
أكد نائب رئيس الجمهورية 

الفريق الركن عيل محســن 

صالح، عىل رضورة اضطالع 

املجتمــع الدويل بــدوره إزاء 

الســلوك اإلرهابي ملليشــيا 

الحوثــي، وفــرض عقوبات 

رادعة عىل املليشيات وداعميها 

اإليرانيــن وتصنيف جماعة 

الحوثي ضمن قائمة اإلرهاب 

الدوليــة، ملا لذلــك من تأثري 

إيجابي يف ردع ممارســاتها 

الهمجية والتخريبية وإجبارها 

عىل الخضوع لعملية السالم.

جاء ذلك أثناء لقائه، أمس 

األربعاء، القائمة بأعمال رئيس 

بعثة االتحــاد األوروبي لدى 

بالدنا ماريون الليس، وناقش 

مســتجدات األوضاع وجهود 

تحقيق السالم يف بالدنا.

وعرب نائــب الرئيس خالل 

اللقاء، عن تقديــره لجهود 

االتحاد األوروبي يف دعم بالدنا 

يف مختلف املجاالت واملساعي 

املبذولة من أجل تحقيق السالم 

والتي تقابل بتعنت واستهتار 

من مليشيات الحوثي اإليرانية.

رئيــس  نائــب  وأشــار 

تعاطــي  إىل  الجمهوريــة، 

الحكومة والتحالف بإيجابية 

مع كل املبادرات واملســاعي 

املبعوث  الدوليــة وجهــود 

األممــي، والتــي تقابلهــا 

املليشــيات اإليرانية بارتكاب 

املزيد من الجرائم بحق أبناء 

شــعبنا اليمنــي وتصعيــد 

هجماتها عىل املدن ومخيمات 

األشــقاء يف  النازحن وعىل 

الســعودية  العربية  اململكة 

املتحدة  العربيــة  واإلمارات 

وتهديد املالحة الدولية واألمن 

والسلم الدولين.

من جانبها، أكدت القائمة 

بأعمــال البعثة، اســتمرار 

دول االتحــاد األوروبــي يف 

دعم الحكومــة اليمنية وكل 

الجهــود األمميــة والدولية 

الســالم يف  لتحقيق  الرامية 

اليمن..مشريًة إىل دور االتحاد 

األوروبــي يف املجالن اإلغاثي 

واإلنساني. 

أشــاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة، بالعالقــات الثنائية املتميــزة بن بالدنا 
وجمهوريــة إيطاليــا.. متطلعاً اىل مزيد مــن تنميتها 
وتطويرهــا يف مختلف املجاالت ملا فيــه خري ومصلحة 
البلدين والشعبن الصديقن.. مثمناً مواقف إيطاليا الداعمة 

للرشعية الدستورية وأمن واستقرار ووحدة اليمن.
جاء ذلك يف برقية تهنئة بعثها فخامة الرئيس، االثنن 

املايض، لنظريه اإليطايل سريجيو ماتاريال، هنأه فيها 
بمناسبة إعادة انتخابه لفرتة رئاسية جديدة.

وعرب فخامة الرئيس يف الربقية، عن أحر التهاني 
وأطيب التربيكات لفخامته بهذه املناسبة.. متمنياً 
له موفور الصحة والســعادة ولحكومة وشــعب 
الجمهورية اإليطالية الصديق التطور واالزدهار يف 

ظل قيادته الرشيدة.  

 

كــــترونـــي
عــــدد إ

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

أمامنا تحديــات جمة تتطلب 
واإلمكانات  الجهــود  تظافر 
ملواجهتهــا ويف مقدماتهــا 

مرشوع إيران التدمريي.

الحسم هو الخالص
بات من الــروري عىل كل القوى السياســية 
بمختلف مشــاربها وتوجهاتهــا العمل املتواصل 
والدؤوب عىل تعزيز بــل وتمتني عرى االصطفاف 
والتالحم الوطني داخل معسكر الجمهورية سياسيا 
وعســكريا وإعالميا كمطلب شعبي ملح لتخليص 
البالد والعباد من وهدة التشــظي والضياع التي 
أوصلتهما إليه مليشــيا العمالة واإلجرام املرتهنة 
كأداة طيعة لتنفيذ مرشوع إيران التوسعي جغرافيا 

وعقيديا يف املنطقة برمتها ..
لقــد حققت مقدمــات التالحــم واالصطفاف 
الجمهوري منجزات تجلت واقعا عىل األرض تمثل 
باســتعادة مديريات بيحان الثالثــاء يف محافظة 
شــبوة ومديرية حريب يف محافظة مأرب واقرتاب 
تحرير كامل مديرياتها الجنوبية، األمر الذي يتطلب 
من الجميع تصليبــه وتمتينه وحمايته من اخرتاق 
الشــائعات واملكائد التي تبثها املليشــيا الحوثية 
عرب وســائل إعالمها ومواقع التواصل االجتماعي 
والهادفة إىل إعادة تمزيق ما التحم وتفتيت املشرتكات 
السياســية التي تجمع كل القوى الوطنية وأولها 
وأهمها وأبرزها القضاء عىل مليشيا ترشبت - منذ 
تشــكلت نواتها - العمالة واالرتزاق والوالء املطلق 
ألســيادها أعداء األمة األزليني يف إيران عىل حساب 

أمن واستقرار وسيادة اليمن واملنطقة..
إن تعزيز التالحم الوطني عىل املستويات السياسية 
واإلعالمية والعســكرية الذي ندعو إليه ويدعو إليه 
أيضا التحالــف العربي بقيادة اململكــة العربية 
الســعودية ومعها دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقتني أصبح مطلبا اسرتاتيجيا ملعركة مصريية 
ال خيار لنا وللمنطقة فيها سوى خيار النرص كنتيجة 

البد من تحقيقها بالرورة..
نعم خيــار النرص والنرص فقط عىل مليشــيا ال 
تؤمن بالتعايش الوطني أو اإلقليمي وحتى الدويل 
، مليشيا ترشبت منذ النشأة ثقافة الجريمة القائمة 
عىل قتل كل ما يمت اىل الحياة واإلنسانية بصلة وهو 
ما صبغ إجرامها بصبغة الخطــر العابر للحدود 
والذي تجلت مظاهره بإطــالق صواريخ إجرامها 
البالستية ومسرياتها لقتل املدنيني يف اليمن ودولتي 
اململكة واإلمارات الشقيقتني اللتني تشاركنا التضحية 
والفداء وتتشاركنا معنا املصري وتقدمان كل سبل 
النرص والخالص من ربقة الصلف اإليراني عرب أدواته 
مليشيا الحوثي ، وهي تضحية ومشاركة ودعم لن 
ينساهما شــعبنا اليمني الذي سيظل بدوره خري 
سند ألشــقائه وكل دول محيطه وأمته ويف املقدمة 
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقتان.

السعـر50ريـااًل

أثناء لقائه القائم بأعمال رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى بالدنا

نائب الرئيس يؤكد عىل رضورة إدراج مجاعة احلوثي ضمن قائمة اإلرهاب الدولية
فـــي بـــرقـيـة تهنئـة لنظــيره اإليطــالي

رئيس اجلمهورية يشيد بالعالقات الثنائية املتميزة بني بالدنا وإيطاليا

أوضح وزير الخارجية وشــؤون املغرتبن 
الدكتور أحمد عوض بن مبــارك، أن ارتباط 
مليشيا الحوثي بإيران كان واضحا لليمنين منذ 
بداية النزاع مع املليشيا، وأن إنشائها جاء يف 
إطار االستهداف اإليراني لألمن القومي العربي، 
مؤكدا أن إيران جزء من املشكلة وال يمكن أن 

تكون يوما جزءا من الحل. 
جاء ذلك خــالل لقائه، الثالثــاء املايض، مع 
املبعوث السويدي إىل بالدنا بيرت سيمنبي، وناقش 
معه التطورات الجارية يف اليمن والتصعيد الحوثي 

يف املنطقة، وفرص تحقيق السالم يف اليمن. 
وأكد وزير الخارجية، عىل أهمية الضغط 

عىل مليشيا الحوثي لتحقيق السالم يف اليمن.. 
مشرياً إىل تزايد املطالبات بتصنيفها منظمة 
إرهابية نتيجة لتصعيدها العسكري يف اليمن 
واملنطقة وتهديدها لألمن اإلقليمي واملالحة يف 
البحر األحمر وتزايد وترية انتهاكاتها للقانون 

الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.
من جانبه، أشــار املبعوث السويدي إىل 
استمرار بالده يف بذل الجهود للمساهمة يف 
تحقيق األمن واالســتقرار يف اليمن، وأعرب 
عن قلقه من املآالت التي يمكن أن يتســبب 
بها التصعيد العسكري واالستهداف املتكرر 

لدول املنطقة.  

قال قائد القوات املشــرتكة لتحالف دعم 
الرشعية يف اليمن الفريق األول الركن مطلق 
األزيمــع، : "إن التحالــف أوقف الرضبات 
الجوية عىل مليشــيات الحوثــي ملدة 16 
شهرا إلتاحة فرص السالم، إال إن ذلك قوبل 
باستمرار التمادي والصلف وارتكاب انتهاكات 

صارخة".
 وأضاف يف ترصيح لوكالة األنباء السعودية 
"واس" يف ختــام زيارتــه، الثالثاء املايض،  

للوحــدات املرابطة عىل الحــدود الجنوبية 
للمملكة من القوات املســلحة الســعودية 
والقوات املشاركة من دول التحالف، ولقائه 
بقادة الوحدات القتالية من الجيش اليمني 

املشاركة بعملية "حرية اليمن السعيد".
وأكد الفريق األزيمــع، أن التحالف جاء 
لنرصة الحق ورفع الظلم واملعاناة عن الشعب 
اليمني الشقيق وبدعوة من حكومته الرشعية 

املعرتف بها دولياً و لدفع الرش 

شــدد عدد من الربملانين األوروبين، عىل 
رضورة وضع املليشــيات الحوثية املدعومة 
إيرانياً، عىل قائمــة املنظمات اإلرهابية وذلك 
بسبب اســتخدامهم املدنين دروعاً برشية 

وتخزين األسلحة يف مؤسسات مدنية.

وأشــاروا يف الندوة التــي نظمتها الكتلة 
الربملانية لحزب يمن الوسط املعتدل بالربملان 
األوروبي )مجموعة EPP(، عرب تقنية االتصال 
املرئي، إىل أن مليشيات الحوثي املدعومة إيرانياً، 
تســتخدم املدنين دروعاً برشيــة، وتخزن 

األسلحة يف مؤسسات مدنية مثل التجمعات 
الســكنية واملدارس واملستشــفيات ومطار 
صنعاء الذي حولوه إىل قاعدة عسكرية..الفتن 
إىل أنه ســيتم العمل والضغط بشكل عاجل 

لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة 

شددوا على ضرورة وضع المليشيا على قائمة المنظمات اإلرهابية 

برملانيون أوروبيون: احلوثيون يستخدمون املدنيني دروعاً برشية

أكد رئيس هيئة األركان العامة 
قائد العمليات املشرتكة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، عىل أهمية 
الدور الذي يضطلع به ديوان وزارة 
الدفاع ودائرة القضاء العسكري 
يف بناء العمل املؤسيس واإلداري 
والقانوني للقوات املسلحة بما 
يواكب التطورات امليدانية وتقييم 
ومراقبة مستوى تنفيذ القوانن 
واللوائح العســكرية وتصحيح 
األخطاء، وبما يحيي ويحافظ عىل 
روح القوانن العسكرية النافذة. 
جاء ذلك خالل ترؤســه، األحد 
املايض، اجتماعاً موسعاً لقيادة ديوان 
وزارة الدفــاع وقيادة دائرة القضاء 
العسكري ملناقشــة مجمل املهام 
املنجزة خالل العام املنرصم ٢٠٢١م 

وخطط العام الجديد ٢٠٢٢م . 
وحث رئيس هيئة األركان، عىل 
بذل املزيد من الجهود كالً يف مجال 

اختصاصه ومهامه وتعزيز روح 
التعاون والتنسيق بن الجميع.. 

مشدداً عىل رضورة محاربة كل 
أشكال وأنواع الفساد 

أكد مديــر دائرة التوجيه 
للقوات املســلحة  املعنوي 
العميد الركن أحمد األشول، 
أن صمود أبطــال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية 
يف مختلف جبهات محافظة 
مأرب خالل األشهر املاضية 
أمــام الهجمــات الرببرية 
مفتــاح  كان  الحوثيــة، 
االنتصارات األخرية، مشرياً 
إىل أن جبهــات مأرب لقنت 
دروسا  الحوثية  املليشــيا 

خسائر  وكبدتها  قاســية 
فادحة يف العدد والعدة.

جاء ذلك خــالل تفقده، 
أمس األربعاء، أبطال الجيش 
واملقاومة الشعبية املرابطن 
يف املواقــع األمامية جنوب 

محافظة مأرب.
وأشاد مدير دائرة التوجيه 
املعنوي خــالل الزيارة، بما 
ملسه من روح معنوية عالية 
لدى أبطال الجيش واملقاومة، 

عىل  مشــددا 

أثناء ترؤسه اجتماعًا للجنة األمنية بعدن 

وزير الداخلية يؤكد عىل ربط مجيع األجهزة األمنية يف املنافذ بغرفة عمليات لرشطة عدن

وجه القضاء العسكري برصد وتوثيق انتهاكات المليشيا اإليرانية

رئيس هيئة األركان: انتصارات األبطال انتصار عىل كل من أراد إلغاء مؤسسات الدولة

من الخطوط األمامية في الجبهات الجنوبية بمأرب 

العميد األشول: جبهات مأرب لقنت املليشيا دروساً قاسـية وكبدهتا خسائر فادحة

اللواء  الداخلية  أكد وزير 
الركن إبراهيم حيدان، عىل 
أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، 
ورسعــة  العمل عىل توحيد 
األجهزة األمنية، وربط جميع 
األجهزة األمنية يف املنافذ من 
تابعة  خالل غرفة عمليات 

لرشطة عدن.
جاء ذلك خالل ترؤســه، 
الجاري،  األسبوع  منتصف 
يف العاصمــة املؤقتة عدن، 
اجتماعــاً للجنــة األمنية 
بمحافظة عدن، ملناقشــة 

األوضاع األمنية يف العاصمة 
املؤقتة عــدن واملحافظات 

املحررة.
واستعرض االجتماع سبل 
مكافحــة التهريب باملنافذ 
والتصدي لعمليــات تزوير 
الجوازات ورفع مســتوى 
الوعي بأهمية تطوير العمل 
يف املنافذ، وتعزيز اإلجراءات 

األمنية فيها. 
إىل  كما تطرق االجتماع، 
خلفتها  التــي  الصعوبات 

إيقاف  معضلة 
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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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حسم املعركة يف اليمن إهناء ملرشوع إيران اإلرهايب

الــعـدد )٢٠١7( الخميس ٢ رجـــب ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ٣ فــــــبــرايــــر ٢٠٢٢م

وزيــــر الخـــارجـيـة:

 إيـران جــزء مـن املشكلـة وال يمكـن 
أن تكــون جـزءاً مـن احلـل

قائد القوات المشتركة:

مليشيا احلوثي تعاملت مع مبادرة السالم 
بتصعيد انتهاكاهتا بحق املدنيني



الــعـدد )٢٠١7( الخميس ٢ رجـــب ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ٣ فــــــبــرايــــر ٢٠٢٢م

اعـــــــالن

وتتمات22

تتمات األولى..تتمات األولى..
وزير الداخلية

النيابات واملحاكم. 
وثمن وزير الداخلية، جهود اللجنة األمنية بعدن.. مؤكداً دعمه 
املتواصل والكبري لها ملا يخدم العاصمة املؤقتة عدن وساكنيها.

وأكدت اللجنة األمنية، حرصها عىل التعامل مع كافة املهاجرين 
غري الرشعين بما ال يتعارض مع حقوق اإلنسان مع الحفاظ 

عىل أمن واستقرار العاصمة املؤقتة عدن.
ويف ســياق آخر، التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم 
حيدان، االثنن املايض، يف العاصمة املؤقتة عدن،  املنسق املقيم 

لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف اليمن ديفيد جريسيل.
وثمن وزير الداخلية، جهود طواقم األمم املتحدة العاملة يف 
اليمن .. مؤكداً حرص الوزارة عىل تسهيل مهامها اإلنسانية يف 

كافة املحافظات.
من جانبه، استعرض املسؤول األممي، جهود منظمات األمم 
املتحدة املقدمة ملساعدة املدنين والنازحن يف اليمن..مثمناً جهود 

قيادة وزارة الداخلية وتعاونها مع طواقم األمم املتحدة .

رئيس هيئة األركان
املايل واإلداري واالستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرارها 

يف املستقبل. 
وقال الفريق الركن صغري بــن عزيز : "إن ما يحققه أبطال 
الجيش وألوية العمالقة ورجال القبائل من انتصارات يف جميع 
الجبهات هي انتصار عىل كل من أراد أن يلغي القوانن والقيم 

واملبادئ اليمنية العربية األصيلة". 
وأضاف "بالتزامن مع هذه االنتصارات يجب أن يخوض رجال 
القضاء والقانون معركة قضائيــة وقانونية من خالل رصد 
وتوثيق جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي االنقالبية اإلرهابية 
اإليرانية بحق أبطال القوات املســلحة اليمنية وبحق املدنين 
وتقديم مرتكبيها إىل املحاكم ومحاكمتهم وفقاً للقانون والدستور 

اليمني". 
ومن جانبهم، اطلع الحارضون رئيس األركان عىل اإلنجازات 
والتحديات والصعوبات التي رافقتهم خــالل الفرتة املاضية 

واملقرتحات الكفيلة بمعالجتها. 
وأكدوا العزم عىل تطوير وتفعيل ومضاعفة الجهود بما يحقق 
االرتقاء باملهام والحفاظ عىل املكتسبات الوطنية والعسكرية.. 
شاكرين للقيادة السياسية العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة اهتمامها الكبري بجميع منتسبي القوات 
املسلحة والهيئات والدوائر حتى تتمكن من أداء مهامها بنجاح 

كبري.
ويف السياق، شدد رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 
املشــرتكة الفريق الركن صغري حمود بن عزيز، عىل رضورة 
تطبيق مبدأ الضبط والربط والتدريب والتأهيل لكوادر الدوائر 
العســكرية املســتقلة يف وزارة الدفاع، بما يمكن الجميع من 
أداء املهام والواجبات باملستوى املتميز وبما يواكب التطورات 
اإلدارية العسكرية والتطورات امليدانية، التي يخوض غمارها 
أبطال الجيش وقوات العمالقة واملقاومة والقبائل املساندة الذين 
يحققون االنتصارات تلو االنتصارات يف مختلف جبهات القتال.

ونوه رئيس هيئة األركان خالل ترؤسه اجتماعاً بمدراء الدوائر 
العسكرية املســتقلة إىل أن الكوادر املخلصة يف الدوائر ال يقل 

دورهم أهمية عن دور املقاتل يف جبهات القتال.
وأكد الفريق صغري بن عزيــز يف كلمته، عىل أهمية األعمال 
واملهام املنوطة بالدوائر املستقلة، يف اتخاذ اإلجراءات والقرارات 
الصحيحة والهادفة إىل خدمة أبناء القوات املسلحة، حتى يتمكنوا 

من القيام بواجبهم عىل أكمل وجه. 
ووجه رئيس األركان، الجميع برضورة التعاون والتنســيق 
الدائم بن جميع القيادات يف الدوائــر، ومع الهيئات واملناطق 
العســكرية، وإجراء التقييم واملراجعة الدائمة ملا يتم تنفيذه، 
وتاليش األخطاء والقصور واالستفادة من التجارب السابقة من 

أجل تحقيق األفضل.
واستمع الفريق بن عزيز، إىل تقارير مفصلة من قيادات الدوائر 
عن ما تم تنفيذه من خطط خالل العــام ٢٠٢١م والتحديات 
والصعوبات التي واجهتهم أثناء التنفيذ، كما تم مناقشة خطط 
العام الجديــد وآلية تنفيذها واإلجــراءات واإلمكانات الالزمة 

لتنفيذها.  

قائد القوات المشتركة
عن دول جوار اليمن وحماية حرية املالحة البحرية والتجارة 
العاملية باملمرات البحرية الدولية ولحفظ األمن اإلقليمي والدويل.
 وأوضح قائد القوات املشرتكة يف ســياق ترصيحه لوكالة 
"واس"، أن تحالف دعم الرشعية قرر يف األول من شهر سبتمرب 
للعام 2020م إتاحة كل الفرص للســالم وبناء الثقة وتحسن 
األجواء وإقامة الحجة عىل أعداء السالم، من خالل وقف الرضبات 
الجوية ملدة )8( أشهر عىل جميع املدن واملعسكرات مهما كانت 
االستفزازات والتعديات، وعدم الرد عليها تمهيداً ملبادرة السالم 

املزمع طرحها. 
وأضاف "ثم جاءت مبادرة الســالم السعودية إلنهاء األزمة 
اليمنية والوصول إىل حل سيايس شامل والتي باركها العالم املحب 
للسالم، وقرر التحالف االستمرار لـ )8( أشهر أخرى بالتوقف 
وضبط النفس إلتاحة األجواء املساعدة ولتحفيز املليشيا وتهيئة 
الفرص ووقف الذرائع وكشــف األباطيل بالرغم من التمادي 
والصلف الذي قوبلت به تلك املبادرة واستمرار اعتداءاتها بشكل 

تعدى املألوف واملتوقع. 
وقال الفريق األزيع: "إن املليشــيا الحوثية قامت بارتكاب 
انتهاكات صارخة للقانون الدويل اإلنســاني وقواعده العرفية 
تمثلت يف إطالق ) 109( صواريخ باليســتية و )414( طائرة 
مســرّية مفخخة عىل األعيان املدنية واملدنين، و)52( زورقاً 
مفخخاً وزراعة )110( ألغام بحرية بطريقة عشوائية بجنوب 

البحر األحمر ومضيق باب املندب".
 وأوضح أن املليشيا الحوثية قامت باستهداف املطارات املدنية 
كمطار أبها الدويل ومطار نجران ومطار امللك عبدالله بجازان، 
وكذلك استهداف محطات تحلية املياه املالحة وخزانات أرامكو 
السعودية ومنشآت حيوية مدنية يف مدينتي الرياض والدمام، 

باإلضافة الستهداف جميع املدن الحدودية السعودية.
 وأشار إىل ارتفاع معدل االنتهاكات الحوثية بإطالق الطائرات 
املسرّية املفخخة بشهر فرباير من العام 2021م إىل أربعة أضعاف، 
حيث وصلت إىل )98( طائرة مسرّية مفخخة بعد رفع الواليات 
املتحدة األمريكية السم املليشــيا الحوثية اإلرهابية من قائمة 
التنظيمات اإلرهابية    )FTO( بشــهر فرباير 2021م، وقامت 
أيضاً باستهداف مطار عدن الدويل عند وصول دولة رئيس مجلس 

الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الرشعية
 وتطرق الفريق األزيمع إىل قيام املليشيا بتدمري منزل محافظ 
مأرب ومنزل الشــيخ الحجوري وتدمري املدارس واألســواق 
ومحطات الوقود واستهداف مخيمات النازحن يف مأرب، وقامت 
باحتالل املدن والقرى يف )مدغل، ملبودة، املشــجح، املاهلية، 
بيحان، عسيالن، عن، حريب، العبدية، الجوبة، البلق، مرخة، 

جبل مراد، السوادية، الصومعة(. 

وأكد أن مليشــيات الحوثي وضعت مســتودعات األسلحة 
والطائرات املفخخة وورش األلغام بالقرب من املرافق اإلنسانية 
واملستشــفيات والفنادق ومقار املنظمات األممية واملنظمات 
غري الحكومية الدولية يف املناطق التي تسيطر عليها، باإلضافة 

الختطافها لثالث سفن مدنية.
 واختتم قائد القوات املشــرتكة للتحالف ترصيحه بالقول: 
"االنتهاكات الحوثية تمت تحت مســمع ومــرأى من العالم 
بمنظماته الحقوقية واإلنسانية، فهل بعد هذا يرجى من اللئام 

السالم ؟".

العميد األشول
التحيل باملزيد من الجاهزية القتالية ومباغتة العدو يف مختلف 

جبهات املحافظة.
وأشار العميد األشول إىل أن االنتصارات الكبرية التي حققتها 
قوات الجيش والعمالقة خالل األيام األخرية يف محافظتي مأرب 
وشبوة، تؤكد أن توحيد الصف الجمهوري هو السبيل األقرص 

لهزيمة املرشوع اإليراني، وإنهاء غطرسة مليشياته الحوثية.
وثّمن األشول دور تحالف دعم الرشعية البارز يف مساندة قوات 
الجيش يف مختلف الجبهات، مؤكدا أن هذه املعارك دفاعا عىل األمة 

العربية من التوسع الفاريس عرب مليشياتها اإلجرامية.

برلمانيون
إرهــــابيــة.

وأكد مستشار الربملان األوروبي فالريو بالزونا يف الندوة بعنوان 
)استخدام الحوثي املدنين كدروع برشية(، عىل رضورة إثارة 
قضية هجوم مليشيات الحوثي عىل املدنين وصلتهم بحزب الله 
من حيث التدريب واالسرتاتيجية ورضورة وضعهم عىل قائمة 

املنظمات اإلرهابية.
بدورها، شددت نائبة رئيس الربملان األوروبي بينا بيرسنو، عىل 
رضورة دعم االتحاد األوروبي ملنظمات املجتمع املدني والشعب 
اليمني يف حربهم ضد اإلرهاب.. مشرية إىل اضطهاد الحوثين 
للنساء والفتيات وكذلك األطفال وعملية التلقن العقائدي.. معربة 
عن ادانتها للهجوم اإلرهابي عىل مطار أبو ظبي والهجمات التي 
تتعرض لها اململكة العربية السعودية والشعب اليمني من قبل 
الحوثين.. مؤكدة دعم االتحاد األوروبي للتحالف العربي.. مجددة 
عىل أهمية الحفاظ عىل السالم والتعايش واالستقرار يف املنطقة.
وقال الربملاني فولفيو مارتشــيلو :" إن مليشيات الحوثي 
تستخدم املدنين كدروع برشية"..مشرياً إىل الهجمات املختلفة 
التي تشنها املليشيات عىل محافظتي مأرب والحديدة، والجرائم 
املروعة التي ارتكبتها ضد الالجئن األفارقة وكذلك عنفهم ضد 
النساء واألقليات.. مشدداً عىل رضورة أن يطالب االتحاد األوروبي 
بشكل عاجل بتصنيف مليشيا الحوثي عىل أنها جماعة إرهابية .

