
أكد وزير الدفاع الفريق الركن 
محمد املقديش، استمرار التقدم 
امليداني لقوات الجيــش وألوية 
العمالقة واملقاومة ورجال القبائل 
بإسناد من تحالف دعم الرشعية، 
وسط انهيارات وخسائر كبرية يف 

صفوف مليشيا الحوثي.
جاء ذلك خالل تقّديمه تقريراً 
إىل مجلس الــوزراء يف اجتماعه 
الدوري، مطلع األسبوع الجاري، 
يف العاصمة املؤقتــة عدن، حول 
األوضــاع العســكرية، واملوقف 
امليدانــي يف جبهــات البطولــة 
واالنتصارات التي تحققت مؤخرا 

يف جبهات حرض ومأرب وتعز.

وأشار وزير الدفاع إىل املعنويات 
العالية لألبطال امليامني يف مختلف 
الجبهات لالنتصار يف هذه املعركة 
الوجوديــة واملصريية، والخطط 
العملياتيــة يف مختلف الجبهات 
لهزيمة مرشوع إيران الدموي يف 

اليمن.
وحّيا  مجلس الــوزراء خالل 
االجتماع، هذه االنتصارات.. مؤكداً 
أهمية املــي قدًما لتخليص كل 
أرايض الوطن من سيطرة مليشيا 
الحوثــي ويف مقدمتها العاصمة 
صنعــاء، واســتئصال املرشوع 

اإليراني من تراب موطن العروبة.
مجلس  وأشــاد 

حذر رئيــس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، من استمرار تالعب مليشيا الحوثي 
بالورقة اإلنسانية يف ابتزاز املجتمع الدويل 
وإطالة أمد الحــرب ومضاعفة الكارثة 
اإلنسانية التي تسببت بها منذ انقالبها عىل 
السلطة الرشعية بقوة السالح وإشعالها 
للحــرب، يف محاولة لتحقيق مكاســب 

سياسية.
وجدد رئيس الوزراء لدى اســتقباله، 
أمس األربعــاء، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
وفد إنســانياً أوروبياً رفيعاً املستوى من 
املكاتب الرئيسية للمانحني، التزام الحكومة 
بمسؤولياتها يف الرشاكة مع األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية وتسهيل أعمالها، واتخاذ 

املعاناة  ما يمكن لتخفيــف 

أكد أمري دولة قطر سمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثانــي، موقف قطر الثابت 
والداعم للرشعية يف اليمن بقيادة فخامة 
الرئيس عبدربه منصــور هادي وأمن 

واستقرار ووحدة اليمن.
جاء ذلك أثناء تسلمه، االثنني املايض، 
أوراق اعتماد راجح حسني بادي سفري 

بالدنا لدى دولة قطر الشقيقة.
و حمــل أمري دولة قطر، الســفري 
راجح بــادي نقل تحياتــه إىل فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة، وتمنياته لــه بالصحة 
والسعاة وللعالقات بني البلدين التطور 
واالزدهار..متمنياً للسفري بادي التوفيق 

يف مهامه.
 من جانبه، نقل السفري بادي، ألمري 
دولة قطــر تحيات فخامــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وتمنياته لسموه بدوام الصحة والسعادة 
ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة 

مزيداً من التطور والنماء.

أشاد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهوريــة، بمواقف 
جمهورية أملانيــا االتحادية الصديقة 
الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته 
ورشعيته الدستورية.. مؤكداً عىل عمق 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.. 
متطلعاً إىل مزيداً من تنميتها وتطويرها 

يف مختلف املجاالت.
جاء ذلك يف برقية تهنئة بعثها فخامة 
الرئيس، منتصف األسبوع الجاري، إىل 
نظريه االملاني فرانك فالرت شتاينماير، 
هنأه فيها بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً 
لجمهورية أملانيا االتحادية لفرتة رئاسية 

ثانية.
وعرب فخامة الرئيــس، عن خالص 
التهاني وأطيب التربيــكات لفخامته 
بهذه املناسبة..متمنياً له موفور الصحة 
والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية 
أملانيــا االتحاديــة الصديــق التقدم 

واالزدهار.  

 

كــــترونـــي
عــــدد إ

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس
أمامنــا تحديات جمــة تتطلب 
تضافــر الجهــود واإلمكانات 
ملواجهــة تحديــات البلــد ويف 
مقدمتها مرشوع إيران وأذرعها 

االنقالبية يف اليمن واملنطقة.

متطلبات الخالص
الحقيقة التي ال يمكن ألحــد القفز عليها أو 
اختالق الذرائع واملــررات لتجاوزها إىل مربع 
الدعة والراحة هي أن مهمــة تحرير ما تبقى 
من الوطن تحت ســيطرة إيران ممثلة بأدواتها 
مليشيا الحوثي اإلرهابية تقع عىل عاتق كل القوى 
املناهضة للمرشوع التوسعي اإليراني يف اليمن 
و املنطقة وهي مهمة لن تنجز إال بإيمان عميق 
بعدالة القضية وتخليص هذا اإليمان من كل ما 
علق به من ملوثات املصالح الجهوية والحزبية 
وخبائث الكيد الســيايس الذي أفىض إىل صدام 

رؤيوي لطبيعة املشكل اليمني وممكنات حله.. 
إن عملية تحرير ما تبقى من الوطن يف قبضة 
مليشــيا إيران اإلرهابية البد لها أن تنطلق من 
قاعــدة إدراك أن خطر هذه املليشــيا الطبقية 
الســاللية لن يســتثني أحدا مالم يكن سالليا 
مؤمنا بأفكارها مجســدا لثقافتها يف ســلوكه 
اليومي القائم عىل االعتقــاد باألفضلية وادعاء 
الحق اإللهي وهو إدراك يقتيض بالرضورة أيضا 
التخلص من كل االشرتاطات السياسية الناجمة 
عن اجرتار رصاع املايض السيايس ونزق املكايدات 
التي مازالت تعتمل إعالميا يف كثري من مؤسسات 
اإلعالم الحزبية وحتى نشاطات  املنتمني حزبيا يف 
مختلف وسائل التواصل االجتماعي والتي يجب 
أن يتوقف تصديعها لجدار التوافق الذي بدأت 
بناءه قيادات سياســية واجتماعية من مختلف 

القوى واملحافظات اليمنية..
تعثر عملية استكمال التحرير أو حتى تأخريه 
من خالل إهــدار الوقت يف إشــعال املكايدات 
السياسية وتوسيع رشخ التباين السيايس عمل ال 
يخدم يف محصلته ونتائجه سوى املليشيا اإلرهابية 
التي تعمل بكل ما لديها من خرات تاريخية يف 
مجال صناعة الفتنة يف أوساط املناوئني لها بما 
يخدم تعزيز قبضتها الباطشة وجشعها الناهب 
واملستحوذ عىل كل خريات البالد بل واإلمعان يف 
إذالل اليمنيني التواقني إىل الحرية واالنعتاق من 

ربقة تسلطها الكهنوتي املتخلف واملقيت..
لقد أصبح اليمنيــون اليوم وأكثر من أي يوم 
مىض يف أمس الحاجة إىل رص الصفوف وتشبيك 
األكف يف اصطفاف وطني واســع موحد األداة 
والخطاب الســيايس واإلعالمي املعضد لعرى 
التوافق حول األهداف الوطنيــة الجامعة ويف 
مقدمتها القضاء عىل مليشيا أمعنت يف إجرامها 
بحق اليمنيني تنفيذا ملطامع توسعية إيرانية يف 

اليمن واملنطقة.

السعـر50ريـااًل

أثناء تسلمه أوراق اعتماد سفير بالدنا لدى الدوحة 

أمري دولة قطر يؤكد موقف بالده الثابت الداعم لبالدنا 
في برقية تهنئة لنظيره األلماني

رئيس اجلمهورية يشيد بمواقف أملانيا الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره
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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 األمم المتحــدة والمنظمات الدولية والتمســك بمـــبدأ 
الحيــاد االيجابــي وعــدم االنحيــاز والعمــل علــى اقــرار الســالم العالمــي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.
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اخلالص من املليشيا هدف مصريي اليقبل املساومة

الــعـدد )٢٠1٩( الخميس 16 رجــب 1٤٤٣هـ - المــوافـــق 17 فــــبــرايـــر ٢٠٢٢م

قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان 
الربكاني،: "إن جماعــة الحوثي ال تؤمن 
بلغة الحوار ألنها تتحرك وفق أجندة إيرانية 
دمرت كل يشء يف اليمــن وما تزال تعمل 
عىل إشعال الحرب وهذه مؤرشات ال تنبئ 
إطالقاً عن رغبتهم يف عملية القبول بخيارات 

السالم".
وأكد الربكاني، تمسك الرشعية بخيار 
السالم املبني عىل املرجعيات الثالث وإحالل 
األمن يف ربوع اليمن.. مشرياً إىل أن أقرص 
الطرق لتحقيق السالم العادل هي من خالل 

الحوار الذي يحرتم إرادة اليمنيني.
جاء ذلك خالل لقائــه، أمس األربعاء، 
يف مقــر األمم املتحدة بمدينــة نيويورك، 
وكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 

السياسية وبناء السالم روزماري ديكارلو.
جرى خالل اللقاء، مناقشة مستجدات 
مجمل األوضاع عىل الساحة الوطنية وسبل 
تحقيق السالم، والدور الذي تقوم به األمم 
املتحدة، يف ظل اســتمرار تعنت املليشيات 
الحوثية ورفضها لكافة املبادرات ونهبها 

للمساعدات اإلنسانية.
وقال رئيس مجلس النواب : " إن الحوثيني 
أسقطوا جميع مبادرات السالم للمبعوثني 
الدوليني واململكة العربية السعودية واإلدارة 
االمريكية".. محذراً من خطورة استمرار 
االنتهاكات الحوثية الجســيمة والجرائم 
اإلرهابية املروعة والعابرة للحدود ومصادرة 
حقوق املرأة وتجنيد األطفال وإصدار أحكام 
إعدام صورية ومصادرة املمتلكات وإلغاء 

الحريات ومحاكمــات رسية ال تتفق مع 
القوانني والرشائع الســماوية واستهداف 
املدنيــني والنازحني يف مــأرب فضاًل عن 
إطالق املليشــيات الحوثيــة الصواريخ 
البالستية والطريان املسري عىل األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة بصورة عدائية ســافرة.. 
الفتاً إىل استمرار الحوثي يف املماطلة وعدم 
االستجابة لدعوات املجتمع الدويل لنزع فتيل 
كارثة بيئية وإنسانية كربى والتعامل غري 
املسؤول مع قضية خزان النفط صافر.. 
منوّهاً إىل االستغالل السلبي من قبل جماعة 
الحوثي التفاق ستوكهولم وتنصلهم عن 
تنفيذه، واتخاذه فرصة الستقدام األسلحة 

اإليرانية واســتمرار زعزعة 

قــال وزيــر اإلعــالم والثقافة 
والسياحة، معمر اإلرياني،: "إن العالم 
أدرك أن التعايش مع مليشيات الحوثي 
اإليرانية، أمر مستحيل يف ظل ما تحمله 
من أفكار إرهابية، وتعنتها أمام جهود 
تحقيق السالم، وممارساتها اإلرهابية 
املستمرة يف استهداف املدن واألحياء 
وقتلها للمدنيني، وهجماتها اإلرهابية 
عىل السعودية واإلمارات، وتهديدها 
ألمن واســتقرار املنطقــة واملالحة 

الدولية.
جاء ذلك خــالل زيارتــه برفقة 
رئيس هيئــة األركان العامة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، ألبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية يف الجبهات 

الجنوبية يف محافظة مأرب. 
وتفقدا الوزير اإلرياني ورئيس هيئة 
األركان، أحوال املقاتلني يف جبهتي البلق 
وأم ريش، ومــا أحرزه أبطال الجيش 
الوطني من انتصــارات كبرية خالل 
األيام املاضية، بتحرير مناطق واسعة 
من مليشيا الحوثي اإلرهابية التابعة 

إليران، التي تكبدت خسائر كبرية.
وبارك وزيــر اإلعــالم والثقافة 

والسياحة، االنتصارات الكبرية التي 
تحققــت بعزيمة الرجال..مشــيدا 
بجاهزيتهــم ومعنوياتهم املرتفعة، 
والتضحيات الكبرية التي يبذلونها من 
أجل تحرير تراب اليمن من مليشــيا 

الحوثي اإليرانية.
ونقــل اإليراني للقــادة والصف 

والجنــود املرابطني تحايــا القيادة 
السياســية ممثلــة بفخامة رئيس 
الجمهورية املشــري الركــن عبدربه 
منصــور هادي.. مثمنــاً دور قوات 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 
العربية السعودية، ودعمها الالمحدود 
يف عملية اســتعادة الدولة عىل كامل 

ترابها الوطني، مؤكداً أن هذه املواقف 
الخالدة ســتظل محفورة يف ذاكرة 

اليمنيني.
ودعــا الوزيــر اإلريانــي، أهايل 
املحافظات الواقعة تحت ســيطرة 
املليشــيا الحوثية اإليرانية، للحفاظ 
عىل أبنائهم، وعدم تركهم فريســة 
للمليشــيا العنرصية، لتقذف بهم يف 
جحيم املوت، بعد أن عاثت يف األرض 
فساًدا وتســبيت يف تجويع الشعب 
اليمني، وإراقة دماء أبنائه األبرياء من 
أجل مرشوعها الرامي إىل إعادة النظام 
اإلمامي برجعتيه وتخلفه واستبداده، 
ورهن البالد للمرشوع اإليراني املعادي 

لليمن واألمة العربية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة األركان 
العامة، أن الجيش الوطني قادر عىل 
صناعة التحــوالت الوطنية بفضل 
تضحياتــه والتفــاف كل الرشفاء 
واألحرار، ودعم األشقاء يف تحالف دعم 
الرشعية، موضحا أن الشعب وقواته 
املسلحة وقيادته الرشعية يقفون يف 
معركة املصري والهوية ضد اإلرهاب 

اإليراني ومليشياته.

لدى لقائه وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم

الربكاين: مليشيا احلوثي ال تؤمن بلغة احلوار ألهنا تتحرك وفق أجندة إيرانية

خالل استقباله وفدًا إنسانيًا أوروبيًا

رئيس الوزراء حيذر من استمرار تالعب مليشيا احلوثي بالورقة اإلنسانية لتحقيق مكاسب سياسية

أثناء تفقدهما ألبطال الجيش في الخطوط األمامية لجبهات مأرب الجنوبية

السالم جلهود  الرافضة  اإلرهابية  احلوثي  مليشيا  مع  التعايش  استحالة  أدرك  العالـم  اإلرياين: 
رئيس األركان: شعبنا ورشعيته وقواته املسلحة خيوضون معركة املصري واهلوية ضد اإلرهاب اإليراين ومليشياته

التقى المبعوث األممي إلى بالدنا

السفري السعدي: املليشيا تستغل األمم 
املتحدة إلطالة أمـد احلـرب

حذر مندوب اليمن الدائم لدى األمم 
املتحدة الســفري عبدالله السعدي، من 
تالعب مليشــيات الحوثي واستغاللها 
للجهود التي تقودها األمم املتحدة إلنهاء 
الرصاع يف إطالة الحــرب ومضاعفة 
األزمة اإلنسانية وابتزاز املجتمع الدويل 

لتحقيق مكاسب سياسية.
جاء ذلك خــالل لقائــه، الثالثاء، 

مع املبعوث األممــي إىل بالدنا هانس 
غروندبرغ، وبحث معه املســتجدات 
السياســية واألوضــاع اإلنســانية 
واالقتصادية، وجهود الحكومة إلنهاء 
الــرصاع وتحقيق الســالم املبني عىل 
مرجعيات الحل السيايس املتفق عليها 
واســتعراض الخطوات التــي يبذلها 

املبعوث الخــاص إلنهاء 

اإليراين مرشوعها  واستئصال  املليشيا  سيطرة  من  الوطن  ختليص  أمهية  يؤكد  الوزراء  جملس 
وزير الدفاع: معنويات األبطال عالية لالنتصار يف املعركة الوجودية واملصريية

قال املفتش العام للقوات املسلحة، 
اللواء الركــن عادل القمــريي، إن 
وجود القصــور اإلداري يف الجيش، 
يشء طبيعي أثنــاء املعركة.. مؤكداً 
أن مكتب التفتيــش يجري عمليات 
تفتيش وتصحيح ومعالجة للقصور 
املوجود "الذي غري مسموح استمراره 
أو تكــراره ونعمل عىل إصالحه وفق 

القوانــني 

:»:»  المفتش العام للقوات المسلحة لـ» المفتش العام للقوات المسلحة لـ»

نجري عملية تصحيح إداري وقيادي وفق القوانني العسكرية 
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22
ات لمواجهة احتياجات الطاقة الكهربائية والوقود  أقر جملة من اإلجراء

املجلس األعىل للطاقة يؤكد عىل حتقيق االستقرار
 يف منظومة الكهرباء بالعاصمة املؤقتة عدن 

أخـبار وتتمات

رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان يف وفاة اللواء الركن عيل احلدي والعميد صالح الزرجوم 

أكدت أن تمسك المليشيات بخيار الحرب يجعل الطريق إلى السالم أكثر صعوبة

احلكومة: تزويد النظام اإليراين للمليشيات احلوثية باألسلحة واخلربات العسكرية يطيل أمد احلرب

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
برقية عزاء ومواساة يف وفاة مدير دائرة التسليح العسكري األسبق 

اللواء الركن عي محمد الحدي.
وأشــار فخامة الرئيس يف برقيته، إىل مناقب الفقيد الوطنية 
واالجتماعية وكفاءته العسكرية التي جسدها طوال مشوار حياته 
الحافل بالتضحية والعطاء.. معرباً عن خالص العزاء واملواساة بهذا 
املصاب األليم.. مبتهالً للموىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.
كما بعــث فخامة الرئيــس عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية، برقية عزاء ومواســاة يف وفاة املناضل العميد صالح 

محمد الزرجوم.

وأشــار فخامة ألرئيس يف برقيته إىل مناقــب الفقيد الوطنية 
واالجتماعية طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. معربا 
عن خالص العزاء واملواساة بهذا املصاب األليم.. مبتهالً للموىل عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عي محســن 
صالح، برقية عزاء ومواساة يف وفاة مدير دائرة التسليح العسكري 

األسبق اللواء الركن عي محمد الحدي.
وأشاد نائب الرئيس، يف الربقية التي بعثها إىل رائد ومحمد عي 
الحدي، بمناقب الفقيد الوطنية واالجتماعية وكفاءته العسكرية 
التي جسدها من خالل األعمال واملهام التي تقلدها طوال مشوار 

حياته الحافلة بالعطاء.

وعرب نائب الرئيس، عن أصدق التعازي واملواساة ألرسة وأقارب 
الفقيد..سائالً الله العي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
كما بعث نائب رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة يف وفاة 
العميد صالح محمد الزرجوم، الذي وافته املنية بعد حياة حافلة 

بالعطاء الوطني.
وأشار نائب الرئيس، يف الربقية التي بعثها إىل أرسة الفقيد، إىل 
مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره االجتماعية التي جسدها 

طيلة حياته.
وعرب نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي واملواساة ألرسة 
وأقارب الفقيد..سائالً الله العي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

قالت الحكومة اليمنية : "إن مواصلة املليشيات الحوثية املدعومة من 
إيران التمسك بخيار الحرب، ومحاوالتها زعزعة أمن واستقرار اليمن 
واملنطقة، ورفضها لكل مقرتحات ومبادرات السالم وإهدارها الكثري 
من الفرص املواتية للدفع قدماً بمسار العملية السياسية واستمرارها 
يف التصعيد وعدوانها العسكري عىل الشعب اليمني ومقدراته، ال يطيل 
من أمد الرصاع فحسب، بل يجعل الطريق اىل السالم أكثر صعوبة وأكثر 

كلفة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً".
وأضافت يف بيان لها أمام مجلس األمن يف الجلســة املفتوحة حول 
الحالة يف الرشق األوسط )اليمن( والذي ألقاه مندوب بالدنا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفري عبدالله الســعدي "أن السالم تصنعه اإلرادة وال 
تصنعه األمنيات، وإرادتنا صلبة يف تحقيق الســالم لشعبنا التواق إىل 

التنمية والعدالة واملساواة وسيادة القانون".
وأشار السفري السعدي إىل دعم الحكومة وانخراطها بإيجابية مع 
الجهود التي يبذلها املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن 
هانس غرندبرغ، وتســهيل مهامه، يف الوقت الذي تعرقل املليشيات 

الحوثية جهوده وترفض استقباله يف صنعاء.
وقال السفري السعدي: "ما كان للتعنت الحوثي االستمرار يف رفض 
فرص الســالم لوال تدخل النظام اإليراني يف شــؤون بالدي الداخلية 
وزعزعة األمن واالستقرار يف اليمن واملنطقة، بشكل يسهم يف إطالة أمد 
الحرب ومفاقمة األزمة اإلنسانية من خالل خرق وانتهاك قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة بحظر توريد األسلحة، حيث أثبتت األدلة والتقارير 
الدولية استمرار النظام اإليراني يف تزويد املليشيات الحوثية بالسالح 

والخربات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ التي تستخدمها املليشيات 
يف حربها ضد الشعب اليمني، وتهديد خطوط املالحة الدولية وآخرها 
احتجاز السفينة اإلماراتية روابي التي ال تزال قيد االحتجاز بالرغم من 
دعوات هذا املجلس لإلفراج عنها وعن طاقمها، عالوة عن اســتخدام 
املليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات املسرية ملهاجمة 
املدنيني واملنشآت املدنية يف اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف انتهاك صارخ للقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساني، 
وتهديد املنشآت الحيوية وامدادات الطاقة وبما يرض بصورة مبارشة 
باألمن والسلم الدوليني، وآخر هذه الهجمات اإلرهابية هي استهداف 

أبوظبي ومطار أبها".
وشــدد مندوب بالدنا الدائم لدى األمم املتحدة، عىل رضورة وقوف 
املجتمع الدويل يف مواجهة األعمال اإلرهابية التي تهدد السلم واالستقرار 
اإلقليمي والدويل.. داعياً املجلس املوقر إىل تحمل مســؤولياته واتخاذ 
موقف حاسم لوقف االعتداءات الحوثية وأعمالها اإلرهابية املتكررة 
يف اليمن واملنطقة، وممارسة املزيد من الضغط وفرض العقوبات عىل 
تلك املليشيات لردع سلوكها اإلرهابي، حيث أن اكتفاء املجتمع الدويل 
ببيانات التنديد لم ولن يثني املليشيات الحوثية عن االستمرار يف حربها 

وهجماتها اإلرهابية".
ونوه إىل أن الحرب تســتمر يف مضاعفة حجم املعاناة اإلنســانية 
لليمنيون، حيث تواصل املليشيات الحوثية هجماتها العشوائية عىل 
املناطق الســكنية ومخيمات النازحني يف مأرب، مما يضطر املدنيني 
للنزوح أو النزوح مجدداً هرباً من جرائم تلك املليشيات التي تقتل األبرياء 

وتزرع األلغام وتفجر املنازل واملدارس ودور العبادة، وتعيق جهود إيصال 
املساعدات اإلنسانية، ورسقتها وتحويل مسارها بعيداً عن مستحقيها، 

بل وتستخدم املساعدات البتزاز املواطنني واملتاجرة بدمائهم.
وأكد السفري السعدي، أن املليشيات الحوثية، تعمل عىل تعقيد الوضع 
اإلنساني واالقتصادي من خالل فرض الجبايات والرضائب والجمارك 
عىل التجار واملستوردين، مما يتسبب يف ارتفاع أسعار الغذاء، ويضعف 
القدرة الرشائية للمواطنني، دافعًة باملزيد من اليمنيني إىل ما دون خط 

الفقر.
ولفت إىل أن ما يتعــرض له ماليني األطفال يف مناطق ســيطرة 
املليشيات الحوثية من عمليات تجنيد، وغسل عقولهم بأفكار التطرف 
وترســيخ مفاهيم الكراهية ونبذ اآلخر وثقافة املوت، هو أحد أخطر 
إفرازات هذه الحرب والتي سترتك آثاراً كارثية عىل حارض ومستقبل 
اليمن واملنطقة.. داعياً األمم املتحدة ومجلس األمن املوقر لبذل املزيد 
من الجهود لوقف هذه املمارسات واالنتهاكات الحوثية الخطرية بحق 
الطفولة يف اليمن، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملحاســبة املسؤولني عن 

تجنيد األطفال يف صفوف املليشيات الحوثية.
وجدد السعدي، دعم الحكومة اليمنية للجهود التي تقودها األمم 
املتحدة ملعالجة وضع الناقلة صافر، واستعدادها لتقديم كل أشكال 
العون لتجنب هذه الكارثة، وتحذر من استمرار املليشيات الحوثية يف 
ابتزاز املجتمع الدويل، واستخدام الجهود املبذولة كوسيلة للمماطلة، 
وتطالب رسعة التحرك والضغط عىل الحوثيني للسماح بمعالجة هذه 

القضية وتجنب كارثة لن يحمد عقباها.

تتمات األولى..تتمات األولى..
البركاني: مليشيا

األمن واالستقرار وتهديد املالحة الدولية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إىل أهمية دور 
األمم املتحدة وما تقوم به.. مطالباً برسعة اتخاذ 
خطوات عملية وجــادة وأن تويل األمم املتحدة 
اهتماماً كبرياً يف الجانب اإلنســاني.. مشدداً 
عىل رضورة قيام املجتمع الدويل بالضغط عىل 

املليشيات الحوثية للخضوع لعملية السالم.
كما تناول اللقاء تفاقــم األزمات واملعاناة 
اإلنســانية جراء االنقالب الحوثي واستغالل 
املليشــيات للملف اإلنســاني وتأثري ذلك عىل 
قرار املنظمات الدولية واملانحني والتي تنعكس 
سلباً عىل الفئات األكثر ترضراً واستغالل هذه 
املساعدات يف تمويل حرب هذه العصابة الباغية 

بحق الشعب اليمني.
من جانبها، أكــدت وكيلة األمني العام لألمم 
املتحدة، عىل أهمية إحالل الســالم يف اليمن..
مشــرية اىل أن األمم املتحدة تشاطر اليمنيني 
مخاوفهم ومعاناتهم وال تألو جهداً يف سبيل إنهاء 
املعاناة اإلنسانية..الفتة إىل أن اليمن يمّثل أولوية 
رئيسية لألمم املتحدة وأن األمني العام شخصّياً 
يويل أهمية خاصة باألزمة اليمنية وملتزٌم تماماً 

بتحقيق تسوية سياسية يف اليمن.
وأشارت إىل الجهود املستمرة إلحالل السالم 
الدائم يف اليمن..منوهة اىل أن هناك لقاءات مع 
الكثري من األطراف للدفع بالعملية السياسية 
وأنها ســتعمل مع األمني العام لألمم املتحدة 
مع مختلف األطراف الخارجيــة إلنها معاناة 
اليمنيني ..متمنية أال يعاق دور املبعوث األممي 
من الوصول اىل صنعاء واللقاء بكافه األطراف 

وتمكينه من تقديم رؤيته للحل الشامل.
حرض اللقــاء نائب رئيس مجلــس النواب 
املهندس محسن بارصة، وعضو املجلس شوقي 

شمسان واملندوب الدائم لبالدنا لدى األمم املتحدة 
السفري عبدالله السعدي.

