوية مركزة تعزيــزات وآليات وتجمعات 
املليشــيا اإليرانية عىل امتداد مــرسح العمليات 
العسكرية يف الجبهات الجنوبية ملحافظة مأرب، يف 
تدمري قدرات املليشيا الحوثية، وأسفرت تلك الغارات 
الجوية املركزة عن تدمري عدد من األطقم القتالية 
والدبابات والعربات واملدافع، وكذلك منصات إلطالق 

الصواريخ الباليستية.

مباغتة العدو
قائد قوات األمن الخاصة فرع رداع وأحد القيادات 
امليدانية يف الجبهة الجنوبية ملحافظة مأرب العميد 
الركن عيل الفرزعي من جانبه أكد أن قوات الجيش 
الوطني وألوية العمالقة شنت عمليات هجومية 
واســعة من عدة اتجاهات ومحاور عسكرية يف 

مديرية حريب، قبل تحريرها وبإسناد مبارش من 
طريان تحالف دعــم الرشعية، تمكنت من خاللها 
قوات الجيش والعمالقة من اســتعادة السيطرة 

الكاملة عىل املديرية، ومركزها اإلداري.
وأشــار العميد الفرزعي إىل أن مدفعية الجيش 
الوطني وألوية العمالقة، رافقتها مقاتالت التحالف 
العربي تمكنت من تدمري مواقع وتحصينات وأطقم 
وعربات وأسلحة مليشيا الحوثي اإليرانية،  وكبدتها 

خسائر كبرية يف عدتها وعتادها العسكرية.
وأوضح قائد قوات األمن الخاصة فرع رداع أن 
قوات الجيش الوطني والعمالقة تمكنت  من تحرير 
واستعادة السيطرة الكاملة عىل سلسلة جبال ملعا 
االســراتيجية بعد فرار جماعي لقادة العصابة 
االجرامية وعنارصها التي تقودهم إىل محارق املوت 

والهالك.
وأكد العميد الفرزعي  أن الفرق الهندسية التابعة 
لقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تمكنت من 
انتزاع وإزالة األلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها 
مليشــيا املوت والدمار  اإليرانيــة باملديرية وذلك 
تمهيداً إلعادة السكان الذين هجرتهم املليشيا من 

مناطقهم ومنازلهم.

التقدم مستمر
العقيد أسامة الشــدادي أحد القيادات امليدانية 
والعسكرية يف جبهات مأرب الجنوبية من جانبه 
أشار إىل أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة 
مسنودين باملقاومة الشــعبية تمكنوا بعد تحرير 
حريب، من الســيطرة عىل منطقــة "الجفرة" 
والطرق الرئيســة الرابطة بــني مديرية حريب، 
ومديرية العبدية، باإلضافة إىل تحرير عقبة ملعا 

االسراتيجية.

مشــرياً إىل أن العمليات الهجوميــة، واملعارك 
العسكرية التي خاضها األبطال البواسل يف مديرية 
حريب أسفرت عن تكبيد مليشيا الحوثي اإليرانية 
خســائر برشية ومادية كبرية، عــالوة إىل وقوع 
العرشات من عنارص مليشيا إيران الحوثية أرسى، 
بيد أبطال الجيش والعمالقة، واســتعادة كميات 
كبرية من األسلحة الثقيلة واملتوسطة، والذخائر 

املتنوعة.
مؤكداً أن أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة 
مستمرون يف التقدم امليداني من أجل السيطرة عىل 
جبال العبدية االسراتيجية، ومن ثم التقدم باتجاه 

مركز املديرية.

الجيش يضع أقدامه على أسوار العبدية
العقيد عبدالحكيم العبــاب مدير أمن مديرية 
حريب، وأحد القيادات امليدانية املشاركة يف معركة 
التحرير،  من جانبه أكد ل"26سبتمرب" أن قوات 
الجيش الوطني وألويــة العمالقة بعد تحريرهم 
حريب، تمكنوا من التوغل إىل منطقة "الجفرة"أوىل 
مناطق مديرية  العبديــة وتحريرها حيث تمثل 
أهميتها الجغرافيــة التي تعترب األقرب إىل حريب، 
وتم تجاوزها بفضل الله وقوات الجيش والعمالقة 
صباح أمــس األربعاء بعد فرار مليشــيا الحوثي 

اإليرانية منها باتجاه عقبة أبلح.
موضحاً أن  املســافة الجغرافيــة بني منطقة 
"الجفرة" التي تم تحريرها ، ومركز مديرية العبدية 
تقدر بأكثر من 25 كيلو مراً مربعاً، كلها أشعاب و 
جبال شاهقة لكن ال شيئ يثني األبطال عن تحرير 
األرض واإلنســان من طغيان الساللة والكهنوت 
اإلمامية، والتحرر من املرشوع الفاريس البغيض 

ومليشياته الحوثية.

الجيش  قوات  حققت 

الوطني وألوية العمالقة 

برجــال  مســنودة 

املقاومــة الشــعبية 

منتصــف األســبوع 

الجــاري انتصــارات 

ميدانيــة واســعة يف 

جبهات مأرب الجنوبية.

  رفيق السامعي

اجليش يتقدم غرب تعز وطريان حتالف دعم الرشعية يدك معاقل املليشيا ويكبدها خسائر
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* بداية نرحب بكم سيادة العميد وقبل الدخول يف 
الحوار هناك توجه رســمي لحســم املعركة ودعوات 
االصطفاف الوطني نجحت نوعا ما وحققت انتصارات 
كبرية يف شــبوة ومأرب حدثنا عن أهمية االصطفاف 

وتوحيد الصف؟
- يف البداية أشــكر الله عزوجل الذي وفق الجميع 
قيادة وتحالفاً وشــعباً عىل توحيد الصف واألهداف 
والجهود ضد العدو الوحيد لليمن , وأقدم شكري لكل 
من شارك يف هذا النرص مواطنا وفردا وصفا وضابطاً 
وقائد وسيايس وكل مسؤول يف كل السلطات املحلية 
واملناطق املحررة , وأدعو الجميع  أن يحافظوا عىل هذا 
النرص وعىل هذا االلتفاف العظيم وعىل خروج اليمن 

من املحنة واالنتكاسة التي مرت بها البالد .
وأخص بالشكر كل شخص دعا يف خطاباته وكتاباته 
اىل توحيد الصفوف ومحاربة األصوات الشاذة والدفع 

باملعركة حتى تحرير صنعاء.
كما أشكر قيادة الجيش الوطني وألوية العمالقة عىل 
كل ما يبذلونه من تضحيات ومالحم أسطورية وأحيي 

الروح الوطنية الصادقــة التي تجاوزت كل املصالح 
والذوات وقدمت مصلحة الوطن وكرامة اليمن.

* هناك كثري من املحللني يحذرون من املرحلة القادمة 
ونظرتهم تشاؤمية ماهي نظرتك للمستقبل... وهل أنتم 

متفائلون؟
- لكل نظرته ومنطلقاته التأملية والفكرية وعن 
نفيس لست متفائال فقط بل أنا متأكد أن النرص قادم 
ويف أقرب وقت ســنكون يف صنعاء والحديده ،واأليام 
القادمة مليئة باملفاجــآت ،هناك مؤرشات تثبت ما 
أقول ،التوجه الصادق من قيادة التحالف ،وحدة الصف 
الجمهوري ،توحد املقاتلني تحت راية الرشعية ،التجديد 
يف السياســة اليمنية دولة وأحزاب كل ذلك يجعلني 

ويجعل كل اليمنيني يتفاءلون.
صحيح هناك سلبيات وهذا طبيعة كل عمل اليخلو 
من ســلبيات وايجابيات ،وادعو الجميع إىل توحيد 

الجهود والرأي واالحرام املتبادل.

الحسم الحل
* جرائم وانتهاكات مليشــيا الحوثي ضد الشعب 

اليمني كثرية ومتعددة وعن سبق إرصار وترصد ماهي 
االجراءات التي قد توقف تلك الجرائم ؟

- مليشــيا الحوثي إجرامية إرهابيــة وجرائمها 
وانتهاكاتها ال تحىص وال تعد، من ذلك عىل سبيل املثال 

ال للحرص: 
جرائم وانتهــاكات يف البحر وتتمثــل يف الزوارق 
املفخخة واأللغام املزروعة يف البحر والقرصنة للسفن 

التجارية.
جرائم الحوثي يف الصحراء وتتمثل يف حقول األلغام 
املختلفة التي شملت كل مساحات الصحراء بمختلف 

اشكال األلغام.
جرائم وانتهاكات ضد اإلنسان بوسائل غري إنسانية 

يشيب لها الولدان.
جرائم ضد البنية التحتية ويتمثل  ذلك يف التفجري 
للمساكن واملساجد ودور القرآن والجسور يف الطرقات 

واألسواق .
جرائم ضد النازحني وتشمل قوتهم من بيع وحرق 

وتدمري مساكنهم.

تجنيد األطفال حديثي السن وحرمانهم من حياة 
العلم والحياة اإلنسانية الكريمة.

والحسم العســكرية هو الحل الوحيد إليقاف تلك 
الجرائم واجتثاث مليشيا الحوثي.

تاريخ حافل
* كأحد أبرز قادة الجيش الوطني حدثنا عن معنويات 

الجنود وتضحياتهم؟
- معنويات أبطــال الجيش الوطني وكل الوحدات 
التي تقاتل مليشيا الحوثي مرتفعة وعالية يستمدونها 
من قوة قضيتهم وعدالتها ولديهم استعداد وجاهزية 
لتقديم التضحيات دفاعا عــن الجمهورية والحرية 
والكرامة الزائر اىل جبهات القتال يجد رجاالً شامخني 
وأبطاالً لديهم ثقة بالنرص ال حدود لها وهناك مالحم 
أسطورية وبطوالت خارقة واستثنائية يسطرها رجال 

نذروا أنفسهم لله والوطن.
* برأيك ما هي الدوافع لتقديم أبناء اليمن كل هذه 

التضحيات الكبرية؟

- ما قدمه أبناء اليمن من تضحيات عظيمة يف كل 
مرحلة من مراحل النضال اليمني ويف كل مجال كان 
نابعاً من إيمانهم املطلــق بقضيتهم وهي الذود عن 
حياض هذا الوطن وحماية أراضيه والعيش بحرية 
وكرامة ومنذ أكثر من نصــف قرن أصبح هم احرار 
اليمن تحقيق األهداف التي رسمها قادة ثورة السادس 
والعرشين من سبتمرب وثورة الرابع عرش من اكتوبر 
والتي تعترب املخرج اآلمن لــكل اليمنيني والضامن 

لحريتهم وكرامتهم وحال لكل قضاياهم ومشاكلهم.

رسائل
* ما هي الرسالة التي تودون قولها؟ وملن؟

- إذا كان هناك رسالة فهي تقديم الشكر والتقدير 
لقيادة التحالف العربي ممثلة بقيادة اململكة العربية 
السعودية وعىل رأسها امللك سلمان وويل عهدة األمني 
محمد بن سلمان يف التصدي للفكر الفاريس الحوثي يف 
اليمن وندعوهم إىل املزيد ورصف األنظار عن كل ناقد 
وحاقد يريد خلخلة الصف وتوهني الجهود وتضخيم 
أعداء وهميون من أجل االنحراف عن األهداف األساسية 
وهو الوقوف أمام عدو الله واألوطان, الفكر الحوثي 

املجويس.
كما أشــكر القيادة السياسية والعسكرية ممثلة 
برئيس الجمهورية املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي ونائبه الفريق الركن عيل محسن صالح ورئيس 
الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة 
واقول لهم: بوركت جهودكم. وأنصح االهتمام  باآلتي:

القضاء عىل الفكر املجويس.
السعي الجاد يف تثبيت العملة واألسعار.

السعي الجاد يف البناء السيايس أي ربط العالقات 
املصريية مع كل طرف يريد مصلحة الوطن.