 وأشارت الربملانية لويزا رجمينتي، إىل الجرائم التي ارتكبتها 
املليشيات الحوثية بحق النســاء والفتيات.. مطالبة االتحاد 
األوروبي حماية الفتيات الصغريات ودعم تعليم األطفال الصغار 
وكذلك منع الحوثين من تطرف الشــباب واستخدامهم كأداة 
للدعاية الخاصة بهم.. مؤكدة عــىل أهمية دعم املرأة يف اليمن 

ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان يف املنطقة.
وتطرق الربملاني ريتشارد تشارنسكي، إىل العالقات املتميزة 
التي تربط االتحاد األوروبي بالتحالف العربي.. مؤكداً تضامن 
االتحاد األوروبي مع الشعب اليمني وحرصه بالحفاظ عىل السالم 
واالستقرار ودعم دول املنطقة التي تحارب اإلرهاب وامليليشيات 

اإليرانية.  

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

للتواصل مــع هيئة تحــرير الصحيـفـة 
عــلى اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

نائـبا مــــديــــر التحــريـــر:
عـارف املــقــطــري 
عـــــمـــار زعــــــبـل

املــــــديـــــر الـفــنـي : 

عــــبـداملــلك الــســامــعــي
سـكــرتيـرا التـحــريــر: 
أحــمــد عـــفـيـف
عـــمــر أحـــمــد

إعـالن قضائي

إعـالن قضائي

إعـالن قضائي

إعـالن فقدان

إعـالن قضائي إعـــالن قـــضــائــي إعـــــــــــــــــــــالن

إعـــــــــــــــــــــالن

إعـــــــــــــــــــــالن

اعالن قضائي

إعـالن قـضــائـي إعـالن قـضــائـي

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.

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 اعــرتاض عليه الحضور 
أمام املحكمة لتقديم اعرتاضه خالل املدة 

القانونية.

تقدم إىل محكمة مارب االبتدائية  
يوم الثالثاء بتاريخ 1443/3/6هـ 
املوافق 2022/1/11م بطلب النرش 
عــن املدعى عليه عــيل عمر احمد 
مديني يف الجريدة الرســمية وذلك 
لغرض الحضــور إىل املحكمة والرد 
عىل الدعــوى املوجهة ضده بنفقة 

زوجية من الزوج املدعى عليه.

تعلــن محكمــة مــارب االبتدائيــة  
ــأن عــىل املتهمــن:١- صامــد عــيل  ب
محمــد الحبيــي 2- عبدالرحمــن 
هانــي   -3 ســالم  قائــد  يحيــى 
ــور إىل  ــري الحض ــفيق العام عبدالش
محكمــة مــارب االبتدائيــة خــالل 
ــم  ــا ل ــة م ــن تاريخ ــهر م ــدة ش م
ســيتم محاكمتهــم غيابيــا وفقــا 
للمــواد )٢85( ومــا بعدهــا مــن 

الجزائيــة. اإلجــراءات 

ــي  ــبابية والت ــادرات الش ــل املب ــة تكت ــأن مؤسس ــز ب ــة تع ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
تحمــل ترصيــح مزاولــة النشــاط برقــم: )24/م/2018م( ومسلســل الكــرت رقــم )2( تقدمــت إىل املكتــب بطلــب 
تغيــري اســم املنظمــة مــن االســم الســابق )مؤسســة تكتــل املبــادرات الشــبابية( إىل اســم )مؤسســة املــرأة اآلمنــة 
للتنميــة ( فمــن لــه اعــرتاض عــىل ذلــك، التقــدم إىل املكتــب باعرتاضــه خــالل عــرشة أيــام مــن نــرش هــذا اإلعــالن.

إعـــالن قـــضــائــي

إعـــالن قـــضــائــي

إعـــالن قـــضــائــي

إعـــالن قـــضــائــي

إعــــــالن قـــضــائــي

ــكرية  ــة العس ــرار املحكم ــذا الق ــه وتنفي ــة بأن ــة الثالث ــة املنطق ــن نياب تعل
ــر ١٤٤3هـــ  ــاد اآلخ ــدة بتاريخ:٢٠/جم ــتها املنعق ــادر يف جلس ــة الص الثالث
ــنة ٢٠٢٠م/ج.ج  ــم ١١ لس ــة رق ــة الجنائي ــق:٢٠٢٢/١/٢3م يف القضي املواف
ــه  ــأن علي ــن ب ــي وأخري ــد الحبي ــه أحم ــر عبدالل ــة باتهام/جاب والخاص
الحضــور إىل املحكمــة العســكرية الثالثــة لحضــور جلســة محاكمتــه مــا لــم 
فســيتم محاكمتــه طبقــا إلجــراءات محاكمــة املتهمــن الفاريــن مــن وجــه 
العدالــة اســتنادا إىل نــص املــادة ٢85 ومــا بعدهــا مــن القــرار الجمهــوري 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي ــأن اإلج ــنة ١٩٩٤م بش ــم ١3 لس رق

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 استخراج بصرية بدل فاقد لبصرية رشائه 
من البائع إليــه األخ/ مهيوب عيل عبده الجهالني وذلك املبيع ســاحة 
للبناء يف قرية الحرير  شعبانية سفىل مساحتها عرشون قصبة عشاري 
واملحرر بخط وإمضاء األمن/عيل بن محمد سعيد املؤرخة بتاريخ/شهر 
رجب /1429هـ املوافق 2008/7/5م فمن لديه أي اعرتاض عليه تقديم 
اعرتاضه إىل محكمة رشق تعز االبتدائية خالل شهر من نرش هذا اإلعالن.

تعلــن محكمــة مــارب االبتدائيــة  بــأن عــىل املتهمــن:١- صامــد عــيل محمــد الحبيــي 
ــور إىل  ــري الحض ــفيق العام ــي عبدالش ــالم 3- هان ــد س ــى قائ ــن يحي ٢- عبدالرحم
محكمــة مــارب االبتدائيــة خــالل مــدة شــهر مــن تاريخــة مــا لــم ســيتم محاكمتهــم 

غيابيــا وفقــا للمــواد )58٢( ومــا بعدهــا مــن اإلجــراءات الجزائيــة.

ــخ  ــدة بتاري ــتها املنعق ــز يف جلس ــه تع ــة مقبن ــرار محكم ــذا لق تنفي
٢٠٢٢/١/١8م تعلــن نيابــة اســتئناف محافظــة تعــز بــأن عــىل املتهــم 
ــة  ــة مقبن ــور إىل محكم ــدي بالحض ــده الجن ــعيد عب ــب س عبدالرقي
االبتدائيــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن مــا لــم ســيتم 
ــادة )٢85( ومــا  ــة وفقــا لنــص امل ــه كفــار مــن وجــه العدال محاكمت

ــة. ــراءات الجزائي ــون اإلج ــن قان ــا م بعده

تقــدم إىل قلــم التوثيــق بمحكمــة غــرب تعــز االبتدائية األخ/قاســم قائــد عبده 
عــيل يحمــل بطاقــة اســتبيان برقــم )١5٠١٠3١767٠( صــادر مــن محافظــة 
إب بتاريــخ ٢٠١6/١/١٢م بالوكالــة عــن ورثــة املرحــوم/ قائــد عبــده عــيل 
الهــادي بموجــب حكــم انحصــار الورثــة الصــادر مــن محكمــة غــرب تعــز 
االبتدائيــة برقــم )6٠3( وتاريــخ ٢٠٢٢/١/١7م والوكالــة املحــررة بخــط لبيب 
منصــور اليوســفي املؤرخــة ٢٠٢٢/١/١٠م واملعمــدة بقلــم توثيــق بمحكمــة 
ــتخراج  ــب اس ــك بطل ــخ٢٠٢٢/١/١7م وذل ــم )٢77٠( وتاري ــز برق ــرب تع غ
ــادي  ــيل اله ــده ع ــد عب ــوم/ قائ ــرية رشاء املرح ــد لبص ــدل فاق ــرية ب بص
ــك  ــعيد وذل ــي س ــد ناج ــار حمي ــام عبدالجب ــاج رس ــه / الح ــع الي ــن البائ م
ــزارع  ــادم م ــعب الخ ــة يف ش ــا الكائن ــاء فيه ــاحة أرض للبن ــه مس ــع من املبي
وادي جديــد شــعبانية ســفىل تعزيــة وقدرهــا عــرش قصبــة عشــاري وكــون 
البصــرية مقيــدة لــدى محكمــة غــرب تعــز والبرصيــة محــررة بخــط األمن/ 
عبدالوهــاب قائــد أحمــد بتاريــخ ربيــع االخــر ١٤٠7هـــ واملعمدة بقلــم توثيق 
محكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة برقــم )٤٤( وتاريــخ ١٩88/8/٢٤م فمــن لديه 
ــة  ــز االبتدائي ــرب تع ــة غ ــدم إىل املحكم ــب التق ــذا الطل ــىل ه ــرتاض ع أي اع

خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن.

الصــادر  املحكمــة  قــرار  عــىل  بنــاء 
٢٠٢٢/١/٢3م  املوافــق  االحــد  بجلســة 
ــه/  ــى علي ــن املدع ــرش ع ــى الن ــذي ق وال
ــور إىل  ــد بالحض ــد زاي ــد عب ــد محم محم
محكمــة مــأرب االبتدائيــة إىل جلســة يــوم 
ــة  ــق:٢٠٢٢/٢/١3م يف القضي ــد املواف االح
املرفوعــة مــن املدعــي/ مؤسســة التويتــي 
بمديــر  ممثلــة  الهندســية  للمقــاوالت 
مجلــس اإلدارة حمــود قائــد عــيل التويتــي.

تعلــن محكمــة مقبنــة االبتدائيــة للمدعــى عليــه 
يــارس قائــد عــيل إبراهيــم الحضــور إىل محكمــة 
مقبنــة االبتدائيــة للــرد عــىل الدعــوى املرفوعة من 
املدعية/اشــواق عبــده أحمــد محمــد راجح بشــأن 
ــك  ــر وذل ــة والهج ــا للغيب ــد نكاحه ــخ عق فس
بالقضيــة الشــخصية رقــم )6( لســنة ١٤٤3هـــ 
ــم ســيتم  ــخ النــرش مــا ل خــالل شــهر مــن تاري
الســري يف إجــراءات القضيــة بوجــه منصــور وفقــا 
ــذ  ــات والتنفي ــون املرافع ــن قان ــادة )٤5( م للم

ــنة ٢٠٠٢م. ــم )٤٠( لس ــي رق املدن

 تقــدم إىل محكمــة رشق تعــز االبتدائيــة  املدعــي/ 
بطاقــة  يحمــل  إبراهيــم  أحمــد  عبدالباســط 
ــم  ــخ 2007 ورق ــز تاري ــن تع ــادرة م ــخصية ص ش
ــه/  ــم ابنت ــح اس ــب تصحي )04010063794( بطل
ــم هــزاع حيــث  رقيبــة عبدالباســط أحمــد إبراهي
أن ابنتــه املذكــورة قامــت بقطــع وثيقــة اســتبيان 
باســم/ رقيبــة بــدر محمــد عبداللــه مفضــل وهــو 
ــة  ــن املحكم ــب م ــح وطل ــا الصحي ــس والده لي
ــدون يف  ــح امل ــم الصحي ــمها إىل االس ــح اس تصحي
ــد  ــط أحم ــه عبدالباس ــية/ رقيب ــا الدراس وثائقه
ــه  ــرتاض أو يلحق ــه أي اع ــن ل ــم هزاع.فم إبراهي
رضر مــن جــراء هــذا التصحيــح التقــدم بــه 
ــه  ــة بتاريخ ــدة القانوني ــالل امل ــة خ ــام املحكم أم

٢٠٢٢/١/٢3م. ــق  املواف ١٤٤3/6/٢٠هـــ 

ــارية  ــد س ــد محم ــا محم ــن ليبي تعل
ــوس  ــهادة البكالوري ــدان ش ــن فق ع
قســم فيزيــا تربيــة فعــىل مــن وجدهــا 
عليــه إيصالهــا إىل قســم الفيزيــاء 

ــبأ. ــم س ــة إقلي بجامع

ــة  ــرار محكم ــىل ق ــاء ع بن
مــأرب االبتدائيــة الصــادر 
بتاريــخ  الخميــس  يــوم 
املوافــق  ١٤٤3/6/١7هـــ 
20/1/2022م والــذي قــى 
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 
١٤٤3/7/٩هـــ  بتاريــخ: 
يف  املوافــق:٢٠٢٢/٢/١٠م 
اتعــاب  تســليم  القضيــة 
محامــاة واملنظــورة لــدى 
املحكمــة وذلــك خــالل مــدة 
ــخ  ــن تاري ــابيع م ــة أس ثالث

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ن

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه يف يــوم الخميــس املوافــق 28/1/2022م تم عقــد االجتمــاع التأســييس الثاني 
لجمعيــة شــباب مدغــل االجتماعيــة الخرييــة والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس لجمعيــة شــباب مدغــل االجتماعيــة 

الخرييــة وقدتــم تعيــن أعضــاء مجلــس األمنــاء  ولجنــة الرقابــة والتفتيــش بالقــرار اإلداري رقــم )١( للعــام ٢٠٢٢م

أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

م/ االجتماعيشاكر صالح سعيد االقرع 5رئيس الجمعيةمحمد عيل ربيش كعالن 1

م/ إعالم وعالقاتطه درهم ناجي كعالن6األمني العامناجي صالح محمد الصفري2

دائرة املرأةقدريه صالح محمد االشموري7م/ مايلمحمدأحمد ناجي األقرع3

املدير التنفيذيعبدالله صالح سعيد رشهان4

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

عضوصالح ناجي صالح الصفري3رئيس اللجنةعامر سعيد محمد عميسان1

مقرراهائل سعيد محمد رقيبان2

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــارب بأنــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق ٢٠٢٢/٢/١م تــم عقــد االجتمــاع التأســييس الثالــث 
لجمعيــة مؤسســة كافــل اإلنســانية التنمويــة الخرييــة والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس ملؤسســة كافــل اإلنســانية 

التنمويــة الخرييــة وقدتــم تعيــن أعضــاء مجلــس األمنــاء  ولجنــة الرقابــة والتفتيــش بالقــرار اإلداري رقــم )١( للعــام ٢٠٢٢م

أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالســمماالختصاصاالســمم

م/ إعالم عبدالحميد عيل احمد الشامي 6رئيسـاًصالح عيل محمد معوضة 1

ًمبارك سالم العازمي2 م/عالقاتعبدالرب عيل محمد معوضة7نائبـا

م/ املشاريععيل صالح أحمد الشلييل8األمني العامخالد عبده مجمل الظبي3

السكرتاريةناجي خالد عبده مجمل9املدير املايلعبدالحافظ حميد عيل الظرايف4

خدمات ومتابعةعبدالله محمد صالح العابديم/ النازحنيرمزي محمد صالح العابدي5

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش

االختصاصاالســمماالختصاصاالســمم

عضواًصدام حمود مسعد املجذوب3رئيسامطيع أحمد عبده العمييس1

عضواًجالل عبده محمد البعداني2

تعلــن الجمعيــة الخرييــة لتعليــم القــران الكريــم بأســماء الفائزيــن يف عضويــة الهيئــة اإلداريــة ولجنــة الرقابــة والتفتيــش بعــد عقــد اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة كالتــايل:

أوال: أعضاء الهيئة اإلدارية:

االختصاصاالسممالصفةاالسمم

ًالشيخ/ صالح حسن صالح الحواني1 م/ املواردأ.مروان عبدالله محمد صرب 6رئيسا

م/عالقاتد.بندر أحمد محمد الخرض7نائب الرئيسد. وليد أحمد عبدالحبيب بن زياد 2

م/ املشاريعأ.ملوك محمد مصلح الرادعي8األمن العامأ.عبدالحليم عبدالله محمد الهجري3

منصــور 9م/ املايلأ.عبدالغني محمد أحمد محمد4 أ.نجودحميــد 
نــي ا لقطو ا

قطاع املرأة

م/ الفرعأ.إسماعيل عبده قاسم أحمد10م/ التعليمد.عبداملنان عيل محمد سعيد5

م/ ثقايفد. خديجة عيل عبدالله منرص11

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش

االختصاصاالســـــمماالختصاصاالســـــمم

ًد.حسن محمد وهيط3رئيساد.عبدالفتاح مطهر أحمد البرصاوي1 عضوا

عضواد.محمد حمود عبدالله البكري2
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أكد أن جرائم المليشيات ضد المدنيين تستدعي تصنيفها منظمة إرهابية

نائب الرئيس: أبناء شعبنا بتكاتفهم
واصطفافهم على موعد مع النصر 

اثناء استقباله منسق الشؤون اإلنسانية والمدير القطري لبرنامج األغذية العالمي

رئيس الوزراء يشدد عىل رضورة منع املليشيا 
من هنب املساعدات اإلنسانية 

أكد فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، أن محافظة 
تعز كانت وستظل حاملة مشاعل التنوير 
والفكر والثقافة واإلبداع، ولن تنحرف يوماً 
عن مســارها املعهود منذ األزل.. مشيداً 
باملواقف املرشفة ألبناء تعز ودفاعهم عن 
الثورة والجمهورية واملكتسبات الوطنية.
وأشاد رئيس الجمهورية خالل إجرائه 
اتصاالً هاتفياً بمحافظ محافظة تعز نبيل 
شمسان، باالنتصارات التي حققها أبطال 
الجيش الوطني يف مواجهة مليشيا الحوثي 
املدعومة من إيران بإســناد أخوي من 
األشقاء يف تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية الســعودية ومشــاركة 

دولة اإلمارات العربيــة املتحدة.. مثمناً 
االلتفاف الشعبي ووحدة الصف الوطني 

يف املحافظة.
أطلع فخامــة الرئيس خالل االتصال، 
عىل تطــورات األوضــاع يف املحافظة، 
والوقوف عىل ســري العمليات العسكرية 
واالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش 
الوطنــي ورجال املقاومة الشــعبية يف 

مختلف جبهات املحافظة.
واستمع رئيس الجمهورية، من محافظ 
تعــز إىل رشح واف عن ســري العمليات 
العســكرية واالنتصارات التي يحققها 
أبطال الجيش الوطني مسنوداً بمقاتالت 
التحالف العربي، وكذا األوضاع الخدمية 

والتنموية يف املحافظة، وجهود السلطة 
املحلية يف تطبيع األوضاع وإرساء دعائم 
األمن واالستقرار وتقديم الخدمات العامة 

للمواطنن.
وأشــار فخامة الرئيــس، إىل أهمية 
محافظة تعز وما تمثله من ثقل سيايس 
وثقايف عىل اليمن بشــكل عام.. مشدداً 
عىل أهمية بذل الجهــود املمكنة لتقديم 
أفضل الخدمات ألبناء املحافظة السميا 
يف الجوانب التعليميــة والصحية واملياه 
والكهربــاء والطرق.. مؤكــداً حرص 
الحكومــة واهتمامهــا بمحافظة تعز 
كســائر املحافظات املحــررة وأن تنال 
حصتها من الخدمات واملشاريع الخدمية 

والتنمويــة.. موجهــاً الحكومة بإيالء 
محافظة تعز االهتمام الــالزم، وكذلك 
وجه قيادة السلطة املحلية عىل بذل مزيد 
من الجهود ملا من شأنه خدمة أبناء تعز 

ومعالجة مشكالتهم.
من جهته، أكد محافظ تعز وقوف أبناء 
املحافظة إىل جانب الرشعية الدستورية 
وجيشــها الوطني ومقاومتها الباسلة 
حتى تحريــر كامل الــرتاب اليمني من 
دنس العصابة الحوثية االرهابية الباغية..
مثمناً اهتمام فخامة الرئيس بمحافظة 
تعــز ومتابتعــه املســتمرة لتطورات 
األوضاع والعمليات العسكرية  يف جبهات 

املحافظة.  

أشاد نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح، 
باملالحم والبطوالت الخالدة التي 
سطرها أبطال الجيش والعمالقة 
واملقاومة الشعبية ورجال القبائل، 
وما أحرزوا مــن انتصارات عىل 
مليشــيات اإلرهــاب واالنقالب 
الحوثية اإليرانية، بدعم ومساندة 
أخوية من األشقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وأكد نائب الرئيس، أن الجرائم 
املستمرة التي ترتكبها مليشيات 
إيران بقصفها املدنين والنازحن 
يف مأرب بالصواريخ الباليســتية 
والطائــرات املســرية، وتحويل 
بالدنا منصة الستهداف األشقاء 
يف السعودية واإلمارات، تستدعي 
موقفــاً دولياً حازمــاً بالتعامل 
مع الجماعــة كمنظمة إرهابية 

وفرض عقوبات رادعة عىل قياداتها 
وداعميها يف طهران.

جاء ذلك خالل إجرائه، اتصاالً هاتفياً 
بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان 
العرادة، لالطالع عىل املستجدات واألوضاع 

املختلفة يف املحافظة.
واستمع نائب الرئيس خالل االتصال، 
إىل الجهود املبذولــة يف تلبية احتياجات 
املواطنن والنازحن، مهنئاً قيادة السلطة 
املحلية وأبناء املحافظــة باالنتصارات 
العظيمة التي حققهــا أبطال الجيش 
الوطني والعمالقة وأبناء القبائل األحرار 

يف جبهات جنوب املحافظة.
من جانبه، تطرق محافظ املحافظة إىل 
جملة من املواضيع املتعلقة باملحافظة، 
مشرياً إىل استبسال األبطال وتالحم قوات 
الجيش والعمالقــة والقبائل واملقاومة 
الشعبية يف معركة التحرير ودحر مليشيات 
إيران وإنهاء جرائمهــا بحق املدنين يف 

عموم محافظات الجمهورية.  
ويف ســياق متصل، أكــد نائب رئيس 
الجمهورية الفريق الركن عيل محســن 
صالح، بــأن أبنــاء الشــعب اليمني 
بتكاتفهم واصطفافهم ووقفة أشقائنا 

األوفياء يف التحالف، عىل موعد مع 
النرص وهزيمة مليشــيا طهران 
الحوثيــة التي تســتمر يف تهديد 
حياة اليمنين وتجويعهم وتقييد 
حرياتهم وممارسة أبشع الجرائم 
بحق املدنين والنازحن، عالوة عىل 
أعمالها اإلرهابية التي تســتهدف 
األشقاء ومصالح األصدقاء وممرات 

املالحة الدولية. 
حاء ذلك خــالل إجرائه، مطلع 
األســبوع الجاري، اتصاالً هاتفياً 
بالعميد يارس مجيل قائد محور علب 
قائد اللواء 63 مشــاة ملتابعة سري 
العمليات العسكرية واالطمئنان عىل 

أحوال املقاتلن األبطال. 
وأشــاد نائب الرئيس، ببسالة 
املرابطن يف املحــور من مختلف 
الوحدات وثباتهم يف مواجهة مليشيا 
االنقالب الحوثية الطائفية اإليرانية، 
معرباً عن بالغ التقدير لألشقاء يف 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم 
املستمر لجهود اســتعادة الدولة ودحر 

االنقالب وردع مرشوع إيران التخريبي. 
من جانبه، تطرق قائــد محور علب 
إىل املســتجدات امليدانية وجهود األبطال 
البواســل وبدعم من التحالــف يف ردع 
اعتداءات املليشيات االنقالبية وتكبيدها 
خســائر فادحة، منوهاً إىل ما يتحىل به 
املقاتلون من معنويــات قتالية وعزائم 
عالية يف تحقيق التقدم امليداني واستكمال 
التحرير والدفاع عن الثورة والجمهورية.  

شــدد رئيس الوزراء الدكتور معــن عبدامللك، عىل رضورة 
استكمال كافة قواعد التدقيق ملنع نهب املساعدات اإلنسانية 
وحماية قوائم املستفيدين حتى ال تتعرض األرس املستفيدة منها 
لالبتزاز من قبل مليشيا الحوثي مقابل تجنيد أطفالهم، وهو 
ما نبهت منه الحكومة سابقا ووضحه فريق الخرباء يف تقريره 
األخري عن توثيقه لحاالت تم ابتزاز أرس باملساعدات املالية مقابل 
تجنيد أطفالهم.. مشرياً إىل أهمية توزيع املساعدات اإلنسانية 
وفقا لدراسات ميدانية تراعي االحتياج الفعيل، وخاصة للفئات 

األكثر ضعفا مثل النازحن والنساء واألطفال. 
جاء ذلك خالل استقباله، االثنن املايض، بالعاصمة املؤقتة 
عدن، املنســق املقيم لألنشــطة التنفيذية ومنسق الشؤون 

اإلنسانية لألمم املتحدة لدى اليمن ديفيد جريسيل.