رئيس الوزراء يحذر
اإلنســانية عن كافة أبناء الشعب اليمني.. 
مشــريا إىل أن التحذيرات الصــادرة واملتكررة 
وأخرها يف اجتماع مجلس األمن الدويل، الثالثاء 
املايض، بشأن الوضع اإلنساني يف اليمن مقلقة، 
وتســتدعي العمل العاجل للتعامل مع األزمة 
اإلنسانية وتوجه جاد ملعالجة جذورها واملتمثلة 
يف اســتمرار الحرب وتعنت مليشــيا الحوثي 
ومن خلفها إيران ورفضها ملبادرات الســالم، 
وهو ما يستدعي مواقف حازمة ولغة واضحة 
للضغط عىل مليشيا الحوثي وداعميها يف طهران 
لالستجابة ملسار الســالم وإيقاف اعتداءاتها 

ونهبها للمساعدات اإلغاثية واإلنسانية.
وأكد الدكتور معــني عبدامللك، رضورة دعم 
االستقرار االقتصادي وجهود الحكومة للحفاظ 
عىل سعر رصف العملة الوطنية والسيطرة عىل 
التضخم باعتبار ذلك التحدي األكرب الذي يواجه 
الوضع اإلنساني.. الفتا إىل أهمية الرشاكة مع 
البنك املركزي يف تحويل الدعم الدويل للمنظمات 
العاملــة يف اليمن، خاصــة يف ظل االصالحات 
األخرية التي اتخذتهــا الحكومة، والعمل عرب 
مؤسسات الدولة ملساعدتها عىل القيام بدورها 
وأن تكون املساعدات مستدامة ال تقترص عىل 
الجانب اإلنساني فقط بل التنموي أيضا.. منوها 
بالتحّسن يف آليات عمل املنظمات اإلغاثية لضمان 
وصول املســاعدات ملستحقيها خاصة تطبيق 
نظام البصمة ورضورة استكمال هذه اآلليات 

واملراجعة والتقييم املستمر لها.
وناقش رئيس الوزراء، مع الوفد اإلنســاني 
األوروبي، آليات التنسيق لتجاوز العقبات التي 
تواجه العمل اإلنساني، وتوجيه املساعدات بشكل 

أكثر كفاءة، إضافة إىل حشــد الدعم اإلقليمي 
والدويل إلنجاح مؤتمر االســتجابة اإلنسانية 
لليمن املقرر عقده الشــهر القادم، وشدد عىل 
أهمية الرشاكة مع الحكومة يف مراحل التخطيط 

والتنفيذ والتقييم واملراجعة.
واطلع رئيس الوزراء، من الوفد األوروبي عىل 
أهداف هذه الزيارة لالطالع عن كثب عىل الوضع 
اإلنســاني يف اليمن والعقبــات التي تواجهه، 
ومعرفة االحتياجات والتنســيق مع الحكومة 
إلنجاح مؤتمر االستجابة اإلنسانية.. مؤكدين 
حرصهم عىل الرشاكة مع الحكومة وتفهمهم 
ملطالبها باالنتقال من حرص الجهود عىل جانب 
الطــوارئ واالحتياجات اآلنية إىل املشــاريع 
املستدامة والتنموية والتي تساهم يف توفري فرص 

العمل وتحفيز النشاط التجاري.
ويضم الوفد األوروبي نائب املدير العام لدائرة 
عمليات العون اإلنســاني للمفوضية األوربية 
میخائیل كولر، ومديــرة مكتب دائرة عمليات 
العون اإلنســاني لدى اليمن هيذر ويل، ونائب 
املدير العام املسؤول عن الشؤون اإلنسانية بوزارة 
الخارجية السويدية كارل سكاو، ومسؤولة امللف 
اليمني بالخارجية سبیدار هادي، ومدير مكتب 
العون اإلنساني بوزارة الخارجية السويرسية 
السفري مانويل بيسلر، ومنسقة برنامج اليمن 
بالوكالة السويرسية للتنمية والتعاون سيمونت 

ترولر.  

مجلس الوزراء
الوزراء، بما يسطره الجيش وألوية العمالقة 
واملقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني من 
بطوالت وانتصارات يف جبهات استعادة الدولة 
وتحقيق حلم شــعبهم اليمني الصابر والذي 

تجاوزت معاناته كل حدود الوصف.
وقدم املجلس التحية لكل قادة وأفراد الجيش 

والعمالقة ورجال القبائل واملقاومة الشــعبية 
والشعب اليمني، الذين يسطرون بدمائهم الزكية 
أروع املالحم البطولية لصناعة االنتصار وتحقيق 
تطلعات اليمنيني يف استكمال استعادة الدولة 
وانهاء االنقالب.. مشيًدا بالدعم األخوي الصادق 
الذي يقدمه األشقاء يف التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف سبيل مواجهة 
املرشوع اإليرانــي وأهدافه التخريبية يف اليمن 

واملنطقة.

االرياني: العالم أدرك
من جانبهــم، أكد األبطــال املرابطون أنهم 
ماضون يف معركة استعادة الدولة، وتحرير كل 
شرب يف اليمن من دنس املليشيات، ورفع املعاناة 
عن أبناء الشعب، وتخليصه من صلف وجرائم 

املليشيات اإلرهابية.

السفير السعدي
األزمة اليمنية واستئناف العملية السياسية 

والدفع قدما بمسار السالم.
وجدد الســفري الســعدي، التأكيد عىل دعم 
الحكومة اليمنية وحرصها عىل تحقيق السالم 
وإنهاء املعاناة اإلنســانية ومواصلة انخراطها 
اإليجابي مع كل الجهود التــي تقودها األمم 
املتحدة إلنهاء الرصاع وتســهيل مهام املبعوث 

الخاص.
من جانبه، لفت السيد غروندبرغ، إىل تقديره 
للدعم املتواصل الــذي تبديه الحكومة اليمنية 
إلنجاح جهوده، مؤكــًدا عىل أهمية العمل مًعا 
لتجاوز الصعوبات ومواصلة السعي لتحقيق 
الســالم إلنهاء املعاناة اإلنسانية ألبناء الشعب 

اليمني.  

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

للتواصل مــع هيئة تحــرير الصحيـفـة 
عــلى اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

نائـبـا مــــديــــر التحــريـــر:
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أقر املجلس األعىل للطاقة، جملة من اإلجراءات 
الرضورية والعاجلة ملواجهة احتياجات العاصمة 
املؤقتة عــدن واملناطق املحررة مــن الطاقة 
الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة.

وأجرى املجلــس يف اجتماعه، أمس األربعاء، 
بالعاصمة املؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء 
رئيس املجلس الدكتور معني عبدامللك، تقييما 
شامال عن مســتوى تنفيذ القرارات السابقة، 
وآليات استكمال العمل لتحقيق اإلنجاز املطلوب 
يف قطاع الكهرباء خاصة تقوية القدرات التوليدية 
واعتماد الوســائل األقل كلفة يف إنتاج الطاقة، 
إضافة إىل تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي 
الناجح ملحطة كهرباء 
الرئيــس يف العاصمة 

املؤقتة عدن.
وأكد رئيس الوزراء، 
عىل أهمية تعزيز قدرات 
يف  خاصة  الكهربــاء 
العاصمة املؤقتة عدن، 
وتكامل الجهود وتحمل 
املسؤوليات والعمل عىل 
وضع الحلول الرسيعة 
يف تعزيــز القــدرات 
التوليديــة ملحطــات 
الكهربــاء املوجــودة 
واعتماد البدائل الرسيعة 
املساعدة يف هذا الجانب.

 ووجه الدكتور معني 
عبدامللك، بوضع خطة 
تنفيذية مزمنة لقرارات 
للطاقة  األعىل  املجلس 
الســتكمال تحقيــق 
اإلصالحــات املطلوبة 
يف قطــاع الكهربــاء، 
خاصة املنصوص عليها 
يف منحــة املشــتقات 
النفطيــة املقدمة من 
األشــقاء يف اململكــة 
العربية السعودية عرب 
الســعودي  الربنامج 
لتنمية وإعمار اليمن.. 
معالجة  عــىل  مؤكدا 
مســتحقات رشكات 
الطاقة املشرتاة للفرتة 
يف  والرتكيز  املاضيــة 
أي مشــاريع توليدية 
قادمة عىل الوقود األقل 
والغاز  كلفة كاملازوت 
والفحم، واعتماد نظام 
بــي او تــي يف رشاء 

الطاقة مستقبال.
كما وجه رئيس الوزراء برفع تقرير متكامل 
عن سري تنفيذ منحة املشتقات النفطية، ومدى 
تنفيذ االلتزامات واالشرتاطات املنصوص عليها 
واإلصالحات املطلوبــة، وتحديد الجوانب التي 
لم تنفذ سواء عىل املســتوى املركزي أو املحي، 
والجهات املســؤولة عن ذلك التخاذ اإلجراءات 
الالزمة.. مشــددا عىل تنفيــذ البدائل الالزمة 
والحلول املجدية واالسرتاتيجية للطاقة التوليدية، 
بما يف ذلك تقليل االعتماد عىل وقود الديزل يف توليد 

الكهرباء، نظرا لكلفته العالية.
وقدم وزير الكهرباء والطاقة، خطة حول توفري 
قائمة االحتياجات الرضورية ملشاريع الطاقة 
الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء 
عدن خالل صيف 2022م، بما فيها صيانة محطة 
املنصور وارتســيال، وصيانة التوربني الصيني 
واملقطرات الفرنسية ملحطة الحسوة، إضافة إىل 
توفري قطع غيار متنوعة والزيوت وغريها، ومواد 

الشبكات الكهربائية.
وأكد املجلس عىل تقديــراً النفقات املطلوبة 
لتنفيذ الخطة بما يساعد عىل تحقيق االستقرار 
يف منظومة الكهربــاء بالعاصمة املؤقتة عدن، 

وتخفيف معاناة املواطنني.
كما قدم وزير الكهرباء تقرير حول مرشوع 
صيانة محطة الحســوة الغازية 2 بقدرة 60 
ميجــاوات، والخطط القائمــة يف هذا الجانب 
بالتعــاون مع الصندوق القطــري والربنامج 

السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وناقش املجلس مســتوى إنجــاز مرشوع 
ترصيف الطاقة املنتجة من محطة الرئيس عرب 
شبكة النقل 132 ك. ف والتوزيع 11/33 ك. ف، 
بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة 
إىل إعادة تأهيــل خطوط نقل الطاقة عدن أبني 
وعدن لحج، وكــذا املعالجات الخاصة بكهرباء 

تعز. 
واستمع املجلس اىل التقرير املقدم من رشكة 
برتومسيلة حول متطلبات تشغيل محطة الرئيس 
264 ميجاوات، والذي تضمن الخطة التشغيلية 
للمحطة للمرحلة املقبلة 2022م، واملبالغ املالية 
املعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل 132 
ك.ف وترصيف الطاقة من املحطة وتوزيع توريد 
مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة إىل التكلفة 
التقديرية الخاصة باملواد املستهلكة وقطع الغيار 

الالزمة للصيانة الروتينية للمحطة ملدة عامني.
وتــداول املجلــس األعىل للطاقــة بحضور 
محافظــي عدن ولحج وأبني وتعــز، عدداً من 
املقرتحات والــرؤى املقدمة للتعامل مع العجز 
القائم يف توليد الطاقة الكهربائية واآلليات املجدية 
لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة يف هذه املحافظات..

واتخذ عدداً من القرارات بهذا الشأن.  

ــة يف  ــكرية الثالث ــة العس ــرار املحكم ــذا لق تنفي
ــق 2022/2/2م  ــاء املواف ــوم األربع ــتها لي جلس
لســنة   31 رقــم  الجنائيــة  القضيــة  يف 
ــر  ــن/1- عام ــام كل م ــة باته 2020م الخاص
ــد  ــنان خال ــه 2-س ــه الوجي ــاب عبدرب عبدالوه
عبدربــه الوجيــه 3- زكريــا أحمــد ســعيد 
ــه  ــيف عبدالل ــم س ــعيد قاس ــت 4- س الصام
راجــح بتهمــة اختــالس معــدات وآليــات وعتــاد 
ــرش  ــرة )أوال( بالن ــن يف الفق ــكري واملتضم عس
ــة. ــور إىل املحكم ــك بالحض ــني وذل ــىل املتهم ع

ــة  ــتئناف محافظ ــة اس ــن محكم تعل
ــص  ــرية تخ ــدان بص ــن فق ــز ع تع
ــمريي  ــي الش ــد ع ــد أحم األخ/ محم
للعقــار فلــه مكونــة مــن دور ألــريض 
املقشــب  الكائــن/  غــرف  وأربــع 
التابــع لحــول  الجهــم العليــا مــزارع 
مســاحة  عــىل  واملبنيــة  البــرتاء 
ــن  ــددة م ــة املح ــرش قصب ــبعة ع س
جهــة الــرشق قبلــة ملــك عبدالباقــي 
ــن  ــق وم ــرب الطري ــة الغ ــن جه وم
عبدالباقــي  ملــك  الشــمال  جهــة 
ــم  ــة غان ــوب ورث ــة الجن ــن جه وم
عبــده املحــررة بقلــم كاتبهــا األمــني 
فاضــل محمــد عبداللــه آل ناجــي 
واملعمــدة  2008/1/29م  بتاريــخ: 
 41 قيــد  برقــم  رشق  بمحكمــة 
بتاريــخ 1/18/ 1429هـــ فمــن عثر 
عليهــا أو لــه وجــه اعــرتاض رشعــي 
املحكمــة  اىل مقــر  التقــدم  عليــه 
هــذا  تاريــخ  مــن  شــهر  خــالل 

ــالن. اإلع

االبتدائيــة  مــأرب  محكمــة  إىل  تقــدم 
املدعــي/ عمــار عبــده عــي حســن راجــح 
بدعــوى اســرتداد دبــاب ســزوكي ومبالــغ 
ماليــة وغريهــا ضــد املدعــى عليــه/ عــي 
ــى  ــىل املدع ــام، وع ــه هص ــب عبدالل طال
الثالثــاء  جلســة  إىل  الحضــور  عليــه 
املوافــق 2022/2/22م وذلــك لغــرض 
الــرد عــىل الدعــوى، مالــم ســيتم اتخــاذ 
كافــة اإلجــراءات القانونيــة يف مواجهتــه.

ــل  ــم يحم ــد إبراهي ــط أحم ــي/ عبدالباس ــة  املدع ــز االبتدائي ــة رشق تع ــدم إىل محكم  تق
ــب  ــم )04010063794( بطل ــخ 2007 ورق ــز تاري ــن تع ــادرة م ــخصية ص ــة ش بطاق
تصحيــح اســم ابنتــه/ رقيبــة عبدالباســط أحمــد إبراهيــم هــزاع حيــث أن ابنتــه املذكــورة 
قامــت بقطــع وثيقــة اســتبيان باســم/ رقيبــة بــدر محمــد عبداللــه مفضــل وهــو ليــس 
والدهــا الصحيــح وطلــب مــن املحكمــة تصحيــح اســمها إىل االســم الصحيــح املــدون يف 
ــرتاض أو  ــه أي اع ــن ل ــم هزاع.فم ــد إبراهي ــط أحم ــه عبدالباس ــية/ رقيب ــا الدراس وثائقه
يلحقــه رضر مــن جــراء هــذا التصحيــح التقــدم بــه أمــام املحكمــة خــالل املــدة القانونيــة 

بتاريخــه 1443/6/20هـــ املوافــق 2022/1/23م.

تقــدم اىل قلــم التوثيــق بمحكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة األخ/ياســني عبــده 
ــادر  ــم )04010351394( ص ــة برق ــل بطاق ــدي يحم ــح الجن ــيف صال س
مــن محافظــة تعــز بتاريــخ 2014/6/15م بالوكالــة مــن األخ / عبداملنعــم 
ــرب  ــة غ ــب محكم ــط كات ــررة بخ ــة املح ــي والوكال ــد الرشمان ــد أحم محم
تعــز االخ/ عبداللــه عبدالرحمــن الخرســاني املؤرخــة 2022/1/13م وذلــك 
بطلــب اســتخراج بصــرية بــدل فاقــد لبصــرية رشائــه مــن البائــع لــه أمــني 
محمــد ســلطان ســيف الحمــريي واملبيــع العمــارة الكائنــة بشــارع املــرور 
ــز   ــة تع ــزاع صين ــن م ــيل م ــعب املغيس ــاقي ش ــة مس ــز املعروف ــة تع مدين
وقــدر املســاحة عــرش قصــب عشــارية والبصــرية محــررة بخــط األمــني/ 
ــم  ــدة بقل ــة 2006/3/29م واملعم ــان املؤرخ ــن قحط ــم عبدالرحم عبدالرحي
ــن  ــخ 2006/8/29م فم ــم )591( وتاري ــز برق ــرب تع ــة غ ــق محكم توثي
ــز  ــرب تع ــة غ ــدم اىل محكم ــب التق ــذا الطل ــىل ه ــرتاض ع ــة أي اع لدي

ــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن. االبتدائي

ــخ 2022/2/7م يف  ــدة بتاري ــتها املنعق ــة يف جلس ــرار املحكم ــذا لق تنفي
القضيــة الشــخصية املرفوعــة مــن املدعيــة/ رمزيــة درهــم عــي محمد 
القــديس ضــد املدعــى عليــه/ يحيــى أحمــد عــوض دعــوى نفقــة فعــىل 
ــه الحضــور اىل املحكمــة بتاريــخ/2022/2/27م لحضــور  املدعــى علي

الجلســة واســتالم الدعــوى والــرد عليهــا.

ــذا لقــرار محكمــة مقبنــه تعــز يف جلســتها املنعقــدة  تنفي
ــة  ــتئناف محافظ ــة اس ــن نياب ــخ 2022/1/18م تعل بتاري
ــدي  ــده الجن ــعيد عب ــب س ــم عبدالرقي ــىل املته ــأن ع ــز ب تع
بالحضــور إىل محكمــة مقبنــة االبتدائيــة خــالل شــهر مــن 
تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن مــا لــم ســيتم محاكمتــه كفــار 
مــن وجــه العدالــة وفقــا لنــص املــادة )285( ومــا بعدهــا 

مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.



الــعـدد )٢٠1٩( الخميس 16 رجـــب 1٤٤٣هـ - المــوافـــق 17 فــــــبــرايــــر ٢٠٢٢م

أشاد وزير اإلعالم والثقافة والسياحة معمر االرياني، 
بصمود محافظة مأرب التي أذلت نظام طهران وكرست 
مرشوعه التوســعي وأســقطت رهانات املليشيات 
الطائفية يف املنطقة، ومرغت أنف مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية يف الرتاب والتهمت حشودها وعتادها املنهوب 

من معسكرات الدولة.
وبارك الوزير اإلريانــي، االنتصارات التي يحققها 
الجيش يف مختلف الوحدات العسكرية، بدعم وإسناد من 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
وبمشاركة فاعلة من دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ضمن عمليات تحرير اليمن السعيد.
جاء ذلك يف املؤتمر الصحفي الــذي عقده، االثنني 
املايض، يف مدينة مأرب، مع رئيس هيئة األركان العامة 
الفريق الركن صغري بن عزيز، وحرضه عدد من مراسي 

القنوات الفضائية ووكاالت األنباء.
وأوضح اإلرياني، أن الهزائم املتكررة للمليشيا تؤكد 
أنها باتت يف الرمق األخري، وأن هزيمتها ودحرها من 
كامل الخريطة اليمنية مسألة وقت بعد خسارة غالبية 
مقاتليها وانكشاف حقيقتها باعتبارها صنيعة إيرانية.

ودعا اإلرياني، املغرر بهم يف مختلف الجبهات برمي 
السالح وحقن دمائهم..مناشداً اآلباء برفض الضغوط 
الحوثية والحفاظ عــىل أبنائهم حتى ال يكونوا وقوداً 
ملعارك املليشيا وخدمة املرشوع الفاريس الذي يستهدف 

الهوية الوطنية والعربية.

اقتراب ساعة الخالص
كما وجه التحية والتقدير لقيادة السلطة املحلية يف 
محافظة مأرب بقيادة اللواء املناضل سلطان العرادة، 
ومشايخ وقبائل وأبناء مأرب الرشفاء، واليمنيني من 
مختلف املناطق الذين شاركوا يف الدفاع عن هذه املدينة 
الباسلة، وسطروا بصمودهم ونضاالتهم وتضحياتهم 
قادســية القرن الواحد والعرشيــن.. محيياً صمود 
شــعبنا اليمني يف املناطق املحررة ومناطق سيطرة 
مليشيا الحوثي، الذي عانى وال يزال الويالت من جرائم 
وانتهاكات مليشيا الحوثي اإلرهابية، ونبرشهم بأن 

ساعة الخالص اقرتبت.
وكشف الوزير اإلرياني، عن خطة متكاملة لتحرير 
بقية مديريات محافظة مأرب لتنعم باألمن واالستقرار.. 
شاكراً السلطة املحلية عىل إعادة الحياة ملديرية حريب 

التي عادت إليها الدولة بعد أن ذاقت ويالت املليشيات.
وثمن الدعم الالمحدود الذي يقدمه األشقاء يف اململكة 
العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، لليمنيني يف 
معركتهم املصريية، وهو الدعم الذي لعب دوراً رئيسياً 
يف منع ســقوط اليمن يف براثن املرشوع االستعماري 
الفاريس، وصناعة هذه االنتصارات يف مختلف جبهات 
القتال..مشيداً بالجهود االستثنائية التي تبذلها قيادة 
القوات املشرتكة لتحالف دعم الرشعية بقيادة الفريق 
أول ركن مطلق بن ســالم األزيمع والضباط والصف 
والجنود، والتي أثمرت هذه االنتصارات وما بعدها من 
انتصارات قادمة بإذن الله يف إطار عملية تحرير اليمن 

السعيد.
وجــدد الوزير اإلرياني، دعوتــه للقوى واملكونات 
السياســية والوطنية إلدراك حجــم التحديات التي 
تواجهها بالدنا، وخطورة املعركة التي نخوضها، وحثهم 
عىل املزيد من توحيد الصف ونبذ الفرقة والشــتات، 
واالصطفاف تحت مظلة الرشعية الدستورية بقيادة 
فخامة الرئيس املناضل عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، لصناعة االنتصار الذي يحفظ هوية اليمن 
وعزة وكرامة اليمنيني.. مؤكداً أن اليمن يتسع للجميع، 

والتاريخ لن يرحم أحداً.

الحوثية جماعة إرهابية
وأكد وزير اإلعالم والثقافة والسياحة، أن املليشيات 
الحوثية التي خرجت من كهوف صعدة وســيطرت 
عىل العاصمة بقوة السالح ال تفقه يف أبجديات العمل 

السيايس وإدارة الدولة والقواعد الدبلوماسية، وأنها 
تســري عىل نهج إيران، وال تختلف يف ممارساتها عن 

التنظيمات اإلرهابية.
وجدد مطالبة الجمهورية اليمنية، للمجتمع الدويل، 
ومجلس األمن الدويل، بإدراج مليشيا الحوثي وقياداتها 
يف قوائم اإلرهاب ومالحقتهم ومحاكمتهم يف املحاكم 

الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب.
وقال اإلرياني: "آن األوان لتحرك املجتمع الدويل لدعم 
جهود الحكومة يف استعادة الدولة وإسقاط االنقالب 
وتثبيت األمن واالستقرار يف ربوع اليمن، حيث الدولة 
هي الضامن الحقيقي لحيــاة كريمة، والحفاظ عىل 

األمن والسلم اإلقليمي والدويل".
وأشــار إىل املبادرة التي أطلقتهــا اململكة العربية 
الســعودية يف العام 2020 وتأييــد الحكومة إلتاحة 
الفرصة لجهود الســالم والدفع بخطوات بناء الثقة 

وإقامة الحجة عىل أعداء السالم، وما أعقبه من إعالن 
مبادرة الســالم الســعودية للوصول إىل حل سيايس 
والتأييد الدويل الذي حظيت به، وتهيئة الفرصة وتحفيز 
املليشيات عىل االنخراط يف جهود إحالل السالم، وقابلتها 
مليشــيا الحوثي بمزيد من التصعيد بشــكل سافر، 
وتكثيف هجماتها اإلرهابية عىل املدنيني، واستهداف 
األعيان املدنية واملدنيني يف السعودية واإلمارات، وقرصنة 
السفن التجارية وتهديد سالمة املالحة يف البحر األحمر 
وباب املندب، وارتفاع وترية انتهاكاتها يف فرباير 2021 
إىل أربعة أضعاف بعد رفع الواليات املتحدة لها من قائمة 

التنظيمات اإلرهابية.