توحيد الصف الجمهوري بأي ثمن كان.
الحفاظ عىل العالقات الطيبــة والودية مع الدول 

املجاورة.
النظرة الثاقبة والبعيدة لكل ما يخدم اليمن أرضاً 

وإنساناً.
كما أوجه رسالة لألحزاب اقول:

اليمن أمانة يف أعناقكم  دوروا حيث تدور مصلحة 
الوطن تحــرروا من كل جمــود يف الفكر والعالقات 
واسراتيجيات البناء واجعلوا القانون والقيم والعلم 
هي التي ترسم أهدافكم ومعايريكم يف العمل , شاركوا 
اآلخرين ترفعوا وتجاوزوا ذواتكم وأنانيتكم،  اجعلوا 
التدوير والتغيري والرجل املناســب يف املكان املناسب 

ضمن اسراتيجيتكم يف البناء.

العميد الركن حيدر محفل 

مليشيا احلوثي اإلرهابية ارتكبت جرائم بحق اليمنيني وتوحيد الصف يعجل بزواهلا
بمنطق علمي ومفردات رصينة ورؤية وطنية عميقة تحدث 

العميد حيدر محفل يف حوار مقتضب لصحيفة26سبتمرب عن 

عدد من القضايا التي يبحث املوطــن اليمني عن توضيحات 

لها حيث عرب عن رؤيته للواقع الذي يعيشــه اليمنيون يف ظل 

حرب طاحنة اشــعلتها املليشيا اإلرهابية عىل الشعب اليمني 

وثوابتة ومقدراته الوطنية، موكداً عىل وحدة الصف الوطني 

الذي بدأ يؤتي ثماره كما تحدث عن جرائم مليشــيا الحوثي 

وارهابها مشيداً ببطوالت منتســبي الجيش الوطني وأحرار 

اليمن وتضحياتهم ووقوفهم إىل صف الوطن كما تم التطرق 

إىل عدد من القضايا ذات الصلة بمجريات األحداث عىل الساحة 

الوطنية، فإىل نص الحوار:

  حوار حافظ مراد

نتقدم بأصدق التعازي واملواساة إىل  معايل وزير الصناعة والتجارة 
األســــتـاذ/ حمـمـد حمـمـد حــزام األشــول

ومجيع أفراد أســرته الكرمية بوفاة  املغفور له بإذن اهلل تعاىل )شقيقة( 
اللواء/ علـي حممد حـزام األشـول

أحد مناضلي ثورة 26 سبتمرب 1962م املجيدة، وعضو تنظيم الضباط األحرار
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رمحته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

 »إنا هلل وإنا إليه راجعون«
األسيـــــــــف:

العميد الركن/ أحـــمــد عــلــي األشــــول
مدير دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة -رئيس حترير صحيفة »26سبتمرب«



  عــمـار زعبــل 

الــعـدد )٢٠١٠( الخميس ١٢ جمادي األولى ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ١6 ديسمبر ٢٠٢١م

الشهيد القائد أبو منير.. الشهيد القائد أبو منير.. 

نـاصــــر اجلــمـهـوريــةنـاصــــر اجلــمـهـوريــة
77

    مـــــلــف أعـــــده/ 
جــــبــر صــــبـــر ـــ عــــارف الشمساني
إخراج وتنفيذ/  عــبـد المــلك السامعي

إشراف/  عبدالحكيم الصبري

الشهيد القائد الفريق الركن ناصر الذيبانيالشهيد القائد الفريق الركن ناصر الذيباني

من ميادين الفداء من ميادين الفداء إلـى مرابع اخللودإلـى مرابع اخللود

ملف خاص بأربعينية الشهيد الخالدملف خاص بأربعينية الشهيد الخالد



يف يوم زفاف نجله األكرب لم يحر القائد الشهيد سوى نص 

ساعة فقط صافحه فيها وقلده عقد من الفل، ثم عاد مرسعاً 

إىل جبهة الكسارة حيث كانت املعركة عىل أشدها ضد مليشيا 

الحوثي.

الدكتور عطا نجل القائد الشهيد الفريق الركن نارص الذيباني، 

يتحدث عن عدد تفاصيل حياة والده مع أرسته، والنصائح التي 

كان ينصحهم بها، وكذا عدد من املواقف البطولية عاشها معه 

مرافقاً له يف جبهات نهم ورصواح وغريها فإىل التفاصيل.

    لقــاء/ جبرصبر

الــعـدد )٢٠١6( الخميس ٢٤ جمـادي اآلخرة ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ٢٧ ينــايـــر ٢٠٢٢م عسكرية66

الــعـدد )٢٠١٠( الخميس ١٢ جمادي األولى ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ١6 ديسمبر ٢٠٢١م

الشهيد القائد أبو منير.. الشهيد القائد أبو منير.. 
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حرض يوم زفايف فقط نصف ساعة وعاد جلبهة الكسارة للمشاركة يف املعركة، ولـم حيرض عرس شقيقتي

» جوانب من حياة ومواقف والده نجل الشهيد القائد الذيباني يروي لـ

جرح أكثر من عرشين مرة، ويرقد اآلن يف قربه ويف جسده رصاصةجرح أكثر من عرشين مرة، ويرقد اآلن يف قربه ويف جسده رصاصة

*  بدايًة تزامناً مع احياء اربعينية الوالد الشهيد 
القائد.. ماذا يعني ألرسته استشهاده؟.

- استشــهاد الوالد بالنسبة لنا نعترب أنه 
بروحه الطاهرة قــد مىض بتحطيم أصنام 
اإلمامــة الكهنوتية وعنرصيتهــا النتنة، 
وبدمائه الزكية شق طريق النجاة التي بدأها 
االالف من الشهداء االبطال لتحرير هذا الوطن 
مــن إذالل وعبث هذه العصابــة اإلرهابية 
العنرصية، وبالرغم من األلم  الشديد الذي 
شعرناه لفقدانه ورحيله عنا، إال أن الشهادة 
يف سبيل الله ويف سبيل هذا الوطن العزيز لهو 
رشف عظيم اليناله إال األبطال املخلصني الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والجميع يعرف 
جيداً كيف كان الوالد مخلصاً لوطنه، مقارعاً 
ملليشيا الحوثي اإلرهابية وفكرها الطائفي، 
ســواًء كان ذلك من خالل أطروحاته خالل 
دراساته العســكرية، أو من خالل صموده 
ومرابطته يف جبهات العزة والكرامة ألكثر من 
سبع سنوات بمختلف محافظات الجمهورية.
إضافــًة إىل ذلك أنه نفســه كان يطلب 
الشــهادة ويتمناها، وما تقدمه الصفوف 
األمامية يف أغلب املعارك إال وهو قد باع نفسه 
لله، والحمدلله نال ما تمنى باستشــهاده 

مقبالً غري مدبر ويف املتارس األمامية.
* لو تحدثنا عن كيفية تلقيكم نبأ استشهاد الوالد 

حينها، وهل تفاجأتم بنبأ استشهاده؟
- طبعاً عنــد منتصف ليل يوم االثنني 12 
ديسمرب تلقينا نبأ استشــهاد الوالد، حيث 
أتى أحد أقاربــي وأخربني أنه مصاب، وهو 
يف املستشفى فذهبت لالطمئنان عليه، وعند 
وصويل تفاجأت بأحد القيادات العسكرية، 
يقول يل: عظم الله أجركم، وقتها لم أصدق 
ذلك، حتى أخربني عمي، فحاولت أتماسك 

نفيس وأنا أحمد ربي عىل ذلك.
 تفاجأنا باستشهاده، صحيح أنه كان مؤملاً 
لنا، إال أنه لم يكن صادماً وال مفاجأً لنا، ألنه 
كان دائما يف الجبهات، وسبق وتلقينا أخباراً 
وإشاعات عن استشــهاده عرشات املرات، 
بدايًة منذ أن كان يف املنطقة السابعة حتى 
قبل استشهاده بأسابيع، فضالً عن إصابته 
عدة مرات، وقد كنا نعي جيداً رغبته يف اللحاق 
بركب الشهداء، ال سيما وقد استشهد أغلب 
مرافقيه، فكل ذلك جعلنــا ندرك تماما أنه 

سيأتينا نبأ استشهاده يف أي لحظة.
* هل من نصائح أو وصايا أســداها لكم الوالد 
الشهيد قبل استشهاده بآخر التقائه بكم، أو 

بشكل عام؟
- بالنســبة يل آخر نصيحة له كانت قبل 
استشهاده بأسبوعني عندما عاد من الجبهة، 
فسألني عن والدتي وحالها كونه وقتها كان 
قد تويف شقيقها الوحيد وقبل فرة قصرية 
من وفاته كانت قد توفت والدتها وكانت تمر 
بحالة متعبة وحزن لفقدانهما، فطلب مني 
أن انتبه لها ولصحتها، واهتم بها وأواسيها 
وأخفف عنها أملها. أما بشكل عام فقد كان 
ينصحني وإخواني ويحفزنا عىل االهتمام 

بالتعليم الجامعي واألكاديمي بشكل عام.
* طبعاً مواقف الشــهيد القائد البطولية كثرية 
وسمعها ويعرفها الكثري، فهل من مواقف ربما 

لم يعرفها الناس وأنت مطلع عليها؟
- أتذكر عدة مواقف عايشتها بنفيس وكنت 
متواجداً إىل جانبه مرافقاً له. فأحد املواقف 
يف عام 2017 عندما كنت أرافقه، ويف إحدى 

املعــارك يف جبهة نهم وعنــد صعودنا أحد 
الجبال وجدناه مزروعاً بالعبوات الناسفة،  
فقام الوالد يفككها ورغم أن املعركة قائمة، 
وحاولنا منعه من ذلك لخطورتها وخطورة 
املعركة إال أنه أرص وقام بتفكيكها غري مبال 
بنريان العدو وخطورة العبوات حتى أصبح 
الجبل آمناً من العبوات التي زرعتها مليشيا 

الحوثي. 
 أيضاً يف إحدى املعارك ويف جبهة رصواح، 
ذهب الشــهيد الوالد  مع رفيقه الشــهيد 
عبدالرب الشدادي لتفقد األبطال يف الخطوط 
األمامية، وقتها منعوا أن يذهب معهم أي أحد 
من املرافقني وبعد إرصارنا ذهب معهم اثنان 
من مرافقي الشهيد الشدادي، فكانت الطريق 

إىل الخطوط األمامية مكشوفة للعدو، وأثناء 
مرورهم أطلق العدو عليهم وابالً من النريان، 
عندها تحارصوا وأصيب املرافقون، وظلوا 
صامدين وهم يطلقو النريان عىل العدو حتى 

استطاعوا الخروج من ذات املوقع.
ويف معركة أخرى بنهم وأثناء الهجوم عىل 
جبل املنارة وبعد أن نجح األبطال يف السيطرة 

عليه، وخاللها وقع عدد من الحوثيني أرسى 
من بينهم أطفال، وبالرغم من سقوط عدد 
من الشــهداء يف تلك املعركة وحزننا عليهم، 
إال أن الوالد طلــب منا أخذ األرسى بطقمه، 
وإطعامهم، ولم يسمح ألحد بإيذائهم رغم من 
حنق البعض عىل سقوط زمالء لهم شهداء 

وقتها.
* يوم زفافك الذي كان قبل عام تقريباً هل حرض 

والدك عرسك؟
- لم يحر الوالد الشهيد يف عريس إال قبل 
الزفاف بنصف ساعة فقط ولفرة قصرية 
قلدني الفل، وسلم عيل وبارك يل، وكان قبل 
العرس قد طلب منا أن ال نعمل أي عرس كبري 
أو أي بذخ، فحر للحظات ومن ثم عاد اىل 
الجبهة مرسعاً، حيث كانــت يف تلك األيام 
جبهة الكسارة مشــتعلة وكانت املعارك يف 
أشدها، فكانت أولوياته وكل همه وشغله 

الشاغل هي الجبهات.
كما أن زفاف شقيقتي كان قبل أشهر من 
استشهاده، لكنه لم يحر فقد كان مرابطاً 