وجرى خالل اللقاء مناقشــة القضايــا املتصلة بالوضع 
اإلنســاني والعوائق املفتعلة من قبل مليشــيا الحوثي أمام 
املنظمات اإلنسانية لعرقلة ونهب املساعدات، وتسخريها لخدمة 

أجندتها يف التجنيد وتمويل ما تسميه املجهود الحربي. 
كما جرى استعراض خطة االستجابة اإلنسانية للعام الجاري 
والتنسيق بن األمم املتحدة والحكومة لحشد التمويل الالزم لها 
وتنفيذها حسب األولويات امللحة، إضافة إىل قضية خزان صافر 
النفطي، والضغوطات املطلوبة إللزام مليشيا الحوثي بتمكن 
الفريق األممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة 

بيئية وشيكة هي األكرب يف العالم. 
وأكد رئيس الوزراء، عىل رشاكة الحكومة مع األمم املتحدة 
لالســتجابة لألولويات امللحة وأن تدمج فيها برامج تنموية 

دماج يؤكــد أهمية العمل املشــرتك 
الســتعادة دور الحكومة وإعــادة بناء 

مؤسسات الدولة
أكد أمن عام مجلس الوزراء املهندس 
مطيع دماج، أهمية العمل املشرتك من أجل 
ضمان استعادة دور الحكومة يف املجتمع 
وإعادة بناء مؤسسات الدولة مع مراعاة 
استيعاب املتغريات الراهنة.. مشددا عىل 
رضورة االلتزام بتوجيهات رئيس الوزراء 
الدكتور معن عبدامللك، بخصوص أهمية 
التقيد باملحددات واللوائح والقوانن عند 

إعداد املشاريع وتقديمها للدولة.
جاء ذلك أثناء تدشينه، أمس األربعاء، يف 
العاصمة املؤقتة عدن، اللقاء التشاوري 
الحكومي لقيادات األمانة العامة ملجلس 
الوزراء ومنســقي الــوزارات والجهات 
الحكومية ذات العالقة، الذي تنظمه أمانة 

رئاسة الوزراء.
ونوه أمن عام مجلس الوزراء، بأهمية 

التعاون والتنســيق التــام بن مختلف 
الوزارات والجهــات الحكومية واألمانة 
العامة لرئاســة الوزراء واالستفادة من 
الخربات والكوادر لحل أي إشــكاليات، 
والعمل عىل تنفيذ قرارات وخطط مجلس 
الوزراء من خالل قيــام كل وزارة وجهة 
حكومية بمهامها ومسؤولياتها املنوطة 

بها عىل أكمل وجه.
وأكــد دمــاج، أهمية خــروج اللقاء 
بالتوصيــات املهمة الكفيلة بتحســن 
األداء وتعزيز آليات ومفاهيم التنســيق 
والتعامل املشرتك بن مختلف أطراف العمل 
الحكومي، ملا من شأنه أن ينعكس إيجابيا 
عىل مستوى معالجة أي إشكاليات والتغلب 
عليها وتحســن األداء الحكومي بصورة 

شاملة.
ويناقش اللقاء التشــاوري، عىل مدى 
يومن، عدداً من القضايا املتعلقة بأنشطة 
ومهــام األمانة العامة لرئاســة الوزراء 

والوزارات والجهــات الحكومية، وإقرار 
الخطط العامة التي من شأنها املساهمة 

باإلصالح اإلداري بمؤسسات الدولة.
وتشمل محاور اللقاء، تنظيم املوضوعات 
املقدمة ملجلس الوزراء، وقواعد وأوصاف 
مرشوع القرار املقدم ملجلــس الوزراء، 
وخطة عمل مجلس الوزراء الســنوية، 
ومستوى تنفيذ الخطة، وتقييم مستوى 
تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء، ودور 
األمانة العامــة للمجلس، وخطط العمل 
والتقييمات الحكومية، ومتطلبات أعمال 
التنســيق وعالقة االتصال بن الوزارات 
واألمانة العامة ملجلس الوزراء، ومرجعيات 
أعمال األمانة العامة لتنظيم أعمال مجلس 

الوزراء.
من جانبه، قال األمن العام املســاعد 
ملجلس الوزراء رئيس اللجنة التحضريية 
للقاء التشــاوري عزيز نارش: "إن اللقاء 
يهدف لإلسهام بتحسن األداء الحكومي 

وتجويد مخرجات عمل مجلس الوزراء، 
وتعزيز عالقة التنسيق والتكامل والعمل 
املشرتك بن جهاز مجلس الوزراء من جهة 
والوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة 

من جهة أخرى".
وشــدد عىل أهمية اللقــاء يف االرتقاء 
بعمل األمانة العامة ملجلس الوزراء وكافة 
الوزارات والجهــات الحكومية وتحقيق 
النتائج املمتــازة واألهداف املرجوة وفقا 
للخطــط املوضوعة واملحــددة.. منوها 
بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهوريــة بخصوص 
تفعيل التنسيق بن الوزارات واملؤسسات 

الحكومية يف العاصمة املؤقتة عدن.
وأثرى املشــاركون، اللقاء التشاوري 
بالعديد من املالحظات واملقرتحات القيمة 
التي ستساهم بشكل إيجابي يف تحسن 
مستوى األداء الحكومي بمختلف املجاالت 

والقطاعات. 

خالل تدشينه اللقاء التشاوري لقيادات األمانة العامة لمجلس الوزراء 

دماج يؤكد أمهية العمل املشرتك الستعادة دور احلكومة وإعادة بناء مؤسسات الدولة

ثمن االلتفاف الشعبي ووحدة الصف الوطني في المحافظة

رئيس اجلمهورية يشيد بانتصارات أبطال اجليش الوطني يف جبهات تعز

مستدامة تساهم يف توفري فرص العيش والعمل.. مجدداً موقف 
الحكومة الثابت برضورة رسعة حل اإلشكالية الخاصة بخزان 
صافر النفطي وعدم السماح للمليشيات الحوثية باستخدامه 

كورقة ابتزاز سياسية. 
بدوره، أكد منسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن، 
عىل الرشاكة مع الحكومة لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية، 
الفتاً إىل أنه يجري اآلن العمل عــىل التحضري ملؤتمر املانحن 
لتأمن التمويل الالزم لتنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية ٢٠٢٢. 
وأشاد بالتسهيالت التي قدمتها الحكومة ومستوى التنسيق مع 

الوزارات واملؤسسات الحكومية والسلطات املحلية. 
ويف سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الدكتور معن عبدامللك، 
عىل أهمية التقييم الدوري ملشاريع وتدخالت برنامج األغذية 
العاملي بما يضمن وصول املســاعدات ملستحقيها وتقييم أثر 
املساعدات يف تخفيف املعاناة اإلنســانية، وتحديد األولويات 
وفق االحتياجات القائمة بالتنسيق مع الحكومة.. مؤكدا أهمية 
الرشاكة مع املؤسســات الوطنية يف مراحل التخطيط وتنفيذ 

وتقييم املشاريع.
وأشاد الدكتور معن عبدامللك، خالل استقباله، الثالثاء، املدير 
القطري لربنامج األغذية العاملي لوران بوكرا، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، بمساهمة الربنامج ومساعداته اإلنسانية الفاعلة.. الفتا 
إىل رضورة رفع مستوى التدخالت اإلنسانية العاجلة للمواطنن 
والنازحن خاصة يف املناطق التي تشــهد اعتداءات إجرامية 

متكررة من قبل مليشيا الحوثي.
واطلع رئيس الوزراء، من املسؤول األممي عىل أعمال الربنامج 
يف توزيع الغذاء واملساعدات النقدية، وجهود االستجابة للمناطق 

املحتاجة وآلية تحديد املستفيدين، ومستوى تمويل املشاريع.
بدوره، أكد املدير القطري لربنامج األغذية العاملي، أن الربنامج 
يدير ما يزيد عن 6٠ باملائة من الدعم اإلنســاني.. مشــريا إىل 
االلتزام باســتكمال آلية البصمة لضمان وصول املساعدات 
اإلنسانية.. مشــيدا بالدعم املقدم من الحكومة لتسهيل عمل 

وأنشطة الربنامج يف اليمن.  
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أكد عدد من القيادات العســكرية أن 
استشــهاد، رئيس هيئة العمليات اللواء 
الركــن نــارص الذيباني أشــعل جذوة 
االنتصارات، التــي يحققها اليوم أبطال 
الجيش الوطني ورجال املقاومة يف مختلف 

جبهات جنوب وغربي مأرب. 
وأجمعــوا يف النــدوة الفكريــة التي 
أقامتها دائــرة التوجيه املعنوي ومحور 
إب واملجلس األعــىل ملقاومة إب بمدينة 
مأرب التي حملت عنوان )الفريق الركن 
نارص الذيبانــي.. قيادة..فكر.. نضال( 
أجمعوا عىل أن الشــهيد القائد الذيباني 
كان الصخرة التي تحطمت عليها أحالم 
مليشيا إيران الحوثية، والسد املنيع الذي 

وقف أمام تقدمات املليشيا نحو مأرب. 
ويف الندوة وصف اللــواء الركن محمد 
الحبيي، مستشار وزير الدفاع الشهيد 
القائد الذيباني بأنه كلية جامعة يف النضال 
العسكري أعجز القادة ممن سيأتي بعده. 
وأكد الحبيــي، أنه لم يــر يف حياته 
شــخصاً بمثل جدية ومثابرة وشجاعة 
أبو منري، منوهاً أن "الشهيد أصبح رمزاً 
للجمهورية بما حملــه من فكر ونضال 

وتضحية". 
إىل ذلك عّدد قائد محور إب العميد الركن، 
أحمد البحش بعضاً مــن صفات القائد 
الشهيد الذيباني قائالً:" لقد كان الشهيد 

بمثابة الجندي واملخطط االســرتاتيجي 

عىل مستوى وزارة الدفاع، فتجده ضابط 

مدفعية، وتجده ركن اســتطالع، فكان 

يقوم بكل األدوار يف املعارك". 

وأشــار العميد البحش إىل أن الشهيد 

وهو ما يزال يف كلية الدفاع الوطني للعلوم 

العسكرية قبل عدة سنوات، وهو يحرص 

عىل جمع معلومات حــول تمدد الخطر 

اإليراني وأثره عىل اليمن والوطن العربي". 

فيما أكد مدير دائرة التوجيه املعنوي 

يف القوات املســلحة، العميد الركن أحمد 

األشــول، أن الشــهيد الذيباني "نارص 

الجمهورية" حمــل عىل كاهله مرشوع 

الدفاع عن الوطــن واألمة، وظل يصول 

ويجول ويقاتل مليشيا الحوثي يف مختلف 

الجبهات حتى استشهد مقبالً غري مدبر".  

وأشار "أن دماء الشهيد القائد ودماء 

الشــهداء كانت وقوداً لالنتصارات التي 

يسطرها أبطال الجيش الوطني وألوية 

العمالقة واملقاومة الشــعبية وكل أبناء 

اليمن الرشفاء بمساندة التحالف العربي". 

وتحدث األشول يف الندوة التي تتزامن 

مع إحياء أربعينية الشهيد القائد الفريق 

نــارص الذيباني، عن عدد مــن املناقب 

واملواقف البطولية للشــهيد، حيث كان 

يبث الحماس ويرفع املعنويات يف نفوس 

األبطال كل ما سمعوا باسمه، أو بصوت 

ندائه يف أجهزة االتصــاالت"، مضيفاً": 

عرفته كل الجبهات واملواقع واحتضنته 

املتارس، وهو ينكل بمليشــيا اإلرهاب 

اإليرانية أشــد تنكيل، حتى أن صوته أو 

اســمه "أبو منري" كان يقذف يف قلوب 

األعداء الحوثيــن الرعب، وكانت تدق يف 

أوصالهم املخاوف كل ما سمعوا به حتى 

وإن لم تبدأ املعركة". 

وأضاف مدير دائرة التوجيه املعنوي "أن 

أحرار اليمن يحيون أربعينية الشهيد أبو 

منري، فيما مليشيا الحوثي تقيم مآتمها 

يف مهلك ســيدها اإليراني حسن أيرلو يف 

عاصمتنــا املختطفة، وشــتان بن هذا 

وذاك". 

من جهته تحــدث العقيد خالد الفرح 

حــول البعد القومي والفكري للشــهيد 

الذيباني، من خالل عرضه لرسالة الشهيد 

التي نال عليها زمالة كلية الدفاع الوطني 

واملوســومة بعنوان )التدخل اإليراني يف 

املنطقة العربية وخطره عىل األمن القومي 

اليمني والعربي واسرتاتيجية مواجهته(.

  توفيق الحاج

ياله من وجع ويالها من خسارة حن يرحل 

عن دنيانا األبطــال واألخيار وهم يقارعون 

مليشــيا البغي والعار الحوثيــة دفاعاً عن 

كرامتهم وحريتهم.. ال وجــه للمقارنة بن 

األخيار واألرشار وألف ألف هلفوت ومتربدق 

ومسخ من املليشيا اإلرهابية ال يساوي شسع 

نعل بطل من األبطال الشــهداء من الجيش 

الوطني .. لكن يكفيهم ويكفينا رشفا ومجدا 

ورفعة أنهم استشــهدوا دفاعــا عن الدين 

والوطن.

منتصف األسبوع املايض غادر دنيانا أسد من 

أسود الجيش الوطني بطل مجاهد ومناضل 
صامد منذ البدايــات األوىل فريد يف مواقفه 
استثنائي يف شجاعته وإقدامه صال وجال يف 
مختلف جبهات القتال ومواقع الكرامة ليلقى 
ربه صلبا شجاعا ثابتا لم تزعزعه املعارك ولم 

ترهبه قسوتها.
يف ذلك اليوم املهيب ترجل البطل عارف اركان 
حرب كتيبة الدفاع الجــوي الرائد/ عاطف 
شــهيدا مجيدا ونال رشف الشهادة كأعىل 
وسام يف هذه الحياة وهو يلقن مليشيا الحوثي 
اإليرانية دروساً عظيمة يف الصمود والبطولة 

وحب األوطان والدفاع عن الدين والعرض.
وأنا أكتب هــذه الحروف ال أدري هل أرثيه 
أم أرثي نفيس وأرثي أصدقاءه الذين فاجأهم 

رحيله أما هو فقد كان شعاره:
حتى الصواريخ ما عادت تروعنا

يف وجهها اليوم قد رصنا صواريخا
إن يكتب الحرب تاريخ القرون فمن

 دمائنا الحمر سطرنا التواريخا
فما تركتم لنا دربا لنســلكه

غري املنايا فجئناها شماريخا
رحمك الله أيها البطــل عارف لقد عرفت 
الحق فلزمت وثبت لم تستسلم لعبث مليشيا 
الحوثي ولم تقبل باإلمامة الجديدة ولم ترض 
بالقعــود مع الذين قعدوا ولــم ترتك مجاال 
لألفكار املوبــوءة تعبث بمبادئــك الوطنية 
ومعتقداتك الدينية بل قررت مواجهة الطغيان 

بعزم وإقدام.

فانطلقت إىل ميادين الرشف وساحات املجد 
أســدا هصورا رافعا راية العز بعد انكسار 
والتحقت بثلة األحرار الذين تجمعوا من أقطار 

اليمن وشكلوا نواة الجيش الوطني.
رحمك الله يا عارف خضت أرشس املعارك 
للدفاع عن مدينة مارب وشــاركت يف تحرير 
محيطها ودحر مليشيا الحوثي وأرويت بدمك 
أرض الكفاح واعتدت عىل الجراح وعشــقت 
لظى الحرب ومنازلة البغي ونذرت نفســك 
لله والوطن وظليت تســطر املالحم وتتقدم 
الصفوف تخط بدمــك الطاهر تاريخ وطن 

ومستقبل شعب حتى اللحظة األخرية.
رحمك الله يا عارف عاطف لروحك الخلود يف 
علين والرحمة والغفران والرضوان والقبول.

ناقشــت دائــرة الخدمــات الطبية 
العســكرية، مع رئيس هيئة مستشفى 
مأرب العام، الدكتــور مياز عبدالرحمن 
اليوسفي، سبل التنسيق والتعاون املشرتك 
لتعزيز دور الخدمــات الصحية املقدمة 

لجرحى الجيش الوطني واملقاومة.   
وأكد نائب مدير دائرة الخدمات الطبية 
العســكرية العميد دكتور محمد عبده 
عيىس أن اللقاء الذي جمع قيادة الدائرة 

مع الدكتور اليوســفي خلص إىل توفري 
األدوية واملستلزمات الطبية املتوفرة لدى 
الدائرة لهيئة مستشــفى مأرب حسب 

اإلمكانيات. 
مشرياً إىل أن ذلك يأتي يف إطار التعاون 
والتنسيق بن مختلف القطاعات الطبية 
والصحيــة وبتوجيهات من قيادة وزارة 
الدفاع ورئاســة هيئــة األركان العامة 

ورئاسة هيئة اإلسناد اللوجستي.

شهد محافظ حرضموت، قائد املنطقة العسكرية 
الثانية، اللواء الركن فرج ساملن البحسني، الثالثاء 
املايض بمدينة املــكال، حفل تخرج الدفعة الرابعة 
من دورات األمن والرشطة التنشيطية، وكذا دورة 

االستجداد باملنطقة العسكرية الثانية.
ويف الحفل قّدم الخريجون عرًضا عسكريًا مهيبًا 
للرسايا املتخرجة؛ شــمل اســتعراضاً ملجموعة 
الكروســفت، وما تدربوا عليه من بناء جسماني 
عال، وحركات الجمباز، ورفع األثقال، وغريها من 

الحركات الرياضية والجسمانية.
كما قّدموا عرضاً للتدخــل الرسيع، ومحاكات 
عملية املداهمــة واالقتحام للمبانــي املفتوحة، 
وتخليص الرهائــن، ومكافحة اإلرهاب؛ عرب قوة 
تدربت عىل مختلف الفنون القتالية والعســكرية، 
والتعامل مــع األلغام والفخــاخ والكمائن، كذا 

املطاردات واالقتحام.
ويف الحفل ألقــى محافظ املحافظــة " كلمة 
للخريجن، اشــار فيها إىل أن الحفل تميّز بإظهار 
القدرات والكفاءة ومســتوى التدريب العايل الذي 
وصل إليه منتســبو األمن والوحدات العسكرية، 
مبيناً أن ذلــك محل اعتزاز وفخــر لحرضموت 
وقيادتها السياسية وللتحالف العربي، وقال: "اليوم 
يأتي هذا التخرج وحرضمــوت يف أمس الحاجة 
إليكم للتغلب عــىل املصاعب، وإيقاف املخططات 
املعادية"، وأضاف أن هذه القوة وبمستوى تدريبها 
وجاهزيتها والتفــاف املجتمع حولها ودعمه الال 
محدود لها سيجعل من حرضموت الصخرة التي 

تتحطم عليها كل املؤامرات التي تحاك ضدها.
وشدد محافظ حرضموت عىل القادة باالهتمام 
بالرسية يف الجيوش واألجهــزة األمنية، مبينًا أنه 

تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة القضايا الرسية 
العسكرية واألمنية، بهدف التخلص من أي ترسيب 
للمعلومات األمنية والعسكرية واالقتصادية التي 

تهم حرضموت.
وأوضح أنه تم تشــكيل لجنة عسكرية ملتابعة 
قضايــا التجنيد غري القانونــي يف بعض املواقع، 
والرفع بتقارير لقيادة الســلطة واقرتاح املخارج 
واإلجراءات التي يجب أن تتخذها الســلطة يف هذا 
الجانب، مؤكًدا أهمية أن تكون القوة العســكرية 
مؤسسة بشكل نظامي، ونبّه من التعامل مع فكرة 
التجنيد غري القانوني، معــربًا عن ثقته من تفّهم 

القائمن عىل العمل فهم هذه الرسالة.
وبّن محافظ حرضموت أن قيادة السلطة لديها 
إمكانية تجنيد 10 آالف جندي بموجب توجيهات 
فخامة الرئيــس عبدربه منصــور هادي رئيس 

الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، عىل أن 
يتم تجنيد 5 آالف يف املنطقة العســكرية الثانية 
ومماثلة للمنطقة األوىل، إىل جانب إمكانية تجنيد 
6 آالف جندي يف إدارتي األمن والرشطة بالساحل 

والوادي.
وعرّب محافظ حرضموت عن خالص شــكره 
وتقديره ملدربــي الدورة عــىل إنجاحهم للدورة، 
ولقيــادة لواء الريــان عىل كل الجهــود املبذولة 
والتسهيالت املقدمة يف سبيل إنجاح هذه الدورة، 

وحيّا الخريجن وبارك لهم بمناسبة تخرجهم.
من جانبه نّوه القائم بأعمال املدير العام لألمن 
والرشطة بســاحل حرضموت، العميد سعيد بن 
دويس بالدور املعول عىل الخريجن، من خالل رفد 
األمن والرشطة بالجنود األكفاء، معربًا عن اعتزازه 
ملا وصلت إليه إدارة األمن من نقلة نوعية يف التدريب 

والتأهيل، وقال يف خطابــه للخريجن: إن الوطن 
وميدان العمل بحاجة إليكم وإلخالصكم يف العمل 

واملهام وخدمة حرضموت.
ويف ختام الحفل؛ كّرم املحافظ القائد "البحسني" 
أوائل الخريجن يف الدورة، واملتفوفن فيها، وسلمهم 
الشهادات التقديرية والجوائز العينية، كذلك املدربن 
الذين بذلوا جهوًدا إليصال كافة املعلومات واملعارف 

واملفاهيم ملنتسبي الدورة.
حرض الحفل؛ رئيــس أركان حــرب املنطقة 
العســكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم 
عويضان، رئيس العمليات املشرتكة العميد الركن 
سليمان صالح بن غانم، ورئيس عمليات املنطقة 
العميد محمد عمر اليميني، وقادة األلوية والوحدات 
ورؤساء الشعب باملنطقة العسكرية الثانية، ومدراء 

عموم األجهزة األمنية بساحل حرضموت.

حمافظ حرضموت يشهد حفل خترج دفعة جديدة من دورات األمن والرشطة واجليش

 اخلدمات الطبية العسكرية تناقش سبل تعزيز اخلدمات يف ندوة فكرية.. قيادات عسكرية: الشهيد اللواء الذيباين قائد بدد أحالم مليشيا إيران احلوثية بمأرب
املقدمة جلرحى اجليش يف هيئة مستشفى مأرب

عارف عاطف... الشهيد احلي
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* بدايًة لــو تحدثونا عن أخر االنتصارات التي 
يسطرها أبطال الجيش الوطني يف مختلف الجبهات 

بدءاً من جبهة جنوب مأرب؟
الحقيقة االنتصارات متتالية يف مختلف جبهات 
العزة والكرامة، وآخرها مــا تحقق من تحرير 
مدينة حريب ومديرية عن شبوة وكذا التقدمات 
نحو ملعاء والسيطرة نارياً عىل معسكر أم ريش 

جنوبي مأرب.
وقبل ذلك كانت االنتصارات يف السلسلة الرملية، 
فخالل الفرتة املاضية حررت قواتنا من الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية أكثر من 30 إىل 40 
كيلو، وتم السيطرة عىل أكثر من 20 موقعا، وتم 
دحر املليشيا منها وصوالً إىل الردهة والفليحة مع 

إطباق الحصار عليها يف البلق الرشقي.
فنستطيع القول ان قواتنا انتقلت من الدفاع 
إىل الهجوم املطور، وذلك بعد أن كانت قواتنا قد 
رصدت أماكن لتكون محارق ملليشــيا الحوثي، 
سواء كان ذلك يف ذنه أو البلق الرشقي، حيث خرس 
العدو كل إمكانياته البرشية والعسكرية، وخالل 

األيام األخرية بدأ العدو بالرتاجع كثرياً.
وأصبحت قواتنا تتعامل بجدارة وتدير املعركة 
باقتدار، كمــا أن أبطال قــوات العمالقة عىل 
ميرسة من قواتنا يف حريب وتتعامل بوترية عالية 
ومتزامنة ضد مليشيا الحوثي، ويتقدمون بعد 
تحرير مدينة حريب بخطى ثابتة وهم يكبدون 

املليشيا خسائر كبرية وقاسية.
* ما األهمية العسكرية واالسرتاتيجية للمواقع 

التي تم تحريرها مؤخراً من مليشيا الحوثي؟ 
لتلك املواقع أهمية كبرية جداً، بدايًة من إزاحة 
املليشــيا من تلك املواقع املهمــة، حيث انتقلت 
املعركة من البلق الرشقــي إىل الفليحة والردهة 
يف حدود حريب، وبذلك انتقلت املعركة إىل املكان 
الذي نريــده وخططنا له، فبعــد ان كان العدو 
يختار مكان املعركــة هذه املرة نحن من أخرتنا 
زمان املعركة ومكانها وتنفيذها، فالعدو أنتقل 
من الهجوم إىل الدفاع وهو األن يمارس دفاعات 
بوسائل غري مرشوعة منها األلغام والعبوات، إال 
أن قواتنا والفرق الهندسية عملت عىل انتزاع آالف 

األلغام من تلك املناطق.
ولعلكم تشاهدون الجيش الوطني يف املعركة 
وهو يتقدم بخطط عسكرية وتنسيق عال وفقا 
للتوجيهات واملوجهات مــن معايل وزير الدفاع 
ورئيس هيئة األركان وهيئة العمليات الحربية 
والتي تعتمد وفقا لخطط مدروسة ومرتب لها .

هزائم وانكسارات
* حالياً وبعد التقدمات األخرية ودحر مليشيا 
الحوثي هل يمكن القول: إن  الخطر عىل مأرب قد 
زال بعد ان كانت املليشيا تمني اصحابها بدخول 

مارب؟
 - الخطر قــد زال وان لم يكــن ذلك الخطر 
بالشــكل الذي صوره، وروج له العدو الحوثي 
إلصحابه، فحالياً املعركة انتقلت إىل أماكن حاكمة 
وأماكن اسرتاتيجية، وأصبح الحوثي ضعيفا وغري 
قادر عىل التقدم، بل يف انهزام وتقهقر مستمر، 
وبطبيعة الحوثــي واســرتاتيجيته القتالية ال 
يجد قوته اال يف النسق األول فإذا أنكرس ينكرس 
بســهولة، فالخطر قد زال والحوثي يعاني من  
حالة انهزام وانكسار مســتمر نتيجة الهزائم 
التي مني بها باإلضافة إىل قلة يف القوة البرشية، 
بعد أن أدركت القبائل بمخاطر إرسال أبنائها إىل 
محارق املوت لصالح املرشوع اإليراني املهدد ألمن 
واستقرار اليمن واملنطقة،  إضافة إىل أن الكثري 
من عتاده العسكري سيطر عليه الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية يف األيام األخرية، فضال أننا 
رأينا الحوثي ينكرس وينهزم ويندحر من شبوة 

إىل حريب وجنوب مأرب.

ترتيبات وانتصارات
* ماذا عن آخر مستجدات جبهة الجوف؟

مســتجدات األيام األخرية يف املحور الشمايل 
كانت هناك تقدمات ملواقع واســتعادة بعض 
املواقع يف "القذاميل" و"طيبة االسم" وما حولها 
وما جاورها، واملعركة اآلن يف الجوف قائمة بعد 
أن ترتبت األمور، وذلــك مع بداية ترتيب املحور 
الشــمايل، حيث تم تكليف قائد جديد له اللواء 
هادي حمران وهــو األن يمارس أعماله ويرتب 
املحور  وستســمعون اخبارا سارة خالل االيام 

القادمة.