انتهاك القانون الدولي اإلنساني
ورسد وزير اإلعالم جملة من الجرائم واالنتهاكات 
التي تمارسها مليشــيا الحوثي اإلرهابية، وعمليات 

التجنيــد اإلجبارية بهدف تعويض خســائرها غري 
املســبوقة التي منيت بها يف جبهات مأرب ومختلف 

الجبهات. 
ولفت الوزير اإلريانــي، إىل جريمة العرص املتمثلة 
باســتهداف مطار عدن الدويل لدى وصول الحكومة، 
ومضاعفة النظام اإليراني لعمليات تهريب األسلحة، 
وتزايد تجنيد األطفال، واتخاذ املدنيني دروعاً برشية يف 
املدن واملرافق، وتجهيز القوارب املفخخة والتخطيط 
ألنشطة إرهابية تهدد املالحة الدولية، والكميات املهولة 
لأللغام والعبوات الناسفة بتمويل وإرشاف خرباء حزب 
الله اللبناني والحرس الثــوري اإليراني، حيث قامت 
بأوسع عملية زراعة ألغام منذ الحرب العاملية الثانية 

راح ضحيتها 7000 مدني.
وأشار اإلرياني، إىل استمرار املليشيا الحوثية يف تهديد 
حياة 4 صحفيني مخفيني قــرساً منذ يونيو 2015، 

تعرضوا خاللها لصنوف التعذيــب وصدرت بحقهم 
أوامر إعدام بتهم ملفقــة، يف انتهاك صارخ للقوانني 
واملواثيق الدولية.. مطالباً بالضغط عىل املليشيا إلطالق 

الصحفيني فوراً دون قيد أو رشط.
وجدد إدانة الحكومة القتحام املليشــيا للسفارة 
األمريكيــة ونهب محتوياتهــا واختطاف موظفيها 
واســتمرار إخفائهم، من قبل عصابة مارقة رضبت 
عرض الحائط باتفاقية فيينا واملواثيق واألعراف الدولية 
واإلنسانية.. موضحاً أن هذه الجريمة ال تمثل الشعب 

اليمني الذي يكن التقدير ألشقائه وأصدقائه.
وقال: "إن املليشيا الحوثية أثبتت أن نهجها وعقيدتها 
قائم عىل القتل والدمــاء، وال يمكن أن تكون رشيكة 
يف بناء الســالم، وال خيار أمام اليمنيني إال العمل عىل 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب بكل الطرق والوسائل 

املمكنة"..
داعياً املنظمات الدولية للنظر بعني اإلنصاف وعدم 
التعامي عن جرائم مليشــيا الحوثي اإلرهابية، التي 
ترتقي إىل جرائم حرب.. مذكراً بجرائمها ضد املدنيني 

يف املخيمات يف مأرب وتعز التي تعاني من الحصار.
وتطرق اإلرياني، إىل تجاهل مليشــيا الحوثي لكل 
التحذيرات من خطورة ناقلة النفط صافر واملخاطر 
البيئية واإلنسانية واالقتصادية الكارثية املرتتبة عىل 
تعطيل املليشــيا للجهود املبذولة الحتواء الكارثة بما 
فيها اتفاق تمكني فريق األمم املتحدة من تقييم الوضع 

الفني للناقلة.

معركة مقدسة 
من جانبه، قال رئيس هيئة األركان العامة الفريق 
صغري بن عزيز:" إن الجيش الوطني يخوض معركة 

مقدسة ضد اإلرهاب الحوثي املدعوم من إيران".
وأضاف "أن الجيش يدافع عن الهوية اليمنية 
والعربية األصيلة، وأن املعركة اليوم فارسية عربية، 
بكل ما تعنيه الكلمة"..موضحاً أن إيران وضعت 
كل ثقلها وقدراتها، من أسلحة وتكنولوجيا وخرباء 
خلف الحوثي.. الفتاً إىل أن املليشيا تحارب كل يشء 
جميل، وإرهابها فاق كل التنظيمات اإلرهابية يف 
العالم، فقد فخخت البحر والجو والرب، وحتى عقول 

الشباب.
وأكد رئيس هيئة األركان، أن الجيش وبمســاندة 
التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية يسعى لحسم 
املعركة يف القريب العاجل.. مجدداً الثقة بانتصار الجيش 
والشعب، واالحتفاء بالنرص اليمني والعربي األصيل يف 
العاصمة صنعاء، ليعود مرشوع الدولة والحياة لكل 

اليمنيني، وينتهي مرشوع الحوثي.
وقال الفريق صغري بن عزيز: "ماضون الستكمال 
تحرير مديريات مأرب وتعز والبيضاء والضالع ومختلف 
محافظات اليمن".. مبرشاً اليمنيني بحســم املعركة 
والخالص من املليشــيات الحوثية.. مؤكداً أن عملية 
تحرير اليمن الســعيد ماضية، وأنها نجحت يف تدمري 

إمكانيات املليشيا.
وأكد رئيس هيئة األركان، عىل أهمية اإلعالم ودوره 
كقوة مناضلة ومساندة للجيش واملقاومة، يف معركة 
الدفاع عن حريات اليمنيني ومعتقداتهم وعن اإلنسانية 

كافة.
وأهاب بجميع اليمنيني للوقوف مع الجيش واملقاومة 
يف معركــة كل العرب.. داعياً العالــم إىل الوقوف مع 
الرشعية يف وجه فئة ال تعرتف بالسالم وال بالحياة..

مؤكداً أن املليشــيات الحوثية لن تنصاع للســالم إال 
بالقوة.. مجدداً التزام الجيش بكل القوانني واألعراف 

الدولية، والقانون الدويل واإلنساني.
ووجه الفريق بن عزيز، الشــكر إىل كل من يقف إىل 
جانب قضية اليمنيني العادلة، وعىل رأسهم التحالف 
العربي، الذي يقدم كل الدعم لتحقيق األمن واالستقرار 

يف اليمن.

    عقيدة المليشيا الحوثية ونهجها قائم على القتل والدماء وال يمكن أن تكون شريكة في بناء السالم
    ال خيار أمام اليمنيين إال استعادة الدولة وإنهاء االنقالب بكل الطرق والوسائل الممكنة
  علـى المنظمات الدولية النظر بعين اإلنصاف وعدم التعامي عن جرائم المليشيا التي ترتقي إلى جرائم حرب
  نبشر شعبنا الذي عانى من جرائم وانتهاكات المليشيا اإلرهابية بأن ساعة الخالص اقتربت

    عملية تحرير اليمن السعيد مستمرة ونجحت في تدمير قدرات المليشيا
  نثق بانتصار الجيش باالقضاء على الحوثي ومشروعه الكهنوتي 

    نشكر التحالف العربي الداعم لتحقيق األمن واالستقرار في بالدنا وكل من يساند قضيتنا العادلة

33 متابعات

قال وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور واعد باذيب: إن 
الحرب يف اليمن أدت إىل انكماش الناتج املحي اإلجمايل بحوايل 
%50 خالل الفرتة من 2014 2019-.. وقدرت تكلفة الفرص 
الضائعة يف الناتج املحي الرتاكمية بحــوايل 93 مليار دوالر، 
وارتفعت إىل 126 مليار دوالر يف عام 2020 بحسب نتائج دراسة 

أعدها الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة نتيجة للحرب ". 
وأضاف يف كلمته خالل جلسة العمل حول التنمية املستدامة 
املنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر األســبوع العربي للتنمية يف 
القاهــرة :" إن الحرب عرقلت تقدم اليمــن يف تحقيق تقدم 
ملموس بأهداف التنمية املســتدامة 2030م، والتخفيف من 
الفقر والبطالة وتحسني مستوى املعيشة والحد من انعدام األمن 
الغذائي وســوء التغذية واالرتقاء بمؤرشات الوضع التعليمي 

والصحي والبيئي".
وأشار إىل أن الحرب أدت أيضا إىل تراجع املوارد املحلية وتفاقم 
الوضع املايل الحكومي، حيث تواجه املالية العامة وضعا صعبا 
غري مسبوق، فقد ارتفع العجز إىل حوايل %15 من الناتج يف عام 

2016 وانقسمت اإلدارة املالية وتراجعت الرضائب بحوايل 30%، 
كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة 
تصل إىل %80 وتم تجميد الربنامج االستثماري، وحاليا تعمل 
الحكومة عىل تنمية املوارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م.
وأوضح وزير التخطيط، أن الحرب أدت اىل تعرض ســعر 
الرصف لصدمات وتقلبات عنيفــة أفضت إىل اختالل التوازن 
النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الرشائية، بلغ 
معدل التدهور حــوايل %500 مقارنة يف عام 2014م، ما أدى 
الرتفاع األســعار وتأثريها عىل املواطنني وتفاقم أزمة انعدام 

األمن الغذائي وأزمة يف املشتقات النفطية. 
وتطرق الدكتور باذيب، إىل أربعة محاور شملت أثر الرصاع عىل 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف اليمن، والوضع الراهن لبعض 
أهداف التنمية املستدامة، وإدماج أهداف التنمية املستدامة يف 
خطة إعادة اإلعمار والتعايف، ومنهجية الربط الثالثي بني العمل 
اإلنساني والعمل التنموي وبناء السالم: الخيارات  - املتطلبات 

املؤسسية - التحديات والفرص – قضايا التمويل.

ولفت إىل تراجع اليمن يف مؤرشات دليل التنمية البرشية، وبات 
تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البرشية املنخفضة ضمن أدنى 
12 دولة يف العالم - يف املرتبة 178 مــن أصل 189 دولة عام 
2019م، وتفاقم األزمة اإلنسانية وتزايدت االحتياجات اإلنسانية 

لدى رشيحة واسعة من السكان.
وبني وزير التخطيط، أن 24.1 مليون شخص يحتاجون إىل 
مساعدة إنسانية، وأن األزمة اإلنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، 
فمن ناحية هناك حوايل 4 ماليني شخص نازح داخليا وحوايل 2 
مليون نازح خارجيا، وكذا ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، حيث 
وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية األرسة 2014 
م إىل %48.5 من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر يف عام 

2016 م إىل حوايل %78 من حجم السكان.
فيما تجاوزت نســبة البطالة %35 بحســب التقديرات، 
باإلضافة اىل التدهور الحاد يف منظومة الخدمات االجتماعية 
األساسية، نتيجة تعرضها للتدمري يف منشآتها وبنيتها التحتية 

نتيجة اتساع دائرة الحرب والرصاع.

 صحفيا في مدينة مأرب
ً
عقدا مؤتمرا

اإلرياين: مأرب كرست مرشوع إيران التوسعي يف املنطقة
رئيس هيئة األركان: اجليش الوطني خيوض معركة مقدسة ضد اإلرهاب احلوثي املدعوم من إيران

كشف باألرقام كارثية حرب المليشيا الحوثية على االقتصاد اليمني 

وزير التخطيط : 126 مليار دوالر خسائر االقتصاد الوطني حتى 2020 
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المواطنين ممتلكات  ونهب  للصوصية  إيراني  نموذج  القضائي..  الحارس 

تقرير44

في تقرير حديث لمنظمة »سام« 

املليشيا احلوثية تستويل عىل أصول  بأكثر من ملياري دوالر بأحكام باطلة
  تقــرير:    عارف الشمساني

خالل سبع سنوات مرت عجاف عىل اليمنيني يف مناطق سيطرة 
املليشيا الحوثية اإليرانية، والتي أمعنت يف تجريدهم من أموالهم 
ومؤسساتهم ومساكنهم وعقاراتهم التي قضوا جل أعمارهم 
يف تنميتها وتطويرها، لتأتي هذه املليشيا اإلجرامية اللتهامها 
دون أدنى شــعور بممتلكات أصحابها والذين غدوا وأرسهم 
يبحثون عن لقمة عيش يف الشوارع أو يف قبضة املليشيا التي لم 
تتورع  الزج بهم يف سجونها، وها نحن اليوم نشاهد مئات النساء 
يخرجن إىل شوارع أمانة العاصمة يفرتشن األرصفة كبائعات 
لألقمشــة وأدوات الزينة واإلكسسوارات علهن يجدن ما يشبع 
جوع أطفالهن، فيما مليشيا الحوثي الفارسية تعيش حالة الثراء 
الفاحش بعد أن انتهجت النهب واللصوصية ومصادرة املمتلكات 
الخاصة والعامة، وهي ذات املنهجية التي تنفذها طهران يف حق 
من يخالف مذهبها وســلوكها اإلجرامي ولذلك النجد يف إيران 
أية استثمارات خارجية وال أمالك ورشكات من غري هذه الفئة 

اإلجرامية ومرشوعها الفكري والديني املتطرف.

ترهيب وتضليل
الجديد املتجدد أن مليشيا الحوثي اإليرانية طورت أسلوبها 
من النهب ومصادرة الحقوق بقوة الســالح اىل النهب بعصا 
القانون املزعوم بعد أن استحدثت بما يسمي الحارس القضائي 
لرشعنة جرائم الســطو واللصوصية، التي تمارسها قيادات 
املليشيا بصنعاء واملدن التي احتلتها،مئات الرشكات والجامعات 
واملؤسســات والبنوك الخاصة والعامة والعقارات صادرتها 
املليشيا تحت يافطة خصومها واملناهضني لفكرها الفوضوي 
لتحقق بتلك األموال مكاسب كبرية استخدمتها يف الثراء الفاحش 

وتمويل حربها عىل اليمنيني.

سطوممنهج
بني أيدينا اليوم تقرير حديث أطلقته منظمة سام للحقوق 
والحريات عنونته بـــ) إقطاعية الحارس وماكينة التضليل(، 
والذي فيه من املعلومات الكفيلة بإدراج هذه املليشيا يف قوائم 
الجماعات األكثر إرهابا وتطرفا وإجراما يف العالم، حيث وثق 
باألرقام والشهادات عمليات السطو املمنهج للمليشيا اإليرانية 
عىل ممتلكات املواطنني اليمنيني تحت غطاء الحارس القضائي 
التابع لها، والذي  يعد جناحا إرهابيا خاصا أنشأته املليشيا لنهب 
ومصادرة أموال وممتلكات املواطنني، أعده الكثريون أشهر لص 
لنهب ممتلكات املواطنني متجاوزة آليات ووسائل النهب من 
اآلليات التقليدية إىل عمليات منظمة وواسعة ترتبط بشبكات 
واسعة تشمل املحاكم والنيابات والبنك املركزي بصنعاء واألمن 
واملخابرات التابع لها، وغريها مــن الجهات التي تأتمر بأمر 
الحارس القضائي، متزامنة مع حمالت تضليل من قبل ما يسمى 

الحارس القضائي وإعالم الجماعة.

صالحيات واسعة
وقالت منظمة ســام، يف تقريرها االستقصائي الذي وثق 
جرائم املليشــيا الحوثية اإليرانية  للفرتة من سبتمرب / أيلول 
2014 إىل ديســمرب/ كانون اول 2021م : "إن نهب املمتلكات 
واألموال الخاصة صارت منهجية راسخة لدى جماعة الحوثيني" 
مشرية إىل أن منصب "الحارس القضائي" أوكلت مهمته للقيادي 
العسكري "صالح مسفر الشاعر" والذي أصبحت سلطته تتفوق 
عىل كل ما تسمى بالســلطات القضائية والتنفيذية األخرى 
ويترصف املدعو الشاعر باعتباره اليد الطوىل، وبإمكانه مصادرة 

ونهب من يريد بال رقابة من أية سلطة.

ورصدت منظمة "سام للحقوق والحريات " أكثر من )23( 
قياديا يف الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون 
بأوامره يف نهب وإدارة أموال الــرشكات التي حققت فيها يف 
العاصمة صنعاء فقــط، وتعتقد املنظمة أن للرجل الكثري من 
األذرع والشــخصيات التي تعمل ألجله يف املحافظات األخرى، 

لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه يف صنعاء.

مليارا دوالر
ورجحت "ســام" يف تقريرها ، أن قيمة األموال والرشكات 
واملؤسسات والجمعيات التي استوىل عليها الحارس القضائي 
وحده تتجاوز )1،7( مليار دوالر، فيمــا قدرت قيمة األموال 
واإليرادات التي اســتولت عليها مليشــيا الحوثي والعقارات 
واملنقوالت بلغــت أكثر من )2( مليار دوالر، وال تشــمل هذه 
األموال تلك املنهوبة من املال العام وعقارات واملؤسسات العامة، 
حيث وثق التقرير عمليات املصادرة ونهب أموال املواطنني من 
معارضني سياسيني أو أشخاص ورجال أعمال، التقرير أيضا 
جمع أســماء أكثر من )38( رشكة كربى ومؤسسة وجامعة 
ومستشفى، استوىل عليها الحارس القضائي يف العاصمة صنعاء 
وحدها وتتبع هذه الرشكات واملؤسسات عرشات الفروع واملراكز 
والوحدات يف املحافظات الخاضعة للمليشيا، مشريا اىل تطابق 
وسائل وتأثريات النهب والســطو عىل املمتلكات مع اقتصاد 
الحرب وغســيل أموال وبما ينطوي عليه من تحايل، وسلب 
وابتزاز، والعنف املتعمد للسيطرة عىل األصول املربحة، واستثمار 
األموال املنهوبة يف نشاطات قابلة للتداول، واستغالل اليد العاملة 
يف املمتلكات املنهوبة، ويؤثر ذلك عىل االقتصاد الوطني، حيث 
يعطل املوارد العامة مثل الرضائب والزكاة، واملنافع االجتماعية 

ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جريت العوائد لصالح 
عملياتها ملصالح قياداتها.

ثراء الصوص وفقر المواطن
هذا السلوك املشني للمليشيا املدعومة من ماليل طهران جعل 
من حياة املواطنني يف مناطق ســيطرتها تعيش يف حالة فقر 
واحتياج ال يمكن تصوره اذ دفع كثري من سكان تلك املناطق اىل 
الهجرة مناطق الرشعية أو لخارج اليمن هربا من الظلم والفقر، 
وغياب فرص العمل بعد استيالء املليشيا عىل كل أصول الرشكات 
العامة والخاصة وتحويلهــا اىل إقطاعيات خاصة بهم، ويرى 
كثري من املتابعني أن هجرة املواطنني من مدن ومناطق سيطرة 
املليشيا هي رغبة املليشيا لتتمكن من إحداث تغيري ديموغرايف 
يمكنها من توطني ساللتها يف تلك املدن بدال عن السكان األصليني 
الذين يلقون مختلف أنواع الظلم واالمتهان من هذه املليشيا التي 

حلت نكبة عىل مايض وحارض ومستقبل اليمنيني.

محاكم غير قانونية 
وهو ما يؤكده تقرير منظمة "سام" املعزز باألدلة والوثائق 
عمليات النهب الســافر الذي مارسته وتمارسه املليشيا بحق 
املواطنني ويقول بغض النظر عن محاوالتها تقنينها من خالل 
النظام القضائي الذي يسيطرون عليه، مسلطا الضوء عىل بعض 
أعمال الرتهيب التي مارستها املليشيا ضد خصومها، والتي أدت 
اىل خروجهم من اليمن هربــاً من القمع واالنتقام موضحا ان 
قوانني حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني جرمت رصاحة 
نهب املمتلكات الخاصة، وكذلك الدستور والقانون اليمني، حيث 

ال يجوز نزع امللكية إال بموجب حكم قضائي بعد محاكمة عادلة 
نزيهة  ومن قضاء معرتف به وهو ما تفتقر اليه املليشيا الحوثية 
كونها مليشيا متمردة خارجة عن القانون وال يمنحها الدستور 
اليمني أية صالحيات قانونية كونها سلطة غري رشعية انقلبت 
عىل الدولة، وبذلك ليس لها أي مســوغ قانوني  تستطيع من 

خالله استصدار أية أحكام ضد الخصوم  أو غريهم. 

نهب بال حدود 
وأوضحت منظمة "سام"  أنها ويف إطار مرشوع توثيق نهب 
األموال ومصادرة امللكية الخاصة الذي دشنته املنظمة يف اكتوبر 
2021 " حققت يف )49( عملية نهب وقعت خالل  السبع السنوات 
املاضيــة، وخصصت مرشوعاً لذلك منــذ أكتوبر 2021 ،عملت 
فيه بجهد مضاعــف وتواصلت مع كثري من األطراف، وتوصلت 
إىل كثري من الحقائق، كاشــفة حجم النهب واللصوصية الذي 
قامت به مليشــيا الحوثي حيث تنوع ضحاياها بني رجال مال 
وسياسيني واكاديميني وجمعيات خريية ونشطاء وعسكريني 
وتربويني وضحايا استهداف النوع االجتماعي كالنساء واعضاء 
يف الطائفة البهائية، حيث تنــاول تقريرها " إقطاعية الحارس 
وماكينة التضليل" بمنهجية استقصائية نماذج لـ )16( واقعة 
استيالء ومصادرة ممتلكات، منها مصادرة رشكة املوارد للخدمات 
التعليمية والصحية، واالستيالء عىل جمعية دار الكتاب ومستوصف 
الخنســاء يف اب، ونهب مســتوصف قرية الزوب يف البيضاء، 
واالســتيالء عىل جمعية اإلصالح يف صنعاء وبقية املحافظات، 
واالستيالء ومصادرة ممتلكات املعارض السيايس بدري القطوي 

يف صعدة، وممتلكات املعارض السيايس منري الدبعي يف الحديدة، 
كما تناول التقارير وقائع مصادرة منازل وأموال قيادات عسكرية 
وحزبية وأكاديميــة وأموال عائالت وبرملانيــني ورجال أعمال 
وإعالميني منهم مصادرة منزل القيادي العسكري عسكر زعيل 
يف اب، ونهب ومصادرة ممتلكات األكاديمية حفصة حسن طاهر 
يف صنعاء، واالستيالء عىل ممتلكات رئيس حزب الرشاد محمد 
موىس العامري يف صنعاء، وأموال ومنقوالت الشيخ القبي املاربي 
مبارك حسني رفيشان يف مديرية رصواح، ومصادرة واالستيالء 
عىل أموال ورشكات الربملاني ورجل األعمال حميد األحمر يف صنعاء 
ومحافظات أخرى، ومصادرة منزل أكاديمي يف مدينة الحديدة، 
ونهب ومصادرة أموال ورشكات رجل األعمال عبد الكريم قاسم 
الروحاني يف صنعاء، وأموال وممتلكات اإلعالمي محمد قيزان يف 

صنعاء.

أنموذج إيراني
ويؤكد التقرير أن نظام الحارس القضائي يحاكي النموذج 
اإليراني، وهو نظام صناديق خريية اُســتخدم لالستيالء عىل 
أصول الشــاه وأنصاره بعد ثــورة 1979 ، ويف مناطق نفوذ 
املليشيا اإليرانية اصبح  نظام الحارس القضائي موازياً للسلطة 
القضائية ويمكنه املصادرة والنهب بال رقابة أي سلطة عليه، بل 
ويأمر القضاء بحجز ومصادرة أموال من يريد، فيتم تنفيذها 
دون تردد ودون تحقيق وال حتى تقديم قرار اتهام وفقاً للقواعد 
القانونية الرشعية وتطورعمله مع مرور الوقت حتى أصبح قوة 

اقتصادية نافذة 

لصوصية واستثمار
وحصلت "سام" عىل معلومات بإنشاء الحارس القضائي 
)الشــاعر(عدداً من الرشكات يســتثمر فيها عائدات األموال 
املنهوبة، منها رشكة )يمن فاز فيوترش(  و )نيو تكنولوجي)  
املتخصصتان يف التكنولوجيا واملعلومات، ورشكة )سبيشــل 
أوبس( املتخصصة يف الخدمات املدنية واســتوىل الشاعر عىل 
ممتلكات وأصول وأرصدة أكثر من)1200( شخصية معارضة 
للمليشيا، بينها قيادات الحكومة اليمنية واألحزاب السياسية، 
وقادة عسكريون وسياسيون ورجال مال، بأوامر صادرة من 

املحكمة الجزائية املتخصصة. 

يذكر ان وزارة الخزانة األمريكية فرضت عقوبات ضد املدعو 
صالح مسفر الشاعر، وقالت يف قرارها إنه أرشف عىل عمليات 
املصادرة التي قامت بها املليشيا الحوثية ملمتلكات يف اليمن تقدر 
بأكثر من )100( مليون دوالر مستخدماً مجموعة متنوعة من 
األســاليب غري املرشوعة بما يشمل االبتزاز واعتربته املسؤول 
عن رسقة أصول من املواطنني اليمنيني. وأضافت الوزارة إنه تم 
استخدام تلك األموال لتمويل الجهود العسكرية للمليشيا ضد 

الشعب اليمني. 

تضليل وإرهاب
واشارت "سام" يف سياق تقريرها إىل أن من بني الوقائع الـ 
)49(، التي حققت فيها، )15( واقعة نرشت عنها وسائل إعالم 
مليشيا الحوثي معلومات مضللة ومغلوطة، وقالت إن أغلب 
عمليات النهب واملصادرة ارتكبت يف سياق التضليل الواسع الذي 
يوصم الضحايا باالرتزاق والخيانة واملواالة ملا تسميه العدوان 
والبعض باتهامات التخابر ألجهزة استخباراتية من بينها املوساد 
اإلرسائيي، وخلصت "سام" اىل ارتباط عمليات نهب ومصادرة 
األموال التي نفذتها املليشيا الحوثية" بحمالت تضليل وتزييف 
مارستها عرب وسائل اعالمها ضد اي شخصية معارضة تنوي 
مصادرة أموالها ونهب ممتلكاتها".وعىل املستوى الخاص توصل 
التقرير إىل أن الجماعة قد أذاعت الكثري من املعلومات املغلوطة 
بما تعتربه مناسباً مع وضع كل ضحية، واضاف التقرير: " انه 
وحني نرشت وسائل إعالم الحوثي هذه املعلومات املغلوطة إنما 
أرادت تصفية أموال واالستيالء وفرض الحراسة عليها، وألجل 
ذلك استحدثت ما يسمى "الحارس القضائي " واستحدثت رديفاً 
شعبياً يدعى اللجنة الشعبية للتسويق بأن ما تقوم به هو نتيجة 

لضغوٍط شعبية للمطالبة باألموال املنهوبة.