يف الجبهات.
* وما كان شعورك أن والدك لم يحرض زفافك 

ويشاركك فرحة العرس؟
- شعوري وقتها كان شعور فخر واعتزاز، 
ألني كنت مدرًكا ألهمية حضوره يف الجبهة، 
ولسان حايل وحاله أن العرس األكرب والفرحة 
الكربى هي بدحر مليشيا الحوثي وتطهري 
كل شرب من الوطن من دنسها ومرشوعها 

الطائفي.
* هل كانت والدتك أو أي أحد منكم تطلبون منه 

عدم التقدم يف الصفوف األمامية؟ 
 - كنا نطلب منه أن يرتاح بعض األحيان 
كونه كان دائماً يف الجبهات، وكنا نرص عليه 
أن يمكث يف البيت وخاصًة عندما كان يجرح 
حيث جرح لقرابــة عرشين مرة، كما كان 
يطلب منه األطباء الراحــة يف البيت وعدم 
الحركة السيما بعد إصابته بطلقه يف فخذه 
وال زالت حتى األن وهو يف قربه وهي مستقرة 
بفخذه ولم يكن قد تم إخراجها رغم طلب 
األطباء منه الراحة حتى تستقر الرصاصة 
يف مكانها وعدم الحركة ليتمكنوا من إجراء 
عملية إلخراجها، لكنه أرص عىل العودة من 
رحلته العالجية يف األردن قبل اجراء العملية 
وعــاد للجبهــة وكان ال زال يعاني منها.  
فعندما كنا نطلب منه الراحة وكذلك األطباء 
الجلوس يف البيت، لكنه أرص عىل التواجد يف 
املتارس األوىل، وعىل الرغم أيضاً من محاوالت 

مرافقيه منعه من ذلك.
* هل من كلمة أو رسالة لك يف الختام؟

 رسالتي إىل األبطال املرابطني يف الجبهات 
أقول لهم: إن الدماء التي ســفكت من أجل 
وطننا وشعبنا لن تذهب هدرا، وأننا سننترص 
المحالة، وأن االســتمرار يف الذود عن هذا 
الوطن وحريتــه وكرامته هو وفاء لوطننا 
ولشــهدائنا، ونؤكد أن تلك الدماء ستكون 

هي ثمن النرص.

   استشهاده لم يكن صادمًا وال مفاجئًا لنا، وسبق وتلقينا أخبار وإشاعات عن استشهاده عشرات المرات

حرض يوم زفايف فقط نصف ساعة وعاد جلبهة الكسارة للمشاركة يف املعركة، ولـم حيرض عرس شقيقتي

يف مشهد بطويل عامر بالشجاعة والبطولة والفداء، 
وبتفاصيلــه عناوين مدهشــة وعظيمة تفيض 
بالتضحية بالروح مــن أجل نرصة الوطن ..حكاية 
اللحظات األخرية لحياة قائد أراد إال أن ينهي مشوار 
حياته النضالية وهو يواجه املليشيا الحوثية اإليرانية 
عدو األرض واإلنسان والقيم والحرية واملساواة ..إنها 
حكاية استشهاد قائد ستبقى تضحياته وشجاعته 
نرباس حياة لألجيال القادمة ففي ســطورها  التي 
يرويها مرافقه الشخيص الذي لم يستطع أن يثني  
القائد أبو منري من مواجهة العدو من مســافة قد 
تكون صفرا، ومن تلك املسافة ارتقى القائد شهيدا 
بعد زيارة خاطفة وعاجلة ألبنائه وأرسته ..وإليكم 

امللحمة البطولية املدهشة.: 
 يقول زكريا نبيل صالح صرب وهو أحد مرافقي القائد 
الشــهيد : " يف معركة البلق الرشقي كنت مع سبعة 
مرافقني إىل جانب الشهيد القائد واملرابطني يف منطقة 
العروق الرملية يف البلق، واستمرينا يف ذات املكان لثالثة 
أيام متوالية مع القائد أبو منري وجميعنا دون نوم حيث 

كانت املعارك مستمرة عىل مدار الساعة.
ويف صباح يوم استشــهاد القائد "أبو منري" وعند 
الساعة العارشة صباحاً نزل الشهيد إىل منزله يف مدينة 
مأرب، ومكث فيه أربع ساعات أو أقل ليعود إىل الخطوط 
األمامية من الجبهة نفسها، وكان ذلك النزول إىل منزله 
هو األخري ليودع أرسته وزوجته وأوالده وأقاربه، وكأن 
إحساســه خاطبه أنه اليوم األخري له فأراد أن يودع 
أرسته فكانت هي اللحظات األخرية يف حياته التي ودع 
فيها  زوجته وأبناءه وأقاربه، هم  اآلخرون أيضا كانوا 
يشعرون بيء غري ما كان سابقا وهم ينظرون إليه 
وكأنهم يف لحظــات وداع أخري،  وعىل الرغم انه يف كل 
مرة وعىل مدى سبع سنوات وهو يعود من الجبهات 
إىل منزله ومن ثم يودعهم عائداً إىل الجبهات وخاصة 
كل ما سمع يف جهازه الالسلكي عن هجوم حوثي يف أي 

جبهة إال ويهّب مرسعاً من منزله مع مرافقيه لتعزيز 
املقاتلني يف املواقع سواء كان ذلك يف جبهات مأرب أو 
حتى استنفاره وذهابه لجبهات القتال يف شبوة وأبني 

والبيضاء وغريها.
أما يف ذلك اليوم 12/12/2021 فكان هو اليوم األخري 
الذي يودع فيه أرستــه وأقاربه، الوداع األخري الذي لم 
يعد فيه إىل منزله ولن يلتقي بأرسته مرة أخرى إىل يوم 

القيامة.
يواصل مرافق الشهيد حديثه حول تفاصيل اليوم 
األخري له فيقول : مكث القائد "ابو منري" يف منزله يف 
ذات اليوم أربع ساعات فقط، ووقتها ثم توضاء للصالة 
وودع أهله وكأن ذلك استعدادا للقاء ربه شهيداً مجيداً.

صعود الجبال 
يضيف زكريا:" وبعد الظهر أنطلق القائد الشــهيد 
ونحن معه عائدون إىل ذات املوقع "العروق الرملية" 
يف البلق الرشقي، وعند املغرب قمنا ألداء صالة املغرب 
والعشــاء ونحن مرابطون يف املوقع وبانتظار وجبة 
العشاء إال أن مليشــيا الحوثي قامت بإطالق النريان 
عند الساعة الثامنة مســاء، فهب القائد الشهيد ولم 
يتناول العشاء، وقام بتوزيع املرابطني عىل التبة وفجأة 
وجدنا القائد يقوم بالصعــود إىل التبة رغم ارتفاعها 
الكبري والصعود إليها بصعوبــة بالغة، فطلبت من 
القائد عدم الصعود إليها نظراً إلصابته حيث ال زالت 
تسكن يف إحدى فخذيه رصاصة معدل كان قد اُصيب 
بها يف معركة الكسارة، وكان قد رفض نصيحة األطباء 
بالراحة حتى ُتجرى له عملية جراحية إلخراجها، إال أنه 
أرص وأبى إال أن يصعد أعىل التبة املرتفعة متحمالً كل 
الجهد والتعب البالغني وهو يحمل سالحه وعدد كبري 

من "قرون الذخائر".

لحظة الوداع األخير 
يقول زكريا "وبعــد أن وزع املرافقني عىل املواقع 
ذهبت إىل القائد ووجدته قد حفر يف أعىل التبة الرملية 
حفرة كمرس له ليتمرس فيها، واشتدت املعركة وكان 
الشهيد يف مرسه يقوم بقتال مليشيا الحوثي والذين 
كثفوا من هجومهم، وأصبح القتال بيننا وبينهم من 

مسافة قريبة جداً.
يضيف "اســتمرت املعركة الشــديدة مع مليشيا 
الحوثي حتى الساعة 11 ليالً، حينها وأنا بجوار القائد 
تأتيه رصاصة قناص حوثي فتصيبه يف مقدمة رأسه، 
عندها أنهرت وأنا أشاهده قد استلقى عىل ظهره عىل 
املرس وهو يلفظ أنفاسه األخرية، كنت أكلمه لكنه لم 
يرد، وبدأت أنفاسه تتضاءل فربطت له جرحه وطلبت 
من أحد املرافقني مساعدتي لحمله وإجالئه إىل مكان 

آمن يف محاولة يائسة إلسعافه.

فاجعة الرحيل 
يقول زكريا "استملكت نفيس رغم انهياري وبكائي 
وقتها واملرافقني عندما رأوه أصيبوا باالنهيار، فقمت 
بمساعدة أحدهم بمحاولة حمله رغم ضخامة جسمه، 
وبصعوبة بالغة حملناه إىل أســفل التبة وأبلغنا عرب 
الجهاز أنه جرح ثم أخرجنــاه ونحن نحمله إىل أحد 
األطقم مرسعني إلسعافه إىل أحد املستشفيات القريبة، 
وعند وصولنا إىل طوارئ املستشفى عند الساعة الواحدة 

ليالً أكدوا لنا وفاته.
يختتم زكريا حديثه بحرسة وألم بقوله:" لقد كان 
القائد أبا واخاً وصديقا بمعنى الكلمة، وكان بالنسبة 
يل ولكل املقاتلني ذلك القائد اإلنسان البسيط الذي سخر 

كل حياته وجهده لنرصة عقيدته ووطنه وشعبه. 
رحم الله القائد الشــهيد أبو منري وأســكنه وكل 
الشهداء جنة الفردوس مع األنبياء والصالحني وحسن 

أولئك رفيقا.

رواها مرافقه الشخصي 
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الذيباين القائد  الشهيد  بمناقب  يشيدون  واالجتامعية  العسكرية  القيادات  من  الذيباينعدد  القائد  الشهيد  بمناقب  يشيدون  واالجتامعية  العسكرية  القيادات  من  عدد 
اعترب عدد من القيادات العسكرية والشخصيات االجتماعية استشهاد القائد الفريق الركن عيل نارص الذيباني خسارة عىل اليمن والوطن العربي ملا 

كان يحمله من هم كبري، ونضال ضد مرشوع إيران الطائفي والذي سبق وحذر منه يف رسالة أكاديمية عسكرية له قبل االنقالب الحوثي.

ودعوا يف حديثهم لـ»26 سبتمرب« إىل السري عىل درب الشهيد القائد وتحقيق هدفه وهدف الوطن بتحرير كل شرب فيه من دنس مليشيا الحوثي.

   إستطالع

محافظ محافظة الجوف اللواء امني العكيمي وصف القائد الشهيد 
أنه من القــادة النادرين الذين ال نظري لهم، ومــن فلتات الزمن التي 
التعوض، معترباً استشهاده خسارًة فادحة عىل الجيش الوطني وعىل 

الوطن أجمع.
وأضاف العكيمي يف حديثه ل26 سبتمرب متحرساً عىل رحيل الشهيد 
بقوله:" والله لم يحزنني رحيل أحد مثلما أحزنني رحيل أبو منري ذلك 
الرجل الشجاع البطل والذي ظل مرابطاً يف مختلف الجبهات ليل نهار، 

ولم يفارق الجبهات حتى وهو مصاب".
 ويروي عن بعض مناقب الشهيد بالقول:" قبل استشهاده بثالثة 
أشهر كنا  ســوياً يف جبهات جنوب مارب، ومن خالل مجالستي معه 
طوال الفرة الســابقة وجدت عنده املصداقية والشجاعة واالقدام ال 
يهاب العدو وال يخىش قذائفه ونريانه، بل كان يتقدم املعارك ويسبق 
جنوده ومرافقيه الصفوف األمامية ". مضيفاً:" كان قوي الشخصية 
وبنفس الوقت متواضعاً، يعايش الجندي والضابط وكل أفراد الجيش 

عىل حد سواء".
 واختتم اللواء امني العكيمي حديثه بقوله:" مهما تكلمت عن الشهيد 
أبو منري فلن أفيه حقه، فهو خسارة عىل اليمن بل عىل الوطن العربي 

ألنه كان يقاتل من أجل العروبة والكرامة".