إسناد متميز
*  مؤخراً يلحظ إســناد فاعل من قبل طريان 
التحالف العربي، كيف وجدتم هذا اإلســناد عىل 

أرض الواقع؟
يف الحقيقة نقدم الشــكر لألخوة يف التحالف 
العربي لإلســناد الجوي املتميــز والدقيق فهم 
يقومون بإسناد ال نظري له، وعندما ندخل أرض 
املعركة نرى تأثــريه املبارش عىل األرض وذلك يف 
الســيارات املحروقة واألطقم والعربات املدرعة 

الحوثية املدمرة.
فحقيقة اإلســناد الجوي كبري وفعال، ونكرر 
شكرنا لألخوة يف التحالف عىل هذا الجهد املساند 
للجيش الوطني يف معركته املصريية ضد مليشيا 

الحوثي.
* وماذا عن دعم وإسناد رجال القبائل للجيش 

الوطني يف املعارك؟
 ال شك أن الحاضنة كلها شــعبية من رجال 
القبائــل والتجار ومواطنن بشــكل عام، وكل 
رشفاء اليمن يف مأرب يقومــون بدور كبري  يف 
إســناد الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية، 
وجدنا كل القبائل خرجت بســالحها الشخيص  
ونارصت الجيش الوطني وهناك شهداء وجرحى 
من مشــايخ وأفراد، وهم خرجوا بســالحهم 
ورجالهم لكي يضحون دفاعا عن دينهم ووطنهم 
وكرامتهم، من باب املسؤولية الوطنية، ولينرصوا 
قضية أساســية، قضية كبرية هي اســتعادة 

الجمهورية واســتعادة الرشعية من مليشــيا 
االنقالب الحوثية.

مقبرة الغزاة
* مؤخراً وبعد مرصع الحاكم اإليراني السفري 
حسن إيرلو رأينا الخسائر الفادحة ملليشيا الحوثي 
واالنتصارات العظيمة للجيش الوطني، كما تالشت 
انتفاشة املليشيا بدخول مأرب.. برأيك هل ملرصعه 

ارتباط يف ذلك؟
 الشك بإن املليشيا تتلقى توجيهاتها وتدريبها 
وإدارتها من إيران، وهــم الخرباء واملخططون 

ملعاركهم ضد اليمنين.
 وخالل األشــهر األخرية رأينا الدعم اإليراني 
ملليشــيا الحوثي من خالل تهريب االسلحة لها، 
ايضا رأينا اإلعــالم اإليراني والتابع له من إعالم 
حزب الله وغريه وهــم يبرشون بدخول مأرب، 
وكان العدو يسعى بشــهية لدخول مارب لذلك 
كان يدفع بأنساق كبرية جداً نحو مأرب، والبعض 
منهم كان يمنيهم بأعمال حكومية، وايضا راينا 
املشايخ يتصلون ألقاربهم بمأرب يطلبونهم كما 
يزعمون إىل صف املليشــيا، لكن كل تلك األحالم 

تالشت وتبخرت.
وكما أرشت يف ســؤالك كان ملرصع الهالك أو 
ما يسمى بالسفري، وهو ليس سفرياً هو مجرم 
حرب دخل إىل اليمن بطريقة غري مرشوعة ليقتل 
اليمنين فكان جزاءه أنه خرج ورشب من الكأس 
الذي كان يسقي به اليمنين، واليمن هي دائماً 
مقربة الغزاة فمن يأتيهــا ويحاول أن ينال من 

أمنها واستقرارها وثوابتها فسينال جزاءه.
ولقد كان ملرصع حســن إيرلو األثر الكبري يف 
تحطم معنويات مليشــيا الحوثي، واســتنفاذ 
قدراتها البرشية والعســكرية، وأصبحت مأرب 
محرقة تلتهم مليشيا الحوثي، وذلك يعود لصمود 

أبناء الجيش الوطني وقبائل مأرب.

توحيد الصف
*  التحالف العربي أعلن من شبوة عن انطالق 

عملية "حرية اليمن الســعيد" ، كيف تلقيتم هذا 
اإلعالن؟ وما مدى التنسيق بينكم والتحالف العربي، 

وأيضا مع ألوية العمالقة؟
أوالً نشــكر التحالف العربي عــىل ما يقدمه 
بقيــادة اململكة العربية الســعودية واإلمارات 
العربية املتحدة من دعم وإسناد للجيش الوطني 
ورجال املقاومة بمختلف اشــكال الدعم وعىل 

رأسها اإلسناد الجوي.
وشعار "حرية اليمن السعيد" سيتحقق عىل 
ارض الواقع بعد تحرير اليمن من مليشيا الحوثي 

اإلرهابية.
وقد ملسنا تطبيق هذا الشعار عىل ارض الواقع 
من خالل التقارب بن مكونات املجتمع اليمني 

وكل وحدات الجيش والعمالقة.
وهناك تنسيق متواصل عرب رئيس األركان مع 
ألوية العمالقة والتي تقوم بدور كبري يف مجابهة 
مليشيا الحوثي، وجاءت يف الوقت املناسب الذي 
كان يحتاجه اليمن، لنقف جنباً إىل جنب وصفاً 

واحداً ضد العدو الحوثي بمرشوعه اإليراني.

تحرير
* هل ملشــاركة ألوية العمالقة دور يف تخفيف 

الضغط عىل مأرب؟
نعم كان لوصوله أثر كبري عىل انفراج األزمة 
وتخفيف الضغط عىل مأرب، وكذا رفع معنويات 

القوات املسلحة.
 وذلك ألن العدو ليــس عنده قدره أن يقاتل يف 
أكثر مــن جبهة، فعندما فتحــت جبهة حريب 
وبيحان خففت من وتــرية الضغط عىل مأرب، 

وانطلق الجيش إىل مرحلة الهجوم.
نحن نقدر تضحيات إخواننا يف العمالقة عىل 
مســتوى قيادات وضباط كبار، فهم يواصلون 
تقدمهــم بوترية عالية ويقدمــون دماء زكية، 
واملعركة مســتمرًة حتى تحرير مــأرب وكل 

املحافظات املحتلة من املليشيا اإليرانية.
ألوية العمالقة أســتبرش بها اليمنيون خرياً 

ويعولون عليهم خرياً، كونهــم قيادات وطنية 
وقيــادات واعية، ومن ســكب الدماء الطاهرة 
لن تعود عينه عىل الهــدف الرئييس الكبري فهم 
يضحون بكل ما يملكون من أجل اليمن السعيد.
وعملية "حريــة اليمن الســعيد" انطلقت 
من شــبوة كما أطلقها الناطق باسم التحالف 
العربي، وإن شاء الله تستمر نحو صنعاء ويف كل 
محافظات الجمهورية اليمنية حتى دحر املليشيا 

الحوثية من كل شرب يف الوطن.

رهان خاسر 
* برأيك عىل ما تراهن مليشــيا الحوثي وهي 
تتلقى رضبات موجعة كل يوم من الجيش الوطني 

أو من ألوية العمالقة أو من التحالف العربي ؟
رهان مليشيا الحوثي خارس، وكل يوم تتلقى 
الخســائر الفادحة والكبرية لكنهم يلجأون إىل 
اإلعالم والتصوير وبــث الخزعبالت واالراجيف 
ليغــرروا عىل أبناء الشــعب، لكننــا نعتقد أن 
الشعب اليمني وخاصة منهم بالداخل قد وعوا 
هذه الخزعبالت، وبــدأ هناك تململ ورفض من 
قبل اآلباء بعدم تسليم اوالدهم ملليشيا الحوثي 

للمشاركة يف صفوفها باملعارك.
 ونجــدد دعوتنا لألهايل لعــدم تصديق إعالم 
الحوثي وكذبه وزيفه، ألن الحوثي يرتك اوالدهم 
يف الصحاري جثثا هامدة، يرتكهم ملحرقة الطريان 
واملدفعية واليبايل بهم بل إذا ترك جثثهم ما يأخذ 
إال بعض الجثــث "القناديل"  والبعض يرتكهم، 
طعاما للسباع فعندما نراهم جثث او ارسى نرثى 

لحالهم.
فكل تلك الخزعبالت الحوثية بدأ ت تتالىش عند 
املواطن اليمني، وأصبح الحوثي اليوم غري قادر 

عىل أن يحشد، ووصل إىل طريق شبه مسدود.
وسرتون يف األيام القادمة تطورات وتقدمات 
للجيش الوطني يف مارب وتعز وألوية العمالقة 
وقوات الســاحل  والقوات األخــرى من ميدي 
والحدود والجوف وغريها، كل ذلك بعد ان خرس 

الحوثي رهانه.

إمكانيات
*  لو تحدثنا عن دعم الجيــش الوطني ما الذي 

ينقصه أو الذي يحتاجه  عىل أرض املعركة؟.
أوالً أؤكد لــك ان هذا الجيش ســيكتب عنه 
التاريًخ أنه جيش يصرب بدون مرتبات لســتة 
أشهر، الجيش صابر مرابطا مضحيا دون كلل 
أو ملل ويعيش يف فقر واحتياج ومع ذلك تطغى 
عليه عقيدته الوطنيــة وطلبه للحرية وانتصار 

الجمهورية عقيدة سبتمربية أكتوبرية.
ومن هنا نطالب الحكومــة اليمنية برسعة 
رصف مرتبات الجيش املتبقية ورصف امتيازاته 
ورصف ما يجــب عليهم رصفــه للجيش من 

مستحقات قانونية لم تصل إليه.
نطالب رئيــس الحكومة من هــذا املنرب أن 
يساندونا يف املعركة اليوم ليست معركة الجيش 
وحده بل معركة الحكومة والرئاســة والقوات 

املسلحة وكل املكونات السياسية واملجتمعية.

خطر عالمي
* لو انتقلنا إىل املرشوع الحوثي برأيك ما لخطر 
الذي ممكن أن يأتيه هذا املــرشوع عىل املجتمع 
اليمني وهل ترى أن هناك قابلية لهذا املرشوع  لدى 

املجتمع اليمني؟ 
أنا أقول إن املليشــيا الحوثية تسعى بكل ما 
أوتيت من قوة باســتهداف األطفال والشــباب 
وكذلك وتجويع الناس ليســتغل  حاجتهم  لكي 
يزج بهم إىل محارق املوت بعد ان يغرس يف عقول 
النشء  االفكار املتطرفة واإلرهاب رغم أن الحوثي 
يسيطر عىل كل موارد الشــعب، املالية واملوانئ 
والرضائب واالتصاالت والسوق السوداء، ولكنه 
يسخر كل تلك املوارد إىل قياداته الطائفية والتي 
صــارت تعيش الثراء الفاحش واالســتثمارات 
يف أكثر من دولــة، فيما الجزء املتبقي من أموال 
الشعب تذهب للمعركة، فيما تشهد القطاعات 
الخدميــة والتعليمية يف مناطق ســيطرة هذه 
املليشــيا يف اســوأ حاالتها فهي تفتقر البسط 
املقومات فلم يهتــم بالتعليم وال بالصحة وهذا 
يجعل اليمنين هناك دائماً يف حالة يرثى لها من 
الفقر والفاقة والالدولة، لكن نحن هنا نؤكد أن 
مواطني املناطق املحتلة من املليشيا بدأت تكتشف 
نوايا املليشــيا الحوثية واهدافها التدمريية عىل 

حارض ومستقبل اليمن .
  * يف الختام هل هناك من رسالة تود قولها؟

الرســالة األهم هي للمغرر بهم مع مليشيا 
الحوثية، نحن ندعوهم بحق األخوة وبحق هذا 
الوطن والحكمــة  اليمنية وبحق حرمة الدم اال 
يزجوا بأبنائهم يف معركة ال لهم فيها ال ناقة وال 
جمل وال يســتفيد منها إال الحوثي من أجل أن 
يعيش مرفها، ومن أجل أن يتاجر ويجمع األموال.
 الحوثي يجمع األموال وال يســتثمر حتى يف 
البلد وكل واحد منهم معه أبناؤه يف الخارج، حتى 
أنفســهم قيادة الحوثي ال يتواجدون يف امليدان 
ناهيكم عن حالة الفوىض التي تعيش فيها تلك 
املناطق التي عاثت يف األرض الفســاد، وأهدرت 

كرامة اليمنين نساء ورجال.

أكد مدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن عيل محسن الهدي 

ان الجيش الوطني تحول من الدفاع إىل الهجوم ضد مليشــيا 

الحوثي وكل يوم يحقق انتصاراً جديداً، ويحرر مناطق جديدة، 

وان الخطر عىل مأرب الذي روجت له املليشيا اإليرانية وإعالمها 

أنها عىل مقربة من دخولها، وهاهو الجيش الوطني وأبطال 

قوات العمالقة يحققون االنتصارات تلو االنتصارات، مكبدين 

املليشيا خسائر فادحة يف العدد والعتاد.

وبرش اللواء الهدي يف لقاء معه لـ26 سبتمرب، الشعب اليمني 

بانتصارات قادمة وساحقة للمرشوع اإليراني، وستعيد لليمن 

دولته وأمنه واستقراره.

  لقاء : جبر صبر

: » مدير دائرة العمليات الحربية لـ»

نحن من نختار زمان املعركة ومكاهنا، والعدو يف اهنيار مستمر

    الجيش الوطني وقوات العمالقة.. انتصارات تستأصل جذور المليشيا الحوثية
    المشروع اإليراني لن يتوقف عند محافظة بعينها فعينيه على اليمن والخليج العربي
    انتصارات قوات العمالقة والجيش الوطني سيخلدها التاريخ وستفضي إلى أمن واستقرار اليمن
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يواصل أبطال الجيش الوطني 

وألوية العمالقة مســنودين 

وطريان  الشعبية  باملقاومة 

التحالف تحقيق انتصاراتهم 

امليدانية الواسعة عىل امتداد 

مرسح العمليات العسكرية يف 

جبهات مأرب الجنوبية، وسط 

انهيارات كبرية يف صفوف 

مليشيا الحوثي اإليرانية.

  رفيق السامعي
أكدت قيادات عسكرية وميدانية يف الجبهات الجنوبية 
ملحافظة مأرب  لـ"26سبتمرب" أن رمال وصحراء حريب 
والجوبة جنوبي املحافظة تحولت إىل محارق جماعية 
التهمت حشود وقطعان املليشيا اإليرانية ممن تزج بهم 

إىل محارق املوت والهالك.

ويف هذا الصدد أكد قائد جبهة الجوبة قائد اللواء 143 
مشاة العميد الركن ذياب القبيل نمران أن أبطال الجيش 
والعمالقة ما يزالون يحققون انتصارات متسارعة، عىل 
امتداد خط املواجهات بعد تحرير واستعادة كامل مديرية 

حريب جنوبي املحافظة.

مضيفاً أن طالئع الجيش وألوية العمالقة ُمطلون يف 
األثناء عىل معسكر أم ريش التدريبي الذي أصبح عىل خط 

النار، ومسألة تحريره ستتم خالل الساعات القادمة.

الفتاً إىل أن مليشــيا الحوثي اإليرانية تلقت هزيمة 
كبرية يف عدتها وعتادها العســكري يف معركة تحرير 

حريب وجبال ملعاء االسرتاتيجية.

مشيدا بالدور الكبري ملقاتالت تحالف دعم الرشعية 
يف إسناده معركة تحرير مديرية حريب، وجبال ملعاء 

جنوبي املحافظة.

مؤكــداً أن األيــام القادمة ســتكون جحيماً عىل 
مليشيا الساللة والكهنوت اإلمامي، وأن طالئع الجيش 
الوطني وألوية العمالقة مسنودين باملقاومة الشعبية 
سيواصلون الزحف نحو محافظة البيضاء، والعاصمة 

صنعاء لتحريرها من دنس مليشيا الحوثي اإليرانية.

انتصارات متتالية
نائب رئيس هيئة العمليات الحربية يف وزارة الدفاع 
اللواء الركن/ صالح العامري، أكد أن االنتصارات الكبرية 
واملالحم البطولية الخالدة  التي أحرزتها قوات الجيش 
الوطني، وألوية العمالقة، مسنودة باملقاومة الشعبية، 
مطلع األسبوع الجاري عىل مليشيا الحوثي اإليرانية يف 
مختلف جبهات مأرب الجنوبية ستتواصل حتى تحرير 

واستعادة كامل الرتاب الوطني من قبضة تلك العصابة 
اإلجرامية.

مضيفاً أن أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة 
ســيواصلون خوض العمليات العسكرية خالل األيام 
القادمة حتى تحرير واســتعادة املحافظات واملناطق 

الخاضعة لسيطرة املليشيا اإليرانية.

وقال نائب رئيس هيئة العمليات الحربية إن أبطال 
الجيش الوطني وألوية العمالقة ورجال القبائل تمكنوا 
عقب عمليات هجومية مباغتة منتصف األسبوع املايض 
من تحرير واستعادة مديرية حريب، بمحافظة مأرب، 

بشكل كامل، جنوبي محافظة مأرب.

مشــرياً إىل أن تحقيق االنتصارات والتقدمات النوعية 
املتســارعة عىل األرض جاء من خالل خطة عســكرية 
اسرتاتيجية رســمتها  قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
األركان العامة،  ونفذتها قيادات الجبهات الجنوبية  من 
خالل االلتفاف الناجح والتطويق املحكم، عىل مواقع العدو 
ومن ثم السيطرة الكاملة عىل الهيئات الحاكمة يف املديرية".

الفتاً إىل أن أهم مــا حققته قوات الجيش الوطني، 
وألوية العمالقة، واملقاومة الشــعبية ورجال القبائل، 
من انتصارات متسارعة يف الجبهات الجنوبية ملحافظة 
مأرب، جاء بإســناد كبري من مقاتــالت تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية، واإلمارات 

العربية املتحدة.

خسائر فادحة 
قائد اللواء 153مشاة العميد عبدالرحيم العقييل من 
جانبه أوضح أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة 
مسنودون باملقاومة الشــعبية ما تزال تواصل سحق 

املليشيا اإليرانية يف جبهات مأرب الجنوبية.

مؤكداً أن أبطال الجيش والعمالقة مســتمرون يف 
خوض املعارك العسكرية والقتالية  ويحرزون انتصارات 
ميدانية متسارعة عىل امتداد خط املواجهات يف الجبهات 

الجنوبية ملحافظة مأرب.

مضيفاً أن مليشيا الحوثي اإليرانية تكبدت يف معركة 
أمس األربعاء جنوبي محافظة مأرب خسائر برشية 
ومادية كبــرية بنريان قوات الجيــش الوطني وألوية 
العمالقة، ومقاتالت التحالف العربي يف جبهات مأرب 

الجنوبية.

عشرات القتلى واألسرى
الفتــاً إىل أن عرشات القتــىل واألرسى من عنارص 
مليشيا الحوثي اإليرانية ســقطوا يف معركة األمس، 
باإلضافة إىل اغتنام أبطــال الجيش والعمالقة عربات 
قتالية، وأسلحة متوسطة، وذخائر متنوعة كانت بحوزة 

املليشيا اإليرانية.

وأشاد قائد اللواء 153مشاة جبهة بالتالحم القبيل 
الكبري من قبائل عبيدة، ومراد ومســاندتهم للجيش 
الوطني وألوية العمالقة الذين يسطرون اليوم مالحم 
بطولية خالدة يف جبهات مأرب الجنوبية ضد مليشيا 

الحوثي اإليرانية.

مالحم بطولية
قائد اللواء 13 مشــاة العميد الركن أكرم األديمي 
من جانبه أوضح أن أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية ورجال القبائل يواصلون خوض معاركهم عىل 
امتداد مرسح العمليات يف الجبهات الجنوبية ملحافظة 
مأرب،  ومستمرون يف تقدماتهم امليدانية ، التي أسفرت 
عن تحرير منطقتــي الفليحة، والردهــة، بالكامل، 
باإلضافة إىل تحرير  مواقع مهمة يف مناطق "العمود" 
و"االعريف"، و"لظاه"، و"البور"، و"النقعة" بعد معارك 

ومالحم بطولية سطرها األبطال البواسل.

وأشار قائد اللواء 13مشاة إىل أن املناطق العسكرية 
التي تم تحريرها  يف مديرية الجوبة، تقدر مســاحتها 

الجغرافية  أكثر من "27كم2".

مؤكداً أن التقدمات امليدانيــة التي أحرزتها قوات 

الجيش والعمالقة ما تزال مستمرة نحو مركز مديرية 
الجوبة، ومعســكر أم ريش التدريبي،  بعد أن وصلت 
طالئع ألوية العمالقة إىل جبال ملعاء االسرتاتيجية من 
أجل االلتحام بأبطال ألويــة العمالقة يف قلب  مديرية 

الجوبة بعد استعادة وتحرير مديرية حريب بالكامل.

وأشاد العميد األديمي بالدور الكبري واملحوري لطريان 
تحالف دعم الرشعية الذي استهدف بعدة غارات جوية 
مركزة تعزيزات وآليات وتجمعات املليشيا اإليرانية عىل 
امتداد مرسح العمليات العسكرية يف الجبهات الجنوبية 
ملحافظة مــأرب، يف تدمري قدرات املليشــيا الحوثية، 
وأسفرت تلك الغارات الجوية املركزة عن تدمري عدد من 
األطقم القتالية والدبابــات والعربات واملدافع، وكذلك 

منصات إلطالق الصواريخ الباليستية.

تــوغـــل
العميد حســن الحلييس أحد القيادات امليدانية يف 
الجبهة الجنوبية محافظة  من جانبه أكد ل"26سبتمرب" 
أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة بعد تحريرهم 
ملديرية حريب، تمكنوا خالل اليومن املاضين من التوغل 
إىل منطقة "الجفرة" والسالسل الجبلية املحاذية لها التي 
تتبع إدارياً مديرية  العبدية وتحريرها حيث تمثل أهمية 
كبرية اسرتاتيجية كونها تعترب األقرب إىل حريب، وتم 
تجاوزها بفضل الله وقوات الجيش والعمالقة صباح 
أمس األربعاء بعد فرار مليشيا الحوثي اإليرانية منها 

باتجاه عقبة أبلح.

موضحاً أن  املسافة الجغرافية بن منطقة "الجفرة" 
التي تم تحريرها ، ومركز مديرية العبدية تقدر بأكثر 
من 20 كم، كلها اشعاب ووديان، و جبال شاهقة لكن 
ال يشء يثني األبطال عن تحرير األرض واإلنســان من 
طغيان الساللة والكهنوت اإلمامية، والتحرر من املرشوع 

الفاريس البغيض ومليشياته الحوثية البغيضة.

الفتاً إىل أن تلك االنتصارات امليدانية املتسارعة التي 

أحرزتها قــوات الجيش والعمالقــة تمثلت يف تحرير 
واستعادة كامل مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، 
والتقدم باتجاه مديريتي الجوبة والعبدية، وسط فرار 
جماعي لقادة العصابة اإلجرامية، وانهيارات واسعة يف 
صفوف مليشيا الحوثي اإليرانية التي تلقت هزيمة كبرية 

يف العتاد واألرواح.

إشــــادة
يف الســياق يواصل أبطال الجيش  وألوية العمالقة 

مســنودين باملقاومة الشــعبية تحقيق انتصاراتهم 
امليدانية املتواصلة يف جبهات مأرب الجنوبية.

حيث أكد قائد اللواء 107 مشــاة العميد الركن/ خالد 
يســلم أن أبطال الجيش والعمالقة ما يزالون مستمرين 
يف تقدمهم امليداني، ويحققون انتصارات متسارعة، بعد 
تحرير واســتعادة كامل مديرية حريب جنوبي محافظة 

مأرب.

مضيفاً أن طالئع الجيش الوطني وألوية العمالقة يف 
األثناء مطوقون معسكر أم ريش التدريبي الذي أصبح 
يف خط النار، ومسألة تحريره ستتم يف القريب العاجل 

إن شاء الله.

الفتاً إىل أن مليشــيا الحوثي اإليرانية تلقت هزيمة 
كبرية يف عدتها وعتادها العســكري يف معركة تحرير 

حريب وجبال ملعاء االسرتاتيجية.

وأشاد العميد يسلم بالدور الكبري ملقاتالت تحالف 
دعم الرشعية، وإسناده الكبري يف معركة تحرير مديرية 

حريب، وجبال ملعاء جنوبي محافظة مأرب.

مؤكداً أن الساعات واأليام القادمة ستكون جحيماً 
عىل مليشيا الســاللة والكهنوت اإلمامية، وأن طالئع 
الجيش الوطني وألوية العمالقة مسنودون باملقاومة 
الشعبية سيواصلون الزحف نحو محافظة البيضاء، 
والعاصمة صنعاء لتحريرها من إجرام ودنس مليشيا 

مجيد الضبابي

شــهدت اليومن املاضين مواجهات عنيفة 
ومعارك مشتعلة بن قوات الجيش الوطني عنارص 
مليشــيات الحوثي االنقالبية تركزت يف العنن 
والرصاهم آخر مناطق تسيطر عليها املليشيا يف 

مديرية جبل حبي غرب تعز 
حيث تجددت املعارك بعد ان شن أبطال الجيش 
الوطني هجوما عنيفا اســتهدف مواقع تمركز 
املليشــيا يف منطقة األقحف والتباب املطلة عىل 
قرية الرصاهم تخللها اشتباكات وتبادل للنريان 
باالسلحة املتوسطة والثقيلة , فيما كانت مدفعية 
الجيش الوطني تســتهدف مواقع املليشيات يف 

الرصاهم وتعزيزاتهم يف منطقة الرمادة. 
كما دارت مواجهات يف الجهة الشمالية ملنقطة 
رشف العنن تركزت يف التباب املطلة عىل منطقة 
الرمادة التي يقع فيها الخط الرابط بن محافظتي 
تعز والحديدة , حقق خاللها األبطال رضبات دقيقة 
واستهدافات نوعية لتجمعات وآليات مليشيات 
الحوثي يف منطقة الرمادة وفيها سقط عدد من 
القتىل والجرحى وإعطاب طقمن ناهيك عن شل 

الحركة يف الخط تماما.
اشتدت وترية املواجهات خالل يوم امس األربعاء 
وما تزال مســتمرة والتي يهدف من خاللها الجيش 
الوطني اىل احكام الســيطرة الكليــة عىل منقطة 
الرصاهم وهي آخر معاقل مليشيات الحوثي يف مديرية 
جبل حبي، وبالسيطرة الفعلية عىل هذه املنطقة 
سيتمكن الجيش من السيطرة عىل الخط الرابط بن 
محافظتي تعز والحديدة وقطع خط االمداد للمليشيا.