توصيات 
وخلص تقرير منظمة  "سام"  للحقوق والحريات اىل عدد 
من التوصيات، والتي نجدها لن تفي اىل يشء كون املخاطب 
جماعة تعيش عىل النهب واللصوية وعىل آالم املواطنني، ومع 
ذلك نقلنا توصيات منظمة "ســام" لتاكيد تلك الجرائم التي 
تمارسها هذه املليشيا ضد اليمنيني، حيث طالبت فيها املليشيا 
الحوثية اىل : الوقف الفوري لكل أعمال النهب واملصادرة لألموال 
الخاصة بمعارضيها بشكل خاص واملدنيني بشكل عام،وإعادة 
كافة األموال والرشكات والبنوك واملنازل والجمعيات واملؤسسات 
ملالكيها، وإلغاء كافة قرارات الحجز واملصادرة لألموال الصادرة 
من قبل ما يســمى  بالحارس القضائي واملحاكم الخاضعة 
لسلطة الجماعة، ووقف العبث والتأثري عىل العدالة بإنهاء كافة 
االعمال التي تقوم بها النيابة واملحكمة الجزائية املتخصصة يف 
صنعاء كون واليتها أصبحت منعدمة بعد نقل مقرها إىل مأرب، 
كما طالبت املنظمة  التوقف عن اســتخدام القضاء للرتهيب 
واالنتقام من املعارضني السياســيني والخصوم، وإلغاء كافة 
أحكام اإلعدام التي أصدرتها املحاكم بحقهم، ووقف أنشــطة 
غسيل األموال التي يمارسها البنك املركزي التابع للمليشيا ضد 

البنوك والرشكات واملؤسسات.

   أكثر من )38( شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى استولى 
عليها الحارس القضائي في العاصمة صنعاء وحدها

   حمــالت تضليل وتزييف مارســتها المليشــيا ضد 
المعارضين تسبق مصادرة أموالهم

  جميع أحكام المليشيا غير قانونية وال دستورية كونها 
جماعة مسلحة استولت على الدولة بقوة السالح 

   أكثر من )38( شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى استولى 
عليها الحارس القضائي في العاصمة صنعاء وحدها

   حمــالت تضليل وتزييف مارســتها المليشــيا ضد 
المعارضين تسبق مصادرة أموالهم

  جميع أحكام المليشيا غير قانونية وال دستورية كونها 
جماعة مسلحة استولت على الدولة بقوة السالح 
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   المكال/ خاص
استقبل محافظ حرضموت قائد املنطقة 
العســكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 
البحســني، يف مقر قيادة املنطقة العسكرية 
الثانية باملكال، قائد املنطقة العسكرية األوىل 

اللواء الركن صالح طيمس.
وعقد املحافظ البحســني، اجتماًعا ضم 
رؤســاء الشــعب وقادة األلوية والوحدات 
العسكرية باملنطقة العسكرية الثانية، بحضور 
اللواء طيمس، أكد خالله أهمية دور األجهزة 
العسكرية واألمنية يف هذه الظروف للحفاظ 
عىل ما تحقق للمحافظة من أمن واستقرار، 
مشيًدا بحنكة وتعامل رجال الجيش واألمن مع 

كافة الظروف التي مرت بها املحافظة.
وأكد اللواء البحســني أهمية التنســيق 
والتعاون بــني قيادتي املنطقتــني، وتبادل 
الخربات يف املجاالت كافة، ملا من شأنه تعزيز 
الجوانب العسكرية واألمنية، وتحقيق مزيد 
من األمن واالســتقرار يف ربــوع مديريات 

حرضموت.

من جانبه عرّب اللواء طيمس عن سعادته 
باللقــاء األول مع قيادة وضبــاط املنطقة 
العسكرية الثانية، ناقاًل لهم تحيات زمالئهم 

الضباط من قيادة املنطقة العسكرية األوىل، 
منوًها بالعمل املشرتك ودوره يف إنجاح املهام 
العسكرية، مشــيًدا باإلنجازات العسكرية 

واألمنية التي تحققت يف محافظة حرضموت 
ويف مقدمتها كلية الرشطة، مثمنًا جهود قيادة 
السلطة املحلية باملحافظة ممثلة باللواء الركن 

فرج ساملني البحسني نظري الجهود املبذولة 
لرفع كفــاءة األجهزة العســكرية واألمنية 

باملحافظة.

املحافظ البحسني يعقد اجتامًعا بقادة املنطقة العسكرية الثانية بحضور اللواء طيمس

قام محافظ حرضموت قائد املنطقة العســكرية 
الثانية اللواء الركن فرج ساملني البحسني ومعه وكيل 
أول املحافظة الشيخ عمرو بن حربيش العليي، وقائد 
املنطقة العسكرية األوىل اللواء الركن صالح طيمس، 
أمس األربعاء بزيــارة تفقدية إىل عــدد من املرافق 

العسكرية واألمنية بمدينة املكال  بحرضموت .
حيث زار املحافــظ ومرافقوه كلية الرشطة وكان 
املحافظ اللواء البحســني ومرافقوه شــهدوا أثناء 
الزيارة عرًضا عسكريًا لطالب الدفعة األوىل من القسم 
العام "ثانوية عامة".عكس األداء املتميز واالنضباط 

العسكري العايل الذي يتحىل به طالب الكلية.
وحيّا محافظ حرضموت الطالب عىل حسن أدائهم 
يف االستعراض العسكري بمناسبة زيارة قائد املنطقة 
العســكرية األوىل لكلية الرشطة بحرضموت، شاكًرا 
قيادة الكلية عىل مســتوى التنظيم لهــذه الزيارة 
والتنظيم الرائع لالســتعراض الذي يظهر مدى قدرة 
انضباط الطالب ومستوى ما وصلوا إليه يف التدريب. 

وأشــار اللواء البحســني إىل أن الكلية توّصلت إىل 
مرحلــة متقدمة من حيث التجهيــزات، وخصوًصا 
عقب افتتاح املرحلة الثانية من مرشوع مباني كلية 
الرشطة، وأن ذلك جاء بتوفيق من الله والقرار الذي 
اتخذه فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهوريــة القائــد األعىل 
للقوات املسلحة بإنشاء كلية 

الرشطة بحرضموت.
البحسني:"إن  اللواء  وقال 
االنضباط هو عمــود الحياة 
العســكرية، ولذلــك تعــد 
االستعراضات مفخرة للقادة 
والضباط والصــف، وتُعطي 
روحــاً معنويــة عالية ملن 

يستعرض أمام قادتهم".
ونّوه املحافظ بدور الكلية 
املهم يف ظل وضع الحرب الذي 
تشهده البالد، من خالل تخريج 
الضباط والقادة الذين سيكون 
لهم دور فّعال يف عملية الدفع 
الوحدات  تدريب  بمســتوى 
ورفع مســتوى انضباطها، 
متطرًقــا إىل الجهــود التي 
بذلتها قيادة الســلطة املحلية 

باملحافظة يف ســبيل أن تصل الكلية إىل هذا املستوى 
املتقدم، مؤكًدا مواصلة الجهود للحفاظ عىل سمعة 

الكلية وكفاءة مخرجاتها.

بدوره لفت مدير كلية الرشطة بحرضموت العميد 
الركن ســالم عبدالله الخنبيش إىل أن هــذه الكلية 
أنشــئت يف ظل ظروف صعبة ومعقدة، ووضع حرب 
يعصف بحال الوطن، بعد توجيهات فخامة الرئيس 

عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة بإنشــاء هذا 
الرصح األكاديمي ملحافظات 
إقليــم حرضمــوت، والتي 
أخذهــا اللــواء الركن فرج 
ساملني البحسني عىل عاتقه، 
وظل يعمل ليل نهار يف سبيل 
أن يصل هــذا الرصح إىل هذا 
املســتوى، بعد أن كان حلًما 

يراود الكثري من أبناء الوطن.
وعقب العرض العسكري، 
حرضموت  محافــظ  طاف 
والوفــد املرافق له بأقســام 
املرحلة الثانية التي تضم املبنى 
األكاديمي املكون من 8 مكاتب 
ملختيص املعامــل واملختربات 
للعلوم  ومختــرب  ومعمــل 
الرشطية وفصل درايس وقاعة 
محارضات تتسع لـ200 طالب 
ومكتبة ومركز أبحاث، ومبنى إدارة الكلية الذي يضم 
أقسام الشــؤون املالية واإلدارية والقبول والتسجيل 
والتدريب وقاعة اجتماعات ومكتب مدير عام الكلية، 

ومبنيي ســكن الطالب يتســع كل مبنى لنحو 300 
طالب.

كما اطلع محافظ حرضموت عىل سري امتحانات 
الفصل األول من العام الثاني لطالب الدفعة األوىل من 
القسم العام "ثانوية عامة" التي يجلس ألدائها 248 
طالباً، متعرًفا عىل ســري عملية انتظام االمتحانات، 
وحث الطالب عىل مضاعفــة الجهود والحرص عىل 
التميّز يف الجوانب األكاديميــة وامليدانية، راجيًا لهم 

التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مرّشفة.
إىل ذلك اطلع املحافظ ومعه قائد املنطقة العسكرية 
األوىل عــىل التجهيزات األخرية الفتتاح املستشــفى 

العسكري.
وطافا املحافظ اللواء البحســني واللواء طيمس 
بمباني وأقسام املستشفى التي تضم أقسام الطوارئ 
والعمليات الصغرى والرتقيد والعناية املركزة والعيادات 
الخارجية، وكذا أقسام العمليات والوحدة التشخيصية 

واألشعة واملخترب.
وخالل الزيارة اســتمع اللواء البحسني من رئيس 
شــعبة الخدمات الطبية النقيب طبيب حسن أحمد 
التميمــي إىل احتياجــات املستشــفى الرضورية 
من األجهــزة واملعدات الطبية وتأثيث املستشــفى، 

واحتياجها من الكادر الطبي واإلداري.

ا عسكرًيا لطالب كلية الشرطة
ً

شهدا عرض

اللواء البحسني واللواء طيمس يزوران عددا من املرافق العسكرية واألمنية بحرضموت

مأرب: ندوة فكرية سياسية عن دور القبيلة يف انتصار حصار السبعني ضد اإلمامة، ودورها يف مواجهة مليشيا احلوثي
   مأرب

عقدت بمدينة مأرب، ندوة فكرية سياسية 
عن دور القبيلة حســم الرصاعات، ودورها 
يف انتصار ثورة الـ 26 من ســبتمرب املجيدة، 
وحسم معركة السبعني ضد النظام اإلمامي 
البائد، والدور الــذي تقوم به القبيلة اليوم يف 

مواجهة مليشيا الحوثي االرهابية.
ويف افتتاح الندوة اعترب الشــيخ مطيع بن 
ربيش العليي رئيس مؤسســة الشيخ ربيش 
التنموية- نائب رئيس مجلس اتحاد قبائل" 
إحياء املناســبات الوطنية والتوقف عند أهم 
محطات النضــال الوطني له أهمية كبرية يف 

تسلسل النضال الوطني وامتداده". 
 وأردف:" نتذكر تلك املواقف املرشفة لنقتفي 
أثرها ونســتلهمها يف معركتنا املقدسة مع 

اإلمامة الحوثية وحليفتها إيران بمشــاركة 
أشــقائنا يف التحالــف العربي الســتعادة 
الرشعية". مؤكداً لن ننىس كقبائل ندافع عن 
اليمن الجمهورية مواقف األشقاء وعىل رأسهم 

السعودية".
وتناولت الندوة التي نظمتها مؤسسة جذور 
للفكر والثقافة وبرعاية مؤسسة الشيخ ربيش 
العليي ، بمناسبة الذكرى الـ54 لالنتصار يف 
معركة الســبعني الخالدة، املواقف املرشفة 
للقبيلة اليمنية ورجالهــا يف مختلف مراحل 
النضال الوطني، ومساهمتها يف حسم معركة 
الجمهوية، وانتصار الثورة السبتمربية املجيدة 
وإنهاء حكم اإلمامة املستبد، وطي صفحته 

إىل األبد.
وتخلل الندوة العديد مــن املداخالت التي 
شددت جميعها عىل رضورة اضطالع القبيلة 

اليمنية بــدور محوري ورئيــي يف املعركة 
الجارية مع مليشــيات االنقــالب الحوثية 
املدعومــة من إيران..مشــيدة بمــا تقدمه 
القبيلــة اليمنية من تضحيــات عظيمة من 
خرية أبنائها الذين يستشــهدون يومياً يف كل 
الجبهات وامليادين يف سبيل الدفاع عن الثورة 

والجمهورية وحماية املكتسبات الوطنية.
وتحدث عضو مجلــس النواب عبدالوهاب 
معوضة قائد مقاومة عتمة بذمار يف ورقته، 
عن دور القبيلة اليمنية يف مقاومة مليشيات 
الحوثي اإليرانية، والتصدي النقالبها الدموي 
عــىل الحكومة الرشعية، واســتعادة الدولة 
اليمنية املخطوفة، ودعم ومســاندة الجيش 

الوطني يف هذه املرحلة االستثنائية الفارقة.
 وأشار أن حال مأرب حالياً كما حال صنعاء 
بحصار الســبعني، مؤكداً أن مارب ستدحر 

مليشيا الحوثي وتنهي مرشوعها الطائفي. 
ودعا معوضة إىل توحيد املواقف السياسية 

والقبلية ملواجهة املرشوع الحوثي.
فيما استعرض وكيل محافظة البيضاء خالد 
العوايض يف ورقته، أهــم املحطات النضالية 
للقبائل اليمنية عرب امتداداتها التاريخية، وأبرز 
املواقف البطولية التي سطرها رجال القبائل 
يف معركة السبعني يف العاصمة صنعاء، وحسم 
هذه املعركــة لصالــح الجمهوريني، وكرس 
حصار اإلماميني الذي اســتمر 70 يوماً من 

نوفمرب 1967 حتى فرباير 1968م. 
 ويف النــدوة التــي حرضهــا عــدد من 
الشــخصيات االجتماعية والعسكرية ألقيت 
عدد من الكلمات أجمعت عىل الدور البارز الذي 
تقوم بها القبائل يف املعركة الراهنة ضد مليشيا 

الحوثي االرهابية.
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• ســيادة اللواء الركن، عادل هاشم القمريي، 
املفتش العام للقوات املسلحة، سعداء أوالً أن 
نجري معك هذا الحــوار، لصحيفة الجيش 
"26 سبتمر" وموقعها اإللكرتوني "سبتمر 
نت".. لو نبدأ سيادة اللواء من االختالالت داخل 
املؤسسة العسكرية، حيث ُكثر الكالم عنها، 
أين تكمن هذه االختالالت وما هو دوركم يف 

إصالحها..؟

أوالً نشــكركم عىل إتاحة هذه الفرصة، 
لتوضيح نقاط نرى يف وزارة الدفاع بالدرجة 
الرئيسة أنها مهمة، منها ما يخص التفتيش 
داخل القوات املسلحة، وأخرى يف بناء الجيش 
أو القوات املسلحة بشكل عام، وهي نقاط 
بعضها ما زالت مبهمة، أو أنه يرتدد حولها 
من الكالم واألخذ والــرد، بني الحني واآلخر 
يف بعض وســائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي، أو حتى لدى املقاتلني، كما يرددها 
الكثري من الناس، فالقصور بالفعل موجود 
لكن وجوده يشء طبيعي أثناء املعركة، ومع 
ذلك نؤكد أنه غري مسموح استمراره أو تكرار 
ذلك القصور، لذا نعمــل عىل إصالحه وفق 

القوانني العسكرية.
 وهذا القصور كما قلنا طبيعي، كونه يأتي 
بسبب تغري مرسح العمليات      العسكرية، 

وتغري تضاريس األرض.
 •  لو توضح لنا هذه النقطة.. القصور الحاصل 
من أسبابه التغري يف املرسح العملياتي، كيف..؟

دعني أوضح كانت هناك مراكز قيادة يف 
أماكن معينة تــم تغيريها إىل أماكن أخرى، 
بسبب االنتقال الذي حصل يف بعض الجبهات، 
وهو ما أثّر يف الجانــب اإلداري، الذي أصبح 
يعاني صعوبة، نتيجة عدم االستقرار، أيضاً 
ال نغفل جانب املناورة بالقوى والوسائل، أو 
ما يعرف بالحركة والتنقالت بني الجبهات 
الجديدة، هذا كلــه أدى إىل تعثر يف الجانب 

اإلداري نوعاً ما.
 • وهل ســتتجاوزن هذا القصــور يف األداء 

اإلداري..؟

 بدأت املناطــق والوحدات العســكرية 
االستيعاب للمتغريات، وتعمل حسب الظروف 

كما أنها تتجاوز الكثري من السلبيات.
  •  االختالالت أو القصور هل هو إداري فقط، 

ماذا عن الجانب املايل..؟

ال توجد اختالالت مالية، كما ال يوجد فساد 
مايل، وإن وجد فهو بســيط ومحدود، لكل 
االختالل املوجود، هو إداري بالدرجة الرئيسة، 
فهناك قصور أو لنسمه خلالً إدارياً، وهو ما 
يؤدي إىل عدم ترشــيد اإلمكانات وتوجيهها 
التوجيــه الصحيح، ويضمــن وصولها إىل 
األماكن الصحيحة، وطبعاً نحن اليوم نكرّس 
كل جهودنا لتجاوز هذا الخلل، لكي نصل إىل 

املستوى املطلوب يف الجانب اإلداري.
 • سمعنا أنكم تعملون عىل إعادة حرص للقوات 
املسلحة، ما حقيقة ذلك، كما أن البعض يتهم 

الجيش بأن فيه قوة وهمية ما ردكم..؟

ال توجد قــوة وهمية أبــداً، كما أنه من 

خالل نزول اللجان، من هيئة القوى البرشية 
ولجان التفتيش تم الحرص، أصبحت القوة 
محصورة، وحاليا نحن بصدد التجنيد، بدالً 

عن املنقطعني.
• ماذا عن الوهميــة التي كثرياً ما يتم التحدث 

عنها..؟

كما قلنا ال يوجد وهمية، القوة موجودة، 
ومنهم جرحى ومعاقون، ومنهم شــهداء 
ووفيات وكبار سن، وهذه كلها تعد من القوة 

املوجودة، لكن أبدا ال توجد قوة وهمية.
 • االجتماعات األخرية لوزارة الدفاع ورئاســة 

األركان العامة، أبدت اهتماماً كبرياً يف جانب 
إصالح االختالالت كما أنكــم من منصبكم 
كمفتش عام، شــكلتم اللجان للنزول لكل 
الهيئات والوحدات واملناطق والدوائر ما طبيعة 

هذه اللجان..؟

من املعروف أن لجان التفتيش يف السابق 
كانت تنزل لغرض املساعدة والتعاون، وكذلك 
استكشــاف األخطاء وإصالحها، هذا كان 
فيما سبق، اآلن اللجان للتفتيش، وتصحيح 
األخطــاء املوجــودة يف الجانبــني اإلداري 
والقيــادي، وكذلك تقييم القــادة ومعرفة 
اإلمكانات واملحاسبة للمقرصين، واملخالفني 
واملتجاوزين.. كما أن لهذه اللجان دورا كبريا 
يف توضيح بعض املالبسات املوجودة يف ميدان 

املعركة ومعاونة القوات يف تجاوزها، وكل هذا 
جزء من مهامها.

 •  ال حرص وال ترقيم يف مهام هذه اللجان هذا 
ما فهمته..؟

الحرص موجود وبصورة مستمرة، وذلك 
ضمن لجان التفتيش، أو ما تســمى لدينا 
بلجان التحسيب، وترتبط مهمتها برئاسة 
مكتب املفتــش العام، وتنــزل يف مختلف 
الفروع املوجودة، وتتكون أيضاً من دوائر كل 
من هيئة اإلسناد اللوجيستي، وهيئة القوى 
البرشية، وعملها التحسيب، أي التمام عىل 

القوة البرشية وتحسيب األسلحة واملعدات، 
كأســلحة املدفعية واالتصاالت والهندسة 

وغريها، وهي لجان دورية.
• هل تنــزل يف الوقت الحــايل إىل كل املناطق 

العسكرية..؟

أنا أتكلم اآلن عن املناطق املوجودة يف مأرب، 
وهي املناطق العسكرية، الثالثة والسابعة 
والسادسة، مع اعتبار كل منطقة ومرسحها 
العملياتي، كما أن هناك جبهات جديدة، فيها 

قوات مشرتكة من كل املناطق العسكرية.
• لكن ما الذي يميز لجان التفتيش لهذا العام..؟
لجان التفتيش يف األصل هي دورية تعمل 
وفق الخطة السنوية للمفتش العام، لكن يف 
كل سنة لها خطة معينة، ويف كل عام يمر، 

هناك تطور يف القوات املســلحة، تطور يف 
الجانــب اإلداري، ويف جانب التفتيش أيضاً، 
وعىل هذا األساس يتم نزول لجان التفتيش. 

• لكن ما جديد التفتيش يف هذه املرحلة..؟
اآلن لجان التفتيش من حيث التقييم تكون 
قد وصلت إىل املســتوى املطلوب، املستوى 
املطلوب حتى وإن كان يف حده األدنى، يف كل 
الجوانب املوجــودة يف املناطق والهيئات ويف 
الدوائر، أي أنها أحســن بكثري من السنوات 
الســابقة، فهناك تطــور تراكمي يحصل 
باستمرار وعىل هذا األســاس يكون هناك 

تطور يف جانب التفتيش.
 •  وما الذي تتوقعونه من نتائج لهذه اللجان..؟

التفتيش هذا العــام، تفاعلت معه قيادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، 
كما أن اللجان ستكون أكثر إيضاحاً، وأكثر 
فعالية يف معالجة القضايــا، واالختالالت، 
كما أنه ستكون هناك تغيريات عىل مستوى 
القيادات، وذلك نتيجة للتفتيش، إما لضعف 
أدائها أو الختالالت إدارية لدى بعض القيادات.

 •  نأتي إىل ما يخص توحيد قاعدة البيانات واملعلومات، 
ما اإلجراءات التي اتخذت يف هذا الجانب..؟

عمل القوات املســلحة اليوم يتم إلكرتونياً، 
وأصبح كل يشء موجود ضمن شبكة خاصة 
بوزارة الدفاع، وهذا التطوير أوجد سهولة يف نقل 

البيانات من دائرة إىل أخرى، ومن هيئة إىل أخرى 
وكلها مرتبطة بمكتب الوزير ورئيس األركان.

• وهذا الربط هل يشمل كل املناطق العسكرية، 
بما فيها مثالً املنطقة الرابعة..؟

بيانات املناطق العسكرية كلها موجودة يف 
وزارة الدفاع، سواء األوىل أو الثانية وصوالً إىل 
السابعة ومروراً بالثالثة والرابعة والخامسة 
والسادســة، كل املناطق موجودة يف وزارة 

الدفاع.
• ماذا عن التفتيش..؟

التفتيش يف املنطقة العسكرية الثانية يوجد 

لدينا مكتب تفتيش وهو يتبع املنطقة، كما أن 
هناك مكتباً للتفتيش أيضا يف املنطقة الرابعة، 
وهو ومرتبط بنا، إال أن أغلب أعماله هي يف 

محور تعز. 
املناطق األخــرى وهــي "األوىل والثالثة 
والسادسة والسابعة" أعمال التفتيش تخضع 
ملكتب املفتش العام املوجود يف مأرب، املنطقة 
العسكرية الخامسة هي التي مازالت خارج 
عملية التفتيش إال أننا سنفتح قريبا مكتب 

تفتيش فيها.
 •  إذاً هل كل القوة البرشية للمناطق العسكرية 

مرتبطة بوزارة الدفاع..؟

نعم كل القوة البرشية مرتبطة محصورة 
لــدى وزارة الدفاع، وهي قــوة كل املناطق 

العسكرية والهيئات والدوائر.
 • حتى ننتهي من موضوع التفتيش، هل لديكم 
مواكبة ملا يستجد من تطورات يف هذا الجانب 

عاملياً، وأيضا ما الصعوبات التي تواجهكم؟

يف خطتنا هذا العام التنســيق مع بعض 
الدول، يف االستفادة من خربات التفتيش فيها، 

وهناك تنسيق يف هذا الجانب.
وننتهز هذه الفرصة لنشكر دول تحالف 
دعم الرشعية، عىل وقفتهم التاريخية، التي لن 
تنىس، فما قدموه ويقدمونه للشعب اليمني 
وقواته املســلحة يف هــذه املعركة الوطنية 
املصريية، ســيظل مصدر عرفــان وفخر 
لليمنيني، وسيعمل عىل هزيمة مرشوع إيران 
التوسعي، الذي يمثل خطرا كبريا عىل اليمن 
وأمنه واستقراره، كما هو الخطر عىل اإلقليم 

واملالحة الدولية.
• ماذا عن الصعوبات التي تعرتض التفتيش..؟

الصعوبات أوالً تكمن يف كادر مكتب املفتش 
العام، فهو يحتــاج إىل تطوير من الناحية 
العلمية والخربات، وإن بدأنا يف تجاوزها وذلك 
من خالل عقد الدورات وأيضا من الخربات 

املكتسبة ميدانياً، خالل السنوات املاضية.
وكذلــك اإلمكانات هي مــن الصعوبات 
فاإلمكانات املوجودة تعترب شحيحة، رغم ذلك 
نحن نقوم باملهام حسب الخطط، وتعلمون 
أن اإلمكانات ليست لدينا فقط شحيحة، بل 

يف القوات املسلحة بشكل عام.
• الجبهات املشتعلة والتي لم تتوقف فيها املعارك 
ضد مليشــيا الحوثي اإليرانية أال تستوجب 
حركة التنقل املستمرة من املقاتلني واملنتسبني 

للمناطق األخرى..؟

التنقالت موجودة، ســواء مــن املناطق 
املوجودة يف مأرب والجوف، أو من املناطق، 
الرابعــة واألوىل ومن األلويــة املوجودة يف 
الحدود، حســب ما تتطلبه طبيعة املعركة، 
فمثالً اليوم يشارك يف مأرب من كل املناطق 
العسكرية، لدينا من الخامسة، ومن الرابعة، 
وهذا يسمى املناورة بالقوى والوسائل، حيث 
يتم نقلها من مناطق إىل أخرى لتنفيذ مهام.