 العميد الركن صالح عيل البيل ركن أول عمليات املنطقة 
العسكرية السادســة يقول يف ذكرى أربعينية الشهيد 
الفريق الركن نارص الذيباني "نحن والشعب واملؤسسة 
الدفاعية نعيش اليوم اربعينية تأبني الشهيد فإن الكلمات 
تعجز عن اإلتيان بما جاد به هذا القائد البطل الذي ترك 
يف نفوس الجميع قادة وأفراداً أثر الشجاعة والبطولة 
واإلقدام والصرب وتحمل كل مصاعب الحياة". مضيفاً:" 
لقد ترك أثر القائد الشجاع الذي يتقدم الصفوف األوىل 
دفاعا عن العقيدة والجمهورية وحرية وكرامة الوطن 
واملواطن،  كما ترك أثر القائد املرابط دوماً يف الجبهات بني 

أفراده ويف مختلف التضاريس وأنواع الطقس". 
 وأكد العميد البيل يف حديثه ل26 سبتمرب:" أن مواقف 
الشهيد أبومنري البطولية مشــهودة ويعرفها القايص 
والداني يف جميع الجبهات بدءاً من القناصني يف الفرضة 
وغريها، فكم من مواقع اســتعادها يف املنارة والقتب 
من مليشيات املوت والدمار الحوثية اإليرانية، وكم من 
مواقع فك الحصار عليها ليــس بلواء وإنما بمرافقية 
الشخصيني الذين أغلبهم شــهداء وجرحى وكم مرات 

خرج من الحصار بإعجوبة وآخرها يف الكسارة، كلها 
مواقف سيسجلها التاريخ".

 ولفت البيل إىل بعض من إنجازات الشهيد والتي منها 

تأسيس دائرة العمليات الحربية والتي بدأها من الصفر 
عندما تعني مديراً لها يف أواخر العام 2016". 

وتحدث حول تأسيس الشهيد للدائرة بقوله:" لم يكن 
هناك دائرة وال مبنى، وكنا معه مجموعة من الضباط، 
وكنت نائباً له يف هذه الدائرة فبدأ نشــيطا متفانيا يف 
عمله من أول ســاعة من تعيينه، فكان أن بدأ بالبحث 
عن مبنى يف اللواء 14 مــدرع وكان املبنى غري مكتمل 
التشطيب، وقام باستكمال التشطيب بل كان يشتغل بيده 
يف اإلسمنت ويساعد العمال ويحثهم عىل اإلنجاز، وقام 
بتوفري كل متطلبات العمل ثم بتقسيم الُشعب وتجهيز 
غرف العمليات والســيطرة وغريها من املكاتب والبنى 

التحتية للهيئة الجديدة".
 ويضيف:" ماكنت اشاهد يف هذا الرجل من خالل عملنا 
معه إال أنه متميز ومثابر يف كل أوقاته وكلها عمل ونشاط 
وجدية، فلم أجد قائدا مثله،  فهو رجل ال يكل وال يمل،  
يعمل 24 ساعه الينام إال ساعة واحدة أو اقل، وكنا نطلق 
عليه "الرجل الذي ال ينام"، كما أنه كان متقناً ألي عمل 
يكلف به وأوصل الدائرة إىل الوضع الذي هي عليه االن".

قائد محور إب العميد الركن أحمد البحش اعترب استشهاد 
القائــد الفريق الركن نارص الذيباني خســارة فادحة عىل 

الجيش الوطني وعىل اليمن، 
وقال يف حديثه لـ»26 ســبتمرب«: »لقد كان الشــهيد 
يعيش هم اليمن، بل كان أيضاً كان يعيش هم األمة العربية 
واإلسالمية أجمع، وبالتايل ما نضاله وكفاحه ضد املليشيا 

الحوثية إال انطالقاً مما يحمله من مرشوع«.
 وأضاف العميد البحش:" أن مقارعة الشهيد للمرشوع 
اإليراني الطائفي يف اليمن ليس عىل الجبهات ضد مليشــيا 
الحوثي وحسب، بل لقد كان يقارعها فكرياً منذ زمن طويل، 

وتجىل ذلك وهو يحذر من خطر املرشوع اإليراني عىل اليمن 
واملنطقة العربية، من خالل رسالته األكاديمية قبل سنوات 
عديدة وقبل االنقالب الحوثي والتي تقدم بها يف كلية الحرب 
العليا بعنوان )  التدخل اإليراني يف املنطقة العربية وأثره عىل 

األمن القومي اليمني والعربي(.
 ووصف قائد محور إب، الشــهيد القائد بأنه كان جبهة 
بحد ذاته، سواء كان ذلك تخطيطاً أو قتاالً أو حتى إمداداً"، 
الفتاً إىل أنه كان يقوم بكل األدوار يف مختلف الجبهات، فهو 
من يخطط للمعارك، وهو من يقودها ويتقدمها، بل وهو 
من ينقل العتاد والســالح، ويقوم بنــزع األلغام وتفكيك 

العبوات، وصوالً إىل قيامه بحمل الجرحى عىل ظهره، وإجالء 
املحارصين يف املعارك، وحتى انه كان يقوم بتقديم الطعام 

ألفراده ومرافقيه بنفسه".
 ونوه البحش إىل القدرة الفائقة والكبرية لدى الشهيد وهو 
يتنقل من جبهة إىل أخــرى دون كلل أو ملل، حيث كان كل 
ما ســمع عن هجوم يف جهازه الالسلكي يف أي جبهة كانت 
إال وهب وسارع مع مرافقيه لتعزيز املقاتلني، ولم يثنه عن 
ذلك يشء، حتى يف حاالته الصحية الحرجة عندما كان يجرح 
وألكثر من مرة كان يهب لتعزيز األبطال ودحر املليشيا وهو 

يتألم من جراحه ".

العكيمي: الشهيد كان مقدامًا ال يهاب العدوالعكيمي: الشهيد كان مقدامًا ال يهاب العدو

البحش: الشهيد قارع المشروع اإليراني عسكريا وفكرياالبحش: الشهيد قارع المشروع اإليراني عسكريا وفكريا

المرادي: الشهيد حفر اسمه وجسمه في كل جبل وسهل وواد وصحراءالمرادي: الشهيد حفر اسمه وجسمه في كل جبل وسهل وواد وصحراء

البيل: الشهيد كان رجل الحرب والتخطيط والرجل الذي الينامالبيل: الشهيد كان رجل الحرب والتخطيط والرجل الذي الينام

 واعترب رحيله خســارة كبرية عىل الجيش الوطني 
وخصوصا يف هذه املرحلة التي نمر بها، مؤكدا أنه كان 
الدينامو املحرك للجبهات، حيث ما تشــتعل أي جبهة 
تجد الشــهيد يف مقدمتها يعرفه جميع األبطال يف كل 

الجبهات".
 وأردف" صحيح أن رحيله خسارة كبرية عىل جبهات 
العزة، ولكنه قــد تربى عىل يديه عدد كبري من الضباط 
واألفراد، وسوف يسريون عىل نهجه حيث كان لهم القائد 

واألخ واألب واإلنسان".
 واختتم العميد الركن صالح البيل حديثه بقول:"يف 
اربعينية هذا البطل أوجه رســالة إىل منتسبي الجيش 
الوطني قادة وضباطا وأفــراداً، تتلخص برورة أن 
نقتدي بهذا الشــهيد البطل وأمثاله مــن القادة الذي 
كانوا شعلة متوهجة حيث ما وطأت أقدامهم وضحوا 
بأرواحهم، والبد أن نسري عىل خطاهم حتى نحرر كل شرب 
عىل أرض الوطن، ونستعيد يمننا الحبيب ونهزم املرشوع 

اإليراني الذي تنفذه أواتها املليشيا الحوثية اإلرهابية".

رئيس املقاومة الشعبية بمحافظة 
إب - الشــيخ عبدالحكيــم املرادي، 
وهــو يتحدث عن بطوالت الشــهيد 
وتضحياته وعزمه وارصاره يف قتال 
مليشيا الحوثي، قال:" تعجز الكلمات 
والعبارات أن تفي القائد الشهيد أبو 
منري حقه من وصف وتعبري يف كافة 
الجوانب والصفات التي كان يتحىل بها، 
والتي قل أن تجد شخصاً يحمل مثلها".
 وقــال املــرادي يف حديثه ل26 
ســبتمرب:" لقد كان الشهيد جيشاً 
بحد ذاته، ملا كان يحمل من صفات 
وقدرات عجيبة، حيــث كان قائداً 
مخططــاً ومقاتالً رشســاً، نحت 
اســمه وحفره يف كل صخرة وجبل 
بمختلف الجبهــات، بل إن بصمات 
جســده وأثرها يف كل جبل وسهل 
وواد وصحراء، فقد اتخذ من كل تلك 
األمكنة مكاناً له للمرابطة وللنوم، 
وكانت هي مسكنه". مشرياً "إىل أن 
الشهيد ابو منري عاش يف الجبهات 
ونام فيها أكثر ممــا عاش ونام يف 
منزله، وتشهد عىل ذلك قمم جبال 
نهم وتباب الكســارة واملشــجح 
ورصواح وقانيــة وبيحــان وأبني 
وغريها من جبهات العزة والكرامة، 
وصوالً إىل جبهة البلق الرشقي الذي 
اختتم بها مســريته النضالية، وال 
زالت آثار جسده يف مرسه الذي كان 

مرابطاً فيه مقاتالً مليشيا الحوثي 
حتى استشهد فيه".

 ولفت رئيــس مقاومة محافظة 
إب، إىل أن الشهيد القائد كان الصخرة 
الصماء التــي تحطمت عىل بطولته 
وشــجاعته واقدامه أحالم مليشيا 
الحوثي، الذي لطاملا أذاقهم املر والسم 
الزعاف وهو يصــول ويجول مقاتالً 
جسوراً يف كل جبهات القتال". واصفاً 
الشهيد بأنه كان معنويات بحد ذاته، 
قائالً:" كان أبطــال الجيش الوطني 
يف أي جبهــة كل ما ســمعوا أن ابو 

منري وصل إال وارتفعت معنوياتهم، 
واستمدوا من بسالته واقدامه معنوية 
تجعلهم يتقدمون نحو العدو الحوثي 
بكل بطولة وبســالة، وهو يتقدمهم 

الصفوف".
 وأشار الشيخ املرادي إىل بعض من 
مواقف الشهيد البطولية والتي كانت 
بمثابة السد املنيع، وبعد الراجع من 
جبهة نهم، كان الجميع متجهني نحو 
مأرب، فوقف شامخاً ثابتاً يف مفرق 
الجوف وهو يثبت األبطال ويعيد ترتيب 
الصفوف، حتى استطاع تثبيت األبطال 
وإعادة الصفوف مجدداً وترتيبهم حتى 
ثبت الوضع وتوقف الراجع وقتها عند 
ذلك"، مؤكدا لو ال ابو منري لكان وضع 

مأرب مختلف تماما".
واختتم الشيخ عبدالحكيم املرادي 
حديثه بقوله:" ومن بني آخر تضحيات 
الشهيد وبطوالته املعركة األخرية ليلة 
استشهاده، حيث ناضل وقاوم املليشيا 
حتى استطاع دحرهم عن التقدم ثم 
استشهد"، مضيفاً:" لقد كانت شهادة 
القائد نارص الذيباني ودمه الذي سكبه 
عىل صحراء البلق الرشقي، هي جذوة 
النرص الذي يحققهــا األن األبطال، 
وبدمائه استطاع األبطال دحر مليشيا 
الحوثي من البلق الرشقي وصوالً حالياً 
إىل القرب من معسكر أم ريش وغريها 

من املواقع جنوب مأرب".