املعــارك خلفت حوايل 18 قتيــالً من عنارص 
مليشيات الحوثي وجرح عدد آخرين، كما منيت 
املليشيا بخســائر كبرية يف العتاد والسالح وذلك 
بتدمري آليات عسكرية وإعطاب طقمن وتفجري 

مخزن ذخرية ميداني يف محيط قرية الرصاهم. 

غـــارات 
يف الوقــت الذي كان أبطــال الجيش الوطني 
يخوضون معارك ضارية عىل األرض كان طريان 
تحالف دعم الرشعية يشن غارات جوية ويحقق 
رضبات دقيقة استهدفت مواقع وآليات وتجمعات 

مليشيات الحوثي يف عدد من املناطق غرب تعز.
حيث شن طريان تحالف دعم الرشعية غارتن 
استهدفتا عربة بجانبها تجمع لعنارص حوثية، 

وثكنة عسكرية وقناصة وذلك يف قرية الرصاهم.
كما استهدف الطريان عربة مدرعة يف هيجة 
ســجنبه ادت إىل تدمريها بالكامل، وغارة أخرى 
استهدفت مدرعة وطقماً يف منطقة عداهر بالقرب 

من خط الرمادة.
وواصل طريان تحالف دعــم الرشعية غارته 
ورضباته الدقيقة حيث استهدف طقم وعربة يف 

هجية سجنبه، واستهدف بثالث غارات عىل التوايل 
ثكنات مواقع لعنارص املليشيا يف منطقة الرصاهم.

عن المعركة 
قال قائد اللواء 17 مشــاة العميد/ عبدامللك 
األهدل لـ» صحيفة 26سبتمرب« إن الجيش الوطني 
يسري بخطى ثابتة نحو تحقيق انتصارات ان شاء 
الله مهمــة يف منطقة الرصاهــم بمديرية جبل 

حبي.
وأضاف: "املعركة مســتمرة ونحن األن عىل 

اعتاب منطقة الرصاهم وقد حققنا تقدما ميدانيا 
مهما بالسيطرة عىل عدد من التباب واملواقع املهمة 
التي كانت تتمركز فيها عنارص الحوثي , والحمدلله 
عزيمة األبطال كبــرية واملعنويات عالية وهدفنا 

السيطرة عىل الرصاهم وقطع خط الرمادة".
وأكد األهدل: أن طريان تحالف دعم الرشعية 
له دور كبري ومهم يف هزيمة املليشيات االنقالبية. 
ويقوم بإسناد فعال يف الوقت املناسب وكانت 
الرضبات دقيقة واســتهدفت أماكن تجمعات 
عنارص الحوثي ودمرت عربات وآليات تابعة لهم .

معارك حاسمة غرب تعز وطريان التحالف يساند بكفاءة عالية

مسنودان بطيران التحالف.. 

اجليش الوطني وألوية العاملقة حيققان انتصارات كبرية جنوب مأرب
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وعن رس تســارع االنتصــارات واالنهيارات 
الحوثية أرجعت القيادات التي استطلعت آراؤهم، 
أرجعــت ذلــك إىل األبطــال أوالً يف ميادين العزة 
والكرامة، وما يتحلون به مــن جاهزية وإعداد 
معنوي وقتايل، كما أنهم خربوا املليشيا املتمردة، 
وأصبحوا قادرين عىل هزيمتهــا نهائياً، كما أن 
األمر يعود إىل توحد الصف الجمهوري، واالنخراط 
يف املعركة الوجودية الواحدة.. الفتن إىل أن االنتصار 
يف مأرب ثم يف اليمن كامــاًل هو انتصار للعروبة، 
وإنهاء للمرشوع اإليراني الطائفي، والذي يشكل 
خطورة عىل بالدنا واإلقليــم والعالم، من خالله 

إرهابه وإرهاب مليشياته.

زخم جديد
البداية مع مدير عام رشطة ذمار، العميد عبد 
الله محمد زياد والذي بدأ من النقطة ذاتها املتعلقة 
بتوحد الصف الجمهوري، مشرياً إىل أنه أعطى كل 
هذا االنتصارات املتالحقة التــي يتم تحقيقها يف 

ميادين العزة والرشف يف مختلف جبهات القتال.

وقال لـ "26 ســبتمرب" إن هــذه االنتصارات 
شكلت زخماً جديداً ودعماً مستنداً إىل دعم األشقاء 
يف دول تحالف دعم الرشعية، وهو ما شكل أيضاً 
بحسب العميد زياد قلقاً لدى املليشيا وداعميها، 

وكان وقع التوحد أكثر من الهزيمة نفسها.

وشدد مدير رشطة ذمار يف ترصيحه إىل التزام 
هذا النهج، والعمل عىل أن يظل املوقف موحداً يف 
كل الصعد، مع نســيان املايض، وتضميد الجراج، 
ألن ذلك هو ما تتطلبه املرحلة ويرجوه األبطال يف 

امليادين.

صمود مأرب
القيادي يف املقاومة الشعبية بمحافظة مأرب، 
الشيخ عبدالرحمن األعذل املرادي، بدأ حديثه من 
صالبة الجيش واملقاومــة يف مأرب، والتي ركعت 

وهزمت املليشيا، والحشود الصفوية.

وقال إن مليشيا الحوثي اإليرانية ظلت تناطح 
الصخر منذ بــدء انقالبها ولم ترجع من مأرب إال 
بتكرس قرونها وتمريغ أنوف قياداتها وعنارصها، 

مشرياً إىل أن مأرب كعادتها ستظل أيقونة 
النرص ورمزية للتحدي والصمود وعرين 
األسود اليمنين، الذين فتكوا باملليشيا 

وقطعانها يف كل الجبهات.

وأكد أن تلك املليشــيا سعت بخيلها 
ورجلها، وحشدت كل طاقاتها واستدعت 
خرباء ومرتزقة إيران إىل الجبهة الجنوبية 
بغية إســقاط املحافظــة، إال أن هذه 
املحافظة ليس يف قاموســها السقوط، 
بل الشــموخ، وأن التاريــخ والحارض 
يشهد عىل ثباتها كما يشهد أبطالها من 
املقاتلن واملقاومن، من أبنائها وأحرار 
الوطن، الذين رأوا بأن مأرب، هي الحصن 
الحصن واملعقل املتن للدفاع عن الوطن 
وحماية املبادئ واألهــداف الجمهورية 

واالنطالق الستعادة الدولة املنهوبة.

مؤكداً بأن مصري هذه املليشــيا كان محتوماً 
ومعلوماً، وهي أن تقــع قياداتها وعنارصها بن 
قتيل وجريح وأسري، والشاهد أن جثث قطعانها 

ما زالت متناثرة يف صحارى وتباب مأرب. 

وأضاف "نحن اليوم لدينا جيش جمهوري موحد 
صار هدفه السامي استعادة الجمهورية ودحر هذه 
العصابة الظالمية اإلجرامية الصفوية التي جثمت 
عىل عاصمة اليمن الجمهوري، وانقلبت عىل أهداف 
ثورتي ٢6ســبتمرب و١٤أكتوبر املجيدتن، جيش 
ذابت فيه كل الخالفات التي راهنت عليها املليشيا 
كما أنها ظلت تقتات وتعيش عىل استمرارها".. 
الفتا إىل أن عجلة النرص دارت، ولن تعود إىل الوراء 

أو تتوقف حتــى تطهري اليمن مــن رجس هذه 
العصابة املتمردة.

التعبئة الشعبية
إىل ذلك يؤكد عضو مجلس املقاومة، يف محافظة 
ذمار، الشيخ أحمد الشعيبي، بأن الجميع اليوم، 
يف حالة معنوية تناطح الســماء، كما أن الفرحة 

والتعبئة الشعبية يف أفضل مستوياتها.

وأوضح يف حديثه لـ "26 سبتمرب" بأن العدو 
مرتبك ومرتاجع ويفقد األرض، مشرياً إىل أنه يفقد 
أعداداً كبرية من قياداته وعنارصه تتساقط، بن 
قتيل وأســري وهارب، كما أن منظوماته تتفكك، 
داعياً إىل عدم السماح له بالتقاط أنفاسه وإعادة 
تنظيم نفسه، وقال "علينا استثمار زخم االنتصار 

لتســهيل النرص يف جبهات املحافظات 
األخرى".

ولفــت إىل أن املليشــيا دفعت ثمنا 
باهظاً يف معارك شــبوة ومأرب، وأنها 
لقيت مصريها، مؤكــدا أن التضحيات 
التي قدمها ويقدمها أبطال الجيش، ال بد 
من اإلشادة بها، مثمنا دور تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
وكذلك دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
للدعم واملساندة لليمنين ورشعيتهم يف 

مواجهة عمالء الفرس.

تقدمات متواصلة
يف ســياق آخر أكد رئيس أركان لواء 
املجد، العميد صالــح املاوري، أن أبطال 
الجيش يواصلون إحراز التقدمــات امليدانية، يف 
مختلف الجبهات، بما فيها الجبهة الجنوبية، مؤكداً 
أنه يف األيام املاضية شن أبطال الجيش واملقاومة 
هجمــات وخاضوا معارك بطولية، واســتعادوا 
مســاحات جديدة، يف محيط معســكر أم ريش 
والسوائل املجاورة له، كما أن التعامل مستمر مع 
العدو الذي صار منهزماً، مشيداً باستبسال الجيش 
يف كل الجبهات، وأنه يواصل التنكيل بفلول املليشيا 

ودفنها يف الرمال حد تعبريه.

معركة واحدة
إىل ذلك يؤكد املالزم ثاني، جالل راشد الرشاعي، 
من توجيه رشطة املنشآت وحماية الشخصيات، 
بمحافظة مأرب، بأن األحــداث األخرية أثبتت أن 

املليشيا الحوثية مجرد ظاهرة صوتية.. مؤكداً أن 
ما تحقق من انتصــارات، نتيجة التوحد والتوجه 
يف معركة واحدة، سارع من انهيارات املليشيا، يف 

كل الجبهات.

وقال لـ "26 سبتمرب" "تحققت هذه االنتصارات 
بفضل رجالنا يف امليدان أوالً وتوحدنا يف الهدف ثانياً، 
وعندما وجدت املليشيا نفسها أنها ترضب يف أكثر 
من جبهة انهارت وانقلبت املعارك لصالح األبطال 

يف الجيش واملقاومة والعمالقة. 

وأكد أن االنتقال من حالة الدفاع إىل الهجوم، هو 
أيضا من سارع من هزيمة تلك املليشيا فقد تحررت 
مديريات بيحان بشبوة، بوقت قيايس ثم بدأ أبطال 
الجيش الوطني ورجال القبائل يزحفون يف جبهات 

مأرب لتتحرر مساحات شاسعة ومواقع مهمة.

نصر عظيم
وهو ما أكده الشــيخ عبدالكريم عمران، الذي 
قال إن االنتصارات الكبرية والعظيمة التي تحققت 
بمحافظة شــبوة ومأرب عىل أيدي قوات الجيش 
والعمالقة، بإســناد من تحالــف دعم الرشعية 
أســفرت عن تحرير مديريات بيحان يف شــبوة 
ومديرية حريب يف مــأرب يف ايام قليله إنه لنرص 

عظيم مستحق.

وأضاف أن ذلك يؤكد عىل قدرة اليمنين يف سحق 
املليشيا الحوثية املدعومة من ايران، كما يؤكد أن 
املليشيا مهما كان حجم الدعم الذي تتلقاه فإنها 
أضعف من أن تصمد أمام وحــدة اإلرادة اليمنية 

والتحام الصف الجمهوري.

وتابع "هــذه االنتصارات هــي بداية ملرحلة 
جديدة من االنتصارات امليدانيــة التي بإذن الله 
ستتواصل لتطهري كل شرب يف ربوع اليمن السعيد، 
وما تحقق اليوم أوالً بفضل الله ثم بحكمة القيادة 
السياسية وجهود االشقاء فالتأم الصف وتوحدت 
القوى الوطنية والتحمت القوات، جيشا وعمالقة 
ومقاومة تحت راية الجمهورية يف مواجهة الذراع 
اإليراني، الذي أصبح منبــوذا معزوال يف مواجهة 

االرادة اليمنية والعربية.

استطالع

معنوياتنا عالية تناطح السامء والتعبئة الشعبية يف أعىل مستوياهتا

سبتمبر نت/ حجة – أسامة فراج

أشاد وكيل محافظة حجة الشيخ أحمد 
الجبيل، باالنتصارات املتسارعة التي حققتها 
قوات الجيش الوطنــي وألوية العمالقة يف 
محافظات شبوة ومأرب وتعز وغريها من 
املحافظات، ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية.

 وقال الجبيل يف ترصيح خاص لـ "سبتمرب 
نت"، "إن تلك االنتصارات شكلت أوىل ثمار 
التالحم بن القوى الوطنية، وأعادت األمل 
لكافة اليمنين يف إمكانية إنهاء معاناتهم 
التي تســبب بها مرتزقة إيران، واإلرساع 
يف إنهــاء التمرد وعودة االســتقرار لليمن 

واملنطقة".
ولفت الجبيل إىل أن امتداد اإلرهاب الحوثي 
إىل دول املنطقــة يؤكد أن خطر املليشــيا 
الحوثية يهدد خط املالحة الدولية وسيستمر 
يف ذلــك إذا لم يتم اتخاذ إجــراءات حازمة 

تجاهها من قبل املجتمع الدويل.
وثمن وكيــل محافظة حجــة التفاعل 
اإليجابي ألولياء األمور يف مناطق ســيطرة 
املليشيا مع الدعوات السابقة لهم بالحفاظ 
عىل أبنائهم والكف عن الدفع بهم إىل محارق 
املوت يف صفوف املليشيا، الفتا إىل أن هناك 
مؤرشات كبرية ملستوى الوعي واملسؤولية 

التي أظهرها أولياء األمور بهذا الشأن.

وكيل حمافظة حجة: انتصارات اجليش والعاملقة أوىل ثامر التالحم

أكدوا أن الجيش والمقاومة والعمالقة يد واحدة الستعادة الدولة وهزيمة المشروع اإليراني

:» « قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية لـ

عـجلة النـصـر لـن تتـوقف 

    نعتز بجيشنا الجمهوري الموحد الذي يضحي في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته
    انتصارات األبطال في مأرب وشبوة تسارعت لتوحدنا وتوجهنا نحو العدو الحوثي
    مأرب.. ال يوجد في قاموسها السقوط، وظلت وستظل شامخة كشموخ تاريخها

أكدت قيادات عسكرية وأمنية وأخرى يف املقاومة الشعبية، وشخصيات اجتماعية، رضورة 
استثمار زخم االنتصارات التي تحققت وما زالت تتحقق يف الجبهات الجنوبية ملحافظة، مأرب 
والتي دشنتها انتصارات األبطال من الجيش واألمن والعمالقة واملقاومة يف مديريات بيحان، 
والتي عكســت حالة التالحم الشــعبي وتوحد الصف الجمهوري ضد مليشيا إيران املتمثلة 

بمليشيا الحوثي اإلرهابية.
كما أكدت يف اســتطالع لصحيفة "٢6 ســبتمرب" أن أبطال الجيش واملقاومة والعمالقة 
يد واحدة، وأن هذه االنتصارات كانت ثمرة للصمود األســطوري يف محافظة مأرب، جيشاً 
ومقاومة وقبائل، والتي ظلت شامخة وستظل، مقاومة حتى استعادة الدولة وإرساء دولة 

العدل والقانون لكل اليمنين.

  استطالع/ محمد العياشي
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إيرادات ضخمة
وفيما يتعلق بالجزئية األوىل وهي نهب األموال 

واملتاجرة بمعاناة اليمنين أكــد فريق الخرباء 

الدولين املعني باليمن، أن الحوثين يستخدمون 

أساليب مختلفة للثراء والحفاظ عىل أنشطتهم، 

وال سيما من خالل العنف أو التهديد باستخدام 

املمارسات التنظيمية القرسية.

رسوم وجبايات
وقال الفريق التابع ملجلــس األمن الدويل، يف 

تقريره الذي صــدر مطلع االســبوع، إن هذه 

األساليب، "تشمل تحصيل رسوم وجبايات غري 

قانونية من القطاعات االقتصادية املدرة لإليرادات 

املرتفعة مثل النفط واالتصاالت ومصادرة أصول 

وأموال األفراد والكيانات".

وأضاف، أن قطاع االتصاالت يشهد نموا كبريا 

ويشــكل مصدرا رئيســيا لإليرادات للحوثين، 

مؤكدا أن الرشكات العاملة يف املناطق الخاضعة 

لسيطرة الحوثين تواجه حاالت من عدم اليقن 

واالستقرار. 

وأشــار إىل أن فرض رســوم ومصاريف غري 

قانونية إىل جانب االبتــزاز ومصادرة أصولها، 

وإصدار الرتاخيص عمدا لفــرتات قصرية لبث 

حالة من عــدم اليقن لدى الرشكات عىل صعيد 

العمليات.

وأفاد التقرير بأن الفريق يحقق يف مدى سيطرة 

الحوثين عىل رشكات االتصاالت الرئيسية وهي  

MTN وسبأفون وتيليمن وواي، مبينا أن القيادي 

صالح مسفر الشاعر املقرب من زعيم الحوثين 

اضطلع بدور أسايس يف السيطرة عىل سبأفون 

التي قرر 80 من املساهمن فيها نقل مكتبها إىل 

عدن. 

كما ذكــر أن الفريق يحقــق يف قضية ضبط 

ســلطات الجمارك اليمنية يف املهــرة، ملعدات 

اتصاالت اســتوردتها رشكة اتصاالت مقرها يف 

صنعاء، والحصول عىل ترخيص او موافقة من 

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.

ولفت التقريــر إىل أن الحكومة اليمنية أبلغت 

الفريق أنها ضبطت العديد من شحنات معدات 

االتصاالت، وأن هناك عرشات الشحنات من هذا 

القبيل التي تصل إىل الحوثين عن طريق شبكات 

التهريب، الفتا إىل أن الفريق يواصل التحقيق يف 

هذا األمر.

وقال الفريق إنه يحقق فيما اذا كان الحوثيون 

يسيطرون سيطرة فعلية عىل نظام إدارة سعة 

النطاق الذي اشــرتته رشكة تليمن يف صنعاء، 

مضيفا، أن السيطرة عىل هذا النطاق واالستخدام 

غري القانوني يوفر للحوثين القدرة عىل مراقبة 

ومنع حركــة االتصاالت، ومراقبــة االتصاالت 

الخاصة للمعارضن.

االتجار بالوقود 
وفيما يخص استغالل الوقود كوسيلة للثراء 

واالبتزاز أفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود 

عن طريق الرب إىل املناطق التي يســيطر عليها 

الحوثيون يف أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آالف 

برميل يوميا، وهــو ما مثل نحو 65 يف املائة من 

الوقود املستورد إىل اليمن، مقابل إمدادات بلغت 

6 آالف طن يوميــا قبل هذا التاريخ، ما يدل عىل 

وجود اتجاه تصاعدي.

وقال التقريــر، إن الحوثيــن يخلقون ندرة 

مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار عىل بيعه 

يف السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم 

غري القانونية املفروضة عىل املبيعات، مشــريا 

إىل أن الحوثين حصلوا عىل إيرادات رسمية من 

واردات الوقود خالل العام 2021م تقدر بنحو 70 

مليار ريال يمني.

وأكد الفريق أن املليشيا الحوثية تتحصل بشكل 

غري قانوني تعريفات ورسوما جمركية اضافية 

من التجار يف مراكزهم الجمركية الربية، مشريا 

إىل أنه تبن أن توريــد الوقود إىل مناطق الحوثي 

مربحة للكثري ويدفع املســتهلكون النهائيون 

الثمن.

وأشار إىل شاحنة تحمل عمالت مزورة مطبوعة 

من فئة خمسة آالف ريال، يقدر إجمايل قيمتها 

ب35 مليــار ريال، مطبوعة خــارج اليمن، تم 

ضبطها يف محافظة الجوف عام 2017م، كانت 

يف طريقها للحوثين يف محاولة منهم لحل مشكلة 

نقص السيولة عن طريق طباعة السندات األذنية 

وجلبها الستخدامها كعمالت قانونية. 

وقال التقرير إن محكمة فرانكفورت ام ماين 

اإلقليمية يف أملانيا قــد أدانت يف مارس 2018م، 

اإليراني رضا حيدري وحكمت عليه بالسجن ملدة 

سبع سنوات لتورطه يف هذه القضية، الفتا إىل أن 

الفريق يواصل التحقيق يف هذه املسألة.

جرائم الطفولة
أما فيما يخص جرائــم الطفولة فقد خلص 

التقرير إىل إن الفريق وثــق  2000  طفل ممن 

جندهم الحوثيون خالل عام -2020 2021 لقوا 

حتفهم.

وأضاف أن أعمارهم ترتاوح بن 10 و17 سنة، 

حيث وثق عرش حاالت تم فيها اصطحاب أطفال 

للقتال بعد أن قيل لهم إنهم سيُسجلون يف دورات 

ثقافية.

وورد يف التقرير إن فريق الخرباء حقق يف بعض 

املعسكرات الصيفية يف املدارس واملساجد وثبت أن 

عنارص مليشيا الحوثي مارسوا العنف الجنيس 

بحق األطفال املجنديــن الذين خضعوا للتدريب 

أعمارهم ال تتجاوز سبع سنوات.

اغتصاب وتصوير
أما فيما يتعلق بالجرائم بحق املرأة اليمنية فقد 

تضمن التقرير جرائم خطف واغتصاب وتلفيق 

اتهامات، وهي بعض من االنتهاكات التي وثقها 

فريق الخرباء املعني باليمن.

وقد استشهد التقرير بتسع حاالت قام فيها 

الحوثيون باختطاف واحتجاز نســاء ناشطات 

سياسياً أو مهنياً، بســبب معارضتهن آلرائهم 

األيدلوجية أو توجههم السيايس.

وأفاد التقرير بأن الحوثين استخدموا مزاعم 

"الدعارة" ذريعة للحد من تقديم الدعم املجتمعي 

للمعتقالت السابقات، ومنع مشاركتهن النشطة 

يف املجتمع املحيل، وضمان عدم تهديدهن لنظام 

الحوثين.

كذلك أضــاف التقرير أن مليشــيا الحوثي 

وتحقيقاً لهذه الغاية، سجلت فيديوهات مخلة 

بــاآلداب واحتفظت بها ملواصلة اســتخدامها 

كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤالء النساء.

وأوضح أن "هذه التدابري الحوثية ضد النساء 

لها تأثري رادع لنشــاطهن، ويؤثر قمعهن عىل 

قدرات القيادة النسوية املشاركة يف صنع القرار 

املتعلق بحل النزاع، ويشكل بالتايل تهديداً للسالم 

واألمن واالستقرار يف اليمن".

كما كشف التقرير تصوير الحوثين فيديوهات 

للمعتقالت بهدف الضغط عليهن مستقبال وردع 

القيادات النسائية األخرى وتخويفهن من الوقوع 

بنفس املصري.

وحقق الفريق يف 17 حالة تتعلق بخمســن 

ضحية مــن ضحايا انتهــاكات القانون الدويل 

اإلنســاني أو القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 

فيما يتعلق باالحتجاز، بما يف ذلك العنف الجنيس 

والتعذيب عىل أيدي املليشيا.

يذكر أن تقارير دولية وشــهادات ملترضرات 

وثقت قيام الحوثين باختطاف مئات اليمنيات 

بتهم كيدية، ثم ممارســة العنــف واالغتصاب 

وتصوير الضحايا ألجل ابتزازهن، وبإرشاف من 

عنارص ما تسمى بـ"الزينبيات".

استهداف المدنيين 
حقق الفريق األممي يف حوادث استخدم فيها 

الحوثيون ذخائر متفجــرة يف مناطق مأهولة 

بالسكان يف تعز  ومأرب، ما أسفر عن قتل مدنين 

بينهم نساء وأطفال، وكان للقتال العنيف يف مأرب 

عواقب وخيمة عىل املدنين فعدة هجمات حوثية 

اســتخدمت فيها أجهزة متفجــرة مثل قذائف 

املدفعية، أصابت مخيمــات النازحن، وأدت إىل 

سقوط قتىل وجرحى يف صفوف املدنين، فضال 

عن تدمري أعيان مدنيــة، وأدت إىل نزوح جديد 

للمرشدين الذين نزحوا عــدة مرات، وتعرضت 

مخيمات النازحــن للهجمات الحوثية أكثر من 

مرة، وبعضها تعرض للهجوم خمس مرات.

وبحســب التقرير فإن هذه الهجمات تؤكد 

اســتمرار تجاهل الحوثين ملبدأ التمييز ومبدأ 

حماية املدنين، ويالحظ الفريق أن طائرة مسرية 

اســتخدمت يف الهجمات ضد املدنين. ويمكن 

اعتبار الهجمات املمنهجة ضد املناطق املأهولة 

بالسكان يف تعز ومأرب عىل مسافة من الخطوط 

األمامية النشــطة أعماال تهدف إىل نرش الرعب 

بن السكان املدنين، وهو أمر محظور بموجب 

القانون الدويل اإلنساني.