• ماذا عن املنطقة العســكرية األوىل هل هي 
مشاركة يف املواجهات أي يف مرسح العمليات 

العسكرية..؟

نعم مشاركة ببعض الوحدات يف عدد من 
الجبهات، مثال اللواء 23 ميكا، وكذلك اللواء 
املوجود يف منطقة الخشــعة، هو مشارك 
باملعدات القتالية واملدفعية، ونســتطيع أن 
نقــول إن املنطقة األوىل تشــارك يف العتاد 

وبالقوة البرشية.
 • لكن كل املناطق غــري مرتبطة أو موحدة يف 
استالم املرتبات يف وقت واحد ما الذي يمنع 

ذلك حتى اآلن..؟

هذه إشكالية موجودة، وتشكل اختالالً، 
فمثالً املنطقة الرابعة ترصف لها الرواتب، قبل 
املناطق األخرى، التي يتم الرصف لها يف وقت 
متأخر جدا، ويف الوقت نفسه بعض األشهر ال 

ترصف رواتبها.
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قال املفتش العام للقوات املســلحة، اللواء الركن عادل القمريي، إن 
وجود القصور اإلداري يف الجيش، يشء طبيعي أثناء املعركة.. مؤكداً 
أن مكتب التفتيش يجري عمليات تفتيش وتصحيح ومعالجة للقصور 
املوجود "الذي غري مسموح استمراره أو تكراره ونعمل عىل إصالحه 

وفق القوانني العسكرية".
واستبعد اللواء القمريي تماماً يف حوار أجرته معه صحيفة "26 سبتمرب" 
وجود أي فساد مايل يف املؤسسة العسكرية، إال يف النادر.. مشدداً عىل 
أهمية لجان التفتيش التي ستعمل عىل توضيح بعض املالبسات املوجودة 

ومعاونة القوات يف تجاوزها.
وأضاف أن مكتب التفتيش يبذل كل الجهود لتجــاوز ذلك مع كل املناطق 
والوحدات العسكرية التي بدأت االستيعاب للمتغريات "والعمل حسب الظروف 
كما أنها بدأت يف تجاوز الكثري من السلبيات".. مؤكداً أنه سيتم تقييم أداء 

القادة ومعرفة اإلمكانات واملحاسبة للمقرصين، واملخالفني واملتجاوزين.
وعن ما يميز عمل لجان التفتيش هذ العام، قال إنه تم التفاعل معها من 
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، كما أن اللجان ستكون 

أكثر إيضاحاً، وأكثر فعالية يف معالجة القضايا، واالختالالت. 
كما بنّي أن اللجان ستعمل عىل مساعدة القادة يف ميدان املعركة وأن القصور 
الحاصل يف األداء داخل املؤسسة العسكرية، يشء طبيعي نتيجة عوامل عدة 

منها التغيري يف املرسح العملياتي، وهو ما أثر عىل الجانب اإلداري.

 ويف رده عن سؤال يتعلق بما يرتدد عن وجود قوة وهمية، أكد املفتش 
العام للقوات املسلحة بأنه "ال توجد قوة وهمية أبداً، ومن خالل نزول 

اللجان، من هيئة القوى البرشية ولجان التفتيش تم الحرص، وأصبحت 
القوة محصــورة".. مضيفاً "حاليا نحن بصــدد التجنيد، بدالً عن 

املنقطعني".
وقال "إن القوة البرشية مرتبطة ومحصورة لدى وزارة الدفاع، وهي 

قوة كل املناطق العسكرية والهيئات والدوائر".
وأكد اللواء القمريي أن للمنطقة العسكرية األوىل مشاركة بالعتاد والقوة 
البرشية، يف عدد من جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي اإليرانية، كما 
أن هناك تواجداً ملناطق عسكرية أخرى يف املرسح العملياتي بمحافظة 
مأرب.. مرجعاً ذلك إىل ما يعرف بـ "املناورة بالقوى والوسائل، والتي 

يتم نقلها لتنفيذ املهام".
فيما رأى بأن من أكرب اإلشــكاليات هو عدم انتظام رصف الرواتب، 
موضحاً بأن وزارة الدفاع تعمل عىل حلها بالتواصل الدائم مع الحكومة 
وقال إن هناك تجاوباً كبرياً من دولة رئيس الوزراء بحل هذا املوضوع.
كما تحدث املفتش العام للقوات املسلحة عن عديد قضايا ذات صلة 
بمهام التفتيش العسكري، منها عمليات التحشيد والتعبئة والرتقيم 

والرتقيه، وبناء الجيش وجبهات القتال.
وفيما يي نص الحوار..

 حاوره/ عــمــار زعــبل

استبعد وجود فساد مالي وما يوجد من قصور هو في األداء اإلداري
:» « المفتش العام للقوات المسلحة لـ

التـوجـد لدينا قـوة وهـمـيةالتـوجـد لدينا قـوة وهـمـية
نجري عملية تصحيح إداري وقيادي وفق القوانين العسكرية
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 • أين اإلشكالية..؟

أعتقد أن اإلشــكالية موجــودة يف البنك 
املركزي، فهو يرصف للمنطقة القريبة منه، 
وهي الرابعة قبل املناطق األخرى، أما املناطق 
األخرى يتم الــرصف لها يف وقت متأخر، أو 
ال يتم الرصف، فهم يف البنك لألسف الشديد 
يعتربون األشــهر غري املرصوفة، بأنها قد 
رصفت باإلكرامية، التي يقدمها األشقاء يف 
اململكة العربية الســعودية، يقولون عندنا 
إكرامية، وليس لديهم إكرامية أي يف املنطقة 

العسكرية الرابعة.
علماً أن اإلكرامية ال تدخل يف بند املرتبات، 
إال أنهم يحســبونها وهو ما يجعل الخلل 
مستمرا إىل اليوم، بما يخص قضية املرتبات، 
والتي تعمل وزارة الدفاع عىل حلها بالتواصل 
الدائــم مع الحكومة بهــذا الصدد، وهناك 
تجاوب كبري من دولــة رئيس الوزراء بحل 

هذا املوضوع.
 •  لكنك لم ترش إىل األسباب الحقيقة لهذا املنع 

لرصف الرواتب..؟

هناك أسباب ظاهرة نعلمها، فهم يؤخرون 
رصفها ألسباب عدم وجود الطائرات لنقل 
الرواتب، واألمر الثاني كما يتم إبالغنا، بأن 
بعضها رصفت ضمــن اإلكراميات، ويتم 
خصمها من الرواتب، ويقولون إن يف املنطقة 
الرابعة ال توجد إكرامية، بينما هي ترصف 

أيضا للمنطقة العسكرية الرابعة.
• هناك من يقول أن وجود االختالالت هي التي 

تمنع انتظام املرتبات..؟

غري صحيح، ال يشء يعيق انتظامها، كما 
أن األمور اإلدارية يتم تصحيحها باستمرار، 
كما أن الشهداء مثال يتم إحالتهم إىل دائرة 
الرعاية االجتماعية، فاألشياء اإلدارية ال تؤثر 
عىل مسألة رصف املرتبات، فراتب الشهيد 
ينتقل إىل الرعايــة االجتماعية، بينما يبقى 
الجرحى واملعاقون يف وحداتهم، وهذا إجراء 

حسب القوانني العسكرية.
 •  عىل ذكر اإلكرامية، شــكاوى كثرية يف هذا 
الجانب، من حيث حرمان املقاتلني يف امليدان 
منها، وهناك من يشكو من سقوط اسمه من 

الكشوفات..؟

بما يخص اإلكراميات ليس لنا أي عالقة 
بها نهائياً، فهو موضوع متعلق بالتحالف، 
ولهذا حدثت إشــكاليات أخرت الرصف إىل 

ستة أو سبعة أشهر، وذلك يف الفرتة املاضية، 
وهناك جهود من وزارة الدفاع وتجاوب كبري 

من قيادة التحالف لحلها.
• لكن مشكلة سقوط أسماء مقاتلني كيف يتم 

حلها..؟

يتم رفعها إىل مكتب رئيس األركان، ورئيس 
األركان بدوره يرفعها إىل التحالف، فإن أقرت 
يتم الرصف، وإن لم تقر ال يتم رصفها، وفقاً 

إلجراءات معينة لديهم.
 •  نذهب إىل موضوع آخر، قيادة وزارة الدفاع 
مؤخراً، شددت عىل مســألة تنفيذ القانون 
العسكري يف عملية التجنيد والرتقية، هل توجد 

اختالالت يف هذا الجانب..؟

القانون العسكري يف عملية التجنيد فيه 
الئحــة واضحة تتضمــن رشوط التجنيد، 
وبموجبها يتــم قبــول أي مواطن يطلب 
االلتحاق يف القوات املسلحة، منها ما يتعلق 
بالسن القانوني والجانب الصحي والقانوني 
وغريه، أما خريجو الكليات العسكري، تتم 
الرتقيــات لهم بصورة تلقائيــة، وإذا كان 
هناك إشكاليات بسيطة إال أنها معلومة ويتم 
معالجتها، املشكلة هي يف الرتقيات امليدانية 
وهي التي تتسبب لنا بإشكاليات كثرية، وإن 
كانت يف غالب األحيان تكون هي من الحلول.
• كيف تصبح الرتقيات امليدانية حال أو جزءا 

من الحلول..؟

 ألن أغلب القيادات امليدانية، هم من امليدان، 
كما أن أفرادهم من امليدان أيضاً، وخاضوا 
املعارك وأصبحت لديهم قدرات، فأنت تصبح 
بحاجة لقادة لهم هــذه التجربة امليدانية، 
وتريد أن تضعهم يف املواقع القيادية، فيكون 
من حقهم الرتقية، وعىل هذا األساس أيضا 

توجد رشوط وهو ما يتم الرتقية بموجبها.
• هل تجندون بصورة مستمرة، وأعتقد أن فتح 
باب التجنيد، وإعالن التعبئة العامة، هي أمور 

تفرضها الحرب املستمرة.. ماذا عن ذلك..؟

بــاب التجنيد مفتــوح، وأي مواطن لم 
يســبق له التجنيد، وتوافرت فيه الرشوط، 
يتم استيعابه يف معسكرات التجنيد، كما أن 
التحشيد والتعبئة مستمرة، وإن كانت هناك 
صعوبة يف الحشــد والتجنيد، نتيجة عدم 
انتظام رصف الرواتــب، إال أن باب التجنيد 
واالنتساب للمؤسســة العسكرية مفتوح 

بشكل دائم.

• يف موضــوع آخــر، وإن كان مرتبط أكثر 
باملعركة، وهو تواجدكــم كثرياً يف الخطوط 
األمامية، وأيضا تواجد بعض القيادات ورؤساء 
الهيئات أو مدراء الدوائر، تواجدهم هل هو 

يشء إيجابي أم سلبي برأيك..؟

وجود القادة ورؤســاء الهيئات ومدراء 
الدوائر يف الخطوط األمامية يشء إيجابي، 
وهناك رسائل لهذا التواجد، أوال رفع الروح 
املعنوية للمقاتلني، ومشاركتهم يف جبهات 
القتال، أما اليشء السلبي، يمكن معالجته بأن 
ال يكون القائد باستمرار يف الخط األمامي، 
يتواجد حني الحاجة وتستدعيه الظروف بأن 
يكون فرتة معينة يف الخط األمامي، وبعد ذلك 
يرجع إىل موقعه وهذا هو املطلوب.. أما أن 
يتحول القائد سواء كان قائداً يف امليدان، أو 
مدير دائرة، أو رئيس هيئة أو املفتش العام، 
إىل أن يقاتل يف الخط األمامي هذا يعترب من 

األخطاء العسكرية التي يجب أن ال تتكرر.
•  من يتواجد يف الجبهات مقاتالً مليشيا الحوثي 
اإلرهابية، هل كلهم قوات مســلحة أم أنه ما 
زالت هناك مقاومة شــعبية لم تدرج ضمن 

الجيش أو وزارة الدفاع..؟
تم دمج املقاومة يف الجيش بقرار جمهوري 
قبل سنوات، بدعم من قوات التحالف، حيث 
عملنا عىل دمج املقاومة التي كانت موجودة 
ضمن القوات املسلحة، اآلن ال يوجد مقاومة، 
وقوات مسلحة، كما تتواجد مجاميع قبلية 
مســاندة للجيش، وهذا بنــص القانون 

العسكري.
• ماذا عن ألوية العمالقة..؟

يعدوا من القوات املسلحة أيضا، ونحن يف 
صدد ضم ألوية العمالقة يف وزارة الدفاع.

•كل من قاتل تم استيعابه يف وزارة الدفاع هذا 
معنى كالمك..؟

كل من قاتل بالفعل يف وزارة الدفاع.
• ســؤال أخري.. إىل أين وصلتم يف إعادة بناء 

الجيش..؟
فيما يخــص الجانب التنظيمي للجيش، 
نحن وصلنا إىل مراتب متقدمة، لكن هناك 
صعوبات كبرية جدا، تتمثل يف قلة اإلمكانات 
وعدم انتظام الرواتــب الذي يؤثر عىل عدم 
القدرة يف الحشد، لكن إن وجدت إشكاالت، 

إن شاء الله سنتجاوزها يف املستقبل.

  توفيق الحاج
يف الوقت الذي تتكبد مليشــيا الحوثي 
خسائر يف جبهات حرض وتعز والحديدة 
ويخوض أبطــال الجيش الوطني مالحم 
بطولية يف عدة جبهــات يخوض أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية يف 
محافظة مأرب معارك خالدة اســتمرارا 
لعملية تحرير املحافظة بكامل مناطقها 
ودحــر مليشــيا االنقــالب اإلرهابية 
الحوثية املدعومة مــن إيران  حيث تدور 
معارك عنيفة منذ مطلع االســبوع بني 
الجيــش الوطني مســنوداً باملقاومة يف 
مواجهة مليشيا الحوثي يف ثالث جبهات 

بمحيط محافظة مأرب.

أكــدت  عســكرية  مصــادر   
لصحفة26سبتمرب أن مواجهات عنيفة 
ومعارك رشسة دارت يوم االثنني والثالثاء، 
يف جبهات مأرب الجنوبية والغربية مما 
أدى إىل مرصع أكثر مــن أربعني عنرصاً 
حوثيــاً، وتحقيــق مكاســب ميدانية 
بالسيطرة عىل مواقع كانت تتمركز فيها 
املليشيا يف املســاحة املفتوحة بني قرون 
البور وجبل اللجمة رشق جبل البلق، فضال 
عن محيط جبل الردهة باتجاه عقبة ملعاء 

يف الجبهة الجنوبية.

وبحسب املصادر العسكرية فقد شن 
أبطال الجيش الوطنــي هجوما مباغتا 
مخططا ومدروســا عىل مواقع مليشيا 
الحوثي وتمكنوا من ســحقها ودحرها 
من املواقع التــي كانت تتمركز فيها بعد 
ان وجهت لها رضبة عســكرية خاطفة 

افقدتها حركتها وقدرتها عىل املقاومة.

أما يف الجبهــة الغربية أكدت مصادر 
ميدانية اشــتداد املعارك بعــد تحركات 
للجيش الوطني ومهاجمته مواقع مليشيا 
الحوثــي وتحقيق انتصــارات وتجاوز 
التحصينات الدفاعية للمليشــيا باتجاه 
قرية الزور خالل الســاعات املاضية بعد 
قيام الجيش الوطني بهجوم واسع امتد 

حتى روضة جهم.

كما أحبطت قوات العمالقة محاوالت 
حوثية بالتسلل عرب سالسل جبلية وأودية 
إىل أسفل عقبة ملعاء من الناحية الجنوبية 

وكبدت امليليشيا خسائر كبرية.

إىل ذلــك ذكرت مصــادر إن أكثر من 
عرشة مسلحني حوثيني لقوا مرصعهم يف 
كمني محكم نصبته قوات الجيش ملليشيا 
الحوثــي اإليرانية يف الجبهة الشــمالية 

الغربية.

وأضاف مصدر عســكري أن مدفعية 
الجيش استهدفت مواقع وتجمعات ملليشيا 

الحوثي يف الجبهة الجنوبية، فيما تم تدمري 
طقم حوثي محمال بالذخائر واألسلحة يف 

ذات الجبهة.

وعىل مــدار ايام االســبوع يتم رصد 
تحركات عنارص املليشــيا واستهدافها 
باملدفعية وطريان التحالف العربي وعمل 
الكمائن وافشال مخططاتها ومحاوالتها 

البائسة.

نهاية بائسة
وحول خســائر املليشــيا يف جبهات 
مــأرب والهجــوم العســكري ألبطال 
الجيش الوطني يف أكثر من جبهة تحدث 
لصحيفة26سبتمرب النقيب أحمد املرديس 
قائال: تم توجيه رضبــة قوية وموجعة 
ملليشيا الحوثي وتكبيدها خسائر كبرية يف 

عدة جبهات.

وعن معنويات املقاتلني وأبطال الجيش 
يف الجبهات قال منذ الوهلة االوىل أختارت 
مأرب أن ترد عىل العــدو العنرصي الذي 
ينرش الدمار يف طريقه الدموي بالتصدي 
له وكرس شوكته، فكانوا جميعهم جيشا 
ومقاومة رجاال وأطفاال ونساء سدا منيعا 
يف طريق العنرصية ويف طريق قطعانها من 

أعداء الحياة وأعداء الحرية .

واضاف لقد شكلت مأرب حاضنة وبيئة 
استوعبت كل أحرار اليمن واليوم يمرغون 
انف قيادات مليشيا الحوثي وينكلون بها 

ناذرين حياتهم لله والوطن.

وعن سري املعارك قال لقد نكلت مأرب 
بمليشــيا الحوثي واســتنزفت قدراتها 
وتحطــم قطعانها عىل صخــرة الدفاع 
الصلب الرجويل ، البطويل ملأرب بجيشها 
ومقاومة أهلهــا، وكل محاوالتها اليوم 
ضعيفة وبائســة والحركة االخرية قبل 

املوت وانقطاع النفس.

وأضاف لقد جعلت مأرب طريق هذه 
العصابة مفروش بالجثث واملوت يحيط 
بها من كل جانــب، ينتزع من صفوفها 
آالف القتىل والجرحــى بفضل الصمود 
االســطوري ملأرب وأهلها، ومن أراد أن 
يشــرتي حياته فليفر من صفوف هذه 
العصابة قبل أن يتخطفــه املوت بأيدي 

األبطال .

ذروة االنتحار
أما الجندي صالــح املرغني فقال لقد 
بلغ االنتحار الحوثي العام املايض يف مأرب 
ذروته ودفع اليمنيون وخصوصا القبائل 
واملناطق الواقعة تحت ســلطة املليشيا 
ثمنا باهضا من أجــل املطامع اإليرانية 
وأهدافها التي تســعى اىل تحقيقها عن 
طريق مليشــيا الحوثي اإلرهابية التي 
باعت نفسها للشيطان لكن أبطال الجيش 
الوطني واالحرار من ابناء القبائل كانوا 
لهم باملرصاد ولديهم القدرة عىل تحرير 
كامل الوطن واستعادة مؤسسات الدولة 

واجتثاث مليشيا الحوثي.

 القوة البشرية محصورة ونحن بصدد التجنيد بداًل عن المنقطعين
 سنقيم أداء القادة وسنحاسب المقصرين والمخالفين والمتجاوزين

 لجان التفتيش ستساعد القادة في ميدان المعركة 
 المنطقة األولى تشارك في جبهات مأرب بالعتاد والقوة البشرية

 هناك تواجد في المسرح العملياتي لمأرب من المنطقتين الرابعة والخامسة
وجيشه  اليمني  الشعب  مع  الشرعية  دعم  تحالف  وقفة   

سيظل مصدر عرفان وفخر 

77 عسكرية

  عــمـار زعبــل 

مــــــأرب...مــــــأرب...
معارك ضارية وخسائر كبيرة تتكبدهامعارك ضارية وخسائر كبيرة تتكبدها

مليشيا الحوثي في عدة جبهاتمليشيا الحوثي في عدة جبهات
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* عىل ماذا يقوم هذا االكتشاف  ما القاعدة 
التي بدأ منها؟ 

قبل فرتة طويلــة اكتشــف العالم نيوتن 
طريقة رياضية عرفت ب"مفكوك نيوتن ذو 
الحديــن".. أي لعددين، ولهذا االخرتاع فضل 
كبري عىل الكثري من العلوم التي تطورت بسببه 
ومن تلك العلــوم الطب والهندســة والفلك 
وعلوم الرياضيات، ففي الطب مثال يستخدم 
املفكوك لتحديد مــكان العمليات الجراحية،  

ويف الهندسة يستخدم لضبط البناء. 
لكن املشــكلة يف مفكوك نيوتــن انه كان 
ذوحدين فقط.. أي لعددين إىل جانب أنه كان 

هناك نقص يف هذا املفكوك.
* ما هو نقص نيوتن؟ 

كان هناك نقــص يف مفكوك نيوتن وهو يف 
الواقع نقص ال يؤثر، ولكن يؤدي إىل صعوبة 
الرضب والقسمة، ألنه ببساطة لم يستخدم 
إيجاد املفكوك عن طريق املصفوفات وبالتايل 
أوجدت هذا النقص والذي سيؤدي اىل سهولة 

عمليات الرضب والقسمة.
* هل الكتشافك عالقة بمثلث باسكال؟ 

أوال يجــب أن نوضح أن مثلث باســكال 
قائم اساســا عىل مفكوك نيوتــن، فبعد أن 
اخرتع نيوتن املفكــوك ذا الحدين جاء العالم 
بليز باســكال وقام بأخذ املعاِمالت للمفكوك 
ووضعها يف مثلث  وهو مــا بات يعرف لدى 
علماء وطالب علــم الرياضيــات ب"مثلث 
باسكال العجيب"، حيث يقوم املثلث بتسهيل 

إيجاد معاِمالت مفكوك نويتن. 
أوجد باســكال مثلثاً واحداً ومعامالته هي 
الواحد اي الـ11 ألنهــا يف بُعدين، حيث قام 
بجمع هذه املعامالت وهــي طريقة خاطئة 
رغم أنها أنتجت املثلث بشكل صحيح، وجاء 
ذلك عن طريــق الصدفة ألنه لم يســتخدم 
املصفوفات إليجاد حــدود املثلث والدليل عىل 
ذلك انه لم يســتطع إيجاد مثلث يف اكثر من 

بعد واحد. 
ورغم أن املثلث اشتهر به باسكال لكن الذي 
اكتشفه يف االصل العالم العربي عمر الخيام، 
وما قام به باسكال كان مجرد تطوير للمثلث.
* ما أهمية مفكوك نيوتن ومثلث باسكال؟ 
مفكوك نيوتن ومن بعده مثلث باســكال 
هما أســاس للكثري من العلوم وعربه يتحقق 

التقدم الكبــري يف مجاالت عديدة خصوصا يف 
علوم الهندسة والطب والفضاء وهذا التطور 
الهائل الذي نشاهده يف العالم اليوم كان قائماً 

أساسا عىل مثلث باسكال ومفكوك نيوتن.
* إذن.. ما هو اكتشافك؟

االكتشاف هو انني اوجدت طريقة جديدة 
للمفكوكات عن طريــق املصفوفات وملثلث 
باسكال يف أكثر من بعد سواء كانت املعامالت 
متساوية أو مختلفة، ورغم ان العلماء كانوا 
قد اكتشفوا طريقة إليجاد مثلثات ذات أكثر 
من بعدين، لكنها طريقة صعبة للغاية، بينما 
الطريقة التي أوجدتها هي ســهلة وبالتايل 
ستســهل الكثري من العمليات الحســابية 

وستستخدم يف علوم أخرى. 

اىل جانــب ذلك اكتشــفت خطئــا يف اآللة 
الحاسبة

* ما الخطأ الذي يف اآللة الحاسبة؟ 
اكتشفت خطأ يف اآلالت الحاسبة وهو ليس 
نتاجاً عن خطأ برمجي بل بســبب نقص يف 
معادلة رياضية لباســكال، وهذا االمر سيتم 

مناقشته أكثر مع متخصصني.
* ما فائدة هذا االكتشــاف الذي توصلت 

إليه؟ 
هذا االكتشــاف قد يغري الكثري من قواعد 
العلم يف عدة مجاالت أو عىل األقل سيســهل 
عمليــة تطويرهــا ويف مقدمتهــا علــوم 
الرياضيات، حيث ســيخلق هذا االكتشــاف 
الكثري من القوانني، كما ســيضيف ما ال يقل 

عن 20 درســا يف مناهج الدراســة سواء يف 
املدرسة أو الجامعة. 

ببســاطة ســيحدث هذا االكتشاف تغيريا 
كبريا يف الكثري من العلوم التطبيقية وسيقرص 
املســافة بني العلماء والكثــري من األهداف 

العلمية التي يسعون لتحقيقها. 
* كيف توصلت إىل هذا االكتشاف؟ 

القرآن الكريم قادني إىل هذا االكتشــاف، 
فمن خالل تدبري لبعــض اآليات الحظت أن 
هناك أمرا ما غري مكتمل يف علوم الرياضيات، 
فاآليات تتحدث عن حقائق ثابتة وعىل سبيل 
املثال قال تعاىل: "فال أقسم بمواقع النجوم".. 
فرياضيا يقصــد باملوقع هنا العدد.. وبعدها 
قال: "وإنه لقســم لو تعلمون عظيم"، وهنا 

اآلية تؤكد أن الله ال يقســم إال بيشء عظيم، 
فتوجهت للبحث عن آيات أخرى توضح هذه 

املسألة. 
وجــدت يف ســورة الصافات قولــه تعاىل 
"والصافــات صفــا".. هنا بعــض العلماء 
قالوا: إن املقصــود بالصافات املالئكة، ولكن 
الصافات جمع مؤنث، واملالئكة ليسوا مذكرا 
وال مؤنثا، وبالتايل فإن الصافات جمع صف 
والصف يعنــي يف الرياضيات "صف وعمود" 
ومن هنا يأتــي املعنى الحقيقــي وهي أن 
املقصود بالصافات هو النجوم وهذا يعني أن 
النجوم واقعة ضمن صف وعمود، حينها قمت 
بإجراء تجربة بأن وضعت أعدادا يف مصفوفة 
رياضية "صف وعمــود"، وعندما وصلت اىل 
النتيجة كانت صحيحة، ومن هنا اكتشــفت 
طريقة املصفوفات، وهذا ما لم يتوصل إليه 
نيوتن الذي لم يستخدم املصفوفات نهائيا وال 

باسكال والغريهما.
* بناء عىل اكتشــافك الجديد.. كيف وجد 

الكون؟ وكيف سينتهي؟ 
رياضيا الصفر يعني العدم، واألعداد كلها 
قوة الصفر تســاوي الواحــد، أي أن الواحد 
يستطيع بالقوة لو بالقدرة إيجاد األعداد من 
الصفر الذي هو العــدم، وبالتايل فإن الواحد 
الذي هو "الله" أوجد كون من األعداد التي هي 
يف الحقيقة نســتخدمها كعالمات ل "النجوم 
واملجرات وغريها يف الكون، من الصفر الذي 

يعني العدم. 
إذن أوجدت قوة الواحد من الصفر الذي هو 
العدم هذا الكون، ثم يبدأ ما يف الكون بالتوالد 
بقــوة الواحد، وهذا وفق قوانــني متقنة، إذ 
يسري الكون يف أكثر من مسار ويتكاثر إىل ما 
ال نهاية، وهذا يقودنا إىل اكتشــاف آخر وهو 
أن الكون يتوســع، وهذا ما ذكره الله تعاىل 
بقوله "والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون" 
أي أن الكون يتوسع، ثم يواصل الكون الذي 
نشأ بقوة الواحد من الصفر، السري مرة أخرى 

باتجاه العدم. 
واجماال.. القوة التــي أوجدها الواحد من 
الصفــر تتكاثر إىل ماال نهايــة ثم تعود مرة 
أخرى إىل العدم، وإذا أصبحت الـ )ما ال نهاية( 
تساوي الصفر يوما ما ســتكون نهاية هذا 

الكون.