بني املصــاب الجلل الــذي وقع 
علينا كالصاعقة،  وبني معرفتنا أن 
الشهادة يف سبيل دينك ووطنك هي 
الخاتمة التي كنت تنتظرها وتشتاق 
إليها، ضلينا طريق الحزن، وقاربتنا  
السعادة ألنك نلت كل أمنياتك وهو 
كل ما يتمناه الشجعان من محبي 

األوطان.
  الشهيد القائد الفذ اللواء الركن 
نارص الذبياني رئيس هيئة العمليات 
مذ عرفناك رفيقا يف السالح وقائدا 
إداريا وفطناً يف التخطيط العسكري، 
وشجاعا مغوارا يف الخطوط األمامية 
يف  الجبهــات،  وإنســانا عظيما 
وبسيطا يف كل عالقاتك مع زمالئك 

وجنودك .
 لقد نلت الشهادة مقبال غري مدبر، 
شهادة تليق بك وبأمثالك القادة الذين 
وقفوا بثبات وإرادة ال تلني مدافعني 
عن وطنهم وعقيدتهم وكرامة وحرية 
شــعبهم، رافضني الذل والخنوع، 
والبقاء تحت راية عبيد فارس، عبدة 
الظالم والظلــم والكهنوت، امثال 
القشيبي والشدادي والوائيل والتويتي 

والصيادي، كما كنت من ضمن هؤالء 
القادة وغريهم ممن كان لهم رشف 
تشكيل النواة األويل للجيش الوطني 
يف مارب  كــرورة وطنية ودينية 
تســتوجب اجتثاث هذا الرسطان 
الخبيث، الذي فطنتم آنذاك وزمالئك 
القادة الشــجعان إىل خطورته عىل 

حارض ومستقبل اليمن .
 فبأي الكلمات يمكننا أن نرثيك 
ايها الشــهيد البطــل ونحن نكابد 
الفقــد لرفيق ســالح و إداري فذ،  
ومهندس للخطط الحربية الحكيمة 
..وايقونــة نرص صــال وجال يف 
الخطــوط األماميــة، يف مختلف 
جبهات مأرب العزة والكرامة، برفقة 
املقاتلني األبطال من الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية التي أسندت إليك 
مهمة تكوينها، وحيث ماكنت تكون 
الخسائر كبرية وفادحة عىل مليشيا 

التمرد الحوثية يف العدة والعتاد .
 معاجــم اللغة بالفعــل عاجزة 
عن الجود بما يليــق بك من  معان 
و عبارات والقاب، لقد صعب األمر 
علينا وكيف ال يصعب األمر ونحن 

اليقني  نعرفك حــق 
..نعــرف بطوالتــك 
مواقفــك  وثبــات 
الوطنية وجسارتك يف 
املعارك التي خططت 
لها وأدرتها وشاركت 
فيها جنبــا اىل جنب 
مع  األبطال دفاعا عن 

الدين والوطن والكرامة .
 عزاؤنا الوحيــد انك نلت رشف 
الشهادة وأنت يف مقدمة الصفوف 
ومن نقطة صفر مع العدو تدافع عن 
وطنك ودينك وعزة أمتك، وقد  أكرمك 
الله بما يليق بــك وبأمنياتك، فقد 
دافعت بكل ما لديك وكنت شجاعا 
مقداما ال تهاب املوت وقدمت روحك 
الطاهرة دفاعا عن مارب آخر قالع 
الجمهورية وحصــن األمة العربية 
واإلسالمية وهاهو  العدو الحوثي 
يويل األدبار بتضحياتك، وتضحيات 
األبطال وبدمائكــم الطاهرة تلك 
ســتنبت األرض عرشات بل املئات 
واآلالف من األبطال الشجعان، والذين 
لن يرضوا بغري النرص وتطهري اليمن 

مــن دنــس 
مليشيا الغدر 

والخيانة.
إذ  وإننــا 
الله  نعاهــد 
نعاهدكم  ثم 
ونعاهد شعبنا 
اليمني العظيم 
أنا عىل الدرب ماضون لنكمل املشوار 
الذي رست عليه لتحرير كل شــرب 
من أرض الوطن من هــذه النبتة 

الشيطانية الخبيثة .
أصدق وأخلص التعازي واملواساة 
أبعثها إىل أرسة الشــهيد وأقربائه 
وقيادة املؤسســة العسكرية وكل 
األبطال املقاتلــني يف كل الجبهات 
والثغور يف هذا املصاب الجلل، وأسأل 
من الله العيل القدير أن يتغمدك وكل 
الشهداء بواسع رحمته ويسكنكم 
جميعا فســيح جناته.. إنا لله وإنا 

إليه راجعون.

* مدير دائرة اإلمداد و التموين
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كان استشهاد القائد اللواء الركن نارص عيل الذيباني "أبو 

منري" فاجعة هزت مشاعر الناس وتركت اثرا كبرياً يف نفوسهم، 

ورغم تلك الفاجعة إال أن استشهاده كان متوقعاً ألنه لم يتخل 

يوما عن جبهات القتال، يف مأرب أو غريها من الجبهات ضد 

مليشيا الحوثي اإليرانية. 

 لقد كان الشهيد يحر ويشــارك يف كل معركة يدعمها 

ويســاندها وينترص فيها، ومــن ثم يرتب 

األوضاع ثم يعود إىل عمله وقد ترك لكل جبهة 

رجالهــا وقادتها ودعمهــم ماديا ومعنويا 

ولوجستيا".

قد خرس  الوطــن برحيلة قائــداً مغواراً 

شــجاعاً، حارب محاربة األبطال مليشــيا 

الحوثي وحقق عىل يده ويد األبطال إنجازات 

عظيمة لم يحققها غريه.

 وعرف القائد أبومنري بشــجاعته وذكائه 

وسلوكه وانضباطه العسكري، وهو من بنى 

بعض وحدات الجيش الوطني وبعض دوائر 

وزارة الدفاع وسعي لتفعيلها ودعمها واوجد 

لها املخصصــات، وكان بمثابة األب الروحي 

والقائد املتواضع واملعلم الويف لدى أفراده من 

املقاتلني الذين ترشبوا منه االنضباط والسلوك 

العســكري والشــجاعة واإليمان بقضية الدفاع عن الوطن 

والعقيدة والحرية والكرامة.

قائد متواضع وشجاع 
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بأي الكلمــات نرثيك أيها الشــهيد الخالد اللواء 
الركن نارص الذيباني، ونحن نعيش اليوم اربعينية 
استشهادك، هل نحتفي لتختفي األحزان أم نحزن؟ 
..ولكن الحزن يف هكذا مواقف تتحول إىل مشاعر من 
الفخر والعزة تسكن النفوس وتحيي فيها الصمود 
واالستبسال يف ســبيل الغايات واألهداف التي دافع 
عنها هؤالء األبطال ودفعوا أرواحهم رخيصة يف سبيل 
إنجازها.، ومنهم القائد الشهيد ابو منري رحمة الله 
تغشاه .   ان مثل هؤالء الشجعان اليموتون يف وجدان 
الشعوب وضمائرها وتاريخها ليبقوا خالدين مادامت 

األوطان وما بقيت الحياة.
ونحن نتحدث عن بطوالت القائد الذيباني فإننا نتحدث 
عن ثبات مواقفه الوطنية وجسارته يف املعارك التي خطط 
لها وأدارها وشارك فيها جنبا إىل جنب مع ابطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية يف مختلف الجبهات دفاعا عن 
الجمهورية، والعقيدة والحرية والكرامة، وكان رحمة 
الله تغشاه  أحد أولئك القادة  الذين أقاموا اللبنات األوىل 
لتأسيس الجيش الوطني يف مارب بعد أن احتلت مليشيا 

إيران العاصمة صنعاء واستحوذت عىل وزارة الدفاع بما 
تمتلكه من أسلحة ومالك برشي كغريها من مؤسسات 
الدولة املدنية واألمنية فكانت املرحلة األوىل تقتيض الدفاع 
عن الدولة ومؤسســاتها وكان البد من توافر الرجال 
املخلصني والقادة املحنكني من البدء ببناء املؤسســة 
العسكرية من الصفر فكان القائد الشهيد أبومنري أحد 
أولئك القادة والذي بدأ بتكوين املقاومة الشعبية، وهي 
املهمة الصعبة التي كان لها الشهيد البطل رائدا ومنجزا 
واستطاع أن يمتلك قلوب كل مكونات املقاومة الشعبية 
باختالف مناطقها واتجاهاتها السياسية واستطاع أن 
يؤدي مقاومة وطنية كان لها مالها من أدوار بطولية يف 
مواجهة وإفشال املرشوع اإليراني وأدواته الحوثيني يف 

اليمن واملنطقة إىل جانب ابطال الجيش الوطني.
وحينما كلف بمهمــة العمليات الحربية كان لها 
مخططا بارعا اســتطاع بحنكة ودراية عسكرية 
عالية أن يصنع الخطط العسكرية التي صنعت التيه 
والضياع واالنتكاسات للمليشيا الحوثية يف أكثر من 
جبهة، ناهيك عن أنه كان ال يكل وال يمل يف متابعة 

الجبهات بل كان مشاركا فاعال 
ونارصا ومنتــرصا حيثما حلت 
قدماه ووجدت خططه وتعليماته 
العسكرية التي جعلت منه رجال 
تسامق سمعته السماء وأوجبت 

من الجميع احرامه.
 كان مثــاال وأنموذجا للقائد 
الناجح الــذي ال يهاب املوت، وال 

تثنيه الظروف ومشــقات الحيــاة، وال تعجزه قلة 
اإلمكانيات وال تعرف األعذار والراحة طريقا إىل قلبه 
وجسده، لم يهدأ يوما عن مقارعة العدو أو يرتاح يوما 
عن تفقد األبطال، كما لم تشده الدنيا ساعة للخلود 
للراحة وهو يرى ويشعر ويتلمس عذابات شعبه وهو 
يرزح تحت وطأة مليشيا كهنوتية فارسية أنهكت 
الحياة وطمست الهوية وغريت املعتقد وجوعت البرش 

و دمرت األرض وصادرت الحرية .
كما كان رحمه الله تعاىل وثابا سباقا إىل جبهات 
العزة والكرامة، حارضا إىل جانب األبطال يشــعل 

يف نفوســهم وقلوبهــم القوة 
والحماس ويعــزز فيهم حب 
الوطــن  والدفاع عــن عزته 
وكرامتــه، كان أيقونــة نرص 
وصمود يــزرع فيهم قيم البذل 
والعطاء والعدل واملآثر التي تأتي 

بالدنيا اليهم دون الذهاب إليها.
وها نحن اليوم نعيش أربعينية 
الفقيد الشهيد أبومنري ونحن نقاوم الحزن بالفرحة 
واالنتصارات التي يحققها الجيش الوطني يف جبل 
البلق الرشقي حيث نال الشــهيد ورفاقه الشهادة 
وهاهي أول مديرية من مديريات مارب املحتلة تتحرر 
من مليشيا اإلرهاب الحوثية وستتواىل االنتصارات 

بإذن الله ومنه وفضله.
الرحمة والخلود للشــهيد وكل الشهداء، والنرص 

لليمن أرضا وإنساناً ..وإنا عىل دربكم سائرون.

* مساعد رئيس هيئة القوى البرشية بوزارة الدفاع 

ثمــة لحظات فارقــة ومفصلية 
تحتاج األوطان يف رصاعها مع الغزاة 
إىل قيــادات نوعية تصنــع األحداث 
وتجدد لألوطان أمجاد املايض وتشعل 
فيها جــذوة الكرامــة  وتبعث روح 

املقاومة يف نفوس ابناء الشعب .