قتل اليمنيين
ما تم اإلشــارة إليه جزء يسري من ملف كبري 

ميلء باملعلومات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا 

الحوثــي وعنارصها وقياداتهــا بحق اليمنين 

وهي جرائم ضد اإلنسانية وتقشعر لها األبدان 

وما يغيظ اليمنيون أكثــر أنه ال يوجد خطوات 

أممية جادة ملعاقبة مرتكبيها صحيح أن فريق 

األمم املتحدة الذي أعد التقرير أدان هذه الجرائم 

التي قام به الحوثيــون وأن عرشات الحقوقين 

والناشطن أدانوا ذلك وطالبوا بمعاقبة مرتكبي 

الجرائم وإنقاذ املجتمع اليمني من إرهاب مليشيا 

الحوثي إال أن ذلك بحســب مواطنن يظل غري 

كاف فمنذ سبع سنوات وقيادة مليشيا الحوثي 

وعنارصها اإلجرامية يرتكبون الجرائم اإلنسانية 

ليال ونهارا تحت سمع وبرص األمم املتحدة وكافة 

منظماتها ومؤسساتها.

مثل إضافة جديدة لمئات التقارير الدولية الكاشفة عن جرائم المليشيا 
فــــــي تقــــرير دولي حــــــديث: 

احلوثيون ينهبون أموال اليمنيني ويتاجرون بحارضهم ومستقبلهماحلوثيون ينهبون أموال اليمنيني ويتاجرون بحارضهم ومستقبلهم

    انتهاكات جسيمة في حق الطفولة وأخرى فاضحة في حق اليمنيات 
    قتل وتدمير ونزوح ومجاعة.. عناوين رئيسية لالحتالل اإليراني لليمن

  توفيق الحاج

يف تقرير أممي صدر مؤخرا أعده خرباء مكون من 300 صفحة تحدث 

عن عرشات القضايا والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي املدعومة 

إيرانيا يف حق اليمنين منذ سيطرتها عىل الدولة ومؤسساتها، وكشف 

التقرير أرسار ومعلومات معظمها يجهلها اليمنيون والعالم.

 ال يدري الكاتب واملحلل وهو يطالــع التقرير حول أي من املعلومات 

يتحدث وتحت أي القضايا يضع خطاً فكلها تستحق التوقف والحديث 

والتفصيل، وألن أغلب املعلومات التي تضمنها التقرير هي معلومات 

تتعلق بجرائم مليشــيا الحوثي التي ارتكبتها بحق مالين اليمنين 

واملتاجرة بمعاناتهم وتحديدا ماتضمنه التقرير حول جرائم االتصاالت 

والوقود والجبايات، كما سنتطرق إىل الجرائم التي ارتكبت بحق الطفولة 

والسجناء واملختطفن وهي معلومات وحقائق سبق وتحدث عنها كثري 

من الحقوقين واشارت إليها عدد من املنظمات يف أكثر من تقرير.
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لجنة الخرباء األممين أوضحت أنها تلقت قائمة تضم 
أسماء 1406 أطفال جنتدهم مليشيا الحوثي لقوا حتفهم 
يف ســاحة املعركة عام 2020، وقائمة تضم 562 طفال 
جندتهم املليشيا أيضا وقتلوا يف ساحة املعركة بن يناير 

ومايو 2021.
وحسب الخرباء فإن أعمارهم بن 10 و17 سنة، وقتل 
عدد كبري منهم من عمران وذمار وحجة والحديدة وإب 

وصعدة وصنعاء. 
ما جاء يف التقريــر كانت قد أكدته الحكومة يف معظم 
تقاريرها إذ أوضحت أن مليشيا الحوثي جندت منذ عام 
2014 أكثر من 35 ألف طفل منهم %17 دون سن 11 عاما.

نهج إيراني
نهج مليشيا الحوثى ىف تجنيد األطفال استلهمته من 
نظام مالىل إيران الذين استخدموا األطفال وقودا للحرب 
إبان حربها مع العراق واستقطاب املنظمات اإلرهابية لهم 
ليصبحوا أدوات للقتل وتهديد األمن والسلم الدويل وهو ما 

تمارسه مليشيا الحوثي حاليا.

طرق احتيالية
املليشيا لم تتوقف للحظة واحدة منذ أن دشنت حربها 
عىل الشعب عن عملية استقطاب األطفال وتجنيدهم بطرق 
شتّى وأساليب متعددة،وصعدت من أساليبها يف األعوام 
األخرية يف االســتقطاب والتجنيد يف املدارس واملســاجد 

واألسواق واألحياء الفقرية، وحتى األندية الرياضية.
تقرير لجنة الخرباء ذكر أن مليشــيا الحوثي انتهجت 
طرقا عدة لتتحايل عىل الصغار ودفعهم إىل محارق املوت، 
إذ أكدوا أنهم وثقوا حاالت تم فيها اصطحاب أطفال للقتال 
بعدما قيل لهم إنهم سيسجلون يف دورات ثقافية، وحاالت 
تم فيها تقديم املساعدات اإلنسانية أو رفضها لألرس فقط 
عىل أساس مشاركة أطفالهم يف القتال، أو للمعلمن عىل 
أساس ما إذا كانوا يدرسون مناهج املليشيا، وحاالت تم 
فيها ارتكاب عنف جنيس ضد أطفــال خضعوا لتدريب 

عسكري.

غسل أدمغة  
استقطاب األطفال تحت ســن 18، وإدخالهم دورات 
طائفية عملية مســتمرة تقيمها املليشــيا يف عدد من 
املساجد يف مناطق سيطرتها ،وتستغل األنشطة والدورات 
الطائفية واملراكز الصيفية لغسل أدمغة األطفال من خالل 

محارضات طائفية.

استغالل 
وتقوم املليشيا باســتمالة األهايل ودفع األموال لهم 
واســتغالل حاجاتهم املادية، كما تقــوم عرب الندوات 
التوجيهية بغسل أدمغة األطفال وشحنها بالفكر الطائفي 
العنرصي االســتعالئي وبأفكار الجهــاد وأفكار القتال 
وإرسالهم إىل جبهات القتال بدال من إرسالهم إىل املدارس.
يف تقرير لجنة الخرباء أيضا أشارإىل أن املليشيا ال تزال 
مستمرة يف تجنيد الصغار عرب إقامة معسكرات ودورات 
لتشــجيعهم عىل القتال موضحا أنهم حققوا يف بعض 
املعســكرات الصيفية يف املدارس ومساجد نرشت فيها 

مليشيا الحوثي إيديولوجيتهم بهدف تجنيد أطفال. 
وأفاد بأنه يف أحد املعسكرات تم تعليم أطفال ال تتجاوز 

أعمارهم 7 سنوات عىل تنظيف األسلحة!.

استقطاب وتدمير
بداية حولت املليشيا طابور الصباح واإلذاعات املدرسية 
إىل وسيلة من وســائل التعبئة واالستقطاب، فضالً عن 
توجيهها األنشطة املدرسية ملا يخدم عمليات االستقطاب 

والتجنيد.
وعمدت مليشيا الحوثي إىل انهيار النظام التعليمي يف 
مناطق سيطرتها وامتنعت عن دفع رواتب املعلمن األمر 
الذي دفع األطفال لرتك املدارس لتسهيل عملية استقطابهم 

للقتال.
الخبرية األملانية يف مجال مكافحة اإلرهاب يف أملانيا يان 
سانت، أكدت أن املليشيا الحوثية قامت بإغالق أكرب عدد 

من املدارس وشجعت األطفال عىل االلتحاق بالجبهات!.

استغالل المساعدات 
كما سخرت مليشيا الحوثي كميات كبرية من املساعدات 
الغذائية اإلغاثية املقدمة من األمم املتحدة الســتقطاب 
األطفال وتجنيدهم خاصة يف مناطــق الحديدة وحجة 
واملحويت وإب وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة عرب إغراء 
األرس الفقرية بسالل الطعام مقابل املوافقة عىل إرسال 

أبنائهم إىل الجبهات القتالية.

تزوير واختطاف 
وثمة عوامل ساعدت املليشــيا الحوثية عىل استمرار 
تجنيد األطفال منها تدني مستوى الوعي االجتماعي لدى 
العديد من األهايل يف مناطق ريفية، وانتشار الفقر وعدم 
وجود قاعدة بيانات حقيقية للرشيحة العمرية يف ســن 
الطفولة بحيث يسهل تزوير الوثائق الثبوتية إىل جانب شدة 
االستقطاب عرب النفوذ واإلغراء والتهديد واالختطفاف، 
حيث أشارت تقارير حقوقية سابقة أن كثرياً من األطفال 
بمن فيهم تحت سن 15 عاماً يجري استدراجهم من قبل 
عنارص املليشيا الحوثية دون علم ذويهم أثناء وجودهم يف 

الشوارع أو املساجد أو األسواق. 
ففي األشهر األخرية كثفت املليشيا الحوثية من تحركات 
قادتها يف أوساط الحارات والعزل والقرى سواء يف صنعاء 
أو يف غريها من املحافظات الستقطاب املزيد من املجندين 
وبخاصة من صغار السن وطلبة املدارس بحسب ما أفادت 

به مصادر حقوقية.

اختفاء
مصادر محلية بمحافظات املحويت وحجة وذمار وإب 
أكدت يف وقت ســابق أن الفرتة األخرية شهدت اختفاء 
العرشات من األطفال وأكتشف أهاليهم أنه تم الزج بهم 

إىل معسكرات التجنيد. 
وهو ما أكده مواطنون يف محافظتي إب وذمار قبل أشهر 
قليلة والذين أبلغوا عن اختفاء العرشات من األطفال تحت 
سن الثامنة عرشة حيث خرجوا من منازلهم ولم يعودوا 
إليها، وهي ذات الواقعة التي تحدث عنها ناشــطون يف 

محافظتي حجة واملحويت. 
مصادر حقوقية كشفت عن تفي ظاهرة اختطاف 
األطفال يف مناطق سيطرة املليشيا خصوصا يف العاصمة 
ومحافظات: إب وعمران وحجة واملحويت وذمار مؤكدة أن 
الظاهرة أصبحت يومية وترتاوح بن 3 إىل 6 أطفال وغالباً 
ما يكون االختفاء بن أوقات الظهرية واملغرب حيث يخرج 

بعضهم من املنزل ثم ال يعودون بعدها.
وأكدت تقارير منظمات عاملة يف مجال حقوق األطفال 
أن أعداد املجندين من األطفال يف صفوف املليشيا الحوثية 
يصل إىل أكثر من 30 ألف طفل تحت سن 15 سنة جرى 
تجنيدهم يف 51 معسكراً موزعن عىل مختلف املحافظات 

الخاضعة لسيطرة هذه املليشيا.
مدير مكتب حقوق االنسان بأمانة العاصمة صنعاء 
كشف يف وقت ســابق عن تجنيد مليشيا الحوثي 9 آالف 
و500 طفل من أطفال أمانة العاصمة صنعاء فقط منذ 
بداية الحرب التي أشعلتها يف العام 2014م وتستخدمهم 

كوقود يف معاركها العبثية ضد أبناء اليمن.

نصف مقاتليها أطفال 
منظمة يمنيــة معنية بالدفاع عــن حقوق األطفال 
"سياج" ذكرت يف تقارير سابقة لها أن األطفال والقرص 
شكلوا نحو %50 من مقاتيل مليشيا الحوثي منذ سيطرتهم 

عىل الدولة ومؤسساتها يف العام 2004.

اغتيال البراءة
الكثري من األطفال الذين تجندهم مليشيا الحوثي تنتهي 
بهم رحلة املوت الحوثية صورا معلقة ىف الجدران بعد أن 
تعيدهم املليشيا الحوثية ألهاليهم صناديق فارغة تاركة 

األلم ىف نفوس وقلوب أمهاتهم وذويهم.
فخالل املعــارك التي دارت رحاهــا يف جبهات بيحان 
وحريب مأرب تمكنــت ألوية العمالقة والجيش من أرس 
أطفال زجت بهم مليشــيا الحوثي وتمكن الجيش خالل 
الســنوات املاضية أيضا من أرس عــرشات األطفال يف 
الجبهات، وتم إعادة تأهيلهم بالتعاون مع مركز سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية بمدينة مأرب ، ثم تسليمهم 
ألرسهم يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

قصص مأساوية
مقاطع فيديو للجيش الوطني -بث يف وقت ســابق- 
أظهرت العديد من القصص التي تحدث فيها األطفال عن 
كيفية استدراجهم من قبل املليشيا الحوثية من مناطق 
صنعاء وذمار وتعــز إىل صفوفها بعــد أن تم إغراؤهم 
بالحصول عىل مبالغ ضئيلة من األموال وأسلحة شخصية.

وبحســب ما أظهرته املقاطع املصورة التي أدىل فيها 
األطفال األرسى بشهاداتهم، كانت عنارص املليشيا الحوثية 
يوهمونهم بأنهم سيذهبون للمشاركة يف مقاتلة األمريكين 
واإلرسائيلين بحسب مزاعمهم، كما كشف أطفال آخرون 
أن مسلحي املليشــيا كانوا يجربونهم عىل تقدم صفوف 

القتال ويهددون من يرتاجع منهم بالتصفية الجسدية.
وتضمنت شهادات بعض األطفال أن عنارص املليشيا 
قاموا باختطافهم من األسواق والزج بهم يف السجون قبل 
أن يتم تخيريهم بن القتال إىل جانب املليشيا أو البقاء يف 
السجن، كما كشفت الشهادات عن وسائل حوثية مختلفة 
الستدراج صغار السن؛ منها اســتغالل األوضاع املادية 

املتدهورة ألرس هؤالء األطفال.

صمت أممي
يف ظل صمت أممي مخز إال من ترصيحات خجولة ودون 
أي إجراء رادع تواصل مليشيا الحوثي انتهاك القانون الدويل 
اإلنساني واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول واملعاهدات 
الدولية ملنع تجنيد األطفال والذي يجرم تجنيد االطفال من 
هم دون السن القانونية املحددة بثمانية عرش عاماً وهو 
مالم تلتزم به املليشــيا الحوثية رغم الكثري من التقارير 
املحلية والدولية التي كشفت جرائم املليشيا يف حق الطفولة 
بتمويل أطفال اليمن إىل قنابل مفخخة يف املســتقبل من 
خــالل زرع األحقاد والكراهيــة والطائفية املتطرفة يف 

عقولهم.

  إياد البريهي
كشــف تقرير حقوقي حديث اصدره مكتب حقوق 
اإلنسان بمحافظة مأرب عدداً من الجرائم واالنتهاكات 
التي عمدت اليها مليشيا الحوثي اإلرهابية يف حق الطفولة 
بمحافظة مأرب والتــي توزعت بن القتــل واالصابة 
واالختطاف وغريها من الجرائم واالنتهاكات التي تزداد 
وتريتها نتيجة التصعيد العسكري للمليشيا عىل محافظة 

مارب.
 التقرير الذي أعلن مطلع األسبوع الحايل خالل مؤتمر 
صحفي باملحافظة وحمل عنوان "قتل الطفولة" كشف عن 
مقتل وإصابة 1024طفال يف محافظة مأرب بالصواريخ 
والطائرات املسرية وااللغام والعبوات الناسفة للفرتة املمتدة 
من أكتوبر 2014 إىل ديسمرب 2021م، وتوزعت هذه الجرائم 
بن القتل واإلصابة واالعتداء والتعذيب والتجنيد وزراعة 
األلغام ونهب املساعدات اإلنسانية والتجنيد من املدارس 

واالختطاف واالخفاء والتهجري.
التقرير الذي وثق حجم املعاناة واملآيس التي ترتكبها 
مليشيا الحوثي االيرانية يف حق اطفال مأرب رصد مقتل 
)296( طفالً وإصابة )732( طفالً آخرين بصواريخ وألغام 
ومتفجرات وطائرات مليشيا الحوثي اإلرهابية املفخخة 
التي استهدفت املحافظة خالل السبع السنوات املاضية.. 
مبيناً أن نحو )149( طفالً قتلــوا، وأصيب نحو )421( 
آخرون بالصواريخ واملقذوفــات الحوثية فيما قتل نحو 
)147( طفال وأصيب نحو )311( آخرون باأللغام والعبوات 
الناسفة التي زرعتها املليشيا اإلرهابية يف عموم مديريات 

املحافظة.
وتناول التقرير جرائم املليشيا الحوثية التي لم تردعها 

االعراف وال القوانن واملواثيق الدولية وال املجتمع الدويل 
يف اســتغاللها لألطفال يف املناطق التي سيطرت عليها ، 
مشريا اىل أنها جندت يف محافظة مأرب، نحو ألف و)748( 
طفالً من أبناء املحافظة ، منهم )124( طفالً قتلوا، فيما 
أصيب )529( طفالً آخرين، بينما اليزال نحو )472( طفالً 
يقاتلون يف صفوف املليشيا الحوثية، يف حن اليزال مصري 
نحــو )323( طفالً مجهوال حتى لحظة كتابة إشــهار 

التقرير.
وفيما يخص جرائم االختطافات واإلخفاءات القرسية 
التي مارستها مليشيات إيران االرهابية بحق أطفال مأرب 
اوضح أن املليشيا الحوثية اختطفت خالل فرتة التقرير 
)148( طفالً مــن بعض املناطــق يف املديريات الغربية 
باملحافظة، منهم )45( طفالً اليزالون مخفين يف سجون 
ومعتقالت االنقالبين حتى اشهار التقرير.. مشريا إىل أن 
مليشيا الحوثي اإلرهابية تسببت خالل سنوات انقالبها 
األســود بنزوح وتهجري نحو )920( ألفا و)718( طفال 
إىل محافظة مأرب من عدة محافظات، منهم )323(ألفا 
و)673( طفالً بحاجة ماســة للمساعدات العاجلة، كما 
حرم نحو )106(آالف و)926( طفالً وطفلة من حقهم يف 
الرعاية الصحية األولية، وهددت حياة )46( ألفا و)389( 
طفال وطفلــة نتيجة إصابتهم بأمراض ســوء التغذية 
املختلفة، فضال عن تسببها بحرمان نحو )54(ألفا و)578( 
طفال وطفلة من حقهم يف التعليم بعد استهدافها لـ)105( 

منشآت صحية و )195( منشأة تعليمية يف املحافظة.

على هامش اإلشهار
وعىل هامش فعالية إعالن تقرير ) قتل الطفولة ( اشار 
مدير مكتب حقوق اإلنسان محافظة مارب عبد ربه جديع 
يف ترصيح ل26 سبتمرب أن فريق الرصد والتوثيق اعتمد عىل 
جملة من اإلجراءات طبقا للمعايري املتعارف عليها دوليا من 

خالل التحقيقات واألدلة وأقوال الضحايا واقاربهم وأقوال 
الشهود وافادات الطواقم الطبية االسعافية وغريها من 
االجراءات واألدوات املنهجيــة التي اعتمد عليها يف إعداد 

التقرير.
وقال جديع: إن جرائم وانتهاكات املليشيا الحوثية يف حق 
أطفال اليمن لم تعد خافية عىل احد كون تلك املمارسات 
املمنهجة توفر للمرشوع اإليراني، الذي تتبناه املليشــيا 
الحوثية األرضية الخصبة لتغييب مستقبل اليمنين من 
خالل قتل وتجهيل النشء املؤمل عليهم بلوغ ذلك املستقبل.

جرائم جنائية
من جهته قال الدكتور /عيل التام رئيس منظمة حماية 
يف ترصيح له: إن الحوثين استخدموا األطفال يف رصاعاتهم 

وحروبهم ونقلهم من ضحايا حرب إىل هدف للحرب وإىل 
مرشوعية استهدافهم وتعترب الجرائم ضد األطفال جنائية 

أكثر من أنها جرائم حرب.

الطفل الضحية 
 الطفل عمار الصربي أحد ضحايا الصواريخ الحوثية 
يتحدث بعينن حزينتن بعد أن ســلبت مليشيا الحوثي 
اإلجرامية ابتسامته وامنياته بمستقبل أراد أن يكون فيه 
العبا متميزا يف كرة القدم ويقول : كنت العب مع أصدقائي 
وفجأة سقط صاروخ حوثي فاستشهد) 8( من اصدقائي 
وتم برت رجيل اليمنــي وترضرت اليرسى ومنذ ذلك اليوم 
اعيش يف مأساة وتحرس عىل مستقبيل وطموحاتي وكذا 
عىل أصدقائي الذين قتلهم الحوثي وأضاف عمار: حتى 

أني رصت اخاف أصوات القذائف واليوم نحن أطفال اليمن 
نناشد املنظمات والحقوقين للقيام بواجبهم اإلنساني يف 
حماية األطفال والطفولة يف اليمن ومعاقبة الحوثين عىل 

جرائمهم.

ليان..جريمة بال عقاب 
هناك حيث أعلن التقرير كانت األحزان تواكب األرقام..
أحزان ومآيس األطفــال الضحايا واولئــك الذين فقدوا 
أطفالهم بصواريخ وقذائف املليشيا الحوثية اإلرهابية..

هناك التقينا عم الطفلة ليان التي القت مصريها حرقا يف 
يونيو 2021 مع 20شخصاً مدنياً يف أحد محطات الوقود 
يف مأرب والذي طالب بمعاقبة املليشيا حيث تساءل : ما 
اكثر الجرائم واالنتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي 
وكم هي التقارير املحلية والدولية التي أكدت تلك الجرائم 
واالنتهاكات ولكن الفائدة فاملجتمع الدويل يغض الطرف 
عنها وألسباب ال ندركها..وقال: يجب معاقبة الحوثين 
باعتبارهم مليشــيا إرهابية ارتكبوا جرائم ضد األطفال 
واملدنين وكل ابناء الشعب اليمني ويجب رفع ملفات إىل 
مجلس األمن واملحاكم الدولية لحماية املدنين، ولن أنىس 

استشهاد أخي وبنته ليان.

المحرر
السؤال األبرز، الذي طاف زوايا املكان وسكن صفحات 
التقرير وحملت تفاصيله السطور والكلمات واألرقام: إىل 
متى سيبقى األطفال واملدنيون يف مأرب ويف بقية املحافظات 
اليمنية أهداف حرب للمليشيا الحوثية االرهابية فال يكاد 
يخلو يوم دون ضحايا ودماء وأحزان ومآيس ودموع نعم 

إىل متى سيبقى الحوثيون بدون عقاب وال رادع ؟!

المليشيا الحوثية تدمر الحاضر وتلغم المستقبل 

اســتمـرار مـسـلـسـل اغـتيـال الــرباءة!!اســتمـرار مـسـلـسـل اغـتيـال الــرباءة!!
في تقرير الخبراء الدوليين: أطفال اليمن من مآسي الفقد إلى مجاهل التجهيلفي تقرير الخبراء الدوليين: أطفال اليمن من مآسي الفقد إلى مجاهل التجهيل

منذ احتاللها للعاصمة صنعــاء واملحافظات األخرى عمدت 

مليشــيا الحوثي املدعومة إيرانياً إىل زراعة املوت واألحزان يف 

كل مناطق البالد فلم تجد طريقة وال وسيلة إال واستخدمتها 

يف تحقيق مرشوع إيران الفوضوي يف اليمن واملنطقة ومن ذلك 

تحويلها ألطفال اليمن إىل وقود لحروبها ضد الشعب اليمني 

متجاوزة األعراف والقوانن الدولية التي تحرم تجنيد األطفال 

ففي تفاصيل جديدة كشــفها تقرير صادر عن األمم املتحدة 

حول بالدنا مطلع األسبوع أكد أن حواىل 2000 طفل جندتهم 

مليشيا الحوثي لقوا حتفهم يف ساحة القتال بن يناير/كانون 

الثاني 2020 ومايو/أيار 2021.

  قاسم الجبري

أطفــال مــأرب.. هــدف املليشــيا احلوثيــة يف حرهبــا عــىل الوطــن
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أكــدت الحكومة اليمنيــة، أنها تعمل 
جاهدة عــىل التخفيف من آثــار املعاناة 
اإلنســانية والحفاظ عىل مــا تبقى من 
مقدرات االقتصــاد الوطني بالتعاون مع 
العديد مــن الدول الشــقيقة والصديقة 
والربامج و الوكاالت املختلفة التابعة لألمم 

املتحدة.
وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى األمم 
املتحدة الســفري عبدالله السعدي يف بيان 
الجمهوريــة اليمنية الــذي ألقاه، أمس 
األربعــاء، يف اجتماع املجلــس التنفيذي 
 )UNDP( للربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة
 )UNFPA( و صندوق األمم املتحدة للسكان
و برنامج األمم املتحدة لخدمة املشــاريع 
)UNOPS(، بأن الحكومة تعمل عىل دراسة 
خطط التعايف املبكر وإعادة اإلعمار آخذة 
يف االعتبار التجارب الســابقة للدول التي 
عاشت نفس ظروف الرصاع و بالتنسيق 

مع املجتمع الدويل.
ونوه السفري السعدي، بالتقرير األخري 
الصادر عن الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة 

حول أثر الحرب عــىل االقتصاد يف اليمن 
بالرتكيز عىل مسارات التعايف املمكنة والذي 
ترى فيه الحكومة اليمنية دراسة علمية 
يمكن االســتفادة منها و البناء عليها..

مرحباً بتبني الخطة االسرتاتيجية الجديدة 
لألعوام 2022-2025 التي تستند عىل ما 
تم إنجازه يف الخطة السابقة التي كان لنا 
رشف املشاركة يف إعدادها خالل عضوية 

اليمن يف املجلس التنفيذي. 
وأشــاد الســفري الســعدي، بالحلول 
اإلنمائيــة املبتكرة التــي تغطي قضايا 
مكافحة الفقر وتعزيز الحوكمة واملساواة 
وتعزيز قدرات الوصول إىل مصادر الطاقة 
املستدامة والحفاظ عىل البيئة ومجابهة 
التحديات الناشئة ال سيما جائحة كورونا.. 
مرحباً بتبني التمديد الســادس للربنامج 
القطري للتنمية يف اليمن.. مشرياً إىل تفهم 
األسباب والظروف التي حالت دون إعداد 
برنامج عمل جديد بدالً من الربنامج الحايل 

الذي تم إعداده يف العام 2011م.
وقال السفري الســعدي: "للعام السابع 

عىل التوايل تواجه بالدي ظروفاً استثنائية 
صعبة بسبب الحرب التي شنتها  املليشيات 
الحوثية املســلحة عىل التوافق الوطني و 
تطلعات أبناء الشــعب اليمني التواق إىل 
السالم و التنمية والتطور، ونتج عن الحرب 
تراجع حاد يف مؤرشات التنمية وتدهور يف 
الناتج املحيل وإغالق العديد من املؤسسات 
الخدمية وانهيار الخدمات ما أوصل البالد 

إىل كارثة إنسانية غري مسبوقه".
وثمن السعدي، الدور الكبري الذي يقوم 
به الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة يف اليمن 
عرب تنفيذ العديد من املشاريع و الربامج 
ال ســيما برامج تعزيز قــدرات الصمود 
ومواجهة الكوارث والتخفيف من البطالة 
وتعزيز التماسك االجتماعي وتمكن الفئات 
األكثر ضعفا.. مشيداً باملبادرات األخرية 
التي يقوم بها مكتــب الربنامج يف اليمن 
لدعم زراعة البن والعنب.. معرباً عن تطلعه 
أن يتم التوسيع يف تلك األفكار املبتكرة مع 
الرتكيز عىل دعم فرص الوصول إىل األسواق 

الخارجية يف ظل الحرب.