  تقرير- خاص
تعلــن املنظمات 
واملنظمات  األممية 
وغري  الحكوميــة 
الحكوميــة الدولية 
بشكل ســنوي عن 
وبرامــج  مبالــغ 
موجهة  ومشاريع 
تغطيــة  لجانــب 
ت  جــا حتيا ال ا
اليمن،  اإلنسانية يف 
واملتتبــع لكل هذه 
املعلنــة  املــوارد 

املخصصة لتغطية هذه االحتياجات 
ســتتولد لديه القناعة الكاملة بأنها 
ســتحدث فرقا يف هذا الجانب، حيث 
بإمكانهــا أن تغطي كثريا من فجوة 
األزمة اإلنســانية وتبنــي عىل ذلك 
وصوال إىل تقليصها إىل الحد األدنى، 
لكن الواقع مغاير تماما ملا يحدث، إذ 
تتسع األزمة اإلنسانية يوما بعد يوم 

وال رادم لها.

 االستجابة اإلنسانية في اليمن 
تتبنــى منظمــة األمــم املتحدة 
ووكاالتها يف اليمن خطة االستجابة 
اإلنسانية منذ العام 2014، وتسعى 
هذه الخطة التي تعد وتنفذ بشــكل 
سنوي، إىل ردم االحتياجات اإلنسانية 

املتولدة عن الحرب وأبرزها:
-األمن الغذائي وتحســني ســبل 
العيــش، مثل توزيع الغــذاء ودعم 
املزارعــني واألنشــطة الزراعيــة، 
ومساعدة النازحني واملترضرين عىل 
إيجاد مشــاريع خاصة تدر عليهم 

عائدا شهريا.

- توفــري اإليواء: إمــداد النازحني 
بالخيــام والتجهيــزات واملواد غري 
الغذائية ومرافق النظافة وغريها من 
املرافق الالزمة لضمان العيش بكرامة.
- تقديم خدمات امليــاه والنظافة 
والــرصف الصحي كاإلمــداد بمياه 
الرشب النقية ومياه النظافة وأدوات 
حفظها، ومــواد النظافــة العامة 
والشخصية، وإصالح شبكات املياه 
العامة وشــبكات الرصف الصحي، 
ودعم قدرات املؤسســات الحكومية 

ذات االختصاص.
الدعم الصحــي: دعم  -تقديــم 
املستشــفيات العامة مــن ناحية 
التشــغيل واإلســهام يف دفع أجور 
الطواقم واإلمداد باملعدات والتجهيزات 
الالزمة، وكذلك إنشاء مراكز صحية 
أولية ودعم املراكز الصحية املوجودة، 
وخدمات العيادات املتنقلة، ومواجهة 
األوبئة والكوارث، واملســاعدة عىل 
ترصيف املخلفات الطبية بشكل آمن، 
ودعم خدمات الطب النفي، باإلضافة 
إىل تعزيز قدرات النظام الصحي العام 

والعمل عىل تعافيه.
- حماية النازحني 
من  واملترضريــن 
آثار الحــرب، وأبرز 
هذا  يف  التدخــالت 
اإلطــار : تقديــم 
الدعــم  خدمــات 
والقانوني  النفي 
تقديم  خــالل  من 
العــالج املناســب 
لألطفــال املصابني 
وتفعيل  وإنشــاء 
مســاحات صديقة 
للنســاء  وآمنــة 
واألطفال واستخراج 
وثائق بديلة وتوفري مختصني وأطباء 
نفسيني وإمداد النساء باالحتياجات 

الخاصة وغري ذلك.
- دعم التعليم يف حاالت الطوارء من 
خالل إيجاد فصول دراســية وبديلة 
وتوفري كوادر تعليمية، وبناء مدارس 
جديدة وترميم املــدارس املترضرة 
وإمدادهــا بالتجهيــزات الالزمــة 
واملناهج وبناء قدرات مكاتب الرتبية 

والتعليم. 
وهناك الكثري مــن الجوانب التي 
تتبناها خطة االستجابة اإلنسانية يف 
هذه السياقات، من ذلك بناء قدرات 
األجهزة الحكومية ومنظمات املجتمع 
املدني املحلية العاملة يف هذه الحقول 
وتقديم خدمات الحماية العامة لكافة 

املترضرين وغري ذلك.
هذه الخطوط من االستجابة التي 
تتبناها وكاالت األمم املتحدة املختلفة 
يف إطار )خطة االستجابة اإلنسانية ( 
التابعة لها، وتقوم بتنفيذها مبارشة 

أو من خالل وكالء آخرين.

غالء
بصفة عامة فإن أسعار األدوية يف 
عموم مديريات لحج باهظة الثمن 
وبحسب مواطنني فإنه اليشء رخيص 
فكل أصناف وانواع األدوية شهدت 
ارتفاعات سعرية هائلة وكأن القاسم 
املشرتك بينها هو ســعرها املرتفع 

وليس تاريخ واإلنتاج وال بلد املنشأ 
أو نوع الــدواء وأهميته ومما 

يزيد الطني بلــة أن معظم 
أصحــاب الصيدليات ال 

يناقشون يف األسعار وال 
يرتاجعون عنها وكأنها 
تســعرية رسمية ال 
تقبــل الجــدل وال 

النقاش.

مزاجية
وما يعــزز فكرة 
املزاجية يف أســعار 

األدوية هــو تفاوت 
سعر الصنف العالجي 

الواحــد بــني مديرية 
وأخرى أو صيدلية وأخرى 

وبحسب أطباء فإن املسألة 
تعود إىل إنعدام الرقابة الفاعلة.

غياب
الالفت يف األمــر أن الدور الرقابي 
عىل الصيدليات ومخــازن األدويه 
هو يف حــدوده الدنيا مادفع بمرىض 
وكــوادر صحية إىل التســاؤل عن 
دور مكتب الصحــة وهيئة األدوية 
ومختلف الجهات ذات العالقة سيما 
وأن املســألة تتعلق بصحة املواطن 
وحقه يف الحصول عىل الدواء بأسعار 

مناسبة.

دور مطلوب
ويف حني يؤكد عــدد من أصحاب 
الصيدليات أن االرتفاعات يف أسعار 
الدواء مرتبطة بشكل مبارش بأسعار 

رصف العمالت يوضــح مواطنون 
وشــخصيات مجتمعيــة أن هناك 
جشعاً من قبل أصحاب صيدليات وان 
ما يالحظ هو االرتفاعات املستمرة 
يف أسعار الدواء عىل الرغم من تراجع 
أســعار رصف العمــالت لذلك فهم 
يأملون من الجهات املختصه تشديد 

الرقابة وعدم ترك الحبل عىل الغارب.

هناك حمالت
معنيون يف مكتب الصحة اليخفون 
أن هناك جشــعاً من قبل أصحاب 
الصيدليات وارتفاعات كبرية وغري 
مربرة يف أسعار الدواء لكنهم يؤكدون 
أنهم يبذلون مابوسعهم ملجابهة 
مثل هكذا ترصفات مشريين 
إىل أن هناك حمالت تنفذ 
بني الوقت واآلخر بهدف 
تحديد أسعار األدوية 
الزيادات  وتخفيض 
غري املربرة سيما بعد 
التحســن امللحوظ 
الذي شهدته العملة 
طبعا  هذا  الوطنية 
من  التأكد  جانب  إىل 
املنشــآت  تراخيص 
وصالحية  والصيدليات 
األدوية من خــالل تاريخ 

االنتهاء أو املقاربة.

مزيد من الحزم
بغــض النظر عن يتــم بذله من 
جهود إال أن هناك عىل مايبدو ا عدم 
التزام من قبــل أصحاب الصيدليات 
مايستدعي رضورة التحرك الحازم 
وتكثيف الحمــالت الرقابية وإغالق 
الصيدليات وايقاف املخالفني واتخاذ 

االجراءات الرادعة بحقهم.

إضافة علمية إلى ما اكتشفه نيوتن وباسكال.. 

آيات يف القرآن الكريم تقود أستاذ رياضيات إىل حتقيق اخرتاق علمي غري مسبوق

    االكتشاف سيسهل الكثير من العمليات الصعبة في عدة علوم
    سيضيف االكتشاف أكثر من 20 درسا بالجامعات

    االكتشاف يفتح اآلفاق الكتشافات جديدة في علوم عديدة منها 
الرياضيات والهندسة والطب وعلوم الفضاء

    االكتشاف يوضح رياضيا كيف خلق الله الكون وكيف يسير وهل 
سينتهي إلى العدم مجددا؟

تمكن أستاذ رياضيات من محافظة تعز، 
من تحقيق اخرتاق علمي غري مسبوق، 
سيسهم يف تحقيق طفرة علمية جديدة 
يف عدة مجاالت.. صحيفة 26 ســبتمرب 
التقت باألستاذ وديع املحيا واستوضحت 

فكرته الجديدة وخرجت باللقاء التايل:

  التقاه - هشام سلطان 

ال تأبه ألوجاع الناس وال ألوضاعهم املعيشية الصعبة 00كل ما يهمها 
هو الربح وتحقيق مكاسب خيالية 00إنها صيدليات ومخازن بيع 

األدوية يف لحج التي تفرض أسعارها الخاصة  دون حسيب أو رقيب. 

  خاص 

االستجابة اإلنسانية... خطط مثالية وواقع مغاير
تتسع فجوة األزمة اإلنسانية في اليمن عاما بعد عام، على 

الرغم من التدخالت المبذولة لردم هذه الفجوة

تقارير88

صيدليات األدوية يف حلج00جتارة بأوجاع املرضى !!



الــعـدد )٢٠1٩( الخميس 16 رجـــب 1٤٤٣هـ - المــوافـــق 17 فــــــبــرايــــر ٢٠٢٢م

    75 ألف دراجة نارية في المدينة تمثل مشكلة أمنية ومرورية
    نأمل من المحافظ إعادة اإلشارات المرورية في الشوارع الرئيسة

    سيتم نهاية العام الجاري استكمال ترقيم المركبات والسيارات المدنية والعسكرية
    المخالفات المرورية كثيرة ونطالب المواطن التقيد بآداب السير

    انجاز مهمة صرف األرقام الجديدة يتطلب تزويدنا باألجهزة والمعدات الالزمة
    نسبة ضبط المخالفين وإزالة العواكس وكل ما يحجب الرؤية بلغت 75%

    على الجهات المعنية بإزالة العشوائيات في الشوارع القيام بواجباتها للتخفيف 
من االختناقات المرورية

رجل رشطة السري هو ذلك الجندي املجهول الذي يظل واقفا تحت حرارة الشمس والطقس 

اليء، لســاعات طويلة من أجل حماية املواطن من الحوادث املرورية وتســهيل سري 

املركبات والسيارات واملشــاة دون ان يكل أو يمل، ومع ذلك تجد االنطباع الخاطئ الذي 

ساد بني املواطنني أن دور رجل املرور تسجيل املخالفات ليس إال فيما يغفلون عن دوره 

العظيم يف تنظيم وتسهيل الســري وتخفيف االزدحام واالختناقات املرورية .. صحيفة 

26سبتمرب ألتقت مدير رشطة السري بمحافظة تعز العقيد / عبدالله راجح الذي تطرق 

إىل جملة من القضايا التي تشكو منها املحافظة فيما يخص االزدحام وسط املدينة ودور 

رجل رشطة السري يف التخفيف من ذلك االزدحام ..فإىل تفاصيل الحوار:

  حاوره أصيل البريهي 

نجاحات
* بداية هل أنتم راضون عن إنجازات 
ومهام رشطة الســري يف محافظة تعز 
خالل العام املايض؟ وما هي أبرز تلك 

النجاحات؟
 بداية نرحب بصحيفة "26 سبتمرب" 
الصحيفة املتميــزة والتي تحمل هموم 
الوطــن واملواطــن يف كل أرجاء الوطن 
اليمنــي الحبيب، وهي الســباقة دائما 
إىل تلمس القضايــا ذات العالقة بحياة 
املجتمع وتنقل تلك القضايا بصورة جلية 

وواضحة. 
 نحن بعون الله وتوفيقه العام املايض 
2021م حققنا إنجازات كبرية جدا عىل 
مســتوى الشــارع بالعمل امليداني ويف 
الجانــب التوعوي ويف جانــب األعمال 
اإلدارية، التي تقدم الخدمات للمواطنني، 
والتــي تمثلت يف ترقيم عــدد كبري من 
الســيارات وضبط مخالفات مرورية 
والحــوادث املرورية، وكذلــك إصدار 
رخص قيادة ألعداد كبرية جداً وتجديد 
الوثائق وامللكيات وإعادة تســجيل نقل 
ملكيات السيارات واملركبات كذلك قمنا 
بأعمــال يف الجانب التوعــوي من أجل 
ترســيخ وتعليم املواطن ومستخدمي 
الشارع العام والســائق بقانون وآداب 
املرور التوعوية، والتي نفذت يف املدارس 
والجامعات وبعض املعاهد وكذلك عرب 
القنــوات التلفزيونية وبرامج اإلذاعات 
وعــرب الصحف واملجــالت وعرب بعض 
مواقع التواصل االجتماعي، ومن خالل 
هذه املنصات استطعنا أن نوصل رسائل 

وتعليمات قوية للمواطن.
أما بالنســبة للعمل يف الشــارع يتم 
بشكل مستمر عىل مدار 14 18-ساعة.. 
أي من الســاعة السادسة صباحا حتى 
الحادية عرش مســاء، لثــالث ورديات 
وهناك التعقيــب واملتابعــة والتقييم 

والتقويم لكل األعمال امليدانية 
كما تصدرنا املوقــف يف عملية إزالة 
العشــوائيات ورفع املخلفات وما يعيق 
الشارع العام مثل العربيات والبسطات 

وكثري من العوائق املرورية.

خطط وبرامج 
* ماذا عن عناويــن خطتكم للعام 

الجديد؟
نحن نعمل الخطط والربامج ونسابق 
الزمن حتى نستطيع أن نعمل وحتى ال 
نصطدم بعقبات عدم التنفيذ بسبب قلة 
اإلمكانيات، ويف هذا السياق أنجزنا خطة 
يف مجال إعادة توزيع األسواق العشوائية 
وتوزيع حركة الباصــات داخل املدينة 
وجعلنا الباصات تتحرك يف جميع أحياء 
وحارات املدينة خدمة للمواطنني الذين 
أصبحوا يحصلون عىل وســائل النقل يف 
جميع املناطق والحارات التي يقطنوها. 
وقدمنــا خططــاً للجهــات املعنية 
وللمحافظة والتي تتمثل بإعادة ترسيم 
وتسجيل وترقيم الدراجات النارية التي 
تشكل ظاهرة خطرية ومقلقة جداً لراحة 
املواطــن وتهدد األمن العــام والصحة 
والســالمة العامة باعتبارها وسائل يف 
أغلبها لم تستخدم للمنفعة واملواصالت 
وإنما اســتخدمت ألغراض مشــبوهة 
وإقالق السكينة العامة، وهذه الخطط 
واإلجراءات الشك بدورها ستخفف من 
االزدحام والعمليات املشــبوهة األخرى 
التي تحدث من بعض أصحاب الدراجات 

النارية .

وفيما يخص ترقيم بقيــة املركبات 
وبقية وسائل النقل هناك خطة رفعناها 
من أجــل تزويدنا باألجهــزة واملعدات 
واألثاث املكتبي حتى نســتطيع نواجه 
رصف األرقام الجديدة املوحدة عرب وزارة 
الداخلية والتي ستبدأ يف شهر مايو للعام 

2022م.

تعاون
* ماذا عن ترقيم املركبات العسكرية 

؟
حقيقة وجدنا تعاونــاً كبرياً وتفهماً 
من قيادة محور تعز والذي وجه جميع 
املؤسسات والجهات واأللوية العسكرية 
برتقية وحــرص املركبات العســكرية 
وبإذن الله سيتم استكمالها خالل العام 

الجاري.
* التزال عاصمة املحافظة تعاني من 
االختناقات املرورية وخاصة يف الشوارع 

الرئيسية برأيك ملاذا؟
بالنسبة الزدحام وسط املدينة موجود 
من قبل حرب املليشيا الحوثية االيرانية 
الذي شــنته عىل اليمنيني وخاصة عىل 
مدينة تعز، وكان من نتائج تلك الحرب 
الكثافة الســكانية املتمركزة يف وسط 
املدينة والذي بدوره نتج عنها اختناقات 
مرورية كبرية، نحــن بدورنا عمدنا إىل 
زيادة عدد رجال رشطة السري يف املناطق 

املزدحمة.

ازدحام
* يشكو الجميع من الدراجات النارية 
التــي زادت من مشــكلة االختناقات 

املرورية وسط املدينة ؟ 
بالفعــل االختناقات وســط املدينة 
نتيجة لتكدس جميع وسائل النقل اآلن 
يف منتصف املدينة حيث أن املدينة شمالها 
وجنوبها، رشقها وغربها مناطق مغلقة 
أو شبه مغلقة بسبب الحرب حتى أصبح 
وسط املدينة هو مكان الحركة واالزدحام 
، باإلضافة إىل ما ارشت اليه يف سؤالك ان 
زادت نسبة الدراجات النارية من 25 الف 
دراجة إىل 75 الف دراجه نارية، وتدني 
مستوى الوعي املروري الستخدام الشارع 
العام من قبل املواطنني ومن قبل البائعني 
الجائلني ومن قبل ســائقي السيارات 

بشكل كبري جدا وعدم احرتام الضوابط 
والقوانني املرورية من بعض السائقني 
والوقوف العشــوائي للسيارات وإلنهاء 
هــذه االختناقات نحن بحاجة ماســة 
إىل تكدس وزيادة أفراد رشطة الســري 
ووســائل ضبط من دوريات وونشات 
حينها نكــون قادرين عىل ردع املخالف 
وإلزامه وتوقيفه عن حده وردعه بدفع 
غرامة مالية حتى يحرتم جميع اللوائح 

واالنظمة املرورية .
ومن ضمن املعالجــات أيضاُ إلنهاء 
هــذه االختناقات وســط املدينة يجب 
عىل مدراء املديريــات واألجهزة املعنية 
كمكتب االشغال أن يقوموا بعملهم وهو 
ضبط املفرشــني والبسطات واألكشاك 
والبائعني املتجولــني، كون هذا اإلجراء 
من مهامهم وليس مــن مهام رشطة 
الســري نحن مهامنا تنظيم السيارات 
واملركبات والدراجــات فقط، ومع ذلك 
نحن مستعدون أن نتعاون معهم بضبط 
وإزالة كل ما من شــأنه أن يعيق حركة 
السري ويظهر املدينة بشكل غري حرضي.

تنسيق وتعاون
* ما مدى التعاون والتنســيق بني 
رشطة الســري والجهــات الرشطوية 

األخرى؟
نحن رشطة الســري فــرع من فروع 
الســري يف  العامــة لرشطــة  اإلدارة 
الجمهوريــة، وهنــاك تنســيق دائم 
ومســتمر، وهم عىل اطالع عىل جميع 
أعمالنا رغم املشاكل الحاصلة يف البالد 
وقلة اإلمكانيــات إال أن املديــر العام 
لرشطة السري متفهم ومتعاون معنا بكل 

ما يقدر حفظه الله ورعاه
لكن نحن يف اإلدارة ينقصنا أشــياء 
كثــرية وأهمها الــكادر املختص، الذي 
يمثل لنا عائقا إلنجاز الكثري من األعمال 
وعليه فإننــا نطالب األخ مدير الرشطة 
أن يدعمنا يف هذا الجانب حتى نستطيع 
أن نواجه أي ضغوطات وكذلك نستطيع 
الســيطرة عىل الحركة املرورية ونقدم 

الخدمة املرورية عىل الوجه األكمل.
وكذلك نحن يف إدارة املرور نعمل بدون 
رواتب أو ميزانية تشــغيلية ألكثر من 

ثمانية أشهر.
مع هــذا تجد رجــل املــرور يعمل 
باســتمرار يف الشــارع ويف الجولة ويف 
اإلدارة .. نحن نعمل بجهودنا الشخصية 
يف محافظة تعز باعتبار العمل مســألة 
تحد إلعادة تفعيل رشط الســري والذي 
يعترب جــزءاً من املعركة ضد املليشــيا 
االنقالبية من خالل اســتعادة وتفعيل 
املؤسسات التي تقدم الخدمة للمواطن.

تغطية
* هل تم تغطية جميــع مديريات 

املحافظة برجال رشطة السري؟
خدماتنــا تنترش من مدينــة الرتبة 
)هيجة العبد(حتى آخر نقطة يف املناطق 
الرشقية ملحافظة تعز وتقوم بمهامها 
عىل أكمل وجه وتســهل حركة الســري 

وتضبط الحوادث واملخالفني.

إشاعات 
* بعــض املواطنني يشــكون من 
املمارسات غري القانونية لبعض أفراد 

الرشطة؟
اإلشاعات والكالم كثري جداً لكن نحن 
دائما نؤكد أن من لديه مظلمة أو تعرض 
ملضايقة أو ابتزاز يتفضل يقدم شكوى 
إىل اإلدارة ونحن سنتخذ االجراءات حول 
ذلك واذا ما ثبتت شــكواه ال شــك أنه 
سيحاسب وسيعاقب من ارتكب املخالفة 
أو تجاوز القانون نحن نعمل بكل تفان 
من أجل أن نقدم للمواطن خدمة السالمة 
املرورية وتيسري تحركاته، ويعترب عملنا 
جزءاً من املهمة واملعركة يف اســتعادة 
مؤسســة الدولة من املليشيا اإلرهابية 
اإليرانية والتي تتمثــل يف تطبيع األمن 

واألمان وسط املجتمع .
تأهيل 

* ماذا عن التأهيل والتدريب ملنتسبي 
رشطة السري؟

نحــن مازلنــا ملتزمــني بالطوابري 
الصباحيــة وطابــور كل خميس ومن 
خالل هذا النشــاط نقــدم التوجيهات 
والتعليمات وكيفية التعامل مع املواطنني 
ومع االحــداث ونناقش مجمل القضايا 
ونصحح األخطــاء واالختالالت إن وجد 

لكل منتسبي اإلدارة.

 مخالفات وغرامات
* ملــاذا اليزال املواطــن غري ملتزم 
بقوانني وضوابط الســري واإلجراءات 
الوقائية ليصبح سلوكاً راسخا يف حياته 

حتى وإن غاب رجل الرشطة؟
نحن نقــوم بحمالت توعوية من أجل 
توصيل التوعيــة لجميع املواطنني لكن 
هناك بعــض الناس مع احرتامي لهم ال 
يعي بهذه الحمالت ويخالفون تعليمات 
وقوانني رشطة الســري بكل ســخرية 
ورسالتي لهم: التزامكم واحرتامكم لهذه 

القوانني تعرب عن حبكم للوطن. 
وهناك أمرين لجعــل املواطن يلتزم 

بالقوانني هما الرتهيب والرتغيب.
الرتغيــب من خالل القيــام بحمالت 
توعويــة للمواطــن وتعليمــه احرتام 
قوانــني وأنظمة رشطة الســري والتي 
تعترب مصلحة للمواطن بالدرجة األوىل. 
أما بالنسبة للرتهيب فهو فرض أنظمة 
السري وضبط أي شخص يقوم بمخالفة 
هذه القوانني واألنظمة من خالل تأديبه 
بتحميله غرامة ماليــة مضاعفة حتى 

يلتزم بعملية السري الصحيح.
* ماذا عن استجابة أصحاب املركبات 
لتســديد املخالفات التي عليهم وهل 
من آلية للمتابعة لتحقيق االســتفادة 

القصوى من تلك املبالغ؟
نحن منذ بداية 2020 نعمل مخالفات 
بالشــارع العام وقد وصلــت إىل آالف 
املخالفــات املضبوطــة، باإلضافة إىل 
الحمــالت اليومية املتواصلــة لضبط 
املخالفني من نقــوم بضبطه وإدخاله 
حــوش اإلدارة ونحمله غرامــة مالية 
الغرض من الغرامة هو معاقبة املخالف 
حتى يرتدع عن املخالفة وقمنا بحمالت 
كثرية للقبض عىل املخالفني مثل حملة 
إزالة العواكس وكل مــا يحجب الرؤية 
وصلنا بالضبط إىل ما يقارب حوايل 75%.