وقد كان اللواء الذيباني من القادة 
الذين امتلكوا قدرات قيادية متعددة 
ولكنه امتاز عن أقرانــه بأنه جمع 

بني"مزايا القائد وشجاعة املقاتل
 الذي عرفته مياديــن الفداء بأنه 

مقدام ال يردد 
قوي الشكيمة يقاتل بثبات الجبل 

وصرب البطل.
ال يريد إال مجد الوطن وال يبتغي إال 

مرضاة الله.
القائد الشهيد نارص الذيباني الذي 
شهد املشاهد كلها حتى عجز املهتمني 
برصد وتدويــن يوميات املعركة  عن 
تحديد عــدد املعارك التــي خاضها  
وكذالك املواقــف البطولية لكثرتها  
لكنها ســتظل محفورة عىل صخور 
الكسارة واملشجح والبلق وعسيالن 
وبيحان  وجبهة رصاواح وجبال نهم 

ومراد والجوف.
وعىل درب الكبــار من رواد حركة 
التحريــر الوطني مــىض أبو منري 
يخوض مالحــم الكرامة الوطنية يف 

مواجهة االمامة الغازية ألرضنا .
فكان بحق نارص الجمهورية القائد 
واملناظل واملحارب  الــذي ال يرتاح 
وال تطيب نفســه  إال عندما يكون 

بالصفوف األوىل بني املقاتلني .
 فتجده تارة  يف قمة جبل أو متكئا 
عىل كثبان رميل  يتابع سري املعركة  
ويوجه نريانها  ليس من مركز القيادة 
والسيطرة  وانما من خطوط التماس  
فكأنما خلق للحرب أوهي خلقت له .

كما عرف أبو منري بالقائد واملثقف 
املوســوعي الذي يجمع بني الحرف 

والحرب والقلم والبندقية.
وبالرغــم أنه كان يتبــوأ منصباً 
رفيعاً يف وزارة الدفاع إال أنه كان جم 

التواضع رسيع األلفة مع الناس مهما 
قلت مراتبهم   وكان يرى أنه "ال معنى  
للقيادة إذا لم يكن القائد بني أفراده 
يجلس معهم ويستمع  إىل همومهم 

ويحل مشاكلهم .
 وهذه الصفــة أو القناعة  يتوافق  
فيها مع اللواء عبد املنعم رياض اركان 
حرب الجيش املرصي  الذي استشهد 

عام 1969م
فقد كان يــرى  أن القائد يجب أن 
يعيش مع األفراد ويكون قريباً منهم 

ملا لذلك من مردود عىل األداء القتايل .

 ولذلك كان حضور
 أبو منري إىل أرض

 املعركة يرفع املعنويات
باملثال الشخيص ويشحذ الهمم لكل 

املقاتلني.

ألنه قدوة يف 
الشجاعة واإلقدام

وألن حياته كلها كانت
مواقف ومعارك وتضحيات 

"وسريته سرية وطن
 وكتاباته تاريخ يمن"

 رسم لنا بالقلم والبندقية وبدمه 
الزكي الطاهر طريــق الخالص من 

مرشوع املوت والظالم الكئيب.
 فسالم الله عليه 

يف الخالدين .

عىل خطى األبطال الذين خطوا حياتهم بأحرف 
من ذهب كتب فصول حياته ليكون مشعل نور 
يف عتمة التخلف رفض الخنوع وانضم اىل ركب 
األحرار للدفاع عن اليمن هوية وأرضا و إنسانا 
..إيفاء منه بقسمه العسكري يف الحفاظ عىل 

النظام الجمهوري ووحدة الوطن واستقراره .
عىل تخوم مديرية الرضمــة بمحافظة إب 
قرعت أجراس الفرح ابواب منزل عيل عبدالله 
الذيباني عندما رزقوا بطفلهم نارص عام 1968م 
..بدأ دراسته االساسية يف الكويت لينتقل بعدها 
اىل مديرية النادرة يف محافظة اب التي اكمل فيها 

تعليمه الثانوي ليبدأ بعدها حلمه يف التجنيد ..
التحق بالكلية الحربية وتخرج منها بدرجة 
بكالوريوس عــام 1986م وحصل بعدها عىل 
املاجستري يف املجال العسكري من كلية القيادة 
واألركان بجامعة الســودان كما حاز عىل عدة 

مشاركات ودورات وشهادات خالل حياته العلمية.
عني رئيسا ألركان حرب اللواء 31مدرع يف عدن و عني قائدا 
للواء 130 خالل حرب الدولة مع مليشيا الكهنوت اإلرهابية وهو 

احد قيادات الحرس الجمهوري والرشطة 
العسكرية يف الحروب الست يف صعدة وحرف 
ســفيان بمحافظة عمران وصوال إىل بني 

حشيش عىل مشارف صنعاء ..
عني قائدا لجبهــة رصواح ومنها قائدا 
للواء 133 ومديراً لدائرة العمليات الحربية، 
ومنها قائدا للمنطقة العسكرية السابعة ثم 
نائباً لرئيس هيئة العمليات الحربية، وبعدها 
رئيسا للهيئة وقائما بأعمال قائد املنطقة 

العسكرية الثالثة ..
كان اللواء نارص الذيبانــي دائم الفخر 
بثورة 26من ســبتمرب ويراها الضوء الذي 
يمثل األمل لجميع ابنــاء اليمن التي يجب 
السري عىل خطاها لتحرير الجمهورية من 
براثني اإلمامة لقد قالها مره وسنرددها من 
بعده لن تؤثر فينا هذه املليشيات ومرشوعها 
وســتظل ارواح اليمنيني مملوءة بالحرية والعدالة واملساواة 

والحياة ..
اللواء نارص الذيباني كان دائم التفاؤل ويحمله لغريه داعيا 

انه ال مجال للهروب فاملصري املحتوم الذي اصبح قاب قوسني أو 
أدنى فاملعركة بالنسبة للشعب اليمني وجيشة ومقاومته ورجال 
قبائله هي معركة فرضت عليهم ولن يراجعوا عن خوضها حتى 
االنتصار العظيم، فمرشوعنا مرشوع حياة ومرشوع الحوثيني 

مصيدة للموت والفناء . 
يعد الشــهيد نارص الذيباني من القيادات العسكرية البارزة 
بوزارة الدفاع من خالل عمله رئيس هيئة العمليات الحربية والذي 
يحمل رتبة لواء ركن .. نصحه الكثريون بعدم الوقوف يف الخطوط 
األمامية للمعركة إال أنه قال: اليمن تعني يل الكثري وواجبي يحتم 

عيل الحضور كقائد يف الصفوف األوىل .. 
كان دائما ما يفتخر بزمالئه الشهداء صادق أمني العكيمي 
والعميد ناجي عايض وغريهم ممن ساروا يف نفس الدرب الذي 
تتكأ اليمن عىل بندقياتهم جنودا أبطاالً وضباطا أحراراً وقادة 
نبالء حتى كتبت نهايته  يوم االحد بتاريخ 12 من شهر ديسمرب 

2021م يف جبهة مأرب ...
ما إن ترددت أخبار استشهاده بكت لفراقه الجمهورية.. رحل 
شهيدا كما كان مبتغاه .. شهيدا يف سبيل الوطن الحبيب عىل غرار 

من سبقوه من أحرار اليمن.

في أربعينية الشهيد اللواء الذيباني.. حكاية الخلودفي أربعينية الشهيد اللواء الذيباني.. حكاية الخلود

اللواء ناصر الذيباني.. بطل الحرف والحرب اللواء ناصر الذيباني.. بطل الحرف والحرب 
مدرسة في النضالمدرسة في النضال

    العميد عبداهلل فاضل *

يف اربعينية الشــهيد اللواء الركن / نارص الذيباني قائد 
العمليات الحربية ..نحيي فعالية تأبني، ونرشع للجمهورية 
سفرا نضاليا، وتاريخا ملحميا لقائد استثنائي شجاع وايمانا 

وتضحية ووعيا بقيم العدل واملساواة. 
لقد عاش الشهيد ابو منري حياة حافلة باملواقف العظيمة 
الخالدة، متمسكا بقسمه العســكري وخيارات اليمنيني 
املحددة بنظام جمهوري يســتظل تحــت لوائه الجميع، 
وتتوفر يف جنباته رشوط حياة كريمة يستحقونها وتليق 
بهم، وبتاريخهم العريق وثقاتهــم األصيلة وبحارضهم 

ومستقبلهم املأمول. 
نحيي الفعالية التأبينية ألربعينية الشهيد اللواء الركن / 
نارص الذيباني ،ونستحر يف هذه املناسبة حياة مناضل 
وهب حياته لهم وطني، وجسد حبه لوطنه وانتمائه لشعبه 
وخياراته الجمهورية العادلة يف ســلوكه وتفاصيل حياته 
اليومية، نحيي هذه املناسبة لنتأمل الصورة التي يجب أن 
نكون عليها، لننترص عىل االحباط، وعىل التفاصيل الصغرية، 
لنتمثل شخصية الناضل الشهيد ابا منري يف سلوكنا اليومي. 
عرفت الشهيد رحمة الله تغشاه عن قرب، ذا همة عالية، 
وايمان عميق، سباق للمهام الكبرية، حاد لالنتصار واإلنجاز، 
فعال كقائد حازم، وقريب من افراده وزمالئه لدرجة الذوبان، 

مخلص مقدام. 
كان رحمة الله تغشــاه كبريا يف مبادئــه واهتماماته 
ومواقفه، وفيا لوطنه وشــعبه، اليهاب يف سبيل االنتصار 

للحق والعدل لومة الئم. 
لقد شكل استشهاده صدمة كبرية وخسارة فادحة للجيش 
الوطني، وترك مساحة شاسعة يصعب اإلحاطة بها، وترك 
كذلك مدرسة نضالية ستتعلم منها األجيال أعظم دروس 

الوطنية والنضال، واعمق معاني الوفاء والنبل. 
عاش حياته يف مقدمة صفوف األحرار، ويف استشــهاده 
نموذج مرشف، وقائد ســيواصل تشــكيل ثقافة األجيال 
القادمة.. ثقافة الحرية والكرامة والعدالة ومواجهة الطغيان 

واالستبداد واألفكار الهدامة. 
يف هذه املناسبة نجدد العهد بأننا عىل دربك يا ابو منينر 
ماضــون، اىل الوطن الخايل من مليشــيا اإلرهاب الحوثي 
اإليراني، اىل الدولة االتحادية الضامن الحقيقي للتوزيع العادل 

للثروة والسلطة. 
نم قرير العني ايها الشهيد العظيم فما رسمته يف حياتك 
النضالية، وما خربته عنك قمم الجبال وبطون األودية، وما 
عزفته بندقيتك من الحان جمهورية، ســتظل ماثلة امام 
اعيننا، وسنسرشد بها يف كفاحنا ونضالنا وتطلعاتنا صوب 
املستقبل الناهض الذي  ناضلت وكافحت واستشهدت من 

أجله. 
املجد والخلود للشهداء

الشفاء للجرحى. 
النرص لليمن

مستشار وزير الدفاع
اللواء محمد الحبيشي

عقيد خالد احمد الفرح 

عقيد خالد عباد 
نائب مدير دائرة المدرعات

حمزة اليوسفي

في رثاء الشهيد البطل )أبو منير(في رثاء الشهيد البطل )أبو منير(
خــراٌب     يــدكُّ     اآلن    فينــا     شــغاَفناخــراٌب     يــدكُّ     اآلن    فينــا     شــغاَفنا

فمــن  ذا   الذي   لــوالك   ُيحيــي   خراَبنافمــن  ذا   الذي   لــوالك   ُيحيــي   خراَبنا

دخــاٌن   يجــوُب  األرَض  ال يشَء  غــريُه دخــاٌن   يجــوُب  األرَض  ال يشَء  غــريُه 
يفــتُّ   رئــاِت   الصــرِب    ُيذكــي     عذاَبنايفــتُّ   رئــاِت   الصــرِب    ُيذكــي     عذاَبنا

فمن أيــن يأتي الــربُد؟ من أين ُيشــرى؟ فمن أيــن يأتي الــربُد؟ من أين ُيشــرى؟ 
ومــن    علّــَم    النــرياَن     أن  ال  تهاَبنــا! ومــن    علّــَم    النــرياَن     أن  ال  تهاَبنــا! 