مندوب اليمن يف األمم املتحدة: احلكومة تعمل مندوب اليمن يف األمم املتحدة: احلكومة تعمل 
عىل التخفيف من آثار املعاناة اإلنسانيةعىل التخفيف من آثار املعاناة اإلنسانية

  الشحر/خاص
افتتــح محافظ حرضمــوت قائــد املنطقة 

العســكرية الثانيــة اللواء الركن فرج ســاملن 

البحسني، أمس بمدينة الشحر، مصنع الوطنية 

لتعليب وتغليف األســماك، الــذي يعد أحد أكرب 

املشاريع االستثمارية يف مجال األسماك يف اليمن.

وطاف محافظ حرضموت، ومرافقوه بأقسام 

املصنع ومكوناته املختلفة، واستمعوا من رئيس 

مجلس إدارة املصنع سالم باقازي إىل رشح حول 

مراحل اإلنشــاء والطاقة اإلنتاجيــة، مبينًا أن 

الطاقة اإلنتاجية لخط إنتاج التونة ذات الزعانف 

الصفراء تبلغ 100 طــن يومياً، عرب خطي إنتاج 

تعبئة وتصنيع، إىل جانب مصنع الطحن ملخلفات 

األسماك الذي يعد من أفضل املصانع عىل مستوى 

الرشق األوســط وتقدر طاقته اإلنتاجية بحوايل 

55 طن يومياً، وثالجة لحفظ وتجميد وتحضري 

األسماك تقّدر بحوايل 4200 طن.

ويف حفل االفتتاح ألقى محافظ حرضموت كلمة 
نقل يف مستهلها تهاني وتربيكات فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بافتتاح 
مصنع الوطنية يف حدث كبري عىل مستوى الوطن، 
وقال: "اليوم الشــحر تعيش عرسا وفرحا كبريا 
بافتتاح هذا الرصح الصناعي الكبري"، وأطلق عليه 

قلعة الصناعة السمكية يف حرضموت.
ولفت املحافظ البحسني إىل أن الناس تطلعت 
منذ قرون مضت إىل إقامة مثل هذه املشــاريع، 
إال أنها لم تحدث بسبب العراقيل وإعاقة التنفيذ 
للمشاريع االستثمارية، مشــريًا إىل أن تطلعات 
املواطنن أصبحت حقيقة عــىل الواقع، بفضل 
شجاعة املستثمرين الحضارم ودعم املستثمرين 
من قبل السلطة، مشــيًدا بإدارة املصنع القوية 
وحرصها الوطني لخدمة البلد وتخطيهم لظروف 
الحرب وجائحة كورونا التي صّعبت املوقف أكثر 
لعملية استرياد املكائن واألدوات وإعاقة وصول 

الخرباء األجانب.
وأضاف قائاًل: "حرضمــوت من خالل افتتاح 

مصنع الوطنية ســتصبح عــىل خارطة العالم 
الصناعية الرائــدة يف املجال الســمكي"، حاثًا 
املستثمرين الحضارم بأن تكون لهم االنطالقة يف 
مجال االستثمار، مؤكًدا أن قيادة السلطة ستقدم 
لهم كافة التسهيالت وستعطيهم األولوية يف إقامة 

مشاريعهم التنموية.
وأوضح محافظ حرضموت أن السلطة بذلت 
جهــوًدا لتثبيــت األمن عىل مدى الـ5 ســنوات 
املنرصمــة، واليوم بدأت ثمــار األمن تظهر من 
خالل افتتاح هذا املصنــع والتوّجه نحو التنمية 
واالستثمار باملحافظة، مبينًا أن هناك أكثر من 10 
مصانع جاهزة لالفتتاح خالل األسابيع القادمة، 
ومجموعة أخرى سيتم وضع حجر األساس لها 
يف األيام القادمة، مشريًا إىل أنه ملس خالل زياراته 
الخارجية توّجها قوياً نحو االستثمار يف حرضموت 

كونها املحافظة األكثر أمنًا واستقراًرا.
وهنأ القائمن عىل املصنع هذا االفتتاح، معربًا 
عن ثقته بــأن املصنع ســيمثل إضافة نوعية 
للصناعات السمكية عىل مستوى الوطن والخليج 

والعالم أجمع، وأعلن عن منح إدارة املصنع درع 
املحافظة أعــىل درع يف املحافظة تقديًرا وتثمينًا 

لشجاعة املستثمر ولكافة العمالة يف املصنع.
بدوره أكــد رئيس هيئة املصائد الســمكية يف 
البحــر العربي املهندس يســلم بابلغوم أن فرع 
الهيئة وقيادة الوزارة كانوا داعمن ومســاندين 
بكل اإلمكانيات وقدموا التسهيالت إلدارة املصنع  
يف سبيل إنجاح هذا املرشوع االسرتاتيجي بمدينة 
الشحر، الفتًا بأن املصنع سيعطي رجال األعمال 
دافعاً لالســتثمار يف املجال السمكي، واستغالل 
الثروة السمكية االســتغالل األمثل يف محافظة 

حرضموت.
من جانبه اســتعرض رئيس مجلــس إدارة 
مصنع الوطنية لتعليب وتغليف األســماك سالم 
باقازي املراحل إلنشاء املصنع ابتداًء بوضع حجر 
األســاس والعمل الدؤوب يف مراحل التأســيس، 
وتجاوز صعوبات جائحة كورونا حتى تم إنجاز 
املرشوع بمواصفات عاملية دقيقــة، معربًا عن 
شــكره وتقديره لراعي التنمية واالســتثمار يف 

حرضموت اللواء الركن فرج ســاملن البحسني 
محافظ حرضمــوت قائد املنطقة العســكرية 
الثانية، نظري دعمه الال محدود، من خالل توجيه 
الجهات واملكاتب الحكوميــة املعنية بتقديم كل 
التســهيالت وتذليل الصعوبات، يف سبيل إخراج 

املرشوع الحيوي إىل النور.
وتخلل حفل االفتتاح، قصائد شــعرية، وفلماً 
قصرياً أعطى ايضاًحا حول التشــغيل التجريبي 
ومراحل التحضري للتونــة وإنتاجها، وآلية عمل 

مصنع الطحن ملخلفات األسماك.
حرض الحفل، عضو مجلس الشــورى األستاذ 
ســالم الخنبي، ووكيــل محافظة حرضموت 
للشــؤون الفنية املهندس أمن بارزيق، ووكيل 
املحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد 
العمودي، ووكيل املحافظة حسن الجيالني، ووكيل 
املحافظة املساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، 
ومدير عام مديرية الشحر عادل باعكابة، ومدراء 
عموم فروع الهيئات واملؤسسات ومكاتب الوزارات 

باملحافظة.

في إطار توجهات السلطة بحضرموت نحو التنمية واالستثمار

حمافظ حرضموت يفتتح مصنع الوطنية لتعليب وتغليف األسامك بالشحر

مجتمع محافظ
املجتمــع اللحجــي بطبيعته هو 
مجتمع محافظ وهناك أرس وعائالت 
التزال إىل اليوم تنظر إلقبال الفتيات 
عىل التعليم عىل أنه نقص يف املروءة 
واملكانة االجتماعية ومع ذلك وبحسب 
باحثن  فأن الخطــط والتوجهات 
العامــة ملكتب الرتبيــة تتغافل عن 
التعاطي يف هذه املســألة الحساسة 
ولم يبذل جهدا كافيا إلنشاء وافتتاح 
أعداد ما فيه من مدارس كافية للبنات 
لتشــجيع الطالبات عىل اإلقبال عىل 
التعليم وتســاعد عىل تبديد مخاوف 

وجهل الكثري من أولياء األمور.

مدرسة واحدة
يف الحوطة عاصمــة املحافظة ال 
يوجد عىل ما يبدو غري مدرسة واحدة 
للبنات   ولكم أن تتخيلوا كيف أن املدينة 
بأكملها تنسكب دفعة واحدة عىل هذه 
املدرسة مايشكل بحسب إدارة املدرسة 
تحديا صعبا للغاية فمن ناحية هناك 
مســافات طويلة تقطعها الطالبات 
ذهابا وإيابــا ومن ناحية أخرى ثمة 
ازدحام شــديد يفوق التصور ورغم 
لجوء إدارة املدرسة إىل اعتماد نظام 
الفرتتن صباحية ومسائية إال أن هذا 

لم  اإلجــراء 
يخفف من االزدحام ناهيك عن تأثريه 
السلبي عىل ســري العملية التعليمية 
والتحصيل العلمي لذلك تأمل املدرسة 
وطاقمهــا التعليمي من الســلطة 
املحلية والجهات ذات العالقة النظر 
إىل هذه املســألة بموضوعية وإيجاد 

الحلول والبدائل املناسبة.

عدة مدارس ولكن..
يف تبن تكاد واملشكلة تكرر نفسها 
باستثناء أن عدد املدارس املخصصة 
لتعليم الفتيات أكثــر بقليل فهناك 
مجمع الســعيد ومدرســة خديجة 
ومدرســة إقبال غــري أن االزدحام 
يصل حــداً يفوق املعقول بســبًب 
اتساع مساحة املديرية وكثرة املدن 
والتجمعات السكانية الناشئة ففي 
مجمع السعيد يصل عدد الشعب يف 
بعض املستويات إىل خمس شعب كل 
شعبة تحوي ماال يقل عن 7٠ طالبة 
هذا طبعا إىل جانب املسافات البعيدة 
التي تقطعها الطالبات يوميا وهو ما 
يمثل تحدياً كبــرياً للطالبات ولألرس 
باعتبار أن الوصول إىل هذه املدراس 
يتطلب حجز باصــات خاصة ودفع 
مبالغ شهرية عن كل طالبة ترتاوح 

ما بن 5 إىل 8 ألــف ريال وهناك من 
أولياء األمور مــن يتوجب عليه دفع 
تكاليف مواصــالت لطالبتن أو أكثر  
وهو ما يثقل كاهلهم بحسب تأكيدهم 
وبخاصــة يف ظل الغــالء الفاحش 

والظروف املعيشية الراهنة.

رهان
هناك مــن يراهن عــىل مدارس 
القطاع الخــاص لتخفيف االزدحام 
عىل مدارس البنات غري أن هذا الرهان 
لم يحقق ما كان مؤمال فبحســب 
مصادر تربوية فإن أعداد الطالبات 
امللتحقات باملدارس األهلية ليســت 
كبرية وال تشكل فارقا حقيقيا ناهيك 
عن  عدم قدرة الكثري من األرس عىل 
الوفاء بااللتزامات املالية التي يتطلبها 

التعليم األهيل.

نظرة للمستقبل
بصفة عامة البد من إنشاء وافتتاح 
مــدارس جديدة للبنــات واالهتمام 
بتنظيمها وتأثيثها وتزويدها بمختلف 
االحتياجــات .. صحيح أن املوازنات 
شــحيحة والوضع املايل للمحافظة 
تقابله الكثري مــن األولويات إال أن 
مستقبل األجيال أهم بكثري ويحتاج 

إىل إعادة نظر.

مدارس البنات يف حلج٠٠بني 
واالزدحام البعد  معضلتي 

رغم اتساع النطاق الجغرايف 

بمحافظة لحج وتعدد املدن 

والتجمعات السكانية إال أن 

مدارس البنات التزال مشكلة 

دون حلول وعددها ال يتجاوز 

أصابع اليد الواحدة.

  خاص
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الخطاط
أول بلية، وأعظم رزية، عرفها اليمنيون، وأصيبوا 
بها، هكذا عرَّف األســتاذ أحمد محمد نعمان يف 
رسالته الشهرية )األنة األوىل( الِخطاط، واصًفا إياه 
بأنَّه »قتل الحمية، وأمات الغرية، وداس الفضيلة، 
وأذل الناس، وبّغض إليهم الحياة، وحبب لهم املوت، 
واضطرهم للخروج من بالدهم جماعات ووحدانا«.

وهو - أي الِخطاط - كلمة مجهولة املصدر، وال 
يوجد لها أصل يف قواميس اللغــة العربية، وإنَّما 
لها وجود يف قواميس األئمة الُساللين، وعمالهم، 
ويفهمها الرعية املساكن أكثر من غريهم، كيف 
ال؟ ومضمونها األشــمل يتمثل يف تدمري بُنيتهم 
االقتصادية امُلتواضعة، وإذاللهم جسديًا، ونفسيًا، 

ومعنويًا.
والراجح أنَّ كلمة الِخطاط ُمشــتقة من الفعل 
)حط(؛ خاصة إذا ما علمنا أنَّ عساكر دولة اإلمامة 
امُلتوحشون كانوا يحطون رحالهم يف منازل الرعية، 
ويترصفون يف األموال وامُلمتلكات وكأنَّها ملكهم، 
وهم يف األصل أرسلهم اإلمام الحاكم إلخضاع إحدى 
القبائل امُلتمــردة، دون أْن يُمدهم باملؤن الالزمة 
إلنجاح ُمهمتهــم، والتي غالبًا ما تكون من مهام 
القبائل امُلجاورة، والتي ال ذنــب لها إال أنَّ القدر 

وضعها يف طريقهم.
وبالغ عبدالرحمن البيضاني يف تعريف الِخطاط، 
وقال إنَّ اإلمام يقوم بتوجيــه أوامره لقبيلة ما، 
ويكلفها بالتوجه بكامل هيئتها وأفرادها إىل قبيلة 
أخرى ُمذنبة، ينامون يف بيوت سكانها، ويأكلون 
طعامهم، ويفرضون عليهم حظر التجوال، الفتًا أنَّ 
القبيلة امُلترضرة ال تستطيع امُلقاومة، وإال أرسل 
لها اإلمام قبيلة ثانية، وثالثة، أو جيًشا من عنده.

من جهته عرَّف الباحث عبدالعزيز قائد املسعودي 
الِخطاط تعريًفا موضوعيًــا، وقال بأنَّه يتمثل يف 
ترتيب وتوزيع القوات اإلمامية عىل القرى واملنازل، 
وبحسب أهمية األشخاص والعشائر، هذا يف حال تم 
إرسال قوة عسكرية كبرية، ولكن يف حال تم إرسال 
ثُلة من الجنود نحو العرشة، فكان يُسمى )بقاء(، 
ويدوم حتى يســتجيب الفالحون لطلبات اإلدارة 
املركزية، ويف الغالب - كما أشار ذات الباحث، وقد 
تقارب هنا مع ما ذكره البيضاني - كانت السلطات 
األمامية تُسلط قبيلة ما عىل أخرى، ال لتقيض عىل 
شوكتها فحسب؛ بل وتُمعن يف إذاللها وقهرها حتى 

تذعن لسلطة الدولة.
أما امُلؤرخ التهامي عبدالودود مقرش فقد شبه 
الِخطاط بالعقاب واإلفقار الجماعي، وعده أقىص 
أنواع العقاب الــذي ناله الرعية من الســلطات 
اإلمامية، والذي أدى حسب شهود عيان التقاهم 
إىل فظائع ومآس لم تُمــح من الذاكرة، وقى يف 

حينه عىل أي تفكري بالثورة أو املقاومة.
وما هو ُمتداول وُمؤكد أنَّ عساكر اإلمامة عمدوا 
عىل إذالل الرعية، واستعبادهم، وإذا حصل أْن عجز 
الرعوي وزوجته عن توفري أسباب الراحة لهم، ولم 
يبالغوا يف إكرامهم، واالهتمام بهم، نزلوا - كما أفاد 
األستاذ النعمان - بهما رضبًا ورفًسا، وأهانوا كل 
واحد منهما أمام اآلخر؛ بل أمام الله والعالم، وإذا 
استغاث أحدهما أو بك، اجتمع عليه بقية العساكر 
امُلخططــن يف البيوت األخــرى، فينهالون عليه 
بالرضب، والسب، والشتم، وإذا تدخل أحد الجريان 

أو األقارب أصابه ما أصاب ذلك الزوج وزوجته.
واألدهى واألمر من ذلك، أنَّ السلطة امُلطلقة تكون 
يف يد هؤالء العساكر امُلتوحشن، فهم ال يُسألون 
ممن هم أعىل منهم ُرتبة عما يفعلون، ويجرون - 
كما أفاد أحمد عبدالرحمن املعلمي - من األعمال 
والعجرفة، وسوء السلوك األخالقي، ما يقشعر له 

البدن، وتبكي له السماء، ويغضب له القرآن.
وهذا أحد أبناء تهامة تحــدث عن تلك الصورة 
املأســاوية يف رســالة بعثها لجريدة )الشورى( 
املرصية، يف أواخر عرشينيات القرن الفائت، وقال 
بعد تعريفه مُلفردة الخطاط، أو )التخطيط( - كما 
يسميها التهاميون، بأنَّ عساكر اإلمامة يسكنون 
يف بيوت الرعية، ويفرتشون فراشهم، ويكلفوهم يف 
املأكل ما فوق طاقتهم، وأضاف ُمتألـًما: »ويدخل 
الواحد منهم بال استئذان عىل حرمك، ويفتخر بأنَّهم 
تنازلوا كرًما عن مشــاركة الرعية يف الزوجات.. 
وكم من مرة أرادوا انتهاك حرمات الناس يف هذه 
األحــوال، فينتقم املرء لعرضــه ورشفه، فيكون 
نصيبه ونصيب القرية السحق واملحق، والعدم من 

الوجود «.
الطبيبة األملانية إيفــا هويك أكدت تلك الجزئية 
املأســاوية يف ُمذكراتها، وقالت يف نقلها ألحداث 

عايشــتها يف لواء تعز، إنَّ عســاكر اإلمام أثناء 
انتظارهــم لســداد الرضائــب )الجبايات( من 
املواطنن، يُقيمون يف أحسن الغرف التي وضعوا 
أيديهم عليها، ويأكلون أجود األطعمة، وأكثرها، 
ويحاولون االعتــداء عىل األعراض، ُمســتغلن 

مراكزهم كجنود.  
وقد َعرب املصلــح االجتماعــي الكبري محمد 
رشــيد رضا يف رســالة له بعثها لشكيب أرسالن 
عن امتعاضه الشديد من تلك الترصفات اإلمامية 
امُلقززة 8 أبريل 1926م، وهــي الترصفات التي 
جعلته يُعيد النظر حول ُمساندته طيلة السنوات 
السابقة لإلمام يحيى حميد الدين؛ بل ويعرب عن 
ندمه عىل ذلك، ومن رسالته نقتطف: »وإْن كانت 
أخبار ظلم الزيدية للشافعية ال يمكن املراء فيها، 
وأقبحها أنَّ جيش اإلمام يحتــل بيوت األهايل يف 
تهامة، وال يكتفي بضيافة األكل والرشب؛ بل...«. 
وسبق للُمؤرخ يحيى بن الحسن أْن تحدث عن 
تلك املعاناة، وبمعنى أصح عن معاناة الجغرافيا 
الخانعة، ونقل يف كتابه )بهجة الزمن( مقولة ألحد 
أبناء إب من بيت الكاظمي ضمن حوادث ســنة 
1088هـ / 1677م، مضمونهــا: »وكذلك اليمن 
األســفل الذي وقع فيه الحطمة واملوت والّرحلة، 
أنه اجتمــع عليهم الجور والفســاد لعدم الغرية 
منهم، والقدرة عىل الدفــع عن حرمهم وبيوتهم 
من عساكر الدولة، فإنَّهم - أي العساكر - ينزلون 
بيوتهم، ويختلطون بحريمهم وأوالدهم، ويقع ما 
يقع من الفساد، وعدم قدرتهم وضعفهم عن الدفع 

عن أهلهم«.
يبقى الِخطاط ابتكار شــنيع، وسلوك إمامي 
بامتياز، ولم يسبق لألتراك )العثمانين( أْن مارسوه 
أثناء تواجدهم األول والثاني يف اليمن، فقد أنشأوا 
ثكنات عسكرية لذات الغرض، لم يستغلها لألسف 
الشديد عســاكر دولة اإلمامة االستغالل األمثل، 
وعن ذلك قال األستاذ أحمد النعمان: »الُعمال مدوا 
هذا الِخطاط تعمًدا، برغم استغنائهم عنه، وعدم 
الحاجه إليه، فالثكنات من عهد الدولة العثمانية 

موجودة يف عموم املراكز«.
وأضاف ُمشيًدا باألجنبي، الذي كان أفضل بكثري 
من األئمة الساللين وأنصارهم: »غري أنَّ رجال تلك 
الدولة األعجمية األجنبية لم يتخذوا الجند مُلحاربة 
الرعية؛ بل للدفــاع عنهم، والــذود عن كيانهم، 
فكانوا ينشئون الثكنات يف املراكز، ويُعلمون الجند 
امُلحافظة عىل الكرامة، وعزة النفس، والرتفع عن 
الدناءة، وعدم إظهار الفاقة والحاجة عند الفقراء، 
وامُلعوزين، وكانوا يوســعون عليهــم باإلنفاق، 

ويخصصون لهم خدًما ينتقلون معهم أينما ساروا، 
وحيثما أقاموا«.

التنافيذ 
ويَأتي بعد الِخطــاط التنافيذ، وبينهما ارتباط 
كبري، وكالهما يُكرســان إذالل وامتهان اإلنسان 
اليمني، ويُعنى باألخري األوامر امُلطلقة من اإلمام إىل 
جميع الُعمال يف إنفاذ العساكر عىل الرعية؛ ألسباب 
عديدة، قد تكون قضائية ُمتصلة بحق املواطنن 
أنفسهم، أو إدارية ُمتصلة بحق الدولة، واألخرية 
هي األغلب، وتتمثل بالجبايات التعســفية التي 
تختلف أنواعها، وتتعدد ُمسمياتها، وكل رضيبة 
تُفرض عىل الرعوي يُنَفذ عليه العامل - أو من يقوم 
مقامه - عســكريًا أو اثنن أو ثالثة، بحسب ِقلة 

امُلراد جبايته أو كثرته.
وهناك تنفيذ ُمؤقت، حيث يَكتفي العســكري 
امُلنفــذ بإحضــار املطلوب ضبطه أو إشــعاره، 
والعودة بعد يوم أو يومن إىل عند الجهة امُلرسلة، 
وبعد الحصول عىل األجر املعلوم، ولوازم الضيافة. 
وهناك تنفيذ البقاء، وهو ُمرتبط - كما ســبق أْن 
أشار الباحث املسعودي - بالِخطاط، حيث يبقى 
العسكري أو العساكر امُلنفذين يف منزل الرعوي مدة 
أطول، حتى يستجيب هذا الرعوي أو ذاك لطلبات 

السلطات.
وعن تنفيذ البقاء قــال عبدالرحمن البيضاني: 
»فعندما يتأخر أحد الرعايا من القسم الشافعي 
عن تسليم الزكاة املفروضة عليه، يُرسل إليه اإلمام 
- يقصد ُعمال اإلمام - عدًدا مــن هؤالء الجنود 
ليحتلوا بيته.. وينهبوا طعامه ورشابه.. ويناموا 
عىل فراشه.. حتى ولو كان غائبًا.. ويستمر ذلك 

إىل ما يشاء الله..«. 
بُمجرد أْن يستلم العسكري أمر التنفيذ )وهي 
ورقة يحررها امُلوظف املســؤول عــن إدارة تلك 
الجهــة(، يأمر العامــل بقطع راتبــه، ونفقته 
اليومية؛ ألنَّه سيكون ضيًفا عىل الرعوي املسكن، 
الذي صار بحلول هذا الضيــف الثقيل أضيع من 
يتيم، وأعجز من أرملة، وقد تحدث األستاذ أحمد 
النعمان بإسهاب عن تفاصيل تلك امُلعاناة، حيث 
قال: »يأخذ الجندي األمر بيده، ويؤم منزل الفالح 
امُلنفذ عليه، وإذا وصل إليه، فال تحية، وال استئذان، 

وال استئناس«.
وأضاف: »ال يكتفي الجنــدي بكرس الباب؛ بل 
هناك سب وشتم بصوٍت عاٍل غليظ من حن يدخل 
باب املنزل، وتلك هي تحيته ألخيه املسلم.. وتراه 
يطوف ُغرف املنزل إْن كان فيه عدة غرف ليختار 
ما يوافقه، وال يمر عىل يشء أمام عينه فيعجبه إال 

اختطفه.. وإذا جاء وقت النوم ال يرىض إال بالغرفة 
الخاصة بالفالح وأهله وأوالده، فيتنازلون عنها، 
ويقصدون إصطبل البهائم بن أرواثها وأبوالها، إذ 
ال يمكن خروجهم من املنزل إىل بيوت الجريان، فقد 

يحتاج حرضة الجندي شيئًا يف أثناء الليل..«.