أنشطة توعوية 
* هل من برامج توعوية مرورية يف 

املدارس والجامعات؟
يف العام 2020 حققنا يف إطار التوعية 
املرورية املســتدامة واملتجددة كان هذا 
غري أســبوع املرور والذي يعترب خطوة 

جديدة للتوعية يف تعــز فقط غري بقية 
محافظــات الجمهورية وتعني التوعية 
املستدامة استمرارية التوعية عىل مدار 
الوقت واأليام حتى يتم االستفادة منها 

إىل الحد األقىص.
تواجدنا يف أكثر من مدرسة حكومية 
وخاصة وحارضنــا يف أكثر من خمس 

عرشة كلية وجامعة. 
استطعنا أن نوصل الرسالة املرورية إىل 

كل كافة رشائح املجتمع .
يف 2020 كان لدينــا صحيفة متميزة 
تصدر باســم رشطة السري وقد حققت 
نجاحات كثرية يف مجال توعية املواطن 
توقفت الصحيفة يف 2021 بسبب عدم 

توفر اإلمكانيات املادية.
* جهود رشطي مرور السري كبرية 
وشاقة وهو الوقوف عىل تنفيذ القانون 
لحماية املواطنني وأمنهم كيف تقابلون 

تلك الجهود كإدارة عامة؟
أنا أعتز وأفتخر بجميع زمالئي ضباط 
وصف ضبــاط وأفراد الذيــن يعملون 
معنــا يف كل مواقــع العمــل لرشطة 
الســري محافظة تعز وأشد عىل أيديهم 
عىل الجهود الــذي يبذلونها نحن نعمل 
كفريق واحد همنــا الوحيد هو تقديم 
الخدمــة املرورية بصــورة أفضل وقد 
تميزنا وكنا يف املقدمــة دائماٌ وأنا واثق 
باننا سنظل عىل هذا التميز باإلضافة إىل 
أننا نقوم بالتكريم بقدر االمكان شهرياً 
أو أسبوعياً لواحد أو اثنني كرجل مثايل 
لرشطة السري ونكرمهم بشهائد تقديرية 
ومبالغ مالية متواضعة وبسيطة والتي 

تعترب تحفيزاً وتشجيعاً لهم.
* جميع إشــارات املرور غائبة عن 

الشوارع.. ملاذا ال يعاد تشغيلها؟
جميــع إشــارات املــرور املنصوبة 
واألرضية واإلشــارات الضوئية وكل ما 
يتعلق باإلشارات انتهت تماماً يف نطاق 
الحرب، رفعنا خطة متكاملة للســلطة 
املحليــة حــول اإلشــارات وإعادتها، 
وبإذن الله ســيتم العمل عندما تتوفر 
اإلمكانيات الكاملــة للعمل، ونرجو من 
ســيادة محافظ محافظة تعز النظر يف 

هذا املوضوع .
* رشطي املــرور يتواجد يف مداخل 
املــدن واملديريات جنبــا إىل جنب مع 
زمالئه من األمن ما هــي املهام الذي 

ينفذها رجل املرور يف تلك املداخل؟ 
 مع احرتامــي للجميــع وكل يقوم 
بدوره ورجل رشطة الســري أكثر رجل 
أمن متواجد يف الشارع، وأكثر رجل أمن 
ملتصق باملواطنني، وأكثــر رجل يمثل 

الرشطة والدولة يف الشارع. 
عملنا تنظيم حركة الســري لتسهيل 
مرور املواطنني كذلك منــع املخالفات 
املرورية وضبط الحوادث املرورية، منع 
إعاقة العمل املروري وتســهيل العبور 

للناس .

نيابة المرور
* القضايــا املروريــة يف املحاكم 
والنيابات ماذا عنهــا؟ وماهي جهات 

االختصاص التي تنظر فيها ؟
الحوادث املرورية نضبطها أوالً بأول، 
وأكثر الحوادث نرســلها إىل نيابة املرور 
التخاذ اإلجــراءات القانونيــة فيها ثم 
ترسلها إىل محكمة املرور، ونعمل بشكل 
مهني يف هــذا الجانب، وهنــاك كادر 
متخصص يف هذا املجال وقد تم تدريبهم 

بشكل جيد.

:" مدير شرطة السير بتعز لـ "
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قتل امرأة برصاصة قناص 
يف مدينة تعــز وريفها تواصل مليشــيا الحوثي 
االنقالبية تواصل قنص النساء واألطفال ، واستهداف 
منازلهم بقذائف املدفعية والدبابات يف جرائم حرب 

مستمرة ضد املدنيني.
فقد استشــهدت امرأة برصاص قناصة مليشيا 
الحوثي اإلرهابية غربي تعز ، وقالت مصادر محلية: 
إن املواطنة حياة قاسم 50 عاما، استشهدت بعد أن 
تم قنصها من قبل قناص املليشيا املتمركز يف منطقة 

الجبريية بمديرية جبل حبيش غربي املحافظة.
وبحســب املصادر فإن رصاصة القناص أصابت 
حيــاة يف الكتف واســتقرت يف القلب ممــا أدى إىل 

استشهادها عىل الفور.
وقبل الحادثة بأيام استشهدت امرأة وأصيبت أخرى 
بشــظايا قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي اإلرهابية 

باتجاه منزل يف جبل حبيش غربي املحافظة.

مقتل مواطن وزوجته بانفجار ألغام حوثية 
ويف جريمة أخرى استشهد مواطن وزوجته بانفجار 
شبكة ألغام زرعتها مليشــيا الحوثي اإلجرامية يف 

منطقة القبيطة جنوب املحافظة.
وأفادت مصادر محلية أن الحاج حمود أحمد محمد 
ســيف )61 عاما( وزوجته )58 عاما( استشهدوا 
متأثرين بإصابتهما بانفجار شــبكة ألغام زرعتها 
املليشــيات يف أرضهــم الزراعيــة بمنطقة الكرب 
بالقبيطة .. مشــرية إىل أن املليشيا الحوثية رفضت 
السماح بإســعافهما وتركتهما ينزفان حتى فارقا 

الحياة.

إصابة ثالثة أطفال وامرأة
وأصيب ثالثة أطفال وامرأة إثر قصف شنته مليشيا 

إيران الحوثية عىل إحدى املخيمات.
مصادر محلية ذكرت أن مليشيا الحوثي اإلجرامية  
قصفت مخيمات املهمشــني يف منطقــة العبدلة يف 
مديرية مقبنة غربي املدينة ما أسفر عن إصابة امرأة 
وثالثة أطفال موضحا أن املصابني حالتهم خطرة وأن 

أحد األطفال برتت قدمه بسبب اإلصابة البالغة.

إصابة أربعة من أسرة واحدة
عقب ساعات من مجزرة مماثلة "يف اليوم التايل" 
ارتكبت مليشيا الحوثي االنقالبية مجزرة جديدة بحق 
املدنيني راح ضحيتها أربعة مدنيني من أرسة واحدة 
أصيبوا من بينهم طفل رضيــع، وآخر عمره أربعة 
أعوام إثر ســقوط  قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي 
اإلرهابية عىل منزلهم يف مديرية صالة رشقي مدينة 

تعز وفق مصادر محلية. 
وأضافت املصادر أن القذيفة أطلقتها املليشيا من 
مناطق تمركزها بمعسكر األمن املركزي، وسقطت 

عىل منزل األرسة يف حي األرجم بصالة.

استشهاد ثالثة أطفال بقصف حوثي 
يف محافظة مأرب ال تزال املدينة تتعرض بني الحني 
واآلخر إىل عمليات قصف تشــنها مليشيا الحوثي 
االنقالبية عىل األحياء السكنية واملخيمات التي تضم 

ماليني النازحني.
فقد استشهد ثالثة أطفال جراء قصف صاروخي 
شنته مليشــيا الحوثي االنقالبية عىل منطقة آهلة 

بالسكان بمديرية حريب جنوبي املحافظة. 
مصادر محلية أفادت أن صاروخا باليستيا أطلقته 
املليشيا عىل منطقة آهلة بالسكان يف مفرتق طرق 
بمديرية َحريب جنوب املحافظة، أسفر عن استشهاد 
3 أطفال اثنان منهم أشــقاء مضيفــا أن القصف 

الصاروخي ألحق خسائر مادية.
ويف مديرية رحبة جنــوب املحافظة أصيب طفل 

وفتاة، بانفجار مقذوف من مخلفات املليشيا.

قصف على األحياء السكنية
وقبل يومني شنت مليشيا الحوثي االنقالبية قصفا 
صاروخيا عىل مدينة مأرب وحسب مصادر محلية فإن 
الصاروخ سقط يف أحد االحياء السكنية حي الروضة 

يف املدينة املكتظة بالسكان والنازحني.
وباستمرار تلجأ املليشــيا االنقالبية لالنتقام من 
املواطنني وقصف األحياء السكنية، عقب تلقيها هزائم 
ورضبات موجعة عىل أيدي الجيش الوطني واملقاومة 

يف جبهات القتال.

مقتل مواطن وإصابة آخرين
يف محافظة الحديدة اســتهدافت مليشيا الحوثي 
اإلرهابية التابعة إليران منازل مواطنني يف قرى مديرية 

حيس بعدد من قذائف الهاون.

االستهداف االرهابي ألحد منزل املواطنني أسفر عن 
مقتل املواطن عبد محمد عي أعجم، وإصابة ابتسام 

داود عي أعجم وداود محمد أعجم بجروح بليغة .
مليشيا الحوثي االرهابية تواصل بشكل يومي أعمال 
القصف املمنهج عىل املدن والقرى اآلهلة بالســكان 
بمختلف أنواع األسلحة، وجرائم القتل املمنهج بحق 
اليمنيني يف مختلف املحافظات، والتي يذهب ضحيتها 
النساء واألطفال والشيوخ يف ظل صمت دويل مخزي 

وغري مربر .

مذبحة مروعة
مليشيا الحوثي االرهابية عملت عىل تفخيخ عقول 
مسلحيها باألفكار اإلرهابية التي تجعلهم يقدمون عىل 
تصفية أقاربهم ملجرد معارضتهم يف الرأي أو انتقادهم 

للمليشيا.
ففي محافظة ذمار أقدم قيادي يف مليشيا الحوثي 
اإلرهابية عىل ارتكاب مذبحة فضيعة ضد أفراد أرسته .
القيادي الحوثي "جمال عبدامللك هاشم الكبي"، 
-أحد مرشيف املليشيا يف مدينة معرب-  ارتكب مجزرة 

بشعة بتصفية والدته وسبعة من أفراد أرسته يف ظروف 
غامضة.

والضحايا هم: "والدته، وزوجته، وأربعة من أطفاله 
–طفالن وطفلتان–، وشقيقه، وزوجة والده".

ولم تكن هذه املذبحة هي األوىل حيث سبق أن ارتكب 
مسلحون حوثيون عرشات الجرائم املشابهة بحق أفراد 
من عائالتهم، وذلك نتيجة التعبئة الفكرية املتطرفة 
التي يتلقونها يف الدورات املذهبية التي تعقدها املليشيا 

لعنارصها.
جرائم االعتداء عىل األهــل وأولياء األمور من األب 
واألم واإلخوة وغريهم تحولت يف اآلونة األخرية ويف ظل 
مواصلة التشجيع والتعبئة الطائفية إىل ظاهرة متكررة 

بمناطق سيطرة املليشيا.
تلك الظاهرة الخطرية التي أفرزتها دورات الشحن 

والتعبئة الدموية التي تكفر اليمنيني وتهدر دماء كل 
من يعارض مرشوع الجماعة الظالمي حتى لو كانوا 
آباءهم وأمهاتهم، تجسد الخطر الذي تمثله املليشيا 
فكرا وسلوكا عىل اليمن حارضا ومستقبال، وعىل أمن 
واستقرار املنطقة والعالم حسب وزير االعالم معمر 

االرياني.

قتل أحد مشايخ صعدة
بعد أن اختطفته من سوق دارس شمال العاصمة 
أودعته مليشيا الحوثي يف أحد سجونها دون معرفة 
أسباب ودوافع االختطاف ، تويف أحد مشايخ محافظة 

صعدة تحت التعذيب.
الشــيخ "عبدربه داجي" أحد مشــايخ آل سالم 
بمديرية كتاف التابعة ملحافظــة صعدة بعد تعذيبه 
ألربعة أشهر سلمته املليشــيا االجرامية جثة هامدة 

ألهله. 
وتعرض الشيخ عبدربه داجي لتعذيب جسدي كبري، 
ظهر ذلك بعــد معاينة جثته التي أودعتها مليشــيا 

الحوثي يف ثالثة املستشفى الجمهوري بصعدة.

ويف وقت سابق تم رصد تصفية املليشيا ألكثر من 12 
شيخاً قبلياً خالل الفرتة من )مارس 2020 إىل فرباير 
2021( ضمن مسلســل تخلص املليشــيا من بعض 
املوالني لها عىل خلفية فشل حمالت التحشيد، أو مع 
تزايد املخاوف من الخروج عن صف املليشيا واالنضمام 

للرشعية.

إصابة مواطنين برصاص حي 
إثر مطالبتهم بإخالء أحد املســاجد بمحافظة إب 
أطلقت عنارص تابعة للمليشــيا االنقالبية الرصاص 
الحــي عىل مواطنــني ، وذكرت مصــادر محلية أن 
مواطنني أصيبا برصاص مليشيا الحوثي بالقرب من 

جامع "الرب" باملدينة.
وبحسب املصادر فإن الجاني الذي اطلق النار يدعى 

"أحمد إسماعيل عبدالله عامر" وهو أحد العنارص التي 
تعمل مع مليشيا الحوثي يف املحافظة.

موضحة أن عنارص املليشيا أطلقت النار عىل املواطن 
وأصابته بشــكل خطري، كما أصيب مواطن آخر وتم 

نقلهما للمستشفى.
وتتخذ مليشيا الحوثي من جامع الرب مكاناً إلقامة 
دوراتهــم الثقافية، نتيجة امللحقات الواســعة فيه، 
باإلضافة إىل اتخاذ ملحقات عدة أماكن سكن واسرتاحة 
لعنارص املليشيا، كما حولوا منربه ملنصة حوثية لنرش 

األفكار الطائفية يف أوساط املواطنني.

تقطع ونهب ونشر فوضى
ويف جريمة أخرى أقدم مسلحون من عنارص موالية 
ملليشــيا الحوثي عىل إطالق النار بكثافة عىل منازل 
مواطنني بإحدى البلــدات يف ظل فوىض أمنية عارمة 

تشهدها املحافظة.
وفق ســكان محليني فإن مسلحني أطلقوا النريان 
عىل منازل مواطنني بقرية "النجيد" بعزلة "قداس" 

بمديرية العدين غربي املحافظة.

وبحسب عدد من األهايل فإن إقدام العصابة املسلحة 
عىل استهداف منازل املواطنني يأتي نتيجة ذهابهم إىل 
إدارة أمن العدين واإلدالء بشهادتهم ضد العصابة، بعد 
تقديم األهايل شــكوى بها للجهات املختصة بمديرية 
العدين، فيما ال تزال عنارص العصابات تمارس عملها 

بكل حرية ولم يتم ضبطهم أو القبض عليهم.
ولم تكتف العصابة التي ترعاها املليشيا وتساندها 
بفعلته تلك بل قامت بالتقطع ملواطن من أبناء قرية 
"املحقري" وتقطعوا له ليالً يف طريق قرية "النجيد" 
ونهبوا كل ما بحوزته بقوة السالح بعد ترويعه وتهديده 

بالقتل. 
ووصف األهايل ما يقوم به املسلحون بأنها أعمال 
لعصابات مســلحة مدعومة من مليشــيا الحوثي، 
وتمارس أعمال التقطــع والحرابــة، وتقوم أيضا 
باســتهداف منازل املواطنني ليال وإطالق الرصاص 
عليهم وترويعهم واقتحام بعضها ونهب أخرى يف عدد 
من قرى منطقة قداس، دون أن يتم التصدي لهم أو 

وضع حد ألعمالهم التي نرشت الفوىض يف املنطقة.
وحســب إفادة األهايل فإن أفراد تلــك العصابات 
أغلبهم عنارص شــاركت يف القتال بجبهات مليشيا 
الحوثي وبعضهم فروا من تلــك الجبهات، غري أنهم 
استغلوا عالقاتهم مع قيادات حوثية، ملمارسة الجرائم 
والتقطع ونهب املواطنني، وسط استياء وغضب واسع 

يف األوساط املجتمعية.

فرض خطيب بقوة السالح
ويف إطار حربها عىل مســاجد وتحويلها ملنصات 
ومنابر حوثية، لنرش أفكارها وخطابها الطائفي، بقوة 
السالح، وسط رفض مجتمعي واسع ، أنزلت مليشيا 
الحوثي خطيب جمعة بقوة الســالح، بأحد جوامع 

مدينة إب.
مســلحون من مليشــيا الحوثي أقدموا عىل إنزال 
خطيب جامع "املنصوب" ليصعد أحد عنارصها مكان 

الخطيب الرسمي للجامع.

إغالق أشهر مكتبة بصنعاء
يف ســياق برنامجها الهادف إىل محو كل ما يتعلق 
بالعلم والثقافة والفكــر، والذي يتناقض مع فكرها 
الدموي املبنــي عىل العنف والقتــل والدماء ، قضت 
محكمة تابعة للمليشــيا الحوثية بإفراغ مكتبة أبي 
ذر الغفاري الواقعة يف شــارع حدة بصنعاء رفوفها، 
وأغلقت أبوابها نهائياً بعد أن كانت تبيع الكتب الفكرية 
والسياسية والفلسفية؛ حيث فقدت العاصمة اليمنية 

بذلك معلماً ثقافياً آخر، امتد عمره نحو 40 عاماً.
الخطوة الحوثية يف اســتهداف املكتبات تأتي بعد 
أسابيع من تحويل مليشيا الحوثي بيت الثقافة الشهري 
يف العاصمة صنعاء من رواق احتضن مئات الفعاليات 

الثقافية والفنية إىل متجر للمالبس
وتأتي أيضا ضمن اســتهداف دور العلم واملعرفة، 
من أجل زرع ثقافــة التجهيل، والتــي من خاللها 
تستطيع السيطرة عىل الشعب عرب تسويق األكاذيب 

واستخدامهم بيادق. 

فرض أموال على طالب مدارس صنعاء
ويف إطار عمل ممنهج سعت إىل نرش ثقافة الجهل 
بني أوســاط الطالب من خالل الدفع بهم إىل جبهات 
القتال، وقطع الرواتب عىل املعلمني ومارست املليشيا 
إجراءات لتطفيش الطالب من املدارس والتعليم، ونرش 

الجهل بني أوساط األجيال. 
وتبتكر املليشــيا ذرائع عدة تهدف للتضييق عىل 
العملية التعليمية بدفع مــدراء املدارس الحكومية، 
بفرض رسوم باهضه للتســجيل وإقامة احتفاالت 

للتكريم طالب األوائل. 
فبمزاعم إقامة حفــالت للطالب املتفوقني فرضت 

مليشيا الحوثي مبالغ مالية عىل الطالب يف املدارس.

مليشيا احلـوثـي.. جــرائـم بـال أفـقمليشيا احلـوثـي.. جــرائـم بـال أفـق

   قاسم الجبري

ترافقها االنتهاكات أينما حلت وتضطرب األوضاع يف كل مكان تصله 
ومسلسل الجرائم يف ازدياد مطرد وتوسع دائم ، ويف كل مرة تبتكر 
أساليب جديدة يف ممارسة التضييق عىل املواطنني وابتزازهم وفرض 

جبايات جديدة وتحت ذرائع عدة. 
مليشيا الحوثي والتي تمتلك فائض إجرام توزع املوت بشكل مستمر 

وتتفنن يف صناعته وتتقن االرهاب بجميع صوره وأشكاله ، تمعن يف 
صناعة املأساة وإن لم ترتكب الجريمة بشكل مبارش تشجع عليها 

وترعاها وتحمي مرتكبيها. 
منذ بداية شهر فرباير الجاري تواصل آلة املوت الحوثية يف ازهاق 

االرواح وارتكبت عديد جرائم رصدنا أبرزها.

انتهاكات1010
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ثورة الدستور 1948
تشــكلت أوىل طالئع املعارضة ضد الحكم 
اإلمامي املســتبد من املثقفني اليمنيني الذين 
غادروا إىل عدن بداية األربعينيات، وهم محمد 
محمود الزبريي وأحمد محمــد نعمان وزيد 
املوشكي وأحمد الشــامي، ويف عدن أسسوا 
"حزب األحرار اليمنيني" عام 1944، وضم إليه 
كثرياً من أحرار اليمن الذين ضاقوا ذرعا بالحكم 
اإلمامي وممارساته التي جعلت اليمن سجناً 

كبرياً، معزوالً عن العالم من حوله.
توســعت القاعدة الشــعبية والسياسية 
واإلعالمية لألحرار اليمنيني وشــكلوا يف العام 
1946 "الجمعيــة اليمنية الكربى"، وأصدرت 
الجمعيــة صحيفة "صوت اليمــن"، وانضم 
للحركة غالبية الوطنيني واألحرار من مختلف 
أرجاء اليمن، ومن كافة فئات الشــعب، كما 
التحق بها كثريون ممن كانوا محسوبني عىل 
النظام اإلمامي، ومنهم أحد أبناء اإلمام يحيى، 
وهو سيف اإلســالم إبراهيم، بعد هروبه من 
صنعاء إىل عدن، وبــدأت املعارضة تعد العدة 
للثورة عىل الظلم والكهنــوت ممثالً باإلمام 
يحيــى ونظامه، كتبوا الدســتور الذي عرف 
باسم )امليثاق الوطني املقدس(، مستفيدين من 
تجارب عربية عدة يف الشام ومرص، ونجحت 
الحركة يف اســتقطاب عدد من رموز الحكم 
اإلمامي الســاخطني عىل طريقة حكم اإلمام 
يحيى، خاصة بعدما أطاح برشكائه وحلفائه 
من كبار األرس الهاشمية لصالح أبنائه الذين 
أصبحوا هم عماله عــىل األلوية/املحافظات، 
وعىل رأسهم ابنه أحمد الذي عينه ولياً للعهد، 
وأصبــح والياً عىل أهم محافظــة، وهي تعز 

ومنحه كامل الصالحيات.
كان من املقرر أن يبدأ الثوار تنفيذ خطتهم 
يف السيطرة عىل السلطة واإلجهاز عىل الحكم 
اإلمامي بعد وفاة اإلمام يحيى الذي تجاوز عمره 
الثمانني عاما، غــري أن خطأ حدث لم يكن يف 
الحسبان، حيث رست شائعة كاذبة تفيد بوفاة 
اإلمام يحيى، وسارع األحرار يف عدن لنرش الخرب 
وإعالن قيام الثورة وأهم املشاركني يف الحكومة 
الجديدة، ما دفع األحرار يف صنعاء لالستعجال 
بالثورة وتدبري عملية اغتيال اإلمام يحيى، وهو 
ما تم  أثناء جولة لــه يف منطقة حزيز جنوب 
صنعاء، وأعلنت الثورة يوم 17 فرباير 1948م، 

املوافق 7 ربيع أول 1367هـ.
قتل اإلمام يحيى ضمن خطة بديلة وضعها 
الثوار، وتضمنت أيضــا اغتيال ابنه أحمد ويل 
العهد، لكن األخري نجا وانتقل رسيعاً إىل الحديدة 
بمساعدة بعض معاونيه، ومنها إىل حجة وهناك 
دعا القبائل لنرصته معلناً عزمه االنتقام لوالده 
القتيل، واســتغل كون والده قتل وهو طاعن 
يف الســن، وأخذ يؤلب القبائل ضد الثورة التي 
كانت قد أحكمت السيطرة عىل صنعاء وعدد 
من املناطق، وأعلنت عبدالله أحمد الوزير إماماً 
دستورياً، كما أعلنت تشكيل الحكومة ومجلس 

الشورى وأسماء كبار رجال الدولة.
تجاوبت قبائل شمال صنعاء مع دعوة أحمد 
حميد الدين ســيما وقد أعلــن إباحة صنعاء 
بما فيها للنهب، وهو ما دفــع أبناء القبائل 
للمشــاركة يف مهاجمة الثــورة وحكومتها 
الوليــدة، وبدأت تحارص صنعــاء من جميع 
االتجاهات، وباإلضافة إىل حشود أحمد املسلحة 
كان ثمة موقف إقليمي ودويل مناهض للثورة، 
خاصة وأن توقيتها جاء بعــد انتهاء الحرب 
العاملية الثانية، حيث انترصت قوى االستعمار 
الغربي يف الحرب وأخذت تحكم السيطرة عىل 
دول املنطقة العربية- بعضها باستعمار مبارش 

وبعضها اآلخر بطرق غري مبارشة.
تآزرت عوامل داخلية وخارجية ضد الثورة 
اليمنية ما أدى إىل فشــلها بعــد 26 يوماً من 

قيامها، كافأ الطاغيــة الجديد أحمد أنصاره 
باســتباحة صنعاء للنهب وأعلن نفسه إماما 
عىل منهج أبيه وأجداده السابقني، وتعرضت 
املدينة وأهلها ألبشع عملية سطو مسلح عىل 
وقع رصخات الغزو الهمجي: )نرََص الله موالنا 

اإلمام(.

انتقام الكهنوت
بعدما تمكــن اإلمام أحمد مــن الحكم بدأ 

يف ارتكاب أبشــع الجرائم بحق األحرار  الذين 
شاركوا يف الثورة، وكان انتقامه شامال أغلب 
اليمنيني بما فيهم أقاربه وبعض إخوته دون 
مراعاة ألي قيم إنســانية واجتماعية توارث 
اليمنيون احرتامها يف السلم ويف الحرب عىل حٍد 

سواء.
وسيق إىل سجون اإلمامة خرية أبناء الشعب، 
اقتادتهم زبانية الحكــم اإلمامي من مختلف 
املدن واملحافظات وساقتهم إىل سجون صنعاء 
وحجة، وكان لإلمامــة طريقتها اإلجرامية يف 
التعامل مع الســجناء، يروي القايض املؤرخ 

إسماعيل بن عي األكوع طرفاً منها بقوله:
 أرسلنا من سجون صنعاء مكبلني بالسالسل 
واألغــالل الحديدية وعىل عنــق كْل واحد منا 
طوق حديدي جلف وعليه قفل غثيمي أجلف 
من نوع تلك األقفال املحلية التي كانت تصنع 
باليمن والتي يكاد وزن بعضها يصل إىل وزن 
الرطــل، ولكل منا جندي محافــظ عليه لئال 
يهرب، وموكل به ليســومه سوء العذاب ومن 
العجيب أن بيت حميد الدين وأسالفهم مثلهم 

ال يختارون ملثل هذه الوظائف إال العســاكر 
القســاة األغبياء وكانوا يسمونهم – تضليال 
بهم- حمران العيون ، فكانت السالسل متصلة 
ببعضها من عنق أحدنــا إىل عنق اآلخر بحيث 
ال يستطيع أي من السجناء أن يتحرك، إال بما 
يعود عىل رفاقه باملحنة واإلرضار فتسبب ذلك 
يف قدرتنا عىل امليش فأبطأت خطواتنا وقتلتنا 
الشــمس وآذتنا الريح والربد والغبار ووعورة 
الطريق .وقد طاف العســكر بنا عىل شوارع 
صنعاء للتشهري بنا وتعزيرنا، وتجمع الناس 
حولنا ورمتنا العوام واألطفال بكل األوســاخ 

وبذاءة الكالم وأشــد التهم وكان كله يشء ال 
يطاق، حتى كادت نفوسنا ان تزهق من الغيظ 
وقد يتعجب أحدنا اآلن كيف احتملنا ذلك وكيف 
لم نمت جميعاً من الغــم والقهر / ولكن الله 
جل شأنه قوى عزائمنا ومنحنا الصرب والجلد 
وقوة االحتمال ألننا كنا نستند إىل عظيم ايماننا 
بالله ورسوله وبعدالة رسالتنا التي حملناها 
يف أعناقنا قبل أن يضعــوا عليها تلك األطواق 
الحديدية والسالســل واألغالل فكانت درعا 

حصينا يقينا ضد اإلهانات والتحقري واإلذالل 
والعذاب الروحي والجسدي.