غياُبــَك        أســتاٌذ،   وفقــُدَك        عالِــٌمغياُبــَك        أســتاٌذ،   وفقــُدَك        عالِــٌم
هــو   اآلن   من   ُيفتــي، فكن أنــَت  قاَبنا  هــو   اآلن   من   ُيفتــي، فكن أنــَت  قاَبنا  

وأنَت  الــذي  ســّويَت    بالقــاِع     حزَنناوأنَت  الــذي  ســّويَت    بالقــاِع     حزَننا
وقــد  كانــت   األحــزاُن   ُتمــيل     جراَبناوقــد  كانــت   األحــزاُن   ُتمــيل     جراَبنا

فإن  كنــَت  أنــَت  الناَر!! مَم  ســنحتمي؟فإن  كنــَت  أنــَت  الناَر!! مَم  ســنحتمي؟
وإن لــم َيُكنَك  الحــزَن  مــاذا   أصاَبنا؟؟وإن لــم َيُكنَك  الحــزَن  مــاذا   أصاَبنا؟؟

***   ***   ******   ***   ***

شــعوٌر   يضــجُّ   اآلن     جمــٌر      مذاُقــُهشــعوٌر   يضــجُّ   اآلن     جمــٌر      مذاُقــُه
ومــازاَل  يتــُم   األرضِ   ُيبكــي     رباَبنــاومــازاَل  يتــُم   األرضِ   ُيبكــي     رباَبنــا

يرتِّــُل   جــرَح   اليتــِم     ينعــي     دماَءُهيرتِّــُل   جــرَح   اليتــِم     ينعــي     دماَءُه
ويــرصُخ:  تلَك  الــروُح   كانت  ســحاَبناويــرصُخ:  تلَك  الــروُح   كانت  ســحاَبنا

أبــا املعجــزات  البيــِض   كم كنــَت  بينناأبــا املعجــزات  البيــِض   كم كنــَت  بيننا
جيوشــا   من   اإلقــداِم   تكفــي   غياَبناجيوشــا   من   اإلقــداِم   تكفــي   غياَبنا

وأنــَت   الــذي   ُيمَنــاَك   مجــداُف   نوِرناوأنــَت   الــذي   ُيمَنــاَك   مجــداُف   نوِرنا
تجــدِّف  ال تــأىس   إذا   البحــُر     عاَبنــاتجــدِّف  ال تــأىس   إذا   البحــُر     عاَبنــا

عنيــٌد   كهــذي  األرِض،  فيــٌض    كماِئهاعنيــٌد   كهــذي  األرِض،  فيــٌض    كماِئها
وإن   هّبــْت األمــواُج   أضحى   شــهاَبناوإن   هّبــْت األمــواُج   أضحى   شــهاَبنا

ومــازال  رغــم  املــوِت   يرتــدُّ     صوُتُهومــازال  رغــم  املــوِت   يرتــدُّ     صوُتُه
فيهتزُّ   عــرُش  الحــرِب، ُيغــري    ذئاَبنافيهتزُّ   عــرُش  الحــرِب، ُيغــري    ذئاَبنا

سبأ_عـــبــادسبأ_عـــبــاد

القــائـد  الـــذي بكـــت لفـراقــه الجـــمهورية

خــراٌب     يــدكُّ     اآلن    فينــا     شــغاَفنا
فمــن  ذا   الذي   لــوالك   ُيحيــي   خراَبنا

دخــاٌن   يجــوُب  األرَض  ال يشَء  غــريُه 
يفــتُّ   رئــاِت   الصــرِب    ُيذكــي     عذاَبنا

فمن أيــن يأتي الــربُد؟ من أين ُيشــرى؟ 
ومــن    علّــَم    النــرياَن     أن  ال  تهاَبنــا! 

غياُبــَك        أســتاٌذ،   وفقــُدَك        عالِــٌم
هــو   اآلن   من   ُيفتــي، فكن أنــَت  قاَبنا  

وأنَت  الــذي  ســّويَت    بالقــاِع     حزَننا
وقــد  كانــت   األحــزاُن   ُتمــيل     جراَبنا

فإن  كنــَت  أنــَت  الناَر!! مَم  ســنحتمي؟
وإن لــم َيُكنَك  الحــزَن  مــاذا   أصاَبنا؟؟

***   ***   ***

شــعوٌر   يضــجُّ   اآلن     جمــٌر      مذاُقــُه
ومــازاَل  يتــُم   األرضِ   ُيبكــي     رباَبنــا

يرتِّــُل   جــرَح   اليتــِم     ينعــي     دماَءُه
ويــرصُخ:  تلَك  الــروُح   كانت  ســحاَبنا

أبــا املعجــزات  البيــِض   كم كنــَت  بيننا
جيوشــا   من   اإلقــداِم   تكفــي   غياَبنا

وأنــَت   الــذي   ُيمَنــاَك   مجــداُف   نوِرنا
تجــدِّف  ال تــأىس   إذا   البحــُر     عاَبنــا

عنيــٌد   كهــذي  األرِض،  فيــٌض    كماِئها
وإن   هّبــْت األمــواُج   أضحى   شــهاَبنا

ومــازال  رغــم  املــوِت   يرتــدُّ     صوُتُه
فيهتزُّ   عــرُش  الحــرِب، ُيغــري    ذئاَبنا

سبأ_عـــبــاد
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نتـقدم بأصـدق التعازي واملــواســاة إلــى
معــالـي وزيــر الصـنــاعــة والتـجــــارة األخ/

األشــول حـــزام  حمـــمد  حمـــمد 
ومجيع أفراد أســـرته بــوفــــاة شقيقه

اللواء/ عيل حممد حـــزام األشــول
أحـد مناضلي ثـورة 26 سبتمرب 1962م املجـيدة

وعــضو تنظـيم الضـبـاط األحــرار
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رمحته

وأن يلهم كافة أهله وذويه الصرب والسلوان
»إنـا للــه وإنـا إليه راجـعـون«

األسيــــــفون:

اللواء الركن/ عبدالوهاب سيف الوائلي 
محافظ محافظة إب - رئيس المجلس المحلي 

األســتاذ/ فـهـد علــي منـصــر 
نائب رئيس لجنة التعبئة العامة واإلسناد بالمحافظة



هذي حشوُد المجد في الذيباني

للطغياِن الموِت  شعار  رفعْت 

ُسدى تأتي  ال  الكلمات  ناصُر  يا 

يماني كل  فخَر  فيها  دمَت  ما 

والندى بالمروءة  المتّوُج  أنَت 

وبَك ازدهى التاريخ في أوطاني

نرى بأن  الُمخلصين  األُباة  قَدُر 

اإلنساِن كرامَة  يُعيُد  دمهم 

لمن المأوى  جنُة  مأرَب  وكأنَّ 

اإليماِن بقوِة  الحياَة  صنعوا 

روُحُه شهيداً  يا  قريراً  فاهنأ 

وأماِن بعزٍة  يفيُض  وطٌن 

ملك البرق
13/12/2021

تبدو الذكرى الثامنــة إلعالن وثيقة الحوار 
الوطني ومرشوع اليمــن االتحادي 25 يناير 
مختلفة إىل حٍد كبــرٍي، فاالنتصارات املتتالية 
ألبطال الجيش واملقاومــة وقوات العمالقة يف 
مأرب والبيضاء بعد دحر فلول املليشيات من 
شــبوة، تعزز االنطالق نحو استكمال تحرير 

الوطن وبناء اليمن الجديد.

لم تكن الحرب خياراً من خيارات الشعب الذي 
تاق إىل الحرية والكرامة والبناء والتنمية واألمن 
واالستقرار ، لكنها ُفرضت عليه، وكان االتجاه 
الذي أجرب عليه شعبنا هو املقاومة والدفاع عن 

الجمهورية، واستعادة الدولة.

يف الـ 25 من ينايــر 2014م، كانت اليمن 
بأكملها يف شــمالها وجنوبها ورشقها وغربها 
تشهد أعظم منجز يف تاريخها الحديث، إنجازهم 
الوطني الذي رســم معالم الطريق نحو يمن 
جديد، ترتقي فيه اليمن أرضاً وإنساناً لتكون 
يف الرفعة واملكانة العالية حيث يجب أن تكون 

فيه محلياً وإقليمياً ودولياً.

حيث أعلن اليمنيون يف ذلك اليوم وثيقة الحوار 
الوطني، مــرشوع اليمن االتحادي بعد جهود 
مضنية من النقاشات املستفيضة التي استمرت 
نحو عام كامل تناقش كل قضايا الوطن، ماضيه 

وحارضه ومستقبله.

اجتمع كل الفرقاء عىل مائدة حوار واحدة، 
نظر جميعهم إىل اليمن الكبري املمتد بعراقته 
وأصالته وتاريخه ومجده عرب التاريخ، فكان 
ثمرة ما أنتجوه بحجم هــذا الوطن وبحجم 
التطلعات وبحجم التضحيــة التي اجرتحها 
كل رواد الحركة الوطنية عىل امتداد مسريتها 

النضالية.

كان الهدف األســمى هــو تحقيق التحول 
الحقيقي والتغيري الجذري نحو مستقبل أفضل، 
بعد أن أرىس مؤتمر الحوار الوطني حقيقة ظلت 
غائبة يف إدارة الحكم، تؤكد بأن النهوض بالوطن 
وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره يتوقف عىل 
قاعدة املشاركة السياسية واملجتمعية التي تقبل 
باآلخر، وتستهجن االنفراد بالسلطة من قبل قوة 

سياسية، أو أرسة أو قبيلة أو فرد.

لذلك كانت مخرجات الحوار الوطني مرشوعاً 
وطنياً لالنتقال إىل الدولة املدنية الحديثة، دولة 
النظام والقانون واملحاسبة واملساءلة والنزاهة 
والشــفافية والعدالة واملساواة، دولة النهضة 

والتنمية عىل مستوى الدولة 
والفرد وعىل مستوى املجتمع، 
دولة الرشاكة وتكافؤ الفرص، 
دولة األمن واالستقرار والتنمية 

والبناء.

ما يزيد عــن 1800 مبدأ 
دستوري وقانوني وتوصيات، 
هي حصيلة ما تم التوافق عليه 
يف مؤتمر الحــوار الوطني يف 
تســع قضايا رئيسية، كفيلة 

بأن تكون األساس املتني لبناء 
يمن جديد، تتم فيه معالجة املايض برتاكماته 
وإشكالياته وتعقيدات رصاعه وأحقاده، وتجمع 
الحارض ليكون الجميع أمام مســؤولياتهم 
التاريخية والوطنية لإلســهام الفعيل يف بناء 
اليمن االتحادي الجديد، وتؤسس لدولة اتحادية 
عادلة ومستقرة قائمة عىل مبادئ الحكم الرشيد، 
يسودها العدالة االجتماعية وتحقيق الفرص 
املتساوية والحياة الكريمة لكل أبناء الوطن، 
وتحرير طاقاته البرشية الهائلة واالســتفادة 

منها للميض قدماً نحو الغاية 
األسمى لبناء األرض واإلنسان، 
وتحقيق التكامل واالستقرار 

االقتصادي.

املناسبة فرصة  ولعل هذه 
كبرية إلعادة التوعية والتذكري 
بمــرشوع الشــعب اليمني 
مرشوع اليمن الجديد، املتمثل 
بوثيقة الحوار الوطني، والتي 
بُذلت جهــود كبرية لتنفيذها 
عىل أرض الواقــع، وتم تنفيذ 
بعضها عىل الرغم من كل التحديات والتعقيدات 
التي تم مواجهتها، واســتكملت لجنة صياغة 
الدستور مسودة الدستور بوترية عالية، حيث 
أصدر رئيس الجمهورية القــرار رقم )27( 
لسنة 2014م بتشكيل لجنة صياغة الدستور يف 
2014/3/8م، وعملت اللجنة عىل إعداد املسودة 
األوىل التي تم تســليمها لرئيس الجمهورية 
بتاريخ 2015/1/7، كما تم تسليمها للهيئة 
الوطنية للرقابة عــىل تنفيذ مخرجات الحوار 

الوطني بتاريخ 2015/1/17م.

وقد فشــل االنقالب يف اعاقة تسليم مسودة 
الدستور إىل الهيئة الوطنية للرقابة عىل تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطنــي محاوال منع البدء 
بإجراءات مناقشة املســودة وإقرارها وصوالً 

ملرحلة االستفتاء.