أجرة ُمتفاوتة
وغري تلك الضيافة امُلنهكة، هناك مال واجٌب دفعه 
كأجرة لهذا الضيف الثقيــل، تُقدر بطول وُقرص 
املسافة التي قطعها، وهذه يطلق عليها )رضيبة 
مسافة(، ثم تأتي بعد ذلك )أجرة املمىس(، واألخرية 
رضيبة ليلية يدفعها الرعوي للعسكري مدة إقامته 
عنده، وتتفاوت هذه األجرة من شخص آلخر، فإن 
كان امُلنفذ عسكريًا فله قدر معلوم، وترتفع إْن كان 
عريًفا أو نقيبًا، وتتضاعف إْن كان قاضيًا أو سيًدا 

علويًا!
وتقدير هــذه األجرة يرجــع يف األول واألخري 
للشخص امُلنفذ، إْن شاء عدل، وإْن شاء جار، وال 
يستطيع الرعوي - كما أفاد األستاذ النعمان - أْن 
يُبدي رأيًا أبًدا؛ بل لو ظهــر منه أقل خالف بادره 
العسكري بالصفع عىل قفاه، َوَكتَّفه، وساقه أمامه 

- إىل مركز الناحية - كاملاشية.
ومن أعظــم املصائب أنَّه قــد يجتمع عىل هذا 
الرعوي عــدة تنافيذ، فالعامل له حــق التنفيذ، 
والحاكم مثله، واملوظف يف املالية، ومأمور البقية، 
واملشايخ، والعرايف، وهكذا دوليك، وما عىل الرعوي 

املسكن إال أْن يستقبل ويدفع!
وسبق للشيخ حســن بن عبدالله الوصابي أْن 
عرج يف قصيــدة ناقدة لحكم اإلمــام يحيى عىل 
سلوكيات هؤالء العساكر امُلنفذين، وغريهم، حيث 

قال:
ســلٌب وهتــك ثــم أخــذ جباية

ما أنـــزل الله بهــــا مــن حــاكم
والكرس لألبواب ثـــم دخــــولهـم

فـوق الحـــريم فال ترى من حاشم 
منها البـقا للطـائــــفيـن وحزبهم

واألمـــر واملـمـىس بــــأمر جازم

وللتنافيذ عدة أنواع، نذكر منها:
- االحتساب: وهي أْن يُشجع العامل بعض أرشار 
الرعية لالحتساب عىل الشيخ الفالني؛ بدعوى أنَّه 
لم يُسلم حقوق بيت املال للســنة الفالنية، فيتم 
بموجب ذلك تنفيذ العساكر عىل القرية أو العزلة، 

ويعم الرضر املنطقة برمتها ال الشيخ املعني. 
- القبض: وهــو أْن يختــار العامل مجموعة 
من امُلوظفــن الحكومين، ثم يقوم بإرســالهم 
وبصحبتهــم مجموعة من العســاكر إىل القرى 

الواقعة عىل ضفاف األودية والغيول، والتي تشتهر 
أراضيها بالزراعة عىل مدار العام، وترتكز مهمتهم 
يف تقدير مداخيل الفالحن من تلك األرايض، وقبض 
رضائبها؛ ولهذا سموا بـ )القباضن(، وهناك من 
يسميهم بـ )امُلقصبن(؛ نسبة إىل )قصبة(، وتعني 
قطعة أرض صغرية ال تتعدى مساحتها عدة أمتار 

ُمربعة.
- التخمــن: واملقصود به تخمن غلة الســنة 
وتقديرها قبل موعد القطــاف! ويطلق عىل من 
يتولوا هذه املهمة تسمية )مخمنن(، وهم طائفة 
من القضــاة والفقهاء، مشــهورين بعمائمهم 
البيضاء، واألكمام الواســعة، واملسابح الطويلة، 
يدعون األمانة، وأنَّهم أحق بالخرص من غريهم، 
يخرجون كل ســنة إىل أرض الرعية، وبصحبتهم 
عرشات العساكر، وال هدف لهم إال نهب األموال، 
والتَنعم بُمقتضيات الضيافة عند هذا الرعوي أو 

ذاك.
وإذا طغى أحد هــؤالء امُلخمنن يف تقدير املبالغ 
املطلوبة، عززه العامل بـُمخمن آخر، ومعه عدد 
من العساكر، ويسمى هذا بـ )الكاشف(، فإْن قرر 
األخري ما قرره األول، ُعزز بـ )كاشف الكاشف(، 
وعىل الرعية يف جميع الحاالت توفري اإلعاشة لهم، 

ودفع أجرتهم.
ويف امُلحصلة املأساوية، فإنَّ القصد من إرسال 
الكاشف، وكاشف الكاشــف فتح سبب لإلعاشة 
ينتفع به هؤالء ال أكثر، وعن طبيعة عمل هؤالء قال 
األستاذ النعمان: »فإنَّه - أي الكاشف - يتبع سنن 
من قبله شربًا بشرب، ويمثل الدور الذي مثله سلفه 
سواٌء بسواء: ضيافة ثقيلة، ورشوة ُمضاعفة، وقد 
يضع تقديًرا لغالت األرض أعظم من تقدير امُلخمن، 
لينال حظوًة عند املوظــف الذي قلده هذا املنصب 

العظيم«.
ويف ذات السياق، هناك رجال الدين )املرشدون(، 
وعمل هؤالء كان إىل عمــل امُلتنفذين أقرب، فهم 
يأخذون من املواطنن أموال نظري قيامهم باإلرشاد 
الديني، وتعليم الناس أمور دينهم، وكانوا يتقاضون 
بمساعدة شيخ املنطقة من اثنن إىل خمسة رياالت 
عىل كل مواطن. ويف ناحيــة القبيطة - كما أفاد 
سلطان أحمد عمر - ظل املواطنون قبل قيام الثورة 
السبتمربية يدفعون فرًقا سنويًا استمر ملدة عرش 
سنوات، ســمي بـ )فرق الغزايل(، واألخري امُلرشد 

الديني الذي كان يمر عليهم كل عام. 

تنافيذ ُمتصلة
ويف موضوع شبه ُمتصل، كان العساكر امُلنفذون 
هم الوسيط بن العمال والرعايا، ومن هذا امُلنطلق 
لم تكن أوامر التنافيذ مقصورة عىل الجبايات فقط؛ 
بل اندرجت تحتهــا عناوين أخرى ملهام ُمختلفة، 
فهناك تنافيذ عىل األوقــاف، واألخرية يُقصد بها 
األرايض والعقارات املوقوفة عىل امُلنشآت العامة، 
مثل املساجد، واملدارس، واآلبار، واملناهل، واملباني 
التي عىل الطرقات العامــة، وتعترب تلك العقارات 
- كما أفاد العالمة الشــوكاني - من ضمن أمالك 
الدولة، وال يجوز الترصف فيهــا كالبيع ونحوه، 
وإنما تســتعمل غالتها وريعها لصالح املنشآت 
املذكورة، وكم سلبت أرايض مواطنن بحجة أنَّها 

موقوفة.
وهناك تنافيذ عــىل املواطنن، وجلبهم باإلكراه 
كســخرة، وكم من ُطرق عامة ُعبــدت، وَمرافق 
حكومية شيدت، ومنازل مسؤولن بُنيت، وأراض 
خاصة ُزرعت، بجهود وســواعد هؤالء، وعن هذه 
الجزئية قال عبدالرحمن البيضاني: »وإىل جانب 
الرضائب ابتكر اإلمام وســيلة الســخرة لقضاء 
حاجته.. فــإذا أراد إقامة بيــت أو طريق أو أية 
ُمنشأة، فإنَّه يستطيع أْن يأمر جنوده كي يجمعوا 
األهايل املجاورين لهذا العمل، ليقوموا به مجانًا دون 

أي أجر.. سوى السياط التي تُلهب ظهورهم..«.
    كان هــؤالء الرعية املســاكن املغلوبن عىل 
أمرهم يُعربون عن امتعاضهم الشــديد من ذلك 
الوضع البائس، وذلك برتديد مهاجل ناقدة، منها: 

الله ال كـــــــانـــــه رعـــوية
مــــــــــا دام والـــدولة زيدية

وال يقصد املخيال الشــعبي هنا بالزيدية - كما 
أفاد قــادري أحمد حيدر - كراهيــة مذهبية أو 
طائفية، إنما هي إشارة إىل عمق االستبداد السيايس 
واالجتماعي اإلمامي الذي تجرعه اليمنيون، واكتووا 

بناره لسنوات طويلة.

بالل الطيب

لم يحد األئمة الُســالليون من بيت حميد الدين قيد أنملة عن نهج أســالفهم؛ بل فاقوهم بأساليب 

وابتكارات أكثر ظلًما وانحطاًطا، ُمبتدأها الِخطاط اإلجباري، وخاتمتها التنافيذ التعسفية، وبينهما 

احتساب، وقبض، وتخمن، وأبطال ذلك الوجع املُتجدد رعية مكلومون، وعساكر ُمتوحشون، وعمال 

جشعون، يوزعون األوامر ملن ُيدر عليهم األموال الكثرية، وفوق الجميع إماٌم ظالم، ال هم له إال انتظار 

وصول الغنائم، ال ليوزعها عىل فقراء دولته؛ بل ليمأل بها املدافن واملخازن!

ِخطاط إجباري.. وتنافيذ تعسفية.. وبينهما احتساب.. وقبض.. وتخمين..

ابـتـكـارات إمـامـيـة!ابـتـكـارات إمـامـيـة!

سوق الشنيني بمدينة تعز القديمة عام 1976م
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دفعة جديدة من دفعة جديدة من 
المستلزمات الطبية لدائرة المستلزمات الطبية لدائرة 
الخدمات الطبية العسكريةالخدمات الطبية العسكرية

استقبلت دائرة الخدمات الطبية العسكرية اليوم 
الثالثاء ااملايض  دفعة جديدة من األدوية واملستلزمات 
الطبية واملقدمة من مركز اإلســناد الطبي املشرتك 

للقوات املشرتكة لدائرة الخدمات الطبية العسكرية
حيث كان يف استقبالها األخ العميد الركن/ محمد 
عيىس نائب مدير دائرة الخدمات الطبية والعقيد د/

فيصل الضلعي مساعد مدير الدائرة والعقيد د./ عبد 
امللك الزبريي مســاعد مدير الدائرة للشؤون الطبية 
والعميد/ احمــد دهمس مدير مستشــفى مارب 

العسكري. 
وأثناء االستقبال قال نائب مدير الدائرة: إن هذه 
الدفعة من األدوية واملســتلزمات الطبية هي امتداد 
طبيعي للدعم املتواصل الذي يقدمه املركز ويف إطار 
الدعم الدائم من التحالف العربي بقيادة الشــقيقة 

اململكة العربية السعودية
وأكــد الدكتور عيىس أن هــذه الدفعة وما قبلها 
ترصف للمستشفيات العسكرية وامليدانية السعودية 
والنقاط الطبية يف الجبهات حسب خطة موضوعة 

ومعتمدة حسب االحتياج لهذه الجهات. 
وقد ثمنت قيادة دائرة الخدمات الطبية جهود املركز 

شاكرة لهم دعمهم الدائم والكريم

عقت اللجنة الوطنية للتحقيق، منتصف 
األسبوع الجاري، لقاء موســعا بالقيادات 
األمنية ومدراء أقســام الرشطة بالعاصمة 
املؤقتة عدن، ملناقشة تفعيل آليات املساءلة 

والحد من االنتهاكات.
وأوضح رئيــس اللجنة القــايض أحمد 
املفلحي، أهمية تفعيل آليات املساءلة الداخلية 
من قبل األجهزة األمنية خصوصا أقســام 
الرشطة يف سبيل الوصول إىل خفض مستوى 
االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان، وهو 
الجانب الذي تحرص اللجنة عىل تفعيله من 
خالل أعمالهــا بالتحقيق عرب التخاطب مع 
وزارة الداخلية ومــدراء األمن وعقد لقاءات 
مبارشة مع القيادات األمنية ملناقشة الوقائع 

املنسوبة ألفراد تابعن لتلك الجهات.
ويف اللقاء، الذي حــرضه 25 من ضباط 
أقسام الرشط بعدن، جرى مناقشة عدد من 
القضايا املتعلقة بوضع حقوق اإلنسان والتي 
اخذت صدى ورأيا عاما ودور األجهزة األمنية 
يف حماية حقوق الضحايا املنصوص عليها يف 
القوانن الوطنية واملواثيق الدولية السيما الحق 
يف الحياة والسالمة الجسدية والكرامة وحظر 

االعتقال التعسفي والتعذيب واملعاملة املهينة 
والخاصة بالكرامة.

وخرج اللقاء املوســع الذي أداره أعضاء 
اللجنة الوطنية بعدد من مقرتحات التعاون بن 
اللجنة وأقسام الرشط ويف مقدمتها توضيح 

إجراءات املســاءلة املتبعة من قبل األجهزة 
األمنيــة ورفد اللجنة باملعلومــات املتعلقة 
بالوقائــع التي تتابعها اللجنــة، ورضورة 
رفع قدرات منتسبي األمن بمواضيع حقوق 

اإلنسان وحماية الفئات املستضعفة.   

كلمة شكر.. على إيقاع النصر
 بيحان.. بمديرياتها الثالث تتنفس الصعداء وهي تتخلص 
من أخطر جماعة ساللية عقائدية إجرامية "مليشيات الحوثي" 

التي عاثت يف األرض فساداً.
كان يل رشف الزيارة والتجــول يف عدة مناطق بمديريات 
عسيالن والعليا وعني يف أثناء مهمتي الرسمية لالطالع عن كثب 
لتطبيع الحياة وتلمس احتياجات السكان من الخدمات والبنى 
التحتية والعمل عىل إصالح ما أفسدته مليشيا القتل والدمار 

بحق بيحان ومواطنيها.
هناك ســيمفونية االبتهاج تعزف أوتارها الفرائحية عىل 
إيقاعات االنتصارات العسكرية، فقد وجدنا االبتسامات ومشاعر 
السعادة تتوزع يف النفوس و ترتســم عىل وجوه املواطنني 
البســطاء ، وجوه أناس عادت إليهم العزة والكرامة وروح 
األمنيات والتطلعات للعيــش يف حياة كريمة ال فيها عبيد وال 

أسياد وال زنابيل وال قناديل..!  
ويف غمرة احتفاء أبناء شبوة خاصة والوطن عامة بما تحقق 
من انتصارات عظيمة بتحرير وتطهري كافة مديريات عسيالن 
وبيحان وعني وحريب من رجس مليشيات الحوثي الكهنوتية ، 
تختلجني مشاعر الفخر واالعتزاز كواحد من أبناء هذه املحافظة 
األبية ) شــبوة( التي بدأت الولوج نحو آفاق رحبة من األمن 

واالستقرار والبناء والتنمية والنهضة الشاملة.
بهذا اإلنجاز وانتصار الحق عىل الباطل نهنئ أنفسنا وقيادتنا 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وابناء 
الوطن واملحافظة وندرك وبدون أدنى شك أن وراء كل نرص 
تحقق إرادة صلبة وتضحيات جسيمة، ويقف خلف كل إنجاز 
عظيم عزيمة وإرصار وجهود مضنية لرجال عظماء سطروا 
التاريخ بحروف املجد ، فالفضل بعد الله سبحانه وتعاىل ألولئك 
األبطال امليامني من منتســبي ألوية العمالقة الجنوبية ومن 
ساندهم  الذين قدموا أروع نماذج للوفاء والفداء والتضحية 
واإليثار يف ســبيل تخليص مواطني تلك املديريات من ظلم 
وجور وبطش وجرائم هذه املليشــيا التي ال مرشوع لها غري 

املوت والهالك والدمار لليمنيني.
 وكلنا ندرك أن هذا النرص لم يكن ليتحقق بهذه الرسعة لوال 
الدعم السخي واملساندة األخوية من اإلشفاء يف دول التحالف 
العربي ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة وكذا االلتفاف الشعبي الذي أجمع عىل وحدة 

الهدف الستعادة الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي.
يف هذه السطور وبمشاعر فياضة بعبارات الوفاء والعرفان 
أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان ألشــقائنا يف اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة اللتني كانتا االيقونة 

التي ساهمت بقوة يف صناعة هذه االنتصارات العظيمة.

*وكيل محافظة شبوة

د. عبدالقوي علي لمروق *

د. أحمد ردمان

حــــــــــــــــــديثحــــــــــــــــــديث

اللجنة الوطنية تعقد لقاء مع القيادات األمنية ومدراء األقسام بعدن 

استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام حوثية جنوب تعز
استشــهد مواطن وزوجته، أمس األربعاء، 
بانفجار شبكة ألغام زرعتها مليشيات الحوثي 
اإلجرامية يف منطقة القبيطة جنوب محافظة 

تعز.

وقال مصادر محلية لوكالة سبأ:"إن الحاج 
حمود أحمد محمد سيف )61 عاما( وزوجته 
)58 عاما( استشــهدوا متأثرين بإصابتهما 
بانفجار شبكة ألغام زرعتها املليشيات يف أرضهم 

الزراعية بمنطقة الكرب بالقبيطة".
وأضافت املصادر "أن املليشــيات الحوثية 
رفضت السماح بإسعافهما وتركتهما ينزفان 

حتى فارقا الحياة".  

لمتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  إتبع الرابط

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

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

على شبكات التواصل 

مــديـر الـدائــرة - رئيـــس التــحـــريــر

العميد الركـن/ أحــمــد األشــــول

مــــــــديـــــر الــتـــــحــــريــــر
عـقــيد/ عــبداحلكـيم الـشـريـحـي
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األفكار القاتلة
نشــوء الحضارات ونهضة األمم مرهونان بعقول تديل 
بأفكار نهضوية يكون من شأنها التخطيط لبناء أعمدة تلك 

الحضارات وإكمال رصوحها .
ذلك أن كل املشــاريع الحضارية أو اإلنسانية تبدأ بفكرة 
تقدح عقل صاحبها فتولد رشرا إيجابيا جاذبا ألشباهها من 
األفكار الكفيلة بتشكيل خلفية نظرية صلبة ينطلق منها صناع 
النهضات ويستند إليها رواد التنفيذ لتلك املشاريع العمالقة .

ولعل يف ذلك اتساق مع املنطق الديني يف استخالف اإلنسان 
يف األرض ، وانســجام مع القيم اإلنسانية الهادفة لتحقيق 

سعادة اإلنسان ورفاهيته .
ويف زحمة تنافس األفكار الخالّقة يف تشييد أبنية رصوح 
الحضارات تظهر يف زاوية مظلمة بعض األفكار الشاذة لتعلن 
نقمتها عىل كل فكرة بناءة عىل اعتبار أنها قد تقيّد مسرية " 

املصطفني املطهرين " .
وهنا يقوم " األطهار " بصياغة أفكار تنسجم مع مرشوعهم 
، وتضع القواعد الدينية الشائهة إلنمائها ، وتنّظر لقدسية 
الدفاع عنها فينجّر هواة الســقوط لهكذا أفكار ، وينربي 
األشقياء للموت دونها ، ويعتيل " املطهرون " قوارب الوصول 
إىل شواطئ رفاهيتهم عرب نهر من دماء الهالكني الذين باعوا 

أرواحهم فداء " للسيد " وآله .
ورغم قناعة أساطني الساللة بتعارض أفكارهم مع أفكار 
رواد النهضات ، وعلمهم بحتمية الفتنة الناشئة عن أفكارهم ، 
ويقينهم بأن أنهار الدماء ستسيل يف عملية التفاعل ملرشوعهم 
إال أنهم ال يمانعون يف ذلك كون العالم - وفقا لقناعاتهم - 
ما ُخلق إال لخدمتهم وال يُسمح ألحد برشف منافستهم غري 

رشكائهم يف ضالل أفكارهم من الصهاينة املحتلني .
يف الحلقة األخرية من سلسلة الساللة ومنذ سبع سنوات 
ودماء اليمنيني تسيل أنهارا يف كل جبل وواٍد كنتيجة حتمية 
لوجود ألغام فكرية مزروعة يف األرض اليمنية منذ أكثر من 

ألف عام .
إن مهمة نزع األلغام اإلمامية ال تقوى عليها منظمة " مسام 
" وال غريها من منظمــات العالم كون تلك األلغام يف عقول 
متعفنة تحملها أجساد متنقلة فتارة تنفجر تلك األلغام يف 
طالب مدرسة وهي عىل هيئة مدرس للرتبية الوطنية ، وتارة 
تنفجر يف رواد جامع وهي عىل هيئة خطيب جمعة فتصيب 
شــظاياها العرشات من املصلني، وتارة تكون هذه األلغام 
املتنقلة عىل هيئة مؤسسة إنسانية تقدم كيساً من القمح ثم 

تنفجر عىل أفراد األرسة لتحيلها إىل مشاريع موت وَفناء .
ولعل البوابة الحقيقية ملرشوع نزع األلغام الفكرية يُمثلها 
أبطال الجيش الوطني وقوات العمالقة واملقاومة الشــعبية 
ليمهدوا الطريق للمؤسسات الفكرية الجمهورية لتقم بدورها 
الحتمي يف تنقية العقول امللوثة بتلك األفكار بعد أن تكون 
قد وضعت أســس الثقافة الجمهورية ، ورسخت األعراف 
االجتماعية الحمريية ، ورّشعت النصوص القانونية ملحو تلك 

األفكار ومعاقبة كل مروج لها عىل اعتبار أنها أفكار قاتلة .

الهوية اليمنية في خطر الهوية اليمنية في خطر 
استمرارا لسعيها الحثيث يف تغيري الهوية الفكرية والثقافية والدينية لليمنين يف الحارض واملستقيل لصالج املرشوع الفاريس 
الصفوي أقدمت ماليل طهران عرب ادواتها مليشيا الحوثي اىل افتتاح أكرب مركز بحثي يف كلية اللغات بجامعة صنعاء بعد ان 
عمدت قبلها تضمن اللغة الفارسية اىل املناهج الدراسية الجامعية وهي الخطوة التي اكدت حقيقة انتماء وتبعية املليشيا 
الحوثية للمرشوع الشيطاني الطائفي والذي باتت بسببه عدد من الدول العربية تعيش الفوىض وعدم االستقرار واالغرتاب 

عن الهوية العربية واإلسالمية.
الرضوخ اىل ذلك املرشوع الصهيوايراني باإلدراك، أو بالتساهل ال شك ستكون نتائجه وخيمة عىل الشعب اليمني وجوديا 
وحضاريا وقبل ذلك دينيا، وحينئذ لن ينفع التدم وسيتحول االنسان اليمني اىل عبد يمسك السكاكن والسالسل ليرضب بها 

نفسه يف مزارات شيطانية لم يأت بها الله من سلطان.
فأىل متى الصمت يا هؤالء؟؟

أكثر من 10 مليارات ريال إيرادات مكتب 
الضرائب بمأرب خالل 2021م  

بلغ إجمايل إيرادات مكتب الرضائــب بمحافظة مأرب، أكثر من 10 
مليارات و 800 مليون ريال لجميع اإليرادات واألوعية الرضيبية املحصلة 

يف املحافظة خالل العام الرضيبي املنرصم 2021م.
وقال مدير مكتب الرضائب بمأرب عبد الكريم حيمد يف ترصيح لوكالة 
)ســبأ( : "إن إجمايل اإليرادات الرضيبية املحصلة يف مأرب خالل العام 
املنرصم بلغت 10 مليارات و822 مليوناً و945 ألفاً و504 رياالت بزيادة 
قدرت بنحو مليار و647 مليوناً و62 ألفاً و572 رياالً بنسبة قدرت بـ 18 

باملائة عن ما تم تحصيله من إيرادات رضيبية خالل 2020م".
وأضاف " أن مكتب الرضائب بمأرب حقق خالل العام املنرصم زيادة يف 
ربط املوازنة لجميع اإليرادات املحصلة بمبلغ 2 مليار و985 مليوناً و136 

ألفاً و504 رياالت بنسبة قدرت بـ 38 باملائة".
وأشــار حميد، إىل أن مكتب الرضائب يعمل حالياً بنظام رضيبي آيل 
ومتطور وذلك يف إطار الجهود املبذولة لتنظيم األعمال الرضيبية وحوسبتها 
.. الفتاً  إىل أنه يتم توريد كافة مبالغ اإليرادات الرضيبية التي يتم تحصيلها 

من املكلفن إىل الحسابات املخصصة لها يف البنك املركزي أوال بأول.  

مليشيات الحوثي ارتكبت 1134 حالة اختطاف 
وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين 

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات الحوثي املدعومة إيرانياً ارتكبت 
1134 حالة اختطاف وإخفاء قرسي وتعذيب للمعتقلن بينهم نساء وأطفال واستخدمتهم 

دروعا برشية خالل الفرتة من 1يناير 2021م وحتى 31 ديسمرب 2021م.
وأوضحت الشبكة يف تقرير لها، أمس األربعاء، بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال 
تعسفي طالت املدنين بينهم 35 طفالً، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قرسي بينهم نساء 
وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة يف محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، 
واملحويت، وريمة، والجوف، والبيضاء، والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.
وأشــار التقرير، إىل توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة اتخاذ دروع برشية، و4 حاالت 
تصفية داخل السجون، و6 حاالت وفاة بسبب اإلهمال يف السجون، و3 حاالت وفاة ملعتقلن 

بنوبات قلبية.
ولفت التقرير، إىل أن جرائم التعذيب تنوعت بــن الجلد والتعليق والحرمان من النوم، 
واســتخدام امللح عىل الجروح والصفع وإذابة البالستيك عىل الجسم والتعذيب باملنع من 
الرشب واإلهمال الصحي الكامل والضغط عىل الخصيتن بواسطة الكلبشات البالستيك 
ووضع اإلبر تحت األظافر والحرق بالسجائر واإلذالل .. مؤكداً أن املليشيات الحوثة ارتكبت 

جرائم صادمة بحق املحتجزين وصلت حد االستغالل الجنيس واالغتصاب. 

اضرب بسيفك البتار 
واطلق هلا الدشكا والعيار 

يا حارس  األرض والعرض
أنت املحارب املغوار

لوالك ما كنا هنا 
نتنفس .. نكتب األشعار 
سيفك .. وكالشنكوفك 
وخيمة وجعبة وإعصار 

ترست .. هجمت.. وعيناك ال تنام
للوغى أنت الفارس املغوار 

ال تراجع ..ال فرار .. النكسار
أيها اجلندي يا رمز الوطن 

تزنع لغماً  .. تفتح مدننًا 
تطلق أبرياء خلف القضبان 

من أجل الوطن املنهوب 
وهبت الروح 

من أجل الراية كي تعلو 
 مــن أجــل احلــق ..ل أبــد لليــل أن 

يرحل 
وعلوج إيران أن تردع 

سبابة وإهبام رفعت 
وصرخت حتيا اجلمهورية 

زمن اإلمامة لن يعود
أيعود وفينا جذوة 

سبتمرب وأكتوبر 
ال لن يعود محيد الدين 
وال أحفاد محيد الدين 
أقسمنا بترابك ياوطن 

قسماً  حتمله الربوق والرعود

مـــقــاتــــلمـــقــاتــــل
شعر : فتاح المقطري 
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