وما أصدق الشــاعر الثائر الشــهيد محمد 
محمود الزبريي حني وصف حال األحرار  لحظة 

اقتيادهم للسجون:
طافوا بهم حول صنعا يطمسون بهم

حقاً يضيق به الطاغي ويخشــاُه
وطّوقوهم جميعاً ضمن سلسلٍة

من الحديــد يهول النــاس مرآُه
يكب بعضهــم بعضــاً بمنكبِه

وتلتقــي أرجــٌل منهــم وأفواُه

إذا تحــرك منهم واحٌد فــزع اْلـ
باقــون واضطربوا ممــا تجناُه

كل امرٍئ منهــم خطب لصاحبِه
يؤذيــه وهو بــريء حــني آذاُه

ضاقت رقابهــُم يف الغل واحرتقْت
أقدامهم مــن رحيٍل طــال منآُه

إذا اســتغاث أســريٌ من متاعبِه
لبتــه بندقــة الجنــدي ورجالُه

فٌن من البطــش والتعذيب مبتكٌر
خليفــة اللــه لألجيــال أهداُه

زلزلت عرش اإلمامة
ورغم فشل ثورة الدستور وتعرض أبطالها 
للسجون واإلعدامات امليدانية بصورة يومية، إال 
أن الثورة نجحت يف كرس هيبة التسلط الكهنوتي 
الذي اتخذ من الدين مــربرا لحكمه املتخلف 
واملســتبد، وكان من أبرز مــا حققته الثورة 
أنها أزالت حاجز القداســة باسم الدين التي 
كان أئمة الكهنوت يغّلفون أنفسهم وحكمهم 
بها، ذلك أن أغلب املشــاركني يف الثورة حينها 
كانوا من العلماء األعالم املعروفني ومحل ثقة 
الشعب، وكان فيهم املثقفون واألدباء وخريجو 

الجامعات يف مختلف املجاالت والتخصصات.
فشــلت ثورة 1948 يف القضــاء عىل حكم 
اإلمامة املستبد لكنها نجحت يف دق املسامري يف 
نعش اإلمامة، ومهدت الطريق للثوار والثورة 
من جديد، وكشــفت ســوءة الحكم اإلمامي 
وتخلفه وما يمارســه من تضليــل وتزوير 
وتشــويه، معتمدا عىل ثالوث الجهل والفقر 
واملرض، كي يمارس هواياته يف تضليل الشعب 

واالعتداء عىل كافة حقوقهم.
اعتقد اإلمام الطاغية أحمــد أنه قد أجهز 
عىل الثورة والثوار بعدما ارتكب الجرائم عقب 
الثورة، لكن رسعان ما تبني له أنه كان واهماً، 
ذلك أن الثورة أصبحت روحاً ترسي يف أوساط 
الشعب، تنتظر الساعة املناسبة والتوقيت املقدر 

لها.
وصدقت مقولة الثائر العربي الشهيد )جمال 
جميل(، الضابط العراقــي الذي قدم اليمن يف 
مهمــة تدريب الجيش اليمنــي، وبعد انتهاء 
مهمته آثر البقاء يف اليمن واملشاركة يف صناعة 
مستقبله، حيث كان أحد قادة ثورة الدستور 
1948، وصدر أمر اإلمــام بإعدامه يف ميدان 
رشارة –املعروف حالياً بميدان التحرير وسط 
العاصمة صنعاء، يف أحد أيام شــهر رمضان 
املبارك، وأمر اإلمام بإحضار تالميذه إىل امليدان 
لريوا إعدامه، لكنه وصل إىل املكان رافع الرأس 
محتفظــاً بثباته وقوة شــخصيته، نظر إىل 
تالميذه وعىل وجوههم آثار الخوف والحزن ملا 
يواجه أستاذهم وقائدهم، فخاطبهم بقوله: ال 
يخيفكم دمي الذي سرياق يا أوالدي، والتفت إىل 
زبانية الطاغية أحمد وجالديه وقال لهم بكل 

إباء وثقة: أْحبلناها وسوف تلد.
بالفعل صدق الرئيس الشهيد حني قالها وهو 
يواجه املوت راضياً مختاراً من أجل اليمن التي 
أحبها وأحبته، لــم يعد لدى اإلمامة وزبانيتها 
سوى القليل، فالثورة صارت حقيقة وأصبحت 
مسألة وقت ال أكثر، وغدا عرش الكهنوت عىل 
كف عفريت، فلم يستقر الحكم ولم يهدأ رغم 
كل جرائمه وظلمه وبطشــه، نشبت حركة 
الجيش التي قادها البطل املقدم/أحمد الثاليا 
عام 1955، ثم انتفاضة القبائل يف عام 1959، 
وبعدها عملية الضباط الثالثة األبطال )اللقية 
والعلفي والهندوانة( عندما أطلقوا النار عىل 
اإلمام أحمد يف الحديدة عام 1961، ولم يتعاف 
جسده حتى رصعه املوت متأثراً بتلك اإلصابة، 
ثم كانت ثورة السادس والعرشين من سبتمرب 
الخالدة )1962( التي اجتثت نظام الكهنوت من 

جذوره، وقذفت به إىل مزبلة التاريخ.

انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 1948

ثـورة اليـمـن األوىل ضد اإلمـامـة والكـهنوتثـورة اليـمـن األوىل ضد اإلمـامـة والكـهنوت
لشــهر فرباير حضور ال يغيب يف ذاكرة التاريخ اليمني 
الحديث واملعارص، ففيه قامــت أول ثورة ضد الحكم 
اإلمامي، عــام 1948، وفيه انترصت ثورة الســادس 
والعرشين من ســبتمرب والنظام الجمهوري عىل فلول 

اإلمامة والكهنوت يف ملحمة السبعني، يف العام 1968.
ومع أن ثورة 1948 فشلت يف القضاء عىل حكم اإلمامة، 
لكنها نجحت يف دق املسامري يف نعشه، ومهدت الطريق 
للثوار والثورة من جديد، وكشفت سوءة الحكم اإلمامي 
وتخلفه وما يمارسه من جرائم وما يرتكب من مظالم، 
معتمدا عىل ثالوث الجهل والفقر واملرض، كي يمارس 
هواياته يف تضليل اليمنيني واالعتداء عىل كافة حقوقهم.

   فؤاد مسعد

    توسع القاعدة الشعبية والسياسية واإلعالمية أطاح بالنظام 
اإلمامي الكهنوتي

    رغم فشل حركة 48 في القضاء على اإلمامة إال أنها مهدت 
الطريق لثورة 62 وكشفت سوءات النظام اإلمامي
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نبارك ونهنئ للزميل العزيز  رافت املخاليف مبناسبة 
ارتزاقه مولودة البكر التي  اسماها  )رميــا(.

جعلها اهلل قرة عــن لوالديها وجعلها اهلل من 
مواليد الرزق والسعادة، وأن ينبتها نباتاً حسناً.

فالف الف مبارك 

المهنئون:

 هيئة حترير صحيفة »26سبتمرب« وموقعها 
االلكتروين وكافة العاملني فـي دائرة التوجيه املعنوي

شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية، مطلع 
األسبوع الجاري، يف فعالية تدشني مرشوع أمن 
البحر األحمر وخليج عدن املنعقدة يف جمهورية 
جيبوتي بدعوة من مكتــب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجريمــة واملنظمة البحرية الدولية 

والرشطة الدولية بدعم من االتحاد األوروبي.
وتهدف الفعالية، إىل بناء وتعزيز قدرات الهيئات 
الحكومية املعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية 
ومكافحة الجريمة البحرية والسالمة البحرية يف 
كل من اليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، 

واثيوبيا. 
وأشــاد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء 
الركن خالد القمي، بأهمية مثل هذه املشــاريع 
الرامية لالستثمار األمثل يف بناء قدرات املؤسسات 
الحكومية بني دول منطقة جنوب البحر األحمر 
وخليج عدن من أجل تبادل الخربات واملعلومات 
واإلمكانات لتأديــة املهام املناطــة ومواجهة 
التحديات بشــكل جماعي ومنظم خاصة يف ظل 
املتغريات والتهديدات الديناميكية والتي تنعكس 
سلباً عىل أمن واستقرار واقتصاد الدول املشاركة 

بشكل مبارش. 

مصلحة خفر السواحل تشارك في فعالية تدشين 
مشروع أمن البحر األحمر وخليج عدن

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات 
حقوق اإلنسان، أمس األربعاء، زيارات ميدانية إىل أقسام 
رشطة مديرية دار سعد بالعاصمة املؤقتة عدن، وذلك 
يف إطار أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة املتعلقة 
بحقوق املحتجزين والســجناء وتقييم وضع حقوق 

اإلنسان.
واطلعت اللجنة، عىل أوضاع السجناء يف عنابر وأقسام 
رشطة دار سعد الجديد والقديم والبساتني، واستمعت 
لتوضيحات من مدراء األقسام ومسؤويل التحقيقات إىل 

آلية العمل اليومية، ونوعية القضايا املنظورة يف األقسام، 
وماهية التحديات الحالية واالحتياجات التي تركزت يف 
توفري الغذاء والدواء كحق غــري قابل للترصف وترميم 

املباني.
واستلم عضويا اللجنة صباح علواني وإرشاق املقطري، 
كشوفات بأسماء املحتجزين واملوقوفني ملتابعة النيابات 
واملحاكم املعنية بها، وااللتقاء بعــدد 68 محتجزاً عىل 
ذمة قضايا مختلفة، والتحقق من مرشوعية االحتجاز 

ورسيانه، واالستماع ملطالب املحتجزين القانونية.  

اختتمت دائرة شــؤون الضباط 
بوزارة الدفاع، االثنني، الدورة الرابعة 
لرؤساء الشعب واللجان امليدانية من 

منتسبي الدائرة.
وخالل فعالية االختتام أشاد رئيس 
هيئــة القوى البرشية اللــواء الركن 
محمد الورضي بدائرة شؤون الضباط 
ومنتسبيها لجهودهم الجبارة يف العمل 

اإلداري وامليداني.
من جانبه، أوضح مدير دائرة شؤون 
الضباط العميد الركن عي الحوري، أن 
الدورة التي اســتمرت ليومني، تأتي 
ضمن خطة الدائرة الســنوية لرفع 
مســتوى التأهيل والتدريب ملنتسبي 

الدائرة بما يحقق األهداف املرسومة.
وأشار إىل أن الدورة تأتي بناء عىل 
توجيهات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 

األركان العامة وخطة هيئة التدريب 
والتأهيل للعام 2022، الفتاً إىل أهمية 

التدريب إلســهامه يف رفع القدرات 
واملهارات لدى الضباط.

أصيب ثمانية مدنيني بينهم خمسة 
أطفال وامرأة بقذائف مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيران، بحادثني 
منفصلني يف مديرتــي صالة ومقبنة 

بمحافظة تعز األحد املايض.
وأصيب 4 مدنيني من أرسة واحدة 
بينهم طفالن، بشظايا قذيفة حوثية 
استهدفت منزلهم يف مديرية صالة رشق 

مدينة تعز. 
وأكد مصدر محي، يف ترصيح لوكالة 
ســبأ بأن مليشــيا الحوثي اإليرانية 
استهدفت، مســاء األحد، منزالً يف حي 
األرجــم بمديرية صالــة، مما أدى إىل 
إصابة 4 مدنيني بينهم طفل عمره 10 
أشهر وآخر عمره 4 سنوات من أرسة 
واحدة وتم نقلهم للمستشــفى لتلقي 

العالج. 
وأتى ذلك بعد ســاعات من قصف 
املليشيا الحوثية اإلرهابية، ظهر األحد، 
مخيماً للنازحــني يف منطقة العبدلة 
بمديريــة مقبنة غربي تعز، أســفر 
عن إصابة 3 أطفــال وامرأة بإصابات 

خطرية. 

وأوضح مصدر محي، لوكالة سبأ، 
أن مليشيات الحوثي املدعومة من إيران 
استهدفت مخيم للنازحني يف منطقة 
العبدلة بمديرية مقبنة وأسفر القصف 
عن إصابة 3 أطفال بإصابات خطرية 
و هم )بادي عي محمد سعيد 14 عاما 
وأحمد عي محمد سعيد 8 أعوام وعي 
محمد عي قائد 15 عاما ووالدة اثنني 

منهما و تدعى غفورة الفتيني 35 عاما( 
وتم إسعافهم لتلقي العالج.

وتواصل مليشــيا الحوثي اإليرانية 
اســتهداف املدنيني واألعيان املدنية يف 
محافظة تعــز بالصواريخ ومختلف 
األسلحة الثقيلة، والتي راح ضحيتها 
آالف الضحايــا جلّهم مــن األطفال 

والنساء.

لجنة التحقيق الوطنية تطلع على أوضاع 
السجناء في أقسام شرطة دار سعد

مؤسسة لوياك الكويتية تزود مكتبة 
القمندان بـثالثة آالف كتاب 

اختتام دورة تدريبية لمنتسبي دائرة شؤون الضباط

دشــنت الهيئة العامة للكتاب، االثنني 
املــايض، مــرشوع تعاون بــني الهيئة 
ومؤسسة لوياك الكويتية، لتزويد مكتبة 
القمنــدان العامة يف مدينــة الحوطة يف 
محافظة لحج بأكثر من ثالثة آالف كتاب 

ومجلد يف مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب يحيى 
الثاليا، عىل أهمية املرشوع يف رفد املكتبة 
بمختلف الكتــب واملراجع املتنوعة وبما 
يسهم يف إثراء املكتبات الوطنية.. مشيداً 
بالتعاون املثمر بني الهيئة ومؤسسة لوك 

الكويتية.  

تعز.. إصابة 8 مدنيين بينهم 5 أطفال وامرأة بقذائف مليشيا الحوثي اإلرهابية 

هكذا خدع السالليون أمريكا والغرب 
أكثر من أربعني عاما واإلماميون الســالليون يجوبون أبواب سفارات الغرب والرشق 

واملنظمات الدولية وهم يتباكون عىل مظلوميتهم كطائفة دينية أقلية شيعية يف اليمن.
ابتعثوا بناتهم وأبنائهم للدراسة يف أشهر جامعات الغرب, وعادوا موظفني وعاملني يف 
عرشات من املنظمات الدولية والحقوقية واألممية, وظلت أكذوبة املظلومية حديثا يتعاىل يف 
سياق التقارير الصاعدة إىل مكاتب وأروقة الدول األجنبية , حتي باتت فكرة األقليات محل 
اهتمام اإلدارة االمريكية خالل العقدين املاضيني ليس يف اليمن فقط بل ويف املنطقة بشكل 
عام , حيث تحولت هذه املفردة إىل ملف استخباراتي عايل األهمية، وتربع حتى أصبح ضمن 
امللفات التي تتعامل معها اإلدارة األمريكية يف التدخل مع حكومات املنطقة العربية تحديدا 

ومناطق العالم الثالث عموما. 
وعر خطاب املظلومية صعد الحوثيون إىل طرح طموحاتهم املستقبلية مع مكاتب السفارات 
األجنبية وتحديدا ذات التأثري الخارجي، حتى وصلت تلك املظلومية إىل رحم التقارير الدولية 

واملنظمات الحقوقية قبل وصول انقالب املليشيات الحوثية بسنوات.
كما وثقت معطيات تلك التقارير الحديثة عن رضورة دعم األقلية الشيعية يف اليمن , وأهمية 
التعامل معها, ومنها تصاعد خطاب العمالة من التيار الساليل مع تلك الجهات الدولية ويف 

مقدمتها الجانب األمريكي. 
اليوم بثت قناة املسرية الحوثية ترصيحات لوزير خارجيتهم يطالب فيها رضورة إيصال 
ما أسماه مظلومية الشعب اليمني لكل العالم ورشح معاناته ومآسيه "حد وصفه" بمختلف 

الطرق والوسائل، وأكد أن هذا ما ستعمل عليه املنظمات املدنية واملحلية والخارجية. 
ترصيحات تستدعي فيها" الهاشمية السياسية" التجربة الساللية السابقة يف الوصول إىل 
أذان وأحضان املجتمع الدويل ,فعر هذا الخطاب تنظر املليشيات الحوثية أنه ال مكان ملوت 

أمريكيا وال إرسائيل وإنما يجب التواصل بكل محبة وتودد وانبطاح. 
املظلومية.. تلك املفردة التي تسلق عليها " اإلماميون الجدد" قرابة أربعة عقود, واليوم 
يحاولون العودة إىل ذات الخطاب والتجربة خاصة ,بعد تصاعد غضب املجتمع الدويل عليهم 

, وتحديدا بعد تنمرهم عىل كل مبادرات السالم الدولية واألممية. 
تناىس الحوثيون عندما صلوا إىل سدة الحكم عر االنقالب عىل الرشعية, كيف تحولوا بني 
عشية وضحاها إىل ذئاب ضارية ووحوش جارحة , ال تعرف  الرحمة وال التعايش مع اآلخرين. 
تناىس الحوثيون عندما وصلوا إىل كريس الحكم كيف مارسوا القمع واإلقصاء والتنكيل 

بكل فرد خالفهم يف الرأي والرؤية. 
تناىس أصحاب " املظلومية "كيف أباحوا دماء وأموال وممتلكات كل من رفض اإليمان 

بهم أو التسليم بسيطرتهم. 
لقد فاقوا داعش والقاعدة يف آالف الجرائم التي مارسوها ضد املاليني من أبناء اليمن وتسببوا 

يف تهجري أكثر من ستة ماليني يمني، وهي سابقة لم يعرفها تاريخ اليمن. 
تناىس الحوثيون عندما وصلوا للحكم كيف سيطروا عىل املؤسسات والرشكات وأرغموا 
كل مكونات الدولة والقطاع الخاص بقوة الحديد والنار ان تصب لصالحهم وتميض وفق 

أهدافهم وسياساتهم. 
لم يبق يمني رجل أو امرأة إال وطالته أذية تلك املليشــيات سواء يف مأكله أو مرشبه أو 

مسكنه أو يف عمله وأمالكه. 
تناىس أصحاب املظلومية الساللية كيف حولوا القضاء واألمن واالستخبارات إىل أدوات لقمع 

وتصفية وإذالل كل من رفض منهجهم أو تعاملهم مع األنسان والحياة ككل. 
استحلوا أمالك خصومهم عر أدواتهم التي اغتصبوا رشعيتها وحولوا القضاء إىل قواد 
يفتي لهم بإباحة كل ما عشقته عيونهم أو استهوته قلوبهم من أمالك اآلخرين، وياليت األمر 
أنتهى عند ذلك بل يختلقون لخصومهم عرشات التهم الكيدية التي أهونها كيدا الحكم باملوت. 
نحن نقف اليوم أمام جماعة تريد أن تميض يف صناعة الكهانة والدجل عىل اآلخرين مجددا 
عر مفردات املظلومية, وخطاب التذلل للمجتمع الدويل ,لكن أبناء اليمن يخاطبونهم اليوم 
وبلسان واحد" لقد فاتكم القطار" لقد خرنا حقيقتكم وخبثكم وسوء فعالكم, فال مكان لكم 

إال يف مكبات التاريخ, وكهوف الظالم. 
وعىل الباغي تدور الدوائر. 

احمد عايض

د. أحمد ردمان

حــــــــــــــــــديثحــــــــــــــــــديث

لمتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  إتبع الرابط

الـنسـخة اإلنـجـلـيزيـة للمـوقـع:
/http://www.26sepnews.net 

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

على شبكات التواصل 

26newspaper@26sepnews.netالــعـدد )٢٠18( الخميس 16 رجــب 1٤٤٣هـ - المــوافـــق 17 فــــبــرايـــر ٢٠٢٢م

حوار بشأن المفاهيم 
تختلف فهوم البرش بشأن الكثري من مدلوالت املصطلحات 
بحسب مؤثرات متعددة أبرزها األيدلوجيا ومن ضمنها البيئة 

االجتماعية والثقافية وغريها.
فمصطلح )الديمقراطية( يف أمريكا يختلف عنه يف روسيا 
كما أن له تطبيقات أخرى يف البلدان العربية بحسب ثقافة 
االستبداد التي خرج من بيئتها منظرو املفاهيم السياسية حتى 

وقع يف األمر الكثري من االلتباس أو التعارض أحيانا .
أما يف اليمن فلنا مع الســاللة شــأن آخر إذ أن لهم لكل 
مصطلح مفهوم ظاهر ومسترت يف آن واحد ، وبما يجعل من 
اتفاقهم مع اليمنيني نصفيّا كون الساللة لها حالتني : إحداهما 
حال ضعفها وحينذاك فاتفاقها الظاهر مع اليمنيني ممكنا 
حول الكثري من املفاهيم إذ أن ملصطلح الديمقراطية مكانا، 
يف املجالس التي يشــاركون فيها ، ولقيمة املساواة مساحة 
يف كتابات مثقفيهم ، وملصطلح القانون متًسعا يف برامجهم 
..أما النصف اآلخر منهــم فيعّر عن حقيقتهم وقت قوتهم 
وحينها ترز بدال عن مصطلــح الديمقراطية فرية الوالية ، 
وتسمع أصداء املفاهيم بشأن أفضلية الهاشمية عىل حساب 
مصطلح املساواة ، بينما يخفت صوتهم عن القانون وأهميته 
لصالح " القول السديد " لقياداتهم وبما يوحي بأنه ال مجال 

ملصطلحات النصف الساليل أيام ضعفهم .
وهنا تكمن مشكلة اليمنيني مع الساللة كما هي مشكلة أمام 
الوسطاء حال البحث عن حلول فما يطرحه الساليل عىل طاولة 
الحوار من أوراق تتضمن مصطلحات ال تعر مدلوالتها املعترة 
لدى الطرف اآلخر ولدى العاملني وحينها تبنى االتفاقات عىل 
أوهام صاغتها الظروف وأخضعتها الساللة ملنطقها املتأرجح 

بني حاالتها املتعددة.
وذاك ما يحتّم أهمية الحوار مع الساللة حول املصطلحات 
ومفاهيمها أوالً، ذلك أن االتفاق عليها سيعّري الساللة ويكشف 

زيفها الذي انطىل عىل الكثري من اليمنيني أللف عام.
إن السالم املأمول الذي يُبنى عىل التفاهمات والحوار ال سبيل 
للوصول إليه مع الساللة إال عن طريق آخر، وذلك بإيصالها 
إىل حالة الضعف ومن ثَم االبتداء بالحوار الذي سيخادعون 
فيه ولكن التجربة اليمنية األلفية كفيلة بالتعاطي مع الخدع 
اإلمامية حال ضعفها للوصول بها إىل التسليم بيمنيتها بعيدا 

عن منطق االستعالء الساليل البغيض .

في الذكرى األولى الستشهادهفي الذكرى األولى الستشهاده

العميد شعالن في وجدان اليمنيينالعميد شعالن في وجدان اليمنيين

ألف مبروك  شرطة تعز تنظم حلقة 
نقاشية للتوعية بمخاطر 

انتشار المخدرات
نظمت اإلدارة العامة لرشطة محافظة تعز بالرشاكة مع 
مركز تنمية املرأة والطفل، منتصف األســبوع الجاري، حلقة 
نقاشية حول تفعيل دور املجتمع يف التوعية بمخاطر انتشار 

املخدرات واالبتزاز اإللكرتوني.
واستعرضت الحلقة النقاشية، ورقتي عمل، حيث تناولت 
الورقة األوىل ظاهرة املخدرات فيما تناولت الورقة الثانية الحديث 
حول ظاهرة االبتزاز اإللكرتوني وخطر الظاهرتني عىل املجتمع 
وأهمية دور املجتمع يف التوعية باآلثار املرتتبة عىل انتشارهما 

والتحذير منهما.
 كما تم استعراض عدد من الفالشات التوعوية واملداخالت 
الهادفة من املشاركني والخروج بجملة من التوصيات لتفعيل 
الدور املجتمعي بمخاطر املخدرات واالبتزاز اإللكرتوني والتي 
سترتجم إىل برامج وأنشطة توعوية تهدف للحد من انتشار مثل 

هذه الظواهر.  

ا ر�ي اأاب  ر�ي أاب 

تستعد محافظة مأرب إلحياء الذكرى األوىل الستشهاد قائد 
قوات األمن الخاصة باملحافظة العميد عبد الغني شعالن ورفاق 
دربه، الذين استشــهدوا يف 26 فربايــر 2021 وهم يتقدمون 
صفوف األبطال يف جبهات مأرب دفاعا عن الجمهورية والثورة 
واملكتسبات الوطنية ونضاالت الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي 

اإليرانية واملرشوع الفاريس اإلرهابي.
ويتضمن برنامج فعالية إحياء الذكرى األوىل العديد من األنشطة 
والربامج التي تربز دور الشــهيد ورفاقه األبطال، الذين منحوا 
املاليني من اليمنيني من سكان محافظة مأرب والنازحني فيها 
األمن واألمان واالستقرار، وعملوا عىل تأسيس مؤسسة أمنية 
رائدة، مثلت حاجز الصد املنيع الذي أفشل كل مخططات مليشيا 

الحوثي اإلرهابية لتمكني املرشوع اإليراني يف اليمن واملنطقة.
 وبرز اسم الشــهيد عبدالغني شعالن كقائد أمني من الطراز 
الرفيع السيما بعد توليه منصب قائد قوات األمن الخاصة والذي 
تمكن من خالله من تحقيق إنجــازات أمنية نوعية، جعلت 
من الجهاز األمني يف مأرب حصنا منيعا أفشــل عرشات 
املخططات اإلرهابية ملليشيا الحوثي واملرشوع اإليراني، 
ليتوج مســريته القيادية باالستشــهاد دفاعاً عن 
محافظة مأرب والجمهورية اليمنية يف جبهات 

البلق صبيحة 26 فرباير 2021م.
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