وشكل االنقالب العائق الكبري أمام تنفيذ هذه 
املخرجات، بعد سيطرته عىل الدولة بقوة السالح 
ونهب كل مقدراتها وتسخريها لخدمة مرشوعه 

الرجعي الكهنوتي البائد.  

وقد كانت وقفة الشعب بكل فئاته ومكوناته 
حائطا وسدا منيعاً أمام أطماع االنقالب، فكانت 
مقاومته التي ال تزال حتى اليوم خري شاهد عىل 
يقظة الشعب يف الدفاع عن مرشوعه وحماية 
وطنه، الستعادة الدولة واستئناف عملية التغيري 
وبناء اليمن الجديد وفقا لألســس التي توافق 
عليها اليمنيون يف وثيقة الحوار الوطني الشامل.

إن االنتصار عىل االنقالب وتحقيق االستقرار 
وتنفيذ مرشوع شــعبنا الوطني الجامع، لن 
يتحقق إال بتحرير الوطن، وإنهاء االنقالب وما 
ترتب عليه، والعودة إلنجاز االنتقال السيايس 
وبناء اليمن االتحادي الجديد الذي يلبي تطلعات 
شعبنا اليمني ويواكب العرص يف تقديم اليمن 

نموذجاً رائداً لبناء األرض واإلنسان..

الذكرى الثامنة .. االنتصارات وبناء اليمن االتحادي الجديدالذكرى الثامنة .. االنتصارات وبناء اليمن االتحادي الجديد

    ياسر الرعيني 

دشــنت دائــرة التقاعد العســكري والضمان 
االجتماعي، يوم الثالثاء، بمحافظة مارب، توزيع 
الحقائب املدرســية والزي املدريس وكذلك السالل 

الغذائية لعدد من أبناء الشهداء واملتقاعدين. 
وقال مدير دائرة التقاعد العســكري والضمان 
االجتماعي العميد عبدالجليــل املقديش، إن الدائرة 
تسعى إىل الوصول إىل مرحلة اإلنتاج واالكتفاء الذاتي 
ألرس الشهداء واملتقاعدين خالل املرحلة القادمة من 
خالل املشاريع التي ســتنفذها الدائرة خالل العام 
الحايل... مشيداً بالدعم الكبري الذي توليه قيادة وزارة 

الدفاع للشهداء واملتقاعدين وأقاربهم. 
وأضاف املقديش أن املرحلة األوىل من توزيع السالل 
الغذائية والحقائب املدرسية والزي املدريس شملت 
حوايل 131 من أبناء الشــهداء واملتقاعدين عىل أن 

يتم كفالتهم يف األيام القادمــة.. مؤكداً أن املرحلة 
تتضمن دراسة أبناء الشهداء واملتقاعدين يف كربى 
الجامعات املحلية وابتعاث املتميزين منهم للدراسة 

خارج الوطن عىل حساب وزارة الدفاع. 
وأشاد مدير الدائرة بالجهود العظيمة والكبرية 
التي قدمتها أرس الشهداء واملتقاعدين يف سبيل الوطن 
والجمهورية ومقارعة املليشيات اإلرهابية الحوثية 
من خالل تقديمها فلذات اكبادها من أجل أن ينعم 
الجميع باألمن واالستقرار والحياة الحرة والكريمة.  
حر التدشــني مســاعد مدير دائرة التقاعد 
العسكري والضمان االجتماعي عقيد محسن مقبل 
ورئيس شعبة التأمني املادي بالدائرة املقدم إبراهيم 
الخوالني وعدد من أرس الشهداء واملتقاعدين وذويهم 

وأقاربهم.

 غذائية
ً
دائرة التقاعد العسكري توزع ألبناء الشهداء مستلزمات مدرسية وسالال

لمتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  إتبع الرابط

الــنـســخــة اإلنـجـــلــيزيــة للـمـوقــع:
/http://www.26sepnews.net 

 /http:// www. en.26sepnews.net
تابعوناتابعونا

على شبكات التواصل 
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العميد الركـن/ أحــمــد األشــــول
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د. أحمد ردمان
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تســكنـــها  بـــــأرواح 
العاليــة  المعنويــات 

والعزة والشموخ..
أبطال الجيش الوطني 
فـي تعز يرغمون قمم 
لهم  اإلنحنــاء  الجبال 
ليعلنــوا معــا هزيمة 
الحوثية  المليشــيات 
واســتـعـــادة كـرامـة 

األرض واالنسان.

إرهـاب السـاللة
تعارفت البرشية عىل قيم إنســانية نالت إجماع األسوياء 
بمختلف دياناتهم، كما تعارف العالم عىل مهددات تلك القيم 
وعّدها من اإلرهاب .. إال أن ازدواجيــة املعايري يف املنظمات 
الدولية التي يســيطر عليها الكبار قد تعاملت بانتقائية مع 
بعض الجماعات اإلرهابية نظري تقديمها لبعض الخدمات، 
ولعل الحوثية يف اليمن قد تم تدليلها بشكل استثنائي نظرا 
للخدمات االستثنائية التي تقدمها ملصلحة األوصياء الدوليني 
من قبل األوصياء " املطهرين " والذين يشكلون مادة ابتزاز 

للجريان، ومعول هدم لقيم العروبة واإلسالم.
إن الحوثية باملعايري العاملية لإلرهاب تمثل ذروة سنامها، 
وباملقاييس اإلنســانية فإن كهنة اإلمامة يتصدرون مشاهد 
انتهاك قيمها، وبالرشائع السماوية فإنهم عناوين التهديد لكل 
عقيدة ورشيعة ال تتفق مع شذوشهم الديني, وبالعرف القبيل 
فإن الساللة الدعيّة تعد أكرب خطر يتهدد القبيلة وقيمها وبنيها.

ولعل وقائع حارض اإلمامة الحوثية يسندها رصيد التجربة 
ــظ الساللة بدماء  اإلرهابي بحق اليمنيني منذ قرون .. إذ تلمُّ

اليمنيني أضحى محّط فخر يتغنى به شعراؤهم بالقول :
فألضـــربن قبيــــلة بقبيلة

نياحــا ديارهــن  وألمــألن 
وبشأن إرهابهم االقتصادي فإنــه وبعد كل انتصار ساليل 
عىل اليمنيني تتحول األرايض العرشية إىل أراٍض خراجية ليعرّب 
أحد أساطينهم وهو يتكلم عن أموال اليمنيني بالقول : أخىش 
أن يسألني الله لَم أبقيت لهم بعض أموالهم، وملن يريد دليال 
من رشائعهم فإن رشيعة الخمس التي أعلن عنها الحوثي فيها 
البيان الشايف، ولكل مرتدد عن الرشيعة املانحة للساللة أموال 

اليمنيني فإن يف سيفها الدواء .
إن خلو صنعاء وأخواتها من أي صحيفة ال تعرب عن اإلمامة، 
أو قناة ال تعرتف بهم، أو منرب يناقض توجهاتهم، أو قلم ينتقد 
أفعالهم .. يف كل ذلك داللــة عىل حجم إرهابهم الفكري لكل 

مرزوء بسيطرتهم.
إن اإلرهاب لدى اإلمامة قديما وحديثا يُعــد ّعقيدة راسخة ال 
يمكنهم الرتدد عنها، إذ يف ترددهم رّدة دينية بحسب ما يعتقدون، 
ولعل ما يميّــــز إرهاب الجماعة الحوثيــة أنه إرهاب متعدد 
االتجاهات شامل املجاالت، فمفاهيم الحقوق يف عرفهم مفقودة، 
وقضية العدالة يف رشعهم ممقوتة، ودماء املخالفني لهم مباحة وفق 

عقيدتهم التي يرون من خاللها معارضيهم كّفار تأويل.
إن إرهاب الدواعش يُعــّد تلميذا غبيّــا يف مدرسة اإلرهاب 
اإلمامية املتميزة بالعمق والشمول، ولعل وْســمهم لخصومهم 
بالدواعش يعبّــــر عنه املثل العربي القائل " رمتني بدائهــا 

وانسّلــت ".
ولعل تصنيف جامعة الدول العربيــة للجماعة الحوثية 
كجماعة إرهابية يعرب عن بعض ما يجب أن تقوم به املنظمات 

الدولية التي ما زالت متلكئة يف اتخاذ مثل هكذا قرار.
يف ظل الكثري من املوازين املختلة فإن الجيش الوطني وقوات 
العمالقة وبمساندة القبائل األبية قد تكّفلوا بتصحيح املسار، 
وحملوا عىل عاتقهم تأديب اإلرهاب أيّا كان اسمه، وستستمر 
معركتهم حتى اســتعادة الدولة الرشعية التي ستختفي يف 
وجودها كل أنشطة اإلرهاب وتتالىش كافة الكيانات اإلرهابية  

لتحيا اليمن ودول الجوار يف أمن وسالم.

 في قصف حوثي 
ً
استشهاد وإصابة 28 مدنيا

 بمدينة مأرب
ً
 سكنيا

ً
استهدف حيا

 سقط 28 مدنياً بني شهيد وجريح مساء 
اليوم بمدينة مأرب بينهم نســاء وأطفال يف 
قصف صاروخي شنته مليشــيات الحوثي 

االرهابية عىل حي سكني وسط املدينة. 
وأوضحت املصادر الطبية أن اإلحصائيات 
األولية الواردة من املستشــفيات تفيد أن 5 
مدنيني عــىل األقل استشــهدوا بينهم امرأة 
وأصيب 23 آخرين بينهم امــرأة و5 أطفال 

جراء القصف. 
 ويف  محافظــة  تعز  استشــهدت امرأة 

وأصيبت أخرى بقصف مدفعي شنته مليشيا 
الحوثي اإلرهابية عىل منــزل بمديرية جبل 

حبي غربي تعز.  
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي 
قصفت بعدد من القذائف قرى سكنية بمديرية 

جبل حبي.  
وأضافت أن إحدى القذائف ســقطت عىل 
منزل املواطن )عبدالسالم أحمد عباس(، يف قرية 
"وهر" بمنطقة الحبيل، ما أدى إىل مقتل زوجته 

وإصابة شقيقته بجروح بالغة. 

تصوير: أصيل البريهي

نظم املكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليوم 
بمحافظة تعز ندوة حول مسار التهيئة للتحول للدولة 

االتحادية واملسؤولية املجتمعية. 
ويف الندوة تم استعراض ثالث أوراق عمل األوىل تمحورت 
حول شكل الدولة االتحادية يف بناء اليمن الجديد قدمها 
عيبان الســامعي وتناول فيها مفهوم الدولة االتحادية 
التاريخي واملعارص والبعد التنموي للدولة االتحادية وكذا 

مقارنة بني الحكم املركزي والحكم يف الدول االتحادية. 
فيما تناولت الدكتورة ألفت الدبعي يف ورقتها صياغة 
املعايري العامة ملرشوع الدستور ومراحل صياغة مسودة 
الدســتور وكذا أبرز مضامني الدولة االتحادية وتوزيع 
الثروة والســلطة وصالحياتها عىل املستويني اإلقليمي 

واملركزي. 
وتناول الدكتور عــادل الصلوي يف ورقته تقســيم 
السلطات يف اليمن االتحادي الجديد.. الفتا إىل أن الرصاعات 
عرب التاريخ تمحورت حول السلطة والثروة.. مشريا إىل 
وثيقة مخرجات الحوار الوطني واستيعابها لكل القضايا 

املرتبطة بالرصاع عىل السلطة. 
وأثريت الندوة من قبل الحضور باآلراء واألفكار التي 
ركزت يف مجملها عىل رضورة االلتفاف حول مخرجات 
الحوار الوطني ونرش الوعي املجتمعي بوثيقة مســودة 
الدستور وإزالة ما علق بها من تشويه الرافضني له.. كما 
دعت املداخالت إىل تضمني املنهج التعليمي مضامني الدولة 

االتحادية إلنتاج التغيري الحقيقي. 

تعز.. انعقاد ندوة حول مسار 
التهيئة للدولة االتحادية 

رجــال المجد


